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يادداشت- 1

توافق خوب چه توافقي است؟
 وزير امور خارجه ايران، اخيرا در 
جريان سفر به ايتاليا اعالم كرد 
كه ايران آماده دستيابي به يك 
»توافق خوب« با كش��ورهاي 
1+4 و امري��كا اس��ت. بع��د از 
بيان اين اظهارات بس��ياري از 
تحليلگ��ران به دنب��ال يافتن 
پاس��خي براي اين پرس��ش 
هستند كه توافق خوب در شرايط فعلي چه توافقي است؟ 
قبل از هر چيز بايد به اين نكته اش��اره كرد كه مش��كل 
اساسي در اينگونه مذاكرات آن است كه »توافق خوب« 
از نظر هر كشوري و هر كدام از طرف ها به گونه اي متفاوت 
معنا مي شود. توافق خوب از نظر ايران آن است كه كليه 
تحريم هاي اقتصادي لغو شوند، ضمن اينكه ايران بتواند 
روند لغو تحريم ها را راستي آزمايي كند تا تحريم ها جداي 
از حرف در عمل نيز لغو شوند. از سوي ديگر، ايران به دنبال 
آن اس��ت كه هزينه خس��ارت هاي وارده به كشور بعد از 
خروج اياالت متحده از برجام در سال 97 را دريافت كند. 
ايران همچنين به دنبال دريافت تضامين محكمي است 
كه مطمئن شود، امريكا بعد از تغييرات سياسي احتمالي 
در دولت آينده، دوباره زير ميز برجام يا هر توافق احتمالي 
ديگري نزند. اين موارد گزاره هايي است كه ايران به دنبال 
تحقق آن اس��ت و توافق خوب را توافق��ي مي داند كه به 
مجموعه اين مطالبات پاسخ دهد. اما براي طرف هاي مقابل 
و امريكايي ها، توافق خوب، توافقي است كه اوال، تحريم ها را 
به عنوان يك عامل فشار نگه دارد و به صورت قطره چكاني 
نظام كلي تحريم ه��ا را كاهش دهد. ثانيا امريكا به دنبال 
آن است كه رفع تحريم ها را منوط به مذاكره در خصوص 
موارد بيشتر و وسيع تر غيرهسته اي كند. دولت امريكا به 
اين نكته اشاره مي كند كه بخش وسيعي از تحريم هايي كه 
كنگره در دوران ترامپ وضع كرده است )مانند تحريم هاي 
كاستا( تحريم هاي غيرهسته اي است و رفع آنها نيازمند نوع 
ديگري از مذاكرات است. مواردي چون اتهامات بي اساس 
حمايت از تروريسيم، بي ثبات سازي منطقه، توانايي هاي 
موشكي ايران و دانش ايران در حوزه پهپاد ها و... از جمله 
ادامه در صفحه 8 گزاره هايي است كه... 

حسن بهشتي پور

نمايندگان اتاق تهران از دولت خواستار شدند

خوانساري: منابع كشور اگر گنج قارون هم باشد يارانه ها آن را مي بلعد

فوريت حذف دالر 4200

يادداشت-3يادداشت-2

راهكار سوم حذف ارز 
4200توماني

بازار سرمايه منفك از اقتصاد 
كشور نيست

اي��ن روزها موض��وع حذف يا 
تداوم روند تخصيص ارز 4200 
تومان��ي در فض��اي عمومي و 
اقتصادي كشور به عنوان يك 
موض��وع جدي مطرح ش��ده 
است. در اين ميان اقتصاددانان 
به 2 دسته موافقان و مخالفان 
تخصي��ص ارز 4200 توماني 
تقس��يم ش��دند و هر كدام از اي��ن گروه ها ني��ز با بيان 
استدالل هاي آكادميك، تئوريك و تجربي تالش مي كنند 
تا از ديدگاه مورد نظر خود دفاع كنند. ارز 4200 توماني 
زماني در اتمس��فر اقتصادي كشورمان مطرح شد كه به 
دليل خروج ترامپ از برجام و بروز تكانه هاي ارزي متعدد 
مردم با مشكالت فراواني مواجه شدند. براي مواجهه با اين 
شرايط، مسووالن دولت وقت تصميم گرفتند تا از طريق 
تخصيص ارز ترجيحي، براي واردات اقالم اساسي، دارو، 
گندم و... از س��فره هاي طبقات كمتر برخوردار حمايت 
كنند. مخالفان تخصيص ارز 4200 توماني اما با اش��اره 
به اين واقعيت كه طي سال هاي اخير در روند تخصيص 
اين نوع ارز، انحرافات فراواني رخ داده و باعث شكل گيري 
كانون هاي ويژه خواري ارزي در كشور شده، نسبت به يك 
چنين تخصيص هايي اعتراض مي كنند. از سوي ديگر 
موافقان اين رويكرد نيز با اشاره به اين واقعيت كه در شرايط 
تحريمي و مشكالت برآمده از كرونا، مردم بيشتر از اين 
توان مواجهه با مشكالت جديد معيشتي راندارند، حذف 
ارز ترجيحي را منشأ ايجاد مشكالت تورمي و تكانه هاي 
قيمتي گسترده اي ارزيابي كردند. اين گروه، اگرچه نگران 
عدم اختصاص درست ارز 4 هزار و 200 توماني هستند، 
اما استدالل مي كنند كه حذف اين ارز موج هاي تورمي 
تازه به خصوص ب��راي كاالهاي اساس��ي ايجاد و نهايتا 
فشار مضاعفي براي فقرا ايجاد مي كند. به نظر مي رسد، 
حدفاصل اين دو پاره خط موافقت ها و مخالفت ها، نيازمند 
نگاه سومي در خصوص مقوله ارز ترجيحي هستيم كه هر 
دوي اين ديدگاه ها در آن لحاظ شده باشند. معتقدم، هم 
افرادي كه در خصوص تبعات مخرب حذف ناگهاني ارز 
ترجيحي سخن مي گويند، استدالل درستي دارند و هم 
گروه هايي كه اشاره مي كنند تداوم تخصيص رانتي ذيل 
عنوان ارز ترجيحي به شكل فعلي مشكالت فراواني را در 
اقتصاد ايجاد مي كند. راهكار ميانه آن است كه روند حذف 
ارز ترجيحي به صورت گام به گام و به صورت ميان مدت 
انجام ش��ود تا هم بازار اقالم مصرف��ي مردم با تكانه هاي 
تورمي مواجه نشود و هم اينكه در يك بازه زماني مشخص، 
سايه ارز ترجيحي از سر اقتصاد ايران كوتاه شود. اما بايد 
ديد بازار ارز به طور كلي تخت تاثير چه عواملي است و چه 
گزاره هايي در آن اثرگذار هستند؟ زماني كه در خصوص 
ح��ذف ارز 4200 توماني صحبت مي كنيم، بايد بدانيم 
به طور كلي بازار ارز تحت تاثير نيروهاي بازار، عوامل بيروني 
ادامه در صفحه 8 و سياست هاي دولت قرار دارد.  

نكته اساسي كه در فضاي فعلي 
بايد مورد توجه قرار بگيرد اين 
است كه بازار سرمايه منفك از 
اقتصاد كشور نيست. در اقتصاد 
ما بر اس��اس آمارهاي رسمي 
تورم 4۵ درصدي و حدود ۵00 
هزار ميليارد تومان كس��ري 
بودجه وجود دارد و بازار سرمايه 

بخشي از واقعيت هاي اقتصادي را منعكس مي كند!
نكته بعدي، ساز و كار دولت براي جبران كسري بودجه 
اس��ت. بي انضباطي مالي و تخطي دولت از تكاليفي كه 
بر اساس اصل 44 قانون اساسي، مبني بر كوچك سازي 
و كاهش تصدي گري دولت در س��نوات گذشته بر عهده 
دولت گذاشته شده بوده؛ به صورت انباشته موجب كسري 
بودجه سنگين اين روزها شده است و آثار اين معضل را در 
بازار س��رمايه هم مشاهده مي كنيم. به نحوي كه به رغم 
تكذيب انتشار اوراقي كه صرفًا موجب خروج نقدينگي از 
بازار سرمايه مي شود، شاهد انتشار اوراق آن هم با نرخ موثر 
2۳ الي 24 درصد هستيم. نرخ اين اوراق به عنوان نرخ بازده 
بدون ريسك، روي وضعيت بازار سرمايه اثر مستقيم دارد. 
در نظر داشته باشيد كه نرخ بازدهي بدون ريسك با نسبت 
P بر E بازار س��هام رابطه معكوس دارد. بنابراين عليرغم 
گزارش هاي مناسبي كه از سوي شركت ها منتشر شده 
و نشان دهنده رشد سودآوري شركت ها نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل بوده و موجب تعديل نسبت P/E اكثر 
صنايع شده؛ شاهد هستيم كه بازار سرمايه رمق كافي ندارد 
و شاخص كل بورس از ابتداي سال جاري تاكنون كمتر از 9 
درصد رشد كرده است. اولين دليل اين وضعيت، اصرار به 
انتشار اوراقي است كه به قول آقاي آقامحمدي، راهكاري 
بهتر از چاپ پول است؛ ولو اينكه تبعاتي براي بازار سرمايه 
داشته باش��د. حال آنكه راهكار بهتر و مناسب تري براي 
جبران كسري بودجه دولت وجود داشت. همان راهكاري 
كه در قانون بودجه 1400 هم پيش بيني ش��ده اس��ت. 
واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي دولت، همان راهكاري 
است كه از 20 سال قبل هم بر اساس اصل 44 قانون اساسي 
به دولت ما تكليف شده بود. يكي از اشتباهات تحليلگران 
و كارشناسان اين است كه معتقدند انتشار اوراق در بازار 
سرمايه تاثيري بر روند قيمتي سهام نخواهد داشت. حال 
آنكه انتشار اوراق در بازار سرمايه يكي از ابزارهايي است كه 
بعضاً نقدينگي حقوقي هايي كه ملزم به خريد اوراق دولتي 
هستند را ناچار مي كند با فروش سهام، تامين نقدينگي 
كرده و اقدام به خريد اوراق كنند. از اين رو معتقدم انتشار 
اوراق در بازار س��رمايه با وضعيت بازار سهام همبستگي 
معقول و منطقي دارد. اگر دولت به واسطه تحريم ها براي 
فروش نفت مشكل داشت، امكان فروش دارايي هاي مازاد، 
هزينه زا و بدون بهره وري وجود داش��ت. متاسفانه در 20 
سال گذشته، تجربه موفقيت آميزي از واگذاري دارايي هاي 
ادامه در صفحه 2 مازاد دولت به... 

فردين آقابزرگيحسن گلمرادي

يادداشت روز

گمرك ايران و چند پرسش بي پاسخ 
سال هاس��ت كه در رسانه هاي 
مختلف نقدهاي متنوعي درباره 
وزارتخانه هاي اقتصاد، صمت 
و همچني��ن از اهمي��ت نقش 
بانك مركزي و بانك ها در اقتصاد 
كشور مي شنويم و مي خوانيم؛ 
اما در ميان همه اين انتقادات، 
گمرك ايران به عنوان يك ركن 
مهم ميان س��ازماني و اجرايي همچون ماهيت مبهمش 
به فراموشي س��پرده شده اس��ت؛ اين در حالي است كه 
سياستگذاري هاي اجرايي اين سازمان به صورت جدي و 
مستقيم در اقتصاد كشور اثرگذار است. حال آنكه به علت 
كمبود اطالعات، فقدان شفافيت الزم در اين ارگان و عدم 
شناخت جامعه از ماهيت تجارت، انتقاد چنداني از گمرك 
مطرح نشده است. بر همين اساس، نگارنده به عنوان عضوي 
از جامعه صادركنندگان و واردكنندگان، در اين نوشتار به 

بررسي برخي از چالش هاي جدي گمرك در زمينه واردات 
و صادرات پرداخته است. در وهله نخست، آفت بزرگ اين 
س��ازمان را مي توان »عدم برخورداري از شفافيت الزم« 
دانست؛ هر چند اقداماتي در طول سال ها صورت گرفته 
است، اما تجربه اجرايي در تجارت ايران گواه آن است كه 
اين اقدامات كافي نبوده و نيست. با وجود تالش بسيار براي 
شفاف سازي و اقداماتي مانند دورسازي سيستم ارزيابي 
با س��امانه EPL، همچنان در برخي موارد شاهد فعاليت 
افرادي هس��تيم كه در تالش براي اخذ رشوه از بازرگانان 
هستند؛ اين در حالي است كه به دليل بار حقوقي احتمالي 
اين مساله و همچنين عدم وجود اسناد رسمي نمي توان به 
راحتي و با صراحت به بيان نمونه هايي از اين دست پرداخت. 
از اين رو، عدم كارايي سامانه هاي گمرك در شفاف سازي 
و اطالع رس��اني دقيق و آموزش هدفمند، جامعه تجاري 
ايران را با بحران فقدان اطالعات رو به رو مي كند. حال آنكه 
نتيجه فقدان اطالعات در هر حوزه ايي، چيزي جز فساد، 

افزايش كالهبرداري و سودجويي برخي افراد نيست! مورد 
بعدي »در دسترس نبودن بسياري از بخشنامه ها« است 
كه گوياي اين است كه سايت گمرك در بسياري از مواقع 
كارايي الزم را ندارد. اين در شرايطي است كه طراحي يك 
سامانه اطالع رساني منظم، از فشاري كه بر دوش فعاالن 
اقتصادي سنگيني مي كند، خواهد كاست. موضوع قابل 
اشاره ديگر اينكه، استفاده از كارت هاي بازرگاني اجاره اي، 
همچنان يك چالش بزرگ در چرخه تجارت خارجي است. 
البته اجماع نظري دراين م��ورد ميان متخصصان وجود 
ندارد و شاهد يك رفتار دو سويه هستيم؛ برخي استفاده 
از كارت ديگري را همزمان با وجود قرارداد حقوقي محكم 
منطقي مي دانند؛ برخي ديگر اما به  طور جد باور دارند، كه 
استفاده از كارت ديگري به هرشكلي جرم و مشكل آفرين 
است. حال پرسشي كه قابل طرح است اينكه آيا تشخيص 
كارت هايي كه يك بازه زماني كوتاه مدت با كد تعرفه هاي 
مختلف در تمام گمركات ايران كوتاژ و مسير گمركي صادر 

مي كنند، كار دشواري اس��ت؟! هرچند اين موضوع قابل 
درك است كه گمرك تنها سازمان مهم و اثرگذار در اين 
رابطه نيست؛ اما انتظار همكاريهاي مشترك با ديگر نهادها و 
دستگاه هاي مرتبط، براي رفع اين چالش ها مي رود. ناگفته 
نماند كه با وجود تالش اتاق بازرگاني براي اخذ مصاحبه 
پيش از صدور كارت بازرگاني اما همچنان شاهد جوانان 
خوش باوري هستيم كه صبح از خواب پا مي شوند وخود را 
گرفتار در ماليات مي بينند. از اين منظر، نتيجه عدم آگاهي 
از حقوق بازرگان و فعال اقتصادي، چيزي جز پرداخت گزاف 
ميليون ها تومان پول اضافي به دالالن گمركي نيست! اين 
عدم ش��فافيت، آنجا جدي تر احساس مي شود، كه هيچ 
ش��فافيتي درباره برگزاري آزمون حق العمل كاري وجود 
ندارد؛ چرا كه بسياري از متقاضيان اين آزمون از زمان و نحوه 
برگزاري آن آگاه نيستند و هيچ مرجعي هم در اين زمينه 
شفاف سازي نمي كند؛ اين سنت عدم شفافيت گمرك، به 
ادامه در صفحه 2 صورت جدي در ... 

محمد يوسفي آرامش

 دخالت و دستور
تاثير مستقيمي روي اقتصاد كشور دارد

در گفت و گوي تلفني پوتين  با رييسي

ديدار مجازي سران امريكا و چين؛ مذاكرات طوالني و نتيجه ناچيز

 تاالر شيشه اي 
در سرپاييني معامالت

صفحه 4     صفحه 2    

صفحه 7    

رييس جمهور:  ايران در مذاكرات  
كامال جدي است

عقب نشيني تاكتيكي چين و امريكا

معاون شهردار: امسال تنها ۳۰ هزار پروانه 
ساخت مسكوني در تهران صادر شد

نمايندگان با گزينه رييسي براي وزارت 
آموزش و پرورش مخالفت كردند

 يك فوريت »نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرس��ازي 
ش��هرداري تهران« ديروز در حالي در شوراي شهر 
تهران به تصويب رس��يد كه معاون شهردار تهران از 
كاهش رغبت ساخت و ساز در تهران طي 4 سال اخير 
به دليل موانع موجود خب��ر داد و گفت: در حالي كه 
تهران ساالنه به حدود 90 هزار واحد مسكوني تازه ساز 
نياز دارد، در س��ال جاري، تنها درخواس��ت صدور 
۳0 هزار پروانه س��اخت انجام شده است. به گزارش 
»تعادل«، كاهش تمايل سرمايه گذاري در ساخت و 
ساز و اساسا هر نوع توليدي را بايد در مكانيسم اقتصاد 
صفحه 5 را بخوانيد كالن جست وجو كرد. 

جلسه بررسي صالحيت وزير پيشنهادي آموزش و 
پرورش روز گذشته در صحن علي مجلس با حضور 
نمايندگان و رييس دولت برگزار شد و در نهايت فياضي 
نتوانست به كرس��ي وزارت آموزش و پرورش برسد. 
نمايندگان در پايان بررسي صالحيت وزير پيشنهادي 
آموزش و پرورش به مسعود فياضي با 11۵ رأي موافق، 
140 رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع از مجموع 260 رأي، 
رأي اعتماد ندادند. رييس مجلس ضمن ارايه گزارش 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
صفحه 8 را بخوانيد از بررسي صالحيت و...  

 كاهش رغبت 
به ساخت مسكن 

در تهران

 نه مجلس 
به فياضي

تعادل|ديدار مجازي سران امريكا و چين ديروز در 
شرايطي انجام ش��د كه فضاي اقتصاد جهان بيش از 
هر زمان ديگ��ري نيازمند آرامش و تعامل و همكاري 
دولت هاي بزرگ است. توليد، توزيع و تزريق گسترده 
واكسن كرونا در كش��ورهاي پيشرفته در كنار توليد 
داروي )ق��رص( مقابله با كرونا در امريكا و ژاپن، بيش 
از هر زمان ديگري در دو س��ال گذشته، شرايط خيز 
اقتصاد جهان را فراهم آورده است. حاال پس از قريب 
به دو سال، قرنطينه و ركود فعاليت هاي اقتصادي به 
نظر مي رسد، اقتصاد كشورهاي پيشرفته در آستانه 
خروج كامل از شرايط پاندمي هستند و از همين رو، 
آرامش سياسي در ميان اين كشورها را )به ويژه در پي 
تنش هاي نظامي ميان امريكا و چين در نيمه نخست 
مهرماه سال جاري( مي توان در حكم »مكمل« واكسن 
و داروي كرونا به شمار رود. در چنين شرايطي است كه 
كارشناسان روابط بين الملل و اقتصاد بين الملل كاركرد 
ديدار مجازي ديروز جو بايدن، رييس جمهور امريكا و 
شي جين پينگ، رييس جمهور چين كه به ظاهر فاقد 
نتيجه قابل مالحظه اي نيز بود را براي بازارهاي جهاني 
حياتي مي دانند اما تاكيد مي كنن��د كه اين ديدار به 
معني حل و فصل همه مسائل ميان دو كشور و به ويژه 

جنگ تجاري ميان آن دو نيست. 
خبرگزاري رويترز مالقات مجازي سران امريكا و چين 
را كه به مدت سه ساعت به طول انجاميد و دو طرف در 
آن درباره مسائل جهاني به گفت وگو پرداختند، فاقد 

نتيجه قابل مالحظه توصيف كرد.
به گزارش ايرنا، رويترز در اين باره نوش��ت: روس��اي 
جمهوري چين و امريكا به مدت س��ه ساعت و نيم به 
گفت وگو پرداختند، اما به نظر مي رسد اين گفت وگو 
تاثير چنداني در كاس��تن از اخت��الف مواضع اين دو 

قدرت جهاني نداشته است.
اين رسانه انگليسي در ادامه نوشت: در حالي كه رسانه 
دولتي چين اين مالقات را س��ازنده، صادقانه و مثمر 

ثمر دانست، يك مقام ارشد امريكايي گفت اين مذاكره 
بيش از حد انتظار به طول انجاميد و هر دو طرف درباره 
موارد عديده اي از مساله تايوان تا تجارت، كره شمالي، 

افغانستان و ايران به گفت وگو پرداختند.
رويترز نوش��ت: در اين مالقات نشانه اي از انعطاف در 
مواضع دو قدرت اقتصادي جهان بر سر مساله تايوان 

ديده نشد.
»اس��كات كندي« كارشناس امور چين از انديشكده 
»مطالعات بين الملل« از »مركز راهبردي واشنگتن« 
درباره اين مالقات به رويترز گفت: بعيد به نظر مي رسد 
كه اين مالقات تاثيري عميق داشته باشد؛ به ظاهر آنها 
در هر موردي به تبادل نظر پرداختند اما هيچ تصميم و 

اقدام سياسي گرفته نشد.
رويترز افزود: يك مقام ارشد امريكايي )در اين گزارش 
اشاره اي به نام وي نشد( پس از اتمام اين مالقات گفت 
كه اين مذاكرات به كاهش تنش ها بين دو طرف كمكي 
نكرد و نتيجه قطعي هم نداشت.  رويترز نوشت: »پل 
هائنل« مدير مركز »كارنگي - سينگهوا« در اين باره 
گفت؛ »درحالي كه اين مالقات در كوتاه مدت موجب 
تثبيت روابط است اما چالش هاي ساختاري دراز مدت 

را در روابط امريكا و چين را حل نكرد.
اين رسانه انگليسي درادامه نوشت: »وو شين بو« مدير 
مطالعات امريكا در دانش��گاه »فودان« شانگهاي نيز 
درباره اين ديدار گفت: »به نظر دو طرف توجه خود را بر 
افزايش همكاري و مديريت موثرتر اختالفات معطوف 
خواهند كرد تا تأثير منفي اختالف ها بر روابط دوجانبه 

به حداقل برسد.«
به گزارش ايرنا، جو بايدن رييس جمهوري امريكا در 
مالقات مجازي با همتاي چيني خود گفت، امريكا خود 

را به »چين واحد« متعهد مي داند.
رييس جمهوري چين نيز در اين مالقات گفت، تايوان 
خط قرمز پكن اس��ت و بايدن هم ب��ا تاكيد بر تعهد 
واشنگتن به سياست »چين واحد« تلويحا گفت كه 

امريكا از استقالل تايوان حمايت نمي كند. 
بنابراين گزارش، شي جين پينگ با اشاره به موضوع 
تايوان، به  طور تلويحي خطاب به واشنگتن گفته است 

»هر كسي كه با آتش بازي كند، خواهد سوخت.«

  تنش در تنگه تايوان
به گزارش »تعادل« در دو هفته نخست مهر ماه سال 
جاري، تحوالت در ش��رق آسيا به گونه اي پيش رفت 
كه احتمال جنگ و درگيري نظامي را به  شدت افزايش 
داد. در دوره مورد نظر، جنگنده هاي چيني به ش��كل 
گسترده بر فراز تايوان به پرواز در آمدند و يك زيردريايي 
هسته اي امريكا با شيئي ناشناخته برخورد كرد. هدف 
چين از انجام چنين مانورهاي��ي، تالش براي اجراي 
سياست الحاق تايوان به سرزمين مادري بود و امريكا 
نيز با كمك به نيروهاي تايوان به دنبال محدود كردن 
قدرت روزافزون چين بود، به گونه اي كه رس��انه ها و 
منابع مطلع امريكايي اع��الم كردند نيروهاي ارتش 
اياالت متحده وظيفه آموزش نظامي به ارتش تايوان را 
بر عهده گرفته اند. حتي يك مقام امريكايي اعالم كرد: 
سربازان اياالت متحده از حدود يك  سال پيش بي سر 
و صدا ارتش تايوان را براي باال بردن توان دفاعي در برابر 

تهديد هاي احتمالي چين آموزش مي دهند.
اين در حالي است كه چين از دير باز تايوان را جزيي از 
خاك خود و به عنوان يك جزيره جدايي طلب دانسته 
و احتم��ال اس��تفاده از زور و نيروي نظام��ي براي باز 

پس گيري آن را رد نكرده است.
»سو تسنگ چانگ« نخست وزير تايوان نيز در خصوص 
باال گرفتن تنش با پكن گفته بود: »يك هدف درست 
و عادالنه هميشه حمايت هاي زيادي را به خود جلب 

مي كند.«
چانگ در ادامه يادآور ش��ده بود: »ما تمام تالش خود 
را مصروف دفاع از حاكميت ملي، مردم و حفظ صلح 
در منطقه خواهيم ك��رد. ما در اين زمينه تمام تالش 

خ��ود را خواهيم كرد و از همكاري با كش��ورهايي كه 
به ارزش هاي ما احترام بگذارند، استقبال مي كنيم.«

اقتصاد جهاني از ژانويه سال 2018 شاهد وقوع جنگ 
تجاري بين چي��ن و امريكا بوده كه ماهيت پيچيده و 
گسترده اي دارد و اكنون با تحريم شركت هاي هوآوي و 
ZTE به جنگ فناوري تبديل شده است. جنگ تجاري 
اياالت متح��ده با چين يك بازي با حاصل جمع صفر 
است كه هيچ برنده اي ندارد و به  شدت به هر دو طرف 

آسيب مي رساند. 
بنابراين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه به چه 
داليلي امريكا جنگ تجاري عليه چين را آغاز كرده و 
پيامدهاي اين جنگ تجاري چيست؟ كسري تجاري 
امريكا با چين و رقابت براي تس��لط بر اقتصاد جهاني 
از داليل جنگ تجاري اس��ت كه در ص��ورت تداوم و 
تشديد، كاهش رشد تجارت جهاني و ايجاد دو بلوك 
اقتصادي با محوريت امري��كا و چين از پيامدهاي آن 
است. هدف مقاله اين است كه نشان دهد رشد چين 
طي سال هاي اخير مخصوصا بعد از عضويت در سازمان 
تجارت جهاني باعث شده است كه دولت دونالد ترامپ 
در سند استراتژي امنيت ملي خود از چين به عنوان 
رقيب استراتژيك ياد كند و آن را تهديدي براي تسلط 
امريكا بر اقتصاد جهاني بداند؛ بنابراين با جنگ تجاري 
عليه اين كشور درصدد مهار رشد چين است. در چنين 
شرايطي بود كه ترامپ تعرفه واردات كاالهاي چيني به 
امريكا را از 10 درصد به 2۵ درصد افزايش داد. از اين 
رو، امريكا و چين همچنان بر سر ميزان تعرفه واردات 
كاالهاي طرف مقابل و همچنين حجم اين كاالها به 
خاك كشور خود دچار اختالف هستند. در سال هاي 
قبل از آغاز جنگ تجاري، امري��كا همواره چين را به 
»جنگ ارزي« متهم مي كرد و بر اين باور بود كه چين 
عامدانه ارزش »يوان« واحد پول ملي خود در برابر دالر 
امريكا را پايين نگه مي دارد تا به اين وسيله صادرات خود 

به امريكا را تقويت كند.



روس��اي جمهور ايران و روسيه در گفت وگوي تلفني 
با اش��اره به مواضع و همگرايي مشترك دو كشور در 
موضوعات دوجانبه، منطق��ه اي و بين المللي بر لزوم 
نهايي كردن س��ند جامع همكاري بلندمدت تأكيد 

كردند.
سيد ابراهيم رييسي روز سه شنبه با قدرداني از تماس 
تلفني »والديمير پوتين« رييس جمهور روسيه، اراده 
جمهوري اس��امي ايران را توس��عه روابط تجاري و 
اقتصادي با روسيه دانست و اظهار داشت: آمادگي داريم 
سند جامع همكاري هاي بلندمدت دو كشور را نهايي 
كنيم تا روند ارتقاء هر چه بيشتر روابط و همكاري هاي 

دو كشور با سرعت، اجرايي شود.
رييس جمهور با بيان اينكه تهران و مسكو در بسياري 
از موضوعات بين المللي همگرايي و هم افزايي دارند، 
اظهار داش��ت: مقابله ب��ا يكجانبه گراي��ي و تحكيم 
چندجانبه گرايي از جمله وجوه مش��ترك دو كشور 
است. رييس��ي بر ضرورت همكاري هاي مشترك دو 
كشور در مسائل منطقه اي، تأكيد كرد و گفت: تداوم 
حضور بيگانگان در س��وريه را بر خاف خواست ملت 
و دولت س��وريه و غيرقانوني مي دانيم؛ چرا كه ثبات و 

امنيت اين كشور را تهديد مي كند.
رييس جمهور با اشاره به تحوالت افغانستان خاطرنشان 
كرد: حضور داعش در افغانستان را براي منطقه و اين 
كشور خطرناك مي دانيم كه بايد در مقابل خطرات اين 

توطئه هوشيار باشيم.
رييسي تصريح كرد: جمهوري اسامي ايران خواهان 
استقرار دولت فراگير با حضور همه اقوام و گروه هاي 

سياسي است و معتقديم تشكيل چنين دولتي مي تواند 
امنيت اين كشور را تضمين كند.

رييس��ي در ادامه با قدرداني از مواضع روسيه در دفاع 
از حقوق هسته اي و لزوم لغو همه تحريم ها عليه ملت 
ايران تاكيد كرد: جمهوري اسامي ايران در مذاكرات 
كامًا جدي اس��ت و به همين ميزان در تامين حقوق 

ملتمان مبني بر لغو تحريم ها هم جديت داريم.
رييس جمهور همچنين از ابتكار روسيه در خصوص 
ثبات و آرامش در منطقه قفقاز استقبال كرد؛ همچنين 
دو طرف در اين مكالمه تلفني تاكيد كردند: هرگونه 

تغيير در ژئوپلتيك و تغيير مرزهاي كشورهاي منطقه 
قابل پذيرش نيست.

رييسي در اين گفت وگوي تلفني همچنين از مساعدت 
رييس جمهور و دولت روسيه در زمينه عضويت ايران 
در پيمان همكاري ش��انگهاي و نيز در رابطه با تأمين 

واكسن كرونا قدرداني كرد.
»والديمير پوتين« رييس جمهور روسيه نيز در تماس 
تلفني خود با تأكيد بر اينكه تهران و مسكو از مواضع و 
همگرايي مشتركي در بسياري از موضوعات برخوردار 
هستند، گفت: مسكو از پيشنهادات تهران در تدوين 

س��ند جديد همكاري بلندمدت دو كش��ور حمايت 
مي كند و مصمم هس��تيم هر چه س��ريع تر نهايي و 

اجرايي شود.
رييس جمهور روسيه با تأكيد بر اينكه مسكو به ارتقاء 
س��طح روابط اقتص��ادي و نهايي ش��دن برنامه هاي 
س��رمايه گذاري هاي مش��ترك با ايران ارزش زيادي 
قايل است، گفت: شاهد گرايشات مثبتي براي ارتقاء 
روز افزون سطح همكاري هاي دو جانبه، منطقه اي و 
بين الملل هستيم و بي ترديد روند توسعه همكاري ها 

شتاب خواهد گرفت.
پوتين با اشاره به همكاري هاي دو كشور در موضوعات 
منطقه اي به ويژه س��وريه، گفت: با تاش مش��ترك 
توانستيم اس��تقال س��وريه را حفظ كرده و كانون 
تروريس��ت ها در اين كش��ور را منهدم كني��م. البته 
همچنان بايد همكاري هاي نزديك خود را به ويژه در 

حوزه هاي مختلف منطقه اي ادامه دهيم.
رييس جمهور روس��يه همچنين با حمايت از حقوق 
ملت ايران در موضوع هس��ته اي ابراز اميدواري كرد 
در مذاكرات آينده، طرف ها، اراده سياسي كافي براي 

خروج از شرايط فعلي را داشته باشند.
پوتين در ادامه با ابراز نگراني از اوضاع قره باغ، گفت: براي 
افزايش سطح اعتماد و همكاري در اين منطقه به دنبال 
راه اندازي مكانيزم مشورتي ۳+۳ هستيم و اميدواريم 

جمهوري اسامي ايران نيز از آن حمايت كند.
رييس جمهور روس��يه در پايان اظهار داشت: روسيه 
مصمم است همكاري در زمينه مقابله با كرونا و ارسال 

محموله هاي واكسن به ايران را همچنان ادامه دهد.

