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نقش دولت در نزول بورس

جدال بورس جذاب با مشكالت

ش��اخص بورس پس از اينكه 
س��قف 1ميليون و 570هزار 
واحدي را در شهريورماه تجربه 
كرد، روند نزولي به خودگرفت و 
در محدوده 1ميليون و 400هزار 
واحدي قرار گرفته است. چند 
نكته در اين كاهش نقش دارد؛ 
نكته نخست بحث فصلي است 
كه معموال در فصل هاي پاييز تجربه شده است.موضوع دوم 
بحث انتخابات رياست جمهوري است كه تبعات برآمده از 
آن در س��ال نخست معموال شاخص بورس را در وضعيت 
نزولي قرار مي دهند. اين روند امسال نيز تجربه شد و بعد از 
تغيير كابينه و تغيير سياست هاي كلي اقتصاد و... بازار در 
وضعيت مبهمي ق��رار گرفت. بحث بعدي موضوع برجام 
اس��ت كه هر روز اخبار ضد و نقيضي در خصوص تداوم يا 
ادامه در صفحه 5 عدم تداوم مرتبط با...  

سال 1400 در حالي به آخرين 
ماه هاي خود نزديك مي شود 
كه ط��ي يكي- دو س��ال اخير 
بازار س��رمايه اي��ران روزهاي 
پرفرازونش��يبي را پش��ت سر 
گذاشته و پس از ريزشي كه از 
سال گذشته آغاز كرد، هنوز به 
ثبات و پايداري نرسيده است. 
بيشتر س��هامداران بورسي در يك سال گذشته متحمل 
ضرر و زيان ش��ده و نگران آينده اين بازار هس��تند. اوايل 
س��ال با ابهامات مربوط به انتخابات سپري شد، ولي پس 
از انتخابات، با توج��ه به وعده هاي رييس جمهور جديد و 
گزارش هاي خوب شركت هاي بورسي، بازار جان تازه اي به 
خود گرفت. بااين حال، پس از تشكيل بدنه دولت و مشخص 
شدن رويكردهاي اقتصادي آن، سياست گذاري ها نسبت به 
ادامه در صفحه 6 بازار سرمايه از... 

وحيد عباسيون 

امير توپچي پور

وضعيت بازارپس از نهايي شدن طرح قانوني مرتبط با 
دريافت ماليات از كسب وكارهاي فعال در حوزه ارز ديجيتال

معاون اول رييس جمهوری   در يک دستور ويژه به وزيران نيرو و جهاد 
کشاورزی  خواستار رسيدگی فوری به حل مشکل آبريز زاينده رود شد

افزايش فشار فروش پس از 
نهايي شدن قانون دريافت ماليات

صفحه 6     صفحه 8    

تجمع مردم اصفهان براي احياي 
زاينده رود

 حميد حاج اسماعيلي، كارشناس حوزه كار 
در يادداشتي اختصاصي تشريح كرد

 مذاكرات در مورد شرايط گشايش پول هاي ايران 
در آستانه شروع مذاكرات هسته اي

سفر رييس كل بانك مركزي به عمان در آستانه مذاكرات هسته اي تنزل حداقل ها براي كارگران به نفع كشور نيست

رييس كل در مسقطكارگران  زير تيغ فقر
قيمت كاالهاي اساسي در نيمه 

اول سال چقدر تغيير كرد؟

رعايت مبحث 19 مقررات ملي 
ساختمان مبني بر كنترل مصرف 

انرژي الزامي شد

 دولت به تازگي با يك فرمان، دستور سركوب ۲5 گروه 
كاال را صادر كرد. وزارت جهاد كشاورزي نيز حداكثر 
قيمت مصوب ۸۳ كاالي اساسي شامل »روغن، مرغ، 
تخم مرغ، نان، شير و فرآورده لبني و برنج« را اعالم كرد.

دستوري كه به گفته كارشناسان يك نوع عوام فريبي 
اس��ت كه باعث كاهش جعلي قيمت ها مي ش��ود و 
نرخ تورم را به صورت تصنعي كمتر نش��ان مي دهد. 
در همين رابطه رييس كميته دستمزد كانون عالي 
شوراي اسالمي كار نيز در اظهاراتي گفته است: اينكه 
صفحه 7 را بخوانيد دولت جدول ۲0 يا...  

بر اساس تصويب نامه هيات وزيران، ارايه گواهينامه 
پايان كار ساختمان هاي جديد از ابتداي سال 140۲ 
منوط به رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان 
است. اگرچه به گفته كارشناس��ان، رعايت مبحث 
19 مقررات ملي ساختمان شامل عايق كاري اجزاي 
مختلف س��اختمان منجر به افزاي��ش 5 درصدي 
هزينه هاي ساخت و ساز مي ش��ود، اما به ميزان 40 
درصد، مصرف ان��رژي را كاهش مي دهد.  به گزارش 
»تعادل«، از آنجا كه فرايند ساخت و ساز حدود يك و 
صفحه 5 را بخوانيد نيم تا... 

تبعات سركوب 
 دستوري 

قيمت  كاالها

شرط جديد صدور 
پايان كار ساختمان 

 در آستانه ۲9 آبان ماه، سالروز تصويب قانون كار و با توجه به 
شرايط سختي كه كارگران كشورمان با آن روبه رو هستند، 
قانون فعلي كار را بايد غنيمتي براي كارگران تلقي كرد. 
چرا كه در اين شرايط سخت كه دست كارگران از پيگيري 
بسياري از مطالبات بحق شان كوتاه است، اين قانون فرصتي 
است كه كارگران از طريق آن مي توانند، بخشي از مشكالت 
خود را پيگيري كنند. وضعيت كارگران در كشور حاصل 
شرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر كشور است، قانون كار 
هم يكي از همين ظرفيت ها است كه در ايجاد اين شرايط 
سهم دارد. اما قانون كار فعلي به رغم اينكه ظاهرا حمايتي 
است، اما ضعف هاي فراواني دارد كه اين ضعف ها بايد در 
مسير اصالح قرار بگيرند. واقع آن است كه هم دولت، هم 
كارگران و هم كارفرمايان هر كدام مطالباتي دارند كه آنها 
را از طريق اين قانون پيگيري مي كنند. به نظر مي رسد، 
نقطه اشتراك اين مثلث )كارگران، كارفرمايان و دولت( 
به رغم همه تفاوت ها، اصالح قانون كار است كه اين تفاهم 
چشم انداز روشني را پيرامون اصالح وضعيت تصويرسازي 
مي كند. اما بايد توجه داشت كه از زمان اجراي قانون سوم 
توسعه تا به امروز، تالش براي اصالح اين قانون و ايجاد سند 
كار شايسته وجود دارد، اما اين تالش ها هنوز سرانجامي 
نداشته اس��ت. در اين ميان، چند گزاره اساسي و موضوع 
مهم وجود دارد كه در مس��ير اصالح قانون كار بايد مورد 

توجه قرار بگيرد.
نخست( نخستين مورد، ضرورت اصالح ماده 1۸۸ قانون 
كار است كه دايره شمول قانون كار را تعريف مي كند. قانون 
كار در سال 69 در شرايطي تصويب شد كه كشور در شرايط 
دش��وار دوره جنگ، س��ال هاي ابتدايي انقالب و شرايط 
خاص اقتصادي آن برهه قرار داشت. در واقع در آن زمان 
بخش اندكي از موضوعات اساسي كه امروز با آن دست به 

گريبان هستيم در آن قانون گنجانده شد. بر اين اساس هم 
در ماده 1۸۸ قانون كار دايره شمول قانون كار را اين گونه 
تعريف كرده اند به جز كساني كه به هر حال مستخدم قانون 
خدمات مديريت كشوري و قوانين خاص هستند، بقيه 
افراد مشمول قانون كار هستند. بعد از اينكه اقتصاد كشور 
بزرگ تر شد و محدوديت استخدام در دواير دولتي زياد تر 
شده، اكثريت قريب به اتفاق نيروي كار كشور، مشمول 
نيروي كار هستند. بر اساس آمارها بيش از 14 ميليون نفر 
كارگر رسمي در سازمان تامين اجتماعي ثبت شده اند. 
ضمن اينكه ۳ ميليون كارگر نيز وجود دارند كه اسامي آنها 
در ليست تامين اجتماعي ثبت نشده است. از سوي ديگر 
مجموع نيروهاي كشوري و لشكري در ايران 5 ميليون نفر 
هستند. يعني حدود ۳ برابر نيروهاي كشوري و لشكري 
نيروي كار در كشور وجود دارند. اين اعداد و ارقام، جايگاه 
و اهميت قانون كار را گوشزد مي كند. اما بايد توجه داشت 
كه طي 10 الي 15 س��ال گذشته بسياري از دستگاه ها، 
وزارتخانه ها، نهادها، ارگان ها نيرو استخدام مي كنند، اما 
رديف استخدامي ندارند. يعني اين افراد در دواير دولتي 
كار مي كنند و در ازاي يك كار كه مشابه با نيروهاي دولتي، 
كمتر از نيروهاي استخدامي حقوق دريافت مي كنند. در 
بسياري از موارد اين فاصله در دريافتي ها حتي تا حدود 
50 درصد نيز مي رس��د. يعني دو نفر يك كار مشخص را 
در نهادهاي دولتي انجام مي دهند، اما حقوق هاي متفاوتي 
دريافت مي كنند. اينجاست كه اهميت دايره شمول قانون 
كار و ماده 1۸۸ مشخص مي شود و نياز به شفافيت بيشتر 
در اين ماده را يادآور مي شود. قانون كار بايد بتواند پوشش 
بيش��تري را براي نيروهايي كه در دستگاه هاي دولتي به 
صورت قراردادي و پيمانكاري كار مي كنند اما دريافتي آنها 
ادامه در صفحه 5 بسيار اندك است و حمايتي از...  

گروه بانك و بيمه |رييس بانك مركزي ايران روز جمعه 
در صدر هياتي از مسووالن بانكي و امور خارجه به مسقط 

)پايتخت عمان( سفر كرد.
ديدار ب��ا رييس بانك مركزي و مقام��ات تجاري عمان و 
گفت وگو درباره مسائل مالي، بانكي و اقتصادي از اهداف 
اين سفر است.اين سفر در حالي انجام مي شود كه مذاكرات 
براي احياي برجام از هشتم آذرماه در وين )پايتخت اتريش( 

آغاز خواهد شد.
همزمان در چندروز اخير، مقام هاي اتحاديه اروپا و اياالت 
متحده رايزني هايي با مقامات كش��ورهاي عضو شوراي 

همكاري خليج فارس درباره ايران داشته اند.
رييس كل بانك مركزي عازم مسقط مي شود و با توجه به 
شرايط جديد بين المللي درباره تعميق روابط بانكي و تجاري 

دو كشور، مذاكره خواهد كرد.
در حالي كه در دوره هاي قبلي نيز روساي بانك مركزي با 
هدف تعميق روابط بانكي به عمان سفر كرده بودند، اما در 
اين دوره قرار است كه صالح آبادي رييس كل بانك مركزي 
و هيات همراه خود شامل كارشناس��ان وزارت خارجه و 
بانك مركزي در شرايطي به مسقط سفر كنند كه به زودي 

مذاكرات هسته اي در وين آغاز شود.
كارشناسان معتقدند كه اين س��فر مي تواند در راستاي 
گشايش هاي ارزي، آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران با 
مجوز امريكا به كشورهاي طرف تجاري ايران، موثر باشد. 
زيرا در س��ال هاي اخير عمان به عنوان واسطه گفت وگو 
و مذاكرات سياسي از س��وي امريكا مطرح بوده و معموال 
پيام ه��اي دو طرف يعني امريكا و اي��ران را به طرف ديگر 

منتقل مي كرده است. 
از اين رو، احتماال در اين دوره نيز شرايط ايران براي مذاكره 
و اجازه امريكا براي گشايش پول هاي بلوكه شده ايران در 

مسير مذاكرات، مطرح شده است. 
 پيش از اين نيزعبدالناصر همتي رييس كل سابق بانك 
مركزي ب��ه منظور دي��دار با مقامات عم��ان و گفت وگو 
پيرامون توسعه همكاري هاي اقتصادي و بانكي به مسقط 
رفت و عالوه بر گفت وگو با مسووالن بانك مركزي عمان، 
ب��ا وزير خارج��ه و وزير صنعت و تج��ارت و رييس طرف 
عماني كميسيون مشترك همكاري اقتصادي ديدار كرده 
و موضوعات جايگاه ايران در بانكداري جهان وهمچنين 
روابط تجاري و سياس��ي و رايزني هاي مختلف و ارتباط 
ايران با اروپا و امريكا و كش��ورهاي شرق آسيا نيز همواره 

مورد توجه بوده است. 
براين اس��اس، ناظران سياس��ي معتقدند كه اين س��فر 
صالح آبادي مي تواند در راستاي شرايط جديد بين المللي 
درباره تعميق روابط بانكي و تجاري دو كش��ور باشد و در 
ارتباط با مذاكرات هسته اي وين، گشايش پول هاي ايران 
و شرايط مذاكرات توسط امريكا و ايران بحث و تبادل نظر 
ش��ود.  كارشناسان معتقدند از آنجا كه وزير خارجه اعالم 
كرده است كه بايدن رييس جمهور امريكا به نشانه حسن 
نيت خود بايد 10 ميليارد دالر از پول هاي بلوكه شده ايران 
را آزاد كند، در نتيجه به نظر مي رس��د كه مذاكرات عمان 
مي تواند زمينه ساز موضوع مذاكرات و شرايط مذاكرات و 

آزاد سازي پول هاي بلوكه شده ايران باشد. 
از سوي ديگر، نخست وزير بريتانيا نيز در مجلس اين كشور 
در پاسخ به سواالت، احتمال پرداخت طلب 400 ميليون 
پوندي به ايران را رد نكرده و پاس��خ منفي نداده است و لذا 
احتماال در مسير مذاكرات كش��ورهاي طرف مذاكره، به 
درخواست ايران توجه كرده اند و مذاكرات عمان مي تواند 
در اين زمينه موثر باش��د و ش��رايط را به طرف امريكايي 

انتقال دهد. 



وزير اقتصاد نقش��ه راهي ارايه كرده كه در آن به درستي 
سرنوشت رش��د اقتصادي و كنترل تورم به يكديگر گره 
زده شده است. به نظر مي رسد با توجه به رويكرد دولت در 
جبران كسري بودجه از راه هاي غير تورمي و اعمال انضباط 
در تدوين بودجه سال  آينده، چشم انداز روشني براي توليد 
و رش��د اقتصادي قابل تصور اس��ت. در شرايط اقتصادي 
كنوني كه از يك سو نرخ تورم كش��ور بسيار باال است و از 
سوي ديگر نرخ رش��د اقتصادي خيلي پايين، رسيدگي 
به اين دو مشكل اصلي نيازمند سياست گذاري دوگانه و 
همزمان است. يعني همزمان كه براي كاهش تورم تالش 
مي شود بايد سياست گذار موجبات رشد اقتصادي را نيز 
فراهم كند. ارتباط اين دو مولفه تنگاتنگ و بسيار حساس 
است. نبايد طوري سياست گذاري شود كه رشد اقتصادي 
به تورم دامن بزند، يا برعكس سياست هاي كنترل و كاهش 
نرخ تورم به ركود اقتصادي بيانجامد. اين نكته اي است كه 
»احسان خاندوزي« وزير امور اقتصادي و دارايي كشور در 
قالب ارايه يك نقشه راه بر آن تأكيد كرده است. وي با تأكيد 
بر اينكه كشور نيازمند الگوي كالن با محوريت مهار تورم و 
تقويت توليد و رشد اقتصادي است گفته است: امروز حتي 
رشد اقتصادي نيز محقق نمي ش��ود مگر با كنترل تورم؛ 
برگش��ت ثبات به بازارها و پيش بيني پذيركردن اقتصاد. 
تجارب متعدد جهاني حاكي از اين اس��ت كه مي توان در 
شرايطي مشابه وضعيت كنوني، هر دو هدف رشد توليد و 

كاهش تورم را محقق ساخت.
از نظر وزير اقتصاد براي مهار تورم بايد در سه حوزه سياست 
پولي، سياست ارزي و سياست هاي بودجه اي اقدام الزم 
انجام ش��ود، اما طوري بايد عمل كرد كه سياس��ت هاي 
سه گانه ياد شده موجب تضعيف رش��د در بخش واقعي 

اقتصاد و توليد نشود.

  كنترل تورم از طريق مهار نقدينگي 
 از آنجايي كه در آستانه ارايه اليحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داريم 
اهميت سياست هاي بودجه اي دولت در راستاي كاهش 
تورم و افزايش رش��د اقتصادي دوچندان مي شود. در اين 
مورد، وزير اقتصاد به طور مشخص به كنترل رشد مخارج 
دولت در حد يك سوم تورم انتظاري، شناسايي هوشمند 
فرار مالياتي، افزايش درآمد واگذاري اموال دولتي و ساير 

ابزارهاي انضباط بودجه اي، از مهم ترين برنامه ها است.
بنابراين، رويكرد دولت در تدوين بودجه سال آتي يكي از 
متغيرهاي اصلي در تحقق اهداف نقش��ه راه وزير اقتصاد 
خواهد بود. هم اكنون دولت سيزدهم وارث بودجه اي است 
كه نقشي در تدوين آن نداشته است. اين بودجه با كسري 
همراه اس��ت و تراز عملياتي آن منفي است. يعني دخل و 
خرج دولت با يكديگر همخواني ن��دارد. ناترازي بودجه و 
جبران كسري آن از طريق چاپ پول و عدم نظارت درست 
بر عملكرد بانك ها نقدينگي را به باالي ۴هزار هزار ميليارد 
تومان رسانده است. اين امر يعني تورم بيشتر و بي ثباتي 
روزافزون در فضاي اقتصادي كشور. در نمودار زير نشان داده 
شده كه در يك سال گذشته ميزان رشد نقدينگي و پايه 
پولي بسيار باال بوده است. با اين حال رشد پايه پولي در ماه 
آخر تابستان نزولي شده است.  در دو ماه گذشته )شهريور و 
مهر( دولت سيزدهم تالش كرده است كه بدون خلق پول 
هزينه هاي جاري خود را تامين كند و جلوي رشد بيشتر 

نقدينگي را بگيرد. در اين مورد مسعود ميركاظمي، رييس 
سازمان برنامه و بودجه گفته است: كسري بودجه و استفاده 
از پايه پولي خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است. اين نشان 
مي دهد كه رويكرد دولت به بودجه رويكردي ضد تورمي 
است.  آخرين آمار نيز حكايت از كاهشي شدن نرخ تورم 
دارد. يعني نتيجه عملكرد دوماه دولت در زمينه كنترل 
نقدينگي و جبران كسري بودجه از راه هاي غير تورمي خود 
را در كاهش نرخ تورم نشان داده است. به نظر مي رسد ادامه 
اين روند در نقشه راه وزير اقتصاد مد نظر قرار گرفته است. 
از آنجايي كه موضوع اصالح ساختار بودجه نيز چندسالي 
است كه در دستور كار قرار دارد و زمينه هاي اجرايي شدن 
آن در دولت فعلي فراهم ش��ده اس��ت مي توان گفت كه 
جلوگيري از وقوع كسري بودجه و در نتيجه آن تداوم سير 

نزولي نرخ تورم امري دور از دسترس نيست.

  كاهش تورم با افزايش درآمدهاي مالياتي
يكي از راه هاي جلوگيري از منفي شدن تراز عملياتي بودجه 
باال بردن ميزان درآمدها است. افزايش درآمدها بيشتر به 
حوزه درآمدهاي مالياتي مربوط است. دولت اميدوار است 
با هوشمندسازي نظام مالياتي بتواند از طريق جلوگيري از 
فرار مالياتي درآمدهايش را باال برده و جلو كسري بودجه 
را بگيرد. بدين ترتيب س��اماندهي نظام مالياتي در قالب 
برنامه هايي نظير اجراي قانون »پايانه هاي فروش��گاهي 
و س��امانه مؤديان«، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر 
مجموع درآمد افراد، ماليات بر خانه هاي خالي و مواردي از 
اين دست در دستور كار قرار گرفته است.  برآوردها نشان 
مي دهد كه در ايران بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتي رخ مي دهد. اهميت اين عدد زماني نمايان مي شود 
كه بدانيم بر اساس محاس��بات انجام شده تراز عملياتي 
بودجه امسال منفي ۴هزار و۶۴۱ هزار ميليارد رالم است. 
اين بدان معنا است كه دولت مي تواند از طريق جلوگيري از 
فرار مالياتي بخش قابل توجهي از اين كسري را جبران كند. 
در اين صورت ديگر نيازي به چاپ پول، افزايش نقدينگي 
و در نتيج��ه آن باال رفتن نرخ تورم نخواهد ب��ود. از اين رو 
ساماندهي نظام مالياتي نيز يكي از پيش نيازهاي اصلي در 
تحقق اهداف مورد نظر وزير اقتصاد است. اين امر چه از نظر 

زيرساخت هاي فني و چه از نظر قوانين و سياست ها آماده 
انجام است و در پروژه هاي متعددي كه براي آن تعريف شده 

در حال تكميل شدن است.

  تحقق رش�د اقتص�ادي در س�ايه هدايت 
نقدينگي و كاهش هزينه ها 

برخالف تصور عامه كه فكر مي كنند تورم و گراني همراه 
با آن به نفع توليد كننده است، زيرا كاالها را با قيمت باالتر 
به مصرف كننده مي فروشد، بايد گفت كه تورم، ضد توليد 
است. تورم هزينه هاي توليد را باال مي برد، قيمت تمام شده 
را افزايش مي دهد و به همان ميزان باعث كاهش تقاضا براي 
كاالهاي توليدي مي ش��ود. بنابراين، بدون كنترل تورم، 
دست يابي به يك رش��د اقتصادي مطلوب و پايدار امري 
دشوار است. سياس��ت هاي دولت در راستاي ساماندهي 
بودجه، جلوگيري از كس��ري، كنترل نقدينگي و كاهش 

تورم به زير ۱۰ درصد پيش نياز اين رشد اقتصادي است.
موضوع مهم ديگر، اما هدايت نقدينگي به سمت توليد است. 
رشد نقدينگي در اقتصاد كشور امري غير قابل انكار است، 
اما كنترل و هدايت آن از مهم ترين چالش هاي مديران و 
سياست گذاران اقتصادي است. اينكه رشد نقدينگي روندي 
قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق توليد 
هدايت كرد، امري است كه مي تواند پيامدهاي مثبتي از 
نظر رش��د اقتصادي، افزايش اشتغال و كاهش تورم در بر 

داشته باشد.
در كشورهاي پيش رفته رشد نقدينگي حدود ۱۰ درصد و 
گاهي پايين تر از آن است. با اين حال بخش توليد به درستي 
از نقدينگي الزم براي توس��عه بهره مند مي شود. از اين رو 
در ايران عالوه بر تالش براي كاهش ميزان رشد نقدينگي 
تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي نيز ضروري است. دولت بايد 
در قالب هاي مختلف سرمايه مورد نياز را براي راه اندازي 
واحدهاي توليدي جديد و پ��ر كردن ظرفيت بنگاه هاي 

موجود تأمين كند.
به عالوه، در كنار كنترل تورم بايد تالش كرد كه هزينه هاي 
توليد تا آنجايي كه ممكن است كاهش پيدا كند. در واقع 
يكي از مهم ترين فاكتورهاي تأثيرگذار در توليد صادراتي و 
رقابتي، پايين آوردن هزينه هاي توليد است. در اين زمينه 

ماليات از مهم ترين موانع به شمار رفته و درصد قابل توجهي 
از هزينه توليد كاال را به خود اختصاص مي دهد. به گفته 
آيت اهلل رييسي، الزم است كه ماليات را براي توليد از ۲۵ 
درصد به ۱۰ درصد و با شيب ماليم كاهش دهيم و از طرفي 
براي اقدامات غيرمولد، ماليات ايجاد كنيم. بدون شك اين 

اقدام مي تواند كمك شاياني به بخش توليد بكند.

  وزير اقتصاد: سياست دولت رشد اقتصادي 
تسهيل كسب و كار و مهار تورم است

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سياست قطعي اقتصادي 
در ماه هاي آينده رشد اقتصادي، تسهيل محيط كسب و 
كار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است. »سيد احسان 
خاندوزي« در حاشيه جلسه ستاد اقتصادي دولت اضافه 
كرد: كليات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد آفريني 
و افزايش توليد از يك سو همچنين مهار تورم مورد بررسي 
و تاييد ق��رار گرفت.با توجه به اينكه دولت س��يزدهم در 
پايين ترين درآمد س��رانه مردم بر س��ر كار آمد، قرار شد 
از طريق دو دس��ته اقدامات به افزايش توليد و س��هولت 
محيط كسب و كار كمك شود. وزير اقتصاد گفت: كاهش 
اصطكاك هاي توليد و كس��ب و كار از طريق ثبت محور 
شدن حدود يك سوم مجوزهاي كسب و كار، همچنين 
تامي��ن مالي زنجيره اي ب��راي توليدكنندگان مختلف و 
افزايش ماليات بر سوداگري همزمان با كاهش نرخ ماليات 
بر توليدكنندگان، نخستين سياست ماست. دسته دوم 
سياست ها، توجه جدي و حمايت ويژه از پروژه هاي پيشران 
است كه پيوندهاي متعددي دارند و ارزآوري و اشتغالزايي 
وسيعي خواهند داشت. به گفته وزير اقتصاد، تامين مالي 
پروژه هاي پيشران از طريق مشاركت شركاي خارجي با 
تكيه بر كشورهاي دوست و همسايه و همچنين از طريق 
انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه هايي كه در داخل كشور 
تعبيه مي شود انجام مي ش��ود.همچنين اين پروژه ها از 
طريق هدايت اعتبار و اس��تفاده از ظرفيت هلدينگ هاي 
زيرمجموعه بانك ها و شركت هاي بزرگ دولتي و بخش 
عمومي اقتصاد، اجرا مي شود.در حوزه مهار تورم با محوريت 
بانك مركزي و س��ازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابير 
بودجه اي و پولي اعتباري مدنظر است.ابتدا به كارگيري 
ابزارهاي سياست پولي از جمله كنترل ترازنامه بانك ها به 
صورت ماهانه، كنترل نرخ بازار بين بانكي و تكيه بر عمليات 
بازار باز در دستور كار قرار گرفت. وزير اقتصاد با بيان اينكه 
ابزارهاي كاهش ناترازي بودجه نيز در جلسه مورد گفت وگو 
قرار گرفت، افزود: افزايش درآمدهاي پايدار، كنترل مخارج 
دولت، فروش اموال مازاد دستگاه هاي دولتي و مولدسازي 
دارايي ها بايد در ماه هاي پاياني امس��ال و س��ال آينده از 
اولويت هاي تامين ناترازي بودجه باش��د.در اين جلسه، 
ابزارهاي كاهش ناترازي ارزي كشور كه فشار را بر بازار ارز 
وارد مي كند نيز مورد توجه قرار گرفت. سياست قطعي دولت 
تمركز ويژه بر افزايش رشد اقتصادي در ماه ها و سال هاي 
آينده و كاهش تورم است.ما در آغاز مسيري هستيم كه با 
تاكيد رييس جمهوري، سياست قطعي اقتصادي در ماه هاي 
آينده، افزايش رشد اقتصادي، تسهيل محيط كسب و كار و 
ثبات بخشي اقتصاد و مهار تورم است و اميدواريم با پيگيري 
اين سياس��ت ها در ماه هاي آينده شاهد به ثمر نشستن 

اهداف خود باشيم.

يادداشت

دولت
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نقشه راه ضد تورمي دولت براي رشد اقتصادي و مهار ركود تورمي

پرداخت حقوق آبان ماه كاركنان مشروط شد

رييسي: فقط 47 درصد سياست هاي كلي محيط زيست اجرايي شده است

طبق اعالم س��ازمان اداري و اس��تخدامي، در راستاي 
اجراي تكليف قانون بودجه و شفاف س��ازي پرداخت 
حقوق كاركنان، از آبان ماه براي هر دستگاهي كه نسبت 
به ورود اطالعات مربوطه در س��امانه حق��وق و مزايا و 
كارمند ايران اقدام نكرده باشد، واريز حقوق انجام نخواهد 
شد. عبداله ميرزايي - رييس امور مديريت  مشاغل و نظام 
پرداخت هاي سازمان اداري و استخدامي- در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به تكليف ماده )۲۹( قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰ قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ كل كشور گفت كه دستگاه هاي اجرايي مكلف 
بوده اند از خردادماه سال جاري، تمامي پرداخت ها اعم 
از مستمر و غيرمستمر به كليه كاركنان خود از محل 
اعتبارات هزينه اي و از منابع عمومي و اختصاصي را صرفا 

پس از ثبت اطالعات آنان در پايگاه اطالعات كاركنان 
نظام اداري )پاكنا( و سامانه ثبت حقوق و مزايا پرداخت 
كنند، در حالي ك��ه در دولت قبل به اي��ن موضوع به 
صورت جدي پرداخته نشده و اطالعات حقوق و مزاياي 
كاركنان دستگاه هاي اجرايي به صورت كامل و دقيق 
در سامانه هاي مذكور وارد نشده است. وي ادامه داد: از 
ابتداي استقرار دولت سيزدهم و با تاكيد رييس جمهوري 
اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و دستگاه هاي اجرايي 
ملزم به ثبت كامل اطالعات مورد اشاره از شهريور ماه 
سال جاري ش��ده اند كه مجددا موضوع از سوي ايشان 
در جلسات هيات دولت پيگيري و به تمام دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ ش��د تا از ابتداي آب��ان ماه تاييد پرداخت 

حقوق صرفا پس از درج كامل اطالعات انجام شود.

  دستگاه هايي كه اطالعات را اعالم نكردند 
بايد تعهد بدهند

ميرزايي با اشاره به هماهنگي سه جانبه به بين سازمان اداري 
و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان خزانه داري 
كل كشور گفت: بر اين اساس آن دسته از دستگاه هايي كه 
تاكنون اطالعات حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه متبوع را 
در سامانه ثبت حقوق و مزايا وارد يا تكميل نكرده اند، متعهد 
مي شوند طي دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزاياي خود 
در سامانه اقدام كنند، اين موضوع منوط به امضاي تفاهم و 

تعهد با باالترين مقام اجرايي دستگاه است.

  برخي دستگاه ها همچنان سرپيچي مي كنند
 وي با بيان اينكه اطالعات ما حاكي از اين است كه وزرا و 

روساي سازمان هاي مستقل زير نظر رييس جمهور دستور 
اجراي اين موضوع را داده و پيگير هستند افزود: اما متاسفانه 
در سطح مديران مياني برخي كوتاهي ها رخ داده است و وارد 
نكردن اطالعات به دليل عدم توجه به مصوبات هيات دولت 
و بخشنامه ها و پيگيري هاي سازمان اداري و استخدامي 
كشور در اين خصوص است كه منجر به تاخير در پرداخت 

حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.

  آنهاي�ي ك�ه اطالعات ثب�ت كردن�د حقوق 
مي گيرند 

وي تاكيد كرد كه بديهي اس��ت دس��تگاه هايي كه تاكنون 
اطالعات آنها در سامانه هاي ياد شده به صورت كامل وارد شده 
است، بدون هيچ مشكلي حقوق آبان ماه را دريافت خواهند كرد.

