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يادداشت- 1

 اثرات 
كاهش سطح و حجم تحريم ها

آنچ��ه ك��ه از دل تحوالت 
اخير كالن كش��ور مسجل 
اس��ت، كاه��ش س��طح و 
حجم تحريم ها است، اما در 
خصوص ميزان اين كاهش 
مي توان صحبت كرد. به هر 
شكل، كاهش سطح و حجم 
تحريم، مولفه اي اس��ت كه 
فضاي كس��ب و كار بايد خود را مهياي تطبيق با آن 
كند. ريسك توافق در فضاي اقتصادي و كسب و كار 
كش��ور در حال فعال شدن اس��ت. ريسك توافق در 
يك مرحله اي در سطح خاموش بود )مثل آتشفشان 
خاموش( يك مرحله اي در سطح هشدار قرار گرفت 
و در حال حاضر ريسك توافق در سطح تهديد است. 
يعني فعال اقتص��ادي بايد خود را آم��اده انطباق با 
كاهش سطح و حجم تحريك كند. در موارد مختلفي 
مي توان اين بح��ث را آناليز كرد. در وهله نخس��ت 
بايد توجه كرد كاهش س��طح و حجم تحريم باعث 
كاهش فشار به بخش بازرگاني ايران مي شود. يعني 
در نقط��ه تعادل قبل )يعني قب��ل از بروز تحريم ها( 
چيزي حدود 80درص��د فعاالن اقتصادي در بخش 
بازرگاني، خرجي بيشتر از دخل ش��ان داشتند، در 
ش��رايط تازه كاهش تحريم فشار به بخش بازرگاني 
را كاه��ش مي دهد. به عبارت ديگ��ر آن تعداد فعال 
اقتصادي از بخش بازرگاني كه بهره وري مناس��ب تر 
داشتند، امكان خواهند داش��ت كه دخلي بيشتر از 
خرج خود داشته باش��ند و در شرايط بهتري تنفس 
كنند. نكته بعدي در بخش تقاضا متبلور مي شود در 
واقع بزرگ ترين مش��كل ايران و مادر مشكل ضعف 
تقاضاس��ت كه كاهش س��طح و حجم تحريم باعث 
تقويت تقاضا در كش��ور مي ش��ود. از منظر محيط 
اقتصاد كالن، وقتي تقاضاي كل تقويت مي شود در 
معدل اقتصاد، وضعيت مساعدتري برقرار مي شود. 
بايد توجه داش��ت وقتي بزرگ ترين مش��كل كشور 
ضعف تقاضا اس��ت و اقتصاد ايران با سقوط مخارج 
مصرف كننده مواجه است، كل اقتصاد تحت الشعاع 
قرار مي گيرد. اين پديده جديد ب��ا تقويت تقاضا به 
گشايش در اقتصاد منجر مي شود.نكته چهارمي كه 
مي توان به آن اشاره كرد آن است كه وقتي با كاهش 
تحريم ها مواجه شويم باعث تضعيف شرايط براي آن 
بخش از توليد داخلي مي شود كه با تقويت نرخ ارز در 
شرايط فوق العاده مناسبي قرار گرفته بود. جان كالم 
آن است كه با نرخ ارز باال، در بسياري از حوزه ها مزيت 
نسبي پيدا كرده بوديم كه كاهش تحريم ها، شرايط را 
تغيير مي دهد. يعني اينكه در گذشته هر شركتي كه 
مي توانست به گونه اي خاص به بخش انرژي متصل 
باشد )يعني يارانه انرژي مي گرفت و به محصول بدل 
مي كرد( به سادگي مي توانست موفقيت حاصل كند. 
كاهش تحريم ها اين فضا را تغيير مي دهد و ديگر يك 
چنين شرايطي حاكم نخواهد بود.دوران بره كشان 
توليد انرژي پايه، هرچند روبه پايان نيست اما در حال 
تضعيف است. فشار به اين بخش شكننده نيست، اما 
تعيين كننده است. به عبارت ديگر، تحريم ها باعث 
شد كه توليد انرژي پايه در كشور رشد بااليي كند كه 
اين رشد بعد از كاهش تحريم ها محدود مي شود. در 
دوران تحريم ها هر محصول بي كيفيت توليدي هم 
امكان صادرات داشتند اما اين روند تغيير خواهد كرد. 
توليد از 2ناحيه در اين دوران تحت تاثيرات جديد قرار 
مي گيرد.از يك س��و با كاهش سطح و حجم تحريم 
باعث تضعيف توليد داخلي مي ش��ود )يعني نزولي( 
از طرف ديگر اما اين پديده همزمان با گران ش��دن 
نفت شده است. تركيب اين دو گزاره، يعني كاهش 
تحريم ها و گران شدن نفت باعث تقويت بخش توليد 
انرژي محور مي شود. كاهش سطح و حجم تحريم ها 
باعث نزول توليد مي شود و از سوي ديگر گران شدن 
نفت، باعث رشد توليدات انرژي محور مي شود يعني 
اين دو اتمسفر به نوعي بخشي از آثارهمديگر را حنثي 
مي كنند. پديده اي شبيه به اين اتفاق مي افتد كه در 
مهرماه 37درصد دالر كاهش پيدا كرد و نهاده هاي 
دامي 42 درصد گران ش��ده است. يعني فردي كه با 
ارز آزاد نهاده وارد مي ك��رده، از دل اين كاهش نرخ 
دالر و افزاي��ش قيمت نهاده، نوعي خنثي س��ازي و 
توزان را درك مي كن��د. در اينجا اقتصاد تحت تاثير 
دو آلترناتي��و متض��اد قرار مي گيرد ك��ه همديگر را 
خنثي مي كنند. اين اتمس��فر يك جهان ديگر )بعد 
سوم( نيز دارد و آن اس��ت كه توليد داخلي از ناحيه 
تورم داحلي تحت فش��ار قرار مي گيرد. پيش بيني 
من اين اس��ت كه چيزي بيش از 20درصد، در سال 
جاي تورم داخلي خواهيم داشت، يعني هزينه توليد 
داخل، چيزي بيش از 20درصد افزايش پيدا مي كند. 
كاهش س��طح تحريم ها باعث ورود ارزان تر كاالي 
خارجي مي ش��ود. يعني از يك ط��رف هزينه توليد 
داخلي بيش از 20درصد افزاي��ش پيدا مي كند و از 
س��وي ديگر هزين��ه ورود كاالي خارجي 20درصد 
كاهش پيدا مي كند. اين روند باعث مي شود تا بخشي 
از توليد داخلي كه حاشيه سود كمتري داشت از رده 
خارج شود. مجموعه اين گزاره ها، موضوعاتي است 
كه مي بايست بعد از كاهش حجم و سطح تحريم ها 

مورد توجه فعاالن اقتصادي قرار بگيرد. 

محمدحسين اديب

چرا از فرصت هاي كاهش ارزش پول ملي به نفع صادرات استفاده نشد؟ 
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 اهميت اقناع عمومي 
در اقتصاد

 كسب و كارها 
و فشارهاي مالياتي

 ترس و نااميدي 
در بازارسرمايه

 تغييرات در بازار نزولي 
منطقي نيست

 ما فقر را زندگي كرده ايم
 شما چطور!

برخي از تصميم س��ازان اعالم 
مي كنند كه حذف دالر 4200 
توماني و افزايش قيمت بنزين 
تغيي��ري در قيمت ه��ا ايجاد 
نمي كند.بايد دي��د اين گزاره 
تا چه اندازه درس��ت اس��ت و 
مبتني بر آن مي توان دورنمايي 
از احتم��االت را ارايه كرد؟ اين 
پرسشي است كه اين روزها به صورت گسترده در محافل 
مختلف اقتص��ادي، علمي و فرهنگي طرح مي ش��ود و 
پاسخ هاي متفاوتي به آن داده مي شود. واقع آن است كه 
در حال حاضر هيچگونه داده قابل استنادي در خصوص 
ح��ذف ارز 4200 توماني در اقتصاد اي��ران در دوره هاي 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت وج��ود ندارد. اين در 
حالي است كه دامنه وسيعي از انديشكده ها، موسسات 
تحقيقاتي و پژوهشكده ها در ايران وجود دارند كه برخي از 
آنها از بيت المال نيز بودجه مي گيرند، اما در بزنگاه ها هيچ 
تحرك تحقيقاتي قابل اس��تنادي از سوي آنها مشاهده 
نمي ش��ود. بايد توجه كرد اقتصاد جهان��ي در حال يك 
بازآفريني و ريست در سطح گسترده است. ايران هم تافته 
جدا بافته نيس��ت و از تحركات بين المللي اثر مي پذيرد. 
قبل از بروز كرونا، تنش هايي در برخي كش��ورها رخ داد، 
تنش هايي كه مانند اعتراضات جليقه زردها در فرانس��ه 
و ساير اعتراضات در ش��يلي، امريكا و... تالش مي كرد تا 
تصويري از مش��كالت اقتصادي بين الملل��ي ارايه كند. 
ريشه اين حوادث مبتني بر اين واقعيت است كه اقتصاد 
جهاني نيازمند تغييرات است. اين ضرورت ها در اقتصاد 
ايران بسيار اثرگذار تر است، به هر حال ايران طي دهه 90 
با رشد متوسط صفر درصدي مواجه شده است و معضل 
تحريم ها و ناركارآمدي نيز بر حجم مشكالت اقتصادي 
افزوده است. اتفاقي كه در كشورهايي مانند ايران، تركيه 
و... در حال وقوع اس��ت آن اس��ت كه دولت ها هيچگونه 
چشم انداز روشني از تصميمات اقتصادي خود و بازخورد 
اين تصميمات در معيشت مردم ندارند. در كشوري مانند 
قزاقستان كه كشوري باثبات است، درآمدهاي نفتي دارد و 
علي رغم فسادي كه وجود دارد جايگاه مناسبي را در سطح 
منطقه دارد، به گونه اي تصميم سازي مي شود كه مردم 
اقناع نمي شوند. اين در حالي است كه بسياري از كشورها 
مانند نروژ، آلمان، دانمارك، سوئد و... به گونه اي برنامه ريزي 
اقتصادي مي كنند كه همراهي مردم را كسب مي كند. در 
واقع تصميم سازي هاي اقتصادي نيازمند پيوست هاي 
اجتماعي، فرهنگي و عمومي است. هر تصميم اقتصادي 
مي تواند تبعات پيراموني مهمي داش��ته باشد.در دوران 
كرونا برخي كشورهاي معدود بوده اند كه توانسته اند از دل 
بحران ها به سالمت عبور كنند و مردم خود را براي توجيه 
تصميماتشان اقناع كنند. اين روند در اقتصاد كشورهايي 
مانند ايران هرگز جدي گرفته نمي شود. در واقع مسووالن 
تصميماتي اخذ مي كنند، اما به پيوست هاي اجتماعي، 
فرهنگي و...ندارند.   ادامه در صفحه 8

در اقتصاد ايران برخي رويه ها 
به ش��كلي غلط ج��ا افتاده و 
همين موضوع باع��ث ايجاد 
مشكالتي براي فعاليت هاي 
مولد و تاثيرگذار ش��ده است. 
ما ب��راي عبور از اين ش��رايط 
باي��د برخ��ي اش��تباهات 
ص��ورت گرفت��ه در ح��وزه 
سياس��ت گذاري را تغيي��ر دهيم. يك��ي از اصلي ترين 
موضوعاتي كه در اين س��ال ها بحث درباره آن افزايش 
يافته اما هنوز راه به جايي نبرده موضوع ماليات و نحوه 
اخذ آن از فعاليت هاي اقتصادي مختلف است. متاسفانه 
در اقتصاد ايران همواره اتكا به نفت، دولت ها را از تمركز 
بر روي ماليات دور نگه داشته است و هر جا كه پولي نياز 
بوده از نفت برداشته است. همين موضوع يك فرهنگ 
غلط نيز ايجاد كرده كه كساني كه ماليات نمي پردازند، 
هوش اقتصادي دارند و در كس��ب و كارهايشان موفق 
هستند. اين در حالي است كه بس��ياري از كشورهاي 
توسعه يافته اساسا هزينه هاي خود را از طريق ماليات به 
دست مي آورند و راه هاي فرار مالياتي به شدت محدود 
شده است. در ايران ما از توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 
شناسنامه دار ماليات مي گيريم. اين افراد كه موتور مولد 
اقتصاد كشور هستند از ماليات گرفته تا تامين اجتماعي 
و بانك ها و بسياري از دستگاه هاي نظارتي همواره درگير 
هستند و بايد هزينه هاي كالني را براي فعاليت هاي خود 
بپردازند. اين در حالي اس��ت كه برخي سفته بازي ها يا 
خريد و فروش ها در بازارهاي مختلف يا اساسا مالياتي 
نمي پردازند يا نحوه پيگي��ري و نظارت بر عملكرد آنها 
شفاف نيست. به اين ترتيب در ايران كساني كه از طريق 
داللي سود كالني كسب مي كنند از ماليات معاف هستند 
و توليدكنندگان بايد ماليات بپردازند. در بس��ياري از 
كشورهاي جهان اين رويه برعكس است. يعني از سويي 
با توجه به پايين بودن نرخ تورم، اساسا سرمايه گذاري 
در بازارهايي مانند مس��كن يا خودرو، به صرفه نيست و 
كسي براي كسب س��ود به اين حوزه ها ورود نمي كند، 
از سوي ديگر حتي اگر قيمت محصول خريداري شده 
به ه��ر دليلي افزايش پيدا كند نيز با توجه به رقم باالي 
ماليات، افراد حضور در اين بخش ها را سودآور نمي دانند. 
از سوي ديگر دولت ها براي فعاليت هاي توليد مزيت ها، 
تسهيالت و معافيت هاي مالياتي را در نظر مي گيرند، به 
آنها وام هاي با سود پايين مي دهند و حتي براي تغيير 
كاربري به تولي��د امتيازهايي را در نظر مي گيرند. براي 
آنك��ه در ايران نگاه به ماليات تغيير كن��د، بايد ابتدا در 
حوزه سياست گذاري برنامه ها عوض شوند. با استفاده از 
تجربه موفق ديگر كشورها ما بايد به سمتي حركت كنيم 
كه كسب و كارهاي توليدي كه به اقتصاد كشور ارزش 
افزوده مي آورند از ماليات معاف ش��وند يا تخفيف هاي 
قابل قبول دريافت كنند و از سوي ديگر سفته بازي ها و 

داللي ها در شمول ماليات قرار گيرند.

بازار سرمايه نخستين روز هفته 
را با توجه به اخبار منتش��ره از 
برج��ام در خص��وص حاصل 
ش��دن نتايج اوليه مطلوب در 
وين با برتري نسبت خريدار به 
فروش��نده آغاز كرد و شاخص 
حركت صعودي داش��ت. رشد 
ش��اخص كل در معامالت روز 
شنبه نزديك به 4 هزار و ۵00 واحد بود كه رفته رفته طبق 
معمول و با افزايش فش��ار ف��روش و عرضه هاي پي درپي، 
ش��اهد رنج منفي در گروه ها و صنايع بوديم كه با توجه به 
اين مهم، ش��اخص كل از چهار هزار واحد مثبت با رش��د 
ناچيز 800 واحدي كار خود را به پايان رس��اند و در اولين 
روز معامالتي هفته شاخص خود را بر روي عدد ۱ ميليون و 
3۶2هزار واحد تثبيت كرد. با توجه به افزايش عرضه ها در 
ساعات پاياني روز شنبه، امروز مي توانستيم بازاري پر عرضه 
و نوساني را متصور شويم كه اين پيش بيني محقق شد. امروز 
از آغاز بازار، شاهد نوسانات منفي و صف هاي فروش در بازار 
بوديم و اين افزايش عرضه ها رفته رفته بيشتر شد تا شاهد 
صف هاي فروش بيشتري باشيم. با توجه به اخبار مثبت و 
قابل تأمل در خصوص برجام و حصول توافق انتظار رشد بازار 
به خصوص در نمادهاي ريالي بوديم كه اين پيش بيني باز هم 
با توجه به اخبار منتشره حاصل نشد. ترس و نااميدي در بازار 
سرمايه به وضوح مشاهده مي شود كه حتي با انتشار اخبار 
خوب هم بازار تحت تأثير قرار نگرفت. توافق براي گروه هاي 
خودرويي، بانكي و بيمه اي خبر مثبتي است، اما هيچ گونه 
تقاضاي قابل توجهي در اين صنايع مشاهده نمي شد. در 
محدوده هاي قيمتي كنوني، اين بي اعتمادي نس��بت به 
بازار وجود دارد، اما بورس به اخبار بي اعتنا است و اين اتفاق 
شرايط را سخت مي كند. نكته مهم بعدي ارزش معامالت و 
حجم معامالت بازار است كه در اين حوزه اتفاق خاصي رخ 
نداده و تقابل خريدار و فروشنده و چرخش و ورود و خروج 
نقدينگي به اين بازار همچنان منفي و نزولي است. موضوع 
ديگر راجع به بازار، گزارش هاي 9 ماه است كه تا انتشار نهايي 
آن زمان زيادي باقي نمانده؛ اميدواريم بازار واكنش خوبي به 
اين گزارشات نشان دهد و حمايت از بازار صورت بگيرد. البته 
نبايد حمايت فقط به صورت كالمي باشد و به وعده هاي داده 
شده، عمل شود. به دليل ترس، سهامداران حاضرند در هر 
قيمتي از بازار خارج شوند و سهم هاي خود را عرضه كنند تا 
نهايت بي اعتمادي به اين بازار را نشان بدهند. در حال حاضر، 
سهامداران شرايط را براي سرمايه گذاري جذاب نمي دانند. 
اگ��ر بخواهيم به صورت دقيق تر خروج پول ها را بررس��ي 
كنيم، گروه شيميايي 8۶ ميليارد و گروه فلزات اساسي ۱3۵ 
ميليارد خروج پول داشتند و از آن طرف حقوقي ها در سهم ها 
خريدار بودند ولي نه به ديده حمايت، بلكه براي كشيدن 
رنج منفي در نمادها. در كل مي توان گفت بازار به حال خود 
رها شده است و حمايتي در حال حاضر صورت نمي گيرد. 
همچنين پاسخگويي درستي هم از سوي متوليان اين بازار 

مشاهده نمي شود.

 اين موضوع در سال هاي اخير 
جزو مطالبات فعاالن بازار بود 
تا ب��ورس ما ش��اهد اين همه 
محدوديت معامالتي نباشد. اين 
محدوديت بايد برداشته شود، اما 
برداشتن آن مانند بازار متشكل 
ارزي است كه اگر شرايط از ُبعد 
زماني براي برداشتن آن آماده 
نباشد، اثرات مخربي خواهد داشت. در روند نزولي فرسايشي 
كنوني بورس، اگر نسبت به برداشتن حجم مبنا اقدام شود، 
تأثير منفي آن از تأثير مثبتش بيشتر خواهد بود. البته بايد 
اين طرح اكنون آماده شود و سپس در زمان مناسب و در بازار 
مثبت آن را اجرا كنيم تا براي آينده اثرات مثبت آن را در بازار 
ببينيم. نمادهاي داراي بازارگردان در فرابورس را بايد به دو 
دسته تقسيم كرد؛ يكسري از نمادهايي كه در حال حاضر 
قفل در صف فروش هستند. دليل اين اتفاق نيز اين است 
كه ناشر سهم، پول كمي در اختيار بازارگردان قرار داده و 
بازارگردان هم پول و اعتباري كه براي حمايت از سهم داشته 
را خرج كرده است و ديگر كاري از بازارگردان برنمي آيد. براي 
چنين نمادهايي برداشتن حجم مبنا سبب مي شود كه 
سهم با منفي بيشتر در قيمت پاياني، از لحاظ زماني زودتر به 
تعادل برسد. دسته دوم نمادهاي داراي بازارگردان هستند 
كه به شكل عادي معامله مي شوند و صف خريد يا فروش 
ندارند. اتفاقاً در بيش از 70 درصد اينگونه نمادها نيز منابع 
بازارگردان تمام شده است. حذف حجم مبنا مشكلي براي 
اين نمادها ايجاد نمي كند. اگر حجم  مبناي يك سهم قفل 
در صف فروش برداشته شود، به سرعت ريزش مي كند و اثر 
منفي قيمتي آن غيرقابل انكار است. با توجه به تعداد سهام 
بازارگردانان در هر نماد و تعهد بازارگرداني آنها در صورت 
ايجاد روندهاي مثبت و صف خريد، مش��كلي در عرضه 
سهم ندارند و به سرعت مي توانند سهم را به تعادل برسانند.

در شرايط فعلي كه بيشتر نمادها در روند نزولي هستند 
و بازارگردانان نيز توانايي حمايت مناسب از نماد را ندارند 
اگر حجم مبنا برداشته شود سهم هر روز پنج درصد افت 
خواهد كرد و به س��رعت نزول افزوده مي ش��ود. اصل اين 
اقدام، كار مثبتي اس��ت، اما بازار در روند نزولي قرار دارد و 
ُبعد زماني براي اين كار مناسب نيست. در بازارهاي جهاني 
عدم وجود دامنه نوسان سبب مي شود بازارها به سرعت به 
تعادل برسند و نمادها مدت هاي طوالني در صف خريد يا 
فروش قفل نشوند. اگرچه ممكن است تحت تأثير يك سري 
از شرايط خاص و با اخبار تأثيرگذار مثبت يا منفي نوسانات 
شديدي را در يك بازار يا نماد شاهد باشيم. اما در اين برهه 
زماني كه بورس تهران در دودلي غالباً منفي قرار دارد و اكثر 
سهم ها نزديك به 80 درصد از سقف خود ريزش داشته اند، 
اما همچنان بازار با ريسك نزول بيشتر همراه است. افزايش 
هزينه هاي بنگاه هاي تولي��دي كه از طرف بودجه ۱40۱ 
ممكن اس��ت به شركت ها تحميل شود از يك سو و بحث 
اثرات رواني برجام و برداشته شدن تحريم ها از سوي ديگر، 
فشارهايي را متوجه بازار مي كند.    ادامه در صفحه 8

گاه��ي وقت ه��ا بي توجه به 
آنچه در جامع��ه رخ مي دهد، 
از س��وي افراد ع��ادي چندان 
هم نگران كننده و البته سوال 
برانگيز نيس��ت، اما وقتي اين 
بي توجه��ي ب��ه مس��ووالني 
مي رس��د كه كاري ج��ز رفع 
مش��كالت م��ردم ندارند، هم 
نگران كننده و هم سوال برانگيز مي شود. چطور ممكن 
است كسي كه بر صندلي معاونت يك وزارتخانه مهم در 
زمينه امور رفاهي جامعه تكيه زده آمار و ارقام وزارتخانه 
مطبوعه خود را مرور نك��رده و اطالعاتي را كه در برنامه 
تلويزيوني براي ميليون ها بيننده بيان مي كند، تا اين حد 
اشتباه باشد. اش��تباه و پر از تناقض با آنچه در جامعه رخ 
داده و مي دهد. تورم از ۵ سال پيش سير صعودي گرفته، 
اما از زمان همه گيري كرونا و تعطيلي كس��ب و كارها و 
بي رونق شدن بازار جهشي دوباره در قيمت ها رخ داد، تا 
اين حد كه بر اساس داده هاي رسمي ناگهان جمعيت افراد 
كم درآمد در جامعه دو برابر شد و مشكالت معيشتي هر 
روز بيشتر و بيشتر.  آقاي معاون ما فقر را زندگي كرده ايم. 
آنقدر كه مي دانيم قيمت نان به 3 هزار تومان رسيده، نرخ 
بهاي اجاره مسكن در معمولي ترين نقطه همين كالنشهر 
تهران و در قديمي ترين سازه هايي كه قطعا اگر قرار باشد 
مورد كارشناس��ي قرار بگيرد جزو خانه هاي فرسوده به 
شمار مي آيند، به بيش از 2 تا 3 ميليون تومان رسيده آن 

هم با مبالغ رهن ۱00 ميليون تومان به باال.
آقاي معاون ما فقر را زندگ��ي كرده ايم وقتي امروز يك 
سطل ماس��ت را 3۵ هزار تومان مي خريم و دو روز بعد 
همان ماس��ت با همان وزن را بايد 38 تا 40 هزار تومان 
بخريم. هستند كساني كه ديگر حتي توان تهيه يك وعده 
غذاي گرم را براي فرزندانشان ندارند. از پشت ميز كارتان 
بلند شويد، از وزارتخانه متبوع تان بيرون بياييد و سري به 
خيابان هاي شهر بزنيد، اگر از نزديك آنچه را رخ مي دهد 
نبينيد چط��ور مي خواهيد تامين كننده رفاه اجتماعي 
مردمي باش��د كه حتي نمي شناسيد؟ وقتي نمي دانيد 
كارگر چقدر درآمد دارد و با اين درآمد مي تواند چند روز، 
چند وعده غذا براي خانواده اش فراهم كند؟ وقتي اينقدر 
راحت در شرايطي كه مردم حتي ديگر توان اجاره مسكن 
در حاش��يه شهرها را ندارند به اتوبوس خوابي و رفتن به 
گرمخانه ها روي آورده اند، از خط فقر 4 تا ۵ ميليون تومان 
صحبت مي كنيد، چطور مي توانيد براي حل مشكلي كه 
اصال با آن آش��نايي نداريد، اقدام كنيد؟اين بي توجهي 
ش��ما به واقعيت هاي جامعه، اين بي خبري شما از آمار 
و ارقامي كه نهادهاي رس��مي اع��الم كرده اند، مصداق 
بارز تشويش اذهان عمومي اس��ت. چرا كه وقتي مردم 
مي بينند مسووالن شان از درد آنها تا اين ميزان بي خبرند 
و از شرايط سخت زندگي آنها تا اين ميزان دور، ديگر به 
چه كسي بايد اميد داشته باشند تا مرهمي بر زخم هاي 
كهنه شان باشد.     ادامه در صفحه 8
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آقاي معاون چطور محاسبه كرده ايد؟ احتمال سقوط بيت كوين در صورت افزايش تورم 
و افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا

ابهام بر سر كسري تراز 300 هزار ميليارد توماني بودجه
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 پيش روي عرضه  سهام 

باشگاه هاي فوتبالي 
در بورس را بررسي مي كند

گروه بازارسرمايه |  تقريبا سه سال از واگذاري 
مالكيت باشگاه تراكتورس��ازي به بخش خصوصي 
مي گذرد و قرار است اين باشگاه به شركت ملي صنايع 
مس در ازاي مبلغ ۵00 ميليارد تومان واگذار شود. اين 
مبلغ از جيب سهامداران بورسي پرداخت مي شود؟ 
براساس آمارهاي منتشر شده شركت ملي صنايع مس 
بايد حداقل دو درصد از سود ساالنه خود را صرف خريد 
سهام باشگاه تراكتور كند و در عين حال بدهي هاي 
سنگين اين باشگاه را نيز پرداخت كند. نكته جالب 
توجه آنكه ش��ركت ملي مس خود هم اكنون مالك 
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صفحه 4 را بخوانيد

زيان فوتبال 
از جيب 

سهامداران 
بورسي 

پرداخت 
مي شود؟



با موافقت مجلس با كليات اليحه بودجه سال 1401، 
كميسيون هاي تخصصي بررسي ابعاد مختلف طرح 
ابتداي��ي دولت را آغ��از مي كنند و به نظر مي رس��د 
در اين مس��ير چند ابهام بزرگ باي��د با چكش كاري 
نمايندگان برطرف شود. با وجود آنكه تيم اقتصادي 
دولت س��يزدهم انتقادات گس��ترده اي را به بودجه 
نويسي در دولت گذش��ته داشتند اما با انتشار اليحه 
بودجه 1401 مشخص ش��د كه تغييرات گسترده و 
زيرساختي در اليحه جديد نيز وجود ندارد، تا جايي 
كه مجلسي كه از نظر سياسي به دولت نزديك است 
نيز ابهامات و انتقادهايي را نسبت به بودجه تقديمي 
دولت مطرح ك��رد. با اين وجود دول��ت هنوز بر چند 
وعده ابتدايي خود در رابطه با بودجه اصرار دارد. يكي 
از اصلي ترين موضوعات م��ورد تاكيد تيم اقتصادي 
دولت سيزدهم، نگارش بودجه بدون كسري است. در 
شرايطي كه دولت قبل تحت تاثير تحريم هاي امريكا 
و عدم دسترس��ي به منابع نفتي، مجبور شد برخي از 
درآمدهاي پيشبيني شده خود را كنار بگذارد و براي 
جبران به سمت اس��تقراض از بانك مركزي حركت 
كند – موضوعي كه البته در رابطه با صحت آن ميان 
دس��تگاه هاي مختلف اقتصادي نظر يكساني وجود 
نداشت – دولت جديد اعالم كرده كه بودجه را بدون 
كس��ري نهايي خواهد كرد. اين ادعا حتي در مجلس 
نيز با مخالفت هايي مواجه ش��ده و يكي از نمايندگان 
مجلس از كسري 200 هزار ميليارد توماني خبر داده 
بود كه البته با واكنش سازمان برنامه و بودجه نيز مواجه 
شد. با اين وجود صرف نظر از موضوع كسري، كسري 
تراز عملياتي بودجه موضوعي است كه قطعي خواهد 
بود. دولت ها مكلف هستند طوري برنامه ريزي كنند 
كه منابع براي پرداخت هزينه هاي جاري از درآمدهاي 
دولت تامين شود و به مرور استفاده از محل دارايي هايي 
مثل درآمد نفتي براي هزينه جاري قطع شود. اما در 
سال هاي گذش��ته با وجود كاهش درآمدهاي نفتي 
همچنان درآمدها كه ش��امل ماليات و ساير درآمدها 
مانند عوارض گمركي مي ش��ود نتوانسته جايگزيني 
براي نفت و تامين هزينه هاي جاري دولت باشد. اين 
در حالي است كه در بودجه سال آينده درآمدها حدود 
۶۶4.4 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه 
از آن ۵۳2 هزار ميليارد ماليات و مابقي ساير درآمدها 
است. در مقابل دولت حدود ۹۶۵ هزار ميليارد تومان 
هزينه جاري دارد كه عمده آن را حقوق و دس��تمزد 
تشكيل مي دهد. بر اين اساس از محل درآمدها فقط 
۶۶4.4 هزار ميليارد تومان ب��راي هزينه هاي جاري 
تامين مي شود و حدود ۳00 هزار ميليارد تومان ديگر 
باقي مي ماند كه بايد را از محل ساير منابع تامين شود.

