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بازار ارز در انتظار دستاوردهاي 
 به نام فيلترينگديپلماتيك و كاهش قيمت

 به كام فروشندگان فيلترشكن

بازگشت روند نزولي قيمت ها به بازار ارز

دالر در كانال ۲۳ هزار تومان باقي ماند، سكه ۱۷۰ هزار تومان ديگر ارزان شد

 با استفاده از وي پي ان، ديتاي داخلي به ديتاي خارجي تبديل 
و هزينه  دسترسي به اينترنت براي مردم  دو برابر مي شود
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يادداشت- 1

يادداشت- 2

 يك مصوبه خودرويي
 با چند ابهام 

بايدن، ايران و ديپلماسي

بازار خ��ودرو بيش از 3 س��ال 
اس��ت در آش��فتگي كامل به 
سر مي برد. در حالي كه دولت 
در يك حركت غير اصولي در 
خردادماه س��ال 97 تامين ارز 
4200 توماني براي همه كاالها 
را تضمين كرده ب��ود، واردات 
خ��ودرو در تابس��تان هم��ان 
سال را ناگهان ممنوع كرد و فعاالن اين حوزه را به شدت 
با مشكالت عديده مواجه كرد. ممنوعيت واردات خودرو 
به آش��فتگي بازار خودرو دام��ن زد و در كنار محدوديت 
در واردات قطعات منفصل��ه و ممنوعيت هاي پي در پي 
ناشي از ادعاي سازندگان داخلي مبني بر توانايي ساخت 
قطعات، سبب كاهش تيراژ توليد و عرضه به بازار هم شد. 
هرچند دستاويز دولت براي ممنوعيت واردات مديريت 
مصرف ارز در بازار خودرو بود...   ادامه در صفحه ۷

فربد زاوه

روز گذشته اولين سخنراني 
رس��مي جو بايدن در حوزه 
سياس��ت خارجي ايراد شد. 
سخنراني كه هرچند به طور 
مستقيم اشاره به ايران نشد، 
اما در بطن اين اظهارنظرها 
م��واردي وج��ود دارد كه با 
تحليل آنها مي توان تصويري 
از احتماالت رفتاري اين كش��ور اراي��ه كرد.واقع آن 
است كه بايدن در س��خنراني خود در حوزه سياست 
خارجي چيزي فراتر از سياس��ت كالن دموكرات ها 
مطلب��ي را بيان نكرده اس��ت. دموكرات ه��ا همواره 
سياس��ت هاي كالن خود را با اروپايي هاي هماهنگ 
مي كنند و از اين طريق راهبردهاي كلي خود را پيش 
مي برند.   ادامه در صفحه 6

يوسف مواليي

دولت با هدف تعامل عقب نشيني كرد

بودجه جديد در راه  است
»تعادل« بازار رهن و اجاره مسكن 

در تهران را بررسي مي كند

پيش بيني جهش مصرف بنزين 
كشور در ۱۴۰۰ 

مديرعامل بانك صادرات ايران  
در نامه به رييس كل بانك 

مركزي عنوان كرد

خشكسالي زمستانه 
 در بازار

 اجاره پايتخت

 ايران  
به واردكننده 

»بنزين« تبديل 
مي شود؟

ملك خانواده 
 معظم  شهيد
  به مزايده 

 گذاشته نشده 
و نخواهد شد

 »تعادل« در گفت وگو با صاحبنظران 
ورود خودرو از مناطق آزاد را بررسي مي كند

رانت بزرگ با مصوبه مجلس

يادداشت-4يادداشت-3

 ضرورت
 طرح پرسش هاي درست 

بي توجهي به منافع اقتصادي 
در ديپلماسي ايران و روسيه 

قبل از ورود به بحث اصلي ذكر 
يك نكته ضروري اس��ت و آن 
اينكه بر خالف برخي اخبار و 
گفت وگوهايي كه در خصوص 
تاثير تغيي��ر ن��رخ ارز پايه در 
محاس��به حق��وق گمرك��ي 
مطرح مي شود، اين تغييرات 
به طور كلي تاثي��ر چنداني در 
قيمت اقالم اساسي وارد شده در كشور نخواهد داشت، 
ممكن اس��ت برخي از اين افزايش نرخ حمايت و برخي 
مخالفت كنند، اما در نهايت به طور واقعي تاثير چنداني 
در قيمت اقالم مصرفي نخواهد داشت. چرا كه محاسبه 
تغيير نرخ پايه حقوق گمركي به اندازه 5درصد اس��ت و 
اين 5درص��د به طور بنيادين اثرگذار نيس��ت. مثال قبال 
قيمتي كاالي اگر هزار تومان بوده اس��ت؛ امروز 1100 
تومان خواهد ش��د و رقم، رقم بزرگي نيس��ت. موضوع 
ديگر اظهاراتي است كه معموال درباره خطر رويكردهاي 
وارداتي بع��د از تح��والت در حوزه سياس��ت خارجي، 
گشايش هاي احتمالي و احياي برجام صورت مي گيرد. 
يعني هر زمان كه درآمدهاي ارزي كشور برقرار مي شود، 
يك بحث بيهوده از سوي برخي افراد، جريانات و رسانه ها 
مطرح مي شود كه آيا رويكردهاي وارداتي درست است 
يا غلط است؟ واقع آن است كه من هيچگاه متوجه خطر 
اين رويكردهاي وارداتي نشدم. اينكه ما امروز واردات را 
محدود كرده ايم به خاطر نداشتن پول و منابع كافي است. 
هيچ فضيلتي هم محسوب نمي شود كه ما اعالم كنيم، 
تحريم واردات را بايد تا آخر دنيا ادام��ه د هيم. هر زمان 
كه ايران منابع كافي در اختيار داشت بايد واردات از سر 
گرفته شود. از منظر توليد و صنعت، توليد كننده داخلي 
بايد ياد بگيرد كه بتواند با محص��والت خارجي در بازار 
داخلي رقابت كند تا بعد بتوان��د در بازار هاي بين المللي 
امكان حضور و بعد رقابت را داشته باش��د. اين در حالي 
است كه نظام تعرفه گذاري در كشورمان همواره به نفع 
توليد كننده داخلي است. متوسط تعرفه هاي ايران باالي 
40درصد است. حتي در خودرو اين رقم به 100درصد 
هم مي رسد، اگر يك توليدكننده داخلي نتواند با حمايت 
40درصدي نظام تعرفه گذاري، نتواند در بازار با محصول 
مش��ابه خارجي رقابت كند، بايد عيب خ��ود را در جاي 
ديگري جست وجو كند. موضوع بعدي ضرورت تبديل 
دالر به ريال است. مثال وقتي كه دولت نفت مي فروشد 
و دالر درياف��ت مي كند، اي��ن دالر به تنهاي��ي به درد 
دولت نمي خورد، چرا كه هزينه هاي دولت ريالي است. 
بايد چگونه از اين منابع استفاده كند؟ بايد به متقاضي 
بفروش��د كه مي خواهد كاال وارد كن��د. در چه صورتي 
بهترين تصميم��ات را در اين خص��وص مي توان اخذ 
كرد، اينكه اين دالرهاي نفتي صرف پروژه هاي عمراني 
و واردات اقالم و تجهيزاتي ش��ود كه براي كشور ارزش 
افزوده ايجاد مي كند.   ادامه در صفحه ۳

بس��ياري از تحليل گ��ران به 
موقعيت ويژه ترانزيتي ايران، 
ذخاير معدني و انرژي فراوان، 
دسترس��ي به آب ه��اي آزاد، 
نزديكي به اروپا و آسياي ميانه 
و ق��درت اي��ران در منطقه و 
جهان اشاره دارند، اما استفاده 
از چني��ن موقعيت��ي، ب��دون 
سرمايه گذاري و ايجاد زيرس��اخت هاي راه آهن دوخطه 
با فناوري روز و ظرفيت ب��االي حمل و نقل، بزرگراه هاي 
2500 كيلومتري از مرز بازرگان و آس��ياي ميانه به بندر 
امام، بندرعباس و چابهار، ممكن نيست و نمي توان تنها به 
اين فرصت تاريخي و جغرافيايي اشاره كرد اما زمينه سازي 
براي استفاده از آن و ميلياردها دالر درآمد ترانزيتي و ساير 
بخش ها را انجام نداد. شاهد مدعا وعده هاي آقاي ظريف 
در سفر هفته اخير به مسكو است كه وعده هايي را مطرح 
كرده و اعالم كرده كه موقعيت ترانزيتي ايران احيا خواهد 
شد اما به اين نكته توجه نداشته كه با توجه به ويژگي هاي 
ساختاري ايران و نبود زيرساخت هاي الزم، اين وعده ها 
غيرعملي است و نمي توان بدون اقدامات روسيه و ايران 
در زمينه فراهم كردن زيرساخت ها در ايران، اين وعده ها 
را تحقق بخش��يد. زيرا وقتي مي توان موقعيت ترانزيتي 
ايران را احيا كرد كه خطوط راه آهن دوخطه و با ظرفيت 
باال و فناوري روز و همچنين آزادراه هاي بزرگ شمال به 
جنوب را ايجاد كرد كه اتفاقا روس��يه نيز در ساخت اين 
خطوط و ايجاد زيربناها تعهد داش��ته و بايد به آن عمل 
كند. اما بازسازي و ايجاد بسياري از اين طرح ها و ساخت 
زيربناها با تاخير و بي توجهي همراه بوده اس��ت. هرچند 
كه تحليل گران مسائل سياس��ي معتقدند كه موقعيت 
ايران در مقايسه با ابرقدرت ها تنها با امريكا قابل مقايسه 
است و ايران به خاطر دسترسي به آب هاي گرم، موقعيت 
ترانزيتي، معادن، ارتباط با كشورهاي حاشيه خليج فارس 
و كشورهاي شمال ايران و افغانستان و تركيه و نزديكي 
به اروپا، موقعيت ترانزيتي بهتري نسبت به روسيه و چين 
و حتي در م��واردي با امريكا دارد، اما واقعيت اين اس��ت 
كه بدون داش��تن زيرس��اخت هاي راه آهن دوخطه و با 
ظرفيت باال و فناوري روز و همچنين بدون بزرگراه هاي 
ش��مال به جنوب از مرز بازرگان و تركيه تا بندر امام در 
جنوب كشور، بدون ايجاد نيروگاه ها و افزايش ظرفيت 
برق كشور، ما قادر به استفاده از اين موقعيت ويژه برتر 
در منطقه نيس��تيم. در حال حاضر روسيه به آب هاي 
گرم دسترس��ي ندارد، چين داراي ذخاير انرژي نيست 
و امريكا اگرچه كانال پاناما و ارتب��اط بين دو اقيانوس 
اطل��س و آرام را دارد، اما فاصله زي��ادي با خليج فارس 
و اروپا و غرب آس��يا دارد. اما ايران نه تنها از تنوع ذخاير 
معدني، نفت وگاز، برخوردار اس��ت و در بين 10 كشور 
اول جهان است بلكه موقعيت ترانزيتي ويژه اي دارد كه 
در دنيا بي نظير است.   ادامه در صفحه ۳

بهمن آرمانمجيد رضا حريري

يادداشت-6يادداشت-5

بورس جايي براي دخالت ندارداولويت ها در تصميمات گم شد
تصميمات كالن اقتصادي بايد 
با هدف بهبود ش��رايط مردم و 
افزايش كارايي زيرس��اخت ها 
در دس��تور كار ق��رار بگيرند. 
اي��ن تصمي��ات تنه��ا در يك 
صورت كارايي دارن��د و آن در 
ش��رايطي اس��ت كه بر اساس 
واقعيت ه��ا اتخاذ ش��وند. اگر 
بنا باشد ما اولويت هاي اقتصادي را فراموش كرده و صرفا 
بر اساس شعار و گمانه زني تصميم بگيريم، نه تنها راه به 
جايي نمي بريم كه حتي احتمال دشوار كردن شرايط نيز 
وجود دارد.ما در س��ال هاي گذشته شاهد اشتباهاتي در 
محاسبات بوديم كه تقاص آن را اقتصاد كشور و طبقات 
كم درآمد پ��س دادند. يكي از اي��ن موضوعات نحوه حل 
كردن مشكل تحريم ها بود. ما در برجام، تمام تخم مرغ هاي 
خود را در سبد توافق هسته اي گذاشتيم و گمان كرديم 
كه صرفا با يك توافق مش��كالت حل مي شوند. در عمل 
اما ديديم كه وقتي مبناي دقيقي براي تصميم گيري ها 
نباشد، ناگهان با تصميم يك رييس جمهور امريكا بار ديگر 
ش��رايط به هم مي ريزد. در كنار آن، برجام زمان مناسبي 

بود براي آنكه اقتصاد اي��ران از داخل خود را ترميم كند و 
با توسعه زيرس��اخت هاي توليد و بهبود سياست ها، كار 
در سال هاي آينده تسهيل شود اما با اين وجود در داخل 
كاري صورت نگرفت و با كنار رفتن برجام مش��كالت به 
جاي خود بازگشتند. اگر ما با تشخيص دقيق اولويت هاي 
اقتصادي، برنامه ريزي مي كرديم، نه تنها امكان استفاده از 
برجام فراهم مي شد كه حتي در زمان تحريم نيز فشاري 
كه بر اقتصاد وارد مي ش��د كاهش پيدا مي ك��رد. ما بايد 
طوري برنامه ريزي كنيم كه انگار تحريم ها بناست براي 
سال هاي طوالني باقي بماند و در چنين شرايطي به سراغ 
اصالح قوانين و بهبود محيط كسب و كار حركت كنيم. 
در كنار آن سياس��ت هاي حمايتي براي كاهش فشار بر 
مردم نيز نتوانستند راهگشا باشند. ارز 4200 توماني بنا 
بود كه به توليدكنندگان برسد و به اين ترتيب بهاي تمام 
شده كاالهاي اساسي براي مردم كاهش يابد. در عمل اما 
اين ارز به تمام توليدكنندگان نرسيد و عده محدودي با 
استفاده از رانتي كه داشتند به فكر سودجويي شخصي 
افتادن��د و با توجه ب��ه چند نرخ��ي ش��دن كاالها، هم 
توليدكنندگان واقعي با فشار مواجه شدند و هم قيمت 
كاالهاي اساسي باال رفت.   ادامه در صفحه 6

يكسري عوامل موثر بر روي 
بازار س��رمايه كه در گذشته 
وجود داش��ته اين روزها از 
بين رفته اند. براي مثال؛ در 
گذشته بر اين نظر بودند كه 
دهه فجر دولت دس��توري 
ب��ازار را مثب��ت مي كند يا 
م��اه رمض��ان و م��اه محرم 
حجم معامالت كاهش مي يابد اما اگ��ر بخواهيم با 
ديد قبلي به اين موضوع��ات نگاه كنيم در بازار حال 
حاضر باتوجه ب��ه مولفه هاي موج��ود نمي توان به 
آنها اعتماد كرد. بازار س��رمايه در سال هاي گذشته 
در حدود دو الي س��ه ميليون س��هامدار داشت ولي 
اكنون 35 ميليون كد سهامداري در بورس موجود 
اس��ت.  همچنين حجم معامالت كه اغلب روزها به 
بيش از 10 هزار ميليارد تومان مي رس��د، معامالتي 
نيست كه دولت يا چند شركت حقوقي بتوانند تاثير 
عمده داشته باشند. حتي اگر اين موضوع درست هم 
باش��د كه بگوييم دولت قصد دارد در ايام دهه فجر 
معامالت و شاخص بازار را مثبت كند، افزايش عمق 

بازار و تعداد سهامداران حقيقي مانع از اين موضوع 
و مثبت نگاه داشتن مي شود. 

در نتيجه باتوجه ب��ه افزايش عمق و حجم معامالت 
هيچ نهاد و فردي نمي تواند به راحتي در بازار دخالت 
كند. بنده پيش بيني خوبي تا پايان سال براي بورس 
ندارم چراك��ه عمال س��هامداران حقيق��ي متوجه 
ش��دند تمامي دس��تورها و حمايت هاي موجود در 
بازار براي تغيير وضعيت تنه��ا عمر يك الي دو روزه 
دارند و نمي تواند يك روند ادام��ه دار را تثبيت كند. 
هفته هاي گذش��ته  ما بر اين نظر بوديم كه شاخص 
اگر به محدوده يك ميليون و 200 هزار واحد برسد 
بازار وضعيت مطلوب��ي خواهد ياف��ت.  در روزهاي 
اخي��ر ديديم كه صف ه��اي خريد عرضه نمي ش��د 
و بس��ياري از صف ها در انتظار حجم مبنا بودند اما 
پس از گذر چند روز صف ه��اي فروش در بازار بيش 
از پيش ديده مي شد.اين حمايت هايي كه به صورت 
موقتي انجام مي شود، اطمينان و اعتماد موجود در 
بازار سهام را از بين برده و سهامداران حقيقي به اين 
تعريف رسيده اند كه عمر حمايت هاي بازار اغلب 48 

ساعت است.

تعادل | فرشته فريادرس |
چ��راغ س��بز كميس��يون تلفي��ق مجلس ب��ه ورود 
خودروهاي لوكس به س��رزمين اصلي جنجالي شد. 
مجلس مي گوي��د، با آزادس��ازي واردات خ��ودرو از 
مناطق آزاد به دنبال تعديل قيمت در بازار وارداتي ها 
اس��ت و با چنين مجوزي، واردات خ��ودرو خارجي 
به جاي ارز به صورت ريالي انجام مي ش��ود و به منابع 
ارزي ني��ز فش��ار نمي آورد.اما دولت مخالف اس��ت و 
مي گويد كه اي��ن مصوب��ه خودرويي رانت زا اس��ت 
و كس��اني پش��ت اين مصوبه پنهان ش��ده كه از آن 
منتفع مي ش��وند. منتقدان اين مصوبه ه��م از زوايه 
ديگري به ماجرا ن��گاه مي كنن��د و مي گويند كه در 
اين تصميم يك تناقض آش��كار ب��راي ورود و خروج 
خودرو به مناطق وجود دارد، چراكه از يكسو، از ورود 
خودروهاي صفر به كش��ور ممانعت ب��ه عمل آورده، 
اما از س��وي ديگر، با دريافت ماليات و حقوق گمركي 
مجوز ورود خودروهاي لوكس كاركرده به س��رزمين 
اصل��ي را صادر كرده اس��ت؛ يعني پي��ش بيني يك 
درآمد 17500 ميلي��ارد توماني ك��ه از آن به عنوان 
رانت بزرگ تعبير مي ش��ود. اين درحالي است كه به 
گفته صاحبنظ��ران خودرويي، اين مصوب��ه بر بازار 
خودرو اثر يكس��ان قيمتي ن��دارد و دولت و مجلس 
 بايد انتخاب كنن��د به دنب��ال آزاد س��ازي واردات و

درآمد زايي شفاف هستندياتوزيع رانت.

  جزييات مصوبه خودرويي مجلس 
بازارخودروه��اي واردات��ي از حدود س��ه س��ال قبل با 
تغييرات پي در پي سياس��ت ها روبرو بود؛ بسته شدن 
۶ ماه��ه س��امانه ثبت س��فارش در س��ال 9۶، افزايش 

تعرفه هاي گمركي آن، تغيير ودر نهايت يكسان سازي 
قيمت ارز س��بب ش��ده تا موضوع واردات خودروهاي 
خارجي به حاش��يه برود. ام��ا خردادماه س��ال 97 بود 
كه ورود خودروهاي خارجي رس��ما به كش��ور ممنوع 
ش��د. در اين مدت تنها حدود 1000 دستگاه خودرو از 
محل خودروه��اي در گمرك مانده ب��ا مصوبات هيات 
دولت امكان ترخيص از گمركات را پي��دا كردند. حال 
امااعضاي كميس��يون تلفيق بودجه س��ال 1400 در 
عصرگاه هفدهم دي ماه خود مصوب كردند خودرو هاي 
خارجي كه تا پايان آذر سال 99 وارد مناطق آزاد شده اند 
و ارز آنها پرداخت ش��ده، با پرداخت ع��وارض ماليات و 
حقوق گمركي امكان ورود آنها به داخل كش��ور وجود 
دارد.اين مصوبه ش��امل خودروهاي خارجي امريكايي 
موجود در مناطق آزاد و خودرو هاي��ي كه پس از اين به 
مناطق آزاد وارد شوند، نمي شود.همچنين براساس اين 
مصوب��ه، واردات خودروهاي كمتر از يك س��ال از زمان 
توليد خودروهاي خارجي به كش��ور و ش��ماره گذاري 
خودروهاي كاركرده ممنوع است. از اين محل 20 هزار 
ميليارد تومان درآمد در بودجه س��ال 1400 در اختيار 
دولت قرار مي گيرد و در واقع مناب��ع درآمدي دولت از 
اين بخش به ميزاني كه گفته شد افزايش خواهد يافت.

بنابراين به جهت قانوني اين مصوب��ه با قوانين مصوب 
قبلي در تضاد است و مشخص نيست كه اين تصميم چه 

سرنوشتي براي بازار خودرو خارجي رقم مي زند.

    چند ايراد به مصوبه كميسيون تلفيق
به گزارش »تعادل«، فعاالن بازار خودرو اين مصوبه را به 
معناي چراغ س��بزي براي واردات خودرو از مناطق آزاد 
تعبيركردند كه داراي ابهامات زيادي است. »چرايي اتخاذ 

اين تصميم توسط كميسيون تلفيق، فايده اين تصميم 
براي نظام اقتصادي، خطر خ��روج ثروت هاي ملي براي 
واردات خودروهاي لوك��س و ...« از جمله واكنش ها به 
اين تصميم كميسيون تلفيق است. جداي از اين موارد، 
تصميم گيري متناقض از سوي كميسيون تلفيق براي 
ورود و خ��روج خودرو به مناطق آزاد نيز ش��بهه برانگيز 
ش��ده اس��ت،  چراكه اين كميسيون از يك س��و از ورود 
خودروهاي صفر به كش��ور جلوگيري كرده، اما از سوي 
ديگر، زمين��ه ورود خودروهاي كارك��رده از مناطق آزاد 
به سرزمين اصلي را مجاز اعالم كرده كه به گفته دولت 
وصاحبنظران خودرويي اين اقدام به افزايش رانت در اين 
حوزه دامن مي زند.حتي به فرض تدابير ضد رانتي، بايد 
ديد كه اثر اقتصادي اين مصوبه چقدر است؛ چراكه وقتي 
واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است طبيعتا قيمت 
خودرو در اين مناطق باال مي رود، از س��وي ديگر اجازه 
انتقال يك طرفه از اين مناطق به س��رزمين اصلي فشار 
ديگري به قيمت خودرو در اي��ن مناطق مي آورد. وقتي 
قيمت خودرو در مناطق آزاد به دليل سياست منع واردات 
و اجازه انتقال باال رود، فش��ار قيمتي به بازار مناطق آزاد 
بر بازار منطقه اصلي نيزاثرگذار خواهد بود. اين در حالي 
است كه در بازار داخل نيز كاهش قيمتي رخ نخواهد داد.
برهمين اساس، در كارايي اين مصوبه در ساماندهي بازار 
خودرو جاي ترديدوجود دارد.انتقاد ديگري كه از سوي 
كارشناسان حوزه خودرو به اين مصوبه وارد مي شود، اين 
است كه واردات خودرو به كلي ممنوع است و خودروي 
صفركيلومتر در مناطق آزاد وجود ندارد.بنابراين بايد همه 
اين قوانين برداشته و اصالح شود. نكته اي كه منتقدان 
اين مصوبه مطرح مي كنند اين اس��ت كه سن برخي از 
اين خودروها به پنج سال نزديك شده و بايد تكليف اين 

خودروها مشخص ش��ود؛ چرا كه براس��اس قانون پس 
از طي دوره زماني پيش بيني ش��ده اين خودروها يا بايد 
اسقاط يا اينكه از كشور خارج شوند. از ديدگاه اين افراد 
چراغ سبز براي واردات چنين خودرويي هايي مي تواند 
رانت زا باش��د و براي مقابله با ران��ت آن بايد تدبير كرد. 
نكته ديگرقابل طرح اين است كه كميسيون تلفيق در 
مصوبه اي ديگ��ري واردات خودرو به مناط��ق آزاد را در 
سال آينده ممنوع كرده، حال اگر در اين بازه خودروهايي 
كه در گم��رك مانده اند، بتوانند وارد كش��ور يامناطق 
آزاد ش��وند؛ به موجب اين مصوبه درآم��د اتفاقي قابل 
توجهي كسب خواهد شد.با نگاه به اين موضوع بازهم 
اين پرس��ش قابل طرح اس��ت كه آيا مجلس اين را در 
نظرگرفت��ه كه برخي با نف��وذ و ران��ت اطالعاتي اقدام 
به سند س��ازي يا حتي با اطالع قبلي از اين منع قانوني 

انتفاع مالي نبرند؟ 

  مصوبه خودرويي مجلس رانت ساز است
حال ببينيم صاحبنظران خودرويي درباره اين مصوبه چه 
نظري دارند؟ سعيد مدني مديرعامل اسبق سايپا، معتقد 
است كه واردات خودرو در شرايطي كه كشور در تنگناي 
ارزي قرار دارد، قاعدتا بايد بدون انتقال ارز و از محل ارز هاي 
با منبع خارج��ي صورت گي��رد. حال، اگ��ر خودروهاي 
خارجي دس��ت دوم قرار است به صورت مس��تقيم يا از 
طريق مناطق آزاد و با منابع ارز داخلي وارد ش��ود، قطعا 
مشكل ساز خواهد بود.مدني در گفت وگو با »تعادل«با 
اش��اره به مصوبه اخير كميس��يون تلفيق مي گويد: اگر 
ام��كان واردات خودروهاي لوك��س از مناط��ق آزاد به 
سرزمين اصلي صورت بگيرد، به دليل دسترسي عده اي 
خاص، ايجاد رانت خواهد كرد.   ادامه در صفحه ۷

مهرداد خدابخشيجمشيد عدالتيان



چند روز پس از اقدام عجيب مجلس، حاال به نظر مي رسد 
زمان آن رسيده تا فروكش كردن التهابات تصميماتي جديد 
اتخاذ شود؛ تصميماتي كه هرچند انتظار آن وجود داشت كه 
از مجلس ديده شود اما به نظر مي رسد اين بار نيز دولت پيش 
قدم اجراي آن ش��ده است. نمايندگان مجلس در جلسه 
علني روز 14 بهمن در اقدامي عجيب به كليات بودجه راي 
منفي دادند تا اتفاقي تاريخي را رقم بزنند. تاريخي بودن اين 
اتفاق نه به دليل رد شدن كليات كه به دليل نحوه رخ دادن 
آن به وجود آمد. پيش از اين نيز سابقه داشته كه مجلس هاي 
مختلف، به كليات اليحه بودجه دولت راي منفي بدهند و 
براي اعمال اصالحات جديد، كليات را به دولت بازگردانند 
اما آنچه كه در سال جاري رخ داد تحت تاثير اين موضوع 
بود كه كليات بودجه اين بار نه در زمان تحويل كه حدودا 
دو ماه بعد به صحن علني آمد. بر اساس دستورالعمل هاي 
جديد، اليحه دولت ابتدا به كميسيون تلفيق مجلس رفت. 
اين كميس��يون در همان روزهاي ابتدايي به كليات راي 
مثبت داد اما اعالم كرد كه تغييراتي جدي را در اليحه ايجاد 
خواهد كرد. تغييرات مدنظر مجلس آن قدر گسترده بود كه 
دولت اعالم كرد اساسا با برنامه مجلس موافق نخواهد بود و 
در اجراي اين برنامه جديد حرف هاي زيادي دارد. در چنين 
فضايي كميسيون تلفيق پس از حدود دو ماه بررسي اليحه 
بودجه در نهايت اليحه را به صحن علني آورد و همان طرح 
پر سر و صدا نيز با راي مثبت نمايندگان مواجه نشد. مجلسي 
از همان روز نخس��ت فعاليت، محور تصميمات خود را بر 
مخالفت با دولت بنا كرده، در روز راي گيري بودجه نيز بيش 
از آنكه به تغييرات اعمال شده توجه كند، تمركز خود را بر 
مخالفت با نظر دولت گذاشت و به اين ترتيب كليات بودجه 
رد ش��د. آنچه كه سواالت فراواني را حتي در صحن علني 
مجلس ايجاد كرد اين بود كه آيا مجلس كليات طرح دولت را 
رد كرده يا تصميمات كميسيون تلفيق را تاييد نكرده است. 
هرچند رييس مجلس چند بار اعالم كرد كه مجلس به طرح 
دولت راي منفي داده اما سوال اصلي اين بود كه اگر مجلس 
بنا داشت از ابتدا كليات بودجه دولت را به راي بگذارد، ديگر 
چرا دو ماه روي بررسي آن وقت گذاشت و حاال كه بودجه 
رد شده، تكليف اصالحات كميسيون تلفيق چه مي شود؟ 
در عرصه عمل نيز اين تصميم مجلس مشكل آفرين شد. 
با توجه به اينكه در گذشته چنين تجربه اي وجود نداشت، 
آيين نامه مجلس نيز در اين رابطه ساكت بود و مشخص نبود 
حاال كه كليات رد شده اين وظيفه كميسيون تلفيق است كه 
طرح را دوباره بررسي كند يا بودجه بايد به دولت بازگردد و از 
گام نخست مورد بررسي قرار بگيرد. در شرايطي كه مجلس 
اصرار داشت كه اين وظيفه دولت است، نمايندگان دولت 
اعالم كردند كه اليحه ديگر ربطي به آنها ندارد و كميسيون 
تلفيق بايد آن را اصالح كند. با گذش��ت چن��د روز از اين 
بي نظمي قانوني حاال به نظر مي رسد كه دولت مسووليت 

اصالح را پذيرفته است.

     عروسي دولت يا لطف به مجلس
در روز راي گيري براي كليات بودج��ه، الياس نادران، 
رييس كميسيون تلفيق مجلس خطاب به نمايندگان 

از تغييراتي گفت كه در طرح دولت ايجاد ش��ده و اگر 
نمايندگان طرح فعلي را رد كنند، عروسي دولت خواهد 
بود و پاستور همين را مي خواهد. با اين وجود نمايندگان 
در نهايت تصميم گرفتند كه طرح را رد كنند تا دولت 
پس از اين تصميم از نمايندگان تشكر كند.با اين وجود اما 
حاال دولت پذيرفته كه از موضع ابتدايي خود عقب نشيني 
كند و اليحه را دوباره به دست مجلس برساند. محمود 
واعظي  رييس دفتر رييس جمهور  در اين رابطه گفته: 
اگرچه دولت معتقد اس��ت آنچه در صحن مجلس رد 
شد، گزارش كميسيون تلفيق از اليحه بودجه بوده و در 
چنين شرايطي قبال رويه اين بوده كه گزارش براي اصالح 
به كميسيون بازگردد اما دولت بر مبناي تعامل و مفاهمه 
به خواست مجلس احترام گذاشته و براي اينكه مردم 
متضرر نشوند و اقتصاد كشور آسيب نبيند، ظرف زمان 
تعيين شده اقدام مي كند. رييس دفتر رييس جمهوري 
با مرور روند تقديم اليحه ب��ه مجلس، رويكرد تقابلي 
و تبليغاتي برخي نمايندگان نس��بت به اليحه دولت 
را غيرقابل قبول خواند و گف��ت: از روز تقديم اليحه به 
مجلس با وجود اينكه مبناي دولت همگرايي حداكثري 
با مجلس و تعامل با اين نهاد به منظور حل مش��كالت 
معيشتي مردم و غلبه بر جنگ اقتصادي دشمنان بود، 
اما در سوي مقابل شاهد تقابل و ادبيات غيردوستانه و 
غيرسازنده از سوي برخي نمايندگان مجلس بوديم. وي 
افزود: استفاده الفاظ سخيف و غيراخالقي و عبارت هاي 
توهين آميز و غيراسالمي در توصيف اليحه بودجه دولت 

و انتساب برخي كليدواژه هاي مخرب مثل »فروپاشي 
اقتصادي« ب��ه آن در حالي به دفعات از س��وي برخي 
نمايندگان و اعضاي كميسيون تلفيق صورت گرفت كه 
اليحه بودجه حاصل ماه ها كار كارشناسي در دولت بود.