رييس جمهور گفت: پس از گذش��ت شش سال فقط ۴۷ 
درصد سياست هاي كلي محيط زيست ابالغي رهبر انقالب 
اجرايي شده است. ابراهيم رييسي روز جمعه در نشست 
تخصصي با نخبگان و فعاالن محيط زيست كه به مناسبت 
س��الروز ابالغ سياس��ت هاي كلي محيط زيست توسط 
مقام معظم رهبري در۲۶ آبان ۱3۹۴ برگزار ش��د، اظهار 
داشت: فلسفه تشكيل اين جلسه بررسي و پيگيري اجراي 
سياست هاي ابالغ شده توسط مقام معظم رهبري در حوزه 
محيط زيست است و اينكه تاكنون پس از گذشت شش 
سال فقط ۴۷ درصد اين سياست ها اجرايي شده به هيچ 
عنوان قانع كننده نيست و الزم است دستگاه هاي اجرايي 
بازنگاهي در عملكرد خود داشته باشند و در يك اقدام جمعي 
اين عدد به رقم قابل توجهي افزايش يابد.  رييس جمهور با 
تاكيد بر اهميت تشكيل نشست هاي تخصصي براي بررسي 
و پيگيري سياست هاي كلي نظام در حوزه هاي مختلف، 
گفت: در چنين نشس��ت هايي بايد علت اجرايي نشدن 
بخشي از سياست هاي مصوب نظام بررسي و موانع تحقق 
كامل اين سياست ها برطرف شود. وي با اشاره به ضرورت و 
اهميت توجه به محيط زيست، اظهار داشت: جامعه بشري 
بايد نسبت به تعرض و طغيان عليه محيط زيست حساس 
باشد متاسفانه قدرت هاي بزرگ بدترين استفاده را از محيط 
زيست به عمل مي آورند و سپس با سازوكاري، از موضوع 
محيط زيست به عنوان حربه اي عليه كشورهاي در حال 

توسعه استفاده مي كنند همانند مساله حقوق بشر كه امروز 
بزرگ ترين ناقضان آن مدعي حقوق بشر در ساير كشورها 
هستند.حفظ محيط زيست بايد به عنوان يك موهبت الهي 
براي حيات انسان و تمام موجودات زنده مورد توجه همگان 
باشد و در اين راستا الزم است ساختارهاي متناسب با اين 
رسالت بزرگ ايجاد شده و برخي رفتارها ناصحيح اصالح 
شود. رييس جمهور با تاكيد بر ارجحيت توجه به محيط 
زيست بر توسعه يافتگي و فعاليت اقتصادي و اينكه توسعه 
يافتگي فرع بر محيط زيست است، گفت: اگرچه توسعه 
يافتگي و فعاليت هاي اقتصادي يك موضوع ضروري است 
اما حتما بايد از پيوس��ت محيط زيستي برخوردار باشد و 
توجه به محيط زيست در تمام طرح هاي توسعه و فعاليت 
اقتصادي به دقت لحاظ شود ضمن اينكه محيط زيست 
هم بايد پيوست اقتصادي داشته باشد.  وي با اشاره به اينكه 
امروز كمبود آب، مشكل همه مردم كشور در استان هاي 
مختلف است، گفت: در جريان سفرهاي استاني، مهم ترين 
مشكلي كه مردم آن را مطالبه مي كنند، تامين آب است و 
در اين زمينه معتقدم بايد به مديريت آب در كشور توجه 
جدي شود و با استفاده بهينه و توجه به ظرفيت هاي اقليمي 

مي توان بخش زيادي از مشكالت موجود را كاهش داد.
رييسي اهميت ارايه آموزش در صيانت از محيط زيست را 
ضروري دانست و گفت: امروز الزم است رسانه هاي جمعي، 
دانشگاه ها، حوزه ها و صاحبان تريبون در زمينه آموزش 

ايف��اي نقش كنند. آموزش مي تواند به جلب مش��اركت 
عمومي بيانجامد و هر كجا كه مردم احساس مسووليت كرده 
و مشاركت مي كنند، مشكالت به راحتي برطرف مي شود.

رييس جمهور توجه به ظرفيت ها و قابليت هاي مناطق 
مختلف كشور را ضروري دانست و اظهار داشت: بي ترديد 
دانشگاه ها در اين حوزه ها مطالعاتي دارند و مي توانند با نگاه 
تخصصي، قابليت هاي هر استان را شناسايي كنند و دولت 
مكلف است از اين يافته ها، براي فعال كردن ظرفيت هاي 
موجود هر استان استفاده كند. رييسي با اشاره به مشكل 
پسماند ها در كشور گفت: براي غلبه بر اين مشكل نيازمند 
ايجاد س��ازوكار فعال براي مديريت پس��ماند در كشور 
هستيم و ايجاد چنين مجموعه اي ضرورت دارد تا مسائل 
مربوط به حوزه پس��ماند را به طور متمركز حل و فصل 
كند. رييس جمهور در ادامه خطرات ناشي از صيد ترال 
و دغدغه هاي صيادان بوشهر و بندرعباس در اين زمينه 
اشاره كرد وگفت: حتما بايد جلوي صيد ترال گرفته شود 
چرا كه اين نوع صيد به آبزيان، دريا و حتي صيادان آسيب 
مي رس��اند و از رييس سازمان محيط زيست مي خواهم 
كه با جديت اين موضوع را پيگيري كند.سازمان محيط 
زيست حكم بهداشت را در وزارت بهداشت و درمان دارد 
و بر درمان مقدم است و اينكه سازمان محيط زيست زير 
نظر رييس جمهور تعريف شده براي اين است كه نسبت 
به وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي از جايگاه برتري بر 

حفظ محيط زيست تاكيد كند. صرفا با توصيه نمي شود 
محيط زيست را حفظ كرد و در كنار آن بعضًا اقدام و عمل 

جدي نيز الزم است.
رييسي با اشاره به اهميت مشاركت مردم و سازمان هاي 
مردم نهاد در صيانت از محيط زيست، گفت: سازمان هاي 
مردم نهاد نقش ارزشمندي در حوزه محيط زيست دارند و 
بايد از فعاليت مردم در اين حوزه حمايت شود و اينها بهترين 
پشتوانه براي دولت هستند.توجه به محيط زيست منحصر 
به مقطع خاص زماني نيس��ت و همواره بايد نسبت به آن 
دغدغه داشت. رييسي همچنين با اشاره به اهميت توجه 
به مديريت آب و آبخي��زداري گفت: بايد براي اقليم هاي 
مختلف راهكارهاي متفاوتي، متناسب با آن اقليم اتخاذ و 
اجرايي شود. رييس جمهور در ادامه با اشاره به اهميت حفظ 
جنگل ها خاطرنشان كرد: جنگل ثروت عظيم ملي و حفظ 
آن براي نسل هاي آينده ضروري است و همواره بايد نسبت 
به حفظ و صيانت از ثروت هاي عظيم ملي حساس باشيم 
و غفلت از اين سرمايه هاي عظيم مي تواند كشور را دچار 
آسيب كند. در اين مراسم معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان حفظ محيط زيست و ۱۷ نفر از اساتيد، نخبگان 
و فعاالن محيط زيست در سخنان جداگانه اي با قدرداني 
از توجه و اهتمام ويژه رييس جمهور نس��بت به صيانت از 
محيط زيست، ديدگاه ها، پيشنهادها و دغدغه هاي خود را 

با رييس جمهور در ميان گذاشتند.

راهكارهاي جبران كسري 
بودجه ۱۴۰۱

هرچ��ه به ط��رف فروش 
دارايي ه��ا بروي��م ب��راي 
جب��ران كس��ري بودجه 
معق��ول و منطقي و مفيد 
اس��ت اما چند شرط دارد. 
اولين ش��رط اين است كه 
دولت خ��ود را در اقتصاد 
حفظ نكند. دولت ها سعي 
نمي كنند هزينه هاي خود را كاهش دهند و دائما به 
اين فكر مي كنند كه براساس بودجه سال گذشته 
تقديم بودجه جديد به مجلس را داشته باشند كه اين 
مهم اتفاق بسيار نادرستي است.  دولت ها بايد سعي 
كنند هر سال از بودجه عمومي كم كنند، چراكه در 
صورت ادامه روند فعلي، در چند سال آينده به انفجار 
اساسي در اقتصاد مي رس��يم چرا كه اوال بودجه را 
براس��اس پايه سال قبل مي نويس��ند دوما بودجه 
براساس پايه عرضه دالري بودجه، نوشته مي شود كه 
اصال درست نيست. به اين دليل كه باعث مي شود كه 
دولت به فكر انضباط و صرفه جويي و مديريت منابع 
نباشد.  در عين حال كه دولت ها تالش نمي كنند تا 
بودجه خود را كم كنند، از درآمدهاي شركت ها هم 
استفاده الزم را در بودجه عمومي نمي كنند به همين 
دليل فشار آن را به مردم وارد مي كنند. يعني به جاي 
اينكه بيايند بخشي از سهم خود را در شركت هاي 
دولتي به بودجه عمومي هدايت و از آن محل بودجه 
را مديريت كنند، متاسفانه فشار آن را از راه هاي ديگر 
مانند ماليات به مردم تحميل مي كند. ضمن اينكه 
شايعه چندبرابر شدن ماليات در بودجه سال آينده 
بدترين خبر است و هرچند با عنوان ماليات گريزي 
مطرح مي شود اما حقيقتا فش��ار بر مردم است كه 
روي خودرو و خانه و ديگر مسائل ماليات اخذ شود. 
نكته بعدي درباره فروش دارايي هاست كه متاسفانه 
به رغم سياست هاي كلي اصل ۴۴ ما درباره خصوصي 
س��ازي با يك جريان غيرمنطقي از جهت مبارزه با 
اصل فعاليت با عنوان شكل و مديريت فعاليت روبرو 
بوديم. يعني چند پروژه ناموفق يا متخلف را محور 
قرار مي دهند و مي گويند دولت بايد همچنان بايد 
در اقتصاد باشد در حالي كه بهترين راه اداره كشور 
اين است كه دولت از كارفرمايي به هدايت و حمايت 
و نظارت برسد، باعث شود بخش عمده اي از زيان هاي 
ناشي از سوءمديريت را پوشش دهد و سوما فرصت 
سرمايه گذاري به بخش خصوصي داخلي و خارجي 
بدهد.  بنابراين هرچه به طرف فروش دارايي ها برويم 
براي جبران كسري بودجه معقول و منطقي و مفيد 
اس��ت اما چند شرط دارد. اولين شرط اين است كه 
دولت خ��ود را در اقتصاد حفظ نكند؛ حتي ممكن 
اس��ت درصدي از اموال مازاد خود را بفروش��د اما 
همچنان شاهد مفاسد حضور خواهيم بود.  اگر قرار 
باشد دارايي ها را بفروشند بايد در فعاليت هاي مولد 
استفاده كنند نه فعاليت هاي جاري؛ چراكه بخشي 
از جاري ها را مي ت��وان را از راه هاي ديگر اداره كرد. 
نكته بعدي مهم در فروش دارايي ها اين اس��ت كه 
بايد به 3معيار توجه داشته باشيم. معيارهاي اهليت 
خريدار، تعامل با خريدار و همچنين مسائل مربوط 
به واگذاري در جهت اصل ادامه فعاليت و نفروختن 
و بيرون نكردن از مجموعه فروخته شده از مهم ترين 
مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.  دولت بايد 
تالش كند بودجه و درآمد خود را از طريق مديريت 
منابع كم كند. ضمن اينكه وابستگي به كارفرمايي 
خود را كاهش دهد تا بسياري از هزينه ها را مديريت 
كند. سوم اينكه هرچه مي تواند بخش خصوصي را 
وارد ميدان كند كه هم از منابع آنها استفاده كند و 
هم زيان هاي اعمالي مانند فس��اد و اختالس و ... به 

گردن حكومت نيفتد.

ايرج نديمي

معاون اول رييس جمهور:
 دولت به جد دنبال 

حل مشكل زاينده رود است 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به وضعيت نامناسب 
كشاورزان ش��رق اصفهان گفت: شخصا در جمع اين 
عزيزان حضور داش��ته ام و مي دانم وضعيت س��ختي 
داشته اند؛ به دنبال آن هستيم به هر وسيله اي مشكل 
را برطرف كنيم.  محمد مخبر با اشاره به تجمع مردم و 
كشاورزان اصفهان در حمايت از جريان دايمي زاينده رود 
اظهار داشت: بايد در درجه نخست يك تشكر از بصيرت 
انقالبي مردم اصفهان ص��ورت دهم كه در طول تاريخ 
انقالب نيز اين بصيرت وجود داشته است.  وي با اشاره 
به مشكالت خشكسالي در كشور ادامه داد: ما در اكثر 
استان هاي كشور درگير مشكل خشكسالي هستيم 
به ط��وري كه رييس جمهور در يك ماه گذش��ته ۲ بار 
شوراي عالي آب را برگزار كردند و آيت اهلل رييسي همواره 
موضوع آب و وضعيت اين استان را پيگيري مي كند.ما 
در دولت به دنبال اين هستيم كه مساله را مديريت كنيم 
كه اين دوره س��خت را پشت سر بگذاريم و واقعا دنبال 
حل مشكل هستيم. وي با اشاره به وضعيت نامناسب 
كشاورزان شرق اصفهان تصريح كرد: من شخصا در جمع 
اين عزيزان در شرق اصفهان حضور داشته ام و مي دانم 
كه وضعيت سختي داشته اند و به دنبال آن هستيم كه 
به هر وسيله اي كه هست و مي شود، مشكل را برطرف 
كنيم.۴ استان درگير مشكل هستند و به دنبال هستيم 
كه هر طور شده مشكل ۴ استان به ويژه اصفهان برطرف 
شود و اميدوارم هر چه سريع تر در اين زمينه به راهكار 
عملي برسيم.وزرا در حال كار بر اين موضوع هستند و 
طرح هايي را ارايه كرده اند و پيشنهادهايي دارند كه در 
حال بررسي آن هستيم و بزودي درباره آن اطالع رساني 
مي كنيم. فردا جلسه هايي در اين زمينه برگزار مي شود 

و نتايج آن اعالم خواهد شد.

نقشه راه رشد غيرتورمي توليد 
قابليت اجرا ندارد

دول��ت س��يزدهم بايد از 
تجربي��ات دولت ه��اي 
گذش��ته اس��تفاده كند، 
بايد واقعيت ها را ببيند و از 
صرف نوشتن برنامه روي 
كاغذ فاصله بگيرد. صرف 
داشتن برنامه براي دولت 
سيزدهم خوب است؛ يعني 
اصل ارايه برنامه را بايد به فال نيك بگيريم. تالش 
دولت براي ايجاد برنامه و اجراي آن مزيت هايي مانند 
روشن شدن مسير و پاسخگويي در برابر برنامه دارد. 
اما در خصوص محتواي برنامه نكات مثبت و منفي 

وجود دارد.
در دولت هاي گذشته نيز چنين پروژه ها و برنامه هايي 
وجود داشته است. در واقع محورهاي اشاره شده در 
اين برنامه عناوين جديدي نيس��ت. سوال مهم در 
اينجا اين اس��ت كه چرا اين محورها در دولت هاي 
گذشته اجرا نش��ده است و دولت سيزدهم چگونه 

مي تواند اين عناوين را اجرا كند. 
در دولت هاي گذشته شاهد بوديم كه حتي لوايحي 
در اين راستا توسط دولت ارائه شد؛ به طور مثال در 
دولت نهم و دهم طرح تحول اقتصادي و در دولت 
يازدهم و دوازدهم لوايحي مانند رفع موانع توليد به 
مجلس ارايه شد. دولت كنوني بايد به عدم اجراي 
اين موارد توجه داشته باشد چرا كه اگر قرار باشد اين 
نقشه راه نيز به همان شيوه گذشته اجرايي شود، به 

نتيجه نخواهيم رسيد.
اين مساله سبب مي شود كه ما برنامه ديگري داشته 
باشيم كه اجرايي نمي شود و خود آن در آينده تبديل 
به مايه دلسردي خواهد شد، واقعيت اين است كه در 

اين برنامه مشكالتي وجود دارد كه بايد حل شود.
هر برنامه نيازمند برآورد مالي است؛ يعني هر برنامه 
نيازمند الزاماتي مانند منابع مالي مورد نياز است كه 
در اين برنامه مش��خص نشده است. همچنين اين 
برنامه نيازمند زمانبندي و تعيين مراحل مشخص 
براي اجرا اس��ت. هر كدام از اي��ن پروژه ها ارتباط 

متقابل دارند كه بايد اين موارد ديده شود.
وقتي جايي را جراحي مي كنيم بر ديگر نقاط بدن 
نيز تاثير مي گذارد؛ به طور مثال اگر بخواهيم نظام 
يارانه اي كشور را اصالح كنيم بايد در نظر بگيريم 
كه چه تاثيراتي را در ديگر بخش ها خواهد داشت. 
در اين برنامه تقدم و تاخر پروژه ها و برنامه اجرايي 

ديده نشده است.
مجريان پروژه مش��خص و تقسيم وظايف صورت 
نگرفته است، ارتباط بين پروژه ها و اولويت بندي نيز 
در اين برنامه در نظر گرفته نشده است. مواردي كه به 
آن اشاره شد در واقع اصول برنامه ريزي است. وقتي 
كه اين نقشه راه را نگاه مي كنيم، مي بينيم كه هيچ 

كدام از اين موارد در آن لحاظ نشده است.
بايد در تعيين راهبرد و نقشه راه، توان اجرايي كشور 
را در نظر بگيريم. ما نمي توانيم چندين اصالح بزرگ 
را در كش��ور انجام دهيم و دولت سيزدهم در طول 
چهارساله خود نمي تواند بيش از دو يا سه جراحي در 
كشور انجام دهد. در نتيجه دولت بايد اولويت بندي 
مشكالت را انجام دهد و مشخص كند كه حل كدام 

مشكالت اساسي را در دستور كار قرار خواهد داد.
برخي از مس��ائل در كش��ور با انجام اصالحات در 
آيين نامه ها و دس��تور العمل ها قابل حل هستند، 
دولت مي تواند با شناسايي اين مشكالت براي آنها 
راهكارهاي فوري را در نظر داش��ته باشد كه انرژي 
چنداني را نخواهد گرفت ضمن اينكه منجر به جلب 

اعتماد نيز خواهد شد.
برنامه اي كه با واقعيت هم جهت نشده باشد روي 
كاغذ باقي خواهد ماند. در مواقعي آنقدر مسائل را 
ساده سازي مي كنيم كه ديگر قابل اجرا نخواهد بود. 
به طور مثال ماليات برعايدي س��رمايه اگر بخواهد 
به صورت گسترده اجرايي شود نيازمند بحث هاي 
جامع اس��ت. اجراي چنين پروژه اي نيازمند وقت، 
منابع و نيروي انساني كافي است تا خروجي مطلوبي 

را داشته باشد.
معموال در تدوين برنامه ها پروژه هاي متعددي را در 
نظر  مي گيرم اما در اجرا مي بينيم قابليت يا منابع 
اجراي آن وجود ن��دارد و اين برنامه هاي تنها روي 
كاغذ باقي مي ماند. در نتيجه مهم ترين توصيه به 
دولت سيزدهم اين است كه از تجربيات دولت هاي 

گذشته درس بياموزند.
همه وزراي اقتصادي دولت هاي گذشته به دنبال 
كنترل تورم و رشد اقتصادي بودند و اين مسائل را 
در برنامه هاي خود داشتند. سوال مهم اينجا است كه 
چرا موفق نشدند؟ دولت سيزدهم بايد واقعيت ها را 
بيشتر ببيند. بايد صرفا از روي كاغذ نوشتن برنامه ها 
فاصله بگيريم و واقعيت هاي كشور را در نظر بگيريم.

حل نات��رازي بودجه، صندوق هاي بازنشس��تگي و 
بانك ها سه چالش اساسي دولت سيزدهم خواهد بود.

اولين اقدام در تهيه نقش��ه راه بايد اين باش��د كه 
چالش ها و ابرچالش ها برپايه اهميت، فوريت و شدت 
اولويت بندي كنيم. در حال حاضر مسائلي داريم كه 
ممكن است در سال هاي پيش رو كار را براي دولت 

سخت كند.
يكي از اين مسائل ناترازي صندوق هاي بازنشستگي 
است. احتماال طي دو تا سه سال آينده اين صندوق ها 
نزديك به ۵۰ درصد بودجه دولت را خواهند بلعيد. 
در كنار اين مساله حل ناترازي بودجه و حل ناترازي 
بانك ها براي حل مشكل تورم، دو پروژه اي است كه 

بايد در اولويت باشد.
حل اين مش��كالت اقدامات دشواري خواهد بود و 
منابع آن بايد فراهم شود؛ چراكه اين مسائل نتيجه 
انباشت ۵۰ س��اله مشكالت در كش��ور است. اگر 
بخواهيم تورم را مهار كني��م و جلوي اتالف منابع 
مالي كشور را بگيريم بايد سه مشكل ناترازي بودجه، 

بانك ها و صندوق هاي بازنشستگي را حل كنيم.

وحيد شقاقي



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز پنجشنبه 26 آبان 1400، قيمت ارز در بازار ثابت ماند 
و دالر در كانال 27 هزار تومان و نزديك مرز 28 هزار تومان 
قرار گرفت و به قيمت 27 هزار و 970 تومان معامله ش��د، 
قيمت يورو 32 ه��زار و 66 تومان، پوند انگليس 38 هزار و 
320 تومان و درهم امارات 7 هزار و 721 تومان اعالم شده 
است. هر دالر در صرافي هاي بانكي )پنجشنبه، 26 آبان ماه( 
با 200 تومان كاهش قيمت در مقايسه با روز گذشته به 26 
هزار و 669 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 376 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 960 تومان اعالم 
شد. همچنين قيمت فروش يورو در مقايسه با روز گذشته 

با 200 تومان كاهش، برابر با 30 هزار و 704 تومان بود.
عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار 
و 610 توم��ان و نرخ فروش آن 26 هزار 876 تومان بود.اين 
در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 8۵9 
تومان و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و 89۵ تومان اعالم شد. 
همچنين در سامانه نيما در معامالت روز پنجشنبه، حواله 
يورو به قيمت 26 ه��زار و ۵79 تومان فروخته و حواله دالر 
ب��ه بهاي 23 هزار و 66۵ تومان معامله ش��د. قيمت دالر از 
خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان ش��د و در اين محدوده 
نوسان داشت و در مقطعي به سمت رقم 27 هزار تومان نيز 
حركت كرد. در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بود، البته 
براي چند روزي نيز در محدوده قيمتي 28 هزار تومان معامله 
مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت.قيمت دالر در هفته هاي 
گذشته در كانال 26 هزار تومان رفت و برگشت داشت، اما 
از هفته گذشته وارد كانال 27 هزار توماني شد. با اين حال از 
روز گذشته با عقب گرد به نرخ 26 هزار تومان در اين محدوده 
قيمتي نوسان دارد. قيمت سكه در بازار تهران )پنجشنبه، 
27 آبان ماه( با 2۵0 هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته 
به رقم 12 ميليون و 300 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با كاهش ۵0 هزار توماني به قيمت 12 
ميليون و 300 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار 
آزادي 6 ميليون و 4۵0 هزار تومان، ربع سكه با كاهش 40 
هزار توماني به قيمت سه ميليون و 730 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و 280 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون 
و 2۵0 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون 
و 41۵ هزار تومان شد. همچنين اونس جهاني طال با ۵ دالر 
افزايش نسبت به روز چهارشنبه، يك هزار و 86۵ دالر و 
۵7 سنت ارزش گذاري 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 تغيير اندكي داشت و با 
بهاي 26 هزار و 869 تومان معامله شد. همچنين قيمت 
اونس جهاني طال نيز 12 دالر كاهش يافت. با توجه به 
كاهش 12 دالري اونس جهاني طال و كاهش جزئي نرخ 
دالر، قيمت طال كاهش و سكه رشد نامحسوسي داشت.

    تداوم كاهش قيمت طال و سكه 
در آخرين روز هفته

نايب رييس اتحاديه طالو جواهر، از كاهش نسبي قيمت ها 
در بازار طال و سكه تهران به دليل روند نزولي نرخ ارز خبر داد.
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه فروشندگان طال 
و جواهر در خصوص آخرين وضعيت قيمت ها در بازار طال 
و سكه تهران در معامالت )پنجشنبه 27 آبان ماه 1400( 
اظهار داشت: با توجه به كاهش نرخ ارز در روزهاي اخير، بهاي 

انواع طال و سكه نيز در بازار كاهش يافته است. به گونه اي كه 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افت 300 هزار 
توماني نس��بت به ابتداي هفته، به رقم 12 ميليون و 4۵0 
هزار تومان در معامالت آخرين روز هفته رسيده است.هر 
قطعه سكه تمام طرح قديم نيز با كاهش قيمت، به رقم 
12 ميليون و 300 هزار تومان رسيده است. همچنين 
هر نيم سكه به رقم 6 ميليون و 420 هزار تومان و هر ربع 
سكه به رقم 3 ميليون و 720 هزار تومان رسيده است. 
همچنين هر سكه يك گرمي بانك مركزي نيز در حال 
حاضر، 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت گذاري شده 
است. هر مثقال طالي آب شده در بازار به رقم ۵ ميليون و 
390 هزار تومان رسيده و يك گرم طالي 18 عيار نيز يك 
ميليون و 244 هزار تومان قيمت گذاري شده است.حباب 
سكه امامي در بازار، به رقم 200 هزار تومان رسيده است.

     سير نزولي قيمت انواع سكه و طال 
در هفته پاياني آبان ۱۴۰۰

قيمت انواع سكه و طال تحت تاثير افت نرخ دالر و اونس، در 
روزهاي پاياني آبان ماه روند نزولي داشته است. بازار سكه و 
طال در هفته پاياني آبان ماه روند نزولي داشت و قيمت ها 
تحت تاثير نرخ ارز و اونس جهاني طال گرچه در ابتداي هفته 
افزايشي بود  اما سير كاهشي در پيش گرفت.  قيمت اونس 
جهاني طال در هفته گذش��ته در محدوده يك هزار و 860 
تا يك هزار و 870 دالر نوسان داشت. محمد كشتي آراي 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران روز جمعه درباره 
تحوالت بازار سكه و طال طي هفته  گذشته گفت: قيمت 
اونس جهاني در هفته گذش��ته نوسان كمي داشت و بين 
1860 تا 1870 دالر در نوسان بود. بهاي اونس جهاني طال 
در پايان هفته به يك هزار و 86۵ دالر رسيد و نسبت به 
ابتداي هفته يك دالر كاهش داشت. نرخ ارز در ابتداي 
هفته با افزايش همراه بود؛ اما اين روند در روز دوم متوقف 
و با كاهش همراه شد و در نتيجه بهاي سكه و طال در هفته 
گذشته سير نزولي داشت به طوري كه قيمت سكه طرح 
جديد در پايان هفته در مقايسه با ابتداي هفته 370 هزار 
تومان كاهش يافت. حباب سكه در پايان هفته با 70 هزار 
تومان كاهش به رقم 220 هزار تومان رسيد. نرخ انواع 
سكه و طال در پايان آبان ماه نزولي بود و به دليل كاهش 
تقاضا حباب سكه نيز كم شد. اين فعال صنفي وضعيت 
بازار طال در هفته آينده را نيز آرام و نزولي پيش بيني كرد. 

    دالر در بازار متشكل ارزي كاهشي شد
مهدي گوهررستمي مدير ارتباطات بازار متشكل ارز 
ايران ميانگين وزني دالر و يورو در معامالت امروز را به 
ترتيب 26 هزار و 620 توم��ان و 30 هزار و 479 تومان 
اعالم كرد.در جلسه معامالتي پنجشنبه، معامالت دالر 
كار خود را با نرخ 26 هزار و 631 تومان آغاز كرد و در پايان 
ساعت معامالت به نرخ 26 هزار و 632 تومان رسيد كه 
بررسي ارقام معامالتي روزانه، نرخ ميانگين وزني 26 هزار 
و 620 تومان به ازاي هر دالر و كاهش 0.02 درصدي اين 

نرخ نسبت به روز معامالتي قبل را نشان مي دهد.

     روند كاهشي نرخ دالر در هفته  پاياني 
آبان ماه

قيمت دالر در اين هفته جوي آرام را پشت سرگذاشت و 
روند نزولي را در پيش گرفت. قيمت دالر در هفته جاري 
جو آرامي را پشت  سرگذاشت و بخشي از معامله گران روي 
سفر مدير كل آژانس بين المللي اتمي به ايران مانور دادند. 

    سقوط قيمت بيت كوين
 به پايين ترين سطح 

بيت كوين با قيمتي ح��دود ۵۵ ه��زار و 700 دالر به 
پايين ترين قيمت خود در سطح يك ماه گذشته رسيد. 
قيمت بيت كوين تا سطح ۵۵ هزار و 700 دالر پايين آمد. 
اين رقم پايين ترين قيمت بيت كوين از 23 مهر است. 
بيت كوين اكنون با قيمتي حدود ۵6 هزار و 2۵0 دالر 
معامله مي شود كه افتي ۵ درصدي در 24 ساعت گذشته 
و افتي 13 درصدي را در مقياس هفتگي ثبت كرده است.

  ريزش قيمت ها در بازار سكه و طال
طبق تحليل نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران از 
وضعيت بازار سكه و طالي داخلي طي يك هفته اخير، 
كاهش قيمت اونس جهاني طال از يك سو و كاهش نرخ 
ارز در داخل از سوي ديگر سبب شد كه در كنار كاهش 
تقاضا و معامالت، سكه و طال هفته را نسبت به ابتداي 
هفته با رند كاهشي به پايان برساند؛ به گونه اي كه هر 
قطعه سكه 390 تا 400 هزار تومان و هر گرم طالي 18 
عيار 4۵ هزار تومان كاهش قيمت را در اين هفته تجربه 
كرده است. محمد كشتي آراي اظهار كرد: در هفته اي كه 
گذشت، اونس جهاني تغييرات كمي داشت و از 1866 دالر 

تا 1870 دالر در نوس��ان بود. ام��ا در آخرين معامالت روز 
گذشته )پنجشنبه(، قيمت هر اونس طال به 186۵ دالر هم 
رسيد كه نسبت به ابتداي هفته يك دالر كاهش يافت اما 
در حال حاضر به 18۵۵ دال رسيده است؛ بنابراين مي توان 
گفت كه به طور متوسط در هفته اي كه گذشت، قيمت هر 
اونس جهاني طال 11 دالر كاهش يافته است. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: از سوي ديگر در داخل 
نيز در يك هفته اخير نرخ ارز سير نزولي داشت و از 28 هزار 
و 7۵0 توم��ان در ابتداي هفته به 28 هزار و 1۵0 تومان در 
پايان هفته رسيد. براين اساس كاهشي شدن دو عامل نرخ 
ارز و اونس جهاني طال سبب شد كه قيمت انواع سكه و طال در 
بازارهاي داخلي با كاهش مواجه شود. به طور معمول زماني 
كه قيمت ها سير نزولي پيدا مي كند، تقاضا، خريد و در كل 
دادوستدها كاهش پيدا مي كند؛ در اين هفته نيز باتوجه 
كاهش قيمت سكه و طال، شاهد كاهش تقاضا در بازار بوديم.

