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يادداشت- 1

سنگ بزرگ!
»وعده اي ك��ه درباره موضوع 
مسكن داده ش��ده است، بايد 
عملي و اجرايي ش��ود، چرا كه 
ما بيش از يك ميليون مسكن 
)قريب به 2ميليون مس��كن( 
در س��ال نياز داريم، اما ما كف 
يك ميليون مس��كن در سال 
را در نظ��ر گرفتيم تا قابل اجرا 
باشد، البته موضوع را مطالعه شده، مطرح كرديم.« )آقاي 

رييسي- گفت وگو با صداو سيما( 
1- اقتصاد كش��ورمان چند س��الي اس��ت دچار »ركود 
تورمي« اس��ت. خ��روج از اين وضعيت يقين��ا نيازمند 
بهره گيري از چارچوب تئوريك و مدل اقتصادي و البته 
اجراي پروژه هاي افق گش��ا در حوزه هاي پيش��ران و در 
پرتو آن راهبردهاي علمي اس��ت. متاس��فانه نه فقط در 
حال حاض��ر چنين روندي را مش��اهده نمي كنيم بلكه 
بعضا عكس آن را شاهديم. يعني ابرپروژه هايي به عنوان 
پروژه هاي راهگشا تعريف مي شوند بي آنكه جايگاه آنها 
در اقتصاد كالن و پاس��خ به مس��اله اصلي اقتصاد كشور 
يعني ركود تورمي و مدل اقتصادي اجرايي ش��دن آنها 

مشخص باشد. 
مهم تري��ن اين پروژه ها، بي ش��ك پروژه س��اخت چهار 
ميليون مسكن در كشور است. خوب به خاطر داريم كه 
سرانجام پروژه مس��كن مهر در دولت دهم به سبب اتكا 
به منابع بانكي و در شرايط وجود مجموعه بي ثباتي هاي 
اقتصاد كالن و بحران تقاضاي ايجاد شده و كاهش درآمد 
خانوارها در پي تحريم هاي اوايل دهه 90 به چه معضل 
عظيمي تبديل شد. با درس گيري از آن تجربه مي توان 
امروز دو نكته مهم را در خصوص پروژه چهار ميليون واحد 

مسكوني عنوان داشت: 
1- نحوه تجهيز منابع مالي مهم ترين نقطه شروع براي 
اجراي پروژه ه��اي راهبردي و خ��روج از ركود تورمي 
اس��ت. منظور از تجهيز منابع چگونگي و نحوه تامين 
مناب��ع جديد يا مصرف بهينه منابع موجود اس��ت. لذا 
چنانچ��ه اجراي پروژه اي آن ه��م ابرپروژه اي همچون 
ساخت چهار ميليون مسكن متكي به منابع بانكي باشد 
بي ش��ك بايد منتظر افزايش شديد پايه پولي و بالطبع 
تورم لجام گسيخته و... بود كه به تخريب شديد اقتصادي 
مي انجامد. متاسفانه شواهد حاكي از تورم زا بودن شديد 

اين ابرپروژه است.
2- خروج از رك��ود تورمي با انتخاب بنگاه ها و اجراي 
پروژه هايي ممكن است كه به عنوان پيشران، بتوانند 
عامل تحرك در ساير بخش هاي اقتصادي و حلقه هاي 
پس��ين و پيشين ش��وند. فعاليت هايي كه باالترين و 
سريع ترين نرخ بازگشت را داشته و با اجرا شدن آنها، 
بيش��ترين حجم از فعاليت هاي اقتصادي راه بيفتند 
يا كمترين فاصله را با تقاضاي مصرفي نهايي داش��ته 
و كمترين ميزان سرمايه گذاري را نياز داشته باشند. 
بخش مسكن بي شك ارتباطات قوي پسيني با ساير 
بخش هاي اقتصادي دارد و محرك رش��د اقتصادي 
و رش��د توليد و اشتغال و... اس��ت. اما مشروط برآنكه 
چنين ظرفيت خالي در بخش ه��اي تامين كننده يا 
برنامه كوتاه مدتي براي ايجاد اين ظرفيت ها در اقتصاد 

وجود داشته باشد.
لذا مثال اين سوال مهم مطرح است كه آيا صنعت كشور 
آمادگي تامين مصالح اين پروژه عظيم يعني سالي يك 
ميليون و روزي س��ه هزار واحد مسكوني را دارد؟! آيا 
وزارت نيرو امكان تامين آب و برق و وزارت نفت امكان 
تامين گاز اين حجم عظيم از واحدهاي مسكوني را دارا 
مي باشند؟ و تامين منابع مالي غيرتورمي آن چگونه 
ممكن اس��ت و نظام بانكي مي تواند تسهيالت الزم را 

در اختيار سازندگان و مصرف كنندگان بگذارد ؟ و....
3- چنين ط��رح عظيمي يقينا نيازمن��د يك طرح 
توجيهي فني و اقتصادي اس��ت ت��ا ضرورت ها و ابزار 
و نيازمندي ه��اي مختلف آن احص��ا و در همفكري 
با روس��اي بانك مركزي و س��ازمان برنام��ه و وزراي 
وزارتخانه ه��اي دخيل، امكان��ات و محدوديت هاي 
اين اقدام مشخص و سياس��ت ها و قوانين الزم براي 
حل مسائل سر راه اين ابرپروژه مصوب و در قالب يك 
برنامه ملي ارايه و به آگاهي و نقد مردم و كارشناسان و 

تشكل ها رسانيده شود. 
 به عنوان نمونه در برنامه وزير صمت، هيچ اش��اره اي به 
چنين پروژه بزرگي در حوزه مسكن نشده تا براي افزايش 
توليد آهن و سيمان و آجر و گچ و كاشي و سراميك و لوله 
و در و پنجره و... كه اين وزارتخانه متولي سياست گذاري 
آنهاست فكري شود. در واقع همچنان بزرگ ترين دغدغه 
وزير صمت مانند ساير وزراي اين وزارتخانه در طي ساليان 
گذشته، »خودرو« اس��ت و اينكه سه ميليون خودرو در 
چهار سال آتي توليد شود. بگذريم از اينكه مشخص نيست 
منابع مالي الزم براي توليد همين س��ه ميليون خودرو 

برنامه ايشان هم قرار است از كجا تامين شود؟!
در اين ميان بايد به نكات بس��يار ديگ��ري هم در مورد 
ساخت چهار ميليون مسكن توجه داشت و آن تاثيرات 
اجتماعي و فرهنگي اين اقدام بر بافت هاي شهري و ايجاد 

كلني ها و... است. 
در مجموع آنكه چگونه بدون يك طرح جامع مطالعاتي و 
مشخص شدن چنين ابهاماتي و تاثير آن بر ابرچالش امروز 
اقتصاد كشور يعني »ركود تورمي« مي توان صرفا بر اساس 
محاسبات ساده حسابداري و احساسات، احساساتي هر 
چند مثبت، چنين ابرپروژه اي را طراحي و اجرا كرد؟! اميد 

كه اين سنگ بزرگ عالمت نزدن نباشد!

حسين حقگو

رييسي در گفت وگو با مكرون مطرح كرد

با مذاكره مفيد مخالفتي نداريم
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طالق عاطفي،  بايد ها و نبايدهامهاجرت افغان ها و بازار كار ايرانبازدهي صنايع كوچكعقالنيت در مواجهه با اقتصاد
بارها تحليلگران و كارشناسان 
بر اين نكته پافشاري كرده اند كه 
نحوه تصميم سازي دولت نقش 
ويژه اي در شمايل نهايي اقتصاد 
كش��ور و نظامات كلي بازارها 
دارد. ه��ر زمان ك��ه دولت ها 
تالش كرده اند رتق وفتق كلي 
بازارها را مبتني ب��ر واقعيات 
بازارها ساماندهي كنند، نتايج به دست آمده، مطلوب تر 
بوده اس��ت و در نقطه مقابل هر زمان كه س��اختارهاي 
تصميم ساز به دنبال استفاده از رويكردهاي بخشنامه اي، 
دستوري و غيركارشناسي بوده اند، نظامات كلي بازارها 
در كشورمان با آسيب هاي فراواني مواجه شده است. مانند 
بسياري از حوزه هاي ديگر بازار سرمايه كشورمان نيز متاثر 
از يك چنين واقعيت هايي همواره در تيررس بروز مشكالت 
عديده اي كه برآمده از تصميم سازي هاي غيركارشناسي 
اس��ت، قرار دارد. براي درك موضوع به اين دو خبر دقت 
كنيد تا متوجه شويد چرا برخي افراد و جريانات اين روزها 
تاكيد مي كنند كه ضرورتي ندارد، حتما بانك هاي مركزي 
در ارتباط با دولت استقالل داشته باشند. اين دسته از افراد 
با توجه به برنامه هايي كه براي بازارهاي اقتصادي تدارك 
ديده اند به بانك مركزي نياز دارند كه فاقد استقالل الزم 
در مواجهه با برنامه ريزي هاي اقتصادي آنان باش��د. در 
خبر مطرح شده آمده است، »دولت به دنبال كنترل پايه 
پولي با اوراق وديعه اس��ت.« رييس كل بانك مركزي به 
اين نكته اشاره كرده اس��ت: »انتشار اوراق وديعه توسط 
بانك مركزي و بازپرداخت در سررسيد با نرخي حداكثر 
معادل نرخ تورم ساالنه در شوراي پول و اعتبار تصويب 
شده و امسال جايگزين اوراق مشاركت مي شود.« معني 
ساده د اين اظهارنظر اين است كه دولت پول را مي گيرد 
و حداكثر معادل تورم س��االنه بازدهي خواهد داشت 
و احتماال مبناي تورم محاسبه شده هم بانك مركزي 
خواهد بود. با توجه به وابستگي بانك مركزي به دولت 
اين محاسبه نمي تواند علمي و دقيقا به اندازه تورم باشد. 
در واق��ع دولت به نوعي روي نرخ س��ودي كه پرداخت 
مي كند مي تواند با آمار بانك مركزي تاثيرگذار باشد. با 
توجه به حاكم بودن شرايط غرر در اين نوع پرداخت سود 
بايد ديد مشكل شرعي اين پرداخت سود را چطور و با 
چه قراردادهايي مهندسي كرده اند؟ بايد منتظر باشيم 
تا جزييات انتشار اين اوراق اطالع رساني شود. حاال به 
اين خبر هم دقت كنيدكه توس��ط وزير اقتصاد دولت 
سيزدهم مطرح شده است: خاندوزي مي گويد: »خط 
اعتباري بايد جايگزين تسهيالت بانكي شود.« وزير امور 
اقتصادي و دارايي از فراهم شدن مقدمات تدوين سند 
فراگيري مالي بانك ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي 
خبر داد و گفت: »بانك ها بايد از منطقه امن خود خارج 
شوند و به سمت اعطاي خط اعتباري به جاي تسهيالت، 
دريافت كارمزد به جاي بهره و اجراي عمليات زير خط 
ادامه در صفحه 2 ترازنامه حركت كنند.« 

ب��ا توجه به رون��د معامالت 
هفت��ه دوم ش��هريور، ب��ه 
نظر بازار تح��ت تاثير روند 
نرخ ارز بوده و بع��د از آن به 
گزارشات مردادماه واكنش 
نش��ان مي ده��د ك��ه اين 
فاكتور تاثير كمتري بر اين 
معامالت داشته و به ميزان 
گزارش هاي فصلي اثرگذار نبوده است. شاهديم كه 
در شروع شهريورماه و ارسال گزارش هاي ماهانه، نرخ 
ارز تاثير منفي بر بازار گذاش��ته و برعكس گزارشات 
ماهانه تاثير مثبت مي گذارد چرا كه در گزارش��ات 
ماهانه ش��اهد بوده ايم كه اكثر صناي��ع چه نرخي و 
چه مقداري محصوالت خ��ود را با افزايش به فروش 
رساندند و وضعيت بهتري را به نسبت ماه هاي گذشته 
رقم زدند. وضعي��ت خروج پولي ك��ه در هفته قبل 
روزهاي دوش��نبه و سه شنبه شاهد بوده ايم و ترسي 
كه در هفته قبل وجود داشت بايد ببينيم كه اين هفته 
آيا كاهش پيدا مي كند يا خير. اگر نرخ دالر به كمتر از 
2۷ هزارتومان برسد شاخص نيز تا رقم يك ميليون 
۴۵0 واحد ممكن است اصالح كند و شايد هم كمتر 
اما اگر دالر باالي 2۷ و ۴00 باشد و از طرف ديگر نرخ 
نيمايي دالر نيز فاصل��ه خود را با نرخ آزاد دالر كمتر 
ادامه در صفحه 2 كرده و... 

برداش��ت نخس��ت( ح��وادث 
تلخي كه طي روزها و هفته هاي 
اخي��ر در افغانس��تان رخ داده 
نگراني ه��اي فراوان��ي را براي 
تحليلگران وكارشناسان ايراني 
در خص��وص بازار كار كش��ور 
ايجاد كرده كه ضروري اس��ت، 
مسووالن تصميم س��از كشور 
نس��بت به آنها توجه داشته باشند. به هر حال كشور ايران 
سال هاي سال اس��ت كه پذيراي تعداد بااليي از كارگران 
افغانستاني است كه بخش زيادي از اين جمعيت وارد بازار 
كار كشور ش��ده و در بازار كشور اش��تغال دارند. بر اساس 
برآوردها بيش از 2 ميليون شغل از مشاغل رسمي كشور 
را نيروي كار خارجي كه عمدتا از برادران افغان هستند در 
اختيار گرفته اند. در شرايطي كه نرخ بيكاري كشور دو رقمي 
اس��ت و بازار كار ايران با مش��كل جذب كارجويان مواجه 
است، جذب اين تعداد نيروي كار خارجي به هيچ عنوان به 
مصلحت نيست، چرا كه اين 2 ميليون شغل به  طور طبيعي 
سهم نيروهاي ايراني است كه به دليل بيكاري با مشكالت 
معيشتي فراواني مواجه هستند. واقع آن است كه بيكاري 
آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي و خانوادگي فراواني را 
ايجاد مي كند كه خسارات بر آمده از آن هزينه هاي فراواني 
را بر دوش دولت و ملت سوار مي كند. البته هم در قانون كار 
ايران و هم در قانون اساسي منعي براي ورود نيروهاي كار 

خارجي وجود ندارد، اما در شرايط فعلي حضور نيروي كار 
افغان بر اساس قانون نيست، چرا كه اكثر اين افراد فاقد رواديد 
و مجوزهاي قانوني فعاليت در اتمسفر اقتصادي كشورمان 
هستند. از سوي ديگر در قانون كار اشاره شده آن دسته از 
نيروهاي كار خارجي مي توانند وارد بازار كار ايران شوند كه 
در بخش هاي مهارتي، دانش تخصصي و... ارزش افزوده اي 
را وارد اتمسفر اقتصادي كشور كنند كه نيروهاي افغان فاقد 

اين ويژگي ها تصريح شده در قانون هستند.
برداشت دوم( از سوي ديگر وقتي عدم توازن در بازار كار با 
حضور نيروهاي خارجي ايجاد مي شود، حقوق كار و كارگران 
تحت تاثير قرار مي گيرد. بسياري از كارفرمايان براي اينكه 
هزين��ه توليد و خدمات ش��ان كاهش پيدا كن��د از جذب 
نيروي كار ايراني اجتناب مي كنند، چرا كه حضور نيروهاي 
كار خارجي )افغان( براي آنها مزاي��اي فراواني دارد. اغلب 
نيروهاي افغان بيمه ندارند، ساعات بيشتري كار مي كند، 
مزايايي دريافت نمي كنند و در كل مجموعه ضرورت هاي 
قانوني مرتبط با نيروي كار در خصوص آنها صدق نمي كند. 
اين موضوع باعث شده در شرايط فعلي جذب نيروهاي افغان 
براي كارفرمايان ايراني به نوعي ارجحيت داشته باشد. اين 
روند باعث تحت تاثير قرار گرفتن قوانين كار، حقوق كار و 
بروز مشكالت فراواني در بستر محيط هاي كسب و كار كشور 
شده است. اغلب كارفرمايان نيروي كار ايران را با نمونه هاي 
افغان مقايسه مي كنند و نهايتا اقبال بيشتري به استفاده از 
ادامه در صفحه 2 نيروهاي خارجي نشان مي دهند. 

ط��الق عاطف��ي مهم ترين 
عام��ل از ه��م گس��يختگي 
ساختار خانواده است. نظر به 
حساسيت و جايگاه خانواده 
و كاركردهاي آن مش��خصا 
بررس��ي عوامل زمينه س��از 
ط��الق عاطف��ي از اهمي��ت 
ويژه اي برخوردار است. طالق 
عاطفي پديده اي تك عاملي نيست، بلكه مجموعه اي از 
عوامل در پيوند باهم، منجر به طالق عاطفي مي شوند. 
طالق عاطف��ي به معناي جدايي عاطفي و عالقه ميان 
زوجين است، يعني زوجين در اين حالت هيچ تبادل 
عاطفي با يكديگر نداشته و ابراز عالقه اي به هم ندارند. 
در اي��ن حالت ارتباط ميان زوجي��ن به لحاظ روحي و 
جس��مي و رواني و حتي از نظر كالمي با يكديگر قطع 
شده و زندگي آنها رو به سردي و خاموشي كامل مي رود. 
طالق عاطفي در حقيقت به اين معني است كه زوجين 
زيريك سقف زندگي كرده اما در عمل مانند زوج طالق 
گرفته و جدا از هم هستند و حتي در اين شرايط نمي توان 
آنها را هم خانه دانس��ت، چرا كه افراد با هم خانه خود 
ارتباط كالم��ي دارند، اما زوجين در اين حالت حتي از 
ارتباط كالمي با يكديگر گريزانند. اولين نشانه اين است 
كه زوجين به جاي اينكه از ديدن يكديگر و در كنار هم 
ادامه در صفحه 8 بودن احساس آرامش كنند...  

گزارش

محسني اژه اي، رييس قوه قضاييه: 
تعيين تكليف اليحه اصالح قانون  مجازات اخاللگران نظام اقتصادي تا پايان شهريور

اعضاي هيات رييس��ه كميس��يون قضايي و حقوقي 
مجلس ش��وراي اس��المي ب��ه منظ��ور تبادل نظر و 
هم انديشي درباره تقويت همكاري اين كميسيون با 
دستگاه قضا و راه هاي كاهش مشكالت مردم و بهبود 
خدمات رساني قضايي با حجت االسالم  والمسلمين 
غالمحسين محسني اژه اي ديدار و گفت وگو كردند. 
رييس قوه قضاييه با اش��اره به اليح��ه اصالح قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كش��ور گفت: 
مبارزه با فساد اقتصادي با آيين دادرسي موجود دشوار 
اس��ت و الزمه تسهيل و تس��ريع در مبارزه، اصالح و 
ارتقاي قانون است و قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادي بايد به روز شود. به گزارش مركز رسانه قوه 
قضاييه، رييس قوه قضاييه در اين ديدار، از »اعتماد 
مردم« به عنوان يكي از مهم ترين سرمايه هاي نظام ياد 
كرد و گفت: از ابتداي انقالب اسالمي تاكنون هر گام 
بلندي كه در كشور برداشته شده، با كمك و حمايت 

مردم بوده است.
اژه اي الزمه افزايش اعتماد مردم را توجه به خواست 
و نياز آنها و حل مشكالت شان و همچنين مشاركت 

دادن آحاد ملت در پيشبرد اهداف و برنامه ها دانست 
و افزود: كاهش س��رمايه هاي اجتماعي به نفع كشور 
نيس��ت؛ چرا كه ب��دون ارتب��اط با م��ردم نمي توان 

مشكالت را حل كرد.
رييس دستگاه قضا با بيان اينكه مسووالن قوا بايد با 
آحاد مردم ارتباط نزديك داشته باشند، اظهارداشت: 
عمده روابط قوه قضاييه با مردم هم از طريق نخبگان و 
نمايندگان اقشار، تشكل هاي مردم نهاد، دادستان ها 
و روساي كل دادگس��تري ها و متفاوت از نوع ارتباط 

نمايندگان با مردم است.
رييس قوه قضاييه تصري��ح كرد: اگر مي خواهيم قوه 
قضاييه مردمي داش��ته باشيم يكي از راه ها اين است 
كه روابط مسووالن قضايي با نمايندگان مردم بيشتر 

شود.
محسني اژه اي با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمايندگان 
مجلس با مردم و اطالع از مشكالت آنها، به همكاران 
بخش هاي مختلف قضايي تاكيد كرد كه نمايندگان 
را در اولوي��ت مالقات ها و جلس��ات كاري خود قرار 
بدهند و خاطرنش��ان ك��رد ارتب��اط و همكاري دو 

مجموعه در افزايش س��رمايه عموم��ي نظام نقش 
به سزايي دارد.

وي به روس��اي كل دادگس��تري ها دس��تور داد در 
نشست هاي مشترك با نمايندگان مجلس و مسووالن 
عالي هر اس��تان از جمل��ه اس��تانداران و فرمانداران 
مشكالت و مس��ائل خاص مناطق مختلف كشور را 
احصا و براي حل آنها تصميم گيري و برنامه ريزي كنند 
و نمايندگان را ضامن اجراي مصوبات اين جلس��ات 

معرفي كرد.
محس��ني اژه اي از بي آبي و كم آبي در برخي مناطق 
كش��ور به عنوان نمونه اي از معضالت ك��ه نيازمند 
تصميم گيري جدي است، ياد كرد و افزود: نمايندگان 
مجل��س مي توانند با هم انديش��ي مس��ووالن ديگر 
بخش ها و كارشناس��ان امر، دولت را در تدوين سند 
جام��ع آب ياري بدهند تا با اجراي دقيق اين س��ند، 

مشكالت مربوط به آب هر چه سريع تر كمتر شود.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه نمايندگان مي توانند 
در پيش��گيري از وقوع جرم نيز نق��ش فعال تري ايفا 
كنن��د، از آنها خواس��ت تا مس��ائل و مصاديق ترك 

فعل هاي كالن را به وي اطالع بدهند تا در نشس��ت 
سران قوا طرح و پيگيري كند.

محسني اژه اي تاكيد كرد: در مورد نحوه ارتباط قوه 
قضاييه و مقننه س��از و كار هم نح��وه ارتباط رييس 
و مس��ووالن عالي قضايي با مجل��س و نحوه ارتباط 
دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسيم شود تا بتوان در 
كمترين زمان ممكن بيشترين بهره را از اين ارتباطات 

و هماهنگي ها را برد.
 پيش از سخنان رييس دستگاه قضا، حجت االسالم 
والمسلمين موسي غضنفرآبادي، رييس كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس گزارش��ي از روند بررس��ي 
طرح ثبت معامالت اموال غيرمنقول با هدف تبديل 
اس��ناد عادي به اس��ناد رس��مي ارائ��ه و تاكيد كرد: 
اگر مي خواهي��م بحث زمين خ��واري، كوه خواري و 
دس��ت اندازي به منابع طبيعي خاتم��ه بدهيم بايد 

معامالت اموال غيرمنقول رسمي شوند.
وي ابراز امي��دواري كرد اليحه اصالح قانون مجازات 
اخاللگران نظام اقتصادي تا پايان شهريور جاري در 

مجلس تعيين تكليف شود.

علي اصغر كيهان نياحميد حاج اسماعيليمحمدرضا قاسميمحسن عباسي

پيشنهاد سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات از 
فعاالن حوزه رمزارز و صرافي هاي رمزارزي

 اولويت سازمان برنامه تاكيد 
بر رشد اقتصادي است

حفاظت از تاالب هاي ايران، از شعار تا عمل

تالش براي قانونمند كردن بازار 
ارزهاي ديجيتال

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 2    

تنظيم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مقتضيات 
كشور و اسناد باالدستي

مرگ زير سايه تشنگي

كسادي معامالت 
خريد و فروش خودرو

تاالر  شيشه اي  در  دومين  روز كاري 
هفته روند  نزولي  به خود  گرفت

بازار امروز خري��د و فروش خ��ودرو همچنان در 
كسادي معامالت به سر مي برد و كمتر معامله اي 
دراين بازار صورت مي گيرد. البته نوس��انات نرخ 
دالر ني��ز بر بالتكليفي بازار خودرو افزوده اس��ت. 
چراكه همزمان با روند نزولي قيمت ها در بازار ارز 
قيمت خودرو نيز روند كاهشي را دنبال كرده است. 
به طوري كه به گفته برخي فعاالن خودرو، قيمت 
برخي خودروها تا ۵ ميليون تومان هم كاهش يافته 
است. اما نكته قابل تامل اينجاست كه خودروهاي 
صفحه 7 را بخوانيد پرتيراژ همچنان در... 

تاالر شيشه اي روزهاي نوساني را پشت سر مي گذارد 
و برخ��ي از روزها مثبت و برخي ديگر از روزها منفي 
است. نوسان نسبي نرخ ارز نيز در اين چرخه اثرگذار 
است و شاهد تغيير قيمت دالر از 28 هزار تومان تا 26 
هزارتومان هستيم كه به عقيده بسياري از كارشناسان 
اين تغيير قيمت تاثير مستقيمي بر روي معامالت دارد 
و در اين بين بس��ياري از سرمايه گذاران خرد انتظار 
دارند ت��ا در وضعيت ابهام آينده، مذاكرات برجامي و 
كسري بودجه س��نگين دولت، دالر در نهايت روند 
صفحه 4 را بخوانيد صعودي به خود بگيرد. 

نوسان  
در  بورس  تهران 

مقاومت پرتيراژها 
در برابر 

كاهش قيمت



رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه، در برنامه 
۱۴۰۱ تأكيد اصلي بر تحقق رش��د اقتصادي است، 
گفت: تنظيم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مقتضيات كشور، 

اسناد باالدستي و توجه ويژه به برنامه خواهد بود.
  رييس سازمان برنامه و بودجه در اولين نشست مجازي 
با روس��اي س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها 
گفت: منابع طبيعي فراوان، افراد تحصيلكرده و جوان 
مي توانند در وضعيت اقتصادي كشور تحول اساسي 
ايجاد كنند لذا بايد از جوانان براي تحول اقتصادي در 
كشور استفاده كنيم.  تنظيم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس 
مقتضيات كش��ور، اسناد باالدس��تي و توجه ويژه به 

برنامه خواهد بود.
بودجه، شكل دهنده اقتصاد و ضمانت كننده اهداف 
عالي كشور است، فرمايش��ات مقام معظم رهبري و 
اسناد باال دس��تي، تاكيد بر تغيير ساختار و اثربخش 
كردن بودجه دارن��د. لذا ادامه روند فعلي به مصلحت 

كشور نيست و بايد در ساختار بودجه بازنگري شود.
به گفته ميركاظمي، ش��روع دولت سيزدهم بهترين 
فرصت است تا ايده هاي منطبق بر اسناد را به روش هاي 

اجرايي تبديل كنيم.
در برنامه ۱۴۰۱ تأكيد اصلي بر تحقق رشد اقتصادي 
است و سهم هر يك از بخش ها را مشخص و براي آن 
منبع درنظر مي گيريم به طوري كه قابل رصد و متضمن 

تحقق اهداف عالي اقتصاد باشد.
اولويت اول كشور اصالح و تثبيت اقتصاد است؛ حتما 
بايد به گونه اي حركت كنيم كه فشار زندگي مردم كمتر 

شود. بايد درآمد خانوار را باال ببريم.

  كميته مشترك مجلس و دولت براي اصالح 
نظام يارانه اي 

نايب رييس كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس از 
تش��كيل كميته مش��ترك دولت و مجلس شوراي 
اس��المي براي اصالح نظام يارانه اي، حذف بسترها و 
زمينه ه��اي رانت در اقتصاد از جمله اصالح تامين ارز 

۴۲۰۰ توماني در بازه سه ماه خبر داد.
 سيدمحمدرضا ميرتاج الديني روز يكشنبه در جمع 
خبرنگاران از تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس 
ش��وراي اس��المي به منظور اصالح نظ��ام يارانه اي، 
حذف بس��ترها و زمينه هاي رانت در اقتصاد از جمله 
اصالح تامين ارز ۴۲۰۰ توماني در كش��ور خبر داد و 
گفت: كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
متولي تشكيل اين كميته ش��ده و به زودي با حضور 
نمايندگاني از وزارتخانه ها و كميسيون هاي مجلس 
كار خود را آغاز خواهد كرد.نايب رييس كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اعضاي اين 
كميته، افزود: پيشنهاد شده وزيران اقتصادي دولت، 
بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه نماينده اي ثابت 
در حد معاونت  و از كميسيون هاي اقتصادي مجلس دو 
نماينده در اين كميته حضور داشته باشند و همچنين 
از بخش  خصوصي براي معرفي نمايندگان خود دعوت 
 شده است.ميرتاج الديني خاطرنشان كرد: بازه زماني 
سه ماهه براي كار بررسي اين كميته در نظر گرفته شده 
تا بعد از بحث و بررسي هاي الزم درباره موارد ذكر شده، 
خروجي مورد توافق مجل��س و دولت در قالب طرح، 

اليحه يا بودجه ۱۴۰۱ ارايه شود.
وي با تاكيد بر توقف ۱۰ س��اله نظام يارانه اي كشور، 
يادآور ش��د: گام نخست نظام هدفمندي يارانه ها ۱۰ 
سال پيش برداشته شد و اكنون بايد با انجام بررسي ها 
اصالحات الزم درباره نحوه اجراي آن انجام شود. يارانه 
پنهان بيش از بودجه عمومي دولت بوده و از سوي ديگر 
ارز ۴۲۰۰ توماني به اندازه ۱۰ سال پرونده فساد براي 
قوه قضاييه ايجاد كرده اس��ت و بايد بستر اين مفاسد 
برداشته شود.نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در 
مجلس عنوان كرد: كار نظارتي مجلس هم اين است 
كه بسترها و زمينه هاي فساد و رانت را از ميان ببرد و 
تمام اين موضوعات در جلسه مشترك دولت و مجلس 

بررسي خواهد شد.

