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يادداشت- 1

 »بودجه« يا 
»الگوي توسعه و رفاه«

تحليل هاي��ي كه بع��د از ارايه 
بودج��ه 1401 در فض��اي 
تخصصي و رس��انه اي كشور 
مطرح مي شوند، اغلب مبتني 
بر رويكردهاي كوتاه مدت است 
و كمتر ش��اهد گفتمان هايي 
هستيم كه موضوع بودجه را از 
منظر كالن و مبتني بر افق هاي 
بلندمدت تحليل و ارزيابي كرده باشند. در واقع در اغلب 
ارزيابي هاي تحليلي، برخي اعداد و ارقام در كنار هم قرار 
داده مي ش��ود و در يك مقايسه تطبيقي نسبت به اعداد 
سال هاي قبل در خصوص اين سند مالي داوري و قضاوت 
مي ش��ود. اما پرسش كليدي آن اس��ت كه اين بودجه ها 
مبتني بر كدام سند باالدستي ارايه مي شوند؟ آيا نسبتي 
ميان بودجه هاي كشور و الگوهاي رش��د پايدار در ايران 
وجود دارد؟ اين اس��ناد مالي بر اساس كدام رويكردهاي 
عمراني و توسعه اي تدوين و تدارك ديده مي شوند؟ و ساير 
پرسش هاي كليدي كه در اين زمينه مي توان طرح كرد. 
بايد توجه داشت، بودجه به طور كلي يك برش ساالنه از 
مجموعه راهبردهاي اقتصادي يك كشور است. در بسياري 
از كشورهاي توسعه يافته، تمركز بر بودجه به اندازه ايران 
نيست. در بسياري از جوامع بودجه تنها يك برش از راهبرد 
كالني است كه پيش از اين مورد قبول مجموعه گروه ها و 
جريانات اثرگذار جامعه قرار گرفته است و بر روي آن توافق 
شده است. مبتني بر اين توافق جمعي است كه آيند و روند 
دولت ها و اح��زاب تاثيري بر راهبردهاي اقتصادي ايجاد 
نمي كند و نقشه راه بلندمدت جامعه تعيين و ترسيم شده 
است. طبيعي اس��ت كه بودجه اهميت دارد، اما گزاره اي 
كه اهميتي به مراتب افزونتر از خود بودجه دارد، مسيري 
است كه از منظر كالن براي عمران، آباداني و رفاه در يك 
جامعه ترسيم شده است. متاس��فانه بايد قبول كرد كه 
اقتصاد ايران فاقد الگوي كالن توسعه، عمران و رفاه است. 
به دليل اين فقدان است كه بيشتر تمركزها بر روي اعداد 
و ارقامي است كه شايد كسي هم از ابعاد گوناگون آن سر 
در نياورد. مثال مشخص نيس��ت كه از دل اجراي بودجه 
1400 )ويا سال هاي قبل از آن( چه ميزان به رفاه عمومي 
افزوده است. آيا دولت رفاه در ايران اساسا وجود خارجي 
دارد. اقتصاد كشور به س��مت كدام الگوي كالن حركت 
مي كند؟ آيا توسعه صادرات مد نظر است؟ رشد اقتصادي 
مورد توجه قرار دارد؟ بهبود ش��اخص هاي رفاهي هدف 
اس��ت؟ و... بودجه هاي ايران ملغم��ه اي همه اين اهداف 
است و نهايتا نيز به هيچ كدام از اين اهداف كليدي دست 
پيدا نمي كند. چرا كه اساسا اقتصاد ايران، فاقد يك الگوي 
كالن توسعه است. تا زماني كه اين الگوي كالن توسعه در 
كشور با مشاركت و همراهي تحليلگران، اساتيد اقتصادي 
و تصميم سازان  شكل نگيرد، بودجه هاي ساالنه چيزي 
بيشتر از سند دخل و خرج دولت نخواهد بود. سند دخل 
و خرجي كه حتي مبتني بر واقعيات اقتصادي نيز تنظيم 
نشده است و هر سال با حفره ها و كسري هاي عميق تري 
مواجه است. بررسي هاي تحليلي اسناد مالي كشورهاي 
توس��عه يافته و حتي در حال توسعه نش��ان مي دهد كه 
ميزان كسري بودجه در اين جوامع در بدبينانه ترين حالت، 
بين 4تا 6درصد است. اما بودجه هاي سنواتي در كشور ما 
تنظيم مي شود كه با كسري هاي بزرگ 30الي 35درصدي 
و حتي در برخي برهه ها با كسري حدود 50درصدي مواجه 
بوده اند. اين حفره هاي عميق در بودجه، نه تنها كمكي به 
بهبود شاخص هاي اقتصادي و رفاهي كشور نمي كنند، 
بلكه در بسياري از مواقع خود به عاملي براي بروز مشكالتي 
چون رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي، بي انضباطي هاي 
مالي و تورم افسارگسيخته بدل مي شوند. نهادهاي نظارتي 
كه براي بررسي بودجه تشكيل ش��ده اند، نيز تا به امروز 
نتوانسته اند كمكي به بهبود شاخص هاي بودجه نويسي در 
كشورمان كنند. به دليل نداشتن الگوي كالن و مورد توافق 
است كه هر دولتي كه روي كار مي آيد، ُگل برمي افشاند و 

طرحي نو درمي اندازد. 
هر بار مسير تازه اي در اقتصاد كشور امتحان مي شود. يك 
دولت از سياست تنش زدايي، حمايت از بخش خصوصي 
و سياست بازار آزاد س��خن مي گويد، اما بالفاصله دولت 
بعدي رويكردهاي متضاد با اين مفاهيم ارايه مي كند و از 
خودكفايي، بزرگ شدن دولت، افزايش يارانه هاي پرداختي 
و... صحبت مي كند. هيچ كدام از اين مدل ها نيز در نهايت 
نمي توانند ايده مورد نظر خود را به درستي اجرايي كنند. 
مبتني بر اين توضيحات است كه معتقدم مهم تر از بررسي 
جزييات بودجه، رسانه هاي تخصصي و تحليلگران بايد 
تالش كنند، گفتماني را در خصوص ضرورت ايجاد يك 
الگوي توسعه در جامعه ترويج كنند. بدون الگوي توسعه، 
بودجه هاي سنواتي كش��ور قادر به ايجاد اهداف از پيش 
تعيين شده در اتمسفر اقتصادي نيس��تند. ايران مانند 
تمام كشورهاي ديگر، نيازمند الگوي توسعه اي مختص 
به خود اس��ت كه مبتني بر ويژگي ه��اي هويتي، بومي، 
اقليمي و تاريخي اش تدوين شده باشد. اين الگو در مرحله 
بعد بايد مورد توافق هم��ه جريانات اثرگذار قرار بگيرد تا 
آيند و روند دولت ها خللي در اجراي آن ايجاد نكند. بعد از 
تدوين و تصويب اين الگوي توسعه اي است كه من و شما 
مي توانيم بنشينيم و درباره اين موضوع با هم گپ بزنيم كه 
آيا بودجه هاي ساالنه كشور مبتني بر اسناد كالن اقتصادي 
تنظيم شده است يا نه؟تا قبل از آن همه اظهارنظرهايي كه 
در اين خصوص مي شود، چيزي بيشتر از يك گپ و گفت 

ساده و سطحي نخواهد بود.

عباسعلي ابونوري

شامخ كل اقتصاد در آذرماه به ۵۰,۹۷ واحد رسيد

چشم انداز منفي بنگاه ها  از اقتصاد 

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

 تاريك و روشن هاي 
ارز دولتي

 در حسرت نگاه ِ 
نظام مند

 نقدي بر پيش نويس تازه 
قانون بورس

 سوداگري 
با جان و سالمتي مردم

 حذف دستوري 
چاره كار نيست

فعاالن اقتصادي در سال هاي 
گذشته بارها تذكر داده بودند 
كه چن��د نرخ��ي ش��دن ارز 
مي تواند براي كشور مشكالت 
و محدوديت ه��اي جديدي به 
وجود آورد، يعني در شرايطي 
كه اقتصاد ايران با مش��كالت 
ج��دي رو ب��ه رو اس��ت، يك 

سياست جديد به ايجاد مشكالت تازه دامن بزند.
ما در سال هايي كه از عمر ارز 4200 توماني گذشته با ابعاد 
مختلف اين مشكل مواجه شده ايم. از سويي دستگاه هاي 
نظارتي مجبور ش��دند با تعداد زي��ادي از افراد خاطي كه 
از بس��تر ارز دولتي براي نفع ش��خصي اس��تفاده كردند، 
برخورد كنند و از س��وي ديگر با وجود آنكه دولت هزينه 
زيادي متحمل شد اما در نهايت قيمت تمام شده بسياري 
از كاالهاي اساس��ي مورد حمايت قرار گرفته نيز افزايش 
يافت و باز هم مردم فش��اري جديد را تحم��ل كردند. با 
توجه به شرايط اقتصاد ايران در سال هاي گذشته، يكي از 
مسائلي كه نمي توان در آن ترديدي داشت، لزوم توجه به 
وضعيت اقتصادي مردم و حمايت از اقشار كم درآمد است. 
در سال هاي گذشته ميزان اثرگذاري يارانه هاي نقدي پايين 
آمده و از طرف ديگر حمايت هاي غيرمس��تقيم مانند ارز 
4200 توماني نيز نتوانسته اند مستقيما براي مردم شرايط 
بهتري را فراهم كنند. به نظر مي رسد در چنين شرايطي به 
وجود آوردن يك بستر دقيق اطالعاتي از اقشار كم درآمد 
و تالش براي حمايت مستقيم از آنها بهترين راهبرد باشد. 
در چنين بستري از يكسو يارانه به شكل مستقيم پرداخت 
مي ش��ود و عدالت اقتصادي بيشتري تامين مي شود و از 
سوي ديگر از ايجاد فضاي رانت و سودجويي نيز جلوگيري 
مي كنيم. جداي از مردم، وضعيت فعاالن اقتصادي نيز بايد 
در مس��ير حذف ارز 4200 توماني ديده شود. بسياري از 
مصارف اين ارز به نهاده هاي توليد مرتبط است كه با حذف 
آن هزينه نهايي توليد برخي محصوالت را باال مي برد. براي 
اين توليدكنندگان باال نبردن قيمت نهايي محصوالتشان 
ممكن نخواهد بود و اگر اين اتفاق بيفتد بار ديگر موجي از 
تورم و افزايش قيمت به ثبت مي رسد. در چنين بستري 
دولت بايد در كنار حمايت از اقشار آسيب پذير فكري نيز 
به حال توليدكنندگان بكند تا ب��راي اصالح يك بخش، 
ديگر بخش ها آسيب نبينند. با گذشت حدود چهار سال 
از آغاز اجراي طرح ارز 4200 توماني، امروز ميان بسياري 
از كارشناسان اقتصادي و تصميم گيران اين جمع بندي 
وج��ود دارد كه ت��داوم تخصيص اين ارز ب��ه نفع اقتصاد 
ما نخواهد بود. از س��وي ديگر ما همچنان با تحريم هاي 
اقتصادي مواجه هستيم و كشور از نظر دسترسي به منابع 
ارزي به محدوديت هايي دچار است و قطعا نمي توان تمام 
سياست هاي حمايتي را حذف كرد اما با استفاده از منابع 
موجود و استفاده بهينه از ظرفيت ها مي توان طوري كار كرد 
كه هم مردم از تغييرات آسيبي نبينند و هم مشكالتي كه 

تا امروز به آن دچار بوديم، متوقف شوند.

1- توليد و انتشار يك گزارش 
رسانه اي درباره پديده نوظهور 
»اتوبوس خوابي« در شب هاي 
استخوان سوز پايتخت، واكنش 
مسووالن شهري را برانگيخته 
است. محور آن گزارش برخالف 
خبرهاي بعدي كه مس��ووالن 
شهرداري اعالم كردند، بر خواب 
برخي از افراد در اتوبوس هاي »بي.آر.تي« اس��توار بود. از 
چند سال پيش، براي رفاه حال شهروندان، ساعت كار اين 
اتوبوس ها در پايتخت 24 ساعته شده است و به همين دليل 
شب ها نيز به شهروندان خدمات ارايه مي كنند و از سوي 
ديگر، چون در مسيرهاي طوالني سير مي كنند، فرصت 
الزم براي يك خواب كوتاه را فراهم مي آورند. عالوه بر اين، 
اين دسته از اتوبوس ها چون زيرنظر مستقيم شهرداري 
فعاليت مي كنند، نرخ بليت آنه��ا، مانند نرخ بليت مترو 
»يارانه«اي است و نسبت به اتوبوس هاي بخش خصوصي، 
»هزينه« كمتري نياز دارد. در پي انتشار گزارش ياد شده 
اما يكي از مس��ووالن شهرداري اعالم كرد، »هرسال با فرا 
رسيدن فصل س��رد، اتوبوس هايي را در مناطقي از تهران 
كه افراد آسيب ديده بيشتري حضور دارند )همانند ميدان 
ش��وش، ميدان تجريش، ميدان آزادي، خالزير، ترمينال 
جنوب و…( مس��تقر مي كنيم. اين اتوبوس  ها از ساعت 
11 شب تا 5 و 30 دقيقه بامداد هر فردي كه بي جا و مكان 
باش��د را پذيرش مي كند و يك پتو و يك ساندويچ آماده 
و نوش��يدني گرم »به صورت رايگان« به او مي دهند.« در 
چنين فضايي بود كه ديروز مهدي چمران، رييس شوراي 
شهر تهران و ناصر اماني، عضو اين شورا خواستار جمع آوري 
»اتوبوس هاي ويژه بي خانمان ها« شدند. اگر چه چمران و 
اماني تفاوت و تمايزي ميان نوع اول اتوبوس خوابي و نوع دوم 
آن قايل نشدند، اما ظاهرا منظور آنها همان اتوبوس هايي 
است كه در برخي از ميدان هاي پايتخت به بي خانمان ها 
به »رايگان« جاي خواب مي دهند، نه اتوبوس هاي »بي.

آر.تي« كه افراد مستاصل با پرداخت »بهاي بليت« در آنها 
مي خوابند. در هر صورت، اتخاذ رويكرد حذفي، به معناي 
پاك كردن »صورت مساله« اس��ت و سپردن سرنوشت 
افراد به دست تقدير است. افرادي كه به هر دليلي تمايل به 

استراحت در گرمخانه ندارند.
2- صورت مس��اله و راه حل آن چيس��ت؟ پيش از انتشار 
گزارش هاي اجتماعي از »اتوبوس خوابي«، »گورخوابي« 
يا »كارتن خوابي«، اقتصاددانان با اشاره به تدوين و اجراي 
سياست هاي غلط اقتصادي و با استناد به آمارها و روندهاي 
منفي شاخص هاي كالن نسبت به تشديد پيامدهاي اقتصاد 
رانتي از جمله »نابرابري«، »فقر« و ظهور و بروز »شاغالن 
فقير« و »تحصيلكردگان فقير« هشدار داده بودند. با اين 
حال، »فقر« بسيار مرموزتر، در حال رسوخ و نفوذ در جامعه 
است و طبعا تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. 
حتي در آبان سال 98 معاون حمايت هاي اجتماعي سازمان 
ادامه در صفحه 5 رفاه، خدمات و... 

توجه ويژه به بحث آموزش در 
بازار سرمايه همواره مورد تاكيد 
كارشناسان بوده و فعاالن بازار 
معتقد بوده اند كه سهامداران 
يا بايد روش هاي غيرمستقيم 
را براي ورود به اين بازار انتخاب 
كنند يا با كس��ب آموزش هاي 

الزم وارد اين بازار مالي شوند.
فعاالن بازار سرمايه در س��ال هاي اخير همواره خواستار 
شفاف س��ازي و اصالح قوانين اين بازار بودند و با توجه به 
افزايش كدهاي بورس��ي در سال هاي گذش��ته، بر لزوم 
برنامه ريزي اصولي در اين زمينه تاكيد كرده اند. در همين 
راس��تا، پيش نويس طرح اصالح قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران هفته گذش��ته ابالغ شد كه اين 
طرح واكنش هاي مختلفي و غالبا منفي از س��وي فعاالن 
بازار به همراه داشت. يكي از اصلي ترين مواردي كه در اين 
طرح مورد انتقاد گسترده قرار گرفته، بحث آموزش است. 
بر  اساس ماده 38 اين پيش نويس، »هر گونه تبليغ، آموزش، 
ادامه در صفحه 6 برنامه يا ...  

ط��ي روزه��اي اخي��ر، بحث 
برگش��ت خ��وردن دامن��ه 
وسيعي از محصوالت صادراتي 
كشاورزي ايران به كشورهاي 
همس��ايه در راس اخب��ار و 
ارزيابي هاي تحليلي قرار گرفت. 
موضوع��ي كه مي ت��وان آن را 
در كالس��ه موضوع��ي فجايع 
صادراتي و اقتصادي كشور دسته بندي كرد و داليل بروز 
آن را جست وجو كرد. واقع آن است در دنياي پيچيده امروز، 
يافتن بازارهاي صادراتي، يكي از دشوارترين موضوعاتي 
است كه فعاالن اقتصادي با آن دست به گريبان هستند. 
س��ال ها و حتي دهه هاي متمادي طول مي كشد تا يك 
فع��ال اقتصادي و توليد كننده بتواند، اعتماد مش��تريان 
صادراتي را جلب كند. همين پروسه پيچيده كه يك فعال 
اقتصادي براي يافتن بازارهاي صادراتي مجبور است، طي 
كند با يك تلنگر و حركت اشتباه ممكن است به هم ريخته 
شود. مانند س��اختن يك ساختمان زيباي شيشه اي كه 
بر پا كردن آن ممكن اس��ت سال ها طول بكشد، اما ويران 
كردن آن به سادگي با پرتاب يك سنگ امكان پذير است. 
بنابراين در وهله نخست، يكي از جدي ترين آسيب هاي 
يك چنين تحركاتي، خساراتي است كه به فعاالن اقتصادي 
وارد مي شود. اما در كنار اين زواياي اقتصادي، استفاده از 
يك چنين سمومي، خسارات ريشه اي تري نيز به دنبال 
دارد كه مرتبط با مس��ائل زيس��ت محيطي و فرسودگي 
خاك كش��اورزي، س��المن افراد جامعه و... است. به طور 
كلي سموم شيميايي، عالوه بر تاثيرات نامطلوب فراوان 
بر س��المت توليد كنندگان و مصرف كنن��دگان بخش 
كشاورزي، اثرات جبران ناپذيري بر موجودات غيرهدف 
و تنوع زيستي دارند. سموم شيميايي غيرمجاز به دليل 
داشتن زمان پايداري طوالني، باال بودن حالليت در چربي 
و پايين بودن س��رعت تجزيه در بدن موج��ودات زنده و 
محيط هاي آبي، در بافت هاي ذخيره اي انباش��ته و وارد 
زنجيره غذايي مي شوند و در نتيجه باعث اثرات تجمعي در 
بدن انسان مي شوند. اما بايد ديد، دليل استفاده از اين سموم 
غيرمجاز در فضاي اقتصاد و كش��اورري كشور چيست؟ 
محصوالت آلوده به سم هاي غيرمجاز حاصل زنجيره اي از 
عوامل از تحريم و قاچاق سموم گرفته تا فقدان تعهد كاري 
در برخي از كارشناسان كشاورزي اس��ت. با كشاورزان و 
باغداران كه صحبت كنيد متوجه ابعاد پنهان اين زنجيره ها 
مي شويد. اينكه براي هر دليل كوچكي كه به كارشناسان 
جهادكش��اورزي و گياه پزشكي مراجعه مي كنند سيلي 
از انواع س��م ها و كودها به آنها تجويز مي شود كه كشاورز 
تقريبا در ابتدا هيچ شناختي درباره شان ندارد، اما از آنجا كه 
شبكه اي از رانت و فساد )همانند آنچه در دارو اتفاق افتاده( 
در خريد و فروش كود و سم در بازار آزاد و حتي دولتي شكل 
گرفته، هم كشاورز و هم آب و خاك قرباني اين سودجويي 
و سوداگري مي شوند.اما يه طرف قضيه هم تلمبه كاران 
ادامه در صفحه 5 هستند كه از برخي از... 

از همان روزي كه خبر اتوبوس 
خوابي برخ��ي افراد بي خانمان 
در رسانه ها مطرح شد، بيم آن 
مي رفت كه اولين عكس العمل 
مس��ووالن جلوگي��ري از بروز 
اين اتفاق در اس��رع وقت باشد. 
مس��اله اي كه ابتدا با انكار و بعد 
هم با گفتن اين مس��اله كه اين 
افراد خودش��ان تمايلي به حضور در گرمخانه ها ندارند و... 
ادامه پيدا كرد. اما انتش��ار اين خبر براي آنها كه شب را در 
اتوبوس هاي بي آرتي به صبح مي رساندند تا از گزند سرماي 
زمستان در امان باشند، بسيار تلخ بود. وقتي به سراغشان 
رفتم از اينكه حاال بي س��رپناه مي شوند، شكايت داشتند. 
همين اتفاق هم افتاد، رييس شوراي شهر، اعالم كرده كه 
شهردار تهران دستور داده تا اين اتوبوس خوابي در پايتخت 
جمع شود. باز هم حذف دستوري يك معضل ديگري. از آن 
دسته حذف هايي كه البته مشكل را حل نمي كند، فقط آن 
را مثل زباله هاي باقي مانده از يك شيطنت كودكانه به زير 
ادامه در صفحه 8 فرش مي فرستد.  

رويداد

مهتا بذرافكنامير توپچي پورمجيد اعزازيعباس آرگون مريم شاهسمندي

 رشد خيره كننده سرمايه گذاري شركت هاي بزرگ 
در بازار بيت كوين در طول سال ۲۰۲۱

 اعضاي شوراي شهر نسبت به بي توجهي مديران شهري 
به تذكرهاي خود اعتراض كردند

سهميه كشورهاي با ويزا ۲ هزار يورو و بدون ويزا 3۰۰ يورو 

 تحليل گران صعود بيت كوين 
را انتظار مي كشند

صفحه 6     صفحه 5    

صفحه 7    

 گزينه »استيضاح شهردار« 
روي ميز پارلمان شهري 

ارز مسافرتي كم شد

»تعادل« وضعيت معامالت 
بازارسرمايه را بررسي مي كند

ارثيه بهار ۹۷، در زمستان آخرين 
نفس ها را مي كشد

باوجود رشد 265درصدي سود شركت هاي بورس از 
مرداد پارسال تاكنون و اجراي سياست هاي حمايتي 
از سوي دولت، سهامداران خرد در حال خروج از بورس 
هستند و اين موضوع منجر ش��د ديروز ارزش روزانه 
معامالت خرد به پايين ترين حد خود طي 2س��ال 
گذشته برس��د. بيش از 16ماه از آغاز نزول شاخص 
بورس مي گذرد و با وجود اينكه شاخص كل بازار سهام 
در اين دوره در برخي مقاطع با رشد مواجه شده اما روند 
اصلي بازار سرمايه در تمام اين مدت نزولي بوده و آمار ها 
نشان مي دهد كه شدت نزول بورس هر روز عميق تر 
صفحه 4 را بخوانيد مي شود ... 

تيم اقتص��ادي دولت دوازده��م در روزهاي ابتدايي 
بهار سال 1397، ش��رايط دش��واري را تجربه كرد. 
افزايش نگراني ه��ا درباره احتمال خ��روج ترامپ از 
توافق هس��ته اي، باعث بر هم خوردن نظ��م بازار ارز 
ش��د و در شرايطي كه دولت توانسته بود دالر را براي 
مدتي طوالني در كانال سه هزار تومان حفظ كند، با 
ركوردشكني هايي جديد و رسيدن دالر حتي به مرز 
شش هزار تومان مواجه شد. با باال گرفتن نگراني ها 
از سرنوش��ت اقتصاد ايران و شرايط تامين نيازهاي 
اساسي مردم با باال رفتن قيمت دالر، دولت در اقدامي 
صفحه 2 را بخوانيد پيش دستانه تالش كرد...  

بورس در كف 
ارزش معامالت

 سرنوشت عجيب
 ارز دولتي 

در آستانه چهار سالگي

معاون اول رييس جمهوري در تماس تلفني با استانداران مناطق درگير سيل تاكيد كرد

بسيج امكانات و آماده باش نيروهاي امدادي

معاون اول رييس جمهور بر لزوم بسيج امكانات براي كمك 
و رسيدگي فوري به سيل زدگان در استان هاي هرمزگان، 
سيستان و بلوچستان، فارس و كرمان تأكيد كرد. دكتر 
محمد مخبر عصر ديروز )سه شنبه( در تماس هاي تلفني 
با استانداران چهار اس��تان درگير سيل،  ضمن دريافت 
گزارشي از آخرين وضعيت اين مناطق و ميزان خسارات 
جاني و مالي، خواستار آمادگي همه جانبه نيروهاي امدادي 
و به كارگيري تمام ظرفيت ها براي كمك به سيل زدگان و 
مهار سيل شد. معاون اول رييس جمهور همچنين با تأكيد 
بر اينكه دستگاه هاي امدادي و نيروهاي كمك رسان بايد 

به صورت تمام وقت و تا پايان مشكالت در آماده باش كامل 
باشند، از استانداران اين چهار استان خواست تمهيدات 
الزم را براي پيش��گيري از بروز خسارات بيشتر و جبران 
آسيب ها و كاستن آالم مردم س��يل زده در اين مناطق 
بينديشند. استانداران استان هاي هرمزگان، سيستان و 
بلوچستان، فارس و كرمان نيز در اين تماس هاي تلفني 
گزارش��ي از آخرين وضعيت موجود، برآورد خسارات و 
اقدامات انجام شده براي امدادرساني به سيل زدگان و رفع 
آبگرفتگي معابر ارايه كردند و از آماده باش كامل نيروهاي 

امدادي براي مديريت بحران خبر دادند.

شهادت حضرت صديقه كبري، فاطمه زهرا )س( را تسليت مي گوييم



تيم اقتصادي دول��ت دوازدهم در روزهاي ابتدايي 
بهار س��ال 1397، شرايط دش��واري را تجربه كرد. 
افزايش نگراني ها درباره احتم��ال خروج ترامپ از 
توافق هس��ته اي، باعث بر هم خوردن نظم بازار ارز 
شد و در شرايطي كه دولت توانسته بود دالر را براي 
مدتي طوالني در كانال سه هزار تومان حفظ كند، 
با ركوردشكني هايي جديد و رسيدن دالر حتي به 

مرز شش هزار تومان مواجه شد.
با ب��اال گرفتن نگراني ها از سرنوش��ت اقتصاد ايران 
و ش��رايط تامين نيازهاي اساسي مردم با باال رفتن 
قيمت دالر، دولت در اقدامي پيش دس��تانه تالش 
كرد، سوءاس��تفاده از التهابات را به حداقل برساند 
و با اعالم نرخ ارز ثاب��ت 4200 توماني، تاكيد كند 
كه از اين پس كاالهاي اساس��ي با اين نرخ به كشور 
وارد خواهند شد تا فشار جديدي به معيشت مردم 

وارد نشود.
اي��ن اق��دام در هفته هاي بع��د ب��ا دو تغيير جديد 
مواجه ش��د. از سويي در ارديبهش��ت همان سال، 
رييس جمهوري وقت امريكا رس��ما اعالم كرد كه 
كشورش از برجام خارج شده و تحريم هايي جديد 
را عليه ايران اعمال خواهد كرد و از س��وي ديگر با 
وجود تاكيد دولت بر تخصيص ارز ترجيحي، روند 
افزايش��ي قيمت دالر در ب��ازار و تاثيرگذاري آن بر 
ن��رخ تورم ادامه پيدا كرد، ت��ا جايي كه براي مدتي 
نس��بتا طوالني، فاصله مي��ان ارز دولتي و نرخ بازار 

آزاد، ركوردشكني هاي مداومي را به ثبت رساند.
هرچند تاكي��د دولت بر لزوم ت��داوم تخصيص ارز 
4200 توماني ناظر بر حمايت از اقش��ار كم درآمد 
و جلوگيري از وارد ش��دن فش��ار جديد بر زندگي 
طبقات پايي��ن جامعه بود اما با گذش��ت چند ماه 
مشخص ش��د كه در كنار اثرات مثبت، چند نرخي 
شدن ارز باعث ايجاد فضاي رانت و سودجويي شده 
و در مدت��ي كوتاه تعداد زيادي پرونده قضايي براي 
افرادي تشكيل ش��ده كه به بهانه واردات كاالهاي 
اساسي، ارز دولتي براي منافع شخصي خود به كار 
گرفته اند. قيمت بسياري از كاالهايي كه ارز دولتي 
مي گرفتند ني��ز همراه با تورم و حت��ي در مواردي 
باالتر از آن افزاي��ش پيدا كرد كه تاثيرگذاري ارز را 

تحت الشعاع خود قرار مي داد.
با اين وجود نگراني هايي كه از تاثير حذف ارز دولتي 
بر تورم و فش��ار بر اقش��ار كم درآمد جامعه وجود 
داشت، باعث شد دولت دوازدهم تا پايان دوره چهار 
ساله خود، تخصيص اين ارز را ادامه دهد. حتي در 
بودجه سال1400 و با وجود اصرار برخي نمايندگان 
بر لزوم حذف ارز دولتي نيز سرانجام دو طرف به يك 

توافق كوتاه مدت رسيدند. 
بر اساس آنچه كه در بودجه سال جاري آمده، دولت 
اجازه دارد تنها در شش ماهه نخست سال ارز 4200 
توماني را به اقتصاد كشور تزريق كند و پس از آن بنا 
بر اين بود كه با بررسي مجدد زوايا، تمديد يا توقف 

آن مجددا مورد بررسي قرار گيرد.
اين برنامه ريزي با دو تغيير اساس��ي اجرايي ش��د. 
نخس��ت آنكه با وج��ود عب��ور از تابس��تان و كنار 

رفتن دولت دوازدهم، هي��چ طرح جايگزيني براي 
ارز 4200 توماني ارايه نش��د و با وج��ود انتقادات 
و بحث ه��اي ف��راوان در رابطه ب��ا آن، هيچ يك از 
طرف ه��اي ماجرا به اين جمع بندي نرس��يدند كه 
تكليف اين ارز را مش��خص كنند. از سوي ديگر اما 
با وجود آنكه به شكل غير رسمي تزريق ارز دولتي 
ادامه پيدا كرد با تمام شدن منابع پيش بيني شده، 
تيم اقتص��ادي دولت براي تامين ارز با مش��كالتي 
مواجه ش��دند و نگراني هايي درب��اره نحوه حمايت 
از تامين كاالهاي اساسي براي مردم به وجود آمد.

