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يادداشت- 1

يادداشت- 2

راه كنترل تورم چيست؟ 
در ح��ال حاض��ر كش��ور در 
معرض ش��وك هاي مختلف 
سياسي و اقتصادي قرار دارد 
كه تحريم، مهم ترين آنهاست. 
تحريم ه��اي امري��كا علي��ه 
ايران ب��ه عامل اصلي كاهش 
درآمده��اي دول��ت در اين 
سال ها تبديل شده و كسري 
بودجه را تشديد كرده است به اين ترتيب در صورتي كه 
شوك تحريم ها برداشته شود احتمال بازگشت اقتصاد 
ايران به نرخ تورم متوسط بلندمدت وجود خواهد داشت 
ضمن آنكه توانايي دولت در كنترل نرخ ارز، احياي روابط 
تجاري كشور همچنين از سرگيري واردات مسائلي است 
كه بعد از برطرف شدن شوك تحريم ها در كاهش تورم 
كمك مي كند. اما موضوع اصلي اينجاست كه اقتصاد 
ايران در طول س��ال هاي گذشته با نرخ تورم دو رقمي 
ادامه در صفحه 2 مواجه بوده و... 

عباس آرگون

برجام و مطالبات حداكثري
دور جدي��د مذاك��رات اي��ران 
ب��ا كش��ورهاي 1+4 و امري��كا 
در ش��رايطي در وي��ن در حال 
برگزاري است كه بر اساس اعالم 
مذاكره كنندگان كش��ورمان، 
ايران 2سند را به زعم خود براي 
حل مشكالت موجود به طرف 
مقابل ارايه كرده است. يك سند 
ارايه شده از سوي ايران در رابطه با لغو تحريم هاي اقتصادي 
اس��ت و س��ند دوم نيز پيرامون مباحث مرتبط با تعهدات 
هسته اي ايران است كه مجموعا مطالبات ايران را از طرف 
مقابل شكل داده اند. اما برخالف روزهاي ابتدايي گفت وگوها 
كه چشم اندازهاي اميدبخشي از دورنماي مذاكرات ارايه 
مي ش��د و اكثر تحليل ها در خصوص دس��تيابي به توافق 
ارايه مي شدند، از روز گذش��ته برخي اخبار دال بر تفاوت 
ادامه در صفحه 2 ديدگاه هاي دو طرف در... 

مهدي مطهرنيا

نشست كميسيون مشترك برجام پايان يافت

مورا: زمان رايزني هيات ها با پايتخت ها فرا رسيده است
باقري: طرف هاي اروپايي از برخي پيشنهادهاي ما خيلي رضايت نداشتند

منتظر پاسخ مستند هستيم

در انتظار دور هشتم!

 نبود تناسب بين استقراض بانك ها 
با شاخص هاي پولي و كالن اقتصاد در ايران

 كارشناسان روش ايجاد صندوق هاي پروژه بورسي
 را موثرتر و كم هزينه مي دانند 

 بانك هاي ايران در بازار 
معامالت بين بانكي چه مي كنند ؟

صفحه 3     صفحه 5    

 نفت ميادين مشترك 
»منبع تهاتر« با ريل

»تعادل« روند بازار سهام را در هفته اي 
كه گذشت بررسي مي كند

در حالي كه تسهيالت و فاينانس حمل 
و نقل عمومي از بودجه 1401حذف 

شده اند، استاندار تهران خبر داد

طي هفته اخير بازار س��رمايه روزهاي پرنوس��اني را 
پشت سر گذاشت و درنهايت روي محدوده يك ميليون 
و 340 هزار واحد ايستاد. مي توان به طور واضح و روشن 
گفت كه در حال حاضر قطع��ي گاز صنايع، ابهام در 
تصميم دولت ب��راي حذف ارز ترجيحي، بالتكليفي 
قيمت خ��ودرو، مذاكرات وين، نوس��ان ن��رخ دالر و 
پيشخورشدن رشد اين ارز در بازار در كنار قيمت جهاني 
كاموديتي ها مهم ترين داليلي است كه بورس را تحت 
تأثير قرار داده و اجازه رشد مطلوب نمي دهد.به عقيده 
بسياري از كارشناسان تا زماني كه پول سرمايه گذاران 
صفحه 4 را بخوانيد ايراني از ...  

حذف م��واد و تبصره ه��اي مربوط به تس��هيالت و 
فاينانس حمل و نقل عمومي سه شنبه هفته گذشته 
انتقاد شديد رييس و اعضاي شوراي شهر تهران را در 
پي داشت، اما آن گونه كه محسن منصوري، استاندار 
تهران گفته است، دولت تصميم گرفته در بودجه 1401 
رديف و اعتبار خاصي در راستاي كاهش آلودگي هوا 
در پايتخت پيش بيني كن��د. مهدي چمران، رييس 
شوراي شهر تهران در جلسه اخير اين شورا اظهار كرده 
بود: مساله ترافيك و كمبود ناوگان حمل و نقل بايد حل 
صفحه 5 را بخوانيد شود، اما در...  

سردرگمي  
بورس  با  عملكرد  

مسووالن

 بودجه ويژه 
براي آلودگي  هوا

رقيه ندايي|اين روزها اخبار برجام تمامي بازار 
ازجمل��ه بورس را تحت تأثير ق��رار داده و تقريبًا 
اكثر افراد نس��بت به مذاك��رات وين خوش بين 
هستند. مذاكرات براي بورس مي تواند خوش قدم 
باش��د، ازلحاظ تحليل بنيادي بورس بايد از روز 
دوش��نبه هفته اخير مثبت مي شد اما با توجه به 
عدم قطعيت در بازار س��رخ پوش شد. اغلب افراد 
عقيده دارند كه با نتيجه يابي مذاكرات، نرخ دالر 
در بازار روند نزول��ي به خود مي گيرد و درنتيجه 
بازار س��رمايه نيز اصالحي مي ش��ود.البته نبايد 
فراموش كرد كه واكنش بازار ارز نسبت به اخبار 
مذاكرات از بازار سرمايه طبيعي تر بوده و شاهد 
يك نوسان معقول در بازار بوديم اما بورس پيش 
از هر چيزي فرش قرمز خود را پهن كرده و انتظار 

اخبار را براي واكنش هاي منفي مي كشد.
روند مذاكرات، روند طوالني و پرچالشي است و 
بازار ارزي رفتاري معقول نسبت به اخبار داشته 
اما اي��ن روند در بازار س��رمايه هيجان��ي بوده و 
مي توان گف��ت كه ميزان زيان س��رمايه گذاران 
بورس��ي روزب��ه روز افزاي��ش پيدا مي كن��د و با 
مذاكرات كاري ندارد.البته عدم كاهش نرخ دالر 
به علت ت��ورم و تحريم صناي��ع و افزايش تقاضا 
ب��راي دالر طبيعي ب��وده و با فرض آزادس��ازي 
منابع ارزي ايران در س��اير كش��ورها و برداشته 
شدن تحريم ها نمي توان انتظار سقوط نرخ دالر را 
داشت. دراين بين نبايد فراموش كرد كه نرخ دالر 
در بازار سرمايه با دالر نيمايي سنجيده مي شود 
ادامه در صفحه 2 و...  

»تعادل« اثرات تحوالت سياسي  بر بازار سرمايه را  بررسي مي كند

بورس و چشم انداز مذاكرات
تعادل | يك مقام مسوول در صمت چهار برنامه 
براي ساماندهي بازار خودرو را تشريح كرد. بنابر 
اعالم او، برنامه صمت براي صنعت خودروسازي، 
»انجام اصالحات س��اختاري، متناسب س��ازي 
قيمت، بهب��ود كيفيت خودروها و رعايت حقوق 
مصرف كننده« اس��ت. وزارت صم��ت در حالي 
بارها صحب��ت از س��اماندهي خ��ودرو به ميان 
آورده كه بازارخودرو همچنان نابس��امان است. 
به طوري كه آنچه در بازار خودرو قابل مش��اهده 
اس��ت قيمت هاي نجومي خودروه��اي داخلي 
وخارجي اس��ت كه در بازار خودنمايي مي كنند. 
حال با دريافت س��يگنال هاي مثبت از مذاكرات 
وين، بازار خودرو هم مثل س��اير بازارها چشم به 
برجام دوخته است. برخي از كارشناسان درباره 

آينده اين ب��ازار با احياي برج��ام مي گويند: در 
مورد قيمت ها بايس��تي با احتياط صحبت كرد. 
با توجه به تفاوت قيمت ها از كارخانه تا بازار، در 
صورت كاهش نرخ ارز، قيمت خودرو در بازار هم 
پايين خواهد آمد اما بايد توجه داشت كه قيمت 
تمام ش��ده خودروها 30 تا ۵0 درص��د پايين تر 
از قيم��ت دس��توري آنها اس��ت؛ بنابراين حتي 
در صورت احياي برجام ه��م قيمت  كارخانه اي 
محصوالت بايس��تي اص��الح ش��ود. برخي هم 
معتقدن��د كه ب��ا امضاي مجدد برج��ام و تحقق 
آن، توليد خ��ودرو از منظر تامين قطعه با قيمت 
پايين تر و در زمان كوتاه تري ميس��ر خواهد شد؛ 
بنابراين قيمت كارخانه اي خودرو نيز متناسب با 
صفحه 7 را بخوانيد آن پايين مي آيد.  

صمت از چهار برنامه براي ساماندهي صنعت خودرو خبر داد

آينده قيمت خودرو با احياي برجام



جلسه كميسيون مشترك برجام بعد از ظهر روزگذشته 
به رياس��ت انريكه مورا، معاون دبيركل سرويس اقدام 
خارج��ي اتحادي��ه اروپا و عل��ي باق��ري، رييس هيات 
مذاكره كننده ايران در محل هتل كوبورگ وين برگزار 

شد.
به گزارش ايسنا، در اين نشست كه با شركت هيات هاي 
ايران، گروه 1+4 )روسيه، چين، فرانسه، انگليس و آلمان( 
و اتحاديه اروپا برگزار ش��د، شركت كنندگان به بررسي 
نتايج به دست آمده و پيش��رفت هاي صورت گرفته در 
اين دور از گفت وگوها با توجه به متون ارايه شده از سوي 

جمهوري اسالمي ايران پرداختند.
با توج��ه ب��ه درخواس��ت برخ��ي از هيات ها جهت 
بازگشت به پايتخت هايشان جهت مشورت و دريافت 
دستورالعمل هاي تازه، در اين نشست مقرر شد تا در 
گفت وگوها وقفه اي ايجاد ش��ده و گفت وگوها هفته 
آينده بعد از بازگش��ت هيات ها از پايتخت هايش��ان، 
از سر گرفته ش��ود. قرار است علي باقري رييس هيات 

مذاكره كننده به كشور بازگردد.

  مورا: زمان محدود است
معاون جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا روز جمعه پس از نشس��ت كميس��يون مشترك 
برجام گفت: زمان رايزني هيات ها با پايتخت هايش��ان 
فرا رسيده اس��ت و مذاكرات وين از اواسط هفته آتي در 
چارچوب دور هفتم ازسرگرفته خواهند شد. انريكه مورا 
با اشاره به اينكه در روزهاي اخير از مواضع دولت جديد 
ايران آگاه شده است عنوان كرد كه هيات هاي 1+4 در 
گفت وگويي با هيات امريكاي��ي از چالش هاي پيش رو 
اطالع يافته اند. مورا تاكيد كرد كه زمان رايزني هيات ها با 
پايتخت هايشان فرا رسيده است و مذاكرات وين از اواسط 
هفته آتي در چارچوب دور هفتم ازسرگرفته خواهند شد. 
وي تاكيد كرد كه چالش هاي اساسي باقي مانده و زمان 
محدود است. انريكه مورا همچنين گفت كه درخصوص 
پيش��نهادهاي ارايه داده شده توسط هيات هاي حاضر 
در وين اظهارنظر نخواهد كرد.مورا در بخش ديگري از 
سخنان خود گفت: ما در انتهاي دور ششم متن هايي را 
دراختيار داشتيم. اينها زمينه پيشبرد گفت وگوها هستند. 
تمامي هيات ها توافق كردند كه اين متون وجه مشتركي 

هستند تا به كار بر روي آنها ادامه دهيم 

  باقري: منتظر پاسخ مستند هستيم 
رييس هي��ات مذاكره كننده ايران گف��ت: ديدگاه هاي 
ايران را به صورت مس��تند و مستدل در قالب دو سند به 
طرف مقابل ارايه كرديم و طبيعي است اين مبنايي براي 
مذاكره مي شود و طرف مقابل بايد پاسخ مستند به اين 

پيشنهادها ارايه كند.
علي باقري معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان 
پيش از ترك وين در فرودگاه در گفت وگو با خبرنگاران 
ايراني گفت: در اي��ن دور از گفت وگوها، ايران با تركيب 
يك هيات جديد و با حضور افراد متخصص و مسوول در 
موضوعات اقتصادي، مالي و بانكي وارد گفت وگوها شد 
و اين نشان دهنده عزم جدي طرف ايراني براي ورود به 
مذاكرات با هدف دستيابي به توافق بود و اين نكته تاثير 
خود را بر طرف مقابل گذاشت و برخي از آنها اذعان كردند 
اين تركيب هيات نش��ان دهنده عزم جدي جمهوري 

اسالمي ايران براي ورود به مذاكرات است.
وي ادام��ه داد: در پرت��و دولت و تيم جدي��د مذاكراتي 
ديدگاه هايش را در دو زمينه، يكي موضوع لغو تحريم هاي 
ظالمان��ه و غيرقانوني و همچنين موضوع هس��ته اي، 
ديدگاه هاي ايران را به صورت مستند و مستدل در قالب 
دو س��ند به طرف مقابل ارايه كرديم و طبيعي است اين 
مبنايي براي مذاكره مي ش��ود و طرف مقابل بايد پاسخ 
مستند به اين پيش��نهادها ارايه كند. بر اين اساس، آنها 
پيشنهاد كردند كه گفت وگوها براي چند روز متوقف شود 
و آنها به پايتخت ها بروند و پس از دريافت دستورالعمل ها 
براي ارايه پاسخ مستدل و مستند به جمهوري اسالمي 
ايران مجدد به وين بازگردند. اين ديپلمات ارشد ايراني 
اظه��ار كرد: ما تصري��ح كرديم كه اي��ران آمادگي دارد 
گفت وگوها را در همين زمان ادام��ه دهد اما چون آنها 
درخواس��ت كردند موافقت كرديم تا براي هفته اي كه 
در پيش داريم برگرديم و آنها نيز پاسخ هايشان را آماده 
كنند. وي گفت كه دور بعدي هفته آينده است و روزش 

مشخص شده اما توافق شد فعال گفته نشود.
رييس هيات مذاكره كننده ايران در پاسخ به اينكه برخي 
ديپلمات هاي اروپايي گفته اند كه پيش��نهادهاي ايران 
غيرقابل قبول و تندروانه است، گفت: اينكه طرف هاي 
اروپايي خيلي درباره برخي از پيشنهاد هاي ما رضايت 

نداشتند درست است، اما اينها بر اساس مباني مشترك 
ميان دو طرف تنظيم ش��ده و اعتراض��ي به اينكه اينها 
نامربوط هس��تند نداش��تند و گفتند كه با ديدگاه هاي 
ما مطابقت ن��دارد. وي افزود: من هم گفتم اين طبيعي 
است. ما قرار نيس��ت در مذاكرات چيزهايي بگوييم كه 
مطابق ديدگاه هاي ش��ما باش��د، ما مطالبي مي گوييم 
مطابق ديدگاه هاي خودمان اما نكته اين است كه اينها بر 
اساس يك مبنايي است كه مورد قبول طرف هاي مقابل 
هم هست و هيچ يك از طرف هاي اروپايي ادعا نمي كرد 
كه پيشنهادات مباني حقوقي و قانوني كه مورد قبول دو 
طرف باش��د، ندارد. وي در پاسخ به اينكه اگر طرف هاي 
اروپايي و ديگ��ران پيش نويس جدي��د ارايه كنند چه 
مي شود؟ گفت: اش��كالي ندارد. آنها پيش نويس دهند 
اما شرطش اين است كه بايد مبتني بر مباني مشترك 
باشد وگرنه پيش��نهادي براي رسيدن به توافق نيست.  
باقري در پاس��خ به اينك��ه براي اولين ب��ار در مذاكرات 
وين حاضر ش��ديد با يك تيم جديد، فضاي مذاكرات را 
چطور ديديد؟ اظهار كرد: ما در طول سال هاي گذشته 
تيم هاي مختلف مذاكراتي داشتيم كه از افراد مختلفي 
تشكيل ش��ده بود. اما از ويژگي هاي اين تيم فعلي اين 
بود كه از همه ظرفيت هاي ملي كه در تيم هاي گذشته 
بوده در اين تيم اس��تفاده شد و يك تيم اجماعي است. 
با اينكه نگاه مشخصي دولت در عرصه سياست خارجي 
دارد اما اين اراده را نش��ان داد كه نگاه جدي به استفاده 
از همه ظرفيت ه��اي ملي دارد.  وي درباره فضاي حاكم 
بر مذاكرات نيز گفت: ديدگاه ه��اي طرف هاي مقابل و 
ما در بس��ياري موارد با هم منطبق بود و در برخي موارد 
منطبق نبود. مهم اين بود كه طرف ها ديدگاه هايش��ان 
را ب��ا صراحت بي��ان مي كردند اما در فضايي دوس��تانه 

گفت وگوها برگزار شد.

  مرندي: طرف هاي اروپايي نسبت به دو سند 
پيشنهادي ايران ناراضي اند 

مشاور تيم مذاكره كننده ايراني در واكنش به نارضايتي 
اروپايي ها از اين دو پيش نويس گفت: پيش نويس هاي 
ما ش��ب گذش��ته به طرف غربي ارايه ش��د و امروز در 
نشس��ت برجام درب��اره آن بحث خواهد ش��د و طرف 
اروپايي نارضايتي خود را از اين دو پيش نويس نشان داده 
است. مشاور تيم مذاكره كننده ايراني تاكيد كرد كه در 
صورت عدم بازگش��ت امريكا به برجام، طرح جايگزين 
ايران ادامه برنامه هسته اي و تقويت روابط با كشورهاي 

آسيايي است.
»محم��د مرندي« كه به عنوان مش��اور ب��ه همراه تيم 
مذاكره كنن��ده ايران در وين حض��ور دارد، گزارش داد، 
ايراني ها منتظر هستند تا سرنوشت دو پيش نويسي كه 
به طرف غربي ارايه شده مشخص شود و بر اين اساس به 

پيش نويس سوم عمل خواهند كرد.
وي با بيان اينكه دو پيش نويس ارايه ش��ده در راستاي 
برنامه اقدام مش��ترك و اجراي توافق )برج��ام( افزود: 
پيش نويس س��ومي نيز وجود دارد اما هنوز ارايه نشده 
اس��ت. براس��اس گزارش الميادين، مرندي اضافه كرد: 
ايراني ها پيش نويس ها را مناسب مي دانند و امريكايي ها 

و اروپايي ها نمي توانند بگويند كه ايران بيش از آنچه كه در 
توافق است، مطالبه كرده است. مشاور تيم مذاكره كننده 
ايران��ي در ادامه افزود: در صورت عدم بازگش��ت امريكا 
به برجام ط��رح جايگرين ايران ادامه برنامه هس��ته اي 
و تقويت روابط با كش��ورهاي آس��يايي اس��ت. مرندي 
همچنين در واكنش به نارضايت��ي اروپايي ها از اين دو 
پيش نويس نيز گفت: پيش نويس هاي ما شب گذشته به 
طرف غربي ارايه شد و امروز در نشست برجام درباره آن 
بحث خواهد شد و طرف اروپايي نارضايتي خود را از اين 
دو پيش نويس نش��ان داده است. مرندي پيش از اين در 
مصاحبه با »كريستين امانپور« خبرنگار و مجري شبكه 
»سي ان ان« در واكنش به سوالي در خصوص اظهارنظر 
»آنتوني بلينكن« وزير خارج��ه امريكا كه گفت دليل 
زيادي براي خوشبيني وجود ندارد اما هنوز خيلي دير 
نيس��ت، تصريح كرد: اگر عدم خوشبيني وجود داشته 
باشد، به خاطر اقدامات اياالت متحده است. دولت فعلي 
در واشنگتن، رييس جمهور امريكا، منتقد كارزار فشار 
حداكثري ترامپ بود اما وقتي به قدرت رسيد آن سياست 
را ادامه داد و امروز هم به اين سياست ادامه مي دهد. وي 
افزود: امريكا ناقض آش��كار تواف��ق )برجام( و قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل است در حالي كه ايراني ها در 
حال اجراي كامل توافق هسته اي بودند. حتي بعد از آنكه 
اياالت متحده توافق را ترك كرد ايراني ها به تعهد به توافق 
به طور كامل براي مدت يك سال تمام ادامه دادند. حتي 
با اينكه اروپايي ها در عمل توافق را ترك كردند. آخرين 
نشست دور جديد مذاكرات ايران و گروه 1+4 امروز جمعه 
در وين در حال برگزاري اس��ت. دستور كار اين نشست 
بررسي پيش نويسهاي ايران به كشورهاي اروپايي است. 
پيش از اين علي باقري كني مذاكره كننده ارشد ايران از 
ارايه دو پيش نويس از طرف ايران به طرف غربي در زمينه 

لغو تحريم ها و مساله هسته اي خبر داده بود

  ماكرون: مذاكرات وين موفقيت آميز نبود
امانوئل ماكرون، رييس جمهور فرانسه روز جمعه گفت 
به نظر مي رسد دور كنوني مذاكرات هسته اي با ايران در 

وين موفقيت آميز نبوده است.
رويترز نوشت: امانوئل ماكرون، رييس جمهور فرانسه روز 
جمعه گفت به نظر مي رسد دور كنوني مذاكرات هسته اي 

با ايران در وين موفقيت آميز نبوده است.
مكرون در دوبي به خبرنگاران گفت: »من فكر مي كنم 
محتمل اس��ت كه اي��ن دور از مذاكرات، ب��ا توجه به 
مواضع، موفقيت آميز نباشد.« وي افزود: »به احتمال 
زياد اين مذاكرات در كوتاه مدت از سر گرفته نشود.« 
گفتني است كه جلسه كميس��يون مشترك برجام 
بعد از ظهر روز جمعه به رياس��ت انريكه مورا، معاون 
دبيركل س��رويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا و علي 
باقري، ريي��س هيات مذاكره كننده اي��ران در محل 
هتل كوبورگ وين برگزار ش��د. در اين نشست كه با 
ش��ركت هيات هاي ايران، گروه 1+4 )روسيه، چين، 
فرانس��ه، انگليس و آلمان( و اتحاديه اروپا برگزار شد، 
ش��ركت كنندگان به بررس��ي نتايج به دست آمده و 
پيشرفت هاي صورت گرفته در اين دور از گفت وگوها 

با توجه به متون ارايه شده از سوي جمهوري اسالمي 
ايران پرداختند.

  در انتظار دور هشتم مذاكرات!
احمد زيدآب��اي هم در صفحه خود در فضاي مجازي به 
اين رويداد واكنش نش��ان داد و نوشت: دور نخست و در 
واقع دور هفتم مذاكرات ايران و كشورهاي 1+4 در وين 
بدون نتيجه اميدبخش به پايان رسيد. دور هشتم قرار 

است اواخر هفته آينده برگزار شود.
اصواًل برخي نزديكان و حاميان س��يدابراهيم رييسي و 
دولتش به عدد هش��ت باور خاص��ي دارند. اين موضوع 
به توليت آستاِن امام هشتم شيعيان توسط رييسي در 

سال هاي گذشته مربوط مي شود.
همان طور كه قباًل نوشته بودم؛ مذاكرات وين، فراز و فرود 
متناوبي خواهد داشت و چه بسا در مراحلي به مويي بند 
شود، اما به نظرم به راحتي گسسته نخواهد شد. براي اين 

كار سه دليل به شرح زير دارم: 
1- جمهوري اسالمي امكان تحمل تحريم هاي موجود 
و به خصوص تشديد آنها را به لحاظ شرايط اقتصادي و 

اجتماعي كشور ندارد.
2- امريكا و متحدانش ورود به هر نوع جنگي با ايران را 
بسيار پرهزينه مي بينند و حتي آمادگي مواجهه با يك 

ايراِن بي ثبات و ناامن را هم ندارند.
3- روس��يه و چين نقشي بس��يار حياتي در مذاكرات 
وين بازي مي كنند. اين دو كش��ور به هيچ وجه خواهان 
شكست مذاكرات نيستند و از توان اعمال فشار بسياري 

به خصوص به طرِف ايراني برخوردارند.
اينكه روس��يه مخالف برجام و احياي آن اس��ت، صرفًا 
افسانه اي تخيلي است كه يك جمله محمدجواد ظريف 
در مصاحبه مشهورش، به آن دامن زده و به عنوان امري 
قطعي و مس��لم در محافل ايراني پذيرفته ش��ده است! 
روس ها هيچ منفعتي در افزايش تش��نج بي��ن ايران با 
غرب و به خصوص همسايگانش براي خود نمي بينند و 
چيني ها هم به همين ترتيب.برهمين اساس، آن بخش 
از يادداشت اخير توماس فريدمن روزنامه نگار امريكايي 
كه به بي ميلي چين و روسيه براي اعمال فشار به ايران به 
دليل اختالفاتشان با امريكا و اروپا اشاره داشت، از بنياد 

سست است.
روس ها و چيني ها نه براي خوشايند غربي ها بلكه براي 
منافع خاص خود، خواهان نرمش جمهوري اسالمي در 
مذاكرات وين هستند و اگر ايران در مواضعش زياده روي 
كند، بدون ترديد با فشار هر دو كشور روبرو خواهد شد. به 
خالف نظر فريدمن، مسكو و پكن پرونده هسته اي ايران 
را به مساله اوكراين و تايوان گره نزده اند كه بخواهند پاي 

اين دو مساله را به مذاكرات وين باز كنند.
معادله مذاكرات وين از يك زاويه بس��يار پيچيده است 
چون عوامل بسياري بر آن تأثيرگذارند اما از زاويه ديگر 
تقريبًا ساده است چون منفعت همه طرف هاي درگير به 
موفقيت آن گره خورده است. شكست احتمالي مذاكرات 
نهايتاً هيچ سودي براي هيچ طرفي نخواهد داشت و فقط 
حجم عظيمي از ويرانگري براي منطقه و جهان به دنبال 

خواهد آورد از جمله براي كشور ما.

رويداد
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راه كنترل تورم چيست؟ 
 جز در مواردي بس��يار محدود، اين نرخ عمال كاهش 
نيافته است. از اين رو، بايد مساله تورم مورد واكاوي قرار 
بگيرد كه چه عواملي در اقتصاد ايران منجر به ظهور اين 
تورم شده و با حل مشكالت ريشه اي آن را كنار بگذاريم. 
در غير اين صورت، اگر بنا بر كاهش دستوري نرخ ها بود، 
قطعا اين اتفاق در سال هاي گذشته رخ مي داد. اما به  طور 
كلي واكاوي پديده تورم در اقتصاد ايران نشان مي دهد، 
كه عوامل متعددي در بروز آن دخيل هستند كه شامل 
» نقدينگي، عملكرد دولت، نرخ ارز و...« مي ش��وند. به 
عبارتي دقيق تر، كسري تراز تجاري، افزايش هزينه توليد 
تحت تاثير تحريم ها، بي ثباتي نرخ ارز، كمبود عرضه كاال 
و خدمات در قياس با نقدينگي موجود در جامعه و عدم 
اطمينان به آينده، تنها بخشي از عواملي است كه با در 

كنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم مي شوند. 
اما گام نخست در كاهش تورم، تغيير در رفتار اقتصادي 
دولت اس��ت. اما مساله اي كه حايز اهميت است اينكه 
كشور ما در سال هاي گذشته همواره با كسري بودجه 
مواجه بوده اس��ت، براي عبور از اين ش��رايط راه هاي 
غيرتورمي مانند »فروش دارايي، افزايش درآمد مالياتي، 
كاهش هزينه هاي دولت و ف��روش اوراق« وجود دارد. 
هرچند در اين حوزه اقداماتي صورت گرفته اما ما هنوز 
فاصله اي طوالني با اولويت هاي كالن داريم. بنابراين اگر 
دولت مي خواهد براي تورم چاره اي پيدا كند بايد تمام 
عوامل باال را به دقت رصد كرده و براي آنها راهكارهاي 
دقيق ارايه كند، تورم تنها با ريشه يابي مشكالت و حل 
زيربنايي آنها برطرف خواهد شد و اينكه با شعار بگوييم 
تورم بايد با دستور پايين بيايد نه تنها راه به جايي نمي برد 
كه حتي با س��ركوب قيمت ها، در آينده تورمي جديد 
ش��كل خواهد گرفت. البته چنانچه اگ��ر دولت بتواند 
بخشي از كسري بودجه خود را از صادرات نفت تامين 
كند به بانك مركزي فش��ار كمتري وارد مي ش��ود. در 
مجموع اميدواريم دولت بتواند كسري بودجه خود را از 
ساير منابع و محلهاي ديگري تامين كند كه تا حدودي 
بتوان ترمز تورم را كشيد. ذكر اين نكته نيز ضروري است 
كه باي��د عوامل تورم زا اصالح ش��ود و با قيمت گذاري 

دستوري نمي توان به جنگ با تورم رفت. 

