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 الزامات بهره مندي 
از عضويت در شانگهاي

ب��ازار س��رمايه ب��ا ۵ عام��ل 
محدودكنن��ده مواج��ه بوده 
كه اين عوامل اجازه رش��د آن 
را نمي دهد ك��ه مهم ترين آن 
مربوط به كسري بودجه و بحث 
انتش��ار اوراق بدهي است. در 
حال حاضر دولت با كس��ري 
بودجه شديدي مواجه بوده و 
طبق آنچه كه از سخنان و اقدامات دولتمردان استنباط 
مي شود، به نظر مي رسد كه دولت قصد دارد با انتشار اوراق 
بدهي، تامين مالي كرده و كسري بودجه خود را جبران 
كند. از اين رو نرخ سود اوراق بدهي افزايش پيدا كرده و اين 

بازار جذابيت بيشتري نسبت به بازار سهام پيدا مي كند.
طي دو هفت��ه پاياني ش��هريورماه در ه��ر هفته حدود 
۱۳ همت )هزار ميلي��ارد تومان( اوراق بدهي منتش��ر 
شده است. بديهي است انتش��ار حجم زياد از اوراق كه با 
بازارگرداني هايي كه بر روي آن اعمال مي شود، نرخ سود 
آن به حدود ۲۲ درصد مي رسد جذابيت بيشتري براي 
سرمايه گذاران دارد. اسناد خزانه نوعي اوراق بدهي بوده كه 
به منظور تصفيه بدهي هاي دولت بابت طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي با قيمت اسمي و سررسيد معين 
به طور مستقيم به طلبكاران غيردولتي واگذار مي شود و 
در حقيقت اين اوراق بازدهي بدون ريس��ك و با نرخ قابل 
توجهي منتشر شده است. متاسفانه نرخ اسناد خزانه در 
اين روزها حت��ي به ۲۴.۵ درصد ني��ز افزايش پيدا كرده  
كه اين فاكتوري نگران كننده براي بازار سهام به حساب 
مي آيد. در حال حاضر اوراق بدهي رقيب سرسختي براي 
براي بازار سرمايه به حساب مي آيد و با وجود چنين بستر 
جذابي، نقدينگي توجهي به بازار سهام نخواهد كرد و در 
واق��ع پول هاي بزرگ ترجيح مي دهن��د بخش زيادي از 
پرتفوي خود را به اين اوراق اختصاص بدهند. اين در حالي 
است كه ما هنوز نمي دانيم دولت تا پايان سال چه برنامه اي 
براي انتشار اوراق دارد. اگر حجم آن بيش از اين محدوده 
افزايش پيدا كند چه بسا انتظار رشد نرخ سود اين اوراق 
از ۲۴ درصد به ۲۶ درصد نيز شكل بگيرد. بنابراين عالوه 
ب��ر اين عامل تهديد كننده، عدم ش��فافيت در خصوص 
برنامه هاي  پي��ش روي دولت نيز باعث افزايش ابهام بازار 
سرمايه شده است. دولتمردان بايد به طور شفاف و صريح 
بيان كنند كه تا پايان سال چه حجمي از اوراق و با چه نرخي 
را منتشر مي كنند و در ادامه نيز از اين برنامه اعالمي خود 
خارج نشود. تا زماني كه بازار با ابهام درگير بوده نمي نوانيم 
انتظار ورود پول را داشته باشيم. سهام عدالت نيز يكي از 
دغدغه هاي هميشگي بازار سرمايه است كه مي تواند فشار 
فروش زيادي را به بازار تحميل كند. دولت براي هدايت 
اين موضوع نقش��ه راه مشخصي ندارد و وضعيت مدوني 
را براي آزادس��ازي آن اعالم نمي كند. بايد براي اين مهم 
قانوني را مصوب كند و شيوه  و شرايط آزادسازي آن را به طور 
ادامه در صفحه 8 مشخص بيان كند.   

» گروه شانگهاي ۵« متشكل از 
۵ كشور همسايه شامل روسيه، 
چين، قزاقستان، قرقيزستان و 
تاجيكستان، در سال ۱99۶ به 
ابتكار دو كشور چين و روسيه به 
منظور رفع اختالفات مرزي و 
ايجاد حسن همجواري ايجاد 
شد. همزمان با ورود ازبكستان 
به عنوان اولين عضو غيرهمجوار به اين گروه، س��ازمان 
همكاري هاي شانگهاي رس��مًا در سال ۲00۱ تشكيل 
شد. دو كشور پاكستان و هند در سال ۲0۱۵ به عضويت 
كامل اين س��ازمان درآمده اند و اخيراً نيز با درخواس��ت 
عضويت ايران موافقت شد. دوكشور مغولستان و بالروس 
نيز عضو ناظر اين سازمان هس��تند. اگرچه حضور ايران 
در يك سازمان منطقه اي با ۴0 درصد جمعيت جهان و 
بيش از يك چهارم توليد ناخالص داخلي جهان در كنار 
قدرت هاي اقتصادي همچون چين و روسيه، بسيارحائز 
اهميت است، اما دستيابي به منافع اقتصادي ناشي از اين 
عضويت، مستلزم شرايط آينده اقتصاد ايران و گسترش 
ماموريت هاي اقتصادي سازمان مذكور است.  با توجه به 
اينكه كاركرد اصلي اين سازمان طبق اساسنامه، تقويت 
ثبات و امنيت مي باشد و توسعه همكاري هاي اقتصادي 
در درج��ه دوم اهميت ق��رار دارد، لذا عضوي��ت در اين 
پيمان مزاياي عضويت در پيمان هاي منطقه اي همچون 
تقويت ثبات و امني��ت، افزايش ضريب نفوذ بين المللي، 
افزايش ق��درت چانه زني در مجامع بين المللي، مقابله با 
يكجانبه گرايي و احتمااًل توسعه همكاري هاي اقتصادي 
را به همراه خواهد داش��ت، تعامالت اقتصادي فيمابين 
اعضاي اين پيمان شامل امضاي موافقت نامه هاي چارچوب 
تقويت همكاري هاي اقتصادي، گمركي، كش��اورزي و 
گردشگري و ارايه پيشنهاداتي در زمينه اجراي پروژه هاي 
اقتصادي و تجاري، ايجاد كنسرسيوم بانكي، ايجاد كلوپ 
انرژي و برقراري موافقتنامه تجارت آزاد مي باش��د كه از 
سوي اعضا مطرح ش��ده اما تاكنون به نتيجه مشخصي 
نرسيده است. حجم تجارت خارجي ايران با اعضاي اين 
پيمان طي سال هاي اخير ساالنه حدود ۲۵ ميليارد دالر 
و متمركز بر چند كشور بوده است به طوري كه كه سهم 
چين بالغ بر هفتاد درصد و سهم هند، پاكستان و روسيه 
نيز حدود ۲0 درصد تجارت خارجي ايران با اعضاي اين 
سازمان را تش��كيل مي دهد. شايان ذكر است هم اكنون 
ايران با برخي اعضاي اين پيمان شامل روسيه، قزاقستان 
و قرقيزستان موافقتنامه موقت در راستاي ايجاد ترتيبات 
تجارت آزاد در قالب اتحاديه گمركي اوراسيا امضا و اجرايي 
نموده كه فرصتهاي مناسبي نيز براي تجار ايراني فعال در 
بازارهاي مذكور ايجاد كرده است.  با توجه به اينكه همه 
اعضاي اين پيمان به غير از ايران و ازبكستان عضو سازمان 
جهاني تجارت مي باشند، لذا پيش بيني مي شود توسعه 
ادامه در صفحه 6 همكاري هاي اقتصادي در... 

يادداشت روز

سالمندي جمعيت نيازمند عزم ملي است
اگر بخواهم قان��ون را به صورت 
كلي معرفي كنم، مي توانم بگويم 
قانوني نسبتاً جامع براي حمايت 
از زوجين��ي اس��ت ك��ه قصد 
فرزن��دآوري دارند ولي به دليل 
شرايط موجود، به حمايت هاي 
مادي، تس��هيالتي، فرهنگي و 
اداري نياز دارند. بر اين اس��اس 
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در فاز اول به مدت 
زمان هفت سال تدوين شده و در اين بازه زماني كه مقارن 
با خطر بسته شدن پنجره جمعيتي كشورمان از لحاظ سن 
باروري است، خانواده هايي كه عالقه مند به فرزنددار شدن 
هستند، از تسهيالت حمايتي، وام خريد مسكن و سبز شدن 
فرم جيم مسكن در صورت به دنيا آمدن فرزند سوم به بعد، 
اعطاي سهام به نوزادان و تسهيالت بيمه اي و مالياتي ويژه 
پدران و مادران شاغل، برخوردار خواهند شد. به نظر ما اين 
قانون كمك بسيار خوبي به فرزندآوري خواهد كرد آن هم 
در شرايطي كه زنگ خطر سالمندي جمعيت ايران به صدا 
درآمده است. در حال حاضر، اين قشر ۱0 درصد جمعيت 
كشور را تشكيل مي دهند و به گفته كارشناسان، طي سه 
دهه آينده پرش��تاب ترين روند رشد سالمندي جمعيت 
در گس��تره جغرافيايي منطقه و نيز در تاري��خ ايران رقم 
خواهد خورد و بيش از يك س��وم ايرانيان جزو گروه سني 

سالمندان قرار خواهند گرفت. كمبود نيروي كار، مشكل 
در پيش��رفت علمي، تكنولوژيكي و اقتصادي، ورشكست 
شدن صندوق هاي بازنشستگي و بيمه، از بين رفتن نماي 
جمعيت جوان، تنهايي سالمندان، اضطراب و ناراحتي هاي 
روحي و رواني، افزايش بيماري هاي جسمي و رواني در كشور 
و بار بيماري هاي سرطاني و غيرواگير، از جمله آسيب هاي 
افزايش سن جمعيت يك كشور هستند و در اين بين، قانون 
حمايت از خانواده به دنبال مقابله با چنين پديده هايي است 
و راهكاري عملياتي براي برون رفت از چالش��ي است كه با 
تداوم سياست هاي كنوني، آينده ايران را تهديد مي كند. 
نكته حائز اهميت اينكه اين مخاطرات صرفاً مسائل جمعيتي 
نيستند بلكه آسيب هاي فرهنگي، اقتصادي، سالمتي و 
اجتماعي را هم به دنبال دارند و رش��د علمي، اقتصادي و 
فرهنگي كشور را با چالش مواجه مي كنند. بنابراين نيازمند 
حل مشكل با اس��تفاده از چنين قوانيني براي همه آحاد 
جامعه هس��تيم. همچنين در حوزه بهداش��ت و سالمت 
جامعه، حاكميت وظيفه ارتقاي سالمت مادر و كودك را 
بر عهده دارد به خصوص اينكه در گام دوم انقالب، خدمات 
سالمت محور جسمي و روحي مورد توجه قرار گرفته اند كه 
در اين قانون، مد نظر هستند، مثل افزايش و ارتقاي كمي و 
كيفي مراقبت هاي دوران بارداري، كمك و مشاوره سالمت 
و تغذيه به مادراني كه تصميم به تعداد فرزندان بيشتر دارند؛ 
عالوه بر اينها با توجه به آمار ۳.۵ ميليوني زوج هاي نابارور در 

كشورمان، 90 درصد هزينه هاي درمان آنها، زير پوشش 
بيمه قرار مي گيرد. مساله س��المندي جمعيت نيازمند 
عزم ملي است، بايد دغدغه همه افراد جامعه باشد و صرفًا 
با اقدامات حاكميتي و دولتي حل نخواهد شد مگر اينكه 
همه اقشار جامعه نس��بت به آن توجيه شوند و از عوارض 
پديده سالمندي و تك فرزندي آگاهي يابند. در واقع به اين 
حقيقت واقف شوند كه آسيب هاي كاهش جمعيت و پيري 
آن، گريبان همه مردم را مي گيرد و مربوط به گروه خاصي 
نخواهد بود. در حال حاضر ضريب فرزندآوري در كشورمان 
۱.۲ فرزند به ازاي هر خانواده است و هدف از قانون حمايت 
از خانواده و جواني جمعيت رسيدن به حد باالي جانشيني 
يعني حداقل ۲.۱ فرزند به ازاي هر خانواده در نظر گرفته شده 
است. در اين قانون، حقوق پرداختي افراد، مزاياي مرتبط با 
حق اوالد و مباحث سنواتي مربوط به شغل پدران و مادران 
مورد توجه قرار گرفته و به سمت افزايش با صراحت مذكور 
در قانون در صورت فرزندآوري و به ازاي هر فرزند حركت 
خواهد كرد؛ مادران از مرخصي زايمان قانونمند برخوردار 
مي شوند و مادران شاغل و دانشجو مزايايي خواهند داشت. 
در واقع با توجه به اقتضائات حال و آينده، براي حل معضالت 
معيشتي بايد قانوني را اجرايي كنيم كه حداقل زوجيني كه 
خواهان فرزندآوري هستند اما به خاطر مسائل اجتماعي و 
اقتصادي امكان چنين كاري را ندارند به طعم شيرين مادري 

و پدري برسند.

مسعود كمالي اردكاني احمد اشتياقي

فاطمه محمدبيگي

 بحث بر سر تفاوت سياست با راهبرد و رهنمود 
فضاي نشست ديروز شوراي شهر را متاثر كرد

آمار وزير كار از بيكاري در ايران

تصويب پرحاشيه سياست هاي 
بودجه 1401 تهران

صفحه 5 صفحه 2    

 عبدالملكي:2 ميليون نفر 
نااميد از يافتن كار هستند

وحيد شقاقي شهري در يادداشتي اختصاصي براي »تعادل« تشريح كرد

 يك اقليت ابرثروتمند 5 ميليون نفري 
و يك طبقه فقير 80 ميليون نفري

اقتصادي  با  دو طبقه
علت افزايش نرخ ها مشخص شد

»تعادل« داليل رشد اخير بازار سرمايه را بررسي مي كند

بازار خودرو طي روزهاي اخير، شاهد افزايش قيمت ها 
در ان��واع محصوالت داخلي بوده اس��ت. فع��االن بازار 
كمبود عرضه خودروي صفر در بازار را مهم ترين عامل 
افزايش قيمت ه��ا مي دانند؛ چرا كه نرخ دالر اين هفته 
نسبت به هفته گذشته شاهد جهش قيمتي نبود و ساير 
مولفه ها نيز تغييراتي بر بازار خودرو به وجود نياورده اند. 
بنابراين به نظر مي رسد درحال حاضر مهم ترين مقصر 
افزايش قيمت ها ش��ركت هاي خودروس��از هستند؛ 
چراكه مش��كالت آنها در تكميل خودروهاي ناقص و 

تاخير در عرضه خودرو عاملي ش��ده تا بازار با كمبود 
خودروي صفر روبرو باشد. در همين حال رابطه يكي 
از فروش��ندگان خودرو، مي گوي��د: هرچند به تاخير 
افتادن مذاكرات مي تواند بر بازار نيز اثر منفي داشته 
باشد، اما افرادي وجود دارند كه بازار خودرو را به دست 
گرفته ان��د. از اين رو، اگر ۱۴0 هزار خ��ودرو وارد بازار 
ش��ود قطعا روي كاهش قيمت تاثير مي گذارد. او هم 
علت اصلي افزايش نرخ ها را عدم تزريق خودرو به بازار 
صفحه 7 را بخوانيد مي داند.   

در چند روزي كه گذش��ت بازارسرمايه اصال متعادل 
نبود. بورس تهران كه ديگر تاب فرورفتن بيش��تر در 
زيان را نداشت و بورس    بازان هر روز بدون وقفه عقبگرد 
شاخص را به نظاره نشسته بودند، در پايان معامالت روز 
يكشنبه شاخص بورس به ميزان ۵۷/ ۲درصد افت كرد 
برخالف وعده ها بازار به محدوده يك ميليون و۳۴0 
هزار واحد رسيد. شايد در پايان اين روز هيچ كس فكر 
نمي كرد كه دو روز بعدي معامالتي بورس روي خوش 
به خود ببيند و شاهد صف هاي خريد باشد. با اين حال 

اين اتفاق افتاد و تمايل مج��دد فعاالن بازار به خريد 
بيشتر شاخص بورس را با رشد ۱ درصدي به محدوده 
يك ميليون و ۳۷۶ هزار واحد رساند. اينطور كه بسياري 
از فعاالن بازار سرمايه مي گويند باالخره پس از گذشت 
تقريبا دو هفته حق به حقدار رسيده و نمادهاي ارزنده 
بازار توانسته    اند اقبال عمومي را به سمت خود جلب 
كنند. اين در حالي اس��ت كه به باور سايرين آنچه كه 
فعال توانسته بازار را از آن ريزش پيوسته دور كند، نه 
لزوما نگاه مجدد بازار به...  صفحه 4 را بخوانيد

 بازار خودرو 
دست چه كساني است؟ 

 خوش بيني 
دستوري به بورس!

نخست( طي روزهاي اخير يك  بار ديگر آمارهاي تازه اي 
از گس��ترش فقر در كشور منتشر شد كه مهر تاييدي 
بر مجموعه تذكارهايي اس��ت كه پيش از اين، اساتيد 
اقتصادي و تحليلگران بارها ابعاد و زواياي گوناگون آن 
را تشريح كرده بودند. در اين ميان افكار عمومي به دنبال 
آن است كه استداللي در خصوص چرايي اين گسترش 
فقر بشنود و تصويري از ابعاد گوناگون آن به دست آورد. 
بايد بدانيم به  طور كلي گسترش فقر در ايران، ماحصل 
عدم سرمايه گذاري، فقدان رش��د اقتصادي، در كنار 
توزيع ناعادالنه منافع و امكانات كشور است. عمال از دو 
زاويه بايد به فقر در ايران توجه داشت. نخست اينكه، 
طي دهه هاي اخير در ايران س��رمايه گذاري مناسبي 
صورت نگرفته اس��ت و ماحصل اي��ن وضعيت منجر 
به عدم تحقق رش��د اقتصادي پايدار و مس��تمر شده 
است. به عبارتي كيك اقتصادي ايران در طول دهه 90 
خورشيدي، ثابت مانده است. )و حتي كوچك شده( 
رشد اقتصادي دهه 90 كشور، صفر درصد بوده و رشد 
تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص در اين دهه، منهاي 
۵درصد بوده است.همچنين جمعيت ايران در ابتداي 
دهه 90، حدود ۷۵ ميليون نفر بوده كه اين جمعيت در 
سال ۱۴00 به 8۵ ميليون نفر افزايش پيدا كرده است. 
معناي اين اعداد و ارقام اين است كه ۱0 ميليون نفر به 
جمعيت ايران افزوده شده، در حالي كه رشد اقتصادي 

و كيك اقتصاد ايران كوچك تر شده است. 
دوم( عامل دوم اما باي گسترش فقر در ايران، اين است 
كه همين كيك اقتصاد ايران كه طي دهه 90 كوچك تر 
ش��ده اس��ت نيز با نابرابري توزيع مي ش��ود. اقتصاد 
ايران يك اقتصاد رانتير نفتي اس��ت و به رغم افزايش 
تحريم هاي اقتصادي، تغييري در اين روند رانتي ايجاد 
نشده است. همچنان دعواي دولت ها در ايران اين است 
كه اين ران��ت عظيم نفتي را خودش��ان توزيع كنند. 
در اين ميان، منابع كش��ور نيز به صورت نابرابر توزيع 
مي شود. يعني نه تنها كيك اقتصادي بزرگ تر نشده، 
اما سهم افرادي كه متقاضي اين كيك هستند بيشتر 
شده و در عين حال يك گروه اقليت نيز وجود دارند كه 
سهم قالب اين كيك را برداشت مي كنند. طبيعي است 
افراد و جرياناتي كه به دولت ها نزديك باشند، سهمي 
افزون تر از اين رانت نفتي مي برند. فراموش نكنيد در 
اقتصاد ايران، ماهانه ۲۶0 ه��زار ميليارد تومان يارانه 
انرژي داده مي ش��ود. عمده اي��ن يارانه انرژي، نصيب 
ثروتمندان مي شود. ثروتمندان بخش قابل توجهي از 
اين يارانه ۲۶0 هزار ميليارد توماني را دريافت مي كنند، 
اما كاالي خود را يا از كش��ور خارج مي كنند يا اينكه با 
قيمت هاي باال و با نرخ هاي آزاد در بازار داخلي به فروش 
مي رسانند. بنابراين معادله اصلي در اقتصاد ايران آن 
است كه در اين اقتصاد رانت به صورت گسترده توزيع 
مي شود. يعني دولت يارانه پنهاني توزيع مي كند كه اين 
يارانه پنهان نصيب ثروتمندان مي شود و اقشار محروم 
از آن س��همي ندارند. همين ثروتمندان، انرژي ارزان 

قيمت را در كنار آب، برق، گاز، نفت، بنزين، گازوئيل و... 
دريافت مي كنند، در حالي كه كمكي به توزيع ثروت 
در جامعه نمي كند. يعن��ي به عنوان نمونه، اين طبقه 
ابرثروتمند اگر كااليي توليد كند، اين كاال را يا به قيمت 
آزاد در بازار مي فروش��د يا اينكه به نرخ دالر روز صادر 

مي كند. اين ساختار غلط كه بخش هايي از آن تشريح 
شد، اساس��ا توزيع كننده نابرابري است. اين اقتصاد، 

بسترساز بي عدالتي است. 
س��وم( طي س��ال هاي اخير، طبقه اي ابرثروتمند در 
ايران ايجاد ش��ده اند كه فرزندان آنها در كش��ورهاي 
اطراف با ماش��ين هاي ميلي��اردي و خانه هاي لوكس 
به خوش��گذراني مي پردازند. اين طبقات از يارانه 80 
ميليون ايراني بهره مي برند و از دارايي هاي آنان جيب 
خود را سرشار مي سازند. در واقع ۵ ميليون نفر هستند 
كه خون 80 ميليون ايراني را مي مكند. دليل وقوع يك 
چنين شرايطي، ساختار معيوب نظام يارانه اي اقتصاد 
ايران، معيوب بودن نظام مالياتي و معيوب بودن نظام 
بانكي كشور است. در واقع سه گزاره اي كه بايد توزيع 
ثروت را در جامعه ساماندهي كنند، خود به عاملي بدل 
شده اند كه به نفع ثروتمندان كار مي كنند. هزاران هزار 
ميليارد تومان بدون زحمت و تالش نصيب ۵ ميليون 
ايراني مي شود و 80 ميليون ايراني ديگر كه سخت ترين 

كارها را انجام مي دهند و دشوارترين شرايط را تجربه 
مي كنن��د، در فق��ر و ن��داري و مش��كالت اقتصادي 
غوطه ورند. اين گروه ها براي تهيه مسكن حداقلي، براي 
آموزش، براي تفريح، براي حمل و نقل و... مشكل دارند 
و هر روز اقالم تازه اي از سفره مصرفي آنها كم مي شود.

چهارم( پس عامل نخس��ت در افزايش فقر در جامعه 
آن است كه كيك اقتصاد ايران بزرگ نشده، اما سهم 
افرادي ك��ه مي خواهند از اين كيك اس��تفاده كنند، 
حداقل ۱0 ميليون نفر افزايش پيدا كرده است. از سوي 
ديگر همين كيك اقتصادي موجود نيز به صورت نابرابر 
توزيع مي شود. بر اس��اس آمارهاي رسمي ۵ ميليون 
ايراني در حال اس��تفاده از ۳ هزار هزار ميليارد تومان 
يارانه كشور هس��تند. يعني سالي بيش از ۳ هزار هزار 
ميليارد تومان در جيب ۵ ميليون ايراني مي رود و 80 
ميليون ايراني ديگر از آن بهره نمي برند. براي درك اين 
موضوع بايد رقم ۳ هزار هزار ميليارد تومان را تقسيم 
بر 80 ميليون كنيم تا متوجه شويم چه دزدي بزرگي 
در اقتصاد ايران بر عليه 80 ميليون ايراني در حال وقوع 
است. اين عدد بسيار بزرگ است و حتي فكر كردن به 
آن نيز دردآور است. از سوي ديگر نظام بانكي ايران نيز 
با بيش از ۴ هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي و بيش 
از ۳ هزار هزار ميليارد تومان تسهيالت دهي )كه تنها 
نصيب يك گروه اقليت و با نفوذ مي شود( در حال پمپاژ 
فقر است. اين گروه اقليت، همان گروهي هستند كه 
تسهيالتي با ۱8درصد سود دريافت مي كنند، در حالي 
كه تورم در اقتص��اد ايران بيش از ۴0 درصد اس��ت و 
بدون هيچ تالشي ۲۲ درصد سود در جيب اين اقليت 
۵ ميليون نفري مي ش��ود. ضمن اينكه نظام مالياتي 
ايران نيز كامال در خدمت ثروتمندان است و هيچ پايه 
مالياتي كه ثروتمندان را در تور مالياتي خود قرار دهد، 
تعبيه نشده اس��ت. بنابراين با اقتصادي مواجهيم كه 

كامال نابرابر است.
حرف پاياني( اين عوامل موجب نحيف تر شدن طبقه 
متوسط در ايران شده است و فشار زايد الوصفي بر اقشار 
محروم ايجاد مي كند. طبقه متوسط كه در همه جاي 
دنيا محل زايش ارزش هاي متعالي جامعه و حامالن 
بسترهاي توسعه پايدار هستند در حال اضمحالل است 
و به سمت محروم شدن پيش مي رود. در اين شرايط 
اقتصاد ايران، بدل به يك اقتصاد ۲ طبقه اي شده است 
كه در يك طبقه آن، 80 ميليون نفر اقشار محروم و در 
طبقه ديگر، ۵ ميليون نف��ر، ابرثروتمندان بهره مند از 
رانت هس��تند. در واقع اقتصاد ايران در حال بلعيدن و 
حذف كامل طبقه متوسط است. طبيعي است هر عقل 
سليمي اعتراف خواهد كرد كه اين اقتصاد نيازمند يك 
اصالحات اساسي است، ولي همچنان تصميمات الزم 
براي درمان بيماري در اين اقتصاد اتخاذ نمي ش��ود. 
تازماني كه اين اقتصاد با اصالحات بنيادين مواجه نشود، 
بايد همچنان منتظ��ر افزايش ثروت اقليت ۵ ميليون 

نفري و فقير تر شدن 80 ميليون ايراني باشيم.

عامل نخس�ت در افزايش فق�ر در جامعه 
آن اس�ت كه كي�ك اقتصاد اي�ران بزرگ 
نشده، اما س�هم افرادي كه مي خواهند از 
اين كيك استفاده كنند، حداقل 10 ميليون 
نفر افزايش پيدا كرده است. از سوي ديگر 
همين كيك اقتصادي موجود نيز به صورت 
نابرابر توزيع مي ش�ود. بر اساس آمارهاي 
رس�مي 5 ميليون ايراني در حال استفاده 
از 3 هزار هزار ميليارد تومان يارانه كشور 
هستند. يعني س�الي بيش از 3 هزار هزار 
ميليارد توم�ان در جيب 5 ميليون ايراني 
مي رود و 80 ميليون ايراني ديگر از آن بهره 
نمي برند. براي درك اين موضوع بايد رقم 
3 هزار هزار ميليارد تومان را تقسيم بر 80 
ميليون كنيم تا متوجه ش�ويم چه دزدي 
بزرگي در اقتصاد ايران بر عليه 80 ميليون 

ايراني در حال وقوع است.

يادداشت- 1

 اقدامات خطرناك دولت 
در بورس

روز گذشته خبر رسيد كه 
مجلس به پروژه تحقيق و 
تفحص از سازمان بورس 
و اوراق به��ادار كش��ور 
راي مثب��ت داده اس��ت؛ 
روندي كه ظاهرا با هدف 
شناسايي و شفاف سازي 
مش��كالت، ناهنجاري و 
سوءمديريت هاي رخ داده در بورس اجرايي مي شود 
تا پاسخي براي بس��ياري از پرسش هاي كليدي و 
بنيادين سهامداران داده شود. افكار عمومي ايرانيان 
امروز ب��ه دنبال يافتن پاس��خي براي بس��ياري از 
پرسش هاي مهم است. اينكه چرا ساختار تصميم ساز 
كشور مردم را تشويق به حضور در بازار سرمايه كرد، 
بدون اينكه بستر مناسب براي صيانت و حفاظت از 
سرمايه هاي عمومي را فراهم ببيند؟ اينكه چرا دولت 
با دس��ت خود دس��ت به اقدامي زده و همچنان نيز 
مي زند تا اعتماد عمومي به بازار سرمايه را خدشه دار 
س��ازد؟چرا در برابر رانت اطالعاتي موجود در بازار 
س��رمايه اقدام مناس��بي صورت نمي گيرد؟ و ده ها 
پرسش ديگر كه مي توان طرح كرد و در خصوص آن 

به بحث و تبادل نظر پرداخت. 
۱( در يادداشت هاي قبلي اش��اره كردم كه دولت در 
شرايطي كه با كسري بودجه عظيمي روبه روست به 
دنبال كنار زدن بانك ها در زمين بازي است و دوست 
دارد تا خودش به صورت مستقيم با فروش اوراق با سود 
۲۲ الي ۲۳ درصدي به عنوان قرض گيرنده عمل كند. 
ازطرفي همين دولت نرخ سود سپرده  بانك ها را پايين 
نگه داشته است تا بانك ها نتوانند سپرده جذب كنند. 
پرسشي كه بعد از يك چنين تحليل هايي ممكن است 
به ذهن برخي افراد خطور كند آن است كه چرا دولت 
اين رويه را در پيش گرفته است ؟ دليلش ساده است: 
اوال دولت با فروش اوراق، ديگر برداشتي از منابع بانك 
مركزي نمي كند و مي تواند سرش را باال بگيرد و اظهار 
كند كه روند استقراض از بانك مركزي را متوقف ساخته 
است.ضمن اينكه به اين وسيله، آمارها به نفع دولت 
تغيير مي كند و ظاهرا دولت پايه  پولي را متورم نمي كند. 
از طرفي با يك چنين تصميمي، قيمت ارز را هم براي 
تامين مالي باال نمي  برد. اما آيا ماجرا به همين جا ختم 
مي شود و دولت با يك چنين تصميمي مي تواند يك 
چنين دستاوردهاي مهمي را كسب كند. بايد ديد در 
عمل چه اتفاقي مي افتد؟واقع آن است، اتفاقي كه بدون 
ترديد با يك چنين تصميماتي رخ مي دهد، از يك طرف 
نابودي نظام بانك و بورس به اتفاق هم است و از سوي 
ديگر ركود بيشتر در بخش مسكن. مي پرسيد، چگونه؟ 
۲( در يك��ي- دو ماه اخير ش��اهد خروج گس��ترده  
منابع از حساب سپرده  بانكي به سمت اوراق دولتي 
هستيم زيرا سود اوراق بيشتر از سود سپرده  بانكي 
اس��ت. در نتيجه  اين جابه جايي ه��ا كمبود منابع 
در بانك ها را شاهد هس��تيم. اينك كمبود منابع از 
دولت به بانك ها منتقل ش��ده است.در اين شرايط 
بانك ها ناچارند از بانك مركزي برداش��ت كنند كه 
باز هم منجر به رشد پايه پولي و تورم خواهد شد. اما 
تفاوت اين روش با روش هاي قبلي در آن اس��ت كه 
در ظاهر، ديگر دولت برداشتي انجام نداده و بانك ها 
اين كار را كرده اند. از طرفي قدرت تس��هيالت دهي 
بانك ها هم به شدت كاهش مي يابد كه بر ركود فعلي 
دامن خواه��د زد.تبعات اين اقدام��ات به اينجا نيز 
ختم نخواهد شد. برداشت بانك ها از بانك مركزي 
مشمول جريمه است، بنابراين بانك ها براي تامين 
نقدينگي براي جبران كس��ري ناش��ي از برداشت 
سپرده  گذاران مجبورند ساير دارايي هاي موجود در 

ترازنامه را نقد كنند. 
۳( اولين گزينه  در دسترس بانك، سهام شركت ها 
است كه اتفاقا در چند روز گذشته فروش آن شدت 
گرفته اس��ت. بس��ياري از بانك ه��اي خصوصي و 
شركت هاي زيرمجموعه شان مشغول فروش سهام 
هس��تند و اين مبالغ را تبديل به س��پرده در بانك 
مي كنند تا بانك ها با بحران بزرگ تري روبرو نشوند. 
سرعت رشد كسري بانك ها به شدت در حال افزايش 
است و اين به معناي فش��ار بيشتر به بورس جهت 
جبران كسري منابع است. صندوق هاي بازنشستگي 
و تامين اجتماعي هم ماهانه چند هزار ميليارد تومان 
كسري پرداخت حقوق بازنشستگان را دارند كه فشار 
مضاعفي به بورس وارد مي كن��د، زيرا فعال تنها راه 
پرداخت حقوق بازنشستگان بورس است. اما تداوم 

اين وضعيت چه شرايطي ايجاد مي كند؟
۴( در صورت ادامه  اين وضعيت شاهد ركود بيشتر در 
بورس و عدم نقدشوندگي سهام در بازار خواهيم بود و 
احتماال بانك ها شروع به فروش ساير دارايي هاي خود 
خواهند كرد كه نزديك  ترين گزينه  بعدي امالك و 
س��اختمان هاي بانك ها خواهد بود در اين صورت 
شاهد تشديد ركود در بخش مسكن هم خواهيم بود. 
متاسفانه دولت نه تنها سراغ عالج ركود تورمي نرفت 
بلكه اقداماتي در پيش گرفته است كه در صورت ادامه 
دادن آن، اين شرايط را بدتر خواهد كرد و كشور شايد 
تا چند سال ديگر درگير ركودي شود كه برون رفت 

از آن به اين سادگي ها امكان پذير نشود.