با توجه به اينكه در جنگ اقتصادي هستيم و همانطور 
كه رييس جمهوري پيش از اين بارها از ضرورت همگرايي 
و همبستگي كامل همه اركان كشور براي پيروزي در 
اين جنگ س��خن گفته و به دليل اينكه اليحه بودجه 
در حكمراني، معيش��ت مردم و امورات كش��ور بسيار 
حائز اهميت و راهبردي است؛ حاضر نيستيم آن را به 
اختالف نظرها و منازعات سياسي گره بزنيم و بر همين 
اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصالحي 
ارايه و تالش خواهيم كرد با رويكرد مفاهمه، تا جايي كه 
شاكله بودجه به هم نخورد و درآمدها واقعي و قابل اجرا 
باش��د،  با مجلس تعامل كنيم. اشاره واعظي تغييرات 
اعمال شده از سوي مجلس به اعدادي باز مي گردد كه 
در بررسي هاي كميسيون تلفيق مطرح شد و صداي 
زيادي به پا كرد. بنابر مصوبه تلفيق، بودجه عمومي به 
11۹4 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه نسبت به 
اليحه دولت افزايش 41.۹ درصدي را نش��ان مي دهد. 
همچنين هزينه ها  و درآمدهاي دولت نيز با افزايش 4۷ 
و 4۳ درصدي به ۹۳۶ و 4۵۵ هزار ميليارد تومان رسيده 
است. اين يعني كسري تراز عملياتي بودجه از ۳۲۰ به 
بيش از 4۸1 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين 
درآمدهاي نفتي دولت با تغيير ارز محاسباتي از 11۵۰۰ 

ب��ه 1۷۵۰۰ تومان به بيش از ۲1۵ هزار ميليارد تومان 
رسيد.براساس مصوبه كميسيون تلفيق ۳۵ ميليون 
نفر اول بيش از 1۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ ميليون نفر 
ديگر 1۳۸ هزار تومان يارانه دريافت مي كنند و مابقي 
كه حدود ۲۰ ميليون نفر هستند هم ۹1 هزار تومان در 
ماه، يارانه دريافت مي كنند.افزايش درآمدهاي نفتي در 
حالي كه مجلس از ابتدا با آن مخالف بود و افزايش يارانه 
نقدي در حالي كه منابع آن تعيين تكليف نشده بودند، 
باعث شد شرايط براي تصميم گيري در رابطه با بودجه با 
ابهام هاي فراواني مواجه شود و وقتي نمايندگان به كليات 
بودجه راي منفي دادند، در واقع تمام اين تغييرات را نيز 
حذف كردند.حاال و بر اساس تكليف اعالم شده از سوي 
مجلس از زمان رد كليات در 14 بهمن، دولت دو هفته 
زمان دارد تا بودجه اصالح شده را به مجلس بازگرداند و 
در اين شرايط بايد ديد آيا دولت در اليحه جديد باز هم به 
نظريات و پيش بيني هاي خود باز خواهد گشت يا بخشي 
از اصالحات مدنظر مجلس را نيز اعمال مي كند. سوال 
اصلي اما همچنان بر جاي خود باقي است. اگر نمايندگان 
با طرح دولت و حتي با طرح كميسيون تلفيق مخالف 
هستند، پس دقيقا با چه بودجه اي موافق خواهند بود؟ 
به بيان ديگر در شرايط جنگ اقتصادي و فشارهايي كه 
تحريم ها و كرونا بر اقتصاد ايران وارد كرده، آيا مجلس در 
بودجه به دنبال معجزه است يا با توجه به نزديك شدن 
به روزهاي پاياني سال، سرانجام موافقت خواهد كرد كه 

براي نخستين بار با دولت موافقت كند؟
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بهره مندي از مزاياي اقتصادي 
در صورت بازگشت به برجام

خبرگزاري رويترز مدعي شد كه سه كشور فرانسه، 
آلمان و انگليس پيش��نهاداتي مطرح كرده اند كه 
براساس آن ايران در ازاي پايبندي به توافق هسته اي، 
از منافع اقتصادي بهره مند شود. البته هنوز مشخص 
نيست كه واشنگتن بدون اينكه اول ايران به توافق 
هسته اي پايبند شود، راضي به لغو تحريم ها مي شود 
يا نه.  يك ديپلمات ارشد اروپايي در اين باره گفت: 
م��ا از يك صفحه خال��ي كار را ش��روع نمي كنيم. 
معيارهاي سلسله مراتب بازگشت به توافق و سپس 
ايجاد توافقي عميق تر را مي دانيم.  رويترز پيش تر 
هم گزارش داده بود كه چه��ار منبع مطلع به اين 
خبرگزاري اطالع داده اند كه وزير خارجه امريكا به 
زودي با همتايان خود در آلمان، انگليس و فرانسه در 
خصوص چگونگي احياي توافق هسته اي با ايران به 
گفت وگو خواهد پرداخت. اين منابع كه نخواستند 
نام شان فاش شود زمان مشخصي براي اين گفت وگو 
تعيين نكرده اند اما دو منبع مدعي ش��دند كه اين 
گفت وگو تا روز جمعه رخ خواهد داد و منابع ديگر 
ادعا كردند كه اي��ن گفت وگو در هفته آينده انجام 
خواهد گرفت. وزارت خارج��ه امريكا از اظهارنظر 
درخصوص ديدار مجازي اي��ن چهار وزير خارجه 
خودداري كرده است. وزارت خارجه فرانسه و آلمان 
و س��فارت انگليس در واشنگتن نيز به درخواست 
فوري براي اظهارنظر پاس��خ ندادند. موضوع شرط 
پايبندي ايران به توافق هسته اي براي بهره مندي از 
منافع اقتصادي در پي اين مطرح مي شود كه بايدن 
در وعده هاي انتخابات��ي اش گفته بود »در صورت 
بازگشت ايران به پايبندي كامل به تعهدات هسته اي 
اش« امريكا هم به توافق بازمي گردد.  ايران در نتيجه 
خروج دولت دونالد ترامپ رييس جمهور پيشين 
امريكا از توافق هس��ته اي در سال ۲۰1۸، متحمل 
شدن تحريم هاي اقتصادي امريكا و تعلل كشورهاي 
اروپايي در عمل به تعهداتشان در زمينه كاهش تاثير 
اين تحريم ها و عادي سازي روابط اقتصادي با ايران، 
برخي تعهدات داوطلبانه اش در توافق هس��ته اي 
را كاهش داد. البت��ه به گفته مقام��ات ايران، اين 
اقدامات در صورت پايبندي تمامي اعضاي توافق به 

تعهداتشان، بازگشت پذير است.

     ميانجيگري فرانسه
همچنين رييس جمهور فرانس��ه پيش��نهاد داد 
»ميانجي گري صادق و متعهد« در مذاكرات ايران و 
امريكا براي احياي توافق هسته اي باشد.به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، امانوئل مكرون رييس جمهور 
فرانسه روز پنج شنبه پيشنهاد داد كه »يك ميانجي 
صادق« در مذاكرات ميان امريكا و ايران براي احياي 
توافق هسته اي باشد كه دونالد ترامپ رييس پيشين 
امريكا در س��ال ۲۰1۸ از آن خارج شد. مكرون به 
انديشكده ش��وراي آتالنتيك گفت: هر كاري كه 
بتوانم براي حمايت از ه��ر اقدامي از جانب امريكا 
براي مش��اركت دوباره در مذاكراتي دش��وار انجام 
خواهم داد. سعي خواهم كرد يك ميانجي صادق و 
متعهد در اين مذاكرات باشم. رييس جمهور فرانسه 
بارها س��عي كرده بود دونالد ترامپ را متقاعد كند 
تا به توافق هس��ته اي پايبند باشد اما موفق نبود. او 
همچنين خواستار مذاكراتي جديد با ايران شد كه با 
حضور عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي باشد 
و محدوديت هايي بر برنامه موش��كي ايران اعمال 
كند. عربستان و رژيم صهيونيستي سرسختانه با 
توافق هسته اي كه در سال ۲۰1۵ انجام شد، مخالف 
بوده اند و از تصميم ترامپ براي خارج كردن امريكا 
از توافق حمايت كرده بودند. مكرون در ادامه اظهار 
كرد: ما بايد راهي پيدا كنيم كه عربستان سعودي و 
اسراييل هم در اين مذاكرات حضور داشته باشند، 
چراكه آنها از شركاي مهم منطقه هستند و مستقيما 
در نتيجه اقدامات ما با ديگر دوستانمان در منطقه 

ذي نفع هستند.

    آمادگي روسيه براي همكاري با اروپا
وزير امور خارجه روسيه در كنفرانس خبري با مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا بر آمادگي مسكو براي 
همكاري با اروپا بر سر احياي توافق هسته اي تاكيد 
كرد.س��رگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه كه 
ديروز در مسكو در كنفرانسي خبري با جوزپ بورل 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا شركت كرد، 
گفت: ما در زمينه توافق هس��ته اي ايران در آستانه 
ورود به دوران سختي هستيم و همه چيز به عملكرد 
واشنگتن بس��تگي دارد. وزير خارجه روسيه گفت: 
ما آماده همكاري با اتحاديه اروپا براي احياي توافق 
هسته اي هستيم. الوروف با اشاره به اقدامات امريكا 
گفت: توافق هسته اي ايران اكنون به خاطر عملكرد و 
اقدامات امريكا در موقعيتي بحراني قرار گرفته است.
وي گفت: ما اميدواريم كه اياالت متحده هرچه زودتر 
موضع خود و اقداماتي كه مي خواهد درقبال توافق 

هسته اي ايران انجام دهد را مشخص كند.

   واكنش روانچي به موضع امريكا
درباره حكم الهه

س��فير و نماينده دايم جمهوري اس��المي ايران در 
س��ازمان ملل در توييتي به واكنش وزارت خارجه 
امريكا ب��ه حكم دي��وان بين المللي دادگس��تري 
درخصوص رد اعتراض هاي اين كش��ور در پرونده 
قضايي اش با ايران اعتراض كرد. مجيد تخت روانچي، 
س��فير و نماينده دايم كش��ورمان در سازمان ملل 
روز پنج ش��نبه در توييت��ي نوش��ت: دولت جديد 
امريكا وانمود مي كن��د كه حامي چندجانبه گرايي 
اس��ت، با اين ح��ال از رد اعتراضات��ش در خصوص 
پرونده تحريم هاي امريكا توسط ديوان بين المللي 
دادگس��تري "نااميد " شده است. امريكا همچنان با 
تحريم هاي غيرقانوني اش عليه ايران در حال نقض 
قطعنامه ۲۲۳1 شوراي امنيت سازمان ملل است. اين 

شروع تازه خوبي نيست.

عملكرد كميسيون تلفيق
مغاير ادعاهاي اوليه بود

يك كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به افزايش حدود 
چهار برابري نرخ ارز ترجيحي توسط كميسيون تلفيق 
مجلس، گفت: مجلس خواهان اصالح ساختار بودجه 
بود، اما تغييرات اعمال شده توسط كميسيون تلفيق، 
خالف اين هدف را نش��ان مي داد.»آلب��رت بغزيان«، 
استاد دانشگاه گفت: اينكه كميسيون تلفيق دالر را از 
4 ه��زار و ۲۰۰ تومان به 1۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش 
قيمت داده است نش��ان مي دهد كه نمايندگان عضو 
اين كميس��يون اثرات تورمي و پيامدهاي اقتصادي و 
اجتماعي آن را در نظر نگرفته اند. وي ضمن مخالفت با 
اين افزايش اظهار داشت: مگر مي شود يكدفعه  قيمت 
ارز ترجيحي را بيش از 4 برابر باال برد. اگر افزايشي هم در 
كار بود بايد به تدريج صورت مي گرفت. مثاًل ابتدا قيمت 
ارز ترجيحي را ۸ هزار تومان تعيين مي كردند. عملكرد 
كميس��يون تلفيق به نوعي پاك كردن صورت مساله 
است نه ارايه راه حل براي مشكل رانت. مجلس خواهان 
اصالح ساختار بودجه بود اما تغييرات اعمال شده خالف 
اين هدف را نش��ان مي دهد.بغزيان در ادامه به وظيفه 
مجلس در قبال بودجه پيشنهادي دولت اشاره كرد و 
اظهار داشت: »وظيفه مجلس اين است كه از يك طرف 
ميزان مطابقت بودجه پيشنهادي دولت را با برنامه ششم 
توسعه بررسي كند و از طرف ديگر بودجه را بعد از تبديل 
به قانون مورد نظارت دقيق ۳ ماهه قرار دهد. يعني در 
سال جديد بعد از گذشت سه ماه اول سال ميزان اجراي 
قانون توسط دولت را مورد ارزيابي قرار دهد«.بغزيان به 
حاشيه هاي جلسه علني مجلس نيز اشاره كرد و گفت: 
اينكه ميكروفون رييس سازمان برنامه و بودجه را قطع 
كردند و اجازه ندادند صحبت هايش را به اتمام برساند 
بدون شك نگراني هاي جدي در جامعه و در بين فعاالن 
اقتصادي ايجاد مي كند.اكنون بر كسي پوشيده نيست 
كه تغييرات مد نظر كميسيون بودجه نه تنها قابل اجرا 
نيست بلكه با سياست اصالح ساختار بودجه در تضاد 
است؛ سياستي كه مورد تأكيد همه نهادها، مديران رده 
باال و كارشناسان اقتصادي قرار دارد. آنچه كه بايد انجام 
شود همكاري و همراهي مجلس نشينان با دولت جهت 
جلوگيري از وقفه در چرخه اقتصاد كش��ور است. اين 
موضوع از سوي مجلس تشخيص مصلحت نظام نيز كه 
در اكثر موارد اختالف بين مجلس و دولت داوري مي كند 
مورد تأكيد قرار گرفته است. آيت اهلل »آملي الريجاني«، 
رييس مجلس تشخيص ضمن اشاره به موضوع بودجه 
گفت: بودجه، ريل عملياتي و اجرايي كشور است كه نبايد 
معطل بماند. اميدواريم دولت و مجلس با در نظر گرفتن 
مصلحت مردم و با نگاهي كالن و همه جانبه، براي حل 
مشكل بودجه 14۰۰ كل كشور همفكري، تعامل و در 
واقع ريل گذاري كنند تا خداي ناكرده كشور بصورت 

وصله و پينه اي و با بودجه ناقص اداره نشود.  

تا آبان معادل كل سال 98 
وام داديم

مع��اون وزير اقتصاد اع��الم كرد: در ۸ ماهه نخس��ت 
امس��ال معادل تمام سال گذش��ته تسهيالت توسط 
نظام بانكي به بنگاه هاي اقتصادي پرداخت شده است. 
عباس معمارنژاد در خص��وص اقدامات وزارت اقتصاد 
در س��ال جهش توليد گفت: در ۸ ماهه نخست امسال 
معادل تمام س��ال گذش��ته تس��هيالت توسط نظام 
 بانكي به بنگاه هاي اقتصادي پرداخت ش��ده اس��ت. 
معاون وزي��ر اقتصاد ب��ا اش��اره به اينك��ه مهم ترين 
مش��كل بنگاه هاي اقتصادي بحث تامين مالي است 
افزود: اين بنگاه ها در س��ال جاري تامين مالي نس��بتا 
 مناس��بي را از طريق بورس و بازار سرمايه انجام دادند.

وي با اش��اره به مصوبات مراجع ذي صالح نظير ستاد 
تسهيل و س��تاد اقتصادي دولت اظهار كرد: بانك هاي 
كشور با توجه به اين مصوبه ها، جهت وصول مطالبات 
خود، يك امهال و اس��تمهال بدهي را براي بنگاه هاي 
اقتصادي داشته اند تا اين بنگاه. ها از اين طريق، مسير 
هموارتري در راستاي جهش توليد داشته اند.معمارنژاد 
در بخش ديگري از سخنان خود به بحث ضريب نفوذ بيمه 
در كشور بر اساس قانون اشاره كرد و افزود: هدفگذاري 
براي شاخص يادش��ده حدود ۷ درصد بود اما با وجود 
تالش ها اين ضريب در ح��ال حاضر به حدود ۳ درصد 
رسيده است.معاون وزير اقتصاد در ادامه اين گفت وگو 
بيان كرد: با ابالغ مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه يك آرزوي 
يك دهه اي مردم در نقاط حادثه خيز و آسيب پذير بود 
محقق و اساسنامه آن نيز در هيات امنا تصويب شد و از اين 
 پس مردم دغدغه كمتري در اين رابطه خواهند داشت.

وي در خصوص اقدام��ات وزارت اقتص��اد در رابطه با 
ش��عار »ما مي تواني��م« در بياني��ه »گام دوم انقالب« 
رهبر معظم انقالب گفت: با توجه به تمركز مقام معظم 
رهبري در سال هاي گذشته به مباحث اقتصادي و نياز 
به تغيير پارادايم اقتصادي كشور در همه سطوح اعم از 
مسووالن، فعاالن اقتصادي و مردم اين احساس وجود 
دارد كه بايد تمامي سياس��ت ها و مق��ررات با توجه به 
اين موضوع تنظيم شوند.معمارنژاد به پيشرفت هاي 
علمي كشور و داشتن نيروي انساني اليق و فرهيخته 
اشاره و بيان كرد: با پيگيري هاي وزارت اقتصاد، اقتصاد 
ديجيتال و اقتصاد هوش��مند در حال انجام اس��ت و 
در اين زمينه از اس��تارتاپ ها و جوانان ش��اغل در اين 
شركت ها اس��تفاده مي ش��ود كه هم در نظام بانكي از 
اين استارتاپ ها حمايت كرديم و هم در نظام بيمه اي 
حمايت بيمه اي براي آنان انجام شده است و همينطور 
سازمان امور مالياتي و گمرك كشور در مرتفع ساختن 
 مش��كالت در س��ال هاي اخير نقش اساسي داشتند.

معاون وزير اقتصاد با اش��اره به بيانيه گام دوم در جهت 
تقسيم عادالنه امكانات عمومي كشور نيز گفت: يكي 
از اقدامات مهم وزارت اقتصاد موضوع مقررات زدايي 
است بطوريكه در گذشته محدوديت اخذ مجوز وجود 
داشت اما در حال حاضر، بيشتر مجوزهاي كسب و كار 
 )G4B( در سامانه پيشخوان ملي مجوزهاي كشور
قرار گرفته است و بخش��ي از اين مجوز ها به شكل 

الكترونيكي انجام مي شود.

دولت با هدف تعامل عقب نشيني كرد

حجت االسالم حسن روحاني، رييس جمهوري: 

سيد حسن خميني: 

محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي: 

محمد رضا عارف: 

بودجه جديد در راه است

عملي نكردن حكم الهه، تخلف جديد امريكاست

استبداد و تحجر مي توانند به هم پيوند بخورند

تمركزگرايي از چالش هاي اصلي كشور است

نيازمند بازآفريني جريان اصالحات هستيم

رييس جمه��ور گفت: عملي نكردن حك��م دادگاه الهه 
يك تخل��ف ديگر امري��كا در عرصه بين المللي اس��ت. 
حجت االسالم حسن روحاني با اشاره به پيروزي ايران در 
ديوان بين المللي الهه برابر امريكا، اظهار كرد: در دادگاه 
بين المللي الهه يك راي بسيار موفقي گرفتيم برخالف 
اينكه آنان هزاران حقوقدان قوي را استخدام كرده اند و آن 
اين بود كه امريكا بايد همه تحريم هاي انساني عليه ايران 
را بالدرن��گ رفع كند و همه 11 قاضي عاليرتبه به اتفاق 
آراء امريكا را محكوم كردند. البته امريكا اين حكم را عملي 
نكرد ولي اين هم يك تخلف ديگر در عرصه بين المللي 
براي امريكاست. رييس جمهور يادآور شد: يك بار مرحوم 
دكت��ر مصدق به اين دادگاه رف��ت و در تاريخ ما ماندگار 
ش��د. در اين دولت چندين نوبت ما به دادگاه بين المللي 
رفتيم و بحمداهلل تا ام��روز در همه مراحل پيروز بوديم. 
البته دعواي اصلي ماه��وي راجع به اين پرونده هنوز در 
آينده است. وي افزود: امريكايي ها در اين مرحله خيلي 
تالش كردند كه بگويند دادگاه الهه صالحيت رسيدگي 
به اين پرونده را ندارد اما ديروز اين اتفاق افتاد و حكم هم 
صادر شد و من اين موفقيت را به ملت بزرگ ايران تبريك 
مي گويم. رييس جمهور با بيان اينكه رشد ما در بعضي از 

موارد نسبت به سال ۹۲ صد در صد شده، ادامه داد: البته 
در برخي موارد نسبت به سال ۹۲، ۳۷ درصد شده است 
ولي تحول بسيار بزرگي در اين ۷ سال به وجود آمده است. 
براي مثال توليد فوالد خام در سال ۹۲، 1۵ ميليون تن 
بوده و در سال جاري ۲۶ ميليون تن شده است و ظرفيت 
ما در فوالد حدود ۳۸ ميليون تن شده است. وي افزود: در 
محصوالت مختلف فوالدي توليد در سال ۹۲، 1۶ ميليون 
تن بوده و در سال گذشته ۲۳ ميليون تن شده است. ضمن 
اينكه از لحاظ ظرفيت ۵۶ ميليون تن ظرفيت ايجاد شده 
است اين كار بزرگي است و نشان مي دهد در صنايع و فوالد 
و مس ش��رايط ما بسيار خوب است و پيشرفت داشتيم. 
رييس جمهور افزود: اين به معناي آن است كه ملت ما با 
نشاط و زنده است و تحريم نتوانسته تاثير بگذارد اگر چه 
رنج فراواني براي مردم ما ايجاد كرده و مشكالت فراواني 
را براي ما به وجود آورده اس��ت، اما سد راه ما نشده است.
وي با اش��اره به برپانشدن راهپيمايي ۲۲ بهمن، تصريح 
كرد: اگر بيماري كرونا اجازه مي داد دهه فجر باشكوهي از 
سوي مردم برگزار مي شد و اگر مردم حضور داشتند همان 
لعنت و نفرين را بر آنهايي مي فرستادند كه مردم را در فشار 
گذاشتند و سه سال جنگ اقتصادي عليه ما ايجاد كردند.

يادگار امام تأكيد كرد: انقالب اس��المي اول در مقابل سّد 
تحجر ايستاد و بعد به سينه استبداد زد هرچند استبداد و 
تحجر هر زماني مي توانند همديگر را پيدا كنند ولي انقالب 
اين دوگانه را ش��كاند. وي افزود: طرح مساله حقوق زنان، 
تساوي زن و مرد و در بعضي جاها جريانات فمينيستي كه 
از مردگرايي به مردستيزي روي كرده اند، امري سابقه دار 
بوده و مربوط به آسيا و انقالب ما نيست. قبل از انقالب هم 
بعضا به خاطر اينكه جريانات حكومتي مي خواستند از نوع 
نگاه چپ گرايان عقب نمانند خدماتي به زن ها شده بود و 
وزير و سفير زن را بر سر كار گذاشته بودند. لذا اينكه انقالب 
را نقطه عطف توجه به حقوق زنان بدانيم درست است.در 
نقطه مقابل با جريانات سنتي مواجه بوديم كه با يك نگاه 
ديني سنتي و بسته، به روزگار خودشان وارد نمي شدند و 
با هر تحولي در روزگار جديد مقابله مي كردند. البته بخش 
زيادي از آن واقعا ناشي از درد و دغدغه دين و بي اعتمادي 
به كساني بود كه سخن از مدرنيسم مي گفتند؛ تا جايي كه 
حتي »بلندگو« در روزگاري تحريم بود و »دوش حمام« به 

خاطر جايگزين شدن با خزينه، فريادها بلند كرد!وي تأكيد 
كرد: ميراث امام براي جامعه ما نگاه ديندارانه به حقوق زن 
اس��ت؛ اينكه براي جلو رفتن با مقتضيات زمان و اعطاي 
عادالنه حقوق زنان و س��اير اقشار جامع، الزم نيست دين 
ستيزي كنيم؛ بلكه بايد از زبان دين به دنبال اعطاي حقي 
باشيم كه خداوند براي همه مقرر كرده است. وقتي امام بحث 
حق رأي و حضور زنان در مجلس و حتي تظاهرات را طرح 
كردند، بسياري از متدينين نسبت به اين مساله حساسيت 
داشتند. از همين رو، اينكه زن مسلمان مجبور نباشد در 
دوگانه اي قرار گيرد كه يا مدرن ش��ود يا مسلمان بماند، 
دستاورد بسيار بزرگي است.يادگار امام افزود: اگر دينداران 
اين اجتهاد را نكنند، همواره پيش روي گروه هاي مختلف 
جامعه به ناحق يك دوگانه قرار مي دهند؛ مثال اينكه يا به 
دنبال هنر برويد يا مسلمان بمانيد؛ در چنين دوگانه اي، 
بخشي كه مي روند دينشان را از دست مي دهند و بخشي كه 
باقي مي مانند از يك خواسته دروني خودشان تهي مي شوند 
و البته در نتيجه اين پديده، به جامعه هم لطمه وارد مي شود. 

رييس مجلس شوراي اسالمي تمركزگرايي در حكمراني 
را يكي از چالش هاي جدي كش��ور خواند و افزود: بايد از 
ظرفيت هاي شوراها همانند آنچه كه در قانون اساسي تعيين 
شده است بهره بگيريم. رييس مجلس شوراي اسالمي در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود با تأكيد بر وجود چالش 
و مشكالت امروز كشور با توجه به عدم وجود خداباوري و 
مردم باوري در جامعه امروز گفت: امروز به دليل مشكالت، 
مردم با سختي و مشقت مواجه شدند و دليل عمده و اصلي 
اين موضوع اين است كه از خداباوري و مردم باوري فاصله 
گرفته ايم. از انديش��ه امام و ميراث امام و ش��هدا كه خط 
اصيل انقالب هستند فاصله گرفتيم و اين ريشه مشكالت 
اس��ت. وي ادامه داد: در متن پيروزي انق��الب و در دوران 
جنگ تحميلي ما شاهد موفقيت حق بر باطل بوديم. با هر 
معادل هاي كه حساب كنيد و با حساب هاي امروز و تجربه 
بشري و علم حوزه نظامي ما محكوم به شكست مي شديم. 
ابتدايي ترين قواعد جنگ مي گويد كه براي مقابله در يك 
تهاجم بايد س��ه برابر نيرو امكانات و پشتيباني بيشتر از 
دشمن داشته باشيم اما ما يك دهم امكانات، تجهيزات و 
پشتيباني هاي سياسي و مالي حزب بعث را نداشتيم. در 
عصري كه دو قطبي جنگ سرد حاكم بود و هيچ جنگي 

ش��روع و خاتمه پيدا نمي كرد مگر يك ط��رف آن اتحاد 
جماهير شوروي و يك طرف آن امريكا باشد. در دوران دفاع 
مقدس اين معادالت به هم خورد و شرق و غرب به حزب بعث 
كمك مي كردند اما خوشبختانه جمهوري اسالمي ايران به 
پيروزي رسيد. وي ادامه داد: در حوزه دفاعي توانمندي هاي 
بسياري كسب كرده ايم و در بسياري از حوزه ها بي شك جزو 
پنج كشور اول دنيا و در برخي ديگر جزو 1۰ كشور نخست 
دنيا هستيم. در توليد علم، در حوزه هوافضا جزو كشورهايي 
هستيم كه ماهواره اي با صددرصد توان فني و علمي خود 
در مدار قرار داده ايم. اگر امروز مردم در زندگي روزمره خود 
دچار مشكل هستند و هر روز در صف تهيه مرغ و قيمت 
مرغ اذيت مي شوند يا اينكه هر روز ارزش پول ملي ما كاهش 
پيدا مي كند ريش��ه آن در فاصله گيري از باورها و انديشه 
امام و شهدا است.  هر آنچه كه در كشور داريم و در انديشه و 
خالقيت جوانان بايد جست وجو كنيم از دشمنان و ديگران 
تمنا مي كنيم.  اگر سوء مديريت در كشور نبود چرا كشور 
وقتي كه 1۰۰ ميليارد دالر در آمد داشت با زماني كه 1۵ 
ميليارد دالر درآمد داشت در حوزه اقتصادي هيچ تفاوتي را 
نمي بينيم. اين جز سوء مديريت چيزي نيست. در حقيقت 
امروز دو قطبي كارآمدي و عدم كارآمدي را شاهد هستيم.

يك فعال سياسي اصالح طلب با تأكيد بر ضرورت بازآفريني 
جريان اصالحات تأكيد كرد: بايد در انتخابات شركت كنيم.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين عقيده 
كه امروز فضاي انتخاباتي فضاي گرمي نيست و مردم سرد 
و بي انگيزه شده اند، ابراز عقيده كرد: مردم احساس مي كنند 
حضورشان پاي صندوق رأي نتيجه ندارد و نگاه قيم مآبانه 
و ارب��اب رعيتي آنه��ا را آزار مي دهد. متأس��فانه به دليل 
ناكارآمدي ها شكافي بين مردم و حاكميت ايجاد شده كه 
آن هم در نتيجه عملكردها است. عارف با بيان اينكه فصل 
سوم قانون اساسي با عنوان حقوق ملت به شكل غيراصولي 
س��اكن باقي مانده، تأكيد كرد: اجراي تمام اصول قانون 
اساس��ي بايد دغدغه دولت ها باشد. متأسفانه امروز نوعي 
بي اعتمادي به دولت ها حاكميت و نااميدي و يأس به شكل 
وسيعي بين جوانان ديده مي شود و احساس تبعيض مردم را 
اذيت مي كند به خصوص در مورد خانم ها كه پا به پاي آقايان 
در محيط هاي علمي حضور دارند و حتي شايد حضورشان 
موثرتر از مردان است ولي عنايتي كه بايد نسبت به دادن 

سهم بيشتر به زنان و جوانان وجود داشته باشد، نيست.
وي ادامه داد: بي اعتنايي به اجراي قانون و حتي اعمال خالف 
قانون از ديگر چالش هاست. اجراي قانون تكليف همه است 
و صدر و ذيل ندارد اما مردم احساس مي كنند كه مسووالن 
خود را تافته جدابافته مي دانند. عارف با بيان اينكه برخي 
كانديداها در جريان انتخابات شعارهايي مي دهند كه مبناي 
عملياتي ندارد، اضافه كرد: سياست حذف و عدم تحمل 
رقيب و مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم از جمله عوامل 
ديگري است كه باعث مي شود فضاي انتخابات سرد باشد 
و انگيزه براي حضور نباشد. قانون اساسي به ما مي گويد كه 
راهكار صندوق رأي است. ممكن است در مواردي اين كار 
رقيب باشد كه جريان ما را بي انگيزه كند يا بحث هايي در 
مورد رد صالحيت ها در انتخابات مطرح مي شود اما بايد 
گفت كه ما در هيچ انتخاباتي با كمبود نيرو مواجه نبوديم. 
نبايد همه چيز را به دور و بري ها و هم حزبي هاي خود محدود 
كنيم. البته از هيات هاي نظارت و متوليان برگزاري انتخابات 

مي خواهيم به ُمر قانون عمل كنند. 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
آخرين نرخ دالر مبادله ش��ده در روز پنجشنبه و جمعه 
24 هزار و 50 تومان بوده اس��ت كه نشان مي دهد نسبت 
به هفته گذشته تاحدودي كاهش داشته است. فعاالن بازار 
مي گويند كه روز پنج شنبه در بازار ارز قيمت دالر 24 هزار 
تومان، قيمت يورو 28 ه��زار و 900 تومان و درهم امارات 
6 هزار و 540 تومان اعالم شده است. براين اساس فروش 
سكه نيز 10 ميليون و 605 هزار تومان معامله شد.  هر دالر 
روز پنجشنبه در صرافي هاي بانكي2۳ هزار و ۷50 تومان 
معامله شد كه قيمت آن نس��بت به روز معامالتي كاري 
گذش��ته 20 تومان كاهش يافت و نرخ هر يورو نيز به 28 
هزار و 550 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
100 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته 
)چهارشنبه( به 28 هزار و 550 تومان رسيد.قيمت خريد هر 
دالر 2۳ هزار و ۳00 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز28 هزار و 
100 تومان شد. همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي2۳ هزار و 55 تومان و قيمت فروش آن 2۳ هزار و 285 
تومان بود.عالوه بر اين نرخ خريديورو در اين بازار 2۷ هزار 
و 940 تومان و نرخ فروش آن 28 هزار و 219 تومان اعالم 
شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در روز معامالتي 
گذشته )چهارشنبه(، هر يورو به قيمت28 هزار و 20 تومان 
و هر دالر 2۳ هزار و ۳۳5 تومان به فروش رفت. همچنين 
در سامانه سنا )چهارشنبه(، حواله يورو به قيمت29 هزار و 
204 تومان معامله شد و همچنين حواله دالر به قيمت2۳ 
هزار و 656 تومان معامله شد.قيمت دالر كه در هفته هاي 
گذشته با توجه به افزايش اميدواري در زمينه صادرات نفت 
و دسترسي به منابع مالي كاهشي شده بود، در روزهاي اخير 

دوباره رشد كرده است. 

