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يادداشت- 1

متولي اشتغال كدام نهاد است؟
مطابق قانون، متولي رس��مي 
اش��تغالزايي در كش��ور كدام 
نهاد، س��ازمان ي��ا وزارتخانه 
است؟ آيا همان گونه كه حجت 
عبدالملك��ي وزي��ر كار دولت 
س��يزدهم اعالم ك��رده، اين 
وزارتخانه متولي امر اشتغالزايي 
نيست؟ اگر نيست، كدام نهاد، 
ارگان يا س��ازمان متولي اين امر عظيم و كليدي اس��ت 
و اگر وزارت كار متولي اش��تغالزايي است چرا، راس اين 
وزارتخانه از زير بار مس��ووليت هاي قانوني خود ش��انه 
خالي مي كند؟ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برخالف 
اظهاراتي كه قبل از انتخابات رياست جمهوري سيزدهم 
در فضاي عمومي و شبكه هاي اجتماعي مطرح مي كرد و 
از سهولت اشتغالزايي در كشور سخن مي گفت، اخيرا اعالم 
كرده است كه وزارتخانه متبوعش مسووليتي در زمينه 
اشتغالزايي ندارد. بنابراين مردم، كارشناسان و تحليلگران 
نبايد توقعي از اين وزارتخانه در حوزه اشتغالزايي داشته 
باش��ند. بالفاصله پس از اين اظهارنظر، فضاي رسانه اي 
و شبكه هاي اجتماعي كشور نس��بت به اين اظهارنظر 
واكش نش��ان دادند و خواستار روشن شدن ابعاد پنهان 
موضوع شدند. واقع آن است كه مساله اشتغال در كشور 
ما طي دهه هاي اخير يكي از اصلي ترين معضالت كشور 
و معادالت پيش روي دولت ها بوده است. با توجه به اينكه 
اشتغال يك فرآيند فراسازماني است، مطابق قانون رياست 
شوراي عالي اشتغال به عهده رييس جمهوري گذاشته 
شده است. البته همه وزارتخانه هاي اجرايي به نوعي در 
روند كلي اشتغالزايي نقش دارند. در تمام كشورها، اشتغال 
در زم��ره مهم ترين امور بنيادي��ن و از جمله مولفه هاي 
اصلي اقتصادي به ش��مار مي رود. بنابراين در كش��وري 
مانند ايران كه سال هاس��ت نرخ بيكاري دو رقمي دارد، 
اش��تغالزايي همواره از جمله مهم ترين معادالت پيش 
روي تصميم سازي هاي كالن كشور قرار داشته است. اما 
پرسش اساسي كه همواره در فضاي عمومي و رسانه اي 
كشور مطرح است، رونمايي از شمايل متولي اصلي اين 
وظيفه كليدي اس��ت. آيا همان گونه كه وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اعالم كرده اس��ت، اين وزارتخانه نقشي 
در اش��تغالزايي ندارد؟ وزير كار، اعتق��اد دارد كه متولي 
اش��تغالزايي نيس��ت و در خوش بينانه ترين حالت، اين 
وزارتخانه مي تواند در نقش يك هماهنگ كننده عمل كند. 
اما بررسي محتويات قانون كشور نشان مي دهد كه اين 
ديدگاه، ديدگاه درستي نيست و مطابق قانون اين وزارت 
كار است كه مهم ترين وظايف را در اين حوزه بر عهده دارد. 
من به شما مي گويم كه متولي اشتغال در كشور وزارت 
كار است.چون دبيرخانه شوراي عالي اشتغال در وزارت 
كار اس��ت. وزير تعاون، دبير شوراي عالي اشتغال است و 
دبير شوراي عالي اشتغال، هماهنگي بين وزارتخانه هاي 
عضو ش��وراي عالي اش��تغال را انجام مي ده��د. در واقع 
وزارت كار، دس��ت اندركار امور اصلي اشتغال است. اين 
وزارتخانه تنظيم كننده روابط كار و نظارت بر كارگاه ها را 
به عهده دارد. از سوي ديگر، سازمان هاي فني و حرفه اي 
در سراس��ر كش��ور كه مهارت آموزي در زمينه اشتغال 
را صورت مي دهند، جزو س��ازمان هاي تابعه وزارت كار 
هستند. از سوي ديگر مقوله تعاون كه بيش از يك سوم 
تصميم سازي هاي مرتبط با اشتغالزايي و امور اقتصادي 
را برنامه ريزي مي كند، زيرمجموعه اين وزارت خانه است. 
ص��دور پروانه، هدايت فضاي كار، ص��دور مجوز و...ذيل 
اين مجموعه تعريف مي شود. ضمن اينكه، ساختارهاي 
رفاهي كه امور توانمندي سازي را به عهده دارد، به عهده 
اين وزارتخانه است. به عبارت روشن تر، تمامي برنامه هاي 
مرتبط با اشتغال با هدايت و مديريت وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي انجام مي شود. مبتني بر اين گزاره ها اگر قرار 
باشد، يك ساختار مديريتي را به عنوان متولي اشتغالزايي 
در كشور معرفي كنيم، بدون ترديد وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي را مي توان در اين جايگاه قرار داد. چرا كه، همه 
ابزارها، امكانات، اختيارات و هماهنگي ها در اختيار اين 
وزارتخانه است. در استان ها نيز هرچند فرآيندهاي مرتبط 
با اش��تغالزايي به عهده استانداران است، اما هدايت امور 
كلي به عهده دبيرخانه شوراي عالي اشتغال است. يعني 
مجموعه تصميم سازي هاي استاني در حوزه اشتغالزايي 
بايد ذيل برنامه هايي كه ش��وراي عالي اشتغال ترسيم 
مي كند، پيش بروند. بنابراين بايد تاكيد كرد كه وزارت 
كار در كشور مسوول اشتغالزايي در كشور است. به نظرم 
متوليان اين وزارتخانه به جاي انكار موضوع و فرافكني، 
بهتر است در وهله نخست مسووليت خود را بپذيرند، از 
رويكردهاي كارشناسي بهره ببرند، تخصص و علم را به كار 
بگيرند، امكانات كشور، ظرفيت ها و داشته هاي كشور را 
شناسايي كنند و گام هاي بلندي براي تحقق اشتغالزايي 
در كشور بردارند. از سوي ديگر بايد به طور شفاف مشخص 
شود كدام وزارتخانه ها همكاري مناسبي داشته و كدام 
بخش ها مسووليت هاي قانوني خود را ايفا نكرده اند. اين 
وزارتخانه بايد پاسخگوي مسووليت قانوني خود باشد و 
دست به فرافكني نزند. اينكه با اين همه اختيارات قانوني، 
اعتباري و مالي اعالم ش��ود كه ما متولي امر اشتغالزايي 
نيستيم، نوعي شانه خالي كردن از زير بار مسووليت هاي 
قانوني در اين بخش است. ناگفته پيداست كه اشتغالزايي 
امري بسيار مهم، خطير، سنگين و بسيار پيچيده است 
كه براي بهبود ش��اخص هاي آن مجموعه دس��تگاه ها، 
كارشناسان، تحليلگران و حتي جامعه مدني بايد به كار 
گرفته شوند، اما نهايتا مس��ووليت نهايي مجموعه اين 

تالش با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

حميد حاج اسماعيلي

سازمان بازرسي مديران ايران خودرو  و سايپا را فراخواند

احضار و  تفهيم  اتهاِم  احتكار 

يادداشت-2

 فقدان رويكرد 
عقالني سازي صنعتي

1( چ��را روند صنعتي ش��دن، 
آن گونه كه در كشورهاي توسعه 
يافته طي شده است، هرگز در 
ايران اتفاق نيفتاده است؟ زماني 
اين پرسش اهميت افزون تري 
پيدا مي كند كه موضوع رش��د 
توليد و جهش توليدي همواره 
يك��ي از ضرورت هاي بنيادين 
اقتصادي ايران نام گذاري ش��ده و س��رمايه گذاري هاي 
هنگفت��ي در دوره هاي مختلف براي تحق��ق آن صورت 
گرفته اس��ت. براي يافتن پاس��خي براي اين پرسش ها 
بايد ديد، نمونه هاي موفق در فرآيند صنعتي ش��دن چه 
مسيري را براي دس��تيابي به اهداف خود پيموده اند. در 
تاريخ اقتصادي ژاپن عبارتي به نام »عقالني  سازي« صنايع 
توليدي )Rationalization( نقش بس��ته كه شالوده  
توسعه  صنعتي كشور را بنا كرد. عبارت عقالني  سازي براي 
اولين بار در دهه  ۲۰ ميالدي ظاهر شد و به مرور در اولويت 
سياس��ت هاي دولت قرار گرفت. عقالني  سازي به معناي 
تجديد سازماندهي صنايع توليدي و ارتقاي فناوري و دانش 
مديريتي كسب  وكارهاست. وزارت صنعت و تجارت ژاپن 
از اواخر دهه  ۲۰ به ش��دت اين سياست را دنبال مي كرد تا 
رقابت پذيري بين المللي بنگاه هاي ژاپني رو افزايش دهد. 
در دهه  ۲۰ ميالدي دولت ژاپن با فرس��تادن نمايندگان 
بروكراسي اقتصادي به آلمان و امريكا ايده  عقالني سازي 
صنعتي رو وارد كرد. ژاپني ها عقالني  سازي رو در انديشه  
مديريت علمي »تيلوريسم« و ائتالف هاي صنعتي در آلمان 
كه توسط دولت سازماندهي شده بودن پيدا كردند. وزارت 
صنعت و تجارت با هم  صحبتي و هم  انديش��ي نزديك با 
كارآفرينان، دانش جديد مديريتي آن زمان )تيلوريسم( را 
به آنها اطالع رساني كرد و برنامه هايي براي استانداردسازي 
محصوالت و ساده سازي فرآيند توليد و رونق كسب  وكارها 

طراحي كرد.
۲( محور ديگر عقالني سازي صنعتي كه در برنامه  وزارت 
صنعت و تجارت اين كش��ور قرار داش��ت، س��ازماندهي 
بنگاه هاي اقتصادي در ائتالف هاي صنعتي و صادراتي بود. 
در اواخر دهه  ۲۰ ميالدي، بنگاه هاي كوچك و متوس��ط 
زيادي در ژاپن بودند كه به شدت با هم رقابت مي كردند. اين 
رقابت شديد باعث كاهش قيمت كاالي صادراتي بنگاه ها 
به سطحي مي شد كه حتي هزينه هايشان را نيز پوشش 
نمي داد. طبعاً در اثر چنين رقابتي، دامنه وسيعي سرمايه و 
نيروي كار نيز هدر مي رفت. بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
آن زمان ۵۰ تا ۶۵ درصد صادرات ژاپن رو تشكيل مي دادند 
و اهميت زيادي براي دولت پيدا كردند. دولت ش��روع به 
سازماندهي ش اين بنگاه ها در قالب ائتالف صنعتي كرد تا 
هم حجم توليد را كنترل و هم همكاري ها را تجاري كنند.

بنابراين سياست گذاران ژاپن »همكاري« بين بنگاه ها را بر 
»رقابت« ترجيح دادند و ائتالف هاي صنعتي را در بسياري 
از صنايع تشويق كردند.  ادامه در صفحه 3

محمد صفري

يادداشت -3
صورت مساله را پاك نكنيدتغيير وضعيت با حذف قيمت گذاري دستوري

بهتر است دخالت و تدبيرگري 
دولت به صورت تدريجي باشد 
و نبايد تصميم گيري ها در بازار 
يك باره انجام شود؛ چراكه اين 
اتفاق به طور حتم شرايط بازار را 
دچار نوسان مي كند و منجر به 
ايجاد برخي از نگراني ها در بازار 
خواهد شد. حذف قيمت گذاري 
دستوري در بازار باعث از بين رفتن فعاليت هاي سفته بازانه، 
حذف داللي هاي سوداگرانه و واسطه گري هاي غيرمفيد 
مي شود كه اين امر در كليت اقتصاد كشور شفافيت ها را 
ايجاد مي كند و منافع را به جيب صاحبان توليد مي رساند.

از ط��رف ديگر باي��د توجه داش��ت كه تقوي��ت بنيادي 
توليدكنندگان و تضمين ادامه بقاي حيات اقتصادي آنان 
را از طريق سودآوري منطقي و نظارت دايمي براي ارتقاي 
كيفي در نظر بگيريم.در صورت ايجاد زيرساخت مالياتي 
مناسب براي مديريت بازار، دولت درآمدها را به واسطه اخذ 
ماليات واقعي شفاف مي كند و همچنين از اين طريق دست 
دالالن كه تاكنون ماليات پرداخت نكرده اند قطع خواهد 
شد. فروش محصوالت از طريق بازارهاي سنتي و فضاي 
غيرشفاف منجر به ايجاد رانت و فساد اقتصادي مي شود كه 
در اين ميان سودهاي به دست آمده به جيب رانت خواران 
مي رود و سودي عايد سهامداران واقعي نمي شود؛ بنابراين 
عرضه محصوالت به...  ادامه در صفحه 3

وقت��ي خب��ر گ��ور خواب��ي 
معتادان منتش��ر شد، اولين 
واكنشي كه مسووالن به آن 
نشان دادند انكار ماجرا بود و 
بعد از آن پاك كردن صورت 
مساله با گماردن نگهبان براي 
قبرس��تان ها، ح��اال كه خبر 
اتوبوس خوابي افراد به دليل 
فقر منتشر شده، رييس شركت واحد اتوبوسراني اين 
مس��اله را به بزرگي خبري كه منتش��ر شده نمي داند 
و معتقد اس��ت اين اتفاق در سال هاي گذشته هم رخ 
مي داده، ش��هردار هم ق��ول داده اين مس��اله را مورد 

بررس��ي قرار دهد. ش��هردار تهران كه چندي پيش 
پيشنهاد گردش كودكان در قبرس��تان ها را داده بود 
حاال با اين خبر به گونه اي برخورد كرده كه انگار مي شود 
چنين معضلي را يك شبه حل و فصل كرد و هيچ كس 
ه��م آب در دلش تكان نخواهد خورد. معضلي كه همه 
مي دانيم زاييده فقري است كه اين روزها گستره اش هر 
روز بيشتر و بيشتر مي شود و تعداد كساني كه ديگر توان 
تامين مايحتاج اوليه زندگي شان را ندارند، هر روز بيشتر 
مي شوند. اين فقر قرار نيست دست از سر مردم بردارد 
وقتي هر روز ارزش پول ملي كم وكمتر مي شود، وقتي 
شاخص هاي بورس در حال سقوط است و مسووالن هم 
دست روي دست گذاشته اند و...  ادامه در صفحه 8

مريم شاهسمنديحميدرضا جيهاني

اقتصاد نابسامان بنيان هاي زندگي خانوادگي 
را از هم مي پاشد

 رييس جمهور 
در سفر استاني به قم و  در ديدار با علما و مراجع تقليد: 

  آيا وزير اقتصاد 
با پاستور خداحافظي مي كند؟

 ساعت 25
نهايت فقر زير چتر انكار

صفحه 8     صفحه 2    

صفحه 7    

 امكان رسيدن 
به رشد اقتصادي ۸ درصدي وجود دارد

 زمزمه 
تغييرات دركابينه 

رستم قاسمي: خواهش مي كنم 
دستگاه هاي دولتي زمين مازاد را به 

وزارت راه بدهند

»تعادل« روند معامالت تاالر شيشه اي 
را  بررسي  مي كند

در پ��ي اتم��ام مهلت واگ��ذاري زمين توس��ط 
دس��تگاه هاي دولتي به وزارت راه و شهرس��ازي 
براي ساخت مسكن، ميزان زمين سند خورده براي 
توليد انبوه واحد مسكوني بسيار ناچيز عنوان شده 
است. مساله اي كه در عملياتي شدن انبوه سازي 
دولت در قالب س��اخت 4 ميليون مس��كن در 4 
سال از اهميت بس��يار زيادي برخوردار است، به 
گونه اي كه در صورت عدم تامين زمين كافي به 
عنوان مهم ترين نهاده توليد مسكن، طرح دولت با 
شكست مواجه خواهد شد. از همين رو است كه... 
صفحه 5 را بخوانيد  

 بازار سرمايه مدتي است از وضعيت نزولي مداوم 
خود فاصله گرفته و ش��اخص ها به رغم افت هاي 
مقطعي توانسته اند در مسير رشد قرار گيرند. در 
اين ميان اما همچنان ارزش معامالت در اين بازار 
با روزهاي رونق خود فاصله زي��ادي دارد و برخي 
از سهم هاي كوچك و متوس��ط در شرايط ركود 
معامالتي قرار دارند. ب��ا اين حال تحليلگران بازار 
سرمايه نسبت به آينده بورس خوش بين هستند و 
بر اين باورند كه مي توان حتي تا پايان سال جاري 
شاهد رشد و بازدهي اين بازار بود. به ويژه آنكه به 
نظر مي رسد تا حدي ثبات در معامالت بازار سرمايه 
صفحه 4 را بخوانيد افزايش يافته و...  

 پيشنهاد تسري 
 الگوي »خودمالكي«

 به مالكاِن دولتي

صعود  كم جان  بورس

تعادل| فرشته فريادرس|
زمزمه تغيي��ر واختالف در كابينه رييس��ي به گوش 
مي رس��د. اين روزها اخبار متفاوتي از اس��تيضاح يا 
بركناري برخي وزرا منتش��ر مي شود. برخي از رفتن 
وزير راه مي گوين��د. برخي هم از ع��زل وزير اقتصاد 
واستيضاح وزراي صمت وكار. استناد اخبارهم انتقاد 
نمايندگان اس��ت. مانند مصاحبه  برخي نمايندگان 
مبني بر جمع آوري امضا براي استيضاح وزراي صمت 
واقتصاد. هرچند خيلي زود اصل استيضاح اين دو وزير 
از سوي ديگر نمايندگان تكذيب شد، اما با اين حال، 
اين روزها زمزمه تغييرات در كابينه رييسي در صدر 
اخبار قرار دارد؛ خط ونشان اصلي را هم نماينده شيراز 
براي وزير اقتصاد كشيد و دراظهاراتي گفت: »ما راي 
احساس��ي به خاندوزي داديم، وضع به همين منوال 
پيش برود، طولي نخواهد كشيد كه طرح استيضاح وزير 
اقتصاد به مجلس بيايد و ما هم با كسي تعارف نداريم.« 
از آن سو، نماينده ايالم هم به تازگي در نطقي آتشين از 
تيم اقتصادي دولت به شدت انتقاد وخطاب به رييسي 
عنوان كرد: »برخي از وزراي شما انگار سركوچه فاميلي، 
رفاقت و دوستي نشسته اند و به همه رفقاي سياسي، 
نسبي و سببي خود بفرما داده اند؛ تيم اقتصادي خود 
را عوض كنيد و در آن تجديد نظر كنيد، تيم اقتصادي 
كه حكايتش ش��بيه ژنرال هاي بدون سربازي است 
كه فرمان مي دهد و كسي تبعيت نمي كند.« فارغ از 
اينكه بحث استيضاح »خاندوزي« وزير اقتصاد تا چه 
حد جدي است، اما موضع گيري هاي اخير نمايندگان 
مجلس نشان مي دهد، پيرامون عملكرد اين وزير كابينه 
نقدهاي جدي وجود دارد. برهمين اساس، ادامه اين 
مسير كه تلفيقي از تصميمات خطرزا و سازهاي ناكوك 
و تيم ناهماهنگ اقتصادي اس��ت، مي تواند دولت را 
زمين بزند و فشاري مضاعف بر مردم وارد كند. با همه 
اينها، مشخص نيس��ت كه آيا رييسي حاضر مي شود 
براي خالصي از اين هجمه ها، دست به تغييرات زود 

هنگام بزند يا خير. 

   وعده هاي توخالي وزرا!
دولت رييسي زماني زمام امور را به دست گرفت، كه 
حال اقتصاد چندان مساعد نبود؛ اما برخي وزرايش 

با وعده هاي عجيب وغريب بر صندلي وزارت جلوس 
كردند. وزيركار وعده ايجاد يك ميليون و8۵۰ هزار 
ش��غل را مي داد و وزير صمت هم از اصالح س��اختار 
خودرو وكاهش قيم��ت آن. اما وزير اقتصاد به گفته 
خودش آم��ده بود تا باكمك صاحبان تجربه در بدنه 
وزارت اقتص��اد، اين وزارتخان��ه را با آرايش »تحريم 
ناپذير« نوس��ازي كند. يا در اظهارنظر ديگري گفته 
بود كه آمده بورس را س��ريعا اصالح كند. وزرايي كه 
وعده اص��الح امور را داده بودند اما ت��ا اين جاي كار 
نه خبري از ايجاد اش��تغال جديد هست، نه كاهش 
قيمت خودرو ونه اصالح بورس. حتي شرايط بورس 
بدتر شده و قيمت خودرو به صورت رسمي افزايش 
يافته اس��ت. نرخ دالر هم از ۲4 ب��ه3۰ هزار تومان 
رسيده است. قطعا در يك بازه زماني چندماهه امكان 
بهبود شرايط وجود ندارد، اما مساله وعده هايي است 
كه وزراي كابينه داده بودند. يا اينكه رييس��ي گفته 
بود سريع، فوري و انقالبي، شرايط را اصالح مي كند.

بااين شرايط از آنجايي كه نمايندگان هم وعده بهبود 
ش��رايط اقتصادي را به مردم داده و از وزراي كابينه 
رييسي دفاع كرده بودند، عملكردها را مثبت ارزيابي 
نمي كنند و احتمال اينكه وزرا را براي پاس��خگويي 
وضع موجود به مجلس احضار كنند، بسيار باالست. 
به طوري كه برخي وزرا تا به حال حتي سيگنال هاي 

استيضاح را از مجلس نيز دريافت كرده اند. 
در نمونه اخير آن مي توان به پرس��ش نمايندگان از 
وزير كار اشاره كرد. حجت اهلل عبدالملكي هفتم ديماه 
براي پاسخ دهي به سوال »حجت االسالم سيدسلمان 
ذاكر«، نماينده اروميه به مجلس احضار شد. از داليلي 
كه پاي اين وزير جوان را به مجلس باز كرد، وعده ها 
و آمارهاي متناقض او از ميزان اش��تغالزايي و برنامه 
پرابهام دستيابي به 1.8 ميليون فرصت شغلي است كه 
 البته با ميانجي گري رييس مجلس و گرفتن فرصت
 ۶ ماه��ه از نماين��دگان براي اين وزير باعث ش��د تا 
نماينده اروميه اين فرص��ت را بپذيرد و عبدالملكي 
ب��دون كارت زرد ب��ه وزارت متبوع خ��ود بازگردد. 
البته عبدالملكي در اظه��ارات جديدش تاكيد كرد 
كه وزارت كار تنها متولي اشتغال در كشور نيست و 
وزارت كار بايد نسبت به هماهنگي با ساير دستگاه ها 

براي اشتغالزايي اقدام كند كه مشخص نيست وعده 
يك ميليون و 8۵۰ هزار فرصت شغلي وزيركار با تكيه 
بر كدام ظرفيت ها بوده است وبودجه هايي كه به اين 
وزارتخانه براي اش��تغالزايي تخصيص مي يابد، قرار 

است صرف چه كاري شود؟ 

    متهم رديف اول نابساماني ها كيست؟ 
اما اين روزها »احسان خاندوزي« وزير اقتصاد بيشتر 
از ساير وزرا در سيبل انتقادات قرار داد. به طوري كه 
خبرهاي زيادي حول اس��تيضاح، اس��تعفا، عزل و 
نارضايت��ي از عملكرد او ش��نيده مي ش��ود. اما چرا 
خاندوزي نسبت به ساير وزرا، بيشتر زير ذره بين قرار 
دارد؟ شايد نخس��تين دليلش اين باشد كه او نايب 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس بود واز بهارستان 
راهي خيابان باب همايون ش��د. عالوه بر نمايندگي 
مجلس، او مديركل اقتصادي سابق مركز پژوهش هاي 
مجلس را نيز در كارنامه خ��ود دارد. بنابراين رزومه 
كاريش نش��ان مي دهد، كه او حداقل به مش��كالت 
اقتصادي اشراف كامل دارد. از آنسو، احسان خاندوزي 
زماني كه در مجلس بود، پيش��تاز انتقادات به دولت 
روحاني بود. حال به گفته منتقدين، كسي كه منتقد 
وضع موجود بوده، نه تنها هيچ دست آوردي در وزارت 
اقتصاد نداشته بلكه زير فشار انتصاب هاي پرحاشيه 
و وضعيت سرخ بورس است. از طرفي اكثر برنامه ها 
و اقدامات��ش با انتقادات ج��دي اقتصاددانان مواجه 
است.  برهمين اساس، يكي از اتفاقاتي كه اخير براي 
وزير اقتصاد رخ داد؛ توفان توئيتري با هشتگ هاي 
»استيضاح وزير ناكارآمد« و »بورس را دريابيد« بود. 
حال ممكن است براي برخي اين پرسش پيش بيايد 
چ��را موجي از انتقادات عليه وزير اقتصاد راه افتاده و 
در كانون انتقادات قرار دارد؟ در پاسخ مي توان اينگونه 
عنوان ك��رد كه وزير اقتصاد به تمامي وعده هايي كه 
داده بود عمل نك��رد. خاندوزي نخس��تين اولويت 
كاري اش را حمايت از بورس و سروسامان دادن به اين 
بازار سرمايه اي اعالم كرد. او بارها بر حمايت از بورس 
تاكيد ك��رده و در گزارش خود كه براي جلب اعتماد 
مجلسي ها و تكيه بر مسند وزارت در مجلس قرائت 
ش��د نيز اعالم كرده بود كه طرح اصالح بازار سرمايه 

را در دس��تور كار دارد اما تاكنون نتوانس��ته رضايت 
بورس��ي ها را جلب كند. حتي به اعتقاد نمايندگان 
مجلس، وزارت اقتصاد نقشه راه ندارد و اوضاع بدتر از 

گذشته شده است.
او كه درحال حاضر متهم رديف اول نابساماني بورس 
است. از يكسو بايد دولتي ها را براي همراهي مجاب 
كند و از سوي ديگر پاسخگوي همكاران سابقش در 
بهارستان باشد. همان رفقايي كه او را با راي اعتماد باال 
راهي ساختمان باب همايون كردند. از سوي ديگر، در 
ميان تمامي وعده هايي كه خاندوزي داده بود و محقق 
نشد، كنترل تورم در اسرع وقت بود، كه آنهم با گذشت 
چند ماه نه تنها كنترل نشده بلكه شاهد كاهش شديد 
ارزش پول ملي هستيم. »روند افزايش قيمت ها، چاپ 
پول و تاثير پذي��ري دالر از مذاكرات وين« هم هيچ 
تغييري نكرده. در نهايت مهم تر از همه اينكه بورس 

با سرعت در حال ادامه مسير به سمت پايين است.
 نكت��ه جالب تر به انتق��اد خاندوزي از ح��وزه بانكي 
بر مي گردد. وزير اقتصاد در روز راي گيري گفته بود: 
»ناكارآيي قوانين حوزه بانكي، خأل جدي حاكميت 
شركتي، عدم مديريت تعارض منافع بين مقام ناظر و 
بانك مركزي با بانك ها و غيره همه دست به دست هم 
داده تا يكي از پر تكرارترين موارد نارضايتي در ميان 
مردم و نمايندگان ايشان در مجلس شكل بگيرد.« 
حال بايد پرس��يد بعد از چندماه چه اتفاق مهمي در 
صنعت بانكداري كش��ور رخ داده است؟ آيا ماهي ۲ 
هزار ميليارد تومان رش��د نقدينگي كنترل شد؟ آيا 
بانك ها رويه خ��ود را اصالح كردند؟ تنها تفاوتي كه 
در ماه هاي اخير در بانك ش��اهد بوديم اينكه برخي 
از مديران بانكي دولت احمدي نژاد مجددا به پس��ت 

بانكي خود برگشتند.
از س��وي ديگر، انتصابات پرحاش��يه و بدون ضابطه 
خاندوزي در ماه هاي اخير موج ديگري از انتقادات را 
عليه او در فضاي رس��انه اي و مجازي نيز برانگيخت. 
اما بدتر از آن، تغيير مديراني كارآمد، با تجربه و اجبار 
آنها به اس��تعفا از ديگر مواردي است كه خاندوزي را 
بيشتر از هر زمان ديگري به استيضاح يا عزل از سوي 

رييس جمهور نزديك تر كرده است.
ادامه در صفحه 7  
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آغاز سال نوي ميالدي  را تبريك مي گوييم



رييس جمهور در دومين روز سفر به استان قم با آيت اهلل 
ناصر مكارم شيرازي ديدار و گفت وگو كرد.

