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 خطر 
فرار سرمايه گذاران

 انتظارات 
پس ازتوافق 

 نسبت به مذاكرات 
خوش بين باشيم؟

بخشنامه هاي دستوري مانع از 
مهاجرت نمي شود

در س��ال هاي گذشته بارها 
اين سوال مطرح شده كه آيا 
فعاالن اقتص��ادي از كاهش 
نرخ ارز سود مي برند يا براي 
مث��ال صادركنندگان از باال 
رفتن نرخ ارز منتفع خواهند 
ش��د؟ در نگاه كلي بايد اين 
بحث را مطرح كرد كه قطعا 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي نيز هرقدر اقتصاد 
كش��ور قدرتمند ش��ود، توان اس��تفاده بيشتري از 
ظرفيت ها را خواهند داش��ت و قطع��ا پايين آمدن 
ارزش پول ملي براي آنها نيز سودي ندارد اما در واقع 
چيزي كه بيشترين نياز كشور است، ثبات در نرخ ارز 

و شاخص هاي اقتصادي است.
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه يك توليدكننده و 
س��رمايه گذار به آن نياز دارد ثبات و شفافيت است. 
يك توليدكننده كه قصد دارد س��رمايه خود را وارد 
كارهاي مول��د كند، بايد پيش از هرچيز بداند كه در 
مسير چه اتفاق هايي در انتظار اوست، سرمايه اش در 
چه دوره اي بازمي گردد و به چه شكل در اين فرآيند 
اصل س��رمايه او تضمين خواهد گرف��ت. در اقتصاد 
ايران اما در سال هاي گذشته نه تنها شفافيت و ثبات 
وجود نداشته كه حتي هر روز با سياست هاي جديد 
و بعضا متناقض كار براي سرمايه گذاران قديمي نيز 
دشوار شده اس��ت. وقتي يك سرمايه گذار نمي داند 
كه پس از فروش محصول خ��ود بايد در آينده مواد 
اولي��ه را با چه قيمتي خريداري كن��د و نرخ تورم به 
كجا خواهد رسيد، قطعا ريسك ورود به عرصه هاي 
جديد را نخواهد كرد. در كنار آن فشارهايي كه برخي 
سياست هاي اجرايي در حوزه هايي مانند ماليات بر 
توليدكننده وارد مي كند نيز باعث مي ش��ود افراد يا 
پول خود را وارد بازارهايي چون مس��كن كنند يا به 
خروج سرمايه از كشور فكر كنند. سرمايه اساسا آماده 
فرار است، يعني هر زمان كه افراد احساس كنند كه 
حضور در بازاري براي آنها ريسك داشته، پول خود 

را از اين حوزه خارج مي كنند.
همين شرايط باعث شده كه ما حتي از فرصت هايي 
ك��ه در اقتصادمان ب��ه وجود مي آيد ني��ز نتوانيم به 
درس��تي اس��تفاده كنيم. در زمان افزايش نرخ ارز، 
ام��كان آن وجود داش��ت كه الاق��ل در كوتاه مدت 
صادرات اي��ران افزايش پيدا كند ام��ا اين اتفاق رخ 
ن��داد. در كنار آن حتي در ص��ورت لغو تحريم ها نيز 
تا زماني كه سياس��ت هاي داخلي اصالح نشود و به 
سمت اس��تفاده حداكثري از سرمايه حركت نكند، 
قطعا كاري دشوار خواهيم داشت. سرمايه با اقتصاد 
ما قهر ك��رده و ب��راي آش��تي دادن آن بايد طوري 
برنامه ريزي كرد كه راه ب��راي حضور در عرصه هاي 

جديد هموار شود.

از اثرات مهم رفع تحريم ها اين 
اس��ت كه مي تواند به صورت 
پلكاني جريان تج��اري ايران و 
ساير كشورها را بازسازي كند. 
توافقي كه جدا از دستاوردهاي 
قابل توجه اش، چالش هايي به 
همراه خواهد داشت. از اين رو، 
بخش خصوصي از دولت انتظار 
دارد كه در جري��ان رفع تحريم ها اقدامات��ي را در جهت 
جلوگيري از چالش هاي اقتصادي رفع تحريم و همچنين 
تقويت توليدكنندگان در زمان نبود تحريم در پيش بگيرد. 
رفع موانع بانكي يكي از مهم ترين دس��تاوردهايي است 
كه عبور از تحريم ها مي تواند براي كشور به همراه داشته 
باشد. مساله كه سال هاست چالش اصلي بخش خصوصي 
براي تجارت تبديل شده و آسيب هاي جدي به صادرات 
و واردات كش��ور وارد كرده است. براي رفع اين چالش در 
قدم اول مي توان واردات برخي نهاده هاي توليد را تسهيل 
كرده و جريان توليد را در كشور بهبود بخشد. عالوه بر اين 
ش��رايط صادرات نيز به شكل قابل توجهي بهبود خواهد 
يافت. انتظاري كه بخش خصوصي در اين راستا از دولت 
دارد اين است كه با پيوس��تن به »اف اي تي اف« مبادالت 
بانكي بين المللي را با بانك هاي ايراني تسهيل كند. يكي 
ديگر از دستاوردهاي مهم رفع تحريم اين است كه تجارت 
با ساير كشورها و همكاري بين شركت هاي داخلي و خارجي 
تسهيل ش��ود و اين امر در نهايت منجر به افزايش توليد 
صادرات محور و همچنين رقابت سالم در بازار داخلي براي 
افزايش كيفيت كاالها با استانداردهاي جهاني خواهد شد. 
محدود نبودن انتخاب كشورها و شركت هاي مبدا واردات و 
مقصد صادرات و دسترسي به شبكه هاي بين المللي حمل 
نقل با قيمت هاي متعارف از ديگر اتفاقات مثبت درحوزه 
تجارت و مراودات اقتصادي با جهان است. اما در اين زمينه 
موانع داخلي متعددي نيز وجود دارد كه پيشنهاد مي شود 
همزمان با رفع تحريم اين چالش ها نيز از س��ر راه تجارت 
برداشته ش��وند. به  طور مثال، در س��ال هاي اخير شاهد 
آن بوديم كه صدها بخشنامه مختلف در راستاي مسائل 
گمركي و تجاري صادر ش��ده، كه به خودي خود موانعي 
همتراز با تحريم براي صادركنندگان يا واردكنندگان ايجاد 
كرده اند. بنابراين در زماني كه تحريم رفع مي شود دولت 
نيز بايد در راستاي تسهيل مقرارات داخلي و صادرات و به 
ويژه موضوع دستورالعمل ها اقداماتي جدي را انجام دهد. 
موضوع ديگر، تدوين برنامه مدون توسعه صادرات و مبتني 
بر واقعيت و مزيتهاي صادراتي و ب��ه دور از خيال پردازي 
است. در راستاي برنامه توسعه مناسبات سياسي و اقتصادي 
با كش��ورهاي ديگر، »ايجاد مراكز تجاري، اعزام رايزنان 
اقتص��ادي حرفه اي و اس��تفاده از ظرفيت هاي اقتصادي 
س��فارتخانه ها، پيگيري ايجاد تعرفه هاي ترجيحي بين 
ايران و ساير كشورها« از ديگر ظرفيت هاست كه بايد مورد 
ادامه در صفحه 3 بهره برداري قرار بگيرد.  

براي مذاكرات دو سناريو وجود 
دارد. اگ��ر توافق ش��ود، دالر 
پايين مي آيد، وضعيت فروش 
شركت ها بهتر ش��ده و موانع 
صادرات آنها برداشته مي شود 
و جري��ان انتقال پول راحت تر 
اتف��اق مي افت��د. از اين جهت 
نگراني بابت افت مقطعي دالر 
نداريم. از طرفي به خاطر وضعيت تورمي كه وجود دارد، 
دالر در ميان مدت زير 25 هزار توم��ان نخواهد آمد. در 
سناريوي دوم، اگر تحريم ها هم برداشته نشود و مذاكرات 
نتيجه نگيرد، به شكل خودكار براي دالر تقاضايي به وجود 
مي آيد و موجي صعودي تا حدود 30 هزار تومان ش��كل 
مي گيرد كه دوباره براي بازار خوب است. بنابراين در هر 
دو سناريو، واكنش بازار مثبت خواهد بود فقط تاثيرات 
در گروه ها متفاوت خواهد شد. اگر نتيجه توافقات مثبت 
شود گروه هاي بانكي و خودرويي مي توانند نسبت به بقيه 
شارپ تر معامله شوند اما اگر سناريوي دوم اتفاق بيفتد و 
دالر رشد كند، پتروشيمي ها، فلزي ها و كاموديتي محورها 
و نمادهايي كه از رش��د دالر سود مي برند، رشد باالتري 

خواهند داشت.
در حال حاضر بازار نسبت به خبرهاي لغو تحريم واكنش 
نش��ان نمي دهد. آن چيزي كه ب��ازار مي خواهد اخبار 
قطعي تر و رس��مي تر است. بازار به اينكه نماينده كنگره 
حرفي بزند يا منابع خبري غير رسمي صحبت كنند، وزني 
نمي دهد. وقتي طرفين به صورت قطعي توافق را اعالم 
كنند آن زمان منتظر يك واكنش خوب از بازار خواهيم 
بود. اگر توافقي انجام شده باشد نبايد نفت 93 دالر معامله 
شود. اينجا بازار نمي تواند تصميم گيري كند. قيمت نفت 
هم نشان مي دهد هنوز يك نگراني در دنيا يا يك تقاضاي 
خيلي زياد بابت نفت وجود دارد. ايران 1.5 ميليون تا دو 
ميليون بشكه پتانس��يل فروش دارد؛ اگر قرار باشد نفت 
ما نيز در دنيا عرضه شود يا ما دوباره به بازار رسمي نفت 
اضافه شويم، چرا قيمت نفت اينجاست؟ بازار به اين مسائل 
نگاه مي كند تا تصميم گيري كند. در حال حاضر نبايد از 
اينكه بازار واكنشي نشان نمي دهد تعجب كرد بلكه بايد 

صبر كرد تا ببينيم طي روزهاي آتي چه اتفاقي مي افتد.
توافقي خوب اس��ت كه مفاد آن خوب باشد در غير اين 
صورت اگر مف��اد توافق به درد ما نخ��ورد، بازار واكنش 
نش��ان نمي دهد. بايد ديد چه اتفاق��ي براي تحريم هاي 
بانكي، نفتي، افراد و شركت ها مي افتد. بنابراين جزييات 
آن توافق مهم است و نبايد تيترها را دنبال كرد بلكه بايد 
مفاد آن مورد بررسي قرار بگيرد. در كل فكر مي كنم كليت 
بازار ارزنده است و چه نتيجه توافق مثبت شود چه منفي 
يا حتي اگر به زمان نياز داش��ته باشد، تا پايان سال رشد 
شاخص كل را تا يك ميليون و 500 هزار واحد خواهيم 
داش��ت زيرا به كف ارزندگي قيمت سهم ها رسيده ايم، 
ادامه در صفحه 8 گزارش هاي  9 ماهه و... 

چند س��ال متوالي ايرانيان 
رك��ورد خري��د مس��كن در 
تركيه را شكستند، بسياري 
از فارغ التحصيالن و نخبگان 
كش��ور تصمي��م ب��ه رفتن 
مي گيرند، حت��ي در همين 
دوران كرون��ا بس��ياري از 
پرستاران به جاي ماندن در 
كشور ترجيح دادند در جاي ديگري از اين كره خاكي 
كار كنند، اما چرا چنين اتفاقاتي رخ داده است. در اين 
شرايط اما مسووالن براي ماندن افراد در كشور چه كار 
قابل توجهي انجام داده اند؟ آيا واقعا با بخشنامه هاي 
دستوري مي توان مانع سيل مهاجرت از كشور شد؟ 
اينكه بگوييم نبايد مدارك ترجمه شوند، هزينه خروج 
از كشور را چند برابر كنيم، اينها براي منصرف كردن 
افراد از رفتن به كشوري ديگر مي تواند كافي باشد؟ قطعا 
چنين مساله اي را نمي توان با چنين قوانيني حل كرد.  
اگر رصدخانه مهاجرت ايران آمارداده باشد و معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري ايران آن را منتشر 
كرده باشد كه جمعيت مهاجران ايراني در دنيا بر پايه 
داده هاي منابع بين المللي در سال 1990 ميالدي، بالغ 
بر ۸20 هزار نفر بوده اس��ت و اين رقم تا سال 2020 و 
طي 30 سال 2.2 برابر شده است نمي توان با دستور و 
بخشنامه مانع از آن شد كه بيشتر شود. اگر مسووالن 
ارشد كش��ور از اين عددها نگران مي شوند بهتر است 
به جاي دس��تورالعمل و بخش��نامه به وجوه مختلف 
مس��اله مهاجرت بپردازند. در آن تأمل كنند. ش��ايد 
عددها بگويند كه مقصد بيشتر ايرانيان امريكا بوده يا 
شايد عددها بگويند كه كانادا جزو سه كشوري است 
كه ايرانيان به آن مهاجرت كرده اند. اما همين عددها 
از امارات متحده عربي به عنوان دومين كش��وري كه 
ايراني��ان به آن مهاجرت كرده اند س��خن مي گويند. 
اگر قدري پاي ش��بكه هاي فارس��ي زبان ماهواره اي 
بنشينيد و حجم تبليغ فروش خانه در تركيه و اعطاي 
شهروندي اين كشور را ببينيد متعجب مي مانيد كه 
آيا اين همه تبليغ واقعي اس��ت؟ موضوعي كه جاي 
خالي آن در مواجهه با مساله مهاجرت به خوبي حس 
مي شود بي توجهي مسووالن و برنامه ريزان ارشد كشور 
به وجوه مختلف مهاجرت است. سوال اينجاست كه 
چرا بازار مسكن تركيه رغبت بيشتري براي ايرانيان 
دارد ولي بازار مسكن در تهران و كالن شهرهاي ايران 
مدت هاست راكد مانده است. براساس اعالم مركز آمار 
تركيه ايراني ها در سال ٢٠٢١ ميالدي با خريد ١٠هزار 
و 5۶ خانه در تركيه رتبه اول خريداران غيربومي ملك 
در اين كش��ور را به خود اختصاص دادند و اين يعني 
خروج س��رمايه اي قابل تامل از اقتصاد و بازار مسكن 
ايران. اين يكي از پرس��ش هايي است كه مي تواند به 
ادامه در صفحه 8 تأمل در وجوه ...  
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در برابر 
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دشمن

تعادل |چالش هاي بزرگ اقتصاد ايران در سال 2022 
تشريح شد. رييس اتاق تهران با استناد به گزارش اخير 
مجمع جهاني اقتصاد از ريس��ك هاي كنوني اقتصاد 
ايران، »بيكاري و معيشت«، »سرخوردگي جوانان«، 
»رك��ود اقتص��ادي طوالني مدت«، »بح��ران منابع 
طبيعي« و »فروپاشي اكوسيستم« را پنج چالش بزرگ 
اقتصاد كشور در س��ال آتي برشمرد. به گفته مسعود 
خوانساري اين چالش ها در تدوين برنامه هفتم توسعه 
بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند. رييس اتاق تهران ابراز 
اميدواري كرد كه با خبره��اي خوبي كه از مذاكرات 
هسته اي به گوش مي رسد، به زودي به توافق نزديك 
ش��ويم. چراكه اگر اين اتفاق رخ دهد شاهد تاثيرات 
مثبت آن در اقتصاد كش��ور خواهي��م بود. به عبارتي 
ديگر، هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات 
رشد مي كند و در عين حال، هزينه هاي سرباري كه به 
دليل تحريم بر اقتصاد تحميل شده، كم خواهد شد. 
بنابر اعالم، خوانساري، در حال حاضر پيش بيني شده 
است كه تحريم ها در سال آينده 20 درصد هزينه هاي 
مبادله را افزايش خواهد داد كه با توافق اين هزينه ها 

كنترل مي شود.
در بخش ديگري از اين نشس��ت دالي��ل موثر در بهبود 
تجارت خارجي كشور تشريح شد. افزايش قيمت نفت 
كه به بيش از 90 دالر در هر بش��كه رسيده و پيش بيني 
مي شود از قيمت 100 دالر هم عبور كند، را مي توان يكي 
از اولين فاكتور اثرگذار بر رشد تجارت خارجي عنوان كرد. 
خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتص��اد ايران از ركود 
باتوجه به مهار كرونا هم عامل ديگري است كه در بهبود 
ميزان صادرات كشور اثرگذار بوده است. عالوه بر اينها تا 

اندازه اي هم كم اثر شدن تحريم ها بر رشد تجارت خارجي 
اثر مثبت داشته است. 

    نگراني از ماندگاري تورم و افزايش آن
نشست بهمن ماه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 

به صورت حض��وري و مجازي با رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي برگزار شد. در اين نشست، نمايندگان بخش 
خصوص��ي در حوزه هاي مختلفي مانن��د حمل ونقل، 
صادرات، معافيت هاي مالياتي، صادرات مواد خام، تورم، 
تغييرات اليحه بودجه سال آينده در مجلس و ... به بحث 

و تبادل نظر پرداختند. البته قرار بود اين نشست با حضور 
حسن بابايي، رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، 
برگزار شود تا از مشكالتي كه در اين حوزه به فعاليت هاي 
اقتصادي بخش خصوصي لطمه وارد مي كند، بشنود و 
به سواالت پاس��خ دهد، اما به دليل طوالني شدن ديگر 
برنامه هايش دچار تاخير ش��د و در نهايت جلسه بدون 

حضور او پايان يافت.
در اين نشس��ت، رييس اتاق تهران به م��رور رويدادها 
و ش��اخص هاي مهم اقتصاد كش��ور پرداخت. مسعود 
خوانساري مانند چند نشس��ت قبل، سخنان خود را با 
اش��اره به آمار تورم و ابراز نگراني نسبت به آن آغاز كرد 
و گفت: برابر آخرين گزارش هاي رس��مي، تورم ساالنه 
در دي ماه به نرخ 42.2 درصد رس��يده كه نس��بت به 
سال گذش��ته يك واحددرصد كاهش پيدا كرده است 
البته كماكان اين نرخ بس��يار باالست اما اميدواريم كه 
روند كاهشي آن با سرعت بيشتري ادامه پيدا كند و در 
ماه هاي آينده شاهد ارقام پايين تري باشيم. او تاكيد كرد 
كه هم اكنون دو نگراني هم در مورد نرخ تورم و احتمال 
تشديد آن وجود دارد كه يكي فرارسيدن ماه هاي بهمن 
و اسفند است كه معموالً دوره پرهزينه اي براي دولت رقم 
مي زنند و بايد عيدي و مزاياي كاركنان دولت و نهادهاي 
حاكميتي پرداخت ش��ود كه مي تواند بودجه را تحت 
تاثير قرار دهد و دولت بخواهد كسري خودش را از طريق 
استقراض از بانك مركزي جبران كند و دوم موضوع 55 
هزار ميليارد تومان تنخواه دولت است كه از بانك مركزي 
دريافت كرده و بايد تا پايان سال تسويه كند؛ اين دو مولفه 
مي تواند تورم را از نرخ بااليي كه هم اكنون دارد بيشتر 
ادامه در صفحه 7 افزايش دهد.  

تدوين سند  پيش نويس 
20 صفحه اي در وين

بازتاب مذاكرات

شبكه الميادين خبر داد

استقبال بازار سكه و ارز 
از خبرهاي مثبت مذاكرات

سقوط دالر به كانال 25 هزار تومان 

صفحه 3    

صفحه 2    

1- دي��روز دور ت��ازه 
گفت وگوهاي هسته اي 
ميان اي��ران و 1+4 آغاز 
ش��د. دوري ك��ه گفت��ه 
مي ش��ود، ران��د آخ��ر 
مذاكرات هسته اي است. 
ديروز حتي شبكه لبناني 
الميادي��ن ب��ا اش��اره به 
فضاي مثبت موج��ود در مذاكرات وين و امكان 
رسيدن به توافق طي چند روز آتي اعالم كرد كه 
پيش نويس سندي 20 صفحه اي در وين تدوين 
شده اس��ت. از اين رو، با توجه به اخبار مثبت پر 
تعدادي كه به گوش مي رس��د، به نظر مي رسد، 
دس��تيابي به توافق كه ب��ه معني لغ��و يا توقف 
تحريم ها عليه ايران است، بسيار نزديك است. در 
عين حال، اگر چه دستيابي به توافق هسته اي از 
اهميت زيادي براي اقتصاد ايران برخوردار است، 
اما به معني پايان يافتن عس��رت هاي اقتصادي 
نيس��ت و نخواهد بود و دقيقا در چنين لحظاتي 
اس��ت كه تصميم س��ازان دولتي باي��د از برنامه 
اصالحات اقتصادي خود در فرصت »پساتحريم« 

رونمايي كنند. 
ب��ر ناظ��ران عرص��ه اقتصاد پوش��يده نيس��ت 
ك��ه بحران ه��اي اقتص��ادي در ايران ناش��ي از 
سياس��ت گذاري هاي اش��تباه اقتصادي طي 5 
دهه اخير است؛ بحران هايي كه در دهه 1390 با 
تش��ديد تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران، 
بيش از پيش آشكار شدند. از اين رو، با اطمينان 
كامل مي توان گفت، دو ريس��ك سيستماتيك 
»تحريم« و »سياس��ت گذاري هاي اشتباه« دو 
عامل اصلي و اساسي در ايجاد شرايط اقتصادي 
4 سال اخير هس��تند و حاال كه سايه يكي از اين 
دو ريس��ك سيس��تماتيك در حال افول است، 
تصميم سازان نيز بايد با تدوين برنامه هاي علمي، 

درصدد حل مشكالت ريشه اي اقتصاد برآيند. 
2- از هفته گذش��ته و همزمان با افزايش اخبار 
مثب��ت از مذاكرات هس��ته اي، ن��رخ دالر از 27 
ه��زار تومان به كانال 2۶ ه��زار تومان افت كرده 
است و انتظار مي رود طي روزهاي آينده با نزول 
بيش��تري همراه شود، س��خنگوي دولت ديروز 
اعالم ك��رد: »در اوج مذاكرات با ثبات نرخ ارز رو 

به رو هستيم«. 
اين در حالي اس��ت كه تجربه سال هاي گذشته 
حاك��ي از اين اس��ت ك��ه همزمان ب��ا افزايش 
تهديده��ا عليه اقتصاد اي��ران )در مقطع پس از 
1۸ ارديبهشت 1397 كه ترامپ از برجام خارج 
ش��د و در مقطع پيش از نيمه اول آبان سال 99 

كه گمانه زني ها حاكي از شانس باالي ترامپ در 
انتخابات آمريكا بود(، ن��رخ ارز روندي صعودي 
داشته است و برعكس همزمان با بروز نشانه هاي 
كاهش تهديدها، )به��ار 1400 با آغاز مذاكرات 
وين و طي چند ماهه اخير كه دور تازه مذاكرات 
هسته اي در وين آغاز شده است( نرخ ارز روندي 

نزولي را طي كرده است. 
به هر ترتيب، حاال كه ن��رخ ارز روندي نزولي به 
خود گرفته است آيا روزهاي خوب اقتصاد ايران 

فرا رسيده است؟
3- بي گمان كاهش نرخ ارز مي تواند به عنوان يك 
عامل رواني و هيجاني بر مكانيسم دروني اقتصاد 
ايران در كوتاه مدت اثر مثبتي بگذارد. اما موتور 
خلق پ��ول و توليد »تورم« ب��ه مثابه اصلي ترين 
عامل بي ثبات كننده اقتصاد، ب��ه گواه تازه ترين 
آمارهاي رسمي همچنان روشن است و با قدرت 
به فعاليت خود ادامه مي دهد. از اين رو است كه 
مهار تورم از طري��ق اصالح نظام بانكي همچنان 
بايد در دستور كار دولت باشد. آمار شاخص هاي 
پولي و بانكي در آذر 1400 نشان مي دهد، حجم 
نقدينگ��ي در فاصل��ه 4 م��اه اول فعاليت دولت 
رييسي معادل 12.9 درصد رشد كرده است. به 
عبارتي، طي مدت يادش��ده، نه تنها ميزان رشد 
نقدينگي مهار نش��ده بلكه همچنان بر شتاب و 
رشد روزافزون آن اضافه شده است. به طوري كه 
در اين دوره در مجموع 50۶ هزار ميليارد تومان 
و روزانه به طور ميانگين 41۸2 ميليارد تومان به 
نقدينگي اضافه شده است و اين در حالي است كه 
به گفته سخنگوي دولت »خنثي سازي تحريم ها 

پا به پاي مذاكرات در دستور كار بوده است«. 
خنثي س��ازي تحريم ها، ترجمه افزايش فروش 
نفت طي سال 1400 است كه البته در هفته هاي 
اخير مورد مناقش��ه دولتمردان س��ابق و الحق 

بوده است. 
اما ب��ه هر ترتيب، علي رغ��م افزايش درآمدهاي 
نفتي مش��اهده مي ش��ود كه حج��م نقدينگي 
همچنان در حال افزايش است و دولت نتوانسته 
اس��ت با اتخاذ سياست درست پولي مانع از رشد 
پايه پولي و تورم ش��ود. اين مس��اله وقتي باعث 
نگراني بيشتر مي شود كه اقتصاد ايران در انتظار 
ورود پول هاي بلوكه شده خود است كه دست كم 
۶0 ميلي��ارد دالر برآورد مي ش��وند. اين س��وال 
هم اينك وج��ود دارد كه آي��ا ورود اين حجم از 
دالرهاي نفتي به اقتصاد، قرار است موج تازه اي 
از رش��د پايه پولي و تورم ايجاد كند يا اينكه قرار 
اس��ت با اتخاذ سياست درس��ت در مسير رشد و 

توسعه ايران قرار گيرد؟

 اقتصاد
 در »پساتحريم«

مجيد اعزازي

يادداشت-3

حجت االس��الم والمسلمين محس��ني اژه اي، در 
نشست با اعضاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان 
بورس و بازار سرمايه، تحقيق و تفحص را از ابزارهاي 
مهم نظارتي مجلس دانست و اظهار كرد: در مقوله 
پراهميت تحقيق و تفحص بعضاً گاليه هايي دو طرفه 
از سوي نمايندگان مجلس و مسووالن قوه قضاييه 
مطرح مي شود؛ نمايندگان از طوالني شدن فرآيند 
صفحه 4 را بخوانيد رسيدگي قضايي و...  

پارلمان ش��هري پايتخت ديروز به اليحه اي راي 
مثبت داد كه به موجب آن 100 هزار نفر به جمعيت 
منطقه 22 تهران اضافه مي شود و 10 هزار ميليارد 
تومان براي شهرداري تهران درآمدزايي مي كند. 
اين اليحه در حوزه شهرس��ازي و ص��دور پروانه 
س��اخت براي 210 پرونده تعريف ش��ده است. بر 
اساس مصوبه ديروز شوراي شهر تهران، و در قالب 
صفحه 5 را بخوانيد تغيير طرح تفصيلي...  