    از ارزش سكه ۴۰۰ هزار تومان و از ارزش 
هر گرم طال ۴۵ هزار تومان كاسته شد

وي در رابطه با تغييرات قيمت ها در آخرين معامالت هفته 
نسبت به ابتداي هفته، گفت: در يك هفته اخير هر قطعه 
س��كه تمام طرح جديد با 390 تا 400 هزار تومان كاهش 
قيمت به 12 ميليون و 410 هزار تومان و سكه تمام قديم 
نيز با كاهش به طور متوسط 300 هزار توماني در پايان هفته 
به 12 ميليون و 300 هزار تومان رسيد. قيمت نيم سكه نيز 
به ش��ش ميليون و 420 هزار تومان كاهش يافته و بدين 
ترتيب نسبت به ابتداي هفته به طور ميانگين 80 هزار تومان 
ارزان تر شده است. ربع سكه با افت 70 هزار توماني قيمت به 
سه ميليون و 720 هزار تومان رسيده است و سكه هاي يك 
گرمي نيز با كاهش ۵0 هزار توماني نسبت به ابتداي هفته، 
دو ميليون و 300 هزار تومان قيمت دارد. عضو هيات مديره 
اتحاديه طال و جواهر تهران افزود: قيمت طالي آب ش��ده 
)17 عيار( كه مبناي معامالت طال است، با توجه به كاهش 
قيمت اونس جهاني طال در طول اين هفته 80 هزار تومان به 
ازاي هر مثقال كاهش يافته و به پنج ميليون 37۵ هزار تومان 
رسيده است. همچنين هر گرم طالي 18 عيار در پايان هفته 
با قيمت يك ميليون و 240 هزار تومان و هر گرم طالي 24 
عيار با قيمت يك ميليون و 6۵0 هزار تومان دادوستد شده و 
براين اساس هر گرم طالي 18 عيار به نسبت ابتداي هفته 
به طور متوسط 4۵ هزار تومان و هر گرم طالي 24 عيار ۵۵ 
هزار تومان افت ارزش داشته اند. همانطور كه اشاره شد، نبود 
تقاضا و كاهش داوستدها منجر به كاهش حباب سكه شد. 
در طول هفته اي كه گذشت به طور متوسط 8۵ هزار تومان 
از حباب س��كه كاسته شد و در حال حاضر حباب سكه در 
محدوده 210 هزار تومان قرار دارد. نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران براي هفته پيش رو نيز پيش بيني كرد: براي 
هفته آينده نيز به نظر مي رسد كه تغييرات قيمت اونس 
جهاني در محدوده نوسانات 10 تا 1۵ دالر باقي بماند. اما 
احتماال با مديريتي كه بر روي نرخ ارز صورت مي گيرد، نرخ 
ارز در همين محدوده باقي بماند. الزم به ذكر است كه اين 
ريزش قيمت ها در اين هفته در حال رخ داد كه هفته پيش از 
آن )هفته منتهي به 21 آبان ماه(، ركورد باالترين قيمت سكه 
و طال طي شش ماهه اخير شكسته شد و در پي بيشترين 
رشد قيمت طال در بازارهاي جهاني طي شش ماهه اخير و 
همچنين نوسانات افزايشي نرخ ارز در داخل، قيمت سكه 

و طال به بيشترين ميزان خود در شش ماهه اخير رسيد.
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6۴۰ هزار نفر امسال
وام ازدواج دريافت كردند

 مدير روابط عموم��ي بانك مركزي ايران گفت: در 
هشت ماهه نخست امسال 640 هزار نفر، وام ازدواج 
دريافت كرده و 208 هزار نفر نيز در صف استفاده از 
اين تسهيالت هستند. »مصطفي قمري وفا« مدير 
رواب��ط عمومي بانك مرك��زي در توئيتي با عنوان 
»حمايت از موضوع مهم ازدواج« نوشت: از ابتداي 
سال جاري تا پايان وقت اداري 23 آبان، بالغ بر 639 
هزار و 69۵ نفر، به مبلغ ۵۵3 هزار و 831 ميليارد 
رالد از تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج بهره مند 
شده اند.اكنون تعداد 208 هزار و 72 نفر متقاضي 
نيز در صف جهت استفاده از اين تسهيالت هستند.  
براس��اس تبصره 16 قانون بودج��ه 1400، بانك 
مركزي موظف است براي حمايت از ازدواج جوانان، 
از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به  همه زوج هايي 
كه تاريخ عق��د ازدواج آنها بع��د از تاريخ فروردين 
1397 است و تاكنون تس��هيالت ازدواج دريافت 
نكرده اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج براي هريك از زوج ها در سال 
1400 برابر 70 ميليون تومان و با دوره بازپرداخت 
10 س��اله اس��ت. در قانون تاكيد شده مسووليت 
ُحسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و 
بانك هاي عامل و تمامي مديران و كاركنان ذي ربط 
اس��ت. عدم اجرا يا تأخير در پرداخت تس��هيالت 
تخلف محس��وب ش��ده و قابل پيگيري در مراجع 
ذيصالح است.همچنين تمامي بانك ها موظفند به 
صورت ماهانه، تعداد تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيالت 
را به صورت عمومي اعالم كنند. بانك ها بايد براي 
ضمانت صرفًا يكي از س��ه مورد اعتبارس��نجي، يا 
يك ضامن و سفته و يا س��هم فرد از حساب يارانه 

هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند.

سرقت ميليارد دالري
از پلتفرم هاي ارز ديجيتال

تحقيقات جديد انجام شده توسط شركت تجزيه و 
تحليل بالك چين اليپتيك Elliptic نشان مي دهد 
كه موارد كالهب��رداري و س��رقت در پلتفرم هاي 
مالي غيرمتمركز در س��ال جاري ميالدي تا كنون 
منجر به زيان 10.۵ ميليارد دالري ش��ده است. به 
گزارش راش��اتودي، تحقيقات جديد انجام ش��ده 
توسط شركت تجزيه و تحليل بالك چين اليپتيك 
Elliptic نش��ان مي دهد كه م��وارد كالهبرداري 
و س��رقت در پلتفرم هاي مالي غيرمتمركز در سال 
جاري ميالدي تا كنون منجر به زيان 10.۵ ميليارد 
دالري شده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش كه روز 
پنجشنبه منتشر ش��د، پول نقد به پلتفرم هاي به 
اصطالح امور مالي غيرمتمركز )DeFi( س��رازير 
شده است كه نشان دهنده گسترش شديد تمايل 
ب��ه ارزهاي ديجيتال اس��ت. پلتفرم هاي DeFi به 
كاربران اجازه مي دهند در حالي كه دروازه بان هاي 
س��نتي امور مالي مانند بانك ها را دور مي زنند، وام 
دهند، وام بگيرند و پس انداز كنند )معمواًل به صورت 
ارز رمزنگاري شده( . حاميان اين بخش مي گويند 
كه اين فناوري دسترس��ي ارزان ت��ر و كارآمدتر به 
خدمات مالي را ارايه مي دهد. داده هاي ردياب بخش 
DeFi Pulse نش��ان مي دهد كه ارز ديجيتال به 
ارزش 86 ميليارد دالر در حال حاضر در پلتفرم هاي 
دي فاي ذخيره شده است، در حالي كه سال گذشته 
اين رقم ح��دود 12 ميليارد دالر ب��ود. با اين حال، 
اليپتيك تاكيد كرد كه رشد انفجاري در بخش مالي 
غيرمتمركز DeFi با افزايش جرم و كاله برداري در 
اين بخش كه عمدتاً غيرقابل نظارت است، همراه بود. 
كاربران از سال 2020 تاكنون بيش از 12 ميليارد 
دالر از طريق برنامه هاي DeFi، پلتفرم هاي وام دهي 
و صرافي ها متحمل ضرر شده اند، كه اكثر ضررها تنها 
در سال 2021 رخ داده است. علت اين ضررها عمدتًا 
به نقص باگ و كد، و همچنين يك تكنيك هك كه 
شامل سوءاس��تفاده از حفره هاي موجود در نحوه 
عملكرد سرويس DeFi است، نسبت داده مي شود.

واكنش همتي
به مصوبه واردات خودرو

رييس كل س��ابق بانك مركزي نس��بت به مصوبه 
مجلس درباره واردات خودرو مش��روط به صادرات 
واكن��ش نش��ان داد. نمايندگان مجل��س گزارش 
كميسيون صنايع و معادن طرح ساماندهي صنعت 
خودرو را بررسي كرده و به منظور تامين نظر شوراي 
نگهبان اصالحاتي در آن اعمال كردند. بر اين اساس 
مقرر شد كه هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند 
به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو نس��بت به 
واردات خودرو براي تنظيم بازار اقدام كند. در واكنش 
به مصوب��ه خودرويي مجلس، عبدالناصر همتي در 
صفحه شخصي اينس��تاگرام خود نوشت: »واردات 
خ��ودرو بايد تحت يك اس��تراتژي و با هدف انتقال 
تكنولوژي الزم باشد، نه برمبناي صادرات خودروي 
مازاد و قطعه  با وجود تحريم ها، اين ش��يوه واردات 
نه انحصاربازار را مي ش��كند و نه گامي به جلو تلقي 
مي شود. اين نوع واردات خودرو صرفاً منجربه تقاضاي 

ارز والبته رانت براي واردكنندگان خاص مي شود«.

دلخوش: قانون بانكداري
بدون ربا درست اجرا نشده است

سخنگوي كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس 
شوراي اس��المي، تاكيد كرد: از نظر بنده سيستم 
بانكداري امروز كشور عينا ربا بوده و ضعف در حوزه 
بانكداري به قوانين و مقررات باز مي گردد كه بايد 
اصالح ش��ود. س��يدكاظم دلخوش در گفت وگو با 
ايسنا با تاكيد بر ضرورت حركت به سمت بانكداري 
اس��المي، بيان كرد: متاس��فانه دولت ت��ا به امروز 
اليحه اي در خصوص اصالح سيستم بانكداري به 
مجلس نداده اس��ت و مجلس خود طرحي در اين 
زمينه با هدف اصالح سيستم بانكداري و بانكداري 
اس��المي تهيه كرده است؛ اين طرح مواد مختلفي 
دارد و كار كارشناس��ي روي آن آغاز ش��ده است. 
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه اظهار كرد: ما معتقد هس��تيم از سال 62 
كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب ش��ده است، 
متاسفانه تا به امروز درس��ت اجرايي نشده و ما در 
نظام بانكداري ضعف هاي زيادي داريم. دلخوش با 
بيان اين عقيده كه امروز سيستم بانكداري عينا ربا 
است، تصريح كرد: قراردادهايي كه امروز در سيستم 
بانكي بسته مي شود داراي اشكاالت زيادي است، 
البته كاركنان بانك ها افراد زحمتكشي هستند اما 
ضعف در حوزه بانكداري به قوانين باز مي گردد. وي 
تاكيد كرد: ما به استقالل بانك مركزي اعتقاد داريم 
و تا زماني كه بانك مركزي اس��تقالل پيدا نكند ما 

نمي توانيم بانك ها را از دولت ها نجات دهيم.

سير نزولي قيمت انواع سكه و طال و ارز در هفته پاياني آبان ۱۴۰۰

ريزش 400 هزار  توماني  سكه 

پيشنهادهايي براي افزايش صادرات و بازگشت ارز

نه اردوغان كوتاه مي آيد نه لير!

ي��ك فع��ال بخ��ش خصوص��ي معتق��د اس��ت 
خصوصي س��ازي واقعي، حركت به س��مت ارز تك 
نرخي، ارتباط فراگير، ش��بكه صرافي ها و تس��هيل 
روش هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات عوامل موثر 
بر افزايش صادرات و ارزآوري براي كشور خواهد بود.

س��يدمصطفي موس��وي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
هدفگذاري صادرات غيرنفتي 70 ميليارد دالري تا سال 
1404 و الزامات تحقق آن اظهار كرد: اگر بخواهيم به رشد 
صادرات مطلوب برسيم بايد برخي موارد مانند روش هاي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهيل شود.  موسوي تصريح 
كرد: واردات در مقابل صادرات روش بسيار مهم و اساسي 
است كه نبايد محدوديتي در آن ايجاد شود. اين مسير بايد 
باز باشد و واردات در مقابل صادرات آزادانه انجام شود كه به 
عبارت ديگر اظهارنامه ها به صورت صلح نامه اي واگذار شود.

وي ادامه داد: هيچ كدام از صادركنندگان ارز خود را در خارج 
از كشور نگه نمي دارند بلكه براي ادامه روند فعاليت هاي 
خ��ود و به دليل اينكه به س��رمايه در گردش ني��از دارند، 
ارزهاي حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي كشور باز 
مي گردانند. اما چالش اساسي اينجاست كه تحريم هستيم 
و اين روند مكانيزم پيچيده اي دارد.  همه فعاالن اقتصادي 
واقعي كش��ور براين باورند كه ارز حاصل از صادرات بايد 
به اقتصاد بازگردد كه در حال حاضر نيز ش��اهد اين اتفاق 
هستيم اما مشكل اين است كه ارز صادراتي را به سختي 
مي توان به چرخه اقتصادي كشور بازگرداند. ضمن اينكه 
پيشنهاد مي شود صرافي هاي بيشتري اجازه فعاليت در 
اين حوزه را داش��ته باشند تا صادركنندگان هم با چالش 
كمتري مواجه باشند.  وي افزود: اولين و بزرگ ترين مشكل 
در تبادل ارزي اين اس��ت كه ارتباط ب��ا صرافي ها فراگير 

نيست. اين مشكالت با عملكرد صرافي ها نشات گرفته از 
تصميمات اشتباه و رانت هايي است كه در دولت قبلي بوده 
كه اميدواريم در دولت سيزدهم تسهيل شود.  به گفته اين 
فعال بخش خصوصي، خوشبختانه خوش بيني نسبي درباره 
روند صادرات و واردات ايجاد شده كه مقداري بار رواني منفي 
نيز كمتر شده است. در واقع جو مثبتي كه ايجاد شده است، 
بازار را كمي آرام نگه مي دارد كه البته دليل اصلي اين امر 
نيز همسو بودن مجلس و دولت است. در گذشته تعارضي 
كه بين دولت و مجلس وجود داشت، باعث كمرنگ شدن 
فعاليت هاي بخش خصوصي مي شد اما اين همسو بودن 
فارغ از اينكه تا چه اندازه موفقيت آميز است، نقطه اميدي 
ايجاد كرده كه اميدواريم اين روند ادامه دار باشد.  موسوي 
تاكيد كرد: اگر بخواهيم به ص��ادرات 70 ميليارد دالري 
برس��يم تحريم ها را بايد به نحوي رفع كنيم يا حداقل آن 

را كاهش دهيم. چون مباحث سرمايه گذاري هاي داخلي 
و ورود مواد اوليه و واسطه اي به كشور و صادرات كاالهاي 
حجيم مانند فوالد و محصوالت پتروش��يمي در اين امر 
دخيل هستند. وي با اشاره به اينكه صادرات غيرنفتي 
ما عمدتا توسط شركت هاي خصولتي و دولتي انجام 
مي شود و بخش خصوصي س��هم حدود 1۵ درصدي 
دارد، اظهار كرد: نيازمند اين هستيم كه خصوصي سازي 
در اقتصاد را به طور درست و كامل تقويت كنيم و توسعه 
دهيم.  فوالدي ها و پتروشيمي ها از يارانه دولتي استفاده 
مي كنند و در نتيجه براي آنها تفاوتي ندارد كه ارز را با چه 
نرخي به سامانه نيما عرضه كنند بنابراين بايد نرخ ارز در 
سامانه نيما و بازار آزاد به هم نزديك شود تا تك نرخي 
شدن محقق ش��ود. در اين صورت رقابت تجاري بين 

دولت و بخش خصوصي نيز ايجاد خواهد شد.

لير با تصميم جديد بانك مركزي تركيه دوباره ريزش كرد. 
اين در حالي است كه رييس جمهور تركيه نرخ بهره باال را 
علت اصلي مشكالت مي داند. بانك مركزي تركيه بار ديگر 
نرخ بهره را كاهش داد كه اين مساله مجددا واكنش شديد 
بازار ارز را در پي داشت. تنها يك روز پس از آنكه اردوغان، 
رييس جمهور تركيه نرخ بهره باال را علت اصلي مشكالت 
و خالف دستورات ديني خواند، بانك مركزي اين كشور 
نرخ بهره را مجددا يك درصد كاه��ش داد و به 1۵ درصد 
رس��اند. اردوغان در خط و نشان ديروز خود گفته بود: من 
نه مي خواهم و نه مي توانم كنار طرفداران نرخ بهره باال قرار 
گيرم.  دومينوي ريزشي لير تركيه كماكان ادامه دارد و حتي 
اخبار خوبي نظير كاهش نرخ بيكاري نيز كماكان نتوانسته 
است جو رواني ايجاد شده را از بين ببرد. دور جديد سقوط 
لير پس از آن آغاز ش��د كه بانك مركزي با ناديده گرفتن 
حساسيت ش��ديد بازار، نرخ بهره را كاهش داد آن هم دو 

درصد كاهش كه بسيار بيشتر از انتظارات بازار بود. 
 رسيدن نرخ تورم تركيه به باالترين سطح سه سال اخير 
بيش از پيش تمايل شهروندان اين كشور را براي نگهداري 
دالر به منظور حفظ ارزش پول خود افزايش داده است. پول 

ملي تركيه در ادامه روند نزولي خود حاال محدوده برابري 
10 ليري به ازاي هر دالر را نيز از دست داده است و از دست 
رفتن اين مقاوم��ت رواني مهم در صورتي كه روند بازار در 
روزهاي اخير تغييري نكند مي تواند روزهاي سخت تري 
را براي اين ارز رقم بزند.  لير كه هفته پيش به پايين ترين 
سطح چند سال اخير خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي 
را تجربه كرد و به پايين ترين نرخ برابري خود مقابل دالر 
در طول تاريخ معاصر خود رسيد؛ تا جايي كه نرخ برابري 
دالر در كانال 11.1 تثبيت شد. در آخرين دور از معامالت 
ارزي استانبول، هر دالر با 6.14 درصد افزايش به 11.118 
لير رسيد. در برابر ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو 
معادل 12.62۵ لير و هر پوند معادل 14.994 لير اعالم شد.

ارزش لير تركيه به دنبال تصميم بانك مركزي اين كشور 
براي كاهش بيشتر نرخ بهره، پايين آمده و به 11،3118 در 
برابر دالر امريكا رسيده است. به دنبال تصميم بانك مركزي 
تركيه براي پايين آوردن هزينه وام گيري براي سومين ماه 
پياپي، ارزش لير تركيه بازهم به پايين ترين رقم رسيد. اين 
اقدام بيش از پيش به ثبات قيمت در تركيه آسيب رسانده 
و اطمينان س��رمايه گذاران به سياست گذاران كشور را از 

بين مي برد. ارزش لير 6 درصد پايين آمده و به 11،3118 
در برابر دالر امريكا رسيده است، يعني بيشترين كاهش 
طي هشت ماهه گذش��ته. مقامات تركيه نرخ بهره رپو 
)نرخ بهره تأمين منابع پولي توسط بانك هاي داخلي از 
بانك مركزي( را 100 واحد پايين آورده و به 1۵ درصد 
رسانده اند و اعالم كردند در ماه آينده در مورد توقف روند 
كاهش نرخ بهره تصميم گيري مي كنند. اين اقدام در 
شرايطي صورت گرفته كه تورم مصرف كننده در تركيه 
در ماه اكتبر تا 20 درصد افزايش يافته است. چنين نرخ 
تورمي 3 سال پيش در بحبوحه بحران ارزي در تركيه 
ديده شده بود. بانك مركزي اين كشور تحت فشار رجب 
طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه، نرخ بهره را 400 

واحد از ابتداي سپتامبر پايين آورده است.
اين تصميم بانك مركزي بر خالف رويكردي اس��ت كه 
همتايان تركي��ه در بازارهاي نوظهور در پيش گرفته اند. 
آفريقاي جنوبي شاخص نرخ بهره خود را براي اولين بار طي 
سه ساله گذشته در روز سه شنبه افزايش داد. مكزيك هم 
هفته پيش همين كار را انجام داده بود. پايين آوردن نرخ 
بهره در تركيه ارز اين كشور را در برابر افزايش ارزش دالر 

امريكا آسيب پذيرتر مي كند. ارزش دالر امريكا بيشترين 
افزايش را طي يك س��ال گذش��ته در برابر ساير ارزهاي 
بزرگ دنيا داش��ته  و به اين ترتيب به ارز بازارهاي نوظهور 
كه از تسهيل سياست هاي مالي در دنياي پيشرفته سود 
مي بردند آسيب رسانده است. لير تركيه يك سوم از ارزش 
خود را طي يك سال گذشته از دست داده و براي نهمين 
ماه پياپي سقوط كرده است. لير از زمان كاهش نرخ بهره 
بانك مركزي در ماه سپتامبر، 20 درصد از ارزش خود را 
از دست داده است كه بيشترين كاهش در بين بازارهاي 
نوظهور را نشان مي دهد. رييس بزرگ ترين گروه تجاري 
تركيه )توسياد( قبل از گرفته شدن اين تصميم گفته 
بود بانك مرك��زي نبايد هدف اصلي خود را كه كنترل 
تورم است فراموش كند. وي نسبت به ضعف بيشتر ارز 
تركيه و تاثير آن بر ثبات اقتصاد هشدار داد و تاكيد كرد 
تركيه 446 ميليارد دالر بده��ي خالص خارجي دارد. 
شركت هاي تركيه و دولت اين كشور بايد 13 ميليارد 
دالر از بدهي ارز خارجي خود را در 2 ماه پاياني س��ال 
جاري ميالدي پرداخت كنند كه سررسيد بيش از نيمي 

از آن، يعني 8 ميليارد دالر در نوامبر خواهد بود.

شانس بازگشت اقتصاد ايران 
به ريل توسعه

نقشه راهي كه در هيات 
دولت مصوب شده، يك 
شروع بسيار خوب براي 
دولت آقاي رييس��ي در 
حوزه كالن اقتصاد است.

خالصه منتشره از نقشه 
راه وزارت اقتصاد عميقا 
اميدوار كننده است. ورود 
به موضوع از زاويه تراز پرداخت ها، توجه به كنترل 
ترازنامه به عنوان يك پايه سياستي و رفع شمول 
ماده 16 و 17 از طرح هاي مش��خص س��ه نكته 
بس��يار اميدوار كننده است. به نظرم شانس اين 
را داريم كه به ريل توس��عه برگرديم. نقشه راهي 
كه در هيات دولت مصوب شده، يك شروع بسيار 
خوب براي دولت آقاي رييس��ي در حوزه كالن 
اقتصاد است. اينكه بتوانيم كاري كه مي خواهيم 
انجام دهيم را بصورت موثر در دو صفحه خالصه 
كنيم، مهم ترين آزمون تشخيص رسيدن به يك 
ايده مركزي است كه مي شناس��يم. اين كه اين 
درك در وزارت اقتصاد و بانك مركزي وجود دارد 
كه كنترل ترازنامه بايد در كنار عمليات بازار باز 
باش��د و اين دو مكمل هم هستند و نه جايگزين، 

بسيار اسباب مسرت است.

مجيد شاكري 

عوامل تاثيرگذار بر روند 
كاهشي قيمت ها در بازار ارز  

اخبار بين المللي و همچنين 
آزادسازي منابع بلوكه شده 
ايران بر ب��ازار ارز تاثيرگذار 
اس��ت چرا ك��ه در صورت 
دسترسي بيش��تر به منابع 
ارزي شاهد تغيير و تحوالتي 
خواهيم بود. كاهش قيمت ها 
و رون��د مديريت بازار چه در 
بازار متشكل ارزي و چه در سامانه نيما به نوعي بر نرخ 
بازار آزاد تاثيرگذار است و به نظر مي رسد در حال حاضر 
نرخ دالر بين 26 تا 28 هزار تومان توسط بانك مركزي 
تحت كنترل اس��ت.  اخبار مرتبط با فضاي سياسي و 
روابط بين الملل نيز در بازار ارز تاثيرگذار اس��ت، اينكه 
بازارها برهم اثر مي گذارند و از هم تاثير مي پذيرند هم امر 
مشخصي است كه بركسي هم پوشيده نيست چراكه 
صرافان در بازار متش��كل با يك تلورانس��ي مي توانند 
ارزي كه از همان بازار خريداري كردند را بفروشند. البته 
محدوديت هايي بر اين موضوع براي صرافان وجود دارد 
كه اگر مثال در بازار متشكل 100هزار دالر با نرخ 26 هزار 
تومان مي گيرند، فقط 3روز فرصت دارند كه در اختيار 
داشته باشند.  اين ضوابط را بانك مركزي براي اعضاي 
بازار مشخص كرده و متناسب با همين امر، اين بازارها 
همگرا با يكديگر روند يكساني خواهند داشت. به عنوان 
نمونه اگر روند قيمتي در س��امانه نيما كاهشي باشد و 
طرف عرضه افزايش يابد، بازار متشكل هم اين جهت را 
خواهد داشت.  اخبار بين المللي و همچنين آزادسازي 
منابع بلوكه شده ايران بر بازار ارز تاثيرگذار است چرا كه 
در صورت دسترسي بيشتر به منابع ارزي شاهد تغيير و 
تحوالتي خواهيم بود. اگر اين امر جنبه عملياتي پيدا كند 
و اين امكان فراهم شود كه بانك مركزي بتواند تخصيص 
ارزي خود را به درستي داشته باشد شاهد اتفاقات مثبت 
در حوزه ارزي كشور خواهيم بود.  اين امر نشان دهنده 
اين است كه وقتي دولت به منابع ارزي دسترسي داشته 
باشد مي تواند حواله هاي ارزي مرتبط با آن را صادر كند 
و اجازه بدهد كه اين ارز تخصيص به امر واردات كاالهاي 
اساسي و ضروري تخصيص پيدا كند. وقتي اين اتفاق رخ 
دهد، طبيعتا بخشي از تقاضاي ارزي كه در حال حاضر از 
طريق سامانه نيما، بازار متشكل و حتي كف بازار توسط 
صرافان خريداري مي شود و در اختيار واردكننده قرار 
مي گيرد نيز كاهش پيدا مي كند. وقتي تقاضا كاهش 
يابد طبيعتا ما شاهد كاهش قيمت در اين بازارها خواهيم 
بود؛ بنابراين آزادس��ازي منابع ارزي و دسترسي بانك 
مركزي به پول هاي بلوكه ش��ده مي تواند تاثيرگذاري 
خوبي بر بازار و قيمت ها داشته باشد.  اخبار ايجاد روابط 
بين الملل و داراي اثرات مثبت بر كشور هم مي تواند 
عامل اثرگذاري بر روند كاهشي نرخها و همچنين تداوم 
روند كاهشي باشد كه در اين صورت شاهد اين خواهيم 
بود كه جلوي كاهش ارزش پول ملي مان گرفته شود.

حجت اهلل فرزاني



تعادل|رقيه ندايي|
وزارت صمت براي سروسامان دادن وضعيت اقتصاد كشور، 
طرحي مبني بر مديريت هوشمند بازارهاي كااليي را در 
بازار اجرا كرده و بر همين اساس قرارداد كشف پريميوم بر 
روي محصوالتي چون مس كاتد، شمش بلوم و تختال در 
بورس كاالي ايران عرضه مي شود. در اصل كشف پريميوم 
قراردادي اس��ت كه در بازار فيزيكي ب��ورس كاال معامله 
مي شود و طرفين متعهد مي شوند كه در زمان مشخصي 
يعني در زمان تحويل، حمل يا بارگيري كاال را بر اس��اس 
قيمت نهايي )قيمت مبنا به عالوه مابه التفاوت توافق شده( 
معامله كنند. خريدار بخشي از بهاي معامله را در زمان توافق، 
به فروشنده پرداخت و تسويه مابقي وجه متعاقباً و بر اساس 
شرايطي انجام مي شود كه در زمان عقد قرارداد مشخص 
مي گردد. مكانيسم اين قرارداد به گونه اي است كه در ابتداي 
انجام توافق، طرفين بايد قسمتي از ارزش حدودي معامله 
را نزد اتاق پاياپاي به عنوان وجه الضمان توديع كنند. در اين 
قرارداد، پريميوم مبلغ يا درصدي است كه جهت محاسبه 
قيمت نهايي به قيمت مبنا اضافه يا از قيمت مبنا كسر 
مي شود و قيمت مبنا قيمتي است كه در زمان تعيين شده 
در اطالعيه عرضه، توسط مرجع موردقب��ول بورس اعالم 
مي ش��ود. به اين ترتيب، معامله نهايي زماني بين طرفين 
منعقد مي شود كه در قرارداد كشف پريميوم طرفين متعهد 
به انجام آن طبق ضوابط بورس شده اند. اين معامله در زمان 
مشخص ش��ده در قرارداد كشف پريميوم بر اساس قيمت 
نهايي، توسط بورس ميان طرفين قرارداد كشف پريميوم 
به صورت قرارداد نقد، نسيه يا سلف منعقد مي شود. قيمت 
نهايي در اين قراردادها از فرمول توافق شده بين طرفين و 

پريميوم كشف شده در تاالر قابل محاسبه است.

    مزاياي كشف پريميوم چيست؟
در قراردادهاي كش��ف پريميوم عالوه بر اينكه طرفين را 
از تأمي��ن و فروش مواد اوليه خود مطمئن مي كند، بحث 
صادرات ش��ركت ها را نيز حل مي كند. طبق اعالم وزارت 
صمت اگر محصوالت عرضه ش��ده به فروش نرسند و در 
بازار داخل در قالب قراردادهاي كش��ف پريميوم معامله 
نشوند، سهميه صادراتي شركت ها در ماه هاي عرضه شده 
لحاظ خواهند شد و لذا امكان برنامه ريزي صادراتي را براي 
شركت ها از هم اكنون فراهم خواهد كرد. حسن قراردادهاي 
كشف پريميوم نسبت به معامالت سلف نيز اين است كه در 
معامالت سلف، تمام مبلغ قرارداد در زمان معامله پرداخت 
مي شود هرچند كه كاال در زمان ديگري تحويل مي گردد 
كه در حال��ت كاهش يا افزايش قيم��ت در زمان تحويل 
يك��ي از طرفين به نوعي متضرر مي ش��ود درحالي كه در 
قراردادهاي كشف پريميوم قيمت ها در زمان تحويل تعيين 
مي شود و عمدتًا به دليل ماهيت بلندمدت اين قراردادها، 
توليدكنندگان اصلي و واقعي وارد بازار مي شوند و آنهايي 
كه به دنبال نوسانات مقطعي بازار هستند و تقاضاي آنها 
مقطعي است، احتماالً در اين بازار ورود نخواهند كرد. الزم 
به ذكر است كه در حال حاضر اطالعيه عرضه تختال، شمش 
بلوم و مس كاتد روي سايت بورس كاال قرارگرفته. به عقيده 
اغلب كارشناسان قرارداد كشف پريميوم در بورس كاال، 
راهكاري مفيد براي هج كردن ريسك هاي متحمل بر 
مصرف كننده و توليدكننده يك كاالي خاص بوده و بر 
همين اساس و در شرايطي كه قيمت كاالها وابسته به 
بازارهاي جهاني با نوسانات شديد ناشي از بروز هر التهابي 
است، ابزارهاي مالي نوين مي توانند به توليدكننده و يا 
مصرف كننده كاالها در پوشش ريسك هاي ناشي از اين 
نوسانات كمك كند. ضمن اينكه به كمك اين ابزارها 
خريدار و فروشنده آن كاال مي توانند با اطمينان بيشتري 

نسبت به برنامه ريزي براي توليد آتي خود اقدام كنند.

   توليد بدون دغدغه
علي بخشنده كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص طرح 
وزارت صمت براي استفاده از قراردادهاي كشف پريميوم 
گفت: اين طرح، طرح تازه اي نيس��ت و استفاده از قرارداد 
كشف پريميوم در س��ال ۱۳۹۸ در بورس كاال براي اولين 
باربر روي كاالي وكيوم  باتوم اجرايي شده و در بورس انرژي 
نيز انجام شده است ازاين رو مزاياي اين قرارداد براي صنايع 
اثبات شده اس��ت. وي افزود: كش��ف پريميوم قراردادي 
اس��ت كه به موجب آن، طرفين متعهد مي ش��وند كه در 
زمان مشخصي در آينده )تحويل، حمل يا بارگيري( كاال 
را بر اساس قيمت نهايي )قيمت مبنا به عالوه مابه التفاوت 
توافق شده( معامله كنند بنابراين قرارداد پريميوم به زبان 
ساده، موافقت بر روي خريد باقيمت مشخص نسبت به يك 
قيمت مبنا در آينده است. وي ادامه داد: با توجه به اينكه 
توليدكنندگان بزرگ و صنايع پايين دستي همواره داراي 

قراردادهاي بلندمدت با مشتريان خود هستند، قراردادهاي 
پريميوم تضميني براي تأمين مواد اوليه صنايع پايين دست 
خواهد بود و ديگر ريسك رقابت قيمتي و عدم تأمين مواد 
اولي��ه در رينگ ها و معامالت نق��دي از بين خواهد رفت. 
موضوع مهم اين است كه در اين قراردادها، همچنان قيمت 
نهايي در هنگام  تحويل با توجه به قيمت هاي جهاني و  طبق 

كشف عدد پريميوم روز معامله تعيين خواهد شد.
به گفته اين كارشناس كااليي، از مزاياي استفاده از قرارداد 
كشف پريميوم اين است كه اين طرح بازارها را با توجه به 
سايز و ميزان تقاضا تفكيك كرده و رقابت هاي بازار نقدي 
را منطقي خواهد كرد. ضمن اينكه ب��ا اجراي اين طرح، 
توليدكنندگان صنايع پايين دست قادر به برنامه ريزي جهت 
توليد بدون دغدغه و همچنين عقد قراردادهاي بلندمدت 

جهت فروش و صادرات محصوالت خود خواهند بود.

