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يادداشت- 1

مخالفان شفاف سازي ارزي
نخس��ت( بعد از مطرح شدن 
طرحي در مجلس كه بر مبناي 
آن قرار است از صادركنندگاني 
ك��ه ارز خ��ود را وارد كش��ور 
نكرده اند، جرم انگاري ش��ود، 
دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي 
مختلف درباره تبعات مرتبط با 
اين طرح ب��ه راه افتاد كه در هر 
كدام از آنها تالش شده، بخشي از ابعاد موضوع مورد بررسي 
قرار بگيرد. در وهله نخست بايد توجه داشت كه هنوز متن 
اصلي طرح مورد نظر، منتشر نشده تا مبتني بر اسناد دقيق 
بتوان اثرات يك چنين ايده اي را ارزيابي كرد، ضمن اينكه 
بسياري از نمايندگان كميسيون هاي تخصصي مجلس 
اعالم كرده اند كه اين طرح اقبالي در ميان نمايندگان ندارد 
و احتماال از دستور كار خارج خواهد شد. بنابراين بايد اجازه 
داد تا طرح از كميسيون مربوطه خارج شود و وارد صحن 
شود تا بعد بتوان در خصوص آن به اظهارنظر كارشناسي 
دقيق پرداخت. اما نكته اي در ميان اظهارنظرهاي عمدتا 
انتقادي در خصوص بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات 
به چش��م مي خورد كه به نظرم قبل از هر تحليلي بايد به 
آنها توجه كرد. فعاالن عضو تشكل هاي اقتصادي از جمله 
اتاق هاي بازرگاني در خوشبينانه ترين حالت كمتر از 20 
درصد حجم صادرات كشور را در دست دارند و بيش از 80 
درصد امور صادراتي در اختيار 100 شركت بزرگ دولتي و 
حاكميتي است. اعضاي اتاق هاي بازرگاني بايد اجازه بدهند 
تا اين شركت هاي بزرگ حاكميتي خودشان وارد ميدان 
شوند و در خصوص چرايي عدم ارايه ارزهاي صادراتي به 
بازار داخل پاس��خ بدهند. لزومي ندارد اتاق هاي بازرگاني 
كه به  طور طبيعي بايد در حوزه حمايت از بنگاه هاي خرد 
و متوسط فعاليت كنند، ظرفيت هاي خود را براي حمايت 
از شركت هاي بزرگ و كارتل هاي عظيم حاكميتي به كار 
بگيرند و فراموش كنند كه بايد از ش��ركت هاي كوچك 
حمايت كنن��د. به نظر مي رس��د در بطن برخ��ي از اين 
اعتراضات و انتق��ادات منافعي وجود دارد كه در اين ميان 

پنهان مانده است.
دوم( موض��وع مهمي در اقتص��اد ايران وج��ود دارد و آن 
اينكه هر كااليي كه در كشورمان در بخش هاي صنعتي، 
كشاورزي، معدني و... توليد مي شوند، در بطن خود بهره مند 
از سوبسيدهاي وسيعي هس��تند. گاز رايگان، برق ارزان، 
نهاده ه��اي وارداتي دولتي، ني��روي كار ارزان و... ازجمله 
سوبسيدهاي متنوعي هستند كه در ايران به محصوالت 
توليدي داده مي ش��وند. بنابراين اكثريت قريب به اتفاق 
محصوالت توليدي در ايران از اين يارانه ها استفاده مي كنند. 
اصوال در شرايط فعلي كه كشور با بحران ارزي روبه روست، 
چنانچه صادراتي نيز صورت بگيرد ول��ي ارز برآمده از آن 
وارد چرخه اقتصادي كشور نشود، به اين معناست كه كشور 
يارانه كالني براي توليدات محصوالت توليدي پرداخت 
كرده، اما از مواهب مالي و ارزي اين صادرات هيچ بهره اي 
نبرده اس��ت. بنابراين ضرورت بازگشت ارزهاي صادراتي 
به كشور موضوعي است كه هيچ فرد يا جرياني آن را انكار 
نمي كند و مورد وثوق همه فعاالن اقتصادي است. در ظاهر 
نيز همه طيف هاي فعال در اقتصاد كشور اين اصل را قبول 
دارند و به آن متعهد هستند. ولي بهانه هايي در اين ميان 
مطرح مي شود كه اصل موضوع را دچار حاشيه مي سازند. 
برخي فعاالن اقتصادي و صادراتي اش��اره مي كنند كه به 
دليل تحريم ها، FATF  و... قادر به عودت ارزهاي حاصل 
صادرات نيستند. اما بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه 
در يك چنين شرايطي كه امكان عودت ارزهاي صادراتي 
وجود ندارد، چه دليلي وجود دارد كه منابع كش��ور صرف 

توليد محصوالت صادراتي شود؟
سوم( واضح و مبرهن است كه صادرات كننده ايراني بايد 
در داخل كش��ور، كاالي مورد نياز خ��ود را با ريال بخرد، 
بعد كاالي توليدي را بعد از صادرات به دالر مي فروش��د . 
همين صادركننده بعد از صادرات ناچار است در راستاي 
تداوم چرخه اقتص��ادي اش، دالر خود را به ريال بدل كند 
تا م��واد اوليه، هزينه ني��روي كار و... را بپردازد. پس قطعا 
صادركنندگان ايراني در جايي دالر خود را تبديل به ريال 
مي كنند. آن بخش از صادركنندگان كه اين فرآيند را در 
چرخه رس��مي و قانوني اقتصاد انجام مي دهند، نيازمند 
تشويق و حمايت هستند، اما نمي توان انكار كرد گروهي 
هم هس��تند كه اين روند را خارج از چرخه رسمي انجام 
مي دهند. معتقدم اين دسته از افراد بايد بازخواست شوند. 
فراموش نكنيد هر س��ال در ايران 10 ميليارد دالر خروج 
سرمايه انجام مي شود. كمترين رقمي قاچاق كاال در ايران 
كه همه روي آن توافق دارند، 12 ميليارد دالر اس��ت. بايد 
قبول كنيم كه بخشي از تامين سرمايه براي ورود كاالي 
قاچاق به كشور از طريق همين ارزهاي صادراتي و متخلفان 

اقتصادي انجام مي شود. 
چه��ارم( در اين ميان نكته مهمي وج��ود دارد كه بايد به 
آن توجه ك��رد و آن اينكه برگردان��دن، ارزهاي صادراتي 
به چرخه رس��مي، باعث افزايش ش��فافيت مي شود. اما 
در اقتصاد ايران همه از ش��فافيت گريزان هس��تند و آن 
را پس مي زنند. اين يك��ي از داليل افزايش مخالفت ها با 
اجراي يك چنين رويكردي براي شفاف س��ازي ارزهاي 
برآمده از صادرات است. موضوع بعدي آن است كه برخي 
صادركنندگان ايراني كاالهاي��ي را صادر مي كنند كه در 
توليد آنها استفاده از يارانه هاي دولتي در پايين ترين سطح 
قرار دارد. مثال صادرات فرش، صنايع دستي و... در اين دسته 
صادركنندگان هستند. اين گروه اشاره مي كنند، چرا بايد 
ادامه در صفحه 5 كاالهاي توليدي شان در... 

مجيدرضا حريري

باكمكاخبارتورميروندجديدشاخصبورسشروعميشود

حذفارزدولتيبهبورسكمكميكند؟

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

محروميت هاي كارگران  ريزش بورس تمام مي شود؟يك بام و دوهواي بازاراولويت هاي تهاتر نفت؟لجبازي مسووالن با بازار آزاد
شايد هيچ اقتصادي در سطح 
جهان وجود نداش��ته باش��د 
كه تحليلگران و كارشناس��ان 
در آن ب��ه اندازه اقتص��اد ايران 
در خص��وص ض��رورت پرهيز 
از بخش��نامه هاي دستوري و 
آيين نامه هاي خلق الس��اعه، 
هش��دار داده باش��ند. هي��چ 
اقتصادي هم وجود ندارد كه مسووالن و تصميم سازانش 
به اندازه اقتصاد ايران نس��بت به هشدارهاي كارشناسي 
صاحب نظران بي توجه باشند و بي اعتنا از كنار آنها عبور 
كنند. هر اندازه كه صداي اساتيد دانشگاه ها و تحليلگران 
در خصوص اينكه دولت بايد تالش كند از هرگونه دخالت 
در اتمس��فر اقتصادي پرهيز كن��د و در جايگاه يك ناظر 
بي طرف بنشيند، بيشتر مي شود به همان اندازه نيز، مديران 
و تصميم سازان تالش بيشتري براي دخالت در اقتصاد و 
نظامات كلي بازارها صورت مي دهند. انگار كه مسووالن 
منتظرند تا تحليل هاي كارشناسان ارايه شود و بعد مخالف 
و معكوس آن را به كار بگيرند. اين در حالي اس��ت كه اين 
اصول در اقتصاد امروز جهان، اموري پذيرفته شده و غير قابل 
انكار هستند و هيچ مدير، مسوول و سياستمداري تالش 
نمي كند تا تجربيات تلخ قبلي را دوباره بيازمايد. اين در حالي 
است كه در هر بازه زماني، تصميماتي در اقتصاد ايران اخذ 
مي شود كه درست در نقطه مقابل اين آموزه هاي اقتصادي 
هستند. به عنوان نمونه كارشناسان مدام هشدار مي دهند 
كه دولت نباي��د در فرايند قيمت گذاري ها مداخله كند و 
مي بايس��ت اجازه دهد، كشف قيمت ها در بازارها صورت 
بگيرد. بعد ناگهان خبر مي رسد كه يكي از وزارتخانه هاي 
دولتي از طريق بخش��نامه هاي دستوري تالش مي كند، 
قيمت لبنيات را كه اخيرا بيش از 40درصد افزايش پيدا 
كرده  10درصد كاهش دهد. جالب اينجاس��ت كه كمتر 
رسانه اي را مي توان يافت كه نسبت به تبعات يك چنين 
تصميمي هشدار دهد و صدا و سيما به عنوان فراگيرترين 
رسانه كشور اين تصميم اشتباه را در بوق و كرنا كرده و آن 
را عامل حل مشكالت اقتصادي كشور معرفي مي كند. بر 
اين اساس مي توان گفت كه اقتصاد ايران در اين گذرگاه 
تاريخي، ش��كل منحصر به فردي به خود گرفته است. در 
نمونه اي ديگر، مصرف  كنندگان ايراني به طور كلي از كيفيت 
خودروهاي سواري راضي نيستند و چند سال پيش كمپين 
نخريدن خودرو راه انداختند. اين روند ادامه يافت تا جايي  كه 
با دخالت سيستم بانكي و وام گسترده به خريداران  خودرو، 
بازار عرضه و تقاضا متعادل شد. يعني در شرايطي كه دغدغه  
اكثر ايرانيان، ارتقاي سطح كيفي خودروهاي داخلي بود، اما 
ناگهان چند سال بعد در اثر دستوري كردن اقتصاد، رشد 
افسارگسيخته تورم، ترويج سوداگري و عدم رشد قيمت 
خودرو، ش��اهد هجوم مردم براي خريد خودرو به صورت 
قرعه  كشي هستيم. زماني كه از متقاضيان پرسيده مي شود، 
چرا براي خريد يك چنين خودروهايي صف كشيده اند؟ 
خريداران اين خودروها هرچند همچنان معتقدند خودروها 
ادامه در صفحه 5 بي كيفيت هستند، اما...  

1- در شرايطي كه اقتصاد ايران 
تحت شديدترين تحريم هاي 
يكجانب��ه امريكا ق��رار دارد،از 
گوشه و كنار راه حل هايي براي 
دور زدن تحريم ه��ا از س��وي 
دولتمردان ش��نيده مي شود. 
به طور مشخص، رستم قاسمي، 
وزي��ر راه و شهرس��ازي كه در 
دولت احمدي نژاد مدتي وزير نفت ب��ود، تاكنون دو بار از 
»تهاتر نفت« در قبال دريافت خدمات يا تكنولوژي سخن 
به ميان آورده است. او نخستين بار در آغاز فعاليت هاي خود 
به عنوان وزير راه و شهرس��ازي اعالم كرد، اين وزارتخانه 
آمادگي دارد، س��اخت و انجام پروژه هاي ريلي، جاده اي و 
دريايي را با نفت تهاتر كند. دوشنبه هفته جاري نيز او در 
پاسخ به اينكه آيا چيني ها وارد ساخت و ساز مسكن دولتي 
در ايران مي ش��وند؟ اظهار كرد: با برخي از كشورها براي 
صنعتي سازي اين 4 ميليون واحد مسكوني وارد مذاكره 
ش��ديم كه روش همكاري با آنها از طري��ق تهاتر با نفت 

فاينانس يا پرداخت خواهد بود.
2- تاكنون گزارش رسمي درباره امكان يا عدم امكان تهاتر 
»نفت« با »كاال و خدمات« از سوي دولت ايران منتشر نشده 
است. تجربه سال هاي گذشته در خصوص عدم موفقيت 
در واردات دارو و واكس��ن )كه البته ظاهرا از تابستان سال 
جاري با واردات گسترده واكسن كرونا اين مانع برداشته 
ادامه در صفحه 2 شده است(...  

بازار طي هفته و روزهاي اخير 
تحت  فش��ار رواني بوده است. 
موضوعات��ي همچ��ون تغيير 
رياس��ت س��ازمان و ابهاماتي 
كه در اين باره وجود داش��ت، 
به فش��ار فروش دامن زده بود. 
انتظار م��ي رود همان طور كه 
امروز ش��اهد رون��ق در جريان 
معامالت بوديم با تغيير رياست س��ازمان بورس، آرامش 
به بازار بازگردد. باوجوداينكه مولفه هاي بنياديني همچون 
قيمت ارز، قيمت هاي جهاني، گزارش هاي شركتي طي 
شهريورماه كه حكايت از عملكرد مطلوب توليد و فروش 
طي ۶ ماهه نخس��ت س��ال دارند، همگي نش��ان از رشد 
بازار دارند، اما به نظر مي رسد از دست رفتن حمايت هاي 
تكنيكالي در ريزش اخير بازار نقش داشته است. موضوع 
ماينرها و موضوعات حاش��يه اي پيرامون آن نيز از ديگر 
مولفه هاي اثرگذار در جريان معامالت اخير بازار بوده است. 
اگرچه اين موضوع نبايد بر بازار س��هام تأثير مي گذاشت، 
اما ازآنجاكه همه س��هامداران از اين موضوع آگاهي كافي 
نداشتند، بر رفتار آنها و هيجان بازار موثر بوده است. انتشار 
نامه هايي در فضاي مجازي مبني بر ابطال برخي معامالت 
از سوي ناظر بازار بر اساس رصد اخبار در فضاي مجازي نيز 
از ديگر عوامل اصالح اخير شاخص بورس به شمار مي رود.

پس از رشد 40 تا 4۵ درصدي بازار طي دو يا سه ماه گذشته، 
ادامه در صفحه 5 اصالح بازار...  

ش��اخص كل ب��ورس از 19 
مردادماه س��ال گذش��ته تا 4 
خ��رداد 1400 اصالح عميقي 
را تجربه كرد و پس  از آن شاهد 
رشد ش��اخص كل از محدوده 
يك ميليون و 100 هزار واحد 
تا يك ميليون و ۵70 هزار واحد 
بودي��م و مجدداً از روز شش��م 
شهريورماه سال جاري تا روزهاي اخير يك روند اصالحي 
داش��تيم. بعدازاينكه شاخص روند نس��بتًا صعودي را در 
پيش گرف��ت همه بر اين گمان بودند ك��ه اصالح بازار به 
پايان رسيده اما بازار مجدد دچار اصالح شد و بازار در حال 
بازپس گيري آنچه داده است و حتي اغلب از سهام موجود 
در بازار كه در روند صعودي رشد نكرده بودند مجدد وارد 
يك فاز اصالحي شدند و از كف هاي قبلي خود نيز پايين تر 
آمدند. اين روزها فعاالن بازار سرمايه حال و احوال خوشي 
را ندارند. بيش از يك سال است كه روند بازار مناسب نيست 
بسياري از افراد در زيان هاي سنگيني هستند. در آستانه 
انتخابات سيدابراهيم رييسي گفت كه قرار است منابعي از 
صندوق تثبيت بازار واريز شود و در دستور كار اين رييس 
جديد هم قرار خواهد گرفت، اما پس از گذش��ت چند ماه 
خبري از حمايت هاي ايشان نيست و حتي منابعي كه بايد 
طبق قانون پرداخت ش��ود پرداخت نشده و اگر بخشي از 
حمايت ها عملي مي شد يا بخشي از مبالغ پرداخت مي شد 
ادامه در صفحه 6 وضعيت بازار سرمايه تغيير مي كرد.  

بررسي شرايط كارگران نبايد از 
يك زاويه باشد و اگر مي خواهيم 
به درس��تي به وضعي��ت آنها 
رس��يدگي كنيم بايد وضعيت 
كارگ��ران را از زواياي گوناگون 
مورد بررسي قرار دهيم. يكي از 
مسائلي كه در رابطه با كارگران 
به آن توجه نمي ش��ود، مزاياي 
عرفي است كه از سوي پيمانكاران ناديده گرفته مي شود. از 
جمله »حق غذا« كه بسياري از پيمانكاران هيچ مسووليتي 
در ارتباط با تغذيه كارگران زير مجموعه خود را نمي پذيرند 
و تنها خود را موظف ب��ه پرداخت حقوق اندك و با تاخير 
چندين ماهه به كارگران مي دانند. البته يكي از عمده داليلي 
كه باعث بروز چنين اتفاقي و از بين رفتن چنين حقي براي 
كارگران شده است، گراني مواد اوليه براي تهيه غذاي گرم 
است. در بس��ياري از كارگاه هاي كشور حتي كارگاه هاي 
بزرگ و باسابقه، سنت دادِن غذاي گرم به كارگران از ميان 
برداشته ش��ده، حتي در كارگاه هايي كه سال ها و دهه ها، 
»عرف كارگاه« ش��امل يك وعده غذاي گرم روزانه بوده 
اس��ت، حاال از دو سال پيش به اين س��و، دادن غذاي گرم 
به كلي متوقف شده است؛ در بسياري از اين كارگاه ها، به 
جاي غذاي گرم، پول آن را به ص��ورت نقدي به كارگران 
مي پردازند، اما به گفته كارگران، اين مبلغ به حدي ناچيز 
است كه حتي كفاف صبحانه را هم نمي دهد چه برسد به 
ادامه در صفحه 8 ناهار يا شام!  

واكنش روز

حسين راغفر، اقتصاددان:
حذف ارز ترجيحي جريان هاي فاسد را فربه تر مي كند

مس��ووالن حامي حذف ارز 4200 توماني حافظان منافع 
مافياي اقتصاد ايران هس��تند كه هم در مجلس و هم در 
س��ازمان برنامه و هم در دولت پراكنده ش��ده اند و در تمام 
نهادهاي اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما بايد توجه داش��ته 
باش��ند اين اقدام را در ش��رايطي انجام مي دهند كه تمام 
ظرفيت هاي مردم مستهلك شده است و بايد مسووليت اين 
اشتباه را بپذيرند. حسين راغفر در گفت وگو با ايلنا درباره 
تبعات حذف ارز ترجيحي و 4200 توماني از واردات كاالهاي 
اساسي اظهار داشت: منطق طرفداران حذف ارز ترجيحي 
و 4200 توماني به ظاهر اين است كه از آنجايي كه فساد در 
توزيع ارز 4200 توماني وجود دارد و از آنجايي كه گوشت با 
ارز 4200 توماني وارد مي شود اما با ارز باالي 30000 توماني 
در بازار به دست مصرف كننده مي رسد بنابراين بايد قيمت 

ارز را افزايش دهيم.
وي ادامه داد: تمام اين افراد تاييد مي كنند كه در اين سيستم 
توزيع فساد وجود دارد و مدعي هستند با افزايش قيمت ها 
فساد را كنترل مي كنند؛حال سوال اين است چرا وقتي ارز 
7 هزار تومان تا 32 هزار تومان افزايش پيدا كرد، فس��اد را 

نتوانستند كاهش دهند؟

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تا زماني كه كشوري 
كانون ه��اي عفوني فس��اد را در درون خ��ود تقويت كند، 
نمي توان فساد را كنترل كرد و امروز توصيه آقايان اين است 
كه از آنجايي كه فس��اد وجود دارد بايد ارز 4200 توماني را 
حذف كنيم اما با اين راهكارهايي كه عنوان شده، فساد فربه تر 
مي شود.  راغفر افزود: با حذف ارز ترجيحي و به دنبال افزايش 
قيمت ها فقط جريان هاي فاسد فربه تر مي شوند بنابراين در 
واقع معناي راهكارهاي ارايه شده اين است كه سيستم توزيع 
كماكان همراه با فساد باشد اما قيمت ها را افزايش دهيم تا 
با فساد مبارزه شود. وي با تاكيد بر اينكه با افزايش قيمت ها 
كانون هاي عفوني فس��اد حذف نمي شود، اظهار داشت: با 
حذف ارز 4200 توماني اتفاقي كه خواهد افتاد اين اس��ت 
كه دالر 28 هزار توماني به طور قطع افزايش پيدا مي كند و 
در بازار مصرفي هم ارز باالتر از 3۵ هزار تومان خواهد شد و 
تورم به شدت افزايش مي يابد.  اين كارشناس اقتصادي گفت: 
قطعا حذف ارز 4200 توماني تورم زا است و مسووالني كه از 
حذف ارز 4200 توماني حمايت مي كنند در واقع كارگزاران 
اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعي هستند كه 
با حذف ارز ترجيحي تورم رشد نمي كند، بايد آن را تضمين 

كنند و اگر تورم باال رفت، تمام اين مسووالن بايد در دادگاه 
صالحه محاكمه شوند. راغفر با اشاره به تبعات و پيامدهاي 
حذف ارز ترجيحي تاكيد كرد: مسووالن بايد توجه داشته 
باشند كه به دنبال حذف ارز 4200 توماني ناآرامي  به وجود 
مي آي��د و در آن زمان تمام اين افرادي كه حامي حذف ارز 
4200 توماني هستند زير بار مسووليت شرايط ايجاد شده 
نمي روند و وضعيت را به امپرياليسم و توطئه هاي خارجي 

نسبت مي دهند.

اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه افزايش قيمت ارز 
و ح��ذف 4200 توماني مدافعان ثروتمند بس��يار زيادي 
دارد، اظهار داشت: اگر در اين باره اطالع رساني گسترده و 
هشدارهاي الزم داده نشود ارز 4200 توماني حذف خواهد 
شد چراكه مافياي مسكن، خودرو، دارو و... مدافع قدرتمند 
حذف ارز ترجيحي هستند و مسووالني كه حذف ارز 4200 
تومان را پيش��نهاد مي دهند، كارگ��زاران همين مافياي 
ادامه در صفحه 2 پرقدرت محسوب مي شوند و... 

عيدعلي كريميرقيه نداييپيمان حداديمجيد اعزازيمحسن عباسي

 ۱۰هزارنفردرنخستينروزاجرايطرح
»نهضتمليمسكن«ثبتنامكردند

 رييسجمهور
درجلسههياتدولتصادركرد

شرطافزايشقيمتلوازمخانگياعالمشد

 امكان ثبت نام مجردها 
براي آپارتمان دولتي

صفحه5 صفحه2

 دستور به وزارتخانه ها  
براي تنظيم بازار و نظارت بر قيمت ها

جوالن گراني لوازم خانگي پس از ممنوعيت 

عبورقيمتبيتكوينازاوجتاريخي
ممكناستبرايآلتكوينهابدباشد

ميركاظميوعدهداد

قيمت بيت كوين روز گذش��ته براي اولين بار در 
تاريخ به ۶۶ هزار دالر رس��يد. اين ركوردشكني 
به دنبال عرضه اولين صندوق قابل معامله در بورس 
ETF بيت كوين امريكا اتفاق مي افتد؛ خبري كه 
در روزهاي گذش��ته بازار را تحت تأثير خود قرار 
داده است. ارزش بازار بيت كوين اكنون به 1.237 
تريليون دالر رسيده است. اين در حالي است كه 
يكي از تحليل گران مطرح بازار ارزهاي ديجيتال 
صفحه 6 را بخوانيد مي گويد ادامه روند...  

رييس س��ازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت 
تالش مي كند سال آينده خلق پولي صورت نگيرد، 
گفت: بودجه سال 1401 به گونه اي تنظيم مي شود تا 
در هيچ جا ارزش پول ملي كاهش پيدا نكند. »مسعود 
ميركاظمي« در جلس��ه تبيين رويكردهاي تدوين 
اليحه بودجه سال 1401كه با حضور رييس و اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس تشكيل شد، اظهار داشت: 
هم فرمايش��ات رهبر معظم انقالب، هم برنامه هاي 
صفحه 2 را بخوانيد رياست جمهوري و...  

بيت كوين 
 ركورد 

خودش را زد

 عدم كاهش 
 ارزش پول ملي 
در بودجه ۱۴۰۱ 

هنوز هم ارز دولتي تأثير منفي بر روي اقتصاد مي گذارد و 
آثار به جاي مانده از آن را مي توان بر روي قيمت كاالهاي 
اساسي، تأمين مواد اوليه شركت ها و امثال آنها ديد كه تنها 

تورم عمومي و شاخص بورس را افزايش مي دهد.رييس 
دولت س��يزدهم در گفت وگوي تلويزيوني خود اعالم 
كرد كه حذف ارز 4200 توماني در حال بررسي است و 

مكانيسم آن به اطالع مردم خواهد رسيد، اين موضوع به 
معناي تاييد حذف اين ارز در آينده نه چندان دور دستكم 
به اين معنا است كه منابع ارز هاي 4200 توماني قبل از 

آغاز دولت هزينه ش��ده و اكنون طبق بودجه نمي توان 
اعتباري براي ارز دولتي در نظر گرفت و لذا يا بايد بودجه 
صفحه 4 رابخوانيد آن از طريق مجلس و از...  



رييس جمهور به وزارتخانه هاي صمت، جهاد كشاورزي 
و دادگس��تري دس��تور داد تنظيم ب��ازار و نظارت بر 

قيمت ها را با جديت دنبال كنند .
سيد ابراهيم رييسي در جلسه روز گذشته هيات دولت 
با تبريك ايام والدت نبي مكرم اسالم)ص( و امام جعفر 
صادق)ع( و نيز هفته وحدت گفت: پيامبر گرامي اسالم 
و اهل بيت ايشان، رمز وحدت در عالم اسالم و جامعه 

بشري هستند.
رييس جمه��ور وح��دت در جهان اس��الم را راهبرد 
جمهوري اس��المي ايران و تفرقه را راهبرد دش��من 
توصيف كرد و گفت: هر فردي دانس��ته يا نادانس��ته 
اقدامي برخالف وحدت انجام دهد، در زمين دشمن 
بازي كرده است. رييس��ي با تاكيد بر اينكه همه بايد 
تالش كنيم وحدت در بين آحاد ملت مسلمان ايران از 
اقوام و مذاهب مختلف حفظ شود، گفت: اين موضوع 
براي جمهوري اسالمي نه تاكتيك بلكه يك راهبرد 
اس��ت. البته اين به معناي يكي ش��دن هم��ه اقوام و 
مذاهب و افكار و گويش ها نيست، بلكه به معناي پرهيز 
از تفرقه افكني و نگاه واحد به هدف راهبردي جمهوري 

اسالمي يعني پيشرفت است.
رييس��ي در ادامه با تاكيد بر ض��رورت تدارك اماكن 
استقرار موقت كساني كه براي كارهاي ضروري مثل 
درمان به شهرهاي بزرگ از جمله تهران سفر مي كنند 
اما س��رپناهي ندارند، گفت: اين مردم بندگان خدا و 
مستضعفان واقعي هس��تند كه نه توان مالي دارند و 
نه زباني براي بيان آن و بايد براي آنان سرپناه مناسب 
در نظر گرفته شود. رييس جمهور در ادامه با قدرداني 
از تالش ها و فعاليت هاي مع��اون امور زنان و خانواده 
رياس��ت جمهوري گفت: امروز بنده و س��ركار خانم 
خزعلي در جاي��گاه اجرايي نشس��ته ايم و ديگر ارايه 

پيشنهاد و توصيه از سوي ما پذيرفته نيست.
رييسي افزود: معاونت امور زنان و خانواده با مشورت 
فرهيختگان و صاحبنظران براي حل مش��كالت اين 
حوزه به ويژه آس��يب هاي اجتماعي از جمله طالق، 

راهكارهاي اجرايي و عملياتي ارايه كند.
رييس��ي در ادامه با قدرداني از اقدامات وزارت جهاد 
كشاورزي در تامين نهاده هاي دامي، گفت: الزم است 
در اين زمينه اطالع رساني مناسبي به ويژه به دامداران 

صورت گيرد.

رييس جمهور با تاكي��د بر اينكه وزارتخانه هاي جهاد 
كش��اورزي، صنعت، معدن و تجارت و دادگس��تري 
بيش از گذش��ته به قيمت كاالها حساس��يت داشته 
باشند، گفت: مردم بايد درباره تامين معيشت و سفره 
خود احس��اس امنيت كنند و بي ثبات��ي در بازار چه 

ريشه در كم كاري بدنه دولت داشته باشد و چه ناشي 
از سوءاس��تفاده فرصت طلبان، بايد پيگيري جدي و 
فوري شود. رييسي همچنين از وزير امور اقتصادي و 
دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه به دليل اينكه 
براي دومين ماه متوالي زمينه پرداخت حقوق و تامين 

هزينه هاي جاري دولت را بدون اس��تقراض از بانك 
مركزي فراهم كردند، قدرداني كرد و گفت: اميدوارم 
اين رويه ادامه يابد تا گرفتار آنچه پيشينيان به آن مبتال 
شدند نش��ويم و با اس��تقراض از بانك مركزي، باعث 

افزايش پايه پولي و نرخ تورم نشويم.
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اولويت هاي تهاتر نفت؟
 مويد عدم امكان انجام تهاتر نفت در برابر كاال يا خدمات 
است. با اين حال، واردات گسترده واكسن كرونا را به فال 
نيك مي گيريم و فرض مي كنيم ايران در تهاتر نفت با 
كاال مشكلي ندارد و تحريمي متوجه اقتصاد كشور از 
اين منظر نيست. در اين شرايط، چه اولويت هايي براي 
واردات كاال و خدم��ات در قبال نفت وج��ود دارد؟ آيا 
واردات صنايع مرتبط با خانه سازي يا ساير پروژه هاي 

عمراني در اولويت هستند؟
3- آن گونه كه اعضاي كميسيون عمران طي روزهاي 
گذش��ته در مخالفت با ورود خارجي ها )اعم از چين و 
تركيه( به پروژه ساخت يك ميليون مسكن در سال اعالم 
كرده اند و البته اغلب كارشناسان دولتي و مستقل نيز بر 
آن اذعان دارند، اقتصاد ايران نه تنها در زمينه انجام كمي 
و كيفي خدمات عمراني و ساختماني كمبودي ندارد 
كه قابليت صادرات خدمات فني و پيمانكاري به ساير 
كشورها را نيز دارند. در اين حال، در تاريخ 4 مرداد سال 
جاري پروژه ملي طرح صنعتي سازي ساختمان توسط 
وزارت دفاع آغاز به كار كرد و فعاليت يك كارخانه توليد 
تازه در جنوب تهران كليد خورد. كارخانه اي كه گفته 
مي شود، فاز اول آن، ظرفيت ساخت ساالنه 6 هزار واحد 
مسكوني را دارد و به اين اعتبار مي توان يك ساختمان 
12 طبقه 70 واحدي را به جاي سه سال در 6 ماه ساخت 
و تكميل كرد. از اين رو، به نظر مي رسد، اساسا دريافت 
خدمات عمراني و س��اختماني در اولويت هاي اقتصاد 
ايران ق��رار ندارد و ضرورتي براي تهاتر چنين خدماتي 
با نفت وجود ندارد. بماند كه تحقق ساخت يك ميليون 
مس��كن در س��ال با اما و اگرهاي زيادي مواجه است و 
پيامدهاي پيدا و پنهاني ب��راي آن )از جمله دامن زدن 
به مهاجرت بيشتر روستاييان به حاشيه كالن شهرها( 

متصور است.
4- اقتصاد ايران در حال حاضر، افزون بر »تورم مزمن« 
و »كس��ري بودجه مزمن«، با چالش هايي همچون 
كمبود گاز و برق و مشكالت زيست محيطي از قبيل 
كمبود آب و فرونشس��ت زمين مواجه است. راه حل 
مهار تورم و كسري بودجه آنگونه كه اقتصاددانان بارها 
توضيح داده اند در گروي اتخاذ تصميم هاي سخت از 
سوي سياستمداران است. با اين حال، به نظر مي رسد، 
رفع چالش هاي يادشده با واردات تكنولوژي هاي برتر 
كه ايران به طور صنعتي به آنها ورود پيدا نكرده و توليد 
انبوه ندارد، مي تواند در زم��ره اولويت هاي واردات در 
قبال تهاتر با نفت باشد. چه آنكه تكنولوژي هاي نوين، 
بهره وري س��رمايه و كار را به شدت افزايش مي دهد و 
پتانسيل تغيير اوضاع را دارد. يكي از مزيت هاي كشور 
پهناور ايران، درخشش خورشيد و وجود آفتاب در اغلب 
روزهاي سال در اكثر شهرها و استان ها است. بي گمان، 
راه اندازي نيروگاه هاي خورشيدي و )همچنين بادي( به 
صورت متمركز و پراكنده در گرو تامين فوري پنل هاي 
خورشيدي انبوه )و توربين هاي بادي( از طريق واردات 
است. با راه اندازي نيروگاه هاي خورشيدي، نه كشوري 
مي تواند همچون نفت، اين انرژي پاك را تحريم كند 
و نه كش��وري مي تواند همچو گاز، ايران را از صادرات 
آن به اروپ��ا محروم نمايد. از اي��ن رو، اين منبع، توان 
صادرات انرژي ايران را نيز افزايش مي دهد. يكي ديگر 
از مزيت هاي ايران دسترسي به دريا در شمال و جنوب 
كشور است. در حال حاضر، بسياري از كشورها، حتي 
كش��ورهاي داراي منابع فراوان آب هاي زيرزميني، 
از تكنولوژي دس��تگاه هاي عظيم »آب شيرين كن« 
استفاده مي كنند. در صورت تامين فوري اين تكنولوژي 
از طريق تهاتر با نف��ت، در مدت كوتاهي مي توان راي 
به توقف برداش��ت از آب هاي زيرزميني ب��ه ويژه در 
دشت ها و مناطق بحراني و درگير فرونشست زمين 
داد و از تنش هاي آبي احتمالي در آينده دور و نزديك 
جلوگيري كرد. در اين صورت، كش��اورزي نيز با قوت 
بيشتر و البته با استفاده از تكنولوژي هاي برتر كاشت، 
داشت و برداشت و حتي گلخانه اي طي مسير مي كند 
و امنيت غذايي كش��ور را تضمين خواهد كرد و ديگر 
شاهد برخي اظهارنظرها درباره صدور مجوز براي حفر 
چاه در حريم س��ايت هاي ميراث تاريخي و فرهنگي 

كشور نخواهيم بود.

