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پايان عصر شفافيت در بودجه

انقالب در وزارت صمت؟!

اقتصاد ايران با بودجه 1401، 
قرار اس��ت به كدام قلمروها و 
س��رزمين هاي تازه در اقتصاد 
برس��د. آيا مي توان يك چنين 
بودجه اي را مبتني بر وعده هاي 
دولتمردان براي اصالح ساختار 
بودجه و... تفس��ير ك��رد؟ اين 
بودجه آيا واقعا انقباضي است؟ 
درآمدهاي پيش بيني ش��ده در اين سند مالي آيا امكان 
تحقق دارند؟ اين پرسش ها و پرسش هاي ديگري از اين 
دس��ت اين روزها در محاف��ل عمومي و تخصصي مطرح 
مي ش��وند و بازار گپ و گفت در خصوص آنها بسيار گرم 
است. برداشت كلي من در خصوص بودجه 1401آن است 
كه اين بودجه از منظر تخصصي و كارشناس��ي نسبت به 
سال هاي قبل و بودجه هاي گذشته بسيار ضعيف تر است. 
اي��ن تفاوت هاي كيفي به خص��وص در حوزه هايي چون 
ادامه در صفحه 3 »شفاف سازي«و...  

دو چالش اصلي حوزه صنعت 
كش��ور يكي فقدان »ساختار 
باثبات سازماني« و ديگري نبود 
راهبرد يا همان »اس��تراتژي 
توس��عه صنعتي« است. طي 
روزهاي اخي��ر ظاهرا اقداماتي 
براي حل اين دو مشكل اساسي 
در حال انجام است. در خبرها 
آمده اس��ت كه س��اختار جديد وزارت »صنعت، معدن و 
تجارت« در توافقي بين وزير اين وزارتخانه و رييس سازمان 
اموراداري و اس��تخدامي مصوب شده است. ساختاري به 
تعبيري »انقالبي« و كامال متفاوت با ساختارهاي تعريف 
شده پس از انقالب براي وزارتخانه هاي صنعتي: »صنايع«، 

»صنايع و معادن« و »صنعت، معدن و تجارت«.
در مورد فقدان راهبرد توس��عه صنعت��ي نيز باز چنان كه 
در خبرها آمده اس��ت، معاون طرح و برنامه وزارت صمت 
اخيرا در كميس��يون هاي اتاق تهران »برنامه راهبردي« 
اين وزارتخانه جهت توس��عه صنعتي را ارايه كرده است. 
برنامه اي كه به گفته اين مقام مسوول قرار است با اجراي 
آن تا س��ال 1404 »بخش صنعت رشد 7 درصد، معدن 
رشد 10.5 درصد، بخش بازرگاني رشد 1.5 درصد نمايند 
و اشتغال 2 ميليون نفري ايجاد شود« )سايت اتاق تهران- 
1400/9/27(  بر هر دو اين اقدامات نقدهاي اساسي وارد 
است. از دومي شروع كنيم كه اصلي تر و تعيين كننده دومي 
است. يعني تا راهبرد و سياست صنعتي وجود نداشته نباشد، 
تعيين نهادها و سازمان هاي پيش برنده اين سياست ها و 

تشكيالت و نمودار سازماني آنها بي معنا مي نمايد. 
1- گشودن گره فقدان استراتژي توسعه صنعتي از طريق 
مشخص ش��دن تصوير آرماني از مدل مطلوب و ممكن 
توس��عه صنعتي در ذهن و رفتار سياس��تگذار و در قالب 
سندي راهبردي با مشاركت تمامي ذي نفعان و راهبري 
دولت امكانپذير اس��ت. در اين سند راهبردي بايد نقش 
دول��ت در تعيين مولفه هايي همچ��ون: جهت گيري در 
سياست خارجي، سياس��ت هاي اقتصاد كالن )نرخ ارز، 
نرخ تعرفه، س��رمايه گذاري داخلي و خارجي و...( حقوق 
مالكيت، نظ��ام قضايي عادالنه در رس��يدگي به دعاوي، 
محيط كس��ب و كار )قواني��ن و مقررات و مجوزه��ا و...( 
وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز 
براي صنعت و توسعه صنعتي و حقوق فردي و شهروندي 
و... تعريف و تبيين شود. نامشخص بودن تصوير آرماني از 
مدل مطلوب و ممكن توسعه و توسعه صنعتي در ذهن و 
رفتار سياستمداران و عدم شكل گيري اراده سياسي الزم 
براي تدوين و اجرا اين سند كليدي توسعه اي سبب شده 
است كه امروزه با كاهش و بي ثباتي در سهم و رشد صنعتي 
)كاهش ارزش افزوده صنعتي از حدود 20 درصد در دهه 70 
به حدود 15 درصد در دهه 90(، آن هم رشدهاي صنعتي 
عمدتا متكي به صنايع منبع محور )افزايش سهم صنايع 
هيدروكربوري از 12/5 درصد در سال 83 به 38/5 درصد 
در سال 1393( مواجه باشيم. همچنين در فقدان اين متن 
راهبردي با مجموعه جزاير پراكنده و متضاد و ناهمگون 
در زنجيره هاي ارزش و تامين و اجحاف به مصرف كننده 
در خريد كاالهاي كم كيفيت به بهانه حمايت از صنعت 
داخلي و... مواجه ايم كه هيچ تناسبي با روند توسعه صنعتي 
در جه��ان امروز ندارد. حال س��وال اين اس��ت كه برنامه 
راهبردي ارايه ش��ده از طرف مقام مسوول وزارت صمت 
مبتني بر كدام خاستگاه فكري و تئوريك و طرح مطالعاتي 
و در تعامل با كدام نهادها و سازمان هاي دولتي و تشكل هاي 
بخش خصوصي و نهادهاي كارشناسي و پژوهشي تدوين و 

تصويب شده است؟!
2- صرفا در پرتو وجود چنين س��ند قانوني مي توان در 
خصوص ساختار و تشكيالت دستگاه متولي صنعت و 
توسعه صنعتي و وضعيت شركت ها سازمان هاي مرتبط 
با اين امر تصميم گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در يكي دو س��ال آخر دولت يازدهم و بر اساس يك ماده 
واحده )مصوب 1390/4/11( تاس��يس ش��د و به رغم 
گذشت حدود يك دهه از ايجاد اين وزارتخانه، هنوز قانون 
تاسيس آن مصوب نشده و حدود وظايف و اختيارات آن 
مشخص نيست و هر از چندگاهي از تفكيك آن سخن به 
ميان مي آيد . البته نه آن ادغام در يك دهه قبل به سبب 
ادامه در صفحه 8 عدم لحاظ شرايط و... 

مرتضي عزتي

حسين حقگو

 با تاييد ورود ويروس اُميكرون به كشور 
كارشناسان حوزه بهداشت در گفت وگو با »تعادل« هشدار دادند

محدوديت هاي كرونايي بازگردانده شود     مدارس را تعطيل كنيد

 خطر جدي »ُاميكرون«  
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 چرايي چالش 
نرخ ارز در ايران )1( 

 آينده 
بورس روشن است؟

مزد توافقي به نفع كارفرماست 
نه كارگر

مي خواهند تبصره اي به ماده 
41 اضافه كنند كه يك سري 
از كارگاه ه��اي كوچك را كه 
مث��اًل داراي 3 يا 5 نفر كارگر 
هس��تند از قانون كار خارج 
كنند و مزد آنها را به صورت 
توافقي دربياورن��د. اين كار 
مصداق اي��ن اس��ت كه در 
ش��رايطي كه بيكاري وجود دارد، دنبال بيكار كردن 
عده اي ديگر باشيم؛ لذا به زيان كارگر خواهد بود. مساله 
م��زد توافقي را نبايد عادي جل��وه داد چرا كه اجرايي 
ش��دن اين قانون مي تواند عواقب جبران ناپذيري به 
دنبال داشته باشد، در شرايط كنوني كه اكثر كارگران 
با مشكالت معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند، تورم 
همچنان در حال افزايش است و بسياري از كارگران 
ماه هاست كه حقوق دريافت نكرده اند و ديگر نمي دانند 
از چه راهي مي توانند هزينه هاي زندگي شان را تامين 
كنند، قانوني كردن دستمزد هاي توافقي يعني نابودي 
كامل كارگران. اگر چني��ن اتفاقي رخ بدهد مطمئن 
باش��يد كه بيش از 50 درصد مشمولين قانون كار از 
حقوق حقه ش��ان محروم خواهند شد. ماه هاست كه 
فعاالن كارگري بر سر اين موضوع با نمايندگان مجلس 
در حال گفت وگو هس��تند اما اين احتمال همچنان 
وجود دارد كه اين بند به قانون كارگري اضافه شود و 
تمام آنچه را كه كارگران در تمام اين س��ال ها با خون 
جگر به دس��ت آورده اند، به يك باره از دست برود. ما 
نمي توانيم نس��بت به اين موضوع بي تفاوت باش��يم. 
قطعا اين قانون به نفع كارگران نخواهد بود، بسياري از 
كارفرمايان از اين قانون استقبال خواهند كرد چرا كه 
از هر جهت مي تواند به سود آنها تمام شود اما تكليف 
كارگراني كه در سخت ترين ش��رايط كار مي كنند و 
حداقل دستمزد را دريافت مي كنند چه مي شود. مزد 
توافقي يعني هرج و مرج، يعني بي عدالتي، تبعيض و 
حق كشي در جامعه. مزد توافقي يعني آزاد گذاشتن 
كارفرماهاي��ي كه مي خواهند ب��رده داري كنند. مزد 
توافقي بهانه اي براي توس��عه برده داري نوين اس��ت 
كه ابتدا در روستاها و گوش��ه و كنار شهرها و سپس 
وارد هسته مركزي شهرها مي شود. زماني هست كه 
كارفرما به ش��دت دنبال نيروي كار مي گردد و كارگر 
مي تواند خودش را با قيمت باالتري عرضه كند ولي در 
شرايطي كه آمار بيكاري در كشور به شدت افزايش پيدا 
كرده است بر عكس به ضرر نيروي كار تمام مي شود 
مثاًل وقتي در يك ش��هر 10 كارگاه داريم كه هر كدام 
به س��ه كارگر نياز دارند نهايتا 30 نفر مي شوند؛ از آن 
طرف هزار نفر جوياي كار داريم؛ يعني افرادي كه بيكار 
هستند و دنبال كار مي گردند.حال اگر بخواهيم اين 
30 كار را بين هزار نفر تقسيم كنيم كارفرما دنبال چه 
ادامه در صفحه 8 كسي مي گردد؟  

با توجه به مسائلي كه در حال 
حاضر در بازار سرمايه مي بينيم 
بايد به چند موضوع اساس��ي 
اش��اره كنيم. در ح��ال حاضر 
كمبود نقدينگي در بازار سرمايه 
به ش��دت حس مي شود و عدم 
اطمينان نسبت به آينده بازار 
به ش��دت در بازار سرمايه تأثير 
منفي مي گ��ذارد. در حال حاضر عوامل تأثيرگذار در بازار 
سرمايه آينده مبهمي دارند و سرمايه گذاران به شدت در بازار 
سرمايه تعلل دارند. اما با شرايط فعلي مسائل مختلفي بايد 
مورد توجه بازار سرمايه قرار گيرد كه هركدام از سناريوها 
مي تواند اتفاقات بد يا خوب جديدي را به ما نشان دهد. يكي 

از اين مسائل آينده انجام مذاكرات است.
به طور مثال ما شاهد ارزان فروشي در بازار سرمايه هستيم. 
به طوري كه برخي از شركت ها به واسطه وجود تحريم ها، 
بعضي به خاطر قيمت گذاري دستوري و برخي از شركت ها 
به خاطر موضوع ارز 4200 توماني اقدام به ارزان فروش��ي 
مي كنن��د. با توجه ب��ه وجود تحريم ه��ا و تأثير منفي در 
برخي از صنايع بعضي ش��ركت ها به واسطه اين موضوع 
محصوالت صادراتي خود را ارزان تر از قيمت هاي جهاني 
به فروش مي رسانند كه اين موضوع تأثير به شدت منفي 
در بازار سرمايه گذاشته است. همچنين به علت فرسوده 
بودن برخي تجهيزات شاهد بهره وري پايين در توليد اين 
شركت ها هستيم. با بررسي برخي از اين صنايع حتي به اين 
نتيجه مي رسيم كه محصوالت آنها درصد زيادي از توليد 
جهان را تشكيل مي دهند. اما به واسطه تحريم ها فروش اين 
شركت ها تحت الشعاع قرارگرفته و شاهد مشكالت زيادي 
در اين شركت ها هستيم و سرمايه گذاران اين صنايع چشم 
به نتايج مذاكرات دوخته اند تا بتوانند با اطمينان باالتري 

نسبت به آينده سرمايه گذاري خود تصميم بگيرند. 
يكي از مسائل اين روزهاي بازار سرمايه در صنعت بانكي 
نيز تراكنش هاي بين المللي است كه مي تواند درآمد خوبي 
را براي اين صنعت ايجاد كند كه محدوديت هاي موجود 
براي موضوع FATF تأثير منفي را روي اين صنعت گذاشته 
است و با رفع اين محدوديت ها مي توانيم شاهد بهتر شدن 
وضعيت اين صنعت باش��يم. اما در حال حاضر مباحثي 
همچون قيمت گذاري دس��توري باعث ايجاد زيان هاي 
چند هزار ميليارد توماني در برخي صنايع ش��ده چراكه 
افزايش قيمت اين صنايع به اندازه افزايش بهاي تمام شده 
آنها نبوده و تأثير منفي زيادي را بر روي نمادهاي آن صنايع 
گذاشته است. همچنين بحث حذف ارز 4200 توماني نيز 
مي تواند باعث ايجاد تأثير مثبت در برخي صنايع شود كه 
چرا با حذف ارز 4200 توماني و وجود حاشيه سود ثابت در 
فروش اين شركت ها مي تواند باعث ايجاد سود هاي چندين 

برابري در اين صنايع شود. 
 اما در رابطه با بودجه سال 1401 مسائل مختلفي در بازار 
ادامه در صفحه 3 تأثير منفي گذاشت و... 

محور اصلي اين بحث پرداختن 
به چگونگ��ي در پيش گرفتن 
يك سياس��ت ارزي مناس��ب 
است كه مي بايست مورد توجه 
سياست گذاران قرار بگيرد. اين 
مبحث به علت گستردگي آن به 
ناچار وارد شاخه هاي گوناگون 
مجموعه اقتصاد همچو توليد، 
اشتغال، صادرات و واردات، تورم و ركود مي شود. لذا به طور 
فشرده شماتيك مدنظر بحث را در 2عنوان كلي تقديم 

مي كنم تا به جوهر و چكيده آن علم پيدا كنيم.
 نخست( نرخ ارز يكي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي در 
هر كشوري است. در اقتصاد ايران يكي از داليل اهميت 
اين متغير، تأثيري اس��ت كه آن بر »قيمت هاي نسبي 
)رقابت پذي��ري(، ص��ادرات، واردات، تخصيص منابع، 
س��رمايه گذاري  هاي داخلي و خارجي، رش��د و توسعه 
اقتصادي و ساير متغيرهاي اقتصادي« دارد. ازآنجا كه در 
اقتصاد ايران »سهم كاالهاي قابل  مبادله )صادرات بعالوه 
واردات( در تولي��د ناخالص داخلي« باال اس��ت، هرگونه 
تنظيم نادرس��ت اين نرخ مي تواند از طريق اثرگذاري بر 
قيمت هاي نسبي منجر به اختالل در تخصيص منابع و 
عملكرد اقتصادي شود. به  رغم نوسانات و روند صعودي نرخ 
اسمي )نه واقعي( ارز، مي توان استدالل كرد كه اين نرخ در 
تراز با بنيان  هاي اقتصاد ايران تنظيم  نشده است. نرخ ارز 
واقعي، نرخ ارز اسمي را با توجه به تغييرات سطح عمومي 
قيمت هاي داخلي و خارجي تعديل مي كند. بنابراين تاكيد 
بر نرخ ارز اسمي در شرايط »تورمي كه قيمت هاي داخلي 
با سرعت بيشتري نسبت به قيمت هاي خارجي« افزايش 
مي  يابد، مي تواند موجب انح��راف در مديريت نرخ ارز و 
ايجاد عدم تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد شود.

دوم( نرخ واقعي ارز، نرخ نسبي مهمي را در اقتصاد نشان 
مي دهد كه هسته مركزي برنامه هاي تعديل ساختاري، 
غالبا سياس��ت هاي تغييردهنده نرخ ارز حقيقي است 
كه به منظ��ور »بهبود رقابت بين الملل��ي و تغيير منابع 
در جهت تولي��د كاالهاي مبادله اي« تدوين مي ش��ود. 
»تغييرات نرخ ارز حقيقي نه تنها بر جريان هاي تجاري و 
موازنه پرداخت  ها، بلكه بر ساختار و سطح توليد، مصرف، 
اشتغال و تخصيص منابع« در يك اقتصاد تاثير مي گذارد.

به نظر مي  رس��د در ادبيات مرس��وم اقتصاد كشورهاي 
درحال توسعه، اغلب »افزايش نرخ ارز- كاهش ارزش پول 
ملي سياست مناسبي براي بهبود رقابت  پذيري اقتصاد« 
معرفي مي شود. زيرا اجراي اين سياست باعث »كاهش 
قيمت توليدات داخلي برحسب دالر در بازارهاي خارجي« 
مي ش��ود و امكان توس��عه فروش و رقابت در بازارهاي 
صادراتي را به وجود مي آورد. اين سياست باعث افزايش 
قيمت كاالهاي وارداتي برحس��ب ريال مي شود و از اين 
طريق توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات را باال 
ادامه در صفحه 3 مي  برد. بااين  حال، علي رغم اين... 

حميد نجف كاويان عبداللهي مجيد دهقاني

هزينه سبد اقالم خوراكي يلدايي چقدر است؟ 
صفحه 8    

يلداي  گران !

اظهار نگراني مجلسي ها از مدير دو تابعيتي يك بانك خصوصي 

»تعادل« وضعيت بازارسهام را بررسي مي كند

گ�روه بانك و بيم�ه | در روزهاي اخي��ر، تعدادي از 
نمايندگان مجل��س از جمله جواد قدوس��ي كريمي، 
محمدرضا پورابراهيمي و احسان اركاني نسبت به پرونده 
مديرعامل مقي��م لندن يك بانك خصوصي و عملكرد 
و رفت و آم��د او و همچنين وضعيت س��ود و زيان اين 
بانك و بسته شدن نماد آن، ابراز نگراني كرده و خواستار 
رسيدگي به اين موضوع شده اند. اينكه چه عاملي موجب 
شده كه به صورت همزمان چند نماينده خواستار بررسي 
و رس��يدگي به اين موضوع شوند و چه عواملي موجب 
زيانده شدن اين بانك بوده، پرسشي است كه نيازمند 

پاس��خ و بررسي است تا مشخص ش��ود چگونه در اين 
شرايط، عملكرد بانك هاي خصوصي موجب زيان شده 
است و از بين بانكي هاي دولتي وخصوصي زيانده چرا نام 
اين بانك به تنهايي مطرح شده است؟ شايسته است كه 
اين نمايندگان و افراد داراي اطالعات كافي در اين زمينه 
اطالع رساني كنند.  جواد كريمي قدوسي، نماينده مجلس 
در توييتر نوشت:  مديرعامل يك بانك خصوصي 20 سفر 
به  لندن و 20 س��فر به كشورهاي ديگر اروپايي داشته؛ 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه سريعا جلوي 
صفحه 3 را بخوانيد خروج از... 

گ�روه بازارس�رمايه| بررس��ي آم��ار معامالت در 
بازارسرمايه نش��ان مي دهد كه اين بازار همانند ساير 
بازارها در انتظار مذاكرات است تا بتواند كام سهامداران 
را شيرين كند. اين روزها بورس نسبت به تمامي اخبار 
مثبت بي واكنش شده اما نتيجه اثربخش در مذاكرات 
وين مي تواند وضعيت بازارسهام را تغيير دهد. براساس 
آمارهاي رس��مي كه س��ازمان برنامه و بودجه منتشر 
كرده، از ابتداي دهه90 تاكن��ون اقتصاد ايران با هيچ 
رشدي مواجه نشده اس��ت. به عقيده بخش عمده اي 
از اقتصاددان��ان، اثر اعمال تحريم ها دركاهش رش��د 

اقتصاد ايران قابل اغماض نيست. هنوز برآورد دقيقي 
از آثار زيانبار تحريم ها انجام نشده اما واكنش بازارها در 
دوره هاي گذشته نشان مي دهد؛ بازارها به روند پيگيري 
پرونده هسته اي ايران حساسيت زيادي دارند و فعاالن 
اغلب بازارها اعم از سهام، طال، ارز، مسكن و خودرو هر 
نوع تحولي را در اين پرونده به دقت رصد مي كنند.  در 
چنين شرايطي نمودارهاي مربوط به نوسان قيمت ها 
در بازارهاي گوناگون نشان مي دهد؛ واكنش بازارها به 
تحوالت پرونده هس��ته اي ظرف چند هفته گذشته و 
صفحه 4 را بخوانيد همزمان با... 

 هشدار 
براي تكرار خاوري

 مذاكرات مسير بورس 
را تغيير مي دهد؟

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

يادداشت-3

بي ش��ك اگر س��ال 97 به 
م��ردم ع��ادي ك��ه ب��ه 
س��رمايه گذاران خ��رد در 
بورس تبديل شدند، گفته 
مي ش��د كه بعد از رشدي 
عجي��ب و بي پاي��ه ق��رار 
اس��ت گره در سرمايه شان 
بيفتد، هرگز كوچك ترين 
س��رمايه گذاري در آن نمي كردند. اما مسلما افرادي 
كه كارشان پول و سرمايه است آن را به عنوان بهترين 
فرصت از دست نمي دادند؛ آن چيزي كه اتفاق افتاد.  اگر 
بخواهيم حال روز بورس را در چند جمله توصيف كنيم، 
بايد بگوييم س��رمايه مردم عادي در گرهي كه هر روز 
سفت و سفت مي شود گير افتاده اما آن  دسته از كساني 
كه سهام شركت هاي خود را به ده ها برابر ارزش واقعي 
در سقف فروختند، همچنان چشم به ريزش بيشتر بازار 
دارند. زيرا با خريد سهام هايي كه در سقف فروختند در 
كف قيمتي هم سهام فروخته شده را تصاحب كرده اند 
و هم كلي پول از اين نوسان كاسب شده اند.  البته اين 
تمام ماجرا نيست؛ همان  طور كه در مقاله اي با عنوان 
»روند نزولي در انتظار بورس ايران« در روزنامه اقتصادي 
»تعادل« در 21 مهر امسال نسبت به اين موضوع هشدار 
دادم، اين خطري هس��ت كه گريب��ان همه را خواهد 
گرفت. دولتمرداني كه وعده گش��ايش بورس را طي 
چند روز داده بودند در چند روز اخير پاي ش��ان در اين 
گره گير كرده و باز مثل هميشه مشكل را به دشمنان 
فرضي حواله مي دهند. بعيد است حقوقي ها و ديگراني 
كه سرمايه گذاران خرد و بي اطالع از سازوكار بازار را در 
سقف قيمتي رها كردند كه دچار سقوط آزاد شوند از 
آسيب اين شرايط در امان بمانند. بايد منتظر ماند طي 
چند ماه آينده اين موضوع نيز روشن خواهد شد. اما اگر 
نگاهي به شكل گيري اين گره كور بيندازيم، چندين فاز 
را مي توان براي آن تبيين كرد. فاز اول، زماني شروع شد 
كه دولت قبل براي تامين منابع مالي، جذب پول از طريق 
بورس را بهترين راه حل پيش رو قلمداد كرد. تبليغ ها 
و دعوت هاي بسياري ش��كل گرفت و بورس شروع به 
رشدي بي پشتوانه كرد. همراهي شركت ها باعث سرعت 
گرفتن اين حركت شد. بنابراين مي توان گفت فاز اول 
به دست دولت و شركت هاي ذي نفوذ شكل گرفت. فاز 

دوم همان رش��د عجيب بورس بود كه با سرازير شدن 
س��رمايه هاي خرد مردم كوچه و بازار به بورس شكل 
گرفت. رفتار توده وار باعث شد حتي كساني كه معني 
ابتدايي ترين عبارت هاي بازار سرمايه را نمي دانستند، 
به عنوان سوختي عمل كنند كه قيمت هاي سهام را 
مانند موشك به آسمان بفرستد. آن زمان درصد بسيار 
اندكي اين حرف را قبول داشتند كه اين موشك جايي 
سوختش تمام خواهد شد و سقوط آزاد خواهد كرد. در 
مرداد 1399 در مقاله »رفتار توده وار و حباب بورس« 
اين موضوع را بررسي كرديم.  هرچند به نظر مي رسد كه 
فاز دوم اين گره كور به دست مردم عادي شكل گرفته 
اس��ت اما باز هم بازيگران اصلي آن دولتمردان دولت 
سابق و صاحبان قدرت و ثروت بودند كه نمي خواستند 
اين فرصت طاليي را از دس��ت بدهند. تجارب س��اير 
كشورها و حباب هاي گذش��ته مي توانست سرلوحه 
مسووالن امر قرار بگيرد تا از وقوع اين رخداد جلوگيري 
يا آن را تعديل كنند. هرچند عده اي خواس��تند از آن 
حركت خطرناك جلوگيري كنند اما خود از حركت 
ايس��تادند.  سقوط بازار و فاز س��وم هم با فروش سهام 
حقوقي هايي كه فرصت را مناسب ديدند، كليد خورد. 
در آن برهه بسياري به غلط توجيه كردند كه هر رشدي 
سقوطي دارد و استدالل هاي تكنيكال آوردند. معتقدم 
كه استدالل هاي آنان با عنوان اصالح بازار و غيره اشتباه 
بود. اگر بخواهيم جوابي ساده براي استدالل هاي اشتباه 
عمدي يا سهوي ارايه كنيم، بايد گفت كه اصالح صرفا 
سقوط آزاد نيست بلكه مي توانست بازار به جاي ريزش 
ب��االي 60 درصد در همان حوال��ي 11 درصد كاهش 
نوسان كند و سهام ها دست به دست شوند. در اين فاز كار 
از دست دولت خارج شده بود و يكه تاز ميدان صاحبان 
نفوذ بودند كه فرصت را به هيچ  وجه از دست نمي دادند. 
اينكه چه اتفاقي افتاده مهم نيست بلكه هفته ها و ماه هاي 
آينده مهم است كه چه رخ خواهد داد. اگر دليل كور بودن 
اين گره را بدانيم حدس زدن آينده نزديك و ميان مدت 
براي بازار بورس زياد سخت نخواهد بود. يك طرف اين 
گره مردمي هستند كه با عجله و اشتياق كسب سود در 
كوتاه مدت سهام خريدند و االن هر روز مي شمارند كه 
چقدر پول شان نسبت به ديروز كمتر شده است. اين گروه 
در نااميدي و خشم به سر مي برند. خروج سرمايه از بازار 
ادامه در صفحه 3 نشان مي دهد كه... 

سيدمحمود حسيني

 گره كور 
بازار سرمايه 

 اگر مردم بيت كوين را مانند طال بپذيرند
قيمت آن نسبت به سطوح فعلي ۱۰ برابر مي شود

 چمران: با 5۰  ميليارد تومان بودجه مترو
چند متر هم نمي توان به خطوط مترو اضافه كرد

 بيت كوين 
در برابر تورم مقاوم نيست

صفحه 6     صفحه 5    

 برخورد مديريت شهري 
به هسته سخت واقعيت 
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وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تا ۱۵ آذر تقريباً معادل كل 
سال گذشته منابع ارزي در دسترس قرار گرفت و بنابراين 

چشم انداز بازار ارز به جهت منابع، چشم انداز خوبي است.
خاندوزي اعالم كرد: تاكنون ۱۰۰۰ نفر از سوداگران ارزي 
شناسايي ش��ده اند كه برخي از اين افراد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 
ميليارد و يكي از آنها ۹۰۰۰ ميليارد تومان خريد و فروش 
ارزي داشته است و ۶۰۰ نفر از اين افراد اصال پرونده مالياتي 
نداشتند. سيد احس��ان خاندوزي با اشاره به وضع آشفته 
اقتصادي كش��ور پيش از دولت سيزدهم، افزود: در دو ماه 
نخست آغاز به كار دولت س��يزدهم، موفق شديم برنامه 
اصالح را به عنوان نقشه راه در حوزه اقتصاد، آماده كنيم و 
آن را پس از مدت كوتاهي به تصويب ستاد اقتصادي دولت 
برس��انيم و بالفاصله اجراي آن را آغاز كني��م. او ادامه داد: 
تسهيل صدور مجوزها و كاهش امضاهاي طاليي، كاهش 
ميزان اس��تقراض دولت از بانك مركزي و تورم تحميلي، 
شفافيت وضع ش��ركت هاي دولتي، مساله ابربدهكاران 
بدحساب بانكي، سامانه هاي غير متصل كه سال ها كشور را 
قفل كرده بودند و اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد 
برنامه انضباط بخشي به اقتصاد ايران است. خاندوزي افزود: 
با تالش هايي كه در ۱۰۰ روز نخست دولت سيزدهم انجام 
شده اس��ت، مردم نسبت به نزديكي دولت به مردم و حل 
مسائل بهداشتي رضايت و اميد دارند و اميدواريم به زودي 
ش��اهد همين رضايت عمومي در اقتصاد عمومي باشند. 
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در يك س��ال گذشته 
فشار بسيار زيادي به سفره مردم وارد شده است كه يكي از 
علل آن، مساله كسري بودجه دولت بوده است كه از طريق 
اس��تقراض و ديگر كانال ها به عنوان تورم به زندگي مردم 
منتقل مي شده است. سيد احسان خاندوزي با بيان اينكه 
بودجه را با ۵۰ درصد كسري، تحويل گرفته بوديم، افزود: 
شرايط سختي بود، همه امكانات استفاده شده بود از جمله 
اوراق قابل انتشار در نيمه اول امسال تقريباً به پايان رسيد، اما 
با اين وجود شاهد بوديم حقوق ها به موقع پرداخت نمي شد.

وي اضافه كرد: بر اس��اس برنامه ريزي، خط قرمز را براي 
افزايش استقراض از بانك مركزي تعريف كرديم و از ريل 
غلط بودجه ۱۴۰۰، كم خطرتري��ن راه را انتخاب كرديم 
و از فروش اموال مازاد و اوراق به جاي اس��تقراض از بانك 
مركزي استفاده كرديم. خاندوزي گفت: موفق شديم در 
مهر، بخش��نامه اي را از دولت براي فروش اموال بگيريم و 
فروش اوراق را به گونه اي كه كمترين اثر منفي را در ديگر 
بازاره��ا بگذارد انجام داديم. او اف��زود: در كل اين دوره ۵۹ 
هزار ميليارد تومان اوراق نقدي توسط دولت منتشر شده 
اس��ت و ۷۰ هزار ميليارد تومان بابت اوراق قبلي به بازار و 
مردم بازگردانده شده است يعني دولت نه تنها معادل اوراق 
منتشر شده برنگردانده بلكه ۱۱ هزار ميليارد تومان، منفي 
است. خاندوزي با بيان اينكه با مراقبت هايي كه در سه ماه 
گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماه هاي ۶، ۷ و ۸ 
روند كاهشي خود را آغاز كرده و به ۴۱ درصد كاهش يافت، 
ابراز اميدواري كرد كه ادامه اين سياس��ت هاي اقتصادي، 
بتوان��د اثر خود را بر روي س��فره مردم و كنت��رل و ثبات 

اقتصادي، نشان دهد.

