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يادداشت- 1

 باز هم خطر 
 FATFليست سياه

 بر اساس آخرین گزارش ها، 
اقتصاد ای��ران یک بار دیگر 
ذیل لیست س��یاهfatfقرار 
گرفت. مساله ای که هرچند 
طی س��ال های گذشته نیز 
همواره ب��ه عن��وان یکی از 
چالش های جدی پیش روی 
اقتص��اد ایران قرار داش��ت، 
اما برخی اف��راد و جریانات که معموال با رویکردهای 
سیاس��ی به موضوعات اقتص��ادی و راهبردی نگاه 
می کنند، حاضر به پذیرش اثرات ویرانگر این واقعیت 
نبوده و متاسفانه همچنان نیز نیستند. اساسا مشکل 
ریش��ه ای ایران همین تنش هایی است که در رابطه 
ای��ران با جهان پیرامونی) به خص��وص غرب( ایجاد 
ش��ده و باعث بروز دامنه وس��یعی از تحریم ها علیه 
کش��ورمان شده اس��ت. این تنش ها برای اقتصادی 
مانند ایران که به طور تاریخی اقتصادش به مراودات 
تجاری خارجی وابستگی دارد، بسیار خطرناک است 
و مستقیما بر معیش��ت و زندگی خانوارهای ایرانی 
اثر می گذارد. مدیران اجرایی و سیاس��ی کشور، اما 
اغلب حاضر به پذیرش این واقعیت مبرهن نیستند 
و به گونه ای صحبت می کنند ک��ه انگار تحریم ها و 
عدم پیوستن به کنوانسیون FATF تاثیری در بروز 
مشکالت امروز کش��ور ندارد. این اظهارات عمدتا بر 
اساس رویکردهای سیاسی عنوان می شوند، وگرنه 
کیست که نداند، ایران برای رسیدن به چشم انداهای 
رش��د، نیازمند ایجاد ارتباطات پایدار با قدرت های 
اقتصادی بین المللی است. این روند نه مربوط به امروز 
و این قرن بلکه ریشه در تاریخ تمدن جهانی دارد. از 
گذشته های باس��تانی تا دوران معاصر این واقعیتی 
الیتغییر به شمار می رود. به طور کلی، تجارت در هر 
نقطه جهان و هر قلمروی��ی 2وجه اصلی دارد؛ یکی 
مناس��بات فیزیکی اقتصادی و مراودات صادراتی، 
کاال و خدم��ات و دومین مورد هم نق��ل و انتقاالت 
بانکی و مالی است. مگر می شود، کشوری خود را در 
دایره تجارت بین الملل تعریف کند، ولی امکان نقل 
و انتقال مالی و بانکی برای این کشور وجود نداشته 
باشد. تبعات خطرناک فقدان عضویت در FATF به 
اندازه ای واضح و مشخص است که به نظر می رسد، 
نیازی به اس��تدالل برای ض��رورت آن وجود ندارد. 
البته افراد و جریاناتی که خود را به خواب زده باشند، 
قصدی برای شنیدن این واقعیات ندارند.این دسته 
از افراد می گویند در ش��رایط تحریمی، تفاوتی نمی 
کند که ذیل لیس��ت سیاه FATF قرار داشته باشیم 
یا نه.اما در نقطه مقابل، ای��ن افراد توجه نمی کنند 
که این موضوع، اعتبار اقتصاد ایران را تنزل می دهد 
و حتی در صورت برداشته ش��دن تحریم ها نیز )در 
صورت عدم پیوستن به FATF( بهبودی در وضعیت 
ایران حاصل نمی شود. مهم تر از آن، قرار گرفتن در 
لیست سیاه، باعث می شود روند جذب سرمایه های 
خارجی، انتقال تکنولوژی، بهبود مناسبات ارتباطی 
و...در ایران دچار مشکل شود و ریسک اقتصاد ایران 
در باالترین س��طح قرار داشته باش��د. از سوی دیگر 
ای��ن موضوع، باعث می ش��ود انتظ��ارات تورمی در 
اقتصاد ایران در باالترین س��طح قرار بگیرد. اما چرا 
این موضوعات برای سیاستمداران ایرانی از اهمیت 
چندانی برخوردار نیست؟ به این دلیل که فشار اصلی 
این معضالت بر دوش مردم س��وار می شود و ظاهرا 
مش��کالت مردم برای سیاستمداران اهمیت زیادی 
ندارد. اخیرا گزارشی از سوی سازمان برنامه و بودجه 
منتشر ش��ده که در آن به درس��تی اعالم شد که در 
صورت تداوم تحریم ها،اقتصاد و معیشت کشور طی 
سه الی 4سال آینده در وضعیت وخیمی قرار خواهد 
گرفت و نشانه های ورشکستگی در اقتصاد ایران بروز 
خواهد کرد.این گزارش درست منطبق با تحلیل هایی 
است که اساتید اقتصادی و تحلیلگران، مدتهاست در 
خصوص آن هشدار می دهند، اما توجهی به آنها نمی 
شود. معتقدم، امروز اقتصاد ایران در آستانه ورود به 
یک چنین وضعیت بحرانی است و باید هرچه سریعتر 
مساله تحریم ها حل و فصل شوند.طی سه سال اخیر 
به خاطر مقاومت در براب��ر تحریم ها به این امید که 
دول��ت ترامپ جای خود را به ی��ک دولت دموکرات 
بدهد، ایران مجموعه وسیعی از منابع و دارایی های 
ذخیره شده خود را جایگزین درآمدهای نفتی کرده 
است. دولت با کسری بودجه بزرگی روبه روست و بر 
خالف برخی ادعاها که از سوی دولت مطرح می شود 
که از بانک مرکزی استقراض نشده، اما گزارش های 
مس��تند حاکی از آن اس��ت که دولت در کنار تخواه 
بانک مرکزی از سیستم بانکی کشور استقراض کرده 
است. استقراض از سیستم بانکی ، تفاوتی با استقراض 
از بانک مرکزی ندارد و به صورت غیر مستقیم همان 
الگوی اجرایی محسوب می شود. از سوی دیگر دارایی 
های دولت هم تا جای ممکن به فروش رفته است و 
اگر چیزی هم باقی مانده باش��د برای امسال و سال 
آینده باید به فروش برسد. بنابراین هر آن دارایی های 
ممکن به فروش رفته است و دیگر چیزی باقی نمانده 
است که بخواهند روی آن حساب کنند. در این شرایط 
چاره ای جز حل منازع��ات بین المللی وجود ندارد و 
اگر به این ضرورت های عاجل، توجهی نشود، اقتصاد 

ایران در آستانه شرایط دشواری قرار گرفته است.
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 عدم اعتماد 
به شاخص كل

 خطر ايستايي
در بازار رمزارزها

 هوانوردي 
فقط ايرالين نيست

۵ برابر شدن قيمت مواد 
خوراكي در پنج سال اخير 

 استرس شغلي 
مخرب است

ب��ا توج��ه ب��ه بازدهي ه��اي 
قابل توجه ب��ازار س��رمایه در 
س��ال ۱۳۹۹، ش��اخص سال 
جاري نیز با شاخص سال قبل 
مقایس��ه مي ش��ود. بررسي ها 
نشان مي دهد كه بازدهي برخي 
صنایع بیش از ۵۰ درصد مثبت 
و بازدهي برخي از صنایع بیش 
از ۵۰ درصد منفي بوده، اما بااین وجود شاخص كل حدود 
۹.۷ درصد تا پایان مهرماه بازدهي ثبت كرده است كه این 
موضوع نشان مي دهد شاخص كل به تنهایي نماگر قابل 

اتكایي براي نشان دادن وضعیت طبیعي در بازار نیست.
از طرف دیگر نوسانات مداوم نرخ ارز، عدم قابلیت پیش بیني 
نرخ ارز، نرخ بهره اي كه در حال حاضر به واسطه نرخ هاي 
ترجیحي روي اوراق معامله مي شود كه بیش از 22 درصد 
اس��ت و باعث افزایش ن��رخ بازه بدون ریس��ك و كاهش 
جذابیت و انگیزه سرمایه گذاري شده است نیز روي شرایط 
بازار تأثیرگذار اس��ت. به خصوص كه بخ��ش عمده اي از 
سرمایه گذاران در س��ال ۱۳۹۹ بدون آگاهي و چشم انداز 
میان مدت و بلندمدت وارد بازار س��رمایه شدند و انتظار 
داشتند ظرف دوره شش ماه تا یك سال بازده خوبي كسب 
كنند اما چون حاصل نشده سرخورده ش��ده اند و از بازار 
سرمایه قصد خروج دارند. همچنین باید به چالش هایي 
كه قطعي برق در فصل تابس��تان براي بازار ایجاد كرد نیز 
توجه كنیم. احتمااًل در زمس��تان هم باید منتظر قطعي 
گاز باش��یم كه اثر مس��تقیمي روي عملكرد سود و زیان 
شركت هاي پتروشیمي، فوالد و... خواهد گذاشت. ابهامات 
مكرر در فضاي مراودات سیاسي و بین المللي و برجامي، 
وعده هایي كه از گش��ایش حكایت داشت، انتظار و ابهام 
درمورد دسترسي ایران به منابع ارزي كه مشخصاً درمورد 
كره جنوبي محقق نش��د و... نیز بازار سرمایه را با ابهامات 
زیادي مواجه كرده است. باید گفت سال ۱4۰۰ براي بازار 
سالي باثبات و نه ركودي اس��ت. در واقع نمي توان انتظار 
بازدهي قابل توجهي داش��ت اما با توجه به كسري بودجه 
4۰۰ هزار میلیارد توماني دولت كه به نوعي تورم را در اقتصاد 
كشور نوید مي دهد، براي حفظ ارزش نقدینگي و سرمایه، 
سرمایه گذاري در بازار سرمایه را تا حدودي توجیه مي كند. 
به نظر من بهترین میزان بازدهي قابل پیش بیني براي بازار 
سرمایه در سال جاري 2۰ تا ۳۰ درصد است.  اغلب مسووالن 
دولت و مجلس و بازار سرمایه به شدت از بازار سرمایه حفظ 
و حراست و از نوسانات بازار سرمایه جلوگیري مي كنند تا 
نارضایتي هاي سال ۱۳۹۹ به وجود نیاید. همانطور كه ذكر 
كردم باوجود بازدهي منفي برخي صنایع بزرگ، شاخص 
كل بیش از ۹ درصد بازدهي داش��ته كه نشان از مدیریت 
شاخص اس��ت. در این محدوده زماني س��رمایه گذاري 
غیرمستقیم بسیار مهم است و اصل اولیه سرمایه گذاري، 
مدیریت بازده و كاهش ریسك است. اگر شخصي وقت و یا 
دانش كافي براي معامله و سرمایه گذاري در بازارهاي مالي 
ادامه در صفحه 2 را ندارد، یكي از...  

 یكي از مهم ترین تصمیماتي 
كه در زمان نشس��ت مشترك 
اعضاي كمیس��یون اقتصادي 
با علي صالح آبادي، رییس كل 
بانك مركزي مورد بررس��ي و 
ارزیاب��ي دقی��ق ق��رار گرفت، 
برنامه هایي اس��ت ك��ه بانك 
مرك��زي در خصوص رمزارزها 
در پیش خواهد گرفت. واقعیت آن است كه راهبرد مواجهه 
با مساله رمزارزها در زمان دولت قبلي، مبتني بر رویكرد 
سكون و ایستایي ترسیم شده بود. مردان اقتصادي دولت 
قبل معتقد بودند با توجه به تبعاتي كه ممكن است در اثر 
قانوني اعالم شدن تولید و تبادالت مرتبط با رمزارزها ایجاد 
شود )كمبود برق، نوسانات در نرخ ارزهاي دیجیتال و...( 
بهتر اس��ت، دولت فعال ورودي به موضوع نداشته باشد تا 
بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع در این خصوص 
تصمیم سازي شود. بر اس��اس این رویكرد است كه طي 
جلساتي كه دولتمردان در كمیسیون هاي مختلف مجلس 
برگزار مي شد، نمایندگان بانك مركزي سابق، وزارت نیرو، 
وزارت ارتباطات و... دولت گذشته به  طور صریح مخالفت 
خود را با ایجاد نقش��ه قانوني در خصوص رمزارزها اعالم 
مي كردند. این روند اما در دوره جدید دچار تغییرات عمده اي 
ادامه در صفحه 2 شده و... 

با افزایش سطح واكسیناسیون 
در كش��ورهاي دنی��ا، اخب��ار 
ب��ر  مبن��ي  خوش��ایندي 
مثب��ت  ي  پیش بیني ه��ا
كارشناسان اقتصادي هوانوردي 
در خبرگزاري ها مخابره مي شود 
و برخي از ش��ركت هاي بزرگ 
هواپیمایي نی��ز از این فرصت 
اس��تفاده كرده و به جذب نیروي انس��اني مي پردازند. در 
كش��ورمان نیز روزنه هاي امید رشد اقتصادي هوانوردي 
به مدد بازگشایي نس��بي فضاي گردشگري و همچنین 
واكسیناسیون سراسري به چشم مي خورد اما آنچه مهم 
و مورد نظر اس��ت، نگاه موشكافانه به اتفاقات تلخي است 
كه كرونا سبب ساز آن شد. متاسفانه در كشورمان، كرونا و 
افزایش نرخ ارز، هوانوردي را مانند سایر بخش هاي اقتصادي 
كشور با مشكالت متعددي مواجه ساخت اما حوادث تلخ دو 
سال گذشته، نشان داد كه هوانوردي فقط ایرالین نیست؛ 
بلكه صنعت هوانوردي شامل صنایع كوچك و بزرگي است 

كه در زمان بحران، نقش و اهمیت خود را بروز مي دهند.
بخش آم��وزش هوانوردي، یكي از هم��ان زنجیره هاي با 
اهمیت و ركن اصلي بهره وري و توسعه است كه متاسفانه در 
سایه كرونا و فضاي ملتهب اقتصادي دستخوش تندبادهاي 
ادامه در صفحه 2 متعدد شد و...  

ش��اخص تورم از عدد ۱۰۰ در 
س��ال ۹۵ به عدد ۳64 در مهر 
۱4۰۰ رسیده و با 264 درصد 
رشد س��طح عمومي قیمت ها 
در این ۵ س��ال عمال قیمت ها 
۳.6 برابر شده است. یعني فشار 
هزینه بر زندگي مردم ۳.6 برابر 
ش��ده و به همان می��زان براي 
حفظ قدرت خرید سال ۹۵ باید درآمد و دریافتي و سایر 
حمایت هاي مالي و غیرمالي مردم ۳.6 برابر ش��ود و مثال 
حق��وق ۳ میلیوني باید به ۱۰.8 میلیون تومان برس��د تا 
بتواند قدرت خرید ۳ میلیون توماني سال ۹۵ را حفظ كند.

وضعیت رش��د قیمت خوراكي ها بدتر از این بوده و براي 
خانوارهایي ك��ه به زحمت خرج خ��وراك خود را تامین 
مي كنند كار سخت تر شده است. شاخص قیمت هزینه 
خوراكي ها از عدد ۱۰۰ در س��ال ۹۵ به عدد 48۳ در مهر 
۱4۰۰ رسیده است. یعني قیمت مواد خوراكي 4.8 برابر 
ش��ده و یا ۳8۳ درصد رشد كرده اس��ت.  به عبارت دیگر، 
اگر خانواده اي در س��ال ۹۵ حدود ۱ میلیون تومان خرج 
خوراك خود مي كرده، االن باید 4.8 میلیون تومان فقط 
براي خوراك هزینه كند تا بتواند همان خوراك سال ۹۵ 
را داشته باشد. شاخص تورم 482.۷ مواد خوراكي نشان 
ادامه در صفحه 2 مي دهد كه تورم نقطه به...  

متاس��فانه خیل��ي از افرادي 
ك��ه در كارگاه ه��ا مش��غول 
به كار هس��تند، از فش��ارها و 
استرس هاي ناشي از كار رنج 
مي برند. این در حالي است كه 
اگر كارفرما به این مساله واقف 
باشد كه این استرس ها مي تواند 
تمركز و راندمان كاري نیروي 
كار را پایی��ن بیاورد حتما براي كم ك��ردن آنها چاره اي 
مي اندیشد. اما در بسیاري از موارد این استرس و فشارها از 
سوي كارفرما به فرد وارد مي شود. فشار روحي و استرس 
ناشي از كار مي تواند تمركز نیروي انساني را ازبین ببرد. 
نبود قدرت تمركز، سبب بروز حوادثي مي شود كه كارگاه 
و س��ایر نیروها را تحت تاثیر قرار مي دهد. در بسیاري از 
م��وارد نوع رفتار كارفرما خود به عامل��ي تنش زا و البته 
مخرب تبدیل مي ش��ود. اینكه كارگران مدام از س��وي 
كارفرما مورد توبیخ و تنبی��ه و یا حتي بي احترامي قرار 
بگیرند باعث مي ش��ود تمركز خود بر روي مسائل كاري 
را از دست بدهند، از سوي دیگر نداشتن امنیت شغلي و 
حقوقي یكي دیگر از مشكالتي است كه اغلب كارگران با 
آن دست و پنجه نرم مي كنند و این موضوع مي تواند هم 
راندمان كاري را پایین بیاورد و هم به روح و روان این افراد 
آسیب هاي جبران ناپذیري وارد كند.  ادامه در صفحه 8

يادداشت روز
مهار  ركود وتورم با هدايت نقدينگي به سمت توليد و صنعت

رشد تسهيالت بانكي براي حمايت از توليد نبوده است
اگرچ��ه ب��ه گفته مس��ووالن 
بانك مركزي، رش��د اقتصادي 
6 درص��دي به��ار امس��ال و 4 
فصل پشت سر هم، رشد مثبت 
اقتصادي، نوید خروج تدریجي 
اقتصاد ایران از ركود را مي دهد، 
اما در كنار آن اع��الم نرخ تورم 
دوازده ماهه 44 درصدي و تورم 
نقطه به نقطه ۳۹ درصدي و افزایش قیمت مواد غذایي تا ۷۰ 
درصد در مهر ماه و همچنین رشد نقدینگي ۳۹ درصدي و 
تسهیالت ۵8 درصدي، حكایت از تداوم روند رشد نقدینگي 
و تورم و قیمت ها دارد كه مي تواند محدود كننده معیشت، 
تولید و صنعت باشد و عمال داللي و واردات و قاچاق را تشویق 
كند. در حالي كه اگر دولت و اقتصاد كشور تولید را محور قرار 
دهد مي تواند به طور همزمان كاهش تورم و كاهش مشكالت 

اشتغال و تولید و درآمد را پیگیري كند. 
بار دیگر انتشار آمارهاي رشد نقدینگي، پایه پولي، سپرده ها و 
تسهیالت بانكي، موجي از نگراني درباره تبعات تورمي حاصل 
از رشد ش��دید نقدینگي، تزریق پول و افزایش قیمت ها را 
ایجاد كرده است؛ وضعیتي كه موجب شده روزانه ۳ تا 4 هزار 

میلیارد تومان به حجم سپرده ها و تسهیالت كشور اضافه 
شود. واقعیت ساختار اقتصاد ایران نشان مي دهد كه مشكل 
رشد باالي ۵8 درصدي تسهیالت بانكي در یك سال اخیر، 

متاثر از بهره وري پایین تولید، بدهي دولت، تورم باال، افزایش 
قیمت ارز و رشد هزینه ها و قیمت هاست و افزایش قیمت ها 
و هزینه ها، نیاز واحدهاي اقتصادي به نقدینگي و پول را دایم 

رشد داده و در نتیجه دولت و بانك ها نیز چاره اي جز خلق 
پول و رشد ضریب فزاینده و افزایش بدهي دولت براي حفظ 
ادامه در صفحه 8 وضع موجود ندارند. 

غالمرضا مرحبافردين آقابزرگي

رضا راجي كرماني 

شهرام غريبمحسن شمشيري عليرضا دانشپور

تاييدمعامالتارزهایديجيتالیدرامريکاوکاهش
بيتکوينهایقابلاستخراج،قيمتراافزايشمیدهد

 تورمنقطهايمهرماه۳۹درصد
وتورم12ماهه45درصداعالمشد

رهبرانقالبدرديدارجمعيازمسووالننظامومهمانانشركتكنندهدركنفرانسوحدتاسالمي:

 برخی انتظار سقوط شديد 
قيمت  بيت کوين را می کشند

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 3    

 رشد ۵۰ تا ۷۰درصدي 
قيمت مواد خوراكي در يك سال

به صبر و پايداری در مقابل مشکالت نياز داريم

ارقام به درصد و هزار ميليارد تومان 
رشد سرمايه گذاري سال

- درصد
رشد مصرف بخش خصوصي، قدرت خريد خانوار و 

محرك تقاضا براي توليد - درصد
مانده سپرده 

بانكي 
مانده تسهيالت 

بانكي
1391-23.8-2.2497439
1392-7.8-1.9684571

13937.82819673 اثر تشكيل دولت روحاني
1394-12-3.51016791

3.73.81272986-1395 اثر امضاي برجام
13961.42.516461258

2.620671509-12.3-1397 خروج امريكا از برجام
1398-5.9-7.727161935
13995-0.538752792

3.52.243143174-بهار 1400
8 برابر شدن11 برابر شدن6 سال رشد منفي و 5 سال رشد منفي اقتصادي6 سال رشد منفينتيجه

گمركخواستارتعيينتكليف
224۹خودرويدپوييوارداتيشد

اخبارحذفارزدولتيويارانهنگراني
مردمراافزايشدادهاست

آخرین وضعیت خودروهاي بالتكلیف در گمركات 
نش��ان مي دهد، از مجموع ۱226۱ خودرو مد نظر، 
بالغ بر ۱۰۰۱2 دس��تگاه تا كنون ترخیص ش��ده و 
تعداد 224۹ دستگاه هم به برخي دالیل هنوز امكان 
ترخیص میسر نشده است. حال معاون فني گمرك، 
با اعالم اینكه مهلت ماندگاري 2هزار و24۹ دستگاه 
خودرو به پایان رسیده، در مكاتبه با وزارت اقتصاد اعالم 
كرده كه براي این تعداد خودروي دپویي وارداتي كه 
امكان ترخیص نیافته اند، اظهارنامه متروكه تنظیم و 
در اختیار سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي 
صفحه 7 را بخوانيد قرار گرفته است.  

 این روزها مشكالت اقتصادي و افزایش تورم و پایین 
آمدن قدرت خرید مردم همه و همه دست به دست 
هم داده اند تا تامین هزینه هاي معیش��ت به یكي از 
بزرگ ترین دغدغه هاي جامعه تبدیل ش��ود. رشد 
قیمت ها روزانه شده و حاال دیگر كمتر كسي را پیدا 
مي كنید كه به واسطه این گراني ها سبد خریدهایش 
هر روز كوچك تر از قبل نشده باشد. در هیچ دوراني 
كشور چنین تورم و آشفتگي اقتصادي را تجربه نكرده 
بود و مردم با چنین مشكالت معیشتي مواجه نبوده اند. 
حتي در زمان جنگ هم تا این حد محرومیت وجود 
صفحه 8 را بخوانيد نداشت و ...  

 هشدار 
موج جديد 
رسوب كاالها

 گام ديگر 
در باال رفتن تورم



در خجسته س��الروز والدت باسعادت پيامبر رحمت 
حضرت محمد مصطف��ي )ص( و حضرت امام جعفر 
صادق )ع(، رهب��ر معظم انقاب اس��امي در ديدار 
جمعي از مسووالن نظام و مهمانان شركت كننده در 
كنفرانس بين المللي وحدت اسامي، دو وظيفه مهم 
براي امت اسامي را »تبيين و ترويج جامعيت اسام در 
همه شوون زندگي بشر« و »تقويت اتحاد مسلمانان« 
خواندند و خاطرنشان كردند: وحدت اسامي يك امر 
اصولي و فريضه قرآني است و تحقق هدف واالي ايجاد 
تمدن نوين اسامي بدون اتحاد شيعه و سني ممكن 
نيست. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تبريك اين دو مياد 
مسعود به ملت ايران و به همه امت اسامي و آزادگان 
جه��ان، والدت حضرت ختمي مرتب��ت را حادثه اي 
بسيار عظيم و سرآغاز دوره اي جديد از تفضات الهي 
در زندگي بشر خواندند و افزودند: خداوند با اباغ برنامه 
كامل سعادت بشر به پيامبر، او را مامور به اجرا و مطالبه 
اين برنامه از پيروان خود كرد بنابراين مومنين در هر 
دوره اي از زمان بايد وظايف خود را بشناس��ند و به آن 
عمل كنند. ايش��ان، »اداي حق جامعيت اس��ام« و 
»اتحاد مسلمين« را دو مورد از مهم ترين وظايف امروز 
امت اسامي دانس��تند و در تبيين مورد اول گفتند: 
قدرت هاي سياسي و مادي از گذشته اصرار دارند كه 
اس��ام را نه يك دين جامع و داراي برنامه براي همه 
شوون زندگي بشر، بلكه منحصر در عمل فردي و عقيده 
قلبي معرفي و با تئوريزه كردن آن از زبان نويسندگان 
و روشنفكران، اين گونه القا كنند كه اسام در مسائل 
مهم��ي مانند »تمدن س��ازي و مديري��ت جامعه«، 
»اقتصاد و تقس��يم قدرت و ثروت«، »جنگ و صلح«، 
»سياست داخلي و خارجي«، »اقامه عدل و مقابله با 
ظلم و اشرار« نه مرجع فكري است و نه راهنماي عملي.

رهبر انقاب با تاكيد بر اينكه متون اس��امي صريحا 
چنين برداشتي از اسام را نفي مي كند، اداي حق اسام 
را در گرو تبيين و ترويج اين واقعيت مهم برشمردند 
و افزودند: عرصه فعاليت و دخالت اسام، همه گستره 
و شوون زندگي بش��ر از اعماق قلب و مسائل عبادي 
تا مس��ائل سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و 
بين المللي اس��ت و كس��ي كه اين معنا را انكار كند، 
قطعا به بينات و آيات متعدد قرآن كريم توجه نكرده 
است. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد اسام به مسائل 
اجتماعي و وظيفه مهم تمدن س��ازي را نشان دهنده 
اهتمام آن به حاكميت دانستند و گفتند: مطالبه نظم 
اجتماعي در اس��ام بدون توجه به مساله حاكميت و 
تعيين امام ممكن نيست و در قرآن نيز از پيامبران به 
عنوان امام يعني رهبران و فرماندهان جامعه ياد شده 
است. ايشان تبيين جامعيت اسام در همه شوون را 

وظيفه علما، روشنفكران، محققان و استادان جهان 
اسام خواندند و افزودند: البته جمهوري اسامي در 
اين زمينه وظيفه سنگين تري برعهده دارد و مسووالن 
كشور به ويژه مسووالن فرهنگي بايد به وظيفه خود 

عمل كنند.
رهبر انق��اب در بخ��ش ديگري از سخنان ش��ان با 
تاكيد بر مساله مهم »اتحاد مسلمين«، از چند چهره 
پرتاش در عرصه اتحاد اسامي همچون مرحوم آقاي 
تسخيري، مرحوم آقاي واعظ زاده، شهيد شيخ محمد 
رمضان البوطي، شهيد سيدمحمدباقر حكيم، مرحوم 
شيخ احمد الّزين و مرحوم شيخ سعيد شعبان تجليل 
كردند. ايشان اتحاد مس��لمانان را فريضه اي قطعي و 
دستور قرآني خواندند و افزودند: وحدت اسامي يك 
امر اصولي اس��ت نه امر تاكتيكي و مخصوص شرايط 
خاص و اين هم افزايي موجب قوي ش��دن مسلمانان 
مي شود تا در ارتباطات با كشورهاي غير اسامي نيز با 
دست پر وارد تعامل شوند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
علت تاكيدهاي مكرر بر مس��اله وحدت را فاصله زياد 
بين مذاهب و تاش هاي جدي دشمنان براي افزايش 
فاصله ها خواندند و گفتند: امروز كلمه شيعه و سني در 
ادبيات سياسي امريكايي ها هم وارد شده در حالي كه 

آنها با اصل اسام مخالف و دشمن هستند.
رهبر انقاب با اش��اره به تاش هاي امريكا و عوامل 
دس��ت آموز آن براي ايجاد فتن��ه در هر جاي دنياي 
اس��امي خاطرنش��ان كردند: انفجارهاي تاسف بار 
و گريه آور اخير در مس��اجد افغانس��تان عليه مردم 
مس��لمان و نمازگزار از جمله همين حوادث اس��ت 
كه به دست داعش انجام شد و امريكايي ها صراحتا 
بيان ك��رده بودند ما داعش را ايجاد كرديم. ايش��ان 

گردهمايي و اجتماعات س��االنه در موضوع وحدت 
را كافي ندانستند و افزودند: در اين زمينه بايد بحث، 
تبيين، تشويق، برنامه ريزي و تقسيم كار دايمي انجام 
شود و به عنوان نمونه در همين قضيه افغانستان، يكي 
از راه ه��اي جلوگيري از حوادث، حضور مس��ووالن 
محترم كنوني اين كشور در مراكز و مساجد يا تشويق 
برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترك 
اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي تامين هدف مهم 
ايجاد تمدن نوين اسامي را جز با اتحاد شيعه و سني 
ممكن ندانستند و گفتند: شاخص اصلي براي اتحاد 
مس��لمانان قضيه فلسطين اس��ت و هر چه جديت 
بيشتري براي احياي حقوق فلس��طينيان به خرج 
داده شود، اتحاد اسامي تقويت مي شود. ايشان، اقدام 
بعضي دولت هاي منطقه براي عادي سازي روابط با 
رژيم غاصب صهيونيس��تي را گناه و خطايي بزرگ 
خواندند و افزودند: اين دولت ها بايد از اين حركت و 
راه ضد وحدت اسامي برگردند و خطاي بزرگ خود 

را جبران كنند.
رهبر انقاب در بخش پاياني سخنان شان خطاب به 
ملت ايران، پيروي از پيامبر عظيم الش��أن اسام را در 
گرو تبعيت و الگو ق��رار دادن از آن حضرت به ويژه در 
س��ه موضوع »صبر«، »عدل« و »اخاق« دانستند و 
گفتند: صبر يعني پايداري و مقاومت در مقابل گناه و 
سستي در انجام وظيفه و همچنين مقاومت در مقابل 
دشمن و مصائب گوناگون. ايش��ان با تاكيد بر اينكه 
امروز بيش از هر چيز به پايداري نياز داريم، خطاب به 
مسووالن افزودند: با پايداري و مقاومت و تحمل فشارها 
و مشكات، راه را ادامه دهيد و متوقف نشويد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، عدل را مهم ترين هدف مياني بعثت 

پيامبران برشمردند و افزودند: قرآن كريم حتي عدالت 
را درباره دش��منان الزم مي داند. ايش��ان خاطرنشان 
كردند: در مقوله عدالت نيز مس��ووالن مخاطب اول 
هستند. در همه تصميمات و مقررات بايد مساله عدالت 
مورد توجه باش��د و در مواردي كه الزم است پيوست 

عدالت براي تدوين و اجراي آنها در نظر گرفته شود.
رهبر انقاب با تاكيد بر رفتار عادالنه در همه شوون و 
محدود نكردن آن به تقسيم اموال و ثروت ها، به عنوان 
نمونه به فضاي مجازي اشاره و خاطرنشان كردند: گاهي 
در فضاي مجازي با خاف گويي، تهمت و قول به غير 
علم، بر خاف عدالت رفتار مي شود كه هم افرادي كه با 
اين فضا سر و كار دارند و هم كساني كه مسووليت آن را 
در اختيار دارند بايد مراقبت كنند. ايشان افزودند: بايد 
ياد بگيريم عادالنه رفتار كنيم و حتي در موقعيتي كه 
حرف كسي را قبول نداريم، مخالفت خود را با تهمت، 

دروغ و اهانت آلوده نكنيم.
»پيروي از اخاق نب��وي«؛ آخرين نكته اي كه رهبر 
انقاب به آن اش��اره كردند و گفتند: اخاق اسامي 
يعني تواضع، گذشت، سهل گيري در مسائل شخصي، 
احسان و پرهيز از دروغ، تهمت و سوءظن به مومنين 
بايد به عنوان يك دستورالعمل دايمي مورد توجه قرار 
داشته باشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: 
اينكه ما ادعا مي كنيم مس��لمان و جمهوري اسامي 
هستيم بايد با اقدام همراه باشد و در عمل پيرو پيامبر 

عظيم الشأن باشيم.