خبر

ادامه از صفحه اول
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برنامه وزارت اقتصاد براي 
جبران كسري بودجه با فروش 

اموال مازاد و راكد دولت
وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه اين وزارتخانه 
براي افزايش درآمد هاي دولت و جبران كس��ري 
بودجه بدون آثار تورمي از طريق فروش اموال مازاد 

و راكد دولت خبر داد.
سيداحس��ان خاندوزي كه به دعوت كميس��يون 
برنامه، بودجه  و محاسبات مجلس شوراي اسامي 
در مجلس حضور يافته بود، در حاشيه اين نشست 
با اشاره به اينكه نمايندگان عضو كميسيون به دليل 
قرار داشتن در آس��تانه تقديم اليحه بودجه سال 
۱۴۰۱ از س��وي دولت، خواستار دريافت گزارشي 
از وضعيت درآمدها و شاخص هاي اقتصادي كشور 
بودند در پاسخ به سوالي در خصوص روش جبران 
كسري بودجه س��ال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بهترين 
شيوه جبران اين كسري، فروش اموال مازاد و راكد 
دولت با كمترين اثر تورمي است كه باعث مولد شدن 

دارايي ها نيز مي شود.
وزي��ر اقتص��اد همچنين ب��ا اعام خبر تش��كيل 
كارگروهي ب��راي اجرايي كردن طرح فروش مازاد 
دارايي هاي دولت، ابراز اميدواري كرد در هفته هاي 
آينده، ش��اهد اثرات درآمدي آن و جبران كسري 

بودجه دولت به شكل غيرتورمي باشيم

بازار سرمايه منفك از اقتصاد 
كشور نيست

 بخش خصوصي نداشته ايم. دولتمردان بايد بدانند كه 
تبعات انتش��ار اوراق در بازار سرمايه، همين شرايطي 
اس��ت كه االن مش��اهده مي كنيم و با گفتار درماني 
نمي توان مش��كاتي را ك��ه به بازار س��رمايه تأمين 
مي شود، درمان كرد. كما اينكه معتقدم منفي هاي اين 
هفته بازار سرمايه، به سبب خبر انتشار ۱۰ هزار ميليارد 
تومان اوراقي است كه قرار است اين هفته راهي بازار 
سرمايه شوند و حقوقي هاي بزرگي هم از همين حاال 
به فكر فروش سهام هستند تا تامين نقدينگي كرده و 
براي خريد اوراق آماده باشند. در كشوري كه تورم ۴۵ 
درصدي حاكم است، انتشار اوراق دولتي با نرخ بهره 
موثر ۲۳ درصدي، انتقال و استمهال بدهي دولت به 

مردم است!
 بازار س��رمايه اي ك��ه از آن صحبت مي كنيم قابليت 
خط كش��ي بين س��هامدار خرد حقيقي و سهامدار 
حقوقي بزرگ و... را ندارد. مسلما مجموع متغيرهاي 
اقتصادي كشور اثر خود را بر روند بازار سرمايه نمايان 
خواهد كرد و تفكيك فضاي بازار س��رمايه از اقتصاد 
كل كشور نه تنها جايز نيست كه اشتباه محض است. 
اين نگاه كه مي ت��وان به خاطر مناف��ع جمع، منافع 
عده اي خاص در بازار سرمايه را زير پا گذاشت، موجب 
ساماندهي اقتصاد كشور نخواهد شد. بر اساس برنامه 
ششم توسعه در سال ۱۳۹۴ مي بايست كسري بودجه 
دولت در س��ال ۱۴۰۰ به صفر مي رسيد و درآمدها و 
هزينه ها در مقابل هم ق��رار مي گرفت؛ حال آنكه در 
حال حاضر در بودجه ما هزينه ها نس��بت به درآمدها 
۵۰ درصد انحراف نامساعد دارد. اين بي انضباطي به 
اين دليل ايجاد ش��ده كه به جاي پرداختن به سمت 
هزينه و مديريت و كنت��رل و انضباط مالي در بخش 
هزينه ها، نگاه دولت معطوف به جبران كسري بودجه 
و درآمدزايي بوده است. حاال هم براي درآمدزايي، به 
عنوان روشي جايگزين اس��تقراض از بانك مركزي، 
استقراض از مردم در دستور كار دولت قرار گرفته است. 
دولت با انتشار اوراق به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
از صندوق هاي بازنشستگي كه متعلق به مردم است، 
استقراض مي كند و آثار و تبعات منفي اين اقدامات را در 

آينده به صورت انباشته مشاهده خواهيم كرد.

 گمرك ايران 
و چند پرسش بي پاسخ 

كيفي��ت واردات و ص��ادرات، انگي��زه بازرگانان و 
افزايش فساد اثرگذار است. از سوي ديگر، »صدور 
بخشنامه هاي خلق الس��اعه و بدون اطاع رساني 
ش��فاف، عدم هماهنگي مستمر با وزارت اقتصاد و 
صمت، عدم برنامه ريزي دقيق درباره آينده پژوهي 
عرضه و تقاضا در بازار« از ديگر چالش ها در مسير 
فعاليت هاي اقتصادي اس��ت. از همي��ن رو انتظار 
مي رود، مهرداد جمال ارونقي، به عنوان معاون فني 
و امور گمركي ايران كه حضور فعالي در رس��انه ها 
نيز دارد، درباره موارد مطرح شده، پاسخي شفاف 
را از اين رس��انه از طريق مصاحبه يا يادداش��ت به 
اشتراك بگذارد. چرا كه چند دهه انباشت بحران و 
بي توجهي به چالش هاي گمرك، صدمات جدي به 
اقتصاد كشور وارد مي كند، كه مهم ترين انتقاد در 
زمان توافق برجام و حتي پس از آن، عدم هماهنگي 
و همكاري ملموس گمرك ب��ا وزارت امورخارجه 
اس��ت. اين در ش��رايطي كه اقتصاد ايران بيش از 
هر زمان ديگري ني��از ب��ه ارزآوري دارد. از اين  رو، 
ذكر اين پرس��ش ضروري است كه نقش سفيران 
و رايزنان تجاري ايران براي توسعه صادرات دقيقا 
چيس��ت؟ بنابراين ايجاد س��امانه اي براي اتصال 
صادركنندگان به رايزنان تجاري وزارت امور خارجه 
در كشورهاي هدف مي تواند به توسعه صادرات اين 
خاك كمك هاي چشمگيري كند. در پايان اينكه 
پژوهش هاي مختلف، نش��ان  دهنده آن است كه 
مفهوم توسعه به صورت جدي با آموزش و آگاهي 
گره خورده و تا زماني  كه مدير دلسوزي مشكل عدم 
شفافيت در گمرك ايران را با رويكردي جدي تر و 
به دور از رفتارهاي پوپوليستي حل نكند، گمرك 
همواره يكي از مبهم تري��ن ارگان هاي جمهوري 

اسامي خواهد ماند!

نامه عجيب يك قاچاقچي 
بزرگ مواد مخدر به رييسي!

جناب رييسي وقتي بحران از حدي بزرگ تر مي شود 
فرصت هم بزرگ تر مي شود. اعتياد در ايران قابليت 
تبديل شدن به فرصت عظيم اقتصادي، اجتماعي 

و درماني را دارد.
به گزارش ايلنا از بولتن نيوز، در اين نامه آمده است:

جناب رييسي
تعهد مي كنم ظرف ۵ س��ال اقتصاد سيس��تان و 
بلوچستان به چنان ساماني برسد كه كسي بيكار 

نباشد.
حداقل ۳۰ درصد فروش يعن��ي ۷۰ هزار ميليارد 
تومان در سال به حس��اب خزانه دولت واريز و ۳۰ 
درصد ديگر يعني ۷۰ هزار ميليارد تومان را هر سال 
براي ساخت كانال آبرساني از درياي عمان به سمت 
سيستان به صورت رو باز آورده و در هر شهرستاني 
به نسبت مصرف و نياز، آب شيرين كن نصب و تا آب 

مورد نياز شهر و روستا تامين شود.
مزارع خشخاش آب زيادي نمي خواهند اما به خاطر 
كشت خش��خاش امكان كش��ت انواع محصوالت 
بدون استفاده از كود و سم فراهم شده چرا كه تفاله 
خشخاش به عنوان كود فراري دهنده آفت هاي جور 
واجور است و مصرف سموم و كود با كود خشخاش 
باوجه مي شود كه با توليد محصوالت ارگانيك و 
استراتژيك سيستان و بلوچستان را دوباره به قطب 

كشاورزي و انبار غله و خرما بدل مي كند.
اين كار را در قالب تاسيس شركت توسعه و عمران و 
با عضويت مردم استان ساماندهي و ۵ ساله تحويل 

مديران محلي مي دهم.
نه وام مي خواهم نه رانت. فقط بگذاريد كارم را بكنم.

جناب رييسي
صدها هزار معتاد و قاچاقچي را روانه زندان كرديد 

چه اتفاقي رقم خورد؟
جز افزايش مصرف؟ آن هم مصرف بد و غلط.

فرض بگيريم هر معتاد ۳ گرم مصرف روزانه داشته 
باش��د، ۶۰ تن در روز و ۱۸۰۰ تن در ماه و ۲۲ هزار 
تن ترياك در سال براي تامين نياز كشور الزم داريم 
چون افغانس��تان قادر به توليد اين حجم نيس��ت 
قاچاقچيان با مخلوط كردن ترياك وضع را به اينجا 

رسانده اند.
ما ظرف ۳ سال قادريم كشت ترياك را در سيستان و 

بلوچستان به سطح مصرف كشور برسانيم.
اگر باب��ت هر كيل��و ۳ ميليون تومان به كش��اورز 
بدهيم ۶۶ هزار ميليارد به كشاورز سيستاني و بلوچ 
مي دهيم و هر كش��اورز با صدكيل��و ۳۰۰ ميليون 
تومان درآمد دارد كه ۲۲۰ هزار كشاورز با اين درآمد 
كه برايشان رويايي است و با كمترين هزينه به آن 

دست پيدا مي كنند.
با ساخت مراكز فرآوري و بسته بندي جهت ارايه به 
داروخانه هاي سراسر كشور با افزايش ۳۰۰ درصد 
ماليات يعني هر كيلو ترياك به ۱۰ ميليون تومان، 
۲۲۰ هزار ميليارد تومان وارد چرخه اقتصاد كشور 
ش��ده كه جهش اقتصاد منطقه و كش��ور را شاهد 

خواهيم بود.
جناب رييسي

وقتي بحران از حدي بزرگ تر مي شود فرصت هم 
بزرگ تر مي ش��ود. اعتياد در ايران قابليت تبديل 
ش��دن به فرصت عظي��م اقتص��ادي، اجتماعي و 
درماني را دارد. ترياك بيس و پايه دارو در طب قديم 

و جديد است.
مصرف آن براي بيماران ديابتي، فشار خون، چربي 
خون، كاهش حجم پروستات و مقابله با افسردگي و 
غيره كه از ۵۰ سالگي انسان ها را درگير و زمين گير 
مي كند بس��يار مفيد و سطح س��امت در صورت 
مصرف درس��ت زير نظر پزشك كه روزانه ۳۰ هزار 
تومان هزينه بيشتر ندارد از چند جهت به شرايط 

اقتصادي و اجتماعي كمك مي كند.
آنچه ترياك را خطرن��اك مي كند مصرفش براي 
جوانان و افراد سالم زير ۵۰ س��ال است كه با ارايه 
كوپن در داروخانه ها با تجويز پزشك قادر به مهارش 

هستيم.
جناب رييسي

اتحاديه اروپا، هلند را مركز مصرف انواع مواد مخدر و 
محرك كرده و مردم بدون محدوديت هر وقت اراده 

كنند به هلند رفته و مصرف مي كنند.
كانادا به همراه چندين ايالت امريكا مصرف مخدر 
و محرك هايي چون حشيش و گراس را آزاد اعام 
كرده اند تا از افتادن جوانان به دام مصرف قرص هاي 

روانگردان و مواد مخدر صنعتي در امان بمانند.
ختم كام ؛ اگ��ر دولت فكري به حال موضوع نكند 
معضل مصرف مواد آلوده با توجه به موارد پيش گفته 

كشور را نابود مي كند.
اگر با پيشنهادم مخالفت بكنيد فرصت هاي زيادي 
را نابود خواهيد كرد از جمله احياي زندگي و رشد 
و شكوفايي استان سيستان و بلوچستان كه مردم 
منطقه در بدترين ش��رايط ممكن چشم به دست 
افغان هاي طالباني دارند تا محموله اي براي ش��ان 

بياورند.
متعهد مي ش��وم ظرف ۵ سال بلوچستان نيازمند 
بودجه عمراني دولت نباش��د بلكه ساالنه ۷۰ هزار 
ميليارد تومان باج به خزانه دولت واريز و بالغ بر ۵۰۰ 
هزار شغل در سراسر كشور به محوريت سيستان و 

بلوچستان ايجاد شود.
به شرطي كه ش��رم نكنيد و از مافياي قاچاق مواد 

مخدر نترسيد.
صحبت از گردش مالي ۱۰ ميليارد دالري ساالنه در 
بلوچستان و عايدي ۳ و نيم ميليارد دالري دولت و 

نجات جان ميليون ها ايراني است.
اعام مي كنم با هر كارش��ناس حاضر به مناظره ام 
و پاس��خگوي نظراتم هستم و اگر هرز و هدر گفتم 
تعزيرم كنيد. ثواب و درست بود، اجازه بدهيد اين 
راهبرد را برايتان به اجرا درآورم با همه خطراتي كه 

متوجه من هست باز حاضرم پا پيش بگذارم.

درگفتوگويتلفنيپوتينبارييسي

رييسجمهوردرجلسهشورايعاليمسكن

گزارش»اكونوميست«ازپهپادهايمنحصربهفردايران

رييس جمهور:  ايران در مذاكرات  كامال جدي است

تالش مي كنيم سهم سنگين مسكن در سبد خانوار كاهش يابد

»بمب هاي هدايت شده« تهران موازنه نظامي را در خاورميانه تغيير مي دهند؟

رييس جمهور در جلسه شوراي عالي مسكن پس از 
امضاي اسناد همكاري بين بنياد مستضعفان انقاب 
اسامي و وزارت راه و شهرسازي به منظور حمايت از 
نهضت ساخت مسكن خاطرنشان كرد: بايد از مقام 
معظم رهبري تشكر كنم كه موافقت كردند زمين  
رايگان براي س��اخت مسكن اقشار محروم از سوي 

بنياد مستضعفان اختصاص يابد.
رييس��ي در جلسه ش��وراي عالي مسكن با تسليت 
فرارسيدن سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه 
)س��ام اهلل عليها( از وزي��ر راه و شهرس��ازي و همه 
دس��ت اندركاران به علت آغاز نهضت ملي ساخت 
مسكن  قدرداني كرد و با اشاره به اباغ قانون نهضت 
ملي س��اخت مس��كن گفت: همه تاش خود را به 
كار خواهيم گرفت تا سهم سنگين مسكن در سبد 
خانوار و دغدغه خانواده ها در زمينه تامين مسكن 

كاهش يابد.
رييسي الزمه موفقيت نهضت ملي ساخت مسكن را 
ايفاي نقش همه دستگاه ها و نهادها در اين نهضت 
دانست و اظهار داشت: از همه بخش هايي كه در اين 
زمينه فعال هستند از جمله سپاه پاسداران انقاب 
اسامي، قرارگاه امام حس��ن مجتبي )ع(، قرارگاه 
خاتم االنبياء )ص(، بسيج، بنياد مستضعفان و بنياد 

مسكن انقاب اس��امي كه در شكل گيري نهضت 
ملي ساخت مسكن سهم دارند، قدرداني مي كنم.

رييس جمهور همچنين با تش��كر از دس��تگاه هاي 
اجراي��ي از جمله وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
براي مشاركت در تامين مصالح و بانك ها براي تامين 
تسهيات ساخت مسكن تصريح كرد: صندوق ملي 
مسكن به عنوان زيرساخت تامين مالي نهضت ملي 
ساخت مس��كن بايد هر چه س��ريع تر فعال شود و 
استانداران نيز بايد شوراي مسكن استان را به طور 
منظ��م و دو هفته يك بار تش��كيل دهند تا آثار اين 
نهضت پديدار ش��ود. رييس��ي با تاكيد بر لزوم در 
اختيار قرار دادن زمين هاي مناسب ساخت مسكن 
از سوي دستگاه ها و ادارات مختلف خاطرنشان كرد: 
همه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند كه مس��كن يكي 
از صنايع پيشران است كه رونق گرفتن آن مي تواند 
رونق اقتصادي را در همه بخش ها به همراه داشته 
باشد و لذا همه موظف هستند سهم خود را در تحقق 

نهضت ملي ساخت مسكن ايفا كنند.
رييس جمهور همچنين ب��ا تاكيد بر ضرورت رصد 
همه فعاليت هاي ناظر بر تحقق نهضت ملي ساخت 
مسكن از سوي يك نهاد ناظر چابك در وزارت راه و 
شهرسازي گفت: تحقق نهضت ملي ساخت مسكن 

مي تواند ناظر بر اجراي سياست هاي كان و مصوب 
نظام در زمينه هاي مختلف باشد.

رييس��ي اضافه كرد: نهضت ملي س��اخت مسكن 
مي تواند در ذيل خود به اجراي موثرتر سياست هاي 
حمايت از خانواده، تشويق تشكيل خانواده، افزايش 
موالي��د، حمايت از توس��عه اقتصادي روس��تاها، 
معكوس شدن روند مهاجرت از روستاها و حمايت 
از تولي��د كمك كن��د. رييس جمهور گف��ت: بايد 
اس��تانداران پيگيري كنند كه در صدور مجوزهاي 
ساخت، چه براي بخش هاي مربوط به نهضت ملي 
ساخت مس��كن و چه براي تقاضاي ساخت مسكن 
عامه مردم تس��هيل و تسريع ش��ود. وي با اشاره به 
تجارب پيش��ين در اجراي سياس��ت هاي ساخت 
مسكن انبوه و سوءاستفاده سوداگران از تسهيات 
فراهم ش��ده در اين زمينه تصري��ح كرد: با توجه به 
تجارب گذشته همه ماحظات حقوقي الزم را لحاظ 
كنيد تا تسهياتي كه براي س��اخت مسكن ارزان 
در اين طرح ها فراهم شده است براي جامعه هدف 
بماند و سوداگران نتوانند از آنها سوءاستفاده كنند.

رييسي در پايان اين نشست و پس از امضاي اسناد 
همكاري بين بنياد مس��تضعفان انقاب اسامي و 
وزارت راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: بايد از مقام 

معظم رهبري تشكر كنم كه موافقت كردند زمين  
رايگان براي س��اخت مسكن اقشار محروم از سوي 

بنياد مستضعفان اختصاص يابد.
در پايان اين مراسم تفاهم نامه هاي همكاري ميان 
بنياد مس��تضعفان و وزارت راه و شهرس��ازي براي 
واگ��ذاري زمين رايگان، احداث مس��كن و تحويل 
واحدهاي مسكوني به گروه هاي كم درآمد و محروم، 
يك تفاهم نامه همكاري ميان قرارگاه امام حس��ن 
مجتب��ي)ع( و وزارت راه و شهرس��ازي ب��ه منظور 
احداث يك ميليون واحد مس��كوني براي اقش��ار 
كم درآمد و داراي درآمد متوس��ط، يك تفاهم نامه 
همكاري ميان ق��رارگاه خاتم االنبياء)ص( و وزارت 
راه و شهرس��ازي به منظور احداث ۱۰۰ هزار واحد 
مس��كوني براي گروه هاي كم درآمد سراسر كشور، 
يك تفاهم نامه همكاري ميان سازمان بهزيستي و 
وزارت راه و شهرسازي به منظور ساخت ۱۲۰ هزار 
واحد مسكوني ش��هري و ۴۰ هزار واحد مسكوني 
روستايي براي خانواده هاي تحت پوشش سازمان 
بهزيس��تي و يك تفاهم نامه همكاري مابين وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي به 
منظور ايجاد زنجيره تامين نيازهاي بخش ساخت 

مسكن به امضا رسيد.

پهپادها به سرعت در حال تبديل شدن به ساح مورد 
عاقه ايران براي جنگ نامتقارن هستند كه دشمنان 
را عصبي مي كند و تهديدي براي تغيير موازنه قدرت 
در منطقه به ش��مار مي رود. پهپادهايي كه اخيراً در 
عراق مورد اس��تفاده قرار گرفته است، ماشين هاي 
پيچيده اي مانند پرداتور يا ريپر كه توسط امريكا اداره 
مي شود، نيستند. آنها به پهپادهاي جنگي اسراييل 
و تركيه كه سال گذش��ته به آذربايجان اجازه دادند 
نيروهاي ارمني را در قره باغ كوهستاني شكست دهد 
هم شباهتي ندارند. به گزارش »انتخاب«، در ادامه 
اين مطلب آمده اس��ت: آرون اس��تاين از موسسه 
تحقيقات سياس��ت خارج��ي در فيادلفيا توضيح 
مي دهد كه آنها اغلب نسخه هاي بي سابقه اي هستند 
كه با اجزاي تجاري موجود س��اخته ش��ده اند. بايد 
توجه داش��ت كه ايران در حال بهبود توانايي خود 
در س��اخت هواپيماهاي بدون سرنشين با استفاده 
از مهندس��ي معكوس هواپيماهاي بدون سرنشين 
ضبط شده مانندRQ-۱۷۰ امريكا است. دولت ايران 
به دليل نداش��تن نيروي هواي��ي مدرن )جت هاي 
ايران به زمان شاه قبل از سرنگوني او در سال ۱۹۷۹ 
مي رسد( س��رمايه گذاري زيادي روي موشك هاي 
بالستيك، موش��ك هاي كروز و هواپيماهاي بدون 
سرنشين انجام داده است. مانند هواپيماهاي بدون 
سرنشين كشورهاي پيشرفته، هواپيماهاي ايراني 
هم ب��راي نظارت و ه��م براي حمله ب��ه ويژه عليه 
كش��تي ها استفاده مي ش��وند. برخاف نمونه هاي 
خارجي، پهپاده��اي ايراني معمواًل مهمات هدايت 
شونده دقيق حمل نمي كنند. در عوض، پهپاد خود 
يك بمب هدايت شده است كه به سمت هدف پرواز 
مي كند و مانند يك كاميكاز رباتيك منفجر مي شود. 
ايران از پيوندهاي ماهواره اي كه به نيروهاي غربي 
اجازه مي دهد پهپادها را از آن سوي جهان كنترل 
كنند، صرف نظر كرده اس��ت. در عوض، پهپادهاي 
آن معم��واًل از طريق كنترل هاي راديويي خط ديد 
كار مي كنند ي��ا مي توانند خود را با دس��تگاه هاي 

GPS هداي��ت كنن��د. ايران ب��ا توزي��ع پهپادها يا 
تكنيك هاي س��اخت آنها در مي��ان متحدان خود 
در سراس��ر خاورميانه به برد بزرگي دست مي يابد 
و از اين طريق اهداف��ي از درياي مديترانه تا خليج 
فارس را تهديد مي كند. آقاي اس��تاين خاطرنشان 
مي كن��د كه پهپادها اغل��ب در داخل كيت تحويل 
داده مي ش��وند و به صورت محلي با كمترين كمك 
ايران مونتاژ مي ش��وند. يك مقام نظامي اس��راييل 
مي گوي��د: اين پهپاده��ا به ايران اج��ازه مي دهند 
حمات را با حف��ظ امكان انكار و ابهام ترتيب دهد. 
ماه گذش��ته يك پايگاه امريكايي در تنف س��وريه 
مورد اصابت پنج پهپاد هدايت ش��ونده GPS قرار 
گرفت. در اين حمات به كس��ي آس��يب نرس��يد، 
زيرا ظاهراً به امريكايي ها هشدار داده شده بود و از 
منطقه خطر خارج شدند، اما مقامات امريكايي بعداً 
ايران را مقصر دانستند. در اين ارتباط، دولت بايدن 
تحريم هايي را عليه افراد و ش��ركت هاي مرتبط با 
برنام��ه هواپيماهاي بدون سرنش��ين ايران اعمال 

كرد. يك منبع ارش��د نظام��ي امريكايي مي گويد: 
اگرچ��ه امريكايي ها ب��ه برتري در آس��مان عادت 
ك��رده بودند اما ديگر برتري هواي��ي نداريم. عاوه 
بر اين، پهپادها آس��يب پذيري تاسيسات حياتي را 
در سراس��ر منطقه آشكار مي كنند. در سال ۲۰۱۹ 
چندين پهپاد به تاسيسات نفتي عربستان سعودي 
در بقي��ق و خريص حمله كردن��د و حدود نيمي از 
توليد نفت اين كش��ور را ب��راي مدتي قطع كردند. 
شبه نظاميان حوثي در يمن كه متحد ايران هستند 
و از سال ۲۰۱۵ عليه ائتاف تحت رهبري عربستان 
س��عودي مي جنگن��د، مس��ووليت آن را بر عهده 
گرفتند. ام��ا منابع نظامي غربي بر اي��ن باورند كه 
پهپادها از عراق يا شايد حتي از ايران اعزام شده اند. 
اسراييل به نوبه خود از سال ۲۰۰۴ با هواپيماهاي 
بدون سرنشين دس��ت و پنجه نرم مي كند، زماني 
كه يك پهپاد س��اخت ايران بدون رهگيري بر فراز 
اين كش��ور پرواز كرد. حزب اهلل، يك ش��به نظامي 
شيعه، بعداً تصاويري از اين رويداد را پخش كرد. از 

آن زمان اس��راييل حدود دوازده پهپاد را رهگيري 
كرده است، از جمله پهپادي كه به نظر مي رسيد در 
سال ۲۰۱۲ به سمت رآكتور هسته اي اسراييل در 
ديمونا مي رفت. همچنين تل آويو از طريق حمات 
هوايي، پهپادهاي ايراني و سيستم هاي كنترل آنها 
را در سوريه در س��ال ۲۰۱۸ منهدم كرد. اسراييل 
به عنوان دولتي كه در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در 
استفاده از پهپادهاي يك بار مصرف و انتحاري براي 
از بين بردن پدافند هوايي اعراب پيشگام بود، يكي 
از كشورهايي است كه س��خت ترين تاش را براي 
دفاع در برابر آنها مي كند. اين كشور به همه چيز از 
جنگنده هايF-۱۶ تا سيس��تم ضد موشكي گنبد 
آهنين متوسل ش��ده اس��ت، اما به دنبال پاسخي 
بهتر اس��ت. شناس��ايي پهپادها دش��وار است زيرا 
اغلب كوچك هس��تند، در ارتفاع پايين و آهس��ته 
پرواز مي كنند و ممكن است هيچ سيگنالي پخش 
نكنند. يكي از مقامات در صنايع هوافضاي اسراييل، 
يك ش��ركت دولتي كه سيس��تم هاي ضد پهپاد را 
توس��عه مي دهد، مي گويد: پهپادها در شلوغي گم 
مي ش��وند. از سوي ديگر، س��رنگوني هواپيماهاي 
بدون سرنشين مي تواند باعث آسيب بر روي زمين، 
به ويژه در مناطق مسكوني شود. همچنين پارازيت 
سيگنال هاي راديويي و GPS زندگي غيرنظاميان 
را مختل مي كند، اين در حالي است كه سيستم هاي 
مبتني بر ليزر هنوز در حال توس��عه هس��تند. اين 
مقام مي گويد: دفاع از هواپيماهاي بدون سرنشين 
يك تجارت گران اس��ت، زيرا كشورها بايد امكانات 
زيادي براي محافظت داشته باشند. او به گسترش 
ش��بكه هاي تلفن هم��راه ۵G اش��اره مي كند كه 
ممكن است به مهاجمان آينده اين امكان را بدهد 
كه پهپادها را از راه دور كنترل كنند، مشابه داشتن 
پيوندهاي ماهواره اي. اين يك مس��ابقه تسليحاتي 
ديوانه كننده اس��ت، زي��را امكانات فن��اوري براي 
اس��تفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين همچنان 

در حال افزايش است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
در حالي كه در س��ال هاي اخي��ر مطالبات غيرجاري 
بانك ها با تداوم روند صعودي به ۲۳۶ هزار ميليارد تومان 
رسيده و اقدامات انجام شده در اين زمينه نيز مانع تداوم 
اين روند نشده است، اكنون وزير اقتصاد صرفا بر معرفي 
بدهكاران كالن بانكي بسنده كرده كه اين سوال را ايجاد 

مي كند، قدم بعدي پس از معرفي اين افراد چيست؟

بدهكارانكالنبانكيمعرفيميشوند
عباس مرادپور سرپرس��ت معاونت امور بانكي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: اسامي بدهكاران 
كالن بانكي اعالم خواهند شد. وي با بيان اينكه ۸۰ درصد 
تامين مالي حوزه اقتصاد كشور توسط بانك ها صورت 
مي پذيرد، افزود: تامين مالي بهينه توسط بانك ها امري 
بسيار مهم است، زيرا تسهيالت پرداختي بانك ها، خلق 
نقدينگي مي كند پس بايد بازپرداخت تسهيالت تضمين 
شود و از بروز تورم هم جلوگيري به عمل ايد.هر كس كه 
۱۰ درصد از اندوخته بانك ها را در قالب تسهيالت دريافت 
كرده در واقع دارنده تس��هيالت كالن بانكي محسوب 
مي ش��وند.تا پايان ش��هريور ۱۴۰۰ ح��دود ۲۳۶ هزار 
ميليارد تومان مطالبات غير جاري كل شبكه بانكي كشور 
رقم خورده است. سرپرست معاونت امور بانكي، بيمه و 
ش��ركت هاي دولتي وزارت اقتصاد تصريح كرد: طبق 
توافقات حاصله قرار است كه اطالعات بدهكاران بانكي هر 
سه ماه يك بار از طريق سايت بانك ها اطالع رساني شود.

وصول۴۹هزارميلياردتومان
مطالباتبانكيدر۲سالاخير

س��خنگوي قوه قضاييه نيز گفت: وصول مطالبات 
بانك��ي در وهله اول به عهده بانك هاس��ت و ظرف 
دو سال گذش��ته ۴۹ هزار ميليارد تومان از طريق 

اجراييه ثبتي وصول كرده ايم.
ذبيح اهلل خداييان سخنگوي قوه قضاييه سه شنبه ۲۵ 
آبان ماه در يك نشست خبري پيرامون وصول مطالبات 
بانكي اظهار داشت: كساني كه اقدام به اخذ تسهيالت از 
بانك ها مي كنند، در ابتدا بانك ها بايستي هنگام پرداخت 
اين تسهيالت، تضامين الزم را از گيرندگان اين وام ها اخذ 
بكنند و به موقع پيگير وصول مطالباتشان باشند. بنابراين 
وصول اين مطالبات در درجه اول بر عهده بانك ها و به 
خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت. منتهي 
بعضي افراد هس��تند كه وام هاي كالني را گرفته اند و 
حتي بعضا در راستاي طرحي كه براي آن، وام اخذ شده، 
از تسهيالت به خوبي استفاده نمي كنند و از پرداخت 
بدهي هاي خود هم خودداري مي كنند و اقس��اط را به 
موقع پرداخت نمي كنند. در اين باره، تاكنون توس��ط 
دستگاه قضايي اقدامات خوبي در جهت كمك به وصول 
مطالبات بانك ها صورت گرفته است و در چند مرحله 
كه اسامي اين افراد به دستگاه قضايي ارسال شده، مبالغ 
بسيار كالني از اينها وصول شده و برخي از اين ها، به طور 
كامل تسويه كرده اند كه در مقاطع مختلف، همكاران 
ما به استحضار مردم ش��ريف رسانده اند. اقدام ديگري 

ك��ه در جهت وصول مطالبات بانك ها انج��ام داديم از 
طريق اجراي ثبت است كه ظرف دو سال گذشته، ۴۹ 
هزار ميليارد تومان از معوقات بانكي را از طريق اجراييه 
ثبتي وصول كرده ايم. االن هم س��عي مي كنيم نهايت 
همكاري را با دولت داشته باشيم، هرچند دولت در وصول 
مطالبات، پيش قدم هس��ت. و اگر چنانچه نتوانستند 
با راهكارهايي ك��ه در اختيار دارند نس��بت به وصول 
مطالبات اقدام بكنند يا احيانا در مسير اخذ تسهيالت 
سواستفاده هايي صورت گرفته باشد، دستگاه قضايي 

قطعا همكاري الزم را با دولت خواهد داشت

معرفيبدهكارانبانكي
ماجراي معرفي و تعيين تكليف ابربدهكاران بانك ها به 
مناظرات سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
برمي گردد كه عبدالناصر همتي - رييس كل س��ابق 
بانك مركزي- ب��ا ارايه كاغذي دست نوش��ته نام ۱۱ 
بدهكار عمده بانكي را در اختيار آيت اهلل ابراهيم رييسي 
قرار داد. اكنون، احسان خاندوزي - وزير امور اقتصادي 
و دارايي، با هدف بهره مندي مردم از تسهيالت بانكي 
و شفافيت، در نامه اي از بانك مركزي خواسته است تا 
بانك ها را ملزم به انتشار هر سه ماه فهرست ابربدهكاران 
در س��ايت خود كند. در جزييات اين نامه آمده است: 
بانك ها و موسسات اعتباري مكلف شوند مشخصات 
تسهيالت گيرنده يا متعهد، توجيه بانك براي تخصيص 
منابع، مبلغ تسهيالت يا تعهدات، ميزان بازپرداخت، 
مانده بدهي، نرخ سود، نوع كلي تضامين را منتشر كنند.