در س��الروز بيعت تاريخي همافران نيروي هوايي با امام 
خميني)ره( در ۱۹ بهم��ن ۱۳۵۷، رهبر معظم انقالب 
اس��المي در ديدار جمعي از فرماندهان نيروي هوايي و 
پدافند هوايي ارتش، آن بيعت شگفتي ساز را يك نقطه 
عطف خواندند و گفتند: امروز مقابله با تهاجم دش��من 
براي تحريف واقعيت ها، دستاوردها، پيشرفت ها و اقدامات 
حماسه آميز نظام اسالمي نيازمند يك حركت دفاعي و 
تهاجم تركيبي با محوريت فريضه فوري و قطعي جهاد 

تبيين است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ابتداي اين ديدار با اش��اره 
به محدود بودن تعداد حضار به علت ش��رايط نامساعد 
كرونا گفتند: من همواره مقيد به رعايت شيوه نامه هاي 
بهداش��تي و عمل به توصيه هاي پزش��كان هستم و در 
استفاده از ماسك اصرار دارم و چند ماه قبل نيز نوبت سوم 

واكسن را دريافت كردم.
ايشان خطاب به مردم توصيه كردند هر آنچه پزشكان و 
متخصصان در زمينه رعايت شيوه نامه ها صالح مي دانند، 
عمل كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي س��پس با اش��اره 
به حرك��ت تاريخي نيروي هوايي در بيعت ب��ا امام )ره( 
خاطرنشان كردند: اگرچه نسل كنوني نيروي هوايي در 
آن روز حاضر نبوده اما همه كساني كه در نيروي هوايي با 
احساس مسووليت فعاليت مي كنند، در افتخار و فضيلت 
آن روز شريك هستند، چرا كه آن حركت در واقع بيعت 
با آرمانها و جهاد مقدسي بود كه امام )ره( فرمانده مقتدر 
آن بودند، بنابراي��ن آن حركت معنوي ادامه دارد و همه 
كساني كه در مسير آن آرمانها قرار دارند، در آن حركت 
سهيم هستند. رهبر انقالب اسالمي يكي از ويژگي هاي 
مهم آن حركت بسيار تأثيرگذار را »تشخيص نياز لحظه« 
از جانب افسران و همافران نيروي هوايي و انجام آن اقدام 
هوشمندانه براساس بصيرت برش��مردند و گفتند: اين 
حركت همچنين نش��ان داد محاس��بات امريكا و رژيم 
منحوس پهلوي، غلط ب��ود و از جايي ضربه خوردند كه 

تصورش را نمي كردند.
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در بي��ان مهم ترين نكته 
درس آم��وز آن روي��داد تاريخي افزودن��د: اگر نيروهاي 
جبهه حق و اسالم، در هر ميدان جهادي اعم از جهادهاي 
نظامي، علمي، تحقيقاتي و ساير عرصه ها، حضور فعال، 
موثر و اميدوارانه داشته باشند و از جالل و جبروت ظاهري 
طرف مقابل نهراسند، قطعًا محاسبات دشمن غلط از آب 

درخواهد آمد زيرا اين وعده تخلف ناپذير الهي است.
ايشان خاطرنشان كردند: امروز نيز محاسبات امريكايي ها 
غلط از آب درآمده و در حال ضربه خوردن از جايي هستند 
كه قباًل تصورش را نمي كردند كه آن هم از طرف روساي 
جمهور خودشان است يعني رييس جمهور قبلي و فعلي 
امريكا با اقدامات خود عماًل دست به دست هم داده اند كه 

باقيمانده آبروي امريكا را هم ببرند.
رهبر انقالب اسالمي در بيان عمق داشتن حركت آن روز 
نيروي هوايي به استمرار آن پس از انقالب در عرصه هاي 
مختلف اشاره كردند و افزودند: تشكيل جهاد خودكفايي 
نيروي هوايي در همان روزهاي اول انقالب، خنثي كردن 
توطئه ها و كودتا در برخي پايگاه ها و اقدامات برجس��ته 

نيروي هوايي در دوران دفاع مقدس، همه نشانگر آن است 
كه حركت ۱۹ بهمن ۵۷ براساس عمق و روحيه بصيرت 
شكل گرفته بود و به همين علت در نيروي هوايي و ارتش 
ش��هيدان برجسته اي همچون صياد ش��يرازي، بابايي، 

ستاري، كالهدوز، فكوري و فالحي چهره نماياندند.
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي يكي از دالي��ل اين عمق و 
بصيرت در نيروي هوايي را ارتباط نزديك آنها در دوران 
رژيم طاغوت با مستشاران امريكايي و مشاهده ديكتاتوري، 
تسلط و فساد اخالقي آنها ارزيابي و خاطرنشان كردند: 
حضور امريكايي ها در ارتش ايران داستان غم انگيزي است 
كه احتمااًل نسل جوان از آن اطالعي ندارد اما يك نمونه 
آن، استفاده چند باره امريكا و انگليس از ارتش ايران براي 
سركوب ملت هاي مظلوم بود كه اين يكي از خيانت هاي 
رژيم پهلوي به ارتش و ملت ايران و همچنين جنايت در 

حق ملت هاي ديگر است.
رهبر انقالب با تأكيد بر اهميت »جهاد تبيين«، عكس 
منتش��ر ش��ده از بيعت همافران با امام خمين��ي)ره( را 
نمونه اي از اثر ماندگار كار تبييني برش��مردند و گفتند: 
عامل مان��دگاري و اثرگ��ذاري آن حادثه تاريخ س��از و 
تحول آفري��ن، همان قاب تصوي��ر هنرمندانه اي بود كه 
با امكانات رس��انه اي محدود آن روز منتش��ر شد و اين 
نش��ان دهنده اثر بي بديل روايت گري درست از حوادث 

است.
ايشان با اشاره به گس��ترش انواع رسانه ها در بسترهاي 
مختلف، سياست قطعي رسانه هاي معاند اسالم و ايران 
را تحريف واقعيت ها با به كار بس��تن دروغ هاي حرفه اي 

دانس��تند و افزودن��د: آنها براي اجراي اين سياس��ت، با 
بزك كردن چهره زشت و فاسد رژيم طاغوت و پوشاندن 
خيانت هاي آنها، حتي ب��ه دنبال تزيين و آرايش تصوير 
س��راپا جنايت ساواك هس��تند و در مقابل، با مخدوش 
كردن چهره انقالب و امام بزررگوار، پيشرفت ها، حقايق و 
نقاط مثبت انقالب را كاماًل كتمان، و نقاط ضعف را صدها 
برابر بزرگ نمايي مي كنند، بنابراين در مقابل اين تهاجم 

رسانه اي، جهاد تبيين يك فريضه قطعي و فوري است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ديكتاتوري رسانه اي را يكي از 
انواع ديكتاتوري قدرت هاي غربي با وجود ادعاي آزادي 
بيان آنها خواندند و با اش��اره به مصاديقي از آن همچون 
حذف نام و عكس ش��هيد س��ليماني در فضاي مجازي 
خاطرنش��ان كردند: آنه��ا هر كلمه و تصوي��ري را كه با 
سياست هاي غربي معارض باشد، ممنوع االنتشار مي كنند 
و در مقابل از همين فضا براي تخريب اسالم و جمهوري 

اسالمي، استفاده حداكثري مي كنند.
ايش��ان در مقابل اي��ن واقعيت تلخ، وظيف��ه همگان به 
ويژه مس��ووالن و متوليان رس��انه ملي و صاحبان انواع 
رسانه ها را به ميدان آمدن و روايت صحيح پيشرفت ها و 
خدمات بزرگ انقالب دانستند و افزودند: كارهاي بزرگ 
و حماس��ه آميزي در طول اين چند دهه در عرصه هاي 
گوناگون همچون اقتصادي، اجتماعي، عمراني، آموزشي، 
بهداشت و درمان، صنعتي، ديني و فرهنگي، ديپلماسي 
و سياسي، دفاعي و امنيتي رقم خورده است اما به علت 
كم كاري ه��ا انعكاس و خب��ر چنداني از اي��ن اقدامات 
حيرت آور در مجموعه رس��انه اي كشور وجود ندارد، در 

حالي كه هر يك از آنها سرفصلي براي جهاد تبيين است.
رهبر انقالب گفتند: نبايد گذاش��ت بعضي از مشكالت 
اقتصادي و معيشتي بر روي اين پيشرفت ها و حماسه ها 
گرد و غبار بنش��اند و آنها را از چش��م مردم دور كند و به 

فراموشي سپرده شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با اشاره به »تهاجم 
تركيبي« جبهه دشمن عليه ايران يعني تهاجم اقتصادي، 
سياسي، امنيتي، رسانه اي و ديپلماسي تأكيد كردند: در 
مقابل اين تهاجم تركيبي و دس��ته جمعي، نمي توانيم 
هميشه در موضع دفاعي بمانيم و ما نيز بايد در زمينه هاي 
مختلف از جمله رس��انه اي، امنيتي و اقتصادي تهاجم 
تركيبي كنيم كه در اين زمينه اهل فكر و اقدام به خصوص 

مسووالن، موظف به تالش هستند.
ايش��ان در پايان سخنانشان، پيش��رفت هاي روزافزون 
كش��ور بر خالف اراده بدخواه��ان را نويدبخش فردايي 
بهتر براي ملت دانستند و گفتند: همچنان كه جمهوري 
اسالمي در طول اين ۴۳ سال با قدرت به پيش رفته و روز 
به روز مستحكم تر و ريشه دارتر شده است، اين حركت به 
توفيق الهي در آينده نيز بهتر از گذشته ادامه خواهد يافت 

و دشمن باز هم ناكام خواهد شد.
 حضرت آي��ت اهلل خامنه اي همچني��ن با اش��اره به ايام 
پر بركت ماه رجب، آحاد مردم به ويژه جوانان را به بهره مندي 

از فيوضات الهي و معنوي اين ماه توصيه كردند.
پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، امير سرتيپ 
واحدي فرمانده نيروي هوايي ارتش گزارشي از فعاليت ها، 

پيشرفت ها و برنامه هاي اين نيرو بيان كرد.
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يك شبكه لبناني با اشاره به فضاي مثبت موجود در 
مذاكرات وين و امكان رسيدن به توافق طي چند روز 
آتي اعالم كرد كه پيش نويس سندي ۲۰ صفحه اي در 
وين تدوين شده است. شبكه لبناني الميادين به نقل از 
خبرنگاران خود در وين اعالم كرد كه پيش نويس سند 
۲۰صفحه اي تدوين شده است كه اين پيش نويس 
چارچوب توافق سياسي فراگير را مشخص مي كند. 
اين شبكه اعالم كرد كه اجراي پيش نويس توافق وين 
با برداشتن تحريم ها و دادن مجوز بهره مندي ايران از 
انتقال درآمدهاي خود از خارج به داخل كش��ور آغاز 
مي شود. اين شبكه همچنين نوشت كه فضاي مثبت 
براي رسيدن به توافق طي چند روز يا چند هفته آتي 
حاكم است. هيات مذاكره كننده جمهوري اسالمي 
ايران به رياست علي باقري جهت ادامه دور هشتم 
گفت وگوها امروز وارد وين ش��د. مذاكرات از عصر 
امروز از س��ر گرفته شده اس��ت.  بنا به گفته منابع 
نزديك به مذاكرات تاكنون طرفين توانسته اند در 
زمينه نگارش متن و نزديك ك��ردن ديدگاه ها در 
موضوعات اصلي پيشرفت هايي به دست آورده اند. 

پشيمانهاناكاميرا
بهانقالبنسبتميدهند

رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه پشيمان ها 
كه روزي انقالبي بودند، امروز به دنبال اين ادراك سازي 
هس��تند كه انقالب هيچ موفقيتي نداش��ته است يا 
هرآنچه ناكامي داريم را به انقالب نس��بت مي دهند، 
تاكيد كرد: درحالي كه واقعيت دقيقا خالف اين رويكرد 
پشيمان هاست و ناكامي ها و عدم موفقيت ها اتفاقا در 
جايي رخ داده كه ما از مباني انقالب و امام )ره( فاصله 
گرفته ايم. وي مساله نظارت را يكي از نيازمندي هاي 
جدي كشور در شرايط كنوني برشمرد و ضمن تاكيد 
بر اس��تفاده موثر و قانوني از ابزارهاي نظارتي، با اشاره 
به اختصاص يك روز از جلسات صحن علني مجلس 
به اقدامات نظارتي تاكيد كرد: در پي اين اقدام نظارتي 
مجلس، ۱۸ هزار ميليارد توم��ان از ۳۲ هزار ميليارد 
تومان اعتبارات مربوط به اش��تغالزايي و محروميت 
 زدايي كه توس��ط مجل��س در قان��ون بودجه ۱۴۰۰ 
پيش بيني شده اما تا آذر ماه هيچ تخصيصي نداشت، 
ط��ي روزهاي گذش��ته توس��ط دولت به اس��تان ها 
اختصاص پيدا كرده است. رييس مجلس با تاكيد بر 
اينكه اين اقدام جاي تقدير دارد و در صحن مجلس نيز 
از دولت محترم تشكر كردم، افزود: اميدوارم با هزينه 
كرد اين اعتبارات در مسيرهاي مشخص شده قانوني 
شاهد تاثيرات خوب آن در اشتغال و محروميت زدايي 
باشيم. قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به دهه مبارك فجر گفت: دهه مبارك فجر نمادي از 
انقالب اسالمي است ولي باور ما اين است كه اقداماتي 
كه در اين دهه انجام مي دهيم نمايشي نيست به اين 
معنا كه وقتي براي تجديد عهد و پيمان به مزار شهدا 
يا حرم ام��ام مي رويم معتقديم كه امام و ش��هدا يك 
حقيقت هميشه زنده هستند و حركت انقالب موجي 
اس��ت كه هرگز آرام نخواهد گرفت و حركتي بالنده و 
هميش��ه رو به جلو اس��ت. وي افزود: اگر كسي از من 
بپرس��د چرا مي گويي امام يك حقيقت هميشه زنده 
است؟ پاس��خ آن در موفقيت ها و ناكامي هاي ۴ دهه 
گذشته است، اگر به اين ۴۳ سال نگاه كنيم خواهيم 
ديد زماني كه موفقيت به دس��ت آمده جايي بوده كه 
مبتني بر اصول انقالب و امام حركت كرديم و آنجايي كه 
ناكامي داشتيم زماني بوده كه از اصول و مباني انقالب 
و امام فاصله گرفته ايم و آيا اين جز زنده بودن حقيقت 
امام )ره( است؟ رييس مجلس اضافه كرد: پشيمان ها 
كه روزي انقالبي بودند و براي انقالب حرف مي زدند و 
مي نوشتند، امروز به دنبال اين ادراك سازي هستند كه 
انقالب هيچ موفقيتي نداشته است يا هرآنچه ناكامي 
داريم را به انقالب نس��بت بدهند، درحالي كه مساله 
دقيقا خالف اين رويكرد پشيمان هاست و ناكامي ها و 
عدم موفقيت ها اتفاقا در جايي رخ داده كه ما از مباني 

انقالب و امام فاصله گرفته ايم.

دولتمصممبه
رتبهبنديمعلماناست

مع��اون اول رييس جمه��ور تكيه و اعتم��اد بر مردم 
را حالل مش��كالت كش��ور دانس��ت و گفت: يكي از 
ويژگي هاي امام خميني )ره( و همچنين مقام معظم 
رهبري اعتقاد به نقش آفريني مردم در پيشبرد كارها 
و حل مسائل مختلف اس��ت. مخبر با اشاره به اينكه 
معلمان و دانش آموزان از گس��ترده ترين اقشار مورد 
خطاب امام خميني)ره( در دوران دفاع مقدس بودند، 
گفت: در دوران دفاع مقدس دانش آموزان و معلمان 
بخش قابل توجهي از رزمندگان را شامل مي شدند و 
نقشي اساسي در پيروزي كشور ما در جنگ تحميلي 
ايفا كردند. معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان 
خود از مجمع خيرين مدرسه س��از به عنوان شجره 
طيبه ياد كرد و افزود: تا به امروز ۳۰ درصد از مدارس 
كشور توس��ط خيرين احداث شده كه بايد از اين الگو 
در س��اير بخش ها نظير بخش توليد و حل مس��ائل 
اشتغال نيز استفاده كنيم. وي با قدرداني از خانواده مير 
محمدصادق خير مدرسه ساز كه در اين مراسم حضور 
داشتند، گفت: خيرين مدرسه ساز كارهاي بزرگي در 
كشور به انجام رساندند و آثار اقدامات پسنديده آنان در 
جاي جاي كشور ديده مي شود. مخبر يكي از شعارهاي 
محوري دول��ت مردمي آيت اهلل دكتر س��يد ابراهيم 
رييس��ي را عدالت عنوان كرد و اظهار داشت: عدالت 
آموزشي يكي از مهم ترين شاخه هاي عدالت محسوب 
مي ش��ود و اگر در اين بخش نتوانيم عدالت را مستقر 
كنيم در ساير بخش ها نيز تحقق عدالت ميسر نخواهد 
شد. معاون اول رييس جمهور ادامه داد: اگر فردي به 
لحاظ آموزشي در محروميت باشد و نتواند از عدالت 
آموزشي برخوردار شود، اس��تعدادها و ظرفيت هاي 
خدادادي آن شخص بروز و ظهور پيدا نخواهد كرد و 
از امكانات و ساير ظرفيت ها نيز برخوردار نخواهد شد.

وضعيتوامهايكالن
شفافميشود

س��خنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
مجلس شوراي اسالمي گفت كه بانك مركزي موظف 
شد مانده تسهيالت و تعهدات كالن و ميزان پرداختي 
و مانده تس��هيالت و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان 
پرداختي هر يك از بانك ها و موسس��ات اعتباري غير 
بانكي را به تفكيك اش��خاص در دس��ترس عموم قرار 
دهد. رحيم زارع در توضيح آخرين مصوبات كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در راستاي حمايت از 
ساخت مسكن در س��ال ۱۴۰۱ و اجراي قانون جهش 
توليد و تامين مسكن، اعتبار بانكي ۳۶۰ هزار ميليارد 
توماني براي پرداخت تسهيالت اين بخش به ۴۰۰ هزار 
ميليارد تومان افزايش پيدا ك��رد. وي افزود: همچنين 
بانك مركزي موظف شد با استفاده از سامانه اطالعاتي 
خود و اطالعات دريافتي از بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي به موجب مصاديق تعيين شده توسط شوراي 
پول و اعتبار، مانده تسهيالت و تعهدات كالن و ميزان 
پرداختي و مانده تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط 
و ميزان پرداختي هر يك از بانك ها و موسسات اعتباري 
غير بانكي را به تفكيك اشخاص در دسترس عموم قرار 
داده و به صورت فصلي اين اطالعات را به روزرساني كند. 
بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي نيز موظف هستند 
تمامي اي��ن موارد را به صورت فصل��ي در اختيار بانك 
مركزي قرار دهند. سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان كرد: به منظور رشد و پيشرفت 
كشور از طريق ارتقاي بهره وري و توسعه سرمايه گذاري ها 
و پايه آمايش سرزمين و همچنين پروژه هاي دانش بنيان 
و پيشران با ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت ايران در ۳۱ 
استان كش��ور مقرر شد كه براي هر استان در گام اول ۳ 
هزار ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شود. وي افزود: 
حذف بند )ح( تبصره ۱۸ حذف شد كه در آن آمده بود كه 
اداره دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
با حفظ ش��خصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط 
زيرنظر رييس جمهور باشد لذا مصوب شد كه دبيرخانه 
اين شورا ذيل وزارت اقتصاد اداره شده و حكم دبير مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي توسط وزير اقتصاد صادر شود. زارع 
اضافه كرد: در مصوبه ديگري به دولت اجازه داده شد تا 
مبلغ پنج و نيم ميليارد يورو از محل تحويل نفت خام 
و ميعانات گاز صادراتي بر اساس قيمت روز صادراتي، 
طرح هاي پيشران جديد و نيمه تمام در زمينه خطوط 
راهبردي ريلي، كريدورهاي اصلي جاده اي، توسعه 
سواحل مكران، توسعه و فعال سازي پتروپااليشگاه ها و 
نيروگاه هاي بزرگ، حفظ و نگهداري و تعمير تجهيزات 
راهبردي ناوگان امداد هوايي، تقويت زيرساخت هاي 
ارتباطي و تاسيساتي واجا، اجراي طرح هاي زيرساخت 

مناطق آزاد جديد و ... را اجرايي كند.

رهبرمعظمانقالبمطرحكردند

وعدهجديدوزيراقتصاد

فرمان تهاجم تركيبي در برابر تهاجم تركيبي دشمن

روندجذبسرمايهگذاريمعكوسميشود
عملك��رد اقتص��اد اي��ران در ح��وزه ج��ذب 
س��رمايه گذاري هاي جديد قابل دفاع نيس��ت. اين 
موضوعي است كه در طول سال هاي گذشته از سوي 
بسياري از كارشناس ها و حتي مسووالن كشور مورد 
تاكيد قرار گرفته و به نظر مي رسد كه در صورت تغيير 
نكردن سياس��ت هاي كالن، همچنان مشكل آفرين 

باقي خواهد ماند.
دولت��ي ماندن اقتص��اد اي��ران در طول س��ال هاي 
گذش��ته باعث ش��ده، بخش قابل توجه��ي از نيازها 
براي سرمايه گذاري جديد با استفاده از منابع دولتي 
و پول نفت انجام شود، به اين ترتيب هر بار كه ميزان 
دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كرده، 
دولت ها نس��بت به راه اندازي طرح هاي جديد و فعال 
كردن كارگاه هاي بزرگ اقدام كرده اند و هر بار كه بنا 
به هر دليل دسترسي به درآمدهاي نفتي كاهش پيدا 

كرده، بسياري از طرح ها متوقف شده اند.
محوريت دولت در اقتصاد از س��وي ديگر باعث شده 
بخش خصوصي ايران هيچگاه قدرت نگيرد و اساسا 
در بس��ياري از پروژه ه��اي بزرگ، جز ش��ركت هاي 
دولت و ش��به دولتي، بخش خصوصي امكان حضور 
و سرمايه گذاري نداشته باشد. از سوي ديگر، با توجه 
به تالطم هاي اقتصادي كه ايران در طول س��ال هاي 
گذشته آن را تجربه كرده، سرمايه گذاران از حضور در 
عرصه هاي جديد مي ترسند. از نحوه بازگشت سرمايه 
در طرح هاي بلندمدت گرفته تا نامشخص بودن نرخ 
دالر و نرخ م��واد اوليه باعث ش��ده بخش خصوصي 
نسبت به ورود به عرصه هاي جديد ترديد داشته باشد. 
طوالني مدت شدن روند غيرقابل پيشبيني حتي به 
افزايش فرار سرمايه از ايران نيز منجر شده و هر ساله 
ميزان قابل توجهي از پول هاي ايراني ها به كشورهاي 
خارجي از جمله تركيه منتقل مي شود. دولت جديد 
در طول ماه هاي گذش��ته هنوز برنام��ه دقيقي براي 
جذب س��رمايه جديد ارايه نكرده اما وزير اقتصاد در 
جديدترين اظهارنظر خود از تالش براي تغيير در روند 
سرمايه گذاري در ايران خبر داده است. خاندوزي گفته: 
ده��ه ۱۳۹۰ دهه كاهش س��رمايه گذاري در اقتصاد 
ايران بود، اما در دهه ۱۴۰۰ تالش مي كنيم اين روند 

را معكوس كنيم.
يكي از اصلي ترين برنامه هايي كه وزارت اقتصاد براي 

جدب سرمايه جديد در دس��تور كار قرار داده، بهبود 
برخي زيرساخت هاي اجرايي و فعال كردن سامانه هاي 
جديد ب��راي ارتباط فعاالن اقتصادي ب��ا يكديگر و با 
نهادهاي دولتي اس��ت. يكي از اين سامانه ها، سامانه 
مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه است كه 
در راستاي قانون رفع موانع توليد و ظرفيت انتشار اوراق 
مالي اس��المي و اسناد تسويه خزانه در قوانين بودجه 
سنواتي طراحي شده است. هدف اين سامانه شناسايي 
ثبت، پايش، گزارشگري بدهي ها و تسهيل تأمين مالي 
دولت و تسويه و تهاتر بدهي و مديريت اوراق مالي است.

بر اساس آمارها تا تاريخ ۱۶ بهمن ماه سال جاري بالغ 
بر ۱۴۴۸ س��ند به مبلغ ۲۷ هزار و ۹۴۸ ميليارد ريال 

اوراق و اسناد مالي تسويه شده است.
در اين جلسه تاكيد ش��د تمام دستگاه هاي كشور به 
سامانه مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي 
دولت، دسترس��ي دارند تا بتوانند از اين طريق اقدام 
كنند و دومين س��امانه آغاز آزمايشي سامانه سفته و 
برات الكترونيكي است كه يكي از اهداف آن دسترسي 
آس��ان مردم و كسب و كارها به س��فته و برات بوده تا 

بتوانند خدمات غير حضوري دريافت كنند.
احسان خاندوزي در اين مراس��م با بيان اينكه امروز 
همزمان با ساير اقدامات وزارت اقتصاد از چهار سامانه 

جديد اين وزارتخانه در حوزه هاي مختلف رونمايي شد 
كه اين سامانه ها با هدف كاربري با دستگاه هاي استاني 

و ملي طراحي و عملياتي شده اند.
وي افزود: يكي از اين س��امانه ها در حوزه خزانه داري 
كشور و س��امانه هاي ديگر در حوزه رصد بدهي هاي 
دولت و اوراق دولتي بوده و به دولت اين جازه را مي دهد 
كه صفر تا صد بدهي هاي دولت و اوراق دولتي را رصد 
و پيگيري كند. همچنين اين سامانه ها موضوع ارايه 
تسهيالت به بخش اشتغال را رصد مي كنند و به دولت 
اين امكان را مي دهند كه نظارت دقيقي دراين حوزه ها 

داشته باشند.
وزير اقتص��اد با بيان اينكه از طريق اين س��امانه هاي 
جدي��د نظارت بر خط و آنالين را براي دس��تگاه هاي 
مختلف ايجاد كرده ايم ادامه داد: با رونمايي هاي امروز 
از سامانه هاي جديد خبر خوش ما اين است كه مردم 
از فردا مي توانند به صورت اينترنتي و غيرحضوري و 
به صورت ۲۴ ساعته نسبت به خريد سفته اقدام كنند. 
خان��دوزي درباره خريد غيرحضوري س��فته و برات 
اظهار كرد: كاربران عمومي از هر كجايي كه هستند 
و از منزل و محل كار خود بدون مراجعه به ش��عب يا 
واحدهاي فروش سفته، امكان خريد سفته را خواهند 
داشت. همچنين امكان صدور هر پنج مرحله پس از 

فروش سفته هم بدون حضور به شعب بانكي به صورت 
الكترونيكي انجام مي ش��ود يعني افراد مي توانند به 
صورت ۲۴ س��اعته و آنالين ظهرنويسي سفته را هم 

انجام دهند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال حاضر سه بانك دولتي 
خصوصي و قرض الحسنه اين خدمات اينترنتي را ارايه 
مي دهند گفت: بانك ملي، بانك قرض الحسنه رسالت 
و بانك آين��ده از فردا به صورت برخط و ۲۴ س��اعته 
سفته صادر مي كنند. با صدور سفته الكترونيكي امكان 
جعل اسناد به صفر مي رسد كه اين باعث گره گشايي 
بخشي از مس��ائل اقتصادي خواهد ش��د. وي افزود: 
راه اندازي س��امانه هاي الكترونيك كمك مي كند تا 
جريان فعاليت هاي اقتصادي ش��فاف ش��ود و امكان 
سوءاستفاده و جعل به حداقل برسد. وزير اقتصاد گفت: 
هر چقدر عنصر بي اعتمادي در ابزار هاي پرداخت در 
كشور نظير چك، برات يا سفته كاهش يابد، فعاليت 
اقتصادي سرعت مي گيرد و تسهيل مي شود؛ به ويژه 
در بحث سفته و برات الكترونيك كه اين اطمينان را 
به فعاالن اقتصادي مي دهد تا ديگر امكان جعل از اين 

اسناد وجود ندارد.
وي افزود: اگر مجوز هاي كس��ب و كار هم الكترونيك 
شود و بتوانيم ظرف يكماه آينده خبر خوشي درباره 
آن بدهيم، قواعد روشني پيش پاي فعاالن اقتصادي 
قرار مي گيرد و اتفاقات خوب��ي را در حوزه اقتصادي 

شاهد مي شويم.
با وج��ود اهمي��ت برنامه ريزي هاي داخل��ي، به نظر 
مي رس��د همچنان يكي از اصلي ترين مسائلي كه در 
روند جذب سرمايه گذاري در ايران تاثير خواهد داشت، 
مشخص شدن تكليف تحريم ها و آينده اقتصاد ايران 
است. در صورتي كه محدوديت ها كنار بروند و امكان 
فعاليت بانك هاي بين المللي در ايران فراهم ش��ود، 
مي توان انتظار داشت كه سرمايه گذاران خارجي جديد 
به اقتصاد ايران وارد شوند و همين موضوع به فعاالن 
داخلي نيز اطمينان را مي دهد كه روند اقتصادي كشور 
در سال هاي آينده تغيير خواهد كرد. اما در صورت باقي 
ماندن تحريم ها و نامشخص بودن سرنوشت طرح هايي 
همچون اف اي تي اف، احتماال دولت رييسي نيز مانند 
دولت هاي پيش از خود، شانس چنداني براي معكوس 

كردن روند سرمايه گذاري در ايران ندارد.

مركزپژوهشهايمجلس
تشريحكرد

دفتر مطالعات اقتصادي مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اس��المي طي گزارشي به پايش بخش حقيقي 
اقتصاد ايران در آذرماه  ۱۴۰۰ در بخش صنعت و معدن 
پرداخت. به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي، در اين گزارش با بيان اينكه تحليل روند رشد 
بخش صنع��ت از جنبه هاي مختل��ف، عاملي كليدي 
در تحليل ه��اي ُخرد و كالن اقتص��ادي و يكي از اركان 
تصميم گيري در حوزه اقتصاد اس��ت، تصريح شده كه 
ش��اخص توليد بخش صنعت به دليل تأثير نوس��انات 
س��طح فعاليت صنعت بر بخش هاي ديگ��ر اقتصاد، به 
عنوان يك ش��اخص مهم اقتص��ادي كوتاه مدت مورد 
استفاده قرار مي گيرد. در همين راستا مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي به صورت ماهيانه شاخص توليد، 
فروش و قيمت شركت هاي بورسي را محاسبه مي كند. 
اهميت اين شاخص به روز، براي اقتصاد ايران كه تحوالت 
اقتصادي و سياسي بسياري دارد بيشتر خواهد بود، چون 
بازخورد شوك هاي وارده به اقتصاد ايران و واكنش هاي 
سياست گذاران بايد در تواتر كمتر از فصل مورد رصد قرار 
گيرد؛ اين درحالي است كه آمار رسمي بخش حقيقي به 
صورت فصلي و با تأخير ارايه مي شود. در ادامه اين گزارش 
به آمارهاي آذرماه اش��اره ش��ده كه طي آذرماه ۱۴۰۰، 
شاخص توليد شركت هاي صنعتي بورسي با كاهش ۱ 
درصدي و شاخص توليد شركت هاي معدني بورسي با 
افزايش ۱/۱۰ درصدي نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
مواجه شدند. به عبارتي از بين ۱۵ رشته فعاليت صنعتي 
بورسي ۹ رشته فعاليت رشد منفي و تنها ۶ رشته فعاليت 
رشد مثبت را تجربه كرده اند. در اين ماه رشته فعاليت هاي 
»شيميايي )به جز دارو( «، »دارو«، »غذايي و آشاميدني 
به جز قند و شكر«، »خودرو و قطعات«، »ماشين آالت 
و تجهي��زات«، »چ��وب و كاغ��ذ«، »كك و پااليش«، 
»محصوالت فلزي به جز ماش��ين آالت و تجهيزات« و 
»س��اير كاني هاي غيرفلزي« به ترتيب بيشترين سهم 
را در كاهش شاخص توليد شركت هاي صنعتي بورسي 
داش��ته اند. در بخش ديگري از اين گزارش ذكر ش��ده 
كه طي آذرماه ۱۴۰۰، ش��اخص فروش ش��ركت هاي 
صنعتي بورسي با افزايش ۵/۳ درصدي و شاخص فروش 
ش��ركت هاي معدني بورس��ي با كاهش ۵/۸ درصدي 
نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. به عبارتي از 
بين ۱۵ رشته فعاليت صنعتي بورسي ۱۰ رشته فعاليت 
رشد مثبت و تنها ۵ رشته فعاليت رشد منفي را تجربه 
كرده اند. در اين ماه بيشترين سهم در افزايش شاخص 
فروش نيز متعلق به رش��ته فعاليت ه��اي »تجهيزات 
برقي«، »الستيك و پالستيك«، »فلزات پايه«، »دارو«، 
»منس��وجات«، »محصوالت فلزي به جز ماشين آالت 
و تجهيزات«، »كاشي و س��راميك«، »ساير كاني هاي 
غيرفلزي«، »ماشين آالت و تجهيزات« و »سيمان« بوده 
اس��ت. همچنين در اين گزارش تصريح شده در آذرماه 
۱۴۰۰ شاخص قيمت فعاليت هاي صنعتي بورسي، ۴/۱ 
درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافت و همچنين نرخ رشد 
نقطه به نقطه آن به ۷۱ درصد رسيد، درحالي كه ميانگين 

ساالنه ۹/۱۱۰ درصد افزايش يافته است.

نوساناتبخشحقيقي
اقتصادايراندرآذرماه



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 روز سه شنبه 19 بهمن 1400، در بازار آزاد هر دالر امريكا 26 
هزار و 250 تومان و درهم امارات 7 هزار و 210 تومان معامله 
شد. در ساعات عصر نيز دالر تا 25960 تومان كاهش يافت. 
قيمت سكه نيز در بازار تهران با 1۳0 هزار تومان كاهش نسبت 
به روز گذشته به 11 ميليون و 590 هزار تومان رسيد. براين 
اساس، قيمت دالر متاثر از مذاكرات برجام، به كانال 25 هزار 
تومان سقوط كرده اس��ت و به عقيده برخي كارشناسان تا 
مرز 25 هزار تومان نيز كاهش خواهد يافت. عده اي از ناظران 
سياسي و اقتصادي معتقدند كه مذاكرات درهفته پاياني و دور 
پاياني براي تحقق يك نوع توافق قرار دارد و اين توافق هرچه 
باشد با معافيت هاي تحريم ايران و گشايش در درآمدهاي 
ارزي، آزادسازي پول هاي بلوكه شده همراه خواهد بود و نه تنها 
هزينه مبادله را كاهش داده و روابط خارجي را بهتر مي كند، 
بلكه گشايش هاي ارزي نيز ايجاد كرده و بازار ارز در شرايط 
بهتري قرار خواهد گرفت. اما از س��وي ديگر برخي صاحب 
نظران با اشاره به رشد شديد حجم نقدينگي در چهارسال اخير 
و بعد از خروج امريكا از برجام، معتقدند كه كسري بودجه و 
رشد نقدينگي، رشد پايين اقتصاد و رشد منفي سرمايه گذاري، 
عمال شرايط را براي كاهش شديد نرخ ارز فراهم نخواهد كرد. 
لذا نقدينگي و تورم سال هاي اخير و وضعيت شاخص هاي 
اقتصادي در دهه 1۳90 تا 1400 عمال باعث رش��د قيمت 
دالر شده و تمايل به كاهش شديد را از بين برده است. حال 
بايد ديد كه اثر شاخص هاي كالن و توافق با غرب در مذاكرات 

وين، تا چه حد مي تواند روي قيمت ارز و طال اثرگذار باشد. 