اين موضوعي اس��ت ك��ه معاون وزير اقتص��اد نيز به 
آن اذعان كرده اس��ت. هادي قوامي معاون وزير امور 
اقتصادي و دارايي درباره كسري احتمالي اليحه بودجه 
گفت: تالش دولت اين بوده اس��ت كه بودجه را بدون 

كس��ري ببندد و خط قرمز دولت در تهيه اين اليحه 
كسري بودجه و اتكا به منابع بانك مركزي بوده است. 
ما احتم��اال حدود ۳00 هزار ميليارد تومان كس��ري 
تراز عملياتي خواهيم داشت كه نه تنها از افزايش اين 
كسري نسبت به س��ال 1400 جلوگيري شده است، 
بلكه بيش از 1۵0 هزار ميليارد تومان اين عدد كاسته 

خواهد شد.
حميدرض��ا حاجي بابايي رييس كميس��يون تلفيق 
بودجه 1401 نيز درباره كسري واقعي بودجه 1401 
گفت: بودجه س��ال آينده نسبت به سال جاري نكات 
مثبت قابل توجهي دارد. اما در جا هايي با اس��تقراض 
همراه اس��ت. اين اليحه شامل ۳ بخش است؛ بخش 
اول ۶44 هزار ميليارد تومان درآمد، بخش دوم 408 
هزار ميليارد تومان فروش نفت، بخش سوم 2۹1 هزار 
ميليارد تومان اس��تقراض از صندوق توسعه، فروش 

شركت ها و 88 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار است.
جدا از كس��ري تراز كه بايد دولت ب��راي آنها منابعي 
جديد پيدا كند، وصول تمام درآمدهاي پيشبيني شده 
در بودجه س��ال آينده نيز با ابهام هايي مواجه است. از 
سويي هنوز تكليف مذاكرات هسته اي مشخص نشده و 
معلوم نيست در صورت عدم دست يابي به توافق جديد، 
دولت چه ميزان درآمد نفتي را به چه شكل در اختيار 
خواهد داشت و از سوي ديگر با وجود افزايش پيگيري ها 
براي باال بردن درآمد مالياتي هنوز مشخص نيست كه 

چطور امكان تحقق اي��ن برنامه به وجود خواهد آمد. 
 مهرداد بذرپاش - رييس ديوان محاس��بات كشور - 
در پيش��نهادي به دولت گفته: در جلس��ه با اعضاي 
كميس��يون اقتصادي مجلس مطرح كردم: كسري 
تراز عملياتي بودجه س��ال آينده از امسال حدود ۳۵ 
درصد كمتر اس��ت و بهترين راهكار جبران كس��ري 
بودجه، فروش اموال دولت اس��ت. دولت سال آينده 
به راحتي مي تواند حدود 200 ه��زار ميليارد تومان 
دارايي بفروشد. بسياري از ساختمان ها و اموال دولت و 
سهام شركت ها قابل فروش است تا دولت از نگهداري 
اين اموال رها و تمركز روي فروش اوراق نيز كمتر شود. 
با فروش اموال مازاد دولت، مي توان سقف درآمدهاي 
مالياتي كه بيش از ۵۳0 هزار ميليارد تومان پيش بيني 

شده را كمتر و واقعي تر كرد.
تالش براي كاهش كسري تراز عملياتي در حالي آغاز 
ش��ده كه افزايش هزينه هاي دولت در برخي حوزه ها 
غير قابل چشم پوشي خواهد بود.بابايي، نايب رييس 
كميسيون اجتماعي مجلس  با اشاره به لزوم افزايش 
حقوق كارگران در س��ال آينده گفته: با توجه به اين 
واقعيت كه سياس��ت دولت، كاهش تورم است، بايد 
همه اركان كشور همكاري كنند تا روند رشد نقدينگي 
كاهش يافته و سپس تورم در اقتصاد مهار شود. اما نبايد 
به گونه اي تصميم سازي شود كه كارگران براي گذران 
عادي زندگي خود نيز دچار مشكل شوند. همانطور كه 

اشاره كردم با هر متر و معياري، حداقل افزايش حقوق 
كارگران نبايد كمتر از 2۵درصد باشد. در افق پيش رو 
بايد به گونه اي حركت كرد كه نرخ فزاينده تورم در سال 
1401 كاهش پيدا كند. براي اين منظور الزم است از 
يك طرف هزينه هاي غير ضروري در بودجه كاهش 
پيدا كند و از سوي ديگر بهره وري در عملكرد دستگاه 
افزايش پيدا كند. انتقال مستمر مشكالت به معيشت 
مردم در بلندمدت قدرت خريد مردم را كاهش و شكاف 

طبقاتي را افزايش خواهد داد.
با توجه به اينك��ه دولت پيش بيني كرده نرخ تورم در 
سال آينده بين 2۵ تا ۳0 درصد باشد، افزايش حقوق 
كارمندان، كارگران و بازنشتگان قطعي خواهد بود اما 
اينكه دو طرف بر سر چه نرخي به توافق برسند هنوز 
محل بحث و گفت وگو است. از سوي ديگر دولت قبل 
نيز در سال پاياني فعاليت خود پيبيني كرده بود كه نرخ 
تورم را به 22 درصد برساند اما در عمل اين عدد حتي 
از مرز 40 درصد نيز گذش��ت. نحوه مديريت كسري 
تراز عملياتي و تامي��ن درآمدهاي جديد براي دولت، 
جلوگيري از استقراض از بانك مركزي و به سرانجام 
رساندن مذاكرات بخشي از دغدغه هايي است كه تيم 
اقتصادي دولت بايد براي آنها چاره اي جديد پيدا كند 
زيرا در غير اين صورت با صعودي ش��دن دوباره نرخ 
تورم، قطعا نياز به هزينه كرد منابع اعتباري جديد نيز 

به وجود خواهد آمد.
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الزامات طرح 
توسعه تامين مالي زنجيره اي 

رييس جمهور گفت: اج��راي كامل طرح تأمين مالي 
زنجيره اي قطعًا آثار بس��يار مناسبي به دنبال خواهد 
داشت. در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه 
به رياست آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم رييسي برگزار شد، 
احكام پيشنهادي مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي 
و دارايي و صنعت، مع��دن و تجارت و بانك مركزي به 
منظور ارتقاء شيوه هاي تأمين مالي سرمايه در گردش، 
كاهش هزينه هاي توليد و كمك به رشد اقتصادي بدون 
آثار تورمي بررسي و تصويب شد. در شيوه تأمين مالي 
زنجيره اي، بنگاه هاي توليدي به جاي دريافت تسهيالت 
مستقيم از بانك، به صورت پيوسته و در طول زنجيره و 
با استفاده از ابزارهاي تعهدي تامين مالي خواهند شد. 
بر اساس اين احكام دستگاه هاي اجرايي موظفند تمام 
الزامات و زير ساخت هاي مورد نياز توسعه تأمين مالي 
زنجيره اي را فراهم سازند. اين روش در هفته هاي اخير 
به صورت آزمايشي توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و 
دارايي و صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي اجرا شده 
است. رييس جمهور پس از اين گزارش اجراي آزمايشي 
تامين مالي زنجيره اي را از نمونه هاي خوب وحدت نظر، 
تعامل و هماهنگي دستگاه هاي مختلف اقتصادي دولت 
دانست و گفت: اجراي كامل اين طرح قطعا آثار بسيار 
مناسبي براي توليد به دنبال خواهد داشت. رييسي بار 
ديگر بر لزوم بسيج و همكاري همه دستگاه هاي دولتي 
براي عرضه كاالها به ويژه اقالم خوراكي و سفره خانواده 

به قيمت منصفانه و باثبات تاكيد كرد.

توسعه شبكه ريلي از راه هاي 
نجات اقتصاد كشور است

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه واگذاري امور به 
جوانان و نخبگان و اتكا بر دانش و خالقيت آنان گامي 
در جهت پيشرفت و حل مسائل كشور است، گفت: اگر 
به ايده ها و طرح هاي ارايه شده توسط نخبگان توجه 
كنيم مي توانيم مسائل و چالش هاي پيش روي كشور 
را با هزينه هاي پايين مرتفع و زمينه رش��د و توسعه 
كشور را فراهم كنيم. محمد مخبر در ديدار با تعدادي 
از نخبگان و جوانان صاحب طرح و ايده، گزارش هاي 
ارايه شده در جلسه را مثبت ارزيابي كرد و افزود: طرح ها 
و ايده هاي مطرح شده در جلس��ه بايد به برنامه هاي 
عملياتي با جدول زمانبندي تبديل ش��ود تا با اجراي 
اينگونه طرح ها شاهد توسعه كشور باشيم. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به يكي از طرح هاي ارايه شده در 
جلسه در خصوص توسعه سواحل مكران خاطرنشان 
كرد: اقتصاد دريا محور يكي از ضرورت هاي امروز كشور 
است كه با اتكا به آن مي توانيم رشد و توسعه را براي مردم 
كشور و به ويژه ساكنين مناطق ساحلي به ارمغان آوريم. 
وي اقتصاد دريا محور و اقتصاد ديجيتال را از مهم ترين 
محورهاي توسعه در جهان امروز برشمرد و گفت: بايد 
اين دو محور مهم را در اولويت بندي طرح ها و پروژه ها 
مدنظر قرار دهيم چرا كه با پرداختن به اين دو موضوع 
مهم زمينه رشد و توسعه كشور مهيا خواهد شد. مخبر 
افزود: اگرچه در برخي از صنايع كمي عقب هستيم اما 
به دليل وجود نيروي انساني تحصيلكرده و نخبگان 
كشور، در زمينه اقتصاد ديجيتال پيشرفت هاي خوبي 
در كشور حاصل شده، چرا كه در اين بخش به دانش 
و ذهن جوانان و نخبگان كشور متكي هستيم. معاون 
اول رييس جمهور همچنين با اش��اره به يكي ديگر از 
گزارش هاي مطرح شده درجلسه در خصوص توسعه 
ريلي كشور اظهار داشت: يكي از راه هاي نجات اقتصاد 
كشور توسعه ريلي است و اگر بتوانيم اهداف تعيين شده 
براي توسعه شبكه ريلي كشور را محقق كنيم، تحولي 

اساسي در پيشرفت كشور حاصل خواهد شد.

 بخشي از انتقام سخت
 باقي مانده است

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
بخشي از انتقام سخت را گرفته ايم و بخش ديگري 
از آن هنوز باقي مانده اس��ت و مطمئنٌا همه اين را 
مي دانند، مقامات امريكايي بايد بدانند كه نمي توان 
به ملتي تهاجم كرد و از انتقام متقابل او در امان بود. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تأكيد 
بر اينكه »دشمنان ما باخته اند و هيچ اميدي در آنها 
ديده نمي شود«، گفت: اعجاز شهداي ما اين است 
كه دشمن را از اميد تهي كرده اند و امروز افسردگي 
را در چهره مقامات دش��منان خ��ود و ناتواني را در 
پيشبرد سياس��ت هاي آنها مي بينيم. فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بيان اينكه يمن در 
حال پيروز شدن است، گفت: اين ملت فقير و عزيز 
در مقابل يك محاصره جهاني مقاومت مي كنند و 
اگر جوانان نايستاده بودند، اين ثبات قدم در يمن رخ 
نمي داد. سرلشكر سالمي ادامه داد: نقشه امريكايي ها 
براي شكست دادن انقالب ما، نقشه كاملي بوده و 
تمام ابعاد جنگ هاي متعدد جهان عليه ملت هاي 
مختل��ف، يك جا براي ملت ما تدارك ديده ش��ده 
بود. از همه جهات به كش��ور، ملت و رهبر ما حمله 
مي كردن��د؛ از جهت اقتصادي م��ا را در محاصره و 
تحريم قرار دادند؛ اما ش��اهكار هدايت ملت توسط 
نايب امام زمان اين است كه مي تواند يك كشور را 
چندين سال در مقابل محاصره اقتصادي و تحريم 
مقاوم نگه دارد و ظرفيت هاي دروني كشور را فعال 
كند و اجازه جنگ و گزينه نظامي به دشمن ندهد و 
كشور را به پيش ببرد. وي با بيان اينكه امريكايي ها، 
اسراييلي ها، بخشي از اروپايي ها و برخي رژيم هاي 
مرتجع، هيچ فضيلتي را نمي توانند ببينند كه در اين 
امت پايدا و استوار باشد، خاطرنشان كرد: از همه جا 
آمدند و كشور را در فشار سياسي قرار دادند، از لحاظ 
فرهنگي همه رسانه ها، ماهواره ها و فضاي مجازي 
براي ترديدافكني در اعتقادات جوانان ما بسيج شدند 
تا آنها را از انقالب اس��المي به ترديد بياندازند؛ اما 

دشمنان شكست خورده و نااميد شدند. 

بررسي داليل دولت 
براي حذف ارز ترجيحي

س��خنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 1401 
مجلس شوراي اس��المي از بررسي داليل توضيحي 
دولت براي حذف ارز 4200 از اليحه بودجه در جلسه 
صبح ديروز اين كميس��يون خبر داد. رحيم زارع در 
گفت وگو با ايسنا در توضيح جلسه كميسيون تلفيق 
اليح��ه بودجه 1401 گفت: با توج��ه به اينكه دولت 
ديگر مايل نيس��ت ارز 4200 توماني را به اين شكل 
ادامه دهد كميس��يون تلفيق در جلس��ه اي با حضور 
مسووالن سازمان برنامه و بودجه، وزير جهاد كشاورزي 
و معاونين وزير بهداش��ت به بررسي داليل توجيهي 
دولت پرداخ��ت. وي ادامه داد: دول��ت مي گويد قادر 
نيست تخصيص ارز 4200 توماني را به اين روش فعلي 
ادامه دهد چون به اعتقاد آنها روش كنوني غيرشفاف، 
ناعادالنه و تورم زا بوده و باعث قاچاق شده و كاال هم به 
آن صورتي كه الزم است به دست مردم نمي رسد لذا 
ما در كميسيون تلفيق به دنبال راهكارهاي جايگزين 
هستيم. سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
1401 ب��ا تاكيد ب��ر اينكه اولويت و خ��ط قرمز ما در 
كميس��يون تلفيق معيشت مردم اس��ت، افزود: بايد 
مشخص شود كه اگر قرار بر حذف ارز 4200 توماني 
باش��د، چگونه قرار است كاال به دس��ت مردم برسد و 
روش هاي جايگزين دولت به صورت نقدي و غيرنقدي 
چيست. همچنين دولت چه طور مي خواهد افزايش 
قيمت كاالها با حذف ارز ترجيحي را جبران كند. وي 
ادامه داد: به نظر ما بحث تنها بر سر ۶ قلم كاال نيست 
بلكه حداقل ۳0 قلم كااليي است كه دولت بايد نظارت 
موثر و خوبي داشته باشد تا كاال به صورت آسان و فراوان 
در جامعه وجود داشته و به دس��ت مردم برسد. زارع 
گفت كه كميس��يون تلفيق در جلسه موضوع حذف 
ارز ترجيحي مدنظر دولت در اليحه بودجه و تصميم 
مجلس درب��اره آن مي پردازد. كميس��يون تلفيق از 
ابتداي هفته آينده نيز بررسي جزييات اليحه بودجه را 

از ماده يك و بحث منابع بودجه آغاز مي كند.

تعيين تكليف ذرت هاي احتكاري
مديرعامل سازمان اموال تمليكي با بيان اينكه شنبه 
هفته آينده س��ومين حراجي كاالهاي اين س��ازمان 
برگزار مي شود، گفت: ۵۳ هزار تن ذرت دامي احتكار 
شده در اختيار ستاد پشتيباني امور دام جهت عرضه 
و فروش قرار گرفته است. سيد عبدالمجيد اجتهادي 
رييس هيات مديره و مديرعامل، به بيان عملكرد سازمان 
اموال تمليكي طي ماه هاي اخير پرداخت. وي اظهار 
كرد: از شروع به كار دولت سيزدهم با توجه به تاكيدات 
رياست جمهوري و قوه قضاييه اقدامات مطلوبي به ويژه 
در زمينه پرونده هاي س��نواتي صورت گرفت و حجم 
وس��يعي از كاالها طي فرايندهاي مختلفي ازجمله 
فروش، اس��ترداد، انهدام و اعاده تعيين تكليف شده و 
از انبارهاي س��ازمان خارج شد. اجتهادي عنوان كرد: 
ميزان كاالهاي منهدم شده طي ۵ ماهه اخير نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 280 درصد افزايش 
داش��ته و طي اين مدت كاالهايي كه قابليت مصرف 
انساني نداشته و همچنين از طريق دستگاه هاي مربوطه 
از جمله دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان استاندارد 
نيز قابل استفاده نبوده، با رعايت مسائل زيست محيطي 
از چرخه مصرف خارج ش��د. وي در خصوص آخرين 
اطالعات از وضعيت عرضه خودروهاي دپو شده سازمان 
اموال تمليكي به بورس كاال اظهار كرد: شيوه نامه مورد 
نياز براي عرضه برخي كاالها در سازمان تنظيم شده كه 
پس از تاييد نهايي، اقدامات مورد نياز در خصوص آن 
انجام مي شود. مديرعامل سازمان اموال تمليكي با اشاره 
به تسريع در تعيين تكليف كاالهايي كه از حساسيت 
خاصي برخوردارند تصريح كرد: سازمان اموال تمليكي 
در خصوص برخي پرونده ها مانند كاالهاي اساسي و 
سريع الفساد با رعايت شرايط قانوني آنها را در زنجيره 
مصرف قرار مي دهد كه در اين رابطه مي توان به موضوع 
۵۳ هزار تن ذرت دامي احتكار شده در استان كرمانشاه 
اشاره كرد؛ علي رغم اينكه تاكنون راي قطعي اين پرونده 
صادر نشده اما به دليل سريع الفساد بودن و همچنين 
نياز بازار به آن، با هماهنگي هاي صورت گرفته اين كاال 
در اختيار ستاد پشتيباني امور دام جهت عرضه و فروش 
قرار گرفته اس��ت. وي افزود: تاكنون حدود 2 هزار تن 
ذرت از س��يلوهاي نگهدارنده تخليه و به كارخانجات 
توليد نهاده هاي دامي منتقل ش��د، در همين راس��تا 
پيش بيني مي ش��ود تا تخليه كامل ذرت ها، حدود 2 
الي ۳ ماه زمان نياز اس��ت. اجتهادي با اشاره به اينكه 
س��ازمان اموال تمليكي تمام توان خود را در راستاي 
تداوم و افزايش ميزان برگ��زاري مزايده  و حراج ها به 
كار گرفته است، اظهار داشت: فروش كاالها از طريق 
مزايده  و حراج  موجب ايجاد فضايي ش��فاف و رقابتي 
و همچنين كش��ف قيمت واقعي كاال مي شود، از اين 
جهت كه هم دستگاه هاي نظارتي مي توانند نظارت 
كاملي داشته باشند و همچنين افراد متعددي امكان 
مشاركت خواهند داش��ت. وي ادامه داد: طي مزايده 
الكترونيكي اخير حدود 1۵00 پارتي كاال عرضه شد 
كه از اين ميزان، تعداد ۷۷۶ پارتي داراي پيشنهاد بود و 
با افزايش ۹0 درصدي نسبت به قيمت پايه كارشناسي 
به فروش رس��يد. به همين منظور يكي از برنامه هاي 
اصلي سازمان، فراهم كردن بسترهاي موردنياز براي 
افزايش مزايده و حراج حضوري است تا با حذف دالالن 
و واسطه ها افراد بيشتري بتوانند در آن شركت كنند و 
سود حاصل از اين كار بين دولت و مصرف كننده تقسيم 
شود. اجتهادي با اشاره به اينكه اولين حراج الكترونيكي 
اين سازمان طي هفته اخير به صورت آزمايشي با ثبت 
نام بيش از 4 هزار متقاضي برگزار شد، تاكيد كرد: در 
اين حراج 10 پارت كاال عرضه شد كه 100 درصد آن 
داراي پيشنهاد بود و با افزايش 8۷ درصدي نسبت به 
قيمت پايه كارشناسي به فروش رسيد. سازمان اموال 
تمليك��ي بايد از اين ظرفيت در جه��ت ارايه و فروش 
كاالها به مشتريان و مصرف كنندگان واقعي استفاده 
كند و حراج هاي الكترونيكي را با دريافت مجوزهاي 

الزم بسط دهد.

ازمنابعتحققناپذيرتاافزايشناگزيرهزينهها

رييسقوهقضاييهخبرداد

ابهام بر سر كسري تراز 300 هزار ميليارد توماني بودجه

تالش براي رسيدگي عادالنه و دقيق به پرونده هواپيماي اوكرايني

وزيرامورخارجه:ايرانبراييكتوافقخوبحسننيتدارد

رييس قوه قضاييه گفت: در مسير تالش ها براي بهبود 
وضعيت پرداختي ها به كاركنان دس��تگاه قضايي به 
هيچ وجه نباي��د اقدامي صورت گي��رد كه موجبات 
سوءاستفاده و شعف دش��منان و بدخواهان را فراهم 
آورد. رييس دس��تگاه قضا در ادامه با اشاره به سالگرد 
هواپيماي اوكرايني، ضمن تسليت به همه بازماندگان 
اظهار داشت: دستگاه قضايي پرونده سقوط هواپيماي 
اوكرايني را تاكنون با جديت پيگيري كرده اس��ت؛ با 
اين حال تأكيد داريم كه بيش از گذش��ته نس��بت به 
اين پرونده دقت و سرعت لحاظ شود و همه جوانب و 
ابعاد آن دنبال شود؛ اميدواريم با يك رسيدگي دقيق، 
عادالنه، منطبق با موازين و به دور از مسائل حاشيه اي، 
پرونده اين س��انحه ناگوار به نتيجه برس��د و اقدامات 
حقوقي و قضايي صورت گرفته بخشي از تسالي خاطر 

بازماندگان اين سانحه باشد.
 محسني اژه اي در شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به 
صعوبت و خطير بودن ماموريت هاي محوله به مجموعه 

قضات و كاركنان دستگاه قضايي اظهار داشت: همواره 
تأكيد ما اين بوده است كه انجام ماموريت هاي قضايي 
بصورت دقيق، سريع و كامل نيازمند امكانات، بودجه و 
نيروي انساني بيشتري مي باشد؛ نيروي انساني اي كه 
دغدغه اي جز پيشبرد سريع امور قضايي مردم نداشته 
باشد؛ لذا از چندين سال قبل با تالش هاي صورت گرفته 
به ويژه از ناحيه معاونت راهبردي وقت، بودجه ثابتي از 
بودجه عمومي كل كشور به دستگاه قضايي تخصيص 
يافت. رييس قوه قضاييه افزود: همچنين از سال ۹۹ 
نيز يك تالش فوق العاده اي براي ساماندهي وضعيت 
استخدامي و بهبود اوضاع معيشتي همكاران فعال در 
شوراهاي حل اختالف صورت گرفت كه اين تالش ها 

كماكان ادامه دارد.
محس��ني اژه اي با بيان اينكه حقوق ها و مزايايي كه 
در قالب فوق العاده  در بس��ياري از دستگاه هاي اداري 
وجود دارد در قوه قضاييه موجود نيست، گفت: البته 
بايد توجه داشت از زماني كه آقاي رييسي مسووليت 

دولت را برعهده گرفته اند تالش داشته اند تا حقوق هاي 
پرداختي به كاركنان همه دستگاه ها را به هم نزديك 
گردانند. ريي��س قوه قضاييه با اش��اره به تالش هاي 
مستمر و بي شائبه اي كه طي مدت اخير براي ترميم 
وضعيت پرداختي ها به مجموعه كاركنان دس��تگاه 
قضايي صورت گرفته است، تصريح كرد: من به ياد ندارم 
كه هيچ موضوع و مساله اي در دستگاه قضايي به اندازه 
ترميم پرداختي به همكاران قضايي مورد اهتمام قرار 
گرفته باشد؛ در همين راستا همه مسووالن دستگاه 
قضايي در حوزه ه��اي مختلف و حتي روس��اي كل 
دادگستري ها، تالش هاي مستمر و زيادي انجام داده اند 
و جلسات پرتعدادي را با نمايندگان مجلس و دولتي ها 
براي تبيين موضوع نس��بت پرداختي ها به كاركنان 
دستگاه قضايي با حجم و صعوبت كار و ماموريت محوله 

به آنها، ترتيب دادند.
محس��ني اژه اي در ادامه با ي��ادآوري افزايش حجم 
كارهاي مسووالن و كاركنان دستگاه قضايي تصريح 

كرد: با توجه به شرايط سال هاي اخير كشور، ورودي 
پرونده ها به دس��تگاه قضايي زياد ش��ده و انتظارات 
از قضات و مس��ووالن و كاركنان دستگاه قضايي نيز 
اين اس��ت كه تا حد توان به پرونده ها رسيدگي كنند 
و از رسوب و انباش��ت آنها و ايجاد پرونده هاي معوق 
جلوگيري بعمل آورند؛ بر همين اس��اس بسياري از 
همكاران ما س��اعت هاي متمادي از ش��بانه روز را به 
حضور در محل كار اختصاص مي دهند تا رسيدگي به 

امور قضايي مردم به تأخير نيفتد.
رييس قوه قضاييه ضمن برشمردن مشكالت معيشتي 
همكاران قضايي خود، با تاكيد بر اينكه از اين مشكالت 
و معضالت آگاه است، تصريح كرد: بسياري از قضات 
ما امكان تهيه منزل در ش��هر مح��ل خدمت خود را 
ندارند؛ همچنين برخ��ي از آنها نيز به صورت 2 الي ۳ 
شيفته كار مي كنند كه اين قضيه قابل استمرار نيست 
و حالت فرسايش��ي به خود مي گيرد و نيروهاي ما را 

فرسوده مي كند.

حسين امير عبداللهيان، وزير امور خارجه كشورمان 
در ديدار با فهد بن محمود آل سعيد، معاون سلطان 
عمان آخرين تحوالت روابط دو كش��ور و همچنين 
موضوع��ات مهم منطقه را م��ورد گفت وگو و تبادل 

نظر قرار داد.
امير عبداللهيان در اين ديدار با اشاره به روابط تاريخي، 
مستمر و راهبردي دو كشور جمهوري اسالمي ايران 
و سلطنت عمان، از نقش مهم سلطان قابوس پادشاه 
فقيد عمان در ش��كل گيري روابط دو كشور ياد كرد 
و بر ادامه مناس��بات تهران ومسقط در دوره سلطان 

هيثم تاكيد نمود.
وزير امور خارجه كش��ورمان همچنين با ابالغ سالم 
رييس جمهور كشورمان به سلطان هيثم، از حضور 
هيات عاليرتبه عماني در مراسم تحليف سيزدهمين 

رييس جمهور اسالمي ايران تقدير و تشكر كرد.
امير عبداللهيان با تشريح سياست دولت سيزدهم در 
اولويت دهي به همكاري با كشورهاي منطقه، عمان 
را يك��ي از اولويت هاي اصلي ب��راي همكاري ها در 
منطقه دانست و گسترش همه جانبه همكاري هاي 
فيمابين در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و 

فرهنگي را مورد تاكيد ق��رار داد. وزير امور خارجه 
كشورمان در حوزه همكاري هاي اقتصادي، آمادگي 
جمهوري اسالمي ايران را براي همكاري در عرصه 
حمل ونقل كاال و مسافر، حوزه انرژي، گردشگري، 
خطوط هوايي و ساير موارد همكاري را مورد تاكيد 

قرار داد.
 امير عبداللهيان همچنين در تشريح نگاه جمهوري 
اسالمي ايران به همكاري با كشورهاي منطقه خليج 
فارس و در چارچوب سياس��ت همس��ايگي، بر نبود 
هرگونه محدوديت و اس��تثنايي در برقراري روابط 

خوب با كشور هاي منطقه تاكيد كرد.
وزير امور خارجه كشورمان در خصوص بحران يمن 
نيز با اشاره به ديدگاه اصولي جمهوري اسالمي ايران 
از ابتداي اين بحران، مبني بر راه حل سياسي و مبتني 
بر گفت وگو، ضمن تاكيد مجدد بر ضرورت پيمودن 
مسير سياسي و گفت وگو براي حل مشكالت مردم 
يم��ن، از موضع حكيمانه عم��ان در اين خصوص و 
همچنين تالش هاي ارزشمند دولت عمان در زمينه 
انتقال سفير شهيد كشورمان در يمن به تهران براي 

مداوا را مورد قدرداني قرار داد.

امير عبداللهيان با تش��ريح آخرين تحوالت مرتبط 
با گفت وگوهاي وين، بر نگاه كش��ورمان به ابتكارات 
عملي و سازنده طرف هاي اين گفت وگو در عمل تاكيد 
كرد و حس��ن نيت و جديت كشورمان در رسيدن به 

توافق خوب را مورد تصريح قرار داد.
فهد بن محمود آل سعيد معاون سلطان عمان نيز در 
اين ديدار با اشاره به روابط نزديك و برادرانه دو كشور، 
گسترش همكاري هاي في مابين و عالقه مندي عمان 
به ايفاي نقش در زمينه همگرايي كشورها در منطقه 

را مورد تاكيد قرار داد.
وي با اش��اره به تاريخ و فرهنگ غني ايران، بر نقش 

سازنده ايران در تحوالت منطقه تاكيد كرد.
همچنين سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه به تازگي بار ديگر اخباري منتشر شده 
مبني بر اينكه ممكن است ايران و طرف هاي مقابل 
در مذاكرات وين در ابتدا به يك توافق موقت دست 
پيدا كنند و آيا اين خبر مورد تأييد است، گفت: ما به 
دنبال رسيدن به يك توافق پايدار و قابل اتكا هستيم 
و هيچ توافقي كه در آن اين دو مولفه وجود نداش��ته 
باشد در دس��تور كار ما وجود ندارد. ما بايد مطمئن 

شويم كه بازگشت امريكا به برجام با اخذ تضامين الزم 
و راستي آزمايي و تحريم ها به صورت موثر رفع شده 

است و اينها با هيچ توافق موقتي حاصل نمي شود.
وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري در ارتباط با 
روند مذاكرات وين تصريح كرد: آنچه كه در وين اتفاق 
مي افتد نتيجه تالش همه طرف ها براي رسيدن به 

يك تفاهم پايدار است.
خطيب زاده افزود: در هفته هاي قبل شاهد اين بوديم 
كه طرف مقاب��ل كمپين ضد اطالعات��ي در فضاي 
رسانه اي برقرار كرده بود با هدف اينكه با استفاده از 
اين روش در داخل اتاق هاي مذاكرات امتيازي بگيرد 
اما وقتي متوجه ش��د كه اين مسير بي ثمر و اشتباه 
است تالش كرده كه گفت وگوها در داخل اتاق انجام 

شده و به پيش برود.
س��خنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه در مذاكرات 
وي��ن تمركز ما ب��ر چه��ار موضوع رف��ع تحريم ها، 
موضوعات هس��ته اي، راستي آزمايي و اخذ تضمين 
است، افزود: پيشرفت هاي خوبي در اين زمينه حاصل 
شده، البته در برخي از حوزه ها پيشرفت ها بيشتر و در 

برخي پيشرفت ها كمتر بوده است.
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افزايش انتقال وجه به واسطه 
»ساتنا« و »پايا« از ۲۵ دي ماه 

بانك مركزي در بخش��نامه اي به شبكه بانكي سقف 
مبلغ دس��تور پرداخت پايا را به ۱۰۰ ميليون تومان و 
كف مبلغ دستور پرداخت ساتنا را به ۵۰ ميليون تومان 
افزايش داد. طبق دس��تورالعمل جديد بانك مركزي 
حداقل و حداكثر انتقال وجه در سامانه هاي ساتنا و پايا 
از ۲۵ دي ماه افزايش خواهد يافت. با مصوبه كميسيون 
پولي و بانكي بانك مركزي، در راستاي رسالت سامانه 
ساتنا در انتقال وجوه كالن و همچنين مديريت حجم 
دستور پرداخت اين سامانه، از روز شنبه بيست و پنجم 
دي ماه ۱۴۰۰ تغييراتي در سامانه هاي ساتنا و پايا اعمال 
خواهد شد. بر اين اس��اس كف مبلغ پرداخت ساتنا از 
۱۵ ميليون تومان به ۵۰ ميليون تومان افزايش خواهد 
يافت. همچنين سقف مبلغ پايا از ۵۰ ميليون تومان به 
۱۰۰ ميليون تومان به ازاي هر دستور پرداخت افزايش 
خواهد يافت. تغيير ديگري نيز در نحوه كار سامانه پايا 
اعمال ش��ده كه در خصوص چرخه هاي تسويه پايا در 
روزهاي عادي )غيرتعطيل رس��مي( چرخه جديدي 
در س��اعت ۱7:۴۵ جهت تسويه دستورپرداخت هاي 
غيرش��اپركي افزوده خواهد شد. دستور پرداخت هاي 
ساتنا و پايا با مبدا و مقصد بانك مركزي و همچنين دستور 
پرداخت هاي مربوط به تس��ويه وجوه پرداخت ياران از 
شمول محدوديت هاي مبلغي ذكر شده مستثني خواهد 
بود اما در صورت عدم رعايت كنترل هاي ابالغي وجه 

التزام هاي ساتنا و پايا اعمال خواهد شد.