   تاكيد رييسي 
بر بحران تصميم گيري امريكا و اروپا

پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، رييس جمهور 
وجود پيامب��ر اك��رم )ص( را بزرگ ترين نعمت و قله 
تحول براي بشريت خواند و گفت: امام تحول خواه ما 
نيز به تبعيت از رس��ول اكرم )ص( و با توكل به خدا و 
اتكا به مردم قيام كرد و امروز نيز سند گام دوم انقاب 
راهنماي تحول در همه بخش هاي كش��ور و پاسخ به 
نياز مردم اس��ت. رييس جمه��ور در بخش ديگري از 
سخنان خود مساله كرونا و تامين كاالهاي اساسي را دو 
دغدغه اصلي در آغاز كار دولت برشمرد و گفت: امروز با 
واكسيناسيون گسترده گام بزرگي در صيانت از سامت 
مردم برداشته شده و با تامين كاالهاي اساسي نگراني ها 
در اين زمينه رفع شده است. حجت االسام رييسي، 
سياست خارجي كشور را تعامل گسترده با دنيا به ويژه 
همسايگان بيان كرد و با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور 
را به مذاكره و مانند آن گره نمي زنيم، گفت: ما به آنچه 
تعهد كرديم، پايبند هستيم اما امريكا و اروپايي ها دچار 

بحران در تصميم گيري هستند.
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خطر ايستايي در بازار رمزارزها
 كابينه س��يزدهم نوع تازه اي از رويك��رد را در خصوص 
رمزارزها در پيش گرفته اس��ت. در اي��ن رويكرد تاش 
مي شود ضمن شناسايي مجموعه فرصت ها و تهديد هاي 
مرتبط با موضوع، تهديدها به حداقل رسانده شوند و بعضا 
به فرصت بدل شوند. بر اين اساس است كه صالح آبادي 
از ايجاد رمزارز ملي يا CBDC بر پايه ريال خبر مي دهد. 
رويكردي كه در صورت تحقق ايران را در زمره كشورهايي 
قرار مي دهد كه از رمزارز ملي بهره مند مي شوند. در واقع 
استفاده از رمزارز ملي باعث مي شود تا مشكات برآمده از 
ارزهاي ديجيتال كاهش پيدا كند. ناهنجاري هايي مانند 
پولشويي، خطرات ناشي از سيستم غيرمتمركز و... كه 
ممكن است در اثر فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها ايجاد 
شوند از طريق رمزارز ملي كاهش پيدا مي كند. اما پيگيري 
موضوع رمزارز ملي به اين معنا نيس��ت كه موضوع ساير 
رمزارزها به دست فراموشي سپرده شده و برنامه اي براي 
آن وجود ندارد. كميسيون اقتصادي، طبق اصل 45 ماده 
آيين نامه داخلي مجلس، حدودا يك ماه قبل گزارشي را با 
موضوع رمزارزها در صحن علمي قرائت كرد. گزارشي كه 
در آن، تصويري از مهم ترين گزاره هاي مرتبط با رمزارزها 
ارايه شده بود و مسيري كه براي چشم انداز آينده از منظر 
قانوني بايد ترسيم شود، ترسيم شده بود. فراز پاياني اين 
گزارش نيز كليات طرح كميسيون اقتصادي براي ايجاد 
نقشه راه قانوني پيرامون ازرهاي ديجيتال ارايه شده بود. در 
واقع در شريطي كه دولت وقت، برنامه اي براي ساماندهي 
بازار رمزارزها ارايه نكرده بود، مجلس راسا وارد عمل شد 
و طرحي را براي نظام مند كردن اين حوزه مطرح كرد. با 
توجه به اينكه دولت جديد، خود را عاقه مند به ساماندهي 
بازار رمزارزها نشان مي دهد، مجلس از هرگونه اليحه در 
اين زمينه استقبال مي كند. دولت مي تواند خواسته ها، 
پيش��نهادها و راهبردهاي مورد نظر خود را در قالب يك 
اليحه تدوي��ن و تنظيم كن��د و آن را در اختيار مجلس 
قرار بدهد. با توجه به مطالعات جامعي كه در كميسيون 
اقتصادي در اين خصوص صورت گرفته، معتقدم از طريق 
ادغام اليحه دولت و طرح كميسيون اقتصادي مي توان 
رويكرد واحد و منسجمي را براي ايجاد نقشه راه قانوني 
در خصوص رمزارزها تدوين و اجرايي كرد. اين ضرورت 
زماني رنگ واقعي��ت به خود مي گيرد كه گفت وگوهاي 
تنگاتنگ و جامعي ميان ساختار اجرايي و تقنيني كشور 
ايجاد ش��وند و از دل آن بهترين تصميم ب��راي فعاالن 
اين حوزه اتخاذ ش��ود. واقعيت آن است كه عدم توجه به 
ساماندهي بازار رمزارزها باعث شده، امروز بيش از نيمي از 
فعاليت هاي مرتبط با توليد و تبادالت رمزارزها از صحنه 
روتين اقتصادي خارج شود و وارد اتمسفر اقتصاد زيرزميني 
شود. طبيعي است تداوم اين روند باعث مي شود تا بخش 
قابل توجهي از جريان نقدينگي جامعه كه حجم عظيمي 
حول و حوش ساالنه 1.1 ميليارد دالر را در بر مي گيرد، به 
جاي حضور در عرصه عمومي اقتصاد، وارد فضاي غبارآلود 
اقتصاد زيرزميني شود. موضوعي كه از يك طرف، نظارت، 
كنترل و صيانت از دارايي هاي ايرانيان را دشوار مي سازد 
و از سوي ديگر، ش��اخص هاي اقتصادي را با تكانه هاي 
نوساني مواجه مي سازد. ضمن اينكه اين شبكه اقتصاد 
زيرزميني از انرژي هاي ارزان داخلي بهره مي برند، بدون 
اينكه هزينه ها و ماليات ه��اي قانوني اين نوع فعاليت ها 
را بپردازند. بنابراين ضروري اس��ت تا هرچه سريع تر در 
اين زمينه برنامه ريزي هاي تقنيني الزم صورت پذيرد تا 
فعاليت هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال در بخش شفاف 

اقتصادي جريان پيدا كنند.

هوانوردي  فقط ايرالين نيست
 هم اكنون نيز با مشكات عديده اي روبروست. آموزش 
هوانوردي دو ُبعد آموزش و پرورش سرمايه انساني صنعت 
هوانوردي و آموزش هاي تكميل��ي و ضمن خدمت را 
تشكيل مي دهد. فشارهاي اقتصادي بر پيكره آموزش 
هوانوردي كه توسط بخش خصوصي انجام مي شود ُمنجر 
به افزايش نرخ آموزش هوانوردي شده و اين افزايش سبب 
آسيب به عاقه مندان و دانشجويان هوانوردي و به تبع 
آن مراكز آموزشي شده و در بحث آموزش هاي تكميلي 
نيز به علت مشكات مالي شركت ها و عدم نياز به جذب 
نيروي انساني با كاهش سطح آموزش هاي عالي مواجه 
هستيم. شركت هاي هواپيمايي و ساير صنايع وابسته به 
صنعت هوانوردي مانند فعاالن حوزه ساخت و توليد به 
علت انسجام تشكياتي خود داراي تريبون رسمي بوده 
و مشكات خود را با مسووالن كشور در ميان گذاشته و 
راهكارهاي گذر از بحران را درمي يابند اما مراكز آموزشي 
كه در سطح پايه هوانوردي و البته بحراني قرار دارند از 
هرگونه حمايت محروم مانده اند. بايد به اين امر اشراف 
داشت كه آسيب هاي اقتصادي شركت هاي هواپيمايي 
در كوتاه مدت قابل مشاهده و ارزيابي است اما عدم حمايت 
از صنعت آموزش هوانوردي آسيب هاي بلندمدت دارد 
كه مهم ترين آن، تامين نيروي انس��اني نسل هاي آتي 
هوانوردي كش��ور است. خوش��بختانه برخي از مراكز 
آموزش هوانوردي، عليرغم مشكات عديده اقتصادي 
همچنان بر تعهد خود نس��بت به كيفيت آموزش��ي و 
رعايت ايمني هوانوردي پايبند هستند اما متاسفانه اين 
امر عموميت نداشته و اختاف سطح آموزش ميان فعاالن 
اين حوزه محسوس است. اميد است مديران هوانوردي 
دولت سيزدهم، نگاه مثبتي به آموزش هوانوردي و فعاالن 
اين عرصه داشته باشند چراكه سنگ بناي هوانوردي 

آينده در اين بخش استراتژيك ايجاد مي شود.

عدم اعتماد  به شاخص كل
 بهترين راه ها براي كاهش ريس��ك و كسب بيشترين 
بازدهي، سرمايه گذاري غيرمستقيم است. سرمايه گذاري 
غيرمستقيم در همه بازارهاي مالي دنيا رايج است و حتي 
در بورس ش��انگهاي، به افراد با كمتر از يك سال سابقه، 
اجازه ورود و معامله مس��تقيم داده نمي ش��ود. باتجربه 
اتفاقات س��ال 99، به نظر مي رسد كه رو آوردن مردم به 
سرمايه گذاري غيرمستقيم بهترين راهكار براي افرادي 
است كه تجربه، وقت و سواد كافي براي انجام معامله را 
ندارند. قرار نيست كه لزومًا متضرر شويم و بعد به سمت 
سرمايه گذاري غيرمستقيم برويم. سازمان بورس هم نبايد 
اشتباه سال 99 را تكرار و براي ورود مستقيم مردم به بازار 
سرمايه تبليغات گسترده انجام دهد. در اين راستا، آموزش 
نحوه صحيح سرمايه گذاري بايد در دستور كار قرار بگيرد.

۵ برابر شدن قيمت مواد 
خوراكي در پنج سال اخير 

 نقط��ه مواد خوراك��ي 60.5 درصد، رش��د قيمت 
خوراكي ها در مهرماه نس��بت به شهريور 5 درصد 
وتورم ساالنه مواد خوراكي يا تورم دوازده ماهه مواد 
خوراكي 60.9 درصد بوده است يعني در يك سال 
اخير متوسط قيمت مواد خوراكي باالي 60 درصد 

رشد كرده است.
 شاخص تورم همه كاالهاي خوراكي و غير خوراكي 
نيز با عدد 364.1 نش��ان مي دهد كه تورم دوازده 
ماهه در مه��ر 1400 مع��ادل 45.4 درصد، نقطه 
به نقطه 39.2 درصد و ي��ك ماهه مهر معادل 3.7 
درصد بوده است. وضعيت شاخص هاي تورم دوازده 
ماهه، نقطه اي و ماهانه حكاي��ت از تداوم تورم باال 
به خصوص در بخش خوراكي ها و معيش��ت مردم 
دارد كه تنها در مهرماه نسبت به شهريور حدود 5 
درصد افزايش قيمت در خوراكي ها رخ داده است. 
هر چند كه تورم نقطه اي 39 درصدي نس��بت به 
تورم دوازده ماهه 44 درصدي نشان دهنده كاهش 
شيب منحني تورم است و مي توان انتظار كاهش 
نرخ تورم دوازده ماهه در ماه هاي بعد را داش��ت، اما 
ادامه تورم باالي 40 درصد پس از چند سال و از سال 
97 تاكنون عما به معناي افزايش فشار بر معيشت 
خانوارها و به خصوص مزد و حقوق بگيران است كه 
حقوق ثابتي دارند اما هزينه هاي آنها به ش��دت در 
حال افزايش اس��ت.  آمارها نشان مي دهد كه نرخ 
تورم دوازده ماهه يا ساالنه براي خانوارهاي شهري 
و روس��تايي به ترتيب ٤٤.٧ درصد و ٤٩.٦ درصد 
است كه براي خانوارهاي شهري ٠.٤ واحد درصد 
كاهش و براي خانوارهاي روستايي ٠.١ واحد درصد 
كاهش داشته است. همچنين نرخ تورم نقطه اي مهر 
ماه 1400 به 39.2 درصد رسيد كه در مقايسه با ماه 
قبل 4.5 واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم 
ماهانه مهر ١٤٠٠ نيز به 3.7 درصد رس��يده كه در 
مقايسه با همين اطاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد 

كاهش داشته است.
اما تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي 
و خدمات« به ترتيب ٥ درصد و ٣ درصد بوده است. 
به عبارت ديگر، قيمت خوراكي ها تنها در مهرماه 5 

درصد نسبت به شهريور افزايش داشته است. 
گ��روه گوش��ت قرم��ز و س��فيد 52.1، ماهي ها و 
صدف داران 69.6، ش��ير و پنير و تخم مرغ 71.9، 
روغن و چربي ها 72.6، ميوه و خشكبار 70.1، شكر 
و مربا و عسل و شكات وشيريني 62.5، چاي و قهوه 

و نوشابه 5۸.1 درصد افزايش قيمت دارد.
اما در تورم س��االنه كه در مهر ماه روند افزايشي آن 
متوقف شد باالترين حد به گروه روغن وچربي ها با 
94.9 درصد اختصاص دارد و در ساير اقام مي توان 
به تورم 65.5 درصدي ماهي ها و صدف داران، 70.9 

درصد شير و پنير و تخم مرغ اشاره كرد.
اما در بين اقام غير خوراكي باالترين افزايش هزينه 
نسبت به پارسال مربوط به هتل و رستوران 67.3 
درصد، تفريح و فرهنگ 36.1، بهداش��ت و درمان 
37.5، مبلمان ولوازم خانگي با 44 درصد بوده است. 
گروه حمل و نقل نيز كه خودرو در آن نقش موثري 
دارد با 19.5 درصد افزايش هزينه نس��بت به سال 
گذشته ثبت شده و تورم ساالنه آن به50.1 درصد 
مي رسد. چنين آماري نشان دهنده روند نامطلوب 
اثر تورم بر زندگي و معيش��ت مردم است و حداقل 
كاري كه دولت بايد انجام دهد كنترل بازار و ايجاد 
تعادل و تنظيم بازار مواد خوراكي است. اين كار بايد 
با واردات به موقع، صادرات به موقع، افزايش توليد، 
تامين خوراك دام و طيور و افزايش توليد لبنيات و 
روغن و گوش��ت و... انجام شود.  بايد ثبت سفارش 
واردات و صادرات به شكلي انجام شود كه در زمان 
عرضه محصوالت داخلي به بازار با س��يل واردات 
مواجه نشويم و حداقل دولت و شركت هاي دولتي 
كاالي وارد ش��ده را براي ماه هاي بعد انبار كنند و 
اجازه كاهش شديد قيمت به زيان توليد داخلي را 
ندهند. همچنين صادرات بايد زماني انجام شود كه 
بازار با مازاد نياز همراه باشد و صادرات كاالهايي مانند 
گوجه فرنگي، پياز و سيب زميني و خيار و سبزيجات 
و گوشت و مرغ عامل كميابي و گران شدن كاالها 
نش��ود.  در زمينه حمايت از توليد داخلي و تامين 
نيازهاي توليد، هدايت نقدينگي موجود در كشور 
به بخش توليد مواد غذايي و صنايع غذايي، ايجاد 
سردخانه ها و انبارهاي مورد نياز و اقدامات ديگر در 

راستاي تنظيم بازار به خوبي صورت گيرد.
از جهت حمايت هاي سياسي نيز انتظار مي رود كه 
همراهي برخي نهادها و گروه هاي سياسي با دولت، 
بتواند با تنظيم بازار همراه شده و به تامين معيشت 
و كاهش قيمت ه��ا و هزينه هاي مردم كمك كند. 
دولت بايد در اين زمينه، جلسات و مذاكرات دايمي 
و اثرگذار داشته باشد تا اجازه شوك به بازار را ندهد. 
تامين ارز كاالهاي اساس��ي و واردات مواد غذايي 
و معيش��تي و كنت��رل رون��د واردات، انباره��ا و 
ذخيره س��ازي، توزيع كاال و عرضه در فروشگاه ها 
ني��ز بايد ب��ه گونه اي ص��ورت گيرد ك��ه دالالن و 
فرصت طلبان امكان ايجاد كمب��ود در بازار و گران 
شدن قيمت ها را نداشته باشند و بازار با كمبود همراه 
نشود و شاهد خروج كاال به صورت قاچاق از كشور 
نباش��يم.  از آنجا كه در نيمه دوم سال و فصل سرما 
معموال با مشكات بيشتري در بازار مواجه مي شويم 
و همچنين با نزديك ش��دن به پايان سال ميادي 
و نوس��ان در بازار ارز و شب عيد نوروز، با تحوالت و 
كمبودها و رشد قيمت ها مواجه خواهيم شد، روش 
مديريتي دولت در تنظيم بازار و توجه به نان و سفره 
مردم بسيار ضروري اس��ت و اميد است كه دولت 
بيش از اين اجازه رشد قيمت ها را ندهد.زيرا وقتي 
ظرف 5 سال قيمت مواد خوراكي 5 برابر مي شود به 
معني فشار مضاعف بر سفره هاي مردم است و مردم 

بيش از اين تحمل رشد هزينه ها را ندارند. 

رهبر انقالب در ديدار جمعي از مسووالن نظام و مهمانان شركت كننده در كنفرانس وحدت اسالمي:

تورم نقطه اي مهر ماه ۳۹درصد و تورم 12 ماهه 45درصد اعالم شد

امروز بيش از هر چيز به صبر و پايداري نياز داريم

رشد ۵۰ تا ۷۰درصدي قيمت مواد خوراكي در يك سال اخير
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

ش��اخص تورم از عدد 100 در سال 95 به عدد 364 
در مهر 1400 رس��يده و با 264 درصد رش��د سطح 
عمومي قيمت ها در اين 5 س��ال عما قيمت ها 3.6 
برابر شده است. يعني فشار هزينه بر زندگي مردم 3.6 
برابر شده و به همان ميزان براي حفظ قدرت خريد 
س��ال 95 بايد درآمد و دريافتي و ساير حمايت هاي 
مالي و غيرمالي مردم 3.6 برابر شود و مثا حقوق 3 
ميليوني بايد به 10.۸ ميليون تومان برسد تا بتواند 
قدرت خريد 3 ميليون توماني سال 95 را حفظ كند.
وضعيت رش��د قيمت خوراكي ها بدتر از اين بوده و 
براي خانوارهايي كه ب��ه زحمت خرج خوراك خود 
را تامين مي كنند كار س��خت تر شده است. شاخص 
قيمت هزينه خوراكي ها از عدد 100 در سال 95 به 
عدد 4۸3 در مهر 1400 رسيده است. يعني قيمت 
مواد خوراكي 4.۸ برابر ش��ده و يا 3۸3 درصد رشد 

كرده است.
به عبارت ديگر، اگر خانواده اي در سال 95 حدود يك 
ميليون تومان خرج خوراك خود مي كرده، االن بايد 
4.۸ ميليون تومان فقط براي خوراك هزينه كند تا 

بتواند همان خوراك سال 95 را داشته باشد.
ش��اخص تورم 4۸2.7 مواد خوراكي نشان مي دهد 
كه تورم نقطه به نقطه م��واد خوراكي 60.5 درصد، 
رشد قيمت خوراكي ها در مهر ماه نسبت به شهريور 
5 درص��د و تورم س��االنه مواد خوراكي ي��ا تورم 12 
ماهه مواد خوراكي 60.9 درصد بوده است، يعني در 
يك سال اخير متوس��ط قيمت مواد خوراكي باالي 

60درصد رشد كرده است.
 شاخص تورم همه كاالهاي خوراكي و غيرخوراكي 
نيز با عدد 364.1 نشان مي دهد كه تورم 12 ماهه در 
مهر 1400 معادل 45.4 درصد، نقطه به نقطه 39.2 
درصد و يك ماهه مهر معادل 3.7 درصد بوده است.

براساس اعام مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه اي مهر 
ماه 1400 به 39.2 درصد رسيد كه در مقايسه با ماه 

قبل 4.5 واحد درصد كاهش يافته است.
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم 
نقطه اي در مهر ماه 1400 به عدد 39.2 درصد رسيده 
است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٣٩.٢ 
درصد بيشتر از مهر ١٣٩٩ براي خريد يك »مجموعه 

كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده  اند.
نرخ تورم نقطه اي مهر ماه 1400 در مقايسه با ماه قبل 
4.5 واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« با 
كاه��ش 1.1 واحد درصدي ب��ه 60.5 درصد و گروه 

»كااله��اي غيرخوراكي و خدم��ات« با كاهش 5.9 
واحد درصدي به 29.5 درصد رسيده است.

اي��ن در حالي اس��ت كه ن��رخ تورم نقط��ه اي براي 
خانوارهاي شهري 3۸.4 درصد است كه نسبت به ماه 
قبل ٤.٥ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين 
اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 43.9درصد بوده 
كه كه نس��بت به ماه قب��ل ٣.٩ واحد درصد كاهش 

داشته است.

   كاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر 
١٤٠٠ به 3.7 درصد رسيده كه در مقايسه با همين 
اطاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد كاهش داش��ته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و 

خدمات« به ترتيب ٥ درصد و ٣ درصد بوده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري 3.6 درصد است كه نس��بت به ماه قبل ٠.٤ 
واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٤.١درصد بوده كه نسبت 

به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داشته است.
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
ش��اخص قيمت در يك س��ال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه 
مهر ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به 45.4 درصد 
رسيده كه نس��بت به همين اطاع در ماه قبل، ٠.٤ 

واحد درصد كاهش نشان مي دهد.
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و 
روستايي به ترتيب ٤٤.٧ درصد و ٤٩.٦ درصد است 
كه براي خانوارهاي شهري ٠.٤ واحد درصد كاهش 
و براي خانوارهاي روستايي ٠.١ واحد درصد كاهش 

داشته است.

   تغييرات قيمت ها 
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط 
به گروه »ميوه و خش��كبار« )م��وز، انگور و طالبي(، 
گ��روه »لبني��ات و تخم م��رغ« )تخم م��رغ، پنير و 
ماست پاس��توريزه( و گروه »ادويه و چاشني« )رب 
گوجه فرنگي، س��س گوجه فرنگي( اس��ت. در گروه 
عمده »كااله��اي غيرخوراكي و خدم��ات«، گروه 
»آم��وزش« )انواع ش��هريه هاي مراكز آموزش��ي(، 
گروه »هتل و رس��توران« )غذاهاي س��رو شده در 
رستوران( و گروه »مسكن، آب، برق و گاز« )متوسط 

قيم��ت يك كيل��و وات برق، يك مت��ر مكعب آب و 
اجاره بها( بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.

   درصد تغييرات شاخص قيمت 
در دهك هاي هزينه اي كل كشور 

دامنه تغييرات نرخ تورم س��االنه در مهر ماه ١٤٠٠ 
براي دهك هاي مختلف هزين��ه اي از 45.2 درصد 
براي دهك هشتم تا 4۸ درصد براي دهك دوم است.

تازه ترين گ��زارش از وضعيت تورم نش��ان مي دهد 
كه روند افزايشي تورم در مهر ماه متوقف و شاخص 
س��االنه هر چن��د محدود، ب��ا كاهش همراه ش��ده 
و به 45.4 درصد رس��يده اس��ت. ش��اخص قيمت 

مصرف كننده در مهر ماه سال جاري را اعام كرد.
نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص 
قيمت در يك س��ال منتهي به ماه جاري، نسبت به 
دوره مش��ابه قبل از آن است. تورم س��االنه مهر ماه 
١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به ٤٥.٤ درصد رسيده 
كه نس��بت به همين اطاع در ماه قب��ل، ٠.٤ واحد 

درصد كاهش نشان مي دهد.
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و 
روستايي به ترتيب ٤٤.٧ درصد و ٤٩.٦ درصد است 
كه براي خانوارهاي شهري ٠.٤ واحد درصد كاهش 
و براي خانوارهاي روستايي ٠.١ واحد درصد كاهش 

داشته است.

   نرخ تورم نقطه اي كم شد 
نرخ ت��ورم ماهانه مهر ماه نيز به ٣.٧ درصد رس��يده 
كه در مقايسه با همين اطاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد 

درصد كاهش داشته است. 
ت��ورم ماهانه ب��راي گروه هاي عم��ده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« به ترتيب ٥.٠درصد و ٣.٠ درصد بوده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ٣.٦ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل ٠.٤ 
واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٤.١درصد بوده كه نسبت 
به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داش��ته اس��ت. 
گرچه روند افزايش��ي تورم در ماه هاي قبل، متوقف 
شده است اما همچنان بخش زيادي از كاالها بالغ بر 
50 درصد و بيشتر نسبت به سال قبل افزايش قيمت 
داشته اند كه در برخي اقام به بيش از 90درصد هم 
در برخي اقام مي رسد. آنچه اخيرا مركز آمار ايران از 
وضعيت شاخص تورم در مهر ماه اعام كرد نشان داد 
كه برخاف چند ماه اخير، تورم افزايشي نبوده و در هر 

سه شاخه با اندكي كاهش مواجه شده است؛ به طوري 
كه تورم ساالنه به 45.4، نقطه به نقطه 39.2 و تورم 

ماهانه به 3.7 درصد كاهش يافته است.
اما بررس��ي جزييات تورم در بين اق��ام خوراكي و 
خدمات نشان مي دهد كه كاالهاي خوراكي نسبت 
به پارس��ال به  طور متوس��ط 61.3 درص��د افزايش 
هزينه داشته اس��ت كه در بين آنها گروه سبزيجات 
با 90.7 درصد باالترين مي��زان افزايش قيمت را به 
خود اختصاص داده است. در ساير اقام نيز مي توان 
ب��ه كاال و خدماتي اش��اره كرد كه بي��ن 1.1درصد 
كه كمترين مي��زان افزايش قيمت ب��وده و به گروه 
ارتباطات اختصاص دارد تا اقامي كه تعداد زيادي 
از آنها تورم ب��االي 50 درصد دارند. گروه گوش��ت 
قرمز و س��فيد 52.1، ماهي ها و ص��دف داران 69.6، 
شير و پنير و تخم مرغ 71.9، روغن و چربي ها 72.6، 
ميوه و خشكبار 70.1، شكر و مربا و عسل و شكات 
وش��يريني 62.5، چاي و قهوه و نوشابه 5۸.1 درصد 
افزاي��ش قيمت دارد. اما در بي��ن اقام غيرخوراكي 
باالترين افزايش هزينه نس��بت به پارسال مربوط به 
هتل و رستوران 67.3 درصد، تفريح و فرهنگ 36.1، 
بهداشت و درمان 37.5، مبلمان ولوازم خانگي با 44 
درصد بوده است. گروه حمل و نقل نيز كه خودرو در 
آن نقش موثري دارد ب��ا 19.5درصد افزايش هزينه 
نسبت به سال گذشته ثبت شده و تورم ساالنه آن به 
50.1 درصد مي رس��د. اما در تورم ساالنه كه در مهر 
ماه روند افزايشي آن متوقف شد باالترين حد به گروه 
روغ��ن و چربي ها با 94.9 درصد اختصاص دارد و در 
س��اير اقام مي توان به تورم 65.5 درصدي ماهي ها 
و صدف داران، 70.9 درصد ش��ير و پنير و تخم مرغ 

اشاره كرد.
در ت��ورم ماهانه نيز تمامي گروه ه��ا افزايش دارند و 
پايين تري��ن ميزان ب��ه ارتباطات ب��ا 1.1 و باالترين 
حد به گروه ش��ير، پنير و تخم مرغ ب��ا 7.3 و آموزش 
با 13.5 درصد اختصاص داش��ته است. گرچه روند 
افزايشي تورم در ماه هاي قبل، متوقف شده است اما 
همچنان بخش زي��ادي از كاالها بالغ بر 50 درصد و 
بيشتر نسبت به س��ال قبل افزايش قيمت داشته اند 
كه در برخي اقام به بيش از 90 درصد هم دربرخي 

از اقام مي رسد.
آنچه اخيرا مركز آمار ايران از وضعيت شاخص تورم 
در مهر ماه اعام كرد نشان داد كه برخاف چند ماه 
اخير، تورم افزايشي نبوده و در هر سه شاخه با اندكي 
كاهش مواجه شده است؛ به طوري كه تورم ساالنه به 
45.4، نقطه به نقطه 39.2 و تورم ماهانه به 3.7 درصد 

كاهش يافته است.



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي با اشاره به رشد ۶.۲ درصدي اقتصاد 
در سه ماهه بهار امسال گفت: اقتصاد ايران به طور قابل توجهي 
از ركود خارج شده و اكنون در مسيري مستحكم براي بهبود 
اقتصادي قرار دارد.علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي 
نيز اعالم كرد كه نشانه هاي بهبود اقتصادي در كشور را شاهد 
هس��تيم و اقتصاد از ركود خارج شده است. رشد اقتصادي 
كش��ور در مسير افزايش��ي قرار دارد و به رغم اثرات كرونا و 
تحريم، راه را براي خروج از ركود فراهم كرده است. كنترل و 
هدايت نقدينگي به سمت توليد، كنترل نرخ تورم، كاهش 
قيمت ها و ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف مي تواند خروج 
كامل از ركود را رقم بزند و اقتصاد را به ساحل آرامش برساند.

علي صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي، در جلسه اي با 
حضور مديرعامل صندوق بين المللي پول، وزراي اقتصاد، 
روس��اي كل بانك هاي مركزي و روس��اي موسسات مالي 
منطقه اي حوزه »مناپ« كه به صورت مجازي برگزار شد، 
گفت: ايران نيز همانند بسياري از كشورها، آسيب سختي 
از همه گيري ويروس كرونا ديده است، اما اكنون در مسيري 
مستحكم براي بهبود اقتصادي قرار دارد.وي افزود: آخرين 
آمارهاي منتشره حاكي از رشد ۶.۲ درصدي توليد ناخالص 
داخلي ايران در فصل دوم س��ال ۲۰۲۱ است و بخش غير 
نفتي در همان دوره ۴.۷ درصد رشد كرده كه نشان دهنده آن 
است كه اقتصاد ايران به طور قابل توجهي از ركود خارج شده 
و به سمت بهبود حركت كرده است.در چند سال گذشته در 
نتيجه ركود اقتصادي ناشي از تحريم و كرونا، توليد و به دنبال 
آن رشد اقتصادي كشور با افت زيادي روبرو شده بود. افزايش 
نرخ ارز، رشد سر س��ام آور نرخ تورم و گراني هاي پياپي نيز 
مزيد بر علت شده و به ركود هرچه بيشتر دامن زد.دستاورد 
قابل توجهي با وجود محدوديت شديد ايران در دسترسي به 
منابع خارجي خود و در نتيجه عدم امكان خريد واكسن از 
خارج به دليل تحريم هاي امريكا است.بخش غير نفتي در 
همان دوره ۴.۷ درصد رشد كرده كه نشان دهنده آن است 
كه اقتصاد ايران به طور قابل توجهي از ركود خارج ش��ده و 
به سمت بهبود حركت كرده اس��ت. عالوه بر اين، به دليل 
سياس��ت هاي حمايتي مالي و پولي دولت و بانك مركزي 
ايران، نرخ بيكاري در س��ه ماهه دوم س��ال ۲۰۲۱ به 8.8 
درصد رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد 
كاهش را نشان مي دهد.در حال حاضر فرايند بهبود اقتصاد 
جهاني در شرايط با ثبات  تري قرار دارد اما همچنان در داخل 
و بين گروه  كش��ورها نابرابري وجود دارد، كه نشان دهنده 
اهميت قدرت و دوره زماني اقدامات حمايتي در مواجهه با 
بحران و نيز پيشرفت فرآيند واكسيناسيون است. متأسفانه، 
واكسيناسيون با روند چندگانه، با ايجاد شكاف گسترده بين 
كشورهاي فقير و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و 
متفاوت شده است.صالح آبادي با تاكيد بر اينكه هيچ كشوري 
در امان نيست، مگر اينكه تمامي كشورهاي جهان در برابر 
اين ويروس ايمن ش��وند، افزود: با توجه به يك رقمي بودن 
ميزان واكسيناسيون در كشورهاي با درآمد پايين، تحقق 
هدفگذاري صندوق براي واكسيناس��يون ۴۰ درصدي تا 
پايان سال جاري ميالدي و ۶۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ 
مشكل است و هرگونه تعلل و طوالني شدن واكسيناسيون در 
هر منطقه، بزرگ ترين تهديد براي چشم انداز اقتصاد جهاني 
اس��ت. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه روند كلي 
تخصيص SDR در سال ۲۰۲۱ نمي تواند در كمك به اعضا 
براي برآوردن نيازهاي طوالني مدت در زمينه هزينه هاي 
مربوط به كويد ۱9 مناس��ب باشد، تصريح كرد: همچنين 
يك فرصت تاريخ��ي براي افزايش منابع وام دهي صندوق 
بين المللي پول از طريق مشاركت داوطلبانه بخشي از اعضا 
با منابع خارجي قوي در صندوق توسعه پايداري با مديريت 
صندوق بين المللي پول براي كمك به اعضا در رويارويي با 

چالش هاي بلندمدت متعدد، از جمله كاهش فقر، تقويت 
سرمايه فيزيكي و انساني و تقويت سطح تاب آوري در برابر 
تغييرات آب و هوايي ايجاد شده اس��ت كه ما از اين ابتكار 
به طور كامل حمايت كرده ايم و بايد تاكيد كنم كه حمايت 
صندوق بايد با اولويت هاي كشور مطابقت داشته باشد.صالح 
آبادي در ادامه با تاكيد بر استقبال ايران از طرح و استراتژي 
جديد صندوق بين المللي پول براي كمك به اعضا در مواجهه 
با چالش هاي مربوط به تغييرات آب و هوايي، تصريح كرد: 
همه ما توافق داريم كه تغيير آب و هوايي يك تهديد جهاني 
است كه بار آن به طور نامتناسبي بر دوش كشورهايي كه سهم 
ناچيزي در توليد كربن دارند، ايجاد شده است. تغييرات آب 
و هوا داراي ويژگي ها و ابعاد بسياري است، كه داراي اهميت 
متفاوتي در مناطق و كشورهاي مختلف است.مساله اي كه 
به طور كلي براي خاورميانه و به ويژه ايران بسيار مورد توجه 
است، مشكل كمبود شديد آب و سقوط چشمگير سطح آب 
در سال هاي اخير است.رييس كل بانك مركزي ادامه داد: 
هرچند، پرداختن به سمت تقاضا از طريق افزايش تدريجي 
هزينه با وجود تأثير آن بر جمعيت كم درآمد آسان تر است، 
اما حل مش��كالت سمت عرضه بسيار سخت تر است، چرا 
كه به سرمايه گذاري هاي بزرگ و فناوري هاي پيشرفته اي 
نياز دارد كه بسياري از كشورهاي خاورميانه توان پرداخت 
يا دسترس��ي به آن را ندارند.صالح آبادي در پايان خواستار 
توجه بيشتر به جنبه اغلب ناديده گرفته شده درگفتمان 
بين المللي پيرامون تغييرات آب و هوايي ش��د و پيشنهاد 
داد: در اين خصوص كش��ورهاي همجوار از طريق تأمين 
مالي چند جانبه و كشورهاي غني از طريق اشتراك گذاري 
دانش فني در اختيار آنها به نفع همه، همكاري كنند.گفتني 
است مقصود از كشورهاي حوزه مناپ )MENAP( منطقه 
خاورميانه، ش��مال آفريقا، افغانستان و پاكستان است. منا 
 )MENA - Middle East and North Africa(
به معني خاورميانه و شمال آفريقا اصطالحي است كه براي 
ناميدن كش��ورهاي عمده توليدكننده نفت كه در منطقه 

خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند به كار مي رود.