محسن عباسي



عبدالملك��ي وزير كار گفت: در ش��رايط كرونا بيش 
از يك ميليون نفر ش��غل خود را از دس��ت دادند؛ در 
صورتي كه بحران اقتصادي پيش  آيد افرادي شغل 
خود را از دست مي دهند كه خالص اشتغال را مركز 
آمار گزارش مي دهد و آنچه در شوراي عالي اشتغال 
بايد به آن بپردازيم غير از رسيدگي به افرادي كه شغل 
خود را از دست داده اند گزارش آمار درباره ايجاد شغل 

جديد است.
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، گف��ت: حدود ۲ 
ميليون نفر نااميد از يافتن كار داريم كه جزو جمعيت 
فعال نيستند، 9/7 ميليون نفر هم با اشتغال كم درآمد 
روبرو هستند و همچنين 4/5 ميليون نفر هم اشتغال 

غيررسمي دارند يعني بيمه ندارند.
حجت اهلل عبدالملكي با حضور در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري، گف��ت: طبق آمارهاي رس��مي حدود 
۲/4 ميليون نفر بيكار در كش��ور داريم، ۲/۲ ميليون 
نفر اشتغال ناقص يا ناپايدار دارند، حدود ۲ ميليون 
نف��ر نااميد از يافتن كار داريم كه جزو جمعيت فعال 
نيس��تند، 9/7 ميليون نفر هم با اش��تغال كمدرآمد 
روبرو هستند و همچنين 4/5 ميليون نفر هم اشتغال 

غيررسمي دارند يعني بيمه ندارند.

  مهم ترين گروه بيكاران مطلق هستند
 عبدالملك��ي خاطرنش��ان كرد: همه اي��ن گروه ها 
مخاط��ب برنامه اش��تغال دولت بايد باش��ند؛ البته 
مهم ترين گروه بيكاران مطلق هستند اما بقيه گروه ها 

هم بايد مخاطب قرار بگيرند.
وي تصريح ك��رد: برنامه اي براي بيم��ه افرادي كه 
اش��تغال آنها آتيه ندارد يعني بيمه نيستند داريم يا 
افرادي كه درآمد كم دارن��د طبيعتا درآمد آنها بايد 

افزايش پيدا كند.
وي ادامه داد: بخش��ي از اين آم��ار نااميدها از يافتن 
كار هس��تند كه اگر فضاي كس��ب و كار رونق پيدا 
كند اين گ��روه جزو فعاالن ب��ازار كار خواهند بود و 
استانداردهاي رشد اشتغال هم افزايش پيدا مي كند. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در حال حاضر 
يك سامانه شبيه س��امانه جامع اشتغال ايرانيان در 
وزارتخانه وجود دارد كه در حال تكميل اين سامانه 
هس��تيم تا به سامانه جامع برس��يم و در آن سامانه 
اطالعات دقيق خواهد شد؛ هنوز اطالعات دقيقي از 
وضع اش��تغال و بيكاري مردم كه بر اساس آن بتوان 
سياس��ت هاي كارآمد انجام داد نداريم و بخش��ي از 
اطالعاتي كه االن داريم تخمين است و اين كار به  طور 
جدي پيگيري مي شود تا بانك اطالعاتي را تكميل و 

سياست ها را كارآمدتر تعريف كنيم. 
وي افزود: در هفته اول شروع به كار، قرارگاهي را به 
اسم قرارگاه رفاه مردم تش��كيل داديم كه ۱۶ ستاد 
دارد و يكي از ستادها، ستاد اشتغال است كه اين ستاد 
مشتمل بر اعضاي اصلي شوراي عالي اشتغال كشور 
و ساير نهادها مثل تشكل ها، بخش هاي كارفرمايي، 
نهادهاي انقالبي و مجموعه هاي ديگر اس��ت، ستاد 
اشتغال چندين جلسه برگزار كرد و مصوبات شوراي 
عالي اش��تغال عمال خروجي هاي اين ستاد است و 
قرارگاه به زيست بوم ملي اشتغال جمهوري اسالمي 

ايران رسيده است. 
وي ادامه داد: زيس��ت بوم ملي اش��تغال جمهوري 
اسالمي ايران نسبت اشتغال و توليد را نشان مي دهد 
كه سياست اصلي ما براي ايجاد اشتغال، تقويت توليد 
در بخش هايي كه مزيت هاي ملي، محلي و منطقه اي 
دارند، است و زنجيره ارزش را در حوزه توليد تكميل 
مي كنيم و در توليدات كار بر نس��بت به س��رمايه بر 

تمركز خواهيم كرد. 
عبدالملكي افزود: ب��راي اينكه اين اتفاق بيفتد بايد 
5 حوزه تأمين مالي، بازاريابي، فناوري، زيرساخت و 
حقوقي در توليد فعال شود كه براي اينها تقسيم كار 
اتفاق افتاده اس��ت تا در يك منظومه منسجم چرخ 

توليد بچرخد و اشتغال را داشته باشيم. 
وي خاطرنشان كرد: براي اينكه اشتغال ساماندهي 
ش��ود 5 اتفاق بايد بيفتد اول شناس��ايي نيروي كار 
مستعد، دوم مشاوره شغلي و كلينيك هاي كسب و 
كار و ش��تاب دهنده ها، سوم ترويج و فرهنگ سازي، 
چهارم اطالع رس��اني رس��انه ملي و دس��تگاه هاي 

اطالع رساني و پنجم آموزش خواهد بود. 
وي تصريح ك��رد: براي اينكه اين زيس��ت بوم فعال 
ش��ود ۱۶ توافقنامه را در جلسه ش��وراي عالي كار با 
دستگاه هاي مختلف داش��تيم و در صورتي كه اين 
حركت تندتر ش��ود با سرعت بس��يار بااليي ايجاد 
اشتغال خواهيم كرد و اشتغال هاي غيررسمي را به 
رس��مي تبديل مي كنيم و درآمدهاي اشتغال هاي 

موجود را افزايش مي دهيم. 
وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي گف��ت: يكي از 
زيرسيستم ها در زيست بوم اشتغال ملي جمهوري 
اسالمي ايران در ارتباط با فضاي كسب و كار است كه 

در آن تقسيم وظايف براي دستگاه ها انجام داديم مثال 
مصوب شد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري 
وزارت تعاون و بقيه دستگاه ها در خصوص ۲۲ رسته 
پراشتغال كه بيش از 4۰ درصد اشتغال كشور را ايجاد 
مي كنند به صورت ويژه موانع را شناسايي و رفع كنند 

و مقرر شد ظرف سه ماه گزارش را ارايه دهند. 
وي ادامه داد: اين يك تصميم ويژه براي بهبود فضاي 
كسب و كار در راس��تاي اشتغال است و از ۲۲ رسته 
پر اشتغال كش��ور مي توان به حوزه پوشاك، صنايع 

دستي، صنايع تبديلي كشاورزي اشاره كرد. 
او افزود: حذف مجوزهاي دس��ت و پا گير حدود يك 
ماه و نيم گذش��ته در ارتباط با آموزشگاه هاي فني و 
حرفه اي آزاد شروع شده است كه قبل از اين به طور 
متوسط حدود هشت ماه به طول مي انجاميد و االن 
به سه روز كاهش پيدا كرده است و اگر ظرف سه روز 
همكاران ما بررسي ها را انجام ندهند سيستم به طور 
خودكار مجوز را صادر مي كند نتيجه اين ش��د كه از 
اول س��ال تا آغاز كار دولت جديد حداكثر ۳۰ مجوز 
آموزش��گاه صادر ش��ده بود ول��ي در همين يك ماه 

گذشته بيش از ۳۰۰ مجوز صادر شده است. 
 عبدالملكي خاطرنش��ان ك��رد: وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي بايد هر سه ماه يك  بار گزارش اشتغال 
و بيكاري كش��ور را در جلسه ش��وراي عالي اشتغال 

كشور ارايه دهد. 
وي تصريح كرد: زيس��ت بوم اش��تغال ملي در حال 
فعاليت است و در تالش هستيم تا با ايجاد هماهنگي 
بين دستگاه هاي مختلف حركت آن را سريع تر كنيم. 
وي گف��ت: يكي از مصوباتي كه داش��تيم در ارتباط 
با هدايت نقدينگي به س��مت توليد و اشتغال است 

و بانك مركزي با همكاري وزارت تعاون، س��از و كار 
تأمي��ن مالي اش��تغال پايدار را جمع بن��دي و ابالغ 
مي كند. البته تاكنون اين موارد را نداش��تيم؛ س��ال 
گذشته شبكه بانكي ما هزار و ۸۰۰ هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت پرداخت كرد كه اين تسهيالت موجب 

اشتغال نشده است. 
وي افزود: يكي از اشكاالتي كه در زيست بوم اشتغال 
كش��ور داش��تيم اين بود كه ما يك ستون فقراتي از 
كدهاي ملي كه چه اتفاقي در حوزه اشتغال و بيكاري 
افراد براي آنها پيش مي آيد، نداشتيم كه االن در حال 

ايجاد آن هستيم. 
وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي ادام��ه داد: در 
س��امانه اي كه ايجاد كرديم يك ستون فقرات با ۲۸ 
ميليون كد ملي داريم كه بخشي از اينها بيكار، بخشي 
شاغل، بخشي نااميد از كار و بخشي با درآمد پايين يا 
شاغل بدون بيمه هستند كه تمام برنامه هاي اشتغال 
ما اثر خود را روي اي��ن كدهاي ملي مي گذارد؛ مثال 
وام هايي كه به تعدادي از اين افراد پرداخت مي شود 

اشتغال آنها رصد خواهد شد. 
وي خاطرنش��ان كرد: بيش��تر گزارش هايي كه در 
گذشته از وضع اشتغال ارايه مي شد آماري بود كه از 
دستگاه هاي ديگر گرفته مي شد و در صورتي كه رصد 
اش��تغال بايد با كد ملي انجام شود و كارهاي موازي 

پوشيده مي شود. 
 عبدالملكي گفت: در ش��ش ماه اول سال ۲5۰ هزار 

شغل در سامانه ثبت شده است. 
وي ادام��ه داد: اميدواري��م با بهبود فضاي كس��ب و 
كار و گذش��ت از پيك هاي كرونا، خالص اش��تغال 

افزايش يابد.
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آماروزيركارازبيكاريدرايران

شركتنفتخزردرموردادعايعدماجازهروسيهبهايرانبراي
برداشتاز۸چاهگازيخزرتوضيحداد

عبدالملكي:2 ميليون نفر نااميد از يافتن كار هستند

ادعايي  بي پايه و در تضاد با قانون اساسي
روابط نفتي ايران و روس��يه در طول ساليان گذشته، 
همواره روابطي مطلوب و براساس منافع دو طرف بوده 
و بديهي اس��ت، ايران همواره در حوزه خزر با قدرت و 
بر اساس منافع ملي به نحوي عمل مي كند كه ضمن 
حفظ استقالل و عزت كش��ورمان، روند فعاليت هاي 
اكتشافي و توسعه اي صنعت نفت بر اساس برنامه هاي 
از پيش تعيين شده و سياست هاي كالن شركت ملي 

نفت ايران ادامه يابد.
به گزارش ايلنا، شركت نفت خزر پيرو انتشار خبري 
در خبرگزاري ايلنا با عنوان »روسيه اجازه برداشت از 
۸ چاه گازي خزر را به ايران نمي دهد« در تاريخ دهم 

آبان ماه، جوابيه اي را به شرح زير ارسال كرده است: 
»سخنان منتسب به آقاي اردش��ير دادرس، رييس 
انجمن صنفي سي ان جي با موضوع وجود توافقي ميان 
ايران و روسيه مبني بر سلب اختيار روسيه از ايران براي 
برداشت از چاه هاي گازي در محدوده آبي كشورمان 
در خزر، مصداق نشر اكاذيب، كامال  بي پايه و در تضاد با 
اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. 
چنانچه اخيرا نيز دكتر كاظم جاللي، سفير جمهوري 
اسالمي ايران در روسيه در صحبت هايي اعالم كردند: 
»منافع ملي ايران مستقل است و به هيچ كشوري گره 
نخورده و سياس��ت خارجي ما به هيچ بلوك خاصي 
وابسته نبوده و هميشه تالش مان اين بوده كه بر اساس 
منافع ملي خودمان عمل كنيم.« )9 شهريور ۱4۰۰( 
ش��ركت نفت خزر نيز در همين راستا يادآور مي شود 
روابط نفتي ايران و روس��يه در طول ساليان گذشته، 
همواره روابطي مطلوب و براساس منافع دو طرف بوده 
و بديهي اس��ت ايران همواره در حوزه خزر، با قدرت و 
بر اساس منافع ملي به نحوي عمل مي كند كه ضمن 
حفظ استقالل و عزت كش��ورمان، روند فعاليت هاي 
اكتشافي و توسعه اي صنعت نفت بر اساس برنامه هاي 
از پيش تعيين شده و سياست هاي كالن شركت ملي 

نفت ايران ادامه يابد.
كمااين كه پيش از اين و مبتني بر مطالعات ژئوفيزيكي 

جامعي كه از سوي شركت هاي بزرگ بين المللي در 
خزر جنوبي انجام شد، حفاري اكتشافي در دستور كار 
متخصصان صنعت نفت كشورمان قرار گرفت و ايران 
در سال ۱۳9۱ براي اولين بار موفق به كشف نفت در 
آب هاي عميق خزر )در فاصله ۲5۰ كيلومتري از ساحل 
ايران( شد تا امروز ميدان سردارجنگل، برگ زريني از 

افتخارات صنعت نفت كشور باشد. 
بنابراين آنچه مصاحبه ش��ونده درباره س��لب اختيار 
از ايران براي برداش��ت از ۸ حلقه چاه بزرگ گازي در 
محدوده آبي ايران در خزر عنوان كرده اند، مطلبي كامال 
غيرعلمي و غيركارشناس��ي و به نوعي تداعي كننده 
روابط شوروي و ايران در دهه ۱۳۲۰ است كه متاسفانه 
از عدم ش��ناخت نس��بت به توان و قدرت سياس��ي 
جمهوري اس��المي ايران و همين طور ناآش��نايي با 
مباح��ث زمين شناس��ي، حفاري و اكتش��اف منابع 
هيدروكربوري حكايت دارد؛ چراكه پرواضح است طبق 
رويه هاي جاري در صنايع باالدستي نفت و گاز، وجود 
يك ساختار هيدروكربوري پس از مطالعات ژئوفيزيكي 
موفق تاييد مي شود و پس از عمليات حفاري  است كه 
نفتي يا گازي بودن ساختار را مشخص مي كند. حال 
اينكه وجود ۸ چاه بزرگ گازي در خزر جنوبي از كجا 
به ذهن مصاحبه شونده رسيده است، جاي سوال دارد.

عالوه بر موارد مطروحه، اش��اره مصاحبه ش��ونده به 
اعداد و ارقام غيردقيق به عنوان ذخاير گازي دو كشور 
و همين ط��ور طرح موضوع »ع��دم توجيه اقتصادي 
برداشت ذخاير هيدروكربوري در خزر« كه مشخص 
نيست بر اساس چه مستنداتي مطرح شده نيز در جاي 

خود، قابل بررسي و پاسخگويي است.
يادآور مي شود موضوع برداشت ذخاير هيدروكربوري 
ايران در خزر، موضوعي اس��تراتژيك اس��ت كه ابعاد 
بين المللي اين موضوع، بر اهميت آن مي افزايد و اين 
امر ايجاب مي كند مديران و كارشناسان در حوزه هاي 
غيرمرتبط از اظهارنظر غيرعلمي و غيرمستند در اين 

زمينه خودداري كنند.

يادآور مي ش��ود فعاليت هاي ش��ركت نف��ت خزر به 
نمايندگي از شركت ملي نفت ايران در اين حوزه مهم 
و اس��تراتژيك با قدرت و قوت ادام��ه دارد و علي رغم 

فش��ارهاي ناش��ي از تحريم هاي ظالمان��ه، در آينده 
خبرهاي نويدبخشي از موفقيت هاي صنعت نفت در 
اين بخش به اطالع مردم شريف ايران خواهد رسيد.«

سفير جمهوري اسالمي ايران در روسيه در پي انتشار خبري كه در آن ادعا شده »روسيه اجازه نمي دهد هشت 
چاه گازي ايران مورد استفاده قرار بگيرد« توضيحاتي ارايه كرد.

در پي انتشار مصاحبه اي از طريق برخي رسانه هاي داخلي مبني بر اينكه »روسيه اجازه نمي دهد هشت چاه 
گازي ايران مورد استفاده قرار بگيرد«، كاظم جاللي عصر روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا، اظهار داشت: در 
طول ۲۰ ماهي كه به عنوان سفير در روسيه هستم چنين موضوعي نبوده است ولي متاسفانه هر از چند گاهي 

خبرهايي در فضاي رسانه اي براي تاثيرگذاري بر روابط ايران و روسيه منتشر مي شود. 
سفير جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه اينگونه خبرها، روابط دو كشور و افكار عمومي را تحت تاثير قرار 

مي دهد، خواستار ورود مراجع قانوني براي برخورد با اينگونه موارد شد.
جاللي تصريح كرد: از افرادي كه در اين مصاحبه چنين ادعايي داشته اند، بايد اسناد و مدارك خواسته شود و با 
داليل منطقي، موضوع را براي مردم و افكار عمومي روشن كنند و اگر صحت ندارد نبايد چنين اتفافاتي بيفتد.

جاللي افزود: شهريورماه نيز در يك گزارش خبري با عنوان »جزييات قرارداد ۲۰ ساله ايران و روسيه، كنترل 
فروش گاز ايران به دست روسيه افتاد؟« به نام وي هم در گزارش اشاره شد در حالي كه او درباره نفت و گاز با 

هيچ رسانه اي مصاحبه نكرده است.
جاللي با بيان اينكه وي هيچگونه مصاحبه اي درباره نفت و گاز با هيچ رس��انه اي نكرده است، تصريح كرد: 
در اين مصاحبه از نام وي و موافقتنامه بين ايران روسيه سوءاستفاده شده است در حالي كه هيچ ارتباطي به 

مطلب و موضوع و تحليل اين گزارش ندارد.

جاللي: روابط ايران و روسيه را تخريب نكنيد
بازتاب

درتوييتاميرعبداللهيانمطرحشد

وزير امور خارجه در پيامي مجازي نوش��ت: هدف 
»مذاكره«، حرف زدن محض نيس��ت بلكه توافق 
ملموس و احترام به منافع متقابل است. ۱+4 براي 
مذاك��ره مبتني بر رعايت مناف��ع و حقوق متقابل 

آماده باشد.
حسين اميرعبداللهيان در حساب توييتري خود 
نوش��ت: كاخ سفيد درخواس��ت مذاكره با ايران را 
مطرح مي كند و ادعاي آمادگي بازگشت به برجام 
را دارد ولي همزمان تحريم هاي جديد عليه افراد و 

شركت هاي ايراني اعمال مي كند.
وزير امور خارجه با بيان اينكه ما به دقت رفتار آقاي 
بايدن را مي سنجيم، تاكيد كرد: هدف »مذاكره«، 
حرف زدن محض نيس��ت بلك��ه توافق ملموس و 

احترام به منافع متقابل است.
رييس دستگاه ديپلماسي تصريح كرد: ۱+4 براي 
مذاك��ره مبتني بر رعايت مناف��ع و حقوق متقابل 

آماده باشد.

1+4 براي مذاكره مبتني بر 
رعايت منافع متقابل آماده باشد

ساليوانادعاكرد

مشاور امنيت ملي امريكا در يك كنفرانس خبري در 
پاسخ به سوالي درباره مذاكرات وين، اولويت اصلي 
امريكا در مذاكرات را محدود كردن برنامه هسته اي 

ايران خواند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي كاخ سفيد، 
جيك س��اليوان در يك كنفرانس خبري در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا امريكا با بازگشت به مذاكرات 
احياي توافق هس��ته اي در وين قصد دارد صرفا به 
برنامه هسته اي ايران بپردازد يا اين مذاكرات شامل 
موضوعاتي از جمله برنامه موش��كي ايران و آنچه 
حمالت آن از طريق به كارگيري نيروهاي نيابتي 
خوانده شده اس��ت نيز خواهد بود، گفت: رويكرد 
ما تالش براي بازگشت بر مبناي پايبندي در ازاي 
 پايبندي به برجام )توافق هس��ته اي( بوده اس��ت
 كه به معناي تمركز بر برخي از مسائل و بعد به كار 
بستن آن به عنوان اصل و مبناي پرداختن به طيف 
كامل نگراني هايي اس��ت كه ما نسبت به رويكرد 
اي��ران داري��م، از جمله برنامه موش��كي و فعاليت 

منطقه اي آن. 
ساليوان افزود: اما اولويت ما در حال حاضر احياي 
محدوديت هاي هسته اي است. چون با انجام دادن 
اين در جايگاه بهتري قرار مي گيريم تا از عهده ديگر 

مسائل بر بياييم. 
مش��اور امنيت ملي امريكا در ادامه در پاسخ به اين 
سوال كه آيا امريكا پس از بازگشت خود و ايران به 
پايبندي، بر س��ر ديگر موضوعات مذاكره خواهد 
كرد يا نه، بيان كرد: بله منظورم اين است كه ما اين 
موضوع را اول از همه در نظر داريم و اولين كاري كه 
بايد انجام شود، بازگشت به برجام بر مبناي پايبندي 
در ازاي پايبندي اس��ت. اما خ��ود طراحي برجام 
هميشه ما را به اين فكر واداشته است كه سخت در 
راستاي پرداختن به نگراني هاي عميق مان درباره 

ديگر تهديدهاي ناشي از ايران كار كنيم. 
به گزارش ايسنا، اظهارات ساليوان در پي اين مطرح 
مي ش��ود كه علي باقري، معاون سياسي وزير امور 
خارجه كش��ورمان پس از ديدار و رايزني اخيرش 
ب��ا مقامات اتحادي��ه اروپا در بروكس��ل اعالم كرد 
مذاكرات وين در ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد.

تاكنون شش دور از مذاكرات وين ميان ايران و ديگر 
اعضاي توافق هسته اي و با حضور هيات امريكا در 
محل مذاكرات انجام ش��ده اس��ت. ايران و امريكا 
مذاكرات مستقيمي نداشته اند و از طريق نمايندگان 
ديگر كشورهاي عضو كميسيون مشترك برجام از 

مواضع يكديگر مطلع مي شدند. 
مذاك��رات وي��ن از ماه ژوئ��ن و پ��س از انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايران به منظور بررس��ي نتايج 
مذاكرات قبلي و تشكيل تيم مذاكراتي جديد ايران 

متوقف شده بود.

 اولويت امريكا در مذاكرات
محدود كردن برنامه هسته اي ايران

ظريفدرجوابترامپ:

وزي��ر خارجه پيش��ين كش��ورمان در توييتي به 
صحبت هاي اخير دونالد ترامپ واكنش نشان داد.

به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف، وزير خارجه 
پيشين كشورمان روز سه شنبه در توييتي با انتشار 
لينك خبري از ميدل ايست مانيتور با تيتر »ترامپ 
مي گويد اسراييل به معناي واقعي كلمه مالك كنگره 

بود«، نوشت: هنوزم هست.
دونالد ترام��پ، رييس جمهوري پيش��ين امريكا 
در گفت وگوي راديويي ب��ا آري هافمن، مجري و 
تهيه كننده محافظه كار اذعان كرد كه اسراييل تا 
تقريبا يك دهه گذش��ته،»به معناي واقعي كلمه، 
صاح��ب كنگره امريكا بود اما ام��روز اوضاع تقريبا 
برعكس ش��ده اس��ت.« ترامپ اظهار داشت: اين 
بزرگ ترين تغييري بود كه م��ن در كنگره ديدم، 
كنگره متعلق به اس��راييل بود؛ ش��ما اين را درك 
مي كنيد؛ ۱۰ س��ال پيش، ۱5 س��ال پيش كنگره 
متعلق به اسراييل بود و )اسراييل در كنگره( خيلي 
قدرتمند بود، اما امروز تقريبا برعكس است. وي با 
اشاره به چند تن از نمايندگان كنگره امريكا از جمله 
الكساندريا اوكاس��يو- كورتز و ايلهان عمر، گفت: 
»اين ها كساني هستند كه از اسراييل متنفرند. آنها 
به شدت و تعصبي )از اسراييل( متنفرند؛ آنها كنگره 
را كنترل مي كنند و اسراييل ديگر قدرتي در كنگره 
ندارد. مي خواهم بگويم كه اين شگفت انگيز است. 

من هرگز چنين تغييري را نديده بودم...«

صهيونيست ها هنوز مالك 
كنگره امريكا هستند

رييسسازمانبرنامهوبودجه:

ميركاظمي،ريي��س س��ازمان برنامه و بودج��ه درباره 
سياس��ت هاي مالي دولت س��يزدهم گفت: سياست 
مالي دولت تمركز بر مديريت هزينه ها اس��ت و اين به 
معناي انقباض مالي نيس��ت. به گزارش ايِبنا، دومين 
جلس��ه تبيين رويكردهاي تدوين اليحه بودجه سال 
۱4۰۱ با حضور رييس و اعضاي كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس برگزار شد تا ديدگاه هاي دولت و مجلس 
براي گام اصالح بودجه ۱4۰۱ به هم نزديك تر ش��ود. 
سيدمس��عود ميركاظمي در اين جلس��ه با بيان اينكه 
در سال هاي گذش��ته با وجود صرف منابع بسيار مالي 
از اهداف اصلي اقتصادي دور ش��ده ايم؛ اف��زود: در اين 
سال ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، اقدامات 
دولت بايد منجر به افزايش س��طح رفاه خانواده ها و در 
كل افزايش رشد اقتصادي شود. اما اين اهداف مغفول 
مانده و بايد بر ش��اخص هاي كالن اقتصادي متمركز 
ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه نمي توان عامل مش��كالت 
اقتصادي كشور را صرفاً به علت تحريم دانست؛ گفت: در 
همه سال هاي بعد از انقالب، تحريم با درجات مختلف 
وجود داش��ته؛ قيمت نفت باال و پايين ش��ده؛ هر چهار 
دولت بعد از دفاع مقدس هزينه هاي زيادي در توسعه 
زيرس��اخت ها كرده اند، اما تمركزي بر رشد اقتصادي 
نداشته اند؛ اگر دولت و مجلس و در يك كالم حاكميت 
بر رشد اقتصادي متمركز شود به دست آوردن نرخ هاي 
باالي رشد در سال آينده دور از دسترس نيست. معاون 
رييس جمهور اهميت جذب منابع از سوي مسووالن را 
يادآور شد و گفت: مديريت به معناي هزينه كردن منابع 
نيست؛ مديران دولتي به خصوص مديران استاني بايد 
در جذب سرمايه، خالق و توانمند باشند. ميركاظمي 
با اشاره به افزايش اختيارات استان ها در بودجه ۱4۰۱؛ 
گفت: بايد استانداران و شوراي برنامه ريزي استان، اختيار 
عمل داشته و در مقابل منابعي كه در اختيار آنها گذاشته 
مي شود پاسخگو باشند. رييس سازمان برنامه و بودجه 
در ادامه به اهميت آمايش سرزمين در تدوين بودجه سال 
۱4۰۱ پرداخت و گفت: توسعه بايد متوازن، متعادل و 
مبتني بر آمايش سرزمين باشد كه اين موضوع در تدوين 
برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱4۰۱ در دستور كار 
قرار دارد به طوري كه بودجه سال آينده دقيقًا بر مبناي 
آمايش سرزمين تدوين مي شود. معاون رييس جمهور 
 با بيان اينكه كار اساسي دولت توجه به محروميت ها و 
عقب ماندگي ها خواهد بود ادامه داد: اينكه مقام معظم 
رهبري مي فرمايند هر كاري مي كنيد پيوست عدالت 
داشته باشد در واقع عينيت بخشيدن به رفع محروميت ها 
است، سند آمايش اس��تاني هم تدوين شده كه آماده 
دريافت نظرات مشورتي مجامع استاني نمايندگان درباره 
آن هستيم. رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
ضرورت اصالح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱4۰۱ 
ساده، قابل كنترل و نظارت و تضمين كننده شاخص هاي 
كالن اقتصادي خواهد بود. ميركاظمي با بيان اينكه در 
تدوين بودجه از پيشنهادهاي كميسيون برنامه و بودجه 
استقبال مي شود؛ تصريح كرد: اين آمادگي وجود دارد تا 
در اصالح ساختار بودجه از ظرفيت هاي مجلس استفاده 
شود. وي با بيان اينكه حدود ده سال كار تحقيقاتي روي 
اقتصاد كالن كشور انجام داده است افزود: براي معضالت 
كشور راه حل مشخصي وجود دارد و جمع بندي مطالعات 
انجام شده اين اس��ت كه وقتي موضوعي هدف گيري 
مي شود الزم است منابع به سمت آن بسيج شود. رييس 
سازمان برنامه و بودجه در مورد سرنوشت ارز ترجيحي در 
بودجه سال آينده گفت: اليحه اي براي تعيين تكليف ارز 
ترجيحي در جهت حمايت از مردم به مجلس ارايه خواهد 
شد. معاون رييس جمهور درباره سياست هاي مالي دولت 
نيز گفت: تنها كاري كه صورت مي گيرد مديريت هزينه ها 
اس��ت و اين به معناي انقباض مالي نيست. پرداخت ها 
متوقف نشده و پروژه ها در حال پيگيري است و بعضي 
از پروژه هاي استان ها در اولويت قرار خواهد گرفت. در 
ادامه نشست برخي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس، ديدگاه ها و نقطه نظرات خ��ود را درباره نحوه 

تدوين بودجه ۱4۰۱ مطرح كردند.

