
خطر تشكيل بازار سياه انرژي
يادداشت

 كارنامه مسكن در آذر؛ حجم معامالت 34 درصد افزايش يافت
ميانگين قيمت با تورم ماهانه همگام شد

بي اعتنايي مسكن به مذاكرات

يادداشت-2يادداشت-1

يادداشت-4يادداشت-3

عدم انطباق افزايش هزينه توليد در بودجه ۱۴۰۱ با  وضع فعلي دولت فاقد سياست هاي پولي و ارزي است

حرف مردم شنيده شوديارانه نقدي، معايب و مزايا

در لغت نامه دهخدا در تعريف 
»شتر، گاو، پلنگ« آمده است: 
»حيواني است آفريقايي كه به 
قدر استر است، پايش مثل پاي 
گاو، س��م دارد، گردنش مثل 
ش��تر بلند و رنگ بدنش مثل 
بدن پلنگ، خط و خالي است 
و در كل زرافه اس��ت.« عبارت 
شتر گاو پلنگ اما در پهنه اقتصاد و مديريت به مجموعه 
سياس��تگذاري هايي اطالق مي ش��ود كه فاقد انسجام، 
هماهنگي و هارموني اس��ت و مجموعه ناموزون را شكل 
مي دهد. سياست هايي كه متاسفانه در حال حاضر توسط 
دولت در پهنه اقتصاد و مديريت كشور در حال اجراست. به 
عنوان يك اقتصاددان كه دهه ها است، موضوعات مرتبط 
با اقتصاد و سياستگذاري هاي كالن كشور در اين بخش 
را رصد مي كنم، هنوز نشانه اي از اتخاذ يك سياستگذاري 
معقول پولي و ارزي را در بانك مركزي دولت س��يزدهم 
مشاهده نكرده ام. اخيرا گزارش بانك مركزي در خصوص 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي در آبان ماه منتش��ر شده 
كه بيانگر رش��د 35 درصدي پايه پولي در اين بازه زماني 
است. نكته عجيب ماجرا اينجاست كه دولت در شرايطي 
اين آمارها را ارايه مي كند كه هيچ پيوس��تي در خصوص 
راهبردهايي كه در خصوص بهبود شاخص هاي اقتصادي 

در پيش گرفته ش��ده، ارائه نمي كند. نه تنها گزارشي در 
خصوص راهبردهاي اجرايي براي بهتر شدن وضعيت ارائه 
نمي شود، بلكه در بودجه 1401 نيز مشخص نيست دولت 
براي مواجهه با بازار ارز و بازار پولي كشور چه راهبردي را 
در پيش گرفته است. اينكه بانك مركزي مدام آمار نزول 
شاخص ها را ارائه كند، اما نشانه اي از سياستگذاري هاي 
كالن وجود نداشته باشد، ايجاد دامنه وسيعي از ابهامات در 
فضاي عمومي جامعه است. اساسا ريشه بروز اين مشكالت 
كالن اقتصادي را بايد در نظام تصميم سازي هاي دولت 
جس��ت وجو كرد. مانند فردي كه چاه آب مردم را آلوده 
مي سازد و بعد گزارش مي دهد كه اي داد بيداد، چاه آلوده 
شده اس��ت! رييس كل بانك مركزي بايد به  طور شفاف 
توضيح بدهد كه چه سياس��ت ارزي ي��ا پولي را در پيش 
گرفته اس��ت كه نرخ دالر ركورد باالي30 هزار توماني را 
رد كرده است؟ طي ماه هاي گذشته به هيچ  وجه مشخص 
نيس��ت دولت براي ثبات در بازار ارز چه برنامه اي دارد؟ از 
يك طرف نقش تحريم هاي اقتصادي را در بروز مشكالت، 
ناديده مي گيرند و از سوي ديگر هيچ برنامه اي براي بهبود 
شاخص ها ارائه نمي كنند. با توجه به اينكه متولي بانك 
مركزي يك اقتصادخوانده نيس��ت، من حتي مطمئن 
نيستم كه آيا رييس كل بانك مركزي به تعاريف بنيادين 
اين موضوعات احاطه دارد يا خير؟ سياست هاي ارزي بر 
ادامه در صفحه 4 اساس...  

رييس جمهوري اعالم كرده كه 
بودجه 1401 مي تواند رش��د 
اقتصادي را به ۸ درصد برساند. 
طبيعتا حتي اعالم كردن چنين 
رقمي درست نيست به ويژه در 
ش��رايط فعلي كه بودجه سال 
آينده به ص��ورت انقباضي يا با 
احتمال ادامه تحريم ها بس��ته 
ش��ده و عمال اين موضوع رش��د ۸ درصدي را غير ممكن 
مي كند. در شرايطي كه كشور در تحريم است، اين رشد 
اقتصادي محقق نمي شود. چون رش��د اقتصادي زماني 
امكان پذير است كه سرمايه گذاري صورت بگيرد. شرايط 
تحريم به اين معناس��ت كه س��رمايه گذاري خارجي در 
ايران صورت نگيرد. همچنين به معناي افزايش ماليات بر 
شركت ها است. وقتي شركت ها درآمدي نداشته باشند، 
 طبيعي است نمي توانند مالياتي پرداخت كنند. درحالي كه 
با چند برابر كردن قيمت برق و گاز طبيعي ديگر شركت هاي 

توليدي درآمدي براي پرداخت ماليات ندارند.
همچنين افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز نكته مهمي 
اس��ت كه حداقل از طري��ق بنزين آزاد بتوان بخش��ي از 
مشكالت را حل كرد اما در عين حال بايد خوراك صنايع 
يعني گاز و برق را پايين نگه داشت تا بتوانند توليد كنند و 

صادرات داشته باشند. 

 دولت با افزايش شديد قيمت حامل هاي انرژي  چه به صورت 
گاز طبيعي و چه به صورت برق براي واحدهاي انرژي بر مثل 
فوالد پتروشيمي، كارخانه هاي سيمان، كاشي و ... شرايطي 
را به وجودآورده كه عمال ايران نمي تواند كااليي را با قيمت 
جهاني توليد كند و بنابراين صادرات نخواهد داش��ت. در 
واقع ما با افزايش ۸ برابري قيمت گاز طبيعي و برق روبرو 
هستيم كه عمال در هيچ كجاي دنيا اتفاق نمي افتد و قيمت 
گاز طبيعي و برق را به رقمي مي رساند كه تقريبا نزديك 
به قيمت اروپا اس��ت. در حالي كه در اروپا نه نفت و نه گاز 

طبيعي وجود دارد.
 BP با اين حال طبق آخرين برآوردها كه توسط شركت نفت 
صورت گرفته در ايران ميزان ذخاير گاز طبيعي حتي بيش 
از روسيه است. يعني داشتن ذخاير گاز طبيعي در ايران يك 
مزيت نسبي تلقي نمي شود بلكه يك مزيت مطلق است و 
بايد از آن استفاده كرد. حال دولت به جاي اينكه بر روي فرار 
مالياتي تمركز كند و به اقدام هاي درآمدزا براي دولت دست 
بزند، روي بخش هايي از اقتصاد ايران دس��ت گذاشته كه 
شديدا ضد توليد تلقي مي شوند. كاري كه دولت در بودجه 
سال آينده كرده است هزينه انرژي به طور مثال براي توليد 
هر تن فوالد را به ۲3 درصد افزايش داده در حالي كه همين 
نسبت در عربستان سعودي كه داراي ذخاير گاز طبيعي به 
اندازه ايران نيست و حتي تقاضاي خريد گاز طبيعي از ايران 
ادامه در صفحه 3 داده است تنها ۸ درصد است. 

برنامه ه��اي پرداخ��ت نقدي 
يكي از ان��واع سياس��ت هاي 
اقتصادي است كه در بسياري 
از كش��ورها به عن��وان برنامه 
حمايتي مورد اس��تفاده واقع 
مي شود. برنامه هاي حمايتي 
دولت با ه��دف حمايت از فقرا 
و افزاي��ش دارايي ها و ظرفيت 
اجتماعي اين افراد و به منظور تضمين امنيت معيشتي 
آنها مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرند. معم��وال دولت ها با 
اجراي سياس��ت هاي حمايتي به دنبال آن هس��تند كه 
فق��ر و نابرابري ها را كنت��رل نمايند، اميد به آين��ده را در 
خانواره��ا تقويت و ريس��ك ها و تنش ه��اي اجتماعي را 
كنترل كنند تا بتوانند از اين طريق اصالحات سياس��ي، 
اقتصادي و اجتماعي را به صورت مطلوب در كشور پياده 
كنند. البته ذكر اين نكته ضروري است كه اتخاذ و اجراي 
اينگونه سياست ها با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و چه بسا 
سياست هاي موفق در يك كشور، نتايج مشابه در كشوري 
ديگر به جا نگذارد. بنابراين با در نظر گرفتن اين موضوع كه 
با نگاه تك بعدي نمي توان تمام مشكالت و موضوعات را 
پوشش داد، الزم است كه تركيبي از برنامه هاي حمايتي 
در رابطه با كاهش فقر مزمن، فقر زودگذر و موقتي را دركنار 

نگاه به ساير شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي در نظر 
گرفت تا بت��وان از كارايي حداكثري برنامه هاي حمايتي 

بهره برد.
به طور كلي برنامه هاي حمايتي را مي توان به س��ه دسته 
اصلي تقس��يم بندي نمود: 1- برنامه هايي كه مبتني بر 
پرداخت هاي نقدي و شبه نقدي )كوپن( و كااليي هستند. 
۲-برنامه هايي كه مبتني بر كارآفريني و افزايش اشتغال و 
رشد درآمد ملي هستند. 3- برنامه هايي كه به دنبال ارتقاء 
سطح خدمات اساسي )آموزش، بهداشت، امنيت، حمل و 

نقل و...( مي باشند.
حال با توجه به اينكه دولت س��يزدهم ني��ز مانند دولت 
دهم به دنبال افزايش سهم پرداخت هاي نقدي در برنامه 
حمايتي خود است، با تمركز بر اين موضوع به ادامه بحث 

خواهيم پرداخت. 
 به طور معمول هدف از پرداخت هاي نقدي، شبه نقدي و 
كااليي افزايش سطح درآمد افراد فقير و در معرض آسيب 
اقتصادي و اجتماعي است. اينگونه پرداخت ها منجر به آن 
مي شوند كه الف-جامعه هدف با اختيار خود هر آنچه را نياز 
دارد خريداري كند )نقدي( ب- افراد در دامنه اي محدود با 
استفاده از كوپن و بن كارت اقدام به خريد كاالهاي مشخص 
كنند )شبه نقدي( ج- كاالهايي مشخص بدون هيچ گونه 
ق��درت انتخابي در اختيار افراد قرار گيرن��د )كااليي(. در 
ادامه در صفحه 8 كشورهايي با... 

كس��اني كه فكر مي كنند با 
تحديد اينترن��ت مي توانند 
ب��ر بينش و روش انس��ان ها 
تأثير بگذارند، دچار خطاي 
تكنولوژيك هس��تند؛ بدين 
معنا كه تصور مي كنند اين 
اينترنت اس��ت ك��ه مردم را 
چن��ان دگرگون ك��رده كه 
مرتب س��وال مي كنند و ه��ر حرف و دس��توري را 
نمي پذيرند و توجيه و دلي��ل مي خواهند و به حق يا 
ناحق هميش��ه درحال جوش وخروش و اعتراضند. 
واقعيت اين اس��ت كه اينترنت ابزاري بيش نيست. 
اين مردم هستند كه دگرگون شده اند. در دولت هاي 
مدرن توجه به رأي و نظر مردم اهميت بسياري پيدا 
كرده اس��ت؛ هم براي مش��روعيت تصميم ها و هم 
اجراي سياس��ت ها. به عبارتي اين ض��رورت تعريف 
شده، موفقيت سياس��ت ها را تضمين مي كند؛ خواه 
سياس��ت هاي اقتصادي، بهداش��تي يا فرهنگي. از 
همين رو مي بينيم دستگاه هاي نظرسنجي مختلف 
مرتب و دايم در اين كشورها كار مي كنند چه در بخش  
خصوصي و چه در سازمان هاي دولتي تا سياست هاي 
بهت��ر، مقبول تر و جامع ت��ري تنظيم و اجرا ش��ود. 
بنابراين حكمراني در ق��رن ۲1يك فرآيند پيچيده 

علمي، تخصصي و كارشناسي در حوزه هاي مختلف 
است اما در كشورهاي در حال توسعه همچنان نگاه 
سنتي حاكم است يعني تصميم گيري به صورت باال 
به پايين است و ش��الوده فكري اين است كه هر چه 
نهادهاي مس��وول به صالح جامعه دانس��تند، افكار 
عمومي هم بايد اطاعت كنند. با توجه به شكل گيري 
طبقه متوسط شهري مدرن در شهرهاي بزرگ كشور 
و به خصوص تهران، امروز با شهروندان تحصيلكرده 
و از نظر اقتصادي متوس��طي روبرو هستيم كه از آن 
روش سنتي در حوزه سياست دور مي شوند و ممكن 
است واكنش هاي مختلفي نشان دهند كه در مرحله 
اول بي اعتنايي به سياست است و در انتها مي تواند به 
نااميدي يا حتي خشم منجر شود. براي مثال همين 
اعتراضات مردم خوزس��تان به مس��اله كم آبي قابل 
پيش بيني بود. دغدغه هاي ش��هروندان تغيير كرده 
است يعني امروز مساله اقليم براي مردم اهميت دارد 
و به همين مي��زان پارادايم حكمراني نيز بايد خود را 
براساس اين دغدغه بازتعريف كند. اما چون سيستم 
خود را به روز نكرده اس��ت، مي بينيم پيامدهاي يك 
طرح مثل سدس��ازي يا مس��كن مهر اساسا از سوي 
برنامه ريزان ديده نمي ش��ود؛ چون نظ��ري از مردم 
خواسته نشده و طرز فكر حاكي از اين بوده كه مردم 
ادامه در صفحه 4 صالح خود را نمي دانند. 

بهمن آرمانآلبرت بغزيان

حسين ايماني جاجرميسعيد اميرشاهكرمي

»تعادل« داليل مرجوع شدن 
سيب زميني هاي صادراتي را  بررسي مي كند 

از تكذيب تا تاييد مشكل دار بودن محصوالت كشاورزي!

صفحه 5    

سيب  زميني  
سم و سياست

زهرا سليماني|
»چه سكوت دهشتناكي زمين را فرا مي گرفت، 
اگر هركس به اندازه عمل خود سخن مي گفت.« 
اين عباراتي است كه امام علي)ع( قرن ها پيش 
از اين با اس�تفاده از آن تالش مي كند، نسل هاي 
مختلف انساني را متوجه واقعيتي كند كه اساس 
رش�د و توس�عه مادي و معن�وي را در هر عصر 
و هنگام�ه اي ش�كل مي دهد. اينكه انس�ان ها 
براي س�اختن و آباداني، براي رش�د و پويايي و 
براي توسعه پايدار، بيشتر از حرف زدن، سخن 
گفتن، بافتن و وعده دادن؛ نيازمند، عملگرايي، 
برنامه ريزي، س�كوت و حركت كردن هستند. 
واقع آن اس�ت ك�ه جامعه ايراني در س�ال هاي 
ابتدايي س�ومين دهه از قرن 21، بيش�تر از هر 
زمان ديگري تشنه فاصله گرفتن از انگاره هاي 
قبل�ي و دس�تيابي ب�ه درك ت�ازه اي از مفهوم 
توسعه و پيشرفت است. انگاره هاي غلطي كه در 
بخش هاي مختلف اقتصادي، صنعتي، ورزشي، 
اجتماع�ي و... جامع�ه ايراني را از دس�تيابي به 
اهدافش بازداشته و علي رغم همه ظرفيت ها و 
داشته ها و ثروت ها و...به جايگاه مد نظر نرسانده 
اس�ت. در ش�رايطي كه نبض ورزش اين روزها 
در كشورهاي همس�ايه ايران، تندتر از هر زمان 
ديگري مي زند و كش�ورهاي همسايه ايران، هر 
كدام قدم هاي بلندي براي ارتقاي س�طح خود 
در حوزه ورزش برمي دارند، وقايعي در اتمسفر 
كالن ورزش و فوتبال كش�ورمان رخ مي دهند 
كه دغدغه ه�اي فراوان�ي را براي طرف�داران، 
ورزشكاران، كارشناسان و دلسوزان ايجاد كرده 
است. در روزهايي كه عربستان و بحرين ميزباني 
از سوپرجام اس�پانيا را تجربه مي كنند، امارات 
ميزبان جام باشگاه هاي جهان و قطر اين كشور 
كوچك نشس�ته بر كرانه هاي جنوبي حاش�يه 
خليج ف�ارس، ميزبان جام جهاني 2022 ش�ده 
است، ورزش ايران نه تنها قادر به كسب ميزباني از 
تورنمنت هاي مهم ورزشي نيست، بلكه استقالل 
و پرسپوليس 2تيم فوتبال پرطرفدار كشورمان 
به دليل مجوعه اي از كاستي ها، سوءمديريت ها، 
فقدان ها و... در ش�رف حذف از مسابقات ليگ 
قهرمانان آس�يا ق�رار گرفته اند. رخ�دادي كه 
ميليون هاي ايراني هر ساله آن را تعقيب مي كنند 
و با فراز و نشيب آن شاد شده يا اشك مي ريزند. 
بر اساس برآوردها در صورت حذف اين دو تيم، 
فوتبال باشگاهي كشورها با صدها ميليارد تومان 
خسارات ناشي از اين حذف روبه رو خواهد شد 
و مش�كالت پيراموني فراوان�ي متوجه اقتصاد 
ورزش كشور مي شود، ضمن اينكه از منظر كالن 
نيز اعتبار ورزش كشور در سطح بين المللي زير 
س�وال خواهد رفت. با توجه ب�ه ابعاد اقتصادي 
موضوع و ارتباطي كه يك چنين فجايعي با عدم 
توسعه يافتگي دارد، سراغ امير حاج رضايي يكي 
از تحليلگران صاحبنظر ورزش و فوتبال كشور 
رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان موضوع تابانده شود. 

حاج رضايي كه به گفته خود، مدت هاست با هيچ 
رسانه اي س�خن نمي گويد در جريان گفت وگو، 
داليل عدم توس�عه يافتگي در اتمسفر فوتبال 
كشور به عنوان يكي از قطعات پازل عدم توسعه 

يافتگي را مورد كنكاش قرار مي دهد.

  اي�ن روزها طرفداران تيم هاي ورزش�ي مدام 
در حال شنيدن اخباري هس�تند كه برآمده از 
مشكالت ساختاري در ورزش است. در آخرين 
نمون�ه از اي�ن فجايع اعالم ش�ده ك�ه تيم هاي 
پرسپوليس و استقالل به دليل دامنه وسيعي از 
مشكالت مديريتي و ساختاري از ليگ قهرمانان 
س�ال آينده حذف خواهند شد. فكر مي كنيد، 
دليل اين چرخه باطل مشكالت در عرصه فوتبال 

)ورزش( چيست؟
زماني كه ما در دوران جواني در كالس هاي بين المللي 
مربيگري شركت مي كرديم، اساتيد برجسته جهاني 
اشاره مي كردند كه نه تنها فوتبال، بلكه ورزش براي 
توس��عه به 3ركن بنيادين نيازمند اس��ت. نخست، 
مديريت، دوم، برنامه ريزي و نهايتا س��رمايه گذاري. 
براي تحليل بحث، من روي مقوله مديريت متمركز 
مي شوم تا بخش��ي از چرايي بروز مش��كالت براي 
مخاطبان نمايان شود. البته مشخص است كه  درحوزه 
برنامه ريزي و س��رمايه گذاري نيز مشكالت فراواني 
وجود دارد كه به مس��ائل كالن كش��ور و حوزه هاي 
بااليي تصميم س��ازي بازمي گردد. اي��ران در زمينه 
مديريت ورزشي به جز برخي موارد استثنايي، همواره 
با مديريت هاي ضعيف و ناكارآمد مواجه بوده است. 
چه در سطح باال كه مديريت كالن ورزشي است و چه 
در سطح روساي فدراسيون ها و مديريت باشگاهي 
كشور. در اين ميان اگر مدير قوي هم وجود داشته، 
جزو موارد استثنايي و اندك بوده است. آخرين نمونه 
از اين مش��كالت زيربنايي و مديريتي، حذف ۲تيم 
پرطرفدار ايراني از ليگ قهرمانان آس��يا اس��ت كه 
ميليون ها ايراني را در بهت و حيرت فرو برده است. بايد 
بدانيم، تصميمات در بخش مديريتي گرفته مي شوند، 
براي اتخاذ بهترين تصميم ه��ا، مديريت بايد از يك 
الگوي رشد بلندمدت برخوردار باشد كه مبتني بر آن 
حركت شود. در واقع مديران بايد پازلي داشته باشند 

كه هر كدام از اين قطعات در جاي خود بنشينند.
  منظور ش�ما از قطعات پازل، معاونان مختلف 
وزارت ورزش ي�ا روس�اي كميته هاي مختلف 

فدراسيون است؟
ه��ر دو، وقت��ي  حجم انبوه��ي چ��ارت مديريتي از 
معاونت ها، هيات ها، كميته ه��ا و... در وزارت ورزش يا 
فدراسيون فوتبال شكل مي گيرند، افراد حاضر در اين 
كميته ها و اين معاونت ها هم بايد داراي تخصص باشند 
و هم اينكه صداقت داشته باشند. اگر اجازه بدهيد با يك 
نقب به ماجراي ويلموتس باز مي گردم. قراردادي كه 
يك فاجعه تمام عيار بود و فدراسيون قبلي اين اشتباه 
را مرتكب شد. اين تصميم سازي هاي اشتباه در ورزش 
كشور مسبوق به سابقه است و در فدراسيون هاي قبلي 
ادامه در صفحه 2 نيز وجود داشته است.  

امير حاج رضايي حذف ا حتمالي 2تيم پرطرفدار تهراني 
از آسيا را بررسي مي كند

 تبعات اقتصادي حذف تيم هاي ايراني از آسيا
زيان ده ها ميليون دالري دارد

مديران ايراني حاضر به پذيرش قواعد فوتبال در جهان امروز نيستند

آنارشيسم فوتبالي

انتقاد اعضاي كميسيون مشترك طرح صيانت از نامه 
مركز پژوهش ها درباره ايرادات فني و حقوقي طرح 

 وزير نفت: 

 نمايندگان 
به تغيير نام صيانت اكتفا كردند

صفحه 6     صفحه 2    

بنزين گران نمي شود
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اختصاص ۱۵ ليتر بنزين ۱۵۰۰ توماني براي هر نفر

در ماه هاي ابتدايي فعاليت هاي 
مجل��س يازده��م، طرحي با 
عنوان طرح وان از سوي يكي 
از پژوهشكده هاي تحقيقاتي 
در اختيار نماين��دگان عضو 
كميسيون انرژي مجلس قرار 
گرفت كه ت��الش مي كرد به 
هر فرد ايراني ميزان مشخصي 
بنزين دهد. طراحان اين ايده در آن برهه اعالم مي كردند 

با توجه به اينكه ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين 
ميزان پرداخت يارانه هاي انرژي در سطح جهان را دارد 
از طري��ق طرح وان، مي توان اصالح��ات الزم را در نظام 
پرداخت يارانه به جمعيت ايراني��ان بر نامه ريزي و اجرا 
كرد. بر اس��اس اين طرح در وهله نخست به هر ايراني، 
حجم مشخصي بنزين تخصيص داده مي شد و در مرحله 
بعد بازاري مانن��د بازار بورس كاال طراحي مي ش��ود تا 
افراد بتوانند با حضور در اين بازار بنزين مورد نياز خود را 
ادامه در صفحه 2 خريداري كنند. 

مصطفي نخعي



خبرگزارش

ادامه از صفحه اول
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اختصاص۱۵ليتربنزين۱۵۰۰ 
تومانيبرايهرنفر

جواد اوجي صبح ديروز با حضور در محل  نمايشگاه هاي 
تخصصي صنعت نفت و گاز از آن  بازديد كرد.

جواد اوجي در جمع خبرنگاران با تشريح جزييات طرح 
يارانه بنزين و با بيان اينكه دولت سيزدهم قصد افزايش 
قيمت بنزين را ندارد، گفت: اين دولت مصمم است به 
آن دسته از افرادي كه صاحب خودرو نيستند و تاكنون 
از يارانه بنزين بي بهره مانده اند، يارانه بدهد. درحقيقت 
دولت قصد دارد كه بنزين را به صورت عادالنه بين همه 
مردم توزيع كند و همه هموطنان از اين نعمت بهره مند 
شوند. وي ادامه داد: اقدامات كارشناسي اين طرح در 
دست انجام است، قرار است در ابتدا اين طرح در جزاير 
كيش و قشم به صورت پايلوت و آزمايشي اجرا و پس 

از آن نيز در سراسر كشور اجرا شود.
وي با تاكيد بر اينكه هيچ افزايش قيمتي در كار نيست، 
تصريح كرد: تمام مردم چه كساني كه صاحب خودرو 
هستند و چه كساني كه خودرو ندارند، بر حسب كارت 
ملي و با شرط اينكه يك س��ال در ايران اقامت داشته 
باش��ند، در ابتداي اين طرح، ماهان��ه ۱۵ ليتر بنزين 
۱۵۰۰ توماني به آنها تعلق مي گيرد و دريافت كنندگان 
مي توانند آن را اس��تفاده كرده يا به صورت اعتباري از 

بخش ريالي آن استفاده كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح براي دولت بار 
مالي ندارد، گفت: قرار اس��ت در اين طرح همه مردم 
از يارانه بنزين اس��تفاده كنند و جزو طرح هايي است 
كه براي دولت هزين��ه دارد ولي در نهايت همه مردم 

بهره مند خواهند شد.

  برداشت ۷۰۵ ميليون مترمكعب گاز از ميدان 
گازي پارس جنوبي

اوجي در بخش ديگري از صحبت هايش افزود: باالترين 
ميزان برداش��ت گاز از ميدان گازي پارس جنوبي از 
ابتداي بهره برداري آن تا به ام��روز رقم خورد و بيش 
از ۷۰۵ ميليون متر مكعب از اين ميدان گاز برداشت 
كردي��م كه ركورد جدي��دي از تولي��د گاز در ميدان 
پارس جنوبي اس��ت. وي با اش��اره به تامين سوخت 
مايع نيروگاه ها نيز گفت: امس��ال در س��ه ماهه پاييز 
سوخت مايعي كه توسط وزارت نفت براي نيروگاه ها 
تامين ش��ده، ۲۶ درصد بوده اس��ت؛ در حالي كه كل 
سال گذش��ته اين رقم ۳۳ و ۳۴ درصد بود. اين نشان 
مي دهد روزانه ۲۰ميليون متر مكعب گاز بيشتري به 
نيروگاه ها داده ايم و از آن طرف هم در مصرف فرآورده  
صرفه جويي ش��د و هم در كاهش خصوص آلودگي 

كالن شهرها موثر بود.
 

 كاهش مصرف ميعانات گازي
به گفته وي ابتداي پاييز امسال دغدغه ميعانات گازي 
داش��تيم كه با يك ابتكار مصرف ميعانات گازي را در 
كشور كاهش داديم و هم رقم صادرات ميعانات گازي 
تبديل به يك ركورد شد. وي اضافه كرد: روند صادرات 
نفت خ��ام، ميعانات گازي، محصوالت پتروش��يمي 
و فرآورده هاي نفتي در اي��ن ۹ ماهه ۱۴۰۰ رقم قابل 
قبولي بوده و چند برابر سال گذشته است. همچنين 
وصول مطالبات ارزي ما نيز بسيار خوب بوده است كه 
با عقد قراردادهاي جديد در اين حوزه و استفاده از تمام 
ظرفيت هاي دانش بنيان اين روند رو به بهبود خواهد 
بود. وزير نفت خاطرنشان كرد: در پايان برنامه ششم 
قرار بود حداقل گاز شيريني كه در خطوط شبكه تزريق 
مي كنيم، يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون مترمكعب در روز 
باشد ولي متاسفانه به دليل عدم سرمايه گذاري در چند 
سال گذش��ته ظرفيت آن در حال حاضر بالغ بر ۸۴۰ 
ميليون مترمكعب است. با شروع دولت سيزدهم وزارت 
نفت برنامه افزايش توليد ظرفيت گاز را در دستور كار 
خود قرار داد. تكميل فازهاي پارس جنوبي و س��اير 
ميادين مش��ترك نفت و گاز نيز در دستور كار است و 
قراردادهايي در اين خصوص منعقد شده است. وي در 
بخش ديگري از صحبت هايش از انجام قرارداد سوآپ 
گازي كه بين تركمنستان و آذربايجان طي دو هفته 
آينده انجام خواهد ش��د خبر داد. اوجي با بيان اينكه 
امروز هيچگونه كاهش و افت تولي��د گاز در مصارف 
خانگي و ني��روگاه آن نداريم، گفت: از مردم خواهش 
مي كنيم كه در بحث صرفه جويي به دولت كمك كنند. 
هر متر مكعب گازي كه توليد مي شود و زحمات زيادي 

مي برد و هزينه بسياري بابت آن پرداخت مي شود.

به گزارش جماران، علي باقري كني مذاكره كننده 
ارشد جمهوري اس��المي ايران در آستانه برگزاري 
نشست كميسيون مش��ترك برجام اظهار داشت 
كه به نتيجه گفت وگوهايي كه درباره رفع تحريم ها 
در وين جريان دارد خوش��بين است. وي در پاسخ 
به اين سوال كه چقدر نسبت به نتيجه گفت وگوها 
خوشبين اس��ت، افزود كه اگر غير از اين بود، براي 

مذاكرات به وين سفر نمي كرد.
علي باق��ري كني مذاكره كننده ارش��د جمهوري 
اس��المي اي��ران در آس��تانه برگ��زاري نشس��ت 
كميس��يون مش��ترك برجام اظهار داشت كه به 
نتيجه گفت وگوهايي ك��ه درباره رفع تحريم ها در 

وين جريان دارد خوشبين است.
ساعتي پيش نيز شبكه اسكاي نيوز به نقل از وانگ 
كوان نماينده چين در مذاكرات وين گزارش داد كه 
موارد اختالف ميان طرف هاي ايراني و س��ه كشور 
اروپايي در حال كاهش يافتن است و امكان حصول 
توافق تا پي��ش از فوريه ۲۰۲۰ )ظرف كمتر از يك 

ماه( وجود دارد.
ميخايي��ل اوليانوف رييس هي��ات مذاكره كننده 
روسيه در روند مذاكرات وين، ضمن اشاره به مالقات 
امروز خود با نماينده اتحاديه اروپا در اين مذاكرات، 
گفت كه دور كنوني )هش��تم(، احتماال دور نهايي 

اين مذاكرات باشد.

ارايه برنامه هاي عملياتي رشد 
غيرتورمي توليد تا يك ماه آينده

محس��ن رضايي معاون اقتصادي رييس جمهور طي 
نامه ه��اي جداگانه ضمن ابالغ س��رفصل وظايف هر 
يك از دستگاه هاي دولتي در چارچوب نقشه راه رشد 
غيرتورمي از آنها خواس��ت تا ظرف يك ماه برنامه هاي 
عملياتي خ��ود را ارايه كنند. با توجه به تاريخ ارس��ال 
و زمان تعيين ش��ده در نامه ها، دس��تگاه هاي اجرايي 
كشور بايد برنامه مورد نظر خود را تا تاريخ ۲۲ دي ماه 
۱۴۰۰ تدوين كنند. سرفصل وظايف وزارت اقتصاد و 
دارايي در نقش��ه راه رشد غير تورمي به شرح زير است: 
رفع موانع ورود به كسب و كار با همكاري دستگاه هاي 
صادر كننده مجوز كسب و كار- افزايش منابع بودجه و 
تأمين مالي غيرتورمي كسري بودجه با همكاري سازمان 
برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي 
اي��ران و معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري- كاهش 
اصطكاك هاي توليد با هم��كاري وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت 
حقوقي رياست جمهوري و قوه قضاييه- تقويت تأمين 
مالي زنجي��ره اي با هم��كاري وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران سرفصل 
وظايف بانك مركزي در نقش��ه راه رشد غير تورمي به 
شرح زير است: - بهبود تراز ارزي و كاهش نوسانات ارزي 
با همكاري س��ازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
جهاد كش��اورزي، وزارت امور خارجه و ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز- تقويت سازوكارهاي نظارت 
بانكي- هدايت اعتبارات به سمت توليد با همكاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي- 
اصالح اساس��ي رابطه نفت با بانك مركزي با همكاري 
وزارت نفت- پيمان س��پاري ارزي با همكاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت- پيمان پولي دو و چندجانبه با 

همكاري وزارت امور خارجه.