حذف ارز ترجيحي جريان هاي 
فاسد را فربه تر مي كند

گرنه اين افراد نه اقتصاددان هستند و نه مسائل اجتماعي 
را درك مي كنند و نيت خيري هم از حذف ارز ترجيحي 

وجود ندارد.
راغفر افزود: مس��ووالن حامي حذف ارز 4200 توماني 
حافظان منافع مافياي اقتصاد ايران هستند كه هم در 
مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراكنده 
شده اند و در تمام نهادهاي اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما 
بايد توجه داشته باشند اين اقدام را در شرايطي كه انجام 
مي دهند تمام ظرفيت هاي مردم مستهلك شده است 

و بايد مسووليت اين اشتباه را بپذيرند.
وي گفت: دولت سيزدهم هر چند وعده كاهش قيمت ها 
را داده اما در عمل تصميماتي مي گيرند كه باعث رشد 
تورم مي ش��ود، در اين ميان عده اي به پيامدهاي اين 
موضوع واقف نيستند اما عده اي ديگر به طور تعمدي 
به دنبال افزايش قيمت ها هستند چراكه منافع آنها در 

افزايش قيمت هاست.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تمام اين موضوعات 
نش��ان مي دهد كه دولت دوازدهم ه��م عامل افزايش 
قيمت هاي ارز نبوده و اين برنامه ها فراتر از تصميمات 

دولتي است. 
وي درباره پيشنهاداتي مربوط به جايگزيني كارت هاي 
ياران��ه و بن ب��ه ج��اي ارز 4200 توماني گف��ت: اين 
پيشنهادات حرف هاي بسيار نامربوطي هستند چراكه 
كارت هاي اعتب��اري يا مدل هاي ش��بيه به آن حجم 
بزرگي از نقدينگ��ي را وارد بازار مي كند كه خود تورم زا 
اس��ت و به دليل افزايش تورم در كشور به سرعت هم 
بي اعتبار مي شوند و مانند يارانه نقدي، ارزش خود را از 
دست مي دهد. معتقدم اين پيشنهادات يا از سر جهل 
داده مي شود يا منافع عده اي در آن است كه البته دومين 

گزينه احتمال بيشتري دارد.

رييس جمهور در جلسه هيات دولت صادر كرد

ميركاظمي وعده داد: 

دستوربهوزارتخانههابرايتنظيمبازارونظارتبرقيمتها

عدم كاهش ارزش پول ملي در بودجه ۱۴۰۱ 

واكنش گروسي به سوالي درباره ديدارش با رييس جمهور ايران

رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت تالش 
مي كند س��ال آينده خلق پولي صورت نگيرد، گفت: 
بودجه سال 1401 به گونه اي تنظيم مي شود تا در هيچ 

جا ارزش پول ملي كاهش پيدا نكند.
»مسعود ميركاظمي« در جلسه تبيين رويكردهاي 
تدوين اليحه بودجه س��ال 1401كه با حضور رييس 
و اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس تشكيل شد، 
اظهار داشت: هم فرمايشات رهبر معظم انقالب، هم 
برنامه هاي رياست جمهوري و هم اسناد باالدستي بر 

تغييرات اساسي در ساختار بودجه تأكيد دارند.
مع��اون رييس جمهور با بيان اينك��ه كارهاي بزرگي 
در كش��ور انجام ش��ده اس��ت، افزود: ولي در افزايش 
درآمد و سطح رفاه مردم اتفاق خاصي نيفتاده و براي 
خروج از اين روند بايد بر شاخص هاي كالن اقتصادي 
تمركز ش��ود. توجه به اثربخش كردن منابع، افزايش 
نقش استان ها در پيشبرد برنامه ها و حركت به سمت 
برنامه اي ش��دن و انجام توافقنامه ها به صورت برنامه  
ضروري است. ميركاظمي با بيان اينكه در تدوين اليحه 
بودجه بايد بازنگري صورت گيرد، اظهار داشت: بايد 
توافقنامه برنامه اي با وزرا، سازمان ها و استان ها امضا 
شود و منابع الزم در نظر گرفته ش��ود و در مقابل آن 

نهادها برابر منابع دريافتي پاسخگو باشند.
رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه در ادامه به اهميت 
موضوع ماليات در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: الزم 
است جلوي فرار مالياتي گرفته شود. همچنين پايه هاي 
مالياتي اشتباه اصالح شود. بايد براي ارايه مشوق هاي 
مالياتي و از جمله اختصاص بخشي از درآمدهاي كسب 

شده مالياتي به همان استان اقداماتي انجام شود.

 آغ�از مه�ار تورم ب�ا پرداخ�ت هزينه هاي 
دولت بدون خلق پول

ميركاظمي با بيان اينكه اگر بودجه بدون كسري بسته 
شود و خلق پولي صورت نگيرد تورم مهار خواهد شد؛ 
اظهار داشت: دو ماه است كه دولت سيزدهم فعاليتش 
را آغاز كرده و بدون خلق پول پرداخت هاي ماهيانه را 
انجام مي دهد كه اين آغازي براي موفقيت بزرگي در 
مهار تورم است. معاون رييس جمهوري افزود: همانطور 
كه واكسيناس��يون عمومي كرونا را مهار مي كند، با 
تمركز بر مهار خلق پول، تورم هم مي تواند مهار شود. 
دولت تالش مي كند كه خلق پولي صورت نگيرد و در 

بودجه سال 1401 برنامه اي تنظيم مي شود تا در هيچ 
جا ارزش پول ملي كاهش پيدا نكند.

ميركاظمي در ادامه به اهميت ثبات اقتصادي، عدالت 
و توجه به آمايش سرزمين پرداخت و گفت: همدلي 
بين دولت و مجلس براي اصالح ساختار بودجه بهترين 
فرصت براي اعم��ال تغييراتي ضروري در س��اختار 

بودجه است.
وي با بيان اينكه حدود ده س��ال مطالعه روي اقتصاد 
كالن كش��ور انجام داده اس��ت، افزود: ب��ا تغيير ريل 
اقتصادي كشور، قطعاً شرايط رو به بهبود و تغيير خواهد 
رفت و براي معضالت اقتصادي راه حل مشخصي وجود 

دارد. لذا تغييرات اساس��ي در ساختار بودجه صورت 
خواه��د گرفت ولي طراحي جديد و تغيير س��اختار، 
بي ترديد به زمان ني��از دارد. معاون رييس جمهوري 
افزود: بودجه بايد به شكل ساده و قابل فهم تدوين شود 
و ش��اخص هاي كالن اقتصادي را پشتيباني، تورم را 
مديريت و بهره وري را افزايش دهد تا به عدالت نزديك 
شود. ميركاظمي اعتماد به بخش خصوصي را بسيار 
مهم دانس��ت و گفت: اگر ثبات اقتصادي، كه ش��رط 
اصلي حضور سرمايه گذار بخش خصوصي در اقتصاد 
كشور است حاصل شود اعتماد بخش خصوصي نيز به 

دست خواهد آمد.

 خروج دولت از اقتصاد؛ اولين گام تغييرات 
اساسي و ثبات اقتصادي

رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه اولين گام تغييرات 
اساس��ي و ثبات اقتصادي را خروج دول��ت از اقتصاد 
دانست و گفت: وظيفه دولت اين است كه موضوعات 
اقتصادي را مديريت كند. بنابراي��ن رفع موانع براي 
ورود بخش خصوصي به صورت جدي دنبال مي شود.

ميركاظمي در پايان گف��ت: اميدواريم با همفكري و 
مش��اركت دولت و مجلس كه هر دو به انقالبي بودن 
مشهورند در اين دوره كار بزرگي انجام شود. در طراحي 
جديد س��اختار بودجه كه با مشورت مجلس صورت 
خواهد گرفت مسائل اقتصادي كشور حل خواهد شد.

به گزارش ايرنا، جلسه تبيين رويكردهاي تدوين اليحه 
بودجه سال 1401 با حضور محمدرضا پورابراهيمي 
رييس كميس��يون اقتصادي و اعضاي كميس��يون 

اقتصادي مجلس تشكيل شد.

مديركل آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي گفت كه طي 
روزهاي آينده براي ديدار با مقامات ايراني به تهران س��فر 
خواهد كرد. به گزارش ايسنا، رافائل گروسي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو با شبكه بلومبرگ از سفر 
قريب الوقوع خود به ايران خبر داد. گروسي در ادامه گفت 
كه اميدوار است بتواند با سران ايران براي حل اختالفات 
درخصوص بازرس��ي هاي آژانس كه از نظر او در ش��رايط 
حس��اس و ش��كننده اي قرار دارد، گفت وگو كند. وي در 
پاسخ به س��والي درباره سفر اخيرش به واشنگتن و ديدار 
با مقامات امريكايي گفت: خب، اين بخش��ي از كار عادي 
من است كه با كشورهاي عضو آژانس تعامل داشته باشم. 
اياالت متحده يكي از شركاي كليدي آژانس است و طبيعي 
است كه موضوعاتي براي گفت وگو با يكديگر داشته باشيم. 
موضوعاتي مثل ايران و ساير مسائل كه امريكا نيز سهمي 
در آن دارد. مديركل آژانس در پاسخ به اين سوال كه از نظر 
او سياست خارجي دولت قبلي و كنوني امريكا در مواجهه 
با ايران چقدر با يكديگر تفاوت دارند، اظهار داشت: البته كه 
سياست هاي آنها متفاوت است و اين در دموكراسي يك 
امر طبيعي اس��ت اما چيزي كه مي توانم بگويم اين است 

كه حمايت اياالت متحده از آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
فارغ از اينكه يك دموكرات در كاخ س��فيد در راس بوده يا 
يك جمهوري خواه، همواره مستحكم و دايمي بوده است. 
وي در پاسخ به سوالي درباره گزارش هاي متعدد آژانس به 
امريكا در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ و اينكه آيا 
اين گزارشات هنوز هم ادامه دارد، گفت: اين شغل من است. 
كار من همين است. باز هم مي گويم بدون در نظر گرفتن 
اينكه چه كسي در كاخ سفيد است، ما بايد اطالعات بدهيم. 
ما يك كار بزرگ براي انجام بازرسي در جهان، به ويژه در 
ايران داريم. ما گزارش هاي فصلي را داريم و همچنين اگر 
اتفاق مهمي افتاد مي بايست كش��ورهاي عضو )آژانس( 
را مطلع كنيم تا شايد آنها بخواهند موضعي اتخاذ كنند. 
گروس��ي همچنين درباره توافق اخير خود با ايران براي 
ادامه بازرسي ها در اين كشور و اينكه چه زماني قصد سفر 
مجدد به تهران را دارد، تصريح كرد: من اميدوارم كه بتوانم 
طي روزهاي آينده به ايران بروم. ما در ماه سپتامبر توافق 
كرديم كه من به ايران بازگردم. آن زمان گفت وگوهاي فني 
داشتيم اما واضح است كه اين، يك موضوع گسترده است 
كه عالوه بر جنبه فني داراي موضوعات عميق سياسي نيز 

هست كه مي بايست درباره آنها بحث و رايزني كنيم تا به يك 
فهم مشترك برسيم. وي افزود: همان طور كه مي دانيد يك 
دولت جديد در ايران روي كار آمده است. اين دولت برآمده 
از گروهي است كه ديدگاه هاي سرسختانه تري درخصوص 
برنامه هسته اي، همكاري با سازمان هاي بين المللي ازجمله 
آژانس اتمي دارد. در نتيجه ما بايد با يكديگر هماهنگ شويم، 
همانطور كه در هر رابطه ديگري بايد اين اتفاق بيفتد اما من 
هنوز فرصت آن را نداشته ام بنابراين به ايران بازمي گردم. 
رييس ديده بان هسته اي سازمان ملل در ادامه تاكيد كرد كه 
به زودي به ايران سفر خواهد كرد. رافائل گروسي در پاسخ به 
اينكه در ايران با چه كساني ديدار خواهد كرد، اظهار داشت: 
اين، به آنها بستگي دارد. البته ديدارهاي ما در سطح باالي 
مقامات سياسي خواهد بود، همچون وزير امورخارجه.  وي 
در پاسخ به اين سوال كه آيا با رييس جمهور ايران هم مالقات 
خواهد داشت، گفت: البته اگر او آنقدر مهربان باشد كه با من 
ديدار كند. مديركل آژانس در پاسخ به سوالي درباره تفاوت 
دولت جديد ايران و تيم روحاني خاطرنشان كرد: مشخص 
است كه آنها )دولت جديد( روي كار آمده اند و اين، موضوعي 
محرمانه نيست كه نس��بت به موضوعات زيادي ازجمله 

برجام ديدگاه انتقادي دارن��د. آنها به طور كلي رويكردي 
متفاوت دارند. البته من فكر مي كنم هنوز اين ديدگاه در هر 
دو طرف، يعني اعضاي ١+٥ يا همان اعضاي دايم شوراي 
امنيت سازمان ملل به عالوه آلمان تحت هماهنگي اتحاديه 
اروپ��ا و در طرف ديگر ايران، تاكيد مي كنم »هنوز« در هر 
دو طرف وجود دارد كه به مذاكرات قبلي بازگردند. آژانس 
اتمي نيز در اين ميان نقش تضمين كننده را ايفا مي كند. ما 
نظارت و بازرسي ها را انجام مي دهيم. وي در پاسخ به اينكه 
نظر او به عنوان ضامن و كسي كه با تمام طرف هاي توافق در 
ارتباط است درباره وضعيت منفي موجود پيرامون برجام 
چيست، بيان كرد: بايد بگويم كه فازهايي وجود دارد كه 
وقتي يك مساله براي مدتي طوالني ادامه پيدا مي كند، بروز 
آنها اجتناب ناپذير خواهد بود. اينكه شاهد فراز و نشيب يا 
لحظاتي بهتر باشيد. در حال حاضر با يك وضعيت بالتكليف 
مواجه هستيم، چراكه قرار بود اين روند )مذاكرات( ادامه دار 
باش��د اما يك وقفه اي به وجود آمده است. به نظر مي آيد 
كه تمام مذاكره كنندگان در حال آماده كردن خود براي 
بازگشت )به مذاكرات برجامي( هستند اما من نمي توانم 

آنها را تفسير كنم. من كار خودم را انجام مي دهم

جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا به رياست آيت اهلل س�يدابراهيم رييسي 
برگزار شد و در اين جلسه درباره برنامه اصالح 
ساختار بازار خودرو همراه با افزايش توليد و 
كاهش قيمت تمام شده توليد داخلي بحث و 

تصميم گيري شد.

جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا به رياس�ت رييس جمهوري برگزار ش�د. 
در اين جلسه پس از بررس�ي گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تج�ارت درباره برنامه اصالح 
س�اختار بازار خودرو، درخص�وص ضرورت 
رف�ع موانع و اصالح س�اختار و كاهش قيمت 

تمام ش�ده همراه ب�ا افزايش تولي�د داخلي 
تصميم گيري شد.

در جلسه ش�وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س�ران قوا همچني�ن موضوع رون�د تامين و 
عرضه كاالهاي اساس�ي بررس�ي و بر نظارت 

دقيق تاكيد شد.

تصميمگيرياصالحساختاربازارخودرودرشورايعاليهماهنگياقتصادي

اروپا درباره مساله بازگشت به 
مذاكرات هسته اي: 

اتحاديه اروپا اعالم كرد كه بر مساله بازگشت به مذاكرات 
هس��ته اي ايران به منظور برداشتن تحريم هاي امريكا 
تمركز مي كند. به گزارش ايسنا به نقل از الجزيره، اتحاديه 
اروپا اعالم كرد كه بر مساله بازگشت به مذاكرات هسته اي 
تمركز مي كند. اين اتحاديه همچنين تاكيد كرد كه هدف 
از اين كار برداشتن تحريم هاي امريكا است؛ تحريم هايي 
كه بر اقتصاد ايران تاثيرگذار است. بر اساس اين گزارش، 
پيش از اين جوزپ بورل كه اخيرا انريكه مورا دس��تيار 
ارشدش از سفري به تهران به منظور ارزيابي موضع دولت 
جديد ايران درباره ازس��رگيري مذاكرات احياي توافق 
هسته اي در وين بازگشته بود، گفت: آماده است پيش از 
از سرگيري اين مذاكرات با مقامات ايراني ديدار كند. اما 
همچنين گفت سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور جديد 
ايران و تيم او زمان كافي براي آمادگي را سپري كرده اند. 
بورل روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: من اگر آنها 
بخواهند به بروكسل بيايند، آماده اين كار هستيم. اما زمان 
محدود اس��ت. من درك مي كنم كه دولت جديد براي 
بررسي سوابق ]مذاكرات[ و براي تشكيل تيم مذاكرات 
به زمان احتياج دارد اما اين فرصت حاال ديگر سپري شده 
است. زمان بازگشت به مذاكرات است. مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در پاسخ به اينكه در صورت شكست 
احتمالي در مذاكرات، »پالن B«در قبال ايران كه از آن 
ياد مي شود، شامل چه چيزهايي خواهد بود، گفت: من 
 نمي خواه��م به پالنBها فكر كنم. هي��چ كدام از پالن

Bهايي كه به ذهنم مي رسند خوب نيستند.

براي برداشتن تحريم ها عليه ايران 
تمركز مي كنيم

در حالي قيمت نفت طي روزهاي گذش��ته به باالترين 
ميزان طي چند س��ال گذش��ته رس��يده ك��ه برخي 
معامله گران بازار نفت مي گويند: نه تنها ممكن اس��ت 
قيمت نفت از 100 دالر عبور كند، بلكه ممكن اس��ت 

تا پايان سال 2022 قيمت نفت 200 دالر را هم ببيند.
به گزارش فارس به نقل از راشا تودي، همزمان با رسيدن 
قيمت نفت به باالي ميزان طي سال هاي گذشته، برخي 
كارشناسان و معامله گران بازار نفت معتقدند كه ممكن 
اس��ت تا پايان س��ال جاري قيمت اين حامل انرژي از 
100 دالر در هر بش��كه عبور كند. آنها مي گويند حتي 
اين احتمال وجود دارد كه تا پايان س��ال 2022 قيمت 
نفت رقم 200 دالر در هر بشكه را هم ببيند. هم اكنون 
معامله گران بازار نفت ش��اهد افزايش پيشنهادات سه 
رقمي از س��وي فروشندگان هس��تند و همين مساله 
بسياري از فعاالن بازار را جذب كرده؛ چراكه مي خواهند 
سود خوبي را در كوتاه مدت به دست آورند. وال استريت 
ژورنال گزارش داد؛ طي هفته هاي گذشته شاهد ارايه 
پيشنهاد هاي قيمتي براي نفت امريكا بر رقم هاي حدود 
100 دالر براي تحويل در ماه دس��امبر س��ال جاري و 
پيش��نهاد ات 200 دالري براي تحويل در ماه دسامبر 
سال آينده بوديم. در واقع كارشناسان بر اين باورند ثبت 
اين پيشنهادات قيمتي براي فروش نفت مي تواند ابزاري 
باشد كه از طريق آن بتوان نمودار روند قيمتي دارايي ها 
از جمله نفت را پيش بيني كرد. به طور كلي افزايش قيمت 
گاز و زغال سنگ در جهان باعث جذب سرمايه گذاران 
به بازار نفت شده؛ چراكه اين پيش بيني وجود دارد كه 
قيمت نفت رشد خوبي را به ثبت برساند. كارشناسان 
مي گويند: ديگر رسيدن قيمت نفت به 100 دالر خيلي 

خارج از دسترس نيست.

كارشناسان مي گويند 
نفت به 2۰۰ دالر هم مي رسد

پااليشگاه هاي مستقل چين براي افزايش خريد نفت خام 
آماده ش��ده اند؛ زيرا مي خواهند از سهميه هاي واردات 
خود قبل از انقضاي آنها در كمتر از سه ماه ديگر استفاده 
كنند. به گفته بلومبرگ ايران نيز مي تواند از مقاصدي 
باشد كه در اين موج خريد منتفع شود. اين امر به احتمال 
زياد تقاضا براي نفت خام قابل تحويل را افزايش مي دهد؛ 
مانند نفت ESPO روس��يه از ش��رق دور كه حمل آن 
كمتر از يك هفته طول مي كشد. پردازنده هاي مستقل 
چيني، همچنين به عنوان قوري ش��ناخته مي شوند، 
معمواًل به دنبال اس��تفاده از سهميه هستند تا بتوانند 
در سال آينده براي حجم هاي مشابه درخواست كنند. 
اگر آنها نف��ت ESPO را بخواهند بايد هزينه كنند. در 
حالي كه قيمت ها در آخري��ن معامالت كمي كمتر از 
معامالت قبلي بود، اما هنوز نزديك به باالترين ميزان 
در 21 ماه گذشته هستند. معامله گران مي گويند اين 
امر به احتمال زياد باعث مي ش��ود تا پااليشگران ديگر 
گريده��اي خاورميانه را در نظر بگيرن��د يا حتي نفت 
تحريم شده ايران را كه در نفتكش ها روي آب هاي آسيا 
ذخيره شده است. ميليون ها بشكه نفت خام شامل نفت 
ايران در خارج از چين و اطراف سنگاپور و مالزي شناورند 
و همچنين بخش��ي نيز در مخازن ذخيره شده اند كه 
پااليشگاه ها مي توانند به آنها دسترسي داشته باشند. )به 
گفته معامله گراني كه نخواستند نامشان فاش شود(. در 
بازار نقدي اكنون محموله هايي كه در ماه دسامبر بارگيري 
مي شوند معامله مي شود. معامله گران مي گويند برخي 
از اين پااليشگاه ها مي توانند نفت هاي خليج فارس مانند 
عمان و زكوم عليا را در نظر داش��ته باشند. با اين حال، 
يك كشتي نفت از منطقه معموالً حدود سه هفته طول 
مي كشد تا به چين برسد كه به عدم اطمينان در مورد 
اينكه آيا مي توان آنها را تا قبل از پايان سال تحويل گرفت، 
اضافه مي كند. ش��ركت شيميايي ملي چين )معروف 
بهChemChina( در آخرين ق��رارداد با ESPO دو 
محمول��ه را خريداري ك��رد كه در نيمه دوم دس��امبر 
بارگيري مي شوند. پااليشگاه هاي مستقل حدود يك 
چهارم ظرفيت كل پااليش نفت چين را به خود اختصاص 
مي دهند و اين موج خريد مي تواند در كوتاه مدت تقاضاي 
اضافي را براي بازار نفت و آن هم در ميانه بحران كنوني 

انرژي در جهان ايجاد كند.

چين و آمادگي بيشتر براي خريد 
نفت از ايران



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
از ۳۵۳ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان چك وصول ش��ده در 
شهريور امسال ۶۱.۹ درصد آن مربوط به چك هاي عادي 
اس��ت كه ۳۸.۱ درصد ديگر آن را نيز چك هاي رمزدار 
تشكيل مي دهند.جديدترين آمار بانك مركزي بيانگر 
اين اس��ت كه از مجموع چك هاي مبادله شده بيش از 
۷.۱ ميليون فقره وصول شده كه از اين تعداد حدود ۶.۶ 
ميليون فقره عادي و بالغ بر ۰.۵ ميليون فقره رمزدار بوده 
است؛ بنابراين در كل كشور ۹۲.۶ درصد از كل چك هاي 
وصولي را چك هاي عادي و ۷.۴ درصد را چك هاي رمز دار 
تشكيل مي دهند.از نظر مبلغي نيز، از ۳۵۳ هزار و ۱۰۰ 
ميليارد تومان چك هاي وصولي در كل كشور حدود ۲۱۸ 
هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي چك هاي عادي و بيش از 
۱۳۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان خاص چك هاي رمزدار 
بوده است.بر اين اساس، در كل كشور ۶۱.۹ درصد از كل 
مبلغ چك هاي وصولي را چك هاي عادي و ۳۸.۱ درصد 
ديگر را چك هاي رمزدار به خود اختصاص داده اند.طبق 
اين گزارش، در ش��هريور امسال در ك�ل كش�ور بيش از 
۵۲۹ ه�زار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي بالغ بر ۱۳۴ 
هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان وصول ش��ده كه نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ ب��ه ترتيب ۲۵.۷ و ۴۴.۷ درصد 
افزايش داشته است.در ماه مورد بررسي، در استان تهران 
بيش از ۱۷۶ هزار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي معادل 
۷۹ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان وصول شد كه در اين ماه، 
۵۰.۳ درص��د از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در س��ه 
اس��تان ته�ران )۳۳.۳ درص�د(، اصفه��ان )۹.۵ درصد( 
و خراس��ان رضوي )۷.۵ درصد( وصول ش��ده است كه 
بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.

همچن��ين، ۷۰.۱ درص��د از ارزش چ��ك ه��اي ف��وق 
در اس��تان هاي ته��ران )۵۹.۳ درص��د(، اصفهان )۶.۲ 
درصد( و خراسان رضوي )۴.۶ درصد( وصول شده است.

گفتني است؛ چك هاي عادي به چك هايي گفته مي شود 
كه اشخاص به حساب جاري خود صادر كرده و دارنده آن 
تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. گيرنده وجه چك 
ممكن است خود صادركننده يا حامل آن بوده يا چك در 
وجه شخصي معين يا به حواله كرد آن صادر شده باشد.
چك هاي رمزدار، چك هايي هستند كه بنا به درخواست 
مشتري و به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط بانك 
به عهده همان بانك يا شعب آن و همچنين مي تواند بر 
عهده ساير بانك ها تحت عنوان چك رمزدار بين بانكي 
صادر شود. اين قبيل چك ها جهت تسهيل و تسريع در 
نقل و انتقال وجوه بين بانكي صادر شده و پرداخت وجه 
آن توس��ط بانك صادركننده تضمين مي شود.جداول 
آماري نشان مي دهد در شهريورماه امسال حدود هفت 
ميليون فقره چك به ارزش دو هزار و ۴۹۹ هزار ميليارد 

ري��ال مبادله و ۹۰.۳ درصد آنها وصول ش��ده اس��ت.به 
گزارش روز چهارشنبه ايرنا، در سال هاي اخير با توسعه 
تجهيزات پرداخت الكترونيكي و توسعه سامانه ها، بسياري 
از تراكنش ها از طريق اين سامانه ها انجام مي شود اما هنوز 
هم چك به عنوان يكي از ابزارهاي نظام پرداخت، نقش 
قابل توجهي در تسويه مبادالت خرد و كالن در كشور دارد.

طبق آخرين گزارش منتشر شده توسط بانك مركزي 
در شهريورماه امسال حدود هفت ميليون فقره چك به 
ارزش حدود ۲ هزار و ۴۹۹ هزار ميليارد ريال مبادله شد 
كه در مقايسه با ماه قبل از نظر تعداد ۵.۵ درصد و از نظر 
مبلغ ۲۳.۵ درصد افزايش داشته است.بيشترين چك 
مبادله ش��ده در آخرين ماه تابستان مربوط به استان 
تهران با ۲ ميليون فقره چك بود و استان هاي اصفهان 

و خراسان در مرتبه هاي بعد قرار داشتند.

      ۶  ميليون فقره چك در شهريورماه
وصول شد

براساس اين گزارش در شهريورماه، ۶ ميليون فقره چك 
به ارزش دو هزار و ۱۸۵ هزار ميليارد ريال وصول ش��د. 
ميزان چك هاي وصولي در مقايسه با مردادماه ۶.۷ درصد 

و از نظ��ر ارزش ۲۶.۷ درصد افزايش را نش��ان مي دهد.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه از كل تعداد چك هاي 
مبادله شده ۹۰.۳ درصد وصول شده است يعني ۸۷.۴ 
درصد مبلغ چك هاي مبادله پرداخت شده است.ميزان 
چك هاي وصولي در شهريورماه س��ال ۹۹ برابر ۹۰.۸ 
درصد بود و ۸۹.۹ درصد مبلغ چك هاي مبادله شده در 
سال گذشته وصول شده بود.براساس اين گزارش ۹۱ 
درصد ساكنان تهران در شهريورماه امسال چك هاي 
وصول كردند. گيالني ها،  خوزس��تاني ها و ساكنان 
اس��تان البرز هر كدام به ترتيب ۹۲.۹ درصد، ۹۱.۷ 

درصد و ۹۱.۴ درصد چك هاي خود را پاس كردند.

     ۷۰۹  هزار فقره چك در شهريورماه 
برگشت داده شده است

در شهريورماه از هفت ميليون فقره چك صادر شده در 
كشور ۷۰۹ هزار فقره چك به ارزش بيش از ۳۱۴ هزار 
ميليارد ريال برگشت داده شده است. ميزان چك هاي 
برگشتي در دوره مذكور نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت.از كل تعداد و مبلغ چك هاي 
مبادله شده در شهريور ۱۴۰۰ به ترتيب ۹.۷ درصد و 

۱۲.۶ درصد برگشت داده شده است. در شهريور سال 
گذشته ۹.۲ چك هاي مبادله شده وصول نشده بود.

بيشترين نس��بت چك هاي برگشتي در شهريورماه 
امسال مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ۱۴.۹ 
درصد و خراس��ان ش��مالي با ۱۳.۷ درصد است. در 

پايتخت نيز ۹ درصد چك ها وصول نشد.

     مهم ترين علت وصول چك ها
در شهريورماه چه بود؟

در گزارش بانك مركزي در شهريورماه امسال مهم ترين 
دليل برگشت چك ها، كسري يا فقدان موجودي عنوان 
شده است. براين اساس ۶۸۶ هزار فقره چك از ۷۰۹ هزار 
فقره چك برگشتي به دليل كسري يا فقدان موجودي 
برگشت داده شده اس��ت. مبلغ چك هاي برگشتي به 
دليل كسري بودجه ۳۰۲ هزار ميليارد ريال بود.براساس 
اين گزارش ۹۶.۷ درصد چك هاي برگش��تي به دليل 
كسري يا فقدان موجودي وصول نشده اند.در استان هاي 
اصفهان، خراس��ان جنوبي و چهارمحال و بختياري به 
ترتيب ۹۸ درصد، ۹۷.۹ درصد و ۹۷.۸ درصد چك هاي 

برگشتي به دليل كسري بودجه وصول نشدند.

يادداشت

خبر
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اداي سوگند دكتر صالح آبادي به 
عنوان رييس شوراي پول و اعتبار

دكتر علي صالح آبادي به عنوان رييس جديد شوراي 
پول و اعتبار س��وگند ياد كرد. عل��ي صالح آبادي در 
جلسه ش��وراي پول و اعتبار كه با حضور ساير اعضا 
برگزار شد به عنوان رييس جديد اين شورا سوگند ياد 
كرد.همچنين در اين جلسه سيد مسعود ميركاظمي، 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه ني��ز به عنوان عضو 
شوراي پول و اعتبار اداي سوگند كرد.گفتني است 
بر اس��اس تبصره ۱ ماده ۸۹ قان��ون برنامه پنجم 
توسعه، رياست شوراي پول و اعتبار بر عهده رييس 

كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران است.