     ظهور نشانه هاي خروج اقتصاد ايران
از ركود

پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: اقتصاد 
كشور از بهار سال گذشته تا بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادي مثبت 
داشته و از ركود خارج شده است.وقتي اقتصاد كشوري دو 
فصل متوالي رشد مثبت داشته باشد، مي گوييم از ركود 
خارج شده است. در ايران هم از فصل دوم سال 99 تا فصل 
اول سال ۱۴۰۰ به طور مس��تمر رشد اقتصادي مثبت را 
شاهد بوده ايم.در فصل تابس��تان 99 رشد اقتصادي ۳.۵ 
درصد، پاييز سال گذش��ته رشد ۳ درصد و زمستان رشد 
اقتصادي۵.۴ درصد و در بهار امس��ال نيز رشد ۶.۲ درصد 

را در كش��ور تجربه كرديم.وي با بيان اينكه آمارها نشان 
مي دهد اقتصاد ايران در مسير درستي حركت كرده و رشد 
مناسبي داشته است، افزود: البته ما در سال هاي گذشته 
بحث تحريم و بيماري كرونا را داش��تيم كه بيماري كرونا 
موجب شد رشد اقتصادي در بيشتر كشورها منفي شود 
اما در كشور ما اين رشد منفي مهار شده و اقتصاد در مسير 
مثبتي گام برداشته است. قرباني درباره ارقام رشد اقتصادي 
گفت: سال گذشته رشد ۲.9 درصدي اقتصاد را در كشور 
داشتيم، رشد اقتصاد ۳.۴ درصد، رشد اقتصادي با نفت 8.۷ 
درصد، رشد صنايع و معادن ۷.۶ درصد و رشد خدمات منفي 
دو درصد بود.در فصل بهار ۱۴۰۰ به دليل خشكسالي رشد 
كشاورزي منفي ۰.9 درصد بود اما گروه نفت ۲۳.۳ درصد 
رشد داشت. صنايع و معادن ۲.۱ درصد رشد داشت كه در 
بخش صنايع، رشد معادل ۶.۱ درصد بود.مهم ترين بخش 
كه خدمات است كه سال گذشته تحت تاثير كرونا منفي بود 
و امسال در فصل بهار هفت درصد رشد داشت و در اين حوزه 
حمل و نقل، ارتباطات رشد مناسبي داشتند.در مجموع 
رشد اقتصادي كشور با نفت ۶.۲ درصد و رشد بدون نفت 
۴.۷ درصد بوده است.خروج از اين وضعيت خواسته دولت 
سيزدهم است و اعضاي تيم اقتصادي نيز بر اين موضوع 
بارها تأكيد كرده  و رشد اقتصادي و خروج از ركود را وعده 
داده اند. »مس��عود ميركاظمي«، رييس سازمان برنامه و 
بودجه كشور اواسط شهريور ماه در نشستي با حضور روساي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها اظهار داشت: در 
برنامه ۱۴۰۱ تاكيد اصلي بر تحقق رشد اقتصادي است و 
سهم هر يك از بخش ها را مشخص و براي آن منبع درنظر 
مي گيريم، به طوري كه قابل رصد و متضمن تحقق اهداف 
عالي اقتصاد باشد.وي پيشتر نيز با بيان اينكه در سازمان 
برنامه و بودجه تغيير روش را دستور كار داريم، گفته بود: ما 
مي توانيم 8درصد رشد اقتصادي رقم بزنيم به شرطي كه 
تالش كنيم و اين شدني است.آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
نيز در يكي از آخرين اظهارنظرهاي خود درباره ش��رايط 
اقتصادي كشور در جلس��ه هيات دولت، تداوم حركت به 
سمت رشد اقتصادي و كاهش تورم در كشور را مورد تاكيد 
قرار داد و گفت: گام هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده 
و اميدواريم اين روند با سرعت بيشتر همراه بوده و براي مردم 
ملموس باشد.اكنون واكسيناسيون كشور و ذخاير واكسن 
كرونا به حد مطلوبي رسيده و انتظار مي رود با بهبود شرايط 
كرونايي كشور وضعيت اقتصادي نيز به سمت بهبود حركت 

كند و وعده هاي دولت به زمان تحقق نزديك تر شود.

    كنترل كرونا، پابرجايي تحريم
و تداوم رشد اقتصادي

بر اساس آمارها شاخص رشد اقتصادي در طول سال ۱۳99 
و در س��ال جاري همواره در جهت مثبت در حركت بوده 

است. رش��د اقتصادي كشور در سال ۱۳99 به قيمت پايه 
)به قيمت هاي ثابت س��ال ۱۳9۰( نسبت به سال قبل با 
احتساب نفت ۳.۶ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد 
بود.همچنين، بررس��ي روند فصلي ارقام رشد نيز از مسير 
مثبت رشد اقتصادي حكايت داشت. در سال ۱۳99 پس 
از افت فعاليت هاي اقتصادي در شروع همه گيري بيماري 
كرونا در فصل نخست سال ۱۳99 )رشد منفي ۲.۵ درصد(، 
رشد اقتصادي كشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس 
از ثبت رقم ۳.8 درصدي در فصل سوم اين سال، در فصل 
چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد.اكنون گزارش جديد بانك 
مركزي نشان مي دهد كه اين رشد حدوداً ۷ درصدي در سه 
ماهه نخست ۱۴۰۰ نيز تداوم داشته است. طبق گزارش اين 
بانك توليد ناخالص داخلي كشور در فصل اول ۱۴۰۰ )به 
قيمت هاي پايه سال ۱۳9۵(، با نفت به رقمي حدود ۳۴۷۷.۰ 
هزار ميليارد ريال و بدون نفت به حدود ۳۱۴8 هزار ميليارد 
ريال رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب از 
افزايش ۶.۲ و ۴.۷ درصدي برخوردار است.اين در حالي است 
كه پيش بيني بانك جهاني نيز روند رشد اقتصادي تا سال 
۲۰۲۴ را مثبت نشان مي دهد. ميزان رشد اقتصادي ايران 
براي سال هاي ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتيب ۲.۱، ۲.۲ 
و ۲.۳ درصد است. هرچند نرخ رشد اقتصادي اعالمي بانك 
جهاني كمتر از نرخ رشد اقتصادي در گزارش بانك مركزي 
اس��ت، اما مهم، روند مثبت اين رشد است. اين ارقام نشان 
مي دهد كه به رغم كرونا و تحريم روند رشد مثبت از سال 
گذشته شروع شده و تا چند سال آينده ادامه خواهد داشت.

    شرط تداوم رشد و خروج كامل از ركود
حال كه واكسيناسيون به سرعت در حال انجام است و رشد 
اقتصادي نيز مثبت شده آيا اميدي به خروج كامل از ركود 
وجود دارد؟ بدون شك اقتصاد يك كل متشكل از اجزاء به هم 
پيوسته است. رشد اقتصادي يكي از عامل هاي اصلي خروج 
از ركود است اما همه عوامل نيست. خروج كامل از ركود به 
عوامل ديگري نيز وابسته است.در اين مورد »آلبرت بغزيان«، 
كارشناس اقتصادي گفت: خروج از اين شرايط به اين بستگي 
دارد كه دولت ابتدا در بازار ثبات ايجاد كند سپس قيمت ها 
را كاهش دهد. كاهش قيمت ها شرايط زندگي و معيشت 
مردم را بهبود مي دهد و بدين ترتيب توليد نيز رونق بيشتري 
مي گيرد. درواق��ع اگر گراني و تورم ادام��ه پيدا كند مردم 
نمي توانند كااليي بخرند و در نتيجه آن، توليد نيز افت خواهد 
كرد.وي با اشاره به اثر بسيار زياد تحريم هاي خارجي بر اقتصاد 
كشور از اثرات مخرب خودتحريمي ياد كرد و اظهار داشت: 
دولت بايد رشد اقتصادي كنوني را با رفع خود تحريمي هاي 
داخلي شتاب ببخشد. مديريت و نظارت بر قيمت ها، كنترل 
نرخ تورم و كاهش قيمت ها با كمك قواي مجريه، مقننه و 
قوه قضاييه امري الزم و شدني است.بازار امروزه رها شده و 
اين رهايي بر افزايش هرچه بيشتر سطح عمومي قيمت ها 
و گراني به بهانه هاي مختلف منجر شده است. دولت نبايد 
اجازه دهد توليد كنندگان بي جهت و با بهانه هاي بي پايه و 
اساس قيمت ها را افزايش دهند. زيرا اين عامل ممكن است 
به دليل ناتواني مردم از خريد به ركود مجدد بينجامد.دولت 
كنوني كمك و حمايت از توليد و باال بردن رشد اقتصادي 
را در دستور كار خود قرار داده و مي خواهد گام هايي در اين 
زمينه برداشته شود و تاكنون نيز اقداماتي انجام شده است. 
حال كه در آستانه تهيه بودجه ۱۴۰۱ تا كمتر از دو ماه ديگر 
قرار داريم، سياست هاي اقتصادي دولت در زمينه نرخ ارز، 
يارانه ها، جلوگيري از تورم و كاهش قيمت ها، جلوگيري 
از كس��ري بودجه، كمك ب��ه افزايش رش��د اقتصادي، 
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف و به طور كلي مديريت 
هزينه ها و افزايش منابع درآمدي مي تواند ميزان سرعت و 

چگونگي خروج از ركود اقتصادي را تعيين كند.

يادداشت
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تغيير مدير عامل ۴ بانك بزرگ
سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي 
و رييس مجمع عمومي بانك ها، همچنين در احكام 
جداگانه اي، محمد رضا فرزين و آيت اهلل ابراهيمي 
را به ترتيب به س��مت عضوي��ت در هيئت مديره 
بانك هاي ملي ايران و سپه ايران  منصوب كرد. پس 
از تغيير مدي��ران بانك هاي تجارت و ملت، مديران 
بانك هاي ملي و سپه نيز تغيير كردند. وزير اقتصاد 
در احكام جداگان��ه اي محمدرضا فرزين و آيت اهلل 
ابراهيمي را به مدت دو سال به عنوان مديران عامل 
جديد بانك هاي ملي و سپه منصوب كرد.با تصويب 
هي��ات مديره بانك تجارت و تايي��د بانك مركزي، 
هادي اخالقي به عنوان مديرعامل اين بانك انتخاب 
ش��د. همچنين در پي اس��تعفاي محمد بيگدلي 
مديرعامل پيش��ين بانك ملت، رض��ا دولت آبادي 
مدير عامل قبلي بانك تجارت به عنوان مديرعامل 
جديد بانك ملت منصوب ش��د. رضا دولت آبادي با 
تصميم و راي اعضاي هيات مديره، به عنوان مدير 
عامل جديد بانك ملت انتخاب شد.س��يد احسان 
خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس مجمع 
عمومي بانك ها، همچني��ن در احكام جداگانه اي، 
محمد رضا فرزي��ن و آيت اهلل ابراهيمي را به ترتيب 
به س��مت عضويت در هيئت مديره بانك هاي ملي 
ايران و سپه ايران  منصوب كرد.خاندوزي در احكام 
انتص��اب آقايان فرزين و ابراهيم��ي اعضاي جديد 
هيات مديره بانك هاي ملي و سپه بر اهتمام ايشان به 
عدالت محوري، انقالبي گري، مردم داري، پاكدستي، 

فسادستيزي و قانون مداري تاكيد كرده است.

وصول ۵۲۹ هزار فقره
چك رمزدار در شهريور ماه

بيش از ۵۲9 هزار فقره چك رمزدار به ارزش��ي بالغ بر 
۱۳۴۶ هزار ميليارد ريال در ش��هريور م��اه ۱۴۰۰ در 
كل كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتيب ۲۵.۷ درص��د و ۴۴.۷ درصد افزايش 
داشته است. براساس آمار بانك مركزي در شهريور ماه 
در استان تهران بيش از ۱۷۶ هزار فقره چك رمزدار به 
ارزشي حدود ۷99 هزار ميليارد ريال وصول شد. در اين 
ماه ۵۰.۳ درصد از تع��داد چك هاي رمزدار وصولي در 
سه استان تهران )۳۳.۳ درصد(، اصفهان )9.۵ درصد( 
و خراس��ان رضوي )۷.۵ درصد( وصول شده است كه 
بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بودند. 
همچني��ن ۷۰.۱ درص��د از ارزش چك ه��اي فوق در 
استان هاي تهران )۵9.۳ درصد(، اصفهان )۶.۲ درصد( 
و خراسان رضوي )۴.۶ درصد( وصول شده است. بيش 
از ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار فقره چك در شهريورماه ۱۴۰۰ 
در كل كشور وصول شد كه از اين تعداد حدود ۶ ميليون 
و ۶۰۰ هزار فقط عادي و بالغ بر ۵۰۰ هزار فقره رمزدار 
بوده است. بر اين اساس در كل كشور 9۲.۶ درصد از كل 
تعداد چك هاي وصولي عادي و ۷.۴ درصد رمزدار بوده 
است. در ماه مورد بررس��ي در كل كشور حدود ۳۵۳۱ 
هزار ميليارد وصول شد كه حدود ۲۱8۵ هزار ميليارد 
ريال چك عادي و بيش از ۱۳۴۶ هزار ميليارد ريال چك 
رمزدار بوده است. به عبارتي در كل كشور ۶۱.9 درصد 
از كل ارزش چك ه��اي وصولي ع��ادي و ۳8.۱ درصد 

رمزدار بوده است.

دستورالعمل هاي وزارت خزانه داري 
امريكا براي حوزه رمزارزها

دولت امري��كا براي مقابل��ه با اس��تفاده نامطلوب از 
رمزارزها، دستورالعمل هاي جديدي منتشر كرده كه 
شامل حال اكثر فعاالن اين حوزه از جمله صرافي ها، 
ماينرها و موسس��ات مالي بزرگ مي ش��ود.آخرين 
تالش هاي دولت بايدن براي رس��يدگي به خطرات 
ناشي از بخش شركت هاي ارز مجازي در حال ظهور 
است. در اين راستا وزارت خزانه داري امريكا مي گويد 
اقدام جديد آنها اولين گام ب��راي مقابله با باج افزارها 
خواهد بود. اين قوانين از مدت ها پيش در بس��ياري 
از كسب و كارها حكم فرمايي مي كرد اما حاال به طور 
اختصاصي براي بازار رمزارزها اصالح شده است. موارد 
زير از جمله مهم ترين دستورالعمل هاي اعالمي است:  
نظارت بر تراكنش ها براي شناس��ايي تراكنش هايي 
كه يك س��مت آنها طرف هاي تحت تحريم  هستند. 
بازنگ��ري دوره اي در تراكنش ه��ا چنان چ��ه وزارت 
خزان��ه داري آدرس ه��اي جدي��دي را به فهرس��ت 
تحريم هاي خود اضاف��ه كند. اس��تفاده از ابزارهاي 
تشخيص موقعيت براي شناس��ايي و مسدودسازي 
دسترس��ي كاربراني كه از كش��ورهاي تحت تحريم 
مشغول فعاليت هس��تند.وزارت خزانه داري در اين 
خصوص اعالم كرده است كه تراكنش هاي غيرمجاز 
چگونه بايد مسدود ش��وند. اگر يك شهروند يا مقيم 
امريكا رمزارزي در اختيار داشته باشد كه دفتر كنترل 
سرمايه هاي خارجي )OFAC( آن را غيرقانوني بداند، 
فرد بايد دسترسي تمام افراد به اين رمزارز را مسدود 
كند و گزارش آن را ظرف ۱۰ روز كاري به دولت اياالت 
متحده بفرستد. ش��بكه مقابله با جرايم مالي وزارت 
خزانه داري )FinCEN( هم در گزارشي اضافه كرده 
است كه در نيمه اول سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ ميليون 
دالر باج به باج افزارها پرداخته شده است. اين گزارش 
مي گويد حمالت باج افزاري الگوهاي نسبتا مشخصي 
دارند. مهاجمان معم��وال پول مدنظر خود را در قالب 
رمزارز درخواس��ت و بعد آن را چند بار به رمزارزهاي 
ديگر تبدي��ل مي كنند. با اين حال، مهاجمان هنوز از 
صرافي هاي متمركز به عنوان بهترين روش براي نقد 
كردن دارايي هاي خود استفاده مي كنند.از سوي ديگر، 
 ،)FATF( ماركوس پلير«، مدير كارگروه اقدام مالي«
هم بزودي دستورالعمل هايي را درباره حوزه رمزارزها 
منتش��ر خواهد كرد. اين گروه وعده داده اس��ت كه 
دستورالعمل آنها كه با رويكرد ريسك-مبنا طراحي 
شده، چند روز ديگر در دس��ترس قرار مي گيرد. اين 
دستورالعمل همه حوزه هاي دنياي رمزارزها از جمله 
DeFi و NFTه��ا را در ب��ر خواهد گرف��ت. اين نهاد 
جهاني مقابله با پولشويي چند وقت قبل پيش نويس 
 )VASP( فعاليت سرويس دهنده دارايي هاي مجازي
را منتش��ر كرد، اما در نسخه جديد اين دستورالعمل 
تعريف دقيق تري از اين سرويس دهندگان ارايه شده 
 FATF است. پلير همچنين مي گويد دستورالعمل هاي
توضيح مي دهد كه استانداردهاي اين گروه چگونه بر 
حوزه استيبل كوين ها اعمال خواهد شد. هدف گزارش 
وزارت خزانه داري امريكا شناس��ايي تعدادي از انواع 
پول شويي مرتبط با حمالت باج افزارها است كه شامل 
افراد يا سازمان هايي هستند كه درخواست پرداخت با 
ارزهاي رمزنگاري شده با ويژگي ناشناس بودن را دارند. 

چهار فصل رشد مثبت اقتصادي در يك سال اخير نشان مي دهد

رييس كل بانك مركزي: اقتصاد ايران از ركود خارج شده است

سقوط ارزش لير تركيه پس از كاهش شديد نرخ بهره بانكي

دالر 27456 تومان،  سكه ۱۱ ميليون و 820  هزار تومان 

ظهور نشانه هاي خروج اقتصاد ايران از ركود

اثر قرار گرفتن در ليست سياه FATF بر افزايش قيمت ارز و طال 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز ش��نبه ۱ آبان ۱۴۰۰ كه بازار  پول و بانكداري كشور با 
تغيير چهار مديرعامل بانك هاي بزرگ كشور روبرو بود و 
بار ديگر ايران در ليست سياه fatf قرار گرفت، قيمت ارز 
افزايش ياف��ت و قيمت دالر ۲۷ هزار و ۴۵۶تومان، قيمت 
يورو ۳۱ ه��زار و 9۷۴تومان، پوند انگليس ۳۷هزار و 8۶۳ 
تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۴۶۷ تومان اعالم شده است. 
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 
شنبه يكم آبان ۱۴۰۰ شاهد افزايش قيمت طال و سكه در 
بازار بوده ايم.قيمت اونس جهاني به ۱۷9۳ دالر رسيده و 
به اين ترتيب قيمت سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و 9۰۰ 
تومان، قيمت س��كه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ 
ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و ۲۵۰ 
هزار تومان فروخته شده است. هر مثقال طال ۵ ميليون و 
۴8 هزار تومان، هر گرم طالي ۱8 عيار يك ميليون و ۱۶۰ 
هزار تومان فروخته شده اس��ت. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي )شنبه، ۱ آبان ماه( در مقايسه با روز كاري گذشته 
)پنجشنبه( با ۱۰۰ تومان افزايش به قيمت ۲۶ هزار و ۷9۱ 
تومان داد و ستد شد. قيمت فروش يورو نيز در مقايسه با 
روز كاري گذشته با ۴۴ تومان افزايش برابر ۳۱ هزار و هفت 
تومان بود. قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۲۶۰ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۳9۳ تومان بود.عالوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۳۰۲ تومان 
و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۵۴۱ تومان اعالم شد.نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۶۰۱ تومان و نرخ فروش آن نيز 

۳۰ هزار و 8۷9 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما 
در معامالت روز شنبه، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۱۶۴ 
تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و ۳۴8 تومان 
معامله شد.قيمت دالر در خرداد ماه به ۲۶ هزار تومان رسيد 
و از آن پس، حركت رفت و برگشتي در اين محدوده قيمتي 
و حركت به سمت رقم ۲۷ هزار تومان داشت. اما از ابتداي 
ش��هريورماه قيمت ها در برخي مواقع نزولي بود و يا براي 
چند روز پياپي ثبات قيمت را داشتيم البته براي چند روزي 
در محدوده قيمتي ۲8 هزار تومان نيز معامله مي شد اما 
اين شرايط دوامي نداشت. براساس اين گزارش، از يازدهم 
مهرماه بهاي دالر كاهش��ي شد و طي هفته هاي گذشته 
قيمت دالر در كانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشت و بهاي 

دالر ۱۰۰ تومان و يورو ۴۴ تومان افزايش يافت.

    رشد آرام قيمت سكه
قيمت سكه در بازار تهران )شنبه، اول آبان ماه( با ۲۲۰ هزار 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۱۱ ميليون 
و 8۲۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان قيم��ت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و ۱۶۳ هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۴۰ هزار 
تومان شد.همچنين اُنس جهاني طال با هشت دالر افزايش 
نسبت به روز كاري گذشته برابر يك هزار و ۷9۳ دالر شد. 

مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و انس جهاني است. نرخ ارز در بازارها رشد داشت 
و هر دالر امريكا ۱۰۰ تومان در صرافي هاي بانكي افزايش 
يافت.همچنين در بازار جهاني نيز قيمت انس جهاني طال 
هشت دالر افزايش داشت. رشد جهاني طال و افزايش نرخ 
دالر موجب شد قيمت انواع سكه و طال افزايشي باشد و هر 
سكه طرح جديد در بازار تا لحظه مخابره خبر ۱۱ ميليون و 
8۵۰هزار تومان داد و ستد شود.  .پس از آنكه رييس فدرال 
رزرو امريكا گفت كه انتظار دارد نرخ تورم در س��ال آينده 
كاهش يابد و اينكه بانك مركزي اين كشور در مسير كاستن 
از سياست هاي انبساطي قرار دارد، رشد قيمت طال در روز 
جمعه به شدت تضعيف شد.بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال در پايان معامالت با ۰.۵۵ درصد افزايش به 
۱۷9۲ دالر و ۶۵ سنت رسيد. در اوايل جلسه قيمت طال تا 
۱.۷ درصد رشد نموده بود. قيمت طال در اين هفته شاهد 
۱.۴ درصد افزايش بود. قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي 

هم با ۰.8۱ درصد رشد به ۱۷9۶ دالر و ۳۰ سنت رسيد.

    سقوط ارزش لير تركيه
پس از كاهش شديد نرخ بهره بانكي

ارزش لير تركيه يك روز پس از كاهش ش��ديد نرخ بهره 
توسط بانك مركزي اين كشور، به سقوط خود ادامه داد 
و به پايين ترين رقم در برابر دالر امريكا رس��يد.ارزش لير 
تركيه روز جمعه يك روز پس از كاهش ش��ديد نرخ بهره 
توسط بانك مركزي اين كشور، به سقوط خود ادامه داد و 
به پايين ترين رقم در برابر دالر امريكا رسيد. پس از اينكه 

سازمان FATF تركيه را در فهرست كشورهايي قرار داد 
كه براي پولشويي و تامين مالي تروريسم رصد مي شوند، 
اين ضربه ديگري به اقتصاد اين كشور بود.قيمت لير اوايل 
روز جمعه به پايين ترين سطح خود يعني 9.۶۶ در برابر 
دالر سقوط كرد و س��پس در برابر اين ارز به حدود 9.۶۱ 
رس��يد. لير از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون بيش از 
۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.كميته پولي 
بانك مركزي تركيه با وجود افزايش تورم، روز پنجشنبه 
نرخ بهره را از ۱8 درصد به ۱۶ درصد كاهش داد و موجب 
تعجب تحليلگران و تش��ديد زيان ه��ا در طوالني مدت 
شد.اين كاهش نرخ بهره از نظر بسياري از كارشناسان به 
عنوان دليل ديگري برعدم استقالل بانك مركزي تركيه 
از دولت رجب طيب اردوغان، رييس جمهور اين كش��ور 
تلقي مي شود.اردوغان مدت هاست كه به منظور افزايش 
رشد اقتصادي به دنبال كاهش نرخ بهره وام ها بوده است. 
اقتصاددانان به طور كلي نرخ بهره باالتر را به عنوان يك مهار 
تورم مي دانند، اما رييس جمهور تركيه بارها استدالل كرده 
است كه نرخ هاي بهره باال باعث افزايش قيمت ها مي شود.

اواخر روز پنجشنبه، گروه ويژه اقدام مالي مستقر در پاريس 
يا FATF، تركيه را به دليل عدم تالش كافي براي مبارزه 
با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ليست خاكستري 
خود قرار داد.وزارت خزانه داري و دارايي تركيه از اين اقدام 
به عنوان »نتيجه اي ناعادالنه« انتقاد كرد. با اين وجود، 
روز جمعه متعهد ش��د كه اقدامات الزم را با همكاري 
FATF انجام دهد تا اطمينان حاصل شود كه تركيه در 
كمترين زمان ممكن از اين فهرست حذف خواهد شد.

جايگزيني براي حذف
ارز ۴۲۰۰ توماني

درحالي كه موضوع حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني مجدد بر سر 
زبان ها افتاده اس��ت، حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي مي تواند 
جو رواني منف��ي بر قيمت 
كاالهاي اساس��ي و اقتصاد 
بگذارد كه در اين زمينه الزم 
اس��ت دولت، موج افزايش 
شديد قيمت ها را كنترل كند و سپس به سمت حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني برود. دولت منابع ارزي حاصل از فروش 
نفت را با قيمتي پايين تر از قيمت بازار به واردكنندگان 
مي فروشد تا كاالهاي اساسي وارد شده را با يك حاشيه 
سودي در اختيار واحدهاي توليدي يا مردم قرار دهند كه 
قيمت اين كاالها در اقتصاد افزايش پيدا نكند. در برخي از 
كاالها چون دارو به اين هدف دست يافته اند و ارز ۴۲۰۰ 
توماني مقداري مانع از افزايش قيمت اين كاالها شد اما 
براي ديگر كاالهاي اساسي هدف دولت محقق نشد و 
بالعكس آن كاالها با افزايش قيمت مواجه شدند.اكنون 
دولت به دليل انحراف ارز ۴۲۰۰ توماني از هدف رسيدن 
كاالهاي اساسي به دست مردم با قيمت كمتر، به فكر 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني افتاده اس��ت كه بدين منظور 
براي حمايت از مصرف كنندگان پس از حذف اين ارز در 
اقتصاد ايران، بايد يارانه هاي نقدي پرداخت كند و درآمد 
حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را به صورت يارانه نقدي 
در اختيار همه مردم به صورت مساوي قرار دهد.زمان 
مناس��بي براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نيست.در اين 
مقطع اثرات رواني ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني، حذف 
آن را دشوار مي كند زيرا، مردم به خاطر افزايش مداوم 
قيمت ها نسبت به دولت بي اعتماد شده اند كه اجراي 
اين برنامه ممكن است با شسكت مواجه شود و اثرات 
غيرقابل كنترلي را در جامعه ايجاد كند. در ش��رايط 
فعلي كه دولت موفقيتي در مهار قيمت ها كس��ب 
نكرده است، موج رواني منفي بر اقتصاد خواهد داشت.

اكنون زمان مناسبي براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
نيست، دولت اولين كاري كه بايد كند اين است كه 
تورم را كنترل و اعتماد از دست رفته مردم را احيا كند 
و سپس سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ توماني برود.به دليل 
بي اعتمادي مردم به توان دولت براي مهار تورم، حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني مي تواند بر قيمت كاالهاي اساسي و 

تا حدودي بر بازار ارز نيز تاثير منفي بگذارد.

كامران ندري

راهكارهاي دولت بعد از حذف 
ارز ۴۲۰۰

در جه��ت اراده دول��ت و 
مجلس براي ترميم سياست 
حمايتي ارز ۴۲۰۰ توماني 
الزم اس��ت كه براي اجراي 
هر نوع سياس��ت حمايتي 
مخاط��ب آن را مش��خص 
كني��م و نباي��د در تاريكي 
تير بيندازي��م. در نهايت با 
شناخت درست از وضعيت اقدام به ترميم ارز ترجيحي 
كنيم.سياست گذار ابتدا بايد بداند كه ارز ۴۲۰۰ توماني 
واردات كاالهاي اساس��ي يك تعيين رژيم ارزي است 
يا يك سياست حمايتي اس��ت؟ وقتي در ابتداي سال 
9۷ آق��اي جهانگيري گفت: »تمام كااله��ا ارز ۴۲۰۰ 
مي دهيم« يعني يك سياست تعيين رژيم ارزي است، 
كه اين سياست مناسب كشورهايي است كه به منابع 
زياد ارزي دسترس��ي دارند، مانند عربس��تان، منابع 
ارزي كشور ما به شدت محدود شده است و با توجه به 
ارزپاشي هاي آقاي سيف و شرايط تحريمي اتخاذ اين 
سياست در آن برهه اشتباه بود .در صورت عدم تعيين 
نرخ ثابت براي واردات كاالهاي اساسي عمال در مقابل 
شوك تحريمي سال ۱۳9۷ موضع منفعالنه در پيش 
گرفته بوديم، اين عكس العمل هم اشتباه بود، زيرا دولت 
موظف بود سياس��ت حمايتي خاصي را براي شرايط 
تحريمي اقتصادي ايران اتخاذ كند، يعني براي كم اثر 
كردن شوك تحريمي، دولت بايد از بخش توليد و تامين 
كاالهاي اساسي حمايت مي كرد.اگر سياست ارز ۴۲۰۰ 
توماني، يك سياست تعيين رژيم ارزي بود، ما شرايط 
آن را نداشتيم، اگر هم يك سياست حمايتي بود، بايد 
به طور مش��خص جامعه هدف اين سياست مشخص 
مي شد.با حذف ارز ۴۲۰۰ واردات كاالهاي اساسي نياز 
به جايگزين كردن يك سياست حمايتي با يك سري 
شرايط خاص را داريم.با بررسي سياست هاي مختلف 
اجرا ش��ده از اين پس، سه رويكرد اصلي پيش روي 
ماست: رويكرد اول، حذف دفعي يا تدريجي ارز ۴۲۰۰ 
توماني مي باشد. چالش دوم، انتخاب ميان حمايت 
فراگير يا حمايت از اقشار ضعيف يا عدم حمايت است. 
س��ومين رويكرد نيز تصميم گيري درباره دايمي يا 
موقتي بودن اين سياست حمايتي مي باشد.دولت بايد 
تاثيراتي كه هر يك از اين سياست ها  برروي كسري 
بودجه، ت��ورم و نظام بازتوزيع مي گ��ذارد را به طور 

مشخص بررسي كند و براورد دقيقي داشته باشد.

حسن حسن خاني 



گروه بازار سرمايه|
اولين فصل پاييز نيز به پايان رسيد و بازار سهام در اين 
ماه عملكرد نسبتًا معقولي داشت و رشد 3/6 درصدي را 
در كارنامه به ثبت رس��اند و صدرنشين بازارهاي رقيب 
شد اما به علت كاهش قيمت اغلب سهام موجود شاخص 
هم وزن حدود 4/4 درصد كاهش يافت. بازارهاي موازي 
نيز روند اصالحي داشتند و دالر در بازار آزاد با 0/6 درصد 

و سكه با 1/5 درصد افت كار خود را به پايان رساندند.
باگذش��ت يك ماه ديگر هنوز هم ركود بازار ادامه دارد. 
تقريبًا از زماني كه بودجه به مجلس ارسال شد موضوع 
كسري بودجه توجه فعالين بازار را به خود جلب كرده 
بود و اغلب كارشناسان بر اين عقيده بودند كه با توجه به 
اعداد و ارقام بورس ركودي باقي نمي ماند و امكان ندارد 
كه اين كسري بودجه دالر در محدوده 24 هزارتوماني 
باقي بماند. درس��ت اس��ت بورس روند نزولي به خود 
گرفت��ه اما؛ اين روزها دالر تا مح��دوده 28 هزار و 750 
تومان رس��يده است و طي روز گذشته در محدود 27 و 
600 تومان معامله مي شد. با توجه به تاريك بودن آينده 
در حوزه هاي كسري بودجه و مذاكرات ديگر نمي توان 
پيش بيني دقيقي از بورس داشت و تنها بايد منتظر ماند. 
باوج��ود وضعيت بدي اقتص��ادي بازاره��اي رقيب 
بورس نيز نتوانس��تند رش��د مطلوبي داشته باشند و 
به ط��ور خالصه بايد گفت كه مهرماه، ماه افت س��ود 

سرمايه گذاري بوده است. 
در حال حاضر بورس در حالي به استقبال آغاز معامالت 
در آبان ماه مي رود كه شاخص هم وزن در طول يك  ماه 
اخير نه تنها نتوانسته پا به پاي شاخص كل رشد كند، 
بلكه با افتي 3۹/ 4 درصدي نيز روبرو شده است. علي رغم 
همس��ويي اغلب نمادهاي بزرگ با تحوالت بازارهاي 
جهاني و برخي امتيازهاي داخلي نظير بهبود فرمول 
نرخ   گذاري پااليشي  ها، نمادهاي كوچك بازار كه اغلب 
هم از تغييرات قيمت هاي داخلي محصوالت و كاالها اثر 
مي  پذيرند، نتوانسته اند با اقبال فعاالن بازار سرمايه همراه 
شوند. بر اين اساس اگر بخواهيم وضعيت شاخص كل 
هم وزن را در يك ماه گذشته تحليل كنيم بايد بگوييم كه 
بيشتر نمادهاي بازار )از حيث تعداد( در محدوده منفي 
معامله شده اند چرا كه حذف اثر وزن نمادها در كل ارزش 
بازار سبب شده تا ميانگين حسابي قيمت ها در طول اين  
ماه حدود 8 درصد كمتر از ميانگين وزني باشد. مقايسه 
تحركات شاخص كل و هم وزن اما نكته ديگري نيز در 
خود دارد. در ش��رايطي كه طي  ماه ششم سال جاري 
شاخص كل عقب گردي 8/5درصدي را شاهد بود، در 
طول اين ماه بازار دست كم در نمادهاي بزرگ توانسته 
بخشي از افت  ماه قبل را جبران كند. اين در حالي است 
كه به طور تقريبي افت شاخص هم وزن در مهرماه نيز 
به مانند ش��هريور بوده است، ازاين رو مي توان گفت كه 
نمادهاي كوچك بازار در طول دو ماه در حدود ۹ درصد 

از بهاي خود را ازدست داده اند.