افزايش سقف تسهيالت مسكن 
روستايي تا ۲۰۰ ميليون تومان

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي با يادآوري اينكه 
اجراي طرح ويژه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي از 
سال ۱۳۸۴ به منظور اجراي قانون ساماندهي و عرضه 
مسكن و همچنين برنامه هاي چهارم تا ششم توسعه 
براي ارايه تس��هيالت ارزان قيمت در دس��تور كار قرار 
گرفت و سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ سود را 
تضمين كرد، گفت: در زمان اجراي طرح ويژه بهسازي 
و مقاوم س��ازي واحدهاي مسكوني روستايي 7 درصد 
واحدها مقاوم سازي شده بود كه هم اكنون اين ميزان به 
۵۰ درصد رسيده است. حميدي ادامه داد: طبق برنامه 
مذكور قرار است تا سال ۱۴۰۵ مقاوم سازي واحدهاي 
ساختماني به 7۰ درصد برسد و تا پايان ۱۴۱۰، واحدهاي 
مس��كوني به ميزان ۱۰۰ درصد مقاوم س��ازي شوند. 
مسوول بنياد مسكن انقالب اسالمي در بخش مسكن 
روستايي توضيح داد: تسهيالت به تناوب در سال هاي 
گذشته با افزايش همراه بود. هم اكنون رقم تسهيالت 
۱۰۰ ميليون تومان است كه با مجموع دوران مشاركت 
و دوران اقساطي ۲۰ ساله، مبلغ اقساط 7۰۰ هزار تومان 
است. وي با اعالم اين مطلب كه افزايش سقف تسهيالت 
مسكن روس��تايي تا ۲۰۰ ميليون تومان با تسهيالت 
يارانه دار در دستور كار است، اعالم كرد: پيشنهاد افزايش 
سقف تسهيالت تا ۲۰۰ ميليون تومان در شوراي پول و 
اعتبار تصويب شده است. مقرر شده تا تسهيالت يارانه دار 
مسكن روستايي با نرخ سود ۵ درصد به متقاضيان طرح 
نهضت ملي مس��كن و همچنين طرح ويژه نوسازي و 
بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي پرداخت شود. 
مازاد اين تسهيالت تا سقف ۲۵۰ ميليون تومان با نرخ 

سود آزاد و ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.

افزايش سرمايه بانك پاسارگاد 
به ۳۵هزارميليارد تومان

سهامداران بانك پاسارگاد با افزايش سرمايه در دو 
فاز و براساس مجوز اعطاء شده از سوي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار 
موافقت كردند. در مرحله اول سرمايه بانك با هدف 
افزايش سقف اعطاي تس��هيالت، توسعه خدمات 
بانك��ي و ارتقاي موقعيت بين المللي بانك با رش��د 
۱۰۰درصدي از مبلغ ۶۵، ۵۲۰ ميليارد ريال )۶۵هزار 
و۵۲۰ميلي��ارد ريال( به مبل��غ ۱۳۱، ۰۴۰ ميليارد 
ريال )۱۳۱هزار و۴۰ميليارد ريال( خواهد رسيد كه 
اين ميزان از محل س��ود انباشته ناشي از تسعير ارز 
بانك تأمين خواهد شد. همچنين مجموع عمومي 
فوق الع��اده بانك در گام بعدي با افزايش س��رمايه 
بانك از ۱۳۱، ۰۴۰، ميليارد ريال به مبلغ ۳۵۰ هزار 
ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و آورده نقدي، س��ود انباشته و ساير اندوخته ها نيز 
موافقت كرد كه اين مرحله طي مّدت دو س��ال با 
تفويض اختيار مجمع عمومي به هيات مديره بانك 
پس از اخذ مجوز س��ازمان بورس و بانك مركزي 
ج.ا.ا محقق خواهد شد. مجمع عمومي فوق العاده 
بانك پاسارگاد با هدف تصميم گيري درخصوص 
نحوه افزايش سرمايه اين بانك صبح روز يكشنبه 
۱۹دي۱۴۰۰ در محل س��اختمان مركزي بانك 
برگزار شد. طي اين نشست سهامداران با افزايش 
سرمايه بانك پاس��ارگاد در دو فاز و براساس مجوز 
اعطاء شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران و سازمان بورس اوراق بهادار موافقت كردند. 
در اين مجمع كه با حضور بي��ش از 7۱.۸درصد از 
سهامداران )شامل سهامداران حضوري 7۰.۵درصد 
و آنالي��ن ۱.۳درصد( برگزار ش��د، آقايان ذبيح اله 
خزايي به عنوان رييس جلسه، دكتر مجيد قاسمي 
و عباس كفافي به عنوان ناظر و خانم دكتر صديقه 
نعيميان به عنوان منشي جلسه انتخاب شدند. الزم 
به ذكر است كه در بدو اين جلسه گزارش عملكرد 
۹ماهه بانك  پاس��ارگاد قرائت شد كه طي آن رشد 
حجم منابع سپرده و تسهيالت اعطايي بانك پاسارگاد 
طي مدت س��پري ش��ده از س��ال ۱۴۰۰ و افزايش 
قابل توجه حجم ضمانتنامه هاي صادره و گش��ايش 
اعتبار اس��نادي داخلي بانك نسبت به سال گذشته 
مورد توجه س��هامداران قرار گرف��ت.در ادامه پس از 
قرائت اظهارنظر بازرس قانوني و پاسخگويي به سواالت 
سهامداران، انجام افزايش سرمايه بانك پاسارگاد در دو 

مرحله مورد تصويب سهامداران قرار گرفت. 

كسري ۳۰۰ هزار ميليارد توماني 
تراز عملياتي 

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه تالش دولت اين بوده 
است كه بودجه را بدون كسري ببندد گفت: احتماال 
حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي 
خواهيم داش��ت. كليات اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ 
يكشنبه ۱۹ دي در جلس��ه صحن علني به تصويب 
رسيد. هادي قوامي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي 
درباره كس��ري احتمالي اليحه بودجه گفت: تالش 
دولت اين بوده است كه بودجه را بدون كسري ببندد 
و خط قرمز دولت در تهيه اين اليحه كسري بودجه و 
اتكا به منابع بانك مركزي بوده است.اما احتماال حدود 
۳۰۰ هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي خواهيم 
داشت كه نه تنها از افزايش اين كسري نسبت به سال 
۱۴۰۰ جلوگيري شده است، بلكه بيش از ۱۵۰ هزار 
ميليارد تومان اين عدد كاسته خواهد شد. حميدرضا 
حاجي بابايي رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ 
نيز درباره كسري واقعي بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه 
س��ال آينده نسبت به س��ال جاري نكات مثبت قابل 
توجهي دارد. اما در جاهايي با استقراض همراه است. 
اين اليحه شامل ۳ بخش است؛ بخش اول ۶۴۴ هزار 
ميليارد تومان درآم��د، بخش دوم ۴۰۸ هزار ميليارد 
تومان فروش نفت، بخش سوم ۲۹۱ هزار ميليارد تومان 
استقراض از صندوق توسعه، فروش شركت ها و ۸۸ هزار 
ميليارد تومان اوراق بهادار است. حاجي بابايي با اشاره به 
وجود ۱۴ موضوع كليدي در بودجه سال آينده گفت: 
دولت بايد برنامه هاي دقيق خود را در اين موضوعات 
براي مجلس تشريح كند و ثابت كند كه براي اقتصاد 
كش��ور مفيد خواهند بود.محمدحس��ين معماريان 
كارشناس بودجه هم در خصوص امكان تحقق كاهش 
تورم با اليح��ه بودجه ۱۴۰۱ گفت: كس��ري بودجه 
تعاريف مختلفي دارد، اما كسري پنهان نيز وجود دارد 
كه به تحقق نيافتن منابع پيش بيني ش��ده، مربوط 
مي شود. اين كسري در اليحه بودجه سال آينده بين 
۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه بر 

اساس ميزان آن قابل كنترل است.

طرح كاهش ۵۰ درصدي هزينه 
خريد اوراق مسكن تمديد شد

يك ماه پي��ش و در جريان افزاي��ش قيمت اوراق 
مسكن بود كه مسووالن بانك مسكن به مناسبت 
هشتاد و سومين سالگرد تأس��يس بانك، اقدام به 
كاهش ۵۰ درصدي هزينه خريد اوراق بانك مسكن 
كردند. اين طرح كه با عنوان طرح ۸۳ بانك مسكن 
منتش��ر ش��د، از ۲۳ آذرماه آغاز و قرار بود تا پايان 
دي ماه به اتمام برسد. اما با استقبال صورت گرفته از 
سوي مشتريان، اين طرح تا پايان بهمن ماه تمديد 
شد. بر اساس اين طرح، تمامي متقاضياني كه قصد 
بهره مندي از تسهيالت خريد مسكن از محل اوراق 
ممتاز به تنهايي يا همزمان با تسهيالت جعاله تعمير 
را دارند، مي توانند از س��قف تس��هيالت به صورت 
۵۰ درصد از محل اوراق ممتاز و ۵۰ درصد از محل 
منابع بدون سپرده بانك، براي خريد مسكن استفاده 
كنند. همچنين اين شرايط شامل تسهيالت جعاله 
)تعمير مسكن( نيز است. الزم به ذكر است نرخ سود 
تسهيالت خريد مسكن بدون سپرده و جعاله تعمير 
مسكن بدون سپرده ۱۸ درصد بوده، حداكثر مدت 
بازپرداخت تسهيالت خريد مسكن بدون سپرده 
مذكور ۹۶ ماه )۸سال( و جعاله تعمير مسكن بدون 

سپرده ۶۰ ماه )۵سال( مي باشد.

كارت ريالي ارزي
 بانك ملي رونمايي شد

كارت ريالي ارزي بانك ملي ايران )كارا( با قابليت ارايه 
همزمان خدمات ريالي و ارزي براي نخستين بار در 
شبكه بانكي و پروژه افتتاح حساب ارزي به صورت 

غيرحضوري از طريق نشان بانك رونمايي شد.
سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد در اين مراسم با 
بيان اينكه در بخش نوآوري هاي خدمات ارزي مجال 
ارايه ابزارها و روش هاي نو بس��يار بوده و پيشگامي 
بانك ملي ايران از اين جهت ارزشمند است، گفت: 
اميدواريم بانك ملي ايران بتواند با گسترش مقياس 
اين دست محصوالت، اساسا دوره جديدي را در ارايه 
خدمات ارزي و ابزارهاي نو ايجاد كند. وي همچنين 
با تاكيد بر اينكه وزارت اقتصاد بايد توجه ويژه اي به 
اين اقدامات تحولي داشته باشد و از اين رو يك اتفاق 
مهم در اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ در حال رخداد 
است، افزود: بخش مهم كارگزاري هاي ارزي دولت 
به بانك هاي دولتي و مشخصا بانك ملي ايران سپرده 
مي ش��ود كه كليات اليحه بودجه صب��ح امروز در 
مجلس به تصويب رسيده است. اميدواريم با تصويب 
جزييات اليحه نيز، اين طرح در جهت رفع مشكالت 
باقي بماند كه در اين صورت فصل جديدي در رابطه 
مالي دولت و شبكه بانكي كشور رقم خواهد خورد 
و البته در اين ميان، نقش و جايگاه بانك ملي ايران 
نيز بسيار ويژه است. خاندوزي تصريح كرد: اين نكته 
سرآغاز بسيار خوبي خواهد بود كه ما بتوانيم بسياري 
از مسائل ساختاري بين دولت و بانك را سامان دهي 
كنيم. از طرفي، اس��تفاده از ابزارها و ظرفيت هاي 
جديد كه نمونه آن كارت كارا است، تقارن مباركي 
در نقش آفريني جديد بانك ه��ا و بانك ملي ايران 
خواهد بود. وي ادامه داد: ما تاكنون فاقد پش��توانه 
خدمات ارزي در زمينه سفرهاي خارجي هموطنان، 
ورود مسافرين خارجي و منابع ارزي نزد مردم بوديم 
كه بخشي از اين ضعف خود را در قالب متغيري به نام 
تقاضاي اسكناس ارزي نشان مي داد. چنين ابزارهايي 
مي توانند بخش زيادي از تقاضا به اسكناس هاي ارزي 
در كش��ور را مديريت كرده و نويدبخش يك تحول 
جديد باشند. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: فرصتي 
هم كه در اليحه بودجه ۱۴۰۱ ايجاد مي شود، خود 
بستري براي پاسخگويي به بسياري از نيازهاي فعاالن 

اقتصادي كشور از اين مسير خواهد بود.

سيرنزوليكاهشنرخارزدرصرافيهايبانكيادامهدارد

دالردركانال27هزارتومانودرانتظارورودبهكانال26هزارتوماني
افت  قيمت  سكه  به كانال  ۱۱ ميليون  تومان

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
نرخ دالر دوش��نبه، ۲۰ دي ماه ۱۴۰۰ در ب��ازار آزاد به 
۲77۰۰ توم��ان و نرخ درهم به 7۵۶۳۰ تومان كاهش 
يافت و به دنبال آن قيمت سكه نيز بين ۱۱.۹ ميليون تا 
۱۱ ميليون و ۹7۰ هزار تومان معامله شد. براين اساس 
با كاهش قيمت دالر به كان��ال ۲7 هزار تومان، قيمت 

سكه نيز به كانال ۱۱ ميليون تومان افت كرده است. 
فعاالن ب��ازار مي گويند كه تحت تاثي��ر اخبار مثبت 
مذاكرات و موضع گيري مسووالن ارشد نظام، بازار ارز 
در انتظار كاهش نرخ هاس��ت و روز دوشنبه نرخ دالر تا 
۲7۳۰۰ تومان نيز كاهش يافت و در آس��تانه ورود به 
كانال ۲۶ هزار تومان بود و به نظر مي رسد كه در روزهاي 
آين��ده به كانال ۲۶ ه��زار تومان وارد خواهد ش��د.  در 
صرافي هاي بانكي نيز دالر با ۱۰۱ تومان كاهش قيمت 
نسبت به روز گذشته، ۲۶ هزار و 7۳7 تومان معامله شد. 
آخرين بار خرداد ماه امسال دالر در كانال ۲۶ هزار تومان 
قرار داشت.قيمت فروش يورو با ۵۰ تومان كاهش قيمت 
نسبت به روز گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۳۲۳ تومان بود. 
قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۲۰۸ تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۲۹ هزار و 7۲۲ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، 
بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵ هزار و ۹۵۱ 
تومان و نرخ ف��روش آن ۲۶ هزار و ۱۸۶ تومان بود.اين 
در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۹ هزار و 
۴۸۶ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۹ هزار و 7۵۴ تومان 
اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت ۲۸ ه��زار و ۲۵۹ تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي ۲۴ هزار و ۸7۱ تومان معامله شد. قيمت 
دالر از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان ش��د و پس 
از آن در محدوده قيمت ۲۶ تا ۲7 هزار تومان نوس��ان 
و افت و خيز در اين نرخ ادامه داش��ت. نرخ دالر از اواخر 
آذرماه و به طور مشخص از ۲۴ آذرماه در كانال ۲7 هزار 
تومان ثابت مانده بود و از چهارشنبه گذشته پس از ۶ ماه 
دالر وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و از ابتداي هفته در 
اين كانال نيز كاهش داشت. نايب اتحاديه طال و جواهر 
گفت: ۲۰ دي ماه، با كاهش نرخ ارز، قيمت طال و سكه 

در بازار با افت همراه اس��ت.محمد كشتي آراي افزود: 
انس جهاني ۱7۹۵ دالر عرضه مي ش��ود ضمن اينكه 
هم اكنون قيمت سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۸۵۰ 
هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع 
سكه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي ۲ 

ميليون و ۲۵۰ هزار تومان بفروش مي رسد.
هر مثقال طال ۵ ميليون و ۸۰ هزار تومان و هر گرم طالي 
۱۸ عيار. ۱ ميليون و ۱7۲ هزار تومان فروخته مي شود.

ارزش هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 

با كاهش ۴۶7 هزار توماني نس��بت به روز گذش��ته 
به رقم ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رس��يد و سكه 
تمام به��ار آزادي طرح قديم با قيم��ت ۱۱ ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان معامله ش��د.همچنين نيم س��كه 
بهار آزادي ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع س��كه 
س��ه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ 
ميليون و ۲۵۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، 
در بازار طال نيز نرخ هر گ��رم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۱۸۶ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال نيز پنج  ميليون و ۱۴۰ هزار تومان شد.همچنين 

قيمت اونس جهاني طال با نرخ يك هزار و 7۹۸ دالر 
معامله شد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال 
و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي از چهارشنبه گذشته پس 
از مدت ها تثبيت قيمت در كانال ۲7 هزار تومان، به 
كانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و اين كاهش قيمت ها 
موجب افت قيمت س��كه در روزهاي گذشته شده و 
سكه به كانال ۱۱ ميليون تومان بازگشت در حالي كه 
سكه از شهريورماه در كانال ۱۲ ميليون تومان و حتي 

در برخي روزها ۱۳ ميليون تومان معامله مي شد.

طرح تامين مالي زنجيره اي؛ مصداق هماهنگي دستگاه هاي اقتصادي

ضرورتشفافيتوافشاياطالعاتبانكها

استفادهازرمزارزهادرتجارتبينالمللتادوهفتهآينده

رييس جمهور گف��ت: اجراي آزمايش��ي تأمين مالي 
زنجي��ره اي از نمونه هاي خوب تعام��ل و هماهنگي 
دس��تگاه هاي مختلف اقتصادي دولت است و اجراي 
كامل آن قطعًا آثار بس��يار مناس��بي به دنبال خواهد 
داشت.در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه 
يكشنبه شب به رياس��ت آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم 
رييس��ي برگزار ش��د، احكام پيش��نهادي مشترك 

وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن 
و تجارت و بانك مركزي به منظور ارتقاء ش��يوه هاي 
تأمين مالي سرمايه در گردش، كاهش هزينه هاي توليد 
و كمك به رش��د اقتصادي بدون آثار تورمي بررسي و 
تصويب شد.در شيوه تأمين مالي زنجيره اي، بنگاه هاي 
توليدي به جاي دريافت تسهيالت مستقيم از بانك، 
به صورت پيوس��ته و در طول زنجيره و با اس��تفاده از 

ابزارهاي تعهدي تامين مالي خواهند شد.بر اساس اين 
احكام دستگاه هاي اجرايي موظفند تمام الزامات و زير 
ساخت هاي مورد نياز توسعه تأمين مالي زنجيره اي را 
فراهم س��ازند. اين روش در هفته هاي اخير به صورت 
آزمايشي توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي 
و صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي اجرا شده است.

رييس جمهور پ��س از اين گزارش اجراي آزمايش��ي 

تامين مالي زنجيره اي را از نمونه هاي خوب وحدت نظر، 
تعامل و هماهنگي دستگاه هاي مختلف اقتصادي دولت 
دانست و گفت: اجراي كامل اين طرح قطعا آثار بسيار 
مناسبي براي توليد به دنبال خواهد داشت.دكتر رييسي 
بار ديگر بر لزوم بس��يج و همكاري همه دستگاه هاي 
دولتي براي عرضه كاالها به ويژه اقالم خوراكي و سفره 

خانواده به قيمت منصفانه و باثبات تاكيد كرد.

ش��فافيت و افش��اي درس��ت 
اطالعات عملك��رد، به عنوان 
»تعهد اخالقي و تعهد قانوني« 
و بدون مالحظات سياس��ي، 
محافظ��ه كاري و رفيق بازي، 
باي��د در دس��تور كار مديران و 
س��هامداران كالن بانكي قرار 
گيرد.ايجاد شفافيت، ساماندهي 
وضعيت عرضه تس��هيالت و برخورد با بدهكاران بانكي 
در اولويت كاري دولت سيزدهم قرار دارد، به طوري كه با 
ابالغ وزير اقتصاد به بانك ها بر تس��ريع در اعالم فهرست 
بدهكاران بانكي تاكيد ش��ده اس��ت. در اين راستا برخي 
بانك ها نيز انتشار اس��امي بدهكاران خود را آغاز كرده اند.

سابقه افشاي اطالعات ازنظر كّمي و كيفي در ايران نشان 
مي دهد مديران بانك ها در مقابل شفافيت مقاومت خواهند 
كرد. بدون مالحظات سياس��ي بايد با متخلفان برخورد 
شود و با محتاط بودن و محافظه كاري وضعيت سيستم 
بانكي درست نمي شود.يكي از اصول اساسي ۲۹ گانه براي 
نظارت بانكي موثر، بحث »افشا و شفافيت« است كه يكي 
از رهنمودها در اس��ناد »كميته بال « نيز به شمار مي آيد. 
بحث جدي در ضوابط افشا و شفافيت اين است كه »چه 
مباحثي« بايد افشا شود، اين امر »از چه طريقي« و »در چه 
بازه هاي زماني« بايد انجام شود؟ اينها سواالت مهمي است 
كه مطرح مي شود.اين شفافيت هم براي بانك هاي دولتي و 
هم بانك هاي غيردولتي الزم االجراست. با اينكه بانك هاي 
دولتي از سال ۱۳۹7 ملزم به افشا شدند اما تا چند ماه قبل، 
از اين عمل س��رباز مي زدند.با پيگيري وزارت اقتصاد اين 

امر هرچند به صورت ناقص اتفاق افتاد. در سال هاي قبل 
بانك هاي غيردولتي نيز ترازنامه و صورت هاي مالي خود 
را افشا مي كردند هرچند خيلي ش��فاف نبود و بايد براي 
بهبود آن گام هاي مهمي برداش��ت.اتفاق هاي خوبي در 
حوزه شفافيت افتاده، اما كافي نيست، بايد بانك ها خود را 
در معرض اتاق شيشه اي قرار دهد تا در معرض قضاوت و 
تحليل انواع ذي نفعان قرار گيرند.نه فقط سهامدار فعلي و 
آتي، بلكه همه ذي نفعان شامل سپرده گذاران فعلي و آينده، 
تحليلگران، كارشناسان، مقام ناظر پولي و دولتمردان نياز 
به شفافيت در عملكرد دارند تا از اين طريق تصميم گيري و 
سياست گذاري كنند.در استانداردهاي حسابداري ايران، 
اس��تانداردهاي ۳7، ۳۸ و ۱۲ را به عنوان مصاديق افشاي 
معامالت، مبادالت و انواع ريسك مي دانيم كه ارايه حقايق 
براي تصميم گيري مديران و ذي نفعان حائز اهميت است، 
ضمن اينكه تعهد اخالقي و قانوني را به همراه دارد.اما بايد به 
يك نكته مهم نيز اشاره كرد و آن اينكه بانك هايي كه افشا 
و شفافيت بهتري دارند، به طور معمول با انتقادات بيشتري 
مواجه ش��ده و اين امر آنها را نيز محافظه كار خواهد كرد. 
بازيگران بد، بازيگران خوب را نيز حذف خواهند كرد.يكي 
از مصاديق افشا و شفافيت با صورت هاي بانكي اتفاق افتاد، 
همه جريانات فكري اقتصاد، اهميت خاصي براي بانك و 
خدمات آن در اقتصاد قائل هس��تند. چه بانك را »واسط 
وجوه« بدانيم يا »خالق درون زاي وجوه«، نقش نظام بانكي 
در نظام پرداخت از يك سو و تأمين مالي سرمايه گذاري و 
توليد از س��وي ديگر، مورد تاكيد هر دو طيف بوده است.
درمجم��وع هر دو طيف فكري متع��ارف و دگرانديش بر 
امكان ورشكستگي بانك هاي منفرد بر اثر افزايش نكول 

وام، ماهيت قابل سرايت ورشكستگي بانك ها به علت وجود 
اطالعات نامتق��ارن، اهميت اقتصادي اخالل در خدمات 
بانكي، منطق گسترش شبكه ايمني به منظور جلوگيري از 
ورشكستگي بانك ها و سرايت آن، مساله كژ منشي حاصل 
از شبكه ايمني و اقدامات خاص براي محدود كردن تأثيرات 
اين كژ منش��ي، تاكيد دارند.با توجه به اهميت سيستم 
بانكي در سطح كالن و همچنين بروز شوك هاي برون زا و 
درون زاي سيستمي، به ناچار پياده سازي شبكه هاي ايمني 
در قالب روش آخرين وام دهنده و طرح هاي ضمانت سپرده 
از س��وي مقام پولي، در دستور كار قرار مي گيرد.از سويي 
وجود »شبكه ايمني« در كنار ساختار حقوقي »مسووليت 
محدود« بانك ها، ام��كان وجود مخاطرات اخالقي مانند 
تسهيالت دهي به »اشخاص مرتبط و خودي« را تشديد 
كرده و مي توان گفت مقررات احتياطي الزم االجراست. 
تسهيالت به افراد مرتبط در سيستم بانكي پرداخت شده 
كه اوضاع بسيار بدتر از اين موضوعي است كه ما اطالع داريم.
بايد استانداردهاي بانكي و حسابداري را درست اجرا كنيم، 
مديران و سهامداران متخلف بايد در معرض نقد و برخورد 
قرار گيرند، همچنين بايد استانداردهاي حسابداري را بر 
مبناي بانكداري بازتعريف كنيم تا الزام هاي شفافيت درست 
اجرا شود.افشا و ش��فافيت چند اصل خوب دارد از جمله 
اينكه سيگنال دهي خوب به بازار ارايه مي كند، اطالعات به 
صورت عمومي منتشر شده و اطالعات نهاني حذف مي شود 
و همچنين مشروعيت و حق حيات به نهادها و مجموعه ها 
مي دهد.حق سهامداران و تحليلگران بازارهاي اقتصادي 
افشا و ش��فافيت در اطالعات و عملكرد است، سهامداران 
خرد حق دارند ك��ه بدانند، مديران چه كار مي كنند، اين 

درحالي اس��ت كه بانك ها، ترفندهاي حسابداري را براي 
عدم شفافيت انجام مي دهند.مقررات افشا به صورت كلي در 
امريكا در حدود سال ۲۰۰۰ به تصويب و اجرا رسيد در آنجا 
افشاهاي اختياري و انتخابي ممنوع شد، همه بايد در سطح 
كالن افشاي گسترده را انجام بدهند اما اين موضوع در ايران 
مدنظر نبود و افشاگري ها به صورت كامل نبود يا اگر افشا 
و شفافيتي انجام مي شد، قابل اعتماد نيست.وزارت اقتصاد 
و امور دارايي نياز است كه اعالم كند، بانك ها را دقيقًا با چه 
زيان انباشته اي تحويل گرفته است و چه برنامه هايي براي 
سودآوري آنها دارد. آيا قرار است از منابع عمومي همچون 
پايه پولي يا ماليات مردم اين امر انجام شود يا خير؟در كنار 
بانك هاي خصوصي، مجموعه دولت و نهادهاي متولي بايد 
رفتار قاعده مند و منضبطي داشته باشند و با به روزرساني 
قوانين در حوزه بانكداري، آيين نامه هاي دقيق و محصوالت 
موردنياز جامعه را فراهم كنند و همچنين افشا و شفافيت 
آنها را در معرض نقد قرار دهد.بانك مركزي ما مستقل نبوده 
و بناچار دولت نيز به عنوان مقام ناظر مي تواند شبكه ايمني 
ايجاد كند اين شبكه ها را مقام هاي ناظر، حاكميتي و بانك 
مركزي براي جلوگيري از فروپاش��ي سيستم بانكي ارايه 
مي كند. براي نمونه بازپرداخت سود مازاد كه اخيراً بيان شده 
راهكار خوبي است اما نه اينكه »شبكه ايمني يا تور ايمني« را 

براي همه پهن كنيم و به نوعي »عادت شود«.
همچنين دولت در سيس��تم بانك��ي از بدهكاراني كه در 
عرصه توليد و اشتغال كشور به خاطر شوك هاي اقتصادي 
در شرايط تحريم و تورمي دچار مشكل شدند حمايت كند 
و بدهكاراني كه مشخص نيست اين منابع مالي را در چه 

اموري صرف كرده اند بايد جريمه كند.

رييس كل سازمان توسعه تجارت از اتصال سامانه رمزارزها 
به سامانه هايي مانند سامانه جامع تجارت براي استفاده 
در تجارت بين الملل تا دو هفته آين��ده خبر داد.عليرضا 
پيمان پاك گفت: با بانك مركزي براي استفاده از سامانه هاي 
بالكچين و رمزارزها در فضاي تجارت بين الملل به توافق 
رس��يديم.وي با بيان اينكه يكي از الزامات توسعه تجارت 
بحث نقل و انتقاالت وجوه و تضمين اس��ت، افزود: فعال 
اقتصادي براي تجارت با طرف مقابل بايد سازوكار مالي، 
بانكي، پولي و بيمه اي داش��ته باشد و در اين باره ابزارهاي 
مختلفي مانند گشايش اسناد اعتباري، ارتباطات بين بانكي 
و صندوق ضمانت صادرات وجود دارد ضمن اينكه اخيرا 
يكي از ابزارهاي انتقال اعتبار در بحث هاي پرداختي به كار 
گرفته شده كه همان سامانه هاي بالكچين يا رمزارزهاست.