  تشكيل كميته مشتركي بين مجلس و وزارت نفت 
رييس كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي 
تاكيد كرد: كميته مشتركي بين كميسيون انرژي و 
وزارت نفت درباره لوايح بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه 
هفتم توسعه تش��كيل خواهد شد كه مبناي كار در 

آينده خواهد بود.
فريدون حسنوند رييس كميس��يون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به حضور وزير نفت در جلسه 
امروز عصر اين كميسيون، در جمع خبرنگاران بيان 
كرد: در اين جلسه بحث هايي درباره تامين سوخت گاز 
در زمستان و تامين گاز نيروگاه هاي تامين كننده برق 
انجام شد. ساماندهي نيروي انساني وزارت نفت يكي 
از اولويت هاي ديگر كميسيون انرژي است كه در اين 

زمينه نيز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وي در ادامه اظهار كرد: در نهايت مقرر شد كه كميته 
مشتركي بين كميسيون انرژي و وزارت نفت درباره 
لوايح بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه تشكيل 
ش��ود كه مبناي كار در آين��ده خواهد بود. همچنين 
قرار بر اين ش��د تا بين كميسيون هاي انرژي، صنايع 
و وزارتخانه ه��اي نفت و صمت ب��ه منظور پيگيري 
نيازمندي هاي صنايع پايين دس��تي پتروش��يمي و 

نيروگاه ها نشست هاي مشتركي برگزار شود.
نماينده مردم انديمشك در مجلس شوراي اسالمي، 
تصريح كرد: رسيدگي به مناطق نفت خيز و گازخيز از 
ديگر موضوعاتي است كه كميسيون انرژي مجلس و 
وزارت نفت آن را به صورت مشترك دنبال خواهند كرد. 
در ادامه نيز درباره سفرهاي اعضاي كميسيون انرژي 
مجلس به نام مناطق نفت خيز كه با هماهنگي وزارت 

نفت خواهد بود نيز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رييس امور پايش تعهدات دولت در سازمان برنامه با 
بيان اينكه در صورتي كه شركت هاي دولتي ضوابط 
بخش��نامه يا بازه زماني ارايه بودجه را راعايت نكنند، 
ارقام پيش��نهادي س��ازمان مالك عمل خواهد بود، 
گفت: شركت ها موظف شدند برنامه خود را حداكثر تا 

۲۰ مهر ارايه كنند.
مژگان خانلو در گفت وگو با تس��نيم، با بيان اينكه به 
اس��تناد مفاد جزو )3-۱( بند )ي( تبصره )۲( قانون 
بودجه سال جاري، مقرر شده است بخشنامه بودجه 
ساالنه مختص شركت هاي دولتي بايد به طور مجزا از 
بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي ابالغ 
گردد، گفت: سازمان برنامه و بودجه نيز در موعد مقرر 
)دوازدهم مردادماه ۱۴۰۰( بخش��نامه پيشنهادي را 

به هيات محترم وزيران ارس��ال نم��ود، اما با توجه به 
همزماني با تغيير و تحوالت در دولت، ابالغ بخشنامه 

در دستور كار دولت سيزدهم قرار گرفت.
نهايتًا و به اس��تناد مجوز رياس��ت محترم جمهوري 
به شرح نامه ش��ماره 57۴۲۴ مورخ سوم شهريورماه 
۱۴۰۰، اختيار ابالغ بخشنامه مزبور به سازمان برنامه 
و بودجه كشور تفويض گرديد، بر اين اساس سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور نيز نسبت به ابالغ بخشنامه و 
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي، 

بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته اقدام نمود.
ارايه بودجه به صورت برنامه محور، از ويژگي هاي متمايز 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور است و با توجه به 
نقش س��رمايه گذاري ش��ركت هاي دولتي در رشد 
اقتصادي كشور، توجه به برنامه هاي سرمايه گذاري و 
پيش بيني اعتبارات الزم براي تحقق آن برنامه ها در 

اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ ضروري است.
براس��اس مفاد بخش��نامه مذكور هيات هاي مديره/ 
هيات هاي عامل تمامي ش��ركت هاي دولتي موضوع 
ماده )۴( قانون محاسبات عمومي كشور و سازمان هاي 
توس��عه اي موضوع ماده )5( قان��ون رفع موانع توليد 
رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام  مالي كش��ور و همچنين 
شركت هاي وابسته به موسس��ات دولتي كه شمول 
قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح 
نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي 
تابعه، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه، 
مكلفند در چارچوب سياس��ت ها و ضوابط و مطابق 
زمان بن��دي مندرج در بخش��نامه، برنام��ه و بودجه 
تفصيلي س��ال ۱۴۰۱ را ب��ه تصويب مجمع عمومي 
رسانده و حداكثر تا بيس��تم مهرماه به همراه تمامي 
مستندات مندرج در بخش��نامه، به سازمان برنامه و 

بودجه كشور ارسال نمايند.
ارايه بودجه پيشنهادي برحسب برنامه � فعاليت شركت 
در چارچوب اهداف و وظايف مندرج در اساس��نامه، 
ش��امل اهداف كلي، قيمت تمام شده و قيمت فروش 
هر واحد از فعاليت ها الزامي اس��ت. شايان ذكر است 
در صورتي كه شركت هاي دولتي چارچوب و ضوابط 
بخشنامه يا بازه زماني ارايه بودجه را راعايت نكنند، ارقام 
پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور مالك عمل 
خواهد بود.به گفته خانلو، اعضاي هيات مديره/ هيات 
عامل شركت هاي دولتي مكلف به ارايه پيشنهادهايي 
در رابطه با روش هاي نوين تأمين مالي و مولدس��ازي 

دارايي ه��ا، كاهش زيان انباش��ته و افزايش بهره وري 
عوامل توليد به مجمع عمومي/ شوراي عالي مي باشند.

همچنين ارايه برنامه سرمايه گذاري شركت هاي دولتي 
به تفكيك طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه اي 
يا س��اير س��رمايه گذاري از محل منابع داخلي اعم از 
ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد يا توسعه و اجراي 
طرح هاي جديد، در بخش��نامه يادشده تصريح شده 

است.
وي اف��زود، يكي ديگ��ر از موارد مهم تأكيدش��ده در 
بخشنامه، ارايه پيش بيني براي بازپرداخت تعهدات 
و بدهي هاي ش��ركت هاي دولتي اعم از وام هاي ماده 
)3۲( قانون برنامه و بودجه كشور، تعهدات ماده )6۲( 
قانون محاس��بات عمومي و وام هاي ماده )56( قانون 
الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 

دولت مي باشد.
رييس امور پايش تعه��دات دولت گفت: رعايت مفاد 
دس��تورالعمل هاي تهيه و تنظيم بودجه، مندرج در 
بخش بودجه جاري و سرمايه اي الزامي است و بديهي 
است مالك تنظيم هزينه هاي پرسنلي، آمار نيروي 
انس��اني و اطالعات ثبت و تأييد نهايي شده در پايگاه 

اطالعات كاركنان نظام اداري )پاكنا( مي باشد.
الزم به توضيح اس��ت كه در بخ��ش بودجه جاري و 
محاسبات هزينه هاي پرس��نلي براساس آمار نيروي 
انساني ثبت  ش��ده در س��امانه پاكنا، مقرر شده است 
 ضريب افزايش حقوق، فعاًل به صورت علي الحس��اب 

ده درصد منظور شود.
اين مقام مس��وول گفت: بديهي اس��ت مالك نهايي 
محاسبات هزينه هاي پرسنلي كاركنان دولت اعم از 
كاركنان ش��ركت هاي دولتي، ضريب افزايش حقوق 
اعالمي در بخش��نامه اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل 
كشور ابالغي توسط رياست محترم جمهوري خواهد 
بود كه متعاقبًا در گزارش پيش��نهادي بودجه س��ال 
۱۴۰۱ شركت هاي دولتي تقديمي به مجلس شوراي 

اسالمي در پانزدهم آبان ماه لحاظ خواهد شد.
وي افزود: با عنايت به اينكه از دو س��ال گذش��ته و به 
استناد قانون الحاق يك تبصره به ماده )۱8۲( قانون 
آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اس��المي، گزارش 
بودجه سال آينده شركت هاي دولتي يك ماه زودتر از 
اليحه بودجه كل كشور و در پانزدهم آبان ماه به مجلس 
ارايه مي شود، لذا رعايت الزامات و زمان بندي مندرج 
در بخشنامه بودجه براي مجامع عمومي شركت هاي 

دولتي ضروري است.
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مهاجرت افغان ها  و بازار كار ايران
موضوع بعد در خصوص ورود افسارگسيخته نيروهاي 
كار افغان آن اس��ت كه در قانون كار تصريح شده ورود 
نيروهاي كار خارجي بايد همراه با دانش و شرايط خاص 
مهارتي باشد كه نيروهاي افغان فاقد اين ويژگي هاي 
قانوني هستند. اين افراد نه دانشي دارند كه به بازار كار ما 
اضافه كنند و نه اينكه همراه با تجهيرات و تكنولوژي هاي 
به روز، كاالهاي س��رمايه اي و... وارد بازار كار كشورمان 
شده اند كه تصور شود اين دانش را به نيروي كار ايراني 
منتقل مي كنند. بنابراين بايد بدانيم كه جذب نيروهاي 
ايراني در اتمسفر كسب و كار كشور بايد به عنوان يك 
اولويت مورد توجه قرار بگيرد. برداشت سوم( مشكالتي 
كه طي سال هاي اخير وجود داش��ته و از سال97 نيز 
تشديد شده، بيانگر آن است كه اگر نيروي كار خارجي 
در ب��ازار كار ايران��ي نبود تعداد بي��كاران ايراني حتما 
بسيار كمتر از شرايط فعلي بود و متعاقب آن مشكالت 
اجتماعي، معيش��تي و اقتصادي كمتري نيز متوجه 
كشورمان مي شد. كارگران بيشتر در بخش هاي مرتبط 
با امور مديريت شهري و شهرداري، مغني گري، كارهاي 
ساختماني، دامپروري و كشاورزي جذب شده اند، چرا 
كه دانش و مهارت��ي در بخش هاي صنعتي و توليدي 
ندارند. در واقع مهارت خود را در ايران كس��ب كرده اند 
و از ظرفيت هاي داخلي كش��ور به��ره برده اند. عمده 
افرادي كه در بخش س��اخت و ساز ساختماني جذب 
ش��ده اند زير دست اس��تادكاران ايراني ماهر شده اند و 
دليلي وجود ندارد كه اولويت جذب در فضاي كس��ب 
داخلي با نيروهاي كار افغاني باش��د. برداشت چهارم( 
البته مسووالن تصميم ساز كش��ور مبتني بر شرايط 
بشردوستانه و به دليل قرابت هاي فرهنگي، مذهبي و 
زباني كه با كشورهاي همسايه از جمله مردم افغانستان 
و پاكستان وجود دارد، از اين نيروها حمايت مي كنند. از 
سوي ديگر مشكالتي كه جنگ و ويراني هاي برآمده از 
مشكالت نظامي ايجاد كرده اند، باعث شده تا مسووالن 
از حضور اين نيروها اس��تقبال كنن��د. اما صحبت من 
اقتصادي و مبتني بر شرايط فعلي كشور است. اتفاقاتي 
كه اخيرا بعد از حضور طالبان رخ داده، بازار كار ايران را با 
موج جديدي از مهاجرت نيروهاي افغان مواجه ساخته 
كه مي تواند تبعات بسيار خطرناكي براي فضاي اقتصاد 
و محيط هاي كسب و كار كشور داشته باشد. اميدواريم 
مسووالن نسبت اين هشدارهاي كارشناسي توجه كنند 
و تجربيات تلخ گذشته را در خصوص آسيب هايي كه 
به بازار كار كشور و به نيروي كار ايراني وارد شده، تكرار 
نكنند. اما براي مواجهه با حضور گسترده نيروهاي افغان 
در كش��ور چه بايد كرد؟ برداشت پنجم( اگر قرار است 
اقداماتي در خصوص پذيرش نيروهاي افغان به دليل مرز 
گسترده اي كه ميان دوكشور وجود دارد، صورت پذيرد، 
اميدواريم مثل كشورهاي توسعه يافته، اردوگاه، منطقه 
و جايگاه خاصي براي آنها در نظر گرفته شود تا تحت يك 
نظارت دقيق براي حضور آنان برنامه ريزي شود. نبايد 
اين گونه باش��د كه نيروهاي مهاجر به صورت رها وارد 
شهرها و روستاهاي كشور شوند و آسيب هاي فراواني 
به بازار كار كشور وارد سازند. جدا از تبعات اقتصادي اين 
نوع حضور مي تواند در بخش هاي اجتماعي، امنيتي و... 
نيز خسارت بار باشد و حساسيت هاي عمومي مردم را 
در خصوص حضور نيروهاي افغان افزايش بدهد. فقط 
صرف همسايگي و مس��اله روابط سياسي نبايد مورد 
توجه قرار بگيرد. اگر بازار كار كش��ور كه طي دهه هاي 
اخير با تكانه هاي مخرب فراواني روبه رو بوده، باز هم به 
دليل مشكالت داخلي افغانستان با نوسانات پي در پي 
مواجه شود، خس��ارات جدي در بخش هاي اقتصادي 
و معيشتي كشور بروز مي كند. به هر حال جايگزيني 
نيروهاي ايراني با نيروهاي خارجي به هر دليلي كه باشد 
تبعات جبران ناپذيري ايجاد مي كند. همان طور كه اشاره 
شد با توجه به اينكه نيروي كار افغان با حقوق كمتر، بدون 
بيمه و مزايا حاضر به فعاليت هستند، طبيعي است كه 
بيشتر مورد توجه كارفرمايان ايراني كه به دنبال كاهش 
هزينه هاي توليد، خدمات وكسب و كار خود هستند، 
قرار مي گيرند. اين جايگزيني اما باعث بروز دامنه وسيعي 
از مشكالت اجتماعي، خانوادگي، امنيتي، معيشتي و... 

در كشور خواهد شد.

بازدهي صنايع كوچك
 اين گپ را پ��ر كند مي توانيم بگويي��م هفته پيش رو 
هفته اي خنثي براي بازار سهام خواهد بود كه احتماال 
صنايع كوچك بازدهي بيش��تري از صناي��ع بزرگ و 
صادرات محور خواهند داشت. يكي از صنايع كه گزارشات 
خوب ماهانه را منتشر كرد صنايع اوره بود كه افزايش نرخ 
خوبي در محصوالت صادراتي داشتند، اين در حالي است 
كه نرخ جهاني اوره در مردادماه رشد چنداني نداشت و 
به نظر تخفيفات )ناشي از تحريم ها( كاهش چشمگيري 
پيدا كرده است. از آنجا كه پااليشي ها نيز نسبتا وضعيت 
خوبي دارند، پارس��ان به عنوان ي��ك هلدينگ اوره اي 
و پااليش��ي مي تواند با اتكا به سود تقس��يمي پاييز از 
گزينه هاي جذاب گروه شيميايي باشد. از ساير صنايع 
روند خيلي خاصي انتظار نخواهيم داشت به جز صنعت 
زغال سنگ كه دليل آن اين است كه نرخ محصوالت اين 
صنعت وابسته به صنعت فوالدي است كه مي توان انتظار 
رشد نرخ داشت ولي هزينه هاي حمل حامل هاي انرژي 

فوالدي ها را ندارند.

عقالنيت در مواجهه با اقتصاد
معني اين دوخبر اين اس��ت كه دولت قصد دارد جاي 
بانك ه��ا را به عنوان بزرگ تري��ن قرض گيرنده بگيرد. 
دولت با اين اوراق سعي دارد تا خودش اقدام به جمع آوري 
نقدينگي از بازار بكند و با محدود كردن بانك ها به خدماِت 
صرفا بانكي كنترل بيشتري در بازار پول داشته باشد. من 
فكر مي كنم در دولت جديد به س��مت كوچك كردن 
بانك ها حركت خواهيم ك��رد البته كه نظام بانكي هم 
قدرت خودش را دارد و بعيد است به راحتي زير بار برود. 
بايد ديد در نهايت آيا دولت با اس��تفاده از رويكردهاي 
كارشناس��ي اين روند را محقق خواهد ساخت يا اينكه 
از روش هاي غير اقتصادي و غيركارشناس��ي شده اين 

تصميمات را عملياتي خواهد كرد.

با مذاكره مفيد مخالفتي نداريم
ب��ه نظر مي رس��د بعد از مش��خص ش��دن ش��مايل 
رييس جمهور دولت س��يزدهم ايران، فرانسه در حكم 
حلقه ارتباطي كش��ورهاي غربي با دولت تازه بر صدر 
نشسته ايراني عمل كرده اس��ت. در طول دو ماهي كه 
از آغاز رياست جمهوري رييس��ي بر راي هرم اجرايي 
كشور مي گذرد تا به امروز مكرون ۲بار در تماس تلفني 
با رييس��ي تالش كرده اس��ت اعتماد او را براي تداوم 
گفت وگوها با غرب جلب كند. جداي از تماس تلفني 
مكرون در نشست كش��ورهاي منطقه اي در بغداد نيز 
پالس ه��اي مثبتي به امير عبدالهيان ارس��ال كرد و از 
آمادگي كشورش براي توس��عه مناسبات ارتباطي با 

تهران خبر داد.
در شرايطي كه بسياري از تحليلگران بعد از مشخص 
ش��دن تركيب كابينه به دنبال آگاه��ي از راهبردهاي 
دولت سيزدهم در مواجهه با پرونده هسته اي و چشم انداز 
مذاكرات ايران با كش��ورهاي ۱+۴و امريكا هس��تند، 
گفت وگوي روزگذش��ته ابراهيم رييس��ي با مكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه بخش هاي بس��ياري از اين 
پازل ارتباطي را براي افكار عمومي روش��ن كرد. بعد از 
اخباري كه از سوي امير عبدالهيان در نشست منطقه اي 
بغداد از گفت وگو بارييس جمهوري فرانس��ه منتشر 
شد، گفت وگوي روزگذش��ته رييسي با مكرون را بايد 
مهم ترين اقدام ارتباطي دولت سيزدهم براي ترسيم 
مناس��بات ارتباطي معقول با غرب تفس��ير و تحليل 
كرد.البته پ��س از اين در ۱8مردادماه و در نخس��تين 
روزهاي رياست جمهوري رييس��ي، امانوئل مكرون، 
رييس جمهور فرانسه در تماس��ي با او بر سر مذاكرات 
احياي برجام گفت وگو كرد. دو طرف از »توسعه«روابط 
با يكديگر حرف زدند و رييسي از »عدم پايبندي اروپا« 
به تعهداتش انتقاد كرد. در جريان گفت وگوي مردادماه، 
ابراهيم رييسي تاكيد كرد: »دولت جديد ايران از توسعه 
روابط با فرانسه بر اساس منافع مشترك و احترام متقابل 
اس��تقبال مي كند.«ديروز نيز رييسي از اعالم آمادگي 
ايران براي توسعه مناس��بات با فرانسه خبر داده است 
و مكرون نيز از آمادگي فرانس��ه ب��راي رقم زدن فصل 
جديدي در مناسبات اقتصادي و ارتباطي دو كشور خبر 
داده است. بايد ديد سرانجام گفت وگوهاي ميان ايران 
و فرانسه باعث فروريزي ديوار بي اعتمادي ميان ايران 
و غرب خواهد ش��د يا اينكه دو طرف براي رسيدن به 
چشم اندازهاي ارتباطي تازه به زمان بيشتري نياز دارند.

رييس جمهوري ايران گفت: دولت ايران از توسعه روابط 
با فرانسه به ويژه در زمينه هاي اقتصادي و تجاري استقبال 
مي كند و آمادگي داريم همكاري هاي جامع با اروپا را از 

فرانسه آغاز كنيم.
به گزارش پاد، عصر ديروز در تماس تلفني امانوئل مكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه با اس��تقبال از پيشنهاد وي 
درمورد بازنگري در روابط دو كشور و آغاز فصل نويني 
از روابط دوجانب��ه و همكاري هاي منطقه اي تهران– 
پاريس، خاطرنشان كرد: دولت ايران از توسعه روابط با 
فرانسه به ويژه در زمينه هاي اقتصادي و تجاري استقبال 
مي كند و آمادگي داريم همكاري هاي جامع با اروپا را از 
فرانسه آغاز كنيم. به طور قطع استقالل سياسي ايران و 
فرانسه اندوخته ارزشمندي براي برقراري روابط متوازن، 
قوي و پايدار ميان دو كشور است و منافع مشترك ما در 
ممانعت از دخالت عوامل برون زا در اين روابط اس��ت. 
رييس جمهوري درپاس��خ به اظهارات رييس جمهور 
فرانسه درمورد نشست سران كشورهاي همسايه عراق 
در بغداد، با بيان اينكه ايران همواره و در مقاطع مختلف 
دركنار مردم عراق بوده است، گفت: سياست جمهوري 
اسالمي ايران همواره حمايت از مردم عراق براي برقراري 
صل��ح و آرامش در منطقه بوده اس��ت و همكاري هاي 
درون منطق��ه اي را در جهت ايجاد امني��ت و آرامش 
درمنطقه بس��يار مفيد مي دانيم. رييسي درخصوص 
تالش كشورهاي منطقه و جهان براي مبارزه با تروريسم، 
با بيان اينكه داعش توسط امريكايي ها ايجاد شده و مورد 
حمايت قرار مي گيرد، گفت: امريكايي ها براي حمايت از 
داعش و تروريسم جديد بايد به افكار عمومي دنيا پاسخ 
دهند. وي با تقبيح سياست برخي كشورها كه تروريسم 
را به بد و خوب تقسيم مي كنند، تاكيد كرد كه جمهوري 
اسالمي ايران، تروريسم در هر نوع آن را محكوم مي كند و 
از نظر ما فرقي بين داعش دمشق، داعش عراق و داعش 
خراس��ان وجود ندارد. رييس جمه��وري درخصوص 
موضوع افغانس��تان با بيان اينكه امريكايي ها اش��تباه 
بزرگي در افغانستان مرتكب شدند و ۲۰سال اشغال اين 
كشور هيچ سودي براي مردم آن نداشته است، گفت: 
در ش��رايط فعلي، همه بايد كمك كنند تا يك دولت 
فراگير با مشاركت همه گروه ها در افغانستان تشكيل 
ش��ود و اجازه دهيم مردم افغانستان، سرنوشت خود را 
رقم بزنند. رييس��ي با تاكيد بر اينكه سياست مداخله 
نظامي ناتو و امريكا در افغانستان شكست خورده است، 
گفت: بايد شرايطي فراهم كنيم كه گروه هاي افغان به 
يك الگوي مورد قبول همه مردم افغانستان دست پيدا 
كنند و در اين راستا جمهوري اسالمي ايران براي ايجاد 
صلح و آرامش و امنيت و جلوگيري از برادركش��ي در 

افغانستان آماده است. 
 رييسي همچنين درخصوص مذاكرات هسته اي، گفت: 
ما با مذاكره مفيد مخالفت��ي نداريم اما برنامه و نتيجه 
مذاكره بايد لغو تحريم ها عليه ايران باشد، مذاكره براي 

مذاكره بي فايده است.
رييس جمهوري فرانسه نيز در با تاكيد بر توسعه و تعميق 
روابط بين ايران و فرانسه و لزوم بازبيني در روابط دو كشور 
و رقم زدن فصل جديدي در روابط دوجانبه گفت: بايد 
حركت جديدي با محورهاي جديد در روابط دو كشور 
در زمينه هاي دوجانبه و در زمينه هاي مختلف سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي و همكاري هاي منطقه اي آغاز كنيم. 
مكرون با اشاره به تحوالت اخير در افغانستان تاكيد كرد: 
معتقدم دولت آتي افغانستان بايد حاصل اراده ملي مردم 
اين كشور باشد و طالبان در اين كشور بايد به موضوعاتي 
همچون حقوق بشر و تعهدات بين المللي پايبند باشد. 
مكرون در اين گفت وگوي تلفني همچنين با اشاره به 
موضوع هسته اي، ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات وين 

در اين زمينه با حضور ايران از سرگرفته شود.

اولويت سازمان برنامه تاكيد بر رشد اقتصادي است

جزييات تازه از بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ شركت هاي دولتي، برنامه محوري اولويت اصلي تنظيم بودجه است

افزايش حقوق كاركنان شركت هاي دولتي و عيدي سال بعد يك ميليون و ۶۵۰ هزار توماني

تنظيم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مقتضيات كشور و اسناد باالدستي

رييس س��ازمان برنامه بودجه، بخشنامه بودجه سال 
۱۴۰۱ ش��ركت هاي دولت��ي را ابالغ كرد.  مس��عود 
ميركاظمي رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور 
بخش��نامه بودجه ش��ركت هاي دولت��ي، بانك ها و 
موسسات انتفاعي وابسته به دولت را ابالغ كرد. براساس 
اين بخشنامه سقف افزايش حقوق و دستمزد كارگران 
و نيروي انساني ش��ركت هاي دولتي در سال ۱۴۰۱ 

به صورت علي الحساب ۱۰ درصد تعيين شده است.
رقم قطعي ضريب حقوق و مزاياي كاركنان شركت هاي 
دولتي به تصويب هيات وزيران مي رسد. همچنين رقم 
قطعي افزايش حقوق كارگران مشمول قانون كار هم 
به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد. مبلغ پاداش 
پايان س��ال )عيدي( در بودجه پيش��نهادي معادل 
۱6 ميليون و 5۰۰ هزار ريال به صورت علي الحساب 
پيش بيني شده است و رقم قطعي پاداش پايان سال 

به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ابالغ بخش��نامه بودجه ۱۴۰۱، شركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسس��ات انتفاعي وابسته به دولت به روال 
چند سال اخير، قبل از ابالغ بخشنامه كل بودجه سال 
آينده صورت گرفته است و هر چند پيش بيني ها اوليه 
بوده و در نهايت در بخشنامه كل و اليحه بودجه اعداد 
و ارقام كالن مشخص خواهد شد، ولي نمايي كلي از 

برنامه مالي دولت را نشان مي دهد.

در بخش��نامه بودجه ش��ركت ها در مورد پيش بيني 
عيدي ۱۴۰۱، اعالم ش��ده اس��ت كه مبل��غ پاداش 
پايان س��ال در بودجه پيشنهادي يك ميليون و 65۰ 
هزار تومان علي الحساب پيش بيني مي شود و مبلغ 
 قطعي آن به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.اين 
پيش بيني براي عيدي كاركنان دولت نيست و فعال 
در بخشنامه بودجه شركت ها آمده ولي در نهايت رقم 

عيدي كاركنان هر دو بخش متفاوت نخواهد بود. 
رقم يك ميليون و 65۰ هزار توماني عيدي سال آينده 
نيز نهايي نيست و با تغييرات ضريب حقوق دستخوش 
افزايش خواهد ش��د، اين در حالي است كه در بودجه 
سال گذشته عيدي كاركنان يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
تومان پيش بيني شد، ولي در نهايت با توجه به تغييرات 
ضري��ب، هيات دولت در پايان س��ال ميزان عيدي را 
يك ميليون و 5۰۰ هزار تومان تعيين كرد.در بودجه 
۱۴۰۰ نيز ميزان عيدي كاركنان در پايان س��ال يك 
ميليون و 5۰۰ هزار تومان برآورد شده بود كه ممكن 
است با تغييرات اعمال ش��ده در هيات دولت رقمي 

باالتر مصوب شود. 
سازمان برنامه و بودجه ميزان علي الحساب افزايش 
حق��وق كاركن��ان ش��ركت هاي دولت��ي، بانك ها و 
موسسات انتفاعي وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعالم 
كرده است، درصد افزايش حقوق كاركنان دولت حتي 

به طور علي الحساب هنوز مشخص نيست.بخشنامه 
بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت، از سوي سازمان برنامه و بودجه ابالغ 
شده است و آنها مكلفند بودجه پيشنهادي خود را تا 

حداكثر ۲۰ مهر ماه به اين سازمان ارايه دهند.
اما آنچه كه در بخش��نامه آمده در حوزه حقوق از اين 
حكايت دارد كه س��ازمان برنامه و بودجه تاكيد كرده 
تمامي ش��ركت هاي دولتي از جمله ش��ركت هايي 
كه داراي قوانين و مق��ررات خاص پرداخت حقوق و 
 مزايا هس��تند افزايش ضريب ريالي حقوق را به طور 
علي الحساب ۱۰ درصد در نظر بگيرند كه رقم قطعي 

ضريب بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
همچنين افزايش حقوق و دستمزد مشمولين قانون 
كار علي الحس��اب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم 
قطعي افزايش به تصويب ش��وراي عالي كار مي رسد.