با وج��ود تمام بحث ه��ا و گمانه زني ها ام��ا به نظر 
مي رسد كه دولت سرانجام به اين جمع بندي رسيده 
كه تخصيص ارز 4200 توماني را در سال آينده ادامه 
ندهد. موضوعي ك��ه در اليحه بودجه به نيز وضوح 
خود را نشان داده و اظهارات مقامات كشور نيز آن 

را تاييد مي كند. 
يكي از اصلي ترين داليل اصرار بر حذف اين ارز، رقم 
باالي رانت حاصل از آن براي عده اي محدود است. 
گزارش دقيقي از تامين ارز واردات در سال 1397 با 
ارز4200 توماني در دست نيست ولي اگر متوسط 
نرخ دالر را بر اساس ارقام بانك مركزي، حدود 11 
هزار تومان در نظر بگيريم در هر دالر حدود 7000 
توماني اختالف اس��ت كه با مجموع ارز تامين شده 

عدد هنگفتي خواهد شد. 
در بودجه 139۸ دول��ت پيش بيني اختصاص 14 
ميلي��ارد دالري ارز 4200 داش��ت،  در س��الي كه 
متوسط نرخ دالر حدود 13 هزار تومان بوده است و 
تفاوت حداقل ۸000 توماني دارد، در اين حالت در 

14 ميليارد دالر بيش از 100 هزار ميليارد توماني 
دولت پرداختي داشته است. در سال 1399 متوسط 
قيمت دالر حدود 23 هزار تومان بوده و اختالف 1۸ 
هزار و ۸00 توماني در هر دالر 4200 دارد، در اين 
سال حدود 11 ميليارد دالر ارز ترجيحي پرداخت 
ش��ده كه رانت بيش از 200 ه��زار ميليارد توماني 
ايجاد كرده است، رقمي كه در گزارش تفريغ بودجه 
كه از سوي ديوان محاس��بات منتشر شد هم مورد 

اشاره قرار گرفته بود.
در كنار مشكالت حقوقي و قضايي به وجود آمده در 
مسير اجراي اين طرح، نبود منابع كافي براي تامين 
ارز دولتي در سال 1401 نيز يكي ديگر از معضالتي 
اس��ت كه دولت با آن مواجه شده و به نظر مي رسد 
ديگر برنامه اي براي تداوم اجرايش ندارد. مس��عود 
ميركاظمي-  رييس س��ازمان برنامه و بودجه – در 
اين رابطه گفت��ه: در مجموع با دو مش��كل مواجه 
هستيم اول نياز به افزايش واردات به دليل كاهش 
توليد داخ��ل كه در اثر خشكس��الي اتفاق افتاده و 
ديگر افزايش تند قيم��ت در بازار جهاني كه برخي 
اقالم مانند روغن تا دو برابر گران شد، نياز بود رقم 
ارز 4200 از هشت به 1۸ ميليارد دالر افزايش پيدا 
كند در حالي كه چينن مجوزي نبود و بايد در نيمه 
دوم امسال تعيين تكليف مي شد. به هر صورت اين 
افزايش قيمت با توجه به انتظارات تورمي طبيعي 
است ولي بايد توجه داش��ت كه در حال حاضر هم 
برخي كااليي كه مس��تقيم يا غير مس��تقيم از ارز 
4200 اس��تفاده مي كنند مطابق با نرخ ترجيحي 
نيس��ت و دليلي ندارد ارز در بازار بريزيم و دالالن و 

واسطه ها از آن سوءاستفاده كنند.
برنام��ه جايگزين دولت نيز احتم��اال افزايش مبلغ 
يارانه هاي مستقيم خواهد بود. در بخشي از اليحه 
بودجه ب��ه حمايتي 100 ه��زار ميلي��ارد توماني 
براي جايگزيني ارز 4200 توماني اش��اره ش��ده و 
پورمحمدي – معاون سازمان برنامه و بودجه – نيز 
گفته: مي خواهيم ارز ترجيحي را حذف كنيم و آن 
را در قالب يارانه به مردم دهيم، يعني به هر نفر 45 
هزار و 500 توم��ان يارانه قبلي هدفمندي و حدود 
50 هزار تومان به عنوان يارانه معيشتي مي پردازيم 
و در س��ال آينده ارز ترجيحي هر كدام از كاالها كه 

حذف شد به اين رقم يارانه ها افزوده مي شود.
با گذشت نزديك به چهار س��ال از سياستي كه به 
دالر جهانگيري مشهور شده بود، حاال دولت جديد 
قصد كنار گذاشتن سياستي را دارد كه براي مدت 
طوالني در س��يبل انتقاد بس��ياري از كارشناسان 
قرار داش��ت. افزايش تورم، باال رفت��ن قيمت تمام 
شده برخي كاالهاي اساسي، دو نرخي ماندن ارز با 
محوريت سامانه نيما و بازار، نحوه شناسايي اقشار 
آسيب پذير و چگونگي حمايت از آنها، ساز و كارهاي 
بيمه ه��ا و نحوه حماي��ت از توليدكنن��دگان تنها 
بخشي از نگراني هايي است كه تيم اقتصادي دولت 
سيزدهم بايد براي آينده پس از حذف ارز ترجيحي 
به آن فكر كنند، نگراني هايي ك��ه هرچند فعال در 
س��طح سياس��ت گذاري توان تاثيرگذاري بر راي 
نهايي براي حذف ارز 4200 توماني را نداشته اند اما 
شايد از سال آينده و همزمان با اجراي اين سياست 

خود را نشان دهند.
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دستور رييسي
براي پيگيري وضع سيل زدگان

رييس جمهور محرابيان وزير نيرو را به عنوان نماينده 
ويژه رييس جمهور مامور كرد تا ضمن بازديد از مناطق 
سيل زده استان هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان، 
گزارش��ي را از آخري��ن اقدامات ص��ورت گرفته براي 
كمك و امدادرساني به مردم در اين استان ها ارايه كند. 
غالمحسين اسماعيلي رييس دفتر رييس جمهور نيز 
به نمايندگي از آيت اهلل رييس��ي در تماس هاي تلفني 
جداگانه با استانداران اس��تان هاي فارس، سيستان و 
بلوچستان، هرمزگان و كرمان، آخرين اقدامات و تدابير 
صورت گرفته براي رس��يدگي به وضع سيل زدگان را 
جويا شد و بر امدادرساني سريع به سيل زدگان و انجام 
اقدامات جهادي با همكاري گروه هاي مختلف براي رفع 
آبگرفتگي و اليروبي معابر و منازل مس��كوني و تامين 
اقالم مورد نياز سيل زدگان تاكيد كرد. در اين تماس ها 
مقرر شد استانداران خسارات وارده به مناطق مسكوني 
و باغات را برآورد كنند تا در جلس��ه آينده هيات دولت 

در خصوص نحوه جبران خسارت تصميم گيري شود.

در مذاكرات ضرب االجلي 
وجود ندارد

منابع ايراني نزديك به هيات ايران در وين تاكيد كردند 
كه هيچگونه ضرب االجلي براي رسيدن به توافق وجود 
ندارد. شبكه اسكاي  نيوز عربي به نقل از »منابع ايراني 
نزديك به هيات ايران در وين« اعالم كرد كه هيچگونه 
موعد نهايي براي حصول توافق وجود ندارد و آنچه منابع 
امريكايي و غربي در اين خصوص اعالم كردند نادرست 
است. بيش از اين نشريه پوليتكو نوشته بود كه برخي 
مقامات نزديك به مذاكرات گفته اند دريچه بازگشت 
به توافق هسته اي ممكن اس��ت تا اواخر ژانويه يا اوايل 
فوريه بسته ش��ود، اگرچه برخي ديگر مي گويند هيچ 
تاريخ مش��خصي به عنوان ضرب االج��ل وجود ندارد. 
ديپلمات هاي انگليسي، فرانسوي و آلماني هفته پيش 
گفته بودند در حالي كه تمايلي به تعيين »ضرب االجلي 
مصنوعي« براي مذاكرات ندارند، »هفته ها و نه ماه ها« 
براي احياي توافق باقي مانده است. يك سخنگوي وزارت 
امور خارجه امريكا نيز گفته بود، ايران بايد »فوريتي واقي 
به مذاكرات وين ببخش��د«. ايران هميشه تاكيد كرده 
است كه هيچگاه ضرب االجل يا فشار براي رسيدن به 
توافق را نمي پذيرد و تا منافع ملي اش تامين نش��ود به 
هيچ توافقي نمي پيوندد. سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت خارجه كش��ورمان اخيرا در همين راستا تاكيد 
كرده است: »هيچ ضرب االجل ساختگي را نمي پذيريم 
و اميدواريم خودشان )كشورهاي غربي و امريكا( هم آن 
ضرب االجل هاي ساختگي را باور نكنند و بيايند به يك 
تفاهم خوب برسيم.« س��خنگوي وزارت امور خارجه 
خاطرنشان كرد: پنجره توافق تا ابد باز نخواهد ماند، زمان 
حساس است و جمهوري اسالمي ايران به هيچ وجه به 
تنهايي از اين پس بار زنده نگهداش��تن اين توافق را به 
دوش نخواهد كش��يد. طرف هاي اروپايي و امريكا بايد 
بدانند ما در وين نيس��تيم كه وقت و انرژي خود و ملت 
ايران را تلف كنيم. پيشنهادها روي ميز است و بهتر است 

با پيشنهادهاي مشخص به وين آمده باشند.

127 متهم ترور شهيد سليماني 
مشخص شدند

معاون حقوق��ي قوه قضاييه با اش��اره به ترور س��ردار 
س��ليماني گفت: 127 متهم براي اين ترور ش��ناخته 
شدند. حجت االسالم نوراهلل قدرتي معاون حقوقي قوه 
قضاييه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهيد 
قاسم سليماني گفت: ترور شهيد سليماني حادثه بسيار 
تلخي است كه دل هر انسان آزاده اي را به درد مي آورد 
و ابعاد بس��يار زيادي هم دارد كه يكي از ابعاد مهم آن، 
بعد حقوقي است. در بعد نظامي با كار ارزشمند سپاه و 
ارتش آن ضربه به عين االسد وارد شد اما در كار حقوقي 
به راحتي نمي شود تصميم گيري كرد پس بايد مواظب 
باشيم كه ذيل قوانين اظهارنظر كنيم. وي افزود: از همان 
روزهاي ابتدايي ترور، دادستان كل كشور و قوه قضاييه 
وارد عمل شدند. دادستان كل گفتند كه روز بعد از بعد 
ترور پرونده تشكيل دادند و اخيرا 127 متهم براي اين 
ترور شناخته شدند و اين مقام قضايي است كه تشخيص 
مي دهد چه كس��ي در اين ترور، مباشر و معاون است. 
معاون حقوقي قوه قضاييه با بيان اينكه تصميم نظامي 
با چند جلسه گرفته شد و اقدام متقابل عين االسد اتفاق 
افتاد اما بعد حقوقي قضيه با جديت پيگيري مي شود، 
گفت: ديدگاه هاي مختلفي راجع به ماهيت كار امريكا 
و پيگيري پرونده ترور مطرح شده است و قاضي پرونده 
بايد تشخيص دهد كه ماهيت كار امريكا چه بوده است و 
چه عنوان كيفري بوده است و با عنوان كيفري است كه ما 
مي توانيم مجرم را تحت تعقيب قرار دهيم. قدرتي ادامه 
داد: در همان ابتداي كار، به جهت اعتراف و اقرار صحيح 
آقاي ترامپ مسلم است كه دستور ترور را امريكا داده اما 
آن را مستند به داليلي كرده كه هركس كم ترين دانشي 
هم داشته باشد مي داند اين داليل، غير حقوقي است. 
امريكاييان مي گفتند ما عليه تروريسم اقدام كرديم كه 
حرفشان، حرف خنده داري است زيرا اين شهيد قاسم 
سليماني بود كه بساط تروريسم را جمع كرد. هركس 
با ادعاهاي امريكا بخواهد اقدام به ترور كند امنيت دنيا 
خدشه دار مي شود. پس امريكا دليلي براي كار خودش 
ندارد و بايد حتما پاسخ دهد. وي در پايان خاطرنشان 
كرد: پرونده اي كه تشكيل شده بايد در مسير خودش 
تا جايي كه قوانين داخلي و بين المللي اجازه مي دهد 
پيش رود و ش��ك نكنيد روزي عدالت اجرا خواهد شد 
و دست كساني كه به خون شهيد سليماني آغشته شد 
قطع خواهد ش��د. اين واقعه نق��اب را از چهره مدعيان 
حقوق بش��ري برداش��ت و به اميد آن روزي كه ظهور 
امام عصر فرا برسد و انتقام واقعي از جنايتكاران بشري 
گرفته شود. حكمتعلي مظفري رييس ديوان عدالت 
اداري نيز در نطق پيش از دستور جلسه هيات عمومي 
و در دومين سالروز شهادت سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني، گفت: عليرغم اينكه دو سال از شهادت شهيد 
س��ليماني مي گذرد اما عشق و محبت مردم نسبت به 
ايشان روز افزون است و شوق و حرارت ميل به ايشان به 

قوت خود باقي است.

كليات بودجه 1401 تصويب شد
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي از تصويب كليات اليحه بودجه 1401 در جلسه 
اين كميسيون خبر داد. محمدرضا ميرتاج الديني در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اعضاي كميسيون برنامه 
و بودجه پس از اس��تماع نظرات دو نماينده موافق و دو 
نماينده مخالف كليات اليحه بودجه 1401 را تصويب 
كردند. وي توضيح داد: طبق آيين نامه جديد مجلس 
بايد كميسيون برنامه و بودجه نيز نظر و گزارش خود را 
درباره كليات بودجه اعالم كند. مجلس اخيرا آيين نامه 
داخلي درباره روند بررسي بودجه را اصالح كرد؛ طبق 
ماده 1۸2 آينن نامه، اليحه بودجه به همراه پيوست ها و 
جداول به كميسيون تلفيق ارجاع مي شود. كميسيون 
تلفيق موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز از زمان 
وصول اليحه، گزارش خود را در مورد كليات منتش��ر 
كند. گزارش كميسيون تلفيق مطابق آيين نامه داخلي 
در اولين جلس��ه علني مجلس مورد رس��يدگي قرار 
مي گيرد. در جلسه رسيدگي به كليات، بعداز گزارش 
كميسيون تلفيق، گزارش كميسيون برنامه و بودجه و 
محاسبات نيز به مدت 10 دقيقه استماع مي شود، سپس 
مطابق بند ج ماده 1۸2 قانون آيين نامه داخلي در مورد 
كليات اليحه بودجه دولت رأي گيري به عمل مي آيد، 
چنانچه كليات به تصويب مجلس برسد، نمايندگان 
مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پيش��نهادهاي 
خود را به كميسيون هاي تخصصي تقديم كنند. پس از 
انتشار گزارش شور دوم نيز كميسيون هاي تخصصي و 
نمايندگان 10 روز فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را 
ثبت كنند، در صورتي كه كليات اليحه بودجه به تصويب 
مجلس نرسد، مراتب به دولت اعالم مي شود تا حداكثر 
ظرف 15 روز اليحه را اصالح و به مجلس ارايه كند تا در 
صورت تصويب كليات در مجلس، رسيدگي به جزييات 
مطابق فرايند اين ماده انجام شود. اين مدت با موافقت 
هيات رييسه حداكثر تا مدت 10 روز قابل تمديد است.

مخالفت با توزيع مجدد
يارانه بنزين

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد: اكثريت اعضاي كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي زمان اجراي طرح بازتوزيع يارانه بنزين 
را مناسب ندانس��ته و الزم اس��ت اين طرح با تعامل و 

همفكري فراقوه اي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
مصطفي نخعي ضمن تشريح جلسه كميسيون انرژي 
مجلس ش��وراي اس��المي، بيان كرد: در جلسه امروز 
كميس��يون انرژي ميزبان وزير نفت بوديم و پيشنهاد 
دولت در خصوص روش جديد توزيع يارانه هاي بنزين 
مورد بحث و بررس��ي صورت گرفت. هدف اين جلسه 
اين بود كه بدانيم دولت دقيقا چه هدفي را با اين روش 
دنبال مي كن��د.  وي در ادامه اظهار كرد: توضيحاتي را 
وزير نفت در اين خصوص به اعضاي كميس��يون ارايه 
كردند. به گفته ايشان س��هميه اي براي هر فرد ايراني 
درنظر گرفته خواهد شد. اين سهميه يا 15 ليتر يا 20 
ليتر خواهد بود. هنوز جمع بندي بر روي ميزان سهميه 
انجام نشده است.  سخنگوي كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه تصريح كرد: بر اساس اين طرح 
به جاي دادن سهميه بنزين به خودروها، اين سهميه 
بين تمامي افراد جامعه تقسيم خواهد شد. اين برنامه 
كلي است. نمايندگان نيز سواالت و دغدغه هاي خود 
را در ارتباط با اين طرح بيان كردند. عمده اش��كاالتي 
كه به اين طرح وارد ش��د اوال زم��ان اجراي طرح بود. با 
توجه به التهاباتي كه در حوزه اقتصاد كشور وجود دارد 
اكثريت اعضاي كميسيون زمان را براي اجراي چنين 
طرح هايي مناسب نمي دانند. به خصوص اينكه بحث 
حذف ارز 4200 توماني نيز در بودجه مطرح است.  به 
هيچ عنوان زمان براي اجراي چنين طرح هايي مناسب 
نيست. انتقادات ديگري كه از سوي نمايندگان مطرح 
شد، شكل گيري قاچاق گسترده س��وخت در مرزها، 
ايجاد تورم ناشي از پرداخت اين يارانه ها و ايجاد بازار سياه 
كه ممكن است در سامانه پيش بيني شده براي خريد 
و فروش بنزين شكل بگيرد، بودوي در ادامه تاكيد كرد: 
همزماني اين برنامه ها باعث ايجاد نگراني هايي در سطح 
جامعه شده است. به نظر مي رسد به هيچ عنوان زمان 
براي اجراي چنين طرح هايي مناسب نيست. انتقادات 
ديگري كه از سوي نمايندگان مطرح شد، شكل گيري 
قاچاق گسترده سوخت در مرزها، ايجاد تورم ناشي از 
پرداخت اين يارانه ها و ايجاد بازار سياه كه ممكن است در 
سامانه پيش بيني شده براي خريد و فروش بنزين شكل 
بگيرد، بود.  سخنگوي كميسيون انرژي مجلس افزود: 
اجراي طرح هاي اينچنيني نيازمند تعامل و همفكري 
بين تمام بخش ها بوده و يك مس��اله فراقوه اي است. 
اينگونه نيست كه دولت به تنهايي چنين تصميمي را 
اتخاذ كرده و آن را اجرايي كند. اجراي اين طرح نيازمند 
همفكري تمامي بخش ها در كشور است. پيوست هاي 
اقتصادي و اجتماعي بايد در اين طرح ديده شود. يك 
نگراني ديگر كه مطرح شد بحث محل اجراي اين طرح 
در جزيره قش��م و كيش بود. نماينده اين منطقه اعالم 
كرد كه اين دو جزيره آمادگي الزم براي اجراي چنين 

طرح هايي را ندارند و بايد تجديد نظر شود. 

3799 خانه خالي 
براي اخذ ماليات معرفي شد

علي رستم پور - مديركل دفتر تنظيم مقررات و نظارت 
س��ازمان امور مالياتي مي گويد كه طبق آخرين آمار 
سامانه ملي امالك و اسكان كشور، 3779 واحد مسكوني 
خالي شناسايي شده اس��ت كه 2454 از اين واحدها 
كاربري مسكوني دارند و ما طبق قانون فقط از اين تعداد 

مي توانيم ماليات بگيريم.
وي با بيان اينك��ه 3700 واحد خالي به ما اعالم و مقرر 
شده وزارت راه و شهرسازي آمار خود را راستي آزمايي 
كند، افزود: تعدد قوانين درباره ماليات بر خانه هاي خالي 
يكي از مشكالتي است كه مانع اجراي اين قوانين شده 
است. قوانين گذشته مالياتي بر خانه هاي خالي بازدارنده 

نبود و همين دليلي شد تا قانون جديد مصوب شود.

ارثيهبهار97،درزمستانآخريننفسهاراميكشد

بازپرسويژهپروندهتشريحكرد

اگرخودروهانقصدارند،چراپسازافزايشقيمتفورافروختهمیشوند؟

سرنوشت عجيب ارز دولتي در آستانه چهار سالگي

علتطوالنيشدنتحقيقاتپروندهترورشهيدسليماني

انتقاد تند سخنگوی قضا از خودروسازان 

بازپرس ويژه رسيدگي به پرونده ترور شهيد سليماني 
درب��اره علت طوالني ش��دن تحقيقات اي��ن پرونده 
توضيحات��ي را اراي��ه داد. به گزارش پژوهش��گاه قوه 
قضاييه، س��عيد فرهادني��ا بازپرس ويژه رس��يدگي 
به پرونده ترور ش��هيد س��ليماني در نشست بررسي 
ابعاد حقوقي پيگيري پرونده ترور ش��هيد سليماني 
كه توسط پژوهش��گاه قوه قضاييه به مناسب دومين 
سالگرد شهادت حاج قاس��م برگزار شد، درباره علل 
فرآيند طوالني رسيدگي به پرونده شهيد سليماني و 
اينكه آيا اين موضوع به علت شروع ديرهنگام رسيدگي 
به پرونده بوده است يا خير، اظهار كرد: شروع پرونده 
فاصله زيادي با شهادت نداش��ته و 10 تا 15 روز پس 
از حادثه ش��هادت سردار سليماني اعالم جرم صورت 
گرفت و پيگيري ها آغاز شد با اين حال اين پرونده ُبعد 
بين الملل��ي دارد و نيازمند همكاري هاي بين المللي 
است. وي افزود: چون پايگاه هاي امريكايي در منطقه 

وجود داشته اند و ممكن است در حادثه دخالت كرده 
باشند، بايد مورد بررسي قرار بگيرند با اين حال از ميان 
9 كشوري كه نيابت قضايي به آنها ارسال شده است 

تنها كشور عراق به درخواست ما پاسخ داده است.
فرهادنيا با تأكيد بر پيچيدگي هاي اين پرونده ادامه داد: 
حمله پهپادي يك تروريست نوين است و مباشرين، 

معاونين و آمران آن بايد مورد بررسي قرار بگيرند.
وي اف��زود: پرونده كيفري براس��اس اص��ل برائت و 
اصول رس��يدگي كيفري بايد بس��يار دقيق بررسي 
شود تا در نهايت اتهامات متهمان به صورت دقيق در 
كيفرخواست اعالم شود. فرهادنيا با اشاره به چالش هاي 
موجود در رسيدگي به اين پرونده گفت: چالش هايي در 
همكاري با سازمان هاي بين المللي از جمله همكاري 
با اينترپل نيز داشته ايم و از طرفي بحث هاي سياسي و 
عدم همكاري ديگر كشورها نيز بوده است. ما هيچ وقت 

دقت را فداي سرعت نخواهيم كرد.

وي اظهار كرد: بعد از ترور سردار سليماني با اعالم جرم 
وزير سابقه خارجه و دادس��تان كل كشور پرونده اي 
تشكيل شد البته شاكي خصوصي نيز در اين پرونده 
وجود دارد و خانواده ش��هدا ني��ز در اين موضوع ورود 
كرده اند. بعد از طرح اين دعوا ما بايد صالحيت زماني، 
مكاني و شخصي را براي رسيدگي بررسي مي كرديم و 
ما براساس مواد 5، ۸ و 9 قانون مجازات اسالمي مصوب 
سال 92 ما احراز كرديم كه صالحيت رسيدگي به اين 
پرونده را داريم؛ چرا كه در اين پرونده قتل عمد و اقدام 
عليه امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران بود. از همان 
ابتدا سعي شد كه در رسيدگي به اين پرونده از جامعه 
حقوقي و ساير ارگان هايي كه در كشور هستند، كمك 
گرفته شود. وي با اشاره به اقدامات بين المللي در اين 
پرونده گفت: اينترپل ايران با همكاري اينترپل عراق، 
ش��واهد را جمع آوري كرده و تاكنون 11 درخواست 
نيابت و معاضدت قضايي به 9 كش��ور ارس��ال شده و 

پرونده بي��ش از 4000 صفحه اس��ت. در اين پرونده 
127 متهم و مظنون شناسايي شده اند. اين متهمان از 
طريق ايميل يا دفتر حفظ منافع ايران در امريكا احضار 
ش��ده اند و براي تعدادي از متهمان درخواست اعالن 
قرمز صادر شده است. وي با اشاره به كميته مشترك 
ايران و عراق براي رس��يدگي به پرونده ترور س��ردار 
سليماني گفت: دو جلسه مشترك بين طرفين ايراني 
و عراقي برگزار شده و جلسه بعدي نيز بهمن ماه برگزار 
خواهد شد. بازپرس ويژه پرونده ترور شهيد سليماني 
اف��زود: بنده به عنوان قاضي بناب��ر اصل 1۶7 قانون 
اساسي، به محض ارجاع پرونده مكلف به رسيدگي 
هستم و وظيفه دارم كه پرونده را با اطالعات بررسي 
كنم و در نهايت در غالب كيفرخواست و قرارهاي الزم 
اعالم نظر كنم. هنوز پرونده مراحل تحقيقاتي خود 
را طي مي كند و به علت بحث محرمانگي دادس��را از 

ورود به جزييات معذوريم.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: همکاران ما مدعی هستند 
اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکينگ است چرا 
بالفاصله بعد از افزايش قيمت اين خودروها به فروش 
می رس��د؟ اگر خودروسازان پاسخ قانع کننده ندهند 
پرونده شان به مراجع قضائی می رود.  ذبيح اهلل خداييان 
در ادامه نشس��ت خبری روز گذشته خود در پاسخ به 
سوالی درباره تفهيم اتهام سازمان بازرسی کل کشور 
به خودروس��ازان گفت: همه مردم در فضای مجازی 
مشاهده کرده اند که ما توقفگاه هايی داريم که هزاران 
خودرو در آنجا پارک ش��ده اند و از ما سؤال می پرسند 
علت اين همه خودروی پارک شده چيست در حالی 

که مردم در نوبِت گرفتِن خودرو هستند.
وی ادامه داد: همکاران ما در ماه های قبل بازديدهايی 
از توقفگاه های خودروس��ازان و برخی شرکت های 
قطعه س��از داشتند و با اين مس��ئولين مذاکره شده 
بود که تا پايان آبان امس��ال تعداد خودروهای دارای 

نقص کاهش يابد که متأس��فانه بر تعداد آنها افزوده 
شده است. همکاران ما مدعی هستند اگر خودرو به 
لحاظ نقص قطعه در پارکينگ اس��ت چرا بالفاصله 
بعد از افزايش قيمت اين خودروها به فروش می رسد. 
مدعی هستيم که اين خودروهای پارک شده سبب 
التهاب بازار و احتکار است که به حبس سرمايه منجر 
شده است. امکان کاهش اين خودروها وجود دارد تا 
به بازار عرضه شوند. همکاران ما از مسئولين اين دو 
خودروساز توضيحانی درباره احتکار خواستند که اگر 
پاس��خ قانع کننده ای نداشته باشند مراتب به مرجع 

قضائی ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: البته وزير صمت يک نامه ای را ارسال و 
زمانبندی را تهيه کرده است. خواهش ما اين است که 
جدی تر وارد موضوع شوند و االن تنظيم بازار خودرو 
به عهده اين وزارت است و با ورود جدی مانع التهاب 

بازار در اين خصوص شوند.

خدايي��ان در پاس��خ ب��ه س��وال ديگ��ری درباره 
خودروهای دپوش��ده و اينکه راه��کار قوه قضائيه 
در اين زمينه چيس��ت گفت: تاکنون در سال های 
مختلف سازمان بازرسی به اين موضوع ورود کرده 
و خودروسازان هم ادعاهايی داشتند. بازار خودروی 
اي��ران در اختيار اين دو ش��رکت اس��ت و واردات 
خودروی خارجی در حمايت از اين دو خودروسازان 
متوقف شد. وجود تحريم را قبول داريم اما اينطور 
نيس��ت که اگر مديری با روحيه جهادی وارد عمل 
نش��ود نتواند قطعات تحريمی را وار کش��ور کند؛ 

شرکت های خصوصی اين کار را می کنند.
وی افزود: ورود دس��تگاه قضائی و سازمان بازرسی 
بايد آخرين راه حل باشد و انتظار داريم وزارت صمت 
جدی تر وارد اين حوزه شود و پيگيری کنند و مورد 
بازخواس��ت قرار دهند تا با اين موارد مواجه نشويم. 
درباره کم کاری و کاه��ش توليد؛ به اين بخش ورود 

نکرديم که آيا ظرفيت آنها بيش��تر است يا نه، وقتی 
وظيفه ای برای دستگاه های ناظر تهيه شود و به آن 
عمل نشود، ما وارد می شويم و بدواً هشدار می دهيم 
و چنانچه صورت نگيرد تفهيم اتهام صورت می گيرد 

و مديران مراجع قضائی معرفی می شوند.
س��خنگوی قوه قضائيه گفت: در قوه قضائيه تفهيم 
اتهام داريم که توس��ط مراجع قضائی است و سؤال 
است که آيا سازمان بازرسی هم می تواند تفهيم اتهام 
کند يا خير؟ براس��اس قانون وقتی وارد موضوعی 
می شود و متوجه شود که جرم صورت گرفته است 
اول توضيحات مطالبه می شود که اگر کافی نباشد 
بازرسان ما می توانند تفهيم اتهام کنند و در صورت 
نياز قرار جلب صادر کنند و پرونده به مراجع قضائی 
ارسال می ش��ود. در موضوع خودروسازان، بازرس 
قضائی ما ورود کرده و اگر توضيحات کافی نباشد، 

پرونده به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
با وجود وعده هاي داده شده در زمينه ثبات عرضه و تقاضا 
و مقررات ارزي، بانك مركزي بازهم سهميه ارز مسافرتي را 
كاهش داد.  طبق اعالم رييس سابق كانون صرافان، بانك 
مركزي سهميه ارز مسافرتي را تغيير داده و طبق آن، ميزان 
فروش ارز مسافرتي توس��ط صرافي ها براي كشورهاي با 
ويزا، ۲۰۰۰ يورو و براي كشورهاي بدون ويزا معادل ۳۰۰ 
يورو شده است. طبق اطالعيه منتشر شده در سامانه سنا، 
سهميه ارز مسافرتي تغييراتي پيدا كرده و طبق آن، ميزان 
فروش ارز مس��افرتي توس��ط صرافي ها براي كشورهاي 
با ويزا، ۲۰۰۰ يورو و براي كش��ورهاي ب��دون ويزا معادل 
۳۰۰ يورو شده است. يك مس��وول بانك مركزي از اقدام 
جديد بانك مركزي در راستاي ساماندهي وضعيت فروش 
ارز مسافرتي خبر داد و گفت: بانك مركزي دستورالعمل 
جديدي را در خصوص فروش ارزهاي مسافرتي ابالغ كرد.
پيش از اين براساس دستورالعمل بانك مركزي براي همه 
مس��افران اعم از س��فر هوايي و زميني و ... و با ويزا و بدون 
ويزا به طور يكسان ۲۲۰۰ يورو بود. سهميه ارز مسافرتي 
با هدف ساماندهي فروش ارز در اين سرفصل و همچنين 
جلوگيري از تخلفات پيش آمده، دچار تغييراتي شد كه 
براين اساس س��فرهاي بدون ويزاي هوايي سهميه ۳۰۰ 
يورويي خواهند داشت. رصد و پايش بانك مركزي و ديگر 
دستگاه هاي نظارتي و همچنين گزارش هاي مردمي دال بر 
ايجاد تخلفات و سوءاستفاده هايي در اين زمينه بود. بنابراين 
با بررسي هاي انجام شده و همچنين جلسات متعددي كه 
برگزار كرديم مقرر شد براساس تكليف دولت، بانك مركزي 
در سرفصل هاي مسافرتي تغييراتي اعمال كند.براساس اين 
تغييرات سرفصل هاي ارز مسافرتي به سه طبقه تقسيم شد 
كه به سفرهاي هوايي با ويزا ۲ هزار يورو، سفرهاي هوايي 
بدون ويزا ۳۰۰ يورو و سفرهاي زميني، ريلي و دريايي ۳۰۰ 
يورو ارز مسافري تعلق مي گيرد. اين مسوول تاكيد كرد كه 
اين اقدام در راستاي ساماندهي وضعيت فروش ارز مسافرتي 
بود و هيچگونه كمبودي در منابع ارزي كش��ور نداريم و 

نگراني در اين زمينه وجود ندارد.
كامران سلطاني زاده رييس سابق كانون صرافان، از كاهش 
سهميه ارز مس��افرتي همزمان با كاهش نرخ ارز خبر داد 
و گفت: براساس بخشنامه بانك مركزي، حداكثر ميزان 
فروش ارز توسط شركت هاي صرافي بابت مسافرين باالي 
۱۸ سال و يك بار در سال تا سقف مقرر براي كشورهاي با 
ويزا به صورت هوايي معادل ۲۰۰۰ يورو، براي كشورهاي 
بدون وي��زا به صورت هواي��ي ۳۰۰ يورو و مس��افرتي به 
صورت زميني، ريلي و دريايي نيز ۳۰۰ يورو يا معادل آن 
به ساير ارزهاست. وي ضمن انتقاد از تغييرات متناوب در 
سرفصل هاي مصارف ارزي خدماتي جهت تامين و فروش 
اسكناس افزود: قرار بر اين بوده است تا بازار ارز متناسب با 
عرضه و تقاضا حركت كند اما متاسفانه در عرضه و تقاضا 
دخالت مي شود. طبق اين گزارش، بانك مركزي در اوايل 
آذرماه ميزان ارز مس��افرتي و ارز موردنياز براي شركت در 
دوره هاي آموزشي و پژوهش��ي را از ۲۰۰۰ يورو به ۲۲۰۰ 
يورو افزاي��ش داد و بر تداوم روند تخصي��ص ارز بصورت 

اسكناس با مصارف خدماتي ۲۵ گانه تاكيد كرد و از شبكه 
صرافي هاي كشور خواس��ت تا درصورتي كه متقاضيان 
درخواست خريد ارز براي مصارفي، به جز مصارف تعريف 
شده در فهرست مذكور دارند، به بانك مركزي اعالم كنند. 