   كشف پريميوم به نفع اقتصاد
رضا جعفري، كارشناس و فعال بازار سرمايه در خصوص 
قرارداده��اي كش��ف پريميوم ب��ه »تع��ادل« مي گويد: 
قراردادهاي كشف پريميوم از ابزارهاي پوشش ريسك براي 
رفع نگراني عرضه كنندگان و خريداران در خصوص امكان 
فروش محصول يا امكان تأمين كاالي موردنياز براي مقاطع 
زماني مشخص در آينده و ايجاد رونق مبادالت تجاري است 
كه بر مبناي آنها مي توان قراردادهاي بلندمدت منعقد كرد. 
در سال هاي گذشته همواره فعاالِن صنعت، خواهان ايجاد 
قراردادهاي بلندمدت جهت تأمي��ن مواد اوليه بوده اند تا 
بتوانند از تأمي��ن مواد اوليه خود اطمينان حاصل كنند و 
مانند ش��رايط فعلي مجبور نباشند هفتگي در خصوص 
تأمين مواد اوليه تصميم گيري كنند كه وجود معامالت 
كشف پريميوم كمك مهمي به اين امر دارد. وي در ادامه 
به تعريف اين قرارداد مي پردازد و مي گويد: معامالت كشف 
پريميوم قراردادي است كه در بازار فيزيكي معامله مي شود و 
به موجب آن، طرفين متعهد مي شوند كه در زمان مشخصي 
در آينده )تحويل، حمل يا بارگيري( كاال را بر اساس قيمت 
نهايي )قيمت مبنا به عالوه مابه التفاوت توافق شده( معامله 
نمايند. در اين ق��رارداد، پريميوم مبلغ يا درصدي است 
كه جهت محاسبه قيمت نهايي به قيمت مبنا اضافه يا از 
قيمت مبنا كسر مي شود و قيمت مبنا )ميانگين موزون 
هفتگي معامالت ۳ هفته آخ��ر در بورس كاال( قيمتي 
است كه در زمان تعيين شده در اطالعيه عرضه، توسط 
مرجع موردقبول بورس اعالم مي شود. اين قرارداد ابزاري 
منعطف است كه مي تواند براي سررسيدهاي كوتاه مدت 
و يا بلندمدت مورداستفاده قرارگرفته و فرمول تعيين 
قيمت معامله نهايي، پيش پرداخت و نوع معامله نهايي 

آن، بر اساس نياز طرفين معامله قابل تغيير است.
جعفري در خصوص تجربه اين معامالت در ايران توضيح 
مي دهد: معامالت قراردادهاي كش��ف پريميوم كه از نوع 
قراردادهاي بلندمدت به شمار مي رود، براي نخستين بار 
در بورس كاالي ايران روي محصول وكيوم باتوم توليدي 
مجتمع پااليش نفت اصفهان كليد خورد. در حال حاضر اين 
قرارداد بر روي محصوالتي نظير قير، وكيوم باتوم، پي وي سي 
و لوله مسي اعمال شده است و قرار است به طور گسترده روي 

كاالهاي مختلف بر اساس طرح وزارت صمت اجرايي شود. 
همچنين وكيوم باتوم و قير بيشترين عرضه در اين معامالت 
را داش��ته اند. به عقيده اين فعال بازار سرمايه مزاياي اين 
قرارداد بسيار مهم است براي مثال؛ امكان فروش محصول 
توسط فروشنده به قيمت روز را مي دهد، در قرارداد آتي به 
دليل مشخص شدن قيمت نهايي در زمان انعقاد قرارداد، 
قيمت نهايي براي طرفين معامله تعيين شده است. افزايش 
يا كاهش قيمت در زمان سررس��يد معامله سبب سود يا 
زيان طرفين معامله مي شود؛ اما در اين نوع قرارداد خريدار و 
فروشنده ضمن اطمينان از خريد يا فروش محصول با مبناي 
قيمت روز معامله مي كنند. فروشنده از طريق اين ابزار نه تنها 
فروش خود را تضمين كرده بلكه با كشف پريميوم، در زمان 
انجام معامله نهايي قيمت محصول خود را نيز بيمه مي كند.

وي در ادامه ب��ه دومين مزيت اين قرارداد اش��اره كرده و 
مي گويد: اطمينان خاطر نسبت به فروش و تأمين به موقع 
كاال نيز بس��يار مهم بوده و مزيت اصلي اينگونه قراردادها 
نسبت به ساير قراردادها در آن است كه در قرارداد كشف 
پريميوم خريدار از دريافت و تأمين به موقع كاال و فروشنده 
نس��بت به فروش محصول خود در آينده اطمينان خاطر 
دارد. معامالت كاالها در قالب قراردادهاي كشف پريميوم 
در بورس كاال راهكاري مناسب براي اطمينان فروشنده از 
فروش محصول در آينده و همچنين امكان برنامه ريزي 
خريدار اين قراردادها براي توليد آتي است. اين اتفاق به طور 
مستقيم توليد كش��ور را تحت تأثير قرار مي دهد و سبب 
مي ش��ود تا توليدكننده تمام تمركز خود را صرفًا بر روي 
توليد متمركز كرده و دغدغه اي باب��ت تأمين نياز موارد 
اوليه نداشته و محصوالت با سرعت بيشتري به بازار مصرف 
عرضه شود؛ همچنين به دليل عرضه به موقع محصوالت 
شركت هاي خريدار، شوك قيمتي در بازار به وجود نمي آيد 
و آرامش نس��بي در اقتصاد حكم فرما مي شود. به عقيده 
بنده س��ومين مزيت مديريت س��رمايه در گردش است. 
درحالي كه در قراردادي مثل سلف خريدار بايد از وضعيت 
مالي خوبي برخوردار باشد تا جنس موردنظر را پيش خريد 
كند يا برخي خريداران، سرمايه موردنياز را براي تأمين مواد 
اوليه مصرفي خود در اختيار ندارند، اما براي حفظ توليد 
آتي خود نيازمند تضمين هستند كه اين ضمانت به كمك 
قرارداد كش��ف پريميوم امكان پذير است. درروش كشف 
پريميوم، خريدار نياز به پرداخت كل وجه معامله را در ابتدا 
معامله ندارد و به اين ترتيب مشكل نقدينگي صنايع نيز در 
قراردادهاي بلندمدت مرتفع مي ش��ود. جعفري توضيح 
مي دهد: براي توضيح مزاياي اين قرارداد ساعت ها مي توان 
توضيح داد براي مثالي ديگر در اين نوع از قرار داده ها نظارت 
دقيق و شفافيت معامالتي است كه با توجه به اينكه انعقاد 
قراردادهاي بلندمدت در بستر بورس كاال انجام مي شود، 
شاهد نظارت دقيق و شفافيت كامل معامالت و عمل به 
تعهدات كامل خواهيم بود. موضوع بعدي كه مي تواند بسيار 
مهم باشد امكان صادرات محصوالت مازاد است. طبق اعالم 
وزارت صمت اگر محصوالت عرضه شده به فروش نرسند و 
در بازار داخل در قالب قراردادهاي كشف پريميوم معامله 
نشوند، سهميه صادراتي شركت ها در ماه هاي عرضه شده 
لحاظ خواهند شد و لذا امكان برنامه ريزي صادراتي را براي 

ش��ركت ها از هم اكنون فراهم خواهد كرد. اين امر سبب 
مي شود تا شركت هاي توليدكننده ضمن مرتفع كردن 
نيازهاي واقعي نه سفته بازي بتوانند ظرفيت مازاد را صادر و 
از توزيع رانت به سفته بازان ممانعت به عمل آورند. وي ادامه 
مي دهد: حذف سفته بازان را مي توان از ديگر ويژگي هاي 
آن دانست. در اين قراردادها عرضه كننده اقدام به فروش 
در بازه هاي بلندمدت خواهد كرد كه از عرضه هاي هفتگي 
آن فروش��نده جدا است و خريداراني كه به سررسيدهاي 
بلندمدتي ني��از دارند و ازجمله خريداراني نيس��تند كه 
با نوس��انات ب��ازار، وارد فرآيند خريد ش��وند و با ركود نيز 
خارج شوند و درعين حال نياز به تأمين مواد اوليه به طور 
منظم، پايدار و بلندمدت دارند، مي توانند وارد جريان اين 
قراردادها شوند. عامل بعدي را بايد جلوگيري از نوسانات 
قيمتي دانس��ت و بر همين اس��اس قراردادهاي كشف 
پريميوم مي تواند عاملي براي بهبود برنامه ريزي توليد براي 
محصوالت مبتني بر اين نوع قرارداد باشد و اين محصوالت 
را از نوسانات لحظه اي بازار مصون دارد. قراردادهاي كشف 
پريميوم براي باالدست، دستاورد مهمي مانند برنامه ريزي 
براي توليد به همراه خواهد داشت و اين واحدها مي توانند 
براي شناسايي دقيق نياز بازار داخل وارد اين قراردادها شوند. 
صنايع پايين دس��تي نيز با توجه به قراردادهايي كه براي 
فروش داشته و برنامه ريزي توليد كرده اند، مي توانند مواد 
اوليه خود را به طور بلندمدت خريداري كنند. اين امر سبب 
مي شود تا به دوراز هيجانات بازار و به دليل تأمين مواد اوليه 
شركت هاي توليدي تقاضا از سمت توليدكنندگان مديريت 
و از نوسانات قيمتي در بازار جلوگيري نمايد. به عقيده بنده 
آخرين عامل پوشش ريسك بوده و كشف پريميوم ازجمله 
ابزارهايي اس��ت كه مي توان در بورس كاال جهت پوشش 
ريسك نوسان قيمت به كاربرده شود. قطعًا در بازار نزولي 
خريدار با خيال راحت به خريد خود ادامه مي دهد و در بازار 
صعودي نيز فروشنده موجودي انبار محصول خود را با فرض 
رشد قيمت ها در آينده، احتكار نخواهد كرد، چراكه ريسك 
هر دو طرف پوشش داده خواهد شد. اين نوع قراردادها يك 
مدل تعهد دوجانبه محسوب مي شود كه بر اساس فرمولي 
توافقي در ميان مدت و ي��ا بلندمدت در خصوص قيمت 
نهايي كاال در زمان تحويل معين شكل مي گيرد. جعفري 
درنهايت به نحوه تعيين قيمت در قراردادهاي پريميوم 
اش��اره كرده و مي گويد: در قراردادهاي كشف پريميوم، 
قيمت در زمان تحويل مشخص مي شود، ازاين رو كسي كه 
در اين قراردادها در جايگاه خريدار است، پيشنهاد پريميوم 
خود را براي فرمول قيمتي در روز عرضه ارايه مي دهد و در 
صورت موفقيت در كسب قرارداد، محصول خريداري شده 
در زمان تحويل باقيمت هاي پايه به عالوه پريميوم خواهد 
بود. عرضه از پريميوم صفر شروع مي شود و عرضه كننده 
اين بازه را انتخاب كرده است و اگر رقابت در كشف پريميوم 
صورت نگيرد، خريدار مي تواند در زمان تحويل، محصول 
خود را باقيمت پايه تحويل بگيرد. بااين وجود سازوكار 
تعيين پريميوم منفي ايجادشده است و عرضه كنندگان 
مي توانند در زمان عرضه بازه پريميوم خود را از منفي 
در نظر بگيرند. تمامي قراردادهاي پريميوم منعقده در 

بورس كاال تاكنون با پريميوم صفر انجام شده است.
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تخت گاز ايران خودرو
در بازار فرعي كاال

مديريت پذيرش و بازاريابي شركت بورس كاالي ايران 
با صدور اطالعيه هاي جداگان��ه اي از پذيرش ۲۴ هزار 
ليتر روغن ضايعاتي، ۳۶۰۰ عدد سپر ضايعاتي خودرو، 
۵۰۰ دس��تگاه بدنه ضايعاتي خ��ودرو، ۱۲۰۰ حلقه 
الستيك ضايعاتي و ۵۰۰۰ حلقه چرخ خودرو ضايعاتي 
شركت ايران خودرو در بازار فرعي اين بورس خبر داد. بر 
اساس اين اطالعيه ها، پذيرش محصوالت مذكور اين 
شركت پس از بررسي مدارك و مستندات در سيصد و 
هجدهمين جلسه كميته عرضه در تاريخ ۲۵ آبان ماه 
جاري مورد تصويب قرار گرفت. اين شركت پيش ازاين 
و در ۱۰ آبان ماه نيز تخته پالت، ضايعات پالستيكي و 
بشكه خالي خود را در بورس كاال پذيرش كرده بود. مدير 
مزايده گروه صنعتي ايران خودرو به تازگي اعالم كرده 
است كه از سال گذشته عالوه بر مزايده، اقالم غيرتوليدي 
ايران خودرو از طريق بورس كاال به فروش مي رسد. مجيد 
رضايي اظهار داشت: اين فرآيند موجب ايجاد شفافيت 
بيشتر و حذف تش��ريفات اداري زمان بر شده است. بر 
اساس اين گزارش، ايران خودرو در رويكردي جديد در 
تاريخ ۳۰ تيرماه ۱۳۹۹ اقدام به اخذ پذيرش مقدار ۲۰ 
هزار تن ضايعات ورق پرس��ي روغني در تابلوي فرعي 
بورس كاال كرد و از ۲۲ مهرماه ۹۹ نيز اقدام به عرضه هاي 

مرتب و متوالي هفتگي در بورس كاال كرده است.

تاالر نقره اي
ميزبان رويدادهاي جديد

در هفته گذشته شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در حوزه ب��ورس كاالي ايران بوديم كه 
البته همه نگاه ه��ا به اجراي ط��رح ويژه وزارت 
صم��ت در بورس كاال معطوف ب��ود به طوري كه 
مهم تري��ن عناوين اخب��ار در هفته گذش��ته به 
وزارت صمت گام نخس��ت مديريت هوش��مند 
بازار را محكم برداش��ت، ح��ذف مانعي بزرگ از 
سر راه جهش توليد، الگوي جديد مديريت بازار 
صنايع معدني از مسير بورس، توليد بدون دغدغه 
صنايع پايين دست با طرح وزارت صمت، استقبال 
توليدكنندگان از قرارداد كشف پريميوم و ورود 
س��يمان به بورس، آغازگر حذف قيمت گذاري 

دستوري اختصاص داشت.
طرح وي��ژه وزارت صمت در راس��تاي مديريت 
هوش��مند بازار و رفع دغدغ��ه توليدكنندگان از 
طريق قراردادهاي كش��ف پريمي��وم در بورس 
كاالي ايران از روز چهارش��نبه س��اعت ۱۴:۳۰ 
دقيقه آغاز ش��د كه مصرف كنندگان اس��تقبال 
ويژه اي از عرضه شمش فوالد شركت هاي جهان 
فوالد س��يرجان، چادرملو و ف��والد كاوه جنوب 
كيش داشتند و درمجموع ۱۷۵ هزار تن در قالب 
۲۷ قرارداد مورد معامله قرار گرفت تا نخس��تين 
 گام در ط��رح وزارت صم��ت، محكم برداش��ته

 شود. 
بر اس��اس آماره��اي معامالتي چهارش��نبه ۲۶ 
آبان ماه ۱۲ قرارداد كشف پريميوم شمش بلوم 
شركت جهان فوالد سيرجان، ۱۱ قرارداد كشف 
پريميوم ش��مش فوالد شركت معدني و صنعتي 
چادرملو و ۴ قرارداد كشف پريميوم شمش بلوم 
ش��ركت فوالد كاوه جنوب كي��ش جمعًا معادل 
۱۷۵ هزار تن محصول مورد معامله قرار گرفت.
همچني��ن ۱۲۰ ت��ن م��س كاتد مل��ي مس در 
قالب ۶ قرارداد ۲۰ تني دادوس��تد ش��د تا تعداد 
قراردادهاي كشف پريميوم در روز جاري به ۳۳ 

قرارداد برسد.
محمدص��ادق مفت��ح، قائم مق��ام وزارت صمت 
گفت: از ۲۶ آبان ماه ط��رح جديد وزارت صمت 
در قالب قراردادهاي كشف پريميوم محصوالت 
صناي��ع معدني در بورس كاالي ايران آغاز ش��د 
كه با اي��ن روش، بازار هم براي توليدكننده و هم 
مصرف كنن��ده پيش بيني پذير ش��ده و قابليت 
برنامه ري��زي بلندم��دت در ح��وزه توليد ايجاد 
مي ش��ود؛ درواقع با اين ش��يوه جدي��د، يكي از 
موانع جهش توليد يعني عدم امكان پيش بيني 
كوتاه م��دت و ميان م��دت بازار ح��ذف و قدمي 

بزرگي در جهش توليد برداشته مي شود.
منطق اس��تفاده از اين قرارداد بر اين مبنا است 
كه ه��م توليدكننده و ه��م مصرف كننده بتواند 
براي بازده زماني يك ساله و يا بيشتر برنامه ريزي 
كرده و آنها بتوانن��د از آينده بازار و فروش كاال و 
تأمين مواد اوليه اطمينان حاصل كنند؛ در اصل 
با اين طرح وزارت صمت با بهره گيري از ظرفيت 
بورس كاال، بازار براي فع��االن اقتصادي و توليد 

پيش بيني پذير مي شود.
امير صباغ، مدير اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري 
ايميدرو گف��ت: انعقاد ق��رارداد بلندمدت ميان 
صنايع باال و پايين دس��تي، تأمين م��واد اوليه از 
طري��ق واردات هم زمان با حف��ظ رقابت پذيري 
صناي��ع، پيش بين��ي پذيري ب��ازار )عرضه هاي 
سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه(، حذف سهميه ها 
و كاه��ش رانت ناش��ي از اختالف قيم��ت بازار 
و ب��ورس، تس��هيل ص��ادرات و ح��ذف امضاي 
طالي��ي، تأمين مالي ح��وزه صنع��ت از طريق 
اب��زار بورس ه��اي كاالي��ي مهم تري��ن اهدافي 
 هستند كه در الگوي جديد مديريت بازار بر آنها

 تمركز مي شود.
در اي��ن الگو بازارها به دودس��ته م��ازاد عرضه و 
كسري عرضه تقس��يم مي شود و متناسب با اين 
تقس��يم بندي بازار مديريت مي ش��ود. اين الگو 
مي تواند بحران ه��ا را مديريت و ابزارهاي الزم را 

براي دولت فراهم آورد.
اي��ن الگو ت��وان مديري��ت ش��وك هاي قيمتي 
بين المللي را هم دارد. همچنين امكان مديريت 

شوك هاي ناشي از قطع انرژي را نيز دارد.
عبداهلل زارع، كارشناس بازار سرمايه پيش بيني 
كرد با توجه به اينكه توليدكنندگان باالدست و 
پايين دست در قرارداد كش��ف پريميوم، امكان 
برنامه ريزي تولي��د بدون دغدغه فروش و تأمين 
مواد اوليه را پيدا مي كنند از اين قرارداد استقبال 

ويژه اي خواهند كرد.
زارع يكي از مزاياي معامالت كش��ف پريميوم را 
امكان برنامه ريزي براي طرفين معامالت خواند 
و گفت: با اين روش فروشنده از فروش محصول 
خود در آينده مطمئن شده و امكان برنامه ريزي 
براي باالنس توليد را دارد و خريدار نيز از تحويل 
كاالي خريداري شده اطمينان حاصل مي كند. 

اين ابزار باعث جهش توليد خواهد شد.
مرتضي برج لو، كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: 
با ورود س��يمان ب��ه ب��ورس كاال و پذيرش اكثر 
ش��ركت هاي س��يماني در بورس، دولت گامي 
بزرگ در جهت احياي صنعت س��يمان كش��ور 
برداشت كه اين رويه، آغازگر حذف قيمت گذاري 
دستوري و س��ركوب قيمتي در صنايع به شمار 

مي رود.
مرتضي برج لو با اشاره به عرضه سيمان در بورس 
كاال و تالش دول��ت براي ح��ذف قيمت گذاري 
دستوري اظهار داش��ت: در شرايطي كه به دليل 
كاهش توليد و ادامه قطعي برق كارخانه ها شاهد 
كمب��ود كاال در بازار و گراني س��يمان بوديم، اما 
رويكرد مهم دولت اعتماد به بازار سرمايه و تقويت 
عرضه ه��ا در بورس كاال بود ك��ه امروز نتيجه آن 
اعتماد را در ثبات و آرامش بازار مشاهده مي كنيم.

بيش يك ميليون سيمان
در مسير تاالر نقره اي

تاالر سيمان بورس كاالي ايران روز شنبه ۲۹ آبان ماه 
ميزبان عرضه يك ميليون و ۹۴ هزار و ۷۵۹ تن سيمان 
تيپ يك و دو از سوي ۶۳ شركت است كه حجم عرضه 
نسبت به هفته قبل ۳۵۴۰ تن رشد داشته است. ۹۸۶ 
ه��زار و ۷۵۹ تن از اين عرضه ها از نوع تيپ ۲، ۶۶ هزار و 
۵۰۰ تن از نوع سيمان تيپ ۱-۴۲۵، ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن 
از نوع سيمان تيپ ۱-۳۲۵ و ۱۴ هزار تن از نوع سيمان 
تيپ ۱-۵۲۵ خواهد بود. شركت هاي سيماني كه شنبه 
عرضه خواهند داشت به ترتيب باالترين حجم عرضه 
شامل شركت هاي س��يمان آبيك، تهران، هرمزگان، 
صنايع سيمان سامان غرب، سپاهان، صوفيان، شاهرود، 
اروميه، ساوه، هگمتان، مازندران، كرمان، بجنورد، فارس 
نو، نيزار قم، ايالم، كارخانجات سيمان المرد، شرق، گروه 
صنعتي ومعدني سيمان تجارت مهريز، ممتازان كرمان، 
صنايع س��يمان گيالن س��بز، خزر، داراب، فيروزكوه، 
اردستان، توس��عه گس��تر هالل خاورميانه )سيمان 
مارگون(، عم��ران انارك، زاوه تربت، صنايع س��يمان 
شهركرد، خمسه، پيوند گلستان، مجتمع سيمان غرب 
آس��يا، فراز فيروزكوه هستند. همچنين شركت هاي 
سيمان قائن، منددشتي، خوزستان، آذر آبادگان خوي، 
صنايع س��يمان نهاوند، غرب، نايين، باقران، ش��مال، 
اصفهان، زنجان، آرتا اردبيل، دورود، كياسر، كردستان، 
كاوان بوكان، كوير كاش��ان، دشتستان، توسعه ماهان 
كرمان، جوين، س��پهر قير و كارزين، فارس، اصفهان، 
بين المللي ساروج بوشهر، خاش، زابل، استهبان، كارون، 
ياسوج و آباده نيز محصول خود را روي تابلو خواهند برد. 
از ابتداي عرضه مستمر سيمان در بورس كاالي ايران در 
تاريخ ۹ خردادماه تا پايان معامالت اين هفته درمجموع 
۲۱ ميليون و ۳۵۲ هزار و ۵۸ تن سيمان در بورس كاال 
عرضه شد كه در پايان ۱۷ ميليون و ۶۸ هزار و ۷۸۵ تن آن 
مورد معامله قرار گرفت و به گواه آمار باعرضه هاي مستمر 
و پرحجم شركت هاي سيماني در بورس كاال، شاهد ثبات 

قيمت اين محصول در سراسر كشور هستيم.

راه حل استقبال ناشران
از سامانه سجام

محسن انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار به اين سوال كه چرا شركت هاي 
بورسي رغبتي به پرداخت سود مجامع از طريق سجام 
ندارند، گف��ت: بانكي ها و برخي ديگر از ناش��ران كه 
سهامداران عمده آنها بانك ها هستند، مايل هستند 
اين پول و سود نقدي درمجموعه خود آنها رسوب يا به 
گردش درآيد. انصاري مهياري ادامه داد: براي پرداخت 
سود از طريق سپرده گذاري، ناشر به ازاي هر سهامدار 
بايد مبلغ ۲۵۰ تومان به شركت سپرده گذاري مركزي 
پرداخت كند كه اين عدد مصوب ۵ سال گذشته بوده 
و تاكنون افزايش نيافته اما پرداخت همين مبلغ براي 
برخي از ناشران به عنوان دليل عدم استقبال ذكرشده 
است. وي بابيان اينكه يكي از داليل اصلي و مانع پيش 
رو براي اجراي كامل اين موضوع، تراكنش هاي بانكي 
و كارمزدها است، اظهار كرد: اگر ناشران بخواهند خود 
سود مجامع را پرداخت كنند هزينه ها بيشتر از اين 
خواهد شد عالوه بر اينكه حركتي برخالف تسهيل كار 
سهامداران كه اصلي ترين عامل براي يكسان سازي 
پرداخت سود مجامع است، صورت مي گيرد. انصاري 
مهياري ادامه داد: مردم مالكان اصلي شركت ها هستند 
و اعضاي هيات مديره به نمايندگي از مردم كه مالكان 
شركت ها هستند، در شركت ها مشغول به كار هستند 
بنابراين بايد در راستاي منافع سهامداران قدم بردارند. 
مدير نظارت بر ناشران س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: در راس��تاي تسهيل امور س��هامداران، هيات 
مديره ناش��ران بايد تمام توان خود را به كار گيرد كه 
اين مهم به سرانجام برسد و نسبت به اين موضوع نبايد 
نگاه سودآوري و منفعت طلبانه داشته باشند. انصاري 
گفت: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر متولي بازار 
س��رمايه جلس��ات خوبي طي روزهاي اخير با بانك 
مركزي داشته كه توافق هايي خوبي در اين خصوص 
به دست آمده است. اگر شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه بتواند به عنوان بانك، مجوز 
تاسيس بانك تسويه را اخذ كند و به عنوان عضو مورد 
اعتماد در سامانه تسويه ناخالص آني يا اتاق پاياپاي 
پذيرفته شود، هم ميزان تراكنش ها باال مي رود و هم 
اينكه هزينه ها به تعداد قابل توجهي كاهش مي يابد كه 
اين موضوع مي تواند به استقبال شركت ها در استفاده 
از سامانه سجام براي پرداخت سود مجامع منجر شود.

رونق مبادالت تجاري با قرارداد كشف پريميوم صورت مي گيرد

مديريت هوشمند بازار با حمايت وزارت صمت

نزول پي درپي بورس
بازار س��رمايه در هفته اي كه گذشت بازهم روندي 
نزولي داش��ت و ش��اخص كل بورس ك��ه در هفته 
گذش��ته توانسته بود از مرز يك ميليون و ۴۵۰ هزار 
واحد گذر كند، در هفته جاري دوباره تا يك ميليون و 
۴۱۰ هزار واحد كاهش يافت. شاخص كل )هم وزن( 
در پايان هفته گذشته ۳۹۱ هزار و ۲۸۴ واحد بود كه 
در هفته جاري اين عدد به ۳۸۶ هزار و ۷۵۸ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( از ۲۴۶ هزار و ۵۵۴ واحد 
به عدد ۲۴۳ هزار و ۶۶۲ واحد رس��يد. بررسي آمار 
معامالت بازار س��هام نش��ان مي دهد كه ارزش كل 
معامالت اين بازار ب��ا ۱۴.۵۷ درصد كاهش از ۱۳۱ 
هزار و ۳۶۳ هزار ميليارد ريال  در هفته گذش��ته به 
۲۸۳ هزار و ۹۵ ميليارد ريال در هفته جاري رسيده 
اس��ت. حجم كل معامالت اين بازار نيز با كاهش��ي 
۳۶.۱۸ درص��دي از ۴۶ هزار و ۳۲۸ ميليون س��هم 

تا ۲۹ هزار و ۵۶۵ ميليون سهم كاهش يافته است.

   تغيير آمارها در بازار بدهي
درحالي كه بازار اول س��هام، بازار دوم سهام، بازار مشتقه و 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در هفته جاري 
روندي نزولي داش��تند بازار بدهي توانست در اين هفته 
روندي صعودي داشته باشد به طوري كه ارزش معامالت 
دربازار اول سهام با ۰.۳۹ درصد افزايش از ۱۰۵ هزار و ۸۵۹ 
ميليارد ريال به ۱۰۶ هزار و ۲۶۹ ميليارد ريال۹ رس��يد. 
ارزش معامالت در بازار دوم سهام با ۴۴.۲۰ درصد كاهش 
از ۱۱۸ هزار و ۱۴۸ ميليارد ريال به ۶۵ هزار و ۹۲۴ ميليارد 
ريال رسيد. اين در حالي است كه ارزش معامالت در بازار 
بدهي توانست از ۲ هزار و ۴۳۶ ميليارد ريال در هفته گذشته 
به ۳۰ هزار و ۴۱۶ ميليارد ريالز در هفته جاري برسد. ارزش 
معامالت در بازار مشتقه و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله به ترتيب ۶۰.۴۴ و ۲۳.۱۵ درصد كاهش يافته است 
و از ۳۹۳ ميليارد ريال در بازار مشتقه به ۱۵۶ ميليارد ريال 
و از ۱۰۴ هزار و ۵۲۷ ميليارد ريال در صندوق ها به ۸۰ هزار 

و ۳۳۰ ميليارد ريال در هفته جاري رسيد.

    عقب نشيني دوباره شاخص ها
شاخص كل بورس و شاخص كل با معيار هم وزن در هفته 
جاري دوباره عقب نشستند به طوري كه شاخص كل بورس 

با ۳.۱۴ درصد كاهش از يك ميليون و ۴۵۶ هزار واحد در 
هفته گذش��ته به يك ميليون و ۴۱۰ هزار واحد در هفته 
جاري رسيد. شاخص كل با معيار هم وزن هم با ۱.۱۶ درصد 
كاهش از ۳۹۱ هزار و ۲۸۴ واحد در هفته گذشته به ۳۸۶ 

هزار و ۷۵۷ واحد در هفته جاري رسيد.



گروه راه و شهرسازي|
بر اساس تصويب نامه هيات وزيران، ارايه گواهينامه 
پايان كار ساختمان هاي جديد از ابتداي سال 1402 
منوط به رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان 
اس��ت. اگرچه به گفته كارشناسان، رعايت مبحث 
19 مقررات ملي ساختمان شامل عايق كاري اجزاي 
مختلف س��اختمان منجر به افزاي��ش 5 درصدي 
هزينه هاي ساخت و ساز مي شود، اما به ميزان 40 

درصد، مصرف انرژي را كاهش مي دهد. 
به گزارش »تعادل«، از آنجا كه فرايند ساخت و ساز 
حدود يك و نيم تا دو س��ال طول مي كش��د، هيات 
وزيران زمان الزم االجرا ش��دن مصوب��ه خود را از 
ابتداي سال 1402 – حدود 16 ماه ديگر- قرار داده 
است تا كليه ساختمان هاي در دست ساخت كمتر 
از 30 درصد پيش��رفت و همچنين ساختمان هايي 
كه از اين پس، عمليات احداث آنها كليد مي خورد، 
مش��مول اين مصوبه ش��وند. به اي��ن ترتيب، كليه 
واحدهاي مس��كوني كه در زمره طرح س��اخت 4 
ميليون مس��كن در 4 س��ال خواهند شد، مشمول 
رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان خواهند 
بود و به ط��ور اتوماتيك از همين االن به هزينه هاي 

آنها، نيم درصد اضافه خواهد شد. 
آنگونه كه فارس گزارش كرده است، در روز 19 آبان 
ماه سال 1400 هيات وزيران به پيشنهاد مشترك 
وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور نفت، نيرو و 
سازمان برنامه و بودجه كشور، به استناد اصل 138 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ضوابط صرفه جويي 

انرژي در ساختمان را تصويب كردند.
بر مبناي جزئيات ارايه ش��ده در اين تصويب نامه، 
ارايه گواهينامه پايان كار س��اختمان هاي جديد از 
ابتداي س��ال 1402 منوط به رعاي��ت مبحث 19 

مقررات ملي ساختمان است. 
ب��ه عبارت ديگر، اگر در فرآيند س��اخت واحدهاي 
مسكوني ضوابط مرتبط با مبحث 19 مقررات ملي 
ساختمان با نام صرفه جويي در مصرف انرژي رعايت 
نشود، گواهينامه پايان كار واحدهاي مسكوني صادر 

نخواهد شد.