آخرينوضعيت۱۱بدهكاركالنبانكها
در اين نامه همچنين آمده اس��ت: بانك و موسس��ات 
اعتباري مكلف هس��تند كه آخرين اقدامات موسسه 
اعتباري براي وصول مطالبات در خصوص كليه اشخاص 
حقيقي و حقوقي و ذي نفعان واحد و اشخاص مرتبط 
با آنها كه مان��ده بدهي غيرجاري آن��ان اعم از بدهي 
تسهيالتي يا تعهدات ارزي يا ريالي بيش از سقف مقرر 

در آيين نامه تس��هيالت و تعهدات كالن و همچنين 
ضوابط مقرر در ايين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص 
مرتبط مصوب ش��وراي پول و اعتبار در هر موسس��ه 
اعتباري است، در پايگاه اطالع رساني رسمي خود براي 
اطالع عموم به صورت گزارش هاي سه ماهه در پايان هر 
فصل منتشر كنند. عباس مرادپور، سرپرست معاونت 
امور بانكي وزارت اقتص��اد نيز درباره آخرين وضعيت 
ابربده��كاران و معوقات بانكي اع��الم كرد كه بانك ها 
تا شهريور س��ال جاري معادل ۱۱ ابر بدهكار دارند كه 
احتمال اينكه شماري از آنها در حال بازپرداخت بدهي 
خود باشند، وجود دارد.  وي ميزان مطالبات غيرجاري 
شبكه بانكي كشور را در حال تغيير دانست و گفت: تا 
پايان ش��هريور امسال مطالبات غير جاري كل شبكه 
بانكي كش��ور به ميزان ۲۳۶ هزار ميليارد تومان بوده 
اس��ت. نامه وزير اقتصاد و اظهارات مس��ووالن وزارت 
اقتصاد، سواالتي را در ذهن ايجاد مي كند كه الزم است 

در روزهاي آتي به آنها پاسخ شفافي داده شود.

ابهاماتنامهخاندوزيدرباره
ابربدهكاران

يكي از اين پرس��ش ها چيس��تي تاثير انتشار اسامي 
بدهكاران كالن بانكي بر كاهش مطالبات غيرجاري 
است و ديگر اينكه پس از انتشار اين اسامي چه اقداماتي 
ب��راي وصول معوقات آنها صورت مي گي��رد و وزارت 
اقتصاد و بانك مركزي چه برنامه  نظارتي براي كاهش 
مطالبات غيرجاري و بستن راه هاي ايجاد معوقات بانكي 
دارند زيرا، اينكه هر سه ماه يك بار اسامي از بدهكاران 
كالن بانكي رديف شود و همچنان منابع بانك ها قفل 
و روند افزايش��ي مطالبات غيرجاري متوقف نش��ود، 
دسترسي مردم به تسهيالت بانكي را آسان نمي كند.  
از سوي ديگر، پيش از نامه خاندوزي نيز بانك مركزي 
همه بانك ها را طبق صورت هاي مالي پايان سالشان 
مكلف كرده كه تسهيالت بر تعهدات كالن را منتشر 
كنند و درخواست وزير اقتصاد موضوع جديدي نيست 

و فقط انتشار اسامي را زمان بند كرده است. عالوه براين، 
روند افزايشي مطالبات غيرجاري تاكنون بيانگر اين 
است كه صرف انتشار اطالعات بدهكاران كالن بانك ها 
نمي توان انتظار كاهش معوقات و بدهكاران بانكي را 
داشت بلكه اين موضوع به يكسري اقدامات تنبيهي 
و نظارتي نياز دارد.  عالوه براين، دس��تور خاندوزي به 
بانك ها دومين قدم او براي شفافيت است و پيش از اين 
وعده اعالم شفاف صورتحساب تمام شركت ها، بانك ها 
و بيمه هاي دولتي را داد كه مدت كمي صورت حساب 
مالي بانك ملي اعالم شد و به دليل زيان هاي انباشته 
باالي اين بانك سروصداي زيادي ايجاد كرد اما پس 
از آن تاكنون اولين قدم آقاي وزير براي ش��فافيت در 
سكوت خبري مانده و صورت حساب ديگري منتشر 
نشده است. بنابراين، اولين تجربه شفاف سازي نشان 
مي دهد كه صرف اعالم يكسري ارقام يا اطالعات كافي 
نيس��ت و بايد در قبال شفاف س��ازي اقدام اصالحي 
نيز صورت بگيرد و وقف��ه اي در اعالم اطالعات ايجاد 
نشود. از آنجا كه نسبت مطالبات غيرجاري يا معوق 
به تس��هيالت اعطايي در بانك ها، آثار سوء بسياري 
بر بانك ها، بخش هاي مختلف اقتص��ادي و در ابعاد 
وسيع تر، ب�راي م�ردم ايجاد مي كند كه براي كاهش 
مطالبات غيرجاري بانك ها بايد بين بدهكاران تفكيك 
انجام داد زيرا، بدهكاران كالن در بانك ها دو دس��ته 
هستند، افرادي كه چند هزار ميليارد تومان از منابع 
بانك ها را دريافت كرده و اكنون هم تمايلي براي پس 
دادن آن ندارند و توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي كه 
تحت تاثير مسائل اقتصادي توان بازپرداخت تسهيالت 

دريافتي از بانك ها را از دست داده اند.

افزايشمطالباتغيرجاري
وناكارآيياقدامات

وضعيت رس��يدگي به مطالبات غيرج��اري آنقدري 
نابه سامان اس��ت كه كميته فرا دستگاهي  رسيدگي 
به مطالبات غيرجاري بانك ه��ا از زمان آغاز فعاليت 
خود در س��ال ۱۳۹۳ تاكنون در ط��ي برگزاري ۱۶۳ 
جلس��ه فقط به ۱۲ پرونده رسيدگي كرده كه بيانگر 
موفق نبودن اين كميته در تحقق اهداف خود است.  
بدين منظور، رييس قوه قضاييه در جديدترين نشست 
خود با كميته رسيدگي به مطالبات غيرجاري به اين 
كميته به منظور ارايه راهكارهاي افزايش اختيارات و 
كارآمدي اين كميته، مهلتي دو هفته اي داد كه با اتمام 
اين مهلت بايد منتظ��ر ماند و ديد نتيجه آن چه بوده 
است.  عالوه بر اين، در كنار اقدامات مسووالن قضايي 
و بانكي در سال هاي گذش��ته براي كاهش مطالبات 
غيرجاري منع اعطاي تسهيالت به بدهكاران بانكي و 
طرح بخشودگي سود بدهكاران بانكي از جمله اقدامات 
تنبيهي و تشويقي در اين راستا بوده اما روند صعودي 
رشد مطالبات غيرجاري بانك ها حاكي از آن است كه 
اين اقدامات كارساز نبوده است زيرا، مطالبات معوق 
بانكي از ۷۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۲۳۶ 
هزار ميليارد تومان در شهريور سال جاري رسيده است. 

يادداشتديدگاه  3 چهارشنبه 26 آبان 1400    11 ربيع الثاني 1443  سال هشتم    شماره   Wed. Nov 17. 2021  2082  بانك و بيمه

خبر

بازخريد3۴۴همتي
دربازاربينبانكي

با توجه ب��ه پيش بيني بانك مرك��زي از وضعيت 
نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع عملياتي بانك 
مرك��زي در اين هفته توافق بازخريد بود. از اين رو، 
اين بانك به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق 
بازخريد به مبلغ ۳۴۴ هزار ميليارد ريال اقدام كرد.

بانك مرك��زي در چارچوب مديري��ت نقدينگي 
مورد نياز بازار بين بانكي ريالي، عمليات بازار باز را 
به صورت هفتگي و م��وردي اجرا مي كند. موضع 
عملياتي اي��ن بانك )خري��د يا ف��روش از طريق 
ابزاره��اي موجود( بر اس��اس پيش بيني وضعيت 
نقدينگ��ي در ب��ازار بين بانكي و با ه��دف كاهش 
نوس��انات نرخ بازار بين بانكي حول ن��رخ هدف، از 
طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم 
مي شود. متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي مديريت 
نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نسبت به ارسال  
سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار 
بين بانكي اقدام كنند. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از 
بانك مركزي( مش��روط به در اختيار داشتن اوراق 
مالي اسالمي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ 

سقف داالن نرخ سود )۲۲ درصد( استفاده كنند. 

خبر كوتاه

قمريوفا:افزايشكارمزد
خدماتبانكيتكذيبميشود

مديركل روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد اين 
بانك امسال مصوبه اي درباره افزايش كارمزد خدمات 
بانكي نداشته اس��ت. مصطفي قمري وفا مديركل 
روابط عمومي بانك مركزي نوش��ت: بانك مركزي 
امس��ال مصوبه اي درباره افزاي��ش كارمزد خدمات 
بانكي نداش��ته اس��ت و فيلمي كه امروز با موضوع 
مصوبه افزايش كارمزد خدمات بانكي در شبكه هاي 
اجتماعي در حال انتشار است مربوط به سال جاري 
نمي باشد. پيرو اخبار منتشر شده پيرامون افزايش 
كارمزد خدمات بانكي الكترونيكي به اطالع مي رساند 
بانك مركزي در س��ال جاري بخشنامه  اي مبني بر 
تغيير نرخ كارمزد خدمات بانكي الكترونيكي به شبكه 
بانكي كشور ابالغ نكرده است. از اين رو ضمن تكذيب 
افزايش ن��رخ كارمزد خدمات بانك��ي الكترونيكي، 
تأكيد مي شود كارمزد اين قبيل خدمات كماكان در 
چارچوب بخشنامه ابالغي با شماره ۹۹.۲۵۰۲۳۲ 

مورخ ۱۳۹۹.۸.۷ و به روال گذشته است. 

مطالباتغيرجاريبانكهابه۲۳۶هزارميلياردتومانرسيد

كاهشقيمتطالبهدنبالكاهشنرخارزواونسجهاني

معرفي ابربدهكاران بانكي كافي نيست

منابعارزيورياليدولتدرحالافزايشاست
گروه بانك و بيمه | 

رييس جمهوردر جلسه مجلس و راي اعتماد به وزير 
آموزش و پرورش با اشاره به موفقيت دولت در زمينه 
افزايش فروش نفت و افزاي��ش درآمدها، گفت: در 
تامين منابع مالي، ارزي و ريالي گشايش هاي خوبي 
ش��ده و نگراني ها نس��بت به منابع تا حدود زيادي 
كاهش پيدا كرده است. ۸۳ روز قبل از همين تريبون 
براي رأي اعتماد به كابينه مسائلي را عرض كردم، با 
اميدواري به اينكه مسائل كشور با تالش دولت و با 
همكاري مجلس و همه بخش هاي كشور حل شود 
و امروز از هميش��ه به حل مسائل كشور و باز شدن 

گره ها اميدوارتر هستم.
رييس جمهور با بيان اينكه داليل اين اميدواري تفضل 
و لطف و كرم الهي، امداده��اي حضرت حق و دعاي 
خانواده معزز و مكرم شهدا است، افزود: با تالش همه 
دلسوزان و رهنمودهاي رهبر فرزانه انقالب اسالمي 
امروز بيش از هميش��ه احس��اس بنده آن اس��ت كه 

جلوه هايي از گشايش بحمداهلل وجود دارد.
رييس جمهور با اش��اره به اينكه حتي قبل از تشكيل 
رس��مي دولت س��يزدهم از كيفيت پرداخت حقوق 
و دس��تمزد كاركنان دول��ت نگراني وجود داش��ت، 
تصريح كرد: امروز با گذشت ۸۳ روز از عمر اين دولت، 
بدون اس��تقراض از بانك مركزي، حقوق و دستمزد 
و پرداخت هاي��ي كه دولت بايد انج��ام دهد، در زمان 

خودش انجام شده است.
رييس��ي با بيان اينكه موضوع افزاي��ش فروش نفت 
و افزاي��ش درآمدها با موفقيت دنبال ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: در تامين منابع مالي، ارزي و ريالي 
گشايش هاي خوبي شده و نگراني ها نسبت به منابع 
تا ح��دود زيادي كاهش پيدا كرده اس��ت. همچنين 
نگراني ها نسبت به ذخيره و تأمين كاالهاي اساسي تا 

حدود زيادي برطرف شده است
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ 
به علت كاهش نرخ ارز و انس جهاني، شاهد افت قيمت 
در بازار طال و سكه هستيم. .نرخ ارز نيز با كاهش همراه 
اس��ت. قيمت دالر ۲۸ هزار و ۵۰ تومان و هر يورو ۳۲ 

هزار و ۳۰۰ تومان بفروش مي رسد.
محمد كشتي آراي با بيان اينكه انس جهاني ۱۸۶۳ دالر 
قيمت گذاري شده است افزود:  هم اكنون قيمت سكه 

طرح جديد ۱۲ ميليون و ۵۴۰ هزار تومان، قيمت سكه 
طرح قديم ۱۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 
فروخته مي شود. هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و 
۲۵۰ هزار تومان و هر مثقال طال ۵ ميليون و ۴۲۰ هزار 

تومان بفروش مي رسد. 
ه��ر دالر در صرافي ه��اي بانك��ي )سه ش��نبه، ۲۵ 
آبان ماه( با ۶۱ تومان كاهش قيمت در مقايس��ه با 
روز گذشته به نرخ ۲۶ هزار و ۹۱۹ تومان داد و ستد 
ش��د.قيمت فروش يورو در مقايسه با روز گذشته با 
۶۱ تومان كاهش، برابر با ۳۱ هزار و ۴۰۲ تومان بود. 
همچنين قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۳۸۶ تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۷۸۰ تومان اعالم 
ش��د.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۶ هزار و ۷۹۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار 
۴۰ تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو 
در اين بازار ۳۰ هزار و ۵۹۸ تومان و نرخ فروش آن 
نيز ۳۰ هزار و ۸۷۵ تومان اعالم ش��د.همچنين در 
س��امانه نيما در معامالت روز سه شنبه، حواله يورو 
به نرخ ۲۶ هزار و ۷۷۵ تومان فروخته و حواله دالر 

به بهاي ۲۳ هزار و ۴۴۹ تومان معامله شد.
قيمت دالر از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد 
و در اين محدوده نوسان داشت و در مقطعي به سمت 
رقم ۲۷ هزار تومان نيز حركت كرد. در شهريورماه نرخ 
دالر نزولي يا ثابت بود، البت��ه براي چند روزي نيز در 
محدوده قيمتي ۲۸ هزار تومان معامله مي شد قيمت 
دالر در هفته هاي گذشته در كانال ۲۶ هزار تومان رفت 
و برگشت داشت، اما از هفته گذشته وارد كانال ۲۷ هزار 
توماني شد اما از روز گذشته با عقبگرد به نرخ ۲۶ هزار 

تومان در اين محدوده قيمتي نوسان دارد. 
 قيمت سكه در بازار تهران )سه شنبه، ۲۵ آبان ماه( با 
۳۰ هزار تومان افزايش نس��بت به روز گذشته به رقم 
۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قدي��م نيز ۱۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
و ۴۵۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و ۷۷۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 

طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۲۵۳ هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۴۳۱ هزار تومان 
شد.همچنين اونس جهاني طال با ۱۰ دالر و ۷۰ سنت 
افزايش قيمت نسبت به روز گذشته، يك هزار و ۸۷۲ 

دالر و ۷۱ سنت ارزش گذاري شد. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفت��ن نرخ دالر و او  نس جهاني اس��ت. ن��رخ دالر در 
صرافي هاي بانكي تغيير اندكي داشت و با بهاي ۲۶ هزار 
و ۹۱۹ تومان معامله شد.همچنين قيمت اونس جهاني 
طال نيز ۱۰ دالر و ۷۰ سنت افزايش داشت. مجموع اين 

دو عامل موجب شد قيمت سكه اندكي افزايش يابد

كاهشنرخدالرويورودربازار
متشكلارزيبرايدومينروزپياپي

مديركل ارتباطات بازار متش��كل ارز ايران، از كاهش 
نرخ دالر و يورو در بازار متشكل ارزي براي دومين روز 
پياپي خبر داد و ميانگين وزني دالر و يورو در معامالت 
را به ترتيب ۲۶ هزار و ۸۷۰ توم��ان و ۳۱ هزار و ۲۳۳ 

تومان اعالم كرد.
»مهدي گوهررس��تمي« افزود: در جلسه معامالتي 
)دوشنبه ۲۴ آبان( اسكناس دالر كار خود را با نرخ ۲۶ 
هزار و ۸۶۱ تومان آغاز كرد و در پايان ساعت معامالت 
به نرخ ۲۶ هزار و ۸۷۴ تومان رس��يد. بررس��ي ارقام 
معامالتي روزانه، ن��رخ ميانگين وزني ۲۶ هزار و ۸۷۰ 
تومان به ازاي هر دالر و كاهش ۱.۷۱ درصدي اين نرخ 

نسبت به روز معامالتي قبل را نشان مي دهد.
 اين تحليلگر اقتصادي اظهار داش��ت: نماد معامالتي 
ي��ورو كار خود را با نرخ ۳۱ هزار و ۳۵۰ تومان ش��روع 
كرد و در پايان جلسه معامالتي، نرخ هر يورو به رقم ۳۱ 
هزار و ۲۵۶ تومان رسيد. به اين ترتيب نرخ ميانگين 
وزني اس��كناس يورو در معامالت اين ب��ازار با ۱.۰۳ 
درصد كاهش نس��بت به روز  يكشنبه ۳۱ هزار و ۲۳۳ 
تومان بوده است.اين مقام مسوول ادامه داد: در جلسه 
معامالتي )دوشنبه( اسكناس دالر در پايين ترين نرخ 
خود با رقم ۲۶ هزار و ۸۳۹ تومان و در باالترين نرخ با 
رقم ۲۶ هزار و ۸۹۶ تومان معامله ش��د. همچنين هر 
يورو در پايين تري��ن و باالترين نرخ معامالتي خود به 
ترتيب با قيمت هاي ۳۰ هزار و ۹۵۱ تومان و ۳۱ هزار و 
۳۵۰ تومان معامله شد.حجم معامالت اسكناس دالر 

در بازار متشكل ارز ايران در روز )دوشنبه( ۱۱ ميليون 
و ۶۰۱ هزار و ۳۰۰ دالر و حجم معامالت در نماد يورو 
يك ميليون و ۸۰ هزار و ۶۰۰ يورو بود. در ساعات عصر 
قيمت ها كاهش بيشتري داشت وقيمت دالر ۲۷ هزار 
و ۹۷۸ تومان، قيمت يورو ۳۱ هزار و ۸۳۱ تومان، پوند 
انگليس ۳۷ هزار و ۷۸۹ تومان و درهم امارات ۷ هزار و 

۶۱۸ تومان اعالم شده است.
عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 
۲۶ ه��زار و ۹۵۹ تومان و قيمت خري��د دالر از مردم 
۲۶هزار و ۴۲۶ تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز مع��ادل ۳۱ هزار و ۴۶۳تومان و قيمت خريد 

يورو نيز ۳۰ هزار و ۸۴۰ تومان اعالم شده است.
 قيمت طالي ۱۸ عيار هر گرم يك ميليون و۲۵۴ هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۲ 
ميلي��ون و ۵۲۰ هزار تومان و قيم��ت دالر ۲۷ هزار و 

۹۷۸تومان است.
 قيم��ت دالر ۲۷ ه��زار و ۹۷۸ تومان، قيمت س��كه 
تمام بهار آزادي ط��رح جديد ۱۲ ميليون و ۵۲۰ هزار 
تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۲ 

ميليون و ۳۵۰ تومان است.
 قيمت نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۷۷۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تعيين ش��ده 
است و به فروش مي رسد.قيمت طالي ۲۴ عيار در هر 
گرم يك ميلي��ون و ۶۶۸ هزار تومان و هر مثقال طال، 
۵ ميليون و ۴۳۵ هزار تومان ارزش گذاري شده است.

دالرباالرفت
نگراني از وضعي��ت اقتصادهاي اروپايي باعث صعود 
دالر شد. ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهان��ي را ان��دازه مي گيرد، در 
معامالت با ۰.۴۱ درصد افزايش نسبت به روز گذشته، 
در س��طح ۹۵.۵۰۵ واحد بسته ش��د. شاخص دالر 
معموال در برابر ش��ش ارز مهم جهاني يا ۱۰ ارز برتر 
جهاني بيان مي ش��ود كه شاخص دالر در گزارشات 
ايس��نا، ش��اخص ۱۰ ارزي و در بردارن��ده تغييرات 
قيمتي دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه 
هند، دالر استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك 
سوييس، رينگيت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.

مخالفتباآثارتورمي
رشدقيمتدالر

مجلس��ي ها علي رغ��م 
تاكيدش��ان بر حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ي، پ��س از 
ارس��ال اليح��ه دولت به 
مجلس ب��راي حذف اين 
ارز ب��ا فوريت حذف آن به 
دليل تبعات تورمي مخالف 
كردن��د. درحالي كه يك 
كارشناس اقتصادي ارز ۴۲۰۰ توماني را عامل تورم 
مي داند و معتقد اس��ت كه بايد هر چه زودتر مانع 
ضررهاي حاصل از حضور اين ارز در اقتصاد ش��د و 

آن را از چرخه اقتصادي كشور حذف كرد.
اجراي سياست هايي چون قيمت گذاري دستوري، 
سياس��ت هاي تعزيراتي و اعم��ال محدوديت بر 
بازارها همانند ممنوعيت واردات خودرو در اقتصاد 
اي��ران همچون بمب هايي عم��ل مي كنند كه در 
كوتاه مدت يك سياست تورمي و در بلندمدت يك 
سياست ابر تورمي هستند و اين قبيل سياست ها، 
محيط اقتصادي و تجاري كشور را دچار تشويش 
و نگراني مي كند. قبح اين سياست ها در كشور ما 
ريخته شده است و با وجود تبعات مخرب و منفي 
به راحتي انجام و هر بار نيز تكرار مي شود، درحالي 
كه در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته در اجراي 
سياست ها به گونه اي عمل مي كنند تا حقوق عامه 
مردم پايمال نش��ود. يكي از اين سياس��ت ها كه 
باني آن دولت پيش��ين بود، تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
توماني يا ترجيحي اس��ت كه استدالل ها در اين 
زمينه اين بود ك��ه از طريق ارز ترجيحي، ارز تك 
نرخي مي ش��ود و ارز ۴۲۰۰ توماني را همه مردم 
دريافت مي كنند اما نتيجه اين سياست حاكي از 
آن اس��ت كه قيمت ارز تا چند برابر افزايش پيدا 
كرد. اگر در آن زمان، ارز را تك نرخي مي كردند و 
دست به تثبيت نرخ ارز نمي زدند، احتماال اكنون 
قيمت ارز در بازار آزاد نصف قيمت كنوني مي شد 
و مي توانس��تند قيمت ارز را بي��ن ۱۰ تا ۱۵ هزار 
تومان به ثبات برسانند. در بقيه كشورهاي دنيا به 
اين نتيجه رسيده اند كه نبايد مداخله دستوري و 
قيمتي در بازارها داشته باشند اما در ايران، ونزوئال 
و آرژانتين اينگونه سياس��ت هاي تاريخ گذشته 
همچن��ان اجرا مي ش��ود. در حال حاض��ر نيز هر 
چه زودتر بايد جلوي ض��رر را گرفت و ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ي را حذف كرد ام��ا حذف اي��ن ارز نياز به 
شجاعت، دانش و تجربه دارد وگرنه با كوچك ترين 
تهديدي افراد پ��ا پس مي كش��ند. همانطور كه 
اكنون دولت توپ حذف ارز ترجيحي را در زمين 
مجلس انداخت و مجلس هم ج��ا خالي داد. اگر 
دسترسي كشور به منابع ارزي آزاد بود و تحريمي 
نيز وجود نداشت، سياست چند نرخي ارز سياست 
اشتباهي اس��ت و اين سياس��ت، رانت در جيب 
رانت خواران مي ريزد و كوچك ترين منفعتي براي 
مصرف كنندگان و مس��تضعفان نخواهد داشت.  
اينكه مخالفان حذف ارز ترجيحي، حذف اين ارز 
را تورم زا مي دانند، ناشي از آگاه نبودن و ناآشنايي 
آنهاست درحالي كه منشأ تورم دليل ديگري است 
و اگر خلق نقدينگي متوقف شود و كسري بودجه 
دولت و خانوار كاهش پي��دا كند و يارانه نقدي به 
درستي پرداخت شود، هم دولت و هم مردم برنده 
اين ميدان مي شوند و تورم نيز كاهش قابل توجهي 
پيدا مي كند. اين درحالي است كه سال هاي سال 
به جاي تش��خيص علت تورم فقط سياست هاي 
دس��توري و محدوديت كننده اعمال شده كه نه 
تنها تورم را كنترل نكرده بلكه موجب تش��ديد 
آن نيز ش��ده اس��ت . در طول ۵۰ س��ال گذشته 
نمي توانيد نمونه اي از سياس��ت هاي دستوري و 
محدودكننده پيدا كنيد كه منجر به كاهش تورم 
شده باشد. عامل اصلي تورم همين سياست هاي 
تثبيتي و ارز ۴۲۰۰ توماني است، زيرا از آنجا كه 
نوسانات قيمت ارز در بازار آزاد انتظارت تورمي را 
افزايش مي دهد، زماني كه منابع صرف ارز ۴۲۰۰ 
توماني مي شود، نرخ ارز در بازار آزاد بيش از حد 

افزايش مي يابد و موجب تورم مي شود.

علي سعدوندي 

بودجه۱۴۰۱نشانگرميزان
تعهددولتبهاصالحنظاممالي

بودجه ۱۴۰۱ نش��انگر اين 
اس��ت كه دولت سيزدهم تا 
چه حد متعهد به اصالح نظام 
مالي بخش عمومي به ويژه 
بي انضباطي هاي گسترده 

مالي است.
 اينك��ه دولت ه��ا ارزي كه 
متعلق به همه مردم است را 
از طريق صرافي يا خيابان ناصرخسرو و چهارراه استانبول 
به بازار توزيع كنند يك فاجعه بزرگ است كه دولت هاي 
قبلي اين كار را تاح��دودي انجام دادند و در نتيجه اگر 
دولت كنوني متعهد به منافع مردم اس��ت بايد از ادامه 
اي��ن روند مخرب، به طور جدي جلوگيري كند.   بدون 
حمايت هاي گسترده مالي و حمايت هاي يارانه اي دولت 
اصال نمي توان يك كيلو فوالد يا مواد پتروشيمي صادر 
كرد چون ناكارآمدي در اين صنايع به شدت باال است و به 
نظر مي رسد ارزهاي حاصل از صادرات كه به كشور وارد 
شده نيز عمدتا متعلق به اين گروه يعني صنايع بزرگ 
و خصولتي باشد.  اين ارز در واقع متعلق به دولت است 
نه متعلق به بنگاه هايي كه ارز حاصل از صادرات را وارد 
سامانه نيما مي كنند و البته به داليل مختلف نيز بخش 
قابل توجهي را هم وارد نمي كنند. دولت بايد قاطعانه با 
فس��ادي كه در اين فرآيند وجود دارد مقابله كند و اين 
درآمدها بايد درآمدهاي ارزي دولت محس��وب شود و 
در اختيار دولت قرار گيرد. ضمن اينكه دولت نيازهاي 
ارزي بنگاه ه��ا را نيز از همين منابع تامين خواهد كرد. 
متاسفانه اين فرآيند رها است و نظارت درستي براي آن 
وجود ندارد.  ، آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده ايران در 
خارج از كشور مي تواند در شرايط كنوني گشايشي ايجاد 
كند اما واقعيت اين است كه تا اين ارز وارد اقتصاد كشور 
نش��ود و در اختيار بانك مركزي قرار نگيرد، نمي توان 
به طور مطمئ��ن درباره آن اظهارنظر كرد.  درجلس��ه 
اخيري كه رييس جمهوري با برخي اقتصاددانان كشور 
داشت، درباره اليحه دولت براي افزايش ارز تخصيص 
داده شده به كاالهاي اساسي بود و ارزيابي من اين است 
كه جمع بندي آقاي رييس جمه��ور با توجه به اجماع 
افرادي كه در جلسه بودند اين بود كه اجراي اين طرح 
در شرايط كنوني مناسب نيست.  آقاي رييس جمهور 
هم به دو خط قرمز مهم از نگاه خود اش��اره كردند كه 
اولين مورد كنترل تورم و مخالفت ب��ا اقدامات تورم زا 
بود و مورد بعدي هم حفظ ارزش پولي ملي، كه افزايش 
قيمت دالر ۴۲۰۰ توماني يا حذف كامل آن اين خطوط 
قرمز را نقض مي كند و به همين دليل اجراي اين طرح 
عمال به آينده موكول شد تا با برنامه هاي مناسب تري 
ارايه شود.  در اين جلسه مشخص شد اصلي ترين دليل 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بيش��تر كسري بودجه دولت 
اس��ت چراكه دولت قبلي بدهي هنگف��ت ارزي براي 
دولت كنوني به جا گذاشته و منابع ارزي را در چهار ماهه 
نخست امسال خرج كرده است و در نتيجه منابعي براي 
دولت سيزدهم به جز بدهي هاي بزرگ باقي نگذاشته 
است.  از سوي ديگر، نكته اي كه رييس كل بانك مركزي 
نيز به آن اشاره كرد اين بود كه درآمدهاي ارزي ۷ ماهه 
نخست امسال افزايش يافته و چشم انداز ماه هاي پيش 
رو را نيز اميدواركننده و مثبت ارزيابي كردند. البته صرف 
درآمدهاي ارزي براي هزينه هاي جاري كشور امر بسيار 
اشتباهي است؛ بلكه اين منابع بايد از طريق ماليات تامين 
شوند و منابع ارزي نيز معطوف به توسعه زيرساخت ها 
و توسعه بنيان هاي علمي و فناوري كشور شود. به هر 
صورت با توجه به ش��رايط اضطراري كه دولت كنوني 
در آن قرار دارد اميدواري بر اين بود كه گش��ايش هايي 
براي تامين نيازهاي آني دولت فراهم خواهد شد.  دولت 
اصالح بودجه ۱۴۰۱ را به عنوان يكي از محورهاي اصلي 
برنامه هاي خود اعالم كرده است، اين موضوع از اهميت 
بااليي برخوردار است چرا كه بودجه ۱۴۰۱ نشانگر اين 
اس��ت كه دولت س��يزدهم تا چه حد متعهد به اصالح 
نظام مال��ي بخش عمومي به وي��ژه بي انضباطي هاي 
گسترده مالي اس��ت.  اميدوار هس��تيم اين شرايط 
پرفشار كنوني بگذرد و زمينه براي كسب درآمدهاي 
مالياتي واقعي ك��ه بايد از افرادي ك��ه فرار مالياتي 
داشتند، اخذ شود فراهم ايد، به نظر مي رسد دولت 
بايد به سمت تامين مالي فعاليت هاي خود از طريق 
كسب درآمدهاي مالياتي برود؛ ضمن اينكه اصالح 
نظام بانكي و جلوگيري از خلق پول توسط بانك ها و 
كنترل فعاليت هاي سوداگري و سفته بازي نيز بايد 
از اقدامات ديگر دولت و بانك مركزي باش��د. در اين 
صورت مي توان اميدوار بود كه به تدريج فشار بحران 

كنوني از گرده مردم به تدريج برداشته يا كم شود.

حسين راغفر 



گروه بازارسرمايه | 
وضعيت بازارسرمايه براي بسياري از سهامداران تكراري 
و غيرقابل درك ش��ده، يعني ديگر سهامداران اميدي به 
بازگشت سرمايه هاي خود ندارند. به عقيده برخي از فعالين 
بازارس��رمايه دولت بورس را فداي اقتصاد كشور مي كند 
و موجبات زيان مردم را فراهم مي س��ازد. بررسي ها نشان 
مي دهد كه برخي از برهه هاي زماني بورس فداي اقتصاد 
كش��ور ش��ده، براي نمونه در نيمه نخست سال گذشته 
سياست انبساط پولي همراه با افزايش انتظارات تورمي باعث 
كه بورس رش��د بي قاعده و اصولي را در كوتاه مدت داشته 
باشد كه بهاي اصلي اين موضوع ركود بخش مهمي از اقتصاد 
و درنهايت سقوط بازارسرمايه بود. البته سابقه فدا شدن 
بورس بيش از اين است و در برهه زماني سال هاي 1394 
الي 1396 كه كنترل تورم موجبات گسست رابطه بين تورم 
و نرخ بهره شد و درنتيجه نقدينگي به بانك ها كه در عمل 
اين موضوع به نابودي بورس منجر شد البته آن زمان اين 
سياست كنترلي تاثير واقعي بر روي اقتصاد كشور نداشت.

به عقيده كارشناس��ان بازارسرمايه نمي توان با تحريم 
بورس و عدم توجه به اقتصاد واقعي كش��ور همه چيز را 
سروسامان داد اما؛ باتوجه به بورس مي توان رونق بيشتري 
به اين بازار داد و در همين راستا بازارسرمايه مي تواند نجات 
بخش اقتصاد باش��د. چراكه سودآوري توليد را از محل 
افزايش درآمدهاي عمليايي افزايش مي دهد و اين موضوع 
نيز سهام شركت را نسبت به قيمت آن جذاب مي كند و 

آينده اقتصاد را تا حدودي تضمين مي كند.