سياست هاي مالي دولت 
انقباضي نيست

در حدود ۱۳ سال گذشته گرچه در مقاطعي هزينه ها بر 
درآمد خانوارهاي شهري غلبه داشته اما حدود ۱۰ سالي 
است كه درآمد مازاد بر هزينه هاست؛ به طوري كه هزينه ها 
5۶۰ درصد و درآمد 747 درصد افزايش داشته است.به 
گزارش ايسنا، بررسي گزارش گردآوري شده مركز آمار 
ايران در قالب شاخص هاي كالن اقتصادي و اجتماعي در 
رابطه با بودجه خانوار بيانگر تغيير جهت هزينه و درآمد 
آنها در ۱۳ سال اخير است.اين در حالي است كه از سال 
۱۳۸7 تا ۱۳99 هزينه خانوارها از متوسط 9.4 ميليون 
به ۶۲.۱ ميليون تومان افزايش داشته است كه رشد 5۲.7 
ميليون توماني معادل 5۶۰ درصد دارد. اما از سوي ديگر 
درآمد خانوارها از ابتداي دوره با متوسط ۸.۸ ميليون به 
74.۶ ميليون در پايان سال ۱۳99 رسيده كه نشان دهنده 
رشد ۶5.۸ ميليون توماني درآمد خانوارهاي شهري در 
اين سال هاست كه افزايش 747 درصدي داشته است. 
اما روند تغيير هزينه و درآمد خانوارها طي اين ۱۳ سال 
قابل توجه است؛ به طوري كه در فاصله سال هاي ۱۳۸7 
تا ۱۳9۰ هزينه خانوارها بيش از درآمد آنها بوده است ولي 
از سال ۱۳9۱ تا ۱۳99 اين درآمد است كه بر هزينه ها به 
تدريج پيشي گرفته است. براين اساس در سال ۱۳۸7 
هزينه ها ۶۰۰ هزار تومان، ۱۳۸۸ مازاد هزينه ۶۰۰ هزار 
تومان، ۱۳۸9 افزايش 7۰۰ هزار توماني هزينه نسبت به 
درآمد و در سال ۱۳9۰ افزايش ۲۰۰ توماني هزينه ها در 
مقايسه با درآمد سال ثبت شده است. اما در سال ۱۳9۱، 
۳۰۰ هزار تومان مازاد درآمد نسبت به اعالم ولي در ۱۳9۲ 
درآمد و هزينه تقريبا برابر شده است. ولي در سال ۱۳9۳ 
درآمد ۳۰۰ هزار تومان بيشتر، ۱۳94 مازاد ۱.۶ ميليون 
توماني درآمد، ۱۳95 مازاد ۳.۳ ميليون تومان درآمد و 
۱۳9۶ نيز افزايش ۳.9 ميليون توماني درآمد نسبت به 

هزينه گزارش شده است.

افزايش ۵۶۰ درصدي 
هزينه شهرنشيني



مجتبي توانگر عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
گفت كه دولت در جهت اصالح س��اختار بودجه به 
زودي اليح��ه اي با قيد دو فوري��ت براي اصالح ارز 
۴۲۰۰ توماني تقديم مجل��س مي كند.ارز ۴۲۰۰ 
توماني نتيجه اي جز رانت در كش��ور نداشته و بايد 
اين وضعيت اصالح شود؛ لذا قرار است دولت براي 
حل اين معضل و در راستاي اصالح ساختار بودجه 
اليحه دوفوريتي براي اصالح وضعيت اختصاص ارز 
و قيمت ارز كاالهاي اساسي به مجلس ارسال كند.

مجلس و دولت به دنبال اصالح تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
توماني براي كاالهاي اساس��ي هستند.  همچنين 
»جبار كوچكي نژاد« عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس گفت: تخصيص ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ توماني براي تأمين كاالي اساسي تنها به جيب 
دالالن رف��ت و بانك مركزي در بس��ياري از موارد 

مقصر اصلي بود.
وي درباره تصويب تقاضاي تفحص از ارز ۴۲۰۰ توماني 
اظهار داشت:  بنده خود از طراحان تحقيق و تفحص از 
عملكرد دولت پيشين در حوزه ارز ۴۲۰۰ توماني بودم.

از س��الي كه آقاي جهانگيري معاون اول دولت آقاي 
روحاني دستور اس��تفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني را صادر 
كرد هيچ مبنا و محاسباتي پشت اين دستور وي نبود.
در اين مدت هر سال بيش از ۲۰ ميليارد دالر از منابع 
ارزي كشور براي خريد كاالي اساسي مانند خريد دارو، 
سويا، كنجاله و بسياري از نيازهاي دام و طيور رفت اما 
قيمت ها كه بايد با تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني ثابت 
باقي مي ماند، ثابت نمان��د. كوچكي نژاد با بيان اينكه 
مردم قيمت  كاالها را نه ب��ا ارز يارانه اي بلكه با ارز آزاد 
حس كردند گفت: هر سال رقم نجومي حدود بيش از 
۲۰۰ هزار ميليارد تومان از منابع ارزي براي خريد كاال 
از كشور خارج شد بدون اينكه مردم هيچ گشايشي در 
سفره  خود حس كنند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس بانك مركزي را يكي از مقصران اصلي 
فساد در استفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني خواند و افزود: اين 
مبالغ در جيب دالالن رفت و بانك مركزي در بسياري 
از موارد مقصر اصلي بوده است. عضو مجمع نمايندگان 
گيالن در مجلس عنوان داشت: از اين رو بايد تحقيق و 
تفحصي جهت شفاف سازي عملكرد دولت در اين بخش 
انجام گيرد و كساني كه به بيت المال خيانت كرده اند 
مجازات ش��وند، لذا پيگير انجام اين تحقيق و تفحص 
هس��تيم. وي در پاسخ به سوال پيگيري مجلس براي 
بررسي موضوع اخالل در توزيع سوخت كشور و احراز 
كوتاهي مسووالن امر گفت: حمله سايبري به سامانه 
هوشمند سوخت  را پيگيري مي كنيم و مسووالن امر 
بايد حتمًا گزارشي در اين زمينه به مجلس ارايه دهند.

چنانچه ضعف و قصوري از سوي دستگاه هاي متوّلي 
محرز ش��ود قطعًا مجلس و نمايندگان به عنوان ناظر 
فعاليت هاي دولت پيگيري الزم را در اين زمينه انجام 
مي دهند. نماينده مردم رشت و خمام در مجلس درباره 
پيگيري نمايندگان براي ج��ذب اعتبارات مربوط به 
ساماندهي پسماند اظهار داشت: بنده  هفته گذشته از 
سايت پسماند سراوان و نيروگاه زباله سوز بازديد ميداني 
داشتم و اكنون روند كار در پروژه سرعت گرفته است. در 
جريان اين بازديد اعالم داشتم كه مسووالن پروژه در 
صورت كمبود منابع به ما اعالم كنند تا پيگير اختصاص 
منابع بيشتر براي تكميل زباله سوز سراوان باشيم؛ پروژه 
اكنون مشكل منابع ندارد و بايد به سرعت آن را به اتمام 
برس��انند. عضو مجمع نمايندگان گيالن در مجلس 
درباره پيگيري هاي انجام ش��ده در حوزه حل مشكل 
گرفتگي كانال هاي شبكه فاضالب در سطح رشت بيان 
كرد: ساماندهي آب هاي سطحي در بخش هايي از شهر 

رشت انجام شده است.وي با بيان اينكه پيگير هستيم 
تا بخش ديگر اقدامات نيز عملياتي ش��ود ابراز داشت: 
ساماندهي فاضالب شهر رشت پروژه بسيار سنگيني 
اس��ت و اكنون در تالش��يم تا در مناطقي جمع آوري 
فاضالب را آغاز و مشكل مردم در اين حوزه را حل كنيم.

    عقبگرد تدريجي دالر 
در كانال ۲۶ هزار توماني

سه شنبه، ۱۱ آبان ماه در بازار آزاد ارز، قيمت ارز كاهش 
ياف��ت و دالر ۲7 هزار و 5۴9 توم��ان، قيمت يورو3۱ 
هزار و 98۲تومان، پوند انگليس 37هزار و 7۴8تومان 
و درهم امارات 7 هزار و ۴99تومان اعالم شده است. در 
س��اعات ديگر نيز قيمت دالر ۲7 هزار و 5۰۰ تومان و 
هر يورو 3۲ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رسيد. به دنبال 
اين كاهش قيمت در بازار آزاد، قيمت دالر در صرافي ها 
نيز كاهش يافته است. هر دالر در صرافي هاي بانكي 
سه شنبه، ۱۱ آبان ماه در مقايسه با روز گذشته با 95 
تومان كاهش به قيمت ۲۶ ه��زار و 778 تومان داد و 
ستد ش��د. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به 
دليل رش��د نرخ انس جهاني ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ش��اهد 
افزايش قيمت ها در بازار طال و س��كه هستيم. محمد 
كش��تي آراي با بيان اينكه انس جهان��ي ۱79۴ دالر 
قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون قيمت سكه 
طرح جديد ۱۱ ميليون و 78۰ هزار تومان، قيمت سكه 
طرح قديم ۱۱ ميليون و 5۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۲7۰ هزار تومان 
به فروش مي رسد. هر مثقال طال 5 ميليون و 79 هزار 
تومان و هر گرم طالي ۱8 عيار ۱ ميليون و ۱7۲ هزار 
5۰۰ تومان فروخته مي شود. همچنين در بازار متشكل 
ارز، هر دالر ۲۶ هزار و 5۰۰ تومان و هر يورو 3۱ هزار و 
۱۰۰ تومان قيمت خورده است. قيمت فروش يورو در 
صرافي ها در مقايسه با روز گذشته با 39 تومان كاهش 
برابر 3۰ هزار و 939 تومان بود. قيمت خريد هر دالر 
۲۶ هزار و ۲۴8 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 3۰ هزار 
و 3۲۶ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 

متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۲۲8 تومان و نرخ فروش آن 
۲۶ هزار و ۴۶۶ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين 
ب��ازار 3۰ هزار و 398 تومان و ن��رخ فروش آن نيز 3۰ 
هزار و ۶7۴ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت روز سه شنبه، حواله يورو به نرخ ۲۶ هزار 
و 937 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي ۲3 هزار و 
۲۴۲ تومان معامله شد. قيمت دالر از خردادماه وارد 
كانال ۲۶ هزار تومان ش��د و هم��واره در اين محدوده 
نوسان داشت و حتي در مقطعي به سمت رقم ۲7 هزار 
تومان نيز حركت كرد. در شهريورماه نرخ دالر نزولي 
يا ثابت بوده اس��ت. البته براي چند روزي در محدوده 
قيمتي ۲8 هزار تومان نيز معامله مي شد اما اين شرايط 
دوامي نداشت. براساس اين گزارش، از يازدهم مهرماه 
نرخ دالر كاهشي شد. قيمت دالر در هفته هاي گذشته 
در كانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشت و دوشنبه گذشته 
به سمت محدوده قيمتي ۲7 هزار تومان حركت كرد، 
اما هفته جديد را با نرخ ۲۶ هزار و 87۰ تومان ش��روع 
كرد و اكنون در كانال ۲۶ هزار تومان سير نزولي دارد. 

   كاهش نرخ سكه
قيمت سكه در بازار تهران )سه شنبه، ۱۱ آبان ماه( با 
5۰ هزار تومان كاهش نس��بت به روز گذشته به رقم 
۱۱ ميليون و 7۰۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قدي��م نيز ۱۱ ميليون و 55۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
و ۱۰۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 57۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲3۰ هزار تومان 
قيمت خورد.ع��الوه بر اين، در بازار ط��ال نيز نرخ هر 
گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و ۱۶7 هزار تومان 
رس��يد. قيمت هر مثقال طال ني��ز پنج ميليون و 58 
هزار تومان شد. همچنين اُنس جهاني طال با ۱۰ دالر 
افزايش نسبت به روز گذش��ته يك هزار و 79۴ دالر و 
۶8 سنت رسيد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت 
طال و س��كه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهاني است. 
ن��رخ دالر در صرافي هاي بانك��ي 95 تومان كاهش 
داش��ت. قيمت انس جهاني طال در روزهاي گذشته 

تقريبا ثابت ب��ود و كاه��ش ۱۰ دالري را در اين بازار 
شاهد بوديم. با توجه به كاهش نرخ دالر، قيمت سكه 
نزولي بود.  قيمت هر اونس طال با ۰.۱۴ درصد كاهش 
به ۱79۰ دالر و 7۴ سنت رسيد. به گزارش رويترز، در 
حالي كه تقويت دالر سبب كاهش جذابيت طال براي 
خريداراني شده كه با ارزهاي ديگر خريد مي كنند و در 
حالي كه همزمان با افزايش نرخ تورم سرمايه گذاران 
منتظر نتيجه نشست مهم سياست گذاري فدرال رزرو 
هستند قيمت طال روز سه ش��نبه شاهد كاهش بود. 
بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.۱۴ 
درصد كاهش به ۱79۰ دالر و 7۴ سنت رسيد. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه دسامبر با 
۰.۲۱ درصد كاهش به ۱79۲ دالر و ۱۰ سنت رسيد. 
شاخص ارزش دالر كه ديروز ۰.3 درصد كاهش يافته 
بود ۰.۱ درصد تقويت ش��د. نشس��ت دو روزه فدرال 
رزرو قرار است روز چهارشنبه به اتمام برسد. افزايش 
قيمت ها و رشد دستمزدها به باالترين رقم هاي چند 
سال گذشته احتماال چالش اصلي فدرال رزرو در اين 
نشست خواهد بود. سياست گذاران بانك مركزي امريكا 
در تالشند تا ميان مهار تورم و فرصت دادن بيشتر به 
اقتصاد جهت ترميم و بازس��ازي ت��وازن ايجاد كنند. 
فعاليت هاي كارخانه اي امريكا در ماه اكتبر كند شده و 
تمام صنايع شاهد مشكالتي در زمينه تامين مواد اوليه 
و خام هستند. اين آمارها نشان مي دهد كه اختالالت 
ايجاد شده در زنجيره عرضه همچنان در ابتداي سه 
ماهه پاياني سال فعاليت هاي اقتصادي را با مشكل 
مواجه ساخته است. گلدمن ساكس پيش بيني خود 
از زمان اولين افزايش نرخ بهره در امريكا را يك سال 
جلو آورده و به جوالي ۲۰۲۲ رسانده است. اين بانك 
امريكايي انتظار دارد ن��رخ تورم همچنان باال بماند. 
در هنگام افزايش نرخ تورم طال به صورت س��نتي به 
يك بازار امن براي س��رمايه گذاري تبديل مي شود، 
اما كاهش اقدامات محرك مالي و باال بردن نرخ بهره 
جهت مقابله با فش��ارهاي تورم��ي موجب افزايش 
س��وددهي اوراق قرضه دولتي شده و هزينه فرصت 

سرمايه گذاري در بازار طال را باال مي برد.
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راهكارهاي سازگاري ايران 
با نظم پولي جهان

محققان كش��ور در ي��ك مطالعه پژوهش��ي كه با 
تمركز بر حوزه پول و بانكداري انجام داده اند، آينده 
نظم پولي جهاني و تأثي��رات آن بر نظام بانكداري 
بين الملل ايران را بررسي كرده و راهكارهايي براي 
حل مشكالت مربوطه در اين خصوص ارايه داده اند. 
به گزارش ايس��نا، تغيير و تحوالت نظام هاي ارزي 
در چند دهه گذشته، س��بب شده است تا موضوع 
نرخ ارز به ويژه در كش��ورهاي در حال توسعه بيش 
از گذش��ته به عنوان يك عامل كلي��دي و مهم در 
سياس��ت ها و تصميم گيري هاي اقتصادي ايفاي 
نقش كند. امروزه ارزش پول ملي كش��ورها نه تنها 
تحت تأثير سياس��ت هاي اقتص��ادي داخلي هر 
كش��ور قرار دارد، بلكه هرگونه رخ��داد اقتصادي 
و سياس��ي در عرصه بين الملل نيز ب��ر ارزش پول 
داخلي و ب��ه دنبال آن بر اقتصاد تأثيرگذار اس��ت. 
از زماني ك��ه دالر در دهه ۱95۰ نق��ش خود را به 
عنوان »ارز غالب جهان« تثبيت كرد، روش��ن شد 
كه موقعيت امريكا به عن��وان تنها ابرقدرت مالي، 
تأثير بسياري بر سرنوش��ت اقتصادي كشورهاي 
ديگر مي گذارد. به گفته متخصص��ان، بااين حال 
فقط در زمان رييس جمهوري دونالد ترامپ بود كه 
امريكا با درگيرشدن در جنگ مالي از قدرت خود 
به طور معمول و به طور كامل استفاده كرد كه نتايج 
اين اقدام، حيرت انگيز و تكان دهنده بود. آنها به نوبه 
خود كشورهاي ديگر را بر آن داشته اند كه بخواهند 
از هژموني مالي امريكا رها شوند. در اين راستا سوال 
مهمي كه وجود دارد اين است كه از ميان پول هاي 
رايج، كدام يك مي تواند ب��ه عنوان پول جهانرواي 
بين المللي برگزيده شود؟ در صحنه بين المللي هيچ 
دولتي نمي تواند از راه صدور حكم يا فرمان، پولي را با 
اين عنوان معرفي كند. درعوض تمام فعاالن موجود 
در صحنه تجارت بين المللي بايد به توافق هايي در 
زمينه اس��تفاده از پولي به عنوان پول بين المللي 
دست پيدا كنند. در همين رابطه، محققان دانشگاه 
عالمه طباطبايي در يك مطالعه پژوهش��ي سعي 
كرده اند آينده نظم پولي جهان��ي و تأثيرات آن بر 
نظام بانك��داري بين الملل ايران را م��ورد واكاوي 
علمي قرار دهند. در اين پژوهش كيفي كه با روش 
تحليل محتوا انجام ش��ده، ۱5 نفر از متخصصين 
حوزه بانكداري بين الملل مش��اركت داش��ته و از 
طريق مصاحبه خاص علمي، داده هاي مورد نياز از 
آنها جمع آوري شده است. نتايج اين مطالعه نشان 
مي دهند كه تداوم هژموني دالر، جايگزيني با ارز 
ملي ديگر، تقويت ارزهاي چندجانبه و جايگزيني 
با ارزهاي ديجيتال، چهار س��ناريوي آينده نظام 
مالي جهاني هس��تند كه بايستي به دقت زيرنظر 
گرفته شوند. بر اين اساس، متعاقب چهار سناريوي 
ف��وق، راهكارهاي پي��ش روي نظ��ام بانكداري 
بين الملل ايران عبارتند از: توسعه روابط راهبردي 
مالي با چين، انعقاد پيمان هاي پولي چندجانبه، 
بهره ب��رداري از ارزهاي ديجيت��ال، به كارگيري 

سازوكارهاي تجاري غيربانكي.

بازداشت دو مدير سابق بانكي 
دادس��تان تهران از بازداش��ت دو مدير س��ابق يكي از 
بانك ها خب��ر داد. به گزارش مركز رس��انه قوه قضاييه، 
علي القاصي مهر روز دوشنبه در جلسه شوراي عالي قوه 
قضاييه طي گزارشي در ارتباط با پرونده يكي از بانك ها 
گفت: اين بانك از طريق ادغام با موسسه مالي و اعتباري و 
چند شركت تعاوني اعتبار ديگر تشكيل شده كه در اموال 
انتقالي از جانب شركت هاي تعاوني اعتبار به بانك از طريق 
ارزيابي غيرواقعي امالك، تضييع گسترده حقوق بانك 
صورت گرفته است. وي افزود: دو نفر از مديران سابق اين 
بانك در حال حاضر بازداشت هستند و در ارزيابي فقط 
۶ فقره پالك ثبتي، رقمي بالغ بر 3۴ هزار ميليارد ريال 
ارزيابي غيرواقعي صورت گرفته اس��ت. القاصي مهر به 
خريد و فروش ارز سهميه اي اشخاص اشاره كرد و با اشاره 
به تشكيل پرونده اي در اين زمينه گفت: بانك مركزي 
بابت هر كارت ملي حدود دو هزار دالر ارز واگذار مي كند 
كه اين اقدام باعث ايجاد بازار سياه شده است به نحوي كه 
عده اي از طريق اجاره كارت ملي، ارز تعلق گرفته به آنها را 
دريافت كرده و در قبال آن، رقم ناچيزي بابت اجاره كارت 
ملي به آنها پرداخت مي كنند. وي ادامه داد: در اين پرونده 
پنج متهم كه از طريق كارت ملي حدود سه هزار نفر، چند 
ميليون دالر ارز از بانك مركزي دريافت كرده اند دستگير 
شده اند. القاصي مهر خاطرنشان كرد: در پرونده يكي 
از شركت هاي مطرح پتروش��يمي واگذاري سهام 
دولتي به طور غيرواقعي مطرح رسيدگي است كه با 
پيگيري هاي انجام شده توسط دادسراي تهران بيش 

از ۱5۰۰ ميليارد ريال به بيت المال بازگشته است.

علت افزايش نرخ  تورم چيست؟
در س��پتامبر ۲۰۲۱، ش��اخص هماهن��گ قيم��ت 
مصرف كننده )HICP( در اياالت متحده ۶.۲ درصد و 
در اتحاديه اروپا 3.۶ درصد افزايش يافت. همچنين برخي 
از كشورها در اروپا مانند آلمان، تورم باالتر از متوسط را 
تجربه كردند، در حالي كه كش��ورهايي مانند فرانسه و 
اسپانيا، كمتر از نرخ اتحاديه  اروپا باقي ماندند. به نقل از 
ويفروم، بهبود اقتصادي به دنبال كاهش محدوديت هاي 
بيماري همه گير كوويد از آغاز سال ۲۰۲۱ در بسياري 
از كشورهاي توس��عه يافته باعث افزايش قيمت كاال و 
خدمات ش��د و اين وضعيت را مصرف كنندگاني ايجاد 
كرده اند كه به دنبال رفع مشكالت دايمي مرتبط با كمبود 
موجودي كنوني هستند، زيرا اثرات همه گيري همچنان 
بر زنجيره تامين  جهاني تاثير مي گذارد. در ماه سپتامبر، 
شاخص هماهنگ قيمت مصرف كننده كه به صورت 
ماهانه توسط يورواستات )Eurostat( منتشر مي شود، 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل در اتحاديه  اروپا 3.۶ 
درصد و در اياالت متحده ۶.۲ درصد افزايش يافت. جروم 
پاول، رييس فدرال رزرو )بانك مركزي اياالت متحده( 
در ماه جوالي اظهار كرد: متوسط تورم با افزايش قيمت 
مواردي مانند قيمت خودروهاي دس��ت دوم و كاميون 
افزايش يافته و همچنان با س��رعت شگفت انگيزي در 
حال افزايش است. وي افزود: براي بنزين افزايش قيمت 
چشمگيري ثبت شد و اين محصول برخي از بزرگ ترين 
نوسانات قيمت را در همه گيري جهاني تجربه كرده است.

دولتاليحهاصالحارز۴۲۰۰تومانيراتقديممجلسميكند

كاهش اندك قيمت طال، سكه و ارز در بازار

اجراي كامل قانون چك، در دستوركار رييس كل بانك مركزي
با وجود اينكه بيش از 7 ماه از مهلت در نظر گرفته شده 
براي اج��راي قانون جديد چك مي گذرد اما هنوز مفاد 
مهم��ي از اين قانون از جمله اعتبارس��نجي دارندگان 
دسته چك و تهيه زيرساخت هاي الزم براي صدور چك 
الكترونيك اجرايي نشده است. در همين ارتباط، علي 
صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي اخيراً با بيان اينكه 
از ۱7 تكليف ديده شده در قانون چك براي بانك مركزي، 
۱۱ مورد انجام شده است، عنوان كرد: برخي از تكاليف 
باقي مانده مانند چك الكترونيك، به زيرساخت هايي نياز 
دارد كه تأمين آن زمان بر بوده و احتياج به كار بيشتري 
دارد. بر اساس اظهارات آمنه نادعلي؛ سخنگوي اجراي 
قانون جديد چك، بخش عمده مفاد اين قانون مربوط به 
ثبت اطالعات چك توسط صادركنندگان و گيرندگان 
چك است كه اين مورد از فروردين ماه امسال در مرحله 
اجرا قرار گرفته است؛ به همين منظور چك هاي جديدي 
روانه بازار شده اند كه تبادل آنها مستلزم ثبت در سامانه اي 
به نام صياد است. كارشناسان امور بانكي معتقدند هر 
چند اجراي برخي از مفاد قانون چك موجب كاهش 
آمار و ارقام مربوط به چك هاي برگش��تي شده است 
اما »تعلل در اعتبارس��نجي و تعيين سقف اعتباري 
چك« و »ضعف اطالع رس��اني عمومي در خصوص 
كارك��رد چك هاي صيادي« از جمله مواردي اس��ت 
كه پياده س��ازي كامل اين قانون را با مش��كل مواجه 
كرده اس��ت. در كليپ زير برخي از مهم ترين تكاليف 

باقي مانده از قانون چك مرور شده است.
بررسي هاي بيشتر نشان مي دهد بعد از گذشت 7 ماه از 
معرفي چك هاي صيادي به فعاالن اقتصادي، اين چك ها 
هنوز هم ج��اي خود را در مبادالت اقتصادي باز نكردند 

و ابهامات بسياري در خصوص كاركرد آنها وجود دارد.
درحالي كه قانون، وظايفي را برعهده بانك مركزي براي 
اجراي كامل و دقيق قانون جديد چك در جهت سهولت 

مشتريان بانك ها قرار داده اما تاكنون بخش هاي زيادي 
از اين قانون اجرا نشده است و رييس كل بانك مركزي در 
اين زمينه وعده داده تا پايان سال جاري موادي از قانون 

كه اجرا نشده، به صورت كامل اجرا خواهند شد.
قانون »اصالح قانون صدور چ��ك« كه در آبان ماه 
س��ال ۱397 به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي 
رسيد و در آذرماه همان سال به دستگاه هاي اجرايي 
ابالغ شد؛ س��رانجام، اجراي آن نيز از ابتداي سال 
جاري آغاز ش��د و از اين زمان به بعد تمامي چك ها 
براي نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صياد شدند 

تا قابليت نقدشوندگي داشته باشند.
قانون جديد ضوابط مختلف و جدي��دي را براي صدور 
چك به همراه آورده اس��ت كه گفته مي شود به چك ها 
اعتبار مي بخشد و چك هاي برگشتي را نيز كم مي كند.

از جمله مهم ترين الزام��ات و ضوابط قانون جديد چك 
مي توان به ممنوعيت صدور چك در وجه حامل، حذف 
پشت نويسي چك، ثبت و انتقال چك در سامانه صياد 
توسط صادركنندگان و دريافت كنندگان و ... اشاره كرد.

اين قانون، وظايفي را براي بانك مركزي، بانك هاي عامل، 
قوه قضاييه )دستگاه هاي تابعه نظير سازمان ثبت اسناد و 
امالك( و وزارت اقتصاد و امور دارايي تعيين كرده كه اين 
تكاليف بايد ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص 
)آذر 98( و )آذر ماه 99( و )فروردين ۱۴۰۰( به طور كامل 
پياده سازي مي شد اما بررسي ها نشان  مي دهد با وجود 
گذشت بيش از هفت ماه از پايان تمامي مهلت هاي مقرر، 

برخي از مفاد اين قانون اجرا نشده است. 
از جمله موادي كه از قانون چك اجرا نشده است، مي توان 

به موارد زير اشاره كرد: 
۱( عدم پياده سازي ساز و كار محاسبه سقف اعتبار مجاز 
متقاضيان دريافت دسته چك و اعمال نشدن محدوديت 

صدور چك متناسب با اعتبار صادركننده )ماده ۶( 

۲( عدم تس��هيل صدور و نقل وانتق��ال چك براي 
اش��خاص حقوقي )نظير عدم ام��كان ثبت يا تأييد 
دسته اي برگه هاي چك در كليه بانك ها، عدم امكان 
استفاده از اپليكيشن هاي حوزه پرداخت براي ثبت 
چك اشخاص حقوقي به دليل عدم امكان شناسايي 

صاحبان امضاي مجاز و...( 
3( عدم راه اندازي و عملياتي نمودن چك الكترونيك - 

داده پيام )تبصره ماده ۱( 
۴( امكان رفع سوءاثر از چك هاي برگشتي با استفاده از 

رضايت نامه هاي صوري )تبصره 3 ماده 5 مكرر(؛ 
5( عدم مسدودسازي وجوه سپرده گذاري شده متعلق 
به ش��خص صادركننده چك برگش��تي نزد بانك ها و 

موسسات اعتباري )ماده 5 مكرر(؛ 
۶( اعم��ال نش��دن محدوديت ه��ا و محروميت ه��اي 
صادركنندگان چك هاي برگشتي رفع سوءاثر نشده كه 
در پوشش وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب 
)حقيقي/حقوقي( اقدام مي كنند )تبصره ۲ ماده 5 مكرر(؛ 
7( ايج��اد نش��دن امكان اس��تعالم آخري��ن وضعيت 
صادركننده چك درباره »سقف اعتبار مجاز«، »سابقه 
چك برگش��تي در 3 س��ال اخير« و »مي��زان تعهدات 

چك هاي تسويه نشده« )ماده ۲۱ مكرر(؛ 
8( ع��دم جلوگيري سيس��تمي از دريافت و صدور 
دسته چك جديد و اس��تفاده از چك موردي براي 
افراد ورشكسته، معسر يا اشخاص داراي ممنوعيت 

قضايي )ماده ۲۱ مكرر(؛ 
در اين بين، علي صالح آبادي- رييس كل بانك مركزي 
وعده اجراي كامل قانون چك تا پايان سال جاري را داده 
است و گفت: براي اجراي قانون چك معادل ۱7 وظيفه به 
بانك مركزي داده شده كه ۱۱ مورد آن اجرا شده و شش 
مورد آن نيز هنوز اجرا نشده است كه شامل مواردي چون 

چك الكترونيك، چك موردي، اعتبار چك و ... است. 

البته، اين اولين وعده مسووالن بانك مركزي درباره 
اجراي قانون چك نيست و در راستاي فعال سازي 
خودپردازها و ارسال پيامك به منظور ثبت و انتقال 
چك نيز بارها وعده فعالسازي اين امكان را داده اند 

اما تاكنون اجرا نشده است .
آخرين پيگيري ايسنا از بانك مركزي در اين رابطه حاكي 
از آن است كه اطمينان حاصل كردن از ثبت چك توسط 
صادركننده به واسطه ارسال پيامك در حال طي كردن 
مراحل تست نهايي است و به زودي امكان ثبت و استعالم 

چك از طريق پيامك فراهم مي شود.
همچني��ن، بانك مركزي امكان ثب��ت و انتقال چك از 
طريق خودپردازها را زمان بر دانسته و در صورت حصول 
اطمينان از عملكرد بانك ها در زمينه خودپردازها، اين 

موضوع نيز عملياتي و به مردم اطالع رساني مي شود.
عالوه براين، طبق اعالم مس��ووالن امكان ثبت گروهي 
چك براي اشخاص حقوقي در جهت تعدد مبادله و صدور 
چك امكان پذير شده است اما به سياست بانك موردنظر 
بستگي دارد كه تمايلي به ثبت گروهي چك دارند يا خير.

بانك مركزي مدعي اس��ت كه با توجه به اينكه قانون، 
بانك ها را مكلف به ثبت گروهي چك نكرده است، اين 
امكان براي بانك ها ايجاد شده اما برخي از آنها اين موضوع 

را اجرا و برخي ديگر اجرا نمي كنند.
بنابراين، در ش��رايطي كه تاكنون مفاد بس��ياري از 
قانون چك اجرا نش��ده و وعده ها در اين زمينه نيز 
تاكنون در حد حرف باقي مانده اس��ت، بايد آخرين 
وعده اي كه رييس كل بانك مركزي مبني بر اجراي 
كامل قانون چك داده، آخرين وعده باشد و اين قانون 
به صورت كامل اجرا و ملزومات سهولت مردم براي 
بهره مندي از اين قانون نيز فراهم ش��ود.  البته، الزم 
اس��ت تا اجراي كامل هر يك از بندهاي قانون چك 
به مردم به صورت شفاف و دقيق اطالع رساني شود.