طبق اين بخشنامه ضريب حقوق اعالمي در بخشنامه 
بودج��ه ۱۴۰۱ ابالغي توس��ط رييس جمهور مالك 
محاس��به و تنظيم نهاي��ي هزينه پرس��نلي تمامي 

شركت هاي دولتي خواهد بود.
 اما آنچه كه مطرح شده مربوط به شركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسس��ات انتفاعي وابسته به دولت خواهد 
بود و اين جدا از حقوق و مزايايي است كه دولت بابت 
كاركنان خود پرداخت مي كند كه فعال ميزان افزايش 

حقوق كاركنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه 
كل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولي در نهايت 
مي��زان افزايش حق��وق كاركنان دول��ت و كاركنان 
شركت هاي دولت برابري خواهد كرد.الزم به توضيح 
است كه بودجه كل كشور از دو بخش بودجه عمومي و 
بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت تشكيل مي شود كه حقوق و مزاياي 
كاركنان دولت از محل منابع عمومي از بودجه عمومي 
پرداخت مي شود كه در سمت مصارف در هزينه هاي 

جاري قرار مي گيرد.
بنابراين آنچه كه در مورد اين افزايش ۱۰ درصدي در 
بخشنامه بودجه شركت هاي دولتي مطرح است مربوط 
به خود اين ش��ركت ها، بانك ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت است كه بودجه آنها از منابع عمومي 
دولت جدا اس��ت و به عبارتي دولت پرداختي از محل 

منابع عمومي به آنها ندارد.
اين در حالي است كه تعيين ميزان افزايش حقوق بايد 
متناس��ب با نرخ تورم صورت گيرد و براس��اس قانون 
بودجه امسال افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان تا 
۲5 درصد پيش بيني و مقرر شد كه دريافتي هاي باالي 
۱۰ ميليون تومان مشمول اين ۲5 درصد نشده و فقط 
به ميزان ثاب��ت دو ميليون و 5۰۰ هزار تومان افزايش 

حقوق داشته باشند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز يكشنبه 14 شهريور 1400، در بازار ارز آزاد، قيمت 
دالر 27 هزار و 251 تومان، قيم��ت يورو 31 هزار و 90 
تومان، پوند انگليس 38 هزار و 47 تومان و درهم امارات 
7 هزار و 420 تومان اعالم شده است. در برخي ساعات 
نيز قيمت ارز با افزايش روبرو بوده است. قيمت دالر 27 
هزار 350 تومان و هر يورو 32 هزار 850 تومان فروخته 
شده است.همچنين با افزايش اونس جهاني طال به 1828 
دالر، قيمت سكه نيز 180 هزار تومان افزايش يافت و به 

رقم 12 ميليون و 140 هزار تومان رسيد.
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، 14 شهريورماه( 
با 50 تومان افزايش نس��بت به روز گذشته )شنبه، 13 
شهريورماه( به 2۶ هزار و 711 تومان رسيد.قيمت فروش 
يورو در مقايسه با روز گذشته )شنبه، 13 شهريورماه( با 
50 تومان كاهش به 31 هزار و 374 تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر 2۶ هزار و 182 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز 30 هزار و 752 توم��ان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متش��كل ارزي 2۶ هزار و 150 تومان و نرخ 
فروش آن 2۶ هزار و 388 تومان اعالم ش��د.نرخ خريد 
يورو در اين بازار 31 هزار و 78 تومان و نرخ فروش آن نيز 
31 هزار و 3۶0 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت، حواله يورو به قيمت 27 هزار و 298 تومان 
فروخت��ه و حواله دالر به قيمت 22 ه��زار و 970 تومان 
معامله ش��د. قيمت دالر از خردادم��اه حركت آرامي به 
سوي كانال 25 هزار تومان شروع كرد و بيش از دو هفته 
در اين كانال نوسان داشت و وارد كانال 2۶هزار تومان شد 
و سپس در صرافي بانكي به قيمت 27 هزار تومان فروخته 
مي ش��د و طي هفته گذشته روند نزولي قيمت را شروع 

كرده وارد كانال 2۶ هزار تومان شده است.

  افزايش ۱۸۰ هزار توماني قيمت سكه در بازار
قيمت هر قطعه س��كه تم��ام به��ار آزادي طرح جديد 
)يكشنبه، 14 شهريورماه( در بازار تهران با افزايش 180 
هزار توماني نس��بت به روز گذشته )13 شهريور ماه( به 
رقم 12 ميليون و 140 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم نيز 11 ميلي��ون و 550 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم  س��كه بهار آزادي ۶ ميليون و 
150 هزار تومان، ربع سكه سه  ميليون و 700 هزار تومان 
و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 172 هزار تومان رسيد. قيمت هر 
مثقال طال نيز پنج ميليون و 77 هزار تومان شد.همچنين 
هر انس جهاني طال نيز يك هزار و 828 دالر و 39 سنت 
قيمت خورد عصر يكشنبه نيز قيمت طالي 24عيار در 
هر گرم يك ميليون و 539 هزار تومان و هر مثقال طال، 
5 ميليون و 35 هزار تومان ارزش گذاري ش��ده اس��ت. 
مهم ترين عوامل موثر در رش��د قيمت طال و سكه، باال 
رفتن دالر و انس جهاني است. بر اين اساس قيمت دالر 
در هفته گذش��ته روند نزولي داشته و چند روزي است 
در صراف��ي بانكي در كانال 2۶ ه��زار تومان آرام گرفته 
است و انس جهاني با وجود تعطيلي بازار جهاني تغييري 
نداش��ت و همچون روز گذش��ته يك هزار و 828 دالر و 
39 سنت معامله شد. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: به دليل رش��د قيمت ارز در بازارهاي داخلي 14 
شهريور 1400 شاهد افزايش قيمت در بازار سكه و دالر 
هستيم. محمد كشتي آراي افزود: انس جهاني به 1828 
دالر رسيده و به اين ترتيب قيمت سكه طرح جديد 12 
ميليون 135 هزار تومان، قيمت س��كه طرح قديم 11 
ميليون 550 هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون 150 هزار 
تومان، ربع سكه 3 ميليون 750 هزار تومان و سكه هاي 
گرمي 2 ميليون 350 هزار تومان.هر گرم طالي 18 عيار 
يك ميليون 1۶5 هزار تومان و هر مثقال طال 5 ميليون 

35 هزار تومان فروخته شده است.

عرضه ۲۹۵ ميليون دالر در سامانه نيما
بان��ك مركزي اع��الم كرد: س��امانه نيما )ش��نبه، 13 

شهريورماه( ش��اهد عرضه حدود 295 ميليون دالر به 
صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور 
بوده است. )شنبه، 13 شهريورماه 1400( از عرضه هاي 
مذكور حدود 125 ميليون دالر معامله ش��ده اس��ت.

براس��اس معامالت انجام ش��ده، ميانگين موزون نرخ 
دالري معامالت 22 هزار و 905 تومان بوده اس��ت.اين 
امر حاكي از اين اس��ت كه نرخ ارز موثر در واردات كشور 

نرخ مذكور بوده است.
س��امانه نيما از نيمه نخس��ت س��ال 97 پس از تعديل 
سياس��ت هاي ارزي دول��ت ب��ه عنوان مرج��ع تعيين 
نرخ خري��د و فروش حواله هاي ارزي تعيين ش��د.نظام 
يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي شده و با اس��تفاده از آن، خريداران 
)واردكنن��دگان( و فروش��ندگان )صادركنندگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 
در آن در فرايند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

 پرون�ده رم�ز ارزه�ا روي مي�ز كميس�يون 
اقتصادي مجلس

احكام قانوني پيشنهادي مرتبط با ساماندهي وضعيت 
رم��ز ارزها در كارگ��روه اقتصاد ديجيتال كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي بررس��ي مي شود. 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در روزهاي 
يك ش��نبه، دو شنبه و سه شنبه )14، 15 و 1۶ شهريور 
ماه( تشكيل جلسه مي دهد. بر اساس اين گزارش انتخاب 
نمايندگان داوطلب واجد ش��رايط ب��راي عضويت در 
هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب 
و كار، در اج��راي تبصره )3( ماده )57( قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور، عضويت 
در كميسيون هاي مش��ترك طرح هاي الزام به انتشار 
اطالعات و ش��فافيت، عضويت در كميسيون مشترك 
طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي به همراه 
راي گيري تقاضاي اعمال ماده )234( آيين نامه داخلي 
مجلس در خصوص؛ مغايرت هاي قانوني در اجراي قانون 
چك ب( اجراي ماده )11( قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه موديان، راي گيري نهايي در خصوص تقاضاي 
تحقيق و تفحص از ش��ركت شستا از س��ال 1392 الي 
1399 و ادامه بررس��ي طرح ماليات بر عايدي سرمايه 

دستور كار روز يكش��نبه كميسيون اقتصادي مجلس 
اس��ت. همچنين كارگروه بازار س��رمايه جهت بررسي 
ط��رح اصالح م��وادي از قانون اوراق به��ادار جمهوري 
اسالمي ايران و كارگروه اقتصاد ديجيتال جهت بررسي 
 احكام قانوني پيشنهادي مرتبط با ساماندهي وضعيت 
رمز ارزها در كش��ور روز دوش��نبه هفته جاري تشكيل 
جلسه مي دهند. بررس��ي اليحه موافقتنامه بين دولت 
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري كرواسي در 
مورد كمك و همكاري متقابل در امور گمركي، انتخاب 
نايب رييس دوم كميسيون اقتصادي، راي گيري نهايي 
در خصوص؛ طرح اص��الح قانون اس��تفاده از خدمات 
تخصصي و حرفه اي حسابداران، ارجاعي از صحن علني 
مجلس براي بررس��ي در شور دوم، اليحه ايجاد مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي س��رخس- دوغارون و مازندران و 
اليحه توسعه منطقه آزاد تجاري- صنعتي گيالن )انزلي( 
اعاده شده از ش��وراي نگهبان دستور كار روز سه شنبه 

كميسيون اقتصادي مجلس است.

 جزييات عملكرد ارزي صندوق توسعه ملي
مبل��غ 30044 ميلي��ون دالر براي 313 طرح توس��ط 
صندوق توسعه ملي از ابتداي تاسيس در سال 91 تا پايان 
آذرماه سال گذشته گشايش اعتبار اسنادي شده و به 307 
طرح نيز مبلغي مع��ادل 21914 ميليون دالر پرداخت 
شد. صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد 
ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي 
نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده 
اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و 
گاز و فرآورده هاي نفتي و بر اساس بند )22( سياست هاي 
كلي برنامه پنجم توس��عه ابالغي مقام معظم رهبري و 
ماده )84( قان��ون برنامه پنجم توس��عه در 15 دي ماه 
سال 1390 تاسيس گرديد. بر اساس اين گزارش، اخيرا 
گزارش عملكرد اين صندوق از ابتداي تاسيس تا پايان 
آذرماه س��ال 1399 منتشر شده است. در بخشي از اين 
گزارش به بررسي عملكرد تسهيالت ارزي پرداخته شده 
است. بر اين مبنا، بخش عمده تسهيالت اعطايي از محل 
منابع صندوق توسعه ملي تاكنون، به صورت ارزي و بر 
اساس مفاد بند )خ( اساسنامه و با عامليت بانك هاي طرف 
قرارداد به متقاضيان پرداخت شده است. كل قراردادهاي 
عامليت ارزي منعقده با بانك هاي عامل تا پايان آذرماه 
1399 مبلغ 11۶143 ميليون دالر بوده كه در نه ماهه 
سال 1399 مطابق مصوبه مورخ 1399.02.23 هيات 

عامل صندوق، مبلغ 5820 ميليون دالر س��هميه براي 
بانك هاي عامل تصويب و قرارداد 13 بانك به مبلغ 4920 
ميليون دالر منعقد و ابالغ شده است. همچنين از محل 
مناب��ع قراردادهاي عامليت ارزي تا پايان آذرماه س��ال 
1399، تعداد 318 طرح ارزي به مبلغ 3409۶ ميليون 
دالر تامين مالي شده كه از اين ميزان، تعداد 31۶ طرح 
با مبلغ مسدودي بالغ بر 339۶0 ميليون دالر فعال بوده 
و تعداد دو طرح نيز به مبلغ 13۶ ميليون دالر تسهيالت 
دريافتي خود را تسويه نموده اند. از اين تعداد طرح تامين 
مالي شده، 313 طرح تا پايان آذرماه سال 1399 موفق 
به گشايش اعتبار اسنادي به مبلغ 30044 ميليون دالر 
شده و به 307 طرح نيز مبلغي معادل 21914 ميليون 
دالر با همكاري بانك هاي عامل و بانك مركزي ج.ا.ايران 
پرداخت قطعي صورت گرفته اس��ت. با توجه به منابع 
تخصيصي به 31۶ طرح ارزي فعال تامين مالي ش��ده، 
ميزان پيش��رفت مالي اين طرح ها صرفا از محل منابع 
صندوق )نسبت مبالغ پرداختي به مسدودي( تا پايان 
آذرماه س��ال 1399، حدود ۶4 درصد اس��ت. بر اساس 
اين گزارش، بخش ديگري از منابع ارزي صندوق توسعه 
ملي در راستاي اجراي تكاليف بودجه هاي سنواتي كل 
كشور و اجراي ماده )57( قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به سپرده گذاري 
ارزي در بانك هاي س��پرده پذير اختصاص يافته تا اين 
بانك ه��ا از طريق اعطاي تس��هيالت در چارچوب اين 
قراردادها، اين منابع را به طرح ها و فعاليت هاي مرتبط 
)از جمله بخش نفت، گاز، پتروشيمي، صنعت و معدن و 

...( تخصيص دهند.
بر اساس اين گزارش، مبلغ س��پرده گذاري ارزي انجام 
شده در بانك هاي سپرده پذير از س��ال 1391 تا پايان 
س��ال 139۶ بالغ بر 7239 ميليون دالر بوده كه از اين 
مقدار معادل مبلغ 5515 ميليون دالر در قالب 4۶ طرح 
به مرحله تخصيص ارز رس��يده و از مجموع منابع ارزي 
تخصيصي، حدود 98 درصد به طرح هاي بخش نفت و گاز 
و حدود دو درصد نيز به طرح هاي بخش صنعت و معدن 

اختصاص يافته است.
از طرف ديگر، حدود 77 درصد از مبلغ تخصيص يافته در 
مناطق كمتر توسعه يافته و كمتر از 23 درصد در مناطق 
برخوردار هزينه شده است. ضمنا در سال هاي 1397 و 
1398 و نه ماهه س��ال 1399 به دليل عدم درخواست 
بانك ها، هيچگونه قرارداد سپرده گذاري ارزي از محل 

منابع صندوق با بانك ها منعقد نشده است.

 پيش بيني تحليل گران در نظرسنجي هفتگي 
قيمت طال

15 نفر از تحليل گران وال استريت، در نظرسنجي هفته 
جاري كيتكونيوز شركت كردند كه از ميان آنها 10 نفر 
معادل ۶7 درصد به افزايش قيمت طال و دو نفر معادل 13 
درصد به كاهش قيمت طال راي دادند. پس از يك تابستان 
آرام طوالني، بازار طال اندكي روند صعودي پيدا كرد و هر 
دو گروه تحليلگران وال استريت و سرمايه گذاران ُخرد در 
نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز صعود بيشتر قيمت طال 
در معامالت هفته جاري را پيش بيني كردند. تحليلگران 
مي گويند اونس طال ممكن است روند صعودي به سمت 
مرز 1900 دالر را شروع كند زيرا سرمايه گذاران منتظرند 
بانك مركزي امريكا برنامه تعديل خريد ماهانه اوراق قرضه 
را عقب بيندازد.  اين تغيير ناگهاني پيش بيني هاي پولي 
كه از قيمت طال پش��تيباني كرد، پس از انتشار گزارش 
وزارت كار امريكا روي داد كه نش��ان داد تنها 235 هزار 
شغل در اوت ايجاد شده است. آمار مذكور به ميزان قابل 
توجهي ضعيف تر از پيش بيني ايجاد 720 هزار ش��غل 
جديد از سوي اقتصاددانان بود. اين ميزان اشتغال جديد 
از بدبينانه ترين برآوردها هم پايين تر ب��ود. آدام بوتون، 
استراتژيست ارزي ارش��د فاركس به كيتكونيوز گفت: 
بانك مركزي امريكا در سپتامبر به تعديل خريد ماهانه 
اوراق قرضه اش��اره نخواهد كرد و آنها پيش از نشس��ت 
نوامبر كميته بازار آزاد فدرال تنها يك گزارش اش��تغال 
ديگر دريافت خواهند كرد. شكسته شدن مقاومت بازار 
طال در سطح 1834 دالر قريب الوقوع است و طال باالتر 
 خواهد رفت. در نظرس��نجي هفته جاري كيتكونيوز از 
تحليل گران وال اس��تريت، 15 نفر شركت كردند كه از 
ميان آنها 10 نفر معادل ۶7 درصد به افزايش قيمت طال و 
دو نفر معادل 13 درصد به كاهش قيمت طال راي دادند و 
سه نفر معادل 20 درصد نظري نداشتند. در اين بين، ۶37 
نفر در نظرسنجي آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران ُخرد 
شركت كردند كه از ميان آنها 41۶ نفر معادل ۶5 درصد به 
افزايش قيمت طال و 118 نفر معادل 19 درصد به كاهش 
قيمت طال راي دادند در حالي ك��ه 103 نفر معادل 1۶ 
درصد نظري نداشتند. خوش بيني نسبت به هفته پيش 
افزايش پيدا كرده و هر دو گروه تحليل گران وال استريت و 
سرمايه گذاران غيرحرفه اي انتظار دارند قيمت ها به سطح 
باالتري صعود كنند. بهاي هر اونس طال در معامالت روز 
جمعه بازار آتي امريكا با 22 دالر و 20 سنت معادل 1.2 
درصد افزايش، در 1833 دالر و 70 س��نت بس��ته شد و 
براي كل هفته حدود 0.8 درصد افزايش ثبت كرد. ديويد 
ميدن، تحليلگر بازار در شركت اكوئيتي كپيتال گفت: به 
دالر امريكا چشم دوخته است. اگر شاخص دالر امريكا به 
پايين 91.75 واحد نزول كند، در اين صورت قيمت طال 
صعود بيشتري خواهد كرد. با اين حال وي خاطرنشان 
كرد مايل اس��ت اول شكسته شدن سطح 1835 دالر را 
مشاهده كند كه سطح مقاومتي كوتاه مدت قابل توجهي 
است. طال امسال سه بار در آزمودن و شكستن اين سطح 
مقاومتي ناموفق بوده است. جيم ويكاف، تحليلگر فني 
ارشد كيتكو گفت: خريداران طال برتري فني دارند و وي 
انتظار دارد قيمتها در كوتاه مدت صعود كنند. رابين بيهار، 
تحليلگر مستقل بازار طال گفت: وي طال را دوست دارد 
اما درباره روند قيمت اين فلز ارزشمند در كوتاه مدت نظر 
خنثي دارد. وي خاطرنشان كرد جديدترين آمار اشتغال 
مانع برنامه بانك مركزي امريكا براي تعديل خريد ماهانه 
اوراق قرضه مي شود با اين حال تعديل هنوز از دستوركار 
اين بانك مركزي كامال خارج نش��ده است. بيهار گفت: 
 س��رمايه گذاران به ج��اي اينكه دنبال س��ود حاصل از

 سفته بازي كوتاه مدت باشند، بايد قيمت فعلي را نقطه 
ورود خوبي براي يك سرمايه گذاري بلندمدت ببينند.

با اين حال همه تحليلگران نسبت به طال در كوتاه مدت 
خوش بين نبودند. مارك چندلر، مديركل شركت بانوك 
گلوبال فاركس به كيتكونيوز گفت: اگرچه حركت طال 
مثبت به نظر مي رسد، اما وي بدبين مانده است زيرا دالر 

امريكا تثبيت مي شود.

ديدگاه

خبر

 دوشنبه 15 شهريور 1400    28 محرم 1443  سال هشتم    شماره   Mon. Sep 6. 2021  2025  بانك و بيمه

انضباط مالي در بودجه دولت
نق��ش »انضب��اط مال��ي« 
در مديري��ت ماليه عمومي 
كش��ورهاي در حال توسعه 
و به ويژه در س��مت مخارج 
دول��ت بس��يار ب��ا اهميت 
اس��ت. ك��م آوردن دولت ها 
در بيش��تر زمينه ها، به ويژه 
در كسري هاي مالي، اغلب 
مبين آثار نامطلوب تكانه هاي داخلي و خارجي اند كه 
اثرگذاري مس��تقيمي بر بودجه دولت ها و همانطور بر 
محيط و جو و فضاي اقتصادي جامع��ه دارند. عالوه بر 
فعاليت هاي اقتصادي مي توان آثار نابس��اماني مالي را 
در آشفتگي هاي بازارهاي مالي، بي ثباتي هاي سياسي 
و مصيبت هاي��ي چون ناتوان��ي در مقابله ب��ا اپيدمي 
 كرونا مش��اهده كرد. تداوم كسري هاي مالي و افزايش 
اجتناب ناپذير بدهي هاي بخش عمومي در چند دهه 
اخير در بسياري از كشورهاي در حال توسعه آنان را به 
جست وجوي عوامل كليدي و بنيادي مشكل كشانده 
است. هم پژوهش هاي تئوريك و هم تجربي در اين باره 
گوياي آنند كه شاخص ترين و عمده ترين عوامل عبارتند 

از ناكافي بودن »انضباط مالي« و ضعف مديريت مالي.
براي كشورهاي در حال توسعه، در حال انتقال )از اقتصاد 
دولتي به آزاد( و فقير به چند دليل مديريت ماليه عمومي 
نقشي كليدي بازي مي نمايد. اول آنكه، اين كشورها براي 
تامين مالي رشد اقتصادي، زيربناهاي فيزيكي، خدمات 
اجتماعي و ساير خدمات عمومي نياز به منابع مالي بزرگ 
و پايدار دارند. دوم، محدوديت منابع، سيستم مديريت 
ماليه عمومي را براي آنها عقاًل ملزم نموده كه سيستمي 

كارا، منضبط، شفاف، مستقل و پاسخگو داشته باشند.
سرانجام، سيس��تم ماليه عمومي همراه و در متن كل 
سيستم آژانس ها و اركان دولتند، كه برنامه ها و اهداف 
آنها معموالً به استراتژي ها و برنامه هاي توسعه كشور گره 
خورده اند. بنابراين، عجز و ناتواني در مديريت مالي جامعه 
مي تواند به عجز و ناتوان��ي كل نظام برگردد. با توجه به 
اهميت سمت هزينه ها و مديريت پذير بودن بيشتر اقالم 
آن سمت به مديريت هزينه هاي عمومي )PEM( اشاره 
مي كنيم. به طور كلي، مديريت مخارج عمومي، درصدد 
آن اس��ت كه از دستيابي و تحقق سه هدف، پشتيباني 
و حمايت كند؛ يعني از »انضباط مالي« كشور، كارايي 
تخصيصي و كارايي و كارآمدي عملياتي. منظور از انضباط 
مالي كلي و تجمعي آن است كه مخارج عمومي كشور با 
درآمدهاي كل كشور هم ميزاني )alignment( و هم 
ترازي داشته باشند. ناميزاني اين دو كفه اصلي اقتصاد 
همان آث��ار ناميزاني فرمان اتومبيل را دارد كه ش��اهد 
هستيم در برخي كشورها چگونه اتومبيل هدايت جامعه 
را به خاكي مي كشاند! به طور كلي، اين بدان معني است 
كه مخارج دولت بايد در حد و حدودي معقول و پايدار قرار 
داده شود. به زبان غير تخصصي، اين بدان معني است كه 
بيشتر از آنچه مي توانيد داشته باشيد خرج نكنيد. از طرف 
ديگر »كارايي تخصيصي« عبارت است از همخواني و 
هماهنگي و سازگاري در تخصيص هاي بودجه بر مبناي 
اولويت هاي اساس��ي و مهم جامعه؛ آيا منابع بودجه به 
برنامه ها و فعاليت هايي تخصيص داده ش��ده اند كه از 
اولويت هاي راهبردي كشور حمايت و پشتيباني مي كنند 
يا صرف مسائل ديگري كه اولويت مردم نيست مي شوند؟ 
خالصه اين كارايي مالي در پاسخ بدين پرسش است كه 
آيا دولت پول ما را صرف كارها و چيزها و اموري مي كند كه 
»درست« ))right( اند؟ سرانجام به »كارايي عملياتي« 
مي رس��يم. منظور از كارايي و كارآمدي مالي در حوزه 
عملياتي آن است كه دولت به تهيه و فراهم سازي خدمات 
عمومي بر پايه عقالنيت و مقبوليت كيفيت و بهاي تمام 
شده آنها بپردازد. در اينجا كارايي عملياتي در پاسخ اين 
پرسش مي آيد كه: آيا دولت با پول ملت بهترين خريدها 
را بر پايه صرفه و صالح م��ردم انجام مي دهد؟ خواهيد 
گفت دستيابي به اين سه مهم به خصوص انضباط مالي، 
 از مشكالت سترگ و پيچيده و زيرساختي كشورهاي 
عقب افتاده اس��ت كاري »نه به همين سادگي« است. 
موافقم. براي همين اس��ت كه نظم و نسق دادن يعني 
مديريت مخ��ارج و درآمد عمومي كش��ورها از چالش 
برانگيزترين وظايف دولت ها هستند ولي اگر دولتي به 
»خرد جمعي« در عمل نه با كلمه، ايمان داشته باشد و 
بتواند مشاركت آحاد مردم را جذب و جلب نمايد مي تواند 
به اين سه هدف، حتي در كوتاه مدت، دست يابد. البته 
هميشه اين جمله معروف جان مينارد كينز، پدر اقتصاد 
مدرن را درباره بازه زماني دستيابي دولت ها به اهداف اعالم 
شده آنها يادتان باشد كه »در بلندمدت، همه ما مرده ايم«

رشد اقتصادي تركيه ركورد زد
رشد اقتصادي تركيه در سه ماهه دوم امسال به باالترين 
س��طح تاريخ معاصر خود رسيد. در سه ماهه دوم سال 
2021 اقتصاد تركيه 21.7 درصد بزرگ ش��ده كه اين 
رشد در مقايس��ه با مدت مشابه دوره قبل 14.5 درصد 
بيشتر شده است. اين نرخ همچنين 3.8 درصد از نرخ 
پيش بيني شده توسط اقتصاددانان بيشتر بود. اين رشد 
اقتصادي كه چهارمين رشد فصلي مثبت متوالي ثبت 
شده تركيه در سال 2020 محسوب مي شود بيش از همه 
تحت تاثير رشد صنعت با مثبت مصارف خانوار با 22، 9 
درصد قرار گرفت. رشد بخش سرمايه گذاري ثابت 20.3 
درصد و ساخت و س��از 1۶.4 درصد اندازه گيري شده 
است. از سوي ديگر مخارج دولتي 4.2 درصد و امالك 
1.8 درصد رشد داشته اند. پيش بيني مي شود سال آينده 
و با بازگشت تدريجي سطوح فعاليت هاي اقتصادي به 
ميزان قبل از شيوع كرونا، اقتصاد تركيه 4.5 درصد رشد 
خواهد كرد. پيش از شيوع كرونا، دولت تركيه دستيابي 
به رش��د پنج درصدي را پيش بيني كرده بود. آخرين 
بار در سال 2009 اقتصاد تركيه بر مبناي ساالنه رشد 
منفي را تجربه كرده و به ميزان 4.7 درصد كوچك شده 
بود. بين سال هاي 2010 تا 2018 تركيه موفق شده بود 
با دستيابي به رشد متوسط ساالنه باالي پنج درصدي 

به يكي از سريع ترين اقتصادهاي جهاني تبديل شود. 