    سكه۱۷۰ هزار تومان ديگر ارزان شد
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد پنجشنبه با 
كاهش 1۷0 هزار توماني نس��بت به روز چهارشنبه )15 
بهمن ماه( 10 ميليون و 680 هزار تومان معامله شد. سكه 
تم��ام بهار آزادي طرح قديم نيز10 ميلي��ون و 600 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي6 ميليون 
و 150 هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 50 هزار تومان 
و سكه يك گرمي هم 2 ميليون و ۳00 هزار تومان معامله 
شد.عالوه براين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي18 عيار 
به يك ميلي��ون و ۷2 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار 
ميليون645 هزار تومان رسيد.انس جهاني طال نيزيك هزار 
و 814 دالر و 60 سنت فروخته شد. بررسي ها نشان مي دهد 
هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشته و سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر 
بود.همچنين افزايش قيمت انس جهاني طال باعث شده تا 
قيمت سكه در بازار ايران با وجود ثبات نرخ دالر با رشدي 
نسبي همراه شود. اين در شرايطي است كه كارشناسان 
افت بيشتر انس جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني 
كرده اند.  عالوه براين انتظار مي رود با آغاز توزيع واكسن كرونا 
و بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال 
از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري كاهش يابد. بازار 
ارز در هفته گذشته، در واكنش مثبت به نشانه هاي مثبت 
از تحوالت ديپلماتيك كشور، روند نزولي به خود گرفت. 
روندي كه در نهايت توانست قيمت دالر و يورو را به ترتيب 
به كانال هاي2۳ و 28 هزار تومان كاهش دهد. بازگش��ت 
روند نزولي به بازار ارز را  مي توان مهم ترين تحول اين بازار در 
هفته اي كه گذشت دانست. اين تحول در حالي در اين بازار 
اتفاق افتاد كه از ابتداي بهمن ماه، اين بازار روندي صعودي 
به خود گرفته بود و قيمت دالر در بازار آزاد از كانال 21 هزار 
تومان به كانال 24 هزار تومان رسيده بود. بازار ارز اولين روز 
هفته را در شرايطي آغاز كرد كه مقاومت بازار در پنج شنبه 

پيشين باعث شده بود قيمت دالر به كانال 2۳ هزار تومان 
كاهش پيدا كند و در آخرين معامالت هفته قيمت2۳ هزار 
و ۷50 تومان را ثبت كند. اما اولين معامالت روز شنبه، نشان 
از تحولي اساسي در بازار داشت، چرا كه دالر با افزايش هزار 
توماني، در قيمت24 هزار و ۷50 تومان، معامله شد. اين 
افزايش ش��ديد قيمت براي يورو هم مصداق داشت و اين 
ارز در بازار آزاد كانال ۳0 هزار توماني را در اولين س��اعات 
اولين روز هفته، تجربه كرد.  اين شوك افزايشي در ادامه 
روند معامالت روز شنبه، به سرعت شكسته شد و قيمت ها 
با شيبي تند كاهش يافت. تا جايي كه در آخرين ساعات روز 
شنبه قيمت دالر ۷00 تومان و بهاي يورو900 تومان كاهش 
يافت. اما دالالن و نوسان گيران بازار در روز يكشنبه براي بار 
دوم تالش كردند تا به بازار شوك افزايشي وارد سازند و در 
اولين ساعات معامالت اين روز باري ديگر دالر در قيمت24 
هزار و ۷00 تومان و يورو نيز با بهاي29 هزار و 900 تومان 
معامله شد. به مانند روز شنبه، تالش اين گروه از فعالن بازار 
ارز باز هم ناكام ماند و در ادامه معامالت روزهاي يكشنبه و 
البته در طول روز دوشنبه، بازار باز هم شاهد روند آرام كاهش 
قيمت ها بود و در آخرين س��اعات روز معامالتي دوشنبه 
قيمت دالر و يورو به ترتيب به كف كانال هاي24 و 29 هزار 
توماني رسيد. اما با ش��روع روز معامالتي سه شنبه، براي 
سومين بار در اين هفته، قيمت ارز با شوك ناگهاني مواجه 
شد و در اولين ساعات معامالت اين روز، دالر با قيمت24 
هزار و 400 تومان و يورو با قيمت29 هزار و 400 تومان در 
بازار آزاد معامله شد. اين تالش ها نيز كامياب نبودند تا نشان 
داده شود عزم بازار براي كاهش قيمت جدي است و تمايلي 
به معامله در قيمت هاي باالت��ر وجود ندارد. روندي كه در 
نهايت توانست در روز چهار شنبه قيمت يورو را وارد كانال 
28 هزار تومان و در روز پنج شنبه قيمت دالر را به كانال 2۳ 
هزار تومان وارد كند. بر اين اساس در پايان معامالت بازار 
آزاد ارز در هفته اي كه گذش��ت، قيمت دالر در محدوده 
2۳ هزار و 950 تومان و قيمت يورو در محدوده 28 هزار و 
800 تومان خريد و فروش شد. روند قيمت گذاري ارز در 
صرافي هاي بانكي هم در هفته اي كه گذشت روندي نزولي 
داشت. در اين صرافي ها روز يكشنبه دالر با قيمت فروش 

2۳ هزار و 920 تومان و يورو با قيمت فروش 29 هزار و 50 
تومان سقف قيمتي هفته را تجربه كرد. اما در ادامه معامالت 
هفته طي روند ماليم كاهشي سرانجام دالر در اين صرافي ها 
با قيمت2۳ هزار و ۷50 تومان و يورو با قيمت28 هزار و 550 
تومان در روز پنج شنبه فروخته شد كه نشان از تحكيم روند 
نزولي در اين صرافي ها دارد. قيمت خريد دالر هم در اين 
صرافي ها در هفته اي كه گذشت حداكثر 2۳ هزار و 420 
تومان و حداقل22 هزار و ۳20 تومان را ثبت كرد. در سوي 
ديگر بازار معامالت ارز در سامانه نيما اما روندي نامشخصي 
داشت. در اين بازار قيمت ميانگين معامالت دالر تا پايان 
هفته شيبي صعود داشت و از قيمت2۳ هزار و 80 تومان تا 
2۳ هزار و 650 تومان افزايش يافت. در خصوص معامالت 
يورو نيز اين روند صعودي تا روز دوشنبه ادامه داشت، اما در 
ادامه بازار با كاهش قيمت مواجه شد. بر اين اساس معامالت 
يورو با قيمت ميانگين28 هزار و 860 تومان در روز شنبه 
كار خود را شروع كرد و در روز دوشنبه به حداكثر قيمت29 
هزار و 625 تومان رسيد. اما در نهايت قيمت يورو در پايان 

هفته به 29 هزار و 200 تومان كاهش يافت.

    بازار ارز چشم انتظار دستاوردهاي ديپلماتيك
در اين هفته تالش چندباره سفته بازان و نوسان گيران بازار 
براي صعودي كردن روند قيمت ها در بازار در حالي ناكام 
ماند كه، به اعتقاد كارشناسان، فعاالن بازار در انتظار دريافت 
سيگنالي قوي از مسووالن كش��ور در عرصه ديپلماسي 
هستند. در هفته اي كه گذشت عبدالناصر همتي با حضور 
در برنامه زنده تلويزيوني، اعالم كرد در صورتي كه مذاكرات 
ديپلماتيك به خوبي پيش برود، قيمت واقعي دالر زير20 
هزار تومان خواهد بود. اين خبر البته با اما و اگر همراه بود، ولي 
همتي در اين برنامه از تحوالت مثبت مذاكرات با مسووالن 
بانكي كشور عمان خبر داد. عالوه بر اين در خبرهاي ديگر 
هفته نيز از دي��دار وي با مديرعامل بانك تجارت عراق در 
خصوص آزادسازي ارزهاي بلوكه شده ايران در اين كشور 
سخن به ميان آمد. از سوي ديگر در حالي كه طرح مساله 
پيش شرط از سوي طرف هاي امريكايي براي بازگشت به 
برجام، باعث نگراني فعاالن اقتصادي كشور شده بود، در 

هفته اي كه گذشت طرح پيشنهاد اقدامات همزمان ايران 
و امريكا براي انجام تعهدات برجامي از سوي محمدجواد 
ظريف، وزير امورخارجه، خبر اميدوار كننده ديگري بود 
كه توانس��ت تالش هاي دالالن ب��راي افزايش قيمت ها 
در هفته اي كه گذش��ت را ناكام بگذارد. به نظر مي رس��د 
همان طور كه عبدالناصر همتي در گفت وگوي هفته اخير 
خود از بهبود شرايط سياسي در سال آينده و تعديل نرخ ارز 
خبر داد، فعاالن بازار ارز با نشان دادن واكنش مثبت اما با 
احتياط به اين چشم انداز مثبت، نشان دادند در انتظار تحقق 

نتيجه تالش هاي ديپلماتيك مسووالن كشور هستند.

    بررسي نرخ دالر يك فصل
بررسي ميانگين نرخ دالر در پاييز امسال بيانگر اين است 
كه قيمت فروش اين ارز در بازار نس��بت به تابستان سال 
جاري تقريبا2۳ درصد افزايش يافته است.بانك مركزي 
در گزارشي نرخ فروش دالر در بازار بين بانكي و بازار آزاد در 
پاييز سال جاري را اعالم كرده كه طبق آن در مهر ماه دالر 
در بازار بين بانكي معادل 4200 تومان فروخته مي شد و در 
همين ماه اين نوع ارز در بازار آزاد به قيمت29 هزار و 24۳ 
تومان فروخته شده است. عالوه براين، در آبان امسال نيز نرخ 
فروش دالر در بازار بين بانكي و بازار آزاد به ترتيب معادل 
4200 و 26 هزار و 9۳2 تومان بوده است.همچنين، طبق 
اين گزارش دالر در آذر ماه در بازار بين بانكي معادل 4200 
تومان و در بازار آزاد به قيمت25 هزار و 51۳ تومان فروخته 
شده اس��ت.بنابراين، دالر در بازار بين بانكي با نرخ 4200 
تومان و در بازار آزاد با ميانگين نرخ 2۷ هزار و 229 تومان 
در پاييز سال جاري معامله شده است. از آنجا كه در تابستان 
سال جاري نرخ فروش دالر در بازار بين بانكي4200 تومان 
و در بازار آزاد نيز بطور متوسط 22 هزار و 6۳2 تومان بوده 
است، در مقايسه با پاييز امس��ال در بازار آزاد تقريبا با 2۳ 
درصد رشد مواجه شده است. عالوه براين، در اين مدت نرخ 
اين ارز در بازار بين بانكي نيز نسبت به تابستان سال جاري 
تغييري نكرده و ثابت مانده است. همچنين، نرخ فروش دالر 
در مهرماه فصل پاييز بيشترين قيمت نسبت به ماه هاي 

ديگر اين فصل را به خود ديده است.
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مديرعامل بانك صادرات ايران در نامه 
به رييس كل بانك مركزي عنوان كرد

ملك خانواده معظم شهيد به 
مزايده گذاشته نشده و نخواهد شد

در پي دستور رييس كل بانك مركزي به مديرعامل 
بانك ص��ادرات اي��ران مبني بر توق��ف مزايده ملك 
مسكوني والدين شهدا در ازنا، حجت اهلل صيدي طي 
نامه اي به عبدالناصر همتي، ضمن تش��كر از دغدغه 
شريف و اعتقادي وي نسبت به خانواده معظم شهدا 
از عدم برگزاري مزايده به محض اطالع از تعلق ملك 
به خانواده معزز شهيدان خبر داد و اعالم كرد احقاق 
حقوق بانك از طرق ديگري پيگيري خواهد ش��د. در 
متن نامه حجت اهلل صيدي، مديرعامل بانك صادرات 
ايران ب��ه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
آمده است:  پيرو دستور جنابعالي در خصوص توقف 
مزايده منزل خانواده سه شهيد كه ويدئوي آن در فضاي 
مجازي منتشر شده است، الزم مي دانم ضمن تشكر از 
راهنمايي ها و دغدغه شريف و اعتقادي جنابعالي نسبت 
به خانواده معظم شهدا كه حقي ابدي بر گردن ملت 
ايران دارند، به استحضار برسانم كه بر خالف آنچه در 
ويدئوي مذكور مطرح شده، مزايده اي در اين خصوص 
برگزار نگرديده و همچنان كه مراتب در بيانيه روابط 
عمومي بانك صادرات ايران به تفصيل عنوان ش��د، 
با وجود مس��تندات قانوني كافي در شعبه و مديريت 
استان، به محض اطالع از تعلق ملك به خانواده معزز 
ش��هيدان، مزايده كان لم يكن تلقي شده و قرار است 
احقاق حقوق س��پرده گذاران بان��ك از طرق ديگري 
پيگيري ش��ود  . زيرا بانك صادرات اي��ران كه افتخار 
تقديم بيش از 90 شهيد واالمقام را به انقالب اسالمي 
دارد، كمترين ناسپاس��ي را نسبت به ساحت مقدس 
پدران و مادران شهداي بزرگوار روا نمي دارد. ما همگي 
مديون شهداي عزيز بوده و پاسداري از آرمان هاي آنان 
را وظيفه خود مي دانيم.  در همين رابطه روابط عمومي 
بانك صادرات ايران نيز ويدئوي انتشار يافته در فضاي 
مجازي درباره مزايده منزل مسكوني خانواده معظم 
سه شهيد را تكذيب و تاكيد كرد مزايده منزل مسكوني 
خانواده معظم سه شهيد صحت ندارد. در بيانيه روابط 
عمومي بانك صادرات آمده است:  به تازگي ويدئويي در 
فضاي مجازي منتشر شده و چنين القا مي كند كه منزل 
مسكوني پدر و مادر مكرم سه شهيد واالمقام به عنوان 
وثيقه در رهن بانك صادرات ايران بوده و اين روزها به 
مزايده گذاشته شده است. بانك صادرات ايران كه خود 
با تقديم بيش از 90 شهيد واالمقام، آكنده از عطر نام و 
خاطره پاك شهداست، هرگز كمترين ناسپاسي را به 
س��احت مقدس مادران و پدران بزرگوار شهيدان كه 
حقي ابدي بر گردن ملت ايران دارند، روا نمي دارد. از اين 
رو درباره اين ويدئو نكاتي چند الزم به يادآوري است:  
1- مزايده منزل پدر و مادر مكرم ش��هدا كه در ويدئو 
حضور دارند، به هيج روي واقعيت ندارد؛ كما اينكه پدر 
و مادر مكرم سه شهيد واالمقام به روايت همين ويدئو 
در خانه اي كه در رهن بانك قرار گرفته، سكونت دارند. 
2- دريافت كننده تس��هيالت، نه پدر و مادر شهداي 
عالي مقام، بلكه يك شخص حقوقي )شركت دربندام 
ازنا( است كه 14 سال پيش حدود پانصد ميليون تومان 
تسهيالت دريافت كرد و با وجود مهلت هاي ده ساله، 
دوازده ساله و ۷ ساله و اعالم شموليت قانون تسهيل 
بدهي بدهكاران بانكي نس��بت به آن تاكنون اقدامي 
براي تسويه بدهي خود نكرده است. ۳- شهدا خون هاي 
پاك خ��ود را در راه تحقق عدالت، احياي حقوق ملت 
و اج��راي قوانين جمهوري اس��المي ريخته و راضي 
نيستند حقي از حقوق مردم از جمله سپرده گذاران 
بانك ها تضييع ش��ود. 4- اگر بنا بر اجراي قانون فارغ 
از توجه به دين ملي و تاريخي به خانواده معظم شهدا 
مي بود، بانك از سال 90 مي توانست بدهي شركت را از 
محل فروش وثايق وصول كند، اما با وجود طي مراحل 
قانوني و حتي صدور اجراييه از مرجع ذيصالح در قوه 
قضاييه، به داليل فوق از برگزاري مزايده خودداري شد 
و انتظار مي رود مديونين مذكور نيز در جهت پرداخت 
بدهي خود كه نوعي حق الناس است، بيش از اين تعلل 
نكنند.  5 - از آنجايي كه ممكن است افرادي در آينده 
با اخذ تس��هيالت از بانك ها و به وثيقه نهادن منازل 
مسكوني خانواده هاي معظم شهدا درصدد استنكاف از 
بازپرداخت و در نتيجه خدشه به ساحت مقدس شهداي 
واالمقام و خانواده هايشان از طريق توسل به شيوه هاي 
مشابه برآيند، از دستگاه هاي ذيربط انتظار مي رود تا 
اواًل با هدف حفظ حرمت واالي پدران و مادران بزرگوار 
شهدا كه حق بزرگي بر گردن همه ما دارند و ثانياً براي 
حفظ حقوق سپرده گذاران، تدابير پيشگيرانه الزم را 
اتخاذ كنند؛ چرا كه:  در عشق نمي توان زبان بازي كرد/

مي بايد ايستاد جانبازي كرد/از خون شهيد شرمتان باد 
مگر/با حرمت الله مي توان بازي كرد؟

۷2 هزار ميليارد تومان اسكناس 
در گردش

ميزان اسكناس و مسكوك تا پايان آذر امسال معادل 
۷2 ه��زار و 600 ميليارد تومان بوده كه در مقايس��ه 
با س��ال قبل معادل 11.۳ درص��د افزايش يافته و در 
مقايس��ه با اسفند پارس��ال نيز1.2 درصد رشد كرده 
كه بسيار كمتر از رشد ۳8 درصدي نقدينگي در اين 
مدت بوده اس��ت. از اين ميزان اس��كناس و مسكوك 
خلق شده، 64 هزار و 200 ميليارد تومان آن در دست 
اش��خاص قرار دارد كه اسكناس و مسكوك در دست 
اشخاص در مقايس��ه با مدت زمان مشابه سال قبل و 
اسفند پارسال به ترتيب21.۷ و 5 درصد افزايش يافته 
است. همچنين، معادل ۷ هزار و 500 ميليارد تومان از 
۷26 ميليارد تومان اسكناس و مسكوك منتشر شده 
نزد بانك ها است كه اين ميزان نسبت به آذر و اسفند 
پارسال به ترتيب با 26.4 و 16.۷ درصد كاهش مواجه 
شده است.  عالوه براين، حدود 800 ميليارد تومان از 
اسكناس و مسكوك منتشر شده نزد بانك مركزي است 
كه در مقايسه با آذر و اسفند سال گذشته 61.2 و 45.۳ 

درصد كاهش يافته است.

از چه زماني ثبت چك
در صياد اجباري مي شود

از ابتداي سال آينده ثبت چك هاي جديد در سامانه 
صياد اجباري مي ش��ود و بانك مركزي در آينده، 
چك هاي موجود را جمع آوري و با چك هاي جديد 
جايگزين مي كند كه در اين خصوص، فرجه زماني 
مناسب را در اختيار مشتريان قرار مي دهد تا مشكلي 
به وجود نيايد. با توجه به اجرايي شدن قانون جديد 
چك در آينده نزديك، مجموعه س��واالت متداول 
هموطنان درخصوص تغييرات قانوني اعمال شده در 
استفاده از چك، در پايگاه اطالع رساني بانك -بخش 
پرسش هاي متداول- به روزرساني شده است.ذكر 
اين نكته ضروري اس��ت كه تا زمان اجرايي شدن 
كامل قانون جديد چك، چك هاي فعلي در شبكه 
بانكي كشور طبق روال سابق كارسازي مي شوند. 
برخي از سواالت متداول هموطنان در زمينه قانون 
جديد چك كه در اين بخش آمده است به شرح زير 
است:  اگر بانك عامل اپليكيشين يا نرم افزار نداشته 
باشد، مشترياني كه داراي چك جديد صياد هستند 
چگونه مي توانند چك خود را در سامانه صياد ثبت 
كنند؟مي توانند به شعبه مراجعه كنند يا از طريق 
اپليكيشن هاي پرداخت عمومي براي دسترسي به 
سامانه صياد استفاده كنند. پشت نويسي چك براي 
انتقال به چه روالي انجام مي شود؟ پش��ت نويسي 
چك هاي موجود براي انتقال، طبق روال قبلي ادامه 
دارد اما انتقال چك هاي جديد بايد از طريق سامانه 

صياد انجام شود.

دليل چسبندگي قيمت ها
پس از افت نرخ ارز

ياور دشت باني تحليل گر مس��ائل اقتصادي با اشاره به 
وجود نااطميناني نس��بت به شرايط اقتصادي، معتقد 
است نياز به زمان داريم تا با ايجاد اطمينان و پذيرفتن 
كاهش نرخ ارز و تثبيت آن، ش��اهد كاهش قيمت ها و 
حذف چسبندگي باشيم. اين تحليل گر مسائل اقتصادي 
درباره چسبندگي قيمت ها با وجود افت نرخ ارز در يكي 
دو ماه اخير و همچنين كاهش انتظارات تورمي مي گويد: 
اقتصاد ايران هيچگاه تحت تاثير عوامل اقتصادي نبوده و 
در واقع اقتصاد سياسي نمود بيشتري در اين بخش دارد، 
در نتيجه شاهد نوسانات قيمتي عمده در بازارها هستيم. 
ما ب��ا نوعي نا اطميناني از روزه��اي آتي اقتصاد مواجه 
هستيم و به همين دليل با افزايش نرخ ارز انتظارات تورمي 
نيز به شدت باال مي رود و بازارها سريعا نسبت به افزايش 
قيمت عكس العمل نشان مي دهد. اين در حالي است كه 
بخش عمده اي از مواد اوليه و واسطه اي توليد ما وارداتي 
و متاثر از نرخ ارز اس��ت.  به گفته اين تحليل گر مسائل 
اقتصادي، اين ناطميناني و به دنبال آن شكاف ميان تورم 
واقعي و انتظارات مردم از تورم باعث چسبندگي قيمت ها 
به سمت پايين  )مقاومت براي كاهش( مي شود. ضمن 
اينكه شرايط تحريم ها و عوامل سياسي اين نااطميناني را 
بيشتر مي كند. مورد بعدي اينكه در تئوري اقتصاد كالن 
نيز »چسبندگي رو به پايين قيمت« وجود دارد و نه تنها 
در كش��ور ما بلكه در همه دنيا نيز امكان دارد و متداول 

است، اما مانند ايران مشهود نيست. 

ويژگي هاي امنيتي
۱۰ هزار توماني جديد

نسل جديد اسكناس 10هزار توماني با هدف افزايش 
امنيت و تسهيل مبادالت منتشر و به زودي توزيع خواهد 
شد كه داراي ويژگي هاي امنيتي چون طرح مكمل، طرح 
مخفي، چاپ برجسته و... است.انتشار اسكناس 10 هزار 
توماني جديد با بهره گيري از فناوري هاي نوين و پيچيده 
چاپ اسناد امنيتي انجام گرفته است كه امكان جعل را 
به ميزان بسيار قابل توجهي كاهش مي دهد. طراحي 
خطي، طرح مكم��ل، طرح مخفي، چاپ برجس��ته، 
واترم��ارك، نخ امنيتي با قابليت تغيي��ر رنگ از جمله 
ويژگي هاي امنيتي اسكناس هاي10هزار توماني جديد 
است. كاغذ اسكناس 10هزار توماني بازتاب نور ماوراء 
بنفش را منعكس نمي كند و بخش هاي از زمينه به سبز 
فسفري تغيير رنگ مي دهد. الياف فلورسنتي نامريي در 
سطح كاغذ با تابش اشعه ماوراء بنفش به 4 رنگ قابل 
مشاهده مي شوند. چاپ امضا با مركب مشكي در مقابل 
اشعه ماوراء بنفش به رنگ سبز روشن و شماره سريال ها 

به رنگ زرد طاليي تغيير رنگ مي دهند.

ارزش دالر در برابر ارزهاي ديگر 
افزايش يافت

به گزارش رويترز، دالر بطور متوسط حدود هفت درصد 
ارزش خود را مقابل سبد ارزهاي مهم جهاني از دست 
داد اما انتظار مي رود روزهاي بهتري در انتظار دالر باشد 
چرا كه چشم انداز اقتصادي امريكا رو به بهبود است و تيم 
جديد مديريت وزارت خزانه داري نيز مخالف تضعيف 
دالر محسوب مي ش��ود. بانك مركزي امريكا احتماال 
نرخ بهره را در نزديكي صفر درصد حفظ خواهد كرد اما 
زمزمه هايي از امكان رسيدن نرخ بهره به سطح منفي 
در انگليس به گوش مي رس��د. بانك مركزي انگليس 
پيش بيني كرده است رش��د سه ماهه نخست امسال 
اقتصاد اين كشور منفي چهار درصد باشد و روند احياي 
اقتصاد تا پايان سال به طول بينجامد. شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گي��رد، در معامالت امروز ب��ا 0.4۳ درصد افزايش 
نسبت به روز گذشته در س��طح 91.54۷ واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.106 
دالر اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.12 
درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي1.۳66 
دالر مبادله شد. يورو0.51 درصد پايين رفت و با رفتن 
به كان��ال 1.19 ب��ه 1.196 دالر رس��يد. در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.41 درصد افزايش 
به 105.4۷۳ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 

دالر امريكا به ازاي1.۳16 دالر مبادله شد. 

بازگشت روند نزولي قيمت ها به بازار ارز

دالر در كانال ۲۳ هزار تومان باقي ماند، سكه ۱۷۰ هزار تومان ديگر ارزان شد

بازار ارز در انتظار دستاوردهاي ديپلماتيك و كاهش قيمت

بي توجهي به منافع اقتصادي در ديپلماسي ايران و روسيه 

ضرورت  طرح پرسش هاي درست 

كشورهاي نفتخيز حاشيه خليج فارس براي صادرات مواد 
ش��يميايي به اروپا و تركيه مي توانند بدون عبور كردن از 
كانال سوئز و هزينه زياد، محصوالت خود را از خاك ايران 
به تركيه و كشورهاي شمال ايران و اروپا و با هزينه كمتر 
صادر كنند. كشورهاي منطقه قفقاز و افغانستان مي توانند 
غالت، مواد معدني و ساير كاالهاي خود را به خليج فارس 
و اقيانوس هند و ساير مناطق دنيا صادر كنند.اما استفاده از 
چنين موقعيتي نياز به احيا و ايجاد زيرساخت هاي راه آهن 
و بزرگ��راه دارد كه اقدامات كافي براي آن انجام نداده ايم. 
ضعف ديپلماسي ايران به حدي بوده كه حتي ايران را از 
جاده ابريش��م كه چين را به اروپا متصل مي كند، اخراج 
كرده اند. در حالي كه در ط��ول تاريخ، ايران محور اصلي 
جاده ابريش��م و ترانزيت براي قرن ها بوده اس��ت و امروز 
به داليل مختلف كشورهاي منطقه و قدرت هاي جهان، 
به دنبال دور زدن ايران در جاده ابريش��م و ترانزيت كاال و 
تجارت نفت وگاز، كاالهاي مختلف، مواد معدني و شيميايي 
بدون حضور ايران هستند. امروز نيز دستگاه ديپلماسي و 
آقاي ظريف همچنان به ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت 
احياي موقعيت ترانزيتي ايران بي توجه است و در سفر به 
روسيه، آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، حوزه 

قفقاز، نكاتي را مطرح مي كنند كه نشان مي دهد شناخت 
كافي از وضعيت زيرساخت هاي ايران و تعهدات روسيه 
و چين در قبال اين زيرس��اخت ها ندارند. به عنوان مثال، 
راه آهن چابهار كه به اقيانوس هند متصل است، با ظرفيت 
محدود 4 ميليون تن و به ص��ورت يك خطه و با فناوري 
قديمي قادر نيس��ت كه ظرفيت بزرگ حمل و صادرات 
غالت و مواد معدني از آسياي ميانه و افغانستان به چابهار 
را انجام دهد. اين راه آهن بايد دوخطه و با تكنولوژي روز و 

با ظرفيت باالتر باشد. 
براين اساس آقاي ظريف و دستگاه ديپلماسي كشور بايد 
موضوع خط اعتباري دو خطه برقي گرمس��ار به آسياي 
ميانه را دنبال مي كرد ك��ه 5 ميليارد دالر براي آن اعتبار 
تعريف شده و روسيه و كشورهاي آسياي ميانه بايد اين 
تعهدات را انجام دهند. بايد راه آهن رش��ت به آس��تارا و 
جمهوري آذربايجان را با فن��اوري روز و دوخطه متصل 
كنند نه اينكه يك خط با فناوري قديمي ايجاد كنند. راه 
آهن رشت- قزوين نيز با فناوري قديمي و ظرفيت كم و 
سرعت كم ساخته شده است در حالي كه مي تواند بهتر از 
اين باشد. براي ايجاد خطوط مناسب راه آهن بايد همكاري 
شركت هاي روسيه و چين و ساير كشورها و تامين اعتبار 

اين طرح ها در دستور كار باشد و بايد از كشورهاي منطقه 
خواست كه در اين طرح ها مشاركت كنند زيرا منافع ايران 
و كشورهاي منطقه، در اين است كه موقعيت ترانزيتي ايران 
تقويت شود و نبايد اجازه داد كه برخي شركت ها و كشورها، 
ايران را دور بزنند و تجارت و ترانزيت كاال را از مسيرهاي 

غير ايران انجام دهند. 
عالوه بر خطوط راه آهن كه از چابهار و بندرعباس گرفته 
تا گرمسار و آسياي ميانه، رشت- قزوين و رشت- آستارا 
و ساير خطوط بايد مورد توجه باش��د، بايد بزرگراه هاي 
بهتري نيز احداث شود. به عنوان مثال، بزرگراه بندرامام 
به مرز بازرگان و شمال ايران و مرز تركيه و بندر عباس به 
مرز آسياي ميانه نيز روي كاغذ مانده است. اين بزرگراه ها 
در دولت يازدهم توسط يك شركت ايتاليايي انجام شد اما 
ايجاد 2500 كيلومتر بزرگراه كه از استان هاي لرستان، 
كرمانشاه، كردس��تان، آذربايجان به مرز بازرگان در مرز 
تركيه متصل مي شود، هنوز به جايي نرسيده است. در حالي 
كه احداث اين بزرگراه و خطوط آهن مي تواند صادرات مواد 
شيميايي كشورهاي حاشيه خليج فارس را بدون نياز به دور 
زدن در كانال سوئز از طريق خاك ايران به اروپا و با هزينه 
كمتر منتقل كند. از سوي ديگر، كاالهاي اروپا و آسياي 

ميانه و تركيه را به خليج فارس و بندر امام و بندرعباس و 
چابهار منتقل كند.در بخش ساخت نيروگاه هاي برق نيز، 
روسيه بايد ساخت نيروگاه 1400 مگاواتي بندرعباس را 
عملياتي كند. بايد بازسازي نيروگاه رامين اهواز و شهيد 
منتظري كه شوروي سابق ساخته و قديمي و با ظرفيت 
۳0 درصدي كار مي كند و در تعهد روسيه است را پيگيري 
كنند تا برق كشور در تابستان قطع نشود. همچنين ساخت 

واحد دوم نيروگاه بوشهر، بايد در دستور كار قرار گيرد.
آقاي ظريف و دس��تگاه ديپلماس��ي و س��اير مسووالن 
مي دانند كه بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي و آسياي 
ميانه عالق��ه اي به مطرح ش��دن ايران ب��ه عنوان يك 
قدرت منطق��ه اي و بين المللي و ي��ك موقعيت بزرگ 
ترانزيتي ندارند و روس��يه نيز بي توجه به ميلياردها دالر 
سرمايه گذاري و انجام تعهدات قبلي خود در زمينه ساخت 
راه آهن، بزرگراه و نيروگاه است و به افزايش توان و قدرت 
و موقعيت ايران كمكي نمي كند. لذا رويكرد دس��تگاه 
ديپلماسي بايد تغيير كند و ساخت زيربناها و آماده كردن 
زيرس��اخت ها براي دعوت از كش��ورهاي منطقه جهت 
ترانزيت از خاك ايران را در دس��تور كار قرار دهد تا وعده 

احياي موقعيت ترانزيتي ايران تحقق يابد.