كاهش شكايت ها با شفاف سازي 
قراردادهاي بانكي 

شفاف س��ازي قراردادهاي  
بانكي و ارايه يك نس��خه از 
آن به مش��تري، شكايات و 
پرونده هاي قضايي را در اين 

حوزه كاهش مي دهد.
ارزيابي نامه وزير اقتصاد به 
رييس كل بان��ك مركزي 
درب��اره اراي��ه يك نس��خه 
از قرارداد تس��هيالت به مش��تري نش��ان مي دهد كه 
تس��هيالت گيرنده يكي از طرفين قرارداد محس��وب 
مي شود كه قاعدتا براس��اس موازين حقوقي بايد يك 
نس��خه از قرارداد را در اختيار داشته باشند، اما با وجود 
آنكه بانك مركزي هر س��ال در سنوات گذشته اشاره 
دارد كه بانك ها را با بخش��نامه ملزم ساخته تا حسب 
درخواست مشتري بايد يك نسخه از قرارداد در اختيار 
آنان يا تسهيالت گيرنده، ضامنين و وثيقه گذاران قرار 
گيرد، ولي به دليل مشكالت اجرايي از اجرا طفره رفته 
شده و تا به امروز تعلل در اين زمينه بعضا سبب تعدي 
حقوق مشتري يا حتي ضامنين آن شده است. موضوع 
فوق به اندازه اي اهميت پيدا كرد كه منجر به ايجاد يك 
مطالبه عمومي شد و نمايندگان محترم مجلس شوراي 
اسالمي به آن ورود پيدا كردند و بحث شفافيت قراردادها 
و الكترونيكي كردن آن را خواستار شدند، در نهايت هم 
توانستند آن را به تصويب برسانند و وزير هم الزم دانست 
گامي در اين مطالبه مردمي بردارد. در صورت عملياتي 
شدن ارايه يك نسخه از قرارداد تسهيالت به مشتري 
اطالعات قراردادها بين طرفين متقارن خواهد شد، از 
طرف ديگر چنانچه مشتري حسب درخواست قرارداد را 
داشته باشد و شعبه بانك از ارايه آن امتناع ورزد، ضمانت 
اجرايي براي آن پيش بيني شده است. به هر حال در حال 
حاضر آثار اطالع رساني در راستاي اينكه مطالبه مردم 
بوده و اين مطالبه مردمي به گوش مسووالن رسيده و آنها 
موفق شدند راهكاري براي آن بينديشند، ديده مي شود. 
شفافيت اطالعات براي كش��ور الزم است هر قدر كه 
شفافيت وجود داشته باشد، در حقيقت سبب خواهد 
شد كه تمام طرف ها از حق و حقوق خود و اتفاقات روي 
داده، باخبر شوند زيرا پرونده هاي متعددي در قوه قضاييه 
تشكيل مي شود كه بعد از اين كار مشاهده مي كنند كه 
متن قرارداد به صراحت تعيين تكليف كرده و نيازي به 
تشكيل پرونده نبوده است، بنابراين به نظر مي رسد كه 
وجود تقارن اطالعاتي بين تسهيالت گيرنده و بانك الزم 
است و بسته شدن قرارداد بين طرفين از اصول محسوب 

مي شود كه بايد هر دو طرف متن آن را داشته باشند.

حجت اهلل فرزاني 

تاثير كسري بودجه بر تورم
افزاي��ش حجم پول، رش��د 
نقدينگي و نرخ تورم شاه  بيت 
كس��ري بودجه به حساب 
مي آيد.اولين خطر كسري 
بودجه تاثير آن برتورم است. 
به عبارت��ي؛ وقتي صحبت 
از كس��ري بودجه به ميان 
مي آيد دو عن��وان مصارف 
و منابع را بايد ب��راي آن در نظر گرفت.  زماني كه خرج 
بيشتر از دخل باشد، بايد اين كسري در جايي به جبران 
درآيد و دراين حالت دولت ها معموال به سراغ استقراض از 
بانك مركزي يا همان پول پرقدرت مي روند كه با عوارض 
همراه مي  شود. افزايش حجم پول، رشد نقدينگي و نرخ 
تورم شاه  بيت اين مساله به حساب مي آيد. يكي از داليل 
كسري بودجه رشد هزينه هاي جاري دولت است. زماني 
كه به ه��ر دليل خرج دولت زياد مي ش��ود، ولي منابع 
متناسب با اين مساله رشد پيدا نمي كند، موضوع كسري 
بودجه به وجود مي آيد كه بر ش��اخص هاي اقتصادي 
اثرگذار خواهد بود. مهم تر از تمام اين موارد تاثير كسري 
بودجه در شرايط ركود و تورم است زيرا مي تواند تورم را 
تعميق بخشد. دو ابزار مهم براي مديريت كسري بودجه 
وجود دارد، اول اينكه دولت به سراغ انضباط مالي رود، 
يعني كارهايي كه مي تواند انجام ندهد را زيربار نرود يا 
اينكه در واقع انضباط اداري و مالي ايجاد كند. مس��اله 
ديگر ايجاد درآمد توسط دولت است كه به مساله ماليات 
برمي گردد. بخش هاي زيادي در اقتصاد ايران ماليات 
پرداخت نمي كنند و دولت بايد در دريافت ماليات جدي 
باشد. موارد مورد اشاره عناوين مهمي به حساب مي آيد، 
اما به دليل آنكه شرايط كش��ور محصول تحريم هاي 
ظالمانه است كه براساس آن در چند سال گذشته روابط 
تجاري كش��ورو فروش نفت به حداقل ممكن رسيده، 
لذا احياي برجام و برگش��ت اقتصاد ايران بر روي ريل 
مي تواند به شكل س��اختاري براي به حداقل رساندن 
كسري بودجه ياري رسان باشد.  موضوع جبران كسري 
بودجه به سادگي با يك بله يا خير يا كارهاي كوتاه مدت 
به نتيجه نخواهد رس��يد. اقتصاد ايران با چالش هاي 
مختلفي دس��ت به گريبان است كه حل هريك از آنها 
به تصميمات سخت و دردناكي نياز دارد زيرا اين امكان 
وجود ندارد با وجود يك بيماري زندگي عادي پيش رود 
و بهبود هم حاصل آيد، براي بهبود نياز به بستري، عمل 
جراحي، طي كردن دوران نقاهت است و براي انجام اين 
موارد بايد كارهاي عادي به تعطيلي درآيد. اقتصاد ايران به 
همين شكل است، ممكن نيست تمام كارها طبق روال 
عادي باشد و ادعاي اصالح ساختاري را هم داشته باشيم.

هادي حق شناس 



در چند روزي كه گذش��ت بازارسرمايه اصال متعادل 
نبود. بورس تهران كه ديگر تاب فرورفتن بيش��تر در 
زيان را نداشت و بورس    بازان هر روز بدون وقفه عقبگرد 
شاخص را به نظاره نشسته بودند، در پايان معامالت 
روز يكشنبه شاخص بورس به ميزان ۵۷/ ۲درصد افت 
كرد برخالف وعده ها بازار به محدوده يك ميليون و۳۴۰ 
هزار واحد رسيد. شايد در پايان اين روز هيچ كس فكر 
نمي كرد كه دو روز بعدي معامالتي بورس روي خوش 
به خود ببند و شاهد صف هاي خريد باشد. با اين حال 
اين اتفاق افتاد و تمايل مجدد فع��االن بازار به خريد 
بيشتر شاخص بورس را با رشد ۱ درصدي به محدوده 
يك ميليون و ۳۷6 هزار واحد رساند. اينطور كه بسياري 
از فعاالن بازار سرمايه مي گويند باالخره پس از گذشته 
تقريبا دو هفته حق به حقدار رسيده و نمادهاي ارزنده 
بازار توانس��ته    اند اقبال عمومي را به سمت خود جلب 
كنند. اين در حالي است كه به باور سايرين آنچه كه فعال 
توانسته بازار را از آن ريزش پيوسته دور كند، نه لزوما 
نگاه مجدد بازار به ارزندگي بلكه صرفا افزايش حمايت 
كالمي مس��ووالن س��ازمان بورس و مقامات دولتي 
اس��ت.  بازبيني اظهار نظرهاي مقامات مختلف طي 
روزهاي گذشته خبر مي دهد كه افزايش اعتراض    ها 
به وضعيت نامناسب بورس باالخره مسووالن را هم به 

تكاپو  انداخته تا فكري به حال بورس كنند. 

    مثبت دستوري
 و يا فشار بر رييس سازمان بورس؟

در اين بين دو روزي مي شود كه بورس روند افزايشي 
به خود گرفته و اين افزايش تاثيري روي قيمت سهام 
نداشته و به عقيده برخي از كارشناسان بازارسهام اين 
افزايش شاخص دس��توري است و در بلندمدت هيچ 
نمودي بر روي بازار نخواهد داشت بلكه شاخص كل و 
سهامداران بازار روندي معكوس را تجربه خواهند كرد.

بررسي سابقه رييس سازمان بورس نشان مي دهد كه 
وي به عنوان فردي حرفه اي در بازار سرمايه شناخته 
مي شود و سابقه خوبي در بورس كاال داشته و مي داند 
كه بيان اين نوع اظهارات )صحبت هاي روز دوش��نبه 
و هفته هاي اخي��ر اين مدير( رفت��اري غيرحرفه اي 
محسوب مي شود. طبق همين و زعم كارشناسان به 
نظر ميرسد كه عش��قي تحت فشارهاي باالدستي ها 
اينگونه سخن گفته است. شايد اگر اين صحبت ها از 
سوي هركسي و يا حتي نمايندگان مجلس گفته شد 
باتوجه به عدم ش��ناخت آنها از بازارسرمايه و يا منافع 
سياسي شان قابل توجيه و حتي قابل قبول بود اما اين 
نوع اظهارات از س��مت و سوي رييس سازمان بورس 
كه بايد حاف��ظ منافع و اركان بازار باش��د، پذيرفته و 
مورد انتظار نبود. درصورتي رييس س��ازمان بورس 
بايد جلوي صحبت هاي غيرحرفه اي در بازارسرمايه را 
بگيرد نه اينكه خود منبع از اينگونه صحبت ها باشد تا 

بي اعتمادي در بازار بيش از پيش شود.
بر همين اساس به نظر مي رسد دولت و وزارت اقتصاد 
فشار زيادي را به سازمان بورس وارد كرده اند تا كمي 
از اعتراضات سهامداران و مردم نسبت به شرايط بازار 
سرمايه را كاهش دهند. در حال حاضر وضعيت پيچيده 
اقتصادي كشور، دولت را با دغدغه هاي زيادي روبرو 
كرده و از همين رو احتماال فشار بر سازمان بورس براي 

فضاسازي در بازار سرمايه افزايش يافته است.
اين موضوع در حالي رخ مي دهد كه اقدامات اشتباه 
دولت وضعيت اينچنيني براي بورس پديد ساخته 
و س��هامداران را در چنين شرايطي قرار داده است. 
در دولت فعلي نرخ سود بين بانكي از ۲۰ درصد عبور 
كرده و عرضه اوراق در بازار به ش��دت افزايش يافته 
است، به نحوي كه ارزش معامالت خرد بازار با روند 
كاهش��ي پرش��تابي روبرو بوده و به سطح سه هزار 

ميليارد تومان رسيده است.
طبق اين موضوعات و گفته ها ضروري اس��ت دولت 
به جاي دس��تكاري بازار با عملي��ات رواني نهادهاي 
تاثيرگ��ذار را كنترل كند و سياس��ت هاي درس��ت 

اقتصادي را با نگاهي كالن طراحي و پياده سازي كند. 
در صورتي كه فرض كنيم فشارهاي سياسي، رييس 
سازمان بورس را مجبور به چنين اظهاراتي كرده است 
در اين صورت استقالل سازمان بورس به كلي زيرسوال 
مي رود و ترس و نگراني بيش از گذشته تقويت خواهد 
ش��د كه دولت در آينده نيز بخواهد بيش از توان بازار 
سرمايه از منابع نقدينگي آن استفاده كند. در چنين 
مقطعي اين رييس سازمان بورس است كه بايد از منافع 
سهامداران و بازيگران بازار سرمايه حمايت كند و در 
برابر فشارهاي مجلس و دولت ايستادگي و از بازار دفاع 
كند. اما اگر قرار باشد در آينده نيز وضعيت به همين 
منوال باشد ديگر اميدي به رييس سازمان بورس هم 
نخواهد بود. به هرحال انتظار مي رود كه وزير اقتصاد 
و رييس س��ازمان بورس كاري براي اي��ن بازار انجام 
دهند ام��ا در عمل تنها وضعيت را وخيم تر كردند و با 
جلس��ه اي روي اين وضعيت بازار سرپوش گذاشتند. 
دولت سيزدهم با حمايت از بورس وارد عمل نشد اما؛ 
صحبت هاي اين دولت تنها شعار ماند و تاكنون عملي 
نشده و انتظار نمي رود كه به زودي ها عملي شود چراكه 
دولت كسري بودجه عظيمي دارد و نخستين فكر براي 
كس��ري بودجه است و تقريبا بازارس��هام در اين بين 
جايي ندارد. بررسي ها نشان مي دهد كه قيمت برخي 
از سهام در تاالر شيشه اي ميانگين به قيمت سال هاي 
۱۳9۷ الي ۱۳96 رسيده اين يعني از بين رفتن بيش 
8۰ درصد س��رمايه هاي مردم در بورس. عماد صدر، 
فعال اقتصادي درباره تراكنش هاي روزانه بازار ارزهاي 
ديجيتال و كارگزاري بورسي نوشت: ميانگين هزينه 
تراكن��ش كارگزاري هاي بورس��ي ۲.۵ برابر صرافي 
رمزارز با حجم تراكنش روزانه ۴ هزار ميلياردي رمزارز 
و ميانگين كارمزد ۰.۲۵ درصدي صرافي ها ماهانه ۳۰۰ 
هزار ميليارد درآمد دارند. براس��اس گزارش شركت 
ب��ورس كارگزاري ها در مهرم��اه 6۰۰ ميليارد تومان 
درآمد داشته اند. اين نش��ان مي دهد كه ديگر بورس 
رقيب چندان قوي براي سرمايه گذاري عامه جامعه 
نيست، نوع و مسير سرمايه گذاري به كلي تغيير كرده 
و بازارسرمايه آرام آرام به قعر جدول سرمايه گذاري ها 
سقوط مي كند. در معناي ساده تر با عدم توجه مسووالن 
بورس و نزول روزانه اين بازار سرمايه هاي مردم بيش 
از گذشته از بين خواهد گرفت.  به عقيده كارشناسان 
بازارس��رمايه، بورس ديگ��ر توان مقابله ب��ا بازارهاي 
رقيب را ندارد و اين ناتواني ناشي از عملكرد مسووالن 
اس��ت. فروش اوراق، دخالت در نحوه سرمايه گذاري، 

صحبت هاي ضد ونقيض و امثال اين موارد به بورس 
ضربه مهلكي وارد كرده كه به اين زودي ها قابل درمان 
نيست. »تعادل« درسلسه گزارشي به دولت يادآوري 
كرد به هيچ يك از وعده هاي خود درخصوص بورس 
عمل نكرده و احتمال مي رود تا آخر س��ال بورس به 
وضعيت معقولي نرس��د. حتي محسن رضايي طي 
روزهاي اخير با بيان برنامه هاي جديدي براي بهبود 
ش��رايط داريم و به احتمال زياد در آذرماه خبرهاي 
خوبي به مردم خواهد رس��يد، گف��ت: دولت براي 
تقويت بازار س��رمايه اقدامات متعددي را پيگيري 
مي كند؛ زيرس��اخت بازار س��رمايه در حال تكميل 
اس��ت، زيرا بس��ياري از ابزارهاي موجود مربوط به 
۵۰ سال گذشته بوده و سنتي است و بازار نمي تواند 
انعطاف داشته باش��د. رضايي با ابراز از آنجا كه بازار 
س��رمايه را براي آينده اقتصادي كشور بسيار مهم 
مي دانيم، اهميت فوق العاده اي براي آن قائل هستيم 
و آن را تقويت مي كنيم، تصريح كرد: سهامداران اين 
بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آينده بورس بسيار 
خوب خواهد بود. با اين وجود انتظار هيچ گشايشي 
در بورس نمي رود، مگر اينكه معجزه ش��ود يا اينكه 
دولت به طور كلي رويكرد خود را تغيير دهد بايد ديد 
با اين معجزه در بورس رخ مي دهد و يا پايان س��ال 

مسووالن همچنان وعده خواهند داد!

   ثبات و تعادل در بورس
علي تيموري، مديرعامل گروه خدمات بازار سرمايه 
كاريزما با اش��اره به اينكه بازارهاي مال��ي همواره به 
يكديگر مرتبط هس��تند، مي گويد: امي��دواري وزير 
اقتصاد براي اجماع سازي با وزارتخانه هاي نفت، صنعت 
و بانك مركزي نشانگر باور و پذيرش همگرايي بازارها و 

تصميمات بين سازماني است.
تيموري با بيان اينكه ركود حاكم در بازار سهام خيلي با 
بازار بدهي مرتبط نيست، تصريح مي كند: اگر چه اين 
موضوع بر اين بازار اثرگذار است، ولي همه موضوع اين 
نيست. ارتباط دادن كل فضاي حاكم بر بازار سهام به 
بازار بدهي و اينكه بازار بدهي بر بازار سهام فشار وارد 
مي كند، درست نيست. ريشه و سرچشمه ريزش  اخير 

اين بازار در اوراق دولتي نيست.
به گفته اين كارشناس بازارسرمايه، ريشه اين موضوع 
به سياست هاي انقباضي بانك مركزي بازمي گردد كه 
منابع را كاهش داده و اين كمبود منابع خواه ناخواه در 
تخصيص منابع در بازارهاي مالي ديگر تأثيرگذار است.

اين فعال بازارسهام با اشاره به تصميم گيري سهامداران 
در سرمايه گذاري خود، توضيح مي دهد: سرمايه گذاران 
زماني كه تصميم به خريد يا فروش سهام مي گيرند، 
بايد درنظر داشته باشند كه تصميم هاي سرمايه گذاري 
به طور اساسي يك تصميم بلندمدت است. زماني كه 
فضاي حاكم بر س��ودآوري ش��ركت ها به طور خاص 
و فضاي حاكم بر اقتصاد در بلندم��دت به طور عام از 
نگاه سرمايه گذاران مبهم و از تحليل پذيري كمتري 
برخوردار باشد، اين موضوع بي ترديد در تصميم هاي 
س��رمايه گذاري آنها اثر مي گذارد. همچنين س��بب 
مي شود آنها محتاطانه تر عمل كنند و ترجيح دهند تا 
زماني كه فضاي حاكم موجود شفاف و روشن نشود، 
دست به تصميم هاي قابل توجهي نزنند. وي با اشاره 
به اهميت ش��فاف ش��دن فضاي اقتصادي كشور و 
ضرورت پيش بيني  پذيري اقتصاد تأكيد مي كند: الزم 
است وزراي دولت، به ويژه وزراي اقتصاد، صمت و نفت 
به يك هماهنگي در تصميم گيري هاي خود برسند. 
همچنين سياست هاي بانك مركزي در ارتباط با نرخ 
بهره بايد از ثبات و تعادل برخوردار شود و آن چيزي 
كه در حرف گفته مي ش��ود و آن چيزي كه در عمل 

مشاهده مي شود، بايد يكي شود.
تيموري در ادامه مي گويد: انضب��اط پولي و انضباط 
مالي الزمه پيش بيني پذيري اقتصاد است. از اين رو، 
بايد مباحث قيمت گذاري دولتي به گونه اي مشخص 
شود تا فشارهايي كه به شركت  ها و مردم وارد مي شود 
به حداقل برسد. وي ركود فعلي در بازار سهام را متأثر 
از پيش بيني ناپذيري اقتصاد در شرايط فعلي خواند 
و عنوان مي كن��د: براي عبور از اين فض��ا، دولت بايد 
در بخش ه��اي مختلف، شفاف س��ازي را انجام دهد. 
در بح��ث قيمت گذاري، نرخ خوراك پتروش��يمي و 
پااليشي ها، بحث بهره مالكانه و سياست هايي كه در 
قيمت گذاري خودرو يا قيمت گذاري سيمان و لبنيات 
مطرح اس��ت، هر ك��دام از اين صنايع باي��د از طريق 
رگوالت��وري، سياس��ت گذاري هاي الزم و اقدام��ات 
اساس��ي براي رس��يدن به ثبات را انج��ام دهند. اين 
كارشناس بازارسرمايه در نهايت مي گويد: الزم است 
در اين حوزه ها، شفاف س��ازي شود و سرمايه گذاران 
بتوانند پيش بيني هاي الزم براي سرمايه گذاري خود 
را داشته باشند. بي ترديد، با فراهم شدن اين شرايط، 
ش��اهد اين خواهيم بود كه بازار روند طبيعي خود را 
طي خواهد كرد و بازار س��هام در سطح تعادل جديد 

خود، به يك وضعيت باثباتي خواهد رسيد.
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90 درصد سرمايه مردم
در بورس نابود شد

سيدناصر موسوي الرگاني، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني روز سه شنبه 
مجلس شوراي اسالمي و پيش از راي گيري نمايندگان 
درباره تصويب تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان 
بورس اوراق بهادار، گفت: ميليون ها نفر سهامدار اصلي 
و خانواده ه��اي آنها امروز منتظر تصميم نمايندگان 
مجلس هستند تا آنهايي كه براي جيب خود، سرمايه 
مادي مردم و از آن مهم تر اعتمادشان به دولت را سلب 
كرده اند، مجازات شوند. نماينده مردم فالورجان در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: درباره افزايش شاخص 
و افت تاريخي آنكه موجب شد 9۰ درصد سرمايه ملت 
در حدود هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد تومان ذوب و نابود 
شود، دو شائبه وجود دارد؛ ابتدا اينكه تأمين كسري 
بودجه دولت از طريق دس��ت انداختن در س��رمايه 
مردم در بورس صورت گرفته و دوم اينكه اش��خاص 
دانه درشت سياسي، حقوقي ها، شركت هاي كاغذي 
و كارگزاران در يك س��ال چه ميزان از سرمايه ملت 
را به جيب زدند. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي تاكيد كرد: بررسي تحوالت رخ داده در 
سازمان بورس و اوراق بهادار و چگونگي و علت واقعي 
تشويق ميليوني مردم به حضور در بورس بدون دادن 
آموزش الزم به ملت و بررسي اينكه آيا در اين فرآيند 
دولت دنبال كسري بودجه بوده يا خير، سوال اصلي 
متقاضيان تحقيق و تفحص است. موسوي الرگاني 
گفت: اين طرح در ش��هريور ماه به امضاي ۱۴۰نفر از 
نمايندگان رسيد تا با اولويت بررسي شود. زيرا مردم در 
هر جايي از نمايندگان خود نسبت به سرمايه از دست 
رفته شان سوال مي كنند و مي گويند ما به رييس دولت 

اعتماد كرديم و سرمايه خود را وارد بورس كرديم.
وي اضافه كرد: در س��ال 99 رش��د غيرمنتظره بازار 
سرمايه و افت شايان توجه و حضور آحاد مردم در بازار 
س��رمايه و دخالت هاي صريح دولت در بازار سرمايه 
و دعوت عملي از آحاد ملت براي س��رمايه گذاري در 
بورس موجب ش��د كه بازار س��رمايه نوسانات بسيار 
زيادي داش��ته باشد.  موس��وي الرگاني خاطرنشان 
ك��رد: يكي از گناهان نابخش��ودني دولت قبل، پودر 
كردن س��رمايه مردم مظلوم است كه تورم، بيكاري 
و ساير مشكالت معيشتي امان ش��ان را بريده بود. با 
خودخواهي روحاني فرصت سهامداري مردم و حتي 
تغيير كلي سيستم بانك محوري به بورس محوري، 
اقتصاد براي دهه ها از بين رفت و ميراث بي اعتمادي 
مردم را به جا گذاش��ت. نماينده متقاضيان تحقيق و 
تفحص از س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: 
سال گذشته كارشناسان هشدار مي دادند كه بورس 
وضعيت شبيه به قمار دارد اما دولت دوازدهم بر عكس 
آن، توليد كه بخش واقعي اقتصاد اس��ت را رها كرد و 
بورس و س��فته بازي را تقويت كرد. موسوي الرگاني 
ادامه داد: در ارديبهشت ماه 99 بانك مركزي به يك 
باره سود سپرده ها را كاهش داد و مردم پول هايشان 
را از بانك ها بيرون كشيدند و در بورس سرمايه گذاري 
كردند و به يك باره س��رمايه  آنها نابود شد؛ پذيرش 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني در بورس و پذيرش 
دو صندوق دارايي يكم و پااليشي يكم و تبليغات مكرر 
مس��ووالن ارش��د دولتي در تلويزيون زمينه جذب 
سرمايه گذاران بيش��تر را فراهم كرد. نماينده مردم 
فالورجان در مجلس ش��وراي اسالمي بيان كرد: در 
مرداد ماه س��قوط شاخص آغاز شد، در ۲6 مرداد 99 
بورس تهران با 89 درصد ريزش ركورد سقوط در ۵۳ 
سال گذشته را شكس��ت؛ همچنين در دوم شهريور 
ماه با خروج ۳ هزار هزار ميليارد تومان از بورس ركورد 
تاريخي خروج نقدينگي از بازار بورس شكسته شد.  
وي يادآورشد: س��رمايه مردم در حالي از دست رفت 
كه پول خيلي از سهامداران در نمادهاي شركت هاي 
ايران خودرو، س��ايپا، شستا و ... قفل شده بود و ديگر 
قادر به فروش آن نيز نبودند و اكنون نيز اين روند ادامه 
دارد.  موس��وي در ادامه دستكاري دولت در شاخص 
بورس، عدم اجازه ورود شركت هايي كه همه مراحل 
را طي كرده اند به بورس و ورود ش��ركت هاي كاغذي 
به بورس را از داليل تقاضاي تحقيق و تفحص عنوان 
كرد و گفت: شركتي كه كل سرمايه اش ۲۰۰ ميليارد 
تومان بود را طي س��ه ماه آن را وارد بورس كردند كه 
تمام مراحل را طي نكرده و نهايتا بخش��ي از سرمايه  
اين ش��ركت ۲۰۰ ميليارد توماني را به ۳ هزار و ۲۰۰ 
ميليارد تومان فروخته اند در حالي كه اين شركت حتي 
دفتر مركزي ندارد. وي با اشاره به يقه سفيدهايي كه 
طي يك سال گذش��ته ده ها ميليارد تومان از بورس 
به جيب زده اند بايد بس��زاي عمل خود برسند، ادامه 
داد: افزايش نرخ بهره بين بانكي و فروش اوراق توسط 
دولت، فروش سهام توس��ط دولت به منظور جبران 
كسري بودجه و ش��ايعه قيمت گذاري دستوري در 
صنعت فوالد، تأييدها و تكذيب هاي پي در پي براي 
عرضه صندوق هاي ATF دولتي، فروش هاي هيجاني 
حقوقي هاي بازار در نماده��اي مختلف و ... از جمله 
مسائلي است كه موجب شد سقوط شاخص بورس رخ 
دهد. الرگاني خاطرنشان كرد: رشد حبابي شاخص، 
علت تشويق روحاني به حضور مردم در بورس بدون 
هيچ گونه آموزش، گرانفروش��ي سهام، فروش سهام 
كاغذي از ديگر مسائل مرتبط با موضوع مذكور است.

درباره كتاب »بازار دارايي ها
در دهه 90 شمسي«

بازار دارايي ها در ايران دهه 9۰ شمسي پرتالطم بوده 
است؛ غير از تحريم، قيمت نفت و كرونا كه متغيرهاي 
تاثيرگذار بر اين بازار بوده اند، حضور گسترده مردم 
در اين بازار هم تغييرات اساس��ي در ساختار آن به 
وجود آورده است. كتاب »بازار دارايي ها در دهه 9۰ 
شمسي: دفتر اول بازار اوراق بهادار« ويراستار حسين 
عبده تبريزي توسط نشر ني در ۳۳۳ صفحه منتشر 
شده است. اين كتاب متن نوشتاري ۱6 سخنراني 
در مورد بازار سهام، شبكه كارگزاري، بازار اوراق با 
درآمد ثابت، ارزشيابي سهام، اعتبارسنجي ناشران 
و ادغام و تملك در بازار س��رمايه ايران در اين دهه 
اس��ت. س��خنرانان اين نشس��ت ها كه استادان، 
مديران و فع��االن بازار س��رمايه اند، در ارايه هاي 
خود كوشيده اند به تحوالت و چالش هاي اين بازار 
اشاره كنند، دليل اصلي تغيير ساختار را توضيح 
دهند و راه حل هايي براي برون رفت از مش��كالت 
آن بيابند. مقاله هاي اين كتاب بخش��ي از مطالب 
ارايه شده در كالس آموزش مالي ويراستار است؛ 
البته در آن كالس غير از بررسي بازار اوراق بهادار 
بازار ساير دارايي ها نيز مطالعه و تحليل شده است.

كالهبرداران بورسي
شناسايي مي شوند

غالمرضا مرحبا، س��خنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجل��س در مورد طرح تحقيق و تفحص از س��ازمان 
بورس كه روز گذش��ته در مجلس به تصويب رسيد، 
گفت: اين طرح امروز در صحن اصلي مجلس تصويب 
شد و كارهاي مقدماتي آن انجام مي شود و تا زماني كه 
تبديل به قانون شود ظرف يكي دو هفته آينده تحقيق 
و تفحص از كل بازار سرمايه شامل سازمان بورس اوراق 
بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس انرژي 
و بورس كاال انجام خواهد شد. وي در در پاسخ به اين 
سوال كه در مورد دستگاه هاي ماينر كه در بورس تهران 
كشف شد، هم تحقيق مي كنيد، گفت: بحث رمزارزها 
به صورت جداگانه بررسي مي شود، در مورد استخراج 
رمزارزها دنبال اين هستيم كه قانون گذاري كنيم كه 
اس��تخراج رمزارزها چگونه تبديل به قانون شود و آن 
بحث جداگانه اي است.  سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس در مورد محورهاي تحقيق و تفحص از سازمان 
بورس گفت: بر اس��اس آنچه در جلسه علني مجلس 
قرائت شد، يكي از موارد مهم اين است كه چرا شاخص 
بورس تهران سال گذشته از ۲ ميليون واحد هم فراتر 
رفت، اما بعد از آن بيش از ۳۰ درصد سقوط كرد و در 
اين سقوط به ارزش ۷۰ ميليارد دالر سرمايه مردم آب 
شد. مرحبا همچنين گفت: يكي از موارد اينگونه است 
كه يك ش��ركت كاغذي  )صوري( با س��رمايه اسمي 
۲۰۰ ميليارد توماني در بورس ثبت ش��د و سهام اين 
ش��ركت كاغذي كه حتي دفتر مركزي هم ندارد، در 
بورس تهران به قيمت ۳۲۰۰ ميليارد تومان به مردم 
فروخته شد و دارندگان اين سهام، االن كاغذي بيش 
در دس��ت ندارند و دچار زيان فراوان شدند. وي اين را 
هم گفت: يكي ديگر از موارد براي تحقيق و تفحص اين 
است كه بر اساس چه پشتوانه كارشناسي سال گذشته 
رييس جمهور وقت از م��ردم دعوت كرد و ميليون ها 
نفر به بورس آمدند و بعد از آن سرمايه هاي آنها از بين 
رفت. به گفته اين نماينده مجلس گزارش هاي مالي 
بورس، گردش مالي، ميزان ماليات، حق كارگزاري ها 
به چه ميزان اس��ت و درآمدهاي حاصل از معامالت 
سال گذشته در كجا سرمايه گذاري شده، همچنين 
شركت هاي حقوقي بزرگ سال گذشته چقدر درآمد 
كسب كردند. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
همچنين گفت: يكي ديگ��ر از محورهاي تحقيق و 
تفحص اين اس��ت كه برخي ش��ركت هاي حقوقي 
بزرگ سال گذشته بر اساس اطالعات نهاني قبل از 
ريزش بازار از بازار خارج شدند و سود كالني به جيب 
زدند و مي خواهيم بدانيم اين اطالعات چگونه به آنها 
رسيده است. وي در مورد زيان ۳۰ درصدي خريداران 
پااليش يكم از دولت گفت: موارد متعددي در تحقيق 
و تفحص بررسي مي شود كه فعال برخي از مصاديق را 
اعالم كرده ايم. به گفته مرحبا اعضاي هيات تحقيق 
و تفحص از سازمان بورس ۱۷ نفرند كه بعد از نهايي 

شدن اين طرح كارشان را شروع مي كنند.