رييس جمهور درادامه سفرهاي اس��تاني خود روزهاي 
پنجشنبه و چمعه را در استان قم سپري كرد. وي در اين 
سفر با اقش��ار مخنلف مردم ديدار و بازديدها و سخنراني 
متنوعي را داشت. همچنين با علما و مراجع ديدار داشتند 
محمل اصلي همه اين ديدار ها مشكالت اقتصادي مردم و 
كشور بود. رييسي در ديدار با آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي 
با تاكيد بر اينكه دولت سيزدهم به صورت شبانه روز در حال 
فعاليت براي حل مشكالت مردم است، تصريح كرد: رفع 
مشكل كسري بودجه سال جاري از دغدغه هاي ما است.

رييسي ضمن بيان اينكه با تالش دولت برخالف گذشته 
استقراض از بانك مركزي انجام نمي شود، اظهار داشت: 
دولت در دو جبهه خنثي س��ازي و رفع تحريم ها فعاليت 
مي كند و با فعال سازي ظرفيت هاي كشور امكان رسيدن 
به رش��د اقتصادي ۸ درصد وجود دارد. رييس��ي با اشاره 
به مش��كالت فرهنگي و آس��يب هاي اجتماعي، گفت: 
كارگروهي براي رفع اين مشكالت در قم تشكيل شد تا 
پيگير حل مشكالت فرهنگي باشد.آيت اهلل ناصر مكارم 
ش��يرازي نيز در اين ديدار با توجه به جايگاه ويژه ش��هر 
قم در جهان اس��الم، گفت: با توجه ب��ه اينكه قم متعلق 
به تمام جهان اس��الم اس��ت و در اين شهر حرم حضرت 
معصومه)س(، مسجد جمكران و حوزه علميه فعال است 
و ساالنه ميليون ها رفت و آمد به اين شهر انجام مي شود لذا 
راه اندازي فرودگاه قم از ضروريات است.اين مرجع تقليد 
با تاكيد بر لزوم اصالح نظام بانكداري بيان داشت: مردم 
از دست بانك ها ناراحت هستند چراكه بانك ها به كسي 
پاسخگو نيستند. آيت اهلل مكارم شيرازي با اشاره به گراني 
در كشور تصريح كرد: اين مشكل بايد ريشه اي حل شود. 
سوءاستفاده از واردات و قاچاق از جمله ريشه هاي گراني 
است. اين مرجع تقليد با انتقاد از وضعيت حجاب در جامعه 
تصريح كرد: با كار فرهنگي و نه با فشار بايد اين مشكل را 
حل كرد اطمينان دارم مي توانيم ش��رايط را به نفع مردم 

تغيير دهيم
رييس جمهور همچني��ن با آي��ت اهلل  العظمي عبداهلل 
جوادي آملي ديدار و گفت وگو كرد. رييس��ي در ابتداي 
اين ديدار ضمن ارايه گزارش��ي از شرايط كشور و برنامه 
دولت در حوزه سفرهاي استاني به جلسه شب گذشته 
ش��وراي اداري قم اش��اره كرد و افزود: آنچه براي استان 
قم بررسي و به عنوان اولويت ها تصويب شده است مورد 

پيگيري جدي قرار خواهد گرفت. رييسي با اشاره به برخي 
پروژه هاي نيمه تمام در استان قم، تاكيد كرد: اين پروژه ها 
جلوي چش��م مردم اس��ت و آنها را رنج مي دهد كه الزم 
است هرچه سريع تر تكليف آنها را روشن كنيم. رييسي 
همچنين شرايط تامين كاالهاي اساسي و ميزان ذخاير 
آن را قابل قبول توصيف كرد و گفت: بناي دولت اين است 
كه در حوزه اقتصاد، دست به اعمال سياست هاي تورم زا 
نزند. امروز براساس گزارش هاي مركز آمار ايران، تورم سير 
نزولي پيدا كرده است و تالش دولت اين است كه در مسير 
تداوم آن حركت كند. رييس جمهور در ادامه اين ديدار به 
سياست  دولت سيزدهم در حوزه روابط خارجي اشاره كرد 
و گفت: دولت، تعامل با دنيا و همسايگان را با جديت آغاز 
كرده است. صادرات ايران به برخي كشورهاي همسايه 
طي ماه هاي اخير افزايش پيدا كرده است. رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه بيش از گذشته نسبت به بهبود شرايط 
كش��ور اميدوارتر ش��دم، گفت: با توجه به ظرفيت هاي 
بس��ياري كه در كش��ور وجود دارد، اطمين��ان دارم كه 
مي توانيم ش��رايط را به نفع مردم تغيير دهيم. آيت اهلل  
العظمي جوادي آملي نيز در اين ديدار ضمن خيرمقدم به 
آيت اهلل رييسي و گراميداشت سالروز حماسه نهم دي ماه، 
به بيان نكاتي در حوزه مسائل داخلي و خارجي پرداخت.

اين مرجع تقليد با اش��اره به لزوم حفظ كرامت مردم در 
اتخاذ تصميمات و سياست هاي اقتصادي، گفت: ما بايد 
مردم را سر سفره خودشان بنشانيم و به كرامت آنها توجه 
كنيم، همان گونه كه خداوند متعال دس��تور داده است. 
آيت اهلل جوادي آملي با بيان اينكه مسووالن كشور توان 
مديريتي و حوصله رس��يدگي به امور را توامان داش��ته 
باشند، گفت: امروز بايد به كارخانه داران و فعاالن بخش 
صنعت كمك كنيم و تا هنگامي كه به بيراهه نرفته اند از 
آنها حمايت كنيم. اين مرجع تقليد با اشاره به مالقات هاي 
خود با مسووالن سابق به خصوص مديران حوزه سياست 
خارجي، گفت: م��ن در همان مالقات ها تاكيد كردم كه 
ما نبايد رابطه خود با دنيا را قطع كنيم اما توصيه من اين 
است كه هر زمان با خارجي ها دست داديد انگشتان خود 
را بشماريد. آيت اهلل جوادي آملي به ديدار اخير خود با وزير 
امور خارجه اشاره كرد و گفت: من به آقاي اميرعبداللهيان 
گفتم بنا نيست با كشوري قهر باشيم اما آنها بايد با ما مودب 
باشند و از طرفي ما هم مراقب استقالل كشور باشيم. اين 
مرجع تقليد گفت: مس��ووالن و مديران بايد همت بلند 
داشته باشند و بدانند كه ساماندهي اقتصاد كشور به يك 

كار علمي دقيق نيازمند است.

  دولت براي بازگشت اطمينان به بورس تالش 
مي كند

رييس��ي ش��امگاه جمعه در جمع اصحاب رسانه قم در 
سخناني با اش��اره به اقدامات دولت در رابطه با وضعيت 
بورس گفت: ما در جلسه ستاد اقتصادي دولت پيگيري 
كرديم كه چه راهكارهايي مي توانيم دنبال كنيم كه بورس 
آرامشي پيدا كند و سرمايه گذاران و سهامداران ببينند كه 
كاماًل وضعيت متفاوت ش��ده است. وي با بيان اينكه ۱۰ 
تصميم در اين زمينه گرفته و توسط وزير اقتصاد اعالم شد، 
بيان كرد: برنامه دولت اين است كه تالش كند بورس براي 
سهامداران و كساني كه امروز نگاهشان به بورس هست از 

يك وضعيت متفاوتي برخوردار شود.

  نبايد كار در زمينه بورس رها شود
حجت االسالم رييس��ي ادامه داد: گام هاي دولت در اين 
زمينه موثر بوده ولي بايد دنبال كرد و نبايد كار در اين زمينه 
رها شود. رييس جمهور كشورمان با تشريح پيگيري ها در 
اين زمينه يادآور شد: نوسانات طبيعي در بورس را مي توان 
تحمل كرد ولي نوسانات به نحوي كه مردم را نگران كند نه! 
حجت االسالم رييسي گفت: جلسه اي نيست كه در هيات 
دولت كه به موضوع بورس پرداخته نشود. بايد پيگيري 
شود كه نهايتاً نتيجه اش اين باشد كه سهامداران كه تعداد 
زيادي از مردم را در برمي گيرد به آرامش برسند و هر كس 

به سود خودش برسد.

  هزينه را در دولت زياد نكرديم 
اما درآمد را افزايش داديم

وي در ادامه س��خنان خ��ود در ح��وزه اقدامات دولت 
پيرامون تورم هم گفت: از ابت��داي دولت تالش كردم 
دولت كاري كند كه منجر به تورم زدايي شود و از طرفي 
خودمان ايجاد تورم نكنيم؛ مثاًل در ابتدا مي توانستيم 
س��راغ اس��تقراض از بانك مركزي برويم اما اين كار را 
نكرديم كه تورم نداشته باشيم و از سوي ديگر به سوي 

افزايش صادرات رفتيم.
رييس��ي تصريح كرد: هزينه را در دولت زياد نكرديم اما 
درامد را افزايش داديم و اين موثر اس��ت در كنترل تورم، 
عدم خلق نقدينگي نيز بسيار مهم است كه در اين زمينه 

تالش كرديم و اين از سياست هاي دولت است.

  كنترل تورم و سير نزولي تورم 
در دستور كار است

رييس جمهور كشورمان يادآور شد: رفتن نقدينگي به طرف 
توليد مي تواند آثار تورم زدايي داشته باشد كارهاي زيادي 
انجام داديم و تالش شد تورم زايي نكنيم و طبق آمار مركز 
آمار تورم به ش��كل نزولي رسيده اس��ت؛ گزارشات بانك 
مركزي عنوان مي كند تورم مهارشده و اين كار ادامه مي يابد 
و كنترل تورم و سير نزولي تورم در دستور كار است و روند 
يكي دو ماه اخير نش��ان مي دهد كه سير نزولي آغازشده 
است. حجت االسالم رييسي با بيان اينكه معتقديم اين مسير 
بايد ادامه پيدا كند كه تورم را مهار كنيم، گفت: اقداماتي كه 
وزارت كشاورزي انجام داده هم در جهت كنترل بازار است. 
مثاًل اين سامانه »بازرگام« كه فعال شده بسياري از كاالها 
را با قيمت دولتي توزيع مي كند كه در جهت كنترل بازار 
نقش دارد. رييس جمهور كش��ورمان ادامه داد: البته بايد 

اقدامات ديگري هم انجام دهيم و به دنبال اين هستيم كه 
وضعيت آرامي در بازار حاكم ش��ده و ميزان كااليي كه در 
بازار وجود دارد نگران كننده نباشد و با قيمت مناسب عرضه 
شود. بنابراين گزارش، در دومين روز از سيزدهمين سفر 
رييس جمهور پيش نشست خبري سيد ابراهيم رييسي با 
اصحاب رسانه استان قم در مدرسه علميه امام كاظم)ع( 
برگزار شد. رييسي پيش ازاين از ساعات ابتدايي صبح روز 
جمعه به ديدار مراجع عظام تقليد رفته بود. رييس جمهور 
كشورمان در دومين روز از سفر استاني به شهر مقدس قم 
پس از گفت وگو با آيت اهلل نوري همداني، به ديدار آيت اهلل 
سبحاني رفت. وي س��پس در نشستي با آيت اهلل عبداهلل 
جوادي آملي ديدار و گفت وگو كرد و پس ازآن به محل دفتر 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي رفت. رييس جمهوري سپس در 
محل بيت آيت اهلل علوي گرگاني با اين مرجع تقليد ديدار 
كرد. حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي همچنين ظهر 

جمعه در جريان سفر به شهر قم با حضور در محل مصالي 
قدس اين شهر پاي خطبه هاي نماز جمعه اين شهر نشست 

و نماز جمعه را اقامه كرد.

  بازآفريني بافت فرسوده شهر قم
رييس جمهور تاكيد كرد: بازآفريني بافت فرسوده شهر قم با 
تالش براي حفظ لكه هاي تاريخي موجود در آن در دستور 
كار است. وي گفت: براي حل مشكل صنايع و واحدهاي 
صنعتي كارگروهي با نظارت دولت تشكيل شده است تا 

واحدهاي نيمه فعال و راكد به مدار توليد بازگردند.
رييسي با اشاره به موقعيت مواصالتي استان قم، گفت: قم 
ظرفيت بااليي براي گردش��گري زيارت دارد و براي رفع 
مشكالت حوزه گردشگري زيارت بايد كارگروه زيارت با 
نظارت استانداري قم فعال شود، رونق گردشگري زيارت 

ارتباط مستقيمي با رونق اقتصادي و اشتغال دارد.
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رييس جمهور در سفر استاني به قم و  در ديدار با علما و مراجع تقليد :

امكان رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصدي وجود دارد

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي عنوان كرد 

قاچاق سوخت و كاالهاي يارانه اي مهم ترين مسير قاچاق كاال و ارز است
گروه بانك و بيمه  |

دفتر مطالعات اقتصادي معاونت پژوهش هاي اقتصادي 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي با 
عنوان بررسي پديده قاچاق كاال و ارز، به بررسي شيوه هاي 
وقوع قاچاق و آثار آن، آثار اقتصادي و آثار اجتماعي قاچاق 
كاال و ارز پرداخته اس��ت.  در بررسي شيوه هاي قاچاق، 
موضوع��ات مختلف از جمله مبادي و ش��يوه هاي وقوع 
قاچاق كاال و ارز، شيوه هاي قاچاق كاال، مبادي رسمي و 
بررسي شيوه هاي قاچاق از اين مبادي، شيوه هاي قاچاق 
كاال از مبادي غيررسمي، شيوه هاي قاچاق ارز، جمع آوري 
ارز مداخله اي و خروج آن از مسير مناطق مرزي، ورود و 
خروج ارز از كشور از طريق جاساز، عدم ثبت يا ثبت صوري 
معامالت ارزي در سامانه سنا، استفاده از حساب هاي بانكي 
مربوط به اشخاص نيازمند، تباني در ثبت سفارش، فروش 
حواله ارزي تخصيصي، عدم واردات كاال يا واردات كاالي 
لوكس، صدور و ارايه فاكتورهاي صوري توسط صرافي  ها، 
افتتاح حس��اب بانكي در مناط��ق آزاد و انجام عمليات 
صرافي در س��رزمين اصلي مورد توجه قرار گرفته است.  
در بررسي آثار اقتصادي نيز به موضوعات، اختالل فعاليت 
واحدهاي توليدي، خنثي سازي سياست هاي تجاري، 
انحراف در سرمايه گذاري، فرار سرمايه، ايجاد اشكال در 
تحليل هاي اقتصادي كه بر پايه آمار استوار است، كاهش 
درآمدها و افزايش هزينه هاي دولت، انتقال نيروي كار، 
تضييع حقوق مصرف كننده، اشاره شده است.  همچنين 
بررس��ي آثار اجتماعي ش��امل افزايش فاصله و شكاف 
طبقاتي، تهديد سالمت و بهداشت عمومي، ايجاد فساد 
مالي در دستگاه هاي دولتي، تشديد مهاجرت به مناطق 
در مع��رض قاچاق و به تبع آن افزاي��ش ناهنجاري هاي 
اجتماعي، ارزيابي شده است.  مركز پژوهش هاي مجلس 
در اين گزارش نتيجه گرفته كه با توجه به اهميت موضوع 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اتخاذ سياست هاي مناسب در 
جهت از بين بردن زمينه وقوع قاچاق كاال اهميت ويژه اي 
دارد. از اين رو شناخت روش ها و شيوه هاي وقوع قاچاق 
كاال و ارز و اقدامات مناسب در جهت كاهش احتمال وقوع 
قاچاق از طريق سوءاستفاده از قوانين و مقررات ضروري 
اس��ت.  اين گزارش ضمن اش��اره به مبادي غيررسمي 
قاچاق، زمينه هاي وقوع قاچاق از مبادي رسمي با توجه 
به سوءاستفاده از قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گرفته 
است تا با شناسايي خالهاي قانوني زمينه اصالح قانون، 
نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و در صورت نياز 
تدوين مقررات و آيين نامه هاي مناس��ب فراهم شود. در 
برآورد ميزان قاچاق كاال توس��ط ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز ب��رآورد قاچاق كاال به تفكيك كاالهاي 
هدف با اس��تفاده از روش ش��كاف عرضه و تقاضا انجام 
مي شود و متأس��فانه تخمين قابل اتكايي از ميزان وقوع 
قاچاق به تفكيك  روش هاي وقوع قاچاق در دس��ترس 
نمي باش��د.  ورود كاال از مرزه��اي زميني و صعب العبور 
كوهس��تاني كه مرزباني و گمرك كنترل نمي كنند يا از 
طريق خورها و اسكله هاي غيرمجاز و متروكه و همچنين 
ورود كاالي غيرمج��از از طريق مس��يرها و معابر مرزي 

غيررسمي مي تواند منجر به وقوع پديده قاچاق شود. در 
مبادي رسمي گمركي، مهم ترين رويه ها ي )فرآيندها( 
مختلف تجاري كه در گمركات اجرا مي ش��وند و زمينه 
سوء استفاده و وقوع قاچاق كاال را فراهم مي كنند عبارتند 
از: )در رويه واردات( اظهار نادرست كااليي با حقوق ورودي 
كمتر به جاي كاالي با حقوق ورودي باال، جعل اس��ناد 
مربوط به اظهارنامه، تجميع كاالي تعاوني مرزنش��ين، 
اظهار اجزا و قطعات كامل كاال به طور مجزا بدون پرداخت 
حقوق كامل، اظهار اجزا و قطعات كامل كاال به عنوان يك 
جزء، كم اظهاري قابل توجه در تع��داد يا ارزش، واردات 
كاالي مستعمل بدون اخذ مجوز، ورود كاالي قاچاق در 
پوشش مرجوعي كاالي صادراتي، خروج كاال از منطقه 
ويژه بدون پرداخت حقوق ورودي مواد اوليه آن، واردات با 
بيش اظهاري وزن لفاف، استرداد غيرقانوني حقوق ورودي 
با جعل اسناد، اظهار خالف واقع مشخصات كاال و عدم اخذ 
مجوز و واردات كاال با مجوز جعلي ثبت سفارش. مهم ترين 
زمينه هاي وقوع قاچاق با سوءاستفاده از قوانين و مقررات 
در رويه صادرات نيز عبارتند از: قاچاق سوخت در پوشش 
كاالي ديگر، خروج گازوييل در پوشش ترانزيت صوري، 
تسهيل خروج گازوييل از طريق حمل ونقل ريلي، خروج 
گازوييل با تعبيه مخزن جاس��از در تانكرهاي صادراتي، 
قاچاق گازوييل با سوءاستفاده از سهميه سوخت شناورها، 
قاچاق گازوييل با استفاده مكرر از فاكتورهاي منشأ، خروج 
كاالي يارانه اي تحت پوشش كاالي صادراتي، صادرات 
كود ش��يميايي بدون استهالك مجوز/ با مجوز تكراري.  
همچنين در رويه ترانزيت مواردي همچون اعالم وصول 
صوري محموله در مقصد، تخليه كاالي اظهارش��ده در 
بين مس��ير ترانزيت، تخليه كاالي اظهارنش��ده در بين 
مسير ترانزيت، حمل كاالي قاچاق )از مبادي غيررسمي( 
تحت عن��وان كاالي ترانزيت مي تواند ب��ه وقوع قاچاق 
كاال منجر شود. در ساير رويه هاي تجاري واردات كاال با 
سوءاستفاده از سهميه مسافري در مناطق آزاد، واردات 
كاال با سوءاس��تفاده از سهميه مس��افري، ورود خودرو 
تحت عنوان ورود موقت – كارنه دوپاس��اژ و عدم خروج 
از كشور، ورود كاال تحت عنوان ملواني بيش ازحد مجاز، 
خروج كاالي ملواني به صورت تجميعي از اس��تان هاي 
مرزي مي تواند به تش��كيل پرونده هاي قاچاق كاال و ارز 
منجر ش��ود. درخصوص مهم ترين شيوه هاي قاچاق ارز 
مي توان به مواردي از جمله جم��ع آوري ارز مداخله اي 
يا س��اير منابع ارزي كش��ور و خروج آن از مسير مناطق 
مرزي يا صرافي هاي غيرمجاز، ورود و خروج ارز از كشور 
از طريق جاساز، عدم ثبت يا ثبت صوري معامالت ارزي 
در سامانه سنا يا نيما، استفاده از حساب هاي بانكي مربوط 
به اشخاص نيازمند، تباني در ثبت سفارش، فروش حواله 
ارزي تخصيصي، عدم واردات كاال يا واردات كاالي لوكس، 
صدور و ارايه فاكتورهاي صوري توسط صرافي  ها و افتتاح 
حساب بانكي در مناطق آزاد و انجام عمليات صرافي در 

سرزمين اصلي اشاره كرد. 
در قسمت دوم اين مطالعه به آثار زيانبار قاچاق در حوز هاي 

اقتصادي و اجتماعي اشاره شده است.

از جمله مهم ترين آث��ار اقتصادي قاچاق اختالل فعاليت 
واحدهاي توليدي، خنثي س��ازي سياست هاي تجاري، 
انحراف در سرمايه گذاري و فرار سرمايه، ايجاد اشكال در 
تحليل هاي اقتصادي كه بر پايه آمار استوار است، كاهش 
درآمدها و افزايش هزينه ه��اي دولت، انتقال نيروي كار، 
تضييع حقوق مصرف كننده مي باشد. همچنين قاچاق كاال 
و ارز داراي آثار اجتماعي از جمله آثار اجتماعي گسترش 
فاصله طبقاتي، تهديد سالمت و بهداشت عمومي، ايجاد 
فساد مالي در دستگاه هاي دولتي و آلوده كردن نيروهاي 
دولتي، تشديد مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به تبع 

آن افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي است. 
با توجه به آث��ار قاچ��اق كاال و ارز در حوزه هاي مختلف و 
ض��رورت مبارزه موثر با قاچ��اق كاال و ارز انجام اقدامات و 

اصالحات زير پيشنهاد مي شود: 
۱- اصالحات قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال 
۱392، با توجه به آسيب شناسي هاي صورت گرفته، در 
اسرع وقت و با توافق مجلس و قوه قضاييه نهايي و اجرايي 

شود. 
2- نظارت مجلس با اس��تفاده از ابزارهاي قانوني موجود 
جهت پاسخگويي دستگا ه هاي متولي، از جمله وزارتخانه ها 
و دستگاه هاي عضو ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، تقويت 

شود. 
3- عالوه بر قوه مقننه و دس��تگاه قضايي، دس��تگاه هاي 
مسوول، از جمله گمرك، بانك مركزي، شوراي ساماندهي 
مبادالت مرزي و س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز نيز با 
اصالح رويه هاي اجرايي قوانين مصوب، زمينه وقوع جرم 

را كاهش دهند. 
4- تدوين مصوبه ه��اي هيات وزيران و س��اير نهادهاي 
سياس��ت گذار كش��ور به نحوي انجام ش��ود ك��ه امكان 
سوءاستفاده متخلفان از رويه هاي قانوني كه در متن گزارش 

به تفصيل مورد اشاره قرار گرفت كاهش يابد.
5- جايگاه قانوني ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به نحوي 
تعريف شود كه دستگاه هاي عضو اين ستاد، تبعيت الزم 
و كافي را از مصوبات س��تاد مزبور داشته و ضمانت اجراي 
الزم نيز براي آن لحاظ شودو از طرفي، پاسخگويي ستاد 
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز نيز به س��اير مراجع بايد به طور 

شفاف تبيين شود.
6- از تجربه ساير كشورها در تجهيز مبادي ورود و خروج كاال 
و ارز به كشور استفاده شود و همكاري با كشورهاي همسايه 
به منظور مبارزه با قاچاق كاال و ارز در دستور كار قرار گيرد.

در اين گزارش آمده است: 
در سال هاي گذشته با وجود تأكيد اسناد باالدستي و بيانات 
مقام معظم رهبري، مقابله و پيشگيري از وقوع پديده قاچاق 
كاال و ارز به دليل عدم شناخت كافي از روش هاي متفاوت 
و پيچيده مجرمان و فقدان انگي��زه و اراده كافي و موثر در 

متوليان امر، با كاستي هايي روبرو بوده است.
از سال ۱392 به بعد، آمارهاي مربوط به گزارش هاي ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال نشان مي دهد در كمترين حالت 
مجموع قاچاق ورودي و خروجي )شامل قاچاق معكوس( 
بيش از ۱2 ميليارد دالر بوده اس��ت كه نسبت به تجارت 

رسمي كشور رقم قابل توجهي است و طيف وسيعي از كاالها 
از جمله پوشاك، كفش، سيگار، لوازم خانگي، لوازم آرايشي 

و بهداشتي را شامل مي شود. 
هرچند عوامل متعددي از جمله نظام تعرفه گذاري نامناسب 
و موانع غير ضروري در مسير واردات رسمي در ظهور پديده 
قاچاق تاثيرگذار مي باشند اما هدف اصلي اين گزارش، احصا 
و طبقه بندي ش��يوه هاي وقوع قاچاق كاال و ارز در مبادي 
رسمي و غيررسمي، آثار و راهكارهاي مقابله با اين پديده 
است كه با توجه به پرونده هاي تشكيل شده در دستگاه هاي 
متولي بررسي شده است. شناس��ايي و واكاوي هريك از 
روش ها و شيوه هاي وقوع قاچاق كمك مي كند تا متناسب 
با هريك از روش هاي وقوع قاچاق، راهكار متناس��ب آن 
اتخاذ گردد. براين اساس روش ها و شيوه هاي وقوع قاچاق 

به تفكيك عبارت است از: 

   رويه هاي وارداتي
۱- اظهار نادرس��ت كااليي با حقوق ورودي كمتر بجاي 

كاالي با حقوق ورودي باال، 
2- جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجميع كاالي تعاوني 
مرزنشين، ورود كاالي قاچاق در پوشش مرجوعي كاالي 

صادراتي، 
3- خروج كاال از منطقه ويژه بدون پرداخت حقوق ورودي 

مواد اوليه آن، 
4- واردات با بيش اظهاري وزن لفاف، 

5- استرداد غيرقانوني حقوق ورودي با جعل اسناد، 
6- اظهار خالف واقع مشخصات كاال، 

7- ع��دم اخذ مج��وز و واردات كاال ب��ا مجوز جعلي ثبت 
سفارش. 