    نرخ دالر در صرافي هاي بانكي كاهشي شد 
روز سه ش��نبه ۱4 دي ۱4۰۰، در بازار آزاد هر دالر امريكا 
۲9 هزار و ۲6۰ تومان و درهم امارات ۸ هزار تومان معامله 
مي ش��ود. در بازار نيمايي قيمت ف��روش دالر ۲4 هزار و 
9۸۵ تومان و يورو ۲۸ هزار و ۲۰۵ تومان اس��ت. نرخ دالر 
)سه شنبه، ۱4 دي ماه( در صرافي هاي بانكي با ۲۰۲ تومان 
كاهش قيمت نسبت به روز گذشته، ۲۷ هزار و ۱9۳ تومان 
معامله شد. قيمت فروش يورو بدون تغيير قيمت نسبت به 
روز گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۵۷۵ تومان بود. قيمت خريد 
هر دالر ۲6 هزار و 6۵4 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲9 
هزار و 9۷۰ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي ۲۷ هزار و ۱6۲ تومان و نرخ فروش آن 
۲۷ هزار و 4۰9 تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۳۰ هزار و 66۳ تومان و نرخ فروش آن نيز 
۳۰ هزار و 94۲ تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما 
در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲۸ هزار و ۲۰۵ تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي ۲4 هزار و 9۸۵ تومان معامله 
شد. قيمت دالر از خردادماه وارد كانال ۲6 هزار تومان 
شد و پس از آن در محدوده قيمت ۲6 تا ۲۷ هزار تومان 
نوسان داشت و افت و خيز در اين نرخ ادامه داشت. نرخ 
دالر از اواخر آذرماه و به طور مش��خص از ۲4 آذرماه در 
كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود و پس از سه هفته 

تثبيت قيمت ۲۰۲ تومان ارزان تر شد.

    سكه ۱۷۰ هزار تومان ارزان شد 
قيمت سكه )سه شنبه، ۱4 دي ماه( در بازار تهران با ۱۷۰ 
هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ ميليون و 
۸۰۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
قيمت ۱۲ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سكه 

سه ميليون و ۷۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و ۳۲۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۲6۵ هزار 
تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و 4۸۳ 
هزار تومان شد.همچنين قيمت اونس جهاني طال با ۲۰ 
دالر كاهش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ يك هزار و 
۸۰6 دالر و ۱۵ سنت معامله شد. مهم ترين عوامل موثر در 
رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني 
است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بيش از دو هفته است 
كه در ميانه كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده اس��ت و پس 
از مدت ها تثبيت قيمت ۲۰۲ تومان افت قيمت داش��ت. 
همچنين اونس جهاني طال ني��ز ۲۰ دالر كاهش قيمت 
داشت. در نتيجه بهاي انواع سكه و طال در بازار كاهش يافت.
قيمت هر اونس طال ب��ا ۰.۲ درصد افزايش به ۱۸۰4 دالر 
و 46 سنت رسيد. به دنبال گمانه زني ها در مورد افزايش 
زودهنگام نرخ بهره در امريكا كه موجب افزايش سوددهي 
اوراق قرضه خزانه داري اين كش��ور شد و طال را در جلسه 
قبلي به پايين ترين رقم 6 هفته اخير رساند، قيمت فلز زرد 
اندكي ترميم شد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با ۰.۲ درصد افزايش به ۱۸۰4 دالر و 46 سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد ديروز ابتدا به باالترين رقم بيش از يك ماه 
اخير يعني ۱۸۳۱ دالر و 6۲ سنت رسيد اما در نهايت ۱.۵ 
درصد سقوط كرد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي هم با ۰.۲ 
درصد رشد به ۱۸۰4 دالر و ۳۰ سنت رسيد. ايليا اسپيواك 
تحليلگر موسسه ديلي اف ايكس در اين باره گفت: »زماني 
كه چنين افزايشي در سوددهي اوراق قرضه رخ مي دهد كه 
موجب تضعيف جذابيت بازارهاي امن مي شود... چندان 
مايه تعجب نيست كه قيمت طال افت كند.« وي افزود، در 
اواخر سال ۲۰۲۱ انتظارات در مورد باال رفتن نرخ بهره رو به 
افزايش بود اما نگراني ها در مورد رشد تورم سريعتر از آن در 
حال تشديد شدن بود. بنابراين نرخ واقعي بهره پايين باقي 
ماند و موجب شد تا قيمت طال اندكي تقويت شود. در حالي 
كه سرمايه گذاران انتظار داشتند فدرال رزرو در ماه مارس 
نرخ بهره را باال ببرد، سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت 
امريكا روز دوشنبه به باالترين رقم 6 هفته گذشته رسيد. باال 

رفتن سوددهي اوراق قرضه هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در بازار طال را باال مي برد. سويه اوميكرون بسيار مسري تر از 
سويه هاي قبلي به نظر مي رسد اما آمارها نشان مي دهد كه 
به اندازه سويه دلتا مرگبار نيست و همين موضوع سبب شده 
تا كشورهاي مختلف اقدامات پيشگيرانه سهل گيرانه تري 

را اتخاذ نمايند.

    سقوط بيت كوين به كانال 46 هزار دالر 
قيمت بيت كوين در اولين روزهاي سال جاري ميالدي به 
روند نزولي خود ادامه داده و به كانال 46هزار دالر سقوط 
كرده است. بيت كوين در س��ال ۲۰۲۱ يك سال پر فراز و 
نشيب را پشت سر گذاشت و قيمت آن از نزديك به 6۰۰۰۰ 
دالر در آوريل به حدود ۳۰۰۰۰ دالر در ژوئيه رسيد و سپس 
در نوامبر به حدود 69۰۰۰ دالر به ازاي هر سكه به باالترين 
رقم در تاريخ خود رسيد. اين ارز ديجيتال در سال ۲۰۲۱ 
نزديك به 6۰ درصد رشد كرد و بسيار جلوتر از دارايي هاي 
سنتي بود اما اين سال را زير مرز ۵۰ هزار دالر به پايان رساند 
و جمعه گذشته در حدود 4۷ هزار دالر معامله شد. در سال 
جاري ميالدي نيز تاكنون به روند نزولي خود ادامه داده و 
 كاهش ۱درصدي داشته است. اين رمزارز در ساعت ۱۰:۰۰ 
روز دوش��نبه به وقت گرينويچ نزديك ب��ه 46.۸9۰ دالر 
معامله شد. اين در حالي بود كه نايب بوكله، رييس جمهور 
السالوادور، روز يكش��نبه پيش بيني كرده بود كه قيمت 
بيت كوين در س��ال جاري ميالدي دو برابر خواهد شد و 
در بحبوحه پذيرش رس��مي به عنوان يك ارز مستقل، به 
۱۰۰ هزار دالر خواهد رسيد. در توييتي كه وي روز يكشنبه 
منتش��ر كرد، بوكله چند پيش بيني هيجان انگيز را براي 
بزرگ ترين ارز ديجيتال جهان بر اساس ارزش بازار ارايه كرد. 
السالوادور سال گذشته اولين كشوري بود كه بيت كوين را به 
عنوان يك ارز قانوني و مستقل پذيرفت. او در توييتي نوشت 
كه بيت كوين ممكن است سرانجام در سال ۲۰۲۲ به قيمت 
۱۰۰ هزار دالري برس��د كه مدت هاست به دنبال آن بوده 
است، در حالي كه فكر مي كند دو كشور ديگر آن را به عنوان 
ارز قانوني اتخاذ خواهند كرد. عالوه بر اين، بوكله نوشت كه 
بيت كوين مي تواند در انتخابات ميان دوره اي اياالت متحده 
در ماه نوامبر به يك »مساله اصلي انتخاباتي« تبديل شود. 
وي همچنين به يك »سورپرايز بزرگ« در كنفرانس ماه 
آوريل در ميامي درباره بيت كوين اشاره كرد. رييس جمهور 
السالوادور پيش بيني كرد كه بيت كوين در سال ۲۰۲۲ به 
۱۰۰ هزار دالر برسد. رييس جمهور السالوادور پيش بيني 
كرد كه بيت كوين در سال ۲۰۲۲، در بازه پذيرش رسمي تا 
رسيدن به قيمت 6 رقمي، يك انفجار خواهد داشت. نجيب 
بوكيله، رييس جمهور السالوادور، پيش بيني كرد كه قيمت 
بيت كوين در سال جاري دو برابر خواهد شد و بعد از پذيرش 
رسمي به عنوان يك ارز مستقل، به ۱۰۰ هزار دالر خواهد 
رسيد. وي كه كشورش سال گذشته اولين كشوري بود كه 
بيت كوين را به عنوان ارز مستقل پذيرفت، چند پيش بيني 
هيجان انگيز را براي بزرگ ترين ارز ديجيتال جهان بر اساس 
ارزش بازار ارايه كرد. او در توييتي نوشت كه ممكن است 

بيت كوين در سال جاري به قيمت ۱۰۰ هزار دالر برسد.
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هر ماه اخبار خوبي از گشايش هاي 
بانكي و بيمه اي مي شنويد

وزير اقتصاد گفت: علي رغم فشار و سختي هاي پيِش رو 
با آغاز برنامه هاي مدون، هر ماه اخبار خوبي از اقدامات و 
گشايشات به ملت شريف داده خواهد شد. سيد احسان 
خاندوزي گفت: ۱4 دي جلسات مشتركي با وزير صمت 
و رييس كميس��يون اصل نود برگزار كرديم و مقرر شد 
مشكالت گره خورده سال هاي قبل مربوط به امور گمركي 
را هر هفته بررسي و خروجي هاي اين عمليات را مشخص 
و اعالم نماييم. وي افزود: يكي از برنامه ريزي هاي ما در 
وزارت اقتصاد الهام از عملكرد سردار سليماني و مديريت 
جهادي ايشان است كه اصالح مشكالت و ساختارهاي 
موجود در حوزه هاي بيمه اي، مالياتي، گمركي و بانكي، 
بخشي از اين اقدامات جهادي است. خاندوزي خاطرنشان 
كرد: علي رغم فشار و سختي هاي پيِش رو با آغاز برنامه هاي 
مدون، اميدواريم نتايج خوبي حاصل شود و هر ماه اخبار 
خوبي از اقدامات و گشايش ها به ملت شريف داده خواهد 
شد. وي با اشاره به مديريت جهادي و همه جانبه سردار 
سليماني در امور كشور گفت: پيشنهاد مي شود به پاس 
جهاد خالصانه اين شهيد بي ادعا، روز شهادت ايشان به 
روز ملي جهاد نام گذاري شود. وزير امور اقتصادي و دارايي 
اضافه كرد: اگر مسووالن مانند شهيد حاج قاسم سليماني 
برنامه ريزي و تالش مخلصانه و مردمي داش��ته باشند، 
عرصه حيات ما به نمايشگاهي از جهادهاي اقتصادي، 

سياسي، فرهنگي و ورزشي مبدل خواهد شد.

هدايت اعتبار، برگ برنده 
دولت براي اصالح نظام بانكي

برنامه جديد تأمين مالي زنجيره اي در قالب سياس��ت 
هدايت اعتبار، تجربه اي موفق است كه مي تواند فرآيند 
پيشرفت كش��ور را تس��ريع كند. اصالحات اقتصادي 
فرآيندي دقيق، دش��وار و زمان بر است. بديهي است كه 
احتماال اجماع دقيقي بين همه كارشناسان براي تعيين 
نقطه شروع اصالحات به وجود نخواهد آمد، با اين حال 
درباره اقتصاد ايران تعداد زيادي از كارشناسان معتقدند 
قطار پيشرفت اقتصادي كشور ناگزير بايد از مسير اصالح 
نظام بانكي بگ��ذرد و از آنجا كه نقش دولت در اقتصاد ما 
به طور تاريخي بسيار گس��ترده است، بنابراين هر گونه 
تغيير قابل توجه��ي در اين حوزه با اراده قوه مجريه قابل 
تصور خواهد بود. خوش��بختانه رييس دولت سيزدهم 
به درستي به اين مهم آگاه بوده و بارها بر آن تأكيد نموده 
است. سيدابراهيم رييسي خردادماه امسال همزمان با 
تبليغات رياست جمهوري با حضور در شهرك صنعتي 
عباس آباد تهران تصريح كرد: »اصالح نظام بانكي يكي 
از اولويت هاي دولت مردمي اس��ت. از يك سو نقدينگي 
سرسام آور تبديل به تهديدي براي كشور شده و از سوي 
ديگر، توليدكننده از كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش 
رنج مي برد«. قرار گرفتن اين ديدگاه در كنار ديدگاه هاي 
وزراي اقتصاد، صمت و همچنين رييس كل بانك مركزي 
درباره هدايت نظام اعتباردهي، اميدواري ها را نسبت به 
اهتمام دولت به انجام اصالحات اساسي در نظام پولي و 

بانكي كشور زنده كرده است.
    تأمين مالي زنجيره توليد

تغيير بنيادي در ساختار پولي و مالي اساسا امري حساس 
و دشوار است، چرا كه منافع كالن بسياري در اين حوزه در 
هم گره خورده است كه مي تواند هر ايده اصالحي را زمين 
بزند، بنابراين هر طرحي كه در اين زمينه تدارك مي شود 
بايد با توجه به اين چالش ها تنظيم شود. به عبارت دقيق تر 
بايد طرحي روي ميز بازيگران اين ب��ازار قرار دارد كه در 
عين تضمين س��ودآوري، آنها را به سمت تكميل پازل 
توسعه كش��ور هدايت كند. در اين باره برنامه عملياتي 
قابل توجهي كه پس از گذشت كمتر از چهار ماه در دولت 
سيزدهم رونمايي شده، طرح تأمين مالي زنجيره تأمين 
اس��ت. در تفاهمنامه اخير كه با همكاري بانك مركزي، 
وزارتخانه هاي اقتصاد و صمت و همچنين مشاركت هفت 
بانك دولتي و خصوصي امضا ش��ده است، زمينه تحول 
در نظام تأمين س��رمايه فراهم گرديده است. اين طرح 
را مي ت��وان در چارچوب يك ايده بزرگ تر يعني هدايت 
اعتبارات بانكي تعريف نمود؛ موضوعي كه علي صالح آبادي، 
رييس كل بانك مركزي هم بر آن تأكيد كرده و مي گويد 
كه اين تفاهم نام��ه يكي از مصاديق مهم هدايت منابع و 

اعتبارات به سمت بخش مولد كشور محسوب مي شود.
    هدايت اعتباري چيست؟

اقتصاددانان مختلفي درباره اين شيوه تأمين مالي قلم 
زده ان��د اما مرور اين ايده از قلم وزير كنوني اقتصاد و امور 
دارايي خواندني تر الس��ت. سيداحس��ان خاندوزي در 
مقاله مشتركي كه سال 9۷ به چاپ رسانده مي نويسد: 
»هدايت مس��تقيم اعتبار يا هدايت اعتبار روشي است 
كه توسط بانك هاي مركزي براي كنترل خلق اعتبارات 
بانكي به منظور دس��تيابي به سياس��ت پولي مدنظر و 
اهداف سياست صنعتي استفاده مي شود«. اين مطالعه 
علمي مي افزايد: »درواقع در قالب اين سياست خلق پول 
بانك ها در خدمت اهداف توسعه اي و رشد اقتصادي قرار 
مي گيرد و بانك يا در قالب نظام انگيزشي يا در قالب قانون 
سفت و س��خت تعيين شده توس��ط دولت، در صورتي 
مي تواند خلق پول كند كه اعتبار خلق شده صرف اعطاي 
تسهيالت به بخش مولِد تعيين شده توسط دولت يا بانك 

مركزي شود«.
    خوب، بد، زشِت خلق پول

اين مقاله در واقع نوعي ارزش گذاري درباره خلق پول را 
بيان كرده است. از نظر برخي اقتصاددانان، همه انواع خلق 
پول مذموم نيست و بسته به مورد استفاده و محل اصابت، 
به چند دسته تقسيم مي شود. در حالت نخست اگر پول 
خلق شده توسط نظام بانكي، بدون اينكه افزايشي در توليد 
كاال و خدمات رخ داده باشد، به مصرف داده شود، منجر 
به افزايش تقاضاي نهايي مي شود كه تورم در پي دارد. در 
حالت دوم ممكن است پول خلق شده سر از بازارهاي مالي 
دربياورد كه مي تواند به حبابي شدن دارايي ها بينجامد 
و در صورت تركيدن حب��اب، ثبات اقتصاد را به هم بزند. 
نمونه هاي زيادي از اين نوع بحران در كشورهاي مختلف 
رخ داده و بخشي از بحران سال گذشته در بورس ايران هم 
در همين چارچوب توصيف مي شود. اما در حالت سوم اگر 
خلق پول به سمت سرمايه گذاري هاي مولد هدايت شود، 
چون طرف عرضه را تقويت مي كند به مرحله شكل گيري 

حباب يا بروز تورم نمي رسد.
    حلقه مفقود سياست گذاري اقتصادي

در اين زمينه، عباس صابري، كارش��ناس اقتصادي با 
طرح اين پرس��ش كه چگونه مي توان متناسب با خلق 
پول شكل گرفته، عرضه محصوالت را نيز افزايش داد؟ 
پاس��خ مي دهد: »در صورتي كه خلق پول بانكي براي 
بخش واقعي اقتصاد و س��رمايه گذاري هاي مولد ايجاد 
شود. اينجاست كه نقش هدايت اعتبار پر رنگ مي شود، 
هداي��ت اعتبار هم��ان حلقه مفقود سياس��ت گذاري 
اقتصادي در كش��ور عزيز ما ايران اس��ت كه مي تواند 
همزمان اقتصاد ما را به رش��د اقتصادي همراه با ثبات 
قيمت برساند. وي مي افزايد: »سياست هدايت اعتبار 
مي تواند ما را به رشد اقتصادي برساند، زيرا منابع بانكي 
را به س��رمايه گذاري هاي مولد اقتصاد سرازير مي كند. 
همچنين به كنترل س��طح عموم��ي قيمت ها منجر 
مي شود، زيرا تقاضاي شكل گرفته ناشي از خلق پول را 
با عرضه اي متناسب در كاالها و خدمات اقتصاد پاسخ 
مي دهد و اين دقيقا پاسخي مناسب به درد جامعه ماست 

كه درگير ركود تورمي هستيم«.
    يك قرن سابقه

سياس��ت هدايت اعتبار قدمت��ي ۱۱۰ س��اله دارد. 
بررس��ي هاي تاريخي نشان مي دهد آلمان نخستين 
كشوري بوده كه از اين سياست بهره برده است. در ادامه 
ژاپن، كره جنوبي و تايوان هم از اين شيوه استفاده كردند 
به طوري كه بعدها سياست دخالت در تخصيص اعتبار 
عامل اصلي معجزه اقتصادي شرق آسيا عنوان گرديد. 
باوجود سابقه طوالني استفاده از اين سياست در دنيا، در 

كشورمان كمتر به اين راهكار توجه شده است. 

فرآيند تأمين مالي زنجيره اي 
چيست؟

تامي��ن مالي زنجي��ره تامين ي��ا SCF ي��ك رويكرد 
خالقانه است كه شركتها جهت تخصيص منابع مالي 
و بهينه س��ازي جريان هاي مالي در زنجي��ره تامين از 
آن اس��تفاده مي كنند. گزارش راهب��ردي تامين مالي 
زنجيره اي كه توس��ط دفتر مطالع��ات راهبردي رونق 
توليد دانشگاه امام صادق منتشر شده به شرح زير است:  
در برنامه اقتصادي دولت سيزدهم، اهتمام ويژهاي به 
استفاده از روش هاي نوين تامين مالي و حل مشكالت 
بنگاه هاي اقتصادي شده است. دولت قصد دارد با استفاده 
از طرح تامين مالي زنجيرهاي به مقاوم ش��دن اقتصاد 
ايران در برابر فش��ارهاي تحريم هاي بين المللي كمك 
كند به طوري كه با اجراي اين طرح، دولت به  جاي تمركز 
صرف بر نقدينگي، از ابزارهاي اعتباري بهره مي برد. يكي 
از اهداف مهم طرح اين است كه فعاليت بانك ها به سمت 
فعاليت هاي توليديو در واقع اعتبارات به س��مت توليد 
هدايت ش��وند. اين دولت قصد دارد با استفاده از طرح 
مذكور، هزينه تمام شده محصوالت و همچنين مطالبات 
غيرجاري بانك ها را كاهش دهد و در اين راستا اخيرا نيز 
تفاهم نامه اي تحت عنوان »تامين مالي زنجيره اي توليد« 
با پيگيري وزارت صمت بين اين وزارتخانه و وزارتخانه  
امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و هفت بانك عاملي 
امضا شد. در اين راستا گزارشي پيرامون مباني و مفاهيم 
و كاربردهاي تامين مالي زنجيره اي توسط پژوهشگران 

دفتر مطالعات راهبردي رونق توليد تهيه شده است 
    تأمين مالي زنجيره تامين

 )تامين مالي زنجيره اي( 
تامين مالي زنجيره تامين يا SCF يك رويكرد خالقانه 
است كه شركتها جهت تخصيص منابع مالي و بهينه سازي 
جريانهاي مالي در زنجيره تامين از آن استفاده ميكنند. 
اين رويكرد كاهش هزينه ها، افزايش سودآوري و كارايي 
هرچه بيشتر سازمان را به دنبال دارد و با ارايه گزينه هاي 
انتخابي براي پرداختها، باعث بهينه سازي نقدينگي در 

شبكه ميگردد.
    فرآيند كلي تامين مالي زنجيره تامين

پلتفرم مديريت مالي زنجيره تامين شامل چند جزو اصلي 
مثل بانكها، تامين كنندگان و خريداران ميباشد. در ادامه 
اكوسيس��تم كلي تامين مالي زنجيره تامين آورده شده 
اس��ت: به عنوان مثال مدل تامي��ن مالي زنجيره تامين 

صنعت طيور بدين صورت مي باشد: 
    تامين جريانات نقدي 

در بنگاههاي اقتصادي
مدل هاي تامين مالي زنجيره اي با بهينه سازي سرمايه در 
گردش از طريق مديريت سه مولفه حسابهاي پرداختني، 
حس��اب هاي دريافتني و موجودي، بر عملكرد شركت 
تاثير مي گذارند و امكان دسترسي شركتهاي يك زنجيره 
تامين را به منابع مالي با هزينه كمتر و سرعت بيشتر فراهم 
ميكند. اصلي ترين مزيتي كه از طريق اجراي اين طرح به 
دست مي ايد شامل كاهش نقدينگي مورد نياز و آزادسازي 
حجم زيادي از سرمايه درگير است كه همين امر منجر 
به بازدهي بيشتر س��رمايه گذاري و حداكثرسازي سود 

سهامداران مي شود.
    مزاياي طرح تامين مالي زنجيرهاي

در ادامه ب��ه اختصار به بيان برخ��ي از مزاياي اين طرح 
پرداخته شده است: تسريع و بهبود فرآيند تأمين مالي 
س��رمايه در گردش بنگاه هاي تولي��دي كاهش نياز به 
دريافت تس��هيالت جديد براي تأمين مالي سرمايه در 
گردش كاهش مطالبات غيرجاري بانكها كاهش انحراف 
مناب��ع و افزايش كارايي تخصيص مناب��ع )منابع مالي، 

نهاده هاي توليد و ...( 
- افزايش شفافيت و نظارت پذيري جريان مالي اقتصاد 
كاهش زمينه ه��اي توزيع رانت و حذف واس��طه ها در 

زنجيره هاي تأمين و توزيع
- كاه��ش هزينه تمام ش��ده محص��ول و افزايش رفاه 

مصرف كننده
- كاهش نوسانات بازار )قيمت و توليد( افزايش بهره وري 

و سودآوري بنگاه و در نهايت كل صنعت
- زمين��ه س��ازي براي اص��الح سياس��تهاي حمايتي 
زمينه س��ازي براي اصالح نظام بانكي افزايش كارايي و 

شفافيت نظام مالياتي
در عصر كنوني مديران شركتها با توجه به محدوديتهاي 
منابع مالي و تنگ شدن رقابت، تحت فشار فزاينده اي 
قرار دارند تا هزينه هاي عملياتي و بهاي تمام شده را 
كاهش دهند. لكن عملياتي شدن روشهاي نوين تامين 
مالي نيازمند ياري دولت و نهادهاي مالي مرتبط با آن 
ميباشد. دولت سيزدهم با انعقاد تفاهم هاي ماههاي 
گذشته نش��ان داده است كه قصدي جدي براي حل 

مشكالت مالي بنگاه هاي اقتصادي دارد.
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هشدارايزدخواهنسبتبهعواقبحذفارزترجيهي

سهميه ارز مسافرتي كم شد

هشدار نمايندگان مجلس به عواقب حذف دالر 42۰۰

گروه بانك و بيمه| 
نماينده مردم ته��ران در مجلس با اش��اره به مخالفت 
نمايندگان مجلس با حذف ارز 4 ه��زار و ۲۰۰ توماني، 
اقدام دولت مبني بر حذف ارز ترجيحي در بودجه ۱4۰۱ 
را زيركانه خواند و گفت: اگر راهكار نداريد، همچون شكار 
عبدالمالك ريگي در آسمان رانت خواران 6۵ ميليارد دالر 
ارز ترجيحي را پيگيري قضايي كنيد. روح اهلل ايزدخواه 
در جلسه علني )سه شنبه( مجلس در نطق ميان دستور 
خود ضمن تبريك و تسليت سالگرد شهيد حاج قاسم 
س��ليماني، اليحه بودجه ۱4۰۱ را »اولين آزمون دولت 
جديد و شخص رييس جمهور« دانس��ت و اظهار كرد: 
انتخابات تمام شده است. شعارها بايد عملياتي شود. اينجا 
مجلس در رأس امور است و رفاقت ها نبايد زبان و رأي ما 
را در احقاق حق مردم خنثي كند. نماينده مردم تهران در 
مجلس يازدهم در مورد حذف ارز ترجيحي 4 هزار و ۲۰۰ 
توماني گفت: با وجود مخالفت اخير مجلس، زيركانه در 
اليحه بودجه ۱4۰۱ حذف شده است. امكان اظهارنظر 
اوليه براي ما سلب شده و اين مساله قابل اغماضي نيست. 
معناي ح��ذف ارز ترجيحي در اوج ت��ورم، گران كردن 
غذاي مردم اس��ت. اين تصميم نش��ان از استيصال در 
پيشبرد تغييرات اساسي و س��اختاري است. اين عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه علت 
تورم، تخصي��ص ارز ترجيحي نيس��ت، گفت: خلق 
نقدينگي توسط بانك ها است. رييس جمهور محترم 
در زمان انتخابات فرمودند كه بانك ها را به خط خواهم 
كرد. راهكار كسري بودجه، كسر كردن از سفره و جيب 
مردم نيست. نتيجه اش تعميق شكاف هاي اجتماعي و 

بزرگ كردن كيك اغنيا از محل نان و پنير فقرا است.

    محصوالت اساسي كشاورزي را 
به قيمت جهاني از كشاورز داخلي بخريد

ايزدخ��واه در اظهاراتي انتق��ادي از نبود راه��كار براي 
ارز 4 ه��زار و ۲۰۰ تومان��ي گفت: اگر راه��كار نداريد بر 
واردات نهاده ه��ا نظ��ارت كنيد چرا ك��ه 6۰ درصدش 
دست ش��ركت هاي دولتي و خصولتي است. اگر راهكار 

نداريد بازاره��اي ميوه و تره بار را نظ��ارت كنيد چرا كه 
بي قاعده ترين بازار دنياس��ت و هنوز به صورت دس��تي 
نظارت مي شود. محصوالت اساسي كشاورزي را به قيمت 
جهاني از كشاورز داخلي بخريد تا توليد كاالهاي اساسي 

رونق بگيرد و مردم مرغ يخي خارجي نخرند.

    رانت خواران 6۵ ميليارد دالر
 ارز ترجيحي را  پيگيري قضايي كنيد

نماينده م��ردم تهران در مجل��س از انحصار و داللي 
نهاده هاي دامي خبر داد و گفت: انحصار دالل مشهور 
را بشكنيد و دست هزاران اتحاديه كشاورزي و روستايي 
را در تأمين نهاده ها باز كنيد. اگر راهكار نداريد، مافيا 
واردات دارو را مهار كنيد يا همچون شكار »ريگي« در 
آس��مان رانت خواران 6۵ ميليارد دالر ارز ترجيحي را 
پيگيري قضايي كنيد چرا كه اگر تنها ۲۰ درصد اين 
رانت به بيت المال برگردد، مش��كل كمبود ارز كشور 
برطرف مي شود. اگر راهكار نداريد، بودجه ارزي و ريالي 
را هم تفكيك كنيد تا بودجه دالريزه نشود. زماني كه 
تئورسين هاي بودجه حسن روحاني، ايدئولوگ بودجه 
رييسي شده اند، انتظاري نيست كه چنين راهكارهايي 
را تجويز كنند. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان 
اين ادعا كه هنوز آموزه هاي نظريه منس��وخ بازار آزاد 
و مكتب پولي ديده مي ش��ود، گفت: اين يعني ادامه 
همان راهي كه اقتصاد كشور از اصالحات ساختاري و 
نهادي به سياست صنعتي، توليدگرايي و خودكفايي 
را به سمت سياست هاي صرف پولي و مالي نافرجام و 
دور باطل قيمت درماني و در رأسش افزايش قيمت ها 

و پرداخت يارانه نقدي منحرف مي شود.
وي خطاب به سيد ابراهيم رييسي گفت: به شعارهاي خود 
در ابتداي انتخابات توجه كنيد و به محققان اقتصاد اسالمي 
در دانشگاه و حوزه دل ببنديد. همان ها كه با پول نماز و روزه 
استيجاري هزينه تحقيقات بنيادي خود در باب اقتصاد 
اسالمي و مردمي سازي اقتصاد تأمين مي كنند. نگذاريد 
شما را مستأصل كنند و سوخت تداوم جريان تكنوكرات 

اقتصادي و مديريتي را از سياست هاي شما تأمين كنند.

    تامين مالي زنجيره  اي به توسعه صنعت
 كمك مي كند

يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: تامين 
مالي زنجيره  اي در شرايط عادي يا تحريمي بحثي است كه 
به توسعه صنعت كشور كمك مي كند.صنايع بزرگي در كشور 
مانند پتروشيمي، فوالد، نفت و گاز، خودرو و ... وجود دارد كه 
از دو بخش باالدست و پايين دست بهره  مي برند، اما مشكل 
مشترك شان عدم اتصال اين دو بخش به يكديگر است، لذا 
بازار سياه ايجاد مي شود و هزينه هاي گزافي شكل مي گيرد، 
بنابراين مساله فناوري و بهره وري بين باالدست و پايين دست 
به نحوي آسيب مي  بيند.  اين عضو كميسيون صنايع و معادن 
در خانه ملت ابراز كرد: تحقق اين مساله نيازمند آن است تا در 
كنار حضور بانك ها، تشكل هاي حوزه توليد هم حضور داشته 
باشند تا رابطه همكاري بين باالدست و پايين دست به هدايت 
درآيد و بر آن نظارت صورت گيرد. دولت هم بايد به سمتي 
حركت كند تا بتواند هزينه هاي توليد را از اين شرايط فعلي به 
سمت آزادسازي قيمت ها سوق دهد. بنابراين بهتر آن است 
تا به جاي افزايش نرخ بنزين يا گران كردن قيمت خودرو يا 
كاستن از ارز كاالهاي اساسي، زنجيره هاي صنعتي را مالك 
قرار گيرد زيرا از اين طريق گام موثري برداشته خواهد شد. 
وي افزود: براي مثال مي توان به بحث خودرو اشاره كرد كه 
سال گذش��ته درباره آن گفته شد بيش از ۸۰ هزار ميليارد 
توليد رانت شد يا در فوالد و ديگر صنايع به همين شكل بود. 
چنانچه تامين مالي زنجيره اي به درستي اجرا شود، مانع اين 
رانت هاي بي مبنا خواهد شد و ضمن كاهش نياز به نقدينگي 

رانت بيخودي براي كسي درست نخواهد شد.