     نگاهي به معامالت ماه مهر
در ماه مهر طي 18 روز معامالتي تعداد 111 ميليارد 
و 682 ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش 1003 هزار 
و 650 ميليارد رالم در بيش از 13 ميليون و 850 هزار 
و 804 دفع��ه مورد معامله قرار گرف��ت كه به ترتيب 

53.74، 50.73 و 53.88 درصد افت را نسبت به ماه 
قبل خود يعني ش��هريور تجربه كردند. اين در حالي 
اس��ت كه تعداد 15 ميلي��ارد و 850 ميليون واحد از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از 24۹ هزار و 131 ميليارد 
رالد نيز در هفته گذش��ته مورد معامله قرار گرفت كه 
به ترتيب با 24.24 و 38.74 درصد افت همراه شدند.

شاخص بورس در پايان معامالت ماه منتهي به 30 مهر 
امس��ال با 4۹ هزار و ۹21 واحد افزايش، معادل 3.60 
درصد رشد كرد و به رقم يك ميليون و 436 هزار و 372 
واحد رسيد و شاخص كل هم وزن نيز با 18 هزار و 235 
واحد كاهش معادل 4.3۹ درصد افت كرد و رقم 3۹7 

هزار و 264 واحد را به نمايش گذاشت.
ش��اخص بازار اول هم در اين مدت با 53 هزار و 82۹ 
واحد افزايش به رقم 1078 هزار و 354 واحد و شاخص 
بازار دوم با 46 هزار و ۹50 واحد رشد به عدد 2 ميليون 
و 811 هزار و 785 واحد رسيدند كه به اين ترتيب در 
ماه گذشته ش��اخص بازار اول با 5.25 درصد افزايش 

و شاخص بازار دوم با 1.70 درصد رشد همراه شدند.
بر اس��اس آمارها ميانگي��ن ارزش معامالت روزانه 
طي اولين ماه پاييز در حدود 3848 ميليارد تومان 
رس��يده اين موضوع در حالي اس��ت كه معامالت 
روزانه ماه شهريورماه به 6400 ميليارد تومان بوده؛ 
مقايس��ه اين دو عدد نش��ان مي دهد كه بازار افتي 
در حدود45 درصد را يك ماه متحمل شده است. 

از س��ويي ديگر مشاركت س��رمايه  گذاران حقيقي 
در زمين خريد س��هام نيز 2/3درصد كاهش داشته 
كه بخش��ي از اين كاهش از جانب رش��د مشاركت 
حقوقي  ها )5/ 8درصد افزايش( جبران ش��ده است. 

البت��ه در طول اين ماه مش��اركت س��رمايه گذاران 
حقيقي درفروش 83/2 و مش��اركت سرمايه گذاران 
حقوقي درفروش 16/8 درصد بوده است. بر اين اساس 
مش��اركت حقيقي  ها درفروش نس��بت به ماه قبل 
1/3 درصد كاهش و مشاركت حقوقي  ها 6/8  درصد 
افزايش داشته است. البته رشد سه گروه »شيميايي«، 
»منس��وجات« و »آب، برق و گاز« را نبايد طي اين 
ماه نادي��ده گرفت. در اين مدت گروه ش��يميايي با 
11/4 درصد افزايش صدرنشين بود، گروه هاي بعدي 
نيز به ترتيب با 10/1 و ۹/8 درصد افزايش در رتبه هاي 
بع��دي بودند. در مقاب��ل اين گروه ها نيز س��ه گروه 
»دباغي«، »انتشار، چاپ و تكثير« و »استخراج ساير 
معادن« به ترتي��ب با ثبت افت 18/3، 17/2 و 17/1 

درصد بيشترين كاهش شاخص صنعت را داشتند.
نبايد فراموش ك��رد كه حقيقي ها ني��ز فروش قوي 
داش��تند و در اكثر اوقات اولين صف فروش متعلق به 
اين گروه بود. گ��روه بانك و خودرو با وضعيت معقول 
خود جز ليس��ت فروش حقيقي ه��ا بودند. بر همين 
اس��اس طي معامالت اولين ماه پاييز ش��اهد فروش 
714 ميليارد و 858 ميليون توماني سهامداران خرد 
در زيرمجموعه هاي گروه بانك و موسسات اعتباري 
بوديم. خودرويي   ها نيز كه همچنان از قيمت  گذاري 
دس��توري ضربه مي   خورند شرايط مشابهي را تجربه 
كردند و معامالت مهرماه را با خروج 356 ميليارد و 585 
ميليون توماني سرمايه هاي حقيقي از زيرمجموعه هاي 
خود پشت سر گذاشتند. گروه پااليشي ها نيز طي ماه 
اخير صف هاي زيادي تجربه كرد و انتقال سهامي به 
ارزش 346 ميليارد و 381 ميليون تومان در آن رخ داد 
كه با توجه به تخفيف در خوراك دريافتي نتوانس��ت 

نظر س��هامداران جلب كند. اما در ميان تمامي اين ها 
الستيك سازان با افرايش درآمد و هزينه مواجه شدند 
و بر همين اس��اس طي معامالت ماه مذكور ش��اهد 
جابه جايي ۹ ميليارد و 51 ميليون تومان سهم بودند؛ 
اغلب حقيقي ها در صف خريد اين گروه بودند. مجوز 
افزايش قيمت مصوب الستيك از سوي اين شركت ها 
مهم ترين محرك ورود سهامداران خرد بود. بر اساس 
اطالعيه هاي منتشرشده روي سامانه كدال از سوي 
شركت هاي مذكور نرخ مصوب جديد تاير بين 30 تا 
40 درص��د افزايش يافته و براي هر حلقه تاير به 70 تا 
74 هزار تومان افزايش خواه��د يافت. موضوعي كه 
مي تواند به رشد درآمد شركت هاي مذكور بينجامد 
كه خود عامل حمايتي از سودآوري شركت هاي اين 
گروه محسوب مي شود؛ بااين حال نمي   توان از افزايش 
هزينه اين شركت ها به موجب رشد نرخ هاي جهاني 
غافل ش��د. قيمت الس��تيك مصنوعي در شهريور 
نسبت به بهار نزديك به 20 درصدي را افزايش داشته 
اس��ت. قيمت دوده نيز در همين بازه رشد نزديك به 
10 درصدي را به ثبت رسانده است كه حاكي از افزايش 
هزينه هاي توليد در اين صنعت اس��ت و بايد ديد آيا 
افزايش 30 تا 40 درصدي قيمت تاير مي تواند رشد 
هزينه    توليد الستيك س��ازان را پوشش دهد يا خير. 
ضمن آنكه روز چهارش��نبه رييس سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان ب��ا اعالم اينكه 
اعمال درصد افزايش قيمت يكسان براي محصوالت 
ش��ركت هاي توليدكننده انواع تاير سبك و سنگين 
از سوي انجمن منتفي ش��ده از توليدكنندگان تاير 
خواس��ت تا ظرف 48ساعت مس��تندات ارايه كنند. 

موضوعي كه بايد موردتوجه بورس بازان قرار گيرد.
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شركت هاي برتر بورس كاال
براس��اس ارزش فروش محصوالت شركت ها در 
بازار فيزيك��ي بورس كاالي اي��ران طي مهرماه 
امسال، فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس 
ايران، پااليش نفت تهران )تندگويان(، پااليش 
نف��ت اصفهان، ذوب آهن اصفهان، پتروش��يمي 
تندگويان، فوالد خوزستان، پتروشيمي مارون، 
پتروش��يمي بندر امام و مجتمع فوالد خراسان 
لق��ب 10 ش��ركت برت��ر ب��ورس كاال را به خود 

اختصاص دادند.
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان با ثب��ت معامله 
416 ه��زار و 60 تن محصول ش��امل انواع ورق، 
ارزشي معادل ۹1 هزار و 258 ميليارد رالد را به 
ثبت رساند و در صدر ايستاد وبرترين شركت به 
لحاظ ارزش معامالت ب��ازار فيزيكي بورس كاال 

در هفتمين ماه از سال جاري شد.
پ��س از ملي فوالد مباركه، ش��ركت ملي صنايع 
مس ايران ب��ا فروش 27 ه��زار و 6۹ ت��ن انواع 
محص��ول ازجمل��ه م��س كاتد، م��س كم عيار، 
س��ولفور موليبدن و كنسانتره فلزات گران بها به 
 ارزش 42 ه��زار و 326 ميليارد رالص در جايگاه 

دوم ايستاد.
ش��ركت پااليش نفت تهران )تندگويان( با ثبت 
معامله 161 هزارو 180 ت��ن وكيوم باتوم، لوب 
كات سبك و سنگين و گوگرد گرانوله ارزش 16 
هزار و 415 ميليارد ريالي را رقم زد و جايگاه سوم 

را از آن خود كرد.
پس ازآن شركت پااليش نفت اصفهان نيز با ثبت 
معامله 1۹0 هزار و 700 تن گوگرد گرانوله، لوب 
كات س��بك و وكيوم باتوم به ارزش بيش از 16 

هزار و 341 ميليارد رال  چهارم شد.
ش��ركت ذوب آهن اصفهان با فروش 111 هزار 
و 72۹ ت��ن تيرآهن و ميلگ��رد وهمينطور بنزن 
با مبناي زغال ارزش��ي بي��ش از 15 هزار و 827 
ميليارد رال��م را رقم زد و در جاي��گاه پنجم قرار 

گرفت.
پس از ذوب آهن نيز شركت پتروشيمي تندگويان 
با ثبت معامله 42 هزار و ۹70 تن انواع محصول 
پلي اتيلن و نخ پلي استر، موفق به ثبت ارزش 12 
هزار و 724 ميليارد ريالي شد و جايگاه ششم را 

به خود اختصاص داد.
شركت فوالد خوزس��تان با دادوستد 86 هزار و 
200 تن تختال و ش��مش بلوم به ارزش 12 هزار 
و 357 ميلي��ارد رالر رتبه هفتم را كس��ب كرد و 
بعدازآن شركت پتروشيمي مارون با ثبت معامله 
31 هزار و ۹64 تن محصول شامل پلي پروپيلن 
و منو اتيلن گاليك��ول، دي اتيلن گاليكول، تري 
اتيلن گاليك��ول به ارزش 312۹ ميليارد رالم در 
جايگاه هش��تم جاي گرفت. شركت پتروشيمي 
بندر امام با فروش 28 هزار و 547 تن پلي وينيل 
كلراي��د، پلي اتيلن س��بك و س��نگين، زايلين و 
استايرن بوتادين ارزشي بيش از ۹732 ميليارد 

ريالي را به ثبت رساند.
درنهايت نيز مجتمع فوالد خراسان با ثبت معامله 
67 هزار و 572 تن سبد ميلگرد و شمش بلوم به 
ارزش ۹241 ميليارد راال دهمين شركت برتر به 

لحاظ ارزش معامالت شد.

يك گام تا راه اندازي صندوق 
امالك و مستغالت در بازار سرمايه

ميث��م فدايي، مدي��ر اداره نظارت ب��ر نهادهاي 
مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
طرح راه اندازي صندوق س��رمايه گذاري امالك 
و مس��تغالت گفت: اين صندوق براس��اس مدل 
اجاره ده��ي و اس��تفاده از منافع ام��الك به كار 
گرفته مي شود و ابالغ دستورالعمل آن در مراحل 
پاياني قرار دارد. اين مسوول توضيح داد: در اين 
نوع صندوق ها امالكي كه داراي پايان كار بوده يا 
امالكي كه داراي اسناد معتبر هستند به مالكيت 
صن��دوق درآورده مي ش��وند و ب��ا گزارش هاي 
كارشناس��ي رس��مي و دادگس��تري كه انجام 
مي گيرد، امالك قيمت گذاري شده و واحدهاي 
صندوق ه��ا به مردم فروخته مي ش��ود و س��ود 
حاصل از اين سرمايه گذاري در قالب واحدهاي 

سرمايه گذاري، نصيب سهامداران مي شود.
وي در خصوص زم��ان راه اندازي اين صندوق ها 
خاطرنش��ان ك��رد: ب��ه دلي��ل پيچيدگي هاي 
گسترده قوانين مربوط به بخش امالك، نظرات 
صاحب نظران مختلف اخذشده و احتمال مي رود 
طي چند روز آينده با ابالغ دستورالعمل صندوق 
امالك و مس��تغالت، اي��ن صندوق ب��ه مرحله 

راه اندازي برسد. 
فدايي درباره فروش متري مس��كن نيز اين طور 
گفت: فروش متري مس��كن يك ط��رح موازي 
صندوق امالك و مس��تغالت اس��ت كه موضوع 
متفاوتي در حوزه پيوند بازار سرمايه و مسكن به 
شمار مي رود. در اين روش صرفًا خريد مسكني 
كه مي خواهد ساخته شود مطرح است درحالي كه 
در صندوق امالك و مستغالت، ملك موجود بوده 
و در حال استفاده و كاربري است و چون افرادي 
وجود دارند كه ام��كان خريد ملك و اجاره دهي 
ندارند درنتيجه يونيت ه��اي اين صندوق ها را با 
س��رمايه هاي كم خريداري مي كنند و به اندازه 
سرمايه خود در كس��ب وكار خريد ملك و اجاره 

دهي شريك مي شوند.
مدير اداره نظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: طرح فروش متري مس��كن 
كه بر پايه انتشار اوراق س��لف موازي استاندارد 
مس��كن راه اندازي مي شود به س��اخت مسكن 
مرتبط است؛ براي مثال يك سازنده درخواست 
انتشار اوراق براي تأمين مالي ساخت مسكن در 
پروژه اي مش��خص را مي دهد و اف��راد مي توانند 
اوراق منتشرشده را به ازاي هر مترمربع خريداري 
كنند. درواقع سازنده با پول فروش اوراق نسبت 
به ساخت ملك موردنظر اقدام كرده و خريداران 
اوراق نيز ب��ه ميزان اوراق خ��ود، صاحب ميزان 
مشخصي ازملك در پروژه تعيين شده مي شوند.

وي بابي��ان اينك��ه اميدواري��م ديگ��ر ش��اهد 
قيمت گذاري دس��توري كاالها ازجمله سيمان 
و ف��والد نباش��يم، گف��ت: اكنون تقريبًا ش��اهد 
ورود كل ش��ركت هاي س��يماني در بورس كاال 
هستيم و كشف قيمت متناسب با شرايط بازار و 
مكانيزم عرضه و تقاضا صورت مي گيرد كه نتيجه 
عرضه هاي گسترده در هفته هاي گذشته نيز ايجاد 
تعادل و ش��فافيت در بازار اين محصول است كه 
اميدواريم با توجه به تجربيات گذش��ته، رويكرد 
قيمت گذاري دستوري در بازارها به پايان برسد.

تامين مصالح ساختماني
از بورس كاال

مجتب��ي يوس��في، عض��و كميس��يون عمران 
مجلس شوراي اس��المي درباره استفاده از توان 
ش��ركت هاي بورس��ي كه سهامدار بيش��تر آنها 
مردم هس��تند در س��اخت يك ميليون دستگاه 
آپارتمان گفت: اگر از توان بازار سرمايه به منظور 
جمع آوري سرمايه هاي خرد مردم و تأمين منابع 
مالي براي بخش توليد استفاده كنيم، گام موثري 

در بخش تأمين مسكن برداشته ايم.
افزود: تأمين مس��كن يك��ي از موضوعات اصلي 
كشور اس��ت، اما متأس��فانه به دليل كوتاهي در 
برخ��ي امور، قيمت ها در حوزه مس��كن بس��يار 
رشد كرده و 70 درصد سهم سبد خانوار به حوزه 

مسكن اختصاص يافته است.
يوس��في در ادامه اظهار كرد: طرح س��اخت يك 
ميليون واحد مسكوني از جمله طرح هايي است 
كه مي تواند در آينده مشكل تأمين مسكن مردم 
را برطرف كن��د اما نياز به برنامه ريزي و مديريت 

صحيح دارد.
وي عن��وان كرد: بهترين روش س��رمايه گذاري 
در حوزه مس��كن كه ريسك پذيري آن مشخص 
اس��ت، اس��تفاده از صندوق پروژه ها اس��ت زيرا 
كمك مي كند مردم منابع خود را به س��مت اين 
صندوق ها بياورند تا با استفاده از آنها و مديريت 
صحيحي كه بر آن حاكم است، با نوسانات شديد 

مواجه نشوند.
به گفته يوسفي؛ ساخت يك ميليون مسكن در 
سال هدف قابل دسترسي است اما بايد تدابيري 
انديشيده شود كه در اين طرح از هر گونه اعمال 
قيمت گذاري دس��توري جلوگيري ش��ود تا در 
بخش صادرات زنجيره تأمين كاالي ساخت اين 
ميزان مسكن آسيبي وارد نشود. در بحث تأمين 
مصالح ساختماني تدابير الزم براي تأمين آن از 

بورس كاال ديده شده است.
اين عضو كميس��يون عم��ران مجلس ش��وراي 
اسالمي در ادامه تصريح كرد: بازار سرمايه با نگاهي 
متفاوت مي تواند بهترين گزين��ه براي اين طرح 
و س��رمايه گذاري  در حوزه مسكن باشد. يوسفي 
خاطرنشان كرد: براساس اين طرح، دولت موظف 
است س��الي يك ميليون واحد مسكوني با هدف 
كنار زدن سوداگران از بازار مسكن و بازگرداندن 

تعادل بين عرضه و تقاضا در اين حوزه، بسازد.

تغيير قيمت گذاري پتروشيمي  ها 
در كميسيون انرژي مطرح نشده

رمضانعل��ي س��نگدويني، عض��و كميس��يون 
انرژي مجلس ش��وراي اس��المي گفت: موضوع 
تغيي��ر قيمت گ��ذاري پتروش��يمي ها و تغيي��ر 
فرمول قيمت گ��ذاري محصوالت پتروش��يمي 
 بر پاي��ه دالر هنوز در كميس��يون انرژي مطرح 

نشده است. 
وي افزود: تاكنون صحبت��ي در اين زمينه، بين 
نماين��دگان كميس��يون انرژي ش��كل نگرفته 
اس��ت و بايد منتظر ماند تا جزييات بيشتري به 
دست آيد و به طور حتم، جزييات موضوع تغيير 
قيمت گذاري پتروش��يمي ها در روزهاي آينده 

مشخص خواهد شد.
خبر تغيير فرمول قيمت گذاري پايه محصوالت 
پتروش��يمي بر پايه دالر، از س��وي محمدصادق 
مفتح، قائم مق��ام وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مطرح ش��د؛ بنابر اظه��ارات وي، ط��رح توقف 
س��هميه بندي محص��والت با دو ه��دف حذف 
قيمت گذاري دس��توري و رقابتي ك��ردن بازار 

تعريف شده است.
ب��ه گفت��ه وي، پس از كامل ش��دن اي��ن طرح، 
در نشس��ت مطبوعاتي ب��ه اطالع فع��االن بازار 
س��رمايه مي رس��د. از آنجا كه اي��ن موضوع يك 
بس��ته تصميم گيري مديريتي به شمار مي  رود، 
اطالعات كامل اين تغييرات در قالب يك نشست 
مطبوعاتي با همكاري مسووالن سازمان بورس 
و اوراق بهادار به آگاهي سهامداران و فعاالن بازار 

سرمايه خواهد رسيد.
الزم به ذك��ر اس��ت ش��ركت هاي توليدكننده 
پتروش��يمي، خ��وراك را ب��ه ص��ورت دالري، 
خريداري و در رال��ك ضرب مي كنند و پرداخت 
آن، درنهاي��ت به صورت ريالي اس��ت. از س��وي 
ديگر، دالر صادراتي را در س��امانه نيما به فروش 
مي رسانند و با همان قيمت نيما، نرخ محصوالت 

پتروشيمي تعيين مي شود.
با وج��ود اخبار منتشرش��ده در زمين��ه اعمال 
تغييرات از هفت��ه جاري، دفتر توس��عه صنايع 
تكميلي پتروش��يمي اعالم كرد در پي تعطيلي 
يكشنبه 2 آبان ماه، اعالم قيمت پايه محصوالت 
پتروش��يمي براي عرضه در ب��ورس، طي هفته 
جاري )هفت��ه منتهي ب��ه 7 آبان م��اه 1400( 
توسط دفتر توس��عه صنايع پايين دستي انجام 
 نخواه��د ش��د و قيمت هاي هفته گذش��ته مبنا 

قرار مي گيرد.

»تعادل« وضعيت بازار را طي اولين ماه پاييز بررسي مي كند

سبقت بورس از بازارهاي رقيب

خروج نقدينگي از بورس ادامه دار

آغاز ديپلماسي فعال در بازار سرمايه

شاخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، يكم آبان ماه با 28 هزار و 688 واحد كاهش در 
جايگاه يك ميليون و 407 ه��زار واحدي قرار گرفت. 
در معامالت اولين روز آبان ماه بيش از هفت ميليارد 
و 74 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
58 هزار و 874 ميليارد راله دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با ۹  هزار و 183 واحد كاهش به 
388 هزار و 78 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با پنج 
هزار و 78۹ واحد افت به 244 هزار و 673 واحد رسيد. 
شاخص بازار اول 24 هزار و ۹26 واحد و شاخص بازار 

دوم 45 هزار و 4۹1 واحد كاهش داشتند.
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »محصوالت شيميايي«، »س��رمايه گذاري ها« و 
»فلزات اساسي« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت 
گروه ه��اي »مواد و محصوالت داروي��ي« و »اطالعات و 
ارتباطات« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »آريان«، 
»فملي« و »پارسان« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي 
را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 

»فوالد«، »شبصير« و »اتكاي« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت فوالد مباركه 
اصفه��ان با نماد »فوالد« با س��ه ه��زار و 228 واحد، 
فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد »اپال« با 200 
واحد، بورس كاالي ايران با نماد »كاال« با 175 واحد، 
ساير اش��خاص بورس انرژي با نماد »انرژي« با 155 

واحد، داده گس��تر عصر نوين هاي وب با نماد »هاي 
وب« با 83 واحد، داروسازي اكسير با نماد »دلر« با 64 
واح��د، دارو پخش با نماد »وپخش« با 53 واحد تأثير 
مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل گسترش 
نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با يك هزار و 632 
واحد، پتروش��يمي پارس با نماد »پارس« با يك هزار 
و 434 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« 
با يك هزار و 421 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير 
با نماد »وغدير« با يك ه��زار و 388 واحد، نفت و گاز 
پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك هزار و 367 
واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با يك هزار 
و 151 واحد و پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 
يك هزار و 103 واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس 
همراه شدند. بر پايه اين گزارش، در اولين روز كاري 
هفته شركت فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، 
پارس فوالد س��بزوار با نماد »فس��بزوار«، پااليش 
نفت تهران با نماد »ش��تران«، ايران خودرو با نماد 
»خودرو«، آريان كيمياتك ب��ا نماد »كيمياتك«، 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« و سايپا با نماد 
»خساپا« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه 
فلزات اساس��ي هم در معامالت امروز صدرنش��ين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 538 
 ميليون و ۹14 هزار برگه س��هم به ارزش 6  هزار و 

77۹ ميليارد رال2 دادوستد شد.

     فرابورس اصالحي شد
در اولين روز آبان ماه شاخص فرابورس بيش از 2۹0 واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال 1۹ هزار و ۹57 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و 273 ميليون برگه 
سهم به ارزش 168 هزار و 723 ميليارد رالس دادوستد 
ش��د. در اين روز ش��ركت فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، بيمه پاسارگاد 
با نماد »بپ��اس«، فرابورس ايران با نم��اد »فرابورس«، 
توليدات پتروشيمي قائد بصير با نماد »شبصير«، بيمه 
اتكايي ايرانيان با نماد »ات��كاي« و ريل پرداز نوآفرين با 
نماد »حآفرين« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.

همچنين پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، پتروشيمي 
زاگرس با نماد »زاگرس«، پتروشيمي تندگويان با نماد 
»شگويا«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، 
شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، گروه 
توسعه مالي مهر ايندگان با نماد »ومهان«، پااليش 
نفت شيراز با نماد »شراز«، س��نگ آهن گهر زمين 
با نماد »كگه��ر«، توليد نيروي ب��رق دماوند با نماد 
»دماوند« و شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع« 

با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

     زيان بيشتر صندوق هاي سرمايه گذاري
بيشترين ارزش معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري 
قاب��ل معامله در روز جاري به صن��دوق با درامد ثابت 

كمند باارزش 315ميليارد تومان تعلق داشت و بعدازآن 
صندوق اعتمادآفرين پارسيان بود كه دومين صندوق 
پر معامله لقب گرفت. صندوق افرا نماد پايدار »افران« 
نيز در جايگاه س��وم معامالت صندوق هاي ETF قرار 
گرفت. حقيقي ها معادل 40ميليارد تومان واحدهاي 
صن��دوق پارند پايدار س��پهر را از حقوقي ها خريدند 
)55.5درصد از معامالت صندوق( و اشخاص حقوقي 
نيز بخش��ي از مالكيت صندوق پشتوانه سكه طالي 
لوتوس )طال( را به ارزش بيش از س��ه ميليارد تومان 
به نفع خود تصاحب كردند )22.2درصد معامالت(. 
دارندگان صندوق طالي س��رخ نوويرا )نهال( رش��د 
1.3درصدي دارايي خود را به چشم ديدند و از طرف 
ديگر مالكان صندوق واسطه گري مالي يكم )دارا يكم( 
بازيان 6درصدي در يك روز مواجه ش��دند. هيجانات 
امروز همچنين باعث شد كه بيشترين نوسان قيمت 
)8.۹درصد( در رابطه با صندوق ثروت داريوش در تابلو 
معامالت نقش ببندد. دو صندوق واسطه گري مالي و 
پااليشي يكم روي هم 265ميليارد تومان معامله شدند 
يعني 17درصد از خريدوفروش هاي صندوق هاي قابل 
معامله به اين دو صندوق دولتي اختصاص داشت. از 
س��ويي ديگر جمع معامالت صندوق هاي طاليي 
ب��ه حدود 18ه��زار و 725ميليون تومان رس��يد. 
همچنين بيشترين رش��د قيمت )1.2درصد( اين 

گروه به صندوق طال اختصاص يافت.

مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
پ��س از ديدار ديروز صبح ب��ا مديرعامل ايران خودرو 
براى حذف قيمت گذاري دستوري خودرو در نامه اي 
مهم به وزير نفت ضمن تأكيد بر اهميت شفاف شدن 
روابط مالي دولت با پااليشگاه ها، دو پيشنهاد راهگشا 
براي پايان سردرگمي سهامداران مطرح كرده است؛ به 
نظر مي رسد دور جديدي از ديپلماسي فعاالنه در بازار 
سهام استارت خورده است. قصه ازآنجا شروع شد كه 
شركت پااليش نفت تهران برخالف ساير شركت هاي 
پااليش��ي اثر افزايش نرخ نفت بر حاشيه سود خود را 

به صورت معكوس به بازار سهام مخابره كرد، رخدادي 
كه گمراه كننده به ش��مار مي رفت و ب��ورس را به فاز 
ابهام فروبرد. حال رييس جديد سازمان بورس و اوراق 
بهادار در نامه اي كه بااهميت ارزيابي مي ش��ود ضمن 
تأكيد بر اهميت ش��فاف ش��دن روابط مالي دولت با 
پااليشگاه ها دو پيشنهاد راهگشا براي پايان سردرگمي 
س��هامداران مطرح كرده است. مجيد عشقي در اين 
نامه از وزير نفت خواس��ته كه »وزارت نفت، نفت خام 
را به قيمت كشف شده در بورس انرژي و پس از اعمال 
تخفيف هاي مندرج در قانون الحاق برخي مواد قانون 

تنظيم بخش��ي از مقررات مالي )2(، به شركت هاي 
پااليشي تحويل دهد، ضمن آنكه شركت هاي پااليشي 
بتوانند پس از تأمين سوخت كشور، مازاد محصوالت 
خود )فرآورده هاي اصلي و ويژه( را به صورت مستقل به 
فروش برسانند. اين مهم به شفاف شدن رويه فروش 
محصوالت از س��وي ش��ركت هاي پااليشي و تأمين 
ارز موردنياز براي اجراي پروژه هاي توس��عه و بهبود 
محصوالت كمك شاياني خواهد نمود.« همچنين در 
اين نامه از اوجي خواسته شده كه »موضوعاتي از قبيل 
قير به دستگاه هاي اجرايي )موضوع بند ز( تبصره )1( 

ماده واحده قانون بودجه س��ال 1400 كل كشور در 
ص��ورت لزوم با تنظيم قرارداد مش��خص و با رعايت 
صرفه و صالح سهامداران ش��ركت هاي ذي ربط )از 
جمله شركت هاي پااليش نفت( به شركت هاي مزبور 
محول شود.« گفتني است، تنها يك هفته از انتصاب 
رييس جديد سازمان بورس و اوراق بهادار مي گذرد 
و در اين فرج��ه كوتاه او ضمن دي��دار با مديرعامل 
ايران خودرو كه حذف قيمت گذاري دستوري محور 
آن جلسه بود، با نامه مزبور دور جديدي از ديپلماسي 

فعاالنه را در بازار سهام استارت زده است.



گروه راه و شهرسازي|
 اقتصاد، جامعه، سياس��ت و اغلب ساحت هاي ديگر 
زندگي در ايران از »بيماري هاي مزمن« رنج مي برند. 
مثال »تورم« و »كس��ري بودج��ه« دو بيماري مزمن 
اقتصاد ايران هس��تند كه چندين ده��ه قدمت دارند 
و روز ب��ه روز كاركردهاي سيس��تم هاي اقتصادي و 
اجتماعي را نيز آل��وده و ناكارآمد مي كنند. به همين 
ترتيب، »آلودگي ه��وا« و »ترافيك« نيز دو »بيماري 
مزمن شهري« به شمار مي روند كه بر ساير قابليت هاي 
زيستي در پايتخت و ساير كالنشهرهاي كشور سايه 
انداخته و آنها را تضعيف كرده اند. در اين حال، كارنامه 
پاكي هوا در 7 ماهه نخس��ت سال جاري در شرايطي 
منتشر شده است كه با كاهش دماي هوا در خشك ترين 
پاييز قرن، و همچنين احتمال كمبود گاز در زمستان، 
چشم انداز مثبتي از وضعيت س��المت هواي تهران و 
ساير كالنشهرها طي 5 ماهه پيش رو به دست نمي دهد.  
به گزارش »تعادل«، در روزهاي نخست شهريور سال 
جاري، جواد اوجي، وزير نفت دولت سيزدهم، از كمبود 
۲5 درصدي ذخاير و مخازن سوخت مايع نيروگاه ها 
به نسبت سال ۱۳۹۹ خبر داده و گفته بود كه »امسال 
در فصل سرما، روزي تا ۲۰۰ ميليون مترمكعب كمبود 
گاز داريم.« اين خبر، به معني افزايش استفاده از سوخت 
مازوت در نيروگاه هاي تولي��د برق خواهد بود و البته، 
تعطيلي دوباره كارخانه هاي گاز سوز مانند كارخانه هاي 
سيمان! كارخانه هايي كه يك بار در اوايل تابستان سال 
جاري قرباني كمبود برق شدند و توليد خود را متوقف 
كردند، حاال احتمال دارد بار ديگر، در زمستان مجبور 
به خاموشي دستگاه هاي خود باشند و به اين ترتيب، بار 
ديگر، قيمت سيمان افزايش يابد و عمليات ساختمان 
س��ازي را دشوارتر از حاال كند.  بر اساس اعالم شركت 
كنترل كيفيت هوا، پايتخت از ابتداي سال تا اول آبان 
س��ال جاري فقط دو روز هواي پاك داش��ته است. بر 
اساس اين گزارش، پايتخت از ابتداي سال تا اول آبان، 
۱75 روز هواي قابل قبول، ۳۹ روز هواي ناسالم براي 
گروه هاي حساس، دو روز هواي پاك و يك روز هواي 
ناسالم داشته اين در حالي است كه در مقايسه با سال 
گذشته، تهران از ابتداي سال تا اول آبان ۱5۰ روز هواي 
قابل قبول، 5۰ روز هواي ناس��الم براي گروه حساس، 

۱5 روز هواي پاك و دو روز هواي ناسالم داشته است.