تخفيف بيمه شخص ثالث خودرو 
با تعويض پالك حذف نمي شود

معاون اجتماع��ي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا 
گفت: شايعه حذف تخفيف بيمه شخص ثالث خودروها 
با تغيير ي��ا تعويض پالك، كذب محض اس��ت.اخيراً 
ش��ايعه اي در فضاي مجازي مطرح ش��ده كه با تغيير 
پالك خودروها تخفيف بيمه ش��خص ثال��ث از بين 
مي رود و دوباره از صفر شروع مي شود، در همين راستا 
س��رهنگ عين اهلل جهاني اظهار داش��ت: طبق قانون 
پالك هايي كه بيش از يكسال استفاده نشود، با حفظ 
سوابق به نفر ديگري منتقل مي شود.معاون اجتماعي 
و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا تصريح كرد: طبق 
قانون فردي كه چندين پالك فك شده داشته باشد، اين 
پالك ها به صورت تفكيك شده و آزاد در اختيار مراكز 
تعويض پالك ما هستند و اگر زير يك سال باشد پالك 
متعلق به وي در مركز شماره گذاري يا تعويض پالك، به 
خودروي ايشان اختصاص پيدا مي كند اما باالي يكسال 
ممكن است پالك ديگري تخصيص يابد. ناگفته نماند 
صرفا در مراكز شماره گذاري مستقر در كارخانه پالك 
جديد به خودرو نصب مي شود تا در تحويل خودرو ها به 
مشتريان تسريع گرديده و هيچ وقفه اي رخ ندهد.وي 
افزود: تخفيف عدم خسارت در بيمه نامه شخص ثالث 
متعلق به مالك وسيله نقليه )صاحب پالك انتظامي 
وسيله نقليه( است و بر اس��اس مقررات بيمه شخص 
ثالث، مالكين وسايل نقليه موتوري زميني مي توانند 
سابقه تخفيف عدم خس��ارت بيمه نامه شخص ثالث 
پالك قبلي خود را همزمان با انتقال مالكيت يا هر زمان 
پس از آن به وسيله نقليه ديگر از همان نوع )مثال سواري 
به سواري( كه متعلق به خود، همس��ر، والدين يا اوالد 
بالواسطه آنها باش��د انتقال دهند. لذا با توجه به اينكه 
سابقه پالك ها و تخفيفات بيمه نامه هاي شخص ثالث 
براي مدت نامحدود به ترتيب در بانك هاي اطالعاتي 
راهور و بيمه )شركت هاي بيمه و بيمه مركزي( محفوظ 
است، با واگذاري پالك هاي قديمي به ديگري به هيچ 
عنوان سوابق رانندگي و بيمه اي از جمله تخفيفات عدم 
خسارت مالك قبلي پالك از بين نخواهد رفت و افراد با 
 توجه به سوابق بيمه اي خود از مزاياي تخفيفات بهره مند 
مي شوند.هيچ سوءاستفاده و هماهنگي بين پليس و 
شركت بيمه در خصوص حذف تخفيفات وجود ندارد 
و اين خبر صرفًا يك نوع تشويش اذهان عمومي است 
و ما طبق قانون عليه افرادي كه اقدام به انتشار چنين 

شايعات و اتهاماتي مي كنند، شكايت خواهيم كرد.

خبر

كدام بانك ها كارت اعتباري
 ۷ ميليوني مي دهند؟ 

درحالي كه س��ه ماه از تكليف بانك مركزي به پنج 
بانك ملي، صادرات، تجارت، مل��ت و رفاه كارگران 
مبني بر صدور كارت رفاهي با حداكثر سقف هفت 
ميليون تومان مي گذرد، گزارش ها حاكي از آن است 
كه تنها دو بانك ملي و تج��ارت اين كارت اعتباري 
را به متقاضيان ارايه مي دهند.به گزارش ايس��نا، در 
اوايل تيرماه س��ال جاري بانك مركزي در راستاي 
افزايش قدرت خريد اقشار مختلف جامعه و بهبود 
فرآيند تامين مالي زنجيره توليد، شيوه نامه اعطاي 
كارت رفاهي و تامين مال��ي زنجيره توليد را به پنج 
بانك »ملي اي��ران«، »ملت«، »ص��ادرات ايران«، 
»تج��ارت« و »رفاه كارگران« اب��الغ كرد كه بر اين 
اس��اس هر يك از بانك هاي نام برده شده مي توانند 
حداقل ۲۰۰ هزار فقره كارت براي كليه اش��خاص 
حقيقي تا س��قف هف��ت ميليون توم��ان از جمله 
دارندگان س��هام عدالت كه تاكن��ون هيچ ميزان از 
سهام خود را نفروخته اند و كليه سرپرستان خانوار 
كه حداقل يكي از يارانه هاي نقدي يا معيش��تي را 
دريافت مي كنند، با سقف فردي معادل هفت ميليون 
تومان ص��ادر كنند.در اين زمينه، س��هام عدالت بر 
اس��اس ارزش يابي حداكث��ر ۶۰ درصد قيمت روز 
سهام مذكور )بر اساس اعالم شركت سپرده گذاري 
مركزي و تسويه وجوه( و حساب هاي يارانه نقدي و 
معيشتي طبق اعالم سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
و با در نظر گرفتن كسورات مربوط به اقساط وام هاي 
پرداخت ش��ده قبلي، مي تواند به عنوان وثيقه هاي 
قابل قبول از مشتري گرفته شود.همچنين، مهلت 
بازپرداخت اعتبار اعطايي به تشخيص بانك حداكثر 
۱۸ ماه است كه اعتبار كارت رفاهي براي خريد كاال 
و خدمات در فروشگاه ها و پذيرنده كارت طي قرارداد 
اعالمي توس��ط بانك هاي عامل و طرف قرارداد در 
سامانه رفاهي ايرانيان امكانپذير است و تراكنش هاي 
مالي ديگر چون برداشت وجه و انتقال وجه از كارت 
مزبور مجاز نيست. عالوه براين، نرخ سود تسهيالت 
 كارت رفاهي ۱۸ درصد و مهلت بازپرداخت آن نيز 
۱۸ ماهه اس��ت كه با احتساب س��ود يك ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان بر مبلغ هفت ميليوني كارت رفاهي 
هر يك از دريافت كنندگان اي��ن كارت بايد ماهانه 
تقريبا ۴۵۸ هزار تومان بپردازند. از سوي ديگر، طبق 
گفته مدير اداره اعتبارات بانك مركزي در زمان ابالغ 
اين بخشنامه، فقط بانك ملي به طور مقدماتي طرح 
ياد شده را آغاز كرده و حداكثر تا دو هفته آينده ساير 
بانك هاي عامل نيز اين امكان را خواهند داشت كه 
كارت هاي رفاهي را در اختيار متقاضيان قرار دهند.

جديدترين پيگيري ايسنا از بانك مركزي نيز حاكي 
از آن است كه اين بخشنامه به تمام پنج بانك مذكور 
ابالغ شده اس��ت اما برخي از آنها براساس سياست 
اجرايي خود اين كارت اعتباري را صادر مي كنند يا 
نمي كنند.اكنون با گذشت بيش از سه ماه، مشاهدات 
ميدان��ي از پنج بانك مورد نظر ب��راي اعطاي كارت 
اعتباري حاكي از آن اس��ت كه تنها دو بانك ملي و 
تجارت اين كارت اعتباري را مي دهند. البته مراجعه 
به شعبه ديگر از بانك تجارت بيانگر اين موضوع بود كه 
به دليل نداشتن بودجه كارت رفاهي داده نمي شود.

وصول ۹۰ درصد چك هاي بانكي

تثبيت قيمت دالر در كانال ۲۶ هزار توماني

دالر ۲734۰ سكه 11 ميليون و 53۰ هزار تومان

سهم ۷ درصدي چك رمزدار با ۳۸ درصد مبلغ وصول شده 

كاهش اندك قيمت ها در بازار طال و ارز

گروه بانك و بيمه | 
روز چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰، قيمت ارز در بازار آزاد اندكي 
كاهش يافت و قيمت دالر ۲۷ هزار و۳۴۰ تومان، قيمت يورو 
۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان، پوند انگليس ۳۷هزار و۷۲۴ تومان 
و دره��م امارات ۷ هزار و۴۵۳۴۷۲ تومان اعالم ش��ده و به 
دنبال آن قيمت طال و سكه نيز اندكي كاهش داشت.محمد 
كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به دليل 
باالر رفتن نرخ اونس جهاني، شاهد افزايش قيمت ها در بازار 
طال و سكه هستيم. انس جهاني ۱۷۷۵ دالر قيمت گذاري 
شده است قيمت سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۶۸۰ هزار 
تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان، 
نيم سكه ۵ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و ۲۰۰ هزار 
تومان بفروش مي رسد.هر گرم طالي ۱۸ عيار , ۱ ميليون 
و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون و ۹۶۲ 
هزار تومان فروخته مي شود.نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
)چهارش��نبه، ۲۸ مهرماه( در مقايسه با روز كاري گذشته 
بدون تغيير، به قيمت ۲۶ هزار و ۷۳۸ تومان داد و ستد شد. 
قيمت فروش يورو در مقايسه با روز گذشته با ۴۵۵ تومان 
افزايش برابر ۳۰ هزار و ۸۸۸ تومان بود. قيمت خريد هر دالر 
۲۶ هزار و ۱۶۵ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۱۲۸ 
تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۶ هزار و ۲۶۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۴۰۳ تومان 
اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۴۳۵ تومان و 
نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۷۱۲ تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت روز چهارشنبه، حواله يورو به 
قيمت ۲۷ هزار و ۲۳۰ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 
۲۳ هزار و ۴۰۹ 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 
داش��ت. اما از ابتداي شهريورماه قيمت ها در برخي مواقع 
نزولي بود يا براي چند روز پياپي ثبات قيمت را داشتيم البته 
براي چند روزي در محدوده قيمتي ۲۸ هزار تومان نيز معامله 
مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت. براساس اين گزارش، 
از يازدهم مهرماه بهاي دالر كاهشي شد و طي هفته گذشته 
اين روند نزولي ادامه داش��ت و بهاي دالر در صرافي بانكي 
بدون تغيير ماند، اما نرخ يورو ۴۵۵ تومان افزايش يافت.قيمت 
سكه در بازار تهران )چهارشنبه، ۲۸ مهرماه( با ۲۰ هزار تومان 
كاهش نس��بت به روز كاري گذشته به ۱۱ ميليون و ۵۳۰ 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار 
آزادي پنج ميليون و ۹۸۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار 

تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي ۱۸ عيار ب��ه يك ميليون و ۱۴۱ هزار تومان 
رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۹۴۵ هزار 
تومان شد.همچنين اُنس جهاني طال با كاهش ۲ دالري 
نسبت به روز گذشته برابر يك هزار و ۷۷۸ دالر و ۴۷ سنت 
شد.مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن نرخ دالر و انس جهاني است. نرخ انواع سكه و طال 
به دليل كاهش ۲ دالري انس جهاني طال و تثبيت بهاي 
دالر در مقايسه با روز گذشته ۲۰ هزار تومان كاهش يافت. 

     دالر كاهشي ماند
ارزش دالر براي دومين روز متوالي كاهش يافت.موسسه 
رتبه بندي موديز اعالم كرد در نتيجه همه گيري كرونا و 
وادار ش��دن دولت ها به حمايت از بازارهاي پولي و مالي، 
مجموع بدهي دولت هاي جهان تا پايان س��ال ۲۰۲۰ از 
رقم ۱۳ تريليون دالر عبور كرده كه اين رشد در يك دهه 
اخير بي سابقه بوده است. همچنين مجموع بدهي جهان 
شامل بدهي خانوارها، بخش دولتي و بخش خصوصي در 
بازه زماني فوق به ۸۳ تريليون دالر رسيده است تا ركورد 
جديدي در اين زمينه ثبت شود. بدهي جهاني به نسبت 
بحران ۲۰۰۷ حدود ۲.۵ برابر بيشتر شده است.شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۲۲ درصد كاهش نسبت 
به روز گذشته، در سطح ۹۳.۷۴۳ واحد بسته شد. شاخص 
دالر معموال در برابر ش��ش ارز مهم جهاني يا ۱۰ ارز برتر 
جهاني بيان مي شود كه شاخص دالر شاخص ۱۰ ارزي و 

در بردارنده تغييرات قيمتي دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند 
انگليس، روپيه هند، دالر استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، 
فرانك سوييس، رينگت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.

     رمزارزها همچنان در مسير صعود
بيت كوين كماكان پيش��تاز صعود در بازار رمزارزهاست.

قيمت بيت كوين در دو هفته اخي��ر از ۴۴ هزار دالر به ۶۳ 
هزار دالر رسيده و با توجه به ورود سنگين سرمايه جديد 
انتظار مي رود بيت كوين ركورد قيمتي قبلي را بشكند و وارد 
كانال ۶۴ هزار دالري شود. برخي معامله گران از بيت كوين 
۸۰ هزار دالري خبر مي دهند و افراد خوش بين تر چشم به 
بيت كوين ۱۰۰ هزار دالري دوخته اند. عده اي نيز معتقدند 
به دنبال هر صعود سنگين يك ريزش سنگين نيز خواهد 
آمد. سرانجام پس از كش وقوس هاي فراوان، كميسيون 
ب��ورس و اوراق به��ادار امريكا با فعالي��ت اولين صندوق 
سرمايه گذاري مبتني بر بيت كوين در اين كشور موافقت 
كرد. سهام اين صندوق با نماد BITO در بورس نيويورك 
عرضه خواهد شد. هدف اوليه اين صندوق امكان خريد و 
فروش سهام با استفاده از سرمايه آن دسته از سرمايه گذاراني 
اس��ت كه به ارزهاي ديجيتالي عالقه مندند اما اطالعات 
زيادي از آن ندارن��د. وزارت خزانه داري امريكا در پيامي از 
صرافي هاي ارايه دهنده خدمات ارزهاي ديجيتالي خواسته 
است تا با استفاده از تمامي ابزارهاي در اختيار خود جلوي 
نقض تحريم هاي اين كشور و دسترسي اشخاص حقيقي و 
حقوقي تحريم شده به نظام دالري را بگيرند. اين وزارت خانه 
همچنين در اطالعيه جداگانه اي گفته است تاكنون حدود 

پنج ميليارد دالر در قالب رمزارز به هكرها از طريق باج افزارها 
پرداخت شده كه بيشتر حجم آن به وسيله بيت كوين بوده 
است. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر ۲۴۲۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت 
به روز قبل ۰.۷۲ درصد كمتر ش��ده است. در حال حاضر 
 ۴۵ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين 
و ۱۷ درصد در اختيار اتريوم است. بيت كوين ۱۲ سال پيش 
توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد 

شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت.

     روسيه به دالرزدايي ادامه مي دهد
معاون وزير خارجه روسيه با اشاره به سابقه طوالني تحريم ها 
عليه روسيه گفت: شكي نيست كه به كاهش وابستگي خود 
به دالر ادامه مي دهيم.معاون وزير خارجه روسيه گفت اين 
كشور سياست رهايي از وابستگي به دالر در اقتصاد خود را 
برنامه ريزي كرده است و آن را ادامه خواهد داد. الكساندر 
پنكين با بيان اينكه واشنگتن مي تواند هر زمان كه دلش 
بخواهد مانع از انجام تراكنش هايي شود كه بر حسب دالر 
انجام مي شوند، از آسيب پذيري اقتصادي در برابر تحريم ها 
در صورت وابس��تگي به دالر خبر داد. معاون وزير خارجه 
روسيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سابقه 
طوالني تحريم ها عليه روسيه گفت: شكي نيست كه به 
كاهش وابس��تگي خود به دالر ادامه مي دهيم و اين كار را 
از راه هايي نظير كاهش دالر از ذخاير ارزي بانك مركزي، 
كاهش استفاده از دالر در تراكنش هاي داخلي و خارجي و 
همچنين امضاي توافق نامه هاي تجاري با ديگر كشورها 
براي استفاده از ارزهاي ملي پيش خواهيم برد. پنكين معتقد 
اس��ت كه در بلندمدت، ارزهاي ديگر و همچنين ارزهاي 
ديجيتالي بخش بزرگي از سلطه بازار را بر روي بازار از بين 
خواهند برد اما حذف دالر از چرخه مبادالت تجاري براي 
همه طرف ها از جمله دولت ها و موسسات مالي زمان بر و 
هزينه بر خواهد بود. از سال ۲۰۱۴ و شدت يافتن اختالفات 
روس��يه با امريكا و اروپا بر سر مساله اوكراين كه به اعمال 
تحريم هاي گس��ترده اي ضد روسيه منجر شد، روسيه با 
هدف كاهش وابستگي خود به غربي ها اقدام به متنوع سازي 
ذخاير ارزي كرد.پي��ش از اين وزارت دارايي روس��يه در 
بيانيه اي اعالم كرده بود سهم دالر از ذخاير ارزي صندوق 
ملي ثروت اين كشور به صفر رسيده و از طرف ديگر سهم 
يورو، يوان و طال از اين ذخاير بيشتر شده است. دالر تا پيش 
از اين س��همي ۳۵ درصدي از اين ذخاير داشت كه اكنون 
به صفر رسيده و سهم پوند نيز از كل ذخاير به پنج درصد 
كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر اما سهم يوان به ۳۹.۷ 
درصد و سهم يورو به ۳۰.۴ درصد افزايش پيدا كرده است.

پيش نيازهاي تحقق رشد اقتصادي
در انتخ��اب راهكاره��اي 
تحقق رشد مثبت اقتصادي، 
اولين گام مهم در اين زمينه 
افزاي��ش س��رمايه گذاري 
و ت��الش جه��ت رش��د 
سرمايه گذاري است. به اين 
معنا؛ تا زماني كه اين اتفاق 
روي نده��د، حجم اقتصاد 
باالتر نخواهد رفت و بالطبع رشد اقتصادي هم شكل 
نمي گيرد.فضاي كسب و كار بايد به گونه اي شكل بگيرد 
كه كار براي افراد عالقه مند آسان و سهل شود. مطلب 
بعدي هم اين اس��ت كه از ظرفيت ه��اي موجود بايد 
استفاده بهينه صورت گيرد، يعني باال رفتن بهره وري 
سرمايه گذاري هاي انجام شده كه الزمه آن هم همان 
موضوع اشاره شده در ابتدا يعني تسهيل كار براي مردم 
است.ابتدا بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه افزايش 
بهره وري پيش شرط هايي الزم دارد كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد. افزايش بهره وري نياز دارد تا از سرمايه گذاري 
موجود به خوبي استفاده شود، تالش هاي كارگران به 
درستي تحت مديريت در آيد و در حالت كلي مديريت 
به شكل بهينه خود را نشان دهد. بدون در نظر گرفتن 
اين موارد به خودي خود در اين رابطه هيچ اتفاقي روي 
نمي دهد.مطلب ديگر اين اس��ت كه مشكل ارزي در 
كشور وجود دارد و دولت بايد روابط خارجي را به گونه اي 
تنظيم كند كه اين مساله كم شود. سال ۹۹ نسبت به 
س��ال ۹۸ تورم ريالي بااليي )منظور كاالهاي وارداتي 
است( داش��تيم، تورم دالري هم حدود ۴۷.۴ درصد 
بوده اس��ت، به اين معنا؛ زماني كه مطرح مي شود ۴۰ 
ميليارد دالر وارد كشور شده بايد ۴۷.۴ درصد تعديل 
شود. عالوه بر اين مش��كالت ارزي سبب شده كه ۸۵ 
درصد آن صرف مواد اوليه، مواد واسطه اي و كاالهاي 
سرمايه گذاري شود، در حالي كه بايد توليد در اولويت 
باشد و تالش ها حول محور افزايش آن قرار گيرد. شكي 
وجود ندارد، در صورتي كه اين كار در اولويت قرار نگيرد، 
كار به شدت سخت خواهد شد و بحث تسهيل فضاي 
كسب و كار، تامين نياز ارزي و برآورده كردن نياز ريالي 
بخش توليد و بهينه س��اختن مديريت و استفاده از 
نيروي كار مفيد با وجود آنكه صحبت آن بسيار به ميان 
مي آيد، اما عملياتي نخواهد شد. برعكس آن هم وجود 
دارد يعني در صورت انجام اين كارها مي توان گفت 
كه نه تنها دارنده رشد اقتصادي محسوب مي شويم، 

بلكه روند فزاينده آن را هم شاهد خواهيم بود.

ابراهيم بهادراني

شفافيت مالي با رمزارز ملي
ما در كشور به استفاده از يك 
ارز ديجيتال نياز داريم كه اگر 
سازوكار آن به صورت قانوني 
و تحت كنترل بانك مركزي 
باشد، مزيت هاي بسياري را 
در اقتص��اد به همراه خواهد 
داشت.بيشتر از دوسال است 
كه بحث رمزارزها در كشور ما 
داغ است و از اين مورد به عنوان يكي از راه هاي دور زدن 
تحريم نيز ياد مي شود. برقراري رمز ارز ملي در اقتصاد 
ايران و راه اندازي آزمايشي آن كه از سوي رييس كل بانك 
مركزي عنوان شده، خبر خوشايندي است كه مي تواند 
براي فعاالن اين حوزه و مردم مفيد باشد.اينكه قرار است 
رمز ارز در كشورما نيز مانند كشورهاي ديگر قانون گذاري 
و حد و حدود آن مشخص شود اتفاق خوبي است كه بايد 
زودتر از اينها اتفاق مي افتاد تا هم ريسك سرمايه گذاري 
در اين حوزه را براي مردم كاهش دهد و هم براي كسب 
و كارهايي كه در اين بخش كار مي كنند روش��نگري 
و شفاف س��ازي كند.اميدواريم تدوي��ن آيين نامه ها و 
قانون گذاري مرتبط با رمزارزها زودتر انجام ش��ود تا از 
بالتكليفي خارج شويم، ما در كشور به استفاده از يك ارز 
ديجيتال نياز داريم كه اگر سازكار آن به صورت قانوني 
و تحت كنترل بانك مركزي باشد، مزيت هاي بسياري 
را به همراه خواهد داشت.يكي از مزيت ها اين است كه 
مي توانيم با پشتوانه ريال در هر جاي دنيا به صورت امن 
مانند يك كيف پول كار مالي انجام دهيم و نقل و انتقاالت 
مالي حتي در پرداخت هاي ُخرد داشته باشيم.اين امر نه 
تنها براي عموم مردم و فعاالن اقتصادي مثبت ارزيابي 
مي شود، بلكه براي نظارت نهادهاي حاكميتي نيز مفيد 
است. به عنوان نمونه شركت هاي دانش بنيان صادراتي 
براي دريافت ارز حاصل از صادرات خود با سختي هايي 
مواجه هستند كه متحمل پرداخت كارمزدهاي بسيار 
باال هستند. اين در حالي است كه اگر رمز ارز ملي تحت 
كنترل بانك مركزي انجام شود، به بسياري از روش هاي 
پرداخت به ويژه پرداخت هاي بين المللي كمك خواهد 
كرد.استفاده از رمز ارز ملي هم اعتماد را به مردم و فعاالن 
اين ح��وزه برمي گرداند و هم ب��ه بانك مركزي كمك 
مي كند، چرا كه شفافيت مالي و امنيت تراكنش ها را 
تضمين مي كند. فعاليت هاي حوزه رمز ارز اگر زيرنظر 
قانون گذار انجام گيرد، در مبارزه با پولش��ويي و رصد و 
مانيتور استفاده از اين رمزارز در حوزه هاي ممنوعه كمك 

خوبي خواهد داشت .

مهرداد فرنوش 



هنوز هم ارز دولتي تأثير منفي بر روي اقتصاد مي گذارد و 
آثار به جاي مانده از آن را مي توان بر روي قيمت كاالهاي 
اساسي، تأمين مواد اوليه شركت ها و امثال آنها ديد كه تنها 
تورم عمومي و ش��اخص بورس را افزايش مي دهد.رييس 
دولت سيزدهم در گفت وگوي تلويزيوني خود اعالم كرد 
كه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در حال بررسي است و مكانيسم 
آن به اطالع مردم خواهد رسيد، اين موضوع به معناي تاييد 
حذف اين ارز در آينده نه چندان دور دستكم به اين معنا 
اس��ت كه منابع ارز هاي ۴۲۰۰ توماني قبل از آغاز دولت 
هزينه شده و اكنون طبق بودجه نمي توان اعتباري براي ارز 
دولتي در نظر گرفت و لذا يا بايد بودجه آن از طريق مجلس 
و از محل ديگري جبران شود يا اينكه منابع باقي مانده به 
شكل يارانه به دهك هاي پايين تخصيص داده شود.بنابراين 
مي توان حدس زد كه اجراي اين سياس��ت تقريبًا قطعي 
اس��ت و نمي توانيم تأثير آن بر بورس به عنوان بازاري كه 
متأثر از سياست هاي كالن اقتصادي است را ناديده گرفت. 
كارشناسان معتقدند كه اجراي آن به دليل تورمي كه ايجاد 
مي كند منجر به افزايش ارزش بازار خواهد شد از طرف ديگر 
بيشترين مزيت را شركت هاي صادراتي خواهند برد زيرا 
دولت ارز كافي براي پرداخت به متقاضيان واردات كاالها 
را ندارد و قيمت ارز باال مي رود و از طرف ديگر شركت هاي 
واردكننده كاالهاي اساسي بايد ارز بيشتري براي تأمين 
كاالهاي خود بپردازند و اين مس��اله منجر به گراني ارز و 
سود بردن شركت هاي صادراتي در بازار سرمايه خواهد شد.

در شرايط كنوني فاصله قيمت ارز دولتي با ارز نيمايي 
خيلي زياد اس��ت و حذف آن مي تواند منجر به تورم 
بيش ازحد براي كاالهاي مصرفي مردم شود، بااين حال 
اثرات آن بر بورس ه��م به صورت تورمي خواهد بود و 
منفعت آن بيشتر عايد شركت هاي صادراتي مي شود.

به هرحال حذف ارز ۴۲۰۰ مي تواند به نفع اقتصاد باشد، 
اين ارز س��ودي براي مردم معقول جامعه ندارد و تنها 
عده اي خاص از آن استفاده مي كنند. قرار بود اين ارز 
جلوي افزايش بي رويه قيمت ها را بگيرد اما؛ موجبات 
افزايش قيمت را فراهم ساخته است و بايد ديد وعده ها 

عملي مي شود و اين ارز حذف مي شود يا خير؟

  جايگزيني اختصاص »كارت هاي اعتباري« 
به مردم با ارز ۴۲۰۰ توماني

محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس نيز بابيان اينكه دولت با مجلس براي حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني هم نظر اس��ت، اعالم كرد: نرخ ارز چهار 
هزار و ۲۰۰ توماني چيزي به جز رانت و فساد به همراه 
نداشته است. نزديك به هشت ميليارد دالر در سال به آن 
اختصاص يافته و تفاوت آن با نرخ ارز نيمايي ۱۶۰ هزار 
ميليارد تومان است، اما سوال اينجاست كه چند درصد 

آن به دست مردم رسيده است؟
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
بابيان اينكه تصميمات از همين آغاز كار دولت سيزدهم 
بايد به صورت كارشناسي شده باشد، گفت: ادامه نرخ 
ارز ترجيحي حتي براي ي��ك روز هم به صالح اقتصاد 
كشور نيست. وي از پيش��نهاد بهارستاني ها به دولت 

براي اختصاص »كارت هاي اعتباري« به مردم به جاي 
ارز ۴۲۰۰ توماني خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند 
باسياست هاي نظارتي قيمت ها را پايين بياورد ما مانع 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني نخواهيم ش��د، با اين كار 
مابه التف��اوت ارز ترجيحي كاالهاي اساس��ي در قالب 

كارت هاي اعتباري خريد به مردم اختصاص مي يابد.
وي افزود: نتيجه ارزيابي هاي ميداني ما نشان مي دهد 
كه از سال ۹۷ به بعد با تخصيص اين ارز به تدريج قيمت 
كاالهاي اساسي از نرخ ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني فاصله 
گرفت و افزايش قيمت ها در ماه هاي پاياني دولت دوازدهم 
صعودي شد. تأكيد مجلس اين است كه بايد به جاي هدر 
رفت منابع ارزي ۴۲۰۰ توماني، تخصيص ارز ترجيحي در 
كشور تعيين تكليف شود چراكه تنها بخش جزئي آن به 
مردم مي رسد و بخش عمده آن به دليل عدم نظارت ها، به 
فساد و رانت در اقتصاد كشور تبديل مي شود، لذا پيشنهاد 
ما به دولت سيزدهم اين است كه به جاي حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني روش اعمال آن را تغيير دهيم و به جاي اختصاص 

به واردات، به مصرف ارز ترجيحي دهيم.

    حذف ارز ۴۲۰۰ و بازار سرمايه
حسين عبدي، كارشناس اقتصادي در گفت وگوي اخير 
در اين خصوص مي گويد: حذف اين ارز ازجمله اتفاقات 
مثبتي است كه هميشه صحبت هاي زيادي از مزاياي آن 
مطرح شده اس��ت، اين اقدام از مهم ترين اتفاقاتي است 
كه با اجرايي ش��دن آن مي توان شاهد اثرات مثبت آن 
در اقتصاد كشور باشيم. اكثر كارشناسان حاضر در بازار 

سرمايه نسبت به اين موضوع آگاه هستند كه با حذف ارز 
٤٢٠٠ توماني مي توان شاهد اثر مثبت آن در بازار سرمايه 
و اكثر صنايع حاضر در اين بازار ب��ود، حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني نبايد سبب ايجاد شوك در بازار شود و بايد به طور 
حتم براي جلوگيري از ايجاد برخي از نوسانات در بازار 
سهام، اين اقدام با تمهيداتي خاص به مرحله اجرا برسد.

عبدي توضيح مي كند: ب��ا در نظر گرفتن تمهيدات، 
تصميمات و نيز برنامه ريزي هاي صورت گرفته، حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي مي تواند به عنوان اتفاقي بس��يار 
درست و منطقي در نظر گرفته شود كه به مراتب شاهد 
تأثير مثبت آن در اقتصاد كشور خواهيم بود. حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني ممكن است در كوتاه مدت تورم زا باشد 
و تا حدودي س��بب افزايش نرخ ارز در بازار ش��ود، اما 
مديريت درست دولت سيزدهم مي تواند از تورم و برخي 

از اتفاقات پيش بيني نشده جلوگيري كند.
اين كارشناس با تأكيد بر اينكه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از 
دو سو به معامالت بازار كمك مي كند اظهار مي كند: در 
ابتدا اين اتفاق زمينه ايجاد شفافيت معامالت و صورت 
مالي شركت ها را فراهم مي كند، همچنين در اين ميان 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني با حاش��يه سود بيشتري براي 
بسياري از شركت هاي توليدي بازار سرمايه همراه خواهد 
ش��د؛ زيرا نرخ كاالهايي كه تاكنون عرضه شده است به 
دليل درياف��ت ارز ٤٢٠٠ توماني به صورت دس��توري 
تعيين ش��ده اس��ت. با حذف اين ارز و نيز واقعي شدن 
نرخ ها، نرخ فروش شركت ها هم بر مبناي نرخ تقاضاي 
بازار خواهد بود. وي تأكيد در ادامه مي گويد: اين اتفاق 

به مراتب باعث افزايش شفافيت معامالت، كاهش رانت و 
فساد در شركت ها مي شود؛ بنابراين به طوركلي اين اقدام 
به نفع بازار سرمايه است و به مرور شاهد اثر مثبت آن در 
اين بازار خواهيم بود. نهايي شدن تالش دولت براي حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني بسيار مثبت ارزيابي مي شود زيرا اين 
اقدام به دليل حذف رانت و از بين بردن هرگونه منشأ و 
دريچه فساد، سبب كمك به اقتصاد، بازار سرمايه و پويايي 
بازار پول كشور خواهد شد. از بين بردن زمينه هاي الزم 
براي ايجاد رانت به عنوان اتفاقي مثبت براي شفافيت، 

رشد اقتصادي و كمك به خانوارها خواهد بود.
عبدي ماهيت بازار س��رمايه را به دو بخش كوتاه مدت و 
بلندمدت تقسيم كرده و توضيح مي دهد: در كوتاه مدت 
نرخ ارز به دليل اجراي حذف ارز ٤٢٠٠ توماني با افزايش 
همراه مي شود كه به مراتب اين اتفاق منجر به رشد صنايع 
بزرگ و نيز صادرات محور در بازار س��هام مي ش��ود. در 
بلندمدت به دليل افزايش شفافيت در معامالت و ايجاد 
عرضه و تقاضاي واقعي در بازار، كليت بازار سرمايه از اين 
اتفاق، منتفع خواهد شد. صنايع فلزات اساسي، دارويي 
و صنعت غذايي ازجمله صنايعي هس��تند كه در رديف 
نخس��ت تأثيرپذيري از اين اتفاق قرار مي گيرند. نحوه 
اجرايي ش��دن حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ب��ه دليل روند 
تأثيرگذاري آن بر روند معامالت بازار سرمايه، بسيار مهم 
تلقي مي شود. بايد ديد دولت در خصوص مساله تورم چه 
اقدامي را در نظر دارد، اگر دولت نرخ ارز را كنترل كند و 
شيب ماليمي را به سمت واقعي شدن نرخ ارز بدهد، اين 

اقدام اتفاقي مطلوب براي كل اقتصاد كشور خواهد بود.
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رقابت بازارها با بورس كاال
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير صمت در امور 
بازرگان��ي در اين خصوص توضيح داد: س��ازوكار 
اجرايي حذف سهميه ها در دست برنامه ريزي است 
و با تكميل اين س��ازوكار جزييات آن هفته آينده 
از طريق بورس كاال اعالم مي ش��ود.وي ادامه داد: 
بر مبناي اين ط��رح ازاين پس عرضه محصوالت 
پتروشيمي و فوالد بر اساس نظامات بورس انجام 
مي شود. اين پروژه بانام مديريت بازار تعريف شده 
و هدف آن تنظيم بازار است.وي تأكيد كرد: با توجه 
به اينكه قرار اس��ت از قيمت هاي دستوري پرهيز 
كنيم، تنها راه اجراي اي��ن موضوع رقابتي كردن 
بازار و بهترين ابزار رقابتي كردن بازار، بورس كاال 
اس��ت چراكه قيمتي كه در بورس كشف مي شود 
قيمت منطقي و واقعي اس��ت.مفتح ادامه داد: در 
اين ساختار همه عرضه كنندگان در مقابل همه 
مصرف كنندگان ق��رار مي گيرند و قيمت واقعي 
با س��ازوكار عرضه و تقاضاي حقيقي مش��خص 
مي شود كه اين موضوع نيز هفته آينده از طريق 
بورس اطالع رس��اني خواهد ش��د.وي در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا در خصوص سازوكار حذف 
سهميه هاي مواد اوليه با بخش خصوصي مشورت 
ش��ده اس��ت، گفت: اين تصميم باهم انديش��ي 
فعاالن اقتصادي گرفته ش��ده و پ��س از تكميل 
سازوكارها، تش��كل ها و فعاالن اقتصادي بخش 
خصوص��ي نيز در جريان جزيي��ات قرار خواهند 
گرفت و از نظرات آنها استفاده خواهد شود.مفتح 
همچنين در خصوص اظهارات اخير وزير صمت 
مبني بر ح��ذف دالر از قيمت پاي��ه محصوالت 
پتروشيمي خاطرنشان كرد: يكي از موارد غلط در 
قيمت گذاري، تأثيرپذيري همه كاالهاي اساسي 
اعم از پتروش��يمي و فوالد از دالر است درحالي 
كه اين موضوع نادرس��ت بوده و بايد اصالح شود.