    نجابت: شيوه اجرا و جبران
 حذف ارز 42۰۰  جاي تامل دارد

نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: جهت گيري حذف ارز 
4۲۰۰ و رانت زدايي اقدام مهم و قابل قبولي است اما شيوه 
اجرا و جبران آن براي مردم نكته اي اس��ت كه ما را به فكر و 
تامل فرو مي برد. روح اهلل نجابت در جلسه علني )سه شنبه( 
مجلس در تذكرات شفاهي خود در رابطه با تسريع در تغيير 
مديران ناكارآمد باقيمانده از دولت گذش��ته به وزراي راه و 

شهرسازي، ارتباطات و نيرو، تذكر داد و اظهار كرد: تغيير نيرو 
در مديران استان ضرورت است. در حال حاضر جنوب استان 
فارس درگير سيل شده است و نياز به خدمات رساني دارد، 
اما مديران كم انگيزه از دولت قبل اين آمادگي را ندارند. وي 
در ادامه در تذكر به رييس قوه قضاييه در خصوص پرونده 
كرس��نت عنوان كرد: انتظار ما برخورد با پايمال كنندگان 
حقوق ملت ايران است. سخنگوي كميسيون امور داخلي 
كشور و شوراها خاطرنشان كرد: به عنوان عضو كميسيون 
تلفيق بودجه ۱4۰۱ از دولت براي اينكه اليحه بودجه را به 
موقع ارسال كرد تشكر مي كنم. جهت گيري حذف ارز 4۲۰۰ 
و رانت زدايي اقدام مهم و قابل قبولي اس��ت اما شيوه اجرا و 
جبران آن براي مردم نكته اي است كه ما را به فكر و تامل فرو 
مي برد.  اگر قرار باشد پول در اختيار مردم قرار گيرد، مردم آثار 
تورمي و گراني اجناس را مي بينند و اين پول به چشمشان 
نمي آيد و قطعا شوك تورمي در پي خواهد داشت كه مختص 
به كاالهاي اساسي نخواهد بود و به ساير كاالها نيز تسري پيدا 
خواهد كرد. وي با تاكيد بر اينكه انتظار ما اين بود كه در اليحه 
استراتژي دولت در خصوص حذف ارز 4۲۰۰ مشخص باشد، 
تصريح كرد: رويكردهاي عدالتخواهانه و رفع تبعيض معطوف 
به رشد اقتصادي و مهار تورم خوب است، ولي بايد بين اينها 
و اعداد و ارقام و احكامي كه در بودجه ۱4۰۱ است، نسبت 
مشخصي وجود داشته باشد.در بودجه ۱4۰۰ و مصوبه اي 
كه مجلس داشت اقدامات خوبي را شاهد بوديم. مشخصا در 
موضوع محروميت زدايي، اشتغال، آب و راه روستايي و 
آسيب هاي اجتماعي مجلس به وظيفه خود عمل كرد، 
اما در بودجه ۱4۰۱ مابه ازاي اينها را نمي بينيم و اين نشان 
مي دهد كه كلي حرف زدن سودي ندارد.موضوع ديگر در 
ارتباط با بودجه ۱4۰۱ اين است كه پيش بيني دولت اين 
بوده كه اگر ماليات محقق نشد، سهام فروش نرفت و فروش 
نفت به اندازه كافي نبود، كسري پديد آمده را با فروش اوراق 
جبران كند كه اين امر پيشاپيش مجوز آن را گرفتن از 
نظر مجلس پذيرفتني نيست. اينكه دولت بخواهد مجوز 
فروش اوراق را با تعهدي قبلي و بدون س��قف از مجلس 
بگيرد مخل وظايف نظارتي و تقنيني مجلس است كه در 

كميسيون تلفيق حتما آن را اصالح خواهيم كرد.



باوجود رشد 265درصدي سود شركت هاي بورس از 
مرداد پارسال تاكنون و اجراي سياست ها حمايتي از 
سوي دولت، سهامداران خرد در حال خروج از بورس 
هس��تند و اين موضوع منجر شد ديروز ارزش روزانه 
معام��ات خرد به پايين ترين حد خود طي 2س��ال 

گذشته برسد.
بيش از 16ماه از آغاز نزول شاخص بورس مي گذرد 
و با وجود اينكه ش��اخص كل بازار سهام در اين دوره 
در برخي مقاطع با رش��د مواجه شده اما روند اصلي 
بازار س��رمايه در تمام اين مدت نزولي بوده و آمار ها 
نشان مي دهد كه شدت نزول بورس هر روز عميق تر 
مي شود؛ اين در حالي است كه داده هاي آماري نشان 
مي دهد ميزان درآمد ش��ركت هاي بورس كه يكي 
از مهم ترين مولفه هاي اقتصادي اس��ت كه مي تواند 
منجر به رشد شاخص هاي بورس شود، از مردادماه 
پارسال كه شاخص بورس شروع به نزول كرده تاكنون 
265درصد رش��د كرده و به م��رز 500هزار ميليارد 

تومان رسيده است. 
طي ماه هاي اخي��ر دولت مصوبات زي��ادي را براي 
حمايت از بازار س��رمايه تصويب كرده و حتي روند 
تزريق نقدينگي از س��وي صندوق توس��عه ملي به 
بازار سهام نيز طبق گفته هاي مجيد عشقي، رييس 
سازمان بورس آغاز شده است. اما با وجود اينكه هم 
داده هاي آماري و هم سياست هاي حمايتي مي توانند 
به عنوان يك پشتوانه قدرتمند، زمينه رشد شاخص 
بورس را فراهم كنند، روند نزولي بازار سهام متوقف 
نمي ش��ود و عمق نزول هر روز بيش��تر مي شود. كار 
به جايي رس��يده كه ارزش روزانه معامات خرد به 
پايين ترين خود رس��يده كه ي��ك پيام منفي بزرگ 

براي مسووالن بازار سرمايه است.

    سرعت گرفتن روند نزولي 
براس��اس آماره��اي منتش��ر ش��ده، ت��داوم نزول 
ش��اخص هاي بورس ترديد هاي بزرگ��ي را در بازار 
سهام ايجاد كرده و منجر به خروج سهامداران خرد از 
بازار سهام شده است. اين خروج سهامداران حقيقي 
از شهريورماه شدت گرفته و در 2ماه گذشته به اوج 
خود رس��يده؛ به طوري كه منجر به كاهش ش��ديد 
ارزش روزانه معامات خرد شده است. طبق اطاعات 
موجود، ميانگين ارزش روزانه معامات خرد در ماه 
گذشته 66درصد يعني بالغ بر 5هزار و 750ميليارد 

تومان كاهش يافته است.
 در ش��هريورماه امس��ال س��هامداران خرد به طور 
ميانگين روزانه 8هزار و 750ميليارد تومان دادوستد 
در بورس انجام مي دادند كه اين ميزان در آذرماه به 
3هزارميليارد تومان رس��يد. اين رقم به خوبي نشان 
مي دهد كه سهامداران به دليل افزايش ريسك هاي 
بازار در حال خروج از آن هس��تند و به همين دليل 
ارزش روزانه معامات به پايين ترين حد خود رسيده 

است. اين روند از ابتداي دي ماه حتي تشديد شده و 
ديروز ارزش روزانه معام��ات به پايين ترين حد در 
2سال گذشته رسيد؛ به طوري كه در دادوستد هاي 
روز گذشته ارزش روزانه معامات خرد جمعا به 2هزار 
و 189ميليارد تومان رس��يد كه 27درصد كمتر از 

ميانگين معامات خرد در ماه گذشته است.
احتمال وجود دارد كه با تداوم وضع فعلي ارزش روزانه 
معامات خرد حتي به كمتر از 2هزار ميليارد تومان 
هم برسد و روند نزولي شاخص بورس را تشديد كند. 
طبق اطاعات موجود از ابتداي سال تاكنون 20هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از بازار س��هام خارج شده و 
اين روند حتي در 2هفته گذشته تشديد شده است؛ 
به طوري كه جمع كل خروج نقدينگي از بازار سهام 
فقط در 2هفته گذشته به 2هزارميليارد تومان رسيده 
است. اما داليل اين كاهش اعتماد به بورس و خروج 

نقدينگي از بازار سهام چيست؟

    چرا بورس نزولي شد؟
به گفته كارشناسان اقتصادي افزايش ابهام نسبت به 
موضوعات مختلف، ريسك هاي بازار سرمايه را زياد 
كرده و همين عامل منجر به خروج نقدينگي از بازار 

سهام شده است.
 تحليلگران بر اين باورند كه در شرايط فعلي عواملي 
ازجمله نرخ بهره، قيمت طا و ارز و مذاكرات هسته اي 
در وين، از ابهام هاي پيش روي بازار س��هام هستند 
كه ريس��ك هاي بازار س��رمايه را افزايش داده اند. با 
اين حال بخش عمده نزول بازار س��هام در چند ماه 
گذشته ناشي از افزايش نرخ بهره اوراق بدهي تا سطح 
25درصد و نامشخص بودن نتايج مذاكرات هسته اي 

در وين است. 
حافظ عزيزي  نقش، كارشناس بازار سرمايه در اين 

باره مي گويد: متأس��فانه وضعيت فعلي بازار س��هام 
خوب نيس��ت و نگاه هاي منفي زيادي در اين حوزه 
وجود دارد كه به مذاكرات وين و بعد از آن به قيمت 
ارز و دالر مربوط اس��ت. او مي افزايد: البته نمي توان 
گفت با احياي برجام قيمت دالر نزول خواهد كرد و 
منجر به افت ش��اخص مي شود اما بين قيمت دالر و 
توافق هسته اي ارتباطي وجود دارد و مي توان گفت 
هم اكنون اين موضوع ي��ك عامل كليدي براي بازار 
سهام است.به گفته او وضعيت بازار سرمايه در آينده 
به چند مورد بس��تگي دارد كه مهم ترين آنها نتيجه 
مذاكرات هس��ته اي در وين و مورد ديگر، س��طوح 

قيمتي دالر پس از نتايج مذاكرات است.
 محمد ميرزايي يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم 
در اين باره معتقد است: طي چند ماه گذشته فروش 
اوراق بدهي دولتي و مذاكرات برجام بر بازار س��هام 
تأثير داش��ته اس��ت. با وجود اين ابهام ها پيش بيني 
مي شود تا پايان سال شاهد فروش حجم زياد اوراق 
در بازار سرمايه نباشيم، زيرا دولت قصد دارد كسري 
بودجه را از مس��ير هاي ديگري ني��ز تامين كند. از 
سوي ديگر خبر ها نشان مي دهد گام هاي خوبي در 
مذاكرات هسته اي برداشته شده اما همچنان ابهاماتي 

در حوزه پذيرش اين قرارداد وجود دارد. 
براساس گفته يكي از كارشناسان بازارسرمايه بودجه 
س��ال جاري نيز در بازار سهام ابهام ايجاد كرد؛ با اين 
حال اين ابهام ها در شرايط فعلي از بين رفته و انتظار 
مي رود در روز هاي آينده بازار سهام به ثبات بيشتري 
برسد. با تاش هاي سازمان بورس بخش عمده اي از 
نگراني و ابهامات مرتبط با تعيين نرخ خوراك گاز و 
سوخت صنايع و پتروشيمي ها كه در بودجه1401 

در نظر گرفته شده بود، رفع شده است.
حسن رضايي پور، كارشناس بازارسرمايه نيز مي گويد: 

بازار س��هام كه روز ش��نبه با افت شاخص كل به كار 
خود پايان داده بود، يكش��نبه را نيز نااميدكننده به 
پايان رس��اند و شاخص كل سرانجام با رشد برخي از 
ليدرها، افزايش ناچيز 223 واحدي را تجربه كرد و در 
كانال يك ميليون و 379 ه��زار واحدي آرام گرفت. 
بورس  ماه ها است كه با نوسانات شديد دست و پنجه 
نرم مي كند و به نظر مي رس��د اين رون��د تداوم يابد. 
معامات روزگذش��ته همانند روزه��اي قبل دنبال 
مي ش��د؛ به طوري كه در اواخر بازار ش��اهد افزايش 
حجم عرضه ها بوديم. اين درحالي است كه در ابتداي 
معامات بازار روند بهتري را به خود گرفته بود اما به 
مرور تقاضا كاهش يافت و عرضه جاي آن را گرفت. 
در ب��ه وجود آمدن چنين ش��رايطي عوامل اثرگذار 

مهمي دخيلند. 
واقعيت امر اين است كه در حال حاضر سيگنالي كه 
بتواند مسير سرمايه گذاري ها را به سمت بازار سهام 
هدايت كند وجود ندارد. فعاالن بورسي در حالي به 
معامات كم رمق خود ادامه مي دهند كه جو منفي 
بر بازار حاكم اس��ت. در اين ميان رخداد هايي نظير 
انتشار اخبار مبهم از جمله تدوين پيش نويس طرح 
اصاح قانون بازار س��رمايه از سوي سازمان بورس و 
اوراق بهادار، اين وضعيت را با تنگناهاي بيش��تري 
مواج��ه مي كند. در يك س��ال و نيم گذش��ته بارها 
سياست گذاران با انتشار اخبار بورسي بي اعتمادي 
سرمايه گذاران نسبت به بورس را رقم زده اند؛ اين در 
حالي است كه با مديريت مباحث مرتبط، جريان داد 
و ستدهاي بورسي مي توانست روند ديگري به خود 
بگيرد. نحوه اطاع رساني غلط بدون آگاهي كامل از 

جزييات اخبار، بارها بازار را به تاطم كشيده است.
 از ابتداي هفته بازارسرمايه پس از ارايه پيش نويس 
مذكور كه با ابهامات فراواني مواجه است خروج بيشتر 
پول حقيق��ي را به خود ديد. در مورد انتش��ار اخبار 
مرتبط با حوزه بورس چندين بار درخواس��ت  هايي 
مبني بر انتشار خبر پس از روشن شدن جزييات داده 
شده اما تاكنون تغييراتي در اين روند به وجود نيامده 
است. بر همين اس��اس نبايد انتظار ورود معامات 
به مدار صعودي را داش��ت. درحالي كه تحليلگران 
بر ارزنده بودن قيمت س��هام تاكيد مي كنند، برخي 
سياس��ت گذاري ها در راس��تاي تخريب بازار عمل 

مي كند. 
همانط��ور كه مش��اهده كرديم بع��د از ارايه اليحه 
بودجه به مجلس جو منفي بر بازار حاكم شد. گرچه 
در اين ميان دولت با ارايه بس��ته 10 بندي به دنبال 
برطرف كردن س��وءتفاهمات پيش آم��ده برآمد اما 
خروجي مثبت��ي براي بازار دربر نداش��ت. وضعيت 
بازارسرمايه غيرقابل پيش بيني تر از  ماه هاي گذشته 
اس��ت. درهمين راستا به نظر مي رس��د تا مديريت 
رواني انتشار اخبار اقتصادي، روند منفي و سردرگمي 

سهامداران ادامه مي يابد.
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تهاتر؛ كلمه اي كه زمينه ساز 
فساد شد

اقتصادآنالين | مهرداد الهوتي، نماينده مجلس در 
دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شوراي اسامي گفت: 
آغاز طرح توزيع قير رايگان، به مجلس نهم باز مي گردد، 
تعدادي از نماين��دگان در آن دوره نگراني هايي بابت 
جاده هاي روستايي داشتند. زيرا عوامل مختلفي موجب 
مهاجرت تعداد زيادي از مردم از روستاها به شهرها شده 
بود، اما عمده دليل اين موضوع به اقتصاد روستاها ارتباط 
داشت و زماني كه از اقتصاد روستاها صحبت مي شد، 
عمران و آبادي نيز مورد توجه قرار مي گرفت. وي افزود: 
به جهت اينكه در آن مقطع به روستاها توجه بيشتري 
ش��ود، بحث قير رايگان پيشنهاد و در س��ال اول اجرا 
شدن طرح، 600هزار تن قير توزيع شد كه اين ميزان، 
ساالنه افزايش يافت. طرح توزيع قير رايگان، درمجموع 
هدف و عملكرد خوبي داشت. اما طي سال هاي اخير، 
انحرافاتي پيدا كرد. زيرا پيش از اجرا شدن طرح، دقت 
زيادي در قانون نشد و تنها بحث تهاتر مطرح شده بود. 
الهوتي تصريح كرد: در س��ال هاي بعد، اعتقاد دولت 
اين بود كه به جاي تحويل قير، مبلغ آن پرداخت شود 
تا بوروكراسي هاي اداري درمورد قير رعايت شود. اين 
موضوع، موجب حساسيت دستگاه هاي نظارتي شد و 
ايرادات واردشده توسط اين نهادها، در برخي از موارد 
درست بود. عضو پيشين كميس��يون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس اظهار داشت: همانطور كه اشاره 
شد، سال هاي ابتدايي اجراي طرح توزيع قير رايگان، 
مجلس تنها عبارت تهاتر را در قانون استفاده كرد و ما 
نيز توجهي به اين موضوع نداشتيم كه استفاده از اين 
عبارت به تنهايي، مي تواند زمينه سوءاستفاده را فراهم 
كند. اما س��ال هاي بعد، در قانون دقت بيشتري شد 
و دستگاه هاي نظارتي نيز نس��بت به اين موضوع، 
واكنش نشان دادند.  وي خاطرنشان كرد: اگر در هر 
فعاليتي نظارت صورت نگيرد، امكان تخلف وجود 
دارد. در همين موضوع قير نيز، بايد بر روند تحويل 
قير يا پرداخت پول آن، نظارت شود. زيرا اگر پرداخت 
پول به جاي تحويل قير انجام شود و بر مواردي مانند 
برگزاري مناقصه، فعاليت پيمان��كاران و... نظارت 

صورت نگيرد، تخلف رخ خواهد داد.

صندوق تثبيت براي بازارساز شدن 
احتياج به قدرت بيشتري دارد

شوراي اقتصادي دولت در جلسه روز شنبه 28 آذر ماه، 
مصوبه اي 10 بندي را با هدف حمايت از بازار س��رمايه 
تصويب كرد كه به گفته س��يد احسان خاندوزي، وزير 
امور اقتصادي و دارايي تاكنون چنين بسته اي كه حاكي 
از همگرايي بين سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد باش��د بي س��ابقه بوده است؛ آنطور كه 
بيان شده هدف اين بسته حمايت از سودآوري صنايع 
بورسي و توليد در كشور است.در اين بسته تاكيد ويژه اي 
بر صندوق تثبيت ش��ده به طوري كه بر اساس مواد 4 و 
5 اين مصوبه 10 بندي مقرر شده است معادل ماليات 
نقل و انتقال سهام در بازار سرمايه جهت تقويت صندوق 
توسعه و تثبيت بازار اختصاص يابد همچنين به غير از 
اوراق قبلي، 30 هزار ميليارد تومان براي صندوق تثبيت 
اختصاص پيدا كند.پيش از تصويب اين مصوبه، انتقادهاي 
فراواني به عملكرد صندوق تثبيت بازار سرمايه طي دو 
سالي كه از عمر اين صندوق مي گذرد مطرح بود اما به نظر 
مي رسد مصوبه جديد شوراي اقتصادي دولت تغييراتي 
را در روند فعاليت اين صندوق ايجاد خواهد كرد.همايون 
دارابي در اين باره اظهار داشت: اگرچه از لحاظ قانوني، 
از زمان شكل گيري صندوق تثبيت بازار سرمايه مدت 
زمان قابل ماحظه اي مي گذرد، اما متاسفانه دولت قبل 
به تعهدات پيش بيني شده در قانون براي تأمين منابع 
اين صندوق توجه نكرد.وي افزود: حتي در پايان س��ال 
گذشته موضوع واريز يك درصد از منابع صندوق توسعه 
ملي به صندوق تثبيت هم مطرح شد، اما اقدامي در اين 
راستا صورت نگرفت.مديرعامل سبدگردان داريوش ادامه 
داد: براي آنكه عملكرد صندوق قابل دفاع باشد بايد صبر 
كرد تا منابع كافي تأمين شود، در اين صورت صندوق 
مي تواند به عنوان يك لنگر ثبات بازار عمل كند.دارابي با 
اشاره به مصوبه 10 بندي شوراي اقتصادي دولت گفت: 
به نظر طرح تقويت اين صن��دوق كه در مصوبه مذكور 
عنوان شده، حائز نكات بسيار خوبي است كه مي تواند خأل 
نبود يك بازارساز )Market Maker( بسيار بزرگ 
در بازار س��رمايه را جبران كند.مديرعامل سبدگردان 
داريوش معتقد است كه پيش از هر چيز بهتر است كه 
اين صندوق و صندوق توسعه بازار به صورت »صندوق 
در صندوق« عمل و منابع را به صورت غيرمستقيم در 
بازار توزيع كنند.اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: در 
صورتي كه صندوق تقويت شود، ايده اي كه پشتوانه اين 
صندوق وجود دارد، يك ايده كارساز خواهد بود. بنابراين، 
ابتدا بايد منابع الزم تزريق و پس از آن عملكرد صندوق 
تحليل و بررسي شود.دارابي با تاكيد بر اينكه صندوق ها 
بهتر است از طريق صندوق  در صندوق فعاليت كنند، 
افزود: بايد منابعي كه در اين صندوق ها وجود دارد ميان 
صندوق هايي كه در بازار است توزيع شود و اين صندوق 
به جاي آنكه به طور مستقيم در بازار خريد و فروش كند، 
يونيت دار صندوق هاي بازار باشد.به گفته وي، زماني كه 
منابع در بازار توزيع شود، عملكردها متنوع خواهد شد و 
عملكرد هاي متنوع مي تواند به رونق بازار كمك كند.وي 
معتقد است بعد از آنكه منابع كافي به صندوق تثبيت 
واريز ش��د بايد گردهمايي ها و سمينارهاي مختلفي 
درباره مطالعه ابزارهاي صندوق هاي مشابه در كشورهاي 
خارجي برگزار و نظرات كارشناسي جذب شود.دارابي 
افزود: در حال حاضر بازار بايد بر روي تحقق تعهداتي كه 
به صندوق داده متمركز شود و اگر يك درصد ساالنه هم از 
صندوق توسعه ملي واريز شود،  در نهايت صندوق بزرگي 
را در بازار خواهيم داش��ت كه اهداف پيش بيني شده را 
محقق مي كند.اين كارشناس بازار سرمايه در پايان تاكيد 
كرد: در مصوبه شوراي اقتصادي دولت امكان گنجاندن 
بندهاي��ي در مورد قيمت گذاري دس��توري هم وجود 
داشت به خصوص در مورد 5درصد تخفيف شركت هاي 

توليدي كه تاثير قابل توجهي در بازار خواهد داشت.

حركت به سوي نقطه مطلوب 
در تأمين مالي دولت

علي بيگ زاده، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه در نشست »ابزار بدهي كارا 
براي دولت در وضعيت فعلي« كه در پژوهشكده 
امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار 
شد، پيش��نهاداتي در خصوص بهبود تامين مالي 
دولت از طريق بازار سرمايه ارايه كرد.علي بيگ زاده 
با اراي��ه آماري در خصوص تامي��ن مالي دولت از 
طريق نهادهاي واسط در بازار سرمايه گفت: دولت 
در مجم��وع 446 هزار ميليارد ري��ال صكوك از 
طريق نهادهاي واسط مالي در بازار سرمايه منتشر 
كرده ك��ه 49 هزار ميليارد ريال آن در قالب اوارق 
اجاره، 57 هزار ميليارد ريال در قالب اوراق مرابحه 
و 340 هزار ميليارد ريال تحت س��اختار منفعت 
بوده است و تاكنون تمامي پرداخت هاي مرتبط با 

اين اوراق به صورت منظم صورت پذيرفته است.
او با بيان اينك��ه محدوديتي براي ش��ركت هاي 
خصوصي واجدالشرايط و متقاضي تامين مالي از 
طريق انتشار صكوك در بازار سرمايه وجود ندارد، 
افزود: طي 4 س��ال اخير 58 م��ورد صكوك براي 
تامين مالي ش��ركت هاي خصوصي منتشر شد و 
تنها 6 مورد انتشار صكوك دولتي صورت پذيرفت.

بيگ زاده با اش��اره به روند توسعه اي تامين مالي 
دولت از طريق بازار س��رمايه توضي��ح داد: دولت 
اولين ب��ار پيش از دهه 90 از طريق انتش��ار اوراق 
مشاركت اقدام به تامين مالي كرد و سپس در سال 
94 با آمدن قانون رفع موانع توليد و در دستور كار 
قرار گرفتن استفاده از اوراق بدهي مرتبًا ابزارهاي 
جديد تعريف شد و مورد آزمون قرار گرفت؛ نظير 
اسناد خزانه اس��امي، اوراق سلف نفت، صكوك 
اجاره، مرابحه، منفع��ت و مرابحه عام كه همگي 
عملياتي ش��ده اند و نوع اخير اي��ن ابزارها يعني 
صكوك وكالت عام كه آزادي عمل بيشتري را در 
اختيار باني اوراق قرار مي دهد، هنوز عملياتي نشده 
است.به گفته مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار س��رمايه، دولت در حال حاضر براي 
تسويه بدهي پيمانكاران از اسناد خزانه اسامي، 
براي خري��د كاال و خدمات از صكوك مرابحه عام 
و جه��ت Roll over كردن ي��ا غلتاندن بدهي 
از س��لف نفت يا صكوك اجاره اس��تفاده مي كند.

بيگ زاده در ادامه با ارايه پيشنهاداتي در خصوص 
بهبود تامين مالي دولت از طريق بازار س��رمايه، 
توضي��ح داد: دولت  ب��ه عنوان يك��ي از بازيگران 
اصلي بازار اوراق با درآمد ثابت به ش��مار مي آيد. 
در صورت تغيير نگاه به اوراق بهادار از ابزار تامين 
مالي به ابزار سياس��ت گذاري و همچنين تامين 
مالي دولت تنها از محل اوراق مش��اركت يا اوراق 
مش��اركت قابل تبديل به س��هام در جهت تامين 
مالي پروژه هاي خاص، عوايد حاصل منجر به ايجاد 

دارايي خواهند شد.
وي ادامه داد: ن��رخ اوراق دولت در بازار بايد يكي 
از ماك هاي تعيين نرخ س��ود باشد و به تبع بازار 
ثانويه اوراق مي تواند محل مناس��بي براي تعيين 
اين نرخ  باشد.مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار س��رمايه با تاكيد بر نظام مند شدن 
بدهي هاي دولت در بازار س��رمايه و اس��تقبال از 
شفافيت نرخ هاي بهره در بازار گفت: شفافيت نرخ 
به فروش واقعي اوراق و مشاركت سرمايه گذاران 
خ��رد در اين ح��وزه كمك مي كند.بي��گ زاده با 
اش��اره به موضوع مولدس��ازي دارايي هاي دولت 
تصريح كرد: به موضوع تامي��ن مالي دولت نبايد 
تنها از منظر بدهي نگاه ش��ود؛ بيشتر دولت ها از 
استخر دارايي برخوردارند و از طريق مولدسازي يا 
توكنايز كردن آنها مي توانند اقدام به تامين مالي 
كنند كه مقدمات اين موضوع در كشور ما در حال 
شكل گيري است و اميد است در آينده نزديك به 

بزرگ تر و فعال تر شدن بازار بدهي بينجامد.

از تكميل زيرساخت هاي اقتصادي
رس��ول فرخي ميكال، دبير كميس��يون شوراها و 
امورداخلي كشور با بيان اينكه با حركت بودجه به 
سوي واقعي شدن، سرمايه گذاران بيشتري به حوزه 
بازار س��رمايه وارد مي ش��وند، گفت: واقعي شدن 
اقتصاد در بازار سرمايه، منتفع شدن سرمايه گذاران 
بدون تحمل تاثيرپذيري از حباب هاي اطراف را در 
پي دارد. يكي از ويژگي هاي ممتاز بودجه 1401، 
اين اس��ت كه به سوي واقعي ش��دن اقتصاد پيش 
مي رود تا بتواند ضمن كاهش كس��ري بودجه در 
كشور، ماليات ها را واقعي تر كرده و مانع فرار مالياتي 
شود.رسول فرخي ميكال افزود: بازار سرمايه متأثر از 
تمامي مجموعه هاي مربوط به حوزه سرمايه گذاري 
است. بنابراين، اگر نظارت درستي بر اجراي قوانين 
بازار س��رمايه صورت گيرد، بخش زيادي از مردم 
كه از س��ال هاي گذش��ته به س��مت بازار ترغيب 
ش��ده اند، مي توانند با اطمينان بيشتري نسبت به 
سرمايه گذاري اقدام كنند.فرخي اظهار كرد: سال 
گذشته با ايجاد فضايي مناسب در بازار سرمايه تعداد 
زيادي از مردم س��رمايه هاي خود را از پس��توها به 
سمت بازار سرمايه آوردند، اما متاسفانه به دليل نبود 
زيرساختارهاي كافي و مناسب، بازار با مشكاتي 
روبرو شد به طوري كه تعداد زيادي از مردم متحمل 
ضرر شدند.نماينده مردم الهيجان و سياهكل در 
مجلس تصريح كرد: خوش��بختانه قوانين مرتبط 
با بازار سرمايه در كش��ور كم نيست، اما مهم ترين 
مساله نظارت بر اجراي اين قوانين است كه به نظر 
مي رسد در صورت تكميل زيرساخت هاي اقتصادي 
در كشور و نظارت كامل بر اجراي قوانين، مي توان 
شرايط پايداري را براي بازار سرمايه ايجاد كرد.عضو 
كميسيون شوراها خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه بايد عامل توسعه و پيشرفت اقتصادي 
كشور شود، بنابراين مسووالن كشور بايد به منظور 

بهبود شرايط بازار كوتاهي نداشته باشند.

»تعادل«وضعيتمعامالتبازارسرمايهرابررسيميكند

بورس در كف ارزش معامالت

فرش قرمز براي سهامداران بورسي

پيشنويساصالحقانونبازاراوراقبهادارفقطدرحديكطرحاست

شاخص كل بازار بورس در چهارمين روزكاري هفته 
يعني سه ش��نبه، 14 دي ماه با 13 هزار و 255 واحد 
كاهش، در جايگاه يك  ميلي��ون و 362 هزار واحدي 
قرار گرفت. در معامات اين روز بيش از چهار ميليارد 
و 269 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
23 هزار و 581 ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با سه هزار و 263 واحد كاهش 
به 359 هزار و 982 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 
2 هزار و 51 واحد افت به 226 هزار و 364 واحد رسيد. 
شاخص بازار اول، 12 هزار و 695 واحد و شاخص بازار 

دوم، 17  هزار و 401 واحد كاهش داشتند.
عاوه بر اين، در بين همه نمادها، فرآوري معدني اپال 
كاني پارس )اپال( با 179 واحد، پديده ش��يمي قرن 
)قرن( با 44 واح��د، كارخانجات داروپخش )دارو( با 

25 واحد، مهندسي نصير ماش��ين )خنصير( با 25 
واحد، توليد محور خودرو )خمح��ور( با 22 واحد و 
تامين سرمايه نوين )تنوين( با 22 واحد تاثير مثبت 

بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل فوالد مباركه اصفه��ان )فوالد( با يك هزار و 
315 واحد، معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با 858 
واحد، پتروش��يمي پرديس )شپديس( با 829 واحد، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 572 واحد، 
پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با 536 واحد، ايران 
خ��ودرو )خودرو( با 481 واح��د، پااليش نفت تهران 
)شتران( با 428 واحد و پااليش نفت اصفهان )شپنا( با 
417 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.