سكه با 180 هزار تومان افزايش به 12 ميليون و 140 هزار تومان رسيد

افزايش قيمت اونس جهاني طال و سكه 

نقشه راه مهار تورم براي دولت
وجود تورم باال در اقتصاد ايران 
ساختاري و مزمن است. اولين 
قدمي كه دولت فعلي بايد براي 
مهار تورم در كوتاه مدت بردارد، 
معرفي رييس كل بانك مركزي 
در هفته هاي آينده است زيرا، 
صالحيت و تخص��ص فردي 
كه ب��راي اين س��مت انتخاب 
مي ش��ود، در مهار تورم نقش مهم��ي دارد و مي تواند تا 
حدودي بر كاهش يا كنترل انتظارات تورمي كه يكي از 
عوامل موثر بر تورم باالس��ت، اثرگذار باشد.  دومين اقدام 
دولت در اين زمينه كه مي تواند براي كوتاه مدت تاثيرگذار 
باش��د، رفع تحريم ها يا بال اثر كردن آنهاس��ت كه در اين 
زمينه، نتيجه مذاكرات وين بسيار مهم است. برداشته شدن 
تحريم ها مي تواند از دو جهت در مهار قيمت ها اثر گذار باشد 
كه يكي از جهت كاهش انتظارات تورمي و ديگري ايجاد 
گشايش هايي در درآمدهاي دولت است.  در راستاي مهار 
تورم، موضوع ديگر فروش اوراق مشروط به عدم مداخله 
دستوري دولت و جذاب بودن نرخ اوراق است كه جذاب 
كردن نرخ اوراق، هم مردم را براي سرمايه گذاري در بازار 
اوراق تشويق مي كند و هم از هجوم منابع مالي به بازارهاي 
دارايي جلوگيري مي كند. بنابراين، برنامه وزارت اقتصاد 
براي چگونگي انتشار، فروش و نرخ اوراق در راستاي مهار 

تورم بسيار مهم است . 
تورم باال در اقتصاد ايران مزمن، ريش��ه اي و س��اختاري 

است، برنامه ميان مدت و بلندمدت دولت بايد اين باشد كه 
ساختارهاي پولي، بانكي، مالي. بودجه ريزي و ناترازي هاي 
مربوطه چ��ون نات��رازي نظ��ام بانك��ي و صندوق هاي 
بازنشس��تگي و تامين اجتماعي را رفع كند. همچنين، 
بانك مركزي استقالل كامل پيدا كند و دستگاه نظارتي 
اين بانك تقويت شود. اگر دولت اصالحات اقتصادي چه 
در راستاي ناترازي هاي بانكي و بودجه چه در زمينه اصالح 
سياس��ت هاي پولي و مالي در اين حوزه ها را شروع كند، 
مي تواند به تورم تك رقمي در پايان فعاليت اين دولت برسد. 
از سوي ديگر، در صورتي كه دولت انتخاب درستي براي 
رياست بانك مركزي، عملكرد مناسبي در رفع تحريم ها 
داشته باشد و فروش اوراق دولتي را مديريت كند، مي توان 
حداقل تورم نقطه به نقطه را به نزديك 22 تا 27 درصد در 
سال جاري رساند. طبق قانون، بانك مركزي بايد ارزهاي 
نفتي دولت را خريداري و همچنين اعتبار حساب تنخواه 
دولت را هم تامين كند، كه اين روند باعث افزايش پايه پولي 
شده است. معناي كس��ري بودجه، تفاوت بين هزينه ها 
و درآمدهاي مالياتي دولت اس��ت، اين كسري بودجه در 
سال هايي كه تحريم نبوديم، عمدتا از طريق درآمدهاي 
نفتي تامين مي ش��د، البته االن هم يك بخش��ي از آن از 
طريق درآمدهاي نفتي تامين مي شود، ولي به اندازه اي 
نيست كه بتواند همه اين شكاف كسري بودجه را ُپر كند. 
مشكلي كه داريم اين است كه شيوه كار به گونه اي بوده كه 
دولت ها درآمدهاي نفتي را به بانك مركزي مي فروختند و 
بانك مركزي در مقابل آن ريال چاپ مي كرده و در اختيار 

دولت قرار مي داده است. يعني دولت هميشه در سال هايي 
كه تحريم نبوديم و مي توانس��تيم نفت بفروشيم، به اين 
طريق ارزهاي نفتي را به بانك مركزي مي فروخت و ريال 
دريافت مي كرد. اما با تشديد و افزايش تحريم هاي نفتي و 
اقتصادي، اين مسير به افزايش خالص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي منجر و در نهايت به عامل اصلي رشد نقدينگي 
تبديل شد. اما دليل رقم خوردن اين چالش، اين است كه 
طبق قانون، بانك مركزي بايد دالرهاي نفتي يا ارزهاي 
نفتي دولت را خريداري كند و همين عامل هم باعث شده 
كه پايه پولي افزايش پيدا كند. لذا اين ش��يوه كه در واقع 
دولت بايد درآمدهاي نفتي را از طريق بانك مركزي تبديل 
به ريال كند، بايد تغيير پيدا كند.نكته مهم بعدي در اين 
خصوص؛ روش ديگري است كه دولت براي تامين كسري 
بودجه استفاده مي كند و آن هم همچون مورد قبل، طبق 
قانون است و بانك مركزي ناچار است كه از قانون تبعيت 
كند. طبق قانون، دولت مي تواند از اعتبار حساب تنخواه 
خود استفاده كند. به عبارت ديگر اين اعتبار هم چيزي جز 
خلق پول نيست. يعني بانك مركزي مكلف است طبق 
قانون، 4 درصد از بودجه عمومي را به عنوان اعتبار از طريق 
حساب تنخواه در اختيار دولت قرار دهد و البته دولت مكلف 
است كه اين رقم را تا پايان سال تسويه كند، ولي البته اغلب 
دولت ها اين را تسويه نكرده اند. بنابراين اينجا هم ما با يك 
چالش قانوني مواجه هستيم و ضرورت دارد كه هرچه زودتر 
مساله حساب تنخواه در اقتصاد ما حل شود. حاال سوال 
اينجاست آيا دولت آقاي رييسي مي خواهد اين دو مساله 

را حل بكند يا نه خير؛ بنابراين بايد صبر كنيم تا ببينيم تيم 
اقتصادي دولت سيزدهم چه برنامه اي خواهد داشت؟! بي 
دليل نيست كه پنج دهه است كه اقتصاد ايران با تورم دو 
رقمي مواجه است. وي افزود: اين مسائل ساختاري است 
كه اگر حل نشود، بانك مركزي منفعالنه به حكم قانون 
مجبور است هميشه پول چاپ كند و در اختيار دولت ها قرار 
دهد. هر چند بايد در اين جا يادآور شويم كه بعضي مواقع 
در اين س��ال ها، در قبال اين پولي كه بانك مركزي چاپ 
مي كند، مقداري ارز در ترازنامه بانك مركزي قرار گرفته 
كه خوبي اين مساله اين است كه بانك مركزي مي تواند 
اين ارزها را بفروشد. البته اين توفيق اجباري هم منجر به 
اين مي شود كه برخي بانك مركزي را متهم به ارزپاشي 
مي كنند. هرچند مي دانيم كه در آن شرايط بانك مركزي 
چاره اي ندارد، زيرا ارز را خريده و ريال به ازاي آن داده است 
و حاال بايد اين ريال ها را جمع آوري بكند، در نتيجه مجبور 
است كه ارز بفروشد. لذا از هر طرف كه نگاه كنيم، مساله 
ساز است و اين چالش را بايد در واقع دولت جديد از لحاظ 

ساختاري تغيير دهد.
در خصوص مشكل حساب تنخواه بايد توجه داشت كه 
اساسا دولت ها به شيوه ديگري هم مي توانند كسري موقت 
و كوتاه مدت شان را تامين بكنند و نيازي نيست كه بانك 
مركزي را مجبور به ايجاد اعتبار از طريق خلق پول كنند. 
اين مساله را هم مي توان با اصالح قانون حل كرد. به عبارت 

ديگر مي توانيم قانون پولي و بانكي را اصالح كنيم.
همچنين از طريق همين طرحي كه در مجلس هس��ت 

مي توان بانك مركزي را از اجبار در موضوع خريد ارزهاي 
نفتي از دولت منع كرد. به بيان ديگر قانون بگويد كه بانك 
مركزي مختار است ارز دولت را بخرد و اين اختيار را به عهده 
بانك مركزي بگذارد. البته پيش نياز اين مساله مهم اين 
است كه بانك مركزي بايد استقالل كافي داشته باشد، زيرا 
در غير اين صورت، دولت بانك مركزي را مجبور مي كند 
كه اين ارز را بخرد. لذا مي شود اين مشكل ساختاري را يا 
از طريق اصالح قانون حل كرد يا اگر اصالح قانون زمان بر 
است و دولت نگران است كه اين موضوع به مجلس برود و 
زمان بر شود و اوضاع به نوعي خراب تر شود، پيشنهاد اين 
است كه خود دولت مي تواند متعهد باشد و به بانك مركزي 
بگويد، من از حساب تنخواه نمي خواهم استفاده كنم.  اگر 
چنين دولت خوبي داشته باشيم كه بگويد درست است كه 
من اين اختيار قانوني را دارم كه از 4 درصد حساب تنخواه 
استفاده كنم ولي متعهد هستم كه استفاده نكنم، مي توان 
به نتايج مثبت در موضوع كسري بودجه و خلق پول اميدوار 
بود. البته دولت آقاي روحاني به نظر مي رس��د كه همه 4 
درصد متعلق به امسال را گرفته و چيزي براي اين دولت 
نمانده است. بنابراين دولت آقاي رييسي براي سال 1401 
مي تواند بگويد من از حساب تنخواه استفاده نمي كنم يا 
اينكه به بانك مركزي بگويد كه مجبور نيستي ارز من را 
بخري و خودم در بازار مي فروشم. ولي اگر بخواهيم خيالمان 
راحت شود و مشكل ريشه اي حل شود، بهتر است قانون 
اصالح شود.البته توجه كنيم كه در ضلع سوم اين مسائل، 
بايد بانك مركزي را بر مبناي قانون مستقل از دولت بدانيم.

كامران ندري 

احمد يزدان پناه 
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تاالر شيشه اي روزهاي نوس��اني را پشت سر مي گذارد و 
برخي از روزها مثبت و برخي ديگر از روزها منفي اس��ت. 
نوسان نسبي نرخ ارز نيز در اين چرخه اثرگذار است و شاهد 
تغيير قيمت دالر از 28 هزار تومان تا 26 هزارتومان هستيم 
كه به عقيده بسياري از كارشناسان اين تغيير قيمت تاثير 
مستقيمي بر روي معامالت دارد و در اين بين بسياري از 
سرمايه گذاران خرد انتظار دارند تا در وضعيت ابهام آينده، 
مذاكرات برجامي و كسري بودجه سنگين دولت، دالر در 
نهايت روند صعودي به خود بگيرد. البته نبايد عدم جذابيت 
بازارهاي موازي را ناديده گرفت چراكه تاثير بس��ياري در 

بازگشت حقيقي ها به بازار سهام دارد.

   شانس خوب بورس
با يك نگاه كلي ب��ه اقتصاد و متغيره��اي تاثيرگذار در 
بورس مي توان گفت كه به علت عزم دولت براي كنترل 
تورم در كوتاه مدت مقابله با افزايش قيمت در بازارهايي 
همانند طال و سكه مي تواند به نفع بازار سرمايه تمام شود؛ 
همچنين اعمال محدوديت هايي نظير ماليات بر عايدي 
سرمايه در همه بازارهاي دارايي به جز بازار سهام به نفع 
اين بازار تمام شده و نگاه كنترل گر دولت احتماال مي تواند 
سوداگري در س��اير بازارها تا حدودي كاهش دهد و در 
صورتي كه اين امر محقق شود، مي توان انتظار داشت كه 
بازار سهام به دليل آنكه محدوديت هاي قانوني و مشكالت 
ساير بازارها را ندارد و بازاري به مراتب نقدشونده تر؛ و قابل 
اعتماد تر است با اقبال بيشتر سرمايه گذاران مواجه شود، 
چراكه فضاي امنيتي احتمالي در ساير بازارها مي تواند 
مانع از جذابيت آنها ش��ده و بر شانس بورس براي جلب 
اقبال بيشتر سرمايه گذاران بيفزايد. البته بايد به اين نكته 
نيز توجه كرد كه بازارهايي نظير رمزارزها كه در ماه هاي 
اخير به يكي از مهم ترين رقباي بورسي تبديل شده بودند 
هم اكنون از جذابي��ت چنداني برخوردار نيس��تند و از 
نوسان اندكي براي كس��ب سود برخوردار هستند. البته 
محدويت سرمايه گذاري در اين بازار رمزارزها هم نقش 

مهمي در اقبال سرمايه گذاران به بورس دارد.
هما ن گونه كه گفته ش��د نرخ ارز بسيار بس��زايي در روند 
معامالت بازار دارد و بس��ياري از كارشناس نيز مي گويند 
تغيير نرخ ارز تاثير فوري و بالفاصله بر روي روند معامالت 
دارد. البته نبايد فراموش كرد كه نرخ دالر پايداري نسبي بر 
روي قيمت 27 الي 28 هزارتومان دارد و اين نرخ مي تواند 

محرك مثبت براي صورت مالي شركت ها باشد.
در ش��رايطي كه گزارش هاي عملكرد سه ماهه نخست و 
ماهانه تا  ماه گذشته در ش��رايط خوبي بوده، به  انتظارات 
مثبت درباره افزايش درآمد شركت ها در ماه هاي پيش رو 
افزايش دهد. اين عامل چيزي نيست جز افزايش قيمت 
يورو در بازار متشكل ارزي كه انتظار مي رود در نهايت خود 
را در صورت هاي مالي و برخي از شركت ها كه درآمدهاي 
هنگفتي با اين ارز دارند نشان دهد. از آنجاكه نرخ برابري 
ارزها نمي تواند در بلندمدت اختالف قابل توجهي داشته 
باشند از اين رو انتظار مي رود كه افزايش قيمت يورو رفته 
رفته به  گران تر ش��دن قيمت دالر در س��امانه هاي سنا و 
نيما و نزديك شدن آن به نرخ موجود در بازار آزاد بينجامد 
و در نهاي��ت بتواند تاثير بااهميتي ب��ر صورت هاي مالي 

شركت هايي كه از طريق صادرات كسب درآمد مي كنند، 
بگذارد. اين عامل همچنين مي تواند با افزايش قيمت رسمي 
ارز آن دس��ته از كاالهاي را كه در بازار داخلي اما بر اساس 
قيمت هاي جهاني به فروش مي رسند، دستخوش تغيير 

كرده و در نهايت سود توليدكنندگان آنها را افزايش دهد.
درنتيجه مي ت��وان گفت كه قيمت ها در ب��ازار داخلي يا 
خارج��ي چه در مح��دوده ثبات قرار بگيرند يا به مس��ير 
صعودي خود ادامه دهند، در هر صورت لزوم پر شدن شكاف 
قابل توجه قيمت رسمي ارز با قيمت هاي واقعي بازار آزاد 
مساله اي است كه مي تواند در 6ماهه دوم سال جاري به نفع 
شركت هاي توليد كننده وارد صحنه شود و به سود حاصل از 
سرمايه گذاري سهامداران آنها بيفزايد. پس بايد صبر كرد و 
ديد كه رويكرد سياست گذار در مواجهه با لزوم عدم مداخله 
در قيمت ها و پافشاري نكردن بر كنترل دستوري بازارها 
چگونه خواهد بود و بخت و اقبال س��هامداران در شرايط 
مش��خص نبودن رويكرد اقتصادي دولت جديد نه فقط 

سرمايه آنها بلكه كل اقتصاد كشور را به كدام سو مي برد.

   بازار از دريچه يكشنبه 
شاخص كل در بازار بورس در دومين روزكاري هفته يعني 
يكش��نبه، ۱۴ شهريورماه س��ه هزار و 78۰ واحد كاهش 
داشت كه در نهايت شاخص در كانال يك ميليون و ۵۳7 
هزار واحدي به روند نزولي خود ادامه داد.طي معامالت اين 
روز بيش از ۱۰ ميليارد و 776 ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 86 هزار و ۴7۹ ميليارد ريال داد و ستد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 2 هزار و ۵8۵ واحد 
افزايش به ۴67 هزار و ۱6 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 

يك  هزار و 6۳۱ واحد رشد به 2۹۴ هزار و 68۹ واحد رسيد. 
شاخص بازار اول 6 هزار و ۱۳2 واحد كاهش و شاخص بازار 

دوم 2 هزار و 8۹۳ واحد افزايش داشت.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت گروه مپنا با نماد 
»رمپنا« با 788 واحد، بانك پارس��يان با نماد »وپارس« 
با ۵26 واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد 
»حكشتي« با ۳7۱ واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« 
با ۳۳۹ واحد، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد 
»پترول« با2۴۱ واحد، گروه بهمن با نماد »خبهمن« با 228 
واحد، نفت سپاهان با نماد »شسپا« با 227 واحد، شركت 
ارتباطات سيار ايران با نماد »همراه« با 22۳ واحد، توسعه 
معدني و و صنعتي صبانور با نماد »كنور« با 22۳ واحد و گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت« با 222 واحد تاثير مثبت بر 

شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار و 
2۴2 واحد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
»شستا« با يك هزار و 27 واحد، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« با ۹۴8 واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با 
نماد »پارسان« با 7۱7 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا« با 62۵ واحد و پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با 

۵۵2 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند.
برپايه اين گزارش، در اين روز ش��ركت س��رمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا«، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »ش��بندر«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، 
سايپا با نماد »خس��اپا«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، 
پاالي��ش نفت اصفه��ان با نماد »ش��پنا« و گس��ترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر« در نمادهاي 

پرتراكنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه دو  ميليارد و ۹7۰ ميليون برگه سهم به ارزش هشت 

هزار و 8۵۴ ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در دومين روزكاري هفته ش��اخص فرابورس نزديك به 
۴۹ واحد كاهش داش��ت و بر روي كان��ال 22 هزار و 6۹۳ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار پنج ميليارد و ۴۳۰ 
ميليون برگه سهم به ارزش ۱77 هزار و 87۹ ميليارد ريال 

داد و ستد شد.
طي روز يكش��نبه فراب��ورس ايران با نم��اد »فرابورس«، 
توليد نيروي برق دماوند با نم��اد »دماوند«، بيمه كوثر با 
نماد »كوثر«، توسعه مسير برق گيالن با نماد »بگيالن«، 
مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، بانك دي با نماد 
»دي«، بيمه س��امان با نماد »بس��اما«، بيمه دي با نماد 
»ودي«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، بهمن ديزل 
با نماد »خديزل« و كلر پارس با نماد »كلر« تاثير مثبت بر 

شاخص فرابورس داشتند.
همچنين  سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرم��ز«، صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، پتروشيمي 
زاگرس با نماد »زاگرس«، س��رمايه گذاري مالي س��پهر 
ص��ادرات با نماد »وس��پهر«، پااليش نف��ت الوان با نماد 
»شاوان«، پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، سنگ آهن 
گهرزمين با نماد »كگهر« و سهامي ذوب آهن اصفهان با 
نماد »ذوب« با تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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»صندوق وقف« با نيات 
خيرخواهانه در راه بازار سرمايه

مجيد پيره، دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار با تشريح جلسه اخير كميته فقهي اين سازمان 
گف��ت: در اين جلس��ه، به موضوع ظرفيت ه��اي بازار 
سرمايه براي تحقق اهداف خيرخواهانه پرداخته و اين 
پرسش بررسي شد كه براي آن دسته از افرادي كه قصد 
مشاركت در فعاليت هاي خيرخواهانه دارند، آيا مي شود 
از ظرفيت هاي بازار سرمايه استفاده كرد؟مجيد پيره 
ادامه داد: به اين منظور، گزارش��ي درخصوص موضوع 
وقف و اعمال خيرخواهانه اي كه با استفاده از ظرفيت 
وقف از صدر اس��الم تاكنون در ميان مس��لمانان رواج 
داشته اس��ت، در كميته فقهي ارايه ش��د.وي وقف را 
به معناي حبس اصل ي��ك دارايي خواند كه منافع آن 
دارايي در راس��تاي نيات واقف صرف مي شود و افزود: 
موضوع اس��تفاده از ظرفيت بازار س��رمايه براي وقف، 
توس��عه آن و كمك به افرادي كه قصد وق��ف دارند، از 
آنجا مطرح ش��د كه با افزايش قيمت هاي امالك طي 
سال هاي اخير، بسياري از خيرخواهاني كه قصد بهره 
بردن از وقف براي امور خير را دارند، بتوانند با استفاده از 
ظرفيت هاي بازار سرمايه از سرمايه هاي خرد خود به اين 
امر بپردازند.دبير كميته فقهي سازمان بورس با اشاره به 
طرح »تاسيس صندوق وقف« در بازار سرمايه به منظور 
پوشش نيات خيرخواهانه افراد اذعان داشت: مطابق با 
اين طرح، يك صندوق با هدف خاصي مانند توس��عه 
اماكن مذهبي، ساخت يا توسعه فعاليت هاي بهداشتي و 
درماني، مدرسه سازي يا امثال آن تاسيس مي شود. مدير 
صندوق، پس از اخذ مجوزهاي الزم از نهادهاي مرتبط، 
اقدام به انتشار واحدهاي صندوق مي كند.وي توضيح 
داد: افراد خير كه قصد مشاركت در وقف دارند با در اختيار 
قرار دادن منابع مالي خود نزد مدير صندوق، واحدهاي 
صندوق را دريافت مي كنند. مدير صندوق با استفاده 
از منابع مالي كه در اختي��ار دارد، دارايي كه براي وقف 
صالحيت دارد را از طرف دارندگان واحدها خريداري 
و س��پس آن دارايي را در راس��تاي نيات خاصي كه در 
اساسنامه صندوق نيز قيد شده است، وقف مي كند.به 
گفته پيره، دارندگان واحدها به صورت مشترك، مالي را 
وقف مي كنند و مدير صندوق از طرف آنها پس از خريد 
آن دارايي معين، آن را وقف مي كند.وي افزود: دارايي كه 
مدير صندوق براساس طرح »تاسيس صندوق وقف« 
خريداري مي كند، »سهام« است؛ اما هر سهمي در بازار 
سرمايه، قابليت وقف را ندارد. سهامي قابل وقف است كه 
دارايي هاي فيزيكي شركت نسبت به ساير دارايي هاي آن 
غلبه داشته باشد. براي نمونه، شركتي كه بخش عمده اي 
از دارايي آن وجه نقد يا مطالبات است، سهام اين شركت 
مطابق با مصوبه كميته فقهي نمي تواند توس��ط مدير 
صندوق به منظور وقف خريداري شود. بنابراين، سهام 

شركت هاي توليدي قابل وقف هستند.

كارت اعتباري، جايگزين 
فروش سهام عدالت

س��ميه محمدي، مدير پروژه كارت اعتباري س��هام 
عدالت درخص��وص به آخرين وضعيت اعطاي كارت 
اعتباري به دارندگان س��هام عدال��ت گفت: برخي از 
مشموالن س��هام عدالت چنين تصوري را از دريافت 
كارت اعتباري سهام عدالت دارند كه اين كارت ها فقط 
به مشموالن مستقيم سهام عدالت تعلق مي گيرد؛ در 
حالي كه چنين تصوري اشتباه است و همه دارندگان 
اعم از مشموالن مستقيم و غيرمستقيم سهام عدالت 
مي توانند نسبت به دريافت اين كارت ها اقدام كنند. وي 
به تعداد افرادي كه نسبت به دريافت كارت اعتباري 
اقدام كرده اند تاكيد كرد و اظهار داشت: از انتهاي سال 
٩٩ و ابتداي سال ۱۴۰۰، دو بانك ملي و تجارت ملزم 
به اعطاي كارت اعتباري به دارندگان س��هام عدالت 
بودند كه تا پايان مرداد ماه بي��ش از ١٠٠ هزار كارت 
اعتباري توس��ط اين دو بانك صادر شد و سهامداران 
٥٠ درصد از سهام قابل معامله خود را كارت اعتباري 
دريافت كردند. محمدي با بي��ان اينكه در اين مدت 
تعداد يك هزار و ٣٥٢ نفر اقدام به رفع توثيق س��هام 
عدالت خ��ود از بانك ها كردند، گفت: اي��ن افراد يا از 
دريافت كارت اعتباري منصرف شدند يا با بازپرداخت 
اعتبار خود به صورت كوتاه مدت رفع توثيق شدند كه 
به دنبال اين اتفاق كل دارايي سهام عدالت در اختيار 
آنها قرار گرفت. مدير پروژه كارت اعتباري سهام عدالت 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي با بيان اينكه تعداد 
اقساط بازپرداخت كارت اعتباري سهام عدالت توسط 
افراد مشخص مي ش��ود، افزود: در اين ميان برخي از 
مشموالن سهام عدالت كه نياز به نقدينگي براي مدت 
كوتاه دو تا س��ه ماه داشته باشند مي توانند با عمل به 
تعهدات خود در بازه زماني كوتاه، س��هام عدالت را به 
كد خود بازگردانند؛ بنابراين سهام افراد از اين طريق 
در كوتاهترين زمان ممكن از توثيق خارج مي ش��ود. 
وي خاطرنشان كرد: برخي نگران اين موضوع هستند 
كه در صورت دريافت كارت اعتباري و بازپرداخت آن 
ديگر امكان دريافت كارت اعتب��اري وجود ندارد، در 
حالي كه چنين مساله اي صحيح نيست و سهامداران 
عدالت مي توانند در ه��ر زمان كه تمايل دارند مجدد 
اقدام ب��ه دريافت كارت اعتباري كنن��د. محمدي با 
بيان اينكه در اين ميان س��هامداراني حضور دارند كه 
چندان خوش حساب نيستند و بازپرداخت اعتبار آنها 
با تاخير همراه مي ش��ود، گفت: اين افراد مقابل بانك 
قرار مي گيرند و بررسي وضعيت آنها از حيطه اختيارات 
شركت سپرده گذاري خارج است اما با توجه به سابقه 
موجود، افرادي كه نسبت به بازپرداخت اعتبار سهل 
انگاري كرده باشند ديگر قادر به دريافت مجدد كارت 
اعتباري نيس��تند. مدير پروژه كارت اعتباري سهام 
عدالت شركت س��پرده گذاري مركزي اظهار داشت: 
سهامداراني كه كارت اعتباري دريافت كرده اند ملزم به 
بازپرداخت آن در زمان مقرر هستند؛ در غير اين صورت 
بانك ها مجاز به فروش سهام عدالتي خواهد بود كه در 
بانك به توثيق گذاش��ته شده است؛ با توجه به چنين 
وضعيتي سهامداران بايد به طور حتم در فرصت زمان 

تعيين شده نسبت به بازپرداخت اعتبار اقدام كنند.

الزامي شدن ثبت نام 
سهامداران در سجام

حسين فهيمي، مديرعامل سمات با بيان اينكه به 
دنبال راه اندازي سجام بيش از ۳۹ ميليون نفر از 
فعاالن بازار سرمايه در اين سامانه ثبت نام كرده اند، 
افزود: اين سامانه با هدف ايجاد زيرساختي براي 
ارايه خدمات نوين به سهامداران به ويژه مشاهده 
دارايي ها به صورت متمركز، توزيع سود و برگزاري 
مجامع الكترونيكي راه اندازي ش��ده است و افراد 
را از شناسايي هاي مش��تري به صورت مكرر در 
كارگزاري ها و ديگر نهادهاي مالي بي نياز مي كند.

وي ادامه داد: درخواس��ت ما از فع��االن حقيقي 
بازار س��رمايه اين اس��ت كه به صورت داوطلبانه 
و در كوتاه ترين زمان ممكن در س��امانه س��جام 
ثبت نام كنند تا بتوانيم خدم��ات كارآمدي را به 
آنان ارايه كنيم. فهيمي درباره اجباري شدن ثبت 
نام و احراز هويت س��هامداران حقيقي در سامانه 
س��جام، تاكيد كرد: با توجه به درخواست تعداد 
زيادي از ش��ركت هاي كارگ��زاري و تماس هاي 
مكرر س��هامداران ب��ا مركز تخصص��ي ارتباط با 
بازار س��رمايه، فرآيند الزامي ش��دن ثبت نام در 
اين س��امانه به صورت تدريجي و با تعيين مهلت 
كافي براي ثبت نام و اح��راز هويت خواهد بود تا 
نگران��ي معامله كنندگان حقيق��ي در اين زمينه 
برطرف ش��ود. مديرعامل سمات درباره وضعيت 
هموطنان ايراني مقيم خارج از كشور كه در بازار 
سرمايه كشورمان سرمايه گذاري كردند، گفت: تا 
زماني كه مكانيزم قابل اتكايي براي احراز هويت 
الكترونيكي آنان مهيا نش��ده باش��د، ثبت نام در 

سامانه سجام براي اين افراد الزامي نخواهد بود.

رتبه هاي برتر صندوق هاي سهامي
برترين صندوق هاي س��رمايه گذاري ت��ا ابتداي 
مردادماه ۱۴۰۰ مشخص شدند. با امتيازدهي به 
معيارهاي ۱۵  گانه مربوط ب��ه فعاليت و عملكرد 
حدود 2۰۰ صندوق س��رمايه گذاري كش��ور در 
گروه هاي سهامي، مختلط و درآمد ثابت رتبه بندي 
صندوق هاي سهامي تا ابتداي مرداد ماه اعالم شد.  
صندوق هاي س��رمايه گذاري »آس��مان يكم« به 
مديريت سبدگردان آسمان و »پيشتاز« و »پيشرو« 
به مديريت سبدگردان انتخاب مفيد رتبه هاي اول 
تا س��وم اين رتبه بندي را در گ��روه صندوق هاي 
سهامي كسب كردند. اين رتبه بندي، جايگاه اول 
تا س��وم را در گروه صندوق هاي س��رمايه گذاري 
مختلط به صندوق هاي »توسعه ممتاز« به مديريت 
س��بدگردان انتخاب مفيد، »آسمان خاورميانه« 
به مديريت س��بدگردان آسمان و »سپهر انديش 
نوين« به مديريت تامين سرمايه نوين اختصاص 
داد. صندوق هاي سرمايه گذاري »نگين سامان« 
به مديريت تامي��ن س��رمايه كاردان، »كاريزما« 
به مديريت س��بدگردان كاريزم��ا و »كاردان« به 
مديريت تامين س��رمايه كاردان نيز برترين هاي 

گروه صندوق هاي بادرآمد ثابت هستند.

موافقت رييس جمهور با اختصاص 
سهام عدالت به جاماندگان

تس�نيم| طرح توزيع س��هام عدالت در حالي 
از س��ال ۱۳8۵ تاكنون در كش��ور در حال اجرا 
است كه بر اساس اين طرح، در ابتدا يك ميليون 
تومان از سهام شركت هاي مختلف به شرطي به 
مش��موالن داده ش��د كه به مدت ۱۰ سال، سود 
اين س��هام بابت اقس��اط آن به جاي پرداخت به 
س��هامداران، به خزانه دولت واري��ز، و پس از آن 
سازوكار و شرايط آزادسازي و خريد و فروش اين 
سهام فراهم ش��ود. اين در حالي است كه يكي از 
مشكالت قابل بيان در زمينه سهام عدالت، توزيع 
اين سهام بر اس��اس دهك هاي جمعيتي جامعه 
به جاي دهك هاي درآم��دي در ابتداي امر بوده 
و همين موضوع ني��ز موجب از قلم افتادن بخش 
قابل توجهي از افراد نيازمند طي اين س��ال ها از 
دريافت س��هام عدالت شده اس��ت. عالوه بر اين 
ح��دود 2 ميليون نف��ر نيز در زمان ثبت س��هام 
عدال��ت با وجود ارايه م��دارك و ثبت نام نهايي و 
حتي دريافت كارت هاي سهام عدالت، در نهايت 
به داليل مختلف كه قصور آن از طرف اين دسته 
از افراد نبوده، س��هامدار عدالت نشده و اصطالحا 
از قلم افتاده اند. ضمن اينكه طي اين س��ال ها به 
دليل شرايط اقتصادي و تورم افسارگسيخته در 
جامعه، اف��راد جديدي به دهك ه��اي كم درآمد 
جامعه و همچنين مشموالن تحت پوشش كميته 
امداد و سازمان بهزيستي اضافه شده اند و مستحق 
دريافت س��هام عدالت هس��تند. از سوي ديگر با 
توجه به اينكه س��هام عدالت به صورت قسطي به 
مشموالن فروخته شده است، با تخصيص سهام 
به مشموالن جديد به چند هدف مي توان دست 
يافت. نخست ايجاد عدالت در زمينه توزيع سهام 
عدالت و همچنين ارايه خدمات به افراد نيازمند 
اس��ت. عالوه بر اين يكي از اهداف س��هام عدالت 
كمك به واگذاري س��هام شركت هاي دولتي و به 
نوعي خصوصي سازي انبوه است كه با تخصيص 
سهام عدالت به مشموالن جديد و جاماندگان اين 
هدف نيز اتفاق خواهد افتاد. به باور كارشناسان با 
توجه به اينكه س��هام عدالت به صورت قسطي به 
مردم فروخته شده اس��ت؛ بنابراين دولت جديد 
بايد از اختصاص سهام عدلت جديد به جاماندگان 
البته با ش��يوه اي متفاوت اس��تقبال كند. بر اين 
اس��اس به تازگي محمدرضا پورابراهيمي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با رسانه ها از موافقت اوليه رييس جمهور 
و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه جهت 
اختصاص سهام براي جاماندگان سهام عدالت تا 

پايان سال خبر داده است.