چوب خط بورس
در شهرداري پر شده است

شركت بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطالعيه اي 
در خصوص نحوه افش��اي نتيج��ه آراي صادره در 
كميسيون ماده صد ش��هرداري پيرامون عوارض 
و جرايم س��اختماني س��اختمان س��عادت آباد در 
صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه منتهي 

به ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ اعالم كرد: 
 ۱. بابت جرايم مرتبط با توسعه ۵۲۲۵.۲۷ متر مربع 
بناي تجاري و مش��اعات مربوط در طبقات كه زائد 
بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني مي باشد بر 
اساس آراي كميسيون ماده صد شهرداري و ديوان 
عدالت اداري و ابالغيه سازمان بورس مبلغ ۱۷9۴ 
ميليارد ري��ال در يادداش��ت ۱۰ صورت هاي مالي 
)دارايي ثابت مشهود( به بهاي تمام شده زمين اضافه 

و بدهي مربوطه در يادداشت ۲۳ افشا شده است.
 ۲. باب��ت جرايم مرتبط با ۵۴6.۱۳ واحد كس��ري 
پاركينگ تجاري بر اساس آراي كميسيون ماده صد 
ش��هرداري و ديوان عدالت اداري و ابالغيه سازمان 
بورس مبلغ ۳۰6۵ ميليارد ريال در يادداشت ۲-۱-

۳۰ به عنوان بدهي احتمالي افشا شده است.
 ۳. بابت جرايم مربوط به تغيير كاربري، عوارض 
ديواني كس��ري پاركين��گ، توس��عه تجاري و 
ع��وارض ايمني و ريلي طبق نامه ش��هرداري به 
شماره ۵۰۲/6۰/۴۰986۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به 
مبلغ ۴9۷۴ ميليارد ريال در يادداشت ۳۰-۲-۲ 

به عنوان بدهي احتمالي افشا شده است.

رفع مشكل توزيع سود 
شركت هاي بورسي از طريق سجام

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به 
توزيع سود نقدي ش��ركت ها از طريق سامانه سجام 
اش��اره كرد و گف��ت: پيرو مذاكراتي كه در جلس��ه با 
رييس كميس��يون اصل 9۰ مجلس شوراي اسالمي 
صورت گرفت، توزيع س��ود نقدي شركت ها از طريق 
سامانه جامع اطالعات مش��تريان )سجام( با اولويت 
باال در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت. وي افزود: پيرو 
همين موضوع در آينده نزديك مشكالت توزيع سود 
شركت هاي بورس��ي از طريق سامانه جامع اطالعات 

مشتريان )سجام( به طور كامل مرتفع خواهد شد.

»تعادل«داليلرشداخيربازارسرمايهرابررسيميكند

خوش بيني دستوري به بورس!

روند رو به باالي شاخص كل بورس
كل بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته سه ش��نبه، 
۱۱ آبان ماه با ۱۴ هزار و 66۵ واحد افزايش در جايگاه يك 
 ميليون و ۳۷6 ه��زار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين 
روز بيش از چهار ميليارد و ۳۲۴ ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۳۳ هزار و ۵6۴ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با سه هزار و ۵۲۳ 
واحد افزايش به ۳66 هزار و 6۲۷ واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( با ۲هزار و ۲۲۰ واحد رشد به ۲۳۱ هزار و ۵۵ واحد 
رسيد. ش��اخص بازار اول ۱۵ هزار و ۴۴۴ واحد و شاخص 
بازار دوم ۱۴ هزار و ۷۵۱ واحد افزايش داشتند. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه »فلزات 
اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »مواد و محصوالت 
دارويي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»فرآورده هاي نفتي« و »انبوه سازي، امالك و مستغالت« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »نوري«، »بركت« و 
»سمگا« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به »غزر«، 
»فرابورس« و »شبندر« معطوف بود. عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، شركت فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با يك هزار و 9۷9 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با يك هزار و ۲۵۱ واحد، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر« با 8۴۰ واحد، پتروشيمي پرديس با نماد 
»ش��پديس« با 8۰۴ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي« با ۷۰۰ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« 
با 6۲۷ واحد و ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۵۲8 واحد، 

تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت« با ۱۲۱ واحد، آسان پرداخت پرشين 
با نماد »آپ« با 6۵ واحد، آهنگري تراكتورس��ازي ايران با 
نماد »خاهن« با 6۱ واحد، آلومينيوم ايران با نماد »فايرا« با 
۵۵ واحد، بيمه پارسيان با نماد »پارسان« با ۵۱ واحد، گروه 
صنعتي ملي با نماد»وملي« با ۴8 واحد و فروش��گاه هاي 
زنجي��ره اي افق كوروش با نماد »افق« با ۴8 واحد، با تاثير 
منفي بر شاخص بورس همراه شدند. برپايه اين گزارش، 
در چهارمين روز كاري هفته گ��روه دارويي بركت با نماد 
»بركت«، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، فوالد 

مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، پارس فوالد سبزوار با نماد 
»فسبزوار«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، معدني 
دماوند با نماد »كدما« و آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه يك  ميليارد و 9۳ هزار برگه سهم 

به ارزش ۲ هزار و 6۴۴ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس صعودي شد
طي روز سه شنبه ش��اخص فرابورس بيش از ۱۴۱ واحد 

افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱9 هزار و ۵۴۲ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار ۲ ميليارد و ۴۰ ميليون برگه سهم 
به ارزش ۱8 هزار و ۲۵۱ ميليارد ريال داد و ستد شد.در اين 
روز شركت پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، فرابورس ايران با 
نماد »فرابورس«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »شگويا«،  سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد 
»ذوب«، توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا« و پتروشيمي جم 
با نماد »شجم« تاثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنين گروه س��رمايه گذاري مي��راث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، بيمه تجارت نو با نماد 
»بنو«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، ريل پرداز 
نوآفرين با نماد »حآفرين«، داروسازي سبحان انكولوژي 
با نماد »دس��انكو« و داروس��ازي كاس��پين تامين با نماد 
»كاسپين« با تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

    سهام عدالت افزايشي شد
در پايان معامالت اين روز بازار سهام، ارزش سهام عدالت 
درمقايسه با روز گذشته، ١.٣درصد افزايش يافت و ارزش 
سبد ۵۳۲هزار توماني، يك ميليون توماني و ۴٩٢هزار 
توماني س��هام عدالت به ترتيب ١٣ ميليون و ۵6هزار 
تومان، ٢۴ ميليون و ۵٩٢ه��زار تومان و ١٢ ميليون و 
١٠٢هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
6٠درصد قابل فروش س��بد ۵۳۲هزار توماني س��هام 

عدالت به ٧ ميليون و ٨٣٣هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
پارلمان ش��هري پايتخت ديروز ي��ك فوريت »طرح 
س��ند سياس��ت هاي حاكم بر تدوين برنامه و بودجه 
سال ۱۴۰۱« را تصويب كردند. بررسي اين سند اما با 
حاشيه هايي از جمله اختالف بر سر چيستي محتواي 
اين سند همراه شد. اينكه در اين سند ديدگاه هاي بسيار 
كلي مطرح شده كه بيشتر شبيه راهبرد و رهنمود است 
تا شبيه سياست هاي اجرايي براي بودجه سال آتي شهر 
تهران. مساله استفاده از شعار انتخاباتي شهردار مبني 
بر »تهران، كالنشهر الگوي جهان اسالم« در اين سند 
نيز محل مناقشه بود كه در نهايت، اعضاي شوراي شهر 
به جاي حذف اين عبارت، به حذف كلمه »شعار« راي 
دادند.در جلسه ديروز شوراي شهر، محمد آخوندي، 
با اش��اره به به اولويت هاي مطرح ش��ده در اين سند 
گفت: ارتقاء مشاركت هاي اجتماعي، زيست پذيري 
شهر، عدالت شهري، تحقق شهري پيشرفته با هويت 
ايران��ي - اس��المي، ارتقاء فرهنگ زندگي ش��هري، 
خانواده محوري، ايجاد قرارگاه ساماندهي آسيب هاي 
اجتماعي با كمك ساير دس��تگاه ها، مطلوب سازي 
حمل و نقل عمومي با اتكا بر نوسازي وسايل حمل و 
نقل، به روزرساني طرح جامع حمل و نقل TOD، حل 
مشكل كسري پاركينگ و توسعه حمل و نقل پاك از 

جمله سياست هايي از سند پيش رو است. 
ريي��س كميس��يون برنام��ه و بودج��ه ش��وراي 
 ش��هر ته��ران اف��زود: توس��عه بوس��تان ها، توجه به 
جم��ع آوري آب هاي س��طحي، اليروبي مس��يل ها، 
گسترش خدمات مكانيزه، امكان سنجي آرامستان هاي 
محلي، مديريت بح��ران، افزايش ت��اب آوري تهران 
بر اس��اس اصول پدافند غير عام��ل، صيانت از باغات، 
س��اماندهي سيما و منظر ش��هري بر اساس معماري 
ايراني – اس��المي، هوشمندس��ازي و شفافيت، نظام 
مندي امالك و مولد سازي، اتمام پروژه هاي نيمه تمام و 
جذب بخش خصوصي براي اعتبار پروژه هاي نيمه تمام 
و پروژه هاي جديد از سياست هاي اصلي اين سند است 
كه با رعايت صرفه جويي، توجه به شرايط اقتصادي و 
بخشنامه هاي كشوري و برنامه سوم توسعه شهر تهران 
عملياتي مي شود تا شهرداري تهران بتواند حداكثر تا ۳۰ 

ديماه اليحه بودجه را به شوراي شهر بياورد. 

    توضيحات تكميلي درباره چيستي سند
در ادامه ميثم مظفر عضو ديگر شوراي شهر تهران 
درباره اين س��ند توضيحات تكميلي را ارايه كرد و 

گفت: ايجاد آرامش در ش��هر و مكاني براي آرامش 
خانواده موضوعي اس��ت كه در اين سند بايد مورد 
توجه قرار گيرد. مشاركت فراگير شهروندان و ذي 
نفعان براي تحقق رش��د اجتماعي پايدار مورد نظر 
است. موضوع عدالت شهري در منظومه حكمراني 

اسالمي مد نظر است. 
در بند ج اين سند ده مورد كلي به عنوان رويكردهاي 
كلي در نظر است كه شامل فرصت ايجاد رشد برابر، 
حفظ كرامت انس��اني ش��هروندان در شهر، تقويت 
فرهنگ جهادي و بازآفريني اعتماد عمومي، حكمراني 
مشاركتي و دخيل كردن مردم در اداره شهر، رويكرد 
هوشمندسازي و ش��فافيت در همه عرصه ها، فساد 
س��تيزي و رفع تعارض منافع، ارتقاي كيفيت كالبد 
و زيرس��اخت هاي شهري، توانمندس��ازي و كاهش 
آسيب هاي اجتماعي، ارتقاي فرهنگ رفتاري و حس 
تعلق خاطر به شهر و ارتقاي نظام مديريت سازماني از 

موارد مندرج در بند ج اين طرح است. 

    بي توجهي به سالمت و عمران
سوده نجفي پس از قرائت گزارش كميسيون بودجه 
در تذكر به طرح ارايه ش��ده گفت: موضوع سالمت در 
اين سند مغفول مانده و به طور كلي ديده شده است. 

سيد محمد آقاميري نيز درباره حوزه منابع انساني و 

عمراني تذكر داد و گفت: در بندهاي شش گانه اين سند 
حوزه منابع انساني و عمران ديده نشده است. با توجه 
به اينكه پروژه هاي نيمه تمام زيادي داريم اما به حوزه 
عمران توجه كافي نش��ده است. سيد جعفر تشكري 
هاشمي با اش��اره به مباني اين س��ند گفت: مطالب 
بايد مربوط به ساختارهاي شهرداري باشد يا مبناي 
ماموريت ها باشد. اين الگو به طور كامل در اين سند اجرا 
نشده و نه منطبق بر ساختار شهرداري است و نه منطبق 

بر ماموريت هاي آن و بايد آن را تعيين تكليف كنيم. 

    حاشيه هاي تصويب سياست هاي بودجه
تصويب طرح سند سياس��ت هاي حاكم بر تدوين 
برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه ديروز شوراي 
ش��هر تهران با حاش��يه هايي همراه بود. حاشيه و 
اختالفات��ي كه در جريان بررس��ي سياس��ت هاي 
بودجه ۱۴۰۱ مشخص ش��د، مربوط به اين بود كه 
اعضاي قديمي اين طرح را »راهبرد« مي دانستند 
و اعضاي جوان آن را »سياست« قلمداد مي كردند. 
ناصر امان��ي جدي ترين منتقد اين ط��رح بود. او با 
بيان اينكه چش��م انداز، راهبرد، اهداف و برنامه ها 
سلسله موضوعات مهم در بحث برنامه ريزي هستند، 
گفت: اين سند منشوري از چشم اندازها، راهبردها، 
هدف ها و برنامه ها است اما تعداد كمي سياست در 
آن ديده شده است. لذا اصال معنا ندارد اسم اين سند 

را ما سياست بگذاريم. 
من سياست را از برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران 
براي شما تعريف مي كنم. اماني ادامه داد: اين برنامه 
مي گويد سياست؛ اصول و قواعد باثبات و مرتبي هستند 
كه ذيل راهبردها قرار گرفته و چارچوب و نظام فكري 
و اجرايي سازمان شهرداري تهران را مشخص مي كند. 
اين مي شود تعريف سياست. معناي آن چيست؟ سال 
آينده ما چقدر بودجه داريم؟ امس��ال نزديك به ۵۰ 
هزار ميليارد تومان بوده و احتماال سال آينده ۷۵ يا ۸۰ 
هزار ميليارد تومان است. ما به عنوان شوراي شهر بايد 
سياستي تعريف كنيم حول محور شهرداري با نيازهاي 
فراوان و منابع محدود. او گفت: اگر شما قرار بود برنامه 
تنظيم كنيد كه ما برنامه دوم و سوم را داريم. ديگر الزم 
نبود اينجا تكرار بشود. اگر قرار بود سياست تعيين كنيد، 
بياييد بگوييد شهرداري تهران منابع محدودي دارد و 
سال آينده فالن پروژه هاي نيمه تمام بايد در اولويت 

گذاشته شود، اين مي شود سياست. 

    شعار انتخاباتي زاكاني بر تارك سند شورا
اين عضو شورا اضافه كرد: اش��اره شده تحقق شعار 
تهران، كالنشهر الگوي جهان اسالم. شعار انتخاباتي 
ش��هردار تهران را در ب��االي برنامه سياس��ت هاي 
بودجه اي سال ۱۴۰۱ گذاشتيم. ما شورا هستيم نه 
شهرداري. ما بايد سياس��ت اجرايي براي شهرداري 
تهران تعريف كنيم كه فردا بتوانيم در كميسيون ها و 
در صحن بگوييم چرا در اليحه بودجه اين سياست 
رعايت نش��ده اس��ت. ما ۸۰۰ محله محروم در شهر 
تهران داريم. س��هم محالت محروم در بودجه سال 
۱۴۰۱ را در سياس��ت هايمان تعيي��ن كني��م؛ اين 
مي شود سياست.  اماني گفت: نمي خواهم زحمات 
دوس��تان را ناديده بگيرم. س��ند خوبي تنظيم شده 
است، اما اين سند، س��ند سياست نيست. اين سند 
هم چشم انداز، راهبرد، هدف و برنامه است. چه كسي 
مي خواهد اين ملغمه را كنترل و رعايت كند. اگر قرار 

است برنامه باشد، اينها ديده نشده است. 

    توصيه به شهردار 
اماني به ش��هردار توصيه كرد: شهردار در سال ۱۴۰۱ 
اولويت اش را رس��يدگي به درون ش��هرداري تهران 
بگذارد. اگر عدالت را در درون ش��هرداري تهران اجرا 
كرديد مي توانيد در شهر هم اجرا كنيد. پرسنل ناراضي 
هستند. دريافتي پرسنل كفاف زندگي شان را نمي دهد. 
بستر فساد در شهرداري گسترش پيدا كرده است. اين 
موضوعات سياست ش��ود. مباحث مهم حوزه فني و 
عمراني را در اين سند در قالب فقط يك بند نشان دهيد، 
در حوزه س��رمايه گذاري و غيره. اگر قرار است برنامه 
اعالم كنيد، در حوزه شهر دوس��تدار كودك، ترويج 
فرهنگ ايثار و ش��هادت، رضايت شهروندان، ارتقاي 
كيفيت زندگي شهري محالت محروم، ارايه كنيد، اين 

موضوعات سياست است. 
او تاكي��د كرد كه بايد سياس��ت هاي ال��زام آور كّمي 
)درصدي و عددي( مشخص شده و شهرداري موظف 

به اجراي آن بر اساس بودجه سال آينده باشد. 

    سياست اجرايي يا سياست كلي؟
در ادامه بررسي اين طرح ميثم مظفر كه از طراحان 
اصلي س��ند بوده در واكنش ب��ه صحبت هاي اماني 
گفت: تعجب مي كن��م از آقاي امان��ي كه در محل 
خودش��ان كه در كميسيون است س��كوت مطلق 
مي كنن��د و به بند ال��ف ايراد مي گيرن��د و تاكيدي 
داشتند كه اولويت به پروژه هاي نيمه تمام داده شود 
كه قيد شد و هيچ نكته ديگري نگفتند. ايشان به آيات 
قرآن اشاره مي كنند و در راستاي اتمام حجت ديني 
سخنراني قرايي مي كنند كه به نظر من جاي آن در 
فضاي كارشناسي اين بود كه به جاي آن از نقطه نظر 
كارشناسي ايش��ان استفاده كنيم.  مظفر همچنين 
در واكنش به صحبت هاي تشكري گفت كه تخفيف 
دادن اين سند به رهنمود درست نيست و گفت: ما 
سياست هاي كلي نوشتيم و نه سياست اجرايي و در 

سياست كلي به چشم انداز اشاره نمي شود. 

   آستانه تحمل خود را باال ببريد
اماني در واكنش به صحبت هاي مظفر گفت: دوستان 
آستانه تحمل خود را باال ببرند. من با ۴۰ سال سابقه 
اجراي��ي به عنوان يك انس��ان معمولي در جلس��ات 
مي نشينم. به من نگوييد كه سكوت مطلق كرد. آقاي 
فروزنده حداقل شاهد است و اولين ايرادي كه گرفتم 
اين بود كه اينها سياست نيست، راهبرد و هدف است 
و به خاطر آوريد كه من حرفم را در كميسيون گفتم. 

امان��ي تاكيد ك��رد: گفته ش��ده »ايجاد ق��رارگاه 
ساماندهي آس��يب هاي اجتماعي.« اين يعني اگر 
در تهران هر آس��يبي ديده ش��د، ش��هردار تهران 
بايد پاسخگو باش��د در حالي كه وظيفه صفر تا صد 
ساماندهي آسيب ها در چارچوب وظايف شهرداري 

نيست و كار اضافه مي خواهيد انجام بدهيد. 

    چمران: با كنايه حرف نزنيد
در ادامه چمران گفت كه به آقاي اماني حق مي دهم و 
نبايد با كنايه حرف بزنيد و اگر كسي قشنگ صحبت 
مي كند حسن اوس��ت نه اينكه بگوييم چرا اينگونه 

صحبت مي كنيد. 
چمران گفت: بايد بر پروژه ه��اي نيمه تمام تاكيد 
بيشتري ش��ود و در اولويت هاي باالتري قرار گيرد. 
او همچنين با اش��اره به ش��عاري كه در ابتداي اين 
سند با عنوان تهران كالنشهر الگوي جهان اسالم، 
شهرداري را موظف به اجراي برنامه ها مي كند گفت: 
با حذف ش��عار انتخاباتي موافقم و شعار انتخاباتي 
از مسائل اساس��ي و اصولي ما است و چون ممكن 
اس��ت عده ديگري ايراد بگيرند براي حذف آن راي 
بگيريم. پيشنهاد داد كه براي حذف شعار ذكر شده 
در ابتداي طرح راي گيري شود و گفت: تحقق شعار 
نيازي ندارد و ضرورتي ندارد كه ش��عار را بگذاريم 
و آن را به عنوان يكي از مس��ائل و نه ش��عار مطرح 
كنيم. سوده نجفي در واكنش گفت: اگر قرار است 
شعاري بگذاريم ش��عار ائتالف باشد كه چمران در 
واكنش گفت: از شعار و ائتالف و انتخابات بايد فاصله 
بگيريم چرا كه مساله عملياتي است و بودجه نويسي 
است. مهدي عباسي پيشنهاد داد تا شعار و عبارت 
الگوي تهران كالنشهر جهان اسالم حذف شود كه 
با ۶ موافق به تصويب نرس��يد. چمران نيز پيشنهاد 
داد كه بحث ش��عار آن برداشته ش��ود. صادقي نيز 
پيشنهاد داد كه شعار به چش��م انداز تغيير يابد كه 
چمران گفت اين چشم انداز نيست. در نهايت كلمه 

شعار از اين سند برداشته شد.
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واكنش به انتصاب دستيار ويژه 
شهردار در حوزه شعر فارسي

عليرضا زاكاني، شهردار تهران در حكمي مرتضي اميري 
اسفندقه را به عنوان دستيار ويژه خود در حوزه ادبيات و 
شعر فارسي منصوب كرد.به گزارش ايلنا، در متن حكم 
اسفندقه آمده است: نظر به شايستگي و سوابق ارزشمند 
جناب عالي با موجب اين حكم به مدت يك سال به سمت 
دس��تيار ويژه در حوزه ادبيات و شعر فارسي منصوب 
مي شويد.اميد است با استعانت از پروردگار يكتا و با نگاهي 
نو به ظرفيت بي بديل شعر مومنانه و انقالبي و شناسايي و 
حمايت از استعدادهاي اين عرصه در محالت و مساجد 
و محافل ديني و هنري، مسير تحقق گفتمان انقالب 
اس��المي هموارتر گردد.اين انتصاب اما واكنش هاي 
پرشماري درپي داشته است. از جمله حبيب كاشاني، 
عضو شوراي شهر تهران ديروز در صحن علني اين شورا 
گفت: در ۲۰ سال گذش��ته با اين حكم آشنا نبوده ام و 
درخواست مي كنم چارتي از شهرداري مشخص شود كه 
در شهردار در چه حوزه هايي مي تواند مشاور داشته باشد.

هشدار »نارنجي«
براي شرايط جوي تهران

اداره كل هواشناس��ي استان تهران نس��بت به وزش باد 
شديد، بارش باران و كاهش قابل مالحظه دما هشدار داد.

به گزارش ايس��نا، اداره كل هواشناسي استان تهران در 
هشدار نارنجي رنگ آورده است: از بعدازظهر چهارشنبه 
تا پنجشنبه )۱۲ و ۱۳ آبان ماه( براي سطح استان تهران 
به ويژه نيمه جنوبي وزش باد شديد گاهي همراه با خيزش 
موقتي گردوخاك، كاهش ديد و كيفيت هوا و سطح استان 
تهران به ويژه بخش هاي شمالي رگبار و رعدوبرق پراكنده 
و تندباد موقتي پيش بيني مي شود.در اين شرايط جوي 
احتمال شكستن درختان فرس��وده، آسيب رسيدن به 
سازه هاي سست و سقوط اجس��ام، احتمال اختالل در 
تردد در جاده هاي كوهستاني وجود دارد بنابراين اداره كل 
هواشناسي استان تهران نسبت به محكم كردن سازه هاي 
موقت و پوشش گلخانه ها، پرهيز از حضور در فضاي باز 
به ويژه براي بيماران تنفسي، افراد سالخورده و كودكان، 
احتياط در كوهنوردي و تردد در جاده هاي كوهستاني 
توصيه مي كند.در ادامه اين هشدار با اشاره به فعاليت سامانه 
بارشي آمده است: از بعدازظهر پنج شنبه )۱۳ آبان ماه( تا 
يكشنبه )۱۶ آبان ماه( بارش باران گاهي همراه با رگبار و 
رعد و برق و وزش باد شديد موقتي، در ارتفاعات مه و بارش 
باران و برف پيش بيني مي ش��ود.از اثرات حاكميت اين 
شرايط جوي به باال آمدن سطح آب رودخانه ها و مسيل ها 
و احتمال س��يالبي ش��دن، آبگرفتگي معابر عمومي، 
لغزندگي و كاهش ديد در جاده هاي كوهستاني و احتمال 
تاخير در پروازها مي توان اشاره كرد بنابراين نسبت به 
پرهيز از كوهنوردي و تردد از مج��اورت رودخانه ها و 
مسيل ها، پرهيز از پرواز هواپيماهاي سبك و گاليدرها و 
احتياط در تردد از جاده هاي كوهستاني توصيه مي شود.

تكذيب امكان ثبت نام
مردان مجرد براي مسكن دولتي

در حالي كه روز دوش��نبه »رستم قاسمي« وزير راه 
و شهرس��ازي در گفت وگو با ايلن��ا از امكان ثبت نام 
مردان مجرد در سامانه ثمن براي ثبت نام در مسكن 
دولتي - جهش توليد مسكن- خبر داده بود، ديروز 
روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي گفته هاي وزير 
را تكذيب كرده اس��ت.وزير راه وشهرسازي در پاسخ 
به اين س��وال ايلنا كه ثبت نام مجردها چه شرايطي 
دارد، تنها به بي��ان اين موضوع كه »تمام مجردهاي 
باالي ۱۸ س��ال مي توانن��د ثبت نام كنن��د« اكتفا 
كرد. اين مصاحبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه 
مديرعامل سازمان بنادر انجام شد و به دليل اينكه حال 
جسمي آقاي وزير مساعد نبود و به سختي مسير را 
طي مي كرد، محافظان وزير اجازه ادامه مصاحبه را 
ندادند.آنگونه كه خبرگ��زاري ايلنا گزارش كرده، به 
دنبال بداخالقي و انتشار غيرحرفه اي اطالعيه روابط 
عمومي اين وزراتخانه مبن��ي بر اينكه محتواي اين 
مصاحبه  صحت نداشته، اين خبرگزاري فايل صوتي 
اين مصاحبه را منتشر مي كند.اين رفتار روابط عمومي 
وزارت راه و شهرس��ازي نشان دهنده اين است كه يا 
وزير راه و شهرسازي در جريان جزئيات طرح نيست 
چراكه گفته مي شود آقاي قاسمي به دليل بيماري 
در تمام جلسات اين وزارتخانه حضور ندارد يا اينكه 
روابط عمومي اين وزارتخانه هماهنگي هاي الزم را با 
آقاي وزير نداش��ته است.به گزارش مهر، وزارت راه و 
شهرسازي اعالم كرد: بر اساس تبصره يك ماده يك 
آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن، زنان خود سرپرست مشروط به داشتن 
حداقل ۳۵ سال سن، نخبگان علمي با معرفي بنياد 
ملي نخبگان كشور و افراد معلول جسمي، حركتي 
با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفي سازمان 
بهزيستي كشور بدون مالك عمل وضعيت تأهل آنها 
هم مي توانند در طرح جهش توليد مسكن شركت 
كنند و محدوديتي براي مجرد بودن آنها وجود ندارد.
همچنين قانون براي سرپرستان خانواده، محدوديت 
سني نگذاشته است چرا كه اين افراد سرپرست خانوار 
تعريف مي شوند و براي قانونگذار متأهل يا سرپرست 
خانوار بودن مالك اس��ت.يادآوري مي شود، زنان و 
مردان سرپرست خانوار كه به دليل متاركه به صورت 
مجردي زندگي مي كنند و سرپرست فرزندان خود 
هس��تند خانوار تلقي مي ش��وند و بدون مالك سن 
مي توانند ثبت نام كنند.بنا ب��ر اين گزارش، در حال 
حاضر تغييري در ش��رايط مجردها براي ثبت نام در 
طرح هاي مسكني ايجاد نشده است و پيشنهاد امكان 
ثبت نام مجردها در طرح جهش توليد مسكن به شرط 
تأهل در زمان تحويل واحد مسكوني در دست پيگيري 
اس��ت. بر اس��اس ماده يك ايين نامه اجرايي قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، »فاقدين 
مسكن« شامل افراد سرپرست خانواري مي شود كه 
خود و افراد تحت تكفل آن��ان از تاريخ اول فروردين 
۱۳۸۴ )تاريخ اجراي قانون برنامه چهارم توسعه( فاقد 
زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ ۲۲ 
بهمن ۱۳۵۷ از هيچيك از امكانات دولتي يا امكانات 
نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن 
شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيالت يارانه اي 
خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند.