برپايه اين گزارش، طي روز سه شنبه نماد ايران خودرو 
)خودرو(، صنايع شيميايي سينا )شسينا(، گروه دارويي 

بركت )بركت(، معدني دماوند )كدما(، ساير اشخاص 
بورس انرژي )انرژي 3(، پااليش نفت تهران )شتران( 
و ملي صنايع مس ايران )فملي( در نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند. گروه فلزات اساسي هم در معامات امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
280  ميليون و 139 هزار برگه سهم به ارزش دو هزار 

و 784 ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس كاهشي شد
طي سه شنبه ش��اخص فرابورس بيش از 163 واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال 18 هزار و 431 واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك ميليارد و 489 
ميليون برگه س��هم به ارزش 48 هزار و 429 ميليارد 
ريال داد و ستد شد.در اين روز نمادهاي بيمه پاسارگاد 

)بپاس(، توليد برق ماهتاب كهنوج )بكهنوج(، صنايع 
چوب خزر كاسپين )چخزر(، آسيا سير ارس )حآسا(، 
توكا رنگ فوالد سپاهان )شتوكا(، سنگ آهن گهرزمين 
)كگهر(، توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا )كتوكا( 
و داروسازي سبحان انكولوژي )دسانكو( با تاثير مثبت 
بر شاخص فرابورس همراه بودند.همچنين پليمر آريا 
ساسول )آريا(، پتروش��يمي زاگرس )زاگرس(، فوالد 
هرم��زگان جنوب )هرمز(، صنعت��ي مينو )غصينو(، 
فرابورس ايران )فرابورس(، گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي )سمگا(، توسعه مسير برق گيان )بگيان(، 
توليدات پتروش��يمي قائد بصير )شبصير(، مديريت 
انرژي اميد تابان هور )وهور(، پتروش��يمي تندگويان 
)شگويا( و شركت س��رمايه گذاري صبا تامين )صبا( 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

موضوع اصاح قانون بازار اوراق بهادار از سال گذشته 
و بعد از قرار گرفتن ش��اخص بورس بر مدار نزولي از 
جمله مسائلي بود كه مورد تاكيد نمايندگان مجلس 
قرار گرفت و به دنبال آن صحبت هايي در خصوص 
اعمال برخي از تغييرات در روند بازار مطرح شد، اما 
هيچگاه در ميان سخنان نمايندگان مجلس اشاره اي 

نسبت به جزييات دقيق آن نشد.
نماين��دگان مجل��س در س��خنراني هاي خود در 
خصوص ط��رح اصاح قان��ون بازار س��رمايه فقط 
به اين موضوع اش��اره داش��تند كه طرح مدنظر به 
منظور كاهش هيجان��ات و ايجاد راهي هموار براي 
س��رمايه گذاري در بورس در نظر گرفته شده است 
تا ديگر ش��اهد تكرار اتفاقات سال گذشته معامات 
بازار سرمايه و ضرر و زيان س��نگين سهامداران در 
بازار نباش��يم.به دنبال ش��فافيت هاي انجام شده از 
سوي نمايندگان مجلس در خصوص اصاح قانون 
ب��ازار اوراق بهادار و انتظار س��هامداران براي كمك 
مجل��س به بورس، در چند روز گذش��ته طرحي در 
مجلس با عنوان پيش نويس اصاح قانون بازار اوراق 
بهادار عنوان و وجود برخي از بندهاي آن با اعتراض 
گسترده سهامداران و مسووالن حاضر در بازار همراه 
شد. فعاالن بازار در خصوص پيش نويس ارايه شده 
اع��ام كردند كه طرح مدنظر با هي��چ تاثير مثبتي 
جز دوري س��هامداران از سرمايه گذاري در بورس و 
ايجاد هيجانات كاذب در اين بازار همراه نخواهد بود 
و نمي تواند زمينه ساز روزهاي رونق در معامات بازار 

سرمايه باشد.حاشيه هاي ايجاد شده در ميان فعاالن 
بازار تا جايي پيش رفت كه نمايندگان مجلس اعام 
كردند، اين پيش نويس فقط در حد يك طرح است 
و به منظور دريافت نظرات و پيش��نهادات مختلف 
به مس��ووالن مربوطه ارايه ش��ده اس��ت.غامرضا 
مرحبا، عضو كميس��يون اقتصادي مجلس به ارايه 
پيش نويس اصاح قانون بازار اوراق بهادار از س��وي 
مجلس اش��اره كرد و افزود: با توجه به حاشيه هاي 
ايجاد شده در خصوص اصاح قانون بازار اوراق بهادار 
بايد اعام كرد كه مس��ائل مطرح شده در خصوص 
بازار سرمايه فقط در حد پيش نويس است و اكنون 

قابليت اجرايي شدن را ندارند.
وي اظهار داش��ت: اراي��ه پيش نوي��س بدين معنا 
اس��ت كه در ابتدا متن اوليه نوش��ته مي شود و بعد 
از آن اظهارنظراتي در مورد مس��ائل عنوان شده در 
پيش نويس ارايه خواهد شد.مرحبا، به روال تدوين 
قانون اشاره كرد و اظهار داشت: زماني كه يك طرح 
از سوي كميسيون ارايه مي شود، آن طرح در اختيار 
كميته تخصصي قرار مي گيرد و در نهايت كميته از 
نظرات مختلف مسووالن مربوطه از طريق برگزاري 
جلس��ه و مش��ورت با مركز پژوهش هاي ش��وراي 
اس��امي، دولت و دس��تگاه هاي ذي ربط استفاده 
خواه��د كرد.عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
ادامه داد: خروجي كه بعد از جلس��ه به عنوان متن 
پيشنهادي از طريق كميس��يون به صحن مجلس 
ارايه داده است جمع آوري مي ش��ود كه برآيند آن 

نظر همه مس��ووالن و نهادهاي مربوطه اس��ت.وي 
خاطرنش��ان كرد: اگر دولت نظ��ري را در خصوص 
پيش نويس مدنظر داشته باشد، به طور حتم نماينده 
آن در جلس��ات كميسيون حضور پيدا مي كند و در 
آنجا مس��ائل را عنوان خواهد ك��رد، در نهايت همه 
نظرات مطرح و مورد بررس��ي قرار خواهند گرفت.

مرحبا با بيان اينكه هيچ يك از اقدامات بدون بررسي 
نظرات مختل��ف به مرحله اجرا نمي رس��ند، گفت: 
فعاالن بازار نبايد به هيچ عنوان نگران پيش نويس 
ارايه ش��ده باشند، بلكه هميش��ه پيش نويس ها در 
معرض نقد افكار عمومي و متخصصان قرار مي گيرد 

و نظرات در پيش نويس اعمال مي شوند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه 
پيش نويس ارايه ش��ده در وضعي��ت فعلي اجرايي 
نخواهد ش��د، افزود: اجراي آن نيازمند طي ش��دن 
مراحل طوالني اس��ت، در ابتدا بايد در كميس��يون 
تصوي��ب و بع��د از آن براي راي گي��ري وارد صحن 
مجلس ش��ود، در نهايت طرح تاييد شده به شوراي 
نگهبان ارايه خواهد شد؛ اين مسائل نشان دهنده آن 
است كه پيش نويس را نمي توان به راحتي به مرحله 
اجرا رس��اند.وي به راه هاي بهب��ود معامات بورس 
اشاره كرد و افزود: دولت، س��ازمان بورس و وزارت 
اقتصاد باي��د برنامه هاي خود را در راس��تاي بهبود 
روند معامات بورس اراي��ه دهند.مرحبا ادامه داد: 
صحبت هايي از س��وي مسووالن دولتي براي ايجاد 
تغيير در مسير بازار در كميسيون اقتصادي مجلس 

مطرح شده است، انتظار ما اين است تا دولت گام هاي 
عملي را براي تغيير روند معامات بورس بردارد و بايد 
منتظر ماند و ديد ك��ه برنامه هاي ديگر دولت براي 
احياي بورس چيست؟نماينده مردم آستارا در خانه 
ملت با بيان اينكه مجلس هميشه همراه دولت براي 
بهبود وضعيت بازار بوده است، افزود: دولت، وزارت 
اقتصاد و سازمان بورس به عنوان متوليان اصلي بازار 
سرمايه تلقي مي شوند كه اميدواريم مسووالن هر چه 

زودتر برنامه هاي عملي خود را اعام كنند.
روز گذش��ته محس��ن عليزاده، عضو ناظر مجلس 
در ش��وراي عالي بورس با تاكيد ب��ر اينكه در تهيه 
پيش نويس اصاح قانون بازار س��رمايه، س��ازمان 
بورس نظرات خود را به مجلس ديكته نكرده است، 
اعام كرد: پيش نويس اصاح قانون بازار س��رمايه 
طرح مجلس بود و سازمان بورس چيزي به مجلس 

ديكته نكرده است.
وي افزود: يك مقدمه اي را دولت و س��ازمان بورس 
آغاز كرده بودند كه ما بنا به ماحظاتي ترجيح داديم 
كه طرح خودمان را در مجل��س آماده كنيم. اينكه 
مي گويند نظرات س��ازمان بورس به مجلس ديكته 
شده است، اصا درست نيس��ت. ما در كميته بازار 
سرمايه اين موارد را به صورت دقيق بررسي خواهيم 
كرد.عليزاده خاطرنشان كرد: ما مدافع حقوق همه 
فعاالن بازار سرمايه هستيم و از حقوق آنها صيانت 
كامل خواهيم كرد و اجازه اظهارنظري كه بخواهد 

به زيان سهامداران باشد را نخواهيم داد.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه فعاليت مديريت شهري پايتخت در دور جديد 
هنوز 4 ماهه هم نشده، اما صبر برخي از اعضاي شوراي 
شهر تهران نس��بت به بي توجهي مديران شهرداري 
به تذكرها يا حتي در دسترس نبودن آنها لبريز شده 
اس��ت، به گونه اي كه در جلسه علني ديروز اين شورا، 
مهدي اقراريان گفت: »بعضا سواالتي كه اعضاي شورا 
در صحن مطرح مي كنند پاس��خ متناس��ب با سوال 
داده نمي ش��ود. اگر اين روند ادامه پيدا كند ماده ۸۳ 
كه به اعتراض اعضا و ارس��ال آن توسط رييس شورا 
و در مراحل بعد تذكر و طرح س��وال از شهردار تهران 
است، اجرا خواهد شد. لذا قبل از اينكه از اين ظرفيت 
قانوني خود استفاده كنيم براي پاسخگويي به وظيفه 
قانوني خود عمل كنيم.« اشاره به »دو قرارداد عجيب 
ميلياردي در مناطق ش��هرداري تهران« در ال به الي 
تذك��ر اصلي درب��اره بي توجهي مديران ش��هري به 

تماس هاي اعضاي شوراي شهر آشكار شد.

   15 روز دنبال مسوول بازرسي شهرداري!
حبيب كاشاني ديروز در تذكري درباره عدم پاسخگويي 
مديران شهرداري گفت: تمايلي ندارم اين نوع تذكرات 
را از تريبون شورا بدهم اما گاهي مجبور مي شويم بلندگو 
را روشن كنيم و اين حرف ها را بگوييم. 15 روز به دنبال 
مسوول بازرسي شهرداري بودم تا اين مطلب را خصوصي 
عنوان كنم تا آن را بررسي كنند. اما موفق نشدم، 4 روز به 
دنبال مسوول دفتر آقاي شهردار مي گردم اما نمي توانم 
او را پيدا كنم دو شب پيش بعد از سه روز در ساعت 11 و 
25 دقيقه شب پيام داده است كه بيدار هستيد؟ او ادامه 
داد: از اين كار متنفرم كه از اين بلند گو تذكرات اينگونه 
بدهيم اما به ناچار وقتي مردم گرفتار هستند بايد چه 
كنيم؟ چطور مس��وول را پيدا كنيم. با مسوول روابط 
عمومي شهرداري تماس گرفتم گوشي را برنداشتند و 
مي گويند شماره شما را سيو ندارم. پيامك مي دهيم، 
مي نويس��م من حبيب كاشاني هستم جوابي نمي آيد 
دوباره تماس مي گيرم جواب نمي دهد، با دفتر تماس 

مي گيريم مي گويند اين شماره تلفن شماست.

    بريدن سرشاخه درخت؛ 5 ميليارد تومان!
او خطاب به چمران گفت: اين فضاي خوبي نيس��ت و 
ناخودآگاه باعث ناراحتي و تكدر مي ش��ود . چند وقت 
پيش با يكي از معاونان آقاي ش��هردار صحبت كردم و 
گفتم يك ماه پيش مزاحم ش��ما ش��دم و گفتم كه در 
زنجان كارخان��ه اي واگن توليد مي كن��د و مي گويند 
مي توانند سالي 400 واگن توليد كنند اگر بحث حمايت 
داخلي مطرح است خواهش مي كنيم مديرعامل شركت، 
جلسه اي با معاون ش��هردار داشته باشد.بعد از يك ماه 
پاسخ دادند . مي گويم چرا باعث مي شويد اختالف بين 
شورا و شهرداري تعميق پيدا كند. ما با كسي كار شخصي 
نداريم. قرار دادي از منطقه ۳ به دست من رسيده است 
كه براي زدن سرش��اخه 5 ميليارد تومان به ش��ركتي 
پرداخت شده است اين مبالغ عدد براي زدن سرشاخه 
عدد معقولي نيست و قرارداد دست من بود و در اين 15 
روز تالش كردم آن را به دس��ت دوستان در شهرداري 

برسانم تا صحت و سقم آن مشخص شود .

   70 ميليارد تومان براي برفي كه نيست!
كاش��اني با اش��اره به پرون��ده ديگ��ري درخصوص 
قراردادهاي ديگري درب��اره برف روبي مناطق گفت: 
قرار دادهاي برف روبي بي منطق بسته مي شود. يعني 
يك قرار داد 70 ميلياردي بسته مي شود اما ممكن است 
در تهران يك بار هم برف نبارد و متاس��فانه از مناطق 
پيگيري خاص مي كنند و شركت هاي خاصي را معرفي 
مي كنند كه با آنها قرار داد بس��ته شود .۳ ماه قرار داد 
بسته مي شود و پول هم پرداخت مي شود فارغ از اينكه 
برفي بيايد و از وسايل استفاده شود اين نگراني را دارم 
كه مجددا قرار دادهاي اينچنيني بسته شود و متاسفانه 
ماشين و شركتي نباشد و به جاي آنكه از طريق مناطق 
پيگيري مي شود. به صورت متمركز نيست. دوستان اگر 
صالح ديدند و بعد از 15 روز جواب دادند اين مطالب 
را تقديم ش��ان كنيم تا بررسي كنند.از آقاي فروزنده 
خواهش مي كنم كه بفرمايند اعضاي شوراي شهر كه 
تماس مي گيرند نمايندگان مردم هستند و كار شخصي 
ندارند. مي دانيم گرفتار هستند و سرشان شلوغ است 
اما ادامه اين روند خوب نيست و مجبور مي شويم كه در 

شوراي شهر مسائل خود را مطرح كنيم .

    گاليه چمران از پاسخ سرباال
 چمران در واكنش به س��خنان كاشاني گفت: از آقاي 
فروزنده خواهش مي كنم پاس��خ هايي كه به تذكرات 
اعضا داده مي ش��ود دقيق باشد، در يك نمونه مجبور 
شدم پاسخ را مجددا بازگردانم و بگويم اين پاسخ سوال 
من نيست، پرسش من درخصوص ميزان عوارضي بود 
كه براي پرونده اي صادر شده، پاسخ داده شده از سوي 
ش��هرداري اين بود كه براس��اس وظيقه قانوني خود 

عمل مي كنيم. من هم مي دانم كه براس��اس وظيفه 
عمل مي كنيم اما س��وال من اين است كه اين ميزان 
عوارض بر چه اساسي اين ميزان تعيين شده است؟ به 
نظر مي آيد يك نفر يك مطلبي مي نويسد و بقيه آن 

را امضا مي كنند.
رييس شوراي ش��هر تهران اضافه كرد: من پاسخ ها را 
مي خوانم و مي بينم و به برخي از تذكرات آن پاسخي 
كه بايد داده نمي ش��ود و دوستان درست مي گويند، 
مجبور مي شوم نامه را باز گردانده تا جواب درست داده 
شود . ش��هردار تهران نسبت به معاونانشان بيشتر به 
گوش هستند من تا به حال با معاونان تماس نگرفته ام.

   تهديد به استيضاح زاكاني
مه��دي اقراري��ان نيز در تذك��ر امروز خ��ود به عدم 
پاس��خگويي ش��هرداري اش��اره كرد و گفت: فلسفه 
وجودي تذكرات صحن شورا اين است كه موضوعات 
در مجموعه ش��هرداري به درستي و با دقت بررسي و 

پاسخ داده شود.
وي افزود: بعضا س��واالتي كه اعضاي شورا در صحن 
مطرح مي كنند پاسخ متناسب با سوال داده نمي شود. 
اگر اين روند ادامه پيدا كند ماده ۸۳ كه به اعتراض اعضا 
و ارسال آن توسط رييس شورا و در مراحل بعد تذكر و 
طرح سوال از شهردار تهران است، اجرا خواهد شد. لذا 
قبل از اينكه از اين ظرفيت قانوني خود استفاده كنيم 

براي پاسخگويي به وظيفه قانوني خود عمل كنيم.
به گزارش »تعادل«، عدم پاس��خگويي مديران ارشد 
شهرداري تهران به تذكرهاي اعضاي شوراي شهر در 
دوره قبلي مديريت شهري نيز به معضل و مخل تعامل 
ميان شورا و ش��هرداري تهران تبديل شده بود. از اين 

رو، به نظر مي رس��د، هم اعضاي شورا و هم مديريت 
ش��هرداري بايد با ديدگاهي عميق تر ريشه هاي اين 

مساله را بررسي كنند.

    عدم تحقق مميزي امالك
مهدي عباسي نيز درخصوص فرآيند مميزي امالك 
در شهرداري تهران تذكر داد و گفت: فرآيند مميزي 
امالك در شهرداري تهران بعد از بازنگري از سال ۹۹ 
آغاز شده است و مطابق قانون سازمان نوسازي شهري 
شهرداري موظف هستند هر 5 سال مميزي را انجام 
دهند و بعد از سال ۹0 تاكنون مميزي در تهران محقق 

نشده است.
او ادامه داد: در حالي كه مميزي امالك در به روز شدن 
اطالعات امالك حائز اهميت است، شهرداري بايد 4 
ميليون و 700 هزار واحد كاربري را مميزي كند و هر 
س��اله بايد 20 درصد امالك سطح شهر برداشت و در 
س��امانه بارگذاري شود.عباسي گفت: در حال حاضر 
اين فرآيند با مشاركت دفاتر خدمات الكترونيك شهر 
در حال انجام اس��ت اما با توجه به روند كند كار فقط 
اطالعات ۹00 هزار واحد برداشته شد و در فرآيند تاييد 
نهايي اطالعات اين تعداد به 200 هز ار رسيده است كه 
با توجه به ضرورت جمع آوري سريع و صحيح اطالعات 
در تهران و با توجه به سرعت كند مميزي زمان زيادي 
طول كش��يده و عمال با افزايش تحوالت شهري اين 
اطالعات غير قابل اتكا مي شود.عباسي با تاكيد بر اينكه 
ش��هرداري بايد در روش برداشت اطالعات بازنگري 
كرده و از روش هاي نوين س��ه بعدي استفاده كنند، 
گفت: تغيير روش عالوه بر اينكه س��رعت را افزايش 

مي دهد صحت اطالعات را نيز باال مي برد.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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شناسايي ۲۶ هزار نقطه
بي دفاع و ناامن در تهران

زهرا شمس احسان، رييس كميته اجتماعي شوراي 
شهر تهران از شناسايي 2۶ هزار نقطه ناايمن در تهران 
خبر داد.شمس احسان ديروز در نشست علني شوراي 
شهر تهران در تذكر پيش از دستور خود با بيان اينكه 
در راستاي شناس��ايي و رفع خطر از فضاهاي بي دفاع 
شهري به استناد اسناد باالدستي، شهرداري تهران بايد 
اقداماتي انجام مي داد كه متاسفانه انجام نداده و برهمين 
اساس به ش��هردار تهران تذكر مي دهم، گفت: طبق 
مطالعات انجام شده و نظرسنجي كه توسط معاونت 
فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري تهران صورت گرفته 
در س��ال ۹۸ تامين امنيت رواني در فضاهاي عمومي 
يكي از دغدغه هاي شهروندان بوده است كه 44 درصد 
از افراد اعالم كرده بودند كه در زمان تاريكي هوا در تردد 
شهري با احساس ترس و عدم امنيت رو به رو هستند 
كه تعداد زنان به شكل چش��مگيري زيادتر از مردان 
بود. وي با بيان اينكه با توجه به تس��ري احساس عدم 
امنيت ميان شهروندان، شهرداري در قالب برنامه سوم 
توسعه مكلف به شناسايي و بهسازي فضاهاي بي دفاع، 
نقاط كور و ناامن شده بود، گفت: در همين ارتباط سال 
گذشته دستورالعمل اجراي ارتقاي احساس امنيت به 
مناطق ابالغ شد و قرار بود شوراي راهبردي و كميته هاي 
زيرمجموعه شكل بگيرد كه متاسفانه هنوز اين اتفاق 
نيفتاده اس��ت و اين در حالي اس��ت كه طبق گزارش 
از 1۳7 از آذر ۹۹ ت��ا آذر 1400 بيش از 2۶ هزار نقطه 
ناايمن توسط شهروندان گزارش شده كه متاسفانه اين 
كميته ها و شوراي راهبردي تشكيل نشده است. وي 
افزود: بر همين اس��اس از شهردار مي خواهيم هر چه 
زودتر تدوين آيين نامه ضوابط شهري با هدف پيشگيري 
از حس ناامني را در دستور كار قرار دهد و همچنين با 
توجه به فرابخشي بودن اين مقوله از معاونت اجتماعي و 
شهرداران مناطق مي بايست از مسووالن مرتبط دعوت 

كنند تا مشكالت حل شود.

در حسرت نگاه ِ  نظام مند
 مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران اعالم كرد، 
۶0 درص��د از كارتن خواب هاي اي��ران از تحصيالت 
تكميلي يا مهارت هاي تخصصي برخوردار هستند، اما 
به دليل درگيري با اعتياد يا فقر از جامعه رانده شده و در 

خيابان ها رها شده اند.
۳- بررسي ها نشان مي دهد، از نيمه دهه 1۳۸0 جريان 
و گرايش��ي در كشور شكل گرفته اس��ت كه مسائل 
و مش��كالت اقتصادي و اجتماعي را »سيس��تمي« 
و »نظام من��د« نمي بيند يا تمايل��ي ندارند كه چنين 
رويكردي را در مواجهه با مسائل اتخاذ كند؛ از همين رو، 
تالش مي كند مشكالت مردم را به صورت »تك تك« 
يا در گروه هاي كوچك شناسايي كرده و با اعطاي يك 
امتياز )رانت( موقت و غيرموثر به زعم خود مساله زندگي 
آنها را حل كند. اين جريان تالش دارد تا با س��فرهاي 
استاني و حتي سفرهاي درون شهري، خود را به مردم 
برس��اند و مش��كالت آنان را حل كند، غافل از اينكه 
»جنس« مشكالت مردم- چه در خيابان هاي پايتخت، 
چه در كوچه پس كوچه هاي دورافتاده ترين روستاهاي 
كشور- يكي است و جملگي در سياست هاي اقتصادي 
و غيراقتصادي چند دهه اخير )نه در تنبلي و تن پروري 
افراد( ريشه دارد و دست بر قضا راه حل هم دارند، اما هيچ 

دولتي تاكنون موفق به حل آنها نشده است.
4- شايد با وجود تحريم هاي سختگيرانه امريكا عليه 
ايران، مش��كالت اقتصادي از نظر زماني، كمي زودتر 
نمايان شدند، اما اين واقعيت تلخ را در خود مستتر دارند 
كه منابع زيستي و انساني و در مجموع، ظرفيت هاي 
بي بديل اقتصادي ايران، هر ي��ك به طريقي در حال 
اضمحالل هس��تند و حتي با لغو تحريم ها نيز اقتصاد 
ايران به ش��رايط قبل از تحريم ها بازنخواهد گش��ت. 
نتايج تازه ترين پژوهش دكتر هاشم پسران، اقتصاددان 
ايراني نشان داده است كه درصد قابل توجهي از اثرات 
تحريم ها در اقتصاد كشور باقي خواهد ماند. از همين رو، 
فرصت »آزمايش و خطا« وجود ندارد. در اين شرايط، 
مسووالن بايد با عبور از رويكردهاي غيرعلمي و نمايشي، 
با به كارگيري بهترين متخصصان و با بهترين برنامه هاي 
علمي و تجربه ش��ده، به طور »نظام مند« به مقابله با 

مشكالت انباشته شده برخيزند.

سوداگري با جان و سالمتي مردم
 استان ها كم آب )مانند اصفهان( به مناطقي از كشور كه 
هنوز آبي براي كشت و كار مانده يورش برده و زمين را به 
قيمت ناچيز اجاره و محصوالت آب بر مي كارند و از آنجا 
كه براي برداش��ت و عرضه خارج از فصل و سودجويي 
عجله دارند از سموم خطرناك و كودهايي چون نيترات و 
اوره براي رسيدن و درشت شدن ميوه استفاده مي كنند. 
آنها از يك سو آب را غارت كرده و از سوي ديگر خاك را 
آلوده كرده و محصوالت ناسالم كه اعتبار و آبروي ملي 
كشاورزي را به خطر انداخته وارد بازار مي كنند. نفوذ اين 
سموم و كودها در خاك و آب به تدريج مناطق وسيعي را 
آلوده كرده كه در كوتاه مدت موجب عرضه محصوالت 
كش��اورزي آلوده و در بلندمدت موجب از دست رفتن 
خ��اك و ريزموجودات آن از يكس��و و آلودگي آب هاي 
زيرزميني از سوي ديگر مي شود. آسيب هاي غيرقابل 
جبراني كه در حال نابودي زيرساخت هاي حياتي اين 
سرزمين اند. در حقيقت كشاورزي ايران دچار يك بحران 
اخالقي و نفوذ فرهنگ پول پرستي شده و سودجويي و 
سوداگري به فرهنگ ياريگر روستاها رسوخ كرده است. 
چنانچه جز پول به هيچ چيز ديگري فكر نكنند، ولو جان 
و سالمتي هموطنان و حتي خودشان. غافلند از اينكه 
نشسته بر ش��اخه و بن مي برند. هرچند عودت برخي 
محصوالت كشاوري باعث شد تا توجه افكار عمومي به 
اين موضوع جلب شود، اما بايد نگران استفاده از اين نوع 
سموم در سالمتي شهرونداني داشت كه در داخل ايران 

مصرف كننده اين محصوالت آلوده كشاورزي هستند.

سهم مسكن از درآمد خانوار 
دهك هاي پايين 

احمد دنيامالي، عضو شوراي عالي مسكن اظهار كرد: 
در حال حاضر خانوار دهك ه��اي پايين با دو هزينه 
سنگين مواجه هستند. خانواري در اين دهك اگر 5 
ميليون تومان درآمد داشته باشد بيش از 4 ميليون 
تومان اين رقم صرف بخش مسكن و خوراك مي شود 
و به عب��ارت ديگر در حال حاض��ر ۹0 درصد درآمد 
دهك هاي پايين ب��ه دو بخش اختصاص دارد و تنها 
10 درصد ديگر به بخش هاي آم��وزش و تفريحات 
اختصاص پيدا مي كند.دنيامالي در گفت وگو با ايلنا 
درباره بررس��ي  هاي مجلس از توان پرداخت اقساط 
دهك هاي كم درآمد در طرح نهضت ملي مس��كن 
گفت: دنبال اين هستيم كه پروژه نهضت ملي مسكن 
در بحث تس��هيالت و اقس��اط با پروژه مسكن ملي 
متفاوت باشد.دو بحث بس��يار مهم در پروژه نهضت 
ملي اين است كه اوال نرخ سود آن براي متقاضيان واجد 
شرايط پايين باشد و دوم اينكه اقساط براي دهك هاي 
كم درآمد قابل تحمل باشد و به طور قطع ميزان نرخ 
سود و اقساط تسهيالت اين طرح را پايين تر از اعداد 
موجود در سبد خانوار مي بينيم. وي با اشاره به كاهش 
نرخ سود تسهيالت نهضت ملي مسكن ادامه داد: نرخ 
سود در پروژه مسكن ملي 1۸ درصد تعيين شده بود 
اما در پروژه نهضت ملي قرار بر اين است كه از طريق 
صندوق ملي مسكن، نرخ سود كاهش يابد و صندوق 
ملي مسكن تاسيس مي ش��ود كه مابه التفاوت سود 
بانكي را از طريق تامين منابع پوشش دهد. منابع خوبي 

هم براي اين صندوق پيش بيني شده  است. 

احتمال حذف ماليات از نرخ 
بليت پروازهاي خارجي

يك مقام مسوول ارش��د سازمان هواپيمايي كشوري 
با اش��اره به ابهام قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده 
براي بخش حم��ل و نقل هوايي، از احتمال حذف اين 
پايه مالياتي براي بليت پروازهاي خارجي خبر داد. به 
گزارش مهر، از بامداد دوش��نبه 1۳ دي ماه، بر اساس 
قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، حمل و نقل هوايي 
بار و مسافر كه تا پيش از اين معاف از اين پايه مالياتي 
بود، مش��مول ماليات بر ارزش افزوده شده است. يك 
مقام مسوول در س��ازمان هواپيمايي كشوري در اين 
باره اظهار كرد: روز س��ه ش��نبه 14 دي ماه جلسه اي 
ميان مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري با سازمان 
امور مالياتي درباره ماليات بر ارزش افزوده حمل و نقل 
هوايي بار و مسافر برگزار شد. قرار شد دغدغه هاي خود 
را به سازمان امور مالياتي به صورت مكتوب اعالم كنيم؛ 
آنها هم پاسخ ما را به صورت مكتوب ارايه دهند؛ چون 
ما در بخش حمل و نقل هوايي نمي دانيم بايد چه كار 
كرد. اين مقام مطلع در صنعت حمل و نقل هوايي افزود: 
مثاًل يكي از دغدغه هاي ما اين است كه بليتي كه فرضا 
10 دس��ت چرخيده باشد، بايد 10 تا ۹ درصد ماليات 
بر ارزش افزوده كس��ر شود يا يك بار اين ۹ درصد اخذ 
شود. وي يادآور شد: قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده 
بخش حمل و نقل هوايي، ابهام دارد؛ ولي رفع آنها نياز به 
اليحه جديد دولت ندارد؛ اين ابهامات شامل پروازهاي 
داخلي، خارجي، كانكشن )پروازهاي غيرمستقيم(، 
دست به دست شدن بليت ها و موضوعات ديگر است 
كه بايد تعيين تكليف شود كه قانون پس از شفاف شدن، 
اجرايي خواهد شد. اين منبع آگاه با تأكيد بر اينكه در 
اجراي قانون شكي نيست گفت: قانون ماليات بر ارزش 
افزوده پروازهاي خارجي شفاف نيست و ممكن است 
اين پايه مالياتي از پروازهاي خارجي حذف شود. مقصود 
اسعدي ساماني دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي نيز 
در اين باره اظهار كرد: از روز دوشنبه با توجه به حذف 
قانون كس��ر 5 درصد از فروش بليت به شهرداري ها و 
جايگزيني اين قانون ب��ا قانون جديد ماليات بر ارزش 
افزوده كه قرار اس��ت از اين پس ۹ درصد از فروش هر 
بليت پروازهاي داخلي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده 
كسر ش��ود، لذا 4 درصد به قيمت هر بليت پروازهاي 
داخلي افزوده خواهد شد.وي ادامه داد: اين پايه مالياتي 
به پروازهاي خارجي هم تعلق گرفت��ه و از فروش هر 
بليت پرواز خارجي ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده اعم 
از ايرالين هاي داخلي و خارجي كسر مي شود.به گفته 
اسعدي ساماني، اين رقم به مصرف كننده نهايي تعلق 
مي گيرد و شركت هواپيمايي به عنوان مسوول وصول 
اين پايه مالياتي است كه درآمدهاي حاصل از ماليات 
بر ارزش افزوده به خزانه داري كل و از آنجا به سازمان 
امور مالياتي منتقل مي شود.اسعدي ساماني مي گويد 
در حالي كه عوارض خروج از كشور از مسافران دريافت 
مي ش��ود، ۹ درصد نيز ماليات بر ارزش افزوده به آنها 
تعلق مي گيرد.بر اس��اس آناليز قيمتي كه وب سايت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران براي فروش بليت 
رفت و برگشت تهران-وين-تهران ارايه داده، مبلغ پايه 
بليت اين پرواز )به صورت رفت و برگشت( 2۶ ميليون 

و 454 هزار تومان است.
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گزينه »استيضاح شهردار« روي ميز پارلمان شهري 
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تحويل ليست نهايي خانه هاي خالي در روز جمعه! 
 پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن در وزارت راه 
و شهرسازي از شناسايي يك ميليون و 170 هزار خانه 
خالي خبر داد و گفت: ليست نهايي اين خانه ها 17 دي ماه 
تحويل سازمان امور مالياتي مي شود.به گزارش تسنيم، 
اصالني با بيان اينكه اطالعاتي كه وزارت راه و شهرسازي 
طبق قانون مكلف به ارايه آن به سازمان امور مالياتي است 
بر اساس خوداظهاري در سامانه ملي امالك و اسكان و 
بعد از پايان زمان خوداظهاري است، اظهار كرد: بر اساس 
قانوني كه هفته گذشته توسط هيات دولت مصوب شد 
زمان اتمام خوداظهاري در سامانه امالك و اسكان پايان 
آذر بود و وزارت راه و شهرس��ازي مكلف شد اطالعات 
خانه هاي خالي را بر اس��اس خوداظهاري وطبق ماده 
54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم بعد از 120 روز_ 
اطمينان از خالي بودن خانه_ به سازمان امور مالياتي 

ارسال كند. 
وي با تاكيد بر اينكه شناسايي خانه هاي خالي بر اساس 
پايگاه اطالعات داده هاي كشور و همچنين خوداظهاري 
انجام شده است، توضيح داد: جلسه اي با حضور سازمان 
امور مالياتي در وزارتخانه تش��كيل ش��د و بر اس��اس 
اطالعات حاصل از پايگاه اطالعات داده ها بيش از يك 
ميليون و ۳00 هزار واحد خالي مش��تمل بر اشخاص 
حقيقي شناس��ايي ش��دند. براي اين تعداد بر اس��اس 
م��اده 1۶۸ قانون ماليات هاي مس��تقيم، پيامك هايي 
براي مالكان واحدها ارس��ال شد تا راستي آزمايي شود.