   رويه هاي صادراتي 
۱- قاچاق سوخت در پوشش كاالي ديگر، 

2- خروج گازوييل در پوش��ش ترانزيت صوري، تسهيل 
خروج گازوييل از طريق حمل ونقل ريلي و خروج گازوييل 
با تعبيه مخزن جاساز در تانكرهاي صادراتي، قاچاق گازوييل 
با سوءاستفاده از سهميه سوخت شناورها و قاچاق گازوييل 

با استفاده مكرر از فاكتورهاي منشأ، 
3- خروج كاالي يارانه اي تحت پوشش كاالي صادراتي، 
صادرات كود ش��يميايي بدون استهالك مجوز/ با مجوز 

تكراري. 

   رويه هاي ترانزيتي
۱- اعالم وصول صوري محموله در مقصد 

2- تخليه كاالي اظهارشده در بين مسير ترانزيت، تخليه 
كاالي اظهارنشده در بين مسير ترانزيت 

3- حمل كاالي قاچاق )از مبادي غيررسمي( تحت عنوان 
كاالي ترانزيت. 

   قاچاق از طرق مبادي غير رسمي
۱- ورود كاال از مرزهاي زميني و صعب العبور كوهستاني 

كه مرزباني و گمرك كنترل نمي كند، 

2- ورود كاال از طري��ق خورها و اس��كله هاي غيرمجاز و 
متروكه، 

3- ورود كاالي غيرمجاز از طريق مسيرهاي و معابر مرزي 
غيررسمي. 

همچنين در اين مطالعه مهم ترين پيامدهاي اقتصادي، 
اجتماعي وقوع قاچاق بررسي شده است كه از جمله آثار 
اقتصادي قاچ��اق، مي توان به ۱. ايجاد اختالل در فعاليت 
واحدهاي توليدي، 2. ناكارايي سياس��ت هاي تجاري، 3. 
انحراف در سرمايه گذاري و فرار سرمايه، 4. ايجاد اشكال در 
تحليل هاي اقتصادي مبتني بر آمارهاي نادرست، 5.كاهش 
درآمدها و افزايش هزينه هاي دولت، 6. انتقال نيروي كار و 
تضييع حقوق مصرف كننده اشاره نمود. همچنين قاچاق 
كاال و ارز داراي آثار اجتماعي است كه از جمله آن مي توان 
به: ۱. گسترش فاصله و شكاف طبقاتي، 2. تهديد سالمت 
و بهداش��ت عمومي، 3. ايجاد فساد مالي در دستگاه هاي 
دولتي، قضايي و..، 4. تشديد مهاجرت به مناطق در معرض 
قاچاق و به تبع آن افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي اشاره 
ك��رد.  با توجه به آثار وقوع قاچ��اق كاال و ارز در حوزه هاي 
مختلف و ضرورت مبارزه موثر با اين پديده، الزم است عالوه 
بر مسدود ساختن مسيرهاي غيررسمي، كنترل مبادي 
رسمي از طريق قانون گذاري و نظارت سيستمي و برخط 
بر اجراي قوانين و مقررات و همچنين فرآيندها و رويه هاي 
گمركي، انجام شود تا ريسك و هزينه مبادرت به قاچاق 
افزايش يابد.  واردات كاال يكي از رويه هاي گمركي اس��ت 
كه زماني انجام مي شود كه كاالي تجاري از خارج كشور 
به قلمرو داخلي وارد شود. واردات نيازمند انجام تشريفات 
رس��مي و قانوني و اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض 
دولتي اس��ت. در موارد مكش��وفه كاالي قاچاق مواردي 
مشاهده شده است به نحوي كه به دليل نقض تشريفات 
قانوني در مسيرهاي رسمي وقوع جرم قاچاق محرز است. 
۱- اظهار نادرست كااليي با حقوق ورودي كمتر به جاي 

كاالي با حقوق ورودي باالتر
2- جعل اسناد مربوط به اظهارنامه

3- تجميع كاالي تعاوني مرزنشين 
4- اظهار اج��زا و قطعات كامل كاال به ط��ور مجزا بدون 

پرداخت حقوق كامل
5- اظهار اجزا و قطعات كامل كاال به عنوان يك جزء

6- كم اظهاري در تعداد كاالها
7- واردات با كم اظهاري در ارزش

۸- واردات كاالي مستعمل بدون اخذ مجوز
9- ورود كاالي قاچاق در پوشش مرجوعي كاالي صادراتي
۱۰- خروج كاال از منطقه ويژه بدون پرداخت حقوق ورودي 

مواد اوليه آن
۱۱- واردات با بيش اظهاري وزن لفاف 
۱2- استرداد غيرقانوني حقوق ورودي

۱3- اظهار خالف واقع مشخصات كاال و عدم اخذ مجوز
۱4- واردات كاال با مجوز جعلي ثبت سفارش

   رويه صادرات
قاچاق كاال در س��ال هاي اخير به دليل افزايش قيمت ارز 
و تفاوت قيم��ت كاالي داخلي و خارج از كش��ور در رويه 
صادرات مشاهده شده اس��ت كه مهم ترين اين موارد به 

شرح ذيل است.
۱- قاچاق سوخت در پوشش كاالي ديگر

در اين مورد قاچاق سوخت در قالب كاالهاي ديگر صورت 
مي پذيرد. مواردي كه در ادامه مي آيد از اين جمله است: 

- قاچاقچيان با اس��تفاده از گازوييل به جاي روغن پايه يا 
تصفيه دوم، گازوييل را به كشور افغانستان قاچاق مي كنند.

- با توجه به شباهت بسيار زياد سوخت تقطيري با گازوييل 
)شباهت باالي ۸۰ درصد( كارخانه هاي تصفيه دوم بعد 
از اينكه س��وخت تقطيري توليدش��ده در فرايند تصفيه 
روغن سوخته را در مشعل هاي كارخانه خود مي سوزانند، 
مجوز صادرات س��وخت تقطيري توليدشده خود را طي 
چندين سال به يك باره دريافت كرده و گازوييل يارانه اي 
تجميعي را در قالب سوخت تقطيري با استفاده از اين مجوز 

به خارج از كشور صادر مي كنند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
روز پنجشنبه 9 دي 1400 و در آستانه سال ميالدي 
2022، قيم��ت ارز در بازار آزاد همچنان روند با ثباتي 
را طي مي كند و هر دالر امريكا 29 هزار و 830 تومان 
و درهم امارات مع��ادل 8 هزار و 150 تومان به فروش 
رسيد. همچنين آخرين معامالت دالر با قيمت 29900 
تومان انجام شده است. قيمت سكه نيز به 13 ميليون و 
80 هزار تومان رسيد. روز جمعه نيز اونس جهاني طال 
در اولين روز سال جديد ميالدي به 1825 دالر رسيد. 
نرخ دالر )پنجشنبه نهم دي ماه( در صرافي هاي بانكي 
با اندكي كاهش قيمت نسبت به روز گذشته، 2۷ هزار 
و 395 تومان معامله شد.قيمت فروش يورو با افزايش 
قيمت نسبت به روز كاري گذش��ته برابر با 30 هزار و 
5۷5 تومان بود. قيمت خريد هر دالر 2۶ هزار و 852 
تومان و نرخ خريد هر يورو ني��ز 29 هزار و9۷0تومان 
اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 2۷ هزار و 1۷9تومان و نرخ فروش آن 2۷ هزار و 
450 تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو 
در اين بازار 30 هزار و ۶98 تومان و نرخ فروش آن نيز 
31 هزار و 4 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت، حواله يورو به قيمت 28 هزار و 122 تومان 
فروخته و حواله دالر به به��اي 24 هزار و 80۷ تومان 
معامله شد. قيمت س��كه )پنجشنبه، نهم دي ماه( در 
بازار تهران با 100 هزار تومان افزايش نس��بت به روز 
گذشته، به 13 ميليون و 120 هزار تومان رسيد. سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم با قيمت 12 ميليون و 800 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و 850 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 
800 هزار تومان و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 300 
هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 29۷ هزار 
تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 
۶19 هزار تومان ش��د.همچنين قيمت اونس جهاني 
طال با 3 دالر كاهش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ 
يك هزار و 800 دالر و ۶2 سنت معامله شد. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران درباره تحوالت بازار سكه و 
طال گفت: نرخ انس جهاني طال طبق سنوات گذشته 
كه در روزهاي آغازين سال نو ميالدي تغيير مي كند، 
روز پنجش��نبه دو روز مانده به سال جديد ميالدي به 
1800 دالر رسيد و نسبت به روزهاي آغازين هفته 10 
دالر كاهش يافت.  محمد كشتي آراي اظهارداشت: در 
طول يك هفته اخير نرخ ارز نوسان چنداني نداشت و 
در نتيجه هفته آرام و با ثباتي را در بازار طال، سكه و ارز 
شاهد بوديم. در هفته گذشته قيمت انواع سكه رشد 
داشت و آن به دليل افزايش حباب سكه بود بدين ترتيب 
كه حباب س��كه در ابتداي هفته گذشته در محدوده 
280 هزارتومان تا 300 هزار تومان بود و روز پنجشنبه 
به 380 هزار تومان رسيد.  نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران گفت: حباب سكه در هفته گذشته به طور 
متوسط 100 هزار تومان افزايش داشت و اين افزايش 
موجب رشد قيمت انواع سكه بود.  وي پيش بيني كرد: 
اين روزها موضوع مذاكرات برجام مطرح است و در اين 
روزها يكي از داليل ثبات بازار باال رفتن ارزش ريال است 

و اين خود متاثر از مذاكرات است و به نظر مي رسد اين 
رويه در روزهاي آينده نيز ادامه داش��ته باشد و تثبيت 
بازار ادامه داشته باشد.علي بهادري جهرمي، سخنگوي 
دولت صبح روز سه ش��نبه در دومين نشست خبري 
خود گفت كه دولت محدوديتي براي تامين ارز ندارد. 
شرايط تحريمي كشور مانع آن مي شود كه با شرايط 
عادي قياس كرد. اما به نسبت شرايط تحريمي، فروش 
نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در وضعيت قابل قبولي 
ق��رار دارد و دولت محدوديتي براي تامي��ن ارز ندارد. 
بازار طال در هفته نخست زمستان، هفته آرام و باثبات 
قيمتي را پشت سر گذاشت و پيش بيني مي شود اين 
رويه در روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد.   بازار سكه 
و طال در هفته نخست زمس��تان، هفته آرام و با ثبات 
قيمتي را پشت سرگذاش��ت و در محدوده قيمت 12 
ميليون تومان در نوس��ان بود و اگرچه در برخي روزها 
وارد كانال 13 ميليون مي شد اما بازهم به به قيمت 12 
ميليون تومان عقبگرد داش��ت.  تحوالت هفته اخير 
نشان مي دهد كه س��كه طرح جديد روز شنبه با نرخ 
12 ميليون و 900 هزار تومان معامله شد و روز بعد 80 
هزار تومان رشد قيمت داشت.  بهاي سكه روز دوشنبه 
وارد كانال 13 ميليون تومان داشت اما اين روند تداوم 
نداشت و فرداي آن روز دوباره به نرخ 12 ميليون و 980 
هزار تومان رسيد. سكه در روزهاي پاياني هفته در كانال 
13 ميليون تومان داد و س��تد مي شد به اين شكل كه 
روز چهارشنبه 13 ميليون و 20 هزار تومان و پنجشنبه 
13 ميليون و 120 هزار تومان رسيد. قيمت ها در بازار 
طالي خام در هفته گذشته نيز نوسان اندكي را ثبت 
كرد. به اين شكل كه روز شنبه يك گرم طالي 18 عيار 
يك ميليون و 288 هزار تومان، روز يكشنبه برابر يك 
ميليون و 29۶ هزار تومان بود يعني هشت هزار تومان 
افزايش داشت.تغييرات قيمت در روزهاي دوشنبه و سه 
شنبه كاهشي بود البته رقم آن اندك بود. روز دوشنبه 
يك ميليون و 290 هزار تومان و روز بعد يك ميليون و 
284 هزار تومان بود.در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 
نيز با نرخ يك ميليون و 289 هزار تومان و يك ميليون 
و 29۷ هزار تومان داد و ستد مي شد. قيمت هر مثقال 
طال در هفته گذشته در ميانه كانال پنج ميليون تومان 
نوسان داشت. در نخستين روز هفته هر مثقال طال برابر 
با پنج ميليون و 580 هزار تومان و روز يكش��نبه پنج 
ميليون و ۶15 هزار تومان تعيين شد.بهاي هر مثقال 
طال در روز دوشنبه 23 هزار تومان كاهش يافت و برابر 
پنج ميليون و 592 هزار تومان شد و در روز سه شنبه 
اين رق��م 12 هزار تومان افزايش داش��ت. در روزهاي 
پاياني هفته، قيمت هر مثقال طال رش��د داشت. روز 
چهارش��نبه برابر پنج ميليون و 584 هزار تومان و روز 
پنجشنبه پنج ميليون و ۶19 هزار تومان داد و ستد شد. 
چهارشنبه 8دي ماه نيز مسووالن اتحاديه طال و جواهر 
از كاهش قيمت طال و س��كه در بازار خبردادند.در اين 
روز هر اونس طال در بازارهاي جهاني 180۷ دالر عرضه 
شد. قيمت سكه طرح قديم نيز 12 ميليون و ۶50 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح جديد 12 ميليون و 9۶0 هزار 
تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۷80 هزار تومان، ربع سكه 
3 ميليون و 850 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 

300 هزار تومان به فروش رسيد.ضمن اينكه با كاهش 
حباب سكه تا 3۶0 هزار تومان نيز روبرو بوديم و به اين 
ترتيب هرگرم طالي 18 عيار هم يك ميليون و 285 
هزار تومان و هر مثقال طال 5 ميليون و 5۶۷ هزار تومان 
فروخته ش��د. آخرين روز از هفته نخست دي ماه نيز 
كاهشي بسته شد. نهم دي ماه، قيمت سكه تمام طرح 
قديم 12 ميليون و 800 هزار تومان و قيمت سكه تمام 
طرح جديد 13 ميلي��ون و 120 هزار تومان به فروش 
رس��يد. همچنين قيمت طال براي هر گرم طالي 18 
عيار، ي��ك ميليون و 29۶ ه��زار و 914 تومان قيمت 
ثبت شد. نيم سكه ۶ ميليون و 850 هزار تومان در بازار 
معامله شد و قيمت ربع  سكه و سكه يك گرمي نيز به 
ترتيب س��ه ميليون و 800 هزار تومان و دو ميليون و 
300 هزار تومان بود. قيمت اونس جهاني طال در هفته 
گذشته در محدوده يك هزار و 800 تا يك هزار و 815 
دالر نوسان داشت. قيمت هر اونس طال با 0.11 درصد 
افزايش به 181۶ دالر و ۶2 س��نت رسيد. در حالي كه 
سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا كاهش يافته و سبب 
افزايش جذابيت طال براي سرمايه گذاران شده است 
قيمت طال اندكي افزايش داش��ت اما در مس��ير ثبت 
بدترين عملكرد ساالنه شش سال گذشته قرار گرفت. 
بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اون��س طال با 0.11 
درصد افزايش به 181۶ دالر و ۶2 سنت رسيد. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه هم با 
0.1۷ درصد افزايش به 181۷ دالر و 20 سنت رسيد. 
در حالي كه اقتصادهاي جهان در حال ترميم تاثيرات 
بحران كرونا هستند و تقاضا براي سرمايه گذاري امن 
در بازار طال رو به كاهش اس��ت، قيمت طال در س��ال 

جاري ميالدي ح��دود 4 درصد كاهش داش��ته و در 
مسير بدترين عملكرد س��االنه از سال 2015 تاكنون 
قرار دارد. سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت امريكا 
ديروز از باالترين رقم هاي يك ماه اخير فاصله گرفت 
و اين به تقويت نس��بي بازار طال كمك كرد. در حالي 
كه سرمايه گذاران بدون توجه به افزايش موارد ابتال به 
سويه اوميكرون در حال روي آوردن به ارزهاي پرريسك 
هستند، شاخص ارزش دالر نيز از پايين ترين رقم يك 
ماه گذشته فاصله گرفته اس��ت. تقويت دالر موجب 
گرانتر شدن طال براي خريداراني مي شود كه از ارزهاي 
غيردالري استفاده مي كنند. آمارها نشان داد كه با وجود 
شيوع سويه اوميكرون در امريكا، ميزان ادعاهاي بيكاري 
در اين كشور شاهد كاهش بوده است. در ساير بازارهاي 
فلزات گرانبها، قيمت نقره با 0.3 درصد افزايش به 23 
دالر و 11 سنت رسيد. قيمت پالتين هم با 0.3 درصد 
رشد به 9۶3 دالر و 92 سنت رسيد. همچنين قيمت 
فلز پاالديوم با نيم درص��د كاهش به 195۶ دالر و 42 

سنت رسيد.
    افزايش سپرده هاي لير در سال ۲۰۲۲

بانك مركزي تركيه متعهد شده كه سپرده هاي لير 
را در س��ال 2022 افزايش دهد. به گ��زارش ايِبنا به 
نقل از بلومبرگ، پس از اينكه رجب طيب اردوغان، 
رييس جمهور تركي��ه اقدامات بحث برانگيزي براي 
مه��ار كاهش ارزش لي��ر اعالم ك��رد، بانك مركزي 
تركيه افزايش س��پرده هاي لير را در سال آينده در 
اولويت قرار خواهد داد. اين بانك بر اس��اس س��ند 
سياس��ت پولي و خارجي براي س��ال 2022، هدف 
تورم ميان م��دت 5 درصدي خ��ود را حفظ خواهد 

كرد، حتي اگر تورم واقعي به باالي 20 درصد برسد. 
اما وعده سياست پولي سخت تر ناچي آگبال، رييس 
كل س��ابق را كه در سند سال گذشته داده بود، كنار 
گذاش��ت. بانك مركزي در حال حاض��ر اقداماتي را 
براي تش��ويق س��پرده هاي ليري از طريق جذابيت 
بيش��تر به نگهداري ارز انجام داده است. اين كشور 
گفته كه از تبديل حس��اب هاي پس ان��داز فاركس 
و طال به حس��اب هاي لير پش��تيباني مي كند و رقم 
بيشتري به وام دهندگان تجاري مي پردازد كه برخي 
از س��پرده هاي ارزي خ��ود را در بانك مركزي به لير 
تغيير مي دهند. همچنين كميسيون ساالنه ذخاير 
مورد نياز بانك ه��ا را به صورت ارزي دريافت خواهد 
كرد. لير در ماه دسامبر به شدت نوسان كرد و باعث شد 
كه اردوغان قول دهد از سپرده هاي لير با سپرده هاي 
فاركس در برابر نوسان ها محافظت كند كه مشكالت 
اساسي مانند تورم باال و شكاف اعتباري دولت را حل 
نمي كند. اگرچه ارز از پايين ترين سطح خود افزايش 
يافته، اما از ابتداي سال تاكنون حدود 38 درصد در 
برابر دالر ضعيف تر ش��ده است. يكي از عوامل اصلي 
كاهش ارزش لير، كاهش هزينه هاي استقراض توسط 
بانك مركزي از ماه س��پتامبر، تحت فشار اردوغان 
بوده اس��ت، كه محبوبيت او با تورم رو به رشد كه با 
كاهش ارزش پول همراه بوده، آس��يب ديده است.  
بانك مركزي اعالم كرد كه قصد دارد در سال 2022 
ذخاير ارز خارجي را كه با س��قوط لير كاهش يافته، 
پر كند. ذخاير خالص بين المللي در هفته منتهي به 
1۷ دس��امبر حدود 9 ميليارد دالر كاهش يافت كه 

بزرگ ترين كاهش هفتگي از سال 2002 است.
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رفع ناترازي
از طريق حسابرسي بانك ها

رييس جمهوري چهارشنبه 
گذش��ته پ��س از نشس��ت 
مشترك دولت و مجلس گفت 
كه مس��اله ناترازي بانك ها از 
جمله مسائل مورد تاكيد دولت 
اس��ت و در برنامه ه��ا هم اين 
موضوع دنبال مي شود. بانك ها 
بايد همواره نس��بت هايي را 
رعايت كنند، براي نمونه نسبت منابع و مصارف، نسبت 
مشكوك الوصول به سپرده ها، يا بحث كفايت سرمايه كه 
ريسك را افزايش مي دهد، رعايت كنند و مجموع اينها را 
مي توان ناترازي بانك ها عنوان كرد. بايد حسابرسي بانك ها 
يعني حاكميت شركتي در بانك ها پياده شود تا بانك ها 
پاسخگو باشند. در واقع ترازنامه اين است كه دو ستون هاي 
بدهكار و بستانكار برابر باشد، اما در عمل قسمت هايي كه 
مشكوك و سوخت شده اس��ت را زيان در نظر مي گيريم 
بنابراين صورت هاي مالي زيان نشان مي دهد. دستور وزير 
اقتصاد در بحث ارايه صورت هاي مالي بانك ها از بانك ملي 
شروع شد اما بايد در نظر داشته باشيم كه بانك هاي ديگر نيز 
ممانعت هايي در زمينه ارايه صورت هاي مالي انجام مي دهند 
كه موجب ناترازي مي شود. ناترازي يعني ميزان دارايي نقد 
شونده بانك ها در شرايطي كه مردم مراجعه مي كنند تا 30 
درصد سپرده را اخذ كنند، در اين شرايط آيا بانك مي تواند 
پاسخگو باشد يا بايد شعبه را تعطيل كند. بايد مجموعه 
عواملي كه در باال به عنوان ناترازي بانك ها اعالم ش��د به 
خصوص در بحث كفايت س��رمايه اصالح و بررسي شود. 
راهكار حل اين مساله ساده است و در ابتدا بايد توجه داشت 
كه تصميمات هيات مديره بانك ها نقش مهمي در ناترازي 
بانك ها دارد. تصميمات هيات مديره در بحث اعطاي وام هاي 
كالن كه موجب تش��كيل بدهكاران بزرگ بانكي شده يا 
تصميماتي كه در زمينه هدايت منابع بانك ها به سمت خريد 
امالك گرفته مي شود و موجب ناترازي بانك ها مي شود از 
جمله عوامل ناترازي هستند و بايد تمهيداتي انديشيده شود 
كه هيات مديره درباره اين مساله پاسخگو باشد. حسابرسي 
بانك ها يعني حاكميت شركتي بايد در بانك ها پياده شود تا 
هيات مديره نسبت به سهامداران و ذينفعان پاسخگو باشند 
و اي��ن اقدامات در كوتاه مدت نات��رازي بانك ها را برطرف 
مي كن��د. طبق آخرين آم��ار اعالمي بان��ك مركزي در 
شهريورماه امسال بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي ۶ 
هزار و 55۶ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با شهريور 
سال گذشته 28.۷ درصد رشد داشت. همچنين بدهي 
بخش غيردولتي در شهريورماه سال جاري برابر 29 هزار 
و 3۷ هزار ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 50.1 درصد افزايش يافته است.

بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان 
كهگيلويه و بويراحم��د )٤٥.٦ درصد( و كمترين آن 
مربوط به استان سيستان و بلوچستان )٢٨.٠ درصد( 

است.
مرك��ز آمار ايران اع��الم كرد در آذر م��اه ١٤٠٠ عدد 
شاخص كل براي خانوارهاي كشور )١٠٠=١٣٩٥( به 
٣٧٩.٢ رسيد كه نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي كشور مربوط به استان  همدان با ٣.٠ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان 

كردستان با ٠.٦ درصد افزايش است.

درصد تغيير شاخص كل نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور ٣٥.٢ 
درصد مي باش��د. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد )٤٥.٦ درصد( 
و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان 

)٢٨.٠ درصد( است.
 نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهي به آذر ماه ١٤٠٠ براي 
خانوارهاي كشور به عدد ٤٣.٤ درصد رسيد. بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان ايالم )٥١.١ 
درص��د( و كمتري��ن آن مربوط به اس��تان قم )٣٩.٢ 
درصد( است. در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي 

خانوارهاي شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٧٤.٩ رسيد كه 
نس��بت به ماه قبل ١.٦ درصد افزايش نشان مي دهد. 
در اين ماه بيش��ترين ن��رخ تورم ماهان��ه خانوارهاي 
شهري مربوط به استان همدان با ٢.٩ درصد افزايش 
و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  كردستان 
با ٠.٧ درصد افزايش است.  درصد تغيير شاخص كل 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
براي خانوارهاي ش��هري كش��ور ٣٥.٠ درصد است. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري 
مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد )٤٤.٢ درصد( 
و كم ترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان 

)٢٧.٢ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به 
آذر ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي ش��هري به عدد ٤٢.٧ 
درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان زنجان )٥٠.٦ درصد( و كمترين آن مربوط به 

استان قم )٣٩.١ درصد( است.
در آذر ماه ١٤٠٠ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
روستايي )١٠٠=١٣٩٥( به ٤٠٣.٧ رسيد كه نسبت 
به ماه قبل ١.٨ درصد افزايش داشته است. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط 
به اس��تان گيالن با ٣.٣ درصد افزايش و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به اس��تان كردستان با ٠.١ درصد 

افزايش مي  باش��د.  درصد تغيير شاخص كل نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي روستايي ٣٦.٢ درصد مي باشد. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان كهگيلويه و 
بويراحمد )٤٨.٥ درصد( و كمترين آن مربوط به استان 

همدان )٢٥.٧ درصد( است.
 نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهي به آذر ماه ١٤٠٠ براي 
خانواره��اي روس��تايي به عدد ٤٧.٠ درصد رس��يد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم 
)٥٤.١درصد( و كم ترين آن مربوط به استان سيستان 

وبلوچستان )٤٠.٩ درصد( است.