     هواي  پايتخت طي مهر ماه ۸ روز آلوده بود
اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران همچنين 
نشان مي دهد كه كيفيت هواي تهران در مهر ماه امسال 8 
روز در شرايط آلوده قرار داشت و آالينده شاخص طي اين 
روزها »ذرات معلق« بود. به گزارش ايسنا، كيفيت هواي 
تهران طي مهر ماه امسال ۲۲ روز در شرايط قابل قبول و 8 
روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشت كه 
از ميان آالينده »ذرات معلق كمتر از ۲.5 ميكرون« 7 روز و 
»ذرات معلق كمتر از ۱۰ ميكرون« يك روز هواي پايتخت 
را آلوده كردند. آلوده ترين روز طي اين مدت 5 مهرماه بود 
كه آالينده شاخص »ذرات معلق كمتر از ۱۰ ميكرون« با 
ميانگين ۱۳۰ هواي  پايتخت را در محدوده ناس��الم براي 
گروه هاي حساس قرار داده بود. در حالي هواي  پايتخت طي 
مهر ماه سال جاري 8 روز آلوده بود كه نيمي از اين روزهاي 
آلوده در نخس��تين هفته مهرماه به ثبت رسيد. هرچند 
آلودگي هوا در نخستين هفته مهر ماه امسال ركوردشكني 
كرد و طي 7 سال اخير بي سابقه بود اما وضعيت كيفيت هوا 
طي هفته هاي بعد از آن شرايط مطلوب تري داشت. كيفيت 
هواي تهران طي مهرماه سال گذشته ۲۱ روز قابل قبول و 
۹ روز براي گروه هاي حساس ناسالم بود. همچنين كيفيت 
هواي  پايتخت در مهر ماه سال ۹8 نيز ۲7 روز در محدوده 
قابل قبول و س��ه روز در محدوده ناس��الم براي گروه هاي 
حساس قرار داشت كه آالينده شاخص طي اين مدت نيز 

ذرات معلق بود. با اين حال هيچ روز آلوده براي مهرماه سال 
۹7 ثبت نش��ده و هواي  پايتخت طي اين مدت دو روز در 
محدوده  پاك و ۲8 روز در محدوده قابل قبول بوده است. 
مهم ترين علت آلودگي هوا در ماه هاي سرد سال افزايش 
غلظت ذرات معلق كمتر از ۲.5 ميكرون اس��ت. بر اساس 
آخرين سياهه انتشار شهر تهران، سهم منابع متحرك مانند 
تاكسي ها، خودروهاي ش��خصي، اتوبوس ها و... در توليد 
ذرات معلق ۶۰ درصد است كه در اين بين خودروهاي ديزلي 
پررنگ ترين نقش را دارند. ذرات معلق يكي از خطرناك ترين 
آالينده هاي موجود در هوا هستند و مي توانند بيماري هاي 
قلبي و ريوي را تش��ديد كنند و در مواجهه طوالني مدت 
سبب بروز حمالت قلبي و ابتال به آسم شوند. ذرات معلق 
با قطر كمتر از ۲.5 ميكرون به عنوان مهم ترين آالينده 
هوا شناخته مي شوند كه در سال ۲۰۱۶ ميالدي ۴.۱ 
ميليون مرگ زودرس ناشي از بيماري هاي قلبي، سكته، 
سرطان ريه، بيماري هاي ريوي و اختالالت تنفسي به 
اين آالينده نسبت داده شد. گفتني است شاخص كيفيت 
هوا )AQI( به پنج دسته اصلي تقسيم بندي مي شود. 
بر اساس اين تقسيم بندي از عدد صفر تا 5۰ هوا پاك، از 
5۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول )سالم( يا متوسط، از ۱۰۱ تا 
۱5۰ هوا ناسالم براي گروه هاي حساس، از ۱5۱ تا ۲۰۰ 
هوا ناسالم براي همه گروه ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسيار 
ناسالم و از ۳۰۱ تا 5۰۰ شرايط كيفي هوا خطرناك است.

     علل آلودگي هوا چيست؟
ب��ه گزارش »تعادل«، اگر چه كمبود و افت فش��ار گاز در 
فصول سرد س��ال و استفاده اجباري از سوخت مازوت به 
جاي گاز در نيروگاه هاي توليد برق يكي از عوامل اساسي 
طي دو دهه اخير در تهران و ساير كالنشهرهاي ايران بوده 
است، اما كارشناسان شهري، افزايش استفاده از خودروهاي 
شخصي درحالي كه خودروهاي داخلي از استانداردهاي 
پاييني برخوردارند، به عنوان يكي ديگر از عوامل اساسي 
آلودگي هوا در كالنشهرها ياد مي كنند و از همين رو، يكي 
از راهكارهاي اساس��ي در زمينه رفع آلودگي هوا توسعه 
حمل و نقل عمومي )مترو، اتوبوس و تاكس��ي( اس��ت. 
مس��اله اي كه با جهش هاي تورمي طي ۴ سال گذشته 
و همچنين بروز بيماري كرونا طي ۲.5 س��ال گذش��ته، 
بيش از هميشه به حاش��يه رفته است. دستكم طي ۱۶ 
سال گذشته، درخواست شهرداري تهران از دولت براي 
انجام تعهدات و تكاليف حاكميتي خود در قبال تخصيص 
بودجه براي توسعه و نوسازي ناوگان مترو و اتوبوس پايتخت 
اجابت نشده است و اندك توسعه مترو و ناوگان آن از محل 
درآمدهاي ناپايدار شهري )تراكم فروشي( صورت گرفته 
است. حال كه اقتصاد مسكن هم تحت تاثير جهش هاي 
تورمي و نوسان هاي اقتصادي به ركود رفته است، منابع 
ناپايدار شهري هم از مدار رشد خارج شده و از سوي ديگر، به 
دليل جهش نرخ ارز توان مديريت شهري در تامين ناوگان 
مترو و اتوبوس از خارج كشور به شدت افت كرده است. از 
همين رو است كه مديريت شهري جديد درصدد تعمير 
ناوگان فعلي مترو و اتوبوس اس��ت تا بلكه اثر اندكي روي 
كاهش آلودگي هوا ايجاد كند. به گفته مسووالن شهري، 
۹۴ درصد اتوبوس هاي ديزلي بخش خصوصي و 7۶ درصد 
اتوبوس هاي ديزلي بخش عمومي و همچنين ۱۰۰ اتوبوس  
برقي فرسوده هستند. از اين تعداد ۲۳ درصد اتوبوس هاي 
گازس��وز بخش عموم��ي و ۱۰۰ درصد بخش خصوصي 
فرسوده است. در عين حال، پيروز حناچي، شهردار سابق 
تهران با اشاره به قانون هواي پاك و نقش ۱8 دستگاه در 
اجراي اين قانون، بر اين باور بود و مي گفت كه در اين قانون 
كمترين نقش به شهرداريها داده شده است كه تنها نقش 
توسعه حمل و نقل عمومي را برعهده دارند . اما بايد بگويم 
كه حل مشكل آلودگي هوا و ترافيك در شهري به مانند 
تهران يك مساله حاكميتي است و شهرداري نمي تواند به 

تنهايي بار اين حجم سنگين را به دوش بكشد.
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فرونشست ساالنه تهران 
۶ برابر استاندارد جهاني

مدير امور حفاظت از منابع آبي شركت آب منطقه اي 
تهران از فرونشست ساالنه ۱8 تا ۲5 سانتي متري 
در دشت هاي استان تهران خبر داد. به گزارش مهر، 
حسن زحمتكش با اشاره به اينكه استاندار جهاني 
در خصوص فرونشست ۴ سانتي متر در سال است 
افزود: بر اساس آمار سازمان زمين شناسي ساالنه در 
استان تهران بيش از ۱8 تا ۲5 سانتي متر فرونشست 
اتفاق مي افتد كه اين رقم بسيار بيشتر از استاندارهاي 
جهاني است. وي با بيان اينكه فرونشست هاي استان 
تهران به علت برداشت هاي بي رويه از سفره هاي آبي 
زيرزميني است گفت: ميانگين افت سطح سفره هاي 
زيرزميني يك متر است كه اين رقم در مناطقي مانند 
دش��ت ورامين به ۳ تا ۴ متر نيز مي رسد. مدير امور 
حفاظت از منابع آبي شركت آب منطقه اي تهران 
فرونشس��ت را خطري جدي براي زيرس��اخت ها 
دانست و گفت: اين پديده زيرساخت هايي مانند راه 
آهن، اتوبان تهران -قم، خطوط انتقال گاز و آب را با 
مخاطره و خطر تخريب مواجه مي كند. زحمتكش 
با تاكيد بر اينكه فرونشس��ت سبب شدت گرفتن 
پديده بيابان زايي مي شود گفت: فرونشست سبب 
بروز ش��كاف هاي عميق و ايجاد اختالل در آبياري 
دش��ت مي ش��ود كه اين رويه بيابان زايي را بسيار 
افزايش خواهد داد. وي افزود: فرونشست را زلزله 
خاموش مي نامند به نحوي كه آرام ساختمان هاي 
شهري را دچار ترك هاي ريز كرده و اگر زلزله اي در 
آن مناطق رخ دهد خسارات را چند برابر مي كند.

5 انتصاب جديد 
در شهرداري تهران

شهردار تهران در احكامي جداگانه روساي سه سازمان 
شهرداري تهران، يكي از مشاوران شهردار و رييس مركز 
نوسازي و تحول اداري شهرداري تهران را منصوب كرد. 
به گزارش ايسنا، عليرضا زاكاني شهردار تهران در احكامي 
جداگانه روساي سه سازمان شهرداري تهران را منصوب 
ك��رد. او محمد مهدي عزيزي را به عنوان سرپرس��ت 
سازمان پسماند ش��هرداري تهران منصوب كرده و به 
اين ترتيب عزيزي جايگزين صدرالدين عليپور ش��د. 
زاكاني همچنين دكتر امير حاجي نورمحمدي معاون 
پيشين بهداشت و پيشگيري شركت شهر سالم را به 
عنوان سرپرست شركت شهر س��الم منصوب كرد 
تا نورمحمدي جايگزين چوبينه ش��ود. او همچنين 
در حكمي ديگر رضا صيادي مش��اور رييس اسبق 
سازمان فرهنگي هنري ش��هرداري تهران و مشاور 
عالي رس��انه و مدير روابط عمومي سازمان تبليغات 
را به عنوان سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري 
تهران منصوب كرد. از س��وي ديگر مجيد ش��اكري 
مشاور سابق فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران با 
حكم شهردار تهران به عنوان مشاور ايثارگران شهردار 
تهران منصوب شد. همچنين محمد علي الفت پور از 
سوي شهردار تهران به عنوان مسوول مركز نوسازي و 

تحول اداري شهرداري تهران منصوب شد.

تامين ناوگان حمل و نقل شهري 
با تهاتر نفت

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از ارايه 
پيشنهادهايي به دولت براي تامين سهم ۱5 درصدي 
دولت در زمينه تامين ۶۳۰ دستگاه واگن خبر داد. سيد 
مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران در گفت وگو با ايلنا در پاس��خ به اين سوال كه با 
توجه به همس��و بودن دولت و شهرداري در اين دوره 
آيا براي رفع مش��كل حمل و نقل شهر تهران با دولت 
تعامل بهتري خواهد شد كه به نفع شهر تهران باشد، 
اظهار كرد: تعامل مثبتي كه بين دولت و شهرداري و 
مجلس وجود دارد، حتما بر حوزه حمل و نقل شهري 
نيز اثرگذار خواهد ب��ود.  او ادامه داد: در اين خصوص 
برنامه هايي را ش��روع و مكاتباتي را تنظيم كرديم كه 
مجوزهاي خ��اص و حمايت هاي��ي را در موضوعات 
مختلف از دولت دريافت كنيم. براي مثال پيش��نهاد 
تامين ۱5 درصد س��هم دولت در زمينه تامين ۶۳۰ 
دستگاه واگن را مطرح كرديم. در اين زمينه جلساتي 
را داشتيم و دولت نيز جلساتي را تشكيل داده اند و عزم 
دولت بر اين است كه اين پيش پرداخت انجام شود و 
طبق برنامه زمان بندي قرارداد كار تحويل رام هاي قطار 
شروع شود.  شفيعي گفت: مورد ديگر، مجوز خاصي 
است كه شهرداري تهران از دولت خواسته است تا بتواند 
بخشي از ناوگان حمل ونقل عمومي از جمله اتوبوس 
و مترو را از محل تهاتر نفت تامين كند. اين درخواست 
در حال تدوين اس��ت.  او درباره تعداد و جزئيات اين 
درخواست گفت: ستاد كرونا مصوبه اي را داشته است 
براي تامين اتوبوس؛ كه اين مصوبه در اختيار وزارت 
كشور است و براساس آن بايد 5 هزار دستگاه براي كل 
كشور تامين شود و اگر حدود دو هزار دستگاه به تهران 
تعلق بگيرد، مناسب همان درخواست خود را تنظيم 
كرديم كه اگر دولت موافقت كند شهرداري تهران راسا 
وارد اين موضوع ش��ود. معاون شهردار تهران درباره 
درخواست به تعويق افتادن بررسي طرح كميسيون 
عمران و حمل و نقل در صحن ش��ورا به درخواست 
معاونت حمل و نقل گفت: با توجه به اينكه حدود دو 
سال تعطيلي مدارس و مراكز آموزشي را به صورت 
حضوري داشتيم و قرار است كه به تدريج مدارس 
تدريجا بازگش��ايي ش��ود، بايد تمهيداتي را طبق 
سنوات گذشته داشته باش��يم.  او گفت: مشكالت 
ناوگان حمل و نقل عموم��ي هم اقتضا مي كرد كه 
توجه وي��ژه اي به همه ابعاد اين قضيه براي افزايش 
ظرفيت سيس��تم حمل و نقل عمومي شهر تهران 
داشته باشيم. پيشنهادهايي در غالب يك طرح ارايه 
شده است كه برخي بايد به صورت روتين انجام شود 
و براي برخي نياز به بررسي بودجه است و به مدت 
يك هفته درب��اره تامين اعتبارات كار خواهيم كرد 

و سپس طرح مجددا در صحن مطرح خواهد شد. 

باران شديد و كاهش دما 
در ۷ استان

 صادق  ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي گفت: از دوشنبه سوم آبان تا چهار آبان، در 
هفت استان آبگرفتگي معابر، وقوع سيالب و طغيان 
رودخانه ه��ا و مس��يل ها، لغزندگي جاده ه��ا به ويژه 
گذرگاه هاي كوهستاني ، كاهش ديد و احتمال تاخير 
در پروازها پيش بيني مي شود.    ضياييان در گفت وگو با 
فارس، درباره آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: 
امروز با ش��مالي ش��دن جريانات روي درياي خزر در 
گيالن، اردبيل، غرب مازندران، شمال آذربايجان غربي و 
آذربايجان شرقي بارش باران و وزش باد خواهيم داشت. 
وي گفت: از دوش��نبه تا سه ش��نبه بارش باران گاهي 
رعدوبرق و وزش باد شديد موقت و در ارتفاعات شمالي 
بارش برف  ابتدا در گيالن، ش��رق اردبيل و هرمزگان و 
روز سه شنبه در نيمه شرقي آذربايجان شرقي، اردبيل، 
گيالن، مازندران، گلستان و خراسان شمالي پيش بيني 
مي شود.اثر اين مخاطره باال آمدن سطح آب رودخانه ها، 
آبگرفتگي معابر، وقوع س��يالب و طغيان رودخانه ها 
و مس��يل ها، لغزندگي جاده ها به وي��ژه گذرگاه هاي 
كوهس��تاني ، كاهش ديد و احتمال تاخير در پروازها 
است. مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
تأكيد كرد: توصيه مي ش��ود احتياط در تردد و توقف 
حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، احتياط در فعاليت هاي 
كوهنوردي، احتياط در عبور از جاده هاي كوهستاني و 
به همراه داشتن تجهيزات زمستاني در دستور كار باشد.

وي گفت: همچنين از سه شنبه تا چهارشنبه كاهش 
محس��وس دما بين ۶ ت��ا ۱۰ درجه  در نوار ش��مالي 
كشور، آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، اردبيل، 
گيالن، مازندران، گلس��تان، ارتفاعات البرز، خراسان 
ش��مالي پيش بيني مي ش��ود. ضياييان افزود: در اين 
راستا احتمال خس��ارت به محصوالت و ماشين آالت 
كش��اورزي در اثر يخبن��دان وج��ود دارد كه توصيه 
مي ش��ود جابه جايي محصوالت برداشت شده باغي و 
زراعي به انبار، استفاده از ضديخ در رادياتورها و اتخاذ 
تمهيدات ديگر جهت پيشگيري از خسارات كشاورزي 
در دس��تور كار باش��د. مديركل پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي يادآور ش��د: روز سه شنبه ۴ آبان 
گستره بارش ها كل س��واحل خزر، خراسان شمالي و 
شمال غرب كشور را در بر مي گيرد و در اين روز رگبار 
باران و وزش باد در اس��تان هاي البرز، مركزي، قزوين، 
كردستان و همدان خواهيم داشت. وي اضافه كرد: روز 
سه شنبه ۴ آبان شدت بارش ها در استان هاي مازندران 
و گيالن همچنين شمال اردبيل خواهد بود و در جنوب 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان افزايش ابر، وزش باد، 
گاهي رگبار و رعد و برق پيش بيني مي شود. ضياييان 
ادامه داد: روز چهارش��نبه ۴ آبان بارش ها در گيالن، 
اردبيل، آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي و غرب 
مازندران ادامه دارد همچنين وزش باد و بارش پراكنده 
در اس��تان هاي زنجان، قزوين، الب��رز و غرب تهران 
پيش بيني مي شود كه شدت بارش ها در گيالن خواهد 
بود. مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
بيان ك��رد: روزهاي سه ش��نبه و چهارش��نبه هفته 
جاري بارش برف در ارتفاعات البرز داريم همچنين 
روز پنجش��نبه ۶ آبان در دامنه ه��اي جنوبي البرز و 
استان هاي واقع در دامنه هاي زاگرس مركزي و سواحل 

خزر بارش پراكنده و وزش باد پيش بيني مي شود.

افزايش 5 درصدي
نرخ عوارض جابه جايي كاال 

س��ازمان برنامه و بودجه با درخواست وزارت راه و 
شهرسازي مبني بر افزايش نرخ عوارض جابه جايي 
كاال بر اساس تن كيلومتر موافقت كرد.  به گزارش 
فارس سازمان برنامه و بودجه در نامه اي به وزارت 
راه و شهرس��ازي با موضوع »افزايش نرخ عوارض 
جابه جايي كاال بر اساس تن كيلومتر از ۴ درصد به ۹ 

درصد كرايه حمل موافقت كرد.
در نامه س��ازمان برنامه و بودجه آمده است: شوراي 
اقتصاد در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ درخواست وزارت 
راه و شهرسازي درباره افزايش نرخ عوارض جابه جايي 
كاال بر اساس تن كيلومتر از ۴ درصد به 5 درصد كرايه 
حمل را به استناد بند الف ماده ۳۰ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور، بررسي و مشروط به رعايت 
س��اير قوانين و مقررات ذي ربط و با توجه به صورت 
جلسه مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل 

جاده اي به اين شرح تصويب كرد: 
۱- نرخ عوارض جابه جايي كاال بر اساس تن كيلومتر 

از ۴ درصد به ۹ درصد كرايه حمل افزايش يابد.
۲- اجرايي شدن اين مصوبه از تاريخ ۱۲ دي ماه 

۱۴۰۰ خواهد بود.
۳- وزارت راه و شهرسازي موظف است گزارش 
عملكرد اين مصوبه را هر ۶ ماه يك بار به سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور )امور اقتصاد مقاومتي و 

شوراي اقتصاد( ارسال كند.

در 7 ماهه نخست سال، پايتخت فقط ۲ روز هواي پاك داشت

وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد

چشم انداز تيره آلودگي هوا در پاييز

ثبت نام پدران مجرد در طرح مسكن دولتي مجاز شد
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه طي 5 روز نخست از مهلت يك ماهه ثبت 
نام براي مس��كن دولتي تنه��ا ۳۰۰ هزار نفر متقاضي 
ثبت نام كرده اند، مس��ووالن دولتي ت��الش دارند تا با 
تس��هيل ش��رايط ثبت نام، تعداد تقاضاها را افزايش 
دهند.، در همين چارچوب، اعالم ش��ده است، مردان 
يا زن��ان مجردي كه قب��ال ازدواج كرده ول��ي در حال 
حاضر سرپرس��ت فرزندان خود هستند، مي توانند در 
نهضت ملي مس��كن ثبت نام كنند. اين در حالي است 
كه به اعتقاد گروهي از كارشناس��ان مسكن و برخي از 
اقتصاددانان، هم اينك مساله كمبود عرضه مسكن در 
كشور مطرح نيست و آنچه كه باعث افزايش قيمت ها و 
افزايش دوره دسترسي شهروندان به مسكن شده، رشد 
شديد نقدينگي و تورم در برابر رشد اندك دستمزدها و 
قدرت خريد مردم است. در واقع، مساله مسكن بيش از 
اينكه مساله اي درون زا باشد، مساله اي مرتبط با بيرون 
از اين بازار و متاثر از فضاي كلي اقتصاد است و به همين 
دليل نيز قيمت مسكن مانند ساير كاالها دچار نوسان 
ش��ديد شده اس��ت اما از آنجا كه مسكن بزرگ ترين و 
گرانترين كااليي است كه هر خانوار متقاضي آن است، 
نوسان هاي قيمت مسكن بيش از نوسان قيمت ساير 
كاالها به چشم مي آيد و افت قدرت خريد مردم را به رخ 
آنها مي كشد.به گزارش مهر، محمود محمودزاده معاون 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و همچنين 
پروانه اصالن��ي مديركل دفتر برنامه ري��زي و اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرس��ازي در ۳ روز آغازين ثبت 
نام مسكن دولتي، در اظهارنظرهاي مختلفي شرايط 
تأهل ي��ا تجرد ثبت نام كنندگان را تش��ريح كرده اند. 
برآيند اين اظهارنظرها به اين ش��رح اس��ت كه بانوان 
مجرد باالي ۳5 سال؛ بانوان مجرد ولي قباًل ازدواج كرده 
با هر شرايط سني كه سرپرست خانوار باشند؛ بانوان يا 
آقايان مجرد داراي شرايط فيزيكي خاص )معلوليت( با 

تأييد سازمان بهزيستي؛ بانوان يا آقايان عضو بنياد ملي 
نخبگان با هر شرايط سني و بدون در نظر گرفتن تجرد 
و تأهل؛ و آقايان مجرد كه قب��اًل ازدواج كرده و در حال 
حاضر سرپرستي فرزندان را بر عهده دارند، مي توانند در 
طرح ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال ثبت نام كنند.

     حضور چين در پروژه هاي مسكن 
در ايران تاييد شد

 در اين حال، به دنبال مطرح شدن حضور چيني ها براي 
ساخت مسكن در ايران توسط يكي از نمايندگان مجلس 
كه البته بعدا تكذيب ش��د، معاون وزير راه و شهرسازي 
صراحتا مذاكره با چيني ها در ايران را تاييد كرده اما گفته 
كه آنها قرار است تكنولوژي وارد كنند نه اينكه مسكن 
بسازند. اين ذهنيت نيز ايجاد شد كه تكنولوژي چين قرار 
اس��ت به كاهش ۳۰ درصدي قيمت تمام شده مسكن 
در ايران منجر شود. به گزارش ايسنا، ۱۹ مهرماه امسال 
يكي از نمايندگان مجلس از مذاكره با چين براي ورود 
به ساخت مسكن در قالب قانون جهش توليد و تامين 
مسكن خبر داد. اين جمله كوتاه اقبال شاكري كه بازتاب 
گسترده اي در رسانه ها ايجاد كرد، واكنش رضايي كوچي 
� رييس كميس��يون عمران مجلس � را در پي داش��ت 
كه ضمن مخالفت با مذاكره وزارت راه و شهرس��ازي با 
چيني ها براي ساخت انبوه مسكن در ايران بيان كرد با 
وجود 5۰۰ هزار مهندس عمران در كشور، توان ساخت 
يك ميليون مسكن در ايران وجود دارد. اقبال شاكري نيز 
روز بعد اظهارات منتسب به خود را تكذيب كرد و گفت: 
»صحبتي هم كه شده صرفا خبري بوده كه وزارت راه و 
شهرسازي براي كارهاي خودش با چيني ها مذاكره كرده 
است. در همين حد. بقيه نكاتي كه ذكر شده اصال صحت 
ندارد. ان شاءاهلل با توان و قدرت بخش خصوصي داخلي 
دارد موفق مي شويم هر سال يك ميليون مسكن را طي 
۴ سال آينده بس��ازيم.« پس از اين موضع گيري هاي 

متفاوت، تصور بر اين بود كه حضور چين در ايران براي 
خانه سازي منتفي است. اما شب گذشته معاون وزير راه 
و شهرسازي بر حضور عن قريب چيني ها در ايران صحه 
گذاشت، البته نه براي ساخت بلكه براي ورود تكنولوژي. 
محمود محم��ودزاده در خصوص مش��اركت چين در 
ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن، گفت: مذاكراتي 
كه با كشور چين و ساير كش��ورها انجام شده در حوره 
ساخت نيس��ت بلكه مذاكره با چيني ها به منظور ورود 
تكنولوژي هاي جديد ساخت است كه منطبق با معماري 
و هويتي كه در ايران وجود دارد، بتوانيم سرعت، كيفيت 
و قيمت تمام شده را مديريت كنيم كه اين بسيار موثر 
اس��ت. او كه وعده داده واحده��اي قانون جهش توليد 
مسكن ۳۰ درصد پايين تر از نرخ بازار عرضه شود، گفته 
اس��ت: هم اكنون در ساخت وسازهاي سنتي يك واحد 
مسكوني بين يك سال و نيم تا دو سال، احداث مي شود 
اما چنانچه صنعتي س��ازي رواج پيدا كند در يك سال 
اين كار قابل انجام است كه حداكثر ۳5 درصد پايين تر از 
قيمت بازار احداث خواهد شد و كيفيت آن نيز متفاوت 
از ساخت و ساز سنتي است. از اين صحبت محمودزاده 
چنين برداشت مي شود كه يكي از راهكارهاي كاهش 
قيمت تمام شده واحدهاي جهش توليد و تامين مسكن، 
استفاده از تكنولوژي چين خواهد بود. اين در حالي است 
كه از حدود دو ماه قبل به موضوع صنعتي سازي توسط 
وزارت دفاع اشاره شد. قرار است اين وزارتخانه ۱۰۰ هزار 
واحد را به روش صنعتي در قالب توافقنامه با وزارت راه 
و شهرسازي بسازد. عنوان شد كه واحدهاي اين طرح 
قرار اس��ت مدت اجراي پروژه را از ۳۶ ماه به ش��ش ماه 
برس��اند و عمر مفيد س��اختمان ها از ۲5 تا ۳۰ سال به 
باالي ۱۰۰ برس��د. در اين زمينه علي اكبر سليماني � 
معاون مهندسي و پدافند غيرعامل وزارت دفاع � اعالم 
كرد كه با اس��تفاده از توان دانشمندان جوان اين ايده 
را به يك محصول بومي تبديل كنيم. با توجه به وجود 

5۰۰ هزار مهندس و توان علمي نيروهاي داخلي كه 
همواره به آن اشاره شده، حال اين سوال مطرح مي شود 
كه چيني ها قرار است چه ارزش افزوده اي به صنعت 
س��اختمان ايران بياورند؟ البته برخي معتقدند ورود 
چين به صنعت ساختمان ايران مزايايي همچون ورود 
تكنولوژي و ابزار پيشرفته، ورود سرمايه، امكان تهاتر 
پول نفت، ايجاد رقابت در بخش ساختمان و افزايش 

اشتغال كارگران ايراني را در پي خواهد داشت.

     ساخت واحدهاي جهش توليد مسكن 
در تهران 

در تحولي ديگر، معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: 
طرح جهش توليد مسكن عالوه بر تمام شهرهاي جديد 
اطراف استان تهران و شهرهاي جنوبي اين استان، در 
درون شهر تهران هم به اجرا مي رسد. محمودزاده در 
گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه جهش توليد مسكن 
در كدام مناطق از اطراف تهران به اجرا مي رسد، گفت: 
اين پروژه در تمام شهرهاي جديد استان تهران به غير 
از ش��هر جديد پرديس كه فعال ظرفيت ندارد، به اجرا 
مي رسد. شهرهاي پرند، هشتگرد، ايوانكي و احتماال 
شهرهاي جنوبي تهران از جمله مناطقي هستند كه 
واحدهاي جهش توليد مسكن در آن مناطق ساخته 
خواهد شد. محمودزاده از ساخت و ساز جهش توليد 
مسكن در درون شهر تهران خبر داد و گفت: ساكنان 
بافت فرسوده تهران هم مشمول دريافت تسهيالت و 
شرايط پروژه جهش توليد مسكن مي شوند و به صورت 
خود مالكي مي توانند به اين پروژه ورود كنند. از اين رو 
ساخت و ساز شهري هم از اين پروژه عقب نمي ماند و 
س��رمايه گذاران هم مي توانند دراين پروژه مشاركت 
داشته باشند و در سطح ش��هر در قالب پروژه جهش 
توليد مسكن ساخت و ساز كنند كه هم نوسازي بافت 
فرسوده انجام مي شود و هم به تقاضا پاسخ داده مي شود. 

آقای مختار شعری فرزند صالح درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند 
مالکیت را از پالک 1۴۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانش�اه که )از 
مالکین اولیه پالک 1۴۸ فرعی از یک اصلی جوانرود خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کالسه 1۴۰۰/3۸ تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیات موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی 
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۶۰۰۷۰۰۰5۰۹_1۴۰۰/۶/۲۷ حکم صدور سند مالکیت شش 
دانگ یک باب ساختمان به مس�احت 133/5 مترمربع به نام آقای مختار شعری فرزند 

صالح صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای احمد میر احمدی می باشد.
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را ب�ه اداره ثبت محل تحویل دهد و 
بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 

را به نام آقای مختار شعری فرزند صالح صادر خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر احتمالی به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰۰/۸/3        تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/۸/1۹

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعيين تکليف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - شهریار خدری 

آقای عنایت امینی  فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند 
مالکی�ت را از پالک 1۴۲ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانش�اه که )از 
مالکین اولیه پالک 1۴۲فرعی از یک اصلی جوانرود خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کالسه 1۴۰۰/33 تشکیل 
و به هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیات موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی 
برابر رای ش�ماره 1۴۰۰۶۰31۶۰۰۷۰۰۰۴۰۹_1۴۰۰/۶/۲3 حکم صدور سند مالکیت شش 
دانگ  قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت 13/5 مترمربع به نام آقای  عنایت امیری 
فرزند عبداله صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای عزت بیگ عنایتی  می 
باشد. لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد و بدیهی است 
پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای 

مختار شعری فرزند صالح صادر خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر احتمالی به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰۰/۸/3       تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/۸/1۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی
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بزرگ ترین ریزش قیمت  بیت کوین مربوط به رسیدن 
قیمت آن از ۲۰ هزار و ۸۹ دالر به ۱۱۱۱ دالر بود. این 
رمزارز در هر دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز در مقاطعی 
ریزش های ۶۱ درصدی و ۵۴ درصدی را تجربه کرد و 
چرخه خرسی ۲۰۲۱ می تواند قیمت آن را به چیزی 
حدود ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار دالر برس��اند. این در حالی 
است که ش��مار دیگری از تحلیلگران بازار نظر کامال 
متفاوتی دارند و معتقدند باید منتظر  بیت کوین ۱۰۰ 
هزار دالری بود. این گروه تایید ضمنی معامالت ارزهای 
دیجیتالی در امریکا و کاهش ش��دید  بیت کوین های 
قابل استخراج را از دالیل اصلی استدالل خود عنوان 

می کنند.
صندوق پوشش ریس��ک پنترا کپیتال در یادداشتی 
به معامله گران هشدار داد منتظر ریزش بسیار شدید 
قیمت  بیت کوین پس از پایان چرخه صعودی فعلی 
باشند تا جایی که مدل سازی های صورت گرفته توسط 
این موسسه نش��ان می دهد ارزش  بیت کوین ممکن 
است در این مرحله تا ۸۰ درصد ریزش کند. ریزش ۸۰ 
درصدی  بیت کوین برای این رمز خیلی دور از دسترس 
نیست و بررسی های تاریخی نیز نشان می دهد قیمت 
 بیت کوین در س��ال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ نیز 
چنین س��قوط هایی را تجربه کرده است. بزرگ ترین 
ریزش قیمت  بیت کوین مربوط به رسیدن قیمت آن 
از ۲۰ هزار و ۸۹ دالر به ۱۱۱۱ دالر بود. این رمز در هر 
دو س��ال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز در مقاطعی ریزش های 
۶۱ درص��دی و ۵۴ درصدی را تجرب��ه کرد و چرخه 
خرسی ۲۰۲۱ می تواند قیمت آن را به چیزی حدود 
۱۲ ه��زار تا ۱۵ هزار دالر برس��اند. دن مورهد- مدیر 
موسس��ه پنترا کپیتال- گفت: »چرخه های ریزشی 
همیشه در بازار هستند و در آینده نیز اتفاق خواهند 
افتاد. قرار نیست یک روند صعودی تا ابد ادامه داشته 
باشد همانطور که قرار نیست قیمت ها تا همیشه روز 
به روز بیش��تر ریزش کنند.« قیمت  بیت کوین اوایل 
س��ال جاری میالدی نیز به باالی ۶۰ هزار دالر رسید 
اما پ��س از آن و با اخبار منفی م��داوم از طرف چین 
قیمت ها به شدت ریزشی شد تا جایی که  بیت کوین 
نص��ف ارزش خود را از دس��ت داد. ش��مار دیگری از 
تحلیلگران بازار نظر کامال متفاوتی دارند و معتقدند 
باید منتظر  بیت کوین ۱۰۰ هزار دالری بود. این گروه 
تایید ضمنی معامالت ارزهای دیجیتالی در امریکا و 
کاهش شدید  بیت کوین های قابل استخراج را از دالیل 
اصلی اس��تدالل خود عنوان می کنند. روند قیمتی 
 بیت کوین از آنجایی اهمیت دارد که این رمزارز با در 
اختیار داشتن حدود ۴۶ درصد از کل سهم ارزش بازار 
رمزارزها، به ویژه در ماه های اخیر به تعیین کننده ترین 

عامل مسیر حرکت بازار تبدیل شده است.