    تداوم كاهش قيمت دالر
 در كانال ۲۴ هزار تومان 

نرخ دالر )سه شنبه، 19 بهمن ماه( در صرافي هاي بانكي با 
272 تومان كاهش قيمت نسبت به روز گذشته با قيمت 24 
هزار و ۳45 تومان معامله شد. قيمت فروش يورو با كاهش 
605 توماني نسبت به روز گذش��ته برابر با 2۸ هزار و 15۸ 
تومان بود.قيمت خريد هر دالر 24 هزار و 10۳ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 27 هزار و ۸7۸ هزار تومان اعالم شد. عالوه 
بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 هزار و ۳5۳ 
تومان و نرخ فروش آن 24 هزار و 574 تومان بود. اين در حالي 
است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و ۸40 تومان و 
نرخ فروش آن نيز 2۸ هزار و 9۳ تومان اعالم شد. همچنين در 
سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 27 هزار و 44۳ 
تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 2۳ هزار و 950 تومان 
معامله شد.قيمت دالر از خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان 
شد و پس از آن در محدوده قيمت 26 تا 6 هزار تومان نوسان 

داشت. نرخ دالر از اواخر آذرماه و به طور مشخص از 24 آذرماه 
در كانال 27 هزار تومان ثابت مانده بود و از يك هفته گذشته 
پس از 6 ماه وارد كانال 26 هزار تومان شد و با ادامه كاهش 
قيمت ها از 27 دي ماه پس از چند ماه دوباره به كانال 25 هزار 
تومان بازگشت. از روز گذشته دالر در صرافي بانكي پس از 

ماه ها تنزل به رقم 24 هزار تومان بازگشت.

    سكه ۱۳۰ هزار تومان ارزان شد
قيمت سكه )سه شنبه، 19 بهمن ماه( در بازار تهران با 1۳0 
هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته به 11 ميليون و 590 
هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 
قيمت 11 ميليون و 450 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 600 هزار تومان، ربع سكه 
سه  ميليون و 6۳0 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 270 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 159 هزار تومان 
رس��يد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و 2۳ هزار 
تومان شد.اونس جهاني طال نيز با قيمت يك هزار و ۸19 
دالر و 94 سنت معامله شد.مهم ترين عوامل موثر در رشد 
قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي از چند هفته گذشته پس از 
مدت ها تثبيت قيمت در كانال 27 هزار تومان، به كانال 26 
هزار تومان بازگشت. از 27 دي ماه دالر وارد كانال 25 هزار 
تومان شده بود و مقاومت دو هفته اي را شكست و به كانال 24 
هزار تومان ورود كرد. با كاهش قابل توجه نرخ دالر در صرافي  
بانكي با رقم 24 هزار تومان و بازار آزاد كه با رقم 26 هزار تومان 
معامله شد، سكه و طال نيز كاهش بهاي قابل توجهي داشت.

    يورو كاهش يافت
جهش يورو در آستانه تورم اياالت متحده متوقف مي شود زيرا 
در حالي كه معامله گران منتظر آمارهاي تورم اياالت متحده 
بودند كه در اواخر هفته منتشر  شود، باعث افزايش دالر شد 
و اي��ن موضوع در كاهش يورو نيز تاثير داش��ت. به گزارش 
رويترز، دالر در معامالت اوليه آسيا با 0.1 درصد باالتر از ين 
به 115.22 رس��يد و شاخص دالر امريكا در 95.42 نوسان 
داش��ت. با افزايش محتاطانه بازارهاي سهام در اروپا، بيت 
كوين و دالر استراليا يك شبه افزايش يافتند. بيت كوين براي 
اولين بار در نزديك به يك ماه گذشته از ميانگين 50 روزه خود 
به باالي 44 هزار دالر رسيد و در چهار دوره بيش از 17 درصد 
افزايش يافت.بازارهاي آتي چشم انداز افزايش دالر را حمايت 
مي كنند زيرا دالر نيوزيلند افزايش اندكي در يك ش��ب را 
تجربه و 0.66 دالر را حفظ كرد و پوند در 1.۳5 دالر ثابت بود.

    رشيدي كوچي: نبايد فرصت طاليي ارزهاي 
ديجيتال را با محدودسازي داخلي از دست بدهيم

يك عضو فراكسيون اقتصاد دانش بنيان مجلس تاكيد كرد: 
اكنون طاليي ترين زمان براي استفاده از ظرفيت پلتفرم هاي 
داخلي براي تبادل ارزهاي ديجيتال بوده و نبايد اجازه داد با 
سياست هاي غلط محدودسازي كه تجربه ثابت كرده ناكام 
هستند، اين فرصت از دست برود.جالل رشيدي كوچي در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ضرورت قانون گذاري درحوزه 
رمز ارز و ساماندهي پلتفرم هاي داخلي تبادل آن، بيان كرد: 
بنده از چندي پيش به اين موضوع تاكيد داشتم. خيلي از 
افراد جامعه كه عمدتا جوان ها هستند به سمت رمزارزها 
حركت كرده و خوشبختانه در حال حاضر طالب استفاده از 

پلتفرم ها و اپليكيشن هاي داخلي هستند. يكي از مزيت هاي 
پلتفرم هاي داخلي تبادل رمز ارز قابليت نظارت بر روي آنان 
مي باشد. باتوجه به استقبال بخش قابل توجه اي از جامعه 
از پلتفرم هاي داخلي و ظرفيت هاي خوبي كه اين پلتفرم ها 
دارند بايد هرچه سريع تر نسبت به ساماندهي پلتفرم هاي 
داخلي اقدام ش��ود.وي اظهار كرد: ب��ه جاي آنكه به دنبال 
محدود سازي يا قطع دسترسي براي تبادل ارزهاي ديجيتال 
در پلتفرم هاي داخلي باشيم بايد از فرصت طاليي موجود 
حداكثر استفاده را ببريم.  اكنون ما فرصتي طاليي در دست 
داريم و قبل از آنكه افراد جامعه بخواهند به سمت پلتفرم هاي 
خارجي كه هيچ گونه نظارتي بر آنان نيست حركت كنند، 
بايد پلتفرم هاي داخلي تبادل رمزارز را ساماندهي كنيم. 
اكنون طاليي ترين زمان است و به جاي آنكه به دنبال بستن 
و محدودسازي فعاليت پلتفرم هاي داخلي باشيم بايد از آنها 
حمايت كرده و آنان را ساماندهي كنيم. تجربه تا به ثابت كرده 
كه مسير محدودسازي و بستن نه تنها جواب نداده بلكه باعث 
شده تا مردم به اجبار به سمت پلتفرم هاي خارجي سوق پيدا 
كنند.نماينده مردم مرودشت در مجلس تصريح كرد: وقت 
آن است كه شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت اقتصاد، بانك 
مركزي و مجلس متفق به ميدان آمده و با يك تصميم گيري 
درست مسير را براي سرمايه گذاري و تبادل ارزها ديجيتال 
در بستر پلتفرم هاي داخلي فراهم كنند.بنده به شدت مخالف 
محدودسازي يا قطع دسترسي براي تبادل ارزهاي ديجيتال 
در پلتفرم هاي داخلي هستم. اين شيوه قطعا راهكار موثري 
نبوده و منجر به هدايت مردم به سمت پلتفرم هاي خارجي 
كه هيچ نظارتي بر روي آنان نيست مي شود. در نهايت اين 

شيوه مديريت به ضرر مردم و نظام خواهد بود.

   تبادل ارزهاي ديجيتال 
واقعيتي نوين در سطح دنياست

وي تاكي��د ك��رد: الزم اس��ت مديريت درس��تي مبتني بر 
واقعيت هاي جامعه در اين حوزه اعمال شود. ارزهاي ديجيتال 
يك واقعيت در س��طح دنيا است كه شكل گرفته و روز به روز 
نيز قوام پيدا مي كند.رمز ارزها غيرقانوني نيستند بلكه مشكل 
ما فقدان قانون در اين حوزه اس��ت. با توجه به اينكه كشور ما 
در صدر كش��ورهاي تحريم ش��ده قرار دارد مي توانيم با يك 
برنامه ريزي صحيح و اجراي قوانين درست از اين فرصت كه 
ارزهاي ديجيتال ايجاد كرده اند، به نفع كشور استفاده كنيم تا 
اينكه با يك نگاه بسته به سمت محدودسازي داخلي اين حوزه 
قدم برداريم. قطعا مردم مسير خود را مي روند پس چه بهتر است 
كه دولت و حاكميت نيز در اين مسير با برنامه ريزي دقيقي كه 

انجام مي دهد در كنار مردم بوده و به نفع كشور قدم بردارد.

رويداد

ويژه
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آغاز خريد الكترونيكي سفته 
وزير امور اقتصادي و دارايي از فراهم شدن امكان خريد 
س��فته به صورت اينترنتي و غيرحض��وري به صورت 
24 ساعته خبر داد. س��امانه هاي كاربردي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي با حض��ور وزير اقتصاد در محل اين 
وزارتخانه به بهره برداري رس��يد كه اين س��امانه ها در 
بخش هاي معاونت خزان��ه داري، معاونت اقتصادي و 
همچنين مركز فن��اوري اطالعات وزارتخانه تهيه و به 
كارگيري خواهد ش��د. يكي از اين س��امانه ها، سامانه 
مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه است كه در 
راس��تاي قانون رفع موانع توليد و ظرفيت انتشار اوراق 
مالي اسالمي و اسناد تس��ويه خزانه در قوانين بودجه 
سنواتي طراحي شده است. هدف اين سامانه شناسايي 
ثبت، پايش، گزارشگري بدهي ها و تسهيل تأمين مالي 
دولت و تسويه و تهاتر بدهي و مديريت اوراق مالي است. 
بر اساس آمارها تا تاريخ 16 بهمن ماه سال جاري بالغ بر 
144۸ سند به مبلغ 27 هزار و 94۸ ميليارد ريال اوراق 
و اس��ناد مالي تسويه شده اس��ت. در اين جلسه تاكيد 
شد تمام دستگاه هاي كشور به سامانه مركز مديريت 
بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت، دسترسي دارند 
تا بتوانند از اين طريق اقدام كنند و دومين سامانه آغاز 
آزمايشي سامانه سفته و برات الكترونيكي است كه يكي 
از اهداف آن دسترس��ي آسان مردم و كسب و كارها به 
سفته و برات بوده تا بتوانند خدمات غير حضوري دريافت 
كنند. احسان خاندوزي در اين مراسم با بيان اينكه امروز 
همزمان با ساير اقدامات وزارت اقتصاد از چهار سامانه 
جديد اين وزارتخانه در حوزه هاي مختلف رونمايي شد 
كه اين سامانه ها با هدف كاربري با دستگاه هاي استاني 
و ملي طراحي و عملياتي شده اند.وي افزود: يكي از اين 
سامانه ها در حوزه خزانه داري كشور و سامانه هاي ديگر 
در حوزه رصد بدهي هاي دولت و اوراق دولتي بوده و به 
دولت اين جازه را مي ده��د كه صفر تا صد بدهي هاي 

دولت و اوراق دولتي را رصد و پيگيري كند. 

ادامه از صفحه اول

انتظارات پس ازتوافق 
مس��اله ديگر، اينكه نرخ منفي س��رمايه ثابت در طي 
سال هاي اخير مشكالت زيادي در آينده ايجاد خواهد 
كرد و بهبود شرايط جذب س��رمايه گذاري خارجي از 
اتفاقات خوبي است كه رفع تحريم براي اقتصاد كشور 
رقم خواهد زد. اما نكته مهم اين است كه سرمايه گذاري 
خارجي بايد در حوزه زيرساخت، صنايع نوآور و انتقال 
تكنولوژي باش��د و ايران تبديل به بازار تكنولوژي هاي 
تاريخ گذشته نشود تا بنگاه هاي اقتصادي را متحول و 
به روز سازد. يكي از مهم ترين نكاتي كه سرمايه گذاران 
خارجي را براي كار در ايران ترغيب مي كند اين است كه 
نيروي كار و انرژي در كشور ما ارزان تر است كشورهاي 
ديگر اس��ت، بر اين اس��اس دولت بايد س��مت سوي 

سرمايه گذاري را به سمت توليد و اشتغال سوق بدهد.

سفته و برات الکترونيکی
 بانک ملی ايران به عنوان 

اقدامی تحولی رونمايی شد
    سامانه مديريت يکپارچه سفته و برات الکترونيک امروز 
طی مراسمی با حضور مسئوالن کشوری رونمايی شد 
که با اين خدمت جديد، خريد سفته و برات به صورت 
 الکترونيکی، غيرحضوری و 24 ساعته اجرايی می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مل��ی ايران، نقش اين 
بان��ک در اجرای اين س��امانه که تحولی عظي��م را در 
نظام تامين مالی کشور ايجاد می کند، بسيار شاخص 
و حائز اهميت اس��ت به طوری ک��ه بانک ملی ايران به 
عنوان پرچمدار و پيش��رو در نظام بانکی برای تحقق 
دولت ديجيت��ال و بانکداری الکترونيک، از مدتی قبل 
در جه��ت فراهم کردن زيرس��اخت ايج��اد چاپخانه 
ديجيتال به منظور در اختيار قرار دادن س��فته و برات 
 الکترونيک به مشتريان گام های موثری را برداشته است.

با ارتقا در فرآيند صدور س��فته الکترونيک، دسترسی 
مردم و کسب و کارها به اين اوراق تجاری تسهيل شده و 
مشتريان دريافت تسهيالت غيرحضوری می توانند برات 
 و سفته خود را نيز به صورت ديجيتالی دريافت کنند.

سامانه مديريت يکپارچه سفته و برات الکترونيک بر 
اساس الزام بند )ج( ماده 67 برنامه ششم توسعه کشور 
به منظور ديجيتالی شدن اسناد تجاری )سفته، برات و 
تمبر( ايجاد ش��ده و بر اين اساس، امکان خريد، صدور 
و ظهرنويس��ی س��فته و برات به صورت الکترونيکی، 
آنالين و بدون مراجعه به ش��عب ي��ا واحدهای فروش 
 س��فته برای کارب��ران عمومی فراهم ش��ده اس��ت.

با توجه به ضرورت توسعه و تسهيل ابزارهای پرداخت 
الکترونيکی در مسير تحقق اهداف برنامه توسعه کشور، 
طراحی ابزار پرداخت در س��طح  معامالت کسب و کار 
  B2B( به کس��ب کار )در کش��ور امری تسهيل گر در
مسير پش��تيبانی از بنگاه ها بوده که بانک ملی ايران 
به منظور حمايت از توليد و تس��هيل تعامالت تجاری 
داخلی و بين المللی، با تکميل زيرس��اخت های الزم، 
تامين مالی زنجي��ره تامين را وارد ف��از جديدی کرد 
 که با اب��زار الکترونيک برات ص��ورت خواهد پذيرفت
با بهره گيری از اسناد تجاری الکترونيکی ضمن ارتقای 
ش��فافيت عمليات تجاری و پيشگيری ازجعل اسناد،  
زمينه بهره مندی بنگاه ها از ابزار برات الکترونيک جهت 
تامين مالی بنگاه ها به جای وام نقد،  با تخصيص اعتبار 
صورت می گيرد که اين امر ضمن کاهش محسوس نياز 
به نقدينگی حوزه اشتغال و توليد، شفاف سازی مبادالت، 
نظارت بر مصرف، استفاده از ظرفيت اعتباری در حمايت 
از توليد و در نهايت کاهش اثرات تورمی در کشور را به 

همراه خواهد داشت.

وضعيت وام هاي كالن بانكي 
شفاف مي شود

بانك ها مكلف به ارايه مشخصات كامل وام گيرندگان 
كالن به بانك مركزي ش��دند. نماينده مردم تهران در 
مجلس، تاكيد كرد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق 
بانك ها مكلف به ارايه مش��خصات كامل تس��هيالت 
گيرندگان كالن به بانك مركزي به صورت برخط شدند.
مالك شريعتي نياسر نماينده مردم تهران در مجلس 
در صفحه ش��خصي خود در توئيتر، نوشت: ديروز در 

كميسيون تلفيق  بودجه1401 مطرح و تصويب شد: 
همه بانك هاي كشور موظف شدند مشخصات كامل 
تسهيالت گيرندگان كالن ش��امل اطالعات سببي 
و نس��بي اش��خاص ذيربط )مديران ارش��د بانك ها و 
شركت هاي زيرمجموعه و اعضاي خانواده( را به طور 
برخط به بانك مركزي اراي��ه دهند تا در وبگاه خود به 
اطالع عموم برس��اند.«پس از تصويب كليات اليحه 
بودجه سال 1401 كل كشور، كميسيون تلفيق بررسي 
جزييات اليحه بودجه را آغاز كرده و پيش بيني مي شود 
از اوايل اسفند ماه بررسي جزييات اليحه بودجه سال 
آتي كشور در صحن علني مجلس آغاز شود.سخنگوي 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1401 مجلس گفت 
كه بانك مركزي موظف شد مانده تسهيالت و تعهدات 
كالن و ميزان پرداختي و مانده تس��هيالت و تعهدات 
اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي هر يك از بانك ها و 
موسسات اعتباري غير بانكي را به تفكيك اشخاص در 
دسترس عموم قرار دهد.رحيم زارع در توضيح آخرين 
مصوبات كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1401 گفت: 
در راستاي حمايت از ساخت مسكن در سال 1401 و 
اجراي قانون جهش توليد و تامين مسكن، اعتبار بانكي 
۳60 هزار ميليارد توماني براي پرداخت تس��هيالت 
اي��ن بخش به 400 هزار ميليارد توم��ان افزايش پيدا 
كرد.همچنين بانك مركزي موظف شد با استفاده از 
سامانه اطالعاتي خود و اطالعات دريافتي از بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي به موجب مصاديق تعيين 
شده توسط ش��وراي پول و اعتبار، مانده تسهيالت و 
تعهدات كالن و ميزان پرداختي و مانده تس��هيالت و 
تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي هر يك از 
بانك ها و موسس��ات اعتباري غير بانكي را به تفكيك 
اشخاص در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلي 
اين اطالعات را به روزرساني كند. بانك ها و موسسات 
اعتباري غير بانكي نيز موظف هستند تمامي اين موارد 
را به صورت فصلي در اختيار بانك مركزي قرار دهند. 
س��خنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 1401 
خاطرنش��ان كرد: به منظور رشد و پيشرفت كشور از 
طريق ارتقاي بهره وري و توسعه سرمايه گذاري ها و پايه 
آمايش سرزمين و همچنين پروژه هاي دانش بنيان و 
پيشران با ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت ايران در ۳1 
استان كشور مقرر شد كه براي هر استان در گام اول ۳ 

هزار ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شود.

كاهش ۸۵   درصدي فيشينگ 
با رمز پويا

مديرعامل شاپرك گفت: نرخ اسكناس و مسكوك به 
كل پول از حدود 2.6 درصد به 1.7 درصد رسيده است 
و اين نشان مي دهد كه شبكه پرداخت توانسته است 
مردم را از تبادل پول نقد بي نياز كند. سيد كاظم دهقان 
مديرعامل ش��اپرك در گفت وگو با ايِبنا در خصوص 
موضوع مهم فيشينگ گفت: اصوال فيشينگ صفحه اي 
جعل��ي اس��ت و در مدل هاي جدي��د، تقلبي صورت 
مي گيرد كه كاربر با فريب، به صفحات يا اپليكيش هايي 
منتقل مي شود كه حساب ها و اطالعات آن را در اختيار 
مجرم قرار مي دهد. وي ادامه داد: اين پروسه اي است 
كه در سال هاي گذش��ته و در هر سال، چند ده هزار از 
اين صفحات فيشينگ قبل از اينكه بخواهند اقدامي 
انجام دهند، توس��ط واحد امنيت شاپرك شناسايي 
و مس��دود مي ش��وند و طبيعتا با ورود رمزپويا و دادن 
اطالعات مربوط به پذيرنده و مبلغي كه در هر تراكنش 
داريم، شاهد كاهش فيشينگ در اين حوزه هستيم. در 
ابتداي ش��روع رمزپويا، تا ۸5 درصد كاهش جرايم در 
اين حوزه را داشتيم. طبيعتا نامه هاي مراجع قضايي 
به شاپرك مويد كاهش قابل مالحظه اي در اين حوزه 
بود. اين در حالي اس��ت كه با توجه داش��ت كه هر روز 
مدل هاي جديدي از تخلف در حال شكل گيري است 
و آگاهي رساني به مردم در اين حوزه نقش مهمي دارد. 
بنابراين تا حدود زيادي اين حوزه مديريت شده است 
ولي هنوز راه زيادي تا رسيدن به سطح مطلوب وجود 
دارد و ب��ا همراهي پليس به عنوان ضابط قضايي و قوه 
قضاييه انشاهلل شاهد كمتر شدن تخلفات در اين حوزه 
باشيم. دهقان در ادامه در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به اينكه ش��يوع كرونا در يكي دو سال اخير باعث شد 
مردم تمايل بيشتري به استفاده از خدمات غيرحضوري 
در شبكه پرداخت داشته باشند، حال برنامه شاپرك 
براي دوران پساكرونا و توسعه بيشتر خدمات پرداخت 
غيرحضوري چيست؟ گفت: با توجه به بيماري كوويد 
19 و چالش هاي قرنطينه افراد و محدوديت هايي كه در 
زمان فعاليت كسب و كارها داشتيم، يكي از عناصري كه 
فوق العاده مهم توانست نقش خودش را ايفا كند، شبكه 
پرداخت بود. تقريبا مردم را به اين اعتماد رساند كه نيازي 
به پول نقد در جيب و كيف پولش��ان ندارند. تقريبا ما 
شكايتي كه بگويد شبكه پرداخت نتوانسته باشد به نياز 
مردم پاسخ دهد را نمي بينيم. همچنين تعدد و تنوع در 
شركت ها و سرويس هاي اين حوزه، همه و همه باعث 
شد تا ش��بكه پرداخت بتواند نقش خودش را داشته 
باشد تا مردم از پول نقد كمتر استفاده كنند و مردم با 
خيال راحت از اين خدمات استفاده كنند. به عالوه در 
اين مسير انواع و اقسام سرويس ها را به مجموعه هايي 
همچون وزارت بهداشت ارايه كرديم از جمله شناسايي 
محل تردد كس��اني كه گرفتار بيماري مي ش��وند تا 
حوزه هاي اعتبارسنجي براي كساني كه از اين بيماري 
در خصوص كسب و كار خود آسيبب ديده اند. همچنين 
در خصوص تبعات اقتصادي كرونا بر كسب و كارهاي 
مختلف حضوري و غيرحضوري، گزارش هاي مفصلي 

را به حاكميت و جامعه و مردم ارايه داديم.

سكه۱۳۰هزارتومانارزانشد

مديرعاملشركتفوالدمباركهدرآستانهچهلوسومينسالروزپيروزيانقالباسالميخبرداد

آغازعملياتاحداثپروژههايبزرگصنعتيباسرمايهگذاري4۰هزارميلياردتومانيفوالدمباركه

سقوط دالر به كانال 25 هزار تومان 

فوالد مباركه پيشران توسعه صنعت كشور 

 مديرعامل ش��ركت فوالد مبارك��ه از كلنگ زني 5 پروژه 
بزرگ صنعتي با س��رمايه گذاري اين ش��ركت و به ارزش 
بيش از 40هزار ميليارد تومان در دهه فجر امس��ال خبر 
داد. همزمان با ايام اهلل ده��ه فجر، 5 پروژه بزرگ صنعتي 
با س��رمايه گذاري فوالد مباركه به ارزش بيش از 40 هزار 
ميليارد تومان كلنگ زني  ش��ده كه اي��ن پروژه ها باعث 
اش��تغالزايي بي��ش از 12هزار نفر به صورت مس��تقيم و 
غيرمستقيم در اقصي نقاط كشور خواهد شد. آيين آغاز 
عمليات احداث اين پروژه ها، يكشنبه 17 بهمن ماه 1400 
با حضور رييس جمهور در قالب آيين آغاز عمليات اجرايي 
4۸ پروژه بزرگ صنعتي كشور در سالن  همايش هاي صدا 
و سيما برگزار شد. محمدياسر طيب نيا مديرعامل شركت 
فوالد مباركه با اعالم اين خبر افزود: فوالد مباركه يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان فوالد در كشور بوده و نياز بسياري 
از صنايع مهم در كشور را تامين مي كند. به همين خاطر 
ب��ا برنامه ريز ي هاي به عمل آمده و با عنايت به برنامه هاي 
توسعه اي كشور و نياز به محصوالت جديد، عمليات احداث 
خط توليد محصوالت كيفي نورد گرم به ظرفيت 4 ميليون 
تن و با اعتباري بالغ بر 1۸ هزار ميليارد تومان آغاز مي شود. 

    احداث ۳ نيروگاه
 براي توليد پايدار برق مورد نياز كشور

وي در ادامه با اشاره به محدوديت هاي قابل توجه انرژي 
بر س��ر راه توليد گفت: عمليات احداث پروژه واحدهاي 
نيروگاه س��يكل تركيبي با تكنولوژي جديد و بازده باال با 
ظرفيت 1000 مگاوات و با سرمايه گذاري 1۳هزار ميليارد 
تومان همزمان با دهه فجر انقالب اسالمي آغاز مي شود. 
همچنين ساخت بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي كشور 
با ظرفيت 500 مگاوات و نيروگاه عظيم بادي با ظرفيت 
100مگاوات از جمله طرح ه��اي بزرگ فوالد مباركه در 
راستاي توليد پايدار برق مورد نياز كشور است كه بزودي 

عمليات اجرايي آنها در دس��تور كار قرار خواهد گرفت. با 
بهره برداري از اين س��ه نيروگاه، محدوديت هاي موجود 
در حوزه انرژي تا حد زيادي از سر راه توليد فوالد مباركه 
برداشته شده و ميزان توليد اين شركت كه بخش بزرگي 
از نياز صنايع مختلف كشور به ورق هاي فوالدي را تامين 
مي كند افزايش خواهد يافت. طيب نيا خاطر نشان كرد: 
شروع ساخت واحد توليد آهن اسفنجي در فوالد هرمزگان 
به ظرفيت 900 هزار تن با هدف رساندن ظرفيت توليد 
اين شركت به 2 ميليون تن تختال يكي ديگر از پروژه هاي 
بزرگي است كه در دهه فجر امسال احداث آن كليد خواهد 
خورد. همچنين پروژه احداث واحد احياء مستقيم صنايع 
معدني و فوالدي ستاره س��يمين هرمز به ظرفيت 1.7 
ميليون تن نيز با س��رمايه گذاري 5000 ميليارد تومان 
آغاز مي شود. مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه در ادامه 
از شروع عمليات احداث خطوط اسيدشويي و نورد سرد 

شركت فوالد اميركبير كاشان خبر داد و گفت: اين طرح 
با س��رمايه گذاري بيش از 900 ميلي��ارد تومان يكي از 
برنامه هاي ديگر فوالد مباركه در راستاي افزايش ظرفيت 
توليد فوالد در كشور است. با احداث اين خط، ساالنه 0.۸ 
ميليون تن ورق هاي اسيدشويي و نورد سرد در گروه فوالد 

مباركه توليد مي شود.

     سرمايه گذاري فوالد مباركه
 براي استفاده پساب فاضالب شهرهاي مجاور 

در چرخه توليد فوالد
وي تصريح كرد: يك��ي از پروژه هاي مهم فوالد مباركه در 
راس��تاي فراهم نمودن بخش قابل توجه��ي از آب مورد 
نياز اين شركت، تامين مالي براي تكميل و بهره برداري از 
تاسيسات فاضالب شهرهاي مجاور فوالد مباركه است. اين 
پروژه با سرمايه گذاري شركت فوالد مباركه به ارزش بيش 

از هزار ميليارد تومان تامين مالي خواهد شد و امكان اتصال 
شبكه  فاضالب شهرهاي جديدي در مجاورت فوالد مباركه 
و فوالد سبا را به تصفيه خانه پساب فاضالب فوالد مباركه به 
منظور استفاده در چرخه توليد فوالد فراهم نموده و نقش 
بسزايي در صيانت از محيط زيست منطقه بر عهده خواهد 
داشت. طيب نيا در پايان افزود: پيش از اين، پروژه ساخت 
تاسيسات تصفيه و انتقال پساب 9 شهر مجاور ديگر نيز با 
سرمايه گذاري فوالد مباركه براي كاهش آب خام مصرفي 
اين شركت به بهره برداري رسيده بود كه در نهايت با  اجراي 
اين پروژه ها، حجم آب خام مصرفي در فوالد مباركه به ميزان 
چشمگيري كاهش خواهد يافت.  وي به تامين هزينه هاي 
اين پروژه ها توسط فوالد مباركه و نقش برجسته اين شركت 
براي توسعه كشور اشاره نموده و متذكر شد: عمليات اجرايي 
چندين طرح توسعه اي ديگر نيز در ساير كارخانه هاي تابعه 
فوالد مباركه در استان هاي چهارمحال و بختياري و خراسان 

رضوي بزودي و طي ماه هاي پيش رو آغاز خواهد شد.

     امضاي قرارداد خريد ۵۰ دستگاه لكوموتيو 
بين شركت فوالد مباركه و شركت مپنا

در حاشيه اين مراسم با حضور رييس جمهور و وزير صنعت، 
معدن و تجارت قرارداد خريد 50 دستگاه لكوموتيو بين 
شركت فوالد مباركه و ش��ركت مپنا، به امضا رسيد. اين 
قرارداد توس��ط محمد ياسر طيب نيا مدير عامل شركت 
فوالد مباركه و عباس علي آبادي مديرعامل شركت مپنا 
به امضا رسيد كه در اين قرارداد شركت مپنا متعهد شده 
است نس��بت به توليد و تحويل 50 دستگاه لكوموتيو به 
ش��ركت فوالد مباركه طي 2 سال آينده اقدام كند. ارزش 
اين قرارداد معادل 2 هزار ميليارد تومان است و شركت مپنا 
به تدريج اين لكوموتيوها را به شركت فوالد مباركه براي رفع 
محدوديت هاي موجود در حوزه حمل ونقل و جابه جايي 

محصوالت اين شركت در شبكه ريلي كشور خواهد داد.