رييس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اگر از بحث بانك 
مركزي در مسووليت بحث هاي پولي،   مالي و ارزي و اينكه 

از رويكرد بانك مركزي و دولت بگذري��م، اين رمزارزها و 
س��امانه هاي بالكچين، بحث هاي كاربردي بسياري در 
امور تجاري دارند كه اگر از آن غافل شويم بخش عمده اي 
از فرصت هاي تجاري را از دس��ت خواهيم داد.استفاده از 
رمزارزها ايجاد نوعي تضمين براي كسب و كارهاي خرد و 
متوسط است يعني اگر كسب و كارهاي كوچك يا متوسط 
بخواهند با همتايان خود در ديگر كشورها كار كنند نيازمند 
نوعي تضمين هستند كه سامانه هاي بالكچين مبتني بر 
پايه ارزهاي مختلف، مي توانند اين سازوكار را ايجاد كنند 
و طرفين تجاري براساس سازوكار اين سامانه ها به يكديگر 
تضمين متقابل بدهند.حتي با استفاده از رمزارزها پرداخت 
هم مي تواند صورت گيرد يعني رمزارزها مي تواند وسيله اي 
براي انتقال اعتبار صادركننده به واردكننده كاال باش��د.
در حال كار بر روي س��ازوكار اين سامانه هستيم، بخش 
بين المللي آن انجام شده و تا دو هفته آينده اتصال سامانه 

رمزارز به سامانه هاي ما مانند سامانه جامع تجارت تعريف و 
ابزاري مي شود تا فعاالن اقتصادي و صادركنندگان بتوانند 
از اين ابزار بين المللي استفاده كنند.عالوه بر اين پيشنهادي 
را بانك مركزي داده كه در حال حاضر روي آن كار مي كنيم 
و آن اينكه چگونه مي توانيم از رمزارزهاي توليد ش��ده در 
داخل يا رمزارزهايي كه توسط مجموعه هايي مانند بخش 
خصوصي خريداري شده اند و در حال معامله هستند براي 
واردات كاال استفاده كنيم.ابعاد اين پيشنهاد در حال بررسي 
اس��ت و اين امكان وجود دارد سازوكاري تعريف كنيم تا 
رمزارزهاي توليد شده در كشور به كمك توسعه تجارت 
و واردات كاال بيايد.براي استفاده از رمزارزهاي داخلي هم 
وزارت صمت و بانك مركزي تا دو هفته ديگر جمع بندي 
و برنامه آن را عملياتي و اجرايي خواهد كرد.پيمان پاك با 
بيان اينكه همه فعاالن اقتصادي مي توانند از اين رمزارزها 
استفاده كنند گفت: فعال اقتصادي در جايي روبل، روپيه، 

دالر و يورو مي گيرد كه با اس��تفاده از اي��ن ابزار مي تواند 
رمزارزهايي مانند بيت كوين و تتر دريافت كند كه اين نوعي 
اعتبار است و مي تواند آن را به فروشنده كاال يا واردكننده 
منتقل كند.وي با اشاره به اينكه در بعضي از بازارهاي هدف 
ما به ويژه در كشورهايي مانند عراق، افغانستان يا پاكستان 
ممكن است محدوديت هايي براي اس��تفاده از رمزارزها 
باشد افزود: در بازارهاي اصلي ما مانند روسيه، چين، هند و 
جنوب شرق آسيا استفاده از رمزارزها رواج دارد و آنها از اين 
رمزارزها استفاده مي كنند يعني رمزارزها در بازارهاي هدف 
ما نقش قابل توجهي دارند.رييس سازمان توسعه تجارت با 
اشاره به اينكه استفاده از رمزارزها كارمزدي مانند انتقال ارز 
از طريق صرافي ندارد، گفت: از آن جا كه در بازار رمزارزها 
كار به صورت اعتباري انجام مي شود فعاالن اقتصادي ما به 
راحتي مي توانند از آن استفاده كنند و استفاده وسيع از آن 

باعث افزايش و جهش صادرات مي شود.

عباس دادجوي توكلي 



گروه بازارسرمايه | 
تقريبا سه سال از واگذاري مالكيت باشگاه تراكتورسازي 
به بخش خصوصي مي گذرد و قرار اس��ت اين باش��گاه به 
شركت ملي صنايع مس در ازاي مبلغ 500 ميليارد تومان 
واگذار شود. اين مبلغ از جيب سهامداران بورسي پرداخت 
مي شود؟ براساس آمارهاي منتشر شده شركت ملي صنايع 
مس بايد حداقل دو درصد از س��ود س��االنه خود را صرف 
خريد سهام باشگاه تراكتور كند و در عين حال بدهي هاي 
سنگين اين باشگاه را نيز پرداخت كند. نكته جالب توجه 
آنكه شركت ملي مس خود هم اكنون مالك 3باشگاه فوتبال 
فعال است و طبيعتا تحميل هزينه هاي مربوط به اداره يك 
باشگاه ديگر به هيچ وجه از نگاه سهامداران منطقي به نظر 
نمي رسد. هفته گذشته جلسه انتقال مالكيت باشگاه هاي 
تراكتور و ماشين س��ازي  با حضور رضا فاطمي امين وزير 
صنعت، اردشير س��عدمحمدي مديرعامل شركت ملي 
صنايع مس ايران، سردار خرم استاندار آذربايجان شرقي 
و همچنين نمايندگان استان آذربايجان شرقي در مجلس 
در غياب محمدرضا زنوزي مالك باشگاه تراكتور برگزار شد. 
در نهايت اعضاي جلسه تصميم گرفتند باشگاه تراكتور را 
به شركت مس ايران واگذار كنند. اگرچه مسووالن شركت 
ملي صنايع مس پيش از اين 2 بار اعالم كرده اند عالقه اي 
به س��رمايه گذاري در اين حوزه ندارند، اما آخرين خبرها 
نشان مي دهد كه شرايط بد مالي و اوضاع نابسامان باشگاه 
تراكتور عده اي از مسووالن استاني را بر آن داشته تا رضايت 
مسووالن شركت ملي صنايع مس را براي گرفتن مالكيت 
تراكتور جلب كنند. برخي خبر ها نش��ان مي دهد مالك 
فعلي باشگاه تراكتور كه خود اغلب در ايران حضور ندارد، 
قرار است اين باشگاه را در ازاي دريافت 500ميليارد تومان 
به شركت ملي صنايع مس واگذار كند؛ او كه در عين حال 
مالك هلدينگ توسعه سرمايه گذاري دريك با 24شركت 
زيرمجموعه است، 3سال پيش و در زمان دريافت مالكيت 
اين باش��گاه در خرداد ماه 1397مبلغي را بابت خريد اين 
باش��گاه پرطرفدار پرداخت نكرده بود و در 3سال گذشته 

بدهي هاي سنگيني به اين باشگاه تحميل كرده است.

   زيان براي سهامداران
آمارهاي منتشر ش��ده نش��ان مي دهد كه مبلغ تعيين 
ش��ده براي واگذاري مالكيت باش��گاه تراكتورس��ازي و 
بدهي هاي سنگين آن را بايد از جيب دارندگان سهام عدالت، 

سهامداران خرد و در نهايت بازنشسته ها پرداخت چراكه؛ 
حدود 70 درصد از س��هام صنايع ملي مس متعلق به اين 
افراد است. اما تركيب سهامداران شركت ملي صنايع مس 
كه قرار است سهام تراكتورسازي به آن واگذار شود، نشان 
مي دهدكه 34.7 درصد از آن سهام در اختيار سهامداران 
خرد 11.8درصد در اختيار دارندگان سهام عدالت و نزديك 
به 23درصد از سهام در اختيار صندوق هاي بازنشستگي 
ازجمله صندوق بازنشستگي مس، صندوق بيمه عشاير و 
روستاييان، صندوق بازنشستگي مس، تامين اجتماعي و 
سرمايه گذاري فرهنگيان است. بررسي صورت هاي مالي 
شركت ملي صنايع مس ايران طي سال مالي اخير نشان 
مي دهد جمع كل درآمد هاي اين شركت در اين سال حدودا 
26هزار و 184ميليارد تومان است؛ درنتيجه اگر قرار باشد 
شركت ملي صنايع مس، باشگاه تراكتور را خريداري كند، 
بايد 2درصد از سود خود را صرف خريد سهام اين باشگاه و 
دست كم 2درصد ديگر را صرف پرداخت بدهي هاي سنگين 
باشگاه كند كه همه اين ارقام را بايد سهامداران شركت ملي 
صنايع مس پرداخت كنند.  همچنين برآورد سازمان هاي 
مختلف نش��ان مي دهد كه شركت ملي صنايع مس بايد 
زيان هاي انباشته اين باشگاه را نيز كه اطالعي در مورد رقم 
آن در دست نيست، پرداخت كند و ساالنه چند صد ميليارد 
تومان صرف هزينه هاي باشگاه داري كند. جمع كل اين ارقام 

به  معناي آن است كه شركت ملي صنايع مس فقط در سال 
نخست بايد بيش از 1000ميليارد تومان از سود ساالنه خود 
را )صرف نظر از زيان انباشته و هزينه هاي باشگاه داري( براي 
خريد سهام و پرداخت بدهي هاي اين باشگاه صرف كند.  
تمامي اين مبالغ بايد از محل سود ساالنه سهامداران ملي 
صنايع مس پرداخت شود. اين در حالي است كه سهامداران 
شركت ملي صنايع مس از مرداد ماه پارسال، كه نزول بازار 
سهام آغاز شد، تاكنون به دليل نزول قيمت سهام شركت 
ملي مس، 30درصد زيان كرده اند و حاال بايد بخشي از سود 
ساالنه خود را به مالك قبلي اين باشگاه پرداخت كنند. البته 
مشخص نيست كه تصميم واگذاري سهام تراكتور به 
ش��ركت ملي مس بر چه اساسي گرفته شده و آيا براي 
سود س��هامداران فكري شده است؟ و يك سوال ديگر 
چرا مالك قبلي بدون پرداخت هزينه اي سه سال پيش 
مالكيت باشگاه را در اختيار گرفته است و بدهي سنگين 
و حدود 500 ميليارد توماني به اين باشگاه تحميل كرده 

از جيب سهامداران بورسي پرداخت شود؟

    بدهي ادامه دار تراكتور
آمارهاي منتشر شده نش��ان مي دهد كه مالك فعلي 
باشگاه تراكتور مديريت اين باشگاه را در شرايط مطلوبي 
از نظر مالي دريافت كرده؛ به طوري كه سه سال پيش 

و در زمان واگذاري، اين باشگاه در زمره كم هزينه ترين 
باش��گاه هاي فوتبال در ليگ برتر بود و بدهي انباشته 
چنداني نداش��ت، اما بدهي هاي اين ش��ركت از سال 
1397تاكنون چندين برابر ش��ده و بيش از چندصد 
ميليارد تومان به بدهي هاي اين باشگاه اضافه شده است. 
با توجه به غيرشفاف بودن صورت هاي مالي باشگاه هاي 
ورزش��ي، اطالعات دقيقي از ميزان بدهي هاي باشگاه 
تراكتور وجود ندارد؛ با اين حال برخي برآورد ها حاكي 
از آن اس��ت كه ميزان بدهي هاي اين باش��گاه رقمي 
بالغ بر 14ميليون دالر اس��ت. ريي��س هيات فوتبال 
آذربايجان شرقي پيش از اين مدعي شده بود كه تراكتور 
388ميليارد تومان بدهي دارد. فرهاد صداقت، مدير تيم 
فوتبال تراكتور نيز مرداد ماه امسال رقم كل بدهي هاي 
اين باش��گاه را 500 ميليارد تومان اعالم كرده بود. اين 
باشگاه همچنين در گذشته با احكام دادگاه عالي ورزش 
به پرداخت 475 هزار دالر به آنتوني اس��توكس، 175 
هزار دالر به لي هري اروي��ن، 880 هزار دالر به كوين 
كنستانت و 146 هزار دالر به ميمبال به عنوان بازيكنان 
سابق اين تيم محكوم شده و هنوز از سرنوشت پرداخت 
اين بدهي ها اطالعي در دست نيست. عالوه بر اين، اين 
باشگاه مبالغ س��نگيني به بازيكنان و مربيان داخلي 
بدهكار اس��ت و در جريان پرونده هاي ش��كايت هاي 
داخلي )عليرض��ا منصوريان و عب��اس چمنيان( نيز 
محكوم شده است. اين باش��گاه همچنين بايد مبالغ 
سنگيني بابت بدهي و جريمه به كوين فورچونه يكي 
از بازيكنان س��ابق اين تيم پرداخت كند. آن طور كه 
خبرگزاري هاي داخلي گزارش كرده اند ظاهراً بدهي 
سنگين به او و جرايمي كه بابت ديركرد براي پرداخت 
اين بدهي درنظر گرفته شده، مبلغي بالغ بر يك ميليون 
دالر هزينه روي دست باشگاه برجاي گذاشته و فرصتي 
45روزه براي تسويه آن درنظر گرفته شده است. عالوه 
بر اين چند پرونده باز ديگر هم در مورد تراكتور وجود 
دارد كه بزودي آنها هم از راه خواهند رسيد. اين ارقام 
نش��ان مي دهد خريدار جديد باشگاه تراكتور، يعني 
شركت ملي صنايع مس ايران، عالوه بر پرداخت مبلغي 
كه مالك فعلي براي فروش اين باشگاه تعيين كرده، بايد 
بدهي هاي سنگين اين باشگاه را نيز پرداخت كند. اين 
مبالغ به غير از زيان انباشته باشگاه و هزينه هاي ساالنه 
باشگاه داري است و اين هزينه از كجا پرداخت مي شود؟
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سرخابي ها
وارد فرابورس مي شوند؟

حجت اسماعيل زاده، معاون پذيرش فرابورس ايران 
درب��اره روند پذيرش دو تيم باش��گاهي اس��تقالل و 
پرسپوليس در فرابورس خاطرنشان كرد: مدت هاست 
بحث ورود دو تيم ورزشي استقالل و پرسپوليس به بازار 
سرمايه وجود دارد و در ابتدا بحث پذيرش اين شركت ها 
در بازار اصلي مطرح بود، اما با توجه به مختصات مالي 
غيراستاندارد اين دو تيم ورزشي، آنها امكان حضور در 
بازار اصلي را ندارند. به گفته وي، پس از جمع بندي ها 
قرار شد اين شركت ها پس از درج، ابتدا وارد بازار پايه 
شوند. اسماعيل زاده با اش��اره به اينكه اين شركت ها 
به دليل ش��رايط خاص و ويژگي هايي كه دارند داراي 
فرآيند كندي در پذيرش هستند، گفت: اكنون نيز 2 
تيم استقالل و پرسپوليس فرآيند سهامي عام شدن 
را در سازمان بورس طي مي كنند و درصورتي كه طي 
اين فرآيند با سرعت انجام شود و به سهامي عام تبديل 
ش��وند، در كميته درج فرابورس مورد بررس��ي قرار 
خواهند گرفت. معاون پذيرش فرابورس ايران درباره 
زمان ورود اين دو تيم به بازار س��رمايه، افزود: درباره 
اينگونه شركت ها نمي توان زمان دقيقي را اعالم كرد 
اما استقالل و پرسپوليس اكنون در حال طي فرآيند 
سهامي عام ش��دن نزد سازمان بورس هستند. وي به 
گزارش 9 ماهه پذيرش شركت ها در فرابورس اشاره 
كرد و ادامه داد: تا پايان آذرماه 28 جلسه هيات پذيرش 
برگزار شده كه ميانگين ماهانه سه تا چهار جلسه بوده 
است، حاصل اين جلسات پذيرش تقريبا 30 شركت 
در فرابورس بوده كه متوسط س��رمايه ثبت شده هر 
ش��ركت حدود يك هزار و 200 ميليارد تومان است. 
اسماعيل زاده با اش��اره به اينكه در 9 ماهه امسال 32 
شركت پذيرش و به مرحله درج رسيده اند، گفت: اين 
نمادها به تدريج آماده عرضه مي شوند، همچنين 13 
ش��ركت هم در اين 9 ماه عرضه اوليه و گشايش نماد 
شده اند، به اين ترتيب كه سه شركت با ارتقا از بازار پايه 
به بازارهاي اصلي فرابورس، گشايش نماد و 10 نماد 
هم عرضه اوليه شدند. معاون پذيرش فرابورس ايران 
با اش��اره به اينكه 10 نماد ف��وق تامين مالي افزون بر 
سه هزار و 250 ميليارد تومان را در فرابورس رقم زدند، 
اظهار داشت: در اين مدت 6 شركت هم پذيره نويسي 
شده كه شامل پنج شركت بيمه اي و يك شركت تامين 
سرمايه بوده و در مجموع حدود 520 ميليارد تومان هم 
از طريق پذيره نويسي تامين مالي كردند. وي، درباره 
فرآيند ورود شركت پروژه ها به بازار سرمايه گفت: اين 
ش��ركت ها چارچوب و دستورالعمل مشخصي دارند 
كه توسط سازمان بورس ابالغ شده و هدف اين است 
كه امكان توسعه بازار اوليه و تامين مالي شركت ها از 
محل س��رمايه هاي خرد براي توسعه پروژه هايي كه 
در نقطه ش��روع هستند، فراهم شود. حداقل سرمايه 
ش��ركت پروژه ها بايد 500 ميليارد تومان باشد و در 
قالب شركت سهامي عام در شرف تاسيس درخواست 
خودشان را ارايه كنند. اسماعيل زاده با اشاره به اينكه 
شركت هاي پروژه در گام نخست كليات طرح را براي 
بررسي به هيات پذيرش ارس��ال مي كنند، افزود: در 
صورتي  كه هيات پذي��رش فرابورس با طرح موافقت 
كند، براي دريافت مجوز پذيره نويس��ي به س��ازمان 
بورس ارجاع داده مي ش��ود و پ��س از دريافت مجوز، 
پذيره نويس��ي آن در فرابورس انجام مي شود. معاون 
پذيرش فرابورس ايران با اشاره به اينكه دستورالعمل 
مربوط به شركت پروژه ها مختصات مشخصي دارد، 
خاطرنش��ان كرد: در اين دس��تورالعمل حداقل سود 
مشخص شده است و نظارت هايي مثل ناظر فني، ناظر 
مالي و كارشناس رسمي دارد، در مجموع تالش بر اين 
است كه دستورالعمل بهينه شود، البته دستورالعمل 
امكان تغيير بيشتر دارد و در همين راستا پيشنهادهايي 
براي سازمان بورس ارسال شده و در ماه هاي پيش رو 

دستورالعمل بهبودهايي خواهد داشت.

تخفيف  نرخ سوخت
دردي از بورس دوا نمي كند

براس��اس مصوب��ه 10بن��دي حمايت��ي از ب��ورس، 
تخفيف هايي ك��ه در زمينه س��وخت برخي صنايع 
مقرر شده تا اعمال شود مورد بحث در محافل بورسي 
و اقتصادي بوده اس��ت. ع��ده زيادي از فع��االن بازار 
سرمايه نس��بت به اعمال اين تخفيف ها اصرار داشته 
ول��ي اكثر قريب به اتف��اق س��رمايه گذاران و فعاالن 
حوزه انرژي نسبت به اتخاذ اين تصميم توسط دولت 
انتقادات زيادي را مطرح مي كنند. حميدرضا صالحي، 
نايب رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني در گفت وگو 
با اقتصاد آنالين به بررسي تخفيف هاي اعمال شده اين 
بس��ته حمايتي و تاثيرات آن پرداخته و گفت: يكي از 
امكاناتي كه دولت مي تواند براي صنايع صادرات محور 
در نظر بگيرد، مزيت هاي رقابتي است كه امكان رقابت 
اين صنايع را فراهم مي سازد. بنابراين اين مزيت ها و 
محرك ها بايد به عنوان مش��وقي براي صنايع در نظر 
گرفته شود نه اينكه دايمي باشند. وي بيان كرد: اين 
محرك ها رقابت پذيري صنايع را افزايش داده و با رونق 
بازار صنايع، درآمد ارزي آنها را افزايش مي دهد. اما اگر 
اين تخفيف ها تنها تبديل به رانت شود و رقابت پذيري 
صنايع را در نظر نگيرد، بس��يار مخ��رب خواهد بود. 
صالحي افزود: در مجموع، حمايت هاي صورت گرفته 
از جانب وزارت اقتصاد و بانك مركزي نشان دهنده 
عزم جدي دولت در حمايت از اين شركت ها است. 
البته باي��د اين نكت��ه را در نظر بگيري��م كه اغلب 
ش��ركت هايي كه در بس��ته 10بندي وزير اقتصاد 
ش��امل تخفيف در سوخت ش��ده اند، شركت هاي 
وابسته به دولت هستند. وي ادامه داد: بنابراين اگر 
اين سياس��ت ها هوشمندانه باش��د و براي دوره اي 
مشخص در نظر گرفته شود، مي تواند كارساز باشد. 
در غير اين صورت با ايجاد رانت، عملكرد شركت ها 
را مختل كرده و رقابت پذيري صنايع را به طور كامل 
از بين خواهد برد. در فضاي غيررقابتي نه تنها رشد 
و توسعه اي براي صنايع ايجاد نمي شود بلكه با ايجاد 
رانت تنها سوداگران از اين اقدام منتفع خواهند شد.

تامين مالي ۴  هزار ميليارد توماني 
۱۶ شركت در فرابورس

حجت اسماعيل  زاده، معاون پذيرش فرابورس ايران 
در اين اليو عملكرد واحد پذيرش در 9 ماهه امس��ال 
را تشريح كرد. وي با اشاره به اينكه تا پايان آذرماه 28 
جلسه هيات پذيرش برگزار شده كه ميانگين ماهانه 
سه الي 4 جلسه بوده است، گفت: حاصل اين جلسات 
پذيرش تقريبا 30 شركت در فرابورس بوده كه متوسط 
سرمايه ثبت شده هر ش��ركت حدود 1200 ميليارد 
تومان اس��ت. وي با اشاره به اينكه طي 9 ماهه امسال 
32 شركت پذيرش و به مرحله درج رسيده اند، افزود: 
اين نمادها به تدريج آماده عرضه مي شوند، همچنين 
13 شركت هم در اين 9 ماه عرضه اوليه و گشايش نماد 
ش��ده اند، به اين ترتيب كه 3 شركت با ارتقا از بازارپايه 
به بازارهاي اصلي فرابورس، گشايش نماد و 10 نماد 
هم عرضه اوليه شدند. اسماعيل زاده با اشاره به اينكه 
10 نماد فوق تامين مالي بالغ بر 3 هزار و 250 ميليارد 
تومان را در فراب��ورس رقم زدند، گفت: طي اين مدت 
6 شركت هم پذيره نويسي شده كه شامل 5 شركت 
بيمه اي و يك ش��ركت تامين سرمايه بوده و مجموعا 
حدود 520 ميليارد تومان هم از طريق پذيره نويسي 
تامين مالي كردند. مع��اون پذيرش فرابورس ايران با 
اشاره به اينكه در 9 ماهه امسال 7 شركت در بازار پايه 
درج شده و 4 معامله در بازار دارايي فكري در حال انجام 
است، ادامه داد: در حال حاضر روي شركت هاي بازار 
پايه براي انتقال به بازار اصلي تمركز شده تا با بررسي 
آنها، شركت هايي كه حايز شرايط بودند به بازار اصلي 
منتقل شوند. در روند اين بررسي ها 6 شركت پذيرش 
و در ماه هاي آينده به بازارهاي اصلي منتقل شدند. وي 
در ادامه به ورود شركت پروژه ها به فرابورس اشاره كرد 
و گفت: ورود اين شركت ها به بازار سرمايه سابقه قبلي 
دارند و پيش از شركت تجلي توسعه معادن و فلزات، 
شركت ميدكو هم سال هاي گذشته به عنوان شركت 
پروژه وار بازار سرمايه شد. وي درباره فرآيند ورود شركت 
پروژه ها به بازار سرمايه گفت: اين شركت ها چارچوب و 
دستورالعمل مشخصي دارند كه توسط سازمان بورس 
ابالغ شده و هدف اين است كه امكان توسعه بازار اوليه 
و تامين مالي ش��ركت ها از محل س��رمايه هاي خرد 
براي توس��عه پروژه هايي كه در نقطه شروع هستند، 
فراهم شود. حداقل سرمايه شركت پروژه ها بايد 500 
ميليارد تومان باش��د و در قالب ش��ركت سهامي عام 
در شرف تاس��يس درخواست خودشان را ارايه كنند. 
اسماعيل زاده با اشاره به اينكه، شركت هاي پروژه در قدم 
اول كليات طرح را براي بررسي به هيات پذيرش ارسال 
مي كنند، گفت: درصورتي كه هيات پذيرش فرابورس 
با طرح موافقت كند براي دريافت مجوز پذيره نويسي 
به سازمان بورس ارجاع داده مي شود و بعد از دريافت 
مجوز، پذيره نويسي آن در فرابورس انجام مي شود. وي 
با اشاره به اينكه دستورالعمل مربوط به شركت پروژه ها 
مختصات مشخصي دارد، گفت: در اين دستورالعمل 
حداقل سود مشخص ش��ده و نظارت هايي مثل ناظر 
فني، ناظر مالي و كارشناس رسمي دارد، در مجموع 
تالش بر اين است كه دستورالعمل بهينه شود، البته 
دس��تورالعمل امكان تغيير بيش��تر دارد و در همين 
راستا پيشنهادهايي براي سازمان بورس ارسال شده 
و در ماه هاي پيش رو دستورالعمل بهبودهايي خواهد 
داشت. وي در پاسخ به پرسشي پيرامون زمان گشايش 
نماد تجلي به عنوان دومين شركت پروژه اي فرابورس 
گفت: تجلي در حال طي مراحل ثبت افزايش سرمايه 
است و با اتمام اين مرحله گشايش نماد تجلي بزودي 
انجام خواهد ش��د. در ادامه اي��ن اليو معاون پذيرش 
فرابورس ايران درباره روند پذيرش دو تيم باش��گاهي 
استقالل و پرسپوليس در فرابورس گفت: مدت هاست 
بحث ورود دو تيم ورزشي استقالل و پرسپوليس به بازار 
سرمايه وجود دارد و در ابتدا بحث پذيرش اين شركت ها 
در بازار اصلي مطرح بود اما با توجه به مختصات مالي 
غيراستاندارد اين دو تيم ورزشي، آنها امكان حضور در 
ب��ازار اصلي را ندارند. به گفته وي بعد از جمع بندي ها 
قرار شد اين شركت ها پس از درج، ابتدا وارد بازارپايه 
شوند. اسماعيل زاده با اش��اره به اينكه اين شركت ها 
به دليل ش��رايط خاص و ويژگي هايي كه دارند داراي 
فرآيند كندي در پذيرش هستند، گفت: در حال حاضر 
نيز دو تيم استقالل و پرسپوليس فرآيند سهامي عام 
شدن را در سازمان بورس طي مي كنند و درصورتي كه 
طي اين فرآيند با سرعت انجام شود و به سهامي عام 
تبديل شوند در كميته درج فرابورس مورد بررسي قرار 
خواهند گرفت. وي درباره زمان ورود اين دو تيم به بازار 
سرمايه گفت: درباره اينگونه شركت ها نمي توان زمان 
دقيقي را اعالم كرد اما استقالل و پرسپوليس فعال در 
حال طي فرآيند سهامي عام شدن نزد سازمان بورس 
هس��تند. در بخش دوم اين اليو چالش هاي پذيرش 
شركت ها در فرابورس با حضور حسام الدين جعفري 
ندوشن مديرعامل كارگزاري بانك ملي ايران و سيروان 
اميني مديرعامل كارگزاري خبرگان سهام مورد بررسي 
قرار گرفت. معاون پذيرش فرابورس ايران در پاسخ به 
چالش  مطرح  شده از سوي مديرعامل كارگزاري بانك 
ملي درباره وجود بستري براي شركت هاي نوپا از توافق 
با سازمان بورس در خصوص فعال كردن ظرفيت بازار 
توافقي خبر داده و عنوان كرد: ظرف حداكثر يك ماه 
نسخه هاي اوليه اين توافق منتشر خواهد شد. بخش 
عمده اي از چالش هاي مورد اشاره با تشكيل اين بازار 
برطرف مي ش��ود. او در توضيح اين ب��ازار عنوان كرد: 
در اين بازار ش��ركت هايي كه لزوما ممكن است چتر 
ناشراني نداشته باشد اما معامالت آن در بازار سرمايه 
ضبط مي شود وجود خواهند داشت. حتي پيگيريم كه 
در بستر فرابورس براي معامالت شركت هاي سهامي 
خاص هم زمينه اي فراهم كنيم. در ادامه لزوم تمركز بر 
بخش OTC فرابورس توسط حسام اميني مديرعامل 
كارگزاري خبرگان س��هام مورد اش��اره قرار گرفت. 
اسماعيل زاده با اشاره به اينكه اين مساله دغدغه سطوح 
باالي مديريتي فرابورس است عنوان كرد: اين صحت 
دارد كه چشم انداز فرابورس از زمان شكل گيري تاكنون 
تغيير كرده است. در حال حاضر قسمت بورس وجود 

دارد اما در مورد قسمت »فرا« يا OTC بايد كار شود.
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محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس گفت: در دولت قبلي بنا بود قانون اوراق بهادار 
تغيير كند و اصالحاتي انجام ش��ود كه نشد و اما در 
دولت سيزدهم وزارت اقتصاد در اين خصوص اعالم 
آمادگي كرد و در نهايت اقدامي انجام نشد. در نتيجه 
مجلس تصميم گرفت كه اي��ن موضوع را پيگيري 
كند و با كمك فعاالن بازارس��رمايه به اين موضوع 
بپردازد ت��ا بتوانيم آثار مثبتي را در بورس ش��اهد 

باشيم و خألهاي بازارسرمايه پر شود.

    شفاف سازي بخش دوم اصالحيه 
قانون اوراق بهادار 

 وي اف��زود: موض��وع م��ورد بح��ث در بخ��ش دوم 
پيش نويس قانون اوراق بهادار، آموزش بود كه با حواشي 
و انتقاد فعاالن بازار مواجه شد. در خصوص شفاف سازي 
اين بخش، جلساتي برگزار شد و اطمينان مي دهم كه 
منظور در اين اصالحيه حذف مدرسان بورسي نيست و 

بنده هم در اين خصوص نقدهاي جدي دارم.

    ضرورت اصالح شيوه عرضه هاي اوليه 
ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس عنوان كرد: مدتي 
است تصميماتي در بازارس��رمايه اخذ شده كه موجب 
رانت گرديده است. تغيير شيوه عرضه هاي اوليه يكي از 
اين موارد است و بايد گفت اين شيوه با نقدهايي بجا مواجه 
شده است. همچنين اگر شركتي مي خواهد سهام خود 
را در بورس عرضه كند، بايد اين شيوه آزادانه انجام شود؛ 
در نتيجه با تغيير روش عرضه هاي اوليه اعتماد مردم به 
بورس سلب شده است و به نظرم سازمان و شركت بورس 

بايد هر چه سريع تر اين موضوع را اصالح كنند. 