3( اين سياست زمينه  ادغام هاي صنعتي را هم فراهم كرد 
و بسياري از بنگاه هاي بزرگ در هم ادغام شدند. ائتالف  ها و 
ادغام  ها مقياس توليد صنايع را وسعت داد و هزينه  هاشان 
را ك��م كرد. همكاري  هاي فني و تج��اري بين بنگاه ها به 
واسطه ائتالف  هايشان در كاهش هزينه ها موثر بود. همان 
زمان ها بود كه براي اولين بار ساير كشورها، ژاپن را متهم به 
»دامپينگ اجتماعي« )كاهش قيمت كاالي صادراتي از 
راه تحميل فشار به نيروي كار( كردند. در واقع هزينه  گاهي 
ناشي از سياست س��ازماندهي بنگاه هاي توليدي بود كه 
رقابت پذيري توليدات ژاپني ه��ا در جهان را باال برد و اين 

تصور اشتباه را ايجاد كرد كه دامپينگ اجتماعي مي كنند.
اين ايده ها در سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني نيز ادامه 
پيدا كرد. بوروكراسي اقتصادي ژاپن مثل گذشته همكاري 
بين بنگاه ها و صرفه هاي ناش��ي از مقياس بزرگ توليد را 
بر رقابت ش��ديد ترجيح مي داد. به همين دليل با تحديد 
صدور مجوز كسب  و كار، تشويق بنگاه ها به ادغام و تشكيل 
ائتالف  هاي صنعت��ي و صادراتي، مقياس توليد صنايع را 
گسترش داد. براي مثال، وزارت صنعت و تجارت ژاپن با ابزار 
تأمين مالي ترجيحي و تحديد مجوزدهي، 2800 شركت 
بازرگاني را به 20 شركت بزرگ تبديل و در قالب »گروه هاي 

كسب وكار« )keiretsu( سازماندهي كرد.
4( گروه ه��اي بزرگ كس��ب  وكار ثمره  عالق��ه  ديرينه  
بوروكراسي اقتصادي ژاپن به همكاري هاي ميان بنگاهي 
بود. گروه هاي كسب وكار متشكل از يك بانك بزرگ، يك 
شركت بازرگاني و چند شركت صنعتي هستند كه سهام 
مش��ترك دارند. اين گروه ها هم از صرفه  جويي حاصل از 
مقياس بزرگ توليدشان س��ود مي برند و هم از همكاري 
فني، مالي و تجاري شان با يكديگر. اما ايده عقالني سازي 
صنعتي تنها به ادغام و ائتالف محدود نمي شد. محور ديگر 
عقالني سازي، ارتقاي دانش فني بود كه از دهه  20 به دوران 

بعد از جنگ به ارث رسيد. دولت ژاپن با تخفيف هاي بزرگ 
مالياتي، معافيت  هاي گمركي و پرداخت يارانه، گروه هاي 
كسب  وكار را ترغيب به كاربست تجهيزات پيشرفته و فنون 
نوين توليدي كرد. مشابه  دهه 20، وزارت صنعت و تجارت 
ژاپن نهادهايي براي هم  انديشي نزديك با بخش خصوصي 
ايجاد كرد ت��ا در ريزترين جزييات ارتقاي بهره  وري با هم 
گفت  و ش��نود كنند. مضاف بر آنكه وزارت از متخصصان 
مديريت در بنگاه ها پشتيباني مي كرد تا در بين اهالي كسب 
 وكار، جديدترين دانش مديريتي را آموزش دهند. انتشار 
محتويات نوين در علم مديريت ني��ز مورد حمايت ويژه  

قرار گرفت. عل��ت توفيق همكاري ميان بخش عمومي و 
خصوصي ژاپن، تا حدي به ساختار منحصربه فرد بنگاه هاي 
اقتصادي ژاپن برمي گردد. اين بنگاه ها آنقدر ُخرد و پراكنده 
نيستند كه همكاري و هم  انديشي دولت با آنها دشوار بشود 
و در عين حال سازماندهي شان در قالب گروه هاي كسب  
وكار، به صرفه هاي مقياس و همكاري هاي تجاري منجر 
شده و خودش را در كاهش هزينه  تمام شده نشان دهد. اين 
روندي است كه متاسفانه هرگز در اتمسفر صنعتي كشور به 
آن توجهي نشده است. بنابراين دستيابي به اهداف از پيش 

تعيين شده نيز مقدور نشده است.

 بورس كاال به نفع مصرف كننده و توليدكننده خواهد بود.
قيمت گذاري دستوري منجر به اختالل در سازوكارهاي 
ايجادشده در بازار و تعادل در معامالت مي شود، در حالي كه 
بهتر است در اين زمينه تعيين قيمت از طريق عرضه و تقاضا 
مورد توجه قرار گيرد. در قيمت گذاري دستوري به بهانه 
حمايت از مصرف كننده، زمينه ضرر و زيان توليدكنندگان و 
سرمايه گذاران در بازار فراهم مي شود و در بلندمدت هم ضرر 
اين نوع قيمت گذاري به مصرف كنندگان واقعي باز خواهد 
گشت، در اين صورت جذابيت سرمايه گذاري در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي كاهش پيدا مي كند و سرمايه گذاران هم 

تحت تأثير كاهش حاشيه سود شركت ها ديگر تمايلي به 
سرمايه گذاري در سهام اين شركت ها نخواهند داشت.

از ط��رف ديگر در آين��ده به دليل كاهش مق��دار توليد و 
س��رمايه گذاري، زمينه كاهش عرض��ه و افزايش قيمت 
فراهم مي ش��ود و ضرر اصلي به مصرف كننده واقعي باز 
مي گردد.مهم ترين تبعات منفي آن به هم ريختگي تعادل 
تقاضا و قيمت ها در بازار است، همچنين به لحاظ كمي و 
كيفي ضرر زيادي به توليد وارد مي شود كه در ادامه چنين 
اتفاقي با برخي از تورم هاي كاذب كااليي مواجه مي شويم. 
ممكن است قيمت گذاري دستوري در كوتاه مدت به نفع 

مصرف كننده باشد اما در واقعيت و در بلندمدت نمي توان با 
اثر مثبت اين اقدام در اقتصاد كشور همراه شد.

تاكن��ون مس��ووالن دولت��ي از طريق خروج س��يمان 
از قيمت گ��ذاري دس��توري و ورود آن به ب��ورس كاال به 
موفقيت هاي زيادي دست پيدا كرده اند.همچنين با توجه 
به اقدامات انجام شده از سوي وزير صنعت در زمينه كاهش 
دخالت ها در حوزه خودرو، شاهد سيگنال هاي مثبت به بازار 

سرمايه و مجموعه هاي توليدكننده بوده ايم.
اين اقدام در مردادماه سال جاري به مرحله اجرا رسيد 
كه در ابتدا با مخالفت و جوسازي هاي دالالن سيمان 

و ايجاد اخت��الل در قيمت گذاري س��يمان به دليل 
قطعي هاي مكرر برق مواجه ش��د.اكنون تحت تأثير 
تدبير دولت و عرضه سيمان در بورس كاال، با شرايط با 
ثابتي در بازار اين محصول مواجه هستيم كه عالوه بر 
رضايت مصرف كننده از دسترسي مناسب و شفافيت 
قيمت ها، منافع به دست آمده به جيب بخش واقعي 
اقتصاد كشور يعني توليدكننده و مصرف كننده وارد 
مي ش��ود.در مردادماه، قيمت هر پاكت س��يمان در 
كارخانه 1۷ هزار تومان بود كه با قيمت بيش از 30 هزار 
تومان در اختيار مصرف كننده قرار مي گرفت، اما پس از 

عرضه سيمان در بورس كاال و ايجاد ثبات در معامالت 
اين محصول، قيمت آن متعادل ش��د و در ش��رايطي 
معقول قرار گرفت. اين بازار ضمن ايجاد ش��فافيت، 
باعث ايجاد نظام عرضه و تقاضاي واقعي مي ش��ود اما 
اين اتفاق مشروط بر آن است كه طبق دستورالعمل 
ارايه شده، عرضه همه توليدات و محصوالت زنجيره 
سيمان و فوالد از طريق بورس كاال انجام شود.بورس 
كاال مهم ترين بازاري است كه در همه جهان به عنوان 
بستر رايج معامالتي تلقي مي شود و از طرف ديگر زمينه 
ايجاد تعادل معامالتي را در بين كاالها فراهم مي كند.

مديران عامل بانك هاي دولتي 
و استرداد مازاد نرخ سود وام

مديران عامل بانك هاي دولتي معتقدند اجراي بخشنامه 
استرداد مازاد نرخ سود تسهيالت گيرنده به افراد اقدام 
مناسبي اس��ت و اعالم آمادگي كردند چنانچه موردي 
گزارش ش��ود پيگيري كنند. هش��دار وزير اقتصاد به 
بانك هاي دولتي در خصوص اس��ترداد مازاد نرخ سود 
تسهيالت پرداختي به مشتريان مورد استقبال مديران 
عامل بانك ها قرار گرفت. »محمود شايان« مديرعامل 
بانك مسكن در گفت وگو با ايرنا، اظهار داشت: استرداد 
مازاد نرخ سود تسهيالت تكليف قانوني است كه پيش 
از اين نيز در ش��وراي پول و اعتبار به بانك ها ابالغ شده 
بود.در شوراي پول و اعتبار تاكيد شده مازاد اين نرخ چه 
مربوط به امسال يا سال هاي گذشته باشد، به مشتريان 
مسترد مي شود. »روح اهلل خدارحمي« مديرعامل بانك 
كش��اورزي نيز گفت: گزارش حسابرسان بانك نشان 
مي دهد كه در اين سال ها براساس مصوبه شوراي پول و 
اعتبار عمل كرديم.اخذ سود تسهيالت بانكي در بانك هاي 
دولتي بيشتر براساس قانون است و اخذ نرخ هاي مازاد 
بيشتر در محدوده فعاليت بانك هاي خصوصي است.

آمادگي داريم چنان چه تخلفي در خصوص اخذ سود 
تس��هيالت بانكي گزارش شود، پيگيري كنيم. »سيد 
احسان خاندوزي« به تازگي در جلسه با مديران عامل 
بانك هاي دولتي، از توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهيالت 
بانكي، خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار از هفتم دي ماه 
خبر داده بود.وي تاكيد كرد كه اين تصميم براي عدالت 
و كمك به فعاالن اقتصاد و توليدكنندگان اتخاذ شده 
است.وزير اقتصاد همچنين بانك هاي دولتي را موظف 
كرد تا مبالغ خارج از مصوبه ش��وراي پول و اعتبار را چه 
مربوط به امسال يا سال هاي گذشته باشد، به مشتريان 
مسترد كنند. خاندوزي همچنين از فعاالن اقتصادي و 
توليدكنندگان خواست براي اصالح قراردادها به بانك ها 
مراجعه و مبلغ مازاد دريافت شده را مطالبه كنند. اين 
دس��تور از آن جهت اهميت دارد كه بررس��ي ها نشان 
مي دهد 80 درصد مشكالت توليدكنندگان و فعاالن 
اقتصادي و توقف طرح هاي اقتصادي به دليل سودهاي 

كالن وام هايي است كه بنگاه ها اخذ كرده اند.

اقدامات بانكي براي
بنگاه هاي اقتصادي و توليدي

مصطفي قمري وفا، مدير روابط عمومي بانك مركزي 
خبر داد روز شنبه 11 دي ماه، مراسم امضاي تفاهم نامه 
همكاري ميان وزارت صمت، بانك مركزي و هفت بانك 
عامل برگزار مي شود. در اين روش، به جاي شيوه سنتي 
دريافت تسهيالت مستقيم، فرآيند تأمين مالي بنگاه ها 
به صورت پيوس��ته و در ط��ول زنجيره هاي تأمين و 
مبتني بر جريان واقعي كاال و خدمات صورت مي گيرد.

هدف اصلي از اين تفاهم نامه، كاهش هزينه تمام شده 
محصول و تسريع در تأمين مالي بنگاه هاي توليدي و 
اقتصادي است. به گفته قمري وفا در اين طرح البته 
انحراف منابع كامال محدود مي ش��ود و ش��فافيت و 

كارآيي تخصيص منابع مالي، افزايش مي يابد.

آرامش و ثبات قيمت هاي بازار طال در آستانه سال جديد ميالدي 

رشد يكصد هزار توماني قيمت سكه

بيشترين و كمترين نرخ تورم مربوط به كدام استان است؟

فقدان رويكرد عقالني سازي صنعتي

تغيير وضعيت با حذف قيمت گذاري دستوري

آمار

ادامه از صفحه اول

آلبرت بغزيان



گروه بازارسرمايه |
بازار سرمايه مدتي است از وضعيت نزولي مداوم خود 
فاصله گرفته و ش��اخص ها به رغ��م افت هاي مقطعي 
توانسته اند در مسير رش��د قرار گيرند. در اين ميان اما 
همچنان ارزش معام��ات در اين بازار با روزهاي رونق 
خود فاصله زيادي دارد و برخي از س��هم هاي كوچك 
و متوسط در ش��رايط ركود معاماتي قرار دارند. با اين 
حال تحليلگران بازار سرمايه نس��بت به آينده بورس 
خوش بين هس��تند و بر اين باورند كه مي توان حتي تا 
پايان س��ال جاري شاهد رش��د و بازدهي اين بازار بود. 
به ويژه آنكه به نظر مي رسد تا حدي ثبات در معامات 
بازار سرمايه افزايش يافته و با ورود نقدينگي تازه روند 
صعودي مستحكم خواهد شد. نوساناتي كه شاخص كل 
در يك س��ال و نيم گذشته پشت سر گذاشت روزهاي 
نااميدكننده اي را به بورس بازان تحميل كرده اس��ت. 
ش��اخص كل طي اين مدت از قل��ه دوميليون واحد تا 
كانال يك ميليون واحد به طور دايم در افت و خيز بوده 
و اين در حالي اس��ت كه رفته رفته شاهد خروج حجم 
بي شماري از سرمايه گذاران حقيقي كه بعضا در زمينه 
سرمايه گذاري بورس��ي بي تجربه اند، هستيم. اما بازار 
روند صعودي به خود گرفته و هم��ه اميدوار به صعود 
بازار هستند. به عقيده بيشتر كارشناسان گزارش 9 ماهه 
شركت ها نيز تاثير بسزايي در روند معامات داشته است. 
مهدي دلبري، كارشناس بازارسرمايه نيز در گفت وگوي 
اخير خود در اين خصوص گفت: اگر نگاهي به گزارش 
ش��ركت ها در آبان        ماه بيندازي��م مي بينيم كه توليد و 
فروش هشت ماهه شركت هايي كه عمدتا گزارش هاي 
ريالي مي دهند، دوبرابر مدت مش��ابه در سال 99 بوده 
است. در آذر ماه با دو اتفاق روبرو شديم؛ رشد نرخ دالر 
نيمايي و فعاليت برخي از پتروش��يمي        ها زير ظرفيت 
۱۰۰درصد، بنابراين اين احتمال وجود دارد كه گزارش 
برخي از اين شركت ها ضعيف باشد، اما در كل با توجه به 
فضاي حاكم بر بورس و نگاه به گذشته، مي توان اينطور 
نتيجه گرفت كه اين احتمال وجود دارد كه گزارش هاي 
فصل پاييز از گزارش هاي فصل تابستان بهتر باشد. براي 
مثال در فصل تابس��تان به خاطر قطعي برق، در برخي 
از صنايع ش��اهد گزارش هاي ضعيف        تري بوديم. نكته 
ديگر اين است كه روند افزايش حاشيه سود كه از اواخر 
سال ۱۳9۸ تا مردادماه ۱۳99 ايجاد شده بود، متوقف 
شد.  بحث ديگري كه در گزارش شركت ها پيش        بيني 
مي كنم از اين قرار است كه به دليل اينكه ممكن است 
نرخ گاز در اين سه ماه با اعداد بااليي صادر شود، احتماال 
در حاشيه سود شركت ها در فصل پاييز رشد و بهبودي را 
شاهد نباشيم. از لحاظ مقايسه صنايع نيز، احتماال همان 
روندهاي قبلي تكرار شود و گروه هايي كه ارزآوري دارند، 
خيلي هزينه مالي نمي دهنديا گروه هايي كه مازاد منابع 
دارند و با درآمدهايشان سرمايه        گذاري ايجاد كرده اند، 
سايه تصميمات دولت و قيمت گذاري در آنها كم رنگ تر 
اس��ت، براي همين هم اين ش��ركت ها باي��د منطقا 
گزارش هاي بهتري ارايه بدهن��د. اين گروه ها معموال 
شامل گروه هايي مي ش��ود كه در بورس كاال به عرضه 
محصوالت خود مي        پردازند. از آن جمله مي توان به فلزات 
رنگي، كاني        هاي اساسي، پااليشگاهي        ها، پتروشيمي ها 

و... اش��اره كرد، اما روند بورس در زمس��تان خيلي 
متكي به بودجه        اي اس��ت كه در مجلس ش��وراي 
 اسامي تصويب مي شود، چراكه بودجه سال۱۴۰۱ 
در چند محور هزينه انرژي، سياس��ت هاي مالياتي 
كه درخصوص شركت ها اتخاذ مي شود و استراتژي 
تامين كسري بودجه دولت تاثيرگذار است و مجموع 
اينها نش��ان مي دهد كه ما از بودج��ه چه انتظاري 
مي توانيم داشته باشيم و مسير شركت ها در سه ماه 

پايان سال، به چه سمت و سويي مي        رود.

بورسمثبتميشود؟
رضا جعفري، كارش��ناس بازارس��رمايه درب��اره روند 
تكنيكالي ش��اخص و وضعيت آينده نوشت: به لحاظ 
تكنيكال نشانه هايي از بازگشت روند صعودي به بازار 
سهام مشاهده مي شود و به لحاظ سنتي نيز فصل بهار 
در بسياري از مواقع نقطه آغاز حركات مثبت بورس ايران 
بوده است كه حركت صعودي روزهاي اخير بازار مي تواند 
پيشوازي براي اين روند سنتي باشد. متاسفانه عملكرد 
غير اصولي دولت در مقابل بورس و سهامداران آنچنان به 
اعتقاد سهامداران ضربه زده و باعث هراس فعاالن بورسي 
شده كه بعيد به نظر مي رسد پول مردم عادي به راحتي، 
مجددا روانه بازار سهام شود. آنچه اين روزها شاهد آن 
هستيم، صرفا سرمايه اهالي قديمي بازار است كه پس 
از مشاهده رشد تورمي در بازارهاي موازي همچون بازار 
ملك، ارز و خودرو به اين نتيجه رس��يده   اند كه فروش 
سهام در قيمت هاي نازل فعلي باعث مي شود بيش از حد 
از حركت تورمي در ساير گزينه هاي سرمايه گذاري جا 
بمانند. به همين دليل اين حركت مثبت آغاز شده است.  

ازاين رو به نظر مي رس��د روند صعودي فعلي ناش��ي از 
همان سرمايه هاي موجود در بازار بوده و نه تزريق منابع 
جديد. به لحاظ تكنيكال اين روند صعودي تا زماني كه 
شاخص به باالي يك ميليون و ۴5۰  هزار واحد صعود 
نكند، استحكام الزم را نخواهد داشت اما در صورت عبور 
از اين مرز تداوم رشد دور از ذهن نخواهد بود. در حركت 
نخست تا يك ميليون و 5۸۰ هزار واحد و در صورت عبور 
از اين مقاومت رشد شاخص تا يك ميليون و 9۰۰ هزار 
واحد محتمل خواهد بود. اما صعود به تارگت   هاي باالتر 
در حال حاضر مورد انتظار نيست، مگر در سال آينده و 
با توجه به رفتار سياست گذار در قبال بورس و بازگشت 

اعتماد سرمايه گذاران به اين بازار و متوليان آن.

قدرتكمبرايرشد
هرچند بررس��ي روند حركت بازار س��رمايه در هفته 
گذشته نسبت به هفته قبل نشان از صعود شاخص هاي 
اين بازار دارد اما بايد گفت ش��اخص كل در اين هفته 
به دليل ش��رايط پرنوساني كه داشت، دو بار كانال يك 
ميليون و ۴۰۰ هزار واحد را از دس��ت داد و صعودهاي 
ش��اخص آنقدر پرقدرت نبود كه بتواند كانال جديد را 
حفظ كند. بر اس��اس آمار كل معامات بورس، ارزش 
كل معام��ات در اين بازار ب��ا ۱9.۴5 درصد افزايش از 
۱۷۷ ه��زار و ۷۶۳ ميليارد ري��ال در هفته قبل تا رقم 
۲۱۲ ه��زار و ۳۳۱ ميليارد ريال در هفته اخير افزايش 
يافت. همچنين حجم كل معامات اين بازار با صعودي 
۲9.55 درص��دي از ۲۴ هزار و ۶۸9 ميليون س��هم در 
هفته گذشته به ۳۱ هزار و 9۸۴ ميليون سهم در هفته 
اخير رسيد. از ميان پنج بازار اول سهام، بازار دوم سهام، 

بازار بدهي، بازار مشتقه و صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله ارزش معامات فقط در بازار بدهي منفي 
بود. بر اين اس��اس ارزش معامات در بازار اول س��هام 
رشدي ۲5.۷۸ درصدي را تجربه كرد و از 55 هزار و ۷۱۳ 
ميليارد ريال در هفته گذشته به ۷۰ هزار و ۷۶ ميليارد 
ريال در هفته اخير رسيد. ارزش معامات در بازار دوم 
سهام نيز از 5۱ هزار و 9۷۲ ميليارد ريال در هفته قبل 
با صعودي ۳۴.۰۸ درصدي به ۶9 هزار و ۶۸۴ ميليارد 
ريال در هفته گذشته رسيد. اين درحالي است كه ارزش 
معامات در ب��ازار بدهي ۱.9۶ درصد كاهش يافت و از 
۶۴۱۳ ميليارد ريال به ۶۲۸۷ ميليارد ريال رسيد. ارزش 
معامات در بازار مشتقه رشدي ۱۱۳.۱۸ را تجربه كرد 
و از ۲۲۳ ميليارد ريال در هفته گذشته به ۴۷۶ ميليارد 
ريال در هفته اخير رس��يد. اين ام��ار در صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله نيز صعودي بود؛ به طوريكه 
ارزش معام��ات در اين بازار رش��دي ۳.۷۳ درصدي 
داش��ت و از ۶۳ هزار و ۴۴۲ ميليارد ريال در هفته قبل 
به ۶5 هزار و ۸۰۸ ميليارد ريال در هفته گذشته رسيد. 
هرچند شاخص كل و شاخص كل با معيار هم وزن در 
هفته اخير نسبت به هفته قبل روندي صعودي داشتند 
اما اين صعود بي جان بود و شاخص كل بورس نتوانست 
در كانال يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد تثبيت شود. بر 
اين اساس شاخص كل بورس با ۲.۸۲ درصد افزايش 
از يك ميلي��ون و ۳59 هزار واحد در هفته قبل به يك 
ميليون و ۳9۷ هزار واحد در هفته اخير رسيد. همچنين 
شاخص كل با معيار هم وزن از ۳5۷ هزار و ۷۶5 واحد 
در هفته قبل به ۳۶۸ هزار و 99 واحد در هفته گذشته 

رسيد كه رشدي ۲.۸9 درصدي را نشان مي دهد.
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بازارهاي سهام آسيايي پنجشنبه پس از اوج وال  استريت 
به باالترين س��طح خود و ركورد موارد جديد كرونا در 
اياالت متحده ش��اهد روند متفاوتي بود. سهام توكيو و 
س��ئول كاهش يافتند، در حالي كه سهام شانگهاي و 
هنگ كنگ افزايش داشتند. وال  استريت هفتادمين 
ركورد خود در سال ۲۰۲۱ را ثبت كرد. پس از پيش بيني 
رش��د ۲۰ درصد مجموع تجارت چين در سال ۲۰۲۱ 
نسبت به سال قبل، ش��اخص تركيبي شانگهاي ۰.۸ 
درصد افزايش يافت و به ۳۶۲۶.5۸ رس��يد. ش��اخص 
نيكي درتوكيو با ۰.۳ درصد كاهش به ۲۸۸۲۶.۴۱ واحد 
رسيد؛ در حالي كه شاخص هنگ سنگ در هنگ كنگ 
با ۰.۲ درصد رشد به ۲۳۱۳۴.۸۸ واحد رسيد. كوسپي 
در سئول با ۰.۴ درصد كاهش به ۲9۸۳.۴۸ واحد رسيد 
و شاخص اس اندپي س��يدني با ۰.۳ درصد كاهش به 
۲9۸۱.۲۴ رسيد. ش��اخص اس اندپي بي اس اي هند 
با ۰.۲ درصد رش��د به 5۷95۰.9۷ واحد رسيد و سهام 
نيوزيلند و بانكوك افزايش يافتند؛ در حالي كه سنگاپور 
و جاكارتا عقب نشيني كردند. به نظر مي رسد نگراني 
سرمايه گذاران در مورد سويه اُميكرون با توجه به عائم 
خفيف ممكن اس��ت بر محدوديت هاي فعاليت هاي 
اقتصادي تاثير كمتري داشته باشد. با اين حال، بازارها در 
مورد تاثير اين سويه كه به شدت در حال گسترش است و 
به سرعت به نوع غالب تبديل خواهد شد اطمينان ندارند.

انعقاد۵،2ميليونقراردادآتي
دربورسكاال

در جريان معامات بازار مش��تقه بورس كاالي ايران از 
ابتداي سال تا پايان آذر ماه، معامله گران تعداد 5 ميليون 
و ۲5۱ هزار قرارداد آتي را به ارزش��ي بيش از ۱۱5 هزار 
و ۴۲ ميليارد ريال منعقد كردند. براساس آمار معامات 
عملكرد 9 ماهه بازار مشتقه بورس كاالي ايران زعفران 
نگين با ۴ ميليون و 5۲۰ هزار و ۱۴۱ قرارداد آتي منعقده 
در ۶ سررسيد ارديبهشت، تير، شهريور، آبان، دي و بهمن 
ماه ۱۴۰۰ به ارزش تقريبي 9۲ هزار و ۶۱9 ميليارد ريال 
در صدر اينمعامات قرار گرفت.  تعداد 559 هزار و ۲5۴ 
قرارداد آتي نقره نيز در حالي براي تحويل در 9 سررسيد 
مختلف در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منعقد گرديد كه ارزش 
آن به بيش از ۱۱.۸ هزار ميليارد ريال رسيد. اين دارايي 
به ترتيب ۱۱ و ۱۰ درصد از حجم و ارزش كل معامات 
را به تنهايي ثبت كرد و در جايگاه دوم بازار ايس��تاد. در 
نماد معاماتي قرارداد آتي صندوق طا براي تحويل در 
سررسيدهاي فروردين، مرداد، مهر، آبان، آذر و بهمن ماه 
سال جاري تعداد ۸۸ هزار و ۱۴۱ قرارداد به ارزشي بيش 
از ۸۱۴۴ ميليارد ريال منعقد شد تا با ثبت اين آمار دارايي 
پايه مذكور در هر دو بخش حجم و ارزش معامات جايگاه 
سوم را به خود اختصاص دهد و سهم ۷ و ۲ درصدي را در 
ارزش و حجم معامات كسب كند. انعقاد ۷۲5۸ قرارداد 
آتي پسته نيز براي تحويل در 5 سررسيد فروردين، خرداد، 
مرداد، مهر و آذر ماه امسال ارزشي حدود ۱۱۷۷ ميليارد 
ريال را در پي داشت. در دوره مورد بررسي، ارزش انعقاد 
۷۱ هزار و ۸9۱ قرارداد آتي زعفران پوشال در سه دوره 
تحويل خرداد، مهر و آذر ماه سال جاري نيز به رقم 9۲۶ 
ميليارد ريال بالغ شد. در سه سررسيد خرداد، مهر و آذر 
ماه ۱۴۰۰ نيز انعقاد ۴۷۰۷ قرارداد آتي زيره سبز ارزش 
بيش از ۳۳۶ ميليارد ريالي را رقم زد. معامله گران در اين 
دوره 5۸ ق��رارداد آتي مس كاتد به عنوان محصول تازه 
وارد بازار را با دوره تحويل بهمن ماه ۱۴۰۰ منعقد كردند 

و ارزش ۱۴.۴ ميليارد ريالي را به ثبت رساندند.