    دخالت دولت در اقتصاد كشور
اقتصاد ايران وضعيت بدي دارد و نبايد براي نجات اقتصاد 
نرخ بهره باال و پايين شود يا اينكه فروش اوراق بدون پشتوانه 
صورت گيرد در وهله نخس��ت بايد هدف گذاري درست 
براي تورم، حجم پولي و نقدنيگي كشور وجود داشته باشد، 
براساس از ابزارهاي موجود براي ترميم اقتصاد استفاده شود. 
مي توان گفت كه در وهله اول بايد اقتصاد كشور از بي ثباتي 
نجات يابد و س��پس دولت به فكر تامين كسري بودجه و 
ساير مشكالت كشوري باشد. دولت به شكل كامال واضح 
در اقتصاد كشور دخالت مي كند و موضوعي اساسي با عنوان 
حمايت از مصرف كننده و توليد كننده ندارد. يك نمونه كامال 
واضح صنعت خودرو اس��ت كه حمايتي از مصرف كننده 
صورت نگرفته و اين گروه مجبور هستند باالترين قيمت 
را با كمترين كيفيت دريافت كنند. همچنين ممنوعيت 
واردات خ��ودرو و ايجاد رقابت در بازارهاي داخلي، قيمت 
خودرو را به صورت دستوري تعيين مي كند كه هيچ سودي 
براي خودورسازان يا مصرف كنندگان ندارد و اين موضوع 
به طور مستقيم روي بورس اثر مي گذارد و اين روزها شاهد 
منفي خوردن سهام گروه خودرويي هستيم. با يك بررسي 
كوتاه در صروت مالي ش��ركت هاي خودرويي موجود در 
بورس مي توان گفت كه زيان قيمت گذاري دستوري براي 
توليد كننده و مصرف كننده وجود دارد. س��ه خودروساز 
كش��ور در مجموع از زيان انباشته 6۵ هزار و ۸1۰ ميليارد 
توماني خبر مي دهند بابت اين موضوع مشمول ماده 141 

قانون تجارت شده   اند. اين قانون مي گويد كه شركت هايي 
كه زيان آنها بيش از نيمي از سرمايه اسمي شركت را از بين 
ببرد، بايد با برگزاري بالفاصله مجمع عمومي فوق العاده 
نس��بت به ادامه فعاليت يا انحالل شركت تصميم گيري 
كنند. مجموع سرمايه اين سه ش��ركت بورسي در حال 
حاضر كمي بيشتر از 61 هزار ميليارد تومان است كه نشان 
مي دهد بيش از سرمايه خودروسازان، طي ساليان گذشته 
زيان انباشته شده است. شرايطي كه موجب شده تا حذف 
قيمت گذاري دستوري به صورت جدي در اقتصاد كشور به 
راه بيفتد و تا حدودي تبديل به يك مطالبه عمومي شود. اما 
در نهايت با صحبت ها و تكذيب هاي گوناگون باعث شد كه 
تاثير منفي روي اقتصاد كشور داشته باشد.  موضوع خودور 
يك مثال كامال مشخص در حوزه اقتصادي كشور بود كه 
تاثير مستقيم و بسزايي روي بورس دارد. دولت نمي تواند 
مانند گذشته عمل كند و بايد در تصميم گيري هاي خود 
كمي تامل كند چراكه؛ هرگونه تصميمي به طور مستقيم 
روي بازارهاي مالي تاثير مي گ��ذارد و مي تواند موجبات 
زيان دهي را براي سرمايه گذاران معمول بازار فراهم سازد.

    عدم دخالت در بازارسرمايه
ايمان جوكار، كارش��ناس بازارس��رمايه مي گويد: به نظر 
مي رسد تبعات اين جراحي و ش��رايط تحريمي در كنار 
مشكالت مختلف اقتصادي سبب ش��ده تا دولت در اين 
خصوص ناكام بماند. در واقع تيم اقتصادي دولت در كنار 
وزارت اقتصاد، س��ازمان برنام��ه و بودجه، بانك مركزي و 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اع��الم برنامه هاي آتي در 
خصوص مباحثي مانند ف��روش اوراق دولت��ي و تامين 
كسري بودجه، تنظيم نرخ بهره، تدوين بودجه، همچنين 
تعيين تكليف متغيرهاي اساسي مانند نرخ انرژي صنايع، 
معافيت هاي مالياتي و مشوق هاي صادراتي و همچنين 
سياست هاي ارزي مي توانند ضمن شفاف كردن فضاي 
اقتصاد كالن، از تصميمات هيجاني فعاالن اقتصادي نيز 
جلوگيري كنند. اين كارشناس بازارسرمايه ضمن تاكيد 
بر تاثير كل بخش هاي اقتصادي كشور بر يكديگر توضيح 
مي دهد: با كاهش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت 
و حركت به س��مت فروش اوراق به منظور تامين كسري 
بودجه، دولت تجربه كرده است كه براي تعادل بخشي به 
اقتصاد كالن و حفظ پايداري اقتصاد نياز به هماهنگي بين 
همه بخش هاي اقتصادي دارد. با تجربه دو سال گذشته 
در خصوص دخالت دولت در بازار سرمايه، پيشنهاد اصلي 
كارشناسان به دولت، دخالت نكردن در هيچ كدام از بازارها 
است و بهتر اس��ت دولت ضمن ايجاد بسترهاي مناسب، 
نقش نظارتي بيشتري داشته باشد. ضمن اينكه استقالل 
بانك مركزي به منظور حفظ ارزش پول ملي و جلوگيري 
از برداشت هاي بي رويه دولت، مي تواند به بهبود و آرامش 
اقتصاد كالن منتهي شود.  ايمان جوكار، شرايط بازار در دو 
سال اخير را نسبت به سال هاي گذشته متفاوت دانسته و 
اضافه مي كند: اكنون با رش��د و شتاب بازار در سال جاري 
شاهد افزايش نسبت ارزش بازار به نقدينگي هستيم. در 
نظر داشته باشيد كه اين مقدار يعني نسبت ارزش بازار به 

نقدينگي، در ميانگين تاريخي خود برابر با ۷۰ درصد بوده 
است. اين در حالي است كه با توجه به گزارش بانك مركزي 
در خصوص مقدار نقدينگي، اكنون اين نسبت از 1۰۰ در 
صد فراتر رفته است.  وي تاكيد مي كند: به نظر من مشكل 
كمبود نقدينگي مهم ترين عامل در كم رمقي معامالت در 
هفته هاي اخير است؛ اين در حالي است كه در بازار نمادهايي 
با ارزش و س��ودآوري مناسب به وفور ديده مي شود. با اين 
شرايط، تزريق منابع جديد به بازار از طريق نهادهاي عمومي 
غير دولتي و ساير نهادهاي داراي منابع پارك شده در سپرده 
بانكي، تقويت صندوق توسعه و صندوق تثبيت بازار با تجهيز 
منابع تازه نفس نزد سازمان بورس و ساير اركان و افزايش 
سقف اعطاي تسهيالت به كارگزاران يك راهكار براي بهبود 
بازار و رساندن آن به تعادل است. اين كارشناس بازارسرمايه 
در ادامه ضمن بررسي روند انتشار اوراق تبعي و كم استقبالي 
آن از طرف سهامداران، توضيح مي دهد: نبود آموزش كافي 
و مناس��ب در اين خصوص سبب شده تا سهامداران خرد 
از وجود چنين ابزارهاي نوين و قابليت هاي آن اطالعاتي 
كافي نداشته باشند. بازده اين نوع از اوراق، اغلب برابر با نرخ 
بهره و تورم است كه سهامداران ترجيح مي دهند بدون 
پذيرش ريسك، دارايي خود را به بازار بدهي انتقال داده 
يا در صورت پذيرش ريسك احتمالي بازار سهام، به خريد 
و فروش سهام اقدام كنند. براين اساس، به نظر مي رسد 
حضور فعال مشاوران سرمايه گذاري يا ساير نهادهاي 
داراي مجوز از سازمان بورس و تركيب سبدي از اوراق 

و سهام بتواند فعاليت در اوراق تبعي را گسترش دهد.
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عرضه صكوك اجاره
 ۲۰ هزار ميليارد ريالي

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صكوك اجاره 
شركت سرمايه گذاري غدير )سهامي عام( به مبلغ 
۲۰ هزار ميليارد ريال بدون ضامن و با تكيه بر رتبه 
اعتباري از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران 
از روز چهارشنبه ۲6 آبان14۰۰ لغايت يكشنبه 3۰ 
آبان 14۰۰ در نماد »صغدير4۰۸« عرضه عمومي 
خواهد ش��د. علي بيگ زاده، مديرعامل ش��ركت 
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه گفت: شركت 
سرمايه گذاري غدير قصد دارد بخشي از منابع مالي 
مورد نياز خود را از طريق فروش و اجاره به ش��رط 
تمليك بخشي از سهام تحت تملك خود در شركت 
گسترش نفت و گاز پارسيان، بدون استفاده از ركن 
ضامن و بر اساس گزارش رتبه اعتباري تهيه شده 

توسط شركت رتبه بندي اعتباري پايا تأمين كند.
مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار 
سرمايه توضيح داد: رتبه اعتباري اين اوراق، A+ با 
درجه س��رمايه گذاري مي باشد كه توسط شركت 
رتبه بندي اعتباري پايا با در نظر گرفتن ساختار مالي 
شركت سرمايه گذاري غدير، جريانات نقدي مربوط 
به اوراق )شامل اصل و فرع( در طي عمر آن و بررسي 
وضعيت دارايي مبناي انتشار اوراق تخصيص يافته 
است. براساس واژه نامه تعاريف شركت رتبه بندي 
اعتباري پايا، در اين طبقه از رتبه اعتباري، ظرفيت 

ايفاي تعهدات مالي در سطح باال است.
بيگ زاده در خصوص اركان اي��ن اوراق بيان كرد: 
اوراق مذكور در قالب عقد اجاره به شرط تمليك به 
مبلغ ۲۰ هزار ميليارد ريال، 4 ساله، با نرخ 1۸ درصد 
و با پرداخت اجاره بها به ص��ورت 6 ماهه، از طريق 
ش��ركت كارگزاري آرمون بورس ب��ه عنوان عامل 
فروش و با استفاده از خدمات شركت تأمين سرمايه 
دماوند )سهامي عام( به عنوان متعهد پذيره نويس 
توسط شركت واسط مالي مرداد يكم )با مسووليت 
محدود( در بورس اوراق بهادار تهران منتشر خواهد 
شد. وي با اشاره به ديگر شرايط اين اوراق افزود: 
مطاب��ق مصوب��ه هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، نشان دار بودن نماد معامالتي اوراق 
و تكميل بيانيه ريس��ك خريداران، پايش رتبه 
اعتباري به ش��كل مستمر تا سررس��يد اوراق و 
الزام به تاييد وثايق براس��اس قرارداد در صورت 
تنزل رتبه اعتباري به زير BBB از شرايط انتشار 
اين اوراق محسوب مي شود. عالوه بر اين حداقل 
س��فارش خريد اين اوراق، ۵۰ هزار ورقه بوده و 
ارزش اس��مي هر ورقه يك ميليون ريال است و 
عرضه نيز به روش ثبت سفارش صورت مي گيرد.

واردات خودروي دست دوم
يا گل به خودي

علي جدي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
در خصوص وضعيت خودروهاي ديزلي در كشور 
اظهار كرد: بازار خودرو در كش��ور ما آشفته شده و 
در عين حال خودرو كه با زندگي مردم مرتبط است 
بايد تصميم گيري ها در اين خصوص از يك قناي 
كافي برخوردار باشد و تصميمي استراتژيك لحاظ 
شود زيرا در فضايي كه عرضه و تقاضا باالنس نيست 
و بازار متشنج است، نبايد تصميم هاي غيرمنطقي 

و از روي هيجان گرفت.
نماينده مردم خراسان شمالي در خانه ملت با اشاره 
به اينكه در برخي مواقع مجبور به واردات براي تامين 
نياز داخل هستيم، گفت: در پاره اي از اوقات بايد با 
بحث تجويز واردات، برخ��ي از نيازهاي داخلي را 
تامين كرد ولي از طرف ديگر، بسياري از كارشناسان 
خودرويي اذعان دارند كه چني��ن اقدامي به روند 
توليد داخلي آسيب مي رساند اما معتقدم كه اينگونه 
نيست زيرا فضاي تقاضاي كشور بايد به سويي برود 

كه بازار داخلي آرام شود.
ج��دي ادامه داد: براي مثال باي��د عنوان كنيم كه 
به محض رش��د نرخ خودرو، اي��ن قيمت ها تا دفتر 
رييس جمهور هم رفت چراكه خ��ودرو به زندگي 
مستقيم مردم ارتباط دارد بنابراين نبايد در فضايي 
كه بازار با تقاضاي بااليي همراه است، عطش را در 
بازار نگاه داش��ت و تنها به توليد داخل بسنده كرد، 
پس بايد با كاهش التهاب تقاضا و پوشش عرضه ها 
ابتدا ب��ازار را تامين كرد و س��پس به س��وي اخذ 

تصميم هاي كالن گام برداشت.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم خاطرنش��ان 
كرد: تامين بازار داخلي و آرام س��ازي فضاي تقاضا 
در كش��ور به معناي بس��تن تمام راه ها و فرصت ها 
نيست و در كميسيون صنايع نيز واردات خودرو را 
تضمين كننده اي براي پاسخ به تقاضاها ندانستيم 
بلكه، در اين كميس��يون عنوان ش��د ك��ه پس از 
توليد داخل و كس��ري پاسخ به تقاضاي خريد را با 

راهكارهايي همچون واردات پوشش داد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان 
كرد: در فضايي كه خودروس��ازان، مصرف كننده، 
دولت، مجلس و... همه ناراضي هستند، اخذ بهترين 
و استراتژي ترين تصميم مي تواند به بهبود وضعيت 
توليد خودرو كمك كند زيرا تصميم پايدار مي تواند 
خودروس��ازان را به س��وي اهداف بلندمدت خود 
هداي��ت كند اما؛ اگر تصميم هيجاني و يك ش��به 
اتخاذ ش��ود، اين دالالن هستند كه در آب گل آلود 

ماهي مي گيرند.
جدي در خصوص واردات خودروهاي دس��ت دوم 
گفت: با وارداتي تحت عنوان خودروهاي دست دوم، 
موافق نيستم چراكه بحث خدمات پس از فروش، 
قطعات و ... از اهميت بسزايي برخوردار مي شود و 
پس از آن، صنعت خودروهاي ديزلي بايد به سوي 
بحراني به نام تامي��ن قطعات گام بردارد تا توليد 
خودرو! وي در پايان گفت: اگر پتانسيل واردات 
خود را وجود دارد، بايد ب��راي ورود خودروهاي 
صفر كيلومتر به كار برده ش��ود نه آنكه ارز كشور 

را براي خودروهاي دست دوم هزينه شود.

آينده پيش روي بازارسهام 
چيست؟ 

س��جاد موحد، مديرعامل مركز مالي ايران با بيان 
اينكه رخدادهاي سياسي همواره بر بازار هاي مالي 
ايران و جهان تاثيرگذار بوده است گفت: تحريم هاي 
اعمال ش��ده عليه جمهوري اس��المي اي��ران در 
زمينه هاي صادرات نفت ايران و تحريم بانك مركزي 
ايران از جمله مهم ترين رخدادهاي سياسي در اين 
زمينه بوده كه منجر به ناتواني بانك مركزي ايران 
در وصول درآمد حاصل از فروش نفت به كشورهاي 
جهان ش��ده اس��ت. موحد افزود: با توجه به تاثير 
تحريم ها بر شاخص هاي كالن اقتصادي و در نهايت 
اثرگذاري آن بر بازار س��رمايه، مي توان دو سناريو 
مربوط به ادامه يافتن شرايط تحريمي و لغو تحريم ها 
را بررسي كرد. مديرعامل مركز مالي ايران با اشاره به 
اينكه علت اصلي نوسانات بازارهاي مختلف از جمله 
بازار سرمايه را بايد در رشد نقدينگي و افزايش اين 
رشد در سال هاي اخير دانست، گفت: در حالي كه 
متوسط رشد نقدينگي در 4۰ سال گذشته حدود 
۲4 درصد بوده، اين ميزان در ماه هاي اخير به بيش 
از 3۰ درصد افزايش پيدا كرده اس��ت و درصورت 
ادام��ه دار بودن اين رش��د تا پايان س��ال، با حجم 
نقدينگي 4 هزار و 631 هزار ميليارد تومان و رشد 
متوسط ساالنه 33.۲ درصدي روبه رو خواهيم شد.

رييس هيات مديره شركت مديريت توسعه و آموزش 
بورس با تاكيد بر آنكه علت رشد نقدينگي را در دو 
عامل ناترازي بانك ها و كسري بودجه دولت مي توان 
جست وجو كرد، افزود: در صورت حل اين دو مشكل 
مي توان رشد نقدينگي كشور را كنترل و كاهش داد.

به گفته موحد؛ بانك ها به امهال وام هاي غيرجاري و 
ثبت وام هاي جديد، زيان انباشته زيادي دارند اما به 
دليل قدرت خلق پول آن را در ترازنامه خود مخفي 
كرده ان��د. مديرعامل مركز مالي اي��ران بيان كرد: 
يكي از داليل اصلي رشد نقدينگي به خصوص در 
سال هاي 9۲ تا 96 خلق پول گسترده بانك ها براي 
پنهان كردن ناترازي خود بوده است كه در نهايت 
خود را در تورم هاي افسارگسيخته سال هاي گذشته 
نشان داده است. موحد با اش��اره به اين مطلب كه 
نااطميناني در مورد افق پيش روي اقتصاد كش��ور 
منجر مي شود تا مردم ريال كمتر نگه داشته و سعي 
كنند در اولين فرص��ت ممكن ريال خود را تبديل 
به دارايي ديگ��ري كنند، گفت: با اي��ن كار، مردم 
مي توانند ثروت خود را در مقابل نوس��انات و تورم 
پيش��روي اقتصاد مصون و حفظ كنند زيرا مردم 
انتظار دارند كه قيمت ها در آينده افزايش پيدا كند و 
از اين رو ترجيح مي دهند تا در صورت امكان پول نقد 
نگهداري نكنند كه اين خود منجر به افزايش سرعت 
گردش پول مي شود. موحد تحوالت بازار سرمايه را 
متاثر از رش��د باالي نقدينگي دانست و گفت: اين 
رشد با تاثير بر روي قيمت دالر، عامل افزايش رشد 
بازار سرمايه است و همزمان با رشد نقدينگي باال، 
تحريم ها و نرسيدن ارز به داخل كشور، قيمت دالر 
افزاي��ش مي يابد كه نتيج��ه آن افزايش انتظارات 

تورمي و رشد بازار سرمايه خواهد بود.
وي تاكيد كرد: ش��اخص بازار سرمايه يك معلول 
است كه علت رشد آن، افزايش رشد دالر است. از اين 
نگاه بازار سرمايه نمي تواند به عنوان پيشران و لنگر 
اسمي انتظارات تورمي قرار بگيرد، بلكه نرخ ارز لنگر 
انتظارات است و تغييرات آن، تغييرات ساير بازارها 

را به دنبال خواهد داشت.
مديرعامل مركز مالي اي��ران در ادامه تصريح كرد: 
نگرشي كه س��رمايه گذاران نس��بت به مذاكرات 
هسته اي و احتمال بهبود شرايط اقتصادي دارند؛ 
مي تواند بر نحوه تصميم گيري آنها در بازار سرمايه 
تاثير بگذارد. وي اضافه كرد: يك رخداد سياس��ي 
مانند اع��الم برگزاري مذاك��رات منجر به كاهش 
انتظ��ارات تورمي و تثبيت نرخ ارز خواهد ش��د. به 
اين صورت كه با لغو تحريم ها، درآمد نفتي افزايش 
مي ياب��د، دولت نيز مي توان��د هزينه هاي جاري و 
عمراني خ��ود را از اين طريق تامين كند. درنتيجه 
بخشي از كسري بودجه دولت از اين طريق تامين 
مي ش��ود و ديگر نيازي به خلق پول و انتشار اوراق 
جهت تامين كسري نخواهد بود. مديرعامل مركز 
مالي ايران با اشاره به اينكه در شرايط لغو تحريم ها، 
ام��كان نقل و انتقال منابع مالي فراهم مي ش��ود و 
ايران مجددا قادر ب��ه صادرات حجم بااليي از نفت 
خواهد شد، گفت: بنابراين، درآمدهاي ارزي ناشي 
از صادرات نفت براي كش��و افزايش خواهد يافت. 
عالوه بر درآمد حاصل از فروش نفت، آزادس��ازي 
منابع ارزي بلوكه شده در خارج از كشور نيز منجر 
به تقويت عرضه ارز در كش��ور مي شود. وي افزود: 
كاهش بيش از اندازه نرخ ارز نيز آس��يب جدي به 
ساختار بودجه دولت خواهد زد كه دليل آن كسري 
بودجه دولت است؛ بنابراين، بهترين شرايط براي 
نرخ ارز، نه ريزش و نه صعود هيجاني اس��ت، بلكه 
نگه داش��تن ثبات نرخ ارز و پيش بيني پذير بودن 
آن خواهد بود. با تثبيت نرخ ارز و كاهش انتظارات 
تورمي، انتظار بهبود شرايط بازار سرمايه را مي توان 
داشت.موحد در ادامه صحبت هاي خود عنوان كرد: 
از نتايج توافق در مذاكرات هسته اي، واكنش مثبت 
سرمايه گذاران نسبت به بازار سرمايه خواهد بود كه 
مربوط به پيش بيني آنها از بهبود فضاي كسب و كار، 
رونق اقتصادي كشور و بهبود شاخص هاي اقتصاد 
كالن اس��ت. به گفته مديرعامل مركز مالي ايران؛ 
مهم ترين علت عكس العمل مثبت سرمايه گذاران 
را بايد در خوش بيني نس��بت ب��ه بهبود وضعيت 
در پ��ي به نتيجه رس��يدن مذاكرات دانس��ت؛ به 
نحوي كه حذف احتمالي محدوديت ها، باز شدن 
قفل هاي تحميلي كه مانع رش��د و توسعه كشور 
مي شود، بهبود ش��رايط صادرات و ارزآوري، رفع 
محدوديت ه��اي بانكي و دسترس��ي به بازارهاي 
متنوع مي تواند از توافق هسته اي حاصل شود و بر 

رفتار مثبت سرمايه گذاران تاثيرگذار باشد.

دخالتودستور،تاثيرمستقيميروياقتصادكشوردارد

تاالر شيشه اي در سرپاييني معامالت

روند اصالحي شاخص كل بازار 
شاخص كل بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته يعني 
سه ش��نبه، ۲۵ آبان ماه با هفت  هزار و ۷16 واحد كاهش در 
جايگاه يك  ميلي��ون و 4۰۸ هزار واحدي ق��رار گرفت. در 
معامالت امروز بيش از چهار ميليارد و 46۵ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 41 هزار و 1۸۷ ميليارد 
ريال داد و س��تد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 
9۲9 واحد كاه��ش به 3۸3 هزار و 94۵ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۵۸۵ واحد افت به ۲41 هزار و 9۰۲ واحد 
رسيد. ش��اخص بازار اول چهار  هزار و 1۵6 واحد و شاخص 
بازار دوم، ۲۰ هزار و ۲۵9 واحد كاهش داش��تند. ارزش كل 
معامالت خرد سه هزار و 94۰ميليارد تومان بود، اشخاص 
حقوقي 16درصد يعني 6۵۰ميليارد تومان سهام خريدند 
و مازاد خريدشان يك درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه »فلزات 
اساسي«، »مواد و محصوالت دارويي« و »بانك ها و موسسات 
اعتباري« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»محصوالت شيميايي« و »فعاليت هاي كمكي به نهادهاي 
مالي واسط« به نفع حقيقي ها تمام شد.  عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، شركت گروه صنعتي پاكشو با نماد »پاكشو« 
با 333 واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد »ش��بندر« 
با ۲۰۰ واحد، پتروش��يمي فناوران با نماد »شفن« با 161 
واحد، پااليش نفت تبريز با نماد »شبريز« با ۸9 واحد، آسان 
پرداخت پرش��ين با نماد »آپ« با ۷1 واحد، صنعت غذايي 
كورش با نماد »غكورش« با 6۸ واحد، تامين سرمايه نوين 
با نماد »تنوين« با 6۷ واحد، گروه بهمن با نماد »خبهمن« 
با 66 واحد و گروه دارويي بركت با نماد »بركت« با 63 واحد 
تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در مقابل صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با ۲ هزار و ۷۰۸ 
واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با 6۸4 واحد، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا« با 
۵۲9 واحد، فوالد مباركه اصفه��ان با نماد »فوالد« با 436 
واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با ۲9۸ واحد، 
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول« با 
۲69 واحد، معدني و صنعت��ي چادرملو با نماد »كچاد« با 
۲61 واحد، پتروشيمي خراسان با نماد »خراسان« با ۲44 
واحد و بانك ملت با نماد »وبملت« با ۲۲1 واحد با تاثير منفي 
بر شاخص بورس همراه شدند. برپايه اين گزارش، طي روز 
سه شنبه بورس اوراق بهادار تهران با نماد »بورس«، شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا«، بورس 
كاالي ايران با نماد »كاال«، ساير اشخاص بورس انرژي با نماد 
»انرژي«،  گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، پارس فوالد 
سبزوار با نماد »فسبزوار« و بانك ملت با نماد »وبملت« در 

نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه اداره بازارهاي مالي 
هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه 3۰۷  ميليون و 9۷3 هزار برگه سهم به 

ارزش 6  هزار و ۵۵1 ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس كاهشي شد 
طي روز س��ه ش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از 34 واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال ۲۰ هزار و ۲۵۲ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۸۸4 ميليون برگه سهم به 

ارزش ۸۵ هزار و ۲19 ميليارد ريال داد و ستد شد.
در چهارمين روزكاري هفته گروه س��رمايه گذاري ميراث 
فرهنگي با نماد »سمگا«، مديريت انرژي اميد تابان هور با 
نماد »وهور«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، توليد نيروي برق 
دماوند با نماد »دماوند«، سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، 
توسعه سامانه نرم افزاري نگين با نماد »توسن« و توكاريل با 
نماد »توريل« با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. 
همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، بيمه پاسارگاد 
با نماد »بپاس«، فوالد هرمزگان جن��وب با نماد »هرمز«، 
پتروش��يمي مارون با نماد »مارون«، اعتباري ملل با نماد 
»وملل«، مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، بيمه 
تجارت نو با نماد »بنو« و صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 

با نماد »شجم« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    ارزش معامالت صندوق ها
بيشترين ارزش معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در روز گذش��ته به صندوق ب��ا درآمد ثابت كمند با 

ارزش 3۵۰ميليارد تومان تعلق داشت و بعد از آن صندوق 
با درآمد ثابت كيان بود كه دومين صندوق پرمعامله لقب 
گرفت. صندوق پااليشي يكم )پااليش( نيز در جايگاه سوم 
معامالت صندوق هاي ETF قرار گرفت. حقيقي ها معادل 
4۰ميليارد تومان واحدهاي صندوق اعتماد آفرين پارسيان 
را از حقوقي ها خريدند )۲1.6درصد از معامالت صندوق( و 
اشخاص حقوقي نيز بخشي از مالكيت صندوق كمند را به 
ارزش ۲۵ميليارد تومان به نفع خود تصاحب كردند )هفت 
درصد معامالت( . دارندگان صندوق كمان كاريزما رش��د 
6.۷درصدي دارايي خود را به چشم ديدند و از طرف ديگر 
مالكان صندوق صندوق گروه زعفران س��حرخيز با زيان 
۵.3درصدي در يك روز مواجه شدند. هيجانات روز گذشته 
همچنين باعث شد كه بيشترين نوسان قيمت )9.4درصد( 
در رابطه با صندوق سرمايه گذاري طالي سرخ نوويرا )نهال( 
در تابلو معامالت نقش ببندد. دو صندوق واسطه گري مالي و 
پااليشي يكم روي هم 34۰ميليارد تومان معامله شدند يعني 
۲۰درصد از خريد و فروش هاي صندوق هاي قابل معامله به 
اين دو صندوق دولتي اختصاص داشت. از سويي ديگر جمع 
معامالت صندوق هاي طاليي به بيش از1۷ميليارد تومان 
رسيد. همچنين بيشترين افت قيمت )1.4درصد( اين گروه 

به صندوق پشتوانه سكه طالي زر افشان اختصاص يافت.

    سهام عدالت نزولي شد
در پايان معامالت در چهارمين روزكاري هفته بازار سهام، 
ارزش س��هام عدالت درمقايس��ه با روز گذشته، 1.1درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد ۵3۲هزار توماني، يك ميليون 

توماني و 49۲هزار توماني س��هام عدال��ت به ترتيب به 1۲ 
ميليون و ۷13هزار تومان، ۲3 ميليون و 949هزار تومان و 
11 ميليون و ۷۸۸هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش 6۰درصد قابل فروش س��بد ۵3۲هزار توماني سهام 

عدالت به ۷ ميليون و 6۲۷هزار تومان رسيده است.

    وال استريت ريزشي شد
دن اسپايسر، تحليلگر بازار سرمايه در موسسه اي ان زد گفت: 
سه ماهه سوم سال داراي جنبه هاي مثبت و جنبه هاي منفي 
بود و ما شاهد بوديم شركت هاي بزرگ شاخص اس اند پي 
۵۰۰ يك رشد متوس��ط 13 درصدي را در درآمد خود به 
نس��بت فصل قبل ثبت كردند. از طرف ديگر ريسك هاي 
موجود بر سر راه بازار از جمله تورم و اخالل در زنجيره تامين 
طي اين مدت نه تنها كمتر نشده اند بلكه بيشتر هم شده اند. 
در وال استريت همه شاخص ها ريزشي بودند؛ تا جايي كه 
هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز قبل 
خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 
۰.14 درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 36 هزار و 
۸۷.4۵ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰.11 
درصد ريزش تا سطح 46۸۲.19 واحدي پايين رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 
۰.۰4 درصد كاهش در سطح 1۵ هزار و ۸۵3.۸۵ واحدي 
بسته ش��د. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتسي 1۰۰« بورس لندن با ۰.۰۵ درصد افزايش نسبت 
به روز قبل و در سطح ۷3۵1.۸6 واحد بسته شد. شاخص 
»دكس 3۰« بورس فرانكف��ورت در آلمان با صعود ۰.34 
درصدي و ايستادن در س��طح 16 هزار و 14۸.64 واحدي 
به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك 4۰« بورس پاريس 
با پيشروي ۰.۵۲ درصدي در سطح ۷1۲۸.63 واحد بسته 
شد. در مادريد شاخص »ايبكس 3۵« ۰.16 درصد باال رفت 
و به 9۰9۵.۷۰ واحد رسيد. در معامالت بورس هاي آسيا، 
شاخص ها عملكرد خوبي داش��تند؛ تا جايي كه شاخص 
»نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با افزايش ۰.۵۵ درصدي 
تا س��طح ۲9 هزار و ۷۷6.۷۰ واحدي باال رفت. ش��اخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ ۰.۲6 درصد باال رفت و در 
سطح ۲۵ هزار و 39۰.91 واحد بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« كاهش ۰.1۲ درصدي را تجربه 
كرد و در سطح 4۸۸۲.3۸ واحد بسته شد. در استراليا 
شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« بورس سيدني 
با ۰.36 درصد افزايش و ايستادن در سطح ۷4۷۰.11 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي 

مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.



گروه راه و شهرسازي| 
 يك فوري��ت »نحوه اخ��ذ مطالبات حوزه شهرس��ازي 
شهرداري تهران« ديروز در حالي در شوراي شهر تهران 
به تصويب رسيد كه معاون شهردار تهران از كاهش رغبت 
ساخت و ساز در تهران طي 4 س��ال اخير به دليل موانع 
موجود خبر داد و گفت: در حالي كه تهران ساالنه به حدود 
90 هزار واحد مسكوني تازه ساز نياز دارد، در سال جاري، 
تنها درخواست صدور 30 هزار پروانه ساخت انجام شده 
است. به گزارش »تعادل«، كاهش تمايل سرمايه گذاري 
در ساخت و ساز و اساسا هر نوع توليدي را بايد در مكانيسم 
اقتصاد كالن جست وجو كرد. جايي كه تحت تاثير تورم 
مزمن و دو رقمي، از سويي توان مالي هر دو طرف عرضه 
و تقاضاي مسكن را دچار افت كرده است و از سوي ديگر، 
با ايجاد بي ثباتي، تمايل به سرمايه گذاري و فعاليت هاي 
توليدي را دچار مخاطره كرده و به فعاليت هاي سفته بازي 
و داللي مجال بروز و رشد داده است. حدود يك سال پيش، 
»تعادل« از كوچ س��ازندگان از تهران به شهرهاي اطراف 
آن گ��زارش داده بود. در اين حال، عالوه بر رش��د قيمت 
زمين، نابساماني در قيمت مصالح و بي توجهي دولت به 
اين موضوع به رش��د قيمت س��اخت پروژه هاي مسكن 
منجر شده است و با اين ش��رايط ديگر توجيه اقتصادي 
براي ساخت مسكن در كشور وجود ندارد و ركود برساخت 
و ساز حاكم شده اس��ت، به گونه اي كه گراني نهاده هاي 
س��اختماني، ساخت و ساز مس��كن را به ورطه نابودي و 
ورشكستگي كشانده است. رشد هزينه هاي صدور پروانه 
از سوي شهرداري تهران را نيز بايد به اين فهرست اضافه 
كرد. هزينه هايي كه در سال 99 حدود 30 درصد و در سال 
1400 حدود 50 درصد رشد يافته اند و هم اينك در برخي 
محالت تهران، هزينه صدور پروانه براي يك متر مربع واحد 

مسكوني به يك ميليون تومان رسيده است.