هشدار درباره كريدور ترانزيتي 
ترانس افغان

عليرغم آنك��ه بزرگ ترين مزيت ترانزيت��ي ايران، 
راه اندازي كريدور شمال-جنوب است اما به داليل 
متعدد اين كريدور هنوز فعال نشده و توسط برخي 
كش��ورها با راه اندازي كريدورهاي م��وازي در حال 
دورزده شدن است. به گزارش مهر، فروپاشي اتحاد 
جماهير شوروي س��ابق و ايجاد اتحاديه كشورهاي 
همسود )مشترك المنافع( در شرق درياي خزر كه به 
اختصار CIS ناميده مي شود در ۳ دهه اخير به يكي از 
مزيت هاي ترانزيتي ايران تبديل شده است. اتحاديه 
CIS پنجره فرصت هاي اقتصادي زيادي را نيز به روي 
ايران گشود، اما آن طور كه انتظار مي رفت از بخش 
مهمي از اين فرصت ها استفاده نشد. بخش مهمي 
از كش��ورهاي حوزه CIS محصور در خشكي يا لند 
الك هستند كه فصل مشترك آنها، عدم دسترسي 
به آب هاي آزاد است. اتفاقي كه سبب شده تا تجارت 
اين كشورها با محدوديت مواجه شده و رشد اقتصادي 
آنها از حدود مشخصي فراتر نرود.در اين بين بهترين 
جغرافياي واسط براي اتصال كشورهاي مذكور به 
آب هاي آزاد، علي الخصوص كش��ورهاي واقع در 
ش��رق درياي خزر، ايران بود.اين در حالي است كه 
كش��ورهاي محصور در خش��كي ياد شده در سال 
۲۰۱۹ حجم تج��اري در حدود ۲۰۰ ميليارد دالر 
داشته اند كه از اين بين ۹۰ ميليارد دالر آن واردات 

و بالغ بر ۱۰۸ ميليارد دالر صادرات بوده است.
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۲۳. حمید گلکار ۲4. علی اصغر نادری ۲5. فاطمه خادم نحوی ۲۶. سعید مهربان ۲7. لطف اهلل جمشیدی ۲۸. بی بی فاطمه سیادت ۲9.همت اهلل فهیمی 
۳0.فرح افشار ۳۱.جعفر رمضانی ۳۲. زهرا محسن جاوید ۳۳. محمد فاضلی ۳4. عبدالرضا تسلیمی ۳5. فاطمه شعبانی ۳۶. مهدی توزین ۳7. شما الهى 
۳۸. هاجر اشکان ۳9. محمد اسماعیلی اربتی 40. محمود نوری 4۱. مجتبی ریحانی 4۲. مجید شقلی کناری 4۳. محمدرضا نامی 44. طاهره دوخت غفاری 
مومنه 45. رمضان کریمی 4۶. راستین محمد نژاد فرد 47. اسماعیل بیات 4۸. سید محمد موسوی 49. قربان احمدی 50. احمد پروانی 5۱. فاطمه رجبی 
جعفر آبادی 5۲.خالد پایدار 5۳. مینو باس�تانی 54. فاطمه رنگچی 55. كاظم عالمی 5۶.رضا بابای�ی رودبارکی 57. مجید اعرابی 5۸. زهرا آزادیان 59. 
محمدعلی رضایی ۶0. فاطمه بابایی ۶۱. حمید طوسی ۶۲. عفت با قرى ۶۳. سیده حنانه حسینی ۶4. عبای خدای کناری ۶5. قربان بخشی صوفیانی ۶۶. 
ناصر شهریاری۶7.الهام مهرآبادی ۶۸. اسفندیار رمضانی ۶9. اسماعیل محسنی کالگر 70. پرویز شاعقی 7۱. علیرضا شیخ علیزاده 7۲. سکینه توکلی 
7۳.محمد قدیمی خو 74.نورگل قلی زاده 75. س�یما روشن7۶.رمضان حیدری 77. عبد العظیم ش�راغعلی 7۸. تمنا رشیدی 79. ابولقاسم محمدیان 
۸0. ایمان کریم پور ۸۱. محمدعلی کیانی پور ۸۲. دنیا رش�یدی ۸۳. رضا کاری ۸4. محمد پارس�ا مجیدی ۸5. محمد رضا نامی ۸۶. احد شیری ۸7. زهرا 
رس�تمی ۸۸. پروین ریاضی رفعت ۸9. فاطمه نیک بین 90.نرگس مجری ساز طوسی 9۱. آذرنوش صفایی 9۲.جعفر قنادزاده 9۳. الهام مرتضوی تبریزی 
94. هوش�نگ فرهمند 95. کو کب نصیری9۶.حامد توسلی 97. خلیل کریمی نسب 9۸، کیوان فضلي 99. الهام محمدی ۱00.فاطمه قلی نژاد عمران ۱0۱. 
پاره دهقان ۱0۲. محمد جواد متکلم ۱0۳. سیانک چیتگر ۱04.حامد نورعلی زاده کشتلی ۱05. بهاره رمضانی ۱0۶. عباس قنبری ۱07. نسرین دابویی ۱0۸. 
اسماعیل ابراهیم زرگر ۱09. شاهرخ اخباری ۱۱0. علی اصغر بداخشان ۱۱۱. سید عیسی حسینی ۱۱۲. فیروز معظمی ۱۱۳. سینا بهزادی ۱۱4. کریم یزدانی 
۱۱5. مسنود بهرامی فریدونی ۱۱۶. مهران نجف زاده ۱۱7.حسین کریم پور ۱۱۸. محمد جواد میرزایی فر ۱۱9. قاسم علی نریمانی کناری ۱۲0. فیروزه فیروزی 
۱۲۱. حمیدرضا خلیقی ۱۲۲. سکینه توکلی ۱۲۳. محمد پارسا مجیدی ۱۲4.علی اسالمی ۱۲5. علیرضا کاظمی نجف ابادی ۱۲۶. مریم خانی ۱۲7. در سادات 
حسینی نامور ۱۲۸. مهدی ثابتی ۱۲9. سهیال ابراهیمی وسطی کالیی ۱۳0. علیرضا طالشی صالحانی ۱۳۱. جعفر قنادزاده ۱۳۲. مینو باستانی ۱۳۳. فوزیه 
شیری ۱۳4. محمد دانش ۱۳5. حسین سربازی اس�فند آباد ۱۳۶. عباسعلی تمدتی کناری ۱۳7. سامیرا فردی طهرانی ۱۳۸. محمدعلی جلیلیان طبری 
۱۳9.الهه دولتی ۱40.حاجیه معصومه مش�کور ۱4۱.محسن طالبی ۱4۲. سید محمدرضا عزیزی کناری ۱4۳.فاطمه خادم نحوي۱44.محدثه نجیمى ۱45. 
پورنگ دانش ۱4۶. محمد امیری عراقی ۱47. س�ید عباس قوامی همدانی ۱4۸. مس�عود فرجی ۱49. رضا شیری ۱50. امیر وجكاني ۱5۱. غالمعلی سیفان 
۱5۲. سارا خلج ۱5۳. زهره عنایتی ۱54.مهرداد شمس فرد ۱55. فریبا مهمانی ۱5۶. بابک کالنتری ۱57. محمد مهدی سامانی ۱5۸.عباسعلی عطار ۱59. 
لیال وردی ۱۶0. علیرضا مصطفی زاده ۱۶۱.عذرا شهراز ۱۶۲. ابولفضل محمودی ۱۶۳.حجت اهلل امیر سلیمانی ۱۶4. فرهاد نادعلی ۱۶5.سازمان جنگل ها و 
مراتع کشور ۱۶۶.حسن یوسفیان ۱۶7. ألشدت شهبازی ۱۶۸. عیسی محمودی ۱۶9. مینو باستانی ۱70. عباسعلی تمدنی کناری ۱7۱.مجید اعرابی ۱7۲ 
.خلیل کریمی ۳ ۱7. تیمور محمودی ۱74. احترام رس�تگار ۱75. قاسمعلی تریمانی ۱7۶.محمدرضا نوروزی ۱77. مهناز صادق الوعد ۱7۸. فریود رادمند 
۱79.عباس جعفرقلی زاده ۱۸0. الهام منصوری ۱۸۱. پهناز صادقیان ۱۸۲. اش�رف الس�ادات هاشمی ۱۸۳. مژگان فالح پور ۱۸4.بهرنگ بهارستانی ۱۸5.

ارغوان س�ادات جوادی ۱۸۶. پریسا نیک خواه حمزه کالیی ۱۸7. مصطفی سرخ ۱۸۸. امین بهرامی منش ۱۸9.تینا یعقوبی ۱90. کامیار محمود کالبه ۱9۱. 
مسعود عظیمی قنادی کالیی ۱9۲. مجتبی عبداهلل نژاد ۱9۳ .شاهرخ اخباري ۱94. مرتظی محمود پور ۱95. سید محمد موسوی ۱9۶. محمد شمسایی ۱97.
زهرا ماهی ۱9۸.فاطمه رضا س�لطانی ۱99. حسین شاهینی ۲00. احمد نیکزاد ۲0۱. وحید میر نوری ۲0۲. سید اسماعیل حسینی ۲0۳.فریده عالیی ۲04. 
حمیدرضا اسماعیلی ۲05. س�اغر بهادری ۲0۶. علی رضا شعبانی کناری ۲07 .فروردین روشنی نصرت آباد ۲0۸.سید اسحاق حسینی ۲09. سید روسل 
هاشمی شیاد شی ۲۱0. عطا اهلل ناظری۲۱۱.مجید اسدی ۲۱۲. س�هراب نبی پور ۲۱۳. میترا زنجانیان ۲۱4. حامد قدس مفیدی ۲۱5.طناز رضوی ۲۱۶. بذر 
الس�ادات حسینی نامور ۲۱7. خدیجه اسماعیل تبار ۲۱۸. علی اکبر فالح ۲۱9. شمایه عباس لو۲۲0. فریدون شیری ۲۲۱ .خالد پایدار ۲۲۲. افسانه محمد 
پور ربطی ۲۲۳.داود مختاری ۲۲4.الدن منظم عرفانی ۲۲5 حامد کردی ۲۲۶. محمد علي معظمی ۲۲7. محمدرضا محمودی ۲۲۸. حجت اله بابکی ۲۲9. 
فرشاد پورمند آذری ۲۳0. محمد علی عسکری ۲۳۱. رضا منصوری ۲۳۲. مریم ساالرپور ۲۳۳. جواد صالحاني ۲۳4. احمد نیک زاد۲۳5. نعمت فرجی ۲۳۶. 
افسانه عظیمی قادیکالیی ۲۳7. اسماعیل ابراهیم زرگر ۲۳۸ .شهروز بدخشانی ۲۳9. محمد بدخشانی ۲40. خانلر برزگر لب ۲4۱.مر تضی مهر افزا۲4۲. 
زهرا محسنی جاوید ۲4۳. ملوک ابراهیمی ۲44. حسین کیایی ۲45. همایون خواجه نصیری ۲4۶. مریم شیروانی ۲47. رمضان کریمی ۲4۸. فریده اله 
گاهی ۲49. مس�لم اوابی ۲50. مهران نجف زاده مقدم ۲5۱. پر دیا جو کار س�رخرودی ۲5۲. فریدون شیری ۲5۳. حسین مالك ۲54. مریم بربری  ۲55.
محمود صمدی کوچکسرایی ۲5۶. ساشا بهزادی ۲57. علی شهر آبادی ۲5۸. طاهره شهر آبادی ۲59. سازمان تامین اجتماعی ۲۶0. جمشید ساالر پور 
۲۶۱. مهرناز اولیایی ۲۶۲. س�ید مصطفی موسوی ۲۶۳. سحر گرمایی ۲۶4. مجید گل کار ۲۶5. غزاله سلحشور ۲۶۶. فریبا زیاد پور اردبیلی ۲۶7. مهیار 
عظیمی قادیکالیی ۲۶۸. مهناز رستمی ۲۶9. فرشید پور قاسم قادی ۲70 .میشم گودرزیان ۲7۱.رضا حسینعلی بار فروشی ۲7۲، منوچهر واسی بندپی 
۲7۳. مینو خاکسار ۲74. على مستواهری ۲75. محمد اکبری ۲7۶. مسعود بهرامی فریدونی ۲77. علی اسالمی ۲7۸ .حیدر طاهری ۲79. ثریا شعبانی 
۲۸0. کیهان کبیری۲۸۱. اکبر محمد زاده ۲۸۲. کاظم احمدی ۲۸۳. هوتن خواجه نصیری ۲۸4. نازی زنوزی ۲۸5. س�میه سادات ستسینی نیسان ۲۸۶. 
اس�تعد رئیس زاده ۲۸7. فریبا استوار ۲۸۸. محمد مهدی تنظیف ۲۸9 .حس�ین حاجی آقامیر ۲90. محمد دهقانی ۲9۱.مهدی خلیلی ۲9۲. قاسم ملک 
ارا ۲9۳. شهرزاد جوانشیر ۲94. نعمت فرجی ۲95. بهاره رمضانی ۲9۶. زهرا رضایی جوقان ۲97 .محمد مهدی رستمی ۲9۸. مجید مفیدی ۲99. جلیل 
دوروزی ۳00. مریم صادق الوعد ۳0۱ .مهتاب صادق الوعد ۳0۲.هاجر ش�یرویه ۳0۳ .پوریا خس�روی ۳04.حمید فرمانیان ۳05.امیر مضانی ۳0۶.دانیان 

بهرامی فریدونی ۳07.نعمت فرجی ۳0۸. صنم شیردل ۳09 .تستید مهربان
تاریخ انتشار : ۱400/۸/۱۲

مرتضی خواجوی - رئیس ثبت واسنادو امالک شهرستان محمود آباد 

واحد اجرای احکام مدنی دادگس�تری جوانرود در نظر دارد در پرونده اجرای�ی 0000۲۱۶ فی مابین محکوم له خانم 
س�روه عزیزی و محکوم علیهم خانم الویا عزیزی و غیره نس�بت به فروش ماترک مرح�وم محمد صالح عزیزی از 

طریق مزایده اقدام نماید.
مش�خصات اموال بدین شرح می باش�د: ۱_دو قطعه زمین واقع در ناحیه کارگاهی جوانرود الف: قطعه زمین شماره 
۳0 واقع در پالک 54 اصلی س�رخیدر به مس�احت 75 متر مربع از ق�رار هر متر مرب�ع ۶/000/000 ریال کال به ارزش 

4/500/000/000 ریال.
ب : قطعه زمین ناحیه کارگاهی با شماره ۳4 واقع در پالک 54 اصلی سرخیدر به مساحت 5۸ مترمربع از قرار هر متر 

مربع 5/000/000ریال کال به ارزش ۲/900/000/000ریال.
۲_طبقه همکف یک دس�تگاه ساختمان )یک دهنه مغازه( مش�خصات مغازه بدین شرح می باشد: مساحت مغازه 
۶۳/۳۸ متر مربع می باش�د. نازک کاری داخلی،دیوار کاش�ی،کف سرامیک،سقف تایل گچی،درب ورودی شیشه 
سکوریت و دارای انش�عاب آب،برق سه فاز ،گاز و تلفن مستقل و مجزا می باشد ،معادل مبلغ ۲5/000/000/000 ریال 
توسط کارشناس ارزیابی گردیده است. اموال فاقد سند ثبتی می باشد. ۳- سه دانگ یک قطعه زمین کشاورزی آبی 
به مس�احت ۳۱77/۲۸ مترمربع به ارزش 4۲5/000/000ریال توسط کارش�ناس ارزیابی گردیده است اموال توسط 
کارشناس رس�می ارزیابی گردیده و نظریه ارزیاب به طرفین ابالغ و مصون از تعرض مانده است قیمت کارشناسی 

قیمت پایه می باشد برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
4_در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی ش�رکت کنندگان در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از برگزاری 

مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام مدنی جوانرود از امالک فوق بازدید نمایند.
5_افراد ش�رکت کننده باید ۱0 درصد از قیمت پایه را به صورت نقدی یا به ش�ماره حساب سپرده دادگستری واریز 

نموده  باشند تا واجد شرایط در مزایده گردند.
۶_تاریخ مزایده و ش�رکت در آن ۱400/09/0۲ ساعت ۱0 صبح در ش�عبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه جوانرود 

تعیین گردیده است.
7_برنده مزایده می تواند ۱0 درصد مبلغ مورد مزایده را در مجلس پرداخت و مابقی ظرف مدت یکماه واریز نماید در 
صورتی که در مدت مقرر نتواند مابقی مبلغ را واریز نماید ده درصد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به 

نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد شد.

آگهی مزايده نوبت اول

دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود مصطفی حسینی

برگ سبز ،سندقطعی،برگ کمپانی،کارت ماشین،کارت سوخت  
خودرو سواری سایپا SE۱۳۱ به رنگ نوک مدادی با شماره موتور 
504۸4۸4 و شماره شاسی NAS4۱۱۱00D۱۳۳4۳۳5با شماره 
پ�الک ۲94ق4۶ ایران ۱9 به نام فاطمه س�بزی پور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

این سامانه پیامك نمایند. 



كارشناس��ان حوزه رمزارز، به بررسي مشكالت صنعت 
اس��تخراج رمزدارايي ها پرداخته و تاكيد كردند صنعت 
اس��تخراج مي تواند به م��دد درآمد مناس��بي كه  براي 
سرمايه گذاران ايجاد مي كند، موجب رونق كسب وكارهاي 
مرتبط ش��ود، در حالي كه در سال هاي گذشته، به دليل 
سنگ اندازي هاي فراوان، مزارع مجاز موفق به راه اندازي 
نشده اند و سرنوشت دس��تگاه هايي كه خريداري شده، 
بازاره��اي زيرزميني و به كارگي��ري در مزارع غيرمجاز 
خواهد بود. نشس��ت خبري انجمن بالك چين ايران، با 
موضوع بررسي مشكالت و معضالت متقاضيان و فعالين 
حوزه استخراج رمزدارايي ها، برگزار شد. عباس آشتياني، 
مديرعامل انجم��ن بالك چين، با بي��ان اينكه به دليل 
س��رعت پايين سيس��تم دولتي در تعامل با پديده هاي 
فناور و نوظهور، فعالين اين حوزه ها معموال با مشكالت 
عديده اي در داخل كشور مواجه  مي شوند، گفت: در مورد 
صنعت استخراج، اين تعلل با كج سليقگي و سوءمديريت 
وزارت نيرو نيز همراه شد تا به جاي يافتن راهكار مناسب 
صورت مس��اله به كلي پاك شود. صنعت استخراج از آن 
دست صنايعي است كه ضمن ايجاد اشتغال مستقيم و 
غيرمس��تقيم، مي تواند به مدد درآمد مناسبي كه  براي 
سرمايه گذاران ايجاد مي كند موجب رونق كسب وكارهاي 
مرتبط ش��ود، از صنايع كوچك حوزه برق، تاسيس��ات 
و فن��اوري اطالعات و ارتباطات گرفت��ه تا صنايع كالن 
نيروگاهي. وي ادامه داد: اين صنعت به فضاي گسترده اي 
نسبت به حجم كاري نياز ندارد و آاليندگي بسيار پاييني 
دارد و اصلي ترين نياز آن انرژي برق است كه توان مصرف 
دايمي و شبانه روزي اين صنعت، آن را به مشتري ايده آل 
و آرماني صنايع نيروگاهي در دنيا بدل كرده است. ميزان 
تقاضاي برق توسط اين صنعت با مديريت صحيح  مي تواند 
موجب جذب س��رمايه هاي جديد در صنايع نيروگاهي 
كشور و به دنبال آن رونق تمامي مشاغل و صنايع مرتبط 
با راه اندازي و نگهداري نيروگاه ها ش��ود. در اين صنعت  
مي توان ضمن انتفاع مناس��ب س��رمايه گذاران، بستر 
درآمدزايي بسيار مناسبي براي حاكميت از طريق دريافت 
ماليات باشد، البته اگر وزارت نيرو انرژي را با قيمت منطقي 
در اختيار اين صنعت بگذارد تا سرمايه گذاران پشيمان 
نشده و سرمايه خود را از كشور خارج نكنند. مديرعامل 
انجمن بالك چين خاطرنش��ان كرد: متاسفانه در زمان 
فقدان قانون در خصوص مشروعيت و يا ممنوعيت صنعت 
استخراج، وزارت نيروي وقت با بخشنامه اي خلق الساعه 
و با دستاويز قرار دادن ورود غيرمجاز تجهيزات استخراج 
اق��دام به قلع و قمع تمامي فعالين اي��ن حوزه و با صدور 
جريمه هاي سنگين، آنها را نقره داغ كرد. پس از اين اتفاقات 
و با پيگيري هاي مستمر انجمن در كنار فعالين اين حوزه 
پس از ماه ها و هدررفت فرصت هاي طاليي اس��تخراج و 
البته از بين رفتن سرمايه هاي سرمايه گذاران برچسب 
قاچاقچي از پيشاني فعالين اين حوزه كه عموما جواناني 
تحصيل كرده و عالقه مند ب��ه فناوري هاي نوين بودند، 
برداشته و مقرر ش��د تا با پرداخت حقوق قانوني بتوانند 
دستگاه هاي خود را بازپس گيري كنند. آشتياني ادامه داد: 
اما پس از اين اتفاق به دليل برخورد سليقه اي در شهرها 
و استان هاي مختلف هنوز شاهديم كه برخي از اين افراد 
هنوز موفق به دريافت دستگاه هاي خود پس از پرداخت 
حقوق قانوني نشده اند و بسياري از آنهايي كه دستگاه هاي 
خود را دريافت كرده اند، به دليل سنگ اندازي هاي فراوان 
موفق به راه اندازي مزارع مجاز نشده اند كه قطعا سرنوشت 
اين قبيل دستگاه ها نيز بازارهاي زيرزميني و به كارگيري 
در مزارع غيرمجاز خواهد بود كه يكي از مشكالت اصلي 

وزارت نيرو در روزهاي داغ تابستان بود.

    بانك مركزي صالحيت
 تهيه آيين نامه استخراج رمزارز را ندارد

آش��تياني اظهار كرد: اقتصاد ديجيتال در كش��ورهاي 
همس��ايه ما در حال رشد اس��ت و ما تا سال ۹۸ جايگاه 
خوبي در اين حوزه در منطقه داشتيم اما به دليل برخي 
اهمال كاري ها، مش��كالتي در ح��وزه اقتصاد ديجيتال 
از جمله رمزارزها اع��م از تبادل آنها، ص��دور مجوزها و 
تعرفه هاي آن وجود دارد. وي با بيان اينكه وزارت صمت 
پنجره اعطاي مجوز بهره برداري از ماينرها و اس��تخراج 
رمزارز را بسته است، گفت: اين اتفاق سبب شده تا كساني 
كه مايل به سرمايه گذاري در اين حوزه هستند، نتوانند 
فعاليتي داشته باشند. مديرعامل انجمن بالك چين درباره 
تهيه آيين نامه هاي استخراج رمزارز گفت: بايد شورايي 
متشكل از نمايندگان بخش خصوصي و حاكميتي تشكيل 
شده و ماهيت رمزنگاري ش��ده را تاييد و به بخش هاي 
رگوالتوري جهت اجرا و صدور مجوزها ابالغ كنند. اين 
فعال صنفي صنعت ديجيتال يادآور شد: بانك مركزي 
در جايگاهي نيست كه آيين نامه هاي ماينينگ را تنظيم 
كند و صالحيت اين كار را ندارد. دارايي ديجيتال يك بازار 

هم ارز با ساير دارايي ها است و محدود به يك دستگاه يا 
نهاد خاص نمي ش��ود كه سازمان بورس يا بانك مركزي 
متولي آن باش��ند. آش��تياني ادامه داد: چيزي به اس��م 
»صرافي رمزارز« نداريم بلكه واسطه ها و سكوهاي تبديل 
ارز ديجيتال به ريال هس��تند كه البته كمك كرده اند تا 
دارايي هاي ديجيتال مردم كه رمزارز خريداري كرده اند، 
به سمت صرافي هاي خارجي منتقل نشود. وي افزود: ما 
معتقديم الزامات را بايد نهادهاي فرابخشي و رگوالتورها 
تعيين كنند و اجازه دهند كس��ب وكارها خودشان بازار 
را بيابن��د. ما با مجوزمح��ور بودن كس��ب و كار تبديل 
رمزارز ديجيتال مشكلي نداريم اما كساني كه معتقد به 
مجوزمحور بودن هستند، بايد ريسك تحريم شدن آن را 
هم بپذيرند. هرگونه صدور مجوز به معني برجسته سازي 
كسب و كار است كه اين برجسته سازي با خود، تحريم 
دارايي ه��اي ديجيت��ال را در پي خواهد داش��ت. اگر به 
صرافي ها مجوز تبديل رمزارز داده ش��ود، ممكن است 
دارايي هاي مردم مش��مول تحريم ش��وند. مديرعامل 
انجمن بالك چين خاطرنشان كرد: وقتي بانك مركزي 
اعالم مي كند قرار اس��ت رمزارز داخلي توليد شود به 
اين معني است كه شكل جديدي از ريال توليد خواهد 
شد كه شكل جديدي از دارايي هاي مردم است و »رمز 
ريال« مي تواند شفافيت مالي را تسهيل كند اما رمزارز 
ملي نمي تواند مشكل نقل و انتقال فعلي ريال بانكي را 

حل كند و ممكن است تابع تحريم ها شود.

    مقاومت دولت در به كارگيري
 مشاوره فعالين بخش خصوصي

مسعود نيلي، رييس كارگروه استخراج انجمن بالك چين- 
هم اظهار كرد: طي سال هاي گذشته جلسات بسياري با 
معاونت هاي مختلف رياست جمهوري و وزارتخانه هاي 
دولت در راس��تاي بررس��ي راهكاره��اي بهره مندي از 
قابليت هاي صنعت استخراج با حضور نمايندگان انجمن 
برگزار شد كه متاس��فانه خروجي مفيدي در بر نداشت. 
در اين جلسات راهكارهاي بسياري جهت تامين منافع 
س��رمايه گذاران، حاكميت و مردم ارايه شد كه در ظاهر 
مورد استقبال قرار مي گرفت اما در عمل هيچگاه اجرايي 
نمي شدند. وي ادامه داد: وزارت نيروي دولت پيشين با 
در نظر گرفتن تعرفه برق صادراتي براي اين صنعت عمال 
تنها مزيت رقابتي كشور كه  مي توانست نرخ منطقي 
انرژي باشد را از بين برد و بعد از آن با رايزني با وزارت نفت 
مانع دستيابي سرمايه گذاران اين صنعت به گاز با قيمت 
منطقي شد. در طرح هاي پيشنهادي سرمايه گذاران 
آمادگي خود را جهت تامين برق مورد نياز كش��ور در 
زمان هاي پيك مصرف در تابستان به صورت داوطلبانه 
از طريق نيروگاه هاي خود تامين اعالم كرده بودند كه 
در صورت استقبال دولت  مي توانست مانع خاموشي ها 
باشد كه با بي تفاوتي وزارتخانه هاي مربوط مواجه شد.

    ايجاد فضاي مسموم 
با انتشار اطالعات خالف واقع

نيلي خاطرنش��ان كرد: وزارت نيرو نه تنها از راهكارها و 
پيشنهادهاي بخش خصوصي در جهت رفع مشكالت 
كمبود برق كشور اس��تفاده نكرد، بلكه با فرار رو به جلو 
صنعت استخراج را مسبب اصلي كمبود برق معرفي كرد. 

قطعا نه انجمن و نه هيچ نهاد و س��ازمان ديگري موافق 
استفاده غيرمجاز از برق براي صنعت استخراج نيست، 
اما رشد قارچ گونه مراكز غيرمجاز حاصل تعرفه گذاري 
غيركارشناس��ي و روال عمال غيرممكن اخذ مجوز براي 
بسياري از عالقه مندان فعاليت قانوني در اين صنعت بود، 
اگرنه مراكز مجاز استخراج همگي در حال كنترل دايمي 
وزارت نيرو هستند و در مواقع بحراني سال هاي گذشته 
اولين اماكني بودند كه با قطعي برق مواجه  مي ش��دند. 
اگر اين مراكز مسبب خاموشي بودند چرا پس از دستور 
رياست جمهوري درباره ممنوعيت اس��تخراج تا پايان 
تابستان مشكالت خاموشي كامال برطرف نشد؟ رييس 
كارگروه اس��تخراج انجمن بالك چي��ن گفت: برخي از 
مشاورين دولت پيشين بدون در نظر گرفتن دوره كوتاه 
قابليت استفاده از تجهيزات استخراج و ريسك بسيار باالي 
بازار رمزدارايي ها تنها با اشاره به درآمد نسبتا مناسب اين 
صنعت، موجب ايجاد حس رقابت در دستگاه هاي مختلف 
در جهت س��هم خواهي از اين درآمد اليتناهي ش��دند. 
متاسفانه پس از به رسميت شناخته شدن استخراج 
به عنوان صنعت در كشور، مدير شركت شهرك هاي 
صنعتي تخلف آش��كار عدم تخصيص و اجازه فعاليت 
به متقاضيان اين صنعت در شهرك هاي صنعتي )كه 
در آن زمان تنها مكان مورد تاييد جهت صدور مجوز 
بود( را از افتخارات خود بر شمردند و بعد از رفع نسبي 
موانع نيز اقدام به اختصاص زمين با چند برابر قيمت به 
فعالين اين صنعت كردند. نيلي ادامه داد: در حال حاضر 
هم شاهد هستيم با بسته شدن سامانه صدور مجوز، 
متقاضيان جديد قادر به اقدام در اين راستا نيستند و 
برخي از متقاضياني كه در حال تكميل مزارع خود بودند 
و حتي اقدام به تهيه انش��عابات قانوني هم كرده اند، با 
بسته شدن سامانه قادر به تبديل جواز تاسيس به پروانه 
بهره برداري نيستند كه البته در اين زمينه وزارت صمت 
قول مساعدت و از سرگيري كار سامانه را داده است. اين 
مشكل البته در حال حاضر موجب ايجاد رانت و قيمت 

چند ميلياردي مجوزهاي موجود شده است.

    برخوردهاي سليقه اي
مانع اصلي ورود سرمايه گذاران جديد

همچنين سيد اميد علوي، رييس هيات مديره انجمن 
بالك چين، با بيان اينكه متاسفانه در تمامي بخش ها شاهد 
برخوردهاي سليقه اي هستيم، افزود: واردات دستگاه هاي 
استخراج توسط فعاالن تقريبا غيرممكن است و شاهد 
ايجاد رانت براي شركت هاي مدعي توليد دستگاه هاي 
استخراج در داخل كشور هستيم و بعضا تخلفات فاحشي 
نيز از س��وي آنها در حال روي دادن اس��ت. تغيير ليبل 
دستگاه هاي كاركرده و فروش آنها به عنوان دستگاه توليد 
داخل و فروش فاكتور رسمي به دارندگان دستگاه وارد 
شده از مسيرهاي غيرقانوني تنها بخشي از تخلفات برخي 
از اين توليدكنندگان است. وي با اشاره به باال بودن تعرفه 
برق رمزارز گفت: كمبود برق در كشور ارتباطي با صنعت 
ماينينگ ندارد. تراز برق ما در حال حاضر منفي ۱۴ هزار 
مگاوات است. ضعف عملكرد وزارت نيرو در دولت گذشته 
سبب شد تا با كاهش توليد برق مواجه شويم به گونه اي 
كه هيچگاه سابقه كمبود برق در زمستان را نداشته ايم 
ولي ممكن است زمستان امسال ۳۰۰۰ مگاوات كمبود 

برق داشته باش��يم. نرخ هاي تعرفه رمزارز سبب شده تا 
۸۰ درصد استخراج ها زيرزميني باشد. ما از سال ۹۷ به 
وزير سابق نيرو در خصوص كمبود برق نامه نگاري هايي 
كرديم ولي توجهي نش��د و نهايتًا در تابس��تان امسال با 
خاموشي هاي گسترده مواجه ش��ديم. علوي با هشدار 
نس��بت به اينكه اگر ارزش رمزارزها از جمله بيت كوين 
ك��ه در حال حاضر بيش از ۶۱ هزار دالر اس��ت، افزايش 
يابد ممكن است حجم بيشتري از ماينينگ ها به سمت 
زيرزميني ش��دن كوچ كنند، گفت: تنها دستگاهي كه 
تاكنون در حوزه رمزارزها موفق عمل كرده، وزارت صمت 
بود كه تا خرداد امسال سامانه »بهين ياب« را براي اخذ 
مجوز استخراج رمزارز باز گذاشته بود ولي با فشارهايي كه 
به اين وزارتخانه وارد شد، بخش دريافت مجوز ماينينگ 
بسته شده است. رييس هيئت مديره انجمن بالك چين 
افزود: در مدت زماني كه سامانه بهين ياب باز بود، ۳۰۰۰ 
نفر براي دريافت مجوز استخراج رمزارز ثبت نام كردند ولي 
وزارت نيرو اجازه فعاليت به آنها نداد و تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر از 
متقاضيان مجوز راه اندازي مزرعه رمزارز دريافت كردند 
و كمتر از ۱۰ نفر توانستند اين مزارع را راه اندازي كنند. 

    بانك مركزي از صنعت ماينينگ 
جا مانده است

به گفته علوي، دادستاني رسما نامه داده كه بدون پروانه 
بهره برداري، كسي نمي تواند مزرعه ماينينگ راه اندازي 
كند. وي افزود: رييس كل اسبق بانك مركزي ارديبهشت 
ماه اعالم كرد دستورالعمل نحوه بهره برداري از رمزارزها، 
تهيه و شنيده ش��ده كه اين آيين نامه نهايي شده و فقط 
معطل امضاي يك نفر اس��ت كه هنوز آن را امضا نكرده 
اس��ت؛ به نظر ما، بانك مرك��زي از صنعت ماينينگ جا 
مانده اس��ت. وي ادامه داد: اگر دول��ت و مجلس هرچه 
سريع تر به صورت منطقي به فكر قانونگذاري و رفع موانع 
اين صنعت نباش��ند، بايد در انتظار رش��د هرچه بيشتر 
فعاليت هاي زيرزميني و غيرمجاز باش��يم. اين صنعت 
تواناي��ي و جذابيت جذب س��رمايه گذاران بس��ياري را 
داخل كشور دارد كه با مديريت صحيح  مي تواند ضمن 
ايجاد رونق در بس��ياري از صنايع و مش��اغل، بخشي از 
مش��كالت كمبود برق در كش��ور را نيز به واسطه ورود 
سرمايه هاي جديد به صنعت ساخت نيروگاه هاي خود 
تامين و استفاده از ظرفيت آنها در مواقع نياز را مي تواند 
حل كن��د. رييس هي��ات مديره انجم��ن بالك چين 
خاطرنشان كرد: همچنين دولت و وزارتخانه هاي مرتبط  
مي توانند با در نظر گرفتن تعرفه هاي تشويقي و ارايه 
مشوق هايي، سرمايه گذاران را به سمت سرمايه گذاري 
روي نيروگاه هاي تجديدپذير و پاك هدايت كنند كه 
البته تا به حال تنها شاهد شعارهايي در اين زمينه بوديم 
و سرمايه گذاراني كه قدم در اين راه گذاشته اند تقريبا 
همگي متضرر شده اند. وي گفت: اميدواريم دولت جديد 
با بهره گيري از مشاوره بخش خصوصي و با فراهم كردن 
بستر مناسب تمامي فعاليت هاي اين صنعت را از حالت 
زيرزميني و غيرقانوني به س��مت فعاليت قانوني قابل 
كنترل كه  مي تواند منافع همه بخش ها را تامين كند، 
هدايت كند. مانند گذشته انجمن فناوران زنجيره بلوك 
هم آمادگي خود را جهت مش��اوره علمي در راستاي 

منافع ملي به همه اركان حاكميت اعالم مي كند.