اصالن��ي ادامه داد: مالكان 120 ه��زار خانوار مراجعه و 
در سامانه امالك و اسكان خوداظهاري كردند. اسامي 
خانه هاي خالي با تعداد يك ميليون و 170 هزار واحد به 
سازمان امور مالياتي ارسال شد. سازمان امور مالياتي بنا 
به داليلي نمي تواند از اين اطالعات استفاده كند كه در 
جلسه اين داليل مطرح شد.وي گفت: داليل سازمان امور 
مالياتي براي عدم استفاده از اطالعات شامل اين است 
كه كدپستي هاي اعالم شده، كدپستي هاي نادرستي 
است اين در حالي است كه اطالعات كدپستي ها الزاما از 
طريق خوداظهاري كسب نشده است. بلكه اين اطالعات 
عمدتا از طريق پايگاه اطالعات كش��ور است كه توسط 
سازمان امور مالياتي اخذ شده است.اصالني يادآور شد: 

در دو سال گذشته مصوبه اي را از هيات وزيران گرفتيم 
براي آنكه اطالعات را به شكل سيستمي از سازمان امور 
مالياتي براي احصاي خانه هاي خالي بگيريم. اين مصوبه 
زماني اخذ شد كه هنوز موضوع خوداظهاري مطرح نبود.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن ادامه داد: هرگونه اطالعاتي 
كه سازمان امور مالياتي از وزارت راه انتظار دارد براي آنكه 
بتواند بر اساس آن ماليات بگيرد، در اختيار ما نيست. اين 
موضوع به اين دليل است كه در پايگاه اطالعات داده هاي 
كشور موجود نيست.اصالني گفت: بر اساس اطالعات 
موجود يك ميليون و 170 هزار خانه خالي بر اس��اس 
پايگاه اطالعات داده هاي كشور شناسايي شده است. ۸ 
هزار واحدي كه سازمان امور مالياتي بر خالي بودن آن 
تعداد تاكيد دارد بر اساس خوداظهاري است.وي تاكيد 
كرد: دو بار براي مالكان واحد هاي خالي پيامك ارسال 
شد و در كارتابل سامانه امالك و اسكان اطالعات درج 
شده است و مالكان موظف هستند در مدت زمان تعيين 
شده نسبت به خالي نبودن واحدها اقدام كنند تا مشمول 
ماليات نش��وند.اصالني گفت: قانون سال 1۳۹4 ماده 
1۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم هنوز پابرجاست و ماده 
54 مكرر صرفا روش خوداظهاري را به ماده 1۶۹ اضافه 
كرده و نرخ هاي مالياتي را جدي تر و جرايم اين موضوع 
را پررنگ تر كرده است.وي يادآور شد: بر اساس ماده 1۶۹ 
مكرر قانون ماليات هاي مستقيم وزارت راه و شهرسازي 
مكلف شده سامانه امالك و اس��كان را راه اندازي كند. 
در س��ال 1۳۹۸ با تغيير و تحوالتي كه در وزارت راه رخ 
داد سامانه امالك و اس��كان در آبان سال ۹۸ رونمايي 
شد. بعد از رونمايي از سامانه، امكان خوداظهاري براي 
سرپرستان خانوار فراهم و بعد از شناسايي واحدها براي 
مالكان پيامك ارسال شد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن با 
اعالم اينكه سامانه از 1۹ فروردين باز و خوداظهاري انجام 
شد، گفت: وزارت راه و شهرسازي در انجام تكاليف قانوني 
خود پايبندي نشان داد كه تمامي مستندات نيز موجود 
اس��ت. اصالني ادامه داد: بر اساس ماده 54 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم وظيفه تهيه دستورالعمل شيوه 
خوداظهاري برعهده وزارت راه قرار گرفت كه دقيقا در 
زمان اعالم شده اين كار نيز انجام شد.به گفته وي، نكته 

مغفول مانده در اجراي ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم كه نمايندگان مجلس تكلي��ف كرده بودند 
خوداظهاري سرپرستان خانوار در سامانه ملي امالك 
و اس��كان با تدوين آيين نامه شناسايي خانوارها بود كه 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي بايد به هيات دولت 
ارايه مي كرد كه تاكنون  اين آيين نامه مصوب نشده است.

اصالني تصريح كرد: اراده وزارت راه و شهرسازي اين بود تا 
سامانه ملي امالك و اسكان راه بيفتد و ما اين كار را انجام 
داديم. وزارتخانه هيچگونه كاستي در انجام وظايف خود 
نداشته است.مديركل دفتر اقتصاد مسكن توضيح داد: 
دليل دعوت هاي مكرر كميسيون اصل ۹0 از وزارت راه و 
شهرسازي پيگيري اجراي قانون و نه موضوع احضار وزير 
راه بوده است. اين در حالي است كه همواره وزارت راه و 
شهرسازي پاسخگو بوده است.اصالني ادامه داد: حدود 
2 ميليون نفر از سامانه امالك و اسكان بازديد داشتند 
و تنها كمتر از يك ميلي��ون نفر خوداظهاري كردند اما 
در حال حاضر در س��امانه امالك و اسكان اقامتگاه ۶0 

ميليون اشخاص حقيقي در پايگاه داده هاي كشور احصا 
ش��ده اس��ت. وي افزود: در اين زمينه از اطالعات بيمه 
نامه ها، تامين اجتماعي، اطالعات مجوزهاي صنعتي، 
اطالعات مجوزهاي شهرداري ها استفاده كرديم.اصالني 
با اشاره به اينكه مولفه هايي كه سازمان امور مالياتي به 
دنبال آن است جزو وظايف وزارت راه و شهرسازي نبوده 
است، تاكيد كرد: وظيفه وزارت راه و شهرسازي احصاي 
خانه هاي خالي بوده است كه به دو روش پايگاه داده هاي 
كش��ور و خوداظهاري بايد انجام مي شد.به گفته وي، 
اطالعات موجود در پايگاه داده هاي كشور كه از سازمان 
امور مالياتي اخذ ش��ده در مورد كدپس��تي ها تنها 40 
درصد صحيح است. تنها راه تدقيق خوداظهاري است 
و مالكيت بيش از ۹ ميليون واحد و اقامتگاه بيش از 10 

ميليون واحد شناسايي شده است.
وي افزود: مقرر شده واحد هاي خالي كه كامال تاييد شده 
برگه هاي مالياتي آنها صادر شود و تا 17 دي ليست نهايي 

به سازمان امور مالياتي ارايه شود.



داده هاي تازه نش��ان مي دهد كه حجم س��رمايه گذاري 
موسسات بزرگ در بازار بيت كوين در طول سال ۲۰۲۱، به 
ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. بخشي از معامله گران 
بازار بورس هم با خريد سهام اين شركت ها به دنبال راهي 
براي سرمايه گذاري غيرمستقيم در بازار بيت كوين هستند. 
در عي��ن حال، آن طور ك��ه از داده ه��اي درون زنجيره اي 
پيداست، اخيراً تعداد تراكنش هاي شبكه بيت كوين كاهش 
يافته و ميزان واريز بيت كوين به صرافي هاي متمركز هم رو 
به افزايش است؛ نشانه هايي كه هر دو آنها پيش تر منجر به 
سقوط قيمت ها شده اند. با وجود اين، يكي از تحليل گران 
پرطرفدار بازار ارز ديجيتال به دو عامل كليدي اشاره كرده 
است كه در روزهاي اخير باعث افزايش فشار فروش در بازار 
بيت كوين شده بودند. او گفته عمر اين عوامل نزولي اكنون 
به پايان رسيده است و انتظار دارد كه در ادامه قيمت روند 

صعودي خود را از سر بگيرد.
مقدار بيت كويني كه ش��ركت هاي خصوصي در اختيار 
دارند، در طول سال ۲۰۲۱ و نسبت به سال قبل تر از آن، 
به طور چشم گيري رش��د كرده است. ويلي وو، تحليلگر 
داده هاي درون زنجي��ره اي بازار ارز ديجيتال، با انتش��ار 
توييتي نوشت سهم ش��ركت هاي عمومي فعال در بازار 
بورس ك��ه بيت كوين در اختيار دارن��د، از بازار ETF هاي 
نقدي افزايش يافته است. معامله گران با سرمايه گذاري 
در محصوالت مالي مرتبط با اين ش��ركت هاي سهامي، 
به نوعي و به طور غيرمس��تقيم بخش��ي از سرمايه خود 
را ب��ه بيت كوين اختص��اص مي دهند. آم��ار مربوط به 
اين رش��د، از زماني قابل توجه تر ش��ده است كه شركت 
مايكرواستراتژي كنفرانس »بيت كوين براي موسسات« 
را در ۳ و ۴ فوري��ه ۲۰۲۱ )۱۵ و ۱۶ بهم��ن ۹۹( برگ��زار 
كرد. هدف از برگ��زاري اين رويداد آنالين، توضيح درباره 
مالحظات قانوني براي شركت هايي بود كه مي خواستند 
در بيت كوي��ن س��رمايه گذاري و آن را وارد كس��ب و كار 
خود كنند. مايكرواستراتژي يكي از شركت هاي پيشرو 
در زمينه هوشمندسازي كسب وكارهاست كه به خاطر 
حمايت هميشگي اش از بيت كوين مشهور شده و در حال 
حاضر چيزي حدود ۶ ميليارد دالر بيت كوين در اختيار 
دارد. مايكرواس��تراتژي چندي پيش در ۳۰ دسامبر )۹ 
دي( ۱,۹۱۴ بيت كوين ديگ��ر به ارزش ۹۴ ميليون دالر 
خريد. اين ش��ركت از زمان خريد اولين بيت كوين خود 
در اوت ۲۰۲۰ )م��رداد ۹۹(، بي��ش از ۲.۱ ميلي��ارد دالر 
سود كرده اس��ت. وو به نمودار »بيت كوين هاي موجود 
در ETFها و خزانه شركت هاي بزرگ« اشاره كرده است 
كه معامله گ��ران مي توانند از طريق بازار س��هام در آنها 

سرمايه گذاري كنند. گفتني است كه  ETFهاي نقدي، 
بيت كوين واقعي نگهداري مي كنند و ETFهاي آتي تنها 
قراردادهاي بازار آتي در بورس كاالي شيكاگو )CME( را 
معامله مي كنند. ويلي وو دو روز پيش در توييتر خود نوشته 
بود: »از زمان كنفرانس »بيت كوين براي موسسات« كه 
مايكرواس��تراتژي آن را در فوريه ۲۰۲۱ )بهمن ۱۳۹۹( 
برگزار كرد، سهم شركت هاي بزرگي كه بيت كوين نگه 
مي دارند، از بازار ETF هاي نقدي به ش��دت افزايش يافته 
است. خريد سهام ش��ركت يا ETF نقدي اين موسسات 
راهي براي س��رمايه گذاري در بازار بيت كوين است.« در 
ميان اين ش��ركت هاي بزرگ، گري اسكيل بزرگ ترين 
موسسه مديريت دارايي هاي ديجيتال جهان، بيشترين 
بيت كوين را در اختيار دارد. تا انتهاي سال ۲۰۲۱، تعداد 
بيت كوين هاي اين ش��ركت به ۶۴۵,۱۹۹ واحد رسيده 
بود. كه ۷۱ درصد از بازار ش��ركت هاي هولدر بيت كوين 
را تش��كيل مي دهد. مجموع بيت كوين هاي موجود در 
تمام ETF هاي نقدي و خزانه داري شركت ها نيز ۹۰۳,۹۸۸ 
واحد، معادل ۴۱.۵ ميليارد دالر است. مايكرواستراتژي 
بزرگ ترين شركتي است كه در بيت كوين سرمايه گذاري 
كرده است. طبق داده هاي وب سايت بيت كوين ترژريز، اين 
شركت ۱۲۴,۳۹۱ بيت كوين دارد و ارزش آنها حدود ۵.۸ 
ميليارد دالر است. بعد از مايكرواستراتژي، شركت تسال با 
حدود ۴۳,۲۰۰ بيت كوين به ارزش تقريبي ۲ ميليارد دالر، 
در جايگاه دوم قرار مي گيرد. در طول سال ۲۰۲۰ هم مقدار 
بيت كوين شركت هاي بزرگ، در طول ۱۲ ماه ۴۰۰ درصد 

افزايش يافت و به ۳.۶ ميليارد دالر رسيد.

     نشانه هاي نزولي و نوسان محدود
 قيمت بيت كوين

با وجود اين، آن طور كه از داده هاي درون زنجيره اي پيداست، 
اخيراً تعداد تراكنش هاي شبكه بيت كوين كاهش يافته 
و مي��زان واريز بيت كوين به صرافي هاي متمركز هم رو به 
افزايش است؛ نش��انه هايي كه هر دو آنها پيش تر منجر به 
سقوط قيمت ها شده اند. بيت كوين روز گذشته در نزديكي 
۴۶,۰۰۰ دالر نوسان مي كرد و قيمت در هفت روز گذشته 
هشت درصد كاهش يافته است. هم زمان با ۱۳ ساله شدن 
شبكه بيت كوين، به نظر مي رسد احساسات صعودي اي 
كه پيش تر ميان معامله گران ديده مي شد، ديگر فروكش 
كرده است. ساتوشي ناكاموتو، خالق ناشناس بيت كوين، ۳ 
ژانويه ۲۰۰۹ )۱۴ دي ۸۷( جنسيس بالك يا همان اولين 
بالك شبكه بيت كوين را استخراج كرد؛ حركتي كه آغازگر 
فعاليت بالك چين بيت كوين بود. آن طور كه از شاخص هاي 
تكنيكال پيداس��ت، نزديك بودن قيم��ت بيت كوين به 
حمايت هاي كليدي روي نمودار، مي تواند باعث افزايش 
فشار خريد در كوتاه مدت شود. با اين حال به نظر مي رسد 
كه شتاب صعودي بلندمدت قيمت همچنان كند است؛ 
موضوعي كه نشان مي دهد بازدهي بيت كوين در اين ماه 
بس��يار كم يا حتي منفي بوده است. برخي از تحليل گران 
براي پيش بيني قيم��ت بيت كوين در آين��ده، داده هاي 
درون زنجيره اي را زيرنظر گرفته ان��د. براي مثال، جريان 
واريز و برداش��ت بيت كوي��ن در صرافي هاي ارز ديجيتال 
اخيراً افزايش يافته است كه يعني احساسات معامله گران 
مانند مه ۲۰۲۱ )ارديبهش��ت( نزولي شده است و بيش از 
آنكه از صرافي ها بيت كوين برداشت كنند، مشغول واريز 
دارايي هاي خود به پلتفرم هاي معامالتي متمركز هستند. 
در شاخص هاي ديگر اما نشانه هايي از بهبود وضعيت بازار 
ديده مي شود كه مي توانند در ادامه احساسات معامله گران 
را هم تقويت كنند. يكشنبه همين هفته، هش ريت شبكه 
بيت كوين پس از عبور از ركورد اواسط سال ۲۰۲۱ به اوج 
تاريخي خود رسيد. هش ريت يا همان نرخ هش، معياري 
براي س��نجش قدرت پردازشي اي اس��ت كه ماينرها به 
استخراج واحدهاي جديد و پردازش تراكنش هاي كاربران 
اختصاص مي دهند. تعداد تراكنش هاي شبكه بيت كوين 
اخيراً كاهش يافته است. در طول چرخه هاي قبلي قيمت، 
رشد تعداد تراكنش هاي درون زنجيره اي منجر به افزايش 
قيمت مي ش��د؛ اخيراً اما تغيير تع��داد تراكنش ها تأثير 
معني داري روي قيمت نداشته اند. پلتفرم تحليلي گلسنود 
در گزارش خود نوش��ت: »اساس��ًا تا زماني كه تقاضا براي 
استفاده از بالك چين بيت كوين بيشتر مي شود، مي توان 
انتظار داشت كه در روند بازار هم تغيير خاصي ايجاد نشود 

و احتماًل قيمت در بازه اي محدود نوسان خواهد كرد.« 

     دو عامل كليدي كه مي تواند باعث
 جهش قيمت بيت كوين شود

با وجود اين، يكي از تحليلگران پرطرفدار بازار ارز ديجيتال 
به دو عامل كليدي اش��اره كرده است كه در روزهاي اخير 
باعث افزايش فش��ار فروش در بازار بيت كوين شده بودند. 
او گفته عمر اين عوامل نزولي اكنون به پايان رسيده است 
و انتظار دارد كه در ادامه قيمت روند صعودي خود را از سر 
بگيرد. كوين اسونسون، استراتژيست و معامله گر ارزهاي 
ديجيتال، با ش��روع س��ال ۲۰۲۲ اعالم كرد كه نسبت به 
آينده بيت كوين خوش بين است. عالوه بر اين، او روي دو 
عامل كليدي تأكيد كرده است كه مي توانند در ادامه باعث 
احياي مجدد قيمت بيت كوين شود. اسونسون، خطاب در 
توييتر گفته كه بيت كوين در آستانه يك جهش صعودي 
اس��ت، چراكه انتظار دارد فشار فروش به  زودي و به ميزان 
قابل توجهي كاهش يابد. اسونس��ون گفته است: »فروش 
س��رمايه گذاران براي پرداخت ماليات آخر سال و فروش 
اجباري كاربران چيني در برخي صرافي  ها به پايان رسيده  
است. فش��ار فروش بزودي به يك دهم رقم فعلي خواهد 
رس��يد و روند بازيابي قيمت به زودي آغاز خواهد ش��د.« 
به گفته اسونسون، معامله گراني كه در سال ۲۰۲۱ ضرر كرده 
بودند، در چند روز اخير بيت كوين هاي خود را فروختند تا 
بتوانند بدهي مربوط به صورت حساب هاي مالياتي شان 
را كمتر كنند. اين تاجر ارزهاي ديجيتال توضيح مي دهد 
كه با اتمام فرايند فروش دارايي براي پرداخت بدهي هاي 
مالياتي در ۳۱ دسامبر )۱۰ دي(، فشار فروش نيز كاهش 
مي يابد. اسونس��ون درباره فروش اجباري كاربران چيني 
هم به عرضه بيت كوين در صرافي هوبي اشاره كرده است. 
در اواخر سپتامبر )مهر(، صرافي هوبي اعالم كرده بود كه 
به منظور انطباق فعاليت هاي خود با قوانين و مقررات داخلي 
چين، حساب هاي كاربران چيني ساكن اين كشور را تا ۳۱ 
دس��امبر )۱۰ دي( مسدود خواهد كرد. به نظر اسونسون، 
فشار فروش مربوط به كاربران چيني كه ارزهاي ديجيتال 
خود را به پول فيات تبديل مي كنند، بزودي از بين خواهد 
رفت. او با نگاهي به چشم انداز بلندمدت بيت كوين گفت 
اين ارز ديجيتال اكنون در يك الگوي مثلث صعودي بزرگ 
نوسان مي كند كه نشان دهنده ساختار بسيار صعودي بازار 
است. اين تحليلگر افزود: »به طور كلي، اگر سرمايه گذاري 
حرفه اي باشيد، نمودار را مثبت ارزيابي خواهيد كرد. ساختار 
رو به رشد، كف هاي صعودي قيمت و افزايش تقاضا از جمله 
مشخصه هاي اين نمودار است. معامله گران خرد ارزهاي 
ديجيتال بيش از حد احساساتي هس��تند؛ چرا كه اكثراً 

آلت كوين دارند. به سروصداها توجهي نكنيد.«

    ارزهايي كه بزرگ ترين شركت 
سرمايه گذاري ارز ديجيتال خريده است

گري اسكيل، بزرگ ترين موسسه سرمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتال، روز گذشته آمار مربوط به موجودي صندوق هاي 
سرمايه گذاري خود را منتش��ر كرد. اين شركت اخيراً دو 
توكن را از سبد خود خارج كرده و به جاي آن مقداري ارز 
ديجيتال امپ خريده است. به گزارش كوين دسك، موسسه 
مديريت سرمايه گري اسكيل دو صندوق ويژه توكن هاي 
مربوط به پلتفرم هاي ديفاي و ارزهاي با ارزش بازار باال دارد. 
اين شركت روز سه شنبه داده هاي به روز رساني شده مربوط 
به محصوالت سرمايه گذاري خود را به  همراه بازبيني هاي 
فصلي اين صندوق ها منتشر كرد كه در آن نام توكن هايي 
كه اخيراً خريداري يا از سبد خود خارج كرده هم ذكر شده 
است. گري اسكيل مقدار مش��خصي از سهام  موجود در 
صندوق سرمايه گذاري در توكن هاي ديفاي را متناسب 
با وزني كه در سبد داشتند به فروش رسانده و با سرمايه به 

دست آمده مقداري ارز ديجيتال امپ خريده است.
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نقدي بر پيش نويس تازه قانون 
بورس

محتوايي براي ارايه خدمات مرتبط با بازار بورس و اوراق 
بهادار بر  اساس آيين نامه اي خواهد بود كه از سوي شورا 

تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.«
بحث آموزش در بازار سرمايه و اينكه چه كساني اجازه 
ارايه مباحث آموزشي را دارند، همواره مورد بحث بوده 
و سازماندهي اين موضوع نيز امري اجتناب ناپذير است. 
سازماندهي مدرسان بازار سرمايه مورد قبول همه اهالي 
بازار است؛ اما نبايد به  گونه اي تصميم گيري شود كه 
شاهد رفتارهاي سليقه اي نهادهاي مختلف و به ويژه 
س��ازمان بورس در اين زمينه باشيم. سازمان بورس 
پيش  از  اين نيز قانون »ممنوعيت سيگنال فروشي« را 
به تصويب رساند؛ اما با گذشت بيش از دو سال از اين 
اتفاق، شاهد جوالن كانال هاي VIP و سيگنال فروش 
در بازار سرمايه و گاهي كاله برداري آنها از افراد ناآگاه 
هس��تيم. قانون جديد بازار س��رمايه نيز در  صورتي 
 كه به شكل درس��تي اجرا نش��ود، تنها باعث دوري 
كارشناسان و فعاالن با سواد بورس از اين بازار خواهد 
شد كه نتايج خوبي در پي نخواهد داشت. از سوي ديگر، 
زمينه براي جوالن اف��راد كالهبردار و پكيج فروش با 
مهاجرت به كش��ورهاي همسايه فراهم خواهد شد و 
آنها خواهند توانس��ت به  راحتي از اين طريق اقدام به 
فروش پكيج هاي خود بكنند. البته گفته مي شود كه 
اين طرح، فعال در حد پيش نويس بوده و هنوز قطعي 
نيست؛ اما در  حال  حاضر بورس شديدا به اخبار واكنش 
نشان مي دهد. شايد بهتر بود اين طرح پيش از انتشار، 
مورد نظرسنجي ميان كارشناسان بازار قرار مي گرفت 
تا شاهد چنين حواشي براي بازار نباشيم. بايد مشخص 
ش��ود كه مجوز براي آم��وزش را چه كس��اني صادر 
مي كنند و اين افراد آيا سواد الزم براي اين كار را دارند يا 
خير؟ برخي فعاالن بازار نيز قوانين اين پيش نويس را به 
تمسخر گرفته و معتقدند كه براي فعاالن بازار سرمايه 

مجازاتي بدتر از مفسدان اقتصادي در نظر گرفته اند.
به  طور حتم براي رونق بازار س��رمايه، بايد از ابرازهاي 
تشويقي استفاده شود، نه اينكه رو به سياست قهري 
بياوري��م و از ابزارهاي تنبيهي اس��تفاده كنيم. با اين 
تدابير، سرمايه ها از بورس فراري شده و فرصت براي 
تغيير جهت اين سرمايه ها به سمت بازارهاي موازي 
فراهم مي ش��ود. در اين راس��تا، علي��زاده، عضو ناظر 
مجلس در شوراي عالي بورس، مدعي شده كه »هدف 
از اين طرح  جلوگيري از آموزش هاي اش��تباه است و 
در اين راستا از نظرات كارشناسان اين حوزه استفاده 
خواهد ش��د.« به  هر  حال اميد مي رود كه مس��ووالن 
مربوطه ضمن س��اماندهي به مقوله آموزش در بازار 
س��رمايه، نظرات فعاالن بازار را نيز جويا شوند تا اگر 
قانوني تصويب مي شود، به نفع بازار باشد نه يك بحث 
بازدارنده كه هيچ گونه عايدي براي اقتصاد كشور در 

پي نداشته باشد.

شركت هاي چيني با تحقيق 
امنيت سايبري روبرو مي شوند

طبق قانوني جدي��د در چين ك��ه از اول فوريه ۲۰۲۲ 
اجرا مي شود شركت هايي با بيش از يك ميليون كاربر 
كه خواس��تار ش��ركت در بورس خارجي هستند بايد 
تحقيق هاي امنيت سايبري را پش��ت سر بگذارند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، رگوالتور فضاي سايبري 
چين اعالم كرد قوانين جديد را از ۱۵ فوريه سال جاري 
ميالدي اجرا مي كند. طبق اين قوانين شركت هايي كه 
داده هاي بيش از يك ميلي��ون كاربر را در اختيار دارند 
قبل از عرضه سهام ش��ان در بورس هاي خارجي تحت 
بررسي هاي دقيق قرار مي گيرند. طبق بيانيه منتشرشده 
 )CAC( در حساب وي چت اداره فضاي سايبري چين
اين شركت ها بايد قبل از عرضه اوليه سهام در بورس به 
بورس هاي خارجي، درخواست تحقيق امنيت سايبري 
ثبت كنند. اگر تحقيق نش��ان دهد با فعاليت شركت 
در ب��ورس خارجي امنيت ملي چين به خطر مي افتد، 
موسس��ات اجازه چنين اقدامي را دريافت نمي كنند. 
اين جديدترين تحول در مجموعه اقداماتي اس��ت 
كه به دستور دولت چين براي سخت تر شدن قوانين 
ناظر بر عرضه اوليه س��هام شركت ها در بورس هاي 
خارجي انجام مي ش��ود. اداره فضاي سايبري چين 
در ماه جوالي اين قوانين را پيشنهاد و اعالم كرده بود 
بررسي هاي امنيتي روي ريسك هاي مربوط تحت 
تاثير قرار گرفتن داده ها، كنترل يا دستكاري شدن 
داده ها توسط دولت هاي خارجي متمركز خواهد بود.

شكايت از بلك بري
به خاطر تخلف قديمي

يك قاضي امريكايي درخواست شركت بلك بري براي 
كنار گذاشتن يك ش��كايت قديمي را كنار گذاشت تا 
رسيدگي به آن از پاييز آغاز شود. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، بر اس��اس شكايت يادشده بلك بري در مورد 
ميزان موفقيت و سودآوري گوشي هاي هوشمند بلك 
بري ۱۰ خود، دروغ گفته، سهامداران را فريب داده و در 
اين مورد واقعيات را منعكس نكرده است. به گفته كالين 
مك ماهون قاضي منطقه منهتن، علي رغم گذشت بيش 
از هشت سال از رسيدگي به اين پرونده هنوز مسائلي در 
ارتباط با حسابرسي بلك بري باقي مانده و كارشناسان 
در اين مورد به جمع بندي نرسيده اند. بلك بري ۱۰ در 
ابتدا گوشي موفقي بود، ولي بعد از مدت كوتاهي در برابر 
آيفون و گوشي هاي اندرويدي بازار را واگذار كرد و توليد 
اين گوشي از سال ۲۰۱۶ به بعد متوقف شد. سهام داران 
بلك بري مي گويند اين شركت چشم انداز واقعي فروش 
بلك بري ۱۰ را در بيانيه هاي عمومي در طول سال ۲۰۱۳ 
پنهان كرده و اين امر منجر به افزايش قيمت سهام آن شد.

ويژه

رونمايي از نسخه 2.3.1 اندرويد 
آيگپ

نسخه جديد اندرويد آيگپ با هدف بهبود و ارتقاي 
عملكرد، منتشر شد.

بهبود ها
٭  بهبود تجربه كاربري كانال و گروه

٭ بهبود تجربه كاربري استوري
٭ بهبود عملكرد اشتراك گذاري محتوا در آيگپ

٭ بهبود عملكرد شناس��ايي لينك هاي استاندارد 
آيگپ در پيام ها

٭ بهبود تجربه كاربري ارسال پيام صوتي
قا بليت 

٭  شناسايي لينك هاي كوتاه استاندارد تعريف شده، 
خارج از آيگپ
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تحليلگرانصعودبيتكوينراانتظارميكشند

مع�اون اجرايي رييس جمه�ور در بازديد از 
مناطق زلزل�ه زده انديكا گف�ت: اقدام هاي 
مناس�بي در بخش برق رس�اني به روستاها 
انجام شده اس�ت و به زودي ۱۰ روستاي اين 

منطقه به شبكه برق متصل مي شود.
ب�ه گزارش رواب�ط عمومي ش�ركت توزيع 
نيروي برق خوزس�تان، در حاش�يه بازديد 
مع�اون اجراي�ي رييس جمهور، اس�تاندار 
و مدي�ر عامل ش�ركت توزيع ني�روي برق 
خوزس�تان از مناطق زلزله زده شهرستان 
اندي�كا، از پروژه ه�اي ب�رق رس�اني ب�ه 
روستاهاي محروم انديكا نيز بازديد به عمل 
آمد و پنل هاي خورشيدي به روستاييان و 

عشاير مناطق زلزله زده اهدا شد. 

معاون اجرايي رييس جمهور در اين بازديد 
اظهار كرد: تاكنون ۴۰۰ واحد مس�كوني در 
دست احداث براي خانوارهاي آسيب ديده 
از زلزله به مرحله اس�كلت بندي رسيده كه 
در بخش برق رس�اني به روستاها اقدام هاي 
مناس�بي انجام ش�ده اس�ت و به زودي ۱۰ 
روس�تاي اين منطقه به ش�بكه برق متصل 

مي شود.
همچني�ن دكتر صادق خليليان، اس�تاندار 
خوزستان با بيان اينكه طرح برق رساني به 
۱۰ روس�تاي انديكا به اتمام رسيده، گفت: با 
بهره برداري از اين طرح ها در آينده نزديك، 
 عش�اير منطقه پ�س از چن�د ده�ه انتظار

 صاحب برق مي شوند.