خطر تشكيل بازار سياه انرژي
 بعد از مطرح شدن اين ايده در كميسيون انرژي مجلس، 
نمايندگان ابعاد مختلف طرح را بررسي كرده و سپس 
به دليل مش��كالت بنيادين اين طرح داشت و باعث 
بروز مشكالت عديده اقتصادي مي شد، از دستور كار 
نمايندگان و كميسيون خارج شد. در واقع نمايندگان 
نه نظر مثبتي در خصوص اين ايده داشتند و نه اينكه 
اساس��ا راي گيري يا نظرخواهي درباره ابعاد اجرايي و 
تقنيني اين طرح صورت گرف��ت. از يك طرف خطر 
بروز تورم گسترده در اثر اجراي اين طرح و از سوي ديگر 
احتمال تشكيل بازار سياه انرژي در كشور باعث شد تا 
نمايندگان موضوع را از دستور كار خارج كنند. با گذشت 
مدت ها از مطرح شدن موضوع، اين روزها نيز زمزمه هايي 
در خصوص اجراي ايده هايي مانند طرح وان در فضاي 
عمومي كشور شنيده مي شود و برخي از دولتمردان 
نيز با صراحت در اين زمينه به اظهارنظر پرداخته اند. 
از منظر كلي بايد توجه داشت كه موضوعاتي كه اخيرا 
در خصوص اين بحث مطرح مي ش��ود به هيچ عنوان 
با هماهنگي مجل��س و همراهي نماين��دگان نبوده 
است. در واقع برخي نمايندگان معتقدند يك چنين 
طرح هايي نه تنها كالف سردرگم پرداخت انرژي هاي 
يارانه اي در كشور را اصالح نمي كند، بلكه در بسياري 
از موارد خود به عاملي براي بروز مشكالت افزون تر بدل 
خواهند ش��د. برخي چهره هاي دولتي در ش��رايطي 
تالش مي كنند ابعاد گوناگون اجراي يك چنين طرحي 
را براي رسانه ها و افكار عمومي تشريح كنند كه معموال 
براي اجراي يك چنين طرح هايي موافقت مجلس و 
بهره مندي از نظر كارشناس��ي كميسيون تخصصي 
)در اينجا منظور كميس��يون انرژي مجلس اس��ت( 
مورد نياز اس��ت. واقع آن است كه تجربيات سال هاي 
گذشته از تصميم س��ازي هايي كه به نوعي به قيمت 
حامل هاي انرژي يا تغيير در نظامات يارانه اي مرتبط 
اس��ت، گوياي اين واقعيت روشن اس��ت كه اين نوع 
تصميمات بايد با اس��تفاده از رويكردهاي تخصصي و 
بهره مندي از مش��اوره هاي افراد صاحب نظر صورت 
بگيرد. هر گون��ه برنامه ريزي ب��دون توجه به تبعات 
بلندمدت موضوع بر روي شاخص هاي اقتصادي نه تنها 
باعث بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي جامعه 
نمي شود، بلكه در بسياري از مواقع خود باعث افزايش 
مشكالت مي شود. از س��وي ديگر قبل از اجراي يك 
چنين ايده هاي مهمي بايد براي مردم موضوع شفاف 
تشريح شود تا مردم اقناع شوند. در صورت عدم توجه 
به اقناع افكار عمومي ممكن است، مشكالتي از جنس 
مشكالت گذشته در ابعاد اجتماعي، امنيتي و عمومي 
براي كش��ور ايجاد شود. مش��كل اصلي ايران در حوزه 
انرژي، فرهنگ سازي و برنامه ريزي براي بهينه سازي 
مصرف انرزي در كشور است. اين اصالحات قبل از هر 
ساختاري بايد در نهادهاي اداري و دولتي در دستور كار 
قرار بگيرند. بدون ترديد يك چنين طرح هايي در وهله 
نخست باعث رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي و بروز تورم 
در كشور خواهد شد. به عبارت روشن تر، دولت از يك 
دست پولي در جيب خانواده هاي ايراني قرار مي دهد اما 
با افزايش تورم، چند برابر يارانه پرداختي را از جيب ملت 
برداشت مي كند. اين اتفاقي است كه دقيقا در نوبت قبلي 
پرداخت هاي يارانه اي اتفاق افتاد. امروز از هر ايراني كه 
سوال كنيد، اكثرا خواهند گفت، حاضرند تمام يارانه هاي 
دريافتي شان را پس دهند اما وضعيت تورم با سال هاي 
ابتدايي دهه ۹۰ و پيش از آن بازگردد. واقع آن است كه 
اقتصاد ايران به اندازه كافي از طرح هاي خلق الساعه و 
ناگهاني آسيب ديده است. براي يك بار هم كه شده بايد 
اجازه بدهيم، طرح هاي زيربنايي اقتصادي با پيوست هاي 
دقيق كارشناسي و تخصصي در مسير اجرايي شده قرار 
بگيرد. شخصا معتقدم كه ايده هايي مانند پرداخت بنزين 
يا ساير حامل هاي انرژي به ايرانيان، اثرات مثبت پايدار بر 
زندگي معيشتي شهروندان نخواهد داشت و باعث نزول 

شاخص هاي اقتصادي كالن خواهد شد.

آنارشيسم فوتبالي
هر ب��ار كه منتقدان از مدي��ران درباره چراي��ي بروز اين 
مش��كالت سوال مي كردند، اشاره مي ش��د كه ما به جام 
جهاني صعود كرده ايم، بنابراين عملكرد درستي داشته ايم. 
اين در حالي اس��ت كه ۳۱ تيم ديگ��ر نيز در جام جهاني 
حضور داش��تند كه يك چنين فجايع مديريتي در آنها 

شكل نگرفته بود.
  در واقع معتقديد كه حتي موفقيت هاي ورزشي 
در كش�ور نيز برآمده از برنامه ريزي هاي اصولي و 

ساختاري نبوده است؟
بس��ياري از كش��ورها به جام جهاني صعود نمي كنند، 
اما زيرس��اخت هاي درست ورزش��ي دارند. ممكن است 
كش��وري نيز به ج��ام جهاني صعود كند ام��ا مبتني بر 
برنامه ريزي ه��ا و رويكردهاي اصول��ي اين موفقيت ها را 
كسب نكند. ساير كشورها تالش مي كنند، زيرساخت هاي 
خود را توسعه بدهند، قوانين مدون ورزشي داشته باشند، 
سرمايه گذاري هاي پايدار در حوزه ورزش داشته باشند 
و در كل الگوي توس��عه ورزش��ي كاملي طراحي كنند. 
گمان نمي كنم هيچ كشوري به اندازه ايران در فيفا يا يوفا 
پرونده هاي حقوقي داشته باشد. اين امر بيانگر اين واقعيت 
است كه در فوتبال ايران برنامه ريزي و الگوي توسعه وجود 
ندارد. امروز باش��گاه هاي تراكتور و ذوب آهن با مش��كل 
بسته شدن پنجره نقل و انتقال خود مواجه هستند. مدتي 
قبل پرسپوليس با اين مش��كل مواجه بوده است. مدتي 
بعد هم ممكن است استقالل و ساير تيم ها با يك چنين 
مشكالتي روبه رو بشوند. اين گزاره ها نشان دهنده آن است 
كه در ورزش ايران )از جمله فوتبال( برنامه ريزي و مديريت 

اصولي وجود ندارد.
  بسياري از مشكالت حوزه فوتبال كشور، برآمده 
از مشكالت ساختاري كالن كشور است كه ردپاي 
آن در اقتصاد نيز نمايان اس�ت. مناسبات رانتي و 
آلوده، سوداگري، انحصار، فس�اد و روابط خارج از 
متن و... واقعيت هايي است كه آسيب هاي فراواني 

در سطوح كالن كشور ايجاد كرده است. 
دقيقا؛ دالالن، دامنه وسيعي از بازيكنان بي كيفيت را وارد 
فوتبال كشور مي كنند. اكثر اين ورزشكاران از كانال هاي 
آلوده وارد فوتبال باشگاهي ايران مي شوند. در واقع دالالن 
براي منتفع شدن اين افراد را وارد فوتبال ايران مي كنند. 
بازيكني كه فصل قبل از حضور در ايران، ۴ هزار دالر در هر 
ماه حقوق داش��ت، براي دو ماه حضور در يكي از تيم هاي 
ايراني، قرارداد يك ميليون دالري مي بندد. پول اين فرد 
پرداخت نمي شود و اين بازيكن اقدام به شكايت در فيفا 
مي كند و سود هنگفتي را به جيب مي زند. بخشي از اين 
ارقام به دالالن مي رسد كه زمينه يك چنين قراردادي را 
فراهم كرده اند و ريشه بسياري از اين قراردادها، مبتني بر 

مناسبات آلوده و سوداگرانه است. بنابراين مديريت يكي از 
اركان اصلي توسعه در ورزش است كه ما از آن كم بهره ايم. 
)اگر نگوييم بي بهره( همان  طور كه در بخش هاي اقتصادي 
نيز حضور يك مدير كاربلد همواره راهگشا بوده است در 
ورزش نيز يك مدير كاربلد مي تواند بستر الزم براي رشد 
را فراهم كند. بررسي مسير توسعه در كشورهايي چون 
تركيه، س��نگاپور و... نشان مي دهد كه يك مدير كاربلد، 
زيربناي رشد در بسياري از جوامع را در حوزه هاي گوناگون 

شكل داده است. 
  تبعات اين سوءمديريت هاي ورزشي چيست؟

اين مديران كارنابلد تصميماتي را اتخاذ مي كنند كه فوتبال 
و ورزش كشور را وارد گرداب هاي هولناك مي كند. به دليل 
اينكه اين تصميمات مبتني بر علم، تجربه و آگاهي نيست و 
اين مديران بر اساس روابط خاص با برخي افراد و جريانات 
بر بلنداي ورزش مي نشينند. به اين دليل است كه مدام از 
ايران شكايت مي شود و فوتبال ايران هر روز بيشتر اعتبار 

خود را در عرصه جهاني از دست مي دهد.
  آيا همه مش�كالت فوتبال را بايد در فدراسيون 
فوتبال جس�ت وجو ك�رد . يا اينكه اين مش�كل 
ريش�ه هاي عميق تري در مديريت كالن كش�ور 

نيز دارد؟
بخشي از مشكالت در درون فدراسيون و بخشي هم خارج 
از فدراسيون است. بسياري از موارد نيازمند تصميم گيري 
در سطوح كالن است. وقتي فيفا )و ساير ارگان هاي جهاني 
ورزش( مدام به فدراسيون ايران فشار مي آورند كه بانوان 
ايراني بايد در ورزشگاه ها آزادانه حضور داشته باشند و بنا 
به هر دليلي مديريت ارشد كشور اجازه يك چنين امري را 

نمي دهد، طبيعي است فيفا ميزباني به ايران نمي دهد و ايران 
را از عرصه تصميم سازي هاي ورزش فوتبال كنار مي زند. 
اين روند در صورت استمرار باعث افول و محروميت فوتبال 
كشور مي شود. نه فقط فوتبال، كشتي ايران هم به عنوان 
يكي از قطب هاي اين رشته، نمي تواند ميزباني مسابقات 
جهاني را به دس��ت بياورد. نمونه ديگر از اين موارد كالن، 
حق پخش تلويزيوني است كه صدا و سيما به راحتي از زير 
بار پرداخت آن شانه خالي مي كند. طبيعي است زماني كه 
حق پخش تلويزيوني به باشگاه هاي ايراني داده نشود، آنها 
در رتق و فتق امور جاري و توسعه اي خود مشكل خواهند 
داش��ت. اين در حالي است كه ۹۰ درصد منابع در فوتبال 
باش��گاهي جهاني از طريق حق پخش تلويزيوني تامين 
مي شود. اين مواردي است كه مديريت كالن كشور در سطح 

دولت و مجلس بايد در خصوص آنها تصميم گيري كند.
  تبعات اقتصادي اين افول از نظر ش�ما چيست؟ 
وقتي پرسپوليس و استقالل از ليگ قهرمانان حذف 

مي شوند آيا تبعات اقتصادي هم دارد؟
همين امروز گفته مي شود حذف اين دو تيم به طور مستقيم 
حدود ۷۰ تا ۱۰۰ ميليارد براي هر دو تيم خسارت در بردارد. 
تيم هاي ايراني در حض��ور در ليگ قهرمانان، پاداش هاي 
دالري دريافت مي كنند. اسپانسرهاي اين تيم ها نيز بعد از 
حذف از آسيا پول كمتري را به اين باشگاه ها مي پردازند. شما 
در كنار اين موارد، موضوعاتي چون كاهش تبليغات اين دو 
تيم، كاهش درآمدهاي تبليغاتي صدا و سيما، كاهش تيراژ 
روزنامه هاي ورزشي، سايت ها، رسانه ها و... اضافه كنيد تا 
متوجه شويد در اثر اين حذف چه ميزان خسارت اقتصادي 
نصيب فوتبال كش��ور مي ش��ود. در واقع وضعيت خراب 

فوتبال ايران در اثر يك چنين حوادثي در حالت احتضار 
قرر مي گيرد. مهم تر از همه اين عوامل، خدش��ه دار شدن 
اعتبار فوتبال كشور است كه با هيچ عدد و رقمي نمي توان، 
خسارت هاي برآمده از آن را جبران كرد. متاسفانه اين موارد 
از سوي كارشناس��ان سال هاست كه مطرح مي شود ولي 

مديريت كالن كشور توجهي به آنها نمي كند.
  متاسفانه دامنه و حجم اين مشكالت در عرصه 
داخلي و حارجي بس�يار زياد ش�ده است. به نظر 
مي رسد، مديريت ورزشي كشور دچار نوع خاصي 
از س�وءمديريت ش�ده كه برون رفت از آن به اين 

سادگي ها ممكن نيست؟
ش��ما ببينيد در همين مدت زمان اخير چ��ه انبوهي از 
مشكالت در فوتبال ايران اتفاق افتاده است. طي هفته هاي 
اخير در يك حركت عجيب اعالم شد، گل گهر سيرجان 
۷امتياز از دست داده و س��ه باشگاه كشور به امتيازهاي 
عجيبي دست پيدا كرده اند. من مدافع گل گهر نيستم و در 
زمينه قوانين حقوقي تخصصي ندارم، اما از منظر ورزشي 
مي دانم كه اين تصميم فوتبالي نيست. ITC اين بازيكن 
صادر شده است، مانند راننده اي كه به او گواهينامه داده 
شده، اما نهايتا راننده متخلف معرفي مي شود. فدراسيون 
كارت بازيكن را صادر كرده، اما باشگاه گل گهر را جريمه 
مي كند. از منظر فني اين تصميم درست نيست. موضوعات 
ديگري نيز مانند بس��ته ش��دن پنجره باشگاه ها، حذف 
تيم هاي ايراني از ليگ قهرمانان آسيا، تالش پرسپوليس 
براي بستن قرارداد با دو بازيكن تاجيكستاني به مدت دو ماه، 
حرف و حديث هاي تمام نشدني در فدرسيون فوتبال و... 
باعث شده تا يك هرج و مرج و يك نوع آنارشي در فوتبال 
كشور نهادينه شود. اگر قانوني وجود دارد، اين قانون بايد 
براي همه به يك شكل اجرا شود. بنابراين بحث اصلي در 
فوتبال ايران، مشكل مديريتي است. چه مديريت فوتبال و 

چه مديريت ورزش و چه مديريت كالن كشور.
  شما وقتي اين مش�كالت را مي بينيد، چه حس 
و حالي پيدا مي كنيد؟ به عنوان يك تحليلگر آيا 
نمونه اي از اين مشكالت را در ساير نقاط جهان را 

ديده ايد؟
واقع آن اس��ت كه من مايل به گفت وگوهاي رس��انه اي 
نيستم؛ سال هاست اين مشكالت را تشريح مي كنيم، اما 
توجهي به آن نمي ش��ود. به هر حال مديران كالن كشور 
بايد تكليف برخي موارد را روشن كنند. فوتبال و ورزش 
در شرايط فعلي تنها دلخوشي جوانان ايراني است. يا بايد 
كركره ورزش كش��ور را پايين بياورند يا اينكه قواعد آن 
را بپذيرند و زمينه هاي توس��عه در ورزش را فراهم كنند. 
بدون پذيرش اين قواعد ما پي��ش نخواهيم رفت؛ ما فرو 

خواهيم رفت.

ادامه از صفحه اول

گروه بانك و بيمه |
بانك مركزي در گزارشي تحت عنوان »تحليل تحوالت 
اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي« دليل تورم آبان ماه 

را رشد نرخ اجاره بهاي مسكن اعالم كرد.

    رشد 42 درصدي نقدينگي 
حجم نقدينگ��ي در پايان آبان ماه س��ال ۱۴۰۰ )معادل 
۴۳۱۵۹.۵ هزار ميليارد ريال( نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ 
معادل ۲۴.۲ درصد رشد يافته است. الزم به توضيح است 
كه ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدينگي در هشت ماهه ابتداي 
سال جاري مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفتركل 
دارايي ها و بدهي هاي بانك مهر اقتصاد به اطالعات خالصه 
دفتركل دارايي ها و بدهي هاي بانك سپه )به واسطه ادغام 
بانك هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه( است و 
فاقد آثار پولي است. بر همين اساس نرخ رشد نقدينگي در 
دوازده ماهه منتهي به آبان ماه ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسيد 
كه ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزايش پوشش آماري 
مذكور است. به عبارت ديگر در صورت عدم لحاظ پوشش 
آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت 
 به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماهه 
منتهي به آبان م��اه ۱۴۰۰ مع��ادل ۳۹.۳ درصد مي بود. 
البته ذكر اين نكته ضروري است، پس از تجميع اطالعات 
خالصه دفتر كل بانك مهر اقتصاد با اطالعات بانك سپه و 
تسري آن به سال هاي قبل، ارقام مربوط به رشد نقدينگي 

تعديل خواهد شد.

    رشد 3۵ درصدي پايه پولي در يك سال
رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به آبان ماه ۱۴۰۰، 
معادل ۳۵.۸ درصد بوده اس��ت. ذكر اين نكته ضروري 
اس��ت كه پايه پولي در پايان آبان ماه ۱۴۰۰ نس��بت به 
پايان سال ۱۳۹۹، رش��دي معادل ۱۷.۸ درصد داشته 
كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال 
قب��ل )۱۲.۸ درصد( به ميزان ۵.۰ واحد درصد افزايش 
يافته اس��ت.مديريت انتظارات تورمي به عنوان يكي از 
اركان مه��م در زمينه هدايت نرخ تورم به س��مت تورم 
هدف، مس��تلزم اراي��ه اطالعات درس��ت و به هنگام از 
مجموعه تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي 
به آحاد جامعه و فعالين اقتصادي است. اين امر موجب 
خواهد شد تا عالوه بر ش��كل گيري درست انتظارات، 
بانك مركزي در ش��رايط بهتري اه��داف حفظ ارزش 
پول ملي )كنترل تورم( و مس��اعدت به رشد اقتصادي 

را پيگيري كند.
علي رغ��م اينكه در آبان ماه ۱۴۰۰ روند تورم متوس��ط 
دوازده ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته كاهشي 
بوده، ليكن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتًا بااليي 
قرار داشته اس��ت. عامل اصلي تورم اين ماه )با توجه به 
سهم گروه ها در شاخص قيمت مصرف كننده(، همچون 

روند چند ماه اخير به افزايش نس��بتًا باالي قلم »ارزش 
اجاري مسكن« ارتباط مي يابد. بررسي تورم ماهانه اقالم 
كااليي به تفكيك دوام نشان مي دهد كه كاالهاي بادوام 
كه نوسانات قيمت آنها همبستگي بااليي با نوسانات بازار 
ارز دارد، در اين ماه تورم ماهانه منفي قابل توجهي را ثبت 
كردند و عمده تورم ماهانه اقالم كااليي از محل افزايش 
قيمت كاالهاي بي دوام همچون اقالم دارويي و كاالهاي 
كم دوام همچون پوشاك شكل گرفت. در آبان ماه گروه 
»خوراكي ها و آشاميدني ها« كه طي ماه هاي اخير سهم 
قابل توجه��ي از تورم ماهانه را تش��كيل مي داد با تورم 

ماهانه منفي همراه بود.

    تجارت خارجي
در حوزه تجارت خارجي با توجه به اخبار منتش��ره در 
پايگاه اطالع رساني گمرك ج.ا.ايران، طي هشت ماهه 
س��ال جاري ارزش صادرات گمرك��ي در حدود ۳۱.۱ 
ميليارد دالر بوده كه نشانگر افزايش حدود ۴۲ درصدي 
آن در مقايسه با دوره مش��ابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن 
آنك��ه ارزش واردات گمرك��ي در دوره مزبور در حدود 
۳۲.۰ ميليارد دالر گزارش ش��ده اس��ت ك��ه حاكي از 
افزايش ۳۸ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 
است. تحوالت بازرگاني گمركي در ماه هاي سپري شده 
از سال ۱۴۰۰ مويد توازن نسبي ميان جريان صادرات و 
واردات كااليي بوده است. همچنين الزم به توضيح است 
كه متأثر از روند مناس��ب صادرات گمركي در ماه هاي 
اخير، ميزان عرضه ارز صادركنندگان در سامانه نيما در 
هشت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با افزايش قابل توجهي همراه بوده است؛ ضمن اينكه در 
آبان ماه عرضه ارز در سامانه مذكور نسبت به ماه قبل از 
آن با افزايش روبرو بود. در ساير بازارهاي دارايي از جمله 
مسكن، بررسي ها حكايت از آن دارد كه شاخص قيمت 

مسكن معامله شده با افزايش مواجه شده است. بر اساس 
اطالعات اخذ ش��ده از س��امانه ثبت معامالت امالك و 
مستغالت كشور، متوس��ط قيمت خريد و فروش يك 
متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر 
تهران طي اين ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزايش 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزايش را 
تجربه نمود. در بازار سهام نيز شاخص كل بورس اوراق 
بهادار در روز پاياني آبان ماه، ۳.۴ درصد نس��بت به روز 
پاياني م��اه قبل كاهش يافت. ذكر اي��ن نكته ضروري 
است كه سياس��ت گذار پولي با رصد مستمر تحوالت 
قيمت دارايي ها و توجه به داللت هاي آن بر تغيير سطح 
انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را 

در دستور كار قرار خواهد داد.

    معامالت بين بانكي
روند كاهنده متوسط ارزش روزانه معامالت در بازار بين 
بانكي نسبت به ماه هاي گذشته به همراه تشديد روند 
صعودي نرخ س��ود در اين بازار طي آبان ماه سال جاري 
حاكي از كاهش سطح ذخاير مازاد بانك ها در بازار بين 
بانكي )به واسطه انتش��ار اوراق بدهي دولت( است كه 
اين موضوع در افزايش س��هم بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي در پايه پولي نيز قابل مش��اهده اس��ت. در اين 
خصوص الزم به توجه است كه طبق سازو كار طبيعي 
اقتصاد، انتشار اوراق بدهي توسط دولت، در مرحله اول، 
به كاهش منابع قابل ق��رض  در بازار بين بانكي و حتي 
افزايش اضافه برداش��ت بانك ها از منابع بانك مركزي 
منجر مي شود. ليكن در مراحل بعدي در صورت اقدام 
بانك ها به تعديل منابع و مصارف خود از طريق تعديل 
رشد تس��هيالت دهي، از ميزان حجم بدهي بانك ها به 
بانك  مركزي كاسته خواهد ش��د. در عين حال انتظار 
مي رود با هزينه كرد منابع جمع آوري شده از اين محل 

توس��ط دولت، مجدداً اين منابع به شبكه بانكي تزريق 
ش��ود و اضافه برداش��ت بانك ها از منابع بانك مركزي 
كاهش يابد.به تبع تداوم رويكرد دولت بر عرضه بازاري 
انواع اوراق مالي اسالمي دولتي از مسير تعديل نرخ هاي 
بازدهي اين اوراق، روند افزايشي نرخ بازده اسناد خزانه 
اسالمي در آبان ماه ۱۴۰۰ نيز ادامه يافت؛ به نحوي كه 
در اين ماه نرخ بازده اسناد مذكور با س�ررسيدهاي يك، 
دو و سه س��اله، به ترتيب با ۱.۲۶، ۰.۶۷ و ۰.۱۴ واح�د 
درص�د افزايش نسبت به ماه قبل به ترتيب به ۲۳.۴۰، 
۲۳.۸۹ و ۲۳.۹۸ درصد رسيد. بر خالف ماه گذشته، در 
آبان ماه نرخ هاي بازده همگرا شده اند و از شيب صعودي 
منحني بازده كاسته شده است كه مي تواند بيانگر تعديل 
نسبي انتظارات تورمي در شرايط كنوني )تحت تأثير از 
سرگيري مذاكرات رفع تحريم ها و احياي برجام( باشد.

    عمليات بازار باز
 در آبان ماه ۱۴۰۰ با هدف مديريت نقدينگي بازار بين 
بانكي ريالي، بانك مركزي در تعامل با بانك ها اقدامات 

اعتباري زير را انجام داد: 
 انجام عمليات بازار باز با موضع انبس��اطي مجموعًا به 
ارزش ۱۲۸۴.۳ هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد 
با سررس��يدهاي ۷ روزه )مانده توافق بازخريد از محل 
عمليات بازار باز در پايان آبان م��اه معادل ۳۴۴.۴ هزار 

ميليارد ريال بوده است(.
 استفاده بانك ها از اعتبارگيري قاعده مند در نرخ سقف 
براي رفع نيازهاي نقدينگي جمعاً با ۲۹۱.۷ هزار ميليارد 
ري��ال )مانده اعتبارگيري قاعده من��د در پايان آبان ماه 

معادل صفر بوده است(.
 بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي، كارگزاري 
اين بانك تا پايان آبان ماه سال جاري، نوزده مرحله حراج 
اوراق مالي اس��المي دولتي برگزار كرد كه در مجموع، 
۵۰۷.۷ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اس��المي دولتي 
توسط بانك ها و ساير سرمايه گذاران خريداري شد. )در 
آبان ماه سال جاري، طي برگزاري يك مرحله حراج اوراق 
مالي اسالمي دولتي ۹.۲ هزار ميليارد ريال اوراق مالي 
اسالمي دولتي توسط بانك ها )۱۲.۲ درصد( و ۶۶.۱ هزار 
ميليارد ريال توسط ساير سرمايه گذاران )۸۷.۸ درصد( 
جمعًا به ميزان ۷۵.۳ هزار ميليارد ريال، خريداري شد(.

 در ۸ ماه نخس��ت سال جاري از محل سهميه ارزي سال 
۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۹ ميليارد دالر ارز با نرخ ترجيحي به 
صورت نقدي و اعتباري به واردات كاالهاي اساسي، دارو، 
تجهيزات پزشكي و نيز واكسن كرونا اختصاص يافته است 
كه مش��خصًا حدود ۱.۴ ميليارد دالر آن بابت تأمين ارز 
واردات واكسن كرونا بوده است. الزم به توضيح است قيمت 
جهاني برخي از اقالم واردات��ي با نرخ ارز ترجيحي نظير 
گندم، جو و روغن آفتابگردان طي دو سال گذشته به ترتيب 
به ميزان ۱۰۱.۵، ۹۸.۴ و ۹۱.۳ درصد افزايش يافته است.
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دليل تورم آبان ماه افزايش نرخ اجاره بهاي مسكن بود
بنزين گران نمي شود

آغاز هشتمين دور مذاكرات وين



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
براس��اس گزارش رييس كل بانك مرك��زي همزمان با 
افزايش درآمدهاي نفتي و غيرنفتي كشور در ماه هاي اخير 
ميزان عرضه ارز به بازار در مقايسه با سال ۹۹ رشد مناسبي 

داشته است.
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت يكشنبه شب به رياست 
رييسي تشكيل جلسه داد و بر اساس گزارش رييس كل 
بانك مركزي در ۹ ماه گذش��ته چهل ميليارد دالر به بازار 
عرضه شده است در حالي كه در طول سال ۱۳۹۹ اين رقم 
در مجموع سي و شش ميليارد و پانصد ميليون دالر بوده 
است. همچنين مركز آمار ايران در مورد نرخ تورم آبان ماه 
گزارش داد و اعالم كرد، رشد نرخ تورم ماهيانه در ماه هاي 
اخير با ادامه س��ير نزولي يك و هفت دهم درصد كاهش 
يافته است.  رييس جمهور با اشاره به اين گزارش بار ديگر 
بر لزوم اختصاص به هنگام ارز مورد نياز براي تامين دارو و 
پيش بيني هاي الزم در اين زمينه تاكيد كرد. در ادامه جلسه 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از وضعيت دارو و 

قيمت آن گزارشي بيان كرد.

  افزايش قيمت طال و سكه
روز دوش��نبه 6 دي ۱400، قيم��ت اونس جهاني طال به 
۱807 دالر رسيد . قيمت دالر نيز در آخرين اعالم بازار آزاد 
به 2۹۹20 تومان رسيده بود. در نتيجه قيمت سكه طرح 
جديد نيز به كانال ۱۳ ميليون رسيده و ۱۳ ميليون و 85 هزار 
تومان معامله شد. برخي فعاالن بازار دليل افزايش قيمت 
طال و سكه را رشد نرخ اونس جهاني طال و افزايش خريد به 
خاطر سال نو ميالدي، و مراسم هاي سال نو معرفي كرده اند. 

  قيمت دالر و يورو در صرافي ها ثابت ماند 
نرخ دالر )دوشنبه، شش��م دي ماه( در صرافي هاي بانكي 
بدون تغيير نسبت به روز گذشته، 27 هزار و 40۱ تومان 
معامله شد. قيمت فروش يورو بدون تغيير قيمت نسبت به 

روز كاري گذشته برابر با ۳0 هزار و 474 تومان بود. 

قيمت خريد هر دالر 26 هزار و ۹۱4 تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز 2۹ هزار و 87۱ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 27 هزار و ۳۹ تومان و نرخ 
فروش آن 27 هزار و ۱5۹ تومان بود.اين در حالي است كه 
ن��رخ خريد يورو در اين بازار ۳0 ه��زار و 505 تومان و نرخ 
فروش آن نيز ۳0 هزار و 782 تومان اعالم شد. همچنين 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 27 هزار 
و 725 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 24 هزار و 462 
تومان معامله ش��د. قيمت دالر از خردادماه وارد كانال 26 
هزار تومان شد و پس از آن در محدوده قيمت 26 تا 27 هزار 
تومان نوسان داشت و افت و خيز در اين نرخ ادامه داشت و 
حاال بيش از دو هفته است كه در بهاي 27 هزار تومان ثابت 
است و تقريبا با نرخ 27 هزار و 400 تومان فروخته مي شود.

  سكه ۱۳ ميليون و ۳۰ هزار تومان شد 
ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش 
50 هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ ميليون و 
۳0 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
قيمت ۱2 ميليون و 800 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 800 هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و 820 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و ۳00 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و 2۹0 هزار 
تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 5۹2 
هزار تومان شد. همچنين قيمت اُنس جهاني طال با سه دالر 
كاهش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ يك هزار و 806 

دالر و چهار سنت معامله شد.
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و انس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
بيش از يك هفته است كه در ميانه كانال 27 هزار تومان 
ثابت مانده است. اين عامل موجب شده قيمت انواع سكه و 
طال در روزهاي گذشته كاهشي باشد و در برخي روزها نيز 

رشد اندكي داشته است. 