   رد پاي رييس سازمان بورس 
در انتصابات اركان 

اين مدير خوش��نام تصريح كرد: آفت��ي كه به صورت 
جدي در كشور ما وجود دارد، مداخله دولت در بخش 
خصوصي است؛  همچنين در ساير شركت ها هم شاهد 
دخالت دولت هستيم. اگر بنا اس��ت در اركان بورس، 
 تغيير مديريتي انجام ش��ود؛ بايد ب��ا تصويب اعضاي 

هيات مديره اركان باشد و نبايد رييس سازمان بورس 
در اين خصوص دخالتي داشته باشد. جالب اينجاست 
كه اعضاي هيات مديره فرابورس در خصوص انتصاب 
سرپرس��ت اين شركت، اطالع نداشتند و به گفته آنها 
اين فرد با سفارش رييس سازمان بورس به اين سمت 
رسيده اس��ت. در نتيجه مجلس در اين موضوع ورود 
خواهد كرد.  به گفته وي در چند س��ال اخير ش��اهد 
تغييرات بي شماري در سازمان بورس بوديم و به دليل 
عدم رعايت شؤونات قانوني؛ سازمان بورس بايد پاسخگو 
باشد. وزير اقتصاد هم بايد به اين موضوع توجه داشته 
باشد كه در چيدمان مديران اركان بورس دخالت نكند. 
همچنين مس��ير انتخاب مديران اركان بورس كامال 
اشتباه است و هش��دار مي دهم كه هر رد پايي در اين 

خصوص بيابم؛ به صورت قانوني برخورد خواهم كرد.

   نوسان گيري يا بازارگرداني!
علي��زاده در خص��وص بازارگردان��ي بيان داش��ت: 
بازارگرداني نبايد به معناي نوسان گيري باشد و الزام 

شده كه شركت ها اقدام به بازارگرداني كنند. همچنين 
بايد گفت بازارگرداني فقط و فقط نوسان گيري شده 
است. وي افزود: كسري بودجه در همه دولت ها وجود 
دارد و در دولت سيزدهم بنا است كه به حداقل برسد. 

    حمايت تمام قد دولت از بازارسرمايه 
عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس اظهار كرد: 
همانطور كه مستحضر هستيد رييس جمهور و وزير 
اقتصاد به بازارسرمايه توجه خاصي دارند و به همين 
دليل ابراهيم رييسي از ش��ركت بورس بازديد كرد و 
به نظرم نمايندگان مجلس كه وكالي مردم هستند، 

شناخت بيشتري نسبت به بورس پيدا كرده اند. 

   اعتماد مردم به بورس؛  اولويت اول 
اين مدير باسابقه در خصوص روند بلندمدت بازارسرمايه 
گفت: با اصالح قانون اوراق بهادار، بازارسرمايه بهبود 
خواهد يافت و در بلندمدت بهتر خواهد ش��د؛  اما بايد 

اطمينان مردم به اين بازار حاصل شود.

ش��اخص كل بازار بورس در سومين روزكاري هفته يعني 
دوش��نبه، 20 دي ماه با چهار ه��زار و 180 واحد كاهش، 
در جايگاه يك  ميليون و 332 هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و 129 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 29 هزار و 371 ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك هزار 
و 99 واح��د كاهش به 352 هزار و 103 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با 690 واحد افت به 221 هزار و 322 واحد 
رسيد. ش��اخص بازار اول، يك هزار و 838 واحد و شاخص 
بازار دوم، 12  هزار و 222 واحد كاهش داشتند. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه »فلزات 
اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »بانك ها و موسسات 
اعتباري« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»محصوالت چوبي« و »ساير محصوالت كاني غيرفلزي« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. س��ه نماد »فملي«، »شپنا« و 
»وگردش« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »چخزر«، 
»خگستر« و »قنقش« معطوف بود. عالوه بر اين، در بين 
همه نمادها، ايران خودرو )خودرو( با 519 واحد، بانك ملت 
)وبملت( با 392 واحد، بانك صادرات ايران )وبصادر( با 223 
واحد، سايپا )خساپا( با 214 واحد، گروه بهمن )خبهمن( با 
167 واحد، مخابرات ايران )اخابر( با 119 واحد، بانك تجارت 
)وتجارت( با 111 واحد و صنعت غذايي كورش )غكورش( 
با 110 واحد و پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 100 
واحد، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر( با 
89 واحد و شركت سرمايه گذاري غدير )وغدير( با 89 واحد 
تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل پتروشيمي 
پارس )پارس( با 667 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( 
با 598 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 501 
واحد، سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي )وصندوق( با 
488 واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با 452 واحد، گروه 

مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( با 338 واحد، مبين 
انرژي خليج فارس )مبين( ب��ا 318 واحد و پااليش نفت 
تهران )شتران( با 313 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس 
همراه شدند. برپايه اين گزارش، در اين روز نماد ايران خودرو 
)خودرو(، سايپا )خس��اپا(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، 
ساير اشخاص بورس انرژي )انرژي 3(، پااليش نفت تهران 
)شتران(، گروه دارويي بركت )بركت( و فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه 2 ميليارد و 22 ميليون برگه سهم به ارزش چهار 

هزار و 613 ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس كاهشي ماند
در روز دوشنبه ش��اخص فرابورس بيش از 99 واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال 18 هزار و 18 واحد ثابت 
ماند. طي اين روز نمادهاي فرابورس ايران )فرابورس(، 

توس��عه س��امانه نرم افزاري نگين )توسن(، صنعتي 
دوده فام )ش��صدف(، سرمايه گذاري مس سرچشمه 
)سرچشمه(، ذوب روي اصفهان )فروي(، فرآوري زغال 
سنگ پرورده طبس )كپرور(، شركت سرمايه گذاري 
صبا تامين )صبا( و پااليش نفت الوان )شاوان( با تاثير 
مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه بودند. همچنين 
پتروش��يمي زاگرس )زاگرس(، پليمر آريا ساس��ول 
)آريا(، صنعتي مينو )غصينو(، گروه س��رمايه گذاري 
ميراث فرهنگي )س��مگا(، توليد نيروي برق دماوند 
)دماوند(، صنايع پتروش��يمي خليج فارس )شجم(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و پتروشيمي تندگويان 

)شگويا( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

   چه خبر از بورس كاال
براساس ارزش فروش محصوالت شركت ها در بخش 
داخلي ب��ازار فيزيكي ب��ورس كاالي ايران طي هفته 

گذشته به ترتيب شركت فوالد مباركه اصفهان، ملي 
صنايع م��س ايران، پااليش نف��ت بندرعباس، فوالد 
خوزستان، مجتمع فوالد خراسان، معدني و صنعتي 
گل گهر، پتروشيمي تندگويان، پااليش نفت تهران 
)تندگوي��ان(، ذوب آه��ن اصفه��ان و پااليش نفت 
اصفهان در جمع 10 ش��ركت برتر ب��ورس كاال قرار 
گرفتند. شركت فوالد مباركه اصفهان با ثبت معامله 
314 هزار و 960 تن محص��ول ورق گرم، قلع اندود و 
گالوانيزه ارزشي معادل 65 هزار و 163 ميليارد ريال را 
به ثبت رساند و در صدر ايستاد. فوالد مباركه با اختالف 
چشمگير از س��اير شركت ها برترين شركت به لحاظ 
ارزش معامالت ب��ازار فيزيكي بورس كاال در هفته اي 
كه گذشت بود. شركت ملي صنايع مس ايران با فروش 
5201 تن مس كاتد، س��ولفور موليبدن و كنسانتره 
فلزات گران بها به ارزش 12 هزار و 417 ميليارد ريال 
در جايگاه دوم ايستاد. اين شركت با احتساب عرضه 
مس كاتد صادراتي در تاالر كيش درمجموع 9201 
تن محصول در بورس فروخته و ارزش 22 هزار و 903 
ميليارد ريالي را رقم زده اس��ت. شركت پااليش نفت 
بندرعب��اس با ثبت معامله 60 هزار تن وكيوم باتوم و 
لوب كات سنگين ارزش 5694 ميليارد ريالي را رقم 
زد و در جايگاه سوم قرار گرفت. شركت پااليش نفت 
تهران )تندگويان( با دادوستد 33 هزار تن لوب كات 
سبك و سنگين، وكيوم باتوم و گوگرد گرانوله به ارزش 
3252 ميليارد ريال رتبه هشتم را كسب كرد و بعد از 
آن ذوب آهن اصفهان با ثبت معامله 21 هزار و 849 
تن سبد تيرآهن و ميلگرد، ناوداني و نبشي و بنزن به 
ارزش 3099 ميليارد ريال در جايگاه نهم جاي گرفت. 
شركت پااليش نفت اصفهان با فروش 30 هزار تن 
لوب كات سبك و وكيوم باتوم ارزشي بيش از 2963 

ميليارد ريالي را به ثبت رساند و دهم شد.
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بههمتشركتبهرهبردارينفتوگازمسجدسليمانودرراستايعملبهمسووليتهاياجتماعي

تعداد500بستهنوشتافزارمياندانشآموزان
كمبرخوردارشهرالليتوزيعشد

شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با اهدا 
و توزيع 500 بس��ته نوش��ت افزار ميان دانش آموزان 
كم برخوردار زير پوش��ش كميته امداد امام خميني 
)ره( ش��هر اللي، برگي ديگر به كت��اب قطور عمل به 
مسووليت هاي اجتماعي خود افزود .  به گزارش روابط 
عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، 
در اين مرحله كه نخس��تين مرحله توزيع  بسته هاي 
نوشت افزار توسط اين شركت در سال تحصيلي جاري 
مي باشد 500 بسته نوشت افزار به ارزش 900 ميليون 
ريال در اختيار كميته امداد امام خميني )ره( اللي قرار 
گرفت تا ميان دانش آموزان كم برخوردار و زير پوشش 

اين نهاد حمايتي توزيع گردد .  اين بسته ها كه شامل 
كيف - دفتر خط دار و نقاشي - بسته مداد رنگي - خط 
كش - تراش - مداد س��ياه و مداد قرمز - خودكار و جا 

مدادي است به همت دفتر مديريت و در راستاي عمل 
به مسووليت هاي اجتماعي اين شركت تهيه گرديده 
و امروز و طي مراس��مي به دانش آموزان كم برخوردار 
زير پوشش اين نهاد اهدا شد .  الزم به توضيح است كه 
پيش از اين و طي سال هاي 1396 تا 1399، شركت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدس��ليمان در راس��تاي 
عمل به مسووليت هاي اجتماعي اش تعداد 13250 
بسته نوشت افزار را تهيه و با همكاري اداره هاي كميته 
امداد امام خميني )ره(، بهزيستي و آموزش و پرورش 
شهرهاي مسجدسليمان - اللي - هفتكل و انديكا ميان 

دانش آموزان كم برخوردار توزيع نموده است . 

باحضورمديرتوسعهمنابعانسانيشركتملينفتايران

مشكالتحوزهنيرويانسانيشركتنفتوگاز
مسجدسليمانموردبررسيقرارگرفت

جلسه نشس��ت صميمانه مديرتوس��عه منابع انساني 
شركت ملي نفت ايران با مديران ش��ركت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسليمان برگزار و طي آن مشكالت حوزه 
منابع انس��اني اين شركت تشريح شد .  به گزارش روابط 
عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، 
اين جلسه روز دوش��نبه 8 آذرماه و با حضور دكتر ناصر 
مواليي مدير توسعه منابع انساني، دكتر جالل چاووشي 
رييس روابط كار و مددكاري اجتماعي شركت ملي نفت 
ايران - دكتر منوچهر باراني مدير منابع انساني شركت 
ملي مناطق نفتخيز جنوب - مهندس عليرضا هيهاوند 
مديرعامل و ساير مديران شركت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسليمان برگزار شد .  مديرعامل شركت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدس��ليمان در ابتداي جلسه ضمن ابراز 
تأس��ف از حادثه اخير آتش سوزي و جان باختن يكي از 
جوشكاران ماهر و متبحر اين شركت گفت: از دست دادن 
چنين نيروهاي ماهر و با تجربه اي براي هر شركتي قطعًا 
ضربه اي سخت و ناگوار است .  مهندس عليرضا هيهاوند 
افزود: شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان طي 
يك دهه گذش��ته با عدم جذب كافي نيروي انساني، با 
خروجي زيادي از كاركنان مواجه بوده كه اين امر به دليل 
عدم انتقال تجربه و مهارت ها از نسل پيشين به نسل جديد 
موجب آسيب هاي فراوان در آينده نزديك خواهد شد .  
وي در ادامه افزود: نبود يا كمبود امكانات و زير ساخت هاي 
مناسب رفاهي، درماني، فرهنگي، ورزشي موجب عدم 
ماندگاري كاركنان خصوصًا كاركنان غيربومي گرديده از 
اين رو درخواست داريم در جذب هاي آتي، شركت ملي 
نفت اولويت را بر جذب نيروهاي بومي و س��اكن همين 
منطقه قرار دهد تا موجب ماندگاري و پرورش مناس��ب 

نيرو و تخصص ها ش��ود. در ادامه مديران فني، خدمات، 
مالي، مهندسي و س��اختمان، منابع انساني و عمليات 
مسائل و مشكالت مربوط به حوزه كاري مديريت خود 
را بيان داشتند .   مدير توسعه منابع انساني شركت ملي 
نفت ايران نيز طي سخناني اظهار داشت: كمبود نيروي 
انساني از جمله مشكالت آزار دهنده صنعت نفت است 
كه با بسته ماندن اختيار جذب نيرو طي 8 سال گذشته 
موجب بروز  خس��ارت هاي فراواني به شركت ملي نفت 
ايران شده است .  دكتر ناصر مواليي افزود: براي جبران اين 
خسارات و تأمين نيروي انساني برنامه هاي مختلفي را با 
هماهنگي معاونت توسعه منابع انساني وزارت نفت و ساير 
شركت هاي اصلي براي نگهداشت نيروي انساني و افزايش 
انگيزه هاي منابع انساني برنامه ريزي كرده ايم كه به صورت 

پلكاني و به تدريج عملياتي مي شوند .  اين مقام مسوول 
در حوزه منابع انساني شركت ملي نفت ايران تصريح كرد: 
اين برنامه شامل 3 فصل حفظ و نگهداشت، برنامه ريزي 
و تأمين، آموزش و توس��عه مي باشند كه همه كاركنان 
رسمي، قرارداد مدت موقت و پيمانكاري را شامل مي شود.  
وي خاطرنش��ان كرد: با موافقت وزير محترم نفت تعداد 
1500 نفر از فارغ التحصيالن گروه الف دانشگاه نفت طي 
ارزيابي تخصصي تعيين تكليف و استخدام مي شوند كه 
جذب اين تعداد به همراه تعيين تكليف افزاد مشمول بند 
» و« ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و بند » د « تبصره 
20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مي تواند به تأمين 
بخش  تعداد  قابل توجهي از نيازهاي حوزه منابع انساني 
شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه كمك نمايد . 

خدمتيديگرازشركتبهرهبردارينفتوگازمسجدسليمان

عملياتاجرايروكشآسفالتبخشنخستجاده
روستاهايتمبيچمفراخبهاتمامرسيد

عمليات اجراي روكش آس��فالت و احداث و ترميم 
ابنيه فني بخش نخس��ت از بهسازي و مرمت جاده 
روس��تاهاي تمبي چم فراخ )چوب سرخ( با همت 
ش��ركت بهره برداري نفت و گاز مس�جدسل�يمان 
به ات�مام رس��يد . به گزارش روابط عمومي شركت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدس��ليمان، براي اين 
بخش از پروژه بهس��ازي و مرمت جاده روستاهاي 
منطقه تمبي چم ف��راخ كه 3100 متر طول و 5/5 
متر عرض آسفالت آن مي باش��د مبلغ 3 ميليارد و 
650 ميليون تومان هزينه ش��ده اس��ت و مديريت 
مهندسي و ساختمان بر عمليات اجرايي آن نظارت 
داش��ته اس��ت .  با اجراي اين پروژه كه با مساعدت 
مديران عامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و 
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان جهت 
عمل به تعهدات و مسووليت هاي اجتماعي صنعت 
نفت تعريف و به مرحله اجرا رسيده، مشكالت عبور 
و مرور و دسترسي روستاهاي چوب سرخ، چم فراخ، 
تمبي، پنبه كار، تلبمن، چهاربيشه و اكبر آباد بخش 
گلگير مسجدسليمان با جمعيتي حدود 2000 نفر، 

به مركز شهرس��تان در اين بخش از مس��ير مرتفع  
مي گردد. جاده دسترسي روستاهاي منطقه تمبي 
چم فراخ بخش گلگير مسجدسليمان 18300متر 
طول دارد كه پيش از اين عمليات بهسازي و مرمت 

آن شامل عمليات خاكي و ترميم و احداث ابنيه فني 
و اجراي روكش آسفالت به طول 13000 متر توسط 
مديريت مهندسي و ساختمان شركت بهره برداري 

نفت و گاز مسجدسليمان انجام شده است .

بهرهمندي2000نفرازروستانشينانبخشگلگيرشهرمسجدسليمانازجادهآسفالته

درشركتبهرهبردارينفتوگازمسجدسليمانانجامشد

برگزاري20هزارنفرساعتدورهآموزشضمنخدمت
كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
طي 6 ماهه نخست س��الجاري 20 هزار نفر ساعت انواع 
دوره هاي آموزش��ي ضمن خدمت جهت افزايش سطح 
دانش و تخصص را گذراندند .  به گزارش روابط عمومي 
ش��ركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، رييس 
اداره آموزش با اعالم اين خبر اظهار داشت: با توجه به لزوم 
افزايش دانش و مهارت هاي كاركنان و با توجه به شرايط 
و محدوديت هاي اجتماعي ناشي از همه گيري ويروس 
كرونا بيشتر اين دوره ها به صورت آنالين و غير حضوري 
برگزار شد . رسول احمدي افزود: اين دوره ها در 3 مقوله 
تخصصي و فني، علوم اداري و عمومي، ايمني و بهداشت 
حرفه اي و محيط زيست برگزار گرديد .  وي تصريح كرد: 
اين دوره ها پس از كسب نظر و نياز سنجي از مديران، روسا 
و همكاران محترم برنامه ريزي و با همكاري اداره آموزش 

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب اجرا شد .

درمسجدسليمانوبهميزبانيطوايفبختياري
يادوارهيكهزارشهيدودومينسالروزشهادتحاجقاسمسليمانيبرگزارشد

يادواره يك هزار ش��هيد و دومين سالروز شهادت 
حاج قاسم س��ليماني به ميزباني طوايف بختياري 

در مسجدسليمان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدسليمان، اين مراسم صبح روز گذشته 
با مش��اركت بس��يج صنعت نفت مسجدسليمان 
و حضور خي��ل عظي��م از محبان مكت��ب ايثار و 
شهادت و همچنين مقامات و مسووالن شهري از 
جمله نماين��ده ولي فقيه و امام جمعه - فرماندار- 
شهردار - مديرعامل ش��ركت بهره برداري نفت و 

گاز مسجدسليمان-فرماندهان يگان هاي نظامي 
مستقر در منطقه - رييس دادگستري - دادستان 
و س��ايرين در مصلي نماز جمعه شهرستان برگزار 
شد .  در اين مراس��م، امير سرتيپ قرباني فرمانده 
هوانيروز ارتش جمهوري اس��المي ايران و سردار 
نزل آبادي از هم رزمان س��ابق س��ردار شهيد حاج 
قاس��م س��ليماني جزو مدعوين و ميهمانان ويژه 
مراسم بودند .  گزارش تصويري اين رويداد باشكوه 
و حماسي را به نگاه پر مهر ش��ما مخاطبين عزيز 

تقديم مي نماييم . 

تقديرفرماندارانديكا
ازاهتمامجديصنعتنفتبهكاهشآالمزلزلهزدگان

فرمان��دار اندي��كا از نق��ش و اهتمام ج��دي صنعت 
نفت در بازس��ازي مناطق زلزله زده اين شهرس��تان 
و كاه��ش آالم زلزل��ه زدگان تقدير و تش��كر كرد .  به 
گزارش روابط عمومي ش��ركت بهره ب��رداري نفت و 
گاز مسجدسليمان، مهندس امراله نوذري با اشاره به 
حضور تيم امدادرساني شركت ملي مناطق نفتخيز 
جنوب و شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
در همان س��اعات اوليه پس از وق��وع زمين لرزه اين 
شهرستان گفت: با توجه به صعب العبور بودن اغلب 
راه هاي روستايي اين منطقه و انسداد برخي مسيرهاي 
كوهستاني به واسطه ريزش كوه، با اعزام ماشين آالت 
راهسازي مختلف متعلق به نفت موفق به بازگشايي 

مسير و مرمت و بهسازي راه ها شده ايم . 
 وي تصريح كرد: صنعت نفت با اهتمام به كاهش آالم 
مردم زلزله زده  انديكا كمك هاي ش��اياني در زمينه 
ترميم و بهسازي راه دسترس��ي روستاييان و عشاير 

انجام داده كه بسيار ارزشمند و قابل تقدير است .  وي 
خاطرنشان كرد: به عنوان نماينده عالي دولت در منطقه 
از توجه جدي و مساعدت مديران عامل محترم شركت 
ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدس��ليمان تقدير و تش��كر مي نمايم اما با 
توجه به عمق محروميتي ك��ه در منطقه وجود دارد 
اين اقدامات را كافي ندانس��ته و ب��ا توجه به امكانات 
لجستيكي و پشتيباني مناسبي كه در اين صنعت در 
بحث ماشين آالت راهسازي وجود دارد از اين عزيزان 
تقاضا دارم نسبت به اعزام ماشين آالت بيشتري به اين 
منطقه زلزله زده جهت تس��ريع در مرمت و بهسازي 

راه هاي روستايي مساعدت و بذل محبت نمايند .

ازسويشركتبهرهبردارينفتوگازمسجدسليمان

400بستهموادغذاييبهزلزلهزدگانانديكااهداءشد
با هدف مش��اركت در امر امداد رساني به شهروندان 
زلزله زده شهرستان انديكا، تعداد 400 بسته مواد غذايي 
از سوي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
جهت توزيع ميان مردم زلزله زده شهرستان انديكا در 
اختيار قرارگاه مركزي مناط��ق زلزله زده  انديكا قرار 
گرفت .  به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسليمان، اين بسته ها كه شامل برنج- 
روغن مايع - چاي - لوبي��ا- عدس- قند- رب گوجه 
و خرما مي باشد در راس��تاي عمل به مسووليت هاي 

اجتماعي صنعت نفت، با دس��تور و موافقت مهندس 
عليرضا هيهاوند مديرعامل و با همت پايگاه مقاومت 
بسيج اين ش��ركت صورت پذيرفت. همچنين تعداد 
250 شيت ورق فلزي موج دار جهت مسقف سازي و 
تثبيت سقف محل سكونت عشاير توسط اين شركت 
به منطقه عشايري زلزله زده  انديكا ارسال شد تا توسط 

قرارگاه مذكور در اختيار زلزله زدگان قرار گيرد . 
تهيه اين بسته ها و ورق هاي فلزي در مجموع معادل 2 
نفت و گاز مسجدسليمان هزينه در بر داشته است .ميليارد و 500 ميليون ريال براي شركت بهره برداري 

ازسويشركتبهرهبردارينفتوگازمسجدسليمان

خريداينبستهها2ميلياردريالهزينهدربرداشتهاست
400بستهموادغذاييبهخانوادههاينيازمندمسجدسليمانياهداءشد

در اجراي فرامين مقام معظم رهبري و اجراي رزمايش 
مومنانه، تعداد 400 بسته مواد غذايي از سوي شركت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان جهت توزيع ميان 
خانواده هاي نيازمند و كم بضاعت شهر مسجدسليمان 
در اختيار فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج اين شهر قرار 
گرفت .  به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسليمان، اين بسته ها كه شامل برنج- 

روغن مايع - چاي - لوبيا- ع��دس- قند و رب گوجه 
مي باشد در راستاي عمل به مسووليت هاي اجتماعي 
صنعت نفت، با دس��تور و موافق��ت مهندس عليرضا 
هيهاوند مديرعامل و با همت پايگاه مقاومت بس��يج 
اين شركت تهيه شدند .  تهيه اين بسته ها در مجموع 
معادل 2 ميليارد ريال براي شركت بهره برداري نفت و 

گاز مسجدسليمان هزينه در بر داشته است .

رييسHSEشركتبهرهبردارينفتوگازمسجدسليمانخبرداد

آلودگينفتيمنطقهحفاظتشدهكراييپاكسازيشد
رييس اداره بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند 
غيرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
از انجام عمليات پاكس��ازي آلودگي نفتي چشمه آب 
واقع در منطقه حفاظت ش��ده كرايي خبر داد و گفت: 
آلودگي نفتي مشاهده شده با استفاده از بوم و پدهاي 
جاذب نفت به صورت كامل جمع آوري و پاكس��ازي 
شد.  به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدس��ليمان، مهندس فريد غالمي حموله 
در تكميل اين خبر اظهار داش��ت: متعاقب اعالم اداره 
حفاظت محيط زيست شهرس��تان هفتكل مبني بر 
مش��اهده آلودگي نفتي در چشمه آب واقع در منطقه 
حفاظت شده كرايي، بالفاصله كارگروهي متشكل از 

كارشناسان اين شركت در محل حاضر شده و اقدامات 
اوليه جهت كنترل آلودگي را در دستور كار قرار دادند.  
وي افزود: سپس با توجه به اهميت اكولوژيك منطقه 
حفاظت شده كرايي، با درخواست اين شركت كارگروه 

نشت نفت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب متشكل 
از كارشناسان مديريت امور فني و H.S.E از محل بازديد 
نموده و  چشمه هاي مجاور چاه هاي نفتي منطقه را مورد 
بررسي قرار دادند .  الزم به توضيح است كه به منظور 
انجام آزمايش هاي فيزيكي، شيميايي و ژئو شيميايي 
از آب و خاك اط��راف آلودگي، نمونه برداري هاي الزم 
انجام و به آزمايشگاه تخصصي مناطق نفتخيز جنوب 
ارس��ال گرديد . در همين زمين��ه كارگروه تخصصي 
زمين شناسي بررس��ي وضعيت منطقه، شيب اليه ها 
و عوامل احتمالي منش��أ نش��ت نفت را مورد بررسي 
قرارداده اس��ت كه با توج��ه به زمان بر ب��ودن نتايج 
آزمايش ها و مطالعات پس از دريافت اعالم خواهد شد . 

خدمتيديگرازصنعتنفت

مرمتوبهسازيجادهروستاييمناطقمحرومو
صعبالعبورروستاييشهرستانانديكاانجامشد

عمليات بهس��ازي و مرمت جاده روستاهاي محروم و 
صعب العبور » آرام « واقع در بخش ِچُلو شهرستان زلزله 
زده انديكا به همت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
انجام شد و عمليات بهسازي و مرمت جاده روستاي  » 
آهنگري « واقع در بخش مركزي اين شهرس��تان در 
حال انجام اس��ت .  به گزارش روابط عمومي ش��ركت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، طي اين عمليات، 
حدود 12000 متر راه دسترسي دست كم 170 خانوار 
ساكن مسير روس��تاهاي » آرام « و »آهنگري« كه راه 
دسترسي آنها فاقد استانداردهاي مربوطه بود با حضور 
يك دس��تگاه بيل مكانيكي، يك دس��تگاه بلدوزر و 3 

دستگاه كاميون كمپرس��ي و انجام عمليات كوه ُبري، 
خاكبرداري، حمل و ريختن كوپال و مصالح رودخانه اي 
اصالح و عبور و مرور اهالي اين روستا تسهيل گرديد .   

اين اقدام در راستاي عمل به مسووليت هاي اجتماعي 
صنعت نفت و با دس��تور مهندس دانش��ي مديرعامل 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و مهندس هيهاوند 
مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
و همكاري ش��ركت بهره برداري نفت و گاز گچساران، 
مديريت عمليات ترابري و پش��تيباني توليد شركت 
ملي مناطق نفتخيز جن��وب در اعزام ماش��ين آالت 
راهسازي اين شركت ها به شركت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسليمان به عنوان شركت معين در روند خدمت 
رساني به شهرستان زلزله زده انديكا و با نظارت نماينده 

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب انجام شد . 
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دولت امريكا روز ۱۲ ژانويه آمار مربوط به تغييرات نرخ تورم 
در ماه دسامبر )آذر( را منتشر مي كند. به عقيده كارشناسان 
اگر مشخص شود كه تورم در ماه گذشته رشد كرده است، 
بايد منتظر افزايش نرخ بهره بانكي در اوايل سال ۲۰۲۲ 
بود؛ اتفاقي كه مي تواند جريان پول را از بازارهاي پرريسك، 
مانند ارز ديجيتال، خارج كند. الكس كروگر، كارشناس 
سرمايه گذاري و بنيان گذار موسسه آيك كپيتال، گفته 
اس��ت دولت امريكا قصد دارد چهارشنبه اين هفته نرخ 
تورم ماه دس��امبر )آذر( را اعالم كند و اگر نرخ اعالمي از 
رقم پيش بيني شده بيشتر باشد، ممكن است بيت كوين 
تا ۳۰,۰۰۰ دالر سقوط كند. كارشناسان انتظار دارند كه 
شاخص هزينه هاي مصرف كننده )CPI( در سال منتهي به 
دسامبر ۲۰۲۱ )آذر( ۷.۱ درصد و در مقايسه با ماه گذشته 
۰.۴ درصد رشد كرده باشد. اين رشد قابل توجه به خوبي 
نش��ان مي دهد كه چرا بانك مرك��زي امريكا مي خواهد 
زودتر از زمان مقررش��ده و هرچه سريع تر سياست هاي 
پولي خود را به حالت عادي بازگرداند. عادي شدن شرايط 
در بازار كار امريكا در ماه گذشته كه شامل افزايش درآمد 
نيروي كار و كاهش نرخ بيكاري اس��ت، تصميم گيري را 
براي فدرال رزرو آسان تر مي كند. كروگر در توييتي نوشت 
»ارزهاي ديجيتال در دورترين نقطه از منحني ريس��ك 
قرار مي گيرند« كه يعني سرمايه گذاري در آنها در مقايسه 
با ساير دارايي ها، ريسك بيشتري دارد. او همچنين افزود 
از آنجايي كه رشد قيمت ارزهاي ديجيتال در اين مدت 
تحت تأثير سياست هاي پولي ويژه فدرال رزرو بوده است، 
تغيير اين سياس��ت ها مي تواند جريان پول را به سمت 
كالس هاي دارايي  مطمئن تر سرازير كند. اين كارشناس 
سرمايه گذاري گفته است: »بيت كوين در حال حاضر جزو 
دارايي هاي كالن اقتصاد محسوب مي شود كه معامله گران 
با تغيير حجم نقدينگي برخورد متفاوت��ي با آن دارند. با 
كاهش حجم نقدينگي، سرمايه گذاران بزرگي كه اكنون 
ترس��يده اند، بيت كوين هاي خود را مي فروشند و ساير 

ارزهاي ديجيتال هم شرايطي مشابهي خواهند داشت.«

   تاثير افزايش قريب الوقوع نرخ بهره بانكي 
در امريكا بر قيمت ها 

بانك مركزي امريكا از مارس ۲۰۲۰ )اسفند ۹۹( تاكنون، 
هر ماه ۸۰ ميليارد دالر اوراق قرضه دولتي و ۴۰ ميليارد دالر 
اوراق قرضه با پشتوانه وام مسكن خريده است. فدرال رزرو 
در اين مدت نرخ بهره بانكي را هم نزديك صفر نگه داشته 
است و بنابراين دريافت وام براي اشخاص و كسب وكارها 
به صرفه تر مي ش��ود. يكي از عوارض سياست هاي پولي 
انبساطي، افزايش تورم است و همانطور كه پيش تر گزارش 
شده بود، نرخ تورم در امريكا ماه نوامبر )آبان( ۶.۸ درصد 
افزايش يافت كه بيش��ترين رش��د تورم در در چهار دهه 
گذشته است. بانك مركزي امريكا كه پيش تر گفته بود 
افزايش شاخص هزينه هاي مصرف كننده »موقتي« است 
و قرار بود سال ۲۰۲۲ را بدون افزايش نرخ بهره بانكي سپري 
كند، موضع خود را كاماًل تغيي��ر داده و عالوه بر افزايش 
سه مرحله اي نرخ بهره بانكي در اين سال، قصد دارد سرعت 
خريد اوراق قرضه دولتي را هم به حالت عادي بازگرداند. 