از دهه 50خورشيدي كه قيمت نفت ناگهان افزايش پيدا 
كرد تا به امروز يك چنين رويكردي در ميان دولت هاي 
ايراني وجود نداش��ته اس��ت. دولت ها همواره بدترين 
استفاده را از درآمدهاي نفتي مي كردند. بنابراين بهترين 
محل تبديل دالرهاي نفتي به رال  واردات اقالمي است كه 
ارزش افزوده ايجاد مي كند. چون چنين سياست گذاري 
نداش��ته ايم؛ دالر چاره اي نداشته تا اين دالرها را صرف 
واردات كند. سوال اصلي اين است بهترين اقالم وارداتي 

چه مي تواند باشد؟ هواپيما، كشتي و تجهيزات هاي تك 
و...بهترين موارد استفاده از دالرهاي نفتي است كه تا به 
حال اين رويكرد در پيش گرفته نشده است. اگر دولت 
نتواند دالرهاي نفتي را تبديل به رال  كند، دالرها تبديل 
به خروج سرمايه يا صرف قاچاق و...مي شود. دالر چند 
مورد مصرف دارد. يك محل مصرف دالر در هر اقتصادي 
واردات رسمي است؛ يك مصرف آن واردات غير رسمي 
و قاچاق است، مصرف ديگرش خروج سرمايه از كشور 

است، يك مصرف هم مسافر و توريست، بيمار و دانشجو 
و...اس��ت. حاال من از شما مي پرس��م در اين ميان اين 
رويكردها كدام رويكرد عاقالنه است؟ طبيعي است كه 
واردات رسمي بهترين محل است. منتها مساله اين است 
كه چه وارد شود؟ اين محل اصلي بحث است. به نظر من 
بايد كاالهايي وارد شود كه زيرساختهاي مملكت را رشد 
دهد. يعني كاالهاي تكنولوژيكي كه هنوز امكان توليد 
آنها را نداريم. يعني هواپيما وارد كنيم، لوكوموتيو وارد 

كنيم؛ قطارهاي سريع السير استفاده كنيم، تجهيرات 
تكنولوژيكي وارد كنيم و...و در نهايت بايد بدانيم كه اگر 
توليد داخلي در كشوذر ما رقيب خارجي نداشته باشد، 
امكان رش��د، ترقي و رقاب��ت در بازارهاي بين المللي را 
نخواهد داشت. بنابراين مساله اصلي اين نيست كه آيا 
بايد وارد كنيم يا نه؟ مس��اله اصلي اين است كه اقالم و 
تجهيزاتي را بايد وارد كنيم كه بيشترين ارزش افزوده را 

براي كشور ايجاد كنند.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
بررس��ي آمارها و نحوه معامالت ش��مش فوالد در 
ماه هاي گذشته نش��ان مي دهد نوردكاران با وجود 
تامين مواد اوليه خود از بورس كاال و خريد شمش با 
نرخ هاي بسيار پايين، تنها 30 درصد محصوالت شان 
را در ب��ورس عرض��ه كرده اند و مابقي اي��ن گروه از 
محصوالت س��ر از بازار آزاد و س��ياه، با قيمت هاي 
بسيار باالتر از نرخ هاي كشف شده در بورس در آورده 
است و اين يعني سود چندبرابري نوردكاران. البته 
اين نكته نيز حائز اهميت اس��ت كه طي چند هفته 
اخير برخي اقدام به عرضه نمايشي محصوالت خود 
در بورس كرده اند و اين موضوع در حالي اس��ت كه 
بازار به واسطه فصل سرما يعني زمستان، اين گروه از 
محصوالت با كاهش تقاضا )كاهش تقاضاي فصلي( 
به دليل كم شدن فعاليت هاي ساختماني و ساخت و 
سازها روبه رو شده اند در نتيجه در يك ركود نسبي 

به سر مي برند.
گروه مذكور مخالفت هاي زيادي با بند 8 شيوه نامه 
فوالد كه فوالدي ها را ملزم به عرضه تمام محصوالت 
خود در بورس مي كرد نيز داش��ت و آمارها نش��ان 
مي دهد كه نوردكاران در نبود نظارت وزارت صمت 
ب��ه راهي محصوالت توليدي خود را در بازار آزاد و با 

نرخ دالر آزاد به فروش مي رسانند.
حال سوال مشخص فعاالن حوزه فوالد از نوردكاران 
اين اس��ت، آنان كه ادعاي توليد دارن��د، زماني كه 
ش��مش را با نرخ ه��اي كمتر از 10 ه��زار تومان در 
ماه هاي گذش��ته از ب��ورس خري��داري مي كردند 
چرا ميلگ��رد را در بازار آزاد ب��االي 15 هزار تومان 
فروخته ان��د؟ آيا نهادهاي نظارت��ي و وزارت صمت 
نبايد با مقايسه حجم خريد شمش و حجم عرضه و 
فروش مقاطع فوالدي نوردي ها در بورس، اين افراد 

را مورد بازخواست قرار دهند؟

     رانت 60 ميليارد توماني تنها در يك ماه
در اين زمينه رضا شهرس��تاني عض��و هيات مديره 
انجم��ن فوالد مي گويد: فروش ش��مش، اس��لب و 
ورق كه عرضه آنها در بورس طي ماه هاي گذش��ته 
با قيمت هاي پايين و بعضا دستوري صورت گرفته 
س��بب توزي��ع رانت گس��ترده اي در مي��ان برخي 
ش��ركت هاي نوردي كه در قالب سامانه بهين ياب 
اقدام به خريد از بورس كردند، ش��ده اس��ت چراكه 
اين شركت ها با وجود استفاده از فضاي بورس براي 
خريد م��واد اوليه با قيمت ه��اي پايين، محصوالت 
توليدي خود را در بورس عرضه نكرده اند كه آمار در 

اين زمينه شفاف است.
وي عدم شفافيت ش��ركت هاي نوردي را عامل اين 
رانت دانسته و اظهار مي كند: از ميان توليدكنندگان 
نورد مقاطع طويل تنها يك شركت در بازار سرمايه 
و بورس حضور دارد كه مي توان مدعي بود اطالعات 
ش��فافي در اختيار بازار مي گذارد. اطالعات 6 ماهه 
اين شركت نش��ان مي دهد، در مدت مذكور به ازاي 
هر كيلوگرم 2 هزار تومان سود ثبت كرده است كه 
با احتساب متوسط قيمت 7 هزار توماني شمش در 
ابتداي سال جاري، به معناي سود باالي 20 درصد 
ش��ركت هاي نوردي در اين مدت ناشي از اختالف 
ميان شمش و محصوالت طويل است. اختالف قيمت 
ميان شمش و نورد در تمام دنيا 7 تا 10 درصد است 
و چطور يك شركت سود باالي 20 درصدي را كسب 

مي كند؟ آيا اين مساله به معناي رانت نيست؟
شهرستاني توضيح مي دهد: برخي نوردكاران، فقط 
طي مهر ماه سال جاري بالغ بر 60 ميليارد تومان از 
طريق رانت به جيب زدند و مداوم در دولت، مجلس 
و ساير نهادها در حال رايزني هستند. اين افراد تمام 
سرمايه انجام شده براي احداث كارخانه را فقط در 
طول يك سال از اين رانت عظيم بازگشت مي دهند! 
به جاي تمركز بر عرضه فوالدي مياني بايد بر افزايش 

عرضه محصوالت نهايي مورد اس��تفاده مردم اصرار 
شود. ميزان ش��مش فوالدي كه در مهرماه امسال 
تحويل ن��وردكاران ش��ده 480 هزار ت��ن و ميزان 
معامله محصوالت نوردي 222 هزار تن بوده است. 
در حال��ي كه طبق مصوبات كارگ��روه تنظيم بازار، 
بايد 287 هزار تن محصول عرضه مي ش��د. لذا 65 
هزار تن محصول در بورس كاال عرضه نشده و به طور 

خوش بينانه در بازار به فروش رسيده است.

    مسووالن در خواب غفلت 
محمدي، يك��ي از فعاالن حوزه ف��والد درخصوص 
تغيير رويك��رد وزارت صم��ت و ران��ت موجود در 
حوزه فوالد اظهار داش��ت: جناب آقاي اس��ماعيلي 
باتوجه ب��ه عملكردش پي��ش از هربركناري قلم به 
استعفا برداش��ت و اين مس��وول باعث شد هزاران 
ميلياردتومان درحق فوالس��ازان و سهامداران آنها 
اجحاف شود وحق اين دو گروه ناديده گرفته شود. 
احتمال وجود دارد كه فوالدي ها با شكايت و دست 
به دامن شدن مس��ووالن كمي از زيان هاي وارده را 
جبران كنند اما؛ سهامداران هرچقدر هم صبر پيشه 
كنند به حق واقعي خود نمي رسند و درنهايت شاهد 

زيان بيش از پيش اين گروه هستيم.
شيريني و سود راحت رانت باعث شده كه نوردكاران 
تنها به فكر خود باش��ند و در اي��ن ميان با صحبت، 
اعتراض، نام��ه و... اجازه ندهند گروه يا مس��وولي 
روي عملكرد آنها نظارت كن��د و اين موضوع يعني 
عدم نظارت مسووالن و سرگرمي آنان با موضوعات 
گاها پيش پا افتاده. وي درخصوص رانت موجود در 
حوزه نوردكاران مي گويد: اگر بخواهيم درصدي به 
رانت موجود اين گروه بدهيم بايد بگوييم 95 درصد 
نوردكاران از رانت استفاده مي كنند و درنهايت سود 

بسيار هنگفتي مي برند.
ط��ي ماه هاي اخير ش��اهد اين موض��وع بوديم كه 
نوردي ها شمش فوالد را با ارزان ترين قيمت ممكن 
خريداري مي كردند و بعد گذر مدتي با اعالم افزايش 
هزينه ها و نبود ش��مش مطلوب و امثال اين موارد 
محصول نهايي خود را ب��ا باالترين نرخ دالر آزاد در 
بازار به فروش مي رسانند. اين گروه نيازمند دالالن 
نبودند و نيستند چراكه؛ با سودي كه اين نوردي ها 
دارند خود به تنهايي جوابگوي س��ود چندين دالل 

هس��تند. اين حجم از رانت در هي��چ يك از خريد و 
فروش هاي كش��ور قابل مشاهده نيست اين گروه با 
نبود نظارت ها از آب گل آلود تا حد ممكن استفاده 
كرده اند. در اين مي��ان فقط توليد كنندگان فوالد و 
سهامداران زيان كرده اند و مسوولي به فكر زيان اين 
دو گروه نيس��ت. برخي از مسووالن نيز در پاسخ به 
اعتراض اين گروه ها مي گوين��د خود كرده را تدبير 

نيست.
اين فعال حوزه بازار با اشاره به اينكه گروه مذكور در 
زمان اوج بازار تنها 30 درصد از محصوالت خود را در 
بورس كاال عرضه مي كرد و مابقي آن را در بازار سياه 
با نرخ باالتر به فروش مي رس��انند توضيح مي دهد: 
يكي از مهم تري��ن وظايف اين گروه اين اس��ت كه 
به صنعت س��اختمان و مسكن كمك كنند اما طي 
ماه هاي اخير شاهد بوديم كه اين گروه با عرضه 70 
درصدي محصوالت خود در بازار س��ياه )بازارآزاد( 
باعث ش��دند كه نرخ محصوالت پايه براي ساخت و 
ساز به باالترين حد ممكن برسد و اين يعني يك زيان 

بزرگ براي مردم. 
بايد به اين نكته توجه داشت كه عرضه ها تنها به يك 
گروه خ��اص و بازار خاصي زيان وارد نمي كند بلكه؛ 
در اصل به مردم معمول جامعه صدمه مي زند و اين 
گروه مجبور هستند محصوالت توليد نظير؛ مسكن و 
امثال اين موارد را با قيمتي بسيار باال خريداري كنند.

اگر نظارتي وجود داش��ت اين گ��روه توانايي آن را 
نداشتند كه به سمت و س��وي عرضه 30 درصدي 
در ب��ورس كاال بروند و مجبور مي ش��دند كه عرضه 
كاملي در بورس كاال داشته باشند اما؛ مسووالن به 
جاي نظارت به اين گروه حس��اس سرگرم كارها و 

بگو مگو بودند.
محمدي درباره نحوه فعاليت شركت هاي خصوصي 
حوزه نورد اظهار مي كند: متاسفانه حوزه نوردكاران 
پر از رانت و س��ود هاي كالن اس��ت و هيچ مسوولي 
نظارت ندارد و برخي از مسووالن نيز بر اين نظرند كه 
حوزه نوردكاران هيچ مشكلي ندارد و عدم شفافيت 
اين گروه بس��يار معمول و عادي است. ولي در اصل 
عمده ش��ركت هاي بخش خصوصي ن��ورد ماليات 
شفافي ندارد، همچنين محصوالت خود را با قيمتي 
باالتر به بهانه كيفيت بس��يار خ��وب در بازار عرضه 
مي كنند. البته اغلب محصوالت اين گروه از شركت ها 

توس��ط داللين ب��ه فروش مي رس��د ك��ه در ميان 
شركت، دالل ها سود مي كنند و تنها به بهانه كيفيت 

محصولي با چند برابر نرخ در بازار عرضه مي شود.
اگر كارشناسي بخواهد درباره شركت هاي خصوصي 
نورد تحقيق كند به در بسته مي خورد چراكه رانت، 
سود و داللي بخش بسيار بزرگي از عرضه خصوصي 
را گرفت��ه و به راحتي نمي توان اين مش��كل را حل 
كرد مگر اينكه مس��ووالن وارد ش��وند. آن هم بعيد 
است چراكه فعال درحال پاسكاري مشكالت پيش 
آمده هستند و نبايد اميدي به حل شدن مشكالت 

نوردي ها در بخش خصوصي داشت.
اين فعال حوزه فوالد با اشاره به اينكه برخي از اعضاي 
هيات مديره نوردكاران توليد محصول متناس��بي 
ندارند مي گويد: در ميان اعضاي انجمن نوردكاران 
برخي هس��تند كه توليدي بس��يار كمتر از چند ده 
تن دارند و در واق��ع محصولي توليد نمي كنند. اين 
دس��ته از افراد كه تعدادي از اعضاي انجمن هستند 
تنها با رابطه و رانت به عضويت رسيده اند و در مقابل 
آن توليد كنندگان��ي را مي بينيم كه توليد و فروش 
بس��يار مطلوبي دارند اما اعضاي انجمن نوردكاران 
اص��ال از آنان نامي ي��اد نمي كند. ش��ايد دليل اين 
موضوع عملك��رد بدون صحيح و ب��دون نقص اين 

توليد كنندگان باشد.
محمدي ادامه مي ده��د: برخي از نوردكاران ميزان 
عرضه هاي خود مصرفي فوالد كه از ش��مش توليد 
ش��ده و ميلگرد و تيرآهن شان را در بورس به ميزان 
عرضه هاي خود اضافه مي كنند و اين تقلب بس��يار 
بزرگ در اين حوزه اس��ت. اين موضوع تنها از سوي 
نوردكاران نيست بلكه نش��ان دهنده خواب عميق 
ناظران است و بورس كاال نيز درحوزه تنها مي تواند 
شفاف س��ازي كنند اما مس��ووالن ناظ��ر از خواب 
بيدار نمي ش��وند.  به طور كلي آمار دقيقي از عرضه 
شركت هاي خصوصي نوردي ها وجود ندارد چراكه 
اغلب اين شركت ها شفاف نيستند و ليست درستي 
از عرضه هاي خود ارايه نمي دهند. من به ش��خصه 
نمي توانم رقمي درخص��وص ميزان عرضه ها بدهم 
زيرا مي دانم عرضه اين گروه بس��يار كم است و اين 
شركت هاي خصوصي نوردي از ليست سازي و رانت 
بهره مي برند. تنها اميدم اين است كه مسووالن كمي 
نظارت داشته باشند تا شاهد يك بازار مطلوب باشيم.
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مزايده امالك شهرداري ها 
نيازمند تابلوي شفاف بورس كاال

عبداهلل زارع، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو 
با كاال خبر گفت: عرض��ه امالك نهادها در بورس 
كاال به صورت عمومي اطالع رساني مي شود به اين 
معني كه در شيوه مزايده سنتي و آگهي ملك در 
روزنامه، ممكن است شخصي اصال روزنامه نخواند 
و به اين ترتيب يك عده خاص شرايط مناسب براي 
ورود به مزايده ها را پيدا مي كنند. وي افزود: اما در 
بورس كاال اطالع رس��اني وسيع تري انجام شده و 
شرايط برابري براي همه افراد جامعه فراهم مي شود 
و امكان نفوذ برخي ساليق در روند مزايده ها و وجود 
برخي شايبه ها از بين مي رود. اين كارشناس بازار 
سرمايه اظهار داشت: حراج الكترونيك امالك در 
بورس كاال، در واقع سيستمي شفاف را جايگزين 
پاكت هاي دربس��ته و روندي غيرشفاف مي كند؛ 
مثال يك فرد متقاض��ي مي تواند ببيند چه تعداد 
مش��تري در يك روز براي يك عرضه آمده است و 
ميزان تقاضا و استقبال از يك طرح به چه اندازه بوده 
كه همه اين عوامل در نهايت در ش��فافيت قيمت 
ملك نقش دارد. زارع بخش در ارتباط با مزيت هاي 
بورس كاال براي عرضه امالك مازاد ش��هرداري ها 
نسبت به برگزاري مزايده گفت: موضوع مهمي كه 
در مزايده هاي فعلي وجود دارد اين است هيچ مبنا 
يا مرجع ش��فاف قيمتي وجود ندارد كه در همين 
حوزه بورس كاال مي تواند شفافيتي ايجاد كند كه 
براي آينده بازار و ايجاد قيمت مبنا، بس��يار مهم 
است. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، عرضه 
امالك نهادها تاثير زيادي در شفافيت اقتصادي نيز 
خواهد داشت زيرا با رونق اين معامالت، آمار فروش 
امالك سازمان ها، نهاد ها و اشخاص منتشر مي شود 
و همه چيز براس��اس عدالت پيش م��ي رود. اين 
كارشناس بازار سرمايه در مورد نقش عرضه مسكن 
در بورس كاال در شفافيت بازار مسكن اظهار داشت: 
قطعا عرضه مسكن در بورس كاال در شفافيت بازار 
مسكن نقش خواهد داشت، اما اين موضوع بستگي 
به ميزان عرضه دارد. اگر صرفا دو هفته اي يك بار، 
ملكي را به عرضه گذاش��ته شود، خيلي نمي تواند 
راهگشا باشد، اما اگر عرضه به صورت مداوم بوده 
و تداوم داشته باشد و همچنين ميزان اين عرضه 
نيز باال باشد، موثر واقع مي شود. وي در ادامه گفت: 
طرح عرضه مسكن در بورس كاال نبايد فقط براي 
امالك بزرگ نهادها باش��د و براساس برنامه هاي 
بورس كاال نيز طرح پيش فروش متري مس��كن 
در قالب اوراق س��لف موازي مس��كن در دس��تور 
كار اس��ت تا از ظرفيت بازار سرمايه در رشد توليد 
مسكن نيز استفاده شود. زارع بخش تصريح كرد: 
در صورت آغاز پيش فروش متري مسكن از طريق 
بورس كاال، فروشندگان به تعهداتشان، مخصوصا 
تحويل هاي به موق��ع و جابه جايي اسنادش��ان، 
وفادار هستند، چون خيلي از مسكن هايي كه در 
حال حاضر به صورت پيش فروش عرضه مي شود 
همواره خريداران نگران عدم تعهد يا تاخير در تعهد 
سازندگان هستند اما با توسعه اين شيوه معامالت 
در ب��ورس كاال عالوه بر اطمينان م��ردم از انجام 
تعهدات معامله، قدرت خريد مسكن نيز در جامعه 
افزايش مي يابد كه اميدوارم اين شيوه به زودي در 

بازار سرمايه عملياتي شود.

كنسانتره و گندله
در بورس كاال  عرضه مي شود

س��عيد عس��كرزاده دبير انجمن توليدكنندگان 
و صادركنن��دگان س��نگ آهن پيرام��ون عرضه 
س��نگ آهن در ب��ورس كاال گف��ت: پي��رو عرضه 
سنگ آهن در روز شنبه 11 بهمن ماه در بورس كاال 
كه با همكاري ايميدرو صورت گرفت، انجمن برخي 
نكات وارد شده به اين عرضه را به بورس و معاونت 
نظارت بر بازار اطالع داد. بر همين اساس جلسه اي با 
حضور اعضاي انجمن سنگ آهن و معاون نظارت بر 
بازار بورس كاال تشكيل و قرار شد عرضه دو محصول 
كااليي كنس��انتره و گندله در ب��ورس ادامه يابد. 
وي ادامه داد: قابليت اس��تفاده از ابزار بورس براي 
شفافيت و منطقي شدن قيمت هاي اين دو محصول 
در بورس كاال وجود دارد و با هماهنگي هاي به عمل 
آمده و طبق تفاهمنامه اي كه اوايل هفته آينده با 
بورس كاال امضا خواهيم كرد از اين پس كنسانتره 
و گندله در ب��ورس كاال عرضه ش��وند. مهم ترين 
بحث  صورت گرفته در اين جلس��ه، در مورد نحوه 
پذيرش شركت ها در بورس كاال بود. دبير انجمن 
سنگ آهن بيان داشت: مقرر شد بورس كاال مراحل 
ثبت پذيرش و فرم هاي م��ورد نياز را براي انجمن 
ارسال كند تا با شركت ها هماهنگ شود. همچنين 
اسامي شركت هاي توليدكننده كنسانتره و گندله 
از س��وي انجمن در اختيار بورس كاال قرار گيرد تا 
روند پذيرش در بورس براي شركت ها تسريع شود. 
سعيد عسكرزاده در ادامه تاكيد كرد: ممكن است 
برخي شركت ها قراردادهاي بلندمدتي بر اساس 
فرمول هاي وزارت صمت در دس��ت اجرا داش��ته 
باشند و تا پايان سال بايستي بر اساس آن عمل كنند 
اما قطعا بعد از پاي��ان قراردادهاي بلندمدت، تمام 
شركت ها بايد در بورس كاال عرضه كنند. لذا بستر 
مناسب براي عرضه باالدست و مواد اوليه در بورس 
كاال فراهم اس��ت و همه بايد از اين بستر كه باعث 
شفافيت مي شود، استفاده كنند. وي در پاسخ به اين 
سوال كه قيمت پايه محصوالت باالدست قرار است 
بر چه مبنايي باشد، گفت: قيمت پايه كنسانتره و 
گندله در بورس كاال بر اساس توافق ميان خريدار 
و فروشنده با نظارت بورس كاال خواهد بود و به نظر 
نمي رسد مشكلي بر روي قيمت پايه وجود داشته 
باش��د. نتايج قيمت بعد از عرضه و تقاضاهايي كه 
در بورس اتفاق مي افتد، مشخص مي شود و قطعا 
قيمت محص��والت عرضه ش��ده در بورس طبق 

قوانين بورس خواهد بود.

تاسيس صندوق اختصاصي 
بازارگرداني سهام عدالت

محمدعلي دهقان دهنوي با بيان اينكه با تصويب 
ش��وراي عالي ب��ورس، صندوق س��رمايه گذاري 
اختصاص��ي بازارگرداني، به منظ��ور بازارگرداني 
سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني تاسيس 
مي ش��ود گفت: در دويس��ت و چهارمين جلس��ه 
ش��وراي عالي بورس و اوراق به��ادار، وضعيت بازار 
س��رمايه مورد تحليل و بررس��ي قرار گرفت و اين 
تصميم در راستاي اجراي ماده 9 آيين نامه اجرايي 
ساماندهي س��هام عدالت اتخاذ شد . وي ادامه داد: 
هدف از تشكيل صندوق سرمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني، تامين مالي الزم جهت انجام عمليات 
بازارگرداني سهام شركت هاي استاني و همچنين 
اجراي بند 2 صورتجلسه مورخ 4 مرداد 99 شوراي 
عالي بورس خواهد بود. س��خنگوي شوراي عالي 
بورس تصريح كرد: صندوق سرمايه گذاري مشترك 
توسعه بازار سرمايه مجاز است به منظور بازارگرداني 
سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني، صندوق 
س��رمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تاسيس 
كند و دارايي هاي تخصي��ص يافته موضوع بند 2 
صورتجلس��ه مورخ 4 مرداد 99 اين ش��ورا را به آن 
صندوق منتقل كند . ش��ايان ذكر اس��ت، در ازاي 
انتقال دارايي ه��اي تخصيص يافت��ه، واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني مذكور به نام شركت هاي سرمايه گذاري 

استاني صادر خواهد شد .

شرايط بنيادي مطلوب
صنايع بورسي

حميدرضا مهرآور، كارشناس بازارسرمايه با تاكيد بر 
اينكه نوسان هاي شديد اين روزها در بازار طبيعي 
نيس��ت، گفت: هرچند همه بازارها دچار نوس��ان 
هس��تند اما بازار ما اين روزها درگير عواملي است 
كه بازار را زجر مي دهد. اين كارشناس بازار سرمايه 
با اش��اره به اينكه اين روزها بازار با اظهارنظرهايي 
مواجه است كه بر پايه دانش نيست، گفت: چنين 
اظهارنظرهايي از مقام هاي مسوول كشور، بازار را 
دچار ابهام مي كند، نبايد فراموش كرد كه پول ترسو 
است و وقتي سرمايه گذار با چنين ابهام هايي مواجه 
مي شود ترجيح مي دهد نظاره گر باشند، در نتيجه 
خريدها كاهش مي ياب��د و در مقابل باعث افزايش 
فروش هم مي شود. برهمين اساس بايد تالش كرد 
از هرگونه اظهارنظر غيرواقعي و غيركارشناسي مثال 
درباره نرخ ارز خودداري شود. وي با اظهار تاسف از 
اينكه بسياري از سرمايه گذاران در روزهاي اوج بازار 
به صورت مس��تقيم و بدون دانش وارد بازار شدند، 
گفت: گزارش هاي 9 ماهه شركت ها در مقايسه با 
دوره هاي 6 ماهه، سه ماهه و ساير دوره ها رشد بسيار 
خوبي را نشان مي دهد و اكثر قريب به اتفاق صنايع 
در شرايط بنيادي خوبي قرار دارند. مهرآور مهم ترين 
دليل شرايط بد بازار را برخي اظهارنظرهاي عجيب 
مسووالن دانست و گفت: به عنوان مثال اين روزها 
فعاالن بازار سرمايه نگران تعيين تكليف بودجه سال 
آينده هستند و تا زماني كه اين ابهام مهم برطرف 
نشود شاهد چنين ش��رايطي در بازار خواهيم بود. 
به گفته وي بايد هر چه س��ريع تر ابهام هايي مثل 
نرخ دالر، نرخ حامل هاي ان��رژي و نرخ خوراك در 
بودجه س��ال آينده تعيين تكليف شود و تا زماني 
كه اين ابهامات برطرف نش��ود بازار نگران است و 
محتاطانه ترجيح مي دهد نظاره گر باش��د. مهرآور 
در ادامه گفت: يكي از ويژگي هاي بازار سرمايه اين 
است كه وقتي در بخشي از اين بازار ابهام و نگراني 
وجود دارد، كل فضاي بازار منفي مي شود. پس بايد 
هرچه سريعتر اين دغدغه ها برطرف شود. فراموش 
نكنيم كه س��ال ها تالش ش��د تا اعتم��اد عمومي 
جذب شود و مردم سرمايه هايش��ان را به جاي ارز 
و دالر، وارد بازار س��رمايه كنند اما اتفاق هايي مثل 
اظهارنظرهاي غيركارشناسي همه افراد متخصص 
و غير متخصص درباره بورس باعث ش��د تا شاهد 
چنين روزهايي باش��يم. اين كارگزار با سابقه بازار 
سرمايه اظهار داش��ت: در خصوص اظهارنظرهاي 
غيركارشناسي برخي از مس��ووالن كشور به نظر 
مي رس��د بهترين راهكار ورود مس��تقيم سازمان 
بورس به عنوان نهاد ناظر به موضوع است، سازمان 
بورس نبايد اجازه دهد افراد غيرمرتبط درباره بازار 
س��رمايه اظهارنظر كنند. بايد اعتقاد داش��ت كه 
هر اظهارنظري توسط يك مقام مس��وول در بازار 
سرمايه اثر مس��تقيم دارد و بايد دقت كرد كه اين 
اظهارنظرها مي تواند صدمه هاي جبران ناپذيري را 
براي سرمايه گذاران به دنبال داشته باشد. هر گونه 
اظهارنظري كه ابه��ام ايجاد مي كند قطعا بازار را با 
چالش هاي جبران ناپذيري مواجه مي س��ازد. وي 
درباره پيش بيني و چشم انداز بازار سرمايه در برنامه 
به وقت تحليل گفت: بازار سرمايه كوتاه مدت نيست، 
بلكه بازاري بلندمدت است. كسي كه در بازار سرمايه 
صبر كند برنده نهايي است. وي تاكيد كرد: اين بازار 
در آينده مثل همه اين سال ها ثابت خواهد كرد كه 
از همه بازارهاي رقيب پربازده تر است. بورس تنها 
بازار ضدتورمي در اقتصاد هر كش��وري اس��ت و به 
كاهش تورم، كاهش فقر و افزايش عدالت اجتماعي 
كمك مي كند، پس هميش��ه بايد تالش ش��ود تا 
منابع سرگردان به س��مت اين بازار هدايت شوند. 
مديرعامل كارگزاري بانك س��امان درباره صنايع 
برتر بازار نيز اينگونه گف��ت: اكثر صنايع حاضر در 
بازار سرمايه شرايط بسيار خوبي دارند به خصوص 
گروه هاي بزرگ و بنيادي بازار بسيار جذاب هستند، 
گروه هايي مثل بانك ها، فوالدي ها، پتروشيمي ها و 
س��يماني ها را مي توان به عنوان صنايع خوب بازار 
سرمايه معرفي كرد، سرمايه گذاران فراموش نكنند 
براي يك سرمايه گذاري ايمن و كم ريسك بهتر است 
گروه هاي بزرگ را با نگاه بلندمدت در بازار سرمايه 

انتخاب كنند.

عدم شفافيت و غفلت مسووالن باعث شد

رانت ميلياردي در جيب نوردكاران 

حمايت از صنايع با واقعي ترشدن قيمت ها
در هفته اي كه گذش��ت بورس كاال شاهد اتفاقات و 
اخبار مهم بود كه تاثيرگذارترين اين موضوعات به 
راه اندازي »تاالر حراج باز« از روز شنبه 11 بهمن ماه 
و اظهارنظرها درباره اين فرآيند و ش��يوه نامه فوالد 

اختصاص داشت.
50 هزار تن سنگ آهن دانه بندي فالت مركزي ايران 
در رقابت سه خريدار و با قيمت 10 هزار و 650 ريال 
به ازاي هر كيلو و از سوي كارگزاري تدبيرگر سرمايه 
خريداري ش��د تا پاي س��نگ آهن به تاالر داخلي 

بورس كاال باز شود.
امير صباغ، مدير اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري 
ايميدرو با ابراز رضايت از مكانيزم عرضه سنگ آهن 
دانه بندي مجتمع سنگ آهن فالت مركزي ايران در 
بورس كاال گفت: در اين عرضه 3 متقاضي براي خريد 
اعالم آمادگي كردن��د و در نهايت باالترين قيمت از 
سوي يكي از مش��تريان مورد پذيرش قرار گرفت و 
برنده اين حراج معرفي شد. صباغ مزاياي اين روش 
عرضه را براي عرضه كننده و خريدار چنين تشريح 
كرد: مزيت اين عرضه براي فوالدي ها، برنامه ريزي 
توليد با اطمينان خريد مواد اوليه از بورس كاالست. 
در واقع با توجه به حراج باز ب��ودن مزايده برعكس 
مزايده هاي س��نتي، امكان خريد از توليدكنندگان 
گرفته نشده و شركت ها با توجه به موجودي انبارها 
و چشم انداز توليد و برنامه ريزي آتي خود مي توانند 
درمورد خريد و اعالم قيمت، تصميم گيري و رقابت 
كنند. صب��اغ تاكيد كرد: مزيت مهم اين روش براي 

عرضه كننده نيز حاكم شدن مكانيزم عرضه و تقاضا 
بر معامالت س��نگ آهن اس��ت. همچنين عالوه بر 
شفافيت در معامالت، مزيت ديگر حضور در بورس، 
حذف تاخي��ر در پرداخت مبلغ معامالت اس��ت به 
عب��ارت ديگر با عرض��ه در بورس تاخي��ر پرداخت 
خريداران حل ش��ده و وجه مورد نظر در كوتاه ترين 

زمان ممكن به خريدار پرداخت مي شود.
محمد جعف��ر صالح��ي، معاون خري��د ذوب آهن 
اصفهان كه در مراسم افتتاح تاالر حراج باز بورس كاال 
و عرضه سنگ آهن دانه بندي حاضر بود، اين اتفاق 
را به معناي اطمينان و آرامش فوالدي ها در تامين 
مواد اوليه اعالم كرد و اظهار داشت: با استمرار عرضه 
س��نگ آهن در بورس كاال، شاهد توليد محصول با 
كيفيت تر و رشد توليد در پي تامين پايدار مواد اوليه 

خواهيم بود.
جهرمي، مع��اون عمليات و نظارت ب��ر بازار بورس 
كاالي اي��ران گفت: طب��ق مصوباتي كه در س��تاد 
اقتصادي دولت تحت عنوان شيوه نامه محصوالت 
فوالدي تصويب شده قرار بر اين شد كه تمام زنجيره 
محصوالت فوالدي در بورس عرضه ش��ود. ايميدرو 
براي اولين بار س��نگ آهن معدن چاه گز را به تاالر 
بورس كاال آورد كه انتظار مي رود پس از ورود سنگ 
آهن، تمام زنجيره فوالد از جمله گندله، كنستانتره 

و آهن اسفنجي نيز در بورس عرضه شوند.
سعدمحمدي معاون معدني وزير صمت در خصوص 
جلسه اخير با كميس��يون صنايع و معادن مجلس 

گفت: در جلس��ه اخير در مجلس، شيوه نامه فوالد 
مورد بررس��ي قرار گرف��ت و از آنجا ك��ه بايد دقت 
نظر كافي در مورد اين ش��يوه نامه لحاظ مي ش��د 
از كميس��يون صنايع و معادن مجلس درخواست 
كرديم ي��ك فرصتي به وزارت صم��ت با همكاري 
فوالدي ها، انجمن ها و تشكل هاي مربوطه داده شود 
تا تدوين برنامه اي داشته باشيم كه همه ذي نفعان 
رضايت مندي از نحوه تدوين آن را داش��ته باشند. 
معاون معدني وزير صم��ت تاكيد كرد كه در حوزه 
بازار، اصول علمي و اقتصادي و ش��رايط بورس نيز 

لحاظ مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص قيمت گذاري 
فوالد و عملك��رد بورس كاالي اي��ران گفت: دولت 
تصميم گي��ري در اين زمين��ه را به ش��وراي عالي 
بورس ارجاع داده است. همچنين اين موضوع بايد 
مدنظر ق��رار گيرد كه تاكنون ب��ورس كاال عملكرد 
بسيار خوبي را از خود نشان داده و متناسب با قواعد 
و مق��ررات در حال فعاليت اس��ت. ب��ه گفته فرهاد 
دژپسند، هميشه شاهد معامالتي شفاف در بورس 
كاال بوده ايم و اين بازار توانسته است كمك بسياري 
را به مصرف كنندگان و توليدكنندگان داشته باشد.