وي افزود: در شرايطي كه هيچ كدام از نهاده هاي 
توليد كاالهاي اساسي ازجمله قيمت برق، قيمت 
مواد اوليه و... بر مبناي دالر نيست، تعيين قيمت 
اين محصوالت بر اس��اس دالر باعث ايجاد رابطه 
غيرمنطق��ي بين ص��ادرات و بازار داخلي ش��ده 
درحالي كه نبايد با نوس��انات قيمت دالر، قيمت 
اين محصوالت نيز تغيير كند.مفتح خاطرنشان 
كرد: فرمول قيمت گذاري پايه تغيير خواهد كرد 
و كارشناسي هايي الزم در خصوص فرمول جديد 

صورت گرفته كه بزودي اعالم خواهد شد.

تشكيل سرمايه 1۰ هزار
ميليارد ريالي از درگاه فرابورس

امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران از موافقت 
با پذيره نويس��ي عمومي دو شركت تازه تأسيس 
در راس��تاي تشكيل س��رمايه در كشور و كمك 
به تأمين مالي شركت هاي سهامي عام در شرف 
تأس��يس خبر داد و گفت: پذيره نويسي عمومي 
شركت هاي تأمين س��رمايه خليج فارس و بيمه 
اتكايي آواي پارس از طريق بازار س��وم فرابورس 
ايران و به روش ثبت س��فارش انجام مي شود كه 
جزييات آن بزودي اطالع رس��اني خواهد ش��د. 
هاموني اظهار كرد: سرمايه شركت تأمين سرمايه 
خليج فارس )س��هامي عام در شرف تأسيس( 5 
هزار ميليارد ريال اس��ت كه از اين ميزان 3 هزار 
ميليارد ريال آن توسط موسسين پرداخت شده 
و ۲ هزار ميليارد ريال نيز از طريق پذيره نويس��ي 
عمومي باقيمت هر سهم، هزار ريال تأمين خواهد 
ش��د. وي حداكثر تع��داد س��هام قابل خريد در 
پذيره نويسي شركت تأمين سرمايه خليج فارس 
توس��ط اش��خاص حقيقي و حقوقي را ۴۰ هزار 
سهم اعالم كرد و افزود: بااين حال حداكثر سهام 
قابل خريد تعيين شده در پذيره نويسي ها به منزله 
تخصيص قطعي س��هام نب��وده و منوط به وجود 
سهام متناسب در زمان عرضه و با رعايت الزامات 
روش ثبت سفارش اس��ت.مديرعامل فرابورس 
ايران در ادامه در خصوص جزييات پذيره نويسي 
شركت بيمه اتكايي آواي پارس )سهامي عام در 
شرف تأسيس( با س��رمايه 5 هزار ميليارد ريالي 
نيز، گفت: از اين ميزان سرمايه، موسسين 3 هزار 
و 5۰۰ ميلي��ارد ريال را تعهد ك��رده و ۷۰ درصد 
اي��ن مبلغ معادل ۲ ه��زار و ۴5۰ ميليارد ريال را 
به ص��ورت نقدي پرداخت كرده ان��د. ضمن آنكه 
پذيره نويسان، ۱5۰۰ ميليارد ريال از كل سرمايه 
اين شركت را متعهد ش��ده اند كه ۷۰ درصد آن 
معادل ۱۰5۰ ميليارد ري��ال به صورت نقدي در 
زمان پذيره نويسي توس��ط عموم تأمين خواهد 
ش��د.به گفته هامون��ي، مبلغ قاب��ل پرداخت به 
ازاي هر س��هم ش��ركت بيمه اتكايي آواي پارس 
در پذيره نويس��ي ۷۰۰ ريال )مع��ادل ۷۰ درصد 
ارزش اس��مي س��هم( در نظر گرفته شده كه در 
زمان پذيره نويسي به صورت نقدي واريز خواهد 
شد.وي در همين زمينه افزود: مابقي ارزش اسمي 
هر سهم اين شركت يعني مبلغ 3۰۰ ريال به ازاي 
هر سهم نيز در تعهد پذيره نويسان خواهد بود كه 
حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ ثبت شركت 
و طبق برنامه اعالمي آتي ش��ركت وصول خواهد 
شد.مديرعامل فرابورس ايران همچنين حداكثر 
تعداد سهام قابل خريداري در پذيره نويسي شركت 
بيمه اتكايي آواي پارس از سوي اشخاص حقوقي 
و حقيقي را به ترتيب يك ميليون سهم و ۱۰۰ هزار 
س��هم اعالم كرد.هاموني درنهاي��ت در خصوص 
معامالت ثانويه سهام اين دو ش��ركت با اشاره به 
اينكه پس از اتمام پذيره نويسي، نماد مربوطه در 
بازار سوم متوقف خواهد شد، افزود: انجام معامالت 
ثانويه سهام شركت هاي پذيره نويسي شده پس از 
صرف زمان الزم براي انج��ام امور مربوط به ثبت 
شركت نزد مرجع ثبت شركت ها و ثبت نزد سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار و همچني��ن درج دريكي از 

تابلوهاي فرابورس، امكان پذير خواهد بود.

فروش اموال و امالك
مازاد دولت از طريق بورس كاال

محمد مخبر بخشنامه اجرايي تامين منابع مالي دولت 
از طريق فروش اموال و امالك مازاد را به دس��تگاه هاي 
اجرايي ش��مول قانون مديريت خدمات كشوري ابالغ 
كرد.در اين بخش��نامه به نامه ش��ماره ۷۸۶55 مورخ 
 ۱۴۰۰/۰۷/۲5مع��اون اول رييس جمه��ور ب��ه همه 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده )5( قانون مديريت 
خدمات كشوري آمده است: به منظور تأمين منابع مالي 
پايدار در بودجه عمومي و در راستاي تكاليف مندرج در 
قوانين بودجه سنواتي از جمله جزو )۲( بند )و( تبصره 
)۲( و بند )د( تبصره )۱۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل 
كشور كه مس��ووليت فروش اموال مازاد دولت به عهده 
وزير امور اقتصادي و دارايي است؛ مقرر مي گردد:  ۱- كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده )5( قانون مديريت 
خدمات كشوري موظفند فهرست اموال و امالك مازاد 
در اختيار را در اجراي احكام ياد شده، براي صدور مجوز 
فروش يا مولدسازي ظرف يك ماه به وزارت امور اقتصادي 
و دارايي اعالم و همكاري الزم را با آن وزارت براي فروش 
يا مولدسازي به عمل آورد. اموال و امالك مازاد معرفي 
شده در اين چارچوب از شمول طرح تأمين مسكن توسط 
وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده )۶( قانون ساماندهي 

و حمايت از توليد و عرضه مسكن مستنثني مي باشند.
۲- اس��تانداران موظفن��د ب��ا تش��كيل كارگروه 
شناسايي و مولدس��ازي در اس��تان ها به صورت 
مستمر نسبت به شناسايي اموال و امالك مازاد در 
اختيار دس��تگاه هاي اجرايي اقدام و پس از صدور 
مجوز توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مراتب 
را پيگيري نمايند تا منجر به مولدسازي اين اموال 
و امالك مازاد يا ف��روش از طريق عرضه در بورس 
كاالي ايران يا مزايده عمومي و واريز منابع حاصل از 
مولدسازي يا فروش به رديف درآمدي مربوط شود.
3- استانداران به عنوان رييس كميسيون موضوع ماده 
)5( قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري 
موظفند به منظور تسريع در تغيير كاربري امالك مازاد در 
اختيار دستگاه هاي اجرايي، با تشكيل جلسات فوق العاده 
كميسيون مزبور، نسبت به بررسي و اعالم نظر كميسيون 
براي تغيير كاربري امالك مازاد مورد نظر جهت ايجاد 
ارزش افزوده امالك در راس��تاي مولد سازي يا فروش 
اق��دام نمايند و هماهنگي الزم را با ش��هرداري ها براي 
تغيير كاربري اين امالك با حداقل هزينه به عمل آورند.

۴- سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است مطابق 
آيي��ن نامه اجرايي ج��زو )۲( بند )و( تبص��ره )۲( و 
بند )د( تبصره )۱۲( قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ كل 
كشور پس از اطمينان از وصول منابع در رديف هاي 
درآمدي مربوطه، نسبت به تخصيص صددرصدي 
منابع وصولي به همان دستگاه و همان استان مربوطه 
در اسرع وقت اقدام نمايد. خزانه داري كل كشور نيز 
مكلف است به فوريت و خارج از نوبت معمول اينگونه 

تخصيص ها را به صورت آني پرداخت نمايد.
5- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در اجراي 
م��اده )۱3( آيين نامه اجرايي من��درج در بند )۴( براي 
پرداخت هزينه ه��اي مربوط به مولدس��ازي و فروش 
امالك از جمله هزينه هاي موضوع بند )3( اين بخشنامه، 
مازاد بر سقف اعتباري پيش بيني شده در رديف )5۹- 
55۰۰۰۰( جدول شماره )۹( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
كل كشور، نسبت به تخصيص منابع با فوريت اقدام نمايد.
۶- وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل كشور( 
مكلف است ضمن رعايت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آين نامه 
مندرج در بند ۴ اين بخشنامه نسبت به پيگيري مستمر 
اجراي تكاليف مذكور و ارايه گزارش عملكرد سه ماهه هر 
يك از دستگاه هاي اجرايي به تفكيك امالك مازاد اعالمي 
و منابع وصولي به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اقدام و 
مسووالن دستگاه هاي اجرايي كه همكاري الزم را نداشته 
و عملكرد مطلوب ندارند ي��ا در اجراي برنامه و تكليف 

مذكور مانع ايجاد نموده اند به آن ستاد معرفي نمايد.

فصلي نو در معامالت 
صندوق هاي سرمايه گذاري

داوود رزاق��ي، مديرعامل تأمين س��رمايه نوين گفت: 
س��رمايه گذاري غيرمس��تقيم كم��ك مي كن��د تا 
سرمايه گذاران بدون مراجعه حضوري و اتالف وقت و 
انرژي به راحتي اقدام به خريدوفروش صندوق كنند. اين 
روش براي نخستين بار است كه از طريق يك اپليكيشن 
عمومي انجام مي شود.داوود رزاقي، گفت: اين مكانيزِم 
غيرمستقيم به شكلي است كه مردم مي توانند، بدون 
اينكه به طور مستقيم سهام بخرند، از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري بورسي معامالت خود را انجام دهند. وي 
تصريح كرد: اپليكيشن هاي قبلي از بستر سيستم بانكي 
به خريدوفروش سهام مي پرداختند، اما اپ جديد به طور 
كامل براي جذب س��رمايه از سيستم بانكي مستقل 
است. اين نخس��تين بار است كه از طريق يك نهاد غير 
بازار س��رمايه اي و غير بانكي، مناب��ع مالي جمع آوري 
مي شود.رزاقي تصريح كرد: باگذشت يك هفته از افتتاح 
خدمت جديد در اپليكيش��ن اسنپ، تعداد مطلوبي از 
سرمايه گذاران نسبت به ثبت اطالعات اقدام كرده و به 
نظر مي رسد با تبليغات و مشوق هاي آتي زمينه استقبال 
بيشتر از اين بستر نو س��رمايه گذاري فراهم شود.وي، 
طوالني بودن مسير دريافت مجوزها به لحاظ زماني را 
يكي از مشكالت موجود در اين خصوص دانست و گفت: 
اين پروس��ه براي دريافت مجوز حدود ۱۱ ماه به طول 
انجاميد. فرهنگ سرمايه گذاري ما بيشتر بر سيستم 
بانكي متكي است؛ البته فرهنگ استفاده از بازار سرمايه 
رفته رفته در حال تقوي��ت و اعتمادها در حال افزايش 
است. مسيري كه در بازارهاي مالي بين المللي از ابتدا با 
تأكيد بر بازار سرمايه بوده است.مديرعامل تأمين سرمايه 
نوين با مثبت دانستن چشم انداز بازار گفت: عمده عواملي 
كه سبب ريزش بازار طي چند وقت اخير شد به عوامل 
بيروني مانند تحريم ها برمي گردد، اين در حالي است كه 
بازار به لحاظ عوامل بنيادين در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ 
بنابراين اگر سرمايه گذاران با تحليل و بررسي هاي 
بنيادين اقدام به خريدوفروش كنند، به كاهش ريسك 

در سرمايه گذاري خود كمك زيادي كرده اند.

با كمك اخبار تورمي روند جديد شاخص بورس شروع مي شود

حذفارزدولتيبهبورسكمكميكند؟

اصالح دوباره شاخص كل بورس
ش��اخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارش��نبه ، ۲۸ مهرماه با ۱3 ه��زار و ۱۲5 واحد كاهش 
در جايگاه يك ميليون و ۴3۶ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۴۰۴ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۲۶۲ ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك  هزار و 
۸۲ واحد كاهش به 3۹۷ هزار و ۲۶۴ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با ۶۸۲ واحد افت به ۲5۰ هزار و ۴۶5 واحد رسيد. 
شاخص بازار اول ۱3 هزار و ۸۲۲ واحد و شاخص بازار دوم 

۱3 هزار و ۱۹5 واحد كاهش داشتند.
ارزش كل معامالت خرد چهار ه��زار ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي ۲۴درصد يعني ۹۷۰ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدشان هشت درصد از كل معامالت شد. 
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »فلزات اساسي«، »سرمايه گذاري ها« و »محصوالت 
شيميايي« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»م��واد و محصوالت دارويي« و »اطالع��ات و ارتباطات« 
به نفع حقيقي ها تمام شد.س��ه نماد »فملي«، »آريان« و 
»فجهان« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »هاي وب«، 
»دكپسول« و »شتران« معطوف بود.عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين با نماد 
»تيپيكو« با ۲۸۲ واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« با 
۱۴۹ واحد، پتروشيمي خارك با نماد »شخارك« با ۱۱5 
واحد، شركت سرمايه گذاري ملي ايران با نماد »ونيكي« 
با ۱۰۹ واحد، صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش« با 
۱۰5 واحد، بورس كاالي ايران با نماد »كاال« با ۸۸ واحد، 
پست بانك ايران با نماد »وپست« با ۸۲ واحد، داده گستر 
عصر نوين هاي وب با نماد »هاي وب« با ۷۴ واحد و آسان 
پرداخت پرش��ين با نماد »آپ« با ۷۴ واحد تأثير مثبت بر 
شاخص بورس داشتند.در مقابل پااليش نفت تهران با نماد 
»شتران« با يك هزار و ۹5۰ واحد، فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد« با يك هزار و ۶۰۷ واحد، ملي صنايع مس ايران 
با نماد »فملي« با يك هزار و ۴۴۶ واحد، پتروشيمي پرديس 
با نماد »شپديس« با يك هزار و 3۴5 واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »شپنا« با ۸5۲ واحد، شركت سرمايه گذاري 
غدير با نماد »وغدير« با 55۶ واحد، پتروشيمي شيراز با نماد 
»شيراز« با 5۲۹ واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد 
»پارس��ان« با 5۲5 واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس 
همراه ش��دند. بر پايه اين گزارش، در آخرين روز كاري 
هفته پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا«، پااليش 

نفت تهران با نماد »شتران«، پارس فوالد سبزوار با نماد 
»فسبزوار«، آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، بورس 
كاالي ايران با نماد »كاال«، ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي« و پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۱۴5 ميليون و ۷۲5 هزار برگه سهم 

به ارزش سه  هزار و ۴۸۸ ميليارد ريال دادوستد شد.

     فرابورس كاهشي شد
در آخري��ن روز كاري هفته ش��اخص فراب��ورس حدود 
۱3۱ واحد كاهش داشت و بر روي كانال ۲۰ هزار و ۲۴۷ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۹۱۶ 
ميليون برگه س��هم به ارزش ۴5۴ ه��زار و 5۲۱ ميليارد 
ريال دادوستد شد. طي روز چهارشنبه شركت پليمر آريا 
ساسول با نماد »آريا«، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 
با نماد »شجم«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، توليد 
نيروي برق دماون��د با نماد »دماون��د«، مجتمع صنايع 
الس��تيك يزد با نماد »پيزد«، ريل پرداز نوآفرين با نماد 
»حآفرين«، بيمه سامان با نماد »بساما« و توزيع داروپخش 
با نماد »دتوزيع « تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.

همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، صنعتي 
مينو با نماد »غصينو«، پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، 
پتروش��يمي تندگويان با نماد »ش��گويا«، پااليش نفت 
الوان با نماد »شاوان«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد 

»ذوب«، گروه س��رمايه گذاري مي��راث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، بانك دي با نماد »دي« و بيمه پاسارگاد با نماد 

»بپاس “ با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

    كاهش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز چهارش��نبه بازار سرمايه، ارزش 
سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته، ١.٨درصد كاهش 
يافت و ارزش سبد 53۲هزارتوماني، يك ميليون توماني 
و ۴٩٢هزارتوماني سهام عدالت به ترتيب به ١٣ ميليون 
و ٢5٩ه��زار تومان، ٢۴ ميليون و ٩٧۶هزار تومان و ١٢ 
ميليون و ٢٩٢هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد 53۲هزارتوماني سهام 

عدالت به ٧ ميليون و ٩55هزار تومان رسيده است.

    ۵۰ شركت برتر تابستاِن بورس اعالم شد
فهرست 5۰ شركت برتر بورس در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ 
بر پايه معيارهاي نقد شوندگي سهام، ميزان تاثير  گذاري بر 
بازار و برتري نسبت هاي مالي از سوي بورس تهران منتشر 
شد. فهرست 5۰ شركت فعال تر بورس تهران در تابستان 
امسال از سوي مديريت آمار و اطالعات بورس تهران اعالم 
شد، كه به اين ترتيب، فوالد مباركه، هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس، ملي مس، شس��تا و هلدينگ ميدكو، پنج 
شركت فعال تر بورس در تابستان ۱۴۰۰ بودند. همچنين 
گل گهر، چادرملو، پااليشگاه اصفهان، تاپيكو، پتروشيمي 
پارس، سرمايه گذاري غدير، گسترش نفت و گاز پارسيان، 

سرمايه گذاري اميد، پااليشگاه تهران و بانك پاسارگاد در 
رتبه هاي ششم تا پانزدهم جدول فعال ترين شركت هاي 
بورسي در سه ماهه دوم سال ايستادند.همچنين رتبه هاي 
۱۶ تا 3۰ نيز براي شركت هاي بانك ملت، پتروشيمي نوري، 
توس��عه معادن و فلزات، فوالد خوزس��تان، ايران خودرو، 
پااليشگاه بندرعباس، پتروشيمي پرديس، هلدينگ بركت، 
پتروشيمي جم، گروه مپنا، بانك تجارت، سايپا، مخابرات، 
بانك پارسيان و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي به ثبت 
رسيده است.بانك صادرات، كشتيراني ايران، پااليشگاه 
تبريز، اپال كاني پارس، ارتباطات س��يار ايران، فوالد كاوه 
جنوب كيش، مبين انرژي خليج فارس، گروه پتروشيمي 
س��رمايه گذاري ايرانيان، پتروشيمي شازند، پتروشيمي 
فن آوران، سرمايه گذاري صدر تأمين، پتروشيمي شيراز، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، گروه بهمن، فوالد 
خراسان، پتروشيمي خارك، پتروشيمي بوعلي سينا، باما، 
گروه پاكشو و سرمايه گذاري گروه توسعه ملي نيز جايگاه 
3۱ تا 5۰ را به خود اختصاص داده اند.اين گزارش مي افزايد: 
شناس��ايي ش��ركت هاي فعال تر در بورس تهران بر پايه 
تركيبي از قدرت نقد شوندگي سهام و ميزان دادوستد سهام 
در تاالر معامالت، تناوب دادوستد سهام و معيار تأثيرگذاري 
ش��ركت بر بازار )ميانگين تعداد س��هام منتشرشده و 

ميانگين ارزش جاري سهام در دوره بررسي( است.

     لزوم پرداخت سود سهامداران
از سامانه سجام

محس��ن دهنوي عضو هيات رييسه و نماينده تهران در 
مجلس در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: »وزير 
قبلي اقتصاد در پاسخ به پيگيري هايم وعده داده بود همه 
شركت هاي بورسي مكلف به پرداخت سود سهامداران از 
سجام شوند؛ اما حاال خبر رسيده كه شستا سود سهامداران 
را از ش��عب بانك رفاه مي پردازد. در شرايط كرونا به چه 
دليل مردم را به بانك ها پاس مي دهيد؟  با عبدالملكي وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي صحبت كردم ايشان نيز قبول 
داشت و قرار شد تقسيم سود شستا از طريق سجام انجام 
شود. طبق بررسي هايم متأسفانه از شهريور پارسال تا 
شهريور امسال، از ميان ۴۹۰ شركتي كه اطالعيه تقسيم 
سود را منتشر كرده اند، همچنان ۲۷۲ شركت، واريز سود 
را از طريق سجام انجام نداده يا نخواهند داد. با توجه به 
احراز هويت اكثريت سهامداران بازار سرمايه شامل 3۲ 
ميليون نفر در سجام، الزم است خاندوزي وزير اقتصاد 

مشكل را به صورت بنيادين حل كند. ما منتظريم!«



گروه راه و شهرسازي|
پس از گذش��ت حدود دو ماه از تاييد قانون جهش 
توليد و تامين مسكن در شوراي نگهبان و همچنين 
اس��تقرار دول��ت س��يزدهم، از ديروز ثب��ت نام از 
متقاضيان مس��كن دولتي آغاز شد. اگر چه در آغاز 
ثبت نام، س��ايت مربوطه يك ساعتي دچار اختالل 
شد اما در نهايت مش��كل سايت رفع شد و متقايان 
توانس��تند ثبت نام كنند. گفته مي شود كه در روز 
نخست ثبت نام دستكم 10 هزار نفر توانستند ثبت 
نام خود را به طور كامل انج��ام دهند. در اين حال، 
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي از امكان ثبت 
نام برخي از مجردها با شرايط خاص در نهضت ملي 

مسكن خبر داد.
به گزارش مه��ر، محمود محمودزاده در يك برنامه 
زنده راديويي درباره ثبت نام نهضت ملي مس��كن 
 saman.mrud.ir گفت: سامانه ثمن به آدرس
براي متقاضيان دريافت مس��كن در ۴۸0 شهر كه 
تاكنون تأمين زمين در آنها صورت گرفته، آغاز شده 
و بعد از پااليش متقاضيان، براي ادامه پروژه به بانك 

عامل معرفي مي شوند.
وي اف��زود: در مرحله اول زمين ۴۸0 ش��هر تأمين 
شده و براي ساير شهرها به تدريج زمين تأمين و به 

سامانه اضافه مي شوند.
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: متقاضي متأهل يا سرپرست خانوار، نبايد از 
ابتداي انقالب تاكنون از تس��هيالت دولتي زمين و 
مسكن وام مسكن استفاده كرده باشد؛ نبايد مسكن 
ملكي داشته و در ش��هر مورد تقاضا، سابقه ۵ سال 

سكونت داشته باشد.
وي خاطرنش��ان ك��رد: در حال حاضر بر اس��اس 
مصوبات موجود، خانم هاي مجرد باالي ۳۵ سال و 
معلوالن جس��مي - حركتي باالي ۲0 سال با تأييد 
سازمان بهزيس��تي مي توانند در اين طرح ثبت نام 
كنن��د. اما براي باق��ي گروه ه��اي جمعيتي امكان 
ثبت نام مجردها فراهم نيس��ت. هر چند پيشنهاد 

مربوطه ارايه شده اما هنوز اصالح نشده است.
محم��ودزاده درباره مت��راژ واحدهاي طرح نهضت 
ملي مس��كن گفت: ۷۵ متر مربع مت��راژ مفيد و با 
مش��اعات متعلق، هر واحد 100 تا 110 متر مربع 

مساحت دارد.
وي در خصوص قيمت تمام شده واحدهاي نهضت 
ملي مسكن يادآور شد: بر اساس فهرست بها، هزينه 
ساخت قيمت گذاري مي شود؛ طول دوره ساخت اگر 
تغييري كند و تابع تورم عمومي باش��د، اين نرخ ها 

تغيير مي كنند.
معاون وزير راه و شهرس��ازي تصري��ح كرد: دولت 
به دنبال كمترين هزينه س��اخت اين واحدهاست 
جلسات متعددي با وزارت صمت براي تأمين مصالح 
با شرايط مساعدتر داشته ايم و اين جلسات هنوز هم 
ادامه دارد؛ بخشي از مصالح هم با استفاده از كارت 
اعتباري در اختيار سازندگان قرار مي گيرد تا بتوانيم 

قيمت ها را كنترل كنيم.
وي ادامه داد: برخي تسهيالت ديگر مانند تخفيف 
در ص��دور پروانه، ماليات يك ميلي��ون توماني هر 
واحد مسكوني و… باعث شده تا نسبت به ساخت 
و سازهاي عادي يك رقابت جدي از نظر قيمت تمام 
شده داشته باش��د.محمودزاده درباره قيمت زمين 
گفت: آنهايي كه در سامانه مذكور ثبت نام مي كنند، 
زمين هاي دولتي ۹۹ ساله دريافت مي كنند. افرادي 

كه وام هاي مسكن مهر يا تسهيالت يارانه اي مسكن 
كه با نرخ هاي كارمزد ۴ تا ۹ درصد دريافت كرده اند، 
نمي توانن��د در طرح نهضت ملي مس��كن ثبت نام 
كنند اما اگر تسهيالت با كارمزدهاي معمولي بانكي 

دريافت كرده اند، مي توانند نام نويسي كنند.

     ثبت نام ۱۰هزار نفر در نخستين روز اجرا
در ساعت اوليه ثبت نام طرح »نهضت ملي مسكن« 
حدود 10 هزار نفر در س��امانه ثبت نام كردند و ۲1 
هزار نفر نيز براي طي كردن ش��رايط ثبت نام وارد 

سايت شدند.
به گزارش ايرنا، ثبت نام  متقاضيان مسكن در سامانه 
ثم��ن )saman.mrud.ir( طرح نهض��ت ملي 
مسكن از ساعت 1۲ امروز )چهارشنبه ۲۸ مهرماه( 
آغاز ش��د و به مدت يك ماه تا ۲۸ آبان امسال ادامه 
دارد. ام��كان ثبت نام به ش��كل ش��بانه روزي براي 
متقاضيان فراهم است و براس��اس آمار اعالم شده 
از س��وي وزارت راه و شهرسازي، در ساعت اوليه از 
ثبت نام حدود 10 هزار نفر در سامانه ثبت نام كردند 
و ۲1 هزار نفر نيز براي ثبت نام وارد سايت شده اند.

 متقاضي��ان مي توانند با مراجعه به اين س��امانه، از 
بخش ش��رايط ثبت نام نهضت ملي مسكن، شرايط 
ثبت ن��ام را مطالع��ه و وارد مراحل ثبت نام ش��وند. 
چنانچه مشكلي در ش��رايط و نحوه ثبت نام وجود 
داش��ته باش��د متقاضيان بايد به بخش تماس با ما 
مراجعه كرده و در ساعت هاي اداري با شماره گيري 
ش��ماره هاي 0۲1۸۸۶۴۶۳۹0 تا ۹۴ در س��اعت 
اداري نس��بت ب��ه دريافت پاس��خ و رف��ع ابهامات 

پيش رو، اقدام كنند.

     مسكن دولتي در كدام شهرها
عرضه مي شود؟

 بر اس��اس اين گزارش، در اس��تان هاي سيس��تان 

و بلوچس��تان )ايرانشهر( در 11 ش��هر، آذربايجان 
شرقي در ۳0 ش��هر، آذربايجان غربي در 1۴ شهر، 
اردبيل در 1۲ ش��هر، اصفهان در ۴۳ شهر، البرز در 
۷ شهر، ايالم در ۵ شهر، بوشهر در 1۵ شهر، تهران 
در 10 ش��هر، جنوب كرمان در ۶ شهر، چهارمحال 
و بختياري در 1۵ ش��هر، خراس��ان جنوبي در 1۷ 
شهر، خراسان رضوي در ۳۲ شهر، خراسان شمالي 
در ۹ ش��هر، امكان ثبت نام براي متقاضيان فراهم 
ش��ده اس��ت. همچنين، در ديگر اس��تان ها شامل 
خوزستان در ۲۳ شهر، زنجان در 10 شهر، سمنان 
در ۸ شهر، سيستان وبلوچس��تان در ۷ شهر، شرق 
س��منان در ۴ شهر، فارس در ۲۴ ش��هر، قزوين در 
11 شهر، كردستان در ۴ شهر، كرمان در 1۹ شهر، 
كرمانشاه در 1۲ ش��هر، كهگيلويه وبويراحمد در ۸ 
شهر، گلس��تان در 10 ش��هر، گيالن در 1۹ شهر، 
الرستان در ۹ ش��هر، لرستان ۶ شهر، مازندران ۲1 
شهر، مركزي 1۵ شهر، هرمزگان 11 شهر، همدان 
10 شهر و يزد ۹ شهر ثبت نام جهش توليد مسكن 

انجام مي شود.