     روند نزولي صدور پروانه
 از سال 97 تاكنون

بررس��ي اليحه اصالحي��ه »نحوه اخ��ذ مطالبات حوزه 
شهرسازي ش��هرداري تهران« در جلسه ديروز شوراي 
شهر تهران كه قرار بود به صورت دو فوريت بررسي شود به 
دليل عدم حضور شهردار تهران به يك فوريت تبديل شد و 
حميدرضا صارمي سرپرست معاونت معماري و شهرسازي 
تهران به عنوان نماينده شهرداري ضرورت اصالح و اجراي 
اين اليحه را تش��ريح كرد و گفت: تهران ساالنه به ۸0 تا 
90 هزار واحد مسكوني نياز دارد در حالي كه پروانه هاي 
صادره در سال هاي گذشته رو به كاهش داشته است. در 
سال 139۷ شهرداري ۷ هزار ۲00 پروانه و در سال 139۸ 
حدود 5 هزار و 900 پروانه و در سال 1399، 4 هزار ۷00 
پروانه صادر كرده است. صارمي گفت: امسال از ابتداي 
سال، تاكنون 3 هزار ۸4۷ پروانه صادر شده است و اگر 
تعداد واحد مس��كوني را بخواهم برشمرديم، در سال 
139۷ حدود 49 هزار واحد مسكوني و امسال 30 هزار 
پروانه ساخت مسكوني صادر كرده ايم. وي ادامه داد: نگاه 
شهرداري مبني بر اين است كه سياست هاي تشويقي با 
استناد به شعار سال مانع زدايي است و تشويق ها با توجه 
به محدوديت با تراكم هيچ تأثيري در مناطق پايين شهر 
نداش��ته و در مناطق باالي شهر منتهي به زمان پايان 

سياست هاي تشويقي داشته است.

    موانع اصلي صدور پروانه؟
سرپرست معاونت معماري و شهرسازي تهران اظهار داشت: 
عوامل زيادي بر كاهش ص��دور پروانه تأثير دارد اما بيش 
از 50 تا ۶0 درصد آن در درون ش��هرداري اس��ت كه روان 

نيست و نيازمند اين است كه شوراي شهر به عنوان آخرين 
حلقه مردم ساالري موانع را برطرف كند. باليي كه به سر 
شهر آمده است با اقدام به تخفيف به سياست هاي تشويقي 
كمك مي كند. اماني از اينكه معاون شهردار تهران به اعداد 
دقيق اشاره نكرده است، انتقاد كرد و گفت: نبود پيوست 
عدالت موجب عدم استقبال در جنوب تهران است و ما يك 
كار تبعيض آميزي را انجام مي دهيم، چرا مردم براي بافت 
فرسوده اقدام نمي كنند؟ صارمي با تأييد حرف اماني گفت: 
اين مساله با موضوع امروز مرتبط نيست و شورا و شهرداري 
با سياست هاي تشويقي مي خواهند به توسعه ساخت و 
ساز كمك كنند. امروز آنقدر موانع ساختاري در ساخت 
و س��از داريم كه بس��ياري از افراد در كشورهاي همسايه 
سرمايه گذاري كنند. سروري با اشاره به بدهي هاي مردم و 
شرايط بد بودجه شهرداري گفت: كساني كه بتوانند تا پايان 

سال بدهي هاي خود را به شهرداري پرداخت كنند به آنها 
بخشودگي تعلق مي گيرد تا هر دو چالش موجود برطرف 
شود و به توسعه ساخت و ساز نيز كمك كند. پيرهادي با 
اشاره به اينكه بافت فرسوده از دغدغه هاي جدي شوراي 
شهراست و با سياست هاي تشويقي مي توانيم باعث نوسازي 
شويم، گفت: عدم پيوست رسانه اي اين طرح باعث شد كه 
اين طرح ناشناخته بماند.در نهايت، يك فوريت اين اليحه 

با اكثريت آراي موافق به تصويب رسيد.

   انتقاد از كم كاري شهرداري در نوسازي 
ميثم مظفر، عضو شوراي شهر تهران نيز صبح ديروز در 
جلسه علني اين شورا طي تذكري گفت: بيش از 100 روز 
كاري از دوره مسووليت ما در مديريت شهري مي گذرد اما 
بحث باز كردن قفل توليد مسكن و نوسازي بافت فرسوده 

هنوز آغاز نشده و سرعت عملي از سوي شهرداري نيز در 
اين زمينه ديده نشده است. وي افزود: 100 روز كفايت 
مي كرد براي اينكه اين موضوع در دستورالعمل شهرداري 
قرار گيرد. لذا انتظار ما از شهردار تهران اين است كه بحث 
باز كردن قفل نوسازي را پيگيري كنند. عضو شوراي شهر 
تهران عنوان كرد: متناسب با شرايط ويژه اي كه در بافت 
فرسوده داريم، بايد در مناطق فرسوده ضوابطي واقع بينانه 
بگذاريم تا مردم براي نوسازي ترغيب شوند. بحث زلزله 
تهران جدي است و اگر اتفاقي رخ دهد شاهد خواهيم 
بود كه نگاه هاي آرمان گرايانه ما چه آسيبي مي تواند 
به شهر بزند. مظفر بيان كرد: از اين رو، انتظار بنده اين 
است كه پس از گذش��ت 100 روز كاري، شهرداري 
اليح��ه اي درباره تع��داد طبقات مجاز و تس��هيالت 
تشويقي براي نوسازي بافت هاي فرسوده در نظر بگيرد.
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عضو شوراي تهران: طبقاتي 
كردن اتوبان همت خطاست

مهدي عباس��ي، ريي��س كميس��يون معماري و 
شهرسازي ش��وراي ش��هر تهران گفت: طبقاتي 
كردن اتوبان همت در حال حاضر خطا است و اگر 
شهرداري پيش��نهادي دارد بايد مطالعات آن را به 
صورت جامع و بر پايه تحليل 50 س��ال آينده ارايه 
دهد. عباس��ي در گفت وگو با ايلنا درباره دو طبقه 
ش��دن اتوبان همت گفت: براي اتوبان همت بايد 
كار مطالعاتي انجام ش��ود و به اين نكته توجه كرد 
كه ه��ر بزرگراهي مطالعات مخص��وص به خود را 
دارد. االن نمي توانيم مطالعاتي كه براي مثال براي 
احداث اتوبان صدر انجام ش��ده است و منتقدين و 
موافقين در مورد صدر گفته اند را عينا براي بزرگراه 
همت معيار قرار دهيم.  او با تاكيد بر انجام مطالعات 
مس��تقل براي اتوبان همت گفت: اين پ��روژه بار 
اقتصادي دارد و مس��ائل متعددي همچون مساله 
شهرس��ازي، ترافيكي، پيش بيني شرايط آينده و 
مسائل زيس��ت محيطي نيز در آن مطرح است كه 
همه اين موارد بايد مطالعه شود و در كنار همديگر 
سهم هر يك نمره دهي شود و تقدم و تاخر اولويت ها 
و ارزش ها مشخص شود و سپس براساس اين نمره ها 
و شاخص ها مشخص شود كه آيا اجراي اين طرح 
به صالح هست يا خير.  رييس كميسيون معماري 
و شهرسازي شوراي شهر تهران اضافه كرد: در حال 
حاضر و به صورت عمومي طبقات��ي كردن اتوبان 
همت خطا است. شهرداري اگر چنين پيشنهادي 
دارد بايد آن را ارايه دهد و پيوست هاي مطالعاتي اش 
را آماده كند. پيوست ها نيز بايد به صورت جامع باشد 
و همه جنبه هاي زيس��ت شهري بايد در آن لحاظ 
شده باشد. مطالعات حداقل بايد بر پايه تحليل 50 
سال آينده صورت گيرد.  عباسي در واكنش به اينكه 
در شرايط اقتصادي كنوني بررسي مطالعاتي چنين 
پروژه اي را ضروري مي دانيد ي��ا خير اظهار كرد: 
يكي از پيوست ها مطالعات اقتصادي است. اگر با 
اين استدالل باشد نبايد هيچ پروژه اي را در تهران 
شروع كنيم. اما اگر قرار است كاري انجام شود بايد 
براي تامين منابع آن نيز برنامه ريزي داشته باشيم. 
مهم اين است كه بدانيم اولويت ما در تهران كدام 
پروژه اس��ت. براي مثال اگر اولوي��ت ما در تهران 
تكميل خطوط مترو است پس بايد منابع شهرداري 
تهران نيز به سمت تكميل و توسعه خطوط مترو 
هدايت شود.  او اضافه كرد: مهم تعيين اولويت ها 
اس��ت و اگر تعيين اولويت به درستي انجام شود، 
شهرداري به اندازه كافي منابع دارد كه اولويت هاي 

تعيين شده را محقق كند.

كار و بار سكه خانه هاي مجردي 
در محله هرندي

ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران درباره مشكالت 
محله هرندي گفت: خانه هاي مجردي در اينجا كارشان 
سكه است. برخي از مراكزي كه به عنوان محل فروش 
ضايعات هستند نه با پول بلكه ضايعات را با مواد مخدر 
مبادله مي كنند. اماني در نطق پيش از دستور خود با 
اشاره به معضالت محله هرندي گفت: ۶0 درصد ساكنان 
را مهاجران غيرايراني تشكيل مي دهد كه به گفته مردم 
در س��ه ماهه اخير تعدادش��ان به شكل قابل توجهي 
افزايش يافته و مستقيم از شهرهاي كشور همسايه مثل 
كابل، هرات و قندهار با در دست داشتن آدرس محله و 
كوچه محالت هرندي به آنجا مي آيند.  عضو كميسيون 
برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: آنچه در اولين 
برخورد درخواست آنان است امنيت است كه زيرساخت 
و بستر اصلي همه فعاليت هاي توسعه اي در همه دنيا 
است. مثلث شوم توزيع كنندگان مواد مخدر، سارقان 
و معت��ادان همه محله را احاطه كرده اس��ت. درب هر 
خانه اي را كه زدم و وارد هر مغازه يا كارگاهي شدم و از 
هر رهگذري پرسيدم يك جمله تكراري شنيدم؛ ديشب 
از منزل، مغازه و كارگاهم سرقت شده است. اماني ادامه 
داد: در محله اي كه ۲4 هزار نفر جمعيت دارد، روزانه ۸ 
هزار معتاد تردد مي كند. در خيابان، كوچه ها، خانه هاي 
مخروبه و متروكه زمين هاي بي دفاع و رها شده معتادان 
به راحتي و انبوه در حال استعمال مواد مخدر هستند. 
اين عضو شورا ادامه داد: آنچه بايد كرد عبارت است 
از اول؛ طراح��ي مجدد طرح تفصيلي و كاربري هاي 
محله. بازگرداندن سكونت به اين محله سهل و ممتنع 
است و همان گونه كه گفته شد مردم بومي، مذهبي 
و اصي��ل درحال كوچ و مهاجرت از محله هس��تند. 
دوم؛ شهرداري تهران براي اين محله بايد ساختاري 
ويژه متناسب با شرايط كالبدي، فرهنگي، زيستي و 
امنيتي آن طرح و مستقر كند. ساختار ناحيه اي كه 
چند محله از جمله اين محله را تحت پوشش قرار داده 
است پاس��خگوي حل مشكالت محله نيست. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه ابتدايي ترين وظيفه  شهرداري يعني نظافت و 
جمع آوري پسماند در اين محله تاسف بار و شرم آور 
اس��ت، تاكيد كرد: موضوعي كه مس��ووالن ناحيه و 
منطقه هم به صراحت به آن اذعان دارند. سوم؛ استقرار 
گرمخان��ه در اين محله، خود عامل جذب معتادان و 
كارتن خواب ها شده است؛ انتقال گرمخانه از محله از 
جدي ترين درخواست هاي ساكنان اصلي محله است. 
اين موضوع در مورد گرمخانه  زنان بس��يار حياتي تر 
اس��ت. اماني گفت: چهارم؛ عدم دسترسي مردم به 
شبكه حمل و نقل به ويژه اتوبوس. پنجم؛ صدها قطعه 
زمين و ملك كه يا در تملك شهرداري است يا اشخاص 
حقيقي و حقوقي بالصاحب و مهجور رهايشان كردند، 
بايد توسط شهرداري تعيين تكليف شود. يا با اجراي 
طرح هاي كوچك مقياس محله اي يا محصور و مسدود 
نمودن آنها از حالت رهاش��ده و بي دفاع خارج شوند. 
عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: ششم؛ استقرار 
ده ها مركز خريد ضايعات و پس��ماندهاي خشك 
تبديل به محل خريد و فروش اموال مسروقه و توزيع 
مواد مخدر شده است. تعطيلي و انتقال اين مراكز 

يكي ديگر از خواسته هاي مردم اين محل است. 

كاهش قيمت بليت هواپيما
از ابتداي آذرماه

ديروز در نشس��ت ش��وراي عالي هواپيمايي كشوري 
مصوب ش��د، قيمت بليت هواپيما از ابتداي آذر ماه و 
همزمان با رفع محدوديت ۶0 درصدي پذيرش مسافر 
در پرواز كاهش يابد. به گزارش ايسنا، نشست شوراي 
عالي هواپيمايي به منظور تعيين تكليف قيمت بليت 
هواپيما پس از رف��ع محدوديت ۶0 درصدي ظرفيت 
پرواز با حضور رس��تم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي 
برگزار ش��د. محمد محمدي بخش، معاون وزير راه و 
شهرسازي و رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري در 
حاشيه اين نشست با اشاره به مصوبه جلسه اظهار كرد: 
با توجه به تصميم اتخاذ شده در شوراي عالي هواپيمايي 
و موضوعاتي نظير رفع محدوديت ۶0 درصدي ظرفيت 
پذيرش پرواز و افزايش ظرفي��ت پروازها و با توجه به 
استدالل هاي مطرح شده توسط سازمان هواپيمايي 
كشوري، نماينده شركت هاي هواپيمايي و ساير اعضاي 
شورا، توافق بر اين شد كه از اول آذر نرخ بليت هواپيما به 
ميزاني كه متعاقبا اعالم خواهد شد، كاهش يابد. در اين 
نشست ش��هرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل وزير 
راه و شهرسازي، سياوش اميرمكري، مديرعامل 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، عليرضا 
برخور، »هما«، رييس هيات مديره و دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي و س��اير اعضاي شوراي 

عالي هواپيمايي كشوري نيز حضور داشتند.

ورود هواپيماهاي جديد
بدون دور زدن تحريم ها

در شرايطي كه نظرات مختلفي درباره روش نوسازي 
ناوگان هوايي ايران وج��ود دارد و عده اي آن را از طريق 
برجام ممكن مي دانند و برخي معتقدند كه بايد از طريق 
دور زدن تحريم ها اين اتفاق بيفتد، وزير راه و شهرسازي 
مي گويد كه ايران به دنبال رفع تحريم ها و اس��تفاده از 
تكنولوژي روز دنياست. به گزارش ايسنا، نوسازي ناوگان 
هوايي ايران كه به اعتقاد كارشناسان دليل بسياري از 
معضالت و مشكالت در اين صنعت بوده، همواره طي 
سال ها و دولت هاي گذشته در دستور كار مسووالن قرار 
داشته است. اما در حال حاضر و با روي كار آمدن دولت 
سيزدهم نظرات مختلفي در اين زمينه مطرح شده است. 
حميد بهبهاني، وزير پيشين راه و ترابري در دولت هاي 
نهم و دهم در پاسخ به سوالي درباره اينكه در شرايطي 
كه تحريم ها اجازه نداد هواپيماهاي جديد بيشتري در 
دولت گذشته وارد كشور ش��ود، وزير راه و شهرسازي 
چگونه مي تواند با وجود ادامه داشتن تحريم ها اين كار را 
انجام دهد؟ گفته بود: برداشته شدن تحريم هاي ظالمانه 
يك اصل مهم است اما اگر اين اتفاق هم رخ نداد، راه هايي 
براي دور زدن تحريم ها وجود دارد و راه هايي هست كه 
من در زمان وزارتم تا نيمه راه آن را رفتم اما ديگر فرصت 
نداشتم. وزير پيشين راه با اشاره به اينكه رستم قاسمي 
مي تواند از دور زدن تحريم ها و راه هاي مختلف آن براي 
واردات هواپيماهاي نو اس��تفاده كند، اظهار كرده بود: 
اين كار جگر مي خواهد، جرأت مي خواهد كه در وزير 
پيش��نهادي وجود دارد و هم اكنون نوس��ازي ناوگان 
هوايي به ۲00 فروند هواپيماي نو و باكيفيت نياز دارد. 
در شرايطي كه راه ها و پيشنهادات متعددي به رستم 
قاسمي براي نوسازي، خريد و واردات هواپيماهاي جديد 
داده مي شود، به نظر مي رسد كه وزير چندان تمايلي به 
دور زدن تحريم ها و استفاده از اين روش براي رسيدن 
به يكي از اهداف برنامه خود يعني نوسازي ناوگان هوايي 
ندارد. چرا كه او درباره اينكه نوسازي ناوگان هوايي را از 
طريق برجام و برداش��ته شدن تحريم ها دنبال خواهد 
كرد يا دور زدن آن؟ اظهار كرد: در حوزه هوايي و ديگر 
بخش ها جمهوري اسالمي ايران به دنبال رفع تحريم ها 
و استفاده از تكنولوژي روز خواهد بود. هر كسي بتواند با 
ساز و كاري مناسب صنعت هوايي ايران را تقويت كند 
از آن استقبال مي كنيم. وزير راه و شهرسازي همچنين 
درباره اينكه در صورت به نتيجه رسيدن برجام قرارداد 
با شركت هاي بوئينگ و ايرباس را احياء خواهد كرد يا 
خير اينگونه توضيح داد: اين مساله چندان مشخص 
نيست و نمي توان پيش بيني درباره آن كرد. چرا كه 

بايد ببينيم كه برجام به كجا خواهد رسيد؟

فعال ترين بندر كانتينري هند 
كشتي ايراني را پذيرش نكرد

كمتر از يك ماه گذش��ته ش��ركت آداني، اپراتور بندر 
موندراي هند اعالم كرد كه ب��ه دليل ورود محموالت 
ممنوعه از طريق بنادر ايران، پ��س از تاريخ 15 نوامبر 
)۲4 آبان ماه( تخليه هيچ كانتينري كه محموله درون 
آن متعلق به ايران، پاكستان و افغانستان باشد را در بندر 
تحت راهبري خود نمي پذي��رد.  اما چند روز بعد از آن 
مسووالن س��ازمان بنادر و دريانوردي اعالم كردند كه 
كشتي هاي ايراني و محموالت ايراني با محدوديتي در 
بنادر هند مواجه نيستند. اخيرا هم انجمن كشتيراني و 
خدمات وابسته با انتشار تصويري از يك نامه كه در هند 
منتشر شده از پايان محدوديت ها براي پذيرش كشتي 
و كاالهاي ايراني در بن��در موندرا خبر داد.  اما آنچه كه 
فعاالن اقتصادي و صاحبان بار به خبرگزاري ايلنا گفته اند 
حاكي از اين اس��ت كه همچنان اپراتور بندر موندرا، بر 
موضع خود باقي و اعالميه اي مبني بر لغو محدوديت، 
صادر نكرده است. طبق گفته تجار فعال در بازار هند، با 
اعمال اين محدوديت و حذف بندر موندرا از برنامه تردد 
كشتي هاي كانتينربر از مبدا بنادري مانند بندرعباس، 
ايران عمال بخشي از بازار ايالت مهم گجرات در غرب هند 
و پس كرانه هاي آن را از دست مي دهد و ترانزيت كاالهاي 
افغانستان از طريق بنادر ايراني با شرايط دشوارتري روبرو 
مي شود. البته همچنان امكان تردد كشتي ها و بارهاي 
متعلق به ايران به بندر دولت��ي كاندالي هند كه در 
ايالت گجرات و در نزديكي بندر موندرا قرار دارد، وجود 
دارد اما احتمال مي رود اين بندر هم به علت مسائل 
لجستيكي نتواند تمام بار و كشتي هاي ايراني را پوشش 
دهد و بخشي از فرصت صادراتي و ترانزيتي كشور به 

غرب هندوستان و پس كرانه هاي آن از دست برود.

معاونشهردار:امسالتنها۳۰هزارپروانهساختمسكونيدرتهرانصادرشد

معاونوزيرراه:2۰درصدازدوربينهايجادهايغيرفعالهستند

كاهش رغبت به ساخت مسكن در تهران

شناسايي 1585 نقطه پرحادثه در جاده هاي كشور
به گفته داريوش اماني، معاون وزير راه و شهرسازي، 
در ح��ال حاض��ر 15۸5 نقطه پرحادثه در س��طح 
جاده هاي كش��ور شناسايي ش��ده كه ۲00 نقطه 
را اصالح كرده ايم اما بايد توجه داش��ته باش��يم كه 
بودجه سازمان راهداري براي اصالح تمام اين نقاط 
كافي نيست و به همين دليل پليس راه ۲51 نقطه 
اولويت دار پرحادثه را براي ما مشخص كرده است.

اماني با بيان اينكه در خوش��بينانه ترين حالت براي 
نگهداري از ۲۲1 هزار كيلومتر جاده در سراسر كشور 
به ۷۲ هزار ميليارد تومان بودجه نياز داريم گفت: در 
بدبينانه ترين حالت بودجه مورد نياز براي نگهداري از 
اين ميزان راه هاي كشور ۲۸ ميليارد تومان است اما ما 
توانسته ايم از طريق اعتبارات استاني 1۲ هزار ميليارد 
توم��ان و همچنين از طريق درآمد راه��داري ۲ هزار 

ميليارد تومان به اين موضوع اختصاص دهيم.
وي ادامه داد: س��ازمان راهداري يك سازمان درآمد 
هزينه اي است و سال گذشته درآمد از محل بارنامه، 
تن كيلومتر، ما به التفاوت سوخت و ترانزيت و ... حدود 
4 هزار و ۷00 ميليارد تومان ب��وده كه ۲ هزار و ۷00 
ميليارد تومان آ ن را به اعتبارات جاري و ۲ هزار ميليارد 

تومان آ ن را براي راهداري اختصاص داديم.

     سرقت و تخريب دوربين هاي برون شهري
معاون وزير راه همچني��ن اعالم كرد، درحال حاضر 
۲0 درصد دوربين هاي برون شهري كشور غيرفعال 
هستند كه اگر 400 دس��تگاه دوربين جديد به اين 
ظرفيت اضافه شود، متوسط دوربين هاي غيرفعال 
به كمت��ر از 10 درصد مي رس��د و از دو هزار و 1۷5 
دس��تگاه دوربين نظارتي طبيعي است كه تعدادي 
از آنها غيرفعال باش��ند. وي تاكيد كرد:  برخي از اين 
دوربين ها به دليل سرقت يا تخريب غيرفعال ماندند.

امان��ي با بيان اينك��ه ارزش هر س��ايت دوربين يك 
ميليارد و دويست ميليون تومان است گفت: فيزيك 
و جس��م اين دوربين ها متعلق به سازمان راهداري 
است و اطالعات آن را در اختيار پليس قرار مي دهيم.
يك دهم كاميون هاي ثبت سفارش شده، پالك شدند.

او ديروز در نشست خبري با اشاره به اقدامات سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي درباره نوسازي ناوگان 
اظهار كرد: طبق بند 3 م��اده 30 قانون احكام دايمي 
اين ظرفيت ايجاد شده است كه براي نوسازي ناوگان 
باري، واردات كاميون هاي كمتر از سه سال را داشته 
باشيم كه تاكنون ۶ هزار و 400 دستگاه ثبت سفارش 
شده و تقريبا از اين تعداد هزار و ۷00 دستگاه كاميون 
ترخيص شده اس��ت كه ۶00 دستگاه كاميون هم به 

مرحله شماره گذاري رسيده اند.
وي با بيان اينكه اين قانون ظرفيت 10 درصدي براي 
نوسازي ناوگان باري را دارد گفت:  از محل همين ماده 
قانوني مي توان تا 10 هزار دستگاه را نوسازي كرد. البته 
عالوه بر اين ماده قانوني از ظرفيت هاي ش��ركت هاي 
داخلي هم براي نوسازي ناوگان استفاده كرده ايم و دو 
قرارداد جداگانه سفارش توليد هزار دستگاه كاميون 
و 5 هزار دستگاه كاميون را به توليدكنندگان داخلي 
داده ايم همچنين حدود هزار دس��تگاه كاميون هم با 

ساير شركت ها قرارداد منعقد شده است.
اماني درباره تامين مالي اين قراردادها گفت:  قرار بر اين 
است كه تا ۸0 درصد هزينه خريد كاميون  را در قالب 
تسهيالت به اشخاص بدهيم كه طبق قرارداد 9 درصد 
از سود اين تسهيالت را سازمان راهداري بر عهده گرفته 
است و اين تسهيالت براي رانندگان چيزي حدود شش 
درصد است. موضوع مهم مدت زمان تسويه تسهيالت 
است كه پنج سال در نظر گرفته شده و در حال مذاكره 

هستيم كه به 10 سال افزايش پيدا كند.

وي با اشاره به ناوگان فرسوده باري و مسافري گفت: در 
حال حاضر 150 هزار دستگاه ناوگان فرسوده در بخش 
باري و سه هزار دستگاه اتوبوس فرسوده وجود دارد كه 
با برنامه هايي به دنبال نوسازي ناوگان باري و مسافري 
هستيم و اگر سه هزار دستگاه اتوبوس نوسازي شود 

سن اين ناوگان به كمتر از 1۲ سال مي رسد.
رييس س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده اي با 
اشاره به اقدامات انجام شده در ترخيص كاميون هاي 
واردات��ي گف��ت: ما خ��ود را متولي رفع مش��كالت 
رانندگان مي دانيم و به دنبال تس��هيل شرايط براي 
بخش خصوصي هستيم هر چند در ابتدا با مشكالت 
متعددي مواجه بوديم اما در حال حاضر شرايط بهتر 

شده و ترخيص كاميون ها سرعت گرفته است.

    احتمال از سرگيري سفرهاي اتوبوسي
به سوريه و تركيه

رييس س��ازمان راه��داري و حمل و نق��ل جاده اي 
همچنين اعالم كرد: به زودي امكان س��فر جاده اي با 
حمل و نقل عمومي به اين كشورهاي همسايه فراهم 
مي ش��ود. اماني در جمع خبرنگاران از آغاز سفرهاي 
زميني از طريق حمل و نقل عمومي جاده اي به سوريه 
و تركيه خبر داد و گفت: در حال بررس��ي اين موضوع 
هستيم و به زودي امكان سفر جاده اي با حمل و نقل 

عمومي به اين كشورهاي همسايه فراهم مي شود.
اماني ادامه داد: بايد توجه داش��ته باشيم كه در اوايل 
شيوع ويروس كرونا بحث سفر تا چند ماهي تعطيل 
شد و پس از ازسرگرفته ش��دن سفرها پروتكل هاي 
بهداشتي اعمال شدند و پذيرش مسافر در هر دستگاه 
اتوبوس ميني بوس و كرايه سواري بر اساس پروتكل ها 
محدود ش��د و كاهش پيدا ك��رد. معاون وزي��ر راه و 
شهرسازي گفت: در اين شرايط جابه جايي مسافران 

براي شركت هاي حمل و نقلي صرفه اقتصادي نداشت 
اما تمام ش��ركت ها به وظايف و مسووليت هاي خود 
متعهد بودند. اماني تاكيد كرد: ساالنه ۲40 ميليون نفر 
از طريق حمل و نقل عمومي جاده اي جابه جا مي شوند.

      بدهي 1۳ هزار ميليارد توماني به پيمانكاران
معاون وزير راه و شهرسازي در بخشي از نشست خبري 
ديروز خود همچنين اعالم كرد: در حال حاضر ميزان 
بدهي سازمان راهداري به پيمانكاران در سامانه حدود 
۸ هزار ميليارد تومان است كه بيش از چهار هزار ميليارد 
تومان هم به اين عدد اضافه مي شود اما هنوز وارد سامانه 
نشده است بنابراين در حال حاضر ميزان بدهي سازمان 

به پيمانكاران حدود 13 هزارميليارد تومان است.
اماني در پاسخ به س��وال ايلنا مبني بر تخصيص قير 
به پروژه هاي س��ازمان راهداري با توج��ه به افزايش 
جهشي قيمت اين كاال اظهار داشت: يكي از مشكالت 
و معضالت دس��تگاه هاي عمراني از جمله س��ازمان 
راهداري موضوع قير است و اگر مشكل تخصيص قير 
حل شود بسياري از پروژه ها به سرعت به اجرا مي رسند. 
اماني همچنين درباره ميزان مطالبات پيمانكاران از 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: در حال 
حاضر ميزان بدهي س��ازمان راهداري به پيمانكاران 
در س��امانه حدود هشت هزار ميليارد تومان است كه 
بيش از چهار هزار ميليارد تومان هم به اين عدد اضافه 
مي ش��ود اما هنوز وارد سامانه نش��ده است بنابراين 
در ح��ال حاضر ميزان بدهي س��ازمان به پيمانكاران 
حدود 13 هزارميليارد تومان اس��ت. معاون وزير راه و 
شهرسازي درباره زمان بندي پرداخت اين مطالبات به 
مزاح گفت: پرداخت مطالبات پيمانكاران تا ظهور امام 
زمان ادامه دارد البته بخشي از اين بدهي ها پرداخت 

شده و اين يك عمليات در جريان است.

معاون حمل و نقل شهرداري تهران جزييات همكاري شهرداري با كشورهاي 
خارجي براي توس�عه ناوگان حمل و نقل عموم�ي ازجمله خريد واگن مترو 
و اتوب�وس را تش�ريح كرد. مجتبي ش�فيعي معاون حمل و نق�ل و ترافيك 
شهرداري تهران در گفت وگو با مهر، در خصوص استفاده شهرداري از فرصت 
و همكاري هاي بين المللي براي تأمين منابع و توس�عه حمل و نقل عمومي 
گفت: در گذشته منابعي در شهرداري وجود داشت و دوستان مديريت هزينه 
مي كردند كه منابع نيز اغلب منابع داخلي شهرداري و قدري در دوره هايي 
كمك هاي دولتي بوده است. وي افزود: اما در حال حاضر چون منابع موجود در 
شهرداري كفاف نيازها را نمي دهد، يك حوزه تأمين منابع نيز فعال شده است. 
يك كميته نيز براي تأمين منابع پايدار در شهرداري تشكيل شده كه مديريت 
شهري در حال مذاكره و برنامه ريزي در آن هستند. شفيعي با بيان اينكه يكي 
از منابع پيشنهادي اين كميته براي تأمين منابع در حوزه هاي مختلف به ويژه 
توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، استفاده از ال سي هاي روسيه 
است، بيان كرد: اين مذاكرات از طريق معاونت مالي و اقتصادي شهرداري در 
حال دنبال ش�دن است. معاون حمل و نقل شهرداري تهران ادامه داد: ما نيز 

نيازها و پيشنهادات خود را به اين كميته ارايه مي كنيم و آنها براي همكاري با 
اين پيشنهادها تصميم گيري مي كنند. شفيعي در پاسخ به اينكه در سال آينده 
آيا قرار است تعامل جديدي با كشورهاي خارجي براي توسعه ناوگان عمومي 
وجود داشته باشد يا خير گفت: پيشنهادات مختلفي در حوزه تأمين منابع 
داريم و يكي از آنها بحث فاينانس روسيه است. حتي پيشنهادات ديگري براي 
همكاري با كشورهاي ديگر و استفاده از روش هاي مختلف همكاري در حوزه 
موجود است كه در حال بررسي هستيم. وي افزود: بخشي از اين همكاري هاي 
بين المللي وابس�ته به تعامل دولت است و در بخش�ي از آنها نيز شهرداري 
مستقيماً در حال مذاكره است. معاون حمل و نقل شهرداري درباره كشورهاي 
مدنظر براي تعامل در حوزه توسعه حمل و نقل عمومي عنوان كرد: كشورهاي 
مختلف با روش هاي مختلفي مدنظر است. از ميان كشورهاي اروپايي نيز 
فعاًل روسيه مدنظر است. شفيعي درباره موضوع مذاكرات با كشورهاي 
ديگر گفت: در حوزه حمل و نقل عمومي مباحث مختلفي از جمله خريد 
واگن براي توسعه و نوسازي خطوط مترو، اتوبوس، سيستم هاي برقي و 

حتي اجراي پروژه ها موضوع مذاكرات و همكاري ها است.

 همكاري شهرداري با خارجي ها
توسعه حمل و نقل



بيت كوين نتوانست بيشتر از يك روز موقعيت خود را باالي 
۶۵هزار دالر حفظ كند و در حالي كه از شب سه شنبه حركت 
نزولي جديدي در بازار آغاز ش��ده بود، در مقاطعي حتي به 
زير ۶0 هزار دالر هم سقوط كرد. به گزارش نيوز بي تي سي، 
قيمت بيت كوين پس از عبور از ۶۶هزار دالر نتوانست به روند 
صعودي خود ادامه دهد و پس از رسيدن به اوج ۲۴ ساعته 
خود در ۶۶,۴00 دالر حرك��ت نزولي جديدي را آغاز كرد. 
اين حركت نزولي با سقوط قيمت به زير سطح ۶۵هزار دالر 
و ميانگين متحرك ساده )SMA( ۱00 ساعته همراه بود. 
در ادامه قيمت به زير حمايت هاي ۶۳,۵00 و ۶۳هزار دالري 
سقوط كرد. فروش��ندگان در ادامه شتاب نزولي را بيشتر 
كردند و قيمت را به زير حمايت ۶۲هزار دالري رساندند و در 
نهايت تا ۶0 هزار هم شاهد سقوط اين ارز ديجيتالي بوديم و 
به نظر مي رسد كه قيمت در اين ناحيه در حال تثبيت است. 
در صورت صعودي ش��دن ب��ازار، نزديك ترين مقاومت در 
۶۲هزار دالر خواهد بود. اولين مقاومت كليدي در نزديكي 
۶۲,۴00 دالر و سطح ۲۳.۶ درصد اصالحي فيبوناچي است. 
عبور قيمت از مقاومت ۶۲,۴00 دالري مي تواند راه را براي 
اصالح صعودي هموار كند. مقاومت كليدي بعدي در ۶۳هزار 
دالر خواهد بود و مقاومت س��طح شكس��ت قيمت هم در 
نزديكي ۶۳,۷۵0 دالر و سطح ۵0 درصد اصالحي فيبوناچي 
اس��ت. اگر خريداران نتوانند قيمت را تا باالي ۶۳هزار دالر 
بازيابي كنند، اصالح نزولي قيمت احتماالً عميق تر مي شود 
و حمايت كليدي بعدي در ۶0هزار دالر خواهد بود. در صورت 
شكسته شدن اين سطح خريداران احتماالً براي حفظ روند 

صعودي در كوتاه مدت تالش خواهند كرد.