 عملكرد مناسب شركت توزيع برق خوزستان 
در برق رساني به انديكا از نگاه مسووالن ملي و استاني

برگ س�بز خودرو س�واری پرايد جی تی ايکس ای به رنگ 
نقره ای – متاليک با شماره موتور 3۰۱۴33۴ و شماره شاسی 
s۱۴۱22882896۴2 و ش�ماره پ�اک ۱9  2۱3   ص 92 به نام  
حسن بيگی بوربوری با شماره ملی  32575۱985۰  مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودي

ي�رگ س�بز تراکت�ور کش�اورزی  به رن�گ قرم�ز روغنی 
ب�ا ش�ماره موت�ور YAW۰۴۱3Yو ش�ماره شاس�ی 
N3HKA5DH2TAM۰5835 به نام گوهر چقايی با شماره 
پاک ۱9   59۴  ک ۱2 با کد مل�ی 32527265۴8مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودی

کارت اس�لحه پران ش�کاری بلند با شماره 
س�ريال 275۱۱7۴ به نام شاهرخ زرافشانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودي

کارت اسلحه با شماره شناسه 22۰6۰۰۴83۰۱  به نام 
رضاولی عزيزی سرينی با شماره ملی 325۰۴83۰۱ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودي

آقای / خانم محسن صيد محمديانی گيان دارای شماره شناسنامه ۴۱8 بشرح دادخواست به کاسه ۰۰۰۴29 ازاين دادگاه دادخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان مريم حاتمی به شناسنامه 8 در تاريخ ۰9/ ۰7/ ۱۴۰۰ در اقامتگاه دائمی خود زندگی را بدرود گفته ، ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف مدت يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

رئيس شعبه اول شورای حل اختاف مرکزی گيانغرب - غامرضا پروين

رونوشت آگهی حصر وراثت : 
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در آذرماه ۱۴۰۰، ش��اخص مدي��ران خريد براي كل 
اقتصاد به ۵۰,۹۷ واحد رسيده كه نسبت ماه قبل ۰.۱ 
واحد كاهش نش��ان مي دهد و كمترين نرخ در ۴ ماه 
اخير راست. همچنين شامخ بخش صنعت در اين ماه 
۵۶.۵۳ واحد محاسبه شده كه ۰.۵۸ واحد پايين تر از 
ماه قبل است.تازه ترين گزارش شامخ كه از سوي مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شده، فعاالن اقتصادي 
از نوسان و رشد قيمت ارز و كمبود شديد نقدينگي در 
حوزه توليد گاليه كرده اند. نظرسنجي هاي انجام شده 
از فعاالن اقتصادي حاكي از اين است كه ادامه ركود و 
نابساماني قيمت هاي بازار ارز و كاهش قدرت خريد بر 
روي انتظارات مثبت فعاالن اقتصادي اثر منفي گذاشته 
و شركت ها به دليل پايين آمدن قدرت خريد مشتريان، 
با كمبود نقدينگي و كاهش سفارشات مواجه شده اند. 
از سوي ديگر، به عقيده اكثر فعاالن اقتصادي به دنبال 
نابساماني شديد در ثبات قيمت ارز و ساير هزينه هاي 
توليد، امكان پيش بين��ي و برنامه ريزي براي ماه هاي 
آينده وجود ندارد و نمي توانند هيچ افق برنامه ريزي 
براي ادامه فعاليت ها طي ماه هاي آينده متصور باشند.

     شامخ كل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور، 
ش��اخص مديران خريد )تعديل فصلي نشده( براي كل 
اقتصاد ايران در آذر ۵۰,۹۷ به دس��ت آمده اس��ت و رشد 
شاخص كل به كمترين نرخ ۴ ماه اخير رسيده است. در اين 
ماه به جز شاخص مقدار توليد محصوالت و سرعت انجام و 
تحويل سفارش، ساير مولفه هاي اصلي زير ۵۰ ثبت شده اند. 
دليل اصلي كاهش ش��اخص كل در آذر ناشي از ركود در 

بخش هاي ساختمان، خدمات و كشاورزي بوده است
شاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار در آذرماه )۵۳,۱۳( 
طي ۴ ماه اخير كمترين رشد را داشته است. اين شاخص 
در بخش ساختمان به دنبال اثرات فصلي با ركود و كاهش 

شديد همراه بوده است.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان )۴۸,۰( در آذرماه 
كاهش داش��ته اما شدت كاهش آن اندكي نسبت به آبان 
كمتر بوده است. در آذرماه بخش ساختمان به دليل اثرات 
فصلي با كاهش شديد تقاضا روبرو بوده است. بخش خدمات 
نيز به دنبال افزايش قيمت ها و كمبود شديد نقدينگي با 

كاهش تقاضاي مشتريان روبرو بوده اند..
ش��اخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 
)۴۶,۴۹( در آذر افزايش داشته است. اين شاخص كه 
در بخش هاي ساختمان و خدمات و كشاورزي كاهش 
زيادي داشته است به عقيده فعاالن اقتصادي ناشي از 
افزايش نرخ ارز و كمبود شديد نقدينگي است.شاخص 
ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني )۴۸,۷۴( 
در آذرماه كاهش داش��ته اس��ت. هم زمان با افزايش 
هزينه هاي بنگاه ها اين ش��اخص به وي��ژه در بخش 
خدمات و كش��اورزي و بعد از آن ساختمان با كاهش 
بيشتري همراه بوده است.شاخص ميزان صادرات كاال 
يا خدمات )۴۷,۷۷( همچن��ان در آذرماه نيز كمتر از 
۵۰ است و در هر سه بخش اقتصادي با كاهش روبرو 
بوده است. شدت كاهش اين شاخص به ويژه در بخش 
صنعت بيش��تر هم بوده است.شاخص قيمت خريد 
مواد اوليه يا لوازم خريداري شده )۸۲,۰۱( همچنان 
در حال افزايش بوده اما از شدت افزايش آن نسبت به 
ماه قبل كاسته شده است. كاهش تقاضا و قدرت خريد 
باعث ش��ده تا توليدكنن��دگان كاال و ارايه دهندگان 
خدمات نتوانند متناسب با ميزان افزايش هزينه هاي 
خود، قيمت محصوالت و خدم��ات را افزايش دهند 
به طوري كه شاخص قيمت محصوالت توليدشده يا 
خدمات ارايه شده )۵۵.۳۹( علي رغم افزايش شديد 
هزينه ها به كمترين مقدار خود طي ۲۰ ماه گذش��ته 
رسيده است. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران 
از ش��اخص قيمت مصرف كننده در آذر ۱۴۰۰، نرخ 
تورم ماهانه در آذر به ۱.۷ درصد رسيده كه در مقايسه 
با همين آمار در ماه قبل ۰.۸ درصد كاهش داشته است.

شاخص ميزان مصرف حامل هاي انرژي )۶۷,۸۸( طي 
۲۷ دوره از ابتداي شروع طرح )مهر ۹۸( به بيشترين 
مقدار خود رسيده است. هم زمان با افزايش مصرف به 
دليل تغيير فصل، بسياري از فعاالن اقتصادي با افزايش 
باالي قيمت سوخت روبرو هستند.شاخص انتظارات 
براي ماه آين��ده )۵۶,۰۳( طي ۹ ماه اخير به كمترين 
مقدار خود رسيده اس��ت. كاهش در انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادي نسبت به ادامه فعاليت ها در ماه آينده 
به ويژه در بخش خدمات و كش��اورزي مشهود است.

به طوركلي بر اساس نظرسنجي انجام شده از فعاالن 
اقتصادي در آذر، ادامه ركود و نابس��اماني قيمت هاي 

بازار ارز و كاهش قدرت خريد بر روي انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادي اثر منفي گذاشته و شركت ها به دليل 
پايين آمدن قدرت خريد مشتريان، با كمبود نقدينگي 
و كاهش سفارش��ات مواجه شده اند. ازآنجاكه تأمين 
مواد اوليه و تجهيزات موردنياز اكثر شركت ها، به شدت 
به نرخ ارز وابسته است، تا ثبات در بازار ارز صورت نگيرد 
فعاليت هاي اقتصادي همچنان با ركود و مش��كالت 

مرتبط روبرو خواهند بود.

     شاخص صنعت
بر اس��اس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در آذرماه عدد 
۵۶,۵۳ به دست آمده است. به اعتقاد اكثر فعاالن بخش 
صنعت، نرخ رش��د فعاليت ها اندكي كمتر از ماه قبل 
است. در آذرماه همه زيرشاخص هاي اصلي شاخص 
صنعت، عدد باالي ۵۰ را به ثبت رسانده اند و شاخص 
كل صنعت در اكثر رش��ته فعاليت ه��ا به جز صنايع 
فرآورده هاي نفت و گاز، صنايع پوشاك و چرم، باالي 
۵۰ بوده و همچنين در صنايع الستيك و پالستيك و 
صنايع غذايي نيز عدد شاخص ۵۰ بوده است.شاخص 
مقدار توليد محصوالت در آذرماه )۵۸,۸۴( نس��بت 
به آبان رش��د كمتري داشته است كه دليل اصلي آن 
كاهش رشد تقاضاي مش��تريان و كمبود نقدينگي 

است.شاخص ميزان سفارش��ات جديد مشتريان در 
آذرماه )۵۳,۳۳( نسبت به ماه قبل كمتر شده و تقاضا 
با رشد كمتري روبرو بوده است. كاهش قدرت خريد 
مشتريان و افزايش شديد نرخ ارز باعث شده تا تقاضاي 
مشتريان افزايش نداشته باش��د. شاخص موجودي 
م��واد اوليه در آذرماه )۵۲,۶۰( ب��راي اولين بار طي ۷ 
ماه گذشته از ارديبهش��ت ماه افزايش داشته است. با 
اين حال همچنان شركت ها با مشكل افزايش شديد 
قيمت مواد اوليه و نرخ ارز و نقدينگي پايين براي تأمين 
مواد موردنياز مواجه هستند و صنايع پوشاك و چرم، 
ش��يميايي، فلزي و فراورده هاي نفت و گاز با كمبود 
مواد اوليه روبرو بوده اند.ش��اخص ميزان استخدام و 
به كارگيري نيروي انساني در آذرماه )۵۳,۷۸( نسبت به 
دو ماه اخير كمتر شده است. افزايش مستمر هزينه هاي 
توليد از قبيل قيمت مواد اوليه و قيمت انرژي مي تواند 
بر كاهش ميزان اس��تخدام تأثيرگذار باشد.شاخص 
موجودي محصول نهايي در انبار )۵۲,۸۲( نسبت به ماه 
قبل افزايش داشته است، به نظر مي رسد با كمتر شدن 
سطح تقاضا و كاهش شاخص فروش، موجودي كاالها 
در انبارها افزايش يافته است. شاخص قيمت محصوالت 
توليدشده )۵۵,۰۲( در آذرماه به كمترين مقدار ۶ ماهه 
خود رسيده و با توجه به اينكه شاخص در آبان افزايشي 
بوده، در آذر به دنبال كمتر ش��دن سفارشات و پايين 

بودن قدرت خريد، متناسب با هزينه هاي توليد افزايش 
نيافته است. ش��اخص ميزان مصرف حامل هاي انرژي 
)۶۴,۵۱( به دليل سرد شدن هوا از يكسو و افزايش توليد 
از سوي ديگر، علي رغم باال رفتن قيمت سوخت همچنان 
در مقادير باالي خود ق��رار دارد. اكثر فعاالن اقتصادي از 
تأثير باال رفتن قيمت سوخت در هزينه هاي توليد با توجه 
به محدوديت هايي كه براي افزايش قيمت محصول دارند، 
شكايت دارند. به طوركلي در آذرماه، اكثر صنايع با رشد 
كمتري نسبت به آبان روبرو بوده اند و افزايش قيمت 
هزينه هاي توليد مانند قيم��ت انرژي و مواد اوليه كه 
منجر به افزايش قيمت محصوالت طي ماه گذش��ته 
ش��ده بود با توجه به كاهش قدرت خريد مشتريان بر 
كاهش سطح تقاضا اثر گذاشته است. به عقيده اكثر 
فعاالن اقتصادي به دنبال نابس��اماني شديد در ثبات 
قيمت ارز و ساير هزينه هاي توليد، امكان پيش بيني 
و برنامه ري��زي ب��راي ماه-هاي آينده وج��ود ندارد و 
نمي توانند هيچ افق برنامه ريزي براي ادامه فعاليت ها 
طي ماه هاي آينده متصور باشند. از سوي ديگر بسياري 
از شركت ها با مش��كالتي كه صنايع باالدست مانند 
پتروشيمي ها در تأمين مواد اوليه و صنايع پايين دست 
مانند خودروس��ازي ها در پرداخت بدهي و تعهدات 

خود، برايشان به وجود آوردند، روبرو هستند.

     برخي از مشكالت اصلي 
از ديد فعاالن اقتصادي 

۱- دس��تورالعمل ال��زام ثب��ت محصوالت در س��امانه 
جامع تجارت و دريافت كد نقش )شناس��ه كاال( توسط 
توليدكنندگان و خري��داران، فرآيند عرض��ه و تقاضاي 
محصول را زمان بر مي كند. بهتر است براي شفاف سازي 
و استعالم شناسه كاال، مكانيسم ساده تري طراحي شود. 

)صنايع شيميايي(.
۲- كاهش تقاضا، ركود ش��ديد و افزايش قيمت ها، باعث 
كاهش نقدينگي و كمبود مواد اوليه شده و شركت ها ناچار 
به توليد در س��طوح پايين ظرفيت توليدي خود هستند 

)صنايع كاني غيرفلزي (.
۳- ش��ركت هاي خودروس��ازي همچن��ان تعه��دات و 
بدهي هاي خ��ود را به قطعه س��ازان پرداخت نمي كنند. 
در نتيجه صنايع وابس��ته مانند شركت هاي قطعه ساز و 
الستيك سازي با كمبود شديد نقدينگي روبرو هستند. 
)صنايع وسايل نقليه و قطعات وابسته، الستيك پالستيك (.
۴- ع��دم ش��فافيت توليدكنندگان عم��ده محصوالت 
پتروش��يمي و تعل��ل در تأمين به موقع م��واد اوليه براي 
بازار داخلي با توجه به انحص��اري بودن اين محصوالت و 
گستردگي صنايع مصرف كننده پايين دستي آن، حوزه 
صنايع نساجي، الس��تيك و پالستيك و س��اير صنايع 
پايين دستي در تأمين مواد اوليه را با مشكل جدي روبرو 

مي كند. )صنايع نساجي، الستيك و پالستيك(.
۵- به دليل نابساماني اوضاع به خصوص عدم ثبات در نرخ 
ارز، افزايش قيمت م��واد اوليه، كاهش نقدينگي و قدرت 
خريد، هيچ افقي براي پيش بيني آينده حتي براي چند ماه 
بعد، براي فعاالن اقتصادي وجود ندارد. )صنايع الستيك و 

پالستيك، غذايي، شيميايي، فلزي و...( 
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چگونه با رمزارز رفع
تعهد ارزي صورت مي گيرد؟

رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق 
بازرگاني تهران اظهار داشت: صرف اينكه يك سامانه اي 
يا پلتفرمي براي استفاده از رمزارزها در تجارت به وجود 
بيايد كافي نيس��ت چراكه ما در اين ح��وزه خالهاي 
ج��دي در قوانين مكمل داريم. براي مثال فرض كنيد 
يك صادركننده، پول خ��ود را با رمزارز بگيرد آيا بانك 
مرك��زي دوب��اره از او مي خواه��د ارز صادراتي خود را 
بازگرداند؟فرزي��ن فرديس در گفت وگ��و با »ايلنا« در 
واكنش به به اظهارات رييس س��ازمان توسعه تجارت 
مبني بر اس��تفاده از رمزارزها در تهاتر اظهار كرد: اين 
خبر خوش��حال كننده  اس��ت كه مس��ووالن تجارت 
خارجي كشور و يكي از مهم ترين تصميم گيران توسعه 
صادرات و واردات به اين مقوله پرداختند و اين موضوع 
نويد مي دهد كه ما اوضاع بهت��ري را در حوزه رمزارزها 
داشته باشيم و كمي از فضاي خاكستري در اين حوزه 
خارج شويم.وي افزود: با اين حال بايد توجه داشت كه 
صرف اينكه يك سامانه اي يا پلتفرمي براي استفاده از 
رمزارزها در تجارت به وجود بيايد كافي نيست چراكه 
ما در اين حوزه خالهاي جدي در قوانين مكمل داريم. 
براي مثال فرض كنيد يك صادركنن��ده، پول خود را 
با رمزارز بگيرد آي��ا بانك مركزي دوباره از او مي خواهد 
ارز صادراتي خ��ود را بازگرداند؟ آن صادركننده چطور 
مي تواند اين رمز ارز را در صورت هاي مالي خود افش��ا 
كند؟ آيا س��ازمان امور مالياتي دفاتر اين صادركننده 
را مي پذيرد كه به جاي يك��ي از ارزهاي رايج، با رمزارز 
تجارت كرده است؟ آيا سامانه هاي سازمان امور مالياتي 
آمادگي كامل براي اينكه بخش��ي از صورت هاي مالي 
تجار مبتني بر رمزارزها باشد و دريافت و پرداخت را با آن 
افشا كرده باشند؟وي بيان كرد: بنابراين صرف استقبال 
مسووالن تجارت خارجي از اين موضوع براي اينكه اين 
پديده به ما كمك كند، كافي نيس��ت. اگر ساير نهادها 
و ارگان ها هم كمك نكنند، بالفاصله اين نگراني ها در 
فعالين اقتصادي ايجاد مي شود و به واسطه ترس از ساير 
نهادهاي حاكميتي كه آنها را مواخذه، جريمه يا تنبيه 
كنند، از استفاده از اين ابزار تسهيل گر امتناع مي كنند. 
بنابراين اين موضوع گام خوب و رو به جلو است اما بايد 
با گام هاي ديگري تكميل شود و به طور كلي نياز به يك 
سري زيرساخت ها دارد.وي در ادامه اضافه كرد: كليت 
اين مسير براي صادرات و واردات بسيار كوچك جوابگو 
است، البته در مكانيزم ها و ارقام بزرگ طبيعتا كفايت 
نمي كند ولي تبادالت با تجار كش��ورهاي همسايه و 
تجار كوچك بازارهاي تجاري به عنوان يك ابزار كمكي 
مي توان از آن استفاده كرد. بنابراين همه مشكالت را حل 
نمي كند ولي مي تواند بخش��ي از مشكالت را تخفيف 
دهد. اين موضوع نش��ان دهنده اين است كه نگاه باز و 
توسعه اي در مجموعه سازمان توسعه تجارت در حالي 
ايجاد است كه نويددهنده روزهاي بهتر است.فرديس 
تصريح كرد: مفهوما اين مكانيزم به ما در شرايط تحريمي 
كمك مي كند، به هر حال بخش��ي از نياز ارزي كشور 
و انتقال ارز را مي ت��وان از اين طريق انجام داد اما اينكه 
بخواهيم بزرگنمايي كنيم و بگوييم اين مكانيزم كل 
مشكالت ارزي كشور و مشكالت ناشي از تحريم را حل 
مي كند ابدا درست نيست. اين براي تبادالت كوچك، 
منطقه اي و براي ارقام كم يا شايد بعضا متوسط بتوان 
از آن استفاده كرد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران بيان كرد: براي مثال يك صادركننده مصنوعات 
پالس��تيكي كه محصوالت خود را مثال به عراق صادر 
مي كند، يا يك صادركننده محصوالت كشاورزي كه به 
امارات صادر مي كند ممكن است بتواند وجه خود را با 
رمزارز استفاده كند اما براي صادرات فوالد، سنگ آهن 
يا واردات محصوالت سنگين صنعتي، رمزارز مورد قابل 
استفاده اي در اكثر موارد نيست و براي ارقام بزرگ نياز 
است كه ما همچنان روي مكانيزم رفع تحريم و بازگشت 

به فضاي بين المللي جدي باشيم و كار كنيم.

سركوب ارزي
جايي در اقتصاد آينده ندارد

رييس هيات مديره انجمن صنايع لوازم خانگي ايران 
در پيش بيني وضعيت تجاري كش��ور در سال آينده، 
عنوان كرد: حقيقت اين اس��ت كه بدون لغو تحريم ها 
و خروج از فهرس��ت س��ياه FATF، امكان توسعه بازار 
داخل��ي و تصاحب بازارهاي خارج��ي منطقه، تامين 
مطلوب مواد اوليه و ماش��ين آالت و به كارگيري دانش 
فني وجود ندارد و هزينه هاي زيادي به توليدكنندگان 
تحميل مي شود؛ بنابراين پيش بيني هاي خوشبينانه 
در اين زمينه همگي همراه با فرض به نتيجه رس��يدن 
مذاكرات است. عليرضا محمدي دانيالي با ذكر اين نكته 
كه بهبود وضعيت اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۲ ميالدي 
نيازمند رفع موانع داخلي نيز هست، تاكيد كرد: امروز 
تعداد زيادي از توليدكنندگان با مشكالت ايجادشده 
توس��ط صرافي ها مواجهند و پول هاي آنها در سامانه 
نيما مورد كالهبرداري قرار گرفته اس��ت. با اين وجود 
اقدام جدي توسط بانك مركزي و قوه قضاييه براي رفع 
اين مشكل هنوز مشاهده نمي شود. رييس هيات مديره 
انجمن صنايع لوازم خانگ��ي ايران در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود، تصريح كرد: مشكل ديگري كه توليد 
و تجارت كش��ور به ش��كل دامنه دار با آن مواجه است، 
سياست  قيمت گذاري دستوري است كه به هيچ وجه 
مطلوب توليد كشور نيس��ت و سرمايه گذار را از بخش 
توليد ف��راري مي دهد. وي در اين زمينه خاطرنش��ان 
كرد: س��ركوب ارزي و قيمت گذاري دس��توري ديگر 
پاسخگوي نياز جامعه نيست و در حال  حاضر باتوجه 
به نرخ تورم، سركوب قيمتي كمكي به توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان نمي كند و ادامه اين وضعيت در آينده، 
توسعه اقتصاد كشور را نيز مورد تهديد قرار مي دهد. وي 
در اين باره عنوان كرد: وقتي نرخ تورم بيش از ۴۰ درصد 
است، نرخ ارز هم بايد به همين نسبت گران شود. دولت 
به جاي سركوب ارزي اگر از توان كافي برخوردار است 
بايد نرخ ت��ورم را كاهش دهد تا هزينه توليدكنندگان 
كاهش يابد و در نتيجه ب��اال رفتن قدرت خريد مردم، 

همگان منتفع شوند و اقتصاد ملي شكوفا شود.

 كشف و ضبط 6 كاميون
لوازم خانگي قاچاق 

فارس | سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
امروز در جريان يكي از گش��ت هاي نظارتي ۶ دستگاه 
كاميون  لوازم خانگي قاچاق به ارزش ۳ ميليارد تومان 
در واحدهاي عرضه كننده كشف و ضبط شد.حميدرضا 
دهقاني نيا اظهار داشت: بعدازظهر امروز در جريان يكي 
از گشت هاي نظارتي معاونت بازرسي و نظارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت كه به صورت دوره اي و مستمر 
انجام مي شود، حجم قابل توجهي از لوازم خانگي قاچاق 
در يكي از واحده��اي عرضه كننده با همكاري نيروي 
انتظامي كشف و ضبط شد؛ اين واحد متخلف از انبار خود 

جهت دپوي كاال هاي قاچاق استفاده مي كرده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: در اين 
اقدام، نزديك به ۶ دستگاه كاميون  لوازم خانگي قاچاق 
كشف و ضبط شده است كه اغلب اقالم مكشوفه شامل 
يخچال، تلويزيون، ماش��ين  لباسشويي و جاروبرقي با 
برند كره اي و قاچاق بوده اس��ت؛ الزم به ذكر اس��ت، بر 
اساس برآوردهاي اوليه، ارزش ريالي كاال هاي مكشوفه 
نزديك به ۲,۵ الي ۳ ميليارد تومان تخمين زده مي شود. 
دهقاني نيا بيان داشت: مبارزه با قاچاق كاال و برخورد با 
عرضه كنندگان لوازم خانگي قاچاق بر اساس ماده ۱۳ و 
بند »ذ« ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز صورت 
گرفته است؛ همه كاال هاي مشمول ضوابط اختصاصي 
تبصره ۴ م��اده ۱۸ قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز از 
جمله لوازم خانگي  بايد در محل عرضه و فروش داراي 
شناسه كاال و كد رهگيري باشد. با وجود تذكر مكرر و 
ابالغ نهاد هاي ذي صالح از س��ال ۹۸ تاكنون هرگونه 
تخلف در اين زمينه غيرقابل توجيه اس��ت. متأسفانه 
اين واحد صنفي در طول اين مدت به تخلفات خود در 
عرضه كاال هاي قاچاق ادامه داده است. وي اظهار داشت: 
عمده اين كاال ها از طريق ته لنجي به كشور وارد شده و 
از طريق شوتي ها به سراسر كشور از جمله تهران منتقل 
مي شود. بر اساس بررسي هاي انجام شده هيچكدام از 
اقالم مكشوفه داراي كد رهگيري و شناسه كاال نبوده  اند؛ 
بنابراين اين واحدهاي صنفي به علت عدم اجراي ضوابط 
تخصصي تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز و همچنين عدم ثبت معامالت در س��امانه جامع 

تجارت، مرتكب فروش كاالي قاچاق شده اند.

تشكيل ستاد تعيين تكليف اراضي 
»ولي آباد« و »صالح آباد« اراك 

 رييس شوراي شهر اراك از تشكيل ستادي براي تعيين 
تكليف اراضي ولي آباد و صالح آباد متشكل از شهرداري 
و شوراي ش��هر، دادستاني، اداره كل راه و شهرسازي و 
دفتر فني استانداري خبر داد.  سيد وحيد ميرنظامي 
با اشاره به مش��كالت اراضي ولي آباد و صالح آباد اظهار 
كرد: اراضي ولي آباد و صالح آباد از دهه ۷۰ دچار مشكل 
هستند و اين مشكالت بخشي از آن به خاطر اين است 
كه بخشي از زمين هاي اين اراضي در مالكيت دولت و 
شهرداري است ولي به دليل اينكه عده اي افراد سودجو 
اين زمين ها را به افراد به فروش رسانند، هم اكنون اين 
زمين ها كه در آن ساخت و ساز صورت گرفته، غيرمجاز 
بوده و براي مالكين آن مشكالتي را فراهم آورده است. 
وي ادام��ه داد: از طرف��ي اراضي ولي آب��اد و صالح آباد 
خارج از محدوده شهري ش��هر اراك است و بر اساس 
قانون ساخت و ساز و خدمت رساني به مناطق خارج از 
محدوده شهري غيرمجاز و غيرقانوني است و همين امر 
باعث شده كه مشكالت عديده اي با مالكين اين اراضي 
به وجود  آيد. رييس شوراي شهر اراك تصريح كرد: اين 
مش��كالت از دهه ۷۰ براي اراضي ولي آباد و صالح آباد 
وجود داشته است و فصل الخطاب رفع اين مشكالت 
ورود دستگاه قضا و دادس��تاني به اين پرونده و صدور 
حكم نهايي است ولي تاكنون نه دستگاه قضا، دادستاني، 
اداره كل راه و شهرسازي و دفتر فني استانداري مركزي 
در اين حوزه ورود نداشته اند و همين امر باعث افزايش 

نارضايتي ساكنين اين اراضي شده است. 

پشتيباني فوالد مباركه 
از قطعه سازان خودرو

به نقل از روابط عمومي ش��ركت ف��والد مباركه اصفهان، 
دومين روز نشست هم انديش��ي فوالد مباركه و شركاي 
كس��ب و كار گ��روه مش��تريان در عرصه ش��ركت هاي 
قطعه س��ازي خودرو در تهران برگزار  شد؛ افزايش مدت 
خريدهاي اعتباري و برقراري مجدد خريدهاي مستقيم 
از مهم ترين مس��ائل و خواس��ته هاي مش��تريان صنايع 
خودروسازي و قطعه سازان در دومين روز همايش شركت 
فوالد مباركه با شركاي كسب وكار خود بود. انجام خريدهاي 
انباري، تأمين ورق هاي فوالدي و همكاري مطلوب واحد 
فروش شركت فوالد مباركه از ديگر نقطه نظرات مشتريان 
اين شركت در دومين روز نشست هم انديشي فوالد مباركه 
و شركاي كس��ب و كار در بخش قطعه سازي خودرو بود. 
طهمورث جوانبخت در اين نشس��ت ضم��ن قدرداني از 
حضور مشتريان و قطعه سازان شركت فوالد مباركه در اين 
نشست اظهار كرد: رويكرد شركت استمرار تعامل بيشتر با 
مشتريان است و در اين زمينه خودروسازان و قطعه سازان 
جايگاه ويژه اي براي ف��والد مباركه دارند. معاونت فروش 
و بازاريابي ش��ركت فوالد مباركه با بي��ان اينكه اطالع از 
مشكالت و مسائل مشتريان براي ما اهميت زيادي دارد، 
افزود: شيوع بيماري كرونا اجازه نداد ما با مشتريان خود 
در اين گروه بتوانيم نشست هاي مستمري را برگزار كنيم، 
هرچند كه هم اكنون طبق دستورالعمل هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، محصوالت فوالد مباركه در بورس عرضه 
مي شود و مشتريان نيز مي توانند آنها را خريداري كنند. 
وي خاطرنشان كرد: فوالد مباركه از ابتداي بهره برداري 
و پي��ش از راه اندازي ب��ورس كاال، محصوالت خود را 
مستقيمًا به مشتريان خود عرضه مي كرد اما با صدور 
دستورالعمل هاي وزارت صنعت هم اكنون مجبور به 

عرضه محصوالت خود در بورس كاالست.

شامخكلاقتصاددرآذرماهبه۵۰,۹۷واحدرسيد

اتاقبازرگانيتهرانمنتشركرد

چشم انداز منفي بنگاه ها از  اقتصاد 

مقاصد عمده صادراتي ايران 
اتاق بازرگاني ته��ران در جديدترين گزارش خود به 
بررس��ي عملكرد تجاري ايران در ۹ ماهه سال جاري 
پرداخته و ۱۰ ش��ريك اصلي تجاري ايران را معرفي 

كرده است.
با وجود آنكه هنوز سايه شيوع جهاني كرونا بر اقتصاد 
بس��ياري از كشورهاي جهان س��نگيني مي كند اما 
با كاه��ش نس��بي محدوديت ها و افزايش س��رعت 
واكسيناسيون، بسياري از آمارهاي منفي سال گذشته 
جبران شده است. در ايران نيز هر چند هنوز تا رسيدن 
به آمارهاي پيش از كرونا، قدري فاصله باقي مانده اما 
به نظر مي رسد روند رو به رشد صادراتي كه از ابتداي 

سال ۱۴۰۰ آغاز شده ادامه خواهد داشت.
آمارها نشان مي دهد كه تا پايان آذر ماه امسال، ميزان 
صادرات اي��ران از مرز ۳۵ ميليارد دالر گذش��ته كه 

نشان دهنده افزايش حدودا ۴۰ درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته است. در حوزه واردات نيز عملكرد 
حدودا ۳۷ ميليارد دالري ثبت شده كه نسبت به سال 
گذشته افزايشي بيش از ۳۶ درصدي را نشان مي دهد.