گروه بانك و بيمه |رش��د ۳0 درصدي تعداد و مبلغ 
چك هاي مبادل��ه اي و وصولي در آبان ماه بيانگر بهبود 
وضعيت كس��ب و كار در كشور اس��ت. چك به عنوان 
يك شاخص اعتبار در بازار است و آمار و ارقام چك هاي 
وصول شده مي تواند منعكس كننده وضعيت كسب وكار 
در كشور باش��د. براين اساس بررس��ي آمارهاي بانك 
مركزي نش��ان مي دهد كه در آبان ماه ميزان چك هاي 
مبادله اي و وصول شده نسبت به ماه گذشته ۳0 درصد 
رشد داشته است. اين رشد گوياي اين است كه گام هاي 
اوليه دولت س��يزدهم كه براي بهبود وضعيت كسب و 
كارها برداشته ش��ده نتيجه بخش بوده است. براساس 
آخرين آمارها، در دومين ماه پاييز ۱400 در كل نزديك 
به هف��ت ميليون ۱00 فق��ره چك در كش��ور مبادله 
شده است كه در مقايس��ه با ماه گذشته ۳0.2 درصد از 
نظر تعداد رشد داشته اس��ت. عالوه بر رشد چك هاي 
مبادل��ه اي از نظر تعداد، رقم چك ه��اي مبادله اي نيز 
نسبت به ماه قبل 24.۹ درصد رشد داشت. در اين دوره 
2 هزار و 505 هزار ميليارد ريال چك مبادله شده است. 
از كل چك هاي مبادله اي در كشور ۹۱.۱ درصد وصول 
شده است كه در مقايسه با آبان ماه ۳0 درصد رشد داشته 
است. اين ميزان چك هاي وصولي حكايت از بهبود توان 
مالي كس��ب و كارها در كشور دارد. در آبان ماه ۱400 و 
در سراسر كشور، 7.۱ ميليون فقره چك به ارزش 250.5 
هزار ميليارد تومان مبادله  شده كه از اين ميان، 6۳0 هزار 
فقره چك به ارزش ۳0.5 هزار ميليارد تومان برگش��ت 
خورده است. در آبان امسال، 7.۱ ميليون فقره چك به 
ارزش 250.5 هزار ميليارد تومان مبادله شده؛ در حالي 
كه در ماه قبل، 5.4 ميليون فقره چك به ارزش 200.5 
هزار ميليارد تومان مبادله ش��ده بود. از اين رو، ميزان 
استفاده از چك در معامالت بر حسب تعداد و ارزش به 
ترتيب با رش��د ۳۱.5 و 25 درصدي همراه شده است. 
مطابق آماري كه بانك مركزي هر م��اه ارايه مي  دهد، 
در آبان ماه ۱400 و در سراسر كشور، 7.۱ ميليون فقره 

چك به ارزش 250.5 هزار ميليارد تومان مبادله  شده 
كه از اين ميان، 6۳0 هزار فقره چك به ارزش ۳0.5 هزار 
ميليارد تومان برگش��ت خورده است. بنابراين نسبت 
تعداد و ارزش چك هاي برگشتي به مبادله  شده در اين 
ماه به ترتيب برابر با 8.8 درصد و ۱2.۱ درصد است. اين 
در حالي اس��ت كه ماه قبل و در مجموع، 5.4 ميليون 
فقره چك به ارزش 200.5 هزار ميليارد تومان مبادله 
شده و 476 هزار فقره چك به ارزش 26.2 هزار ميليارد 
تومان برگشت خورده بود. بر اين اساس، نسبت تعداد و 
ارزش چك  هاي برگشتي به مبادله  شده در مهرماه سال 
۱400 به ترتيب برابر با 8.8 درصد و ۱۳.۱ درصد بوده 
است. با مقايس��ه آمار مربوط به آبان ماه و مهرماه سال 
۱400، مشاهده مي  شود كه نس��بت تعداد چك  هاي 
برگش��تي به مبادله ش��ده بدون تغيير و نسبت ارزش 
چك  هاي برگشتي به مبادله شده با كاهش 7.6 درصدي 
مواجه شده است. از طرف ديگر با مقايسه آمار اين دو ماه 
مشاهده مي  شود كه معامالت با چك در آبان ماه نسبت 
به مهرماه رش��د كرده اس��ت؛ چرا كه تعداد چك هاي 
مبادله ش��ده از 5.4 ميليون فقره ب��ه 7.۱ ميليون فقره 
افزايش يافته و ارزش چك هاي مبادله شده نيز از 200.5 
هزار ميليارد تومان به 250.5 هزار ميليارد تومان افزايش 
پيدا كرده اس��ت؛ در واقع استفاده از چك در معامالت 
در آبان ماه نسبت به مهرماه با رشد چشمگيري همراه 
بوده است.  در آبان ماه ۱400 در كل كشور معادل 6۳0 
هزار فقره چك به ارزشي حدود ۳05 هزار ميليارد ريال 
برگشت داده شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتيب ۳2.5 درصد و ۱6.۳ درصد افزايش نشان 
مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله ش��ده در 
ماه مذكور به ترتيب 8.۹ درصد و ۱2.2 درصد برگشت 
داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چك هاي برگشت 
داده شده در مهرماه ۱400 به ترتيب معادل 8.8 درصد 
و ۱۳.۱ درصد و در آبان ماه س��ال ۱۳۹۹ به ترتيب برابر 

8.5 درصد و ۱۱.6 درصد بوده است.

خبر
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عدم انطباق افزايش هزينه توليد 
در بودجه ۱۴۰۱ با  وضع فعلي

آقاي رييس��ي در كمپين انتخاباتي گفت ما ماليات بر 
روي بخش توليد را كاهش مي دهيم اما ماليات بر روي 
فعاليت هاي غيرمولد را افزايش مي دهيم. در حالي كه 
اين اتفاق نه تنها با اليحه بودجه ۱40۱ محقق نمي شود 
بلكه فشار را بر روي بخش توليد شديدا افزايش مي دهد. 
بنابراين دولت راه اش��تباهي رفته و متاس��فانه آقاي 
ميركاظمي به عنوان معاون رييس جمهوري و رييس 
سازمان برنامه و بودجه هم در نشست خبري در مورد 
منابع درآمدي دولت آب پاكي را بر روي دس��ت همه 
ريختند و اصالح قيمت بنزين را رد كردند كه اين همان 
ادامه سياست هاي پوپوليستي دولت هاي احمدي نژاد 
است. ميزان مصرف سوخت اتومبيل هايي كه در ايران 
توليد مي ش��ود يا به عبارتي مونتاژ مي ش��ود، دو برابر 
اتومبيل هاي مشابه در ساير كشورها است. همچنين 
ميزان مصرف بنزين در ايران در مقاطعي حتي از ۱00 
ميليون ليتر در روز هم فراتر رفته است به طوري كه وزارت 
نفت اعالم كرده بود، ممكن اس��ت ايران به وارد كننده 
بنزين تبديل شود. طبق آمار شركت ملي پخش و توليد 
فرآورده هاي پتروشيمي اعالم كرده 70 درصد مصرف 
بنزين كش��ور از طريق بنزين آزاد ص��ورت مي گيرد و 
بنزين آزاد هم به قيمتي است كه نه تنها تامين كننده 
هزينه توليد نيس��ت بلكه حتي هزينه حملش را هم 
تامين نمي كند. بايد قيمت بنزين آزاد به رقمي افزايش 
پيدا كند كه نه تنها بار مالي براي دولت ايجاد نكند بلكه 
درآمدي هم براي دولت ايجاد كند. قيمت بنزين آزاد كه 
بيشتر توسط قشر مرفه مورد استفاده قرار مي گيرد به 
۱5 هزار تومان برسد و با فرض بر اينكه تنها نيمي از بنزين 
مصرفي كش��ور به صورت آزاد باشد دولت به درآمدي 
برابر با 2/۳ تريليون ريال دست پيدا مي كند كه به دنبال 
آن كسر بودجه كه منشأ اصلي نرخ تورم باالست شديدا 
كاهش خواهد يافت و تورم هم به دنبال چنين امري عمال 
پايين خواهد آمد و فشار بر بخش توليد از طريق چند برابر 
كردن قيمت گاز طبيعي و برق براي صنايع استراتژيك 
را كاهش خواهد داد كه به دنبال آن طبعا توليد افزايش 
خواهد يافت، نرخ بيكاري پايين خواهد آمد و كوچك 
شدن سفره مردم عمال متوقف خواهد شد. اين تصميم 
بدون اينكه بازتاب هاي تورمي داش��ته باشد، مي تواند 
دولت را از فشار بر واحدهاي توليدي يا افزايش ماليات 
بر شركت هاي توليدي بي نياز كند. در كمپين انتخاباتي، 
آقاي رييس��ي اعالم كرد مي خواهيم ماليات بر بخش 
توليد آن هم براي شركت ها پذيرفته شده در بورس را از 
22/5 درصد فعلي به كمتر از ۱5 درصد كاهش دهيم. 
اين تصميم طبيعتا باعث خواهد شد بورس كه در حال 
حاضر شديدا قرمز است و قيمت سهام شديدا كاهش پيدا 
كرده، رونق مجدد گرفته و سرمايه گذاري ها را افزايش 
دهد. به نظر مي رسد كه سياست دولت اين نيست كه 
در سال آينده تغييري در قيمت حامل هاي انرژي بدهد. 
در حالي كه گفته مي شد افزايش قيمت بنزين موجب 
تورم مي شود اما واقعيت ها نشان داد كه بدون افزايش 
قيمت انرژي، نرخ تورم در كشور حتي از 50 درصد هم 
باالتر رفت. بنابراين افزايش قيمت حامل هاي انرژي به 
معناي افزايش نرخ تورم نيست. راه هاي ديگري هست 
كه اگر دولت بخواهد به اقتصاددان ها و مسووالن مربوطه 
و گفته هاي آنها توجه كند، مي شود درآمدهاي دولت 
را افزايش داد. ش��ايد مهم ترين آنها تبديل دارايي هاي 
غيرمولد و زيان ده دولت به بخش خصوصي است ولي 
در اين حوزه هم دولت آب سردي روي سر اقتصاد كشور 
ريخت به طوري كه رييس سازمان خصوصي سازي اعالم 
كرد كه هدف اصلي ما اين است كه واحدهاي متعلق به 
دولت و بانك ها را به قيمت واقعي و روز بفروشيم در حالي 
كه مبناي واگذاري شركت هاي زيان ده دولتي در هيچ 
كجاي دنيا اينگونه نيست. مثال در آلمان پس از فروپاشي 
آلمان شرقي دولت واحدهاي توليدي را حتي به قيمت 
سمبليك يك مارك به فروش مي رساند و البته تعهد 
مي گرفت كه خريدار سرمايه گذاري كرده و اشتغال ايجاد 
كند. بنابراين دولت راهي را در پيش گرفته كه مي تواند در 
نهايت به زيان شديد كشور تمام شود. بودجه سال آينده 
بودجه بسيار خطرناكي است كه اميدوارم مجلس در 
مورد آن واكنش هاي الزم را نشان دهد. در مورد تبعات 
افزايش قيمت بنزين نيز بايد توجه داشت كه افزايش 
اندك قيمت به ايجاد تورم منجر نشد. اين مطالبي كه در 
مورد افزايش قيمت بنزين عنوان مي شود مبناي علمي 
ندارد و زاييده و پرداخته جريان هاي سياسي است. در ۳ 
سال گذشته قيمت بنزين تغيير نكرد اما نرخ تورم شديدا 
افزايش پيدا كرد و سفره مردم كوچك تر شد. در حالي كه 
دولت مي تواند با افزايش قيمت بنزين آزاد درآمد زيادي 
ايجاد كند و در عين حال فشار تورمي هم به جامعه وارد 
نشود و بنزيني كه موجب آلودگي هوا مي شود به يك 

منبع صادراتي تبديل شود.

بازخريد 699 هزار ميليارد ريال 
در بازار باز 

با توجه ب��ه پيش بيني وضعي��ت نقدينگ��ي در بازار 
بين بانك��ي، موضع بانك مرك��زي در اين هفته توافق 
بازخريد بود. از اينرو به اجراي عمليات بازار باز در قالب 
توافق بازخريد به مبلغ 6۹۹ هزار ميليارد ريال اقدام كرد.

بانك مركزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز 
بازار بين بانكي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي 
و موردي اجرا مي كند. موضع عملياتي اين بانك )خريد 
يا فروش از طريق ابزارهاي موجود( بر اساس پيش بيني 
وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش 
نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق 
انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم مي شود. 
متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود 
در بازار بين بانكي، نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت 

تعيين شده از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

وزارت اقتصاد نقشي در انتخاب 
مديران بانك هاي خصوصي ندارد

روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت امور اقتصادي 
و دارايي تاكيد كرد: اين وزارتخانه نقشي در انتخاب 
مديران بانك هاي خصوصي ندارد.  در روزهاي گذشته 
اخباري مبني ب��ر نقش آفرين��ي وزارت اقتصاد در 
بانك هاي خصوصي منتشر شد كه موجب واكنش 
اي��ن وزارتخانه به اي��ن اخبار ش��د.  روابط عمومي 
اي��ن وزارتخانه توضيح داد: با توج��ه به تكرار برخي 
موضوعات نادرست از سوي تعدادي از افراد و رسانه ها، 
به اطالع مي رساند وزارت امور اقتصادي و دارايي هيچ 
نقش و مسووليتي در انتصاب و تاييد مديران بانك هاي 
خصوصي ندارد.در ادامه وزارت اقتصاد اعالم كرد كه 
بانك هاي خصوصي در زمينه عملكرد خود نيز تحت 

نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي نيستند.

جديت بانك مركزي
براي حفظ كانال سود بانكي

موضوع نرخ سود بانكي با ورود بانك هاي خصوصي به 
فضاي اقتصادي كشور در دهه 80 و همچنين پس از 
باالگرفتن بحران موسسات پولي و اعتباري در دهه 
۹0، در ادبيات اقتصادي كش��ور جايگاه ويژه اي پيدا 
كرد. اين روزها نيز كه دوباره زمزمه هاي خروج برخي 
بانك ها از دامنه نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار 
شنيده مي ش��ود، بانك مركزي براي متخلفان خط 
و نش��ان كش��يده تا جديت خود را براي حفظ داالن 
نرخ سود مصوب نشان دهد. از سال گذشته نرخ سود 
علي الحساب سپرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار 
به طور متوس��ط ۱0 تا ۱8 درصد تعيين شده است و 
بانك مركزي با اشاره به اين دامنه مجاز، از تخلف برخي 
از بانك ها و موسسات اعتباري در پرداخت نرخ سود 
موثر سپرده ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابالغي 
بانك مركزي خبر داده است. نرخ مصوب سود بانكي 
كه با محوريت ش��وراي پول و اعتبار به عنوان بازوي 
قانون گذاري بانك مركزي تعيين مي شود، متناسب 
با شرايط اقتصادي فراز و فرودهايي داشته است. اين 
نرخ در سال هاي ۹0 تا ۹2 بين 7 تا 20 درصد تصويب 
ش��د و تعيين عدد دقيق آن در اختي��ار بانك ها قرار 
گرفت. اين عدد در سال ۹۳ براي سپرده هاي يكساله 
اوج گرفت و به 22 درصد رسيد ولي در سال هاي بعد 
به دليل كاهش تورم روند نزول��ي يافت و به مرور به 
۱8 درصدرسيد و بعد هم چند سال روي ۱5 درصد 
تثبيت شد و تاكنون در همين بازه قرار داشته است. 
اما به موازات نرخ ه��اي مصوب، رقابت بين بانك ها و 
موسسات مالي براي جذب نقدينگي از ساير بازارها 
از طريق پيشنهاد نرخ هاي باالتر همواره برقرار بوده 
است. اين موضوع از نيمه نخست دهه ۹0 و با شدت 
گرفتن مسابقه پرداخت سود از سوي موسسات پولي 
و مال��ي و برخي بانك ها داغ ش��د. در آن زمان برخي 
موسس��ات نرخ هاي ۳0 درصد هم براي س��پرده ها 
پرداخت مي كردن��د؛ اتفاقي كه در س��ال ۹6 به اوج 
بحران موسسات غيرمجاز انجاميد. يكي از مهم ترين 
آثار منفي افزايش بي ضابطه نرخ س��ود بانكي، بر هم 
زدن تراز بانك ها اس��ت كه يكي از ريش��ه هاي تورم 
بلندمدت در كشور به ش��مار مي آيد. احمد قدسي، 
كارشناس پولي و بانكي در اين باره به ايِبنا مي گويد: 
»س��پرده بانكي يا بايد نقدشونده باشد يا بهره بانكي 
دريافت كن��د، اما ب��ا روش كنوني ه��ر دو امتياز به 
سپرده ها داده مي شود و اين عامل افزايش نقدينگي 
و نات��رازي بانك ه��ا اس��ت«. وي مي افزايد: »حجم 
سپرده هاي هزينه زا باعث رشد نقدينگي مي شود چرا 
كه بهره اي كه اين سپرده ها در حال دريافت هستند، 
در حال حاضر از محل رش��د نقدينگي است«. علي 
صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي آبان ماه گذشته 
در جلسه دوره اي با مديران عامل بانك ها ضمن اشاره 
به ناترازي برخي بانك ها، تأكيد كرد: »بانك مركزي 
نس��بت به موضوع اضافه برداش��ت بانك ها از بانك 
مركزي، همواره حساسيت داشته و رفع اين مشكل 
كه در خصوص برخي بانك ها، به ناترازي مزمن تبديل 
شده است را در دستور كار دارد و در اين زمينه، اهتمام 
ويژه بانك هاي ذيربط ضروري است«. مرتضي سامتي، 
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هم درباره نقش سود 
س��پرده ها در بروز افزايش س��طح عمومي قيمت ها 
معتقد اس��ت: »سيستم بانكي كش��ور داراي قدرت 
توليد پول بدون پشتوانه است كه سرانجام اين فرآيند 
به تشديد تورم منجر مي شود. خلق پول توسط بانك 
به اين معناست كه بانك ها به سپرده گذاران تورمي را 
تحميل مي كنند تا فرد سپرده گذار از بهره دريافتي 
خود منفعتي نبرد چون به همان نس��بت قيمت ها 
افزايش پيدا مي كنند«. آخرين مصوبه شوراي پول و 
اعتبار به شهريورماه سال ۹۹ برمي گردد كه نرخ سود 
بين ۱0 تا ۱8 درصد تعيين شد و البته به موازات اين 
تصميم، بانك ها نيز بيكار ننشسته و به مشتريان خود 
نرخ هاي باالتري پيش��نهاد دادند. در واكنش به اين 
اتفاق، فرهاد دژپس��ند وزير سابق اقتصاد و دارايي در 
اقدامي كه به نظر مي رسد چندان موثر واقع نشده، ابزار 
مالياتي را پيش كشيد و در نامه اي به مديران عامل ۱2 
بانك كشور تاكيد كرد كه چنانچه بانك ها نرخ سود 
يكساله باالتر از ۱6 درصد به مشتريان خود پرداخت 
كنند، رقم پرداخت شده بيش از نرخ مصوب مشمول 
معافيت مالياتي قرار نمي گيرد. اما حاال بانك مركزي 
در بخش��نامه جديد خود، مدي��ران عامل و اعضاي 
هيات مديره بانك ها و موسسات اعتباري را مسوول 
مستقيم اجراي دقيق بخش��نامه نرخ سود مصوب 
معرفي ك��رده و از آنها خواس��ته اقدامات اصالحي 
الزم را انج��ام دهند. در همي��ن زمينه »محمدرضا 
جمش��يدي« دبير كانون بانك ها و موسس��ه هاي 
اعتباري خصوصي اظهار كرده است: »هر بانكي كه 
از قانون بانك مركزي پيروي نكند و بيش��تر از نرخ 
اعالمي پرداخت كند، توسط ناظران بانك مركزي 
رصد و نه تنها ب��ه آنها تذكر داده مي ش��ود بلكه به 
هيات نظارت بانك مركزي معرفي مي شوند و حتي 

در مواردي مديران بانكي رد صالحيت مي شوند«.

برگشت۶30هزارفقرهچكبهارزش30500ميلياردتومانافزايشعرضهارزبه40ميليارددالردر9ماهاولسال1400

مديرعاملفوالدمبارکهدرسمينارچالشگازدرزنجيرهفوالد:

رشد ۳۰ درصدي تعداد و مبلغ چك ها  در آبان نرخ دالر در صرافي هاي بانكي ثابت ماند 

ضرورت تشکيل بازار بهينه سازی انرژی
طيب نيا  مديرعامل فوالد مبارکه در سمينار چالش گاز 
در زنجيره فوالد گفت: تشکيل بازار بهينه سازی انرژی 
پيشنهاد عملياتی است که ما اعالم آمادگی می کنيم 
که معادل ميزان صرفه جويی مصارف بخش خانگی را 
از مصرف کننده نهايی خريداری کنيم؛ تشکيل اتاق فکر 
و کارگروه های تخصصی در حوزه گاز می تواند به تغيير 
بينش و فرهنگ در مصرف بهينه گاز در مصرف خانگی 
ياری برساند. به گزارش خبرنگار ايراسين، محمدياسر 
طيب نيا، مديرعامل شرکت فوالد مبارکه روز5دی ماه 
در سمينار تخصصی چالش گاز در زنجيره فوالد اظهار 
کرد: 70 درصد نياز کشور ما بر پايه گاز طبيعی تأمين 
می شود و جايگاه دهم فوالد جهان بر همين مزيت نسبی 
گاز طبيعی بنا نهاده شده است. وی با بيان اين که ايران، 
نخستين کشور توليدکننده فوالد برپايه آهن اسفنجی 
در جهان است، افزود: مزيت توليد فوالد در کشور ما بر 
اساس گاز طبيعی است؛ در جلسه ای مطرح شد که اگر 
قيمت گاز طبيعی در کش��ور به قيمت جهانی برسد، 
توليد فوالد توجيه اقتصادی دارد؟ که اين پرس��ش از 
اساس اشتباه است چراکه بايد همه جوانب توليد فوالد 
و صنعت در کش��ور را در نظرگرفت و به اين نکته دقت 
کرد که اقتصاد و اش��تغال در کش��ور ما به توليد فوالد 
وابسته است. مديرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به اينکه در ايام کرونا شرکت فوالد مبارکه با يک سوم 
نيروی انسانی به رکورد توليد دست يافت، خاطرنشان 
کرد: عوامل متعددی اعم از نرخ اشتغال زايی ۱4 درصد 
در صنايع، تحريم و ...در کشور ما نقش دارد که در ديگر 
نقاط دنيا مطرح نيس��ت پ��س در برنامه ريزی بايد به 
اين نکته توجه کرد که صنعت فوالد، صنعتی پيشرو، 
پيشران و پشتيبان س��اير صنايع است و توسعه ساير 

صنايع به توسعه صنعت فوالد وابسته است.

    محدوديت های انرژی 
همه صنايع را متضرر می کند

وی با اش��اره به تولي��د ۳0 تن فوالد خام در کش��ور 
گفت: با ظرفيت موجود، صنايع پايين دس��تی اعم از 
خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفيل به توليدات 
داخلی وابسته است و هرگونه اعمال محدوديت انرژی 
منجر به کاهش توليد می شود که در نهايت همه صنايع 

متضرر خواهند شد.
طيب نيا به جايگاه دوم ايران در ذخاير گازی اشاره ای 
کرد وافزود: مي��زان مصرف گاز در کش��ور ما پس از 
آمريکا، روس��يه و چين است و اين نکته مهمی است 

که نوع مصرف ما در جهت مصرف گرايی بوده اس��ت. 
70 درصد مصرف گاز در ايران در بخش خانگی است 
و ترکيب مصرف گاز در کش��ور ما در راستای توسعه 

صنعت نبوده است.

    توسعه توليد گاز در کشور
 همگام با توسعه بخش صنعت نيست

وی با تاکيد بر اينکه مس��اله اصلی گاز ايران در بخش 
مصرف است، گفت: آمار توسعه های ساالنه در سنوات 
گذشته نش��ان دهنده افزايش مصرف گاز در بخش 
خانگی، نيروگاهی و صنايع عمده است و همين رشد 
در س��ال های آتی تداوم خواهد داش��ت اين در حالی 
است که توسعه و توليد گاز تناسبی با برنامه های چشم 
انداز فوالد کشور در افق ۱404 نخواهد بود. مديرعامل 
شرکت فوالد مبارکه با اش��اره به مصرف ساليانه ۱۱ 
ميليارد مترمکعب مصرف صنايع فوالدی که معادل 
2.5 درصد مصرف گاز کشور است، خاطرنشان کرد: 
در 4، 5 س��ال آينده مصرف گاز صنايع فوالدی به دو 
برابر افزايش خواهد يافت و براساس ظرفيت های توليد 
فوالد به 22 ميليارد مترمکعب خواهد رسيد که با توليد 

توسعه گاز متناسب نخواهد شد.

    ضرورت تشکيل بازار بهينه سازی انرژی
وی با اشاره به اينکه توليد گاز با ظرفيت های موجود 

صنعت هم خوانی ندارد، گفت: بايد بازنگری جدی در 
توسعه صنعت فوالد ش��ود و برای پايداری در صنعت 
نياز اس��ت که بازنگری جدی در بهينه سازی صورت 
گي��رد. طيب نيا به ارائه پيش��نهادات ش��رکت فوالد 
مبارکه برای عبور از بح��ران محدوديت گاز در کوتاه 
مدت پرداخت و گفت: تشکيل بازار بهينه سازی انرژی 
پيشنهاد عملياتی است که ما اعالم آمادگی می کنيم 
که معادل ميزان صرفه جويی مصارف بخش خانگی 
را از مصرف کننده نهايی خريداری کنيم. وی با اشاره 
به راهکارهايی ب��رای برون رفت محدويت تامين گاز، 
اظهار کرد: ب��رای کاهش مصرف ان��رژی به ويژه گاز 
اقداماتی در ش��رکت فوالد مبارکه انجام می شود که 
به شارژ گرم اس��لب می توان اش��اره کرد اگرچه اين 
اقدام به کاهش راندمان منجر می ش��ود. مديرعامل 
LNG شرکت فوالد مبارکه به ذخيره سازی به روش

و اس��تفاده از آن در پيک های مصرف و ذخيره سازی 
گاز طبيعی در گنبدهای نمکی هم اش��اره ای کرد و 
افزود: در کوتاه مدت با تشکيل کارگروه های تخصصی 
از کارشناسان مربوطه می توان فرصت بهينه سازی در 

مصرف انرژی را توسعه بخشيد.

     چگونگی مصرف گاز خانگی 
نيازمند فرهنگ سازی است

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه تصريح کرد: تشکيل 

اتاق فکر و کارگروه های تخصصی در حوزه گاز می تواند 
به تغيير بينش و فرهنگ در مصرف بهينه گاز در مصرف 
خانگ��ی ياری برس��اند. وی افزود: وظيفه رس��انه ها، 
حاکميت است که مصرف بهينه در بخش خانگی را در 
جامعه تبيين کند چراکه اگر بخش صنعت در زمان اوج 
مصرف دچار محدوديت شود در درازمدت می تواند به 

امنيت جامعه خدشه وارد کند.

   اعالم آمادگی فوالد مبارکه
 برای سرمايه گذاری جهت عبور از 

بحران محدوديت انرژی گاز
وی ادامه داد: پيشنهاد ديگر ما توليد وسايل گازسوز 
با راندم��ان باالی ۹0 درصد اس��ت به اي��ن معنا که 
بخاری های قديمی را با بخاری های جديد جايگزين 
کنيم که تا سال آينده اين شرايط شدنی است و تمام 
تالش ما اين اس��ت که در مدت کوتاه بهينه س��ازی 
مص��رف گاز را در جامع��ه ترويج دهي��م. مديرعامل 
ش��رکت فوالد مبارکه گفت: ش��رکت فوالد مبارکه 
آمادگی اجرای هرگونه راهکار کوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت و هرگونه س��رمايه گذاری ب��رای عبور از 
بحران محدوديت ان��رژی گاز را همچون انرژی برق 

اعالم می دارد.

   ضرورت فرهنگ سازی 
برای کاهش مصرف انرژی در کشور

طيب نيا در بخش پرسش و پاسخ سمينار چالش گاز 
در زنجيره فوالد گفت:همه مشکالت در کشور راهکار 
داخل��ی دارد؛ حتی راهکارهای داخلی در کوتاه مدت 
هم برای چالش ها وجود دارد، فقط اين راهکارها بايد 
شناسايی شود و برای اجرايی شدن اين راهکارها بايد 

متولی در کشور وجود داشته باشد.

     وزارت نفت برای سرمايه گذاران بخش 
بهينه سازی مصرف انرژی فرش قرمز پهن کند

وی اضافه کرد: در زمينه کاهش مصرف انرژی جای کار 
فرهنگی زيادی وجود دارد اما متولی اين کار فرهنگی 
طبيعتًا ش��رکت های فوالدی نيستند و وزارت نفت و 
ساير نهادهای مربوطه بايد در اين زمينه کار فرهنگی 
انجام دهند. مديرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکيد کرد: 
وزارت نفت برای شرکت هايی که قصد دارند در زمينه 
بهينه سازی مصرف انرژی سرمايه گذاری کنند، بايد 

فرش قرمز پهن کند.