    سقوط اتريوم به نزديكي ۴,۲۰۰ دالر
هم  زمان با س��قوط قيمت بيت كوين، اتريوم هم حركت 
نزولي جديدي را از باالي ۴,۶۵0 دالر آغاز كرده است. اگر 
در ادامه حمايت ۴,۲00 دالري هم شكسته شود، احتمال 
سقوط عميق تر قيمت وجود دارد. اتريوم در نزديكي ۴,۸۵0 
دالر با مقاومت قدرتمندي روبرو شد و پس از رسيدن به اوج 
۴,۷۶۹ دالري حركت نزولي جديدي را در بازار آغاز كرد. 
فروشندگان در ادامه شتاب نزولي را بيشتر كردند و قيمت 
را به زير حمايت ۴,۵00 دالري و ميانگين متحرك ساده 
)SMA( ۱00 ساعته رساندند. در ادامه حمايت ۴,۴00 
دالري شكسته شد، اتريوم تا ۴,۲۶۱ دالر پايين آمد و اكنون 
بازار در حال تثبيت قيمت است. در صورت صعودي شدن 
بازار، نزديك ترين مقاومت در نزديكي ۴,۳۸0 دالر و سطح 
۲۳.۶ درصد اصالحي فيبوناچي خواهد بود. گفتني است 
كه در اين تحليل سطوح فيبوناچي بر اساس حركت نزولي 
قيمت از ۴,۷۶۹ دالر تا كف ۴,۲۵۱ دالري در نظر گرفته 
شده است. مقاومت كليدي بعدي در ۴,۴00 دالر خواهد 
بود و مانع اصلي براي خريداران در نزديكي ۴,۵00 دالر و 
سطح ۵0 درصد اصالحي فيبوناچي در حال شكل گيري 

است. عبور از ۴,۵00 دالر مي تواند جرقه اي براي آغاز يك 
روند صعودي جديد در بازار باشد. مقاومت كليدي بعدي هم 
در ۴,۶۵0 دالر است. ادامه روند صعودي مي تواند قيمت 
را در ميان مدت به ۴,۸00 دالر برساند. اگر اتريوم در ادامه 
نتواند از مقاومت هاي ۴,۳۸0 و ۴,۴00 دالري عبور كند، 
ممكن اس��ت اصالح نزولي قيمت عميق تر شود. در اين 
صورت نزديك ترين حماي��ت در ۴,۲۸0 دالر خواهد بود. 
اولين حمايت كليدي در ۴,۲۵0 دالر است و شكسته شدن 
اين سطح مي تواند با سقوط بيش��تر قيمت همراه شود. 
حمايت كليدي بعدي در ۴,۱۵0 دالر خواهد بود و ادامه 
روند نزولي مي تواند قيمت را به ۴,0۵0 دالر برساند. پس 
از آن هم ۴هزار دالر به عنوان حمايت كليدي قيمت عمل 
خواهد كرد. شاخص مكدي، آهسته آهسته از محدوده نزولي 
خارج مي شود و شاخص قدرت نسبي )RSI( هم در ناحيه 
اشباع فروش و زير سطح ۴0 قرار گرفته است. ۴,۲۵0 دالر 
حمايت كليدي اتريوم اس��ت و ۴,۵00 دالر هم به عنوان 

مقاومت    پيش روي قيمت عمل مي كنند.

    بايدن قانون دريافت ماليات
 از ارزهاي ديجيتال را امضا كرد

جو باي��دن، رييس جمهور امريكا، اليح��ه مربوط به اخذ 

ماليات از كسب وكارهاي فعال در حوزه ارز ديجيتال را امضا 
كرد و اكنون مي توان گفت كه اين طرح عماًل به يك قانون 
رسمي تبديل شده است. با اين حال برخي از سناتورهاي 
امريكايي همچنان در تالشند تا بخش هايي از اين قانون را 
كه به كسب وكارهاي ارز ديجيتال مربوط مي شود، با ارايه 
طرح هاي جديد اصالح كنند. بايدن روز دوش��نبه اليحه 
دوحزبي سرمايه گذاري زيرساختي يك تريليون دالري 
را امضا ك��رد. در بخش بحث برانگيزي از اين اليحه گفته 
شده است كه كسب وكارهاي فعال در حوزه ارز ديجيتال 
بايد گزارش ماليات��ي ارايه كنند. صنع��ت ارز ديجيتال 
پيش تر نگراني خود را نس��بت به الزام كس��ب وكارهاي 
فع��ال در اين حوزه براي ارايه گ��زارش مالياتي ابراز كرده 
بود. نگراني جامعه ارز ديجيتال از اين بايت بود كه تعريف 
»كارگزار ارز ديجيتال« در متن اليحه بسيار گسترده است 
و كس��ب وكارهاي زيادي را ملزم به ارايه گزارش مالياتي 
به اداره درآم��د داخلي امريكا مي كن��د. اين اليحه تمام 
كسب وكارهايي كه به عنوان كارگزار ارز ديجيتال شناخته 
شده اند را مجبور مي كند تا اطالعات مربوط به تراكنش هاي 
خود را بر اساس كد مالياتي فعلي گزارش دهند. طرفداران 
صنعت ارز ديجيتال نگران اين هستند كه گسترده بودن 
تعاريف موجود در متن اين قانون باعث شود تا نهادهايي 

مانند استخراج كنندگان و حتي طرف هايي كه عماًل در 
انجام تراكنش هاي ارز ديجيتال نقشي ندارد، درگير ارايه 
گزارش هاي مالياتي شوند. اكنون سينتيا لوميس، سناتور 
جمهوري خواه ايالت وايومينگ و چند س��ناتور ديگر در 
تالش��ند تا در اليحه اي مجزا كه روز گذشته منتشر شد، 
بن��د مربوط به كارگ��زاران ارز ديجيت��ال را در اين قانون 
محدودتر كنند. لوميس گفته است: »با توجه به اينكه اليحه 
سرمايه گذاري زيرساختي در آستانه تبديل شدن به قانون 
است، بسيار اهميت دارد كه از نوآوري در فضاي ارز ديجيتال 
حمايت شود. در اليحه جديد ما اين موضوع روشن شده 
است كه توسعه دهندگان فعال در حوزه بالك چين و 
كيف پول هاي ارز ديجيتال ملزم به ارايه گزارش مالياتي 
نخواهند بود. صنعت ارزهاي ديجيتال با بخش ديگري 
هم مخالف اس��ت كه بر اس��اس آن دريافت كنندگان 
تراكنش هاي باالي ۱0هزار دالر بايد اطالعات شخصي 
فرستنده را تأييد و ش��ماره تأمين اجتماعي، ماهيت 
تراكنش و س��اير اطالعات او را ثب��ت كنند و تراكنش 
مذكور را تا ۱۵ روز به دستگاه هاي دولتي گزارش دهند. 
برخي از حقوقدانان پيش تر هشدار داده  بودند كه اجراي 
اين قانون براي ارزها و ديگر دارايي هاي ديجيتال مانند 

توكن هاي غيرمثلي )NFT(، تقريباً غيرممكن است.
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دسترسي رايگان به داده ها
براي توسعه دهندگان در توييتر

توييتر ديروز از ارايه دسترس��ي راي��گان به داده هاي 
اين ش��بكه اجتماعي براي كمك به برنامه نويس��ان 
و توس��عه دهندگان براي طراحي اب��زار و محصوالت 
تازه خبر داد. به گزارش هر ب��ه نقل از رويترز، توييتر 
اميدوار است اين روند تازه به توليد محصوالت تازه اي 
منجر شود كه مكالمات آنالين امن تر را ممكن كرده و 
مديريت محتوا را در فضاي مجازي تسهيل كند. اين 
اقدام بخشي از تالش هاي روزافزون توييتر در يك سال 
اخير براي تمركززدايي از اين ش��ركت است. توييتر 
قصد دارد از اين طريق به كاربران كنترل بيشتري بر 
روي محتواي قابل مشاهده شان در فيد توييتر بدهد 
ي��ا راه هاي تازه اي براي به اش��تراك گذاري محتوا در 
سايت خود در دسترس قرار دهد. تالش براي افزايش 
دسترسي توس��عه دهندگان توييتر در حالي صورت 
مي گيرد ك��ه توييتر، فيس بوك و ديگر ش��بكه هاي 
اجتماعي ب��ا انتقادهاي جهاني در مورد اينكه چگونه 
الگوريتم هاي آنها تنها برخي محتواي خاص را نشان 
مي دهند و نقش��ي مخرب در جهت افزايش انتش��ار 
اطالعات نادرست يا سخنان نفرت انگيز دارند، مواجه 
هستند. از روز دوش��نبه، توسعه دهندگان مي توانند 
 )API( از طريق رابط برنامه نويس��ي كاربردي توييتر
و بدون صرف هيچ هزينه اي ب��ه داده هاي حداكثر ۲ 

ميليون توييت در ماه دسترسي داشته باشند.

خدمات ويژه آي  بي ام و 
آمازون به شركت هاي نفتي

دو شركت اي بي ام و آمازون از همكاري با يكديگر براي 
طراحي مجموعه ابزاري به منظور كمك به شركت هاي 
نفتي براي مديريت مجموعه داده هاي پراكنده ش��ان 
خبر داده اند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، آمازون در 
سال ۲0۱۸ با همكاري شركت رويال داچ شل فناوري 
را ابداع كرد كه داده هاي كاغذي حاصل از بيش از يك 
قرن فعاليت اين شركت را به فرمتي استاندارد مبدل كرد 
تا كارايي و بهره وري اين شركت در جريان فعاليت هاي 
مختلف افزايش يابد. فناوري مذكور به طور گسترده و 
منبع باز بين صنايع مختلف به اشتراك گذاشته شد و 
البته تنها بر روي مراكز داده مبتني بر كلود كامپيوتينگ 
كار مي كند. برخي كشورهاي توليدكننده نفت مانند 
نيجريه، عربستان سعودي و روس��يه كه از مراكز داده 
آمازون استفاده نمي كنند، شركت هاي زيرمجموعه 
خود را وادار به ذخيره س��ازي داده هاي شان در داخل 
كشورهاي شان مي كنند. براي اينكه كشورهاي يادشده 
نيز بتوانند از اين خدمات استفاده كنند،  اي بي ام و آمازون 
راه حلي انديشيده اند. ش��ركت هاي نفتي با استفاده از 
فناوري جديد اي بي ام موسوم به اوپن شيفت مي توانند از 
ابزار داده مبتني بر فناوري كلود در مراكز داده خصوصي 
شركت هاي خود در كشورهاي ش��ان استفاده كنند. 
مانيش چاوال، مديرعامل جهاني انرژي، منابع و توليد 
در IBM، در مصاحبه اي گفت: بخش بسيار مهمي از 
بازار نفت را داده ها تشكيل مي دهند و افزايش دسترسي 
به ابزار مديريت داده به شركت هاي نفتي كمك مي كند 
تا از دارايي هاي غيرنفتي مانند انرژي باد و خورشيد نيز 
براي تأمين انرژي اس��تفاده كنند. انرژي هاي تجديد 
پذير به توليدكنندگان امكان مي دهد تا از بروندادها و 
خروجي ها در مكان ها و زمان هاي مختلف مطلع باشند. 
از اين طريق حضور در بازار انرژي هاي تجديدپذير براي 
آنها آسان تر مي شود، زيرا اين شركت ها تمام داده هاي 
مربوط به انرژي باد و خورش��يدي، داده هاي خطوط 

انتقال و غيره را نيز در اختيار دارند.

همكاري تلنور و گوگل كلود
دو ش��ركت تلن��ور )Telenor( و گ��وگل، متعلق به 
شركت الفابت، از همكاري خود براي ديجيتالي كردن 
فعاليت هاي مخابراتي تلنور خبر دادند. طبق اين بيانيه 
آنها در حال بررسي راه هايي هستند تا با همكاري يكديگر 
خدمات ديجيتالي را به مشتريان اين غول مخابراتي ارايه 
كنند. به گزارش پيوست طبق اعالم مديران عامل اين 
شركت ها به رويترز، اين دو نه تنها از خدمات گوگل كلود 
براي تقويت آي تي و شبكه تلنور استفاده مي كنند بلكه 
سعي دارند ابزارهاي ديجيتالي را هم در اختيار مشتريان 
تلنور بگذارند. تلنور كه شركتي مخابراتي در اسلو است 
به ۱۷۲ ميليون مشتري خدمت رساني مي كنند. نيمي 
از درآمد اين شركت از آسيا و نيمي ديگر از شمال اروپا 
تامين مي شود. س��يگو بركه، مديرعامل تلنور، گفت 
كه اين پروژه ديجيتال  سازي تحول بزرگي براي تلنور 
است و يكي از اهداف آن دستيابي به جريان هاي جديد 
مالي است. او گفت: من فكر مي كنم آينده شركت هاي 
مخابراتي فراتر از ارتباط و اتصال است و آنها بايد در كنار 
اتصال به دنبال ارزش آفريني باشند. بركه افزود، با توجه 
به وابستگي روزافزون شبكه ها به نرم افزار، تلنور به يك 
بخش مبتني بر ابر ني��از دارد و توانايي هاي گوگل در 
مديريت داده، يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي اين 
شركت را به گزينه مناسبي براي اين همكاري تبديل 
كرده است. به گفته او: »ديجيتالي كردن عمليات ها به 
معناي روان تر كردن آن است. شما با اين كار مي توانيد 
قطعي ه��ا را قبل از وقوع پيش بين��ي كنيد. با جابه جا 
 ،)Backend( كردن يك سري از فرآيندهاي بك اند
مي توانيد تجربيات مش��تري را روان تر و بهتر كنيد.« 
توماس كوريان، مديرعام��ل گوگل كلود، مي گويد 
ديجيتالي كردن عمليات اصلي يك شركت مخابراتي 
به بزرگي تلنور و البته ارايه پيشنهادات مشترك تجربه 
تازه اي براي گوگل كلود است. اين دو شركت در اولين 
اقدامات خود قصد دارند پلتفرمي را براي شركت هاي 
كوچك و متوس��ط )SME( ارايه و فرآيند هاي آنها 
را ديجيت��ال كنن��د. كوريان مي گويد: »مس��اله به 
بهينه سازي مراكز داده و انتقال مراكز داده به ابر محدود 
نمي ش��ود. كاري كه ما براي شركت هاي كوچك و 
متوس��ط انجام مي دهيم، تنها ايفاي نقش به عنوان 
يك عرضه كننده تكنولوژي نيست بلكه پيشنهادي 

مشترك براي مشتريان اين بخش خواهد بود.«

سرمايه گذاري عظيم همراه اول 
در سرويس هاي ديجيتال

قائم مقام مديرعامل همراه اول س��رمايه گذاري هاي 
عظيم اين اپراتور در سرويس ها و پلتفرم هاي ديجيتال 
را نش��ان از عزم جدي اپراتور ب��راي تحول ديجيتال 
دانست. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، آيين اختتاميه جشنواره بازي هاي واقعيت 
مج��ازي و افزوده )VR-AR( كه توس��ط بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي با مشاركت همراه اول برنامه ريزي 
شده بود، امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴00، در مركز 
همايش هاي برج ميالد برگزار شد. در اين مراسم كه 
س��يد صادق پژمان مديرعامل بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي، حميد بهروزي قائم مقام مديرعامل همراه 
اول، سياوش بيات سرمدي معاون فناوري اطالعات 
همراه اول، مديراني از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و بازي سازان جوان ايراني حضور داشتند، بازي هاي 
برتر به نمايش گذاشته شد. حميد بهروزي، قائم مقام 
مديرعامل همراه اول در اين مراس��م با بيان اينكه 
همراه اول خود را پيشرو در زمينه توسعه اين صنعت 
در كش��ور مي داند، اظهار كرد: همراه اول در حوزه 
ديجيتال چه از لحاظ زيرساختي و چه پلتفرمي كه 
نياز اين صنعت است، پيشرو است. وي ادامه داد: در 
مجموعه همراه اول »چهار حوزه« اثرگذار در زمينه 
بازي هاي ويدئويي و ديجيتال داريم؛ اول شركت 
»ايبيكام« اس��ت كه وظيفه توس��عه پلتفرم هاي 
ديجيت��ال را برعهده دارد. دوم »هاب بهش��تي« 
هست كه در زمينه بازي هاي موبايلي حمايت هاي 
مختلفي را دارد و شركت هاي فعال در اين عرصه 

مي توانند از ظرفيت هاي آن استفاده كنند.

بات هاي هوشمند خود را
در آيگپ به صف كن! 

كاربران آيگپ مي توانند ليست كامل ربات هايي را كه 
در اين اپليكيشن ساخته اند در اختيار داشته باشند. به 
گزارش روابط عموم��ي آيگپ، هر كاربر مي تواند براي 
 /newbot ايجاد يك ربات جديد در آيگپ از دس��تور
استفاده كند. س��پس بات لند از متقاضي يك نام 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 م��وارد، بات لند يك پيام حاوي توكن 
دسترسي براي كاربر ارسال مي كند. توكن دسترسي يك 
cda9d60b- :رشته شامل حروف و اعداد است. مثال
 f8e0-4c6e-9697-4d2dd31m3f87كه 
براي احراز هويت ربات در آيگپ الزم است. اين توكن 
بايد امن و در جايي دور از دسترس ديگران ذخيره شود، 
زيرا با در اختيار داشتن آن هر كسي مي تواند اين ربات 
اختصاصي را كنترل كند. براي مشاهده ليست ربات هاي 
ثبت شده شخصي نيز بايد از دستور mybots/ استفاده 
شود. هر كاربر با انتخاب نام ربات مورد نظر خود، بات لند 
ليست دستورات تنظيمات ربات را برايش ارسال مي كند. 
اطالع كامل از چگونگي دريافت ليست كامل ربات ها را 
https: //b2n.ir/z67270  :در لينك مقابل بخوانيد

دستگاه هاي اجرايي
استان مركزي ۱۰۰ ميليارد ريال

به مخابرات بدهي دارند
سرپرست مخابرات منطقه مركزي گفت: ميزان بدهي 
دستگاه هاي اجرايي اين استان به مخابرات ۱00 ميليارد 
ريال برآورد ش��ده و محقق نشدن مطالبات، طرح هاي 
توسعه اي را با كندي مواجه كرده است.  به گزارش روابط 
عمومي مخابرات منطقه مركزي »عليرضا لطفي« افزود: 
تعرفه خدمات مخابراتي در تمام بخش ها اعم از صوت و 
ديتا از سال ۱۳۸۲ تاكنون، يعني ۱۸ سال افزايش نيافته و 
اين در حالي است كه در اين مدت عالوه بر تورم روزافزون 
ساالنه، ميزان تعرفه تمام حامل هاي انرژي چندين برابر 
افزايش داشته اس��ت. وي بيان داشت: ميزان مطالبات 
مخابرات منطقه مركزي از مشتركان نيز ۱00 ميليارد 
ريال اس��ت كه اميد است شهروندان نسبت به پرداخت 
بدهي خود اقدامات الزم را انجام دهند. سرپرست مخابرات 
منطقه مركزي اظهار داشت: خصوصي شدن اين شركت، 
باعث كاهش س��ودآوري و مخابرات ايران را با زيان هاي 
جبران ناپذيري مواجه ساخته است و همچنين مصوبات 
و قوانين ناقص و يك طرفه و عدم تغيير تعرفه ها و افزايش 
بي رويه قيمت تجهيزات مخابراتي را به همراه داشته است.

سناتورهايامريكاييبهدنبالاصالحقانونارزهايديجيتال

ريزش۷درصديبيتكوين

افزايش تعرفه تلفن سرمايه گذاري مخابرات را سه برابر مي كند

قبضهاينجوميتلفنازكجاميآيند؟

مديرعامل ش��ركت مخاب��رات با اعالم پيش��نهاد درج 
مبلغ ۱۶ هزار تومان در قبوض تلف��ن ثابت براي هزينه 
نگهداري خطوط گفت: تغيير تعرفه هاي مخابراتي ميزان 
سرمايه گذاري در اين بخش را ۳ برابر خواهد كرد. مجيد 
سلطاني در نشست خبري از ارايه پيشنهاد مبلغ حدود ۱۶ 
هزار تومان براي حق نگهداري خطوط تلفن ثابت به ازاي 
هر قبض تلفن در ماه به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
خبر داد و گفت: در اين بسته تعرفه اي، مخابرات پيشنهاد 
داده كه با دريافت هزينه نگهداري هر خط تلفن ثابت، نرخ 
مكالمه درون شهري براي مشتركان رايگان شود و مشترك 
به ازاي مكالمه با ساير مناطق و خطوط به ازاي هر دقيقه 
هزينه پرداخت كند. وي با اشاره به اينكه مطابق با فرمول 
مدنظر شوراي رقابت هزينه تمام شده نگهداري براي هر 
خط برمبناي هزينه هاي س��ال ۹۹ مبلغ ۲۱ هزار تومان 
تعيين ش��د، گفت: اما مخابرات با درنظر گرفتن خطوط 
روستايي، ميانگين ۱۶ هزار تومان را به ازاي نگهداري ماهانه 
هر خط پيشنهاد داده است كه در صورتي كه رگوالتوري 
با اين رقم موافقت كند در هزينه ها سر به سر خواهيم شد.

    وزير ارتباطات
 بر مشكالت مخابرات واقف است

مديرعامل شركت مخابرات ايران با بيان اينكه شوراي رقابت 
حدود پنج ماه است كه به اين تغيير نرخ هاي مخابراتي رأي 
مثبت داده است، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر 

اينكه در صورت عدم موافقت وزارت ارتباطات، آيا مخابرات 
اين تعرفه را اجرايي خواهد كرد يا خير، گفت: ما تابع مقررات 
هس��تيم و كاري خارج از آن انجام نخواهيم داد. مطمئن 
هستيم كه وزير جديد ارتباطات و دولت سيزدهم عنايت 
خاصي به مجموعه شركت مخابرات داشته و بر مشكالت 
موجود در منابع مالي اين شركت واقف هستند. وي گفت: 
نگرش دكتر زارع پور و اشراف ايشان به مشكالت شركت 
مخابرات ايران قابل توجه است و وي قول مساعدت براي 
حل مش��كالت موجود را داده اس��ت. ما آينده را روش��ن 
مي بينيم. به نحوي كه به دستور وزير ارتباطات تيم مشترك 
از توسعه و طراحي ميان وزارت ارتباطات و شركت مخابرات 
ايجاد شده است تا بتوانيم نسبت به ارايه راهكار براي تأمين 
منابع مالي اقدام كني��م. به طور كل منطق خوبي در بدنه 
وزارت ارتباطات و رگوالتوري حكمفرما است و اميدواريم 

با اين حمايت ها، جهشي در ارايه خدمات را شاهد باشيم.

    زيان 8۰۰۰ ميلياردي مخابرات
 از هم كدسازي

سلطاني در پاسخ به اظهارنظر رييس سابق رگوالتوري 
مبني بر افزايش نرخ خدمات مخابراتي در سال ۹۵ گفت: 
سال ۹۴ به دليل اجراي طرح هم كدسازي و كاهش ميزان 
دريافتي مخابرات از خطوط تلف��ن ثابت، رگوالتوري با 
تغيير مدل تعرفه براي كاهش زيان ناشي از هم كدسازي 
موافقت كرد اما اين تعرفه توس��ط ديوان عدالت رد شد. 

پس از آن نيز رگوالتوري با افزايش نرخ در ديتاي تجاري 
موافقت كرد كه اين مبلغ زيان ما را پوشش نداد. وي گفت: 
مخابرات مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان از محل هم كدسازي 
زيان ديد و با مصوبه رگوالتوري تنها ۹00 ميليارد تومان 
آن پوش��ش داده شد. اما به طور كل نرخ ۴۵ ريال به ازاي 
هر دقيقه مكالمه طي ۱۲ س��ال گذشته تغيير نكرده و 
هم اكنون درآم��د مخابرات به ازاي هر مش��ترك تلفن 
ثابت ۲0 سنت است و اين در حالي است كه در سال ۸۶ 
درآمد مخابرات به ازاي هر مشترك )آرپو( حدود ۶ دالر 
بود. آرپوي مشتركان ديتا در اروپا ۳0 يورو اما درآمد ما به 
ازاي هر مشترك ديتا يك يورو است. اين ميزان درآمد، 
توجيهي براي سرمايه گذاري ندارد. مديرعامل شركت 
مخابرات اي��ران با بيان اينكه از زمان خصوصي س��ازي 
تاكنون مخابرات در بخش س��يار و ثابت حدود ۴۵ هزار 
ميليارد تومان س��رمايه گذاري كرده است، گفت: در ۲ 
سال گذشته هزينه تجهيزات شبكه ۶ برابر افزايش يافته 
و درآمد پرسنل نيز توس��ط دولت ۶0 درصد افزايش را 
نشان مي دهد. با اين حال شركت مخابرات حتي بيشتر از 
تورم براي زيرساخت ها و توسعه دسترسي سرمايه گذاري 
كرده است اما موضوع اين است كه هزينه هاي ما ارزي و 
درآمدمان ريالي است. وي تاكيد كرد: براي جلوگيري 
از توقف سرمايه گذاري، ۸00 ميليارد تومان از امالك 
مخابرات بابت بخشي از بدهي به شركت ها تهاتر شده 
است. امسال نيز برنامه داريم كه با واگذاري بخشي از 

دارايي ها و ايجاد نقدينگي، ۱,۲00 ميليارد تومان تا 
پايان سال ۱۴00 براي توسعه سرمايه گذاري كنيم.

     صنعت ICT به 6۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه 
نياز دارد

س��لطاني با بيان اينكه اين صنعت به ساالنه ۵ تا ۶ هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد، گفت: در صورت 
موافقت وزارت ارتباطات با تغيير تعرفه خدمات مخابراتي، 
ميزان سرمايه گذاري در بخش ثابت ۳ برابر خواهد شد و 
اگر اين سرمايه گذاري صورت گيرد، جهش چشم گيري 
در توس��عه اين صنعت به وجود خواهد آمد. وي با اشاره 
به برنامه هاي توس��عه اي مخابرات در بخش فيبرنوري 
گفت: ش��بكه فيبرنوري مخابرات در بخش زيرساخت 
و دسترس��ي بالغ بر ۱۷۵ هزار كيلومتر اس��ت و تمامي 
ارتباطات بين مراكز استاني با فيبرنوري جابه جا مي شود. 
ش��ركت مخابرات در حوزه دسترسي نيز تاكنون موفق 
به فعال سازي ۱۸0 هزار مشترك فيبرنوري شده است. 
هم اكنون سهم مخابرات از بازار ارتباطات ثابت پهن باند 
۵0 درصد است و مخابرات بر مبناي قرارداد بيت استريم 
با ۸ ش��ركت FCP ب��راي ارايه امكانات و زيرس��اخت ها 
همكاري مي كند و خود را پايبند به مقررات مي داند. به 
گفته سلطاني با هماهنگي با نيروي انتظامي و دادستاني 
اس��تان ها، ميزان خس��ارت ناشي از س��رقت كابل هاي 

مخابراتي نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.

برخي از مشتركان در حالي قبض هاي نجومي تلفن دريافت 
مي كنند كه اين قبض ها به دليل تماس با ش��ماره هايي از 
كشورهاي خارجي است و در نتيجه برقراري تماس با آنها 
برايشان هزينه زيادي در پي داشته است. به گزارش ايسنا، 
 »Wangiri Fraud« در سال هاي گذشته مشكلي با نام
يا »Wangiri Scam«  براي اپراتورها به وجود آمده است 
كه در آن مهاجم يك سري شماره هاي ويژه يا پرميوم تهيه  و 
از آنها به صورت رندوم با شماره هاي سراسر دنيا تماس هايي را 
برقرار و بالفاصله قطع مي كند تا يك تماس از دست رفته در 
گوشي قرباني مشاهده شود. شماره هاي پرميوم شماره هايي 
هستند كه جهت ارايه سرويس خاصي ايجاد شده اند و هزينه 
تماس با آنها بيشتر از حالت معمولي است. تعداد زيادي از 
مشتركان تلفن عادت دارند پس از هر تماس ناموفق، اقدام 
به برقراري تماس با فرد تماس گيرنده كنند؛ به دليل آنكه 
اين تماس ها از سرش��ماره هاي بين المللي برقرار مي شود، 
به محض تماس هزينه هاي س��نگيني به مشترك ايراني 
تحميل مي ش��ود. براي جلوگيري از اين نوع كالهبرداري 
الزم است درصورت مشاهده تماس ازدست رفته به كدهاي 

تماس در زمان تماس دقت كني��د و در صورتي كه در زمان 
تماس روي صفحه گوش��ي به جز كدهاي 00۹۸ يا ۹۸+، 
كد ديگري شماره گيري شد، بالفاصله تماس را قطع كرده 
و شماره را بررسي كنيد. درحالي كه در سال هاي گذشته، 
اين نوع كالهبرداري مرس��وم شده و در برهه هاي مختلف 
زماني كاربران را دچار مش��كل مي كند، محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطالعات كه پيش 
از حضور در مس��ند وزارت، در شركت ارتباطات زيرساخت 
مشغول به كار بود، در كانال تلگرامي به اين موضوع پرداخت 
و نوشته است: سال ۱۳۹۵ كه مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرساخت شدم، در همان ماه اول با يك صورتحساب بسيار 
كالن از سوي يك شركت از كشورهاي همسايه مواجه شدم. 
مطابق آن صورتحساب، بايد حدود ۵/۲ ميليون دالر بابت 
مكالمات بين الملل به آن شركت پرداخت مي كرديم. او در 
ادامه توضيح داد: از بخش فناوري خواستم تا ريز تماس هاي 
صادره ايران به آن كشور را تهيه و برايم بفرستد، ليست اكسل 
كه رسيد، شروع به تحليل كردم، ۹۵ درصد كل تماس ها، 
تنها با حداكثر ۲0 ش��ماره تلفن گرفته شده بود؛ آن هم به 

مدت هاي طوالني. تقريبا مبدا همه تماس ها هم از تلفن هاي 
خانگي ايران بود. موضوع را در جلسه به كارشناسان توضيح 
 TV Show دادم و آنها پاسخ دادند اين تماس ها مشهور به
هستند. كانال هاي ماهواره اي مردم را به تماس با خود تشويق 
مي كنند و اين تماس ها كه عمدتا گران هم هستند، از سوي 
مش��ترك برقرار مي ش��ود. همچنين در حالي كه برخي از 
مشتركان برقراري چنين تماسي را تكذيب مي كنند، آذري 
جهرمي دراين خص��وص توضيح داد: با پيگي��ري مداوم، 
باالخره در برخي مراكز مخابراتي، دستگاه هايي پيدا كرديم 
كه به صورت غيرمجاز نصب شده بود و با جعل شماره مردم و 
تماس با اين شماره تلفن هاي گران قيمت، مبالغ زيادي را به 
جيب سوداگران مي ريختند و از جيب مردم دزدي مي كردند. 
سود هم به جيب يك شبكه مافيايي مي رفت. يك محاسبه 
سرانگشتي نشان داد كه تنها در آن سال مبلغي معادل ۱00 
ميليارد تومان از مردم كالهبرداري شده بود. او خاطرنشان 
كرد: اول كه سازمان تنظيم مقررات از اپراتورها خواست كه آن 
تماس ها از صورتحساب هاي صادره مردم حذف شود، سپس 
دستور دادم صورتحساب شركت خارجي هم پرداخت نشود 

و پيگيري حقوقي آغاز شود؛ دست آخر هم يك سيستم مقابله 
 )Fraud Management System( با كالهب��رداري
در ش��ركت زيرساخت نصب شد. دو س��ال و اندي قبل، در 
راستاي پيگيري سياست رفع انحصارها، با مصوبه كميسيون 
تنظيم مقررات، انتقال مكالمات بين الملل از انحصار شركت 
زيرساخت خارج و به اپراتورهاي ايراني سپرده شد. حاال خود 
اپراتورها بايد از اين ن��وع كالهبرداري ها جلوگيري كنند. 
آذري جهرمي با اشاره به اعتراض كاربران نسبت به دريافت 
قبض هاي نجومي بيان كرد: چندي اس��ت در اينستاگرام، 
پيام ه��اي زيادي از م��ردم دريافت مي كنم ك��ه از دريافت 
قبض هاي نجومي شاكي هستند. سئوال در مورد تماس هاي 
ازدست رفته از كش��ورهاي خارجي )به ويژه آفريقايي( كه 
هزينه تماس با آنها گران است هم در توييتر زياد شده است. 
تركيب اين دو اتفاق، به من هشدار مي دهد كه احتماال پاي 
يك كالهبرداري حساب شده در ميان است. بخش مهمي 
از كشف اينگونه دزديها، اين است كه شهروندان نسبت به 
قبض هاي نجومي غيرعادي خود بي تفاوت نباشند و حتما 

شكايت شان را از طريق سامانه ۱۹۵ ثبت كنند.