  تداوم روند كاهش تورم در سال آينده
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه تعامل بسيار 
خوبي با بانك مركزي داريم، گفت: اميدواريم با اقداماتي كه 
انجام شده است، كاهش تورم نقطه به نقطه براي سال آينده 
هم ادامه يابد. سيد احسان خاندوزي در ادامه برنامه »نگاه 
يك« افزود: در كنار مساله كسري بودجه، موتور ديگري در 
مورد تورم داريم كه بي انضباطي سيستم بانكي در خلق 
وجوه است. وي با تاكيد بر اينكه تعامل بسيار خوبي با بانك 
مركزي انجام شده اس��ت، ادامه داد: اميدواريم اگر بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران موفق شود موتور تورم 
را كنترل كند مي توانيم براي س��وداگري و هجوم پول ها 
به سمت بازارهاي غير مولد مانند مسكن، ارز، طال و سكه 
و مانند آن موانع خوبي را ايجاد كنيم كه تمهيدات آن نيز 
انجام شده اس��ت. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا عددي را براي تورم احتمالي سال آينده 
مي توانيد اعالم كنيد؟ گفت: بايد صبر كنيم تا اليحه بودجه 
در مجلس شوراي اسالمي تصويب ش��ود و سپس ارقام 
مجموع كسري ها مشخص شود و آن گاه مي توان عددي را 
براي تورم احتمالي اعالم كرد. خاندوزي افزود: ادراك مردم 

از مساله افزايش قيمت ها درست است اما سرعت افزايش 
قيمت ها، كم شده است يعني شتاب ماشين تورم گرفته 
شده است. او اضافه كرد: جزو چند كشور با تورم باال هستيم 
كه بايد آن را مديريت كنيم و در نقشه راه رونق غير تورمي 
تدوين شده توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي، اولويت 
با مساله ثبات اقتصاد كالن و مهار تورم است و در كنار آن، 
سياست هاي رشد اقتصادي هم در پيش گرفته مي شود به 
نحوي كه هر دو به رونق غير تورمي، منجر شود. خاندوزي 
با اشاره به اينكه در شرايط كسري بودجه قرار داريم، گفت: 
در اين شرايط ۲ راه چاره است نخست اينكه از بانك مركزي 
بخواهيم پايه پولي را افزاي��ش داده و پول چاپ كند، دوم 
اينكه از جامعه، فعاالن اقتصادي، مردم و بانك ها بخواهيم 
كه ب��ه دولت قرض بدهند تا مش��كالت اقتصادي دولت 
پشت سر گذاشته شود، سپس دولت اين استقراض خود 
را با سودش به جامعه و بانك ها برگرداند. او افزود: در دنيا، 
بانك ها و نهادهاي مالي، سهم بااليي از پرتفوي مالي خود را 
اوراق دولتي نگه مي دارند زيرا ورقه هاي كاماًل تضمين شده 
و بدون ريسك هس��تند كه در موعد مقرر واريز مي شود، 
بنابراين در برخي موارد تا نيمي از پرتفوي خود را از اوراق 
دولتي نگه مي دارند. خاندوزي ادامه داد: بر اساس قانون در 
كشور ما، بانك ها ۳ درصد از پرتفوي خود را از اوراق دولتي 
نگهداري مي كنند كه بسياري از بانك همين مقدار را هم 
تكميل نمي كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر 
بانك مركزي همزمان با سياست كسري بودجه دولت، از 
طريق عمليات بازار باز خود، نرخ بين بانكي را كنترل كند 
مشكلي در حوزه اقتصادي و بازار سرمايه رخ نخواهد داد. 
خاندوزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت براي جبران 
كسري بودجه به نوعي از بازار سرمايه كمك مي گيرد و به 
عبارتي دس��ت در جيب مردم در حوزه سرمايه مي كند؟ 
گفت: در برخي موارد خلط غير كارشناسي در محافل عامه 
وجود دارد كه مسائل را با هم قاطي مي كنند؛ واقعيت اين 
است كه دولت به بسياري از پيمانكاران خود به علت اينكه 
وجه نقد ندارد اوراق مي دهد كه سر رسيدهاي مختلفي دارد 
و برخي اوراق هم از سال ها پيش صادر شده است و اين در 
همه دنيا روال است و اگر بانك مركزي كار نرخ بين بانكي 
خود را به خوبي انجام ده��د، ضرر و خطري براي بورس و 
بقيه بازارها ايجاد نمي شود. او ادامه داد: در اين زمينه، منفي 
هستيم يعني بيش از آنكه دولت از بازار سرمايه گيرنده وجه 
نقد باشد، دهنده وجه نقد است. وزير امور اقتصادي و دارايي 
گفت: از آن جايي كه در كشور ما دولت ها به شكل تاريخي 
و سنتي مالكيت اموال بزرگ بالاستفاده داشتند بنابراين 
مي توانيم از فروش اين اموال مازاد استفاده كنيم و آنها را به 
بخش غير دولتي واگذار كنيم تا هم در آمد براي دولت ايجاد 
شود و هم از اين اموال، بهره بري بهتر و بيشتري انجام شود. 
خاندوزي افزود: دستگاه ها در اين زمينه مقاومت زيادي 
مي كردند و اين مساله موجب مي ش��د كه در اين زمينه 
عملكرد زياد نداشته باشيم. وي تاكيد كرد: تا مردم وارد اين 
عرصه نشوند و محرك اين موضوع نباشند، كار پيش نخواهد 
رفت. او اضافه كرد: در مهر، بخش��نامه اي به دستگاه هاي 
كشور ابالغ ش��د كه فروش اموال مازاد در دستور كار قرار 
گيرد و اكنون چندين هزار كد ثبتي و پالك هاي دستگاه ها، 
احصاء شده و به خزانه داري رسيده است و در پي حل و فصل 
سريع مسائل حقوقي اين اموال مازاد هستيم و اميدواريم در 
ماه هاي آينده از طريق ساز و كارهاي الكترونيك و مكانيسم 
كاماًل ش��فاف، مردم و متقاضيان به شكل آنالين ثبت نام 
كنند و بدون مساله و فساد، درآمدهاي سالم به دولت برسد. 
خاندوزي افزود: بنا نيست كه فروش اين اموال مازاد، صرف 
امور جاري دولت شود و تالش مي كنيم بخش قابل توجهي 
از اين درآمدها در سرمايه گذاري هاي جديد و فعاليت هاي 
عمراني استان ها استفاده شود. وزير امور اقتصادي و دارايي 
درباره احتمال حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني گفت: مساله 
حذف ارز مطرح نيست بلكه مساله تغيير رويكرد حمايتي 
اس��ت؛ البته دولت در همان ماه هاي اول سال ۱۳۹۷ كه 
تصميم غلط ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني اتخاذ شد بايد اصالح 
مي كرد. خاندوزي افزود: در مورد بخشي از كاالها، اين حذف 
انجام شد و در طول سه سال گذشته بيش از ۲۰ قلم كااليي 
كه براي واردات آنها ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني مي داديم به 
حدود ۵ قلم كاال رسيد و با تغيير رويكرد حمايتي، اين رانت 
را س��عي كرديم حذف كنيم. وي اضافه كرد: به جز چند 
قلم از جمله دارو و نان، در س��اير اقالم، بنا بر اين است كه 

از اين رويكرد ناكارآمد رانت زا به سراغ شيوه اي برويم كه 
رانت وجود نداشته باشد و ميزان افزايش قيمت، مستقيم 
به خود مردم پرداخت ش��ود. توافق ميان مجلس و دولت 
اين است كه اين اتفاق بيفتد اما به تدريج و با زمان بندي و 
بدون وارد شدن فشار به مردم. او افزود: اميدواريم در بودجه 
سال ۱۴۰۱ ش��اهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي واردات 
نهاده هاي دامي و كاالهايي مانند آن نباش��يم. وزير امور 
اقتصادي و دارايي درباره بازار س��رمايه هم گفت: داستان 
پرغصه بازار سرمايه در يك سال و نيم اخير از ابتداي سال 
۱۳۹۹ تاكنون ش��روعي دارد و نمي توان از ميراث چيزي 
نگفت. او افزود: از ابتداي سال پيش درمدت كمتر از ۶ ماه، 
شاخص بورس ۴ برابر افزايش غيرعادي پيدا كرد و ناگهان 
۴۵ درصد، افت شديد رخ داد و موجب شد نه تنها بسياري 
از س��رمايه ها از دست رفت و دعوت هاي غير كارشناسي، 
زندگي ميليون ها نفر از م��ردم را دچار زلزله كرد بلكه به 
اصل اعتماد به سياست گذاري دولت در اين زمينه آسيب 
رساند كه اين مشكالت و اعتماد سوزي ها، زمان بسيار را 
الزم دارد تا جبران ش��ود. او افزود: از جهت سياست هايي 
كه در بازار سرمايه در پيش گرفته مي شود بر همان عهدي 
كه در جلسه راي اعتماد مجلس، عرض كردم هستم اما آن 
مبتني بر اصالح بازار سرمايه و بورس بود. خاندوزي ادامه 
داد: ذات بازار سرمايه، ريسك است و باال و پايين و نوسان 
دارد اما نكته اين است با يك دماسنجي مواجه هستيم كه 
همه سياست ها و اتفاقات خارجي و داخلي اقتصاد، خود را 
در آن، نشان مي دهد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به 
همين علت در دنيا، فقط يك فرد يا وزير اقتصاد را مسوول 
اتفاقات بازار سرمايه نمي دانند؛ وظيفه وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به عنوان مقامي كه رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و رييس شوراي عالي بورس را معرفي مي كند، پاسبان 
اين بازار است كه بتواند به شكل كارآمد و با نظارت و كمترين 
رانت و از بين رفتن حقوق مردم، كار كند. خاندوزي افزود: 
معموال در بازار س��رمايه پس از سال هايي كه جهش هاي 
باال داشتيم، بازار در آرامش فرو مي رفت تا زماني كه امكان 
خيز بعدي فراهم شود. او اضافه كرد: در ۱۰۰ روز اخير در 
بازار سرمايه يكي از اتفاقات اين بود كه زمان صدور بسياري 
از مجوزهايي كه فعاالن اقتصادي مي خواستند را كاهش 
داديم و اگر مدارك كامل باشد، بيشتر از سه هفته براي صدور 
مجوزها، زمان الزم نيست. خاندوزي گفت: در مورد افزايش 
سرمايه شركت ها هم قبال شركت ها مدت ها منتظر بودند تا 
سازمان بورس، اين افزايش سرمايه را تاييد كند اما اكنون 
 ۳ تا ۴ روز زمان الزم اس��ت. او اف��زود: در اين ۱۰۰ روز، كار 
پذيره نويسي نخستين شركت پروژه تاريخ كشور به زودي 

انجام مي شود كه مي تواند مورد اقبال مردم قرار گيرد.
خاندوزي اضافه كرد: در حوزه شركت هاي دانش بنيان، نماد 
يكي از معروف ترين شركت هاي دانش بنيان حوزه حمل و 

نقل و ترافيكي كشور وارد شد و اتفاقات ديگر به ويژه در حوزه 
نظارت رخ خواهد داد. او افزود: همچنين شفاف سازي هايي 
در حوزه نظارت و مقام ناظر بورس رخ خواهد داد و دستور 
آن را به رييس سازمان بورس دادم و وعده كردند در همين 
ايام پيش رو، شفاف سازي هاي خوبي در زمينه نظارت و مقام 

ناظر در بورس انجام شود.

  ۸۰ درصد مجوزها شفاف سازي مي شوند
وزير امور اقتصادي و دارايي گف��ت: از ۲۸۰۰ مجوزي كه 
در كش��ور وجود دارد تا اول بهمن در خصوص ۸۰ درصد 
مجوزها شفاف سازي انجام مي شود. سيد احسان خاندوزي 
در ادامه برنامه نگاه درباره بسته ۱۰ بندي حمايتي بورس 
افزود: جزييات بسته ۱۰ بندي تقويت بازار سرمايه بعد از 
اينكه مصوبه نهايي آن در ستاد اقتصادي دولت انجام شد 
اعالم مي شود.  وي ادامه داد: جلسات ستاد اقتصادي دولت 
يكشنبه ها و سه ش��نبه ها به طور مرتب برگزار مي شود. 
خاندوزي گفت: فعاالن اقتصادي از باال و پايين رفتن برخي 
اعداد پيش بيني شده در اليحه بودجه احساس كرده بودند 
دولت تصميم دارد سودآوري شركت ها را تحت تأثير قرار 
دهد كه از وزير مربوطه س��وال كردم اتفاقي درباره فرمول 
محاسبه حقوق معادن در كشور رخ مي دهد كه گفتند ما 
هيچ پيشنهاد افزايشي نداريم البته هر قدر كارهاي معدني 
بيشتر ش��ود و همچنين در زمينه هايي كه اعداد و ارقام 
شفاف نيست احتمال افزايش درآمد دولت باالتر مي رود اما 
فرمول محاسبه تغيير نمي كند. وي خاطرنشان كرد: از وزير 
ديگري درباره نرخ خوراك و سوخت سوال كردم، گفتند كه 
بنا شده در اين زمينه يك سقف مشخص وجود داشته باشد 
تا فعال اقتصادي بداند دولت تا اسفند ۱۴۰۱ با اين فرمول 
محاسبه مي كند تا فعاالن، س��رمايه گذاري خود را انجام 
دهند. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: نهايي شدن 
اين موارد در ستاد اقتصادي دولت كمك مي كند كه اين 
پيام پيش بيني پذيري و چشماني كه براي حمايت از مردم، 
صنايع و بازار دقت دارند به عنوان خروجي كمك خواهد كرد 
تا اعتماد آفريني بيشتري در آينده اقتصادي داشته باشيم.

  شناسايي ۱۰۰۰ نفر از دالالن ارزي
خاندوزي گفت: سياس��ت گذار حوزه ارزي كشور؛ بانك 
مركزي اس��ت كه منابع و مصارف ارزي را از طريق سامانه 
نيما و سنا كنترل مي كند اما در آنجا هم چون مساله ارز؛ 
فرابخشي است جز با همكاري ساير دستگاه ها و وزارتخانه ها 
به سرانجام نمي رس��د. وي افزود: ما به جهت منابع ارزي 

بيشتر، ورودي منابع ارزي بهتري داريم.
 خاندوزي ادامه داد: تا ۱۵ آذر تقريباً معادل كل سال گذشته 
منابع در دسترس قرار گرفتند بنابراين چشم انداز بازار ارز به 
جهت منابع، چشم انداز خوبي است اما اگر تقاضاها كنترل 

نشود، مجدد شاهد هر تالطم خواهيم بود. وي گفت: يكي 
از اتفاقات خوبي كه در اين يكصد روز افتاده اين اس��ت كه 
۱۰۰۰ نفر از افرادي كه به عنوان اشخاص حقيقي عادي 
فعاليت هاي خريد و فروش ارز بس��يار بااليي داشتند كه 
باالترين رقم آن معادل ۹ هزار ميليارد تومان خريد و فروش 
ارزي داشتند، شناسايي شدند كه ۶۰۰ نفر از اين هزار نفر 
حتي يك بار در كشور مودي ماليات نبودند يعني هيچ كد 
مالياتي نداشتند، در زمينه چگونگي اعمال اهرم مالياتي 
در كش��ور يك تصميم قاطع گرفته و اعالم شد اگر فردي 
از طريق قانوني، صرافي هاي مجاز و بازار متشكل فعاليت 
مي كند كه فعاالن رسمي بازار هس��تند، ولي افرادي كه 
سوداگري و س��فته بازي ارز را انجام مي دهند بايد بدانند 
از اين به بعد مشمول نرخ ماليات قرار مي گيرند. وزير امور 
اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اين اطالعيه خيلي كمك 
كرد افرادي كه گمان مي كردند از طريق سوداگري، بنزيني 
بر آتش مسائل ارزي كشور بريزند، متوقف شوند. خاندوزي 
تصريح كرد: در حوزه ماليات؛ اولويت اول اين است كه بايد 
فعاليت توليدي براي كارآفرينان، توليد كنندگان و صنايع 
كشور جذاب و سودآور باشد و بعد دولت به سراغ گرفتن 
ماليات برود نه بالعكس، ماليات نبايد ابزاري براي كاهش 
انگيزه توليد كنندگان باشد. وي درباره كنترل التهابات در 
بازار ارز گفت: در اين زمينه اقدامات مناسب و سياست هاي 
خوبي از طرف بانك مركزي صورت گرفته است اما همين 
تدابير بود زماني كه نرخ ارز به آستانه بااليي مي رسيد؛ به 
سرعت طي چند روز كنترل كرد و اينكه همچنان به لحاظ 
رواني با لنگر ذهني نرخ ارز در اذهان مردم مواجه هستيم و 
تغيير آن با توجه به چشم انداز مسائل داخلي و خارجي اعم 
از مذاكرات و مسائل ديگر مي تواند كل اقتصاد ايران را دچار 
يك حركت آونگي كند كه يك آسيب شناسي درستي است 
كه اميدواريم به زودي اين مس��ير اصالح شود. خاندوزي 
درباره قيمت گذاري دستوري در بازار سرمايه هم گفت: براي 
اين موضوع يك برنامه اصالح ساختار نظارتي به شكل جدي 
در دستور كار شوراي عالي وجود دارد كه عملياتي شدن آن 
شروع شده و چند گام هم برداشته شده است تا يك سهام 
در ساعت ۹ و ۱۲ صبح نبايد اختالفات عجيب داشته باشد 
كه اين شرايط كنترل شده است و براي آن، برنامه نظارتي 
و شفاف شدن عملكرد مقام ناظر را خواسته است. وي ادامه 
داد: مطالبه ما؛ اين اس��ت كه ش��فافيت مساله نظارت در 
كوتاه ترين زمان ممكن رخ دهد. وزير امور اقتصادي و دارايي 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در خصوص كمك به 
بازار س��رمايه بين وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اختالف 
نظر ايجاد شده است؟ گفت: اصاًل اين خبر دقيقي نيست 
و هميشه اختالفات كارشناس��ي در داخل دستگاه هاي 
دولت ها وجود داشته است ولي در ستاد اقتصادي دولت به 

يك تصميم نهايي مي رسيم.

خاندوزي خاطرنشان كرد: در صورت تصويب بسته حمايتي 
از بورس، اجراي آن تا پايان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

وي درباره واگذاري كارخانه ها هم عنوان كرد: در سه ماه اول 
دولت يك سند آسيب شناسي بسيار جامع از تمام فرآيند 
۱۵ سال گذشته واگذاري ها از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ و راهكار 
اصالح آنها و رسيدن به پيش نويس اصالح قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ و ارايه اليحه به دولت انجام 
شده است و اميدواريم ريل آينده را اصالح كند و ضمانت 
اجراي آن هم قانون شدن آن خواهد بود. خاندوزي گفت: 
اوضاع تأسف بار اموال تمليكي را از دولت گذشته تحويل 
گرفتيم ولي زماني كه قوه مجريه و قوه قضاييه همزمان به 
اين موضوع ورود كردند خيلي كمك كرد چون بخش زيادي 
از مساله عدم تعيين تكليف انبارها به دليل اين است كه حكم 
قضايي الزم صادر نشده يا تعزيرات حكم الزم را صادر نكرده 
است بنابراين س��ازمان اموال تمليكي اختياري ندارد كه 
كاالهايي كه هنوز قاضي بعد از چند سال حكم صادر نكرده 
را تعيين تكليف كند. وي افزود: ما براي اينكه اين مساله 
چاره انديشي شود؛ اليحه اي تنظيم كرديم و دولت اهتمام 
جدي نشان داد كه به شكل دو فوريتي به مجلس ارسال شده 
است. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: يكشنبه ساعت 
۸ صبح اولين بخش مربوط به الگوي جديد فروش اموال 
مازاد در سازمان اموال تمليكي كه به شكل حراج الكترونيك 

مي باشد، رونمايي خواهد شد.
خاندوزي درباره شفافيت صورت هاي مالي بانك ها گفت: 
در بخش هاي زيادي از تاريكخانه ش��ركت ها و بانك هاي 
دولتي در مهر ماه پرتو افكنديم تا مشخص شود كه در چه 
جاهايي با ناكارآمدي ها مواجه هستيم تا شفاف سازي به 
عنوان ابزاري براي اصالح مديريت آينده انجام شود، البته 
بسياري از بانك ها و شركت ها عادت كرده بودند در اختيار 
گروه هاي خاص باش��ند كه اين شفاف سازي انجام شده 
موجب مي شود تا بانك ها تالش كنند بيشتر در خدمت 

توليد كنندگان و مردم باشند.
وي خاطرنش��ان كرد: بسياري از بانك ها صورت هاي 
مالي س��ال ۹۹ را منتش��ر كردند و البته ممكن است 
س��ال ۱۴۰۰ روي ديتا انجام نش��ده باشد. خاندوزي 
تصريح كرد: مس��اله الزام بانك ها به اينكه يك نسخه 
از قرارداد و فرمول محاسبه آن را در اختيار مردم قرار 
دهند هم انجام شده است، ناظر ما؛ مردم هستند و اگر 
بانكي قرارداد را در اختيار قرار نمي دهد به سامانه وزارت 
اقتصاد مراجعه كنيد و بازرسي آنجا مكلف است ظرف 
۷۲ ساعت به س��رعت به موضوع رسيدگي كند. وي 
گفت: سال آينده شاهد تحول در زمينه اتصال سامانه ها 
در كشور خواهيم بود. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره 
صدور مجوزها هم اف��زود: اصل خودتحريمي و اصل 
فشاري كه فعاالن اقتصادي از داخل احساس مي كنند 
موجب شده هم كارها را كند شود و هم توليد را پر هزينه 
مي كند و هم فساد در ادارات دولتي ايجاد مي كند كه 
اصالح آن جزو اولويت هاي كار وزارت اقتصاد است، اگر 
مي خواهيم اقتصاد ملي رونق بگيرد مردم در اين زمينه 

حق خودشان را مي خواهند نه لطف دولت را.
خاندوزي ادامه داد: دولت و حكومت وظيفه دارد در زماني 
كه فردي قابليت كار اقتصادي مولد و سازنده دارد با كمترين 
هزينه در كوتاهترين زمان اي��ن امكانات را در اختيار قرار 
دهد و صدور مج��وز چند روزه يا كاه��ش هزينه ها جزو 

وظايف ما است.
وي با بيان اينكه امضاي طاليي كاهش پيدا مي كند گفت: 
ما دو محور در وزارت اقتصادي و دارايي دنبال كرديم؛ اول- 
محور تسهيل فرآيندها و شفاف شدن ها مي باشد يعني 
اگر فردي درخواست صدور مجوز داشت مي داند مجوز را 
طي چند روز مي گيرد و چه مداركي بايد داشته باشد و به 

سرعت انجام مي شود.
خاندوزي خاطرنشان كرد: از ۲۸۰۰ مجوزي كه در كشور 
وجود دارد تا اول بهمن در خص��وص ۸۰ درصد مجوزها 
شفاف سازي انجام مي شود به شكلي كه فردي درخواست 
مجوزي را دارد با نوشتن ش��غل مورد نظر كليه مراحل و 

جزييات نمايش داده مي شود.
وي تصريح كرد: محور دوم اين است كه برخي از مجوزها بايد 
اعالمي باشد؛ يعني مردم شروع به كسب و كار كنند و فقط 
اعالم كنند و بپذيرند كه استانداردها را رعايت خواهند كرد؛ 

براي ورود به فعاليت اقتصادي كفايت مي كند.

سامانه حراج الكترونيكي اموال تمليكي رونمايي شد

شناسايي ۱۰۰۰ دالل بزرگ ارز و افزايش چشمگير منابع در دسترس ارزي

عقبگرد سكه به كانال ۱۲ ميليون تومان 

كاهش نرخ دالر به دنبال افزايش دسترسي به منابع ارزي 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

قيمت هر دالر امريكا در بازار آزاد روز يكشنبه به كانال ۲۹ 
هزار تومان كاهش يافت و با ثبت نرخ ۲۹ هزار و ۸۲۰ تومان 
بيش از ۲۰۰ تومان افت كرد. همچنين درهم امارات به ۸ 
هزار و ۱۶۰ تومان رس��يده است كه نسبت به روز گذشته 

كاهش داشته است.
برخي فع��االن بازار ارز، دليل كاهش نرخ دالر را تش��كيل 
كارگروه مشترك بانك مركزي و وزارت صمت و همچنين 
افزايش منابع ارزي در دسترس دولت اعالم كرده اند.  اين 
فعاالن ارزي مي گويند كه كارگروه مشترك بانك مركزي 
و وزارت صمت، براي هماهنگ سازي سياست هاي ارزي 
و تجاري وافزايش رضايتمندي فعاالن بخش خصوصي و 
صادركنندگان و درنهايت بهبود تراز تجاري كشور تشكيل 

شده است كه اثر مثبتي بر بازار خواهد داشت. 
از سوي ديگر، اخبار مختلف نشان مي دهد كه فروش نفت 
ايران افزايش يافته و دسترس��ي به منابع ارزي نيز بيشتر 
شده اس��ت و با ادامه مذاكرات، دسترسي ها بيشتر شده و 
روي بازار اثر گذاشته است. همچنين موضوع مقابله با سفته 
بازي و شناسايي دالالن ارزي نيز مي تواند عامل ديگري بر 
كاهش نرخ دالر باشد.  وزير امور اقتصادي و دارايي در اين 

زمينه گفت: تا ۱۵ آذر تقريباً معادل كل سال گذشته منابع 
ارزي در دسترس قرار گرفت و بنابراين چشم انداز بازار ارز به 
جهت منابع، چشم انداز خوبي است. همچنين ۱۰۰۰ نفر از 
سوداگران ارزي شناسايي شدند كه برخي از اين افراد ۱۰۰۰ 
تا ۲۰۰۰ ميليارد و يكي از آنها ۹۰۰۰ ميليارد تومان خريد و 
فروش ارزي داشته است و ۶۰۰ نفر از اين افراد اصال پرونده 
مالياتي نداشتند.  از سوي ديگر، نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر گفت: به دليل كاهش نرخ ارز، شاهد افت قيمت سكه 
و طال در بازار هستيم. محمد كشتي آراي با بيان اينكه اونس 
جهاني ۱۷۹۹ دالر قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون 
هر قطعه سكه طرح جديد ۱۲ ميليون و ۹۳۰ هزار تومان، 
سكه طرح قديم ۱۲ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ 
ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۷۵۰ هزار 
تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش 
مي رسد. هر مثقال طال ۵ ميليون و ۵۴۷ هزار تومان و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۲۸۱ هزار تومان فروخته مي شود.

  عقبگرد سكه به كانال ۱۲ ميليون تومان 
قيمت سكه )يكش��نبه، ۲۸ آذرماه( در بازار تهران با ۱۳۰ 
هزار تومان كاهش نس��بت به روز گذشته به ۱۲ ميليون و 

۹۸۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
قيمت ۱۲ميليون و ۶۳۰ هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و ۷۸۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و ۳۵۰ هزار تومان قيم��ت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۲۷۸ هزار 
تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۵۴۰ 
هزار تومان شد.همچنين قيمت اونس جهاني طال به دليل 
تعطيلي بازار بدون تغيير نسبت به روز گذشته با نرخ يك هزار 

و ۷۹۸ دالر و ۷۳ سنت معامله شد.

  كاهش نرخ دالر پس از چند روز تثبيت قيمت 
در صرافي هاي بانكي 

نرخ دالر )يكشنبه، ۲۸ آذرماه( در صرافي هاي بانكي با ۴۰ 
تومان كاهش نسبت به روز گذشته، به رقم ۲۷ هزار و ۴۰۱ 
تومان رسيد.  قيمت فروش يورو بدون تغيير قيمت نسبت 
به روز گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۸۰۸ تومان بود. قيمت خريد 
ه��ر دالر ۲۶ هزار و ۸۵۸ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ 
هزار و ۱۹۸ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي ۲۷ هزار و ۶۶ و نرخ فروش آن ۲۷ هزار 

و ۳۱۲ تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در 
اين بازار ۳۰ هزار و ۴۲۵ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و 
۷۰۱ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۴۴۳ تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي ۲۴ هزار و ۴۴۱ تومان معامله شد. قيمت دالر 
از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و در اين محدوده 
نوسان داشت و در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بود. در 
ماه هاي گذشته نيز دالر گاهي در كانال ۲۶ هزار تومان رشد 
داشته و وارد محدوده قيمتي ۲۷ هزار تومان شد، اما دوباره 
عقبگرد داشته است. از هفته گذشته نيز نرخ دالر در ميانه 
كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است.  مهم ترين عوامل موثر 
در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني 
است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بيش از يك هفته است 
كه در ميانه كانال ۲۷ هزار تومان ثابت بوده است. اين عامل 

موجب شده كه قيمت انواع سكه و طال كاهش يابد.

  نرخ ارز در بازار غيررسمي مبناي 
اقتصادي ندارد

يك كارشناس ارزي گفت: بازار غيررسمي محل فعاليت 
دالالن ارزي است و نه تنها ميزان معامالت در آن مشخص 

نيست بلكه قيمت ها نيز در اين بازار مبناي اقتصادي ندارد.
ن��رخ ارز يكي از متغيره��اي تاثيرگذار بر اقتصاد اس��ت و 
رفتارهاي اقتصادي را شكل مي دهد. در كشور ما دو نوع بازار 
داريم بازار ارز رسمي كه بازار متشكل ارزي است كه بسياري 
از معامالت در اين بازار انجام مي ش��ود و ميزان مبادالت و 
نرخ ها در آن شفاف اس��ت. بازار غيررسمي يا كف خيابان 
كه دالالن در آن فعاليت مي كنند و ن��رخ  دالر و يورو در آن 
واقعي نيس��ت و اين بازار به طور معمول متاثر از هيجانات 
و جوس��ازي ها قرار مي گيرد و همواره شاهد نوسان باالي 
قيمت ها در اين بازار هستيم. بررسي ها نشان مي دهد كه 
در هفته گذش��ته نرخ دالر و يورو در صرافي هاي بانكي در 
كان��ال ۲۷ هزار تومان ثابت بود. ام��ا در مقابل در مبادالت 
خياباني و غيررسمي قيمت  دالر تا رقم ۳۱ هزار تومان هم 
افزايش داشت.  بازار واقعي كه افراد نيازهاي مصارف ارزي 
خدماتي را از آن تهيه مي كنند در هفته گذشته در كانال ۲۷ 
هزار توماني قرار داشت و نه تنها نوساني نداشت بلكه روند 
قيمت ها طبيعي بود و ب��ازار نيز به آرامي فعاليت مي كرد و 
افراد و صرافي ها ارز مي خريدند و مي فروختند. وي با اشاره 
به گزارش برخي رسانه ها مبني بر التهاب در بازار ارز اظهار 
داشت: با وجود آرامش در بازار متشكل ارزي، برخي رسانه ها 

در اين ايام بازار ارز را ملتهب و هيجاني اعالم مي كنند اين در 
حالي است كه پشت پرده آن معلوم نيست. اطالق اينكه بازار 
ارز نوسان و هيجان دارد، نادرست است و ما نبايد بازار رسمي 
را كنار بگذاريم و بازار غيررسمي را بررسي كنيم. وي با بيان 
اينكه بيش از ۹۰ درصد بازار ارز كشور، بازار حواله است، گفت: 
بازار حواله در حقيقت بازاري است كه به منظور تجارت مورد 
استفاده قرار مي گيرد. مبادالت در اين بازار مبتني بر عرضه 
و تقاضاس��ت و هيجان و نوس��اني در اين بازار وجود ندارد. 
اين كارشناس افزود: ديگر بازار ارز كشور، بازار نيماست كه 
صادركنندگان و واردكنندگان به واسطه بانك ها و صرافي ها 
مبادالت خ��ود را در آن انجام مي دهن��د و در اين بازار نيز 
هيجاني وجود ندارد و ميانگين قيمت ها در اين بازار ۲۳ هزار 
و ۷۰۰ تومان بود. روند معامالت در دو بازار حواله و اسكناس 
كه كم هيجان ترين و كم نوسان ترين بازار است، كامال مبتني 
بر عرضه و تقاضا و مكانيسم كش��ف نرخ آن هم مشخص 
است؛ بنابراين در گزارش ها بايد توجه كنيم كه درخصوص 
كدام بازار صحبت مي كنيم. وي تاكيد كرد: آمارهاي رسمي 
حاكي از اين است كه در بازارهاي رسمي نه تنها هيجان و 
التهابي وجود ندارد بلكه آرامش در اين بازار حاكم است و ارز 

نيز متناسب با نياز مصرف كنندگان وجود دارد.
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گ�روه بانك و بيمه | در روزه��اي اخير، تعدادي از 
نمايندگان مجلس از جمله جواد قدوس��ي كريمي، 
محمدرضا پورابراهيمي و احس��ان اركاني نسبت به 
پرون��ده مديرعامل مقيم لندن يك بانك خصوصي و 
عملك��رد و رفت و آمد او و همچنين وضعيت س��ود و 
زيان اين بانك و بسته شدن نماد آن، ابراز نگراني كرده 
و خواستار رسيدگي به اين موضوع شده اند. اينكه چه 
عاملي موجب شده كه به صورت همزمان چند نماينده 
خواستار بررسي و رسيدگي به اين موضوع شوند و چه 
عواملي موجب زيانده شدن اين بانك بوده، پرسشي 
است كه نيازمند پاسخ و بررسي است تا مشخص شود 
چگونه در اين ش��رايط، عملكرد بانك هاي خصوصي 
موجب زيان ش��ده اس��ت و از بين بانكي هاي دولتي 
وخصوصي زيانده چرا نام اين بانك به تنهايي مطرح 
شده است؟ شايسته اس��ت كه اين نمايندگان و افراد 
داراي اطالعات كافي در اين زمينه اطالع رساني كنند.  
جواد كريمي قدوسي، نماينده مجلس در توييتر نوشت: 
 مديرعامل يك بانك خصوصي ۲۰ سفر به  لندن و ۲۰ 
سفر به كشورهاي ديگر اروپايي داشته؛ وزارت اطالعات 
و سازمان اطالعات سپاه سريعا جلوي خروج از كشور 
اين مدير بانكي را بگيرند تا اتفاقي مشابه پرونده فرار 

خاوري مديرعامل اسبق بانك ملي تكرار نشود.