    اثرگذاری افراد مشهور در بازار رمزارزها 
مدیرعام��ل صرافی باینانس در ی��ک پیام توییتری 
نوشته است که نوسانات بس��یار شدیدی برای بازار 
رمزارزه��ا در راه خواهد بود. موسس��ه پنترا کپیتال 
در یک مدل س��نجی خبر از احتمال سقوط قیمت 
 بیت کوی��ن تا ۸۰ درص��د را داده و ایالن ماس��ک- 
مدیرعامل تس��ال و یکی از دو ف��رد ثروتمند جهان 
به حمایت از ش��یبا ادامه داده اس��ت. ایالن ماسک، 
مدیرعامل ش��رکت های تس��ال و اس��پیس ایکس، 
با انتش��ار یک پیام در توییتر مدعی ش��د نخستین 
تریلیونر دوج کوین خواهد بود. این توییت با واکنش 
سریع بازار همراه ش��د و قیمت دوج کوین در مدت 
زمان کمتر از یک ساعت حدود ۵ درصد بیشتر شد. 
بهای این میم کوین هم اینک باالی ۲۵ س��نت قرار 
دارد. این کوین در مقایس��ه با هفته قبل ۷ درصد و 
نسبت به ماه گذشته ۲۵ درصد جهش قیمت داشته 
است. همچنین داده های وب سایت کوین کگو نشان 
می دهد ش��یبا اینو به اوج قیمتی جدیدی دس��ت 
یافته اس��ت. نقطه اوج جدید در حالی ثبت شد که 
این میم کوین طی ۲ روز گذشته ۴۲ درصد افزایش 
قیمت داشته اس��ت. در عین حال، داده های کوین 
مارکت کپ بیانگر آن اس��ت که بیشترین معامالت 

صرافی کوین بیس مربوط به ش��یبا اینو بوده است. 
حجم معام��الت روزانه این ارز دیجیت��ال در کوین 
بیس ۱.۰۷۸ میلیون دالر بود. ای��ن رقم از مجموع 
معامالت  بیت کوین، اتریوم و س��والنا هم بیشتر بود. 
حساب معروف شیبا اینو نیوز در توییتر، رشته توییتی 
منتشر کرده که در آن گفته شده اپلیکیشن رابین هود 
احتماال در حال بررس��ی افزودن میم کوین شیبا اینو 
به دارایی های قابل تجارت لیست شده در برنامه خود 
است. این کاربر توییتر اسکرین شاتی از یک نظرسنجی 
که از سوی رابین هود ایمیل ش��ده بود را به اشتراک 
گذاشت. شیبا اینو نیوز می گوید رابین هود به وضوح در 
حال انجام تحقیق بازار درباره ترجیحات مشتریانش 
در زمینه ارز دیجیتال اس��ت. در این نظرس��نجی از 
کاربران پرسیده ش��ده که طی ۳ ماه گذشته چه ارز 
دیجیتالی را خریداری کرده اند و گزینه های آن شامل 

توکن ریپل، کاردانو، دوج کوین و شیبااینو است.

    انتقال ۱.۶۷ میلیارد دالر  بیت کوین
 بین کیف پول های ناشناس

داده های س��رویس ویل آلرت نش��ان می دهند که 
ح��دود ۲ میلی��ارد دالر ارز دیجیت��ال از طری��ق ۲ 
تراکن��ش بین نهنگ های ناش��ناس جابه جا ش��ده 
اس��ت. این تراکنش ها ح��اوی ۱۵,۱۰۰ و ۱۲,۰۰۶ 
 بیت کوین بوده اند ک��ه ارزش آن ها به ترتیب معادل 
۹۲۹,۰۰۷,۰۰۰ و ۷۴۲,۴۵۹,۲۴۹ دالر اس��ت. این 
اتفاق درحالی رخ داده اس��ت که  بیت کوین در چند 
روز اخیر به اوج تاریخی ۶۶,۹۳۰ دالر رسید و سپس 
تا سطح ۶۰,۰۰۰ دالر افت کرد. این در حالی است که 
بزرگ ترین خرده فروشی جهان بی سروصدا در حال 
پذیرش  بیت کوین است. طبق گزارش برخی کاربران، 
در حدود ۲۰۰ دس��تگاه خودپرداز مستقر در برخی 
از شعبات این فروش��گاه در امریکا، مشتریان امکان 
خرید بر حسب  بیت کوین را پیدا کرده اند. اگرچه این 
خودپردازها متعلق به شرکت کوین استار هستند اما 
این اقدام می تواند زمینه ساز تدریجی پذیرش کامل 
ارزهای دیجیتالی توسط والمارت باشد که در صورت 
وقوع به طور حتم تاثیر مثبت زیادی روی بازار خواهد 
داش��ت. کارگروه ویژه اقدام مالی، راهنمای بازبینی 
شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد 
کرد. به گفته مارکوس پلیر- رییس این کارگروه، این 
راهنما مبتنی بر سنجش ریسک دارایی های مجازی 
و س��رمایه گذاری در آن ها خواهد بود. پیش از این 
شماری از کشورهای عضو گروه هفت از جمله ژاپن 
خواستار ایجاد یک چارچوب قانونی بین المللی برای 

مقابله با پولشویی و تامین مالی فعالیت های مجرمانه 
و تروریستی از طریق ارزهای دیجیتالی شده بودند.

    توصیه های دولت  های هند و تایلند
برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

در مقابل، همچنان مخالفت ها در برابر ارزهای دیجیتال 
وجود دارد. پرایوس چانوچا، نخست وزیر تایلند، ضمن 
اعالم نگرانی درباره سرمایه گذاری مردم به ویژه قشر 
جوان در ارزهای دیجیتال، آنه��ا را به در نظر گرفتن 
ریسک های این اقدام فراخوانده است. چانوچا از افراد 
بزرگسال درخواست کرد هنگام افتتاح حساب برای 
فرزندان خود هوشیار باشند و بر سرمایه گذاری های 
کودکانشان نظارت کنند. این مقام دولتی همچنین از 
مردم درخواست کرد پیش از سرمایه گذاری به دقت 
تحقیق کنند تا با ریسک های آن آشنا شوند و بتوانند 
با ضررهای احتمالی کنار بیایند. او در ش��رایطی این 
اظهارات را مطرح کرد که عده زیادی از تایلندی ها به 
خاطر سود دهی باالی ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت 
به این حوزه هجوم آورده اند. هیئت بورس و اوراق بهادار 
هند نیز هشدار داده که مشاوران سرمایه گذاری مجاز 
و ثبت ش��ده، مجاز به انجام فعالیت های ثبت و تایید 
نشده نیستند. این هشدار شامل مشاوره درباره فعالیت 
در بازار ارزهای دیجیتال اس��ت، زیرا صنعت ارزهای 
دیجیتال در هند کماکان تحت نظارت و تنظیم قرار 
نگرفته است. این نهاد می گوید تمام فعالیت های مرتبط 
با ارزهای دیجیتال، فعالیت های مقررات گذاری نشده 
محسوب می ش��وند. همچنین رئیس بانک مرکزی 
روس��یه می گوید کش��ور از آمادگی الزم برای صدور 
مجوز صندوق قابل معامله  بیت کوین برخوردار نیست. 
اظهارات الویرا نابیولینا بیانگر موضع سخت گیرانه این 
نهاد مالی در قبال ارزهای دیجیتال است. وی در حالی 
ای��ن مطلب را اعالم کرد که نخس��تین صندوق قابل 
معامله  بیت کوین در امریکا تشکیل شده است. صندوق 
معاماالت آتی  بیت کوین پروشرز ۱۹ اکتبر )۲۷ مهر( 
در بورس نیویورک شروع به کار کرد و حجم معامالت 

آن در روز نخست به حدود یک میلیارد دالر رسید.

    وزارت خزانه داری امریکا 
دستورالعمل  جدیدی برای رمزارزها منتشر کرد

دولت بایدن برای مقابله با استفاده نامطلوب از رمزارزها، 
دستورالعمل های جدیدی منتش��ر کرده که شامل 
حال اکثر فعاالن این حوزه از جمله صرافی ها، ماینرها 
و موسسات مالی بزرگ می شود. به عالوه، FATF هم 
قرار است تا چند روز دیگر دستورالعمل های خودش 

را ب��رای این حوزه منتش��ر کن��د. وزارت خزانه داری 
امریکا می گوید اق��دام جدید آن ها اولی��ن گام برای 
مقابله ب��ا باج افزارها خواهد بود. این قوانین از مدت ها 
پیش در بس��یاری از کس��ب و کاره��ا حکم فرمایی 
می کرد اما حاال به طور اختصاصی برای بازار رمزارزها 
اصالح ش��ده اس��ت. م��وارد زیر از جمل��ه مهم ترین 
دستورالعمل های اعالمی است: »استفاده از ابزارهای 
تشخیص موقعیت برای شناس��ایی و مسدودسازی 
دسترس��ی کاربرانی که از کش��ورهای تحت تحریم 
مشغول فعالیت هستند.« نظارت بر تراکنش ها برای 
شناسایی تراکنش هایی که یک سمت آن ها طرف های 
تحت تحریم  هستند. بازنگری دوره ای در تراکنش ها 
چنان چ��ه وزارت خزان��ه داری آدرس های جدیدی 
را به فهرس��ت تحریم های خود اضافه کن��د. وزارت 
خزانه داری توضیح داده ک��ه تراکنش های غیرمجاز 
چگونه باید مسدود ش��وند. اگر یک شهروند یا مقیم 
امریکا رمزارزی در اختیار داشته باشد که دفتر کنترل 
سرمایه های خارجی )OFAC( آن را غیرقانونی بداند، 
فرد باید دسترسی تمام افراد به این رمزارز را مسدود 
کند و گزارش آن را ظرف ۱۰ روز کاری به دولت ایاالت 
متحده بفرس��تد. افزون بر این، شبکه مقابله با جرایم 
مالی وزارت خزانه داری )FinCEN( هم در گزارشی 
مدعی ش��ده که در نیمه اول سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ 
میلیون دالر باج به باج افزارها پرداخته شده است. این 
گزارش می گوید حمالت باج افزاری الگوهای نس��بتا 
مش��خصی دارند. مهاجمان معموال پول مدنظر خود 
را در قالب رمزارز درخواس��ت و بع��د آن را چند بار به 
رمزارزهای دیگر تبدیل می کنند. با این حال، مهاجمان 
هنوز از صرافی ه��ای متمرکز به عنوان بهترین روش 
برای نقد کردن دارایی های خود استفاده می کنند. از 
سوی دیگر، کارگروه اقدام مالی )FATF( هم به زودی 
دس��تورالعمل هایی را درباره حوزه رمزارزها منتشر 
خواهد کرد. »مارکوس پلی��ر«، مدیر این گروه وعده 
داده که دستورالعمل آن ها که با رویکرد ریسک-مبنا 
طراحی شده، چند روز دیگر در دسترس قرار می گیرد. 
این دس��تورالعمل همه حوزه های دنیای رمزارزها از 
جمله DeFi و NFTها را در بر خواهد گرفت. این نهاد 
جهانی مقابله با پولشویی چند وقت قبل پیش نویس 
فعالیت سرویس دهنده دارایی های مجازی را منتشر 
کرد، اما در نس��خه جدید این دس��تورالعمل تعریف 
دقیق تری از این سرویس دهندگان ارائه شده است. 
 FATF پلیر همچنین می گوید دس��تورالعمل های
توضیح می دهد که استانداردهای این گروه چگونه بر 

حوزه استیبل کوین ها اعمال خواهد شد.
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فیس بوك از سارق داده هاي 
۱۷۸ میلیون كاربر شكایت كرد

طبق گزارشي جدید فیس بوك از یك شهروند اوكرایني 
به نام الكساندر سولونچنكو به دلیل استخراج داده هاي 
بیش از ۱۷۸ میلیون كاربر ش��كایت كرده اس��ت. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از انگجت، سولونچنكو 
با كمك یك اب��زار اتوماتیك از قابلی��ت import در 
مسنجر سوءاس��تفاده كرد. او میلیون ها شماره تماس 
وارد فیس ب��وك كرد و هنگامي كه س��ایت اطالعاتي 
درباره یك حس��اب كاربري مرتبط با ش��ماره تلفن را 
بازگرداند، داده هاي مربوط به ش��ماره تلفن مذكور را 
جمع آوري كرد. این هكر بین ژانویه ۲۰۱۸ تا سپتامبر 
۲۰۱۹ میالدي اطالعات كاربران را جمع آوري كرد و از 
دسامبر ۲۰۲۰ میالدي فروش آنها در وب تاریك را آغاز 
كرد. سولونچنكو از همان نام كاربري و اطالعات تماسي 
كه وب تاریك ب��ه كار برده بود، براي ایمیل اس��تفاده 
كرد، و در نتیجه فیس بوك توانست وي را ردیابي كند. 
فیس بوك در شكایت خود خواستار مقدار نامشخصي 
غرامت و همچنین ممنوعیت سولونچنكو از دسترسي 

به فیس بوك یا فروش اطالعات مسروقه شده است. 

رفع آسیب پذیري امنیتي
در وي چت

شركت تنسنت مالك نرم افزار گپ وي چت از شناسایي 
آس��یب پذیري خبر داده كه باعث مي ش��د محتواي 
گپ هاي كاربران در گوگل قابل جس��ت وجو باش��د. 
به گزارش مه��ر به نقل از رویترز، نقص فني یادش��ده 
نگراني هایي را در مورد نقض حریم ش��خصي كاربران 
نرم افزار وي چت به وجود آورده اس��ت. زیرا اطالعات 
صحبت ه��اي آنها از طریق نرم افزارهاي جس��ت وجو 
در دس��ترس بوده اس��ت. البته این مش��كل در مورد 
جس��ت وجوگر چیني بایدو وجود نداشته است. هنوز 
مشخص نیست علت وقوع این مشكل در وي چت چه 
بوده، اما در بیانیه تنسنت ماجرا ناشي از به روزرساني فني 
دانسته شده كه عملكرد برخي پروتكل هاي تنسنت را 
مختل كرده و دسترسي جست وجوگرها به محتواي وي 
چت را ممكن كرده است. تنسنت از رفع قطعي مشكل 

یادشده در عرض چند ساعت خبر داده است.

واتس اپ دیگر از مدل هاي 
قدیمي گوشي پشتیباني نمي كند

كاربران واتس اپ كه از سیس��تم عامل هاي قدیمي  در 
گوشي هاي شان استفاده مي كنند، براي ادامه استفاده  
از این پیام رسان باید به دنبال گوشي هاي جدید باشند 
و سیستم عامل خود را ارتقاء دهند. به گزارش ایسنا به 
نقل از یواس اي تودي، پیام رس��ان واتس اپ كه متعلق 
به فیس بوك اس��ت، در وب سایت خود اعالم كرد كه از 
ابتداي ماه نوامبر، پشتیباني از گوشي هاي هوشمندي كه 
از سیستم عامل اندروید ۴,۱ و قدیمي تر استفاده مي كنند 
را متوقف مي كند. وب سایت این شركت پیشنهاد كرد 
كاربران اندروید كه تحت تاثیر این تصمیم قرار مي گیرند، 
الزم است دستگاه خود را به مدل باالتري ارتقاء دهند كه از 
سیستم عامل باالتري پشتیباني كند تا این كاربران بتوانند 
همچنان از پیام رسان واتس اپ استفاده كرده و تاریخچه 
پیام هایشان هم حفظ شود. طبق اطالعات وب سایت 
وات��س اپ، این اپلیكیش��ن همچنین از گوش��ي هاي 
هوشمند اپل كه سیستم عامل iOS ۱۰ و باالتر داشته 
باشند پشتیباني مي كند. در حال حاضر آخرین آپدیت 
سیس��تم عامل اندروید، اندروید ۱۲، در گوشي ها قابل 
دریافت است و اپل هم ماه گذشته iOS ۱۵ را منتشر كرد.

تحقیقات از رویه هاي تبلیغاتي 
گوگل در كانادا

نهاد نظارتي ضد انحصار كانادا روز گذش��ته از صدور 
حكم دادگاه براي تحقیقات از گوگل در مورد كسب 
و كار تبلیغات آنالین این ش��ركت خبر داده است. به 
گزارش مهر به نقل از رویترز، در جریان تحقیقات مذكور 
مشخص مي شود آیا گوگل از تسلط خود بر بازار تبلیغات 
آنالین براي آسیب زدن به رقبا سوءاستفاده كرده است یا 
خیر. بر طبق حكم دادگاه گوگل موظف به ارایه سوابق 
و اطالعات مكتوب مرتبط با تحقیقات كانادا اس��ت. 
مقامات كانادایي مي گویند این تحقیقات فعاًل در جریان 

است و هنوز هیچ نتیجه گیري به عمل نیامده است. 

نظر مثبت شوراي رقابت
با افزایش تعرفه تلفن ثابت

سخنگوي ش��ركت مخابرات ایران از نظر مثبت 
ش��وراي رقابت براي افزایش تعرف��ه تلفن ثابت 
و بررس��ي این پیش��نهاد در كمیس��یون تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات خبر داد. محمدرضا بیدخام 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درخواست 
و پیشنهاد ش��ركت مخابرات ایران براي افزایش 
نرخ ه��اي خدم��ات مخابراتي كه چندین س��ال 
است بدون تغییر باقي مانده است، گفت: شركت 
مخابرات ایران در راستاي تغییر مدل تعرفه گذاري 
و افزایش نرخ تلفن ثابت، پیشنهاد خود را به شوراي 
رقابت ارایه كرده اس��ت كه این ش��ورا در زمینه 
افزایش قیم��ت این تعرفه ها با توج��ه به افزایش 
قیمت سایر هزینه ها، نظر مثبت خود را اعالم كرد. 
وي گفت: درخواست مخابرات براي تغییر تعرفه ها 
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي ارایه 
شده است و این درخواست هم اكنون در كمیسیون 
تنظیم مقررات و ارتباطات در دست بررسي است. 
بیدخام در پاس��خ به این سوال كه مخابرات براي 
افزایش تعرفه ها چه رقمي را پیشنهاد داده است، 
افزود: این پیشنهاد مربوط به یك عدد خاص نبوده 
و براي نرخ خدمات تلفن ثابت، یك فرمول پیشنهاد 
شده است. به بیان دیگر تغییر مدل تعرفه گذاري 
این خدمات، پیشنهاد داده شده است. سخنگوي 
شركت مخابرات ایران پیشنهاد افزایش چندین 
برابري نرخ تلف��ن ثابت را رد ك��رد و گفت: هنوز 
خروجي این پیشنهاد مشخص نیست و تا زماني 
كه فرمول پیشنهادي تأیید نشود، نمي توان برآورد 
كرد كه نرخ این خدمات چه مقدار افزایش خواهد 
داش��ت. وي افزود: به نظر مي رسد كه كمیسیون 
تنظیم مقررات و ارتباطات نی��ز با افزایش تعرفه 
تلفن ثابت موافق اس��ت و در صورت تصویب این 
پیشنهاد، شاهد حل مشكالت اقتصادي مخابرات 

و شكوفایي در توسعه این بخش خواهیم بود.

 فیشینگ سایت هاي داخلي
 به بیش از ۲۳۰ مورد رسید

گزارش��ي از ۶۵۸ مورد خدمت ارایه ش��ده توسط 
مركز ماهر در مهر ماه س��ال ۱۴۰۰ منتشر شده و 
نشان مي دهد بیشترین فراواني مربوط به فیشینگ 
س��ایت هاي داخلي بوده كه بیش��تر از ۲۳۰ مورد 
را شامل مي ش��ود. به گزارش ایس��نا، گزارشي از 
۶۵۸ مورد خدمت ارایه ش��ده توس��ط مركز ماهر 
)مدیریت امداد و هماهنگي رخدادهاي رایانه اي( 
در مهر ماه س��ال ۱۴۰۰ در گراف ه��اي زیر قابل 
مشاهده است. خدمات ارایه ش��ده شامل فراواني 
و نوع رخدادهاي رس��یدگي ش��ده توسط مركز، 
بخش ه��اي دریافت كننده این خدم��ات و نحوه 
مطلع شدن مركز از این رخدادها است. طبق این 
اطالعات، بیشترین فراواني رخداد به ترتیب مربوط 
به فیشینگ سایت هاي داخلي، آلودگي به بدافزار 
و بات، فیشینگ س��ایت هاي خارجي، شناسایي 
آسیب پذیري، افش��اي اطالعات، دیفیس سایت، 
درخواست ارزیابي، گزارش هاي خبري، باج افزار، 
درخواست مش��اوره و منع سرویس خارجي بوده 
است. بیشترین اطالع رساني از طریق منابع داخلي 
به ترتیب از سامانه هوشیار، گزارش آپاها، سامانه 
دانا، كارشناسان مركز ماهر، س��امانه تله بدافزار، 
گزارش بخش خصوصي، گزارش مردمي، سامانه 
بینا و گزارش نهادهاي حاكمیتي رس��یده است. 
همچنین بخش هاي دریافت كننده خدمات از مركز 
ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصي، دستگاه هاي 

حاكمیتي و بانك ها و موسسات مالي مي شود. 

رمزارز ملي با پشتوانه مشخص
و به شكل آزمایشي اجرا شود

اصغر سلیمي، عضو كمیسیون اقتصادي مجلس، 
گفته اس��ت مجلس مخالفتي با اجراي آزمایشي 
طرح ارز دیجیتال ملي ندارد. او معتقد اس��ت ارز 
دیجیتال ملي ایران باید پش��توانه اي مانند نفت 
داشته باش��د. به گزارش ایسنا، س��لیمي درباره 
راه اندازي احتمالي ارز دیجیتال ملي از سوي بانك 
مركزي، گفته اس��ت: بحث راه اندازي رمزارز ملي 
هنوز به شكل طرح در مجلس مطرح نشده است و 
در كل ایده این موضوع را رییس كل بانك مركزي 
در كمیسیون اقتصادي مجلس مطرح كرده اند و 
این اس��تدالل را كردند كه هم اكنون رمزارزها در 
جهان در حال رشد هستند و مردم دنیا به راحتي 
مي توانند از آن اس��تفاده كنند، اما در ایران از این 
ظرفیت استفاده نمي شود. او افزود: با توجه به اینكه 
رمزارز ملي هنوز قانون مشخصي ندارد و حمایتي 
از رمزارزها نمي شود معتقدیم باید رمزارز ملي را 
با سازوكارهاي مش��خص و با پشتوانه نفت و… 
تعریف كنیم و به ش��كل آزمایشي آن را در كشور 
اجرا كنیم. اگر اجراي طرح رمزارز ملي موفق بود 
مي توانیم این ایده را تقویت كنیم و توسعه دهیم. 
عضو كمیسیون اقتصادي مجلس گفته است: فعاًل 
بحث رمزارز ملي در كمیسیون اقتصادي توسط 
رییس كل بانك مركزي مطرح شده است كه این 
كمیسیون ماه آینده بررسي هاي الزم را در این باره 
انجام خواهد داد و راهكاره��اي الزم براي اجراي 
آن را ارایه مي دهد. سلیمي در پایان گفت: اگر از 
ظرفیت هاي داخلي بهتر استفاده كنیم مي توانیم 
نس��خه بومي رمزارزها را به م��ردم ارایه دهیم تا 
آنان بتوانن��د در یك جاي مطمئن، قانونمند و با 
پشتوانه سرمایه گذاري كنند. وقتي پشتوانه نفت 
را داشته باشد سود اقتصادي هم به دنبال دارد و 
اگر موضوع رمز ارز ملي به ش��كل آزمایش��ي در 
كشور اجرا شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسایي 
ش��ود، مخالفتي با آن نداریم و در صورت داشتن 

پشتوانه، مردم هم از آن حمایت مي كنند. 

تایید معامالت ارزهای دیجیتالی در امریکا و کاهش  بیت کوین های قابل استخراج، قیمت را افزایش می دهد

برخیانتظارسقوطشدیدقیمتبیتکوینرامیکشند

حضور اكثریت نمایندگان موافق طرح 
فضاي مجازي در كمیسیون مشترك صحت ندارد

سخنگوي كمیسیون مشترك بررس��ي طرح حمایت از 
حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردي با رد حضور موافقان 
طرح حمایت از فضاي مجازي در این كمیسیون، گفت: هدف 
این طرح، ورود به قانون نویسي بهتر در فضاي مجازي است. 
لطف اهلل سیاهكلي در گفت وگو با ایرنا با اشاره به  آغاز بررسي 
طرح حمایت از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردي فضاي 
مجازي گفت: هنوز كلیات طرح در كمیسیون مشترك به 
تصویب نرسیده است و با تصویب كلیات، مفاد تاییدشده 
اطالع رساني خواهد شد. سخنگوي كمیسیون مشترك 
بررس��ي طرح حمایت از حقوق كارب��ران و خدمات پایه 
كاربردي با بیان اینكه این طرح نیاز به چكش كاري دارد، 
گفت: این طرح بسیار حساس و تخصصي است و شرایط 
محیط هم به واسطه گره خوردن با تكنولوژي به طور مدام در 
حال تغییر است و باید در فرآیند بررسي این طرح هوشمندي 
زیادي به كار گرفت. سیاهكلي افزود: یكي از دالیل بررسي 
این طرح طبق اصل ۸۵، حساس��یت زیاد آن است. با این 
حال باید گفت كه بخش كوچكي از فضاي مجازي را در نظر 
مي گیرد و امیدواریم دولت الیحه اي دراین باره ارایه دهد تا 
فضاي مجازي قانونمند شده و مردم بتوانند با خیال راحت 
در فضاي مجازي زندگي كنند و حق و حقوقي از آنها ضایع 
نشود. وي، بهبود فضاي كسب و كار در كشور را از مهم ترین 
اهداف طرح حمایت عنوان كرد و ادامه داد: این طرح باید 

كاري كند كه كسب و كارها در فضاي مجازي رونق بگیرد. 
در غیر این صورت از اهداف خود دور مي ش��ود. البته كرونا 
سبب شد كه كس��ب و كارها زودتر از زمان مورد نظر وارد 
فضاي مجازي شود. س��یاهكلي ادامه داد: حدود ۱۰ سال 
پیش تاكید ما بر این بود كه باید بخشي از كسب و كارها وارد 
فضاي مجازي شود چرا كه اگر وارد فضاي مجازي نشویم، هم 
هزینه ها افزایش خواهد یافت و هم كیفیت كار پایین خواهد 
آمد. سخنگوي كمیسیون مشترك بررسي طرح حمایت 
از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردي با تاكید بر اینكه 
ورود به فضاي مجازي هزینه ها را كاهش خواهد داد و سبب 
افزایش كیفیت و س��رعت بهره وري مي شود، عنوان كرد: 
پیش از این نیز برنامه كالن كشور استفاده از فضاي مجازي 
بود ولي شرایط كرونایي سبب شد مردم زودتر از زمان مورد 
نظر وارد فضاي مجازي شوند و عمال شرایط جدیدي را براي 
كسب و كارهاي كشور رقم بزنند. اینكه گفته مي شود افراد 
حاضر در كمیسیون مشترك بیشتر موافقان طرح هستند، با 
این مطلب موافق نیستم چرا كه اعضاي كمیسیون مشترك 
توسط اعضاي كمیسیون هاي مربوط به خود انتخاب شدند. 
سیاهكلي خاطرنشان كرد: این هم كه گفته مي شود به 
اعضاي كمیسیون چند نفر دیگر اضافه خواهند شد نیز 
درست نیست. چرا كه ۲۳ نفر در كمیسیون مشترك 

حضور دارند و ظرفیت كمیسیون تكمیل شده است. 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهیه نماید.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در سامانه ستاد ایران مناقصه گران میبایست اسناد مناقصه را در مهلت 
تعیین شده از سامانه ستادایران)www.setadiran.ir( دریافت نموده و تا قبل از پایان مهلت ارسال پاسخ،اسناد ارزیابی کیفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمایند.در غیر اینصورت مدارکی که به صورت فیزیکی 

ارسال شده و در سامانه ستاد ایران بارگذاری نشده باشند،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه کنار گذاشته می شود.
 ٭ ٭ در راستای حمایت از تولید داخل کاالی مورد نظر میبایست از سازندگان داخلی تامین گردد.

٭ ٭ مدارك مورد نیاز جهت ارزیابي كیفي)طبق فرم ارزیابي كیفي اسناد مناقصه(:1- آخرین صورتهاي مالي تایید شده)5سال آخر(به همراه اظهارنامه وترازنامه وفیشهاي پرداخت مالیات قطعي  2-قرارداد هاي مرتبط با موضوع مناقصه به 
همراه حسن انجام كار3-لیست پرسنل وتصویر مدارك تحصیلي پرسنل كلیدي4-مدارك ایزو9001 ،14001 و 18001 معتبر

1- مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر000ر14 ریال
2- نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 000ر000ر700 ریال ترجیحا با اعتبار 6 ماهه

3- آخرین مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارك ارزیابي کیفی در سامانه ستادایران :14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم  
 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كیلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسیده به پلیس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون – ساختمان شماره دو –اتاق 32-اداره تداركات و امور كاال-تلفن : 06134188665 فكس : 06134434067

4-آخرین مهلت ارسال پاکات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاکات فنی)ب( و مالی)ج( متعاقبا پس از تعیین لیست کوتاه اعالم خواهد شد.
5-  تاریخ و محل گشایش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

6-  زمان تحویل كاال : 120 روز
7-حداكثرمبلغ پیش پرداخت  به میزان25% مبلغ مورد معامله در ازاي ارائه ضمانت نامه بانكي خواهد بود. 