رييس هيات عامل ايميدرو مي گويد برنامه ايميدرو 
در مجموعه هاي س��نگ آهني كه استخراج آنها را 
برعهده دارد، عرضه در بورس كاالست و اين موضوع 
تداوم خواهد داش��ت. كي��وان جعف��ري طهراني، 
كارشناس ارشد بين المللي بازارهاي كااليي عرضه 

س��نگ آهن در بورس كاال كه براي نخستين بار در 
تاالر حراج باز اتفاق افتاد را رويداد بسيار مثبتي براي 
اين صنع��ت خواند و گفت: در اي��ن عرضه ها كه به 
صورت Open Auction انجام مي شود، خريداران 
واقعي تر قابليت رقابت با يكديگر را پيدا مي كنند. به 
گفت��ه وي، بايد از اين اقدام ايميدرو اس��تقبال كرد 
و به عقي��ده بنده، روند عرضه ها باي��د تداوم يابد به 
صورت��ي كه طي چند ماه آين��ده قيمت ها واقعي تر 
از گذش��ته ش��وند. وي تصريح كرد: البته نمي توان 
انتظار داشت قيمت ها به محدوده نرخ هاي جهاني 
نزديك ش��ود چون قيمت هاي فروش داخلي هنوز 
براساس بخشنامه هاي موجود تعيين مي شوند اما 
مي توان توقع داش��ت كه نرخ ها درص��دي باالتر از 
قيمت هاي مصوب در بخش��نامه ها باش��د و به نرخ 
واقعي نزديك تر ش��وند. براي مث��ال ضريب 16 تا 
18 درصدي فعلي براي قيمت كنس��انتره با در نظر 
گرفتن نوس��ان محدودي ارزيابي مي ش��ود كه در 
بازار آزاد هم سنگ آهن عيار پايين تر بر اين مبناي 
قيمتي مورد دادوستد قرار مي گيرد. اين كارشناس 
ارشد بين المللي بازارهاي كااليي ادامه داد: تا زماني 
كه ش��اهد قيمت گذاري دس��توري باشيم و چنين 
شاخص ها و ضرايبي در بازار وجود داشته باشد قطعا 
رسيدن به ضرايب واقعي تر براساس نرخ هاي جهاني، 
زمان بر خواهد بود؛ اما در شروع اين دست اقدامات در 
راستاي واقعي سازي قيمت ها و كنار رفتن رويكرد 

دستوري از اقتصاد بسيار مطلوب ارزيابي مي شود.



گروه راه و شهرسازي| 
اگرچه زمستان فصل مناسبي براي نقل و انتقال در بازار 
اجاره نيست، اما بررسي هاي ميداني »تعادل« حاكي از 
اين است كه فايل هاي عرضه شده به بازار اجاره در ميانه 
زمستان سال جاري به شدت افت كرده و به كمتر از يك 
دهم ارديبهشت ماه سال جاري رسيده است. در دومين 
ماه از بهار سال جاري، حدود 60 هزار فايل اجاره آپارتمان 
در قوي ترين موتور جس��ت وجوي امالك و مستغالت 
عرضه ش��ده بود، اما حاال تعداد فايل ه��اي اجاره عرضه 
ش��ده در اين موتور جس��ت وجو به كمتر از 4 هزار فقره 
رسيده است كه حاكي از خشكسالي در بازار رهن و اجاره 
واحدهاي مسكوني استيجاري در پايتخت است. در اين 
ميان، اما دو نكته قابل توجه ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه 
فايل هاي مربوط به رهن و اجاره آپارتمان هاي تا 50 متر 
نسبت به س��اير متراژها در اقليت هستند به گونه اي كه 
طي 17 روز گذش��ته از بهمن ماه سال جاري، تنها 282 
فايل در قويترين موتور جست وجوي امالك و مستغالت 
قابل مش��اهده است. در اين ميان، در 7 منطقه جنوبي و 
غربي تهران )در مناطق 16، 17، 18، 19، 20، 21 و 22( 
هيچ گونه فايل اج��اره آپارتمان تا 50 متر به بازار عرضه 
نشده است. همچنين در 2 منطقه 6 و 15 صرفا يك فايل 
آپارتمان استيجاري تا 50 متر به بازار عرضه شده است. 
مناطق 9 و 11 نيز به ترتيب ب��ا 3 و 2 فايل رهن و اجاره 
آپارتمان 50 متري در وضعيت مناسبي قرار ندارند. اين 
همه در حالي است كه با جهش قيمت ها در بازار معامالت 
مسكن و در پي آن افزايش جمعيت مستاجران در مقابل 
مالكان و همزمان كوچ مس��تاجران از مناطق ش��مالي 
و مياني ش��هر تهران به مناطق جنوبي ت��ر، تقاضا براي 
واحدهاي كوچك فزوني گرفته اس��ت و به همين دليل 
عرضه فايل واحدهاي كوچك متراژ استيجاري در مناطق 

جنوبي دچار كمبود شديد شده است.

رشدقابلتوجهاجارهبها
در حالي كه بررسي هاي ميداني حاكي از كاهش عرضه 
آپارتمان هاي استيجاري و به ويژه آپارتمان هاي كوچك 
متراژ است، رشد چشمگير اجاره بها نيز قابل توجه است 
كه نشانه اي ديگر از فعال بودن مكانيسم عرضه و تقاضا در 
خصوصي ترين بازار به شمار مي رود. در عين حال، به نظر 
مي رسد، تفاوت زيادي در اجاره بهاي آپارتمان هاي تا 50 
متر در شمال و جنوب پايتخت وجود ندارد، چه آنكه در 
منطقه نياوران، كاشانك مي توان با 50 ميليون تومان پول 
پيش و اجاره ماهانه 2 ميليون تومان يك واحد 50 متري 
را براي يك سال اجاره كرد. در همين حال، در منطقه 15 
تهران كه يكي از جنوبي ترين مناطق 22 گانه پايتخت به 
ش��مار مي رود نيز اجاره واحدي با 50 متر با 60 ميليون 
تومان رهن و 1.5 ميليون تومان اجاره ماهانه ميسر است. 
در اين ميان، برخي از آپارتمان هاي 50 متري عرضه شده 
نيز قيمت هايي باالتر از نرم منطقه يا حتي ش��هر تهران 
دارند. بطور مثال، رهن كامل يك واحد 50 متري واقع در 
طرشت 60 ميليون تومان پيشنهاد شده كه رقم بسيار 

بااليي به شمار مي رود. 

مالكومعيارتعييناجارهبها؟
به گزارش »تعادل« اگر چه به گفته مش��اوران امالك، 
اجاره بهاي واقعي هر ملكي ب��ا نياز مالي مالك آن رابطه 
مستقيم دارد، اما همواره يك معيار و مالك اساسي براي 
تعيين اجاره بها وجود داشته و دارد و آن هم قيمت ملك 
مورد نظر است، به گونه اي كه معادل يك چهارم )معموال 
واحدهاي نوساز( تا يك ششم )معموال واحدهاي قديمي( 
از قيمت مل��ك مورد نظر به عنوان مبل��غ رهن كامل از 
مستاجر دريافت مي شود. بطور مثال، اگر آپارتماني با 5 
تا 10 سال سن، يك ميليارد تومان قيمت داشته باشد، 

يك پنجم قيمت آن، يعني 200 ميلي��ون تومان براي 
رهن كامل واحد مورد نظر از مس��تاجر ستانده مي شود. 
البته همانطور كه مي دانيم، مبلغ رهن در بسياري موارد 
با فرمول صدي سه قابل تبديل به اجاره ماهانه است. در 
رابطه با مثال ياد ش��ده، يكي از تبديل ها مي تواند 100 
ميليون تومان وديعه و ماهانه 3 ميليون تومان اجاره باشد.

تغييراتجمعيتمستاجرانبهروايتآمار 
به گزارش »تعادل«، در پي جهش هاي مكرر قيمتي در 
بازار مسكن طي سال هاي 86، 89، 91، و 97 و 98 تركيب 
جمعيت مالك و مستاجر تغييركرده و از جمعيت مالكان 
مسكن كاسته شده و به جمعيت مستاجران افزوده شده 
است. اين مس��اله به خوبي در نتايج سرشماري نفوس 
و مسكن مشهود است و نش��ان مي دهد كه خانوارهاي 
اجاره نشين از 26.7 درصد در كل كشور در سال 1390 به 
30.7 درصد در سال 1395 افزايش يافته است. بي گمان 
اين روند نه تنها متوقف يا معكوس نش��ده كه همچنان 
با قدرت بطور صعودي به مس��ير خود ادامه مي دهد. در 

سرشماري سال 1395، از تعداد 23 ميليون و 580 هزار 
و 221 خانوار كشور ساكن در واحدهاي مسكوني، 60.5 
درصد از خانوارها مالك عرصه و اعيان )زمين و بنا( بوده اند 
كه بيشترين درصد مالكيت عرصه و اعيان به ترتيب در 
استان هاي اردبيل با 71.5 درصد، مازندران 71.4 درصد، 
خراسان جنوبي 71.2 درصد، زنجان 69.9 درصد، گيالن 
69.8 درصد، آذربايجان شرقي 69.5 درصد و گلستان با 

69.3 درصد اختصاص داشته است.
كمترين س��هم مالكيت واحدهاي مس��كوني در ميان 
استان هاي كشور نيز در اين سال، مربوط به استان هاي 
تهران با 48.8 درصد، قم 49.9 درصد، البرز 51.8 درصد، 
خوزستان 56.8 درصد و كرمانشاه با 57.2 درصد است. 
در آبان س��ال 1390 از تعداد 21 ميلي��ون و 49 هزار و 
934 خانوار، 62.7 درصد از خانوارها مالك عرصه و اعيان 
بوده اند. مقايسه سرشماري س��ال هاي 1390 با 1395 
نشان مي دهد كه درصد خانوارهاي مالك از 62.7 درصد 
در كل كشور در سال 1390 به 60.5 درصد در سال 1395 

كاهش يافته است.

همچنين بر پايه نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 
1395، حدود 30.7 درصد خانوارها اجاره نشين بوده اند. 
بيش��ترين درصد خانوارهاي اجاره نشين به ترتيب در 
اس��تان هاي تهران با 43.5 درصد، البرز ب��ا 41 درصد، 
ق��م 39.3 درصد، كرمانش��اه 35.2 درصد و خراس��ان 
رضوي با 34.2 درصد تعلق داشته است. كمترين تعداد 
اجاره نشين ها نيز در استان هاي اردبيل با 19.4 درصد، 
گلستان 21.1 درصد، خراسان جنوبي و آذربايجان شرقي 
هر كدام 21.4 درص��د و چهارمحال و بختياري با 21.8 
درصد ساكن بوده اند. در آبان 1390 از تعداد 21 ميليون 
و 49 هزار و 934 خانوار 26.6 درصد خانوارها اجاره نشين 
بوده اند. به اعتقاد كارشناس��ان اقتصاد مسكن، كاهش 
قدرت خريد واحد مس��كوني ناشي از افت درآمدخانوار، 
كاهش قدرت وام مس��كن در پوشش هزينه هاي خريد 
منزل و همچنين توزيع نابرابر درآمدها باعث شده است، 
طي سال هاي اخير توان خريد مسكن در خانوارها به شدت 
كم شود و در نتيجه جمعيت بيشتري از خانوارهاي جديد 

در اين سال ها روانه بازار اجاره شوند. 
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افتنرخمهاجرتازروستابهشهر
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري 
گفت: نرخ مهاجرت از روستا به شهر از ساالنه يك درصد 
به يك دهم درصد رسيده است. محمد اميد در مراسم 
بهره برداري از مدرسه ابتدايي روستاي شمس آباد گرگان 
اظهار كرد: دولت تدبير و اميد سه اقدام اساسي آب شرب 
سالم روستايي، گازرساني به روستا و ارتقاء برخورداري 
از اينترنت در توسعه روس��تاها را مورد توجه قرار داد. 
وي با اشاره به اينكه پيش از اين دولت، 3 هزار روستا از 
نعمت گاز برخوردار بودند، خاطرنشان كرد: امروز به 35 
هزار روستا گازرساني شده و 86 درصد روستاها از گاز 
برخوردارند. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم 
رياست جمهوري تصريح كرد: تا پيش از اين دولت 16 
درصد روستاها از شبكه اينترنت برخوردار بودند و امروز 
سطح اين برخورداري از اينترنت در روستاها به 94 درصد 
رسيده است. اميد بيان كرد: با استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي و منابع بانكي جمعاً 22 هزار ميليارد تومان 
به اشتغال روستاها تخصيص يافت كه سهم گلستان از 
اين مبلغ 500 ميليارد تومان بوده و خوشبختانه گلستان 
يكي از استان هاي پيشرو در جذب با رقم 480 ميليارد 
تومان بوده است. وي ادامه داد: سهم اشتغال روستايي 
از 5 درصد در ابتداي دولت به 30 درصد در حال حاضر 
در اشتغال كشور رسيده است. معاون توسعه روستايي 
و مناطق محروم رياس��ت جمهوري با اش��اره به اينكه 
خوشبختانه مهاجرت از روستاها به شهرها روند كندي 
پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: اميدواريم از سال آينده 
شاهد مهاجرت معكوس به روستاها باشيم. وي بيان كرد: 
با استفاده از منابع دولت هزار و 500 ميليارد تومان در 
سطح كشور به بيمه روستاييان تخصيص يافته و مقرر 
شده يك و نيم ميليون جمعيت روستايي به صورت صد 
در صد رايگان بيمه شوند. اميد گفت: بر اساس تفاهم نامه 
صورت گرفته مقرر شده 32 هزار واحد مسكوني براي 
نيازمندان روس��تايي ساخته ش��ود كه يك سوم آن از 
تس��هيالت بانكي ارزان قيمت و دو سوم آن به صورت 

بالعوض تامين خواهد شد.

نبودشفافيتمالي
درحسابرسيهايشهرداريتهران

مجيد فراهاني، رييس كميته نظارت مالي و بودجه شوراي 
شهر گفت: حسابرسي هاي سازمان امالك شهرداري نشان 
مي دهد كه در حسابرسي اموال و ماليات هاي اين سازمان 
شفافيت وجود ندارد. رييس كميته بودجه و نظارت مالي 
شوراي اسالمي شهر تهران در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه 
در حساب هاي شهرداري شفافيت مالي وجود ندارد، عنوان 
كرد: گزارشات و حسابرسي هاي سازمان امالك شهرداري 
نشان مي دهد كه در حسابرسي اموال و ماليات هاي اين 
سازمان شفافيت وجود ندارد. فراهاني افزود: تا زماني كه 
ما فضا را به سمت شهر شيشه اي و شفافيت نبريم همين 
روال ادامه خواهد داشت و بايد با انجام اعمال پيشگيرانه 
از انجام اين تخلفات مالي در شهرداري تهران جلوگيري 
كنيم. رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي اسالمي 
شهر تهران با اشاره به راهكارهاي كاهش فساد مالي در بدنه 
مديريت شهري بيان كرد: فرايندي كردن، امور مكانيزه 
كردن كارها، كاهش سطح دسترسي عوامل شهرداري با 
ذي نفعان و تشويق گزارشگران تخلفات مي تواند به كاهش 
فسادهاي مالي كمك كند. او تصريح كرد: گزارش ها نشان 
مي دهد كه بخش هاي مربوط به شهرس��ازي، خدمات 
شهري و بخش مالي س��ازمان امالك شهرداري تهران 
داراي بيشترين تخلفات مالي بوده و گزارش هاي آنها حاوي 

محاسبات غيرشفاف بوده است.

نيازفوريتهران
بهبيشاز۶۷۰۰اتوبوسجديد

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه گفت: 
نياز به 9 هزار و 50 دستگاه اتوبوس داريم اما اگر 6746 
دس��تگاه اتوبوس به ناوگان اضافه ش��ود، حال شركت 
اتوبوسراني خوب مي ش��ود. محمود ترفع، مديرعامل 
شركت واحد اتوبوس��راني تهران و حومه به مهر گفت: 
110 دستگاه اتوبوس در ايام دهه فجر )شنبه 18 بهمن( 
رونمايي و به ناوگان اضافه مي شود. 40 دستگاه هم تا پايان 
سال در اختيار اتوبوسراني قرار مي گيرد. وي ادامه داد: در 
حال حاضر حدود 5786 دستگاه اتوبوس در تهران وجود 
دارد كه 3500 دستگاه با تعاريف ارايه شده، فرسوده اند و 
2286 دستگاه هم وضعيت خيلي خوبي ندارند، اما قابل 
استفاده هستند. به گفته وي، براي اينكه در تهران به حد 
مطلوب خدمت رساني برسيم نياز به 9 هزار و 50 دستگاه 
اتوبوس داريم؛ يعني اگر 6746 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اضافه شود، حال شركت اتوبوسراني خوب مي شود. ترفع 
بيان كرد: اولين خط برقي پايتخت، از ميدان جمهوري 
تا ميدان بهارس��تان راه اندازي مي شود كه 50 دستگاه 

اتوبوس در اين خط فعال خواهند شد.

ارايهخدماتسالمتمحور
بهساكنانكورهپزخانههادرتهران

شهردار منطقه 19 تهران از ارايه خدمات سالمت محور 
رايگان به ساكنان كوره پزخانه ها به مناسبت دهه مبارك 
فجر خبر داد. به گ��زارش ايلنا، علي توكلي با اعالم اين 
خبر افزود: اين خدم��ات با حضور تيم هاي جهادي و با 
مشاركت مركز بهداش��ت جنوب تهران در قالب انجام 
ويزيت رايگان پزش��كي، مش��اوره مامايي و بهداشتي 
ويژه افراد كم برخ��وردار كوره پزخانه ه��ا در محدوده 
دولتخواه ارايه مي شود.  وي با اشاره به اولويت خدمات 
حمايتي سالمت محور از افراد آسيب پذير به ويژه در ايام 
كرونا ادامه داد: طي اين برنامه كه شنبه 18 بهمن اجرا 
مي شود، ضمن توزيع بسته هاي حمايتي، ارايه خدمات 
غربالگري و اجراي تست كرونا، بينايي سنجي كودكان 
نيز در سراهاي محالت انجام مي شود. شهردار منطقه 
ارايه خدمات رايگان دندانپزشكي به سالمندان را از ديگر 
برنامه هاي سالمت محور به مناسبت دهه فجر اعالم كرد 
كه به س��المندان باالي 60سال ارايه مي شود. به گفته 
وي، دريافت آموزش هاي پزش��كي و اهداي بسته هاي 

بهداشتي از خدمات جانبي اين برنامه است.

برفوباراندر
جادههايغربيوشماليكشور

كارش��ناس س��ازمان هواشناس��ي از ورود سامانه 
بارش��ي جديد همراه با افزايش محس��وس دماي 
تهران و برخي مناطق كش��ور خب��ر داد. در همين 
حال، وزارت راه و شهرسازي در گزارشي با اشاره به 
آخرين وضعيت راه هاي مواصالتي كشور، اعالم كرد: 
بارش برف و باران در اكثر محورهاي غربي و برخي از 
جاده هاي شمالي كشور ادامه دارد. به گزارش وزارت 
راه و شهرسازي، امين حس��ين نقشينه، با اشاره به 
جزييات ورود سامانه بارشي به كشور، گفت: امروز در 
شمال شرق خوزستان، لرستان، ايالم، شمال بوشهر، 
ش��مال فارس، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه 
و بويراحمد خواهد بود. همچنين در كردس��تان و 
زنجان و ارتفاعات البرز مركزي نيز، بارش ها كه از روز 
جمعه درمناطق غربي كشور آغاز شده، شدت خواهد 
داشت. نقش��ينه با بيان اينكه احتمال وقوع تگرگ 
در غرب و جنوب غرب وجود دارد، گفت: يكش��نبه 
با حركت سامانه به سمت شرق، فعاليت سامانه در 
شمال غرب، غرب و دامنه هاي جنوبي البرز كاسته 
مي ش��ود. اما براي جنوب غرب، جنوب و س��واحل 
شرقي درياي خزر، بارش ها تداوم خواهد يافت و براي 
كهگيلويه و بويراحمد، جنوب چهارمحال و بختياري، 
شمال فارس و اصفهان بارش ها از مقادير بيشتري 
برخوردار خواهند بود. كارشناس سازمان هواشناسي 
گفت: دوش��نبه بارش پراكن��ده را براي مناطقي از 
شمال شرق خواهيم داشت و براي نيمه شرقي كشور 
وزش باد پيش بيني شده است. ساير مناطق كشور، 
دوشنبه آسماني صاف خواهند داشت. به گفته وي، 

هواي تهران امروز 4 درجه سردتر مي شود.

شهراقماريپرديس
صاحبمتروميشود

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ساخت مترو پرويس 
به زودي آغاز مي شود، گفت: اين خط 25 كيلومتر در 
مدت 40 ماه اجرا مي شود و به بهره برداري مي رسد. 
محمد اسالمي در گفت وگو با فارس از مصوبه هيات 
دولت درباره س��اخت مترو پرديس خبر داد و اظهار 
داشت:  يكي از ضرورت هاي توسعه شهرهاي جديد، 
موضوع حمل و نقل س��ريع و آس��ان است كه ما در 
اين ارتباط الگوي مترو و راه آهن شهري را براي آنها 
تعريف كرده اي��م. وي ادامه داد: تقريب��ا براي اغلب 
شهرهاي جديد  پروژه   مترو و راه آهن شهري تعريف 
شده كه يا به بهره برداري رسيده يا  در دست مطالعه 
يا اجرا است. وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: مسير 
مترو ش��هر پرديس  25 كيلومتر طول دارد و برآورد 
اوليه هزينه اجراي آن 4 هزار ميليارد تومان اس��ت. 
اس��المي درباره ظرفيت اين خط تصري��ح كرد: در 
مطالعات اوليه، جابه جايي  250 هزار نفر مس��افر در 
س��ال براي اين خط پيش بيني ش��ده است. وي در 
پاسخ به اينكه تأمين اعتبار اين پروژه از سوي دولت 
خواهد بود؟ اظهار داش��ت:  اين پروژه با مش��اركت 
مالي قرارگاه سازندگي خاتم األنبيا و دولت ساخته 
مي شود، قرارگاه خاتم تأمين مالي  30 درصد پروژه 
را بر عهده دارد و  70 درصد هم بر عهده دولت اس��ت 
كه اين 70 درصد دولت شامل 30 درصد دولت و 40 
درصد شركت عمران شهر جديد پرديس است. وزير 
راه و شهرسازي با اشاره به اينكه عمليات اجرايي اين 
خط مترو، با مشاركت قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
به زودي آغاز مي شود،  اظهار كرد: اميدواريم اين پروژه 
طبق زمان بندي حداكثر در مدت زمان 40 ماه اجرا 
ش��ود و به بهره برداري برسد. اسالمي افزود: با توجه 
به تركيبي كه براي سرمايه گذاري اين خط مترو در 
نظر گرفته شده است، پيش بيني مي شود اجراي آن 
مطابق برنامه  زمان بندي پيش برود. وي درباره احجام 
پروژه در اين مسير مترو توضيح داد: در اين مسير 25 
كيلومتري، دو رشته تونل در قالب دو  كانال به صورت 
موازي كار مي شود كه يكي براي شرايط اضطراري و 
ديگري براي استفاده دايمي است؛ در واقع در اعماق 
زمين 2 تونل هركدام به طول 18 كيلومتر س��اخته 
مي شود. وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: اين خط مترو 
از آخرين ايستگاه مترو در شرق، در پايانه شرق تهران 
و سرخه حصار آغاز مي شود و مس��ير از  روي زمين 
عبور مي كند، همچنين در داخل منطقه پرديس نيز 
بخش هايي از خط روي زمين خواهد بود. اس��المي 
ادامه داد: اين خط مترو در  شهر پرديس دو ايستگاه 
در دو منطقه خواهد داشت كه يكي از ايستگاه ها در 
كيلومتر 22 و ديگري در كيلومتر 24 مسير است كه 
ايستگاه دوم  مي تواند شهر بومهن را هم پوشش دهد.

شديدترينافتسفرهايهوايي
درتاريخجهان

اتحاديه بين المللي هوانوردي، ياتا، اعالم كرد: سال 
گذش��ته تحت تاثير پاندمي كرونا ترافيك هوايي 
با بدترين س��قوط تاريخ خود روبرو شده است. به 
گزارش مهر به نقل از راشاتودي، اتحاديه بين المللي 
حمل ونقل هوايي، ياتا اعالم كرد سال گذشته تحت 
فشار سنگين پاندمي كرونا ترافيك هوايي با بدترين 
سقوط تاريخ خود روبرو شده است. ياتا اعالم كرد: 
سال 2020 پاندمي كرونا باعث شد تا با بسته شدن 
مرزها، كنترل شديد مسافرت و افت اعتماد به سفر 
صنعت هوان��وردي با چالش هاي ش��ديدي روبرو 
ش��ود. ياتا در ادامه بيانه خود افزود: در سال 2020 
كل ترافيك هوايي 66 درصد س��قوط كرد كه تا به 
امروز شديدترين افت صنعت هوانوردي به حساب 
مي آيد. همچنين ياتا در مورد چشم انداز هوانوردي 
سال جاري اعالم كرد كه شيوع گونه جديد كرونا كه 
انتقال سريع تري دارد، به چشم انداز ريكاوري اين 
صنعت در 2021 آسيب زده است. طبق گزارش ياتا 
تقاضا براي حمل هوايي بار در س��ال گذشته 10.6 
درصد سقوط كرده است كه اين بدترين سقوط اين 

بخش از 1990 تاكنون است.

»تعادل« بازار رهن و اجاره مسكن در تهران را بررسي مي كند

ارزش امالك تملك شده شهرداري در سال جاري ۵  برابر امالك واگذار شده است

خشكسالي زمستانه در بازار اجاره پايتخت

ترازملكيشهرداريدرسال99
آنگونه كه محمد نادر محمدزاده، رييس سازمان امالك 
و مستغالت شهرداري تهران گفته تراز ملكي شهرداري 
در سال جاري مثبت است، به گونه اي كه در سال جاري 
بيش از 150 هكتار ملك توسط شهرداري تهران تملك 
شده است، در حالي كه امالك واگذار شده حداكثر 10 
هكتار است. در اين حال، ارزش مالي امالكي كه در سال 
جاري به شهرداري تهران رسيده است نيز 5 برابر ارزش 

ريالي امالكي بوده است كه واگذار كرده است.
محمد نادر محمدزاده، رييس سازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اينكه 
در پي دريافت مجوز ش��هرداري براي واگذاري امالك 
نگراني از سوي اعضاي ش��وراي شهر وجود داشت كه 
امالك ب��ه قيمت واقع��ي و با احتس��اب ارزش افزوده 
بارگذاري قيمت گذاري نشوند، گفت: ابتدا بايد عرض 
كنم شهرداري مجموعه اي است كه به صورت مستمر 
و به داليل مختلف ملك در اختيارش قرار مي گيرد و به 
همان طريق نيز واگذاري هايي در شهرداري رخ مي دهد. 
او ادام��ه داد: در نتيجه ش��هرداري مجموعه اي اس��ت 
كه مدام در حال افزاي��ش دارايي هاي ملكي و از طرفي 
واگذاري دارايي هاي ملكي اس��ت و اينگونه نيست كه 
بگوييم ش��هرداري هر ملكي كه دارد بايد ت��ا ابد از آن 
نگهداري كند.  محم��دزاده اضافه ك��رد: بنابراين اگر 
ش��هرداري ملكي را واگذار مي كند به معني كم شدن 
دارايي هايش نيست، ورودي هاي زيادي بيش از آن به 
موازات اين اقدام دارد كه در همه ادوار مديريت شهري 
وجود داشته است و جنس شهرداري اينگونه است كه 
ملك هايي را به دست مي آورد و به طرق مختلف از آنها 
استفاده مي كند.  رييس س��ازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران در پاسخ به اينكه رقم و مساحت امالك 

تملك شده شهرداري در سال جاري چقدر بوده، گفت: 
در سال جاري هم به لحاظ ريالي و هم به لحاظ مساحتي، 
دارايي شهرداري نسبت به سال 98 افزايش داشته است. 
اگرچه فروش بااليي داشته اما تملك و خريد نيز باال بوده 
است و مقدار ريالي و مس��احتي افزوده شده به دارايي 
شهرداري بيشتر از قبل است.  محمدزاده ادامه داد: در 
سال جاري بيش از 150 هكتار ملك توسط شهرداري 
تهران تملك شده است در حالي كه امالك واگذار شده 
حداكثر 10 هكتار است. ارزش مالي امالكي كه در سال 
جاري به شهرداري تهران رسيده است نيز 5 برابر ارزش 

ريالي امالكي بوده كه واگذار كرده است.
او تاكيد كرد: جنس شهرداري ورود و خروج ملك به آن 
است و شهروندان نبايد نگران باشند كه از روي بي پولي 

نسبت به فروش ملك اقدام مي كند. 
محمدزاده درباره واگذاري ده ملك شهرداري بمنظور 
تسويه بخش��ي از بدهي ها گفت: در بودجه اختياراتي 
داشتيم براي فروش امالك و از يك عدد باالتر بايد براي 
فروش امالك از شوراي شهر مجوز دريافت مي كرديم كه 
در پي شرايط اقتصادي و شيوع كرونا با مصوبه شورا سقف 

ارقام امالك نيازمند مجوز افزايش پيدا كرد. 
او ادامه داد: اين 10 ملك قبل از تصويب بسته محرك 
ارسال ش��د كه پس از آن 7 ملك رقمي پايين تر داشت 
و در نتيجه 3 ملك براي كسب اجازه در صحن شوراي 

شهر تهران مطرح شد. 
رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران با 
بيان اينكه مفهوم تصويب ي��ا عدم تصويب امالك اين 
نيست كه در واگذاري ضوابط قانوني رعايت نمي شود، 
افزود: همه اين امالك توس��ط كارشناس��ان رس��مي 
دادگستري ارزيابي مي شوند و مواردي كه به اشخاص 

يا هر نهادي به فروش مي رس��ند حتما از طريق مزايده 
اس��ت و فقط اگر در قالب تهاتر و بدهي باش��د مزايده 

برگزار نمي شود. 
او افزود: از اين س��ه ملك، دو ملك به تامين اجتماعي 
و ديگري به بانك ش��هر براي بدهي هاي ايجاد شده در 
گذش��ته كه منجر به توقف امور جاري امروز ما ش��ده، 
واگذار مي ش��ود. با اين امالك سقفي از بدهي به تامين 
اجتماعي و بانك شهر كاهش پيدا مي كند و از خط قرمز 
خارج مي شويم و امور مردم به حركت در مي آيد چرا كه 
به دليل بدهي به تامين اجتماعي رسيدگي به اموراتي كه 
به مردم مربوط بود نيز متوقف و با مشكل مواجه شده بود. 
او با بيان اينكه نگراني آقاي ساالري در مورد رقم واگذاري 
و نحوه محاسبه آن مورد پذيرش بود، اما ضرورتي براي 
آن در اين اليحه وجود نداشت چرا كه شوراي شهر يك 
مصوبه دارد كه براساس آن نبايد فروش زمين به صورت 
خام باشد بلكه بايد با بارگذاري كه شامل لحاظ عوارض 
پروانه و قيمت زمين با ظرفيت پروانه در زمين كه اجازه 

ساخت دارد، فروخته شود. 
محمدزاده گفت: اين اتفاق در همه امالك رخ مي دهد 
حتي آنهايي كه به شوراي ش��هر نمي آيند نيز رعايت 
مي شود. اين قانون عامه است و خود به خود بايد در همه 
معامالت واگذاري ها رخ دهد. اين موارد در تفاهمنامه با 
بانك شهر و تامين اجتماعي نوشته شده و برمبناي قيمت 
كارشناسي و براساس ضوابط انجام و عوارض پروانه نيز بر 
همين اساس محاسبه و در قرارداد قيد مي شود در نتيجه 

هيچ جاي نگراني وجود ندارد. 
او درباره رقم فروش س��ه ملك شهرداري گفت: قيمت 
ارزش ملكي كه قرار است به بانك شهر داده شود حدود 
230 ميليارد تومان است و بيش از 120 ميليارد تومان 

نيز ارزش بارگذاري اس��ت و مجموع معامله در حدود 
350 ميليارد تومان است. كارشناسي دو ملك ديگر هنوز 
تكميل نشده و پس از طي مراحل كارشناسي آخرين 
قيمت بارگذاري اعالم و به قيمت ملك اضافه مي شود.  
محمدزاده در واكنش به اينكه اين نگراني از بابت عملي 
نش��دن وعده هاي ش��هرداري وجود دارد و در ماجراي 
فروش عمارت اقدس��يه ش��هردار تهران وعده داده بود 
كه اين ملك تخرب نخواهد شد، اما پس از فروش ملك 
اعالم شد مالك مختار است و مي تواند تا 5 طبقه مجاز در 
آن ساخت و ساز انجام دهد، گفت: در مورد اين مطلب 
اطالعي ندارم و چيزي به صورت مكتوب و ابالغي به ما 
ارايه نشده است و تا آنجايي كه مطلع هستم خريدار ملك 
اقدسيه بداهه قصد تخريب ملك را ندارد و مي خواهد در 
آن سكونت داشته باشد اما از نظر قانوني هم منعي براي 

تخريب آن وجود ندارد. 
او ادام��ه داد: حقوق مردم و حقوق ش��هرداري را نبايد 
بي دليل ضيق كرد. شهرداري امالك با ارزش فرهنگي 
تاريخي را از مجموعه ها و نهادها براي نگهداري خريده 
اس��ت.  محمدزاده افزود: اگر ملكي از سه ويژگي اصلي 
كه بنا را واجد ارزش حفاظت مي كند شامل قدمت بنا، 
اتفاق يا رويداد خاص يا معم��اري داراي ارزش حداقل 
يكي را داشته باشد حتما شهرداري بر حفظ آن تاكيد 
دارد. اما اين ملك در سال 1354 پروانه و در سال 1376 
پايان كار گرفته اس��ت و قدمت ندارد. يك��ي دو نفر از 
ش��هرداران معاصر مدتي از آن به عنوان خانه سازماني 
استفاده كرده اند و اتفاق ويژه اي در آن رخ نداده و بناي 
آن معماري ويژه يا منحصر بفردي هم نيست و نمي توان 
گفت چون ملكي با نام عمارت در اخبار مطرح مي شود 

حتما واجد ارزش است.
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فروش فيلترشكن در وب س��ايت ها در شرايطي صورت 
مي گيرد كه با استفاده از نرم افزارهاي تغييردهنده آي پي، 
ترافيك داخلي تبديل به ديتاي خارجي شده و هزينه هاي 
مردم براي اس��تفاده از اين فضا دو برابر مي شود و از سوي 
ديگر، خريد و فروش فيلترشكن هم به روشي براي كسب 
درآمد تبديل ش��ده اس��ت، كما اينكه فعاالن سياسي و 
رسانه اي معتقدند منافع اقتصادي يكي از داليل پشت پرده 
محدودكنندگان فضاي مجازي است، از آنجايي كه با فيلتر 
شبكه هاي اجتماعي و استفاده از فيلترشكن، هزينه هاي 
مردم براي اس��تفاده از فضاي مجازي دو برابر مي ش��ود و 
بايد ديد اين درآمد ها به سود چه افراد و شركت هايي واريز 
مي شود.  اگرچه استفاده از فيلترشكن در طول ۱۰ سال 
گذشته به دليل مسدود ش��دن برخي از وب سايت ها در 
بين برخي كاربران اينترنت وجود داش��ت، اما در يكي دو 
سال اخير و با فيلتر شدن پيام رسان خارجي تلگرام، افرادي 
كه تا پيش از آن از فيلترشكن استفاده نمي كردند، هم به 
اين گروه پيوستند، تا جايي كه اين موضوع نگراني ها را از 
بابت تهديدات ناشي از استفاده از فيلترشكن افزايش داد. 
فيلترشكن ها و وي پي ان ها در حالي سد فيلترينگ را قابل 
نفوذ مي كنند كه در مقابل، مسائل امنيتي فراگير شدن 
اين اپليكيشن ها مطرح مي شود. كاربران براي استفاده از 
وب سايت هاي فيلترش��ده، بدون آگاهي اقدام به دانلود و 
نصب اپليكيشن هايي مي كنند كه بيشتر از اينكه فيلترشكن 
باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسي به اطالعات و واردن 
كردن انواع بدافزار به گوشي افراد طراحي شده اند. اين روزها 
هم موضوع فيلترينگ شبكه  اجتماعي اينستاگرام مطرح 
ش��ده كه اگرچه با اصرار از سوي برخي از مسووالن و انكار 
از س��وي برخي ديگر روبرو است، اما اين شائبه را در ذهن 
كاربران ايجاد كرده كه اين شبكه اجتماعي هم در آستانه 

فيلترينگ قرار گرفته است. 