لئو گروهوفسكي، يكي از كارشناس��ان سرمايه گذاري 
موسسه بنك نيويورك ملون، گفته است: »اين اتفاق بسيار 
دراماتيك تر از چيزي است كه پيش بيني كرده بوديم و 
تغيير موضع فدرال رزرو غافل گيركننده است. بيشتر فعاالن 
بازار انتظار دارند نرخ بهره بانكي در ادامه افزايش يابد و از 
شدت سياست هاي پولي انبساطي كاسته شود، اما آن طور 
كه از وضعيت صندوق هاي فدرال رزرو پيداست، شانس 
افزايش نرخ بهره بانكي در ماه مارس )اسفند( ۹۰ درصد 
است، در حالي كه در شب سال نو ميالدي ۶۳ درصد شانس 

براي اين اتفاق در نظر گرفته شده بود.«

   تاريخ بار ديگر براي بيت كوين 
تكرار خواهد شد؟

يك كارشناس گفت: بيت كوين روز گذشته، ۱۹ دي ماه 
از سطحي عبور كرد كه براي بسياري يك سطح كليدي 
محسوب مي ش��د و دقيقا رفتاري از خود نشان داد كه در 
ش��هريورماه )س��پتامبر ۲۰۲۱( قبل از حركت به سمت 
باالترين قيمتش يعني ۶۹ هزار دالر، از خود نشان داده بود. 
احسان عاشوري اظهار كرد: داده هاي آماري نشان مي دهند 
كه پولبك قيمت جفت ارز بيت كوين/دالر از سطح قيمتي 
۴۰/۷۰۰ دالر است و مي تواند متعاقبا از ۴۲ هزار دالر هم 
عبور كند. شايد اين رفتار بيت كوين براي بعضي ها هيجان 
چنداني نداشته باشد، اما براي بعضي ديگر يادآور حركت 
قيمت بيت كوين در ش��هريور ماه است؛ يعني زماني كه 
قيمت ۴۰/۷۰۰ دالر سكوي پرتابي شد براي بيت كوين 
و هفت هفته بعد به باالترين قيمت تاريخ خود، يعني ۶۹ 
هزار دالر رس��يد. اين كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتالي 

خاطرنشان كرد: البته در عين حال، اظهارنظرها در مورد 
سياست هاي س��ختگيرانه اقتصادي فدرال رزرو امريكا 
هنوز ادامه دارد و تاثيرات آن روي بازار كريپتو را نبايد ناديده 
گرفت. ش��باهت ديگري كه در نمودار قيمتي بيت كوين 
مي توان مشاهده كرد، جايگاه قيمتي بيت كوين دقيقا در 
يك س��ال گذشته اس��ت. اما تفاوت مهمي كه اين روزها 
وجود دارد، احساسات بازار است. عاشوري ادامه داد: سال 
گذشته همين روزها، شاخص ترس و طمع كه نشان دهنده 
احساسات بازار است، عدد ۹۳ را نشان مي داد؛ احساسات 
بازار در وضعيت طمع شديد قرار داشت و همه چيز حاكي 
از ثبت ركورد جديد براي بيت كوين بود. اما شنبه اين هفته، 
ش��اخص ترس و طمع عدد ۱۰ را ثبت كرد، يعني ترس 
شديد، دقيقا نقطه مقابل احساسات بازار در زمان مشابه 
سال گذشته. اين عدد نش��ان مي دهد كه گاوهاي بازار يا 
همان خريداران در حال ترس هستند و خرس هاي بازار يا 

همان فروشنده هاي بازار در وضعيت طمع.

  آغاز يك روند نزولي كوچك
مايك مك گلون، استراتژيست ارشد بلومبرگ، گفته است 
سطح ۴۰,۰۰۰ دالر يك حمايت مهم براي بازار بيت كوين 
است. عالوه بر اين، او انتظار دارد كه ديجيتالي شدن جهان و 
افزايش استفاده از بيت كوين به عنوان وجه ضمانت، در نهايت 
بازار ارز ديجيتال را از اين روند نزولي خارج كند. مك گلون در 
حالي راجع به خروج بازار از فاز نزولي صحبت كرده است كه 
قيمت بيت كوين با اوج تاريخي ۶۹,۰۰۰ دالري ماه نوامبر 
)آبان(، بيش ۴۰ درصد فاصله دارد. به گفته اريك اروين، يكي 
از مديران ارشد موسسه بالك فورس كپيتال، سقوط اخير 
قيمت ها در درجه اول سرمايه گذاران تازه وارد را از بازار خارج 
كرده و آن را در اختيار هولدرهاي بلندمدت قرار داده است. 
او گفته است اين اتفاق مي تواند آغازي براي يك »بازار نزولي 
كوچك« باشد و افزود كه اصالح هاي اين چنيني قيمت براي 
سرمايه گذاران قديمي بازار كاماًل عادي شده است. كروگر 
مي گويد بيت كوين اكنون فاصله زيادي با اوج تاريخي خود 
دارد و در حال حاضر بازار در وضعيت اشباع فروش قرار گرفته 
است. بنابراين اگر روز چهارشنبه مشخص شود كه شاخص 
هزينه هاي مصرف كننده بر خالف پيش بيني كارشناسان 

كاهش يافته، ممكن است قيمت بيت كوين افزايش يابد 
و روند بازار براي مدتي صعودي شود. كروگر ضمن اشاره 
به انتشار داده هاي مربوط به هزينه هاي مصرف كننده در 
امريكا براي روز چهارشنبه، گفت. »تا آن زمان قيمت بايد 
چيزي حدود ۴۱,۰۰۰ تا ۴۴,۰۰۰ دالر باشد و از آنجايي 
كه مقاومت در س��طوح پايين تر بسيار قابل توجه بوده 

است، شيب قيمت رو به باال خواهد بود.«

   افزايش جست وجوها در گوگل
 براي فروش بيت كوين و اتريوم

داده هاي مربوط به جست وجوهاي گوگل نشان مي دهد 
كه در دو روز گذشته حجم جس��ت وجوها براي عبارت 
»ف��روش بيت كوي��ن )Sell Bitcoin( «، بيش از ۴۰۰ 
درصد رش��د كرده اس��ت. عالوه بر اين، داده هاي مربوط 
به موتور جست وجوي گوگل نش��ان مي دهد كه تعداد 
جست وجوهاي اينترنتي براي عبارت »چرا اتريوم سقوط 
كرده اس��ت؟« هم به ش��دت در حال افزايش اس��ت. با 
وجود اين، بيل ميلر، مدير و س��رمايه گذار ارشد شركت 
س��رمايه گذاري لگ ميس��ن گفته اس��ت نيمي از سبد 
س��رمايه گذاري او را بيت كوين تشكيل مي دهد؛ چراكه 
به نظر او، بيت كوين تنها نهاد اقتصادي اس��ت كه عرضه 
آن تحت تأثير تقاضا قرار نمي گيرد. او در س��ال گذشته 
مقدار قابل توجهي بيت كوي��ن، در قيمت ۳۰,۰۰۰ دالر 
خريده است. عالوه بر اين، او نزديك به ۵۰ درصد از دارايي 
خالص خود را در سهام آمازون نگه مي دارد. در عين حال، 
وب س��ايت خبري بلومبرگ گ��زارش داد ارزش اموال 
چانگ پنگ ژائو، مديرعامل صرافي بايننس، حدود ۹۶ 
ميليارد دالر است و اين رقم او را به ثروتمندترين فرد در 
حوزه ارزهاي ديجيتال تبديل كرده است. البته ارزش 
دارايي هاي ژائو ممكن است بيشتر از اين رقم باشد زيرا 
او تاكنون هيچ س��خني درباره نوع و مقدار دارايي هاي 
ديجيتال خود به ميان نياورده اس��ت. در همين حال، 
وال استريت ژورنال اعالم كرد اگر صرافي بايننس سهامش 
را به صورت عمومي عرضه كند، ارزش بازار آن تقريباً ۳۰۰ 
ميليارد دالر خواهد بود. بنا بر گزارش ها، درآمد بايننس در 
سال گذشته ميالدي بيش از ۲۰ ميليارد دالر بوده است.
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برداشته  شدن يكي از عوامل 
كندي شبكه ارتباطي كشور

 ايرنا| با تش��كيل كميته بازمهندسي شبكه ديتا در 
راستاي اصالح توزيع ترافيك شبكه كشور، يكي از عوامل 
كندي شبكه ارتباطي كشور از ميان برداشته مي شود. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، با هدف 
اصالح توزيع ترافيك شبكه و تحقق الزامات شبكه ملي 
اطالعات، كميته »اصالح مهندسي ترافيك شبكه ملي 
اطالعات« براي طراحي و بازمهندسي جريان ترافيك 
داده كشور با همكاري ش��ركت ارتباطات زيرساخت، 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، سازمان 
فناوري اطالعات، پژوهشگاه ارتباطات و مشاركت فعال 
اپراتورها و شركت هاي تامين كننده محتوا تشكيل شده 
است. بر اس��اس اين گزارش، يكي از مشكالت موجود 
شبكه ارتباطي كشور در سطح اپراتورها و تامين كنندگان 
محتوا، تمركز ش��بكه و محتواي مورد نياز كاربران در 
تهران است، به گونه اي كه اين موضوع تاثير معناداري 
در كندي شبكه و تاخير دسترسي كاربران به اطالعات 
را ايجاد مي كند. به دلي��ل تمركز تجهيزات مربوط به 
سيستم هاي مسيريابي، ترجمه آدرس IP و صورتحساب 
مشتركان در تهران، ارتباط بين دو كاربر در يك اپراتور يا 
ارتباطات بين كاربران دو اپراتور حتي اگر هم فرستنده 
و هم گيرنده درون يك استان باشد بايد به تهران منتقل 
ش��ده و بازگردد و به اين ترتيب تاخير قابل توجهي در 
ارسال بسته هاي ديتا از مبدا تا مقصد ايجاد مي شود و اگر 
اين ارتباط بين دو اپراتور متفاوت باشد، پيچيدگي و تاخير 
در اين مسير بيشتر هم مي شود. يكي از چالش هاي اين 
نوع توزيع ترافيك در بحران هاي طبيعي و غير طبيعي 
مشهود است و تهران به عنوان نقطه تمركز عبور ديتا، 

ضعف بزرگي براي ارتباطات كشور محسوب مي شود.

تاكيد زارع پور
 بر اعتماد به كاالي ايراني

وزير ارتباطات بر لزوم درج نشان ساخت ايران بر كاالهاي 
حوزه ICT تاكيد كرد و گفت: وقتي توليدكننده ايراني با 
اعتماد به نفس كاالي با كيفيت توليد مي كند با افتخار هم 
بايد نشان ايراني برآن درج كند. به گزارش مهر، عيسي 
زارع پور با انتشار پستي در شبكه اجتماعي خود نوشت: 
هفته قبل از چند واحد توليدي مستقر در منطقه ويژه 
اقتصادي و فرودگاه پيام ديدن ك��ردم. در اين واحدها 
محصوالت با كيفيتي آماده و عرضه مي شد، محصوالتي 
كه در كش��ورهاي ديگ��ر هم بازار صادراتي داش��تند. 
محصوالتي كه نشان دهنده توان و خالقيت جوانان اين 
مرز بوم و مايه غرور و افتخار ملي هستند. وي ادامه داد: 
نكته اي كه ذهن مرا در اين بازديدها به خودش مشغول 
كرده بود، درج نشدن نام و برند اين توليدكنندگان به خط 
فارسي بر محصوالت و بسته بندي آنها بود. حتي برخي 
از محصوالت با وجود اينكه صددرصد توليد داخل بود، 
به اصطالح »Made in Iran« بر آن حك نشده بود. 
يكي از توليدكنندگان مي گفت: »اگر روي محصول 
ايراني فارسي بنويس��يم مردم اعتماد نمي كنند و 
نمي خرن��د، در حالي كه همين محصوالت به ديگر 
كشورها صادر مي شود و به لحاظ كيفيت با نمونه هاي 
خارجي قابل رقابت است.« وزير ارتباطات گفت: خط و 
زبان فارسي و فرهنگ ايراني، زيبا، غني و ميراث نياكان 
فرهنگ پرور ما اس��ت. دوستشان داريم و با غيرت و 

تعصب بايد در معرفي آن به جهانيان بكوشيم.

آيفون در مورد سالمت باتري
به كاربران دروغ مي گويد

بررس��ي هاي يك محقق امنيتي مس��تقل نش��ان 
مي ده��د اطالعاتي كه در گوش��ي آيف��ون در مورد 
وضعيت س��المت باتري اين گوش��ي نمايش داده 
مي شود، غلط است. به گزارش مهر به نقل از زد دي 
نت، بررسي هاي مستقل آدريان كينگزلي هاگز نشان 
مي ده��د اطالعاتي كه از طريق مس��ير تنظيمات، 
باتري، سالمت باتري به كاربران گوشي هاي آيفون 
نشان داده مي شود، دقيق نيست و اپل عمدا وضعيت 
س��المت باتري را بهتر از واقعيت نشان مي دهد. در 
اين بخش از ابتدا وضعيت سالمت باتري ۱۰۰ درصد 
نشان داده مي شود و اين درصد كم كم كاهش مي يابد 
تا زمان تعويض باتري فرا برسد. ولي واقعيت آن است 
كه باتري هاي آيفون سريع تر از چيزي كه در بخش 
تنظيمات نمايش داده مي شود، خراب شده و از بين 
مي روند. بررسي كه پژوهشگر مذكور بر روي باتري 
گوشي آيفون ۱۳ پرو مكس انجام داده نشان مي دهد 
در شرايطي كه بعد از گذشت ۱۰۴ روز ميزان سالمت 
باتري ۹۲ درصد نمايش داده شده، اما عماًل اين رقم بر 
مبناي ميزان استفاده از گوشي، سرعت خالي شدن 
باتري و تعداد دفعات روشن شدن و نيز وضعيت ظاهر 
و وضعيت شيميايي باتري در حد ۸۰ درصد است. اپل 
هنوز در اين زمينه واكنشي از خود نشان نداده است.

ازسرگيري فعاليت كارخانه 
جنجالي توليد آيفون در هند

شركت » فاكسكان تكنولوژي« فعاليت كارخانه اي در 
هند كه آيفون اپل را توليد مي كرد و به دنبال اعتراضات 
كارگري تعطيل ش��ده بود را از سرمي گيرد. به گزارش 
ايس��نا، فاكس��كان در بيانيه اي اعالم كرد اين شركت 
تايواني اين مجتمع را پس از آماده س��ازي خوابگاه ها و 
بهبود شرايط آنها، به صورت مرحله به مرحله بازگشايي 
خواهد كرد و سيستمي را به اجرا مي گذارد تا مطمئن 
ش��وند كارگران مي توانند در آينده اعتراضشان را ابراز 
كنند و اگر الزم باش��د اين اعتراض به صورت ناشناس 
خواهد بود. فاكسكان اين كارخانه را كه در حومه شهر 
چناي در جنوب هند ق��رار دارد، پس از اينكه اعتراض 
كارگران به مسموميت غذايي گس��ترده به خشونت 
كشيده ش��د و حتي در مقطعي از اين اعتراضات، يك 
بزرگراه بزرگ را اواسط دسامبر مسدود كردند، تعطيل 
كرد. اين اتفاق توجهات را به وضعيت كارگران جلب كرد 
و باعث به جريان افتادن تحقيقات دولت ش��د. اپل روز 
دوشنبه اعالم كرد اين كارخانه تحت نظارت خواهد بود 
اما كارگران بازگشت به محل كارشان را با دريافت ضمانت 
درباره استاندارد بودن وضعيت غذا و محل استراحتشان، 
آغاز كردند. براي اپل اين مساله منعكس كننده حادثه 
مشابهي است كه يك سال پيش در هند براي شركت 
ويس��ترون اتفاق افتاد و بدنبال شورش كارگران بر سر 
دستمزدهاي پرداخت نشده، اين توليدكننده آيفون 
را تح��ت نظارت قرار داد. فاكس��كان پس از اعتراضات 
چناي، متعهد ش��ده كه در تيم مديريت هندي خود و 
فعاليت هايش اصالحاتي صورت دهد و دولت تاميل نادو 
اعالم كرد اين شركت با توسعه مناطق استراحتگاهي، 
ارتق��اي تاسيس��ات نظافت ش��خصي و فراهم كردن 
آب آشاميدني موافقت كرده اس��ت. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، فاكسكان كه مهم ترين شريك توليدكننده 
محصوالت اپل است، در گذشته هم مسائل كارگري 
به خصوص در چين داشته كه اكثر گوشي هاي آيفون، 
لپ تاپ ها، تبلت ها و كنسول هاي بازي برندهاي بزرگ 
در آنجا توليد مي شود. اين شركت تايواني كه بزرگ ترين 
كارفرماي خصوصي در چين است، پس از چندين مورد 
خودكشي در سال ۲۰۱۰ كه شرايط دشوار زندگي و 
كار صدها هزار مهاجر مشغول به كار در كارخانه هاي 
ش��ركت هاي خارج��ي را منعكس ك��رد، اصالحات 

گسترده اي را در كارخانه هايش به اجرا گذاشت.
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روزهاي سرنوشت ساز براي بازار ارزهاي ديجيتال

 آگهی تجديد فراخوان
 مناقصه عمومی ۱۵/م/۱۴۰۰

شرکت مخابرات ايران - منطقه مرکزی در نظر دارد تعداد يک دستگاه ديزل پرتابل به شرح اسناد مناقصه را از طريق مناقصه خريداری 
نمايد لذا از کلیه فعاالن در اين زمینه دعوت می ش�ود جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود 
مراجعه ويا با در دس�ت داشتن فیش واريزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب جام ۱66۰۸6۰۸۹۲نزد بانک ملت شعبه اراک 
بنام مخابرات منطقه مرکزی با کد شناسه ۳۱۰۰۰۸۰66۰۱۲۷به نشانی ذيل مراجعه و پس از تکمیل اسناد مذکور ،پاکتهای پیشنهادی 

خود را حداکثر تا ساعت ۱۲مورخ۱۴۰۰/۱۱/۰6   به واحد خريد تحويل نمايند.
)شرکت کنندگانی که اسناد را از طريق سايت دانلود می نمايند نیازی به پرداخت فیش ندارند.(

نوع تضمین شرکت در مناقصه :واريز مبلغ تضمین به حساب بانکی شرکت مخابرات ايران- مديريت منطقه مرکزی ،ضمانتنامه 
بانکی قابل تمديد دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ايران -مديريت منطقه مرکزی ،چک بانکی تضمینی در وجه 

شرکت مخابرات ايران-مديريت منطقه مرکزی .
توجه:به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ريال
تاريخ بازگشائی پاکات قیمت :پس از ارزيابی فنی و مالی 

مکان دريافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات )پاکتهای مناقصه(:اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان 
شقايق ساختمان شماره ۱ مخابرات طبقه همکف -اداره تدارکات .

ساير اطالعات و جزئیات مربوط ،در اسناد مناقصه مندرج است.
٭هزينه چاپ آگهی برعهد برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس:۳۳۲۵۵۱۰۰ واحد خريد 
جهت دانلود اسناد مناقصه به نشانی www.markazi.tci.ir مراجعه گردد.

مديريت مخابرات منطقه مرکزی

مديريت محترم كارگاه/ شركت لنج باري
موضوع: آقاي جمشید قاسمي

با سالم 
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگي پیش از موعد آقاي/ خانم جمشید قاسمي در كارهاي سخت و زيان آور كه در جلسه مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۴ كمیته بدوي استاني اين اداره كل مطرح شده و شغل ايشان بشرح ذيل مورد تائید قرار گرفته است. همچنین مطابق با تبصره 
۵ ماده ۸ تصويبنامه هیات محترم وزيران، راي مذكور ظرف مدت ۱۵ روز اداري از تاريخ ابالغ نامه با ارائه تقاضاي كتبي )فرم شماره ۴( 

قابل تجديدنظرخواهي مي باشد و در غیر اين صورت راي مذكور قطعي و الزم االجرا است.
۱- شغل جاشو از تاريخ ۹۲/۲/۱ لغايت ۹۲/۹/۳۰

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دشتستان ۸۲۳/م الف 

درخواست بازنشستگي پيش از موعد
جمهوري اسالمي ايران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر

مديريت محترم كارگاه/ شركت پیمانكاري بردو
موضوع: آقاي  مهدي جانه

با سالم 
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگي پیش از موعد آقاي/ خانم مهدي جانه در كارهاي سخت و زيان آور كه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ كمیته 
بدوي استاني اين اداره كل مطرح شده و شغل ايشان بشرح ذيل مورد تائید قرار گرفته است. همچنین مطابق با تبصره ۵ ماده ۸ تصويبنامه هیات 
محترم وزيران، راي مذكور ظرف مدت ۱۵ روز اداري از تاريخ ابالغ نامه با ارائه تقاضاي كتبي )فرم شماره ۴( قابل تجديدنظرخواهي مي باشد و در 

غیر اين صورت راي مذكور قطعي و الزم االجرا است.
۱- شغل كارگر از تاريخ ۸۰/۹/۱ لغايت ۸۰/۱۲/۲۹
۲- شغل كارگر از تاريخ ۸۰/۲/۱ لغايت ۸۱/۹/۱۸

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دشتستان ۸۲۰/م الف 

درخواست بازنشستگي پيش از موعد
جمهوري اسالمي ايران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر

مديريت محترم كارگاه/ شركت  افق سازندگي
موضوع: آقاي  سهراب زارعي

با سالم 
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگي پیش از موعد آقاي/ خانم سهراب زارعي در كارهاي سخت و زيان آور كه در جلسه مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱ كمیته بدوي استاني اين اداره كل مطرح شده و شغل ايشان بشرح ذيل مورد تائید قرار گرفته است. همچنین مطابق با تبصره 
۵ ماده ۸ تصويبنامه هیات محترم وزيران، راي مذكور ظرف مدت ۱۵ روز اداري از تاريخ ابالغ نامه با ارائه تقاضاي كتبي )فرم شماره ۴( 

قابل تجديدنظرخواهي مي باشد و در غیر اين صورت راي مذكور قطعي و الزم االجرا است.
۱- شغل كارگر متفرقه از تاريخ ۸۲/۳/۱ لغايت ۸۳/۱/۳۱

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دشتستان ۹۰۲/م الف 

درخواست بازنشستگي پيش از موعد
جمهوري اسالمي ايران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر

مديريت محترم كارگاه/ شركت تعمیرگاه مسلم
موضوع: آقاي  جمشید قاسمي

با سالم 
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگي پیش از موعد آقاي/ خانم جمشید قاسمي در كارهاي سخت و زيان آور كه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ 
كمیته بدوي استاني اين اداره كل مطرح شده و شغل ايشان بشرح ذيل مورد تائید قرار گرفته است. همچنین مطابق با تبصره ۵ ماده ۸ تصويبنامه 
هیات محترم وزيران، راي مذكور ظرف مدت ۱۵ روز اداري از تاريخ ابالغ نامه با ارائه تقاضاي كتبي )فرم شماره ۴( قابل تجديدنظرخواهي مي باشد 

و در غیر اين صورت راي مذكور قطعي و الزم االجرا است.
۱- شغل كارگر از تاريخ 6۹/۵/۱ لغايت ۷۲/۱۲/۲۹
۲- شغل كارگر از تاريخ ۷۳/۱/۱ لغايت ۷۴/۷/۳۰

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دشتستان ۸۲۲/م الف 

درخواست بازنشستگي پيش از موعد
جمهوري اسالمي ايران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر

مديريت محترم كارگاه/ شركت پیمانكاري هامون
موضوع: آقاي مهدي جانه

با سالم 
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگي پیش از موعد آقاي/ خانم مهدي جانه در كارهاي سخت و زيان آور كه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ 
كمیته بدوي اس�تاني اين اداره كل مطرح ش�ده و شغل ايشان بش�رح ذيل مورد تائید قرار گرفته است. همچنین مطابق با تبصره ۵ ماده 
۸ تصويبنام�ه هیات محترم وزي�ران، راي مذكور ظرف م�دت ۱۵ روز اداري از تاريخ ابالغ نامه با ارائه تقاضاي كتبي )فرم ش�ماره ۴( قابل 

تجديدنظرخواهي مي باشد و در غیر اين صورت راي مذكور قطعي و الزم االجرا است.
۱- شغل كارگر از تاريخ ۷۹/6/۱ لغايت ۷۹/۱۲/۱۹

۲- شغل كارگر از تاريخ ۸۰/۱/۱ لغايت ۸۰/۱/۱۴
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دشتستان ۸۱۹/م الف 

درخواست بازنشستگي پيش از موعد
جمهوري اسالمي ايران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر

برابر راي شماره ۱۴۰۰6۰۳۲۴۰۰۱۰۰۳۲6۴ مورخ ۱۱/ ۱۴۰۰/۸ هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سید حسن موسوي فرزند سیدرضا به شماره شناسنامه ۱۲۱۳ كد ملي 
۳۵۳۹۷۴6۱۵۳ صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۳۹۴/6۰ مترمربع در قسمتي از پالك ۹۱۵/۸۷۱ واقع در عبدامام گناوه خريداري 
مع الواسطه از آقاي منصور جوهرپور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. صدور سند مالكیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قضايي نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/6

۵6۳ م الف

اداره ثبت اسناد و امالك بندر گناوه 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

محمد چهابدار -ريیس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه از طرف، عبدالحسین بكتاش

قوه قضايیه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

تضمين، امنيت و آرامش با سند كاداستر
توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها



تعادل |
مصايب تجارت خارجي ايران تش��ريح ش��د. رييس 
اتاق تهران در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه، 
ازكسري بودجه 40 س��اله در اقتصاد ايران و ناتواني 
دولت ها در تنظيم سياست هاي درست ارزي و صادراتي 
سخن گفت. »كس��ري كه از محل چاپ پول تامين 
وجبران مي شود واين يعني دست كردن در جيب مردم 
با افزايش قيمت ها.« مس��عود خوانساري دراينجا به 
سودي كه در اختالف محسوس بين ارز 4۲00 توماني 
و آزاد وجود دارد، اشاره مي كند، كه تجارت ترياك هم 
ندارد. او مي گويد: دولتمردان در س��ال 97 از فرصت 
ارزش پول ملي استفاده نكردند وبا صدور ۲00بخشنامه 
متناقض مدام با صادركنندگان برخورد شد؛ موضوعي 
كه كاهش صادرات را رقم زد. بخش خصوصي معتقد 
اس��ت، دولت توليدكننده ارز است و خود را بي نياز از 
بخش خصوصي مي داند و تنه��ا در مواقعي كه دچار 
مش��كل مي شود، به س��راغ بخش خصوصي مي آيد. 
اين درحالي است كه از درآمد ارزي كشور از ۸4 تا 9۲ 
نزديك به 700 ميليارد دالر ارز بوده، اما همين سال ها 
بيشترين واردات كاالهاي غيرضرور انجام شده است. 
برخي از صادركنندگان هم تاكيد كردند كه تحريم هاي 
داخلي بيش از تحريم هاي بين المللي آنها را آزار داده 
است. متولي تجاري كشور هم كه در اين مراسم حضور 
يافته بود، از » پذيرش استفاده از سامانه هاي بالكچين 
براي جايگزيني ال سي از سوي بانك مركزي، تجارت 
آزاد با سوريه، راه اندازي 5 مركزي تجاري و ...« خبر داد. 
اين مقام مسوول تاكيد كرد كه بايد فرماندهي واحد 
حوزه تجارت خارجي را با احياي شوراي عالي صادرات 
احيا كرد و اين موضوع را از دولت پيگيري مي كنيم و 

بخش خصوصي نيز بايد آن را مطالبه كند.