8-ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان10%مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه الزامي مي باشد.
نكته : هزینه درج آگهي در جراید از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

براي دریافت اطالعات تكمیلي به سایت هاي ذیل مراجعه شود.
      http://mogpc.nisoc.ir  http://setadiran.ir : آدرس سایت ستادایران

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مارون )سهامی خاص(

نوبت اول

شناسه آگهي :۱۲۰959۱

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

شماره مناقصه عمومي: ۱-۲۲/ م خ /99                       شماره تقاضا:   99۰۰۶4۳-4۸                                  شرح تقاضا: فیلتر رول ماتیک

قلمشرح كاالواحدتعداد

100NO

5 FT ROLL -0- MATIC FOR
                                         1.MATERIAL: DRY FIBER GLASS                                        2.THICKNESS: 2 IN                                 3.WIDTH :56.75 IN. )144.15CM(                                        4.INITIAL RESISTANCE :0.16 IN . W.G

                                         5.FINAL RESISTANCE: 1 IN . W.G                                        6.DUST HOLDING CAPACITY 344GR/SQUARE FT:             7.AVERAGE DUST SPOT EFFICIENCY :85.8%
8.FACE VELOCITY :500 FPM                   9.OPERATING TEMP: 175°F                                          : MODEL NO. .5AA,¾ IN10.CORE )قرقره(

BLACK PIPE WITH GALVANIZE

1

150NO

MEDIA ROLL 6X65 ft
1-مشخصات مدیا

a(TYPE “FARR83” 6X65 ft                                         b(MEDIA:FIBER GLASS
c(INITIAL ΔP=0.19in w g AT 500 ft/min                                         d(FINAL   ΔP=0.5 in w g

e(DUST HOLDING CAPACITY=200 gr/ft²                                        f(TEMPERATURE=65 cْ
 h) مقاوم شده باشد MESH 10 mm پشت مدیا با

        i(THICKESS= 25mm)1 in(
٭ مشخصات قرقره: جنس مقوا به طول 1753میلیمتر

قطر داخلي 45 میلیمتر                                                                طبق مشخصات فنی پیوست

2



تعادل |
آخرين وضعيت خودروه��اي بالتكليف در گمركات 
نش��ان مي دهد، از مجم��وع ۱۲۲۶۱ خودرو مد نظر، 
بال��غ بر ۱۰۰۱۲ دس��تگاه تا كنون ترخيص ش��ده و 
تعداد ۲۲۴۹ دستگاه هم به برخي داليل هنوز امكان 
ترخيص ميسر نشده است. حال معاون فني گمرك، 
با اعالم اينكه مهلت ماندگاري ۲هزار و۲۴۹ دستگاه 
خودرو به پايان رسيده، در مكاتبه با وزارت اقتصاد اعالم 
كرده كه براي اين تعداد خودروي دپويي وارداتي كه 
امكان ترخيص نيافته اند، اظهارنامه متروكه تنظيم و 
در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
قرار گرفته است. معاون فني گمرك ايران در مكاتبه اي 
ديگر با مسووالن وزارت صمت نسبت به موج جديد 
رسوب و ايستايي مواد اوليه هشدار داده است. مهرداد 
جمال ارونقي ضمن اشاره به يك نامه وزارت صنعت، 
اعالم كرده كه مسووليت هرگونه تاخير در ترخيص 
كاالهاي اساس��ي گروه ۲۱، مواد اوليه و واس��طه اي 
تجهيزات مشمول گروه هاي ۲۱-۲۴ مستقيما متوجه 

دفتر مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

    آخرين خودروهاي ترخيص شده ودپويي
از تيرماه سال ۱۳۹۶ امكان ثبت سفارش براي تعداد 
زي��ادي از واردكنندگان خودرو بابت ص��دور و ابالغ 
دستورالعمل جديد و اختالل در سامانه بسته شد. در 
نهايت نيز مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به كشور 
به طور كلي ممنوع و به صورت رسمي، پرونده واردات 
خودرو بسته ش��د. ضمن اينكه به صورت همزمان از 
ترخيص خودروهاي وارد شده تا پيش از مرداد ۱۳۹۷ 

نيز جلوگيري به عمل آمد.
طبق آمار، تعداد خودروهاي دپو شده در گمرك بالغ 
بر ۱۲ هزار دستگاه بود كه به دليل تغيير ضوابط واردات 
خودرو، ممنوعيت ثبت سفارش و ممنوعيت واردات 
خودرو و همچنين تحوالت سياست هاي ارزي امكان 
ترخيص پيدا نكردند؛ تا اينكه پس از رايزني هاي بسيار 
در دي ماه سال ۱۳۹۷ هيات دولت تحت شرايطي با 
ترخي��ص اين خودروها موافقت كرد و براس��اس آن، 
مدت زمان چهار ماهه  )تا ارديبهشت  ۱۳۹۸( تعيين 
شد. پس از آن دوباره دو ماه ديگر هم تمديد شد و در 
پايان گزارش هاي رس��مي نشان داد در آن دو مرحله 
۷۱۵۳ دستگاه ترخيص شده و ۵۱۰۸ دستگاه ديگر 
باقي  ماندند. با ادامه پيگيري ها، شرايط براي ترخيص 

تعدادي ديگري از خودروها فراهم شد. 
حال معاون فني گمرك در مكاتبه با وزارت اقتصاد، 
بار ديگر به تش��ريح آخرين وضعيت رس��وب كاال 
در بن��ادر و گمركات كش��ور از جمل��ه خودروهاي 

بالتكليف پرداخته است. 
براساس اعالم مهرداد جمال ارونقي، آخرين وضعيت 
خودروهاي بالتكليف در گمركات نش��ان مي دهد، 
از مجموع ۱۲۲۶۱ خودرو مد نظر، بالغ بر ۱۰۰۱۲ 
دستگاه تا كنون ترخيص شده و تعداد ۲۲۴۹ دستگاه 
هم به برخي داليل هنوز امكان ترخيص ميسر نشده 
است. در نامه ارونقي آمده است: وضعيت خودروهاي 
 سواري ترخيص شده تا پايان مهلت مصوبه شماره

 ۱۳۷۱۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ نش��ان مي ده��د تا مورخ 

شانزدهم ديماه ۱۳۹۷ تعداد ۶۶۵۳ دستگاه ترخيص 
ش��ده كه عالوه بر۶ ه��زار و۶۵۳ دس��تگاه مذكور، 
حدود۵۰۰ دس��تگاه آمبوالن��س و... نيز ترخيص 
شده است.  تعداد خودروهاي سواري ترخيص شده 
تا پايان مهلت مصوبه ش��ماره ۱۵۲۶۷۶/ت ۵۷۳۹۴ 
مورخ بيس��ت ونهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ برابر ۲هزار 
و ۸۵۹ دس��تگاه بوده كه يك هزار دس��تگاه مربوط 
به ش��ركت كرمان موتور، ۳۴۰ دستگاه مربوط ساير 
اشخاص براساس اظهارقبلي، ۱۴۵ دستگاه مربوط به 
خودروهاي اروندي، ۴ دستگاه سهميه جانبازان معزز و 
۱۲۰۰ دستگاه مربوط به مراجع قضايي و ۱۷۰دستگاه 
ديگر نيز اظهار و ترخيص شده است. همچنين بنابه 
گفته ارونقي، خودروهاي اظهارش��ده-پروانه نشده 
تا پايان مهلت مصوبه ش��ماره  ۱۵۲۶۷۶/ت ۵۷۳۹۴ 
مورخ بيست ونهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نيز تعداد ۵۱ 

دستگاه بوده كه معمواًل زير ۲۵۰۰سي سي بوده اند. 
براس��اس آمار اعالمي، خودروهاي سواري موجود در 
گمرك خرمشهر )منطقه آزاد اروند( نيز ۸۲ دستگاه 
عنوان شده كه ۷۳ دستگاه سفارش امريكا و ۹ دستگاه 

باالي ۲۵۰۰ سي سي بوده است. 
معاون فني گمرك همچني��ن خودروهاي موجود 
در گم��ركات از جمله خودروه��اي وارده از محل 
تس��هيالت جانبازان معزز تا قبل از تاريخ بيست و 
سوم شهريور س��ال ۹۳ را ۱۰۰دستگاه اعالم كرده 

كه همگي باالي ۲۵۰۰سي سي هستند. 
همچنين بنابر آماري كه مع��اون فني گمرك ارايه 
كرده اس��ت، تعداد خودروهاي مطرح ش��ده براي 
رس��يدگي در مراج��ع قضايي۱۰۸۹اس��ت كه در 
خص��وص برخي متهمان پرون��ده، دادنامه مبني بر 

ترخيص خودرو صادر شده است. در نهايت براساس 
اعالم ارونقي، خودروهاي فاقد ثبت سفارش – اظهار 
نش��ده به گمركات تعداد دس��تگاه ۹۲۷ اس��ت كه 
همگي زير ۲۵۰۰سي سي هس��تند كه با باز شدن 
ثبت سفارش امكان ورود به كشور را خواهد داشت. 

اما در م��ورد خودروهاي باالي ۲۵۰۰ س��ي س��ي و 
امريكايي نيز با توجه به ممنوعيت ورود اين خودروها 
امكان وارد شدن به كشور و يا حتي مناطق آزاد را ندارند 

كه تعداد آنها در مجموع به ۸۲ دستگاه مي رسد.

    ۲۲۴۹  خودروي دپويي 
در مسير متروكه شدن

در بخش ديگ��ري از مكاتبه مع��اون فني گمرك با 
وزارت اقتصاد آمده است: با عنايت به مضي )گذشتن 
زمان( مهل��ت ماندگاري اين خودروه��ا، اكثراً براي 
آنها اظهارنامه متروكه تنظيم و در اختيار س��ازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار گرفته است. 
همچنين با توجه به مصوبه هيأت وزيران در س��ال 
١٣٩٨ و اس��تنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از مصوبه صادره، ثبت س��فارش ب��راي خودروهايي 
ك��ه قب��ل از ممنوعي��ت واردات خودرو به كش��ور 
رس��يده بودند صادر نگرديد، لذا امكان اظهار، انجام 
تشريفات گمركي و ترخيص اين خودروهاي سواري 
)خودروهاي س��واري موضوع رديف ٧ جدول فوق( 
ميسر نگرديد كه الزم است درصورت نياز، در راستاي 
تمديد مصوبه مزبور شرايط اشاره شده ملحوظ نظر 
قرار گيرد. معاون گمرك ايران همچنين عنوان كرده: 
با بيان اينكه اينكه موارد فوق، به انضمام پيش نويس 
پيشنهادي، قباًل نيز از سوي وزارت امور اقتصادي و 

دارايي به معاون اول محترم وقت رييس جمهور تقديم 
گرديده است، اعالم نموده گمرك ايران آمادگي خود 

را جهت ارايه توضيحات الزم اعالم مي نمايد.

    گمرك درباره رسوب كاالها هشدار داد
از سوي ديگر، معاون فني گمرك ايران در مكاتبه اي 
ديگري ضمن اش��اره به يك نامه وزارت صمت، اعالم 
كرده كه مس��ووليت هرگون��ه تاخي��ر در ترخيص 
كاالهاي اساس��ي گروه ۲۱، مواد اوليه و واس��طه اي 
تجهيزات مشمول گروه هاي ۲۱-۲۴ مستقيما متوجه 
دفتر مقررات ص��ادرات و واردات خواهد بود. مهرداد 
جمال ارونق��ي در مكاتبه با مدي��ر كل دفتر مقررات 
ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
اعالم كرد، ترخيص بدون اصالح ثبت سفارش براي 
مغايرت هاي رديف تعرفه هاي اظهاري و استنباطي، 
صرفًا درخصوص كاالهاي رسوبي داراي قبض انبار و 

بارنامه قبل از يازدهم بهمن سال ۱۳۹۹ نيست. 
همچنين در قس��مت پاياني اين مكاتبه آمده است، 
دس��تور به فرمايند با مراجعه به سوابق مورد و مجدداً 
بررسي نمايد و چنانچه نظر آن مرجع بر لغو نامه مذكور 
باش��د مراتب را صراحتا به اين حوزه معاونت اعالم تا 
اقدام الزم معمول گردد بديهي است با عنايت به اينكه 
موضوع نامه به صورت خاص گروه هاي كااليي ۲۴-۲۱ 
را در برمي گيرد لغو نامه مزبور تبعات و ايستاييهايي را 
براي واحدهاي توليدي ايجاد خواهد كرد كه مسووليت 
هرگونه تاخير در ترخيص كاالهاي اساسي گروه ۲۱، 
مواد اوليه و واسطه اي تجهيزات و لوازم يدكي مرتبط 
با خطوط توليد واحدهاي توليدي مشمول گروه هاي 

۲۱-۲۴ مستقيما متوجه آن دفتر خواهد بود.

اخباررويداد
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گراني رب 
ربطي به گراني گوجه ندارد

رييس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: گراني رب 
گوجه فرنگي تابعي از گراني گوجه نيس��ت و بايد 
گراني اين محصول را در مناسبات كارخانه داران 

جست وجو كنيم.
مصطفي دارايي نژاد گراني اخير رب گوجه فرنگي 
را تابع��ي از افزايش ن��رخ و نبود گوج��ه در بازار 
ندانست و افزود: كارخانه داران رب گوجه فرنگي، 
گوجه مورد نياز خود را قبل از گراني و كمبود اين 

محصول خريداري مي كنند.
وي ادامه داد: ۵ ماه پيش ن��رخ گوجه درجه يك 
كيلوي��ي ۵ هزار تومان ب��ود و گوجه ربي كيلويي 
۱۵۰۰ الي ۲۰۰۰ تومان خريد و فروش مي ش��د. 
پس مي توان نتيجه گرفت كه نسبتي بين گراني 
رب و گراني گوجه وجود ندارد و گراني اخير را بايد 
در مناسبات كاري كارخانه داران جست وجو كرد.

اين فعال اقتصادي با اشاره به داليل گراني گوجه 
در روزه��اي اخير، گفت: گوجه دش��ت قزوين به 
اتمام رس��يد و تا گوجه ش��يراز به بازار برسد يك 
بازه زماني ۱۰ الي ۱۵ روزه زمان الزم است در اين 
برهه زماني در بازار نرخ گوج��ه روند صعودي به 
خود گرفت و قيمت گوجه در ميدان به ۸ الي ۱۰ 

هزار تومان رسيد.
رييس اتحاديه بارفروشان ادامه داد: هنوز گوجه 
شيراز و بوشهر به بازار نرسيده است و گوجه شيراز 
نوبرانه است بعد از اينكه اين بار به بازار بياييد شاهد 
شكسته ش��دن قيمت اين محصول خواهيم بود. 
پس مصرف كنن��دگان بدانند كه تا ۱۰ روز آينده 

نرخ گوجه متعادل مي شود.
دارايي نژاد خاطرنش��ان ك��رد: قيمت گوجه ربي 
دش��ت قزوين در ميدان كيلويي ۳ ه��زار تومان 
و قيمت گوجه درج��ه يك ۶ الي ۷ ه��زار تومان 
اس��ت. نرخ گوجه درجه يك دشت قزوين سر باغ 
كيلويي ۵ هزار تومان و گوجه ربي كيلويي ۱۵۰۰ 

تومان است.
به گفت��ه وي، روند صادرات گوج��ه فرنگي كند 
شده است چراكه كش��ورهاي حوزه خليج فارس 
كه عمده خريداران اين محصول هس��تند بيشتر 
خريدار گوجه فرنگي درجه يك گلخانه اي هستند 

و خريدار گوجه هواي آزاد ما نيستند.
رييس اتحاديه بارفروش��ان تصريح كرد: گوجه 
فرنگي گلخانه اي اصفهان در بازار موجود است و 
در روزهاي آينده گوجه گلخانه اي مناطق جلفا، 
يزد و ش��يراز ....به بازار خواهد آمد. وي با اش��اره 
به شكسته شدن نرخ گوجه در ۱ آبان در ميدان 
ميوه و تره بار ته��ران، گفت: قيمت گوجه از ۱۰ 
هزار تومان به ۸ هزار تومان رسيد چراكه عرضه 
اين محصول فراوان ش��ده است از اين رو نرخ آن 

روند كاهشي به خود گرفت.

افزايش قيمت لوازم خانگي 
منتفي شد

فارس|  عضو هيأت مديره اتحاديه لوازم خانگي 
با بيان اينكه بازار لوازم خانگي در آرامش به س��ر 
مي برد، گفت: افزايش قيمت لوازم خانگي منتفي 
شد. محمدحسين رحيمي در مورد نوسان قيمت 
ل��وازم خانگي در ب��ازار و افزاي��ش قيمت برخي 
توليدات داخلي لوازم خانگي، اظهار داش��ت: در 
حال حاضر بازار ل��وازم خانگي در آرامش خاصي 
به س��ر مي برد و برخي توليدكنندگان كه قيمت 
محصوالتشان را افزايش داده بودند، قيمت ها را به 

حالت قبل برگردانده اند.
وي ادامه داد: تغيير قيمت لوازم خانگي در بازار 
ح��دود يك تا ۱.۱ درصد بود كه در س��طح كلي 
ناچيز اس��ت. در عين حال، هيچ اتفاق مهمي در 
بازار لوازم خانگي نيفتاده اس��ت و كارخانه ها نيز 
در حال توليد و عرضه محصول به بازار هس��تند. 
عضو هيأت مديره اتحادي��ه لوازم خانگي با بيان 
اينكه در حال حاضر خريدار لوازم خانگي در بازار 
وج��ود دارد، ولي به اندازه قبل ك��ه كاالها ارزان 
بودند، فروش نداريم، افزود: طبيعي اس��ت كه با 
افزايش قيمت لوازم خانگ��ي، مصرف كنندگان 
رغبت كمتري به خريد لوازم خانگي نو داش��ته 
باش��ند. به عنوان مثال وقتي قيمت يك ماشين 
لباسشويي از ۳ ميليون تومان به ۵ ميليون تومان 
رس��يده اس��ت، به اندازه قبل تقاضاي خريد در 

بازار وجود ندارد. 
به گفته رحيمي، در حال حاضر بيشتر خريد لوازم 
خانگي توسط زوج هاي جوان و به عنوان جهيزيه 
صورت مي گيرد ك��ه ۵۰ تا ۶۰ درصد فروش بازار 
به اين بخش اختصاص دارد و در اين زمينه دو نهاد 
دولتي نيز جهت ارايه جهيزيه ارزان  قيمت به مردم 
اقداماتي را انجام داده اند. وي توضيح داد: بخشي 
از ل��وازم خانگي موجود در ب��ازار نيز همواره بابت 
جايگزيني محصوالت فرسوده خريداري مي شده 
كه در حال حاضر به دليل باال بودن قيمت ها نسبت 
به قبل، مردم ابتدا به سراغ تعمير وسايل معيوب 
خود مي روند و پس از آن ممكن است براي خريد 

محصول جديد اقدام كنند.
عضو هيأت مديره اتحاديه لوازم خانگي با اش��اره 
به ممنوعيت واردات لوازم خانگي به كشور از سه 
سال گذشته تاكنون، گفت: اگر كاالي خارجي در 
بازار ديده مي ش��ود، در واقع كاالي قاچاق است و 
محصولي به صورت رسمي به كشور وارد نمي شود.

رحيمي تأكيد كرد: كاالهاي داخلي به اندازه نياز 
بازار عرضه مي شوند و جلساتي به صورت مداوم 
بين فروشندگان و توليدكنندگان لوازم خانگي و 
وزارت صنعت برگزار مي شود تا بازار لوازم خانگي 
در آرامش باش��د. وي در پاس��خ به اين سوال كه 
آيا براي ارايه كارت اعتباري خريد لوازم خانگي 
اقدامي انجام شده اس��ت؟ نيز عنوان كرد: بحث 

جديدي در اين مورد مطرح نشده است.

قيمت خودرو تا پايان سال 
كاهش مي يابد

وزير صمت از كاهشي شدن روند قيمت خودرو در بازار 
آزاد تا پايان سال خبر داد. سيد رضا فاطمي امين پس 
از بازدي��د از خط توليد خودروي تارا اتوماتيك اظهار 
كرد: تا پايان س��ال بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو 
بيش از برنامه پيش بيني شده توليد خواهد شد ضمن 
اينكه سال آينده توليد خودرو توسط خودروسازان به 
بيش از يك ميليون و شش��صد هزار دستگاه خواهد 
رسيد كه در آن مقطع ديگر قرعه كشي براي خودرو 
نخواهيم داش��ت و قيمت ها نيز كاهش مي يابد. وي 
اف��زود: در قالب يك برنامه ويژه، ۹ طرح براي صنعت 
خودرو طراحي شده است كه بخش��ي از اجراي اين 
برنامه به عهده ما و بخشي ديگر به عهده خودروسازان 
اس��ت. فاطمي امين، صنعت خودرو را با اجراي اين 
برنامه ها، صنعت��ي رو به جلو توصي��ف كرد و گفت: 
روزهاي خوبي را براي اين صنعت پيش رو داريم. وزير 
صمت افزود: خودرو به نوعي مظهر صنعت ايران است 
و خودروس��ازان برنامه منظم خود را در همه حوزه ها 
اعم از توليد مونتاژ و قدرت س��ازي صورت هفتگي به 
ما ارايه مي دهن��د و مورد رصد ق��رار مي گيرند.  وي 
اضافه كرد: از مديران خودروسازي خواسته ايم كه در 
كوتاه ترين زمان، كيفيت خودروهاي توليدي خود را 
افزايش دهند تا رضايت مش��تريان را به دست آورند. 
وزير صمت گفت: از زمان به عهده گرفتن مسووليت در 
وزارت صمت، ۱۰ برنامه راهبردي را در دستور كار قرار 
داديم كه يكي از آنها صنعت خودرو بوده است، موانع، 
ظرفيت ها و چالش هاي اين حوزه شناس��ايي ش��ده 
است. فاطمي امين افزود: خودرو ظرفيت صادرات نيز 
دارد كه سازمان توسعه تجارت با شناسايي ظرفيت ها، 
صادرات در اين حوزه را از سال آينده با قدرت و جديت 
بيشتري در دستور كار قرار مي دهد. وي در خصوص 
صادرات خودرو اضافه كرد: صادرات خودرو به س��ه 
ش��كل صادرات خودروي كامل، صادرات قطعات و 

راه اندازي خط توليد در كشور هدف صادراتي است.

واردكنندگان نهاده 
در انتظار تخصيص ارز

اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دامي در نامه اي به 
معاون اول رييس جمهوري خواستار رسيدگي به 
تامين ارز نهاده هاي دامي شدند. در متن نامه دبير 
اين اتحاديه به محمد مخبر آمده است: همانطور كه 
انتظار مي رفت و در صحبت هاي اخير رياست محترم 
جمهور با م��ردم بر آن تاكيد گردي��د، بناي دولت 
س��يزدهم اعمال تغييرات سياست هاي اقتصادي 
با پيش آگاهي و بر مبناي مطالعات كارشناس��ي 

مي باشد كه موجب تقدير و تشكر است.

فرونشست زمين 
در شهر تاريخي نائين

فرونشس��ت زمين موج��ب وارد آمدن خس��ارت به 
تاسيس��ات آب و فاضالب و يك دس��تگاه خودروي 
عبوري در شهر تاريخي نايين شد. ساعت ۲ بامداد روز 
جمعه ۳۰ مهرماه سال جاري، ناگهان زمين دهان باز 
كرد و يك دستگاه خودروي سواري پژو را كه در حال 
عبور از كوچه مسجد صاحب الزمان خيابان وليعصر 
ش��هر نايين بود به داخل خود بلعي��د. بخت با راننده 
خودرو يار بود كه توانست از درب سمت شاگرد خارج 
ش��ده و خود را به سطح خيابان برس��اند.  اين حادثه 
س��اعت ۲: ۲۰ به امور آب و فاضالب نايين اعالم شد و 
دقايقي بعد گروه هاي رسيدگي به حوادث و بهره برداري 
از شبكه آب براي بررس��ي ابعاد حادثه و خارج كردن 
خودروي سواري در محل حاضر بودند. به ناگاه زمين 
دوباره نشست كرد و اين بار چرخ جرثقيل در گودال 
ديگري فرو رفت اما قبل از اينكه ابعاد حادثه گسترش 
يابد ابتدا جرثقيل و سپس خودروي سواري از داخل 
گودال خارج و كار بررسي چگونگي وقوع حادثه آغاز 
شد. به گفته مدير آبفاي نايين در محل حادثه يك قنات 
قديمي وجود دارد كه به علت خشكسالي شديد چند 
سالي اس��ت از مدار بهره برداري خارج شده و در حال 
تخريب است. محمدرضا خامسي ناييني گفت: همين 
موضوع باعث ش��ده تا هر از چندي شاهد فرونشست 
زمين هاي اطراف اين قنات باشيم و در شب حادثه نيز 
زمين بين دو دهانه ميله چاه اين قنات فرو نشست و 
خودروي سواري را بلعيد. وي افزود: بررسي هاي بيشتر 
نشان داد به علت فرونشست زمين، انشعاب آب يكي 
از منازل مسكوني اين خيابان با قطر يك اينچ در عمق 
۱/۵ متري زمين دچار شكستگي شده بود. مدير آبفاي 
نايين گفت: جريان آب باعث شسته شدن خاك هاي 
اطراف خ��ط لوله و ايجاد حفره بزرگي زير آس��فالت 
خيابان به طول ۱۵ و عمق ۴ مترشده بود. وي افزود: 
ريزش زمين، موجب بروز خسارت و تغيير شكل لوله 
جمع آوري و انتقال فاضالب از جنس پلي اتيلن و قطر 
۲۵۰ ميليمتر در عمق چهار متري زمين نيز شده بود. 
وي با بيان اينكه فرونشست زمين و سقوط خودروي 
سواري به داخل حفره، خسارتي به مبلغ يك ميليارد 
و ۲۰۰ ميليون ريال به ش��بكه انتقال آب و ش��بكه 
جمع آوري فاضالب كوچه مس��جد صاحب الزمان 
نايين وارد كرده است، گفت: خوشبختانه اين حادثه 
خسارت جاني در بر نداشت و خودروي آسيب ديده 
توسط كالنتري منطقه به پاركينگ منتقل و مالك آن 
جهت انجام امور حقوقي راهنمايي شد. خامسي افزود: 
خشكسالي شديد و كاهش سطح آب هاي زيرزميني 
موجب خشك ش��دن تعدادي از چاه ها و قنات هاي 
تاريخي شهر نايين ش��ده و هر ازچندي شاهد بروز 
چنين حوادثي هستيم كه تخريب شبكه هاي آب و 
فاضالب شهر را نيز در پي دارد. اضافه مي شود سال 
۱۳۸۸ نيز حادثه مشابهي در فاصله ۶۰ متري همين 

مكان و در مسير قنات قديمي روي داده بود.

گمرك خواستار تعيين تكليف ۲۲۴۹خودروي دپويي وارداتي شد

مركز آمار اعالم كرد

رييس كل گمرك خبر داد 

هشدار به موج جديد رسوب كاالها

افزايش قيمت كاال ها در مهرماه 

توافق با ارمنستان براي جايگزيني مسيرهاي جديد ترانزيتي

بررس��ي جزييات ت��ورم دربين اق��الم خوراكي و 
خدمات نشان مي دهد كه كاال هاي خوراكي نسبت 
به پارس��ال به طور متوس��ط ۶۱.۳ درصد افزايش 
هزينه داشته است كه در بين آنها گروه سبزيجات 
با ۹۰.۷ درص��د باالترين ميزان افزايش قيمت را به 

خود اختصاص داده است.
گرچه روند افزايشي تورم در ماه هاي قبل، متوقف 
شده است، اما همچنان بخش زيادي از كاال ها بالغ 
بر ۵۰ درصد و بيشتر نس��بت به سال قبل افزايش 
قيمت داش��ته اند كه در برخي اقالم به بيش از ۹۰ 

درصد هم دربرخي از اقالم مي رسد.
 آنچه اخيرا مركز آمار ايران از وضعيت شاخص تورم 

در مهر ماه اعالم كرد نشان داد كه بر خالف چند ماه 
اخير، تورم افزايشي نبوده و در هر سه شاخه با اندكي 
كاهش مواجه شده است؛ به طوري كه تورم ساالنه 
ب��ه ۴۵.۴، نقطه به نقطه ۳۹.۲ و تورم ماهانه به ۳.۷ 
درصد كاهش يافته است. اما بررسي جزييات تورم 
دربين اقالم خوراكي و خدمات نش��ان مي دهد كه 
كاال هاي خوراكي نسبت به پارسال به طور متوسط 
۶۱.۳ درصد افزايش هزينه داشته است كه در بين 
آنها گروه سبزيجات با ۹۰.۷ درصد باالترين ميزان 

افزايش قيمت را به خود اختصاص داده است.
در س��اير اقالم نيز مي توان به كاال و خدماتي اشاره 
كرد كه بين ۱.۱ درصد كه كمترين ميزان افزايش 

قيمت بوده و به گ��روه ارتباط��ات اختصاص دارد 
تا اقالمي ك��ه تعداد زيادي از آنها ت��ورم باالي ۵۰ 

درصد دارند.
گ��روه گوش��ت قرم��ز و س��فيد ۵۲.۱، ماهي ها و 
صدف داران ۶۹.۶، ش��ير و پنير و تخم مرغ ۷۱.۹، 
روغن و چربي ها ۷۲.۶، ميوه و خشكبار ۷۰.۱، شكر 
و مربا و عس��ل و شكالت وش��يريني ۶۲.۵، چاي و 
قهوه و نوشابه ۵۸.۱ درصد افزايش قيمت دارد. اما 
در بين اقالم غي��ر خوراكي باالترين افزايش هزينه 
نسبت به پارس��ال مربوط به هتل و رستوران ۶۷.۳ 
درصد، تفريح و فرهنگ ۳۶.۱، بهداش��ت و درمان 
۳۷.۵، مبلمان ولوازم خانگي با ۴۴ درصد بوده است.

گروه حمل و نقل نيز كه خودرو در آن نقش موثري 
دارد با ۱۹.۵ درصد افزايش هزينه نس��بت به سال 
گذشته ثبت شده و تورم ساالنه آن به۵۰.۱ درصد 
مي رس��د. اما در تورم س��االنه كه در مهر ماه روند 
افزايشي آن متوقف شد باالترين حد به گروه روغن 
وچربي ها با ۹۴.۹ درصد اختصاص دارد و در س��اير 
اقالم مي توان ب��ه تورم ۶۵.۵ درص��دي ماهي ها و 
صدف داران، ۷۰.۹ درصد ش��ير و پنير و تخم مرغ 
اشاره كرد.در تورم ماهانه نيز تمامي گروه ها افزايش 
دارن��د و پايين ترين مي��زان به ارتباط��ات با ۱.۱ و 
باالترين حد به گروه ش��ير، پنير و تخم مرغ با ۷.۳ 

و آموزش با ۱۳.۵ درصد اختصاص داشته است.

صدا و سيما |
رييس كل گمرك در سفر به مسكو با مديران گمرك 
كش��ورهاي اوراس��يا ديدار و بر ضرورت جايگزيني 
مس��يرهاي جديد حمل و نق��ل كاال تأكيد كرد. در 
س��فر رييس كل گمرك ايران به روسيه بر ضرورت 
توس��عه زيرس��اخت هاي بندري و گمركي تاكيد و 
گشايش هاي جديدي در مسير مبادالت اقتصادي 
و گمركي بين دو كش��ور ايجاد ش��د. س��يد مهدي 
ميراشرفي رييس كل گمرك ايران كه براي شركت 
در همايش بين المللي گمرك به روس��يه سفر كرده 
بود، گفت: در گفت وگوهاي مفصل با مقامات روسيه 
و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، به ويژه 
روسيه و ارمنستان، توافقات خوبي در زمينه توسعه 
همكاري هاي گمركي و نيز اس��تفاده از مسيرهاي 

جايگزين حمل و نقل كاال به دست آمد. 
ميراشرفي با اش��اره به اينكه حجم مبادالت كاال بين 
ايران با اتحاديه اقتصادي اوراس��يا مسيري صعودي 
در پيش گرفته است افزود: با توافقات حاصل شده به 

زودي شاهد جهش در مناسبات تجارت و بازرگاني با 
كشورهاي عضو اين اتحاديه خواهيم بود. وي در جمع 
تجار و فعاالن اقتصادي ايران در روسيه گفت: ۸۷ هزار 
ميليارد دالر حجم كل جي دي پي دنياست كه بيش 
از ۵۰ درصد آن، كه بيش��ترين درآمد و اشتغال را در 
كشورها ايجاد مي كند، سهم صادرات و واردات است. 
در حال حاضر ۱۰ گمرك و بندر بزرگ دنيا در آس��يا 
ق��رار دارد و چنانچه ظرفيت بندري و گمركي خود را 
افزايش دهيم، از سهم ترانزيت، واردات و صادرات كاال، 
ميلياردها دالر درآمد براي كشورمان بدنبال خواهد 
شد. كريدورهاي شرق به غرب و شمال به جنوب، دو 
راهگذر مهم بين المللي است كه ايران در مسير هر دو 

گذرگاه بين قاره اي قرار دارد. 
م��ا هيچ راهي جز كمك به تج��ار و بازرگانان نداريم، 
چراكه موفقيت در تجارت بر اس��اس شانس نيست، 
بلكه موفقيت ناش��ي از برنامه ري��زي دقيق و حاصل 
برنام��ه مدوني اس��ت كه باي��د تدوين و اجرا ش��ود. 
ميراش��رفي با بيان اينكه ايران كش��وري نيست كه 

بخواهند به طور كامل تحريم كنند، تصريح كرد: شايد 
بتوانند مس��يرهاي هوايي را با تحريم محدود كنند، 
اما مس��يرهاي زميني و دريايي ايران كه با ۱۵ كشور 

از زمين و دريا همسايگي دارد، قابل تحريم نيست.
 وي با اشاره به اهميت گذرگاه هاي زميني براي صادرات 
و واردات كاال بين ايران و روسيه گفت: تكميل هرچه 
سريع تر زيرساخت هاي دريايي و جاده اي، به ويژه در 
زمينه افزايش ناوگان كشتي هاي رو-رو در درياي خزر 
و تسهيالت بيشتر گمركي، مي تواند حجم مبادالت 
را افزايش دهد. رييس كل گم��رك ايران به اقدامات 
گمرك ايران براي تسهيل مراودات تجاري بين ايران 
و روسيه در سه سال اخير اشاره و تاكيد كرد: گمرك 
ايران همچنان با جديت پيگير حل مشكالت گمركي 
است. وي استفاده از گمرك سبز را يكي از مهم ترين 
راه هاي تسهيل شرايط صادرات كاال به روسيه عنوان 
كرد و گفت: براي اس��تفاده از كريدور س��بز گمركي 
به حضور ش��ركت هاي بسيار بزرگ يا هلدينگ هاي 
تج��اري نياز اس��ت، اما متأس��فانه در ح��ال حاضر 

شركت هاي مديريت صادرات، هلدينگ هاي تجاري يا 
شركت هاي بزرگ فعال نيست و تنها بخش خصوصي 
يا شركت هاي تجاري به صورت جزيره اي و كوچك 
وارد تجارت مي شوند. ميراشرفي به ضرورت تشكيل 
شركت هاي بزرگ مديريت صادرات، هلدينگ هاي 
تجاري و ورود ش��ركت هاي مادر تخصص��ي به بازار 
روسيه اش��اره كرد و گفت: در اين صورت مي توان از 

مزاياي كريدور سبز گمركي بهره برد.
در اين نشست كاظم جاللي سفير جمهوري اسالمي 
ايران در روسيه با تش��ريح وضعيت كنوني تجارت و 
بازرگاني بين ايران و روسيه، موانع و مشكالت گمركي 
در مسير مبادالت بازرگاني بين دو كشور را تشريح كرد. 
زارعي رايزن بازرگاني و حيدري رايزن اقتصادي سفارت 
جمهوري اسالمي ايران، جاللي فر عضو اتاق مشترك 
بازرگاني و صنايع ايران و روسيه و نيز جمعي از تجار و 
فعاالن اقتصادي ايراني در روسيه در اين نشست با بيان 
مشكالت ترانزيتي و گمركي، پيشنهادات و راهكارهاي 

خود در زمينه رفع مشكالت موجود را ارايه كردند.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Mon. Oct 25. 2021  2062   دوشنبه 3 آبان 1400    18 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:48اذانمغرب:17:35اذانصبحفردا:4:56

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

شناسايي۹۱۷۴ بيمار مبتال به كرونا 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۷۱ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند 
و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۹ هزار و ۱۷۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۱23۷ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۴۴ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۱2۵ هزار و 223 نفر رسيد. خوشبختانه تا كنون ۵ ميليون و ۴۱۶ هزار و ۶۹۱ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. ۴ هزار و 2۹۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 

قرار دارند. تا كنون 3۴ ميليون و ۷۶۵ هزار و ۱۶3 آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

استرس شغلي مخرب است
در ش��رايط كنوني كه وضعيت اقتصادي بسيار 
نامتعادل است، بسياري از كارگران از ترس بيكار 
ش��دن و يا حتي دريافت نكردن حقوق ممكن 
است بس��ياري از رفتارهاي نامناسب كارفرما را 
تحمل كنند، اما اين تحم��ل دليل بر انجام كار 
به طور كامل و با دقت نيست. متاسفانه در بسياري 
از موارد رفتارهاي نابه جاي كارفرما باعث شده تا 
حتي افرادي كه راندمان كاري بااليي داشتند، 
انگيزه خود را از دس��ت بدهند. در حالي كه يك 
مدير و كارفرماي موفق فردي است كه با گوشزد 
كردن توانايي هاي افرادي كه براي او كار مي كنند، 
با قدرداني به موقع از زحماتي كه آنها مي كشند، 
هم انگيزه افراد را باال مي برد و هم باعث مي شود تا 
اين افراد بيش از پيش براي بازدهي باالي كاري 
خود تالش كنند. گاهي وقت ها تنها يك جمله 
س��رزنش بار مي تواند يك كارگ��ر را از موقعيت 
ش��غلي خود دل آزرده و ناامي��د كند و تنها يك 
جمله محبت آميز مي توان��د راندمان كاري او را 
تا چند برابر افزايش دهد. فراموش نكنيم انتقاد 
بايد منصفانه باش��د؛ اگر اشتباهي از سوي يك 
كارگر سرزده، مي توان همزمان ضمن انتقاد از 
رفتار او، خوبي هايش را نيز گوشزد كرد اما به اين 
روش در محيط كار توجه نمي شود. از سوي ديگر 
اگر بخواهيم به نحوه استخدام در كارگاه ها نگاه 
كنيم نحوه استخدام نيروي انساني در بسياري از 
كارگاه ها استاندارد نيست. طب كار و شايستگي 
مهارتي نيروي انس��اني در مصاحب��ه كار مورد 
ارزيابي قرار مي گيرد اما تست هاي شخصيتي و 
روحي به دست فراموش سپرده شده است. اين 
تست ها مي توانند ويژگي هاي رواني، شخصيتي 
متقاضي كار را مشخص كنند. آشنايي كامل با 
ويژگي هاي خلقي و شخصيتي نيروي كار سبب 
مي ش��ود تا كارفرمايان بتوانن��د در محيط كار 
خود بهره وري بيشتري داشته باشند. متاسفانه 
آسيب هاي روحي و استرس ناشي از كار تنها به 
كارگاه ها محدود نمي شود و به خانه ها كشيده 
ش��ده و محيط خان��واده كارگ��ران را با چالش 
همراه مي كند. اس��ترس ناش��ي از محيط هاي 
كار مثل بهمن اس��ت، ابتدا تاثير چنداني ندارد 
اما با ناديده گرفته ش��دن، آثار مخربي بر جاي 
مي گذارد. اين مولفه ها بايد از س��وي مديران 
هنگام استخدام افراد مورد توجه قرار گيرد و 
در كن��ار آن رفتارهايي كه در طول كار با افراد 
از س��وي كارفرما و مديران انجام مي شود هم 
بسيار تاثيرگذار خواهد بود. در واقع هر دو اين 
موارد در نظر گرفتن خصوصيت هاي خلقي و 
شخصيتي هنگام استخدام و توجه به خواسته و 
نياز كارگر در درازاي همكاري مولفه هايي است 
كه مي تواند هم به ارتقا كارگاه كمك كند و هم 

به سالمت شخصيت كارفرما و كارگر.