      فروش فيلترشكن 
در محاكم قضايي جرم   نيست

محمدج��واد آذري جهرمي، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، پي��ش از اين درباره س��اماندهي وي پي ان و 
فيلترشكن ها گفته بود: ما به حاكميت در فضاي مجازي 
اعتقاد داريم ولي قانون اين وظيفه را به عهده ما نگذاشته 
است. به همين دليل وقتي سايتي بسته مي شود، مردم 
سراغ فيلترشكن ها مي روند يا اينكه وقتي به دليل تحريم 
برخي سايت ها به ما خدمات نمي دهند و افرادي به آن 
نياز دارند، از فيلترشكن استفاده مي كنند. معتقديم كه 
بايد تقاضاها را مديريت كرد زيرا نمي توان همه سايت ها 

را بست. او همچنين درباره فروش فيلترشكن گفته بود: 
كساني كه فيلترشكن مي فروشند، هيچ اتفاقي براي آنها 
پيش نمي آيد چون طبق قانون فروش فيلترشكن جرم 
نيست. آنها از زيرساخت هاي همين كشور هم استفاده 
مي كنند. حميد فتاحي، معاون وزير ارتباطات و فناوري 
 VPN اطالعات، نيز درباره فعاليت س��ايت هاي فروش
گفته بود: كسي دارد از يكي از درگاه هاي بانكي رسمي 
تخلفي را انجام مي دهد، اين وظيفه دس��تگاه نظارتي و 
پليس است كه متخلف را شناسايي و به مراجع قضايي 
معرفي كند تا بر اساس آن اعالم جرم و مجازات آن معلوم 
شود. اما آنچه قوه قضاييه در اين باره انجام داده اين است 
كه بگويد قضات نمي توانند اين اتفاق را جرم انگاري و آن 
را به مفاد قانوني استناد كنند؛ آنها فروش فيلترشكن را در 
محاكم قضايي جرم نمي دانند و اين يك خأل قانوني است 
و بستر الزم را براي سوءاستفاده كنندگان فراهم مي كند. او 
در پاسخ به اينكه چرا وزارت ارتباطات اقدامي درخصوص 
مسدودسازي فيلترشكن هاي رايگان نكرده است، تصريح 
كرد: وقتي به راحتي افراد س��ودجو از درگاه هاي بانكي 
رسمي كشور، اقدام به فروش فيلترشكن مي كنند وزارت 
ارتباطات چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟ البته ناگفته 
نماند كه اين وظيفه اپراتور اليه دسترسي است و نه وزارت 
ارتباطات، سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه 
اپراتور اليه دسترسي چند IP را مي تواند مسدود و خود 
را با پيچيدگي هاي فني درگير و در شبكه اختالل ايجاد 
كند؟ چرا بايد با اين اقدام براي مصارف كاربران مشكل 

ايجاد كني��م و از آن طرف متخلفين به راحتي از طريق 
درگاه هاي رسمي كشور در فضاي ايجاد شده جوالن دهند 
و هيچ برخوردي هم با آن نشود، آن هم با اين استدالل كه 
از نظر قضات فروش فيلترشكن جرم محسوب نمي شود. 
باز هم اين خأل قانوني است كه تمام پيگيري ها و اقدامات 
انجام شده از سوي پليس فتا را هم بي نتيجه مي گذارد، 
مس��اله اي كه بايد حل شود. در اين راستا حسن بيادي، 
فعال سياس��ي و دبيركل حزب آبادگران جوان و سعيد 
شريعتي، فعال سياسي و رسانه اي و عضو شوراي مركزي 
حزب اتحاد ملت ايران، در نشس��ت  نقدوانديشه وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات با موضوع »سياست  و فضاي 
مجازي« به گفت وگو درباره دسترسي مردم به اينترنت 
پرداختند و با بيان اينكه اين دسترسي ، حق مردم است و 
نمي توان اين حق را از آنان سلب كرد، به لزوم برنامه ريزي 
براي تبديل تهديد ها به فرصت ها تاكيد كردند. سعيد 
شريعتي درباره محدودسازي شبكه هاي اجتماعي، با بيان 
اينكه شبكه هاي اجتماعي مانند اينستاگرام هميشه وجود 
دارند، گفت: اين تصميم گيران هستند كه براي دسترسي 
جامعه ايراني به شبكه هاي اجتماعي تصميم مي گيرند و 
بايد پاسخ دهند كه چرا بايد خود را از اين فضا محروم كنيم. 
وي با تشبيه جامعه به بدن انسان و شبكه هاي اجتماعي به 
تب سنج، افزود: پديده هاي ناخوشايندي در جامعه مانند 
عفونت در بدن انسان وجود دارد و آزاردهنده هستند اما 
نبايد براي رفع اين ناخوشايندي ها تب سنج را از بين ببريم. 
شبكه هاي اجتماعي بهترين تب سنج هاي جامعه هستند. 
سياست گذاران با رصد شبكه هاي اجتماعي و اطالع از 
جامعه مي توانند با سياست گذاري هاي درست جامعه را 
به سمت صحيح هدايت كنند. اين فعال سياسي به مباني 
مختلف قوانين اشاره كرد و گفت: قوانين بايد مبتني بر 
قرارداد يك جامعه و تامين كننده منافع مردم باشد. افراد 
يك جامعه نس��بت به امكانات آن جامعه حق مالكيت 
دارند. صاحبان سيگنال و امواج راديويي مردم هستند و 
نمايندگان مجلس به نمايندگي از صاحبان اين سيگنال ها 
مي توانند تصميم بگيرند كه به چه صورت استفاده شود.

     مردم به فضاي مجازي و افزايش پهناي باند 
راي داده اند

ش��ريعتي با انتق��اد از مخالفين فضاي مج��ازي كه به 
نمايندگي از مردم به دنبال محدوديت اين فضا هستند، 
افزود: فضاي مجازي، ديتا و سيگنال ملك شخصي نيست 
و دارايي ملت است و اگر قوانيني براي آن وضع شود كه 
براي فردي حق ويژه قائل باشد مردم از اين قانون تمكين 
نمي كنند. مردم در انتخابات گذش��ته به ايده گسترش 
فضاي مجازي و افزايش پهناي باند راي بالغ به 25 ميليوني 
داده اند و اين مسير را انتخاب كرده اند. وي به حمايت  از 
پيام رسان هاي داخلي اشاره كرد و گفت: پيام رسان هاي 
داخلي بايد در يك رقابت با شبكه هاي اجتماعي خارجي 
رشد كنند و با محدود كردن و بستن شبكه هاي اجتماعي 
خارجي، آنان رش��دي نخواهند داش��ت. هم اكنون هم 
مشكلي براي تعيين تكليف شبكه هاي اجتماعي نيست، 
. مي تواني��م از مردم براي راي ب��ه مخالفت يا موافقت با 
شبكه هاي اجتماعي مانند اينستاگرام رفراندوم برگزار 
كنيم و نتايج آن هر چه بود همه تمكين كنند. اين فعال 
رسانه اي به لزوم بررسي فرصت، تهديد، قوت و ضعف هر 
پديده اي تاكيد كرد و با اشاره به ديدار اعضاي شوراي عالي 
فضاي مجازي در سال 96 با مقام معظم رهبري، گفت: 
رهبري در اين ديدار بر افق اين فضا تاكيد كردند و اشاره 
داشتند كه در آينده در اين فضا مرز و ارز يعني دو عنصر 
حاكميت ملي هر كشور از بين مي رود و از هم اكنون بايد 
براي آينده برنامه ريزي كرد. با پيشرفت فضاي مجازي 
حاكميت ملي بازتعريف مي شود و دارايي ها تغيير مي كند . 

شريعتي با بيان اينكه قدرت جديدي ايجاد شده است، 
تصريح ك��رد: در انتخابات 88، 92 و 96 ش��بكه هاي 
اجتماعي مانن��د فيس  بوك و تلگ��رام در ايران تاثير 
بسياري داش��تند و باعث تحول شدند و در انتخابات 

۱4۰۰ نيز اينستاگرام تاثيرگذار است.

      برخي جريان ها 
براي محدود كردن فضاي مجازي تالش مي كنند

وي به منافع برخ��ي از گروه ها و جريان هايي كه به دنبال 
محدوديت در فضاي مجازي هس��تند اشاره كرد و گفت: 
جرياناتي از اينكه فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي 
قدرت اجتماعي و سياس��ي ايجاد مي كند نگران هستند 
و براي محدود ك��ردن آن تالش مي كنند همين طور كه 
در نيمه دوم دهه هفتاد مطبوع��ات به عنوان پايگاه هاي 
اجتماعي سياسي مطرح و بسته شدند. اين فعال سياسي 
و رسانه اي منافع اقتصادي و رقابت را يكي ديگر از داليل 
پشت پرده محدودكنندگان فضاي مجازي عنوان كرد و 
افزود: با فيلتر شبكه هاي اجتماعي و استفاده از وي پي ان 
براي دسترس��ي به آنها، ديتاي داخل��ي تبديل به ديتاي 
خارجي شده و هزينه هاي مردم براي استفاده از اين فضا دو 
برابر مي شود و با اين حساب بايد بررسي شود اين درآمد ها 
به سود چه افراد و شركت هايي واريز مي شود. افشاگري ها 
در فضاي مجازي بايد تبديل به شفاف س��ازي شود، البته 
فضاي مجازي شفاف اجازه فساد نمي دهد كه كسي بخواهد 
آن را افشا كند. شريعتي به نقش فضاي مجازي در ايجاد 
كسب وكارها در مناطق محروم اشاره كرد و افزود: من شاهد 
هستم و از طريق گزارش هايي كه توسط فعالين مدني حزب 
مي دهند مي دانم كه در دورترين نقاط روستاهاي سيستان 
و بلوچستان دختراني توانسته اند از طريق اينستاگرام براي 
صنايع دستي سوزن دوزي خود از تمام نقاط كشور مشتري 
داشته باشند و كسب و كاري براي خود در اين حوزه ايجاد 
كنند. وي به نقش سنتي مردم در ساختار قدرت در گذشته 
اشاره كرد و گفت: هم اكنون با حضور شبكه هاي اجتماعي 
و فضاي مجازي مردم صاحب قدرت شده اند و مي توانند 
نظرات خود را اعالم كنند و تاثير داشته باشند. ما امروز با 
شهروند قدرتمند مواجه هستيم و افرادي از اين موضوع 
راضي نيستند. دسترسي به اينترنت، حقوق مكتسبه مردم 
است و به همين راحتي نمي توانيم اين حق را از مردم پس 
بگيريم. اين فعال رس��انه اي برخوردها و محدوديت ها را 
نااميدكننده عنوان كرد و افزود: اين برخوردها اميد و انگيزه 
را بين جوانان از بين مي برد. اگر از بس��تن و محدود كردن 
تاكنون فايده اي برديم از اين به بعد هم مي بريم. به جاي 
ممنوع سازي، بايد مصون سازي كرد. بايد با حداكثر آزادي 
و حداقل ممنوعيت براي مردم دسترسي ايجاد شود و به 

مردم براي استفاده از اين فضا آگاهي و آموزش داده شود.

     كسي با قانونمند شدن فضاي مجازي 
مخالف  نيست

حسن بيادي نيز با اشاره به اينكه از برخي از عناوين تعريف 
درستي در جامعه نشده است، گفت: فضاي مجازي، واقعا 
مجازي نيست بلكه حقيقي است و واقعيت دارد. همانطور 
كه نمي توانيم در مقابل جريان آب بايستيم، نمي توانيم اين 
فضا را نيز ببنديم اما درست است كه اين فضا بايد قانونمند 
شود و كسي با قانونمند شدن اين فضا مخالف نيست. وي 
با اشاره به تجربيات گذشته در برخورد با پديده هاي جديد 
در كشور، گفت: در ابتداي ورود پديده هاي جديد در ابتدا 
برخوردهاي سلبي انجام مي شود، در صورتي كه با تعيين 
حدود و مقررات مي توانيم استفاده درستي از اين پديده ها 
داشته باشيم. علل بيش��تر اين مشكالت، مديريت هاي 
جزيره اي است. مشكل فضاي مجازي نيز مديريت جزيره اي 
و نبود مديريت يكپارچه است. ما نمي توانيم تمام اينترنت و 
جهاني شدن را ببنديم، بايد سياست مداران و برنامه ريزاني 
كه همه را دشمن نمي دانند، بدون برخورد و نگاه چكشي 

گفت وگو كنند تا به راه حل مناسبي برسيم.
اين فعال سياسي با بيان اينكه نمي توانيم فضاي مجازي 
را از مردم بگيريم، گفت: بايد مانند سيل كه در صورت 
مهار شدن مي تواند به فرصت تبديل شود از تهديدهاي 
فضاي مجازي فرصت ايجاد كنيم. شبكه هاي اجتماعي 
مضرات سياسي، اجتماعي و خانوادگي نيز دارد و بايد با 
آموزش، تربيت و فرهنگ سازي اين مشكالت را كاهش 
دهيم. با فضاي مجازي ما مي توانيم جهاني ش��ويم و 
فضاي مجازي ابزار جهاني ش��دن ما است. بيادي به 
مباحث مربوط به محدود كردن شبكه هاي اجتماعي 
اشاره كرد و افزود: پشت موضوع بستن و محدود كردن 
شبكه هاي اجتماعي مباحثي ديگر مطرح است و حتي 
اگر ما گام دوم انقالب اسالمي كه توسط مقام معظم 
رهبري ابالغ ش��ده است را بررسي كنيم، از آن بستن 

فضاي مجازي درنمي آيد. 
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بايدن، ايران و ديپلماسي
در آنچ��ه ك��ه مربوط به پرونده هس��ته اي اس��ت، 
سياس��ت بايدن، مش��ورت بيش��تر ب��ا اروپايي ها، 
تعامل و هم افزاي��ي و در نهايت عملياتي كردن اين 
راهبرد با كمك اروپايي ها اس��ت. موضوعاتي چون 
سياست هاي منطقه اي ايران و فعاليت هاي موشكي 
نيز هم براي اروپا و هم براي امريكا مطرح اس��ت و 
اين موارد در بط��ن برنامه ريزي هاي كالن غرب در 
مواجهه با ايران گنجانده خواهد شد. قبل از حضور 
بايدن در كاخ سفيد در مقاالت مختلف به اين نكته 
اشاره كردم كه ايران بايد از ظرفيت هاي اروپايي ها 
براي پيشبرد ديپلماسي اس��تفاده كند. امروز هم 
با حض��ور بايدن بيش از هر زم��ان ديگري اهميت 
راهبردهاي درست ديپلماس��ي و ارتباطي مطرح 
شده است و بدون اين راهبردهاي تخصصي در حوزه 
سياست خارجي امكان استيفاي حداكثري منافع 
كش��ورمان وجود ندارد. در واقع م��ا بايد تحركات 
ديپلماتيك بيشتري با كش��ورهاي اروپايي داشته 
باشيم و سعي كنيم اين پالس را به جهان پيراموني 
صادر كنيم ك��ه ايران به دنبال تعامل و گفت وگوي 
منطقي اس��ت. هر ك��دام از اح��زاب دموكرات ها و 
جمهوري خواهان ش��يوه اي را براي حل معادالت 
جهاني دارند و ت��الش مي كنند از اي��ن راهبردها 
استفاده كنند، سالح برنده دموكرات ها در مواجهه 
با مسائل جهاني، ديپلماسي و گفت وگوست، ايران 
هم نش��ان داده كه در اين حوزه حرف هاي زيادي 
براي گفتن دارد. البته اين ظرفيت هاي ديپلماتيك 
در صورت��ي به نتاي��ج مورد نظر خواهد رس��يد كه 
ايران از تمام ظرفيت هاي داخلي و بيروني خود در 
راستاي دستيابي به منافعش استفاده كند. در اين 
ميان موضوع پيشنهاد عربستان و برخي كشورهاي 
منطقه اي براي حضور در مذاكرات مطرح شده كه 
نشان دهنده رويكردهاي مختلف در منطقه است. 
عربستان و ساير كش��ورهاي عربي منطقه خود را 
در امنيت منطق��ه ذينفع مي دانن��د. اروپايي ها از 
ديد خود مسائل را مي بينند، امريكا از منظر خود و 
كشورهاي منطقه هم بر اساس منافع خود مسائل 
منطقه را تحليل و ارزيابي مي كنند. بنابراين اينكه 
عربس��تان تقاضايي را براي حضور در گفت وگوها 
مطرح كرده، چندان عجيب نيست. ايران بايد بداند 
كه مجموعه اين كشورها به دنبال تشكيل ائتالفي 
هستند كه در آن سياس��ت واحدي در قبال ايران 
گنجانده شود. در اين ميان اين ايران است كه بايد 
تالش كند تا از طريق ديپلماس��ي فعال و س��ازنده 
اجازه ندهد اين حلقه اجماعي، عليه كشورمان شكل 
بگيرد. در تصميم گيري هايي كه در كش��ور انجام 
مي گيرد بايد منافع بلندمدت كشور به جاي منافع 
حزبي، گروهي و كوتاه مدت مورد توجه قرار بگيرد. 
حاكميت بايد بداند، هرگونه شكاف ميان مطالبات 
مردم و تصميمات نظام سياس��ي به نفع بدخواهان 
كشور است. در واقع استراتژيست هاي مقابل تمركز 
فراواني را بر روي اين نقاط ش��كاف داخلي صورت 
مي دهند  تا با شناس��ايي اين مناف��ذ از آنها به نفع 
منافع پاي��دار خود بهره ببرن��د. در داخل بايد بين 
قواي مختلف و نهادهاي مختلف انسجام و همفكري 
بيشتري وجود داشته؛ ضمن اينكه افكار عمومي هم 
بايد در كنار مس��ووالن از راهبردهاي آنان حمايت 
كنن��د. هر گونه تصميمي كه مردم را از مش��اركت 
فعال و س��ازنده در بخش ه��اي مختلف اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و...دلسرد كند به ضرر ماست و 
به نفع بدخواهان كشور است. ُپر كردن منافذ موجود 
ميان مردم و حاكميت كار چندان دشواري نيست 
و با كمي سعه صدر و تعامل مي توان مردم را نسبت 
به تحوالت كشور اميدوار ساخت. معتقدم چنانچه 
اين ظرفيت هاي داخلي به كار گرفته شوند و مردم 
مشاركت فعالي در بخش هاي مختلف داشته باشند، 
اين هماهنگي و هارموني تاثير خود را در نهايت در 
روند ديپلماسي و سياس��ت خارجي كشور خواهد 
گذاشت و بهره آن نصيب كشور و مردم خواهد شد. 
در اين ص��ورت هيچ اجماع و ائتالفي قادر نيس��ت 

ايران را از دستيابي به منافع به حق خود بازدارد. 

اولويت ها در تصميمات گم شد
براي حمايت از توليد كنن��دگان بايد ابتدا قوانين 
دس��ت و پاگير و آنچه كه شرايط را دشوار مي كند 
كن��ار زد، با ثبات در اقتص��اد امكان تصميم گيري 
براي س��رمايه گذاري هاي جديد را تسهيل كرد و 
در نهايت بستري را به وجود آورد كه با رونق توليد 
امكان اشتغال زايي بيش��تر فراهم شود. با افزايش 
اشتغال تعداد افرادي كه نياز به كمك دولت دارند 
ني��ز كاهش خواهد ياف��ت و ب��راي گروهي كه در 
پايين ترين شرايط درآمدي هستند مي توان يارانه 
نقدي مستقيم در نظر گرفت و در چنين فضايي هم 
فشار بر جامعه را كاهش داد و هم دست دولت را در 

اجراي سياست هاي كالن باز گذاشت.

ايالم مي تواند به قطب نفتي 
كشور تبديل شود

رس��تم قاس��مي وزير نفت دولت دهم و مش��اور عالي 
اقتصادي فرمانده سپاه پاس��داران گفت: ايالم با وجود 
ظرفيت هاي نفت و گاز مي تواند در حوزه باالدستي نفت و 
پتروشيمي  به قطب نفتي كشور تبديل شود. بعد از جنگ 
تحميلي قرارگاه خاتم به بازس��ازي و سازندگي كشور 
پرداخت و در زمينه ساخت سد، كارخانه ها و غيره حضور 
فعال داشت. مشاور عالي اقتصادي فرمانده سپاه پاسداران 
اظهار كرد: در دولت دهم اقدامات مهمي  در وزارت نفت 
انجام شد و اين امر بزرگ حاصل تالش خانواده بزرگ اين 
وزارت است. قاسمي ادامه داد: با وجود تحريم هاي امريكا 
كشور در سال هاي 9۱-9۰ به باالترين توسعه نفت دست 
يافت كه اين موضوع باالترين دستاورد دولت وقت بود. 
وي تصريح كرد: ايالم به واسطه داشتن 42٠ كيلومتر 
مرز مشترك با كشور عراق مي تواند مولفه جدي براي 
توسعه باشد. اقتصادي كشور امروز در وضعيت مناسبي 
قرار ندارد، بنابراين بايد توانمندي هاي داخلي با اولويت 
ظرفيت موجود مورد توجه قرار گيرد. يكي از مولفه هاي 
مهم روي ميز براي مذاكره با دنيا داشتن سرمايه اجتماعي 

كه همان مردم است و بايد اين موضوع تقويت شود.

 افزايش 5 درصدي عرضه 
 ورق قلع اندود فوالد مباركه 

در 10 ماهه امسال
 مدير فروش داخلي فوالد مباركه گفت: به نظر مي رسد 
استفاده ش��ركت هاي توليدكننده روغن نباتي و ساير 
توليدكنندگان مواد غذايي از بسته بندي هاي ديگر دليلي 
به غير از عرضه ورق قلع اندود دارد، زيرا عرضه اين محصول 
نسبت به س��ال قبل رو به افزايش بوده و حتي بخشي از 
توليدات ورق قلع اندود در انبار شركت هاي توليدكننده 
دپو شده است. محمد تاج ميررياحي مدير فروش داخلي 
فوالد مباركه در گفت وگو با خبرنگار ايراس��ين در مورد 
عرضه ورق قلع اندود به بازار گفت: شركت فوالد مباركه 
اصفهان در ده ماهه س��ال جاري 8838۰ تن ورق قلع 
اندود به بازار عرضه كرده است كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل )8377۰ تن(، 5 درصد رشد را نشان مي دهد. 
وي افزود: از نظر قيمت نيز همواره قيمت ورق قلع اندود 
داخلي كمتر از قيمت هاي جهان��ي اين محصول بوده 
است و فوالد مباركه به منظور حمايت از توليدكنندگان 
قوطي هاي بسته بندي مواد غذايي از جمله حلب روغن و 
قوطي كنسرو و رب گوجه فرنگي، محصوالت قلع اندود 
را همواره با اعتبار اسنادي مدت دار عرضه كرده است. در 
دو عرضه اخير فوالد مباركه، تناژ معامله شده ورق قلع 
اندود در بورس كاال كمتر از تناژ عرضه بوده است، بطوري 
كه فوالد مباركه 35۰۰ تن ورق قلع اندود عرضه كرد كه 
۱95۰ تن از آن معامله ش��د و 45۰۰ تن ورق قلع اندود 

عرضه كه 4۱5۰ تن خريداري شد. 

با استفاده از وي پي ان، ديتاي داخلي به ديتاي خارجي تبديل و هزينه  دسترسي به اينترنت براي مردم  دو برابر مي شود

به نام فيلترينگ، به كام فروشندگان فيلترشكن

 برابرکالسه پرونده شماره 1399114410018001309و1396114410018001308و رای شماره 139960310018011067 و139960310018011065 
و هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم زهرا مرسی و اقای مهدی اهنگر فرزند حبیب اله و داود به شماره شناسنامه های 6379و2069 
صادره از تهران هر یک نس�بت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر بنای احداثی به مساحت چهار صدو شصت متر مربع 
)460( متر مربع قسمتی از پالک ش�ماره 1254فرعی از 6 اصلی واقع در قریه پسنده علیا دارای سند رسمی از محدوده ی مالکیت مشاعی 
خودش خانم زهرا مرسی و مهدی اهنگر محرز گردیده است ...... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
دادخواس�ت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهدشد.م الف 19909399
تاریخ انتشار اول: 18-11-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-12-02 

 آگهی موضوع3 قانون وماده13 ايين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی
 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس اباد

 برابرکالسه پرونده شماره 1397114410018000337و رای شماره 139960310018010601 وهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم بهروز 
حسین زاده پرمکوهی فرزند سیروس به شماره شناسنامه 258و کد ملی 2219836487صادره از تنکابن ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بربنای احداثی به مساحت دویست و پنجاه و شش ممیز چهل متر مربع )256.40( متر مربع قسمتی از پالک شماره 517 فرعی از144اصلی واقع 
در قریه عباس اباد بخش دو ثبت عباس اباد با مبایعه نامه عادی خریداری از گل صفا حسن زاده پرمکوهی از محدوده مالکیت رسمی قربانعلی 
ابراهیم پور یاسوری می باشد محرز گردیده است . ..... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 
را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. 

م الف 19909263
 تاریخ انتشار اول: 18-11-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-12-02 

آگهی موضوع3 قانون وماده13 ايين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس اباد

   موضوع : تعمیر10عددنشت بندهای گازی خشک مربوط به 
کمپرسورهای فلش و تزریق گاز منطقه دارخوین

شرکت نفت و گاز اروندان )کارفرما ( در نظر دارد انجام خدمات موضوع 
فوق را به مشاوران داخلی واجد صالحیت واگذار نماید . لطفًا جهت 
کسب اطالعات بیشتر و چگونگی حضور در این مناقصه به وب سایت 

شرکت نفت وگاز اروندان به آدرس AOGC.ir  مراجعه فرمایید . 
 در صورت نیاز با شماره تلفن کمیسیون مناقصات 

88724256 – 021تماس حاصل فرمایند . 

 آگهی عمومی ارزيابی کيفی مناقصه 
يک مرحله ای شماره 470 /99 م م ت

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان 

نوبت اول

شماره مجوز 1399.6653
شرکت  ملي نفت ایران

شرکت نفت وگاز اروندان

آگهي مناقصه عمومی 

شهرداري منطقه 2 تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران 
واجد ش�رایط به پیمان واگذار نماید. لذا شرکت ه�ای متقاضی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و 
مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/500/000 ریال بابت خرید اس�ناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 
29 بهمن به نام ش�هرداری منطقه 2 تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای 
شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افالک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و 

عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.

شهرداري منطقه 2

باقر خوشنواز
شهردار منطقه 2 تبریز

برآورد اولیهنام پ�روژهردیف
)به ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )به ریال(

دارای حداقل رتبه
)پایه 5(

1
اجرای عملیات تعویض 

دریچه های فلزی چهارراه گلشهر 
و خیام در جاده ائل گلی 

در رشته ابنیه و ساختمان -/287/500/000-/5/750/000/000
یا در رشته راه و ترابری

اجرای عملیات آسفالت اساسی 2
در رشته راه و ترابری-/1/250/000/000-/25/000/000/000معابر در محدوده ناحیه یک

3
اجرای عملیات لکه گیری و 

آسفالت اساسی به صورت دستی 
در سطح منطقه

در رشته راه و ترابری-/500/000/000-/10/000/000/000

4
اجرای عملیات مرمت و تأمین 
روشنائی جهت ایمن سازی 

پارک های سطح منطقه
4/900/000/000/-245/000/000/-

در رشته ابنیه و ساختمان 
یا در رشته تأسیسات و 
تجهیزات یا در رشته نیرو

اجرای عملیات کفپوش بلوار 5
در رشته ابنیه و ساختمان -/250/000/000-/5/000/000/000پروین اعتصامی در زعفرانیه

یا در رشته راه و ترابری

1( آخرین مهلت قبول پیشنهادات ساعت 12/00 روز شنبه موّرخه 99/12/02 بوده و پیشنهادات واصله رأس ساعت 13/30 
همان روز در كمیسیون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش الله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.

2( به پیش�نهادات فاقد سپرده، مخدوش، مش�روط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل ش�ود، ترتیب اثر داده 
نخواهدشد.

3( بدیهي است شركت در مناقصه و ارائه پیشنهادات قیمت، به منزله قبول شروط و تكالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده 
و شهرداري در رد یا قبول یك و یا كلیه پیشنهادات مختار است.

4( هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.
5( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء الینفك قرارداد مي باشد.

شهرداري منطقه 2 تبريز



ادامه از صفحه اول
مديرعامل اسبق سايپا، پيشنهاد مي كند كه خودروهاي 
وارداتي خارجي با منبع ارزي خارجي وارد شوند، تا فشاري 
هم بر منابع ارزي دولت وارد نشود، چراكه سيستم اقتصادي 
ما كنترل چنداني ندارد و اين احتمال وجود دارد كه بسياري 
از اي��ن خودروها با منابع ارزي داخلي وارد منطقه تجاري 
و از آنجا هم وارد كش��ور شوند.اما به گفته مدني، چنانچه 
واردات خودرو با منشأ ارز خارجي صورت گيرد، مشكلي 
ايجاد نخواهد كرد حتي منجر به متعادل شدن بازار خواهد 
شد. اما واردات خودرو با منابع ارز داخلي آن هم در شرايط 

محدوديت ارزي، مي تواند زمينه ساز رانت شود.

    پاي منافع چه كساني در ميان است؟ 
اميرحس��ن كاكايي، عضو هيات علمي دانش��گاه علم و 
صنعت، اين طرح مجلس را يكي از شاهكارهاي بهارستان 
نشينان عنوان مي كند و مي گويد: سه سال است كه در 
يك جنگ اقتصادي تمام عيار ق��رار داريم و انتظار اين 
است كه نمايندگان مجلس با تصميمات اشتباه شرايط 
را سخت تر نكنند. اين كارشناس صنعت خودروبا ابراز 
تعجب از طرح چنين مصوبه اي در كميس��يون تلفيق 
مجلس به »تعادل« مي گويد: مجلس به نفع واردكنندگان 
عمل مي كند و دنبال منبع درآمدي است. اين درحالي 
است كه هيچ ردپايي براي حل مشكل صنعت خودرو، در 
بودجه ديده نمي شود كه اين مهم جاي بسي تأمل دارد. او 
با بيان اينكه برخي از واردات به شيوه هاي مختلف حمايت 
مي كنند و نمونه اخير آن واردات خودرو از مناطق آزاد به 
داخل سرزمين اصلي است، بيان كرد: اين افراد هيچ وقت 
سخني از رفع موانع و مشكالت توليد به ميان نمي آورنديا 
به ارايه راهكار نمي پردازند. به نظر مي رسد، برخي از اين 
گروه ه��ا از طريق نمايندگان مجلس براي رس��يدن به 
مقاصد خود فش��ار مي آورند. كاكايي معتقد است كه با 
اجراي اين مصوبه ران��ت به عده اي خاص توزيع خواهد 
شد و آزادس��ازي خودروهاي دست دوم را مي توان يك 
فاجعه قلمداد كرد. او با اشاره به تجربه سال هاي گذشته، 
عنوان كرد: رانت زماني اتفاق مي افتد، كه يكسري از افراد 
با رانتهاي اطالعاتي پشت پرده آماده براي انجام واردات 
هستندو فعل واردات را انجام مي دهند كه در اين ميان 
سود به نسبت كالني عايد آنها مي شود.  اين صاحبنظر 
خودرويي معتقد است، اگر قرار است آزادسازي صورت 
بگيرد، بايد شامل همه باش��د وساير موارد را نيز در نظر 
بگيرد، نه اينكه تنها منافع عده اي در آن ديده شود. اين 
درحالي اس��ت كه با يك مصوبه جل��وي واردات گرفته 
مي ش��ود و با مصوبه ديگري، مج��وز ورود وتوزيع رانت 
فراهم مي شود. او با اشاره به اينكه سال ها است كه ورود 
خودروهاي دس��ت دوم به كش��ور ممنوع شده است، 
مي گويد: بايد بررسي شود كه كدام كشور در دنياست كه با 
وجودصنعت خودروسازي، اجازه ورود خودروهاي دست 
دوم آن هم به صورت گسترده را مي دهد؛ به خصوص در 
كشورهاي صنعتي. او در پايان تاكيد مي كند كه شوراي 
نگهبان بايد جلوي اين طرح ها بايس��تد؛ چراكه تشتت 

در سياست گذاري ها يك صنعت را به چالش مي كشد. 

  پاي منفعت عده اي در ميان است!
از س��وي ديگر، محمد رضا نجفي من��ش، رييس انجمن 
صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان كشور به »تعادل« 
مي گويد: مش��كلي با واردات خودروندارم و مساله اي كه 
وجود، معضل دولت در تامين ارز است؛ چراكه در حال حاضر 
ارز به ميزان كافي وجود ندارد؛ اجازه ورود به هر شكلي بر 
قيمت خودروها اثرگذار اس��ت و تنها عايدي بيشتري را 
نصيب ع��ده اي خاص مي كند. نجفي منش با بيان اينكه 
مصوبه مجلس قطعا به ايجاد رانت دامن خواهد زد، عنوان 

مي كند: متاسفانه رانت در كشور نهادينه شده و فرد يا ارگاني 
هم با رانت مقابله نمي كند؛ به عنوان مثال، در قيمت گذاري 
خودروهاي داخلي ني��ز رانت وجود دارد، چراكه خودرو را 
از خودروس��از خريداري مي كنند و با ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان رانت به فروش مي رسانند و براي حذف اين رانت هم 
برنامه اي وجود ندارد.به گفته نجفي منش، هر جا امكان 

رانت باشد، مجموعه يا عوامل پشت پرده اي هستند كه به 
توزيع رانت دامن مي زنند و از آن بهره مي برند او با اين حال، 
آزادسازي قيمت را راهكار مناسبي براي حذف رانت مي داند 
و بيان مي كند هر زماني كه اختالف قيمت وجود داشته 
باشد، شاهد ايجاد رانت خواهيم بود و اين به ضرر اقتصاد 
اس��ت. با همه اينها، بايد ديد هدف سياست گذار از صدور 

مجوز واردات ايجاد رقابت است يا كسب درآمد؛ چنانچه 
هدف رقابت باشد، با واردات، منتفعان اين طرح گسترده 
مي شود. اما اگر از دل اين سياست رقابت تعقيب نشود و تنها 
هدف اخد حقوق گمركي و سود بازرگاني باشد، راه شفاف 
آزاد سازي واردات است. اما مجوزدهي ناقص واردات فقط 
يك برنده دارد، آن هم گروه هايي كه در سيستم نفوذ دارند.
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مشكلي در تامين كاالهاي اساسي 
ايام نوروز نداريم

ايلنا| فرامك عزيز كريمي، مديركل دفتر امور غالت 
و محصوالت اساس��ي وزارت جهاد كشاورزي درباره 
آخرين وضعيت ذخاير استراتژيك انواع كاالي اساسي 
در كش��ور اظهار كرد: در حال حاضر در شرايط بسيار 
مطلوبي از ذخاير استراتژيك كاالي اساسي قرار داريم. 
وي ادامه داد: آخرين آمار از ذخاير نشان مي دهد دست 
كم براي 8 ماه آينده هيچ مشكلي براي تامين كاالي 
اساسي كشور وجود ندارد.به گفته عزيز كريمي؛ بطور 
معمول ذخايره استراتژيك كاالي اساسي براي 6 ماه 
كشور اس��ت. اين مقام مس��وول منابع تامين كاالي 
اساس��ي را از داخل كش��ور و از طريق واردات عنوان 
كرد.عزيز كريمي يادآور ش��د: بارش مناسب باران در 
سال هاي اخير موجب شده كه توليد داخلي در برخي 
از كاالهاي اساسي افزايش مناسبي داشته باشدكه يكي 
از مهم ترين اين كاالها برنج است. عزيز كريمي گفت: 
سطح زير كشت برنج تا سال 97، 6۰۰ هزار هكتار بود 
كه طي يكسال اخير با افزايش 2۰۰ هزار هكتاري به 
سطح 8۰۰ هزار هكتار رسيده است. وي افزايش 3۰ 
درصدي سطح كشت برنج در كشور طي يكسال را به 
معني افزايش خوداتكايي دانست. اين مقام مسوول 
يادآور شد: افزايش سطح زير كشت موجب شد ميزان 
خوداتكايي توليد برنج در كشور به شكل چشمگيري 
افزايش يابد به نحوي كه س��ال گذش��ته 9۰ درصد و 
در سال جاري 85 درصد نياز كشور به برنج در داخل 
تامين ش��د. وي با اشاره به آمار واردات برنج در 2 سال 
اخير اظهار كرد: گزارش گمرك نشان مي دهد در سال 
گذشته ۱.5 ميليون تن برنج خارجي وارد كشور شده 
است درحالي كه اين رقم در سال جاري به 765 ميليون 
تن كاهش يافته اس��ت.عزيز كريمي همچنين ادامه 
خوداتكايي گندم در سال زراعي جاري را دليل ديگري 
براي وضعيت مطلوب دخاير كاالهاي اساسي برشمرد.

دناپالس توربو اولين خودرو 
تمام ايراني ۵ ستاره

نوع دنده دس��تي دناپالس ها از ابتدا با كيفيت چهار 
ستاره كيفي وارد جدول ارزشيابي كيفي خودروها 
ش��د و اكنون نيز كيفيت نوع اتوماتيك آن در ميان 
خودروهاي ايراني، سرآمد شناخته شده است. طبق 
اعالم گروه صنعتي ايران خودرو، اين براي نخستين بار 
اس��ت كه محصولي تمام ايراني، موفق به كسب پنج 
ستاره كيفيت مي شود. همچنين طبق آخرين گزارش 
كيفي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، پژو 
۴۰5 توليدي كارخانه ايران خودرو خراسان به جمع 
خودروهاي سه ستاره اضافه ش��ده و به اين ترتيب، 
در س��بد محصوالت اين گروه صنعتي، محصولي با 
كيفيت كمتر از سه ستاره وجود ندارد؛ اين در حالي 
اس��ت كه طبق ابالغيه وزارت صمت، هدف كيفي 
خودروها دست كم دو س��تاره تعيين شده است.در 
سال جاري و براساس ابالغيه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، كسب ستاره هاي كيفي، عالوه بر ارزشيابي 
محصول، به نتايج شاخص IQS كه نتيجه نظرسنجي 
از مش��تريان است نيز وابس��تگي دارد. در ارزشيابي 
كيفيت خودروهاي داخلي كه به صورت ماهانه توسط 
 )ISQI( شركت بازرسي كيفيت و اس��تاندارد ايران
انجام مي گيرد، در ماه هايي كه پژو 2۰۰8 ايران خودرو 
توليد و مورد ارزيابي قرار گرفته، تنها محصولي بوده 
كه هميشه موفق به كسب پنج ستاره كيفي به صورت 
كامل ش��ده اس��ت؛ اكنون با توليد دنا پالس توروبو 
اتوماتيك، اين گروه صنعت��ي داراي دو خودرو پنج 

ستاره در سبد محصوالت خود است.

قطعه سازان و خودروسازان 
تحريم را مديريت كردند

فارس| محسن صالحي نيا، معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت، در حاش��يه افتتاح خطوط توليد باك هاي 
پليمري محصول جديد ايران خودرو، بيان كرد: صنعت 
خودرو حتي پيش از برجام جزو اولين صنايعي بود كه 
مورد تحريم هاي ظالمانه قرار گرفت. وي تصريح كرد: 
باوجود شدت تحريم هاي اخير، خودروسازي همچنان 
جزو تاثيرگذارترين صنايعي است كه توانست با توجه 
به ظرفيت هاي داخلي كشور اين تحريم ها را به خوبي 
مديريت كند .  وي با بيان اينكه خودروس��ازي حدود 
۱6 درصد از سهم كل صنعت كشور و بالغ بر دو درصد 
از س��هم توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص 
مي دهد، عنوان كرد: اين آمار نشان دهنده ميزان تاثير 
خودروسازي در گستره اي وسيع از توليد و تامين مواد 
اوليه، توليد اقالم واس��ط و خدم��ات در زنجيره اي از 
واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ كشور است.معاون 
وزير صمت افزود: به عنوان بخش سياس��ت گذار و از 
طرف وزير صمت اعالم مي كنم كه توسعه محصوالت 
بر پايه ه��م افزايي مراكز دانش بني��ان و بخش هاي 
توليدي براي داخلي سازي حداكثري قطعات، يكي از 
سياست هاي جدي اين وزارتخانه است. وي همچنين 
صنعت خودروسازي را در حوزه افزايش توليد و توليد 
محصوالت با سطح كيفيتي بهتر از قبل در تنگناي 

تحريم ها، موفق ارزيابي كرد.

 اقدام جديد براي جلوگيري از
 رسوب كاالي صادراتي در گمرك

تسنيم| شاماني مديركل دفتر صادرات گمرك ايران 
در بخشنامه اي به گمركات اجرايي سراسر كشور سازوكار 
برخورد با كاالهاي صادراتي موجود در گمركات كشور 
را اعالم كرد. بر اين اساس محموله هاي صادراتي موجود 
در گمركات كه داراي پروانه صادراتي هستند و صاحب 
كاال ظرف مهلت قانوني اقدام ب��ه خروج كاالاز گمرك 
نمي كند، با ابالغ كتب��ي در خصوص مهلت 7 روزه نيز 
اقدامي براي خروج كاال صورت نمي گيرد، كاالي مزبور 
متروكه محسوب شده و هيچ گونه تسهيالت گمركي به 

صاحبان اين دست كاالها ارايه نخواهد شد.

مسير توسعه با انتقال آب  خليج فارس 
به مشهد

شاتا | عليرضا رزم حس��يني در ادامه برنامه سفر 
كاري خود به استان خراسان رضوي بعد از نشست 
مشترك با فعاالن اقتصادي اين استان در گفت وگو 
با خبرنگاران افزود: اميدواريم تا پيش از آغاز سال 
جديد خط دوم اين طرح كه از استان هرمزگان آغاز 
مي شود و در مسير اس��تان هاي كرمان، خراسان 
جنوبي و خراس��ان رضوي آب مورد نياز واحدهاي 
صنعتي و معدني مناط��ق را تامين مي كند كمك 
زيادي به توسعه اين مناطق در بخش هاي صنعتي 
و معدني و كش��اورزي نمايد.رزم حسيني تصريح 
كرد: خ��ط اول هم اكنون تا اردكان يزد رس��يده و 
اميدواريم تا فروردين م��اه انتقال آب براي صنايع 
فوالدي اردكان اجرايي شود، خط سوم نيز از استان 
هرمزگان و از مسير كرمان و يزد به استان اصفهان 
خواهد رسيد و مي تواند منابع آبي مورد نياز صنايع 
بزرگ فوالدي و معادن اين اس��تان را تامين نمايد.

رزم حس��يني تأكيد كرد: صنعت خودرو در ايران 
دچار انحصار، عدم رقابت و هزينه هاي سربار است 
و هم اكنون سياس��ت جامع وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در جه��ت رقابتي ك��ردن توليدات اين 
صنعت است.وي ادامه داد: ساخت داخل در صنعت 
خودرو در اولويت وزارت صمت است و قطعه سازان 
هم اكنون در يك شرايط مناسب كاري در دو تا سه 
شيفته فعال هستند و رشد توليدات ملموس است.

وزير صمت تصريح كرد: قيمت خودرو ضمن كاهش 
در حال رسيدن به يك تعادل است و دالالن در حال 
حذف شدن هس��تند.رزم حسيني تصريح كرد: با 
افزايش عرضه، قيمت در حال كاهش اس��ت و در 
آينده نزديك خودروهاي با كيفيت تارا و شاهين نيز 
وارد بازار خواهند شد و مي توانند در جلب رضايت 

مشتريان موثر باشند.

 اتحاديه هابرنامه مدوني 
براي بازار اسفند داشته باشند

رييس اتاق اصناف ايران در نشس��ت بررسي برگزاري 
جشنواره فروش ويژه نوروزي، »نمايشگاهي به وسعت 
ايران« با اشاره به اينكه اصناف در دوره شيوع كرونا آسيب 
بسيار زيادي متحمل شدند، گفت: اصناف در اسفندماه 
98 خريدها روي دستشان ماند و با كاهش ارزش پول 
مل��ي و افزايش نرخ ارز توان اصناف در انبار، نگهداري و 
خريد جديد كاهش يافت، اما با اين وجود كارنامه خوبي 
از ابتداي ش��يوع كرونا در ارتباط همكاري با دس��تگاه 
بهداشتي كش��ور و رعايت پروتكل ها داشتند .سعيد 
ممبيني گفت: با توجه به آسيب جدي كه نمايشگاه هاي 
عرضه مستقيم بر اصناف وارد مي كردند تالش كرديم 
تا امس��ال برگزاري اين نوع از نمايشگاه ها ممنوع شود 
و همچنين در كميته كرونا، ايراداتي به برگزاري برخي 
از نمايشگاه هاي تخصصي داشتيم كه با حمايت وزارت 
بهداشت نيز مواجه شد. ايراد نمايشگاه هاي تخصصي در 
اين است كه بايد بازديد كنندگان آن متخصص باشند 
مثال در نمايشگاه مبلمان، نبايد مردم عادي بروند و نمونه 
مبل ببينند و سفارش بدهند بلكه بايد اعضاي تخصصي 
اين صنف حضور داشته باشند. اتاق اصناف ايران تصريح 
كرد: در مقابل ممنوعيت برگزاري نمايشگاه هاي عرضه 
مستقيم بايد خدماتي به مردم بدهيم تا نياز آنها با قيمت 
پايين تامين شود. به اين ترتيب به دنبال شكل گيري 
نمايشگاهي به وسعت ايران هستيم و از اتحاديه ها نيز 
مي خواهيم ضمن مشاركت در جشنواره نظارت خود 
بر واحدهاي صنفي را بيشتر كنند تا آرامش بازار حفظ 
شود.وي بيان اينكه اتحاديه ها بايد برنامه مدوني براي بازار 
اسفند داشته باشند افزود: اين طرح بايد از جذابيت بااليي 
براي فروشندگان و همچنين مشتريان برخوردار باشد تا 

اين جشنواره در سال هاي بعد استمرار يابد. 

تذكر گمرك به بانك مركزي 
ايسنا |گمرك ايران در مكاتبه اي با بانك مركزي اعالم 
كرده كه متولي اعالم »بيش ب��ود«ارزش كاال يا گران 
نمايي، دفتر تعيين ارزش گمرك ايران است و بانك هاي 
عامل از مكاتبه مستقيم خودداري كنند.بيش بود ارزش 
كاال، عدم انطباق ارزش گذاري كاال با قيمتي است كه 
از س��وي صاحب كاال به گمرك اظهار ش��ده كه خود 
گاها مي تواند موجب اختالف و به تاخير افتادن جريان 
ترخيص كاال شود.اخيرا گمرك ايران طي مكاتبه اي با 
بانك مركزي در رابطه با بيش بود ارز كاال كه اقدام بانك ها 
در اين رابطه مواردي را يادآور شده است، ارونقي- معاون 
فني گمرك ايران در نامه اي به پناهي، معاون ارزي بانك 
مركزي اعالم كرده كه به استناد مجموعه مقررات ارزي 
درباره نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات 
كاال، متولي اعالم بيش ب��ود ارزش كاال يا گران نمايي 
آن دفتر تعيين ارزش گمرك ايران است، براين اساس 
پس از رس��يدگي هاي الزم نتيجه نهايي پرونده هاي 
بيش ب��ود ارزش كاال به بانك هاي عامل، مديريت امور 
بين الملل، مديريت امور بازرس��ي و امور حقوقي بانك 
عامل اعالم مي شود.معاون فني گمرك در اين باره گفته 
كه بانك هاي عامل در س��اير موارد مغايرت يا ابهام در 
مبلغ ارزي كه در پروانه گمركي درج شده است با وجود 
پاسخگويي گمركات اجرايي مراتب را مجددا يا به صورت 
موازي از دفتر ارزش اس��تعالم و اين دفتر در خصوص 
اختالف مراتب را به گمركات محل ارجاع مي كند كه اين 
موضوع باعث افزايش بروكراسي اداري و طوالني شدن 
رس��يدگي به پرونده هاي منجر به اعالم نتيجه قطعي 
جهت رفع تعهد ارزي و افزايش بي دليل حجم پرونده ها 
مي ش��ود.براين اس��اس از معاونت ارزي بانك مركزي 
خواسته شده تا به منظور جلوگيري از ايستايي در امور 
و تسريع در پاسخگويي در مكاتبات به بانك هاي عامل 
اعالم كند كه از مكاتبات مستقيم با دفتر ارزش خودداري 
و كليه استعالمات در خصوص بيش بود ارزش و موارد 
اختالف را از گمرك استعالم كند و اعالم نظر گمركات 
اجرايي در خصوص ساير موارد اختالفي به جز بيش بود 

ارزش كاال را مبناي اقدام قرار دهند.

»تعادل« در گفت وگو با صاحبنظران ،ورود خودرو از مناطق آزاد را بررسي مي كند

پيش بيني جهش مصرف بنزين كشور در ۱۴۰۰ 

رانت بزرگ با مصوبه مجلس

ايران به واردكننده »بنزين« تبديل مي شود؟
ميزان بنزين مصرفي در كش��ور به عنوان شاخصي 
ب��راي ارزياب��ي مصرف ان��رژي از اهمي��ت زيادي 
برخوردار اس��ت. ايران در گذشته از واردكنندگان 
بنزين بوده است؛ اما در حال حاضر يكي از كشورهاي 
صادركننده بنزين اس��ت و طبق آمار روزانه حدود 
2۰ ميليون ليتر بنزين صادر مي كند.با اين حال در 
كنار افزايش تولي��د فرآورده هاي نفتي، مصرف نيز 
با شتاب بيش��تري رو به افزايش بود.با وجود اينكه 
مصرف بنزين در س��ال جاري كاهشي بوده و از 97 
ميليون ليتر در 7 ماهه اول سال 98 به 75 ميليون 
ليتر در روز رس��يده است؛ احتمال افزايش مصرف 
بنزين در سال ۱۴۰۰ وجود دارد. اگر مصرف بنزين 
كشور روند افزايشي پيدا كند، ممكن است در آينده 

نياز به واردات بنزين داشته باشيم.

    ميزان مصرف بنزين در كشور
ايران كه تا 2 سال پيش واردكننده بنزين بود و حتي 
در سال 97، روزانه تا ۴.5 ميليون ليتر در روز بنزين 
به كش��ور وارد مي كرد،  حاال به عن��وان صادركننده 
اين فرآورده استراتژيك در منطقه و جهان شناخته 
مي شود. اين در شرايطي است كه در سال 85،  ايران 
روزانه بيش از 27 ميليون ليت��ر بنزين وارد مي كرد 
كه موجب خروج ارز از كشور و وابستگي شديد براي 
تامين امنيت انرژي كشور بود. همين وابستگي باعث 
شد تا در تحريم هايي كه از ابتداي دهه 9۰ شمسي 
آغاز ش��د،  تحريم بنزي��ن در صدر آنها ق��رار گيرد و 
ايران حتي در س��ال هايي مجبور ش��د تا با تغيير در 
فرآيندهاي برخي پتروش��يمي ها،  از ريفورميت به 
جاي بنزين اس��تفاده كند تا خالي��ي در تامين اين 
سوخت به وجود نيايد. پس از توجه به ظرفيت سازي 

براي توليد بنزين در كشور، ش��اهد افزايش توليد و 
بهبود كيفيت پااليشگاه هاي قديمي بوديم. بنابراين 
با مختومه شدن پرونده واردات بنزين از مهرماه سال 
97 برگ جديدي پيش روي صنعت پااليش كشور 
باز ش��د. بدين ترتيب واحدهاي پااليش��ي عالوه بر 
تامين نياز داخلي بتواند پاسخگوي درخواست هاي 
صادراتي بنزين از كش��ورهاي خارجي نيز باشد. بر 
اس��اس گزارش تفريغ بودجه س��ال 98، با توجه به 
افزايش توليد و كاهش مصرف بنزين، كش��ور ما كه 
تا س��ال 97 واردكننده بنزين بود و بطور متوسط در 
سال 97 روزانه ۴.5 ميليون ليتر بنزين وارد مي كرد، به 
صادركننده بنزين تبديل شد و در سال 98 به صورت 
ميانگين 3 ميليون ليتر در روز صادرات بنزين داشته 
است كه افزون بر جلوگيري از خروج ارز بابت واردات 
بنزين، موج��ب ورود ارز حاصل از ص��ادرات بنزين 
در سال 98 و هفت ماهه س��ال 99 به ترتيب حدود 
۴9۰ ميليون دالر و ۱.۴ ميليارد دالر شده است. روند 
رش��د مصرف بنزين بعد از كاهش محدوديت هاي 
كرونايي در كشور آغاز شد. بهار امسال در مقايسه با 
سه ماهه اول سال گذشته، 39 درصد كاهش مصرف 
بنزين داش��تيم. در مجموع، مصرف بنزين در ايران 
در تابس��تان گذش��ته بطور ميانگين ۱۰2 ميليون 
ليتر در روز بوده كه اين ميزان در تابس��تان امس��ال 
با كاهش��ي 2۴ درصدي به 82 ميليون ليتر كاهش 
يافته است. بررسي اين آمارها حكايت از آن دارد در 
حالي كه ميانگين مصرف بنزين در 7 ماهه اول سال 
98 عددي معادل 97 ميليون ليتر در روز بوده، در 7 
ماهه س��ال جاري به 75 ميليون ليتر در روز رسيده 
است. عددي كه نشان مي دهد مصرف بنزين حدود 
3۰ درصد كاهش را در كش��ور ثبت كرده اس��ت. با 

اين وجود همچنان اين احتمال وج��ود دارد كه در 
سال آينده شاهد افزايش مصرف بنزين و در نتيجه 
كاهش صادرات آن در كشور باشيم. ايران بزرگ ترين 
صادركننده بنزين بين اعضاي اوپك ش��د در همين 
حال، عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده ه��اي نفتي در گفت وگو با 
»تسنيم« گفته است: در ايران، شدت مصرف انرژي 
بسيار باالس��ت و در خصوص مصرف بنزين نيز اين 
روند مستثني نيس��ت؛ پس بايد اقداماتي را اجرايي 
كنيم تا روند مصرف اين فرآورده اس��تراتژيك نفتي 
اصالح شود. يكي از راهكارهاي موثر در جهت اصالح 
روند مصرف بنزين، جايگزيني اين سوخت با سوخت 
مناسب ديگري است كه در اين زمينه CNG بهترين 
گزينه جايگزيني با س��وخت بنزين اس��ت. به گفته 
معاون وزير نفت، اگر توسعه  CNG، از رشد مصرف 
بنزين كم نكند، رش��د مصرف اين فرآورده نفتي از 
حجم ص��ادرات آن مي كاهد. اي��ران در حال حاضر 
بزرگ ترين صادركننده بنزين در منطقه اس��ت؛ ما 
مهم ترين تأمين كننده بنزين كردستان عراق هستيم، 
به افغانستان و پاكستان بنزين صادر مي كنيم، اخيرا 
صادرات بنزين به آذربايجان، ارمنستان و گرجستان 
را آغاز كرده ايم و همچنين صادرات دريايي بنزين ما به 
مقصد بسياري از كشورهاي منطقه صورت مي گيرد. 
با افتخار اعالم مي كن��م كه بزرگ ترين توليدكننده 
بنزين در بين كشورهاي عضو اوپك هستيم و اين يك 
ظرفيت عظيم براي كشور است؛ بايد اين ظرفيت را 
حفظ كنيم و مهم ترين اقدام براي حفظ اين ظرفيت، 
جلوگيري از رش��د افسارگسيخته مصرف بنزين در 
كشور اس��ت.  بنا به توضيحات صادق آبادي توسعه 
CNG سريع ترين راه براي حفظ ظرفيت صادراتي 

بنزين كش��ور اس��ت. در حال حاضر بين 23 تا 25 
ميليون مترمكعب در روز مصرف CNG در كش��ور 
داريم كه ب��ه همين مقدار از مصرف بنزين با مصرف 
CNG جايگزين شده است، مي توانيم با هزينه بسيار 
كمي، تا 2۰ ميليون ليتر ديگر از مصرف روزانه بنزين 
كش��ور را در طول دو سال با CNG جايگزين كنيم. 
معاون وزير نفت ادامه داد: اگر مي خواستيم براي اين 
2۰ ميليون ليتر، پااليش��گاه بسازيم، نياز داريم يك 
پااليشگاه با ظرفيت پااليشي روزانه 7۰۰ هزار بشكه 
احداث كنيم كه هزينه احداث چنين پااليشگاهي، 
با حداقل هزينه اح��داث 2۰ ه��زار دالر به ازاي هر 
بش��كه، ۱۴ ميليارد دالر خواهد ب��ود؛ حتي با فرض 
اينكه اين ميزان سرمايه را در اختيار داشتيم، اجراي 
اين پااليشگاه در بهترين حالت ۴ سال زمان مي برد.

در بهترين حالت، ۴ س��ال زمان ص��رف كنيم و ۱۴ 
ميليارد دالر هزينه كنيم تا پااليشگاهي بسازيم كه 
بتوانيم 2۰ ميليون ليتر در روز به توليد بنزين كشور 
اضافه كنيم؛ در حالي كه در اين ۴ س��ال، رفته رفته 
از صادرات بنزين كش��ور كاسته شده و حتي امكان 
تبديل شدن ما به واردكننده بنزين وجود دارد؛ حال 
اگر اين راه��كار را يك كفه ترازو قرار دهيم و در كفه 
ديگر، جايگزين��ي 2۰ ميليون ليتر مص��رف روزانه 
بنزين با مصرف CNG را قرار دهيم؛ مشخص است 
كه توسعه CNG يك راهكار اولويت دار براي كشور 
 خواهد بود. ص��ادق آبادي در پاي��ان تاكيد كرد كه، 
پيش بيني من اين است كه متوسط مصرف بنزين در 
سال ۱۴۰۰ به 95 تا ۱۰۰ ميليون ليتر در روز برسد كه 
اين به معناي كاهش ظرفيت صادراتي بنزين كشور 
خواهد بود و در صورت ادامه اين روند در سال ۱۴۰۱، 
ممكن است دوباره به واردكننده بنزين تبديل شويم.