    مبحث 19 مقررات ملي ساختمان 
چه مي گويد؟

بر اس��اس جزئيات من��درج در مبحث 19 مقررات 
ملي س��اختمان، رعايت مواردي شامل عايق كاري 
ديواره��اي خارجي س��اختمان نظي��ر عايق كاري 
ديوارهايي ك��ه با محيط بيرون ي��ا فضاهايي كه از 
نظر دمايي كنترل نمي ش��وند، نص��ب پنجره هاي 
دوجداره با قاب هاي فل��زي ترمال بريك، چوبي يا 
PVC استاندارد، عايق كاري كانال هاي هوا رساني 
به همراه عايق كاري لوله هاي تاسيسات و سيستم 
تولي��د آب گرم، نصب سيس��تم هاي كنترل كننده 
موضعي نظي��ر ش��يرهاي ترموس��تاتيك بر روي 
رادياتوره��ا و نصب سيس��تم هاي كنترل مركزي 
هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گيري دماي هواي 

محيط در ساختمان ها الزامي است.
هيئت وزيران در حالي ب��ار ديگر بر اجراي مبحث 
19 مقررات ملي ساختمان در واحدهاي مسكوني 
كش��ور تاكيد كرد كه پيش از اين در س��ال 1384 

وزارت مسكن و شهرسازي نيز به عنوان ناظر عالي 
در زمينه ساخت وساز مكلف شد، درصورت مشاهده 
هرگونه تخلف از اجراي مبح��ث 19 مقررات ملي 
ساختمان، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان 
و سازمان نظام مهندسي س��اختمان استان اعالم 
كرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در 

صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري كند.

    مقررات مهمي كه ناديده گرفته مي شد
بر اين مبنا در طول 16 س��ال گذشته متاسفانه هيچ 
توجهي به اين مساله نشده و تقريبا مبحث 19 مقررات 
ملي س��اختمان به قانوني كامال فرمايش��ي تبديل 
شده است. در همين راس��تا، مدير پروژه ملي پروژه 
بهينه س��ازي انرژي و محيط زيست در ساختمان با 
اش��اره به اين نكته كه در ايران مصرف انرژي بسيار 
باال است، گفته بود: »شاخص هاي مصرف انرژي در 
ساختمان نسبت به استاندارد جهاني حدود 2.5 تا 3 
برابر بيشتر است. البته اين شاخص مصرف انرژي در 
كشور ما نسبت به كشورهاي اروپايي شايد به 5 برابر 

و بيشتر هم برسد.«

    رشد نجومي مصرف گاز در ايران
بر اس��اس آماره��اي ارايه ش��ده از س��وي آژانس 
بين الملل��ي انرژي، ميزان مص��رف گاز ايران طبق 
آمار هاي جهاني با مجموع 9 كشور روماني، كويت، 
لهستان، تايوان، عمان، قطر، بنگالدش، بالروس و 
تركمنس��تان برابري مي كند. عالوه بر اين شاخص 
رشد مصرف گاز در كش��ور 10 برابر اياالت متحده 
امريكا، 11 برابر روسيه و 4 برابر ژاپن است.به عبارت 
ديگر، ميزان مصرف گاز خانگي در كش��ور با سرعت 
قابل توجهي رو به افزايش است و بخش عمده اي از اين 

نعمت خدادادي به دليل رعايت نكردن استاندارهاي 
موجود در واحدهاي مسكوني تلف مي شود.

   كاهش 40  درصدي مصرف انرژي 
بخ��ش قابل توجه��ي از مس��اله اتالف ان��رژي در 
واحدهاي مسكوني مرتبط با رعايت نكردن مبحث 
19 مقررات ملي س��اختمان اس��ت، جاي��ي كه با 
اجراي اين قانون در قالب اقدامات اجرايي ش��امل 
عايق كاري سيستم تاسيسات و لوله ها، عايق كاري 
ج��داره خارجي س��اختمان و نص��ب پنجره هاي 
دوج��داره اس��تاندارد در س��اختمان هزينه هاي 
ساخت كمتر از 5  درصد افزايش مي يابد اما از طرف 
ديگر زمينه كاه��ش 40 درصدي مصرف انرژي در 
واحدهاي مسكوني را به وجود آورد. در همين رابطه، 
محمد حميدزاده، كارشناس حوزه مسكن با اشاره 
به اس��تانداردهاي موجود در كش��ور براي كاهش 
اتالف انرژي گفت: »در حال حاضر مبحث 19 تنها 
اس��تانداردي است كه س��ازندگان هيچ توجهي به 
آن ندارند، از س��وي ديگر موارد مربوط به برچسب 
انرژي ساختمان نيز داراي اس��تاندار بوده اما هيچ 
كدام از آنها اجرايي نش��ده اس��ت.« اين كارشناس 
حوزه مس��كن با انتقاد از عملكرد از دس��تگاه هاي 
دولت��ي گف��ت: »چگونه مي ش��ود از م��ردم توقع 
صرفه جويي داش��ت در حالي كه تدوين و اجرايي 
كردن اس��تانداردهاي مرتبط با اتالف انرژي امري 
مغفول در دستگاه هاي دولتي است.« حميدزاده با 
اشاره به مصرف بيش از اندازه انرژي در كشور گفت: 
»تا پيش از تصويب نامه هيات وزيران، هيچ سازوكار 
قانوني موثري براي كاهش اتالف انرژي ساختمان 
وجود ندارد و همين امر زمينه رشد نجومي مصرف 

بخش خانگي را به وجود آورده است.«

    ضرر 66  هزار ميليارد توماني 
تنها در حوزه برق بر اساس آمارنامه صنعت آب و برق 
منتشر شده از سوي وزارت نيرو تا پايان شهريورماه، 
34.7 درصد از انرژي برق عرضه ش��ده در كش��ور 
معادل 55 هزار و 690 ميليون كيلووات ساعت برق 
به بخش خانگي رفته است. در شرايطي كه مقررات 
مبحث 19 مقررات ملي ساختمان اجباري شده بود، 
اين آمار تا 60 درصد قابليت كاهش داشت. اين يعني 
تنها با اصالح اين س��ازوكار معادل 22 هزار و 276 
ميليون كيلووات س��اعت انرژي برق در واحدهاي 

مسكوني صرفه جويي مي شد.
با توجه به اينكه توليد هر 3.9 كيلووات ساعت برق 
در نيروگاه هاي كشور با راندمان 39 درصد به 1 متر 
مكعب گاز طبيعي نياز دارد، صرفه جويي 22 هزار و 
276 ميليون كيلووات ساعت انرژي زمينه كاهش 
5 هزار 711 ميليون متر مكع��ب گاز طبيعي در 6 
ماه اول سال 1400 را مهيا مي كرد. اين ميزان گاز با 
نرخ ميانگين فروش گاز طبيعي به پتروشيمي برابر 
12 س��نت براي هر متر مكعب، زمينه صرفه جويي 
2 ميليارد و 673 ميليون دالر را براي صنعت انرژي 
كشور فراهم مي كرد. با در نظر گرفتن نرخ 25 هزار 
تومان ب��راي هر دالر، ميزان ريالي اين صرفه جويي 
به بيش از 668 هزار ميليارد ريال مي رسد. طبيعتا 
دس��تور هيات وزيران مبني بر اعطاي پايان كار به 
واحدهاي مس��كوني منوط ب��ه رعايت مبحث19 
مقررات ملي س��اختمان مي تواند، فصل نويني در 
كاهش مصرف انرژي در واحدهاي مس��كوني را به 
وجود آورد. در شرايطي كه اين قانون جديد با نظام 
تعرفه گ��ذاري پلكاني موثر همراه ش��ود، مي تواند 
به صرفه جويي قابل توج��ه و اصالح الگوي مصرف 

انرژي به خصوص در بخش خانگي اميدوار بود.

در شهر

ادامه از صفحه اول

ايرانشهر
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كارگران  زير تيغ فقر
 آنها نمي شود، ضروري است. اين نخستين اصالح 
ضروري است كه مجلس بايد به آن بپردازند، توجه به 
افرادي كه هيچ قانون حمايتي در خصوص آنها وجود 
ندارد. بر اساس برآوردها بيش از 2 ميليون نفر نيروي 
كار در ادارات و سازمان هاي دولتي و انتظامي وجود 
دارند و نه قانون خدمات مديريت كش��ور، نه ساير 
قوانين خ��اص از آنها حمايت مي كند، ضمن اينكه 

قانون كار نيز از آنها حمايتي نمي كند. 
دوم( بحث استانداردسازي تشكل هاي كارگري است. 
در ش��رايطي كه دولت امكان حمايت از كارگران را 
ندارد، در ش��رايطي كه كارگران مشكالت فراواني 
دارند و نيازمند پيگيري مطالبات خود هس��نتند، 
وجود تشكل هاي استاندارد از جنس سنديكاهاي 
كش��ورهاي توس��عه يافته كارگري ضروري است. 
فصل شش��م قانون كار نيازمند اصالحات ضروري 
اس��ت. در ماده 131 قانون كار، انجمن هاي صنفي 
مستند به اصل 26 قانون اساسي به درستي به عنوان 
تشكل هاي رسمي تعريف مي ش��وند. متاسفانه در 
تبصره هاي ماده 131، بحث شوراهاي اسالمي مورد 
توجه قرار گرفته است. چون قبل از تصويب قانون كار 
هم قانون شوراهاي اسالمي كار تصويب شده بود اين 
شوراها را به عنوان نهادهاي كارگري تحمل كرده اند. 
معلوم نيست چرا دولت و مجلس چنين تحميلي را 
به كارگران روا داشته اند چرا كه شوراهاي اسالمي كار 
هيچ تناسبي با نهادهاي كارگري استاندارد ندارند. اگر 
قرار است قانون كار به همين شكل اجرا شوند، بهتر 
است دولت اجازه بدهد، انجمن هاي صنفي كارگري 
جايگزين تشكل كارگري فعلي شوند و فضاي الزم نيز 
در اختيار آنها قرار داده شوند. به هر حال قانون نيازمند 
اصالح است و بايد تشكل هاي كارگري استاندارد و 

دموكراتيك فضاي الزم براي رشد را داشته باشند.
سوم( مساله مهم بعدي، مباحث مرتبط با اقتصاد و 
معيشت كارگران است. تورم افسارگسيخته مستمر 
دامن كارگران را گرفته و كمر آنان را شكسته است. 
از سال 97 نيز اين روند تشديد شده و كارگران براي 
تامين نيازهاي اساسي خود نيز مشكل دارند. دليل 
اين امر آن اس��ت كه كارگران دس��تمزد مناسبي 
ندارند. نحوه تعيين دستمزد در شوراهاي كار تحت 
لواي سه جانبه گرايي و ماده 41 قانون كار، كارگران 
را با مشكالت معيشتي روبه رو مي سازد و دستمزدي 
ناكارآمد را براي كارگ��ران تعيين مي كنند. هم در 
خصوص مولفه نخس��ت كه نرخ تورمي رس��مي و 
هم مولفه دوم كه سبد معيشتي را تعيين مي كند، 
ابهام��ات فراواني وج��ود دارد. در تعيين نرخ تورم، 
اعدادي مطرح مي شود كه نسبي با واقعيات موجود 
در جامعه ندارد. از سوي ديگر در بحث سبد معيشتي 
نيز ش��فافيت الزم وجود ندارد. در اصالحاتي كه در 
قانون كار بايد صورت بگيرد بايد خط فقر به عنوان 
كانون تصميم سازي ها تعيين شود. بايد خط فقر وارد 
مقوالت تعيين دستمزد شود و قانون بر اين اساس 
اصالح ش��ود. طي ماه هاي اخير طرحي در مجلس 
پيرامون مسائل معيشتي كارگران در حال پيگيري 
اس��ت كه نماينده تبصره اي را در قالب يك طرح به 
ماده 41 اضافه مي كنند كه معيشت كارگران را دچار 
آسيب هاي فراواني مي سازد. در واقع نمايندگان به 
دنبال آن هس��تند كه حتي همين پرداختي هاي 
اندك به كارگران نيز تحت تاثير تصميم هاي اشتباه 
خود قرار بدهند. مجلس به دنبال تصويب طرحي 
است كه در مناطق روس��تايي، دستمزدها توافقي 
باشد و از حداقل دستمزدها پايين تر شود. اين يك 
بدعت خطرناك است كه مشكالت كشور را بيشتر 
مي كند. فروكاستن حداقل دستمزد براي كارگران 
امري اشتباه است كه عوارض اجتماعي، امنيتي و 
اقتصادي فراواني در جامعه ايجاد مي كند. اميدوارم 
نمايندگان اين تصميم خطرناك را رها كنند. چرا 
كه حداقل هاي دستمزد فعلي حتي براي يك سوم 
نيازهاي اوليه كارگران نيز پاسخگو نيست. متاسفانه 
مجلس به دنبال كم ك��ردن حداقل دريافتي هاي 
كارگران اس��ت. از س��وي ديگر در بح��ث امنيت 
كارگران نيز بايد به گونه اي عمل ش��ود كه ش��اهد 
مهاجرات مستمر كارگران به خارج از كشور نباشيم. 
متاسفانه در شرايط فعلي كارگران كشور از امنيت 
شغلي برخوردار نيستند وبه اين دليل است كه شاهد 
مهاجرات نيروي كار كشور به خارج و ايجاد خألهاي 
فراواني در اين زمينه هس��تيم. اين موضوع نيز بايد 
مورد توجه قرار بگيرد تا كارفرما نتواند بعد از دو الي 

سه ماه عذر نيروي كار خود را بخواهد.

تذكر ترافيكي دادگستري
 به شهرداري تهران

علي ديزجي، معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع 
جرم دادگس��تري كل اس��تان تهران بر لزوم رعايت 
س��قف محدوديت روزان��ه در صدور مج��وز ورود به 
محدوده طرح ترافيك از سوي شهرداري تهران تاكيد 
كرد. به گزارش مهر، ديزجي در نشس��ت تخصصي با 
دستگاه هاي ذيربط با موضوع كنترل و كاهش آلودگي 
هوا گفت: در س��ال هاي اخير آلودگي هوا از معضالت 
كالنشهر تهران بوده، همچنين مهاجرت بي رويه به 
شهر تهران و شهرهاي حاشيه آن، بارگذاري جمعيت، 
افزايش وسايل نقليه و جغرافياي خاص تهران منجر 
به كاهش كيفيت هواي تهران در فصول سرد سال و 
وارونگي دما مي شود. معاون اجتماعي و پيشگيري از 
وقوع جرم دادگستري كل استان تهران گفت: با توجه 
به اينكه موضوع ترافيك يكي از داليل اصلي آلودگي 
هواي شهر تهران است، الزم است شهرداري تهران 
با حساسيت بيشتر نس��بت به قبل و دقت و كنترل 
مستمر نسبت به صدور مجوز ورود به طرح ترافيك 
اقدام كند. به نحوي كه س��قف محدوديت روزانه در 

صدور مجوز مربوطه رعايت شود.

نقش دولت در نزول بورس
 مذاكرات منتشر و باعث بروز نوسان در بازارهاي كشور 
مي شود. مجموعه اين عوامل باعث بروز نوسان در بازار 
ارز و متعاقب آن در بازار بورس )و ساير بازارها( مي شود. 
پس از شهريورماه هرچند نرخ ارز در داالن صعودي قرار 
گرفته اما با توجه به اينكه اين موضوع با نوسانات فراواني 
روبه رو بوده اس��ت، بازار بورس را در وضعيت بي ثباتي 
قرار داده اس��ت. اخباري در خصوص آزادسازي منابع 
ارز يا اينكه ايران به مذاكرات باز مي گردد )يا نمي گردد( 
و امريكا به مذاكرات باز مي گردد )يا نمي گردد( در نرخ 
ارز اثرگذار بوده و باعث افزايش ريس��ك در بازار بورس 
شده است. مساله بعدي بحث نرخ بهره است. از ابتداي 
سال تا شهريورماه روند نزولي را در نرخ بهره بين بانكي 
داشتيم تا اينكه در شهريورماه اين نرخ به زير 18درصد 
نيز رسيد، اما اين روند از شهريورماه تغيير كرد و به حدود 
21 درصد رسيد. اين افزايش، سيگنالي را در خصوص 
افزايش بازدهي اوراق با درآمد ثابت ارسال كرد و باعث 
افت قيمت در برخي سهام شد. مساله بعدي بحث ابهام 
در سياست گذاري و تصميم گيري ها است. كما اينكه در 
ماه هاي اخير يك چنين نابساماني هايي در حوزه هاي 
مختلف مشاهده شد. در بحث حذف ارز 4200 توماني 
و علي رغم وعده هايي كه در خصوص حذف اين نوع ارز 
داده شده، هنوز تصميمي در اين زمينه اخذ نشده است. 
در حوزه قيمت گذاري خودرو هم شاهد اين بوديم كه 
علي رغم اينكه اخبار حاكي از آزادسازي قيمت خودرو 
بود، ناگهان يك شبه با بخشنامه هاي دستوري دولت 
اين روند متوقف شد. در ساير حوزه ها نيز اين روند قابل 
مشاهده است و باعث بروز مشكالت عديده اي در بورس 
شد. از اين دست تصميمات در حوزه هاي مختلف قابل 
رديابي است. اين فاكتورها مهم ترين فاكتورهايي است 
كه از ش��هريورماه، بازار را با مش��كالت عديده اي روبه 
روساخته است. عامل مهم ديگر، ركود نسبي است كه 
در بازارهاي مختلف شكل گرفته است. به اين دليل كه 
نقدينگي در اين بازارها كم شده، حجم معامالت كاهش 
پيدا كرده است. خصوصيت بازار سرمايه اين است كه در 
زمان كاهش نقدينگي، سرمايه گذاران آماده نقد كردن 
س��هام خود هس��تند. در كنار همه اين گزاره ها، نكته 
ديگري نيز مطرح است و آن هم مرتبط به بحث كسري 
بودجه اس��ت. وزير اقتصاد اعالم كرده در شهريورماه و 
مهرماه استقراضي از بانك مركزي صورت نگرفته است. 
بنابراين دولت از طريق انتش��ار اوراق نقدينگي مورد 
نياز خود را تامين ك��رده و در ادامه نيز تامين مي كند.

در خصوص اينكه انتش��ار اوراق چه تاثيري در بورس 
دارد، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. برخي با استناد 
به تئوري هاي مطرح شده در كتب مالي تاكيد دارند كه 
بازار سهام و بازار اوراق 2بازار مجزا هستند، بنابراين انتشار 
اوراق اثري در بازار سهام ندارد. اما بايد توجه داشت كه 
مبناي اين تئوري ها، بازار هاي بورس بزرگ دنياست و 
ارتباطي با اندازه )و حجم گردش مالي( بورس ايران پيدا 
نمي كند.به عنوان مثال نهادهاي حاضر در بورس مثل 
صندوق هاي بازنشستگي و...با سياست هاي مشخص 
وارد سرمايه گذاري مي شوند. يعني هر شركت و ساختار 
اقتصادي در بورس هاي بزرگ دنيا، مشخص مي كند كه 
چه حجمي از سرمايه خود را صرف اوراق و...مي كند و 
چه حجمي را صرف ساير گزاره ها. از سوي ديگر در هيچ 
جاي دنيا، نهادهاي اثرگذار در بازار، تا اين اندازه به دولت 
وابسته نيس��تند. بنابراين نمي توان پذيرفت كه بازار 
سرمايه و بازار اوراق مجزا هستند و ارتباطي با يكديگر 
ندارند. مس��اله بعدي سياست هاي دستوري است كه 
مش��كالت عديده اي را ايجاد مي كند. در ايران زماني 
كه دولت اوراق منتشر مي كند، شركتي هاي مختلف 
و بانك ها ناچار به خريد اوراق هستند. اين شركت ها و 
ساختارهاي اقتصادي براي خريد اوراق ناچار به فروش 
سهام خود هستند. ديدگاه بعدي آن است كه بازار سرمايه 
از انتشار اوراق تاثير مي پذيرد. در اين مورد خاص، شواهد 
سال هاي قبل حاكي از آن است كه يك چنين گزاره اي 
مبتني بر واقعيت است. در سال هاي قبل همواره انتشار 
اوراق بر عرضه سهام تاثير داشته است.پس ديدگاه دوم 

قابل قبول است و شواهد حاكي از صحت آن است.

كاهش كيفيت هواي 
كالنشهرها در امروز و فردا

سازمان هواشناسي پيش بيني كرد در روزهاي شنبه 
و يكشنبه با توجه به پايداري جو و سكون نسبي هوا، 
در ش��هرهاي صنعتي و پرجمعيت همچنين نيمه 
شمالي كشور شاهد افزايش غلظت آالينده هاي جوي 
و كاهش كيفيت هوا باشيم. به گزارش ايرنا، امروز در 
استان هاي اسالم، لرستان، شمال شرق خوزستان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، 
غرب فارس و جنوب اصفهان، رگبارهاي پراكنده رخ 
مي دهد. همچنين در روز يكش��نبه با ورود سامانه 
بارش��ي از جنوب غرب به كش��ور، در استان هاي 
جنوب غرب، غرب، ش��مال فارس، شمال بوشهر و 
غرب اصفهان بارش ها آغاز خواهد شد. روز دوشنبه 
گستره فعاليت اين سامانه به شمال غرب، دامنه هاي 
جنوبي البرز در اس��تان هاي قزوين، البرز و تهران 
كشيده شده و به  تدريج به مناطقي از شرق و شمال 
شرق به صورت بارش پراكنده مي رسد. بر اساس اين 
گزارش، روز دوشنبه بارش ها در جنوب غرب و غرب 
كشور تقويت شده و نيمه غربي كشور شاهد بارش 
خواهد بود، همچنين بر دامنه ها و ارتفاعات البرز و 
غرب سواحل خزر نيز تاثيرگذار خواهد بود و در اين 
مناطق شاهد نزوالت جوي خواهيم بود. با اين حال 
در مناطق س��رد و مرتفع، بارش ها به صورت برف 
و براي جنوب كش��ور همراه با رعد و برق خواهد 
بود. اين سامانه روز سه شنبه در مناطقي از شمال 
ش��رق و شرق كشور موجب بارش پراكنده شده و 
در همين روز از مرزهاي شرقي كشور خارج خواهد 
شد. بر اساس گزارش سازمان هواشناسي، تهران در 

روز دوشنبه شاهد بارش باران خواهد بود.

رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان مبني بر كنترل مصرف انرژي الزامي شد

مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري: 

شرط جديد صدور پايان كار ساختمان 

خودروسازان ترانزيت بين المللي را به گروگان گرفته اند

بازنگري در طرح تفصيلي ده ونك؛ تهديد يا فرصت؟

جواد هدايت��ي، مدي��ركل دفتر ترانزيت س��ازمان 
راهداري با بيان اينكه صنعت خودروسازي ترانزيت 
بين المللي را به گروگان گرفته است، گفت: بايد بين 
واردات بن��ز و ب��ي ام وي براي 4 تا پول��دار و واردات 

كاميون براي تامين كاالي اساسي فرق باشد.
هدايتي در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به اينكه ايران 
داراي مزيت هاي خدادي در بخش ترانزيت بين المللي 
است، اظهار كرد: متاسفانه اين مزيت به دليل صنعت 
خودروسازي گروگان گرفته شده است. در زمان حاضر 
ما با ناوگان فرسوده با كاميون هاي ترك رقابت داريم كه 

نه تنها منطقه بلكه اروپا را نيز قبضه كرده اند.
وي با طرح اين پرسش كه يك راننده ترك چگونه يك 
كاميون را خريداري مي كند، افزود: در ايران قيمت يك 
كاميون حدود 7 ميليارد تومان است يعني حدود 250 

هزار دالر. همين كاميون آن طرف با فناوري به مراتب 
باالتر 100 تا 120 هزار دالر قيمت دارد، در واقع نصف 

قيمت كاميون براي يك راننده ايراني.
وي با بيان اينكه راننده ترك 10 تا 15 درصد از قيمت 
كاميون را نقدي پرداخت مي كند و مابقي را قسطي 
مي دهد، تصريح كرد: با اين وضعيت آيا چيزي براي 
رقابت با رانندگان كش��ورهاي ديگر از جمله تركيه 
مي ماند؟ اين در حالي است كه ناوگان كاميون ما به 
عنوان پيش ق��راول مباحث اقتصادي در حوزه نفوذ 
به اروپا دارد از دست مي روند. مديركل دفتر ترانزيت 
س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با تاكيد بر 
اينكه براي ما خيلي مهم است كه ناوگان بين المللي 
در منطقه اروپا، روسيه، قفقاز، آسياي ميانه و... نفوذ 
داشته باش��ند، اضافه كرد: الزمه اين كار در اختيار 

داش��تن ناوگان به روز كاميون اس��ت. وقتي در اين 
مناطق فعال باشيم، ارز وارد كشور مي شود. در واقع 
يك نوع صدور خدمات به شمار مي رود كه دايره نفوذ 
ما را در منطقه گس��ترش مي دهد. هدايتي در عين 
حال گفت: اما اين را محدود مي كنيم و با روش هاي 
موجود آن را غيراقتصادي كرده ايم، . متاسفانه با واژه 
حمايت از توليد داخل اي��ن كار را انجام داده ايم در 
حالي كه اصال كاميون توليد داخل نداريم. زماني كه 
تحريم نبوديم، صنعت داخلي كاميون هاي وارداتي 
را مي آوردند آن را رنگ مي كردند، پالك مي كردند و 

با قيمت چند برابري به مردم مي فروختند.
وي تاكيد كرد: با اين تفاسير بايد فرق يك ماشين 
بنز، بي ام و پورش��ه كه استفاده شخصي 4 تا پولدار 
مي شود با كاميوني كه مشكل تامين كاالي اساسي 

مردم را حل مي كند، بدانيم. وي در پاس��خ به اينكه 
واردات كاميون صفر كيلومتر ممنوع اس��ت، اظهار 
كرد: بله. واردات كاميون هاي با عمر س��ه سال آزاد 
اس��ت اما آن هم هزار مصيبت دارد. انجام مي شود 

اما با مكافات فراوان.
وي با بيان اينكه تعداد ناوگان كاميون كشور 360 
هزار دستگاه است كه تا امروز حدود 4 هزار كاميون 
3 س��ال ساخت وارد كشور ش��ده است در پاسخ به 
دلي��ل كندي واردات خودروهاي س��نگين، افزود: 
خودرو در اين مملكت اس��ير مافيا شده است. ما با 
چند خودروساز داخلي براي توليد كاميون قرارداد 
امضا كرديم، اما هنوز نتوانسته اند يك خودرو را هم 
تحويل بدهند. در واقع صنعت خودروسازي ترانزيت 

بين المللي را به گروگان گرفته است.

عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران با اشاره به مشكالت 
ساكنان ده ونك گفت: با توجه به مشكالتي كه در اين 
محدوده وجود دارد قرار شد بازبيني در ارتباط با طرح 
تفصيلي ده ونك انجام شود و اميدواريم اين محدوده 

در آينده نزديك از حالت فريز در آيد.
به گزارش »تعادل«، ده ونك يكي از 13 روس��تا محله 
واق��ع در پايتخ��ت اس��ت. 13 محله اي ك��ه به دليل 
ويژگي ه��اي خاص خود مش��مول مق��ررات خاص 
ش��ده اند و از همين رو، ساخت و ساز در اين محالت با 
محدوديت هايي از جمله محدوديت ارتفاع و برج سازي 
مواجه اس��ت، از سوي ديگر، واحدهاي مسكوني واقع 
در اين محله ها به دليل وج��ود ويژگي ها جغرافيايي 
و تاريخي منحصر به فرد خود مس��تعد كاربري هاي 
گردش��گري و درآمدزايي هس��تند. از همي��ن رو، در 
صورت مساعدت شهرداري ها، مالكان واحدهاي اغلب 
 وياليي مستقر در اين روستا محله ها مي توانند به جاي 

بهره مندي از برج س��ازي و عوايد آن، طرح هاي پول 
سازي ديگري براي واحدهاي قديمي و تاريخي خود 
ارايه كنند. جماران، حص��ارك )منطقه يك(، دركه، 
اوين، باغ فيض، تجريش، چي��ذر، حصارك )منطقه 
پنج(، حكمت، دربند، فرحزاد، كن، گالبدره و مرادآباد 
روستامحله هاي تهران هستند. در چنين شرايطي است 
كه اظهارات شهردار تهران مبني بر لزوم بازبيني طرح 
تفصيلي ده ونك و خروج امالك آن از انجماد اين سئوال 
را ايجاد مي كنند كه آيا اين بازبيني منجر به تهديد عليه 
بافت خاص ده ونك خواهد ش��د يا اينكه شرايط براي 
تبديل اين منطقه به منطقه اي گردشگر پذير هموار 
خواهد شد. در صورتي كه شهرداري تهران به دنبال، 
صدور مجوز ساخت و ساز در ده ونك را بدهد، بي گمان، 
در كوتاه مدت، ده ونك نيز مانند ساير محله هاي تهران 

دچار تغيير هويت و ماهيت خواهد شد.
به گزارش تس��نيم، زاكاني در پايان بازديد خود از 

منطق��ه 3 در جمع خبرنگاران، اظه��ار كرد: صبح 
امروز بازديدهايي را از پروژه ها در حوزه هاي مختلف 
در منطق��ه 3 داش��تيم. وي تصريح ك��رد: از هفته 
گذشته جلسات مس��تمري در ارتباط با پروژه هاي 
منطقه 3 برگزار و در اين زمينه از نظرات كارشناسان 
استفاده شد و در ادامه نيز در جلسه امروز مصوبات 

خوبي به تصويب رسيد.
شهردار تهران ادامه داد: همچنين امروز جلسه اي 
را با برخي از نخبگان منطقه داشتيم و از نظرات آنها 
استفاده شد. در ادامه نيز بازديدي را از شيرخوارگاه 
آمنه و كودكان و ش��يرخواراني كه در اين مجموعه 

نگهداري مي شوند صورت گرفت.
زاكاني با تاكيد بر اتمام برخي از پروژه ها در منطقه 3 
خاطرنشان كرد: در اين زمينه پروژه ها مورد نظر بررسي 
و كار كارشناسي قرار گرفته است. همچنين تصميمات 
جدي در ارتباط با ده ونك و بازبيني طرح تفصيلي اين 

محدوده انجام گرفت. وي ادامه داد: با توجه به مشكالت 
انس��دادي ده ونك قرار شد اين موضوع از طريق ثبت 
پيگيري ش��ود تا راه حلي براي اين مح��دوده در نظر 
گرفته شود و با توجه به اينكه بخشي از اين مساله به 
وقف برمي گردد و شهرداري مسووليتي ندارد. بر همين 
اساس قرار شد اين مشكل از طريق كارگروهي پيگيري 

و به آن رسيدگي و نتيجه آن اعالم شود.
شهردار تهران اظهار اميدواري كرد با تدابيري كه در 
آينده پيش بيني مي شود ده ونك از فريز كردن درآيد 

و مشكالت ساكنان اين منطقه مرتفع شود.
شهردار تهران همچنين در رابطه با پاركينگ مجاور 
پارك ملت تصريح كرد: اي��ن پروژه در حال حاضر 
نيمه كاره و رها ش��ده است و قرار شد ظرف يك ماه 
اين موضوع رسيدگي و فرآيند عملياتي آن مجددا 
اجرا ش��ود. وي همچنين از اتم��ام و بهره برداري از 

برخي از پروژه هاي منطقه تا دهه فجر خبر داد.