امكانخريدآنالين
سيمانفراهمشد

با پذيرش انبار شركت هاي سيمان سپاهان و فيروزكوه 
در بازار گواهي سپرده بورس كاال، مشتريان خرد از هفته 
آينده امكان خريد سيمان با كد سهامداري و به صورت 
آناين را براي موجودي انبار ۲۸ ش��ركت سيماني پيدا 
مي كنند. براساس اطاعيه مديريت توسعه بازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران، انبار اين ۲ شركت فعال شده و نماد 
معاماتي آنها جهت انجام معامات ناپيوس��ته گواهي 
سپرده كااليي به روش گشايش و با استفاده از سازوكار 
حراج ت��ك قيمتي از روز دوش��نبه آين��ده ۱۳ دي ماه 
گشايشيافته و آماده انجام معامات مي شود.  بورس كاال 
در هفته ها و ماه هاي اخير از گشايش انبارها و نمادهاي 
معاماتي س��يمان تي��پ ۲ )كيس��ه 5۰ كيلوگرمي( 
شركت هاي سيمان نهاوند، آبيك، س��امان غرب، فراز 
فيروزكوه، هگمتان، فارس، صوفيان، اروميه، فارس نو، 
خاش، شاهرود، زنجان، خوزستان، غرب، دورود، تهران، 
خزر، بجنورد، ساوه، قاين، شرق، ماهان كرمان، غرب آسيا، 
كوير كاشان، زاوه تربت و كردستان جهت انجام معامات 
ناپيوسته گواهي سپرده سيمان خبر داده بود. بررسي هاي 
آماري نشان مي دهد از ابتداي راه اندازي معامات گواهي 
سپرده سيمان به تاريخ 9 آبان ماه تا اين هفته در مجموع 
۴۳ ميليون و ۸۴۷ هزار گواهي س��پرده سيمان معادل 
۴۳ هزار و ۸۴۷ تن سيمان به ارزش ۲۲۷ ميليارد و ۴۲۷ 
ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت. براي انجام معامات 
گواهي سپرده سيمان، حداقل و حداكثر خريد ۱۰ تا ۱۰۰ 
تن بوده و هر گواهي سپرده سيمان معادل يك كيلوگرم 
سيمان است. به اين ترتيب هر فردي كه تمايل به خريد 
دارد بايد حداقل ۱۰ هزار گواهي معادل ۱۰ تن سيمان و 
حداكثر ۱۰۰ هزار گواهي معادل ۱۰۰ تن سيمان تيپ ۲ 
پاكتي سفارش خريد ثبت كند. هر نماد نيز امكان خريد 
بيشتر از ۱۰۰ تن را ندارد و انجام معامات در اين روش 
با همان كد س��هامداري مقدور است. مبناي قيمتي در 
اين روش قيمت روز قبل سيمان در بازار فيزيكي بورس 
كاالس��ت كه با محدوده نوسان مثبت و منفي 5 درصد 
در بازار گواهي كشف مي شود. معامات گواهي سپرده 
سيمان كه در روزهاي دوشنبه و سه شنبه انجام مي شود 
از ساعت ۱۲: ۴5 تا ۱۳: ۳۰ به صورت پيش گشايش انجام 
و پس از آن، معامات به صورت تك قيمتي و ناپيوسته 
انجام مي شود؛ به اين معني كه خريدار تا دو هفته مهلت 

دارد محصول را از انبار كارخانه تحويل بگيرد.

پااليشييكمبدموقععرضهشد
اقتصادآنالين| سيد رضا علوي، كارشناس بازار 
س��رمايه ماهيت دارا يكم و پااليش را تشريح كرد 
و گفت: صندوق هاي دارا يك��م و پااليش يكم، در 
دنيا به نام sector fund )صندوق هاي بخشي( 
معروف هستند. اين صندوق ها روي صنعت خاصي 
س��رمايه گذاري مي كنند و مخت��ص آن صنعت 
هستند. مثا صندوق هاي بخشي پااليشي، فقط 
روي نمادهاي پااليشي سرمايه گذاري مي كنند. 
اي��ن صندوق ها قبا در ايران وجود نداش��تند. در 
ح��ال حاضر هم صندوقي به اين ن��ام وجود ندارد 
ولي در عمل، دارا يكم و پااليش��ي يكم، اين كار را 

انجام دادند.
وي افزود: حسن اين صندوق ها اين است كه اگر يك 
سرمايه گذار، تشخيص دهد كه در حال حاضر براي 
مثال صنعت معدني مناسب سرمايه گذاري است، 
الزم نيست كه همه سهم هاي اين صنعت را بررسي 
كند و مي تواند واحد هاي صندوق بخشي معدني 
را بخرد. در اين صندوق ها، كارشناس��ان صنعت 
مربوطه را بررسي مي كنند و سرمايه گذار مي تواند 

بهترين بازدهي از آن صنعت را كسب كند.
عل��وي ادامه داد: اي��ن صندوق ها بس��يار ناپخته 
و ناق��ص در ايران اجرا ش��دند و اي��رادات بزرگي 
دارند. اول آنك��ه مديريت متمركز ندارند. از طرف 
ديگر با وجود اينك��ه در صندوق ها، بازارگرداني و 
نقدشوندگي ركن مهمي است، بازارگرداني براي 
دارايكم و پااليش وجود ندارد. اگر اصاحاتي روي 
اين صندوق ه��ا اعمال ش��وند، مي توانند الگويي 
براي ايجاد صندوق هاي بخشي بيشتر در صنايع 

ديگر باشند.
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه اظهار كرد: 
در ب��ازار يك فرض وجود دارد كه بورس��ي ها فكر 
 NAV مي كنند كه قيمت اي��ن صندوق ها بايد با
اختاف زيادي داش��ته باش��ند. زيرا فعاالن بازار، 
اين صندوق ها را با ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
مقايسه مي كنند كه نسبت قيمت به خالص ارزش 
دارايي هاي 5۰ ت��ا ۶۰درصد دارند. در صورتي كه 
بخش��ي از اختاف قيمت و NAV ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري، ب��ه دليل س��رمايه گذاري هاي 
غيرشفاف روي شركت هاي خارج بورسي و ديگر 
مشكات است. با اين وجود در صندوق هاي دارا يكم 
و پااليشي يكم، همه چيز بوده است و پرتفوي آنها نيز 
كاما بورسي است.  وي ادامه داد: بنابراين درست 
نيس��ت كه بگوييم اين صندوق ها گران هستند. 
اتفاقا اختاف قيمت وNAV كم در اين صندوق ها، 
پتانس��يلي براي آنها ايجاد مي كند كه درصورت 

اصاح نواقص، به قيمت هاي باالتر نزديك شوند.
عل��وي اذعان ك��رد: مي توان گفت زم��ان عرضه 
پااليش��ي  يكم مناس��ب نبود. اين صندوق زماني 
پذيره نويسي شد كه بازار در يك پيك قرار داشت و 
به تبع آن، قيمت سهم هاي موجود در »پااليش« 
حباب داشت. شايد مي شد با تخفيف هاي بيشتر 
اي��ن حباب را پوش��ش داد و صن��دوق  را با قيمت 
بهتري عرضه كرد. با اين وجود نمي توان گفت در 
آن شرايط بازار، صندوق گران پذيره نويسي شده 
است. شايد اگر پااليشي يكم با فاصله زماني بيشتر 

و نواقص كمتري عرضه مي شد، بهتر بود.
وي در پايان تصريح كرد: صنعت پااليش��ي، جزو 
مزيت هاي كشور ما است و به نظر مي رسد كه آينده 
خوبي داشته باشد. به نظر مي رسد اصاح در قيمت 
انرژي هم ديريا زود انجام شود و ممكن است كه با 
قيمت هاي جديد بنزين و نفت و همچنين رشد نرخ 
دالر، سود شركت هاي پااليشي افزايش پيدا كرده 

و به تبع آن وضعيت پااليشي يكم نيز بهبود يابد.

آخرينوضعيت
ارايهصورتهايمالي

ايس�نا| حس��ين قربان��زاده، رييس س��ازمان 
خصوصي سازي با اشاره به اينكه دو باشگاه استقال 
و پرسپوليس تا ۱5 دي ماه فرصت دارند صورت هاي 
مالي خود را به سازمان خصوصي سازي ارايه كنند، 
اظهار كرد: البته باشگاه استقال صورت مالي خود را 
ارايه داده و باشگاه پرسپوليس نيز تا موعد تعيين شده 
ارايه خواهد داد. اگر صورت هاي مالي شفاف نباشد، 
اعام مي كنيم تا اصاح شود اما تمام تاش بر اين 
است كه دو باش��گاه تا پايان بهمن ماه، وارد بورس 
شوند. درحال حاضر به صورت روزانه جلسه داريم تا 

اين اتفاق حتما رخ دهد.
وي به اين س��وال ك��ه آيا دو باش��گاه درمورد حق 
پخش بازي ها با صدا و سيما به نتيجه رسيده اند يا 
خير، گفت: هنوز در اين مورد به نتيجه نرسيده اند 
اما در اين راستا جلس��اتي را آغاز كرده اند و درحال 

تفاهم هستند.
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي در ادامه از ارايه 
پيشنهادي از سوي اين سازمان براي درآمدزايي دو 
باشگاه خبر داد و عنوان كرد: منابع حاصل از واگذاري 
هر ش��ركت دولتي، به خزانه واريز ش��ده تا صرف 
مصارف بودجه ش��ود، اما سازمان خصوصي سازي 
طرحي را پيشنهاد كرده است مبني بر اينكه منابع 
حاصل از واگذاري، از طريق افزايش سرمايه از محل 
صرف سهام با سلب حق به دو باشگاه تعلق بگيرد. 
درواقع ۱۰ تا ۲۰ درصدي كه خريداري مي شود به 
باشگاه تزريق شود تا درآمدزايي صورت گرفته و دو 

باشگاه وضعيت مطلوب تري پيدا كنند.
بر اساس اين گزارش، اگر شركت اندوخته يا سود 
انباشته اي نداشته باش��د كه بخواهد از آن محل 
افزايش س��رمايه دهد، مي توان��د از محل آورده 
نق��دي س��هامداران و با قيمتي باالت��ر از قيمت 
اسمي سهم اقدام به افزايش سرمايه كند؛ در اين 
حالت به سهامداران فعلي فرصت شركت در اين 
افزايش س��رمايه از محل اعطاي حق تقدم داده 
مي شود كه به آن افزايش س��رمايه با استفاده از 

صرف سهام با حفظ حق تقدم گفته مي شود.

»تعادل« روند معامالت تاالر شيشه اي را  بررسي  مي كند

صعود  كم جان  بورس

افزايشحمايتهادربازارسرمايه

تغيير روند صندوق هاي سرمايه گذاري

مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس در برنامه تهران ۲۰ 
در خصوص وضعيت بازار سرمايه گفت: در بازار دارايي ها 
مخصوص��ًا دارايي هاي مالي صعود هاي ش��ارپ به همراه 
سقوط هستند، به طوري كه شاهد بوديم شاخص ناگهان از 
5۰۰ هزار واحد به دوميليون و ۸۰ هزار واحد رسيد، چنين 
مساله اي سبب شد تا بسياري از شركت ها ارزش شان بسيار 
باالتر از حد واقع شود، و بسياري از سهامداران در اوج اين رشد 
وارد بازار شدند. او افزود: كاري كه اكنون ما بايد انجام دهيم 
براي بازگرداندن اعتماد نخست افزايش شفافيت از طريق 
ارايه اطاعات درست است، صنايع بايد مشكات شان حل 
شود كه در اين رابطه در حال تشكيل ميزهاي حمايتي براي 
صنايع هستيم، دوم بايد فعاليت نظارت بر بازار شفاف كنيم 
زيرا در اين مدت اعتراضات زيادي در خصوص رفتار هاي 
ناظر شده، در گام بعدي الزم است زيرساخت هايي را مهيا 
كنيم، در حال حاظر در حوزه دامنه نوسان نيز اقداماتي انجام 
داده شده است. رييس سازمان بورس بيان كرد: ماهيت بازار 
سرمايه بر اساس ريسك است، قيمت هاي سهم ها بر اساس 
عرضه و تقاضا مشخص مي شود كه اين امر نيز خود وابسته 
به مولفه هاي كان اقتصادي است. عشقي تصريح كرد: در 
حال حاضر بازار از يك ثبات خوبي برخوردار است اما ناگفته 
نماند كه رشد قيمت ها براساس شرايط اقتصاد كمي زمان 
مي برد، سازمان بورس ناظر بازار است و نمي تواند اقداماتي 
در راستاي قيمت ها انجام دهد. او گفت: اكنون سودآوري 
ش��ركت ها بسيار خوب اس��ت، به طور قطع اگر گزارش 9 
ماه شركت ها منتشر شود در كدال شاهد رشد بيشتر نيز 

خواهيم بود. رييس سازمان بورس اظهار كرد: ابتداي سال 
۱۴۰۰ ش��اخص روي يك ميليون و سيصد بود اما اكنون 
در محدوده يك ميليون چهارصد قرار دارد، اتفاقي كه در 
سال گذشته رخ داد به طور قطع با يك يا چند هفته درست 
نمي شود. عشقي تصريح كرد: ما اكنون داريم روي ابزارهاي 
سرمايه گذاري غير مستقيم كار مي كنيم، اكنون طرح عايدي 
ماليات سرمايه در مجلس در حال بررسي است به طور قطع 
در صورت تصويب شاهد رشد بازار خواهيم بود. او بيان كرد: 
يكي از نقش هاي س��ازمان بورس در بازار سرمايه كنترل 

مولفه هاست، به طور مثال در بحث اوراق ما تاش مي كنيم 
در كميته هاي مربوط حضور يابيم، امسال حدود ۱5 هزار 
ميليارد تومان از طريق اوراق نقدينگي وارد بازار سرمايه شده 
كه در اصل نمي توان گفت مبلغ فروخته شده بسيار كمتر از 
سال گذشته بوده است. عشقي گفت: ما سعي بر اين داريم 
كه با برگزاري جلساتي كه با بانك مركزي برگزار مي كنيم 
نرخ بهره بين بانكي را كنترل و كاهش دهيم . رييس سازمان 
بورس گفت: ETFدوم در اوج ش��اخص كل بورس عرضه 
شد اكنون برنامه اي كه برايETFها داريم آن است كه در 

حال تامين منابع مالي هستيم تا قيمت اين صندوق ها به 
حالت قبل بازگردد ما تا پايان سال سعي مي كنيم كه اين 
امر محقق حداقل براي پااليشي يكم محقق شود. عشقي 
ادامه داد: برخي از نمادها به خصوص بازارهاي پايه كه جز 
پر ريسك ها هستند، در مراحل مختلف ما به سرمايه گذاران 
اين هش��دار را داديم كه وارد اين سهم ها نشوند، متاسفانه 
قيمت اين سهم ها افزايش يافتند و ناگهان متوقف شدند، ما 
اكنون پرونده هايي در اين خصوص داريم، به همين خاطر 
ما راهكاري را براي آنه��ا در نظر گرفتيم، به طوري كه اين 
دست از سهم ها از امروز با حجم مبناي يك معامله مي شوند 
. او بيان كرد: بعصي از بازارگردانان نيز به وظيفه خود عمل 
نكردند كه پرونده آنها در حالي بررسي است، جرايمي را از 
جمله سلب صاحيت در نظر گرفتيم و در تاش هستيم تا 
بحث بازگرداني را فعال كنيم.صندوق تثبيت براي مواقع 
بحراني اس��ت به همين خاطر دولت به منظور حمايت از 
بازار سرمايهيك بندي را در بودجه ۱۴۰۱ براي آن در نطر 
گرفته است. عشقي تصريح كرد: 5۰۰ ميليون دالر بايد از 
طريق صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت تزريق مي شد 
كه اكنون ۱۰۰ ميليون دالر آن واريز شده است مابقي هم 
به طور مكرر در هر ماه واريز خواهد شد. رييس سازمان بورس 
گفت: كارمزدهايي كه از سوي كارگزاري ها اخذ مي شود 
صرف توسعه زيرساخت هاي كارگزاري ها مي شود، زيرا ما 
در خصوص خروج سرمايه ها حساس هستيم. او در پايان 
بيان كرد: بحث كانون سهامداران حقيقي هرچه سريع تر قرار 
است به منظور هدايت از حقوق سهامداران راه اندازي شود.

در اولين هفت��ه دي ماه، صندوق هايETF س��هامي 
به طور متوس��ط، رش��د ۰.۴درصدي را ثبت كردند و 
صندوق هاي مبتني بر طا، با كاه��ش ۲.۲درصدي 
قيمت به كار خود پايان دادند. صندوق هاي معامله پذير 
سرمايه گذاري در سهام، در هفته اي كه گذشت، به طور 
متوسط ۰.۴درصد رشد قيمت را تجربه كردند و خالص 
ارزش دارايي هاي آنها ۱.۱درصد افزايش يافت. اين در 
حالي بود كه شاخص كل بورس، رشد ۲.۸درصدي را به 
ثبت رساند. بيشترين بازدهي هفتگي قيمت، ۴.۲درصد 
و مربوط به صندوق س��پهر انديش��ه نوين»صنوين« 

ب��ود. همچنين بهترين عملك��رد، در اختيار صندوق 
سرو سودمند مدبران قرار گرفت. به طوري كه خالص 
ارزش دارايي هاي آن ۱.۷درصد ارتقا يافت. بيشترين 
سقوط قيمت صندوق هاي قابل معامله در هفته اخير، 
به صندوق ثروت آفرين پارس��يان اختصاص داشت؛ 
صندوق »ثروتم« برخاف رش��د ۰.۶درصدي ارزش 
دارايي هاي تحت تملكش با افت ۶.۷درصدي قيمت 
مواجه شد. صندوق مديريت ثروت بازنشستگي»مدير« 
را مي توان ارزان ترين صندوق در ش��روع هفته بعد نام 
 NAVبرد. زيرا قيمت آن روي تابل��و ۱۰.۲درصد زير

ابط��ال قرار دارد. صن��دوق فراز داريك ني��ز به عنوان 
گران ترين صندوق، با انحراف ۱۷.۶درصدي قيمت، به 
استقبال هفته بعد رفت. در طول هفته اخير، صندوق 
واسطه گري مالييكم ۱.۴درصد افت قيمت داشت اما 
ارزش سبد بانكي و بيمه اي آن ۲.۷درصد ارتقا يافت. 
دومين صندوق دولتي، يعني صندوق پااليشي يكم نيز 
۰.9درصد كاهش قيمت داشت درحالي كه به ارزش 
سبد دارايي هاي پااليشگاهي آن ۳.۶درصد اضافه شد. 
بدين ترتيب قيمت »دارا يكم« ۲۳.۸درصد و »پااليش« 
۱9.۶درصد زير NAV ابطال بسته شد. در هفته اي كه 

در گذش��ت، صندوق هاي مبتني بر سكه طا به طور 
ميانگين زيان ۲.۲درصدي را به س��رمايه گذاران خود 
تحميل كردند. به موازات آن گواهي سپرده يك روزه 
سكه طاي بانك رفاه ۱.۳درصد افت قيمت داشت و 
۱.۱درصد زير قيمت س��كه بازار آزاد به معامات اين 
هفته خود پاي��ان داد. از مي��ان صندوق هاي كااليي، 
صن��دوق ETF طاي س��رخ نوويرا»نه��ال« بهترين 
بازدهي مع��ادل با ۲.۷درصد را به ن��ام خود ثبت كرد 
و حباب منفي صن��دوق گروه زعفران س��حرخيز به 

۱۱.9درصد رسيد.



گروه راه و شهرسازي|
در پي اتمام مهلت واگذاري زمين توس��ط دستگاه هاي 
دولتي به وزارت راه و شهرس��ازي براي ساخت مسكن، 
ميزان زمين سند خورده براي توليد انبوه واحد مسكوني 
بسيار ناچيز عنوان شده است. مساله اي كه در عملياتي 
ش��دن انبوه س��ازي دولت در قالب س��اخت 4 ميليون 
مسكن در 4 سال از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، 
به گونه اي كه در صورت عدم تامين زمين كافي به عنوان 
مهم ترين نهاده توليد مسكن، طرح دولت با شكست مواجه 
خواهد ش��د. از همين رو است كه رس��تم قاسمي، وزير 
راه و شهرس��ازي در تازه ترين اظهارات خود گفته است: 
»خواهش مي كنم دستگاه هاي دولتي زمين مازاد را به 
وزارت راه بدهند« اما آيا دستگاه هاي دولتي با »خواهش 
و تمنا« زمين هاي مازاد خود را براي احداث مسكن دولتي 
در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهند داد؟ پاسخ 
به اين سئوال، بي گمان، منفي است. چرا كه دستگاه هاي 
دولت��ي و حكومتي نه تنه��ا انگيزه اي ب��راي در اختيار 
گذاشتن زمين هاي مازاد خود ندارند كه از انگيزه بااليي 

براي حفظ اين دارايي كمياب برخوردارند.
به گ��زارش »تع��ادل«، از آغاز فعاليت دول��ت دوازدهم 
)دومين دولت حسن روحاني( بحث واگذاري زمين هاي 
مازاد دس��تگاه به وزارت راه و شهرسازي با هدف ساخت 
مسكن براي مردم توسط رييس جمهور وقت مطرح شد 
اما اين مساله هيچگاه جامه عمل نپوشيد. اينك نيز پس از 
اتمام مهلت دو ماهه قانون جهش توليد مسكن، واگذاري 
زمين هاي مازاد دستگاه ها به دولت معطل مانده است. از 
اين تجربه چند ساله مي توان گفت كه نه دستور باالترين 
مقام اجرايي كشور و نه »قانون« قوه مقننه و حتي وعده 
»مجازات« در آن قانون، تاكنون راهگشا نبوده است. در اين 
حال، برخي از كارشناسان اقتصاد مسكن بر اين باورند كه با 
اخذ ماليات ساالنه از زمين هاي مازاد دستگاه هاي دولتي 
مي توان آنها را تشويق به واگذاري كرد، اما به نظر نمي رسد، 
ماليات نيز راهگشا باشد و منجر به اين شود كه در شرايط 
تورم��ي كنوني )بيش از 40 درصد تورم(، دس��تگاه ها و 
شركت هاي دولتي از مزاياي انعكاس دارايي هايي همچون 
زمين در صورت هاي مالي خود، در ازاي هزينه هاي اندك 

مالياتي )حداكثر 3 درصد( چشم پوشي كنند.

    پيشنهاد »تعادل«
 براي استفاده از زمين هاي دولتي

در اين شرايط، به نظر مي رس��د، ايجاد يك راه »ميانه« 
براي استفاده از زمين هاي دستگاه هاي دولتي در طرح 
س��اخت 4 ميليون مسكن راهگشا باشد. مسيري كه در 
آن به ج��اي دريافت اجباري زمين هاي م��ازاد و حذف 
دس��تگاه هاي دولتي از معادله طرح انبوه سازي، ساخت 
مس��كن در زمين هاي مازاد توس��ط خود دستگاه هاي 
دولتي و با استفاده از تسهيالت در نظر گرفته شده براي 
اين طرح، به آنها پيشنهاد شود. در حال حاضر، دولت به 
موجب قانون جهش توليد، تسهيالت قابل توجهي براي 
ساخت مسكن به شكل انبوه و حتي »خودمالكي« در نظر 
گرفته است. اعطاي اين تسهيالت به دستگاه هاي دولتي 
در ازاي ساخت مسكن در زمين هاي مازاد متعلق به آنها 

احتماال گره مقاومت دس��تگاه هاي دولتي در واگذاري 
زمين را در هم خواهد شكست. بر اساس اين پيشنهاد، از 
سويي، هم زمين هاي مازاد دستگاه هاي دولتي در خدمت 
طرح انبوه س��ازي دولتي قرار مي گيرند و هم دس��تگاه 
مربوطه مي تواند با اس��تفاده از تسهيالت و حمايت هاي 
قانوني براي دارايي هاي خود ارزش افزوده ايجاد كرده و 
در نهايت، واحدهاي توليد شده را به متقاضيان مسكن 
واگذار كند. در واقع، در اين مدل، به دستگاه هاي دولتي 
اين امكان و فرصت داده مي ش��ود كه همچون اشخاص 
حقيقيِ  »خودمالك« از تسهيالت نهضت ملي مسكن 
براي احداث مسكن بهره مند شوند و در نهايت، واحدهاي 
مسكوني خود را به قيمت روز به بازار مسكن عرضه كنند. 

    درخواست وزير از سازمان هاي دولتي 
رستم قاسمي در جريان سفر به استان قم و در مراسم 
آغاز عمليات اجرايي احداث واحدهاي مسكوني طرح 
نهضت ملي مسكن گفت: نهضت ملي مسكن خواسته 
و نياز مردم، تعهد دولت و قانون مصوب مجلس است 
و فرصت خوبي است كه مردم بتوانند صاحب مسكن 
ش��وند. زمين هاي زيادي در شهر هس��ت كه نياز به 
الحاق ندارد و مي تواند در اختيار مردم قرار بگيرد. اين 
زمين ها اكنون در اختيار نهادها و موسس��اتي است 
كه بر اس��اس قانون جهش توليد مسكن و قراردادي 
كه با س��ازمان ملي زمين و مسكن دارند، موظفند در 
صورت بالاستفاده ماندن زمين و عدم ساخت و ساز، 
اين زمين ها را به دول��ت بازگردانند تا در نهضت ملي 
مسكن استفاده شود. او افزود: خواهش من اين است 
كه مجموعه هايي كه اين زمين ها را در اختيار دارند و 
مازاد هم هست، آنها را بازگردانند. اكنون دانشگاه ها و 
موسسات آموزشي در پيك تقاضا قرار دارند و در آينده 
نيازي به ظرفيت بيشتر نخواهند داشت. حدود ۱000 

هكتار زمين در اختيار اين موسسات قرار دارد.

    الحاق طرح نوسازي 
بافت پيرامون حرم هاي مطهر 

در همين ح��ال، محمد آييني، مديرعامل ش��ركت 

بازآفريني ش��هري ايران خبر داده اين شركت در نظر 
دارد، طرح بهس��ازي و نوسازي بافت پيرامون 4 حرم 
مطهر را به نهضت ملي توليد مسكن پيوند زده تا كيفيت 
زندگي س��اكنان اين محدوده ها ارتقا يابد. به گزارش 
مهر، آييني در جلسه اعضاي هيات مديره »صندوق 
س��رمايه گذاري ط��رح حرم هاي مطه��ر« با حضور 
داوود دان��ش جعفري ريي��س هيات مديره صندوق 
با يادآوري اينكه ش��ركت بازآفريني ش��هري ايران 
راهبري س��اماندهي و بهسازي بافت هاي فرسوده و 
نيز ساماندهي مناطق حاشيه نشين را برعهده دارد 
كه دو وظيفه بزرگ محسوب مي شود، گفت: اجراي 
پروژه هاي اين ش��ركت نياز به منابع بسياري دارد، 
در اين شرايط صرفًا با هم افزايي و افزايش همكاري 
و تعامل با س��اير دس��تگاه ها، اهداف م��ورد انتظار 
بهسازي و نوس��ازي بافت هاي فرسوده و ساماندهي 

سكونتگاه هاي غيررسمي قابل تحقق است.
دبير ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار افزود: رويكرد 
ما اين است كه صندوق سرمايه گذاري طرح حرم هاي 
مطهر بيش از گذشته فعال شود، در اين راستا اجراي طرح 
»توسعه و تحول اجتماع محور محالت كم برخوردار« كه 
شامل ۲0۲0 محله مي شود با همكاري ديگر سازمان ها 
و نهادهاي مسوول در دستور كار قرار گرفته و در تهران 
به شكل پايلوت در محله هرندي كار شروع شده است. 
همچنين اين طرح در محالت تختي، سيروس، امامزاده 
يحيي و پامنار منطقه ۱۲، محالت شيوا و جواديه منطقه 
۱۶، اسدي و صفا منطقه ۱3 و محالت شوش، اتابك و 
مظاهري منطقه ۱۵ در دست اجراست. معاون وزير راه و 
شهرسازي با اشاره به اينكه معيشت، بهداشت و اشتغال 
و نوسازي مسكن و تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي 
چهار محور اساسي در طرح توسعه و تحول اجتماع محور 
محالت كم برخودار به شمار مي رود، تصريح كرد: در بحث 
كالبدي نيز ساخت 300 هزار واحد مسكوني را كه در قالب 
نهضت ملي توليد مسكن بر عهده شركت گذاشته شده 
است، آغاز كرده ايم. همچنين در نظر داريم تا طرح توسعه 
4 حرم مطهر را به طرح نهضت ملي توليد مسكن پيوند 
زده تا كيفيت زندگي ساكنان اين محدوده را ارتقا دهيم.