  وزارت اطالعات فورا جلوي خروج و ادامه 
فعاليت مديربانكي ساكن لندن را بگيرد

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس از وزارت اطالعات 
و سازمان اطالعات سپاه خواست سريعا جلوي فعاليت 
و خروج از كشور مديرعامل بانك خصوصي كه دايما به 
انگلستان سفر مي كند را بگيرند و مسووالن جديد بانك 
مركزي نيز از ادامه فعاليت اين مديران نفوذي ممانعت 
كنند. جواد كريمي قدوسي عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه رهبر انقالب 
در سال هاي اخير به ويژه پس از امضاي برجام، خطر 
نفوذ را به عن��وان بزرگ ترين تهديدات در حوزه هاي 
مختلف كش��ور مطرح كرده اند، گفت: طبيعتا عامل 
نفوذ، همواره يك فرد ايراني است كه در جايگاهي خاص 
ق��رار مي گيرد.      وي با بيان اينكه يكي از مراكز مهمي 
كه جريان نفوذ به دنبال سازماندهي نيروهاي خود در 
آنجاست، بخش پولي و بانكي كشور است، اضافه كرد: 
دشمن به خوبي مي داند چنانچه بانك هاي ما متزلزل 
بشود تبعات فراواني در جامعه خواهد داشت و يكي از 
بزرگ تري��ن نگراني ها در بخش پولي و بانكي، همين 
خطر افراد دوتابعيتي و نفوذي است. عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: 
بحث هاي مربوط به خط��ر افراد دوتابعيتي در بخش 
بانكي، از زمان فرار خاوري مديرعامل اسبق بانك ملي 
به كانادا مورد توجه مردم و نمايندگان آنها در مجلس 
بوده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هنوز مدير 
دوتابعيتي يا مقيم غرب، در ميان مسووالن بخش بانكي 
كشور وجود دارد، با تاييد اين موضوع گفت: بر اساس 
بررسي ها و مستندات، متاس��فانه مديرعامل يكي از 
بانك هاي خصوصي و شناخته شده كشور در سال هاي 
اخير حداقل ۲۰ سفر مستقيم به لندن و ۲۰ سفر ديگر 
به س��اير كش��ورهاي ديگر اروپايي داشته و حتي در 

انگلستان، شركت به ثبت رسانده است.
كريمي قدوس��ي افزود: به عنوان عضو كميس��يون 
امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي، به دستگاه هاي 

اطالعاتي و قضايي تذكر و هشدار مي دهم با توجه به اين 
مستندات و شواهد، مراقب باشند اين فرد يا امثال او، با 
كمك سفارت هاي اروپايي به ويژه انگليس در تهران، به 
صورت ناگهاني كشور را ترك نكند و آنگاه، مجبور شويم 

سال ها از اينترپل بخواهيم او را به كشور بازگرداند.
به گفته اين عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجل��س، در تحقيق و تفحص انجام ش��ده 
توسط مجلس سابق، بيش از 1۰۰ نفر دو تابعيتي در 
بخش هاي مختلف شناسايي شدند كه نشان مي دهد 

بايد توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه برخالف دولت گذشته كه صرفا 
يك نهاد امنيتي گزارشات مربوط به افراد دوتابعيتي 
را در اختيار مجلس قرار مي داد، گفت: خوش��بختانه 
دستگاه هاي امنيتي در دولت جديد، همكاري جدي با 
مجلس دارند چراكه مردم، ديگر ما را نمي بخشند اگر 
يك مدير بانك دوتابعيتي، مجددا از كشور فرار كند و 
موضوع خاوري تكرار شود. كريمي قدوسي در پايان از 
سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطالعات و سازمان 
اطالعات سپاه خواست سريعا جلوي خروج اين فرد و 
ديگر افراد دوتابعيتي حاضر در بخش هاي پولي و بانكي 
را گرفته و با كمك مس��ووالن جديد بانك مركزي، از 
ادامه فعاليت اين مديران نفوذي ممانعت كنند چراكه 
مردم و نمايندگان مجلس هم به شدت پيگير و پشتيبان 

اين برخورد هستند.

  اركاني: اجازه تكرار فرار خاوري مديرعامل 
مقيم لندن يك بانك خصوصي را نمي دهيم

اركاني گفت: ض��رورت دارد نهاد هاي نظارتي، بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد موضوع انتصاب فردي مشكوك 
را مورد توجه قرار دهند و در بررسي صالحيت اين فرد 
براي تصدي مس��ووليت هاي مهم بانكي تجديدنظر 
صورت پذيرد و اجازه تك��رار تجربه تلخ فرار محمود 

خاوري داده نشود. احسان اركاني عضو هيات تحقيق 
و تفحص از بانك ها در مجلس ش��وراي اس��المي در 
جمع خبرنگاران، اظهار داش��ت: درحالي كه تبعات 
فرار محمود خاوري به كانادا كماكان گريبانگير افكار 
عمومي است، متاسفانه اخبار و اسناد منتشرشده حاكي 
از سكونت خانواده مديرعامل يك بانك خصوصي در 
انگليس و س��فر هاي متعدد اين مدير بانكي به لندن 
اس��ت. وي افزود: جاي س��وال جدي وجود دارد كه 
چگونه چنين ف��ردي صالحيت در اختيار داش��تن 
اطالعات و مديرعامل بانكي با ميليون ها سپرده گذار را 
دارد و ضرورت دارد كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي 
توضيح دهند چگونه صالحيت اين مدير بانكي را تاييد 
كرده اند. عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با 
بيان اينكه س��فر هاي متعدد اين فرد به انگليس طي 
۲ سال گذشته مشكوك اس��ت، گفت: زيان انباشته 
باالي بانك تحت مديريت اين فرد در دو سال اخير و 
تعليق نماد بورسي اين بانك به علت عدم شفاف سازي 
طي ماه هاي گذشته تنها بخشي از عملكرد مديرعامل 
لندن نش��ين در طول دوران مديريتش است. اركاني 
در پايان تأكيد كرد: ض��رورت دارد نهاد هاي نظارتي، 
بانك مركزي و وزارت اقتصاد اين موضوع را مورد توجه 
قرار دهند و در بررسي صالحيت اين فرد براي تصدي 
مسووليت هاي مهم بانكي تجديدنظر صورت پذيرد و 
اجازه تكرار تجربه تلخ فرار محمود خاوري داده نشود. 
عض��و هيات تحقيق و تفح��ص از بانك ها در مجلس 
گفت: متأسفانه اخبار و اس��ناد منتشرشده حاكي از 
س��كونت خانواده مديرعامل يك بانك خصوصي در 
انگليس و س��فرهاي متعدد اين مدير بانكي به لندن 
است. »احسان اركاني« عضو هيات تحقيق و تفحص از 
بانك ها در مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در 
حالي كه تبعات فرار »محمود خاوري« به كانادا كماكان 
گريبان گير افكار عمومي است، متأسفانه اخبار و اسناد 

منتشرشده حاكي از سكونت خانواده مديرعامل يك 
بانك خصوصي در انگليس و سفرهاي متعدد اين مدير 

بانكي به لندن است.

  پورابراهيمي: دستگاه هاي نظارتي به موضوع 
مديران دو تابعيتي در برخي بانك ها ورود كنند

رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دستگاه هاي 
نظارتي بايد پس از بررسي بخشنامه ها و آيين نامه هاي 
بانك مركزي اعالم كنند كه حضور برخي افراد دو تابعيتي 
در راس برخي بانك هاي كش��ور خالف اس��ت يا نقص 
قانوني در اين زمينه وجود دارد. محمدرضا پور ابراهيمي 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، درباره 
حضور برخي افراد دو تابعيتي در نظام بانكي كشور، گفت: 
دستگاه هاي نظارتي بايد به اين موضوع ورود كنند و مانع 
از فعاليت اينگونه افراد در اينگونه مش��اغل حساس در 
كشور شوند. وي با بيان اينكه بايد اطمينان بخشي از عدم 
وجود مديران دو تابعيتي در نظام اقتصادي كشور شكل 
بگيرد، ادامه داد: اين موضوع به جايگاه نظام اقتصادي و 
بانكي كشور كمك مي كند. نماينده كرمان در مجلس با 
تاكيد بر اينكه اظهارنظر درباره اينكه فردي دو تابعيتي 
بودنش خالف ضوابط و مقررات است را بايد دستگاه هاي 
نظارتي مشخص كنند، افزود: دستگاه نظارتي بايد پس از 
بررسي بخشنامه ها و آيين نامه هاي بانك مركزي اعالم 
كنند كه حضور برخ��ي افراد دوتابعيتي در راس برخي 
بانك هاي كشور خالف است يا نقص قانوني در اين زمينه 
وجود دارد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اعالم 
اينكه اگر دستگاه هاي نظارتي به مجلس گزارشي درباره 
افراد دو تابعيتي ارايه كند قطعا به آن ورود مي كنيم، اظهار 
داشت: حتي االمكان نبايد از مديران دو تابعيتي به ويژه در 
بخش اقتصادي كشور استفاده كرد چون ممكن است در 

آينده اين موضوع به ضرر كشور شود.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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پايان عصر شفافيت در بودجه
 »ابهام زدايي« بسيار برجسته تر شده است. طي سال هاي 
گذشته، مطالبات دامنه داري از سوي اساتيد اقتصادي و 
فعاالن مدني صورت گرفته بود تا دولت وقت، بودجه اي 
ش��فاف با كمترين ميزان ابهام را ارايه كند. دولت قبلي 
نيز نهايتا به اين مطالبات عمومي پاس��خ داد و شفافيت 
قابل توجه��ي را به رديف هاي بودج��ه بازگرداند. بر اين 
اساس بود كه يك ش��هروند عادي حتي در روستاهاي 
دورافتاده و شهرس��تان هاي مرزي مي توانست، متوجه 
شود كه ريال به ريال بودجه توسط چه دستگاه هايي قرار 
است، صرف چه اموري شود. مردم در محافل دوستانه و 
خانوادگي درباره رديف هاي بودجه صحبت مي كردند، 
انتقاد مي كردند و مي دانس��تند كه كدام دس��تگاه ها بر 
اس��اس عملكرد خود بودجه درياف��ت مي كنند و كدام 
ارگان ها، نهادها و سازمان ها با استفاده از نفوذ و مناسبات 
ارتباطي خاص، بودجه هاي هنگفت دريافت مي كردند. 
اين روند شفاف س��ازي ها متاس��فانه در بودجه 14۰1، 
دوباره معكوس شده است و دولت ترجيح داده است تا به 
صورت قطره چكاني داده هاي اطالعاتي مرتبط با بودجه 
را اطالع رساني كند. به عبارت روشنتر، دولت ترجيح داده 
تا ذهن مردم را بي دليل درگير نسازد! البته اينكه آيا مردم 
نيز موافق يك چنين رويكردي در بودجه هستند يا نه؟ 
بحث ديگري است. موضوع ديگر، كسري بودجه است. 
در بودجه ه��اي قبلي به صورت صريح و ش��فاف، ميزان 
كسري بودجه نمايان شده بود و كارشناسان مي توانستند 
به روشني، احتماالت بودجه اي سال آينده را پيش بيني 
كنند و با يك جمع و تقس��يم از ميزان كس��ري بودجه 
احتمالي آگاه ش��وند. در بودجه س��ال 14۰1 اما دولت 
اصرار دارد كه مجموع��ه درآمدهاي بودجه را به صورت 
پايدار برنامه ريزي كرده اس��ت و كس��ري بودجه اي در 
بودجه 14۰1 وجود ندارد. اين ادعاها با ارزيابي هاي دقيق 
كارشناسي، كامال متفاوت است و تا اين لحظه كارشناسان 
حداقل 3۰۰هزار ميليارد تومان كسري بودجه، رديابي 
كرده اند.از سوي ديگر آنچه كه به صورت صريح و روشن 
مي توان آن را تشخيص داد، آن است كه دولت برآوردهاي 
درآمدي )ماليات، نفتي و...( بس��يارباالتر از حد واقعي را 
پيش بيني كرده است. اين گزاره باعث مي شود تا آن دسته 
از احتماالت درآمدي كه زمينه تحقق پيدا نكرده اند در 
قالب كسري خود را نمايان سازند. اين موارد نشان دهنده 
آن است كه سازمان برنامه و بودجه تالش كرده تا كسري 
بودجه را در ظاهر پايين جلوه دهد در حالي كه واقعيت 
بودجه چيز ديگري مي گويد. موضوع زماني خطرناك تر 
جلوه مي كند كه سازمان برنامه و بودجه اين پنهان كاري 
را با هدف انحراف افكار عمومي و رويكردهاي كارشناسي 
صورت داده باشد. در واقع سازماني كه مي بايست باالترين 
حد شفافيت را در خصوص بودجه نمايان سازد، بنا به هر 
دليلي به دنبال پنهان كاري است. از سوي ديگر، وعده هايي 
از سوي دولت مطرح مي شود كه خطر بروز كسري بودجه 
را در سال 14۰1، بحراني تر خواهد ساخت. اينكه دولت 
اعالم كرده، يارانه هاي نقدي و غيرنقدي ش��هروندان را 
افزايش مي دهد، بيانگر ايجاد تعهدات بيشتر براي دولت 
است. مشخص است كه در روند اقتصاد و ديپلماسي هر 
اتفاقي احتمال بروز دارد و ممكن است، پيش بيني هايي 
كه در خصوص منابع درآمدي وجود دارد، امكان تحقق 
پيدا نكنند. در اين صورت، دولت ناچار به در پيش گرفتن 
رفتارها و تصميماتي خواهد شد كه هم بر حجم كسري 
بودجه مي افزايد و هم اينكه رشد نقدينگي و توسعه پايه 
پولي را تسريع مي بخش��د. پيش بيني درآمدي مرتبط 
با يارانه هاي جديدي كه قرار اس��ت به هزينه هاي كشور 
افزوده شوند، در زمره منابع پايدار كشور قرار ندارند و هر 
احتمالي ممكن است رخ دهد. پيش بيني هايي كه دولت 
در خصوص درآمدهاي نفت��ي دارد نيز در گروي احياي 
برجام است، اگر بنا به هر دليلي اين توافق صورت نگيرد 
و درآمدهاي نفتي به تار و پود اقتصاد كشور سرازير نشود، 
اين بودجه با اين حجم از تعهدات بسيار خطرناك خواهد 
بود. اگر تحريم ها برطرف ش��ود و اي��ران بتواند صادرات 
نفت��ي، گازي و ميعانات مورد نظر خ��ود را دنبال كند تا 
حد زيادي مشكالت را حل و فصل خواهد كرد. موضوع 
ديگر نيز تالش دولت براي كاهش واريز سهم درآمدهاي 
نفتي به صندوق توسعه ملي است. دولت ميزان واريزي 
به صندوق توس��عه ملي را تا ح��دود 5۰درصد كاهش 
داده اس��ت. اين روند باعث خواهد شد تا اقتصاد ايران در 
سال هاي پيش رو حجم محدودتري از منابع را در اختيار 
داشته باشد. بنابراين كاهش واريز سهم صندوق توسعه 
ملي از درآمدهاي نفتي نيز يكي از مش��كالتي است كه 
بودجه 14۰1 با آن رودررو اس��ت. در يك كالم مي توان 
گفت بودجه 14۰1 نه تنها بر اساس رويكردهاي انقباضي 
بسته نشده است، بلكه وعده هايي كه دولت در خصوص 
افزايش يارانه هاي پرداختي و...مطرح مي كند، بودجه را 
تا حد زيادي انبساطي كرده است. در صورتي كه برجام به 
هر دليلي احيا نشود، اين بودجه در حكم دامي است كه 
اقتصاد ايران را گرفتارتر از قبل خواهد ساخت، حتي در 
صورت احياي برجام نيز دولت تعهدات بس��يار زيادي را 
ايجاد كرده، تعهداتي كه براي سال هاي آينده اقتصاد ايران 
را گرفتار هزار توي پيچيده اي خواهد ساخت كه برون رفت 

از آن شايد كار ساده اي نباشد.

اظهار نگراني مجلسي ها از مدير دو تابعيتي يك بانك خصوصي 

هشدار براي تكرار خاوري

چرايي چالش نرخ ارز در ايران )1( 
 استدالل صريح، در عمل، سياست مذكور اغلب از »كارايي 
قابل انتظار برخوردار نيس��ت و در ش��رايط معيني نيز در 

بلندمدت باعث كاهش ظرفيت رقابت پذيري« مي شود.
سوم( در اقتصادهاي حمايتي كشورهاي درحال  توسعه اين 
سياست به  سرعت عقيم مي شود زيرا به مجرد گران شدن 
و كاهش عرضه كاالهاي واردات��ي در اثر افزايش نرخ ارز، 
توليد كننده داخلي به  جاي توسعه بازار و بهره  گيري از قدرت 
جديد رقابت براي افزايش كيفيت و مقياس توليد، آن را 
مجوزي براي تطبيق قيمت هاي خود با قيمت هاي وارداتي 
و كسب سودجويي قرار مي دهد و به  جاي توسعه كمي و 
كيفي توليد، از بازار بالمنازع واردات بهره  كش��ي مي كند.

صادرات نفتي در بازه غيرتحريمي به  عنوان بخش اعظمي 
از صادرات اقتصاد كشور مستقل از تغييرات نرخ ارز است. اما 
صادرات غيرنفتي با تاثيرپذيري از تغييرات نرخ ارز و برخي 
متغيرهاي كالن ديگر نوسانات و تغييرات را تجربه كرده 
است. لذا تعيين سطح نرخ اسمي ارز و نحوه تاثير گذاري آن 
بر متغيرهاي كالن اقتصادي همچون صادرات غيرنفتي، 
تولي��د و تورم در كش��ور ما هم��واره م��ورد اختالف  نظر 
سياس��ت گذاران و صاحب  نظران اقتصادي بوده و يكي از 
مهم ترين چالش هاي موجود در عرصه سياس��ت گذاري 
اقتصاد كشور محسوب مي شود. مطالعات سال هاي اخير 
كارشناسان در راستاي تئوري هاي اقتصادي نشان داد ه  
است كه افزايش نرخ ارز در شرايط عادي به طور مستقيم 
كمتر موج��ب افزايش صادرات غيرنفتي مي ش��ود. اما با 
توجه به ويژگي هاي اقتصاد كشور ما تاثيرات غيرمستقيم 
اين افزايش بر كاالهاي غيرنفتي در جهت كاهش صادرات 
بوده است كه اين نتايج با تئوري هاي اقتصادي سازگار است.

چهارم( افزايش بي رويه نرخ ارز منجر به افزايش س��طح 
عمومي قيمت  ها ش��ده و از طريق اين متغي��ر، صادرات 
غيرنفتي را كاهش مي دهد و اين از اثرات غيرمس��تقيم 
افزايش بي رويه ن��رخ ارز بر صادرات غيرنفتي اس��ت كه 
متاسفانه در برخي از تحليل  ها ناديده گرفته مي شود. براي 
يك كشور درحال  توسعه نفتي مانند ايران كه به طور مداوم با 
نوسانات درآمدهاي نفتي، ارزي و نوسانات قيمت نفت روبرو 

مي شود انتخاب رژيم ارزي مناسب براي به حداقل رساندن 
اثرات نوسانات وارده متغيرهاي مهم اقتصاد كالن اهميت 
اساسي دارد. تجربه ايران نشان داده شوك نفتي بالفاصله 
به نرخ ارز منتقل  شده و باعث تضعيف پول ملي مي شود. 
از آنجايي  كه بخش توليدي اقتصاد به ويژه بخش صنعت 
به واردات كاالهاي واسطه اي و سرمايه  اي وابستگي دارد 
اين نوسانات درآمدي به  صورت شوكي در توليد صنعتي 
خود را نشان خواهد داد. اگر چه بعد از بازگشت تحريم هاي 
شديد و محور و پايه قرار دادن صادرات غيرنفتي، اقتصاد با 
تمام چالش هاي موجود از شوك نفتي در امان است. ليكن 
از شوك اتفاقات سياسي كه محرك انتظارات تورمي است، 
گريزي نيست. در ايران دولت ها اغلب كسري بودجه را با 
برداشت از صندوق توسعه ملي يا مستقيما با استقراض از 
بانك مركزي و سيستم بانكي تامين مي كنند كه درنتيجه 
پايه پولي و حجم نقدينگي را افزايش مي دهد. در اين شرايط 
و به دنبال افزايش حجم نقدينگي، شوك تورمي در اقتصاد 
غيرمولد پديدار مي شد كه سبب ساز حمله پولي بود و نرخ 
ارز افزايش زيادي پيدا مي كند. اين تجربه كليشه اي مدام 
در اقتصاد كش��ور در برهه هاي گوناگون تكرار مي ش��ود. 
اين دولت نيز گرفتار يگ چنين بحران ارزي ش��د. اما چه 

بايد كرد؟
پنجم( ضرورت دارد به  دنبال هر شوك تورمي، نرخ ارز نيز 
متناسب با آن افزايش يابد تا حمله پولي صورت نگيرد و نرخ 
ارز دچار نوسان نشود كه اين افزايش بايد به گونه اي باشد كه 
بتواند اين اثرات نامطلوب را بر بخش هاي مختلف اقتصادي 
كاهش بدهد كه اين موضوع فقط با انتخاب رژيم ارزي بهينه 
امكان  پذير خواهد بود. هرچند دولت از س��ال 99 مجوز 
انتش��ار اوراق را براي جبران كسري بودجه در دست دارد 
كه نسبت به پولي سازي اقتصاد اثر منفي كمتري روي نرخ 
تورم دارد. اما انتخاب رژيم ارزي بهينه يك ضرورت است 
كه دولت سيزدهم هنوز تصميمي در خصوص آن اتخاذ 
نكرده است. در ادبيات اقتصادي، انواع رژيم  هاي ارزي از رژيم 
ارزي »ميخكوب ش��ده به دالر« يا هر ارز ديگري يا »رژيم 
ارزي كامال ش��ناور« وجود دارد كه در ش��رايط بي نظمي 

پولي و مالي دولت، مي توان از آنها اس��تفاده كرد و سطح 
توليد و نرخ رشد توليد را افزايش داد. بايد عالوه بر سنجش 
اثر سياست هاي ارزي بر توليد، اثر نوسان نرخ ارز، تحريم و 
نوسان درآمد ارزي )نفتي( و استراتژي انتخابي توسعه را نيز 
در محاسبات كلي در نظر گرفت. بايد توجه داشت نرخ ارز 
واقعي، نرخ ارز اسمي را با توجه به تغييرات سطح عمومي 
قيمت هاي داخلي و خارجي تعديل مي كند؛ بنابراين تاكيد 
بر نرخ ارز اسمي در شرايط تورمي كه قيمت  هاي داخلي 
با سرعت بيشتري نسبت به قيمت  هاي خارجي افزايش 
مي يابد، مي تواند موجب انحراف در مديريت نرخ ارز و ايجاد 
عدم تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد شود. براي 
اين منظور دولت به  صورت تدريجي بايد اقدام به افزايش 
نرخ اسمي ارز از يك  سو و كنترل تورم داخلي از سوي ديگر 
كند تا عالوه بر افزايش نرخ ارز واقعي، از كنترل برونزاي آن 
نيز جلوگيري كند. دولت بايد اجازه بدهد هر ساله به ميزان 

متوسط اختالف تورم داخلي با تورم شركاي عمده تجاري 
خود به نرخ ارز اس��مي اضافه  شده تا قدرت رقابت پذيري 
صادركننده ايراني در مقابل رقبا حفظ شود. اما در صورت 
سركوب نرخ ارز هر سال يك افزايش غيرمنتظره به دليل 
انباشت تورم داخلي و عدم تعديل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد.
شش��م( همچنين صرف  نظر از »اثرات اوليه افزايش نرخ 
ارز، سياست تغيير نرخ بايد در جهت افزايش ارزش ارزي 
صادراتي و بهبود نهايي رابطه مبادله« شود؛ از سوي ديگر 
»افزايش نرخ ارز بايد به ميزاني نباش��د كه باعث تشديد 
تورم«  شود. سطح افزايش نرخ ارز بتواند باعث افزايش توليد 
كاالهاي قابل تجارت، ارتقاي ظرفيت صادراتي كش��ور و 
بهبود كارايي و بهره وري توليد شود، يعني اينكه »پايين 
بودن كارآيي و بهره وري در سيستم را نمي توان با افزايش 
نرخ ارز« جبران كرد؛ زيرا تنها حاصل آن تشديد تورم خواهد 

بود كه اين خود نهايتا صادرات را محدود خواهد ساخت.

ادامه از صفحه اول

در جلسه هيات دولت انجام شد

رييس جمهور بر نظ��ارت دقيق و بهنگام بر قيمت ها و 
كنترل بازار تاكيد كرد و گفت: الزم است روند نظارت 
بر قيمت كاالها به ويژه اقالم ضروري و معيشتي مردم 

تشديد شود تا شاهد افزايش قيمت نباشيم.
س��يد ابراهيم رييسي در جلس��ه هيات دولت با اشاره 
به اهمي��ت آرامش خاطر م��ردم در خصوص تثبيت 
قيمت ها، اظهارداشت: مسووالن مربوطه به ويژه وزارت 
جهاد كشاورزي و ستاد تنظيم بازار با تشديد نظارت ها 
براي بازار شب يلدا، كاري كنند كه مردم براي تهيه اقالم 
مورد نياز خود با كمبود و گراني قيمت ها مواجه نباشند.

رييس جمهور تالش براي ايجاد نشاط در جامعه را حائز 
اهميت دانست و خاطرنشان كرد: هر اقدامي در جهت 
اميد آفريني و ايجاد نشاط در مردم ارزشمند است و بايد 

تقويت شود.
رييسي همچنين مردم را به مراقبت بيشتر به منظور 
جلوگيري از شيوع سويه جديد بيماري كرونا توصيه 
كرد. رييس جمهور اخالص و عمل صالح را رمز ماندگاري 
و بركت در اقدامات و فعاليت هاي وزرا و مسوولين دانست 
و آنان را به مراقبت نسبت به اطرافيان خود فراخواند و 
گفت: اطرافيان يك مسوول بايد اهل خير و عمل صالح 
و مردمدار بوده و در نگاه مردم به فردي شايسته معروف 
باشند. رييسي تبيين رويكردها و ضوابط حاكم بر اليحه 
بودج��ه 14۰1 و امتيازات و ويژگي ه��اي اين اليحه را 
ضروري دانست و گفت: تمامي شبهات و ابهاماتي كه در 
مورد اين اليحه مطرح مي شود بايد به دقت مورد بررسي 
كارشناسان قرار بگيرد و با اظهارنظرهاي كارشناسي از 

سوي متوليان امر همراه گردد.

تاكيد رييسي بر نظارت دقيق و 
بهنگام بر قيمت ها و كنترل بازار

گره كور  بازار سرمايه 
چگونه مترصد كوچك ترين فرصت هستند تا فرار را 
بر قرار ترجيح بدهند. گروه دوم شركت ها و صاحبان 
نفوذ هستند كه اصال تمايلي به خريد سهام هايي كه 
فروخته اند ندارند. اوال آنها در اين شرايط اقتصادي 
براي س��رپا ماندن به نقدينگي احتياج دارند دوما 
همچنان اميد به ريزش بيشتر كه بتوانند ارزان تر 
بخرند مانع از خريدن حتي س��هام ش��ركت هاي 
خود مي شوند.  دسته سوم دولتمردان دولت جديد 
هس��تند كه قبل از دولت وعده هاي محيرالعقولي 
دادن��د و االن هيچ راهي ندارن��د. آنها نه مي توانند 
پاس��خي براي مردم در مورد ادعاهايش��ان داشته 
باشند و نه زورشان به دسته دوم مي رسد. اظهارات 
اخير وزير محترم اقتصاد اين امر را به خوبي نشان 
مي دهد. اگر اتهام پراكني افراد و فعاالن بخش هاي 
مختلف اقتصادي نس��بت به يكديگر را هم به اين 
شرايط اضافه كنيم كور بودن اين گره بيش از پيش 
نمايان مي شود. با اين اوصاف كه گفته شد نبايد در 
كوتاه مدت به بازار اميدوار بود. مس��ووالن امر بايد 
مراقب باشند كه اين گره به اندازه اي سفت نشود كه 
هيچ فك و دندان قوي هم نتواند آن را به راحتي باز 
كند. اما در بدترين شرايط هم راه حلي وجود دارد. به 
نظر مي رسد كه تنها راه جلوگيري از سفت تر شدن 
اين گ��ره، رانت زدايي از اقتصاد ايران در وهله اول و 
بازار سرمايه به تبع آن است. چيزي كه فعال نه اثري 

از آن هست و نه اراده اي ديده مي شود.

نفت در برابر مسكن!
موضوع تهاتر نفت در قبال س��اخت مس��كن توسط 
سازندگان طرح نهضت ملي مسكن كم كم دارد جدي 
مي شود و در اين خصوص وزارت راه و شهرسازي منتظر 
ايجاد ساز و كاري توسط مجلس و وزارت نفت است. به 
گفته محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي پيمانكاراني كه در پروژه هاي 
عمراني كار مي كنند، عموما مصارف ُخرد دارند لذا بايد 
به صورت دقيق مكانيزم تهاتر نفت و نحوه پرداخت آن 
مشخص شود. اگر چارچوبي كه مجلس و وزارت نفت 
براي تهاتر نفت با پيمانكاران پروژه هاي عمراني در دستور 
كار دارد اجرايي شود، گشايش خوبي در زمينه تامين 
منابع مالي پروژه ها ايجاد خواهد ش��د.  معاون مسكن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي اظهار كرد: ورود 
شركت هاي خارجي براي ساخت واحدهاي طرح نهضت 
ملي مسكن به بهانه تهاتر نفت نيست، بلكه هدف اصلي 
اين اقدام ورود تكنولوژي س��اخت صنعتي ساختمان 
است اما اگر امكان تهاتر نفت با انبوه سازان به عنوان يكي 
از راه هاي تامين منابع مالي ساخت مسكن فراهم شود، 

اتفاق خوبي خواهد بود.

آينده بورس روشن است؟
 يكي از اين مس��ائل بحث نرخ خ��وراك در صنايع 
بود كه باعث ش��د ش��اهد تأثير منفي بيشتري در 
اين صنايع باش��يم. البته كه كاهش فروش اوراق 
در بازار سرمايه در سال آينده كاهش چشم گيري 
پيداكرده ك��ه مي تواند تأثيرات مثبتي را در كليت 
بازار سرمايه بگذارد و در آينده نزديك بتوانيم شاهد 
بهتر شدن وضعيت بازار س��رمايه باشيم. در سال 
آينده دولت چيزي نزديك ب��ه ۲۰۰ هزار ميليارد 
تومان بازپرداخت اوراق دارد و در مقابل نزديك به 
88 هزار ميليارد تومان فروش اوراق خواهد داشت 
و اين موضوع مي تواند س��يگنال خوبي براي بازار 
سرمايه باشد. با توجه به كليت مسائل ذكرشده دولت 
و تصميم گيران بايد با شفاف س��ازي هرچه بيشتر 
در رابطه با مسائل مربوط به بازار سرمايه و اقتصاد 
كشور عدم اطمينان نسبت به آينده بازار سرمايه را 
كاهش دهند تا مجدداً سرمايه گذاران به سمت بازار 
سرمايه حركت كنند و اين نبود نقدينگي در بازار 
سرمايه را كاهش دهند تا شاهد آينده بهتري براي 

اين بازار باشيم.