     تامين زمين در 8۰۰ شهر
به گزارش »تع��ادل«، روز دوش��نبه هفته جاري، 
رس��تم قاس��مي، وزير راه و شهرس��ازي از تامين 
زمين براي ساخت س��االنه يك ميليون مسكن در 
بيش از ۸00 ش��هر خبر داد. او همچنين با اشاره به 
س��هم بانك ها در تامين مالي اين پروژه يادآور شد: 
۲0 درصد از تس��هيالت بانكي تا س��قف ۳۶0 هزار 
ميليارد تومان به اين پروژه اختصاص پيدا مي كند. 
وام حدود ۴00 ميليون توماني براي مراكز استان ها 
در نظر گرفته شده است كه اين مبلغ براي روستاها 

۲۵0 ميليون تومان است.
ب��ه گفته وي، قرار بر اين اس��ت كه انبوه س��ازان با 
همكاري تعاوني ها وارد اين پروژه ش��وند كه برخي 

از اين واحدها خودمالكي هستند و تمام سازندگان 
تعهد 1.۵ ساله براي ساخت گرفته مي شود. در عين 
حال، با برخي از كشورها براي صنعتي سازي اين ۴ 
ميليون واحد مسكوني وارد مذاكره شديم كه روش 
همكاري ب��ا آنها از طريق تهاتر ب��ا نفت فاينانس يا 

پرداخت خواهد بود.
به گزار ش»تعادل«، استفاده از ظرفيت كشورهاي 
خارجي از سوي برخي از اعضاي كميسيون عمران 
مجلس م��ورد موافقت ق��رار نگرفته اس��ت و اين 
نمايندگان براين باورند كه ظرفيت هاي مهندسي 
داخلي كشور به اندازه اي هس��ت كه در اين پروژه 
بسيار بزرگ از توان خارجي بي نياز باشيم. بر اساس 
اين گزارش، به غير از نام كشور چين كه به صراحت 
در روز دوش��نبه از سوي رستم قاسمي مطرح شد، 
پيش ت��ر نام كش��ور تركيه نيز براي مش��اركت در 
اين پ��روژه بزرگ ملي ب��ه ميان آمده بود. كش��ور 
تركيه در قالب شركت »كوزو« در شهرهاي پرند و 
پرديس، پيمانكار بخشي از پروژه مسكن مهر بوده 
است. ظاهرا اين ش��ركت در انجام تعهدات خود به 
موقع عمل كرده اس��ت و تاكنون، شكايتي از سوي 
مس��ووالن ايراني نس��بت به اين ش��ركت منتشر 
نش��ده اس��ت اما يكي از داليل عدم تحيل بيش از 
۳00 هزار پروژه مسكن مهر در شهرهاي يادشده، 
عدم زير ساخت هاي شهري از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي است كه گفته مي شود بنا به داليل مالي 
دچار سستي و رخوت شده و كارها به سختي پيش 
م��ي رود. اتمام مس��كن مهر بارها و بارها از س��وي 
مس��ووالن دولت دوازدهم وعده داده ش��ده است، 
پايان س��ال ۹۸، پايان س��ال ۹۹، تا قب��ل از پايان 
كار دولت دوازده��م در مرداد 1۴00 اما هيچ كدام 
تحقق نيافته اس��ت. طي دو ماه گذشته از استقرار 
دولت سيزدهم، اين دولت نيز هنوز نتوانسته پرونده 

مسكن مهر را ببندد.

ايرانشهرادامه از صفحه اول 5  پنجشنبه 29 مهر 1400    14 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره   Thu. Oct 21. 2021  2060  راهوشهرسازي

يك بام و دوهواي بازار
 سهام كاماًل طبيعي است؛ اما گزارش هاي بانك مركزي 
مبني بر ف��روش اوراق بدهي، با اي��ن موضوع بي ارتباط 
نيس��ت. انتظار فعاالن بازار سرمايه اين است كه حضور 
دكتر صالح آبادي در بانك مركزي س��بب هم راستايي 
بيشتر سياس��ت هاي بانك مركزي و بازار سرمايه شود. 
تجربه نشان داده در شرايطي كه بيشتر فعاالن بازار سرمايه 
ازنظر قيمتي نااميد هستند، برخالف نگاه آنها، قيمت ها 
براي خريد بسيار جذاب است. ازآنجاكه انتظار كارشناسان 
بازار س��رمايه  بر اين است كه قيمت هاي سهام به ارزش 
واقعي خود خواهد رسيد و در شرايط كنوني قيمت سهام 
بسياري از شركت ها از ارزش واقعي خود پايين تر هستند؛ 
بنابراين، براي افرادي كه حتي ن��گاه ميان مدتي دارند، 
بازار فرصت هاي مناسبي براي خريد با بازدهي  باال فراهم 
كرده اس��ت. اين نكته هم مهم اس��ت كه براي سنجش 
ركود يا رونق بازار نمي توان قيمت را مالك قرار داد چراكه 
هم اكنون به عنوان  مثال قيمت مسكن باالست اما در ركود 
به سر مي برد. براي سنجش ركود و رونق حجم يا ارزش 
معامالت مهم اس��ت و در نتيجه شاخص كل نمي تواند 
معيار خوبي براي ركود يا رونق بازار سرمايه باشد. ركود يا 
رونق يعني اينكه چقدر ما حجم معامالت راداريم يا عمق 
معامالت چقدر است؟ شاخص كل صرفاً تغييرات قيمتي 
را نشان مي دهد و نه تغييرات حجمي را. من فكر مي كنم كه 
شاخصي مي تواند طراحي شود كه حجم معامالت و ارزش 
معامالت را با يكديگر نشان دهد. بر اساس فرمول هايي كه 
براي شركت هاي مختلفي مي شود طراحي كرد، مي تواند 
در اين خصوص مفيد باشد. تأمين مالي از طريق افزايش 
سرمايه از محل آورده هاي نقدي توانسته به بنگاه ها كمك 
بسياري كند اما همين ابزار نيز داراي پروسه زماني بسيار 
طوالني است. از طرفي كشور ما با دگرگوني متغيرهاي 
كالن اقتصادي مواجه اس��ت و عمدتًا مديران شركت ها 
و ناشران بورسي و فرابورسي راغب به افزايش سرمايه از 
محل آورده نقدي نيستند چراكه به كرات شاهد تغيير 
شرايط و فاصله گرفتن پيش بيني هاي اوليه با واقعيت ها 
در اتمام پروژه بوديم. در حقيقت در بازه زماني اجرا تا پايان 
يك طرح توسعه اي با تحوالت زياد متغيرهاي اقتصادي 
روبرو مي شويم و امكان ارزيابي دقيقي از آينده وجود ندارد. 
همچنين فعاالن بورس��ي نيز اعتقاد و اشتياق زيادي به 
شركت در افزايش سرمايه بنگاه ها ندارند و به همين دليل 
بازار سرمايه از اين طريق نتوانسته جايگاه خوبي در بحث 

تأمين مالي داشته باشد.

لجبازي مسووالن با بازار آزاد
 در ادامه تاكيد مي كنند براي كسب سود بيشتر و به اين 
دليل كه هنوز مي ت��وان از مابه  التفاوت قيمت كارخانه و 
بازار سود برد، متقاضي خريد خودرو هستند. به عبارت 
روش��ن تر، دولت و ساختار تصميم س��از جامعه نه تنها 
تالشي براي هدايت نقدينگي عمومي جامعه به سمت 
حوزه هاي مولد نمي كند، بلكه با دستوري كردن اقتصاد 
و بخشنامه هاي خلق الساعه تالش مي كند تا رويكردهاي 
س��وداگرانه و داللي را در جامع��ه ترويج كند. اين باليي 
اس��ت كه نه فقط در بازار خودرو، بلكه بر س��ر صنايعي 
كه قيمت گذاري دستوري دارند مي آيد. كمبود عرضه، 
افزايش تقاضا و رانت و فساد و در نهايت ضرر توليد كننده 
واقعي. بسياري از توليدكنندگان در اين وانفسا چاره اي 
ندارند، جز اينك��ه واحدهاي توليد خود را تعطيل كنند 
و سوله هاي خود را انبار اجناس وارداتي، بنجل و قاچاق 
كنند. علي رغم يك چنين س��وابق تيره و تاري، باز هم 
مس��ووالن ايراني عزم خود را جزم كرده اند، ُسرنا را از سر 
گش��ادش بزنند. اقداماتي چون تثبيت قيمت و كاهش 
دستوري قيمت ها و... در اقتصادي كه ساختارش تورم زا 
اس��ت منجر به تالطم در بازار و رانت و فس��اد مي شود و 
در نهاي��ت هم توليد كننده واقع��ي و هم مصرف كننده 
ضرر مي كنند. با افزايش يافتن زمزمه هايي در خصوص 
كاهش قيمت دستوري كاالها، ش��اهد بروز نشانه هاي 
كمبود مواد غذايي و لبني در كشور هستيم. البته هنوز به 
مرحله كمبود و قحطي و... نرسيده ايم اما چنانچه اين روند 
تصميم سازي هاي غير اقتصادي تداوم پيدا كند، هيچ بعيد 
نيست كه تكانه هاي خطرناك تري در بازار اقالم اساسي 
كشور ايجاد شود. تصميم گيرندگان بايد مراقب تصميمات 
خود باشند تا بازارها، دچار كمبود عرضه نشوند. چرا كه 
در اين صورت شاهد هجوم مجدد مردم براي خريد و انبار 
كردن مواد غذايي خواهيم بود، مو ضوعي كه باعث جهش 
تقاضا و كمبود مجدد مواد غذايي و رشد دوباره  قيمت آنها 
مي شود و عرضه و تقاضا را در اين چرخه  گرفتار مي كند. 
در اين ش��رايط همچنان بايد اولويت دولت از بين بردن 
ركود با رونق توليد و رونق بازار سرمايه باشد. با بهبود توليد 
و عدم دخالت در قيمت  ها، عرضه  محصوالت به قيمت 
كارخانه در بازار افزايش خواهد يافت و كم كم عرضه و تقاضا 
متعادل خواهند شد و قيمت ها به تعادل مي رسند. براي 
هدايت نقدينگي و كاهش اثرات مضر بر بازارهاي موازي 
هم بهترين و كم هزينه ترين تصميم، هدايت نقدينگي به 
بازار سرمايه است تا تقاضاي سوداگري از بازارهاي مصرفي 
كنار رفته و عرضه و تقاضاي عمومي در بازارهاي كااليي 

قيمت ها را به تعادل برساند.

مخالفان شفاف سازي ارزي
 داخل بر مبناي تورم و در بازار آزاد باشد، اما آنها وادار مي شوند 
تا ارزهاي صادراتي خود را در سامانه اي به فروش برسانند كه 
از نرخ بازار آزاد به مراتب پايين تر است. مطالبات اين دسته 
از صادركنندگان را بايد ش��نيد و به آنها توجه كرد. يعني 
همه صادركنندگان را نبايد با يك چوب راند. از سوي ديگر 
فعاالن اقتصادي كه اقدام به فروش و صادرات پتروشيمي، 
سيمان يا فوالد مي كنند، به فاصله ۲ روز نهايتا يك ماه، پول 
خود را درافت مي كنند، اما پروسه بازگشت سرمايه اقالمي 
مانند فرش و صنايع دستي بس��يار زياد است. بنابراين در 
وهله نخس��ت كاالها را بايد دس��ت بندي كرد و مبتني بر 
نحوه دريافت هايي كه هر كدام از اين دسته ها دارند، از آنها 
مطالبه بازگشت ارزهاي صادراتي را داشت. پنجم( مساله 
بعدي آن است كه نبايد مبادالت ارزي را محدود به برخي 
سامانه هاي خاص موجود كرد. بلكه بايد راه حل هايي براي 
متنوع سازي روند فروش ارزها پيدا كرد. در مواردي مانند 
فروش پتروشيمي ها يا مواد معدني، نياز است ارز خود را با 
توافق با دولت ارايه كنند، چرا كه اين حوزه ها از يارانه بسيار 
وسيعي از دولت دريافت مي كنند. اين كليات مسائلي است 

كه بايد در خصوص اين موضوع مورد توجه داشت.

توصيه رييس اتحاديه امالك
به فروشندگان ملك

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
با توصيه به مالكان براي پايين آوردن قيمت مسكن 
گفت: بازار نه تنها ظرفيت پ��رش قيمت ندارد بلكه 
بسياري از نرخ هاي فعلي هم نامتعارف است و نمي شود 
كه هركس هر قيمتي دلش خواست براي آپارتمان 
خود تعيين كند؛ نرخهاي موجود در سامانه هاي ملكي 
بايد توسط دستگاه هاي ناظر رسيدگي شود.خسروي 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بازار مسكن ظرفيت 
رشد باالي قيمت را ندارد؛ زيرا به لحاظ كاهش شديد 
قدرت خريد متقاضيان، معامالت به ش��دت كاهش 
يافته اس��ت. اگر بعضي مالكان يا سازندگان دلشان 
مي خواهد واحدهاي خود را با قيمتهاي نامتعارف به 
فروش برس��انند بايد بگويم از اين خبرها نيست.وي 
افزود: بازار مسكن در حدود چهار سال اخير متاثر از 
تورم عمومي دچار جهش قيمت شده و در حال حاضر 
به ثبات و آرامش رسيده و در مهرماه نيز معامالت كساد 
است. نوسانات جزئي ماهيانه طبيعي است اما نمي توان 
انتظار داش��ت قيمتها مجددا پرش كند. بنابراين به 
كساني كه در س��ايتها و اپليكيشنها نرخهاي كاذب 
براي آپارتمانهاي خ��ود مي گذارند توصيه مي كنيم 
اگر قصد فروش دارند قيمتهاي پيشنهادي را پايين 
بياورند تا هم خودش��ان بتوانند به پول برسند و هم 
متقاضيان مصرفي، خانه دار شوند.خسروي با اشاره به 
قيمتهاي پيشنهادي كه در مناطق شمالي تهران ارايه 
مي شود گفت: متوسط قيمت هر متر خانه در منطقه 
يك بين ۶0 تا ۷0 ميليون تومان است. لذا قيمتهاي 
باالي 100 ميليون تومان فقط در ظاهر است و با اين 
نرخها خريد و فروش بس��يار به ندرت انجام مي شود. 
وقتي از ميانگين ح��دود ۷0 ميليون تومان صحبت 
مي كنيم يعني ممكن است واحدهايي با نرخ متري 
۵0 ميليون تومان تا نهايتا ۸0 ميليون تومان فروخته 
شود. عجيب است كه مالكان در سايت ها قيمت هاي 
1۵0 ميليون تومان در هر متر مربع تعيين مي كنند. 
اين رويه در سامانه هاي ملكي بايد توسط دستگاه هاي 
ناظر رسيدگي شود.خسروي نقش مشاوران امالك 
در بازار مس��كن را در جهت كاهش قيمتها دانست 
و گفت: وقتي يك نفر خانه خ��ود را براي فروش به 
مشاور امالك مي سپارد، اولين چيزي كه مشاور به او 
مي گويد اين است كه آيا امكان تخفيف وجود دارد؟ 
اگر قيمت خانه باالتر از عرف منطقه باشد مشاور به 
مالك مي گويد كه نمي توانم با اين قيمت خانه شما 
را بفروش��م. طبيعتا يك مشاور امالك مي خواهد 
معامالت در بازار مسكن افزايش يابد تا به كميسيون 
خود برسد و به هيچ عنوان افزايش قيمت براي او 
مالك نيست. لذا صحبت هايي كه بعضا درخصوص 
نقش بنگاه داران در گراني مسكن عنوان مي شود 

فاقد اعتبار است و كارشناسي شده نيست.

خريد و فروش امتياز طرح ملي 
مسكن ممنوع است

اتاق اصناف ايران در اطالعيه اي، نسبت به ممنوعيت 
خريد و فروش امتياز طرح ملي مس��كن و تضييع 
حقوق مشتريان هشدار داد.به گزارش مهر، اين اتاق 
در اطالعيه اي، نسبت به ممنوعيت خريد و فروش 
امتياز طرح ملي مسكن و تضييع حقوق مشتريان 
هشدار داد. در اين اطالعيه آمده است: به اطالع عموم 
هموطنان گرامي مي رساند؛ هرگونه خريد و فروش 
امتياز طرح ملي مسكن و ساير طرح هاي حمايتي 
تأمين مسكن وزارت راه و شهرسازي غيرقانوني بوده 
و منجر به سوءاستفاده و تضييع حقوق خريداران 
امتيازها و تش��كيل پرونده هاي حقوقي و قضايي 
خواهد شد.عمليات اجرايي طرح اقدام ملي مسكن 
و ثبت نام متقاضيان آن از س��ال 1۳۹۸ آغاز شده و 
بر اساس اطالعات واصله از وزارت راه و شهرسازي، 
بيش��تر متقاضيان اين طرح ب��ا پرداخت مراحل 
اوليه س��هم آورده خود در پروژه هاي ش��روع شده 
جانمايي شده اند. اما از آنجايي كه بر اساس شيوه نامه 
اجرايي آن طرح، تخصيص واحد به متقاضيان در 
مراحل پاياني اجراي پروژه انجام خواهد ش��د، در 
اغلبپروژه هاي اين طرح، فرآيند انتخاب واحد قابل 
تخصيص به متقاضيان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد 
واگذاري تاكن��ون صورت نپذيرفته اس��ت.بر اين 
اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، خريد و فروش و 
انجام معامالت ثانويه اين واحدها غيرقانوني بوده و 
به رسميت شناخته نخواهد شد.لذا ضروري است 
ب��ا عنايت به ماده ۳ آيين نام��ه اجرايي طرح اقدام 
ملي مسكن، تمامي امور مربوط به طرح اقدام ملي 
مسكن مطابق با دستورالعمل ها و نمونه قراردادهاي 

ابالغي وزارت راه و شهرسازي انجام شود.

 ورود كاميون هاي ايراني
 به قره باغ ممنوع شد

س��ازمان راه��داري و حم��ل و نقل ج��اده اي در 
بخش��نامه اي ب��ه ش��ركت هاي حم��ل و نقلي، 
ممنوعيت ورود رانندگان و اتباع ايراني به منطقه 
قره باغ و الچين جمهوري آذربايجان را ابالغ كرد. 
به گزارش مهر، محمد جواد هدايتي مديركل دفتر 
حمل و نقل بين الملل و ترانزيت سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي در نامه اي به تش��كل هاي 
صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي با اشاره 
به بخشنامه ۹ مهر ماه امسال وزارت امور خارجه 
به س��ازمان راهداري و حمل و نق��ل جاده اي، هر 
گونه ورود به خاك جمهوري آذربايجان خارج از 
مرزهاي رسمي اين كشور را نقض تماميت ارضي 
اين كشور دانسته است. سازمان راهداري در اين 
ابالغيه، ممنوعيت ورود به مناطق قره باغ و الچين 
جمه��وري آذربايجان از طريق ارمنس��تان و نيز 
امضاي هر گونه ق��رارداد تجاري با منطقه قره باغ 
و صدور اس��ناد حمل كاال )بارنامه( به اين منطقه 

را به شركت هاي حمل و نقلي متذكر شده است.

۱۰هزار نفر در نخستين روز اجراي طرح »نهضت ملي مسكن« ثبت نام كردند

مديرعامل شركت كشتيراني درياي خزر: هيچ كمبودي براي حمل كاال وجود ندارد

امكان ثبت نام مجردها براي آپارتمان دولتي

بار داريم كشتي نداريم، كشتي داريم بار نداريم! 
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه به گفته مديرعامل شركت كشتيراني 
دري��اي خزر، هي��چ كمبودي براي حم��ل كاال در 
اين دريا وجود ندارد، نماينده آس��تارا در مجلس از 
بي نظمي در بنادر شمالي كشور گاليه كرد و گفت، 

بار داريم كشتي نداريم، كشتي داريم بار نداريم! 
غالمرضا مرحبا، نماينده آس��تارا در مجلس اظهار 
كرد: بزرگ ترين مانع ب��راي افزايش ترافيك بنادر 
ش��مالي اين اس��ت كه اوال هنوز س��رويس منظم 
كش��تي هاي رورو )كشتي هاي كاميون بر( در بنادر 
مهم��ي مانند اميرآب��اد و انزلي و آس��تارا نداريم و 
مش��كل بعدي نبود برنام��ه منظم حركت س��اير 
كش��تي هاي باري اس��ت به طوري كه در زماني بار 
آماده حمل است، كشتي براي حمل نداريم و زماني 
كه كشتي وارد بندر مي شود، بار آماده حمل نداريم.

مرحبا در گفت وگو با ايلن��ا درباره موانعي كه بنادر 
شمالي نتوانس��تند جايگزين مرزهاي زميني براي 
حمل دريايي بار به كشورهاي همسايه شوند، اظهار 
كرد: در اين زمينه مهم ترين مش��كل بنادر شمالي 
نبود برنامه منظم حركت كشتي ها براي جابه جايي 
بار اس��ت اين در حالي است كه بنادر انزلي، آستارا، 
نوشهر و اميرآباد مي توانند بخشي بزرگ از تجارت 
با كشورهاي مش��ترك منافع واقع در نوار ساحلي 

خزر را برعهده داشته باشند.
وي ادامه داد: بزرگ ترين مانع براي افزايش ترافيك 
بنادر شمالي اين است كه اوال هنوز سرويس منظم 
كش��تي هاي رو رو )كش��تي هاي كامي��ون بر( در 
بنادر مهمي مانند اميرآباد و انزلي و آس��تارا نداريم 
و مش��كل بعدي نب��ود برنامه منظم حركت س��اير 
كشتي هاي باري است به طوريكه در زماني بار آماده 
حمل است، كش��تي براي حمل نداريم و زماني كه 

كشتي وارد بندر مي ش��ود، بار آماده حمل نداريم. 
نماينده مردم آستارا افزود: حتي مشكالت پيش پا 
افتاده اي وجود دارند كه اجازه افزايش ترافيك بنادر 
شمالي را نمي دهند از جمله سوخت كاميون هايي 
كه با كش��تي هاي رو رو جابه جا مي شوند. براساس 
قانون، مخزن سوخت خودروهاي ترانزيتي هنگام 
خروج از مرز بررسي مي شود كه با مقداري مشخص 
س��وخت امكان عبور از مرز را دارند اما حمل بيش 
از آن مقدار بايد به قيمت نزديك ترين پمپ بنزين 
كشور همسايه محاس��به و مابه تفاوت آن پرداخت 
شود. حال اينكه چنين موضوعي براي كاميون هايي 
كه با كشتي رو رو جابه جا مي شوند، وجود نداشت و 
آن را مثابه قاچاق سوخت تلقي كردند و مشكالتي 

پيش آمد. 
مرحبا با بيان اينكه جلساتي براي رفع اين موانع با 
نمايندگان دستگاه هاي مختلف برگزار شده، اظهار 
كرد: مساله هايي مانند بحث تعيين مقدار سوخت 
مجاز داخ��ل باك كاميون هايي كه با كش��تي هاي 
رو-رو موضوعاتي ساده هستند كه مي توان با تدابير 
و برنامه ريزي  اين مش��كالت را برطرف كرد. اما در 
شرايطي كه كشور با موضوعات مانند بداخالقي ها 
در مرز آذربايجان مواجه هس��ت، ب��ه دليل همين 
موضوع��ات پيش پا افتاده از ظرفيت بنادر ش��مال 
استفاده نمي شود. وي گفت: اگر چه در بندر انزلي 
چند كشتي رو رو وارد شده اما با مشكالت اينچنيني 

براي حمل كاميون ها مواجه شده است. 
مرحب��ا با بيان اينك��ه در حال حاض��ر هيچ يك از 
شركت هاي داخلي كشتي رو رو ندارند، افزود: گويا 
شركت كش��تيراني خزر در حال خريد يك فروند 
كشتي رو-رو است اما در حال حاضر از كشتي رو-رو 
روسي استفاده مي كنيم و اگر خطوط رو رو به طور 

منظ��م راه  بيفتد، ش��اهد آن خواهيم بود كه حجم 
بزرگي از ترافيك جاده و مرزهاي زميني به س��مت 
بنادر سوق پيدا مي كند. اين نماينده مجلس با بيان 
اينكه در حال حاضر بندر آس��تارا بيش از ۵ درصد 
تجارت ايران از طريق درياي خزر را انجام مي دهد، 
ادامه داد: در حالي كه در ش��هر آستارا شاهد صف 
طوالني كاميون هاي خارجي هستيم و اين ترافيك 
روز به روز هم افزايش پيدا مي كند از ظرفيت بندر 
اين شهر و ساير بنادر ش��مالي استفاده نمي شود و 

حجم فعاليت بنادر ذكر شده قابل توجه نيست. 

     هيچ كمبودي براي حمل كاال
 در درياي خزر نداريم

در اين حال، كاپيتان داوود تفتي، مديرعامل شركت 
كشتيراني درياي خزر گفت: با ظرفيت كامل آماده 
حمل ان��واع كاال هاي صادراتي و وارداتي در منطقه 

درياي خزر هستيم.
كاپيتان تفتي با بيان اينكه برخي ش��بهه افكني ها 
نسبت به توانمندي هاي حمل و نقل دريايي كشور 
در درياي خزر اقدامي غيرسازنده است، تصريح كرد: 
كش��تيراني درياي خزر با توان حمل ۲00 هزار تن 
 TEU انواع كاال و همچنين در اختيار داشتن ۶ هزار
كانتين��ر معمولي، يخچالي و تهوي��ه دار با ظرفيت 
و آمادگ��ي كامل حمل انواع كاال ه��اي صادراتي و 

وارداتي در منطقه درياي خزر را انجام مي دهد.
وي با تاكيد بر اينكه اين ش��ركت كش��تيراني طي 
قراردادي عملياتي با سازمان توسعه تجارت ايران 
موظف به انجام ۶ فقره س��فر دريايي و حمل كاالي 
كانتينري در درياي خزر شده است، افزود: بر اساس 
اين قرارداد، كش��تيراني درياي خزر طي برنامه اي 
منظم و عالوه ب��ر فعاليت معمول خ��ود در جهت 

تسهيل هر چه بيشتر امر صادرات و واردات كشور، 
۶ سفر ماهيانه را از بنادر انزلي، اميرآباد و نوشهر به 
بنادر روسي ماخاچ كاال و آس��تاراخان و همچنين 
بندر آكتائو قزاقستان صورت خواهد داد.مديرعامل 
كش��تيراني درياي خ��زر ادامه داد: به غي��ر از اين، 
كشتيراني درياي خزر از بنادر آستارا و فريدونكنار 
نيز بر اساس نياز صاحبان كاال سفر هاي صادراتي به 

بنادر ياد شده منطقه را انجام مي دهد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه كشتيراني درياي خزر در 
جهت حمل انواع كاال هي��چ نوع محدوديتي ندارد 
به در اختيار داش��تن TEU ۲00 كانتينر يخچالي 
آماده به خدمت مس��تقر در بنادر آس��تارا، انزلي و 
اميرآباد اش��اره كرد و گفت: كشتيراني درياي خزر 
ُمبدع و آغازگر حمل و نقل كانتينري در درياي خزر 
بوده و در همين راس��تا به جز كانتينر هاي معمولي 
و يخچال��ي، كانتينر هاي تهوي��ه دار را براي حمل 
بهينه انواع صيفي جات و محصوالت كشاورزي نيز 
در ناوگان خود فعال نموده است. كاپيتان تفتي در 
همين رابطه اضافه كرد: كش��تيراني درياي خزر به 
عنوان عضوي از گروه كشتيراني جمهوري اسالمي 
اي��ران در زمينه تامي��ن انواع كانتينر، پش��تيباني 
همه جانب��ه اين گ��روه را با خ��ود دارد و در صورت 
نياز هر تعداد كانتينر كه الزم باش��د به س��رعت در 
اختيار صاحبان كاال ق��رار مي دهد.وي با رد برخي 
اظهارنظر ها مبني بر اينكه كش��تيراني درياي خزر 
كش��تي تمام كانتين��ري در اختيار ن��دارد تصريح 
كرد: از ۲۳ فروند شناور تمليكي كشتيراني درياي 
خزر 1۵ فروند ش��ناور قادر هستند به صورت تمام 
كانتينري فعاليت كنند، همچنين ديگر شناور ها نيز 
به روزرساني شده اند و آنها نيز توان حمل كانتينر در 

انواع معمولي و يخچالي را دارا هستند.



قيمت بيت كوين روز گذشته براي اولين بار در تاريخ به 
۶۶ هزار دالر رس��يد. اين ركوردشكني به دنبال عرضه 
اولين صندوق قابل معامل��ه در بورس ETF بيت كوين 
امريكا اتفاق مي افتد؛ خبري كه در روزهاي گذشته بازار 
را تحت تأثير خود قرار داده است. ارزش بازار بيت كوين 
اكنون به ۱.۲۳۷ تريليون دالر رس��يده اس��ت. اين در 
حالي است كه يكي از تحليل گران مطرح بازار ارزهاي 
ديجيت��ال مي گويد ادام��ه روند صع��ودي بيت كوين 
مي تواند ب��ا ايجاد ضعف در ب��ازار آلت كوين ها، به ويژه 
ارزهاي كمترشناخته ش��ده همراه شود.  داده هاي تازه 
 ETF نشان مي دهد كه به دنبال انتشار خبر عرضه اولين
بيت كوين در امريكا و رسيدن بيت كوين به بيش از ۶۵ 
هزار دالر، قيمت اين ارز ديجيتال در برابر ارزهاي فيات 
مطرح جهان، از جمله ين ژاپن، دالر استراليا و يورو، اوج 
تاريخي جديدي ثبت كرده است. در برخي از بازارهاي 
يوروي��ي قيمت از ۵۵,۱۰۰ هم فراتر رفته اس��ت. پيتر 
تيل، ميلياردر و سرمايه گذار معروفي كه به همراه ايالن 
ماس��ك پي پل را تاس��يس كرد، در كنفرانس انجمن 
فدراليست اس��تندفورد عنوان كرد كه عبور بهاي بيت 
كوين از ۶۰,۰۰۰ دالر يك نش��انه بسيار اميدوار كننده 
است. وي همچنين گفت كه پادشاه ارزهاي ديجيتال 
»صادق ترين« بازار است. تيل همچنين بازار صعودي 
بيت كوين را به »قناري در معدن ذغال سنگ« تشبيه 
كرد. دون  آلت، تحليل گر مشهور بازار ارزهاي ديجيتال، 
در آخرين خبرنامه وب سايت تحليلي تكنيكال  راوندآپ 
گفته اس��ت راه ان��دازي صندوق ه��اي قابل معامله در 
بورس )ETF( بيت كوين تاكنون شبيه به سقوط پس 
از انتش��ار خبرهاي خوب نبوده است. او تصور مي كند 
ك��ه بيت كوين در ميانه ه��اي راه يك حركت صعودي 
قوي قرار دارد. دون آلت گفته اس��ت: »به طور كلي فكر 
مي كنم بيت كوين مي تواند اوج تاريخي جديد به ثبت 
برساند. كاهش قيمت بيت كوين و رسيدن آن به سطوح 
حمايت��ي، خصوصًا ناحيه ۵۶ هزار ت��ا ۵۸ هزار دالر در 
نماهاي هفتگ��ي و روزانه بازار، فرصتي براي رس��يدن 
قيمت به اوج تاريخي جديد است.« اكنون كه بيت كوين 
و اتريوم به نزديكي اوج هاي تاريخي خود رس��يده اند، 
دون  آلت مي گويد مجبور نيس��ت موقعيت معامالتي 
جديدي را در بازار آلت كوين ها باز كند. از نظر او ارزهاي 
اصلي س��رمايه موجود در بازار آلت كوين ها را به سمت 
خود مي كشند و باعث كاهش قيمت آنها مي شوند. اين 
تحليل گر سرشناس مي گويد: »اگر بيت كوين ناگهان 
صعود كند، احتمااًل دارندگان آلت كوين ها دارايي خود 
را مي فروش��ند تا بتوانند از اين حركت بهره ببرند. اين 
امر به احتمال زياد در كوتاه مدت باعث ليكوييدش��دن 
بسياري از موقعيت هاي معامالتي در بازار آلت كوين ها 
مي شود. پس از توقف روند صعود بيت كوين و تشكيل 
كندل هاي س��بزرنگ، مي توان منتظر بازگشت خوب 
آلت كوين ها ب��ود.« او در ادامه اف��زود: »به اين ترتيب 
احتمااًل خريداران باتجربه پس از پايان ليكوييدشدن  
موقعيت هاي معامالتي براي كوتاه مدت دست به خريد 

انفجاري آلت كوين ها مي زنند.« دون آلت مي گويد زماني 
كه حركت صعودي بيت كوين تمام ش��ود و قيمت در 
محدوده مشخصي ثابت بماند، جذابيت آلت كوين ها براي 
معامله گران افزايش مي يابد. او در اين رابطه گفته است: 
»خالصه اينكه تا وقتي ارزهاي اصلي كندل هاي بزرگ 
سبز ايجاد مي كنند، به آلت كوين ها عالقه اي نشان داده 
نخواهد شد. آلت كوين ها تنها زماني جذاب مي شوند كه 
ليكوييدشدن ها تمام شده باشد، تغيير جهت بازار شروع 
شده و گردوخاك ها به پايان رسيده باشد.« دون آلت در 
پايان گفت: »اكنون زمان خوبي است كه ارزهاي مختلف 
و اكوسيستم ها را به خوبي بشناسيد، فهرست تحت نظر 
خود را مرتب كنيد و س��طوح قيمتي را عالمت گذاري 
كنيد. اين را هم در نظر داشته باشيد كه هنگام كاهش 

قيمت، بازار مي تواند بسيار سخاوتمند باشد.«

     معامله هاي يك ميليارد دالري 
در اولين روز ETFهاي بيت كوين

داده ه��اي بازار نش��ان مي دهد كه حج��م معامالت 
صندوق قابل معامله در بورس )ETF( شركت پروشيرز 
)ProShares( در اولي��ن روز عرضه خود در بورس 
امريكا، به نزديكي ۱ ميليارد دالر رسيده است. اولين 
صندوق قابل معامله در ب��ورس بيت كوين امريكا روز 
سه شنبه راه اندازي شد و س��رمايه گذاران مشتاق در 
همان ۲۰ دقيقه اول، ۲۸۰ ميليون دالر س��هم از اين 
صندوق را معامله كردند. تا پايان روز و بسته شدن بازار، 
حجم معامالت به حدود ۱ ميليارد دالر رسيد. اولين 
EFT بيت كوين امريكا با عنوان پروش��يرز بيت كوين 
استراتژي، پس از تأييد روز جمعه كميسيون بورس و 
اوراق بهادار امريكا، سه شنبه كار خود را با نماد اختصاري 
»BITO« در بورس نيوي��ورك آغاز كرد و اين امكان 
در اختيار معامله گراني كه خواهان سرمايه گذاري در 
بيت كوين بودند قرار گرفت تا سهام اين صندوق را كه 
مبتني بر قيمت قراردادهاي آتي است، خريدوفروش 

كنند. تحليلگران گفته اند كه حجم معامالت در آستانه 
ركوردشكني بوده و با اينكه به ۱ ميليارد دالر نرسيد، 
توانست به اين عدد نزديك شود. سرمايه گذاران نهادي 
و خرده از طريق  ETFها به بيت كوين دسترسي خواهند 
داش��ت، بدون اينكه نياز باش��د خودشان بيت كوين 
بخرند و آن را نگه  دارند. خريد و نگهداري بيت كوين 
مي تواند براي برخي از سرمايه گذاران مشكل باشد و 
ETF يك راهكار موثر براي آنهاس��ت. البته هنوز يك 
مش��كل كوچك وجود دارد؛ ETF شركت پروشيرز 
كه ديروز عرضه ش��د از نوع  ETFهاي آتي اس��ت، به 
اين معني كه سرمايه گذاران سهامي را خريدو فروش 
مي كنند كه نماين��ده قراردادهاي پيش بيني قيمت 
بيت كوين است. جاي خالي ETFهاي آني همچنان 
احساس مي شود و شركت هاي بزرگ زيادي هستند 
كه منتظر تأييد مجوز ETF آني خود مانده اند. منظور 
از ETF آني صندوق قابله معامله در بورس��ي است كه 
مستقيماً با بيت كوين پشتيباني مي شود و قيمت آن هم 
وابسته به قيمت آني است. نگراني از دستكاري بازار در 
ارزهاي ديجيتال باعث شده تا كميسيون بورس و اوراق 
بهادار امريكا در تأييد  ETFهاي آني يا همان فيزيكي 
بيت كوين، با احتياط عمل كند. گري گنسلر، رييس 
كميسيون بورس امريكا، در ماه اوت )مرداد( اعالم كرده 
بود كه اين كميسيون بيشتر تمايل دارد ETFهاي آتي 
بيت كوين را تأييد كند؛ احتمااًل به اين دليل كه بازار 
قراردادهاي آتي از قبل توسط كميسيون معامالت آتي 
 ETFكاالي امريكا قانون گذاري شده است. همچنين
شركت پروشيرز فارغ از اينكه با بيت كوين هاي واقعي 
پشتيباني مي شود يا خير، نشان داد كه سرمايه گذاران 

وال استريت به شدت خواهان بيت كوين هستند.