دنياي فناورياخبار

ادامه از صفحه اول

ويژه
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كالهبرداري ۳.۵ ميليون دالري 
با رمزارز سريال بازي مركب

رمزارز الهام گرفته از س��ريال كره اي بازي مركب 
كه ارزش هر واحد آن به ۲۸۰۰ دالر رس��يده بود، 
با تعطيلي وب سايت مرتبط به يك كالهبرداري 
بي س��ابقه ختم ش��د. به گزارش مهر ب��ه نقل از 
انگجت، اين رم��زارز $SQUID نام داش��ت و 
به طور رسمي از سوي ش��بكه نتفليكس پخش 
كننده س��ريال تلويزيوني ب��ازي مركب تحريم 
نش��ده بود. اين رمزارز در ماه اكتبر عرضه شد و 
ارزش آن در عرض چند روز ۳۱۰ هزار درصد رشد 
كرد. عالقه مندان اين رم��زارز را با هدف اجراي 
بازي رايانه اي جدي��دي خريداري مي كردند كه 
قرار بود بر مبناي س��ريال بازي مركب ساخته و 
عرضه شود. مضمون اين بازي اجراي بازي هاي 
مرگبار توسط افرادي بود كه غرق در بدهي بودند. 
تبادل اين رمزارز در جري��ان بود تا در صبح روز 
دوش��نبه ناگهان ارزش آن به صفر دالر س��قوط 
كرد و وب سايت آن ناپديد شد. همچنين حساب 
توئيتر اين رمزارز نيز بلوكه شد. در ادامه مشخص 
شد خالقان آن همه درآمد خود را به پول واقعي 
مبدل كرده و ناپديد ش��ده اند. اين كالهبرداران 
از اين طريق ۳.۳۸ ميليون دالر به جيب زده اند. 
نشانه هاي متعددي وجود داشت كه نشان مي داد 
اين ارز ديجيتال از همان ابتدا كالهبرداري بوده 
است. از جمله اين نشانه ها مي توان به اشتباهات 
دس��توري و اماليي در وب سايت آن اشاره كرد. 
عالوه بر اين مردم مي توانس��تند اي��ن رمزارز را 

بخرند اما اجازه فروش آنها را نداشتند.

آمازون ۲۰۲۲ ماهواره اينترنتي 
به مدار زمين مي فرستد

بر اساس آخرين تصميم آمازون قرار است پروژه 
كوييپر در س��ه ماه��ه چه��ارم ۲۰۲۲ ميالدي 
اج��را ش��ود و ماهواره هاي اينترنت��ي را به مدار 
زمين ارس��ال كند. به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
سي ان بي سي، اين ش��ركت فناوري درخواست 
پرتاب و عملياتي كردن ۲ نمونه از ماهواره هاي 
خود به نام »كوييپر س��ت -۱« و »كوييپرست 
-۲« را به كميس��يون ف��درال ارتباط��ات ارايه 
كرده است. راجيو بديال، معاون فناوري آمازون 
در بيانيه اي نوش��ت: »بزودي ش��اهد عملكرد 
ماهواره ها در فض��ا خواهيم ب��ود. هيچ اقدامي 
جايگزين تست ماهواره ها در مدار زمين نيست. 
ما نيز معتقديم با توجه به پيچيدگي و ريس��ك 
عمليات در چنين محيط چالش برانگيزي دانش 
زيادي به دست آوريم.« پروژه كوييپر در حقيقت 
برنامه آمازون براي س��اخت ش��بكه اي ش��امل 
۳۲۳۶ ماهواره در مدار زمين اس��ت تا اينترنت 
پرسرعت را براي اقصي نقاط جهان فراهم كند. 
سال گذشته كميسيون فدرال ارتباطات اجازه 
فعاليت سيستم آمازون را صادر كرد. در همين 
راستا اين شركت تصميم دارد بيش از ۱۰ ميليارد 
دالر در كوييپر سرمايه گذاري كند. پيش بيني 
مي ش��ود سرويس رس��اني پروژه مذكور پس از 
ارس��ال ۵۷۸ ماهواره به مدار زمين آغاز شود. از 
س��وي ديگر آمازون هفته گذشته از همكاري با 
»ورايزون« )اپرات��ور موبايل( خبر داد. با اجراي 
اين پروژه آمازون به رقيبي براي اسپيس ايكس 
تبديل مي شود كه سرويس اينترنت ماهواره اي 

اسپيس ايكس را ارايه مي كند. 

فيس بوك كالهبردار بيت كوين 
را به جاي ايالن ماسك تاييد كرد

يك فن پيج ايالن ماسك با ۱۵۳ هزار دنبال كننده 
به عنوان صفحه رسمي مديرعامل تسال از سوي 
فيس بوك تيك آبي گرفته بود. در حال حاضر اين 
صفحه از دسترس خارج شده اما هنوز مشخص 
نيس��ت صاحبان صفحه دس��ت به چنين كاري 
زده اند يا فيس بوك آن را از دسترس خارج كرده 
است. عالوه بر اين، آخرين پست اين صفحه قبل 
از اينكه از دس��ترس خارج ش��ود، حاوي آدرس 
كيف پ��ول بيت كوين براي درياف��ت اين رمزارز 
و دو برابر كردن س��رمايه كاربران بوده كه نوعي 
كالهبرداري است. به گزارش »ورج«، اين صفحه 
خودش را به عنوان ماسك معرفي نكرده بود و در 
بخش About، گفته بود كه يك فن پيج است: 
»ماس��ك صاحب تسال رودس��تر ۰۰۰۱ )اولين 
نمونه توليدي( از تسال موتورز است؛ كمپاني كه 
او يكي از اولين سرمايه گذارانش بود. رودستر يك 
خودروي اسپرت الكتريكي با برد ۳۵۴ كيلومتر 
اس��ت. اين يك فن پي��ج اس��ت و توييت ها را از 
ماس��ك آپلود مي كند.« نام اين صفحه در سال 
۲۰۲۱ ش��ش بار تغيير كره كه جديدترين آنها 
مربوط به ۲۵ مهر )۱۷ اكتبر( مي ش��ود كه دوبار 
به ايالن ماسك تغيير كرده است. افرادي كه اين 
صفح��ه را مديريت مي كردند، در مصر س��اكن 
بودند، در حالي كه ماسك ساكن تگزاس امريكا 
اس��ت. ورج همچنين به اين نكته اش��اره كرده 
 Offici اي��ن صفحه از كلمه URL كه در پايان
استفاده شده كه كوتاه شده Official يا رسمي 
 URL است. اين صفحه با استفاده از اين كلمه در
تظاهر به رس��مي بودن كرده . عالوه بر اين، اين 
وب س��ايت مي گويد اين صفحه تحت مديريت 
يك كالهبردار بيت كوين بوده اس��ت. در زماني 
كه اين صفحه از دسترس خارج شده، ۱۱ پست 
داشته كه اكثر آنها ري پست توييت هاي ماسك 
بوده اند ام��ا جديدترين آنها مرب��وط به دو برابر 
كردن سرمايه كاربران به صورت بيت كوين بوده 
و ش��امل آدرس كيف پول بيت كوين مي ش��ده 
اس��ت، البته اين پس��ت قبل از اينكه صفحه از 

دسترس خارج شود، حذف شده بود. 

افشاگر    فيس بوك خواستار 
كناره گيري مارك زاكربرگ شد

فرانسيس هوگن كارمند سابق و افشاگر اسناد داخلي 
   فيس بوك از مارك زاكربرگ خواست تا از سمت خود 
كناره گيري كند و به جاي تخصيص منابع به تغيير نام 
شركت، اجازه دهد تغييراتي در شركت انجام شود. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، هوگن حين س��خنراني 
مراسم افتتاحيه اجالس وب گفت: »تصور نمي كنم تا 
زماني كه مارك زاكربرگ مدير ارش��د اجرايي شركت 
باقي بماند، تغييري در شركت ايجاد شود.« كارمند سابق 
   فيس بوك در پاسخ به سوالي درباره آنكه آيا زاكربرگ بايد 
از سمت خود كناره گيري كند يا خير، گفت: »شايد اين 
فرصتي براي فرد ديگري باشد كه كنترل امور را به دست 
گيرد.    فيس بوك با حضور فردي كه روي ايمني تمركز 
مي كند، قدرتمندتر خواهد بود.« همچنين هوگن معتقد 
است با توجه به آنكه چالش هاي امنيتي در اين شركت 
برطرف نشده، تغيير نام آن عقالني به نظر نمي رسد. او در 
اين باره گفت:    »فيس بوك بارها و بارها گسترش و توسعه 
حوزه هاي جديد را بر تمركز به آنچه تابه حال انجام شده، 
ترجيح داده است.« شبكه اجتماعي مذكور كه حدود ۳ 
ميليارد كاربر دارد، هفته گذشته نام خود را به متا تغيير 
داد تا روي توس��عه يك محيط مجازي مشترك به نام 

»متاورس« تمركز كند.

 الزامات بهره مندي 
از عضويت در شانگهاي

 چارچوب اين س��ازمان مبتني بر پايبن��دي به نظام 
چندجانبه تجاري باشد، پيش��نهاداتي كه تاكنون در 
جهت توس��عه روابط اقتصادي مطرح ش��ده است نيز 
مبين همين موضوع اس��ت. با اين وجود بهره مندي از 
ظرفيت هاي اقتصاد منطق��ه اي و بين المللي )حتي با 
عمده كشورهاي مطرح همسو( مستلزم ايجاد روابط 
بين المللي گسترده تر، انجام اصالحات اقتصادي و رفع 
موانع كس��ب وكار و س��رمايه گذاري در داخل كشور، 
پذي��رش و تعميق رقابت در اقتص��اد داخلي و انطباق 
مقررات تجاري كش��ور با مقررات تجاري تثبيت شده 
بين المللي است.  عضويت كامل دراين سازمان مستلزم 
صرف زمان و پذيرش شرايط و اسناد توافق شده اعضاي 
سازمان است كه پيش بيني مي شود حداقل دو سال به 
طول انجامد. به نظر مي رسد تالش در جهت بازگشت به 
برجام و رفع تحريم هاي اقتصادي و همچنين پيوستن به 
برخي معاهدات بانكي و مالي بين المللي مي تواند امكان 
بهره برداري از فرصت ه��اي اقتصادي عضويت در اين 

سازمان منطقه اي را بيشتر نمايد.

اجراي بازي هاي واقعيت مجازي 
باكيفيت از طريق هدست اپل

اپل ب��ه دنبال عرض��ه هدس��ت  هاي واقعيت مجازي 
اختصاصي خود است كه در سال ۲۰۲۲ از راه مي رسند 
و توانايي اجراي بازي هاي واقعيت مجازي باكيفيت باال 
را خواهند داشت. به گزارش مهر به نقل از انگجت، چند 
سالي است كه شايعاتي در مورد توليد هدست واقعيت 
مجازي توسط اپل شنيده مي شود. كاركرد اصلي اين 
هدس��ت اجراي بازي هاي فوق دقيق واقعيت مجازي 
است. گفته مي شود هدست يادشده مجهز به نمايشگري 
فوق دقيق و تراشه هاي سريع خواهد بود. هنوز نام تراشه 
مورد استفاده در اين هدست افشا نشده است. پيش از 
اين گفته شده بود دقت نمايشگر يادشده كه براي هر 
چشم به طور جداگانه طراحي مي شود، ۸K است. شايد 
عالوه بر مدل واقعيت مجازي يك مدل واقعيت افزوده 
از اين هدست هم با امكانات منحصر به فرد عرضه شود. 
منابع مختلف قيمت اين هدست را تا ۳۰۰۰ دالر هم 
برآورد كرده اند. اپل در مورد اخبار منتشرشده در اين 

زمينه موضع گيري رسمي نداشته است.

فوالد مباركه گره كور
ورزشگاه نقش جهان را گشود

رييس امور ورزش ش��ركت فوالد مباركه گفت: فوالد 
مباركه در راس��تاي مس��ووليت هاي اجتماعي خود، 
عمليات اجرايي پروژه س��اخت ورزشگاه نقش جهان، 
بزرگ ترين ورزشگاه فوتبال پس از انقالب را در اختيار 
گرفت و به كمك تجربه مهندسي خوب خود و ارتباط 
مناسب با وزارت ورزش و جوانان، اين ورزشگاه را تكميل 
و گره كور آن را باز كرد. مجتبي لطفي به مناسبت سالروز 
افتتاح ورزش��گاه نقش جهان در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار كرد: استاندار سابق اصفهان دو مطالبه اصلي 
مردم اصفهان را »آب زاينده رود« و »تيم فوالد مباركه 
سپاهان« مي دانست. به عالوه الزم بود باشگاه حرفه اي 
فوالد مباركه سپاهان با بيش از ۹۳ تيم ورزشي ازجمله 
تيم فوتبال، اس��طوره هاي ورزش��ي و هواداران بسيار، 
همانند ساير باشگاه ها ورزش��گاه مناسب و درخوري 
داشته باش��د. وي افزود: در همين راستا فوالد مباركه 
به منظور تعهد به مسووليت هاي اجتماعي خود، عمليات 
اجرايي پروژه ساخت ورزشگاه نقش جهان، بزرگ ترين 
ورزشگاه فوتبال پس از انقالب را كه كلنگ ابتدايي آن 
در سال ۱۳۶۸ به زمين خورده بود در اختيار گرفت و به 
كمك تجربه مهندسي خوب خود و ارتباط مناسب با 
وزارت ورزش و جوانان، اين ورزش��گاه را تكميل كرد و 
سپس در قالب يك قرارداد ۴۵ ساله امتياز بهره برداري 
از اين ورزش��گاه را به خ��ود اختص��اص داد. به عالوه 
ساخت اين ورزشگاه توسط شركت فوالد مباركه از 
بس��ياري از حوادث ناشي از عبور و مرور هواداران در 
مسير نيز جلوگيري كرد. در حال حاضر هم عمليات 
استانداردسازي ورزشگاه نقش جهان بر اساس ضوابط 

بين المللي توسط اين شركت در حال انجام است. 

يكباموچندهوادربرخوردباصنعتگرانحوزهاستخراج

فرصتي كه با بي تدبيري تبديل به بحران شد

تقي پور: طرح حمايت از حقوق كاربران به دنبال محدوديت اينترنت نيست
رييس كميسيون مشترك حمايت از حقوق كاربران 
در فض��اي مجازي تاكيد كرد كه ط��رح حمايت از 
حقوق كاربران دنبال محدوديت اينترنت نيس��ت. 
به گزارش ايس��نا، رض��ا تقي پور در جلس��ه علني 
روز سه ش��نبه مجلس شوراي اس��المي با استناد 
به ماده ۷۵ آيين نامه در تذك��ري اظهار كرد: يكي 
از همكاران ما در نطق خود نس��بت سويي به طرح 
حقوق كاربران داد نكته اي خالف واقع بيان كرد كه 
اين طرح دنبال محدوديت اينترنت اس��ت چنين 

چيزي صحت ندارد.
وي ادامه داد: ما در حال بررس��ي طرح حمايت از 
حقوق كاربران در كميس��يون مش��ترك هستيم 

علي رغم تمامي ش��يطنت هاي رسانه اي جلسات 
كميسيون به صورت تصويري زنده پخش مي شود 
توصيه مان اين است كه پخش زنده تصويري درباره 
جلس��ات صحن مجلس شوراي اس��المي و ساير 
كميسيون ها هم تسري پيدا كند. عبدالرضا مصري 
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين 
تذكر گفت: اگر هر كدام از نمايندگان پيشنهادي 
درب��اره اين طرح دارند به كميس��يون ارايه دهند 
تالش كميسيون آن است كه اين موضوع تقويت 
شده نه اينكه محدوديت ايجاد شود چون صيانت 
از حقوق مردم وظيفه ما اس��ت. نمايندگان هم به 

اين موضوع توجه ويژه دارند.

    ادامه بررسي آيين نامه داخلي
 كميسيون طرح حمايت از كاربران

سخنگوي كميس��يون طرح حمايت از حقوق كاربران 
فضاي مجازي گفت: بررسي و تصويب آيين نامه داخلي 
اين كميسيون و اميدواريم روند اداره جلسات كميسيون 
به تصويب نهايي برسد. لطف اهلل سياهكلي در گفت وگو 
با مهر، با بيان اينكه تاكنون حدود دو س��وم از مفاد ايين 
نامه داخلي كميسيون مشترك طرح حمايت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي، به تصويب 
رس��يده اس��ت، ادامه داد: پس از اين مرحله در جلسات 
هفته آينده بررسي كليات طرح حمايت از حقوق كاربران 
فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي، مطابق آيين نامه 

اداره جلسات اين كميس��يون، آغاز مي شود و به تدريج 
از مسووالن مرتبط و كارشناسان و صاحبنظران دعوت 
مي كنيم كه در جلس��ات اين كميس��يون حضور يابند. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه به طور قطع هدف از تش��كيل اين 
كميسيون، تصويب قانوني جامع در حوزه فضاي مجازي 
اس��ت، گفت: ما نمي خواهيم در تصويب اي��ن قانون از 
ديدگاه هاي محدود استفاده كنيم. بنابراين از كارشناسان 
و صاحبنظران متعدد دع��وت مي كنيم كه ديدگاه و 
نظرات خود را در جلسات اين كميسيون مطرح كنند و 
حضور آنها در اين جلسات تنها به حضور فيزيكي ختم 
نشده و آنها نيز مي توانند اظهارنظر كرده و ديدگاه هاي 

خود را براي رسيدگي بهتر اين قانون، مطرح كنند.

رويداد



تعادل |
بازار خودرو طي روزهاي اخير، شاهد افزايش قيمت ها 
در ان��واع محصوالت داخلي بوده اس��ت. فعاالن بازار 
كمبود عرضه خودروي صفر در بازار را مهم ترين عامل 
افزايش قيمت ها مي دانند؛ چرا كه نرخ دالر اين هفته 
نسبت به هفته گذشته شاهد جهش قيمتي نبود و ساير 
مولفه ها نيز تغييراتي بر بازار خودرو به وجود نياورده اند. 
بنابراين به نظر مي رسد درحال حاضر مهم ترين مقصر 
افزايش قيمتها ش��ركت هاي خودروس��از هستند؛ 
چراكه مشكالت آنها در تكميل خودروهاي ناقص و 
تاخير در عرضه خودرو عاملي شده تا بازار با كمبود 
خودروي صفر روبرو باشد. در همين حال رابطه يكي 
از فروش��ندگان خودرو، مي گويد: هرچند به تاخير 
افتادن مذاكرات مي تواند بر بازار نيز اثر منفي داشته 
باش��د، اما افرادي وجود دارند كه ب��ازار خودرو را به 
دست گرفته اند. از اين رو، اگر 140 هزار خودرو وارد 
بازار شود قطعا روي كاهش قيمت تاثير مي گذارد. او 
هم علت اصل��ي افزايش نرخ ها را عدم تزريق خودرو 
به بازار مي داند. با اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده 
قيمت ب��وده و رقابت نقش مهمي در قيمت دارد؛ اما 
صنعت خودرو در كش��ور به دليل انحصاري بودن، 
خارج از اصول است. برهمين اساس، واردات مي تواند 

باعث ايجاد رقابت و ارتقاي كيفيت شود.

    چرا قيمت خودرو افزايشي شد؟ 
بازار خودرو طي دو روز اخير، شاهد افزايش قيمت ها در 
انواع محصوالت داخلي بوده است. به طوري كه درحال 
حاضر، پرايد 111 با رش��د 2 ميليون توماني با قيمت 
156تومان، تيبا2 با رشد يك ميليون توماني با قيمت 
163 ميليون تومان، تيبا صندوقدار با رشد يك ميليون 
توماني با قيمت 151 ميليون تومان، كوئيك دنده اي 
174 ميليون تومان، كوئي��ك اتوماتيك پالس 237 
ميليون تومان، پرايد 132 با رشد 1 ميليون توماني با 
قيمت 133 ميليون تومان مورد معامله قرار مي گيرد.

همچنين سمند ال ايكس با رشد 2 ميليون توماني با 
قيمت 247 ميليون تومان، سمند اي اف سون با رشد 2 
ميليون توماني با قيمت 256 ميليون تومان و پژو 405 
جي ال ايكس با رشد1 ميليون توماني 235 ميليون 

تومان قيمت گذاري شده است. 
همچني��ن در بازار خ��ودرو، پژو پارس نيز ش��اهد 
افزايش قيمت بوده كه به نحوي قيمت اين محصول 
نسبت به هفته گذش��ته 2 ميليون افزايش داشته و 

به 291 ميليون تومان رسيده است. عالوه براين پژو 
206 تيپ 2 با افزايش 2 ميلي��ون توماني با قيمت 
250 ميليون تومان، پ��ژو 206 تيپ 5با افزايش 1 
ميليون توماني با قيم��ت 293 ميليون تومان، پژو 
206 صندوقدار ب��ا افزيش يك ميلي��ون توماني با 
قيمت 290 ميلي��ون تومان، پ��ژو 2008 با قيمت 
952 ميليون تومان و دنا با رش��د 2 ميليون توماني 
با قيم��ت 331 ميلي��ون تومان م��ورد معامله قرار 
مي گيرد. البته بين محصوالت مونتازي شاهد افت 
10 ميليون توماني پژو 2008 هس��تيم و سوزوكي 
ويتارا اتوماتيك نيز 10 ميليون توماني ارزان ش��د 

و يك ميليارد و 280 ميليون تومان قيمت خورد.

    افزايش ۵ تا ۲۰ ميليون توماني 
در روزهاي اخير

ب��ه اعتق��اد فروش��ندگان خ��ودرو با وج��ود تمام 
صحبت ها مبني بر افزاي��ش عرضه خودرو در بازار 
اين موضوع محقق نشده و كاهش عرضه خودروهاي 
صفر عاملي ش��ده تا قيمت ها در بازار روند افزايشي 
داش��ته باش��ند. در همين حال، ابراهي��م مدديان 
رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودروي تبريز در 
گفت وگو با » ايلنا« در م��ورد آخرين وضعيت بازار 
خودرو و علت سير افزايشي نرخ خودرو در چند روز 
اخير اظهار كرد: بازار در مهرماه با وعده وزير مبني بر 
ساماندهي بازار و افزايش توليد و طرح مجلس براي 
واردات خودرو با شروط خاص، نسبتا آرامي داشته و 
قيمت ها هم كاهش جزئي داشت. ولي در آبان  ماه با 
وجود اينكه نرخ ارز ثابت بود اما فروشنده ها قيمت را 
به صورت روزانه افزايش دادند. به طوريكه در برخي 
از خودروهاي شاهد افزايش 2 تا 20 ميليون توماني 

قيمت ها در 10 روز گذشته بوديم.
وي افزود: به نظر مي رسد كه قرعه كشي خودرو هيچ 
كمكي به س��اماندهي بازار نكرد، اين روش ناموفق 
را ما چهل س��ال پيش تجربه كرديم. قريب به 10 
درصد از ثبت نام كنن��دگان، مصرف كننده واقعي 
هستند و 90 درصد از آنها فروشنده بوده و يا شماره 
ملي انها براي گرفتن خودرو توس��ط سفته بازان و 
دالالن به قيمت 5 تا 30 ميليون تومان بسته به نوع 
خودرو خريداري مي شود. متاسفانه اين خودروها 
بايد به بازار تزريق ش��ود. اين نوع ثبت نام به نوعي 

رانت محسوب مي شود.
مدديان همچنين در ادامه تصريح كرد : با اينكه قيمت 

خودرو درحال افزايش است اما تحرك و معامله اي در 
بازار وجود ندارد. عده اي هم به علت حفظ ارزش پول 

خود اقدام به خريد در بازار خودرو مي كنند.
او با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: پرايد 131 كه هفته 
پيش 138 ميليون تومان بود االن 141 ميليون تومان 
اس��ت، قيمت پرايد هاچ بك 161ميليون تومان، دنا 
پالس 380ميليون تومان، تيبا 155 ميليون تومان، پژو 
405 حدود 238 ميليون تومان، سمند LX كه 20 روز 
قبل 246 تا 247 ميليون تومان بود حدود 255 ميليون 
تومان، پژو پارس 292 تا 293 ميليون تومان، تيوفايو 
328 ميليون تومان، پرايد 111 حدود 160 ميليون 
تومان، پ��ژو 206 تيپ 2 حدود 255 ميليون تومان و 
V8 حدود 310 ميليون است. گرچه هايما حدود 20 
ميليون تومان افزايش قيمت داشته اما قيمت ها پالس 
به دليل اينكه مشمول ثبت نام فوري است تقريبا ثابت 

مانده و بين 805 تا 810 ميليون تومان است.
رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي تبريز در بخش 
ديگري از اظهارات خود گفته اس��ت: با اينكه عرضه 
وتقاضا تعيين كننده قيمت بوده و رقابت نقش مهمي 
در قيمت دارد؛ متاس��فانه صنعت خودرو در كشور به 

دليل انحصاري بودن، خارج از اصول است. 
او با تاكيد بر اينكه واردات مي تواند باعث ايجاد رقابت 
و ارتقاي كيفيت ش��ود، عنوان كرده، وقتي 140 هزار 
دس��تگاه خودرو به دليل نقص فني در پاركينگ دپو 

مي شود خود باعث افزايش قيمت مي شود. مدير ايران 
خودرو ني��ز گفته كه 67 درص��د از صنعت خودروي 
ما در مواد اوليه به خارج وابس��ته اس��ت. اميدواريم با 
نتيجه رسيدن مذاكرات، رفع تحريم ها و تصميمات 
كارشناسي شده مسووالن در اين حوزه شاهد افزايش 

توليد، ثبات و آرامش در اين بازار باشيم.
او در ادام��ه با تاكيد بر اهميت تك نرخي ش��دن بازار 
خودرو متذكر شده: متاسفانه هر روز قيمت گذاري بر 
دوش يك دستگاه است. يك روز شوراي رقابت، يك روز 
سازمان حمايت، يك روز وزارت صمت و يك روز ديگر 
نهادها در اين مورد تصميم گيري مي كنند. اين وضعيت 
مي تواند مشكل ساز باش��د. زمزمه هايي هم در مورد 
فروش خودرو به قيمت حاشيه بازار شنيده مي شود كه 
اين موضوع بيشتر به مذاق خودروسازان خوش مي آيد. 
به نظر مي رسد اين تك  نرخي شدن بازار راه حلي باشد 

كه بتوان به واسطه آن به ساماندهي بازار رسيد.
مدديان همچنين در پاسخ به سوالي پيرامون علل افزايش 
قيمت خودرو در 10 روز اخير گفته است: دليل مشخصي 
براي افزايش قيم��ت خودرو در بازه كنوني وجود ندارد، 
البته مواردي مانند به تاخير افتادن مذاكرات مي تواند اثر 
داشته باشد. من فكر مي كنم كه افرادي وجود دارند كه 
بازار خودرو را به دس��ت گرفته اند؛ اگر 140 هزار خودرو 
وارد بازار شود قطعا روي كاهش قيمت تاثير مي گذارد. به 

نظر علت اصلي عدم تزريق خودرو به بازار باشد.

    چرا توليد افزايش نمي يابد؟ 
اما در خصوص اينكه چرا خودروس��ازان توليدشان را 
افزايش نمي دهند، مديركل صنايع حمل و نقل وزارت 
صمت اينطور گفته كه در حال حاضر امكان افزايش 
توليد خودرو وجود دارد، ام��ا به دليل اينكه برخي از 
محصوالت زيانده هس��تند، خودروسازان تمايلي به 

افزايش توليد ندارند.
س��هيل معمارباش��ي در گفت وگو با »خبرگزاري 
مهر« در مورد وضعيت توليد صنعت خودروسازي 
كشور، اظهار كرد: توليد خودرو امسال به حدود يك 
ميليون و 100 هزار دس��تگاه مي رسد و هدفي كه 
براي س��ال آينده براي خودروسازان در نظر گرفته 
شده اس��ت توليد يك ميليون و 600 هزار دستگاه 
است. مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صمت در 
مورد نقش خودروسازان بخش خصوصي در توليد 
خودرو، افزود: چشم انداز توليد 1.6 ميليون دستگاه 
خودرو، هم براي دو خودروس��از بزرگ كشور و هم 
براي خودروس��ازان بخش خصوصي است؛ بخش 
خصوصي حتمًا بايد به ميدان بيايد و در اين زمينه 
حركت جدي داشته باشد زيرا وزير صمت حساب 
ويژه اي روي بخش خصوصي باز كرده اس��ت. او در 
پاس��خ به اين سوال كه آيا امكان افزايش 500 هزار 
دستگاهي تيراژ توليد براي سال آينده وجود دارد، 
تصريح كرد: در حال حاضر نيز امكان افزايش توليد 
وجود دارد اما به دليل اينك��ه برخي از محصوالت 
زيان ده هس��تند، خودروس��از تمايل��ي به افزايش 
توليد ندارد. وقتي در توليد يك محصول 50 ميليون 
تومان زيان وجود داشته باش��د انگيزه براي تالش 

جهت افزايش توليد از بين مي رود.
به گفته معمارباشي، درخواست وزير از خودروسازان، 
افزايش توليد است اما اين موضوع الزاماتي دارد. اگر 
اين الزامات محقق شود خودروساز و قطعه ساز پاي 
كار هس��تند و با توجه به اينكه زيرساخت ها تا اين 
سطح وجود دارد و نياز به سرمايه گذاري زيادي در 
حوزه زيرس��اخت نداريم، توليد يك ميليون و 600 
هزار دستگاه قابل تحقق است. او همچنين در مورد 
اينكه در ساخت هر خودرو چه ميزان ارزبري داريم، 
گفته است: داخلي سازي در صنعت خودرو به صورت 
ويژه در دستور كار است؛ س��ال گذشته ارزبري هر 
دس��تگاه خودرو 2 هزار و 200 دالر بود كه امسال با 
كاهش 400 دالري، ارزبري ه��ر خودرو به صورت 

ميانگين به يك هزار و 800 دالر رسيده است.
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 اشتغا ل زايي بنياد بركت
 در 1۲ هزار روستاي كشور

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان امام از 
اشتغا ل زايي اين بنياد در 12 هزار روستاي كشور خبر 
داد. محمد تركمانه كه در سومين گردهمايي مجريان 
و تس��هيل گران بنياد بركت در سراس��ر كشور سخن 
مي گفت، با بي��ان اين مطلب افزود: ب��ا ورود به 4 هزار 
روستاي جديد در سال جاري، تعداد روستاهاي تحت 
پوشش بنياد بركت در مجموع به 12 هزار روستا رسيده 
است. وي با اشاره به برگزاري سومين گردهمايي مجريان 
بنياد بركت اظهار داشت: مجريان و تسهيل گران، حكم 
شبكه اجرايي طرح هاي اشتغال زايي بنياد را دارند و نمونه 
چنين شبكه اي در كشور وجود ندارد. مديرعامل بنياد 
بركت خطاب به مجريان و تسهيل گران شركت كننده 
در اين گردهمايي تصريح كرد: شما رهبران پيشرفت 
در منطقه هس��تيد و منويات حضرت امام )ره( و مقام 
معظم رهب��ري را محقق مي كنيد. تركمانه با تاكيد بر 
توانمندس��ازي جوامع محروم از طريق اش��تغال زايي 
گفت: از ابتداي ورود بنياد به حوزه اشتغال زايي تاكنون 
150 هزار طرح اجتماع محور در مناطق روس��تايي و 
كم برخوردار كش��ور اجرا ش��ده كه ايجاد فرصت هاي 
كسب وكار براي 450 هزار نفر را به دنبال داشته است.  
به گفت��ه مديرعامل بني��اد بركت، تع��داد طرح هاي 
اش��تغال زايي اجتماع محور اين بنياد تا پايان سال به 
200 هزار طرح خواهد رس��يد. وي خاطرنش��ان كرد: 
42 درصد طرح هاي اش��تغال زايي اجرا شده در سال 
جاري مربوط به رس��ته كشاورزي، 40 درصد خدمات 
و 18 درصد صنعتي است. همچنين 20 هزار طرح به 
بانوان اختصاص داشته است. تركمانه در تشريح اهداف 
برگزاري سومين گردهمايي مجريان بنياد بركت بيان 
كرد: مرور سياست هاي كلي بنياد بركت، بررسي عملكرد 
بنياد در راستاي سياست هاي سال توليد، پشتيباني ها و 
مانع زدايي ها، ارزيابي كاركرد مجريان و تسهيل گران، 
تعيين و تدوين اس��تراتژي بنياد تا پايان سال و انتقال 
متقابل تجربيات از جمله اهداف اين گردهمايي است. 
مديرعامل بنياد بركت ضمن اظهار اميدواري براي 
گسترش شبكه مجريان و تسهيل گران خاطرنشان 
كرد: برنامه اي را در دستور كار داريم كه تا پايان سال 
1401 زنجيره كامل اش��تغال و توليد توس��ط اين 
شبكه ايجاد شود. وي تصريح كرد: بزرگ ترين افتخار 
بنياد بركت كار كردن با مردم است و بايد مردم را هر 
چه بيشتر درگير و شريك امور كرد. در همين راستا، 
براي سال آينده به دنبال جذب مشاركت هاي مردمي 
و خيرين هس��تيم. تركمانه همچنين از مجريان و 
تسهيل گران خواست كه با تمركز بيشتر بر روي الگوي 
اشتغال زايي »آس��مان« )آيين  نامه  سرمايه گذاري 
مردمي و اشتغال نيروي انساني( باعث رونق هر چه 
بيش��تر تش��كيل و راه اندازي صندوق هاي توسعه 
كارآفريني در روستاها و مناطق محروم كشور شوند.