گروه بازارسرمايه|
بررسي آمار معامالت در بازارسرمايه نشان مي دهد 
كه اين بازار همانند ساير بازارها در انتظار مذاكرات 
اس��ت تا بتواند كام س��هامداران را ش��يرين كند. 
اي��ن روزها بورس نس��بت به تمام��ي اخبار مثبت 
بي واكنش شده اما نتيجه اثربخش در مذاكرات وين 

مي تواند وضعيت بازارسهام را تغيير دهد.
براساس آمارهاي رسمي كه سازمان برنامه و بودجه 
منتش��ر كرده، از ابتداي ده��ه90 تاكنون اقتصاد 
ايران با هيچ رشدي مواجه نش��ده است. به عقيده 
بخش عمده اي از اقتصاددانان، اثر اعمال تحريم ها 
دركاهش رش��د اقتصاد ايران قابل اغماض نيست. 
هنوز برآورد دقيقي از آث��ار زيانبار تحريم ها انجام 
نشده اما واكنش بازارها در دوره هاي گذشته نشان 
مي دهد؛ بازارها به روند پيگيري پرونده هس��ته اي 
ايران حساسيت زيادي دارند و فعاالن اغلب بازارها 
اعم از س��هام، طال، ارز، مس��كن و خ��ودرو هر نوع 

تحولي را در اين پرونده به دقت رصد مي كنند. 
در چنين ش��رايطي نمودارهاي مربوط به نوس��ان 
قيمت ه��ا در بازاره��اي گوناگون نش��ان مي دهد؛ 
واكنش بازارها به تحوالت پرونده هس��ته اي ظرف 
چند هفت��ه گذش��ته و همزمان با آغ��از مذاكرات 
هس��ته اي در وين بيشتر شده اس��ت، به طوري كه 
قيمت دالر از زمان آغاز مذاكرات هس��ته اي شروع 

به رشد كرده است.
نرخ دالر ابتدا با 10درصد رشد تا مرز 32هزار تومان 
پيش رفت و پس از آن با كاهش شدت انتشار اخبار 
منفي، با افت مواجه شد. همين روند در بازار سهام 
هم تكرار شد، با اين تفاوت كه به نظر مي رسد وزن 
و اثرگذاري اخبار منفي در بازار س��رمايه پر رنگ تر 
است. ظرف چند هفته گذشته روند خروج نقدينگي 
از بورس ش��تاب گرفته و اين موضوع موجب شده 
ارزش معامالت خرد سهام به پايين ترين حد خود 

در 2سال گذشته برسد.
با اين حال به نظر مي رس��د اين هفت��ه، همزمان با 
مخابره اخبار تازه از جريان مذاكرات هس��ته اي در 
وين، ثبات بيشتري را در بازارها شاهد باشيم. ايران 
در تازه ترين اقدام، به ص��ورت داوطلبانه، به آژانس 
بين المللي ان��رژي اتمي اج��ازه داده دوربين هاي 
جديدي رابه ج��اي دوربين هاي آس��يب ديده در 
مجتمع تساي كرج جايگزين كند. به نظر مي رسد 
اين اقدام به معناي پيش��رفت در مذاكرات اس��ت، 
به وي��ژه آنكه آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي نيز 
س��اعاتي بعد از اقدام ايران، در بيانيه اي رس��مي، 
اي��ن توافق را تحول��ي مهم توصي��ف و اعالم كرد: 
دوربين هاي جديد ب��ه زودي در اين مجتمع نصب 
خواهد شد. اكنون پرس��ش اين است كه توافق در 
وين و رفع تحريم ه��ا چه اثري ب��ر بازار ها بر جاي 

خواهد گذاشت.

    توافق مي تواند وضعيت بازار را تغيير دهد؟
طي س��ال هاي اخي��ر و همزمان با افزايش فش��ار 
تحريم ها، دسترسي ش��ركت هاي ايران به سرمايه 

و تكنولوژي روز كاهش يافت��ه، نقل و انتقال ارزي 
ش��ركت ها به سختي انجام مي ش��ود و هزينه هاي 
مبادالت افزاي��ش يافته اس��ت. تحريم ها در عين 
ح��ال حجم روابط تج��اري ش��ركت هاي ايراني را 
هم تحت تأثير قرارداده اس��ت. در چنين شرايطي 
برآورد ها نش��ان مي دهد؛ رفع تحريم ها مي تواند به 
بهبود فضاي كسب وكار و رونق توليد منجر شود و 
اين موضوع مي تواند در آمد شركت ها را تحت تأثير 

قرار دهد. 
با اين وجود، برخي س��هامداران بر اين باورند كه با 
انجام توافق هسته اي، قيمت دالر كاهش مي يابد و 
چون بازار سهام تأثير زيادي از قيمت ارز مي پذيرد 
با كاهش قيمت دالر شاخص هاي بورس هم نزول 
خواهند كرد. با اين حال كارشناس��ان بر اين باورند 
كه حتي اگر بازار س��هام در نتيجه توافق هسته اي 
با نزول مواجه ش��ود، اين نزول موقتي خواهد بود و 
در بلندمدت، بازار سرمايه بيشترين نفع را از توافق 

هسته اي خواهد برد.
حسين عبدي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
مي گويد: اگر دولت و تيم مذاكره كننده به نتيجه اي 
مثبت دس��ت پيدا كنن��د به طور حتم ش��اهد آثار 
مثبت آن در پيش بيني پذيري اقتصاد خواهيم بود. 
او تأكيد مي كن��د: صنايع صادرات محور و صنايعي 
مانند؛ فلزات اساسي و پتروشيمي، در بلندمدت از 
گشايش هاي اقتصادي منتفع خواهند شد. عباس 
گمار، ديگر كارشناس بازارسرمايه هم معتقد است: 
اگر تحريم ها برداشته شود بر جذابيت برخي صنايع 

افزوده مي شود و فروش صنايعي چون خودروسازي 
و بانك��داري افزاي��ش مي يابد. همچني��ن هزينه 
مبادالت اين صنايع نيز كاهش مي يابد كه هردو به 
افزايش سودآوري در ش��ركت ها مي انجامد. با رفع 
تحريم ها، ريسك سيستماتيك بازار كاهش مي يابد، 
در چنين ش��رايطي ارزش س��هام در بازارسرمايه 
افزاي��ش پيدا مي كن��د؛ البته در چنين ش��رايطي 
نمي توان انتظار ريزش دالر را به دليل استمرار تورم 
2رقمي در بلندمدت داشت، هرچند كه ممكن است 

به طور هيجاني با نوساناتي روبرو باشيم.

    سيگنال مذاكرات به بورس
سحر حيدري، كارشناس بازارسرمايه درخصوص 
مذاكرات و بورس نوش��ت: يكي از سناريوهايي كه 
اين روزها در خصوص اين مس��اله مطرح مي شود، 
احياي برجام در آينده   اي نزديك اس��ت. سناريوي 
دوم نيز ناكام ماندن توافق برجام اس��ت. از آنجا كه 
احيا شدن يا نشدن برجام، تاثير مستقيمي بر نرخ 
ارز مي   گذارد، با بررس��ي احتمال افزايش يا كاهش 
قيمت دالر در ماه هاي آين��ده، مي توان نماي كلي 

وضعيت بازار سرمايه را ترسيم كرد. 
بنا به نظ��ر برخي از فعاالن بازار س��رمايه، با توافق 
هس��ته اي ايران و 1+۴، قيمت دالر به كمتر از رقم 
فعلي خواهد رسيد. نكته ديگر، ترس برخي ديگر از 
اهالي بازار سرمايه از افزايش قيمت دالر، به عنوان 
ايجاد ريس��ك در ب��ازار با توجه به كس��ري بودجه 
دولت اس��ت كه مي تواند دولت را ب��ار ديگر وادار يا 

ناچار به تامين كسري بودجه از طريق شركت هاي 
بازار سرمايه كند. از س��وي ديگر، تمامي بازارهاي 
موازي سرمايه گذاري، به   محض جدي شدن توافقات 
سياس��ي با اصالح قيمتي مواجه مي ش��وند، اما در 
ميان   مدت، مسير هر بازار از ديگري متمايز خواهد 
ش��د. در اين مي��ان، كارشناس��ان مختلف نظرات 
متفاوتي در خصوص تاثير توافقات بر بورس دارند. 
برخ��ي حصول توافق��ات را براي بازار س��رمايه در 
كوتاه   مدت مضر مي   دانند و از نظر برخي ديگر، نقش 
تصميمات اقتصادي دولت، بيش از هر چيز ديگري، 

بازار سهام را تحت تاثير قرار مي دهد.
 در واق��ع، واكن��ش هر صنعت و حتي هر ش��ركت 
به مذاك��رات برج��ام متف��اوت خواهد ب��ود و در 
كوتاه   مدت ممكن اس��ت، به   دليل كاهش نرخ ارز، 
سود    ش��ركت هاي صادرات   محور تقليل يابد. با    اين 
   ح��ال، در صورت گش��ايش سياس��ي در مذاكرات 
برجام، ميزان توليد و فروش شركت ها به   مرور زمان 
دستخوش تغيير خواهد شد و هزينه توليد هر واحد 
كاالي ساخته   ش��ده و هزينه صادرات و نقل   و   انتقال 

پول كاهش خواهد يافت. 
از س��وي ديگر، كارشناسان بازار سرمايه معتقدند، 
ب��ا توجه به حرف ه��اي ضد و نقيضي ك��ه در حال 
حاضر از مذاكرات وين منتش��ر مي ش��ود، مي توان 
اينگونه اس��تنباط ك��رد كه حداقل تا پايان س��ال 
1۴00 مذاكرات برجام به نتيجه خاصي نمي رسد. 
در اين س��ناريو ريسك هاي سيستماتيك به شدت 

زياد خواهد بود.
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ريزش دوباره شاخص كل 
شاخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته 
يعني يكش��نبه، 2۸ آذرماه با 13 هزار و ۸۷0 واحد 
كاهش، در جايگاه يك  ميليون و 291 هزار واحدي 
ق��رار گرفت. در معام��الت اين روز بي��ش از چهار 
ميليارد و ۵۴۷ ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق 
به��ادار به ارزش 30 ه��زار و ۴11 ميليارد ريال داد 
و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با سه 
هزار و ۴۸۴ واحد كاهش به 3۴3 هزار و ۴93 واحد 
و ش��اخص قيمت )هم وزن( با 2 هزار و 191 واحد 
افت به 21۶ هزار و ۵9 واحد رسيد. شاخص بازار اول، 
12هزار و ۵۸2 واحد و شاخص بازار دوم، 20هزار و 
321 واحد كاهش داش��تند. بيشترين تزريق پول 
حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه »فلزات 
اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »بيمه  و صندوق 
 بازنشستگي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »فعاليت ه��اي كمكي به نهادهاي مالي 
واسط« و »هتل و رستوران« به نفع حقيقي ها تمام 
شد. سه نماد »بپاس«، »بمپنا« و »فسبزوار« لقب 
بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به »انرژي3«، 
»كاال« و »شپديس« معطوف بود. عالوه بر اين در 
بين همه نمادها، شركت صنايع پتروشيمي خليج 
فارس با نماد »فارس« با 21۵ واحد، پتروش��يمي 
پرديس با نماد »ش��پديس« با 1۴0 واحد، توسعه 
معدني و صنعتي صبانور با نماد »كنور« با ۷9 واحد، 
فوالد آلي��اژي ايران با نماد »فوالژ« ب��ا ۶۸ واحد و 
موتوژن با نماد »بموتو« ب��ا ۵۶ و احد تاثير مثبت 
بر ش��اخص بورس داشتند. در مقابل فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار و ۸31 واحد، ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فملي« با يك هزار و ۴99 
واحد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
»شستا« با 9۵۸ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا« با ۸01 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير 
با نماد »وغدير« با ۶11 واحد، ايران خودرو با نماد 
»خودرو« با ۵۸0 واحد و پااليش نفت بندرعباس با 
نماد »شبندر« با ۵۷0 واحد با تاثير منفي بر شاخص 
بورس همراه شدند. برپايه اين گزارش، در دومين 
روزكاري هفته ش��ركت بورس كاالي ايران با نماد 
»كاال«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، سايپا با نماد 
»خساپا«، ساير اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي 
3«، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
»شستا«، بورس اوراق بهادار تهران با نماد »بورس« 
و فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه يك  ميليارد و ۴31 ميليون برگه سهم به 

ارزش 2 هزار و ۸90 ميليارد ريال داد و ستد شد.

   فرابورس كاهشي شد
طي روز يكشنبه ش��اخص فرابورس بيش از 13۷ 
واحد كاهش داش��ت و بر روي كان��ال 1۸ هزار و 
۴۴9 واحد ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك 
ميلي��ارد و ۵۸۶ ميليون برگه س��هم به ارزش 1۷ 
هزار و ۵۷۵ ميليارد ريال داد و ستد شد. در دومين 
روزكاري هفته شركت پتروش��يمي تندگويان با 
نماد »شگويا«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، 
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با نماد »شجم«، 
توليد برق عس��لويه مپنا با نماد »بمپنا« و بهمن 
ديزل با نماد »خديزل« با تاثير مثبت بر ش��اخص 
فراب��ورس هم��راه بودند. همچنين پتروش��يمي 
زاگرس با نماد »زاگرس«، پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، توليد 
نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، سنگ آهن گهرزمين با نماد 
»كگهر«، توليدات پتروش��يمي قائد بصير با نماد 
»شبصير« و صنايع ماديران با نماد »ماديرا« تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

   چه خبر از سهام عدالت؟
در پايان معامالت روز گذش��ته بازارسرمايه بازار 
س��هام، ارزش س��هام عدالت در مقايس��ه با روز 
گذش��ته، 1.2درصد كاهش يافت و ارزش سبد 
۵32هزار توماني، يك ميليون توماني و ۴92هزار 
توماني س��هام عدالت به ترتيب به 11 ميليون و 
۴29هزار تومان، 21 ميليون و ۵32هزار تومان 
و 10 ميليون و ۵99هزار تومان رسيد. با احتساب 
اين موضوع، ارزش ۶0درصد قابل فروش س��بد 
۵32هزار توماني س��هام عدالت ب��ه ۶ ميليون و 

۸۵۷هزار تومان رسيده است.

   برنامه اي براي اين وضعيت وجود ندارد!
ميرزا باقري، كارش��ناس بازارس��رمايه به عملكرد 
دولت در چند ماهه اخير اشاره كرد و گفت: با توجه 
به اينكه دولت، برنامه اي براي عبور از وضعيت فعلي 
ندارد و در صورتي كه توافقي، منجر به رفع تحريم و 
دسترسي به منابع ارزي از سوي دولت انجام نگيرد؛ 
بنابراين دولت راهي جز خلق نقدينگي و تن دادن 
به تورم نخواهد داشت. وي ادامه داد: نشانه هاي اين 
وضعيت به وضوح در بازار مشخص است؛ متاسفانه 
از ابتداي امسال هر ماه سه درصد، به نقدينگي اضافه 
شده و در فضايي كه رشد توليدات اقتصادي صفر يا 
منفي است با اندكي اختالف، تمام اين ميزان خلق 
نقدينگي به تورم منجر شده است. از طرفي نرخ ارز 
هم تقريبا با همين شيب افزايش يافته است.  اين 
كارشناس در پايان خاطرنشان كرد: بديهي است كه 
اين مسير تا جايي مي تواند ادامه پيدا كند كه بازار، 
اميدي به كنترل وضعيت از سوي دولت داشته باشد. 
بنابراين با ادامه اين وضعيت شايد سال آتي شاهد 
نرخ دالر باالي ۴0هزار تومان باشيم. در اين وضعيت 
سهامداران مي توانند در صنايعي كه قابليت پوشش 
اين ريس��ك را در بلندمدت دارند سرمايه گذاري 
كرده و از شرايط فعلي بازار براي سرمايه گذاري در 

شركت هاي مناسب استفاده كنند.

فرصت هاي طاليي
بودجه ۱۴۰۱ با محوريت انرژي

حسين حسين زاده، عضو هيات رييسه كميسيون 
انرژي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اليحه 
بودج��ه 1۴01 فرصت ه��اي خوبي را ب��راي بازار 
سرمايه ايجاد مي كند گفت: با توجه به اينكه برخي 
اوقات نقدينگي ها با حجم بسيار بااليي در جامعه به 
بخش هاي مختلفي چون مسكن، ارز و طال سرك 
مي كش��د، با كاهش ۵ درصدي ماليات بر توليد و 
به منظور حمايت از بخش توليد، به نظر مي رسد، 
توليدكنندگان تش��ويق ش��ده و به سمت توليد و 

توسعه بيشتر و بازار سرمايه حركت مي كنند.
حس��ين زاده افزود: كاهش ف��روش اوراق بدهي از 
سوي دولت از ديگر مباحثي اس��ت كه در بودجه 
1۴01 به آن اشاره شده است. متاسفانه بسياري از 
اوراق كه سررسيد آن نيمه دوم سال و به خصوص 
سال آينده است و همچنين سازمان برنامه و بودجه 
كه بين 10 تا 1۵ هزار ميليارد تومان ماهانه سررسيد 
اوراق مي دهد، كارها را بس��يار سخت كرده است و 

بايد براي اين موضوع تدابير جدي انديشيده شود.
نماينده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس 
اضافه كرد: موضوع حذف ارز ۴200 توماني نيز به 
دليل ايجاد رانت در كشور و مسائلي ديگر در دستور 
كار است و اميدواريم با مديريت و برنامه ريزي درست 
شاهد رفع چالش هاي موجود در اين زمينه باشيم. 
حسين زاده درباره نرخ س��وخت و خوراك صنايع 
تصريح كرد: تا امروز هيچ گونه افزايش��ي مربوط به 
نرخ سوخت و خوراك صنايع در دستور كار نيست. 
با توجه به اينكه حدود ۷۸ درصد پتروشيمي هاي 
كشور در قالب سهام عدالت متعلق به وزارت دفاع، 
نفت و به صورت دولتي اس��ت، بايد نقش آفريني 
دولت در اين زمينه بيش��تر باشد و تدابير درستي 
براي آن انجام شود. نايب رييس مجمع نمايندگان 
استان فارس ادامه داد: با توجه به اينكه گاز كشور كه 
خوراك اوليه بسياري از پتروشيمي ها است و آنها در 
حال مصرف آن هستند، درصدد هستيم به شكلي 
پتروشيمي ها را در قالب قانون مكلف به نقش آفريني 
بيش��تر در جامعه كنيم تا در قالب مسووليت هاي 
اجتماعي اثرگذاري بيشتري داشته باشند و خود به 
دنبال برق و آب و گاز و نيازهاي اساسي خود بروند 
تا صنعت دچار آسيب نشود. حسين زاده خاطرنشان 
كرد: با توجه به پرداخت ۸0 ميليارد دالر يارانه انرژي، 
قرار اس��ت چند دهك اول جامعه معاف از ماليات 
و يارانه انرژي ش��وند و در عوض ب��ا افراد پرمصرف 
برخورد سخت گيرانه صورت گرفته و در صورت نياز 
جريمه بش��وند. اميدواريم توازني در بحث اقتصاد 
انرژي، يارانه انرژي و مسووليت هاي اجتماعي كه 

مربوط به مردم است، صورت گيرد.

پذيره نويسي سهام
در دست انتشار بيمه پرديس

جعفرخامس��ي، نماينده هيات موس��س شركت 
بيم��ه پرديس گفت: س��رمايه اوليه اين ش��ركت 
300 ميليارد تومان است كه ۷2 درصد آن توسط 
موسسان تامين شده و باقي آن پذيره نويسي خواهد 
شد. نماينده هيات موسس بيمه پرديس در تشريح 
مزيت هاي اين مجموعه گفت: س��هامداري كامال 
خصوصي و حقيقي، توسعه شبكه فروش، چابكي و 
بهره وري با تاكيد بر امكانات نرم افزاري را مي توان از 

مهم ترين مزيت هاي اين شركت دانست.
وي با تاكي��د بر اينك��ه ذي نفعان اصل��ي تمامي 
شركت هاي بيمه به طورمستقيم شامل سهامداران، 
شبكه فروش، بيمه گذاران و بيمه شده ها هستند، 
گفت: مهم تري��ن مزيت بيم��ه پرديس وضعيت 
سهامداري اين شركت است كه كامال خصوصي و از 

افراد حقيقي است.
خامسي تيم كامال متخصص در صنعت بيمه را از 
ديگر مزيت هاي اين مجموعه دانست و گفت: نكته 
پر اهميت بعدي زيرساخت ها و امكانات نرم افزاري 
اس��ت كه براي صنعت بيم��ه و بيمه گران دغدغه 
مهمي محس��وب مي ش��ود چراكه اين موضوع در 
چابكي و فعاليت بهره ور شركت هاي بيمه موثر است.

به گفت��ه وي، در بيم��ه پرديس به ات��كاي هيات 
موسس متخصص، فضايي فراهم شده تا از دانش 
فني كارشناسان زبده براي توسعه زيرساخت ها و 
ماژول هاي بيمه گري اس��تفاده شود و اين موضوع 
امكان زيادي به بيمه پردي��س براي اجراي بهينه 

برنامه ها و فعاليت ها داده  است.
نماينده هيات موسس اين ش��ركت بيمه از ديگر 
مزيت هاي مهم و جدي پرديس را كانال هاي نوين 
عرض��ه خدمات بيم��ه اي اعالم كرد و اف��زود: اين 
مجموع��ه در فرايند فروش مس��يرها و كانال هاي 
جديدي ايجاد كرده كه براي صنعت بيمه نوآوري 
اس��ت و باعث ايجاد ارزش اف��زوده در كل صنعت 
مي ش��ود. وي چابك��ي اي��ن مجموع��ه را از ديگر 
ويژگي هاي مهم آن دانس��ت و گفت: راهبرد اوليه 
و اساس��ي بيمه پرديس تمركز بر خرده فروشي به 

خصوص بيمه هاي مربوط به خانواده است.
خامس��ي ادام��ه داد: يك��ي از برنامه ه��اي اصلي 
اين مجموعه بيم��ه اي با اتكا به زيرس��اخت هاي 
توس��عه يافته، كانال هاي ف��روش و تجرب��ه باال، 
تمركز ب��ر حوزه بيمه ه��اي مربوط ب��ه خانواده و 
خرده فروش��ي است. وي با اشاره به اينكه تمركز بر 
بيمه گري ديجيتال نيز از ديگر برنامه هاي مهم اين 
مجموعه است، اظهار داشت: موضوع ديگر توسعه 
كانال هاي فروش با س��بكي متفاوت و نوين با اتكا 
به زيرس��اخت هاي نرم اف��زاري و بحث بيمه گري 
ديجيتال است. خامسي برنامه ريزي براي كاهش 
هزينه هاي عملياتي و اداري را مورد توجه قرارداد و 
گفت: بر اساس برنامه ريزي ها تا حد امكان عمليات 
اين مجموعه برون سپاري مي ش��ود؛ چرا كه براي 
ذي نفعان، سهامداران و شبكه هاي فروش صنعت 
بيمه هميشه صورت هاي سود و زيان اهميت دارد.

»تعادل« وضعيت بازارسهام را بررسي مي كند

مذاكراتمسيربورسراتغييرميدهد؟

بودجه به نفع بورس است؟

تورم نمي گذارد بورس اقتصاد را پيش بيني كند

دولت سيزدهم اولين بودجه خود را با محوريت رشد 
اقتصادي و كنترل تورم تقديم مجلس كرده اس��ت 
كه در آن توجه ويژه اي به بازار سرمايه و شركت هاي 

بورسي شده است.
تمهيدات و تدابير انديشيده شده در اليحه بودجه 
1۴01 كل كش��ور و اثرات كلي مثب��ت آن بر بازار 
سهام را مي توان به ۶ بخش تقسيم كرد كه در ادامه 

جزييات آن ذكر شده است. 
طب��ق رديف ۵ جدول تبص��ره 1۴، اصالح نرخ گاز 
سوخت پتروشيمي ها، پااليشگاه ها و صنايع پايين 
دستي، مجتمع هاي احياي فوالد و مصارف مربوط 
به يوتيليتي ش��امل برق، آب، اكسيژن و غيره آنها 
معادل از 30 درصد نرخ خوراك گازپتروش��يمي ها 
به مع��ادل 100 درصد افزايش پي��دا كرده و براي 
صنايع سيمان و ساير صنايع معادل 10 درصد نرخ 
خوراك پتروش��يمي ها يعني بدون افزايش نسبت 

به سال قبل است. 
با اين تغيي��ر، اثرات منف��ي روي س��اير صنايع را 
ش��اهد نخواهيم ب��ود. درمورد صناي��ع فوالدي و 
معدني نيز با توجه به س��اير مشخصه هاي موجود 

در بازار اي��ن تغيير تأثير منفي در س��ودآوري اين 
شركت ها خواهد داش��ت.  مطابق بند )ف( تبصره 
۶، در راستاي سياس��ت هاي حمايت از توليد، نرخ 
ماليات موضوع م��اده )10۵( قان��ون ماليات هاي 
مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري 
از وزارتخانه هاي ذيربط در فعاليت هاي توليدي در 
سال 1۴00 معادل 20 درصد تعيين مي شود. اين 
بخشودگي عالوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و 
مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور است. اين كاهش 
كه در سود س��ازي اين واحدها، صنايع و شركت ها 

به شدت اثر مثبت دارد. 
همچنين در اليحه مقرر شده ماليات حاصل از سود 
به طور مستقيم به حس��اب صندوق تثبيت بورس 
واريز ش��ده و بدهي هاي صندوق توسعه ملي هم با 
اين صندوق تسويه شود كه اين اتفاق هم به نفع بازار 
است و در جدول )9( رديف هاي متفرقه مبلغ ۶ هزار 
ميليارد تومان اعتبارات هزينه اي در نظر گرفته شده 
اس��ت. اين اقدامات دولت در ارتباط با واريز منابع 
مستقل به صندوق تثبيت، بازگشت و تقويت اعتماد 

به بازار را به دنبال دارد. 

دراقدام ديگري در اليحه بودجه سال گذشته حدود 
1۸0 هزار ميليارد توم��ان اوراق در بودجه در نظر 
گرفته شد، اما دولت در تبصره ۵ اليحه بودجه سال 
1۴01 قصد دارد ۸۶ هزار ميلي��ارد تومان از محل 
واگذاري و فروش انواع اوراق مالي و اسالمي درآمد 
كس��ب كند. اين رقم در اليجه پيش��نهادي دولت 
كاهش 33 درصدي را نش��ان مي دهد و در صورتي 
كه در س��ال جاري ۵0 هزار ميلياردي كه از سران 
قوا مجوز گرفته است را منتشر كند، كاهش فروش 

اوراق در سال آينده حدود ۵1 درصد خواهد شد.
در صورت��ي كه اين رقم را در كنار رقم قابل توجهي 
كه دولت بايد در سال آينده براي بازپرداخت اوراق 
بدهي منتشر شده در س��ال هاي گذشته پرداخت 
كند، بگذاري��م، مي توان اميدوار ب��ود بورس ديگر 
صندوق تامين مالي دولت و كسري بودجه آن نيست 
و مي توان��د به روند معمول و متعادل خود بازگردد. 
در بخش تملك دارايي هاي مالي، بازپرداخت 12۸ 
هزار و29۶ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 
پنجمين اقدام دولت سيزدهم در اليحه بودجه سال 
آينده در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجيحي 

است. حذف ارز ۴200 توماني هم تأثير بسيار مثبتي 
در بازار خواهد داشت. در كل بودجه و اخبار مرتبط 

با آن تاكنون مثبت ارزيابي مي شود. 
البته با توجه به تعهداتي كه مجلس و دولت در برابر 
بازار سرمايه و شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
دارند، الزم است حذف قيمت گذاري دستوري نيز 
در دس��تور كار قرارگيرد. با اين اقدام، بازار سرمايه 
مي توان��د از وضعيت رو به كاهش به س��مت ثبات 
و افزايش و رش��د شاخص هاي بورس��ي در تمامي 

جهت ها حركت كند. 
اميد است اقدامات دولت در بودجه در راستاي رفع 
ابهام ها در اعداد و ارقام بوده و به شفافيت بيشتر در 
بازار سرمايه منجر ش��ود و در پي آن شاهد ثتبيت 
ش��رايط در بورس و رونق آن با توجه به سودآوري 
شركت ها باشيم. اين بودجه توسط دولت به مجلس 
پيش��نهاد ش��ده و ممكن اس��ت با توجه به نظرات 
نماينده هاي مجلس تغييراتي داشته باشد، البته با 
توجه به همسو بودن مجلس و دولت در سال جاري 
به نظر نمي رسد امس��ال تغيير و تحول چنداني در 

بودجه رخ دهد.

حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاال در شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان مركزي 
اظهار كرد: بورس كاالي ايران در سال 13۸۶ براي از 
بين بردن رانت ايجاد شد، فعاليت بورس كاالي ايران 
به نسبت ساير كش��ورها عمر زيادي ندارد و در حال 

حاضر بزرگ ترين بورس كاال در چين فعال است.
وي افزود: شفافيت در بورس كاالي ايران به اين معني 
نيست كه معامالت دو نفر براي ديگران تشريح شود 
بلكه به اين معني است كه دستگاه هاي نظارتي امكان 
ورود و نظارت به فرآيند معامالت را داشته باشند. در 
بورس كاالي اي��ران به صورت زنده تابلوي معامالت 

به نمايش در مي آيد.
مديرعامل ب��ورس كاالي ايران اظه��ار كرد: بورس 
پيش��رفته مي تواند اقتصاد را پيش بين��ي كند، اما 
متاس��فانه با توجه به تورم غيرقاب��ل پيش بيني در 

كشور، نمي توانيم از اين ابزار بورس استفاده كنيم. وي 
اضافه كرد: در استان مركزي شركت هاي شاخصي 
وجود دارند و از ابتداي س��ال تا هفته گذشته حدود 
2 ميليون و 2۴1 هزار تن محصول از ش��ركت هاي 
 اس��تان ب��ه ارزش 1۶ همت )ه��زار ميلياردتومان( 

مورد معامله قرار گرفته است.
سلطاني نژاد بيان كرد: در خصوص تقاضاي واحدهاي 
خرد براي حضور در بورس، آمادگي كامل در راستاي 
ايجاد زمينه مناسب در سازمان كاالي بورس وجود 
دارد و در رابطه با گواهي س��پرده واحدهاي خرد نيز 
بايد كارگروهي ايجاد شود تا به صورت آزمايشي اقدام 
الزم را انجام دهد، همچنين در تالش هس��تيم كه 

صنايع باالدستي نيز وارد بورس شوند.
وي خاطرنشان كرد: هيچ محدوديتي در مدت فروش 
وجود ندارد و عرضه كننده مدت فروش خود را اعالم 

مي كن��د، برخي كاالها هم به مي��زان محدود توليد 
مي ش��وند و در زمان كوتاهي نيز عرضه مي ش��وند. 
نظارت بر صنايع پايين دس��تي براي بورس تعريف 

نشده و بورس محل انجام معامالت است.
اين مسوول اظهار كرد: تنها بورسي در كشور هستيم 
كه تسويه چندماهه را آغاز كرده ايم و در حال حاضر 
1۸ بانك به ات��اق پاياپاي بورس كاالي ايران متصل 

هستند.
سلطاني نژاد با اشاره به اينكه بورس براي جلوگيري 
از سركوب قيمت ايجاد شده ادامه داد: سال گذشته 
حدود 33 ميلي��ون تن محصول در ب��ورس كاالي 
ايران به ارزش 3۵0 هزار ميليارد تومان معامله ش��د 
و در سال جاري تا هفته گذشته بيش از ۴9 ميليون 
تن محصول به ارزش نزدي��ك به ۴20 هزار ميليارد 
تومان در بازار فيزيكي مبادله ش��ده كه البته ارزش 

كل بازارهاي بورس كاال به ۴۴0 هزار ميليارد تومان 
رس��يده اس��ت؛ اين ارقام نش��ان از روند رو به رشد 
معامالت و رسيدن اين رقم در هفته هاي آتي به ۵00 

هزار ميليارد تومان دارد.
سلطاني نژاد بيان كرد: مكانيسم درستي براي تسويه 
ارزي در ص��ادرات وجود ندارد و اگر اين مكانيس��م 
ايجاد ش��ود آمادگي فعاليت در حوزه صادرات را نيز 
داريم، البته بايد شرط تامين نياز بازار داخل پيش از 
صادرات تامين يا مش��خص شدن سهم بازار داخل و 

صادرات بايد انجام شود.
وي ادامه داد: بورس كاال در حوزه پذيرش محوالت 
جديد آمادگي پذيرش كااليي كه در بورس موجود 
نيس��ت را دارد، البت��ه برخي محصوالت بورس��ي 
نيس��تند و اين آمادگي براي محصوالتي است كه 

امكان بورسي شدن را دارند.