     ETF هاي بيت كوين در چهار سال گذشته 
زير ذره بين نهادهاي فدرال بود

به دنبال عرضه اولين صندوق قابل معامله در بورس 

)ETF( بيت كوين امريكا، رييس كميس��يون بورس 
اياالت متحده و مديرعامل شركت پروشيرز نظرات 
خود را در رابطه با اين اتفاق تاريخي اعالم كردند. گري 
گنسلر، رييس كميس��يون بورس امريكا و سيمون 
هيمن، مديرعامل شركت پروشيرز، در جريان برنامه 
 ETF خبر فوري ش��بكه سي ان بي سي، درباره اولين
بيت كوين تاري��خ امريكا صحب��ت كردند. صندوق 
معامالتي بيت كوين پروش��يرز استراتژي كه با نماد 
اختص��اري »BITO« در بورس نيوي��ورك عرضه 
شده، مبتني بر قراردادهاي آتي بيت كوين در بورس 
كاالي شيكاگو )CME( است. باب پيسانو، مجري 
ش��بكه سي ان بي س��ي، در جريان اين گفت وگو به 
نگراني هاي سرمايه گذاراني اشاره كرد كه معتقدند 
قيمت بازار قراردادهاي آت��ي بيت كوين مي تواند از 
بازار آني منحرف ش��ود. مديرعامل پروشيرز گفته 
است: »بازار قراردادهاي آتي بهترين جا براي كشف 
قيمت اس��ت. حجم معام��الت ب��ازار قراردادهاي 
آتي ب��ورس كاالي ش��يكاگو از بزرگ ترين صرافي 
امريكا هم بيشتر است. يك صندوق سرمايه گذاري 
مشترك مشابه را در ۲۸ ژوييه )۶ مرداد( راه اندازي 
كردي��م و از زمان عرض��ه آن در جمعه بعدي قيمت 
بيت كوين ۵۲ درصد افزايش يافته اس��ت، صندوق 
سرمايه گذاري مشترك بيت كوين ما ۵۲ درصد رشد 
داشته و صندوق سرمايه گذاري در بيت كوين گري 
اس��كيل هم ۳۷ درصد رش��د كرده است.« مجري 
شبكه سي ان بي سي در ادامه از گنسلر درباره نظرات 
ETF قبلي اش كه گفته بود نگراني اي از بابت عرضه

هاي آتي به جاي ETFهاي آني ندارد، س��وال كرد و 
رييس كميسيون بورس امريكا ضمن تأييد موضوع 
گفت: »چيزي كه به دنبال آن هستيم اين است كه 
پروژه هاي جديد را به سمت فضايي سوق دهيم كه 
در آن از سرمايه گذاران حمايت مي شود. قراردادهاي 
آتي بيت كوين براي ۴ سال زير ذره بين نزديك ترين 
س��ازمان به كميس��يون بورس، يعني كميس��يون 
معامالت آتي كاال بوده است. اكنون چيزي داريم كه 
در ۴ سال گذشته تحت نظارت قانون گذاران دولتي 
بوده اس��ت و مطابق با قانون س��رمايه گذاري هاي 
س��ازماني ۱۹۴۰ در اختي��ار كميس��يون ب��ورس 
قرار گرفته اس��ت.« هيمن، مديرعامل پروش��يرز، 
 ه��م ب��ا اش��اره ب��ه تاريخچ��ه عملك��رد قيمتي 
بيت كوي��ن، مقررات اوراق به��ادار امريكا و فرصت 
جديدي كه براي سرمايه گذاران به وجود آمده است، 
اطمينان خود نسبت به موفقيت صندوق معامالتي 
جدي��د اين ش��ركت را ابراز ك��رد و گف��ت: »ابعاد 
تاريخي اين موضوع بسيار گسترده است. معتقديم 
كه تج��ارت خوبي خواهد بود. تص��ور مي كنيم كه 
معامالت مش��روع ETFهاي آتي بر اس��اس قانون 
سرمايه گذاري هاي سازماني ۱۹۴۰ مي تواند فرصت 
سرمايه گذاري در بيت كوين را در اختيار كساني قرار 

دهد كه تاكنون بيرون از اين بازار بوده اند.«
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ارسال پيامك تبليغاتي
از شماره شخصي تخلف است

دريافت پيامك هاي تبليغاتي براي مش��تركان هيچ 
هزينه اي ندارد و با غير فعال سازي پيامك تبليغاتي، 
پيامك محتوايي كه مشترك عضو آن است مسدود 
نمي ش��ود. به گزارش ايس��نا، درياف��ت پيامك هاي 
تبليغاتي معموال ب��راي كاربران آزاردهنده اس��ت و 
به همين دليل بيش��تر كاربران به دنب��ال راهي براي 
غيرفعال سازي پيامك هاي تبليغاتي هستند. پس از 
مسدود شدن سرش��ماره هاي پيامكي، شركت ها به 
استفاده از شماره هاي شخصي براي ارسال پيامك روي 
آوردند و سازمان تنظيم مقررات هم سامانه #۸۰۰٭ را 
براي شناسايي و مسدودسازي اين شماره ها راه اندازي 
ك��رد. در عين حال، همچنان بعض��ي از پيامك هاي 
تبليغاتي از سوي خود اپراتورهاي همراه ارسال مي شود 
كه البته براي غيرفعال سازي اين پيامك ها هم راه حل 
وجود دارد. كاربران در صورت مواجهه با پيامك هايي كه 
اقدام به ارسال پيامك هاي تبليغاتي با شماره شخصي 
مي كنند، مي توانند شماره مورد نظر را به سامانه ۱۹۵ 
ارس��ال كرده تا روند مس��دود كردن سيم كارت هاي 
مزاحم را تس��ريع كنند. طبق آمار س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي از زمان مس��دود كردن 
پيامك هاي مزاحم، تاكنون بي��ش از ۳۵۵ هزار خط 
ش��خصي به دليل مزاحمت پيامكي قطع شده است. 
در اين راستا سيد محمد امامي -مديركل دفتر نظارت 
بر خدمات ارتباط��ي و فناوري اطالعات رگوالتوري- 
اظهار كرده است: براساس مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات، ارس��ال پيامك ه��اي تبليغاتي از 
شماره هاي شخصي ممنوع بوده و رگوالتوري با استفاده 
از سامانه هاي هوش��مندي كه دارد اين سيم كارت ها 
را شناس��ايي و مس��دود مي كند. وي گفت: در مورد 
پيامك هاي تبليغاتي مشتركان بايد توجه كنند كه 
دريافت پيامك هاي تبليغاتي براي مش��تركان هيچ 
هزينه اي ندارد و رايگان محاس��به مي ش��وند. نكته 
ديگر آنكه با غير فعال سازي پيامك تبليغاتي، پيامك 
محتوايي كه مشترك عضو آن است مسدود نمي شود، 
چرا كه اين دو نوع پيامك، س��امانه هاي جداگانه اي 
دارند پس با غير فعال س��ازي پيامك هاي تبليغاتي 
پيامك هاي محتوايي كه مشترك خودش در آنها عضو 
شده است، مس��دود نمي شود. مديركل دفتر نظارت 
بر خدمات ارتباطي و فن��اوري اطالعات رگوالتوري 
درباره ارس��ال پيامك تبليغاتي در برخي ساعت هاي 
نامتع��ارف، بيان كرد: اگر سرش��ماره هاي تبليغاتي، 
در س��اعات غيرمتعارف ش��بانه روز پيامك ارس��ال 
كنند، رگوالتوري با آنها برخ��ورد مي كند. اما گاهي 
شماره هاي شخصي تخلف كرده و پيامك تبليغاتي 
ارسال مي كنند، رگوالتوري براساس قوانين و مقررات 
موجود نمي تواند بر زمان ارسال پيامك هاي شخصي 
نظارتي داشته باش��د، اما با اس��تفاده از سامانه هاي 
نظارتي كه دارد و روال هايي كه تعريف كرده اس��ت، 
سيم كارت هاي شخصي متخلف را شناسايي و آنها را 
مسدود مي كند. طبق اعالم سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات راديويي، فعال سازي پيامك هاي تبليغاتي 
براي مش��تركان اپراتورهاي تلفن هم��راه به صورت 
پيش  فرض ممنوع بوده و اپراتورهاي همراه زماني كه 
س��يم كارت خود را به فروش مي رسانند بايد دريافت 
پيامك هاي تبليغاتي را براي مشتركان غير فعال كرده 
باشند. مشتركان مي توانند با شماره گيري كد دستوري 
#۸۰۰٭ از فع��ال ي��ا غيرفعال ب��ودن پيامك هاي 
تبليغاتي روي شماره خود مطلع شده يا با استفاده از 
نرم افزارهاي »اپراتور من« پيامك هاي تبليغاتي را براي 
شماره خود مديريت كنند. همچنين اگر مشتركي بعد 
از غيرفعال سازي پيامك هاي تبليغاتي، باز هم پيامك 
تبليغاتي جديدي دريافت كرد، مي تواند با مراجعه به 
سامانه ثبت و پاسخگويي به شكايات )۱۹۵(، شكايت 
خ��ود را ثبت كند تا رگوالتوري ش��كايت را پيگيري 
و دالي��ل بروز چنين تخلفي را بررس��ي كند. با توجه 
به گزارش هاي به دس��ت آمده از سامانه ۱۹۵، تعداد 
شكايت هاي اين بخش روند صعودي نداشته و تعداد 
آن بسيار ناچيز اس��ت كه اين نشان دهنده مديريت 
پيامك هاي تبليغاتي توس��ط مش��تركان، اپراتورها 
و رگوالتوري اس��ت. براي ع��دم دريافت پيامك هاي 
تبليغاتي در اپراتور همراه اول، مش��تركان مي توانند 
با يكي از روش هاي ارس��ال ع��دد »۱« به »۸۹۹۹«، 
ش��ماره گيري ك��د دس��توري #۸۹۹۹٭، تماس با 
مركز اطالع رس��اني ۹۹۹۰، مراجعه به سامانه همراه 
من )پرتال و اپليكيشن( نسبت به قطع سرويس پيام 
تبليغاتي خود اقدام كنند. البته همراه اول ذكر كرده 
كه پيامك هاي اطالع رس��اني اپراتور و اطالع رساني 
سرويس هاي پايه و باند پهن همراه اول، پيامك هاي 
تبليغاتي محسوب نمي شوند، بنابراين درصورت قطع 
سرويس پيام تبليغاتي، مش��تركين اين نوع پيام ها 
را دريافت مي كنند. همچنين برخي مش��تركين به 
واسطه عضويت در باشگاهي خاص يا ارايه شماره خود 
به فروشگاه ها از اين مبادي پيامك تبليغاتي دريافت 
مي كنند كه در اين خصوص نيز اپراتور دخالتي ندارد. 
ايرانس��لي ها نيز مي توانيد تصمي��م بگيريد كه مايل 
به دريافت كدام گروه پيامكي هس��تيد و سپس براي 
دريافت يا عدم دريافت هر دس��ته از پيامك ها اقدام 
كنند. اين كار با مراجعه به اپليكيش��ن ايرانسل من و 
گزينه »مديريت پيامك هاي تبليغاتي، شماره گيري 
كد  #۵۰۰۶٭ و دريافت فهرست كاملي از گروه هاي 
پيامكي و پيامك به ۵۰۰۶ و انتخاب كليدواژه مربوط 

به دريافت هر دسته از پيامك ها، امكان پذير است. 

مخالفت نمايندگان امريكا
با پروژه رمزارز فيس بوك

گروهي از قانونگ��ذاران امريكايي اعالم كرده اند در 
خصوص مديريت رم��زارز نمي توان به فيس بوك 
اعتماد كرد و از اين پلتفرم خواسته اند برنامه پايلوت 
كيف پول رم��زارز خود به نام »ن��وي )Novi(« را 
متوقف كند. به گزارش مه��ر به نقل از رويترز، اين 
برنامه روز گذشته آغاز شده است. برايان شاتز، شرود 
براون، ريچارد بلومنتال، اليزابت وارن و تينا اسميت 
مخالفت خود با طرح پايلوت دوساله فيس بوك براي 
عرضه رمزارز و كيف پول ديجيتال را ابراز كرده اند. 
در نامه اين سناتورها به مارك زاكربرگ آمده است: 
فيس بوك يك بار ديگر به دنبال توسعه طرح هاي 
مربوط به رمزار ارز است و هم اكنون برنامه پايلوت 
ش��بكه زيرس��اخت پرداخت ها را آغاز كرده است. 
حال آنكه اي��ن طرح ها با چش��م انداز رگوالتوري 
مالي متناقض اس��ت. در بخش ديگري از اين نامه 
آمده اس��ت: در حالي كه فيس بوك قادر به كنترل 
ريسك هاي فعلي كسب و كارش و ايمن نگه داشتن 
كاربرانش نيست، نمي توان براي مديريت يك شبكه 
پرداخت يا رمزارز به ش��ركت اعتماد كرد. در نامه 
سناتورهاي اش��اره شده حتي برنامه پايلوت كيف 
پول رمزارز اين شركت با تحقيقات وسيع قانونگذاران 
و رگوالتورهاي��ي روبرو خواهد ش��د كه قباًل نيز به 
نگراني هايي در حوزه آنتي تراست اشاره كرده بودند. 
فيس بوك در ژوئن ۲۰۱۹ ميالدي يك پروژه رمزارز 
را به عنوان بخشي از برنامه خود براي ورود به حوزه 
تجارت الكترونيك و پرداخت هاي جهاني ارايه كرد. 
اما اين پروژه به سرعت با مخالفت سياست گذاران در 
سراسر جهان روبرو شد. زيرا آنها نگران بودند چنين 
پروژه اي تالش هايشان براي كنترل سيستم مالي 
را از بين مي برد و عالوه بر گسترش جرايم به حريم 

خصوصي كاربران آسيب مي رساند.

ريزش بورس تمام مي شود؟
ريزش هاي بازار منطقي نيس��ت ب��راي مثال دالر از 
محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۲۷ هزار 
تومان رس��يده كه مي توان گف��ت دالر تغييراتي در 
حدود ۴,۵ درصد داش��ته اما س��هامداران طي يك 
هفته ال��ي ۱۰ روز بيش از ۱۵ ال��ي ۲۰ درصد زيان 
كرده اند. س��وال اينجاس��ت چه اتفاقي افتاده است 
كه براي فروش س��هامي كه از س��قف خود بيش از 
۵۰ درصد اصالح كرده اس��ت مجدد در صف فروش 
مي نشيند؟ آيا اتفاق سياسي يا بنيادي براي شركت ها 
افتاده كه براي فروش س��هام خ��ود در قيمت هاي 
پايين تر رقابت مي كنيد؟ بايد از نهادهاي حقوقي و 
بازارگردان ها گله كرد، اگر بازارگردان ها در صف هاي 
خريد به صورت كامل صف را عرضه مي كنند، چرا در 
زمان هاي بحراني كمك چنداني به متعادل ش��دن 
روند سهم نمي كنند؟ چرا اين گروه تنها به سود خود 
فكر مي كنند و براي وظيفه خود و س��هامدار ارزشي 
قائل نيستند. هيچ فردي نمي گويد كه بازارگردان ها 
صف ه��اي فروش ها را جم��ع آوري كنند بلكه تنها 
درخواست اين اس��ت كه متعادل عمل كنند و تنها 

براي سود خود در صف نروند.
در حال حاضر تقريبًا P/E ب��ازار در محدود ۸,۹ قرار 
دارد و اگر شركت ها گزارشات منظم تري ارايه كنند 
و احتمااًل كاهشي شود. چرا برخي از سهام خاص بازار 
باوج��ود گزارش خوب با صف ه��اي فروش حقيقي 
و حقوق��ي روبرو اند. وضعيت ب��ازار از لحاظ بنيادي 
مناسب اس��ت و بسياري از ش��ركت هاي بزرگ در 
محدوده P/E شش الي هفت واحد معامله مي شوند 
كه تقربيا معقول و جذاب است و دليل اين صف هاي 

فروش بازار نيز به درستي مشخص نيست.
انتظار م��ي رود بازار بتواند پ��س از مهر ماه يك روند 
مناس��ب صع��ودي را در پيش بگي��رد. قيمت هاي 
جهاني همگي در حال صعود هستند اما بازار سرمايه 
همچنان در حال اصالح است. اميدواريم ريسك هايي 
مانن��د قطعي برق، گاز و تغيير نرخ م��واد اوليه براي 
شركت هاي بورسي ايجاد نشود و در سال حمايت از 

توليد بازار سرمايه بيش از اين زمين نخورد.

فيس بوك  تغيير نام مي دهد
به گفته ي��ك منب��ع آگاه فيس بوك تصمي��م دارد 
هفته آينده نام ش��ركت خود را تغيير ده��د. اين نام 
نشان دهنده تمركز شركت بر پروژه متاورس است. به 
گزارش مهر به نقل از ورج، مارك زاكربرگ مدير ارشد 
اجرايي فيس بوك تصميم دارد در كنفرانس س��االنه 
اين ش��ركت درباره تغيير نام شركت سخنراني كند 
اما احتمال دارد زودتر از زم��ان برگزاري از نام جديد 
رونمايي شود. اين اقدام نشان دهنده بلندپروازي اين 
شركت فناوري اس��ت. تغيير نام برند احتمااًل سبب 
مي ش��ود اپ فيس بوك به يكي از محصوالت شركت 
مادري تبديل ش��ود كه بر گروه��ي از برنامه ها مانند 
اينس��تاگرام، واتس اپ، اوكل��وس و غيره نيز نظارت 
مي كند. البته سخنگوي فيس بوك از اظهارنظر در اين 
باره خودداري كرده است. اين در حالي است كه تغيير 
نام شركت احتماالً فعاليت هاي آينده نگرانه اين شركت 
تحت نظارت زاكربرگ را از بخش هاي ديگر فيس بوك 
كه با تحقيقات وسيع و فشارهاي سياستمداران روبرو 
است جدا مي كند. در اين اواخر فرانسيس هوگن يك 
كارمند سابق اين شركت اسناد داخلي وسيعي از آن 
را فاش كرد. او در كنگره نيز عليه فيس بوك شهادت 
داد و اعالم كرد اين شركت از آسيب ذهني اينستاگرام 
به كاربران نوجوان آگاه بوده است. در اين ميان اعتماد 
مردم به شيوه هاي كسب و كار فيس بوك كاهش يافته 
و رگوالتورهاي آنتي تراست در امريكا و اروپا نيز سعي 

دارند اين شركت را تجزيه كنند.

عبور قيمت بيت كوين از اوج تاريخي ممكن است براي آلت كوين ها بد باشد

بيت كوين ركورد خودش را زد

كاربرد فناوري هاي نوين در حوزه هاي تحولي
مركز ملي فضاي مجازي با بررسي كاربرد فناوري هاي 
نوين در حوزه هاي تحول��ي اعالم كرد: اين فناوري ها 
مي توانند نقش موثري در تعيي��ن تكليف نهادهاي 
سياس��ت گذار براي حركت به سمت جهان متحول 
داش��ته باش��ند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
پژوهشگاه فضاي مجازي، جهان به سمت ديجيتالي 
شدن در حال پيشروي بوده و تمام صنايع از جمله نظام 
پولي و مالي، حوزه سالمت، كشاورزي، حمل ونقل و 
انرژي در تمام دنيا به س��مت استفاده از فناوري هاي 
ديجيتالي در حال حركت هس��تند. از اين رو معاونت 
فن��اوري مركز ملي فض��اي مجازي در گزارش��ي با 
بررس��ي كاربرد چن��د فناوري نوي��ن از جمله هوش 
مصنوعي، زنجيره بلوكي، كالن داده، اينترنت اش��يا 
و محاسبات ابري در حوزه هاي تحولي همچون نظام 
پولي و مالي، حوزه سالمت، كشاورزي و حمل ونقل 
اعالم كرد: ايجاد تصوير بزرگي از زمينه هاي كاري، 
زيرمجموعه هاي كاري و مثال هاي عملي از سكوها 
و اپليكيش��ن هاي موجود هر يك از اين فناوري ها 
در حوزه هاي تحولي ياد ش��ده، مي تواند در تعيين 
تكليف نهادهاي مختلف سياست گذار و مجري، در 
حركت به س��مت جهان متحول از فناوري ها و در 
نظر گرفتن اثرات آن، كمك بسزايي داشته باشد. 

     هوش مصنوعي و حمل ونقل
هوش مصنوع��ي در حوزه هاي حمل ونقل جاده اي، 
هوايي، ريلي و دريايي كاربرد دارد. در بخش جاده اي، 
استفاده از وسايل نقليه خودران، مديريت ترافيك، 
بهره گي��ري از پلتفرم هاي اقتصاد مش��اركتي نظير 
تاكس��ي هاي اينترنتي و اتصال ديجيتالي وس��ايل 
نقليه سنگين در اين صنعت كاربردي است. در بخش 
هوايي، مديريت ترافيك هوايي، تحليل تقاضاي بازار، 
مديريت مس��افران، هواپيماهاي بدون سرنشين و 

پيش بيني مسير پرواز به خوبي در حال انجام است. 
 )ATO( در بخش ريلي، خودكارسازي عمليات قطار
و تعمير و نگهداري پيش��گويانه با اين فناوري انجام 
مي شود. در بخش دريايي، ناوبري كشتي و پيش بيني 
بهترين مسير حركت با در نظر گرفتن مصرف سوخت 
و كاه��ش زمان انتظار كش��تي ها در بن��ادر از ديگر 

كاربردهاي هوش مصنوعي در اين صنعت است.

     هوش مصنوعي و بهداشت
هوش مصنوعي در زمينه تشخيص دقيق و بهنگام 
بيماري هايي مانند سرطان با تحليل تصاوير پزشكي، 
كمك ب��ه بيماران ب��راي هماهنگي ب��ا برنامه هاي 
درمان طوالني مدت، استفاده از ربات ها براي انجام 
كارهاي تكراري، توان بخشي، فيزيوتراپي و حمايت 
از افراد داراي بيماري هاي بلندمدت در بيمارستان 
و آزمايشگاه ، شناس��ايي بيماران، توسعه ربات هاي 
جراح، كاه��ش هزينه و زمان تولي��د دارو از طريق 
كش��ف مواد دارويي جديد از كاربردهاي تحقيق و 
توسعه، مراقبت هاي دوران كهن سالي و برنامه هاي 
آموزشي و حفظ سالمتي افراد با تشويق به الگوهاي 

رفتاري سالم، كاربرد دارد.

     هوش مصنوعي و كشاورزي
ه��وش مصنوع��ي در زمين��ه مديري��ت مزرعه و 
محصوالت كشاورزي، با تقويت نيروي كار انساني 
از طريق كنترل ماش��ين آالت و تجهيزات صنعتي، 
كاهش مي��زان مصرف آفت كش ها و س��موم علف 
هرز، بهبود كيفيت محصول، تش��خيص گونه هاي 
گياه��ي و پيش بين��ي عملكرد، موج��ب افزايش 
بهره وري شده است. در بخش دامپروري، با كمك به 
مراقبت از دام و توليد دام؛ در بخش نظارت با تحليل 
وضعيت سالمت خاك و بررسي كيفيت محصوالت 
كشاورزي و در بخش اتخاذ سياست هاي كارآمد با 
ارايه اطالعات دقيق هواشناس��ي، زراعي و اقليمي، 

در پيشرفت اين صنعت نقش بسزايي دارد.

     هوش مصنوعي و توليد محتوا
ه��وش مصنوعي در صنعت ص��وت و تصوير فراگير، 
رسانه و سرگرمي، در بخش هاي ايجاد، توليد، مديريت، 
انتشار، كس��ب درآمد، مصرف، اتصال، ذخيره سازي 
و پش��تيباني زنجيره محتوا كاربرد دارد. اين فناوري 
با خودكار كردن زنجيره هاي تأمي��ن، گردش كار را 

ساده تر كرده، تجزيه و تحليل فيلم را كارآمدتر و قدرت 
پردازش و قابليت ذخيره س��ازي را افزايش مي دهد. 
در بخش ايجاد با خودكارسازي عمليات دوربين؛ در 
بخش توليد با شناسايي لحظات كليدي هر برنامه و 
بومي س��ازي بهتر محتوا؛ در بخش مديريت با دقيق 
شدن سيستم هاي مديريت محتوا؛ در بخش انتشار 
با پيش بيني منابع مورد نياز جهت كاهش تأخير در 
تحويل؛ در فرآيند مصرف و محافظت از محتوا با ارايه 
ابزارهاي مقابله با سرقت ادبي و رديابي بازه هاي اوج در 
دانلود غيرقانوني و شخصي سازي محتوا و فرآيند اتصال 
بهينه سازي عملكرد ش��بكه و قابليت فشرده سازي، 

نقش اصلي را در توسعه صنعت رسانه ايفا مي كند.

     بالك چين و تحول اقتصادي
زنجيره بلوكي در نظام پول��ي و مالي، در بخش هاي 
تأمين مالي و پرداخت در اين نظام كاربردي اس��ت. 
بخش تأمين مال��ي، داراي زيرمجموعه هاي عرضه 
اوليه رم��زارز، ارايه وام و قرض ده��ي همتا به همتا و 
تأمين س��رمايه جمعي بوده و بخ��ش پرداخت نيز 
ش��امل زيرمجموعه ه��اي پرداخ��ت برون مرزي و 
ديجيتالي س��ازي دارايي اس��ت. زنجي��ره بلوكي در 
صنعت حمل ونقل، به ش��هرداري ها كمك مي كند 
تا چگونگي اس��تفاده مردم از گزينه هاي حمل ونقل 
عموم��ي را بهتر درك كنن��د و داده هاي رفت وآمد و 
حمل ونقل اع��م از نحوه اس��تفاده از اتوبوس، قطار، 
دوچرخه و حتي مسيرهاي پياده روي خود را از طريق 
يك برنامه پشتيباني شده توسط بالكچين به اشتراك 
بگذارند و سپس توكن هاي ارزهاي ديجيتالي را پاداش 
بگيرند. بالك چي��ن مي تواند در صنعت حمل ونقل، 
كاراي��ي و ش��فافيت كل فرآيند حمل ونق��ل مانند 
تطبيق محموله ها با حمل كنندگان آن، ساده تر كردن 
پرداخت ها، كاهش تعداد واس��طه ها و ايجاد قرارداد 
هوشمند بين محموله و حامل بار را افزايش دهد. عالوه 
بر اين، صنعت حمل ونقل يك ديد كلي نسبت به كل 
فرآيند و زنجيره ايجاد مي كند زيرا هر يك از طرفين، 
معامالت خود را در بالكچين تاييد و ثبت مي كنند. 
همچنين اين افزايش ش��فافيت و توانايي رديابي، از 

سرقت و كاله برداري نيز جلوگيري مي كند. 

     زنجيره بلوكي در صنعت بهداشت
زنجي��ره بلوكي در صنعت بهداش��ت، پاي��گاه داده 
مشترك و توزيع ش��ده اي ارايه مي دهد كه پزشكان 

و ارايه دهن��دگان خدمات بهداش��ت و درم��ان، از 
طريق انواع سيستم هاي الكترونيكي پزشكي به آن 
دسترسي دارند و موجب امنيت بيشتر و حفظ حريم 
خصوصي كارب��ران، كاهش زم��ان مديريت اداري 
پزشكان و به اشتراك گذاري موثر نتايج تحقيقات و 
بالتبع آن تسهيل در ساخت و توليد داروهاي جديد 
مي شود. كاربرد زنجيره بلوكي در صنعت بهداشت و 
درمان، طيفي از خدمات رديابي داده نظير اطالعات 
درماني- بالين��ي، پرونده هاي پزش��كي بيماران، 
صورتحس��اب هاي پيچيده، تحقيقات پزش��كي و 
غيره را شامل مي شود. از ديگر كاربردهاي زنجيره 
بلوكي در بهداشت مي توان مديريت سوابق پزشكي، 
سيكل درآمد، تطبيق و تقلب، توسعه دارو، زنجيره 

تأمين و تحقيقات پزشكي را نام برد.

  زنجيره بلوكي در كشاورزي
زنجي��ره بلوكي در صنع��ت كش��اورزي، در حصول 
اطمينان از ايمني مواد غذايي، خدمات مالي، زنجيره 
تأمين، رعاي��ت حقوق كش��اورزان و مديريت منابع 
كارب��رد دارد. به كمك اين فن��اوري مي توان از مكان 
توليد غذا، زمان توليد، نحوه توليد آن و قيمت گذاري 
منصفانه اطمين��ان يافت و به جاي اتكا به سيس��تم 
ناكارآمد برچسب گذاري كه به راحتي قابل دستكاري 
است، مصرف كنندگان به دفاتر توزيع شده و شفافي 
دسترس��ي مي يابند كه همه جزيي��ات در مورد مواد 
غذايي خريداري شده را در دسترس آنان قرار مي دهد. 
همچنين اين فناوري از طريق سرمايه گذاري جمعي 
در حوزه كش��اورزي، به توس��عه اين صنعت كمك 
مي كند. زنجيره بلوكي ب��ا حذف كاغذ و عدم اتكا به 
حافظه در ضبط اطالعات مزرعه، موجب صرفه جويي 
در زمان و انرژي در زنجيره تأمين مي ش��ود. در واقع 
زنجي��ره بلوكي، زيرس��اخت هاي فن��اوري را براي 
خدماتي همچون ديجيتال س��ازي، اتوماس��يون و 
رديابي فراهم مي كند كه همه آنها كشاورزي سنتي 

را به كشاورزي مدرن تبديل مي كنند.

     زنجيره بلوكي و رسانه
زنجي��ره بلوكي در صنعت ص��وت و تصوير فراگير، 
رسانه و سرگرمي، در سه بخش بهبود فرآيندهاي 
زنجيره تأمين خدمات و محصوالت رسانه اي، ايجاد 
فرصت هاي درآمدزا با ارايه خدمات جديد و توسعه 

سكوهاي تبليغاِت ديجيتال كاربرد دارد.