ويژه



دولت س��يزدهم وعده حمايت از بازارسرمايه را داده 
بود و اين روزها از بسته 10 بندي براي حمايت از اين 
بازار رونمايي شد. اما به گفته اغلب كارشناسان بورسي 
اين مصوبات دردي از بازار دوا نمي كند و نمي تواند به 

درستي عملي شود.
با اين وجود بخش عمده اي از كارشناسان بازارسرمايه 
به رونق گرفتن بورس در فصل زمستان عقيده دارند و 

زمستان را فصل جبران زيان ها مي دانند.
 درست است كه روزهاي اول زمستان تحت    تاثير مصوبه 
جديد دولت يعني همان بسته حمايتي 10 بندي قرار 
گرفت و ريزش    ها متوقف و بازار با اقبال مواجه ش��ده 
است اما به نظر مي رسد س��ايه نگراني    ها همچنان بر 
س��ر بازار وجود دارد و چنانچه اخبار ضدونقيضي در 
روزهاي آينده به بازار مخابره ش��ود، مي تواند انگيزه 
س��رمايه    گذاران را براي خريد س��هام ش��ركت ها در 
قيمت هاي رش��ديافته چند روز اخي��ر كاهش دهد. 
طبيعتا اگر با افزايش عرضه ها مواجه ش��ويم مجددا 
روند نوس��اني بازار كه در چند ماه اخير تجربه كرديم، 

تكرارپذير خواهد شد.
البته بايد در نظر داشت كه هرچه جلوتر مي    رويم اثر 
دالر نيمايي ۲۴ هزار توماني و عملكرد فروش شركت ها 
با شرايط جديد و قيمت هاي رشديافته در صورت هاي 
مالي ش��ركت ها هم نمود بيش��تري پي��دا مي كند و 
فعاالن بازار ش��ايد براي فروش سهام شركت هايشان 
در هر قيمتي مقاومت بيشتري نشان دهند و تمايل 
به عرضه كاهش پيدا كند؛ به خصوص اينكه جذابيت 
در بازارهاي ديگ��ر به دليل چش��م    اندازي كه وجود 
دارد، بيش��تر نخواهد بود. نكته قابل توجه اينجاست 
كه بازار به صورت سنتي اغلب در زمستان تحت    تاثير 
گزارش هاي ۹ ماهه كه معموال در اوخر دي ماه به بازار 
مخابره مي ش��ود، قرار مي گيرد.انتظار اس��ت كه اين 
گزارش ها امسال گزارش هاي خوبي باشند و بتوانند 
قيمت فعلي سهام شركت ها را خيلي خوب توجيه كنند 
و از پتانسيل    هاي آنها حكايت داشته باشند، بنابراين 
انتظار است كه اين گزارش ها محرك خوبي براي بازار 
در بهمن ماه باشند و شايد بتوانند بازار را در بهمن ماه به 
ايام مناسبي براي معامله تبديل كنند و شاهد افزايش 
حجم معامالت و ارزش معامالت و شاخص    ها باشيم. 
به جز اين موضوع اگر سال هاي قبل را مرور كنيم، به 
واسطه رفتارهاي تاريخي و مناسبتي، بهمن ماه،  ماه 
بهتري براي بازار سرمايه بوده و خيلي مواقع اين رفتار 

بازار تكرار شده است.
از س��وي ديگر در نيمه دوم اسفند ماه افزايش عرضه     
ناش��ي از نياز ب��ه نقدينگي برخي ش��ركت ها جهت 

تامين هزينه هاي پايان سال، تسويه حساب برخي از 
كار گزاري    ها؛ شناسايي سود يا اصالحات در پرتفوي 
خود را داريم. اين فاكتورها باعث مي شوند كه نيمه دوم 
و اس��فند     ماه به ماه هاي پرعرضه        تر و بعضا كم بازده    تر 
تبديل ش��وند كه البته فرصت ه��اي خريد خوبي در 
اسفند ماه براي سرمايه    گذاراني كه با ديدگاه بلندمدت 
يا فصل مجامع س��هام را خريداري مي كنند به وجود 
مي    آيد. البته هنوز ابهاماتي در بازار وجود دارد كه برخي 
از آنها مانند نهايي شدن اليحه بودجه مي تواند برداشته 
ش��ود و به كمك بازار بيايد و يك سري از نگراني    ها را 
برطرف كند كه برطرف شدن اين نگراني    ها مي تواند اثر 

مثبتي روي بازار بگذارد و باعث رشد آن شود.
درحال با توجه به ساختار بودجه    اي كه چيده شده و نياز 
دولت به تامين مالي از بازار بدهي از يك سو و از سوي 
ديگر ابهامي كه همچنان درباره مذاكرات هس��ته    اي 
و نتيجه آن وجود دارد )كه با توجه به ش��روع س��ال 
جديد ميالدي مي تواند موقتا متوقف شود( مي تواند 
به عنوان ترمز براي بازار تلقي شود، در غير اين صورت 
بازار پتانسيل خوبي براي رشد دارد. اينكه تكليف بازار 
روشن نمي شود و برخي از پارامترهاي اقتصادي براي 
بازار مشخص نيست كار را خراب مي كند و جلوي رشد 

بازار را مي گيرد.
اينها بازار را سرگردان مي كند و سرمايه    گذار را فراري 
مي ده��د. يك الگو بگذارند و بر اس��اس آن الگو عمل 
كنند. بازار خودش سواد دارد و حساب مي كند. اينكه 
هر روز يك خبر و يك تصميم گرفته شود ابهامات بازار 

را افزايش مي دهد. اينكه سرمايه    گذار نمي    داند فردا قرار 
اس��ت چه اتفاق بيفتد بسيار آسيب    زاست. زماني بود 
كه گفته مي شد ارز جزو بازارهاي ريسكي است ولي 
واقعيت اين اس��ت كه اكنون بازار سرمايه از بازارهاي 
فاركس و كيرپتو ريسك بيش��تري دارد. اين ريسك 
است كه بازار را مي        ترساند. اينكه مي    گوييم ما از بازار 
س��رمايه حمايت مي كنيم، بورس در اولويت دولت 
است يا سه روزه وضعيت بورس را بهبود مي دهيم از 
اساس غلط است. سرمايه    گذاران هيچ كدام از اينها 
را نمي خواهن��د؛ آنها فق��ط مي خواهند كه تكليف 
مس��ائلي كه در حيطه اختيارات مس��ووالن است 
مشخص شود. در اين صورت بازار خودش شعور دارد 
و مي    داند چه كند. اكنون بازار سرمايه در ذات خود 

پتانسيل رشد بسيار قابل توجهي دارد.

    ريسك كمتر براي سرمايه گذاري بهتر
احمد اتحادپور، كارش��ناس بازارسرمايه در خصوص 
چالش هاي اصلي صنعت سبدگردان ها، اظهار كرد: 
به ط��ور كلي با اقبال م��ردم به بازار س��هام، نهادهاي 
خدمات دهنده ازجمله كارگزاري ها، س��بدگردان ها 
و غيره پركارتر ش��ده و در واقع با رون��ق  گرفتن بازار 
سرمايه، اقبال به نهادهاي خدمات دهنده نيز افزايش 
پيدا مي كند. البته اين قاعده هميشگي نيست و بعضا 
ديده مي شود در زماني كه بازار سرمايه صعودي و مثبت 
است، سرمايه گذاران ترجيح  مي دهند مستقيما به بازار 
ورود كنند و با اينكه دانشي از اين بازار ندارند اما گمان 

مي كنند مي توانند با معامالت نسجيده به سود برسند و 
در زماني كه بازار منفي و نزولي بوده نيز رغبت و تمايلي 
به ورود به بازار ندارند و به نوعي دچار بدبيني مي شوند.

اتحادپور مطرح ك��رد: يكي از اصلي ترين چالش هاي 
صنعت سبدگرداني مربوط به عدم آگاهي و رايج نبودن 
فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم است. برخي از افراد 
بدون آگاهي الزم وارد اين بازار شده و اقدام به معامله 
كرده و تبعات بعد از آن نيز فكر نمي كنند. اين اقدام آنها 
عالوه بر اينكه باعث ازدياد تشنج و تهيج در جو كلي بازار 
سهام مي شود، ريسك سرمايه گذاري آنها را نيز بسيار 
افزايش مي دهد اين كارشناس اقتصادي تشريح كرد: 
البته ميزان استقبال سهامداران به صنعت سبدگرداني 
افزايش پيدا كرده. به طوري كه در گذشته تمام كدهاي 
صادر شده در مجموع به ۲ هزار عدد مي رسيد اما اكنون 
نزديك به ۲0 هزار كد فعال وجود دارد كه اين رشد هزار 

درصدي را نشان مي دهند.
وي بيان كرد: در حال حاضر از سبدگردان ها استقبال 
مي ش��ود اما با ش��رايط مطلوب و رايج در دنيا بسيار 
فاصله دارد. مديريت دارايي در كشوهاي پيشرفته و 
توسعه يافته بسيار فراگير و شناخته شده است. منابع 
تحت مديريت س��بدگردان ها طي دو سال اخير از ۵ 
الي ۶ هزار ميليارد تومان به ح��دود ۳۵ الي ۴0 هزار 
ميليارد تومان رسيده است و اميدوارم با ايده آل شدن 
شرايط و جو كلي بازار س��رمايه تمايل سهامداران به 
سرمايه گذاري به واسطه سبدگردان ها افزايش پيدا 
كند و به استانداردهاي مطلوب جهاني نزديك شويم.

وي معتقد اس��ت؛ ب��ا اينك��ه رايج نب��ودن فرهنگ 
سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس هنوز مشكالت 
زيادي را براي اين صنعت به وجود آورده اما روش هاي 
گوناگوني را براي جذب س��رمايه پي��ش  گرفته ايم و 
سرمايه داران و نهاد خدمات دهنده هر دو از اين مسير 
به سود مطلوبي دست پيدا كرده اند. ما طي سال مالي 
۹۹-1۴00 رشد ۳00 درصدي را در سبدهاي خود به 
ثبت رسانديم و توانستيم منابع خود را از حدود ۲ هزار 
ميليارد تومان به ۷ همت برسانيم؛ اين در حالي بوده كه 

بازار سرمايه در شرايط نزولي بسر مي برد.
اتحادپور گف��ت: در س��بدگردان ها مديريت منابع 
به طور تخصصي و اصولي انجام مي ش��ود و به همين 
دليل سهامداران حتي در شرايط بحراني نيز كمترين 
ريس��ك را متحمل مي ش��وند. حتي افرادي كه در 
گذشته به بازار ورود كردند و سرمايه آنها در ضرر است 
نيز مي توانند اكن��ون به اين صنعت روي بياورند و از 
تداوم زيان خود جلوگيري كنند و با سپردن دارايي 

خود به افراد خبره به سودي منطقي برسند. 
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يافتن راه حل براي جلوگيري از 
تخلفات در توزيع قير رايگان

محمدصالح جوكار در واكنش به ديدگاه منتقدان كه 
توزيع قير رايگان زمينه ساز فساد است و باعث بر هم 
زدن بازار داخلي و صادراتي قير مي شود، گفت: نهادهاي 
نظارتي بايد به خوبي به اين موضوع ورود كنند تا در اين 

زمينه شاهد بروز فساد نباشيم.
ج��وكار اضافه ك��رد: اينكه در برخي از موارد ش��اهد 
تخلف در اجراي اين طرح باشيم به معناي پاك كردن 
صورت مساله نيس��ت بلكه بايد براي آن راه حل پيدا 
كنيم تا كمتر شاهد اين موضوعات باشيم كه رانت و 

فساد ايجاد شود. 
وي افزود: بودجه يا قانوني كه تصويب مي شود يقينا 
براي فرآيندهاي اجرايي آن نظارت خواهد شد و ساز و 
كارهايي براي آن تعيين مي شود كه براي قانون توزيع 

قير رايگان نيز به همين صورت خواهد بود.
رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها درباره 
بودجه سال 1۴01 با اشاره به اينكه مجلس بررسي هاي 
كامل خود را در اين زمينه انجام مي دهد، گفت: بودجه 
از س��وي دولت تنظيم مي شود اما مجلس اين حق را 
دارد كه به جزييات بودجه ورود كرده و برخي موارد را 
اصالح كند، لذا احتمال دارد برخي از بخش هاي بودجه 
بر اساس اولويت گذاري ها كاهش يا افزايش پيدا كند.

طرح قير رايگان از جمله بندهاي پرحاش��يه بودجه 
در چند س��ال اخير بودجه كه به اعتقاد كارشناسان 
اين طرح كه با ه��دف حمايت از راه هاي روس��تايي 
كشور به تصويب مي رسد در عمل بخشي كمي از اين 
اهداف اجرايي مي شود و عمده منابع اين طرح مورد 

سوءاستفاده افرادي خاص و محدود قرار مي گيرد.

عرضه زنجيره فوالد 
در بورس كاال

نادر سليماني، عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان 
ف��والد ايران در به اخبار منتش��ر ش��ده در خصوص 
حذف قيمت دس��توري از بازار فوالد و عرضه زنجيره 
كامل محصوالت آن به بورس كاال اشاره كرد و افزود: 
اصلي ترين سياست به كار گرفته شده از زمان آغاز به 
كار وزير صنعت، معدن و تجارت، خداحافظي و دوري 

حتمي با قيمت گذاري دستوري بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه ايجاد ساز و كارهاي جديد براي 
قيمت گذاري در رأس توجه و برنامه هاي كاري وزير 
صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اظهار داشت: 
حذف قيمت گذاري دستوري و تعيين قيمت از طريق 
ديگر راه هاي ممكن، جزو اصلي ترين درخواست هاي 
فعاالن بازار بوده است و اكنون وزير با تصميمات جديد 
خود پاسخي مثبت را به درخواست اين افراد داده است. 
سليماني با تاكيد بر اينكه به كارگيري ساز و كار جديد، 
داللت ب��ر ورود حتمي زنجيره محص��والت فوالدي 
به ب��ورس كاال دارد، گفت: اكن��ون وزير صمت طي 
دستورالعملي مشخص، سياست عرضه محصوالت 
ب��ه بورس كاال را اب��الغ و اعالم كرده ت��ا از اين طريق 
همه محص��والت فوالدي به منظور ايجاد ش��فافيت 
در معامالت و انجام قيمت گذاري براس��اس عرضه و 
تقاضا وارد بورس كاال شوند. عضو هيات مديره انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران ادامه داد: در صورت اجرايي 
شدن دستورالعمل جديد وزير صمت و نيز وجود برخي 
از برنامه ريزي هاي درست مي توان شاهد تاثير مثبت 
اين اق��دام در بازار فوالد بود، در غير اين صورت آنطور 
كه بايد اتفاق درست و برنامه ريزي شده اي در كاهش 
قيمت گذاري دستوري و عرضه محصوالت فوالدي به 
بورس كاال صورت نمي گيرد. وي خاطرنشان كرد: هر 
نوع قيمت گذاري دستوري با هر شكِل ممكن به دليل 
تعبيراتي كه از الزام و اجبار وج��ود دارد؛ نمي تواند با 
تاثير مثبت در اقتصاد كشور همراه باشد و اين امر سبب 
دور ش��دن روند فعاليت واحدهاي توليدي از سمت 
كارآمدي خواهد شد. سليماني به حذف قيمت گذاري 
دس��توري و تاثير آن بر سهام ش��ركت هاي فوالدي 
تاكيد كرد و افزود: به طور حت��م الزام توليدكننده به 
رعايت دستورالعمل قيمت گذاري باعث تاثير منفي 
در بازار سرمايه و سهام شركت هاي فوالدي حاضر در 

بورس خواهد شد.
عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
ادامه داد: اين موضوع بايد م��ورد توجه قرار گيرد كه 
اگر حذف قيمت گذاري دس��توري با ساز و كار جديد 
به مرحله اجرا نرسد؛ ممكن اس��ت زمينه ايجاد نوع 
ديگري از قيمت گذاري در كشور فراهم شود و مجدد 
بر روند معامالت بورس تأثير منفي بگذارد. وي ادامه 
داد: تاكنون محصوالت فوالدي به همه توليدكنندگاني 
اختصاص داده مي شد كه داراي كد بهين ياب اما قرار 
است با اتخاذ شيوه هايي براي رشد عرضه ها در بورس 
كاال، رفته رفته كل سهميه بندي ها كنار رفته و شاهد 
معامالتي رقابتي در اين حوزه باش��يم. س��ليماني با 
اشاره به اينكه براي بهبود چنين وضعيتي بايد زمينه 
تفكيك مس��اله توليد و نيز موضوع قيمت و عرضه از 
يكديگر فراهم شود، ادامه داد: قيمت و عرضه به عنوان 
شاخصه اصلي دولت براي تنظيم بازار تلقي مي شود، 
ساز و كار تنظيم بازار نمي تواند به سمت قيمت گذاري 
دستوري پيش برود؛ زيرا در اين صورت توليدكنندگان 
جزو نخستين افرادي خواهند بود كه از وجود چنين 
وضعيتي در اقتصاد كش��ور متضرر مي ش��وند. عضو 
هيات مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران معتقد 
است كه استفاده از قيمت گذاري دستوري باعث ايجاد 
رانت و س��ودجويي افراد دالل در بازار مي ش��ود. وي 
به نقش بورس كاال در تعيين قيمت و انجام ش��فاف 
معامالت كاالها تاكيد كرد و گفت: بارها به دولت اعالم 
كرده ايم كه بازار سرمايه به عنوان مركز كشف قيمت 
تلقي مي شود، اين بازار به شفاف سازي كمك مي كند 
تا زمينه از بين رفتن مس��ائل مربوط به رانت و ايجاد 
داللي ها در بازار فراهم شود. سليماني افزود: در صورت 
كمك و تالش براي افزايش شفاف س��ازي فعاليت 
بازار س��رمايه، ضمن بهره مندي توليدكنندگان، 
مصرف كنندگان هم قادر به دستيابي كاالي مناسب 

با قيمت گذاري معقول خواهند بود.

دولت فاقد سياست هاي پولي 
و ارزي است

 اقدام��ات عين��ي، سياس��تگذار س��نجيده مي ش��ود. 
سياستگذاري ارزي تعريفي دارد، وقتي كه دولتي اعالم 
مي كند سياس��تگذاري ارزي خوبي داشته، بايد ديد چه 
اقدامي انجام داده تا ارزش پول ملي كشور ارتقا پيدا كند. 
از اين منظر واقعيت هاي بازار طي ماه هاي اخير نش��ان 
مي دهد كه ن��رخ دالر حداقل از ۲۳ الي ۲۴ هزار تومان به 
باالي ۳0 هزار تومان رسيده است. يعني دولت سيزدهم 
در كمتر از ۶ ماه، ارزش پول ملي را حدود ۳0 الي ۳۵ درصد 
كاهش داده و اوضاع وخيم تر شده است. اگر اقتصاد كشور 
را دس��ت يك دانشجوي س��اده اقتصاد نيز داده مي شد، 
همين ميزان مشكالت احتماال بروز پيدا مي كرد. دولت 
به ج��اي اينكه رودرروي مردم و كارشناس��ان اقتصادي 
بنش��يند و عذرخواهي كند كه سياس��ت هايش باعث 
بروز مش��كالت جدي شده اس��ت، با اعتماد به نفس باال 
آدرس هاي غلط به افكار عمومي مي دهد. در نقطه مقابل 
بايد ديد، سياست هاي پولي يعني چه؟ سياست هاي پولي 
مبتني بر سه گزاره اصلي محقق مي شود. نخست كنترل 
حجم پول )يا توسعه پايه پولي( كه در باال به آمارهاي آن 
اشاره شد، دوم مهار نقدينگي و نهايتا نرخ بهره كه دولت 
همواره با بخشنامه هاي دستوري با آن برخورد كرده است. 
از س��وي ديگر بايد توجه داشت كه سياست هاي پولي از 
دو مسير سياست هاي انقباضي و سياست هاي انبساطي 
ام��كان تحقق پيدا مي كنند. در اقتصادي كه با مش��كل 
تورم، رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي مواجه است، بايد 
سياست هاي انقباضي در پيش گرفته شود. از اين منظر 
نيز عملكرد دولت، عملكرد نامطلوبي بوده است. اسناد و 
مدارك اين سوءمديريت ها را به  طور عيني در رديف هاي 
بودجه 1۴01 مي توان مش��اهده كرد. بر اس��اس اعالم 
نمايندگاني كه همس��وي دولت نيز محسوب مي شوند، 
بودجه در خوش بينانه ترين حالت با كسري بيش از ۳00 
هزار ميليارد توماني روبه رو است. از سوي ديگر وابستگي 
بودجه به درآمدهاي نفتي در ش��رايط تحريمي افزايش 
پيدا كرده و به محدوده حدود ۷00 تا 800 هزار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت. هر چند دولت در ظاهر اعالم كرده 
قصد دارد، درآمده��اي مالياتي را افزايش بدهد، اما هيچ 
گونه ضمانت هاي اجراي��ي براي تحقق پيش بيني هاي 
مالياتي اش ارائه نشده اس��ت. موضوع مهم تر اينكه طي 
سال هاي آتي زمان سررسيد، اوراق فروخته شده از سوي 
دولت نيز از راه مي رسد و دولت حداقل ۵00 هزار ميليارد 
تومان بايد سررسيد اين اوراق را پرداخت كند. حذف ارز 
۴۲00 توماني و پرداخت يارانه هاي افزون تر به جمعيت 
ايرانيان نيز در آتش رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي بيشتر 
خواهد دميد. مجموعه اين اعداد و ارقام بيانگر اين واقعيت 
روشن است كه نه تنها سياست هاي دولت انقباضي نيست، 
بلكه پمپاژ نقدينگي به اقتصاد ايران با سرعت بيشتري در 
حال انجام اس��ت. در اين مي��ان متولي بانك مركزي كه 
يك حسابدار اس��ت نيز در حال اجراي دستورات دولت 
است. هر بار كه پاي صحبت ايشان در تلويزيون يا رسانه ها 
مي نشينم، متوجه مي شوم كه تسلطي در اين زمينه ندارند. 
روز و روزگاري در اي��ران رييس كل بانك مركزي مانند 
مرحوم نوربخش وجود داشت كه يك اقتصادخوانده بود و 
زماني كه صحبت مي كرد، مي دانست در حال تشريح چه 
مواردي اس��ت. اما امروز يك چنين تسلطي در راي هرم 
مديريت بانك مركزي مش��اهده نمي شود. من هميشه 
اعالم كرده ام تا سياس��ت هاي ارزي يك كشور مشخص 
نباش��د، ايجاد ثبات در اقتصاد امكان پذير نيست. دولت 
در ظاهر برخي موارد در خصوص تك نرخي كردن ارز و... 
را مطرح مي كند، اما در عمل يك چنين زمينه اي فراهم 
نشده است. سياست تك نرخي كردن ارز، يعني اينكه هر 
شخص در هر زمان هر ميزان ارزي كه خواسته باشد را با 
يك قيمت مشخص بتواند دريافت كند. اما دولت ناگهان 
اعالم مي كند به افراد داراي كارت ملي يا مسافر، ۲۲0 دالر 
ارز ۲۷ هزار توماني مي دهد. اين روند نه تك نرخي كردن ارز 

است و نه ثبات را به اقتصاد كشور بازمي گرداند.

حرف مردم شنيده شود
 اگر پيشامدها ارزيابي شوند و اگر حرف مردم درست 
شنيده و شناخته شود، بس��ياري از بحران ها قابل 
پيشگيري هس��تند و حتي اگر بحراني هم رخ داد، 
مردم در حل آن مش��اركت مي كنند اما وقتي مردم 
از شنيدن صدايشان نااميد شوند و تصميمات نيز با 
منافع آنها در تضاد باشد عمال خود را از مشاركت هاي 
سياسي و اجتماعي كنار مي كشند و اينگونه جامعه 
مدني به اغما مي رود. براي مثال به گفته سخنگوي 
س��تاد ملي مقابله با كرون��ا، كمت��ر از۴0درصد از 
مردم پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند اما 
كسي علت آن را جويا نمي شود. به نظر مي رسد كه 
ش��هروندان وقتي در جريان دقيق واكسيناسيون، 
مقابله با كرونا و ديگر مسائل مربوط به حوزه بهداشت 
ق��رار نمي گيرند يا مي بينند كه مطالب��ه آنها براي 
سرعت بخشيدن به واكسيناسيون به جايي نمي رسد 
از همكاري با نهادهاي رس��مي سر باز مي زنند. اين 
در حالي است كه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه 
همكاري مردم در حكمراني جزو نيازهاي ضروري 
اس��ت. با اين حال اما مسووالن كش��ور ما هنوز در 
پارادايم اطاعت و دستور سير مي كنند درحالي كه 
مشكالت جامعه مش��كالت قديم نيست كه مردم 
خيلي ساده بيايند و اطاعت كنند. بايد مراقب باشيم 
شكاف بزرگ تر از اينكه هست نشود ما از بسياري از 
ظرفيت ها و برنامه هاي توس��عه عقب هستيم. نوع 
چالش هاي جامعه امروزي بسيار پيچيده است يعني 
سويه هاي مختلف و ابعاد متنوعي دارد و نمي توان 
با س��اده انگاري آنها را حل كرد. ما دچار اين مغالطه 
هستيم كه مس��ائل پيچيده اجتماعي را تبديل به 
مسائل ساده اخالقي مي كنيم و بعد با ابزار فيزيكي 
به س��راغ آنها مي رويم. به همين دليل امروز يكي از 
نيازهاي فوري و مهم در ايران شروع گفت وگوست. 
ايران كشوري متكثر اس��ت و گروه هاي مختلف در 
آن نقش هاي مهمي ايفا مي كنن��د. ناديده  گرفتن 
اي��ن گروه ها به آتش نااميدي دام��ن مي زند. بايد با 

گفت وگو، پيچيدگي مسائل اجتماعي فهم شود.

»تعادل«وضعيتسرمايهگذاريدربازارسرمايهرابررسيميكند

آبوهوايبورستغييرميكند؟

شاخص سبزپوش شد

بستهحمايتيدولتمحركدرآمديصنايعبورسي

ش��اخص كل بازار بورس در سومين روز معامالتي 
هفته يعني دوش��نبه، ۶ دي ماه با 1۶  هزار و ۳0۲ 
واحد افزايش، در جاي��گاه يك  ميليون و ۴00 هزار 
واح��دي قرار گرفت. در معام��الت اين روز بيش از 
۶ ميليارد و ۶۹۹ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار ب��ه ارزش ۴0 هزار و 1۴۲ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با پنج هزار 
و 11۶ واح��د افزايش به ۳۶۵ ه��زار و ۳8۳ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با س��ه هزار و ۲18 واحد 

رشد به ۲۲۹ هزار و 8۲8 واحد رسيد.
 ش��اخص بازار اول، 18هزار و 1۳۵ واحد و شاخص 
ب��ازار دوم، 1۳ هزار و ۳۵۲ واحد افزايش داش��تند. 
ع��الوه بر اين، در بي��ن همه نمادها، ش��ركت ملي 
صنايع مس اي��ران با نماد »فملي« با ۲ هزار و ۹0۲ 
واح��د، فوالد مباركه اصفهان با نم��اد »فوالد« با ۲ 
هزار و 8۵8 واح��د، معدني و صنعت��ي چادرملو با 
نماد »كچاد« با يك هزار و 1۵۲ واحد، ايران خودرو 
با نماد »خودرو« با ۶۴1 واح��د، معدني و صنعتي 
گل گهر با نماد »كگل« با ۵۷۵ واحد، پااليش نفت 
بندرعباس با نماد »شبندر« با ۵۳۷ واحد و پااليش 
نفت اصفهان با نماد »شپنا« با ۴88 واحد، سايپا با 
نماد »خساپا« با ۳۶1 واحد، شركت سرمايه گذاري 
غدير با نم��اد »وغدير« با ۳۶0 واح��د و نفت و گاز 
پتروش��يمي تامين با نماد »تاپيك��و« با ۳۲۶ واحد 

تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در مقابل 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس ب��ا نماد »فارس« 
با ۲1۵ واحد، پتروش��يمي فناوران با نماد »شفن« 
ب��ا ۹۲ واحد، توليدي فوالد س��پيد ف��راب كوير با 
نماد »كوير« با ۷۴ واحد، بان��ك خاورميانه با نماد 

»وخاور« با ۶۲ واحد و ب��ورس كاالي ايران با نماد 
»كاال« با ۴۵ واحد با تاثير منفي بر ش��اخص بورس 
همراه شدند. برپايه اين گزارش، در اين روز شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا«، 
ايران خ��ودرو با نماد »خ��ودرو«، ملي صنايع مس 

ايران با نم��اد »فملي«، پااليش نف��ت بندرعباس 
با نماد »ش��بندر«، فوالد مباركه اصفه��ان با نماد 
»فوالد«، معدني كدما با نماد »كدما« و سايپا با نماد 
»خساپا “ در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه 
خودرو هم در معامالت امروز صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه يك  ميليارد و 
۹88 ميليون برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۳۵۲ 

ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس افزايشي شد
در سومين روزكاري هفته شاخص فرابورس بيش از 
۶۲ واحد افزايش داشت و روي كانال 18 هزار و ۷1۹ 
واحد ثابت ماند. پليمر آريا ساس��ول ب��ا نماد »آريا«، 
فوالد هرم��زگان جنوب ب��ا نماد »هرمز«، ش��ركت 
سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، سنگ آهن 
گهرزمين با نماد »كگهر«، پااليش نفت الوان با نماد 
»ش��اوان«، گروه توس��عه مالي مهر آيندگان با نماد 
»ومهان« و موسس��ه اعتباري ملل با نماد »وملل« با 
تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين 
بيمه پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، پتروش��يمي زاگرس با نم��اد »زاگرس«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، بيمه اتكايي 
ايرانيان با نماد »اتكاي« و پتروشيمي تندگويان با نماد 

»شگويا« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

ميثم فدايي سرپرس��ت فرابورس ايران پاس��خگوي 
پرسش هايي در خصوص بسته حمايتي دولت از بازار 
سرمايه بود. ميثم فدايي در اين برنامه كه سيد فرهنگ 
حسيني و همايون دارابي كارشناسان بازار سرمايه نيز 
در آن حضور داشتند، ويژگي مهم 10 دستور حمايتي 
از بورس را »دربرگيري تمام صنايع بورسي« برشمرد 

و هر كدام از بندها را معرفي كرد.
فدايي در ابتداي صحبت هاي خود در برنامه تيتر امشب، 
ويژگي مهم 10 دس��تور حمايت از بورس را دربرگيري 
تمام صنايع بورسي دانس��ته و عنوان كرد: بندهاي اين 
بسته محرك درآمدي بسيار خوبي براي صنايع مختلف 
اس��ت. نكته ديگر اين بس��ته حمايتي هماهنگي بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد به عنوان ۲ ركن مهم اقتصادي 
است. سرپرس��ت فرابورس ايران در توضيح بند نخست 
»بس��ته حمايتي دولت از بازار سرمايه« اظهار كرد: بند 
نخس��ت در مورد نرخ خوراك اس��ت كه ما با وجود رتبه 
باال در تولي��د گاز با كمبود آن مواجه هس��تيم. نرخ گاز 
يكي از دغدغه هاي اصلي فعاالن بازار سرمايه بوده است. 
خوش��بختانه در اين مصوبه هم براي نرخ خوراك و هم 
براي س��وخت سقف تعيين شده اس��ت. او با بيان اينكه 

 EPS  وجود سقف باعث مي ش��ود تحليلگران در تحليل
شركت  ها بتوانند با اعداد مشخص تصميم گيري كنند 
و متناسب با آن قيمت س��هام اين صنايع در بازار كشف 
شود، افزود: صنايع پتروشيمي، پااليشي و سيماني با اين 
موضوع درگير خواهند بود و با اين بند نرخ خوراك بسياري 
از صنايع بورسي تعيين تكليف ش��د. فدايي در تشريح 
ديدگاه خود در مورد بند دوم بس��ته حمايتي مربوط به 
كاهش ماليات شركت هاي توليدي نيز ادامه داد: با وجود 
اينكه بودج��ه 1۴01 در محل منابع تفاوت رويكردي با 
ديگر بودجه ها داش��ته و دولت آيت اهلل رييسي حساب 
ويژه اي روي درآمدهاي مالياتي باز كرده است اما در مورد 
حمايت از بازار سرمايه به وعده هاي خودشان عمل كردند. 
بودجه 1۴01 نيز بر اس��اس اي��ن مصوبه اصالح خواهد 
شد. سرپرس��ت فرابورس ايران در پاسخ به پرسشي در 
مورد بند سوم بسته حمايتي با تشريح ماهيت زنجيره وار 
معادن در ايران عنوان كرد: اگر حلقه اول اين زنجيره دچار 
مشكل شود اثر خود را روي ديگر حلقه ها خواهد گذاشت. 
معادن ما س��هم بازار زي��اد و تعداد س��هامداران زيادي 
دارند و محصوالت آنها روي ش��ركت هاي فوالد و مس و 
شركت هاي خودرويي تاثيرگذار است. به اين ترتيب بند 

سوم حمايت مستقيم و غيرمستقيم از تمام صنايع بورسي 
است. موردي بعدي كه فدايي در برنامه تيتر امشب به آن 
پرداخت، مصوبات چهارم و پنجم بسته حمايتي دولت بود 

كه به صندوق تثبيت بازار سرمايه مربوط است. 
او در خصوص ماهيت دو صندوق در بازار سرمايه گفت: 
صندوق تثبيت و صندوق توسعه در قالب سيستم هاي 
حاكميتي-ش��ركتي متفاوتي اداره مي شوند و به عنوان 
بازارگردان فعاليت مي كنند. منابع صندوق تثبيت دولتي 
و منابع صندوق توسعه از محل كارگزاران، نهادهاي مالي، 
سازمان بورس و اركان ها است. مصوبات ۴ و ۵ مربوط به 
حمايت از صندوق تثبيت اس��ت. در سال هاي گذشته 
دولت قبل مصوباتي در اين زمينه داش��ت كه علي رغم 
پيگيري مكرر محقق نشد چرا كه در خوانش ماده قانوني 
اختالف نظر وجود داش��ت. او در ادامه خاطرنشان كرد: 
اكنون اما مصوب شده است كه ماليات نقل و انتقال سهام 
به صندوق تثبيت بيايد كه مي تواند عدد خوبي باشد. به 
عالوه قرار است ۳0 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شود 
كه چون عدد بزرگي است و به نسبت جريان نقدينگي را 
از بازار خارج مي كند، به اين منظور كه برهم زننده سطوح 
نرخ بهره بدون ريسك نشود، توجه به زمان، نرخ و اركان 

انتش��ار آن دقت بااليي را مي طلبد. سرپرست فرابورس 
ايران در ادامه در مورد بند مربوط به منوط شدن انتشار 
اوراق بدهي به رعايت نسبت ۵0 درصدي جريان ماهانه 
ورودي ب��ه بازار س��رمايه عنوان ك��رد: مديريت جريان 
نقدينگي بازار بدهي دغدغه دولت جديد است. جريانات 
نق��دي متفاوتي در بازار بدهي وج��ود دارد. يك جريان 
خروجي به معناي اوراق منتشر شده و منابعي كه از بازار 
خارج شده اس��ت و جريان ورودي به معناي بازپرداخت 
اصل اوراق در سررس��يد. در اين بخش در اوراق خزانه 
اصل سود و در اوراق مشاركت دولتي كه كوپن دارد 
اصل و كوپن بايد بازپرداخت شود. او در ادامه افزود: 
دول��ت همواره در اين زمينه ب��ه تعهدات خود عمل 
كرده اس��ت. تاكنون در بازار بدهي دولت هيچ گونه 
تاخيري در اصل س��ود اوراق نداشتيم. در نهايت در 
انتشار اوراق دولتي بايد به خالص جريان هاي نقدي 
بازار بدهي توجه كرد. دولت بايد انتشارهاي خود را 
كه در س��ال هاي قبل در انتهاي سال انجام مي شد 
در طول سال تقس��يم بندي كند و در زمان هايي كه 
صندوق هاي سرمايه گذاري داراي منابع مازاد براي 

خريد اين اوراق هستند اين اقدام را انجام دهد.