    15 درصدمسكن دولتي در بافت هاي فرسوده
وي با اش��اره به اينكه ۱۵ درصد از طرح نهضت ملي توليد 
مسكن در بافت هاي فرسوده و مناطق حاشيه نشين انجام 
خواهد گرفت، گفت: البته ظرفيت اين محدوده ها بيشتر 
از اين مقدار است. در شهر تهران به ازاي تخريب هر واحد 
وياليي فرس��وده ۹.3 واحد آپارتماني ساخته شده است 
تصريح كرد: ما به دنبال اين هس��تيم تا كار نوسازي 400 
هزار واحد مسكوني را با كمك سازندگان انبوه و خرد انجام 
دهيم و براي اين كار برنامه داريم.  صندوق سرمايه گذاري 
طرح حرم هاي مطهر با اش��اره به اهداف تشكيل صندوق 
گفت: هدف از تش��كيل صندوق اين است تا به بازسازي 
بافت هاي فرسوده اطراف حرم كمك كند. اولين ويژگي 
صندوق اين اس��ت كه س��اختار غير دولتي دارد، در واقع 
صندوق سرمايه گذاري و شركت بازآفريني شهري ايران به 
نوعي مكمل هم هستند با اين تفاوت كه شركت بازآفريني 
شهري ايران مسووليت برنامه ريزي در سطح كالن كشور 
را بر عهده دارد و مي تواند براي صندوق نقش تعريف كند. 
اين صندوق فقط در 4 اس��تان كه حرم هاي مطهر در آن 
واقع شده اند مي تواند به شركت كمك كند. وي ادامه داد: 
بافت هاي اطراف حرم براي ما از حيث ملي و اسالمي اهميت 
دارد و نبايد در اطراف حرم هاي مطهر وضعيت ناهمگون 
باشد، دستگاه هاي مختلف مي توانند در اين امر ما را ياري 
كنند براي مثال وزارت راه و شهرسازي مي تواند زمين هاي 
الزم را در اختيار ما قرار دهد. دانش جعفري پيشنهاد داد: 
كارگروه مشتركي بين شركت بازآفريني شهري ايران و 
صندوق سرمايه گذاري طرح حرم هاي مطهر با هدف پر 
رنگ تر كردن نقش صندوق در بازسازي بافت هاي فرسوده 
اطراف حرم تشكيل شود و افزود: ما نيز هر كاري از دست مان 

بر مي آيد در اين زمينه انجام خواهيم داد.

    افزايش تسهيالت به ۳۰۰ ميليون تومان
ميالد امين��ي مديرعامل »صندوق س��رمايه گذاري طرح 
 حرم هاي مطهر« نيز با بيان اينكه در اطراف حرم امام رضا )ع( 
زمين هاي دولتي وجود دارد، گفت: در مشهد كار شناسايي 
زمين جهت اجراي نهضت ملي مس��كن را شروع كرده ايم 
و در ۱3 س��ايت، س��اخت ۷۵0 تا هزار واحد مس��كوني با 
محوريت صندوق در دستور كار قرار گرفته است. وي افزود: 
در شهرهاي ديگر مانند قم نيز تسهيالت ساخت زمين 4۷0 
هكتاري اطراف حرم حضرت معصومه)ع( را به ۱40 ميليون 
تومان افزايش داده ايم، چندي پيش نيز تفاهمنامه اي بين 
صندوق و بانك عامل بخش مسكن منعقد شد كه بر اساس 
آن تسهيالتي كه به بافت هاي پيرامون حرم هاي مطهر ارايه 
مي شود به 300 ميليون تومان افزايش يافت. اميني با اشاره 
به اينكه طي دو سال گذشته تمام طرح هاي اطراف حرم فريز 
شده بود، تصريح كرد: در ۱۲00 هكتار بافت پيرامون حرم 
حدود ۶ هزار خانواده تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي 
زندگي مي كنند، چگونگي رسيدگي به وضعيت اين خانواده ها 
نيز مورد پيگيري قرار گرفت كه نتيجه آن انعقاد تفاهمنامه اي 
با يك بانك قرض الحسنه شد. در قالب اين تفاهمنامه براي هر 
نفر بدون ارايه سند و ارايه پروانه ساختماني و صرفًا از طريق 
معرفي صندوق تسهيالت ۲۷0 ميليون توماني با كارمزد ۲ 

درصد براي ساخت مسكن ارايه مي شود.
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پايان بازسازي پالسكو
بدون احداث پاركينگ

مه��دي عباس��ي، ريي��س كميس��يون معماري 
و شهرس��ازي ش��وراي ش��هر تهران گفت: تامين 
پاركينگ براي س��اختمان پالسكو ضروري است و 
بنياد مستضعفان بايد تعهد خود را در اين زمينه اجرا 
كند. چرا كه قرار بود پاركينگ س��اختمان را تامين 
كنند. عباسي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه 
چرا ش��هرداري در زمينه تامي��ن پاركينگ در اين 
حد ضعيف عمل مي كند كه ساختمان هاي بزرگ 
به مرحله بهره برداري مي رس��ند، اما پاركينگ آنها 
تامين نشده است، اظهار كرد: پالسكو عالوه بر اين 
تخلفات ديگري هم داشته است و آن تبديل كردن 
انبار تجاري ها به ملك تج��اري در طبقه زيرزمين 
است. درست است كه س��اختمان پالسكو ساخته 
شد و تعهدات بنياد نيز در برابر صاحبان سرقفلي ها 
انجام ش��د، اما پروژه بي نقص اجرا نشد. او ادامه داد: 
نقص هايي كه با توجه به اينكه پروژه ساخته شده در 
خود پروژه نيز قابل رفع نيست. براي مثال پاركينگ 
يكي از الزامات پروژه اي با اين ابعاد اس��ت و حاال كه 
توسط مالك در ساختمان تامين نشده بايد به صورت 
جايگزين در اطراف پروژه توسط مجري پروژه ايجاد 
شود. عباسي تاكيد كرد: پاركينگ پالسكو بايد تامين 
شود و ما به عنوان اعضاي ش��ورا پيگيري خواهيم 
كرد كه پاركينگ ايجاد شود. شهرداري نيز موظف 
اس��ت كه بنياد را براي اجراي تعهدات خود پاي كار 
بياورد. او در پاسخ به سوال ديگري درباره درخواست 
ساخت دو طبقه اضافه در مناطق جنوبي شهر تهران 
براي نوسازي بافت فرسوده از سوي شهرداري تهران 
گفت: طبقه اضافه راه حل نوس��ازي بافت فرسوده 
نيست. بايد خالقيت داشته باشند و برنامه هاي جديد 
ارايه دهند. بايد نظام اجرايي احياي بافت فرسوده را 
در گذشته آسيب شناسي كنند و از فرصت ها و نقاط 
مثبت استفاده و آن را تقويت كنند.رييس كميسيون 
معماري و شهرس��ازي شوراي ش��هر تهران گفت: 
تراكم جمعيتي در آينده معزل بافت فرسوده است و 
از هرچيزي كه به كمبود سرانه و عدم ارايه خدمات 
باكيفيت در اين مناطق منجر شود بايد پرهيز كرد. 
عباس��ي گفت: در نتيجه اگر با ف��رض اينكه اضافه 
طبقه اي قرار است در شهرداري تهران تعريف شود 
بايد ببينيم آيا به مولفه هاي ذكر شده آسيب نمي زند؟ 

و اگر آسيب وارد كرد اضافه طبقه راه حل نيست.

هشدار درباره خودروهايي كه 
بمب ساعتي متحركند

مدي��ر امور اجرايي معاينه فني خودروهاي كش��ور 
ضمن هش��دار درباره خودروهاي دوگانه سوز فاقد 
معاين��ه فني و خط��ر موجود براي اي��ن خودروها، 
گفت: اين خودروها مانند يك بمب ساعتي متحرك 
هستند و بارها شاهد بروز حادثه براي اين خودروها 
و خطرات بسيار براي آنها بوده ايم. عبداله متولي در 
گفت وگو با ايسنا، در تشريح لزوم اخذ گواهي معاينه 
فني توسط خودروهاي دوگانه سوز و خطر موجود 
براي خودروهاي دوگانه س��وز فاقد گواهي معاينه 
فني، گفت: متاسفانه همچنان شهروندان به اهميت 
اخذ گواهي معاينه فني جهت تامين سالمت و ايمني 
خودرو، راكب و مسافران واقف نيستند؛ اين درحالي 
اس��ت كه خودروهاي دوگانه سوز فاقد معاينه فني 
مانند يك بمب ساعتي متحرك هستند. وي افزود: 
معاينه فني بر اساس آمارها به طور ميانگين بالغ بر ۹0 
درصد در بهبود عملكرد خودرو و ارتقاء ايمني آن موثر 
است و اين در حالي است كه در خودروهاي دوگانه 
سوز اين مساله اهميت دو چنداني مي يابد چنانچه 
هر گونه اهمال در اين زمينه مي تواند جبران ناپذير 
و با حوادث تلخي همراه باش��د.  متول��ي ادامه داد: 
شهروندان بايد آزمون هاي معاينه فني و تست هاي 
هيدرواس��تاتيك مخازن گاز از طريق مراكز معتبر 
معاينه فني و مراكز هيدرواستاتيك را به موقع انجام 
دهند. از سوي ديگر مراجعه شهروندان به مراكز غير 
معتبر جهت نصب مخازن گاز و دوگانه سوز كردن 
خودروهاي شخصي عالوه بر ايجاد مشكل، احتمال 

بروز حادثه و خطر را نيز افزايش مي دهد. 

راه اندازي ال. آر. تي
در منطقه ۲۲ 

مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران 
در بازديد از پروژه هاي ترافيكي منطقه ۲۲، هشت 
دستور فوري براي رفع مشكالت ترافيكي اين منطقه 
صادر كرد. دس��تورهايي كه البته با توجه به وجود 
تنگناي مالي در شهرداري تهران به نظر نمي رسد، 
عملي ش��وند. به گزارش ايس��نا، مجتبي شفيعي 
دستور داد كه در تكميل خط ۱0 مترو تسريع شود 
و در جلسه مصوب ش��د عمليات اجرايي فاز غربي 
مس��ير خط ۱0 هم زمان با فاز شرقي در منطقه ۲۲ 
در دستور كار اجرا قرار گيرد. اصالح هندسي زيرگذر 
ايران خودرو يكي ديگر از مصوبات جلس��ه بود كه 
مقرر ش��د طرح قبلي احداث روگذر مجددا بررسي 
و طرح پيش��نهادي منطقه جهت انجام اصالحات 
هندسي زيرگذر موجود در كميته اصالح هندسي 
بررسي شود كه پس از تاييد نسبت به تامين اعتبار 
اقدام شود. همچنين طراحي و بازنگري در محدوده و 
معابر اطراف پايانه وردآورد مورد بررسي قرار گرفت 
و مي بايس��ت بازنگري، طراحي و ارايه طرح هاي فاز 
۱و ۲در محدوده پايانه وردآورد انجام گيرد. شفيعي 
همچنين دستور تس��ريع در توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومي را صادر كرد و مقرر شد بازنگري خطوط 
اتوبوسراني منطقه در دستور كار و اولويت اول كميته 
حمل و نقل عمومي قرار گيرد و تخصيص راننده به 
ناوگان نوسازي شده اتوبوسراني منطقه ۲۲ در دستور 
كار قرار گرفت كه قرار شد با توجه به شرايط بحراني 
منطقه با استفاده از ظرفيت موجود، توزيع رانندگان 

در قالب كميته حمل و نقل عمومي بررسي شود.

دريافت وام مسكن خودمالكي 
بدون خريد »تسه«

محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان با اشاره 
به اينكه تس��هيالت خودمالكان با ثبت نام در سامانه 
نهضت ملي مسكن و معرفي به بانك پرداخت مي شود، 
گفت: دريافت اين وام نيازي به خريد اوراق حق تقدم 
ندارد. به گزارش تس��نيم، محمودزاده با اشاره به ارايه 
تس��هيالت خودمالكي توضيحاتي اظهار كرد: براي 
ثبت نام خودمالكان هيچ محدوديت��ي وجود ندارد و 
همه شهرهاي كشور و همه روستاها براي اين دسته از 
متقاضيان باز است. هركسي با هر تعدادي كه در پروانه 
درج شده امكان ثبت نام و اخذ تسهيالت خودمالكي را 
دارد. وي تاكيد كرد: براي كساني كه به صورت شخصي 
واحدي را مي سازند يا براي س��ازندگان حرفه اي اين 
امكان فراهم شده است كه با ثبت نام در سامانه نهضت 
ملي مسكن تقاضاي تسهيالت خودمالكي داشته باشند.

وي با اشاره به امكان ثبت نام متقاضيان از طريق سامانه 
نهضت ملي مسكن و بانك هاي عامل براي دريافت وام 
خودمالكي بيان كرد: تمام اف��رادي كه در حوزه هاي 
فعاليت هاي س��اختماني هس��تند اعم از تعاوني ها، 
س��ازندگان حرفه اي وخودمالكاني كه صاحب زمين 
هستند براي س��اخت يا اتمام پروژه هاي در حال اجرا 
اين امكان فراهم است تا از اين تسهيالت استفاده كنند.

بانك اطالعات خانه هاي خالي 
به سازمان مالياتي نرسيد

در حالي كه پيش از اين اعالم شده بود ماليات ستاني از 
خانه هاي خالي از دي ماه آغاز خواهد شد اما همچنان 
خبري از تحق��ق درآمدهاي اين پايه مالياتي با وجود 
اتمام زمان قانوني وزارت راه و شهرس��ازي براي ارايه 
اطالعات به س��ازمان امور مالياتي نيست. به گزارش 
تسنيم، آذر ماه سال ۱3۹۹ طرح اصالح قانون ماليات 
برخانه هاي خالي به تصويب مجلس رسيد. حال و با 
وجود گذش��ت بيش از يك سال اين قانون همچنان 
عملكردي نداش��ته است و ش��اهد تحقق درآمدي از 
طريق اين پايه مالياتي نبوده ايم.  به عقيده بس��ياري 
از كارشناسان ماليات س��تاني از خانه هاي خالي جزو 
سخت ترين پايه هاي مالياتي است، در نتيجه، اجراي 
آن تنها با اس��تفاده از يك بانك اطالعاتي با اطالعات 
معتبرممك��ن خواهد بود. براس��اس قان��ون ماليات 
برخانه هاي خالي وزارت راه و شهر سازي موظف شد 
تا س��امانه امالك و اس��كان را به عنوان محور اصلي 
ماليات س��تاني از خانه هاي خالي آم��اده و عملياتي 
كن��د. پس از مدت ها اعالم ش��د كه اف��راد به منظور 
خود اظهاري ام��الك تحت تملك خود به س��امانه 
امالك و اسكان مراجعه كنند اما سامانه دچار ايرادات 
مختلفي بود و حتي امكان ويرايش اطالعات توس��ط 
كاربر در آن وجود نداش��ت اما پس از مدتي وزارت راه 
و شهرس��ازي اعالم كرد كه سامانه به روزرساني شده 
اس��ت.  با وجود طي تمامي اي��ن مراحل همچنان 
اطالعات به شكل گسترده و با استفاده از مسيري 
كه مورد تاييد سازمان امور مالياتي باشد به دست 
اين سازمان نرسيده است. در نتيجه امكان آغاز روند 
ماليات ستاني نيز وجود ندارد. مسووالن سازمان امور 
مالياتي تاكيد داشتند كه در سامانه امالك و اسكان 
بايد زمان خالي ماندن خانه ها مشخص باشد تا در 
صورتي كه مدت زمان خالي ماندن خانه ها به بيش 
از مدت زمان تعيين شده در قانون )۱۲0 روز( بود، 

اين سازمان نسبت به مطالبه ماليات اقدام نمايد.

پيش بيني بارش باران و برف
در اكثر نقاط كشور

سازمان هواشناسي اعالم كرد: با توجه به ورود سامانه 
بارشي جديد در اكثر نقاط كشور در هفته پيش رو بارش 
باران و برف پيش بيني مي شود. به گزارش ايرنا، سامانه 
بارشي از روز جمعه در نوار شرقي و جنوبي كشور فعال و 
موجب بارش باران در جزاير واقع در خليج فارس و تنگه 
هرمز، سواحل درياي عمان، جنوب استان هاي بوشهر 
و فارس، هرمزگان، كرمان، سيس��تان و بلوچستان، 
خراس��ان جنوبي، خراس��ان رضوي و شرق يزد شده 
است. براساس گزارش سازمان هواشناسي كشور، روز 
شنبه فعاليت سامانه بارش��ي در شرق كشور كاهش 
مي يابد و فقط در نوار جنوبي كشور فعال خواهد بود 
و در جزاير واقع در خليج فارس و تنگه هرمز، سواحل 
درياي عمان، نيمه جنوبي استان هاي بوشهر و فارس، 
هرمزگان، جنوب كرمان و سيستان و بلوچستان بارش 
باران گاهي رعد و برق و وزش باد رخ مي دهد. همچنين 
براي عصر ش��نبه در برخي نقاط غرب، جنوب غرب، 
دامنه هاي جنوبي البرز واق��ع در زنجان، قزوين و در 
جنوب آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي و كردستان 
بارش پراكنده ب��اران و در ارتفاعات بارش برف پيش 
بيني مي شود. روز يكشنبه گستره فعاليت اين سامانه 
بارشي كل كشور به جز نوار شمالي را فرا خواهد گرفت، 
در استان هاي جنوبي و سواحل خليج فارس رگبار و 
رعد و برق و در مناطق مرتفع و سردس��ير بارش برف 
رخ مي دهد همچنين مركز و غرب خليج فارس مواج 
و متالطم مي شود. در اين روز بارش در فارس، بوشهر، 
شمال و شرق خوزستان، جنوب لرستان، چهارمحال 
بختياري، كهگيلويه و بويراحم��د، غرب هرمزگان، 
جنوب كرم��ان و جزاير واقع در خليج فارس ش��دت 
خواهد داشت و در ارتفاعات غرب و جنوب غرب كشور 
بارش برف رخ مي دهد. روز سه شنبه گستره فعاليت 
س��امانه در نيمه شرقي كشور است و در نيمه جنوبي 
سيستان و بلوچستان بارش هاي شدت خواهد داشت 
كه به تدريج با خروج اين سامانه، موج ديگري از شمال 
غرب وارد كشور شده و در برخي مناطق شمال غرب و 
غرب و ارتفاعات واقع در جنوب غرب و در دامنه هاي 
البرز و مركز كشور سبب بارش پراكنده باران و برف و 
وزش باد خواهد شد. روزهاي شنبه و يكشنبه افزايش 
نسبي دما در استان هاي ساحلي خزر و روز دوشنبه با 
نفوذ جريانات شمالي، كاهش نسبي دما در اين مناطق 

پيش بيني مي شود.

رستم قاسمي: خواهش مي كنم دستگاه هاي دولتي زمين مازاد را به وزارت راه بدهند

ثبت نام مجردان باالتر از 25 سال از 15 ديماه

مشاور شهردار تهران تشريح كرد

پيشنهاد تسري الگوي »خودمالكي« به مالكاِن دولتي

ازدواج شرط عدم فسخ قرارداد مسكن دولتي

سهم مقابله با آلودگي هوا در بودجه 1۴۰1

پس از پايان ثبت نام متاهلين در روز ۱۵ دي ماه، ثبت نام 
از افراد مجرد باالي ۲۵ سال در طرح نهضت ملي مسكن 
آغاز خواهد شد و آنطور كه وزارت راه و شهرسازي اعالم 
كرده اين افراد بايد تعهدنامه محضري براي ارايه عقدنامه 
در هنگام تحويل واحد را ارايه دهند و اگر هنگام تحويل 
واحد ازدواج نكرده باشند قرارداد فسخ مي شود. به گزارش 
ايسنا، ثبت نام از متقاضيان طرح نهضت ملي مسكن كه 
تا ۱۵ ديماه تمديد شده بود براي مجردان باالي ۲۵ سال 
بعد از ۱۵ دي ماه انجام خواهد شد و اين دسته از متقاضيان 
بايد با مراجعه به نشاني saman.mrud.ir نسبت به 
ثبت نام خود اقدام كنند. بر اين اساس مجردها به شرط 
تنظيم تعهدنامه محضري براي ارايه عقدنامه در هنگام 
واگذاري واحد مسكوني مي توانند در طرح نهضت ملي 
مس��كن بعد از ابالغ نهايي دستورالعمل، ثبت نام كنند. 
مطابق متن پيشنهادي براي ابالغ در صورتي كه در هنگام 
واگذاري به تعهد ازدواج عمل نكنن��د، قرارداد واگذاري 
واحد فسخ مي شود. اين در حالي است كه معاون وزير راه 

و شهرسازي، پيش از اين به ايسنا گفته بود اگر مجردها 
تا زمان تحويل واحد ازدواج نكنند بر اساس قيمت روز، 
مابه التفاوت را پرداخت خواهند كرد و واحدها را تحويل 
مي گيرند. طبق تازه ترين آمار ارايه شده توسط معاونت 
مس��كن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي تاكنون ۲ 
ميلي��ون و 330 هزار و ۲۱۸ نفر در س��امانه نهضت ملي 
مس��كن ثبت نام كرده اند. يادآوري مي ش��ود، در استان 
تهران امكان ثبت نام متقاضيان در ۱۲ شهر فراهم شده 
 كه اين ش��هرها ش��امل اسالمشهر، پاكدش��ت، پيشوا، 
رباط كريم، ورامين، بومهن، دماوند، رودهن، فيروزكوه، 
شهر جديد هش��تگرد، ش��هر جديد پرند و شهر جديد 
ايوانكي است. اما ساكنان شهر تهران صرفا مجاز به ثبت نام 
در پاكدشت، رباط كريم، پرند، هشتگرد و ايوانكي هستند 
و اگر ثبت نام اشتباه در ساير شهرهاي استان داشته اند در 
فرصت باقيمانده بايد انصراف داده و مجدد شهر درست را 
انتخاب كنند.  متقاضيان مابقي شهرهاي استان تهران )به 
غير از شهر تهران( صرفا مي توانند متقاضي ثبت نام در شهر 

محل سكونت خود باشند. بنابراين گزارش، ثبت نام نهضت 
ملي مسكن يك ماه بعد ابالغ قانون جهش توليد توسط 
رييس جمهور از ۲۸ مهرماه آغاز شد. نهضت ملي مسكن 
يكي از سياست هاي كالن دولت سيزدهم در حوزه مسكن 
است كه بر اساس اين سياست، احداث 4 ميليون واحد 
مسكوني در چهار سال در برنامه دولت قرار گرفته است. 

متقاضيان در مرحله اول با داش��تن چهار ش��رط تاهل و 
سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه پنج سال سكونت 
در ش��هر موردتقاضا، فاقد مالكيت خصوصي و در نهايت 
عدم اس��تفاده از امكانات دولت��ي از اول انقالب در حوزه 
مسكن، مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام كنند. بر اساس 
اين قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 
3۵ سال سن، معلوالن جسمي و حركتي با ۲0 سال سن 
مي توانن��د در قانون جهش توليد مس��كن )نهضت ملي 
مسكن( مشاركت داشته باش��ند. همچنين قانون براي 
سرپرستان خانوار، محدوديت سني نگذاشته است؛ چرا 
كه اين افراد سرپرس��ت خانوار تعريف مي ش��وند و براي 

قانونگذار متاهل يا سرپرس��ت خانوار بودن مالك است. 
در عين حال، زنان و مردان سرپرست خانوار كه به دليل 
متاركه به صورت مجردي زندگي مي كنند و سرپرست 
فرزندان خود هستند خانوار تلقي شده و بدون مالك سن 
مي توانند ثبت نام كنند. بر اساس مصوبه تازه شوراي عالي 
مسكن، مردان مجرد باالي 4۵ سال سن و بيماران خاص 
با تاييديه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امكان 
ثبت نام در نهضت ملي مسكن را دارند. براي مهاجران از 
كالن شهرها، سابقه سكونت به يك سال كاهش پيدا كرده 
است. بدين معنا اگر كسي ساكن كالن شهري بوده و در شهر 
ديگر، تقاضاي مسكن دارد با حدود يكسال سابقه سكونت 
در همان شهر امكان ثبت نام در طرح نهضت ملي مسكن 
را دارد. همچنين براي كاركنان دولت و نيروهاي نظامي 
و روحانيون بر اس��اس حكم اداري يا بر اساس تشخيص 
حوزه هاي علميه، سابقه سكونت ۵ ساله در طرح نهضت 
ملي مسكن مورد نياز نيس��ت. اين افراد مي توانند به جز 
تهران در ساير شهرهاي كشور از اين مزيت بهره مند شوند.