 ب�رگ س�بز ،س�ندقطعی،برگ کمپان�ی،کارت ماش�ین ،
کارت س�وخت  خ�ودرو س�واری س�اینا SE131 ب�ه رن�گ 
نوک مدادی با ش�ماره موتور ۵۰۴۸۴۸۴ و ش�ماره شاس�ی 
NAS۴111۰۰D133۴33۵با شماره پالک ۲۹۴ق۴6 ایران 1۹ 
به نام فاطمه سبزی پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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تعادل |
موج گران��ي مدتي اس��ت به ب��ازار ل��وازم خانگي 
سرايت كرده اس��ت؛ به طوري كه كه رييس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي گفته بود شنيده ها حاكي 
از اين اس��ت كه ش��ركت ها مي خواهند پنج درصد 
محص��والت خود را گران كنن��د و در روزهاي اخير 
هم گزارش هايي از افزايش قيمت برخي شركت ها 
منتشر شده، اما دبير انجمن صنايع لوازم خانگي طي 
روزهاي گذش��ته در اظهاراتي گفته بود كه طي دو 
ماه گذش��ته درخواستي براي افزايش قيمت به اين 
انجمن ارسال نشده اس��ت. بر اين اساس و با توجه 
به اظهارات اخير يك��ي از معاونان وزارت صمت كه 
تاكيد كرد افزايش قيمت لوازم خانگي، بدون مجوز 
وزارتخانه بوده و غيرقانوني اس��ت، به نظر مي رسد 
افزايش قيمت لوازم خانگي خودسرانه بوده است. به 
گفته فع��االن اين حوزه، طي دو هفته اخير به دليل 
حكم رهبري مبني بر ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
كره اي، يك ج��و رواني در بخش تولي��د و البته در 
بخش توزيع و اصناف ايجاد شده كه منجر به افزايش 
خودس��رانه برخي قيمت ها شده اس��ت. در همين 
حال، رييس اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم خانگي 
تهران با اشاره به افزايش قيمت اخير از سوي برخي 
توليدكنندگان، از سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان خواست كه توليد كنندگان ليست 
س��ه س��تونه قيمت، ش��امل قيمت درب كارخانه، 
عمده فروش��ي و قيمت مصرف كننده را به سازمان 
حمايت ارايه و اين ليست در سامانه ۱۲۴ بارگذاري 
ش��ود. با اين حال، شرط افزايش قيمت، رشد باالي 
۵ درصدي مولفه هاي توليد عنوان ش��ده كه هنوز 

مستنداتي به سازمان حمايت ارسال نشده است. 

     افزايش قيمت ها غيرقانوني است
چندي پيش ع��ده اي از توليدكننده لوازم خانگي به 
رهبري نامه نوشتند كه جلوي واردات لوازم خانگي 
از كره جنوبي گرفته ش��ود. در پي ارس��ال اين نامه 
ب��ه رهبري و درخواس��ت براي ممانع��ت از واردات 
لوازم خانگي، ايش��ان نيز خط��اب به رييس جمهور، 
دس��تور دادند جل��وي واردات لوازم خانگي كره اي 
گرفته ش��ود. غالمحسين اس��ماعيلي رييس  دفتر 
رييس جمهوري  هم دس��تور رييس جمهور در اين 
خصوص را به وزراي اقتصاد و صمت، ابالغ كرد. اگر 
چه اعالم اين ممنوعيت اهرمي براي حمايت از توليد 
داخل است اما در يك هفته گذشته، ۱۶ توليدكننده 
لوازم خانگي اقدام به افزايش قيمت محصوالت خود 
كرده اند؛ به گونه اي كه شائبه اي مبني بر سهم خواهي 
توليدكنندگان داخلي از بازار، ايجاد شده است. اقدام 
به افزايش قيمت يكي از همان بزنگاه هايي است كه 
الزم اس��ت دولت نقش تنظيم گري خ��ود را با قوت 
و ق��درت ايفا كند. البته فاطم��ي امين، وزير صمت 
طي روزهاي گذشته در اظهارنظري صريح با تاكيد 
بر ل��زوم رعايت حق��وق مصرف كنندگان از س��وي 
توليدكنندگان لوازم خانگي، وعده داده كه افزايش 
قيمت لوازم خانگي به صورت ويژه بررسي و پيگيري 
خواهد شد. فاطمي امين همچنين گفته بود كه در 
اينجا دو موضوع مطرح است؛ يكي گرانفروشي يكي 
گراني، گاهي به خاطر افزايش قيمت مواد اوليه تغيير 
قيمت مي دهند گاهي هم گرانفروش��ي كه اگر اين 
صنايع اقدام به گرانفروش��ي كرده باشند بايد سريعًا 
نس��بت به اصالح قيمت اقدام كنند. ب��ه گفته وزير 
صمت، اگر بحث گراني قطعات و مواد اوليه مصرفي 
باش��د بايد موضوع بررس��ي و پيگيري شود و سعي 
كنيم مواد اوليه را با قيمت پايين تري به دس��ت اين 

توليدكنندگان برسانيم.
كيوان گردان، مديركل دفت��ر صنايع فلزي و لوازم 

خانگ��ي وزارت صم��ت ه��م گفته بود ك��ه برخي 
ش��ركت ها افزاي��ش قيمت چهار ت��ا پنج درصدي 
داش��ته اند كه تذكر الزم به آنها داده ش��د. هرگونه 
افزايش قيمت در سطح عرضه لوازم خانگي، قبل از 
بررسي كارشناس��ي از سوي وزارت صمت و صدور 
اجازه براي افزاي��ش قيمت، غيرقانوني اس��ت و با 
متخلفان برخورد مي ش��ود. وي تاكيد كرد: وزارت 
صمت هنوز هيچ اجازه اي براي افزايش قيمت صادر 
نك��رده و افزايش قيمت هاي اعمال ش��ده در حال 

حاضر غيرقانوني است.

     شرط افزايش قيمت لوازم خانگي
در اين رابطه عباس هاش��مي، دبي��ر انجمن صنايع 
ل��وازم خانگي اي��ران در گفت وگو با »مه��ر«، اظهار 
كرد: افزايش قيمت لوازم خانگي فرآيند مش��خصي 
دارد؛ توليدكنندگان بايد مولفه هاي توليد همچون 
قيمت مواد اوليه، دستمزد و… را همراه با درخواست 
افزايش قيمت به سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ارس��ال كنند و در نهايت س��ازمان 
حمايت مستندات را در س��امانه ۱۲۴ ثبت مي كند 
يا اينكه اين مس��تندات به انجمن ارس��ال مي شود و 
انجم��ن فرآيند افزايش قيمت را از س��امان حمايت 
پيگيري مي كند. بنابه اظهارات او، ممكن است نرخ 
ارز، قيمت هاي جهاني و ساير عوامل توليد در قيمت 
كاال تأثير گذاشته باشد كه س��ازمان حمايت آنها را 
بررس��ي مي كند. به هر حال اگر خارج از اين فرآيند 
افزايش قيمتي رخ دهد يا مستندات در سامانه ۱۲۴ 
ثبت نشود، قيمت جديد وجاهت ندارد. هاشمي ادامه 
داد: طي دو ماه اخير اعضاي انجمن درخواستي براي 
افزاي��ش قيمت دريافت نكرده ان��د و فقط به صورت 
مختص��ر براي چند محصول جديد كه س��ابقه ثبت 
قيمت در سامانه ۱۲۴ را نداشتند، نرخ ثبت شده است.

    اصناف جوگير شده اند!
هاشمي همچنين عنوان كرده كه طي دو هفته اخير 
به دليل حكم رهبري مبني ب��ر ممنوعيت واردات 
ل��وازم خانگي كره اي، يك جو رواني در بخش توليد 
و البته در بخش توزيع و اصناف ايجاد شد كه شايد 
همين جو رواني انگيزه اي براي افزايش خودسرانه 

برخي قيمت ها بوده باش��د. وي تاكيد كرد: افزايش 
قيمت به صورت لحظه به لحظه نيست و به طور كلي 
اگر مولفه هاي توليد باالي ۵ درصد افزايش داش��ته 
باش��ند، توليدكننده مي تواند درخواس��ت افزايش 
قيمت دهد. دبير انجمن صنايع لوازم خانگي تصريح 
كرد: اگر واحد توليدي حت��ي يك محصول خود را 
در س��امانه ۱۲۴ ثبت نكرده باشد و فقط يك شاكي 

داشته باشد، تخلف محسوب مي شود.

      درخواست فروشندگان لوازم خانگي
از سازمان حمايت

در همين حال، ريي��س اتحادي��ه توليد كنندگان و 
فروش��ندگان لوازم خانگي در گفت وگو با »فارس«، 
درباره وضعيت فعلي بازار لوازم خانگي و تاثير افزايش 
قيمت لوازم خانگي بر بازار، اظهار كرد: با توجه به تورم 
و كاهش ش��ديد قدرت خريد، بازار ل��وازم خانگي در 
ركود شديدي به سر مي برد و خريداران لوازم خانگي 
در صورتي اقدام به خريد مي كنند كه كاالي قبلي آنها 

اصال قابليت استفاده نداشته و مجبور به خريد باشند.
اكبر پازوكي با بي��ان اينكه قيمت لوازم خانگي طي 
چند سال اخير بسيار افزايش يافته است، افزود: در 
گذشته برخي از اقش��ار بعد از چند سال استفاده از 
كاالي لوازم خانگي خود ب��راي تنوع در مصرف آن 
را عوض مي كردند اما با توجه به اينكه طي ۴ س��ال 
گذش��ته كاالي ل��وازم خانگي بين ۱0 ت��ا ۴0 برابر 
گران تر شده است ديگر هيچ كس براي ايجاد تنوع 
لوازم خانگي خود را تغيير نمي دهد. او درباره افزايش 
قيمت برخ��ي برندهاي لوازم خانگ��ي در روزهاي 
گذشته، گفت: اگرچه برخي افزايش دهندگان قيمت 
لوازم خانگي از بين برندهاي مطرح هستند اما اغلب 

آنها در بازار تاثيرگذار نيستند.
او افزود: ب��ه عقيده من افزايش قيمت لوازم خانگي 
توسط توليد كنندگان در شرايط ركود حاكم بر بازار 
خودزني است و ۱00 درصد ركود در بازار را افزايش 
مي دهد. به گفته پازوكي، برخ��ي توليد كنندگان 
تص��ور مي كنند كه با اي��ن كار مي توانن��د به بازار 
ش��وك وارد كنند و بازار را از رك��ود خارج كنند در 
حالي كه وقتي مردم قدرت خريد ندارند با افزايش 
قيمت ها ركود بيشتري بر بازار حاكم مي شود. او با 

بيان اينكه ركود 80 درصدي بر صنف فروشندگان 
لوازم خانگي حاكم است، گفت: نمي دانم چرا هيچ 

نظارتي بر قيمت ها نمي شود. 
رييس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان لوازم 
خانگي همچنين با بيان اينكه فروش��ندگان هيچ 
نقشي در قيمت گذاري كاال ندارند، گفت: قانون سود 
فروشندگان لوازم خانگي را مشخص كرده است و 
براي لوازم خانگي درشت سود تعيين شده ۵ درصد 
است بنابراين فروشندگان حتي يك درصد گران تر 
از سود تعيين شده نمي توانند كاالي خود را بفروش 
برس��انند. پازوكي با بيان اينكه قيمت كاالي لوازم 
خانگي را كارخانه تعيين مي كند، گفت: براس��اس 
قانون فروشنده مكلف است براساس سود مشخص 
كاال را به فروش برس��اند كه با توجه به ركود حاكم 
بربازار فروش��ندگان كاال را با كمتر از ۵ درصد سود 

مي فروشند.
اكبر پازوكي با بيان اينكه در هفته هاي گذشته برخي 
از شركت هاي لوازم خانگي، محصوالت خود از جمله 
اجاق گاز، يخچال و فريزر، ماشين لباسشويي و غيره 
را بين ۵ تا ۱0 درصد گران كردند، به »ايسنا« گفته 
است: البته توليدكنندگان براي افزايش قيمت بايد از 
طريق سازمان حمايت اقدام كنند و قيمت جديد بايد 
از سوي اين سازمان اعالم شود. اين در حالي است كه 
به گفته وي در چهار س��ال گذشته سازمان حمايت 
قيمت هاي دقيق را روي سامانه ۱۲۴ بارگذاري نكرده 
است. رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي با 
بيان اينكه توليد كنندگان بايد ليس��ت س��ه ستونه 
قيمت، ش��امل قيمت درب كارخانه، عمده فروشي 
و قيمت مصرف كننده را به س��ازمان حمايت ارايه و 
اين ليست در س��امانه ۱۲۴ بارگذاري شود، تصريح 
كرد: در چهار س��ال گذشته اين اتفاق نيفتاده، اما ما 
از سازمان درخواست داريم كه اين اقدام انجام شود. 
پازوك��ي درباره دليل اين درخواس��ت، گفت: وقتي 
گرانفروشي مي شود، در سطح عرضه با خرده فروشان 
برخورد مي شود و معمواًل اين طور برداشت مي شود 
كه مغازه داران گران فروشي مي كنند. بنابراين ما براي 
شفاف سازي خواستار ارايه ليست قيمت ها هستيم. 
از طرف ديگر، بدون ليست قيمت، مصرف كننده هم 

براي خريد كاالي مورد نياز خود سردرگم است.
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تامين مالي
مشكل اول توليدكنندگان

ش�اتا | معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بيان اينكه بيش از ۵0 درصد از مس��ائل و 
مشكالت عنوان شده در مراجع رسيدگي به واحدهاي 
توليدي، موضوعات تامين مالي اس��ت، تجربه موفق 
نظام رتبه بندي بازرگان��ان در وزارت صمت را راهكار 
مناسب پيشنهادي براي استفاده نظام بانكي در خصوص 
تخصيص منابع دانست.س��يد مهدي ني��ازي اظهار 
كرد: تأمين مالي يك��ي از موضوعات مهم حوزه توليد 
و از چالش هايي اس��ت كه همواره واحدهاي توليدي 
به مراجعي از جمله ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و 
بخش هاي مختلف وزارت صمت اعالم مي كنند. وي 
با بيان اينكه بيش از ۵0 درصد از مس��ائل و مشكالت 
عنوان شده در مراجع رسيدگي به واحدهاي توليدي، 
موضوعات تامين مالي اس��ت، تصريح كرد: مجموع 
ارزش توليدات كشور در س��ال گذشته ۲ هزار و ۳00 
هزار ميليارد توم��ان بوده اس��ت و ۶۵0 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت مورد نياز است كه بايد از طرق مختلف 
از جمله سرمايه در گردش تامين شود.معاون طرح و 
برنامه وزارت صمت در اين خصوص، ادامه داد: ميزان 
تسهيالت اعالمي از سوي منابع بانكي به بخش توليد 
در سال گذشته ۴۳۵ هزار ميليارد تومان بوده است كه 
با توجه به ۶۵0 هزار ميليارد تومان تسهيالت مورد نياز 
بخش توليد، ح��دود ۲00 هزار ميليارد تومان كمبود 
نقدينگي و عدم تراز منابع ب��راي بخش توليد داريم.

نيازي با بيان اينكه ۳0 درصد از تس��هيالت ارايه شده 
نظام بانكي در اختيار بخش توليد قرار گرفته اس��ت، 
گفت: تا پايان برنامه ششم توسعه سهم بخش توليد از 
منابع بانكي بايد به ۴0 درصد برسد كه اكنون ۱0 درصد 
كسري تامين منابع داريم.وي تعطيلي واحدها، كاهش 
ظرفيت كارخانجات و كاهش اش��تغال را از نمودهاي 
عيني كمبود منابع تزريقي بانكي به بخش توليد اعالم 
كرد.معاون طرح و برنامه وزارت صمت تراز منابع را يكي 
از موضوعات مهم سياست گذاري پولي و بانكي دانست و 
تأكيد كرد: با توجه به كاركرد شش ماهه ۱۴00 شكاف 
بين سرمايه مورد نياز بخش توليد و تسهيالت و منابع 
اعطايي بانك ها وجود دارد كه اين شكاف در شش ماهه 
دوم ممكن است بيشتر شود.نيازي با اشاره به اينكه ۳۷۲ 
هزار ميليارد تومان در شش ماهه اول ۱۴00 تسهيالت 
به بخش توليد اختصاص يافته است، گفت: ۲۷0 هزار 
ميليارد تومان براي سرمايه در گردش بوده است. هزار 
هزار ميليارد تومان نقدينگي براي فعال نگه داش��تن 
ظرفيت هاي حوزه توليد مورد نياز اس��ت، اما ساالنه 
تا ۲00 هزار ميليارد تومان برآورد س��رمايه گذاري در 
طرح هاي مختلف داريم، طرح هاي زيادي وجود دارد كه 
نقدينگي مورد نياز آنها بايد تأمين شود و نظام بانكي بايد 
به آنها نگاه ويژه داشته باشد.نيازي در خصوص موضوع 
انحراف از منابع و تسهيالت دريافتي نيز، گفت: ميزان 
انحراف منابع را بانك ها بايد اعالم كنند كه اين اعالم بايد 
به تفكيك بخش هاي مختلف باشد، البته انحراف منابع 
در بخش تولي��د را قويًا رد مي كنم. توليدكنندگان در 
صحنه جنگ اقتصادي پيشگام و پيش قدم هستند و 
اتهام انحراف منابع به آنها وارد نيست.وي با بيان اينكه 
سال گذش��ته يك هزار و ۹00 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي به بخش هاي مختلف پرداخت شد، 
افزود: سهم بخش خدمات ۷۴۴ هزار ميليارد تومان، 
سهم صنعت ۵۷0 هزار ميليارد تومان، سهم بخش 
كشاورزي ۱۳۶ هزار ميليارد تومان و سهم بازرگاني 

۲۳0 هزار ميليارد تومان بوده است.

مركز تجاري ايران در تركيه 
راه اندازي شد

معاون وزير و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در 
مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك فيمابين 
سازمان توسعه تجارت ايران و بانك شهر در خصوص 
ايجاد و راه اندازي مركز تجاري جمهوري اسالمي ايران 
در استانبول تركيه گفت: اين مركز تجاري در راستاي 
افزايش رقابت پذي��ري صادركنندگان ايراني در بازار 
تركيه و ساير كشورهاي اروپايي، جذب سرمايه گذاري 
خارجي، توانمندس��ازي شبكه هاي كس��ب و كار و 
حمايت از ظرفيت توليدكنندگان داخلي با استفاده 
از ظرفيت هاي بين المللي تاسيس و راه اندازي شده 
اس��ت.عليرضا پيمان پاك با اشاره به اينكه تاسيس 
اين مركز تجاري فرصت مناسبي براي صادركنندگان 
ايراني جهت بازاريابي و افزايش س��هم ايران در بازار 
تركيه فراهم كرده اظهار داش��ت: بهره گيري درست 
از اين فرصت در نهايت منجر به توسعه صادرات غير 
نفتي و نيل به اهداف از پيش تعيين ش��ده در جهت 
توس��عه صادرات غير نفتي مي گردد. وي حمايت از 
ايجاد و توس��عه مراكز تجاري جمهوري اس��المي 
ايران در خارج از كش��ور را از اولويت هاي س��ازمان 
توس��عه تجارت ايران عنوان كرد و اف��زود: در اين 
مراكز تجاري، ضمن ارايه خدمات مش��اوره اي به 
تجار و صادركنندگان ايراني، نمايش��گاه هاي دايم 
محصوالت و كااله��اي ايراني با اخ��ذ مجوزهاي 
الزم برگزار ش��ده و سازمان توسعه تجارت ايران از 
آنها حمايت مي كند.وي توسعه صادرات كشور را 
نيازمند حمايت هاي لجستيكي و خدماتي دانست 
و ادامه داد: بر اس��اس، تفاهم نامه منعقده با بانك 
شهر، تالش مي شود تا نسبت به برگزاري دوره هاي 
آموزش��ي تخصصي صادرات به تركيه و همچنين 
اعزام هيات هاي تجاري، بازاريابي به مركز تجاري 
استانبول اقدام گردد ضمن آنكه امكانات الزم جهت 
دپوي كاالهاي صادراتي تجار و بازرگانان در محل 
مركز تجاري تدارك ديده ش��ده است. پيمان پاك 
از ديگر برنامه هاي مركز تجاري جمهوري اسالمي 
ايران در استانبول را زمينه سازي حضور بنگاه هاي 
تجاري ايراني در رويداده��اي تجاري بين المللي 
تركيه و كشورهاي اروپايي عنوان كرد و خاطرنشان 
ساخت: نقل و انتقال وجوه صادراتي صادركنندگان 
و ارايه مطلوب خدمات بانكي با همكاري بانك شهر 

و ساير بانك هاي ايراني، امكان پذير خواهد شد.

بهره برداري از ۸۴۰۰ طرح 
اشتغال بانوان سرپرست خانوار 

در اختتاميه »بانوي بركت«
در اختتاميه رويداد ملي »بان��وي بركت« 8 هزار و ۴00 
طرح اشتغال بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام براي 
بانوان سرپرست خانوار در سراسر كشور به بهره برداري 
رس��يد. آيين بهره برداري از 8 هزار و ۴00 طرح اشتغال 
بانوان سرپرس��ت خانوار و اختتاميه رويداد ملي »بانوي 
بركت« با حضور انسيه خزعلي معاون امور زنان و خانواده 
رييس جمهور، فاطمه قاسم پور رييس فراكسيون زنان 
و خان��واده مجلس، زينب اختري مدي��ركل امور زنان و 
خانواده وزارت كشور، سميه رفيعي و فاطمه محمدبيگي 
نمايندگان مردم تهران و قزوين در مجلس شوراي اسالمي، 
محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت و معاونان و مديران 
اين بنياد برگزار شد. مديرعامل بنياد بركت در اين مراسم 
خاطرنش��ان كرد: بهره برداري از اين 8 هزار و ۴00 طرح 
اشتغال زايي بنياد بركت منجر به ايجاد ۲۵ هزار فرصت 
ش��غلي براي بانوان سرپرس��ت خانوار در سراسر كشور 
شده است. محمد تركمانه تاكيد كرد: بنياد بركت از سال 
۱۳۹۷ و در راستاي وظايف اجتماعي و اقتصادي خود، 
توانمندسازي و ايجاد اشتغال بانوان را همزمان با اجراي 
سراسري طرح هاي اجتماع محور در دستور كار دارد. وي با 
اشاره به برگزاري رويداد »بانوي بركت« اظهار داشت.بنياد 
بركت اين رويداد ملي را با هدف طراحي مدل هاي بومي 
براي افزايش حضور بانوان در حوزه هاي اقتصاد خانواده 
و كس��ب و كارهاي خانگي، افزايش مشاركت اقتصادي 
بانوان، تقويت ش��بكه اجتماعي بانوان كارآفرين بنياد 
بركت و ارايه طرح هاي صنايع خالق در كسب و كار بانوان 
برگزار كرده است. تركمانه خاطرنشان كرد: بنياد بركت 
عالوه بر اهداي جوايز به طرح هاي برتر در اين رويداد، از 
8۶ طرح برگزيده در قالب مدل اشتغال زايي اجتماع محور 
حمايت خواهد كرد.همچنين طرح هايي كه به حمايت 
بيشتري نياز داشته باشند به بخش بنگاه محور معرفي  
مي شوند تا تسهيالت بيشتري به آنها تعلق گيرد. به گفته 
مديرعامل بنياد بركت، از مجموع طرح هاي اشتغال زايي 
اجتماع محور بني��اد بركت تاكنون ح��دود ۴0 درصد 
يعني بيش از ۵۵ هزار طرح مربوط به بانوان بوده اس��ت. 
وي خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت 8 هزار و ۴00 طرح 
اش��تغال زايي اجتماع محور را با حجم سرمايه گذاري 
۹ هزار و 8۶ ميليارد ريال براي بانوان سرپرست خانوار 
راه اندازي كرده كه باعث ايجاد بيش از ۲۵ هزار شغل براي 
اين قشر آسيب پذير اجتماعي شده است. تركمانه گفت: 
بانوان سرپرست خانوار ساكن يك هزار و ۷۱8 روستاي 
محروم كشور تحت پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي 
بنياد بركت قرار دارند. مديرعامل بنياد بركت در پايان 
اظهار اميدواري كرد كه رويداد »بانوي بركت« و فعاليت 
بنياد در حوزه زنان در چارچوب ارزش هاي اس��المي و 

انساني هر چه بيشتر ادامه و گسترش داشته باشد.

     تدوين برنامه جامع
 براي توانمندسازي زنان

معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور نيز تاكيد كرد: 
زنان نقش مولد در كشور و به خصوص روستاها دارند و 
باعث افزايش بهره وري در حوزه هاي مختلف مي شوند. 
انسيه خزعلي از تدوين برنامه جامعي براي توانمندسازي 
زنان خبر داد و افزود: در اين برنامه كارآفريني براي زنان 
و به خصوص بانوان سرپرست خانوار پيش بيني شده 
است كه اميدواريم با همكاري ستاد اجرايي فرمان امام، 
بنياد بركت و ساير دستگاه ها محقق شود. وي با اشاره 
به اهميت پايدارسازي مشاغل ايجاد شده براي بانوان 
عنوان كرد: اين مشاغل بايد با حمايت و پشتيباني هاي 

الزم، نه تنها حفظ شوند كه توسعه نيز پيدا كنند.

     لزوم همت جمعي براي اشتغال بانوان
رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسالمي 
در اين مراسم با تاكيد بر ورود مجلس به حوزه ايجاد مشاغل 
خانگي براي زنان گفت: بايد يك همت جمعي براي اشتغال 
بانوان در حوزه كسب و كارهاي خرد و خانگي شكل بگيرد. 
فاطمه قاسم پور ادامه داد: با مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
در حمايت از كسب و كارهاي خرد و همت دولت سيزدهم 
مي توان شاهد جهش در اش��تغال زايي براي بانوان بود. 
متاسفانه با وجود گذشت ۱۱ سال از تشكيل ستاد كسب 
و كارهاي خرد و خانگي، شاهد اتفاقات موثر در اين حوزه 
نبوده ايم. نماينده مردم ته��ران در مجلس تصريح كرد: 
اقتصاد ديجيتال نقش مهمي در اشتغال هاي خرد و خانگي 
به خصوص براي بانوان دارد و فراكسيون زنان و خانواده 
مجلس پيگير اين موضوع است. همچنين هيچ مانعي بر 

سر راه كسب و كارهاي ديجيتال نخواهد بود.

نخستين نشست مديرعامل
و شوراي معاونين آبفاي

استان اصفهان با استاندار جديد
مديرعامل و اعضاي ش��وراي معاونين آبفاي اس��تان 
اصفهان با استاندار جديد ديدار و گفت وگو كردند. در 
جريان اين ديدار كه عصر روز شنبه ۲۴ مهرماه جاري 
انجام ش��د مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
اصفهان، گزارشي از عملكرد اين شركت در خصوص 
تأمين آب شرب و جمع آوري، تصفيه و دفع فاضالب 
جمعيت تحت پوشش در يك دهه گذشته ارايه كرد. 
هاش��م اميني با اشاره به اينكه هم اكنون ۹8 شهر و 
۹۴۹ روستا از خدمات آبفاي استان اصفهان استفاده 
مي كنند گفت: بعد از يكپارچه سازي شركت هاي آب 
و فاضالب شهري و روستايي، خدمت رساني به مردم 
محروم روستاها سرعت بيشتري گرفت و با اجراي 
طرح ۱00-۳00 بيش از ۳00 كيلومتر لوله گذاري 
در مدت ۱00 روز انجام گرفت تا آب ش��رب پايدار 
براي روستاييان عزيز فراهم شود. سيد رضا مرتضوي 
اس��تاندار اصفهان نيز در س��خنان كوتاه��ي ابراز 
اميدواري كرد با همكاري استانداري و ساير نهادهاي 
خدمات رس��ان بتوان موضوعاتي همچون كاهش 
س��رانه مصرف، بازچرخاني آب و تأمين آب شرب 
پاي��دار مردم را با توجه به خشكس��الي هاي اخير و 

مشكالت موجود، سرعت بيشتري بخشيد.

شرط افزايش قيمت لوازم خانگي اعالم شد

الهوتي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران: يك فعال اقتصادي مطرح كرد

جوالن گراني در لوازم خانگي پس از ممنوعيت 

مناطق آزاد از رسالت اصلي خود باز مانده اندحذف دالر از اقتصاد ايران در عمل ممكن نيست
عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني تهران اظهار 
داش��ت: دالر يكي از ارزهاي قدرتمند جهان است 
و كس��ي نمي تواند آن را كتمان كند و بس��ياري از 
ارتباطات اقتصادي در جهان با دالر انجام مي شود. 
حتي با وجود ممنوعيت ثبت سفارش به دالر، خود 

دولت اطالعات و آمار را بر اساس دالر مي دهد.
مهراد عباد در گفت وگو با »ايلنا« در مورد اظهارات 
وزير صم��ت مبني بر حذف دالر از اقتصاد كش��ور 
اظهار كرد: حذف دالر از مبادالت تجاري كار سختي 
اس��ت كه برخي از كش��ورها كه تعداد آنها هم زياد 
نيست توانسته اند اين كار را انجام دهند، قدرت مالي 
اين كشورها هم از ما بيشتر بوده است. خوب است 
كه ما با همه كشورهاي دنيا تعامل داشته و با كسي 
خصومتي نداشته باش��يم. مطرح شدن اين موارد 

شايد نتواند در اين برهه به ما كمك كند.
وي افزود: حدود ۳ س��ال اس��ت كه ثبت سفارش 
با دالر ممنوع اس��ت و بسته به كش��وري كه با آن 
تجارت مي كنيم با ارزه��اي ديگر مانند يورو، يوآن 
و درهم ثبت س��فارش انجام مي شود. ديگر كسي 
به دالر پروفرم نمي دهد؛ ممكن اس��ت براي حواله 
پول ها، معادل دالري پرداخت شود. موضوع اصلي 
در تجارت و اقتصاد كشور االن اين موضوع نيست. 
ش��ايد قيمت عرضه ي��ا ارز ۴۲00 توماني مس��اله 
مهم تري باش��د شايد حرف ها در ش��روع كار كمي 

ايده آل گرايانه باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در پاسخ 

به اين سوال كه با توجه به ممنوعيت ثبت سفارش 
به دالر از اسفندماه سال ۹۶ و عدم تاثيرگذاري آن 
بر تاثير دالر ب��ر اقتصاد ايران، آيا اقدامات در جهت 
حذف دالر اثرگذاري خواهد داش��ت، گفت: خير، 
تاثي��ر خاصي در بره��ه كنوني نخواهد گذاش��ت. 
دالر يكي از ارزهاي قدرتمند جهان اس��ت و كسي 
نمي تواند آن را كتمان كند. بس��ياري از ارتباطات 
اقتصادي در جهان با دالر انجام مي ش��ود. حتي با 
وجود ممنوعيت ثبت سفارش به دالر، خود دولت 
اطالعات و آمار را بر اساس دالر مي دهد. اين بحث ها 
به نظر جانبي مي آيد، اينك��ه ما بتوانيم ارزش پول 
ملي خود را افزايش دهيم يا به نوعي نرخ ارز كاهش 
بيابد اهميت بيش��تري از اينكه چند پروفرم با دالر 
انجام شود يا خير دارد. ما نمي توانيم دالر را حذف 
كنيم چون همه چيز ما به دالر است، حتي تعرفه ها 
و قيمت هايي كه در س��امانه گمرك درج ش��ده بر 
اساس دالر است و تجار هميشه با تبديل واحد كار 

خود را انجام مي دهد.
وي در ادامه تصريح كرد: تجارت خارجي ما به سمتي 
رفته كه تجار با ارز كشور طرف معامله كار مي كنند، اگر 
اروپا باشد با يورو و اگر براي مثال امارات بايد با درهم. 
حذف دالر مي تواند دو بخش داش��ته باش��د يكي در 
معامالت يا تهاترهاي نفتي و يك قسمت هم مربوط به 
بخش خصوصي باشد. براي بخش خصوصي معامله به 
دالر يا يورو تفاوت زيادي ندارد، شايد تاثير آن را بتوانيم 

در خريد و فروش نفت و گاز بين دولت ها ببينيم.