مجيد اعزازي|
تازه ترين آمار رس��مي از تحوالت بازار مسكن تهران 
ط��ي آذر 1400 حاك��ي از گ��ذر موقت اين ب��ازار از 
ريسك سيستماتيك مذاكرات هسته اي و توجه آن 
به تحوالت بازارهاي مالي است. در ماه گذشته، تعداد 
آپارتمان هاي معامله شده در شهر تهران به حدود 9.8 
هزار فقره رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب معادل 33.8 درص��د و 282.5 درصد 
افزايش نشان مي دهد. همچنين متوسط قيمت هر 
متر آپارتمان به 32 ميليون و 590 هزار تومان رسيد 
كه نس��بت به ماه قبل 1.8 و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 21.1 درصد افزايش داشته است. تحقق پنجمين 
افت ماهانه بازار سهام در آذر و گذشت سه ماه از زمان 
اعالم افزايش سقف وام خريد مسكن از طريق »تسه« 
و همچنين دس��تورالعمل تازه بان��ك عامل در حوزه 
مس��كن مبني بر معافيت 50 درص��د از وام خريد از 
پرداخت هزينه اوراق در روز 23 آذر مهم ترين تحوالت 
اقتصادي ماه گذشته بود كه روي افزايش تقاضا براي 
خريد ملك اثر گذاش��ته است. به اين ترتيب، تشديد 
رون��د خروج پول از بازار س��هام و تقوي��ت توان مالي 
متقاضيان از طريق افزايش س��قف وام و ارزان سازي 
دسترسي به آن، با همدس��تي هم توانستند افزايش 
معامالت ملكي را رقم بزنند. در همين حال، با توجه به 
رشد قابل توجه معامالت نسبت به ماه مشابه سال قبل 
و همچنين تعديل رشد نقطه به نقطه متوسط قيمت در 
آذر ماه سال جاري )21 درصد( نسبت به آذر ماه سال 
گذش��ته )98.9 درصد( به نظر مي رسد، حساسيت 
بازار مس��كن نس��بت به تحوالت سياس��ت خارجي 
به شدت كاسته شده و به نوعي سمت تقاضاي مسكن 
از اين مساله عبور كرده است و تالش مي كند با جمع 
و جور كردن تمام توان مالي خود، از فرصت س��كون 
نسبي قيمت ها در بازار اس��تفاده كرده و يك سرپناه 
حداقلي براي خود تهيه كند يا آپارتمان كنوني خود را 
تبديل به احسن نمايد. نشانه اين ماجرا، افزايش سهم 
قابل توجه آپارتمان هاي ارزان قيمت )آپارتمان هايي 
داراي ويژگي هاي تركيبي همچون متراژ كم، قديمي 
و واقع ش��ده در مناطق جنوبي شهر( از كل معامالت 
انجام شده در آذرماه اس��ت. به گونه اي كه 62 درصد 
آپارتمان هاي معامله شده، با قيمتي كمتر از متوسط 
قيمت هر متر مربع بنا )32 ميليون و 590 هزار تومان( 
معامله شده اند. به اين ترتيب، به نظر مي رسد، الگوي 
حاكم بر بازار آبان ماه، در بازار آذر نيز تكرار شده است. 
چه آنكه در آبان نيز بازار سهام حدود 3.4 درصد دچار 
رشد منفي شده بود و همزمان تقاضا براي دريافت وام 
خريد از طريق تهيه اوراق »تس��ه« افزايش يافته بود. 
هر دو اين تحوالت، با شدت بيشتر در آذرماه نيز تكرار 
شد به گونه اي كه افت بازده در بازار سهام به 5 درصد 
رسيد و ميزان تقاضا و رشد قيمت »تسه« به باالي 102 
هزار تومان رس��يد و از همين رو، در هفته پاياني ماه 
گذشته مسووالن بانك مسكن مجبور شدند، اعطاي 
50 درصد از وام مسكن را از خريد اوراق »تسه« معاف 
كند تا متقاضيان مصرفي مسكن با هزينه كمتر به وام 
480 ميليون تومان مسكن دست پيدا كنند.  بر اساس 
اين گزارش، از 24 ش��هريورماه 1400 سقف دريافت 
تسهيالت خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم 
به همراه وام جعاله در شهر تهران 480 ميليون تومان، 

در مراكز استان ها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر 400 
ميليون و در شهرهاي با جمعيت 200 هزار نفر و كمتر 
320 ميليون تومان رسيده است. در پي افزايش سقف 
وام، در مهر ماه تقاضا براي خريد اوراق »تسه« افزايش 
يافت كه منجر به رشد قيمت آن نيز شد، به گونه اي كه 
در ابت��داي آبان ماه قيمت اين اوراق به اوج و به قيمت 
70 هزار تومان رسيد و در نيمه آذر ماه سال جاري از 
100 هزار تومان عبور كرد. متقاضيان وام مسكن براي 
دريافت وام بايد اوراق تسهيالت خريداري كرده و بر 
مبناي آن از بانك مسكن براي خريد خانه وام دريافت 
كنند. اعتبار هر ك��دام از اوراق براي گرفتن وام 500 
هزار تومان تعيين شده است. از اين رو، براي دريافت 
وام 480 ميليون توماني، متقاضيان بايد 960 ورقه 
»تسه« خريداري كند. البته اين تعداد، پس از اعالم 
دس��تورالعمل جديد بانك مسكن در 23 آذر تغيير 

يافت و به 480 ورقه »تسه« رسيد.

    وضعيت مسكن در ميان رقبا
به گزارش »تعادل«، در آذرماه بازار سهام روند نزولي 
خود طي ماه هاي گذش��ته را تداوم داد و رشد منفي 5 
درصدي را بر جاي گذاشت. ساير بازارها از جمله دالر و 
طال طي آخرين ماه پاييز روند صعودي در پيش گرفتند 
و به ترتيب ب��ازده 6.3 درص��د و 5.8 درصد را تجربه 
كردند. تورم ماهانه نيز روي عدد 1.7 درصد ايستاد. در 
اين ميان، وضعيت قيمت مسكن بر اساس برآوردهاي 
اوليه، در ميانه دو س��ر طيف بازده بازار س��هام از يك 
س��و و بازار دالر و طال از س��وي ديگر ايستاده است كه 
نشانه وزن سنگين مسكن در معادالت مالي خانوارها 
و همچنين مصونيت بيش��تر اين بازار از هيجان هاي 
حاكم بر بازارهاي موازي است. در آبان ماه سال جاري 
نيز قيمت سكه رشد 5.84 درصدي را تجربه كرد و در 

صدر فهرست بازارهاي موازي ايستاد. نرخ دالر اما با 2.5 
درصد بازدهي در جايگاه دوم قرار گرفت. جايگاهي كه 
همتراز تورم ماهانه نيز بود. مسكن اما در آبان ماه با تورم 
1.2 درصدي در جايگاه سوم بازارها نشست. بازار سهام 
نيز با افت 3.44 درصدي با فاصله معناداري از ساير رقبا 

در انتهاي فهرست بازارهاي موازي جاي گرفت. 

    افزايش محبوبيت واحدهاي قديمي
به گزارش بانك مركزي، بررسي توزيع تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا 
در آذر 1400 حاكي از آن است كه از مجموع 9 هزار و 
772 فقره معامله، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 
33.2 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. 
در اين حال، اين رقم در مقايسه با آذر ماه سال قبل حدود 
5.9 درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با 
قدمت باال افزوده شده است. توزيع تعداد معامالت انجام 
شده بر حسب مناطق 22گانه تهران درماه گذشته نيز 
حاكي از اين است كه منطقه 5 با سهم 14.3 درصدي 
از كل معامالت، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه 
را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 10 و 
2 به ترتيب با اختصاص سهم هاي 10.1 و 8.5 درصدي 

در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 

    افزايش سهم واحدهاي ارزان قيمت
در ميان مناطق 22گانه تهران، بيش��ترين متوسط 
قيمت يك متر مربع زيربناي مس��كوني معامله شده 
معادل 69 ميلي��ون و 80 هزار تومان به منطقه يك و 
كمترين آن با 15 ميليون و 820 هزار تومن به منطقه 
18 تعلق داشته اس��ت. اين ارقام نسبت به ماه مشابه 
سال 1399 به ترتيب 21 و 46.3 درصد افزايش نشان 
مي دهند. در اين حال، توزيع فراواني تعداد واحدهاي 

معامله ش��ده بر حس��ب قيمت يك متر مربع حاكي 
از آن اس��ت كه آپارتمان هاي در دامنه قيمتي 20 تا 
25 ميليون تومان به ازاي هر متر مربع با س��هم 16.8 
درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را 
به خود اختصاص داده است و دامنه هاي قيمتي 15 تا 
20 ميليون تومان و 25 تا 30 ميليون تومان به ترتيب 
با س��هم هاي 16.2 و 13.8 درصد در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. در اين م��اه، توزيع حجم معامالت به 
گونه اي بوده است كه 61.9 درصد واحدهاي مسكوني 
با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان 
)32 ميليون و 590 هزار تومان( معامله شده اند. توزيع 
فراواني تعداد واحدهاي معامله شده بر حسب سطح 
زيربناي هر آپارتمان نيز نشان مي دهد، بيشترين سهم 
از معامالت انجام شده به آپارتمان هاي با زيربناي 50 
تا 60 متر با سهم 15.9 درصد اختصاص داشته است. 
واحده��اي داراي زيربناي 60 ت��ا 70 متر و 70 تا 80 
مترمربع به ترتيب با سهم هاي 15.1 و 12.8 درصدي 
در رتبه هاي بعدي ق��رار گرفته اند. در مجموع در ماه 
گذشته، آپارتمان هاي با زيربناي كمتر از 80 مترمربع، 
58 درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص 
دادند. همچنين توزيع فراوان��ي تعداد معامالت بر 
حس��ب ارزش پولي هر واحد حاكي از آن است كه 
آپارتمان ه��اي با ارزش يك تا 1.5 ميليارد تومان با 
سهم 19.2 درصد، بيشترين سهم از معامالت را به 
خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي ارزش 500 
ميليون تومان تا يك ميليارد تومان، و 1.5 ميليارد 
تا 2 ميليارد تومان به ترتيب با اختصاص سهم هاي 
16.1 و 13.1 درص��دي در رتبه ه��اي بعدي قرار 
گرفته اند. در مجموع در ماه گذش��ته، حدود 49.6 
درصد از معامالت به واحدهاي مس��كوني با ارزش 

كمتر از 2 ميليارد تومان اختصاص داشته است.
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نگاه اليحه »درآمد پايدار شهري« 
به جيب مردم

يك پژوهش��گر حق��وق عموم��ي تصويب اليحه 
»درآمد پايدار و هزينه  شهرداري ها و دهياري ها« 
را با توجه به وضعيت نابسامان اقتصاد كنوني، عامل 
فش��ار مضاعف افزايش هزينه ها ب��ر دوش مردم 

معرفي كرد.
به گزارش فارس، اليحه »درآم��د پايدار و هزينه  
شهرداري ها و دهياري ها« در سال 1397 از سوي 
دولت وقت به مجلس دهم ارايه شد و با اصالحاتي 
به تصويب رس��يد. تا به امروز نيز به جهت ايرادات 
و ابهامات ش��وراي نگهبان به اي��ن مصوبه، چهار 
مرحله بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت 
داشته و هفته جاري در دستور صحن مجلس قرار 

مي گيرد.
هدف از اي��ن اليحه ايج��اد يك درآم��د پايدار و 
استقالل مالي براي شهرداري ها و دهياري ها بوده تا 
آنها را از بودجه عمومي دولت كه بعضا به طور كامل 
به آنها اختصاص داده نمي شد، بي نياز كند. اما سوال 
اصلي اين اس��ت كه اين درآمد از چه محلي تامين 
خواهد شد؟ و به زبان ساده بر اساس اين مصوبه چه 
اتفاقاتي براي مردم به عنوان خدمت گيرندگان از 

شهرداري ها و دهياري ها خواهد افتاد؟
محمد صالحي، پژوهشگر حقوق عمومي با اشاره 
به اينكه در حال حاضر بر اس��اس ماده )2( قانون 
نوسازي و عمران شهري، عوارض نوسازي ساالنه به 
مأخذ يك  درصد )1%( بهاي اراضي و ساختمان ها 
 و مستحدثات است، گفت: شهرداري ها مكلف اند، 
عوارض وصول شده را منحصراً به مصرف نوسازي 
و عمران شهري برس��انند. اما با اصالحات صورت 
گرفته )ماده )5( مصوبه مجلس( در اين ماده نرخ 
عوارض نوس��ازي كه ساالنه از س��وي شهروندان 
پرداخت مي شود از )يك درصد( به )دو و نيم درصد( 

افزايش پيدا خواهد كرد.
وي در تش��ريح اين ماده گفت: در م��اده )5( نرخ 
عوارض نوس��ازي موضوع ماده )2( قانون نوسازي 
و عمران شهري مص��وب 7/ 9/ 1347 با اصالحات 
و الحاقات بعدي هر سال به ميزان دو و نيم  درصد 
)5/ 2%( ارزش معامالت��ي موضوع صدر ماده )64( 
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 13/ 2/ 1366 
با اصالحات و الحاقات بعدي آخرين تقويم تعيين 
مي شود و در تبصره آن آمده است كه مؤدياني كه 
از تاريخ الزم االجرا ش��دن اي��ن قانون ظرف مدت 
يك سال نس��بت به تعيين تكليف نحوه پرداخت 
عوارض نوس��ازي معوق خود اقدام كند، مشمول 

بخشودگي جرايم عوارض مي شوند.
اين پژوهش��گر حقوق عمومي با بيان اينكه تعرفه 
ص��دور و تمديد گواهينام��ه و گذرنامه به صورت 
ساالنه در قانون بودجه كل كشور مشخص مي شود 
و شهرداري هاي نيز به ميزان 5 درصد از آن تعرفه 
به عنوان عوارض دريافت مي كنند. ابراز كرد: حال 
در مصوبه مجلس، عالوه بر افزايش تعرفه مشخص 
شده توس��ط مجلس در بودجه، ميزان 5 درصد از 

كل تعرفه نيز به شهرداري ها تعلق خواهد گرفت.
وي افزود: اين موضوع ضمن اينكه موجب افزايش 
تعرفه ها فش��ار اقتصادي به مردم مي شود چراكه 
موجب افزايش حدود سه برابري سهم شهرداري ها 
از اين خدمات خواهد شد كه به نظر اجحاف بزرگي 

در حق مردم است.
به گفته اين كارش��ناس، در حال حاضر در جدول 
شماره 16 بودجه 1400 ميزان تعرفه ها مشخص 
ش��ده اس��ت. به عنوان مثال در قب��ال صدور هر 
گذرنام��ه مبلغ 6250 تومان به ش��هرداري تعلق 
خواهد گرفت و در ص��ورت تصويب و اجراي ماده 
)6( اين مبلغ به 18750 تومان افزايش پيدا خواهد 
كرد. همچنين سهم شهرداري از صدور گواهينامه 
2500 توم��ان و تعويض گواهينامه 1250 تومان 
است كه به 7500 تومان و 3750 تومان با اجراي 

ماده )6( افزايش پيدا مي كند.
صالحي توضيح داد: بر اس��اس ماده )11( سازمان 
امور مالياتي موظف اس��ت هنگام دريافت ماليات 
»نق��ل و انتقال قطع��ي ام��الك« و »انتقال حق 
واگذاري )س��رقفلي( « به ترتيب دو درصد )%2( 
و يك درصد )1%( به عنوان ع��وارض دريافت و به 

حساب شهرداري محل واريز كند.
وي ادامه داد: نكته قابل تامل ديگر اين مصوبه كه 
در ماده )9( مشاهده مي شود اين است كه ماليات 
سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداري ها كه به 
موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي ش��هرداري 
در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده اند 
و صددرصد سرمايه آن متعلق به شهرداري است، 
با نرخ صفر محاسبه مي ش��ود. به بيان ديگر از اين 
نهاده��ا مالياتي دريافت نخواهد ش��د، اما دخل و 
خرج خود را بايد به سازمان امور مالياتي ارايه كنند.

اين پژوهش��گر تاكيد كرد: اي��ن موضوع در حالي 
قرار است اجرايي شود كه در حال حاضر برخي از 
ش��هرداري ها داراي شركت هاي درآمدزا هستند. 
مانند شركت خدماتي كاالي شهروند كه وابسته 

به شهرداري تهران بوده و سودآور است.
وي با اش��اره به اينكه ش��هرداري ته��ران داراي 
حدود 18 شركت وابسته است مانند شركت برج 
ميالد آسمان، شركت توسعه فضاهاي فرهنگي، 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شركت شهر 
س��الم، ش��ركت معاينه فني خودروها و .. است، 
گفت: اي��ن مصوبه همان ط��ور ك��ه از عنوانش 
پيداس��ت به دنبال افزايش درآمد شهرداي ها و 
دهياري ها اس��ت كه با توجه به مشكالت تامين 
مالي شهرداري ها و دهياري ها الزم و ضروري به 
نظر مي رسد، اما روش اين تامين مالي به صورت 
حاضر در برخي موارد قابل تامل اس��ت. حال اين 
هدف در مصوبه مجل��س با عنوان »درآمد پايدار 
و هزينه  ش��هرداري ها و دهياري ها« متأسفانه با 
وجود وضعيت نابسامان اقتصاد كنوني با فشار و 
افزايش هزينه ها بر دوش مردم محقق خواهد شد.

امتناع بانك ها از پرداخت
 وام به بخش ساختمان

گزارش منتش��ره از سوي بانك مركزي نشان مي دهد 
سهم بخش ساختمان و مسكن از كل تسهيالت بانكي 
همچنان در سطح 5 درصد قرار دارد. به گزارش مهر، بر 
اساس قانون بودجه سال جاري بايد بانك ها 360 هزار 
ميليارد تومان به ساخت مسكن اختصاص مي دادند. 
همچنين بر اساس قانون جهش توليد مسكن، بايد 20 
درصد تسهيالت بانكي به بخش مسكن منتقل شود. 
اين در حالي است كه بر اساس اعالم بانك مركزي در 8 
ماهه نخست امسال بيش از 1.727 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي به بخش هاي مختلف اقتصادي شامل 
صنعت، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و مسكن پرداخت 
شده كه سهم بخش مسكن و ساختمان بيش از 90 هزار 
ميليارد تومان )90 ه��زار و 689 ميليارد تومان( بوده 
اس��ت. بنابراين سهم بخش مسكن و ساختمان از كل 
تسهيالت بانكي 8 ماهه امس��ال 5.2 درصد بوده كه با 
س��هم 20 درصدي مقرر در قانون فاصله زيادي دارد. 
اگر قرار بود 20 درصد تسهيالت بانكي 8 ماهه امسال 
به بخش مسكن و ساختمان برسد، سهم اين بخش از 
تسهيالت بانكي تا پايان آبان 1400 بايد به 345 هزار 
ميليارد تومان مي رس��يد كه تقريبًا ان��دازه همان رقم 
مذكور در قانون بودجه سال جاري و قانون جهش توليد 
مسكن مي بود؛ ضمن اينكه مي بايست 15 هزار ميليارد 
تومان مابقي هم در طول ماه هاي باقي مانده امسال به 
بخش مسكن تعلق مي گرفت. از ديگر گزارش هايي كه 
بانك مركزي منتشر كرده، در خصوص رشد اقتصادي 
بخش هاي مختلف اقتصادي در نيمه نخست امسال 
است.اين در حالي است كه وزارت راه و شهرسازي دولت 
دوازدهم از اجراي بخش هايي از طرح ملي مسكن خبر 
داده بود. بر اساس اعالم بانك مركزي، رشد بخش مسكن 
و ساختمان در 6 ماهه امسال منفي 17 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن بود و روند كاهشي داشته 
كه ناشي از ركود ساخت و ساز در كشور است. اما بخش 
خدمات امالك و مستغالت در نيمه اول سال جاري 
در مقايسه با 6 ماهه 1399 رشد اندك 0.2 درصدي را 
تجربه كرده كه احتماال به دليل افزايش ارزش امالك 

است نه تعداد معامالت بخش امالك و مستغالت.

پرواز ها  بين ايران و عراق
 ۲ برابر مي شود

رس��تم قاسمي، وزير راه و شهرس��ازي با اعالم امضاي 
توافق ايران و عراق براي اتصال خط آهن شلمچه-بصره 
از افزاي��ش دو برابري پرواز بين دو كش��ور در توافق با 
رييس جمهور  عراق خبر داد. تقريبا امروز حدود يكصد 
پرواز را از دو طرف داريم. مقرر شد تا اين ميزان پرواز به 
زودي دوبرابر ش��ده و به حدود 200 پرواز برسانيم.  به 
گزارش فارس، قاسمي با تشريح جزييات  سفر خود به 
عراق با هدف  اتصال راه آهن 32 كيلومتري ش��لمچه-

بصره، از مذاك��رات خود با وزير حم��ل و نقل عراق در 
روز گذش��ته درباره  امضاي توافقنامه در اين باره خبر 
داد. وي افزود:  تقريبا 20 سال است با كشور عراق براي 
اجرايي شدن موضوع راه آهن شلمچه- بصره مذاكرات 
متعددي داشتيم و حتي تفاهم هاي بسيار زيادي و در 
ادوار مختلف شد كه هيچگاه به نتيجه مطلوب نرسيد. 
وي بيان كرد: توافق كلي به اين شيوه است كه شركت 
راه آهن جمهوري اس��المي و ش��ركت راه آهن عراق 
مش��تركا اين پروژه را اجرا مي كنند و در 2 ماه شركت 
مشترك تشكيل خواهد شد. قاسمي تصريح كرد: منتظر 
تشكيل شركت مشترك در 2 ماه آينده نشديم و توافق 
كرديم كه در يك ماه آينده عمال در كنار پل مستقر شويم 
و عمليات اجرايي مطالعات و اجراي اين طرح را شروع 
كنيم كه اين عماًل يك اتفاق بزرگ بين دو كشور ايران و 
عراق براي تبادل تجاري، باري و مسافري است كه براي 
دو كشور حائز اهميت است.عماًل حمايت نخست وزير 
عراق منجر به امضاي اين توافق نامه شد. وي افزود: در 
اين ديدار همچنين در خص��وص روابط و آينده روابط 
اقتصادي دو كشور بحث هاي مختلفي انجام شد. عراق 
امروز در يك شرايط بازسازي است و بنا شد شركت هاي 

ايراني در بازسازي عراق حضور بيشتري داشته باشند.

هركس خانه بسازد مي تواند
وام مسكن دولتي بگيرد

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 
تمامي كساني كه قصد ساخت وساز دارند يا پروژه شان 
نيمه كاره مانده مي توانند از سقف تسهيالت نهضت ملي 
مسكن استفاده كنند و از شرط فرم »ج« و ديگر شروط 
چهارگانه معاف هس��تند. محمودزاده در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: تسهيالت نهضت ملي مسكن عالوه 
بر سازندگان و گروه هاي ساخت، به خودمالكين نيز 
پرداخت مي ش��ود. به اين ترتيب تمامي كساني كه 
قصد ساخت و ساز دارند مي توانند از تسهيالت نهضت 
ملي مسكن استفاده كنند و نيازي به سبز بودن فرم 
»ج« و شروط چهارگانه نيست. تسهيالت در مناطق 
شهري و همچنين بافت هاي فرسوده با همان سقفي 
كه براي متقاضيان خانه اولي پرداخت مي شود عينا به 
خودمالكين نيز تعلق مي گي��رد. محمودزاده تاكيد 
كرد: كساني كه به صورت حرفه اي اقدام به ساخت 
و س��ازمي كنند، كس��اني كه به صورت شخصي 
مي سازند، يا كساني كه پروژه شان نيمه كاره مانده 
و نياز به منابع مالي براي تكميل آن دارند مي توانند از 

تسهيالت نهضت ملي مسكن استفاده كنند.
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پيش بيني ۱۵ هزار قبر براي مواقع بحراني
گروه راه و شهرسازي|

س��عيد غضنف��ري، مديرعام��ل جدي��د س��ازمان 
بهش��ت زهرا)س( دي��روز در نخس��تين كنفرانس 
مطبوعاتي خود اعالم ك��رد، 15 هزار قبر براي مواقع 
بحراني پيش بيني شده است. او همچنين قيمت انواع 
قبر را اعالم كرد. به گفته او كمترين هزينه براي خريد 
قبر در منطقه يك بهش��ت زهرا 7.8 ميليون تومان و 
بيش��ترين قيمت هم 25 ميليون تومان است. البته 
قيمت مقبره هاي خانوادگ��ي نيز 1.2 ميليارد تومان 
اس��ت. قيمت قبر در مناطق جديد بهشت زهرا)س(، 
يك طبقه رايگان و دو طبقه ديگر، هر يك 5 ميليون 
تومان است. او گفت: االن حدود 25 هزار قبر آماده در 
بهشت زهرا داريم و 15 هزار قبر نيز براي مواقع بحراني 

پيش بيني و آماده است.
به گزارش ايلنا. صبح ديروز نشست خبري مديرعامل 
س��ازمان بهش��ت زهرا)س( در ابت��داي نشس��ت با 
خبرنگاران گفت: تك تك فرآيندهاي خدمت رساني 
در س��ازمان را شناسايي و در حال اصالح آن هستيم. 
در بهش��ت زهرا دنبال اين هس��تيم كه بتوانيم آالم 

خانواده هاي متوفي را كم كنيم. 
غضنفري همچنين خبر داد: بخشي از هزينه خدمات 
براي خانواده هاي متوفي كاهش مي يابد. بسته خدمات 
متنوع و متعدد اس��ت. براي نمونه پاركينگ ورودي 
عروجيان بايد توس��ط سازمان مديريت شود و نيازي 
نيست از مردم هزينه اي دريافت شود و اگر هزينه اي 
باشد بايد حداقل باشد، اينكه هر ماشيني 5 هزارتومان 

هزينه پاركينگ بدهد زيبنده مردم نيست.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا با اشاره به تقويت حضور 
مباش��رين گفت: در حال تقويت مباشرين هستيم. 
خانواده اي كه در بدترين ش��رايط روحي و رواني وارد 
سازمان مي شوند بايد يك مباش��ر كنار خانواده قرار 
گيرند و مباشر بايد نقش حمايتي را ايفا كند. در بازه 
زماني س��ه ماهه آموزش را در نظ��ر گرفتيم و ارتقاي 

كيفيت از مباشرين آغاز مي شود. 

    توسعه ساير آرامستان ها
غضنفري درباره توس��عه بهشت زهرا در مكان هاي 
مختلف و ظرفيت آن گفت: دنبال توس��عه بهشت 
زهرا نيس��تيم. توسعه آرامس��تان هاي تهران را در 
دس��تور داريم تا توس��عه آرامس��تان ها در شرق و 
غرب تهران را با مكان يابي هاي انجام شده به انجام 
برسانيم. او گفت: مكان يابي و مطالعات انجام و در 
دست اقدام است و براي شرق و غرب طي سه سال 

آينده انجام و به بهره برداري مي رسد.

   پيش بيني ۱۵ هزار قبر براي مواقع بحراني
غضنفري درباره ظرفيت بهشت زهرا گفت: االن حدود 
25 هزار قبر آماده در بهش��ت زه��را داريم و 15 هزار 
قبر نيز براي مواقع بحراني پيش بيني و آماده اس��ت. 
اين س��ازمان بين 3 تا 5 سال آينده نياز شهر تهران را 

تامين مي كند.

     قبر نو ۲۵ ميليون؛ دست دوم
 7.8 ميليون تومان

مديرعامل سازمان بهش��ت زهرا درباره قيمت قبرها 
گفت: در ناحيه يك كه شامل قطعه يك تا 112 است 
قيمت هر قبر طبقه اي 25 ميليون تومان و سه طبقه 75 
ميليون تومان است. البته در اين ناحيه قبر خالي بسيار 
محدود است. در قطعات قديم قبوري كه احيا مي شود، 
طبقه اي 7 ميليون و 800 هزار تومان محاسبه مي شود.

او ادام��ه داد: در قطعات جديد ي��ك طبقه رايگان و 
دو طبقه ديگ��ر مجموعا 5 ميليون تومان حس��اب 
مي ش��ود كه امكان پرداخت آن به صورت اقساطي 
تا پايان سال فراهم است. مديرعامل سازمان بهشت 
زه��را گف��ت: در قطعاتي كه تراكم قبور زياد اس��ت 
حدود 7 ميليون تومان براي ه��ر قبر در نظر گرفته 
شده است. او همچنين قيمت مقبره هاي خانوادگي 
را 1.2 ميلي��ارد تومان اعالم ك��رد. غضنفري با بيان 
اينكه توسعه آرامستان ها در امامزاده ها نيز به عنوان 

پيشنهاد مطرح است، در واكنش به گران بودن قبرها 
در امامزاده ها گفت: توليت امامزاده ها با اوقاف است 
و در يك تهاتر س��عي مي كنيم بستر را ايجاد كنيم و 
شايد بتوانيم در اين اقدام هزينه را كاهش بدهيم. اين 

جزو ايده هاي است كه مطرح است. 
او درباره شرايط دفن اموات در طبقات گفت: به جهت 
حفظ حرمت مومنين راضي نيستيم كه قبور طبقاتي 
را به افراد غير بفروش��يم، خ��ود خانواده ها هم راضي 
نمي ش��وند و براي آنهايي كه از لحاظ معيشتي دچار 
مشكل هستند مي توانيم هزينه هاي خريد دو طبقه 

ديگر را به صورت اقساطي دريافت كنيم.

    امنيت فضاي بهشت زهرا
او در پاس��خ به س��والي درخص��وص امنيت فضاي 
بهش��ت زهرا و مخدوش كردن برخي از قبور افراد 
سياسي توس��ط افراد ناش��ناس گفت: خودمان را 
اينجا خادم تمام قبور مومنين مي دانيم و هيچ خط 
و مرزي براي كسي كه در اينجا مدفون است نداريم. 
دژبان ارتش در اينجا مستقر است و وظيفه حفظ و 
حراست امنيت را برعهده دارد. البته220 نفر دژبان 
در اينجا حضور دارند و حتما نياز به اصالح دارد، چرا 
كه بي��ش از يك ميليون و 500 ه��زار قبر در اينجا 
موجود است و س��ازمان نمي تواند براي هر قبر يك 
دژبان در نظر بگي��رد. ضريب امنيت را باال خواهيم 
برد و به دنبال اين هس��تيم كه از ظرفيت حراست 

شهرداري مطلوب تر استفاده كنيم.