حجت االس��ام والمس��لمين محس��ني اژه اي، در 
نشست با اعضاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان 
بورس و بازار سرمايه، تحقيق و تفحص را از ابزارهاي 
مهم نظارتي مجلس دانست و اظهار كرد: در مقوله 
پراهميت تحقيق و تفحص بعضًا گايه هايي دو طرفه 
از سوي نمايندگان مجلس و مسووالن قوه قضاييه 
مطرح مي شود؛ نمايندگان از طوالني شدن فرآيند 
رسيدگي قضايي و مش��خص نبودن نتيجه در باب 
گزارش��ات ارجاعي تحقيق و تفحص گايه مندند و 
در سوي مقابل اين گايه در قوه قضاييه از مستند و 
متقن نبودن گزارش هاي تحقيق و تفحص مجلس، 
كلي بودن اين گزارش ها و همچنين ضميمه  نشدن 

مستندات كافي به آنها وجود دارد.
رييس دس��تگاه قضا بر همين اساس از نمايندگان 
مجلس و اعضاي هيات هاي تحقيق و تفحص خانه 
ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمي 
راسخ در راس��تاي تقويت و تحكيم همكاري  با قوه 
قضاييه جهت اتقان، شفافيت، مستدل و قابل دفاع 
بودن گزارش��ات و پرونده هاي تحقي��ق و تفحص، 

اقدام كنند.
رييس عدليه همچنين تاكيد كرد: در قوه قضاييه هم 
عزم، جزم خواهد بود كه با سرعت گزارشات تحقيق 

و تفحص به نتيجه برسد.
ريي��س قوه قضايي��ه تحقيق و تفحص از س��ازمان 
بورس و بازار س��رمايه را از موضوعات بس��يار حائز 
اهميت دانست و با برش��مردن داليل اين اهميت، 
گفت: موضوع ب��ورس، دربرگيري بااليي در جامعه 
دارد و چند 10 ميلي��ون از افراد جامعه كه عمدتًا از 
طبقات متوس��ط و پايين هستند، در اين بازار اقدام 
به س��رمايه گذاري كرده اند و بعضًا عاوه بر دارايي 
خود، سرمايه اعضاي خانواده شان را نيز به اين بازار 

آورده اند.
رييس عدليه افزود: همچني��ن بايد به اين مهم نيز 
اش��اره كرد كه بخش قابل توجهي از افرادي كه در 
بازار بورس متضرر ش��دند از آگاهي و شناخت الزم 
نسبت به فرآيندها و سازوكارهاي اين بازار برخوردار 
نبودند و در زمينه آگاهي بخش��ي و اطاع رساني به 
آنها جهت جلوگيري از متضرر شدن شان، اقدامات 

مقتضي از سوي بخش هاي ذيربط صورت نگرفت.
محسني اژه اي، بورس و سرمايه گذاري مردم در اين 
بازار را به مثابه فرصتي دانست كه بايد از آن در جهت 
هدايت نقدينگي و منابع مالي به سمت تقويت توان 
توليدي كش��ور و رشد اقتصادي بهره برده مي شد و 
در همين راس��تا گفت: اكنون كه از فرصت مطلوب 
بهره گيري از ظرفيت بورس و سرمايه گذاري مردم 
در اين بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشكات 
و آسيب هايي به دنبال آن براي چند 10 ميليون نفر 
از مردم ايجاد شده، دشمنان نيز در پي سوء استفاده 
و پيشبرد اغراض شان به واسطه اين مشكل و آسيب 

هستند.
رييس ق��وه قضاييه با تاكي��د بر اينكه به واس��طه 
دربرگيري باالي قضيه بورس، اغماض و چشم پوشي 
نس��بت به جراي��م و تخلف��ات افرادي ك��ه در اين 
رابطه احيان��ًا خيانت يا كوتاهي و قص��ور كرده اند، 
به هيچ وجه پذيرفته نيس��ت، گفت: هيات تحقيق 
و تفحص از س��ازمان ب��ورس و بازار س��رمايه، بايد 
گزارش��ي جامع، متق��ن و مس��تند را تدوين كنند 
و دس��تگاه قضايي ني��ز در تحقق اي��ن مهم از هيچ 
 كم��ك و مس��اعدتي ب��ه هي��ات مزب��ور فروگذار 

نخواهد كرد.
رييس عدليه با اش��اره به ماموريت خود به سازمان 
بازرس��ي كل كش��ور جه��ت كمك و مس��اعدت 
همه جانبه ب��ه هيات تحقيق و تفحص از س��ازمان 
ب��ورس و بازار س��رمايه، به فعال بودن ش��عب ويژه 
رس��يدگي به تخلفات و جرايم بورسي در دادگاه و 
دادسرا و همچنين آمادگي دس��تگاه قضايي براي 
تعيين ش��عبه مخصوص هيات تحقيق و تفحص از 

سازمان بورس اشاره كرد.
رييس دس��تگاه قض��ا همچنين از دس��تور خود به 
دادس��تان كل كش��ور جهت ورود ب��ه موضوعات 
بورسي حسب اقتضاء و ايفاگري نقش موثر و فعال تر 
در ش��وراي عالي بورس به منظور انتفاع حداكثري 
مردم و سرمايه گذاران خرد و حقيقي اين بازار خبر 
داد و تصريح كرد: حدود 3 ماه است كه شخصًا پيگير 
تعيين تكليف گزارش��ات سازمان بازرسي پيرامون 
مقوله بورس و پيگي��ري و تعقيب تخلفات و جرايم 

احتمالي رخ داده در اين بازار هستم.
محسني اژه اي در ادامه چند توصيه مهم را به اعضاي 
هيات تحقيق و تفحص از سازمان بورس مطرح كرد 
و گف��ت: در جريان تحقيق و تفح��ص بايد با اتخاذ 
تدابير و راهكارهايي تخصصي و عالمانه، تمامي ابعاد 
و زواياي مقوله بورس ش��فاف و روش��ن شود تا هم 
شرايط اس��تيفاي حقوق مردم فراهم گردد و هم از 
بروز مشكات و آسيب هاي مشابه بعدي پيشگيري 

شود و جنبه بازدارنده موضوع نيز تقويت شود.
تدوين و نهاي��ي كردن گ��زارش تحقيق و تفحص 
در كوتاه تري��ن زمان ممكن با »اس��تفاده از نيروي 
انساني بيشتر« و »بهره گيري از ظرفيت ها و امكانات 
دستگاه هاي نظارتي« توصيه ديگر قاضي القضات به 
اعضاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان بورس بود.

رييس قوه قضاييه در ادامه پيشنهادي مهم، عملياتي 
و تاثيرگ��ذار به اعضاي هيات تحقي��ق و تفحص از 
س��ازمان بورس ارايه كرد و خطاب ب��ه آنها گفت: با 
توجه به زمانبر بودن فرآيند نهايي ش��دن، قرائت و 
ارجاع گزارش��ات تحقيق و تفح��ص، اعضاي هيات 
تحقيق و تفحص از س��ازمان ب��ورس مي  توانند در 

طول بررسي ها و تحقيقات خود، به محض مشاهده 
تخلف و جرم، موضوع را موردي با س��رعت و فوريت 
به هيات هاي رسيدگي به تخلفات، شعبه دادسرا و 
س��اير مراجع قضايي ارجاع دهند تا هم از گسترش 
دامنه تخلف و جرم جلوگيري شود و هم در حصول 
نتيجه نهايي تحقيق و تفحص، تس��ريع و تس��هيل 

صورت گيرد.
سيدناصر موس��وي الرگاني  رييس هيات تحقيق و 
تفحص از بورس و بازار سرمايه، با اشاره به آغاز به كار 
اين هيات از آبان ماه امسال، از چندين مورد مكاتبه با 
سازمان بورس و اوراق بهادار طي مدت اخير خبر داد.

الرگاني افزود: هيات تحقيق و تفحص از بورس و بازار 
سرمايه، دست نياز خود را به سوي قوه قضاييه دراز 
كرده و اميدوار اس��ت كه با به ثمر نشستن و نتيجه 
دادن اي��ن تحقيق و تفحص، اعتماد از دس��ت رفته 

مردم به بورس و بازار سرمايه ترميم شود.
وي در ادامه، »تعارض منافع« را مهم ترين ريش��ه 
وقوع فس��اد در بورس دانست و بر »ضرورت ممنوع 
الخروجي برخي تصميم س��ازان بازار سرمايه« نيز 

تاكيد كرد.
الرگاني »ضعف بنيادين ناظر بازار سرمايه« را يكي 

ديگر از آسيب هاي موجود بازار بورس دانست.
وي در ادامه سخنان خود، ترك فعل برخي مسووالن 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه عدم توسعه 
بورس در مناطق برخوردار كشور، انتصاب مديران 
فاقد تجربه و اطاعات كافي و الزم در بازار سرمايه و 
همچنين عدم آموزش كافي به سهامداران را از ديگر 
آسيب ها و مشكات حوزه بورس و بازار سرمايه طي 

دو سال گذشته عنوان كرد.

    مزيت تحقيق و تفحص چيست؟
محمدرض��ا زماني، وكيل پايه يك دادگس��تري در 
اين باره نوشت: تحوالت اخير بورس و بازار سرمايه 
و از بين رفتن فراگير سرمايه هاي مردم و واكنش ها 
و بازخورد هاي گس��ترده نسبت به وضعيت كاركرد 
و مديريت بورس و بازار س��رمايه، ضرورت ورود قوه 
قضاييه و مجلس شوراي اسامي و مراجع مختلف 
قانوني و نظارتي را نس��بت به نق��ض حقوق مالي و 
مدني مردم و حقوق عامه شهروندان در بازار سرمايه 
و نيز لزوم تعقيب مسووليت قانوني مقامات و مراجع 
مالي و اقتصادي مربوطه و جبران خس��ارات وارده 
به س��رمايه گذاران را به ترتيب مشروحه در اخبار و 

گزارشات منتشره مورد تاكيد قرار داده است.
حمايت از حقوق سرمايه گذاران، ساماندهي، حفظ و 
توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارآمد اوراق بهادار و 
نظارت بر حسن اجراي اين قانون، اتخاذ تدابير الزم 
جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار 
و نيز اتخاذ تدابير ض��روري و انجام اقدامات الزم به 
منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در 
بازار اوراق بهادار، از جمله  وظايف اساس��ي و قانوني 
سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق 
بهادار به مانند وظايف مذكور نسبت به شوراي عالي 

بورس مقرر شده است.
از اين رو، هر گون��ه فعل يا ترك فعل احتمالي مغاير 
با آن و ساير موازين حقوقي و قانوني مربوطه نسبت 
به وظايف و عملكرد ش��وراي عالي بورس و سازمان 
بورس و اوراق بهادار و تخدي��ش احتمالي حمايت 
از حقوق س��رمايه گذاران و عدم ساماندهي، حفظ و 
توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارآمد اوراق بهادار يا 
عدم نظارت مستمر و موثر بر ُحسن اجراي اين قانون 
و پيش��گيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و 
عدم انجام اقدامات الزم به منظور حمايت از حقوق 
و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار و مستند 
بودِن مراتب ياد شده و احراز مستند آن؛ مستوجب 
مس��ووليت قانوني آن شورا و سازمان بورس و اوراق 
بهادار و ورود دادستان كل كشور و مراجع قضايي و 
قانوني ذيربط بدان برابر قانون و تعقيب مس��ووليت 
قانوني آن س��ازمان در راستاي حفظ حقوق عامه و 
حقوق سرمايه گذاران و مال باختگان بورس و اوراق 

بهادار، حسب مورد خواهد بود.

صرف نظ��ر از صحت و ُس��قم نقد هاي منتش��ره و 
 اعتراض��ات گس��ترده م��ردم و س��رمايه گذاران و 
مال باختگان بورس و بازار سرمايه نسبت به كاركرد 
سازمان بورس و اوراق بهادار يا نقد هاي مطروحه در 
رسانه ها و محافل كارشناسي و اقتصادي و سياسي 
نسبت به دخالت دولت و دس��ت اندركاران دولتي 
مربوطه در اعام نظر غير كارشناسي نسبت به بورس 
و بازار سرمايه و عدم برخورداري سرمايه گذاران در 
آن از حمايت هاي دولتي مورد ادعا و عليرغم كاهش 
فراگير شاخص كل بازار سرمايه طي ماه هاي اخير و 
تاكيد بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسامي 
و كميس��يون اقتصادي آن و ق��وه قضاييه مبني بر 
لزوم تعقيب مس��ووليت قانون��ي وزارت اقتصادي و 
دارايي، شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق 
بهادار و دولت در راستاي حفظ حقوق عامه و حقوق 
س��رمايه گذاران و مال باختگان بازار س��رمايه و نيز 
ضرورت شفاف سازي و پاسخگويي مستند، مقرون 
به واق��ع و قانونمند مراجع قانون��ي مزبور به مردم، 
سرمايه گذاران، رس��انه ها و افكار عمومي، همراه با 
ضرورت تضمي��ن و جبران خس��ارات وارده به آنها 
 برابر قواعد عمومي و حقوقي مربوطه- بدون هر گونه 
پي��ش داوري احتمالي نس��بت به كارك��رد دولت، 
ش��وراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار 
در اين باره، در مقام طرح پرسش هاي اساسي متعدد 
نسبت به وضعيت بورس و بازار سرمايه و نارضايتي 
گسترده مردم و سرمايه گذاران آن برآمده و انتظار 

مي رود.
دست اندركاران دولتي و مراجع اقتصادي و قانوني 
مزبور )شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق 
بهادار( با احترام به قانون و شان و كرامت انسان ها و 
مرعي داشتِن حقوق سرمايه گذاران و مال باختگان 
در ب��ورس و بازار س��رمايه در مقام شفاف س��ازي و 
پاسخگويي مس��تند و موجه و مقرون به واقعيت و 

حقيقت نسبت به آنها برآيند.

    ديدگاه اقتصادانان 
و كميسيون اقتصادي مجلس

 نسبت به تحوالت بورس و بازار سرمايه
گرچه، از ب��ازار س��رمايه به محلي جه��ت هدايت 
س��رمايه به بخش هاي مولد اقتص��اد ياد مي گردد، 
اما بررس��ي عملكرد واقعي بازار ايران به باور برخي 
از صاحب نظران اقتصادي حكايت از عدم موفقيت 
بازار مزبور در زمينه انباشت سرمايه، با وجود جلب 
نقدينگي ه��اي قابل توجه طي ماه ه��اي اخير دارد 
و مديريت ضعي��ف نقدينگي هدايت ش��ده به بازار 
س��رمايه و عدم تمايل هلدينگ ه��ا و مالكان عمده 
ب��ه س��رمايه گذاري در طرح هاي س��رمايه گذاري 
 جديد ني��ز ناش��ي از آن از ديدگاه آنها بر ش��مرده

 شده است.
دولت بيش از نياز كسري بودجه خود را تامين كرده 
است... و بسياري از بانك هاي حاضر در بازار سرمايه 
عما ورشكست بوده و بدهي هاي آنها بسيار بيشتر از 
دارايي ها و سرمايه آنها بوده، اما با توجه به رخداد هاي 
نيمه اول س��ال اين بانك ها از ورشكس��تگي خارج 
ش��دند و به عنوان بنگاه هاي عظيم مشغول فعاليت 
هس��تند »با اين وجود، از نظر برخي از كارشناسان 
اقتصادي به مانند مرتضي افقه؛ « متاس��فانه، بازار 
سرمايه اوضاع مناسبي ندارد و شرايط فعلي بورس 
نتيجه حبابي است كه به خاطرحجم باالي نقدينگي 
اس��ت كه وارد بازار بورس شده اس��ت. از بين رفتن 
سرمايه مردم در بورس مي تواند به بي ثباتي امنيتي 

)اقتصادي و اجتماعي( منجر شود.
از اواسط تابستان امس��ال بر خاف 3 ماه اول سال 
شاهد ش��روع ريزش ش��اخص هاي بورس و روشن 
ش��دن چراغ قرمز بازار س��رمايه و به دنب��ال آن از 
بين رفتن س��رمايه هاي مردم بودي��م كه مي تواند 
خطر آفرين باش��د و با وجود وعده هايي كه اعضاي 
دولت و مجلس براي ثبات و حفاظت از سرمايه هاي 
مردم داده اند، اما كماكان ما شاهد افت شاخص هاي 
بورس و از بين رفتن سرمايه هاي مردم در اين اوضاع 

بد معيشتي هستيم. چراغ قرمز بورس و آژير امنيتي 
)منجر به( تبعات امنيتي، سياس��ي، اجتماعي كه 
ممكن است به خاطر از بين رفتن سرمايه هاي مردم، 

گريبان كشور را بگيرد.

    ضرورت تحقيق و تفحص مستمر و موثر
صرف نطر از »اعام آمادگي وكاي دادگستري براي 
پذيرش وكالت سرمايه گذاران بورس و بازار سرمايه« 
با ايجاد و تش��كيل »كارگ��روه حقوقي، تخصصي و 
حرفه اي حمايت از حقوق س��رمايه گذاران و فعاالن 
بورس و بازار س��رمايه« در جهت حمايت گس��ترده 
از حقوق عامه و اساس��ي ش��هروندان و ارايه مشاوره 
حقوق��ي و دف��اع و وكالت از حقوق س��پرده گذاران 
بازار مزبور و فعاالن آن و ضرورت پاسخگويي دولت، 
شوراي عالي بورس و س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
نس��بت به كاركرد ه��ا و اقدامات خ��ود در ارتباط با 
بورس و بازار سرمايه و تحوالت آن در راستاي حفظ 
 »حمايت از حقوق سرمايه گذاران و سپرده گذاران «

 در ب��ورس و بازار مذك��ور و نيز عليرغ��م وظايف و 
تكاليف قانوني قوه قضاييه و مراجع قضايي، بازرسي 
و نظارتي ذيربط نس��بت به بررسي و تعقيب مراتب 
و پرس��ش هاي مطروحه در اين يادداشت در جهت 
»حفظ حقوق عامه، حقوق اساسي و سرمايه گذاري 
مردم و تامين هر چه بيش��تر امنيت عمومي كشور 
و س��رمايه گذاري داخل��ي« و نيز ضرورت بررس��ي 
وضعيت شمول »دس��تورالعمل نحوه مقابله با ترك 
وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن، 
مصوب رييس قوه قضايي��ه )13۹۹(« - با عنايت به 
خس��ارات فراوان وارده به اموال و سرمايه هاي مردم 
و س��رمايه گذاران طي ماه هاي اخير در پي س��قوط 
شديد ش��اخص كل بازار سرمايه و عوامل موثر بر آن 
و توجهًا، به لزوم حمايت از حقوق س��رمايه گذاران و 
تضمين حقوق مالي و سرمايه اي آنها و حقوق عامه 
مردم و نظر به ضرورت حفظ مس��تمر نظم و امنيت 
عمومي، مالي، انس��اني و سرمايه اي كشور و نظارت 
بر كاركرد و عملكرد ش��وراي عالي بورس و سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در راس��تاي اصول حكمراني 
مطلوب و مولفه هاي آن )حاكميت قانون، شفافيت، 
پاسخگويي، مسووليت پذيري، وفاق عمومي، حقوق 
مس��اوي/ عدالت، اثر بخش��ي و كاراي��ي/ كارآمدي 
و...(، بر ضرورت »تحقيق و تفحص مستمر و موثر از 
شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهاء دار« 
و بازخواني و شفاف سازي كاركرد و عملكرد نهاد هاي 
مزبور و مديران و دست اندركاران آن مراجع قانوني 
طي س��ال هاي گذش��ته و در زمان حاضر در جهت 
حمايت از حقوق س��رمايه گذاري و سرمايه گذاران 
داخلي و پيشگيري از تكرار زيان هاي فراگير وارده به 
سرمايه و اموال آنها، همراه با تضمين مستمر و موثر 
حقوق س��رمايه گذاران و قانونمندي هر چه بيشتر 
در ح��وزه بورس و بازار س��رمايه تاكيد مي گردد كه 
مي تواند با رعايت تشريفات قانوني مربوطه در دستور 
كار مجلس شوراي اسامي و مراجع نظارتي، بازرسي، 
قضايي و امنيتي مربوطه نيز حسب مورد قرار گيرد.

بديهي است، بورس و بازار س��رمايه نيازمند ثبات 
در سياس��ت گذاري ها و تصميم گيري هاس��ت 
ت��ا چش��م انداز روش��ني از آن پيش روي ب��ازار و 
س��رمايه گذاران و تحليل گران بازار ق��رار گيرد تا 
ضمن شناس��ايي و تضمين مس��تمر و موثِر حقوق 
سرمايه گذاران و حمايت نهادينه حقوقي و قانوني 
نس��بت به آنها و س��اماندهي، حفظ و توسعه بازار 
ش��فاف و مديريت كارآمد، قانونمند و پاس��خگو به 
سرمايه گذاران و فعاالن بازار سرمايه و نيز ضرورت 
تجديدنظر قانوني در مكانيسم و ساز و كار انحصاري 
مديريت بازار سرمايه و منطبق شدن آن با تحوالت 
روز اقتص��ادي و بين المللي در جهت ش��كوفايي و 
پوياي��ي روزافزون بورس و بازار س��رمايه در جهت 
هدايت نقدينگي كشور به سوي كار و توليد و توسعه 
فراگير ملي اقدام كرد، واال فردا چه آسان، زود؛ دير 
مي ش��ود و صدالبته نيز خود كرده را تدبير نيست و 

ماحصل صحبت نيز تكرار مكررات خواهد بود...!
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راه اندازي ماشين حساب 
محاسبه ريسك بازار مشتقات

س��پيده رس��تمي نيا، رييس اداره بازار مش��تقات 
فرابورس گفت: آپشن ها يا اختيار معامله جذاب ترين 
ابزار در اين بازار است. رس��تمي نيا در اين برنامه از 
راه اندازي اب��زاري جديد براي كمك به محاس��به 
ريسك خبر داده و گفت كه ماشين حساب معامله 
تئوريك به زودي روي وبسايت فرابورس قرار خواهد 
گرفت. سپيده رستمي نيا رييس اداره بازار مشتقات 
فرابورس ايران در توضيح اينكه اوراق اختيار چيست، 
اظهار كرد: اختيارها انواع اوراقي هستند كه اختيار 
معامله ي��ك داراي��ي را در آينده به س��رمايه گذار 
مي دهند. رستمي نيا با اش��اره به اهرمي بودن ابزار 
اختيار معامله عنوان كرد: اهرمي بودن يعني بتوان 
با پول كمي وارد سرمايه گذاري شد اما با سود يا زيان 
بيشتري مشاركت در س��رمايه گذاري امكان پذير 
باشد. او به ريسك هاي اوراق اختيار اشاره كرد و افزود: 
ريسك اين اوراق بسته به هر پوزيشني متفاوت است 
اما كمترين ريسك دارنده اختيار خريد اين است اگر 
به سررسيد برسد و آپشن را اعمال نكند، سرمايه از 
بين مي رود اما در بازار سهام چنين ريسكي وجود 

ندارد و مي توان سهام را نگه  داشت.
رستمي نيا دو طرفه بودن را از ويژگي هاي مهم اين 
بازار دانست و گفت: از جذابيت هاي بازار آپشن و بازار 
مشتقات اين است كه مي توان در زمان افت قيمت 
با انواع ابزارهاي اين بازار، سود شناسايي كرد و اين 
ويژگي بازار مشتقه را متفاوت از بازار سهام مي كند.

او با اش��اره به اينكه در بازار س��هام بايد يك دارايي 
فيزيكي در اختيار سرمايه گذار باشد تا امكان فروش 
آني فراهم شود، تصريح كرد: در بازار نقد نمي توانيم 
دارايي را كه نداريم به فروش برسانيم. اما در آپشن، 
فروش به مفهوم وجود يك دارايي كه در اختيار داريم 
نيست بلكه قصد داريم وارد يك قرارداد بشويم، به 
اين ترتيب كه اين قرارداد سررسيدي دارد كه بايد در 
زمان مقرر اعمال شود، در اين بازار وجه تضمين براي 
اجراي تعهد در موعد مقرر وجود دارد كه اين وجه در 
حساب كارگزاري شارژ مي شود. رستمي نيا »آموزش 
و فرهنگ س��ازي« را موضوع بس��يار مهمي براي 
توسعه بازار مشتقات دانست و گفت: سرمايه گذاران 
در قدم اول بايد با ادبيات اين بازار آش��نا شوند. او با 
اشاره به اينكه به دليل مسائل فقهي امكان تعريف 
شاخص در بازار ايران وجود ندارد، گفت: اما با توجه 
به ويژگي هاي صندوق ه��اي ETF كه از مهم ترين 
آنها عدم توقف نماد اين صندوق ها، تنوع سبدهاي 
صندوق هاي قابل معامله و نقدشوندگي آنها، تصميم 
گرفتيم روي ETF ها آپشن تعريف كنيم. در همين 
راستا روي دو ETF كاريس و داريوش آپشن ها را باز 
كرديم و هر دو موفق بوده اس��ت. او با اشاره به اينكه 
طي معامات روز ش��نبه 1۷ بهم��ن در فرابورس 
روي تك سهم جديدي آپش��ن منتشر شد، ادامه 
داد: ب��ه زودي ابزارهاي جديد هم در بازار مش��تقه 
منتشر خواهد ش��د. همچنين طي مصوبه اي تمام 
بازارگردان هاي سهام در بورس و فرابورس مي توانند 
روي س��هام اختصاصي خود در آپشن هاي آنها هم 
فعال شوند كه اتفاق خوبي براي عمق بخشي به بازار 
آپشن و افزايش نقدشوندگي بازار است. به اين ترتيب 
بازارگردان ها مي توانند اوراق اختيار فروش تبعي را 
در سهام اختصاصي خود منتشر كنند. رستمي نيا 
در مورد اثرگذاري بازار مشتقات بر بازار نقد با اشاره 
به پيشينه اين بازارها در بازارهاي جهاني عنوان كرد: 
حجم معامات مش��تقات در اين بازارها به مراتب 
چندين برابر بازار نقد اس��ت. مطالعاتي كه در اين 
بازارها انجام شده به جمع بندي نهايي نرسيده است 
كه بازار مشتقات روي بازار نقد تاثير مشخصي داشته 
باشد. او در ادامه عنوان كرد: بايد اين نكته را در نظر 
گرفت كه در اين بازارها موارد مشخص سررسيدي 
وجود ندارد و عمق و نقدش��وندگي ب��ازار متفاوت 
است. با اين وجود در برخي پيك هاي قيمتي بازار 
نقد روي بازار مش��تقه و در برخي سررسيدها بازار 
مش��تقه پيش��رو بوده و روي نقد اثر گذاشته است. 
رييس اداره بازار مشتقات فرابورس در مورد رابطه 
بين بازار مشتقات و بازار نقد در ايران عنوان كرد: در 
مورد بازار ايران نتايجي كه حاصل شده نشان مي دهد 
اگر سررسيدها را در مقاطع خاصي در نظر بگيريم 
روي بعضي از سهم ها ممكن است بازار نقد تحت تاثير 
قرار بگيرد. البته با بيشتر شدن عمق و نقدشوندگي 
بازار مشتقات بايد اين مطالعات دوباره مررو شود. او 
در خصوص شيوه  اثرپذيري بازارهاي نقد و مشتقات 
در اي��ران از يكديگر گفت: ما دو نوع تحويل نقدي و 
فيزيكي داريم. در تحويل نقدي مطالبه شما به عنوان 
دارنده اختيار در سررسيد، مابه التفاوت قيمت بازار 
و قيمت اعمال است. به گفته او در تحويل فيزيكي 
اما معامله گر مي خواهد اختيار را به صورت فيزيكي 
استفاده كند. به اين ترتيب اگر اختيار خريد سهم را 
بخريد يا اختيار فروش سهم را بفروشيد و در نتيجه 
تسويه فيزيكي از طرف فروشنده اعام شود تسويه 
بايد به صورت فيزيكي انجام شود. در اين فرآيند اگر 
تعداد زيادي افراد دارنده موقعيت فروش باشند كه 
بايد سهم را بخرند و تحويل بدهند ممكن است در 
موارد سررسيد روي بازار تاثير بگذارد. رييس اداره 
بازار مش��تقات فرابورس ايران در پاسخ به برخي 
چالش هاي مطرح شده از راه اندازي ماشين حساب 
معامل��ه تئوريك خبر داده و گف��ت: به زودي اين 
ماشين حساب با استفاده از مدل بلك_شوز روي 
س��ايت فرابورس قرار خواهد گرفت. همه افرادي 
كه خواهان داش��تن قيمت تئوريك اوليه هستند 
مي توانند از اين ماشين حساب استفاده كنند. او در 
ادامه عنوان كرد: در اين ماشين حساب كه توسط 
3 اداره آمار، مش��تقات و نرم اف��زار فرابورس تهيه 
شده است، محاسبه  نوسانات ضمني و ساير حروف 
يوناني براي محاسبه ريسك هم ديده شده است. 
اما يكي از داليلي كه آپشن هاي فروش كمتر معامله 
شده اين است كه در مورد آن واهمه بيشتري وجود 

دارد و بايد روي آن فرهنگ سازي شود.

درباره كتاب
»معامله گر پرايس اكشن«

كتاب »معامله گر پرايس اكشن« نوشته »لنس 
بگز« منتشر ش��د. پرايس اكش��ن يك تكنيك 
معامله گري و تحليل بازار اس��ت كه به معامله گر 
اين ام��كان را مي دهد تا با اس��تفاده از حركات 
واقع��ي قيم��ت تصميمات خ��ود ب��راي انجام 

معامات را بگيرد.
در اين كت��اب با رويكرد پرايس اكش��ن آش��نا 
مي شويد كه روان شناسي معامله گري، مديريت 
ريس��ك، مديريت عالي و انضباط ف��ردي را در 
قالب يك اس��تراتژي مشخص آموزش مي دهد. 
در رويكرد »پرايس اكشن« قيمت نشان دهنده 
احساسات معامله گران اس��ت و تغيير قيمت بر 
اس��اس متغيرهاي روان ش��ناختي و احساسي 
رخ مي ده��د؛ در واقع تصميم��ات معامله گران 
علت حركت قيم��ت اس��ت و معامله گران مهم 
هس��تند نه قيمت ها. در رخداده��اي بازار هيچ 
قطعيتي وجود ندارد و شناخت ترس، تمايات، 
احساس��ات و تعصبات ديگر معامله گران اولين 
قدم در تصميم گيري براي معامله است. از ديدگاه 
تكنيك »پرايس اكشن« شما بايد ذهنيت خود را 
در آغوش بگيريد و بازار را احساس كنيد، بگذاريد 
حركت بازار مسير شما را مشخص كند و تصميم 
خود را به بازار تحميل نكنيد. با تمرين آگاهانه به 
شيوه پرايس اكش��ن و تجربه عملي در بازارهاي 
مالي مي توانيد به سودآوري برسيد و معامله گري 

را به يك كسب و كار تبديل كنيد.