محمد الهوتي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در 
تحليلي نوشت: مناطق آزاد ما به درگاه واردات كاالي 
غيررسمي يا كاالهايي كه اجازه واردات رسمي ندارند 
و از تعرفه بااليي برخوردارند، شده اند. به گزارش پايگاه 
خبري اتاق تهران، الهوتي عنوان كرده: گزارش هاي 
مختلف حاكي از اين است كه در اكثر سال هاي مورد 
بررس��ي )۱۳۹۲ الي ۱۳۹۹( تراز تجاري در مناطق 
آزاد منفي بوده اس��ت و اين مناطق س��هم چشمگير 
و تاثيرگ��ذاري در توليد ناخالص داخلي كش��ور ايفا 

نمي كنند.
بنابه اظهارات اين فعال بخش خصوصي، دستگاه هاي 
اجرايي و متولي خودش��ان معتقدند كه مناطق آزاد 
نتوانسته به آن وظيفه ذاتي و تاثيرگذاري خودش در 
سطح ايران عمل كند يا به درستي ماموريتش را ايفا 
كند. معموال در كشورهايي كه اقتصادهاي بسته دارند 
و واردات و صادرات دچار تصميم گيري هاي لحظه اي 
و ممنوعيت ها و محدوديت هاي آني مي شود، مناطق 
آزاد ب��ه كمك توليد و صادرات آن كش��ور مي روند. با 
اين هدف كه از مشكالت و معضالت سرزمين اصلي 
فاصله بگيرند و براساس قوانين بين المللي يا نزديك به 
قوانين بين المللي بتوانند توليد و صادرات داشته باشند. 
همچنين به اين شكل، موضوع تعرفه هاي وارداتي و 
هزينه هاي ارزش افزوده براي آنها تحميل نش��ود و از 
شرايط برابر با كشورهايي كه اقتصاد آزاد دارند، تبعيت 
و بتوانند در عرصه توليد و صادرات با فراق بال كار كنند.

الهوتي در ادامه گفته اس��ت: بعد متعاقب آن، حضور 

بانك ه��اي خارج��ي در مناطق وي��ژه و مناطق آزاد 
مي تواند كمك كننده و تس��هيل گر تجارت باشد كه 
متاس��فانه وقتي ما عملكرد مناطق را نگاه مي كنيم، 
نمي توان گفت به صورت صد درصد اما درصد بسيار 
زيادي از وظايف خودش��ان را اجرايي نكردند و بعضا 
مشاهده مي ش��ود كه مناطق آزاد ما به درگاه واردات 
كاالي غيررسمي يا كاالهايي كه اجازه واردات رسمي 
ندارند و از تعرفه بااليي برخوردارند، تبديل ش��ده اند. 
بيشتر تبديل به تفرجگاه هايي شده اند كه مردم براي 
تفريح و گردشگري به آنجا مراجعه و كاالهاي مصرفي 
خودشان را خريداري مي كنند و به نوعي كاالي همراه 

مسافر تبديل به يك درگاه وارداتي مجدد شده است.
او همچنين در تحليل خود آورده است: بخش هايي 
كه در قالب بخش هاي صنعتي براي مناطق آزاد ديده 
شده، زيرساخت هاي الزم را براي اجراي برنامه ها و 
فعاليت هاي اقتصادي متناس��ب با درخواست هاي 
واحدهاي توليدي نداش��ته اس��ت. موضوع حضور 
گمرك ك��ه اخي��را در مناطق ويژه مج��ددا اعمال 
شده، ثبت س��فارش همه اينها با آن ماموريت اصلي 
اين مناطق در تضاد اس��ت. البته اين حق را هم بايد 
بدهيم كه دولت هم به دليل جلوگيري از يكس��ري 
سوءاستفاده ها مجبور شده به سياست هاي جديدي 
رو بياورد، مث��ل همين دو موردي كه به آن اش��اره 
كردم. ولي در مجموع مناطق آزاد از آن رسالت خود 
باز مانده اند و به همين جهت بوده كه نتوانس��ته اند 
تاثيرگذاري قابل توجه و مورد انتظار را برآورده كنند.
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خبرروز

۱۶۲ فوتي و ۱۱۷۷۰ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، 11هزار و ۷۷۰ بيمار جديد كوويد 1۹ در كشور شناسايي شدند و 162 تن نيز جان خود را 
از دست دادند. مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به ۵ ميليون و ۸21 هزار و ۷۳۷ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به 12۴ 
هزار و ۵۸۵ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون ۵ ميليون ۳61 هزار و 16۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
۴ هزار و ۵۵۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تاكنون ۳۴ 
ميليون و ۳۳۳ هزار و ۵16 آزمايش تشخيص كوويد1۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، 

1۰6 شهر در وضعيت نارنجي، 22۸ شهر در وضعيت زرد و 1۰۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

محروميت هاي كارگران 
توجه داشته باشيم فصل هشتم قانون كار به مزاياي 
رفاهي كارگران و تعهدات كارفرم��ا در اين زمينه 
اختصاص دارد؛ ماده 1۵1 در اين فصل در ارتباط با 
تغذيه كارگران آمده است »در كارگاه هايي كه دور از 
مناطق مسكوني ايجاد مي شوند، كارفرمايان موظفند 
سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت )صبحانه، نهار 
و شام( براي كارگران خود فراهم كنند، كه حداقل 
يك وع��ده آن بايد غذاي گرم باش��د. در اين قبيل 
كارگاه ها به اقتضاي فص��ل، محل و مدت كار، بايد 
خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود. البته 
مساله اينجاس��ت كه از قبل از بحران كرونا يعني 
تقريبًا از سه سال پيش، ما از كارگران مي شنيديم 
كه كارفرمايان بعضًا غ��ذا را حذف كرده اند؛ حاال به 
جرئت مي توانم بگويم در ۸۰ درصد كارگاه هاي داير 
قزوين، حتي آنهايي كه در شهرك هاي صنعتي و 
كاماًل دور از ش��هر هستند، غذاي گرم روزانه حذف 
شده اس��ت. كارفرمايان يا كاًل غذا را حذف كرده اند 
يا به جاي آن پول ناچيزي به كارگران مي دهند؛ در 
برخي كارگاه هاي بزرگ نيز تبعيض در اين زمينه 
به وجود آمده؛ كاركنان را شهروند درجه اول و دوم 
كرده اند؛ به رسمي ها و كاركنان اداري غذا مي دهند 
اما به كارگران پروژه اي، پيمانكاري يا قرارداد موقتي، 
غذا نمي دهند. در واقع از زماني كه پيمانكاران وارد 
كارگاه ها شدند، تمام مزاياي عرفي و سنتي كارگاه ها 
اف��ول كرده اس��ت و كارگران از همه حقوق ش��ان 
محروم شده اند. قباًل سنت ايراني ها و كارگاه ها اين 
بود كه مثاًل دو سيخ كباب كوبيده را به همراِه برنج به 
عنوان ناهار مي دادند؛ بعدتر اين دو سيخ به يك سيخ 
كباب كاهش يافت و البته از كيفيت آن نيز بس��يار 
كاس��ته شد؛ بعدتر همين يك س��يخ را هم حذف 
كردند و هفته اي دو سه بار غذاهايي مانند عدس پلو 
و لوبياپلو به كارگران مي دادند كه باز بعدتر به علت 
گراني حبوبات، همين غذاها هم حذف شدند؛ حاال 
كارگران بسياري به ما مراجعه مي كنند و مي گويند 
ما هشت ساعت تمام در يك محيط صنعتي با شكم 
گرسنه كار مي كنيم و غذايمان فقط يك وعده شام 
است كه ش��ب در منزل مي خوريم؛ كارگري كه با 
شكم گرسنه بخواهد كار يدي يا فكري بكند، معلوم 
است كه هيچ بهره وري يا كارايي نخواهد داشت؛ آيا 
يك كارگر گرسنه مي تواند »جهش توليد« را عملي 
كند؟! حذف غذاي گرم از ع��رف كارگاه ها، زاييده 
دو عامل اس��ت؛ اول كاستي گرفتن حق چانه زني 
كارگران به دنب��ال رواج قراردادهاي موقت آن هم 
از نوع پيمانكاري، حجمي و پروژه اي كه اصواًل مانع 
تشكل يابي كارگران و چانه زدن آنها با كارفرما بر سر 
مزايا و شرايط رفاهي كارگاه مي شود؛ دومين عامل 
اما بدون ترديد، گراني سرسام آور مواد خوراكي است، 
تورم در بخش خوراكي ها بيش از 6۰ درصد است و 
از ابتداي ۹۷ ت��ا امروز هر قلم خوراكي را كه در نظر 
بگيريم، الاقل ۳۰۰ درصد افزايش قيمت داشته است.

گليماندگار|
 اين روزها خبره��اي مربوط به افرادي كه 
از شرايط كنوني استفاده كرده و به عنوان 
مشاور و روانشناس پول هاي هنگفتي از مردم مي گيرند 
و البته كه مشاوره هايشان هيچ كدام استاندارد و درست 
نيست، به يكي از مهم ترين خبرها تبديل شده و هر روز يكي 
از مسوووالن انجمن روانشناسي، وزارت بهداشت و درمان 

و ... در مورد اين افراد سودجو به مردم هشدار مي دهند.
سال هاس��ت كه كش��ور ما با معضل بي توجهي مردم به 
وضعيت روحي و رواني خود مواجه است، مساله انگ زدن 
و قضاوت هاي نادرست باعث شده تا استفاده از خدمات 
روانشناس��ي و مش��اوره اي تبديل به تابو شود و خيلي از 
خانواده ها حتي به فكر استفاده از اين خدمات هم نيفتند، 
اما حاال در بحران كرون��ا و اين همه خانواده اي كه عزادار 
عزيزانشان شده اند، روي آوردن به خدمات مشاوره اي و 
روانشناسي باعث شده تا عده اي افراد سودجو در قالب ارايه 

اين خدمات پول هاي هنگفتي را به جيب بزنند. 

      مساله فقط انگ نيست، هزينه هم مهم است
در بس��ياري از موارد شايد خانواده ها به دليل قضاوت 
ديگران و حرف هايي كه ممكن است زده شود از خير 
دريافت خدمات روانشناسي مي گذرند اما در شرايط 
اقتصادي كنوني و اينك��ه بيمه ها هيچ گونه خدمات 
روانشناس��ي را تحت پوش��ش قرار نمي دهند، بحث 
هزينه هاي سرسام آور اين خدمات به يكي از مهم ترين 
عوامل عدم استقبال مردم تبديل شده است. درست 
مثل خدمات دندانپزشكي كه بيشتر به يك درمان و 

لوكس و الكچري شبيه است تا نياز افراد به آن.
خدمات مش��اوره اي و به بيان ديگر تراپي هزينه هاي 
سنگيني دارد، يعني شما در قبال هر ۴۰ تا ۴۵ دقيقه اي 
كه مش��اور برايتان وقت مي گذارد و به حرف هاي شما 
گوش مي دهد، مبلغي بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بايد 
پرداخت كنيد. در خوشبينانه ترين حالت هفته اي يك بار 
شما بايد با روان درمانگر خود جلسه مشاوره داشته باشيد 
كه اين يعني هزينه ماهيانه بين يك ميليون دويست تا 
2 ميليون تومان كه البته در شرايط كنوني براي بسياري 

از مردم پرداخت اين هزينه ها اصال امكان پذير نيست.

حال شما در نظر بگيريد افرادي را كه در دوران كرونا به 
دليل از دست دادن يك يا چند عزيز خود با مشكالت 
روحي و رواني بسياري مواجه شده اند و ناچار به استفاده 
از اين خدمات هستند. اينجاست كه پاي افراد سودجو 
به ماجرا باز مي شود. حاال بازار آنها رونق پيدا كرده و خود 
را به جاي روانشناس و مشاور جا مي زنند و از شرايط بد و 
ناگوار افراد پول در مي آورند. اين در حالي است كه فردي 
كه خود را به جاي مشاور يا روانشناس جا مي زند، به دليل 
شرايط كرونايي اغلب اين مش��اوره ها و درمان ها را به 
صورت تلفني يا از طريق فضاي مجازي انجام مي دهد و 
در اين شرايط هم فرد مراجعه كننده نه از مطب او چيزي 
مي بيند و نه از مدارك و تابلويي كه بايد بر سر در مطب 
زده شده باشد و اينگونه است كه شرايط كنوني راه را 

براي اين افراد سودجو هموار مي كند.

     اسامي روانشناس نماها
به زودي منتشر مي شود

ش��ايد به همين خاطر اس��ت كه رييس س��ازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره كشور اعالم كرده كه اين سازمان به 
زودي اسامي روانشناسان زرد و روانشناس نماها را منتشر 
خواهد كرد. دكتر محمد حاتمي با اشاره به ارايه خدمات 
روانشناسي و مش��اوره غيرقانوني از س��وي برخي افراد 
كه خود را روانشناس مي نامند اما پروانه اشتغال ندارند، 
اظهار كرد: به زودي اين سازمان اسامي روانشناسان زرد 
و روانشناس نماها را منتشر خواهد كرد تا اين روانشناس 

نماها به مردم معرفي شده و كسي به آنها مراجعه نكند.
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، با اشاره 
به پاندمي كوويد 1۹ و افزايش احساس نياز و مراجعه 
مردم به روانشناسان براي گرفتن خدمات روانشناسي و 
مشاوره، به مردم هشدار داد: مردم نسبت به رفتارهاي 
خارج از عرف در جلسات روانشناسي و مشاوره حساس 
باشند و از همان ابتداي جلسات حضوري يا مجازي، 
شماره پروانه روانشناسان و مشاوران را دريافت كرده و 
با جست وجوي آن در سايت سازمان نظام روانشناسي 
و مشاوره كشور از صحت شماره پروانه روانشناسان و 

مشاوران اطمينان حاصل كنند.
حاتمي در ادامه سخنان خود در عين حال اين را هم گفت 

كه فارغ التحصيالن رشته هاي روانشناسي ومشاوره در 
مقطع ارش��د و باالتر كه هنوز پروانه كار از سازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره دريافت نكرده اند اما عضو سازمان 
هستند مي توانند تحت نظر استاد ناظر كه داراي درجه 
دكترا و پروانه تخصصي از س��ازمان نظام روانشناسي و 

مشاوره كشور هستند، كارورزي كنند.

     مطرح شدن شكايات از سوي مردم
او با بيان اينكه روزانه شكايت هاي زيادي با موضوعات 
مختلف در رابطه با مشاوران و روانشناساني كه بدون 
داشتنن پروانه اشتغال خدمات روانشناسي و مشاوره 
ارايه مي دهند به س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
كشور واصل مي شود، اظهار كرد: متاسفانه تعداد افرادي 
كه پروانه اش��تغال ندارند و در عين حال مشغول ارايه 
خدمات روانشناسي و مشاوره اند زياد است و فعاليت 
اين افراد غيرقانوني است. بارها و بارها از طريق رسانه ها 
اعالم كرديم فردي كه پروانه فعاليت از سازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره كش��ور ندارد حق ارايه خدمات 
مشاوره و روانشناسي به مردم را ندارد و از سوي ديگر 
مردم نيز نبايد به چنين افرادي براي گرفتن خدمات 

روانشناسي و مشاوره مراجعه كنند.

     اسامي افراد مدعي روانشناسي را
در سايت سازمان جست وجو كنيد

رييس س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور 
با بيان اينكه حدود ۷ هزار روانشناس داراي پروانه 
كار در كش��ور وجود دارد، تصريح كرد: اسامي اين 
روانشناسان در سايت س��ازمان نظام روانشناسي 
و مش��اوره كش��ور ثبت ش��ده و هيچ نهاد، ارگان، 
پلتفرم يا فردي حق به كارگيري دانش آموختگان 
روانشناسي و مشاوره  بدون اينكه اين افراد پروانه 
اشتغال داشته باشند را ندارد. حاتمي خود خطاب 
به مردم تاكيد كرد كه مردم حتما پيش از دريافت 
خدمات مشاوره و روانشناسي از روانشناس مربوطه 
شماره پروانه را دريافت و با جست وجوي آن شماره 
در سايت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور 

نسبت به صحت آن اطمينان حاصل كنند.

     بي توجهي عامل بروز اين اشتباهات است
اما چرا بايد افرادي بدون داش��تن تخصص و پروانه 
كار دست به انجام چنين كارهايي زده و تنها به دليل 
كسب سود با سرنوش��ت انسان ديگري بازي كنند. 
دكتر علي اصغر كيهان نيا، روانشناس در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: متاسفانه به توجهي مردم در مورد 
مسائل مختلف باعث بروز چنين اتفاقاتي مي شود. 
البته اين بي توجهي به دليل عدم مسووليت پذيري 
مس��ووالن هم اتف��اق مي افتد. وقت��ي به طور مثال 
مسووالن نيازهاي دارويي يك قشر از بيماران خاص 
را به درس��تي برطرف نمي كنند، افراد براي تامين 

داروي مورد نياز خود سر از بازار سياه در مي آورند. 
سال هاست كه سازمان نظام روانشناسي كشور اعالم 
مي كند، خدمات روانشناسي بايد تحت پوشش بيمه 
قرار بگيرد تا تمام اقشار بتوانند از آن استفاده كنند. 
اما وقتي اين اتفاق رخ نمي ده��د و مردم از پرداخت 
هزينه روانشناس و روان درمانگر واقعي عاجز مي مانند، 
اينجاست كه افراد سودجو بدون مدرك و دانش ميدان 
را به دست مي گيرند و با دريافت مبالغ پايين تر و تبليغ 
در فضاي مجازي مردم را به سمت خود مي كشند در 

حالي كه آنها نه تخصص اي��ن كار را دارند و نه حتي 
تعهدي نسبت به فرد مراجعه كننده در خود احساس 
مي كنند. در واقع اگر مردم به اين نكته توجه داشته 
باشند و قبل از هر گونه اقدامي نام اين افراد را در سايت 
سازمان نظام روانشناسي جست وجو كنند مي توانند 

از معتبربودن يا نبودن مدرك آن فرد مطلع شوند.

     اقتصاد شكننده 
عامل بروز بسياري از مشكالت است

رويا كمالي كارشناس اقتصاد درباره داليل بروز چنين 
سوءاستفاده هايي در جامعه به تعادل مي گويد: اقتصاد 
شكننده عامل بروز بس��ياري از مشكالت است. فردي 
كه نياز به اس��تفاده از خدمات روانشناسي دارد اما توان 
پرداخت هزينه يك متخصص معتبر را ندارد، دلخوش به 
استفاده از مشاوره هاي يك فرد غير معتبر مي شود، البته 
او از نامعتبر بودن مدرك آن فرد مدعي روانشناسي و روان 
درمانگر بودن خبر ندارد و تنها متر و معيار او براي انتخاب 
اين فرد، هزينه اي است كه توان پرداخت آن را داشته باشد. 
فردي كه در اين آشفته بازار دست به چنين كالهبرداري 
مي زند و هم كسي است كه مي خواهد مشكل بيكاري، 

بي پولي و ... خود را در اين وضعيت ش��كننده اقتصادي 
از اين راه حل كند. مثل همان ف��ردي كه از نبود دارو در 
داروخانه ها استفاده مي كند و بازار سياه راه مي اندازد. مثل 
همان فردي كه با وعده هاي تو خالي سرمايه هاي مردم 
را از دستشان بيرون مي آورد و فرار مي كند. مثل همان 
كساني كه با راه اندازي سايت هاي شرط بندي روياي يك 
شبه پولدار شدن را در سر جوان ها مي اندازند تا تمام دارايي 
شان را به يغما ببرند. تمام اينها حاصل يك اقتصاد شكننده 
و آشفته است كه مردم را به سوي راه هايي مي كشاند كه 

البته عاقبت خوبي هم در انتظارشان نيست.
او مي افزايد: متاس��فانه مس��اله معيش��ت به يكي از 
بغرنج ترين مسائل كشور تبديل شده است، تورم لجام 
گس��يخته و هرروزه، اتفاقاتي كه در اين دو سال سايه 
انداختن كرونا بر كشور بر مردم گذشته، ازبين رفتن 
كس��ب و كارهاي كوچك، از هم پاش��يدن نهادهاي 
خانواده به دليل مش��كالت اقتصادي، از دست رفتن 
عزيزان به دليل بيماري و... افراد را آش��فته و سردرگم 
كرده و در اين ميان هم سودجويان بهترين استفاده را از 
اين شرايط مي كنند. اينجاست كه مسووالن بايد هر چه 
زودتر چاره اي براي آنچه در حال وقوع است بينديشند.

گزارش

سودجوها در بازار مشاوره چه مي كنند

روانشناسنماوروانكاوهايتقلبي؛بازيباروحوروانآدمها

رويخطخبر

وضعيت ذخيره خون شكننده است
وضعي��ت ذخيره خ��ون در اس��تان 
تهران درح��ال حاضر، اگر چه بحراني 
نيست، اماش��كننده است و نياز است 
ك��ه هموطنان اه��داي خ��ون را در 
اولويت هاي خود ق��رار دهند و مانند 
هميش��ه ياري رس��ان انتقال خون و 
نجات دهن��ده جان بيماران باش��ند. 
مدي��ركل انتقال خون اس��تان تهران 

با بيان اين مطل��ب گفت: بعد از ش��يوع ويروس 
كرونا و در 21 ماه گذش��ته ميزان استقبال براي 
اه��داي خون كاهش يافته اس��ت و تقريبا در اين 
مدت وضعيت ذخيره خون ش��كننده بوده است. 
محمدرضا مهدي زاده اف��زود: بعد ازاينكه ميزان 
واكسيناس��يون كرونا در ته��ران و همين طور در 
كش��ور افزايش يافت و همچنين مي��زان ابتال و 
مرگ و ه��م به دليل كرونا كاه��ش يافت، ميزان 
اعمال جراحي افزايش يافت و همزمان با افزايش 
اعمال جراحي تقاضا براي تامين خون هم افزايش 
يافته اس��ت، از س��ويي چون ميزان اهداي خون 

نسبت به سال هاي گذشته با كاهش 
مواجه شده است، شاهد كاهش سطح 
ذخيره خون هستيم. مديركل انتقال 
خون اس��تان تهران تاكيد ك��رد: در 
پيك هاي كرونايي اعمال جراحي غير 
اورژانس��ي محدود شده بود و در حال 
حاضر با فروكش كردن كرونا افزايش 
يافته اس��ت و ميزان اس��تقبال براي 
اهداي خون هم كاهشي است و گاهي نمي توانيم 
نياز 1۰۰درصدي خون مراك��ز درماني را تامين 
كنيم. او تصريح كرد: از سويي ديگر هرساله با سرد 
ش��دن هوا در فصل پاييز و زمستان نيز با كاهش 
ميزان اس��تقبال براي اهداي خون رو برو هستيم 
و در حال حاضر هم تعطيلي مدارس و دانشگاه ها 
و كاهش تردد هاي ش��هري و از سويي هم شيوع 
كرونا همه دست به دست هم داده و ميزان اهداي 
خون را كاهش داده است و خواهش ما از مردم و به 
خصوص اهدا كنندگان مستمر و با سابقه خون اين 

است كه براي اهداي خون اقدام كنند.

افزايش مختصر كرونا در ۴ استان 
مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت با 
بيان اينكه روند افزايش��ي مختصري 
در موارد بروز كرونا در چهار اس��تان 
ديده ش��ده، گف��ت: البته اي��ن روند 
افزايش��ي مختص��ر به معن��اي پيك 
شش��م كرونا نيس��ت. دكتر قاس��م 
جان باباي��ي درب��اره گمانه زني ها از 
پيك شش��م كرونا، گف��ت: فعال روند 

رو به افزايش خيلي مختصري در برخي استان ها 
مانند البرز، كردستان، مازندران و گيالن داريم، 

اما واقعيت اين اس��ت ك��ه اين روند 
افزايشي مختصر به معناي پيك ششم 
كرونا نيست. وي افزود: بنابراين روند 
افزايش��ي در اين اس��تان ها مختصر 
است كه ان ش��اءاهلل با مداخالت الزم 
اميدواريم متوقف ش��ود. جان بابايي 
درباره وضعيت بيماري قارچ سياه در 
كش��ور نيز گفت: موارد بيماري قارچ 
سياه در كش��ور وجود دارد، اما اينطور نيست كه 
افزايشي باشد و بيماري رو به كاهش بوده است.

آغاز ثبت نام وام ضروري ۱۲ ميليون توماني بازنشستگان 
مدي��ركل امور فرهنگ��ي و اجتماعي 
صندوق بازنشستگي كشوري از آغاز 
ثبت نام وام ضروري 12 ميليون توماني 
بازنشس��تگان و وظيفه بگي��ران اين 
صندوق از اول آبان ماه 1۴۰۰ خبر داد. 
محمود مرتضايي فرد افزود: ثبت نام 
اينترنتي وام ضروري مرحله اول سال 
1۴۰1-1۴۰۰ بازنشستگان و وظيفه 

بگيران اين صندوق از اول آبان ماه به مدت ۳۰روز 
و فقط از طريق درگاه خدمات الكترونيك صندوق 
 sabasrm.ir بازنشس��تگي كشوري به نش��اني
انجام خواهد ش��د. او با بيان اينكه اين تسهيالت 
به مبلغ 12 ميليون تومان با اقس��اط ۳6 ماهه و با 
كارمزد ۴ درصد ارايه مي ش��ود، خاطرنشان كرد: 
متقاضيان مي توانند در بازه زماني اعالم ش��ده به 

اين س��ايت اينترنتي مراجعه و با وارد 
كردن اطالع��ات س��ه گانه دفتركل، 
كد ملي و ش��ماره حساب درخواست 
خود را براي درياف��ت وام ثبت كنند 
و ثبت درخواس��ت ف��رد متقاضي به 
معن��ي پرداخت تس��هيالت نخواهد 
بود. مرتضايي فرد توضيح داد: پس از 
اتمام مهلت يك ماهه ثبت نام، سوابق 
متقاضيان از جمل��ه مجموع وام ه��اي دريافتي، 
بهره مندي از س��اير تس��هيالت، ميزان حقوق و 
… بررسي مي ش��ود و با اولويت بندي و براساس 
ميزان اعتبار تخصيصي از س��وي بانك صادرات و 
تعداد تسهيالت كه ۳۰۰هزار فقره است، واجدين 
شرايط تعيين و اسامي آنها از طريق درگاه خدمات 

الكترونيك صندوق اعالم خواهد شد. 

رويداد

معيشت سخت كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي 
مشكلي است كه براي خيلي ها قابل درك نيست؛ سال ها 
كار در شرايط سخت به اميد آنكه يك روزي خواهد آمد 
تا چند صباحي فارغ از مش��كالت زندگي نسبتا راحت 
و بي دغدغه باشي… امروز 2۰ س��ال و شايد ۳۰ سال 
از بهترين دوران زندگي ش��ان در كارخانه؛ بيمارستان، 
جاده ها و… گذش��ته و هنوز چش��م به دست ديگران 
دوخته اند! هزينه ها كمرشكن شده و دخل و خرج كارگر و 
بازنشسته اصال با هم نمي خواند! مي گويند تالش مي كنيم 
زندگي تان رو به بهبودي برود؛ مسووالن مي گويند! و تو 

و هم قطارانت هيچ اثري از بهتر شدن اوضاع نمي بيني!

     اينجا وضع كارگران و بازنشستگان 
خوب نيست

رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي مازندران در 
اين باره مي گويد: اوضاع ما خوب نيس��ت و اين مطلب 
مختص امس��ال نيس��ت! او به ايلنا مي گويد: ۴۰ سال 
گذش��ته يك طرف و دهه اخير و دوسال گذشته يك 
طرف! آنچه مي گويند و نامش را احترام به مقام و جايگاه 
كارگران و بازنشستگان مي گذارند، فقط حرف است، 
چراكه در عمل اتفاقات ديگري افتاده! نصراهلل دريابيگي 
مي افزايد: در استان مازندران يك خانواده ۴ نفره ماهانه 
بايد 1۰ ميليون تومان در جيب سرپرست خانوارش باشد 
تا يك زندگي آبرومندانه داشته باشد؛ متوسط دريافتي 
يك بازنشسته چهار ميليون و پانصد هزار تومان است! 

شما آخر اين قصه پرغصه را خودتان حدس بزنيد!

     از كمي حقوق تا نبود امنيت شغلي
اي��ن نماينده كارگ��ري در اس��تان مازن��دران البالي 
صحبت هايش، گريزي هم به مشكالت كارگران مي زند 
و مي گويد: فكر نكنيد كه مشكالت فقط براي بازنشستگان 
است؛ كارگران كه كار مي كنند نيز با انبوهي از مشكالت 

دست و پنجه نرم مي كنند؛ از كمي حقوق تا نبود امنيت 
ش��غلي! تازه ما قانون كار داري��م و دل مان به اين ميثاق 
ملي خوش اس��ت! او مي گويد: از مسووالن محترم يك 
سوال مهم دارم؛ سبد 1۰ ميليوني هزينه ها را كارگران 
و بازنشس��تگان چگونه پر كنند؟ س��يگار فروشي در 
كنارخيابان؛ شستن ماشين مردم؛ نگهباني در پارك 
و… هر كار ديگري كه نام آن را شغل كاذب گذاشته 
ايم!دريابيگي مي گويد: آيا مي دانيد كارگر و بازنشسته 
تامين اجتماعي س��واي آنكه بايد صورت ش��ان را با 
سيلي سرخ نگه دارند؛ مجبور به قرض گرفتن هستند 

و مشكالت بعدي كه از بيان آنها مي گذرم.

     قدرت خريد به شدت پايين آمده
او مي گويد: قدرت خريد كارگر جماعت و بازنشستگان 
به شدت پايين آمده و حاصل اين شرايط ركود اقتصادي 
و بازاراس��ت! كارگر قدرت خري��د كااليي را كه خودش 
توليد كرده ندارد! اين فرد با هزار و يك خيال و مشكالت 
به كار دوم و سوم مي رود و فردا صبح بايد در پاي دستگاه 
توليد حاضر شود؛ از او چه مي ماند؟ مشكالت معيشتي؛ 
بيكاري فرزندان و…همه در ذهنش جمع هستند و بعدا 
مي شنويم دست كارگر در حين كار زير دستگاه مانده 
و قطع ش��ده! او با چه انگيزه اي براي شكوفايي توليد و 
استقالل كشورش تالش كند؟! دريابيگي با انتقاد از برخي 
مسووالن و نمايندگان مجلس كه شعار حمايت از توليد 
و كارگر سر مي دهند و حذف ارز ۴2۰۰ توماني و پرداخت 
مابه التفاوت ارز را طرح مي كنند، مي گويد: پول پاشي در 
جامعه يعني تورم و گراني هاي سرسام آور! ما پيشنهاد 
مي كنيم بن كارگري و كارمندي را احيا كنند تا حقوق 
بگيران حداقل بتوانند كاالهاي اساسي مثل برنج و مرغ و 
گوشت و لبنيات را بر سرسفره شان ببينند! او از وزير تعاون 
و كار درخواس��ت مي كند كه موضوع بن كارگري را در 
شوراي عالي كار مطرح و بر احياي تعاوني هاي كارگري و 

كارمندي پافشاري كند تا بلكه اقشار آسيب پذيرجامعه از 
فشارهاي كنوني خارج شوند و عدالتي را مدنظر مسووالن 
و كارگزاران نظام است؛ محقق گردد! اين نماينده كارگري 
مي گويد: اگر در سال هاي گذشته طبق قوانين كار و تامين 
اجتماعي حقوق كارگر و بازنشستگان به عدالت و منطقي 
افزايش مي يافت؛ امروز شاهد اين همه مشكالت نبوديم! 
رييس سازمان برنامه و بودجه درباره افزايش 1۰ تا ۳۰ 
درصدي دستمزدها و افزايش پلكاني حقوق ها اظهارنظر 
مي نمايد؛ ما صحبت مان اين است كه ۸۰ درصد كارگران 
و بازنشستگان حداقل بگير هستند؛ آيا اين افزايش ها 

كمك حال اين جماعت خواهد بود؛ قطعاً خير!

     كارگران و بازنشستگان 
اوضاعشان وخيم است

او خط��اب ب��ه دولت و مجل��س مي گوي��د: كارگران و 
بازنشستگان اوضاع مالي شان وخيم است؛ با اين حقوق ها 
به كجا خواهيم رس��يد؟ ب��ا ماهي چه��ار و ۵ ميليون 
كدام مس��وول و نماينده محترم زندگي مي كند كه ما 
اينگونه باش��يم! حقوق هاي ۳۰ تا ۴۰ ميليوني برخي 
نمايندگان مجلس و مديران مملكت كجا و دس��تمزد 
بخور و نميرجماعت كارگر و بازنشسته كجا؟!  او از مديران 
سازمان تامين اجتماعي به طور جد مي خواهد كه پيگير 
بدهي ۴۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به اين سازمان 
باشند و در ادامه به بحث پرچالش همسان سازي حقوق 
بازنشستگان مي پردازد و مي گويد: اين موضوع در دولت 
احمدي نژاد طرح و اجرايي نشد و در دولت تدبير و اميد 
نيم بند محقق گشته؛ سال 1۳۹۸ براي تامين بار مالي 
طرح ۵۰ هزار ميليارد تومان از محل رد ديون دولت به 
سازمان تامين اجتماعي عملياتي شد و براي سال 1۳۹۹ 
كه قراربود ۸۹ هزار ميليارد تومان در بودجه ديده شود؛ 
ريالي محقق نشده اما حقوق بازنشستگان تا درصدي 

ترميم شد كه البته با ايده آل ها فاصله داريم.

پر كشيدِن كاالهاي اساسي از سفره كارگران و بازنشستگان
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