به اي��ن ترتيب همچنان تراز تجاري ايران منفي باقي 
مانده و در پاي��ان ۹ ماه، با حدود ۱.۸ ميليارد دالر تراز 
تجاري به سمت واردات سنگيني مي كند. از نظر وزني 
نيز ميزان صادرات ايران به ۹۳.۳ ميليون تن و واردات 
به ۳۰ ميليون تن رسيده كه به ترتيب افزايش ۹ و ۲۰ 
درصدي را نشان مي دهد.فاصله قابل توجه ميان وزن 
و ارزش ص��ادرات و واردات ايران نش��ان مي دهد كه 
همچنان بخش مهمي از صادرات كشور را كاالهاي با 
ارزش افزوده پايين تر تشكيل مي دهد و در مقابل در 
واردات، ارزش برخي از كاالها باال بوده اس��ت. بررسي 

عملكرد آذر ماه نيز نش��ان مي دهد كه پس از كاهش 
نسبي عملكرد در آبان، بار ديگر آمارها صعودي شده 
است. در آذر ماه ميزان كل تجارت كشور حدودا هشت 
درص��د افزايش يافته كه البته از اي��ن آمار ۱۵ درصد 
مربوط به افزايش واردات و تنها ۰.۴ درصد مربوط به 
صادرات بوده است. از نظر وزني نيز صادرات حدودا ۱۲ 

و واردات حدودا ۱۹ درصد افزايش يافته است.
در ميان مقاصد اصلي كاالهاي ايراني، تغييري رخ نداده 
و همچنان چين اصلي ترين مقص��د كاالهاي ايراني 
به ش��مار مي رود. در آذر ماه چين حدود ۱.۱ ميليارد 
دالر كاال از ايران وارد كرده اس��ت. پس از چين، عراق 
با ۶۴۹، تركيه ب��ا ۴۹۹، امارات متحده عربي با ۳۶۳ و 
افغانستان با ۱۴۱ ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار 
دارند. تحليل عملكرد صادراتي ايران نشان مي دهد كه 

بر خالف سال هاي گذشته كه ميزان واردات عراق به 
چين نزديك ش��ده بود، فاصله ميان اين دو كشور به 
ش��كلي جدي افزايش يافته است. همچنين هر چند 
سرعت صادرات ايران به افغانستان كاهش پيدا كرده 
اما همچنان اين كشور در ميان مقاصد اصلي كاالهاي 
ايران قرار دارد.در ميان صادركنندگان كاال به ايران نيز 
همچنان رتبه نخست در اختيار امارات متحده عربي 
قرار دارد و اين كشور در يك ماه حدود ۱.۴ ميليارد دالر 
كاال به ايران صادر كرده است. پس از آن چين، تركيه، 
س��وييس و آلمان قرار دارند. به اين ترتيب همچنان 
چين اصلي ترين شريك تجاري ايران به شمار مي رود 
و پس از آن امارات متحده عربي قرار دارد. همچنين دو 
كشور اروپايي سوييس و آلمان نيز جايگاه خود را ميان 

شركاي اصلي تجاري ايران حفظ كرده اند.
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خبرروز

افزايش جان باختگان حوادث جوي به ۸  نفر
يك بار ديگر سيل و آبگرفتگي در مناطق مختلف كشور، باعث بروز حوادثي شد كه البته جان باختن انسان نيز از جمله زيان هاي 
اين حوادث بود. حوادثي كه قطعا با كمي مديريت درست، جلوگيري از ساخت و ساز در مسير سيالب ها و... مي شد كه اتفاق نيفتد. 
اينكه كودكي در جنوب جان خود را از دست داد و جسم بي جانش را از آب گرفتند، تا مفقود شدن 2 نفر و جان باختن 8 نفر ديگر. 
سخنگوي اورژانس كشور از افزايش مصدومان و فوتي هاي ناشي از سيل و بارش هاي اخير خبر داد. مجتبي خالدي گفت: تعداد 
مصدومان سيل استان هاي جنوبي كشور به ۱۴ نفر رسيد. تاكنون متاسفانه 8 نفر جان باختند و 2 تن نيز همچنان مفقود هستند. 

به گفته سخنگوي اورژانس كشور اين آمار متعلق به استان هاي فارس، كرمان و سيستان و بلوچستان است.

ادامهازصفحهاول

 حذف دستوري 
چاره  كار نيست

بدون اينكه به عواقب آن فكر كند. شهردار تهران كه در 
تمام طول مدت تصدي خود بر اين كالن شهر نشان 
داده كه در مورد بس��ياري از آسيب هاي و معضالت 
اين شهر اطالعات درستي در اختيار ندارد و ترجيح 
داده بيشتر به مسائل حاشيه اي بپردازد... تا مشكالت 
كالن ش��هري مانند تهران، اين بار هم راه را اش��تباه 
مي پيمايد. كس��ي بايد باش��د كه به او گوشزد كند، 
حذف دس��توري هيچ معضلي نمي تواند چاره كار 
باشد. اينكه برخي افراد و مسووالن در شوراي شهر و 
شهرداري مدعي هستند، گرمخانه ها به ميزان الزم جا 
براي اسكان افراد بي سرپناه دارند، قطعا مدت هاست 
كه س��ري به اين مراكز نزده اند. از سوي ديگر مساله 
اينجاست كه طي سال هاي گذشته چند گرمخانه 
حداقل در تهران راه اندازي شده، ظرفيت اعالم شده 
اين گرمخانه ها چقدر است. با توجه به اتفاقاتي كه طي 
دو سال گذشته بر اثر كرونا و مشكالت اقتصادي رخ 
داده، چند نفر ديگر به اسكان يافتن در اين گرمخانه ها 
احتياج پيدا كرده اند؟ اين سواالت و بسياري ديگر نياز 
به پاسخ هايي كارشناسانه دارد. نه پاسخ هايي كه به 
دنبال سلب مسووليت از زبان مسووالن شهري شنيده 
مي شود. از سوي ديگر اگر قرار باشد از مساجد براي 
اسكان افراد استفاده كرد، آيا اين اتفاق طي يك مرحله 
و در يك بازه زماني كوتاه رخ خواهد داد. قطعا چنين 
چيزي محتمل نيست. مساجد اصوال داراي دفاتري 
هستند كه صندوق هاي قرض الحس��نه در آن قرار 
دارد، همچنين اشياء قيمتي. حال سوال اينجاست 
پروسه گشودن درها مساجد به روي افراد بي خانمان 
در چه بازه زماني قرار است انجام شود. كدام مساجد 
در كدام محله ها قرار است اين مسووليت را به عهده 
بگيرند. تهيه لوازم براي خوابيدن اين افراد به عهده چه 
شخص، نهاد يا ارگاني خواهد بود. اينها همه سواالتي 
است كه بايد قبل از حذف دستوري يك معضل به آن 
پاسخ داده شود. مسووالن نمي توانند با يك اظهارنظر، 
يا يك دس��تور خط بطالن به روي مشكالتي كه در 
جامعه وجود دارند، بكشند. افزايش اجاره بهاي مسكن 
بسياري از افراد را از شهرهاي به حاشيه رانده و بسياري 
ديگر را بي خانمان كرده است. اين واقعيتي است كه 
بايد با آن رو به رو شد. چطور است كه مسووالن هميشه 
راه هاي ساده را براي حل معضالتي اينچنيني انتخاب 
مي كنند. اينكه آنها وظيفه دارند، شرايط رفاه نسبي 
را براي همه شهروندان فراهم كنند، كجاي معادالتي 
قرار دارد كه اف��راد را به جاي خوابيدن در اتوبوس به 
گرمخانه و مساجد هدايت مي كند. چنين برنامه ريزي 
و برخوردهايي با معضالت اجتماعي نمي تواند به حل 
مشكالت كمك كند. بسياري از اين افراد كه حاال شب 
را در خيابان ها به صبح مي رسانند، زماني خانه و زندگي 
داشتند كه تورم بي رويه باعث از دست دادن دارايي 
شان شده است. اين افراد بيش از آنچه كه مسووالن 

برايشان در نظر گرفته اند، لياقت دارند.

رويداد

به نظر مي رسد رتبه بندي معلمان با شكل فعلي، از 
مسيرش خارج و بيشتر به يك نوع ترميم و بهسازي 
حقوق تبديل ش��ده اس��ت. محمدرضا نيك نژاد، 
كارش��ناس حوزه آموزش و پرورش به برخي زوايا و 
ابعاد مصوبه رتبه بندي معلمان اشاره كرد و گفت: از 
زمان مطرح شدن نظام رتبه بندي معلمان، سال ها 
گذشته و حدود ۱۰ سال است كه درباره آن صحبت 
ش��ده، ولي جدي گرفته نش��ده بود و به بهانه هاي 

مختلف دولت ها از اجراي آن شانه خالي مي كردند.
او افزود: در نهايت اليحه رتبه بندي اسفندماه سال 
گذشته به مجلس شوراي اسالمي رسيد كه با توجه 
به فش��ارها و چالش هايي كه ميان مجلس و دولت 
وجود داش��ت، علي رغم آنكه بنا بود از ابتداي سال 
۱۴۰۰ اجرايي شود اما تصويب آن تا ماه گذشته به 

طول انجاميد.
اين معلم و كارشناس حوزه آموزش و پرورش با بيان 
اينكه مهم ترين بخش رتبه بندي در حوزه مالي طبق 
تصميم مجلس، تراز شدن حقوق معلمان تا 8۰ درصد 
حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بود، گفت: قرار 
بود معلمان به پنج رتبه تقسيم شوند و مشابهت هاي 
اسمي با پنج عنوان در دانشگاه نيز درنظر گرفته شد 
و بر اين اساس دريافتي معلم در هرپايه به 8۰ درصد 

دريافتي استاد دانشگاه در همان پايه مي رسيد.
نيك ن��ژاد ادامه داد: نهايي ش��دن اين مصوبات در 
صحن علني از حيث پيش بيني بار مالي سنگين آن، 
چندماهي طول كشيد و به كميسيون آموزش ارجاع 
مي شد تا اينكه در نهايت آن همتزاري 8۰ درصدي را 
نگه داشتند، اما طرح را از محتوا خالي  كردند و گفتند 
»برابري 8۰ درصدي حقوق با مربي دانش��گاه«. در 
واقع مي خواهند معلمان را با كمترين پايه دانشگاه 

بسنجند و گويي اينگونه حقوق ها را در خود جامعه 
معلمان همسان سازي مي كنند. او با اشاره به اينكه 
از جنبه ديگر، رتبه بندي قرار بود در راستاي كيفيت 
بخشي به آموزش اجرا شود، گفت: تجارب و مطالعات 
بين المللي، كارآمدي سيس��تم تشويق و تنبيه در 
فرآيند آموزش را م��ورد ترديد ق��رار داده اند و اين 
فرضيه را رد مي كنند. بايد معل��م را در فضايي قرار 
دهند كه بتواند در چارچوبي حركت خود را كيفيت 
بخشي و دروني كند و درون زا باشد. برقراري سيستم 
تشويق و تنبيه ديگر جواب نمي دهد، اما باز شاهديم 
كه همين را براي معلمان اجرا مي كنند. اما رتبه بندي 
با اين شكل خود، از مسيرش خارج و بيشتر به يك 

نوع ترميم و بهسازي حقوق تبديل شده است.
اين معلم و كارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه 
داد: برخالف باور عموم كه سطح حقوق معلم ها در 
سطح جهان بس��يار باال و در رده پزشكان و ... است 
درست نيست و به جز يكي دو كشور، عموما معلمان 
در سطح ميانگين حقوقي جامعه، حقوق مي گيرند 
و اينطور نيس��ت كه معلمي در دنيا شغلي پردرآمد 
داشته باشد. ولي يك نكته كليدي وجود دارد مبني بر 
اينكه حقوق معلمان در كشورهاي ديگر، از ميانگين 

حقوقي آن جوامع، پايين تر نيست.
نيك نژاد با بيان اينكه اما در ايران حتي ميان دريافتي 
معلم با ساير دستگاه هاي دولتي اختالف هايي وجود 
دارد گفت: البته شايد حقوق پايه و مانند آن يكسان 
باشد، اما ميانگين دس��تگاه هاي ديگر اين اجازه را 
دارند كه از محل درآمدهاي خود، مزايا و رفاهياتي را 
به كاركنان خود اختصاص دهند، اما چون آموزش 
و پرورش نهادي درآمدزا نيست و نبايد هم باشد، از 
اين بخش محروم است. در واقع ممكن است فيش 

حقوقي يك كارمند ديگر با مِن نوعي برابر باشد، اما 
خب مزايايي كه دريافت مي كنيم يكسان نيست.

او در ادام��ه درب��اره عل��ت اعتراض��ات معلمان در 
هفته هاي اخير پيرامون رتبه بندي نيز گفت: بدنه 
معلمان قب��ول ندارند كه بودج��ه اي براي آموزش 
و پرورش وجود ندارد. ش��اهديم ك��ه بودجه براي 
بخش هاي ديگر هست اما وقتي به آموزش و پرورش 
مي رسد مي گويند بودجه نيست. در سطح جامعه 
هم خبر ندارند كه افزاي��ش حقوق هايي كه درباره 
آن اطالع رساني مي شود يا اتفاق نمي افتد، يا دروغ 
است يا در سطحي نيست كه از آن سخن مي گويند. 
به عنوان مثال يك مرتب��ه افزايش فوق العاده براي 
معلمي با ۳۰ سال سابقه و داراي مدرك فوق ليسانس 
۴۰۰ هزار تومان شده بود، در حالي كه مانور تبليغاتي 

روي آن بسيار زياد بود.
اين كارش��ناس حوزه آموزش و پ��رورش افزود: يا 
يك مرتبه اع��الم كردند كه حقوق معلمان را به 8۰ 
درصد پايه حقوق اعضاي هيات علمي دانش��گاه ها 
مي رسانند اما آن را تا سطح مربي كاهش دادند. اينها 
ناراحت كننده است. درباره زمان اجراي رتبه بندي 
هم ك��ه قرار بود از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ اجرا ش��ود 
تغييراتي به وجود آمد. مِن معل��م معترض ام، زيرا 
از يك سو جامعه اين تفكر را دارد كه معلم ها مرتب 
افزايش حق��وق دارند و دولت و مجلس هم روي آن 
مانور مي دهند؛ مثال رييس كميسيون آموزش يك 
مرتبه اع��الم كرده بود كه حق��وق معلم ها كمتر از 
۱۶ ميليون نمي شود. اما حاال رتبه بندي آن چيزي 
نشده كه درباره اش اطالع رساني كردند. چرا جامعه 
را مقاب��ل ما قرار مي دهند؟ اينه��ا را مي گويند ولي 

انجام نمي دهند.

»رتبهبندي«يا»بهسازيحقوق«معلمان؟
رويخطخبر

تمركزناعادالنهپزشكدركشوركيفيتدرمانراكاهشميدهد
دركشور كمبود پزشك وجود ندارد بلكه پزشكان به 
صورت ناعادالنه در كش��ور متمركز شدند به طوري 
كه در كالن شهرها تعداد زيادي پزشك متخصص 
وج��ود دارد ام��ا دربرخي شهرس��تان ها حتي يك 
پزش��ك متخصص هم وجود ندارد. مسعود رضايي 
نماينده س��ابق مردم ش��يراز در مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: زماني كه تعداد كمي پزش��ك در 
كشور وجود داشته باش��د، كيفيت درمان به شدت 
كاهش مي يابد و ممكن است يك پزشك در كمتر 
از دوساعت بالغ بر ۶۰ بيمار را معاينه كند و در واقع 
كمبود پزشك سبب افزايش حجم كاري پزشكان 
و درمان بي كيفيت خواهد ش��د. او افزود: الزم است 
مس��ووالن امر در خصوص همسان س��ازي حقوق 
ومزاياي پزشكان متخصص در تمام رشته اقداماتي 
انجام دهند چراكه در حال حاضر برخي از رشته ها 
خالي از متقاضي است و برخي ديگر از رشته هاي پر 
درآمد همانند تحصص زيبايي، چشم و غيره مملو از 
 داوطلب است. همچنين عدم تناسب و سامان دهي 
در آمد پزش��كان متخصص سبب شده است كه در 

برخي رش��ته هاي تخصصي پزشكان تا سال آينده 
هم وقت ويزيت بيمار را نداش��ته باشند و در برخي 
ديگر از رشته ها، پزش��كان به دليل مناسب نبودن 
در آمد، به كارهاي غير تخصصي روي آورده باشند. 
رضايي ضمن اشاره به مهاجرت بي سابقه پزشكان 
در س��ال هاي اخير، عن��وان كرد: تع��داد زيادي از 
استعدادهاي علمي و پزشكي كشور به دليل شرايط 
نامطل��وب در آمدي و اجتماعي به خارج از كش��ور 
مهاجرت كرده اند، كاهش جذب دانش��جو پزشكي 
موجب فرار استعدادها، باال رفتن هزينه درمان براي 
مردم و آسيب به حوزه گردشگري سالمت شده است.

احيايتاالبهامستلزمبرخوردباچاههايغيرمجازاست
اگر برخورد با چاه هاي غيرمجاز در حاشيه تاالب ها 
صورت نگيرد، عماٌل احي��اي تاالب ها غيرممكن 
است چون هرچقدر آب به داخل تاالب ها ريخته 
شود، همان قدر آب توسط چاه ها برداشت مي شود. 
مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالب هاي سازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: يكي از كاركردها و 
خدمات تاالب ها، تغذيه آب هاي زيرزميني است 
و تبادل آب بين تاالب و سفره هاي آب زير زميني 
اهميت بسيار بااليي دارد. بنابراين تخليه سفره هاي 
آب زيرزميني در حاشيه تاالب ها مي تواند تبعات 
جبران ناپذيري بر اكوسيس��تم هاي تاالبي داشته 
باش��د. آرزو اش��رفي زاده وضعيت تاالب پريشان 
را از بارزترين نمونه هاي تاثير تخليه س��فره هاي 
آب زيرزميني بر تاالب ها دانس��ت و تصريح كرد: 
چاه هاي متعدد و غيرمج��ازي كه پيرامون تاالب 
پريشان حفر شده و برداشت هاي غيرمجازي كه 
از آب هاي زيرزميني صورت گرفته اس��ت، باعث 
ش��ده كه اين تاالب نتواند هي��چ گونه آبگيري در 
سال هاي اخير داشته باش��د. او در ادامه گفت: در 
حوضه درياچه اروميه هم افزايش برداشت آب از 
سفره هاي زيرزميني موجب پيشروي آب شور به 
سمت چاه ها و ش��ور شدن اراضي كشاورزي شده 
اس��ت. اين امر به ويژه در استان آذربايجان شرقي 
به چالش��ي جدي در دش��ت هاي اطراف درياچه 
بدل شده است. اشرفي زاده، برنامه هاي مديريت 
زيست بومي تاالب ها را از رويكردهاي اصلي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت عنوان ك��رد و افزود: در 
برنامه هاي مديريت زيست بومي تاالب ها، تمامي 

ذي نفعان دخيل هستند و يكي از محورهاي برنامه 
ياد شده، آب است كه در آن تكليف همه دستگاه ها 
مشخص شده است. همچنين طبق قوانين موجود، 
طرح احيا و تعادل بخشي سفره هاي آب زيرزميني 
از وظاي��ف وزارت نيرو اس��ت ام��ا در برنامه هاي 
مديريت زيست بوم هر تاالب، كنترل برداشت هاي 
غيرمجاز از آب هاي زيرزميني و تاثير آن بر وضعيت 
تاالب ها ديده شده است و دستگاه هاي ذي نفع در 
زيرمجموعه وزارت نيرو موظ��ف به اجراي قانون 
هس��تند. او تاكيد ك��رد: اگر برخ��ورد با چاه هاي 
غيرمجاز در حاشيه تاالب ها صورت نگيرد، عماٌل 
احياي تاالب ها غيرممكن اس��ت چون هرچقدر 
آب به داخل تاالب ها ريخته شود به دليل ارتباط 
هيدرولوژيكي كه با س��فره هاي زيرزميني دارند، 
همان قدر آب توس��ط چاه ها برداش��ت مي شود. 
مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالب ها در پايان 
گف��ت: اگرچه مديريت منابع آب مي بايس��ت در 
كل حوضه آبخيز انجام شود ولي در حريم قانوني 
تاالب ها كه ۱۵۰ متر در نظر گرفته ش��ده است، 

بحث اعمال قانون هم انجام مي شود.

ايسنا|
 از اول دي م��اه نسخه نويس��ي كاغذي بنا 
بر آنچه كه از قبل اعالم ش��ده بود، لغو شد 
و قرار بر اين ش��د تا نسخه ها به صورت الكترونيك باشد. 
گامي كه ح��ذف دفترچه هاي كاغذي بيمه را به مرحله 
پاياني رساند. اما هميش��ه گذر كردن از روشي به روش 
ديگر همراه با چالش ها و البته مشكالتي خواهد بود. مساله 
اما اينجاس��ت كه بر خالف آنچه اعالم شده در بسياري 
از روستاها و شهرهاي كوچك همچنان از نسخ كاغذي 
استفاده خواهد ش��د. اما با اينكه تقريبا نيمي از ماه دي 
گذشته و اين طرح اجرايي شده اما هنوز سر درگمي هايي 
هم براي بيماران وجود دارد. نسخه ها با توجه به كد ملي 
ثبت مي شوند، اما وقتي فرد به داروخانه مراجعه مي كند و 
كد ملي اش را مي گويد هيچ نسخه اي با نام او پيدا نمي شود 
و اينجاست كه سردرگمي بيماران شروع مي شود. به هر 
حال هر چند اجرايي كردن اين طرح شايد نتايج مثبتي 
هم به همراه داشته باشد، اما در حال حاضر بيش از هر چيز 
اين سردرگمي بيماران است كه مد نظر قرار مي گيرد و بايد 

براي رفع آن فكري كرد. 

    تشريح چالش هاي نسخه الكترونيك
نايب ريي��س انجمن داروس��ازان ايران ضمن تش��ريح 
نحوه اراي��ه خدم��ت در داروخانه ها در قالب سيس��تم 
نسخه الكترونيك، چالش هاي موجود در اين سيستم و 

راهكارهاي حل آنها را تشريح كرد. 
دكتر س��يد عل��ي فاطمي درب��اره نح��وه ارايه خدمت 
در داروخانه ه��ا با الكترونيكي ش��دن نسخه نويس��ي و 
نسخه پيچي، گفت: در حال حاضر تمام نسخ سازمان بيمه 
سالمت به صورت الكترونيك به داروخانه ها ارايه مي شود 
و وضعيت نسخ الكترونيك اين سازمان مناسب است. بايد 
توجه كرد كه در نسخه پيچي الكترونيك براي بيمه شدگان 
سازمان بيمه سالمت، نياز است كه هم كد ملي فرد را وارد 
كنيم و سامانه هم يك كد رهگيري به داروخانه مي دهد و 
معموال مشتري سرگرداني كمتري دارد. زيرا بعد از نوشتن 
نسخه از سوي پزشك، كد رهگيري صادر شده و در اختيار 
بيمار قرار داده مي شود. البته كار داروخانه و مطب با اين 
اقدام بيشتر مي شود. زيرا هم بايد كد ملي را داشته باشيم 

و هم كد رهگيري را، اما خوبي اين اقدام اين اس��ت كه 
مطمئن مي شويم كه نسخه داخل سامانه نشسته است.

    ۳۰ تا ۴۰ درصد نسخ تامين اجتماعي؛ 
همچنان كاغذي

او افزود: در عين حال سازمان تامين اجتماعي اعالم كرد 
براي عدم سرگرداني مردم، فعال مي پذيريم كه 2۰ درصد 
نسخ مان به صورت كاغذي باشد كه البته اكنون عمال اين 
ميزان بيش از 2۰ درصد است و در داروخانه ها بين ۳۰ تا ۴۰ 
درصد نسخي كه از بيمه تامين اجتماعي مي آيد، كماكان 
كاغذي است؛ يعني بيش از سقفي كه تامين اجتماعي 
مشخص كرده، پزش��كان نسخه كاغذي مي نويسند. به 

نظرم بايد اين ميزان به صورت پلكاني كاهش يابد.

    تكميل نسخه الكترونيك
 تا ابتداي ارديبهشت ماه

فاطمي با بيان اينكه ظاهرا تا ابتداي ارديبهشت فرصت 
صدور نسخه كاغذي تمديد شده اس��ت، ادامه داد: بايد 
به تدريج نس��خ كاغذي كمتر و كمتر ش��ود. زيرا نسخه 
الكترونيك براي داروخانه ها محاسن زيادي دارد؛ بسياري 
از خطاهاي دارويي كاهش مي يابد و ...، اما وقتي اين شرايط 

بينابيني باشد، هم بيمار اذيت مي شود، هم داروخانه.
او گفت: در عين حال برخالف سامانه بيمه سالمت، سامانه 
س��ازمان تامين اجتماعي براي نسخ كد رهگيري صادر 
نمي كند و فرد با كد مل��ي مي آيد و مي گويد دكتر برايم 
نسخه الكترونيك نوشته است، اما وقتي در سامانه چك 
مي كنيم، مي بينيم كه نسخه اي وجود ندارد، در نتيجه 
بيمار سرگردان مي شود؛ چراكه مثال برخي پزشكان نسخ 
را نگه مي دارند و همه آنها را به صورت يكجا وارد سيستم 
مي كنند يا ممكن است پزشك فراموش كند كه نسخه را 
وارد سامانه كند يا اينكه مشكلي در سامانه رخ دهد و نسخه 
وارد نشود. اين مشكل باعث مي شود كه بيمار مجددا به 
مطب پزشك بازگردد و بيمار سرگردان مي شود، اما اگر 
كد رهگيري نياز باشد و در زمان نوشتن نسخه صادر شود، 
مي توان مطمئن شد كه نسخه الكترونيك صادر شده و در 
سيستم وجود خارجي دارد. هرچند كه كار داروخانه ها را 
بيشتر مي كند، اما باعث سرگرداني كمتر بيماران مي شود.

    برخي پزشكان 
زير بار نسخه نويسي الكترونيك نمي روند

فاطمي با بيان اينكه در ابتداي سال ۱۳۹۹ مشاركت 
در نسخه الكترونيك پنج درصد بود، گفت: اين درحالي 
است كه اكنون در بيمه سالمت به ۱۰۰ درصد رسيده 
و در تامين اجتماعي هم بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد نسخ 
الكترونيك شده اند كه اميدواريم تا پايان سال به صورت 
پلكاني افزايش يابد و تا ارديبهشت ماه نسخه كاغذي 
به طور كامل جمع ش��ود. خوشبختانه با مجوزي كه 
مبني بر ادامه كار با نسخه كاغذي تا سقفي مشخص از 
سوي سازمان تامين اجتماعي داده شد، به مردم شوك 
وارد نشد و دچار سرگرداني نشدند. زيرا برخي پزشكان 
زير بار نسخه الكترونيك نمي روند و بايد به تدريج اين 
موضوع را رفع كرد. بايد در فرصت باقي مانده فكري شود 

كه همه پزشكان وارد نسخه نويسي الكترونيك شوند.

    بيمه هايي كه هنوز 
به پروژه نسخه الكترونيك ورود نكرده اند

نايب رييس انجمن داروسازان ايران گفت: متاسفانه 
ساير بيمه ها مانند بيمه وزارت نفت، بيمه كميته امداد، 
نيروهاي مسلح و ... هيچكدام هنوز به نسخه الكترونيك 
متصل نشده اند. البته بايد توجه كرد كه مشكالتي كه 
سيستم نسخه نويسي الكترونيك در كشور مبتالبه آن 
است، همچنان پابرجاست. مهم ترين مشكلي كه دارد، 
مشكل در زيرساخت هاي ارتباطي و پشتيباني است 
كه درست كار نمي كنند و قطعي دارند كه در داروخانه 

بيشتر خودش را نشان مي دهد.

    نظام پزشكي
 مقدمات امضاي الكترونيك را فراهم كند

فاطمي گفت: بحث امضاي الكترونيك همچنان وجود 
دارد كه بايد با همكاري نظام پزشكي بحث امنيت امضاي 
الكترونيك درس��ت ش��ود. در حال حاضر پزشكان با نام 
كاربري و رمز عبور نسخه الكترونيك مي نويسند و گاهي 
ديده شده برخي پزشكان اين نام كاربري و رمز عبور را به 
منشي خود مي دهند كه نسخه را بنويسد. حال در مواردي 
شاهد بوديم كه منشي مطب دارويي را اشتباه وارد سيستم 

كرده اس��ت. مثال دندان پزشكي كه مي خواسته مسكن 
دهد، اما منشي به اش��تباه داروي مربوط به عارضه قلبي 
را وارد كرده است. بايد تعريف شود كه پزشكان بر اساس 
تخصص شان چه داروهايي را مي توانند تجويز كنند. مثال 
در موردي پيش آمده كه به جاي ۵۰ قرصي كه بايد تجويز 
مي شده، ۵۰ آمپول نوشته ش��ده و اگر دارو به بيمار داده 
مي شد، ممكن بود منجر به از بين رفتن بيمار شود. برخي 
پزشكان به داروخانه ها اعالم مي كنند كه من نام كاربري و 
رمز را مي دهم و نسخه پيچ نسخه را وارد كند، اما كار بسيار 
پر مسووليتي اس��ت واگر دارويي اشتباه شود، چه كسي 
مي خواهد مسووليت آن را بپذيرد؟ اگر امضاي الكترونيك 
راه اندازي شود، اين مشكالت رفع مي شود كه نظام پزشكي 
بايد مقدمات اي��ن كار را فراهم كن��د. در حال حاضر در 
سامانه هاي نسخه الكترونيك پزشكان آزادند كه هر دارويي 
را انتخاب كنند، اما بيمه متناسب با تخصص پزشك داروها 
را تحت پوشش قرار مي دهد. بايد در انتخاب داروها از سوي 

پزشك هم اين مالحظات وجود داشته باشد.

    چالش امنيتي سامانه هاي نسخه الكترونيك
فاطمي گفت: در عين حال بحث امنيت س��امانه هاي 
نسخه الكترونيك هم مطرح اس��ت كه هنوز گواهي 

امنيتي نسخه الكترونيك صادر نشده است. بايد گواهي 
امنيتي براي حفظ اين سيستم به صورت جدي پيگيري 

شود تا مورد دستبرد و هك قرار نگيرد.

    لزوم كدينگ يكسان داروها 
در سامانه هاي نسخه الكترونيك

وي با بيان اينك��ه چالش ديگر در نس��خه الكترونيك، 
بحث كدينگ يكسان داروهاست، گفت: در حال حاضر 
كدينگ داروها در سيستم هاي نسخه الكترونيك يكسان 
نيست و اين وظيفه وزارت بهداشت است كه اين اقدام را 
انجام دهد. داروخانه ها مجبورند همزمان به چند سامانه 
مراجعه كنند كه بسيار وقت گير است. يعني بيمه تامين 
اجتماعي را جداگانه و بيمه سالمت را جداگانه ببينند. اگر 
كدينگ استاندارد براي داروها اجرا شود و هر دارو در همه 
سامانه هاي بيمه اي و داروخانه اي و سامانه تي تك يك كد 
مشخص داشته باش��د و يك سيستم باشد كه به پرونده 
الكترونيك سالمت بيمار متصل باشد و كدينگ يكسان 
داش��ته باشد، مشكالت ما بس��يار كم مي شود. فاطمي 
درباره امكان ارتباط داروخانه با پزش��ك نس��خه نويس 
در صورت بروز اش��تباهي در نسخه، گفت: اين امكان در 
سامانه پيش بيني شده و داروساز مي تواند با هماهنگي 

پزشك دارويي را كه اشتباه شده، تصحيح كند. در عين 
حال پيش بيني هاي خوب ديگري هم در س��امانه شده 
است. به عنوان مثال اينكه نسخه هاي تيپيك يك پزشك 
در سامانه تعريف شده است. زيرا بسياري از پزشكان نسخ 
مشابه مي نويسند تا بتوانند براي بيماران مختلف با يك 
تشخيص، يك نسخه را تكرار كنند و مجبور نباشند براي 
هر بيمار در سيستم دارو را سرچ كنند. او گفت: البته هنوز 
داروهاي تركيبي وارد سيستم نشده اند. البته بسياري از 
آنها مشمول بيمه هم نيستند. اگر قرار باشد دارويي تحت 
پوش��ش بيمه قرار گيرد، بايد مواد اوليه و شرايط آن در 
سامانه ها ثبت شود. فاطمي تاكيد كرد: زيرساخت هاي 
ارتباطي و پشتيباني هم بسيار مهم است كه تقويت آن بر 
عهده خود سازمان هاي بيمه گر است. بايد اين ارگان ها باهم 
بنشينند و اين مشكالت را رفع كنند تا از ابتداي ارديبهشت 
سيستم نسخه الكترونيك بدون ايراد كارش را انجام دهد. 
در عين حال اميدواريم ساير بيمه ها هم به اين سيستم 
متصل شوند. همچنين بيمه هاي مكمل درمان هم بايد 
در اين سيستم ديده شوند. در حال حاضر بحث بيمه هاي 
مكمل باري به دوش داروخانه هاست كه براي پرداخت 
هزينه از داروخانه پرينت مي خواهند. اگر اين بيمه ها هم به 
سيستم متصل شوند، مشكل بيماران بسيار كمتر مي شود.

گزارش

چالشهايامنيتيواجرايينسخهنويسيالكترونيك

از منشي هاي نسخه نويس تا امكان اشتباه در دارونويسي
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