گليماندگار|
 اين روزها مشكالت اقتصادي و افزايش 
تورم و پايين آم��دن قدرت خريد مردم 
همه و همه دس��ت به دس��ت هم داده ان��د تا تامين 
هزينه هاي معيشت به يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي 
جامعه تبديل شود. رشد قيمت ها روزانه شده و حاال 
ديگر كمتر كس��ي را پيدا مي كنيد كه به واسطه اين 
گراني ها س��بد خريدهايش هر روز كوچك تر از قبل 
نش��ده باش��د. در هيچ دوراني كش��ور چنين تورم و 
آشفتگي اقتصادي را تجربه نكرده بود و مردم با چنين 
مشكالت معيش��تي مواجه نبوده اند. حتي در زمان 
جنگ هم تا اين حد محروميت وجود نداشت و بيشتر 
افراد جامعه توان تامي��ن حداقل هاي زندگي خود را 
داشتند. اما حاال هيچ چيز چاره كار نيست، نه يارانه ها 
مي تواند دردي از مردم دوا كند و نه وعده هاي رنگارنگ 
مسووالن كه از حد حرف و شعار فراتر نمي رود و هيچ 
كس انگار مرد ميدان عمل نيست. به گفته مسووالن 
در مدت زمان كوتاهي فقر و نداري بيش از ۴۰ ميليون 
ايراني را درگي��ر خود مي كند و همچنان در بر همان 
پاشنه اما و اگرهاي سياس��ي و اقتصادي مي چرخد. 
حاال ديگر جيب دولت هم تفاوت چنداني با جيب مردم 
ندارد، خالي و است نمي تواند با بودجه اي كه ندارد و 
پولي كه نيست، كاري انجام دهد. كار به جايي رسيده 
كه حتي پرداخت يارانه ها هم براي دولت سخت شده 
است. يارانه ۴۵ هزار توماني در زمانه خودش در ميانه 
دهه ۸۰ شمسي، به شدت اعتبار و ارزش داشت؛ حتي 
بسياري از خانوارهاي پرجمعيت و بعضاً روستايي، اين 
يارانه را منبع درآمد براي گذران زندگي مي دانستند؛ 
اما همين يارانه به مرور زمان به ش��دت بي ارزش شد 
چراكه هيچ نظارتي بر كنترل قيمت ها نبود و پول ملي 
با سرعت نور مس��ير تنزل پيمود. اين در حالي است 
كه تصميم هاي اشتباده از سوي نمايندگان مجلس 
و دولتمردان هم به اي��ن وضعيت دامن مي زند. حاال 
صحبت از حذف ارز دولتي اس��ت كه يعني موج تازه 
تورم. حتي ش��ايعه ها از افزايش قيمت بنزين هم به 
گوش مي رسد و همه چيز دس��ت به دست هم داده 

اوضاع اقتصادي مردم از اينكه هست خراب تر شود

     موج جديد تورمي در كشور
بنابراين هرن��وع يارانه پردازي ديگ��ر آن هم در اين 
شرايط تحريمي كه توان و استطاعت بالقوه دولت براي 
پرداخت به اندازه نصف دهه هشتاد شمسي نيست، 
مي تواند به همين زودي ارزش و اعتبار خود را از دست 
بدهد آن هم در شرايطي كه تصميم گيري ها به ايجاد 
يك موج جديدي تورمي در كشور دامن خواهد زد؛ 
تصميم گيري هاي متحدانه دولت و مجلس كه متفقًا 
بر آن شده اند ارز ترجيحي ۴2۰۰ توماني را كامل از 
ميان بردارند. جدا از مخالفت يارانه بگيري با ارزش هاي 
يك زندگي شايسته به خصوص براي آنهايي كه كار 
مي كنند و بايد قاعدتًا بتوانند با دس��تمزد خود يك 
زندگي شايس��ته را تامين كنند، وع��ده دادن كارت 
اعتباري كه رييس كميس��يون اقتصادي مجلس به 
عنوان جايگزين��ي ب��راي ارز ۴2۰۰ توماني مطرح 

مي كند، ضعف ها و كاستي هاي بسيار دارد.

     موافقان حذف ارز دولتي
ب��ا اين وجود، عليرغ��م اينكه تا امروز ثابت ش��ده كه 
سياس��ت هاي يارانه اي دولت ها هرگ��ز موفق نبوده، 
بازهم مي خواهند با همين سياست؛ ارز ۴2۰۰ توماني 
را حذف كنند و يك شوك تورمي جديد به بازار تحميل 
نمايند. حذف ارز ۴2۰۰ توماني در ميان دولت و مجلس 
موافقان بااليي دارد؛ وزير اقتصاد دولت سيزدهم موافق 
اين طرح است و رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز 

در زمره موافقان همين طرح تورمي است: 
احس��ان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي با اش��اره به 
هزينه هايي كه ارز ۴2۰۰ توماني بر فعاالن اقتصادي 
تحميل مي كند، گفته بود: مدت هاست موضوع حذف 
ارز ۴2۰۰ توماني مطرح است اما اجرايي نمي شود و 
اين روند بايد تغيير كند. نبايد مانع فعاليت موّلد بود 
بلكه بايد هدايت گر مسير توسعه باشيم. تصميم گيري 
در برخ��ي نهادها به جيب فع��االن اقتصادي هزينه 
بسياري را تحميل مي كند و قدرت رقابت را كاهش 
مي دهد. محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي هم در خصوص 
رويكرد مجلس در مقاب��ل ارز ۴2۰۰ گفت: ترجيح 

مجلس بر تخصيص مابه التفاوت ارز ۴2۰۰ توماني و 
آزاد به صورت كارت اعتباري به مصرف كننده است. 
در اي��ن روش، راه قاچاق معكوس اقالمي كه قيمت 

پايين تري دارند، بسته مي شود.

     كارگران و فعاالن مخالفند
در مقابل، فعاالن كارگري و دغدغه منداِن معيشِت 
فرودستان به شدت با حذف ارز ۴2۰۰ توماني مخالفند 
و هشدار مي دهند در صورت اجرايي شدن كامل آن، 

دوباره يك موج تورمي سهمگين در راه خواهد بود.
حس��ين راغفر )اقتصاددان( در اين رابطه مي گويد: 
قطعا حذف ارز ۴2۰۰ توماني تورم زا است و مسووالني 
كه از حذف ارز ۴2۰۰ توماني حمايت مي كنند، اگر 
امروز مدعي هس��تند كه با حذف ارز ترجيحي تورم 

رشد نمي كند، بايد آن را تضمين كنند.
راغفر ادام��ه مي دهد: دولت هر چن��د وعده كاهش 
قيمت ه��ا را داده اما در عم��ل تصميماتي مي گيرد 
كه باعث رش��د تورم مي شود، در اين ميان عده اي به 
پيامدهاي اين موضوع واقف نيستند اما عده اي ديگر 
به طور تعمدي به دنبال افزايش قيمت ها هس��تند 
چراكه منافع آنها در افزايش قيمت هاست. تمام اين 
موضوعات نشان مي دهد كه دولت به تنهايي عامل 
افزايش قيمت هاي ارز نب��وده و اين برنامه ها فراتر از 

تصميمات دولتي است.
با اين همه مساله اصلي براي طبقه كارگر، يعني بيش 
از پنجاه درصد جمعيت كشور، اين است كه با حذف 
ارز دولت��ي هزينه هاي زندگي چقدر افزايش خواهد 
داشت؛ سبد معيشت خانوارهاي كارگري چقدر گران 
مي شود. براي يافتن پاسخ به اين سوال به سراغ فرامرز 
توفيقي )رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي 
اسالمي كار كشور( رفتيم كه هر ماه محاسبات سبد 

معيشت را براساس داده هاي رسمي انجام مي دهد.

     تاثير حذف ارز دولتي  بر سبد معيشت 
كارگران

توفيقي در پاس��خ به اين سوال مي گويد: مولفه هاي 
تاثيرگذار بر س��بد معيش��ت به ترتيب، خوراكي ها، 

مسكن، حمل و نقل، آموزش و درمان است. در بخش 
خوراكي ها، حذف ارز دولتي، تكانه هاي شديدي بر 
نهاده هاي دامي وارد مي كند )نهاده هاي دامي هنوز 
ارز دولتي مي گيرند( و بنابراين مواد پروتئيني سفره ها 
به شدت گران خواهد شد. همين االن عدم مديريت ارز 
دولتي در واردات برنج و گندم تاثير داشته؛ تا امروز برنج 
به شدت گران شده و قطعًا با اين سياست ها، نان هم 
در آينده اي نزديك گران خواهد شد. قند و شكر گران 
خواهد شد؛ روغن و كره گران خواهد شد؛ در كنار اينها، 
با گراني كود شيميايي و هزينه هاي انرژي، سبزيجات 
هم گران خواهد شد. اين عوامل سبد خانواده كارگري 
را از درشت-مغذي ها و ريزمغذي ها، تهي خواهد كرد. 
به گفته او، در بخش حمل و نقل هم با حذف ارز ۴2۰۰ 
توماني تورم خواهيم داشت چراكه همين االن قبل از 
حذف ارز، مصوبه افزايش 3۰ تا ۴۰ درصدي الستيك 
اتومبيل ها صادر شده است و يقينًا حذف ارز دولتي، 
اين گراني را تشديد خواهد كرد و حتمًا افزايش نرخ 
حامل هاي انرژي هم اتف��اق خواهد افتاد. در بخش 
مس��كن نيز به دليل گران شدن مواد اوليه ساخت از 
جمله سيمان و آهن و…، هزينه ها به شدت افزايش 
خواهد يافت و در پي آن، گراني قيمت مسكن و اجاره 

خانه خواهد آمد؛ عالوه بر اين، حذف ارز ۴2۰۰ توماني 
ب��راي دارو، موجب گراني بيش از ح��د دارو و درمان 
كارگران مي ش��ود؛ يادمان باشد داروهاي خارجي و 
باكيفيت شيمي درماني و بيماران خاص مدت هاست 
از شمول بيمه خارج شده اند و با حذف ارز دولتي، اين 

داروها گران تر خواهند شد.
توفيقي تاكيد مي كند: وعده يارانه نمي تواند جبران 
كننده اين همه گراني باش��د؛ چراكه به دليل كمبود 
بودجه دولت، م��دام گروه هاي بيش��تري را از يارانه 
بگيري كنار مي گذارند؛ به اين كس��ري بودجه بايد 
بودجه هاي كالني را كه اشتباه خرج شده و توان مالي 
دولت را كاهش داده، اضافه كنيم؛ بودجه كالني صرف 
ساختن چند نوع واكسن داخلي شده، واكسن هايي 
كه هيچ كدام به بازار نيامدند؛ كجاي دنيا، چند نهاد 
همزمان اقدام به س��اخت واكسن مي كنند و بعد هم 
اين واكس��ن ها به بازار نمي آيند؟! او نتيجه مي گيرد: 
سبد معيشت به شدت گران خواهد شد و در كنار آن، 
گروه هاي بيشتري به زير خط فقر سقوط خواهند كرد؛ 
نتيجه حذف ارز ۴2۰۰ توماني چيزي جز اين نخواهد 
بود. وعده كارت اعتباري مي دهند اما مطمئن باشيد 
اين كارت اعتباري را فقط به بخش كوچكي از جامعه 

هدف خواهند داد و از طرفي همان كارت اعتباري كه 
به نوعي تزريق و توزيع پول به جامعه است، به شدت 
تورم زا خواهد بود، بس��يار مفس��ده زاتر از ارز دولتي 
است؛ به جاي اينكه از كشورهايي مثل آلمان يا همين 
اندونزي ياد بگيرند كه چطور بايد ارز دولتي و يارانه اي 
را مديريت كرد، مي خواهند ارز دولتي را كامل حذف 

كنند و به جايش كارت اعتباري و كوپن توزيع كنند!

     حرف آخر
با اين حساب، به نظر مي رس��د با حذف ارز دولتي و 
تكانه هاي آن، سبد معيش��ت خانوارهاي كارگري، 
حداقل 3۰ تا ۴۰ درصد افزايش نرخ پيدا كند؛ تورم 3۰ 
تا ۴۰ درصدي سبد معيشت خانوار )البته در بهترين 
حالت(، در شرايطي كه كارگران انتظار دارند فاصله 
دس��تمزد و هزينه هاي زندگي با ترميم مزد جبران 
شود، ضربه اي ناگهاني و جبران ناپذير به معيشت طبقه 
كارگر وارد خواهد كرد؛ باالتر رفتن قيمت ارز و برداشت 
ماليات تورمي بيش��تر از جيب مردم، نادرست ترين 
روش براي گرداندن اقتصادي است كه به شدت دچار 
كسري بودجه است؛ اگر دالر گران تر از اين شود، نان 

خالي هم در سفره هاي كارگران يافت نخواهد شد. 

گزارش

اخبار حذف ارز دولتي و يارانه نگراني مردم را افزايش داده است

گام ديگر در جهت باال رفتن تورم

رويخطخبر

كاهش ۴ تا ۷ درجه اي دماي تهران
بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناسي 
استان تهران، آسمان استان طي  پنج 
روز آين��ده صاف تا نيمه ابري اس��ت و 
از سه ش��نبه )۴ آبان( كاه��ش ۴ تا ۷ 
درجه اي دما در اس��تان تهران و بارش 
برف و ب��اران در ارتفاعات پيش بيني 
مي ش��ود. براساس بررس��ي داده ها و 
نقش��ه هاي  پيش يابي هواشناس��ي، 

وضعيت جوي اس��تان تهران طي پنج روز آينده 
آسماني صاف تا نيمه ابري و گاهي همراه با وزش باد 

پيش بيني مي شود. اين شرايط جوي از 
بعدازظهر سه شنبه تا چهارشنبه )۴ تا ۵ 
آبان( در  برخي نقاط به ويژه بخش هاي 
جنوبي و غربي استان با وزش باد شديد 
و احتمال خي��زش موقت گردوخاك 
و در ارتفاع��ات گاهي با ب��ارش باران و 
برف همراه است. افزايش نسبي دما در 
استان تهران طي دوشنبه )3 آبان( و در 
روزهاي سه شنبه و چهارشنبه )۴ و ۵ آبان( كاهش 

۴ تا ۷ درجه اي دما  پيش بيني مي شود.

آرامبخش ها عامل مسموميت دارويي اند
بر اساس اعالم استاد گروه سم شناسي 
باليني و مسموميت ها در بيمارستان 
لقمان و دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهش��تي ب��ا بي��ان اينكه بيش��ترين 
داروهاي��ي كه منجر به مس��موميت 
مي ش��وند، ش��امل آرامبخش ه��ا، 
مسكن ها، داروهاي روان درماني و ... 
است. دكتر عبدالكريم پژومند گفت: 

ساالنه در بيمارس��تان لقمان بين 2۰ تا 3۰ هزار 
مراجعه ناشي از مسموميت دارويي داريم. او افزود: 
مساله مسموميت ها فقط به دارو ختم نمي شود، 
بلكه دارو يكي از رايج ترين نوع مسموميت ها است. 
كش��ور ما يكي از مصرف كنندگان دارو به ميزان 
زياد در مقايس��ه با ساير كشورهاي دنيا است و از 
طرفي مصرف خودسرانه دارو در كشور زياد است. 
به خصوص در زمينه داروهايي مانند آرامبخش، 

اعصاب، داروهاي مسكن و ...

اس��تاد گروه س��م شناس��ي باليني و 
مس��موميت ها در بيمارستان لقمان 
اظهار ك��رد: از نظر مي��زان مراجعه، 
در بيمارس��تان لقمان مي توان گفت 
كه س��االنه بين 2۰ تا 3۰ هزار مراجع 
ناش��ي از مس��موميت دارويي داريم 
كه بيش��ترين عامل مس��موميت هم 
مصرف داروهاي آرامبخش هس��تند. 
البته اين داروهاي آرامبخش نسبت به داروهايي 
مانن��د روان درماني كمتر خطرناكن��د. داروهاي 
روان درمان��ي به ويژه براي افرادي كه مش��كالت 
روانپزش��كي دارند، خطرناكند. در كشور ما بين 
2۰ تا 2۵ درصد از افراد دچار افس��ردگي هستند 
كه از طيف خفيف تا شديد را شامل مي شود. اين 
افسردگي ها مي تواند پايه گذار مصرف دارو بوده و 
ممكن است در مقطعي از زمان دچار اختالل ثبات 

رواني شده و دارو را به ميزان زياد مصرف كند.

افزايش شهرهاي قرمز و خيز ششم كرونا
آخرين رنگ بندي كرونايي كش��ور 
برخ��الف هفت��ه گذش��ته، نش��ان 
از افزاي��ش ش��هرهاي قرم��ز دارد و 
شهرهاي آبي رو به كاهش است، اين 
درحالي است كه مس��ووالن نسبت 
احتمال خيز شش��م كرونا از آبان ماه 
هش��دار داده اند. وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي روز شنبه از 

وضعيت ناپايدار و افزايش شهرهاي قرمز كرونايي 
خب��ر داد و تاكيد ك��رد: هرگون��ه عادي انگاري 
و كاه��ش مراقبت ه��اي بهداش��تي مي تواند به 
افزايش آمار مبتاليان و قرمزشدن مجدد شهرها 
بيانجامد. بر اساس اعالم وزارت بهداشت، اكنون 
شهرس��تان هاي جلفا، مرند در استان آذربايجان 
ش��رقي، اش��نويه، بوكان، پيرانش��هر در استان 
آذربايجان غربي، استهبان در امستان فارس، بانه، 
سقز در استان كردستان، پاوه، جوانرود، روانسر، 

س��رپل ذهاب در اس��تان كرمانشاه، 
چرام، كهگيلويه در استان كهگيلويه 
و بوير احمد، زرنديه در استان مركزي 
و مهريز در اس��تان ي��زد در وضعيت 
قرمز قرار گرفتند. بنا بر اين گزارش، 
طبق آخرين آمار رنگ بندي كشور، 
اكن��ون ۱۶ شهرس��تان قرمز، ۱۱۹ 
شهرستان نارنجي، 22۷ شهرستان 
زرد و ۸۶ شهرستان آبي است. افزايش شهرهاي 
قزمز در حالي است كه مسووالن وزارت بهداشت 
همواره نسبت به آغاز خبز ششم كرونا از آبان ماه 
هش��دار داده اند. بهرام عين اللهي وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي روز يكشنبه 2۵ مهر 
ماه گفت: هنوز بابت كرونا و پيك شش��م آسوده 
خاطر نيس��تيم و بايد درحالت آماده باش بمانيم 
و اميدوارم با انجام واكسيناس��يون سراسري در 

ماه هاي آينده، در وضعيت بهتري قرار بگيريم.

ادامهازصفحهاول

 اما نتيجه اين همه رشد تسهيالت بانك ها چيزي جز رشد 
محدود ۱ درصدي اقتصاد در يك دهه اخير نبوده است و 
به همين خاطر دهه ۱3۹۰ تا ۱۴۰۰ را دهه فرصت هاي 
از دس��ت رفته نام گذاش��ته اند كه توليد و صنعت رش��د 
مورد انتظار را نداش��ته اند. اما اگر بخش عم��ده اي از اين 
همه نقدينگي جذب توليد ميش��د و موجب رشد تقاضا 
براي محصوالت س��اخت داخل مي شد، در آن صورت نه 
تنها اش��تغال و درآمد افزايش مي يافت بلكه عامل رشد 
اقتصاد و سرمايه گذاري و همچنين كاهش تورم مي شد. 
زيرا بازخورد افزايش توليد و اش��تغال، عمال اثر نقدينگي 
و تورم را خنثي مي كند و همه كشورهاي صنعتي از اين 
طريق تورم را در سطح محدودي حفظ كرده اند و تنها به 
خاطر رشد توليد پول و اعتبارات مالي را به اقتصاد تزريق 
مي كنند.  نگاهي به شاخص هاي كالن اقتصاد شاهد اين 
مدعاست كه نقدينگي عمال رشد تقاضابراي توليد و ايجاد 
و توسعه واحدها را حمايت نكرده است و عمال عامل حفظ 
وضع موجود بوده و بخش عمده آن به سرمايه در گردش 
اختصاص يافته است و كمترين رقم آن براي رشد توليد و 
خريد كاالي شخصي و يا ايجاد و توسعه صرف شده است.  
در ۱۰ س��ال اخير در مجموع ۵ سال رشد منفي و ۵ سال 
رشد مثبت داشته ايم. سال هاي ۹۱ و ۹2 و ۹۴، ۹۷ و۹۸ با 
رشد منفي و سال هاي ۹۰، ۹3، ۹۵ و ۹۶، ۹۹ با رشد مثبت 
همراه شده اس��ت. افزايش روزانه ۴۷2۰ ميليارد تومان 
س��پرده، ۴۱۰۷ ميليارد تومان تسهيالت بانكي و 2۴۶2 
ميليارد تومان نقدينگي در س��ه ماه اول ۱۴۰۰ حكايت 
از رش��د اندك اقتصاد و عدم حمايت از توليد دارد.  ميزان 
س��پرده هاي ريالي و ارزي بانك هاي كشور از 3۸۶ همت 
در انتهاي س��ال ۱3۹۰ به ۴3۱۴ همت در خرداد ۱۴۰۰ 
رسيد و۱۱ برابر شده است يعني ۱۰۰۰ درصد رشد كرده 
است. ميزان تسهيالت ريالي و ارزي بانك هاي كشور نيز 
از 3۸۰ همت در س��ال ۱3۹۰ به 3۱۷۴ همت رسيده و ۸ 
برابر شده و بيش از ۷3۰ درصد رشد كرده است.  اين روند 
فزاينده رشد س پرده ها و تسهيالت كه حاصل از رشد باالي 
نقدينگي بوده است عمال اثري بر متغيرهاي اصلي يعني 
رشد اقتصاد، رشد صنعت، رشد سرمايه گذاري، رشد تقاضا، 
مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم نداشته است.   
در دهه ۱3۹۰ كه عمدتا با رشد اندك اقتصادي نزديك به 
صفر همراه بوده، ۵ سال رشد منفي سرمايه گذاري و ۶ سال 
رشد منفي مصرف بخش خصوصي داشته كه نشان دهنده 
كاهش ق��درت خريد مردم به عنوان عامل محرك تقاضا 
براي محصوالت توليد شده داخلي است و رشد صنعت و 
اقتصاد نيز محدود بوده است.  اكنون با مطرح شدن شعار 
و اهداف ارزش��مند جهش توليد و حمايت از توليد، الزم 
است كه موضوع رشد تسهيالت بانكي و نقدينگي كشور 
به سمت توليد هدايت شود. زيرا ادامه وضعيت فعلي تنها 
موجب تورم، گراني كاال، كاهش قدرت خريد مردم، كوچك 
شدن سفره هاي مردم، كاهش تقاضا براي توليد و تضعيف 
توليد خواهد ش��د. از سوي ديگر، هزينه هاي توليد در اثر 
تورم به شدت رشد خواهد كرد و صنعت و توليد را نيز دچار 
مشكل مي كند و نتيجه همان مي شود كه در ۱۰ سال اخير، 

حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهيالت بانكي را سرمايه در گردش 
تشكيل داده است. يعني واحدهاي اقتصادي وام گرفته اند 
كه حقوق و مواد اوليه و خرج و هزينه ها را بدهند و كمتر به 
دنبال انتقال دانش فني، سرمايه گذاري، رشد توليد، ايجاد 
واحدهاي جديد و توسعه فازها و... بوده اند. نگاهي به سهم 
بخش هاي اقتصادي از ميزان وام هاي بانكي، نشان مي دهد 
كه سهم بخش صنعت تنها 3۰ درصد تسهيالت بانكي بوده 
است. مسكن و ساختمان به عنوان بخش محرك اشتغال، 
كمترين س��هم را از وام هاي بانكي داشته و به خاطر ركود 
شديد مسكن تمايل كمتري به دريافت تسهيالت داشته 
است. اما بخش خدمات، بازرگاني سهم بااليي در دريافت 
تسهيالت داشته اند.  نكته مهم اين است كه بخش عمده 
تسهيالت دريافت شده بانك ها در بخش صنعت نيز سهم 
سرمايه در گردش و پرداخت هزينه هاي جاري، خريد مواد 
اوليه و... شده و در نتيجه بخش كوچكي از اين وام ها صرف 
خريد ماشين آالت و انتقال دانش فني، ايجاد واحدهاي 
جديد و توسعه فازها شده است.  رشد قابل توجه تسهيالت 
نيز در بس��ياري از واحدها عمال روي كاغذ رخ داده است 
يعني قراردادها هر سال تمديد شده و سود بانك به مبلغ 
بدهي قبلي اضافه شده و رقم مانده تسهيالت را درشت تر 
كرده است و عمال پول جديدي به اين واحدهاي بدهكار 
اضافه نشده است. س��االنه بين 2۰۰ تا بيش از 3۰۰ هزار 
ميليارد تومان سود بابت سپرده هاي بانكي پرداخت شده 
است و بين 3۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد تومان سود تسهيالت 
بانكي بوده است. اين ارقام نه از محل رشد اقتصاد و توليد و 
ارزش افزوده، بلكه از محل رشد بدهي شركت ها، بانك ها 
و بدهي دولت تامين شده و حجم معامالت بين بانكي را 
۷۰۰۰ هزار ميليارد تومان و ضريب فزاينده را از عدد زير 3 
در دولت خاتمي به نزديك ۸ در سال جاري افزايش داده 
اس��ت و عمال نظارت بانك مركزي بر بازار پول را كاهش 
داده و بانك هاي بزرگ و خصوصي را به ماشين خلق پول و 
نقدينگي تبديل كرده است.  در نتيجه بانك مركزي حتي با 
كنترل پايه پولي نيز قادر به مهار نقدينگي نيست زيرا خلق 
پول عمدتا در بازار بين بانكي رخ مي دهد و كسري بودجه 
چند صد هزار ميليارد توماني دولت و كاهش درآمدهاي 
نفتي و كمبود درآمد مالياتي و... نيز رشد نقدينگي و بدهي 
دولت و پايه پولي را تش��ديد كرده است. در بخش هدف 
از دريافت تسهيالت نيز سهم ايجاد ۱۱ درصد، توسعه ۷ 
درصد، خريد كاالي شخصي كه به تقاضاي توليد كمك 
مي كند، ۷ درصدبوده اس��ت.  هدف از دريافت تسهيالت 
توسط واحدهاي اقتصادي در شش ماهه اول ۱۴۰۰ نيز 
نشان مي دهد كه با وجود رش��د ۵۸ درصدي تسهيالت 
در يكسال اخير، عمال ۶۷ درصد تسهيالت بازهم جذب 
سرمايه در گردش ش��ده و گويا هر چه به رقم تسهيالت 
اضافه شود بازهم تشنگي بخش هاي اقتصاد به نقدينگي 
آن را ج��ذب خرج هاي روزانه و روزمرگي مي كند و كمتر 
پولي در اقتص��اد براي انتقال دانش فني، ماش��ين آالت، 
ايجاد واحدها و توسعه واحدها به كار مي رود.  سهم ايجاد و 
توسعه، تعميرات، خريد كاالي شخصي براي رشد تقاضا، 
محدود است و تنها 2 درصد تسهيالت براي تعميرات، ۱۱ 

درصد براي ايجاد واحدهاي جديد، ۸ درصد براي توسعه 
واحدها، ۶ درصد براي خريد كاالي شخصي و رشد تقاضا 
براي توليد و ۱ درصد براي خريد مسكن استفاده شده است. 
طبيعي است كه بخش عمده اي از اين ارقام نيز صرف هزينه 
جاري و حقوق و كارهاي روزمره مي شود و بخش اندكي از 
اين همه پول تزريق شده براي توليد و ايجاد و توسعه صرف 
مي شود.  براين اساس، در يك اقدام فوري براي حل اين همه 
معضل در بازار پول و ارز كشور، بايد توليد را محور قرار داد و 
جهش توليد و رشد تقاضا را هدف اصلي از پرداخت وام هاي 
بانكي معرفي نمود. در غير اين صورت، اقيانوس خلق پول 
و نقدينگي، هم��ه را غرق خواهد كرد و توليد به عنوان راه 
نجات اقتصاد كشور، نيز به سختي مي تواند ادامه حيات دهد.  
براين اساس، ضمن اينكه بايد از فرصت برنامه جهش توليد، 
افزايش ساخت داخل و حمايت همه جانبه از توليد و صنعت 
استفاده كرد بايد رويدادهايي مانند باز گشايي نمايشگاه ها 
در شرايط فعلي پس از وقفه دوساله تعطيلي كرونا را به فال 
نيك گرفت و از آن براي معرفي توانايي صنعت استفاده كرد. 
به خصوص در نمايشگاه صنعت برق، بايد دغدغه كمبود برق 
كشور و ظرفيت سازي هاي عظيم در اين صنعت را در دستور 
كار قرار داد و با اقداماتي مانند بهينه سازي مصرف انرژي 
و استفاده از سيستم هاي آنااليزر در به كار گيري تركيب 
مطلوب مواد اوليه و سوخت، نه تنها صنعت را حمايت كرد 
بلكه دغدغه هاي دولت و مردم را در رفع مش��كالت برق 
كشور برطرف نمود.  بانك مركزي رشد سرمايه گذاري را 
در بهار ۱۴۰۰ منفي اعالم كرده كه از۱۷.3 درصد در بهار ۹۹ 
به 3.۵- درصد در بهار ۱۴۰۰ رسيده است.رشد اقتصادي 
بدون نفت و با نفت نيز بين ۴.۶ تا ۶.2 درصد گزارش شده 
است. رشد سرمايه گذاري يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
از نظر مركز آمار ايران مثبت اعالم شده و از رشد منفي ۴.2 
درصد در بهار ۱3۹۹ به عدد مثبت ۸.۴ درصد بهار ۱۴۰۰ 
رسيده است. در حالي كه بانك مركزي رشد سرمايه گذاري 
را در بهار ۱۴۰۰ منفي اعالم كرده ك��ه از۱۷.3 درصد در 
بهار ۹۹ به 3.۵- درصد در بهار ۱۴۰۰ رسيده است.  طبق 
اعالم مركز آمار ايران در بهار امس��ال، در گروه كشاورزي 
رشد منفي ۴.۵ بوده و گروه صنايع و معادن ١٣.٨ و گروه 
خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد 
داشته اند رشد سرمايه گذاري در سال هاي۹۱ تا ۹۹ غير 
از س��ال هاي ۹3 و ۹۶ كه متاثر از تشكيل دولت روحاني و 
سياست انضباط مالي و امضاي برجام مثبت شده است، 
همواره منفي بوده و به ترتي��ب 23.۸-، ۷.۸-، ۷.۸، ۱2-، 
3.۷-، ۱.۴، ۱2.3-، ۵.۹- و ۵ درصد اعالم ش��ده اس��ت. 
يعني ۵ سال منفي و سه سال مثبت شده است.رشد مصرف 
بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم در سال هاي ۹۱ تا ۹۹ 
به ترتيب 2.2-، ۱.۹-، 2، 3.۵-، 3.۸ و 2.۵، 2.۶-، ۷.۷- و 
۰.۵- درصد بوده است. يعني شش سال منفي و سه سال 

مثبت بوده است
رش��د مصرف بخش خصوصي يا ق��درت خريد مردم در 
سال هاي ۹۱ تا ۹۹ به ترتيب 2.2-، ۱.۹-، 2، 3.۵-، 3.۸ و 
2.۵، 2.۶-، ۷.۷- و ۰.۵- درصد بوده است. يعني شش سال 

منفي و سه سال مثبت بوده است.

رشد تسهيالت بانكي براي حمايت از توليد نبوده است
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