   سود دالر 4200 تا ميزان درآمد ارزي 
رييس ات��اق بازرگان��ي ته��ران در مراس��م تجليل از 
صادركنندگان نمونه استان تهران با بيان اينكه صادرات 
در اين موقعيت با وجود مش��كالت ف��راوان كار بزرگي 
اس��ت، گفت: در 40 س��ال گذش��ته همواره با كسري 
بودجه مواجه بوده ايم و ميزان درآمدمان از ميزان هزينه 
كمتر بوده و اگر اين اتف��اق براي بنگاه يا خانوار صورت 
گيرد آن خانواده و آن ش��ركت ورشكسته مي شود اما 
چنين اتفاقي براي دولت ها رخ نمي دهد؛ زيرا از ذخاير 
و منابع استفاده مي كنند و ته نشين شدن اين منابع و 
ذخاير موجب مي شود كه مردم روز به روز فقيرتر شوند.  
مسعود خوانس��اري افزود: در 40 سال گذشته بودجه 
بدون كس��ري نبوده است. كس��ري را دولت ها از محل 
چاپ پول تامين مي كنند و چاپ پول نيز يعني دست 
ك��ردن در جيب مردم و جب��ران از اين طريق به منزله 
افزايش قيمت هاست.  خوانس��اري ابا اشاره به كاهش 
ارزش پول ملي كش��ورها، گفت: كشورها تالش دارند 
ارزش پول را پايين نگاه دارند تا بازارهاي صادراتي جهان 
را به دست بياورند و با اين كار چين تقريبا تمام بازارهاي 
صادراتي دنيا را به دست آورده و يكي از دعواهاي امريكا 
و چين نيز همين موضوع است كه چين هيچگاه اجازه 
نمي دهد كه ارزش واقعي يوان مطرح ش��ود و هميشه 
ارزش آن را پايين تر نگاه م��ي دارد.  او افزود: تركيه نيز 
به دليل مش��كالت در اقتصاد دچار تورم بسيار بااليي 
در سال گذشته ش��د، اما از اين موقعيت استفاده برد و 
صادرات را به ۲۲0 ميليارد دالر رس��اند و از اين مشكل 
و بحث تورم به وجود آمده اس��تفاده ك��رد و صادرات را 
افزايش داد. رييس اتاق بازرگان��ي تهران اظهار گفت: 
تركيه بدون نفت و معدن صادرات باالي ۲50 ميليارد 
دالر دارد، ما چه چيزي از تركيه كمتر داريم؟ ما با وجود 
اينكه دومين منبع گاز دنيا هستيم اما با مشكالت قطع 
گاز و غيره مواجه هستيم. خوانساري با اشاره به كاهش 
ارزش پول در س��ال 97 گفت: متاسفانه ما در كشور از 
اين تهديدها اس��تفاده نكرده و آن را به فرصت تبديل 
نمي كنيم. در اين سال با صادركنندگان برخورد شد و 
مشكالت آنها حل نشد و با ۲00 بخشنامه متناقص نه 
تنها نتوانستيم از فرصت صادرات استفاده كنيم، بلكه 
كاهش صادرات را نيز تجربه كرديم.  رييس اتاق بازرگاني 
تهران بيان كرد: دول��ت ايران يك دولت با درآمد نفتي 
است و خود را بي نياز از بخش خصوصي مي داند و حتي 
بخش خصوصي هميشه طالب دريافت ارز دولتي است. 
با وجود اختالف محسوس بين ارز 4۲00 توماني و آزاد 
فكر مي كنم كه تجارت ترياك هم سود ارز 4۲00 توماني 
را ندارد.  خوانساري افزود: متاس��فانه از آنجا كه دولت 

توليد كننده ارز است خود را بي نياز از بخش خصوصي 
مي داند و فقط در مواقعي كه دچار مشكل مي شود، به 
سراغ بخش خصوصي مي آيد. وي بيان كرد: از سال ۸4 
تا 9۲ نزديك به 700 ميليارد دالر ارز در كشور داشتيم در 
همين سال ها بيشترين واردات انجام شده و در آن زمان 
قيمت موز نزديك به نصف قيمت سيب درختي بود و به 
عبارتي به كاالهاي وارداتي سوبسيد پرداخت مي شد و 
حتي از خالل دندان، سنگ قبر و ... از چين وارد كشور 
مي شد.  رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: دولت ها وقتي 
ارز دارند، ارز را وارد بازار مي كنند و موجب تورم مي شوند 
و وقتي هم ارز ندارند اقدام به چاپ پول مي كنند و از اين 
طريق موجب تورم مي ش��وند. اگر به صادرات به عنوان 
جزئي از اقتصاد كشور توجه شود مي تواند رشد داشته 
باشد، در سال هايي صدور خدمات فني مهندسي حدود 
5 تا ۶ ميليارد دالر بوده است، اما امروز به كمتر از ۲00 
ميليون دالر رسيده است، لذا اين موضوع نياز به بررسي 
دارد. خوانس��اري اظهار ك��رد: مخرب ترين كار ممكن 
قيمت گذاري كاالهاي توليدي است و همين كار نيز در 
مورد قيمت گذاري ارز از سال 97 تا ۱400 انجام شد و 
صادركننده مجبور بود كه ارز را با قيمت پايين به سامانه 
نيما بفروشد و واركننده با آن كاال وارد كند و با هر قيمتي 

كه مي خواهد آن كاال را در بازار بفروش برساند. 

     چند خبر مهم تجاري
رييس سازمان توس��عه تجارت هم كه در اين مراسم 
حضور يافته بود، حامل چند خبرمهم درحوزه تجارت 
خارجي بود. عليرضا پيمان پاك افزود: در بحث توسعه 
تجارت يك زنجيره ش��امل تأمين، توليد، فرآوري و 
بس��ته بندي، توزيع، فروش و برگشت ارز وجود دارد 
كه در طول و امتداد زنجيره صادرات سياست گذاري 
الزم و مناسب خواهيم داشت تا صادرات پايدار باشد، 
ضمن اينكه در حوزه لجستيك، تعرفه و توسعه بازار 
كارگروه هايي تشكيل ش��ده و اقدامات موثري دنبال 
شده است. اين مقام مسوول با بيان اينكه در 4 ماه اخير 
تعداد رايزن هاي بازرگان��ي افزايش يافته، گفت: و در 
بودجه سال آينده نيز تعداد رايزن هاي بازرگاني به ۳0 
رايزن افزايش يافته است. البته به دليل محدوديت هاي 
حاكميتي نمي ت��وان در حوزه رايزن ه��اي بازرگاني 
از بخش خصوصي اس��تفاده كرد اما س��عي كرده ايم 
دايره رايزن هاي بازرگاني را افزايش دهيم كه از ساير 

وزارتخانه ها نيز در اين دايره گنجانده شده است. 
پيمان پاك گفت: همچنين در هفته گذش��ته موفق 
شديم مصوباتي را از نهاد باالدستي بگيريم كه از توان 
بخش خصوصي در مجموعه هاي مشابه رايزن استفاده 

كنيم. ايين نامه آن در حال تدوين است.
به گفته معاون وزير صمت، تاكنون 5 مركز تجاري در 
»ارمنستان، تركيه، پاكستان، امارات و آذربايجان« با 
كمك بخش خصوصي راه اندازي ش��ده و بحث ايجاد 
مركز تجاري قزاقستان نيز در دستور كار قرار دارد. اگر 
اين حوزه ها فعال شود مي توان خأل رايزن هاي بازرگاني 

را پوشش داد. معاون وزير صمت در ادامه افزود: در بحث 
تعرفه ها و توافقنامه ها اقداماتي انجام شده و توافقات 
ترجيحي با سوريه و پاكس��تان و افغانستان در حال 
پيگيري است و بحث تجارت آزاد با سوريه فعال شده 
است و موانع اصلي اين حوزه تعرفه ها و موافقتنامه ها 
بعضا ممانعت مجموعه هاي صنعتي وزارت جهاد بود 
كه وزير جهاد كشاورزي با ديد فرابخشي به اين موضوع 
نگاه مي كنند. او ادامه داد كه س��ال آينده تجارت آزاد 
اوراس��يا را خواهيم داش��ت و در صورت پيوستن به 
موافقتنامه اوراسيا ۱0 ميليارد دالر بازار صادراتي براي 
ما خواهد داشت در حالي كه اكنون حدود 500 ميليون 

دالر از اين بازار صادراتي در اختيار ما است.

    فرماندهي تجارت خارجي احيا شود
به گفته اين مقام مس��وول، كارگروه لجس��تيك نيز 
تش��كيل ش��ده كه در مرحله اول كليه بنادر و كليه 
مقاصد صادراتي، آسيب شناسي شده است و لذا در دو 
بخش كوتاه مدت و ميان مدت پيشنهاداتي احصا شده 
است. اگر مساله اليروبي آستارا صورت گيرد ظرفيت 
صادراتي آستارا از ۲00 هزار تن در سال به ۸00 هزار 
تن افزايش خواهد ياف��ت. او در عين حال تاكيد كرد 
ك��ه بايد فرماندهي واحد حوزه تج��ارت خارجي را با 
احياي ش��وراي عالي صادرات احيا كرد و اين موضوع 
را از دولت پيگيري مي كني��م و بخش خصوصي نيز 
بايد آن را مطالبه كند. پيمان پاك همچنين بيان كرد: 
كارگروه مشترك ارزي با بانك مركزي با كمك وزارت 
صمت تشكيل شده، ولي اگر سياس��ت هاي ارزي با 
سياست هاي تجاري هماهنگ نباشد، سياست هاي 
تدوين شده منجر به كاهش صادرات مي شود و باعث 
افزايش نرخ ارز مي ش��ود زيرا ب��راي توليد و ايجاد ارز 
محدودي��ت ايجاد مي كند. وي افزود: در س��ال 97 تا 
۱400 عليرغم كاهش ارزش پولي ملي نتوانس��تيم 
در جهت توسعه صادرات بهره بگيريم كه بسيار جاي 
تعجب داشت. او همچنين با بيان اينكه تعميم واردات 
در مقابل صادرات براي تمامي كاالهاي مجاز مصوب 
شده، گفت: اما مي خواهيم واردات در برابر صادرات را 
نظام مند كنيم و گروه هايي كه بر مبناي ارز آزاد كاالي 
صادراتي تولي��د مي كنند براي عرض��ه ارز صادراتي 
مجبور به حضور در نيما و فروش ارز با ١٥ درصد كاهش 
نباشند. بنابه اظهارات او، در حوزه رمزارزها نيز مذاكرات 
الزم انجام شده و در حوزه تجارت خارجي ايين نامه آن 
ابالغ مي شود قصد داريم راه هاي جايگزين ال سي را 
در اين باره دنبال كنيم كه راهكارهاي شبه سوئيفت 
است. استفاده از سامانه هاي بالكچين براي جايگزيني 

ال سي مورد پذيرش بانك مركزي قرار گرفته است. 

    مشكالت حوزه صادراتي
ريي��س كنفدراس��يون ص��ادرات اي��ران ه��م ب��ا بيان 
اينك��ه تحريم هاي داخلي در س��ال هاي گذش��ته براي 
صادركنندگان ايراني مشكالت فراواني ايجاد كرده از بهبود 

نسبي شرايط در دولت سيزدهم خبر داد. محمد الهوتي 
به برخي از مش��كالت صادركنن��دگان از جمله افزايش 
هزينه حمل پرداخت و گفت: ن��رخ حمل ونقل در حال 
حاضر حدود ۲0 الي ۳0 درصد قيمت كاالي صادراتي را به 
خود اختصاص  مي دهد و چنانچه سازمان توسعه تجارت و 
سازمان برنامه بودجه مشوق هاي صادراتي را هر چه زودتر 
اجرايي نكنند، مساله هزينه حمل ونقل به تهديدي براي 
صادرات تبديل خواهد شد. او همچنين يكپارچه سازي 
تصميمات و سياست ها در حوزه تجارت را از ديگر انتظارات 
صادركنندگان برش��مرد و گفت: خوشبختانه به دليل 
كاهش نرخ ارز در هفته اخير، فاصله نرخ ارز در بازار و سامانه 
نيما كه در مقطعي به ۲0 درصد رسيده بود، كاهش يافته و 
در اين شرايط اگر بانك مركزي مساله چندگانگي نرخ ارز 
را حل كرده و اين 4 الي 5 نرخ را به هم نزديك كند، انگيزه 
عرضه ارز توسط صادركنندگان نيز افزايش يافته و نرخ در 
بازار نيز تعديل خواهد شد. در واقع كاهش فاصله نرخ ها به 
تسريع در رفع تعهد ارزي صادركنندگان منجر خواهد شد.

    سهم ۳2 درصدي تهران از صادرات 
رييس سازمان صمت استان تهران هم در اين مراسم 
گفت: برآوردهاي ما نشان مي دهد كه از كل صادرات 
ثبت شده در كشور استان تهران سهمي ۳۲ درصدي 
داشته كه نشان دهنده نقش مهم فعاالن اقتصادي اين 
استان در صادرات غيرنفتي كشور است. يداهلل صادقي 
با اشاره به سرمايه گذاري ۱۲ هزار ميليارد توماني در 
توسعه زيرساخت ها و كارخانجات بيان كرد: ما معتقديم 
بخش خصوصي ظرفيت بسيار مطلوبي براي فعاليت در 
حوزه هاي اقتصادي دارد و اين ظرفيت قابل مقايسه با 
نقش دولت نيست. صادقي به آمار كارت هاي بازرگاني 
فعال در كشور اشاره كرد و گفت: آمارها نشان مي دهد 
كه در حال حاضر حدود ۲4 هزاركارت بازرگاني فعال 
در كش��ور وجود دارد كه از اين رقم ۱۳ هزاركارت آن 
به اس��تان تهران مربوط مي شود. در ادامه اين مراسم 
محسن منصوري، استاندار تهران نيز با اشاره به سهم 
باالي اين اس��تان از گردش مالي كشور تشريح كرد: 
حدود 70 درصد از كل گردش مالي ايران در اس��تان 
تهران جريان دارد و ۲4 درصد از صنعت كشور نيز در 
اين استان فعال است. بسياري از فعاليت هاي تجاري 
كه در مرزها انجام مي شود مبدأ و مقصد تهران دارند و 
از اين رو استانداري تالش مي كند در حوزه حمايت هاي 
اقتصادي براي سرمايه گذاران امكانات مناسبي فراهم 
كند. منصوري ادامه داد: يكي از محدوديت هايي كه 
در استان تهران وجود داشت، بحث محدوديت ۱۲0 
كيلومتري براي استقرار واحدهاي صنعتي بود. ما در 
دولت براي اص��الح قوانين برنامه ريزي جدي داريم و 
اميدواريم اصالحات الزم در اين بخش در كوتاه ترين 
زمان ممكن برطرف شود. در بخش پاياني ايين تجليل 
از صادركنندگان نمونه سال ۱۳99 استان تهران، ۱5 
بنگاه اقتص��ادي به عنوان صادركننده ممتاز، نمونه و 

شايسته تقدير معرفي شدند. 
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 رشد 25 درصدي 
تجارت در پاييز

سخنگوي گمرك گفت: ارزش تجارت كشور در پاييز 
امسال نسبت به پاييز سال قبل ۲5 درصد از لحاظ ارزش 
رشد داشته است. به گزارش فارس، سيدروح اهلل لطيفي 
اظهار داش��ت: كل تجارت كش��ور در 9 ماهه امس��ال 
۱۲۲ميليون و 45۲هزار تن كاال به ارزش 7۲ميليارد و 
۸۳ميليون دالر بود كه سهم فصل پاييز 4۳ ميليون و 
۳۱۸ هزار تن به ارزش ۲7 ميليارد و ۱5۶ ميليون دالر 
بوده است. س��خنگوي گمرك افزود: تجارت پاييزي 
كش��ور )مجموع صادرات و واردات( نس��بت به فصل 
سوم سال قبل، كاهش 9 درصدي در وزن وافزايش ۲5 
درصدي در ارزش را تجربه كرده است و نسبت به فصل 
تابستان 7 درصد در وزن و ۱4 درصد در ارزش و نسبت 
به به��ار ۱۲ درصد در وزن و ۲۸ درصد در ارزش رش��د 
داشته است.  لطيفي در خصوص ميزان صادرات در فصل 
پاييز گفت: از مجموع صادرات 9۲ ميليون و ۳۳۳ هزار 
تني كشور به ارزش ۳5 ميليارد و ۱4۱ ميليون دالر در 
9 ماه سال، ۳۲ ميليون و ۳۳7 هزار تن كاال به ارزش ۱۳ 
ميليارد و ۳۳5 ميليون دالر در فصل پاييز به ساير كشورها 
صادر شد كه نسبت به پاييز سال قبل از لحاظ ارزش ۱7 
درصد، نسبت به تابستان سال جاري ۲0 درصد و نسبت 
به فصل بهار ۲5 درصد افزايش داشته است.  سخنگوي 
گمرك در خصوص واردات كشور در فصل سوم سال 
گفت: از مجموع ۳0 ميليون و ۱۱9 هزار تن كاالي 
وارده به كش��ور به ارزش ۳۶ ميليارد و 94۲ ميليون 
دالر در 9 ماه سال جاري، ۱0 ميليون و 9۸۱ هزار تن 
كاال به ارزش ۱۳ ميليارد و ۸۲۱ ميليون دالر مربوط 
به پاييز بوده كه نسبت به پاييز سال قبل ۳0 درصد در 
وزن و ۳7 درصد در ارزش افزايش داش��ته است. وي 
افزود: واردات كشور در فصل پاييز نسبت به تابستان، 
4 درصد از نظر وزن و 5.5 درصد از لحاظ ارزش بيشتر 
شده و نسبت به فصل بهار نيز ۲۸ درصد در وزن و ۱۶ 

درصد در ارزش رشد داشته است.

مردم ميوه نمي خرند!
رييس اتحاديه بارفروشان مي گويد خبرهاي بازگشت 
محصوالت كشاورزي ايران در چند وقت اخير، تمايل 
مردم را براي خريد ميوه كاهش داده است. مصطفي 
دارايي نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه وضعيت 
بازار ميوه خوب نيست، گفت: روزانه ۱0 تا ۲0 هزار تن 
ورودي بار ميدان مركزي ميوه و تره بار است كه قبال 
اين ميزان بار تا روز بعدش به فروش مي رفت. اما شب 
قبل ورودي بار به مي��دان ۸500 تن بود كه ۲500 
تن آن تاكنون باقي مانده است. اينكه ميوه در ميدان 
مركزي خريداري نمي شود، يعني مردم در سطح شهر 
از مغازه ها ميوه نمي خرند. وي ادامه داد: قدرت خريد 
مردم كاهش يافته است و تمايلي به خريد ميوه ندارند. 
از طرفي خبرهايي كه چند وقت اخير در خصوص 
برگشت محصوالت كش��اورزي ايران منتشر شده 
نيز از اين تمايل كاسته است. در حالي كه بايد گفت 
محصوالت ما همگي سالم هستند.رييس اتحاديه 
بارفروشان گفت: اگر اين روند ادامه پيدا كند، ميوه ها بر 
روي دست كشاورزان مي ماند و آنها ضرر خواهند كرد.

گاليه اتاق از وزير اقتصاد
 و  درخواست از رييسي

رييس پارلمان بخش خصوصي به پاستور نامه نوشت. 
روساي دوازده كميسيون تخصصي اتاق بازرگاني صنايع 
معادن، كش��اورزي ايران ضمن گاليه و ابراز نگراني از 
تغييرات گس��ترده در وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
درنامه يي خواهان ابقاء برخي مديران دولت گذشته در 
سمت خود شدند. به همين منظور، غالمحسين شافعي 
رييس ات��اق بازرگاني ايران با ارس��ال نامه يي خطاب 
به رييس جمهور درخواس��ت روساي ۱۲ كميسيون 
تخصصي اتاق ايران منبي بر ابقا برخ��ي مديران را به 
پاستور ارسال كرد. درنامه روساي كميسيون هاي بخش 
خصوصي خطاب به رييس جمهور آمده است: » احتراما 
به استحضار مي رساند، پس از آغاز به كار دولت سيزدهم 
و يكدست شدن اركان نظام، فعاالن بخش خصوصي، 
كارآفرينان وسرمايه گذاران توليدي كشور انتظار داشتند 
با جايگزيني شايسته ساالري به جاري روابط فاميلي 
وسياس��ي، مديران كارآمد، باتجربه وس��الم بر مسند 
مسووليت گمارده شوند. همچنين از مديراني كه طي 4 
سال گذشته در شرايط بحراني تحريم هاي ناجوانمردانه، 
با شايستگي و كارداني موجبات تحمل وعبور از شرايط 
س��خت را فراهم آوردند؛ تقدير و در جايگاه مسووليت 
خود ابقا گردند. درهمين راس��تا، مي توان از مهم ترين 
شاهرگ اقتصادي كشور نام برد كه گمرك جمهوري 
اس��المي ايران به عنوان دروازه صادرات و واردات كاال 
است. عالوه بر آن بانك مركزي شاهراه توسعه صادرات 
به ويژه در ش��رايط نياز به ارز و راهبرد توسعه كشور بر 
مبناي توسعه صادرات به شمار مي آيد. بنابراين گمرك 
و بانك مركزي دو سازمان كليدي و ركن اقتصادي كشور 
به شمار مي روند. بديهي است، كليه فعاالن اقتصادي و 
دست اندركاران اقتصادي كشور از خدمات ارزنده جناب 
آقايان مهدي ميراشرفي، رييس پيشين گمرك و جناب 
آقاي مهرداد ارونقي معاون سابق فني گمرك و همچنين 
جناب آقاي معمارنژاد، معاون س��ابق اموربانكي، بيمه 
وشركت هاي دولتي وزارت امور اقتصاد ودارايي مطلع و 
قدردان مي باشند. سهم بسزايي كه نامبردگان در تسهيل 
واردات و صادرات كشور داشته اند، مخصوصا هشدارها 
و اطالع رساني هاي به موقع اين دو مقام ارزشمند دولت 
در مورد رسوب كاالهاي اساسي در گمرك كه موجب 
ش��د، معضل كمبود خوراك و ساير نهاده هاي اساسي 
در سال گذشته مرتفع شود.« در بخش ديگري از اين 
نامه آمده است: »متاسفانه در تغييرات اخير وزارت امور 
اقتصاد ودارايي، اطالع حاصل شد كه اين مديران خدوم 
نظام وملت معزول شده اند. از آنجايي كه در شرايط فعلي 
تشديد تحريم ها وهمه گيري ويروس كرونا، عزل مديران 
نامبرده ممكن است تبعاتي براي فعاليت هاي اقتصادي 
داش��ته و فعاالن اين حوزه را با نگراني هاي دوچنداني 
مواجه نمايد.خواهشمند است به عنوان باالترين مقام 
اجرايي كشور دستور فرمايند ضمن بررسي عملكرد 
جناب آقايان ميراشرفي، ارونقي و معمار نژاد، نسبت به 
ابقاء و ادامه فعاليت هاي آنان در سمت هاي قبلي اقدام 
مقتضي مبذول فرمايند. الزم به توضيح است كه »مهرداد 
جمال ارونقي«، معاون فني گمرك ايران با تغييراتي كه 
از سوي احس��ان خاندوزي وزير اقتصاد در گمرك رخ 
داد، ۲7آذرماه از منصب خود در اين سازمان استعفا داد و 
مهدي ميراشرفي رييس وقت گمرك ضمن مشورت با 
وزير اقتصاد با درخواست ارونقي موافقت كرد. ارونقي از 
سال ۱۳97 معاونت فني و امور گمركي گمرك ايران 
را برعهده داشت. او در مدتي كه مسووليت معاونت 
فني گمرك را بعهده داش��ت توانسته بود تا با ايجاد 
همگرايي ميان صادر كنن��دگان و واردكنندگان و 
گمرك، شرايط مطلوبي را در عرصه تجارت رقم بزند.

برخي توليدكنندگان لوازم 
خانگي خودسرانه گران كردند

برخي توليدكنندگان لوازم خانگي كه پيشتر در خصوص 
عدم درج قيمت توليدكننده روي محصول دچار تخلف 
شده بودند، اكنون هم بدون مجوز و خودسرانه قيمتها 
را افزايش دادند در حالي كه ظاهراً وزارت صمت چنين 
مجوزي نداده اس��ت. به گزارش تس��نيم، از اول دي 
ماه امس��ال موضوع نصب قيمت توليدكننده به روي 
محصوالت لوازم خانگي بزرگ و كوچك با چالشهاي 
جدي روبرو ش��ده اس��ت، از يك طرف وزارت صمت 
مدعي است كه تمام جوانب اجرا شدن اين موضوع را 
بررسي كرده است و واحدهاي توليدي بايد نسبت به 
درج قيمت ها اقدام كنند اما از طرف ديگر توليدكنندگان 
نوس��انات قيمت مواد اوليه را مانعي براي درج قيمت 
توليدكننده به روي محصوالت مي دانند و معتقدند اگر 
وزارت صنعت الزامي به نصب قيمت توليدكننده به روي 
كاالها دارد بايد تغييرات قيمتي مواد اوليه واحدهاي 
توليدي را درنظر بگيرد و نس��بت به افزايش قيمت ها 
اقدام كند. گواه اين مطلب را مي توان نامه هفته گذشته 
انجمن صنايع لوازم خانگي به وزير صمت دانست، در 
اين نامه ادعا ش��ده بود: قيمت نهاده هاي توليد مدام 
در حال افزايش است به همين منظور از وزير صنعت 
درخواست مي كنيم متناسب با تغيير قيمتي مواد اوليه 
امكان افزايش قيمتها را ب��راي توليدكنندگان لوازم 
خانگي درنظر بگيرد. درحالي مشاهدات از بازار نشان 
مي دهد قيمت لوازم خانگي ۳ تا ۱۲ درصد افزايش پيدا 
كرده است كه به نظر مي رسد توليدكنندگان به صورت 
خودسرانه نسبت به افرايش قيمت محصوالت خود اقدام 
كرده اند چرا كه وزارت صمت هيچ گونه اعالمي نسبت به 

موافقت با افزايش قيمت نداشته است. 

ويژه

محمدجواد براتي به عنوان 
مدير روابط عمومي شركت 

فوالد مباركه منصوب شد
محمدياسر طيب نيا، مديرعامل فوالد مباركه طي 
حكمي محمدجواد براتي را به عن��وان مدير روابط 
عمومي اين ش��ركت منصوب كرد. به گزارش روابط 
عمومي فوالد مباركه، محمدجواد براتي، دانش آموخته 
كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه است كه 
پيش از اين سمت مدير روابط عمومي دانشگاه صنعتي 
اصفهان را عهده دار بود. مدير روابط عمومي شركت 
شهرك هاي صنعتي اس��تان اصفهان، عضويت در 
كميته راهبردي روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات 
و فن��اوري، عضويت در ش��وراي هماهنگ��ي روابط 
عمومي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور 
و دبير ش��وراي هماهنگي روابط عمومي دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالي مناطق ۳ و ۶ كشور از ديگر 
سوابق مدير جديد روابط عمومي شركت فوالد مباركه 
اس��ت. در اين مراس��م از تالش ها و خدمات هادي 

نباتي نژاد با اهداي لوح تقدير، تجليل به عمل آمد. 

 خدمات رساني در محدوده 
ايستگاه كرج تا هشتگرد در 

روزهاي تعطيل انجام نمي شود
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه به اطالع مي رساند سرويس دهي 
خط پنج مترو، در محدوده ايس��تگاه كرج تا ايستگاه 
هشتگرد در روزهاي پنجشنبه ۲۳و جمعه ۲4 دي ماه و 
جمعه ۱، ۸، ۱5، ۲۲، ۲9 و سه شنبه ۲۶ بهمن ماه سال 
جاري و جمعه ۶، ۱۳ و سه شنبه ۱0 اسفندماه به علت 
انجام عمليات اجرايي پروژه تعميرات اساسي شبكه برق 
باالسري انجام نمي شود. گفتني است سرويس دهي در 
خط 5 متروي تهران از ايستگاه كرج تا تهران )صادقيه( 
و بالعكس طبق جدول زمان بن��دي قبلي بدون هيچ 
محدوديتي انجام مي شود. الزم به توضيح است به منظور 
رفاه حال مسافران اين مسير و طبق هماهنگي هاي 
انجام شده در كميته فني اس��تانداري البرز، سازمان 
اتوبوسراني و پليس راهور برنامه ريزي هاي الزم براي 
سرويس دهي مناسب به مسافران ايستگاه هاي گلشهر 
و محمدشهر تا رسيدن به ايستگاه مترو كرج با ساير 
وسايل حمل ونقل عمومي به خصوص اتوبوس هاي 
شهري انجام شده و از ابتداي ساعت بهره برداري تا پايان 

آماده خدمت رساني به مسافران خواهند بود.

چراازفرصتهايكاهشارزشپولمليبهنفعصادراتاستفادهنشد؟

مطالبه صادركنندگان از دولت

آمارهايگمركنشانميدهد

واردات بيش از ۱.۶ ميليارد دالر دارو با ارز ترجيحي 
بررس��ي آمارهاي گمرك اي��ران در رابطه با واردات 
كاالهاي اساسي نشان مي دهد: از ابتداي سال جاري 
بيش از ۱.۶ ميليارد دالر دارو، تجهيزات و ملزومات 
پزش��كي با ارز ترجيحي وارد كشور ش��ده است. به 
گزارش پاي��گاه خبري اتاق ايران، ب��ا وجود محدود 
شدن ليست دريافت كنندگان ارز ترجيحي در چند 
سال گذش��ته، همچنان بخش��ي از دارو، تجهيزات 
و ملزومات پزش��كي مش��مول دريافت اين ارز است 
تا آنجا كه از ابتداي س��ال جاري تاكنون بالغ بر ۱.۶ 
ميليارد دالر دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي وارد 

كشور شده است.
 ت��ا امروز در كن��ار گندم، جو، ذرت، كنجاله س��ويا، 
دانه ه��اي روغني و روغن خام، بخش��ي از دارو نيز با 
ارز 4۲00 توماني وارد ش��ده است هرچند متناسب 
با اليحه بودجه ۱40۱ پيش بيني مي ش��ود س��ال 

آينده ش��اهد توقف اختصاص اين ارز به بخش دارو 
و تجهيزات پزشكي باشيم. بررسي آمارهاي گمرك 
اي��ران در رابطه با واردات كاالهاي اساس��ي نش��ان 
مي ده��د در 9 ماهه امس��ال، ۲0.۱ ميلي��ون تن به 
ارزش بيش از ۱۱.۱ ميليارد دالر با ارز ترجيحي وارد 
كشور شده است. از واردات صورت گرفته ۱۶ هزار و 
۲74 تن به ارزش بالغ بر يك ميليارد و ۶7۶ ميليون 
و 9۸0 هزار دالر مربوط به دارو، تجهيزات و ملزومات 

پزشكي است.
ميزان واردات دارو در 9 ماهه امس��ال نسبت به سال 
گذش��ته 4۲ درصد از لحاظ وزن و ۳۶ درصد از نظر 
ارزش افزاي��ش دارد. در جري��ان ح��ذف ارز 4۲00 
توماني بارها بحث تداوم پرداخت به دارو مطرح بوده؛ 
اما آنچه سازمان برنامه و بودجه اعالم كرده است، از 
اين حكايت دارد كه حتي به دارو هم در س��ال آينده 

ارز ترجيحي اختصاص پيدا نمي كند و قرار است اين 
حمايت به نوعي ديگر و از طريق بيمه ها در دسترس 
مردم قرار بگيرد، البته هنوز جزييات اين برنامه دولت 

اعالم نشده است.
مسووالن وزارت بهداش��ت به اين نتيجه رسيده اند 

شيوه فعلي اختصاص ارز ترجيحي در راستاي حمايت 
از مردم خرج نمي شود و مانند ساير بخش ها به جاي 
اينكه موج��ب كاهش قيمت دارو يا س��اير كاالهاي 
اساسي شود، نتيجه معكوس مي دهد. بنابراين براي 
حمايت واقعي از مردم بايد راهكاري ديگري اتخاذ شود.