ادامه جلسات فوق العاده دولت 
برای تدوين اليحه بودجه ۱۴۰۱

هيات وزيران در ادامه بررس��ی تبصره های اليحه 
بودجه س��ال 14۰1 کل کش��ور، بع��د از ظهر روز 
جمعه)12 آذر( نيز جلسه فوق العاده تشکيل داد.به 
گزارش ايسنا، در اين جلسه که به رياست آيت اهلل 
رئيس��ی، رئيس جمهور برگزار شد، اعضای دولت 
تبصره های ديگری از اليحه بودجه سال 14۰1 کل 
کشور را بررسی و در اين خصوص با يکديگر بحث و 
تبادل نظر کردند.گفتنی است، هيات وزيران بررسی 
اليحه بودجه سال 14۰1 را در جلسات آتی خود نيز 

ادامه خواهد داد.

پيام تسليت رهبري در پي 
درگذشت آيت اهلل سيد رضي 

شيرازي
رهبر انقالب در پيامي درگذشت آيت اهلل حاج سيد رضي 
شيرازي را تسليت گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
پيامي درگذش��ت عالم بزرگوار مرحوم آيت اهلل آقاي 
حاج سيدرضي شيرازي را تسليت گفتند. در متن اين 
پيام تسليت رهبري آمده است: »درگذشت عالم بزرگوار 
مرحوم آيت اهلل آقاي حاج سيد رضي شيرازي رحمت  اهلل 
عليه را كه از احفاد پرچمدار كبير اسالم و تشيع و مرجِع 
استعمارستيز قرن چهاردهم هجري مرحوم ميرزاي 
شيرازي بزرگ بودند، به حوزه علميه تهران و شاگردان 
و ارادتمندان ايشان و بيت رفيع ش��يرازي و به ويژه به 
خاندان مكّرم و بازماندگان ايشان تسليت عرض مي كنم 
و رحمت و مغفرت و علو درجات ايشان را از خداوند متعال 

مسألت مي نمايم.«

رييسي: معيشت مردم در 
بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه باشد

رئيس جمهور با اشاره به دقت و جديت اعضای هيات 
دولت در بررسی و تصويب تبصره های اليحه بودجه 
در جلسات فشرده روزهای اخير گفت: ثبات اقتصادی 
حمايت از توليدکنندگان و مش��ارکت فعال بخش 
خصوصی در اقتصاد کش��ور و تامين معيشت مردم 
محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصويب اليحه 
بودجه س��ال 14۰1 کل کشور بايد باشد. به گزارش 
ايسنا، آيت اهلل دکتر سيد ابراهيم رئيسی پنج شنبه 
ش��ب در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
تاکيد کرد: در تدوين اليحه بودجه، جهت گيری ها و 
هدف گذاری ها بايد به سمت تحقق و رعايت محورهای 
مدنظر مقام معظم رهبری در اصالح ساختار بودجه 
باشد. وی تعامل با مجلس شورای اسالمی و استفاده 
از نظرات نماين��دگان و همچنين نخبگان و فعاالن 
اقتص��ادی را در امر تکميل و جامعيت اليحه بودجه 
سال آينده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به 
تهيه سند تحول الزم است محورها و جهت گيری های 
اليحه بودجه با اين سند همسو باشد. در اين جلسه 
رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز گزارشی از چارچوب 
کالن و هدف مند اليحه بودجه سال 14۰1 ارائه داد که 
در آن، جداول و سياست های پيشنهادی در چارچوب 
محورهای مورد تاکيد رئيس جمهور تشريح و مقرر 
ش��د پس از تصويب نهايی در هيات دولت به اطالع 
مردم برسد. رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين از 
روند ايجاد صندوق  »پيشرفت و عدالت« در هر يک از 
استان ها به عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در 

سرمايه گذاری های مختلف گزارش داد.

برجام و مطالبات حداكثري
 مذاكرات به فضاي رسانه اي و پيراموني مخابره شد. فارغ 
از اينكه س��رانجام برجام چه سمت و سويي پيدا خواهد 
كرد و آيا دو طرف قادر خواهند بود، نقاط مشتركي را پيدا 
كنند، بايد بدانيم، پرونده اي كه ذيل عنوان برجام در نظام 
بين الملل با محوريت ايران از يك طرف و كشورهاي 4+1 
و امريكا از سوي ديگر در حال پيگيري است، در واقع مدلي 
كوچك از پرونده بزرگ تري است كه از سال هاي پس از 
پيروزي انقالب اسالمي ميان دو طرف شكل گرفته است. 
امريكا به بهانه برجام تالش مي كند، فشار عليه تهران را كه 
همواره تالش كرده به زعم خود نظم موجود جهاني مبتني 
بر رويكردهاي امپرياليستي را به چالش بكشد، افزايش 
دهد و ايران نيز به دنبال آن است كه مطالبات خاص خود 
را از نظام بين الملل پيگيري كند. از سوي ديگر بايد توجه 
داشت كه هرچند قدرت جهاني )از جمله چين و روسيه( 
در برخي حوزه ها با هم تزاحم و تفاوت ديدگاه دارند، اما 
اين قدرت ها به هيچ وجه در تضاد با يكديگر نيستند. اين 
قدرت ها مي كوشند به نوعي زمينه ساز فضاي مناسب 
براي تداوم نظم موجود جهان��ي )علي رغم تفاوت هاي 
ديدگاه ها( باشند. پيش از اين بارها به اين نكته اشاره كرده ام 
كه ارزيابي هايي كه در خصوص برجام، لغو تحريم ها و... 
صورت مي گيرد، بيش��تر از اينكه مبتني بر رويكردهاي 
خوش بينانه يا ديدگاه هاي بدبينانه باش��د، مي بايست 
واقع گرايانه و مبتني بر داده هاي اطالعاتي مستند باشد. 
هرچند همه ايرانيان بر روي لغو همه تحريم هاي اقتصادي 
و دس��تيابي به مطالبات حداكثري توافق دارند و تحقق 
اين مطالبات را آرزو مي كنند، اما بايد قبول كرد كه يك 
چنين نظام بين المللي با قدرت هاي موجود به اين آساني 
نخواهند پذيرفت كه همه تحريم هاي اقتصادي به طور 
يك باره لغو ش��ود يا تعهد دهد كه ديگر هيچ نوع تحريم 
عليه ايران وضع نش��ود، همچنين تضمين دهند كه در 
برجام تحت ش��رايطي باقي مانده و ب��ه هيچ وجه خارج 
نشوند و نهايتا همه كشورهاي 1+4 نيز تعهد دهند كه در 
صورت خروج مجدد امريكا از برجام، آنها تا ابد در اين توافق 
باقي بمانند و علي رغم همه فشارهاي امريكا ارتباطات 
اقتصادي و ارتباطي خود با ايران را حفظ كنند. مجموعه 
اين مطالبات تنها در صورتي امكان تحقق پيدا خواهند 
كرد كه ايران در چشم انداز آينده يك برگ برنده خاص 
يا قدرت پنهاني را رو كند كه يك چنين امري نيز چندان 
محتمل نيست. بنابراين به نظر مي رسد ايران با مطالبات 
حداكثري راهي مذاكرات ش��ده است و تالش مي كند 
طرف هاي مقابل را مج��اب به پذيرش آن كند. اينكه آيا 
طرف مقابل يك چنين مطالبات حداكثري را مي پذيرد 
يا در ادامه گفت وگوها ايران انعطافي از خود نشان خواهد 
داد يا نه؟ نيازمند گذش��ت ايام طي روزهاي آينده است. 
آنچه كه در صحنه عمل مشاهده مي شود آن است كه اين 
رويكردها در گذشته نيز بارها تكرار شده اند. تجربه بيرون 
آمدن از برجام، تهديد ايران به كاهش تعهدات هسته اي 
و... نشان داده كه دو طرف نهايتا به دنبال تمركز بر روي 
نقاط مشترك خواهند بود. لذا به نظر مي رسد علي رغم 
همه تفاوت ها در بيان مطالبات دو طرف خواهان تداوم 
گفت وگوها هستند و علي رغم مطالبات حداكثري كه در 
خصوص موضوعات مختلف ارايه مي كنند از اين واقعيت 
آگاهند كه براي دستيابي به توافق بايد از خود انعطاف نشان 
دهند. بايد ديد در نهايت حضور چهره هايي كه در گذشته با 
برجام مخالفت هاي فراواني داشتند و آن را بر نمي تافتند، 
چه اثراتي در سرنوشت برجام خواهد داشت و آيا دو طرف 
مي توانن��د از دل تمامي اين تفاوت در ديدگاه ها راهي به 
سمت توافق و مفاهمه پيدا كنند يا اينكه بايد در انتظار 
گفت وگوهايي طوالني و مستمر باشيم. گفت وگوهايي 
طوالني كه در گذشته نمونه هايي از آن تجربه شده است...

بورس و چشم انداز مذاكرات
 دالر نيمايي در حال حاضر در محدوده 22 الي 23 هزار 
تومان قرار دارد. تقريبًا همان رقمي كه در بودجه س��ال 
14۰1 براي نرخ دالر در نظر گرفته شده است؛ درنتيجه 
نقطه اي براي ريزش قيمت دالر وجود ندارد.اگر اثر رواني 
كاهش قيمت دالر آزاد را مولفه اصلي قرار دهيم، بايد به 
اين نكته توجه داشت كه با رشد نرخ دالر آزاد از 22 الي 23 
هزار تومان تا 2۹ هزار تومان، بازار سرمايه رشدي نكرد كه 

افت احتمالي آن بخواهد باعث ريزش بازار شود.
برداشته شدن تحريم ها نكاتي هم دارد همانند؛ كاهش 
هزينه هاي پنهان تحريم ها، انج��ام اورهال و تعميرات 
اساسي، كاهش بهاي تمام شده، اجراي طرح هاي توسعه، 
افزايش ص��ادرات كه هري��ك را به ط��ور مختصر مرور 
مي كنيم. بسياري از شركت هاي بزرگ ما كه نقش ليدر را 
در بازار ايفا مي كنند، صادرات محور بوده و در حال حاضر 
مجبور به پرداخت هزينه هاي گزاف، اما پنهان تحريم ها 
هستند كه با برداشته شدن تحريم، اين هزينه ها از بين 
مي رود. به عنوان مثال، هزينه تبادالت مالي يا هزينه بيمه 
و حمل ونقل  براي شركت هاي صادراتي به دليل تحريم ها 
باالست و حتي برخي مجبور هس��تند كاالهاي خود را 
زير قيمت به فروش برسانند. برخي از صنايع تجهيزات 
و ماش��ين آالت، نياز به اورهال و تعميرات اساس��ي دارد 
كه ب��ه دليل وجود تحريم ها و مش��كالت ورود قطعات، 
اين تعميرات انجام نشده است و همين بر ظرفيت توليد 
ش��ركت ها اثر گذاش��ته و توليد آنها به مرات��ب كمتر از 
ظرفيت اسمي است. با برداشته شدن تحريم ها، شركت ها 
مي توانند به راحتي مواد اوليه و قطعات موردنياز خود را 
تأمين كنند كه بدين ترتيب، بهاي تمام شده آنها كاهش 
مي يابد.با ورود تكنولوژي هاي جديد، شركت ها مي توانند 
طرح هاي توسعه خود را به اجرا درآورند و با افزايش ميزان 
توليد، سودآوري بيشتري داشته باشند. محدوديت هاي 
صادراتي نيز برداشته مي شود و ميزان صادرات شركت ها، 
افزايش پيدا مي كند؛ بنابراين به لحاظ بنيادي حتي اگر 
نرخ دالر كاهشي باشد، باز هم برداشته شدن تحريم ها به 
نفع شركت ها است.ازجمله موارد ديگري كه در صورت 
برداشته شدن تحريم ها به بازار سرمايه كمك خواهد كرد، 
اين است كه با فروش نفت بيشتر و دسترسي به منابع ارزي 
بلوكه شده، وضعيت درآمدي دولت بهتر مي شود؛ بنابراين 
دولت براي تأمين كسري بودجه خود، به ميزان كمتري 
اوراق بدهي را به فروش مي رساند و صد البته كه همچنين 
نرخ بهره كاهش مي يابد. نرخ بهره يعني نرخ سود بدون 
ريسك كه هرچه باالتر باشد، جذابيت سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه را كاهش مي دهد. درنتيجه برداشته شدن 

تحريم ها در حالت واقعي به نفع بورس است.

نشست كميسيون مشترك برجام پايان يافت

در انتظار دور هشتم!

كاهش معنادار تورم نقطه اي دهك ها براي خريد خوراكي ها
جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي دهد تورم نقطه اي 
خانوارهاي كل كشور در آبان 14۰۰ با كاهش 3.۵ واحد 
درصدي در مقايسه با ماه قبل به رقم 3۵.۷ درصد رسيده 
است. در دومين ماه آبان، نرخ تورم نقطه اي كل كشور 
با عقب نشيني از كانال ۶۰ درصدي در مهرماه، به كانال 
4۰ درصدي رسيده است كه نشان از روند نزولي تورم در 
آبان ماه دارد. از سوي ديگر، در اين ماه، هزينه خانوارها 
براي تهيه خوراكي ها و آشاميدني ها، نسبت به مهرماه 
14۰۰ در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل، افت قابل 
توجهي داش��ته اس��ت كه در اين ميان، دهك هاي كم 
درآمد، نسبت به دهك هاي باالتر، تورم كمتري را لمس 
كرده اند. هرچند اين موضوع در بخش غيرخوراكي ها و 
خدمات، به طور كامل محقق نشده است و تنها در برخي 
از دهك ها، افت نرخ تورم نقطه اي در مقايسه با ماه قبل، 
به ثبت رسيده است. اين در حالي است كه مهرماه سال 

جاري نيز اين روند كاهشي براي تورم نقطه اي به ثبت 
رس��يده بود. به گونه اي كه در مهرماه امسال، نرخ تورم 
نقطه اي با كاهش 4.۵ درصدي در مقايس��ه با ماه قبل 
به رقم 3۹.2 درصد رس��يده بود. از سوي ديگر بررسي 
جزييات ت��ورم نقطه اي دهك هاي هزين��ه اي در آبان 
14۰۰ نشان مي دهد كمترين تورم نقطه اي متعلق به 
دهك دهم با 31.۸ درصد و بيشترين تورم نقطه اي نيز 
مربوط به دهك دوم با 3۸.4 درصد است.  بر اساس اين 
گزارش، بررسي نرخ تورم نقطه اي دهك هاي هزينه اي 
براي گروه خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات نشان 
مي ده��د در دومين ماه پاييزي س��ال، در مجموع نرخ 
تورم نقطه اي اين گروه از كان��ال ۶۰ درصدي به كانال 
4۰ درصدي كاهش يافته اس��ت. به بي��ان ديگر، نرخ 
تورم نقطه اي آبان ماه كل كشور در بخش خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات، در حالي به رقم 4۶.4 درصد 

رسيده است كه در ماه قبل يعني مهرماه 14۰۰، تورم 
نقطه اي مذكور، به رقم ۶۰.۵ درصد رسيده بود؛ بنابراين 
در اين بخش از هزينه ه��اي خانوار، افت نرخ تورم ثبت 
ش��ده است. به طور مش��خص؛ در آبان ماه سال جاري، 
دهك دهم با ثبت تورم نقطه اي 4۷.۹ درصدي براي گروه 
خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات بيشترين نرخ تورم 
نقطه اي را داشته است؛ به عبارت ديگر خانوارهاي دهك 
دهم هزينه اي كه باالترين س��طح درآمدي را دارند، در 
هشتمين ماه سال به طور ميانگين 4۷.۹ درصد بيشتر از 
آبان ١٣٩٩ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند. همچنين در اين بخش، كمترين 
نرخ تورم نقطه اي متعلق به دهك اول با 44.۵ درصد بوده 
است كه نشان مي دهد كم درآمدترين دهك جامعه در 
ماه گذشته، 44.۵ درصد بيشتر از آبان سال قبل، براي 
خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه 

كرده اند. اما در بررس��ي روند تورم نقطه اي دهك هاي 
هزينه در بخ��ش كاالهاي غير خوراكي و خدمات، فراز 
و فرود نس��بت به مهرماه سال جاري مشاهده مي شود. 
به بيان ديگر در اين بخش، همچون بخش خوراكي ها، 
روند كاهشي براي همه دهك ها به ثبت نرسيده است؛ 
به گونه اي كه نرخ تورم نقطه اي كل كش��ور براي گروه 
كاالهاي غيرخوراكي و خدمات، با افزايش نس��بت به 
مهرماه س��ال جاري، به رقم 3۰.2 درصد رسيده است. 
اين در حالي است كه بيشترين نرخ تورم نقطه اي در بين 
دهك هاي هزينه اي در گروه غيرخوراكي ها و خدمات، 
متعلق به دهك دوم با 31.۶ درصد است كه البته نسبت 
به ماه قبل )32.1 درصد(، كاهش داشته است. همچنين 
كمترين نرخ تورم نقطه اي اين بخش، با ثبت رقم 2۷.۹ 
درصد مربوط به دهك نهم هزينه اي مي شود كه اين رقم 

نسبت به ماه قبل )2۶ درصد(، بيشتر شده است.



گروه بانك و بيمه|
 مجيد امامي كارشناس اقتصادي|

معامالت در ب��ازار بين بانكي و قرض گرفت��ن بانك ها از 
يكديگر آن هم با نرخ 18 تا 21 درصدي كه بس��يار كمتر 
از تورم 44 درصدي اس��ت از تحليل و چشم كارشناسان 
و صاحب نظران به دور مانده و كمتر كسي به عدم تناسب 
حجم عظيم معامالت بين بانكي با ش��اخص هاي پولي و 
بانكي و اقتصادي توجه دارد.در حالي كه در سيستم بانكي 
امريكا كه بزرگ ترين بازار مالي و پول��ي جهان را دارد و با 
كرونا و بحران مالي مواجه بوده اس��ت، از س��ال 2008 تا 
2017 معامالت بين بانكي نسبت به پارامترهاي پولي و 
بانكي، همواره كمتر از 5 درصد بوده است. در ايران، حجم 
معامالت بين بانكي همواره بيشتر از پايه پولي، نقدينگي و 
درآمد ملي و داراي رشدي نامتعارف بوده و از سال 1392 به 
يك باره از 16 درصد پايه پولي به بيش از دو نيم برابر پايه پولي 
رسيده و هر سال با رشدي بسيار زياد به بيش از چهل و پنج 
برابر پايه پولي در سال 1400 رسيده است. رابطه معامالت 
در بازار بين بانكي و قرض گرفتن از بانك هاي ديگر بايد به 
صورت؛ وجوه اس��تقراض شده از ساير بانك ها > كسري 
وجوه بانك ها > ميزان وجوه الزم براي عمليات بانكي > 
كل موجودي بانك ها > كل نقدينگي اقتصاد باشد. ولي اين 
رابطه در ايران برعكس شده و وجوه استقراض شده از ساير 
بانك ها بابت كسري موجودي، از كل ميزان كسري، كل 
موجودي بانك ها و حتي از كل نقدينگي كشور بيشتر است.  
آن هم نه كمي بيشتر بلكه 10 برابر بيشتر است.بررسي ها 
نشان مي دهد كه بانك هاي كش��ور مبالغ استقراضي از 
بازار بين بانكي را نه در عمليات بانكي )شامل سپرده ها و 
تسهيالت بانكي( به كار گرفته اند، نه آن وجوه را در توليد 
استفاده كرده اند و نه در بورس . بلكه احتمال قوي اين است 
كه اين وجوه در خري��د و فروش ارز، طال، زمين و امالك و 
كاالها و معامالتي كه در حسابداري ملي جزو درآمد ملي 
محسوب نمي شوند مصرف كرده اند و با استقراض وجوه 
بين بانكي، اين كااله��ا را خريده و با تقاضايي كه كرده اند 
موجب افزايش قيمت آنها شده و پس از گران شدن آنها اين 
كاالها را بالفاصله به قيمت باالتر فروخته و پس از تصفيه 
وجوه استقراض شده مابقي را به عنوان سود براي خود نگاه 
داشته اند و اين كار را بارها و بارها تكرار كرده اند.در اين مقاله، 
سعي بر اين است كه روند معامالت بين بانكي در كنار روند 
ساير پارامترهاي پولي و اقتصادي كشور بررسي و با ساير 
كشورها مقايسه شده و اين روندها با روندهاي اقتصاد امريكا 
نيز مقايسه شود تا ببينيم هم شكلي بين روندهاي ايران و 
امريكا تا چه ميزان است و اگر روندهاي موجود در دو كشور 
تفاوت زيادي دارند در مورد اين تفاوت ها حدس هايي زده 
شود و سواالتي مطرح شود تا محققين اقتصادي كشور را 

دعوت به پاسخ دادن به آنها كند.
كميسيون اعتباري شوراي پول و اعتبار، در دستورالعمل 
اجراي��ي عمليات بازار بي��ن بانكي )مص��وب در 27 دي 
1383( هدف از ايجاد اين بازار را تس��هيل جريان منابع 

ريالي كوتاه مدت بين اعض��اء در جهت مديريت كارآمد 
نقدينگي معرفي كرده است.اين بازار امروزه تقريبا در تمامي 
كشورهاي دنيا رايج شده و در سيستم هاي مالي نقش هايي 
براي آن تعريف شده و بين شاخص هاي مختلف بازار پول، 
از جمله حجم معامالت بين بانكي، پايه پولي، نقدينگي، و 
ساير شاخص ها يك نوع نسبت و تناسب معنادار وجود دارد. 
اما در ايران در سال هاي اخير اين نسبت و تناسب معنادار 
نه تنها وجود نداشته، بلكه رشد معامالت بين بانكي و حجم 
آن بس��يار باالتر از ساير ش��اخص هاي پولي و بانكي بوده 
اس��ت و همين موضوع جاي نگراني دارد و سبب تخريب 
اثرات مثبت بسياري از ابزارها و سياست هاي پولي و بانكي 
شده است و كليه پارامترهاي پولي، مالي، اقتصادي و حتي 
سياسي را تحت تاثير قرار داده است. معامالت بين بانكي 
عمدتا با هدف هايي ازجمله حمايت از مدل بانكداري ذخيره 
كسري، منبعي براي تامين مالي بانك ها، حفظ روند هاي 
بلندمدت منابع مالي بانك ها، معياري جهت تعيين نرخ 
وام كوتاه مدت، ابزاري براي انتقال سياست پولي و كاهش 
اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي استفاده مي شود. بازار 
معامالت بين بانكي در ايران به طور رسمي از تاريخ 18 تير 
1387آغاز به كار كرد و از آن زمان تاكنون هر ساله با رشدي 
عجيب و باورنكردني در حال بزرگ شدن است . عملكرد 
نظام بانكي ايران در بازار معامالت بين بانكي، تفاوت هاي 
بسيار زيادي با عملكرد سيستم هاي بانكي ساير كشورها 
دارد.ولع سيستم بانكي ايران در استفاده روزافزون از اين بازار 
به حدي غيرعادي بوده كه به نظر مي رسد كليه پارامترهاي 
پولي، مالي، اقتصادي و حتي سياسي را دستخوش تغييراتي 
غير منتظره و ناشناخته كرده باشد. با اين حال به رغم رشد 
بسيار شديد اين بازار در كشور و وجود روندهاي غير نرمال 
در اين بازار و از طرفي تازه بودن اين پديده در اقتصاد ايران 
و عدم وجود تجربيات عملي از عواقب وجود چنين بازاري، 
متاسفانه هنوز جامعه علمي كشور به تحليل اثرات اين بازار 
در اقتصاد كالن كشور رغبتي نشان نداده و سيستم بانكي 
بدون گرفتن هيچ بازخوردي از اقتصاددانان و متخصصين 
حوزه پولي، درحال تاختن در اين ورطه است وجا دارد كه 
شديداّ نگران اين تك تازي هاي مستانه باشيم. روندهاي 
مذكور براي دو كش��ور ايران و امريكا به طور مجزا نمايش 
داده ش��ده اس��ت:  منحني روند معامالت بين بانكي در 
كشور امريكا همواره در زير تمامي منحني هاي پارامترهاي 
پولي و اقتصادي )پايه پولي، نقدينگي، سپرده هاي بانكي، 
تسهيالت بانكي و توليد ناخالص داخلي( قرار داشته است 
و در مقايسه، نسبت به اين پارامترها بسيار ناچيز و كم بوده 
است . معامالت بين بانكي در سيستم بانكي امريكا از سال 
2008 تا 2017 نس��بت به پارامترهاي ياد شده، همواره 
كمتر از 5 درصد بوده و در سال هاي پس از 2013 حتي به 
زير يك درصد كاهش يافته است.اين را مي توان بر اساس 
رابطه مقداري پول ناشي از ثبات نسبي در ضريب فزاينده 
پولي و سرعت گردش پول و رشد قيمت ها دانست .سيستم 
بانكي امريكا، از معامالت بين بانكي فقط در جهت جبران 

كس��ري هاي بس��يار جزيي در پرداخت هاي روزانه خود 
استفاده نموده است .حال با نگاه به نمودارهاي مشابه در 
سيستم بانكي ايران، شاهد يك پديده عجيب و دستپاچگي 
سيستم بانكي در استفاده از بازار بين بانكي به عنوان يك 
مصوبه قانوني خواهيم بود .چنانچه مش��اهده مي شود، 
برخالف نمودارهاي مربوط به كشور امريكا، در ايران، حجم 
معامالت بين بانكي همواره بيشتر از پايه پولي، نقدينگي و 
درآمد ملي بوده و داراي رشدي نا متعارف بوده است . از سال 
1392 به يك باره از 16 درصد پايه پولي به بيش از دوو نيم 
برابر پايه پولي رسيده و هر سال با رشدي بسيار زياد به بيش 
از چهل و پنج برابر پايه پولي در سال 1400 رسيده است.