گروه راه و شهرسازي |
»نااميدي از بودجه 1401 كشور« ديروز در كالم اعضاي 
شوراي شهر تهران و همچنين مسووالن شهرداري موج 
مي زد، گويي دست روزگار آنها را هم مانند سلف خود، 
به »هسته سخت واقعيت« رسانده است؛ به بي پولي! 
به شرايطي كه هر گونه توسعه و پيشرفت امور شهر در 
حوزه ترافيك و كاهش آلودگي هوا به رفع تنگناهاي 
مالي گره خورده و به ويژه ب��ه كمك هاي مالي دولت 
وابسته شده است. اگر چه ترافيك و آلودگي هوا دو روي 
يك سكه اند، اما حل بنيادين هر دوي اين مشكالت از 
مسير »توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي از 
جمله مترو، اتوبوس و تاكسيراني« مي گذرد. مسيري 
كه به قول اقتصاددانان »سرمايه بر« است و با اقدامات 

مبتني بر نيروي انساني طي نمي شود. 
يكي از انتقاداتي كه طي س��ه ماهه گذش��ته از سوي 
متوليان ش��هري از مديريت ش��هري پيش��ين شده 
است، عدم توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، خالي 
شدن انبار قطعات اتوبوسراني و مترو، كاهش ناوگان 
اتوبوس��راني از 6 هزار به هزار دستگاه و مسائلي از اين 
دست اس��ت. اما حاال براي همه مشخص شده است 
كه بروز چنين ش��رايطي بيش از اينكه به بي تدبيري 
مديريت سابق گره خورده باشد به عدم اجراي تعهدات 
دولت هاي پيشين در دوران تحريم و تورم تعلق دارد. 
همچنين درآمدهاي شهرداري به دليل شرايط حاكم 
بر اقتصاد كش��ور و اقتصاد بازار مسكن به شدت افت 
كرده و همزمان هزينه هاي خريد، تعمير و نگهداري 
ناوگان به ش��دت افزايش يافته است. و اين واگرايي بر 
دامنه مشكالت افزوده است. در چنين شرايطي است 
كه ديروز مهدي چمران، رييس ش��وراي شهر تهران 
با بيان اينكه دولت بودج��ه اي را كه در اليحه بودجه 
1401 براي شهرداري تهران درنظر گرفته از بودجه 
1400 هم كمتر بود، گفت: قرار ش��د زاكاني شهردار 
تهران با حضور در هيات دولت اين مس��ائل را مطرح 

كند كه مطرح هم كرد تا بودجه اصالح شود. 
اما دوب��اره وقتي اليح��ه به مجلس رف��ت ديديم كه 
همان اش��كاالت وجود دارد و اعداد اعالمي در بودجه 
رقمي نيس��ت كه حتي درد كوچكي از ته��ران را دوا 
كند. چمران ديروز پس از جلس��ه شوراي شهر تهران 
با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اليحه بودجه 
1401 دولت گفت: ما قبل از آنكه بودجه به صحن هيات 
دولت بيايد با سازمان برنامه و بودجه جلسه گذاشته ايم 
و مسائل و مشكالتي كه به تهران ضربه وارد مي كرد را 
مطرح كرديم. با ۵0 ميليارد بودجه مترو، چندمترو هم 
نمي توان ساخت و حتي يك واگن مترو هم نمي توان 
خريد.م��ا با بودجه هاي 1600 ميلي��ارد توماني مترو 

مي ساختيم، با اين ارقام نمي شود مترو را توسعه داد. 
چمران يكي از مشكالت بودجه 1401 دولت را ناديده 
انگاري س��هم دولت در پرداخ��ت وام و فاينانس هاي 
ش��هرداري ها برش��مرد و گف��ت: ش��هرداري ها در 
خواستش��ان اين بود كه اين س��هم دولت باالتر برود 
و به هشتاد درصد برس��د؛ اما در اين بودجه سهم ۵0 
درصدي دولت هم حذف ش��ده است و اگر فاينانسي 
باز شود بايد 100 درصدش را شهرداري ها بپردازند و 
اين در حالي است كه درآمد شهرداري ها به شدت كم 
ش��د. وي بودجه را قابل اصالح دانست و گفت: دولت 
بايد همفكري كند ما به مجلس هم نامه نوش��تيم و 
جلس��اتي با آنها برگزار مي كنيم چون اگر اين بودجه 
اصالح نشود همه دغدغه هاي ما در حوزه حمل و نقل 
عمومي با شدت بيشتري ادامه خواهد داشت. چمران 

علت اين كاهش بودجه را در افزايش سهم يك درصدي 
شهرداري ها از عوارض ماليات بر ارزش افزوده خواند 
و گفت: البته اين يك درصد هم به وزارت كشور داده 
ش��ده تا ماشين آالت مورد نياز شهرداري ها را بخرد و 
در اختيار شهرداري ها قرا ر دهد. درحالي كه مشكل 

در نحوه خريد نيست، مشكل بودجه است.

  كم لطفي دولت به شهرداري
لطف اهلل فروزنده، معاون ش��هردار ته��ران نيز درباره 
كاهش سهم ش��هرداري ها از بودجه دولت گفت: به 
نظرم دولت كم لطفي كرده است چرا كه رييس جمهور 
و مع��اون اول در مورد تبصره هاي ش��هرداري تاكيد 
داش��تند و حتي آقاي ميركاظم��ي در اين خصوص 
تاكيد دارد اما نمي دانم چرا در اليحه اي كه به مجلس 
ارايه كردن��د تبصره ها را حذف كردن��د. فروزنده در 
جلسه ديروز ش��وراي ش��هر تهران درباره رايزني با 
دولت درخصوص بودج��ه 1401 گفت: وقتي بحث 
بودجه مطرح ش��د تبصره هايي كه در بودجه 1400 
موجود ب��ود و تبصره هايي كه بايد اضافه مي ش��د را 
آماده كرديم و با هماهنگي كميس��يون بودجه براي 
سازمان برنامه و بودجه ارسال كرديم. با كارشناسان 
مختلف نيز صحبت كرديم و آنها را توجيه كرديم. آقاي 
زاكاني نيز در دول��ت از تبصره ها دفاع كردند و تاكيد 
رييس جمهور و معاون اول اين بود كه تبصره ها ديده 
ش��ود.  او با بيان اينكه در نهايت جلسه اي در سازمان 
مديريت برگزار ش��د گفت: به ما قول دادند آنها را در 
بودجه لحاظ كنند اما آنچه كه اتفاق افتاد تقريبا ۵0 
درصد بوده و ۵0 درصد آن محقق نش��ده است. بايد 
بتوانيم اين مساله را در مجلس پيگيري كنيم. معاون 
شهردار تهران همچنين در رابطه با سهم شهرداري ها 
از ماليات بر ارزش افزوده گفت: در رابطه با ارزش افزوده 
دوس��تان مان يك تفسير غلط دارند كه در اين رابطه 
با رييس س��ازمان مديريت تهران و استاندار صحبت 
كرديم و گفتند آن را بررسي مي كنيم وحتي به صورت 
مكتوب به وزير كشور و سازمان بازرسي اطالع داديم. 

    سهم خواهي استانداري
 از ماليات ارزش افزوده

فروزنده اف��زود: خيلي صريح مي گويم كه تفس��ير 
اس��تانداري غلط است. طبق بند »ز« تبصره ۸ اعالم 
شده كه حاشيه و خارج از حاشيه تهران حدود ۳11 

هزار نفر جمعيت دارد و اين 4 ميليون اعالمي از سوي 
استانداري اشتباه اس��ت.  معاون شهردار گفت: بايد 
نهادهاي نظارتي و وزارت كش��ور وارد ش��وند. آقاي 
زاكاني با وزير كشور صحبت كردند و خواهش مي كنم 
مراجع در اين زمينه كمك كنند تا شهرداري ها دچار 
مشكل نش��وند. در همين رابطه، ميثم مظفر، عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه شوراي ش��هر تهران در 
تذكري در صحن علني شوراي شهر با اشاره به سهم 
شهرداري تهران از ماليات بر ارزش افزوده گفت: سه 
درصد از ماليات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداري 
تهران است اما متاسفانه استانداري تهران در اقدامي 
جديد در تفس��ير خالف قانون بودجه س��ال 1400 
اعالم كرده كه جمعيت س��كونتگاه هاي غيررسمي 
حريم تهران ۳11 هزار نفر نيست بلكه 4 ميليون نفر 
اس��ت و از اين ميان درصدي از سهم شهرداري براي 
ساماندهي سكونتگاه ها را خواستار شده است. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران عنوان 
كرد: استانداري با فشار به سازمان برنامه مي خواهد كه 
۳0 درصد از كل ارزش افزوده را از شهرداري كسر كرده 
و به استانداري داده كه اين اتفاق حادي است. مظفر با 
بيان اينكه صراحتا در قانون بودجه عدد ۳11 هزار نفر 
قيد شده و حاال فشار به سازمان برنامه مي آورند كه اين 
عدد چهار ميليون است و بايستي ۳0 درصد از سهم 
شهرداري ها از محل ارزش افزوده به استانداري داده 
شود، گفت: بايد س��ازمان بازرسي، ديوان محاسبات 
وارد ش��ود و حتي مذاكره فوري با رييس قوه مقننه 

داشته باشيم تا اتفاقي در اين خصوص نيفتد.

   كاهش عجيب سهم حمل و نقل عمومي 
جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون عمران و 
حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران نيز ديروز در تذكر 
پيش از دستور خود با اشاره به اينكه تهران در سال هاي 
طوالني از مش��كل آلودگي هوا رنج مي برد و به سبب 
توليد آالينده ها س��المت مردم در خطر اس��ت و اين 
مساله از سوي دستگاه هاي مس��وول تذكر داده شده 
اس��ت، گفت: اگر در بودجه هاي س��االنه به آن توجه 
جدي نشود خطر انباشت آلودگي ها را خواهيم بود. وي 
گفت: با كنترل شدن شيوع كرونا و برگشت زندگي به 
حالت عادي و بازگش��ايي مدارس و دانشگاه ها، حجم 
ترافيك تهران افزوده مي شود، چراكه بيش از 16 درصد 

سفرهاي شهري مربوط به سفرهاي آموزشي است.

وي با اش��اره به عقب ماندگي ۸ س��اله دولت قبل در 
رسيدگي به حمل و نقل عمومي و تكميل زيرساخت ها 
ووضع آلودگي هوا ديگر نيازي به تكرار ندارد و همين 
طور عملكرد 4 سال گذشته شهرداري كه بسياري از 
زيرساخت هاي حمل و نقلي به فراموشي سپرده شده 
بود، گفت: سامانه هاي حمل و نقل عمومي و واگن ها 
به شدت فرسوده شده اند و قادر خدمات دهي نيستند. 
وقتي بودجه 1401 به مجلس تقديم شد اين نگراني ها 
به شدت افزايش يافت وبرخالف باور همراهي دولت به 
مساله آلودگي هوا و كمك به تهران شاهد اعالم اعداد و 

ارقام بودجه اي بسيار نگران كننده بوديم.

    تنها 46 متر بودجه براي تكميل خطوط مترو
وي با اش��اره به اينكه تنها ۵7.2 ميليارد تومان براي 
تكميل خطوط اولويت دار مترو تهران در نظر گرفته 
شده در حالي كه هزينه ساخت يك تونل مترو براي 46 
متر فقط بودجه اختصاص داده شده است، اختصاص 
اين مقدار بودجه را باعث خجالت دانست. وي ادامه 
داد: در برنام��ه جامع ترافيك تهران و مصوبات قبلي 
دولت، توسعه س��االنه 1۸ كيلومترمترو پيش بيني 
شده اس��ت در حالي كه براي احداث قطار حومه اي 
پرند كه طب��ق مصوبه دولت به ش��ركت قطارهاي 
حومه اي باز مي گردد به اندازه س��اخت يك ايستگاه 
اعتبار در نظر گرفته ش��ده است. رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران گفت: براي 
تامين تجهيزات واگن مترو كل كش��ور، 44 ميليارد 
تومان در نظر گرفته ش��ده است و كمتر از 1۵ واگن 
براي كل كشور بودجه در نظر گرفته شده در حالي كه 
حدود 900 واگن متروي تهران نياز به اورهال دارند.

   نصف شدن بودجه يارانه مترو و اتوبوس
وي وضعيت يارانه در نظر گرفته شده براي بليت مترو 
و اتوبوس را نيز تاسف بار خواند و گفت: امسال بودجه 
بليت نصف شده و به ۵00 ميليارد تومان خواهد رسيد. 
درحالي كه شرايط تامين مابه تفاوت اسفناك است. 
چون نه مردم توان پرداخت آن را دارند ونه شهردراي ها.  
تشكري هاشمي كمك دولت به توسعه و نوسازي حمل 
و نقل عمومي را تنه��ا 46۳ ميليارد تومان اعالم كرد 
كه معادل 1۵ واگن در كل كش��ور است و اگر تبديل 
به اتوبوس ش��ود معادل 100 دستگاه اتوبوس است، 
درحالي كه تهران تنها ساالنه نياز به هزار اتوبوس دارد 

و كمبود واگن ها هزار تا 1700 دستگاه است.
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اعتبار تأييديه ايمني 
ساختمان ها يك ساله است

سيد جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران 
با اش��اره به لزوم گرفتن تأييديه ايمني از آتش نشاني 
براي س��اخت س��اختمان ها، گفت: در سال نخست 
مالكان ساختمان ها مجبور به گرفتن تاييديه ايمني از 
سازمان آتش نشاني هستند و اين تاييديه ها تنها يك 
س��ال اعتبار دارند و اين در حالي است كه تقريبا تعداد 
ساختمان هايي كه مجددا براي گرفتن تاييديه ايمني به 
سازمان آتش نشاني مراجعه كنند، نزديك به صفر است. 
به گزارش ايس��نا، ملكي در يك نشست خبري اظهار 
كرد: هزينه مراجعه مجدد براي گرفتن تاييديه ايمني 
ساختمان از سازمان آتش نشاني بسيار كمتر از بار نخست 
است، اما با اين حال تعداد مراجعه كنندگان نزديك به 
صفر است. ملكي با اشاره به بازديد اين سازمان از ۳۳ 
هزار و 200 ساختمان با قدمت و كاربري هاي مختلف 
در دو سال گذشته، يادآور شد: همه اين ساختمان ها 
از سازمان آتش نشاني دستورالعمل گرفته اند؛ به اين 
معنا كه ايرادي در كار خود دارند، از اين تعداد حدود 
۳200 س��اختمان نياز به رسيدگي فوري و حدود 

12۸ ساختمان در وضعيت پر خطر هستند.

روند الك پشتي ساخت 
پاركينگ هاي محله اي پايتخت

زهرا شمس احسان، رييس كميته اجتماعي شوراي 
شهران تهران از روند ساخت الك پشتي پاركينگ هاي 
محله اي انتقاد كرد.  ش��مس احسان ديروز در نشست 
علني شوراي شهر تهران در تذكر پيش از دستور خود به 
مساله عدم تخصيص عوارض حاصل از كسر پاركينگ 
به احداث پاركينگ محله اي اشاره كرد و گفت: تامين 
قطعي و اح��داث پاركينگ م��ورد نياز ب��راي تمامي 
واحدهاي توليدي و س��اخت و ساز هاي شهري طبق 
طرح جامع، ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه 
شهر تهران و مصوبه ۵02 كميسيون ماده ۵ مورد تاكيد 
قرار گرفته اس��ت اما در س��نوات گذشته متاسفانه به 
داليل مختلف از جمله اخذ تعهد از مالكين جهت تامين 
پاركينگ در ش��عاع 2۵0 متري، كسر پاركينگ هاي 
زيادي در سطح مناطق 22گانه بر پايتخت تحميل شده 
است.  وي با بيان اينكه جهت رفع اين مساله، موضوع 
هزينه كرد ش��فاف كليه درآمدهاي حاصل از عوارض 
كس��ري پاركينگ و اختصاص صددرصدي آن جهت 
س��اخت پاركينگ هاي محله اي به كرات در مصوبات 
شوراي اسالمي شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است، 
افزود: بر اين اساس شهرداري تهران مكلف بوده تا منابع 
حاصله را در حساب اختصاصي و جداگانه اي نزد خزانه 
ش��هرداري واريز و صرفًا جهت ساخت پاركينگ هاي 
عمومي و با اولويت پاركينگ هاي محله اي هزينه كند 
و هرگونه هزينه كرد خارج از موضوع، همواره به صورت 
صريح غيرمجاز و ممنوع اعالم شده است.  شمس احسان 
ادامه داد: اما متاس��فانه طي سال هاي گذشته مساله 
احداث پاركينگ هاي محله اي مورد غفلت واقع شد و 
تاكنون قريب به 46 هزار واحد كسرپاركينگ در محدوده 
بافت فرسوده مصوب كالن شهر تهران ايجاد كه نتيجه 
اين شده كه در حال حاضر بخش عمده اي از سطح معابر و 
فضاهاي باز در محدوده هاي مذكور به پاركينگ اتومبيل 

تبديل شده و كارايي اصلي خود را از دست داده اند.

ارزيابي ديوان محاسبات از 
نوسازي  ناوگان حمل و نقل عمومي

ديوان محاسبات گزارش »عملكرد طرح هاي مرتبط 
با توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي كشور 
از سال 1۳96 تا 1۳99« را ارايه كرد. در اين گزارش، 
ترك فعل مس��ووالن، عدم اج��راي به موقع احكام 
مرتبط با حوزه حمل و نقل شهري و عدم پرداخت 
سهم حمل و نقل از منابع بودجه اي و منابع حاصل از 
قانون هدفمند كردن يارانه ها در سنوات اخير، مورد 
تذكر قرار گرفت. به گزارش ايسنا، در گزارش ديوان 
محاسبات كشور آمده است كه طي سال هاي 1۳96 
تا 1۳99 بالغ بر ۸0 درصد اعتبارات مربوط به توسعه 
و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي كشور نسبت به 
اعتبارات اصالحي، تخصيص داده شده است در حالي 
كه سازمان حمل و نقل عمومي كشور فقط 6 درصد 
از آن را مصرف و 94 درصد ديگر را به شهرداري هاي 
سراسر كشور حواله كرده تا صرف موافقت نامه هاي 
مبادله اي سازمان برنامه و بودجه شود. اين گزارش 
نش��ان مي دهد كه از ۳2 هزار ميليارد تومان اعتبار 
پيش بيني ش��ده از محل هدفمندي يارانه ها بين 
سال هاي 1۳91 تا 1۳99 سهم حمل و نقل عمومي 
پرداخت نش��ده اس��ت. ضمن اينكه عملكرد اين 
سازمان در اعطاي تس��هيالت به سرمايه گذاران 
بخش هاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها براي 
انواع مختل��ف حمل و نقل درون و برون ش��هري 
فاقد عملكرد اس��ت. ديوان محاسبات كشور بيان 
مي دارد كه از محل پرداخت يارانه سود تسهيالت 
به نوسازي ناوگان ميني بوسراني صرفًا ۳0 درصد 
اهداف نوسازي 1000 دستگاه ميني بوس پيش 
بيني شده محقق شده اس��ت. همچنين مصوبه 
شوراي اقتصاد در خصوص جايگزيني و نوسازي 
ناوگان تجاري و مسافري ديزلي با هدف نوسازي 
1900 اتوب��وس ش��هري و 64 درص��د از اهداف 
پيش بيني شده براي خريد اتوبوس از محل فروش 

اوراق مشاركت اجرايي نشده است.

ورود 2 سامانه پربارش به كشور 
در هفته جاري

امين حسين نقشينه، كارشناس سازمان هواشناسي 
گفت: عالوه بر ورود سامانه بارشي جديد از امروز به كشور، 
روز چهارش��نبه نيز يك سامانه بارشي جديد از سمت 
شمال غرب وارد كشور مي ش��ود كه باعث بارش برف 
و باران در مناطقي از شمال غرب و غرب كشور خواهد 
شد. نقشينه در گفت وگو با ايرنا، از ورود سامانه بارشي در 
روز دوشنبه از سمت غرب به كشور خبر داد و گفت: در 
اين روز در نيمه غربي و دامنه هاي جنوبي البرز و زاگرس 
شاهد بارندگي خواهيم بود. وي بيان كرد: بر اين اساس 
بارش ها روز دوشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب 
غرب، دامنه هاي البرز غربي و مركزي، شمال بوشهر 
و مناطقي از اصفهان رخ مي دهد. به گفته كارشناس 
سازمان هواشناسي، شدت بارش ها در شمال شرق 
خوزستان، شرق و جنوب لرستان و غرب آذربايجان 
غربي پيش بيني مي شود. نقشينه گفت: سامانه بارشي 
روز سه شنبه از كشور خارج و دوباره روز چهارشنبه 
يك سامانه بارشي جديد از سمت شمال غرب وارد 
كشور مي شود و بارش برف و باران براي مناطقي از 

شمال غرب و غرب كشور آغاز خواهد شد.

 جذب سرمايه خصوصي 
در پروژه هاي عمراني 

رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي گفت: به دنبال 
جذاب كردن پروژه هاي عمراني براي بخش خصوصي 
هستيم. مثاًل آزادراهي كه قرار است 10 ساله و با روش 
BOT واگذار شود، براي آنكه جذاب تر شود 1۵ ساله 
به بخش خصوصي واگذار مي كنيم. به گزارش مهر، 
قاسمي كه در حاشيه پنجمين نمايشگاه حمل ونقل 
در جمع خبرنگاران س��خن مي گفت، حمل و نقل 
كشور ايران را بسيار مهم دانس��ت و اظهار كرد: اگر 
حوزه حمل و نقل رشد كند، مي تواند بالغ بر 20 درصد 
GDP را در اختيار بگيرد. مثاًل اگر كانتينر بخواهد از 
هند و مسير ايران به فنالند برود، 20 روز بيشتر طول 
نمي كشد. حال آنكه از مسير فعلي چند ماهه خواهد 
ب��ود. بنابراين به لحاظ زمان و هزينه، ترانزيت كاال از 
مسير ايران منافع زيادي براي صاحبان كاال دارد. وزير 
راه و شهرس��ازي افزود: روسيه ساالنه ۳00 هزار تن 
زغال سنگ به هند ارسال مي كند. اگر از مسير ايران 
عبور كند، زمان آن به يك سوم خواهد رسيد. قاسمي 
با تأكيد بر اهميت تكميل و تجميع كريدورها گفت: 
تكميل كريدور شمال جنوب در دستور كار است. مثاًل 
قطعه راه آهن رشت به آستارا احداث نشده و ترانزيت 
 كاال از هند به روس��يه روي ريل ناق��ص خواهد بود. 
وي درباره پروژه ه��اي نيمه تمام گفت: طرح هاي 
عمراني نيمه تمام زيادي داريم كه اتمام آنها چه 

در بخش ريلي و چه جاده اي مهم است.

چمران: با 50  ميليارد تومان بودجه مترو، چند متر هم نمي توان به خطوط مترو اضافه كرد

معاون راه آهن اعالم كرد

برخورد مديريت شهري به هسته سخت واقعيت 

مديريت هوشمند كرونا در سفرهاي ريلي در انتظار سامانه اميد
گروه راه و شهرسازي | 

سرعت شيوع سويه تازه كرونا موسوم به »اُميكرون« در اروپا 
تشديد شده و اولين مورد مبتال به اين ويروس در كشور نيز 
شناسايي شده است. بيماري كه گفته مي شود در كشور 
امارات مبتال شده اس��ت. از همين رو، كشورهاي اروپايي 
اقدامات تازه اي را براي مقابله با اين ويروس در نظر گرفته اند 
به گونه اي كه هلند به طور كل قرنطينه شده است و آلمان 
نيز شرايط و محدوديت هاي سختگيرانه اي را براي ورود 
مسافران از انگليس در نظر گرفته است. در اين حال، هنوز 
پروتكل هاي خاص مقابله با اميكرون از سوي مسووالن ايران 
و به ويژه براي بخش حمل و نقل تصويب و به اجرا گذاشته 
نشده اس��ت و صرفا همان پروتكل هاي سابق در مبادي 
ورودي كشور اعمال مي شود. اين در حالي است كه به گفته 
برخي از كارشناسان، سويه جديد كرونا مي تواند طي 17 
روز كشور را وارد فاز تازه اي شيوع كرونا كرده و موج جديد 
اپيدمي را رقم زند. در اين حال، معاون مس��افري شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران جزييات اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي در سفرهاي ريلي و نظارت بر همه شركت هاي 
ريلي در اين زمينه را اعالم كرد و گفت: بستر الزم از سوي 
شركت هاي حمل و نقل ريلي مسافري براي اتصال به سامانه 
اميد انجام شده و به محض ايجاد دسترسي اقدامات الزم 
انجام خواهد شد. مير حسن موسوي در گفت وگو با ايسنا 

در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا در حال حاضر براي اجراي 
طرح مديريت و كنترل هوشمند كرونا به سامانه اميد متصل 
شده ايد يا خير؟ اظهار كرد: بستر الزم از سوي شركت هاي 
حمل و نقل ريلي مسافري براي اتصال به سامانه اميد انجام 
شده و به محض ايجاد دسترسي اقدامات الزم انجام خواهد 
شد. وي افزود: البته رعايت فاصله گذاري اجتماعي به صورت 
هوشمند و بر خط از بيستم فروردين ماه سال گذشته انجام 
شده است و تا ۳0 آبان ماه امسال بليت قطارهاي مسافري 
با ظرفيت ۵0 درصد فروخته شد و از ابتداي آذر ماه بر اساس 

مصوبه ستاد ملي كرونا به ۸0 درصد رسيد.
معاون مسافري شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
ادامه داد: پايش و غربالگري سالمت مسافرين و مامورين 
اعزامي با قطار در كليه مبادي حركت و توزيع اقالم بهداشتي 
و خود محافظتي در بين كليه مامورين موظف قطارهاي 
مسافري و ايستگاه ها از ديگر پروتكل هايي بوده كه همواره 
از سوي راه آهن اجرايي ش��ده و بر آن نظارت شده است. 
موس��وي اعالم كرد: همچنين اجراي فرآيند ضدعفوني 
كردن وس��ايل مس��افرين در مبادي حرك��ت قطارهاي 
مسافري، توزيع ماسك چند اليه و رايگان به مسافرين در 
كليه قطارهاي مسافري بين شهري، پلمب كردن درب 
كوپه هاي قطارهاي مس��افري پس از انجام ضد عفوني، 
فروش و استرداد بهاي بليت مسافرين در بدو شيوع كرونا 

بدون مراجعه به مراكز فروش از طريق سامانه هاي ۵14۵ راه 
آهن و 1۵۳9 از ديگر اقداماتي است كه شركت راه آهن براي 
مقابله با كرونا انجام داده است. وي گفت: نصب دستگاه هاي 
ضدعفوني در سالن قطارهاي مس��افري و ايستگاه هاي 
مس��افري، راه اندازي سيس��تم مكانيزه بليت قطارهاي 
حومه اي )كاهش دخالت نيروي انس��اني و پيشگيري از 
شيوع و انتقال ويروس كرونا(، افزايش ظرفيت ايجادي در 
قطارهاي پر تردد در قطارهاي حومه اي و الزام مسافران در 
ايستگاه ها براي استفاده از ماسك و استفاده از تمامي ظرفيت 
براي اجراي آن و جلوگيري از ش��يوع كرونا نيز در اين بازه 
زماني مورد تاكيد قرار گرفته است. معاون مسافري شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران اظهار كرد: همچنين همه 
دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت بهداشت و درمان و 
ستاد ملي كرونا به شركت هاي مسوول ابالغ شده و بر حسن 
اجراي آنها نظارت كرديم. همچنين اتصال به سامانه ماسك 
از ديگر اقدامات مهم شركت راه آهن بوده است به گونه اي كه 
سامانه يكپارچه فروش بليت شركت هاي حمل و نقل ريلي 
مسافري از آبان ماه سال گذشته به سامانه ماسك وزارت 
بهداشت متصل ش��ده و در دو مرحله )زمان خريد بليت 
و سوار شدن مس��افران به قطار( وضعيت تست مسافران 
بررسي شده و امكان تهيه بليت و سوار شدن به قطار براي 

مسافريني با تست كويد 19 مثبت، مقدور نبود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

برگ سبز سواری خودرو پژو تیپ TU5 306 شماره شاسی  
NAAP13FE8HJ104041شماره موتور 163B0295215به 
رنگ  روغنی سفید با شماره پالک  19 381 م 33به نام فرهاد 
اله یاری با کدملی 3241352005مفق�ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
برگ کمپانی سواری خودرو پژو تیپ TU5 306 شماره شاسی  
NAAP13FE8HJ104041شماره موتور 163B0295215به 
رنگ  روغنی سفید با شماره پالک  19 381 م 33به نام فرهاد 
اله یاری با کدملی 3241352005مفق�ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
 306 TU5 کارت ماش�ین س�واری خ�ودرو پ�ژو تی�پ
ش�ماره شاسیNAAP13FE8HJ104041ش�ماره موت�ور 
 163B0295215ب�ه رن�گ  روغن�ی س�فید ب�ا ش�ماره پالک

19 381 م 33به نام فرهاد اله یاری با کدملی 3241352005مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی



سقوط اخير قيمت بيت كوين با يكي از نقاط قوت بسيار 
مه��م آن، يعني مقاوم��ت در برابر تورم، در تضاد اس��ت. 
ضدتورمي بودن باعث مي شود وقتي ارزهاي فياتي مانند 
دالر ارزش واقعي خود را از دست مي دهند، فعاالن بازار به 
سرمايه گذاري در دارايي هايي مانند بيت كوين فكر كنند؛ 
اما حاال كه تورم در امريكا به اوج خود در ۴۰ سال گذشته 

رسيده است، بيت كوين رشد نمي كند.
اداره آمار نيروي كار امريكا، آمار و ارقام مربوط به شاخص 
هزينه هاي مصرف كنن��ده )CPI( را در حالي به روز كرد 
كه اين شاخص نش��ان مي دهد تورم در اياالت متحده به 
نرخ س��االنه ۶.۸ درصد رسيده اس��ت. اين باالترين نرخ 
تورم ساالنه اي اس��ت كه امريكا از ۱۹۸۲ تاكنون به خود 
ديده است؛ پس قطعًا اتفاق خوبي نيست. عالوه بر ساير 
پيامدها، رشد نرخ تورم هم يكي از عواقب وخيمي است 
كه بس��ته كمك هزينه دولتي جو بايدن، رييس جمهور 
اياالت متحده، با نام »طرح بازسازي بهتر« به بار آورده است. 
با اين اوصاف چه بر سر بازار سهام، طال و بيت كوين خواهد 
آمد؟ قيمت ها در وال استريت از قبل با تورم ۶.۷ درصدي 
تعيين ش��ده بودند، به همين خاطر ش��اخص ميانگين 
صنعتي داو جونز تاكنون تقريبًا ثابت بوده است. افزايش 
قيمت طال اندك، اما محسوس بود. بازار قراردادهاي آتي 
طال هم در شش ماه گذشته و با افزايش نگراني هاي مربوط 
به تورم، رشدي پرتالطم، اما مناسب را تجربه كرد. در اين 
ميان بيت كوين كه اكنون به ثباتي نسبي رسيده، در ۳۰ 
روز گذش��ته بيش از ۲۵ درصد از ارزش خود را از دس��ت 
داده اس��ت. كاهش ارزش بيت كوين با يكي از نقاط قوت 
بسيار مهم آن، يعني خاصيت ضدتورمي در تضاد است. 
ضدتورمي بودن باعث مي شود وقتي ارزهاي فياتي مانند 
دالر ارزش واقعي خود را از دست مي دهند، سرمايه گذاران 
پول خود را به بيت كوين اختصاص دهند. اما چرا حاال كه 
تورِم بزرگ ترين اقتصاد جهان به ركورد ۴۰ سال گذشته 
خود رسيده اس��ت، بيت كوين رش��د نمي كند؟ ديويد 
موريس، از نويسندگان برجسته وب سايت كوين دسك 
معتقد است ضدتورمي بودن بيت كوين صرفًا يك نظريه 
است. اين ادعا مي تواند قانع كننده باشد و ممكن است در 
آينده هم به واقعيت تبديل شود. حتي مي تواند يك دليل 
منطقي براي اين باشد كه همين حاال وارد بازار بيت كوين 
شويد؛ اما اين سازوكار در حال حاضر عملي نمي شود. او 
مي گويد: »از لحاظ ساختاري مي توان قبول كرد كه اگر 
پذيرش بيت كوين به همين ش��كل ادامه يابد، در نهايت 
چنين اتفاقي رخ خواهد داد. اگر شركت ها، اقتصادها و افراد 
در ابعاد گسترده، مقدار زيادي از ثروت و دارايي هاي خود 
را وارد بازار بيت كوين كنند، قيمت آن باثبات تر مي شود، 
سياست عرضه ثابت و محدود آن جذاب تر به نظر مي رسد 
و خطر اينكه با افزايش تورم بازار به دور خودش بچرخد و 
مجدداً قيمت هاي قبلي را تجربه كند، كاهش مي يابد. به 
همين دليل است كه برخي از مردم از طال استفاده مي كنند 
و دقيقًا به همين خاطر است كه گاهي اوقات از بيت كوين 
با عنوان »طالي ديجيتال« ياد مي ش��ود.« نيك كارتر، 
سرمايه گذار و نويس��نده وب سايت كوين دسك، اخيراً با 
اش��اره به اين موضوع گفته است كه اگر مردم بيت كوين 
را مانند طال بپذيرند، قيمت آن نس��بت به سطوح فعلي 
۱۰ برابر مي شود؛ پذيرشي كه چندان دور از انتظار نيست.