مديريت محترم كارگاه/ شركت پيمانكاري افراسياب زارعي
موضوع: آقاي  سهراب زارعي

با سالم 
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگي پيش از موعد آقاي سهراب زارعي در كارهاي سخت و زيان آور كه در جلسه مورخ 1400/10/1 
كميته بدوي استاني اين اداره كل مطرح شده و شغل ايشان بشرح ذيل مورد تائيد قرار گرفته است. همچنين مطابق با تبصره 5 ماده 
8 تصويبنامه هيات محترم وزيران، راي مذكور ظرف مدت 15 روز اداري از تاريخ ابالغ نامه با ارائه تقاضاي كتبي )فرم شماره 4( قابل 

تجديدنظرخواهي مي باشد و در غير اين صورت راي مذكور قطعي و الزم االجرا است.
1- شغل كارگر ساده از تاريخ 79/4/1 لغايت 81/3/31

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دشتستان 903/م الف 

درخواست بازنشستگي پيش از موعد
جمهوري اسالمي ايران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر

مديريت محترم كارگاه/ شركت ارجان گسترش
موضوع: آقاي  سهراب زارعي

با سالم 
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگي پيش از موعد آقاي سهراب زارعي در كارهاي سخت و زيان آور كه در جلسه مورخ 1400/10/1 
كميته بدوي استاني اين اداره كل مطرح شده و شغل ايشان بشرح ذيل مورد تائيد قرار گرفته است. همچنين مطابق با تبصره 5 ماده 
8 تصويبنامه هيات محترم وزيران، راي مذكور ظرف مدت 15 روز اداري از تاريخ ابالغ نامه با ارائه تقاضاي كتبي )فرم شماره 4( قابل 

تجديدنظرخواهي مي باشد و در غير اين صورت راي مذكور قطعي و الزم االجرا است.
1- شغل كارگر ساده از تاريخ 80/11/1 لغايت 82/2/31

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دشتستان 904/م الف 

درخواست بازنشستگي پيش از موعد
جمهوري اسالمي ايران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر
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خبرروز

پيگيري »فروش كارت واكسن بدون انجام واكسيناسيون« از طريق نهادهاي امنيتي
سرپرس��ت مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداش��ت با انتش��ار توييتي از پيگيري موضوع فروش كارت بدون انجام 
واكسيناسيون توسط نهادهاي امنيتي خبر داد. محمد هاشمي گفت: »موضوع فروش كارت بدون انجام واكسيناسيون از مدت ها قبل 
در دستور كار وزارت بهداشت بوده و از طريق نهادهاي امنيتي در حال پيگيري است. ضمن تاكيد بر تعداد بسيار اندك كارت هاي صادر 
شده، به محض نهايي شدن بررسي ها، نتيجه برخورد با متخلفان اطالع رساني مي شود. پيش از اين نيز دكتر رحيم نيا، مديركل دفتر 
بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت گفته بود: » بحث فروش كارت واكسن بدون تزريق واكسن را هم 
بررسي كرديم ولي تعداد اين كارت هاي صادر شده خيلي كم است كه هيچ تاثيري در اعتماد عمومي به كارت واكسن ايجاد نمي كند.

ادامهازصفحهاول

 ما فقر را زندگي كرده ايم
شما چطور!

 تغييرات در بازار نزولي 
منطقي نيست

اهميت اقناع عمومي در اقتصاد

اگ��ر ش��ب ها، در هم��ان خيابان ه��اي ب��االي 
 ش��هر كش��تي بزني��د، كودكان��ي را مي بيني��د، كه 
جثه اشان حتي از گوني زباله اي كه به دوش مي كشند هم 
كوچك تر است. آنها زير همان خط فقري زندگي مي كنند 
كه شما حتي نمي دانيد ميزانش چقدر است. آقاي معاون 
ما فقر را زندگي كرده ايم، شما اما با آن بيگانه ايد. اما براي 
اينكه بتوانيد از عهده مس��ووليتي كه قبول كرده ايد بر 
بياييد، بايد فقر را بشناسيد، بايد بدانيد گرسنگي يعني 
چه، خوابيدن در شب هاي سرد زمستان در زيرگذرها و 
البه الي شمش��ادها خيابان ها چه حالي دارد. اصال بايد 
بدانيد پدري كه توان تامين هزينه حداقل هاي زندگي 
براي فرزندانش را ندارد چه دردي را تحمل مي كند. اگر 
مي خواهيد مسوول باشيد بايد با اين دردها خو بگيريد. 
اگر هم كه دل ديدن اين همه فقر و فقدان را نداريد لطفا 

استعفا دهيد و به كنج عافيت خود برويد.

در اين ش��رايط، اگر دامنه نوسان حذف شود ممكن 
اس��ت با اعالم خبر تواف��ق، بازار با اف��ت 20 درصدي 
در يك روز مواجه ش��ود.در زمان ه��اي عادي كه بازار 
متعادل است، برداشته ش��دن دامنه نوسان حتي به 
كاهش نوس��ان پذيري در سهم نيز منجر مي شود كه 
اين موضوع به نفع بازار است وصف هاي خريد و فروش 
از بين مي روند و نمادها خيلي زود به تعادل مي رسند 
و وزن تحليل بنيادي در بازار بيشتر خواهد شد، اما در 
اين مقطع فعلي، زمان مناسبي براي اين كار نيست. 
اين كار در آينده و در زمان تعادل بازار و حتي ش��روع 
روند صعودي مي تواند انجام بگيرد اما در اين ش��رايط 
كه هزينه ش��ركت ها به واسطه بودجه 1401 افزايش 
داشته، احتمال نزول قيمت هاي جهاني وجود دارد و 
توافق برجام نيز دور از ذهن نيست، برداشته شدن حجم 
مبنا و دامنه نوسان تصميم منطقي نيست و قطعاً شوك 

منفي بزرگي به بازار وارد خواهد كرد.

مس��ووالن ايراني هنوز قبول نكرده اند كه براي اتخاذ 
تصميماتي مانند حذف ارز 4200 توماني، گران كردن 
بنزين و... بايد پيوست هاي اجتماعي، فرهنگي و امنيتي 
داشته باشند. بايد برنامه ريزي كنند كه آيا اين تصميم 
چه تاثيري بر دهك هاي مختلف جامعه دارد. زماني كه 
به اين بايد ها توجه نشود، مشكالت دامنه داري كه تا به 
امروز شاهد بروز آنها بوده ايم شكل مي گيرند. اين نظر 
را شخصي مطرح مي كند كه همواره از اقتصاد بازار آزاد 
دفاع و حمايت كرده است. در يك كالم بايد گفت هر 
نوع تصميم اقتصادي اگر با اقناع عمومي همراه شود، 
مي تواند درصدي از توفيق را همراه خود داشته باشد، اما 
اگر اين تصميمات پشت درهاي بسته، بدون مشورت با 
كارشناسان و... اتخاذ شود، باعث بروز مشكالت جدي 

اجتماعي، فرهنگي و امنيتي فراواني مي شود.

رويداد

سرپرست سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه 
مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه يك ميلي��ون و ۸00 هزار دانش آموز در مدارس 
غيردولتي و آم��وزش از راه دور مش��غول به تحصيل 
هس��تند گفت: حدود يك ميليون دانش آموز نيز در 
مدارس هيات امنايي تحصيل مي كنند و مي توان گفت 
حدود س��ه ميليون دانش آموز را در اي��ن حوزه رصد 
مي كنيم كه به مثابه يك وزارتخانه كوچك است. احمد 
محمودزاده در نخس��تين نشست خبري خود اظهار 
كرد: سندتحول بنيادين در س��ال ۹0 تصويب شد و 
ظرفيت هاي خوبي در حوزه هاي مختلف به ويژه تربيت 
نيروي انساني دارد. گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته 
 شده و تالش مي كنيم اين مسير را به خوبي ادامه دهيم. 
سرپرست سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه 
مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه در روزهاي آتي برنامه هاي كيفيت بخشي در سه 
فاز برنامه اي در وزارت آموزش و پرورش رونمايي خواهد 
 شد و ماهم برنامه هاي خود را براي كيفيت بخشي ارايه 
مي كنيم گفت: نگاه ما بر اين است كه با ترسيم وضعيت 
موجود بس��ته هاي برنامه اي در راس��تاي مهندسي 

كيفيت، براي سال آينده تدارك ببينيم.

    راه اندازي سامانه نظارت 
»مدرسه شيشه اي« تا پايان امسال

سرپرست سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه 
مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در ادامه 
با بيان اينكه قانون تأسيس و اداره مدارس غيردولتي 
به زودي در صحن مجلس مصوب مي شود و با وجود 
شعار دولت مبني بر عدالت محوري و شفافيت در حوزه 
شفافيت به ويژه در حوزه مدارس اقدام مي كنيم، گفت: 
همچنين تالش مي شود افرادي كه آماده ورود به حوزه 
مدارس غيردولتي هستند خيلي در پيچ و خم اداري 

براي موافقت اصولي براي راه اندازي مدرسه باقي نمانند. 
در تالشيم سامانه نظارت همگاني تحت عنوان »مدرسه 
شيشه اي« تا پايان اسفندماه راه اندازي شود. او تاكيد 
كرد كه مراكز غيردولتي را به مثابه ديواري مي دانيم 
كه هر روز بايد بلندتر شود و رشد كند. اوايل انقالب 2۹ 
درصد دانش آموزان در مدارس تحصيل مي كردند اما 
امروز اين افتخار را داريم كه پوشش تحصيلي در دوره 
ابتدايي در برخي استان ها به ۹۹ درصد رسيده است. 
اميد است در ادامه مسير هم در راستاي ارتقاي كميت 

و كيفيت آموزش گام هاي خوبي برداريم. 

    تغيير نحوه تعيين  »شهريه« 
مدارس غيردولتي

سرپرست سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه 
مش��اركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه نگاهم ب��ه مدارس غيردولتي هم غيردولتي و هم 
انتفاعي است و قرار است موسسي كه زحمت مي كشد 
در كنار سودآوري بايد فعاليت هايش به ارتقاي كيفيت 
آموزشي بينجامد گفت: براي سال آتي قانوني در مجلس 
در دس��ت تصويب داريم كه به تعيين شهريه ها كمك 
مي كند. بر اساس قانون جديد كه در دست تصويب است، 
قرار است سقف شهريه فوق برنامه مدارس غيردولتي در 
هيچ حالتي بيشتر از ۵0 درصد شهريه مصوب نباشد. 
شفافيت مهم است و اولياء بايد بدانند چقدر هزينه آموزش 

و پرورشي در سبد خانواده بايد داشته باشند. 
احمد محمودزاده درباره طرح مدرس��ه شيش��ه اي نيز 
توضيح بيشتري داد و گفت: هنوز شهريه براي جلسات 
آتي تشكيل نشده است، اما نگاه اين است كه در ابتدا رقم 
كامل شهريه را به اولياء نمي گويند و در حين مسير پول 
براي برنامه هاي مختلف مي گيرند. بن��ا داريم در طرح 
مدرسه شيش��ه اي كه پس از راه اندازي سامانه محقق 
مي شود، تمام فرايندهاي مدارس از ثبت درخواست و 

صدور مجوز تا تعيين شهريه، ثبت شكايت، رتبه بندي و 
غيره در اين سامانه انجام شود كه به مرور تكميل مي شود 
و نظر ما اين است كه تا آخر اسفند اجرايي شود. سرپرست 
سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي 
مردمي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 2۸4 جلسه 
شوراها در سال گذشته با حضور استاندارها برگزار شده 
اس��ت گفت: ۶۶4 منطقه آموزش��ي داريم كه با حضور 
اس��تانداران، فرمانداران و بخشداران ماهانه يك جلسه 
شورا برگزار مي شود. ظرفيت بسيار خوبي است. حدود 
۶021 جلسه شهرستاني نيز برگزار شده است. در سال ۹۹ 
حدود 1۵00 ميليارد تومان درآمد از محل قانون شوراها 
حاصل شده است كه كاهش 1۷ درصدي نسبت به سال 
۹۸ به علت ش��رايط كرونايي داشته است. محمودزاده 
درباره شناسايي ظرفيت هاي مغفول شوراهاي آموزش 
و پرورش گفت: احصاء و استفاده از ظرفيت هاي جديد 
قانوني را در دست پيگيري داريم. در طرح بازنگري كه در 
آينده نزديك تصويب مي شود شاخص هاي جديدي در 
نظرگرفته شده است. در طرح بازنگري بسترهايي براي 
ارتقاي شاخص هاي آموزشي و پرورشي دنبال مي كنيم. 
بخشي از ظرفيت ها را مي توان در قالب فعاليت ها تعريف 
كرد مانند استفاده از ظرفيت اولياي توانمند و خدماتي 
چون مشاوره و غيره. در قانون شوراها چنين ظرفيتي براي 
حضور افراد نداشتيم زيرا طبق قانون هيچ فردي اجازه 
حضور حتي رايگان در مدارس ندارد. چالش هايي هست 
در طرح بازنگري و به دنبال اين هس��تيم كه مسووليت 

اجتماعي در حوزه آموزش و پرورش داشته باشيم.
وي افزود: در حوزه آموزش��گاه هاي باالي 20 سال هم 
نگاهم اين اس��ت كه بايد نظام مند هماهنگي داش��ته 
باشيم، بعضي جاها در فعاليت هاي ما ورود مي كنند كه 
بايد جلوي آن گرفته شود. كيفيت فعاليت ها نيز نظارت 
مي ش��ود. خانواده ها هنگام ثبت نام، مجوز تاسيس از 
آموزش و پرورش را رويت كنند تا با مشكلي مواجه نشوند.

تغييرنحوهتعيين»شهريه«مدارسغيردولتياز۱۴۰۱
رويخطخبر

تاپايانسال۱۴۰۰تماممعلمانبايد»رتبهبندي«شوند
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس ش��وراي اسالمي با اش��اره به 
اينك��ه 2۵ هزار ميلي��ارد تومان اعتبار 
براي اجراي اليحه رتبه بندي در بودجه 
1401 افزوده ش��ده اس��ت، از اجراي 
رتبه بندي معلمان از ۳1 شهريور سال 
جاري ت��ا پايان س��ال 1400 خبر داد. 
عليرض��ا منادي س��فيدان اظهار كرد: 

ب��ا تالش مجل��س و رايزني در دول��ت قبل، اليحه 
رتبه بندي مط��رح و تصويب ش��د و هم اكنون در 
شوراي نگهبان اس��ت كه تا دو سه روز آينده نهايي 
خواهد ش��د. او با اشاره به اينكه مجلس حساسيت 
زيادي نسبت به آموزش و پرورش دارد، گفت: سند 
تحول بنيادين و اجراي آن در نظام آموزش و پرورش، 

براي ما مهم اس��ت. منادي سفيدان با 
اش��اره به اينكه 2۵هزار ميليارد تومان 
اعتبار براي اج��راي اليحه رتبه بندي 
در بودجه افزوده ش��ده است، افزود: در 
تالشيم اين عدد را در بودجه سال 1401 
به ۳0 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم. 
او با تأكي��د بر »س��اماندهي نيروهاي 
انساني« گفت: در ماه هاي اخير 1۷هزار 
و ۵00نفر از طريق آزمون جذب آموزش و پرورش 
شدند در آزمون دوم نيز 12هزار نفر ديگر وارد اين 
دس��تگاه شدند؛ در مجلس ش��وراي اسالمي براي 
س��اماندهي حق التدريس ها و آموزشياران نهضت 
سوادآموزي ۷نوع طرح داشتيم و امروز در كميسيون 

يك طرح را با دو ماده مدنظر داريم.

شيوعسرطاندرايرانتغييركردهاست
دبي��ر علم��ي شش��مين كنگ��ره 
بين الملل��ي كليني��كال انكولوژي با 
اشاره به چهار كانسر شايع در جهان 
شامل كولون، پروستات، پستان و ريه 
ازتغيير شكل شيوع سرطان در ايران 
 خبر داد. دكت��ر اميرمحند عارف پور 
گفت: سرطان هاي پروستات و پستان 
از ش��ايع ترين س��رطان ها در اي��ران 

هس��تند. او با اش��اره به س��رطان هاي شايع در 
جهان كه شامل كولون، پروستات، پستان و ريه 
مي باش��ند، افزود: تا 10 س��ال اخير كانسرهاي 
گوارش��ي جزو شايعترين س��رطان ها بودند كه 
امروزه ش��اهد تغيير ش��يوع س��رطان در ايران 

هستيم و كانسر پروستات در مردان 
و كانسر پس��تان در زنان بسيار شايع 

است. 
عض��و هيات علم��ي دانش��گاه علوم 
پزشكي ايران همچنين سرطان هاي 
خون��ي، تومورهاي مغ��زي نخاعي و 
اعص��اب محيط��ي را از ش��ايع ترين 
سرطان هاي كودكان نام برد و اظهار 
داشت: درمان اصلي سرطان هاي مغزي نخاعي 
و عص��ب محيطي )نوع مدوبالس��توم( توس��ط 
راديوتراپ��ي صورت مي پذي��رد و درمان هايي از 
نوع ش��يمي درماني در كنار درمان راديوتراپي 

قرار مي گيرند.

احتمالوقوعتوفانهاينمكيدردرياچهاروميه
اگر وزارت نيرو مثل س��ال گذش��ته 
حقاب��ه درياچ��ه را نده��د، مطمئنا 
نمي تواني��م انتظار داش��ته باش��يم 
درياچه در مس��ير احي��اي خودش 
پيش رود و در سال 140۶ و 140۷ 
ب��ه ت��راز اكولوژي��ك موردانتظ��ار 
درياچه نخواهيم رس��يد. مدير دفتر 
برنامه ري��زي و تلفيق س��تاد احياي 

درياچه اروميه با بيان اين مطلب گفت: برنامه ها، 
اسناد باالدستي و توافقاتي كه با وزارتخانه هاي 
نيرو و جهاد كشاورزي كرده بوديم پايه و اساس 
پيش بيني ه��اي ما درب��اره وضعي��ت درياچه 
هس��تند و وزارت نيرو هم با توج��ه به تعهدات 
اسناد باالدستي اش بايد اول نياز شرب، بعد از آن 
نياز زيس��ت محيطي و پس از آن نياز كشاورزي 
را اختصاص مي داد. مس��عود تجريش��ي افزود: 
برخالف تعه��دات و وظايف قانوني متاس��فانه 

وزارت نيرو 102 درصد را به شرب، 
۹2 درص��د به كش��اورزي و بيش از 
۳00 درص��د به صنع��ت اختصاص 
مي دهد، ام��ا زماني كه ب��ه محيط 
زيست مي رسد به كمتر از ۳۵ درصد 
تعهداتش عمل مي كند. نكته جالب 
اين است كه يك سال از آن سال آبي 
گذشته اس��ت و هيچكس در داخل 
كش��ور به غير از س��تاد احياي درياچ��ه اروميه 
مطالبه نكرده اس��ت كه چرا حقابه درياچه داده 
نش��ده اس��ت و حتي براي من جالب اس��ت كه 
مجموعه هايي كه در ارتباط با خش��ك ش��دن 
درياچ��ه اروميه احس��اس وظيف��ه مي كردند، 
هيچ وق��ت به اين نپرداختند ك��ه اگر آبي وجود 
ن��دارد، چرا باي��د 102 درصد بيش��تر از نياز به 
ش��رب و ۹2 درصد بيش��تر از نياز به كشاورزي 

اختصاص داده شود. 

گليماندگار|
 در حالي ك��ه همين چن��د ماه پيش 
بانك مركزي خط فق��ر را 11 ميليون 
تومان اعالم كرد، حاال معاون رفاه وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماع��ي در يك برنامه تلويزيوني ميانگين 
خط فقر در كش��ور براي خانواده 4 نف��ره را حدود 
4 ميليون تومان و براي ش��هر تهران كمي بيشتر و 
نزديك به ۵ ميليون اعالم كرد. اين اظهارنظر آنقدر 
غيركارشناس��ي بوده كه حتي ص��داي نمايندگان 
مجلس را هم در آورده و مي پرسند اين عدد از كجا 
و چطور محاسبه شده و اين مقام مسوول چطور به 
اين عدد غير كارشناسي رسيده است؟ اين در حالي 
است كه نه تورم كنترل شده، نه قدرت خريد افراد 
افزايش پيدا كرده و نه حق��وق و مزاياي كارگران و 
ديگر اقش��ار جامعه به حدي رس��يده كه بتوانند از 
حداقل رفاه برخوردار ش��وند. به اين شرايط اضافه 
كنيد، افزايش بي رويه نرخ اجاره مسكن را كه خيلي 
از مردم را يا راهي حاش��يه ش��هرها ك��رده يا راهي 
گرمخانه هاي��ي كه زماني فقط ج��اي افراد معتاد و 
كارتن خواب بود. ماج��راي اتوبوس خوابي هم كه 
همين چند هفته پيش به س��رتيتر خبرها تبديل 
شده بود و نشان از افزايش تعداد افراد سقوط كرده 
به زير خط فقر داشت. حال با اين وضعيت كه حداقل 
اجاره بهاي مسكن در جنوبي ترين نقطه شهر تهران 
آن هم در متراژهاي بس��يار كوچ��ك بيش از يك 
ميليون تومان اس��ت و حداكثر حقوق كارگران بر 
اساس قانون كار 4 ميليون و 200 هزار تومان چطور 
ممكن است يك خانواده 4 نفره كه از قضا مستاجر 
هم هس��تند بتوانند با اين حقوق و پرداخت اجاره 
خانه حداقل يك ميليون تومان��ي همچنان بدون 
در نظر گرفتن افزاي��ش بي رويه هزينه هاي روزمره 
زندگي و تامين معيش��ت به زير خط فقر س��قوط 
نكنند. سوال اينجاست كه معاون رفاه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي بر اساس چه معياري به اين عدد 
رسيده است و قيمت هاي چه سالي را در نظر گرفته 
و اصال خبر از وضعيت معيشتي مردم در اين روزها 

دارد يا خير؟

اين كه شخصي در چنين مقام و موقعيتي بدون هيچ 
بررسي و برداشت درستي از شرايط موجود چنين 
اظهارنظري مي كند، نه تنها باعث دلس��ردي مردم 
مي شود كه اين سوال را مطرح مي كند، كه اين فرد 
با چه دانش و توانايي بر چنين مس��ندي تكيه زده 
كه حتي از ميزان خط فقري كه بانك مركزي اعالم 
كرده بي اطالع است و نظر شخصي خود را در جايگاه 
يك فرد مسوول اينچنين بدون مطالعه بيان مي كند 
و اف��كار ميليون ها نفر از اف��رادي را كه هم اكنون با 
دريافتي هاي باالي ۵ ي��ا ۶ ميليون تومان هم توان 
تامين هزينه هاي زندگي خود را به طور كامل ندارند 
و به اصطالح زير خط فقر زندگي مي كنند، آشفته 
مي كند. حال سوال اينجاست آيا اين اظهارنظرهاي 
مبتني بر عدم دانش، نمي تواند مصداق بارز تشويش 

اذهان عمومي باشد؟

    برخي مسووالن اطالعات خود را 
به روز نمي كنند

متاس��فانه برخي از مس��ووالن اطالع��ات خود را 
ب��ه روز نمي كنن��د، براي كس��اني ك��ه در ارتباط 
مس��تقيم ب��ا وضعيت معيش��تي مردم هس��تند، 
چنين اظهارنظرهاي غير كارشناسانه اي مي تواند، 
نگران كننده باش��د. از آن رو نگران كننده كه وقتي 
مسوولي آن هم در وزارت رفاه از وضعيت اقتصادي 
كشور خبر ندارد و از روي حدس و گمان خط فقر را 
4 تا ۵ ميليون تومان اعالم مي كند، نمي تواند در حل 

مشكالت معيشتي مردم هم موفق باشد.
رييس سابق فراكس��يون كارگري شوراي اسالمي 
شهر تهران، در اين باره به »تعادل« مي گويد: بيان 
چنين اعداد و ارقامي كه با واقعيت مطابق نيستند 
مي تواند بررسي وضعيت اقتصادي را بغرنج تر كند. 
البته بايد به اين مس��اله هم توجه كرد كه شايد اين 
ارقام نشان از رويكرد جديد دولت در محاسبه خط 
فقر داشته باشد. به اين ترتيب كه در دولت گذشته 
خط فق��ر 10 ميليون توماني ب��ه واقعيت درآمدي 
ايراني ها و هزينه هاي س��بد معيش��ت خانوارهاي 
كارگري كه در ماه هاي ابتدايي س��ال به حدود 10 

ميليون تومان رس��يده بود، نزديك ت��ر بود تا خط 
فقر 4 ميليوني. اما س��وال اينجاست بر چه اساس، 
چنين محاس��به اي در مورد خط فقر به كل كشور 

تعميم داده شد؟ 

    فقر شكل هاي مختلفي دارد
افش��ين حبيب زاده در بخش ديگري از سخنانش 
مي افزايد: اساسا چند نوع خط فقر را مي توان در نظر 
گرفت؛ يكي از آنها »فقر خشن« است كه با گرسنگي 
پيوند خورده اس��ت. اين سطح از فقر به پايين ترين 
س��طوح درآمدي برمي گردد. حيات افرادي كه زير 
آن قرار دارند، در خطر اس��ت. اين اولين س��طحي 
است كه در نظر گرفته مي شود اما اين دسته بندي 
در سطوح پايين تر به »فقر مطلق« و »فقر نسبي« 
مي رس��د كه فقر مطلق خشن تر از فقر نسبي است. 
اين تعاريف بيشتر با »توزيع نابرابر درآمد« ارتباط 
مي گيرند. معموال در ايران خط فقر نسبي را در نظر 
مي گيرند و به خط فقر مطلق يا خشن نمي پردازند. 
اگر آماري هم ارايه مي ش��ود هم مبتني برخط فقر 
نسبي است. گزارش��ي كه معاون رفاه به آن استناد 
ك��رده، مربوط به پيش بيني وضعيت فقر در س��ال 
۹۹ و بررسي س��ال پيش از آن است. اين گزارش را 
هم وزارت كار در دولت گذش��ته تهيه كرده بود. از 
آنجا كه ارقام اين گزارش محدود به اين مدت بوده 
است، مبناي نتايج گزارش داده هاي سال ۹۸ است. 
به همين دليل، اين گزارش مربوط به سال ۹۹ هم 
نيست كه معاون وزير براي سال جاري به آن استناد 
كرده اس��ت. به هر ش��كل، به گزارشي استناد شده 
كه مربوط به پيش بيني نتايج س��ال ۹۹ است و نه 
واقعيت هاي مربوط به اين س��ال. ت��ازه در گزارش 
برگرفته از داده هاي س��ال ۹۸، بع��د خانوار ۳.24 
در نظر گرفته ش��ده بود كه با همان بع��د خانوار و 
پيش بيني س��ال ۹۹، حدود ۳2 درصد از مردم زير 
خط فقر زندگي مي كردند؛ يعني مجموعا رقمي در 
حدود 2۶.۵ ميليون نفر را دربرمي گرفت؛ از هر ۳ نفر 
يك نفر زير خط فق��ر زندگي مي كرد. اين در حالي 
است كه در سال ۹0 حدود 1۸ درصد جمعيت ايران 

زير خط فقر مطلق زندگي مي كردند و اين ميزان در 
سال ۹۷ به حدود 24 درصد رسيده بود. قاعدتا 2۶ 
ميليون نفِر سال ۹۸ به حدود ۳0 ميليون نفر در سال 
۹۹ افزايش يافته است. در نتيجه بر مبناي گزارِش 
قديم معاونت رفاه، در حال حاضر بيش از ۳0 ميليون 
نفر از جمعيت كش��ور در فقر مطلق به سر مي برند. 
به هر صورت معاون وزير در مورد سال ۹۸ صحبت 
مي كند كه با سال ۹۹ هم ارتباطي ندارد؛ چه برسد 

به داده هاي اقتصادي سال 1400.
او اظهار مي دارد: هميش��ه بين خط فقر در كش��ور 
با ش��هرهاي بزرگ تفاوت قائل مي ش��ويم و تفاوت 
تهران با ساير ش��هرهاي بزرگ كشور هم زياد است. 
به نظر نمي رسد كه در تهران خط فقر تنها 1 ميليون 
تومان بيشتر از شهرس��تان ها باشد. تهران در زمينه 
هزينه هاي خوراكي و غيرخواركي س��رآمِد كش��ور 
اس��ت اما چون آماري كه معاون وزير به آن اس��تناد 
كرده قديمي اس��ت و مربوط به ۹۹ و 1400 نيست، 
پس اصال نمي توان به رقم ۵ ميليون تومان يا رقمي 

حول آن دست يافت. 

    از هر سه نفر يك نفر زير خط فقر است
بهرام تشكري، اقتصاددان نيز در اين باره به »تعادل« 

مي گويد: بر اس��اس اعالم بانك مركزي ميزان خط 
فقر در سال ۹۹ مي توان به اين نتيجه رسيد كه از هر 
سه ايراني يك نفر زير خط فقر است. حال با توجه به 
اين داده ها معلوم نيست معاون رفاه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ب��دون در نظر گرفتن خط فقر 
س��ال 1400 چطور از 10 ميليون تومان سال ۹۸ و 

۹۹ به ۵ ميليون تومان سال 1400 رسيده است.
عموما رسيدن به چنين اعداد و ارقامي نياز به بررسي 
دقي��ق داده هاي آماري دارد. در اين ش��رايط وقتي 
مسوولي بدون توجه به آمارهاي موجود چنين ارقامي 
را اعالم مي كند، اولين واكنش دلزدگي مردم است. 
در شرايطي كه بسياري از مردم اين روزها براي تامين 
معاش خود با مشكل مواجه هستند، اين اظهارنظرها 
عجيب است. از س��وي ديگر بر چه اساسي خط فقر 
در ش��هرهاي ديگر با تهران تنها يك ميليون تومان 
تفاوت دارد در حالي كه اين رقم در آمارهاي رسمي 
خيلي بيشتر اس��ت. به طور مثال طبق نتايج پايش 
فقر سال 1۳۹۹، اعالم ش��د كه در فاصله سال هاي 
۹۵ الي ۹۸، تعداد فقراي كشور با افزايش دو برابري، 
از 1۵درصد به ۳0درصد و تعداد ش��اغالن فقير، با 
افزايش ۵ برابري، از ۳درصد به 1۵درصد رسيد. در 
واقع ايش��ان اگر به گزارش پايش فقر وزارتخانه اي 

كه در آن مش��غول به كار است هم استناد مي كرد، 
به چنين اعداد عجيبي نمي رس��يد. در واقع اينكه 
شما آمار فروردين سال 1۳۹۹ را به ۶ ماهه اول سال 
1400 تعميم بدهي يك خطاي محاسباتي بزرگ 
اس��ت. طبق گزارش پايش فقر سبد معاش خانواده 
در اول فروردين ۹۹ هم 4 ميليون و ۸00 هزار تومان 
بود در حالي كه به دنبال تورم ۳4درصدي در 11 ماه 
سال 1۳۹۹، س��بد معاش در بهمن سال 1۳۹۹ به 
حدود ۶ ميليون و ۸00 ه��زار تومان افزايش يافت. 
همان زمان، معاون مش��اركت هاي مردمي كميته 
امداد اعالم كرد كه خط فقر غذايي به ازاي هر نفر۶۷0 
هزار تومان اس��ت. اگر همين رقم را در خانوار با بعد 
۳.۳ نفري ض��رب مي كرديم، 2ميليون و 211 هزار 
تومان، فقط خط فقر غذايي يك خانوار ۳.۳ نفري بود 
و در پايان سال 1۳۹۹، در خوش بينانه ترين شرايط، 
رقم خط فقر براي خانوار با بع��د ۳.۳ نفر، به حدود 
۷ ميليون تومان رس��يد. حال با توجه به اين داده ها 
مي توان چنين ارقام اعالم شده اي را از فردي با سمت 
باال در وزارتخانه اي كه با رفاه اجتماعي مردم س��رو 
كار دارد قبول كرد؟ قطعا چنين اشتباهاتي از سوي 
مسووالني كه وظيفه رسيدگي به وضعيت معيشتي 

مردم را دارند قابل قبول نيست. 

گزارش

آقايمعاونچطورمحاسبهكردهايد؟

خط فقر 4 ميليون تومان!
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