پس از نهايي شدن طرح قانوني مرتبط با دريافت ماليات از 
كسب وكارهاي فعال در حوزه ارز ديجيتال، قيمت بيت كوين 
و س��اير ارزها به سطوح پايين تر س��قوط كرد. كارشناسان 
معتقدن��د اصالح هاي اين چنيني در جري��ان چرخه هاي 
صعودي طبيعي اس��ت و اگر قيمت ها در ادامه از س��طوح 
فعلي پايين تر نرود، مي توان براي هفته هاي آينده منتظر 
ازسرگيري روند صعودي بود. بازار ارز ديجيتال در روزهاي 
گذش��ته و تحت تأثير نهايي شدن قانون س��رمايه گذاري 
زيرساختي در امريكا، عمدتاً نزولي بود. اين قانون بحث برانگيز 
شامل بند هايي است كه كسب وكارهاي فعال در حوزه ارز 
ديجيتال را ملزم به ارايه گزارش هاي مالياتي مي كند. اين 
طرح قانوني تمام كسب وكارهايي را كه به عنوان »كارگزار 
ارز ديجيتال« شناخته شده اند، ملزم مي كند تراكنش هايي 
را كه در آنها دخيل بوده اند با همان كد مالياتي فعلي گزارش 
كنند. طرفداران صنع��ت ارز ديجيتال پيش تر ابزار نگراني 
كرده بودند كه تعريف كارگزار ارز ديجيتال در اين طرح بسيار 
گسترده است و ماينرها و برخي ديگر از كسب وكارهايي را 
كه عماًل نقشي در تسهيل تراكنش ها ندارند، درگير مسائل 
مالياتي مي كند. ِهيدن هيوز، مديرعامل پلتفرم آلفا ايمپكت در 
خبرنامه روز سه شنبه خود نوشت: »اخيراً شاهد امضاشدن 
اليحه قانوني سرمايه گذاري زيرساختي امريكا بوديم. اين 
اتفاق باعث شد معامله گراني كه نگران قانون گذاري و مسائل 
مالياتي مربوط به ارزهاي ديجيتال هستند، اقدام به فروش 
كنند. نيكالس كاولي تحليل گر ديلي اف ايكس، گفته است: 
»افزايش فشار فروش در بازار بيت كوين قيمت را به سطحي 
رسانده اس��ت كه آخرين بار ۱۰ روز پيش شاهد آن بوديم. 
سقوطي سخت و سريع كه بيشتر شبيه به يك اصالح روند 
صعودي چندماهه قيمت اس��ت.« كاولي مي گويد اگر در 
ادامه سطوح حمايت فعلي حفظ شوند، انتظار دارد قيمت 

در هفته هاي پيش رو به اوج هاي تاريخي جديدي برسد.

احساسطمعدربازارفروكشميكند
شاخص ترس و طمع بيت كوين كه در ماه سپتامبر )شهريور( 
به اوج خود رسيده بود، به تدريج در حال پايين آمدن است. 
اين يعني خوش بيني ش��ديدي كه ميان س��رمايه گذاران 
وجود داشت، به مرور كم رنگ  تر مي شود. شركت تحقيقاتي 
آركان ريس��رچ، در گزارش خود نوش��ت: »پس از س��قوط 
قيمت بيت كوين، شاخص ترس و طمع هم احتمااًل ريزش 
قابل توجهي را تجربه خواهد كرد. اما اين اتفاق در بازارهاي 
صعودي طبيعي اس��ت و لزومًا به معني پايان اين نمايش 
نخواهد بود.« سقوط قيمت بيت كوين حجم نوسانات روزانه 
را هم بيشتر از قبل كرده است كه نشان مي دهد خريداران و 
فروشندگان هر دو درباره مسير پيش روي قيمت ترديد دارند. 
قيمت بيت كوين در طول هفت روز گذشته در محدوده بين 
۶۹,۰۰۰ تا ۵۷,۰۰۰ دالر در نوس��ان بوده است. سانتياگو 
اسپينوزا، استراتژيس��ت شركت س��رمايه گذاري ام آربي 
پارتنرز، مي گويد بازار ارز ديجيتال تا حدودي وارد محدوده 
اشباع خريد ش��ده است. اسپينوزا مي گويد ريسك پذيري 
ميان معامله گران ارز ديجيتال تحت تأثير سياست هاي پولي 
كالن و محرك هاي مالي دولت امريكا، تشديد شده است. اين 

يعني ارزهاي ديجيتال فضاي بيشتري براي رشد دارند و بازار 
مي تواند مجدداً به سطوح اشباع خريد برسد. استراتژيست 
ام آربي پارتنرز مي گويد: »معتقدم تا زمان محدودترشدن نرخ 
بهره بانكي در امريكا، روند صعودي مي تواند در اين فضاي پر 

از حدس و گمان ادامه داشته باشد.«

افت۸درصديبيتكوين
۵۰۰ميليوندالرموقعيتالنگراليكوييدكرد

ادامه روند نزولي در بازار ارزهاي ديجيتال سبب شد حجم 
بزرگي از قراردادهاي آتي ليكوييد شود. افت بازار را مي توان 
به كاهش هش��ت درصدي بهاي بيت كوين در ۲۴ ساعت 
گذشته نسبت داد. افت قيمت اين ارز ديجيتال به ليكوييد 
شدن ۵۰۰ ميليون دالر قرارداد آتي النگ )خريد( منجر شده 
اس��ت. با وجود افت قيمت بيت كوين در روزهاي گذشته، 
يك چهارم مديران سرمايه انتظار دارند قيمت بيت كوين در 
عرض ۱۲ ماه از ۷۵ هزار دالر عبور كند. نتايج يك نظرسنجي 
جديد نشان مي دهد كه ۲۵ درصد از مديران صندوق هاي 
سرمايه گذاري معتقدند كه قيمت بيت كوين تا ۱۲ ماه ديگر 
از ۷۵,۰۰۰ دالر عبور خواهد كرد. به گفته اين كارشناسان 
مالي، بيت كوين مي تواند در سال ۲۰۲۲ در مقايسه با ساير 
كالس هاي دارايي بهترين عملكرد را داشته باشد. بر اساس 
نظرسنجي  اي كه بنك آو امريكا انجام داده است، يك چهارم 
مديران صندوق هاي سرمايه گذاري جهان انتظار دارند كه 
قيمت بيت كوين در عرض ۱۲ ماه از ۷۵,۰۰۰ دالر عبور كند. 
۲۰ درصد اين مديران سرمايه تصور مي كنند كه بيت كوين 
تقريبًا بين ۵۰,۰۰۰ ت��ا ۷۵,۰۰۰ دالر ثابت باقي مي ماند. 
۱۹ درصد هم فكر مي كنند قيمت اين ارز ديجيتال كاهش 
مي يابد و به ۲۵,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ دالر مي رس��د. نتايج اين 
نظرسنجي نشان مي دهد كه تعداد موقعيت هاي معامالتي 
خريد )النگ( بيت  كوين، در مقايسه با موقعيت هاي خريد 
 ESG .بيش��تر است »ESG« موجود در بازار س��هام گروه
در واقع ش��كلي از سرمايه گذاري اس��ت كه در آن عالوه بر 
بازدهي مالي، عوامل ديگري مانند تأثيرات زيست محيطي و 
اجتماعي هم در نظر گرفته مي شود؛ يعني تنها شركت هايي 
در دسته ESG قرار مي گيرند كه فعاليت  هايشان در جهت 
حفظ محيط زيست و سالمت جامعه باشد. خريد بيت كوين 
پيش تر در ماه هاي مه )ارديبهش��ت( و ژانويه )دي ۹۹( به 
عنوان پرطرفدارترين موقعيت معامالتي موجود در بازارهاي 
مالي انتخاب شده بود. ۳۷ درصد از شركت كنندگان در اين 
نظرسنجي گفته اند خريد سهام شركت هاي حوزه فناوري 
پرازدحام ترين موقعيت معامالتي موجود در بازار بوده است. 
پس از آن هم خريد بيت كوين و خريد سهام شركت هاي 
ESG به ترتيب با ۲۱ و ۱۴ درصد، رتبه هاي دوم و س��وم را 
به  خود اختصاص داده اند. موقعيت فروش )شورت( اوراق 
خزانه داري امريكا هم در ماه گذش��ته، تقريبًا از ۱۰ درصد 

به ۱۳ درصد افزايش يافت. در ماه اكتبر )مهر(، تنها حدود 
۱۰ درص��د از مديران صندوق هاي س��رمايه گذاري تصور 
مي كردند كه خريد بيت كوين پرطرفدارترين معامله بازار 
است. در آن زمان معامالت خريد سهام شركت هاي ESG و 
موقعيت فروش سهام شركت هاي چيني و بازارهاي نوظهور، 
به ترتيب با ۱۷ و ۱۵ درصد از خريد بيت كوين پيشي گرفته 
بود. منظور از بازارهاي نوظهور، سهام شركت هايي است كه 
اغلب در كشورهاي در حال توسعه جهان فعاليت مي كنند. 
در م��اه نوامبر )آبان(، ۵۹ درصد و در ماه مه )ارديبهش��ت( 
۷۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته بودند كه بازار بيت كوين 
وضعيتي حبابي دارد. بيت كوين در مقايس��ه با نفت و طال 
عملكرد نسبتًا بهتري داش��ته و به همين خاطر توانسته 
است عنوان بهترين كالس دارايي سال ۲۰۲۲ را از مديران 
صندوق هاي سرمايه گذاري كسب كند. در اين دسته بندي 
۱۲ درصد از پاسخ دهندگان به بيت كوين و ۱۰ درصد آنها به 
نفت و طال رأي داده اند. سهام مربوط به بازارهاي نوظهور هم با 
۳۴ درصد آرا توانست در صدر اين جدول قرار بگيرد. پس از آن 
هم شاخص »S&P۵۰۰« با ۳۰ درصد رتبه دوم را از آن خود 
كرده است. در اين نظرسنجي ۳۴۵ تن از مديران صندوق هاي 
سرمايه گذاري سراسر جهان ش��ركت كرده اند و ارزش كل 
سرمايه تحت مديريت آنها بيش از ۱ تريليون دالر بوده است.

نامزدسابقرياستجمهوريامريكابهدنبال
لغوقانوندريافتمالياتازارزهايديجيتال

جو بايدن، رييس جمهور امريكا، هفته گذشته طرح قانوني 
مربوط ب��ه دريافت مالي��ات از ارزهاي ديجيت��ال را امضا 
كرد. اكنون اما ِت��د كروز )Ted Cruz(، س��ناتور و نامزد 
سابق رياست جمهوري امريكا، قصد دارد بخش مربوط به 
كسب وكارهاي ارز ديجيتال را به كلي از قانون جديد حذف 
كند. تد كروز، نماينده ايالت تگزاس در سنا، به دليل عادتي 
كه در اس��تفاده از تاكتيك »سد رأي« و برجسته كردن نام 
خود به عنوان رهبر كل گ��روه دارد، مورد غضب همكاران 
جمهوري خواه خود قرار گرفته است. س��د رأي يك روند 
پارلماني اس��ت كه در آن يك يا چند نماينده، رأي گيري 
درباره يك قانون را به  تعويق انداخته يا به طور كلي آن را لغو 
مي كنند. بنابراين طبيعي است كه كروز بخواهد در تالش 
براي لغو بخش مربوط به »كارگزاري هاي ارز ديجيتال« در 
اليحه سرمايه گذاري زيرساختي ۱.۲ تريليون دالري امريكا 
كه بايدن آن را امضا كرده است، مسير خودش را برود. اين 
در حالي است كه اليحه مش��ابهي هم از سوي سناتور ران 
وايدن، از طرفداران سرس��خت حريم خصوصي در امريكا 
و س��ينتيا لوميس، از حاميان بيت كوين، ارايه شده است. 
قانوني كه تد كروز پيشنهاد كرده است، به طور كامل مقررات 
مربوط به ارزهاي ديجيتال را در طرح قانوني سرمايه گذاري 
زيرساختي و مش��اغل لغو مي كند. كروز در اين باره گفته 

است: »ايالت تك س��تاره )تگزاس( به سرعت نام خود را به 
عنوان قطب اصلي صنعت ارز ديجيتال مطرح كرده است. 
اكنون به دليل مقررات بيش از حد سخت گيرانه اي كه در 
اين بسته تازه امضاشده و پرهزينه وجود دارد، اين صنعت 
جذاب در معرض خطر توقف و رانده شدن به خارج از كشور 
قرار گرفته است.« اليحه سرمايه گذاري زيرساختي شامل 
مقررات متعدد پرداختي براي پوشش هزينه هاي مربوط به 
توسعه هاي مختلف است. يكي از آنها اقدامي با هدف بهبود 
گزارش هاي مالياتي بين كاربران ارز ديجيتال بود. به طور 
مشخص، اين اليحه تعريف »كارگزار« را براي اهداف اداره 
درآمد داخلي امريكا )IRS( طوري تغيير داده است كه افرادي 
را شامل شود كه دارايي هاي ديجيتال از جمله بيت كوين و 
ساير ارزهاي ديجيتال را مديريت مي كنند. اين كار اساسًا 
مستلزم آن اس��ت كه افراد هنگام انجام تراكنش ها در اين 
بخش، اطالعات مش��تري را به اداره درآمد داخلي گزارش 
كنند تا اين نهاد اطمينان پيدا كند كه هرگونه سود سرمايه 
به درستي گزارش شده و از آن ماليات گرفته مي شود. منتقدان 
اين طرح مي گويند درخواست از يك صرافي ارز ديجيتال 
براي پذيرفتن چنين قوانيني يك مس��اله اس��ت و براي 
ماينرهاي بيت كوين، سهام گذاران آلت كوين، ارايه دهندگان 
كيف پول هاي ارز ديجيتال و توسعه دهندگان نرم افزارهاي 
مبتني بر بالك چين، مساله كاماًل متفاوتي است. در واقع 
گروه دوم بايد داده هايي را تحويل دهند كه دسترسي به آنها 
برايشان غيرممكن است. از اين گذشته، يك ماينر بيت كوين 
تراكنش ها را پردازش مي كند، نمي توان گفت كه معامله گران 
»مشتري« او هس��تند. برخي حتي معتقدند كه اين كار 
مي تواند در عمل به ممنوعيت ارزهاي ديجيتال منجر شود، 
اگرچه وزارت خزانه داري كه مستقيماً بر اداره درآمد داخلي 
نظارت دارد، بي سروصدا گفته است كه قصد ندارد اين اليحه 
را موبه مو اجرا كند. اليحه تد كروز در تقابل با طرحي است كه 
اين هفته از سوي سناتور وايدن و لوميس ارايه شد. در حالي 
كه طرح وايدن و لوميس اين موضوع را روش��ن مي كند 
كه ماينرها، سهام گذاران، ارايه دهندگان كيف پول ها و 
توسعه دهندگان از تعريف كارگزار ارز ديجيتال مستثني 
هستند، طرح كروز اين مقررات را به طور كلي لغو مي كند 
تا دارندگان ارزهاي ديجيتال هم مسوول ارسال داده ها به 
اداره درآمد داخلي نباشند. كروز در هيچ  يك از كميته هاي 
س��نا يك جمهوري خواه عاليرتبه نيست و اين يعني او 
بايد براي پيش بردن طرح قانوني اي كه ارايه كرده است، 
حمايت يكي از همكاران يا هم حزبي هاي خود را داشته 
باشد. اين در حالي است كه سناتور وايدن رياست كميته 
مالي سنا را برعهده دارد و مي تواند طرح خود را مستقيمًا 
در سنا مطرح كند. نماينده تگزاس تنها به اندازه تك ستاره 
روي پرچم اين ايالت آزادي عمل دارد، اما براي پيش بردن 
طرح خود بايد نظر مجموعه اي از سناتورها را جلب كند.
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توانمنديهايبخشخصوصي
درتأميناهدافشبكهملياطالعات
رييس هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي ظرفيت 
و توانمندي هاي بخش خصوصي در تأمي��ن و راه اندازي 
ملزومات ش��بكه ملي اطالعات را تش��ريح كرد. حسين 
اسالمي در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف شبكه 
ملي اطالعات بر اساس سند تبيين الزامات اين پروژه ملي 
كه شامل الزامات اقتصادي، شكوفايي، استقالل، فرهنگي، 
مديريت و الزامات پدافند غيرعامل و امنيتي و سالم سازي 
مي ش��ود، گفت: بخش خصوصي ح��وزه ICT در زمينه 
خدمات شبكه ملي اطالعات و نيز زيرساخت شبكه ملي 
اطالعات ظرفيت و توانمندي مش��اركت با دولت را براي 
تحقق اين پروژه دارد. وي با اش��اره به اينكه سازمان نظام 
صنفي رايانه اي يك تش��كل قانوني اس��ت كه مبتني بر 
مصوبه مجلس ايجاد ش��ده است و در آن كميسيون هاي 
متعدد موضوعات و نيازمندي هاي حوزه ICT را تحليل 
و بررسي مي كنند، ادامه داد: نخبگان حوزه تخصصي فاوا 
در س��ازمان نظام صنفي رايانه اي حض��ور دارند و وزارت 
ارتباطات مي تواند از اين ظرفيت نخبگاني براي س��رعت 
بخشيدن به تكميل ش��بكه ملي اطالعات استفاده كند. 
رييس هيأت مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران با 
اشاره به ظرفيت هايي كه بخش خصوصي در حوزه توسعه 
خدمات ش��بكه ملي اطالعات دارد، گفت: مطابق با سند 
الزامات شبكه ملي اطالعات، اين پروژه بايد خدمات صيانت 
از داده، مقابله با حوادث، امن سازي و سالم سازي، زيست بوم 
جويشگر و دسترسي به اينترنت، خدمات سيستم عامل و 
رايانامه، خدمات پايه مكاني و نقش��ه، پيام رسان و شبكه 
اجتماعي و نيز خدمات ميزباني، مراكز داده و هويت معتبر، 
خدمات تبادل اطالعات و خدمات ارتباطي مانند خدمات 
ابري، هوش��مندي و رصد و پايش را در كشور فراهم كند. 
اس��المي ادامه داد: در راستاي زيرساخت هاي اطالعاتي 
مدنظر ش��بكه ملي اطالعات نيز نياز به قطب هاي مراكز 
داده اختصاصي و عمومي، زيرساخت ابري، مراكز رصد و 
پايش، مراكز تبادل پيام، مركز مديريت امنيت و شبكه هاي 
دسترسي، تجميع و توزيع محتوا و گذرگاه هاي ايمن مرزي 
و گذرگاه هاي ايمن داخلي، شبكه دولت، مراكز آزاد فناوري 
اطالعات و شبكه هاي اختصاصي وجود دارد. در اين راستا با 
توجه به ظرفيت فعاالن اين بخش در رسته هايي مانند نرم 
افزار، سخت افزار و ارتباطات و خدمات فناوري اطالعات، 
مي توان از اين توانمندي ها در اليه هاي زيرساخت ارتباطي 
و زيرساخت اطالعاتي اين شبكه استفاده كرد. وي گفت: 
براي مثال با توجه به لزوم ايجاد ش��بكه هاي دسترسي، 
مراكز تبادل ترافيك و گذرگاه هاي ايمن مرزي، كميسيون 
اينترنت و انتقال داده و كميس��يون شبكه سازمان نظام 
صنفي رايانه اي مي توانند نقش اساس��ي در ايجاد ستون 
فقرات اين ش��بكه و نقاط توزيع مراكز تب��ادل ترافيك و 
پياده سازي زيرساخت داشته باشند. رييس هيأت مديره 
سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران با اشاره به اينكه بخش 
خصوصي سرمايه گذاري قابل توجهي در انتقال پهناي باند 
زيرساخت شبكه ملي اطالعات داشته است، افزود: تأمين 
كنندگان و پيمانكاران شبكه هاي داخلي با نصب و راه اندازي 
تجهيزات زيرساخت شبكه هاي داخلي شامل سوئيچ ها، 
روترها و تجهيزات و ملحقات كابل كش��ي مس��ي و فيبر 
نوري مي توانند بخش انتهايي شبكه دسترسي را در شبكه 
ملي اطالعات تكميل كنند. وي با بيان اينكه مطابق اليه 
زيرساخت اطالعاتي مدنظر شبكه ملي اطالعات نيازمند 
قطب هاي مراكز داده اختصاصي و عمومي و زيرساخت ابري 
و نيز مركز رصد و پايش شبكه و مديريت امنيت هستيم، 
خاطرنشان كرد: فعاالن بخش خصوصي ظرفيت طراحي 
و پياده س��ازي زيرساخت مراكز داده شامل سيستم هاي 
برودتي، برق اضطراري، شبكه نظارت و مديريت و پروژه هاي 
مراكز داده استاندارد را دارند. تأمين پلت فرم هاي خدمات 
ابري و سرويس هاي مراكز داده، تأمين تجهيزات پردازشي 
شامل سرور و ذخيره سازها و تجهيزات سمت كاربر مانند 
رايانه ها از ديگر توانمندي هاي اين بخش است. اسالمي با 
اشاره به ظرفيت هاي موجود بخش خصوصي براي تأمين 
تجهيزات امنيتي مانند فايروال و نرم افزارهاي ضد ويروس 
و نظارت امنيت شبكه به عنوان نيازمندي هاي خدمات 
شبكه ملي اطالعات، تاكيد كرد: خدمات پايه، پيام رسان 
و ش��بكه هاي اجتماعي، ميزباني، هوشمندي و هويت 
توسط فعاالن بخش خصوصي قابل پيگيري است. بخش 
خصوصي به عنوان عرضه كننده س��رويس هايي مانند 
پلتفرم هاي فروش آنالين كاال و خدمات، سرويس هاي 
پخش محت��واي متني و تصوي��ري و نيز خدمات ثبت 
دامنه، مديريت محتوا و تحليل كالن داده ها و استفاده از 
هوش مصنوعي و نيز توسعه انواع اپليكيشن ها و نرم افزارها 

مي تواند در تكميل شبكه ملي اطالعات همكاري كند. 

وضعيت بازارپس از نهايي شدن طرح قانوني مرتبط با دريافت ماليات از كسب وكارهاي فعال در حوزه ارز ديجيتال

افزايش فشار فروش پس از نهايي شدن قانون دريافت ماليات

آگهيفراخوانارزيابيكيفيتجديدمناقصهعمومي
يكمرحلهايشماره14۰۰/۰۸تحتعنوانانجام

كارهايساختمانيدرسطحشركتوشهركپااليشگاه
ش�ركت پااليش نفت امام خميني)ره( ش�ازند در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي صدراالش�اره به ش�ماره فراخوان2000092447000118را از 
طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( برگزار نمايد. ضمنًا خاطر نشان مي سازد كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي اعم از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي 
 تا ارسال دعوتنامه و س�اير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ضمنًا تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد 

مورخ 1400/08/30مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي مورد نظر پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي از طريق سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران واجد شرايط خواهد رسيد. 
1- موضوع مناقصه :

الف( شرح مختصركار:

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند)سهامي عام(

ب( شرايط متقاضي:
1- داشتن شخصيت حقوقي ، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از  كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن حداقل رتبه 5 ابنيه و همچنين گواهينامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران الزامي مي باشد.

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.
ج( برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 30,000,000,000 )به حروف: سي ميليارد( ريال مي باشد.

2( كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط بند »ب «مي توانندمطابق تاريخ هاي مندرج در آگهي فراخوان جهت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( 
مراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي ، كليه مدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تكميل و در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. ضمناً ارزيابي كيفي متقاضيان بصورت 

غيرحضوري و صرفاً از طريق سامانه ستاد صورت خواهد پذيرفت.بديهي است بارگذاري اسناد و مدارك جهت ارزيابي كيفي از سوي متقاضيان بعد از مهلت مقرر مقدور نمي باشد.
3( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك ، كيلومتر20 جاده بروجرد-تلفن تماس 086-33491175

آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي:روز: شنبه تاريخ : 1400/09/06
آخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي:روز : شنبه تاريخ : 1400/09/20

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
 WWW. SHANA.IR                                  WWW.IKORC. IR : آدرس اينترنتي

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره(شازندشناسه آگهي : 1221276

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار)ريال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

61,500,000,000 ماه شمسيانجام كارهاي ساختماني در سطح شركت و شهرك پااليشگاه11400/08

نوبت دوم

شمارهمجوز:14۰۰-۵3۵4

تجديدآگهیمناقصهعمومیيکمرحلهایبهروشمعمولی)نوبتاول/دوم(

شركت ملي نفت ايران شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

موضوع مناقصه :  
 SFT رديف 1-تعميرات اساسی و تأمين قطعات يدکی 2 مجموعه ابزار

EMI رديف 2 - تعميرات اساسی و تأمين قطعات يدکی 2 مجموعه تجهيزات
DAP رديف 3 - تعميرات اساسی و تأمين قطعات يدکی 1 مجموعه کارت پروسسور پانل

EX-2000 رديف 4 - تعميرات اساسی و تأمين قطعات يدکی 1 مجموعه پانل سيستم سطحی
رديف 5- تعميرات اساسی و تأمين قطعات يدکی 2 دستگاه سيستم گاز يونيت نمودارگيری سطحی

     رديف 6 - تعميرات اساسی و تأمين قطعات يدکی 5 دستگاه پد ابزارهای MSFL و تقويت سيستم ارتجاعی

www.nidc.ir      کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ايران     http://sapp.ir/nidc_pr

نوبت اول

شناسهآگهی:1221417

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار)ريال(مبلغ برآورد )ريال/يورو(شماره فراخوان سامانه ستادرديفنام مناقصه گزار

شرکت ملی 
حفاری ايران

12000093985000668
برآورد تأمين قطعات داخلی)ريال(برآورد تأمين قطعات خارجی)يورو(برآورد تعميرات اساسی)ريال(

681/000/000
٭٭٭٭٭٭700/000/00047/350

22000093985000692
برآورد تأمين قطعات داخلی)ريال(برآورد تأمين قطعات خارجی)يورو(برآورد تعميرات اساسی)ريال(

648/000/000
٭٭٭٭٭٭2/493/750/00038/381

32000093985000681
برآورد تأمين قطعات داخلی)ريال(برآورد تأمين قطعات خارجی)يورو(برآورد تعميرات اساسی)ريال(

1/045/000/000
٭٭٭٭٭٭1/250/000/00072/000

42000093985000682
برآورد تأمين قطعات داخلی)ريال(برآورد تأمين قطعات خارجی)يورو(برآورد تعميرات اساسی)ريال(

414/000/000
٭٭٭٭٭٭1/237/500/00025/800

52000093985000694
برآورد تأمين قطعات داخلی)ريال(برآورد تأمين قطعات خارجی)يورو(برآورد تعميرات اساسی)ريال(

546/000/000
٭٭٭٭٭٭122/500/00039/580

62000093985000695
برآورد تأمين قطعات داخلی)ريال(برآورد تأمين قطعات خارجی)يورو(برآورد تعميرات اساسی)ريال(

498/000/000
٭٭٭٭٭٭946/875/00033/017

     مشخصات مناقصه : 

براساس حداقل امتياز )50( مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزيابی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل می شود ، انجام می گردد .روش ارزيابی 
    نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه : 

دريافت و تحويل  اسناد
از 1400/09/01 لغايت  1400/09/10تاريخ شروع و پايان     دريافت اسناد

از 1400/09/11  لغايت 1400/09/25تاريخ شروع و پايان تحويل  استعالمهای ارزيابی کيفی
آدرس -  اهواز -  بلوار پاسداران -  باالتر از ميدان فرودگاه -  شرکت ملی حفاری ايران -  ساختمان پايگاه عملياتی -  طبقه اول -  پارت A  -  اداره قراردادها  -  شماره تلفن کارشناس پرونده  :  46326 341-061آدرس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات

     تضمين شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع کار(: 
مبلغ تضمين

ضمانتنامه های مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  ه� تاريخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .انواع تضامين قابل قبول
اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ايران 

روز ) برای يک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد(مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

کليه مراحل  برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه و بازگشايی پاکات پيشنهادی از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت  ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.irانجام می شود .

14001144100 ورای ش�ماره   18000 براب�ر کالس�ه پرون�ده ش�ماره 183 
140060310018013093هي�ات موضوع قانون تعيين تکلي�ف وضعيت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم مونا شايگان فر به شماره شناسنامه 0013126067 به 
کدملی 0013126067 صادره از تهران فرزند محمد جواد در ششدانگ عرصه و اعيان يک 
 قطعه زمين مشتمل بربنای احدائی )کاربری باغ ( به مساحت چهارصد و بيست و پنج صدم
 متر مربع )425( مترمربع قسمتی از پالک 23 فرعی از 369 اصلی واقع در قريه نارنج 
بند بن بخش حوزه ثبت عباس آباد از محدوده مالکيت رسمی ومشاعی متقاضيه وخانم 
ها سميه ومينا وسمانه شهرت همگی شايگان فرمحرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت 60روز اعتراض ودادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد. م الف 1222901
تاريخ انتشارا ول: 1400/8/29 تاريخ انتشار دوم:  1400/9/13

آگهیموضوع3قانونوماده13آييننامهقانونتعيينتکليف
وضعيتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

ابراهيم حسين زاده - سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

جدالبورسجذاب
بامشكالت

 طرف دولت طبق انتظار نبود و بازار س��رمايه با 
ابهامات مختلفي مواجه شد.

در حال حاضر با رشد مستمر نرخ بهره بين بانكي 
و فروش اوراق در بازار توسط دولت براي جبران 
كسري بودجه باعث ش��ده تا بورس با مشكالتي 
روبرو ش��ود و نقدينگي به س��مت اي��ن بازار در 
جريان نباشد. تا زماني كه جريان نقدينگي قوي 
وارد بازار نشود، نمي توان انتظار حركت صعودي 

خاصي از بازار داشت.
البته اين صحبت ها در حالي مطرح مي شود كه 
بازار س��رمايه چه ازنظر تكنيكال��ي و چه ازنظر 
بني��ادي ب��ه جذاب ترين حالت خ��ود طي يكي 
دو س��ال اخير رس��يده و ارزندگي خاصي دارد. 
بااين حال، سياست گذاري هاي پولي دولت بازار 

را تحت كنترل نگه داشته است.
بازار سرمايه براي شروع يك روند صعودي پايدار 
نياز به ارزش معامالتي باالي ۱۰ همت دارد. هر 
زمان كه اين اتفاق رخ بدهد، مي توان به رسيدن 
شاخص كل به محدوده هاي يك ميليون و 8۰۰ 

هزار واحد تا پايان سال اميدوار شد.
متأسفانه فعاًل شاهد رسيدن ارزش معامالت به 
حوالي ۵ هزار ميليارد تومان در روز هستيم كه با 
اين آمار و ارقام نمي توان انتظار داشت گروه هاي 
مختلف به صورت يكدست و هم زمان رشد داشته 
باش��ند و رش��د بازار به ص��ورت گروهي صورت 
مي گي��رد. همانطور كه طي يكي- دو هفته اخير 

گروه خودرويي بهتر از ساير گروه ها ظاهر شد.
البت��ه نباي��د فراموش ك��رد كه يك��ي از عوامل 
تأثيرگذار بر روند بازار س��رمايه نرخ دالر اس��ت. 
برخالف وعده مسووالن مبني بر كاهش قيمت 
دالر، طي ماه هاي اخير ش��اهد روند رو به رش��د 
دالر و رس��يدن آن به سقف س��االنه خود بوديم. 
پيش بيني مي شود در صورت ادامه اين روند، بازار 
سرمايه نيز خود را با رش��د دالر همسان كرده و 
روند صعودي ماليمي را طي كند. با فرض ادامه 
تحريم ها و درصورتي كه آزادس��ازي منابع ارزي 
كش��ور صورت نگيرد، كاهش و يا حتي مهار نرخ 
دالر در قيمت هاي كنوني كمي دور از ذهن است. 
فعاالن اين حوزه معتقدند كه دالر تا پايان س��ال 
به س��قف تاريخي خود كه همان ۳۲ هزار تومان 

است، نزديك شود. 
با توجه ب��ه وضعيت خ��وب تكنيكالي و بنيادي 
س��هام، اين انتظار وجود دارد ك��ه طي ماه هاي 
آذر و دي ش��اهد رش��دي ۲۰ تا ۳۰ درصدي در 
بازار سرمايه باشيم ولي انتظار رشدهاي شارپي 
از بازار كم��ي دور از ذهن اس��ت. درصورتي كه 
ارزش معامالت بازار همچنان پايين بماند، سهام 
كوچك ارزنده مي توانند بهتر ظاهر ش��وند ولي 
بزرگان بازار براي رشد و شروع يك روند صعودي 
نيازمن��د ورود پول ه��اي بزرگ و رش��د ارزش 

معامالت هستند.
باوجوداين، فروش س��هام و خروج از بازار سرمايه 
در قيمت هاي كنوني ش��ايد توجيه پذير نباشد. به 
نظر مي رس��د منفي هاي فعلي بازار ب��راي افرادي 
كه قصد ورود به بازار س��رمايه را داش��تند، فرصت 

مناسبي باشد.