تاالر  شيشه اي  در  دومين  روز كاري هفته روند  نزولي  به خود  گرفت

نوسان  در  بورس  تهران 

روند شاخص كل ارتباطي به عملكرد سازمان بورس ندارد
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در گردهمايي ميز صنعت شركت هاي سبدگردان 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: امروز اينجا هستيم تا 
در مورد شركت هاي سبدگرداني صحبت كنيم، نبايد نام 
اين گردهمايي را ميز صنعت گذاش��ت بلكه ميز صنعت 
مربوط به ش��ركت هاي سيماني و فوالد اس��ت كه داراي 
مس��ائل مختلف و داراي نهاد ناظر و سياس��ت گذار خود 
هستند. وي گفت: اين گردهمايي متعلق به سازمان بورس 
است؛ يعني سبدگردان ها ادامه سازمان بورس هستند و 
هيچ گونه جدايي بين ما نيس��ت كه حال بخواهيم آنها را 
دعوت و مسائل مربوطه را برطرف كنيم. دهقان دهنوي 
افزود: مس��ائل و مشكالت شركت هاي س��بدگردان به 
نوعي مشكالت سازمان بورس است، زيرا براي توسعه بازار 
سرمايه بايد اين مشكالت و موانع از مسير حركت پيش رو 
برداشته شود. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
اين موضوع كه سهم س��رمايه گذاري غيرمستقيم اعم از 
شركت هاي س��بدگردان و صندوق هاي سرمايه گذاري 
مناسب نيست، به هيچ عنوان موضوع قابل قبولي نيست و به 
عنوان موضوعي مهمي تلقي مي شود. به دنبال اين هستيم 
تاشرايط را به سمت سرمايه گذاري غيرمستقيم تغيير دهيم. 
وي خاطرنشان كرد: سياست گذاري و مقررات گذاري ما و 
شرايطي را كه در بازار فراهم مي كنيم بايد به شكلي باشد 
تا سرمايه گذاري غيرمستقيم به سرمايه گذاري مستقيم 
ترجيح داده شود.دهقان دهنوي اظهار داشت: سال گذشته 
شاهد وضعيت خوبي از اين نوع سرمايه گذاري بوديم، در 
كشور اين موضوع قابل قبول نيست كه تمركز افراد شاغل 
و خارج از بازارسرمايه در ميان ساعات كاري به بازارسرمايه 
باش��د و پرتفوي خود را چك كنند، به طور حتم بايد اين 
مساله برطرف شود.رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: آس��يب هايي كه به برخي از افراد در معامالت سال 
گذشته بازارس��رمايه وارد شد، ناشي از انتخاب استراتژي 
اش��تباه و نادرس��ت بوده اس��ت.به گفته وي، افرادي كه 
اطالعات درستي از سرمايه گذاري در بازار سرمايه ندارند، 
نبايد به طور مستقيم وارد سرمايه گذاري در اين بازار شوند.

دهقان دهنوي ادامه داد: سال گذشته زماني كه بازار سرمايه 
در مدار نزولي قرار گرفت، اعالم كرديم روند اصالحي بازار 
ارتباطي به سازمان بورس ندارد و مورد هجمه قرار گرفتيم، 
اكنون شاخص بورس در مدار صعودي قرار گرفته و در حال 
رشد است به صراحت اعالم مي كنيم كه باال رفتن شاخص 
بورس هم هيچ ارتباطي به عملكرد ما ندارد. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با رشد شاخص كل نه عكس 

يادگاري مي گيريم و نه به آن افتخار مي كنيم.وي با بيان 
اينكه ش��اخص بورس تابعي از تحوالت اقتصادي كالن و 
تغييراتي اس��ت كه در صنايع مختلف رخ مي دهد، اظهار 
داشت: قيمت سهام شركت ها جداي از اينكه تابعي از اين 
مسائل است، تابعي از عملكرد مديران آن شركت و تحوالت 
آن بنگاه اقتصادي هم خواهد بود.دهقان دهنوي خاطرنشان 
كرد: هيچ يك از اين مسائلي ارتباطي به سازمان بورس ندارد 
بلكه ما نظارت مي كنيم تا تخلفي صورت نگيرد و زمينه 
ش��فافيت و كارايي بازار افزايش پيدا كند.رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر وجود ريسك در معامالت 
اين بازار اظهار داشت: افرادي كه قادر به مديريت اين ريسك 
نيستند نبايد به صورت مستقيم وارد بازار سرمايه شوند و 
اقدام به خريد و فروش در اين بازار كنند.وي افزود: افرادي 
كه آمادگي و دانش كافي براي سرمايه گذاري در اين بازار 
ندارند، بايد سرمايه گذاري غيرمستقيم را سرلوحه فعاليت 
خود در اين بازار قرار دهند، سرمايه گذاران بايد اين موضوع 
را مدنظر قرار دهند كه سرمايه گذاري غيرمستقيم هم بدون 
ريسك نيست اما ريسك موجود در اين نوع سرمايه گذاري 
محدود تر، كنترل ش��ده تر و تحت نظارت اس��ت.دهقان 
دهنوي با بيان اينكه بحثي كه اكنون به دنبال آن هستيم 
آماده كردن فضاي سرمايه گذاري غيرمستقيم براي مردم 
است، گفت: بخشي از آن شامل صندوق هاي سرمايه گذاري 
و بخشي ديگر مربوط به س��بدهاي سبدگردان است، در 
اين زمينه مي خواهيم با مديران شركت هاي سبدگردان 

اس��تراتژي و راهبردهايي كه قرار است در سازمان دنبال 
شود را مطرح كنم.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان 
اينكه اعتقاد ما اين است كه سبدگردان ها، خدمات مديريت 
ثروت هستند، گفت: برخي از مفاهيم مانند مديريت ثروت و 
مديريت دارايي تاكنون در كشور به خوبي جا نيفتاده است.
وي ادامه داد: راهبرد اصلي ما اين است تا سبدگردان ها به 
افراد خدمات مديريت ثروت را انجام بدهند و اعالم كنند 
كه ثروت خود را به چه صورتي سرمايه گذاري كنند.دهقان 
دهنوي به تسهيل مجوزها اشاره كرد و گفت: در تسهيل 
مجوزها داراي هيچ اعداد و ارقام مشخصي نيستيم، بازار 
سرمايه توسعه پيدا كرده است و تعداد زيادي از مردم وارد 
اين بازار شده اند.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
اهميت اين بازار در مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
نسبت به دو س��ال گذشته تا چند برابر افزايش پيدا كرده 
است و به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست.وي تاكيد كرد: 
به دنبال چنين اتفاقي بايد تعداد شركت هاي سبدگرداني 
افزايش پيدا كند تا ضمن وجود رقابت بين اين شركت ها، 
جوابگوي تقاضاهاي ايجاد شده در بازار باشند و بتوانند در 
كنار اين مسائل كار توسعه بازار سرمايه را پيش ببرند.دهقان 
دهنوي گفت: براي تسهيل صدور مجوزها هر تصميمي 
كه با اصول بازارسرمايه تناقض نداشته باشد، خدشه اي به 
شفافيت اين بازار وارد نكند، خيال سازمان بورس را از لحاظ 
امانتداري مخدوش نكند، احتمال ايجاد تعارض منافع وجود 
نداشته باشد و منافع مردمي كه در اختيار سبدگردان ها قرار 

گرفته است اجرا شود و از هيچ اقدامي براي صدور مجوزها 
خودداري نمي كنيم. وي در زمينه آخرين وضعيت بورسي 
شدن سهام سرخابي ها با بيان اينكه پذيرش اين شركت ها 
از مدت ها قبل در حال انجام است و تاكنون پذيرش بخشي 
از آن انجام شده است، گفت: تالش ما ورود شركت هايي به 
بورس است كه ساختار مالي مناسبي داشته باشند. در اين 
راستا مالحظات و مش��كالتي در مورد ورود اين دو تيم به 

بورس وجود دارد كه درصدد رفع شدن آن هستيم.

   عوامل موثر در افزايش شاخص بورس 
دهقان دهنوي همچنين به عوامل رشد اخير شاخص بورس 
اشاره كرد و گفت: سازمان بورس به هيچ عنوان درباره صعود و 
نزول شاخص بورس اظهارنظر نمي كند؛ موضوع قابل اهميت 
براي سازمان بورس، وجود شفافيت و انصاف در بازار است كه 
در اين زمينه وظيفه سازمان، نظارت براي فراهم شدن اين 
شرايط است.رييس سازمان بورس معتقد است كه شاخص 
بورس تابعي از تحوالت اقتصادي كالن كشور، مسائل درون 
شركت ها و بنگاه ها است و هر گونه اتفاقي مي تواند به شدت 

روند معامال بازار سهام را تحت تاثير خود قرار دهد.

   زمان پرداخت سود سهام عدالت
دهقان دهنوي در ادامه به آخرين وضعيت آزادس��ازي 
باقي مانده س��هام عدالت اش��اره كرد و گفت: ۴۰ درصد 
باقي مانده سهام عدالت در آينده آزادسازي مي شود. رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد واريز باقي مانده سود 
سهام عدالت خاطرنشان كرد: بخشي از عدم پرداخت سود 
سهام عدالت ناشي از افزايش سرمايه شركت ها بود و در 
اين ميان با شركت هايي كه سود خود را پرداخت نكرده اند 
به طور حتم از نظر انضباطي برخورد مي شود. وي اعالم 
كرد: مقدار س��ود باقي مانده كم است و با توجه به اينكه 
پرداخت سود سال ٩٩ نزديك است، بنابراين باقي مانده 
سود سهام عدالت با سود سال ۱۳۹۹ پرداخت مي شود. 
دهقان دهنوي در ادامه به فروش س��هام عدالت اش��اره 
كرد و گفت: همچنان امكان فروش بلوكي سهام عدالت 
مانند قبل وجود دارد اما متاسفانه در ماه هاي قبل خريدار 
نداش��ت و اكنون با توجه به وجود خريدار بالقوه فروش 
بلوكي امكان پذير است. رييس سازمان بورس خاطرنشان 
كرد: سهام عدالت چند ماه است كه فروش نرفته است، در 
اين زمينه اطالع رساني شد تا افرادي كه درخواست فروش 
داده بودند، در خواست خود را بررسي كنند زيرا همچنان 

امكان لغو فروش سهام اين افراد وجود دارد.



گروه راه و شهرسازي|
طي 14 ماهه گذشته، س��ه طرح از سوي وزارت كشور، 
وزارت راه و شهرس��ازي و مجلس ب��راي راه اندازي نظام 
اجاره داري حرفه اي با هدف كنترل قيمت گذاري در بازار 
اجاره مسكن تدوين ش��ده است. اما آن گونه كه محمود 
محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي خبر داده است، 
طرح اجاره داري حرف��ه اي وزارت راه و شهرس��ازي در 
كميسيون هاي تخصصي دولت بررسي و به هيات وزيران 

براي تصويب ارايه شده است.
به گزارش »تعادل«، طي سال هاي اخير بحث راه اندازي 
ساز و كار اجاره داري بيش از پيش به گوش رسيده است. 
در مرداد سال 1398 حسن روحاني، رييس جمهور وقت 
پيشنهاد كرد، شهرداري تهران و سپس ساير كالن شهرها 
از طريق امالك و مس��تغالت خود و موج��ودي اراضي 
ذخي��ره كه در اختي��ار دارند به حوزه س��اخت و عرضه 
واحدهاي مسكوني استيجاري با دوره هاي اجاره 4 ساله 
و اجاره بهايي معادل حدود 3۰ درصد ارزان تر از نرخ عرف 
ورود  كنند و ضوابط اين طرح به گونه اي باشد كه واحدها 
به صورت نوبتي در اختيار متقاضيان واجد ش��رايط قرار 
بگيرد. اوايل تيرماه سال 1399 نيز مسووالن وزارت راه و 
شهرسازي اعالم كردند كه يكي از اهداف اين وزارت ايجاد 
تحول بنيادين در صنعت اجاره داري است و از همين رو، با 
هدف تامين مسكن اجاره اي بلندمدت، كوتاه مدت و ميان 
مدت پيشنهاد تشكيل شركت هاي اجاره اي را به هيات 

دولت ارايه شده است.
در همين حال، اواخر مرداد سال 1399 نيز طرحي از سوي 
وزارت كشور با نام ساخت واحدهاي مسكوني »كوچك 
اندازه« به كميسيون امور زيربنايي دولت ارجاع شد و اين 
وزارتخانه به عنوان متولي شهرداري ها، خواستار صدور 
مجوز دولت براي ساخت واحدهاي كوچك اندازه با هدف 
حمايت از اقشار آسيب پذير و خانوارهاي تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي شده است. بر اساس اين طرح، فروش 
اين واحدها به عموم متقاضيان مس��كن آزاد اعالم شده 
است اما براي اجاره داري واحدهاي كوچك متراژ ضوابطي 
در نظر گرفته شده است.بر اساس اين طرح، وزارت كشور 
مكلف مي شد با همكاري وزارت راه و شهرسازي وشوراي 
عالي استان ها، ظرف سه ماه از تصويب و ابالغ اين آيين 
نامه، دستور العمل نحوه تاسيس موسسه هاي اجاره داري 

را تدوين و جهت اجرا به شهرداري ها ابالغ نمايند.

  موانع اجاره داري حرفه اي در ايران
به گزاش »تعادل«، كارشناس��ان اقتصاد مسكن بر اين 
باورند كه يكي از ملزومات ايجاد شركت هاي اجاره داري 
حرفه اي در اي��ران، عدم مداخله دولت اس��ت. افزون بر 
اين، نرخ بازده اندك اجاره، وجود نظام سنتي و پراكنده 
اجاره داري، همچنين نرخ تورم باال در ايران از جمله موانع 
ديگر شكل گيري اجاره داري حرفه اي در كشور به شمار 
مي روند. از اين رو، نمي توان تا زمان استيالي اين موانع، 
در انتظار شكل گيري شركت هاي اجاره داري حرفه اي 

در كش��ور بود اما مي توان به فرصت سازي مسكن هاي 
اجاره اي متعلق ب��ه دولت هاي محلي )ش��هرداري ها( 
به عنوان پيش نياز و مكمل ورود به ب��ازار واقعي اجاره و 

معامالت اميدوار بود.

  طرح مشابه از سوي مجلس
در ح��ال حاضر ط��رح مش��ابهي هم از س��وي اعضاي 
كميس��يون عمران مجلس و تعدادي از نمايندگان در 
حال بررسي است كه تير ماه امسال از سوي هيات رييسه 
مجلس اعالم وصول و براي بررسي عادي به كميسيون 
مربوطه ارس��ال ش��ده اس��ت. در اين طرح، قرار اس��ت 
شهرداري ها از محل آورده هاي خود در اراضي دولتي يا 
زمين شهري اقدام به ساخت و ساز در متراژهاي مختلف 
كرده و سپس آن را به اقشار نيازمند يا زوج هاي جوان براي 

حداكثر ۵ سال واگذار كنند.

  بررسي در كميسيون هاي دولت 
به پايان رسيد

محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرس��ازي در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت 
برنامه اين وزارت در خصوص اجاره داري حرفه اي اظهار 
كرد: برنامه اجاره داري حرفه اي نيمه پاييز سال گذشته 
به هيات دولت ارسال شد؛ با توجه به نو بودن اين مطلب و 
نيز مسائل متعددي كه مبتالبه آن بود، در كميسيون هاي 

تخصصي متعدد هيات دولت بررسي شد.
وي ادام��ه داد: در ح��ال حاضر بررس��ي اي��ن طرح در 
كميسيون هاي تخصصي هيات دولت به اتمام رسيده 
و ب��ه زودي در هيات دولت مطرح ش��ده و به تصويب 
مي رس��د.معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اين طرح، 
اصالح آيين نامه فعلي قانون ساماندهي و حمايت از توليد 
و عرضه مسكن است و در صورت تصويب هيات دولت، 
براي اجرا به وزارت راه و شهرس��ازي ابالغ خواهد شد و 

نيازي به تغيير قانون و ارسال اليحه به مجلس نيست.

  مسكن سازان مي توانند اجاره دار شوند
وي يادآور ش��د: در بحث اجاره داري حرفه اي، چند 
ش��اخه كلي در خصوص آن ديده ش��ده است؛ يكي 
موضوع تأسيس ش��ركت هاي اجاره داري حرفه اي 
است كه بخش خصوصي هس��تند و كمك هايي از 
دولت دريافت ك��رده و به همان نس��بت كه كمك 
درياف��ت مي كنند، قيمت هاي در نظر گرفته ش��ده 
براي مستأجران، قابليت كنترل و نرخ گذاري از سوي 

دولت خواهد داشت.

  شهرداري ها در اولويت سرمايه گذاري
محمودزاده گف��ت: گونه دوم، دس��تگاه هايي مانند 
شهرداري ها و نهادهاي خدماتي و حمايتي هستند كه 
در اين آيين نامه مجاز ش��مرده شده اند كه تعدادي از 
واحدهاي احداثي را به صورت اجاره اي سرمايه گذاري 

كرده و در اختيار واجدان شرايط قرار دهند.

  اشخاص حقيقي، شخصيت حقوقي مي يابند؟!
وي خاطرنشان كرد: گونه سومي كه در اين آيين نامه 
)در صورت تصويب در هيات دولت( در نظر گرفته شده، 
افرادي هس��تند كه هم اكنون هم در حال اجاره داري 
هس��تند ولي نه به صورت حرف��ه اي؛ بلكه به صورت 
سنتي. در اين س��اختار اين افراد مي توانند از مزاياي 
اجاره داري حرفه اي استفاده كنند. تبديل اجاره داري 
سنتي به حرفه اي مي تواند منجر به افزايش واحدهاي 
اجاري به بازار شود و از سوي ديگر امكان نرخ گذاري و 

كنترل بازار اجاره را فراهم مي كند.

  معافيت اجاره دار از ماليات بر اجاره بها
معاون وزير راه و شهرس��ازي درباره معافيت مالياتي 
شركت هاي اجاره داري حرفه اي افزود: بر اساس قانون 
ماليات هاي مستقيم، مالكان بيش از 1۵۰ متر مسكن 
اجاره اي در تهران و ۲۰۰ متر در ساير شهرها، مشمول 

ماليات مي شوند؛ در اين خصوص ماليات بر اجاره مطرح 
نيست؛ در اجاره داري حرفه اي، موضوع ماليات بر اجاره 
لغو شده و اين شركت ها معاف از ماليات هستند؛ به طور 
كلي در طرح اجاره داري حرفه اي، مشوق هاي مالياتي 
يكي از ابزارهايي است كه به توسعه اين طرح و تشويق 

به سرمايه گذاري در آن كمك مي كند.

  جزييات عرضه زمين هاي رايگان
وي درب��اره نح��وه واگ��ذاري اراض��ي دولت��ي ب��ه 
سرمايه گذاران در اين طرح گفت: زمين به صورت 99 
ساله به سرمايه گذاران مي دهيم كه عماًل شبه رايگان 
است و قيمت زمين حذف مي شود كه سبب مي شود 
تا به نس��بت متراژ زميني كه در اختيار سرمايه گذار 
قرار مي گيرد يا ميزان تسهيالت يارانه اي كه دريافت 
مي كند، نحوه كنترل دولت و وزارت راه و شهرسازي 
در تعرفه گذاري و تعيين اجاره بها، نس��بت سنجي و 
اعمال ش��ود. محمودزاده تصريح كرد: اجاره داري به 
ثبات بيشتر بازار اجاره مسكن و بازتعريف رابطه موجر 
و مستأجر مي انجامد. وي در پاسخ به اينكه آيا اعطاي 
زمين شبه رايگان به سازنده، رانت براي اقشار خاص 
ايجاد نمي كند؟ بيان كرد: دريافت كننده اين اراضي 
امكان فروش آن را ندارد و براي هميشه اجاره اي باقي 
مي ماند؛ اولويت نخست هم شهرداري ها و نهادهاي 
حمايتي هستند؛ اما شركت هاي بخش خصوصي هم 
با شرايطي كه تعيين مي شود، امكان سرمايه گذاري را 
دارند به اين شكل كه هزينه ساخت را خودشان تقبل 
مي كنند ولي واحدهاي ساخته ش��ده براي اجاره در 
اختيار افراد واجد شرايط با نرخ ها و تعرفه هاي كنترل 
شده از سوي وزارت راه قرار مي گيرد. اين مقام مسوول 
در وزارت راه و شهرسازي تأكيد كرد: هر چه قدر هزينه 
تمام شده ساخت براي سرمايه گذار كمتر باشد، قيمت 
اجاره هم به همان نسبت قابل كنترل است و مي توان 

ثبات بيشتري از آن انتظار داشت.

  سازوكار تعيين اجاره بها ؟
وي درباره سازوكار نحوه تعرفه گذاري اجاره بها براي 
شركت هاي اجاره داري حرفه اي گفت: در اين طرح 
آمده كه به نسبت تأثيرگذاري خدماتي كه در اختيار 
سرمايه گذار قرار مي دهيم البته بايد روي اين فرمول 
كار بيش��تري كرد و اگر آيين نامه به تصويب برسد، 
اين مس��ائل جانبي هم در ادام��ه آن تدوين و ابالغ 

خواهد شد.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در 
خصوص زمان تصويب ط��رح در دولت و ابالغ آن به 
وزارت راه و شهرس��ازي اظهار كرد: كميسيون هاي 
اصلي دولت جديد در حال شكل گيري هستند؛ به نظر 
مي رسد با توجه به عزم دولت براي حل مساله مسكن، 
اين ط��رح در اولويت قرار مي گيرد و به زودي پس از 

تصويب در هيات دولت، ابالغ خواهد شد.
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افزايش 2 برابري پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران در بهار 

مجم��وع پروازهاي عبوري از آس��مان ايران در 3 
ماهه نخست امسال 3۰ هزار و 4۵8 سورتي پرواز 
بوده كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 

رشد 1۰4 درصدي داشته است.
به گزارش مهر، بر اس��اس آمار اعالمي ش��ركت 
فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي اي��ران، در خرداد ماه 
امس��ال 8 هزار و 938 س��ورتي پ��رواز عبوري از 
آس��مان ايران به ثبت رسيده است كه در مقايسه 
با ماه مش��ابه سال قبل )خرداد 1399( كه ۵ هزار 
و 3۷۲ پرواز عبوري انجام ش��ده بود، رشد 39.8 
درصدي داشته است. اين در حالي است كه روند 
پروازهاي عبوري در س��ال جاري، نزولي بوده و از 
11 هزار و 4۲۶ سورتي پرواز در فروردين امسال، 
ب��ه 1۰ هزار و 84 پرواز در ارديبهش��ت و نهايتًا 8 
هزار و 938 پرواز عبوري در خرداد امسال كاهش 
يافته اس��ت. مجموع پروازهاي عبوري در 3 ماهه 
نخست امسال 3۰ هزار و 4۵8 سورتي پرواز بوده 
است كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
)بهار 1399( كه مجم��وع پروازهاي عبوري 14 
هزار و 9۲3 سورتي بود، رشد 1۰4 درصدي نشان 
مي دهد. در همين حال، بر اس��اس آمار ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي خرداد امسال 
تاخيرات پروازي ايرالين هاي داخلي افزايش يافته 
و پروازهاي عبوري ۶۶ درصد رش��د داشته است. 
به گزارش تس��نيم، بر اس��اس آمار منتشر شده 
ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري ايران طي خردادماه 
امسال 8938 پرواز از آسمان ايران انجام شده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد 
افزايش يافته اس��ت. خرداد سال گذشته ۵3۷۲ 
پرواز عبوري از آسمان كشورمان عبور كرده بود. 
در بخش تاخيرات پروازي هواپيمايي ساها و پارس 
اير به ترتيب با 39 و 3۵ درصد بيشترين تاخير را 
به نام خود ثبت كرده اند. طي خرداد ماه امس��ال 
پروازهاي داخلي خروجي ۲۵۷ هزار و 3۶۵ هزار 
دقيقه بوده است. بيش��ترين تاخير در اين بخش 
با 38 ه��زار و ۵98 دقيقه مربوط ب��ه هواپيمايي 

جمهوري اسالمي ايران )هما( بوده است.

اما و اگر ارتباط ريلي با ارمنستان
محسن پورس��يدآقايي، مديرعامل اسبق راه آهن 
ايران اظهار كرد: اگر روابط بين دو كشور ارمنستان 
و آذربايجان بهبود يابد و صلح برقرار ش��ود ديگر 
پروژه خط آهن ايران و ارمنستان توجيهي ندارد و 
نيازي به ارتباط ريلي بين ايران و ارمنستان نيست. 
معتقدم با ديپلماسي اقتصادي و واسطه گري ايران 
مي توان خط آهن ايران- آذربايجان- ارمنستان را 
احيا كرد تا نفع اقتصادي آن نصيب هر سه كشور 
ش��ود و در ايران هم دوباره مسير ريلي جلفا فعال 
باشد. پورسيدآقايي در گفت وگو با ايلنا درباره ايجاد 
خط ريلي ايران و ارمنستان و دور زدن آذربايجان 
با توجه به تحركات اخير اين كش��ور در انس��داد 
ارتباطات مرزي ايران و ارمنس��تان اظهار داشت: 
بين ايران و ارمنس��تان خط آه��ن قديمي وجود 
داشت كه از مس��ير جلفا به آذربايجان و از آنجا به 
ارمنستان متصل مي شد اما بخشي از اين خط آهن 
كه سه كش��ور ايران، آذربايجان و ارمنستان را به 
يكديگر متصل مي كرد در جنگ سه دهه گذشته 
بين ارمنستان و آذربايجان منفجر و مسير بين سه 
كشور قطع شد. وي با بيان اينكه به جز اين مسير 
خط آهن ديگر و مس��ير ديگري از ايران به اين دو 
كشور وجود ندارد، گفت: تا زماني كه بين دو كشور 
صلح برقرار نش��ود و اين خط آه��ن قديمي احيا 
نشود نمي توان خط آهن مستقيمي به ارمنستان 
داشت. مديرعامل اسبق شركت راه آهن جمهوري 
اس��المي ايران ادامه داد: در س��ال هاي گذشته با 
ارمنس��تان مذاكراتي براي احداث خط راه آهن 
جديد انجام ش��د و ارمنستان بسيار متقاضي اين 
بوده كه خط آهن جديد بين دو كش��ور كش��يده 
شود اما مساله اين اس��ت كه ارمنستان بايد براي 
ثابت كردن عالقه مندي خود بايد پروژه س��اخت 
خط آهن جدي��د در خاك خود را آغ��از كند و تا 
مرز مورد نظر خط آه��ن را احداث كند و اينگونه 
نباش��د كه ايران به تنهايي مشغول به اجراي اين 
پروژه باش��د.  پورس��يدآقايي افزود: در آن زمان 
كه مذاكرات بين ايران و ارمنس��تان براي ساخت 
خط آهن جديد جدي بود، مس��اله اي مطرح شد 
مبني بر اينكه اگر ارمنستان به ساخت اين پروژه 
عالقه دارد، تا مرز ايران خط آهن بكشد و غير اين 
صورت هزينه گزافي كه اي��ران براي اتصال ريلي 
دو كشور انجام مي دهد، فايده اي نخواهد داشت و 
يك ريسك محسوب مي شود و در آن سال ها هم 
هيچ تفاهمنامه اي بين دو كش��ور به امضا نرسيد. 
وي با تاكيد بر اينكه نكته بس��يار مهم اين اس��ت 
كه در بخش ريلي تقاضا بار قابل توجهي هم بين 
دو كش��ور وجود ندارد يعني حجم بار آنقدر قابل 
توجه نيست كه توجيهي براي ساخت خط جديد 
داشته باش��د، اظهار داش��ت: طبق مطالعاتي كه 
انجام شد حجم بار بين دو كشور ايران و ارمنستان 
و همچنين حجم بار ترانزيتي بين دو كشور آنقدر 
باال نيست كه ارزش س��اخت و هزينه هاي باالي 
پروژه ريلي جديد را داشته باشد. مديرعامل اسبق 
شركت راه آهن جمهوري اس��المي ايران گفت: 
ضمن اينكه بايد توجه داش��ته باش��يم اگر روابط 
بين دو كشور ارمنس��تان و آذربايجان بهبود يابد 
و صلح برقرار ش��ود ديگر پروژه خط آهن ايران و 
ارمنستان توجيهي ندارد و نيازي به ارتباط ريلي 
بين ايران و ارمنستان نيست. معتقدم با ديپلماسي 
اقتصادي و واس��طه گري ايران مي توان خط آهن 
ايران- آذربايجان- ارمنستان را احيا كرد تا منتفع 
اقتصادي آن نصيب هر سه كشور شود و در ايران 

هم دوباره مسير ريلي جلفا فعال باشد.