    اگر بيت كوين يك دارايي 
ضدتورمي است، چرا گاهي سقوط مي كند؟

با اين حال اكنون چنين شرايطي نداريم. در حال حاضر 

قيمت بيت كوين به داليلي كه هيچ ارتباط مستقيمي 
با تورم ندارند، ناپايدار اس��ت و اگر تغييرات اخير حاوي 
نكته اي باشد، نشان مي دهند كه اين عوامل، با اختالف، 
قدرتمندتر از ماجراي »طالي ديجيتال« هستند. اول از 
همه بايد به اين نكته توجه كرد كه روند بيت كوين تقريبًا 
براي دو س��ال صعودي بوده است. با يك حساب   وكتاب 
ساده و درنظرگرفتن عواملي مانند »بازگشت به ميانگين« 
يا »جاذبه هيجاني كسب سود در سطوح باالتر«، مي شد 
به اين نتيجه رسيد كه اصالح بيت كوين اجتناب ناپذير 
بوده اس��ت. اين موضوع تا حد زيادي درس��ت اس��ت؛ 
چراكه بيت كوين همچنان يك دارايي كاماًل ريسك پذير 
محسوب مي شود كه سرمايه گذاري در آن خطرات خاص 
خود را دارد. اينكه ارزش كل بازار بيت كوين نزديك به ۱ 
تريليون دالر است، به خاطر پذيرش فعلي آن نيست؛ 
بلكه نشات گرفته از سناريوهايي است كه پيش بيني 
مي كنند قيمت آن در آينده رشد خواهد كرد. هر دارايي 
ريس��ك پذيري در برابر بي اعتمادي بازار آسيب پذير 
اس��ت. براي مثال، ارزش سهام ش��ركت تسال كه تا 
حد زيادي با اختراعات ايالن ماس��ك در حوزه هوش 
مصنوعي گره خورده، در ۳۰ روز گذشته تقريباً به اندازه 

بيت كوين كاهش يافته است.

    نشانه هايي از ركود در چين
 در حال ظهور است

اين مساله به نگراني هايي مربوط مي شود كه نسبت به قدرت 
اقتصاد به وجود آمده است؛ به خصوص اينكه بخش اعظمي 
از اين اقتصاد خارج از اياالت متحده قرار دارد. به طور ويژه، 
آمارهاي مربوط به چين نش��ان مي دهد كه نشانه هايي از 
ركود در اين كشور در حال ظهور است؛ ركودي كه مي تواند 
تأثيرات مهمي بر اقتص��اد جهان بگ��ذارد. ميزان بدهي 
شركت هاي اين كشور و ساير اهرم هاي مالي كه به افزايش 
تورم منجر مي شوند، حتي بدون درنظرگرفتن اهرم هاي 

مالي مربوط به قيمت سهام اين شركت ها، به شكل فراگير 
به اوج خود رسيده اند. در نتيجه مي توان گفت كه همه چيز 
اندكي متالطم است و اين روند مي تواند بدون جلب  توجه 
و در جهات مختلفي پيش برود. يك ش��وك نزولي بزرگ 
مي تواند باد خيلي از دارايي هاي آينده محور را خالي كند و 
برخي از سرمايه گذاران هم در تالش اند تا با كاهش ريسك 
س��بد خود، به نوعي در طرف امن بازار قرار بگيرند. نظريه 
ضدتورمي بودن بيت كوين ناخوشايندترين حقيقت علم 
اقتصاد و امور مالي را نش��ان مي دهد؛ اينكه اثبات قطعي 
چرايي وقوع هر حادثه بسيار سخت است. تقريباً هيچ وقت 
نمي توان يك »تجربه كنترل ش��ده« داشت؛ شرايطي كه 
در آن جابه جايي يك متغير در يك زمان مش��خص اتفاق 
مي افتد و همين باعث مي ش��ود تا بت��وان تأثير خاص آن 
متغير را بررسي كرد. شرايط ايده آل براي سنجش و تأييد 
ضدتورمي بودن بيت كوين، اين است كه تقريبًا چيزي جز 
تورم وجود نداشته نباشد؛ وضعيتي كه آن را هرگز در دنياي 
واقعي تجربه نخواهيم كرد. در عوض تقريبًا براي هر سوال 
اقتصادي يا مالي چندين متغير وجود دارد؛ متغيرهايي كه 
ممكن است متخصصان هم اطالعي از وجود آنها نداشته 
باشند. پيش بيني آينده به متغيرهاي مناسبي بستگي دارد 
كه متخصصان تصميم مي گيرند روي آنها تمركز كنند. در 
مساله بيت كوين اما، حداقل در حال حاضر به  نظر نمي رسد 

كه تورم داستان موردعالقه بازار باشد.

     محقق ارزهاي ديجيتال: بيت كوين
 در برابر تورم مقاوم نيست

در عين حال، لوكاس اوتومورو، محقق ارزهاي ديجيتال، 
گفته است سقوط قيمت بيت كوين هم زمان با انتشار خبر 
افزايش تورم در امريكا، نشان مي دهد كه اين دارايي چندان 
هم در برابر تورم مقاوم نيست. او گفته است افزايش حجم 
برداش��ت هاي بيت كوين از صرافي ها نشان مي دهد كه 
سرمايه گذاران فعاًل مي خواهند بيت كوين هاي خود را نگه 

دارند. لوكاس اوتومورو، مدير تحقيقات شركت اطالعاتي 
»IntoTheBlock«، اخيراً اين نظريه را كه بيت كوين 
به  خاطر عرضه محدود ۲۱ ميليون واحدي خود يك دارايي 
ضدتورمي محسوب مي شود، زير سوال برده است. اوتومورو 
در خبرنامه اي كه اين شركت به تازگي منتشر كرده، به اين 
موضوع اشاره كرده است كه سقوط اخير قيمت بيت كوين با 
رشد شديد نرخ تورم در امريكا مصادف شده است. اوتومورو 
نوشته اس��ت: »با آشكارشدن نش��انه هاي افزايش تورم، 
سرمايه گذاران شناخته شده زيادي مانند پال تودور جونز 
تصور مي كردند كه بيت كوين محافظي در برابر تورم است. 
عملكرد ضعيف بيت كوين در روزهاي اخير، احتماالً باعث 
مي شود اميد سرمايه گذاران نهادي به آن به عنوان مانعي 
در برابر تورم كاهش يابد.« او در توييتر خود به اين موضوع 
اش��اره كرد كه روز جمعه ابتدا قيمت بيت كوين افزايش 
يافت؛ اما پس از آنكه آمار مربوط به ش��اخص هزينه هاي 
مصرف كننده در امريكا منتشر شد و نشان داد كه تورم در 
اين كشور رشد كرده است، قيمت بيت كوين مجدداً كاهش 
يافت. محقق IntoTheBlock در اين باره گفته است: »در 
حال حاضر بيت كوين قدم به قدم شاخص »S&P۵۰۰« را 
دنبال مي كند. بعد از اينكه ساعت ۸:۳۰ صبح، آمار مربوط 
به هزينه هاي مصرف كننده و تورم منتشر شد، بيت كوين 
۲ درصد رشد كرد، اما با بازشدن بازارها مجدداً سقوط 
كرد. اين مساله براي نظريه ضدتورمي بودن بيت كوين 
خوشايند به نظر نمي رسد.« اوتومورو گفته است به  نظر 
نمي رسد كه تمام معيارهاي بازار بيت كوين نزولي باشند. 
طبق گفته هاي او، خروج هفتگي بيت كوين از صرافي ها 
به بيشترين حد خود در پنج ماه گذشته رسيده است، 
به طوري كه در هفت روز گذشته نزديك به ۳ ميليارد 
دالر بيت كوين از صرافي هاي متمركز خارج شده است. 
س��رمايه خارج ش��ده از صرافي ها مي تواند يك نشانه 
صعودي باشد، چراكه نش��ان مي دهد سرمايه گذاران 

مي خواهند بيت كوين هاي خود را حفظ كنند. 
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توسعه ۲۰ ترابيتي ظرفيت
اليه هسته شبكه ملي اطالعات

مع��اون وزير ارتباط��ات با تاكيد بر لزوم توس��عه 
ظرفي��ت ش��بكه بر اث��ر افزايش مي��زان مصرف 
به دليل ش��يوع كرونا و توس��عه فناوري اطالعات 
و ابزار و خدمات الي��ه كاربري، گفت: از اين رو بنا 
شده با اس��تفاده از توان توليد داخل، يك افزايش 
۲۰ ترابيتي براي ظرفيت اليه هس��ته شبكه ملي 
اطالعات داشته باش��يم. به گزارش ايسنا، عيسي 
زارع پور -وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات- 
به تازگ��ي اظهار ك��رد: ظرفيت ش��بكه ارتباطي 
كشور چهار اليه دارد كه شامل دسترسي از منزل 
تا مركز مخابرات، ش��بكه داخل ش��هر، استاني و 
گيت وي بين المللي مي ش��ود. بخ��ش زيادي از 
اين اليه ها در اختيار اپراتورهاي مختلف اس��ت و 
تنها شبكه زيرساخت در اختيار وزارت ارتباطات 
است كه در حال حاضر شبكه زيرساخت ظرفيت 
۳۴ ترابيت برثانيه اس��ت و بنا داريم تا پايان سال 
آينده ۷۰ درصد ظرفيت فعلي، يعني ۲۰ ترابيت 
ديگر به آن اضافه كنيم. وي با بيان اينكه در بخش 
گيت وي بين الملل نيز مشكلي وجود ندارد، افزود: 
البته در ماه هاي گذشته با قطعي هايي در كابل هاي 
دريايي روبرو بوديم و حدود هفت درصد ظرفيت ما 
از اين طريق دچار آسيب شد. ما در هر اليه، نقاط 
چالشي را استخراج كرديم و از سوي ديگر ماموريت 
ويژه به رگوالتوري داده ايم كه موضوع س��رعت و 
كيفيت اينترنت را دنبال كند. رگوالتوري نيز هر 
هفته جلساتي با مديران عامل اپراتورها داشته و 
در حال اس��تخراج نقاط چالش برانگيز براي حل 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت مسائل مربوط 

به اينترنت است. 

  افزايش ظرفيت در راستاي طرح 
توسعه شبكه انتقال شبكه ملي اطالعات

در اين راس��تا حميد فتاحي-مديرعامل شركت 
ارتباطات زيرساخت- در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به طرح توسعه شبكه انتقال شبكه ملي اطالعات، 
گفت: ش��ركت ارتباطات زيرساخت وظيفه دارد 
به صورت دايمي ميزان نيازمندي شبكه را ارزيابي 
و پايش كند و بر اساس نيازمندي ها اين ظرفيت 
را توسعه دهد، همانطور كه در سال هاي گذشته 
اين اتفاق افتاده بود و نيازمندي ها ارزيابي ش��ده 
و طرح هاي توس��عه ش��بكه انتقال اجرا شده بود. 
معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات ادامه 
داد: در حال حاض��ر با توجه ب��ه افزايش ميزان 
مصرف به دليل ش��يوع كرونا و توس��عه فناوري 
اطالعات و اب��زار و خدمات الي��ه كاربري اتفاق 
افتاده، تيم فني ش��ركت زيرساخت جمع بندي 
كرد كه بايد ظرفيت را توسعه دهيم و پيش بيني 
شده كه براي س��ال ۱۴۰۱، با اس��تفاده از توان 
تولي��د داخل، ي��ك افزاي��ش ۲۰ ترابيتي براي 
ظرفيت اليه هسته ش��بكه ملي اطالعات داشته 
باشيم. فتاحي در پاسخ به اينكه تاثير اين افزايش 
ظرفيت در استفاده كاربران چيست، بيان كرد: در 
حال حاضر در اين زمينه ضعفي نداريم و درصدي 
از اين ظرفيت هم اضافه اس��ت، اما از آنجايي كه 
هرچقدر مصرف بيشتر ش��ود، شبكه اليه ما هم 
اشباع مي ش��ود، ما بايد ظرفيت بيش��تري را را 
آماده كنيم. اين افزايش ظرفيت هم براي زماني 
است كه شبكه انتقال فعلي اشباع شود و ما بايد 

ظرفيت را براي آينده پيش بيني كرديم باشيم.

»جوكر« شناسايي شد  
بداف��زار جوكر در حال��ي در يك��ي از برنامه هاي 
گوگل پلي شناسايي ش��ده كه اين برنامه تاكنون 
۵۰۰ هزار بار دانلود ش��ده است. به گزارش ايسنا، 
جوكر يك��ي از رايج ترين بدافزارهايي اس��ت كه 
در فروش��گاه اندرويد ظاهر مي ش��ود و به تازگي 
اين بداف��زار در برنام��ه ديگري پنهان ش��ده كه 
تاكن��ون ۵۰۰ ه��زار بار دانلود ش��ده اس��ت. اين 
بدافزار مانند ساير هم نوعان خود، كاربران را بدون 
اطالع آنه��ا در خدمات ممتاز ثبت ن��ام مي كند. 
وب س��ايت تك پس��ت اعالم كرد محققان امنيت 
سايبري در موسسه پريدو، به طور مرتب مقاله اي 
را به روزرساني مي كنند كه اپليكيشن هاي آلوده 
به بداف��زار جوكر موجود در فروش��گاه گوگل پلي 
را شناس��ايي مي كند. آخرين اپليكيش��ني كه با 
بدافزار جوكر شناسايي شده، برنامه اي به نام پيام 
رنگ��ي )Color Message( اس��ت. پيام رنگي 
برنامه اي است كه به افراد اجازه مي دهد پيامك هاي 
پيش فرض خود را شخصي سازي كنند. اين برنامه 
توسط ۵۰۰ هزار كاربر ناآگاه اندرويد دانلود شده 
كه احتمااًل خيلي دير به هدف واقعي اين اپليكيشن 
پي بردند. هدف اصلي جوكر اين است كه قربانيان را 
به طور مخفيانه در خدمات ممتاز مشترك كند. اين 
كار را با شبيه سازي كليك ها و رهگيري پيامك ها 
انجام مي دهد، همچني��ن مي تواند محتواي پيام 
كوتاه، ليس��ت مخاطبين و اطالعات دس��تگاه را 
بدزدد. پريدو همچنين اش��اره كرده كه تشخيص 
جوكر دش��وار اس��ت، زيرا از كدهاي بسيار كمي 
استفاده مي كند و اين كدها را كاماًل پنهان مي كند 
و البته حذف برنامه پيام رنگي هم سخت است، زيرا 
مي تواند نماد خود را پس از نصب پنهان كند. مانند 
بسياري از برنامه هايي كه بدافزار را پنهان مي كنند، 
نظرات منفي كاربران در پلي اس��تور نشانه اي بود 
از اينكه اش��تباهي در حال وقوع اس��ت. جوكر در 
طول س��ال ها راه خود را به صدها برنامه فروشگاه 
پل��ي وارد كرده اس��ت، آخرين نمون��ه آن در ماه 
 اكتبر بود، زماني كه يك برنامه تقلبي بازي مكعب 
)Squid Game( كه هزاران بار دانلود شده بود، 
حاوي اين بدافزار ب��ود. گوگل اكنون پيام رنگي را 
حذف كرده است و به كساني كه آن را دانلود كرده اند 

توصيه مي شود فوراً برنامه را حذف نصب كنند.

دسترسي به
سيستم هشدار اضطراري

كميسيون ارتباطات فدرال امريكا، بهبود دسترسي و 
وضوح هشدارهاي اضطراري، تسهيل رقابت ماهواره  اي 
و ترويج مناقصه رقابتي منصفان��ه و آزاد در برنامه نرخ 
الكترونيكي را در دستور كار خود قرار دارد. به گزارش 
مهر، كميس��يون ارتباطات فدرال امريكا )FCC( در 
تازه ترين نشست عمومي خود، اولويت هاي جديدي 
در امور مطالعاتي و سياست گذاري اين نهاد تنظيم گر 
را اعالم كرده اس��ت. با توجه ش��يوع بيماري همه گير 
كرونا و سياست هاي دسترس��ي از راه دور كميسيون 
ارتباطات فدرال امريكا و ساير سازمان هاي مرتبط، اين 
نهاد سياست گذار، تازه ترين نشست خود را در تاريخ ۱۴ 
دسامبر، به صورت آنالين و زنده در رسانه هاي اجتماعي 
خود پخش كرد. كميسيون ارتباطات فدرال امريكا يك 
سازمان مس��تقل در دولت فدرال اياالت متحده است 
كه وظيفه تنظيم گري ارتباطات راديويي، تلويزيوني، 
سيمي، ماهواره اي و كابلي را در سراسر اياالت متحده 

امريكا، بر عهده دارد.

  بهبود وضوح و دسترسي 
به  سيستم هشدار اضطراري

اعالميه اوليه قوانين پيش��نهادي جديد كميس��يون 
ارتباطات فدرال امريكا، اخيراً طي يك نشست عمومي 
از س��وي اين نهاد سياس��ت گذار، اعالم شد. بر اساس 
مباحث مطرح شده در حاشيه نشست و گزارش هاي 
منتشرشده، كميسيون ارتباطات فدرال امريكا بر تحقيق 
در مورد چگونگي بهبود وضوح و دسترسي به سيستم 
هش��دار اضطراري  )EAS(، متمركز شده است. در اين 
بازنگري و اصالح حقوقي، استانداردسازي سيستم هاي 
ياد شده براي افراد ناشنوا و كم شنوا در اولويت قرار گرفته 
است. از همين روي، كميس��يون ياد شده براي بهبود 
وضوح و دسترسي به پيام هاي بصري سيستم هشدار 
اضطراري براي عموم از جمله براي افرادي كه ناش��نوا 
يا كم شنوا هس��تند و ديگراني كه قادر به دسترسي به 
آن نيستند، مطالعات الزم را آغاز كرده است. سيستم 
هشدار اضطراري اياالت متحده، يك سيستم هشدار 
ملي در امريكا است كه به مقامات مجاز اجازه مي دهد 
تا هشدارهاي اضطراري و پيام هاي هشدار دهنده را از 
طريق راديو و تلويزيون و ساير وسايل ارتباطي، هماهنگ 

و منتشر كنند.

  ترويج مناقصه رقابتي منصفانه و آزاد 
E-Rate در برنامه

برنام��ه  E-Rate، طرحي اس��ت ب��راي مدارس 
و كتابخانه ه��اي صن��دوق خدم��ات جهان��ي 
)Universal Service Fund( ك��ه توس��ط 
شركت اداري خدمات جهاني )USAC( و تحت 
هدايت كميسيون ارتباطات فدرال اداره مي شود، 
در نظر گرفته شده اس��ت. اين برنامه تسهيالتي 
را براي كمك به م��دارس و كتابخانه هاي اياالت 
متحده براي دس��تيابي ب��ه ارتباط��ات راه دور و 
دسترسي به اينترنت مقرون به صرفه ارايه مي دهد. 
كميسيون ارتباطات فدرال امريكا، در نظر دارد كه 
در راستاي ترويج مناقصه رقابتي منصفانه و آزاد در 
برنامه  E-Rate، تغييراتي را در قوانين اين برنامه، 
ايجاد نمايد. بر اساس اصالحات مدنظر، متقاضيان 
دريافت تسهيالت و تجهيزات فني از طريق برنامه 
E-rate، باي��د يك فرآيند مناقصه رقابتي را بين 

ارايه دهندگان خدمات انجام دهند.

ارايه كد دستوري مختص 
محدودسازي تماس هاي بين الملل
با شماره گيري يك كددستوري، مشتركان همراه اول 
كه عالقه مند به محدودسازي تماس هاي خروجي 
بين الملل براي جلوگي��ري از هرگونه كالهبرداري 
هس��تند مي توانند س��رويس محدوديت مكالمه 
بين المل��ل خود را فعال كنند. به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات س��يار  ايران، همراه اول 
همسو با توسعه تكنولوژي و بسط زيرساخت هاي 
ارتباطي، همواره اقدام به ارايه و طراحي بس��ترهاي 
ارتباطي امن بروز در راستاي  ايجاد امنيت خاطر براي 
تمامي مشتركان ارتباطات سيار كرده است. در حال 
حاضر »همراه اول« تنها اپراتوري اس��ت كه سوئيچ 
انحصاري خود را دارد و به همين دليل با پياده سازي 
الگوريتم هاي شناس��ايي و مسدودسازي شماره ها 
در لبه شبكه، سرعتي بسيار باالتر از هرگونه سامانه 
مديريت تقلبي را داراست و روزانه بيش از چند هزار 
رنج ش��ماره تقلبي، شناسايي و مس��دود مي شود. 
عالوه بر اين موضوع، س��رويس محدوديت مكالمه 
بين الملل )تماس ۰۰ به شماره هاي خارج از كشور( 
را نيز براي تمامي مشتركان دايمي و اعتباري خود در 
نظر گرفته تا بتوانند تماس خروجي به مقصد خارج از 
كشور را مسدود كنند. اين سرويس راهكاري مناسب 
براي جلوگيري از  سوءاستفاده  براي كساني است كه 
نيازي به تماس بين الملل ندارند. تمامي مشتركان 
دايمي و اعتباري همراه اول مي توانند براي فعالسازي 
اين س��رويس، از كددس��توري #۱٭۲۹۲۲٭۱۰٭ 
جهت  ايجاد محدوديت مكالمه بين الملل استفاده كنند. 
رفع محدوديت مكالمه بين الملل نيز با شماره گيري 
كددس��توري #۲٭۲۹۲۲٭۱۰٭ انجام مي ش��ود. 
همراه اول هشدار داده كه مشتركان درصورت مشاهده 
تماس از دس��ت رفته )missed call( به كد كش��ور 
تماس گيرنده در زمان تماس دقت كنند و در صورتي كه 
در زمان تماس روي صفحه گوشي به جز كدهاي ۰۰۹۸ 
يا ۹۸+، كد ديگري مشاهده شد، بالفاصله تماس را قطع 
كرده و شماره را بررسي كنند. مشتركان همراه اول ضمن 
توجه به هشدارهاي اين اپراتور، مي توانند جهت اطالع 
بيشتر از سرويس مكالمه بين الملل همراه اول به نشاني 
https://mci.ir/international-call مراجعه كنند.

اگر مردم بيت كوين را مانند طال بپذيرند، قيمت آن نسبت به سطوح فعلي ۱۰ برابر مي شود

بيت كوين در برابر تورم مقاوم نيست

درآمد ۸۸۰ ميليارد توماني براي دولت از احراز هويت

شكايت از تسال به خاطر نظرسنجي توييتري ايالن ماسك

ارايه سرويس هاي پايه احراز هويتي از سوي سازمان 
ثبت احوال س��ال آين��ده )۱۴۰۱( ب��راي دولت ۸۸۰ 
ميليارد تومان درآمد خواهد داش��ت كه از اين ميزان 
۴۸۰ ميليارد تومان به خدم��ات الكترونيكي و ۴۰۰ 
ميليارد تومان به صدور كارت ملي هوشمند اختصاص 
دارد. به گزارش پيوست، طبق اليحه بودجه سال آينده 
اين درآمد حاص��ل ارايه خدمات الكترونيكي به كليه 
اش��خاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي 
۴۰۰ ميليارد تومان خواهد بود. پيش بيني درآمدهاي 
دولت براي س��ال ۱۴۰۱ نشان مي دهد سازمان ثبت 
احوال از محل خدمات احراز هويتي كه ارايه مي دهد 
براي دولت درآمدي بالغ بر ۸۸۰ ميليارد تومان ايجاد 
خواه��د كرد كه از اين مي��زان ۴۸۰ ميليارد تومان ان 
براي ارايه خدمات الكترونيكي و ۴۰۰ ميليارد تومان 
براي ارايه خدمات مربوط به صدور و ثبت نام كارت ملي 
هوشمند اس��ت. با وجود اينكه تقريبًا ۱۰ سال از ارايه 
كارت ملي هوش��مند مي گذرد اما هنوز ۱۰ ميليون 
نفر از ش��هروندان فاقد كارت ملي هوشمند هستند، 
از همين رو ارايه س��رويس هاي احراز هويت از طريق 
كارت ملي هوش��مند به صورت فراگي��ر امكان پذير 
نيست چرا كه امكان احراز هويت تمامي افراد از طريق 
اين ابزار هنوز فراهم نش��ده اس��ت. طبق برآوردهاي 

صورت گرفته در اليحه بودجه تعرفه ثبت نام و صدور 
كارت ملي هوش��مند براي سال آينده ۵۰ هزار تومان 
خواهد بود و اگر افراد كارت ملي هوش��مند خود را گم 
كنند، صدور كارت المثني در دفعه اول ۶۰ هزار تومان، 
دفع��ه دوم ۱۰۰ هزار تومان و پ��س از آن هر بار صدور 
كارت ملي هوش��مند ۱۵۰ هزار تومان براي صاحب 
كارت ملي هزينه خواهد داش��ت. همچنين اگر افراد 
بخواهند امضاي الكترونيك��ي خود را روي كارت ملي 
هوشمند فعال كنند نيز تعرفه آن ۳۰ هزار تومان خواهد 
بود. درآمد حاصل از بودجه ارايه خدمات الكترونيكي 
شامل درآمدهاي حاصل از خدمات صدور شناسنامه 
و خدمات دفاتر پيشخوان مي شود همچنين بخشي از 
اين درآمد نيز درآمد اس��تعالم هاي هويتي است كه از 
سوي بخش هاي مختلف براي احراز هويت افراد انجام 
مي شود. در بودجه امسال به صورت خاص تعرفه احراز 
هويت از طريق س��امانه هدي نيز تعيين ش��د. سامانه 
هدي، به صورت خاص، س��امانه احراز هويت است كه 
قرار است از طريق آن سازمان ثبت احوال امكان احراز 
هويت افراد را براي بخش خصوصي يا دولتي فراهم كند. 
سامانه هدي در كنار سامانه امتا و سماوا سه سامانه اي 
هستند كه قرار است مسووليت احراز هويت اشخاص را 
بر دوش كشند و بخش خصوصي طبق نياز خود از يكي 

از اين سه س��امانه براي دريافت خدمات احراز هويتي 
استفاده كند. طبق اليحه بودجه تعرفه احراز هويت از 
طريق سامانه هدي تا سطح ۲ براي هر ركورد اطالعات 
هزار تومان، تا سطح ۳ دو هزار تومان و تا سطح ۴ نيز براي 
هر ركورد اطالعات سه هزار تومان خواهد بود. همچنين 
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي از ارايه خدمات تجارت الكترونيكي و صدور 
گواهي الكترونيكي يا امضاي ديجيتالي در سال آينده 
۱۶ ميليارد تومان درآمد خواهد داشت. از سويي درآمد 
اين مركز از ارايه خدمات سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت يا س��تاد در س��ال آينده قرار است ۱۶۰ ميليارد 
تومان باش��د. طب��ق پيش بيني ها، درآم��د حاصل از 
بهره برداري از س��امانه جامع تجارت و زيرسامانه هاي 
ايجادشده مانند سامانه جامع انبارها، نيما، سامانه ثبت 
الكترونيكي معامالت نفتي، س��امانه استانداردسازي 
فاكتورها و نظارت بر قيمت ها نيز پيش بيني شده كه 
به ۲۰۰ ميليارد تومان برس��د. در اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
تعرفه نسخه نويسي آنالين نيز پيش بيني شده است؛ 
طبق اليحه بودجه س��ال آينده، ه��ر تراكنش صدور 
الكترونيكي نسخه براي دولت ۱۰۰ تومان درآمد خواهد 
داشت و پيش بيني مي شود درآمد حاصل از تراكنش 
فرايندهاي الكترونيكي نسخه نويسي و همچنين امضاي 

الكترونيكي اعضاي سازمان نظام پزشكي تا پايان ۱۴۰۱ 
به ۲۵ ميليارد تومان برسد. بر اساس پيش بيني ها، از اول 
دي  ۱۴۰۰ طرح نسخه نويسي الكترونيكي به صورت 
كامل در كشور اجرا مي شود از همين رو اين اولين باري 
اس��ت كه در اليحه بودجه رديف درآمدي مس��تقلي 
براي نسخه نويسي الكترونيكي پيش بيني شده است. 
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته قرار است دولت از 
محل صدور گواهينامه هوشمند ۲۰۰ ميليارد تومان 
درآمد كس��ب كند و درآمد حاصل از هوشمندسازي 
كارت مشخصات وسايل نقليه نيز در سال آينده ۳۵۰ 
ميليارد تومان برآورد ش��ده اس��ت. همچنين درآمد 
حاص��ل از نظارت و مراقب��ت الكترونيكي ۲۰ ميليارد 
تومان پيش بيني شده است. از ديگر درآمدهاي دولت 
كه به صورت خ��اص به ارايه خدم��ات الكترونيكي و 
سرويس هاي مختلف دولت الكترونيكي مرتبط است 
درآم��د حاص��ل از افزايش تعرفه پاس��خ الكترونيكي 
به اس��تعالمات و اعالم وضعيت امالك از بانك جامع 
اطالعات است. بنا بر پيش بيني ها، اين درآمد قرار است 
به ۱۳۵ ميليارد تومان طي سال ۱۴۰۱ برسد. عالوه بر 
اين، سامانه يكپارچه معاينه فني )سيمفا( هشت ميليارد 
تومان و سامانه جامع اطالعات مسافران نيز سه ميليارد 

تومان براي دولت درآمد خواهند داشت.

يكي از سهام داران تسال از اين كمپاني بابت نظرسنجي 
توييتري مديرعاملش، ايالن ماسك براي فروش سهام 
اين شركت شكايت كرد. او مي خواهد با بررسي اسناد 
داخلي تس��ال مطمئن ش��ود مديران شركت مطابق 
تعهدي كه قب��ال داده بودند، توييت ه��اي تاثيرگذار 
ماسك را بررسي كرده اند. ديويد واگنر، سهامدار تسال 
خواستار دسترسي به پرونده هاي شركت شده تا ببيند 
هيات مديره توافق با رگوالت��ور اوراق بهادار امريكا در 
موضوع بررس��ي توييت هاي ماسك را زير پا گذاشته 

است يا نه. ماسك در سال ۲۰۱۸ با كميسيون بورس 
و اوراق بهادار امريكا توافق كرد تا انتشار توييت هايي 
را كه حاوي اطالعات مهمي درباره ش��ركت هستند، 
ابتدا به تاييد هيات مديره برساند. در اين شكايت آمده: 
»مش��خص نيس��ت كه در حال حاضر چه كسي در 
تسال توييت هاي ماسك را بررسي مي كند.« آخرين 
مشاور ارشد اين شركت در ماه دسامبر كمپاني را ترك 
كرد و هنوز كس��ي جاي او را نگرفته است. در نتيجه، 
نمي دانيم توييت هاي مديرعامل شركت توسط چه 

كسي بررسي مي شود. واگنر مي گويد: »ماسك بدون 
نظارت باقي مانده و به انتشار پست هايي در توييتر و 
ش��بكه هاي اجتماعي ادامه مي دهد كه براي تسال و 
سهامدارانش مهم  هستند و در نهايت بر قيمت سهام 
اثر مي گذارند.« ارزش سهام اين خودروساز به دنبال 
برگزاري نظرس��نجي ماس��ك در توييتر يك چهارم 
كاهش يافت. او از تاري��خ ۶ نوامبر تاكنون حدود ۱۴ 
ميليارد دالر از س��هام خود را فروخته اس��ت. واگنر با 
ثبت اي��ن ش��كايت در دادگاه »دالور« مي خواهد به 

اسناد و مدارك توييت هاي ماسك دست پيدا كند و 
سابقه بررسي پست هاي او را ببيند. در بخش ديگر اين 
ش��كايت به درگيري توييتري ميان ماسك و سناتور 
»اليزابت وارن« اشاره شده است. مديرعامل تسال در 
پاس��خ به انتقاد وارن از رفتارهاي مالياتي ماسك، او 
را به مادر يكي از دوس��تان دوران كودكي اش تشبيه 
كرد ك��ه موقع عصباني��ت بي دليل بر س��ر همه داد 
مي كشيد. شركت تسال هنوز به درخواست رسانه ها 
براي اظهارنظر در اين مورد واكنشي نشان نداده است.



تعادل | مهسا تحصيلي |
مردم ايران به سنوات گذشته و براساس آداب ورسوم 
كش��ورمان خود را براي بلندترين ش��ب سال آماده 
مي كنند. مغازه ها هم چند روزي است كه رنگ و بوي 
يلدايي به خ��ود گرفته اند. اما گران��ي اقالم خوراكي 
سفره يلدايي و كم شدن قدرت خريد مردم، ديگر شور 
وهيجاني براي برپايي اين مراسم ديرينه نگذاشته است.

به طوري كه يا يك حساب سرانگشتي، هزينه يك سبد 
يلدايي شامل »آجيل، شيريني، انار، هندوانه، سيب 
درختي وپرتقال«، براي يك خانواده چهار نفره حداقل 

۶۰۰ هزار تومان تمام مي شود. 