تعيين قيمت سهام سرخابي ها 
در همين هفته

ايرنا| حس��ين قربان زاده، رييس كل س��ازمان 
خصوصي س��ازي به جلس��ات اخير برگزار شده 
براي عرضه س��هام س��رخابي ها در بازار سرمايه 
اشاره كرد و افزود: در ۲ شب گذشته جلسه اي را 
با سيد احس��ان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و 
دارايي و مديران عامل ۲ باشگاه برگزار كرديم و 
گزارشي از فرآيند جلسات ۲ ماهه اي كه به صورت 

مستمر براي واگذاري ها برگزار شد، ارايه شد.
وي اظهار داش��ت: در اين جلسات، مقدمه اي از 
اقدامات را به منظور ايجاد شفافيت براي واگذاري 
اين باش��گاه ها پيگيري كرديم و جزييات آن در 

اختيار وزير اقتصاد قرار گرفت.
به گفته قربان زاده، واگذاري سهام سرخابي ها با 
برخي از موانع، مش��كات مالي و مالياتي مواجه 
است كه در آن جلس��ه مطرح شد و وزير اقتصاد 

دستور رفع آنها را اباغ كرد.
وي اظه��ار داش��ت: همچني��ن جلس��ه اي 
ه��م با »محس��ن رضاي��ي«، مع��اون اقتصادي 
رييس جمهوري و مديران عامل ۲ باشگاه برگزار 
شد، در آن جلسه هم معضات مربوط به واگذاري 

اين باشگاه ها مورد بحث قرار گرفت.
رييس كل س��ازمان خصوصي سازي اعام كرد: 
با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته، اكنون به 
جز فدراسيون فوتبال كه تاكنون در اين موضوع 
مهم و حس��اس با ما هماهنگ نشده است، باقي 
مجموعه و دس��تگاه ها هم��كاري الزم را در اين 

زمينه با سازمان خصوصي سازي داشته اند.
وي ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه طي ام��روز ي��ا فردا 
ارزش گذاري سهام س��رخابي ها نهايي مي شود، 
گفت: به دنبال اين اتفاق، هيات واگذاري پيگير 
تصويب ارزش گذاري ۲ باشگاه، ثبت در سازمان 
بورس و درج نم��اد در بازار پايه فرابورس خواهد 
شد. قربان زاده اعام كرد كه اين اتفاقات تا پايان 
بهمن انجام مي ش��ود و مردم بخشي از سهام ۲ 

باشگاه را مالك مي شوند.
رييس كل سازمان خصوصي سازي خاطرنشان 
كرد: بعد از اين اتفاق، طي فرآيند ۶ ماهه يعني تا 
اواسط سال آينده، تركيب سهامداري ۲ باشگاه 
به تدريج اتفاق مي افتد و بلوك مديريتي آن هم 

واگذار مي شود.
وي در پاسخ به سوالي در اين خصوص كه عرضه 
سهام سرخابي ها در فرابورس تا پايان سال حتمي 
است يا خير، اظهار داش��ت: به طور حتم تا پايان 
اسفند ماه شاهد عرضه سرخابي ها در فرابورس 
خواهيم بود، به گونه اي كه تا پايان بهمن ماه درج 
نماد صورت مي گيرد و در هم��ان زمان يا نهايتا 
هفته نخس��ت اسفند ماه، س��هام آنها در اختيار 

سهامداران قرار مي گيرد.
قربان زاده در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه 
طب��ق صحبت ام��روز مديركل ام��ور بين الملل 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين زمينه 
كه باش��گاه هاي رئال مادريد و بارس��لونا اسپانيا 
در قالب تعاوني اداره مي ش��وند، آي��ا مي توان از 
اين الگو براي واگذاري ۲ باش��گاه پرسپوليس و 
استقال در ش��كل تعاون اس��تفاده كرد يا خير 
گفت: در اين مرحله فعا فقط س��هام در اختيار 
مردم ق��رار مي گيرد و از اي��ن طريق، عملكرد ۲ 
باشگاه به دليل ثبت اطاعات آنها در سايت كدال 

شفاف خواهد شد.
رييس كل سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: 
در اين خص��وص وزير رفاه، مدلي را مطرح كرده 
و در اي��ن زمينه هم نام��ه اي را به رييس جمهور 
ارايه داده كه همان نامه به ما ارجاع داده شد، اين 
پيش��نهاد در آن فرآيند ۶ ماه مورد بررسي قرار 
مي گيرد كه آيا تعاوني مي تواند مديريت بخشي 

از باشگاه را به عهده بگيرد يا نه.
وي با بيان اينكه مدل هاي دنيا در زمينه واگذاري 
چند نوع است كه مدل هاي دولت مالك، سهامدار 
عمده بخش��ي از اين واگذاري ها است، گفت: هر 
يك از مدل ها داراي مزايا و معايبي هس��تند كه 
در اين مدت ۶ ماهه همه آنها را بررسي مي كنيم.

»تعادل«درگفتوگوبايكحقوقدانمزيتتحقيقوتفحصازبورسرابررسيميكند

مطالبه تحقيق موثراز سازمان و شوراي عالي بورس



گروه راه و شهرسازي|
پارلمان شهري پايتخت ديروز به اليحه اي راي مثبت داد 
كه به موجب آن 100 هزار نفر به جمعيت منطقه 22 تهران 
اضافه مي ش��ود و 10 هزار ميليارد تومان براي ش��هرداري 
تهران درآمدزايي مي كند. اين اليحه در حوزه شهرسازي 
و صدور پروانه ساخت براي 210 پرونده تعريف شده است. 
بر اساس مصوبه ديروز شوراي شهر تهران، و در قالب تغيير 
طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 قرار اس��ت در كارگروهي، 
پرونده هاي يادشده، طي 18 ماه، يك به يك بررسي و پروانه 
ساخت به آنها اعطا شود. اين اليحه ديروز در حالي در شوراي 
شهر تصويب شد كه برخي از اعضاي شوراي يادشده نسبت 
به اشباع ظرفيت جمعيتي منطقه يادشده هشدار دادند و 
درخواس��ت كردند كه از اين پس، هيچ گونه پروانه ساخت 
جديدي در اين منطقه صادر نشود. مساله تخصيص 10 هزار 
ميليارد تومان درآمد حاصله از اين مصوبه به تامين سرانه 
در داخل منطقه 22 يا استفاده از آن در كل شهر تهران نيز 
ديروز در شوراي شهر محل بحث و تبادل نظر بود. برخي از 
اعضا با اشاره به فقر شديد سرانه شهري در منطقه يادشده 
و همچنين جمعيت رو به ازدياد آن، خواستار هزينه شدن 
اين درآمد در منطقه 22 بودند اما اكثريت ش��ورا به واريز و 
انتقال اين مبلغ به خزانه كل ش��هرداري و استفاده از آن در 
كل پايتخت راي دادند. اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
در چهل وششمين جلسه علني اين شورا و در ادامه جلسه 
قبلي شورا بررسي اليحه شهردار تهران در خصوص الحاق 
پرونده هاي توافقات فاقد پروانه س��اختماني و تمديد دوره 
فعاليت كارگروه ماده 10 مصوبه طرح تفصيلي ويژه منطقه 
22 را در دستور كار خود داشتند كه در همين راستا صارمي 
معاون شهرسازي شهرداري تهران گفت: با توجه به مذاكرات 
جلسه قبلي شورا مقرر شد نايب رييس و رياست كميسيون 
شهرسازي شورا در جلسه اي مشترك با شهرداري منطقه 22 
و اعضاي كميته صدور پروانه بازرسي فني طرح تفصيلي ويژه 
منطقه 22 موضوع را بررسي كنند كه اين جلسه دوشنبه شب 
با حضور آقايان سروري و عباسي تشكيل شد. وي ادامه داد: 
طبقه بندي در مورد پرونده هاي موجود انجام شد به شكلي 
كه پرونده هايي كه روي آنها اقدامي انجام نشده، پرونده هايي 
كه اقدامات الزم به صورت كامل انجام شده و پرونده هايي 
كه اقدامات به صورت ناقص بر روي آنها انجام شده تفكيك 
و پيش��نهادهايي در خصوص مواجهه با آنها ارايه شد تا در 
كميته اي كه با حضور دو نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود، 
براي هر پرونده اي تصميم گيري شود تا حقي از هيچ كس 
ضايع نشود، به اين ترتيب در جهت تحقق پيوست عدالت 

نيز اقدام موثري صورت گرفته است.

    راي به صدور پروانه ساخت 
براي 210 ساختمان!

در ادامه اين جلس��ه عباسي رييس كميسيون شهرسازي 
شوراي شهر تهران نيز گفت: 210 پرونده اي كه روز گذشته 
مورد بررسي قرار گرفت و كارگروهي كه تشكيل خواهد شد 
و اختيارات الزم را دارد هر پرونده را به تفكيك مورد بررسي 
قرار خواهد داد. با مصوبه اي كه به تصويب مي رسد اين اختيار 
ايجاد مي ش��ود كه پروانه اين 210 پرونده صادر شود البته 
صدور پروانه ها در شرايطي است كه مالكين تعهدات خود 
را اجرا كرده باش��ند. اين مصوبه و تبصره هاي آن مي تواند 
سهم قابل قبول و عدد قابل توجهي به درآمدهاي شهرداري 
اضافه كند، از اين رو، اميدواريم شهرداري تهران اهتمامي در 
خصوص جبران كسري و كمبودهاي منطقه 22 به لحاظ 
فقر سرانه ها كه شهروندان اين منطقه از آن رنج مي برند را 
در دس��تور كار قرار دهد و با هزينه كرد اين درآمد در جهت 
جبران اين كمبودها گام بردارد. سروري نايب رييس شوراي 
شهر تهران نيز اضافه كرد: جلسه دوشنبه شب، جلسه بسيار 

خوبي بود كه نشان داد شورا و شهرداري يكي ازدغدغه هاي 
مهم شان حقوق مكتسبه و حقوق مردم است كه اين موضوع 
افتخاري براي شورا و ش��هرداري انقالبي به همراه دارد كه 
به پيوست عدالت نگاه جدي و پيگيرانه اي دارند تا حقي از 
هيچ كس ضايع نشود. به اين ترتيب در اين اليحه با وجود 
آنكه فشار زيادي بررسي تك تك پرونده ها به مجموعه وارد 
مي كند، اما اين موضوع توسط مديريت شهري انجام خواهد 
شد. در ادامه جلسه آخوندي ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز 
در ارايه  پيشنهادي ضمن قدرداني از كميسيون شهرسازي 
شورا براي رسيدگي سريع به اين اليحه گفت: در خصوص 
تبصره ششم تاكيد شده كه درآمدهاي حاصل از اين موضوع 
در منطقه 22 هزينه شود، از اين رو، پيشنهاد من حذف اين 
تبصره است تا درآمدها براي شهر هزينه شود. قطعا صالح 
اين است كه درآمدها به صورت كلي براي شهر هزينه شود.

     چالش هاي ناگفتني منطقه 22
اقراريان در مخالفت با پيشنهاد آخوندي اظهار كرد: منطقه 
22 با چالش هايي در حوزه خدمات مواجه اس��ت كه اين 
چالش ها بسيار جدي است. من از طرح آنها در صحن شورا 
به دليل جلوگيري از ايجاد نگراني براي اهالي منطقه 22 
خودداري مي كنم اما با اين نگاه مقرر ش��د كه درآمدهاي 
حاصل از اين اليحه در منطقه 22 هزينه شود تا بخشي از 

عقب افتادگي در حوزه سرانه هاي منطقه 22 جبران شود.
عباس��ي نيز در جهت حمايت از هزينه كرد درآمدهاي 
حاص��ل از اين اليحه در منطقه 22 اظه��ار كرد: در حال 
حاضر منطقه 22، 2۵0 هزار نفر جمعيت دارد كه با تصويب 
اين اليحه و تصميم ما 100 هزار نفر به اين جمعيت اضافه 
خواهد شد، از اين رو، بايد براي تامين سرانه هاي منطقه 
چاره انديشي كنيم. شهرداري ماموريت دارد براي تحقق 
اين سرانه ها هزاران ميليارد تومان از جاهاي ديگر صرف 
تامين اين سرانه ها در منطقه 22 كند، از اين رو، اين مصوبه 
در حقيقت كمك به شهرداري تهران است. به لحاظ انصاف 
نيز منطقه اي كه در فقر سرانه ها به سر مي برد و با اين مصوبه 
ما به جمعيت آن اضافه مي شود بايد فرصتي براي تامين 

سرانه هاي آن نيز در نظر گرفته شود.

    هشدار درباره عواقب اشباع 
سقف جمعيت پذيري 

اماني ديگر عضو ش��وراي شهر تهران نيز بر لزوم توجه به 
عواقب پر شدن سقف جمعيت پذيري منطقه 22 تاكيد 
كرد. در جريان بررس��ي اليحه ش��هرداري تهران درباره 
الحاق پرونده هاي توافقات فاقد پروانه ساختماني منطقه 
22 پيش��نهاد داد: عوارض دريافتي حاصل از مصوبه به 
خزانه شهرداري تهران واريز شده و شهرداري موظف شود 
با رشد جمعيت سرانه هاي خدماتي مربوط به حوزه كاري 
خود را در اين منطقه تامين كند كه اين پيشنهاد با اكثريت 
آرا به تصويب رسيد. وي با بيان اينكه تصويب اين مصوبه 
100 هزار نفر به سرانه جمعيتي منطقه اضافه مي كند، 
گفت: در طرح اصالح ش��ده تفصيلي منطقه 22، سقف 
جمعيتي ۵۵0 هزار نفر است. با اين مصوبه در كنار ساير 
ساخت  و سازهايي كه در منطقه در حال انجام است، سقف 
جمعيت پذيري پر مي شود و اين يعني از امروز حتي يك 
پروانه ساخت مسكوني نبايد در منطقه صادر شود. ما بايد 
عواقب و پيامدهاي اين مصوبه را در نظر بگيريم.  بر اساس 
اين گزارش، اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران نهايتا با 
1۴ راي موافق با پيشنهاد اماني در خصوص اصالح تبصره 
ششم اليحه شهرداري تهران در خصوص الحاق پرونده هاي 
توافقات فاقد پروانه ساختماني در مصوبه طرح تفصيلي 
ويژه منطقه 22 و تامين سرانه هاي خدماتي در اين منطقه 
توسط شهرداري به عنوان يك الزام موافقت كردند. اعضاي 
شوراي اسالمي شهر تهران در ادامه بررسي اين اليحه با 
پيشنهاد اعضاي ش��ورا در خصوص اصالح تبصره پنجم 
مبني بر اينكه كارگروه تشكيل شده با حضور دو عضو شورا 
صرفا مجاز است كه پرونده توافقات فاقد پروانه ساختماني 
براساس ليست پيوست مصوبه طرح تفصيلي ويژه منطقه 
22 را بررسي كنند، موافقت كردند. به اين ترتيب اعضاء 
با 1۴ راي موافق اصل اليحه را به همراه اصالحات تبصره 
پنجم و ششم اين اليحه مورد موافقت و تصويب قرار دادند.

   10 هزار ميليارد تومان درآمد تازه
مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شهر تهران 

با حض��ور در جمع خبرنگاران با اش��اره به تصويب اليحه 
شهرداري تهران در خصوص توافقات فاقد پروانه ساختماني 
طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 و حقوق مكتسبه 210 پرونده 
گفت: از آنجايي ك��ه در ضوابط طرح تفصيلي منطقه 22 
تغييراتي داده شده بود و ضوابط ساختماني تغييراتي نكرده 
بود و مقرر شد 210 پروانه پس از رسيدگي كارگروه مربوطه 
صادر شود. وي اظهار كرد: درصد زمين ها براساس تكاليف 
قانوني كه قانون گذار مشخص كرده از جمله ورود به محدوده 
شهري براي تامين سرانه ها واگذار شده است. عباسي در 
خصوص حقوق مكتس��به نيز گفت: حقوق مكتسبه اين 
طور نبوده كه حقوق تثبيت شده باشند و پرونده هايي كه 
تا يك حدي پيش رفته اند، قرار ش��د در كارگروه مربوطه 
وضعيت شان استعالم گرفته شود و تعيين تكليف شوند. 
رييس كميسيون شهرسازي شهر تهران در خصوص درآمد 
حاصله از اين پرونده ها اظهار كرد: اعضاء تاكيد داشتند با 
اولويت منطقه 22 درآمدها باشد كه پيش بيني مي شود 

حدود 10 هزار ميليارد تومان به دست ايد.
 

    تعيين تكليف 1۸ ماهه امالك 
فاقد پروانه منطقه 22

پرويز سروري، نايب رييس شوراي شهر تهران نيز با حضور در 
جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز مساله پروانه هاي فاقد 
پروانه در منطقه 22 را كه سال ها بالتكليف مانده بود بررسي 
كرده و اعضاي شورا نظرات خود را دراين خصوص ارايه كردند. 
وي با بيان اينكه حدود 1000 نفر سال ها در پي بالتكليفي 
امالك، بالتكليف مانده بودند، گفت: به همين علت ش��ب 
گذشته جلسه اي ميان اعضاي شورا به صورت فوق العاده انجام 
شد تا اين پرونده ها به صورت جز به جز ارزيابي شود و تالش 
داريم تا تصميم كالن در اين زمينه نگيريم چرا كه بيش از 
200 پرونده در اين زمينه وجود دارد كه امروز قرار ش��د در 
يك بازه 18 ماهه تعيين تكليف نهايي شود. وي با بيان اينكه 
نبايد هيچ حق و حقوقي به صورت عمومي و خصوصي ضايع 
نشود و براساس يكي از تبصره هاي اليحه  مربوطه نگاهمان 
به صورت اولويت دار به س��رانه هاي آموزشي در منطقه 22 
است كه اميدواريم اقدامات خوبي در اين راستا صورت گيرد.
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بي توجهي سامانه 1۳۷
به هشدار يك شهروند

مهدي بابايي، رييس كميته ايمني شوراي اسالمي شهر 
تهران با اشاره به ماجراي سقوط حادثه ساز يك درخت 
در خيابان امام خميني)ره( گفت: در روز يكشنبه پنج 
پيام به 1۳۷ ارس��ال مي ش��ود؛ اما توجهي نمي شود. 
بابايي در نطق پيش از دستور چهل و ششمين جلسه 
شوراي ش��هر تهران با اشاره به حادثه اي كه در خيابان 
امام خميني)ره( رخ داد، گفت: روز يكشنبه بعد از ظهر 
حدود ساعت 1۷:۳0 متأسفانه حادثه اي در خيابان امام 
خميني)ره( رخ داد كه ط��ي آن يك درخت روي يك 
موتورسيكلت سقوط كرد. رييس كميته ايمني شوراي 
اسالمي شهر تهران اظهار كرد: شهروند مسووليت پذير 
ما نسبت به پيام 1۳۷ سه ماه پيش اقدام و اعالم كرده 
بود كه اين درخت در حال سقوط است، شهرداري نيز 
بازديد مي كند اما خروجي رخ نمي دهد. نكته قابل تأمل تر 
اينكه همين فرد از روز يكشنبه صبح تا 1۷:۳0 پنج پيام 
به 1۳۷ را ارسال مي كند؛ اما توجهي نمي شود و در نهايت 
متأسفانه درخت سقوط كرد و سبب مجروح شدن يك 
موتورسوار شد. وي عنوان كرد: در سامانه 1۳۷ شهرداري 
تهران خيلي از موارد جز اولويت هاي فوريتي است؛ اما 
اليروبي جوي و سقوط درخت هم اولويت دارد. مسوول 
محترم منطقه مورد نظر يك روز سابقه مديريتي نداشته 
و متأسفانه خروجي همه اين مسائل اتفاقي بود كه رخ 
داد. بابايي اذعان كرد: خدا را شاكريم كه شهروند عزيز 
االن سالم است. خواهشم از شهرداري تهران رسيدگي 
ويژه به اين مسائل است. سروري نيز گفت: شهرداري 
گزارش دقيقي از اينكه چه كس��اني كوتاهي، قصور و 
تقصير داش��تند، ارايه كند و بايد برخورد كرد. كميته 
حقوقي و نظارت حتماً موضوع را بررسي كنند و گزارشي 
به هيات رييسه در اين خصوص ارايه دهند چرا كه يا اعتنا 

نشده يا اقدام مناسبي صورت نگرفته است.

شهرداري درباره تخلفات
در حريم شهر گزارش بدهد

مهدي اقراريان، رييس كميسيون نظارت و حقوقي 
ش��وراي شهر از ش��هرداري خواس��ت تا گزارشي از 
اقداماتي كه در حوزه مبارزه با اقدامات غيرقانوني در 
حريم ش��هر انجام داده، به شورا ارايه كند. اقراريان در 
نطق پيش از دستور چهل و ششمين جلسه شوراي 
شهر تهران با بيان اينكه امروز شوراي ششم و شهردار 
مبارزه با فساد را در س��رلوحه كارهاي خود قرار داده 
اس��ت، گفت: از اقدام قوه قضاييه در حوزه آزادسازي 
حريم دريا و رودخانه ها تش��كر مي كنيم و اميدواريم 
اين مسيري كه براي آزادسازي حريم دريا و رودخانه 
آغاز شده به حريم ش��هر تهران نيز تسري پيدا كند. 
رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران 
خاطرنشان كرد: بخشي از تخلفاتي كه در حريم اتفاق 
مي افتد توسط خود دستگاه هاست و اين پيش قدم 
شدن قوه قضاييه و دس��تور رياست جمهوري نشان 
داد كه ما بعضًا در قوانين نقص نداريم؛ بلكه اراده براي 
اجراي قوانين را بايد دنبال كنيم. وي اظهار كرد: تسري 
اين مساله در حوزه توسعه شهر تهران بسيار مهم است 
و درخواستم اين است شهرداري گزارشي را از اقداماتي 
كه در حوزه مبارزه با اقدامات غيرقانوني در حريم شهر 

تهران صورت مي گيرد، به شورا ارايه كنند.

پيامد منفي ماليات عوارض 
شماره گذاري سواري عمومي 

مهدي اسماعيل بگي، مديرعامل سازمان تاكسيراني 
با اشاره به بخشنامه اخير سازمان امور مالياتي كشور 
گفت: با افزايش قيمت ناشي از اعمال ماليات عوارض 

شماره گذاري سواري عمومي مواجه هستيم.
به گزارش مهر، اس��ماعيل بگي با بي��ان اينكه طبق 
استاندارد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
كشور تنها خودروهاي پژو ۴0۵ دوگانه سوز و سمند 
EF۷ پايه گازس��وز موجود در س��بد تولي��دات گروه 
خودروس��ازي ايران خودرو مجوز شماره گذاري براي 
تاكسي را دريافت مي كنند، گفت: اين بدين معناست 
كه بر اساس بخشنامه مذكور خودروهايي كه در فرآيند 
نوسازي ناوگان فرس��وده تاكسي به عنوان خودروي 
جايگزين اختصاص مي يابند، متأس��فانه نس��بت به 
زمان قبل از ابالغ اخير س��ازمان ام��ور مالياتي براي 
شماره گذاري نهايي خودروي جديد با افزايش قيمت 
ميانگين ۳ ميلي��ون توماني مواجه ش��ده اند كه اين 
اقدام بي گمان فشار مضاعفي به اين قشر زحمتكش و 

آسيب پذير را به دنبال دارد.
مديرعامل سازمان تاكسيراني خاطرنشان كرد: اعمال 
تخفيف هاي متناس��ب در فرآيند نوس��ازي ناوگان 
فرسوده حمل و نقل عمومي كشور از ضروري ترين 
موضوعاتي است كه الزم است با هدف مساعدت به 
تاكسيران ها مد نظر قرار گيرد و بروز هر گونه خلل در 
اين زمينه انباشتگي فرسودگي در ناوگان تاكسيراني 
در كالنش��هرها را موجب مي شود كه در حال حاضر 
هم به دليل تسامح و بي توجهي هاي صورت پذيرفته 
از س��وي نهادهاي ذيرب��ط با همين معض��ل كه از 
بزرگ ترين معضالت مترت��ب بر مقوله حمل و نقل 
عمومي در زمينه تاكسيراني است، مواجه هستيم. وي 
در ادامه تاكسيران ها را قشري خدوم كه با مشكالت 
معيشتي فراواني دست و پنجه نرم مي كنند خواند و 
گفت: اينكه در شرايط اقتصادي كنوني صرفًا كسب 
و كار تاكسيرانان را بر اساس نرخ گذاري ساالنه كرايه 
تاكس��ي كنترل و محدود كنيم و از س��وي ديگر در 
بازار س��اير خدمات و كاالها نظارت كافي نباش��د، 
فشار عدم تناس��ب درآمد تاكسيران با هزينه هاي 
روزمره تاكسي و حتي معيشت خانواده تاكسيران 
را هيچ منطقي نمي تواند بپذيرد. هم زمان با چنين 
وضعيتي شاهد اضافه شدن هزينه هاي جانبي مانند 
ماليات عوارض شماره گذاري در سبد هزينه هاي 
تاكسيرانان هستيم كه نشان از گسستگي مراجع 
قانونگذار از جامعه تاكسيراني و ناآشنايي ايشان به 

دردها و مطالبات تاكسيرانان دارد.

اجراي محدوديت 60 درصدي 
پرواز هاي داخلي ممكن نيست

يك مقام مسوول در صنعت هوانوردي گفت: شركت هاي 
هواپيمايي امكان اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا 
را ندارند زيرا ت��ا 2 ماه آينده بليت فروختند. به گزارش 
مهر، عباس ش��يراوژن، سخنگوي ستاد مقابله با كرونا 
روز دوشنبه از تصويب كاهش ظرفيت پروازهاي داخلي 
به ۶0 درصد صندلي هاي هواپيما در ستاد ملي كرونا تا 
دو هفته آينده خبر داد. در اين راستا يك مقام مسوول 
صنعت هوانوردي با بي��ان اينكه نمي توان در خصوص 
پروازه��اي داخلي تصميمات آتي اتخ��اذ كرد، گفت: 
شركت هاي هواپيمايي تا يكي، دو ماه آينده بليت ها را 
فروخته اند و اگر قرار به پس دادن بليت ها باشد، مردم و 
مسافران اذيت مي شوند. وي با بيان اينكه بايد با مسووالن 
حوزه هوانوردي مشورت مي شد، افزود: آبان سال گذشته 
ظرفيت پروازهاي داخلي به ۶0 درصد كاهش يافت، از 
يك ماه قبل به ايرالين ها اعالم ش��د و بيش از يك ماه 
طول كش��يد تا اين كاهش ظرفي��ت در پروازها اعمال 
شود. اين مقام مسوول در صنعت هوانوردي با بيان اينكه 
مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا در خصوص كاهش 
ظرفيت پروازهاي داخلي هنوز به سازمان هواپيمايي 
كشوري ابالغ نشده است، تصريح كرد: گذشته از عدم 
امكان اجراي اين مصوبه، بارها گفته شده كه محدوديت 
مس��افر گيري در پروازها، علمي نيست؛ به اين معنا كه 
گزارش��ي تاكنون از انتقال كرونا در بين افرادي كه در 
كنار هم در هواپيما نشسته اند، اعالم نشده است. در دو 
سال اخير كه كرونا شيوع يافت، حتي در كشورهايي كه 
شرايط انتقال اين بيماري بدتر از ايران بود، محدوديت 
مس��افر گيري در پروازها اعمال نكردند. اين منبع آگاه 
در صنعت هوانوردي تأكيد كرد: در حال حاضر امكان 
اس��ترداد بليت هاي خريداري ش��ده، نيس��ت. وي در 
خصوص اينكه اگر قرار بر اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا در خصوص كاهش ظرفيت پروازهاي داخلي باشد، 
قيمت بليت چه سرنوش��تي خواهد داشت؟ گفت: اگر 
ظرفيت كاهش يابد، ممكن است قيمت ها بيشتر شود اما 
از سقف نرخ نامه فعلي باالتر نخواهد رفت و ايرالين ها اقدام 
به فروش بليت نزديك به سقف قيمت هاي اعالمي در 

نرخ نامه مصوب شوراي عالي هواپيمايي كشوري كنند.

افزايش 101 درصدي
ترانزيت جاده اي در 10 ماه 

 جواد هدايتي، مديركل ترانزيت و حمل و نقل بين المللي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از افزايش 101 
درصدي ترانزيت جاده اي در 10 ماه اول امسال خبر داد 
و گفت: مي توانيم تزانزيت جاده اي را در صورت برداشته 
شدن تحريم ها و حل ساير مشكالت و موانع داخلي تا 20 
ميليون تن در سال آينده و ۵0 ميليون تن در سال هاي 
آتي افزايش دهيم. هدايتي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: درباره ترانزيت تاكيدات ويژه اي از رييس جمهور تا 
مجلس و وزرا براي توسعه آن صورت گرفته و مالقات هاي 
بسياري با كشورهاي مختلف انجام شده است. وي افزود: 
همچنين در مذاكراتي كه با كش��ورهاي ديگر از جمله 
كشورهاي عضو شانگهاي داشته اند بر اهميت اين موضوع 
و توسعه آن تاكيد شده است. كه چشم انداز بسيار خوبي 
را براي تحقق آن ترسيم مي كند از سوي ديگر وضعيتي 
كه در دنيا شاهد آن هستيم سبب شده تا پس از شيوع 
ويروس كرونا هزينه حمل و نقل دريايي افزايش دو تا سه 
برابري داشته باشد و اين مساله سبب شده تا تمايل به 
سمت كريدو هاي زميني به وجود بيايد، البته بر اساس 
پيش بيني ها و ارزيابي ها اين فرصت، دو س��اله برآورد 
شده است. مديركل ترانزيت و حمل و نقل بين المللي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: با توجه 
به موقعيت جغرافيايي كه داريم مي توانيم باي پس خوبي 
براي تجارت شرق به غرب و شمال به جنوب باشيم و در 
اين زمينه مي توانيم ايفاي نقش كنيم. بزرگ ترين مزيت 
در اين زمينه اين است كه تجارت بين المللي از طريق 
درياي سرخ و كانال س��وئز اتفاق بيفتد چرا كه چين و 
هند به عنوان اقتصادهاي نوظهور دنيا مي توانند تجارت 
خود را از اين طريق به اروپا و غرب انجام دهند و اين روند 
تجارت نيز مي تواند به صورت بالعكس انجام شود. در اين 
راستا ايران از طريق مبادي جنوبي يا كشورهاي شمالي 
مي تواند اين سهم ترانزيتي را براي خود در اختيار بگيرد.