    احياي شهردار شب
غضنفري درباره فروش سنگ دست دوم گفت: آسيب 
اجتماعي شامل اين كالبد نمي شود. نزديك به 20 روز 
اس��ت اكيپ انتظامات سنگ را مجهز كرديم كه تنها 
شامل سرقت و دزديدن سنگ نيست، نصب تصاوير 
غيرمجاز و كارهايي كه متعارف نيست و خانواده ها از 
بيرون مي آورند. در دو اكيپ چهار نفره انتظامات سنگ 

مستقر هستند. به عالوه از هفته گذشته شهردار شب 
را براي جلوگيري از اقداماتي كه رخ داده احيا كرديم.

    مميزي تصاوير حك شده بر سنگ قبور 
او در واكن��ش به اينكه آيا پروت��كل براي عكس هاي 
كه نصب مي ش��ود داريد؟ گفت: بله، زماني كه براي 
پذيرش مي آيند تعهد گرفته مي شود و خانواده ها آن را 
امضا مي كنند. غضنفري درباره نصب عكس بانوان بر 
روي سنگ ها گفت: عكس براي خانم ها بدون حجاب 
ممنوع است. وي همچنين درباره اينكه اگر خانواده اي 
درخواس��ت خودروي اختصاصي حمل پيكر داشته 
باشد اين شرايط فراهم اس��ت گفت: اگر درخواست 
داش��ته باش��ند حتما اختصاص خواهد داشت اما به 

دليل تراكم، خودروها چهار متوفي را حمل مي كنند.

    تفكيك مديريت گلزار شهدا
او در پاسخ به سوالي درباره اينكه بهشت زهرا چگونه قرار 
است قطب فرهنگي پايتخت ش��ود گفت: اقدامات مان 
را از محور گلزار شهداي بهش��ت زهرا آغاز كرديم. براي 
پيكرهايي كه به امانت دست ما هستند، 24 ساعته قرآن 
پخش مي شود. اكنون فضاي س��ردخانه آرامش بخش 
شده اس��ت. غضنفري ادامه داد: در بدو ورود ما مديريت 
گلزار شهدا از بقيه بخش ها جدا شده است و با اين اقدام 

گلزار شهدا قطب فرهنگي بي نظيري براي كشور است.
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كميسيون مشترك طرح حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي در حالي برگزار شد كه اعضاي 
اين كميس��يون با انتقاد از نامه مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��امي درباره ايرادات طرح موسوم 
به »صيانت«، عنوان طرح را به »نظام تنظيم مقررات 
خدمات فضاي مجازي« تغيير دادند و نس��خه جديد 

آن را منتشر كردند.
يازدهمين نشست كميسيون مشترك طرح حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي 
با حضور كارشناسان و نمايندگان مركز پژوهش هاي 
مجلس، وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي 
برگزار ش��د و طرح جديدي كه ب��ا تلفيق طرح قبلي 
و پيش��نهادات ارايه شده تدوين ش��ده بود، در نهايت 
با عنوان ط��رح »نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي 
مجازي« منتش��ر ش��د. رضا تقي پور ان��وري، رييس 
كميسيون مش��ترك فضاي مجازي، در اين نشست 
گفت: پس از آخرين نشست با مصوبه كميسيون مقرر 
شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعام مركز ملي 
فضاي مجازي مبني بر اينكه نظرات كارشناسي بهتر 
است در پيش نويس طرح لحاظ شود و بر اساس تصميم 
و نظر كميسيون طرح به كارگروهي در مركز پژوهش ها 
ارجاع شود. تقي پور با انتقاد از رسانه اي شدن نظر مركز 
پژوهش ها پيش از ارسال به كميسيون يادآور شد: از 
هيات رييسه مجلس مي خواهيم به ما بگويد كه چگونه 
در جريان نامه هاي ارسالي قرار بگيريم و اگر روال ارايه 
نامه ها به نمايندگان تغيير كرده به ما اطاع دهند؛ ما 
در مورد ارجاع طرح به مركز رأي گيري كرديم و متن 
مصوبه روشن است و قرار شد مركز طي ۱۰ روز طرح را 
بررسي و به كميسيون ارايه كند اما خروجي مركز بيانيه 
سياسي است و نظر اغلب نمايندگان هم همين است. 
وي خطاب به قائم مقام و كارشناسان مركز پژوهش ها، 
يادآور شد: شما نبايد به جاي شوراي نگهبان اظهارنظر 
و نماينده را مجبور كنيد اظهارنظرش را عوض كند؛ 

نماينده اختيار دارد. 

   ۷۰  قانون مشابه طرح صيانت 
در مورد فضاي مجازي الزم داريم

تقي پور گفت: بنا داريم نظرات تمامي دس��تگاه ها را 
تا جايي كه در چارچوب باش��د اخ��ذ كنيم و تاكيد 
داريم كه اين طرح نمي تواند تمامي مشكات فضاي 
مجازي را حل كن��د، بنابراين انتظار داريم اگر نقص 
و مش��كلي وجود دارد را با هم��كاري رفع كنيم؛ ۷۰ 
تا ۸۰ قان��ون اين چنيني در كش��ور در مورد فضاي 
مجازي الزم داريم بنابراي��ن، اين طرح جزئي از اين 
تعداد قوانين اس��ت و تمامي مس��ائل و مشكات را 
حل نمي كند. وي يادآور ش��د: مس��ائل كان نظام 
حكمراني در فض��اي مجازي داريم كه با تدبير رهبر 
معظم انقاب در سال ۱۳۹۰ ش��وراي عالي فضاي 
مجازي به عنوان هسته مركزي اين نظام حكمراني 
تاسيس ش��د و ابتكاري بسيار پيش��رفته بود. اينكه 
شوراي عالي در كشور، هسته مركزي نظام حكمراني 
باشد، كاري بي نظير است البته بسياري از كشورها از 
اين موضوع ايده گرفتند، به عنوان مثال كره، مالزي 
و ژاپن به اين نتيجه رسيدند كه پوشش دامنه فضاي 
مجازي به اندازه اي وس��يع است كه يك وزارتخانه و 
نهاد نمي تواند موارد مربوط ب��ه آن را پيگيري كند 
بنابراين كميس��يون هايي فراقوه اي و فرادستگاهي 
در كشورشان پيش بيني كردند تا بتوانند به مباحث 
فضاي مج��ازي بپردازند. نماينده مجلس ش��وراي 
اس��امي در تش��ريح چالش هاي حكمراني فضاي 
مجازي، تصريح كرد: فضاي مجازي امروزه به فضاي 
واقعي نزديك اس��ت؛ ۱۱ ه��زار و ۸۰۰ عنوان قانون 
در كش��ور داريم و سوال اينجاس��ت كه تكليف اين 
قوانين در فضاي مجازي چيس��ت، زيرا همه اذعان 
دارند مسائل وقتي در فضاي مجازي مطرح مي شود، 
شكل كار و مديريت آن عوض مي شود و نمي توانيم 
قانوني كه در فضاي واقعي اس��ت را در بس��ياري از 
موارد در فضاي مجازي نيز عملياتي كنيم؛ بنابراين 
وظيفه قانونگذار است كه آنها را تعيين تكليف كند 

مانند خدمات جديدي كه در مورد پيام رس��ان ها و 
سوپراپليكيش��ن ها وجود دارد. تقي پ��ور ادامه داد: 
صاحبان كسب وكار گله و شكايت دارند و به ما مراجعه 
مي كنند كه نهادهاي مختلف به عناوين مختلف در 
مسير آنها مش��كاتي را به وجود مي آورند بنابراين 
بايد تعريف مش��خصي از نظام تنظيم گري داش��ته 
باشيم و مش��خص كنيم كدام كسب وكار و فعاليت 
و در كجا بايد تعيين تكليف ش��ود و تنها يك نهاد با 
كسب وكارها سر و كار داشته باشد نه اينكه چندين 
نهاد در مسير آنها سنگ اندازي كند. وي يادآور شد: 
فقدان مزيت گرايي به عنوان توليد و توزيع و مصرف 
ترافيك اينترنت در داخل يكي از چالش هاس��ت، به 
عنوان مثال ۸۵ درصد ترافيك كره جنوبي در داخل 
اين كش��ور گردش مي كند يعن��ي قانون و مديريت 
راهبردي آنها به گونه اي تصويب و ترس��يم شده كه 
شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد؛ يكي 
از بحث هاي جدي طرح اين است كه فضاي مجازي 
را به صورت راهبردي مورد توجه قرار دهيم و ترافيك 
داخل نس��بت به خارج مزيت پي��دا كند و كمترين 

منفعت آن هم صرفه اقتصادي است.

     حكمراني خدمات خارجي
 از چالش هاي فضاي مجازي است

نماين��ده مردم ته��ران در مجلس يازده��م افزود: 
فعاليت خارج از قلمرو و حكمراني خدمات خارجي 
ه��م يكي از چالش هاي فضاي مجازي اس��ت و اگر 
با قانون نويس��ي مي توانيم ورود و كسب وكارهايي 
در س��طح منطقه و جهاني داشته باشيم بايد توجه 
كنيم مش��كل ما مقررات و نابساماني هاست، البته 
عدم ضمانت اجرايي مصوبات ش��وراي عالي فضاي 
مجازي هم يكي از چالش هاست كه تاش كرديم در 
طرح اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم. تقي پور 
ادامه داد: مساله گذرگاه )امنيت – داده- همكاري( 
از ديگر چالش هاي فضاي مجازي اس��ت و در يك 
الي دو ماده ط��رح به اين موضوع پرداختيم؛ اعمال 
س��ليقه در سياست هاي مسدودس��ازي و پااليش 
هم از ديگر چالش هاي مدنظر اس��ت، البته مجلس 
در س��ال ۱۳۸۸ قانون تعيين مصاديق مجرمانه را 
تصويب ك��رده اما امروزه نيازمند بازنگري اس��ت؛ 
ما ارتباطاتم��ان را با مركز افزاي��ش خواهيم داد و 
روند بررس��ي طرح تداوم دارد. وي با اشاره به طرح 
جدي��دي كه با تلفي��ق طرح قبلي و پيش��نهادات 
ارايه شده، تدوين شده است گفت: انتظارمان از اين 
طرح اين اس��ت كه نظام حمايتي را داشته و بتوان 
براي چالش هاي مطرح ش��ده قانون داشته باشيم 
البته حمايت از پلتفرم ه��اي داخلي رضايت بخش 
نيست و ما در اين طرح اين مهم را مورد توجه قرار 
خواهيم داد و عنوان طرح هم به طرح »نظام تنظيم 
مقررات خدمات فضاي مجازي« تغيير يافته است و 
اين تغيير نام، خبر خوبي است و محدود به اين شده 
كه نظام حمايتي را در قانون حل كنيم البته قبول 
داريم كه تمامي مشكات را نمي توانيم حل كنيم.

     تاكيد بر بررسي نظرات وزارت ارتباطات
 و مركز پژوهش ها

سيدعلي يزدي خواه -عضو كميسيون فرهنگي مجلس- 
نيز گفت: در جلسات گذشته كميسيون مشترك قرار 
شد آخرين نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نسخه 
پيشنهادي كميسيون به مركز پژوهش ها ارجاع شود تا 
در بازه زماني ۱۰ روزه نسبت به تلفيق نظرات اقدام شود. 
تعيين زمان ۱۰ روزه حاصل نشست با رييس مجلس 
بود و ايشان تأكيد داشت كه نظرات وزارت ارتباطات و 
مركز پژوهش ها براي ادغام در طرح مورد بررسي قرار 
گيرد و در مورد آنها كار كارشناسي و جمع بندي الزم را 
انجام دهيم البته ما در همان جلسه ابراز نگراني كرديم 
كه اگر طرح به مركز ارجاع ش��ود، ش��ايد يك يا دو ماه 
بررسي آن طول بكشد. وي با بيان اينكه قانون گذاري 
وظيفه مجلس است، ادامه داد: مركز پژوهش ها وظيفه 
مشورتي دارد و ما از مركز مشورت مي گيريم و در برخي 
موارد در قالب ماده ۱۴۲ كه مس��ير رسمي تري است، 
مسائل را پيگيري مي كنيم؛ مطلع شديم كه اين اطاعيه 
و نامه در سايت ها منتشر شده در حالي كه قرار بود دو 
طرح با هم تلفيق شوند نه اينكه نظر جديدي ارايه شود. 
هر دستگاهي شرح وظايفي دارد و چارچوب ها نبايد 
خدشه دار شود، نظرات مركز ملي با وزارت ارتباطات 
با حضور كارشناسان و برخي نمايندگان تلفيق شده و 
به نسخه مفهومي و خوبي رسيديم تا بتوان ضعف هاي 
آن را برطرف كرد؛ با توجه به اينكه بايد براي تعيين 
تكليف اين طرح سريع تر اقدام كنيم و برخي اعضاي 
كميس��يون مش��ترك نيز عضو كميس��يون تلفيق 
هستند، مي طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت 

وظيفه خودمان را در قبال ملت ادا كنيم.

     طرح حمايت از كاربران در فضاي مجازي
 فرهنگي است، نه سياسي

حسين نوش آبادي -نماينده مجلس شوراي اسامي- 
در ادامه اين نشس��ت با بيان اينكه مركز پژوهش ها، 
مركز پژوهش��ي و تحقيقاتي است نه نظارتي، گفت: 
مركز پژوهش ها، مركز پشتيباني است و نبايد نقش 
خودش را با مراكز ديگر عوض كند، از سويي نظرات 
آن بايد مورد توجه قرار گيرد؛ رهبر معظم انقاب بارها 
تأكيد كردند كه مجلس بايد از نظرات مركز استفاده 
كند و موضوع پيش آمده در مورد انتش��ار نامه شكل 
سياسي به خود گرفته و انتظار مي رود طرح حمايت 
از كاربران در فضاي مجازي را سياس��ي نكنيم زيرا 
موضوعي فرهنگي است؛ اين طرح از اول مخالفان و 
موافقان جدي داشته و موجب جبهه گيري و دغدغه 
افكار عمومي و همچنين رييس و نمايندگان مجلس 
هم مواضع متعددي درب��اره آن دارند. وي ادامه داد: 
چندين ب��ار عنوان و متن اين ط��رح تغيير كرده اما 
هنوز به متن واحدي نرس��يديم و بايد اجازه داد در 
فرصت مناسب سازوكار شفاف و روشن مورد بررسي 
قرار گيرد، در اين رابطه نيازمند دقت و وقت بيش��تر 
هس��تيم و بايد موضوع را جدي بگيريم و نبايد اين 

موضوع باعث قطب بندي در جامعه و مجلس شود.

نامه مركز پژوهش ها، بيانيه ژورناليستي بود
همچني��ن مه��رداد ويس كرمي -نماين��ده مجلس 
شوراي اس��امي- با اشاره به متن منتشرشده توسط 
مركز پژوهش ه��ا در مورد طرح حمايت از كاربران در 
فضاي مج��ازي گفت: اين موضوع بي��ش از آنكه كار 
پژوهشي و علمي باشد بيانيه ژورناليستي بود؛ حتي ما 
در جريان موضوع قرار نداشتيم و گفتيم احتمااًل شايعه 
يا فتوشاپ است. در اين رابطه بهتر است براي رضاي 
خدا كارهايمان را انجام دهيم تا ماندگار ش��ود، البته 
كارشكني هاي اينچنيني هم در مورد طرح حمايت 
از خانواده و تعالي جمعيت داشتيم و همان افرادي كه 
در مسير اين طرح كارشكني مي كردند پس از بيانات 
رهبر معظم انقاب در مورد آن از فوايد و اثرات مثبت 
آن صحبت مي كردن��د. وي ادام��ه داد: طرح فضاي 
مجازي طرح بي خاصيتي نيس��ت و به نتيجه خواهد 
رسيد و بايد دقتمان را براي بررسي آن بيشتر كنيم و 
اميدواريم كارشكنان پس از به نتيجه رسيدن و تعيين 
تكليف آن از اثرات كاربردي آن س��خن نگويند. نظر 
مركز پژوهش ها بايد استداللي باشد نه احساسي و 
ژورناليستي، اينكه بررسي طرح با حساسيت پيش 
مي رود نش��ان از اهميت باالي آن دارد؛ ما طرح را 
طبق اختيار ماده ۸۵ به مركز پژوهش ها براي اعمال 
نظرات مش��ورتي ارجاع داديم نه ماده ۱۴۲ و بايد 
تاش كرد طرحي علمي و ماندگار داشته باشيم تا 

بتواند به رفع مشكات مردم هم كمك كند.

     دفاع قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس
 از نامه منتشرشده

در اين نشست عطاء اهلل رفيعي آتاني -قائم مقام مركز 
پژوهش هاي مجلس- يادآور ش��د: نظ��رات مركز در 
مورد طرح هيچ تغييري نكرده و بر اصل تنظيم گري 
براي فضاي مجازي با نگاه ديني و انقابي مورد توجه 
اس��ت؛ در دوره گذش��ته موضوع در دستور كار دفتر 
فرهنگي بود ك��ه با جديت كار را پيگيري و نظر مركز 
اين بود كه خروجي كار بايد بر اساس گزارش ها باشد 
اما به گزارش هايي كه حاصل نظر جمع باشد نرسيدند؛ 
ما كلي��ات، اصل ضرورت تنظيم گ��ري و نگراني ها را 
قبول داريم و دفاتر ما نظ��رات اصاحي براي اصاح 
طرح داش��تند بنابراين اتفاق جدي��دي نيفتاده و به 
معناي تكميل فرآيندها است. وي ادامه داد: در مركز 
سياسي كاري نمي شود و نامه مذكور هم روز سه شنبه 
به صورت آني ارسال شد و اينكه رسانه اي شده بخشي 
از آن به دليل اهميت موضوع بوده است؛ در مركز عاقه 
و آمادگي براي اعمال نظرات مش��ورتي وجود دارد و 
شأني بيش از مشورت براي خودمان قائل نيستيم در 
اين رابطه نياز است فرصتي به ما دهيد تا مركز طرح را 
كامل و نظر شما را استماع كند و اگر قرار است جلساتي 
را در مجلس برگزار كنيم، حضور خواهيم يافت و همين 
نگاه و مسير را ادامه خواهيم داد. كميل قيدرلو، معاون 
فرهنگي مركز پژوهش ها، نيز در ادامه اين نشس��ت 
گفت: درست است كه اتفاق بدي افتاده و نامه مد نظر 
در رسانه ها منتشر شده، اما مساله اصلي كميسيون متن 
نقدي است كه مركز داشته و آن را منتشر كرده است؛ 
هيچ مكاتبه اي از طرف كميسيون با مركز انجام نشده 
و هر آنچه كه دريافت و ارجاع شد را مشاهده مي كنيم؛ 
نس��خه اي كه مركز در زمينه نقد نس��خ ارايه كرده، 
قديمي ترين نسخه است و نسخه وزارت ارتباطات هم 
مشمول اين نقدها واقع شده و متن نامه منتشرشده 
ناظر بر نظرات تخصصي دفاتر مركز است، روال ارجاع 
طرح به مركز بر اس��اس ماده ۱۴۲ آيين نامه داخلي 
بوده و پاسخ خودمان را از طريق جمع بندي دفاتر ارايه 
كرديم. وي يادآور شد: ما موافق قانون گذاري در مورد 
فضاي مجازي هستيم؛ نظرات مركز مشورتي است 
و بنا ندارد نظر نمايندگان را تغيير دهد؛ نسخه اي كه 
در حال حاضر دس��ت شماست، جمع بندي مركز و 
حاصل نظرات مشترك وزارت ارتباطات و مركز ملي 
فضاي مجازي است و بايد ايرادات آن را رفع كنيم تا 

نسخه اي كامل داشته باشيم.
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بهره برداري از پروژه آبرساني 
روستاي جليعه خوزستان

با مشاركت همراه اول
با همت و مشاركت اپراتور اول تلفن همراه كشور، 
پروژه آبرساني به روستاي جليعه شهرستان دشت 
آزادگان استان خوزستان به بهره برداري رسيد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، آيين بهره برداري از پروژه آبرساني روستاي 
جليعه شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان 
صبح امروز 6 دي ماه ۱۴۰۰ با حضور سردار عليرضا 
هاتف جانشين فرمانده قرارگاه ابوالفضل)ع( سپاه 
خوزس��تان، محمدرض��ا كرمي ن��ژاد مديرعامل 
ش��ركت آب و فاضاب خوزس��تان و سيدياس��ر 
رايگاني مديركل ارتباطات و س��خنگوي شركت 
ارتباطات س��يار ايران به نمايندگي از مديرعامل 
اين شركت برگزار شد. با توجه به اينكه خوزستان 
با دارا بودن ۲6 درصد از آب هاي دايمي و شيرين 
كشور، پر آب ترين منطقه ايران است كه متأسفانه 
به علت سوء مديريت و با وجود منابع وافر درآمدي، 
همواره از موضوع تنش آبي در اقصي نقاط مختلف 
و در حوزه هاي خانگي و كشاورزي رنج مي برد، به 
گونه اي كه ۷۰۳ روس��تاي خوزس��تان بدون آب 
هستند كه كل اين مشكل با ۴۵۰ كيلومتر لوله و 
تأسيسات آبي قابل حل است؛ همراه اول وظيفه 
خود دانست تا نسبت به رفع بخشي از اين چالش 
پيش قدم شود. در اين پروژه 6 كيلومتر عمليات 
لوله گذاري به صورت دفني انجام شده تا با اتصال 
به لوله آب غدير، آب شرب پايدار روستاي جليعه 
برقرار ش��ود. الزم به ذكر است، جمعيت روستاي 
جليعه ۱۳۰ خانوار و حدود ۷۰۰ نفر و فاصله آن تا 
شهر ۴۵ كيلومتر است.  بخشي از هزينه عملياتي 
اين پروژه كه مجموعا حدود ۴۰۰ ميليون تومان 
بوده با مش��اركت كاركنان هم��راه اول و مابقي از 
بودجه مسووليت اجتماعي اين اپراتور تأمين شد 
كه همكاري بسيج دانشجويي استان خوزستان در 

اجرا را نيز به دنبال داشت.

 جابه جايي ۴۸ ميليارد پيام و
 ۱۸ ميليارد فايل در شبكه شاد

مدير رس��انه اي نرم افزار شاد گفت: از آغاز ايجاد 
اين نرم افزار يا اپليكيش��ن تاكن��ون بيش از ۴۸ 
ميلي��ارد پيام و ۱۸ ميليارد فاي��ل ميان معلمان 
و دانش آموزان جابه جا ش��ده است. آقاي حسن 
قاس��م زاده در مصاحبه اختصاصي ب��ا خبرنگار 
خبرگزاري صدا و س��يما، افزود: نرم افزار ش��اد 
)شبكه اجتماعي دانش آموزي( در سال تحصيلي 
۹۹-۹۸ راه ان��دازي ش��د و تاكن��ون بيش از ۲6 
ميليون كارب��ر آن را نصب كردن��د و حدود ۱۰ 
ميليون كاربر فع��ال داريم كه روزانه اس��تفاده 
مي كنند. وي گفت: تاكنون بيش از ۱۳ ميليون 
دانش آموز در حدود ۱۲۸ هزار مدرس��ه مشغول 
تحصيل برخط از طريق شاد هستند و ۷۷6 هزار 
معلم آن را نصب كرده اند. مدير رس��انه اي ش��اد 
افزود: شاهد ركورد ۲ ميليون و 6۰۰ هزار كاربر 
همزمان در يك ثانيه بوده ايم يعني اين تعداد به 
صورت همزمان از خدمات شاد استفاده كرده اند. 
وي گفت: حدود ۴6۰ گيگابايت بر ثانيه، پهناي 
باندي است كه در شاد استفاده شده است. آقاي 
قاس��م زاده به ديگر قابليت هاي ش��اد اشاره كرد 
و اف��زود: كانال ها و گروه هاي درس��ي، خدمات 
مناس��بتي و حضور و غياب، فضاي ذخيره سازي 
اب��ري، خدمت تكلي��ف و كارپوش��ه از خدماتي 
است كه به مرور زمان اضافه شد و تاش كرديم 
خودمان را با نياز هاي دانش آموزان به روز كنيم.

اپل درگاه سيم كارت را از 
خانواده آيفون ۱۴ حذف مي كند

چن��د روز پيش خبري مبني بر ح��ذف درگاه فيزيكي 
سيم كارت از آيفون ۱۵ پرو منتشر شد، اما حاال اطاعات 
جديد زمان چنين كاري را زودتر اعام كرده. در حقيقت 
به نظر مي رسد اپل مي خواهد از سري آيفون ۱۴ دست به 
چنين كاري بزند و احتماال نسل بعدي آيفون ها را بدون 
چنين درگاهي روانه بازار كند. طبق گزارش جديد »مك 
رومرز«، اپل به اپراتورهاي اصلي امريكا توصيه كرده كه 
در سپتامبر ۲۰۲۲ براي عرضه گوشي هايي آماده شوند 
كه تنها از eSIM پشتيباني مي كنند. منبع اين گزارش، 
سند مربوط به چنين توصيه اي را در اختيار اين وب سايت 
قرار داده، اما به طور خاص در اين سند به اپل يا حتي آيفون 
اشاره اي نشده است. به نظر مي رسد به عنوان بخشي از اين 
برنامه، برخي اپراتورهاي امريكايي تعدادي از مدل هاي 
آيفون ۱۳ را از فصل دوم ۲۰۲۲ بدون درگاه سيم كارت در 
اختيار مشتريان قرار مي دهند. در حال حاضر گوشي هاي 
آيفون ۱۳ كه در اپل استورها يا وب سايت اپل در امريكا به 
فروش مي رسند، فاقد چنين درگاهي هستند و كاربران 
معموال با روشن كردن آيفون و از طريق eSIM مي توانند 
طرح س��لوالر مدنظرشان را فعال كنند. از آنجايي كه در 
سند جديد سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان ددالين حذف درگاه 
فيزيكي سيم كارت اعام شده، احتماال برخي مدل هاي 
آيفون ۱۴ بدون چنين درگاهي از راه مي رسند و يكسال 
زودتر از پيش بيني قبلي مبني بر حذف درگاه سيم كارت 
از مدل هاي پرو آيفون ۱۵، با اين موضوع روبرو مي شويم. 
البته اين احتمال وجود دارد كه اپل تنها در امريكا دست 
به چنين كاري بزن��د و از آيفون ۱۵ تصميم بگيرد براي 
تمام بازارها درگاه سيم كارت را حذف كند. اي سيم يك 
سيم كارت ديجيتال است كه از طريق آن و بدون نياز به 
سيم كارت نانو مي توان طرح هاي سلوالر را فعال كرد. البته 
همان طور كه باالتر گفتيم، چنين فناوري و سرويسي در 
تمام كشورها از جمله ايران در دسترس نيست و به طور 
تجاري عرضه نشده است. اپل اگر تصميم به حذف درگاه 
فيزيكي سيم كارت از آيفون ها بگيرد، كاربران در برخي 
كشورها ديگر قادر به استفاده از آنها نخواهند بود. البته به 
احتمال بسيار زياد كوپرتينويي ها به يك باره اين درگاه 
را از تمام آيفون ها در تمام كشورها حذف نمي كنند، با 
اين ح��ال در آينده نه چندان دور كاربران بايد منتظر 
خداحافظي كامل با درگاه سيم كارت در گوشي هاي 
اپل باشند. با توجه به نفوذ بااليي كه اپل و آيفون ها در 
بازار جهاني دارند، احتماال بزودي اكثر اپراتورهاي جهان 

آماده عرضه چنين محصوالتي خواهند شد.

اپل مدير بخش ارتباطات واقعيت 
افزوده متا را استخدام كرده است

در ميان رقابت غول هاي فناوري بر س��ر حوزه هوش 
مصنوع��ي و واقعيت مجازي و اف��زوده، اكنون گفته 
مي شود اپل، رييس بخش ارتباطات واقعيت افزوده متا 
)فيسبوك سابق( را براي پروژه هدست واقعيت افزوده 
خود استخدام كرده است. آنطور كه »مارك گورمن« 
از بلومبرگ در خبرنام��ه Power On خود گزارش 
مي دهد، غول فناوري مستقر در كوپرتينو كه هم اكنون 
شايعات بسيار زيادي درباره هدست واقعيت مجازي آن 
شنيده مي شود، »آندريا شوبرت«، مدير بخش ارتباطات 

و روابط عمومي متا را به استخدام خود درآورده است.

     برنامه هاي اپل 
براي هدست واقعيت تركيبي

تاكنون بلومبرگ در گزارش هاي قبلي خود ادعا كرده بود 
كه هدست واقعيت افزوده اپل مي تواند متن، ايميل، نقشه، 
بازي و موارد ديگري را از طريق نمايشگرهاي هولوگرافيك 
تعبيه ش��ده در لنز آن به كارب��ران نمايش دهد. گورمن 
همچنين سال گذش��ته فاش كرده بود كه غول فناوري 
براي دستگاه هاي واقعيت افزوده خود دو استراتژي عينك 
واقعيت افزوده و هدست واقعيت تركيبي را درنظر گرفته 
است. آخرين شايعات منتشرش��ده درباره اين هدست 
حاكي از آن هستند كه داراي دو نمايشگر ۸K براي نمايش 
تصاوير با وضوح فوق العاده باال خواهد بود. »مينگ-چي 
كو«، تحليلگر شناخته شده محصوالت اپل نيز معتقد است 
كه هدست تركيبي اين شركت به حسگرهاي سه بعدي 
پيشرفته مجهز خواهد بود كه عاوه بر تشخيص اشياء، 
مي تواند حركات دست كاربران را نيز شناسايي كند. كو در 
ابتدا اعتقاد داشت كه عينك واقعيت مجازي اپل به شدت به 
آيفون متكي خواهد بود، با اين حال او اكنون گفته است كه 
اين دستگاه داراي يك تراشه پيشرفته داخلي خواهد بود تا 

بدون نياز به گوشي وظايف خود را انجام دهد. 

برگزاري بيست و دومين 
نمايشگاه بين المللي صنايع 

مخابرات و اطالع رساني ۱۴۰۰
بيس��ت و دومين نمايش��گاه بين الملل��ي صنايع 
مخابرات و اطاع رساني ۱۴۰۰ برگزار شده است و 
در آن شركت هاي مطرح حضور به عمل آورده اند. در 
اين ويدئو نگاهي به غرفه همراه اول خواهيم داشت 

تا با آخرين دستاورد هاي اين شركت آشنا شويم.
theZoomit@ در زوميت تماشا كنيد
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تعادل |
برگش��ت خوردن برخي ميوه هاي صادراتي ايران به 
بازارهاي هدف، اين روزها خبرساز شده است. ابتدا 
عنوان ش��د محموله كيوي از هن��د و فلفل دلمه اي 
ايران از روسيه مرجوع ش��ده. اما طي روزهاي اخير 
برخي رسانه ها از برگش��ت خوردن محموله بزرگ 
سيب زميني ايران از تركمنستان خبرهايي منتشر 
كردند. روس��يه علت اين ماجرا را وجود دو نوع سم 
ممنوع��ه در ميوه ها اع��ام كرده بود. ب��ا وجود اين 
پرسشي به ذهن متبادر مي شود كه آيا محصوالتي 
كه در بازار داخل نيز عرضه مي ش��ود، حاوي س��م 
هستند؟ برخي تلويحا وجود سم در ميوه ها را تاييد، 
برخي ام��ا اين موض��وع را رد كردن��د. در تازه ترين 
واكنش ها، گمرك ايران برگشت محموله  صادراتي 
سيب زميني از تركمنس��تان را تاييد نكرد، اما اعام 
كرده كه مدت��ي پيش محموله ۵۰ تن��ي به مقصد 
ازبكستان برگشت خورد كه دليل آن سموم و آفات 
نبود و بعد از حل مش��كل دوباره صادر ش��ده است. 
از آنسو، رييس س��ازمان حفظ نباتات كشور نيز در 
اظهاراتي عنوان كرده بازگشت محصول سيب زميني 
ايران از تركمنستان صحت ندارد بلكه اين محصول 
توسط پست قرنطينه كش��ورمان و به دليل رعايت 
نش��دن شرايط كش��ور مقصد بازگش��ت داده شده 
است. در همين حال، عضو هيات مديره انجمن ملي 
سيب زميني نظر ديگري دارد، او مي گويد: بسياري از 
تجار ايراني سموم مورد نياز كشور را از چين خريداري 
مي كنند. البته اين احتمال وجود دارد كه تجار براي 
اينكه سود بيشتري عايدش��ان شود سموم با درجه 
كيفي پايين را خريداري مي كنند. به گفته او، عاوه 
بر اين برخي كشورهايي كه سموم از آنها خريداري 
مي ش��ود اس��تانداردهاي الزم را ندارند و در توليد و 
كيفيت آنها تقلب صورت مي گيرد؛ اين مس��اله در 
سمومي كه از چين وارد مي شود بارها مشاهده شده 
و سموم اين كشور از كيفيت الزم برخوردار نيست. 