عجيب بودن اين رفتار بانك ها در اين بازار به داليل زير است: 
الف- به طور متعارف، در يك اقتصاد، ميانگين پولي كه به طور 
روزانه در خزانه بانك ها باقي مي ما ند تنها قسمتي از نقدينگي 
كشور است نه تمام آن. به عبارت ديگر درصدي از نقدينگي 

كشور وارد سيستم بانكي مي شود نه همه آن .ب- بانك ها 
فقط درصدي از نقدينگي وارد شده به سيستم بانكي را در 
عمليات روزانه خود به كار مي گيرند نه همه آن را . ج- بانك ها 
به ميزان درصدي از موجودي خود با كسري روزانه مواجه 
مي ش��وند كه برخي بانك ها را مجبور به استقراض از بازار 
بين بانكي مي كند نه به ميزان همه موجودي خود.به طور 

خالصه عرفّا رابطه زير بايد برقرار باشد: 
وجوه اس��تقراض شده از س��اير بانك ها > كسري وجوه 
بانك ها > ميزان وج��وه الزم براي عمليات بانكي > كل 

موجودي بانك ها > كل نقدينگي اقتصاد 
ولي همان گونه كه مي بينيم اين رابطه در ايران برعكس 
شده و وجوه استقراض شده از ساير بانك ها بابت كسري 
موجودي، از كل ميزان كس��ري، كل موجودي بانك ها و 
حتي از كل نقدينگي كشور بيشتر است . آن هم نه كمي 
بيشتر بلكه 10 برابر بيشتر است. اين نكته نشان مي دهد كه 

نسبت و تناسب و فرمول و رابطه درست در بازار پولي و بانكي 
رعايت نشده و استفاده از معامالت بين بانكي بسيار بيشتر 
از آن چيزي بوده كه توصيه شده و بايد باشد.سوال بزرگ 
و مهمي كه با ديدن اين وضعيت در ذهن ايجاد مي ش��ود 
اين است كه بانك ها با اين همه پول چه كرده اند؟ و اساسّا 
پول قرض گرفته ش��ده از بازار بين بانكي را در كجا به كار 
گرفته اند كه حتي باز پرداخت نرخ بهره 17 تا 19 درصدي 

اين استقراض نيز از جذابيت آن برايشان نكاسته است؟ 
دقت در روند س��اير پارامترهاي پولي و اقتصادي كش��ور 
مي تواند به پاس��خ اين سوال كمك كند . در وهله نخست 
گمان برده مي ش��ود كه ش��ايد از اين وج��وه در افزايش 
تسهيالت اعطايي استفاده شده است . ولي همان طور كه در 
نمودارها مشاهده مي شود افزايش حجم معامالت بين بانكي 
تاثيري در روند سپرده ها و تسهيالت بانكي نداشته و اساسّا 
از اين بازار جهت استفاده در عمليات بانكي استفاده نشده 
است. نكته مهم بعدي، نسبت روند تسهيالت و سپرده ها 
به روند نقدينگي اس��ت . چنان كه مشاهده مي شود در 
اكثر س��ال ها نسبت سپرده ها و تسهيالت به نقدينگي 
بيش از 88 درصد و در بعضي سال ها حتي بيش از 100 
درصد بوده و ميزان سپرده ها و تسهيالت بيش از ميزان 
نقدينگي كل كشور بوده است. به نظر مي رسد كه پيشي 
گرفتن مبلغ سپرده ها و تسهيالت از مبلغ كل نقدينگي 
كشور امري غير ممكن باش��د مگر آنكه وجوهي خارج از 
چارچوب نقدينگي به سيستم بانكي تزريق شده باشد كه 
اين وجوه نمي تواند از منبعي غير از بازار بين بانكي تامين 
شده باشد .رشد حجم معامالت بين بانكي حتي تاثيري بر 
رشد درآمد ملي )چه به قيمت هاي ثابت و چه به قيمت هاي 
جاري( هم نداشته و حتي مي توان ديد كه روند شاخص 
كل بورس نيز همبستگي چنداني با روند حجم معامالت 
بين بانكي ندارد .نتيجه اي كه مي توان از مطالب ذكر شده 
و نمودارها گرفت اين اس��ت كه بانك هاي كش��ور مبالغ 
استقراضي از بازار بين بانكي را نه در عمليات بانكي )شامل 
سپرده ها و تسهيالت بانكي( به كار گرفته اند، نه آن وجوه را 
در توليد استفاده كرده اند و نه در بورس . بلكه احتمال قوي 
اين است كه اين وجوه در خريد و فروش ارز، طال، زمين و 
امالك و كاالها و معامالتي كه در حسابداري ملي جزو درآمد 
ملي محسوب نمي شوند مصرف كرده اند و با استقراض وجوه 
بين بانكي، اين كااله��ا را خريده و با تقاضايي كه كرده اند 
موجب افزايش قيمت آنها شده و پس از گران شدن آنها اين 
كاالها را بالفاصله به قيمت باالتر فروخته و پس از تصفيه 
وجوه استقراض شده مابقي را به عنوان سود براي خود نگاه 
داشته اند و اين كار را بارها و بارها تكرار كرده اند. در كل رفتار 
بانك هاي كشور در بازار معامالت بين بانكي بسيار عجيب 
و غير متعارف است و بسيار ضروري است كه اقتصاددانان 
و متخصصين حوزه پولي و نيز بانك مركزي به طور جدي 
تاثيرات اين بازار بر اقتصاد را دقيقاّ بررسي كنند. مطمئنّا 
با تحليل رفتار بانك ها در اين بازار بس��ياري از سواالت 

اقتصاد ايران پاسخي روشن خواهند يافت.
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بانك هاي ايران در بازار معامالت بين بانكي چه مي كنند ؟

آگهی شناسایی منابع تامین
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد جهت تأمين چوب تخته هفت الیه و چهار تراش داخلی و 
روسی مورد نياز خود ، توليد کنندگان واجد شرایط را شناسایی نموده و از طریق مناقصه تدارک نماید.
لذا از شرکتهای توانمند که تمایل به همکاری داشته و توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در 
مناقصه را دارند دعوت می شود اعالم آمادگی خود را با سوابق کاری به نحوی ارسال نمایند تا در 
تاریخ 1400/11/15 به آدرس شرکت فوالد مبارکه، 75 کيلومتری جنوب غربی اصفهان- صندوق 

پستی 167 واحد خرید مواد مصرفی رسيده باشد.
ارائه کليه مدارک سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ایجاد نخواهد کرد.  

در صورت نياز به اطالعات بيشتر با  تلفن 52733975-031 تماس حاصل نمائيد. 
دور نگار 031-52733423

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان
1400-53

نسبت بين بانكي بر پایه سال 
پولي )امریكا( 

نسبت بين بانكي بر نقدینگي 
)امریكا( 

نسبت بين بانكي بر 
سپرده ها )امریكا( 

نسبت بين بانكي بر 
GDP )امریكا( 

20060.4619   

20070.5675   

200۸0.1۸790.04010.0435 

20090.11150.02۸30.02960.0157

20100.09270.02200.023۸0.0125

20110.04620.01230.01430.007۸

20120.04450.01100.012۸0.0073

20130.02۸50.00960.010۸0.0063

20140.02160.00720.00۸10.0049

20150.01560.004۸0.00550.0033

20160.01640.00440.00500.0031

20170.01770.00490.00570.0035

نسبت مبلغ معامالت بين سال
بانكي بر پایه پولي 

نسبت مبلغ معامالت بين 
بانكي بر نقدینگي 

نسبت مبلغ 
معامالت بين بانكي 

برجمع سپرده ها

نسبت مبلغ 
معامالت بين بانكي 

GDP بر

نسبت معامالت بانكي 
بر توليد ناخالص ملي 

به قيمت ثابت 

نسبت معامالت بانكي 
بر توليد ناخالص ملي به 

قيمت جاري 
13۸70.0000.0000.0000.0000.0000.000

13۸۸0.1990.0510.0560.0290.0190.029

13۸90.1920.0450.0470.0260.0210.026

13900.1۸۸0.0410.0420.0220.0240.022

13910.1640.0350.0360.0220.0270.022

13922.6250.4۸60.5110.3110.5150.311

1393۸.6۸21.4551.5690.9۸61.9150.9۸6

139414.3312.1602.2951.9203.2۸31.920

139517.21۸2.4702.7222.3474.4602.347

139629.9474.1۸74.3454.1749.75۸4.174

139740.3425.6915.7715.57117.4595.571

139۸52.9737.5607.6657.65029.3917.650

139949.0056.46۸6.4566.424 6.424

140045.3۸410.0۸211.405   

 نقدینگي برحسب عوامل  پایه پولي بر حسب منابع سال
موثر بر عرضه آن 

سپرده ها با كسر 
سپرده قانوني

تسهيالت اعطایي 
بانك ها جمع 

نسبت سپرده ها به 
نقدینگي 

نسبت تسهيالت به 
نقدینگي 

.13۸7539406190136616757761۸523550.۸۸10.974

.13۸۸6037۸42355۸۸9213162722۸96150.9050.972

13۸96۸639۸294۸۸742۸231۸43177۸950.9571.07۸

13907645693542552343۸3393۸0371۸0.9711.074

13919757954606936440369143906420.9560.953

139211۸4۸7۸639550560۸110957192600.9510.۸94

139313114797۸23۸4۸725703567397440.92۸0.۸61

1394153300110170201957393479161020.9410.77۸

1395179۸00012533001113740929۸666160.90۸0.7۸7

139621390011529900114741۸۸7125۸71320.9640.۸23

139726560011۸۸2۸0011۸56۸347150902070.9۸60.۸01

139۸352۸00124721001243۸10۸1193557930.9۸60.7۸3

139945۸۸0013476100134۸24035279226931.0020.۸03

14001003۸366451۸930139944313325353640.۸۸40.720

يادداشت

خبر

خاندوزي: بانك ها به كمك 
آسیب دیدگان كرونا مي آیند

»احس��ان خاندوزي« وزير اقتصاد، روز پنجشنبه در 
حس��اب كاربري توييتر خود نوش��ت: »با هماهنگي  
انجام ش��ده، بانك هاي قرض الحس��نه از هفته بعد به 
كمك سرپرستان خانوارهايي مي آيند كه به دليل كرونا 
بستري شده و از كسب وكار باز خواهند ماند.« بر اساس 
اع��الم وزارت اقتصاد و دارايي برنام��ه اي تدارك ديده 
شده تا به سرپرستان خانوار مبتال به ويروس كرونا كه در 
بيمارستان بستري شده اند و فاقد شغل و درآمد هستند، 
تسهيالت 10 ميليون توماني قرض الحسنه توسط دو 
بانك قرض الحس��نه مهر ايران و بانك قرض الحسنه 
رس��الت پرداخت  ش��ود و جزييات بيشتر توسط اين 

بانك ها در اختيار متقاضيان قرار داده خواهد شد.

مالحظاتي كه باید در تعیین نرخ 
تسعیر ارز لحاظ شود 

تصميم گيران بايد با مالحظه 
و از جنب��ه نظارتي نس��بت 
به اص��الح نرخ تس��عير ارز 
سياست گذاري كنند تا دچار 
ريسك موجود در اين مساله 
نشوند و شاهد كاهش ارزش 
دارايي ه��اي ارزي بانك ها 
نباشيم.در كميته مشترك 
بازار سرمايه با بانك مركزي يكي از مباحث اصلي بحث 
نرخ تسعير ارز بانك هاست.سياست گذار بايد براي اصالح 
نرخ تسعير ارز با مالحظه و محتاطانه تصميم گيري كند، 
اين موضوع ريسك خطرناكي دارد و آن هم متضرر شدن 
بانك ها در صورت كاهش نرخ ارز در آينده است.بانك ها 
در پايان سال بايد درآمد و سود خود را محاسبه كنند و 
بخشي از دارايي هاي شان در تراز نامه نيز ارز است؛ بنابراين 
سوالي مطرح مي شود اين است كه با چه نرخي اين ارز را 
در ترازنامه خود قيمت گذاري كنند كه اين همان تسعير 
نرخ ارز است. اين موضوع اگر چه تا حدي مي تواند به سود 
بانك ها و حتي بازار سرمايه باشد اما يك ريسكي دارد كه 
نبايد از آن غافل مان��د. در حال حاضر اگر نرخ كنوني را 
براي ارز در نظر بگيرند و ارزش دارايي هاي آن را براساس 
اين نرخ محاس��به كنند، ممكن است در آينده با توجه 
به تغييرات نرخ ارز، زي��ان قابل مالحظه اي در ترازنامه 
بانك ها رخ دهد. به عنوان نمونه ارزش دارايي هاي بانك 
را براساس نرخ ارز كنوني كه حدود 29 هزار تومان است، 
ارزش گذاري مي كنند اما ممكن است پس از مذاكرات 
ناگهان نرخ ارز كاهش يابد. در اين صورت مش��كالتي 
براي بانك ها ايجاد خواهد كرد چرا كه ارزش دارايي ها 
بيش از حد محاسبه شده و مابه التفاوت ارزش دارايي ها 
با بدهي ها را ممكن است به عنوان سود محاسبه كنند. 
در گذشته روال كار بانك مركزي اين بوده است كه اين 
نرخ را خيلي باال ه��م در نظر نمي گرفت و اين در حالي 
است كه اگر نرخ باالتري در نظر بگيرند، ارزش دارايي ها 
باال مي رود و به دنبال آن قيمت س��هام آنها نيز افزايش 
مي يابد.در عين حال ريسكي هم وجود دارد و آن اينكه 
ممكن اس��ت نرخ ارز در آينده كاهش يابد كه محتمل 
هم خواهد بود چرا كه در شرايط مذاكرات برجامي قرار 
داريم.شيوه اي كه بانك مركزي در سال هاي قبل به كار 
مي گرفت شيوه محافظه كارانه اي بوده كه از نگاه بنده 
مشكلي نداشته است. بانك ها تمايل دارند كه براساس 
نرخ امروز دارايي هاي ارزي شان محاسبه شود كه باعث 
مي شود ارزش دارايي هاي شان باال برود و با رشد ارزش 
سهام مواجه ش��وند اما در مقابل به ريسك آن توجهي 
نمي كنند. در اين ش��رايط، اين بانك مركزي است كه 
بايد با مالحظاتي كه در نظر مي گيرد ببيند چه سياستي 
براي كل نظام بانكي صالح است. اگر جنبه هاي احتياطي 
موضوع لحاظ نشود ريسك بااليي دارد. درواقع اگر زماني 
نرخ ارز كاهش پيدا كند آن بانك هايي كه دارايي ارزي 
دارند ممكن است در آينده متضرر شوند و ارزش سهام 
آنها به شدت كاهش مي يابد. سال گذشته به دليل اينكه 
پيش بيني بانك ها مبني بر افزايش قيمت ارز بود و احتمال 
كاهش ارز را باال نمي دادند، به بانك مركزي معترض بودند 
كه چرا نرخ تسعير را پايين در نظر گرفته است اما امسال 
شرايط حساس تر است و ممكن است مذاكرات برجام به 

نتيجه برسد و شاهد كاهش قيمت ارز باشيم.

كامران ندري



طي هفته اخير بازار سرمايه روزهاي پرنوساني را پشت 
سر گذاشت و درنهايت روي محدوده يك ميليون و 340 
هزار واحد ايستاد. مي توان به طور واضح و روشن گفت 
كه در حال حاضر قطعي گاز صنايع، ابهام در تصميم 
دول��ت براي حذف ارز ترجيح��ي، بالتكليفي قيمت 
خودرو، مذاكرات وين، نوسان نرخ دالر و پيشخورشدن 
رشد اين ارز در بازار در كنار قيمت جهاني كاموديتي ها 
مهم ترين داليلي اس��ت كه بورس را تحت تأثير قرار 
داده و اجازه رشد مطلوب نمي دهد.به عقيده بسياري 
از كارشناسان تا زماني كه پول سرمايه گذاران ايراني 
از بازارارزهاي ديجيتال خصوصًا كريپتو خارج نشود، 
بورس نمي تواند رشد جدي داشته باشد. الزمه خروج 
اين پول از اعتمادس��ازي در بورس اس��ت. به هرحال 
رويكردهاي دولت يكي از مشكالت اساسي اين بازار 
به حساب مي آيد.بورس در هفته اي كه گذشت در مدار 
نزول درحركت بود و روند كاهشي شاخص كل بورس 
تا جايي ادامه يافت كه اين شاخص  طي مدت اخير براي 
چندمين بار به زير يك ميليون و 3۵0 واحد سقوط كرد. 
همچنين شاخص با ۵4 هزار واحد كاهش نسبت به 
هفته قبل به عدد يك ميليون و 340 هزار واحد رسيد؛ 
براين اساس افت ش��اخص كل در هفته جاري چهار 
درصد بود.شاخص كل در پايان روز چهارشنبه هفته 
گذشته )سوم آذرماه( در حالي با رقم يك ميليون و 3۹4 
هزار واحد به معامالت خود پايان داد كه اين رقم در )۱0 
آذرماه( به يك ميليون و 340 هزار واحد رسيد. شاخص 
كل )هم وزن( در پايان هفته گذشته 3۸3 هزار و 4۶۹ 
واحد بود كه در هفته جاري اين عدد به 3۶۷ هزار و ۵۶3 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( از ۲4۱ هزار و ۵3۵ 

واحد به عدد ۲3۱ هزار و 3۶3 واحد رسيد.
بورس هفته اخير را با چراغ قرمز آغاز كرد؛ به طوري كه 
در روز شنبه شاخص كل بورس با ۲۷ هزار و 44۲ واحد 
كاهش تا رقم يك ميليون و 3۶۶ هزار واحد نزول كرد. 
روز يكشنبه بازار سرمايه روزي پرنوسان را پشت سر 
گذاشت و درحالي كه توانسته بود تا يك ميليون و 3۶۹ 
هزار واحد افزايش يابد كار خود را در حالي به پايان برد 

كه در رقم يك ميليون و 3۶۸ هزار واحد قرار داشت.
روز دوش��نبه نيز ش��اخص كل بورس با 4۱۸3 واحد 
كاهش در رقم يك ميليون و 3۶3 هزار واحد و در روز 
سه شنبه هم با ۶۸4۵ واحد نزول تا رقم يك ميليون و 
3۵۷ ه��زار واحد كاهش يافت. درنهايت بورس هفته 
اخير را در حالي به پايان برد كه ش��اخص كل بورس 
به زير يك ميلي��ون و 3۵0 هزار واحد رس��يد. در روز 
چهارشنبه شاخص كل را بيش از ۱۷ هزار واحد كاهش 

رقم يك ميليون و 340 هزار واحد را ثبت كرد.

بورسچگونهسروسامانپيداميكند؟
هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 

شرايط اين روزهاي بازار سهام مي گويد: آن چيزي 
ك��ه مي تواند بورس م��ا را متحول كن��د و رونق را 
به بازار س��رمايه برگرداند، گزارش دهي درس��ت و 
شفاف سازي از سودآوري شركت هاست كه بايد خود 
شركت ها و كارشناسان سازمان بورس از شركت ها 
درخواست كنند. مگر چند تحليلگر خبره وجود دارد 
كه بتواند اين اختالفات صورت هاي مالي را حساب 
كند و با تحليل خود به س��ودآوري شركت برسد؟ 
به طور مثال قيمت اوره اي كه درحال حاضر به ۸00 
دالر رسيده، در بودجه شركتي با 4۵0 دالر و نرخ ارز 
۲3 هزار تومان گزارش شده است. حتي دالر نيمايي 

هم حدود ۲4 الي ۲۵ هزار تومان است.
وي ادامه مي دهد: كارش��ناس هاي س��ازمان بورس 
نس��بت به نرخ هاي جديد، چ��ه درم��ورد ارز و چه 
قيمت ه��اي جهاني، گزارش به روزرس��اني ش��ده از 
ش��ركت ها نمي خواهند. اين اشتباه مهمي است كه 
سازمان بورس مرتكب شده و ريسك جديدي به بازار 
تحميل مي كند. مشكل ديگري كه در بازار وجود دارد 
اين است كه بازارگردان ها فقط در منفي مي خرند و 
در مثبت مي فروش��ند. در حال حاضر، پرتفوي تمام 
ش��ركت هاي بازارگردان در زيان اس��ت. حتي بهاي 
تمام ش��ده خودش��ان از قيمت تابلو پايين تر است. 
شركت ها به يك شركت بازارگردان پول دادند تا براي 
آنها سود بسازد، اما به جاي آنكه سهام شان را تقويت و 
حمايت كند، باعث شده زيان بسازد و سهام تضعيف 
ش��ود. در اينجا غلط بودن سياس��ت بازارگرداني كه 
س��ازمان بورس ابالغ كرده مشخص مي شود. اينكه 
بازارگردان را در خريدوفروش محدود كرديم و گفتيم 
در منفي بخر و در مثبت بفروش، باعث شده بازارگردان 
صب��ح اردر را روي منفي بگذارد و آن را رها كند. اردر 

مثبت را هم براي قيمت هاي باال و فروش كنار گذاشته 
اس��ت. اگر بازار رو به باال خريد، مي فروشد؛ اگر رو به 
پايين فروخ��ت، مي خرد. اين بازارگرداني درس��تي 
نيست. بازارگرداني بايد دايناميك، فعال و شناور باشد 
نه به اين صورت كه كارگزاري ۲0 شركت را به عنوان 
بازارگردان قبول كند و صبح اردرهاي منفي خود را 
بگذارد تا اگر بازار فروخت، بگويد خريدم را انجام دادم 
و اگر ب��ازار از او خريد، بگويد من تعهد فروش خود را 
اجرا كردم. اين غلط است. اردرهاي خريدوفروش بايد 
قابليت تغيير داشته باشند. متأسفانه بازارگردان هاي 
ما هركدام ۱۵ الي ۲0 شركت را براي بازارگرداني قبول 
مس��ووليت كردند درحالي كه نه توان فني آن را و نه 

زمان و نيروهاي حرفه اي موردنياز رادارند.
اين كارشناس بازار سهام با اشاره به نرخ دالر توضيح 
مي ده��د: دالر 30-۲۹ه��زار توم��ان و اصالح خوب 
سهم ها، بايد منتظر هجوم نقدينگي به بورس باشيم. 
در آن زمان بايد زيرساخت را درست كرد و اعتماد را به 
بازار برگرداند. زيرابه علت عملكرد اشتباه بازارگردان ها، 
گزارشات تقريبًا غير ش��فاف و غلط شركت ها و عدم 
نظارت كارشناسي سازمان بر گزارش ها شركت ها بازار 
دچار بي اعتمادي شده است. نكته مهم ديگر اين است 
كه دولت سياس��تي درباره نرخ گذاري به شكل رويه 
ابالغ نمي كند كه به صورت دس��توري يا شناور است. 
همچنين خود دولت در بازار شروع به فروختن اوراق 
كرده و نرخ سود بين بانكي را تغيير داده و به باالي ۲۱ 
درصد رسيده اس��ت. اين يعني دولت بدون توجه به 
اينكه چه نرخ سودي ايجاد مي شود، به هرقيمتي در 
بازار اوراق بفروشد. اين كار، P/E متوسط بازار را كاهش 
مي دهد. بخش��ي از منفي بودن بازار به علت سياست 
غل��ط فروش اوراق دولت اس��ت كه قيم��ت را پايين 

مي آورند تا بتوانند س��ريع تر به پول دست پيدا كنند. 
از آن طرف نرخ بازدهي اوراق در حال افزايش اس��ت و 
P/E فوروارد بازار را كاهش مي دهد. انتظار مي رود آقاي 
عش��قي و آقاي خاندوزي در بدنه دولت به اين موارد 
توجه كنند كه بازار سرمايه بسيار هوشمندانه به همه 
آيتم ها نگاه مي كند. زماني كه اوراق بابازدهي ۲۲ درصد 
فروخته شود، هرچه قدر سهام ارزنده باشند، بازهم افراد 
سهام مي فروشند تا اوراق بخرند چراكه P/E سهم ها ۵ 
و ۶ است و اوراق P/E 4.۵ دارند. اين اتفاق بدي است. 
چون اين پول از بازار خارج مي شود و ديگر برنمي گردد.

وي ادامه مي دهد: بايد كاري كرد كه سهم ها به اندازه 
كافي جذاب و خوب باش��ند تا نرخ بازدهي اوراق به 
اين ميزان باال نباشد و دولت با خيال راحت با نرخ ۲0 
درصد همه اوراق خود را بفروشد. زماني كه اوراق را 
جذاب مي كنيد، بازار، سهام فروخته تا بتواند اوراق 
بخرد. البت��ه دولت به اندازه اي كه بتوان��د اين كار را 
مي كن��د. چون در چند مرحله قبل��ي فروش اوراق، 
بازار فقط بخش كوچكي از آن را خريده است. با اين 
اشتباه كه قيمت اوراق را پايين بيايد تا به فروش برود، 
هم بازار اف��ت مي كند و هم اوراق به فروش نمي رود. 
درصورتي كه اگر بازار ما قوي باش��د، P/E هاي ۶ و۷ 
پيدا نش��ود و همه P/E ها باال باشد، به راحتي دولت 
همه اوراق خود را مي فروش��د. مشكل اينجاست كه 
بازار سازي صورت نگرفته و در همان بازار خراب اوراق 
را زير قيمت مي فروشند. در اين حالت نه تنها اوراق به 

فروش نرفت، بلكه بازار هم منفي شد.
عميدي در ادامه نرخ دالر مي گويد: قيمت شركت ها 
با دالر 30 هزارتوماني، ۲۵ درصد باالتر از قيمت هاي 
فعلي خواهد بود اين رش��د معمواًل با لگ زماني اتفاق 
ميفتد. قيمت ها در بازار ملك، طال و س��كه به زماني 
ك��ه دالر 30 تومان ش��ده بود برگش��تند ولي بورس 
نتوانست برگردد. اگر براي شاخص دو ميليون و ۱۵0، 
۲0 درصد هم حباب در نظر بگيريم، ش��اخص در آن 
زمان يك ميليون و ۷۵0 مي ارزيد. در حال حاضر هم 
شاخص ۲0 درصد تا يك ميليون و ۷۵0 فاصله دارد. 
براي همين سهم ها مي توانند ۱۵ الي ۲۵ درصد رشد 
كنند تا به نقطه تعادلي برسند. البته اگر تا پيك قبلي 
بورس حساب كنيم، بايد حدود ۶0 درصد رشد كند 
تا به آن برس��د. بايد اعتماد به بازار برگ��ردد و ارزش 
معامالت خوب ش��ود. همچنين بايد سياس��ت هاي 
دولت كاماًل شفاف شده و حداقل براي يك سال تغيير 
نكند تا فعاالن بازار بتوانند برنامه ريزي كنند و ديتاي 
شفاف داشته باشند. درصورتي كه دولت سياست هاي 
پيش بيني نشده را در پيش بگيرد، نمي توانيم انتظار 
روندي صعودي و پربازده از بازار داشته باشيم. بلكه بايد 
اين شرايط، بانظم دادن به برنامه ريزي ها درست شده و 

بالتكليفي از بازار و تصميمات گرفته شود.
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تاالرنقرهاي
درهفتهايكهگذشت

در هفته گذشته ش��اهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در ح��وزه بورس كاالي اي��ران بوديم كه 
مهم ترين عناوين آنها رف��ع چالش قيمت گذاري 
دس��توري با ورود كاالهاي متع��دد به بورس كاال، 
توسعه روابط ايران و س��وريه از مسير بورس هاي 
كااليي، اس��تفاده از س��ازوكار ب��ورس كاال براي 
س��اماندهي بازار كش��اورزي بود.در هفته گذشته 
معاون نظارت ب��ر نهادهاي مالي س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار در هش��تمين نمايشگاه بين المللي 
بورس، بانك، بيمه و خصوصي س��ازي با اش��اره به 
موضوع قيمت گذاري گفت: در حوزه قيمت گذاري 
كاال كه يك چالش قديمي است نيز با ورود كاالهاي 
متعدد به بورس كاال تا حد زيادي اين مساله مرتفع 
شده و اميد اس��ت كه اين روند ادامه داشته باشد. 
عليرضا ناصر پ��ور افزود: در اين ح��وزه با توجه به 
اينكه عمده شركت هاي توليدكننده، سهامداران 
عمومي دارند و بس��ياري نيز در س��بد سهامداران 
سهام عدالت هستند، اميد است مشكالت به طور 

كامل مرتفع شود.
در نشس��تي ميان رييس نهاد ناظر بازار س��رمايه 
و رييس بورس اوراق بهادار دمش��ق با محمدرضا 
پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس، 
توافقاتي درزمينه توسعه ارتباط ميان بازار سرمايه 
دو كش��ور و به خصوص در حوزه راه اندازي بورس 
كاالي س��وريه به كمك ايران و برقراري تجارت از 
اين مس��ير حاصل ش��د.در اين جلسه محمدرضا 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
با تأكيد بر لزوم توسعه همكاري هاي اقتصادي دو 
كشور بيان كرد: موضوع ديگري كه در حوزه توسعه 
اقتصادي دو كش��ور از مس��ير بازار سرمايه بسيار 
اهميت دارد، هم��كاري ايران و س��وريه درزمينه 
بورس هاي كااليي است. در اين زمينه، ايران آمادگي 
خود را براي همكاري درزمينه تأمين نياز مواد اوليه 
صنايع س��وريه از طريق بورس كاالي ايران مطرح 
كرده و همچنين بورس كاالي ايران آمادگي كامل 
دارد كه با هم��كاري طرف هاي س��وري، اقدام به 
تاسيس و راه اندازي بورس كاالي مشترك ايران و 

سوريه و همچنين بورس كاالي سوريه كند.
محس��ن زنگنه، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: متأس��فانه علي رغ��م اينكه عرضه 
محصوالت كشاورزي در بورس كاال مي تواند به نفع 
اقتصاد بخش كشاورزي كشور باشد اما محصوالت 
باقيمت اندك توسط واسطه خريداري مي شود و 
در ش��رايط نابرابر و با سود باال به فروش مي رسد تا 
مشكل قديمي اين بخش كماكان ادامه داشته باشد. 
عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال مي تواند 
محصول را باقيمت واقعي به دست مصرف كننده 
برساند و واسطه هاي غيرضروري را در بازار حذف 
كند كه اين موضوع نيز همانند كاالهاي صنعتي و 

پتروشيمي بايد موردتوجه دولت باشد.
انور حبيب زاده بوكاني، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: بر اساس جلساتي كه با حضور وزير 
امور اقتصادي و دارايي و رييس س��ازمان بورس در 
كميسيون برگزارشده است، نويد تحوالت مناسبي 
در رابطه با بورس و بازار س��رمايه داده ش��ده كه در 
اين زمينه بر توس��عه بورس كاال نيز تأكيد ش��ده 
است. بر اس��اس برنامه هاي وزارت صمت، عرضه 
محصوالت در بورس كاال بايد تقويت شود تا شاهد 
ايجاد ش��فافيت كامل در كل مبادالت باش��يم كه 
در اين زمينه اگر محصوالت كش��اورزي مختلف 
ازجمله گندم و چغندرقند نيز روي تابلو بورس كاال 
معامله شوند به نفع اقتصاد كشور و توليدكنندگان 

خواهد بود.
ياسر امامي، مديرعامل شركت گروه سرمايه گذاري 
مسكن مي گويد: اوراق س��لف موازي استاندارد با 
تعريف جديد مي تواند فروش متري مس��كن را در 
بستر بازار س��رمايه رقم زند؛ اين در حالي است كه 
پس از مطالعات قابل توجه انجام شده در اين حوزه و 
مذاكره جدي با وزارت راه و شهرسازي، بورس كاال و 
سازمان بورس و اوراق بهادار، تعريف اين اوراق انجام 
و مراحل كميته فقهي سپري و تاييدات الزم دريافت 
شده است. اكنون اميد نامه الزم براي استفاده از اين 
ابزار تهيه و اساسنامه مرتبط نيز تنظيم شده و منتظر 
تاييديه نهايي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، براي 
انتشار اين اوراق هستيم؛ اين در حالي است كه در 
شرايط اقتصادي و وضعيت كنوني درآمدهاي مردم، 
اين اوراق مي تواند باعث خانه دار ش��دن بسياري از 

خانوارهاي ايراني شود.
حسين سالح ورزي، نايب رييس اول اتاق بازرگاني 
صنايع معادن و كش��اورزي ايران با اشاره به اعالم 
اطالعيه دولت در حوزه اقتصاد تحت عنوان نقشه 
راه رونق توليد غيرتورمي گفت: در همين راس��تا 
بانك و ب��ورس نقش مهم��ي در تأمين مالي غير 
تورمي دارند. رش��د س��رمايه گذاري طي دو سال 
اخي��ر در وضعيتي قرار گرفت ك��ه خالص ارزش 
سرمايه گذاري منفي شده و به نوعي موجب شد در 
تله رشد پايين رشد اقتصادي قرار بگيريم بر اين 
اساس در هفته گذشته مانيفست دولت در حوزه 
اقتصاد تحت عنوان نقشه راه رونق توليد غيرتورمي 
هم اعالم شد. در همين راستا، بانك و بورس نقش 

مهمي در تأمين مالي غير تورمي دارند.
در ادامه ط��رح ويژه وزارت صمت ب��راي مديريت 
هوش��مند بازار و رفع دغدغه توليدكنندگان، روز 
چهارشنبه ۱0 آذرماه نيز معامله ۱0 هزار تن شمش 
بلوم شركت فوالد خوزس��تان در قالب يك قرارداد 
كش��ف پريميوم در بورس كاال به ثبت رس��يد. بر 
اساس آمارهاي معامالتي چهارش��نبه ۱0 آذرماه 
يك قرارداد ۱0 هزار تني كش��ف پريميوم شمش 
بلوم شركت فوالد خوزستان مورد معامله قرار گرفت. 
تاريخ معامله نهايي اين قرارداد، ۱۱ اسفندماه بوده 
و تاريخ تحويل تنها قرارداد كشف پريميوم محصول 
مذكور، ۱۱ فروردين ماه سال ۱40۱ اعالم شده است.