علتافزايشنرخهامشخصشد

بازار خودرو دست چه كساني است؟ 
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خبرروز

۱۶۰ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، ۱۰هزار ۱۰۴ بيمار جديد كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شدند و متاسفانه ۱۶۰ 
بيمار نيز جان باختند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۵ ميليون و ۹۴۴ هزار و ۵۹۹ نفر و مجموع جان 
باختگان اين بيماري به ۱۲۶ هزار و ۶۱۶ نفر رسيد. سه هزار و ۸۱۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۳۵ ميليون و ۷۲۶ هزار و ۲۹۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده اس��ت. در حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۰۱ شهر در وضعيت زرد 

و ۱۱۱ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

عوامل محدود كننده  بورس
بازار هر لحظه با ريس��ك آزادسازي سهام عدالت روبرو 
اس��ت و اين اتفاق باعث افزايش فش��ار فروش در بازار 
سهام مي شود. در اين مقطع زماني كه تعادل بازار از نظر 
عرضه و تقاضا برهم خورده است و كفه اين ترازو به سمت 
فروشنده ها سنگيني كرده و پول كافي براي خريد سهام 
در بازار وجود ندارد، سايه سنگين آزادسازي سهام عدالت 
همواره وجود دارد و به نوعي يكي از ريس��ك هاي بازار 
به حس��اب مي آيد. طي دو ماه اخير، اختالف نرخ دالر 
نيمايي با بازار آزاد به حدود ۲۰ درصد مي رس��د. دولت 
نرخ دالر نيمايي را در ۲۳ هزار تومان نگه داشته در حالي 
كه دالر در بازار آزاد به طور تقريبي ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
معامله مي شود. مبادالت شركت هاي بورسي از طريق 
دالر نيمايي انجام مي شود و نرخ آن به طور مستقيم بر 
س��ودآوري اين بنگاه ها اثرگذار است؛ منطقي نيست 
كه دول��ت ارز نيمايي را در يك نرخ مش��خصي را نگه 
 دارد درحالي كه محدوديتي ب��ر افت وخيزهاي ارز در 
بازار آزاد وجود ندارد. اين موضوع به خودي خود باعث 
شائبه  مي شود و س��هامداران احساس مي كنند دولت 
قصد س��ركوب نرخ آن را داش��ته و در ادامه بايد انتظار 
تحت الشعاع قرار گرفتن سود شركت ها از اين موضوع 
را داشته باشند. قيمت گذاري دستوري نيز آثار مخربي 
را بر بازار س��رمايه و همچنين اقتصاد كالن دارد. طي 
هفته هاي اخير موضوعاتي همچون تغيير سازوكار كشف 
قيمت در بورس كاال و حذف دالر از معامالت آن مطرح 
شد كه اين بحث تنها منجر به سردرگمي بازار سهام شد 
و ابهامي را به وجود آورد. از طرفي اجازه خروج خودرو از 
قيمت گذاري دستوري داده نمي شود كه اين امر سدي 
در مقابل پويايي و رشد بازار سرمايه به حساب مي آيد. 
از آنجايي كه با كسري بودجه شديدي مواجه هستيم، 
س��رمايه گذاران در خصوص سياس��ت هايي كه باعث 
افزايش قيمت تمام شده محصوالت بنگاه هاي اقتصادي 
مي شود، نگراني هايي را دارند. در حقيقت گمانه زني اينكه 
امكان دارد دولت با افزايش قيمت فاكتورهايي همچون 
نرخ حامل هاي انرژي، خوراك، عوارض حق استفاده از 
معادن و غيره بر سودآوري شركت ها فشاري وارد كند، به 
ذهن آنها خطور مي كند. به طور حتم تغيير نرخ در موارد 
مذكور باعث كاهش سودآوري شركت هاي بورسي شده 
و از جذابيت كليت بازار مي كاهد. علي رغم اينكه بازار از 
نظر بنيادي شرايط خوبي را دارد و شركت هاي بورسي 
گزارش عملكرد ۶ ماهه خوبي را ارايه كرده اند و همچنين 
شاهد وضعيت مطلوبي در نرخ كاموديتي ها و دالرهستيم 
اما بازار سهام در حال P/E كم كردن است. به عبارت ديگر 
P/E سابقه تاريخي و ۴۰ ساله اخير بازار، حدود ۶.۵ بوده 
اما اكنون بازار به P/E پنج هم رغبتي نش��ان نمي دهد. 
فوالد مباركه با توجه به گزارش هاي خوبي كه ارايه كرده 
است به P/E حدود ۴ دست پيدا كرده اما خريدار چنداني 
در اين سهم ديده نمي ش��ود و يا اينكه شركت بزرگي 
همچون فملي به P/E حدودا ۶ رسيده كه عالوه بر افق 
روشن پيش روي اين شركت، نسبت قيمت به درآمد آن 
مقدار جذابي را لمس كرده اما با اين حال كفه تقاضا در 
بازار ضعيف بوده و علت اين موضوع نيز نبود نقدينگي 

كافي بنا بر ۵ عامل ياد شده است.

گليماندگار|
 حدود ۶۰۰ هزار كارگر ساختماني چشم 
انتظ��ار تصميم دولتمردان هس��تند تا در 
صورت صالح ديد، كارگ��ران را به حق قانوني خود يعني 
بيمه تامين اجتماعي برسانند. يك بام و دو هواي مجلس 
و سازمان تامين اجتماعي سبب شده تا فعاالن صنفي اين 
گروه شغلي نسبت به تعلل رسيدگي به طرح اصالح ماده ۵ 
و عدم تخصيص سهميه جديد انتقاداتي وارد كنند. فعاالن 
صنفي كارگران س��اختماني باور دارند، نفوذ كارفرمايان 
صنعت ساختمان در مجلس سبب ش��ده تا اصالح ماده 
۵ بيمه كارگران ساختماني كند ش��ود. اصالحات ماده 
۵ قانون بيمه كارگران س��اختماني ك��ه منابع درآمدي 
س��ازمان را تعريف مي كند، از آذرماه سال گذشته )سال 
۹۹( در دستور كار است. روال فعلي اينگونه است كه منبع 
درآمد بيمه كارگران ساختماني از محل صدور پروانه هاي 
ساخت تامين مي شود به اين شكل كه در ازاي صدور هر 
پروانه، ۱۵ درصد هزينه به حس��اب سازمان واريز و بابت 
بيمه كارگران، صرف مي شود. سازمان تامين اجتماعي 
ادعا مي كند اين ۱۵ درصد كفايت ۶۰۰هزار نفر بيمه شده 
بخش ساختمان را نمي دهد؛ به همين دليل درخواست 
كرد تا منابع درآمدي در ماده ۵ اصالح شود. براساس مصوبه 
مجلس كه در روزهاي پاياني دي ماه ۹۹ اعالم شد، سهم 
۲۰ درصدي كارفرما در بيمه كارگران ساختماني درنظر 
گرفته شد. كارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر كارگر 
به ازاي ساخت هر متر از ساختمان با ضريب بين نيم تا ۱۴ 
درصد را به عنوان سهم خود براي پرداخت حق بيمه كارگر 
ساختماني پرداخت كند. ضريب تعيين شده براي پرداخت 
حق بيمه در مناطق مختلف با توج��ه به قيمت زمين و 
شرايط محيطي از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغير خواهد بود. هرچه 
هزينه ساخت ساختمان باالتر و منطقه آن جزو مناطق 
گران قيمت تر باشد، هزينه سهم كارفرما براي پرداخت 
بيمه كارگر گران تر خواهد بود و اگر ساختمان در مناطق 
محروم تر ساخته شود يا هزينه ساخت كمتري داشته باشد، 
هزينه سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه كارگر كاهش 
مي يابد. پس از كش  وقوس هاي فراوان، س��رانجام طرح 
اصالح ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني در جلسه علني 
چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسي قرار گرفت. برگزاري 

اين جلسه ش��عله هاي اميد را در دل كارگران روشن كرد 
و از پايان انتظار ۱۱س��اله نويد مي داد اما تمامي آرزوها بر 
باد رفت و بررس��ي اين طرح به زمان ديگري موكول شد. 
چراكه محمدباقر قاليباف طرح بيمه كارگران ساختماني 
را حساس دانس��ت و از لزوم بررس��ي مجدد محاسبات 
س��خن به ميان آورد. به گفته رييس مجلس، حساسيت 
و اهميت اين طرح زياد اس��ت و از آنجا كه پيشنهادهاي 
متعددي وجود دارد، اين طرح دوشوري شده و جزئياتش 
در كميسيون مربوطه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. 
در حالي رييس مجلس اين طرح را دو ش��وري خواند كه 
۱۷۹ نفر از نمايندگان مجلس با طرح پيشنهادي موافق 
بودند. پس از جلسه علني خرداد ماه، جلساتي در كميسيون 
اجتماعي مجلس برگزار مي شود تا اين طرح مورد بررسي 
قرار گيرد. به گفته نمايندگان انجمن هاي صنفي، آنها 
بنا به داليل نامعلوم از ش��ركت در اين جلسات محروم 
مي شوند درحالي كه حامي اصلي ذي نفعان طرح هستند.

    سكوت مجلس ادامه دارد
طرح پيشنهادي »كارگروه اشتغال« مجلس بار ديگر در 
اواسط شهريورماه در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح 
شد اما اعضا با طرح پيشنهادي مخالفت كردند. مخالفت 
هم به معناي بررسي مجدد طرح كميته اشتغال است. 
اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس خواهان اصالح حق 
بيمه كارگراني مي شوند كه در پروژه »مسكن اجتماعي« 
اش��تغال دارند و خواهان پرداخ��ت حق بيمه كمتري 
هستند. همچنين تش��كيل كميته هاي استاني براي 
تعيين درصد حق بيم��ه كارفرمايان با توجه به مناطق 
شهري از ديگر مواردي است كه مورد توجه نمايندگان 
قرار مي گيرد. اعضاي كميسيون اجتماعي با استناد به 
تصميم پرداخت حق بيمه بيشتر براي مناطق برخوردارتر 
نسبت كم برخوردار، طرح پيش��نهادي را رد مي كنند. 
اكبر شوكت )رييس كانون انجمن هاي صنفي كارگران 
س��اختماني سراس��ر كش��ور( درباره آخرين وضعيت 
رس��يدگي به اصالح ماده ۵ گفت: هيچ اقدام جديدي 
صورت نگرفته، آقاي عنابستاني )رييس كارگروه اشتغال( 
كه مسووليت رس��يدگي اين پرونده برعهده دارد بايد 
جلسه اي جديد برگزار كند به نظر مي رسد، مجلس برنامه 

جديدي براي رسيدگي به اين موضوع ندارد زيرا اعضاي 
انجمن صنفي را براي شركت در جلسه دعوت نكرده است. 
به گفته او، موارد مورد اختالف، بررسي خواهد شد، هيچ 
بهانه جديدي براي مسكوت ماندن پرونده وجود ندارد. 
اگر آقايان، حرف يا سخن جديد در جهت مخالف با بيمه 
مطرح كنند، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه كارفرمايان 

صنعت ساختمان در مجلس نفوذ زيادي دارند.

    بيمه مسكن ملي مثل مسكن مهر است
هيات دولت احمدي ن��ژاد مصوبه اي را درب��اره پروژه 
مسكن مهر تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، واحدهاي 
اجرايي سازمان تامين اجتماعي موظف بودند در پروژه 
مسكن مهر بر اساس هر متر مربع مبلغ ۵۲ هزار ريال از 
كارفرما به عنوان حق بيمه كارگر دريافت كنند. رييس 
كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني سراسر 
كشور درباره حق بيمه كارگران ساختماني شاغل در 
مس��كن ملي تصريح كرد: ديداري با آقاي عنابستاني 
داشتم، تصميم بر اين شد تا مبلغي ناچيزي به عنوان حق 
بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني درنظر گرفته 
شود. انجمن صنفي خواهان سهميه ۸ درصدي نيست 
بلكه به سهميه ۱ تا ۲ دردصدي تن مي دهيم. همچنين 
كارگروه ملي بايد به كارگروه هاي استاني تبديل شود تا 
مسووالن استاني بتوانند حق بيمه كارگران ساختماني 

را با توجه به موقعيت شهري مشخص كنند.

    مشكالت تامين منابع  بهانه اي براي
 مسكوت ماندن بيمه كارگران

فعاالن صنف��ي كارگران س��اختماني به دنبال پاس��خ 
پرسش هاي خود هس��تند. مهم ترين پرسش هاي اين 
گروه اين است كه چرا محمدباقر قاليباف و هيات رييسه 
مجلس طرح اصالح ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني را دو 
شوري خوانده اند؟ چرا برخي از نمايندگان مجلس مخالف 
اصالح اين ماده هستند؟ برخي از اعضاي انجمن صنفي 
كارگران ساختماني باور دارند، هيات رييسه مجلس در 
برابر مظلومترين اقشار جامعه ايستاده است، نمايندگان 
مجلس از كارفرمايان ساختمان سازي كه جزو مرفه ترين 
گروه هاي اجتماعي هس��تند، حمايت مي كنند و حق 

مظلوم را نمي دهند. شوكت در اين باره تصريح كرد: اگر 
اتفاق خاصي در مراحل رسيدگي به اصالح ماده ۵ ايجاد 
شود حاكي از آن است كه نمايندگان مجلس كه به راحتي 
حق كارگر را زير پا مي گذارند. قوانين باالدس��تي كشور 
تاكيد مي كند كه تمامي كارفرمايان موظف هس��تند تا 
حق بيمه كارگران تحت پوشش خود را پرداخت كنند. 
برخي از نمايندگان در ظاهر با بيمه شدن موافق هستند 
اما در زمان راي گيري، دكمه »مخالف« را فشار مي دهند. او 
معتقد است؛ كارفرمايان صنعت ساختمان از متمول ترين 
اقشار جامعه هستند و از محل پروانه ساختماني مي توانند 
حق بيمه كارگر را پرداخت كنند. به گفته شوكت، حدود ۱ 
ميليون و ۳۰۰ هزار كارگر ساختماني اشتغال دارند، سهم 
۲۰ درصدي كارفرما را از هر پروانه ساخت حدود ۷۰۰ هزار 
تومان در نظر بگيريم، مبلغ هنگفتي به دست مي آيد كه 

پاسخگوي تامين اجتماعي در كسري منابع خواهد شد.
سازمان تامين اجتماعي همواره كمبود تامين منابع 
را عامل مسكوت ماندن تخصيص سهميه جديد براي 
كارگران س��اختماني اعالم كرده و نسبت به منفعل 
ب��ودن دولت در جهت تامين مناب��ع مالي اين بيمه 
انتقاداتي وارد كرده است. شوكت درباره اين موضوع 
تصريح كرد: دولت از اين موضوع كنارگيري كرده است 
و تمايلي به حمايت از كارفرمايان ندارد كه تصميمي 

درست اس��ت. من بازهم تاكيد مي كنم، كارفرمايان 
صنعت ساختمان از مرفه ترين اقشار جامعه هستند.

    تامين اجتماعي 
دركي از كارگر ساختماني ندارد

رييس كانون انجمن هاي صنفي كارگران س��اختماني 
سراسر كشور معتقد است، سازمان تامين اجتماعي در 
تالش است تا كسري منابع خود را به روش هاي مختلف 
تامين كند. به گفته وي، تامين اجتماعي ديواري كوتاه تر 
از ديوار كارگران ساختماني پيدا نكرده، به همين دليل با 
بخشنامه هاي خود درصدد كاهش بيمه اين گروه شغلي 
است. تامين اجتماعي بيمه لوله كشان گاز و آب را به بهانه 
داشتن جواز كسب، قطع كرده است. بر اساس قوانين اتاق 
اصناف و سازمان نظام مهندسي، اين دو گروه شغلي براي 
فعاليت بايد جواز داشته باشند. سازمان تامين اجتماعي 
تصور مي كند كه اي��ن افراد هيچ نقش��ي در پروژه هاي 
س��اختماني ندارند و در مغازه هاي خود فعاليت صنفي 
مي كنند. اين افراد كارگران واقعي صنعت س��اختمان 
هستند اما از حقوق خود محروم مي شوند. مديران وقتي به 
اشتباه خود پي مي برند كه كار از كار گذشته باشد، كارگران 
براي وصل شدن مجدد بيمه بايد مدت زمان زيادي صبر 
كنند تا سهميه ناچيزي براي كارگران ساختمان درنظر 

گرفته شود تا دوباره بيمه شوند. او ادامه داد: گاهي كارگران 
ساختماني براي يكي از اقوام خود پروانه كسب مي گيرند اما 
به شغل اصلي خود يعني اشتغال در پروژه هاي ساختماني 
ادامه مي دهند. بر اس��اس قانون، تمام��ي افرادي كه در 
پروژه هاي س��اختماني حضور دارند، كارگر به حساب 
مي آيد. در متن قانون هيچ اش��اره اي به داشتن شغل 
دوم نشده اما مسووالن تامين اجتماعي از اين موضوع 

استفاده مي كنند و بيمه كارگران را باطل مي كنند.

    سكوت نخواهيم كرد
به گفته او، تصميم داشتيم تا در ارديبهشت ماه مقابل 
تمامي شعب تامين اجتماعي كشور تجمع كنيم اما شب 
پيش از برگزاري تجمع، آقاي عادل دهدشتي )معاون 
و اجتماعي سازمان( در تماسي تلفني از من خواست تا 
تجمع را برگزار نكنيم تا خواسته هايمان را در بازه زماني 
۳ هفته اي بررس��ي كنند. فرصت زماني ۳ هفته اي به 
انتخابات منتهي شد كه به خاطر شرايط سياسي باردگير 
از اعضاي انجمن خواستند تا در برابر مسائل سكوت كنند. 
پس از برگزاري انتخابات، انتخاب هيات وزيران و سپس 
انتخاب سرپرس��ت تامين اجتماعي را بهانه كردند. در 
تمامي اين مراحل صبر پيشه كرديم. ديگر كاسبه صبر 

لبريز شده و نسبت به بي توجهي ها معترض هستيم.

گزارش

انجمنهايصنفيخواهاناصالحماده۵هستند

بيمه و معيشت كارگران ساختماني در گرو تصميم مجلس

رويخطخبر

برنامههايپليسبرايكاهشترافيك
رييس پليس تهران بزرگ از درخواست 
براي لغو طرح ممنوعيت تردد شبانه 
در شوراي عالي ترافيك استان تهران 
خبر داد. سردار رحيمي با بيان اينكه 
طرح ممنوعيت تردد شبانه در ترافيك 
در برخ��ي از س��اعات ش��ب بي تاثير 
نيست، گفت: در جلسه شوراي ترافيك 
استان كه با حضور مسووالن شهرداري 

تشكيل شد، موضوع ترافيك شهر تهران را مطرح 
كرديم و همي��ن مصوبه اخير كه منجر به افزايش 
ساعت طرح ترافيك شد، در همين جلسه تصويب 
و نهايي شد. او ادامه داد: در گام دوم نيز اين مصوبه 
افزايش ساعت طرح ترافيك يك گام دوم نيز دارد 

و بر اساس آن هم ساعت طرح ترافيك 
افزاي��ش پيدا خواهد كرد و هم س��اير 
اقدامات انجام خواهد ش��د تا بتوانيم 
ترافيك را در س��طح معابر شهر تهران 
كاه��ش دهيم. رحيمي خاطرنش��ان 
كرد: موضوع ديگري كه از سوي پليس 
مطرح شد، لغو منع تردد شبانه است كه 
ما از شوراي عالي ترافيك درخواست 
كرديم تا اين موضوع را با ستاد ملي مقابله با كرونا 
مطرح كنند، برآورد ما اين است كه اين طرح آثار 
آن چناني ندارد، بنابراين ما درخواس��ت كرديم تا 
اين طرح لغو شود و اميدواريم ستاد ملي مقابله با 

كرونا اين موضوع را نيز تصويب كند.

كاهشدماينيمهشماليكشورتا۱۲درجه
ريي��س مرك��ز مل��ي پيش بين��ي و 
مديري��ت بح��ران مخاط��رات وضع 
هوا از بارش باران در هش��ت اس��تان 
طي روزه��اي آتي و كاه��ش دماي 
نيمه ش��مالي كش��ور بي��ن ۶ تا ۱۲ 
درج��ه س��انتيگراد از پنج ش��نبه تا 
ش��نبه )۱۳ تا ۱۵ آبان ماه( خبر داد. 
ص��ادق ضياييان گفت: چهارش��نبه 

)۱۲ آبان ماه( ب��ا گذر امواج ت��راز مياني جو در 
استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 
اردبيل، كردستان، همدان، زنجان و برخي نقاط 
استان هاي كرمانش��اه، ايالم، لرستان، مركزي، 
قزوين، البرز، تهران، گيالن، مازندران، گلستان 
و خراسان ش��مالي وقوع رگبار باران گاهي رعد 
و برق، وزش باد ش��ديد و در مناطق سردس��ير 
و مرتفع ب��ارش ب��رف دور از انتظار نيس��ت. به 
گفت��ه ضياييان پنج ش��نبه )۱۳ آب��ان ماه( در 

اس��تان هاي س��احلي دري��اي خزر، 
غرب و ش��مال غرب كشور، اصفهان، 
تهران، خراسان شمالي، شمال و شرق 
خراس��ان رضوي، ارتفاعات و غرب، 
س��منان و برخي نقاط اس��تان هاي 
يزد، خوزس��تان، اي��الم، كهگيلويه و 
بويراحمد، البرز و قزوين رگبار باران 
گاهي هم��راه رعد و ب��رق، وزش باد 
شديد و در مناطق سردسير و مرتفع بارش برف 
رخ مي ده��د. او افزود: جمع��ه )۱۴ آبان ماه( در 
مركز و بخش هايي از غرب و جنوب غرب كشور، 
استان هاي ساحلي درياي خزر، استان هاي واقع 
در دامنه هاي جنوبي البرز مركزي، كهگيلويه و 
بويراحمد و برخي نقاط استان هاي يزد، كرمان، 
فارس و بوشهر بارش پيش بيني مي شود. شنبه 
)۱۵ آبان ماه( نيز در مركز، بخش هايي از جنوب، 

شرق و جنوب غرب كشور بارش رخ مي دهد.

نرخبيكاري»زنانجوان«به۳۱درصدرسيد
بنا بر آمار ارايه ش��ده از س��وي مركز 
آمار ايران، نرخ بي��كاري زنان ۱۸ تا 
۳۵ ساله در تابس��تان امسال به ۳۱ 
درصد رسيده اس��ت. مطابق با آمار 
منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، 
نرخ بيكاري زنان ۱۸ تا ۳۵ س��اله كه 
در س��ه ماهه نخس��ت امسال ۲۷.۸ 
درصد بود؛ در تابس��تان سال جاري 

به ۳۱ درصد رس��يده اس��ت. به ط��ور كلي، نرخ 
بي��كاري جوانان ۱۸ تا ۳۵ س��اله از ۱۵.۶ درصد 
در بهار ۱۴۰۰ به ۱۷.۶ درصد در تابستان امسال 
رس��يده و در اين بين نرخ بيكاري مردان جوان 
۱۸ تا ۳۵ ساله نيز از ۱۲.۹ درصد در بهار امسال 
به ۱۴.۶درصد در تابستان س��ال جاري رسيده 

است. در واقع نرخ بيكاري زنان جوان 
۱۸ تا ۳۵ ساله همواره بيشتر از نرخ 
بيكاري مردان جوان اين رده س��ني 
بوده است؛ به طوري كه درحالي نرخ 
بيكاري مردان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله 
طي سال هاي ۹۵ تا ۹۹ بين ۱۴ تا ۱۶ 
درصد در نوسان بوده كه نرخ بيكاري 
زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله در همين 
سال ها بعضا به ۳۴ درصد نيز رسيده و بين ۲۷ تا 
۳۴ درصد در نوسان بوده است. در سال گذشته 
نيز، به طور كلي نرخ بي��كاري جوانان ۱۸ تا ۳۵ 
ساله ۱۶.۷ درصد و به تفكيك نرخ بيكاري زنان 
۱۸ تا ۳۵ ساله ۲۷.۹ و نرخ بيكاري مردان ۱۸ تا 

۳۵ ساله ۱۴.۱ درصد بوده است.

رويداد

شايد از زماني كه كرونا آمار مرگ و مير در كشور را به 
سطح ديگري برده ديگر كمتر كسي به ديگر داليل 
مرگ و ميرها فكر كند، از تصادفات رانندگي گرفته 
تا حوادث كارگري و آلودگي هوا، در واقع اين آمارها 
همچنان سر جاي خود هستند فقط خبرهايشان در 
كوران كرونا و روزهاي تلخي كه مردم در آن به س��ر 
مي برند، رنگ باخته است. اگر كمي بيشتر دقت كنيم، 
آمار مرگ و مير و معلولي��ت دراثر حوادث رانندگي 
هميش��ه يكي از باالترين آمارها در كشور ما بوده و 
هست. اينكه روزانه بين ۴۵ تا ۴۷ نفر بر اثر تصادفات 
رانندگي جان خود را از دس��ت مي دهند، مساله اي 
است كه خود به تنهايي مي تواند يك بحران تمام عيار 
به حس��اب بيايد. اما در برابر مرگ هاي ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
تايي كرونا در يك روز قطعا تا حدودي اهميت خود را 
از دست مي دهد. از سوي ديگر بررسي عوامل بروز اين 
تصادفات هم خود مساله ديگري است كه نمي توان 
در يك بازه زماني كوتاه به آن پرداخت، از ايمن نبودن 
ماشين هاي توليد داخل گرفته تا جاده هايي كه هر 
روز وضعيت شان بدتر و بدتر مي شود و برخي از اين 
جاده ها ديگر به جاده مرگ معروف شده اند و خيلي 
از مردم مي دانند كه با رانندگي كردن در اين جاده ها 
ريس��ك باالي تصادف را به جان مي خرند. حاال اما 
آمارهايي كه از سوي پزشكي قانوني اعالم مي شود 
شايد تا حدودي بتواند زنگ خطر را براي مان به صدا 
در بياورد و حاال كه كرونا كمتر شده و تعداد افرادي كه 
به واسطه اين بيماري جان شان را از دست مي دهند 
رو به كاهش است بايد يك بار ديگر به اين آمارها فكر 

كنيم و براي كمتر كردن آنها چاره اي بينديشيم.

    مرگ روزانه ۴۶.۵ نفر
در حوادث رانندگي 

سازمان پزشكي قانوني كشور اعالم كرد: در ۶ ماه 

نخست س��ال جاري به طور ميانگين روزانه ۴۶.۵ 
نف��ر در ح��وادث رانندگي جان خود را از دس��ت 
داده اند. به گزارش س��ازمان پزش��كي قانوني، به 
رغم كاهش تلفات تصادفات در سال هاي اخير، در 
نيمه نخست سال جاري با رشد تلفات تصادفات 
در كشور مواجه هستيم به نحوي كه هر ماه شاهد 
افزايش اين آمار در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
قبل بوده ايم. مطابق اين گزارش در نيمه نخست 
سال جاري ۸ هزار و ۶۴۴ نفر در حوادث رانندگي 
جان خود را از دست دادند. اين رقم در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل كه آمار تلفات ۷ هزار و ۸۸۹ 
نفر بود، ۹.۶ درصد بيشتر شده است. بر اساس اين 
گزارش از كل تلفات تصادفات در نيمه نخس��ت 
امسال، ۶ هزار و ۹۴۶ نفر مرد و هزار و ۶۹۸ نفر زن 
بودند. همچنين در اين مدت استان هاي فارس با 
۶۸۷، تهران با ۵۸۲ و خراسان رضوي با ۵۷۶ فوتي 
بيشترين و اس��تان هاي ايالم با ۶۹، قم با ۱۱۸ و 
كهگيلويه و بويراحمد با ۱۱۹ فوتي كمترين آمار 

تلفات حوادث رانندگي را داشته اند.

    مرگ بيش از ۱۶۰۰ نفر 
در تصادفات شهريور

در ادامه گزارش پزشكي قانوني آمده است: در نيمه 
نخست سال جاري بيشترين تعداد تلفات حوادث 
رانندگي در ش��هريور ماه ثبت ش��ده است، در اين 
م��اه هزار و ۶۱۸ نفر )هزار و ۳۱۰ مرد و ۳۰۸ زن( در 
تصادفات جان خود را از دس��ت دادند كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد ۳.۹ درصد داشته است كه 
اين امر مي تواند ناشي از كاهش محدوديت ها، كاهش 
ميزان رعايت پروتكل ها و افزايش س��فرها باشد. در 
اين ماه ۳۱ هزار و ۹۷۶ مص��دوم حوادث رانندگي 
نيز به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند كه از اين 

تعداد ۲۳ ه��زار و ۵۹۰ نفر مرد و ۸ هزار و ۳۸۶ نفر 
زن بودند، آمار مصدومان شهريور ماه در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل ۹.۳ درصد بيشتر شده است.

    افزايش ۹ درصدي
 مراجعه مصدومان تصادفات

پزشكي قانوني در اين گزارش تاكيد كرده است، 
از نظر آم��اري بعد از نزاع، مصدوم��ان تصادفات 
بيش��ترين حجم مراجع��ان س��ازمان را به خود 
اختصاص مي دهند. در نيمه نخست امسال تعداد 
ارجاع مصدومان ۹.۱ درصد از س��ال قبل بيشتر 
ش��ده اس��ت، در اين مدت ۱۵۹ هزار و ۹۲۴ نفر 
مصدوم حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني 
مراجع��ه كردند كه از اين تعداد ۱۱۷ هزار و ۵۹۸ 

نفر مرد و ۴۲ هزار و ۳۲۶ نفر زن بودند.

    توصيه هايي به مصدومان براي مراجعه به 
پزشكي قانوني

هموطنان عزيز در زمان مراجعه براي معاينه و بررسي 
صدمات ناشي از تصادفات توجه داشته باشند كه با 
توجه به عدم ارايه خدمات مراقبتي و درماني توسط 
سازمان پزشكي قانوني، كليه مصدومان، به خصوص 
افراد نيازمند دريافت خدمات درماني ضروري، الزم 
است قبل از مراجعه به پزشكي قانوني به مراكز درماني 
اعم از اورژانس يا بيمارستان مراجعه كنند تا اقدامات 
درماني الزم براي آنان صورت گيرد. داشتن زخم باز و 
ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي 
توسط پزشكي قانوني ندارد و آنچه كه مبناي صدور 
نظريه كارشناسي درخصوص جراحات است نوع 
جراح��ات و برخي خصوصي��ات آن خواهد بودكه 
تميز بودن موضع به بررس��ي دقيق تر آن توس��ط 
كارشناسان پزشكي قانوني كمك موثري مي كند.

ميانگينمرگروزانه۴۶،۵نفردرحوادثرانندگيكشور
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