سيد مناف هاشمي، مشاور شهردار تهران با اشاره به اينكه 
اميدواريم در بودجه ۱40۱ دولت و بودجه ش��هرداري 
به موضوع آلودگي هوا به صورت ويژه توجه شود، گفت: 
متاسفانه براي نخستين سال در بودجه كشور، بسياري 
از بندهاي مرتبط به ش��هرداري ها مانن��د ۱۵ درصد از 
پيش پرداخت مربوط به خريد ۶30 واگن قطار مد نظر 
قرار نگرفته است.  هاش��مي در گفت وگو با فارس درباره 
موضوع آلودگي هواي تهران اظهار كرد: در جلسه هيات 
انديشه ورزي مقابله و كاهش آلودگي هوا به استناد قوانين 
باالدستي مربوط به هواي پاك سياست هاي مقام معظم 
رهبري و اصل پنجاهم قانون اساسي كه مربوط به بحث 
پيشگيري از آلودگي محيط زيست است برگزار شد.  وي 
افزود: طي30 تا 40 سال گذش��ته موضوع آلودگي هوا 
متولي مشخص و خاصي نداشته اس��ت در صورتي كه 
اين موضوع بسيار حائز اهميت است و بايد به صورت ويژه 

به آن پرداخت.  مشاور امور ارتقا و كيفيت شاخص هاي 
زيست محيطي و دستيابي به هواي پاك گفت: موضوع 
آالينده هاي گازي و ذرات معلق كه هر دو منابع متحرك 
و ثابت دارند به نوعي با پايانه ها و پااليش��گاه ها در ارتباط 
مستقيم است و در قانون هواي پاك تكاليف مشخصي 
براي برخي از دستگاه ها مشخص شده ولي يا متاسفانه 
اجرا نشده يا به درستي مدنظر قرار نگرفته است بر همين 
اس��اس همه اين موضوعات در هيات انديشه ورزي كه 
مجموعه اي از نخبگان در آن حضور داش��تند مباحثي 
مورد بح��ث و گفت وگو قرار گرفت. هاش��مي گفت: در 
اين جلسه قرار شد كارهاي مطالعاتي و نيازهاي مالي به 
صورت كامل بررسي شود و ما آن را به دولت و شوراي شهر 
اعالم كنيد همچنين مساله خروج خودروهاي فرسوده 
در پايتخت بسيار در بهبود وضعيت هوا حائز اهميت است 
و بايد به ازاي يك پالك جديد يك خودروي فرس��وده از 

رده خارج ش��ود براي تاكسي و موتورسيكلت ها نيز بايد 
به همين منوال باشد همچنين پيك هاي موتوري و ساير 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري بايد به سمت برقي شدن 
پيش روند تا آاليندگي ناشي از اين وسايل كاهش و حذف 
ش��ود و به مرور و تدريجًا وضعيت هواي پايتخت بهبود 
يابد. وي اعالم كرد: مقدماتي در مورد بهبود وظايف هواي 
پاك در دستور كار قرار گرفته تا انشااهلل به سمت اجرايي 
ش��دن پيش رود ولي بايد توجه داشت كه هيچ كاري در 
مدت زمان كوتاه يك ماهه بسيار تاثيرگذار نخواهد بود و 
تنها از طريق برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت مي توانيم 
وضعيت هواي تهران را رو به بهبودي ببريم در حال حاضر 
در حال شناسايي آسيب ها هستيم و از نگاه نخبگان نيز 
در اين زمينه بهره مند خواهيم ش��د و اميدواريم كه در 
بودجه ۱40۱ دولت و بودجه ش��هرداري توسط شوراي 
شهر به موضوع آلودگي هوا به صورت ويژه توجه شود.  وي 

اظهار كرد: متاسفانه براي نخستين سال در بودجه كشور، 
بس��ياري از بندهاي مرتبط به شهرداري ها حذف شده 
مثاًل ۱۵ درصد از پيش پرداخ��ت مربوط به خريد ۶30 
واگن قطار مد نظر قرار نگرفته است اين در حالي بوده كه 
كل اين قرارداد ۲0 هزار ميليارد تومان است و ۱۵ درصد 
آنها بايد به صورت پيش پرداخت مد نظر دولت قرار گيرد.

همچنين در مبحث اوراق مشاركت سهم دولت در بودجه 
۱40۱ در اين زمينه حذف شده در حالي كه ما از اين اوراق 
براي افتتاح ايستگاه هاي جديد استفاده مي كنيم. مشاور 
شهردار تهران گفت: همچنين در زمينه يارانه بليت اتوبوس 
و مترو سهم دولت از طريق بودجه ۱40۱ كاهشي شده و 
بسياري از رديف هاي بودجه اي مانند درآمد ناشي از جرايم 
رانندگي و حقوق هاي گمركي در نظر گرفته نشده است.  او 
تاكيد كرد: دولت بايد اراده كند كه اين مشكالت را اصالح 

و مجلس هم بهبود اين بندها را بهتر مد نظر قرار دهد.



سال ۲۰۲۱، سالي رويايي براي ارزهاي ديجيتال بود. در اين 
سال اتفاقاتي افتاد كه شايد پيش بيني وقوع آنها غيرممكن 
بود. مثًا هيچ كس فكرش را نمي كرد تسللا در اين سال 
بيت كوين بخرد يا السالوادور اين ارز ديجيتال را به عنوان 
ارز رسللمي اعام كند. با اين حال، ۲۰۲۱ تنها به اتفاقات 
خوب محدود نمي شود؛ اتفاقات ناگوار و عجيب هم در اين 
سال كم رخ نداد. از مرگ ناگهاني جان مك آفي گرفته تا 
حواشي اي كه از چين سرچشمه گرفت. در حالي كه ۲۰۲۲ 
كم كم آغاز مي شللود، بايد خود را براي اتفاقات مهم تري 
آماده كنيم، بسياري از كارشناسان معتقدند سال ۲۰۲۲، 
سال قانون گذاري هاي بيشتر، پذيرش بيشتر و نوآوري هاي 
بيشتر خواهد بود. در عين حال برخي از تحليل گران با توجه 
به الگوي سال هاي اخير معتقدند كه با اتمام فروش هاي 
نهللادي و تزريق سللرمايه جديد در بللازار، بيت كوين در 
آينده اي نزديك رشدي قريب الوقوع خواهد داشت. كمتر 
كارشناس و متخصصي در اين حوزه را مي توان پيدا كرد كه 
افزايش پذيرش و مقبوليت ارزهاي ديجيتال و باك چين 
در سال ۲۰۲۱ را انكار كند. پيشرفت هاي قانون گذاري و 
توجه نهادهاي ارزهاي امنيتي به بهتركردن شرايط براي 
فعاليت ارزهاي ديجيتال باعث شد تا پذيرش و مقبوليت 
اين ارزها تا حد قابل توجهي افزايش پيدا كند. بسللياري 
از همين كارشناسللان، ۲۰۲۱ را تللازه اول راه مقبوليت و 
پذيرش مي دانند و معتقدند در سال هاي آينده، اين موارد 
بهتر و بهتر مي شوند. در سال ۲۰۲۱،  كوين بيس وارد نزدك 
شد، السالوادور بيت كوين را به رسميت شناخت و بسياري 
از نهادهاي قانون گللذاري بارها در مورد ارزهاي ديجيتال 
صحبت كردند و همين مساله سيلي از پوشش رسانه اي را 
به سمت اين حوزه روانه كرد. از سوي ديگر، نبايد فراموش 
كرد كه در دنياي ديجيتال امروز، پوشش رسانه اي، نيروي 

محركه مقبوليت و پذيرش هر پديده اي است.

    بهترين اتفاقات سال ۲۰۲۱
سللال ۲۰۲۱ پر از زمان هايي بود كه مي شد اشك شادي 
ريخت. هر كدام از اتفاق هاي خوبي كه در اين سال رخ داد، 
قيمت ارزهاي ديجيتال را تا مرز انفجار پيش برد و در نهايت 
به تريليون دالري شدن اين صنعت انجاميد. در سال ۲۰۲۱ 
شاهد پاسخ به يكي از سواالت چندساله بيت كوين بوديم: 
اينكه آيا صندوق هاي قابل معامللله در بورس بيت كوين 
مجوز مي گيرند؟ تا پيش از تأييد ETF شللركت والكري 
در امريكا، كميسلليون بورس و اوراق بهادار اين كشور كه 
مسوول اعطاي مجوز به چنين صندوق هايي است، بارها 
و بارها درخواست هاي شركت هاي مختلف را رد كرده بود؛ 
اما باالخره تسليم شللد و در ماه اكتبر )مهر( شاهد عرضه 
اولين صندوق قابل معامله در بورس بيت كوين در امريكا 
بوديم. اين اتفاق از جنبه هاي مختلفي داراي اهميت است. 
ETFها اين امكان را فراهم مي كنند كه سللرمايه گذاران 
نهادي با خيال راحت روي بيت كوين سرمايه گذاري كنند؛ 
چراكه اين صندوق ها در بستري قانون گذاري شده عرضه 
مي شوند و مشكات قانوني گريبان شركت ها را نخواهد 
گرفت. پس از والكري، صندوق قابل معامله در بورِس شركت 
پروشيرز هم موفق شد مجوز خود را از كميسيون بورس 
و اوراق بهادار امريكا دريافت كند. شركت تسا ماه فوريه 
)بهمن ۹۹( به صورت رسمي و طي بيانيه اي اعام كرد كه 
چيزي در حدود ۱.۵ ميليارد دالر بيت كوين خريده است. 
اين شركت قصد خود از خريد بيت كوين را متنوع سازي 
دارايي هاي شركت عنوان كرده بود. تسا در آن زمان گفت 
كه بستري براي خريد خودروهايش با استفاده از بيت كوين 
را فراهم مي كند؛ تصميمي كه چندي بعد از آن عقب نشيني 

كرد. پس از خريد بيت كوين توسط تسا، فرانسيس سوارز، 
شهردار ميامي، در مصاحبه اي اعام كرد كه اين تصميم 
»شروعي تازه« براي بيت كوين است. انتشار خبر تسا و 
بيت كوين، باعث رشد شديد قيمت اين ارز ديجيتال شد 
و اين در حالي بود كه دورنماي قيمت بيت كوين در آن 
زمان تا حدود زيادي، حداقل در كوتاه مدت، نزولي بود. 
شركت تسللا چند ماه بعد در گزارشي ادعا كرد كه در 
سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، چيزي در حدود ۲۳ ميليون 

دالر از خريد بيت كوين ضرر كرده است. 

    صنعت ارزهاي ديجيتال تريليون دالري شد
حدود شش ماه پيش بود كه  السالوادور، به صورت رسمي 
اعام كرد كه بيت كوين را به عنوان پول قانوني به رسميت 
خواهد شللناخت. پس از تصويِب اسللتفاده از بيت كوين 
به عنوان پللول قانوني و ابزار مبادله، اين كشللور به اولين 
كشوري تبديل شللد كه اين ارز ديجيتال را به طوركامل 
به رسميت مي شناسد. پذيرش بيت كوين توسط اين كشور 
باعث روانه شدن سيلي از انتقادها به سمت اين كشور شد. 
بانك جهانللي هم كمي بعد در بيانيه اي اعام كرد كه اين 
تصميم السالوادور را به رسللميت نمي شناسد. بسياري 
اقتصاددان هاي مشهور دنيا، از جمله استيو هانكه، با اشاره 
به ضررهايي كه بيت كوين براي اقتصاد السللالوادور دارد، 
عنوان كردند كه اين كار عملكرد بيت كوين در معامات 
روزمللره را زير سللوال مي برد. كمي پللس از عبور قيمت 
بيت كويللن از ۵۳,۰۰۰ دالر، ارزش بازار ارزهاي ديجيتال 
هم به بيش از ۱ تريليون دالر رسلليد. اين اتفاق در حالي 
افتاد كه يك سال قبل از آن، ارزش بازار ارزهاي ديجيتال 
تنها ۱۷۸ ميليللارد دالر بود. اين پايان ماجرا نبود؛ با تداوم 
رشد ارزهاي ديجيتال، ارزش بازار اين حوزه هم بيشتر شد. 
در عرض يك ماه، شاهد عبور از مرز ۲ تريليون دالر بوديم. 
ارزش بازار ارزهاي ديجيتال يك ماه و نيم پيش هم از سد 
۳ تريليون دالر عبور كرد. در حال حاضر ارزش بازار ارزهاي 
ديجيتال در محدوده ۲.۵ هزار ميليارد دالر قرار دارد. در اين 
ميان، بيت كوين سهمي ۳۷.۹ درصدي از بازار دارد؛ اتريوم، 
بايننس كوين و تتر به ترتيب در رده هاي دوم تا چهارم قرار 
دارند. در سللال ۲۰۲۱ همچنيللن صرافي كوين بيس، به 
عنوان بزرگ ترين صرافي اياالت متحده، به اولين شركت 
فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال تبديل شللد كه سهامش 
را در بازارهللاي عمومي اين كشللور عرضه كرده اسللت.  
كوين بيس موفق شللد ماه آوريل )خرداد(، سهام خود را 
در بازار نزدك عرضه كند. در روز عرضه، ارزش هر سهم از 
اين شركت به ۳۲۸ دالر رسيد. اين قيمت براي هر سهم، 
عدد قابل ماحظه اي به حساب مي آيد و مي توان آن را با 

روز اول عرضه سهام نام هاي بزرگي همچون فيس بوك 
و ايربي ان بي مقايسه كرد. عرضه سهام كوين بيس از آن 
جهت داراي ارزش است كه باعث مي شود شركت هاي 
فعال در اين حللوزه، حضور پررنگ تللري در بازارهاي 
قانون گذاري شده داشته باشند. اين حضور بيشتر يعني 
مقبوليت بيشتر و مقبوليت بيشتر يعني  موفقيت  بيشتر.

    بدترين اتفاقات سال ۲۰۲۱
سال ۲۰۲۱ قطعًا يكي از سللال هاي رويايي براي ارزهاي 
ديجيتال به حساب مي آيد، اما اتفاقات بدي هم در اين يك 
سللال رخ داد كه شايد زير سايه خوشي هاي ۲۰۲۱ پنهان 
شللده باشللند. كاهبرداري و هك ها در صنعت ارزهاي 
ديجيتال و باك چين موضوع چندان جديدي نيستند. 
در سال ۲۰۲۱ هم مانند سال هاي گذشته، شاهد هك هاي 
چند ميليون دالري بوديم. كريم فايننس در سال ۲۰۲۱، 
چندين نوبت هك شد و هكرها موفق شدند ميليون ها دالر 
از اين پلتفرم سرقت كنند. پنكيك باني، اسپارتان پروتكل، 
اورانيوم فايننس و ميللركات فايننس، از جمله پروژه هاي 
اسمارت چين بايننس بودند كه قرباني هك و كاهبرداري 
شدند. صرافي آفريكريپت هم يكي از صرافي هايي بود كه 
در سال ۲۰۲۱ قرباني هك شد. گردانندگان اين صرافي پس 
از فروپاشي شركت، متواري شدند و دادگاه هم دارايي هاي 
آنها را به سللود مشتريان مصادره كرد. چين از ابتداي تولد 
بيت كوين تا همين امروز، همواره يك كابوس براي اين بازار 
بوده است. سال ۲۰۲۱ هم خبر ممنوعيت فعاليت ماينرها 
چيني و اعمال محدوديت هاي تازه بر معامله گران ارزهاي 
ديجيتال به تيتر يك رسللانه ها تبديل شد. اگر بخواهيم 
پرحاشيه ترين افراد حوزه ارزهاي ديجيتال را معرفي كنيم، 
قطعاً جان مك آفي در صدر اين فهرست قرار مي گيرد و حتي 
مرگ او نيز يكي از حواشي پيرامون اين شخصيت است. جان 
مك آفي، بنيان گذار شركت مك آفي كه در زمينه امنيت و 
نرم افزارهاي ضدويروس فعاليت مي كند، ماه ژوئن و در حالي 
كه دوران محكوميت خود را در يكي از زندان هاي اسپانيا 
سپري مي كرد، خودكشللي كرد. او به جرم فرار مالياتي و 
پرداخت نكردن ماليات بر درآمدش بين سال هاي ۲۰۱۴ تا 
۲۰۱۸، تحت تعقيب دولت امريكا بود و در نهايت دستگير و 
روانه زندان شد. او همواره يك بار هم پيش بيني كرده بود كه 
قيمت بيت كوين تا سال ۲۰۲۰ به ۵۰۰,۰۰۰ دالر مي رسد. 
مك آفي در ادامه عنوان كرده بود كه اگر اين اتفاق نيفتد، 
يكي از اعضاي بدنش را مي خورد. اتفاق هاي تاريخ ساز در 
سال ۲۰۲۱ كم نبود. برخي اتفاقات مهم ديگر هم در بين 
اين همه اتفاق شاخص گم شدند؛ مثًا كسي حواسش به 
قزاقستان نبود كه در غيبت چين، بازار استخراج ارزهاي 

ديجيتال را در اختيار خود گرفت. سهم ماهيانه قزاقستان از 
هش ريت ماهيانه بيت كوين در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ درصد 
رسيد و اين در حالي بود كه اين ميزان در سال ۲۰۱۹ تنها 
۱.۵ درصد بود. شللايد قزاقسللتان يكي از برنده هاي سال 
پرحاشلليه ۲۰۲۱ باشد و بتوان آن را در كنار امريكا يكي از 
مهم ترين كشورهاي ميزبان ماينرهاي بيت كوين دانست. 

    اثر هفته اول سال و رشد قيمت بيت كوين
برخي از تحيل گران بازار ارزديجيتال به پتانسيل هفته اول 
ماه ژانويه )دي( براي اثرگذاري در بازار اشاره مي كنند. در 
همين رابطه، الكس كروگر، اقتصاددان و معامله گر مطرح بر 
الگويي به نام »اثر هفته اول سال« اشاره مي كند. ۲۹ دسامبر 
)۸ دي( كروگر در توييت خود به الگوي قيمت بيت كوين در 
هفته اول چهار سال گذشته اشاره كرد. در هفته اول هر يك 
از اين چهار سال قيمت بيت كوين بين ۷ تا ۳۶ درصد رشد 
داشته است. در هفته اول سال ۲۰۲۱، قيمت بيت كوين 
از ۲۸,۶۵۳ دالر به ۴۱,۴۴۱ دالر رسلليد. در پاسخ به اين 
پرسش كه »اين الگو چه توجيهي براي سال هاي پيش تر 
دارد؟«، كروگر با يللادآوري اين نكته كه بازار تغيير كرده 
است بر اهميت دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تاكيد دارد. كروگر 
به رشد قيمت بيت كوين خوش بين است، زيرا انتظار دارد 
در اوايل سال ميادي جديد جريان سرمايه  قابل توجهي از 
سمت صندوق ها به بازار تزريق شود. رائول پال مديرعامل 
ريل ويژن نيز در اين زمينه با او هم نظر است. پال در مصاحبه 
يوتيوبللي خود در ۲۷ دسللامبر )۶ دي( گفت كه از نظر او 
فروش بيت كوين به پايان رسيده است و در ماه ژانويه )دي( 
با وارد شدن سرمايه هاي نهادي رشد قيمت ها دوباره از سر 
گرفته مي شود. ديويد ليفچيتز، مديرعامل اكسوآلفا معتقد 
است موسسات براي كاهش ماليات خود حتي تا ساعات 
پاياني سال نيز دست از فروش برنخواهند داشت. از همين 
رو با شروع سللال جديد بازگشت روند صعودي قيمت ها 
امكان پذير است. به عقيده نايجل گرين، مديرعامل گروه 
مشاور سللرمايه گذاري ِدِور، در ماه دسللامبر )آذر( شاهد 
بدترين نمايش ماهانه بيت كوين از ماه مي  )ارديبهشت( 
سال ۲۰۲۱ تاكنون بوده ايم زيرا فروشندگان وحشت زده، 
در عمل ارزهاي ديجيتال خللود را به خريداران ثروتمند 
مي بخشند. گرين معتقد است كه روند قيمت بيت كوين در 
بلندمدت صعودي خواهد بود. به عقيده گرين، بيت كوين 
مي تواند از سرمايه گذاران در برابر تورم جهاني محافظت كند 
زيرا اين ارزهاي  ديجيتال بدون مرز، جهاني و غيرمتمركز 
هستند كه آينده را مي سازند. با اين  حال همه تحليل گران 
معتقد به صعود قيمت ها نيستند. براي مثال خانم كارول 
الكسللاندر، پروفسللور امور مالي در دانشگاه ساسكس در 
مصاحبه اي با شبكه سي ان بي سللي، اظهار كرده در سال 
۲۰۲۲ امكان سقوط قيمت بيت كوين تا محدوده ۱۰,۰۰۰ 
دالر نيز وجود دارد. اظهارات او در اكثر موارد شكاكانه است. 
الكساندر كه ارزشي بنيادي براي بيت كوين قائل نيست؛ 
معتقد است كه قيمت بيت كوين در اوج خود قرار دارد. به 
نظر تاد لوونشتاين، استراتژيست ارشد سهام بانك يونيون، 
در سللال ۲۰۲۲ با به پايان رسلليدن »شللرايط طايي«، 
بيت كوين و همچنين بازار هاي سنتي با افت قيمت مواجه 
خواهند شد. لوونشتاين بسته هاي محرك مالي ناشي از 
همه گيري كرونا و همچنين نرخ  بهره هاي پايين را همان 
شرايط طايي اي مي داند كه به مرور كم رنگ خواهند شد. 
لوونشتاين در اين باره مي گويد: شرايط طايي رو به اتمام 
است و موج نقدينگي نيز روندي كاهشي دارد. همين امر 
آثار مخربي براي دارايي هاي بيش از حد ارزش گذاري شده 

و اوراق بهادار از جمله ارزهاي ديجيتال در پي دارد.

اخباردنياي فناوري دانش و فن6   Sat. Jan 1. 2022  2120   شنبه 11 دي 1400    27 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره 

ظرفيت پهناي باند شبكه ملي 
اطالعات به ۲۰ ترابيت مي رسد

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت از افزايش 
ظرفيت اليه هسللته شللبكه ملي اطاعات به ۲۰ 
ترابيت بر ثانيه خبر داد. حميد فتاحي در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات در 
راستاي توسعه و تأمين ظرفيت پهناي باند كشور، 
اظهار داشت: مطابق با برنامه ريزي پيش بيني شده 
براي سال ۱۴۰۱، »ظرفيت اليه هسته شبكه ملي 
اطاعات« به ۲۰ ترابيت بر ثانيه افزايش پيدا خواهد 
كرد. وي با بيان اينكه اين مهم قرار است با استفاده 
از توان و ظرفيت توليد داخل محقق شللود، گفت: 
پهناي باند اينترنت كشور نيز بر مبناي نياز شبكه 
تأمين مي شود و مشكلي از بابت آن وجود نخواهد 
داشت. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با 
تاكيد بر اينكه برنامه دايمي ما در شركت ارتباطات 
زيرساخت توسعه پهناي باند اينترنت متناسب با 
نيازمندي هاي كشور است، افزود: ما توسعه پهناي 
باند را متوقف نمي كنيم و مبتني بر ميزان رشدي 
كه به صورت دايمي در شبكه وجود دارد، ظرفيت 
را تأمين خواهيم كرد. وي در پاسللخ به اين سوال 
كه گفته مي شود شركت ارتباطات زيرساخت بايد 
مجوز خريد پهناي باند را از دستگاه هاي مربوطه اخذ 
كند و اين فرآيند باعث بروز مشكات در كيفيت و 
كندي سرعت اينترنت مي شود، گفت: اين موضوع 
درست نيست و بهتر است كسللاني كه اين ادعا را 
دارند در مورد آن توضيح دهند. اما آنچه كه در روال 
تأمين پهناي باند وجود دارد اين است كه مطابق با 
نيازمندي شبكه و ارزيابي بخش فني، پهناي باند 
حتي باالتر از ميزان مورد نياز شبكه، تأمين مي شود 
تا كشور از اين لحاظ دچار مشكل نشود. اين فرآيند 
به صورت دايمي طي مي شللود و اين طور نيسللت 
كه يك پروژه مقطعي باشللد. مديرعامل شللركت 
ارتباطات زيرساخت خاطرنشان كرد: روند دايمي 
تأمين پهناي باند با توجه به ميزان رشللد ترافيك 
ارتباطي كه از سللوي اپراتورها اعام مي شود و نيز 
ارزيابي تيم فني شبكه زيرساخت، دنبال مي شود. 
وي در خصوص برنامه ريزي براي افزايش ظرفيت 
»ترانزيت اينترنت بين الملل« نيز گفت: مطابق با 
هدفگذاري برنامه ششم توسعه، ظرفيت ترانزيت 
ارتباطي كشللور را به ۵ ترابيت بر ثانيه رسانده ايم 
و هم اكنون بلله دنبال جذب ترافيك بللا مذاكره با 
كشورهاي همسايه و اپراتورهاي ارتباطي منطقه 
هسللتيم. به گفته فتاحي تأمين ظرفيت ترانزيت 
پهناي باند اينترنت بين الملل از مسير ايران، باعث 

رونق اقتصادي براي كشور خواهد شد.

٨٠   ميليارد دالر ثروت
غول هاي فناوري چين دود شد

شاخص ميلياردرهاي بلومبرگ نشان مي دهد ۱۰ نفر 
از پولدارترين چهره هاي دنياي فناوري چين در سال 
۲۰۲۱ جمعا ۸۰ ميليارد دالر از ثروتشان را از دست دادند. 
به گزارش ايسنا، اين كاهش ثروت كه معادل يك چهارم 
از ثروت آنها بوده است، بزرگ ترين كاهش ساالنه ثروت 
از سال ۲۰۱۲ به شمار مي  رود. كالين هوانگ، موسس 
شركت پين دوئودوئو ۴۲.۹ ميليارد دالر معادل دو سوم 
از ثروتش را در سال ۲۰۲۱ به دنبال سقوط ۷۰ درصدي 
ارزش سهام اين پلتفرم تجارت الكترونيكي از دست داد. 
ثروت جك ما، موسس علي بابا كه به دنبال اقدام مقامات 
چين براي كنترل امپراتوري تجاري وي چندان در انظار 
عمومي ظاهر نمي شود، حدود ۱۳ ميليارد دالر كاهش 
پيدا كرد. وضعيت ِچنگ وي، موسس شركت دي دي 
گلوبال هم تماشللايي بود. در هفته هاي پيش از عرضه 
سهام شركت دي دي در امريكا، سرمايه گذاران به خريد 
سهام اين شللركت در معامات بازار ثانويه پرداختند و 
ارزش اين شركت تاكسللي اينترنتي را به ۹۵ ميليارد 
دالر و ارزش سهم ِچنگ را به ۶.۷ ميليارد دالر رساندند. 
اما اين دوران شللكوفايي و رونق كوتاه بود. پس از اينكه 
مقامات چيني تحقيقاتي را درباره اين شللركت اعام 
كردند و از اين شركت خواستند از بازار سهام نيويورك 
خارج شود، ارزش سهامش بيش از ۶۰ درصد كاهش 
پيدا كرد و ثروت ِچنگ را به ۱.۷ ميليارد دالر تقليل داد. 
افزايش تحقيقات ضد انحصارطلبي رگوالتورهاي چيني 
از زمان توقف غيرمنتظره عرضه سهام گروه مالي آنت 
در سال ۲۰۲۰، به شكل فزاينده اي متداول شده است. 
شركت هاي فناوري از جمله علي بابا، تنسنت هولدينگز، 
مي توان و پين دوئودوئو شللاهد افت ارزش سهامشان 
پس از جريمه شدن به داليل مختلفي چون شيوه هاي 
انحصارگرايانلله، مختل كردن نظم بللازار و عدم اعام 
قراردادها بوده اند. ژانگ ييمينگ، موسس بايت دنس 
يكي از موارد نادر در ميان چهره هاي فناوري برجسته 
چين است كه ثروتش امسللال رشد كرده و بر اساس 
ارزش سهام سافت بانك، ۱۹.۵ ميليارد دالر افزايش 
پيدا كرده است. شايد تاحدودي به اين علت باشد كه 
شمار سهامداران بايت دنس را محدود نگه داشت و به 
اين ترتيب اين شركت از مشكات بازار در امان ماند. 