مصالحساختمانيدربورسكاال
پيشخريدميشود

خانه ملت| رس��تم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي 
با اش��اره به نشس��ت مش��ترك مجلس و دولت كه به 
مناس��بت روز مجلس در صحن علني مجلس برگزار 
شد، عنوان كرد: همگرايي دولت و مجلس بايد با تعامل 
و ارتباط بيشتري همراه باشد تا بتوانيم شرايط و اوضاع 
مسكن را سروسامان دهيم. اميدوارم با تعامالت دولت و 
مجلس شاهد بهبود شرايط بازار مسكن باشيم.وزير راه و 
شهرسازي ضمن ارزيابي مثبت خود از نشست مشترك 
مجلس و دول��ت، گفت: مجلس يازدهم گام بلند براي 
صاحب خانه شدن مردم با تصويب قانون جهش توليد و 
تأمين مسكن برداشت كه مي توان به مواردي همچون 
الزام دستگاه هاي اجرايي براي تأمين زمين براي ساخت 
مسكن، تصويب ساخت يك ميليون مسكن در سال، 
تخفيف 30 درصدي هزينه پروانه ساختماني در طرح 
حمايتي مسكن، فراهم كردن امكان پيش خريد مصالح 
ساختماني در بورس كاال، تشكيل صندوق ملي مسكن 
باهدف تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع 
مالي بخش مسكن و الزام ثبت معامالت دستگاه هاي 
دولتي و غيردولتي در سامانه امالك اشاره كرد.وي گفت: 
مجلس يازدهم گام بلند براي صاحب خانه شدن مردم 
با تصويب قانون جهش توليد و تأمين مسكن برداشت 
كه مي توان به مواردي همچون الزام دس��تگاه هاي 
اجراي��ي براي تأمين زمين براي س��اخت مس��كن، 
تصويب ساخت يك ميليون مسكن در سال، تخفيف 
30 درصدي هزينه پروانه ساختماني در طرح حمايتي 
مس��كن، فراهم ك��ردن ام��كان پيش خريد مصالح 
ساختماني در بورس كاال، تشكيل صندوق ملي مسكن 
باهدف تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع 
مالي بخش مسكن و الزام ثبت معامالت دستگاه هاي 

دولتي و غيردولتي در سامانه امالك اشاره كرد.

سهامدارانبورس
بايدحمايتشوند

محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي در 
مورد بورس گفت: كشورمان ظرفيت هاي بسيار بااليي 
در حوزه اقتصادي دارد. اين حرف ها اغراق آميز نيست.  
ده  ها ميليارد دالر ارزش مادي در منابع مختلف كشور 
وجود دارد كه به خاطر رويكردهاي اشتباه يا روش هايي 
كه سوداگري و دالل بازي را در كشور باب مي كند و ثروت 
متعلق  به مردم را در اختيار عده خاصي قرار مي دهد.وي 
بابيان اينكه امروز نيازمند تصميمات شجاعانه و دقيق 
در طرح و اجرا هستيم گفت: هدايت نقدينگي  به سمت 
بازار سرمايه يعني كساني  بايد وارد بوس شوند كه مازاد 
نيازش��ان را آنجا ببرند. ما مقصر هستيم چراكه مردم 
نيازهاي زندگي ش��ان را فروختند و وارد بازار سرمايه 
شدند. جمعيت سهام دار ما از چهار - پنج ميليون نفر ۱0 
برابر شد؛ يعني تعداد نفرات زياد با سرمايه هاي كم در 
كنار شركت هاي گردن كلفت.قاليباف گفت: اشخاص 
حقوقي حرفه اي هستند. مردم ما حرفه اي نبودند. بورس 
مكلف است از آنها حمايت كند. بورس محل ريسك 
دارد. بازار س��رمايه بازار ريسك اس��ت اما مردم ما با 
دعوت دولت آمدند. دولت گذشته بايد ريسك مردم را 
پوشش مي داد يعني آنها را بيمه مي كرد. چه بورس باال 
رود چه پايين بيايد، حقوقي ها سود مي كنند. سهام دار 
جزو وقتي بورس باال مي رود، مي خرد و وقتي بورس 

پايين مي آيد مي فروشد. ما وظيفه داريم.

تعللبورسهايجهاني
برايصعود

ايس�نا| وضعيت تورم نسبت به ماه هاي قبل نه تنها 
بهتر نشده كه حاال با اوج گيري قيمت انرژي و مسكن و 
همچنين نقدينگي موجود روزبه روز شرايط وخيم تري 
را تجربه مي كند. دن اسپايسر، تحليلگر بازار سرمايه 
در موسسه اي ان زد گفت: س��ه ماهه سوم سال داراي 
جنبه هاي مثبت و جنبه هاي منفي بود و ما شاهد بوديم 
شركت هاي بزرگ شاخص اس اند پي ۵00 يك رشد 
متوسط ۱3 درصدي را در درآمد خود به نسبت فصل 
قبل ثبت كردند. از طرف ديگر ريسك هاي موجود بر 
سر راه بازار ازجمله تورم و اخالل در زنجيره تأمين طي 
اين مدت نه تنها كمتر نشده اند بلكه بيشتر هم شده اند.

در وال استريت همه شاخص ها نزولي بودند؛ تا جايي 
كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح پايين تري 
از روز قبل خود بس��ته ش��دند. ش��اخص »داوجونز 
ايدانس��تريال اوريج« با ۱.34 درصد كاهش نس��بت 
به روز قبل و در س��طح 34 هزار و ۲۲.04 واحد بس��ته 
شد. شاخص »اس اند پي ۵00« با ۱.۱۸ درصد ريزش 
تا سطح 4۵۱3.04 واحدي پايين رفت و ديگر شاخص 
مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با ۱.۸3 
درصد كاهش در س��طح ۱۵ هزار و ۲۵4.0۵ واحدي 
بسته شد.در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتس��ي ۱00« بورس لندن ب��ا ۱.۵۵ درصد صعود 
نسبت به روز قبل و در س��طح ۷۱۶۸.۶۸ واحد بسته 
شد. شاخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در آلمان 
با افزايش ۲.۵۷ درصدي و ايستادن در سطح ۱۵ هزار و 
4۷۲.۶۷ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك 
40« بورس پاريس با پيشروي 0.۸۱ درصدي در سطح 
۶۸۸۱.۸۷ واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 
3۵« ۱.۷۸ درصد باال رفت و به ۸4۵۲.۶0 واحد رسيد.

در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش 0.۶۶ درصدي تا سطح ۲۷ هزار و 
۷۵0.۶۷ واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ 0.3۶ درصد پايين رفت و در سطح 
۲3 هزار و ۷44.۸۸ واحد بسته شد.در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« افزايش 0.۲3 درصدي را تجربه 
كرد و در سطح 4۸۵4.۷۹ واحد بسته شد. در استراليا 
شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲00« بورس سيدني 
با 0.۲ درصد ريزش و ايس��تادن در س��طح ۷۲3۷.0۱ 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي 

مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

»تعادل« روند بازار سهام را در هفته اي كه گذشت بررسي مي كند

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد

سردرگمي  بورس  با  عملكرد  مسووالن

عرضههاياوليهزياديدرصفداريم
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
درباره آغاز گمانه زني هاي سهامداران درباره بودجه 
سال آينده گفت: امسال هم اين گمانه زني ها در چند 
روز اخير توس��ط فعاالن بازار رصد شده و درنتيجه 
اثراتي روي معامالت سهام و قيمت هاي آن داشته 
است، اما واقعيت اين اس��ت كه گمانه زني ها دقيق 
نيس��ت و زمان زيادي تا تصويب بودجه در مجلس 
باقي مانده اس��ت. اعداد و ارقام بودجه اي بايد ابتدا 
در دول��ت و س��پس در مجل��س به ص��ورت دقيق 
كارشناس��ي و بررسي شود و درنهايت، در خصوص 

اين اعداد تصميم گيري خواهد شد.
وي ادامه داد: اعداد و ارقام مطرح ش��ده دقيق نيست 
و ب��ا قاطعيت ع��رض مي كنم كه ب��ا دولت و مجلس 
رايزن��ي كرده ايم تا تصميماتي ك��ه درنهايت گرفته 
خواهد شد، به نفع سرمايه گذاران و سهامداران باشد 
چراكه نوس��انات زياد در اين اع��داد و ارقام بودجه اي 
باعث مي شود وضعيت شركت ها متالطم شود.رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دولت نيز عزم و 
اراده جدي دارد كه تصميمات اتخاذشده درنهايت به 
نفع شركت ها باشد و در خصوص بعضي از ارقام بودجه 
مثل قيمت خوراك يا حقوق معادن بايد بگويم كه اين 
اع��داد به صورت فرمولي تعيين مي ش��وند و در طول 
زمان به واس��طه نوس��انات قيمت جهاني و آيتم هاي 
مختلف تغيير مي كند و طبيعتًا فروش شركت ها نيز 
متناسب با همين اعداد تغيير مي كند و لذا در سودآوري 
نهايي شركت ها اثر چنداني ندارد و بعضًا باعث افزايش 
س��ودآوري ش��ركت ها مي شود.عش��قي گفت: اين 
تحوالت را از نزديك رصد مي كنيم تا بتوانيم درنهايت 
تصميماتي اتخاذ كنيم كه كاماًل با سودآوري شركت ها 

هماهنگ باشد و ضرري به آنها نزند.

تصميماتبهنفعسهامدارانخواهدبود
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار افزود: بودجه 
در حال بررس��ي در دولت اس��ت و پس از دولت وارد 
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي شده 
و آنجا موردبررس��ي بيش��تر قرار مي گيرد و تصميم 
نهايي در خصوص اعداد و ارقام بودجه گرفته نشده، اما 
رايزني هايي با دولت داشته ايم و دولت نيز مصمم است 
با توجه به جمعيت ۶0 ميليوني س��هامداران بورس، 

تصميماتش حتمًا به سود سهامداران باشد.
اين مس��وول با اش��اره ب��ه اتفاق��ات اخير ناش��ي از 
قيمت گذاري دس��توري خودرو گفت: قيمت گذاري 
دس��توري در خيلي از صنايع حذف ش��ده و فقط در 

چند صنعت گرفتار اين موضوع هستيم، اما در دولت 
تصميمات خوبي گرفته شده و به اميد خدا در چند روز 
آينده اجرايي خواهد شد.وي در خصوص خودرو هم 
گفت: مشخصاً در خصوص نحوه اجراي آن ناهماهنگي 
پيش آمد كه مشكل هم اكنون حل شده و نحوه اجراي 
آن به نحوي است كه درنهايت هم مصرف كننده و هم 
س��هامداران س��ود خواهند برد و توليدكنندگان هم 
مي توانند نفسي بكش��ند و درنهايت به افزايش توليد 
منجر خواهد شد و تصميمات اتخاذشده به نفع بازار 
خواهد بود.رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
خصوص نرخ خوراك پتروشيمي نيز گفت: در اين 
زمينه نيز فرمول مش��خصي از چند س��ال گذشته 
وجود داش��ته كه تعيين نرخ خوراك بر اساس آن 
انجام مي شده و اين فرمول با افزايش قيمت جهاني 

و تغييرات قيمت هاي داخلي تغيير مي كند.

افزايشنرخخوراكپتروشيمي
ربطيبهسودآوريندارد

عشقي افزود: از ابتداي سال تا االن هم قيمت خوراك 
پتروشيمي ها افزايش طبيعي داشته است، اما درنهايت 
محصوالت آنها هم افزايش قيمت داشتند كه درنهايت 
آسيبي به سودآوري شركت ها نخورده است بنابراين 
در تعيين نرخ خوراك پتروشيمي ها تصميم جديدي 
گرفته نخواهد شد، اما در بحث سوخت پتروشيمي ها 
و فوالدي ها گمانه زني هاي��ي صورت گرفته كه چون 
جداول بودجه هنوز منتشرنش��ده پيگير هستيم كه 

اين تصميمات به سودآوري ش��ركت ها آسيبي وارد 
نكند و معتقديم هر چه فروش شركت ها افزايش يابد 
بهاي قيمت تمام شده هم افزايش مي يابد لذا نگراني 
بابت سودآوري ش��ركت ها براي امسال و حتي سال 
آينده نخواهيم داشت.رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: با اطمينان مي گويم كه روند سودآوري 
ش��ركت هاي تحت پوشش بورس تا پايان سال ادامه 
دارد و با توجه به رويكرد و تصميمات اخير دولت، اين 
روند در س��ال آينده هم ادامه خواهد داش��ت.مجيد 
عش��قي در ادامه مصاحبه افزود: گزارش هشت ماهه 
شركت هاي بورس��ي هم اكنون روي س��ايت كدال 
منتشرش��ده كه طبق آنها، تمام شركت ها وضعيت 
بسيار مناسبي دارند و حتي خيلي از شركت ها، ۱00 
درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل فروش داشته 
و س��ودآوري خوبي دارند و نس��بت P/E بازار بسيار 
كاهش يافته و عددها براي خريد بسيار جذاب هستند.

وي افزود: عاملي كه باعث ش��د بازار با كمبود خريدار 
مواجه ش��ود وجود ابهاماتي است كه مطرح مي شود، 
اما به سهامداران اطمينان مي دهيم روند سودآوري 
شركت ها تا پايان سال ادامه خواهد داشت و با توجه به 
رويكرد و تصميمات اخير دولت، اين روند سودآوري تا 

پايان سال آينده هم ادامه خواهد داشت.

ابهاماتسرمايهگذاريازبينميرود
عشقي گفت: س��هامدار حق دارد نگران باشد چراكه 
ابهام، اعتماد س��رمايه گذار را از بين مي برد، اما دولت 

در خصوص حمايت از اين بازار مصمم اس��ت و ما نيز 
مكاتبات متعددي با وزارتخانه هاي مختلف ذي ربط 
داش��ته ايم تا در خصوص سياس��ت گذاري هايي كه 
مي تواند روي بازار سرمايه اثر بگذارد، به نحوي عمل 
كنند كه اين بازار آسيب نبيند و سياست ها نيز شفاف 
باشد.وي افزود: در موضوع پااليشگاه ها نيز مكاتباتي 
داشته ايم تا صورتحس��اب هاي آنها شفاف و به موقع 
منتشر ش��ود و اين موضوع را از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيز پيگيري كرديم تا نگراني بابت سودآوري 

شركت ها تا پايان سال از بين برود.
به گفته رييس سازمان بورس، باوجود قطع برق در 
فصل تابس��تان گذش��ته، درآمد و فروش شركت ها 
نس��بت به سال گذش��ته افزايش داش��ته است.وي 
همچنين با اشاره به اينكه گمانه زني هايي در خصوص 
تأثير قطع گاز و ب��رق روي صنايع وجود دارد افزود: 
در اين زمينه بايد اثرات واقعي آن ديده شود چراكه 
باوجود مشكالتي كه براي برخي شركت ها به وجود 
آمد، وضعيت آنها مناسب است.رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار همچنين از عرضه اوليه هاي جذاب در 
آينده نزديك خبر داد كه درزمينه سهام شركت هاي 
استارتاپي، دانش بنيان و فناوري محور انجام مي شود 
و گفت: در خصوص پااليشگاه ها و صنايع مختلف نيز 
عرضه هاي اوليه زيادي در صف داريم كه متناس��ب 
با كش��ش بازار انجام خواهد شد چراكه ما معتقديم 
نبايد فشار مضاعفي به بازار بياوريم و به تناسب كشش 
بازار، عرضه هاي اوليه انجام خواهد شد. با رفع ابهامات 
موجود و جلب اطمينان سرمايه گذاران، بازار كشش 

بيشتري پيدا خواهد كرد.
عشقي همچنين در خصوص انتشار صورت هاي مالي 
بانك ها روي سايت كدال نيز گفت: كميته مشتركي 
با بانك مرك��زي در خصوص پيگيري مس��ائل بازار 
سرمايه داريم چراكه بخش زيادي از اين بازار، تحت 
تأثير سياست هاي بانك مركزي است و يكي از تدابير 
انديشيده ش��ده و يكي از مباحث اصلي اين كميته، 
شفاف سازي صورت هاي مالي بانك هاست.وي افزود: 
در موضوع تس��عير نرخ ارز دارايي هاي ارزي بانك ها، 
يكي از تصميمات جدي سازمان بورس اين بود كه با 
توجه به مسائلي كه اين امر در دو سال گذشته ايجاد 
كرده، اين نرخ اصالح شود و با رايزني هاي انجام شده به 
نقطه مشتركي رسيده ايم و فقط چند نكته كارشناسي 
وجود دارد كه در آينده نزديك حل خواهد شد تا نرخ 
تس��عير را اصالح كنيم كه اين ام��ر درنهايت به نفع 

شفافيت بانك ها و بازار سرمايه خواهد بود.



گروه راه و شهرسازي|
حذف مواد و تبصره هاي مربوط به تسهيالت و فاينانس 
حمل و نقل عمومي سه ش��نبه هفته گذشته انتقاد 
شديد رييس و اعضاي شوراي ش��هر تهران را در پي 
داشت، اما آن گونه كه محسن منصوري، استاندار تهران 
گفته اس��ت، دولت تصميم گرفته در بودجه ۱۴۰۱ 
رديف و اعتبار خاصي در راستاي كاهش آلودگي هوا 

در پايتخت پيش بيني كند.
مهدي چمران، رييس ش��وراي شهر تهران در جلسه 
اخير اين شورا اظهار كرده بود: مساله ترافيك و كمبود 
ناوگان حمل و نقل بايد حل شود، اما در وضعيتي كه 
براي بودجه س��ال آينده به وجود آمده، مي بينيم كه 
كوره راه سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه ناديده 
گرفته شده و تسهيالت و فاينانس ها براي خريد مترو و 
اتوبوس را حذف كرده و دست به دست آلودگي داده اند.

استاندار تهران اما پس از دو روز، در پايان جلسه شوراي 
اداري شهرس��تان ش��ميرانات در جمع خبرنگاران با 
اشاره به بحث آلودگي هوا در پايتخت تصريح كرد: اين 
مس��اله اي قديمي است و در سنوات گذشته نيز با اين 
معضل و مشكل روبرو بوده ايم و در هر زماني كه با بارش 
بارندگي مواجه شده ايم اين مشكل كاهش پيدا كرده 
است، اما براي رفع اين معضل بايد يك عزم ملي ايجاد 
شود. وي با اشاره به دغدغه رييس جمهور در خصوص 
آلودگي ه��وا تأكيد كرد: در اين زمينه بايد برنامه هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت در جهت رفع آلودگي هوا اجرا 
شود؛ به طوري كه در تمام دنيا از طريق علمي اين معضل 
را برطرف كرده اند. استاندار تهران همچنين با اشاره به 
محدوديت هاي در نظر گرفته شده براي فعاليت هاي 
كارخانجات صنعت��ي در روزهاي اخير گفت: ما قانون 
هواي پ��اك را داري��م و در اين قان��ون تكاليفي براي 
دستگاه هاي مختلف پيش بيني شده و اميدواريم تمام 
سازمان ها و دستگاه ها به تكاليف خود عمل كند. وي 
با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: بنا بر عنايت دولت قرار 
است در بودجه ۱۴۰۱ رديف و اعتبار خاصي در راستاي 

كاهش آلودگي هوا در پايتخت پيش بيني شود.

    لطمه به مجموعه قطارهاي شهري 
به گزارش »تعادل«، آن گونه كه اعضاي شوراي شهر 
تهران طي هفته هاي اخير اع��الم كرده اند، وضعيت 
ناوگان مترو و اتوبوس تهران به ش��دت ناگوار است به 
گونه اي كه از 6 هزار دس��تگاه اتوبوس پايتخت، تنها 
2 هزار دستگاه در چرخه خدمت رساني به شهروندان 
فعال هستند و مابقي به دليل فرسودگي و نبود يا كمبود 
قطعه از گردونه خدمت خارج ش��ده اند. اين در حالي 
است كه اتوبوسراني تهران در حالت ايده آل بايد 9 هزار 
دستگاه اتوبوس فعال داشته باش��د. در همين حال، 
فرسودگي دامن قطارهاي متروي تقريبا جوان تهران 
را نيز گرفته اس��ت. به گونه اي كه طي يكي دو هفته 
اخير، فعاليت دو تا از خطوط، سه بار متوقف شد و پس 

از تعميرات الزم دوباره خدمت رساني به شهروندان را 
از سر گرفت. در چنين شرايطي است كه حذف مواد 
مربوط به تعهدات دولت در تخصيص منابع الزم براي 
نوس��ازي و بهس��ازي ناوگان مترو و اتوبوس اهميت 
مي يابد.  در همين زمينه، علي امام، مديرعامل شركت 
مترو تهران درباره عواقب حذف رديف هاي اعتباري 
سال ۱۴۰۱ شهرداري ها از بودجه دولت براي متروي 
تهران گفت: در تبصره ها و رديف هاي بودجه س��االنه 
مواردي براي قطار ش��هري ها پيش بيني مي شود. از 
جمله اينكه براساس قانون حمايت از سامانه هاي ريلي 
دولت بايد تا ۵۰ درصد هزينه هاي س��اخت و تجهيز 
متروه��ا را پرداخت كند.  او ادامه داد: در بودجه دولت 
براي تكميل و تجهيز مترو تهران و پرند رديف بودجه 
ساالنه هرچند كمي داشتيم كه اگرچه مشاركت ۵۰ 
درصدي را پوشش نداده است اما بخشي از كار را گرفته 
است.  امام در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به سهمي كه در 

انتشار اوراق مشاركت در بودجه در نظر گرفته مي شود، 
اظهار كرد: اوراق مشاركت بخشي از هزينه هاي ساخت 
و توس��عه خطوط مترو را تامين مي كرد و در تبصره 
۵ بودجه كل كشور هرس��اله اين مطلب پيش بيني 
مي شود و كمك بزرگي به تهران و كالن شهرها است. 
مديرعامل مترو تهران با بيان اينكه دولت براساس اين 
تبصره متعهد بود ۵۰ درصد اصل سود را بپذيرد، افزود: 

هرچند اين مساله نيز كمتر محقق شده است. 
امام با بيان اينكه در تبصره ۳ بودجه پيش بيني شده 
است اگر ش��هرداري ها بخواهند از منابع خارجي و به 
واسطه فاينانس استفاده كنند دولت بايد ۵۰ درصد آن 
را پرداخت كند، اظهار كرد: اين مورد نيز كمتر محقق 
شده است.درباره بدهي ش��هرداري ها نيز در سنوات 
گذشته اين موضوع مطرح بود كه با بدهي دولت قابل 
تهاتر باشد و اين اقدام بدهي شهرداري ها را كم مي كرد. 
او با تاكيد بر اينكه اگر اين موارد حذف ش��ده باش��د 

لطمه اي اس��ت كه به ش��هرداري ها و قطارشهري ها 
وارد مي شود، افزود: انتظار شهرداري ها اين است كه 
در دولت سيزدهم به جاي اينكه بودجه كمتر شود يا 
حذف شود، كمك بيشتري به شهرداري ها شود چرا 
كه شهرداري ها دچار بحران هاي قابل توجه در تامين 
مالي، ساخت و توسعه زيرساخت ها هستند. در تهران 
در بهره ب��رداري و اورهال قطارها با مش��كالت جدي 
روبرو هستيم و با حذف اين رديف ها مشكالت مضاعف 
خواهد شد و اميدواريم اين اتفاق رخ ندهد.  امام ادامه 
داد: اين بحث تازه مطرح شده است و تاجايي كه مي دانم 
در هيات دولت بررس��ي نشده اس��ت، شهردار تهران 
در هيات دولت حضور دارند و اين مس��اله را پيگيري 

مي كنند تا به شهرداري ها آسيبي وارد نشود. 

    هر ۱۵ روز ۲۰۰ ميليارد تومان 
اوراق مشاركت 

مديرعامل ش��ركت مترو ته��ران درباه انتش��ار اوراق 
مشاركت سال 99 گفت: در دوره جديد مديريت شهري 
6۰۰ ميليارد تومان از پول اوراق مش��اركت آزادسازي 
ش��د و تقريبا ه��ر ۱۵ روز 2۰۰ ميليارد توم��ان اوراق 
مشاركت آزادسازي مي شود و در مترو استفاده مي شود. 
پيگير هستيم باقي مانده اوراق نيز آزادسازي شود تا به 
برنامه هاي افتتاح آسيبي وارد نشود.  امام درباره توسعه 
خط ده مترو تهران نيز گفت: پيگير هستيم تا سازمان 
برنامه و بودجه در بودجه س��ال آينده رديف بودجه اي 
مش��خص را براي خط ده پيش بيني كند. در بخشي از 
خط ده فعاليت هاي محدودي انجام مي شود اما چون 
منابع مالي الزم را نتوانستيم تامين كنيم، تا حدي كه 
مورد انتظار ما است اقدامات پيش نرفته است.  او در پاسخ 
به سوال ديگري درباره مناسب سازي ايستگاه هاي مترو 
براي معلوالن و گاليه افراد داراي معلوليت از نامناسب 
بودن اكثر ايستگاه هاي مترو اظهار كرد: بخشي از اين 
مساله مربوط به گذشته است چرا كه سال ها استانداردها 
به گونه اي بود كه معلوالن مد نظر قرار نمي گرفتند و از 
همين رو تعداد زيادي از ايستگاه ها فاقد رمپ معلوالن 
هستند. ايستگاه هاي قديمي آسانسور ندارند و در نتيجه 

شرايط مناسب آنها در خطوط وجود ندارد. 