در حرا جمعه نبض بازار را بگيريد!

طبق رس��مي قديمي در اكثر كش��ورها هر س��اله در 
اولين جمعه بعد از روز شكرگزاري، برندهاي مختلف 
تخفيفات باورنكردني بر محصوالتش��ون مي گذارند؛ 
به طوري كه اشاره شده است براي سال هاي متمادي 
اين روز به صرفه ترين روز دني��ا از نظر خريد تلويزيون 
)و البته استتسكوپ( بوده است. فلسفه اين تخفيف ها 
هم به نوعي به ش��روع بازه خريد كادو براي كريسمس 
برمي گردد.  اصطالح »جمعه سياه« به عنوان نمادي 
براي اين روز، درواقع از محاورات پليس استخراج شده 
كه به دليل تجمع زياد مردم و باال رفتن نرخ دزدي يا دعوا 
بر سر اجناس مختلف و... از قديم االيام اين روز، يك روز 
كاري دشوار براي ايشان محسوب مي شود. )اين شرايط 
را شايد بتوان به نوعي به آماده باش تيم هاي پزشكي و 
نيروي انتظامي و نهادهاي مسوول در چهارشنبه سوري 
شبيه كرد.(   البته به واسطه راه افتادن خريد آنالين، چند 
سالي است كه حجم كاري پليس در اين روز كاهش پيدا 
كرده و متقابال تيم فني سايت هاي خريد براي پشتيباني 

و رفع مشكالت احتمالي آماده باش مي باشند.



تعادل |
 ارز ترجيحي بازهم زير ذره بين اتاق رفت. روز گذشته 
نمايندگان بخش خصوصي با استناد به آمار واعدادي 
كه وضعيت اقتصاد را نگران كنن��ده، روايت مي كند، 
بارديگر از دولت س��يزدهم درخواست كردند، مساله 
تورم و حذف دالر4200 توماني را در صدر كارهايش 
قرار دهد. درهمين حال، ريي��س اتاق تهران با انتقاد 
از اينك��ه در س��ال 99 حدود ۱0.۵ ميلي��ارد دالر ارز 
ترجيحي به كاالهاي اساسي پرداخت شده كه از اين 
عدد ۵ ميليارد دالر سهم نفت و مابقي از بانك مركزي 
يا صندوق توس��عه ملي استقراض شده، در اظهاراتي 
عن��وان كرد كه اين ارز پايه پولي را به ش��دت افزايش 
داده. اين درحالي اس��ت در س��ال 99 برابر با۱000 
هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شده كه ۷۵0 
هزار ميليارد توم��ان آن از مح��ل ارز ترجيحي بوده 
است. خوانساري از نحوه پرداخت يارانه به برخي اقالم 
كااليي وانرژي به شدت انتقاد و تاكيد كرد: منابع كشور 
اگر گنج قارون هم باشد، يارانه ها آن را مي بلعند و پس 
از مدتي تمام خواهد شد. از اين رو، نمايندگان بخش 
خصوصي، با تاكيد بر لزوم اصالح برخي سياست هاي 
غلط اقتصادي، خواس��تار لزوم تصميم گيري سريع 
دولت در رابطه با كنار گذاش��تن ارز ترجيحي شدند. 
در بخش ديگري از اين نشست، گزارش هايي در مورد 
ميزان يارانه انرژي در ايران و جهان و تبعات آن بر اقتصاد 
كشور، ارايه شد كه نش��ان مي دهد، ايران با پرداخت 
نزديك به 30 ميليارد دالر يارانه در بخش هاي نفت، 
گاز، برق و زغال س��نگ در س��ال 2020 و با پرداخت 
۱6درصد از كل يارانه هاي پرداختي در حوزه انرژي، 
باالتر از »چين و هند و عربس��تان« ايس��تاده و رتبه 

نخست پرداخت يارانه در جهان را دارد!

    فاجعه تورم
نشست ماهانه اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران، صب��ح سه ش��نبه 2۵ آبان ماه برگزار ش��د. 
نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست به بيان و 
بررسي مهم ترين مسائل روز اقتصاد كشور و مشكالت 
پيش روي فع��االن اقتصادي پرداختند. رييس اتاق 
تهران در اين نشست با تشريح وضعيت اقتصاد كشور 
گفت: »طبق گزارش هاي رسمي متاسفانه كماكان 
در فصل اول سال جاري تشكيل سرمايه معادل 3.۵ 
درصد منفي بوده، كه مي توان نتيجه گرفت با كاهش 
سرمايه گذاري، حجم كل اقتصاد كاهش پيدا كرده 
و مي كند. بنابراين تازماني كه سرمايه گذاري بزرگي 
صورت نگيرد، انتظار اينكه ما شاهد رشد متناسب را 
در اقتصاد باشيم، رخ نخواهد داد. مسعود خوانساري 
با اس��تناد به آخرين گزارش مركز آمار، گفت: »نرخ 
تورم ساالنه منتهي به مهر ۱400، 4۵.4 درصد بوده 
كه اگرچه نس��بت به ماه گذشته 0.4 درصد كاهش 
را نش��ان مي دهد، اما كماكان نرخ بااليي است. تورم 
نقطه به نقطه ه��م در مهرماه ۱400 به 39.2 درصد 
رسيده كه 4.۵ درصد افت پيدا كرده است. البته اگر 
بخواهيم مقايسه كنيم، امسال در مهرماه يك خانواده 
براي خريد بسته كااليي به قيمت ثابت سال گذشته 
39 درصد بيشتر هزينه پرداخت كرده و اين روال اگر 
ادامه پيدا كند براي معيشت خانواده ها و كل جامعه 
خطرناك خواهد بود.« رييس اتاق تهران بيان كرد: 
»همان گونه كه رييس جمهور و اعضا اقتصادي دولت 
هم اعالم كردند، اولويت اول كش��ور در حال حاضر 
كنترل و س��امان دادن به تورم است؛ فكر مي كنم تا 
زماني ك��ه به يك تورم تك رقمي نرس��يم اين آثار 
مخرب تورم ب��ر زندگي م��ردم دارد، ادامه خواهد 
داشت و سرمايه گذاري در كشور صورت نمي گيرد 
و مردم براي حفظ ارزش پولش��ان تالش مي كنند 
كه سرمايه هايشان را تبديل به دارايي هاي غيرمولد 
كنن��د و طبيعتا اقتصاد كوچك تر و فقر در كش��ور 
بيش��تر خواهد ش��د و يقينا هرچقدر ديرتر به اين 
مشكل پرداخته شود حل آن سخت تر خواهد شد.«  

او تاكيد كرد: االن كه بح��ث تدوين بودجه مطرح 
است بهترين فرصت محسوب مي ش��ود، تا به اين 
مسائل رسيدگي شود و تاكيد دولت بايد بر اين باشد 
كه جلوي هر پيشنهادي كه باعث افزايش بي رويه 
نقدينگي مي ش��ود را بگيرد و تالش��ش برافزايش 

درآمدها و كاهش هزينه ها باشد.

  تورم دالري 
رييس ات��اق تهران به تورم دالري هم اش��اره كرد و 
گفت: »مركز آمار تورم دالري را براي شاخص قيمت 
كاالهاي وارداتي سال ۱399 نسبت به ۱398؛ 4۷.4 
اعالم كرده كه 30 درصد آن در سال ۱398 بوده و ۱۷ 
درصد بعد از آن؛ يعني ما ۱۷ درصد باز نسبت به سال 
۱398 افزايش تورم دالري را شاهد بوده ايم. اگر تورم 
بين المللي را كه بانك جهاني براي كاالهاي مختلف 
3 ت��ا 4.۵ درصد اعالم كرده در نظ��ر بگيريم مابقي 
آن مي ش��ود تورمي كه در كشور به دليل تحريم ها، 
عدم پذيرش FATF رخ داده و نشان مي دهد هزينه 
مبادله در كشور باال رفته است. يعني ۱۷ درصد جنس 
كمتري وارد كشور شده و هزينه بيشتري پرداخت 
كرديم و باتوجه به اينكه عمده واردات كشور كاالهاي 
واسطه اي و مواد اوليه مورد نياز كارخانه هاست طبيعتا 
اثر اين موضوع روي توليد بس��يار باال و مخرب بوده 

است و هزينه مبادله را باال برده است.«

    مصيبت نامه ارز ترجيحي 
خوانس��اري در بخ��ش ديگري از س��خنان خود به 
تخصيص ارز ترجيحي و ضرورت حذف آن پرداخت 
و گف��ت: »دولت در ۱9 آبانماه اليحه دوفوريتي را به 
مجلس ارايه داد و در آن دو درخواست داشت؛ يكي 
افزايش س��قف ارز ترجيحي ك��ه در بودجه مصوب 
۱400 برابر 8 ميليارد دالر بود به ۱2.6 ميليارد دالر 
و ديگ��ر اينكه بتواند ارز ترجيح��ي تخصيص ندهد 
و ب��ه كمك كارت هاي خريد ي��ا پرداخت به صورت 
مستقيم به خانوارها هزينه ها و گراني را جبران كند، 
اما متاس��فانه مجلس اين اليحه را نپذيرفت و اعالم 
كرد كه اين موضوع وظيفه خود دولت است و دولت 
مي تواند اين كار را انجام دهد. به هرحال چه مجلس و 
چه دولت؛ من فكر مي كنم اين موضوع از اساسي ترين 

اقداماتي است كه بايد انجام شود.«
او در ادامه چند مثال درباره اثرات مخرب تخصيص 
ارز ترجيحي براقتصاد و بودج��ه بيان كرد: » عالوه 
براينكه ارز ترجيحي باعث فساد و رانت و... مي شود 
كه پيش از اين درباره آن بسيار گفته شده؛ تخصيص 
اين ارز اثرات مخرب بس��ياري بر بودجه مي گذارد. 
بنابه اظهارات خوانس��اري، در س��ال ۱399طبق 
گزارش ه��اي رس��مي ۱0.۵ ميلي��ارد دالر ب��راي 
كاالهاي اساس��ي ارز ترجيحي پرداخت شده است 
كه ۵ ميلي��ارد دالر آن از محل فروش نفت بوده و ۵ 
ميليارد دالر باقي مانده از محل وجوه بانك مركزي 

يا صندوق توس��عه ملي تامين ش��ده است. او ادامه 
داد: اگر ۵ ميليارد دالر را با مابه التفاوت دالر 4200 
توماني با دالر 22 هزارتومان محاسبه كنيم به حدود 
۱00هزار ميليارد تومان مي رس��يم و اين بودجه اي 
است كه از بانك مركزي استخراج شده و طبيعتا اين 
پايه پولي را باال مي برد و قس��مت اعظمي از تورم به 
دليل پايه پولي و نقدينگي است كه ايجاد شده است.  
همچنين بنابه گفته خوانساري، اگر در سال ۱399 
برابر با ۱000 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه 
ش��ده، حدود ۷۵0 هزار ميلي��ارد تومانش از محل 
همين ارز ترجيحي ايجاد ش��ده است؛ يعني عالوه 
بر اثرات مخرب��ي كه ارزهاي ترجيح��ي براقتصاد 
مي گذارند مانند فساد، رانت و... به دليل اينكه دولت 
درآمدهاي ارزي چنداني از محل فروش نفت ندارد و 
مجبور است كاالهاي اساسي را تامين كند، چاره اي 
جز استقراض از وجوه بانك مركزي ندارد و همين 
موضوع باعث افزايش پايه پولي مي ش��ود. او با بيان 
مثال هايي ديگر حرف خود را ادامه داد و گفت: امروز 
دولت گندم را با قيمت تضميني ۷ هزار تومان قرار 
است خريداري كند در حالي كه آن را به قيمت 600 
تومان به نانوايي ها مي دهن��د؛ يعني حدود 6400 
تومان روي هر كيلو گندم يارانه پرداخت مي ش��ود 
يا در ارتباط با برق، هزينه تمام ش��ده برق حدود 2 
هزارتومان است؛ در حالي كه به قيمت 200 تا 300 
تومان آن را به فروش مي رسانند. خوانساري با بيان 
اين مطالب گفت: فك��ر مي كنم اگر گنج قارون هم 
باش��د، بعد از مدتي تمام خواهد شد. طبيعتا بحث 
س��امان دهي يارانه ها جدي است و دولت، مجلس 
و... بايد دغدغه اصليشان حل مشكل يارانه ها باشد؛ 
حدود ۱00 ميليارد دالر امس��ال عدد يارانه انرژي 
است و يارانه هاي ديگري هم پرداخت مي شود كه 
همگي آفت بزرگي هستند كه روز به روز اقتصاد را 

بيشتر دچار مشكل مي كنند.

    رتبه نخست ايران
 در پرداخت يارانه انرژي

در بخش بعدي اين نشست، همچنين گزارش هايي 
در مورد ميزان يارانه انرژي در اي��ران و جهان و آثار و 
تبعات آن در اقتصاد اي��ران، ارايه و در مورد آنها بحث 
و بررس��ي صورت گرف��ت. در همين راس��تا، رييس 
كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران به تشريح 
ناكامي هايي كه از محل توزيع نامتوازن و پنهان يارانه  
انرژي، گريبان اقتصاد كش��ور را طي دهه هاي اخير 
چسبيده است، پرداخت. رضا پديدار گفت: با استناد 
به گزارش سازمان بين المللي انرژي، ايران با پرداخت 
نزديك به 30 ميليارد دالر يارانه در بخش هاي نفت، 
گاز، برق و زغال س��نگ در س��ال 2020 و با پرداخت 
۱6 درصد از كل يارانه هاي پرداختي در حوزه انرژي، 
باالتر از چين و هند و عربستان ايستاده و رتبه نخست 
پرداخت ياران��ه در جهان را به خ��ود اختصاص داده 

اس��ت. او با بيان اينكه، به ص��ورت تجميعي و در حد 
فاصل سال هاي 20۱0 تا 2020، ايران از اين حيث در 
رتبه هفتم جهان جاي مي گيرد، افزود: اين در حالي 
است كه بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طي 
شهريورماه امسال، ميزان يارانه انرژي در ايران رقمي 
بيش از ۱200 ميليارد تومان بوده است. او با بيان اينكه 
پرداخت يارانه غيرنقدي انرژي سبب مي شود تا قيمت 
گاز، برق، آب، بنزين و... پايين تر از قيمت واقعي به دست 
مردم برسد، افزود: بنابراين شايد يارانه انرژي در ابتداي 
امر بتواند رضايت گسترده افراد در جامعه را به همراه 
داشته باشد، اما به مرور زمان چيزي جز تضعيف اقتصاد 
و افزايش نابرابري ها را به دنبال نخواهد داشت. پديدار 
سپس به بيان راهكارهايي كه از سوي كميسيون انرژي 
و طي هم فكري نمايندگان بخش خصوصي به دست 
آمده، پرداخ��ت و گفت: هرگونه روش و راه حلي، بايد 
ابعاد سه گانه توزيع عادالنه حمايت هاي دولتي ميان 
طبقات مختلف، تعادل هزينه و درآمدهاي دولت براي 
عدم مواجهه با كس��ري بودجه از محل توليد و توزيع 
انرژي و در نهايت، ايج��اد انگيزه كافي براي مديريت 
و بهينه س��ازي مصرف انرژي در بخش هاي خانگي، 

صنعتي و تجاري را در برداشته باشد.

    سهم هر ايراني از يارانه انرژي؟
در ادامه سعيد رفيعي فر، عضو اتحاديه صادركنندگان 
نفت، گاز و پتروش��يمي نيز طي گزارشي تحليلي، به 
بررسي آنچه كه در زمينه پرداخت يارانه انرژي در ايران 
و جهان مي گ��ذرد، پرداخت. او با اين توضيح كه روند 
ش��دت مصرف انرژي در ايران، به عكس روند جهاني 
و حتي كش��ورهاي عقب افتاده است، گفت: بر اساس 
آخرين گزارش س��ازمان بين المللي انرژي، طي سال 
2020 ايران با نزديك ب��ه 30 ميليارد دالر پرداخت 
يارانه انرژي، در جايگاه نخست جهاني ايستاده است 
در حالي كه كشورهاي چين، هند، عربستان و روسيه 
در رده ه��اي بعدي قرار دارند. رفيعي فر در عين حال، 
ميزان پرداخت يارانه انرژي در ايران طي سال 20۱9 
را به مراتب بيش��تر از سال 2020 عنوان كرد و گفت: 
طي سال 20۱9 ميالدي، ميزان يارانه پرداختي انرژي 
در اي��ران نزديك به 90 ميليارد دالر بوده در حالي كه 
اين ميزان در چين ب��ا جمعيتي بيش از يك ميليارد 
نفر، حدود 30 ميليارد دالر بود. او سپس با بيان اينكه 
يك سوم ميزان يارانه پرداختي گاز در جهان از سوي 
ايران پرداخت مي شود، افزود: بر اساس گزارش سازمان 
بين المللي انرژي، اين ميزان طي سال 2020 در جهان 
معادل 3۷ ميليارد دالر و در ايران ۱2.2 ميليارد دالر 
بوده است. رفيعي فر سهم ايران از كل يارانه پرداختي 
جهان طي بازه ۱۱س��اله اخير را 2۱.۵ درصد عنوان 
كرد وگفت: بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان يارانه 
پرداختي نفت در ايران طي سال هاي 20۱0 تا 2020 
مع��ادل 4۱0 ميليارد دالر بوده اس��ت و از اين حيث، 
سهم ايران از كل يارانه پرداختي نفت جهان طي اين 
مدت، رقمي نزديك به ۱9 درصد را در برمي گيرد. به 
گفته اين فعال اقتصادي، طي اين بازه ۱۱ ساله، ميزان 
يارانه پرداختي گاز در ايران معادل 324 ميليارد دالر 
بوده و به اين ترتيب 33.۵ درصد از كل يارانه پرداختي 
گاز جهان، از سوي ايران صورت گرفته است. رفيعي فر 
همچنين به يارانه پرداختي برق در ايران طي سال هاي 
20۱0 تا 2020 اشاره كرد كه به گفته او، معادل 2۵۱ 
ميليارد دالر بوده و ايران سهمي معادل ۱۷.6 درصد 
كل ياران��ه پرداختي برق جهان طي اي��ن مدت را در 
دست داشته است. رفيعي فر سپس به محاسبه اي كه 
در رابطه با س��هم هر ايراني از يارانه مصرف سوخت 
فسيلي طي سال هاي 20۱0 تا 2020 صورت گرفته، 
اشاره كرد و گفت: سهم هر نفر ايراني از يارانه انرژي 
كشور در هرماه طي اين بازه زماني، معادل 9۵ دالر 
است كه به نرخ هر دالر 2۵ هزار تومان، براي هر ايراني 
طي اين م��دت، 2 ميليون و 3۷۵ هزار تومان ماهانه 
يارانه انرژي طي اين بازه زماني، پرداخت شده است.

ويژهاخبار 7
چهارشنبه 26 آبان 1400    11 ربيع الثاني 1443  سال هشتم    شماره   Wed. Nov 17. 2021  2082  صنعت،معدن و تجارت

حجم تجارت با افغانستان 
امسال 2.2 ميليارد دالر

فارس  |  رييس اتاق مش��ترك ايران و افغانستان 
گفت: به دليل تس��هيالتي كه تركي��ه در اختيار 
س��رمايه گذاران ق��رار مي دهد، س��رمايه گذاران 
افغانس��تاني س��رمايه گذاري در تركيه را به ايران 
ترجيح مي دهند. حسين سليمي با اشاره به موضوع 
س��رمايه گذاري افغانس��تاني ها اظهار داشت: در 
سال هاي اخير به خاطر مشكالتي كه در افغانستان 
وجود داشت، س��رمايه گذاران افغانستاني تمايل 
زي��ادي براي س��رمايه گذاري در ايران داش��تند و 
طرح هايي را براي س��رمايه گذاري در ايران ارايه و 

اجرا مي كردند.
رييس اتاق مش��ترك ايران و افغانستان، افزود: اما 
اخيرا با توجه به تس��هيالتي ك��ه تركيه در اختيار 
س��رمايه گذاران ق��رار مي دهد، س��رمايه گذاران 
افغانس��تاني، س��رمايه گذاري در تركيه به ايران را 

ترجيح مي دهند.
وي با اشاره به مشكالت اخذ اقامت سرمايه گذاران 
افغانس��تاني در اي��ران، گف��ت: تركيه ب��ا دادن 
گذرنامه و مج��وز اقامت بلندمدت ۵ و 8 س��اله 
و ساير مش��وق ها موجب جذب سرمايه گذاران 

افغانستاني شده است.
سليمي اظهار داش��ت: ما پيش از اين براي جذب 
سرمايه گذاران افغانستان رقيبي نداشتيم و انتخاب 
سرمايه گذاران افغانستاني نيز به دليل اشتراكات 
فرهنگي و زباني س��رمايه گذاري در ايران بود، اما 
اخيرا با توجه به امكانات و تس��هيالت تركيه براي 
سرمايه گذاران خارجي، سرمايه گذاران افغانستاني 
كشور تركيه را براي سرمايه گذاري به ايران ترجيح 

مي دهند. 
رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان همچنين در 
رابطه با وضعيت روابط تجاري بين ايران و افغانستان 
گفت: با تسلط طالبان بر افغانستان، حدود دو الي 
سه ماه مش��كالتي براي تردد كاميون ها در مرزها 
به وجود آمد كه اكنون اين مش��كالت حل ش��ده 
است و روند عبور كاميون ها از مرزها به حالت عادي 

بازگشته است.
وي گفت: قب��ل از اتفاق��ات اخير در افغانس��تان 
پيش بيني مي شد حجم صادرات ايران به افغانستان 
تا پايان سال به 2 ميليارد و 600 ميليون دالر برسد، 
ام��ا به علت كند ش��دن روابط تج��اري طي مدت 
مذكور، پيش بيني مي شود ميزان صادرات ما به اين 
كشور در سال جاري در نهايت به حدود 2 ميليارد و 

200 ميليون دالر برسد. 
سليمي با اش��اره به تاكيد دولت سيزدهم براي 
توس��عه روابط تجاري با همسايگان گفت: دولت 
سيزدهم عالقه مندي خود را براي توسعه تجارت 
با همس��ايگان از قبيل عراق و افغانس��تان اعالم 
كرده اس��ت و براين اس��اس پيش بيني مي شود 

روابط تجاري ايران با افغانستان افزايش يابد.

۵۰ درصد بازار مرغ
با نرخ مصوب تامين مي شود

ايلنا | رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي 
خاطرنش��ان كرد: ۵0 درصد از گوش��ت مرغ مورد 
نياز بازار با قيمت مص��وب كيلويي 3۱ هزار تومان 

تامين مي شود.
 مهدي يوسف خاني بااشاره به كمبود گوشت مرغ 
گرم در بازار، گفت: عرضه گوشت منجمد باهدف 
كاهش تقاضا براي گوشت مرغ گرم صورت گرفت.

وي با اش��اره به تفاوت قيمت م��رغ منجمد با مرغ 
گرم، تصريح كرد: مرغ منجم��د كيلويي 20 هزار 
تومان در تمامي واحدهاي صنفي عرضه مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه مرغ گ��رم با قيمت مصوب 
كيلويي 3۱ هزار تومان به فروش مي رسد. ۱۱ هزار 
تومان اختالف قيمت بين اين محصول وجود دارد 
و همين مساله خريد گوشت منجمد را براي مردم 
جذاب كرده اس��ت. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
چه عواملي باعث تفاوت قيمت مرغ منجمد و مرغ 
گرم شده است، بيان كرد: به نظر من كيفيت مرغ 
منجمد با مرغ گرم چندان متفاوت نيست. دولت 
براي اينكه مرغ منجمد با اين ن��رخ در بازار توزيع 
شود يارانه قابل توجهي به توليدكنندگان پرداخت 
مي كند تا مصرف كنندگان توان خريد اين محصول 
را داشته باشند. اين فعال اقتصادي بابيان اينكه مرغ 
با نرخ مصوب تمام نياز بازار را تامين نمي كند، بيان 
كرد: نرخ بازار آزاد با نرخ مصوب حداقل 4 تا ۵ هزار 
تومان ف��رق دارد و قيمت مرغ گرم آماده طبخ بين 
3۵ تا 3۷ هزار تومان اس��ت. البته بايد اين نكته را 
بگويم كه مرغ با نرخ مصوب تنها ۵0 درصد نياز بازار 

را تامين مي كند. 
وي با بيان اينكه در تامين مرغ گرم با مش��كالتي 
مواجه هس��تيم، بيان كرد: توليدكنندگان مرغ با 
مش��كالتي چون افزايش قيمت جوجه يك روزه 
و كمبود نهاده و خوراك طيور دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند و همين مسائل دست به دست هم داده تا 
قيمت مرغ در بازار آزاد روند صعودي به خود بگيرد.

يوسف خاني در پاسخ به اين پرسش كه خبر فروش 
مرغ اينترنتي از سوي رييس سازمان تعاون روستايي 
اعالم شد به نظر شما اين شيوه توزيع تا چه ميزان 
مي تواند در تنظيم بازار نقش داش��ته باشد، گفت: 
اين روش فروش در راستاي تكريم شهروندان اجرا 
خواهد ش��د تا مصرف كنندگاني كه امكان خريد 
حضوري ندارند و مريض احوال هستند نياز خود را 

به صورت مجازي تهيه و تامين كنند.
وي ادامه داد: طبق آنچه اعالم ش��د قرار اس��ت 
در سامانه  اي كه اين س��ازمان براي اين موضوع 
تعريف كرده است مرغ منجمد كيلويي 20 هزار 
تومان عرضه شود. بايد بگويم مرغ منجمد به وفور 
با همين نرخ در بازار موجود است و من نمي دانم 
فروش اين محصول با يك ن��رخ مصوب در بازار 

مجازي و بازار حضوري چه فرقي دارد؟

منصور يزدي زاده براي دومين بار 
مرد سال صنعت فوالد شد

منصور ي��زدي زاده مديرعامل ذوب آه��ن اصفهان در 
نظرسنجي كه از سوي موسسه پلنر برگزار شد با 3800 
راي مستقيم از سوي فعاالن، دست اندركاران و مسووالن 
صنعت فوالد كشور براي دومين بار به عنوان مرد سال 
صنعت فوالد انتخاب شدو لوح مرد سال فوالد ايران 2۵ 
آبان ماه در در كنفرانس بين المللي بررسي صنعت فوالد 
و مواد اولي��ه )PLANEX 202۱( از طرف نمايندگان 
مختلف زنجيره فوالد كشور از جمله توليد كنندگان، 
فعاالن حوزه سنگ آهن، تامين كنندگان و بازار صنعت 
فوالد به منصور يزدي زاده اهداء شد .  شايان ذكر است 
منصور ي��زدي زاده مديرعامل ذوب آه��ن اصفهان در 
كنفرانس اس��تيل پرايس نيز از طريق نظرسنجي از 
فعاالن بازار فوالد و مواد اوليه سال ۱398 به عنوان مرد 
سال فوالد ايران معرفي شده بود .  گفتني است مهندس 
يزدي زاده از ش��هريور س��ال 96 تا خرداد 9۷ به عنوان 
مديرعامل شركت ملي فوالد ايران فعاليت مي نمود . وي 
از سال ۷3 در ذوب آهن اصفهان سمت هايي چون 
مديرعامل، عضو هيات مديره، معاون برنامه ريزي و 
توسعه، معاون بازاريابي و فروش، مديرفروش داخلي 
و... را تجربه نموده است. يزدي زاده در شكل گيري 
بورس كاالي ايران و همچنين اجراي پروژه ريل ملي 

ذوب آهن نقش مهمي ايفا كرده است.

به زودي مترو با رفع مشكالت 
روبرو، به كمالشهر مي  آيد

در بازديد ميداني رييس��ي زاده كه در معيت رياس��ت 
و اعضاي ش��وراي اس��المي، نوري و ديگ��ر مديران و 
كارشناس��ان متروي كرج از محل متروي كمالش��هر 
انجام شد، مسووالن از نزديك در جريان روند پيشرفت 
فيزيكي اين پروژه عمراني قرارگرفتند . رييس��ي زاده 
درحاش��يه اين بازدي��د گفت: يك��ي از پروژه هايي كه 
دراولويت مديريت ش��هري كمالشهر مي باشد، پروژه 
عمراني مترو كمالشهر است كه ما با تمام توان خود سعي 
 در برطرف نمودن موانع پي��ش روي اين پروژه داريم . 
وي در ادامه اف��زود: به جهت مركزيت كرج و تهران در 
ارايه برخي خدمات، تردد مردم شريف كمالشهرگاهاً به 
جهت پيك ترافيك تحميل شده از شهرك هاي صنعتي 
و كارگاه ه��اي فعال منطقه دوچار مش��كل مي گردد 
لذا احداث و راه اندازي مترو بس��يار حائز اهميت است .  
رييسي زاده در ادامه گفت: مردم صبور و فهيم كمالشهر 
همواره همراه و همدل مسووالن خدمات رسان به ويژه 
خادمان خود در شهرداري هستند، اكنون اميدواريم 
بازهم ما را م��ورد عنايت خود قرارداده و با ارايه طريق و 
صبوري همراه ما در احداث و راه اندازي اين پروژه عمراني 
باشند. وي در ادامه خاطرنشان كرد باتصميماتي كه براي 
رفع مشكالت پروژه توسط مديران استاني و شهرداري 
كرج با همكاري شهرداري كمالشهر اتخاذ خواهد شد، 
اميدواريم در روند پيشرفت فيزيكي اين پروژه سرعت 
داده شود. گفتني است پروژه مذكور به جهت مشكالت 

مالي، روزهاي عمراني كندي را بخود ديده است.

 توضيحات شركت مترو درخصوص 
اعتراض يكي از كاركنان

 فرزند شهيد در حضور مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو نسبت به عدم رسيدگي به مطالبات خود در سنوات 
گذشته اعتراض كرد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه ظهر 
ديروز در جريان ديدار مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با كاركنان خانواده شهدا شاغل در 
شركت بهره برداري مترو، يكي از فرزندان شهيد و جانباز 
مدافع حرم، به دليل مشكالتي كه درسال هاي گذشته 
داشته و مورد رسيدگي قرار نگرفته بود با ريختن بنزين 
اعتراض خود را اعالم كرد. اما خوشبختانه با اقدام به موقع 
و سريع اطرافيان و صحبت هاي عبداله پور مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو فرد مورد نظر آرام شد و مقرر 

گرديد مطالبات نامبرده بررسي و رسيدگي شود.

۷2 ميليون مترمكعب گاز سي ان جي 
در استان مركزي توزيع شد

مدير ش��ركت پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
مركزي گفت: ۷2 ميليون مترمكعب گاز سي ان جي 
امسال از سوي اين شركت در نقاط مختلف استان 
توزيع و مصرف ش��د.  »سعيد جمش��يدي« افزود: 
توزيع اين ميزان س��وخت س��ي ان جي در اس��تان 
مركزي صرفه جويي ۷2 ميلي��ون ليتري بنزين را 
در پي داشته است كه اقدام ارزشمندي در راستاي 
حفظ منافع ملي محسوب مي شود.  وي با بيان اينكه 
سه هزار خودروي عمومي اين استان امسال با ثبت 
در سامانه متقاضيان به  صورت رايگان گازسوز شد، 
ادامه داد: طرح رايگان دوگانه سوز كردن خودروهاي 
عمومي )وانت، تاكسي، نيسان و كاميونت( با هدف 
مديريت مص��رف بهينه و ت��الش در حفظ محيط 
زيست در اين استان از خرداد ماه پارسال كليد خورد 
كه تاكنون س��ه هزار خودرو در استان گازسوز شده 
است. مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
مركزي اظهار داشت: مراحل ثبت نام و اجراي طرح 
دوگانه سوز كردن خودروهاي عمومي استان مركزي 
در تمامي مقاطع رايگان است و متقاضيان مي توانند 
با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir نسبت به اين 
امر اقدام كنند. جمشيدي اضافه كرد: بيش از ۷0 هزار 
ميليارد ريال در كل كش��ور براي دوگانه سوز كردن 
يك ميليون و 640 هزار خودرو پيش بيني ش��ده و 
براي هيچ استاني سهميه مشخص نشده و اولويت با 
متقاضياني است كه زودتر در سامانه ثبت نام كنند.  
وي ب��ا بيان اينكه چه��ار مركز در اس��تان براي 
گازس��وز كردن خودروهاي عمومي اين استان 
تجهيز ش��ده اند، گفت: به طور متوسط گازسوز 
كردن هر خودرو حدود ۱00 ميليون ريال هزينه 

دارد كه از منابع طرح پرداخت مي شود.