تعادل |
 دولت به تازگي با يك فرمان، دستور سركوب ۲۵ گروه 
كاال را صادر كرد. وزارت جهاد كش��اورزي نيز حداكثر 
قيمت مصوب ۸۳ كاالي اساس��ي شامل »روغن، مرغ، 
تخم مرغ، نان، شير و فرآورده لبني و برنج« را اعالم كرد.

دستوري كه به گفته كارشناسان يك نوع عوام فريبي 
است كه باعث كاهش جعلي قيمت ها مي شود و نرخ تورم 
را به صورت تصنعي كمتر نشان مي دهد. در همين رابطه 
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسالمي كار 
نيز در اظهاراتي گفته است: اينكه دولت جدول ۲۰ يا ۳۰ 
قلم كاال را با نرخي مشخص ابالغ مي كند؛ باعث كاهش 
قيمت ها نمي ش��ود. چون توليدكننده به جاي كاالي 
مورد تاكيد جدول، كااليي ديگر توليد مي كند. برخي هم 
مي گويند، اقتصاد دستوري، نمي تواند منجر به كنترل 
بازار شود و اين موضوعي است كه سال ها دولت آن را 
تجربه كرده و نتايج منفي آن را در بازار ديده اس��ت. از 
اين رو، برخي معقتدند كه ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
مي تواند با ايجاد رقابت در عرضه كاال، موجب تعادل در 
بازار مي ش��ود. در اين بانگاهي به آمار قيمت كاالهاي 
اساسي در ش��هريور امسال نس��بت به ماه فروردين 
مي بينيم كه قيمت انواع برنج، شكر و گوشت در نيمه 
اول امسال بين ۲.۷ تا ۲۷ درصد افزايش داشته و انواع 
برنج ايراني و شكر بيشترين افزايش قيمت را داشته اند. 

     قيمت هاي دستوري
كمكي به بازار نمي كند!

در جلسه بيس��تم آبانماه ستاد تنظيم بازار به رياست 
معاون اول رييس جمهوري مقرر شد جهت جلوگيري 
از قيمت گذاري سليقه اي برخي فروشندگان و نوسانات 
بازار و امكان اعمال قانون درخصوص متخلفين، وزارت 
جهاد كشاورزي و سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان فهرستي از مهم ترين كاال هاي ضروري 
و اقالم پرمصرف خانوار را احصا و قيمت گذاري كرده 
و در اختيار مردم و بازرسين قرار دهند تا افراد سودجو 
و فروشندگان متخلف شناسايي و به سازمان تعزيرات 
حكومتي معرفي شوند. به دنبال اين تصميم دستور 
سركوب ۲۵ گروه كاال صادر شد و روز گذشته وزارت 
جهاد كشاورزي نيز قيمت مصوب ۸۳ كاالي اساسي 
را اعالم كرد. اما اينكه چقدر اعالم قيمت هاي مصوب 
مي تواند به كاهش قيمت ها ب��ا تعادل در بازار كمك 
كند، محل بحث اس��ت. به ط��وري كه رييس كميته 
دس��تمزد كانون عالي شوراي اسالمي كار در اين باره 
گفته است: رقمي كه اخيرا براي سبد معيشت اعالم 
شده، سبد معيشت غير ورود كرده به كميته دستمزد 
سه جانبه ش��وراي عالي كار است. عدد ۱۱ ميليون و 
۴۸۵ هزار تومان براي سبد معيش��ت خانوار در مهر 
۱۴۰۰، از س��وي جامعه كارگري محاسبه شده است 
و ممكن است با عددي كه كميته دستمزد محاسبه 

خواهد كرد متفاوت باشد.
بنابه اظهارات توفيقي، وقتي كميته دستمزد تشكيل 
مي شود؛ ما به مباحث محاسباتي سبد معيشت ورود 
مي كنيم و پس از محاس��بات نهايي اس��ت كه س��بد 
معيش��ت مورد پذيرش براي تعيين حداقل دستمزد 
اعالم مي شود. امروز ممكن است جامعه كارگري سبد 
معيشت را ۱۲ ميليون تومان اعالم كند، نماينده كارفرما 
۶ ميليون تومان و دولت ۱۰ ميليون تومان عنوان كند 
بنابراين هر عدد اعالمي پيش از انجام محاسبات كميته 
دستمزد، عدد رسمي و مورد پذيرش ما نيست. به گفته 
توفيقي موضوع مهم در بحث سبد معيشت صرف نظر 
از عددي كه اعالم مي شود؛ فاصله بسيار معنادار آن با 

حداقل دستمزد است؛ بنابراين مهم ترين موضوعي كه 
بايد در كميته دستمزد روي آن تمركز كنيم؛ راه هاي 
رسيدن به عددي مناسب است. اينكه ما با چه روش ها 
و راهكار هايي به عددي مناسب و با فاصله كمتر از سبد 
معيشت مي توانيم دس��ت يابيم، مهم ترين دغدغه ما 
خواهد بود. به گفته او، حتي اگر سبد معاش را روي هفت 
يا هشت ميليون تومان تعيين كنيم، اما وقتي حداقل 
حقوق را سه يا چهار ميليون تومان در نظر مي گيريم؛ 
خود ما ابتدا به ساكن يك فاصله ۴۰ درصدي ايجاد كرده 
ايم. تورم هم بر آن تحميل مي شود و اين فاصله را افزايش 
مي دهد. توفيقي تاكيد كرده كه ما بايد راهي پيدا كنيم 
كه اين فاصله كاهش يابد. البته بايد تاكيد كنم اين راه 
نبايد دستوري باشد. دولت سال هاست قيمت برخي 
كاال ها را دس��توري تعيين مي كند و ب��ا لحاظ كردن 
همان كاال ها در تورم، نرخ هاي نادرس��تي را محاسبه 
و اعالم مي كن��د. او مي گويد: اينكه دولت جدول ۲۰ يا 
۳۰ قلم كاال را با نرخي مش��خص ابالغ مي كند؛ باعث 
كاهش قيمت ها نمي شود. چون توليدكننده به جاي 
كاالي مورد تاكيد جدول، كااليي ديگر توليد مي كند. 
توفيقي همچنين متذكر شده: اين مدل رفتار كردن به 
معني عوام فريبي و جعل اعداد رياضي و جعل بازار است. 
اقتصاد دستوري، نمي تواند منجر به كنترل بازار شود و 
اين موضوعي است كه سال ها دولت آن را تجربه كرده 
و نتايج منفي آن را در بازار ديده است. او افزود: در مورد 
ارز ۴۲۰۰ تومان نيز همين شرايط حاكم است. دولت 
قدرت پايش و بررسي ندارد و نمي داند اين ارز تخصيص 
يافته در كجا مصرف مي ش��ود. به همين دليل رانت ها 
به شدت گسترده شده و فساد نهادينه شده است. با اين 
سياست هزار مدل رانت سيستماتيك به اقتصاد اضافه 
شده است. توفيقي همچنين عنوان كرد كه تعيين سبد 
معيشت تنها كاري نيس��ت كه كميته دستمزد انجام 
مي دهد بلكه مهم راه هاي رسيدن به عدد سبد معيشت 
اس��ت. ظرف ۸ سال گذشته تعيين دستمزد بر اساس 
تلفيقي از سبد معاش و تورم انجام شده است. به جز يك 
سال كه همكاري خوبي از سوي كارفرما صورت نگرفت، 

اما در باقي سال ها هم سبد معيشت و هم تورم مالك قرار 
گرفت. با اين حال فاصله به قدري زياد است كه اين روش 
خودش را در نرخ تعيين شده دستمزد نشان نداده است.

    چرا بايد ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شود؟ 
دراين ميان برخي معتقدند كه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني با 
ايجاد رقابت در عرضه كاال، موجب تعادل در بازار مي شود. 
نايب رييس كميسيون صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني 
دراين باره به »ايرنا« گفته اس��ت: بخش خصوصي موافق 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اس��ت زيرا تك نرخي شدن ارز، 
تس��هيل تجارت را به دنبال دارد. »مصطفي موسوي« با 
تاكيد بر اينكه تك نرخي ش��دن ارز اجازه تعيين قيمت 
كاالها را به ب��ازار واگذار مي كند، تصريح ك��رد: اين روند 
مي تواند با از ميان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را 
در بازار به تعادل برساند. او با اشاره به اينكه عرضه ارز ۴۲۰۰ 
تغييري را در بازار كاالها ايجاد نكرده و موجب كاهش تورم 
نشده اس��ت، ادامه داد: با وجود اين نرخ باز هم محصوالت 
نهايي با قيمت بازار به دست مصرف كننده مي رسد. نايب 
رييس كميسيون صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني با بيان 
اينكه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني موجب افزايش قيمت كاالها 
نخواهد شد، خاطرنشان كرد: البته تك نرخي كردن ارز، 
نيازمند اصالح قانون واردات و صادرات نيز است تا چرخه 
عرضه و تقاضا به ايجاد تعادل در قيمت كاالها كمك كند 
و كمبودي در مايحتاج كشور به وجود نيايد. او با بيان اينكه 
بخش خصوصي مي تواند نياز بازار را با واردات به موقع تامين 
كند، اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به ايجاد تسهيل 
در روند صادرات و واردات براي بخش غير دولتي نياز دارد 
تا براساس نيازسنجي بازار اقدام به واردات كنند. موسوي 
تصريح كرد: با فراهم ش��دن امكان واردات كاالها از سوي 
بخش خصوصي و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در 
بازار به وجود مي آيد كه به سرعت مي تواند قيمت كاالهاي 

اساسي را نزولي كرده و تورم را كاهش دهد.

     صدرنشينان افزايش قيمت
حال اگر نگاهي به آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت 

صمت درمورد قيمت كاالهاي اساسي در نيمه اول سال 
جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيندازيم، 
متوجه به درصد افزايش قيمت ها خواهيم بود. رصد آمارها 
نشان مي دهد، قيمت هر كيلو برنج پاكستاني، تايلندي، 
طارم اعلي و هاش��مي درجه يك در ش��هريور امسال به 
ترتيب ۷.۴، ۱۲.۱، ۲۵.۷ و ۲۷ درصد نسبت به فروردين 
افزايش داشته و به حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰، ۱۶ هزار تومان، 
۴۳ هزار و ۸۰۰ و ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسيده است. در 
بين انواع برنج، گوشت و شكر، بيشترين افزايش قيمت 
در شهريور نسبت به فروردين، بعد از دو نوع برنج ايراني، 
مربوط به شكر است كه قيمت آن ۲۱ درصد افزايش يافته 
است؛ به طوري كه قيمت هر كيلوگرم شكر سفيد از حدود 
۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان در فروردين به ۱۴ هزار تومان در 
شهريور امسال رسيده اس��ت.  البته مشاهدات ميداني 
نشان مي دهد، قيمت شكر نيز در بسته هاي ۹۰۰ گرمي 
در مغازه ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان هم رسيده است. در اين 
رابطه معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اوايل امسال علت افزايش قيمت شكر را رو 
به اتمام بودن ذخاير شكر وارد شده با ارز دولتي اعالم كرد و 
گفت كه با توجه به اينكه شكر در حال حاضر با ارز نيمايي 
وارد مي شود ديگر مشمول نرخ گذاري تثبيتي نيست. 
قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ تازه نيز در شهريور ماه با 
افزايش ۱۰.۷ درصدي به بيش از ۲۷ هزار تومان رسيده 
است. قيمت اين محصول در فروردين امسال حدود ۲۴ 
هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. نرخ مصوب مرغ در فروردين 
امس��ال درب مرغداري ۱۷ ه��زار و ۱۰۰ و براي مصرف 
كننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعيين شد، اما گزارش هاي 
غير رسمي از افزايش اين دو قيمت مصوب به حدود ۱۹ و 
۳۱ هزار تومان خبر مي دهد. در اين ميان قيمت هر كيلو 
گوشت گوساله و گوسفندي با ۱۷.۹ و ۲.۷ درصد افزايش 
در شهريور امسال به حدود ۱۲۹ و ۱۳۴ هزار تومان رسيده 
است. قيمت هر كيلو گوشت گوس��اله و گوسفندي در 
فروردين امسال به ترتيب حدود ۱۱۲ و ۱۱۳ هزار تومان 
بوده است. بر اين اساس كمترين كاهش قيمت در شش 
ماهه اول امسال مربوط به گوشت گوسفندي بوده است.

خبراخبار
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توزيع 5۰۰۰ تن برنج خارجي 
در تهران

مديركل غله و خدمات بازرگاني اس��تان تهران 
از تامي��ن و توزي��ع ۵۰۰۰ ت��ن برنج در س��طح 
اس��تان تهران خبرداد و گف��ت: ۱۵۰۰ تن برنج 
هندي، ۳۰۰۰ تن برنج تايلندي و ۵۰۰ تن برنج 
پاكس��تاني به نرخ مصوب توسط مراكز منتخب 

در سطح استان عرضه مي شود.
عباس ارش��دي اظهار داش��ت: ش��رايط ذخاير 
كاالهاي اساسي در استان تهران مطلوب است و 
ميزان ذخاير كاالهاي اساسي گندم، برنج، شكر 
و روغن در مراكز ذخيره سازي استاندارد استان 

تهران بيش از نياز استان است.
وي ميزان ذخاي��ر كاالهاي اساس��ي در انبارها 
و مراكز ذخيره س��ازي اس��تان تهران را مطلوب 
اعالم كرد و افزود: وضعيت ذخيره سازي كاالهاي 
اساس��ي در تهران به صورتي است كه در صورت 
لزوم مي تواند نياز اس��تان هاي همجوار خود به 
كاالهاي اساس��ي را تامين كند. وي اظهار كرد: 
ميزان توزيع كاالهاي اساس��ي در س��طح كشور 
و اس��تان تهران مناسب اس��ت و انبارها مملو از 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم است. ارشدي 
از تامين و توزيع ۵۰۰۰ تن برنج در سطح استان 
تهران خبرداد و افزود: در حال حاضر ۱۵۰۰ تن 
برنج هن��دي، ۳۰۰۰ تن برن��ج تايلندي و ۵۰۰ 
تن برنج پاكس��تاني به نرخ مصوب توسط مراكز 
منتخب در سطح استان عرضه مي شود. وي اعالم 
كرد: خوش��بختانه وضعيت ذخاير اس��تراتژيك 
كشور در شرايط مطلوبي است و كاالهاي اساسي 

مردم به اندازه كافي موجود است.

٢٠ درصد دارو
از ايران قاچاق مي شود! 

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران مي گويد با حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني، بخش مهمي از قاچاق معكوس دارو 
از ايران متوقف خواهد شد. ناصر رياحي در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
دارو، بايد براي مردم شفاف كرد كه اين حوزه با مرغ و 
تخم مرغ متفاوت است. يعني قيمت نهايي دارو كه به 
دست مصرف كننده مي رسد بر اساس سهمي تعيين 
مي شود كه بيمه ها پرداخت مي كنند و به اين ترتيب 
با حذف اين ارز، بحث بر س��ر اين خواهد بود كه سهم 
بيمه ها چقدر است و چه ميزان بودجه در اختيار آنها 
قرار دارد. به گفته وي، براي برخي بيماري هاي خاص، 
حتي داروهاي وارداتي نيز در تمام اين سال ها با قيمتي 
ثابت به دس��ت مصرف كننده رس��يده است؛ يعني با 
افزايش قيمت يا گران شدن دالر، بيمه سهم بيشتري را 
تقبل كرده و مصرف كننده تغيير قيمتي را تجربه نكرده 
است. عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه مي توان 
مكانيزم مشابهي را نيز براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در 
نظر گرفت، توضيح داد: ما برنامه هايي را در اين زمينه 
ارايه كرده ايم كه محوريت ارز دولتي را كنار مي گذارد 
و با پرداخت مابه التفاوت ها به بيمه و س��پس از طريق 
بيمه به مردم، عمال فشاري به مصرف كننده نهايي وارد 
نمي شود. رياحي تاكيد كرد: در حال حاضر كه بنا شده 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني تا پايان امسال ادامه يابد، 
به همين دليل در صورتي كه مواد اوليه رش��د قيمت 
نداشته باشد، قيمت دارو نيز افزايش نخواهد يافت. ما 
معتقديم حتي در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نيز 
قيمت دارو باال نخواهد رفت. وي با بيان اينكه براوردها 
از قاچاق معكوس داروهاي وارداتي و توليدي ايران به 
خارج از كش��ور حكايت دارند، تصريح كرد: در برخي 
گزارش ها س��هم اين موضوع از كل داروهاي كش��ور 
حتي به ۲۰ درصد نيز مي رسد كه بخش مهمي از آن به 
دليل ارز ارزان قيمت دولتي به وجود آمده كه در صورت 
حذف اين ارز بخش مهمي از اين دارو به چرخه مصرفي 
كشور باز مي گردد كه خود جنبه مثبتي خواهد بود. در 
كنار آن در صورت افزايش سهم بيمه ها و پرداخت مابه 
التفاوت از س��وي آنها، باز هم فشاري به اقشار مختلف 
جامعه وارد نمي ش��ود و تنها راه رانت و عدم شفافيت 
بسته مي ش��ود. عضو اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به 
سوالي درباره احتمال توليد داروي اختصاصي كرونا در 
ايران نيز گفت: داروي اختصاصي اين ويروس كه از سوي 
يك يا دو شركت معرفي شده و حتي تاييديه هايي نيز در 
اروپا و امريكا دريافت كرده فعال در بازار جهاني مطرح 
است. يكي از اين شركت ها اعالم كرده كه براي اهداف 
بشردوستانه محدوديتي براي توليد جهاني آن وضع 
نخواهد كرد و به همين دليل مواد اوليه آن نيز در چين 
در حال توليد شدن است. در صورت دريافت اين مواد 
اوليه و فراهم كردن مقدمات توليد، شركت هاي ايراني 
نيز مي توانند در اين حوزه فعال شوند؛ هرچند فعال خبر 

قطعي در اين زمينه وجود ندارد.

صنعت خودرو
بايد از انحصار خارج شود

نماينده مردم اراك در مجلس گفت: مجلس عالقه مند 
به هموار ش��دن مسير واردات و شكسته شدن انحصار 
صنعت خودرو اس��ت اما ساير دستگاه هاي متولي هم 
بايد همراهي كنند. محمد حسن آصفري در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار كرد: مجلس عالقه مند به هموار 
شدن مس��ير واردات خودرو است چرا كه متأسفانه دو 
شركت خودرو س��از عالوه بر كاهش كيفيت خدمات 
هر چند ماه يك بار ب��ا افزايش بي رويه قيمت ها باعث 
بي اعتمادي مردم به صنعت خودروسازي مي شوند و 
اين مساله فشار زيادي به مردم وارد مي كند. وي ادامه 
داد: كاستي ها، نوسانات و معضالت بازار خودرو يكي از 
حوزه هايي است كه هم به معيشت مردم مرتبط است و 
هم ردپاي رانت، انحصار و برخي مفاسد در آن به چشم 
مي خورد. نماينده مردم اراك در مجلس تصريح كرد: بر 
اين اساس نمايندگان به دنبال راهكاري بودند تا از يك 
طرف رقابت مناس��بي در بازار خودرو شكل بگيرد و از 
طرفي سطح كيفي و ايمني خودروهاي داخلي افزايش 
يابد، ضمن اينكه ت��وازن الزم در عرضه و تقاضا در بازار 
خودرو ايجاد شود. آصفري گفت: برخورداري از كاالي 
باكيفيت حق مردم است. تالش مجلس اين است كه 
مسير واردات خودرو باز شود و مردم بدون دغدغه خودرو 
وارد كنند. وي تأكيد كرد: اقدامي كه از س��وي مجلس 
صورت گرفت به مصوبه اي انجاميد كه بنا بر آن بايد به 
ازاي واردات خودرو، صادرات تجهيزات خودرو انجام شود 
اما عالوه بر مصوبه مجلس براي واردات خودرو بايد ساير 
دستگاه هاي متولي همراه مجلس باشند كه اين مصوبه 

عملياتي شود و انحصار صنعت خودرو شكسته شود.

 خودروهاي بدون ثبت 
سفارش مرجوع خواهند شد

گمرك ايران بايد درب��اره  ترخيص كاميون هايي كه 
مراحل ثبت سفارش آنها قانوني بوده با دقت در مورد 
س��اير ش��رايط كه در مقررات از نظر محيط زيست و 
استاندارد و خدمات پس از فروش آمده، اقدام عاجلي 
انجام دهد و خودروهاي فاقد ثبت سفارش را كاًل مرجوع 
نمايد. نصراهلل پژمان فر، نايب رييس اول كميس��يون 
اصل نود در مكاتبه با مهدي ميراش��رفي، رييس كل 
گمرك جمهوري اسالمي ايران نوشت، با احترام پيرو 
دعوتنامه شماره ۱۲۲۰۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۲ با 
موضوع واردات كاميون هاي كاركرده و جلسه مورخ 
۱۴۰۰.۰۸.۱۷ اين مرجع كه حسب مصوبات آن مقرر 
گرديد گمرك ايران نسبت به ترخيص كاميون هايي كه 
مراحل ثبت سفارش آنها به صورت قانوني طي شده با 
دقت در مورد ساير شرايط كه در مقررات از نظر محيط 
زيست و استاندارد و خدمات پس از فروش آمده است 
اقدام عاجلي انجام دهد و خودروهاي فاقد ثبت سفارش 
را كاًل مرجوع نمايد. خواهشمند است دستور فرماييد از 
آخرين اقدامات به عمل آمده اين مرجع را مطلع نماييد.

تعمير و بازسازي شبكه توزيع 
آب كمربند غربي شهر كرمانشاه

خط لوله ۵۰۰ ميليمتري آزبس��ت شبكه توزيع آب 
كمربند غربي شهر كرمانشاه پس از ۳ ساعت تعمير 
و بازسازي شد. به گزارش روابط عمومي شركت آب 
و فاضالب استان كرمانش��اه، به همت پرسنل اداره 
اجراييات شهرس��تان كرمانش��اه و واحد حوادث و 
اتفاقات امور آبفاي منطقه ۲ شهر كرمانشاه خط توزيع 
آب كمربند غربي پس از ۳ ساعت كار مداوم و بي وقفه 
تعمير شد. در پي تماس هاي مردمي با سامانه ۱۲۲ 
حوادث و اتفاقات شركت آبفا استان كرمانشاه مبني 
بر نشت آب در فضاي سبز پايين تر از ميدان سنجابي، 
همكاران اجراييات و منطقه ۲ شهر كرمانشاه در محل 
حاضر و نسبت به تعمير اين خط لوله در عمق ۳ متري 
زمين اقدام نمودند. الزم به توضيح است اين خط 
لوله به سايز ۵۰۰ ميليمتر و از نوع آزبست تامين 
كننده آب محالت ۲۲ بهمن، گلستان، فرهنگيان 

فاز يك، چقاميرزا و خيابان ناسيونال مي باشد.

 نصب نماد دايمي ۲5 آبان
 در اصفهان

شهردار اصفهان گفت: گراميداشت روز ۲۵ آبان براي 
فراموش نكردن فداكاري هاس��ت تا به ياد بياوريم 
در گذش��ته چه اتفاقاتي رخ داده است. به گزارش 
اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، علي 
قاس��م زاده در آيين آغاز برنامه هاي گراميداش��ت 
شهرداري اصفهان ويژه سالروز حماسه و ايثار مردم 
اصفهان و رونمايي از نماد ۲۵ آبان در محل پل ۲۵ 
آبان اظهار كرد: با گراميداشت چنين روزهايي قرار 
است فراموش نكنيم در گذشته چه اتفاقاتي رخ داده 
است و چه كساني جان خود را فدا كرده اند تا ما اكنون 
از زندگي لذت ببريم.  وي ادامه داد: اميدواريم با حل 
شدن مشكالت معيشتي و اقتصادي، شرايط بهتري 
در شهر و كشور برقرار شود تا اصفهان مانند نگيني 
بدرخشد و از زندگي در اين شهر لذت ببريم. شهردار 
اصفهان تصريح كرد: اميدوارم با حل شدن مشكالت 
زاينده رود يك روز در جمع هم، باز شدن رودخانه و 

پايان يافتن غصه زاينده رود را جشن بگيريم. 
حس��ن موذني مديرعامل س��ازمان زيباس��ازي 
ش��هرداري اصفهان هم با اش��اره به برنامه هاي 
شهرداري براي فضاسازي متناسب شهر با روز ۲۵ 
آبان )روز حماسه و ايثار مردم اصفهان( اظهار كرد: 
اين فضاسازي در ميدان ۲۵ آبان، گلستان شهدا و 
ساير نقاط شهري انجام شده است. وي ادامه داد: 
يكي از اصلي ترين برنامه ها نصب نماد دايمي ۲۵ 
آبان از جنس آهن اس��ت. اين نماد كه به سبك 
انتزاعي طراحي ش��ده شامل ۳۷۰ المان ستوني 
است كه به سوي آسمان حركت مي كنند و امروز 
در پل ۲۵ آبان نصب ش��د. مديرعامل س��ازمان 
زيباسازي شهرداري اصفهان به مشاركت منطقه 
۸ براي نصب اين نماد اش��اره و اظهار كرد: طول 

اين اثر ۳ متر و ارتفاع آن ۵ متر است.

حركت قطارها
از ايستگاه گلشهر به سمت 

هشتگرد به حالت عادي بازگشت
مديري��ت ارتباط��ات و اموربين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي ته��ران و حومه ب��ه اطالع 
مي رس��اند اختاللي كه به عل��ت ورود تعدادي از 
كارگران شركت تراورس به حريم ريلي ايجاد شده 
بود با پيگيري انجام شده مشكل برطرف و حركت 
قطارها در اين مسير به حالت عادي بازگشته است. 
گفتني است اين افراد در اعتراض به عدم دريافت 
حقوق وارد حريم ريلي شده و از پيمانكاران شركت 
عمران شهر جديد هشتگرد بودند و هيچ ارتباطي با 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه نداشتند.

قيمت كاالهاي اساسي در نيمه اول سال چقدر تغيير كرد؟

عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

دبير انجمن واردكنندگان برنج: 80   درصد برنج وارداتي از هند است

تبعات سركوب دستوري قيمت  كاالها

خانه نشيني فرش ماشيني ايراني

 فعال قيمت برنج كاهش نمي يابد

ايران مي تواند ۱۶۰ ت��ا ۱۷۰ ميليون متر مربع فرش 
ماش��يني مرغوب توليد كند. مصرف داخلي كمتر از 
نصف اين مقدار اس��ت و امكان صادرات ۶۰ درصد از 
فرش ماشيني توليد ش��ده در ايران وجود دارد. با اين 
حال به دليل مشكالت عمده كه ناشي از تحريم هاست، 
تجارت فرش ماش��يني ايران به كشورهاي همسايه 
محدود شده اس��ت صادرات فرش ماش��يني ايراني 
به صفر نرسيده اما شرايط بس��يار بدي داريم. احمد 
صادقي��ان، عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران در 
گفت وگو با س��ايت خبري اتاق تهران گفت: بسياري 
از نمايندگي ه��اي فروش فرش ماش��يني ايراني در 
بازارهاي خوب را از دست داديم. اين درحالي است كه 

ظرفيت توليد فرش ماشيني در ايران بسيار باالست 
و مرغوب ترين نوع فرش ماش��يني در جهان را توليد 
مي كنيم.  به گفته صادقيان، اي��ران مي تواند ۱۶۰ تا 
۱۷۰ ميليون متر مربع فرش ماشيني مرغوب توليد 
كند. مصرف داخلي كمتر از نصف اين مقدار اس��ت و 
امكان صادرات ۶۰ درصد از فرش ماشيني توليد شده 
در ايران وجود دارد. با اين حال به دليل مشكالت عمده 
كه ناشي از تحريم هاست، تجارت فرش ماشيني ايران 

به كشورهاي همسايه محدود شده است.
اين عضو هيئت نماين��دگان اتاق ته��ران گفت: »به 
بازاره��اي خوب مثل ژاپ��ن، عربس��تان و اروپا فرش 
ماشيني صادر مي كرديم و در دوره هايي حتي به امريكا 

هم فرش ماشيني صادر كرديم. متاسفانه فرصت حضور 
در اين بازارها را به دليل مشكالت ناشي از تحريم و اف اي 
تي اف از دست داديم. امروز به بازار كشورهاي همسايه 
مثل عراق و كش��ورهاي حاشيه خليج فارس محدود 
شديم. به گفته اين فعال اقتصادي به دليل كاهش قدرت 
خريد مردم و شرايط اقتصادي، بازار داخل هم راكد است 
و بيشتر صنايع، از جمله صنايع توليد فرش ماشيني با 
چالش ركود بازار دست و پنجه نرم مي كنند. صادقيان 
درباره سرمايه گذاري جديد براي توسعه صنايع گفت: 
هيچ دهه اي به ان��دازه دهه ۹۰ براي توليدكنندگان و 
صنعتگران پر تالطم نبوده است. به نظر من، اكنون در 
سخت ترين شرايط اقتصادي قرار گرفته ايم. بي ثباتي 

سياست ها باعث شده سرمايه گذار امكان برنامه ريزي را 
از دست بدهد. زماني كه نمي توانيد آينده را پيش بيني 
و هزينه ه��ا را برآورد كنيد، امكان س��رمايه گذاري به 
كمترين ميزان مي رس��د. صنعتگران اكن��ون روزانه 
تصميم مي گيرند درحالي كه يك س��رمايه گذار بايد 
بتواند براي بلندمدت برنامه ريزي كند و نسبت به تحقق 
بخش عمده اي از برنام��ه اطمينان پيدا كند .به گفته 
اين فعال اقتصادي، فرار سرمايه، مهاجرت نخبگان و 
متخصصان به دليل عدم توسعه فرصت هاي شغلي، از 
پيامدهاي عمده فرصت سوزي ها در حوزه به كارگيري 
سرمايه هاي داخلي و بي ثباتي سياست هاي اقتصادي 

و عدم رفع تحريم ها و جذب سرمايه خارجي است.