    شبكه مترو براي افراد معلول مناسب نيست
امام ادامه داد: در دو سال اخير تالش شد اين اتفاق رخ 
ندهد و تردد معلوالن مورد توجه قرار گرفته و چنين 
مش��كلي نداريم. اينكه جامعه معلوالن مي گويند از 
ايس��تگاه هاي قديمي تر نمي توانيم استفاده كنيم 
حرف درستي است و درست شدن آن زمانبر است.  
مديرعامل مترو تهران گفت: حجم زياد ايستگاه هاي 
مترو در گذشته اين مش��خصات را نداشته و كليت 
ش��بكه مترو براي افراد معلول و كم توان مناس��ب 
نيست و زمان مي برد تا اين نقص برطرف شود. اما در 

افتتاح هاي جديد اين مشكل وجود ندارد.
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معاون وزير كشور: شهرداري ها 
به اعتبارات دولتي اميد نبندند

مه��دي جمالي ن��ژاد، مع��اون عمران و توس��عه 
امور ش��هري و روس��تايي وزير كش��ور با اشاره به 
پيگيري ه��اي مس��تمر براي افزاي��ش اختصاص 
كمك ها و مناب��ع دولتي به ش��هرداري ها، گفت: 
راهبرد اصلي وزارت كش��ور براي توسعه مديريت 
شهري و روستايي، برنامه ريزي بر مبناي ظرفيت ها 
و فرصت هاي موجود در شهرها و روستاها و كاهش 
ات��كا به منابع دولتي با مش��اركت م��ردم و بخش 
خصوصي است. به گزارش ايسنا، مهدي جمالي نژاد 
كه در نشست ش��هرداران استان خوزستان سخن 
مي گفت، تصريح كرد: با توجه به محدوديت هاي 
مالي دولت، ش��هرداري ها ب��راي افزايش خدمت 
رس��اني و اج��راي پروژه ه��اي ش��هري و تقويت 
زيرس��اخت ها به اعتبارات دولتي اميد نبندند و در 
كنار درآمدهاي��ي كه دارند و منابعي كه بايد توليد 
كنند از اعتبارات دولت هم استفاده نمايند. وي ادامه 
داد: در وضعيت كنوني كشور بايد به دنبال آن باشيم 
كه اتكاي اقتصاد كش��ور به نفت را كاهش دهيم و 
شهرداري به عنوان يك نهاد مستقل و غيردولتي 
بايد به خودش متكي باشد و با استفاده از ظرفيت 
موجود شهر را اداره كند. بايد اعتقاد داشته باشيم 
كه با ظرفيت و استفاده از توان خودمان مي توانيم 
زمينه ساز پيش��رفت و توسعه شويم و اين باور بايد 
در شهرداري ها و ش��وراها با جديت تقويت شود و 
وزارت كشور تالش مي كند در اين موارد همكاري 
و همراهي الزم با مديريت ش��هري را به عمل آورد.  
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
با بيان اينكه با پيگيري هاي مستمري كه در دولت 
و مجلس صورت گرفت، اليحه درآمدهاي پايدار 
ش��هرداري ها و دهياري ها در حال نهايي ش��دن 
است و همچنين سهم شهرداري ها و دهياري ها 
از اعتبارات ماليات ب��ر ارزش افزوده هم افزايش 
يافت، تصريح ك��رد: ش��هرداري ها بايد خودكفا 
باش��ند، لذا تهيه برنامه ها و طرح هاي مشخصي 
براي چگونگي رسيدن به خودكفايي شهرداري ها 
بر اساس ظرفيت ها و مزيت هاي نسبي و رقابتي 
و متناس��ب با موقعيت شهرها بايد در دستور كار 

مديريت شهري قرار گيرد.

تصويب اصالحيه طرح »تعارض 
منافع« به زودي در شوراي شهر

مهدي عباسي، عضو شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
طرح تعارض منافع در ش��وراي شهر تهران و بررسي 
اين طرح به زودي در صحن شورا، گفت: هيچ كسي 
امضاي خ��ود را در اين طرح پ��س نگرفته، بلكه جو 
عمومي شورا نشان مي دهد كه به زودي تعداد امضاها 
افزايش نيز مي يابد. عباس��ي در گفت وگو با ايسنا، با 
اش��اره به اينكه در جلسه روز يكشنبه هفته گذشته 
شوراي شهر طرحي با ۱2 امضا تقديم هيات رييسه 
شده است كه در آن خواسته ايم مصوبه تعارض منافع 
در شهرداري تهران اصالح شود، گفت: ما درخواست 
داريم كه در اين اصالحيه اعضاي شوراي شهر تهران 
نيز مشمول اين مصوبه شوند.  وي با تاكيد بر اينكه اين 
طرح، مستقل از حواشي اخير انتصابات در شهرداري 
تهران با رويكردي كامال منطقي تنظيم و ارايه شده 
اس��ت، افزود: همه اعضاي ش��ورا براي خدمت بدون 
چشم داش��ت به صحنه آمده ايم ام��ا نبايد حضور ما 
در مديريت ش��هري، بستري براي سوءاستفاده هاي 
احتمالي باشد. عباس��ي با بيان اينكه قرار گرفتن نام 
اعضاي شورا در ليست تعارض منافع، اين ابهامات را 
رفع مي كند، افزود: راه برگشتي از اين طرح نيست و 
ان شاءاهلل به زودي تصويب خواهد شد. وي در پاسخ به 
اين سوال كه گفته مي شود برخي از اعضا  امضاي خود 
را پس گرفتند، گفت: نه تنها هيچ كسي امضاي خود 
را پس نگرفته بلكه جو عمومي شورا نشان مي دهد كه 
به زودي تعداد امضاها افزايش نيز مي يابد. عباسي در 
پاسخ به اينكه چرا هيات رييسه رسيدگي به اين طرح 
را در دس��تور كار قرار نداده، افزود: تا آنجايي كه خبر 
دارم هيات رييس��ه به زودي اصالحيه طرح تعارض 
منافع را براي بررسي بيشتر به صحن مي آورد. وي با 
رد هرگونه البي و فشار با امضاكنندگان طرح براي پس 
گرفتن امضاهايشان گفت: البي با اعضا در مورد پس 
گرفتن امضاهايشان كذب است و چه بسا همه اعضا 

در اينكه اين اصالحيه انجام شود، اتفاق نظر دارند.

شوراي شهر به دنبال اصالح 
مصوبه »خانه باغ« است

مهدي پيرهادي، رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با تاكيد بر 
اينكه لغو مصوبه خانه باغ در شوراي ششم مطرح نيست، 
گفت: در شوراي ششم بحث اصالح مصوبه خانه باغ در 
دستور كار قرار گرفته اس��ت. پيرهادي در گفت وگو با 
ايسنا، در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال لغو مصوبه خانه 
باغ و بازگشت به مصوبه قبلي شورا در دوره هاي گذشته 
يعني برج باغ ها گفت: به هيچ عنوان بحث لغو مصوبه 
خانه باغ مطرح نيست، بلكه بحث اصالح اين مصوبه در 
دستور كار قرار گرفته اس��ت. وي افزود: در سطح شهر 
تهران باغ هايي گسسته و پيوسته وجود دارد كه داراي 
درختان انبوه است كه قطعاً تمام تالش شوراي اسالمي 
شهر تهران به خصوص كميس��يون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري حفظ، صيانت و پاسداشت اين 
نوع باغات است. در اين بين، باغاتي در سطح شهر تهران 
وجود دارد كه از لحاظ قوانين باالدس��تي مشمول 
تعريف باغ مي شوند، اما بعضًا در اين باغ ها حتي يك 
درخت هم وجود ندارد و فاقد ارزش اكولوژيك هستند. 
وي تاكيد كرد: ما در تالش هستيم كه مساله اين نوع 
باغات كه فاقد درخت هستند را با يك راهكار بينابيني 
مرتفع كنيم. يكي از اي��ن روش ها روش حق انتقال 
توسعه يا )TDR( است كه مي تواند راهكاري مناسب 

براي حل مشكل اين نوع زمين ها باشد.

ورود سامانه جديد بارشي
به كشور از دوشنبه

سازمان هواشناسي از بارش برف و باران در۱۴ استان و نيز 
ورود سامانه بارشي جديد به كشور از دوشنبه آينده خبر 
داد. به گزارش ايرنا و بر اساس تحليل نقشه هاي همديدي 
و آينده نگري س��ازمان هواشناسي، سازمان مزبور امروز 
در خراسان رضوي بارش پراكنده برف و باران و در برخي 
نقاط هرمزگان رگبار، وزش باد شديد موقتي و رعدوبرق 
پيش بيني كرده است. البته در بيشتر مناطق كشور جوي 
آرام حاكم خواهد بود كه در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت 
موجب افزايش غلظت آالينده ها خواهد ش��د. بر اساس 
اعالم سازمان هواشناسي، دوشنبه ۱۵ آذر، با ورود سامانه 
بارشي جديد به كشور در مناطق غربي، مركزي، برخي 
مناطق اس��تان هاي واقع در شمال غرب و جنوب غرب، 
 اس��تان هاي واقع در دامنه هاي ش��مالي و جنوبي البرز 
مركزي ب��ارش برف و باران پيش بيني مي ش��ود. تداوم 
فعاليت سامانه بارشي، بارش باران، وزش باد شديد موقت، 
در برخي نقاط رعدوبرق، در مناطق سردسير و كوهستاني 
بارش برف و مه آلودگي همراه با كاهش ديد و كاهش دما به 
ويژه در نواحي شرق و شمال شرق كشور را در پي خواهد 
داشت. اثر مخاطره نيز احتمال آبگرفتگي معابر عمومي، 
احتمال باال آمدن سطح آب رودخانه ها و مسيل ها، احتمال 
برخورد صاعقه، كاهش ديد و لغزندگي جاده ها، احتمال 
كوالك برف در گردنه هاي كوهستاني و احتمال تاخير 
در پروازها خواهد بود. سازمان هواشناسي به هموطنان 
توصيه كرده است تا از هرگونه رفت وآمد غيرضرور به ويژه 
در مسيرهاي بين شهري، فعاليت هاي كوهنوردي و عبور 

از حاشيه رودخانه ها و مسيل ها پرهيز و احتياط كنند.

تكذيب احتمال خداحافظي 
رستم قاسمي از دولت

وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد: انتشار اخبار كذب كنار 
رفتن وزير راه و شهرس��ازي، انگيزه كاركنان و مديران 
وزارتخانه براي تحقق ساخت ۴ ميليون مسكن و ديگر 
اقدامات كالن در اين حوزه را نمي كاهد. به گزارش مهر، 
به دنبال انتشار مطلبي با مضمون تغيير در كابينه رييسي 
كه به موضوع كنار رفتن رستم قاس��مي از وزارت راه و 
شهرسازي پرداخته است، روابط عمومي اين وزارتخانه 
آن را كذب دانسته و اعالم كرده كه انتشار اين مطالب، 
انگيزه كاركنان و مديران وزارتخانه براي تحقق ساخت 
چهار ميليون مسكن و ديگر اقدامات كالن در اين حوزه 
را نمي كاهد. وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد: وزارت راه 
و شهرسازي در حال حاضر با مديريت مهندس رستم 
قاسمي با توان مضاعف براي ارايه خدمت به ملت شريف 
ايران درحوزه مسكن و حمل ونقل همچنان فعال است 
و انتش��ار اينگونه اخبار كذب انگيزه كاركنان و مديران 
اي��ن وزارتخانه را براي تحقق س��اخت چهار ميليون و 
ديگر اقدامات كالن در اي��ن حوزه نمي كاهد. به اطالع 
ملت شريف ايران اسالمي و مخاطبان گرامي مي رساند 
عملكرد سه ماهه اخير وزارت راه و شهرسازي در تمام 
زير بخش ها به طور كامل در پايگاه خبري اين وزارتخانه 
منتشر شده است كه گوياي آغاز فعاليت و شروع جهشي 
در ارايه خدمات اين وزارتخانه خواهد بود. استناد يك 
خبرگزاري رسمي به يك كانال تلگرامي براي انتشار 
خبر با تيتر نادرست »اولين تغيير در كابينه رييسي« 
به دور از حرفه گرايي است و اميد مي رود به جاي انتشار 
اينگونه موارد موهوم به ترميم سرمايه هاي اجتماعي 
از دست رفته و كسب اعتماد عمومي همت گمارده 
شود. به اطالع مخاطبان و شهروندان گرامي مي رساند 
پايگاه اطالع رساني وزارت راه و شهرسازي مرجع انتشار 
اخبار مستند و رسمي اين وزارتخانه است و اطالعات 
اين وزارتخانه در مورد جزييات اقدامات و فعاليت ها از 

طريق اين پايگاه روزانه منتشر مي شود.

كارنامه خيرين در مسكن سازي
فرهاد خاكي پور، مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز با 
اشاره به ساخت بيش از ۱۴ هزار مسكن براي خانواده هاي 
داراي 2 معلول گفت: از اين تعداد تاكنون ۱۱ هزار و 2۰۰ 
واحد به بهره برداري رسيده است. به گزارش مهر، خاكي 
پور ضمن بازديد از پروژه س��اخت واحدهاي مسكوني 
شهر ش��يبان در جمع خبرنگاران بيان كرد: در راستاي 
تأمين مسكن خانواده هاي داراي دو معلول تفاهم نامه اي 
پنج جانبه توسط وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن، 
بنياد مستضعفان، سازمان بهزيس��تي و ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام منعقد شده است. مديرعامل انجمن 
خيرين مسكن ساز و مدير حساب ۱۰۰ امام خميني )ره ( 
بنياد مسكن كش��ور افزود: در اين راستا اقداماتي انجام 
شده به گونه اي كه ساخت مسكن خانواده هاي داراي دو 
معلول در حوزه شهري و روستايي ۱۴ هزار و ۳22 واحد 
در دستور كار قرار گرفت. وي با اشاره به اينكه از اين تعداد 
تاكنون ۱۱ هزار و 2۰۰ واحد به بهره برداري و به متقاضيان 
تحويل داده ش��ده اس��ت، عنوان كرد: ساير واحدها نيز 
به شرط تأمين منابع تا پايان سال جاري تحويل داده شوند.

در حالي كه تسهيالت و فاينانس حمل و نقل عمومي از بودجه 1401حذف شده اند، استاندار تهران خبر داد

بودجه ويژه براي آلودگي  هوا

كارشناسان روش ايجاد صندوق هاي پروژه بورسي را موثرتر و كم هزينه مي دانند 

نفت ميادين مشترك »منبع تهاتر« با ريل
در حال��ي وزارت راه و شهرس��ازي به دنبال توس��عه 
زيربناه��اي حم��ل و نق��ل ريل��ي از مح��ل تهات��ر 
سرمايه گذاران با نفت است كه كارشناسان روش هايي 
چون ايجاد صندوق هاي پروژه بورسي را موثرتر و كم 
هزينه مي دانند. به گزارش مهر، محمد مهدي مفتح 
س��خنگوي كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس اخيراً از بررس��ي طرحي در اين كميس��يون 
مبني بر اجراي پروژه هاي ريلي با تهاتر نفت در جلسه 
اين كميسيون خبر داده كه بر اساس آن دولت مي تواند 
از طريق ش��ركت هاي تابعه وزارت نفت روزانه تا يك 
ميليون بشكه نفت خام به پيمانكاران تحويل دهد. وي 
افزود: اين موضوع به اين معني است كه پيمانكاران به 
ازاي فعاليت هاي عمراني خود، به جاي منابع مالي، نفت 

خام دريافت كنند و آن را در بازار به فروش برسانند. 
تهات��ر نفت ب��ا هزينه ه��اي پروژه ه��اي عمراني كه 
پيمانكاران پرداخت مي كنند، در دولت قبل هم مطرح 
شده بود، اما روش ها و نحوه تسويه بدهي هاي دولت به 
پيمانكاران از محل تهاتر نفت متفاوت بود و قرار است 
روش هاي جديدي در دولت سيزدهم براي تهاتر نفت 

با توسعه زيرساخت ها در پيش گرفته شود.

    سهم ۱۴.۵ درصدي شركت نفت
 به پيمانكاران مي رسد؟

گفته مي شود يكي از جدي ترين پيشنهادات اين است 
كه ۱۴.۵ درصد سهم ش��ركت نفت يا سهم صندوق 
توس��عه ملي از طرق ديگر فروش نفت تأمين شود تا 
دولت بتواند نفت خ��ام الزم را در اختيار پيمانكاران 
قرار دهد. اما هنوز اين پيش��نهادات رنگ اجرا به خود 
نديده اند و هنوز س��ازوكار مناسبي براي تهاتر نفت با 
پروژه هاي عمراني زيرساختي خصوصاً طرح هاي ريلي 

تدوين نشده است. 
در ح��ال حاضر به دليل كم ش��دن مناب��ع درآمدي 
دولت، به نظر مي رسد اعطاي اوراق خزانه اسالمي به 
پيمانكاران به دليل افزايش بدهي هاي دولت به بخش 
خصوصي به ويژه پيمانكاران، ديگر راه حل مناس��بي 

براي تسويه بدهي هاي دولت نيست.

    ماهي ۱۰ هزار ميليارد تومان 
اصل و سود اوراق 

سيد مس��عود ميركاظمي رييس س��ازمان برنامه و 
بودج��ه اخيراً خب��ر داده بود كه دولت س��يزدهم در 

حال بازپرداخت ماهانه ۱۰ هزار ميليارد تومان اصل و 
سود اوراق سررسيد بدهي دولت گذشته است. گفته 
مي شود بخشي از اين بدهي ها به اوراق خزانه اسالمي 
است كه در دولت گذشته به جاي مطالبات پيمانكاران 
به آنها پرداخت شده بود. در اين حال، يكي از مشاوران 
وزير راه و شهرسازي به مهر از تهاتر نفت با پيمانكاران 
چيني براي توسعه زيربناهاي حمل و نقلي خصوصًا 
طرح هاي ريلي خبر داده بود. وي افزود: قرار بر اين است 
كه در ازاي اجراي طرح هاي زيرس��اختي ريلي داراي 
اهميت باال از جمله راه آهن سريع السير قم-اصفهان، 
راه آهن برقي تهران-مشهد، راه آهن اصفهان-بندر امام 
خميني)ره( و راه آهن برقي گرمسار-اينچه برون، صرفًا 
از محل ميادين مشترك نفتي ايران با ساير همسايگان، 

نفت در اختيار پيمانكاران غير ايراني قرار دهيم.

    دستور انتقال پروژه هاي عمراني 
از شركت ساخت به راه آهن

اخيراً رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي طي نامه اي 
به س��يد ميعاد صالحي معاون وزير راه و مديرعامل 
ش��ركت راه آهن جمهوري اس��المي ايران دستور 
انتقال پروژه هاي عمراني ريلي از ش��ركت ساخت 
و توس��عه زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت 
راه آهن را صادر كرده است كه با واكنش نه چندان 
مثبت برخي كارشناس��ان و حتي مش��اور عمراني 
وزير راه و شهرس��ازي مواجه ش��ده اس��ت. برخي 
كارشناس��ان احتمال مي دهند اين موضوع زمينه 
اجراي پروژه هاي ريلي از محل تهاتر نفت را فراهم 
آورد؛ اتفاق��ي كه پيش از اين ه��م در زمان وزارت 
عباس آخوندي اتفاق افتاده بود ولي به زعم برخي 
كارشناسان، با شكست روبرو شده و مجدداً در زمان 
وزارت محمد اسالمي در راه و شهرسازي، پروژه هاي 
عمراني ريلي از شركت راه آهن به شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل ريلي عودت داده شد.

     بخش خصوصي
 رغبتي به سرمايه گذاري ندارد

ايده تهاتر نفت ب��ا ريل در حالي دوب��اره جان گرفته 
اس��ت كه برخي اعتبارات و رديف هاي بودجه اي در 
سال هاي اخير محقق نش��ده اند. ماده ۱2 قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير در خصوص بازگشت سرمايه 
س��رمايه گذاران در بخش هاي مختلف صنعت ريلي 

اعم از زيرس��اخت و ناوگان از مح��ل صرفه جويي در 
مصرف س��وخت، سال هاس��ت كه از س��وي شركت 
راه آهن به شدت پيگيري مي شود، اما به دليل اجراي 
ناقص آن از سوي دستگاه هاي متولي از جمله شركت 
بهينه س��ازي مصرف سوخت، سبب ش��ده تا بخش 
خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در اين زمينه نداشته 
باشد. چرا كه به سختي مي تواند اعتباراتي كه در حوزه 
ريلي سرمايه گذاري كرده را بر اساس قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير، به دست بياورد. همچنين محقق 
شدن بند الف تبصره ۱۸ قوانين بودجه سنواتي نيز در 
سال هاي اخير كه عمدتًا به اختصاص بخش هايي از 
تسهيالت بانكي به بخش حمل و نقل ريلي اختصاص 

دارد، همواره با موانع زيادي روبرو بوده است.

    صندوق هاي پروژه بورسي
 بهترين گزينه اند

در حالي كه در سال هاي اخير مقامات ارشد وزارت راه 
و شهرسازي از راه اندازي صندوق هاي پروژه بورسي 
براي تأمين مالي پروژه ه��اي ريلي از جمله راه آهن 
بيرجند-يونس��ي )به عنوان قطع��ه اثرگذار راه آهن 
چابهار-سرخس( كه در توسعه ترانزيت از كشورمان 
نقش برجسته اي دارد، خبر داده اند، اما تاكنون اين 

صندوق ها راه اندازي نش��ده و به ج��ز يك صندوق 
كوچك براي تأمين مالي قطعه گرمسار-سمنان از 
آزادراه حرم تا حرم كه در سال گذشته در بازار سرمايه 
تش��كيل و بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان تأمين مالي 
كرد، هيچ صندوق پروژه ديگري در حوزه پروژه هاي 
عمراني از جمله طرح هاي ريلي تأسيس نشده است. 
در همين حال، نوراهلل بيرانوند معاون اقتصاد حمل و 
نقل شركت راه آهن درباره علت اجرايي نشدن قوانين 
حمايتي از صنعت ريلي گفت: مس��تمرا اجراي اين 
قوانين را پيگيري مي كنيم كه برخي از آنها عملياتي 
مي شوند، بخشي هم تا حدودي اجرايي شده و بخش 

ديگر هم اصاًل اجرا نمي شوند. 
وي افزود: در ح��ال تدوين اليح��ه بودجه ۱۴۰۱ 
هستيم و برنامه دقيقي براي آن داريم؛ به وزارت راه 
و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه پيشنهادهاي 
خود را ارايه داده ايم؛ بر اين اساس در اليحه بودجه 
۱۴۰۱ چند بند در خصوص توس��عه صنعت ريلي 
پيش��نهاد داده ايم كه اميدواريم هم در دولت و هم 
در مجلس تصويب شود. بيرانوند درباره اجراي ماده 
۱2 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اظهار كرد: با 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت تفاهم نامه اي 

داشته ايم كه فعاًل در حال اجراست.

س�رانجام هواي تهران پس از چن�د روز متوالي 
آلودگي، در پي باران شبانگاهي، روز جمعه هواي 
س�المي را تجربه ك�رد. اما آنگونه ك�ه اداره كل 
هواشناسي استان تهران پيش بيني كرده است، 
آلودگي هوا از امشب ۱۳ آذرماه بازخواهد گشت. 
اين اداره كل با صدور اطالعيه اي و اعالم هشدار 
زردرنگ آورده است: پايداري هوا و سكون نسبي 
جو از ش�نبه ش�ب )۱۳ آذرماه( تا ظهر دوشنبه 
)۱5 آذرماه( موجب انباش�ت آالينده هاي جوي 
به ويژه ذرات معلق كمتر از ۲.5 ميكرون و كاهش 
كيفيت هوا در نواحي پرتردد و صنعتي اس�تان 

تهران مي شود.
در پي حاكميت اين شرايط جوي افزايش شاخص 

آلودگي هاي جوي و كاه�ش كيفيت هوا در حد 
ناسالم براي گروه هاي حساس و در صورت عدم 
مهار منابع آالينده ثابت و متحرك، گاهي كاهش 
كيفيت هوا در حد ناسالم براي تمام گروه ها به ويژه 

در مناطق صنعتي و پرتردد دور از انتظار نيست.
به گزارش ايس�نا، اداره كل هواشناس�ي استان 
تهران نس�بت به مديريت بهينه در اس�تفاده 
از س�وخت و زمان فعالي�ت واحدهاي صنعتي، 
اجتناب از حضور در فض�اي باز براي افراد داراي 
سابقه بيماري هاي قلبي و ريوي، اجتناب از رفت 
و آمدهاي غيرضروري به نواحي پرتردد براي افراد 
سالمند و خردسال و اجتناب از فعاليت فيزيكي 
طوالني مدت و ورزش در فضاي باز توصيه مي كند.

بازگشت »آلودگي هوا« به تهران از امشب
روي خط خبر

۱۴۰۰۱۱۴۴۱۰۰ ورای ش�ماره   ۱۸۰۰۰ براب�ر کالس�ه پرون�ده ش�ماره ۱۸۳ 
۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۸۰۱۳۰۹۳هي�ات موضوع قانون تعيين تکلي�ف وضعيت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم مونا شايگان فر به شماره شناسنامه ۰۰۱۳۱۲۶۰۶۷ به 
کدملی ۰۰۱۳۱۲۶۰۶۷ صادره از تهران فرزند محمد جواد در ششدانگ عرصه و اعيان يک 
 قطعه زمين مشتمل بربنای احدائی )کاربری باغ ( به مساحت چهارصد و بيست و پنج صدم
 متر مربع )۴۲5( مترمربع قسمتی از پالک ۲۳ فرعی از ۳۶۹ اصلی واقع در قريه نارنج 
بند بن بخش حوزه ثبت عباس آباد از محدوده مالکيت رسمی ومشاعی متقاضيه وخانم 
ها سميه ومينا وسمانه شهرت همگی شايگان فرمحرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت ۶۰روز اعتراض ودادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۲۲۲۹۰۱
تاريخ انتشارا ول: ۱۴۰۰/۸/۲۹ تاريخ انتشار دوم:  ۱۴۰۰/۹/۱۳

آگهی موضوع ۳ قانون وماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهيم حسين زاده - سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

اداره امالك ش�هرداري مالك مقدار ۴۷۹۰۶ س�هم مع�ادل 5/۸۷ دانگ از 
شش�دانگ پالك ۱۰۴۷ فرعي مجزي شده از ۱۷ فرعي از ۹۳ – اصلي بخش 
يك حومه كرمانشاه طي مشروحه وارده بش�ماره 55۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 
خواستار افراز س�هم خود از پالك فوق شده است و با توجه به اينكه آدرس 
اعالمي شهرداري از شركا در سند انتقال قطعي غيرمنقول شماره ۴۶۸۲۹ 
مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۱ مي باشد به وسيله اين آگي به اطالع كليه مالكين مشاعي 
و اشخاص حقيقي و حقوقي و وكالي قانوني و قائم مقام قانوني آنها در پالك 
مذكور مي رساند كه عمليات افراز راس ساعت ۱۱ صبح در محل ملك انجام 
مي شود. بديهي است عدم حضور مالكين مشاعي و وكيل قانوني آنها مانع 

عمليات افراز نمي باشد.
تاريخ انتشار آگهي: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

تاريخ افراز: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

 آگهي دعوت به افراز پالك ثبتي ۱۰۴7 فرعي
 مجزي شده از 9۳- اصلي بخش يك حومه كرمانشاه

محمد عباسي- مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك



رومينگ بين الملل براي زماني اس��ت كه افراد قصد 
مسافرت به كش��ورهاي خارجي را داش��ته باشند و 
بخواهند به جاي استفاده از سيم كارت كشور مقصد، از 
سيم كارت هاي ايراني استفاده كنند. رومينگ بين الملل 
به صورت پيش فرض براي تمام سيم كارت هاي دايمي و 
اعتباري فعال است. در رومينگ بين الملل فعال شدن 
سيم كارت، بدون برقراري تماس يا استفاده از اينترنت 
براي مش��ترك هزينه اي ندارد. با وجود اين، به گفته 
مديركل دفتر نظارت بر خدم��ات ارتباطي و فناوري 
اطالعات رگوالتوري، مشتركان مي توانند با استفاده از 
كدهاي دستوري )USSD( يا مراجعه به نرم افزارهاي 
اپراتور خود، رومينگ بين المللي را براي س��يم كارت 

خود غيرفعال كنند.
اگر يك اپراتور خدمات ش��بكه خ��ود را در اختيار 
مش��تركان اپراتوره��اي ديگ��ر قرار ده��د، به اين 
حالت رومينگ گفته مي ش��ود. در اين حالت وقتي 
مش��تركان تلفن همراه از مح��دوده خدمات دهي 
شبكه اپراتور خودش��ان خارج مي شوند به صورت 
خ��ودكار امكان برق��راري تم��اس و دريافت ديگر 
خدمات تلفن همراه را از طريق شبكه ساير اپراتورها 
درياف��ت مي كنند. رومينگ ملي نخس��تين بار در 
خردادم��اه ۱۳۹۳ بي��ن اپراتورها برقرار ش��د و از 
س��ال ۱۳۹۷، بين هر س��ه اپراتور تلفن همراه و دو 
اپراتور روس��تايي به صورت فراگير به اجرا درآمد. 
در مقابل رومينگ بين الملل براي زماني اس��ت كه 
افراد قصد مسافرت به كشورهاي خارجي را داشته 
باش��ند و بخواهند به جاي اس��تفاده از سيم كارت 
كش��ور مقصد، از س��يم كارت هاي ايراني استفاده 
كنند كه در آن صورت، تعرفه هاي رومينگ برايش 
محاسبه مي شود. با توجه به اينكه براي استفاده از 
خدمات رومينگ، الزم است اين امكان از قبل روي 
س��يم كارت آنها فعال باش��د، اپراتور با فعال سازي 
اس��تفاده از خدمات رومينگ براي هم مش��تركان 
خود، اين امكان را فراهم كرده است تا پس از خروج 
مشترك از كش��ور و عدم دسترسي به اپراتور مبدأ، 
اس��تفاده از خدم��ات رومينگ امكان پذير باش��د. 
همچني��ن برخالف تص��ور، در رومينگ بين الملل 
فعال ش��دن س��يم كارت، بدون برقراري تماس يا 
استفاده از اينترنت براي مشترك هزينه اي ندارد و با 
فعال بودن خدمات رومينگ بين الملل و عدم خروج 
از كشور، هم نياز نيس��ت مشترك هزينه بيشتري 

مطابق با تعرفه هاي رومينگ براي تماس بپردازد.