ممنوعيت دريافت اقرارنامه 
هنگام تحويل مسكن مهر  

دريافت اقرارنامه محضري از متقاضيان مس��كن مهر 
در فرآيند تحويل واحد مس��كوني بر اس��اس دستور 
وزارت راه و شهرسازي ممنوع است.  به گزارش فارس، 
بر اس��اس نامه ارسال شده از سوي قائم مقام وزير راه و 
شهرسازي در امور مس��كن به  كارگروه امور زيربنايي 
و شهرسازي دادستاني كل كش��ور، دريافت اقرارنامه 
محضري تحويل واحد توسط پيمانكاران مسكن مهر 
از متقاضيان واحد مسكوني ممنوع بوده و مورد تاييد 
وزارت راه و شهرس��ازي نيس��ت. اين ممنوعيت در 
شرايطي صادر شده است كه به استناد گزارش هاي 
مردمي، پيمانكاران و سازندگان مسكن در شهرهاي 
جديد به خصوص در پرديس، پرند و هش��تگرد در 
فرآيند تحويل واحد مسكوني از متقاضيان افرارنامه 
محضري تقاضا مي كنند. بر اس��اس دستور صادر 
شده، از اين پس متقاضيان مسكن مهر بدون ارايه 
اقرارنامه و صرفا با امضاء و اثر انگش��ت زير صورت 
مجلس تحويل واحد همراه با ذكر نواقص احتمالي 

نسبت به تحويل واحد مسكوني خود اقدام كنند.
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حناچي: دوستان در حال رد گم كردن هستند
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه از روز دوشنبه هفته جاري، خبر تخريب خانه 
موسوم به خانه شهرداران در اقدسيه تهران روي خروجي 
برخي از خبرگزاري ها رفته اس��ت و اعضاي شوراي شهر 
كنوني اين مساله را بي تدبيري مديريت شهري قبلي اعالم 
مي كنند، پيروز حناچي، ش��هردار س��ابق تهران در مورد 
تخريب خانه موسوم به شهرداران واكنش نشان داد و گفت: 
اين خانه در سال 99 فروخته شده است اما مجوز تخريب آن 
از سوي شهرداري در دي ماه سال جاري صادر شده است. 
شهرداري مي توانست با در اختيار داشتن ابزارهاي الزم از 
تخريب اين ملك جلوگيري كند. حناچي در گفت وگو با 
ايسنا، در خصوص تخريب خانه شهرداران كه گفته مي شود 
حناچي قول داده بود كه در صورت فروش اين خانه باز هم 
اين خانه حفظ شود، گفت: فروش و خريد امالك براي اجراي 
طرح هاي عمراني شهر جزو ماموريت هاي ذاتي شهرداري ها 
است به گونه اي كه در تهران به صورت دايمي و روزانه امالك 
به داليل گوناگون خريداري يا به فروش مي رسد. وي با بيان 
اينكه شهرداري تهران يكي از بزرگ ترين مالكان شهراست، 
اظهار كرد: خريد و فروش امالك يك اتفاق روتين است، اما 
مهم اين است كه برآيند اين خريد و فروش ها با طي روال 
قانوني و به نفع ش��هر و شهروندان باشد.  حناچي افزود: در 
سال 1۳98 و در حالي كه به شدت به منابع مالي براي اجراي 
پروژه هاي عمومي شهري نيازمند بوديم، فروش اين خانه را 
در دستور كار قرار داديم و اجازه شوراي شهر وقت نيز اخذ 
ش��د و حتي در بودجه رديفي براي فروش امالك در نظر 
گرفته شده بود و به استناد همين رديف بودجه مجوز فروش 
نيز از شوراي شهر گرفته شد. اين ملك بارعايت تشريفات 
قانوني به مزايده گذاشته شد و برمبناي قيمت كارشناسي 
در سال 1۳99 به فروش رفت.  شهردار سابق تهران با بيان 
اينكه آن زمان حدود 10 پروژه كليدي در تهران داشتيم كه 

براي ادامه راه بايد منابع اعتباري تزريق مي شد، اظهار كرد: 
اين ملك مدت مديدي خالي بود و در زمان شهردار اسبق به 
عنوان مهمانسراي مهمانان خارجي شهرداري از آن استفاده 
مي شد و در يك دوره به عنوان خانه شهرداران از آن استفاده 
مي شد، اما قدمت زيادي نداشت و ملك مربوط به اوايل دهه 
۵0 بود و واجد ارزش هاي ميراثي نيز نبوده است، ولي بنايي 
فاخر وتشريفاتي بود. تالش كرديم كه در اين مدت كه ما 
در شهرداري تهران مسووليت داشتيم اين ملك تخريب 
نشود و در دوره ما نيز پروانه تخريب و نوسازي براي آن صادر 
نشد لزومي هم نداشت كه شهردار تهران در شمال شهر در 
خانه اي الكچري زندگي كند و اولويت ما مناطق مركزي، 
فرسوده و فراموش شده تهران بود. اما دقت داشته باشيد كه 
پروانه ساخت اين ساختمان در تاريخ 1۴00.10.22 صادر 

شده است و دوستان در حال رد گم كردن هستند. 

    شهرداري فعلي مي توانست پروانه ندهد
وي با بيان اينكه ما قول داديم كه تا زماني كه بر س��ر كار 
هستيم اين خانه حفظ شود كه حفظ شد، ادامه داد: اما 
وقتي نيستيم و مسووليت با ما نيست چه كنيم؟ شهرداري 
فعلي مي توانست پروانه ندهد يا شرط و شروط بگذارد يا 
با مالك به مذاكره بنشيند و راضي اش كند كه تخريب 
نكند. حناچي با بيان اينكه تا وقتي كه بوديم و مسووليت 
داشتيم در راستاي حفظ خانه هاي قديمي اقدام كرديم، 
گفت: مگر ما 2۴0 خانه مربوط به دوره معاصر را فقط در 
يكي از مناطق مركزي شهر حفظ نكرديم؟ در حالي كه 
ضمن توافق با مالكان آنها اين خانه ها را به گالري و كافه و 
موزه بخش خصوصي تبديل كرديم مالكان به هزينه خود 
بسياري از اين خانه ها را مرمت كردند و اين نشان مي دهد 
كه اگر شهرداري بخواهد مي تواند با ابزارهايي كه در اختيار 

دارد نظر مالك را در راستاي حفظ خانه ها جلب كند. 

وي ادامه داد: در دوره اي كه هستيم و مسووليت داريم به 
حكم عقل و قانون عمل مي كنيم، پروانه ملك مربوطه در 
دي ماه 1۴00 صادر شده و دوستان كار خود را با هزينه ما 
انجام مي دهند و اين در حالي است كه در دوره ما بسياري از 
امالك اينچنيني كه ثبت ملي هم نبود با مذاكره با مالكين 
توسط شهرداران مناطق و دادن امتيازات جانشين حفظ 
شد و بسياري از آنها تبديل به موزه وفضاي عمومي شد. 

وي بيان كرد: دوستان فعلي مان در شهرداري خودشان اجازه 
تخريب ملك را داده اند و امضاي شهردار فعلي منطقه يك زير 
پروانه ساختماني است، به ما مي گويند بي تدبيري كرده ايد!؟ 
حناچي با تأكيد بر اينكه ابزاره��اي مذاكره در اختيار 
شهرداري است و مي توانستند با پيشنهادهاي مختلفي 
كه به مالك مي دهد اين خانه را حفظ كنند، ادامه داد: 
فروشنده و قيمت فروش مشخص است اما دقت داشته 
باش��يد كه ابزارهاي مذاكره در اختيار شهرداري است 
و سازنده هاي حرفه اي نيز از اين پيشنهادها استقبال 
مي كنند چرا كه براي آنها نفع اقتصادي دارد. موضوعاتي 
مانند حق انتقال توسعه در كميسيون ماده ۵ شهر تهران 
به همين منظور مطرح شد. وي عنوان كرد: شهرداري 
مي توانست با مذاكره با مالك يا اقدامات موازي تصميمات 

بهتري براي حفظ منافع شهر و ذينفعان بگيرد.

    ورود شوراي شهر تهران
 به فروش خانه شهرداران

بر اس��اس اين گزارش، ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران 
صبح ديروز در تذكر پيش از دستور خود در جلسه شوراي شهر 
تهران با اشاره به تخريب خانه موسوم به خانه شهرداران گفت: 
يك ساختمان معروف در اقدسيه در دوره گذشته فروخته 
شده و دوستاني كه صحبت از شفافيت مي زدند و مي گفتند 
كه سامانه شفافيت داريم اين خانه را درحالي فروختند كه 
شفاف نيست و هنوز معلوم نيست اين خانه با چه قيمتي و به 
چه كسي فروخته شده است. وي با بيان اينكه از روزهاي قبل 
تخريب اين خانه كه داراي معماري منحصر به فرد بود آغاز 
شده، اظهار كرد: عليرغم اينكه در دوره هاي گذشته امالك 
زيادي واگذار شده اما شهرداران سعي مي كردند اين خانه را 
به دليل نوع معماري حفظ كند. هر چند كه اين خانه ميراثي 
نيست. اما خانه با ارزشي بود كه مي توانستيم آن را به مركز 
فرهنگي تبديل كنيم. اماني با بيان اينكه اعضاي مديريت قبلي 
در بوق و كرنا كرده بودند كه امالك شهرداري در دوره هاي قبل 
فروخته شده اما خودشان اين خانه را فروختند. پرويز سروري 
نايب رييس شوراي شهر تهران در واكنش به تذكرات اماني 
گفت: شهرداري نسبت به فروش خانه شهرداران شفاف سازي 

كند و كميسيون حقوقي شورا نيز با جديت وارد شود.
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پس از شكسته ش��دن مقاومت ۴۴,۰۰۰ دالري، اكنون 
كارشناس��ان ۴۷,۰۰۰ دالر را ب��ه عن��وان ه��دف بعدي 
بيت كوي��ن معرف��ي مي كنند. اي��ن در حالي اس��ت كه 
معامله گران حرفه اي بازارهاي اه��رم دار، همچنان براي 

ورود به موقعيت هاي خريد، با احتياط عمل مي كنند.
به قيمت بيت كوين روز دوشنبه به باالي ۴۳,۰۰۰ دالر 
رس��يد و با اين جهش حدود ۳۰ درصد از سقوط بعد از 
ماه نوامبر )آبان( بازار جبران شد. ابتداي امروز هم قيمت 
در برخي از صرافي ها از ۴۵,۴۰۰ دالر فراتر رفت. برخي 
از كارشناس��ان انتظار دارند كه اين جهِش ناشي از فشار 
فروش اس��تقراضي در بازار ادامه داش��ته باشد؛ هرچند 
كه صعود روزهاي اخير قيمت در مقايسه با جهش هاي 
قبلي شتاب كمتري دارد. حجم معامالت بيت كوين روز 
دوشنبه در صرافي ها مطرح افزايش يافت، اما ارقام كنوني 
همچنان پايين تر از اوج ماه ژانويه )دي( هس��تند. اينكه 
حجم معامالت در جريان يك حركت صعودي پايين تر 
از حد متوسط باشد، معموالً نشانه اعتماد كم معامله گران 
به وضعيت بازار است. با وجود افزايش قيمت ها، نوسان در 
بازار قراردادهاي اختيار معامله بيت كوين همچنان پايين 
است. موسسه معامالتي »QCP Capital« گفته است: 
»با وجود رشد سريع قيمت در بازارهاي آني بيت كوين، 
نوسانات بازار ]قراردادهاي اختيار معامله[ همچنان محدود 
مانده است. نرخ نوسانات ضمني هفتگي بيت كوين به كف 
۵۰ درصدي رسيده است. در حال حاضر اما اين نرخ اندكي 
بهبود يافته است.« شاخص هاي تكنيكال نشان مي دهند 
كه فضا براي ادامه روند صعودي تا مقاومت محدوده بين 
۴۵,۰۰۰ تا ۴۷,۰۰۰ دالر وجود دارد. كتي اس��تاكتون، 
يكي از مديران ش��ركت تحليلي فيرليد اس��تراتجيز، 
مي گويد: »پس از آنكه جهش قيمتي مربوط به اش��باع 
فروش در بازار منجر ب��ه حفظ حمايت ۳۷,۴۰۰ دالري 
شد، بيت كوين اكنون سطح ميانگين متحرك ۵۰ روزه را 
آزمايش مي كند. از آنجايي كه شتاب صعودي بلندمدت 

قيمت از بين رفته است، بايد با احتياط گام برداريم.«

   ارزش كل بازار به ۲ تريليون دالر رسيد
قيمت بيت كوين در چهارم فوري��ه )۱۵ بهمن( به باالي 
مقاومت رواني ۴۰,۰۰۰ دالر حركت كرده و با موفقيت اين 
سطح را در طول چند روز گذشته حفظ كرده است. بر مبناي 
داده هاي كوين گكو، اين حركت به افزايش ارزش كل بازار از 
۱.۷۸ تريليون دالر در ۳ فوريه )۱۴ بهمن( به رقمي معادل ۲ 
تريليون دالر منجر شده است. در طي هفته گذشته اسناد 
افشاي مالي جديد تد كروز، سناتور جمهوري خواه ايالت 

تگزاس و نامزد سابق رياست جمهوري امريكا، نشان داده 
اس��ت كه وي با استفاده از كارگزاري ريور بين ۱۵,۰۰۰ تا 
۵۰,۰۰۰ دالر بيت كوين خريده است. در آن زمان قيمت 
بيت كوين بين ۳۶,۰۰۰ تا ۳۷,۰۰۰ دالر در نوس��ان بود و 
در صورتي كه او تاكنون دس��ت به فروش بيت كوين هاي 
خود نزده باشد، س��ود فعلي او در اين معامله بين ۲,۰۰۰ 
تا ۶,۵۰۰ دالر تخمين زده مي شود. قيمت بيت كوين در 
تاريخ ۴ فوري��ه )۱۵ بهمن( روند صعودي به خود گرفت و 
در باالي ميانگين متحرك نماي��ي ۲۰ روزه در ۳۹,۶۰۰ 
دالر بسته شد كه نش��انه اي براي به قدرت رسيدن مجدد 
گاوها در بازار معامالتي بيت كوين است. نوسان كوتاه مدت 
قيمت بيت كوين در تاريخ ۵ فوريه )۱۶ بهمن( نش��ان از 
بي ميلي براي فروش از جانب خريداراني است كه در سطوح 
پايين تر و كف ايجادشده قيمتي اقدام به خريد كرده بودند 
و همچنان درصدد رس��يدن قيمت به سطوح مطلوب تر 
هستند. ورود شاخص قدرت نس��بي به محدوده مثبت 
نشان از برتري گاوها در كوتاه مدت دارد. هرچند اين روند 
براي جفت  ارز بيت كوين/ تتر ممكن است خيلي به طول 
نيانجامد؛ چراكه خرس ها در تالش هستند سد مقاومتي را 
در ميانگين متحرك ساده ۵۰ روزه، بين محدوده ۴۲,۸۶۰ 
و ۴۴,۵۰۰ دالر بر سر راه قيمت بيت كوين قرار دهند. حال 
اگر قيمت بيت كوين از ناحيه سربار كاهش يابد اما به زير 
۳۹,۶۰۰ دالر س��قوط نكند، اين سطح مي تواند به نقطه 
حمايتي براي بيت كوين تبديل ش��ود. همچنين گاوها 
دوباره سعي مي كنند جفت ارز بيت كوين/ تتر را به باالي اين 
منطقه هدايت كنند. اگر آنها موفق به انجام اين كار شوند، 
توقف بعدي قيمت بيت كوين مي تواند ميانگين متحرك 

ساده ۲۰۰ روزه در ۴۹,۱۱۵ دالر باشد.

    معامله گران حرفه اي همچنان
 محتاط هستند

متوسط نرخ تأمين سرمايه بيت كوين، يا هزينه نگهداري از 
موقعيت هاي معامالتي النگ )خريد( در بازار قراردادهاي 
آت��ي دايمي صرافي  هاي ارز ديجيت��ال، با وجود جهش 
روزهاي اخير قيمت، همچنان پايين مانده است. اين يعني 
معامله گران حرفه اي بازارهاي اهرم دار همچنان محتاط 
عمل مي كنند و با وج��ود جهش ۱۶ درصدي قيمت در 
 QCP هفت روز گذشته، بي گدار به آب نمي زنند. موسسه
Capital گفته وضعيت نرخ تأمين سرمايه كمي منفي 
اس��ت و اين يعني اگر روند صعودي ادامه داش��ته باشد، 
موقعيت هاي معامالتي شورت اهرم دار ليكوييد شده و 
به فشار فروش استقراضي موجود در بازار افزوده مي شود. 

فشار فروش استقراضي زماني اتفاق مي افتد كه با افزايش 
ناگهاني قيمت در ب��ازار، معامله گران ش��ورت )نزولي( 
مجبور به خروج از موقعيت هاي معامالتي خود مي شوند. 
ليكوييدش��دن همزماني رخ مي دهد ك��ه صرافي براي 
پيشگيري از سوخت شدن مبلغ اوليه اي كه به معامله گر 
قرض داده است، موقعيت معامالتي اهرم دار آن تريدر را 
به طور كامل ببندد. در واقع پلتفرم هاي معامالتي با اين 
كار اجازه نمي دهند كه موجودي حساب يك معامله گر 
به عددي كمتر از بدهي اش به صرافي برسد. اين اتفاق در 
درجه اول در بازارهاي آتي رخ مي دهد. جهش قبلي نرخ 
تأمين س��رمايه در بازار بيت كوين، به اوايل سال ۲۰۲۱ 
باز مي گردد؛ حركتي كه پيش از س��قوط ۵۰ درصدي 
قيمت اتفاق افت��اد. اين بار اما، اين نرخ هنوز به س��طوح 
بسيار باال نرسيده است كه يعني بخشي از معامله گران 
از ليكوييدشدن گسترده موقعيت هاي النگ در جريان 

ريزش اخير بازار ترسيده اند و فعاًل وارد بازار نمي شوند.

    قيمت بيت كوين در نيمه دوم ۲۰۲۲ 
به ۲۰۰ هزار دالر مي رسد

يكي از زيرمجموعه هاي شركت فانداستارت كه در زمينه 
ارايه مشاوره هاي سرمايه گذاري فعاليت مي كند، اخيراً با 
انتشار مطلبي توضيح داده است كه چرا انتظار دارد قيمت 
بيت كوين و اتريوم در سال ۲۰۲۲ به ترتيب به ۲۰۰,۰۰۰ 
و ۱۲,۰۰۰ دالر برسد. موسسه تحليلي اف اس اينسايت 

در يادداشتي تحت عنوان »دارايي هاي ديجيتال در جهان 
پس��اچرخه« توضيح داد كه ميزان همبس��تگي قيمت 
بيت كوين با بازار سهام، در سه ماه آخر سال گذشته به شدت 
رشد كرده اس��ت. ضمن اينكه وقتي اين ارز ديجيتال با 
سياست هاي پولي انقباضي بانك مركزي امريكا روبرو شد، 
بخش قابل توجهي از ارزش خود را از دست داد. سين فارل 
مدير بخش ارزهاي ديجيتال اين شركت، گفته است در 
حال حاضر، اين همبستگي آشكارتر شده و با ورود سرمايه 
موجود بازار سهام به بازار ارزهاي ديجيتال، همبستگي بين 
سهام شركت هاي حوزه فناوري با بيت كوين و به طور كلي 
بازار ارزهاي ديجيتال هم رش��د كرده است. به نظر فارل، 
بيت كوين همچنان پادشاه بازار ارزهاي ديجيتال است. 
طبق گفته هاي او، با وجود اينكه اين ارز ديجيتال امسال 
را با نوسانات زيادي شروع كرده است، در شش ماهه دوم 
سال مي تواند به قيمت ۲۰۰,۰۰۰ دالر برسد. عالوه بر اين، 
اف اس اينسايت توضيح داد كه بخش امور مالي غيرمتمركز، 
توكن هاي غيرمثلي و ديگر حوزه هاي مربوط به وب ۳.۰ 
رشد زيادي را براي ش��بكه اتريوم به ارمغان آورده اند. بر 
اساس اين گزارش، ارزش ش��بكه اتريوم نسبت به ساير 
پلتفرم هاي ابري، كمتر از مقدار واقعي آن است و امسال 
قيمت اتريوم، توكن بومي اين شبكه، مي تواند به ۱۲,۰۰۰ 
دالر برس��د. عده اي از فعاالن بازار خوش بين هستند كه 
اتريوم امسال الگوريتم اجماع خود را از اثبات كار به اثبات 
سهام تغيير دهد. طبق گزارش اف اس اينسايت، اگر اين 
اتفاق بيفتد ش��بكه اتريوم بدون تأثيرپذيري از عملكرد 

بيت كوين، با سرمايه ورودي زيادي مواجه مي شود.

    حجم سرمايه  واردشده به صندوق هاي
 ارز ديجيتال چهار برابر شده است

بع��د از هفته ه��ا خروج س��رمايه از صندوق ه��اي ارز 
ديجيتال، براي سومين هفته متوالي سرمايه جديد وارد 
اين محصوالت مالي شده است. در هفته گذشته حدود 
۷۱ ميليارد دالر سرمايه به صندوق هاي ويژه بيت كوين 
وارد شده اس��ت كه مي تواند يكي از داليل ادامه روند 
صعودي قيمت اين ارز ديجيتال باش��د. جريان ورود 
سرمايه به صندوق هاي ارز ديجيتال طي هفته گذشته 
چهار برابر شده كه نشانه اي از مثبت شدن احساسات 
س��رمايه گذاران به دنب��ال عبور قيم��ت بيت كوين از 
۴۰،۰۰۰ دالر است. طبق گزارش موسسه كوين شيرز 
كه در زمينه مديريت دارايي ه��اي ديجيتال فعاليت 
مي كند، صندوق ه��اي ارز ديجيتال ط��ي هفت روز 

منتهي به جمعه گذشته، ۸۵ ميليون دالر ورود سرمايه 
داش��ته اند. اين س��ومين هفته متوالي اس��ت كه اين 
صندوق ها ورود سرمايه را تجربه مي كنند. گزارش كوين 
شيرز همچنين نشان مي دهد اكثر اين ورودي ها مربوط 
ب��ه قاره امريكاس��ت. برزيل و كان��ادا ۸۸ درصد از كل 
ورودي هاي هفته گذشته را به خود اختصاص داده اند. 
بيت كوين تا حدودي توانس��ته است بخشي از ريزش 
شديد هفته اول س��ال ۲۰۲۲ را جبران كند. در زمان 
انتشار اين خبر بيت كوين با قيمتي حدود ۴۴،۶۶۰ دالر 
معامله مي ش��ود كه از ۳۲،۹۰۰ دالر چند هفته پيش 
بسيار باالتر اس��ت. با اين حال قيمت بيت كوين هنوز 
هم به باالترين حد تاريخي خود يعني تقريبًا ۶۹،۰۰۰ 
دالر ماه نوامبر )آبان( نزديك نشده است. هفته گذشته 
حدود ۷۱ ميليون دالر به صندوق هاي سرمايه گذاري 
در بيت كوين سرازير شد كه تاكنون بيشترين مقدار از 
اوايل دسامبر )آذر( است. علي رغم احساسات صعودي 
كلي، صندوق هاي ويژه س��رمايه گذاري در اتريوم ۸.۵ 
ميليون دالر خروجي داش��تند ك��ه همچنان كمتر از 
۲۶.۸ ميليون دالر هفته گذشته است. اين ارز ديجيتال 
در پنج روز گذشته ۱۶ درصد افزايش قيمت داشته، اما 
همچنان در مقايسه با قيمت يك ماه گذشته، ۲.۲ درصد 
پايين تر است. كوين ش��يرز گفته است »جريان هاي 
ورودي ب��ه محصوالت س��رمايه گذاري وي��ژه اتريوم 
نشان مي دهند كه احساسات س��رمايه گذاران اين ارز 
ديجيتال نزولي است«. گفتني است كه جريان سرمايه 
در صندوق هاي ويژه اتريوم براي نهمين هفته متوالي 
منفي بوده است. پيش از سه هفته اي اخير، صندوق هاي 
ارز ديجيتال در عرض پنج هفته با خروج ۵۳۲ ميليون 
دالر س��رمايه مواجه ش��دند. صندوق هاي متمركز بر 
آلت كوين هايي مانند س��والنا، پولكادات و كاردانو نيز 
همگي در اين مدت شاهد ورود سرمايه بوده اند. كوين 
شيرز عنوان كرده است محصوالت مالي متمركز بر ارز 
ديجيتال ِترا، اولين جريان ورودي قابل توجه خود را در 
هفته گذشته مشاهده كرده اند كه مجموعاً ۱.۴ ميليون 
دالر بوده و نشان دهنده رشد ۲۶ درصدي موجودي اين 
صندوق هاست. عالوه بر اتريوم، بايننس كوين و ترون دو 
دارايي ديگري هستند كه هفته گذشته شاهد خروج 
سرمايه بودند. محصوالت مالي متمركز بر بايننس كوين 
حدود ۷۰۰،۰۰۰ دالر و صندوق هاي متمركز بر ترون 

حدود ۵۰۰،۰۰۰ دالر خروج سرمايه داشته اند.

    تسال از سرمايه گذاري در بيت كوين
 ۱۰۱ ميليون دالر ضرر كرده است

آن طور كه از گزارش هاي مالي سال گذشته تسال پيداست، 
اين مجموعه س��ال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۱ ميلي��ون دالر از 
سرمايه گذاري در بيت كوين ضرر كرده است. عالوه بر اين، 
شركتي كه ايالن ماسك آن را رهبري مي كند، در سالي 
كه گذشت، از فروش بخشي از بيت كوين هاي خود ۱۲۸ 
ميليون دالر درآمد داشته است. گزارش مالي جديد شركت 
خودروسازي تس��ال كه در وب سايت رسمي كميسيون 
بورس و اوراق بهادار امريكا ثبت شده است، نشان مي دهد 
كه خريد بيت كوين بر ميزان درآمد اين شركت تأثير منفي 
گذاشته است. در متن گزارش تسال آمده است: »در سال 
منتهي ب��ه ۳۱ دس��امبر ۲۰۲۱ )۱۰ دي( به دليل تغيير 
قيمت بيت كوين متحمل حدوداً ۱۰۱ ميليون دالر ضرر 
شديم و البته از منبع فروش بخشي از بيت كوين هاي خود 
۱۲۸ ميليون دالر درآمد داشته ايم.« شركت تساًل كه ايالن 
ماس��ك رهبري آن را بر عهده دارد، در سه ماهه اول سال 

۲۰۲۱، ۱.۵ ميليارد دالر بيت كوين خريده بود.
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هلند براي سومين بار
اپل را جريمه كرد

ناظر آنتي تراست هلند اپل را براي سومين بار به دليل 
عدم اجازه به توسعه دهندگان نرم افزار هاي دوست 
يابي در اين كشور براي استفاده از روش هاي پرداخت 
جايگزين در اپ استور ۵ميليون يورو جريمه كرد. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، مرجع مصرف كنندگان 
و بازارهاي هلند )ACM( جريمه اي هفتگي معادل ۵ 
ميليون يورو را براي اپل تعيين كرده زيرا اين شركت 
در مهلت تعيين شده )۱۵ ژانويه( از دستورات پيروي 
نكرده است. اپل تاكنون ۲ بار اطالعاتي درباره انجام 
تغييرات جهت پيروي از دس��تور ناظر آنتي تراست 
 ACM هلند در وبالگ خود منتشر كرده است. اما
روز دوش��نبه اعالم كرد هيچ اطالعاتي از ش��ركت 
امريكايي دريافت نكرده تا پيروي اپل از دستوراتش را 
ارزيابي كند. مرجع مصرف كنندگان و بازارهاي هلند 
در بيانيه خود از رفتار و اقدامات اپل اظهار نااميدي 
ك��رد و اف��زود: دادگاه هاي هلند راي ش��ان را تاييد 
كرده اند. طي راي دادگاه هاي هلند رفتار اپل برخالف 
قانون رقابت است. هم اكنون اپل به دليل كميسيوني 
كه از فرآيند پرداخت در اپليكيشن دريافت مي كند، 
در بسياري از كشورها با فش��ار روبرو شده است. در 
اين ميان س��ناي امريكا نيز اليحه اي را تاييد كرده 
كه اجازه نمي دهد فروش��گاه هاي اپليكيشن اپل و 
گوگل توس��عه دهندگان از سيستم هاي پرداخت 
جايگزين اس��تفاده كنند. اپل در ۱۵ ژانويه اعالم 
كرد از دس��تور رگوالتور هلن��دي پيروي كرده 
اس��ت اما ACM در واكنش به اي��ن خبر اعالم 
كرد هنوز تغييراتي نداشته است. در سوم فوريه 
اپل بيانيه اي ديگر در وبالگ خود منتشر و نشان 
داد توس��عه دهندگان نرم افزار چگونه مي توانند 
روش هاي پرداخت جايگزين خود را اجرا كنند.

ويژه

 بررسي مشكالت اينترنت
 و تلفن ۳ شهرستان استان مركزي

در جلسه اي در تفرش با حضور نماينده مردم در مجلس 
شوراي اس��المي و مسووالن اس��تاني و ۳ شهرستان 
آشتيان، تفرش و فراهان، مش��كالت مخابرات، فيبر 
نوري و وضعيت اينترنت هر سه شهرستان بررسي شد. 
در اين جلسه مقرر شد مش��كالت هر سه شهرستان 
توسط مس��ووالن ذيربط پيگيري و حل و فصل شود و 
موارد الينحل با پيگيري نماينده مردم آشتيان، تفرش 
و فراهان در مجلس ش��وراي اس��المي در حضور وزير 
محترم ارتباطات بررسي شود.  همچنين مصوب شد 
تا دهه فجر ۱۴۰۰ بستر كلنگ زني فيبر نوري و تقويت 
آنتن دهي تلفن همراه در اين ۳ شهرستان فراهم شود و 
در نيمه اول ۱۴۰۱ اينترنت و ۱۱۹ كيلومتر فيبر نوري 
توسط مخابرات به بهره برداري برسد و مشكل برق سايت 
مخابراتي تفرش برق پش��تيبان )باتري( مرتفع شود. 
همچنين مقرر شد جلسه اي با حضور وزير ارتباطات 
و مسووالن استاني و شهرستاني براي ساير مشكالت 
اينترنتي اس��تان مركزي برگزار گردد. جلسه بررسي 
مشكالت اينترنت و تلفن ۳ شهرستان آشتيان، تفرش 
و فراهان با حضور بياتي نماينده مردم آشتيان، تفرش 
و فراهان در مجلس ش��وراي اس��المي، خانم مهدوي 
مديركل فن��اوري و ارتباطات اس��تان مركزي، لطفي 
مديرعامل مخابرات استان، شكيبيان مدير واحد سيار 
همراه اول استان و روساي مخابرات هر سه شهرستان 
و فرماندار تفرش در فرمانداري تفرش برگزار شد. الزم 
به ذكر است پوشش اينترنتي استان مركزي ۷۵ درصد 
و پوشش اينترنتي شهرستان هاي آشتيان و فراهان ۸۳ 

درصد است كه باالتر از ميانگين استاني است.
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روزهاي طاليي بيت كوين ادامه دارد

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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ادامه از صفحه اول|
    رشد تجارت به چند دليل

خوانساري در ادامه به رشد تجارت ايران در 10 ماهه 
گذشته اشاره كرد و گفت: در 10 ماهه 1400 صادرات 
غيرنفتي كشور رشد خوبي داشته و بالغ بر 38 ميليارد 
دالر بوده كه رش��د 38 درصدي نسبت به بازه مشابه 
س��ال قبل را نش��ان مي دهد. همچنين در اين مدت 
واردات هم به 41 ميليارد دالر رسيد كه 34 درصد رشد 
داشته اس��ت. در مجموع در 10 ماهه 1400 تجارت 
خارجي كشور 80 ميليارد 236 ميليون دالر بوده كه 

نسبت به كل سال قبل 8.8 درصد رشد داشته است.
رييس اتاق تهران افزود: از داليل موثر در بهبود تجارت 
خارجي كشور مي توان به افزايش قيمت جهاني نفت 
اشاره كرد كه در حال حاضر به بيش از 90 دالر در هر 
بشكه رسيده است و حتي پيش بيني مي شود از قيمت 
100 دالر هم عبور كند. همچنين خروج اقتصاد جهان 
و به تبع آن اقتصاد ايران از ركود باتوجه به مهار كرونا 
توانسته است در بهبود ميزان صادرات كشور اثرگذار 
باشد. عالوه بر اين تا اندازه اي هم كم اثر شدن تحريم ها 
بر رش��د تجارت خارجي اثر مثبت داشته است. برابر 
آمار رس��مي، صادرات و واردات ايران به اروپا افزايش 
پيدا كرده، فروش نفت رشد داشته و همه اين عوامل 
باعث شده است كه تجارت خارجي كشور در 10 ماهه 
نخست سال 1400 رشد نسبتًا مناسبي داشته باشد.

مسعود خوانساري در ادامه به تغييرات اليحه بودجه 
دولت در كميس��يون تلفيق اشاره كرد و گفت: اليحه 
بودجه اي كه دولت به مجلس ارايه داد در كميسيون 
تلفيق مجلس تغييرات جدي داشته است. همانطور كه 
پيش از اين هم بارها اعالم كرديم، بودجه پاشنه آشيل 
دولت و اقتصاد كشور است و كم توجهي به آن مي تواند 
آثار زيان باري براي كش��ور داشته باشد. آنچه تاكنون 
اتفاق افتاده افزايش 5.5 ميليارد يورويي بند ي تبصره 
يك است كه مجموع آن را به 10 ميليون يورو رسانده 
اس��ت كه اين رقم، مازاد بر بودجه اي بوده كه از محل 
فروش نفت به صورت ريالي در بودجه منظور مي شود.