    داليل مرجوع شدن چيست؟ 
طي روزهاي گذش��ته رييس اتحاديه بارفروش��ان 
مشهد از برگشت خوردن س��يب زميني هاي ايران 
از تركمنس��تان خبر داده بود و رييس هيات مديره 
انجمن توليد كنندگان س��يب زميني نيز گفته بود 
ك��ه چندي پي��ش ۳۵۰۰ تن س��يب زميني ايراني 
از ازبكستان برگش��ت خورده اس��ت. در اين رابطه 
اخيرا عليرضا عباس��ي نماينده مردم كرج، فرديس 
و اشتهارد و نايب رييس كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسامي 
در پاس��خ به اين پرسش به باشگاه خبرنگاران گفت: 
»حدود سه ماه قبل روسيه به دولت ايران اعام كرد 
دو نوع سم نبايد در محصوالت كشاورزي باشد، اگر 
اين مس��اله رعايت نش��ود، محصوالت را خريداري 

نخواهد كرد.
كش��اورزان و توليدكنندگان ما ادعا دارند سم  هاي 
يادش��ده ع��ادي هس��تند و خطرناك محس��وب 
نمي شوند، اما روسيه خريد محصوالتمان را به دليل 
وجود اين دو نوع س��م متوقف كرد. به دنبال كشور 
جايگزين هستيم كه عدم اس��تفاده از اين سم  ها را 

در دستوركارش نداشته باش��د.« اما در همين حال 
برخي ني��ز نگران وج��ود همين م��واد خوراكي در 
بازارهاي داخلي هستند. شايد به همين دليل باشد 
كه اخيرا، پيرو پيشنهاد وزير جهادكشاورزي و رييس 
جديد س��ازمان حفظ نباتات براي مشاركت بخش 
خصوصي، انجمن واردكنندگان سم و كود ايران يك 
كارگروه تخصص��ي براي آفت  كش  ها و يك كارگروه 
تخصص��ي براي كودها در عالي  ترين س��طح ممكن 

تشكيل داده است.
البت��ه در همين رابط��ه مجيد محمدن��ژاد، رييس 
اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و تركمنس��تان در 
ارتباط با برگش��ت خوردن محموله س��يب زميني 
اي��ران از تركمنس��تان گف��ت: »برگش��ت خوردن 
سيب زميني  هاي صادراتي ايران از تركمنستان كذب 
محض اس��ت. اصا ما به تركمنستان سيب زميني 

صادر نمي كنيم.«
اما محمدرحيم نيازي عضو هيات مديره انجمن ملي 
سيب زميني كشور كه با »ايلنا« گفت وگو كرده نظر 
ديگري در اين مورد دارد. وي گفت: »در سال جاري 
چن��د محموله كش��اورزي از جمله فلف��ل دلمه  اي 
از روس��يه، كيوي از هن��د و امارات متح��ده عربي، 
س��يب زميني از ازبكستان و تركمنس��تان مرجوع 
شد.« وي با اشاره به داليل مرجوع شدن محموله هاي 
كشاورزي خاطرنشان كرد: »برخي از سموم استفاده 
شده از سوي كشاورزان در كشور از سوي كشورهاي 
مقصد تعريف نشده اس��ت و همين مساله درنهايت 
مشكل  ساز مي شود. عاوه بر اين برخي كشورهايي 
كه س��موم از آنها خريداري مي شود استانداردهاي 
الزم را ندارند و در توليد و كيفيت آنها تقلب صورت 
مي گيرد؛ اين مس��اله در س��مومي كه از چين وارد 

مي شود بارها مشاهده شده است و سموم اين كشور 
از كيفيت الزم برخوردار نيست. بسياري از تجار ايراني 
سموم مورد نياز كشور را از چين خريداري مي كنند. 
البته اين احتمال وجود دارد كه تاجر براي اينكه سود 
بيشتري عايدش شود س��موم با درجه كيفي پايين 
را خريداري مي كند.« وي با بيان اينكه ديپلماس��ي 
اقتص��ادي در س��ال هاي اخير ضعي��ف عمل كرده 
است، گفت: »در شرايط اين چنيني بايد ديپلماسي 
اقتصادي قوي عمل كند و مش��كات را حل كند تا 

حداقل بازاركشورهاي همسايه را از دست ندهيم.«

    گمرك تكذيب كرد!
اما گمرك ايران در اين رابطه به ايسنا اعام كرد كه 
بررسي ها نش��ان مي دهد در چند ماه گذشته هيچ 
محموله  سيب زميني از تركمنستان برگشت نخورده 
و فقط يك محموله از ازبكس��تان برگشت خورد كه 
مجدد صادر شده است كه دليل برگشت هم سموم 

و آفات نبوده است.
س��خنگوي گم��رك اي��ران با اش��اره به برگش��ت 
س��يب زميني از ازبكس��تان گفت كه حدود دو ماه 
پيش يك محموله ۵۰ تني كه از مسير تركمنستان 
به مقصد ازبكستان ترانزيت شده بود، به دليل حجم 
بيش از استاندارد خاكي كه دور سيب زميني ها بود، 
برگشت خورد اما در ادامه طي مذكرات صورت گرفته 
محموله برگشتي به حالت استاندارد درآمده و مجددا 
به ازبكستان صادر شده است.لطيفي با اشاره به اينكه 
هيچ محموله  س��يب زميني از تركمنستان برگشت 
نخورده اس��ت توضيح داد: در هش��ت ماهه امسال 
۵۹.۸ هزار تن ب��ه ارزش ۸.۹ ميليون دالر صادرات 
سيب زميني به اين كشور صورت گرفته كه عمده آن 

از گمرك لطف آباد ب��ه وزن ۵۶.۷ هزار تن به ارزش 
بي��ش از ۸.۵ ميليون دالر بوده اس��ت. به گفته وي، 
در س��اير گمرك ها نيز ميزان صادرات سيب زميني 
تركمنس��تان، ۲.۶ هزار تن در اينچه برون به ارزش 
۳۹۲.۳ هزار دالر، س��رخس ۳۹۶ تن به ارزش ۵۹.۶ 
هزار دالر، در گمرك مش��هد با ۲۱۵.۵ تن به ارزش 
۳۲.۳ هزار دالر، ۲۴ تن در گمرك س��اري به ارزش 

۳۵۵۵ دالر بوده است. 
در همين حال، رييس سازمان حفظ نباتات كشور نيز 
در اظهاراتي گفته است كه پست قرنطينه كشورمان 
بر اس��اس بررس��ي هايي كه صورت داده، تشخيص 
داده كه در محصول سيب زميني شرايط قرنطينه اي 
كش��ور مقصد رعايت نش��ده و به همين دليل اجازه 
صادرات اين محص��ول را نداده و اين موضوع وظيفه 
ذاتي پست هاي قرنطينه است. وي گفت: اين محموله 
س��يب زميني را پس��ت قرنطينه كش��ور خودمان 
برگش��ت داده و نه تركمنس��تان. او همچنين گفته 
كه به م��ردم اطمينان خاطر مي دهم كه محصوالت 
كشاورزي ايران جزو سالم ترين محصوالت هستند 
كه اگر اينگونه نبود صادرات چهار و نيم ميليون تني 
محص��والت محقق نمي ش��د. وي همچنين افزود: 
مردم از بابت مصرف محصوالت كشاورزي خيالشان 
راحت باش��د و هيچ مش��كلي در اين رابطه وجود 
ندارد. پي��ش از اين مهدي قائميان معاون قرنطينه 
و بهداش��ت گياهي س��ازمان حفظ نباتات كشور، 
خبر مرجوع شدن محموله سيب زميني را تكذيب 
كرد و گفت: ازبكس��تان چند شرط را براي واردات 
س��يب زميني براي ما تعريف كرده اس��ت. نخست 
محموله بايد اجازه ورود از ازبكستان را داشته باشد 

دوم عاري از خاك و سوم فاقد آفات گياهي باشد.
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۲۷ درصد ارز نيمايي
كاالي اساسي به برنج رسيد

ايس�نا | حدود ۷۶۰ ميليون تن برنج در س��ال 
جاري ترخيص و وارد كش��ور ش��ده كه اين رقم 
حدود ۲۷ درصد واردات كاالهاي اساس��ي با ارز 

نيمايي را دربرمي گيرد.
برنج از اقامي اس��ت كه تا حدود دو سال پيش با 
ارز ۴۲۰۰ تومان وارد مي شد اما بعد از آن از ليست 
ارز ترجيحي خارج و با ارز نيمايي انجام مي شود.

بررس��ي وضعي��ت واردات برنج در س��ال جاري 
نشان مي دهد كه از ابتداي سال تا ۱۹ آذرماه در 
مجموع ۲۱.۸ ميليون تن كاالي اساس��ي در ۲۵ 
گروه كااليي وارد شده كه ارزش آن بالغ بر ۱۳.۳ 

ميليارد دالر بوده است.
همچني��ن از واردات كاالي اساس��ي، هفت قلم 
به وزن ۱۹.۳ ميليون ت��ن و ارزش ۱۰.۵ ميليارد 
دالر با ارز ۴۲۰۰ وارد ش��ده و مابقي با ارز نيمايي 
بوده است؛ به طوري كه در دوره مورد بررسي ۲.۷ 
ميليون تن كاالي اساس��ي به ارزش بيش از ۲.۸ 

ميليارد دالر با ارز نيمايي وارد كشور شده است.
اما از مجموع كاالهاي وارد ش��ده ب��ا ارز نيمايي 
۸۹۲.۸ هزار تن به ارزش بيش از ۷۵۹.۱ ميليون 
دالر ب��ه واردات برنج اختصاص دارد كه نش��ان 
مي دهد ك��ه ۳۳ درص��د وزن و ۲۷ درصد ارزش 

واردات با ارز نيمايي به برنج اختصاص دارد.
ميزان واردات برنج در س��ال جاري در مقايسه با 
سال گذشته ۲۸ درصد از لحاظ وزني و ۱۸ درصد 
ارزش رش��د دارد، واردات اي��ن كاال از ابتدا تا ۱۹ 
آذرماه سال پيش ۶۹۹.۹ هزار تن به ارزش بيش 
از ۶۴۱.۳ ميليون دالر ثبت شده بود. اين در حالي 
است كه با توجه به ممنوعيت فصلي واردات برنج 
از ابتداي مرداد تا اواخر آبان ماه، به صورت محدود 
و با شرايط خاص فقط حدود ۱۵ هزار تن ترخيص 
انجام ش��د. گزارش مركز آمار نيز نشان داده بود 
كه در آبان ماه سال جاري، هر كيلو برنج وارداتي 
به طور متوسط ۲۷ هزار تومان قيمت داشته و تا 
بيش از ۳۲ هزار تومان هم فروش رفته اس��ت كه 
نسبت به مهرماه امسال ۲.۷ درصد و در مقايسه 

با آبان سال ۱۸.۷ درصد افزايش قيمت داشت.

دپوي ۶۰۰ هزارتن سيب
در سردخانه ها

ايلنا | دبير خانه كشاورز استان آذربايجان غربي 
خاطرنش��ان كرد: حدود ۶۰۰ هزار تن سيب در 
سردخانه ها دپو شده است اين در حالي است كه 
روزانه هزار تن صادر مي شود كه اين حجم بسيار 
كم اس��ت و بايد روزانه ۵ هزار تن سيب از كشور 
خارج شود. محمد رئوف سپهرالدين، با اشاره به 
مشكات پيش روي صادرات سيب درختي، گفت: 
در حال حاضر روند صادرات سيب درختي دشوار 
شده، اين در حالي است كه حجم قابل توجهي از 
سيب درختي در س��ردخانه هاي كشور دپو شده 
است. وي ادامه داد: مشكات پيش روي صادرات 
عبارتند از؛ دش��واري در بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات، افزايش تعرفه ها در مرزها، مشكات در 

حمل و نقل محموله ها.
رئوف با اش��اره به افزايش تعرفه خروج محموله 
از مرز افغانس��تان، گفت: در س��ال هاي گذشته 
تعرفه خروج محموله از مرز افغانستان ۲۰ تا ۳۰ 
ميليون بود اين در حالي است كه در سال جاري 
اين هزينه با افزايش ۴ تا ۵ برابري به ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
ميليون رسيده است. مرز افغانستان به اين دليل 
براي ما اهمي��ت دارد كه از اين مرز محموله ها به 
پاكستان و هندوستان ارسال مي شود. اين فعال 
اقتصادي ادامه داد: بعد از مش��كات ايجاد شده 
در مرز افغانس��تان بنا بر اين گذاش��ته شد كه با 
رايزني ه��ا وزارت امور خارجه مس��ير جديدي از 
مرزهاي پاكستان تعريف شود كه مستقيم از اين 
كش��ور محموله هاي تجاري به كشورهاي هدف 

صادراتي ما ارسال شود.
به گفته وي، كشتي هاي مورد نياز براي صادرات 
س��يب در بندر عباس به ميزان كافي وجود ندارد 
و ما در اي��ن زمينه با چالش ه��اي جدي مواجه 
هستيم. اين فعال اقتصادي تصريح كرد: جلساتي 
در ميز س��يب اس��تان براي رفع اين مش��كات 
برگزار ش��ده اس��ت تا درخصوص برطرف كردن 
اين مشكات چاره انديشيده شود. براي رفع اين 
مشكات قرار است هياتي از استان به هندوستان 
برود و مستقيم مش��كات در زمينه بازگشت ارز 
برطرف شود.رئوف ميزان صادرات سيب به عراق 
را كم عنوان كرد و افزود: كاميون هاي حمل سيب 
در عراق هزينه حمل و نق��ل را افزايش داده اند و 
همين مس��اله قدرت رقابت ما را با كشور تركيه 
كاهش داده اس��ت. ما از اين كشور تقاضا كرديم 
كه كاميون هاي ايراني بتوانند مستقيم محموله ها 
را به اربيل برسانند اما مافياي پشت شركت هاي 
حمل و نقل عراق موافق��ت نكردند چرا كه با اين 

اقدام منافع آنها به خطر مي افتد.
وي بابي��ان اينكه حدود ۶۰۰ هزار تن س��يب در 
سردخانه ها دپو شده اس��ت، گفت: روزانه حدود 
هزار تن س��يب صادر مي شود كه اين روند بسيار 
كند اس��ت يعني در ۳ م��اه ۹۰ هزار تن س��يب 
مي توان ص��ادر كرد كه اين حج��م در برابر ۶۰۰ 
هزار تن سيب دپو شده در سردخانه ها قابل توجه 
نيست و در روز بايد حداقل ۵ هزار تن خارج شود.
به گفت��ه اين فع��ال اقتصادي، ب��ازار داخلي نيز 
كشش الزم براي مصرف اين حجم سيب را ندارد. 
رئ��وف قيمت ذخي��ره كردن هر كيلو س��يب در 
سردخانه ها را ۹۰۰ تومان عنوان كرد و افزود: در 
حال حاضر همه سيب ها در سردخانه ها هستند 
و سيبي در دست باغداران باقي نمانده است. نياز 
بازار شب عيد در حدود ۴۰ يا ۵۰ هزار تن است و 
بايد براي صادرات سيب چاره اي انديشيده شود.

يارانه جديد
براي محصوالت كشاورزي

سازمان توسعه تجارت از اباغ شيوه نامه پرداخت 
يارانه حمل و نقل صادراتي هواپيماهاي باري حامل 
محصوالت كشاورزي خبر داد. بر اساس اعام علي 
رضا پيمان پاك - رييس سازمان توسعه تجارت - 
اين يارانه با هدف توس��عه زيرساخت و لجستيك 
صادراتي كشور به طور خاص در حوزه محصوالت 
كشاورزي پرداخت مي شود. بر اساس بند )م( تبصره 
)۱( قانون بودجه و همچنين ماده )۴( بسته حمايت 
از صادرات غير نفتي سال ۱۴۰۰، اعتباراتي جهت 
پرداخت يارانه حمل هوايي محصوالت كشاورزي به 
كشورهاي همسايه و حوزه اتحاديه اوراسيا در نظر 
گرفته شده است كه بر اين اساس سازمان توسعه 
تجارت ايران با همكاري وزارت جهاد كش��اورزي، 
شيوه نامه اجرايي مربوطه را تدوين سپس توسط 

وزير صنعت، معدن و تجارت اباغ شد.
كاهش هزينه هاي حضور صادركنندگان محصوالت 
كشاورزي در بازار كشورهاي همسايه و كشورهاي 
حوزه اتحاديه اوراسيا و افزايش قدرت رقابت پذيري 
صادرات محصوالت كش��اورزي ب��ا هدف كاهش 
مدت زمان حمل اين دس��ته از كاالهاي صادراتي 
به دليل فساد پذير بودن از جمله اهداف شيوه نامه 
اجرايي اس��ت. وي ادامه داد: در صورت اختصاص 
بودجه هاي الزم از سوي سازمان برنامه و بودجه و 
در قالب كارگروه مشترك با وزارت جهاد كشاورزي 
نسبت به حمايت و تشويق صادركنندگان از طريق 
كاهش هزينه هاي حمل و نق��ل هوايي كاالهاي 
فسادپذير و با محاسبه هزينه سوخت هواپيماهاي 
باري به ميزان هزينه سوخت هواپيماهاي مسافري 
اقدام خواهد ش��د. وزارت صمت مصمم به توسعه 
و تجهيز زيرس��اخت هاي تجاري به عنوان يكي از 

اولويت هاي حوزه تجارت خارجي كشور است.

ويژه

مشكل افت فشار آب
مجتمع آبرساني بكترعليا 
شهرستان صحنه مرتفع شد

با وارد مدار بهره برداري شدن سه دهنه چشمه در 
مجتمع آبرساني بكترعليا شهرستان صحنه مشكل 
افت فشار آب اهالي سه روستاي تحت پوشش آن 
مرتفع شد. به گزارش روابط عمومي شركت آب و 
فاضاب استان كرمانشاه، جليل حيدري مدير امور 
آبفا شهرستان صحنه از افزودن سه دهنه چشمه 
به عنوان منبع كمكي تامين آب شرب به مجتمع 
آبرساني بكترعليا خبر داد و افزود: متاسفانه تداوم 
خشكسالي در شهرس��تان، كاهش سطح آبدهي 
چاه تامين كننده آب مجتمع آبرساني بكترعليا، از 
۴ ليتر در ثانيه به ۲ ليتر در ثانيه را به دنبال داشت 
كه همين مساله اهالي سه روستاي تحت پوشش 
مجتمع )شامل: روستاهاي بكتر عليا، هاالن، گلم 

كبود( را با مشكل افت فشار آب مواجه ساخت.

»تعادل«داليلمرجوعشدنسيبزمينيهايصادراتيرابررسيميكند:

كارتبازرگانياجارهايحذفميشود

سيب  زميني   سم و سياست

صدوركارت بازرگاني كمتر از ۲4 ساعت!
تعادل |

س��امانه صدور هوش��مند كارت بازرگاني با حضور 
متوليان دولتي و بخش خصوصي رونمايي ش��د. با 
راه اندازي اين س��امانه فرآيند صدور كارت بازرگاني 
هوشمندسازي و نقش عامل انس��اني در صدور آن 
حذف خواهد شد؛ به گونه اي كه ۲۵ استعام مختلف 
از دس��تگاه هاي اجرايي براي صدور كارت بازرگاني 
به صورت سيس��تمي و در كمتر از يك ساعت انجام 
خواهد شد. بنابه اظهارات متوليان امر، با راه اندازي اين 
سامانه ديگر شاهد صدور كارت هاي اجاره اي نخواهيم 
بود. به عبارتي ديگر، نمي توان اقداماتي صوري انجام 
داد، چراكه امض��اي طايي از كارت بازرگاني حذف 
شد. اما با هوشمند شدن اين فرآيند، صدور و تمديد 
كارت منوط به پرداخت ماليات است. درهمين حال، 
علي مويدي رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز هم در اين مراس��م حضور يافته بود، عنوان كرد 
كه با هوشمندس��ازي صدور كارت بازرگاني يكي از 

گلوگاه هاي فساد را مسدود خواهد كرد. 

    فروريختن ديوار فساد
روزگذش��ته با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، 
ريي��س اتاق ايران و رييس س��تاد مب��ارزه با قاچاق 
كاال و ارز از س��امانه صدور هوشمند كارت بازرگاني 
رونمايي ش��د. در ابتداي اين مراس��م علي مويدي 
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان 
اينكه هوشمندسازي صدور كارت بازرگاني يكي از 
گلوگاه هاي فساد را مسدود خواهد كرد، گفت: فساد 
معلول بي انضباطي ها، عدم هوشمند سازي و دخالت 
اف��راد در فرآيندهاي صدور كارت بازرگاني اس��ت. 
همچنين كارت بازرگاني موقت بس��تري براي ورود 
كاالي قاچاق به كشور شده بود. اما با هوشمند سازي 
صدور كارت بازرگاني، ورود كاالي قاچاق به كش��ور 

كم مي شود.
او ادام��ه داد: درگاه ه��اي ورود قاچاق را شناس��ايي 
كرده ايم و اي��ن درگاه ها يكي پس از ديگري در حال 

مسدود شدن هستند. هوشمند سازي موجب افزايش 
آرامش بازار و تجارت و بهبود امنيت تجاري كش��ور 
مي ش��ود. از وزير صنعت درخواست مي كنم سامانه 
جامع تجارت تا پايان سال تكميل شود.در ادامه اين 
نشست غامحسين شافعي رييس اتاق ايران با بيان 
اينكه هوشمندس��ازي صدور كارت بازرگاني دو اثر 
قابل توجه در اقتصاد كشور خواهد داشت ادامه داد: 
اولين اثر آن اين است كه حذف هر مجوز و امضايي به 
منزله فروريختن بخشي از ديوار فساد است. دومين 
اثر آن هم اين اس��ت كه سيستمي شدن اين فرآيند 
بس��ياري از هزينه هاي اقتصادي را كاهش مي دهد. 
زماني براي گرفتن يك اس��تعام، فرد مجبور بود از 
دورترين نقاط ايران به تهران بيايد و بعد از چند سفر 
درون ش��هري در نهايت جواب استعام را بگيرد. اما 
حاال با چند كليك همه چيز انجام مي ش��ود. شافعي 
افزود: هوشمندسازي به لحاظ اقتصادي در كل كشور 
اثرگذار است. از سوي ديگر مي تواند فضاي كسب وكار 
كش��ور را كه به شدت نامناسب شده، بهبود بخشد و 

رتبه ما را در دنيا ارتقا دهد. او تأكيد كرد: متأس��فانه 
ما هنوز در حوزه هوشمندسازي، تجارت الكترونيك 
و س��اير مولفه هايي كه به اين حوزه مربوط مي شود، 
از دنيا عقب هستيم.شافعي گفت: معمواًل در ابتداي 
هر تغييري، افراد مقاومت مي كنن��د و بعد از اينكه 
تغييرات اعمال شد شروع به خودزني مي كنند. قطعًا 
در برابر اين هوشمندس��ازي ها شاهد مقاومت هاي 

زيادي خواهيم بود اما نبايد به آنها اعتنايي شود.

    ماليات بدهيد، كارت بازرگاني بگيريد!
در پايان اين نشس��ت س��يدرضا فاطمي امين وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت هم با بيان اينكه حاكميت 
بايد ۴ اقدام ش��امل »اولويت گ��ذاري، تنظيم گري، 
تس��هيل گري و نظارت« را انجام ده��د، گفت: اگر 
س��امانه جامع تج��ارت كه دس��تگاه هاي متعددي 
درگير آن هستند به طور كامل راه اندازي شود، روش 
حكمراني ما تغيير مي كند. اس��فند ماه خبر تكميل 
س��امانه را مي دهيم. او با بي��ان اينكه پيش از اين در 

ش��هرهاي كم بضاعت به نام افراد مختلف همچون 
كودكان كارت بازرگاني صادر ش��ده و فساد صورت 
مي گرفت، افزود: هدف ما اين است كه ضوابطي قرار 
دهيم تا اگر فردي ماليات پرداخت نكرده يا شرايط 
الزم براي دريافت كارت بازرگاني را ندارد نتواند اين 
كارت را دريافت كند. همچنين تاش مي كنيم با اين 
هوشمندسازي فرآيند صدور كارت براي افراد داراي 
صاحيت تسهيل شود. مثًا در فرآيند جديد صدور 
كارت بازرگاني ۲۵ استعام از ۲۰ دستگاه در كمتر 

از يك ساعت اخذ خواهد شد.
فاطمي امي��ن ادامه داد: با هوشمندس��ازي صدور 
كارت بازرگاني فرآيند نظارت به شدت قوت خواهد 
گرفت و راه هاي فساد بسته خواهد شد. اين فرآيند، 
موجب حذف رانت و امضاي طايي مي شود. تاش 
ما اين است كه به سمت اقتصاد سالم حركت كنيم. 
او تأكيد كرد: صدور و تمديد كارت بازرگاني منوط 
به پرداخت ماليات است و كسي نمي تواند به شكل 
صوري اقداماتي براي دريافت آن انجام دهد. ديگر 
يك كودك ۱۰ ساله نمي تواند صادرات ۵۰۰ ميليون 
دالري انجام دهد زيرا با هوشمندس��ازي، امضاي 
طايي از فرآيند صدور كارت بازرگاني حذف ش��د. 
فاطمي امين در بخش ديگري از س��خنانش گفت: 
وضعيت صادرات مناس��ب است و امسال از مرز ۴۰ 

ميليارد دالر عبور كرديم. 
تاش ما حذف موانع اس��ت كه در اين مدت برخي 
از موانع نيز حل وفصل شد. وزير صنعت تأكيد كرد: 
وظيفه ما اين اس��ت كه تاش كنيم ت��ا آنجايي كه 
ممكن اس��ت قيدوبندها را  برداري��م؛ ظرفيت هاي 
زي��ادي پيش روي ماس��ت و اگر بتوانيم با س��رعت 
بيش��تري كارها را جلو ببريم و فضاي كسب وكار را 
تسهيل كنيم و توليد را حمايت كنيم قطعًا مشكات 
تنظيم بازار، بازار ارز و … حل خواهد شد.  سيد رضا 
فاطمي امين همچنين اظهار كرد: يكي از مهم ترين 
پروژه هاي وزارت صمت، اجراي سامانه جامع تجارت 

است كه تا پايان سال تكميل خواهد شد.

استانداراصفهاندرصحنعلنيشورا:

استاندار اصفهان گردشگري و صنايع »هاي تك« را دو 
راهبرد استان اصفهان براي توسعه عنوان كرد و گفت: 
بخش قابل توجهي از زيرساخت هاي گردشگري در 
شهرداري تعريف مي ش��ود و در بخش هايي هم كه 
شهرداري به طور مس��تقيم نقش ايفا نمي كند، اين 
نهاد نقش پيشران را دارد. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، سيد رضا مرتضوي در 
جلسه علني شوراي اسامي شهر اصفهان با اشاره به 
اينكه هنگامي كه مردم دستگاه هاي استاني را كنار 
يكديگر مي بينند، سرمايه هاي اجتماعي هم به جامعه 
بازمي گردد، اظهار كرد: اين روزها اميد مردم خدشه دار 
شده است و نياز است با چنين همراهي هايي، مردم 
به ما اعتماد كنند. وي با اشاره به اصفهان و جايگاه آن 
در تاريخ گفت: از اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ و 
تمدن ايران اسامي ياد مي شود و اگر بخواهيم در اين 
تراز به اصفهان بپردازيم بايد به تك تك اين مولفه ها 
در تصميم گيري ه��اي خود توجه كنيم. اس��تاندار 
اصفهان با بيان اينكه جايگاه اصفهان به عنوان اصل 
محوري در همه تصميمات بايد جاي خود را پيدا كند، 
تصريح كرد: مث��ا در موضوع عدالت محوري از يك 
سو پرداختن به مناطق حاشيه اي شهر سبب سرازير 
شدن جمعيت به اين مكان ها مي شود و از سوي ديگر 
ناديده گرفتن آن باعث مي شود در وظايف حاكميتي 
دچار كم كاري شويم. وي ادامه داد: در خصوص اين 
موضوع بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه هم جلوي 
آس��يب هاي حاشيه نشيني گرفته ش��ود و هم فضا 
براي انجام مسووليت هاي ما فراهم شود. مرتضوي 
گردشگري و صنايع »هاي تك« را دو راهبرد استان 
اصفهان براي توسعه عنوان و اظهار كرد: بخش قابل 
توجهي از زيرساخت هاي گردشگري در شهرداري 
تعريف مي ش��ود و در بخش هايي هم كه شهرداري 
به طور مس��تقيم نقش ايفا نمي كند، اين نهاد نقش 
پيشران را دارد. وي مناطق حاشيه رودخانه زاينده 
رود را از فرصت ه��اي در اختيار بخش خصوصي 
براي افزايش زيرساخت ها برشمرد و افزود: دعوت 
از س��رمايه گذاران براي چني��ن اقداماتي بايد در 
برنامه هاي محوري ش��هرداري باشد تا هتلينگ 
توسعه يابد. استاندار اصفهان اين شهر را ايستگاه 
دوم ديپلماسي كشور عنوان و تصريح كرد: بسياري 
از مقامات بعد از حضور در پايتخت خواستار بازديد 
از شهر اصفهان نيز هس��تند كه بايد شهرداري و 
شوراي شهر از اين فرصت براي گسترش مناسبات 

و تعريف رويدادها استفاده كنند.

گردشگري و صنايع »هاي تك« 
راهبرد استان براي توسعه است
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خبرروز

مرگ ومير روزانه كرونا پس از ۵۸۰ روز به ۳۴  نفر رسيد
بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ۳۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۱۳۱ هزار و ۴۳۴ نفر رسيد. براي اولين بار ميزان مرگ و مير اين بيماري به پايين ترين حد خود رسيد. همچنين بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، يك هزار و ۹۶۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۳۴۴ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۸۶ هزار و ۷۲۹ نفر رسيد.۲۵ استان كشور، مرگ و مير صفر و يك داشته اند اما 
بيشترين تعداد موارد فوت بيماران كرونايي مربوط به استان هاي اصفهان با ۱۳ نفر، آذربايجان شرقي با ۵ نفر، تهران با ۴ نفر، فارس 

با ۳ نفر و خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان با ۲ نفر بوده است. 