  داليل گراني ها چيست؟
ارزيابي هاي خبرنگار »تعادل« نشان مي دهد، قيمت 
ميوه ها و آجيل وپس��ته با نزديك ش��دن به شب يلدا 
افزايش چشم گيري يافته است. به طور نمونه، هزينه 
خريد آجيل براي يك خانوار۴ نفره از ۲۵۰ هزار تومان 
سال گذشته به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان درسال جاري 
رسيده است. اما چرا يلداي امسال اينقدرگران تر شده 
اس��ت؟   مصطفي احمدي، ريي��س اتحاديه آجيل و 
خش��كبار تهران درباره داليل افزايش شديد قيمت 
آجيل و خشكبار در كشور مي گويد: سه عامل »مقدار 
توليد، عرضه، تقاض��ا و نرخ ارز« تعيين كننده قيمت 
آجيل و خش��كبار در كشور است چرا كه برخي از اين 
اقالم صادراتي و برخي ديگر را نيز نياز اس��ت كه وارد 
كنيم. رييس اتحاديه ميوه هم درباره گراني ها اخير در 
بازار ميوه اينطور گفت: ما تعيين كننده قيمت نيستيم 
و تنها روي هر مقدار كه فاكتور ش��ده باش��د نظارت 
مي كنيم؛ به طور نمونه، هندوانه شب يلدا هركيلوگرم 
هندوان��ه خطي در ميدان مركزي مي��وه وتره بار بين 
۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است. كارگر با بيان اينكه بخشي 
از اين مس��اله به مديريت مردم برمي گردد، افزود: در 
گذشته مردم در خريد اين محصوالت افراط مي كردند و 
همين منجر به نابساماني بازار و مشكل در توزيع مي شد 
و ليكن امروزه اقتصادي خريد مي كنند؛ به عنوان مثال 
به جاي خريد بيست كيلوگرم انار يا چهار عدد هندوانه 

به اندازه نيازشان خريد مي كنند.
رييس اتحاديه آجيل و خشكبار قم گفت: قيمت آجيل 
از يك ماه گذشته تاكنون به شدت افزايش پيدا كرده 

است اما دليل آن نزديك شدن به شب يلدا نيست.
آقا ميرحسيني رييس اتحاديه آجيل و خشكبار قم هم 
در گفت وگو با ايسنا در رابطه با قيمت اين محصول در 
آستانه شب يلدا بيان كرد: امسال از يك ماه پيش رصد 
قيمت ها را ش��روع كرديم؛ طبق مشاهدات ما قيمت 
آجيل از يك ماه گذش��ته تاكنون به ش��دت افزايش 
پيدا كرده است اما دليل آن نزديك شدن به شب يلدا 
نيس��ت. وي در بيان دليل اين افزايش قيمت توضيح 
داد: افزايش قيمت آجيل و خشكبار در يك ماه گذشته 
داليل متعددي داشته كه از مهم ترين آنها مي توان به 

جلوگيري از واردات اين محصول اشاره كرد.
آقاميرحس��يني ادامه داد: با خشكس��الي پيش آمده 
خشكبار ايران به تنهايي نمي تواند بازار را تأمين كند به 
همين دليل قيمت ها روزبه روز در حال افزايش است 
به طوري كه به عنوان مثال بادام هندي در چند وقت 

گذش��ته به كيلويي ۳۲۰ هزار تومان هم رسيد. وي 
با اش��اره به اينكه قيمت آجيل بسته به نوع محصول 
استفاده شده در آن متفاوت است گفت: قيمت آجيل 
مخلوط امس��ال از 1۳۵ تا ۳9۰ هزار تومان است كه 
اميدواريم تا شب يلدا به بيش از اين قيمت نرسد البته 
اگر آجيل خارجي وارد بازار ش��ود قيمت ها شكسته 
مي شود. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار قم با تأكيد 
بر اينكه ق��درت خريد مردم در زمينه آجيل بس��يار 
پايين آمده و تقاضا كم اس��ت بنابراين كمبودي هم 
وجود ندارد گفت: فروشندگان صنف آجيل و خشكبار 
همه از كسادي بازار آجيل و خشكبار مي گويند؛ پيك 
مصرف آجيل به واس��طه يلدا و عيد نوروز س��ه ماهه 
آخر سال است كه امس��ال قدرت خريد در اين برهه 

هم پايين است.

    قيمت آجيل شب يلدا
قيمت يك كيلو پس��ته معمولي به ۲۵۰ هزار تومان 
رسيده است. گردو كيلويي ۳۰۰ هزار تومان، بادام ۳۵۰ 
هزار تومان و فندق هم ۲۵۰ هزار تومان ارزش دارند، 
اما يك خانواده پنج نفره ايراني اگر خيلي آجيل خور 
باشند، شب يلدا نهايتا به يك كيلو نياز پيدا مي كنند. 
البته اين قيمت ها براي آجيل معمولي نوش��ته شده 
و نمونه هاي با كيفيت باال مي توانند قيمت بيشتري 
داش��ته باش��ند. يك نكته ديگر مي ماند. االن كه به 
طوالني ترين ش��ب سال نزديك مي شويم بسته هاي 
چهارمغز مخصوص ش��ب يلدا را در آجيل فروشي ها 
آماده كرده اند. قيمت بسته هاي نيم كيلويي تقريبا ۲۰۰ 
هزار تومان است و براي خريد بسته هاي يك كيلويي 

هم بايد بين ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت كرد.

    قيمت شيريني و كيك 
قيمت ارزان ترين شيريني  تر به ازاي هر كيلو ۶۰ هزار 
تومان اس��ت. اگر س��راغ مدل هاي گران قيمت مثل 
ش��يريني   تر ميوه اي يا دبل چاكلت برويم، بايد حدود 
11۰ ت��ا 1۲۰ هزار تومان بپردازيم اما خريد يك كيلو 
شيريني رولت كه از نظر قنادي ها فروش بيشتري براي 
شب يلدا دارد، بين ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان تمام مي شود. 
اگر به جاي شيريني   تر دنبال شيريني خشك برويم، آن 
وقت براي تهيه يك كيلو از مدل دانماركي بايد حدود 
۶۰ هزار تومان كنار بگذاريم. بعضي ها براي شب يلدا 
اعتقادي به شيريني ندارند و اهل خريد كيك هستند. 
در قنادي ه��ا كيك يك و نيم كيلويي و تزئين ش��ده 
مخصوص شب يلدا را 1۶۰ هزار تومان قيمت گذاشتند.

    قيمت انار و هندوانه
در همين حال، قيم��ت ميوه هاي يلدايي نيز در ميدان 
ميوه و تره بار مورد رصد قرار گرفت كه نش��ان مي دهد، 
قيمت انار در ميوه فروشي هاي مركز شهر كيلويي ۳۵ 
هزار تومان اس��ت. البته در ميادين ميوه و تره بار قيمت 
هر كيلو انار از ۳۵ هزار تومان كمتر اس��ت و در برخي از 
ميوه فروشي هاي باالي شهر ارزش اين ميوه خيلي بيشتر 
از اين حرف ها اس��ت. يك خانواده ۴ نفره ايراني ش��ب 
يلدا احتماال به دو كيلو از اين ميوه احتياج دارد و به اين 
ترتيب براي خريد انار بايد ۷۰ هزار تومان پرداخت كنند. 
هندوانه پاي ثابت ميوه هاي شب يلدا به حساب مي آيد. 
يك هندوانه متوسط ميناب احتماال شش تا هشت كيلو 
وزن خواهد داش��ت و خريد اين يكي مي تواند ۷۵ هزار 
تومان تمام ش��ود. پس تا به اينجاي كار براي خريد انار 
وهندوانه شب يلدا بايد 1۴۵ هزار تومان درنظر بگيريم. 

    قيمت ساير ميوه ها وماهي
همچنين به گزارش »ايرنا« پرتقال تامسون شمال 
با قيمت هر كيلوگرم 9 هزار و ۸۰۰ تومان، پرتقال 
تامسون جنوب با قيمت هر كيلوگرم 1۵ هزار و ۴۰۰ 
تومان، كيوي با قيمت هر كيلوگرم 1۳ هزار و ۷۰۰ 
تومان، سيب قرمز و سبز با قيمت هر كيلوگرم 1۲ 
هزار و ۲۰۰ تومان و سيب زرد با قيمت هر كيلوگرم 
1۳ هزار و ۵۰۰ توم��ان در ميادين ميوه و تره بار به 

فروش عرضه مي رسد.
بر اس��اس اين گزارش، اخت��الف قيمت ميوه هايي 
نظير انار در ميادين ميوه و تره بار نسبت به ميانگين 
سطح شهر ۴۶ درصد، كيوي ۴۶ درصد، پرتقال ۴۸ 
و نيم درصد و گالبي ۵۶ درصد تعيين شده، ضمن 
اينك��ه قيمت صيفي جاتي مانن��د پياز ۴۵ درصد و 
بادمج��ان ۴۳ و نيم درصد در ميادي��ن، پايين تر از 

ميانگين قيمت هاي سطح شهر عرضه مي شود.
همچنين ش��هروندان تهراني مي توانند انواع ماهي 
از جمله ماهي هاي پر تقاض��اي قزل آالي زنده را با 
قيمت هر كيلوگرم ۸۸ هزار تومان و قزل آالي تازه 
را با قيمت هر كيلوگرم ۸۰ ه��زار تومان از ميادين 
ميوه و تره بار تهيه كنند، ضمن اينكه ماهي آمور با 
قيمت هر كيلوگرم ۵۵ هزار تومان، ماهي تيالپيا با 
قيمت هر كيلوگرم ۴۴ هزار تومان، ماهي روهيتا با 
قيمت هر كيلوگ��رم ۶۰ هزار تومان و ماهي كپور با 
قيمت هر كيلوگرم ۴۴ هزار تومان در اين مراكز در 

دسترس شهروندان قرار دارد.
ش��ب يلداي گراني وپرهزينه اي كه ممكن است با 
توجه به افزايش قيمت ها، خيلي از خانواده ها از خير 

برگزاري آن بگذرند. 
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مسير دريايي جايگزين 
گمرك آذربايجان شد

خبرگزاري فارس |رييس اتحاديه ملي محصوالت 
كش��اورزي گفت: از اميرآباد، انزلي و آس��تارا با كشتي 
كاال به روسيه مي رود و محموله ها گمرك آذربايجان را 
نمي بينند. سيد رضا نوراني افزود: در پي كندي ترخيص 
ميوه و تره بار صادراتي كه از گمرك آذربايجان به وجود 
آمد، كشتيراني خزر مس��ير دريايي را جايگزين كرده 
كه ارزان تر و سريع تر به مقصد مي رسد.وي افزود: بنادر 
اميرآباد، انزلي و آس��تارا براي صادرات ميوه و تره بار به 
مقاصد روسيه فعال شده و كشتي ها پس از بارگيري به 
مقصد اوكتائو قزاقستان مي روند و در آنجا دوباره از مسير 
زميني به فوت سيتي مسكو  ارسال مي شوند. نوراني با بيان 
اينكه مسير دريايي كوتاه تر شده است، گفت: قبال از مسير 
گمرك آذربايجان ۵-۶ روز بارها به مقصد مي رسيد كه با 
ترافيك فعلي در گمرك آذربايجان حدود 9-1۰ روزه به 
مقصد مي رسد اما در مسير جديد اين مدت به ۸ تا 9 روز 
كاهش يافته است.وي در پاسخ به اين سوال كه چرا مسير 
دريايي با وجود ارزان بودن و كوتاه بودن مسير پيش تر 
انجام نمي شد، مشكالت كمبود كانتينرهاي يخچالي 
در مسير كشتيراني وجود دارد و اكنون نيز ۴۰۰ كانتينر 
يخچال دار بايد وجود داشته باشد.پيش از اين بر اين باور 
نبودن كه توسعه صادرات تا اين حد باشد، اما اكنون به اين 
باور رسيده و بايد تالش خود را براي تجهيز زيرساخت ها 
و نيز خريد كانتينرهاي يخچال دار بيشتر كند.به گفته 
اين مسوول، ۲ هزار كانتينر ۴۰ فوت يخچال دار جاده اي 
دس��ت دوم درخواس��ت شده اس��ت و همچنين ۴۰۰ 
كانتينر يخچالي به ناوگان دريايي اضافه شود. وي كمبود 
كانتينرهاي يخچال دار را مشكل اصلي عدم موفقيت در 
توسعه صادرات به روسيه و اوراسيا در سال هاي گذشته 
عنوان كرد.نوراني افزود: مشكل كانتينرهاي يخچال دار از 

سال 1۳۷۴ بيان مي شود و هنوز هم ادامه دارد.

واردات نهاده هاي دامي 
افزايش يافت

سخنگوي گمرك گفت: واردات نهاده هاي دامي )ذرت، 
جو وكنجاله س��ويا( در ۸ ماهه سال جاري نسبت به 
دوره مشابه س��ال 1۳99 به لحاظ وزني ۲۰ درصد و 
از نظر ارزشي ۴1 درصد افزايش داشته است. روح اهلل 
لطيفي اظهار كرد: در ۸ ماهه سال گذشته ۸ ميليون و 
۵۸۶ هزار و ۸۳۶ تن نهاده دامي به ارزش دو ميليارد و 
۲۴۴ ميليون و ۲۷۵ هزار و ۳۵۲ دالر وارد كشور شده 
اس��ت. وي ادامه داد: اين ميزان در دوره مشابه به 1۰ 
ميليون و ۲۸۶ هزار و ۵۶1 تن به ارزش س��ه ميليارد 
و ۷۸۲ ميليون و ۸9۷ هزار و 9۴۷ دالر رس��يده است. 
س��خنگوي گمرك درباره واردات نهاده هاي دامي به 
تفكيك كااليي گفت: در ۸ ماهه سال جاري ۶ ميليون 
و 1۵۰ هزار و ۲1۸ تن ذرت به ارزش دو ميليارد و 11۴ 
ميليون و۷۸۰ هزار و۴۵۴ دالر وارد كشور شده است كه 
اين ميزان درمقايسه با واردات ذرت در دوره مشابه سال 
گذشته به لحاظ وزني ۶ درصد كاهش اما از نظر ارزشي 
۳۲ درصد افزايش را تجربه كرده است.لطيفي تصريح 
كرد: دو دوره مورد نظر در اين گزارش دو ميليون و ۳۵۳ 
هزار و 99۳ تن جو به ارزش ۶۸۵ ميليون و ۲۲ هزار و 
۸۴۶ دالر وارد كشور شده است كه اين ميزان واردات 
در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزني 
۸۷ درصد و به لحاظ ارزشي 1۲۳ درصد رشد را تجربه 
كرده است. سخنگوي گمرك خاطرنشان كرد: در ۸ 
ماهه امسال يك ميليون و ۷۸۲ هزار و ۳۵۰ تن كنجاله 
سويا به ارزش 9۸۳ ميليون و 9۴ هزار و ۶۴۷ دالر وارد 
كشور شده اس��ت كه اين ميزان واردات در مقايسه با 
دوره مشابه سال گذش��ته به لحاظ وزني ۸۸ درصد و 

از نظر ارزشي 1۵1 درصد رشد را تجربه كرده است.

مخاطرات سقوط لير 
براي صادركنندگان ايراني

رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهران با اش��اره به اينكه سقوط ارزش لير، به طور قطع 
موجب افزايش صادرات كش��ور تركيه خواهد شد، از 
ضرورت اقدام به موقع دولت در تعيين و پرداخت هاي 
مش��وق هاي صادراتي به صادركنندگان براي افزايش 
قدرت رقابت كاالهاي ايراني در مقابل كاالي تركيه در 
بازارهاي منطقه شد. محمد الهوتي با بيان اينكه »تركيه 
رقيب سرسخت تجاري ايران در بازارهاي پيراموني به 
ويژه در عراق، كش��ورهاي حوزه CIS و روسيه است« 
ادامه داد: تركيه كشوري صنعتي و صادرات محور بوده 
و زير ساخت هاي صادراتي قابل توجهي در اين كشور 
ايجاد شده. ضمن آنكه، اين كشور مشوق هاي كارآمدي 
را هم طي اين س��ال ها در اختيار صادركنندگان خود 
قرار داده است. او با اشاره به اينكه سياست تركيه، توليد 
صادراتي است، ادامه داد: با توجه به كاهش ارزش لير، 
قطعا فرصت بسيار مناسبي براي صادركنندگان تركيه 
فراهم شده است؛ از يك سو قدرت رقابت صادركنندگان 
تركيه از گذشته نسبت به صادركنندگان ايراني بيشتر 
بوده و حاال با وجود فراهم بودن زيرساخت ها و با كاهش 
ارزش لير فرصت بيشتري براي توسعه بازار در اختيار 
صادركنندگان اين كشور قرار مي گيرد. مساله اين است 
كه ايران در زمان كاهش ارزش ريال به دليل بازگشت 
تحريم ها ناگزير به اعمال برخي سياس��ت ها شد و اين 
سياست ها صادرات كشور را نيز تحت الشعاع قرار داد. 
اما صادركنندگان تركيه با اين مشكالت مواجه نبوده 
و سيستم اقتصادي آنها به شكلي روان در حال فعاليت 
 است. بنابراين، به طور قطع افزايش صادرات در تجارت 
تركيه رخ خواهد داد.الهوتي گفت: با توجه به اهميت 
 ،CIS حفظ بازارهاي پيراموني به ويژه كشورهاي حوزه
عراق و روس��يه، ضرورت دارد ك��ه دولت حمايت هاي 
الزم را از صادركنن��دگان به ويژه صادركنندگان حوزه 
كشاورزي و محصوالت غذايي به صورت مضاعف به عمل 
آورد؛ اگرچه تاكنون حمايت ها و مشوق هاي خاصي به 
صادركنندگان ارايه نشده است. اما با توجه به كاهش 
ارزش لير و افزايش صادرات تركيه پرداخت مشوق ها 

ديگر يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است. 

حل مساله آب نيازمند 
وحدت نظر و نگاه ملي است

در نخستين همايش منطقه اي آب مايه حيات، بر حل 
مساله آب به صورت ملي و وحدت نظر ميان مردم و 
مسووالن تاكيد شد. در اين همايش كه روز پنجشنبه 
۲۵ آذرماه همزمان با روز پژوهش به همت بخشداري 
زواره و با حمايت شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ش��هر كويري زواره برگزار شد بيش از 1۰۰ نفر از 
مسووالن، كارشناسان، نخبگان و استادان حوزه آب 
كش��ور موضوعاتي همچون تغيير سبك زندگي و 
تببين فرهنگ استفاده صحيح از آب، جدي گرفتن 
بحران كم آبي در كشور و عزم جدي مسووالن و مردم 
براي مقابله با بحران كم آبي را مورد بحث و بررس��ي 
قرار دادند. ارايه ۴ مقاله كاربردي به صورت سخنراني 
دبير اولين همايش منطقه اي آب مايه حيات گفت: 
اين همايش با هدف انعكاس وضعيت كاهش سطح 
آب هاي زيرزميني و فرونشست زمين همزمان با روز 
پژوهش در سالن دكتر علي شريعتي زواره برگزار شد. 
محمد رضا شواخي زواره افزود: از ۳۳ مقاله رسيده به 
دبيرخانه همايش 1۵ مقاله بررسي و تاييد و ۴ مقاله به 
صورت سخنراني ارايه شد. وي گفت: آقايان دكتر بهرام 
نادي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد، 
دكتر علي طالبي استاد دانشگاه يزد و رييس انجمن 
آبخيزداري ايران، دكتر مس��عود نصري عضو هيات 
علمي دانشگاه آزاد اس��المي دولت آباد و دكتر رضا 
اسالمي مديركل زمين شناسي و اكتشافات معدني 
اس��تان اصفهان در مقاالت خود وضعيت حوزه هاي 
آبخوان اصفهان، كاشان، نطنز و اردستان و زواره را به 
صورت علمي تبيين و راهكارهاي علمي برون رفت از 
اين بحران را ارايه كردند. حل مشكل آب كشور نيازمند 
نگاه جهادي اس��ت مشاور وزير نيرو و رييس قرارگاه 
جهاد آبرساني كشور در اين همايش گفت: در حال 
حاضر موضوع آب به بحران ملي تبديل شده و خروج از 
اين بحران نيازمند نگاه ملي و وحدت مردم و مسووالن 
علمي و اجرايي است. ميثم جعفرزاده افزود: همان گونه 
كه در حادثه سيل خوزستان و زلزله سر پل ذهاب، همه 
كشور از جمله استان اصفهان به ياري مردم حادثه ديده 
ش��تافتند، اكنون نيز براي حل مش��كالت ناشي از 
خشكسالي بايد همه كشور با نگاه جهادي وارد عمل 
ش��وند. وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع 
آبرساني پايدار به روستاها اشاره كرد و گفت: به رغم 
تحريم ها و محدوديت اعتبارات، خوشبختانه آبرساني 
به 1۰ هزار روستا در كشور با كمك قرارگاه جهادي 
امام حسن در يك بازه زماني سه ساله آغاز شده است. 
جعفر زاده گفت: به همت شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان، تعدادي از روستاهاي شهرستان اردستان نيز 
مشمول اعتبارات محروميت زدايي شد و كار آبرساني 

پايدار به روستاهاي اين شهرستان آغاز شده است.

 حضور شركت متروي تهران
در پنجمين نمايشگاه حمل و نقل، 

لجستيك و صنايع وابسته
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه آخرين 
دس��تاوردهاي خود در زمين��ه خودكفايي در تامين 
قطعات را در نمايشگاه حمل و نقل، لجستيك و صنايع 
وابسته ارايه كرد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، 
پنجمين نمايشگاه حمل و نقل، لجستيك و صنايع 
وابسته با شعار توسعه زيرس��اخت، نوسازي ناوگان و 
حمل و نقل كارآمد، همزمان با بزرگداشت هفته حمل 
و نقل صبح يكش��نبه )۲۸ آذرم��اه1۴۰۰( با حضور 
رستم قاسمي وزير راه و شهرس��ازي در مصالي امام 
خميني)ره( آغاز به كار كرد.  رس��تم قاس��مي ضمن 
بازديد از اين نمايش��گاه در غرفه شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه حضور يافت و در جريان آخرين 
دستاورد هاي اين شركت در حوزه حمل و نقل ريلي 
درون ش��هري قرار گرفت. وزير راه و شهرس��ازي در 
پايان اين بازديد در دفتر يادبود اين شركت نوشت: در 
هفته حمل ونقل، توفيق بازديد از دستاوردهاي مترو 
را داشتم، اقدامات شايس��ته دوستان مورد تحسين 
است.  پنجمين نمايش��گاه حمل و نقل، لجستيك 
و صنايع وابس��ته تا ۳۰ آذر ماه از س��اعت 9 تا 19 داير 
است و از عالقه مندان دعوت مي شود تا از غرفه شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه واقع در شبس��تان 

مصالي امام خميني)ره(، بازديد كنند.

۱۰۵ واحد صنعتي
در شهرك هاي صنعتي

استان مركزي بهره برداري شد
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي 
گفت: 1۰۵ واحد توليدي و صنعتي امسال در شهرك ها 
و نواحي صنعتي اين استان به بهره برداري رسيد. »طيب 
ميرزاي��ي« افزود: با آغاز ب��ه كار اين واحدهاي صنعتي 
يك هزار و ۵۸1 فرصت شغلي جديد در استان مركزي 
ايجاد ش��ده است كه نسبت به س��ال گذشته افزايش 
چشمگيري دارد. وي ادامه داد: 1۵۶ قرارداد همكاري با 
بخش خصوصي امسال در شهرك هاي صنعتي استان 
مركزي منعقد شده است و در اين راستا سرمايه گذاري 
بي��ش از 9 ه��زار و ۵۲۰ ميليارد ريال در ش��هرك ها و 
نواحي صنعتي اس��تان محقق شد. مديرعامل شركت 
ش��هرك هاي صنعتي اس��تان مركزي اظهار داشت: 
۸1۰ ميلي��ارد ريال منابع مالي امس��ال ب��راي تامين 
زيرساخت هاي مناسب در شهرك ها و نواحي صنعتي 
تخصيص شده كه گام هاي بلندي به منظور جلب رضايت 
واحدهاي صنعتي مستقر در استان مركزي برداشته شد.

ميرزايي بي��ان ك��رد: 1۰۴ طرح صنعت��ي اكنون در 
شهرك ها و نواحي صنعتي استان مركزي در دست اجرا 
است كه بيش از ۶ هزار ميليارد ريال اعتبار قرارداد براي اين 
امر مهم منعقد شده و يك هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال از اين 
منابع مالي تاكنون هزينه شده است. ۳۸ شهرك و ناحيه 

صنعتي در استان مركزي فعاليت مي كنند.

هزينه سبد اقالم خوراكي يلدايي چقدر است؟ 

درج قيمت توليدكننده به جاي مصرف كننده الزامي شد

شب  يلداي  گران !

جزييات شيوه  جديد درج قيمت روي كاالها 
تعادل |

رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
با بيان اينكه درج قيمت توليدكننده بر روي كاالها به معني 
فاكتور خريد است، تاكيد كرد كه عرضه كننده مكلف است 
قيمت فروش به مصرف كننده نهايي را روي شلف يا كاال به 
اطالع مصرف كننده نهايي برساند. البته مسووالن تعزيراتي 
مي گويند كه اين اين طرح ابهاماتي دارد و كار تعزيرات و 
مصرف كنندگان را سخت مي كند. به گفته آنهاف تاكنون 
قيمت مصرف كننده روي كاال درج شده بود و مصرف كننده 
تكليف خود را مي دانست و تعزيرات هم مبناي رسيدگي 
به ش��كايات را قيمت مصرف كننده قرار مي داد. اما هنوز 
ضرورت درج قيمت توليدكننده براي ما روشن نيست. اگر 
تصور مي كنيم درج قيمت مصرف كننده روي كاال قابل 
دخل و تصرف است همين ايراد به درج قيمت توليدكننده 
هم باقي خواهد بود. ساز و كار رسيدگي بايد براي ما دقيق 
باش��د. البته رييس اتاق اصناف هم گفته كه براي كاهش 
ريسك عدم پاسخگويي در روش درج قيمت توليدكننده 
به جاي مصرف كننده روي كاالها، مقرر شد تا اين مدل به 
صورت آزمايشي و ش��ش ماهه بر كاالهاي معدودي اجرا 
شود كه كمترين تاثير را بر سبد كاالي مصرف كننده دارند.

    جزييات شيوه جديد درج قيمت
چندي پيش وزير صمت از درج قيمت توليدكننده روي 
كاالها خبر داد. در همين راستا، رييس سازمان حمايت در 
يك برنامه تلويزيوني درباره اين طرح جديد درج قيمت در 
اظهاراتي گفت كه در طرح قديمي س��ال 1۳9۷ قرار بود 
به ط��ور كلي قيمت از روي كاال حذف ش��ود، اما در طرح 
جديد قيمت توليدكننده به جاي قيمت مصرف كننده 
روي كاال درج مي ش��ود. يكي از مشكالتي كه اخيرا با آن 
مواجه بوديم ارايه تخفيف ه��اي اغواكننده بود و فاكتور 
مس��تندي هم در دسترس نبود كه مشخص شود بر چه 
اساس اين تخفيف را ارايه دهد.عباس تابش با بيان اينكه 
در مدل جديد قيمت درج شده روي كاال به منزله فاكتور 
خريد اس��ت، تصريح كرد: در اين طرح ديگر فاكتوري از 
عرضه كننده درخواست نمي شود. البته عرضه كننده مكلف 
است قيمت فروش به مصرف كننده نهايي را روي شلف يا 

كاال به اطالع مصرف كننده نهايي برساند. در اين صورت 
تفاضل قيمت درج شده روي كاال و قيمت نهايي آن نشان 
مي دهد عرضه كننده چقدر انصاف و شرايط قانوني توزيع 
را رعايت كرده اس��ت.اين مقام مس��وول با بيان اينكه در 
زنجيره تغييري ايجاد نمي شود و فقط نحوه اطالع رساني 
تغيير مي كند، گفت: به دنبال آن هس��تيم كه مرز بين 
فروش از توليدكننده به شبكه توزيع و از شبكه توزيع به 
مصرف كننده شفاف ش��ود. تاكنون رابطه توليدكننده و 
عرضه كننده شفاف نبود و بعضا ارتباطاتي وجود داشت 
كه ماحصل آن تخفيفات اغواكننده بود. تابش در پاسخ به 
سوالي درباره سود متعارف توزيع كننده نيز گفت: كاالها 
شامل دو بخش كاالهاي مصرفي و كاالهاي سرمايه اي و 
مصرفي با دوام هستند كه سود آنها متفاوت است. بهاي 
تمام شده مجموعه اي از قيمت مواد، سربار، دستمزد، سود، 
حمل و نقل و س��ود عمده فروشي و خرده فروشي است. 
طبق قانون مصرف كننده بايد از قيمت نهايي مطلع باشد 
و در اين طرح هم عرضه كننده مكلف به درج قيمت است. 
قيمت توليدكننده هم روي كاال مشخص شده است.رييس 
سازمان حمايت افزود: من منكر حضور دالالن در شبكه 
توزيع نيستم، اما بايد شفافيت ايجاد شود تا مشخص شود 
دالالن كجا هستند. قطعا اين طرح جلوي گرانفروشي را 
خواهد گرفت، چراكه گراني كاال قبل از شبكه توزيع است. 
اين طرح واسطه ها را حذف و رقابت ايجاد مي كند. وي در 
پاسخ به انتقادات به اين طرح نيز گفت: سازمان حمايت 
پرونده هاي گرانفروش��ي را تشكيل و درصد مجاز سود را 
مشخص مي كند. همچنين درباره احتمال دخل و تصرف 
در قيمت توليدكننده، بايد گفت توليدكنندگان برمبناي 
قيمت درج ش��ده مواد اوليه خ��ود را دريافت مي كنند و 
نمي توانند قيمت باالتر درج كنند. البته اين طرح آزمايشي 

است و قيمت مصرف كننده نيز روي شلف درج مي شود.

   ايرادات طرح
در ادامه محمد باقر مجتبايي، دبي��ر اتاق اصناف، در ادامه 
اين برنامه اظهار كرد: مش��كل تنظيم بازار موجودي كاال 
است كه در وضعيت قيمت مرغ هم مشهود بود. قيمت مرغ 
يك روز باالي ۴۰ هزار تومان و حاال زير ۳۰ هزار تومان بود. 

در اين بين شبكه توزيع تغيير نكرد، بلكه جريان موجودي 
كاال و قيمت تمام ش��ده در واحدهاي صنعتي تغيير كرد.

وي افزود: دولت براي تنظيم بازار بايد توليد را اولويت قرار 
دهد، تسهيالت با نرخ پايين تر ارايه كند و تامين مواد اوليه 
را تس��هيل كند. به گفته اين مقام صنفي ش��اخص تورم 
توليدكنن��ده بين ۶۰ تا 1۰۰ درص��د در ماه هاي مختلف 
متفاوت است و ممكن است توزيع كننده به فاصله يك ماه 
آب معدني را به قيم��ت متفاوت از توليدكننده بخرد. اين 
تغيير متعدد قيمت ها در شرايطي كه اكثر كاالها مشمول 
قيمت گذاري تثبيتي نيستند و ساير هزينه ها مثل حمل 
و نقل هم ثب��ات ندارد، باعث مي ش��ود واحد صنفي دائم 
با نرخ هاي متعدد مواجه و ب��ا مصرف كننده دچار چالش 
شود.محمدعلي اسفناني، سرپرست معاونت اجتماعي و 
پيشگيري تعزيرات نيز گفت: اين طرح ابهاماتي دارد و كار 
تعزيرات و مصرف كنندگان را سخت مي كند. تاكنون قيمت 
مصرف كننده روي كاال درج شده بود و مصرف كننده تكليف 
خود را مي دانست و تعزيرات هم مبناي رسيدگي به شكايات 
را قيمت مصرف كننده قرار مي داد. اما هنوز ضرورت درج 
قيمت توليدكننده براي ما روشن نيست. اگر تصور مي كنيم 
درج قيمت مصرف كننده روي كاال قابل دخل و تصرف است 
همين ايراد به درج قيمت توليدكننده هم باقي خواهد بود. 

ساز و كار رسيدگي بايد براي ما دقيق باشد.