    رومينگ ملي 
هزينه اي براي مشتركان  ندارد

سيد محمد امامي، مديركل دفتر نظارت بر خدمات 
ارتباط��ي و فن��اوري اطالعات رگوالت��وري، گفت: 
براساس مصوبه ۱-۱۸۳ كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات، اپراتورها ملزم هس��تند در صورت داشتن 
ش��بكه، خدمات خود را در اختي��ار اپراتور متقاضي 
ق��رار دهند. ب��ر همين اس��اس، در ح��ال حاضر در 
بسياري از روستاها، جاده ها و برخي شهرهاي كشور 
خدم��ت رومينگ فعال اس��ت اما چون مش��تركان 
خدمات موردني��از خود را بدون تغيير تعرفه دريافت 
مي كنند، متوجه فعال س��ازي آن نمي شوند. وي در 
توضيح رومينگ ملي عنوان كرد: در بحث رومينگ 
ملي، هنگامي كه مش��ترك يك اپرات��ور از محدوده 
پوشش دهي ش��بكه اپراتور خود خارج مي شود، يك 
اپراتور ديگر داراي پوشش، خدمات شبكه خود را در 
اختيار مشترك اپراتور ميهمان قرار مي دهد. در اين 
نوع رومينگ دو اپراتور ميهمان و ميزبان، اپراتورهاي 
ايراني هستند. با اين اقدام عالوه بر سرعت بخشيدن به 
توسعه و ارتقاي كيفي خدمات تلفن همراه، مي توانيم 
در منابع شبكه و سرمايه گذاري صرفه جويي و منابع 
ملي را بهتر مديريت كرده و پوش��ش بيشتري ايجاد 
كنيم كه همين موضوع رضايت مشتركان در كشور 
را افزايش مي دهد. مديركل دفتر نظارت بر خدمات 

ارتباطي و فناوري اطالع��ات رگوالتوري اعالم كرد: 
كيفيت خدمات دريافتي در سرويس رومينگ ملي 
براي مشتركان ميهمان مشابه كيفيت خدماتي است 
كه مش��تركان اپراتور ميزب��ان دريافت مي كنند، اما 
تعرفه خدمات براساس تعرفه اپراتور ميهمان محاسبه 

مي شود و براي مشترك هزينه اضافي ندارد.

     رومينگ بين الملل براي چه زماني است؟
امامي درباره اس��تفاده از رومين��گ بين الملل، بيان 
كرد: رومين��گ بين الملل نيز براي زماني اس��ت كه 
مش��ترك از كش��ور خارج مي ش��ود و مي خواهد در 
كشور مقصد از خدمات استفاده كند. تعرفه هاي اين 
رومينگ بيش��تر از تعرفه خدمات اپراتورهاي ايراني 
اس��ت و براي تماس هاي دريافتي و ارسالي محاسبه 
مي ش��ود، چون در اين نوع رومينگ مشترك ايراني 
از خدمات اپراتورهاي خارجي اس��تفاده مي كند. وي 
با اشاره به اينكه مشتركان مي توانند تعرفه رومينگ 
بين الملل را روي س��ايت اپراتور خود مشاهده كنند، 
گف��ت: اپراتورهاي اي��ران با اپراتورهاي كش��ورهاي 
ديگ��ر قرارداد رومينگ منعقد ك��رده و اجازه داده اند 
مشترك از خدمات اپراتور كشور مقصد استفاده كند. 
مديركل دفتر نظارت بر خدم��ات ارتباطي و فناوري 
اطالعات رگوالتوري رومينگ ناخواس��ته در مناطق 
مرزي را يك موضوع مهم دانست و عنوان كرد: به دليل 

مجاورت جمعيتي ايران با كشورهاي همسايه، شاهد 
تداخالت فركانس��ي مرزي در اين نواحي هس��تيم؛ 
چون سيگنال ها راديويي بوده و به راحتي از مرزهاي 
جغرافيايي عبور مي كند، اين موضوع باعث رومينگ 
ناخواسته مي شود و در مواردي هزينه  هاي سنگيني 

براي مشتركان مناطق مرزي به همراه دارد.

     رومينگ بين الملل
 به صورت پيش فرض فعال است

امامي با اش��اره به اينكه رومينگ بين الملل به صورت 
پيش فرض براي تمام سيم كارت هاي دايمي و اعتباري 
فعال است، افزود: براي جلوگيري از رومينگ ناخواسته، 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از اپراتورها 
خواسته است شبكه خود را به گونه اي تنظيم كنند كه تا 
جاي ممكن جلوي رومينگ ناخواسته گرفته شود. وي 
درباره ساير اقدامات رگوالتوري براي رفع اين مشكل 
گفت: رگوالتوري پوشش مناطق مرزي را تقويت كرده 
و با برخي از كشورهاي همسايه نيز تفاهم نامه هايي را 

به منظور رفع تداخالت فركانسي منعقد كرده است.
عالوه بر اين، اپراتورها ملزم شده اند كه به مشتركان 
خود اطالع رس��اني هاي الزم را انجام دهند. اپراتورها 
نيز براي جلوگيري از رومينگ ناخواسته در مناطق 
مرزي، اطالع رس��اني هايي را از طريق ارسال پيامك 
به مشترك انجام مي دهند و تنظيمات شبكه خود را 
به گونه اي انجام داده اند كه تا جاي ممكن از رومينگ 
ناخواسته مش��ترك روي شبكه اپراتورهاي خارجي 
جلوگيري ش��ود. مديركل دفتر نظ��ارت بر خدمات 
ارتباط��ي و فن��اوري اطالعات رگوالتوري با اش��اره 
به اينكه مشتركان مي توانند با اس��تفاده از كدهاي 
دستوري )USSD( يا مراجعه به نرم افزارهاي اپراتور 
)مانند همراه من، ايرانسل من و رايتل من( رومينگ 
بين المللي را براي س��يم كارت خود غيرفعال كنند، 
افزود: مشتركاني كه در مناطق مرزي زندگي مي كنند 
بايد به اطالع رساني هايي كه اپراتورها انجام مي دهند، 
توجه كرده و براي جلوگي��ري از هزينه هاي اضافي، 
رومينگ بين الملل را براي سيم كارت خود غيرفعال 
كنند. امامي موض��وع WANGIRI را متفاوت از 
رومينگ بين الملل دانس��ت و گفت: اگر مشتركان 
روي گوشي موبايل خود تماس ازدست رفته با پيش 
شماره كشورهاي خارجي داشتند، بهتر است با آن 
شماره تماس��ي برقرار نكنند، چون به احتمال زياد 

با اين كار متحمل هزينه هاي سنگيني مي شوند.
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متا به ممنوعيت تبليغات رمزارزها 
در پلتفرم خود پايان مي دهد

متا )فيس بوك سابق(، با اش��اره به بلوغ بازار و اقدامات 
نظارتي، سياس��ت جديدي را براي تبليغات رمزارز در 
پلتفرم اعالم كرده كه به موجب آن به ممنوعيت تبليغات 
رمزارزه��ا در پلتفرم خ��ود پايان مي ده��د. به گزارش 
ديجياتو، متا س��رانجام با گسترش مجوزهاي نظارتي 
مورد قبول خود كه اكنون تعداد آنها به عدد ۲۷ مي رسد، 
به ممنوعيت تبليغات رمزارزهاي خود پايان مي دهد. در 
پستي تحت عنوان »گسترش صالحيت براي اجراي 
تبليغات درباره رمزرارزها« اين شركت توضيح مي دهد 
كه افزايش بلوغ بازار و اقدام��ات نظارت آنها را متقاعد 
كرده تا موضع خود را درباره تبليغات رمزارز تغيير دهند. 
جامعه رمزرارزها مطمئنا به دليل اقدامات متا به عنوان 
يك شركت رسانه اجتماعي و حمالت مرتبط با رمزارز، 
با اين ش��ركت مش��كالتي دارد. با اين حال، برداشتن 
ممنوعيت هاي تبليغات رمزارز مي تواند باعث خوشحالي 
عده اي افراد شود، زيرا منجر به افزايش حضور عموم در اين 
بازار مي شود. از طرفي ديگر اين امر مي تواند باعث افزايش 
ميزان كالهبرداري از افراد ناآگاه شود. با اين وجود انتظار 
مي رود نظارت بيشتر غول هاي فناوري و تنظيم كننده ها 
خطرات مربوط به اين زمين��ه را كاهش دهد. از طرفي 
ديگر، متا در حال آماده كردن پروژه متاورس اس��ت كه 
طبيعتا موارد مهمي از ح��وزه رمزارزها را به خود جلب 
 Diem خواهد كرد. پروژه اس��تيبل كوين متا كه با نام
شناخته مي شود نيز ظاهرا با وقفه اي مواجه شده است. 
برخي گزارش هاي مبني بر راه اندازي اين ارز تا پايان سال 
منتشر شده بود، اما گزارش هاي اخير چندان خوش بينانه 
به نظر نمي رسند. از طرفي ديگر ديويد ماركوس، رييس 
پروژه هاي رمزارز متا اخيرا اعالم كرد كه تا پايان س��ال 
اين شركت را ترك خواهد كرد و سناتورهاي دموكرات 
اياالت متحده از اين شركت درخواست كرده اند تا 

كيف پول ديجيتال Novi را متوقف كند.

پشتيباني از زبان فارسي
به كالب هاوس اضافه شد

شبكه اجتماعي صوتي كالب هاوس پشتيباني از زبان 
فارسي و ۱۲ زبان ديگر را اضافه كرد. به گزارش ايسنا به نقل 
از ايندياناتايمز، كالب هاوس ماه گذشته پشتيباني از ۱۳ 
زبان جديد را در نخستين موج پشتيباني از زبانهاي بومي 
اضافه كرد. اكنون اين شبكه اجتماعي صوتي پشتيباني 
از ۱۳ زبان ديگر را اضافه كرده است. زبانهاي جديد موجود 
در اين پلتفرم شامل عربي، بنگالي، چيني ساده، چيني 
سنتي، فارسي، هوس��ه، ايگبو، ماراتي، نپالي، سومالي، 
تايلندي، تركيش و يوروبا هستند. در حال حاضر زبان هاي 
جديد تنها در دس��تگاه هاي اندرويدي قابل دس��ترس 
هستند اما اين شركت اعالم كرد به زودي پشتيباني براي 

نسخه iOS و زبان هاي بيشتر اضافه مي شود. 

افشاگر فيس بوك درباره اصالح 
قانون به كنگره مشاوره داد

فرانسيس هوگن افشاگر فيس بوك ديروز براي دومين 
بار در مقابل كنگره امريكا شهادت داد اما به جاي تشريح 
آسيب هاي فيس بوك، درباره برطرف كردن مشكالتي كه 
پلتفرم ايجاد كرده، توصيه هايي ارايه كرد. به گزارش مهر 
به نقل از ورج، به طور خاص نمايندگان عضو كميته انرژي 
و بازرگاني كنگره خواستار نظر هوگن درباره اقداماتي 
شدند كه اخيراً براي اصالح مصونيت شركت هاي فناوري 
بر اساس بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات امريكا شدند. 
نمايندگان دموك��رات و جمهوري خواه هر دو خواهان 
تغييراتي در اين بخش هستند اما اختالف نظر عميق 
ميان آنكه چه محتواي آناليني بايد در پلتفرم ها باقي 
بماند يا حذف شود، از ايجاد هرگونه اصالحاتي در قانون 
جلوگيري كرده است. به نوشته انگجت هوگن در آغاز 
سخنراني اش گفت: توجه اين كميته و اقدامات كنگره 
براي برطرف كردن چالش ها حياتي است. البته او هشدار 
داد اعضاي كنگره بايد هنگام تغيير قانون هشيارانه عمل 
كنند زيرا ممكن است عواقب ناخواسته  اي در بر داشته 
باش��د. هوگن در بخش ديگري از سخنانش گفت: در 
حالي كه شما تصميم داريد بخش ۲۳۰ قانون نجابت 
ارتباطات را اصالح كنيد، من نيز شما را تشويق مي كنم 
تا با چشماني باز و در نظر گرفتن عواقب اصالحات به جلو 
گام برداريد. من شما را تشويق مي كنم با حاميان حقوق 
بش��ري صحبت كنيد كه مي توانند در ايجاد زمينه اي 
درباره تأثيرات آخرين اصالحات ۲۳۰ بر ايمني برخي از 
آسيب پذيرترين افراد جامعه كمك كنند. مايكل دويل 
نماينده ايالت پنسيلوانيا در كنگره با اهميت بخش ۲۳۰ 
سخنان خود را آغاز كرد اما در ادامه افزود تفسير دادگاه از 
قانون بايد تغيير كند. وي در اين باره گفت: به طور صريح 
بخش ۲۳۰ در ترويج اينترنتي فعال و آزاد اهميت زيادي 
دارد. اما با افرادي كه معتقدند دادگاه سبب انحراف قانون 
مذكور شده، موافقم. در كل اين جلسه گفت وگوي اندكي 
درباره تغييرات خاص يا قانون احتمالي براي دگرگون 
كردن بخش ۲۳۰ صورت گرفت. بس��ياري از اعضاي 
كنگره اشاره كردند براي اين امر به اقدامي از سوي هر دو 
حزب نياز است اما به نظر مي رسد نمايندگان دموكرات 
و جمهوري خواه درباره محت��واي حذف چندان توافق 
ندارند. دويل در سخنان خود اشاره كرد اعضاي كميته 
۴ اليحه براي تغيير در بخش ۲۳۰ ارايه كرده اند از جمله 
اليحه حفاظ��ت از مردم امريكا در مقابل الگوريتم هاي 
خطرناك. ام��ا ۴ اليحه مذكور در اين جلس��ه چندان 
مورد بررس��ي قرار نگرفتند. بس��ياري از نمايندگان 
جمهوري خواه ترجيح دادند روي سانسور در شبكه هاي 
اجتماعي تمركز كنند. آنها معتقدند پلتفرم هايي مانند 
فيس بوك نسبت به آنها تبعيض آميز عمل مي كنند. 
هوگن نيز در پاسخ گفت: فيس بوك مي تواند با اعمال 
تغييراتي اين پلتفرم را به مكاني ايمن تر براي كاربران 

فارغ از اعتقادات سياسي آنها تبديل كند.
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فراخوان عمومی جذب سرمايه گذار
به استناد ماده 27 قانون الحاق )2( و دستور العمل هیات وزیران مصوبه 142600 مورخ 1394/07/04 این 
فراخوان جهت اطالع عموم منتشر می گردد ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن 

شرایط و مدارک ذیل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه )دبیرخانه ماده 27 ( مراجعه نمایند .
1- مشخصات پروژه :

نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

2- مدل واگذاری : با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد ROT )بازسازی ، تکمیل 
و بهره برداری( واگذار می گردد .

3- سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمین شرکت در فراخوان پنج درصد )5%( قیمت پیشنهادی جهت 
تکمیل و ساخت پروژه می باشد که متقاضی می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 4056005507595472 

و شناسه واریز 942128556214000261140000000000 نزد بانک مرکزی واریز نماید .
4- مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 1400/09/20 به دبیر خانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند .
5- مهلت تکمیل و ارائه پاکت : متقاضیانی که اسناد را در موعد مقرر دریافت نمودند ضروری است پاکت 
الف و ب و ج را به صورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 09/28/ 1400 تحویل دبیرخانه 
مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند . بدیهی است 
به تقاضاهایی که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در 

فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- تاریخ افتتاح پاکت : پیش�نهادات واصله در س�اعت 10 صبح روز سه ش�نبه مورخ 1400/09/30 در 
کمیسیون بازگشایی می شود . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح 

پیشنهاد ها آزاد می باشد .
7- اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد .

8- در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با شماره تلفن 38353946-083 اداره کل ورزش و 
جوانان استان کرمانشاه )مهندس رشیدی ( تماس حاصل فرمائید .

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده سرمایه گذاری می باشد .
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اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه



تعادل | يك مقام مس��وول در صمت چهار برنامه براي 
ساماندهي بازار خودرو را تشريح كرد. بنابر اعالم او، برنامه 
صمت ب��راي صنعت خودروس��ازي، »انج��ام اصالحات 
ساختاري، متناسب سازي قيمت، بهبود كيفيت خودروها 
و رعايت حقوق مصرف كننده« اس��ت. وزارت صمت در 
حالي بارها صحبت از س��اماندهي خودرو به ميان آورده 
كه بازارخودرو همچنان نابسامان است. به طوري كه آنچه 
در بازار خودرو قابل مش��اهده اس��ت قيمت هاي نجومي 
خودروهاي داخلي وخارجي است كه در بازار خودنمايي 
مي كنند. حال با دريافت سيگنال هاي مثبت از مذاكرات 
وين، بازار خودرو هم مثل س��اير بازارها چش��م به برجام 
دوخته است. برخي از كارشناس��ان درباره آينده اين بازار 
با احياي برجام مي گويند: در مورد قيمت ها بايس��تي با 
احتياط صحبت كرد. با توجه به تفاوت قيمت ها از كارخانه 
تا بازار، در صورت كاهش نرخ ارز، قيمت خودرو در بازار هم 
پايين خواهد آمد اما بايد توجه داشت كه قيمت تمام شده 
خودروها ۳۰ تا ۵۰ درصد پايين تر از قيمت دستوري آنها 
اس��ت؛ بنابراين حتي در صورت احياي برجام هم قيمت  
كارخانه اي محصوالت بايس��تي اصالح شود. برخي هم 
معتقدند كه با امضاي مجدد برجام و تحقق آن، توليد خودرو 
از منظر تامين قطعه با قيمت پايين تر و در زمان كوتاه تري 
ميسر خواهد شد؛ بنابراين قيمت كارخانه اي خودرو نيز 
متناسب با آن پايين مي آيد. به عبارتي ديگر، همزمان قيمت 
در كارخانه و بازار رو به كاهشي شدن مي رود و تجربه سال 
۱۳۹۶ تكرار مي شود؛ البته تاكيد اين دسته از كارشناسان بر 
اين است كه اين اتفاقات با برجام شروع مي شود اما پايداري 

آن به نحوه عمل سياست گذاران خودرويي بستگي دارد.

    مروري بر بازار خودرو
باز خودرو چند سالي است كه اوضاع واحوال چندان خوبي 
ندارد. ركود حاكم بر اين بازار نيز سايه انداخته و قيمت ها 
را نجومي كرده است. به طوري كه در بازار خودرو خريدار 
واقعي ديده نمي شود. از سوي ديگر، ناتواني خودروسازان 
بزرگ داخلي در عرضه كافي خودرو سبب شده تا وزارت 
صمت به سيستم قرعه كش��ي به عنوان عادالنه ترين راه 
براي رس��انيدن خودروها به دست مش��تريان روي آورد. 
اين در حالي است كه مطابق آمارها شانس برنده شدن در 
قرعه كشي براي مشتريان ايران خودرو يك به ۱۱۵ و براي 
مشتريان سايپا يك به ۲۱ است. با توجه به كمبود خودرو 
در بازار كه افزايش شديد قيمت آن را در سال هاي گذشته 
به دنبال داش��ته، خودرو در عمل از يك كاالي مصرفي به 
كاالي سرمايه اي تبديل شده، به طوري كه بسياري افراد با 
هدف برخورداري از مابه التفاوت قيمت كارخانه اي و بازاري 
به ثبت نام در برنامه هاي فروش خودروسازان مي پردازند 
و آن طور كه ش��ركت بازرسي كيفيت و اس��تاندارد ايران 
گزارش داده حدود ۶۰ درصد افرادي كه در قرعه كش��ي 
برنده شده اند پس از سه  ماه خودروهايشان را فروخته اند 
و اين يعن��ي، مصرف كننده واقعي خ��ودرو نبوده اند.  در 
همين ح��ال، اول آبان ماه بود كه وزير صمت در اظهاراتي 
عنوان كرد كه برنامه هاي طراحي شده براي اصالح صنعت 
خودروسازي به خوبي در حال اجرا است و تا دو سال آينده 
شاهد صنعتي به روز با توليداتي با مصرف سوخت پايين و با 

كيفيت خواهيم بود. »سيد رضا فاطمي امين« با بيان اينكه 
منكر بدهي هاي صنعت خودرو به قطعه سازان و زيان انباشته 
باالي آنها نيس��تيم، گفته بود كه در چند بخش در حال 
انجام كار هستيم كه از جمله آنها مديريت جريان نقدينگي 
خودروس��ازان، كاهش هزينه هاي سربار آنها و همچنين 
اصالح س��اختار مالي شركت هاس��ت. او توليد س��االنه 
سه ميليون دستگاه خودرو تا س��ال ۱۴۰۴ را منطبق بر 
توانايي هاي خودروسازان برشمرد و گفته بود: در اين زمينه 
ظرفيت ها و برنامه هاي همه ۱۰ خودروساز بزرگ كشور اخذ 
شده است. فاطمي امين يادآور شد: اكنون ۹۰ درصد توليد 
توسط دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا 
انجام مي شود و اين سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد كاهش 
خواهد يافت، به عبارتي سهم ساير خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ 

درصد افزايش خواهد يافت.

    چهارمين گام براي ساماندهي
در همين حال، »سهيل معمارباش��ي« مديركل صنايع 
خودرو و نيرو محركه صمت در گفت وگويي كه با »ايرنا« 
داشته است، عنوان كرده: كسب وكاري كه زيان ده است، 
كم كم رو به اضمحالل مي رود و نمي توان از آن انتظار افزايش 
توليد يا بهبود كيفيت و تنوع داش��ت. به گفته او، كيفيت، 
ارتباط مستقيم با قيمت پرداختي براي محصول دارد، اما 
وقتي خودروساز فقط ۳۵ هزار ميليارد تومان بدهي تعديل 
نشده به قطعه سازان دارد، نمي تواند درخصوص كيفيت 
قطعات با آنها به چانه زني بپردازد. معمارباشي در ادامه بيان 
كرده، وقتي خودروساز توان تامين نقدينگي الزم را ندارد، 
نمي تواند پرداختي به قطعه ساز داشته باشد و در اين صورت 
قطعه س��ازان نيز به دنبال گروه هايي مي روند كه كاالها را 
ارزان تر توليد كند، بر اين اساس كيفيت آسيب مي بيند و 
همه اين مسائل به هم مرتبطند. اين مقام مسوول تاكيد كرده 
كه براي افزايش كيفيت توليد، بايد حق و حقوق خودروساز 
به طور كامل پرداخت شود، يعني قيمت واقعي محصولي كه 
توليد مي كند را بگيرد و قيمت تمام شده نيز مشخص است. 
به گفته معمارباش��ي، تعديل قيمت ها حق خودروسازان 
است كه پيش از اين هر سه تا ۶ ماه يك بار با توجه به تورم 

بخشي اعالمي بانك مركزي اعمال مي شد، هرچند كفاف 
افزايش هزينه هاي خودروسازان را نمي داد، اما نياز است تا 
اين تعديل قيمت ها اعمال شود تا خودروسازان بتوانند حق 
و حقوق قطعه سازان را بدهند تا به تامين قطعه بپردازند. او 
در پاسخ به اينكه مردم از افزايش قيمت خودرو ناراضي اند، 
گفت: مردم از تورم و گراني ناراضي هستند، اما اين گراني 
فقط در صنعت خودرو اتفاق نيفتاده، بلكه در همه كاالها، 
محصوالت و خدمات احساس مي شود. اين مسوول وزارت 
صنعت تاكيد كرد: اگر به دنبال آن هستيم كه خودرو گران 
نشود، بايد به مردم يارانه بدهيم و اين يارانه نبايد از جيب 
سهامداران خودرو پرداخت شود. او همچنين يادآور شده كه 
سهام خودروسازان در بورس ليدر ساير سهام هاست و كل 
بورس از قيمت سهام آنها تاثير مي پذيرد، بنابراين با زيان ده 
شدن خودروسازان روي بازار سهام نيز تاثير مي گذاريم.   به 
گفته معمارباشي، حتي اگر به صورت قانوني نيز به مساله 
نگاه كنيم، نمي توان به شركتي كه عمده سهامش متعلق 
به بخش خصوصي است )سايپا كمتر از ۱۷ درصد و ايران 
خودرو حدود ۵.۳ درصد سهامش دولتي است( تكليف كرد، 
زيرا اين مسير به اقتصاد، صنعت و مردم آسيب مي زند. او 
همچنين اظهار كرده كه اگر خودروساز بتواند با قيمت گذاري 
مناسب محصوالت خود به افزايش تيراژ بپردازد، آن گاه اكثر 
مردم فرصت آن را خواهند داشت كه خودروي مورد نيازشان 
را به طور مستقيم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقي كه امروز 
افتاده درصد كمي از مردم با شركت در قرعه كشي و با چاشني 
شانس، محصوالت را به قيمت كارخانه اي تحويل مي گيرند 
و بقيه مردم بايد با قيمت هايي گزاف از بازار تهيه كنند.  او 
در ادامه گفته اس��ت كه بررسي شركت بازرسي كيفيت و 
استاندارد ايران نشان مي دهد حدود ۶۰ درصد افرادي كه 
در قرعه كشي برنده شده اند، پس از سه  ماه خودروهايشان 
را فروخته اند و نش��ان دهنده آن است كه عمده افراد براي 
كسب مابه التفاوت قيمتي در قرعه كشي شركت كرده اند. 
معمارباشي ابراز اميدواري كرده كه با ورود ستاد تنظيم بازار، 
رويه فعلي اصالح شود و در نهايت منفعت آن به مردم برسد، 
به طوريكه خودرو مستقيم به دست مردم برسد، كيفيت 
خودرو بهبود يابد و رابطه خودروساز و قطعه ساز به گونه اي 

اصالح شود كه خودروساز بتواند استانداردهاي كارخانه اي 
مد نظر را اعمال كند. ذكر اين نكته ضروري است كه تعيين 
قيمت خودروها به تازگي به ستاد تنظيم بازار سپرده شده، 
اما انجام اين كار، مستلزم كار كارشناسي از سوي كارشناسان 
اس��ت. اعضايي از س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، كارخانجات خودروس��ازي و غيره در اين 
تيم كارشناسي حضور دارند و اگر اين تيم به نتيجه قطعي و 
جمع بندي براي ارايه به ستاد تنظيم بازار برسد، جلسه ستاد 

تنظيم بازار حول محور قيمت خودرو برگزار خواهد شد.