دبير انجمن واردكنندگان برنج خاطرنشان كرد: فعاالن 
بخش  خصوصي از دولت درخواس��ت كردند كه از مهر 
واردات برنج آزاد ش��ود اما به اين درخواست توجه نشد و 
نتوانستيم قيمت ها را در بازار كنترل كنيم. مسيح كشاورز 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با بيان اينكه ثبت 
س��فارش برنج از ۱۰ آبان آزاد شد، گفت: معاون توسعه 
بازرگاني وزارت كشاورزي از ۱۷ آبان واردات برنج را آزاد 
اعالم كرد. اما از ديد فعاالن اين بخش اين آزادسازي واردات 
در اين مقطع نمي تواند تاثير چشم گيري در بازار ايجاد كند. 
اين فعال اقتصادي بابيان اينكه فعاالن بخش خصوصي 
خواستار آزادس��ازي واردات در مهر بودند، تصريح كرد: 
متاسفانه به اين درخواست توجه نشد اگر برنج در اين ماه 

وارد مي شد اين امكان وجود داشت كه بتوانيم بازار را كنترل 
و مانع افزايش قيمت برنج خارجي شويم. وي ادامه داد: در 
سال هاي گذشته واردات برنج خارجي آذرماه آزاد مي شد. 
پس آزادسازي برنج چند هفته زودتر از زمان هميشگي 
نمي تواند تاثير چنداني در قيمت ها بگذارد چراكه در اين 
مدت واردكنندگان در گير و دار پيش بردن عمليات اداري 
هستند از اين رو نبايد اين انتظار را داشته باشيم كه واردات 
تاثير چنداني در كاهش قيمت ها ايجاد كند. كش��اورز 
تصريح كرد: كاهش قيمت برنج مشروط به ثبات قيمت 
جهاني برنج و نرخ ارز در بازار داخلي است اگر اين دو عامل 
ثابت بماند بدون ترديد حباب قيمتي برنج خارجي از بين 
مي رود. وي با بيان اينكه اس��تمرار واردات برنج خارجي 

مستمر در شكستن قيمت ها موثر است، افزود: اگر قيمت 
برنج خارجي كاهش پيدا كند اين ممكن وجود دارد كه نرخ 
برنج ايراني نيز روند كاهشي به خود بگيرد. فاصله معناداري 
بين قيمت برنج ايراني و خارجي وجود دارد از اين رو تمايل 
بازار براي خريد برن��ج خارجي افزايش پيدا مي كند اگر 
توليدكنندگان برنج ايراني قيمت ه��ا را كاهش ندهند 
سهم آنها از بازار كاهش خواهد يافت. به گفته كشاورز، در 
زمان خود واردات برنج آزاد نشد و ما نتوانستيم قيمت ها را 
كنترل كنيم. دبير انجمن واردكنندگان برنج با بيان اين 
اينكه هيچ منعي ب��راي واردات برنج وجود ندارد، گفت: 
واردكنندگان ارز مي دهن��د و در مقابل آن برنج دريافت 
مي كنن��د پس اين امكان وجود دارد كه از هر كش��وري 

اين محصول را وارد كنيم. در ح��ال حاضر ۸۰ درصد از 
برنج خارجي از هند، ۱۵ درصد از پاكس��تان و ۵ درصد 
برنج متفرقه وارد مي ش��ود. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا امكان مراوده مالي با پاكستان بعد از نشست هاي 
اخير بخش خصوصي با فعاالن اقتصادي اين كشورفراهم 
شد؟ گفت: فعاالن اقتصادي تصميم گيرنده نهايي در اين 
زمينه نيستند بانك مركزي پاكستان بايد مجوز مراوده 
مالي براي بخش خصوصي را فراهم كند تا مشكل انتقال 
پول به پاكستان حل شود. كشاورز در پايان تصريح كرد: 
اگر امكان مراوده مالي با پاكستان فراهم شود بدون ترديد 
شاهد افزايش ۱۵ درصدي واردات برنج خواهيم بود. طعم 

و رنگ برنج پاكستاني به برنج ايراني نزديك است. 
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خبرروز

شناسايي ۵۷۸۴ بيمار جديد كرونايي
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در شبانه روز منتهي به جمعه ۵ هزار و ۷۸۴ نفر ديگر به تعداد بيماران كرونايي در كشور افزوده شد. به گزارش 
خبرنگار مهر، مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت اعالم كرد: از ۲۷ تا روز ۲۸ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۵ هزار و ۷۸۴ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۸۹۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور 
به ۶ ميليون و ۶۹ هزار و ۵۵۹ نفر رسيد. در طول ۲۴ ساعت منتهي به جمعه، ۱۰۰ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان اين بيماري به ۱۲۸ هزار و ۷۳۴ نفر رسيد. تا كنون ۵ ميليون و ۷۵۹ هزار و ۳۷۸ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص 

شده اند. سه هزار و ۴۳۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 

خبر

ضرغامي: ۲۶  اثر تاريخي كشور متعلق به همه مردم دنيا است
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گفت: 
۲۶ اثر جهاني داريم و اين مهم به معناي اين است كه 
اين آثار متعلق به همه مردم دنيااست و يكي از اين آثار 

گنبد سلطانيه محسوب مي شود. 
مدنيت و تمدن بشري، خود را صاحب اين اثر تاريخي 
در زنجان )گنبد س��لطانيه( مي داند. به گزارش ايرنا، 
س��يد عزت اهلل ضرغامي گفت: استان زنجان نمونه اي 
كامل از ظرفيت   ه��ا و افتخارات ما در ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي اس��ت. وي با بيان اينكه 
استان زنجان نمونه كامل از ظرفيت   ها و افتخارات ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است، تاكيد كرد: 
اگر براي ايران يك الگو معرفي كنيم كه در هر سه رشته 
سرآمد و توانمند باشد، آن اس��تان زنجان است. وزير 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي گفت: 
تعداد آثار ثبتي در اين استان ۸۸۰ مورد، آثار نامملوس 
۵۶ مورد و منظر طبيعي ۱۸ مورد اس��ت كه اين آمار 
خوب نش��ان از ظرفيت   ها دارد. ضرغامي با بيان اينكه 
در حوزه گردشگري استان مشكل جدي مراكز اقامتي 

اعم از هتل ها، مهمانسراها و خانه هاي بوم گردي است، 
خاطرنشان كرد: بايد كمك كنيم و تصميم هايي در اين 
خصوص اتخاذ شده است. وي ادامه داد: مجتمع اقامتي، 
تفريحي و گردشگري در حال احداث و مناطقي كه ما در 
اختيار مردم قرار داده ايم اعم از ساختمان هاي تاريخي 
با قدمت ۲۰۰ ساله در حال مرمت تبديل شدن به مراكز 
اقامتي است. وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي گفت: وام تبصره ۱۸ تسهيالت خوبي است كه 
اگر عملياتي شود نرخ بهره آن ۹ درصد   مي شود و در يك 
ماه اخير س��هم خودمان را زنده كرديم و حدود ۱۳۰۰ 

ميليارد تومان اين سهم را توزيع   مي كنيم كه بخشي 
از آن را به متقاضيان استان زنجان اعطا   مي كنيم. وي 
ادامه داد: بخشي از ميراث فرهنگي مربوط به استقبال 

در حوزه گردشگري و استقبال گردشگران   مي شود. 
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با 
بيان اينكه گنبد سلطانيه افتخار بزرگي براي ملت 
ايران است، گفت: ۲۶ اثر جهاني داريم و اين مهم به 
معناي اين اس��ت كه اين آثار متعلق به همه مردم 
دنياست، مدنيت و تمدن بشري خود را صاحب اين 
اثر تاريخي در زنجان   مي داند. وي با بيان اينكه سيد 
علي غفاري كه مرمتكار زنجاني است بيش از ۵۰ سال 
است كه از دوران نوجواني در حال مرمت اين گنبد 
تاريخي اس��ت، تاكيد كرد: جز بوسيدن دست هاي 
اين مرمت كار هيچ چيزي به ذهنم نرسيد و كار اين 
شخص مدنيت، اخالق و فرهنگ بوده و زنجان مملو 
و مشحون از اين افتخارات است. بايد در اين حوزه هم 
بودجه براي مرمت تخصيص دهيم به ويژه محوطه 

سلطانيه در خور و شايسته اين اثر تاريخي نيست. 

يادداشت

توسعه پايدار فضاي سبز شهري با رويكرد مديريت يكپارچه شهري
مريمعلوينیا|

كارشناسارشدمهندس�يترويجوآموزش
كشاورزي| 

اهميت و نقش فضاي س��بز در حيات و توسعه شهرها 
تا حدي اس��ت كه از آن به عنوان يكي از شاخص هاي 
توس��عه پايدار ياد مي شود. تاثيرات فيزيكي و طبيعي 
اين فضاها در سيس��تم شهري و بازدهي هاي مختلف 
اكولوژيك��ي، اجتماع��ي و اقتصادي آنها در س��اختار 
جوامع انكارناپذير است. امروزه برنامه ريزي و مديريت 
توس��عه فضاي س��بز ش��هري به يك موضوع مهم و 
ض��روري در شهرس��ازي و مديريت ش��هري تبديل 
ش��ده است. دس��تيابي به توس��عه پايدار فضاي سبز 
شهري، نيازمند اتخاذ سياس��ت هاي مديريتي قوي 
در زمينه هاي فن��ي، فرهنگي، سياس��ي، اقتصادي، 
اجتماعي و زيست محيطي مي باشد. گسترش سريع 
شهرها، پيشرفت هاي تكنولوژيكي و گرايش به سوي 
زندگي ماشيني، موجب آلودگي شهرها، تخريب محيط 
زيست و پوشش گياهي شهرها و حومه آنها )زمين هاي 
كش��اورزي، باغ ها( و از بين رفتن تع��ادل اكولوژيكي 
محيط ش��ده اس��ت. از طرفي، با افزاي��ش جمعيت و 
گسترش شهرنشيني، انسان ها به تدريج از طبيعت دور 
شده و تراكم بيش از حد جمعيت و دخالت در محيط 
طبيعي و ايجاد محيط هاي انس��ان ساخت، نيازهاي 
زيست محيطي جسمي و روحي انسان را بيشتر آشكار 
كرده است. براي رفع اين نيازها، انسان شهرنشين اقدام 
به ايجاد باغ ها و فضاهاي سبز مصنوعي در داخل شهرها 
كرده است. پارك ها و فضاهاي سبز به دليل حمايت از 
سيستم هاي اجتماعي ش��هر و فراهم كردن خدمات 

اكوسيستمي، يكي از راه حل هاي مناسب جهت حل 
مسائل زيست محيطي و تبديل هر چه بيشتر محيط 
شهري به محلي قابل زيست شهروندان هستند. توسعه 
فضاي سبز شهري كه موجب توليد اكسيژن، تعديل 
دماي محيط، جذب آلودگي ها، تثبيت خاك مخصوصًا 
در س��طوح ش��يب دار، افزايش رطوبت، زيباس��ازي 
محيطي، كنترل آلودگي صوتي و بصري و ... مي شود، 
باعث باال رفتن كيفيت محيط زيس��ت شهري شده و 
فضاي مناسبي را براي تعامالت اجتماعي و گذراندن 
اوقات فراغت براي شهروندان فراهم مي سازد. فضاهاي 
سبز شهري به دليل نقشي كه درحفظ و تعادل محيط 
زيست ش��هري، تعديل آلودگي هوا و پرورش روحي و 
جسمي ساكنان شهر ايفا مي كنند، ارزشمند هستند. 
فضاي سبز ش��هري داراي ارزش اكولوژيكي طبيعي 
مي باشد . و سرگرمي و منافع جسمي و روحي فراواني 
را ]براي شهروندان [مهيا مي كند از طرفي رشد سريع 
جمعيت و به موازات آن گس��ترش غي��ر قابل كنترل 
شهرها، افزايش بدون منطق قيمت زمين، آلودگي هوا 
و خاك و توسعه ناپايدار فضاي سبز و استفاده نامناسب 
از منابع به ويژه منابع آب��ي، موجوديت و آينده فضاي 
سبز شهري را تهديد مي كند. در راستاي تحقق توسعه 
پايدار، مديريت شهري مهم ترين ابزار است. مديريت 
شهري از سازماندهي عوامل، نيروها و منابع براي اداره 
امور و پاسخ گويي نيازهاي ساكنان شهر شكل گرفته 
و شامل كاركردهاي برنامه ريزي، اجرا، نظارت و كنترل 
است. امروزه ]توسعه و[ طراحي فضاي سبز شهري، به 
عنوان بخشي از شهرسازي و ]مديريت شهري[ مطرح 
است. مديريت شهري عالوه بر آنكه مسوول برقراري 

توزيع عادالنه امكانات ش��هر است، با هدايت تحوالت 
كالبدي شهر، رسالت حفظ محيط زيست و سالمتي 
زندگي ش��هري، زيبايي سيماي شهر، ايجاد فضاهاي 
عمومي جه��ت امكان برقراري ارتباط��ات و تعامالت 
شهروندان و گس��تره اي از همه وجوه زندگي شهري 
را نيز عهده دار اس��ت توسعه فضاي سبز پايدار يكي از 
مباحث اساس��ي در برنامه ريزي و مديريت ش��هري و 
ارتقاء كيفيت زندگي ساكنان مي باشد. براي دستيابي 
به توسعه پايدار فضاي سبز ش��هري به عواملي مانند 
ساختار مناسب سازماني، برنامه ريزي و آموزش نيروي 
انس��اني، قوانين و مقررات نياز است. براي دستيابي به 
توسعه پايدار در ]فضاي سبز شهري[ وجود مديريتي 
توانا و منس��جم و هماهنگي بين بخش هاي دولتي و 
خصوصي مهم است.امروزه مديريت شهري در جهان 
تحول اساسي يافته اس��ت. شهرها مديريت مي شوند 
تا بتوانند رفاه و آس��ايش ساكنان خود را تامين كنند. 
مديريت شهري داراي تشكيالت وسيعي است و نقش 
مهمي در موفقيت برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و 
همچنين رفع نياز جمعيت، جريان عبور و مرور در شهر، 
رفاه عمومي، مسكن، كاربري زمين، تفريح، فرهنگ، 
اقتصاد، تاسيسات زيربنايي و امثال آنها بر عهده دارد. 
رشد سريع جمعيت شهرنش��ين و گسترش شهرها، 
برنامه ريزي و مديريت توسعه فضاي سبز را به ضرورتي 
مهم در شهرس��ازي و مديريت ش��هري تبديل كرده 
است. با توجه به اثرات؛ اقتصادي، اجتماعي - فرهنگي 
و زيست محيطي توسعه فضاي سبز شهري، مديريت 
كارآمد ش��هري براي برنامه ريزي و ساماندهي توسعه 

فضاي سبز ضرورري است.

وي��روس كرون��ا تيغ دو لب��ه اي براي 
محيط زيس��ت بي جان كش��ور و دنيا 
اس��ت به طوري كه در ابتداي ش��يوع 
همه گيري به محيط زيس��ت جاني تازه بخش��يد 
اما به مرور ش��رايط تغيير كرد و حتي بدتر از روال 
گذشته شد به طوري كه همه گيري منجر به ايجاد 
۸.۶ ميليون تن زباله پالستيكي اضافي در دنيا شده 
است. كرونا آثار مثبت و منفي زيادي بر بخش هاي 
مختلف زندگي انسان و طبيعت بر جاي گذاشت، 
درس��ت اس��ت كه رفت و آمدها كاهش يافت و در 
مقطعي موجب كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
ش��د اما در مقابل مصرف ش��وينده ها، ماس��ك و 
دس��تكش افزايش يافت و انسان بدون مالحظه با 
رها كردن آنه��ا در طبيعت ضربه محكمي بر پيكر 

نيمه جان محيط زيست وارد كرد.
اوايل اسفند سال ۱۳۹۸ بود كه ويروس تهاجمي 
كرونا )كوويد۱۹( وارد ش��د و بدون توقف در اين 
مدت جان ه��اي زيادي را گرف��ت به طوري كه بر 
اس��اس آخرين آم��ار وزارت بهداش��ت،درمان و 
آموزش پزش��كي تاكنون مجم��وع جان باختگان 
اين بيماري در ايران ب��ه ۱۲۸ هزار و ۶۳۴ نفر و بر 
اس��اس آمارهاي بين المللي، در جهان به بيش از 
پنج ميليون نفر رسيده، بعد از بررسي هاي فراوان 
دس��ت اندركاران ام��ر به اين نتيجه رس��يدند كه 
راه جلوگيري از س��رايت اين وي��روس دور بودن 
انسان ها از همديگر است بنابراين نبايد به مسافرت 
مي رفتند و يا دور هم جمع مي شدند، بايد در منزل 
مي ماندند تا واكسن آن توليد و تزريق انجام شود. از 
آنجا كه هر امري نسبي است و همواره يك بخش 
تاريك و يك بخش روش��ن دارد، وي��روس كرونا 
هم همينطور بود به طوري كه دوستداران محيط 
زيس��ت از ايجاد پروتكل هاي بهداشتي خوشحال 
شدند و آن را فرصتي براي طبيعت و محيط زيست 
دانس��تند چون مدت ها بود كه ت��وان خودپااليي 
طبيعت با زياده خواهي انس��ان ها تمام شده بود، 
بنابراين با ش��يوع كرونا ش��يوه زندگي انس��ان ها 
دستخوش تغييرات شد هر چند بر بخش اقتصادي 

كشورها تاثير منفي به جاي گذاشت اما بر محيط 
زيس��ت حداقل در ابتداي امر اثري مثبت داشت 
اما بعد از مدتي گويي با ش��تاب بيش��تري آسيب 
را در پي��ش گرفت. در واقع ب��ا ايجاد پروتكل هاي 
بهداشتي رفت و آمد در سطح شهرها كاهش يافت 
و از آنجا كه محيط زيست يك مقوله جهاني است 
و اگر در گوش��ه اي از دنيا اتفاقي رخ دهد در گوشه 
ديگر تاثيرش را مي گذارد بنابراين متوقف ش��دن 
مسافرت ها به كش��ورهاي ديگر نيز تا حدودي به 
محيط زيس��ت جهاني جاني تازه بخشيد و انتشار 
گازهاي گلخانه اي به ميزان چش��مگيري كاهش 
ياف��ت اما نبايد فراموش كنيم كه با ماندن افراد در 
منازل مصرف انرژي نيز تا حد زيادي افزايش يافت.

      رها شدن زباله هاي بيمارستاني در طبيعت
در اين ميان يكي از دس��تورالعمل هاي بهداشتي 
شس��تن و ضد عفوني ك��ردن دس��ت ها و هر آن 
چي��زي كه از بيرون وارد خانه مي ش��د، بود از اين 
رو مصرف مواد ش��وينده بيش از حد افزايش يافت 
و پساب هاي بيشتري وارد طبيعت شد، همچنين 
دس��تكش، مواد پالستيكي رها ش��ده در طبيعت 
و زباله هاي بيمارس��تاني نيز مش��كل ديگري بود 
كه بر اين روند اضافه ش��د كه در اين ميان درياها 
و اقيانوس ه��ا ني��ز در امان نماندن��د به طوري كه 
دانشمندان اعالم كردند ۲۵ هزار تن زباله به دليل 
همه گيري كوويد۱۹ وارد اقيانوس ها ش��ده است، 
مش��خص ش��د كه همه گيري كوويد۱۹ منجر به 
تش��كيل ۸.۶ ميليون تن زباله پالستيكي اضافي 
شده اس��ت، در عين حال ۸۷.۴ درصد از كل اين 

زباله ها را بيمارستان ها ايجاد كرده اند. 
س��هم ماس��ك هاي يك بار مص��رف ۷.۶ درصد و 
آزمايش ها از اين زباله ها ۰.۳ درصد است. بيشترين 
ميزان، يعن��ي ۲۵.۹ هزار تن زبال��ه را رودخانه ها 
به اقيانوس ه��ا آورده اند كه ۷۳ درص��د از آنها در 
آس��يا جريان دارن��د. آالينده هاي اصلي، س��ند و 
يانگ تس��ه هس��تند و آمور در جايگاه ششم قرار 
دارد. س��هم رودخانه هاي اروپايي تنها ۱۱ درصد 

اس��ت. هرچه فعاليت هاي انساني كمتر باشد كره 
زمين در آرامش بيشتري خواهد بود به طوري كه 
در مدت ش��يوع كرونا اين واقعي��ت را تا حدودي 
لمس كردي��م البته اين ش��رايط مطلوب مقطعي 
بود، به رغ��م قرنطينه خانگي، كاه��ش ترددها و 
فعاليت هاي صنعتي كه تا حدودي موجب تنفس 
كره زمين ش��ده ب��ود اما، اين تاثي��رات مقطعي و 
ناپاي��دار بودند چون ب��ا كاهش همه گي��ري و از 
س��رگيري فعاليت هاي بش��ري، وضعيت محيط 
زيست دوباره به حالت قبل بازگشت هر چند پيش 
از كاهش هم وضعيت در حال برگش��تن به زمان 

قبل از همه گيري بود.

     انقراض گونه هاي گياهي و جانوري
كارشناسان معتقدند كه دوران كرونا فرصت خوبي 
براي تمرين درس��ت زندگي كردن بود البته هنوز 
هم دير نشده و مي توان از اين فرصت استفاده كرد، 
چه خوب است كه انسان با چشم تجربه اي آگاهانه 
به طبيعت نگاه كند و بهره كش��ي خود از طبيعت 
را كاهش دهد، اگ��ر اين نگاه ادامه يابد مي توان به 
نجات زمين اميدوار بود در غير اينصورت همچنان 
ش��اهد روند انقراض گونه هاي گياهي و جانوري، 
انباشتي از زباله و پسماندهاي مختلف در طبيعت 
خواهيم بود كه در نهايت ضررش متوجه سالمت 

انسان مي شود. 
به هر حال دوران ش��يوع ويروس كرونا مانند تيغ 
دو لبه اي براي محيط زيس��ت بود كه آثار مثبت و 
منفي زيادي بر بخش هاي مختلف زندگي انس��ان 
و طبيعت بر جاي گذاش��ت، درست است كه رفت 
و آمدها كاه��ش يافت و در مقطعي موجب كاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي شد اما در مقابل مصرف 
شوينده ها، ماسك و دستكش افزايش يافت و انسان 
بدون مالحظه با رها ك��ردن آنها در طبيعت ضربه 
محكمي بر پيكر نيمه جان محيط زيست وارد كرد. 
كارشناس��ان معتقدند كرونا به رغم ايجاد شرايط 
نس��بتا خوبي كه در اوايل ش��يوع بر محيط زيست 
داش��ته از جمله كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، 

كاهش ردپاي كربن، حال خوب طبيعت و جانوران، 
اما به واقع نمي تواند تاثي��رات مثبت بلندمدتي را 
براي محيط زيس��ت به وجود آورد، اميد به بهبود 
وضعيت محيط زيس��ت در حالي كه جان مردم در 
خطر تهديد ويروس��ي غيرقابل پيش بيني است، 
اميدي واهي به نظر مي رسد چون همه آن تاثيرات 
مثبت بر محيط زيس��ت، به دليل طراحي و تدوين 
ي��ك برنامه از پيش تعيين ش��ده و مبتني بر تفكر 
محيط زيستي نبود، بلكه ناشي از يك فشار خارجي 
تحت عنوان همه گيري كوويد۱۹ بوده اس��ت كه 
س��المت و جان انسان ها را نش��انه گرفته و بشر را 
مجبور ب��ه در خانه ماندن كرده اس��ت. برخي نيز 
معتقدند ب��ا كاهش همه گيري ويروس كرونا چون 
كش��ورها از لحاظ اقتصادي متضرر شدند بنابراين 

براي جبران آن با ش��تاب و فشار بيشتري درصدد 
جبران برخواهند آمد كه اين روند فشار بيشتري را 

بر محيط زيست وارد خواهد كرد.

    تاثير كرونا بر روند شكار
چندي پيش حسن اكبري سرپرست معاونت محيط 
زيس��ت طبيعي و تنوع زيستي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست درباره اينكه كرونا چه تاثيري بر روند 
شكار گذاشته است گفته بود: به صورت مقطعي كه 
تعطيالت بيشتر شده بود ش��كار نيز افزايش يافته 
بود، افراد تعطيل بودند، اسلحه و فشنگ هم داشتند 
بنابراين به طبيعت مي رفتند و شكار مي كردند از اين 
رو به صورت مقطعي در برخي مناطق شكار افزايش 
يافته بود. با ادامه اين روند باز انسان است كه متضرر 

رفتار نامناسب خود خواهد شد، برخورداري از جامعه 
سالم و محيط زيستي پاك، حق هر شهروندي است 
و از طرفي مسووليت شهروندي هم ايجاب مي كند 
براي حفظ محيط زيست زيست سالم نقش خود را 
ايفا كنيم، افزايش آگاهي و آموزش محيط زيس��ت 
به گروه ه��اي ه��دف، فرهنگ س��ازي حفاظت از 
محيط زيست براي اقشار مختلف جامعه، حساس 
كردن افكار عموم��ي در برابر پيامده��اي آلودگي 
از كارآمدترين روش ها براي حفظ و پيش��گيري از 
تخريب زيست بوم به ش��مار مي رود. تغيير نگرش، 
س��بك زندگي و تغيير رفتار افراد با محيط زيست 
مي تواند از روند تخريب روز افزون محيط زيس��ت 
بكاهد پس بياييم شرايط كرونايي را به فرصتي براي 

حفظ محيط زيست تبديل كنيم.

گزارش

كرونا نمي تواند تاثيرات مثبت بلندمدتي را بر محيط زيست به وجود آورد

كرونا فرصت يا تهديدي براي محيط زيست 

رويداد

هزاران نفر از مردم اصفهان جمعه ۲۸ آبان ماه در بستر 
خش��كيده زاينده رود در جوار پ��ل خواجو همصدا با 
كشاورزان خواستار جريان دايمي رودخانه زاينده رود و 
تاالب گاوخوني شدند. به گزارش مهر، جمعي از مردم 
اصفهان جمعه ۲۸ آبان ماه در بس��تر خشكيده زاينده 
رود در جوار پل تاريخي خواجو تجمع كرده و خواهان 
جريان دايمي زاينده رود و تاالب بين المللي گاوخوني 
ش��دند. اجراي مصوبات ۹ ماده اي ش��وراي عالي آب، 
جريان دايمي زاينده رود و تاالب بين المللي گاوخوني 
و جلوگيري از بارگذاري هاي جديد بر اين حوضه آبريز 
خواسته همه مردم اصفهان است. در اين تجمع، حسن 
اكليلي از هنرمندان بنام دي��ار نصف جهان خطاب به 
مردم گفت: پيكر نيمه جان و مرده زنده رود به ما نفس 
مي دهد و مردمي كه امروز همدلي مي كنند به واسطه 
اين خاك و زنده رود است، اصفهان در گذشته نه چندان 
دور مدعي بود اگر ديواره ۱۰ متري دور اين استان بكشند 
نياز به هيچي نخواهيم داش��ت، برنج، گندم، حبوبات 
ميوه و هنرمان صادراتي بوده، چه شده است كه اين طور 
مانده ايم؟ سيدعلي اكبر محرابيان در ديدار با كشاورزان 
اصفهان در مهديه وجاره وعده داد كه مش��كالت اين 
حوضه تا دو س��ال آينده حل و فصل ش��ود. همچنين 
دستاورد سفر وزير نيرو به اصفهان تخصيص ۳۸ هزار 
ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي آبرساني به اصفهان 
بود كه در صورت تحقق نتاي��ج خوبي را همراه خواهد 
داش��ت. در پي اين تجمع مردم اصفه��ان براي احياي 
زاينده رود، مخبر مع��اون اول رييس جمهور به وزراي 
نيرو و جهاد كشاورزي دستور داد در اسرع وقت براي حل 
مشكل حوضه آبريز زاينده رود در سه استان چهارمحال 
و بختياري، اصفهان و يزد اقدام كنند. همچنين محمد 

مخبر، معاون اول رييس جمهور به دنبال مطالبه مردم 
اصفهان در بستر زاينده رود براي جاري شدن دايمي آب 
در زاينده رود در گفت وگو با ش��بكه خبر اظهار داشت: 
تشكر مي كنم از بصيرت و وفاداري مردم غيور اصفهان 
كه البته هميشه اينگونه بوده است در جنگ و در همه 
مس��ائلي كه در كش��ور بوده كاماًل وفادارانه در صحنه 
بودند. وي با بيان اينكه معضل خشكس��الي شرايطي 
را به وجود آورده كه در بيش��تر استان هاي كشور دچار 
مشكل هستيم، افزود: در يك ماه گذشته رييس جمهور 
دو بار شوراي عالي آب را برگزار كرده است. معاون اول 
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: به وزي��ر نيرو و جهاد 
كشاورزي دستور دادم كه به سرعت براي اين موضوع 
تدبير كنند و دولت به جد دنبال است كه اين مساله را 
به هر نحوي كه وجود دارد بتوان حل كرد. مخبر با بيان 
اينكه مشكل مردم را مي فهميم افزود: من در شرق 
اصفهان حضور داشتم و وضعيت آنان را ديدم و واقعًا 
وضع سختي است ما دنبال اين هستيم با هر وسيله 
و شكلي كه وجود دارد اين مشكل حل شود زيرا اين 
چهار استان اكنون دچار مشكل هستند و اميد است 
به گونه اي كه بتوان به ويژه مش��كل اصفهان را حل 
كرد، اين موضوع را دنبال مي كنيم. وي اضافه كرد: از 
فردا جلساتي برگزار مي شد و نتايج را به اطالع مردم 
خواهيم رساند، وزرا نيز در تالش هستند، طرح هاي 
مختلفي را بررس��ي كردند و پيشنهاداتي دارند كه 

انشااهلل بررسي و اقدام خواهيم كرد.

    ستاد احياي زاينده رود 
در اولين فرصت تشكيل مي شود

همچنين سيد علي اكبر محرابيان، وزير نيرو نيز ظهر 

جمعه در پي تجمع مردم اصفهان در بستر خشكيده 
زاينده رود براي احيا و رس��يدگي به مشكالت اين 
حوضه، در گفت وگو با خبر سراس��ري ش��بكه يك 
سيما از برگزاري جلسه ستاد احياي زاينده رود در 
اولين فرصت خبر داد و اظهار داش��ت: اميد است با 
پيشنهاداتي كه به اين جلسه مي بريم، تصميمات 
مناس��بي اتخاذ ش��ود و مردم اين حوضه را از نتايج 
آن مطلع كنيم كه باعث خوشحالي آنان شود. وي 
افزود: مقرر شد كه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي 
و صنعت، مع��دن و تجارت در كن��ار وزارت نيرو به 
صورت فعال وارد ش��وند تا شرايط را مديريت كنيم 
تا آس��يبي را كه به برخي كشاورزان رسيده است را 
به حداقل برسانيم. وزير نيرو گفت: در پايان از همه 
كشاورزان اصفهان عذر خواهي مي كنم كه شرمنده 
آنها هس��تيم و نمي توانيم آنچه كه الزم است براي 
كشت آنها، آب را تأمين كنيم و اميدواريم با فضل و 
عنايت الهي در ماه هاي آينده اين كمبودها را جبران 
كنيم. حوضه آبريز زاين��ده رود در دو دهه اخير به 
دليل بارگذاري هاي بيش از حد صنايع و توس��عه 
اراضي كشاورزي و باغات، پمپاژهاي غيرقانوني به 
نام آبخيزداري در باالدست اين حوضه و همچنين 
كاهش نزوالت جوي امروز به بحران رسيده است. 
توس��عه ناپايدار در اي��ن خطه نه تنه��ا منابع آب 
سطحي بلكه منابع آب زيرزميني را نيز از بين برده 
و خش��كي رودخانه زاينده رود و تاالب گاوخوني 
و برداش��ت هاي بي رويه از چاه ها س��بب تشديد 
فرونشست در ش��هر تاريخي اصفهان شده است، 
آلودگي هوا و گرد و غبار و خشكي اراضي كشاورزي 

شرق از جمله ديگر مشكالت اين حوضه است. 

تجمع مردم اصفهان براي احياي زاينده رود
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