او افزود: اين رقم بيش��تر مربوط به بح��ث يارانه ها و 
پرداخت هاي پيش بيني ش��ده در بند ي تبصره يك 
است؛ كه رقم بس��يار بااليي است. عالوه بر اين شاهد 
افزايش حقوق كاركن��ان دولت از 4.5 ميليون تومان 
به 5.6 ميليون تومان هستيم، قيمت خريد تضميني 
گندم هم از 7 هزار و 500 تومان به 9هزار و 500 تومان 
افزايش پيدا كرده اس��ت. در كنار اينها ش��اهد پايدار 
ماندن ارز 4200 توماني هم در بودجه هس��تيم كه 9 
ميليارد دالر به آن تخصيص داده شده و همين تغيير 
باعث تفاوت 160 هزار ميليارد توماني با اليحه بودجه 
دولت شده است. متاسفانه ارز 4200 توماني كه باعث 
اختالل در توليد و ايجاد فساد و رانت مي شود، كماكان 

به قوت خود باقي است.
خوانس��اري ادامه داد: طبق اليحه دولت كسري تراز 
عملياتي بودج��ه نزديك 301 ه��زار ميليارد تومان 

پيش بيني شده بود كه با توجه به تغييرات صورت گرفته 
و افزايش هايي كه داده شده و همچنين باقي ماندن ارز 
4200 توماني؛ احتمال زياد شاهد كسري بسيار بيشتر 
بودجه خواهيم بود كه احتمال افزايش تورم در سال 

آينده را بيشتر مي كند.

    چالش هاي اقتصاد ايران كدامند؟ 
رييس اتاق تهران در بخش ديگري از صحبت هايش 
به گزارش جديد مجمع جهاني اقتصاد درباره س��ال 
2022 پرداخت و گفت: در اين گزارش درباره ايران 
به 5 ريس��ك اصلي پرداخته شده كه مسائل مهمي 
است كه فعاالن اقتصادي هم بر ضرورت چاره انديشي 
براي اين مشكالت اصلي كشور تاكيد دارند. چالش 
بزرگ اول مساله اشتغال و معيشت است كه در اين 
گزارش پيش بيني شده در سال 2022 ريسك اول 
اقتصاد ايران باشد. چالش دوم سرخوردگي جوانان؛ 
چالش س��وم ركود اقتصادي طوالني مدت، چهارم 
بحران منابع طبيعي و پنجم فروپاش��ي اكوسيستم 
است. ما درباره همه اين پنج مورد در جلسات قبلي 
هيات نمايندگان اتاق تهران مفصل بحث كرده ايم. 
متاسفانه جالش اشتغال و معيشت با تصميماتي كه 
اين روزها گرفته مي ش��ود، ممكن است عميق تر و 
جدي تر ش��ود؛ قوانيني كه درباره ماليات بر عايدي 
سرمايه، ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات بر خودرو 
و ... تصويب و ب��ه مرحله اجرا مي رس��د همه باعث 

مي شود سرمايه گذاري در داخل كشور بيشتر دچار 
بحران شود.

خوانساري ادامه داد: حداقل در اين زمان نياز است با 
دقت بيش��تري موضوع ديده شود و در نظر گرفت كه 
چه زماني براي اجراي اين مصوبات بهترين زمان است؟ 
زيرا متاس��فانه اين مصوبات خروج سرمايه را افزايش 
خواهد داد و خروج سرمايه يعني كم شدن اشتغال و 
به وجود آمدن مشكالت بيشتر براي معيشت مردم. 
سرخوردگي جوانان هم باتوجه به نبودن شغل براي 
آنها به وج��ود مي آيد و تنگناها و محدوديت هايي كه 
براي جوانان فعال به خصوص در حوزه اس��تارت آپي 
پيش مي آيد، چالش ها را بدتر و جدي تر مي كند. درباره 
بحران منابع طبيعي هم كه بحث هاي بسياري شده 
است و مهم ترين آن، بحران آب است كه بايد براي حل 

آن برنامه ريزي و چاره انديشي شود.
او در ادامه گفت: برنامه هفتم توس��عه قرار بود س��ال 
جاري تدوين ش��ود كه يك س��ال عقب افتاده است. 
اميدوارم اين 5 چالش مهم كه در گزارش مجمع جهاني 
اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته، به عنوان مسائل اصلي 
در برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سياسي كشور ديده شود و مورد توجه برنامه نويسان 

قرار گيرد.
ريي��س اتاق ته��ران همچنين اش��اره اي به آخرين 
گزارش��ي كه سازمان ش��فافيت بين المللي منتشر 
كرده اس��ت، داش��ت و گفت: گزارش ارايه ش��ده از 

سوي سازمان ش��فافيت بين المللي درباره شاخص 
ادراك فساد است؛ در سال 2017 ايران در بين 180 
كشور رتبه 130 را داشت اما متاسفانه امسال با 30 
پله نزول ما به 150 رس��يده ايم كه اين جاي تامل و 
تفكر دارد و اميدواريم با اتفاقاتي كه در اقتصاد كشور 
خواهد افتاد، وضعيت فساد بهبود پيدا كند و شاهد 

كاهش آن باشيم.
خوانس��اري با بيان اينكه خبرهاي خوبي از مذاكرات 
هسته اي به گوش مي رسد؛ گفت: اميدواريم مذاكرات 
به زودي به توافق منجر ش��ود؛ اگر اين اتفاق رخ دهد 
حتما شاهد تاثيرات مثبت آن در اقتصاد كشور خواهيم 
بود؛ هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد 
مي كند و البته هزينه هاي سرباري كه به دليل تحريم 
بر اقتصاد تحميل شده، كم خواهد شد. در حال حاضر 
پيش بيني شده است كه تحريم ها در سال آينده 20 
درصد هزينه هاي مبادل��ه را افزايش خواهد داد كه با 

توافق اين هزينه ها كنترل مي شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران در آخرين جمالت سخنان 
خود به برگزاري ششمين دوره جشنواره امين الضرب 
اشاره كرد و گفت: خوشبختانه جشنواره كارآفريني 
امين الضرب براي ششمين سال متوالي در دوم اسفند 
امسال برگزار خواهد شد و تعدادي از كارآفرينان برتر 
و پيشكس��وت كش��ورمان مورد تقدير قرار خواهند 
گرفت؛ اين اقدام اتاق در جهت تش��ويق و بزرگداشت 
كارآفريناني است كه حق زيادي برگردن كشور دارند.
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از پژوهشگر برتر شركت آب 
منطقه اي كردستان تقدير شد

دكتر حميد س��نگين آبادي به عنوان پژوهشگر برتر 
شركت آب منطقه اي كردستان در سال 1400 انتخاب 
ش��د. به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي 
كردستان، مهندس آرش آريانژاد در نشستي با حضور 
مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب و دبير كميته تحقيقات 
و فناوري ش��ركت، بيان داشت: نوانديش��ي و نوآوري 
به دانش، پژوه��ش، توليد علم و فه��م عميق، ارزش 
فوق العاده داده و با ترويج روحيه علمي و تحقيق و مطالعه 
همه جانبه، زمينه ارتقاء يك سازمان ميسر مي گردد.  
مديرعامل شركت آب منطقه اي كردستان اضافه كرد: 
جاي اميدواري است كه با اتكاء به تدبر و توانمندي هاي 
منابع انساني، افق روشني در تحقق چشم اندازهاي آينده 
اين شركت پديدار گردد. در خاتمه اين نشست، با اهداء 
لوح تقدير از دكتر حميد سنگين آبادي به خاطر كسب 
عنوان پژوهشگر برتر شركت آب منطقه اي كردستان در 

سال 1400در دهه فجر، تقدير شد.

مراسم افتتاح خط توليد وانت 
در شرکت بهمن ديزل

اكنون فاز اول اين پروژه از شهريور ماه آغاز شده و قرار 
است که در اسفند ماه نيز خط رنگ و توليد بدنه وانت 
کارا نيز به بهمن ديزل منتقل ش��ود. تا تير ماه س��ال 
1401 تولي��د وانت کارا به صورت م��وازی در بهمن 
 ديزل واقع در شهرک صنعتی البرز قزوين و همچنين 
بهمن موتور ادامه خواهد داش��ت و بع��د از آن توليد 
وانت کارا تک کابين و دو کابين صرفا در بهمن ديزل با 
ظرفيت اسمی روزی 70 دستگاه صورت خواهد گرفت.

ارتقاي روابط اقتصادي
تهران - مسقط

سيد رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت 
كش��ورمان روز سه شنبه در مس��قط با »السيد بدر 
بن حمود البوس��عيدي« وزير خارجه عمان ديدار و 
گفت وگو كرد. در اين ديدار دو طرف ضمن بررسي 
دس��توركارهاي نوزدهمين اجالس كميس��يون 
مش��ترك همكاري اقتصادي ايران و عمان درباره 
راه هاي توسعه روابط دوجانبه رايزني كردند. براساس 
اين گزارش وزيرصمت براي شركت در نوزدهمين 
اجالس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي ايران 
و عمان كه امروز و فردا برگزار مي ش��ود، به مسقط 
سفر كرده اس��ت . وزير صمت پس از ورود به كشور 
عمان، اين كش��ور را يكي از بهترين همس��ايه هاي 
ايران دانست و افزود: همواره روابط ميان دو كشور در 
عرصه هاي سياسي بسيار خوب بوده است. سيد رضا 
فاطمي امين با بيان اين مطلب، افزود: اميدواريم كه 
در اين سفر فعاليت هاي اقتصادي دو كشور را فعال تر 
كنيم چراك��ه روابط اقتصادي ايران و عمان عقب تر 
از روابط خوب سياسي دو كش��ور است. وي با بيان 
اينكه زمينه هاي زيادي براي ارتقاي همكاري هاي 
اقتصادي و تجاري ميان دو كشور وجود دارد، تصريح 
كرد: اگر اين زمينه ها شناسايي و فعال شود، مي تواند 
آينده خوبي را براي دو كشور در پي داشته باشد. وزير 
صنعت، معدن و تجارت كشورمان، عمان را يكي از 
بهترين همسايه هاي ايران دانست و افزود: همواره 
روابط ميان دو كش��ور در عرصه هاي سياسي بسيار 
خوب بوده است. معاون وزير صنعت، تجارت و توسعه 
سرمايه گذاري سلطنت عمان نيز در اين ديدار با بيان 
اينكه روابط سياسي بسيار مستحكمي با جمهوري 
اس��المي ايران داريم، تصريح كرد: روابط دو كشور 
ديرينه، تاريخي و برادرانه در همه عرصه ها است. صالح 
المسن در ادامه با ابراز خرسندي از همسايگي با ايران، 
فرهنگ و تمدن كشورمان را قابل تقدير دانست. در 
راستاي برنامه هاي دولت سيزدهم با هدف توسعه 
روابط تجاري با كش��ورهاي منطقه، وزير صمت به 
همراه رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت ايران و 
برخي از نمايندگان دستگاه هاي دولتي در رأس هيات 
بزرگ تجاري از بخش خصوصي به منظور شركت در 
نوزدهمين اجالس كميسيون مشترك همكاري هاي 
جمهوري اسالمي ايران و سلطنت عمان، به عمان 
سفر كرده است. عليرضا پيمان پاك رييس سازمان 
توسعه تجارت ايران در صفحه توييتر خود از برگزاري 
موفق نشست فعالين تجاري ايران و امارات با بيش 
از 120 شركت كننده به عنوان اولين گام عملياتي 
فعالسازي مركز تجاري ايران در امارات ياد كرد. وي 
گام دوم را حضور هيات س��رمايه گذاري اماراتي در 
ايران به زودي عنوان كرد. قرار اس��ت در سفر وزير 
صمت به عمان 11 س��ند همكاري مورد بررس��ي 
طرفين قرار گيرد و براي افزايش سهم صادرات ايران 
از بازار عمان به حدود 10 درصد و استفاده از ظرفيت 

اين كشور براي صادرات مجدد برنامه ريزي شود.

مجوزي براي افزايش قيمت 
لوازم خانگي نداديم 

مديركل نظارت بر كاالهاي فلزي و معدني سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 25 روز 
بعد از انتشار خبر افزايش قيمت لوازم خانگي، تاكيد 
كرده كه در حال حاض��ر هيچگونه مجوز افزايش 
قيمتي براي محصوالت لوازم خانگي از سوي اين 
سازمان صادر نش��ده است. در پي انتشار مصاحبه 
اكبر پازوكي، ريي��س اتحاديه لوازم خانگي، درباره 
افزايش هش��ت تا 12 درصدي برخي از اقالم لوازم 
خانگي، حسن اهلل ياري، مديركل نظارت بر كاالهاي 
فلزي و معدني به صورت كتبي توضيحاتي به ايسنا 
ارايه كرده است. ياري تاكيد كرده كه در حال حاضر 
هيچگونه مج��وز افزايش قيمتي براي محصوالت 
لوازم خانگي ازسوي اين سازمان صادر نشده است. 
وي همچنين گفته كه درصورت درخواست افزايش 
قيمت از سوي واحدهاي توليدكننده لوازم خانگي، 
آنها بايد مطابق رويه مرسوم، مستندات بهاي تمام 
شده براي بررسي به سازمان ارايه كنند تا در صورت 
تأييد، پس از تصميم گيري نهايي در كارگروه تنظيم 
بازار و ابالغ به شركت، قيمت هاي جديد اعمال شود. 
بنابراين به گفته اين مقام مسوول هرگونه افزايش 
قيمت بدون طي مراحل ياد شده فاقد وجاهت بوده 
و برخورد قانوني الزم در اين خصوص انجام مي شود.

اواخ��ر دي ماه رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم 
خانگي اعالم كرد ك��ه برخي توليد كنندگان لوازم 
خانگي در روزهاي اخير قيمت محصوالت خود را 8 
تا 12 درصد افزايش دادند. بيشترين افزايش قيمت 
مربوط به يخچال و فري��زر و كولر آبي بود و قيمت 
ماشين لباسش��ويي و ماشين ظرفشويي تغييري 
نكرده بود. بع��د از اين صحبت ها، اي��ن موضوع از 
سازمان حمايت پيگيري و حاال بعد از حدود 25 روز 
پاسخ داده ش��ده است. در اين مدت قائم مقام وزير 
صمت در امور بازرگاني هم گفته بود توليدكنندگان 
لوازم خانگي مجوزي براي افزايش قيمت دريافت 
نكرده اند و اگر افزايشي صورت گرفته، بدون مجوز 
بوده اس��ت. همچنين هفته پيش رييس سازمان 
تعزيرات حكومت��ي گفته بود گزارش��ي مبني بر 
گرانفروشي لوازم خانگي از سازمان حمايت حقوق 
مصرف كنندگان و اتحاديه ها براي اين سازمان ارسال 
نشده و به محض ارسال، بدون نوبت رسيدگي خواهد 
شد. بنابراين مشخص نيست هنوز هم اين اطالعات 
براي سازمان تعزيرات ارس��ال شده يا نه و تكليف 
قيمت لوازم خانگي چيست. البته بايد به اين نكته هم 
اشاره شود كه ميانه دي ماه دبيركل انجمن صنايع 
لوازم خانگي اي��ران از افزايش 39 درصدي قيمت 
نهاده هاي توليد از ابتداي امسال تاكنون خبر داده 
و از وزارت صمت خواسته بود كه به قيمت گذاري 
دستوري براي كاالي نهايي پايان دهد و به جاي آن 
بر تامين و نظارت بر نهاده هاي توليد متمركز شود.

نقش تاثيرگذار بانوان
در فرهنگ سازي نسل آينده 
جهت اصالح الگوي مصرف

گاز  انتق��ال  عملي��ات   9 منطق��ه  سرپرس��ت 
گف��ت: زن��ان نق��ش تاثيرگ��ذاري در اص��الح 
الگ��وي مص��رف گاز دارن��د چ��را ك��ه مي توانن��د با 
 فرهنگ س��ازي در نس��ل آينده فرهنگ صرفه جويي

 را در خانواده نهادينه كنند. ب��ه گزارش روابط عمومي 
منطقه 9 عمليات انتقال گاز، به مناسبت والدت دخت نبي 
اكرم)ص( حضرت فاطمه زهرا )س(، مراسم بزرگداشت 
روز زن و مادر با حضور محي الدين مفخمي سرپرست و 
بانوان شاغل منطقه به ميزباني تاسيسات تقويت فشار گاز 
نكا برگزار شد. سرپرست منطقه 9 در اين جلسه ضمن 
تبريك والدت حضرت صديقه كب��ري)س( و روز زن و 
مادر با اشاره به مس��ير پر فراز و نشيب تاريخ زنان اظهار 
كرد: پس از ظهور اس��الم و توجه ائمه به جايگاه زن و به 
مرور زمان، زنان جايگاه اصلي خود را پيدا كردند و در ادامه 
اين راه در عرصه هاي اجتماعي داراي حق انتخاب شده و 
در همه حوزه ها در كنار مردان حضور پيدا كردند. وي در 
ادامه به فداكاري مادران و همسران شهدا در 8 سال دفاع 
مقدس اشاره كرد و افزود: همچنين در اين ايام و در شرايط 
ويروس منحوس كرونا باز هم فداكاري زنان پرستار تحت 
عنوان مدافعان سالمت در مبارزه با اين بيماري و نجات 

جان هموطنانمان را شاهد هستيم.

پنجچالشبزرگاقتصادايراندرسالآيندهكدامند؟

باحضوروزيرصمتوجمعيازفعاالناقتصاديانجامشد

اقتصاد ايران پس از توافق

افزايشزيرپوستيمباديوارداتپارچه!

رونمايي از فرصت هاي جديد تجاري

از س��ال 1397 واردات پارچه به نوعي ممنوع شد و در 
ادام��ه در گروه 27 كااليي قرار گرفت يعني گروهي كه 
داراي گروه ارزي غير فعال اس��ت و تامين ارز نش��ده و 
بانك مركزي كد رهگيري جهت تاييد منش��أ ارز صادر 
نمي كند؛ اين ممنوعي��ت واكنش هاي متفاوتي هم به 
همراه داشت، از اينكه عاملي براي احياي توليد داخلي 
است و برخي هم معتقد بودند اين محدوديت مي تواند 
موجب افزايش قيمت در داخل و البته روند رو به رشد 
قاچاق شود. به گزارش ايس��نا، با اين حال برخي اقالم 
خاص پارچه تحت شرايط تعيين شده از امكان واردات 
برخوردار ش��د، در همين رابطه با توج��ه به اهميت و 
حساسيت هاي مربوط به جريان واردات پارچه، با ورود 
دادستاني به موضوع، در چند ماه اخير دستور محدود 
شدن گمرك هاي ترخيص كننده اين كاال صادر شد، بر 
اين اساس طي بخشنامه آبان ماه سال جاري به گمرك ها 
اجرايي اعالم شد كه 10 گمرك  بوشهر، شهيد رجايي، 

آبادان، چابه��ار، زاهدان، خوي، ته��ران، غرب تهران، 
جلفا و كيش به عنوان گمرك هاي اختصاصي مجاز به 
ترخيص پارچه ش��دند و حتي تاكيد شد كه درصورت 
ورود پارچه به ساير گمرك ها بايد كاال به نزديك ترين 
گمرك تخصصي تعيين شده و اخذ تضمين هاي الزم 

پيگيري اعالم وصول توسط گمرك مبدا منتقل شود.
گمرك هاي تخصصي موظف شدند كه براي ترخيص 
پارچ��ه تمامي ضوابط تعيين ش��ده و مصوبات ابالغي 
مربوط��ه درخص��وص تعرف��ه، ارزش، ممنوعيت ها، 
اس��تاندارد و همچنين صدور كد رهگيري بانك جهت 
تامين ارز، درج مشخصات و ساير مقررات تعيين شده 

را رعايت كنند.
اما اقدام اخير گمرك نشان مي دهد كه بعد از بخشنامه 
آبان، باز هم بر تع��داد گمرك هاي تخصصي ترخيص 
پارچه اضافه شده است، اين در حالي است كه طي ابالغ 
بهمن ماه به گمرك بوش��هر، گمرك “كنگان “ به مدت 

ش��ش ماه به عنوان گمرك تخصصي ترخيص پارچه 
تعيين ش��ده اس��ت، در اين ابالغيه از گمرك بوش��هر 
خواسته شد كه بررسي الزم انجام شود و در صورت دارا 
بودن زيرس��اخت كافي، توان تخصصي نيروي انساني، 
امكانات و ارتباط سيس��تمي جهت دريافت مجوزهاي 
همجوار و آزمايشگاه اس��تاندارد جهت تعيين ماهيت 
كاال، ضم��ن رعايت مفاد بخش��نامه و مقررات مربوطه 
اقدام كند، از اين اعالم اينگونه به نظر مي رسد كه ظاهرا 
هنوز اطميناني براي تجهيز بودن گمرك كنگان براي 
ترخيص پارچه به عنوان گمرك تخصصي نزد گمرك 
حاصل نشده بوده و آن را به عنوان گمرك تخصصي كه 
انتظار سطح قابل قبولي از استاندارد از آن وجود دارد، 

تعيين كرده است.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه ظاه��را در كنار گمرك 
كنگان، گمرك ش��ادگان ني��ز در زم��ره گمرك هاي 

تخصصي قرار خواهد گرفت.

به هر حال اهميت كنت��رل واردات و ترخيص پارچه از 
گمرك با توجه به حواشي مربوط به قاچاق آن كم نيست 
و مش��اهدات ميداني و اعالم فعاالن بازار بارها بر وفور 
پارچه هاي وارداتي و البته قاچاق در بازار تاكيد داشته 
است، به خصوص اين موضوع در سال گذشته پرهياهو 
پيش رفت ولي گمرك قاچاق از مبادي رسمي را با تاكيد 
بر اعمال كنترل و فيلترهاي خاص خود نپذيرفته بود. 
ارونقي معاون وقت فني گمرك ايران در اين رابطه گفته 
بود كه هر كااليي از جمله پارچه براي ترخيص از گمرك 
گاها تا هفت فيلتر را رد و بايد تشريفات گمركي را طي 
كند؛ به طوري كه كاال بايد ثبت سفارش و اظهار شود، 
تاييديه استاندارد و آزمايشگاه داشته و بعد از كنترل هاي 
گمرك مجوز ترخيص دريافت كند. وي اين را هم گفته 
بود كه ممكن اس��ت در كااليي كم يا بد اظهاري وجود 
داشته باشد كه گمرك آن را بررسي و انطباق مي دهد 

ولي قاچاق از مبادي رسمي انجام نمي شود. 

همايش فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري ايران-
امارات متحده عربي با حضور سيدرضا فاطمي امين، 

وزير صنعت، معدن و تجارت در دوبي برگزار شد.
 در ابتداي اين هماي��ش، عليرضا پيمان پاك رييس 
سازمان توس��عه تجارت ايران گفت: »از آغاز فعاليت 
دول��ت، بحثي كه ما در س��ازمان توس��عه تجارت در 
دستور كار داريم توسعه مراكز تجاري با رويكرد كمك 
به توسعه بازار و پش��تيباني از كليه كسب و كارهاي 
تجاري در بازارهاي هدف بود تا از اين طريق چنانچه 
مشكلي براي تجار كشور پيش آمد به سرعت رفع شده 
و در حوزه لجس��تيك نيز بتوانند با كمترين هزينه و 
باالترين راندمان كاال و خدمات خود را مديريت كرده 
و در بازار هدف به فروش برس��انند. پيمان پاك ادامه 
داد: »هدف گذاري ديگري كه از توسعه مراكز تجاري 
در خارج از كش��ور مد نظر بود اين ب��ود كه تجار ما از 
نحوه انقعاد قراردادها گرفته تا ديگر پش��تيباني هاي 
الزم، امكان استمرار تجارت در بازار كشورهاي هدف 
را داشته باشند.« رييس سازمان توسعه تجارت ايران 
افزود: »همچنين با توجه به رويكرد توسعه صادرات، 
مس��اله ديگر بحث اس��تانداردها قرنطينه و مباحث 
آزمايشگاهي است، زيرا وقتي سهم صادرات يك كشور 

در بازار كشور ديگر باال مي رود نظارت ها و سختگيري ها 
بيشتر مي شود. كه بايد اقدامات پيش دستانه كرد.«

معاون وزير صمت با بيان اينكه وظيفه مراكز تجاري 
در خارج از كشور پشتيباني از اين حوزه هاست، گفت: 
»ي��ك مركز تجاري زماني موفق اس��ت ك��ه از تمام 
شيوه هاي نوين توس��عه بازار و پشتيباني بهره گيري 
كند تا خدمات پايدار و مستمري ارايه كند.« وي افزود: 
»وقتي سفارت يك كشوري فعال است و يك شهروند 
مراجعه مي كند و با خيال راحت در حوزه هاي مختلف 
پشتيباني مي شود، مركز تجاري هم بايد اين اطمينان 
خاطر را به تاجر ايراني بدهد تا در بازار كش��ور هدف 
پشتيباني شده و برنامه ريزي هاي درستي براي توسعه 
بازار در اختيارش قرار بگيرد.« پيمان پاك با تقدير از 
اقدامات انجام ش��ده در مركز تجاري ايران در امارات 
گفت: »رويكرد ما در س��ازمان توسعه تجارت همين 
است و با توجه به اينكه آقاي طاليي مركز تجاري ايران 
در امارات رادر مدت كمي راه اندازي كردند در اين زمينه 
قدم هاي خوبي برداشته شده و ما با پشتيباني هايي كه 
خواهيم داشت، روابط تنگاتنگ با مركز تجاري ايران 
در امارات، را ادامه مي دهيم تا انشااهلل با همراهي تجار 
و اهتمام مركز تجاري سعي شود خدمات تخصصي و 

قابل اطميناني ارايه شود تا همه تجار بتوانند از آن براي 
توسعه صادرات به راحتي بهره مند شوند.«

معاون وزير با بيان تدوي��ن برنامه هايي براي ارزيابي 
عملكرد مراكز تجاري ايران در خارج از كش��ور گفت: 
»ما از سال آينده از ابزارهاي نظارتي CRMو هوشمند 
جديد براي ارزيابي عملكرد كليه مراكز تجاري كشور و 
حتي رايزن هاي كشور استفاده خواهيم كرد تا از طريق 
آن ميزان رضايت مندي تجاري كه در كشورهاي هدف 
فعاليت مي كنن��د را دريافت و رصد كنيم.« وي ادامه 
داد: »لذا بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده ما از اين 
طريق و با شاخص هاي دقيق، امكان رتبه بندي مراكز 
تجاري در خارج از كش��ور را خواهيم داش��ت تا ادامه 
حمايت ها و همكاري هاي سازمان توسعه تجارت نيز 

بر اين مبنا باشد.«
 محمدرضا طاليي رييس مركز تجاري ايران در امارات 
در ادامه به تشريح اهداف و امكانات اين مركز پرداخت 
و گفت: »مركز تجاري ايران در امارات با مجوز سازمان 
توسعه تجارت از ابتداي مهرماه سال جاري آغاز به كار 
كرده و اين هدفگذاري را داش��ته كه نخستين مركز 
تجاري هيبريدي در بازار خارج از كش��ور باشد.« وي 
افزود: »در همين راستا ما پلتفورمي تحت عنوان باشگاه 

رهبران كسب وكار را طراحي كرديم و از اين پلتفورم 
براي معرفي محصوالت و خدمات شركت هاي ايراني 

در بازار منطقه استفاده مي كنيم.«
طاليي ادامه داد: »در اين خص��وص ما با جمع آوري 
اطالعات ش��ركت هاي تجاري منطقه شامل امارات، 
عمان و قطر و شمال آفريقا سعي كرديم تا اطالع رساني 
فعاالن اقتصادي را به كل اين كشورها داشته باشيم و 
تالش بر اين اس��ت كه با توجه به اينكه كشور امارات 
متحده عربي به عنوان هاب صادراتي منطقه شناخته 
مي شود و زيرساخت هاي بسيار مناسبي را براي تجارت 
با ساير كشورها فراهم كرده است ما نيز بتوانيم از اين 

طريق سرويس ها و خدماتي را ارايه كنيم.«
وي افزود: »با هدف آشنايي بيشتر با خدمات، فرصت ها 
و امكانات موجود در بازار كشورهاي منطقه، از ماه آينده 
دوره هاي آموزشي و وركشاپ هايي برگزار خواهد شد 
تا تجار محترم ايراني با نحوه حضور در اين بازار آشنا 
ش��ده و در كنار اين دوره هاي آموزش��ي نيز از طريق 
مجموعه هايي كه با آنها مشاوره و قرارداد منعقد كرديم، 
از لحاظ حقوقي، لجستيك و مسائل پولي و بانكي، به 
تجاري كه نيازمند حضور قويتر در بازار امارات هستند 

خدمات و امكانات تخصصي قرار دهيم.« 

توليد 44 ميليون قطعه دستاورد 
خانواده كروز در سال 1400

مدير فروش كروز با وجود مش��كالتي همچون كمبود 
نقدينگي، تامين مواد اوليه و... در س��ال 1400، از توليد 
دستكم 44 ميليون قطعه و تحويل به خودروسازان خبر 
داد. علي يوس��في مدير فروش شركت صنايع توليدي 
كروز با تاكيد بر كيفيت و نوآوري محصوالت اين شركت 
گفت: در حال حاضر عالوه بر تامين بخش��ي از قطعات 
مورد نياز گروه بهمن، ساير خودروسازان از جمله سايپا 
و ايران خودرو نيز از قطعات توليد شده در كروز استفاده 
مي كنند. يوسفي با اشاره به مشكالت صنعت قطعه سازي 
همچون كمبود نقدينگي گفت: با اين وجود روند صعودي 
در توليد داشتيم و توانستيم دستكم 44 ميليون قطعه 
توليد و به خودروسازان تحويل دهيم. مدير فروش كروز 
اظهار كرد: امس��ال براي ايران خودرو 26 ميليون، سايپا 
16 ميليون و گروه بهمن 2 ميليون قطعه توليد كرديم و 
متناسب با افزايش تيراژ توليد خودروسازان در سال هاي 
آتي، روند رشد ادامه دارد. وي از همكاري كروز در تامين 
قطعات خودروهاي جديد خبر داد و گفت: امسال قطعات 
جديدي از جمل��ه ACU توليد داخل براي خودروهاي 
پارس و سورن، مولتي مديا، دوربين ديد عقب، سوئيچ بانك 
جديد، داشبورد و جلو آمپر با نمايشگر بزرگ تر براي پارس 
آپشنال، كاليپر قرمز براي رانا، قطعات تزئيني قرمز براي 
پژو 207 پانوراما، غربيلك با كروز كنترل و TPMS براي 
پارس، شبكه مالتي پلكس خودروهاي جديد ايران خودرو 
و سايپا مانند تك نود رانا و ساينا اس به سبد محصوالت 
افزوده شد. يوسفي به ميزان مطالبات كروز اشاره كرد و 
گفت: مطالبات ما از خودروسازان به 6000 ميليارد تومان 
رسيده اس��ت كه منجر به بروز مشكالتي از جمله عدم 
امكان تامين به موقع و كافي مواد اوليه و قطعات مورد نياز 
خطوط توليد شد. وي افزود: با اين وجود كروز به منظور 
تحويل به موقع قطعات و جلوگيري از انباشت خودروهاي 
ناقص ملزم به حمل هوايي اكثر مواد اوليه و اجزاي مورد 
نياز توليد شد كه اين خود هزينه بااليي دارد. يوسفي با 
اشاره به تمركز گروه قطعه سازي كروز بر شناسايي نياز 
بازار و صنعت خودرو گفت: طي سال هاي اخير بر توليد 
قطعات الكترونيك به صورت بومي تمركز شده و تاكنون 
دستاوردهاي خوبي نيز در اين زمينه به دست آمده است 

كه اي سي يو توربو شاژر از جمله آنها به شمار مي رود.
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خبرروز

۱۱۴ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۳۸۷۵۷ مبتالي جديد كوويد-۱۹ در كشور شناسايي شدند و ۱۱۴ بيمار نيز جان خود را از دست دادند. 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۸ هزار و ۷۵۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۷۴۴ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۶۵۷ هزار و ۸۴۲ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۳ 
هزار و ۴۸ نفر رسيد.  هزار و ۷۲۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون ۴۵ ميليون و ۶۰۷ هزار و ۱۲۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان 

در وضعيت قرمز، ۱۵۳ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۶۷ شهرستان در وضعيت زرد و ۸ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

بخشنامه هاي دستوري مانع از 
مهاجرت نمي شود

 نسبت به مذاكرات 
خوش بين باشيم؟

مختلف انگيزه ه��اي مهاجرت بينجام��د. يا اين 
پرس��ش كه چرا ام��ارات متحده عرب��ي مقصد 
مهاجرت نزديك به نيم ميليون ايراني شده است؟  
آنچه اينك بايد انگش��ت تأكيد بر آن گذاشت اين 
اس��ت كه مس��ووالن و برنامه ريزان ارشد كشور با 
مقوله مهاجرت چنان بيگانه اند كه گمان مي كنند 
با دستور و بخش��نامه مي توانند مانع از آن شوند. 
مثل زماني كه براي جلوگيري از ثبت واقعه طالق 
براي دفترخانه هاي ثبت طالق سهميه قائل شدند 
و از ثبت اين واقعه جلوگيري كردند. تجربه ۵ سال 
اخير چه آماري را نمايان مي كند؛ زن و مردي كه 
مي خواهند از هم جدا شوند به هر قيمتي از هم جدا 
مي شوند! دانشجويان نخبه اي كه اين روزها در صف 
دارالترجمه ها خواهان ترجمه مداركشان هستند 
نيز اگر اين راه را به واس��طه دولت بر خود مسدود 
ببينند راه ديگري مي يابند. پس مثل همان جدايي، 
ريش��ه اين جدايي را بايد ديد نه راه ثبت آن را. در 
مورد مهاجرت هم همين وضع حاكم است. وقتي 
پاي صحبت افرادي كه مهاجرت را انتخاب كرده اند 
مي نشينيم، از قيمت ثابت اقالم مصرفي مي گويند، 
از آموزش و پرورش با برنامه يكس��ان و آموزش در 
سطح بين المللي، از سرمايه گذاري بدون ريسك 
يا كم خط��ر حرف مي زنن��د. آنچه مس��ووالن و 
برنامه ريزان ارشد كشور يا به عمد يا سهل انگارانه 
از تأمل و تفكر در آن غافلند. به اين ترتيب نتيجه 
مي گيريم كه آنچه باعث افزايش ميزان مهاجرت 
مي شود، مشكالتي است كه در داخل كشور وجود 
دارد و مسووالن به اين مشكالت بي توجه اند. وقتي 
قرار باشد هزينه هاي زندگي در كشور تا اين حد كمر 
شكن باشند و البته تورم به قدري افزايش پيدا كند  
كه فردي نتواند در كوتاه مدت هم براي زندگي اش 
برنامه ريزي كند، اشتياق به مهاجرت هر روز افزايش 
پيدا مي كند. تا زماني كه زيرساخت هاي اقتصادي 
و اجتماعي كشور ترميم نشوند، هيچ بخشنامه و 
دستوري نمي تواند مانع از افزايش ميزان مهاجرت 

از كشور شود.