ادامهازصفحهاول

يارانه نقدي، معايب و مزايا
 ساختار اقتصاد دولتي كه بروكراسي اداري مانع از پويايي 
وزرات خانه ها و ادارات زيرمجموعه مي ش��ود، معموال 
سياس��ت گذاران تمايل دارند از مي��ان پرداخت هاي 
نقدي، ش��به نقدي و كااليي سياست هاي مبتني بر 
پرداخت هاي نق��دي را انتخ��اب نمايند.اين انتخاب 
مزايا و معايبي دارد كه بايد مد نظر سياس��ت گذار قرار 
گي��رد. از جمله مزاي��اي اين انتخاب مي ت��وان به اين 
موارد اشاره نمود: ۱-اجراي اين سياست، هزينه هاي 
جانبي خاصي ب��ر دولت تحميل نمي كند.۲- منزلت 
اجتماعي دريافت كنندگان پرداخت هاي نقدي نسبت 
به ساير پرداخت ها )شبه نقدي و كااليي( بيشتر حفظ 
مي شود. ۳- اينگونه پرداخت ها نسبت به پرداخت هاي 
شبه نقدي و كااليي فسادآفريني و رانت كمتري را دارد. 
۴- پرداخت هاي نقدي قدرت انتخاب بيشتري به جامعه 
هدف مي دهد.  در مقابل مزاياي مطرح شده، مي توان به 
اين معايب اشاره نمود: ۱-پرداخت هاي نقدي منجر به 
افزايش حجم نقدينگي و افزايش سرعت گردش پول 
مي شود. ۲-امكان كنترل مورد مصرف پرداخت نقدي 
بسيار مشكل و زمان بر است. ۳- اينگونه پرداخت ها باعث 
مي شود وابستگي فرد به دولت بيشتر شود و از اين منظر 
باعث بزرگ تر شدن دولت خواهد شد. ۴- خلق نقدينگي 
با تحت فشار قرار دادن بانك مركزي )چاپ اسكناس 
بدون پشتوانه، فروش اوراق بدهي، استقراض از سيستم 
بانكي( به منظور تامين منابع الزم براي پرداخت هاي 
نقدي نيز از جمله معايب بس��يار مهم پرداخت نقدي 
اس��ت. ۵- چنانچه اقتصاد حالت تورمي داشته باشد، 
در عمل قدرت خريد پرداخت نقدي روز به روز كاهش 
مي يابد. ۶- ذات تمايل انسان به استفاده از سواري مجاني 
سبب مي شود عالوه بر گروه هاي هدف )فقرا( ساير اقشار 
جامعه )متوسط و ثروتمند( نيز به هر صورت ممكن خود 
را در زمره فقرا ظاهر سازي كنند. ۷- ايجاد كسري بودجه 
در س��ازمان مربوطه )سازمان هدفمندي يارانه ها( كه 
منجر به كوچك تر كردن جامعه هدف به دليل كمبود 
نقدينگي مي شود يا اينكه با تقليل بودجه ساير بخش ها 
)انرژي، عمران، آموزش، بهداشت و...( موجب اخالل در 
فعاليت آنها مي شود. بنابر توضيحات فوق و با توجه به 
معايب و مزاياي مطرح شده مي توان نتيجه گرفت در 
شرايطي كه اقتصاد كش��ور درگير تورم ركودي است، 
تمركز بيش از حد ب��ر روي پرداخت هاي نقدي منجر 
به افزايش س��رعت گردش پول و افزايش تورم خواهد 
شد. در چنين حالتي پرداخت هاي نقدي كه با هدف 
حمايت از اقش��ار ضعيف برنامه ريزي شده اند در عمل 
باعث افزايش فاصله طبقات اقتصادي جامعه خواهند 
ش��د. گواه اين ادعا، عملكرد دولت ده��م در پرداخت 
يارانه نقدي است كه نتيجه آن با كوچك تر شدن سبد 
معيشتي طبقات اقتصادي جامعه به خصوص فقرا كامال 
مشهود مي باشد. اميد است دولت سيزدهم به جاي تكرار 
اشتباه دولت دهم، برنامه هاي حمايتي اي را دنبال كند 
كه منجر به ارتقاي سطح خدمات اساسي )بهداشت، 
آموزش، حمل و نقل( شود و با كارآفريني و اشتغال زايي، 
سطح درآمد قشر آسيب پذير جامعه را )بدون خلق پول 

بي پشتوانه( ارتقاء دهد.

رويداد

مردم سراسر دنيا، هر سال هزاران خرده پالستيك 
وارد طبيع��ت مي كنن��د. اين خرده پالس��تيك ها 
به تدريج به قطعات بسيار ريزي كه دانشمندان آنها 
را ريزپالستيك مي گويند، تبديل مي شوند. اندازه 
اين ريزپالستيك ها كمتر از ۵ ميلي متر و اندازه يك 
دانه كتان است. متاسفانه پالستيك ها تجزيه پذير 
نيس��تند و هنگام تجزيه به بي نهايت قطعات ريزي 
تبديل مي شوند تا جايي كه فقط زير ميكروسكوپ ها 
قابل مشاهده اند. اين پالستيك ها هم نانوپالستيك 
ناميده ش��ده اند. ريزپالس��تيك ها به اعماق و كف 
درياها راه مي يابند، با ش��ن س��احل مخلوط شده و 
همچني��ن در ميان باد به پ��رواز درمي آيند و حتي 
وارد بدن ما مي شوند. ريزپالستيك ها در دورترين 
مكان هاي زمي��ن، از جمله مناطق كوهس��تاني و 
قطب ها هم يافت ش��ده اند. در بررس��ي هاي سال 
۲۰۱۸ميالدي روي تعدادي از افراد مشخص شد كه 
انسان بدون اينكه متوجه شود، اين ريزپالستيك ها 
را مي بلع��د. در بررس��ي هاي بعدي دانش��مندان 
دريافتند انس��ان هاي دنيا س��االنه حدود ۳۹ تا ۵۲ 
هزار ريزپالس��تيك مي بلعند. همچنين آنها بيش 
از ۷۴ه��زار ريزپالس��تيك هاي موج��ود در هوا را 
استنشاق مي كنند. در بررسي هاي ديگر مشخص 
شده كه ظروف پالس��تيكي غذا موجب وارد شدن 

نانوپالستيك ها به درون غذا مي شوند.

    اثر منفي ريزپالستيك ها 
روي سالمت انسان

ريزپالستيك ها انس��ان را محاصره  كرده اند و در هوا، 
آب، غ��ذا و هر محصولي كه اس��تفاده مي كنند پيدا 
مي شوند. محققان در بررسي هاي خود به اين نتيجه 
رسيده اند كه ريزپالس��تيك ها براي سالمت انسان 
خطرناك هس��تند. اين ريزپالس��تيك ها مي توانند 
درست مانند الياف آزبس��ت، براي انسان خطرناك 
باش��ند و موجب التهاب ريه و انواع سرطان در انسان 
ش��وند. همچنين اي��ن ريزپالس��تيك ها مي توانند 
ميكروارگانيس��م ها و مواد شيميايي س��مي را وارد 
بدن مان كنن��د و در نتيجه م��ا را در خط��ر ابتال به 
بيماري هاي گوناگون قرار دهند. ريزپالس��تيك ها 
ممكن اس��ت با صدمه به دستگاه تنفس��ي انسان، 
او را به مش��كالت جدي تر قلب و ع��روق مبتال كند. 
برخي از ريزپالستيك هاي ناشي از محصوالتي مانند 
پيشگيرنده هاي ش��عله آتش اثري منفي روي رشد 
مغز جنين مي گذارند و جلوي رش��د طبيعي مغز را 
مي گيرند. تركيب هايي كه به برخ��ي مواد توليدي 
مانند پالس��تيك و پارچه اضافه يا به صورت روكش 
استفاده مي شوند تا جلوي ايجاد يا گسترده شدن آتش 
را بگيرند پيشگيرنده هاي شعله آتش ناميده مي شوند.

    اثر منفي زيست محيطي ريزپالستيك ها
ريزپالستيك ها اثرات بد و مخرب زيست محيطي، 

به ويژه محي��ط دريايي، دارند. ريزپالس��تيك ها از 
طريق آب راه ها به اكوسيس��تمي وارد مي شوند كه 
محل زندگي موجودات دريايي، از جمله جلبك ها، 
زئوپالنكتون ها، ماهي ها، خرچنگ ها، الك پشت ها 
و پرندگان دريايي است. اين ريزپالستيك ها در بدن 
نهنگ ها هم ديده شده اس��ت. محققان در بررسي  
روي اين حيوانات دريافتند DNA حيواناتي كه مواد 
آلوده به پالستيك مصرف كرده بودند، تجزيه شده 
بوده است. در ضمن آبشش ها و مجراهاي گوارشي  
آنها صدمه ديده بود و الياف بسيار ريز پالستيك ها به 
اندام هاي حيوانات دريايي صدمه زده بوده است. البته 
فقط حيواناتي كه در دريا زندگي مي كنند در معرض 
خطر ريزپالستيك ها نيستند. حيوانات ديگري كه از 
اين موجودات دريايي تغذيه مي كنند، مانند مرغان 
دريايي، هم در خطر عوارض ريزپالس��تيك ها قرار 
مي گيرند. در واقع ريزپالس��تيك هايي كه توسط 
جانداران دريايي مصرف مي ش��وند ممكن است در 
زنجيره غذايي ق��رار گيرند. در نهايت انس��ان هم 
در امان نخواهد بود و ب��ا مصرف غذاهاي دريايي 
در معرض خطر ناش��ي از ريزپالس��تيك ها قرار 
مي گي��رد. البته تنه��ا محيط هاي آب��ي در خطر 
ريزپالستيك ها قرار ندارند؛ بررسي ها نشان داده 
كه با پراكنده ش��دن انواع و اقس��ام پالستيك در 
محيط زيس��ت، خرده هاي اين پالستيك ها وارد 
خاك ش��ده و آن را هم آلوده مي كند و در نتيجه 
زندگي ميكروسكوپي خاك ها هم صدمه مي بيند.

    چه بايد كرد؟
آلودگي ريزپالس��تيك ها، دولت هاي سراس��ر دنيا 
را به فكر اس��تفاده كمتر از محصوالت پالستيكي 
انداخته است. در واقع آنها تصميم گرفتند هر سال 
از حجم توليد پالس��تيك بكاهن��د. مثال در برخي 

از ايالت هاي امريكا مانند كانكتيكات، اس��تفاده از 
كيسه هاي پالس��تيكي ممنوع شده است. عالوه بر 
تنظي��م تولي��د و چگونگي مصرف پالس��تيك ها، 
صناي��ع پالستيك س��ازي در تالش ب��راي توليد 
پالستيك هاي باكيفيت و البته پايدار هستند. آنها 
معتقدند پالستيك بد نيست، اين پالستيك هاي 
بد است كه مضر هستند و بهتر است در توليد آنها از 
موادي چون نفت استفاده نكنند. پالستيك هايي كه 
با اين مواد توليد مي شوند با گذشت ده ها هزار سال 
هم تجزيه نمي شوند. بنابراين اين صنايع شروع به 
سرمايه گذاري روي توليد پالستيك هايي كردند كه 
مواد اوليه آنها از مواد سبز و پايدار مانند گياهان است.

    نقش مردم 
در كاهش خطرات ريزپالستيك ها

مردم كه مصرف كنندگان اصلي پالستيك ها هستند 
هم بايد از خطرات اين ريزپالستيك ها آگاه شوند و 
مش��اركت فعالي در مديريت پالستيك هاي مضر 
داشته باشند. مثال آنها مي توانند از پالستيك هاي 
يك بار مصرف اس��تفاده نكنند و به جاي اس��تفاده 
از ظروف و بطري هاي پالس��تيكي از نوع شيشه اي 
قابل استفاده مجدد آنها استقبال كنند. همچنين 
بهتر است آنها از محصوالتي كه حاوي ميكرومهره 
هستند، پرهيز كنند. ميكرومهره ها، ذرات پالستيكي 
جامدي هستند كه ابعاد آنها بيش از يك ميلي متر 
نيس��ت. از اين ميكرومهره ها بيشتر در محصوالت 
مراقبت هاي شخصي مانندكرم هاي اليه بردار پوست، 
برخي از خميردندان ه��ا و همچنين در تحقيقات 
زيست پزشكي و علوم پزشكي اس��تفاده مي شود. 
هرچه مصرف محصوالت ح��اوي ميكرومهره ها و 
در عين حال انواع پالستيك ها كمتر شود، از مقدار 

ريزپالستيك ها و خطرات آنها هم كم مي شود.

بهايراحتطلبيوغفلتبشر؛خطرمرگباريزپالستيكها
رويخطخبر

»۱۵۷۰«سامانهتلفنيفوريتهايروانياجتماعيدانشآموزان
مدي��ركل آم��وزش و پ��رورش ش��هر 
تهران با اش��اره ب��ه آغازبه كار س��امانه 
تلفن��ي فوريت هاي روان��ي اجتماعي 
دانش آموزان تهراني گفت: ارايه خدمات 
از طريق اين س��امانه تلفن��ي مي تواند 
بخش��ي از مش��كالت جامعه هدف را 
كه آينده سازان كش��ور هستند مرتفع 
كند. عبدالرض��ا فوالدوند در مراس��م 

افتتاحيه سامانه تلفني فوريت هاي رواني اجتماعي 
دانش آموزان، اولياء و فرهنگيان شهر تهران با شماره 
۱۵۷۰ )مركز روانش��ناختي توحيد( با بيان اينكه با 
تالش و كوشش همكارانم در معاونت پرورشي امروز 
شاهد افتتاح اين سامانه هستيم، گفت: متاسفانه در 
جامعه هنوز مراجعه به مراكز مش��اوره جا نيفتاده و 
نهادينه نشده است. ارايه خدمات از طريق اين سامانه 

تلفني مي تواند بخش��ي از مش��كالت 
جامعه هدف را كه آينده س��ازان كشور 
هس��تند، مرتفع كند. او اف��زود: در اين 
ميان آنچه مهم اس��ت بررسي نياز روز 
جمعيت هدف است. بايد از راهكارها و 
حل مسائل با روش هاي گذشته فاصله 
گرفته و با توجه به زيست بوم جديد كه 
بخش عظيمي از نقش هاي اجتماعي را 
تغيير داد و باعث شد نقش هاي اجتماعي بازتعريف 
شوند، الزم است يك بار ديگر مشكالت را مرور كرده 
و نيازهاي روز جامعه هدف را به درس��تي تشخيص 
دهيم. مدي��ركل آموزش و پرورش ش��هر تهران با 
اشاره به ضرورت استفاده از تجربيات بين المللي براي 
مواجهه با مسائل ناشي از كرونا گفت: بايد تالش كنيم 
مهارت مقابله با آسيب هاي اجتماعي را نهادينه كنيم.

فعاليت۱۵۰شركتانتظامدرتهران
رييس پليس تهران ب��زرگ با بيان اينكه 
۱۵۰ ش��ركت انتظام در ته��ران فعاليت 
مي كنند، گفت: افرادي كه در اين شركت ها 
به كارگيري مي ش��وند، توس��ط پليس 
تاييدصالحيت ش��ده اند. سردار حسين 
رحيمي، رييس پليس تهران بزرگ درباره 
فعاليت شركت هاي انتظام در تهران گفت: 
مراكز انتظام تنها مراكز رسمي هستند كه 

در حوزه حفاظت و مراقبت و حراست در بخش خصوصي 
فعاليت مي كنند. در تهران بزرگ بالغ بر ۱۵۰ شركت 
مجوزهاي رسمي را از پليس دريافت كرده اند.او ادامه داد: 
اين مراكز با با بخش هاي مختلف از جمله شهرداري ها 
همكاري دارند و به ص��ورت قانوني كارهاي نگهباني، 
حفاظت، حراس��ت و مراقبت از مح��الت، كارخانه ها، 
س��ازمان ها و ... انجام مي دهن��د. رييس پليس تهران 
بزرگ در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه اي براي افزايش 
شركت هاي انتظام در تهران داريد، گفت: خير، در حال 
حاضر به تعداد كافي شركت  هاي انتظام در تهران وجود 

دارد و اين تعداد براي شهر تهران كفايت 
مي كند. البته حدود ۲۰ شركت ديگر نيز 
از همي��ن مجموعه انتظ��ام داراي مجوز 
هستند، اما فعاليتي نمي كنند چراكه نيازي 
به فعاليت آنها وجود ندارد. سردار رحيمي 
تصريح كرد: پليس نيز از اين ش��ركت ها 
حمايت مي كند و با كالنتري ها در ارتباط 
بوده و تحت نظارت پليس هستند. استاندار 
تهران نيز در بازديد از ستاد فرماندهي تهران بزرگ اعالم 
كردند كه بايد از نگهبان محله بيش��تر استفاده كنيم، 
اين نگهبانان محله نيز معموال از همين ش��ركت هاي 
انتظام تامين مي شوند. اين شركت ها به پليس كمك 
مي كنند و پليس هم حامي آنها اس��ت. او ادامه داد: 
شركت هاي انتظام براي افرادي كه چه خودشان و 
چه كارخانه شان نياز به حفاظت و حراست دارند نيز 
خدمات ارايه مي دهد و مردم به اين شركت ها مراجعه 
كنند. افرادي كه در شركت هاي انتظام به كارگيري 

مي شوند، توسط پليس تاييد صالحيت شده اند.

آغازثبتنام»وامازدواج«روستايياندههشصتي
معاون��ت ام��ور زن��ان و خان��واده 
رياست جمهوري با همكاري معاونت 
توسعه روستايي و مناطق محروم كشور 
اعطاي وام به زوج هاي جوان روستايي 
متولد ده��ه ۶۰ � با تاري��خ ثبت عقد 
 رسمي از ۱۵ مهرماه تا اسفند ۱۴۰۰ � 
را آغاز ك��رد. در اطالعيه معاونت زنان 
رياست جمهوري دراين خصوص آمده 

است: با اس��تناد به تفاهم نامه همكاري مشترك 
معاون��ت رييس جمهور در امور زن��ان و خانواده و 
معاونت توسعه روستايي مناطق محروم به شماره 

۶۸۴۸۵ مورخ ۳۱ شهريورماه ۱۴۰۰ 
و در راستاي حمايت از سياست هاي 
ازدواج در مناطق روس��تايي كشور، 
شرايط اخذ وام ازدواج براي متقاضيان 
واجد ش��رايط )زوجين هر دو متولد 
دهه ۶۰ با تاريخ ثبت عقد رس��مي از 
۱۵ مهرماه تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۰( مهيا 
شده است. بارگذاري تصوير عقدنامه 
در سامانه ازدواج متولدين دهه شصت روستايي 
در ذيل پورتال معاونت رييس جمهور در امور زنان 

و خانواده الزامي است.

ايسنا|
مدي��ر برنامه درم��ان ناب��اروري وزارت 
بهداش��ت ب��ا بي��ان اينك��ه تحليل ها، 
سرش��ماري ها و اعداد و ارقامي كه در زمينه جمعيت 
برآورد شده، نش��ان داده كه ما در يك شرايط بحراني 
هستيم، درعين حال جزييات اقدامات حمايتي وزارت 
بهداش��ت براي درمان زوج هاي نابارور را تشريح كرد. 
دكتر مهراندخت عابديني درباره وضعيت ارايه خدمات 
مربوط به درمان ناباروري ب��ا توجه به تصويب قانون 
حمايت از خانواده و جواني جمعيت و افزايش حمايت از 
درمان زوج هاي نابارور، گفت: مساله جمعيت در بحث 
سياست گذاري يك مساله بنيادين است و با توجه به 
تحليل ها، سرشماري ها و اعداد و ارقامي كه در زمينه 
جمعيت برآورد شده، نشان داده كه ما در يك شرايط 
بحراني هستيم. بر اساس اطالعات حاصل از سرشماري 
سال ١٣٩٩ ميزان باروري در كل كشور به ١.٦٥ فرزند 
به ازاي هر زن كاهش يافته است. اين وضعيت، بحران 
جمعيت محسوب مي شود. همچنين در حال حاضر 
رشد جمعيتي در كشور ۰.۷ درصد است. بر اساس روند 
فعلي باروري، پيش بيني مي شود كه ميزان سالمندي 
در س��ال هاي ۱۴۲۰ به حدود دو برابر خواهد رسيد؛ 

يعني از هر ۴.۸ نفر، يك نفر سالمند خواهد بود.

     سال هاي طاليي 
براي جلوگيري از رشد صفر جمعيت

او با بيان اينكه پنجره جمعيتي كه اكنون مطرح است به 
سال هاي طاليي اشاره دارد كه فرصت داريم تا بتوانيم 
حداقل ميزان باروري مان را در حد جانشيني حفظ كنيم 
و اجازه ندهيم كه رشد جمعيت به صفر برسد، افزود: در 
همين راستا تالش هاي مختلفي از سوي سياست گذاران 
و دولت انجام شده تا بتوانيم از اين بحران خارج شويم. 
در اين راس��تا تس��هيالتي براي خانواده ها پيش بيني 
شده تا جوانان را براي فرزندآوري ترغيب كند. عابديني 
گفت: بايد توجه كرد كه درمان ناباروري هم يكي از اين 
موضوعات است كه تالش مي كنيم از فرصتي كه قانون 
خانواده و جواني جمعيت فراهم مي كند، استفاده كنيم و 
ميزان رضايتمندي زوج هاي نابارور را از دريافت خدمات 
باال ببريم و فشار اقتصادي حاصل از هزينه هاي درمان 
را براي اين زوج ها كم كنيم. همچنين با توس��عه مراكز 
و توجه به كيفيت ارايه خدمات، تمهيدات الزم را براي 
درمان فراهم كرده و به كاهش بار اجتماعي و رواني كه بر 

روي زوج هاي نابارور قرار دارد، كم كنيم.

    برآورد ناباروري 
در زنان ۱۸ تا ۴۵ سال كشور

او درباره برآورد جمعيتي ناباروري در كش��ور، گفت: در 
تحقيقات بر مبناي جامعه بر روي زنان ۱۸ تا ۴۵ سال كه 
چند سال قبل انجام شد يك خانم در كل دوران زندگي اش 
۲۱ درصد احتمال ناباروري دارد كه ۱۱ درصد اين گروه، 
ناباروري اوليه يعني تجربه ناب��اروري قبل از فرزند اول و 
هشت درصد ناباروري ثانويه يعني كساني  كه داراي فرزند 
بوده و براي باروري دوم يا سوم مشكل ناباروري را تجربه 
مي كنند، داشتند. در زمان مطالعه حدود ۶.۴ درصد زنان 

۱۸ تا ۴۵ سال همچنان نابارور بودند.

     افزايش مراكز درمان ناباروري دولتي
عابديني با بي��ان اينكه دولت با س��ه الگوي مختلف به 
زوج هاي نابارور كمك مي كن��د، اظهار كرد: يكي از اين 
الگوها بس��ته حمايت از زوج هاي نابارور بود كه از سال 
۱۳۹۴ به عنوان يكي از بسته هاي طرح تحول سالمت 
تدوين و ارايه شد. به دانشگاه هاي علوم پزشكي گفته شد 
كه مراكز ناباروري منطقه خود را دعوت به قرارداد كنند و 
به عبارتي دانشگاه از مراكز خدمات ناباروري خريد مي كرد 
و زوج در مركز ناباروري خدمت مي گرفت و درصدي از 
هزينه ها در قالب اين بس��ته به مركز پرداخت مي شد. 
همچني��ن اطالعات مراجعين و ن��وع خدمت دريافتي 
در س��امانه وزارت بهداش��ت ثبت و با تامين اعتبارات، 
هزينه كرد مراكز طرف قرارداد پرداخت مي شد. او ادامه 
داد: به طور كلي خدمات درمان ناباروري شامل ويزيت، 
پاراكلينيك، دارو و لوازم مصرفي و اقدامات تشخيصي و 
درماني براي زوجين ناباروري اوليه و ثانويه كه نشان دار 
شده اند، اس��ت. در عين حال هر سال هم خدماتي را به 
بسته خدمتي تعريف شده، اضافه كرديم. به عنوان مثال 
اگر در س��ال اول اعالم كرده بوديم كه ۸۰ درصد هزينه 
دو سيكل IVF را تحت پوشش قرار مي دهيم، سال بعد 
اين ميزان را افزايش داده يا خدمات ديگري را به آن اضافه 
كرديم. به طوري كه در حال حاضر ُبعد و عمق حمايتي را 
در اين بسته ارتقاء داديم. عابديني گفت: همزمان با اين 
اقدام مراكز درمان ناباروري دولتي را توسعه داديم تا 

دسترسي مردم را فراهم كنيم. پيش از آغاز اين طرح 
تنها ۱۷ مركز درمان ناباروري دولتي در كشور داشتيم 
و اكنون حداقل ۴۰ مركز درمان ناباروري داريم و قرار 
است به ۴۵ مركز افزايش يابند تا تمام استان ها حداقل 
يك مركز دولتي تخصصي كه IVF انجام مي دهند، 
داشته باشند. همچنين در نظر داريم تمامي شهرهاي 
باالي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت، حداقل يك مركز دولتي 

ناباروري البته با نوع خدمات محدودتر داشته باشند.

    »پوشش بيمه اي«
 خدمات درمان ناباروري 

عابديني با بيان اينكه پوشش بيمه اي خدمات درمان 
ناباروري از سال هاي گذشته مورد تقاضاي ما بود، گفت: 
با حمايت هايي كه دولت در زمينه تزريق اعتبارات به 
بيمه سالمت انجام داد، از سوي هيات وزيران در اواخر 
مرداد ماه مصوب ش��د كه از امس��ال خدمات درمان 
ناباروري وارد پوشش بيمه اي شوند. بنابراين حمايت 
دولت در حوزه درم��ان ناباروري افزايش يافت. بر اين 
اساس به سرعت استانداردهاي آن تدوين و ابالغ شد، 
در دبيرخانه ش��وراي عالي بيمه ه��م گرد هم آمديم 
و نحوه ارايه پوش��ش بيمه اي با هم��كاري واحدهاي 

مرتبط اعم از معاونت درمان وزارت بهداشت، بيمه ها 
و... تنظيم شد و شاكله پوشش بيمه اي مشخص شد. 
در حال حاضر پوشش بيمه اي خدمات درمان ناباروري، 
جايگزين بس��ته حمايت از زوج هاي نابارور مي شود؛ 
به جاي اينكه وزارت بهداشت اعتبار الزم را تخصيص 

دهد، بيمه ها اين اقدام را انجام مي دهند. 

    كدام خدمات درمان ناباروري
 تحت پوشش بيمه اند؟

او گفت: در حال حاضر تمام مواردي كه در آخرين 
ورژن بسته خدمتي حمايت از زوج هاي نابارور وجود 
داشت، از سوي بيمه ها تحت پوشش قرار مي گيرد. 
بايد توجه كرد كه خدمات مش��مول براي هر زوج 
در س��ال، بس��ته به نياز و نوع ناباروري آنها، شامل 
روش ه��اي كمك باروري )ICSI ي��ا IVF(، انتقال 
جنين، تلقيح داخل رحمي )IUI(، سونوگرافي هاي 
واژينال يا ابدومينال )طبق بسته خدمات(، داروهاي 
درمان ناباروري با پوشش ۹۰ درصدي، جراحي هاي 
درمان ناباروري م��ردان، داروهاي درمان ناباروري 
مردان، آزمايش PESA,TESE، آزمايشات ژنتيكي 

آزواسپرمي طبق استاندارد خدمت است.

     نحوه پذيرش زوج هاي نابارور
 براي دريافت خدمات بيمه اي 

او درباره نحوه پذيرش زوج هاي نابارور براي دريافت 
خدمات بيمه اي درمان ناب��اروري، اظهار كرد: زوج 
ناب��ارور به مراكز ناباروري يا مط��ب و درمانگاه اعم از 
دولت��ي، خصوصي، خيريه، عمومي غي��ر دولتي به 
متخصص زنان، متخصص اورولوژي، پزشك عمومي، 
فلوشيپ نازايي، آندرولوژيس��ت، مراجعه كرده و به 
عن��وان زوج نابارور ثبت مي ش��ود. در خدمات ديگر 
پوش��ش بيمه اي براي خدمات درماني و تشخيصي 
۷۰ درصد اس��ت در درمان ناباروري اين پوشش ۹۰ 
درصد مي شود. البته بايد توجه كرد كه سقف پوشش 
بيمه اي تعرفه بخ��ش دولتي، خيريه يا عمومي غير 
دولتي است و اگر زوج ها به مراكز خصوصي مراجعه 
كنند، خودشان بايد مابه التفاوت تعرفه خصوصي و 
غير دولتي را بپردازند و ۹۰ درصد بر اس��اس هزينه 
بخش دولتي تحت پوشش قرار مي گيرد. زوج هايي 
هم كه خدمات را در بخش دولتي دريافت مي كنند، 
۹۰ درصد پوشش بيمه اي براي شان اعمال مي شود.

    چه افرادي مشمول دريافت 
خدمات بيمه اي درمان ناباروري هستند؟

عابديني در ادامه درب��اره زوج هايي كه مي توانند 
از خدمات درمان ناباروري اس��تفاده كنند، گفت: 
تمامي زوج هاي نابارور به شرط دارا بودن بيمه پايه 
مشمول اين دستورالعمل قرار مي گيرند. البته در 
زمينه اراي��ه خدمات درمان ناباروري يك ش��رط 
س��ني داريم كه زنان زير ۴۵ س��ال است. زيرا بعد 

از اين سن ارايه درمان، هزينه-اثربخش نيست.

    توصيه وزارت بهداشت؛ فرزندآوري 
زير ۳۰ سال

او تاكيد كرد: سن يكي از فاكتورهاي مهم در درمان 
ناباروري است. افراد نبايد فكر كنند حاال كه خدمات 
ناباروري تحت پوشش بيمه قرار گرفته، هر زمان كه 
براي بچه دار شدن اقدام كنند، امكان بارداري وجود 

دارد. بايد توجه كرد كه موفقيت در بارداري، در درجه 
اول بستگي به سالمت جس��مي زوج دارد. در بحث 
ناباروري، سن فاكتور بسيار مهمي است. بر اين اساس 
همچنان توصيه ما اين است كه زوج ها در سن زير ۳۰ 
سال اقدام به فرزندآوري كنند. همچنين تا زماني كه 
از قدرت باروري شان مطمئن نشده اند، بارداري پس 
از ازدواج را به تعويق نيندازند. ابتدا زوج ها بايد بررسي 
كنند كه از نظر باروري وضعيت خوبي دارند يا نه و بعد 
اقدام كنند. چه بسا بس��ياري از خانم ها يا آقايان كم 

بارور هستند و از اين موضوع آگاهي ندارند.

     هزينه درمان ناباروري چقدر است؟
وي درباره هزين��ه درمان ناباروري نيز گفت: ميزان 
هزينه درمان بس��تگي به علت ناباروري دارد. بايد 
توجه كرد كه برخي فاكتوره��ا در درمان ناباروري 
مهم است. بنابراين يك خانم ۳۰ ساله كه ناباروري 
او دليل س��اده اي دارد، با داروي كم و هزينه اندك 
باردار ش��ود، اما ممكن اس��ت خانمي ه��م در ۳۸ 
س��الگي مراجعه كند، تخمك خوبي نداشته باشد 
و به اقدامات درماني بيش��تري نياز داش��ته باشد يا 
نيازمند جراحي باشد و بررسي ها و اقدامات دارويي 
و درماني مربوط به آن هم هزينه بر باش��د. در عين 
حال ُحسن بسته خدمتي ما اين است كه كسي كه 
باردار مي شود، در دوران بارداري هم تا هفته بيستم 
خدمات غربالگري جنين را هم تحت پوشش داريم.

    جزييات وام قرض الحسنه ۴ درصدي 
براي زوج هاي نابارور

عابديني در ادامه صحبت هايش به اقدام ديگري كه 
براي حمايت از زوج هاي نابارور در نظر گرفته شده، 
اش��اره و اظهار كرد: از شهريور سال ۱۳۹۹، بر اساس 
تبص��ره ۱۶ قان��ون بودجه وزارت بهداش��ت و بانك 
مركزي، دستورالعملي را تدوين كردند. اعطاي وام به 
افراد داراي مشكالتي مانند بيماري هاي صعب العالج، 
س��رطان و ناباروري مد نظر بوده و مكلف شدند كه 
دس��تورالعمل تس��هيالت اعطايي را تدوين كرده و 
بودجه اوليه از طريق بانك هاي عامل در اس��تان ها 
سهميه بندي ش��د و در هر اس��تان و دانشگاه علوم 
پزشكي بر حسب جمعيتش تقسيم و توزيع شد. در 
اين سه گروه افراد مي توانند تا سقف ۵۰ ميليون وام 
دريافت كنند. البته ممكن اس��ت در ناباروري براي 
بهره مندي تعداد زوج بيشتر، سقف وام را كمتر كنيم.

گزارش
نحوهحمايتاززوجهايناباروردرقالبقانونجوانيجمعيتاعالمشد

وام۴درصديبهزوجهايناباروروجزيياتحمايتهايبيمهاي
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