نمايندگاناتاقتهرانازدولتخواستارشدند

خوانساري:منابعكشوراگرگنجقارونهمباشديارانههاآنراميبلعد

واكنششورايرقابتبهاتفاقاتاخير

فوريت حذف دالر 4200

مصوبه قيمت گذاري خودرو كجاست كه ما  نديديم!
محسن بهرامي ارض اقدس عضو ش��وراي رقابت در 
گفت وگويي با ايسنا، در اين رابطه گفت: اينكه گفته 
مي شود شوراي رقابت از قيمت گذاري حذف شده را 
قبول نداريم و اينها شايعاتي است كه مطرح مي شود، 
گفته شده كه سران سه قوه چنين مصوبه اي داشته اند 
در حالي كه ما با گذش��ت چن��د روز هنوز مصوبه اي 
از سران س��ه قوه در رابطه با حذف ش��وراي رقابت از 
قيمت گذاري خودرو دريافت نكرده ايم. هر مصوبه اي 
در سران س��ه قوه بايد براي اجرا به تاييد مقام معظم 
رهبري برسد كه اين مصوبه هنوز منتشر نشده است 
و اگر اين طور بود رييس جمهور مصوبه افزايش قيمت 

خودرو را لغو نمي كرد.
وي در م��ورد اينكه حتي ش��خص وزي��ر صمت بر 
انتقال قيمت گذاري به س��تاد تنظيم ب��ازار تاكيد 
كرده اس��ت، گفت: به نظر مي رس��د خلط مبحث 
شده و ايش��ان پيش��نهاداتي در مورد تغيير شيوه 
قيمت گذاري خودرو در ذهن شان بوده كه راه ميانبر 
اين ايده را س��ران قوا اعالم كردند در حالي كه اگر 
قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد بايد از سمت مجلس 
به تصويب برس��د در غير اين صورت سران سه قوا 
مي توانند خارج از مصوبه مجلس آن را تاييد كنند 

كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده و اگر اتفاق افتاده 
ما در جريان آن نيستيم. بهرامي با بيان اينكه برخي 
در مورد قيمت گذاري ستاد تنظيم بازار شايعاتي را 
مطرح مي كنند در حالي كه ظاهرا به موضوع واقف 
نيس��تند، افزود: متاس��فانه انگار جايگاه كارگروه 
تنظيم بازار و ستاد تنظيم بازار را نمي دانند، ستاد، 
جايگاه و مش��خصات خود را با رياس��ت معاون اول 
رييس جمهور بر عهده دارد و هر تصميمي در آن بايد 
به تاييد وزراي مربوطه در اين ستاد و امضاي نهايي 
معاون اول رييس جمهور برسد. اين در حالي است 
كه دس��تور افزايش قيمت ه��اي اخير هم كه گفته 
مي شد به تاييد ستاد رسيده اينگونه نبود و در نهايت 

با لغو از سوي رييس جمهور مواجه شده است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه به نظر مي رسد در اعالم 
خبرهايي مانند حذف قيمت گذاري يا شيوه جديد، 
ناهماهنگي هايي در اعالم نظر برخي مسووالن وجود 
دارد، از اظهارنظرهاي غير كارشناس��ي انتقاد كرد و 
افزود: متاس��فانه برخي افراد كه حت��ي ربطي به اين 
موضوع هم ندارند اظهارنظر مي كنند به عنوان مثال 
چرا مس��ووالن بورس در مورد قيمت گذاري خودرو 
اظهارنظر كند در حالي ك��ه در چنين جايگاهي قرار 

ندارد يا اينكه مديران كل وزارت صمت در چه جايگاهي 
قرار دارند كه بايد براي ش��وراي رقابت تعيين تكليف 

كنند كه آيا در قيمت گذاري باشد يا خير.
بهرامي يادآور ش��د: بهتر اس��ت مس��ووالن ذيربط 
و حتي مرتب��ط با قيمت خ��ودرو به ط��ور آگاهانه و 
منطقي اظهارنظر كنند، چرا كه هرگونه روالي خارج 
از اين موجب آش��فتگي ب��ازار مي ش��ود. در همين 
قيمت گذاري هاي اخير با اينكه لغو ش��د قيمت ها به 
جايگاه اول برنگشته است؛ به طوري كه پرايد به ۱9۵ 
ميليون تومان رسيد ولي بعد از لغو قيمت گذاري ارزان 
نشد ضمن اينكه هزينه هايي به بازارهاي ديگر منتقل 

شده است.
نماينده اتاق بازرگاني در شوراي رقابت در ادامه با اشاره 
به اينكه ش��ورا براس��اس تكليف سياست هاي كالي 
اصل 44، وظيفه تشخيص انحصار و همچنين تعيين 
دستورالعمل قيمت و دسترسي عادالنه مصرف كننده 
را بر عهده دارد، توضيح داد: بررسي هاي شوراي رقابت 
بر اين تاكيد دارد كه توليد خودرو به ويژه خودروهاي 
پرتيراژ در ايران كه ن��ه واردات دارد و نه مونتاژ، كامال 
انحصاري است و در اختيار دو خودرو ساز بزرگ قرار 
دارد كه از لحاظ اقتصادي از موقعيت كامال مس��لط 

برخوردارند و اگر شورا دخالت نكند مشخص نيست 
خ��ودرو را با چ��ه قيمتي به مصرف كنن��ده خواهند 
فروخت. وي ب��ا بيان اينكه قيمت گذاري بر اس��اس 
قيمت تمام شده خودرو سازها به اضافه سود منطقي 
و حتي در نظر گرفتن بخشي از هزينه هاي مالي آنها 
بوده در حالي كه نبايد اين را هم مي پذيرفتيم، گفت: 
اگر خودروس��ازان مدعي ضرر و زيان هس��تند نبايد 
دلي��ل آن را قيمت گذاري بدانند باي��د در زيان هاي 
انباشته، بدهي هاي خود به بانك ها، سرمايه گذاري هاي 
بي بازگشت جست وجو كنند نه اينكه بخواهند هزينه 

اين اقدامات را از مصرف كننده بگيرند.
اين عضو شوراي رقابت با بيان اينكه از نظر ما آخرين 
دستوري كه در رابطه با قيمت گذاري خودرو وجود 
دارد همان مصوبه ش��وراي رقابت در ابتداي سال 
جاري است كه در انتهاي آبان ماه مدت آن به پايان 
خواهد رسيد، يادآور شد: اما اگر در اين فاصله سران 
س��ه قوا مصوبه اي صادر كردند كه قيمت گذاري به 
ستاد تنظيم بازار منتقل شده و به تاييد مقام معظم 
رهبري رسيد، آنگاه به طور حتم شوراي رقابت هم 
تبعيت كرده و البته در اعالم نظر و تعيين قيمت در 

ستاد تنظيم بازار سهم خواهد داشت.
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خبرروز

۱۳۴ فوتي و ۶۴۳۰ ابتالي جديد كرونا در كشور
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، ۱۳۴ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۶ هزار و ۴۳۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند كه يك هزار و ۵۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۵۱ هزار و ۶۴۲ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۸ هزار و ۴۰۶ نفر رسيد. سه هزار و 
۴۷۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۷ ميليون و 
۲۵۴ هزار و ۴۲۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۸۷ شهر 

در وضعيت نارنجي، ۲۲۲ شهر در وضعيت زرد و ۱۱۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

راهكار سوم حذف ارز 
۴2۰۰توماني

توافق خوب چه توافقي است؟

 ايد ه آل ترين وضعيت ممكن است، آن است كه اساسا 
نرخ اقالم مصرفي و كاالهاي اساسي، نهاده ها، قيمت 
دارو، گندم و... تحت تاثير نوسانات ارز قرار نداشتند 
و يك چنين ش��كافي ارزي در اقتصاد كشور شكل 
نمي گرفت. اما با توجه به اين واقعيت كه يك چنين 
دامنه اثرگذاري وجود دارد، روند حذف ارز ترجيحي 
بايد همراه با تدابير الزم و به صورت تدريجي صورت 
پذيرد. امروز دامنه وسيعي از اقالم مصرفي از سفره 
خانواده هاي ايراني حذف شده است. بعد از گوشت 
قرمز، ماه��ي، مرغ، مواد پروتيين��ي و... امروز مردم 
براي تامين تخم مرغ، اقالم لبني و... نيز با مشكالت 
عديده اي مواجه هستند. در اين شرايط حذف ناگهاني 
ارز ترجيحي باعث خواهد شد تا تنگي معيشت براي 
دهك هاي محروم، شديد تر شود و شكاف طبقاتي 
عميق تري در جامعه به وجود بيايد. بنابراين حذف 
ناگهاني حدود ۸ ميليارد دالر ارز يارانه اي كاالهاي 
اساسي و نهاده هاي دامي و دارو و متصل كردن قيمت 
اين كاالها كه قوت خانوارها متاثر از آن است به نرخ 
ارزي كه خود تحت تاثير عوامل زيادي است و شرايط 
كاهش آن فراهم نشده است، مي تواند به تشديد تورم 
محصوالت خوراكي و تشديد فقر بيشتر شود مگر 
تدابير ويژه براي لحاظ و حذف اين اثرات ديده شود. در 
اين ميان برخي اشاره مي كنند كه دولت در راستاي 
تجربه موفقي كه پيش از اين در دولت اصالحات در 
خصوص تك نرخي كردن ارز شكل گرفت به دنبال 
تك نرخي كردن ارز است. بايد توجه داشت، سياست 
تك نرخي كردن ارز، زماني قابليت عملياتي شدن را 
خواهد داش��ت كه بتوان روند عرضه و تقاضاي ارز را 
مديريت و گزاره هاي نوسان زا را از اين بازار حذف كرد. 
در حال حاضر اين گزاره هاي ضروري در اقتصاد ايران 
وجود ندارند، بنابراين دولت قادر به تحقق سياست 
تك نرخي كردن ارز نخواهد بود. بنابراين توصيه اي 
كه بعد از مجموعه اين استدالل ها مي توان به دولت 
داشت، آن اس��ت كه اگر اراده جدي براي حذف ارز 
ترجيحي دارند، اين تصمي��م را در قالب يك برنامه 
تدريجي و ميان مدت هم از نقطه نظر شيب افزايش 
قيمت و هم از نقطه نظر ن��وع كاال ها و نهاده صورت 
برنامه ريزي كنند. همراه با اين حركت گام به گام بايد 
تالش شود از طريق برنامه هاي حمايتي، اثرات تورمي 
احتمالي براي اقش��ار محروم جبران و راهكارهاي 

جايگزين براي آن انديشيده شود.

 امريكا مايل است، دايره گفت وگوها درباره آنها نيز 
گس��ترش پيدا كند. بر اين اس��اس امريكا در وهله 
نخست مايل است، تحريم ها به صورت تدريجي و 
گام به گام حذف شود و در وهله بعدي نيز ايران حاضر 
به انجام گفت وگوهايي وسيع تر شود. همانطور كه 
مشاهده مي كنيد، مفهوم توافق خوب براي هر كدام 
از طرف ه��ا، ۲ مفهوم متضاد با هم اس��ت. بنابراين 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه مذاكراتي پيچيده 
و طوالني در پيش روي طرفين باشد. يكي از داليل 
طوالني شدن مذاكرات آن است كه ايران و امريكا به 
صورت رودررو با هم گفت وگو نمي كنند و ايران اعالم 
كرده به دليل خروج امريكا از برجام تنها با كشورهاي 
۱+۴ مذاكره مي كند. گفت وگو با ۱+۴ به طور طبيعي 
مذاكرات را طوالني تر مي كند. يعني ايران ابتدا با اروپا، 
چين و روسيه مذاكره مي كند. بعد طرف هاي مقابل، 
محتواي مذاكرات را به محل هيات امريكايي منتقل 
مي كنند كه ظاهرا در ساختماني است كه ۲۰۰متر 
از محل اصلي گفت وگوها دورتر اس��ت. بعد طرف 
امريكايي نظرش را مي گويد، دوباره اين ديدگاه ها به 
محل مذاكرات برگشت داده مي شود. در اين ميان 
بايد توجه داشت به دليل عدم تسلط مذاكره كنندگان 
ايراني، موضوعات مطروحه بايد ترجمه شوند و اين 
روند نيز باعث افزايش زمان خواهد بود. ضمن اينكه 
به هر حال اين نگراني نيز وجود دارد كه ممكن است، 
مس��ائل مطروحه به طور دقيق ب��راي امريكايي ها 
ترجمه نشود و طرف هاي مقابل در انتقال محتواي 
گفت وگوها امانت داري نكنند و در راس��تاي منافع 
خود عمل كنند. به طور خالصه مجموعه اين عوامل 
مكانيسم مذاكرات را پيچيده مي سازد و احتمال در 
پيش داشتن مذاكراتي طوالني و چند مرحله اي را 
بيش��تر از قبل مي كند. در كنار اين موارد، پرسش 
ديگري نيز مطرح است و آن اينكه آيا بايد گفت وگوها 
با طرف هاي مقابل، تداوم گفت وگوهايي باش��د كه 
پي��ش از اين طي ۶دور در وين انجام ش��ده يا اينكه 
مي بايس��ت مذاكراتي جديد با ساز و كاري متفاوت 
در دستور كار قرار بگيرد؟ كساني كه با منطق روابط 
بين الملل آش��نايي و مطالعه دارند، مي دانند كه در 
هر مذاكراتي دو طرف بر اساس آنچه كه قبال توافق 
كرده اند، گفت وگوها را تداوم مي بخشند. يعني ابتدا 
موضوعات توافق ش��ده را روي ميز گفت وگوها قرار 
مي دهند و بعد از ادامه گفت وگوها سخن مي گويند. 
اينكه برخي مي گويند، الزم نيست، ۶دور مذاكرات 
قبلي پيگيري شود و مي توان مذاكرات را از نقطه اي 
تازه آغاز كرد، چندان منطقي نيس��ت. اما در رابط 
بين الملل مرسوم نيست كه با حضور هر دولتي، كل 
ساختار گفت وگوها دچار تغيير و تحول شود. قاعدتا 
ايران و كشورهاي ۱+۴ نيز بايد از جايي گفت وگوها را 
پيگيري كنند كه قبال در خصوص آنها توافقاتي حاصل 

شده است و نه از نقطه آغاز.

رويدادرويخطخبر

اينكه زوجين جوان در آغاز زندگي مشترك سعي در به 
كرسي نشاندن حرف خود را دارند و تصور مي كنند حتما 
بايد حرف آنها اجرايي شود و در واقع جنگ قدرتي ميان 
خود راه مي اندازند؛ كامال اشتباه است، چراكه رابطه بين 
زن و شوهر در زندگي مشترك، جنگ نيست و از سوي 
ديگر جنگ در خانواده برنده اي ندارد بلكه همه اعضاء با 
هم باخته و با هم سقوط مي كنند. عضو تيم تخصصي 
مهارت هاي زندگي در انجمن ازدواج و خانواده كشور، با 
اشاره به لزوم مدارا و بردباري در زندگي مشترك، با بيان 
اين مطلب گفت: هيچگاه به جوانان آموزش داده نمي شود 
كه زندگي مشترك جنگ نيست و در صورتي كه زوجين 
تصور كنند بايد حرف، حرف آنها باشد، هر دو با هم آسيب 

مي بينند و برنده و بازنده اي در اين جنگ وجود ندارد.

   گذر از »من« و رسيدن به »ما«
دكتر ربابه نوري ادامه داد: از س��وي ديگر بحث »من« 
و »ما« مفهوم جدي محس��وب مي شود كه در زندگي 
مش��ترك مهم اس��ت. در ازدواج، زن و ش��وهِر همراه 
يكديگر، »ما« تش��كيل مي دهند و با ه��م يك واحد 
مي شوند و از اين رو است كه اگر زوجين براي به كرسي 
نشاندن حرف خود مي جنگند؛ در واقع هنوز به مرحله 
»ما« شدن نرس��يده  و از »من« عبور نكرده اند چراكه 
بخش��ي از مقوله ازدواج »ما« شدن است. به گفته اين 
روانش��ناس، مفهوم »من« س��ايه انداخت��ه در رابطه 
زوجين، بسيار جدي است و از جمله بزرگ ترين مسائلي 
محسوب مي شود كه راه را براي مدارا و بردباري مي بندد 
و از اين رو نيز هست كه بعضا افراد همسر خود را ابزار و 
وسيله اي براي رسيدن به چيزي يا جايي مي بينند تا 
از طريق ازدواج ب��ا او كمبودهاي خود را جبران كنند، 

به طوري كه گويا پيوندي در اي��ن ميان وجود ندارد و 
بخشي از جنگ هاي درون زندگي مشترك نيز از همين 

باورهاي اشتباه نشات مي گيرد كه نياز به اصالح دارد.

    متوجه خشم درون رابطه باشيد 
و آن را مديريت كنيد

نوري ريشه دلخوري زوجين از يكديگر را »خشم« دانست 
و با بيان اينكه رنجش جلوه اي از خشم است، درباره نحوه 
مديريت خشم در رابطه زناشويي تصريح كرد: اگر اين 
خشم به درستي مديريت نشود رابطه زناشويي به سرعت 
از بين مي رود. زماني كه ما از دس��ت كسي دلخوريم در 
واقع خشمگين هستيم و اين خشم نيز نشات گرفته از 
بي توجهي به ما، پايمال شدن حق ما و برخورد ناشايست 
با ما است. در چنين شرايطي ابتدا بايد خشم را مديريت 
كرد، به اين معنا كه متوجه خشم خود شده و بدانيم بايد 
آن را مهار كنيم و از سوي ديگر خود را آرام كرده و بدانيم 

كه در آن زمان نبايد تصميم به انجام كاري بگيريم. 

     نشانه هاي رابطه تخريب شده
 و پيش رونده به سوي »طالق«

دانشيار روانشناسي باليني دانشگاه خوارزمي، همچنين 
گفت: زوجين هر بار با بيان نادرست خشم، عصباني شدن، 
توهين و اهانت كردن به يكديگر رابطه را ضعيف و ضعيف تر 
مي كنند و در نهايت ممكن است اين رابطه به جايي برسد 
كه از بين برود. او افزود: مهم است زوجين متوجه خشم 
خود شده و بدانند مسوول رفتار خود هستند و حتي اگر از 
دست كسي آزرده  شده و به دليل رفتار كسي خشم خود را 
بروز داده اند اما آنها مسوول رفتارهاي خود هستند. به گفته 
او، امروزه بس��ياري از مسائل منجر به كم شدن بردباري 

در زندگي زناشويي شده كه از جمله آنها پيچيده شدن 
جوامع است، به طوري كه مدل هاي متفاوتي از ارتباط، 
انتظار، حرف و صحبت زوجين با همديگر ايجاد شده و 
اين پيچيدگي ها باعث مي شود افراد به شناخت درستي 
از انتظارات همسر خود نرسند.  نوري همچنين معتقد 
اس��ت كه عالوه بر افزايش سن ازدواج كه خود عاملي در 
كاهش بردباري و صبر در زندگي زناشويي است؛ در جامعه 
امروزي بعضا افراد بي توجه به آسيب هاي رابطه پيشين 
خود، روابط جديدي را آغاز مي كنند كه بعضا صدمه زننده 
است چراكه بعضا مسائل حل نشده رابطه قبلي را به رابطه 
جديد منتقل كرده، فرصتي براي طي شدن دوره سوگ 
رابطه پيش��ين به خود نداده و بي آنكه زخم هاي رابطه 
پيشين ترميم شود رابطه ديگري را جايگزين آن مي كنند 
و اينگونه اعتمادشان به افراد نيز از بين مي رود.  او رابطه 
زناشويي را پيچيده و در عين حال ظريف و لطيف دانست 
و درباره چرايي كاهش صبر و بردباري در زندگي  زناشويي 
امروزي گفت: برخي اف��راد نيز در زندگي با والدين خود 
آسيب هايي ديده اند كه بعضا آنها را وارد زندگي مشترك 
مي كنند. استانداردها و انتظارات و الگوها نيز تغيير كرده 
و بعضا زوجين مرزي ميان خان��واده اوليه خود يعني 
والدي��ن و خواهر و برادر و خانواده اي كه آن را به تازگي 
س��اخته اند قرار نمي دهند در حالي كه پس از ازدواج، 
همسر ما مهم ترين فرد زندگي ما محسوب مي شود و 
بعضا اين عدم مرز گذاري ميان خانواده ها منجر به كمك 
گرفتن بيش از اندازه از خانواده ها و دخالت بيشتر آنها 
در زندگي مشترك ش��ده و در نهايت مشكالتي را در 
زندگي مشترك ايجاد مي كند. رعايت اين نكات بسيار 
مهم است چراكه اينها فرسودگي زناشويي، رنجش ها 

و دلخوري ها را كاهش و رابطه را سالم نگه مي دارد.

»جنگقدرت«ميانزوجينوباخت»خانواده«

جلسه بررسي صالحيت وزير پيشنهادي 
آموزش و پرورش روز گذشته در صحن 
علي مجلس با حضور نمايندگان و رييس 
دولت برگزار ش��د و در نهايت فياضي نتوانس��ت به 
كرس��ي وزارت آموزش و پرورش برسد. نمايندگان 
در پايان بررسي صالحيت وزير پيشنهادي آموزش 
و پرورش به مسعود فياضي با ۱۱۵ رأي موافق، ۱۴۰ 
رأي مخال��ف و ۵ رأي ممتن��ع از مجموع ۲۶۰ رأي، 

رأي اعتماد ندادند. 
رييس مجلس ضم��ن ارايه گزارش كميس��يون 
آموزش و تحقيقات مجلس ش��وراي اس��المي از 
بررس��ي صالحيت و برنامه هاي وزير پيشنهادي 
آموزش و پ��رورش از مخالفت اكثريت اعضاي اين 
كميس��يون با مس��عود فياضي خب��ر داد و افزود: 
مدرك كارشناسي ايشان مورد تاييد قرار گرفته، 
ولي ايش��ان فاقد مدرك دكترا مي باشد. علي رغم 
جامعيت، واقع گرايي و انسجام در برنامه هاي ايشان 
ش��اخص هاي كمي و س��نجش پذير و زمان بندي 
ش��ده در برنامه هاي ايش��ان ذكر نشده است. بين 
اه��داف، راهب��رد و رويكرده��ا در برنامه ايش��ان 

مرزبندي دقيقي وجود ندارد.

   توصيه افراد موثر نيست
آيت اهلل سيد ابراهيم رييس��ي كه براي دفاع از وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش در صحن علني مجلس 
شوراي اسالمي حضور يافته بود، گفت: ما دغدغه هاي 
نماين��دگان در زمينه آموزش و پرورش را بررس��ي 

كرديم و به دكتر فياضي رسيديم.
رييس جمهور با بيان اينكه توصيه افراد در معرفي 
وزرا موثر نيس��ت، افزود: به هر حال افراد مختلفي 
معرفي مي ش��وند، اما بايد آن افراد با شاخص هاي 
ما همخواني داشته باشند. من تا حجتي بين خود 
و خدا نداشته باشم اگر همه هم جمع شوند كسي 
را معرفي نمي كنم بايد آن فرد شايس��تگي الزم را 
احراز كرده باش��د. دكتر فياضي كالس، مدرس��ه 
و تعليم و معلم را مي شناس��د. س��ال ها هم معلم 

آموزشي بوده و هم پرورش��ي، محتواي درسي را 
مي شناسد، مديركل بوده و در مقطعي هم مسوول 
فناوري وزارتخانه بوده و با زيرساخت هاي آموزش 

و پرورش آشنايي دارد.

  منظور فياضي از تقويت نگرش آخرت گرايانه 
كودكان چيست؟

در ادامه جلسه بررس��ي صالحيت وزير پيشنهادي 
آموزش، احمد محرم زاده يخ فروزان، نماينده مردم 
اهر و هريس به عنوان مخالف، مدرك دكتري مسعود 
فياضي را بي ارتباط توصيف كرد و گفت: منظور وزير 
پيش��نهادي از تقويت حيات طيبه و تقويت نگرش 
آخرت گرايانه بر دامنه تربيت كودك و نوجوان ايراني 

به زبان ساده چيست؟

   فياضي يك روز هم سابقه مديريتي ندارد
همچنين حجت االسالم محمد باقري، نماينده مردم 
بناب تاكيد كرد: فردي كه حتي يك روز هم مديريت 
يك مدرسه را برعهده نداشته و حتي سابقه مديركلي 
هم ندارد چگونه مي تواند وزير آموزش و پرورش باشد.

   بيش از 2۰ ابهام نسبت به فياضي وجود دارد
در جريان اين جلسه، محمد وحيدي، عضو كميسيون 
آموزش با تاكيد بر اينكه بايد به استعالمات كميسيون 
آموزش و تحقيقات در خصوص مدرك تحصيلي وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش توجه جدي شود، افزود: 
در فضاي مجازي و رسانه اي بيش از ۲۰ ابهام نسبت 
به وزير پيشنهادي مطرح شده است كه انتظار مي رود 

وزير به آن پاسخ دهد.

   فياضي تجربه و تخصص ندارد
سيدكاظم دلخوش، س��خنگوي كميسيون قضايي 
از ديگر مخالف��ان فياضي گفت: آقاي رييس جمهور، 
آم��وزش و پ��رورش آدم ه��اي متخص��ص، علمي و 
فرهنگي كم ندارد، چرا باع��ث رنجش فرهنگيان از 

خود مي شويد.

   برنامه ه�اي فياضي در آم�وزش و پرورش 
تحول ايجاد مي كند

در جريان بررس��ي صالحيت وزير پيشنهادي آموزش، 
حجت االسالم موسي غضنفرآبادي رييس كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس ضمن حمايت از فياضي گفت كه 
جبهه بزرگي از فرهنگيان و دغدغه مندان حمايت خود از 
وزير پيشنهادي را اعالم كردند. با توجه به برنامه هايي كه 
وزير ارايه كرد بايد گفت اين برنامه ها مي تواند در آموزش 

و پرورش تحول گسترده اي را ايجاد كند.

   فياضي براي حل مشكالت آموزش و پرورش 
راه حل دارد

عباس گ��ودرزي نماين��ده بروجرد هم با بي��ان اينكه 
برخي در فضاي مجازي به دنبال مهندسي كردن ذهن 
مسووالن هس��تند، گفت كه فياضي در بدنه آموزش و 
پرورش نبوده اما در اين وزارتخانه مامور به خدمت بوده 

و براي حل مشكالت آموزش و پرورش راه حل دارد.

   برنامه هاي وزير براي اينترنت و سيم كارت 
پاك دانش آموزان 

زهره الهيان نماينده تهران از ديگر موافقان فياضي 
بود كه گفت كه در حال حاضر دانش آموزان با موبايل 
و تبلت هايي براي آموزش مجازي روبرو هستند كه 
باعث مي ش��ود خوراك مس��موم و فضاي مجازي 
ذه��ن آنها را تح��ت تاثير قرار ده��د، آقاي فياضي 
براي اينترنت پاك و سيم كارت پاك دانش آموزان 

برنامه دارد.

   فياضي صد و اندي برنامه عملياتي به مجلس 
ارايه كرده است

همچنين حجت االس��الم عليرضا سليمي عضو هيات 
رييسه مجلس با بيان اينكه وزير پيشنهادي آموزش و 

پرورش صد و اندي برنامه عملياتي به مجلس ارايه كرده، 
خواستار توجه نمايندگان به برنامه هاي وي شد.

در ادامه جلسه علني، مس��عود فياضي ضمن تشكر از 
مخالفان و موافقانش با بيان اينكه يك مدير تحولگراست، 
گفت: تنها دغدغه ارتقاء آموزش و پرورش است. نزديك 
به ۵۰ ميليون از جمعيت كشور با اين وزارتخانه در ارتباط 
هستند. بنده در مركز پژوهش هاي مجلس هستم و شأن 
نمايندگي را مي شناس��م به همين خاطر در مورد رأي 

نمايندگان خاضع هستم.

   دومين وزير هم رد شد
فياضي دومين وزير پيش��نهادي آموزش و پرورش در 
دولت سيزدهم است. پيش از او حسين باغ گلي به عنوان 
گزينه پيشنهادي تصدي آموزش و پرورش به مجلس 
شوراي اسالمي معرفي شد كه او هم نتوانست از مجلس 

راي اعتماد بگيرد.

گزارش

نمايندگانباگزينهرييسيبرايوزارتآموزشوپرورش
مخالفتكردند

نه مجلس به فياضي

بارشباراندرنقاطمختلفكشور
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران 
در نقاط مختلف كشور و كاهش دما در 
نيمه شمالي تا ۱۲ درجه سانتيگراد خبر 
داد. صادق ضياييان افزود: چهارشنبه 
)۲۶ آبان م��اه( بارش در نوار ش��مالي 
كاهش مي ياب��د. بارش در لرس��تان، 
جنوب مركزي، شمال شرق خوزستان، 

چهار محال و بختي��اري، كهگيلويه و بويراحمد و 
اصفهان ادامه دارد و در ش��مال قارس، هرمزگان، 
كرمان، يزد، خراس��ان رضوي و خراس��ان جنوبي 
بارش پراكنده و وزش باد انتظ��ار مي رود. او اظهار 
كرد: پنجشنبه )۲۷ آبان ماه( بارش در شرق فارس، 

كرمان، هرمزگان، غ��رب يزد و جمعه 
)۲۸ آبان ماه( در ارتفاعات كرمان بارش 
پراكنده و وزش باد انتظار مي رود. شنبه 
)۲۹ آب��ان م��اه( در ارتفاع��ات جنوب 
غرب و غرب كش��ور بارش پراكنده رخ 
مي دهد و در ساير مناطق جوي پايدار 
حاكم خواهد بود. ضياييان با اش��اره به 
كاهش دم��ا و وزش باد ش��ديد گفت: 
براي چهارشنبه و پنجشنبه )۲۶ و ۲۷ آبان ماه( در 
شمال شرق و شرق كشور وزش باد شديد پيش بيني 
مي شود. روزهاي پنجشنبه و جمعه )۲۷ و ۲۸ آبان 
ماه( در ش��هرهاي صنعتي و پرجمعي��ت دوباره با 

افزايش غلظت آالينده ها مواجه هستيم.

پسرويدريايخزرتاسال۲۰۵۰ادامهخواهدداشت
اگر روند كاهش��ي درياي خزر بخواهد 
ادامه پيدا كند، درياچ��ه خزر ۲۰ تا ۲۵ 
درصد پس��روي خواهد داش��ت كه اين 
پس روي در قسمت ش��مالي و روسيه 
اتف��اق مي افتد. معاون محيط زيس��ت 
دريايي و تاالب ها با بيان اين مطلب گفت: 
در حوزه شمالي درياي خزر را داريم كه 
پسروي دارد و طبق مطالعات انجام شده 

در س��ال ۲۰۱۷، اين پس روي تا سال ۲۰۵۰ ادامه 
خواهد يافت. احمدرضا الهيجان زاده ادامه داد: ميزان 
تبخير درحال افزايش است و دليل پسروي ساحل به 

افزايش تبخير برمي گردد. اگر اين روند 
كاهشي بخواهد ادامه پيدا كند، درياچه 
خ��زر ۲۰ تا ۲۵ درصد پس��روي خواهد 
داشت كه اين پسروي در قسمت شمالي 
و روس��يه اتفاق مي افتد. او در پاس��خ به 
اين س��وال كه آيا باال آمدن آب به دليل 
تغييرات اقليم��ي جزاير خليج فارس را 
زير آب خواهد برد، افزود: خليج فارس از 
طريق هرمز به درياي عمان متصل است و ميزان باال 
آمدن آب دريا تا سال ۲۰۵۰ چند سانتي متر است و 

اينگونه نيست كه بخواهد جزاير را زير آب ببرد.

مخازنمازوتدرتهرانپلمباست
در پي آغ��از زودهن��گام آلودگي هوا 
در فصل س��رد و وجود نگراني هايي از 
مصرف مازوت در نيروگاه ها و صنايع 
تهران معاون محيط زيس��ت اس��تان 
از پلمب ب��ودن مخازن م��ازوت اين 
واحده��ا خبر مي دهد. اما س��وال اين 
اس��ت كه آيا با اين وج��ود مي توان به 
رفع آلودگي هواي تهران اميد داشت؟ 

زه��ره عبادتي گف��ت: از اول آبان م��اه طرح ويژه 
پايش را اجرا كرده ايم و با توجه به اينكه پيش بيني 
سازمان هواشناس��ي احتمال افزايش روزهاي با 
شرايط وارونگي دما اس��ت بنابراين برنامه پايش 
ويژه اي را تدوين كرديم. بر اين اس��اس هم گشت 
و پايش شبانه را فعال كرديم و هم گشت و پايش 
روزانه تداوم دارد. او تاكيد مي كند: نوع س��وخت 
صنايع بزرگ مقي��اس را روزانه چ��ك مي كنيم. 
تصميم داريم ك��ه اجازه مصرف مازوت را با توجه 
به توليد آلودگي در تهران ندهيم. مخازن مازوت 
نيروگاه بعثت و شركت سيمان تهران از سال ۹۸ 
پلمب اس��ت و اين پلمب را ه��ر روز هر روز چك 

مي كنيم تا مازوت مصرف نكرده باشند 
چراك��ه فعاليت هاي آنه��ا بر آلودگي 
هواي تهران تاثيرگذاراس��ت بنابراين 
ضرورت اس��تفاده آنها از سوخت گاز 
طبيعي براي ما اهمي��ت دارد. معاون 
محيط زيست انساني اداره كل محيط 
زيست اس��تان تهران اضافه مي كند: 
واح��د آزمايش��گاه اداره كل محي��ط 
زيست استان تهران روزانه به اين واحدها مراجعه 
و خروجي دودكش آنها را بررس��ي مي كند. يك 
سري از شركت ها خوشبختانه به  تجهيزات آنالين 
متصل هستند و به صورت شبانه روزي مي توانيم 
فعاليت ه��اي آنان را رصد و گازه��اي خروجي از 
دودكش هاي آنها را بررس��ي كني��م. او در پايان 
مي گويد: ساير بخش ها مثل شهرك هاي صنعتي 
و صنايع كوچك مقياس به صورت هفتگي پايش 
مي شوند و چند بار در هفته فعاليت هاي آنها از نظر 
آلودگي هوا بازبيني مي شود بنابراين تمام تالش 
خود را مي كنيم كه تا حد امكان منابع ساكن توليد 

آلودگي هوا را كنترل كنيم.
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