كاهش غلظت آالينده ازن
در تهران نسبت به 99 

شاخص آالينده ازن در 3ماه گرم سال جاري كاهش 
چشمگيري نسبت به سال هاي 98 و 99 در تهران 

داشته است.
به گ��زارش مه��ر، مديرعام��ل ش��ركت كنترل 
كيفيت هواي ته��ران در اين باره گف��ت: گاز ازن 
)O3(، اصلي تري��ن آالينده فصول گرم س��ال در 
شهر تهران است. مس��وول اصلي تشكيل ازن، دو 
آالينده اكسيدهاي نيتروژن )NOX( و تركيبات 
آلي فرار )VOCs( اس��ت و عالوه بر آنها، گازهاي 
CH4 و CO نيز مي توانند در تشكيل ازن در مقياس 

بزرگ، نقش داشته باشند.
حسين ش��هيدزاده درباره روند انتش��ار ازن اعالم 
كرد: آالينده ازن به صورت مستقيم در هوا منتشر 
نمي شود، بلكه توسط واكنش هاي شيميايي بين 
اكسيدهاي نيتروژن و تركيبات آلي فّرار در حضور 
نور خورشيد ايجاد مي شود و به همين علت، ميزان 
ازن در ماه هاي گرم سال و در وسط روز، بيش از ساير 
مواقع است. پتانس��يل اكسيدكنندگي باالي ازن، 
مشكالت جدي تنفسي، درد سينه، سوزش گلو و 
چشم، حمالت آسمي، برونشيت، آمفيزم، سردرد و 
… را در پي دارد. عالوه بر افراد فعال در فضاي باز، 
كودكان بيشتر از ساير افراد در معرض مخاطرات اين 
آالينده قرار دارند، زيرا ريه هاي اطفال هنوز در حال 
رشد و تكامل بوده و فعاليت آنها در خارج از منزل، 

درزماني كه سطح ازن باالست، معمواًل زياد است.
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفي��ت هواي تهران 
درباره ارزيابي روند ازن در سال جاري گفت: هواي 
تهران از منظر آالينده ازن در س��ال جاري )تا 1۰ 
ش��هريور(، 9 روز در وضعي��ت پ��اك، 133 روز در 
وضعيت قابل قبول، ۲۲ روز در وضعيت ناسالم براي 
گروه هاي حساس و يك روز نيز در وضعيت ناسالم 
براي عموم افراد جامعه قرار داش��ته است. تمامي 
روزهاي با وضعيت پاك به جز يك روز )در خردادماه( 
مربوط به فروردين ماه است و در دو ماهه ابتدايي سال 
جاري با وجود متعادل بودن دماي هوا، هيچيك از 
روزها از منظر اين آالينده ثانويه، فراتر از حد سالمت 
قرار نداش��تند. در خردادم��اه و همزمان با افزايش 
تدريجي دماي هوا، روند افزايش شاخص آالينده 
ازن در شهر تهران نيز به تدريج آغاز شد و اولين روز 
آلوده به لحاظ اين آالينده در روز چهاردهم خرداد 
ثبت شد و شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس تا 

پايان فصل بهار در مجموع به ۶ روز رسيد.
اما به گفته شهيدزاده، با شروع فصل تابستان، اين 
وضعيت تشديد شد و تيرماه با ثبت 1۰ روز آلوده، 
آلوده ترين ماه امسال از منظر اين آالينده ثانويه بود. 
همچنين، آلوده ترين روز سال جاري به لحاظ اين 
آالينده با شاخص 1۶۲ در 18 تيرماه ثبت شد كه 
تنها روز ناسالم ثبت شده از ابتداي سال 14۰۰ بوده 
است. تقليل نس��بي دماي هوا در مردادماه، منجر 
به كاهش تدريج��ي غلظت آالين��ده ازن و تعداد 
روزهاي نامطلوب شد، به گونه اي كه طي اين ماه، 
تعداد روزهاي آلوده به ۵ روز ناسالم براي گروه هاي 
حساس رسيد. هر چند طي 1۰ روز ابتدايي آخرين 
ماه تابس��تان تاكنون، ۲ روز ناسالم براي گروه هاي 
حساس ثبت شده اس��ت اما پيش بيني مي شود با 
كاهش دماي هوا و ساعات آفتابي، از غلظت آالينده 
ازن كاسته شده و شاهد كاهش تدريجي غلظت اين 

آالينده در شهر تهران باشيم.

كاهش روشنايي ايستگاه هاي مترو 
در راستاي كاهش مصرف انرژي

علي عبداله پور، نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: در 
راستاي كاهش مصرف انرژي شركت بهره برداري 
مت��روي تهران و حومه اقدام به كاهش روش��نايي 

ايستگاه هاي خطوط هفتگانه مترو كرده است.
به گزارش ايلنا، عبداله پور در اين باره افزود: به منظور 
كاهش مصرف انرژي، روشنايي ايستگاه هاي مترو 
به نحوي كه ديد مس��افر دچار مش��كل نشود و در 
انجام كارها اختاللي ايجاد نشود كاهش يافته است.
وي تاكيد كرد: خاموش��ي ها و روشنايي ها و ساير 
تجهيزات در راس��تاي صرفه جويي انجام ش��ده و 

خرابي محسوب نمي شود.

طرح تاسيس شركت هاي اجاره دار روي ميز هيات وزيران قرار گرفت

اجاره داري حرفه اي در فاز آخر

فعاليت رسمي شهرداري جديد از ديروز آغاز شد

زاكاني: حكم شهرداري من قانوني و حقوقي است
گروه راه و شهرسازي| سرانجام پس از چند هفته كش 
و قوس، ديروز عليرضا زاكاني پس از ابالغ حكم وزير كشور 
از سوي شوراي شهر تهران رسما شهردار پايتخت شد و 
فعاليت خود را در اين جايگاه آغاز كرد. در جلس��ه ديروز 
مهدي چمران، رييس شوراي شهر گفت: پايتخت شهري 
نيست كه فقط محصور و محدود به شهر تهران باشد بلكه 
تهران در كل كش��ور تأثيرگذار است و هر تصميم در آن 
مي تواند در شهرهاي ديگر هم تأثيرگذار باشد و ان شاءاهلل 
اين تأثيرگذاري را همانند سال هاي گذشته شاهد باشيم. 
زاكاني نيز در حاشيه نشست علني ديروز اين شورا با بيان 
اينكه نبايد با موضوعات مردم، سياس��ي برخورد شود و 
بنا نيست سرنوشت جامعه با سياسي   كاري گره بخورد، 
گفت: روند انتصاب من به عنوان شهردار پايتخت به طور 
كامل قانوني و حقوقي است. او افزود: كساني كه كارزاري 
با همين موضوع امضا كرده بودند اطالعات شان ناقص بود.

وي يادآورشد: نبايد با موضوعات مربوط به مردم سياسي 
برخورد كرد، من هم مي توانستم امروز مواردي را پشت 
تريبون مطرح كنم كه خيلي ها خجالت بكش��ند؛ اما بنا 
نيست كه با مسائل مربوط به شهر و شهروندان سياسي  
كاري شود.زاكاني اظهار كرد: شهردار شدنم به طور كامل 
قانوني و برداشت حقوقي است و مسووالن مربوطه پيروي 
درخواست وزارت كشور پاسخ دادند كه قانوني است؛ اما 
باز به اين بسنده نش��د و از هيات وزيران سوال شد و آنها 
اين موضوع را قانوني بدانند و مسووليتش را با وزير كشور 
دانست.شهردار تهران گفت: امكان و شرايط استفاده از 
همه ظرفيت هاي تهران در صورتي كه بتوانيم با مشاركت 
با مردم و در خدمت مردم قرار بگيريم موجود اس��ت؛ در 
واقع بايد زمينه را مهيا كرد تا ظرفيت هاي شهروندان به 
ميدان تغيير و تحول بيايد.وي در پاسخ به پرسشي مبني 
بر پرداخت نكردن هزينه پايتخت بودن تهران از س��وي 
دولت، خاطرنشان كرد: بايد هنر اين را داشته باشيم كه 
زمينه حضور مردم را براي طي كردن مسير تغيير و تحول 
فراهم كنيم.زاكاني ادامه داد: تهران به عنوان پايتخت هم 
حق و حقوق و چارچوب هايي دارد و اهتمام مس��ووالن 
بر اين اس��ت كه آن را ادا كنند و بتوانيم با همبس��تگي، 
كل ظرفيت هاي موجود و قابل اتكا را براي تحول ش��هر 
در خدمت شهر و ش��هروندان قرار دهيم.شهردار تهران 
با بيان اينكه مردم بايد مي��دان داري كنند، گفت: تمام 
فعاليت هاي شهرداري حول مردم  محوري بوده است و 
حركت مان به سمتي مي رود كه بتوانيم بر مبناي تحوالت 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهر با مشاركت 
مردم بر محور محالت امكاني را فراهم كنيم كه ظرفيت 

متراكم در متن جامع��ه را براي تغيير و تحول به صحنه 
بياوريم.وي درخصوص انتصاب معاونان در ش��هرداري 
اضافه كرد: در حال بررس��ي هستيم و اميدواريم بتوانيم 
از همه ظرفيت هاي درون ش��هرداري و حسب ضرورت 
بيرون از اين نهاد، فراهم كنيم تا هم ادامه خدمت شايسته 
معاونان باشد و هم در اين مس��ير، تغيير و تحول ايجاد 
كنيم.زاكاني در پاسخ به پرسشي مبني بر توسعه حمل 
و نقل عمومي شهر تهران، اعالم كرد: توسعه حمل و نقل 
عمومي وظيفه شهرداري است و براي آن تمهيدات جدي 
براي مترو، اتوبوس و هم تاكسي كه سه ركن حمل و نقل 
عمومي هستند داريم.وي افزود: تالش مي كنيم در ادامه 
بتوانيم ظرفيت هاي جديدي را وارد عرصه خدمتگزاري 
كنيم كه امروز جزو ظرفيت هاي ما محسوب مي شود اما 
به طور مثال 3۶4 واگن ما دچار خرابي بود كه تعمير آنها 
بايد در اولويت باشند يا بخش زيادي از اتوبوس ها نيازمند 

يك بازبيني است تا وارد چرخه خدمتگزاري شود.

  تهران را به الگويي براي جهان اسالم 
تبديل مي كنيم

ش��هردار تهران همچنين در صحن علني شوراي شهر 
با بيان اينكه ما تعهد ويژه اي در برابر ش��هروندان و دقت 
خاصي در آباداني و تحول روح و جس��م پايتخت داريم، 
تاكيد كرد: شرايط را به سمتي مي بريم كه از تهران الگويي 
براي جهان اسالم بسازيم.زاكاني روز يكشنبه در نهمين 
جلسه اعضاي شوراي شهر تهران اعالم كرد: خودمان را 
متعهد به ش��هرداري مي دانيم و اميدواريم هر سه ضلع 
تعهد، تمشيت و اهداف انقالب را با مدد گرفتن از مردم 
پيش ببريم.او اظهار كرد: ما با شهرونداني مواجه هستيم 
كه از ما نارحتند، خدمات ما را در خور شان خود نمي دانند 
و دقت هاي الزم براي انتقال نيازهاي اساسي به آنها انجام 
نگرفته است و لذا شهروندان مس��ير ديگري مي روند و 

شهرداري مسير ديگر را مي رود.

  14 توصيه به زاكاني
در اين حال، مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر تهران در 
تذكري 14 بند را به عنوان توصيه هايي به شهردار تهران 
مطرح كرد.اقراريان در نهمين جلسه علني شوراي اسالمي 
ش��هر تهران در تذكري گفت: تذكر بنده خطاب به آقاي 
زاكاني شهردار تهران ناظر به بيم و اميدي است كه شوراي 
ششم آن را به عنوان دغدغه ش��هروندان دنبال مي كند.

وي افزود: در ش��وراي شش��م تهران به عنوان نهاد ناظر و 
سياست گذار و همچنين با توجه به سوابق آقاي زاكاني در 

نمايندگي مردم تهران اين اميد ايجاد شده كه دستي كه در 
دفاع از امنيت پيشتاز بوده در گره گشايي امور شهر تهران به 
ويژه محرومين و مستضعفين كه پناهي جز خداوند ندارند 
با همفكري بدنه همكاران پر توان شهرداري و نخبگان و 
دانشگاهيان موفق و تحول آفرين باشد.عضو شوراي شهر 
تهران ادامه داد: در اين ميان 14 مورد را به عنوان نكاتي كه 
بايد مد نظر ق��رار گيرد مطرح مي كنم، البته برخي از آنها 
در صحبت هاي آقاي زاكاني مورد تاكيد بود، از جمله اين 
14 مورد حركت به سمت عدالت، بهسازي فضاي بي دفاع 
شهري، تدوين برنامه جامع مقابله با آسيب پذيري شهر 
تهران، تسريع در روند نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده، 
بازنگري در نظام پرداخت جبران خدمت كاركنان سازمان ها 
و شركت ها با بدنه مركزي ش��هرداري و جبران نابرابري 
اجتماعي در دسترسي و بهره مندي شهروندان از خدمات 

و امكانات و زيرس��اخت هاي شهري اس��ت.وي ادامه داد: 
برنامه ريزي عملياتي براي كاهش مسائل اجتماعي شهري 
نيز همچون كودكان كار، معتادين متجاهر و... نوس��ازي 
ناوگان حمل و نقل عمومي با توجه ويژه به تاكس��يراني، 
جمع آوري و بازنگري و بازنويسي قوانين و مقررات مربوط 
به مديريت ش��هري، لزوم تش��كيل ش��وراي هماهنگي 
دستگاه هاي نظارتي ش��هرداري تهران، منع زباله گردي 
در شهر تهران، ايجاد شفافيت نه از جنس شفافيت شوراي 
پنجم بلكه ايجاد شفافيت به معناي به رسميت شناختن 
حق آگاهي و اطالع مردم، بازنگ��ري در نظام پرداخت ها 
و اهتمام بازآفريني اكوسيستم هوشمند فرهنگي تهران 
است. اقراريان تاكيد كرد: اميدوارم به مدد 14 معصوم در 
اين فرصت آقاي زاكاني در نوكري مردم موفق باشند و ما 

نيز در نوكري مردم صبور تهران موفق باشيم.



سازمان امور مالياتي پيشنهاد كرده تا از فعاالن حوزه رمزارز 
و صرافي هاي رمزارزي ماليات دريافت شود. در اين صورت 
عالوه بر اينكه اين افراد قابل شناسايي خواهند بود فعاليت هاي 
صورت گرفته از سوي آنان نيز شفاف خواهد شد. اين موضوع 
نشان مي دهد هرچند هنوز هيچ مصوبه قانوني براي قانوني 
ش��دن فعاليت رمزارزها وجود ندارد و نحوه فعاليت فعاالن 
حوزه تبادل رمزارز نيز با چالش ها و نگراني هاي خاص خود 
مواجه است اما به نظر مي رسد اگرچه بخش هايي از كشور 
از فعاليت هاي حوزه رمزارز استقبال نمي كنند و نسبت به 
آن نگران هستند اما بخشي ديگر از كشور معتقدند كه بايد 
اين فعاليت قانوني شود تا بتوان بر آن نظارت كرد. سازمان 
امور مالياتي با تهيه گزارش��ي پيش��نهاد كرده است كه در 
ابتدا با تصويب قوانين مشخص، مجوز فعاليت صرافي هاي 
اختصاصي رمزارز به طور رسمي صادر شده و اجازه هرگونه 
خريد و فروش ارزهاي ديجيتال و تبديل آن به پول رايج به 
اين صرافي ها داده شود. طبق اين پيشنهاد كيف پول هاي 
مجازي فقط در نزد اين صرافي ها افتتاح شده و كليه معامالت 
خارج از اين صرافي ها نيز قاچاق محسوب شود. در گزارش 
تهيه شده از سوي س��ازمان امور مالياتي تاكيد شده است 
كه بايد كليه فعاالن اين حوزه و صرافي هاي رمزارز ملزم به 
خوداظهاري كليه معامالت خود و مشتريانشان به سازمان 
امور مالياتي كشور شوند و در صورت خودداري از آن جرايم و 
مجازات هاي سنگين براي آن پيش بيني شود. در اين گزارش 
كه در روزهاي پاياني دولت دوازده تهيه شده است پيش بيني 
شده با توجه به حجم باالي نقدينگي در كشور و ريزش شديد 
قيمت سهام بازارهاي بورس و بيم احتمال كاهش قيمت سكه 
و طال احتمال هجوم به بازارهاي ارزهاي ديجيتال با رويكرد 
حفظ ارزش سرمايه  افراد وجود خواهد داشت. در سه ماهه 
پاياني دولت روحاني فشار بر صرافي هاي رمزارزي افزايش 
يافت، از يك سو انتشار خبر تهيه ليستي از سوي بانك مركزي 
براي فيلتر صرافي هاي رمزارزي فعال در سطح كشور و از سوي 
ديگر محدوديت پرداخت يارها در ارايه خدمات به كسب و 
كارهايي كه نماد اعتماد ندارند موجب شد تا بسياري از فعالن 

اين حوزه نگران چگونگي فعاليت خود شوند. 

  فعاالن عرصه مبادالت ارز ديجيتال 
به صورت كامل شناسايي شوند

در اين گزارش پيشنهاد شده است تا فعاالن عرصه مبادالت 
ارز ديجيتال به صورت كامل شناسايي شوند در اين صورت 
مي توان بر اين بازار نظارت بيشتري كرد. هر چند تاكنون نيز 
صرافي هاي رمزارزي كه به صورت شفاف فعاليت مي كنند 
سعي كرده اند به طرق مختلف خود را ثبت كرده باشند. طبق 
اين گزارش عمده مبادالت اين ارزها با ثبت نام و افتتاح حساب 

يا ايجاد كيف پول مجازي در نزد صرافي هاي شناخته شده 
حقيقي يا حقوقي داخل كشور صورت مي گيرد كه مجوز 
درگاه پرداخ��ت اينترنتي خود را از ش��ركت هاي پرداخت 
يا تحت نظارت ش��اپرك دريافت كرده ان��د و بعضي از آنان 
نيز نماد اعتماد الكترونيكي خود را از مركز توس��عه تجارت 
الكترونيكي و نشان ملي ثبت رسانه هاي ديجتال را از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي يا مجوز فعاليت از سازمان نظام 
صنفي رايانه اي اس��تان ها دريافت كرده اند. طبق پيشنهاد 
مطرح شده در گام نخست بايد اطالعات هويتي اين صرافي ها 
ارز ديجيتال از سازمان هاي مذكور و ساير نهادهاي مرتبط 
دريافت شود. همچنين بايد اطالعات مشتريان اين صرافي ها 
نيز از آنان دريافت ش��ود. در اين گزاش پيش بيني ش��ده تا 
اطالعات مشتريان، ميزان تراكنش و معامالت اشخاص در 
اين صرافي ها از آنان دريافت شود. همچنين شناسايي ساير 
اش��خاص فعال در اين زمينه كه به صورت حرفه اي و بدون 
ثبت اطالعات هويتي و از طريق صرافي هاي غيرمتمركز و 
به طور ناشناس فعاليت مي كنند مي توان با تصويب قوانين 
الزم و الزام بانك هاي كشور نسبت به تعيين حد نصاب انجام 
تراكنش هاي بانكي در اجراي ماده ۱۰۴ آيين نامه اجرايي 

قانون مبارزه با پولشويي اقدام كرد.

 شرح روش هاي دريافت ماليات
در اين گزارش روش هاي دريافت مالي��ات از فعاالن حوزه 
رمزارز نيز پيشنهاد ش��ده است، طبق اين گزارش مي توان 
اقدام به اخذ ماليات بر عايدي سرمايه مشابه ماليات بر عايدي 
س��رمايه ارزهاي واقعي كرد يا ماليات مقطوع از معامالت و 
تبديل رمزارزها به پول رايج دريافت شود. اخذ ماليات تحت 
عنوان ماليات مش��اغل خريد و فروش رمزارز مانند ماليات 
شغلي معامالت ارزهاي واقعي با اعمال حد آستانه در معامالت 
اشخاص يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي براي دريافت 

ماليات از فعاالن اين حوزه است.

 ماليات بر ارزهاي ديجيتال 
مانع رشد بيت كوين مي شود

اين در حالي است كه تا به امروز بارها زمزمه هايي از ماليات بر 
دارايي هاي ارز ديجيتال در كشورهاي مختلف و به خصوص 
ايالت متحده شنيده ش��ده و هر بار با واكنش بازار و كاهش 
قيمت بيت كوين همراه بوده است. همچنانكه چند هفته 
پيش نيز اعضاي مجلس س��ناي اياالت متحده طي درباره 
كليات بسته زيرس��اختي و اليحه اخذ ماليات از رمزارزها 
صحب��ت كردند. ه��دف از اين اليحه درياف��ت ماليات ۲۸ 
ميليارد دالري از صنعت رمزارزها براي تامين بودجه مورد 
نياز به منظور بهبود زيرساخت هاي اياالت متحده عنوان شد. 

با وجود اين، چند سرمايه گذار بزرگ بازار رمزارزها معتقدند، 
تصويب قانون ماليات بر ارزهاي ديجيتال مانع از رشد اين 
بازار مي ش��ود. مارك كوبان، سرمايه گذار ميلياردر، منتقد 
سابق و حامي فعلي رمزارزها معتقد است كه قوانين مالياتي 
شامل قانون زيرساخت يكهزار ميليارد دالري به رشد بازار 
رمزارزها ضربه مي زند. اين ميلياردر در گفت وگو با واشينگتن 
پست اعالم كرد كه اين قوانين مي تواند موتور رشد بيت كوين 
و بازار رمزارزها را متوق��ف كند و اتفاقي همانند چيزي كه 
براي تجارت الكترونيك در س��ال ۱۹۹۵ افتاد را رقم بزند. 
كوبان اضافه كرد اين اقدام همچنين مشابه نظارت بر ايجاد 
وبسايت ها در دهه ها قبل است، چرا كه برخي مردم در ابتدا 
تصور مي كردند كه كار پيچيده اي است و نمي دانستند نتيجه 
اين كار چه مي شود. قانون ماليات رمزارزها شامل يك قانون 
زيرساختي سناست كه در آن تعريف وسيع تري از كارگزار 
مي شود و در آن هر طرفي كه مسوول فراهم كردن خدمات 
انتقال دارايي ديجيتال به فرد ديگري باشد، كارگزار ناميده 
مي ش��ود. برخي ديگر از فعاالن فضاي كريپتوكارنسي هم 
نگراني خود را به اشكال مختلف بيان كرده اند. با توجه به اينكه 
در اين قانون، ماينرها و اعتباردهندگان شبكه نيز به عنوان 
كارگزار شناخته مي شوند، اين موضوع موجب اعتراض اين دو 
دسته شده است. اتحاديه بالكچين، كوين بيس، كوين سنتر، 
ريبيت كپيتال و اس��كوار در بيانيه مشترك نگراني خود را 
از اين قانون اب��راز كرده و گفتند اين يك الزام ناكارامد براي 
تكنولوژي رمزارز است. بسياري از سرمايه گذاران بازار رمزارز 
نيز به پش��تيباني از مارك كوبان درآمده اند. پائولو آردوينو، 
مديرعامل صرافي رمزارز بيت فاينكس در اين رابطه مي گويد: 
»اين قانون پتانسيل نابود كردن معامالت رمزارزها را دارد.« 
جك دورسي، مديرعامل توئيتر هم با ابراز نگراني خود در اين 
رابطه اعالم كرد كه اين قانون مي تواند موجب تحوالتي خارج 

از اياالت متحده نيز بشود.

 سپتامبرهاي پر از ركود بيت كوين
داده هاي تاريخي نشان مي دهد كه عملكرد قيمت بيت كوين 
در ماه هاي سپتامبر گذشته بي رمق بوده؛ اين در حالي است 
كه ماه جاري ممكن است با سپتامبرهاي گذشته متفاوت 
باش��د. به گزارش كوين تلگراف، بيت كوين ۱۰ روزي است 
كه در تالش براي عب��ور از ۵۰ هزار دالر و تثبيت قيمت در 
باالي اين محدوده است. روز جمعه بارقه هاي اميد در بازار 
بيت كوين ديده شد و ارز ديجيتال شماره يك بازار توانست ۵۰ 
هزار را بشكند. عموماً نوسانات بيت كوين مبتني بر چرخه هاي 
قيمت بوده است. با نگاهي به الگوهاي قيمت بيت كوين در 
ماه هاي سپتامبر مي توان به دركي كلي از نوسانات اين ارز 
ديجيتال رسيد. از نظر تاريخي، سپتامبر ماهي بوده است 

كه بيت كوين عملكرد چندان چشم گيري از خود به جاي 
نگذاشته است. از سال ۲۰۱۳، اين ارز ديجيتال تنها در دو ماه 
سپتامبر صعود داشته است؛ يكي سپتامبر ۲۰۱۵ و ديگري 
سپتامبر ۲۰۱۶. در اين ماه ها هم حداكثر جهش بيت كوين 
۶ درص��د بوده كه مي توان آن را يك ماه كم نوس��ان در نظر 
گرفت. پيت هيومستن، از مديران ارشد كراكن اينتلجنس 
كه شاخه تحقيقاتي صرافي كراكن است، در مورد روند قيمت 
بيت كوين در ماه هاي سپتامبر مي گويد: »از لحاظ تاريخي، 
بيت كوين بدترين عملكردهاي خود را در ماه هاي سپتامبر 
ثبت كرده است. اين ارز ديجيتال سه هفته است كه در مرز 
۵۰ هزار دالر قرار دارد. عبور قيمت بيت كوين از اين سطح 
كه از نظر رواني پراهميت به حساب مي آيد، مي تواند عالقه 
معامله گران به بازار را تجديد كند و قيمت آن را به ۶۰ هزار 
دالر برساند.« حقيقت اينجاست كه چهار سپتامبر از پنج 
سپتامبر گذش��ته، ماهي قرمز براي بيت كوين بوده است؛ 
اين يعني اين ماه، ماِه ركود قيمت بيت كوين است. از سوي 
ديگر، پ��س از اعالم خبر خريد ۱.۵ ميليارد دالر بيت كوين 
توسط شركت تس��ال و پذيرش اين ارز ديجيتال به عنوان 
يك روش پرداخت و به تبع آن، رشد قيمت بيت كوين، ۵۰ 
هزار دالر يكي از پراهميت تري��ن مقاومت هاي پيش روي 

پادشاه ارزهاي ديجيتال تبديل شده است. اوايل سپتامبر 
جاري، بيت كوين موفق شد از ۵۰,۰۰۰ دالر عبور كند، ولي 
اين رشد دوام چنداني نداشت. هانين نصير، تحليل گر ارشد 
بخش تحقيقاتي صرافي اوككس، در اين باره مي گويد: »با 
توجه به شرايط فعلي بازار، تالش بيت كوين در محدوده اي 
زير ۵۰ هزار دالر، مثل جنگي است كه خريداران بايد در آن 
پيروز شوند تا بتوانند پس از آن به ۶۰ هزار دالر چشم بدوزند. 
به احتمال زياد، سرعت رسيدن قيمت از ۵۰ هزار به ۶۰ هزار 
دالر، بسيار بيشتر از رس��يدن قيمت از ۴۰ هزار به ۵۰ هزار 

دالر خواهد بود.«

 آلت كوين ها مانع بيت كوين ۱۰۰ هزار دالري؟
قيمت بيت كوين در رسيدن به ۵۰ هزار دالر چندان موفق 
عمل نكرده است ولي همچنان به تالش خود براي عبور 
از اين سطح ادامه مي دهد. در همين زمان آلت كوين هايي 
مثل اتر، كاردانو و سوالنا توانستند سودهاي قابل توجهي 
را عايد سرمايه گذارانش��ان كنند. طي يك هفته گذشته 
قيمت بيت كوين چيزي در حدود ۷ درصد نوسان داشته 
اس��ت. در سوي ديگر س��والنا، اتر و كاردانو به ترتيب ۷۴، 
۲۷ و ۱۶ درصد رش��د را ثبت كردند. در اين ميان، سوالنا 

و كاردانو موفق ش��دند اوج هاي پيشين خود را بشكنند. 
رشد شديد قيمت آلت كوين ها باعث شده است تا شاخص 
سلطه بيت كوين بر بازار حتي تا زير ۴۰ درصد پايين بيايد. 
در ح��ال حاضر س��لطه بيت كوين بر ب��ازار ۳۹.۵ درصد 
برآورد مي ش��ود. اين همان سطحي است كه در ماه ژوئن 
سال ۲۰۱۸ هم ش��اهدش بوديم. جاني اليو، مديرعامل 
صرافي كوكوين، در مصاحبه اي گفت: »درك نحوه رقابت 
اتر و ديگر آلت كوين ها با بيت كوين براي سرمايه گذاران 
تازه وارد مهم اس��ت. از س��وي ديگر، مهم است كه بدانيم 
آنهايي كه مدت هاست در بازار فعاليت دارند، چه رفتاري از 
خود نشان مي دهند. بدون رشد و شكوفايي آلت كوين ها، 
پذيرش عمومي ارزهاي ديجيتال ميسر نمي شود. بسياري 
از فعاالن بازار تصور مي كنند كه در شرايط فعلي بازار، رشد 
چند برابري ارزش آلت كوين ها محتمل تر است.« با وجود 
اين، با توجه به نوس��انات بيت كوين در ماه هاي گذشته، 
مي توان گفت سرمايه زيادي وارد بازار شده است كه خودش 
نشان مي دهد سرمايه گذاران نهادي در اين نوسانات نقش 
داش��ته اند. با توجه به تمام عواملي كه گفته ش��د، شايد 
س��پتامبر ۲۰۲۱، ماهي متفاوت براي بيت كوين باشد و 

بتوان راه آن را از ديگر سپتامبرها جدا كرد.
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تعادل | ب��ازار امروز خريد و ف��روش خودرو همچنان 
در كس��ادي معامالت به س��ر مي برد و كمتر معامله اي 
دراين بازار صورت مي گيرد. البته نوسانات نرخ دالر نيز 
بر بالتكليفي بازار خودرو افزوده اس��ت. چراكه همزمان 
با روند نزولي قيمت ها در بازار ارز قيمت خودرو نيز روند 
كاهشي را دنبال كرده است. به طوري كه به گفته برخي 
فعاالن خودرو، قيمت برخي خودروها تا 5 ميليون تومان 
هم كاهش يافته است. اما نكته قابل تامل اينجاست كه 
خودروهاي پرتيراژ همچنان در مقابل كاهش قيمت ها 
مقاومت مي كنند، به طوري كه نسبت به هفته گذشته 

تغيير چنداني نكرده است.