 ماهانه دي ماه ش��ركت ها خوب بوده اس��ت و 
شركت ها فراتر از پيش بيني سود ساختند و اگر 
همين چش��م انداز را روي ۱۴۰۱ داشته باشيم، 
بازار واقعا ارزنده است. بنابراين پتانسيل هاي رشد 
مهياست. خيلي نمي ش��ود چشم انداز بازار را به 
مذاكرات گره زد. نتايج چه مثبت، چه منفي تنها 
در گروه ها و صنايع مختلف آثار متفاوتي خواهد 

داشت اما فكر مي كنم كليت بازار مثبت باشد.

رويداد

اُميكروني كه قرار بود خفيف باشد و بي تلفات، همين 
كه اوضاع را ب��راي ابراز وجود مهيا ديد، جان گرفت. ما 
باز هم ب��ه ويروس عصيان گر فرصت داديم تا جان مان 
را نش��انه رود و در آستانه سه سالگي اش فراموشكاري 
و س��اده انگاري تلخ مان را به رخ  بكشد كه چه زود همه 
مرگ ها، از دست دادن ها، رنج بيماري و روزهاي سياه 
كرونايي را از ياد برديم و گويا دوباره قرار اس��ت شاهد 
دومينوي مرگي باش��يم كه روي سرمان آوار مي شود. 
كوويد ۱۹ حاال براي شش��مين بار با س��ويه اي جديد 
به ميدان آمده و با تصور خفيف بودنش، ماس��ك ها و 
فاصله هاي سالمتي را از ميان برداشته و در جان ها رخنه 
كرده است. براي همين هم وقتي در خيابان راه مي رويد 
يا در تاكسي و اتوبوس مي نشينيد، خيلي ها با چشم هاي 
سرخ، سرفه مي كنند، عطسه مي زنند و خوش خيالند كه 
تنها زكام شده اند، اما نمي دانند كه اين سايه اُميكرون 
اس��ت كه مي تواند خودش��ان و ديگران را در معرض 
خطر قرار داده و يك به يك ب��ر زمين اندازد. علي رغم 
خوش بيني  عمومي به اُميكرون، اما كارشناسان حوزه 
سالمت و ويروس شناسان از همان ابتدا نسبت به عدم 
عادي انگاري و لزوم جدي گرفتن واريانت جديد، هشدار 
داده و بر ضرورت تداوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
تكميل واكسيناسيون و تزريق دز سوم واكسن و حتي 
اعمال محدوديت هايي مانند محدوديت در بازگشايي ها 
و...، به منظور جلوگيري از گسترش اُميكرون در كشور 
تاكيد كردند، هشدارهايي كه چندان كارساز نشد و ۲۸ 
آذر ماه ۱۴۰۰ بود كه اولين مورد اُميكرون شناسايي و به 
صورت رسمي اعالم شد كه اين واريانت به ظاهر آرام كه 
البته از سوي سازمان جهاني بهداشت به عنوان واريانتي 
نگران كننده طبقه بندي شده بود، وارد كشور شده است.

    خطر تكرار دوباره يك تراژدي
علي رغم هشدارها اما، هنوز از پيك طوالني، پرمرگ و پر 
بستري پنجم با واريانت دلتا عبور نكرده، به ورطه اُميكرون 

و پيك ششم افتاديم. به طوري كه با وجود هشدارهاي 
همه جانبه كارشناسان مبني بر لزوم رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و اس��تفاده از ماس��ك، رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و تهويه مناس��ب و ...، ام��ا درصد رعايت اين 
پروتكل ها طي ماه هاي اخير روي مرز ۵۷ درصدي بود 
و از سويي تمهيدات آني و جدي براي اعمال محدوديت 
در برخ��ي فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي نيز در نظر 
گرفته نشد. بنابراين اين هشدارها در حالي مطرح شد 
كه متاسفانه باز هم گوش كسي بدهكار نبود؛ سينماها 
و تئاترها بازگشايي شدند، مدارس براي حضوري شدن 
دانش آموزان برنامه ريزي كردند، كافه ها و رستوران ها 
بي هيچ نظارتي پر شدند از مردم بي ماسكي كه دل خوش 
از پايان قصه كرونا دور يك ميز نشسته بودند و ساعت ها 
كنار هم گپ مي زنند، باش��گاه هاي ورزش��ي، پاساژها، 
اداره ها، مترو و اتوبوس هايي كه مملو بودند و حاال همه 
باهم تراژدي پيك شش��م را با مرگ هايي كه دوباره سه 
رقمي ش��د، رقم زدند؛ افزايش آماري كه تلنگري است 
براي اقدام به موقع؛ چراكه اين خطر وجود دارد با افزايش 
تصاعدي مبتاليان اميكرون، ميزان بستريها و به تناسب 
آن آمار بيماران بدحال و نهايتا نيز مرگهاي ناشي از آن هم 
افزايش يافته ودوباره به روزهاي سياه كرونايي بازگرديم.

    سهم باالي واكسن نزده ها
در بستري هاي بيمارستاني اميكرون

با ثبت اولين فوتي هاي اُميكرون، آتش نگراني ها داغ تر 
و اعالم شد كه زنگ تفريح كرونا تمام شد. به طوري كه 
برخي كارشناسان حوزه س��المت ضمن ابراز نگراني 
نسبت به ش��يوع باال و مرگ و مير ناش��ي از اُميكرون، 
اعالم كردند كه اكثر بيماران بستري و بدحال عمدتا يا 
پروتكل ها را رعايت نكرده اند يا با خوش خيالي اينكه كرونا 
مهار شده، واكسن تزريق نكرده اند. به طوري كه دكتر 
نادر توكلي-معاون درمان ستاد كروناي استان تهران در 
گفت وگو با ايسنا، اعالم كرده است كه در افراد واكسينه 

شده ميزان بستري و مرگ و مير به شدت پايين است و 
كساني كه بستري مي شوند عمدتا واكسن تزريق نكردند.

    كودكان؛ گروه هدف ُاميكرون
در عين حال طب��ق گفته متخصصين، اُميكرون بيش 
از ساير س��وش هاي كرونا به ايجاد بيماري در كودكان 
تمايل دارد. با وجودي كه پيش از گسترده شدن بيماري 
هش��دارهايي درباره گرفتاري كودكان با اُميكرون داده 
شده و نسبت به واكسيناسيون آنها تاكيد شده بود، اما با 
وجود تاييد و تاكيد كميته علمي كشوري مقابله با كرونا 
مبني بر لزوم آغاز واكسيناسيون كودكان زير ۱۲ سال با 
دو واكسن پاستوكووك و سينوفارم از چند هفته گذشته، 
اما به گفته كارشناس��ان، مجوز و مصوب��ه نهايي براي 
واكسيناسيون كودكان با تاخير و ديرهنگام بود و باعث 
شد كه زمان از دست برود و نتوان كودكان را در برابر پيك 

ششم و اُميكرون ايمن كرد.
بر همين اس��اس هم اكنون ش��اهد ابتالي گسترده تر 
كودكان به كروناي اُميكرون نسبت به پيك هاي قبلي 
هستيم؛ به طوري كه تعداد زيادي از كودكان از سنين 
نوزادي گرفته تا ۱۲ سال و باالتر گرفتار شده اند و حتي 
تعداد بستري كودكان مبتال به كرونا نيز باال رفته است 
و طبق گفته سرپرست روابط عمومي وزارت بهداشت، 
اكنون حدود ۲۰ درصد مبتاليان اميكرون را كودكان 
تشكيل مي دهند. حاال هم نگراني  كارشناسان سالمت 
به واقعيت پيوسته؛ به طوري كه خوش كامي هفته هاي 
اخير كه ناش��ي از كاهش مرگ هاي كرونايي به زير ۲۰ 
مورد در روز بود و تصور ادامه روند كاهش��ي آن، مجددا 
به تلخ كامي مرگ هاي سه رقمي بدل شده و جان صدها 
هموطن را در معرض خطر قرار داده است و اگر اقدامات 
عاجل، چه از سوي مردم با اعمال رعايت هاي بهداشتي 
و چه از سوي مسووالن با اعمال تدابير و محدوديت هاي 
الزم، صورت نگيرد، اين خطر وجود دارد كه در آستانه 
عيد نوروز، مرگ با لباسي نو براي داغدار كردن  بازگردد.

دومينويُاميكرونوخطرتكرارتراژديمرگ

گليماندگار|
 مشكالت اقتصادي و تامين هزينه هاي 
معيش��تي اين روزها براي اكثر اقش��ار 
جامعه به دغدغه اي مهم تبديل شده است، از كارگران 
و بازنشستگان بگير تا معلمان و پرستاران. همين چند 
وقت پيش بود كه معلمان در مقابل مجلس تجمع كردند 
و خواستار تصويب و اجراي قانون رتبه بندي معلمان 
شدند، البته مجلسيان هم در اقدامي سريع اين قانون 
را به تصويب رساندند اما تنها يك روز بعد انجمن هاي 
صنفي معلمان اعالم كردند كه اين قانون هيچ ربطي 
به رتبه بندي معلمان ندارد و تنها براي س��اكت كردن 
صداي اعتراض آنها به تصويب رسيده و در عمل باعث 
افزايش بسيار اندك حقوق معلمان مي شود و اگر قرار 
باشد قانون تصويب شده به درستي اجرا شود آموزش 
و پرورش با كسري بودجه بسيار زيادي مواجه خواهد 
ش��د، چرا كه بودجه تصويب شده براي اين وزارتخانه 
با آنچه در قانون رتبه بندي به تصويب رس��يده است 
هيچ همخوان��ي ندارد. اما طي روزهاي گذش��ته يك 
بار ديگر اين قان��ون در صحن علني مجلس به بحث و 
بررسي گذاشته شد، روز سه شنبه در نهايت اخباري 
از مجلس به گوش رسيد كه البته در حد خبر مي تواند 
خوش��حال كننده باش��د و تا زماني كه اجرايي نشود 
هيچ تغييري در وضعيت معلمان ايجاد نخواهد كرد. 
اينكه سخنگوي دولت اعالم كرد دولت بار مالي اليحه 
رتبه بندي معلمان را پذيرفته است تنها خبري است كه 
مي تواند كورسوي اميدي براي معلماني باشد كه زير بار 
هزينه هاي زندگي قامتشان خم شده و از نظر روحي و 
رواني با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي كنند. اما 
تا زماني كه اين اخبار به طور عملي از قالب وعده و وعيد 
خارج نش��وند نمي توانند هيچ تاثيري بر شرايط امروز 

معلمان داشته باشند. 

    تاثير مشكالت اقتصادي و معيشتي 
بر روح و روان معلمان

پروانه خورش��يدي، روانش��ناس درباره تاثيري كه 

مشكالت معيشتي مي تواند در ميزان كارآمدي هر 
فرد در هر پس��ت و مقامي كه دارد و از جمله معلمان 
داشته باشد، به »تعادل« مي گويد: چطور مي توانيم 
از فردي كه گرفتار مش��كالت اقتصادي است، براي 
تامين هزينه هاي زندگي خود درمانده شده و مجبور 
است به مشكالتي كه در زندگي دارد فكر كند، توقع 
داشته باشيم كه در كالس درس تمام هوش و حواس 
خود را به كاري كه انجام مي دهد، يعني تعليم و تربيت 

دانش آموزان اختصاص دهد.
او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: البته كه 
تنبيه بدني دانش آموزان كار بس��يار تقبيح شده اي 
اس��ت، اما در بسياري از موارد اگر معلماني كه دست 
به چنين خش��ونت هايي مي زنن��د را از نظر روحي و 
رواني مورد بررسي قرار بدهيم متوجه مي شويم كه 
اين افراد مش��كالت عديده اي در زندگي خود دارند. 
فشار اين مشكالت باعث مي ش��ود تا فرد در لحظه 
دچار جنون آني ش��ده، كنترل خود را از دست بدهد 
و دست به رفتاري بزند كه اصال درست نيست. اما در 
اين شرايط نه آن معلم مقصر است و نه دانش آموز، در 
واقع سيستمي كه باعث شده تا معلم به اين درجه از 

نااميدي و خشم برسد مقصر است. 
اين روانش��ناس مي افزاي��د: در بس��ياري از جوامع 
پيشرفته قبل از استخدام در هر شغلي افراد را از نظر 
روحي و رواني مورد بررسي قرار مي دهند، اين مساله 
در مورد معلمان بسيار سخت تر است، از سوي ديگر 
در بس��ياري از اين كش��ور تامين معيشت معلمان 
بسيار اهميت دارد، چرا كه مي دانند اين افراد در واقع 
كساني هستند كه نسل هاي بعدي را تربيت مي كنند 
و در واقع اگر مش��كالتي از اين دست داشته باشند، 
نمي توانند به طور كامل ب��ر روي كار آموزش تمركز 
كنند. مساله اين است كه ما اساسا در رابطه با معلمان 
چنين عملكردي را نداش��ته و نداريم. نه آنها هنگام 
استخدام مورد بررس��ي قرار مي گيرند و نه كسي به 
مساله معيشتي آنها توجه ويژه دارد تا بتوانند با خيالي 
آسوده وظيفه اي را كه برعهده دارند به انجام برسانند.

    ضعف اقتصادي، معلمان را ناكارآمد
و پرخاشگر كرده است

دبيركل س��ازمان معلم��ان ايران نيز درب��اره دليل 
اعتراضات و تجمعات آنها به »تعادل« مي گويد: ضعف 
اقتصادي و معيش��تي، معلمان را دچار ناكارآمدي، 
فرسودگي، افس��ردگي، پرخاش��گري و نارضايتي 
شغلي كرده است. پررنگ ترين و اصلي ترين مطالبه 
معلمان، رتبه بندي و همسان س��ازي اس��ت، البته 
خواسته هاي ديگري همچون آزادي معلمان زنداني 
و اجراي اصل ۳۰ قانون اساس��ي )آموزش رايگان تا 
پايان دوره متوسطه( همواره مورد توجه معلمان بوده 
است. اعتراضات اخير در اصل ريشه معيشتي دارد. 
لذا مي ت��وان گفت اعتراضات معلمان در حال حاضر 
بيشتر اقتصادي اس��ت زيرا وضعيت بد اقتصادي از 
طرفي خانواده هاي معلمان را تحت تاثير قرار داده و از 
سوي ديگر مجموعه آموزش و فرايند آموزش را هم از 

كيفيت تهي كرده است.
طاهره نقي ئي مي افزايد: وضعيت بد حقوق و دستمزد 
بازنشستگان، شاغالن را هم تحت تاثير قرار داده، زيرا 
شاغالن وضعيت آينده خودشان را هم مبهم مي بينند. 
موضوع به امس��ال و پارسال هم مربوط نيست، سال 
۸۵ معلمان در تجمعات شان مقابل مجلس خواستار 
توجه به مساله معيشت خود شدند، در سال ۸۶ قانون 
مديريت خدمات كشوري تصويب شد، ولي اجراي 
ناقص و تبعيض آميز بودن آن باعث ش��د معلمان از 
ابتدا معترض باش��ند و تا امروز هم مساله حل نشده 
اس��ت. نمي توانيم به تصويب لوايح دلخوش باشيم، 
تا زماني ك��ه قدمي عملي براي رفع اين مش��كالت 
برداشته نشود، وضعيت به همين شكل خواهد بود، 
اين بي توجهي ها منزل��ت معلمان را در جامعه دچار 

نقصان خواهد كرد. 
او در بخ��ش ديگ��ري از س��خنانش مي گويد: چرا 
معلمان بارها و بارها به مس��اله رتبه بندي اعتراض 
كرده اند، به اين خاطر كه سال هاس��ت در اين باره 
فقط وعده و وعيد ش��نيده اند، آخرين بار قرار ش��د 

ك��ه از اول مهرماه ۱۴۰۰ قان��ون رتبه بندي اجراي 
شود اما اجرايي نشد، وضعيت معيشتي معلمان هر 
روز بدتر و بدتر مي شود. آنها با سيلي صورت خود را 
سرخ نگه مي دارند و مسووالن فكر مي كنند، باز هم 
مي توانند از بار مسووليت شانه خالي كنند. در واقع 
وقتي معلم با مشكالت معيشتي و اقتصادي مواجه 
مي شود منزلت او در جامعه آسيب مي بيند. ممكن 
اس��ت رفتارهايي در مدرس��ه يا مواجهه با اولياي 
دانش آموزان از او سر بزند كه اصال در شأن يك معلم 
نيس��ت. اما معلم هم قبل هر چيز يك انسان است 
كه ظرفيت مشخصي دربرابر تحمل مشكالت دارد. 
نمي توانيم از معلمان انتظار داشته باشيم كه هميشه 
تاب آوري كنند و هيچ مطالبه گري نداشته باشند. 

دبيركل سازمان معلمان ايران اظهار مي دارد: مساله 
فقط معلمان نيستند، شما در هر شغلي كه مشغول 
به فعاليت باشي و درآمد آن شغل نتواند هزينه هاي 
روزمره را تامين كند نا خودآگاه بر ميزان كارايي شما 
تاثير مس��تقيم خواهد داش��ت. چطور ممكن است 
فردي كه درگير مشكالت اقتصادي و معيشتي است 
بتواند كارايي بااليي داشته باشد، فرق نمي كند شما 
معلم، پرس��تار، كارگر يا ... باشيد تا زماني كه درگير 
معيشت هستي نمي تواني كارايي بااليي از خود نشان 

دهي و اين يك امر طبيعي است.

    جامعه به دست معلمان ساخته مي شود
امان اهلل قرايي، جامعه ش��ناس، نيز در مورد وضعيت 
معيشت معلمان و تاثيري كه مي تواند بر نحوه آموزش 
آنها داشته باشد به »تعادل« مي گويد: معلمان در واقع 
پرورش دهنده افرادي هستند كه بايد آينده جامعه را 
بس��ازند، آنها بيش از هر قشر ديگري بايد مورد توجه 
باشند، بيش از هر قشر ديگري بايد در رفاه قرار بگيرند 
تا بتوانند با فراغ بال وظيفه آموزش و پرورش خود را به 
انجام برسانند. وقتي معلم قرار است در كنار تدريس 
كردن به مشكالت معيشتي خود فكر كند، وقتي قرار 
است به دليل پايين بودن حقوق و مزايا در حومه شهرها 
زندگي كند، وقتي قرار است درگير و نگران هزينه هاي 
درماني عزيزانش باش��د، آيا ديگر جايي براي توجه به 
تعليم و تربيت دانش آموزاني كه به او سپرده شده اند 
باقي مي ماند؟ او مي افزايد: متاس��فانه مسووالن فكر 
مي كنند با شعار دادن مي توانند تمام مشكالت يك 
جامع��ه را حل كرده و خود را از قيد مس��ووليت آزاد 
كنند. اما امروزه وقتي به واقعيت آنچه كه در جامعه در 
حال رخ دادن است نگاه مي كنيم مي بينيم كه بزه هاي 
اجتماعي، آس��يب ها و ... بيداد مي كنند. مساله اين 
است كه وقتي معلم درگير مسائل و مشكالت خودش 
است ديگر زماني براي اينكه در كنار تدريس رياضيات 
و علوم درس زندگي هم به دانش آموزان بدهد، ندارد. 

اين خشونتي كه امروز در جامعه ما رشد رو افزون پيدا 
كرده، مي تواند از زمان مدرسه كنترل شود، اما وقتي 
معلم به دليل مشكالتي كه دارد خودش يكي از عوامل 
خشونت عليه دانش آموزان مي شود، چطور مي توان 
انتظار داشت كه بچه ها خشونت را تجربه نكنند و به 

جاي آن با صلح و دوستي آشنا تر شوند. 

    رتبه بندي تا اجرا نشود 
مشكلي حل نخواهد شد

مجلس از روز سه شنبه يك بار ديگر بررسي قانون 
رتبه بندي معلمان را آغاز كرده اس��ت، قانوني كه 
سال هاست كه قراراست اجرايي ش��ود و هر بار به 
بهانه اي مس��كوت مانده و كس��ي ه��م در برابر آن 
پاسخگو نبوده است. اگر در تمام اين سال ها معلمان 
با اين وضعيت كنار آمده و لب به اعتراض نگشوده اند 
شايد به اين خاطر بوده كه چنين شرايط اقتصادي 
را تجرب��ه نك��رده، در حال حاضر ت��ورم هر روز در 
حال افزايش اس��ت، هزينه هاي معيشتي به قدري 
باال رفته كه هر كس��ي از پس تامين آن بر نمي آيد. 
شرايط آنقدر بحراني و بغرنج است كه ديگر كسي 
تاب و توان تحمل اين همه فشار را ندارد. حاال بايد 
ديد اين بار بررسي مجلس در مورد طرح رتبه بندي 

معلمان به كجا خواهد رسيد؟

گزارش

بررسيمجددطرحرتبهبنديمعلماندرمجلس

فشاراقتصاديكاراييمعلمانراتحتتاثيرقرارميدهد

رويخطخبر

ازاينترنتدارونخريد
سخنگوي فرماندهي انتظامي كل كشور 
از رصد فض��اي مجازي ب��راي برخورد با 
فروش داروهاي غيرمجاز، جعلي و... خبر 
داد. سردار مهدي حاجيان درباره فروش 
برخي اقالم داروي��ي در فضاي مجازي و 
نظارت پليس بر اي��ن اقدامات اظهاركرد: 
دارو از جمله مواردي اس��ت كه فروش آن 
حتما بايد با تشخيص و نسخه پزشك انجام 

شود و فروشنده آن نيز مشخص باشد از اين رو خريد و 
فروش دارو در فضاي مجازي ممنوع است. او ادامه داد: 
در همين راستا نيز پليس بين الملل عمليات جهاني براي 
شناسايي قاچاقيان دارو و فروشندگان داروهاي غيرمجاز 
و جعل��ي را در فضاي مجازي ترتيب داده. اين عمليات 
كه پانجي آ نام دارد، هر چند وقت يك بار و در تاريخ هاي 
متفاوتي كه از قبل اعالم نمي شود در سراسر جهان به 

اجرا در مي آيد كه اتفاقا در اين حوزه پليس 
فتاي كشورمان عملكرد قابل قبولي داشته 
و كشفيات قابل توجهي نيز داشته است. 
سخنگوي فرماندهي انتظامي كل كشور 
درباره آگهي هاي فروش داروهاي كمياب 
در فضاي مجازي كه به خصوص در دوران 
ش��يوع كرونا افزايش هم پيدا كرده است، 
گفت: اين موارد تخلف اس��ت. همانطور 
كه گفتم فروش دارو در فضاي مجازي ممنوع اس��ت و 
حتما بايد با نظر و نس��خه پزشك و از مراكز مشخص و 
معتبر تهيه شود. پليس فتا عالوه بر مشاركت در اجراي 
عمليات پانجي آ، به طور روزانه نيز فضاي مجازي را رصد 
كرده و با مواردي نظير خريد و فروش دارو، تبليغ مصرف 
دارو بدون تجويز پزشك، فروش داروهاي جعلي يا تاريخ 

مصرف گذشته و... برخورد مي كند.

كاهشچشمگيرتعدادپرندگانمهاجرتاالبهايتهران
رييس اداره مديريت زيس��تگاه ها و امور 
مناطق اداره كل محيط زيس��ت استان 
تهران از سرش��ماري هاي انجام ش��ده و 
كاهش تعداد پرندگان مهاجر تاالب هاي 
تهران از ۲۴ هزار فرد به كمتر از ۱۰ هزار 
فرد خب��ر داد. امير عباس احمدي گفت: 
ت��االب بندعليخان كه به عن��وان تاالبي 
فصلي در استان تهران شناخته مي شود، 

امسال آبگيري نداشت و ما حضور جمعيت پرندگان 
مهاجر در آن را ش��اهد نبوديم. او افزود: يكي ديگر از 
مسائل مهم درباره مديريت نياز آبي، جمعيت است. 
استان تهران علي رغم اينكه يك درصد از خاك كشور 
را دربرگرفته اما بيشترين بارگذاري از لحاظ جمعيت 
و صنايع را دارد و فشار حاصل از اين بارگذاري، سبب 
كمرنگ ش��دن رد پاي اكولوژيك در اين استان شده 

اس��ت. احمدي حل مشكالت مربوط به 
مديريت منابع آب��ي را نيازمند مديريت 
جامع زيست بومي دانست و اظهار كرد: 
مديريت جامع زيس��ت بوم��ي طرحي 
ن��و و جديد اس��ت كه در ۱۰، ۱۵ س��ال 
اخير در كشورهايي كه عضو كنوانسيون 
رامسر هستند، اجرا مي شود. در اين روش 
مديريتي ذينفعان اثرگ��ذار و تاثيرپذير 
در اين حوزه جمع مي ش��وند و مديري��ت تاالب ها و 
رودخانه ها بر اساس حقوق و مسووليت ها زون بندي 
مي ش��ود. ريي��س اداره مديريت زيس��تگاه ها و امور 
مناطق اداره كل محيط زيست استان تهران اضافه كرد: 
مديريت جامع زيست بومي جاجرود نيز در بخش هايي 
پيشرفت خوبي داشته اما شرايط شيوع ويروس كرونا 

اجازه نداده كه جلسات ما برگزار شود. 

تدوينبرنامه۱۰سالهبرايمديريتوكنترلگردوغبار
دبير س��تاد ملي سياس��ت گذاري و 
هماهنگي مديري��ت مقابله با پديده 
گ��رد و غب��ار از تدوي��ن برنامه عمل 
داخل��ي ۱۰س��اله ب��راي مديريت و 
كنت��رل گ��رد و غبار خب��ر داد. علي 
محم��د طهماس��بي بيرگاني گفت: 
براي ۸ كانون گ��رد و غبار پيراموني 
كش��ور، يك برنامه عم��ل منطقه اي 

تهيه ش��ده اس��ت و تصميم داريم اي��ن برنامه را 
با س��ازمان هاي بين المللي به اشتراك بگذاريم. 
اواظه��ار كرد: اولين آيين نام��ه گرد و غبار تحت 
عن��وان »آيين نامه آمادگي مقابله ب��ا آثار زيانبار 
پديده گرد و غبار« در س��ال ۱۳۸۸ ابالغ ش��د و 
س��پس با توجه به تجربيات حاص��ل از اقدامات 

اجراي��ي و مطالعات��ي در كش��ور، 
اصالحاتي در اين آيين نامه به وجود 
آمد و نهايتا تحت عنوان »آيين نامه 
هماهنگ��ي پيش��گيري و مديريت 
پديده گرد و غبار« ارديبهشت امسال 
اب��الغ ش��د. همچني��ن در خصوص 
پدي��ده گ��رد و غب��ار، مطالعاتي از 
سوي س��تاد ملي سياس��ت گذاري و 
هماهنگي مديريت مقابل��ه با پديده گرد و غبار با 
همكاري دستگاه هاي ذيربط همچون سازمان هاي 
زمين شناسي، هواشناس��ي و جنگل ها انجام و بر 
اس��اس اين مطالعات مشخص شد كه وسعتي در 
حدود ۳۵ ميليون هكتار مناطق غبارخيز در كشور 

داريم كه پراكندگي آنها در ۲۳ استان است. 

ناكارآمدي،افسردگيوپرخاشگرينتيجهدغدغهمعيشت
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