    پيش بيني جالب از قيمت خودرو 
بازار خودرو نيز مانند ديگر بازارها اين روزها در فاز انتظار قرار 
دارد و براي هرتصميمي منتظر مذاكرات وين است. حال با 
توجه به اينكه سيگنال هاي مثبتي از برجام به گوش مي رسد، 
اين پرسش قابل طرح است كه قيمت خودرو با احياي برجام 
به كدام سو ميل پيدا مي كند؛ افزايشي يا كاهشي. اميرحسين 
كاكايي به »ايسنا« گفته است: اگر قيمت مواد اوليه و هزينه ها 
تا حدي پايين بيايد كه اختالف قيمت دستوري خودرو تا 
هزينه تمام شده آن را جبران كند، مي توان گفت كه قيمت 
خودرو در كارخانه هم پايي��ن خواهد آمد، اما بعيد به نظر 
مي رسد زيرا قيمت مواد اوليه همچون فوالد و ورق آلومينيوم 
يا حقوق ودستمزدها كه پايين نخواهد آمد. حتي اگر به طور 
مثال قيمت فوالد ۱۰ درصد كاهش يابد، بازهم اختالف ۴۰ 
درصدي وجود دارد؛ لذا كاهش قيمت هاي رسمي خودرو 
بعيد اس��ت. آنطور كه به نظر مي رس��د، باتوجه به شرايط 
اقتصادي كشور و تورم هاي عمومي، كاهش قيمت رسمي 
خودروهاي داخلي كمي دور از انتظار به نظر مي رسد؛ چراكه 
بعيد است با امضاي برجام بتوان هزينه هاي توليد را كاهش 
داد؛ ضمن اينكه به گفته كارشناسان در حال حاضر قيمت 
خودروها در كارخانه حداقل ۳۰ درصد زير قيمت دستوري 
است. از سوي ديگر، فربد زاوه نيز در اين رابطه معتقد است: 
با توجه به شرايط فعلي ش��ركت هاي خودروساز، امضاي 
برجام قطعا تاثيري حداق��ل در كوتاه مدت و ميان مدت در 
قيمت هايشان نخواهد داشت؛ چراكه با امضاي برجام، تنها 
اتفاقي كه خواهد افتاد اين است كه خودروسازان مي توانند 
خريد مستقيم را آغاز كنند. درست است كه با خريد مستقيم 
تا حدودي هزينه ها كاهش خواهد يافت اما مشخص نيست 
كه دولت و مجموعه وزارت صمت براي واردات خودرو چه 
تصميمي خواهند گرفت؟ تا زماني كه خريد نقدي وجود 
داشته باشد، هزينه اي كم نخواهد شد كه منجر به كاهش 
هزينه تمام شده در شركت هاي خودروسازي و به دنبال آن 
كاهش قيمت خودرو در كارخانه شود. ضمن اينكه در حال 
حاضر نيز هزينه تمام شده بيش از قيمت  دستوري خودروها 
برآورد مي شود. اما كريمي سنجري در رابطه با تاثير امضاي 
برجام بر قيمت خودروها در كارخانه گفته است: با امضاي 
مجدد برجام و تحقق آن، توليد خودرو از منظر تامين قطعه با 
قيمت پايين تر و در زمان كوتاه تري ميسر خواهد شد؛ بنابراين 
قيمت كارخانه اي خودرو نيز متناسب با آن پايين مي آيد. در 
حقيقت همزمان قيمت در كارخانه و بازار رو به كاهشي شدن 
مي رود و تجربه سال ۱۳۹۶ تكرار مي شود؛ البته باز هم الزم به 
تاكيد است كه اين اتفاقات با برجام شروع مي شود اما پايداري 

آن به نحوه عمل سياست گذاران خودرويي بستگي دارد.
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تشكيل پرونده تخلف  ۱۳۰۰ 
ميليارد توماني اصناف تهران

مهر |معاون نظارت و بازرس��ي س��ازمان صمت 
تهران گفت: طي ۸ ماه نخست امسال ۶۱۶ هزار و 
۳۷۰ مورد بازرسي از صنوف استان تهران صورت 
گرفت كه ۵۴ هزار و ۱۸۰ پرونده به ارزش بيش از ۱۳ 
هزار ميليارد ريال تشكيل شد. سعيد محمدي پور 
در مورد وضعيت بازرس��ي ها از صنوف، اظهار كرد: 
طي ۸ ماه سال جاري بالغ بر ۶۱۶ هزار و ۳۷۰ مورد 
بازرسي از صنوف استان تهران صورت گرفته است؛ 
در اين بازه زمان��ي ۵۴ هزار و ۱۸۰ پرونده به ارزش 
بيش از ۱۳ هزار ميليارد ريال تش��كيل شده است. 
معاون نظارت و بازرسي سازمان صمت استان تهران 
افزود: در اين بازه زماني تعداد بازرسي ها ۲۸ درصد و 
پرونده هاي متشكله تخلف نيز تقريباً ۱۷ درصد رشد 
داشته است. وي تصريح كرد: بيشترين بازرسي ها 
از صنوف نانوايي، پروتئيني و ميوه فروش��ي بوده 
و كاالهايي همچون نان، مرغ و تخم مرغ، گوش��ت 
قرمز، حبوبات و صيفي جات مورد هدف بازرسي ها 
بوده اس��ت كه درهمين راس��تا بيش از ۳۳ هزار 
بازرسي از صنف خبازان در سطح استان انجام كه 
تعداد ۹ هزار و ۲۸۰ مورد تخلف كشف و به مراجع 
قضايي معرفي شدند. محمدي پور با اشاره به اجراي 
قانون انتزاع و واگذاري بازرسي و نظارت از كاالهاي 
اساسي به حوزه جهاد كشاورزي، گفت: تعداد ۱۰۰ 
بازرس از ابتداي اجراي طرح به جهاد كش��اورزي 
استان معرفي ش��ده اند كه از اين به بعد بازرسي ها 
از توليد تا مصرف كاالهاي حوزه كشاورزي توسط 

اين بازرسين صورت خواهد پذيرفت.

7۰ درصد لوازم آرايشي
در بازار قاچاق و تقلبي است

ريي��س هيات مدي��ره انجم��ن واردكنن��دگان 
فرآورده هاي بهداش��تي و آرايشي و عطريات ايران 
اظهار داش��ت: گردش مالي لوازم آرايشي در بازار 
ايران يك ميليارد دالر ب��وده كه از اين رقم درحال 
حاضر ۷۰ درصد آن قاچاق و تقلبي اس��ت. حميد 
مقيمي در گفت وگ��و با »ايلن��ا« در مورد گردش 
مالي لوازم آرايشي در بازار ايران گفت: گردش مالي 
لوازم آرايش��ي در بازار ايران يك ميليارد دالر است 
كه از اين رقم درح��ال حاضر ۷۰ درصد آن قاچاق 

و تقلبي است.
وي افزود: اما گردش مالي لوازم آرايشي، كرم هاي 
مراقبتي و عطريات در مجم��وع ۳ ميليارد دالر 
اس��ت كه از اين رقم نيز متاسفانه در حال حاضر 
حدود ۶۵ درصد آن قاچاق و تقلبي هس��تند. در 
حال حاضر طبق گزارش رس��مي س��تاد مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز بي��ش از ۶۳ درصد كاالهاي 
آرايشي و بهداشتي در سطح عرضه نيز كاالهاي 
قاچاق و تقلبي است. وقتي بازار محصولي بيش از 
۶۳ درصدش تقلبي و قاچاق باشد يعني وضعيت 

آن بسيار اسفبار است.
مقيمي درب��اره وضعيت واردات لوازم آرايش��ي و 
بهداش��تي نيز توضيح داد: در ۳۱ ارديبهشت سال 
۱۳۹۸ وزير وقت صنعت معدن و تجارت با تصويب و 
ابالغ بخشنامه اي بر مبناي تفسيري غيركارشناسي 
پيرامون عدم نياز كش��ور ب��ه واردات فرآورده هاي 
بهداشتي و آرايشي، به يك باره ورود اين گروه كااليي 
را ممنوع اعالم كرد. در سال ۱۳۹۹ واردات رسمي 
عطريات نيز توس��ط اين وزارتخانه با همان تفسير 

ممنوع شد.
وي اف��زود: اين سياس��ت درحالي اتخاذ ش��د كه 
برمبناي گزارش رس��مي گمرك ايران در س��ال 
۱۳۹۸ ارزش واردات محصوالت آرايشي و بهداشتي 
و عطريات به كشور معادل ۴۵۰ ميليون يورو بود. 
اين رقم دربرگيرنده بخش اعظمي از بازار كاالهاي 
وارداتي قانوني بود؛ در اي��ن دوره صرفا ۳۰ درصد 
از اين بازار توس��ط توليدكنن��دگان داخلي تامين 
مي شد. لذا براساس نياز داخلي كه ساالنه بيش از 
۲ ميليارد دالر برآورد شده بود، گردش مالي قاچاق 
فرآورده هاي بهداشتي و آرايشي حدود يك ميليارد 

دالر تخمين زده مي شد. 
وي تاكيد كرد: ممنوعيت واردات رسمي در ۳ سال 
اخي��ر، به افزايش گردش مالي قاچاق منجر ش��د. 
براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين 

رقم به ۲/۲ ميليارد دالر رسيده است.
ريي��س هيات مدي��ره انجم��ن واردكنن��دگان 
فرآورده هاي بهداش��تي و آرايشي و عطريات ايران 
افزود: بنابراين در حال حاضر واردات رسمي كاالهاي 
نهايي را نداريم. صرفا مواد اوليه وارد مي شود كه اين 
مواد اوليه هم از كشورهاي چين، هند بسيار محدود 

از اروپا مي آيند.
وي تاكيد كرد: االن در سطح عرضه هر آنچه وجود 
دارد شامل بخش اندكي از محصوالت توليد داخل 
و مابقي كااله��اي قاچاق و فيك اس��ت به همين 
دليل مدت ها است ما نسبت به مخاطرات ناشي از 
مصرف كاالهاي فيك و قاچاق كه سالمت جامعه 
بزرگ مصرف كنندگان را تحت تاثير قرار داده سخن 
گفتيم. مقيمي توضيح داد: كااله��اي قاچاق يا از 
طريق دريا از امارات يا از مناطق آزاد يا از كردستان 

وارد مي شود. 
ريي��س هيات مدي��ره انجم��ن واردكنن��دگان 
فراورده هاي بهداش��تي، آرايشي و عطريات ايران 
خاطرنش��ان س��اخت: براي افزايش توليد، رشد 
تجارت لوازم ارايشي و بهداشتي و كاهش قاچاق 
بايد سياست غيركارشناسانه س��ال هاي اخير با 
سياست هاي واقع بينامه جايگزين شود. در همين 
راس��تا نيز انجمن با كمك س��ازمان غذا و دارو در 
حال تدوين آمارنامه اي در زمينه توليد و واردات 
محصوالت آرايشي و بهداشتي است. اين آمارنامه 
به زودي تكميل و در اختيار سازمان هاي مربوطه 
ق��رار خواهد گرفت تا آنها براس��اس واقعيت هاي 

توليد و نياز بازار واردات را مديريت كنند.

۱۸ هزار تن يونجه
از روسيه ثبت سفارش شد

مشاور بازرگاني اتحاديه دامداران استان البرز خاطرنشان 
كرد: خشكسالي در سال جاري باعث شد نتوانيم يونجه 
مورد نياز كش��ور را تامين كنيم از اي��ن رو ۱۸هزار تن 
يونجه از روسيه ثبت سفارش كرديم. كسري لشكري 
در گفت وگو با ايلنا، درب��اره ميزان واردات يونجه گفت: 
وزارت جهاد كشاورزي با واردات يونجه از روسيه مشروط 
به داشتن گواهي بهداشت گياهي موافقت كرده و در حال 
حاضر نزديك به ۱۸ هزار تن ثبت س��فارش انجام شده 
است. به گفته وي، در سنوات گذشته يونجه از اسپانيا 
وارد مي شد. اين فعال اقتصادي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا ب��راي واردات يونجه ارز ترجيحي تخصيص داده 
مي شود؟ گفت: ارز واردات يونجه نيمايي است از اين رو 
خريد آن براي دامداران توجيه اقتصادي ندارد. واردات 
اين محصول با ارز نيمايي باع��ث افزايش قيمت تمام 
شده محصول خواهد شد. لشكري با بيان اينكه امكان 
توليد و صادرات يونجه در س��نوات گذشته فراهم بود، 
خاطرنشان كرد: در س��ال جاري خشكسالي شديد و 
كم آبي ميزان كشت را تا حدود زيادي كاهش داد و در 
بسياري از مزارع تغيير كشت صورت پذيرفت. با تغيير 
روش آبياري و اس��تفاده از روش هاي نوي��ن آبياري و 
مكانيزاسيون كشاورزي مي توان عالوه بر افزايش توليد 
در هر هكتار ميزان بهره وري را باال برد و اينگونه تا حدودي 
كم آبي را جبران كنيم. اين فعال حوزه واردات نهاده هاي 
دامي در ادامه تصريح كرد: قديمي بودن زيرساخت هاي 
كش��اورزي، ماش��ين آالت و ادوات كش��اورزي ميزان 
بهره وري را بسيار پايين آورده است اگر تسهيالت براي 
واردات ماشين آالت مدرن تامين شود بدون ترديد شاهد 
افزايش توليد با كيفيت باال خواهيم بود. مشاور بازرگاني 
اتحاديه دامداران البرز افزود: واردات يونجه از كشورهاي 
صاحب تكنولوژي مانند اسپانيا بهتر است چراكه كيفيت 
توليد آنها مرغوب تر است. بايد بگويم يونجه توليد شده 
در اسپانيا بذر علف و مخلوط علف هرز ندارد، پروتئين 
باالتري دارد و از روش دهيدراتاسيون براي خشك كردن 
آن استفاده مي شود كه ماندگاري آن را افزايش مي دهد 
ولي در مقايسه با يونجه روسيه و قزاقستان خيلي گرانتر 
است. وي در ادامه افزود: با هدف حمايت از توليد داخلي 
و افزايش مصرف لبنيات در كشور بهتر است كه سوبسيد 
جداگانه اي براي واردات يونجه در نظر گرفته شود تا نه به 
افزايش قيمت داخلي بينجامد و نه كمبود آن مانع توليد 
شود. اينگونه مصرف كننده نهايي و اقشار كم درآمد 
مي توانند از پروتئين موجود در شير و لبنيات بهره مند 
شوند و سالمت جامعه به خطر نيفتد. لشكري در پايان 
گفت: مي توان از يونجه به صورت پليت استفاده كنيم 
كه اگر همراه با بخار و فشار باال باشد در مراحل توليد 
بذرهاي علف هرز از بين مي رود و پروتئين با قابليت 

جذب بااليي در اختيار دام مي گذارد.

طي هفت ماه؛ صادرات
 ۱۳7 هزارتني خرما 

صدا و سيما|۱۳۷ هزارتن خرما در هفت ماه منتهي به 
آبان امسال، از كشور صادر شد. مديركل توسعه بازار هاي 
صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: صادرات 
خرما در مدت ياد شده درمقايسه با مدت مشابه پارسال 
از لحاظ وزني و ارزش��ي به ترتيب ۱۴ و ۱۰ درصد رشد 
داشته است. آقاي محمود بازاري افزود: انگليس، آلمان، 
هلند، كانادا، هند، پاكستان، روسيه، اوكراين، تركيه، 
قزاقستان، افغانستان، عراق، امارات، جمهوري آذربايجان 
و فرانس��ه خريداران عمده خرماي ايران هستند. وي 
اضاف��ه ك��رد؛ ۱۰ درصد از كل ص��ادرات غيرنفتي 
كشور، سهم بخش كش��اورزي و صنعت غذا و يك 
سوم صادرات اين حوزه اقالم مختلف خشكبار است.

تفاهم شهرداري و سازمان نظام 
مهندسي ساختمان براي تسهيل 

ارايه خدمات غيرحضوري 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان گفت: 
با اجراي مفاد تفاهم نامه معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان، 
حذف اقدامات موازي و دس��ت واس��طه ها با اجراي 
تفاهم نامه شهرداري و نظام مهندسي محقق مي شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
وحيد مهدويان در جلسه امضاي تفاهم نامه همكاري 
در خصوص تس��هيل ارايه خدم��ات غيرحضوري به 
شهروندان بين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
اصفهان و معاونت شهرس��ازي و معماري شهرداري 
اصفهان اظهار كرد: يكي از تكاليف قانوني شهرداري 
صدور پروانه س��اختماني اس��ت كه عالوه بر معاونت 
شهرسازي س��اير ارگان ها و نهادها هم در به سرانجام 
رساندن اين اقدام با شهرداري همكاري مي كنند.  وي 
ادامه داد: يكي از پررنگ ترين تعامالت شهرداري ها با 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان است 
كه در حوزه فني ساخت و ساز شهري، از زمان آغاز تا 
پايان بهره برداري دخيل هستند.  معاون شهرسازي 
و معماري ش��هرداري اصفهان با بيان اينكه تكاليف و 
اهداف سازمان نظام مهندس��ي ساختمان در قانون 
مصوب س��ال ۷۲ و آيين نامه هاي بعد از آن در س��ال 
۷۵ مشخص شده است، گفت: با توجه به اين موضوع، 
رويكرد مديريت شهري در اين دوره بر تعامل و همكاري 
براي انجام وظايف به صورت هم افزا و مشترك متمركز 
اس��ت. وي افزود: معاونت شهرسازي شهرداري نيز با 
توجه به اهداف، در چارچوب قوانين شهرداري و برنامه 
اصفهان ۱۴۰۵ تعامل سازنده با دستگاه هاي مرتبط 
از جمله نظام مهندس��ي را در دس��تور كار قرار داده 
است. برهمين اساس نخستين تفاهم نامه شهرداري 
با سازمان نظام مهندسي به عنوان سازماني كه نقشي 

پررنگ در بخش ساخت و ساز دارد، منعقد مي شود.

صمت از چهار برنامه براي ساماندهي صنعت خودرو خبر داد

يك مقام دولتي اعالم كرد

رييس گمرك درباره تبادل اطالعات سامانه گمرك به ارايه توضيحاتي پرداخت

آينده قيمت خودرو با احياي برجام

۱56۱۰ كانتينر كاالي رها شده در نيمه اول

واكنش گمرك به عدم همكاري با سامانه تجاري!

معاون دادستان تهران و انقالب در ديدار دادستان عمومي 
و انقالب تهران با مديران دس��تگاه ها و س��ازمان هاي 
مرتب��ط، به منظور بررس��ي و پيگيري تعيين تكليف 
كاالهاي رسوبي. و اموال متروكه در گمركات كشور گفت: 
گمرك نسبت به پيدايش، تالقي و اجراي كليه قوانين و 
مقررات مربوط به تجارت خارجي حساس است و اجراي 
قوانين مختلف در گمركات كشور صورت مي گيرد و اين 
گمرك است كه بايد سياس��ت هاي اتخاذ شده را اجرا 
كنند. زماني كه اهميت گمرك به درستي ديده نشود 
و سازوكارهاي قانوني در اين حوزه مهم به درستي اجرا 

نشود، كشور با مشكالت عديده اي مواجه مي شود.
وي افزود: نمونه اي از مقررات خاص حاكم بر گمركات را 
مي توان با اين مثال به دست آورد. اموال خط قرمز قانونگذار 

است و قانونگذار به هيچ وجه اجازه خلع يد از هيچ نهادي را 
نمي دهد و هر نوع سلب مالكيت حتي حقوق عيني حاكم 
بر اموال فقط قانونًا جايز است. اما همين مال و مالكيت كه 
ممكن است ارزش زيادي داشته باش��د، وقتي در قلمرو 
گمركي قرار مي گيرد، قانونگذار مالكيت اين ملك را موقت 
مي داند؛ دوره مسقطي اين حق را مي دهد كه اگر افراد در 
مدت مقرر به وظايف خود عمل نكنند در مرحله اول حق 
عيني آن ملك از مالك سلب مي شود و در مرحله بعد اصل 
مالكيت خواهد بود. لغو شد.  او افزود: در هيچ جاي ديگري 
قانونگذار اينقدر اين موضوع را جدي نگرفته است. دليل 
اين امر اهميت و نقش گمرك در نظام اقتصادي و اجتماعي 
كشور است كه نشان مي دهد گمرك محل ورود و خروج 

و دوره كاال است نه محل نگهداري و سپرده گذاري كاال. 

معاون فني گمرك هم در اين جلسه با ارايه گزارشي از 
كاالهاي رها شده در كشور خاطرنشان كرد: بررسي ها 
نش��ان مي دهد تا پايان نيمه اول سال حدود ۱۵ هزار و 
۶۱۰ كانتينر كاالي كانتينري به ثبت رسيده است. )به 
ازاي هر تن IU معادل يك كانتينر ۲۰ فوتي( و ۵۰۲ هزار 
و ۴۱۰ تن كاالي غيركانتينري به عنوان كاالي متروكه 
در بنادر كشور ذخيره مي شود كه بايد اقالم متروكه تهران 

و ساير گمركات اجرايي را نيز به آن اضافه كرد..
ارونقي در گزارشي به ارايه مش��كالت در حوزه كاالهاي 
اساسي؛ عدم وجود سيستم يكپارچه بين دريافت كنندگان 
كاال، گمرك و س��ازمان جمع آوري و فروش اموال، امكان 
واردات كاال بدون ثبت سفارش در كشور، عدم تعيين تكليف 
كاالهاي متروكه در سال هاي گذشته و عدم اجراي قوانين 

مربوطه و وي گفت: با توجه به تالش سه قوه در كشور براي 
رفع مشكالت موجود، با هماهنگي و هم افزايي الزم بين 
دستگاه ها در اجراي صحيح ابالغيه ها مي توان نتايج بهتري 
را به دس��ت آورد. اين مشكالت را مي توان به طور كامل از 
بين برد. در ادامه اين جلسه ترك معاون دادستان تهران در 
پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از حقوق عامه نيز گفت: 
مشاهدات نشان مي دهد، در برخي موارد سهل انگاري و 
تقصير هم از سوي دستگاه هاي مسوول و هم از سوي برخي 
واردكنندگان صورت گرفته است. دغدغه دادستاني در وهله 
اول حل مشكالت و انجام امور رواني و رعايت ضوابط است، 
اما در صورتي كه اين روند توسط ارگان ها يا واردكنندگان 
به درستي اجرا نشود، دادستان به عنوان مدعي العموم وارد 

عمل شده و در اين زمينه با عامالن برخورد خواهد كرد.

رييس كل گمرك درباره تبادل اطالعات سامانه گمرك 
گفت: ارتباطات الزم وجود دارد و همان زمان هم كه ادعا 
مي شد گمرك با سامانه تجارت همكاري نمي كند، اقدامات 
مهمي انجام شد، اما برخي از دوستان گويا خوششان مي آيد 
كه موضوعات نااميدكننده رادر سطح جامعه مطرح كنند.

مهدي ميراش��رفي رييس كل گمرك گفت: س��ال ۹۸ 
براساس ارزيابي وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي )گمرك ايران( به مدد سامانه جامع امور گمركي به 

عنوان دستگاه برتر در توليد و تبادل اطالعات معرفي شد.
اما در مورد ادعاي عدم همكاري گمرك با سامانه تجارت بايد 
بگويم كه تجارت در كشور ما شروع نمي شود )بحث اظهار 
كاال در رويه واردات(، مگر آنكه در س��امانه جامع تجارت 
ثبت س��فارش گردد. قدم بعدي برداشته نمي شود، مگر 
همان زمان كه كاال اظهار مي شود، در مورد اخذ مجوزهاي 
گوناگون مثل قرنطينه، بهداشت و استاندارد و ساير مجوز ها 
به صورت الكترونيكي و بدون كاغذ و دخالت انسان از طرف 
گمرك اقدام مي شود و در انتها هم چنانچه بانك مركزي 
تأمين و تخصيص ارز را انجام نداده باشد، منجر به صدور 
پروان��ه الكترونيكي نخواهد ش��د. بنابراين مي بينيد كه 

ارتباطات الزم وجود دارد و همان زمان هم كه ادعا مي شد 
گمرك با س��امانه تجارت همكاري نمي كند، اين كارها 
انجام مي شد، اما برخي از دوستان گويا خوششان مي آيد 
كه موضوعات نااميدكننده رادر سطح جامعه مطرح كنند.

وي تاكيد كرد: قباًل اس��ناد كاغذي بود و ش��ايد عده اي 
مي توانستند كااليي وارد نكنند، ولي با جعل پروانه گمركي، 
با بانك تسويه كنند، االن اين اتفاق به هيچ عنوان شدني 
نيست. به گفته ميراشرفي در بحث پنجره واحد كه ابداع 
سازمان ملل بود، اين پنجره در سازمان جهاني گمرك قرار 
گرفت و اين سازمان به همه كشورهاي عضو از جمله كشور 
ما ايجاد آن را توصيه كرد. يعني يك كسي كه مي خواهد 
خدمتي دريافت كند مثاًل پروانه گمركي يا ساختماني يا 
مفاصاحساب مالياتي بگيرد، بايد به يك پنجره واحد مراجعه 
كند و همه افرادي كه مرتبط با آن فعاليت هستد در زير يك 
سقف گردهم بيايند. البته اين موضوع مربوط به دهه هشتاد 
بود و هنوز كارها الكترونيكي نشده بود، اما در حال حاضر 
متقاضيان دريافت خدمت بايد از يك درگاه الكترونيكي 
وارد شوند. بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد، مصوب 
سال ۱۳۹۴ )قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۹۲ است( 

عنوان مي كند متولي پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرك 
است و اين كار االن انجام مي ش��ود، اما برخي از دوستان 
موضوعات را طور ديگري مطرح مي كنند. يك نكته مهم اين 
است كه در دنيا سه مرحله براي انجام يك كار يا اجراي يك 
برنامه وجود دارد كه شامل سياست گذاري، اجرا و نظارت 
است. در هيچ جاي دنيا سياست گذار، مجري و ناظر يك 
سازمان واحد نيست. متأسفانه در سامانه جامع تجارت، 
سياست گذار، مجري و ناظر يكي شده است. وي ادامه داد: 
ماده ۲۹ آيين نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
عنوان مي كند كه نحوه تبادل اطالعات بايد مشخص شود، 
اما هنوز اين آيين نامه نوشته نشده است و تا به اين موضوع 
رسيدگي نشود نمي توان كار را پيش برد. اين آيين نامه بايد 
توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز نوشته شود كه 
فكر كنم در دستور كار ستاد قرار گرفته تا در هفته هاي آتي 
آن را شروع كند. مضاف بر آنكه تبصره ۵ ماده ۳ مواد ۵ و ۶، 
مرجع رفع اختالف را در اين زمينه كميته اي متشكل از وزير 
دادگستري، معاونت اجرايي رييس جمهور و ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز تعيين كرده است. مير اشرفي تاكيد 
كرد: نكته اي كه بايد بر آن تأكيد كنم، اين است كه سياست 

جزيره اي و بخشي نگري عمل كردن و اينكه سياست گذار، 
مجري و ناظر يك سازمان باشد، هيچ وقت جواب نخواهد 
داد. در مورد تبادل اطالع��ات بايد گفت، اطالعاتي كه ما 
تبادل مي كنيم، كاماًل مشخص و روشن است و به اصطالح 
كنتور دارد و ما شعار نمي دهيم. وزاري اقتصاد و صمت در 
نشستي يك فرد مرضي الطرفين مرضي الطرفين را تعيين 
كردند كه كل سامانه گمرك و دسترسي ها در اختيار او 
قرار بگيرد و خوش��بختانه با اين تصميم، قسمت اعظم 
مشكالت برطرف و ثابت شد كه گمرك اين كار، يعني 
تبادل اطالعات را انجام مي دهد، اما سه يا چهار مورد باقي 
مانده كه تعارض قوانين اجازه انجام آن را نمي دهد و كار 
را پيچيده تر مي كند. يكي از آنها اظهار كاال است كه در 
همه دنيا موسوم است و همچنين در قانون ما آمده كه 
بايد حتماً در گمرك انجام شود و مورد بعدي بحث سامانه 
مجوزها و سامانه انبارهاست. در اين موارد با وجودي كه 
قانون عنوان مي كند گمرك مي تواند آنها را انجام دهد. ما 
به خاطر رفع اختالفات، آنها را در اختيار سامانه تجارت 
قرار داديم و االن خوشحاليم كه مرجعي وجوددارد كه 

برانجام اين كارها توسط گمرك صحه مي گذارد.
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خبرروز

با اعالم وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي ۷۸ بيمار ديگر مبتال به كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۳۰ هزار و ۶۶ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، سه هزار و ۶۰۳ بيمار 
جديد مبتال به كرونا در كشور شناسايي شدند كه ۶۴۹ نفر از آنها بستري شدند. اين در حالي است كه ۱۳ استان كشور مرگ 
و مير صفر و يك نفر داشته اند. سه هزار و ۲۹۶نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر، ۲۲ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۰۷ شهر در وضعيت زرد و ۲۱۹ شهر در وضعيت آبي 

قرار دارند. شهر قرمز كرونايي نداريم.