    اجراي آزمايشي درج قيمت توليد كننده 
س��عيد ممبيني رييس اتاق اصناف اي��ران وي افزود: به 
دستور وزارت صمت از امروز به مدت شش ماه و به صورت 
آزمايشي توليدكنندگان »آب معدني«، »انواع آب ميوه«، 
»نوشابه گازدار«، »ماالش��عير و نوشيدني مالت« از گروه 
كاالهاي مصرف و » غذاس��از«، »نوشيدني ساز«، »چرخ 
گوش��ت« و »ماكروويو« از گروه كاالهاي سرمايه اي وارد 
مرحل��ه اول اين طرح خواهند ش��د و احتماال طي هفته 
جاري كاالهاي ديگري به اين اقالم اضافه خواهند ش��د. 
ممبيني تصريح كرد: طي چند سال اخير شاهد تغييراتي 
در نحوه ارايه كاال و خدمات به ويژه در حوزه كسب و كارهاي 
مجازي و فروشگاه هاي زنجيره اي بوده ايم. آنها با روش ها 
و تكنيك هاي بازاريابي به دنبال جذب و حفظ مش��تري 

بوده اند و اگرچه اين روش به نوبه خود فاقد اش��كال است 
اما گاهي اين كس��ب و كارها خارج از مدار منطقي به ارايه 
تخفيف هاي نجومي و غي��ر واقعي پرداخته اند كه بارها از 
طريق رسانه ها مورد نقد قرار گرفت و به اطالع مردم رسيد 
و در نهايت موجب پديده بي اعتمادي مصرف كنندگان به 
برخي از فروشگاه ها و توليدي ها شد.وي با بيان اينكه يكي 
از روش هاي اينگونه واحدهاي توليدي درج قيمت باالتر از 
نرخ واقعي بر روي كاال و در مرحله بعد، ارايه تخفيف هاي 
غير واقعي توسط فروشندگان به مصرف كننده بود، اظهار 
ك��رد: به اين ترتيب وزارت صمت قص��د دارد، براي پايان 
دادن به اين مس��اله و مش��كالت ديگري كه درج قيمت 
مصرف كننده بر روي كاال ب��ه وجود آورده بود، طرحي در 
راستاي درج، »قيمت توليد« بر روي كاال را اجرايي كند و 
با رقابتي شدن قيمت نهايي در فروشگاه هاي مختلف، به 
تقويت بازار رقابتي كمك كند.به گفته ممبيني با اجراي اين 
طرح، توليدكنندگان موظفند قيمت توليد را كه به معناي 
قيمت فاكتور اس��ت، بر روي كاال درج كرده و فروشگاه ها 
نيز موظفند قيمت فروش )مصرف( را روي كاال يا بر قفسه 
و ش��لف مخصوص آن محصول در معرض ديد مشتري 
بگذارند.وي افزود: ما به عنوان بخش خصوصي مي گوييم 
كه در شرايط اقتصاد سالم و در يك بازار آرام، علي القاعده 
بهترين روش اين اس��ت كه از سوي توليد كننده قيمتي 
روي كاال درج نشود تا در شرايط رقابتي قيمت خود را پيدا 
كرده و اين فروشگاه ها بنابر هزينه هايي كه دارند مي توانند 
قيمت  خود را ارايه دهند و مصرف كننده با قياس قيمت ها 
مي تواند فروشگاه مطلوب خود را انتخاب كند. با اين حال از 
آنجايي كه امروز بازار ما چنين شرايطي ندارد، درج قيمت 
توليد بر كاال از س��وي وزارت صمت، الزامي خواهد شد و 
مصرف كنندگان مي توانند با مقايسه قيمت توليد و قيمتي 
كه فروش��گاه تعيين كرده، پي ببرند كه كدام فروش��گاه 
قيمت منصفانه اي اعالم كرده است. وي بيان كرد: برخي 
از كارشناس��ان بر اين باورند كه اي��ن روش مانع از فريب 
مشتري مي شود اما از آنجايي كه پيش بيني مي شود در 
اجرا اشكاالتي خواهد داشت، نشستي با حضور مديران اتاق 
اصناف ايران، اتحاديه هاي مرتبط و رييس سازمان حمايت 

برگزار كرديم تا برخي از مشكالت پيش رو احصا شود.
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خبرروز

۵۰ نفر ديگر بر اثر كرونا  فوت كردند
مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از فوت 50 بيمار كرونايي ديگر خبر داد. بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، يك هزار و ۹۶۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۳0۴ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۷0 هزار و ۹۷۹ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۱ هزار و 
۸۳ نفر رسيد. دو هزار و ۸۷۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۴0 ميليون و ۷۷۴ هزار و ۳۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. اكنون 5۳ شهر در 

وضعيت زرد و ۳۹5 شهر در وضعيت آبي قرار دارند هيچ شهري در وضعيت قرمز و نارنجي نيست.

ادامهازصفحهاول

 مزد توافقي
به نفع كارفرماست نه كارگر

انقالب در وزارت صمت؟!

 كسي كه حاضر باش��د دستمزد كمتر بپذيرد. با اين 
كار فرد مجبور مي ش��ود به دليل نياز مالي تن به يك 
حقوق توافقي ناچيز بدهد. فرد بيمه شود ولي نتواند 
امرار معاش كند و با درآمد ناچيز از عهده هزينه هاي 
زندگي برنيايد چه سودي دارد؟ همين حاال روستاييان 
خودشان بيمه سالمت دارند و بيمه صندوق روستاييان 
و عش��اير هس��تند پس نيازي به رفتن در دل چنين 
طرح هاي ندارند؛ ضمن آنكه در حال حاضر در يك سري 
كارگاه هاي كوچك و روستاها چنين طرحي در حال 
انجام است؛ طرف بازنشسته ش��ده در يك نانوايي يا 
تاكسي تلفني خود را مشغول كار كرده است تا درآمدي 
كسب كند. در حال حاضر كارگران و حداقل بگيران 
با همين كف حداقلي كه برايش��ان درنظر گرفته ايم 
نمي توانند زندگي كنند و زير خط فقر هستند خدا را 
خوش نمي آيد از همين كف حداقلي هم پايين تر برويم 
و مزد كمتر بدهيم. اين خدمت به كارگر نيست، ظلم به 
طبقه كارگر و سوءاستفاده از وضعيت بيكاري مملكت 
است. اگرچه برخي تالش مي كنند با يك سري طرح ها 
به ايجاد شغل و رفع بيكاري كمك كنند ولي اين كار به 
جاي كمك، نتيجه عكس مي دهد. چنانچه مي خواهيم 
طرح جديد ارايه بدهيم بايد بازار كار را ساماندهي كنيم، 
با چنين طرح هايي نرخ بيكاري پنج درصد نمي شود. 
ما بايد تالش كنيم مملكت را به سمت و سويي ببريم 
كه تعداد مددجويان كميته امداد روز به روز كمتر شود 
و نهايتا از بين برود نه اينكه با برخي تصميمات به تعداد 
مددجويان كميته امداد اضافه كنيم؛ بنابر اين اضافه 
كردن تبصره هايي از اين دس��ت و تحت عنوان مزد 
توافقي به ماده ۴۱ اصل قانون و ماده را خراب مي كند و 
اتفاق مباركي نيست؛ بهتر است قبل از هرگونه تصميم 
و اقدامي درباره معايب و مزاياي اينگونه طرح ها تحقيق 

كنيم و پيامدهاي آن را بسنجيم.

 پيش نيازهاي الزم، كار صحيحي بود و به پش��توانه 
خواست و سليقه رييس دولت وقت انجام گرفت و نه 
اين بالتكليفي يا تفكيك احتمالي در آينده در فقدان 
راهبرد و سياست صنعتي، راهگشا خواهد بود و گرهي 
از گره هاي صنعت مي گشايد. از مجموع اين دو نكته 
اساسي فوق اين سوال مطرح است كه چرا دولت مستقر 
برخالف چند دولت قبل، راه منطقي و قانوني را در پيش 
نمي گيرد و تدوين سند راهبرد توسعه صنعتي كشور 
و نيز قانون تشكيل وزارت »صنعت، معدن و تجارت« 
را اكنون كه زمان و فرصت الزم را نيز در اختيار دارد )نه 
همچون دولت هاي قبل در چند ماه مانده به پايان عمر 
دولت شان( به انجام نمي رساند و سعي دارد با وصله پينه 
مبتني بر ذوق و سليقه فردي و گروهي و در خأل اسناد 
باالدستي مصوب، ميانبر بزند و با در هم ريختن همين 
نظم نصفه و نيمه، كار بهبود حال و روز بس ناگوار صنعت 

را به مراتب دشوارتر از قبل كند؟! چرا؟!

رويداد

كمبود كالس درس، نبود كالس هاي ايمن و فرسوده 
بودن مدارس از مشكالتي است كه آموزش و پرورش 
س��ال ها با آن دس��ت و پنجه نرم ك��رده و در اين بين 
دانش آموزان و خانواده هايشان هزينه هاي جاني و مالي 
زيادي پرداخت كرده اند. از سوختن در آتش بخاري هاي 
غير استاندارد گرفته تا حضور در كالس هاي درسي كه 
ناگهان سقفش��ان فرو ريخته و ديوار مدرسه روي سر 
دانش آموزان آوار ش��ده اس��ت. همين چند روز پيش 
بود كه سرويس مدرسه اي در كرمانشاه تصادف كرد و 
چند دانش آم��وز جان باخته و تعداد ديگري مجروح و 
زخمي شدند، واقعا تا كي بايد اين دانش آموزان باشند 
كه تاوان سهل انگاري مسووالن را با جانشان پرداخت 
كنند. هر چه هست كمبود هاي بي شمار زيادي است 
كه نمي توان به س��ادگي از كنار آن گذش��ت. در اين 
بين اما سازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس از 
انبوه سازاني گله مند است كه وظيفه داشته اند در قبال 
ساخت 200 واحد مسكوني يك مدرسه هم بسازند كه 
البته بس��ياري از آنها با ساخت ۱۹۹ واحد اين قانون را 
دور زده و از زير بار مسووليت شانه خالي مي كنند. اين 
اتفاق در سايه بي توجهي مسووالني رخ مي دهد كه بايد 
شاهد و ناظر اجراي قوانين باشند و براي اجرايي شدن 

آنها راهكارهاي مناسب در نظر بگيرند. 

    ساخت مجتمع هاي آموزشي 
در دستور كار است

اما مس��اله مهم ديگري كه بايد به آن پرداخته ش��ود، 
قانوني است كه در مورد ساخت مجتمع هاي آموزشي 
و تجميع مدارس در س��ند تح��ول بنيادين آموزش و 
پرورش لحاظ ش��ده است. مس��اله اي كه اگر همراه با 
تمامي نكات ايمني نباشد خود مي تواند فجايع ديگري 
را رقم بزند، مثل همان چيزي كه در كرمانش��اه اتفاق 
افتاد. در واقع بايد اين سوال مطرح شود كه سرويس اين 

مدارس تجميع شده تا چه حد استاندارد خواهند بود، 
افرادي كه قرار است رانندگان اين سرويس ها باشد از 
چه جنبه هايي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت؟ اينكه 
آموزش و پ��رورش در نظر دارد تا از س��اخت مدارس 
كوچك خودداري كرده و مجمتع هاي آموزش��ي بنا 
كند، آيا نيروي الزم ب��راي كنترل اين مجمتع ها را در 
اختيار دارد. در حالي كه بسياري از فرهنگيان از وضعيت 
معيشتي خود ابراز نارضايتي مي كنند، اجرايي شدن 

چنين قانوني تا چه اندازه مي تواند واقعي باشد؟
مهراهلل رخشاني مهر، رييس سازمان نوسازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كشور در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به 
تصادف سرويس مدرسه در استان كرمانشاه كه منجر 
به فوت دو دانش آموز و مصدوميت ۱۶ نفر در مس��ير 
رفتن به مدرسه شد، آن هم به اين علت كه در روستاي 
محل سكونت خود مدرسه نداشته اند و مجبور شده اند به 
روستاي ديگري بروند، با توجه به وقوع اين حادثه به نظر 
شما تجميع مدارس با چشم پوشي از وضعيت راه ها و 
جاده هاي كشور چه عواقبي در پي دارد؟ گفت: زير نظام 
فضا و تجهيزات برگرفته از سند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش است، كه در آن ذكر شده است، سازمان نوسازي 
مدارس به سمت ساخت مدارس بزرگ و مجتمع هاي 
آموزش��ي حركت كند و از س��اخت مدارس كوچك 
خودداري كند. او بيان كرد: وقتي از س��اخت مدارس 
كوچك خودداري مي شود و ما يك مجتمع مي سازيم، 
معني اش اين است كه دانش آموزان را از نقاطي كه تعداد 
كمتري هستند به مجتمع آموزشي يا مدرسه بزرگي كه 
احداث شده بياوريم. وقتي جمعيت دانش آموزان كنار 
هم زياد باش��د، تعامالت اجتماعي، فرهنگي و مهارت 

برقراري ارتباط آنها نيز بيشتر مي شود.
رخشاني مهر در پاس��خ به اين سوال كه آيا تجميع 
مدارس از روستاهاي مختلف در يك روستاي ديگر 
با توجه به وضعيت جاده و راه ها اقدام درستي است؟ 

گفت: يك س��ري قوانين باالدستي به ما مي گويند 
كه ب��ه كدام س��مت حركت كنيم. نق��ش تربيتي 
مجتمع هاي آموزشي نسبت به مدارس كوچك به 
مراتب بيشتر است. رييس سازمان نوسازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كشور بيان كرد: بعدها ما اين چارچوب 
را يك مقدار آسان كرديم، يعني براي مدارس ابتدايي 
اين تجميع اتفاق نخواهد افتاد يا حتي كمتر خواهد 
بود. مشخصا نبايد دانش آموزان مدارس ابتدايي را 
تجميع و با س��رويس جابه جا ك��رد و براي مدارس 

ابتدايي شعاع كمتري تعريف شده است.

    مدارس كانكسي همچنان باقي است
او اش��اره كرد: به همين خاطر از دل اين تصميمات 
كانك��س بيرون مي آيد، جمعيت��ي كه يك كانكس 
مي  تواند داشته باشد عمدتا زير ۱5 نفر است و ترجيح 
داده شد كه مس��اله مدارس ابتدايي با جمعيتي كه 
دارند با همان كانكس يا مدرس��ه س��نگي مرس��وم 
همان منطقه حل شود. رخشاني مهر افزود: اما براي 
متوس��طه اول و عمدتا متوسطه دوم، مدارس شبانه 
روزي تعريف شد. مدارس شبانه روزي براي مناطقي 
است كه جاده ندارند و صعب العبور هستند. ماهيت 
مدارس شبانه روزي براي اين است كه دانش آموزان 
پراكنده در روس��تاهاي مختلف را جمع كرده و يك 
جا مستقرشان كند تا مدام رفت و آمد نكنند. رييس 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت: 
در جايي كه امكان گذاشتن سرويس است، براي آنها 
س��رويس گذاشته مي ش��ود. اتفاقا خيلي از مناطق 
آموزش و پرورش و مردم روس��تا مي گويند، درست 
است كه ش��ما مدرسه شبانه روزي س��اخته ايد، اما 
ترجيح ما بر رفت و آمد فرزندان به مدرسه و مجتمع 
آموزشي است و در متوسطه آموزش و پرورش ترجيح 
مي دهند كه دانش آموزان به مدرسه بزرگ تري بروند.

تجميع مدارس؛  استانداردها چقدر رعايت مي شوند؟
رويخطخبر

قيمت خودرو نردباني آتش نشاني به ۶۰  ميليارد تومان رسيد
شصت سال قبل زمان رسيدن حريق به اوج خودش 
۱۷ دقيقه بود. االن اين زمان به س��ه دقيقه رسيده 
است. سخنگوي سازمان آتش نش��اني با بيان اين 
مطلب گفت: ما از آموزش و فرهنگس��ازي بسيار 
غافل شده ايم. در حوزه فرهنگسازي كارهاي نيمه 
تمام بسياري داريم. آموزش و پرورش كجاي مساله 
پيشگيري از سوختگي اس��ت؟ توسط يك مركز 
بسيار معتبر تحقيق شد كه شصت سال قبل زمان 
رس��يدن حريق به اوج خودش ۱۷ دقيقه بود. االن 
اين زمان به س��ه دقيقه رسيده است. چرا وقتي به 
محل آتش سوزي مي رس��يم، تمام آن قسمت كه 
آتش گرفته است، شعله ور شده؟ نوع زندگي تغيير 
كرده اس��ت.  جالل ملكي افزود: االن لوازمي كه در 
منازل آمده جديد است و لوازم پليمري ساخته شده 
اس��ت و فقط دو دقيقه وقت فرار وج��ود دارد. االن 
ساختمان پنجاه طبقه و سي طبقه داريم و آموزش 
خاصي صورت نگرفته است. مدام از لوازم پليمري در 
منازل استفاده مي شود اما چه قدر آموزش صورت 
گرفته است؟ در يك س��اختمان سي طبقه وقتي 
طبقه دهم دچارآتش سوزي مي شود فرد نمي داند 
پايين يا باال برود. ملكي با اشاره به هزينه هاي باالي 
استقرار واحدهاي آتش نشاني گفت: اگر در منطقه 
يك تهران بخواهيد زمين بخريد قيمتش اصال قابل 
محاسبه نيست. با هزينه باالي وسايل و تجهيزات 

يك ايستگاه درست مي شود كه قسمت محدودي 
را پوشش دهد. يك دستگاه خودرو نردباني با قيمت 
فعلي از ۶0 ميليارد به باال اس��ت تا نهايتا دو تا س��ه 
ايس��تگاه را پوش��ش دهد. حقوق يك آتش نشان 
حدود هشت تا نه ميليون تومان است. البته وضعيت 
دس��تمزد در شهرس��تان ها متفاوت است. ملكي 
گفت: تعداد ساختمان هايي كه مجددا براي تاييديه 
ايمني مراجعه مي كنند، تقريبا نزديك به صفر است. 
مي شود جاهايي مشوق مالي گذاشت و برخي جاها 
هم چنين چيزي جوابگو نيست.در منطقه 22 يك 
ساختمان ۱۶ طبقه دچار آتش سوزي شد. نزديك به 
200 نفر را نجات داديم. يك نفر به ما گفت مي دانيد 
اينحا چه كس��اني زندگي مي كنن��د؟ همه دكتر و 
مهندس اند. گفتم واي به حال دكتر و مهندس هايي 
كه در ساختمان هايي زندگي مي كنند كه از لحاظ 

ايمني ناكامل است.

ميزان سوختگي در ايران باالتر از كشورهاي همجوار است
س��االنه ۳00 هزار مورد س��وختگي در س��طوح 
مختل��ف داريم و تنها حدود ۳0 ه��زار مورد آنها 
ممكن اس��ت به بيمارس��تان ها مراجعه داش��ته 
باش��ند. ريي��س مرك��ز مديريت پيون��د وزارت 
بهداش��ت با بيان اين مطلب گف��ت: افراد داراي 
هوش��ياري پايين تر، كودكان، سالمندان و افراد 
مبتال به آلزايمر بيشتر دچار سوختگي مي شوند. 
ميزان سوختگي در كشور ما باالتر از كشورهاي 
همجوار است. مهدي شادنوش افزود: سوختگي 
نباي��د اتف��اق بيفتد زي��را اگر رخ ده��د، تبعات 
غيرقابل جبراني از خ��ودش بر جا مي گذارد. چه 
در آسيب هاي جسمي و چه در آسيب هاي روحي 
و رواني ممكن است زندگي فرد كامال تحت تاثير 
قرار بگيرد. اصل اوليه اين است كه نبايد سوختگي 
رخ دهد. س��وختگي قابل پيشگيري است. شايد 
سرطان فقط ۳0 درصد قابل پيشگيري باشد اما 
در سوختگي درصد بسيار باالتر است و مي تواند 
رخ ندهد. س��االنه ۳00 هزار مورد سوختگي در 
س��طوح مختلف داريم. حدود ۳0 هزار مورد آنها 
ممكن اس��ت به بيمارس��تان ها مراجعه داش��ته 
باش��ند. او اظهار داشت: در جمعيت ۸5 ميليوني 
سي هزار مراجعه س��وختگي عدد قابل توجهي 
اس��ت و حتما باي��د امكانات كافي ب��راي درمان 

آنها وجود داشته باش��د. اما براي مابقي جمعيت 
بايد كارهاي بس��يار بزرگ تري اتفاق بيافتد كه 
اصال اين ش��رايط به وجود نياي��د. وقتي كه فقط 
سالي يك هفته اطالع رساني مي كنيم كه مراقب 
فرزندمان باشيم و دور از چشم ما وسايل محترقه 
تهيه نكنند، وضعيت ب��ه اين صورت خواهد بود. 
ش��ادنوش در ادامه گفت: س��وختگي الكتريكال 
مساله مهمي است و توليدكنندگان لوازم برقي، 
شهرداريها، سازمان نظام مهندسي بايد به ايمني 
براي پيشگيري از س��وختگي توجه كنند. تعداد 
زيادي چش��م بر اثر س��وختگي تخليه مي شوند. 
بيماران سوختگي نيازمند محيط هاي استريل و 
درمان هاي پيچيده هستند و تحريم ها نيز باعث 
شده از لحاظ تجهيزات، پانسمان هاي اختصاصي، 
لباس هاي سوختگي و غيره كمبود داشته باشيم.

گليماندگار|
 علي رغم تمام هشدارها اولين مورد ابتال به 
سويه اميكرون هم در ايران تاييد شد. سويه 
جديد كرونا با قدرت سرايت باال نزديك يك ماه است كه 
شناسايي شده و بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي 
را به روزهاي سخت دوران ابتدايي كرونا برگردانده است. 
اين سويه جديد هر روزه مي تواند بالغ بر 500 نفر را مبتال 
كند و به اين ترتيب معلوم نيس��ت ط��ي روزهاي آينده 
چه اتفاقي در كشور رخ خواهد داد. اما آنچه مسلم است 
بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان به آغاز موج 
ديگري از كرونا در كشور اش��اره مي كنند. اين در حالي 
است كه اغلب محدوديت هاي كرونايي در كشور لغو شده 
است، مدارس بازگشايي شده اند و ديگر حتي جريمه اي 
هم براي كساني كه به شهرهاي مختلف سفر مي كنند در 
نظر گرفته نمي شود. حال بايد ديد با اين وضعيت مردم و 
مسووالن حوزه بهداشت و درمان چقدر مي توانند در برابر 
اين سويه جديد مقاومت كرده و راه همه گير شدن آن را با 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي سد كنند. 

    بايد هر چه سريع تر مدارس را تعطيل كنيم
قدرت سرايت سويه جديد كرونا بسيار باالست و نمي توان 
اين مس��اله را ناديده گرفت، هر چند ك��ه ميزان مرگ و 
مير در اين سويه هنوز مشخص نيس��ت اما تا زماني كه 
واكسيناسيون به صورت سراسري انجام نشده نبايد اجازه 
دهيم مردم فكر كنند شرايط به حالت عادي برگشته و 
مي توانند زندگي قبل از كرونا را در پيش بگيرند. رييس 
بخش عفوني بيمارستان مسيح دانش��وري با بيان اين 
مطلب به »تعادل« مي گويد: شرايط مي تواند خيلي زود 
بحراني ش��ود، در حال حاضر اولين كاري كه بايد انجام 
شود تعطيلي دوباره مدرسه هاست، مردم بايد از هر گونه 
دور همي و مسافرت هاي غير ضروري پرهيز كنند. كرونا 
با كسي شوخي ندارد، قدرت سرايت سويه جديد بسيار 
باالست، اين مس��اله مي تواند موج جديدي از ابتال را در 
كشور به وجود بياورد. دكتر پيام طبرسي مي افزايد: مساله 
اينجاست كه سويه جديد كرونا در هر كشوري به نوعي 

خاص عمل مي كند، مثال ميزان مرگ و مير در آفريقاي 
جنوبي در بين كساني كه به اين بيماري مبتال شده اند و 
همچنين ميزان ش��دت بيماري بسيار كم بوده است اما 
در انگلس��تان وضعيت فرق دارد و بسياري از بيماران به 
اكس��يژن نياز دارند و برخي از آنها حالشان وخيم است، 
حتي در لندن مورد فوت بر اثر سويه كرونا هم داشته ايم. 
در اين شرايط نبايد و نمي توانيم ريسك كنيم. كرونا حاال 
ديگر كودكان را هم تهديد مي كند و حتي در همين مدت 
بازگشايي مدارس هم آمار ابتالي دانش آموزان به كرونا 
قابل توجه بوده است. به همين خاطر است كه بايد هر چه 
زودتر محدوديت هاي كرونايي را دوباره بازگردانيم. اگر 
غفلت كنيم معلوم نيست چه چيزي در انتظارمان خواهد 
بود.  او اظهار مي دارد: اميكرون تنها طي ۱۷ روز تبديل 
به سوش جديد مي شود كه اين مساله در مورد دلتا ۱00 
روز طول مي كشيد، به همين خاطر است كه بايد هر چه 
سريعتر در اين رابطه چاره اي انديشيده شود، هر گونه 
بي توجهي و كم اهميت جلوه دادن اين مساله باز هم 
مي تواند به قيمت جان افراد تمام شود. از روزي كه اولين 
مورد اميكرون در كشور شناسايي شده تنها ۱۷ روز وقت 
داريم كه مانع گسترش آن شويم، هر گونه سهل انگاري 
مي تواند نقشه آبي كشور را به نقشه اي قرمز بدل كند. 

موج جديد كرونا مي تواند سهمگين تر باشد.

    قابليت 3۰ جهش همزمان
دكتر مرداني، عضو كميته علمي مقابل��ه با كرونا نيز در 
اين رابطه به تعادل مي گويد: واريانت جديد اميكرون اين 
قابليت را دارد كه ۳0 جهش همزمان را با سرعت انتشار باال 
داشته باشد. با بررسي هاي انجام شده محققان دريافتند 
كه س��ويه جديد اميكرون قدرت انتقال بسيار باالتري 
نسبت به جهش دلتا دارد. مس��افراني كه از كشورهاي 
آلوده به سويه جديد كرونا مانند آفريقاي جنوبي، بلژيك، 
بتس��وانا و امارات به ايران مي آيند حتي با داشتن تست 
منفي رپيد به قرنطينه منتقل مي ش��وند و بعد از منفي 
شدن تست پي سي آر آنها از قرنطينه خارج خواهند شد.  
او در پاسخ به اين سوال كه چرا اعمال قرنطينه نتوانست 

از ورود اميكرون به كشور جلوگيري كند، مي افزايد: به هر 
حال اين ويروس به كشور وارد مي شد، چون تنها مبادي 
رفت و آمد به كشور فقط هوايي نيست و ممكن است برخي 
افراد زميني يا از طريق دريا به كش��ور وارد شوند، كنترل 
تمام اين مبادي آسان نيست، اما در اين شرايط بايد براي 
جلوگيري از فاجعه اي تازه محدوديت ها بازگردانده شده 
و مدارس هم تعطيل شود. دكتر مرداني در بخش ديگري 
از س��خنانش از مردم مي خواهد از برگزاري دورهمي ها 
يلدا و غيره خودداري كنند. او با بيان اين مطلب مي گويد: 
كوچك ترين غفلتي دوباره مي تواند موج سهمگين ديگري 
از بيماري را در كشور رقم بزند. يادمان نرود كه طي چند 
ماه گذشته چقدر آمار تلفات كرونا باال بود و تازه از مهر ماه 
آمار سير نزولي گرفته است، بايد كاري كنيم كه اين شرايط 
حفظ شود، كساني كه واكسن نزده اند بايد هر چه سريع تر 
براي تزريق واكسن اقدام كنند، از سوي ديگر افرادي كه 
بايد دوز سوم واكس��ن را تزريق كنند، هر چه زودتر اين 
كار را انجام بدهند، نبايد به اين اميد باش��يم كه كرونا به 

اين زودي ها و به اين راحتي دست از سر دنيا بر مي دارد. 

    شناسايي اميكرون در تهران
محمدمهدي گويا، ريي��س مركز مديريت بيماري هاي 
واگيردار وزارت بهداشت با بيان اينكه اولين مورد سويه 
اميكرون در تهران شناسايي شده است، اعالم كرد: »سويه 
اميكرون جوانان را بيشتر درگير مي كند و افرادي كه قباًل 
به كرونا مبتال شدند بيشتر امكان گرفتن سويه اميكرون 
دارند. همچنين افرادي كه سيستم ايمني ضعيف تري 

دارند حتما دز سوم واكسن را تزريق كنند.«
او گف��ت: تاكنون نخس��تين موردي كه در كش��ور 
تش��خيص داده ش��ده، آقايي هس��تند كه به يكي از 
كشورهاي همسايه مسافرت داشتند و در آن كشور 
عالئم بيماري آغاز ش��ده، بعد وارد كش��ور ش��دند. 
بالفاصل��ه آزمايش ها ب��راي اين فرد انجام ش��ده و 
نيمه شب گذشته، آزمايشگاه تشخيص قطعي داده 
اس��ت. در حال حاضر يك مورد تشخيص در كشور 
داشته ايم و يك يا دو مورد هم مشكوك داريم كه در 

حال بررسي است. به محض اينكه جواب آزمايش هاي 
قطعي مشخص شود، اعالم خواهيم كرد و همه اين 

افراد تحت مراقبت دقيق قرار گرفته اند.

    بازگشت محدوديت هاي كرونايي
ب��ا اعالم ورود كرون��ا به اي��ران حميدرضا جماعتي، 
دبير كميته علمي س��تاد كرونا »خواستار بازگشت 
محدوديت هاي كرونايي ش��د« و گفت: بحث جدي 
است و اگر اين اقدامات را انجام ندهيم، احتماال طي سه 
تا چهار هفته آينده شاهد پيك اميكرون در كشورمان 
خواهيم بود. توصيه ما اين است كه قرنطينه ها را دوباره 
و حداقل براي چهار هفته بازگردانيم و اجرا كنيم. زيرا 
اگر قرار باش��د پيكي با اميكرون در كش��ور ايجاد 
ش��ود، باتوجه به زمان ش��يوع تن��دي كه ويروس 
دارد، احتمال دارد كه طي چند هفته آينده ما نيز 
شاهد اين پيك باشيم. ميزاني كه طول مي كشد تا 
اميكرون سرايت يابد، تقريبا 2.5 برابر نسبت به دلتا 
است و ما يك فرصت حداقل چند هفته اي را داريم.

    نظر بهداشت جهاني
 درباره اميكرون و عالئم آن

ظهور س��ويه جديد كرونا موسوم به اميكرون باعث 
ايجاد وحشت در ميان كش��ورهاي مختلف جهان 
با اين ح��ال، س��ازمان جهاني بهداش��ت با صدور 

بيانيه اي از كش��ورها خواست از واكنش شتاب زده 
به اين موضوع خودداري كنن��د زيرا متخصصان و 
دانش��مندان اين نهاد فعال در ح��ال ارزيابي ميزان 
مقاومت اين س��ويه در برابر واكس��ن هاي موجود 
هستند. با اين وجود س��ازمان جهاني بهداشت كه 
جهش هاي اين ويروس را به گروه هاي »سويه هاي 
نگران كننده« و »سويه هاي مورد توجه« طبقه بندي 
كرد اميكرون را بعد از جهش ه��اي آلفا، بتا، گاما و 
كروناي دلتا در جايگاه پنجم سويه هاي نگران كننده 
قرار داد. همچنين دكتر آندرئا آمون، مدير »مركز 
پيش گي��ري و كنترل بيم��اري اتحاديه اروپا« در 
پيام��ي ويدئويي از كش��ورهاي اروپا خواس��ت تا 
اقدامات فوري براي گسست زنجيره انتقال بيماري 
كوويد-۱۹ انجام دهند و اجازه ندهند سيستم هاي 
بهداش��تي بار ديگر با مشكل ازدياد بيمار و كمبود 
امكان��ات رو ب��ه رو ش��وند. گفتني اس��ت برخي 
كارشناس��ان پنج عالمت آبريزش بيني، سردرد، 
خستگي )خفيف يا شديد(، عطسه و گلو درد را به 

عنوان نشانه هاي اصلي اميكرون معرفي كردند.

    معاون وزير بهداشت اعالم كرد
ورودنخستینموردامیكرونبهايرانازامارات

/مبتاليشناساييشدهساكنتهراناست
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره شناسايي 

س��ويه اميكرون كرون��ا در ايران توضي��ح داد. به 
گزارش ايس��نا، دكتر كمال حي��دري، گفت: پس 
از س��ه هفته كه سازمان بهداش��ت جهاني نسبت 
به س��ويه اميكرون كه از آفريقاي جنوبي ش��روع 
شد و سپس به اروپا رسيد ابراز نگراني كرد، امروز 
بعد از ۸5 كش��ور، ما هم شناس��ايي سويه مثبت 
اميكرون را از آزمايشگاه مرجع خود تاييد كرديم. 
وي افزود: با توجه به ميزان سرايت باالي اميكرون 
اقدامات و برنامه ريزي هايي در جلس��ه اضطراري 
با حضور وزير بهداش��ت صورت گرفت و از طرفي 
چون اكنون وضعيت خوبي در كش��ور داريم، بايد 
تدبيري داشته باشيم كه با كمترين آسيب از اين 

شرايط عبور كنيم.  
او ادامه داد: فرد شناس��ايي ش��ده مبتال اميكرون 
ميانس��الي بود كه از امارات وارد ايران ش��ده بود و 
س��اكن تهران است. پس از شناس��ايي او اقدامات 
الزم ب��راي قرنطينه فرد و اطرافيانش انجام ش��د 
و ان ش��اءاهلل در مراحل بعدي بتوانيم با آسيب كم 
ش��رايط را رد كنيم. او بيان ك��رد: از ۳ هفته قبل 
وضعيت مراقبت مرزي ما به شدت تقويت شد و هر 
كسي كه از خارج از كش��ور وارد شد، جدا از اينكه 
مي بايست كارت واكسن و pcr منفي داشته باشد، 
افرادي كه حال نامساعد داشتند مجددا در داخل 

كشور تست مي شدند.

گزارش

كارشناسان حوزه بهداشت و درمان در گفت وگو با »تعادل« هشدار دادند

ُاميكرون«    خطر جدي »
محدوديت هاي كرونايي بازگردانده شود    مدارس را تعطيل كنيد
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