  رصد بازار خودرو
روند افزايش قيمت خودرو هاي داخلي دقيقا از يك هفته 
پيش متوقف شد و روز گذشته چهاردهم شهريور، در بازار 
شاهد افت قيمت برخي از مدل هاي پرطرفدار هستيم. 
به طور نمونه، پژو ۲۰۷ دنده اي با كاهش دو ميليون توماني 
نسبت به روز شنبه، ۳۴۳ ميليون تومان فروخته مي شود، 
اما اين عدد نسبت به اولين روز هاي مردادماه يعني شش 
 ،LX هفته قبل، ۳۷ ميليون تومان بيش��تر است. سمند
پ��ژو ۴۰5، مدل هاي مختلف پراي��د و تيبا دو پالس هم 
نس��بت به اولين روز هفته بين يك تا دو ميليون تومان 
ارزان شده اند. قيمت روز ديگر محصوالت ايران خودرو و 
سايپا را در ادامه مي توانيد مشاهده كنيد. در همين حال، 
پژو پارس و س��مند LX هر كدام دو ميليون تومان ارزان 
شده اند و به ترتيب در بازار آزاد ۲۷۰ و ۲۴5 ميليون تومان 
خريد و فروش مي شوند. پژو ۲۰۷ دنده اي نيز به همين 
ان��دازه كاهش قيمت پيدا ك��رده و ۳۴۳ ميليون تومان 
ارزش گذاري شده است. پژو ۲۰۰۸ هفته گذشته رقم هاي 
باالتر از يك ميليارد را به ثبت رساند و امروز ۹۹5 ميليون 
تومان قيمت خورده است. اما اين محصول، پنج ميليون 
تومان بيشتر از روز ش��نبه قيمت دارد. در همين حال، 
حميد كريمي رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي 
شهر كرج، در مورد وضعيت بازار خودرو به »ايلنا«، گفته 
است: بازار خودرو دچار نوسان است و قيمت ها نسبت به 
هفته گذش��ته دوباره روند كاهشي به خود گرفته است. 
براي نمونه، خودرو هاي ايراني در اين مدت ۴ تا 5ميليون 
تومان كاهش قيمت داش��ته اند. عل��ت كاهش قيمت 
خودرو نس��بت به هفته گذشته كمي ارزان تر شدن نرخ 
دالر اس��ت. او همچنين در پاسخ به سوالي در مورد روند 
تقاضا براي خودرو ه��م عنوان كرده: وقتي كااليي گران 
مي شود، مشتري براي آنها هجوم مي آورد و تقاضا افزايش 
مي يابد اما زماني كه قيمت روند كاهشي مي گيرد تقاضا 
نيز كاهش مي ياب��د. او با بيان اينكه احتكارهاي خانگي 
بدتر از احتكارهاي انباري هستند، تاكيد كرده كه افزايش 
تقاضا در زمان گراني يكي از عواملي است كه قيمت ها را 
افزايش داده و بازار را به هم مي ريزد. متاس��فانه برخي از 
مردم خود باعث مي شوند كه نظم بازار به هم بريزد. اگر 
بتوانيم اين مشكل را حل كنيد تا جلوي احتكار خانگي 
گرفته شود بسياري از مشكالت ما حل مي شوند. مقامات 
دولتي باالتر بايد براي هماهنگ��ي بين عرضه و تقاضا و 

خروج بازار خودرو از وضعيت فعلي اقدام كنند. به گفته 
اين فعال بازار خ��ودرو، در مورد خودروهاي خارجي هم 
تقاضاي چنداني وجود ندارد؛ چراكه قيمت ها زياد است. 
البته گاها افت  قيمت هم وجود داش��ته اما براي مثال به 
اين شكل بوده كه 5۰ ميليون تومان افزايش يافته و بعد 
5 ميليون تومان كاهش پيدا مي كرد. به طور كلي چه در 
مورد خودروه��اي داخلي و چه خارجي، بازار آن طور كه 
بايد روان نيست. معامله به ندرت انجام مي شود. كريمي 
معتقد است كه روند بازار نبايد اينگونه باشد، بلكه بايد رو 
به جلو حركت شود سه حوزه مسكن، خودرو و طال بسيار 
در اقتصاد بازار تاثيرگذار هستند ولي متاسفانه بازار خودرو 
آن طور كه بايد روان نيس��ت، اميدواريم در دولت جديد 
و با تصميماتي كه در حوزه خودرو گرفته مي ش��ود اين 
مشكالت حل شود. اما فاكتور ديگري كه هميشه بر بازار 
خودرو اثر گذار بوده، رشد نرخ است، به طوري كه پاي ثابت 
ادله مجوز افزايش قيمت خودرو است. اين در حالي است 
كه برخي كارشناسان و مسووالن معتقدند، در مورد ميزان 
اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت تمام ش��ده توليد خودرو بايد 
راستي آزمايي صورت گيرد، زيرا به گفته خودروسازان، 
بخش قابل توجه��ي از خودروها با قطعات داخلي توليد 
مي شوند و قيمت توليد اين خودروها نبايد تاثيرپذيري 

مستقيم از نوسانات لحظه اي نرخ ارز داشته باشد.

  بحران بدهي در صنعت خودرو
حال در ش��رايطي، وزير جديد صمت قول توليد س��ه 
ميليون خودرو در كش��ور را داده، كه طب��ق تازه ترين 

آمارها رقم بدهي هاي خودروسازان تنها به قطعه سازان 
تا پايان مرداد امس��ال به ۳5 تا ۳6ه��زار ميليارد تومان 
رسيده است. كاهش ش��ديد نقدينگي و افزايش حجم 
زيان انباش��ته و بدهي معوق خودروسازان موجب شده 
ايران  خودرو و سايپا ش��يوه هاي تازه تامين مالي مانند 
خريد دين، اوراق گام و تفاهمنامه را جايگزين مراودات 
خود با نظ��ام بانكي و زنجيره تامين قطعات خود كنند، 
اما قطعه س��ازان اين روش هاي تامي��ن مالي را مصداق 
انتقال بدهي خودروسازان به صنعت قطعه  سازي  تلقي 
مي كنند و نسبت به شكل گيري بحراني بزرگ در آينده 
نه چندان دور هشدار مي دهند؛ بحراني كه صنعت خودرو 
و قطعه سازان را با چالش هاي جدي تري مواجه خواهد 
كرد. خريد دين يا ايجاد بدهي يكي از شيوه هاي تامين 
مالي از نظام بانكي است. اين ش��يوه از ۳ سال پيش در 
صنايع خودروسازي و قطعه سازي  رايج شده، اما استفاده 
از اين شيوه براي پرداخت مطالبات قطعه سازان از نيمه 
دوم سال گذشته رواج بيشتري يافته است. حاال برخي 
قطعه س��ازان از توقف پرداخت نق��دي مطالبات خود و 
تحميل زيان اين شيوه تامين مالي به صنعت قطعه سازي  

خبر مي دهند. 
در اين شيوه چك هاي مدت  دار خودروسازان به بانك ها 
ارايه شده و قطعه س��ازان در توافق با بانك ها با درصدي 
تنزيل كه از 1۸ تا ۲5درصد در نوسان است، مطالبات خود 
از خودروسازان را دريافت مي كنند. استفاده از اين روش 
كه از چند سال قبل به  عنوان شيوه اي براي تامين مالي 
خودروسازان در دستور كار قرار گرفت، از مهر و آبان ماه 

سال گذشته به اصلي ترين روش پرداخت اين مطالبات 
تبديل شده اس��ت. در روش خريد دين، قطعه سازان يا 
از محل مطالبات خود از خودروس��از و بنابر صورت هاي 
مالي مشخص و اعتبار اسنادي مورد تأييد بانك نسبت به 
دريافت تسهيالت با سپردن وثيقه الزم اقدام مي كنند يا 
اينكه بانك ها چك هاي مدت دار مطالبات قطعه سازان از 
خودروسازان را با تنزيل يا سپرده گذاري 1۸تا ۲5درصدي 
و در ازاي دريافت ضمانت الزم از قطعه سازان نقد مي كنند. 
وضع زماني بحراني مي شود كه چك خودروساز نقد نشود 
و نظ��ام بانكي براي دريافت مطالبات خود س��راغ چك 

تضمين يا وثيقه ارايه شده قطعه ساز برود.
در اين بين مازيار بيگلو دبيرانجمن س��ازندگان قطعات 
و مجموعه ه��اي خ��ودرو در گفت وگويي اع��الم كرده 
است: ميزان مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان كه 
در پايان سال گذشته كمتر از ۳۰ميليارد تومان بود، در 
پايان مرداد ماه امسال به ۳6هزار ميليارد تومان رسيده 
است. كاهش نقدينگي خودروس��ازان موجب گرايش 
آنها به ش��يوه تامين مالي خريد دين شده است. اكنون 
۳۰تا ۴۰درصد مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به 
اين شيوه پرداخت مي شود. او گفته است: بايد بپذيريم 
فعال پولي نيست تا خودروس��از به قطعه ساز بدهد؛ زيرا 
خودروس��ازان به دليل قيمت گذاري دستوري ناچار به 
فروش محص��والت خود با 6۰درصد قيمت تمام ش��ده 
هس��تند و به همين دليل ماهانه در ايران خودرو ۲هزار 
ميليارد تومان و در سايپا هزار ميليارد تومان زيان توزيع 

مي شود.

اخباررويداد
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احتكار و شبكه بزرگ داللي
 دليل گراني برنج 

ايلنا | عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي 
و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي معتقد است؛ 
دليل خاصي براي افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي از 
جمله برنج نيست و احتكار همراه با شبكه فعال داللي و 
سودجويي در بخش كشاورزي از اصلي ترين داليل گراني 
برنج  است و بايد براي حذف آنها به سمت هوشمندسازي 
و شفاف سازي برويم. پرويز اوسطي با اشاره به نابساماني 
و گراني هاي اخير در بازار كاالهاي اساسي، اظهار كرد: در 
يكسال گذشته شاهد آن هستيم كه نابساماني غيرقابل 
پذيرش��ي در عرضه كاالهاي اساس��ي اتفاق افتاده كه 
نتيجه آن گراني كاالي افسارگسيخته بوده است.  وي 
ادامه داد: يكي از اين كاالها برنج است كه در روزهاي اخير 
جهش قيمت داشته و موجب نارضايتي مردم شده است. 
اوسطي با بيان اينكه اكنون در فصل برداشت برنج هستيم، 
افزود: گراني برنج در حالي است كه در فصل برداشت آن 
هستيم، در فصل برداشت يك محصول انتظار كاهش 
قيمت با توجه به افزايش عرضه مي رود، اما در برنج درست 

عكس اين معادله اتفاق افتاده است. 
نماينده مردم كردس��تان معتقد است؛ دليل خاصي 
براي گراني برنج نيست و احتكار و شبكه بزرگ داللي 
مي تواند از مهم ترين داليل گراني اين كاالي اساسي در 
فصل برداشت باشد. اوسطي با اشاره به سوابق وزير جديد 
 كش��اورزي در اين حوزه، اظهار كرد: آقاي ساداتي نژاد 
قبل از آنكه به عنوان وزير جهاد كشاورزي معرفي شود 
رييس كميسيون كشاورزي مجلس بوده و به خوبي از 
مسائل و مشكالت حوزه توليد و بازار كاالهاي اساسي 
مطلع هس��تند و اميد زيادي هست با همكاري او حل 
مسائل و مشكالت در اين حوزه تسريع شود. وي تصريح 
كرد: هم اكنون نيز راهكارهاي تنظي��م بازار كاالهاي 
اساسي در دس��تور كار مجلس قرار دارد و اين امر قرار 
است با همكاري وزارت جهادكش��اورزي انجام شود. 
اوسطي از جمله اين راهكارها را به كارگيري تشكل هاي 
كشاورزي و حمايت آنها براي خريد و عرضه مستقيم 
محصوالت، شفاف س��ازي در زنجيره عرضه و تقاضا و 
هوشمندسازي آن برشمرد.  وي همچنين بازنگري در 
برخي از تصميمات را ديگر راهكار مجلس در تنظيم بازار 
كاالهاي اساسي عنوان كرد.  اوسطي يادآور شد: بخشي 
از كار وظيفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه بايد 
در اين باره مجلس با اين وزارتخانه نيز با برگزاري جلسات 
به گفت وگو بپردازد. وي نظارت بر شبكه عرضه از ابتدا تا 
خرده فروشي ها، مبارزه با احتكار و مبارزه با گران فروشي 

را از وظايف اين وزارتخانه در اين حوزه دانست.

چرا اجراي طرح كد شناسه 
كاال متوقف شد؟

رييس هيات مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري با 
بيان اينكه از س��تاد مبارزه با قاچاق كاال مي خواهيم 
جهت حمايت از توليد داخل فك��ري به حال قاچاق 
كاال در بازار كند، گفت: چرا س��تاد مب��ارزه با قاچاق 
كاال اج��راي طرح ك��د شناس��ه كاال را متوقف كرده 
است؟ عليرضا موسوي مجد در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينكه قاچاق 
چندسالي است كه توليد داخل را با مشكالت متعددي 
روبرو ساخته است، اظهار داشت: در بازار لوازم خانگي 
كاالهاي قاچاق بدون پرداخت هيچ عوارضي به فروش 
مي رسد جالب اينجاست مصرف كنندگان نيز فريب 
قيمت هاي ارزان كاالهاي قاچاق را خورده و نس��بت 
به خريد آنها اقدام مي كنن��د درحالي كه اين كاالها 
هيچ گارانتي ندارد و در آين��ده مصرف كنندگان را با 
مش��كالت روبرو خواهند س��اخت. وي با بيان اينكه 
متاسفانه هيچ برخوردي با كاالهاي قاچاق موجود در 
بازار نمي شود، افزود: توليدكننده داخلي مجبور است 
ضمن صرف هزينه هاي زياد از جمله هزينه هاي دولتي 
در نهايت محصوالت خود را روانه بازار كند اما كاالهاي 
قاچاق هيچ كدام از اين هزينه ها را پرداخت نمي كنند 
و طبيعي اس��ت كه قيمت آنها نسبت به محصوالت 
داخلي ارزانتر باشد. رييس هيات مديره انجمن لوازم 
صوتي و تصويري در ادامه صحبت هاي خود به موضوع 
اجراي كد شناسايي كاال در بحث لوازم خانگي اشاره 
كرد و گفت: در سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
در بخش شناسه كاال سرمايه گذاري زيادي را انجام داد 
و حتي توانست در سطح عرضه برخوردهاي الزم را در 
فروش كاالهاي لوازم خانگي انجام دهد. اما متاسفانه 
يك دستور باعث شد تا اجراي اين طرح متوقف شود. 
موسوي مجد افزود: تقاضاي ما از ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال اين اس��ت كه برخورد الزم را ب��ا كاالهاي قاچاق 
موجود در بازار انجام دهد و بستر مناسب را براي اجراي 
مجدد شناسه كاال فراهم سازد، چرا كه با اجرايي شدن 
اين طرح در سطح عرضه موفقيت هاي بسياري براي 

برخورد با كاالهاي قاچاق صورت گرفته بود.

 آزادبودن صادرات تاير 
ابالغ شد

طبق ابالغيه ام��روز انجمن تاير به ش��ركت هاي 
زيرمجموع��ه، ص��ادرات 1۰ درصد تاير س��واري 
توليدي و ۳۰ درصد تايرهاي كشاورزي، راهسازي 
و صنعتي آزاد ش��د. بر اس��اس ابالغيه اي كه امروز 
انجمن صنعت تاير به ش��ركت هاي زيرمجموعه 
خود ارسال كرد، اين شركت ها مجازند 1۰ درصد 
تاير سواري خود را صادر كنند. همچنين طبق اين 
ابالغيه، صادرات ۳۰ درصد تايرهاي كش��اورزي، 
راهسازي و صنعتي توليدي در كشور مجاز است. 
در نامه انجمن صنعت تاير آمده است: اين تصميم 
با تصويب شوراي عالي صادرات گرفته شده است. 
توليدكنندگان تاير مدتي است در پي دريافت مجوز 
براي افزايش قيمت محصوالت خود هس��تند و بر 
اين اس��اس، قيمت تاير ماه پيش از سوي انجمن 
تاي��ر ۳۰ درصد افزايش يافت، اما ي��ك روز پس از 
ابالغ، با مخالفت سازمان حمايت مصرف كنندگان 

روبرو و لغو شد.

جزييات واردات ۴۰،۲ ميليون 
دوز واكسن كرونا

طبق اعالم گمرك ايران از نيمه بهمن س��ال ۹۹ تا 
1۴ شهريور سال جاري ۴6 محموله واكسن كرونا به 
كشور وارد شده است. مهرداد جمال ارونقي معاون 
فني گمرك در نامه اي به شانه ساز رييس سازمان 
غذا و دارو، جزييات واردات واكس��ن را اعالم كرد. 
بنابر آمار اعالمي، از 15 بهمن ۹۹ تا 1۴ ش��هريور 
س��ال جاري ۴6 محموله واكس��ن كوويد-1۹ از 
طريق فرودگاه امام خميني وارد كشور شده و پس از 
انجام فوري تشريفات گمركي به طور حمل يكسره 
شبانه روزي و از پاي پرواز به طور مستقيم تحويل 
نمايندگان وزارت بهداشت ش��ده است. بر اساس 
اين گزارش، طي اين مدت ۴۰ ميليون و ۲۹1 هزار 
و ۸۹۴ دوز واكسن از كشورهاي چين، ژاپن، ايتاليا، 

روسيه كره جنوبي و هند وارد ايران شده است.
بررسي جزييات محموله هاي وارداتي واكسن نشان 
مي دهد كه بيشترين محموله به واكسن سينوفارم از 
چين با ۲6 محموله حاوي ۳1 ميليون و 6۴۴ هزار 
و 6۸۴ دوز اختصاص دارد. در س��اير محموله هاي 
وارداتي، س��ه محموله واكسن آس��ترازنكا از ژاپن 
به تع��داد دو ميليون و ۹11 ه��زار و ۸1۰ دوز وارد 
شده است. همچنين يك محموله واكسن از ايتاليا 
)كوواكس( به تعداد يك ميليون و ۴5۲ هزار دوز، 
يك محموله آسترازنكا )كوواكس( با يك ميليون و 
۴۴۹ هزار و 6۰۰ دوز و همچنين محموله ديگري 
از كوواكس از كره جنوب��ي با ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز 
وارد ايران شده است . در ساير محموله هاي وارداتي، 
11 محموله اسپوتنيك به تعداد يك ميليون و ۴5 
هزار دوز از روس��يه و همچنين دو محموله ديگر از 
اين كشور از واكسن آسترازنكا به تعداد ۹6۳ هزار 
دوز وارد شده است. يك محموله نيز واكسن هندي 
)بهارات( به تعداد 1۲5 هزار دوز در بين واكسن هاي 

وارداتي به ايران قرار دارد.

افزايش ۲۰۰درصدي قيمت 
سوياي وارداتي با دالر ۴۲۰۰ 

رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با بيان اينكه 
قيمت سويا نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 
۲۰۰ درصد افزايش يافته است، گفت: اين در حالي 
اس��ت كه اين كاال با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كشور 
مي شود. قاسمعلي حسني در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري فارس، از افزايش قيمت سويا 
خبر داد و گفت: قيمت سويا نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۲۰۰ درصد افزايش يافته است. رييس 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران افزود: قيمت 
هر كيلوگرم سويا در سال گذش��ته 6۸۰۰ تومان 
بود ك��ه اكنون قيمت هر كيلوگ��رم آن با توجه به 
كيفيت بين 1۹ هزار و 5۰۰ تا ۲۲ هزار تومان است. 
وي با بيان اينكه س��ويا با ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني 
وارد كشور مي شود، گفت: سويا به عنوان يك دانه 
روغني، كااليي وارداتي است كه بعد از روغن كشي 
در كارخانجات سويا خوراكي استحصال مي شود. 
حسني با بيان اينكه در مورد اين كاال گران فروشي 
صورت مي گيرد، گفت: هر كااليي كه با ارز دولتي 
وارد مي شود، به دليل آنكه يك ششم قيمت واقعي 
قيمت گذاري مي شود، از آن سوءاستفاده مي شود 
و در بازار به چندين برابر قيمت تمام شده وارداتي 

فروخته مي شود.

 كسب رتبه شايسته تقدير
 ويژه آبفاي اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان رتبه شايسته 
تقدير ويژه )ممتاز( در انجام فعاليت هاي فرهنگي 
ديني و اقامه نماز در ميان شركت هاي آب و فاضالب 
كشور را در سال 1۳۹۹ به خود اختصاص داد. مسوول 
امور فرهنگي - ديني و سرپرست معاون منابع انساني 
و پشتيباني شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
با ارسال لوح تقديري از سيد اكبر هاشمي مسوول 
امور فرهنگي و ديني آبفاي استان اصفهان به دليل 
تالش و كوشش خالصانه در زمينه انجام فعاليت هاي 
فرهنگي ديني و اقامه نماز تجليل كرد. آبفاي استان 
اصفهان پيش از اين نيز رتبه شايس��ته تقدير ويژه 
سال 1۳۹۹ را در بين دستگاه هاي اجرايي استان به 
دليل تالش در جهت توسعه و ترويج فرهنگ نماز 
به خود اختصاص داده بود. مس��وول امور فرهنگي 
و ديني ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با 
اشاره به كسب اين موفقيت ها گفت: سال گذشته 
فعاليت هاي گس��ترده اي در زمينه توسعه و ترويج 
فرهنگ اقامه نم��از، عفاف و حجاب، امر به معروف 
و نهي از منكر، س��يره سنت اهل بيت )ع(، مديريت 
مصرف و آموزه هاي ديني، استفاده بهينه از فضاي 
مجازي و سواد رسانه اي و اوقات فراغت بين كاركنان 
و خانواده هاي آبفاي استان اصفهان در دستور كار 
قرار گرفت و به اجرا در آمد. س��يد اكبر هاش��مي با 
بيان اينكه انجام فعاليت هاي فرهنگي ديني يكي از 
ضرورت هاي جامعه امروز است افزود: هنگامي كه 
مولفه هاي فرهنگي ديني در جامعه به خوبي تبيين 
شود، افراد بيش��تري نيز از گزند آسيب اجتماعي 
در امان خواهند ب��ود. وي تصريح كرد: اگر رويكرد 
و نگاه يك شخص اصالح شود، قطعًا تاثير مستقيم 
بر خانواده وس��پس بر جامعه مي گ��ذارد و موجب 
كاهش بسياري از آس��يب ها و مشكالت در سطح 
فردي و اجتماعي مي ش��ود. مسوول امور فرهنگي 
و ديني شركت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: 
توسعه و ترويج فعاليت هاي فرهنگي ديني و اقائمه 
نماز مي تواند نقش سازنده اي در زندگي بسياري از 

افراد ايفا نمايد.

كسادي معامالت خريد و فروش خودرو

ورود دو برند كره اي به ايران تكذيب شد

مقاومت پرتيراژها در برابر كاهش قيمت 

تالش كره براي برگشت پول ها
تعادل  | عليرضا س��ليمي عضو هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي در جلسه روز يكشنبه مجلس اعالم كرد 
كه شنيده شده دو شركت كره اي »سامسونگ و ال جي« 
مي خواهند با شرايط عجيب و غريبي به كشور بازگردند، 
روزي كه ما به سامسونگ و ال جي نياز داشتيم، آنها ايران 
را رها كردند و رفتند حاال هم پذيرفتني نيست كه به جاي 
پول هاي بلوكه ش��ده ايران در كره جنوبي و با فضايي كه 
امريكايي ها باز كرده اند، محصوالت كره اي وارد كشورمان 
شود. اما اين اظهارات از سوي رييس اتاق مشترك ايران و 
كره جنوبي تكذيب شد. حسين تنهايي با اشاره به تالش 
كره جنوبي براي آزاد سازي پول هاي بلوكه شده ايران در 
كره جنوبي، گفت: بازگشت دو شركت لوازم خانگي كره اي 
به ايران صحت ندارد. رقم بدهي كره به ايران، ميليارد دالر 
است، كه طبق گفته تنهايي، كره جنوبي اقداماتي را انجام 
داده و مشغول رايزني با مقامات كشور امريكا است تا با لغو 
برخي از تحريم ها به طور استثنا زمينه آزاد شدن پول هاي 
بلوكه شده ايران در اين كشور فراهم شود و اين پول ها به 

ايران بازگردد.

  تكذيب ورود دو برند كره اي 
اخيراً خبري در رسانه ها منتشر شد مبني بر اينكه امريكا 
براي آزاد كردن بخشي از پول هاي ايران مجوزي را به كره 
جنوبي و شركت هاي اين كشور داده، كه بر اساس آن اين 
شركت ها مي توانند بدهي ايران را تنها از طريق واردات 
كاال به ايران پرداخت كنند. در اين خبر ادعا ش��د كه در 
مجوز مربوطه قيد شده، كه ش��ركت هاي جديد امكان 
صادرات محصوالت خود ب��ه ايران را ندارند، بلكه همان 
شركت هاي پيش��ين »ال جي و سامسونگ«، بايد اقدام 
به ص��ادرات محصوالت خود به ايران كنند؛ عالوه بر اين 
برخي از رسانه ها مدعي شدند كه امريكا براي اين مجوز 

ضرب االجل ۹۰ روزه تعيين كرده است. 
اما اين خبر كه به نوعي تحريف ش��ده، صحت نداشت؛ 
چراكه اصل خبر نشان مي دهد، امريكا براي آزاد كردن 
بخشي از پول هاي ايران، مجوزي را به شركت هاي كره اي 
داده كه بر اساس آن اين شركت ها مي توانند بدهي ايران 
را تنها از طريق واردات كاال به ايران پرداخت كنند. در اين 
مجوز همچنين قيد شده، »اعمال اين معافيت تازه، امكان 
انتقال هيچگونه پول نقدي را به ايران مجاز نمي سازد و 
فقط براي پرداخت به شركت هاي كره اي و ژاپني كه پيش 

از تشديد تحريم ها در دولت قبلي امريكا، كاالها و اقالم غير 
تحريمي به ايران صادر كرده بودند، قابل استفاده است.« 
امريكا براي اين مجوز ني��ز ضرب االجل ۹۰ روزه تعيين 
كرده است. برخي اما اين خبر را به گونه اي تفسير وتحريف 
كردند كه با مجوز امريكا قرار است تنها دو برنده كره اي 
»ال جي وسامسونگ« بتوانند از آزادسازي منابع مسدود 
ايران بهره مند ش��وند! اين در حالي اس��ت كه بازخواني 
خبر آزادسازي منابع بلوكه ايران در كره جنوبي و ژاپن، 
حكايت از اين دارد، كه هدف از آزادسازي منابع مسدود 
شده ايران به طور خاص دو شركت كره اي نيستند بلكه 
تمام شركت هاي كره اي و ژاپني كه تا پيش از اين كاالبه 
ايران صادر مي كرده اند، مي توانند از محل منابع مسدود 
شده ايران مطالبات خود را برداشت يا كاال به ايران صادر 
كنند. )روزنامه »تعادل« در ش��ماره روز شنبه خود، در 
گزارش��ي با عنوان »مكانيزم آزادسازي منابع بلوكه« به 
ماجراي خبرسازي درباره آزادسازي منابع بلوكه ايران در 
كره جنوبي از طريق دو برند كره اي »ال جي و سامسونگ« 

پرداخته بود.( 
در همين حال، روز گذش��ته اتاق مش��ترك ايران و كره 
جنوبي در واكن��ش به اين خبر و در مورد بازگش��ت دو 
شركت كره اي ال جي و سامسونگ به ايران به »فارس« 
گفت: چنين خبري صحت ندارد و انتشار اين اخبار كذب 

توس��ط برخي ش��ركت هاي توليد كننده لوازم خانگي 
داخلي صورت گرفته است. رييس اتاق مشترك ايران و 
كره جنوبي گفت: طي تماس تلفني با مسووالن وزارت 
خارجه كشورمان و همچنين سفير كره جنوبي مشخص 
شد كه خبر بازگشت دو شركت لوازم خانگي كره جنوبي 

به ايران كذب است.