تعادل| 
گرفت��ار ش��دن در روزه��اي تقويم و 
بزرگداشت ها هيچگاه نتوانسته دردي 
را دوا كند، اما قطعا يادآوري به بهانه همين روزهاي 
ثبت شده در تقويم شايد بتواند براي شروع كارهايي 
مفيد و ارزشمند موثر باشد. روز جهاني معلوالن هم 
يكي ديگر از همان روزهايي است كه براي خيلي از ما 
فقط يك روز ثبت شده در تاريخ است و به اتفاق هايي 
كه باي��د رخ داده و نداده و كارهاي��ي كه بايد انجام 

مي شده و نشده توجه چنداني نداريم.
خيلي از ما حتي اين امكان را نمي دهيم كه ش��ايد 
ي��ك روز ما هم به جمع كس��اني بپيونديم كه االن 
به ديده ترحم به آنها نگاه مي كنيم. در واقع جامعه 
معلوالن هر روز و هر س��اعت عضو مي گيرد و هيچ 
كس ه��م نمي تواند به طور قط��ع و يقين بگويد كه 
هيچگاه عضو اين جامعه نخواهد ش��د. اما گفتن و 
نوشتن از مشكالت معلوالن در كشور ما هم خود به 
مثنوي هفتاد من تبديل شده و هر بار كه قرار است 
به سراغ اين افراد جامعه برويم با انبوهي از مشكالت 
ومس��ائل كه ب��ا آن مواجه اند روبه رو مي ش��ويم. با 
كوهي از وعده هاي به انجام نرس��يده و انباشتي از 

درخواست هايي كه حتي بررسي هم نشده اند. 

    ناتواني كامل حسي 
كه خيابان هاي شهر به من مي دهند

سال هاي سال است كه وعده مناسب سازي ناوگان 
حمل و نقل شهري از سوي مسووالن شهري و حتي 
مسووالن رده باالتر نيز به معلوالن داده مي شود اما 
همچنان اين اتفاق يكي از آن دس��ت اتفاق هايي به 
ش��مار مي آيد كه انگار قرار نيست هيچ وقت عملي 
بشود. الدن اوليايي، ۳5 سال دارد و 5 سال پيش در 
پي يك تصادف توانايي راه رفتن را از دست داده. او 
فوق ليسانس حسابداري است. 5 سال است كه روي 
ويلچر مي نشيند و در واقع 5 سال است كه به واسطه 
نشستن روي اين ويلچر هم موقعيت هاي شغلي اش 

را از دست داده و هم امكان حضور در جامعه را ندارد. 
الدن به »تعادل« مي گويد: وقت��ي اين اتفاق براي 
من افتاد اعضاي خانواده ام خانه را براي زندگي من 
مناسب س��ازي كردند، اما اين فقط درون خانه بود 
كه نس��بت به نيازهاي من بازسازي شد، همين كه 
وارد خيابان مي ش��وم ديگر يك ناتوان به تمام معنا 
هس��تم، چون هيچ كدام از معابر شهري براي عبور 
افرادي كه از ويلچر استفاده مي كنند، مناسب سازي 
نشده است، من شغلم را از دست دادم چون شركتي 
كه در آن كار مي كردم شرايط رفت و آمد براي يك 
فرد معلول را نداشت. براي ما كه زماني سالم بوده ايم 
و حاال بايد با اين مش��كالت دست و پنجه نرم كنيم 

ضربه روحي كه مي خوريم بسيار شديدتر است. 
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: اگر پدر و 
مادر و برادرم تمام تالش خود را براي برگردان من 
به زندگي انجام نمي دادند به جرات مي توانم بگويم 
كه دست به خودكشي مي زدم، من دختر سر حال 
و پر نش��اطي بودم، روابط اجتماعي خيلي خوبي 
داشتم، اما بعد از اينكه روي ويلچر نشستم، به يك 
موجود دس��ت و پاگير تبديل ش��دم. خيابان هاي 
ش��هرم اين حس را به من الق��ا مي كردند، جامعه 
اين حس را به من القا مي كرد و هنوز هم اين حس 
همراه من اس��ت. براي رهايي از اين افكار منفي به 
نقاشي كردن و نواختن موسيقي روي آورده ام اما 
به اين فكر مي كنم آيا همه كساني كه تجربه من را 

دارند، مي توانند به زندگي خوشبين باشند. 

    معلوليت در ايران محدوديت است
سپهر سعيدي، با نقص عضو مادرزادي به دنيا آمده 
است. او يك دست ندارد، بينايي يكي از چشمانش 
را از دس��ت داده و البته دچ��ار حمله هاي صرع هم 
مي شود. س��پهر ۲۸ ساله است، وقتي در مورد تمام 
اين س��ال ها زندگي ك��ردن در ته��ران و وضعيت 
تحصيل و... حرف مي زند، تك تك جمله هايش را با 
يك آه شروع مي كند و با يك آه به پايان مي رساند.  

او نيز به »تعادل« مي گويد: معلوليت در ايران عين 
محدوديت اس��ت، يعني هر روز و هر س��اعت به تو 
ي��ادآوري مي كنند ك��ه فرد عادي نيس��تي و حق 
زندگي كردن ب��ه عنوان يك فرد ع��ادي را نداري. 
وضعيت من در مقايسه با كساني كه مجبورند روي 
ويلچر بنش��ينند خيلي خيلي بهتر اس��ت اما اين 
دليل نمي ش��ود كه من زندگي خوبي داشته باشم. 
دانشجوي دكتراي حقوق سياسي هستم. سال هاي 
س��ال است كه براي پيدا كردن ش��غل، براي اينكه 
بتوانم از صندلي استفاده كنم كه امكان استفاده افراد 
چپ دست را داشته باشد، براي هر چيز كوچكي كه 
امكان زندگي راحت تري را به من بدهد جنگيده ام. 
يكي از خيابان  هاي اين شهر را نمي بينيد كه براي 
معلوالن مناسب سازي شده باشد، اينكه چند تابلو 
براي جاي پارك معلوالن بزنيم و بگوييم ما در اين 
رابطه كاري انجام داده ايم واقعا توهين آميز است. 
در تمام دني��ا معلوالن حق زندگ��ي دارند، حتي 
كس��اني كه معلوليت هاي باال دارند و توان حركت 
كمتري دارند، حتي آنها كه معلوليت هاي ذهني و 
... دارند، امكان زندگي براي تمام آنها فراهم است، 
زندگي كه به واسطه آن مي توانند خوشحال باشند، 
اما اينجا ما ه��ر روز يادمان مي افتد كه يك نقصي 
داري��م و با بقيه فرق مي كنيم، به واس��طه نگاه ها، 
رفتارهاي ترحم آميز و امكاناتي كه هميش��ه براي 

به دست آوردنشان بايد با همه بجنگيم. 

    افزايش »افسردگي« و »اضطراب« 
بين معلوالن طي پاندمي كرونا

اما وضعيت معلوالن در طي پاندمي هم بسيار سخت 
بوده و خيلي از آنها به افسردگي دچار شده اند. معاون 
آموزشي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور 
با اشاره به مشكالت روانشناختي معلوالن طي ۱.5 
سال گذشته، گفت: در حال حاضر با توجه به شيوع 
پاندمي كوويد ۱۹، درگيري معلوالن با مش��كالت 
روانشناختي نظير افسردگي و اضطراب بيشتر شده 

و در اين بين اقدامات انجام شده براي رفع مشكالت 
روانشناختي اين افراد كافي نبوده است. دكتر امين 
رفيعي پور با بي��ان اينكه پس از پاندمي كوويد ۱۹ 
معلوالن ني��ز همانند همه مردم زمان بيش��تري 
را در من��زل س��پري كردند و از اين رو مش��كالت 
روانشناختي آنها نيز بيشتر شده است، اظهار كرد: 
در اين ايام كاه��ش ارتباط��ات اجتماعي در بين 
معلولين به ويژه معلوالن شنوايي و ديداري منجر 
به گوشه گيري، افسردگي و كاهش خلق اين افراد 
ش��د به طوري كه خانه نشين شدن معلوالن باعث 
شد آنها از جامعه دورتر شده و در نهايت مشكالت 
روانشناختي آنها نيز بيشتر شود و تعامالت كمتر 

و فشارهاي روانشناختي بيشتري را تجربه كنند.
اين روانش��ناس با بيان اينكه احتمال درگيري با 
مشكالت روانشناختي در بين معلوالن به خودي 
خود به نسبت ساير افراد بيش��تر است، ادامه داد: 
در مدت پاندمي كوويد ۱۹، درگيري با اختالالت 
اضطرابي و افسردگي در بين معلوالن بيشتر ديده 
مي ش��ود و اين امر در نگرش و باور آنها نيز اثرگذار 

است. از س��وي ديگر پاندمي كوويد ۱۹ در روابط 
اجتماع��ي و خانوادگ��ي معلولين تاثي��رات انكار 
ناپذيري داش��ته و اين افراد فشارهاي زيادي را در 

اين مدت تحمل كرده اند.

    شرايط براي حضور معلوالن 
در جامعه  فراهم نيست

به گفت��ه رفيعي پ��ور، اقدامات انجام ش��ده براي 
حضور بيشتر معلولين در جامعه كافي نيست و در 
كالن شهرها تصميمات كافي براي مناسب سازي 
مبلمان شهري و سهولت حضور اين افراد در جامعه 
گرفته نشده اس��ت.معاون آموزشي سازمان نظام 
روانشناسي و مش��اوره كشور تصريح كرد: در واقع 
تاكنون فكر خاصي براي معلولين نشده و بايد براي 
رفع مشكالت معلولين فكر اساسي كرد. بايد منبع 
اصلي اين مش��كالت شناسايي و بر طرف شود. در 
گام اول اگر بتوانيم مبلمان شهري را اصالح كنيم 
مشكالت روانشناختي اين افراد نيز كمتر مي شود 
چراكه اينگونه معلولين بيشتر وارد اجتماع شده و 

افسردگي و اضطرابشان كاهش مي يابد. او معتقد 
اس��ت كه با افزايش اعتماد ب��ه نفس معلوالن اين 
ام��كان وجود دارد كه اين افراد بس��يار مفيدتر در 
جامعه ظاهر شوند.اين روانشناس با اشاره به لزوم 
الگو س��ازي براي معلوالن جهت افزايش اعتماد به 
نفس آنها، خاطرنش��ان كرد: در اين راستا مي توان 
قهرمان��ان و تيم ه��اي موفق ورزش��ي معلوالن را 
براي اين عزي��زان الگو قرار داد. باي��د اين تفكر را 
در جامع��ه ترويج دهيم ك��ه معلوليت محروميت 
و ناتواني محض نيس��ت. از س��وي ديگر بايد براي 
مش��كالت ش��غلي و حرفه اي آنها نيز فكري كرد 
تا فش��ار رواني اين افراد كمتر شود. رفيعي پور در 
پايان س��خنان خود به لزوم تغيير باورهاي اشتباه 
در مورد معلوليت نيز اش��اره و تاكيد كرد: از جمله 
اهداف روز جهاني معلوالن آگاه سازي مردم و تغيير 
ذهنيت آنها نسبت به معلولين است تا همه بدانند 
يك انسان معلول توانايي هايي دارد و نبايد با ترحم 
به آنها نگاه ش��ود. بايد اين موارد را انگ زدايي كرد 
تا مردم باور كنند معلوالن نيازمند ترحم نيستند.

گزارش

شرايط زندگي شهري و اجتماعي براي معلوالن در كشور وجود ندارد

هيچ كدام از وعده ها عملي نشده است
معلوليت در ايران عين محدوديت است

عبور تلفات كرونا از ۱۳۰ هزار نفر

رويخطخبر

يادداشت

رويداد

اين روزها برخي از جانبازان در شهرها و استان هاي 
مختلف به دليل آنچه محقق نشدن حقوق حقه خود 
مي دانند دس��ت به اعتراضاتي زده ان��د. افرادي كه 
سال هاي سال براي پاسداري از خاك اين كشور در 
جبهه ها جنگيده و عوارض اين جنگ را بايد تا پايان 
عمر با خود داشته باشند، حاال مجبورند براي احقاق 
حقوقشان در خيابان هاي شهر تجمع كنند. اين در 
حالي اس��ت كه خيلي از اين افراد به دليل حضور در 
شرايط جنگي و مواجهه ها با خطرات از نظر روحي و 
رواني هم بسيار آسيب ديده اند. اما مساله اينجاست 
كه چقدر به مشكالت روحي اين افراد رسيدگي شده 
است. در سازمان عريض و طويلي مانند بنياد شهيد، 
تا چه ان��دازه به م��ددكاري و روان درماني اين افراد 
توجه شده است؟ اصال كسي مي داند »ترما« بعد از 
حادثه چيست؟ اصال تا به حال مسووالن به اين مساله 
فكر كرده اند كه جانبازان عالوه بر اينكه ممكن است 
عضوي از اعضاي بدن خود را از دس��ت داده باشند يا 
به دليل شيميايي شدن در ميدان جنگ با مشكالت 
تنفسي مواجه باشند، تمامي آنها به دليل حضور در 
مناطق پر خطر چقدر مي توانند از نظر روحي و رواني 
آشفته باش��ند. براي رفع اين آشفتگي تا به حال چه 
كارهايي انجام شده است. مساله مهم اينجاست كه در 
هيچ زمينه اي در كشور ما مساله مددكاري اجتماعي 

جدي گرفته نمي شود. 
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با اشاره به 
جايگاه واحد در كشور، گفت: اقتدار و امنيت الزم 
به حوزه مددكاري اجتماعي داده نمي شود. سيد 
حسن موسوي چلك به تقويت مددكاري در بنياد 
ش��هيد اش��اره كرد و گفت: يكي از سازمان هايي 
كه خدمات مددكاري اجتماع��ي ارايه مي دهد، 
بنياد شهيد است و معمواًل در بسياري از كشورها 

حمايت هاي رواني و اجتماعي از خانواده هايي كه 
به داليل مختلف در جنگ آسيب مي بينند صورت 
مي گيرد و در كشور ما نيز از جانبازان، آزادگان و 

خانواده هاي شهدا حمايت مي شود.
او تأكيد كرد: از ابتداي تأسيس بنياد شهيد واحدهاي 
مددكاري اجتماعي نس��بت به ارايه خدمات به افراد 
تحت پوشش اقدام كرده اند، س��اليان سال است كه 
مددكاري اجتماعي در اين نهاد ارايه مي شود و از اين 
موضوع مي توان در جهت تدوين مداخالت مددكاري 
اجتماعي مبتني بر زيس��ت بوم كشور بهره برد. نكته 
مهمي كه وجود دارد، اين اس��ت كه انتظار مي رود در 
دوره جديد بنياد شهيد در ادامه و استمرار كارهايي كه 
در گذشته انجام مي شده، قاضي زاده هاشمي رييس 
جديد بنياد ش��هيد اهتمام و توجه بيش��تري به اين 
موضوع داشته باشد و تقويت مددكاري اجتماعي را 

در بنياد شهيد در دستور كار قرار دهد.
رييس انجمن مددكاران اجتماعي اي��ران ادامه داد: 
اعتقاد دارم به رغم اينكه بخش عم��ده اي از اين كار 
توس��ط واحد مددكاري اجتماعي انجام مي شود، اما 
جايگاه، اقتدار و امني��ت الزم به حوزه مددكاري داده 
نمي شود البته تالش هايي كه در گذشته شده را ناديده 
نمي گيري��م اما ظرفيت هاي م��ددكاري اجتماعي و 
قابليت ه��ا و كاركردهايي كه مددكاران اجتماعي در 
بنياد شهيد مي توانند داش��ته باشند، زمينه رضايت 
بيشتري را براي ذي نفعان به دنبال خواهد داشت به 
همين دليل توسعه كمي و كيفي و افزايش ظرفيت ها، 
قابليت ها، اختيارات و مسووليت هاي حوزه مددكاري 

اجتماعي بايد بيش از گذشته مد نظر قرار گيرد.
موس��وي چلك افزود: با اطمينان مي گويم اگر واحد 
م��ددكاري در بنياد ش��هيد تقويت ش��ود و ارتباط 
مددكاران با خانواده ها بيش از گذشته باشد، بسياري 

از مسائل و مشكالت اين قشر از افراد جامعه مي تواند 
توسط مددكاران اجتماعي، شناسايي، مداخله و رصد 
شود و در نهايت در اختيار مسووالن ذي ربط قرار گيرد.

به گفته او، ارتباط با خانواده ها، آماده سازي و مراقبت 
از آنه��ا نيز از جمله اقداماتي اس��ت ك��ه مددكاران 
مي توانند انجام دهند و آنچه امروز انجام مي ش��ود، 
درصد كمي از ظرفيت و قابليت هاي مددكاران است.

او اف��زود: بنابراي��ن اگ��ر رويكرد مديريت م��ورد در 
م��ددكاران اجتماعي انجام و ب��راي همه افراد تحت 
پوشش اين نهاد پرونده مديريت مورد تشكيل شود 
به گونه اي كه مديريت واحد در پذيرش با مددكاران 
اجتماعي باشد، در حوزه هاي مسكن، اشتغال، آموزش 
و درمان اگر اين افراد با مش��كل مواجه شوند، توسط 
واحد مددكاري به واحدهاي ديگر ارجاع داده مي شود 
و هر مددكار مس��وول يك پرونده يك فرد و خانواده 
در بنياد شهيد خواهد شد و اينگونه است كه مي توان 
برنامه ريزي هايي را متناسب با نيازها و شرايط تدوين 
كرد كه رضايت ذي نفعان بنياد شهيد را در اين شرايط 
افزايش دهد.رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران 
اظهار داشت: با توجه به تجربه زيستي كه در حوزه ارايه 
خدمات اجتماعي به جامعه ايثارگري داريم، مي توانيم 
مدل هايي را تعريف و آن را به جامعه جهاني ارايه دهيم.

موسوي چلك گفت: بنياد شهيد با توجه به گروه هاي 
هدف خود و متناسب با شرايط فرهنگي و نيازهاي آنها 
و همچنين اختيارات قانوني كه دارد، نيازمند تدوين 
نظام نامه مددكاري اجتماعي خاص است كه مي تواند از 
نظر اجرايي و ساختاري، هماهنگي خوب درون سازماني 
را ايجاد نمايد و ما نيز در انجمن مددكاران اجتماعي 
طي مكاتبه اي اعالم آمادگي كرديم كه مي توانيم در 
اين كار به آنها كمك كنيم تا مطالبات به حق جامعه 

به شكل تخصصي شناسايي و رفع شود.

مددكاري در كشور ما جدي گرفته نمي شود

وضعيت آب در كشور بحراني است
خشكس��الي ديگر بيشتر از 
ه��ر زماني چهره خ��ود را در 
كش��ور به مع��رض نمايش 
گذاشته است، از پر آب ترين 
رودهاي كشور مانند كارون 
ت��ا زاينده رود كه يك��ي رو به 
خشكي است و ديگري به طور 
كامل خشك ش��ده است، تا 
تاالب هايي كه همگي به زمين هاي ترك خورده و تشنه 
تبديل ش��ده اند. اين در حالي اس��ت كه مساله كمبود 
آب به مشكلي جدي براي تمامي شهرها و استان هاي 
كشور تبديل ش��ده است. كالن شهر تهران هم از قاعده 
خشكسالي مستثني نيست اما در اين بين منتشر شدن 
برخي اخبار و تكذيب كردن آن نه تنها نمي تواند دردي 
از مردم دوا كند كه باعث س��ردرگمي آنها نيز مي شود. 
چند روز قبل يكي از مقامات مسوول اعالم كرد كه تهران 
تنها براي ۹۰ روز ذخيره آبي دارد و اگر باران نبارد و اين 
ذخيره آبي تمام شود پايتخت نشينان با مشكالت فراواني 
در اين زمينه مواجه مي شوند. اما تنها ۲۴ ساعت بعد از 
اين اظهارنظر مسوول ديگري اعالم كرد كه تهران از نظر 

ذخاير آبي مشكلي ندارد و شهروندان نگران نباشند!
در اينكه هر دو اين اظهارنظرها شتابزده و غير كارشناسي 

هستند هيچ شكي نيست. اينكه ذخيره آبي تهران تنها 
براي ۹۰ روز باش��د و بعد از آن ديگر آبي نداشته باشيم، 
نمي تواند از نظر علمي ممكن باشد، اما اين حرف هم كه ما 
از نظر ذخاير آبي مشكلي نداريم خود مي تواند به افزايش 

مصرف دامن زده و مشكالت تازه اي را به وجود بياورد. 
نكته حايز اهميت اما اين است كه مصرف آب شهري تنها 
۲ درصد از كل ذخاير آبي را به خود اختصاص مي دهد، 
آنچه باعث هدر رفت و خشكس��الي در كش��ور ش��ده 
است، مصرف آب در شهرهاي بزرگ و كوچك نيست، 
بي توجهي و بي تدبيري مسووالن در زمينه استفاده از 
آب هاي زيرزميني و منابع آبي براي كشاورزي و صنعت 
است كه چنين وضعيت تلخ و اسفناكي را به وجود آورده 
است. اينكه سال هاي سال است در اكثر كشورهاي دنيا 
كش��اورزي به روش مكانيزه انجام مي شود و سال هاي 
متمادي اس��ت كه كارشناس��ان محيط زيست ادامه 
روند كشاورزي به روش سنتي در كشور را عامل بزرگ 
خشكسالي مي دانستند بارها و بارها در اين باره هشدار 
داده بودند. اينكه كشت برخي محصوالت در شهرهايي 
كه از نظر آبي با بحران مواجه هستند و برداشت بي رويه 
از آب هاي زير زميني كه حاال نه تنها خشكسالي كه زلزله 
خاموش را هم به دنبال دارد و هر روز شاهد فرونشست 
زمين در نقاط مختلف كش��ور هستيم. بي برنامگي در 

زمينه كشاورزي و صنعت باعث ش��ده كه حاال مساله 
حق آبه زمين هاي زراعي به يكي مشكالت عديده تبديل 
شود. با اين وضعيت بهتر است به مردم اميد واهي در مورد 
تامين ذخاير آبي ندهيم. بايد هر طور كه هست واقعيت 
را براي مردم نمايان كنيم، حاال كوچك ترين بي برنامگي 
در مورد مصرف آب مي تواند به وضعيت بي آبي فعلي و 
خشكسالي كه هر روز بيشتر از روز قبل نمايان مي شود، 
دامن بزند. اما مردم بايد بدانند كه خشك شدن رودها، 
بي آب ش��دن تاالب ها و... محصول اس��تفاده آنها از آب 
لوله كشي در شهرها نيست، محصول بي تدبيري افرادي 
است كه اجازه استفاده از چاه هاي مختلف را براي برداشت 
و رها سازي در زمين هاي كشاورزي داده اند. اجازه استفاده 
از آب تصفيه شده را براي صنايع داده اند. به زبان ساده تر، 
حاال كساني بايد تاوان اين بي تدبيري را پس بدهند كه 
هيچ نقشي در به وجود آمدن اين بحران آبي نداشته اند. 
اما اگر همين االن هم به فكر صرفه جويي و درست مصرف 
كردن نباشيم ممكن است خيلي زودتر از آنچه كه فكرش 
را بكنيم اسير بحران خشكسالي شده و به روزهايي كه آب 
در آن جيره بندي خواهد ش��د برسيم. مردم بايد بدانند 
وضعيت آب در كشور بحراني است، با اين وضعيت بارش ها 
نمي توان به سال پر آبي اميد داشت و حاال بايد دلسوزانه تر 

از قبل به فكر صرفه جويي در مصرف آب باشيم. 

پروانه شكار براي قطري ها صادر نشده است
در پي مشاهده تعدادي خودروهاي الكچري با پالك 
كشور قطر در شهر بوشهر نگراني هايي مبني بر احتمال 
ورود اتباع خارجي با هدف شكار گونه هاي جانوري در 
كشور به وجود آمده است . مديركل حفاظت محيط 
زيست استان بوشهر گفت: پس از اطالع از ورود تعدادي 
خودروهاي لوكس از قطر به اين استان پيگيري الزم 
ازطريق دستگاه هاي متولي انجام شد و تاكنون ادوات 
شكار و صيد نزد اين افراد مشاهده نشده است. فرهاد 
قلي نژاد با ي��ادآوري اينكه هيچگونه پروانه ش��كار و 

صيدي براي اتباع خارجي در استان بوشهر صادر نشده 
است، افزود: هرگونه شكار و صيد گونه ها ممنوع و در 

صورت مشاهده هرگونه تخلف زيست محيطي ضمن 
جلوگيري از شكار و صيد و ورود به زيستگاه ها و مناطق 
حفاظت شده استان، پيگيري قضايي به عمل خواهد 
آمد. مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر 
تاكيد كرد: هرچندكه تا اين لحظه هيچ مراجعه يا 
ارتباطي با اين اداره كل توس��ط شهروندان قطري 
برقرار نش��ده اس��ت. همچنين از مراجع ذيصالح 
پيگيري كرديم .قلي نژاد افزود: اكنون شماره گذاري 
متوقف و قصد شكار براي اين افراد نامشخص است.

آخرين مهلت اعتبار وكالت نامه هاي منقضي شده 
رييس مركز ش��ماره گذاري و تعوي��ض پالك پليس 
راه��ور ناجا اعالم ك��رد كه آخرين مهلت اس��تفاده از 
وكالتنامه هاي منقضي ش��ده ب��ه دليل تعطيلي هاي 
كرونايي تا پايان آذرماه امس��ال اس��ت. سرهنگ علي 
محمدي، درباره وكالت نامه هاي نقل و انتقال خودرو كه 
به دليل محدوديت ها و تعطيالت كرونايي تاريخشان 
منقضي شده بود، گفت: درپي ش��يوع كرونا در نقاط 
مختلف كشور و وضعيت قرمز برخي از شهرها، با تدابير 
ستاد ملي مقابله با كرونا ارايه خدمات شماره گذاري و 
تعويض پالك نيز براي مدتي متوقف شده و اين مراكز در 
شهرهاي قرمز تعطيل شدند. همين موضوع نيز سبب 
انباشت درخواست ها براي مراجعه به اين مراكز شد. او 

با بيان اينكه برخي از مراكز ش��ماره گذاري و تعويض 
پالك در ش��هرها حدود چهار ماه از شش ماه نخست 
سال را تعطيل بودند، گفت: در اين ميان افرادي بودند كه 
داراي وكالتنامه براي نقل و انتقال خودرو بودند؛ اما زمان 
انقضاي آن در دوران تعطيالت كرونايي بوده و از اين رو 

عمال امكان نقل و انتقال و تعويض پالك را پيدا نكردند.
در همين راستا نيز هماهنگي هايي انجام شده و مقرر 
شد تا وكالتنامه هايي كه تاريخ انقضاي آنان در ماه هاي 
سپري شده سال ۱۴۰۰ بوده، تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۰ 
تمديد شوند. محمدي با بيان اينكه اين مدت تمديد 
نمي شود، اظهاركرد: افرادي كه وكالتنامه شان براي 
نقل و انتقال خودرو در سال ۱۴۰۰ منقضي شده و 
تاكنون موفق ب��ه دريافت خدمات مربوطه از مراكز 
شماره گذاري و تعويض پالك نشده اند، تا ۳۰ آذرماه 
مهلت دارند تا با مراجعه به سايت نوبت دهي اينترنتي 
نسبت به دريافت نوبت خود اقدام كرده و نسبت به 

تعويض پالك و نقل و انتقال خودرو اقدام كنند.

مريمشاهسمندي
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