يك مصوبه خودرويي  با چند ابهام 
 ولي به گواه آمار رس��مي گمرك در س��ال 96، كمتر از 
۱5درصد ارز مصرفي در بازار خودرو به واردات اختصاص 
داش��ت و عمده مصرف ارز به واردات قطعات منفصله 
خودروهاي بي ارزش چيني و فرانسوي پسابرجامي تعلق 
داشت. به هرشكل تالش براي تغيير باالنس ارزي صنعت 
و بازار خودرو در زماني كوتاه آن هم بدون سرمايه گذاري 
اساسي، بيشتر يك پروپاگانداي دولتي بي خاصيت بود 
و پيش بيني وضعيت امروز بازار خودرو چندان سخت 
نبود. هرچند دولت به روال سابق منتقدين سياست هاي 
اشتباه خود را به ناداني و خصومت متهم كرد و هرچند 
مبدع ط��رح جه��اد خودكفايي خود به س��كان داري 
ايران خودرو رسيد، بازار خودرو آشفته ترين دوره عمر 
خود را تجربه كرد و قيمت خودروها در بازه زماني كمتر 
از دو س��ال تا بيش از ده برابر افزايش يافت. افزايشي كه 
واقعا باورپذير نبود ولي با توجه به تكرر سياس��ت هاي 
غلط در نظام پولي كشور، بي انضباطي مالي وكيفيت 
نازل برنامه ريزي هزينه اي دول��ت و ادعاهاي واهي در 
شركت هاي خودروسازي مبني بر شكستن آمار توليد 
در حالي كه آمار تجاري س��ازي به شدت كاهش نشان 
مي داد، در كنار سياست هاي لجوجانه شوراي رقابت در 
سركوب قيمت ها گريزناپذير شد. هرچه اغتشاش در بازار 
خودرو بيشتر شد، روش هاي حل مساله غيرعقاليي تر و 
غيرمنطقي تر شد. حذف قيمت از سايت هاي خريد و 
فروش، قرعه كشي مشكوك و غير عادالنه و نهايتا اتهامات 
پي در پي به فعاالن بازار هم چنگ اندازي هاي دولتي ها 
براي فرار از پاس��خگويي و پذيرش مسووليت وضعيت 
بغرن��ج و آزاردهنده بازار خودرو ش��د. همزمان با نتايج 

انتخابات امريكا و خوش بيني به تغيير سياست هاي امريكا 
در قبال ايران، سبب تنفسي اندك در بازارهاي پرتنش 
خودرو، ارز و طال ش��د ولي همچنان متوس��ط قيمت 
خودروها بيش از 6 برابر قيمت آنها در س��ال 96 مانده 
است.مجلس يازدهم هم از ابتداي شروع فعاليت خود، 
تالش نمود نقشي بيشتر از قانون گذاري براي خود قائل 
باشد. ورود به عرصه تنظيم بازار خودرو در حالي در اولويت 
مجلس قرار گرفت كه وضعيت تورمي در كاالهاي اساسي 
مانند خوراك و مسكن، وضعيت مشابه يا بدتري دارند. 
تشكيل مثل شوراي رقابت، دولت و مجلس كه اخيرا با 
همراهي و دخالت هاي اجرايي نهادهايي مانند سازمان 
بازرس��ي هم همراه شده است، امكان مديريت بيش از 
پيش را كمرنگ نموده است. واقعيت اين است كه در اين 
كشاكش سياسي در شرايطي كه صنعت خودروي ايران 
تماما حياط خلوت سياسيوني شده است كه كمترين 
توانايي مديريت بنگاه هاي اقتصادي را ندارند، وضعيت را 
آشفته تر و نگران كننده تر مي كند. يكي از آخرين تالش ها 
براي حل مشكل تورم در بازار خودرو، پيشنهاد واردات 
خودرو از مناطق آزاد بود. درواقع مجلس طي اين طرح، 
قانون قديمي ممنوعيت تبديل پالك مناطق آزاد را براي 
خودروهاي غيرامريكايي و غيرمتعارف  لغو نموده است 
و با اعطاي پ��الك ملي در ازاي دريافت عوارض و تعرفه 
واردات، تردد از مناطق آزاد به كل كشور را مجاز دانسته 
است. در متن قانون پيشنهادي اشاره شده است تعرفه 
بايد به گونه اي تنظيم ش��ود كه سود مالكين بيشتر از 
2۰درصد نشود كه نكته اي مبهم و محل تفسير خواهد 
بود چرا كه معيار تعيين ارزش روز خودروي دست دوم 

متقاضي نامشخص و لذا محاسبه سود مالك غير ممكن 
خواهد بود. در عين حال، در حالي خودروهايي كه تا آذر 
99 به مناطق آزاد وارد ش��ده باشند مشمول اين قانون 
مي شوند كه واردات خودرو به مناطق آزاد هم از تابستان 
97 ممنوع بوده و مشخص نيست كه چرا كساني كه در 
دوره ممنوعيت به واردات خ��ودرو اقدام نموده اند بايد 
تشويق هم بشوند!اما مستقل از اشكاالت مطروحه، اين 
طرح فاقد تاثير در كل بازار خودروي كشور است. تعداد 
خودروهاي كشور نهايتا با اين طرح هم ثابت مي ماند و تنها 
جابه جايي جغرافيايي براي خودروهاي مناطق آزاد مجاز 
مي شود. حتي محتمل است به دليل اينكه مالكين برخي 
خودروهاي خاص در مناطق، با قصد تبديل خودرو به 
دارايي ثابت مانند مسكن، خودرو خود را تبديل وضعيت 
كنند و نهايتا با خري��د خودروي داخلي، بار جديدي بر 
بازار خ��ودروي داخلي اضافه نمايند كه افزايش قيمت 
را منجر مي شود. نهايت اين طرح، تعديل اندك قيمت 
خودروهاي وارداتي در كالن ش��هرها و افزايش قيمت 
خودروهاي ارزان در همه كشور خواهد بود، موضوعي 
كه با ادعاي مجلس انقالبي در حمايت از اقشار ضعيف 
جامعه در تضاد هم هست. مخالفت آتشين دولت با اين 
طرح هم، بيشتر جنبه نمايش سياسي دارد و دولت از 
آن به عنوان اهرم امتياز گيري استفاده مي كند كه دولت 
خوب مي داند نه آزادي ت��ردد خودروهاي مناطق آزاد 
كه سوءمديريت و ناكارآمدي شديد مديريت دولتي ها 
عامل عصبانيت و نگراني مردم تحت فشار است ولي با 
فرافكني و مباحثات بي اساس، قصد دارد امتيازات مهمي 

از مجلس دريافت كند.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

فريدون مهرباني هم رفت
فريدون مهرباني مالك ساندويچي فريدون و معروف به »فري كثيف« درگذشت. ساندويچي فريدون در محله نيلوفر، خيابان 
عشقيار تهران يكي از برندهاي معروف ساندويچ هاي پرحجم و ارزان پايتخت است. او ساندويچ فريدون را در دهه ۵۰ تاسيس 
كرده بود.گفته شده فريدون مهرباني كه ۸۰ ساله بود، از بيماري قلبي رنج مي برد. آخر شب پنجشنبه ۱۶ بهمن خبر درگذشت 
فري كثيف منتش��ر ش��د. مي گويند او مغازه فردي به نام فريدون صالحي را اداره مي كرد. خيلي از ما با »فري كثيف« خاطره 
داريم. خيلي ها از اقصي نقاط تهران به اين س��اندويچي مي آمدند، حتي آنها كه مسافرهم بودند سري به اينجا مي زدند و حاال 

بنيان گذار »فري كثيف« ديگر نفس نمي كشد. 

رويداد

روند كرونا به تدريج در برخي شهرها رو به افزايش 
است، حداقل در سه استان تهران، يزد و هرمزگان 
اين روند افزايش��ي مشهود اس��ت و افزايش تعداد 
شهرهاي نارنجي در كشور نگران كننده است. رييس 
مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي گفت: بر اساس آخرين گزارش 
مطرح شده در ستاد ملي كرونا در هفته گذشته در 
مجموع در كل كش��ور هنوز سير بيماري صعودي 
نيست اما در تعدادي از شهرها و استان ها از جمله 
در تهران، ي��زد و هرمزگان به وضوح روند تدريجي 
رش��د موارد ابتال و بستري بيماران ديده مي شود و 
به نظر مي رس��د اين روند افزايشي به علت كاهش 
ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در استان هاي 
ديگر نيز آشكار شود، هنوز رشد بيماري خيلي سريع 
نيست ولي تغيير روند نزولي به صعودي نگران كننده 
است.محس��ن فرهادي افزود: براي كنترل كرونا با 
توجه به اينكه هنوز امكان واكسيناسيوني عمومي 
وجود ندارد فعال چه واكس��ن داش��ته باشيم و چه 
نداشته باشيم و چه واكسيناسيون عمومي شروع 
ش��ود يا نش��ود، مهم ترين اقدام الزم ب��راي همه 

مردم رعايت كامل پروتكل هاي بهداش��تي است 
كه متاس��فانه ميزان رعايت آن تا حدي كم ش��ده 
اس��ت.مردم همچنان بايد خ��ود را ملزم به رعايت 
فاصله گذاري فيزيكي، زدن مداوم ماسك در اماكن 
عمومي و شست و شوي مداوم دست ها بدانند، در 
غير اين صورت موج جديد بيماري براي همه مردم 
مشكالت زيادي ايجاد مي كند و ميزان مرگ و ميرها 
را افزايش مي دهد. معاون كل وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي يادآور شد: وضعيت تردد مردم 
نيز نش��ان مي دهد كه تردد مردم در سطح كشور 
نسبت به قبل از شيوع بيماري در كرونا فقط حدود ۴ 

درصد كمتر شده و اين قابل قبول نيست.حريرچي 
از روند صعودي انتقال ويروس كرونا در كيش، قشم 
و هرمز خبر داد و گفت: اي��ن۳ جزيره در وضعيت 
نارنجي قرار دارند و س��فر مردم در روزهاي اخير به 
اين۳ جزيره بس��يار افزايش يافته است. فرهادي، 
معاون مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
نيز در پاسخ به پرسشي درباره امكان افزايش سفر 
و تسهيالت گردش��گري به مردم در ايام نوروز كه 
وزير بهداشت اعالم كرده است؛ توضيح داد: در اين 
مورد بايد جلسات كارشناسي بين وزارت بهداشت، 
وزارت ميراث فرهنگي و نيروي انتظامي به خصوص 
پليس راهور برگزار شود، هنوز مصوبه خاصي در اين 
مورد نداريم. چنين تصميمي نياز به كار كارشناسي 
دقيق دارد و ش��رط آن اين اس��ت كه س��ير نزولي 
بيماري را در كشور داشته باشيم. او گفت: اگر مردم 
پروتكل ها را به ميزان كافي رعايت نكنند و در كشور 
س��ير نزولي بيماري را نداشته باشيم نه تنها امكان 
مس��افرت براي مردم فراهم نمي ش��ود بلكه براي 
بسياري از فعاليت ها و مشاغل نيز محدوديت هايي 

اعمال مي شود.

كرونا در تهران، يزد و هرمزگان صعودي است
جامعه محیطزيست

 آلودگي آب يك روستا 
در رامهرمز 

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
رامهرم��ز در مورد آلودگي نفت��ي آب در يكي از 
روستاهاي رامهرمز گفت: طبق گزارش ها فقط 
يك گاو با خوردن آب تلف ش��ده، اما امكان دارد 
اثرات آن در طبيعت بماند كه به ش��ركت نفت 
اخطاريه داديم و موارد دادگاهي آن را پيگيري 
مي كنيم . »محس��ن مرحمتي« ريي��س اداره 
حفاظت محيط زيست شهرس��تان رامهرمز با 
اشاره به خبري در مورد تلف شدن دام  و پرندگان 
در روستاي آبشدون ابوالفارس از توابع شهرستان 
رامهرمز به دليل خوردن آب آلوده به نفت بيان 
كرد: ما اين موضوع را بررسي كرديم و مشخص 
ش��د آنجا نش��ت هايي از پيت هاي نفت وجود 
داشته، اما اينكه بخواهيم به صراحت اعالم كنيم، 
اين قضيه و مسموميتي كه اتفاق افتاده به دليل 
نشت نفت بوده، نيازمند بررسي شبكه دامپزشكي 
است تا الش��ه حيوان را كالبد شكافي و در مورد 
اين موضوع اظهارنظر كند. او ادامه داد: اين اتفاق، 
يعني تلف شدن حيوان چند روز بعد از اتفاق، به 
ما اطالع دادند و همين باعث شده الشه ها توسط 
حيواناتي مثل شغال و ديگر حيوانات از بين برود 

و براي همين نمي شود اظهارنظر دقيق داشت.
مرحمتي در پاس��خ به اين س��وال كه چه تعداد 
حيوان تلف شدند، افزود: طبق گزارشي كه به ما 
داده شده فقط يك گاو تلف شده و شايد قبال هم 
اين اتفاق افتاده باشد ولي گزارشي مبني بر اين 
موضوع به ما نرس��يده بود. ما مردم را راهنمايي 
كرديم كه اگر چنين اتفاقاتي افتاد به سرعت به ما 
اطالع دهند، البته محل زندگي آنها تا شهرستان 
هم يك ساعت و نيم فاصله است.مرحمتي افزود: 
ش��ركت نفت بايد تمهيداتي در نظ��ر بگيرد تا 
جلوي يك قطره از نشت نفت را هم بگيرد. او ادامه 
داد: داخل محدوده ابوالفارس حدود ۷۰ حلقه چاه 
نفت��ي و گازي وجود دارد كه قدمت آنها معموال 
خيلي زياد اس��ت، كنار آن ي��ك دره وجود دارد 
كه آب هاي بارندگي آنجا سرازير مي شود و يك 
سري از چاه ها به خاك نفوذ كرده و باعث اين اتفاق 
شده است. رييس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان رامهرمز در پايان بيان كرد: اين آبي كه 
آلوده شده، آب شرب نبوده، اما امكان دارد اثرات 
آن در طبيعت بماند كه به شركت نفت اخطاريه 

داديم و موارد دادگاهي آن را پيگيري مي كنيم .

ورود به اين شهرها از شنبه ممنوع است
ايرن��ا نوش��ت: جانش��ين مع��اون 
عملي��ات ترافي��ك راه��ور نيروي 
انتظامي با اع��الم آخرين وضعيت 
من��ع ت��ردد و محدوديت ه��اي 
ترافيكي برابر مصوبه كميته امنيتي 
انتظام��ي وزارت كش��ور گفت: از 
روز ش��نبه ت��ردد خودروهاي غير 
بوم��ي ب��ه اس��تان هاي مازندران، 

گيالن و گلس��تان ممنوع شد.سرهنگ رسول 
ابراهيم��ي گفت: بر اس��اس اي��ن مصوبه كه با 
هدف جلوگيري از گس��ترش بيم��اري كرونا 
 به انج��ام رس��يده اس��ت، ت��ردد خودروهاي 
غير بومي به ش��هرهاي استان مشهد، اصفهان، 
شيراز، بندرعباس، بوشهر، جزيره قشم و كيش 
به دليل مسافرپذير بودن از تاريخ )شنبه آينده( 
اعالم شده ممنوع است.  او اظهار داشت: با توجه 

به اين مصوبه عالوه بر جلوگيري از 
خودروهاي غير بومي به ش��هرهاي 
اع��الم ش��ده رانندگاني ك��ه به اين 
مصوبه توجه نكنند مبلغ پنج ميليون 
ريال جريمه براي پالك خودرو آنان 
منظ��ور خواهد ش��د.اين مصوبه به 
لحاظ تعطيالت پيش روي ۲۲ بهمن 
منظور ش��ده و براي متخلفين اعمال 
قانون خواهد ش��د.پيش از اين محدوديت طرح 
شبانه در ش��هرهاي نارنجي از ساعت ۲۱ تا سه 
بامداد اعالم شده بود و اين تردد در شهرهاي زرد 
و آبي با توجه به مصوبات استاني اعمال مي شد اما 
اكنون براساس مصوبه وزارت كشور تردد شبانه 
در تمام شهرها بر اساس همان ساعت اعالم شده 
مجدد اعمال خواهد ش��د و رانندگان خاطي به 

مبلغ دو ميليون ريال جريمه خواهند شد.

سرطان پستان شايع ترين سرطان در جهان
بررسي ها نش��ان مي دهد، سرطان 
پستان شايع ترين سرطان تشخيصي 
در جه��ان اس��ت.گزارش انجم��ن 
س��رطان امريكا و آژانس بين المللي 
تحقيقات سرطان حاكي از آن است: 
سرطان پس��تان در زنان شايع ترين 
سرطان تش��خيصي در جهان است 
كه از موارد تش��خيصي سرطان ريه 

نيز پيشي گرفته است.آمارهاي جهاني سرطان 
نش��ان مي ده��د: از ۱۹.۳ ميليون م��ورد جديد 
ابتال به سرطان در س��ال ۲۰۲۰ سرطان پستان 
در زنان ح��دود ۲.۳ ميليون نفر ي��ا۱۲ درصد را 
شامل مي ش��ود اين درحالي اس��ت كه سرطان 
ريه ش��امل ۱۱ درصد موارد مي شود.بنابر اعالم 
انجمن س��رطان امريكا اين آمار نشان داد براي 
اولين بار سرطان ريه ديگر ش��ايع ترين سرطان 
تشخيصي در جهان نيست. محققان تاكيد كردند: 

تغييرات قابل توجه در سبك زندگي 
و ش��رايط محيطي تاثير بسزايي در 
شيوع فاكتورهاي خطرزاي سرطان 
پستان ش��ده كه مي توان به افزايش 
وزن، بي تحركي، مصرف مواد الكلي، 
كاه��ش تعداد زايم��ان و عدم تغذيه 
نوزاد با شير مادر اش��اره كرد.در اين 
گزارش آمده اس��ت: سرطان در رتبه 
اول عوامل مرگ و مير در هر كش��وري از جهان 
اس��ت. از هر پنج م��رد و زن در جهان يك نفر در 
طول حيات خود به بيماري س��رطان مبتال شده 
و از ۸ م��رد و ۱۱ زن ي��ك نفر بر اث��ر ابتال به اين 
بيماري از بين مي رود.پس از سرطان پستان در 
زنان و سرطان ريه، سرطان هاي روده، پروستات 
و معده شايع ترين سرطان هاي تشخيصي در سال 
گذش��ته بوده كه ميزان آن به ترتيب۱۰، هفت و 

شش درصد بوده است.

كرونا جان ۸۰  نفر ديگر را در ايران گرفت
تاكنون يك ميلي��ون و ۴۵۲ هزار و 
۳۸۰ نفر در كش��ور به طور قطعي به 
ويروس كرونا مبتال ش��ده و با فوت 
۸۰ نف��ر از بيماران مبت��ال به كرونا 
تعداد جان باختگان كرونا در كشور 
به ۵۸ هزار و ۳۳۶ نفر رسيده است. 
س��خنگوي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي گفت: بر اساس 

معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۷ هزار و ۶۱ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي 
كه ۶۷۵ نفر از آنها بس��تري شدند. با اين حساب 
مجم��وع بيم��اران كوويد۱۹ در كش��ور به يك 

ميليون و ۴۵۲ هزار و ۳۸۰ نفر رسيد. 
سيما س��ادات الري افزود: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۰ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۵۸ هزار و ۳۳۶ نفر رسيد. او گفت: 
خوش��بختانه تاكنون ي��ك ميليون 
و ۲۴۱ ه��زار و ۳۲۰ نف��ر از بيماران 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
همچنين۳۸۱۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش  مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.

گليماندگار| بر اساس آمار مركز ايران، 
ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سه ماهه 
اول س��ال جاري ۷ هزار و ۳۲۳ مورد بوده 
است كه با رشد ۲۳ درصد در تابستان ۹۹ به ۹ هزار و ۵۸ 

مورد رسيده است. 
اين در حالي است كه در تابستان سال جاري ۳۶۴ مورد 
والدت براي مادران زير ۱۵ سال هم به ثبت رسيده است. 
اتفاقي كه نشان مي دهد خالء هاي قانوني بسياري براي 
كودك همسري در كشور ما وجود دارد. اينكه يك كودك 
چطور مي تواند والد كودك ديگري باشد، خود مساله اي 
است كه از ديد بسياري از روانشناسان و جامعه شناسان 
بايد بيش از پيش به آن توجه شود. اين اتفاق در حالي رخ 
مي دهد، كه در بين اقش��ار تحصيل كرده با افزايش سن 
ازدواج مواجه اي��م و در واقع آنها كه باي��د به فكر ازدواج و 
فرزند آوري باشند از زير بار مسووليت شانه خالي مي كنند 
و در س��ويي ديگر كودكاني كه هيچ از زندگي زناشويي و 
تربيت فرزند نمي دانند، با فشار خانواده ها پاي سفره عقد 
مي نشينند و قبل از اينكه ۱۵ ساله شوند، مادر مي شوند. آنها 
كودكاني هستند كه مادر مي شوند و نوزادانشان جايگزين 

عروسك هايي مي شوند كه خانه پدري جا گذاشته اند.

     تربيت يك انسان كار ساده اي نيست
مصطفي اقليما، جامعه شناس و پدر روانكاوي ايران در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: اين وضعيت نشان دهنده عمق 
فاجعه اي است كه در جامعه در حال رخ دادن است. اينكه 
جوانان بسياري به دليل شرايط نامطلوب اقتصادي از ازدواج 
كردن سر باز مي زنند، در شهرها و روستاهاي كوچك دختر 
بچه ها بدون هيچ دفاعي پاي سفره عقد مي نشينند و قبل 
از آنكه بتوانند با شرايط تازه خود كنار بيايند، ناگهان مادر 
مي شوند. مساله اينجاست كه تريبت يك انسان ديگر اصال 
كار ساده اي نيست، شما بايد انساني را براي آينده جامعه 
پرورش دهيد و او را براي زندگي آماده كنيد، اما يك مادر 
زير ۱۵ سال خودش چقدر از زندگي مي داند كه بخواهد 
به فرزندش هم آموزش بده��د، او فقط مي داند كه بايد 
ازدواج مي كرده چون پدر و اعضاي ديگر خانواده برايش 
اين تصميم را گرفته اند، بايد بچه دار مي شده چون ديگران 
تصميم گرفته اند كه او بايد بچه دار شود. او هيچ دركي از 

جهان پيرامونش ندارد، چيزي نياموخته كه بخواهد به 
فرزندش بياموزد. كودكاني كه در كنار چنين مادراني بزرگ 
مي شوند، تنها چيزي كه مي آموزند مطيع بودن بي قيد و 
شرط است و اين براي آنهايي كه عنوان آينده سازان يك 

جامعه را يدك مي كشند اصال خوب نيست.

     مشكالت اقتصادي 
عامل بسياري از اين ازدواج هاست

او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: متاس��فانه 
مش��كالت اقتصادي در خانواده هاي ك��م درآمد عامل 
بس��ياري از اين ازدواج هاي زود هنگام اس��ت. اينكه پدر 
خانواده ديگر ت��وان پرداخت هزينه ه��اي زندگي تمام 
فرزندانش را ندارد، البته كه فرزندان پس��ر هميشه براي 
خانواده درآمد زايي مي كنند، آنها بيشتر نقش نيروي كار 
را در خانواده هاي روستايي ايفا مي كنند و دختران هم به 
سن ۹ يا ۱۰ سالگي كه مي رسند ديگر بايد ازدواج كنند 
تا به قول معروف يك نان خور كمتر ش��ود. در بسياري از 
م��وارد در اينگونه ازدواج ها كه اكثرا هم بين يك دختر با 
س��ن پايين و مردي باالي ۲۵ سال رخ مي دهد، عايدي 
مالي هم براي خانواده دختر دارد. در واقع مبلغي به عنوان 
شيربها به خانواده دختر پرداخت مي شود كه در اين شرايط 
مي تواند گره هاي زيادي از مشكالت اقتصادي خانواده باز 
كند. اما مس��اله اي كه به آن توجه نمي شود، آماده بودن 
اين دختركان براي ازدواج است. آنها هيچ نقشي در اين 
تصميم گيري ندارند و در بسياري از موارد هم اگر مخالفت 
كنند با رفتارهاي ناهنجار خانواده مواجه مي شوند. به اين 
ترتيب مساله مهم مشكالت اقتصادي است كه متاسفانه به 
آن توجه نمي شود . در واقع اگر چنين مشكالتي در جامعه 
وجود نداشت، اين جواناني كه به سن ازدواج رسيده اند و از 
نظر روحي و رواني آمادگي تشكيل خانواده و فرزند آوري را 
دارند بايد اقدام به اين كار مي كردند، نه دختر بچه هايي كه 

با زور و تهديد بر سر سفره عقد مي نشينند.

     اول بايد كودك همسري را بپذيريم
هم��ا محرابي، روانش��ناس نيز درا ين ب��اره به »تعادل« 
مي گويد: متاس��فانه قبل از هر چيز بايد كاري كنيم كه 
جامعه و البته مسووالن ما واژه كودك همسري را بپذيرند 

و بعد از آن براي حل اين مشكل اقدام كنند. تا زماني كه 
مسووالن معتقدند دختر بچه ها بعد از ۹ سالگي مي توانند به 
خانه بخت بروند ما با چنين مشكلي مواجه هستيم. مساله 
اينجاست كه اين دخترها از نظر روحي و رواني چقدر براي 
وارد شدن به زندگي زناشويي، ايجاد ارتباط با مردي كه 
همسر آنهاست و از همه مهم تر پذيرش مادر شدن، آماده 
شده اند. به جرات مي توان گفت هيچ آمادگي ندارند. خيلي 
از آنها نه تنها از نظر روحي كه از نظر جسمي هم براي اين 

موضوع آماده نيستند. 
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: يكي از بارزترين 
پيامدهاي منفي ازدواج در س��نين پايين خيانت است، 
چون در بس��ياري از موارد زوج ه��ا از زندگي خود راضي 
نيس��تنديا اينكه به دليل تمكين نداشتن همسر به اين 
كار روي مي آورند. از سوي ديگر بنابر بررسي هاي صورت 
گرفته بيش از نيمي از ازدواج هايي كه در س��نين پايين 
صورت مي گيرد محكوم به شكس��ت و در نهايت طالق 
است كه البته طالق خود بسترساز بسياري از مشكالت 

اجتماعي مي شود.
هما محرابي با اشاره به پيامدهاي بارداري در سنين پايين 
و خطرات آن براي كودك و مادر مي گويد: بنابر اظهارنظر 
پزشك زنان، بارداري در سنين پايين افزايش سقط جنين، 
بارداري هاي سخت، زايمان زودرس يا افزايش تولد نوزادان 
كم وزن را افزايش مي دهد و از اين رو بسياري از پزشكان 
ازدواج در سنين پايين را به هيچ وجه توصيه نمي كنند.

كودك همسري يك پديده فردي و اجتماعي بوده كه در 
حال تبديل شدن به معضل اجتماعي است. از سوي ديگر 
اين نوجوانان به دليل ازدواج در سنين پايين، پس از مدتي 
در جمع همساالن خود قرار مي گيرند و دچار نااميدي و 
پشيماني مي شوند كه چرا موقعيت هاي زندگي مجردي 

را از دست داده اند.

     نوزاداني كه عروسك  مي شوند
محرابي مي گويد: در بسياري از موارد ديده شده كه وقتي 
دخترها در سنين پايين ازدواج مي كنند و فرزندي به دنيا 
مي آورند، انگار عروسكي را كه قبل از ازدواج از آنها گرفته اند، 
دوباره به دست آورده اند، در واقع آنها نوزاد خود را به شكل 
عروس��كي مي بينند و با او همانطور رفتار مي كنند كه با 

عروسكشان رفتار مي كردند، در بسياري ازموارد آنها حتي 
از بيماري هايي كه ممكن است نوزاد به آن مبتال شود، هيچ 
آگاهي ندارند، نمي دانند چطور بايد نوزاد را تر و خشك كنند 

و در واقع هيچ چيز از فرزند پروري نمي دانند. 

     خطرات بارداري براي كودكان زير 15 سال
مين��و فراهاني، متخص��ص زنان و زايم��ان در مورد 
عوارض بارداري در سنين پايين به »تعادل« مي گويد: 
دختراني كه معموال زير۱۸ س��ال باردار مي ش��وند، 
احتمال بروز مش��كالتي از قبيل فش��ار خون باال در 
دوران ب��ارداري، كم خوني و عوارض زايمان و به دنيا 
آوردن نوزاد زودرس با وزن كم يا نوزادي با بهره هوشي 
پايين را خواهند داشت. بسيار مشاهده شده كه اين 
كودكان حتي قدرت تشخيص بيماري در كودكان 
خود را ندارند و همين مساله سبب شده با كودكان خود 
همچون عروسك برخورد كنند. اين دختران به علت 
ناآگاهي با بارداري هاي خطرناك و زودهنگام مواجه 
شده و مجبور به تربيت كودكاني هستند كه اختالف 

سني كمي با خودشان دارند.

  كودك همسري، 
تجاوزي خاموش  به كودكان

يك روانش��ناس باليني نيز در اين خصوص به »تعادل« 
مي گويد: كودك همسري يكي از معضالت اجتماعي و 
ناهنجاري جامعه است كه به نوعي تضعيف حقوق كودكان 
محسوب مي شود.الهه عليخاني با بيان اينكه مهم ترين 
عامل اين پديده فقر فرهنگي و اقتصادي است، مي افزايد: 
كودك همسري به نوعي تجاوز خاموش است چون كودك 
هنوز با مسائل جنسي آشنا نيست و بايد به رابطه جنسي 

بدون آگاهي تن دهد.
اين روانش��ناس باليني با بيان اينكه هم اكنون سن 
ازدواج در جامعه باال رفته و ۲۸ تا ۳۲ س��الگي از نظر 
روانشناسان سن مناس��ب براي ازدواج است، ادامه 
داد: اگ��ر بخواهيم نهاد خانواده محكم ش��ود بايد به 
ازدواج هايي كه زوج ها به مرحله پختگي نرسيده اند تن 
نداد بلكه بايد دو طرف به مرحله اي برسند كه زندگي 
آنها منجر به طالق عاطفي نشود. روانشناسان معتقدند 
۸ بلوغ فردي، جنس��ي، هيجاني، اجتماعي، فكري 
و توانمندي، عقلي، اقتص��ادي و معنوي وجود دارد 

كه اگر فرد به اين موارد برس��د شرايط ازدواج را دارد. 
روانشناسان س��ن بين۲۰ تا ۳۰ سال را سن پختگي 
يك فرد معرفي مي كنند و البته شرايط خانوادگي و 
بافت اجتماعي هم در اين خصوص بسيار مهم است.

عليخاني با بيان اينكه مهم ترين مس��اله در كودك 
همسري باال بودن سن همسر با اختالف زياد است، 
مي گويد معموال ازدواج هاي كودك همس��ري بين 
كودك با فرد ميانس��ال و كهنس��ال اتفاق مي افتد و 
بيشتر رابطه آنها پدر و فرزندي است و همراه با تفاهم 
و گفت وگوي سالم نيس��ت. گاهي فردي با سن باال 
خواهان ازدواج با يك كودك ۱۱ تا ۱۵ ساله است كه 
بايد در آن شك كرد چون اين نوع افراد دچار انحرافات 

و اختالالت جنسي هستند.
اين كارشناس روانشناس��ي با بيان اينكه بسياري از 
قوانين اين حوزه نيازمند بازنگري و اصالح هستند، 
مي گويد: متاسفانه براي ازدواج و مادر شدن حدودي 
سني مشخص نشده است در حالي كه براي حضور در 
انتخابات، افتتاح حساب بانكي و مالكيت اشيا سن ۱۸ 

سال در نظر گرفته مي شود.

گزارش

افزايش 23 درصدي ازدواج دختران 1۰تا 14 سال در تابستان 99

كودكاني كه مادر مي شوند و نوزاداني كه  عروسك

سینما

ايرنا| رسم اس��ت به احترام ورزشكاران فقيديك 
دقيقه سكوت مي كنند و چه حس غم انگيزي دارد 
اين يك دقيقه. حاال پاي اين يك دقيقه سكوت به 
جش��نواره فيلم فجر هم باز ش��د. وقتي آفتاِب روز 
مياني بهمن ماه در ميانه آس��مان بود جش��نواره 
فيلم فجر در برج ميالد، روز چهارم برگزاري خود را 
آغاز كرد. با گل س��رخ. البته فقط سهم خانم ها بود. 
والدت حضرت زهرا )ص( روز زن، همس��ر و مادر. 
فرقي نمي كرد هنرمند باشي، خبرنگار يا منتقد، اگر 
خانم  بودي بعد از عبور از گيت ورودي با گل س��رخ 
ضدعفوني شده ظاهر مي شدي. تا اينجا همه چيز 
خوب بود. فيلم اول هم زاالوا بود؛ مثال ترس��ناك و 
جن گير. بعضي ها كه خنديدند. ما هم كه از اس��م 
جن هم وحشت داشتيم اصال داخل سالن نرفتيم. 
بعد هم فهميدم كه فيلم اصال جني نبود. اين را توي 
نشس��ت خبري فهميديم. اما روايت آن واقعي بود. 
خرافاتي كه سال هاي دور در ايران ما وجود داشته و 
هنوز هم هست. اما به شكل ديگر. تا اينجا همه چيز 
خوب بود. والدت بود. گل هاي سرخ رنگ در دست 
خانم ها جشنواره را زيباتر كرده بود. فيلم ترسناك 
هم كه ديده بوديم و نترسيديم. ايستادن روي سه 
نقطه هاي جشنواره ها هم كه ديگر عادت مان شده 
بود و اين يعني روز خوب. ماجراي س��ه نقطه را هم 
اگر نمي دانيديعني اگر پايت به جشنواره فيلم فجر باز 
شد و آمدي و خواستي عكسي بگيري بايد حتما ابتدا 
زير پايت را نگاه كني اگر سه نقطه داشت مي تواني 

بايستي وگرنه ... از اينجا به بعد ديگر همه چيز خوب 
نبود. اول زمزمه بود. بع��د بلند گفتند. بعد گفتند 
شايد شايعه است... اينجا همه چيز درهم است، اين 
خاصيت غم اس��ت. علي انصاريان. همين چند روز 
پيش بود كه گفت بعد از موفقيت هاي ورزشي حاال 
وقت سينماست. مي خواست با فيلم »رومانتيسم 
عماد و طوبا« س��يمرغ بگيرد. بع��د از يك دهه كار 
در س��ينما انگار تازه مسير درستي را انتخاب كرده 
بود ولي اجل ب��ه او مهلت نداد. از اينجا به بعد ديگر 
همه چيز خوب نبود. ُرزهاي قرمز رنگ انداختند و 
سفيد شدند. پارچه سياه و عكس با شمع هايي كه 
بايد مي سوختند. دل ما هم سوخت. خبر كوتاه بود. 

علي انصاريان ديگر هيچگاه رنگ سيمرغ را نخواهد 
ديد. كرونا باز هم جوالن داد. خودنمايي كرد. اين بار 
علي را برد. وسط جشنواره فيلم فجر. اصال علي فيلم 
خود را ديد و رفت؟ رومانتيسم عماد و طوبا را. فيلم 
مصلحت كه آغاز ش��د جش��نواره رنگ غم داشت. 
بعضي ها خبر را كه فهميدند و رفتند. نه بيرون سالن. 
بيرون برج. رفتند خانه. با بغض و اشك و آه. بعضي ها 
هم خواستند بروند اما نشد.رس��م است به احترام 
ورزشكاران فقيديك دقيقه سكوت مي كنند و چه 
حس غم انگيزي دارد اين يك دقيقه. حاال به احترام 
علي، به احترام مهرداد و به احترام همه آنهايي كه 

كرونا از ما گرفت.

يك دقيقه سكوت به احترام علي
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