  تالش كره براي بازگشت پول ها
او همچنين با اشاره به ۷ ميليارد دالر پول بلوكه شده ايران 
در كره جنوبي اظه��ار كرد: البته كره جنوبي اقداماتي را 
انجام داده و مشغول رايزني با مقامات كشور امريكا است 
تا با لغو برخي از تحريم ها به طور استثنا زمينه آزاد شدن 
پول هاي بلوكه ش��ده ايران در كره جنوبي فراهم شود و 
اين پول ها به ايران بازگردد. تنهايي بيان كرد: در خواست 
ايران از ابتدا و در درجه اول بازگشت اين پول ها به صورت 
نقدي به كشور است و اگر اين امر محقق نشد، در درجه 
دوم درخواس��ت ايران واردات مواد اولي��ه، تجهيزات و 
ماش��ين آالت از محل منابع بلوكه ش��ده ايران در كره 
جنوبي است. رييس اتاق مشترك ايران و كره جنوبي در 
مورد واردات واكسن از كره جنوبي و پرداخت پول آن از 
منابع بلوكه شده، گفت: پول هاي بلوكه شده ايران در كره 
جنوبي ۷ ميليارد دالر اس��ت، در حالي كه ارزش خريد 

واكسن بس��يار كمتر از اين رقم مي شود، بنابراين بحث 
پرداخت پول خريد واكسن از محل منابع بلوكه شده ايران 

در كره جنوبي نيز مطرح نيست.

  واردات لوازم خانگي در اولويت نيست
در همين حال، دبير اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و كره 
جنوبي نيز خبر مجوز امريكا براي واردات لوازم خانگي ال 
جي و سامسونگ در برابر بخشي از پول هاي بلوكه شده 
ايران در كره جنوبي را تكذيب كرد و به »ايلنا«گفت طبق 
استعالمات انجام ش��ده از مقامات كره جنوبي اين خبر 
صحت ن��دارد. پويا فيروزي در اين باره اظهار كرد: ما اين 
خبر را در رسانه ها ديديم، ولي طبق استعالم هايي كه براي 
تاييد صحت آن از كره جنوبي داشتيم چنين موضوعي 
صحت ندارد. عالوه بر كره جنوبي از بخش هاي ذي صالح 
دولت هم استعالم گرفتيم و صحت آن تاييد نشد، چراكه 
اگر چنين موضوعي وجود داش��ت بايد ب��ه ايران اعالم 
مي ش��د. به گفته او، بحثي در مورد بدهي هاي گذشته 
بين شركت هاي ايراني و كره اي بوده كه از محل پول هاي 
بلوكه شده ايران در اين كشور تسويه شود. يعني حساب 
و كتاب هايي كه مربوط به پيش از دوره تحريم مي شوند و 
به علت بلوكه شدن پول ها تسويه حساب صورت نگرفته، 

االن بتواند از طريق اين پول ها تسويه شود.
فيروزي گفت: عالوه بر اين واردات لوازم خانگي در اولويت 
ايران نيست. اگر قرار باشد اين اتفاق بيفتد در مورد واردات 
كاال هاي پزشكي و بهداشتي انجام مي شود؛ بنابراين با انتشار 
اين خبر ما از مراجع س��وال و استعالم كرديم، ولي چنين 
موضوعي صحت نداشت. او تاكيد كرد: جلسات مختلفي 
در سطح بخش خصوصي و دولت با مقامات كره جنوبي 
برگزار شده است و دغدغه هاي ايران به مقامات اين كشور 
منتقل شده است. جلسات مختلفي بين سفير كره جنوبي 
با آقاي شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران آقاي خوانساري 
رييس اتاق بازرگاني تهران و همينطور ما از اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و كره جنوبي برگزار شده است، دغدغه هاي 
ايران در مورد آزادسازي پول هاي بلوكه شده، انتقال دانش 
و تكنولوژي و... نظرات منتقل شد. فيروزي همچنين اضافه 
كرد: با اين حال تصميم گيري هاي كالن مانند آزادسازي 
پول هاي ايران، چگونگي آن و... از طريق دولت دو كش��ور 
صورت خواهد گرفت. هنوز از نظر عملياتي اتفاقي نيفتاده و 

گشايشي انجام نشده است.
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خبرروز

كرونا ۶۱۰ خانواده ديگر را به سوگ نشاند
بر اساس اعالم وزارت بهداشت و درمان ۶۱۰ نفر ديگر در كشور بر اثر كرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۱۱۰ هزار و ۶۷۴ نفر رسيد. اكنون ۷۶۸۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. همچنين ۲۵ هزار و ۸۷۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۴۳۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۵ ميليون و ۱۲۹ هزار و ۴۰۷ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۴ ميليون ۳۶۲ هزار و ۸۱۴ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۷ هزار و ۶۸۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۴۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعيت نارنجي و ۵۸ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

روند واكسيناسيون قرار است سرعت بگيرد. البته 
هنوز هم در مراكز واكسيناسيون صف هاي طوالني 
تشكيل مي ش��ود و خيلي از مردم اين وضعيت را 
عاملي براي ابتال ب��ه كرونا مي دانند، اما به هر حال 
بنا به گفته وزير بهداشت و درمان جديد صف هاي 
تزريق هم كم كم جمع مي شوند و مردم مي توانند 
خيلي راحت براي تزريق واكس��ن به مراكز تعيين 
ش��ده مراجعه كنند. هر چند گفته مي شود هنوز 
تعداد زيادي از افراد هستند كه نياز به تزريق واكسن 
را درك نكرده و اقدام به اين كار نكرده اند، اما قطعا 
تعداد آنها آنقدر كم است كه وزارت بهداشت حاال 
حاال ها فرصت رسيدگي به وضعيت اين افراد را پيدا 
نمي كند. به هر حال وضعيت واكسيناس��يون در 
كشور با اينكه روند تندتري به خود گرفته اما هنوز 
آنقدر همه گير نشده كه از مرگ و ميرهاي اين روزها 
كه رقمي بين ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر در روز نوسان دارد، 

جلوگيري كند.
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي با بيان 
اين مطلب گفت: مهم ترين راهكار مديريت كرونا، 
واكسيناسيون اس��ت كه مقداري تاخير داشته ايم 
اما با ش��روع كار دولت، به لطف خدا حجم بااليي از 
واكس��ن در حال ورود به كشور است كه تا پايان ماه 
آينده، بخش عمده اي از واكسيناسيون عمومي در 

كشور انجام مي شود. 
بهرام عين اللهي در ديدار س��ردار حس��ين اشتري 
فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران كه در 
ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: امروز 
شاهد صحنه هاي تلخي از عزادار شدن روزانه تعداد 
زيادي از مردم ايران بر اثر كرونا هس��تيم اما اولويت 
دولت سيزدهم، تامين س��المت، مديريت كرونا و 

تسريع در واكسيناسيون عمومي است.

   بايد حدود ۱۰۰ ميليون ُدز واكسن
 در ماه هاي آينده تزريق كنيم

او افزود: براي واكسيناس��يون عمومي نيازمند يك 
حمايت جدي در سطح ملي هستيم چون بايد حدود 
۱۰۰ ميليون ُدز واكس��ن در ع��رض ماه هاي آينده 
تزريق كنيم و توليد و واردات به حد كافي در دستور 
كار است اما الزم است كه همه مردم و دستگاه ها به 
وزارت بهداشت در اين زمينه كمك كنند چون اين 

كار به تنهايي از عهده وزارت بهداشت خارج است. 
وزي��ر بهداش��ت خاطرنش��ان كرد: خوش��بختانه 
حمايت هاي مردمي خوبي در واكسيناس��يون در 
كشور وجود دارد كه نمونه هاي آن را در دوران دفاع 
مقدس، ش��اهد بوديم. مردم به خوبي وارد صحنه 
ش��ده اند و در بازديدهاي ميداني كه از پنج اس��تان 
كشور داشتم مي بينم كه حسينيه ها و مجموعه هاي 
ورزشي، به مراكز واكسيناسيون تبديل شده است. 

عين اللهي يادآور شد: بايد روزانه حداقل دو برابر آنچه 
كه هست واكسن در كشور تزريق شود تا بتوانيم در 
كنترل بيماري كرونا موفق باشيم. پيك پنجم بيماري 
تقريبا در حال طي شدن است و مرگ و ميرهاي باالي 
اين روزها به دنبال تعداد باالي بيمار در يكي دو هفته 
اخير است اما خوشبختانه تعداد بيماران شناسايي 
شده به نس��بت رو به كاهش است اما ۶ هفته زمان 
داريم تا بتوانيم پيك بعدي بيماري را مديريت كنيم 
و در اي��ن مدت بايد حداكثر ت��وان خودمان را براي 

واكسيناسيون به كار بگيريم. 

   قرنطين�ه هوش�مند يك�ي از برنامه هاي 
وزارت بهداشت است

او با بي��ان اينكه از هر دس��تگاه و س��ازماني كه در 
واكسيناس��يون عمومي به وزارت بهداشت كمك 

كند، استقبال مي كنيم، گفت: يكي از برنامه هاي ما 
در وزارت بهداشت، قرنطينه هوشمند است. نيروي 
انتظامي از ابتداي ش��يوع كرونا تاكنون به ويژه در 

قرنطينه اخير كمك هاي ارزشمندي كرده است. 

   تزريق دو دز واكسن
 شرط حضور در مراسم اربعين

وزير بهداشت تصريح كرد: در آينده نزديك همزمان با 
گسترش واكسيناسيون، دريافت بسياري از خدمات 
منوط به داشتن كارت واكسن خواهد بود. امروز هم 
در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا مصوب شد افرادي 
كه مي خواهند در مراس��م اربعين حسيني حضور 
داشته باشند بايد حتما دو ُدز واكسن كرونا را تزريق 
كرده باشند يا اين هفته، واكسن را دريافت كنند در 
غير اين صورت، مجوز خروج از كشور و ورود به عراق 
را نخواهند داشت.عين اللهي ادامه داد: وقتي قرنطينه 
هوشمند اجرايي ش��د، همه فعاليت هاي روزمره با 
كارت واكسن، قابل انجام است و الزم نيست كه ديگر 
از قوه قهريه اس��تفاده كنيم و مردم با داشتن كارت 
مي توانند مس��افرت بروند، در هتل ها اقامت داشته 
باشند و خدمات مختلف از جمله حمل و نقل عمومي 
به راحتي قابل ارايه است. با اجرايي شدن قرنطينه 

هوشمند، بسياري از مشكالت، حل مي شود. 

   كمك ويژه ناجا به وزارت بهداشت 
وي تاكي��د كرد: ني��روي انتظامي ب��ا ۱۱۴۸ تخت 
بيمارس��تاني و ۹۲ تخ��ت مراقبت ه��اي ويژه در 
بيمارس��تان هاي تحت پوش��ش خود، كمك هاي 
ارزشمندي به ما كرد. در روزهاي آينده، خانواده هاي 
كاركنان نيروي انتظامي و همچنين سربازان ناجا 

واكسن كرونا را دريافت خواهند كرد.

بخش عمده اي از واكسيناسيون عمومي تا پايان مهر ماه انجام مي شود
ادامهازصفحهاول

 طالق عاطفي 
بايد ها و نبايدها

به محض ديدن هم احساس بدي دارند و هنگام ديدن 
طرف مقابل جمالتي مثل اينكه »باز دوباره پيداش 
شد« مي گويند و اصال تمايلي به ديدن يكديگر ندارند. 
نشانه ديگر وقوع طالق عاطفي اين است كه زوجين 
هر كجا كه مي روند و پيش هر كسي كه مي نشينند، 
بدگويي همسر خود را مي كنند و جلوي ديگران به 
يكديگر متلك مي گويند و به هم كنايه مي زنند. چنين 
زوجي تمايلي ندارند با يكديگر ديده ش��وند و حتي 
حاضر نيستند با يكديگر در مسير كوتاهي همراه شوند 
و اين حجم بيزاري و بي ميلي نشانه بارز طالق عاطفي 
است. البته وجود روانشناسان و مشاوران براي درمان 
چنين دردهايي در زندگي است و راهكارهايي وجود 
دارد كه مي تواند اين طالق عاطفي را درمان كرد. يكي 
از آسيب ها در روابط بين فردي در جامعه اين است 
كه بيشتر افراد صحبت هاي طرف مقابل را مي شنوند 
اما گوش نمي كنند، به اين معن��ي كه فقط صداي 
طرف را ش��نيده اما به حرف هاي او دقت نمي كنند 
واين امر موجب مي شود بسياري سوءتفاهم ها پيش 
آمده و روابط دچار مشكل شود. از طرفي زوجين بايد 
نحوه گفت وگوي صحيح را هم ياد بگيرند و بتوانند با 
يكديگر گفت وگو كرده و مشكالت را با حرف زدن با 
هم حل كنند. راهكار بعدي اين است كه به زوجين 
آموزش داده شود كه طرف مقابل آنها حق و حقوقي 
دارد. متاسفانه در سيس��تم آموزش همواره فرد را با 
حق و حقوق خودش آش��نا مي كنيم، اما هيچ وقت 
آموزش نداديم ك��ه ديگران هم حق و حقوقي دارند 
كه بايد آنها را رعايت كرد. بايد به زوجين ياد داد طرف 
مقابل حق و حقوقي دارد كه بايد رعايت شود و بايد 
حواسشان به خواس��ته هاي يكديگر باشد، درست 
مثل دوران نامزدي كه هريك از زوجين تالش دارد 
خواسته هاي ديگري را برطرف كند و همين مي شود 
كه اين دوران شيريني زيادي براي زوجين دارد، اما 
متاسفانه بعد از ازدواج هريك از زوجين تنها به دنبال 
تامين نيازهاي خود هستند و ادامه اين روند، زندگي 
آنها را به سمت و سوي طالق عاطفي مي برد. در راهكار 
بعدي بايد زوجين ياد بگيرند كه طرف مقابل هم يك 
انسان است و مي تواند خطاهايي داشته باشد و هيچ 
انساني بي خطا نيست. يكي ديگر از موضوعات مهمي 
ك��ه در روند درمان طالق عاطفي باي��د به آن توجه 
كرد بحث تفاوت زن و مرد و آموزش اين تفاوت ها به 
زوجين اس��ت، دو طرف بايد ويژگي هاي يكديگر را 
بشناسند و بايد بدانند كه زن و مرد با يكديگر متفاوت 
هستند و شايد ويژگي كه آن را تحقير مي كنند جزو 
ذات وجودي زن يا مرد باشد. يكي ديگر از راهكارها 
هم بحث مديريت و كنترل خش��م است و نيز بحث 
يادگيري كنترل اضطراب است. در مجموع زوجين 
براي درمان طالق عاطفي بايد ياد بگيرند كه به سه 
مولفه عشق احترام بگذارند كه اين سه مولفه عبارتند 

از تامين نيازهاي جنسي، احترام و تعهد.

حفاظت از تاالب هاي ايران، از شعار تا عمل

مرگ خاموش زير سايه تشنگي
گليماندگار|

مدت هاي مديدي است كه از بين رفتن 
تاالب ها و خش��ك ش��دن آنها شروع 
شده است، در هر شهر و اس��تاني كه تاالبي بوده رو 
به نابودي گذاشته و با مرگ خود، محيط زيست آن 
منطقه را نيز به سوي مرگ و نيستي كشانده، مرگي 
خاموش زير س��ايه تشنگي تاالب ها. خشكسالي در 
ايران اتفاق ديروز و امروز نيس��ت، اين روند سال ها 
پيش آغاز شد و هيچ وقت هم مورد توجه مسووالن 
قرار نگرف��ت. حاال كه ديگ��ر كار از كار گذش��ته و 
تاالب ها يك به يك خشك مي شوند، همه به تكاپو 
افتاده اند. ح��اال مي خواهن��د روح زندگي در كالبد 
خشكيده تاالب هايي بدمند كه پيش از اين هنوز نفس 
مي كشيدند و امكان احياي آنها خيلي راحت تر بود. 
در واقع طرح حفاظت از تاالب هاي ايران سال هاست 
كه به محلي براي بحث و جدل بين مسووالن تبديل 
شده و البته در حد شعار و وعده هايي كه هيچگاه جامه 
عمل نپوشيده مانده است. حاال اما دوباره اين طرح بر 

سر زبان ها افتاده. 

   ط�رح حفاظ�ت از تاالب ه�اي اي�ران 
مهم ترين طرح محيط زيستي

محمدرضا اكبري هماهنگ  كننده كشاورزي پايدار 
طرح حفاظت از تاالب هاي ايران با تشريح اهداف اين 
طرح در حوزه هاي كشاورزي پايدار و تنوع  بخشي به 
معيشت سازگار به منابع تاالبي گفت: طرح حفاظت 
از تاالب ها طي سال آتي به دنبال ورود به زمينه هايي 
از جمله توسعه كشاورزي هوشمند از طريق استقرار 
يك سيستم پش��تيباني تصميم  ساز براي مديريت 
مصرف آب در سطح مزرعه و پيوند توليدات كشاورزان 
مشاركت كننده در پروژه با بازار و كاهش واسطه گري 

در بازار محصوالت كشاورزي است.
او اظهار داش��ت: طرح حفاظت از تاالب هاي ايران 
به عنوان يكي از اصيل ترين و مهم ترين طرح هاي 
محيط زيستي ايران به دنبال پياده سازي رويكرد 
زيس��ت بومي در مديريت تاالب هاي ايران است. 
بخش كشاورزي نيز سهم قابل توجهي در مصرف 
مناب��ع آب در حوضه هاي تاالبي كش��ور دارد و در 

بسياري از مناطق، توسعه ناپايدار آن سبب آسيب 
به منابع آب و خاك شده است. 

   آسيب به منابع آب و خاك
او ادامه داد: آسيب به منابع پايه آب و خاك به معناي 
آس��يب به جوهره و بس��تر محيط زيست است و به 
ويژه تاالب ها به عنوان يكي از زيست بوم هاي متاثر 
از اين آسيب ها هستند كه به دنبال آن نه تنها حيات 
گونه هاي مختلف جان��وري و گياهي، بلكه تامين  
اقتصاد محلي با چالش روبرو مي شود.  اكبري با اشاره 
به مساحت ايران كه حدود ۱۶۵ ميليون هكتار است، 
گفت: از اين مساحت حدود ۱۱ ميليون هكتار از آن 
در بخش كشاورزي مورد بهره برداري قرار مي گيرد 
و وسعت تحت پوشش تاالب ها نيز حدود ۳ ميليون 
هكتار از اراضي كش��ور اس��ت كه به طور ملموسي 
بيشتر اين نواحي همجوار با جامعه روستايي و اراضي 
كشاورزي اس��ت. بنابراين پيوندي بسيار پيچيده و 
ظريف بين بخش كش��اورزي و زيست بوم تاالب ها 
وجود دارد و هر گونه تغيير در بخش كش��اورزي بر 
منابع تاالبي و حيات آن اثرگذار است. از سوي ديگر، 
هر گونه تغيير در زيست بوم تاالبي نه تنها بر بخش 
كشاورزي اثرگذار است، بلكه تمام ابعاد جامعه وابسته 
به بخش كشاورزي را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
به عنوان نمونه، كافي است به روند تحوالت درياچه 
اروميه توجه شود. توس��عه كمي بخش كشاورزي 
طي دهه ۱۳۷۰ سبب آسيب به ورودي هاي درياچه 
اروميه شد و اين امر درياچه اروميه را تا مرز خشك 
ش��دن پيش برد. به طوري كه در سال ۱۳۹۴ تنها 

حدود ۷ درصد از اين سطح درياچه باقي مانده بود.

   گذار از كشاورزي سنتي
 به كشاورزي پايدار

او گفت: با توجه به رس��التي كه براي طرح حفاظت 
از تاالب هاي ايران ترسيم ش��ده است، اين طرح در 
سال ۱۳۹۳با همكاري سازمان هاي جهاد كشاورزي 
و ادارات كل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان هاي 
آذربايجان غربي و شرقي وارد مرحله جديدي شد و 
در برنامه مديريت جامع تاالب ها، گذار از كشاورزي 
سنتي به كشاورزي پايدار را به عنوان يك راهبرد مهم 
جهت بهبود مديريت پاي��دار آب و خاك و حفاظت 
از تنوع زيستي به تصويب رس��اند. از اين رو، طرح با 
حمايت مالي دولت ژاپن و همكاري برنامه توس��عه 
ملل متحد رسمًا در سال ۱۳۹۳ پروژه » الگوسازي 
مش��اركت مردم ب��راي احياي درياچ��ه اروميه « را 

آغاز كرد. 

   تنوع بخشي به معيشت سازگار
هماهنگ كننده كش��اورزي پايدار طرح حفاظت از 
تاالب هاي ايران به اقدام��ات اجرايي در حوزه هاي 
»كشاورزي پايدار« و »تنوع بخشي به معيشت سازگار 
به منابع تاالب��ي« گفت: طرح حفاظت از تاالب هاي 
ايران در قالب پروژه »الگوس��ازي مش��اركت مردم 
براي احياي درياچه اروميه« با اس��تقرار روش هاي 
كشاورزي پايدار در س��طح مزرعه و تنوع بخشي به 
معيشت س��ازگار با منابع تاالبي به دنبال مديريت 
پايدار منابع پاي��ه آب و خاك و بهب��ود تاب آوري و 
سازگاري جوامع محلي در رويارويي با شرايط كم آبي 

تاالب ها بوده است. 
اكبري با اهميت برشمردن تنوع بخشي به معيشت 
س��ازگار با مناب��ع تاالبي گف��ت: بخش��ي از پروژه 
»الگوسازي مشاركت مردم در احياي درياچه اروميه« 
به دنبال بهبود وضعيت امرار معاش خانوار روستايي 
اس��ت. پژوهش ها نش��ان داده اس��ت كه نيازهاي 
معيشتي جوامع محلي موجب افزايش بهره برداري 
ناپايدار از منابع طبيعي مي ش��ود و اي��ن رويه براي 
زيست بوم ها نامطلوب است. از اين رو، پروژه مذكور با 
تنوع بخشي به معيشت جوامع روستايي تالش دارد 

كه اين فشار بر منابع طبيعي را كاهش دهد. 

گزارش

رويخطخبر

واگذاري سرپرستي بخشي از زندگي ۴۰۰ هزار يتيم به حاميان 
معاون مش��اركت هاي مردمي و مع��اون اداري و مالي 
كميته امداد با بيان اينك��ه دولت جديد و نظام بايد به 
موضوع خيريه و اعمال انساني خير و احسان و به ويژه 
انفاقي كه در دين به آن تاكيد شده توجه ويژه اي داشته 
باشد، گفت: سال گذشته مردم در مراكز نيكوكاري بيش 
از ۲۶۰۰ ميليارد تومان در همه زمينه ها كمك كردند. 

عليرضا عسگريان با بيان اينكه موضوع خيريه، كمك 
داوطلبانه، انفاق و خير و احس��ان موضوعات ساده اي 
نيستند كه به صورت يك بعدي آنها را تعريف و درك 
كنيم، اظهار كرد: »خيريه« موضوع مفصل با وجوهات 
مختلفي است كه شايد بزرگ ترين سرمايه يك ملت، 
سرمايه اجتماعي و ارتباطات بينابيني ميان مردم باشد. 
او با بيان اينكه شاخص خير، احسان و كمك داوطلبانه 
شاخص بزرگ و موثر در امنيت و يكپارچگي ملي است، 
گفت: شاخص خير و احسان شاخص عبور از معضالت 
و بحران هاي سياس��ي، اجتماعي، فرهنگي و زيست 
محيطي است و اين شاخص ها مي توانند باعث تاب آوري 
و پايداري ملت شوند.  عسگريان با اشاره به اينكه دولت 

جديد و نظام بايد به موضوع خيريه و اعمال انساني خير و 
احسان و به ويژه انفاقي كه در دين به آن تاكيد شده توجه 
ويژه اي داشته باشد، يادآور شد: در حال حاضر بيش از 
يك ميليون و ۷۷ هزار حامي داريم و در سال جاري نيز 
۷۰ هزار نفر به جمعيت آنها اضافه ش��د. اكنون حدود 
۴۰۰ هزار كودك يتيم و محسنين داريم كه حمايت 
و سرپرستي و تكفل قسمتي از زندگي تمامي اين ايتام 
)۴۰۰ هزار يتيم( به مردم سپرده شده است؛ بدين معنا 
كه كليه ايتام براي اولين بار داراي حامي ش��ده اند. اين 

احساس قابل برآورد ريالي نيست.

مرگ ۱۸۹ نفر در تيرماه بر اثر غرق شدگي

در تيرماه امسال ۱۸۹ نفر بر اثر غرق شدگي جان خود را از 
دست دادند كه در مقايسه با ديگر ماه هاي سال بيشترين 
تعداد تلفات را در بر مي گيرد. بر اساس گزارش سازمان 
پزشكي قانوني در چهار ماهه نخست امسال، بيشترين 
آمار تلفات غرق شدگي در تير ماه گزارش شده است. در 
اين ماه ۱۸۹ نفر بر اثر غرق شدگي جان خود را از دست 
دادند كه در مقايسه با ديگر ماه هاي سال بيشترين تعداد 
تلفات را در بر مي گيرد. اين در حالي اس��ت كه در چهار 
ماهه ابتدايي امسال، آمار تلفات غرق شدگي هر ماه در 
مقايسه با مدت مشابه آن در سال قبل با كاهش مواجه 
بوده، حتي غرق شدگي در تير ماه امسال نيز كه بيشترين 
رقم را داشته نس��بت به تير ماه سال قبل )۲۰۰ فوتي( 
۵.۵ درصد كاهش را نشان مي دهد. اين گزارش تاكيد 
دارد؛ به نظر مي رسد بخشي از اين كاهش آمار به دليل 
محدوديت هاي كرونايي وكاهش سفر اتفاق افتاده است 
به نحوي كه در چهار ماهه ابتدايي سال جاري ۴۸۴ نفر 
)شامل: ۴۰۷ مرد و ۷۷ زن( بر اثر غرق شدگي در كشور 

جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل كه آمار تلفات ۵۱۲ نفر بود، ۵.۵ درصد 
كمتر شده است. در ادامه اين گزارش آمده است؛ در اين 
ميان طبق روال هميشگي رودخانه ها بيشترين تعداد 
غرق شدگان را داشته اند. طي چهار ماهه نخست سال 
جاري ۱۴۷ نفر بر اثر غرق ش��دگي در رودخانه ها جان 
باختند كه در مقايسه با سال قبل ۲۶.۱ درصد كاهش 
نشان مي دهد. پس از رودخانه ها، دريا با ۸۹ فوتي )۸۳ 
نفر خارج طرح و۶ نفر در محدوده ايمن س��ازي شده(، 
استخر كشاورزي با ۷۱، درياچه مصنوعي و سد با ۴۲، 
استخر شنا با ۴۱، كانال با ۳۱، حوض و حوضچه با ۱۶، 
درياچه طبيعي با ۱۴ و چاه با ۸ فوتي به ترتيب بيشترين 
آمار تلفات غرق شدگي را داشته اند. ۲۵ نفر نيز در ساير 
مكان هاي آبي جان خود را از دس��ت داده اند. پزشكي 
قانوني در اين گزارش تصريح كرده است؛ در اين مدت 
استان هاي مازندران با ۷۵، خوزستان با ۵۳ و گيالن با ۳۶ 
فوتي بيشترين آمار مرگ ناشي از غرق شدگي را داشتند.

روزهایکوچدردعاکوه

عكسروز

ذرهبین

سازمان غذا و دارو با اعالم اينكه داروي آمفوتريسين كه 
براي درمان قارچ س��ياه بيماران مبتال به كرونا مصرف 
مي شود تامين شده، نسبت به وجود نمونه تقلبي اين دارو 
هشدار داد. بنا برا عالم اين سازمان با افزايش موارد ابتال به 
قارچ سياه در بيماران مبتال به كرونا دلتا، طي هفته هاي 
گذش��ته ميزان مصرف دوماهه كشور طي يك هفته به 
اتمام رسيد كه اقدامات فوري جهت واردات و جايگزين 
اين دارو صورت گرفته و در تمامي داروخانه هاي منتخب 
توزيع شد. متاسفانه طي هفته هاي اخير، همزمان با كمبود 
مقطعي اين دارو افراد سودجو مبادرات به فروش داروهاي 
تقلبي با برچسب داروي اصلي و قيمت ۱۰ تا ۲۰ برابري 

مي كردند كه عالوه بر كالهب��رداري از خانواده بيماران، 
جان آنان را نيز به خطر مي انداختند. همچنين مديركل 
دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه 
 ۱۰ ش��هريور ماه از توزيع داروي »آمفوتريس��ين بي« 
كه براي درمان قارچ سياه تجويز مي شود، در داروخانه هاي 
منتخب سراسر كشور خبر داد. حيدر محمدي با اشاره 
به كمب��ود مقطعي داروي »آمفوترس��ين بي« به دليل 
افزايش بيماران مبتال به موكور )قارچ سياه( اظهار داشت: 
در گذشته ميزان نياز ماهانه كل كشور به اين دارو فقط 
۸ تا ۹ هزار عدد بود اما با افزايش موارد ابتال به قارچ سياه 
در بيم��اران مبتال به كرونا دلتا، مي��زان مصرف دوماهه 

كشور طي يك هفته به اتمام رسيد. او افزود: سازمان غذا 
و دارو بالفاصله نسبت به واردات فوريتي اين دارو اقدام و 
داروي مورد نياز روز گذشته )سه شنبه ۹ شهريور( وارد 
كشور شده و پس از شناسه گذاري تحويل شركت هاي 
پخش شد. بر اس��اس اعالم مركز كنترل و پيشگيري از 
بيماري هاي عفوني امريكا، قارچ س��ياه در كپك و مواد 
آلي پوس��يده در خاك وجود دارد و از طريق استنشاق يا 
بريدگي و زخم هاي پوستي وارد بدن انسان مي شود و روي 
سينوس ها تاثير مي گذارد. تاكنون چندين مورد مرگ 
بر اثر ابتال به قارچ سياه در ايران از جمله استان گلستان 

گزارش شده است. 

هشدار سازمان غذا و دارو درمورد داروي تقلبي قارچ سياه
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