سقوط ۳۰ درصدي 
درآمد ساالنه هواوي

هواوي به دليل تحريم هاي امريكا انتظار دارد درآمدش 
در سال ۲۰۲۱ به ميزان حدود ۳۰ درصد كاهش داشته 
باشد. به گزارش ايسللنا به نقل از رويترز، گوئو پينگ، 
رييس هيات مديره هواوي در نامه سال نو به كارمندان 
اين شركت اعام كرد: انتظار مي  رود درآمد سال ۲۰۲۱ 
به ۶۳۴ ميليارد يوان )۹۹.۴۸ ميليارد دالر( برسد كه 
۲۸.۹ درصد كاهش در مقايسه با درآمد ۸۹۱.۴ ميليارد 
يوان در سال ۲۰۲۰ خواهد داشت. او گفت سال آينده 
چالش هايي را به همراه خواهد داشت اما وي از عملكرد 
تجاري هواوي در سال ۲۰۲۱ رضايت داشته است. در 
اين نامه كه در وب سايت هواوي منتشر شد، آمده است: 
فضاي كسب و كار غيرقابل پيش بيني، سياسي شدن 
فناوري و رشد جنبش هاي ضد جهاني سازي، همگي 
چالش هاي جدي محسوب مي شوند. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور وقت امريكا در سللال ۲۰۱۹ با اشاره به 
نگراني هاي امنيتي ملي، هواوي را هدف تحريم تجاري 
قرار دارد كه عاوه بر فناوري هاي ديگر، دسترسي اين 
شركت به اندرويد آلفابت را براي تلفن هاي هوشمند 
جديد ممنوع كللرد. تحريم هاي امريللكا به همراه 
مصرف داخلي ضعيف تر به دليل شيوع پاندمي بر 

كسب و كار هواوي تاثير منفي گذاشتند. 

كارخانه آيفون در هند به دليل 
اعتراضات كارگران تعطيل شد

اپل اعام كرد فعاليت يك كارخانه توليد آيفون متعلق 
به شركت فاكسكان در هند را به حالت مشروط درآورده 
زيرا هر دو شركت متوجه شدند شرايط خوابگاه ها و 
غذاخوري كارگران استاندارد نيست. به گزارش مهر 
به نقللل از رويترز، اقدام اپل در حالي انجام مي شللود 
كه در ماه جاري پللس از آنكه بيش از ۲۵۰ زن كارگر 
كارخانه فاكسللكان كه در خوابگاه هاي آنجا زندگي 
مي كردند با مسموميت غذايي روبرو شدند. همچنين 
طبق گزارش ها بيش از ۱۵۰ نفر در نتيجه اين رويداد 
در بيمارسللتان بستري شللدند. پس از آن كارگران 
به طور گسللترده نسللبت به وضعيت خود اعتراض 
كردند. اين كارخانه مدل هاي آيفون ۱۲ مي  سازد و 
توليد آزمايشي آيفون ۱۳ نيز در آن آغاز شده است. 
پيش بيني مي شللود تاثير تعطيلي آن بر اپل اندك 
باشد اما اين واحد در برنامه هاي بلندمدت كارخانه 
نقش استراتژيكي دارد زيرا شركت امريكايي سعي 
دارد اتكاي خود به كارخانه هاي چيني را كاهش دهد. 

همكاري بانك مركزي با مركز ملي 
فضاي مجازي ضروري است

يك تحليلگر فضاي مجللازي مي گويد: اين تصور 
كه با قانوني كردن تبادل رمزارزها در كشور، باقي 
بازارها آسيب جدي مي بينند درست نيست چرا 
كه افراد زيادي در همين لحظه مشللغول اين كار 
هستند. نويد آقايي در گفت وگو با ايسنا افزود: در 
مدتي نه چندان دور بسياري از مديران كشور مفهوم 
باك چين را شوخي مي دانستند اما نه تنها شوخي 
نبود بلكه بسياري معتقدند آينده جهان را تغيير 
داده است. وي تصريح كرد: رمزارزها هم از اين قاعده 
جدا نيستند و هر چه سريع تر بايد با واقعيت آن در 
چهارچوبي قانوني مواجه شويم. هم اكنون بدون 
هيچ قانوني تبادل هاي سرسام آوري در كشور در 
اين حوزه صورت مي گيرد كه حتما پيش بيني هاي 
قانوني از آسيب هاي آينده جلوگيري مي كند. اين 
مدرس دانشگاه ادامه داد: هر چند شنيده مي شود 
مطالعات خوبي درباره رمزارز ملي در برخي نهادها 
انجام شده اما اين نافي نگاهي جامع تر به اين پديده 
نيست. آقايي افزود: هم اكنون برخي ابربنگاه هاي 
اقتصللادي خبللر از برنامه ريزي بللراي رونمايي از 
رمزارز خودشان داده اند. اين به اين معني است كه 
با تعلل نهادهاي باالدسللتي، توسعه اين مفاهيم 
چه در ميان سازمان ها و چه كاربران عادي معطل 
نمي ماند. حتي شللنيده ام برخللي مجموعه ها با 
 NFT جديت مشللغول پيگيري اقتصادي سازي
)ژتون غيرقابل معاوضه( در كشللور هسللتند و 
زيرسللاخت هاي آن را فراهم كرده اند. وي گفت: 
يكي از وظايف جدي حاكميت در فضاي مجازي 
درك درست از تحوالت اين حوزه است. به گمانم 
همكاري جدي بانك مركزي با مركز ملي فضاي 

مجازي در اين ميان مي تواند راه گشا باشد. 

پرتاب همزمان سه ماهواره
از پايگاه فضايي امام خميني )ره( 

وزير ارتباطللات و فناوري اطاعات از پرتاب سلله 
ماهواره توسط ماهواره بر »سيمرغ بهينه شده« از 
پايگاه فضايي امام خميني )ره( خبر داد. به گزارش 
ايرنا، عيسللي زارع پور وزير ارتباطللات در صفحه 
شخصي خود در اينستاگرام نوشت: دقيقا يك ماه 
قبل، اولين جلسه شللوراي عالي فضايي با حضور 
رييس محترم جمهور بعد از ۱۱ سللال برگزار شد. 
وي افزود: يكي از مصوبات جلسه، تثبيت فناوري 
تزريق ماهواره در اليه لئو تا پايان سال ۱۴۰۱ بود. 
مسير سللختي كه امروز اولين مرحله آن با دستان 
پرتوان متخصصان صنعت فضايي كشور رقم خورد. 
براي اولين بار بود كه همزمان سه ماهواره توسط 
ماهواره بر »سلليمرغ بهينه شده« حمل مي شد. 
جدايش مرحللله اول و دوم ماهواره بللر و تزريق 
همزمان سلله محموله تحقيقاتي در فاصله ۴۷۰ 
كيلومتري از سللطح زمين با موفقيت انجام شد. 
زارع پور تاكيد كللرد: اميدوارم درس آموخته هاي 
اين پرتاب تحقيقاتي، مسير را براي تثبيت فناوري 
تزريق ماهواره به اليه لئو و دسللتيابي عملياتي به 
فناوري پرتاب منظومه هاي ماهواره اي هموار كند.

كارشناسان معتقدند سال ۲۰۲۲، سال قانون گذاري هاي بيشتر، پذيرش بيشتر و نوآوري هاي بيشتر خواهد بود

الگوي ثابت رشد قيمت بيت كوين در آغاز سال جديد ميالدي

فناوري هايي كه در سال ۲۰۲۱ عمرشان تمام شد
در سللال ۲۰۲۱ محصوالت و خدمات فنللاوري از هوم 
پاد اپل گرفتلله تا پروژه لون گوگل عمرشللان به پايان 
رسيد. به گزارش ايسنا، نوآوري هاي فوق العاده اي وجود 
داشتند كه ما را به دنياي خارج مرتبط كردند اما شماري 
محصوالت و خدمات فناوري قديمي عمرشللان تمام 
شد و براي هميشه ناپديد شدند. پايگاه خبري ايندين 
اكسپرس در گزارشي به بررسي محصوالت و خدمات 

فناوري پرداخته كه در سال ۲۰۲۱ ناپديد شدند.

    خروج ال جي از كسب و كار تلفن همراه
شركت ال جي بسياري از اولين ها را به بازار تلفن هوشمند 
آورد اما اوايل سللال ۲۰۲۱ خروج خود از اين بازار را اعام 
كرد. علت عمده اين تصميم مربوط به استراتژي كسب و كار 
پيچيده اي است كه اين شركت كره اي سال هاي متمادي 
دنبال كرده است اما همچنين عدم پذيرش ايده هاي جديد 
در سللطح صنعتي را بارز مي كند. ايللن غول كره جنوبي 

 مدل هاي تلفن هوشمند بسياري از جمله »ال جي وينگ «
 را معرفي كرد اما هرگز تاييد و تحسيني كه سزاوار آن بود را 
دريافت نكرد. بعضي بر اين باورند كه تاش هاي ال جي كمي 
دير هنگام بود و زماني كه قصد داشت محصوالت نوآورانه 
را نمايش دهد خيلي دير شده بود. در واقع ال جي در سال 
۲۰۱۳ سومين سللازنده بزرگ تلفن هوشمند در جهان 
بود اما در سال هاي اخير براي رقابت با رقيباني نظير اپل و 
 سامسونگ در بازار گوشي هاي تلفن هوشمند گران قيمت 
به تقا افتاده بود. خروج ال جي از بازار تلفن هوشمند نه 
تنها به اين صنعت بلكه به ايده هاي خاقانه و شور و هيجان 

براي محصوالت پيشرفته هم ضربه زد.

    هوم پاد اپل و اي مك پرو
توقف توليد اسپيكر هوشمند هوم پاد  اپل مايه تعجب ناظران 
دنياي فناوري نشد و در واقع مدتي بود كه اين شركت چنين 
قصدي داشت. هوم پاد ممكن است شكست نبوده باشد اما 

موفقيت بزرگي هم نبود. مشكل هوم پاد قيمتش نبود بلكه 
موقعيتش بود. با وجود اينكه هوم پاد اسپيكر خوبي بود اما به 
هوشمندي محصوالت رقيب  مانند آمازون و گوگل نبود. هوم 
پاد ديگر توليد نمي شود اما هوم پاد ميني همچنان وجود دارد و 
اسپيكر كوچك خوبي به شمار مي رود. پس از اسپيكر هوشمند 
هوم پاد، محصول ديگري كه عرضه آن از سللوي اپل متوقف 
شد اي مك پرو )iMac Pro( بود. هنگامي كه اين دستگاه 
در سال ۲۰۱۷ عرضه شد، اپل عملكرد كاس ورك استيشن 
در يللك طراحي اي مك را قول داد. اين دسللتگاه آن زمان تا 
حدودي به اين وعده عمل كرد اما اين اواخر كمي بي معني به 
نظر مي رسيد. اي مك پرو يك محصول آزمايشي براي جامعه 
حرفه اي بود اما هنگامي كه مك پرو دو سال بعد از راه رسيد، 
اين رايانه روميزي بي معني شد. هنوز مشخص نيست آيا 
اپل قصد دارد جانشللين ديگري براي اي مك پرو معرفي 
كند به خصوص كه تمركز كامل اين شركت روي عرضه 
محصوالت مك با پردازنده سفارشي طراحي خودش است.

    پروژه اينترنت بالني لون 
آلفابت، شركت مادر گوگل اوايل سال ۲۰۲۱ تصميم گرفت 
پروژه اينترنت بالني لون )Loon( كه براي مناطق دورافتاده 
در نظر گرفته بود، را تعطيل كند. اين پروژه آينده گرا يك دهه 
پيش توسط گوگل راه اندازي شد اما به دليل هزينه هاي باال و 
مدل تجاري غيرپايدار تعطيل شد. پس از پروژه خودران ويمو، 
لون يكي از پرتبليغ ترين پروژه هاي آلفابت بود. هدف از اين 
پروژه فراهم كردن اتصال سلوالري به مناطق دورافتاده اي بود 
 كه ساخت شبكه هاي اينترنت مخابراتي در آنها امكان پذير 
نيست. لون كه زيرمجموعه آلفابت بود از بالن هاي عظيمي 
براي فراهم كردن اتصال به اينترنت استفاده كرد اما اداره اين 
پروژه حتي براي شركت پولداري مانند گوگل پرهزينه بود. 
اين شللركت فناوري براي نخستين بار در سال ۲۰۱۱ 
لللون را راه اندازي كرد و آزمايش عمومي آن در سللال 
۲۰۱۳ آغاز شد. سللال گذشللته فعاليت تجاري اين 
پروژه با همكاري شركت تلكام كنيا در آفريقا آغاز شد.
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تعادل |خلف وعده خودروسازان درباره خودروهاي 
ناقص كف پاركين��گ، كار دستش��ان داد. روند كند 
كاهش خودروهاي ناقص دو خودروساز بزرگ كشور 
را به س��ازمان بازرسي كشاند. س��ازمان بازرسي كل 
كشور، هيات مديره دو ش��ركت ايران خودرو سايپا را 
براي ارايه توضيحات��ي درباره علت بي توجهي آنها به 
تكميل و عرضه خودروهاي موجود در كف پاركينگ 
كارخانه فراخواند. سازمان بازرسي، اقدام خودروسازان 
را از مصاديق احتكار تلقي كرده و ضمن تفهيم اتهام 
به اعضاي هيات مديره خودروس��ازان از آنها خواسته 
دفاعيات خ��ود را بيان كنند. دوماهي از بحث احتكار 
خودرو از سوي خودروسازان در انبارهايشان مي گذرد؛ 
احتكاري كه دليل اصلي آن نبود قطعات الكترونيكي 
مطرح شد. اما خودروس��ازان وعده دادند كه تاپايان 
آبان ماه خودروهاي ناقص شان را تكميل و روانه بازار 
مي كنند. ح��ال با اتمام آبان، نه تنه��ا افزايش عرضه  
صورت نگرفته، بلكه س��ازمان بازرسي كل كشور به 
عنوان نهاد ناظر اعالم كرده، شواهد امر نشان مي دهد 
كه هيچ كدام از دو ش��ركت خودروس��از نتوانستند 

مبادرت به كاهش خودروهاي دپو شده خود كنند. 

    ناقص ها كار دست خودروسازان داد
بازرسي كل كشور، هيات مديره دو شركت ايران خودرو 
و سايپا را براي ارايه توضيحاتي درباره علت بي توجهي 
به كاه��ش خودروهاي موجود در ك��ف كارخانه آن 
شركت ها، عليرغم افزايش قيمت كارخانه اي خودروها 
در ستاد تنظيم بازار و اجراي آن توسط خودروسازان و 
اقدامات انجام شده در راستاي تزريق نقدينگي جديد به 
خودروسازان از قبيل، مصوبات كميته خودرو مبني بر 
موافقت با اجراي انواع طرح هاي فروش ملي فراخواند.

در پي نشس��ت هاي تخصصي و بازديد هاي ميداني 
سازمان بازرسي از گروه هاي خودروسازي ايران خودرو 
و سايپا و قطعه سازان به منظور پايش روند تجاري سازي 
و تكميل خودرو هاي ناق��ص، با مورد توجه قرار دادن 
اسناد و مدارك مثبته، هشدار مقتضي به منظور ارايه 
برنامه زمانبندي و ضرورت كاهش خودرو هاي مذكور 
براي كاه��ش التهاب بازار خودرو ب��ه وزارت صمت و 

خودروسازان داده شد.
 بنابراين گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرايي 
با برنامه هاي مطرح از ناحيه خودروسازان، روند كند 
كاهش خودرو ه��اي ناق��ص در پاركينگ هاي ايران 
خودرو و س��ايپا موجب شد، تا س��ازمان بازرسي كل 
كشور مس��تند به بند ۳ قس��مت الف ماده ۴۵ قانون 
سياس��ت هاي كلي اص��ل ۴۴ قانون اساس��ي، اقدام 
خودروس��ازان را از مصاديق احت��كار منجر به اخالل 
در رقابت تلقي و با تفهيم اتهام به اعضاي هيات مديره 
خودروس��ازان مبادرت به استماع دفاعيات ايشان به 
منظور ادام��ه فرآيند هاي الزم ب��ه موجب آيين نامه 

اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كند.

    خودروسازان خلف وعده كردند
اواسط مهرماه سال جاري در بازديدي كه غالمعباس 
تركي، معاون نظارت و بازرس��ي امور توليدي سازمان 
بازرس��ي كل كش��ور و اش��كان ميرمحمدي، بازرس 
كل امور صمت از ايران خودرو و س��ايپا داش��تند قرار 
ش��د تكميل محصوالت ناقص دپويي در دس��تور كار 
خودروسازان قرار گيرد. در آن مقطع عنوان شد كه در 
مجموع حول وحوش ۱۵۰ هزار دستگاه خودروي ناقص 
در پاركينگ شركت هاي خودروس��از دپو شده و اين 
خودروها به دليل كسري قطعات امكان تجاري شدن 
پيدا نكردند.  كمي بعد، فرشاد مقيمي مديرعامل ايران 
خودرو گفته بود كه »مردم در خريد خودرو عجله نكنند، 
عرضه خودرو به طور منظم هر هفته ادامه خواهد داشت، 
رشد توليد و رشد در عرضه را در دستور كار داريم. به وزير 
صنعت اين قول را داده ايم و براس��اس همان تعهدات 
خودرو به بازار عرضه خواهد شد. او گفت: خودروسازان 
فروش فوق العاده و فوري را انجام خواهند داد، امروز ۲۰۶ 
را فروش فوق العاده گذاشتيم و براي هفته آينده هم نيز 

اين خودرو را عرضه خواهيم كرد.«
در همين حال، جواد سليماني مديرعامل سايپا هم نيز 
در اظهاراتي عن��وان كرد: »هر هفته يك طرح فروش 
خودرو خواهيم داش��ت و ميانگي��ن افزايش قيمت 
محصوالت سايپا ۱۶ درصد بوده است. قيمت خودرو 
در بازار كنترل مي شود و از مردم براي تمام كاستي ها 
عذرخواهي مي كنم. او همچنين از آغاز تجاري سازي 
۵۰ هزار خودروي كف پاركينگ خودروس��ازان خبر 
داد..« اما دو خودروس��از بزرگ كش��ور نتوانس��تند 
به وع��ده خود مبني بر تكميل بخ��ش قابل توجهي 
از محص��والت توليدي ناقص تا پاي��ان آبان ماه عمل 
كنند. بررسي وضعيت شركت هاي خودروساز نشان 
مي دهد دو دليل عمده سبب ش��ده تا خودروسازان 
نتوانند تمام محصوالت توليدي خود را تجاري كرده 

و به ناچار بخش��ي از محصوالت را ب��ه صورت ناقص 
در پاركينگ ه��اي خود دپو كردن��د. دليل اول توليد 
محصوالت به صورت ناق��ص را بايد در چالش تامين 
ريزتراشه جست وجو كرد. البته در ديداري كه در اواخر 
مهرماه امس��ال تركي و ميرمحمدي از دو خودروساز 
بزرگ كشور داش��تند اين مساله مورد توجه آنها قرار 
گرفت. معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان 
بازرس��ي كل كش��ور در آن ديدار گفت خودرو هاي 
بسياري به دليل نبود يك يا سه قطعه الكترونيكي كه 
ناشي از تحريم، بحران ريزتراشه ها و مشكالت موجود 
در مسير خريد قطعات است، در پاركينگ مانده است. 
البته كمبود ريزتراشه ها همه مشكل توليد خودرو به 
صورت ناقص نبود و خودروسازان به صورت همزمان 
با چال��ش ديگري ني��ز روبرو هس��تند. چالش ديگر 
شركت هاي خودروس��از كه به نوعي خود را در توليد 
خودرو به صورت ناقص نشان مي دهد، نبود نقدينگي 
كافي در حساب ش��ركت هاي خودروساز است. نبود 
نقدينگي كافي باعث شده خودروسازان نتوانند بدهي 
خود را به شركت هاي قطعه ساز پرداخت كنند. بنابراين 
بخشي از محصوالت توليدي خود را به صورت ناقص 

روانه پاركينگ ها كردند. 
ب��ا همه اينها، با اتمام آبان، ن��ه تنها افزايش عرضه اي 
صورت نگرفت، بلكه ميرمحم��دي، بازرس كل امور 
صنعت، معدن و تجارت س��ازمان بازرسي كل كشور 
ه��م به عنوان نه��اد ناظر عنوان كرد ك��ه مديرعامل 
ايران خودرو اعالم كرده كه بيش از ۹۰ هزار خودروي 
كف پاركينگ خود را تا نيمه آبان به ۶۰ هزار دستگاه 
خودرو و مديرعامل سايپا نيز وعده داد تعداد ۵۳ هزار 
دستگاه اين شركت را تا پايان آذر به ۱۰ هزار دستگاه 
كاهش دهند، اما شواهد امر نشان مي دهد كه هيچ كدام 
از دو شركت خودروساز نتوانستند مبادرت به كاهش 
خودروهاي دپو شده خود كنند. اين درحالي است كه 

خودروسازان با وجود اينكه نمي توانند نياز بازار را تامين 
كنند، راه صادرات را هم در پيش گرفته اند. به طوري 
كه احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروس��ازان با 
بيان اينكه خودروس��ازان اكنون در برخي خودروها 
صادرات دارند، گفته است كه صادرات برخي خودروها 
به عراق، سوريه، سنگال، آذربايجان و سوريه صورت 
مي گيرد، اما در اين صادرات مش��كل برگشت پول را 
داريم. دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه مشكل 
نقل و انتقال بانكي با كشورهاي ديگر داريم و نياز است 
اين موانع برداشته شود تا به توليد يك ميليون و ۶۰۰ 
هزار دستگاه برسيم، گفته كه اكنون به ميزان محدود 
صادرات خودرو به عراق و آذربايجان و… داريم، ضمن 
اينكه محدودي��ت هم در اي��ن كار دارد. فرض كنيد 
پول حاصل از صادرات خودرويي كه به عراق ارس��ال 

مي شود، با چمدان به ايران مي آيد! 

    جزييات نامه بازرسي به خودروسازان
در نام��ه غالمعباس تركي معاون نظارت و بازرس��ي 
امور توليدي سازمان بازرس��ي كل كشور به اعضاي 
هيات مديره ش��ركت هاي ايران خودرو و سايپا آمده 
اس��ت: »احترام��ا، نظر به تش��كيل پرونده كالس��ه 
۱.۱۰۰.۵۱۱.۰۰۲۶ و پي��رو جلس��ات متش��كله، 
بازديدهاي ميدان��ي انجام ش��ده و مكاتبات صورت 
پذيرفته طي نامه هاي شماره ۱8۶۳8۱ و ۱8۶۳7۹ - 
۱۴۰۰.7.۴ و هشدار اعالمي به وزير صمت به منظور 
ارايه برنامه زمان بندي و ضرورت كاهش خودروهاي 
ناقص مستقر در كف پاركينگ خودروسازان طي نامه 
شماره ۵۰۰.۲۴8۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰.۹.۳ و با عنايت 
به تصوي��ب افزايش قيمت كارخان��ه اي خودروها در 
س��تاد تنظيم بازار و اجراي آن توسط خودروسازان و 
اقدامات انجام شده در راستاي تزريق نقدينگي جديد 
به خودروسازان از قبيل، مصوبات كميته خودرو مبني 
بر موافقت با اجراي انواع طرح هاي فروش ملي يكماه 
اخير كه قسمتي از آن اجرايي شده و همچنين فراهم 
شدن زمينه استفاده از اعتبار مطرح از ناحيه شوراي 
پول و اعتبار ب��ه منظور جبران بخش��ي از مطالبات 
قطعه سازان، مالحظه مي شود تغيير قابل توجهي در 
كاهش خودروهاي موجود در كف كارخانه آن شركتها 
ايجاد نشده كه مراتب گوياي عدم اقدام و اهتمام جدي 
خودروسازان در كاهش تعداد خودروهاي موجود در 
كف و كاهش التهاب قيمت خودرو در بازار بوده كه با 
امعان نظر به آن و مستند به بند )۳( قسمت )الف( ماده 
۴۵ قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي، موضوع از مصاديق اخ��الل در رقابت تلقي 
مي گردد. با عنايت به مراتب مذكور مقتضي است نسبت 
به ارايه دفاعيات خود در انطباق با مفاده ماده ۳۳ اين 
آين نامه اجرايي قانون تش��كيل سازمان بازرسي كل 
كش��ور ظرف مدت حداكثر 7 روز كاري به اين مرجع 

اقدام نماييد.

خبراخبار مهم
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رشد 100 درصدي واردات 
گندم و جو

فارس | طبق آمارها تا ۱۹ آذرماه امسال بالغ بر ۱۰.۵ 
ميليارد دالر كاالي اساس��ي، دارو و دامي وارد كش��ور 
شده كه گندم و جو رشد حدود ۱۰۰ درصدي را از نظر 
وزن تجربه كردند. جزييات واردات كاالهاي اساسي از 
ابتداي امس��ال تا ۱۹ آذر ماه نشان مي دهد كه بيش از 
۱۹ ميليون تن كاال به ارزش ۱۰ ميليارد و ۵۵۲ ميليون 
دالر وارد كشور ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به لحاظ وزن ۳7 درصد و از نظر ارزش دالري 8۴ 
درصد رشد داشته دارد. اين اقالم شامل گندم، كنجاله 
سويا، دارو و تجهيزات پزشكي، ذرت، جو، انواع دانه هاي 
روغني و روغن هاي خوراكي مي شود. بيشترين حجم 
كاالهاي وارد شده به كشور مربوط به ذرت با ۶.۵ ميليون 
تن و پس از آن گندم با ۴.7 ميليون تن و جو ۲.۵ ميليون 
تن است. طبق آمارهاي رسمي، واردات گندم و جو از 
نظر وزن ۹۲ درصد افزايش نش��ان مي هد. روغن هاي 
خوراكي نيز ۹۰ درصد و كنجاله سويا ۹۵ درصد بيشتر 
وارد كشور شده است. س��ال ۹۹ در همين مدت ۵.7 
ميليون تن كاالي اساسي وارد كش��ور شده بود كه از 
نظر وزن ۳7 درصد و ارزش 8۴ درصد رش��د كرده بود. 
در صورتي كه دولتمردان با برنامه ريزي صحيح نسبت 
به الگوي كشت براساس آمايش سرزمين و فرصت هاي 
منطق��ه اي به منظور توليد كاالهاي اساس��ي به ويژه 
نهاده هاي دامي اقدام مي كردند، ارزهاي نفتي صرف 
واردات تجهيزات توليد و رونق صنعت منجر به رونق 
توليد و همچنين كاهش وابستگي مي شد. مسووالن 
مي گويند در اليحه بودجه، ارز ترجيحي براي اختصاص 
دادن به هفت قلم كاالي اساسي و نهاده هاي دامي و دارو 
وجود ندارد و در صورت استمرار وجود موجود مي تواند 

منجر به استقراض و تورم در جامعه شود.

مناقشه داروهاي متروكه
و قاچاق پيچيده شد

ايس�نا | تعيين تكليف داروه��اي متروكه و قاچاق، 
چالش��ي كهنه بين س��ازمان اموال تمليكي و وزارت 
بهداشت است كه اين روزها پررنگ تر و البته پيچيده تر 
شده و هر يك به استناد قانون، پذيراي خواسته ديگري 
نيس��ت. در اواسط آبان امس��ال، پيگيري بالتكليفي 
سرم هاي تاريخ گذشته در گمرك و عدم ورود سازمان 
اموال تمليكي براي انهدام آن، با اعالم اين سازمان درباره 
چالشي با وزارت بهداشت همراه بود؛ به طوري كه گفته 
شد وزارت بهداش��ت نه تنها در مورد اين سرم ها بلكه 
تمامي اقالم دارويي سال هاست كه با وجود مكاتبات 
صورت گرفته، براي اج��راي قانون و تحويل داروهاي 
متروكه و قاچاق ورود نكرده و همواره خواستار انهدام 
بوده  است.نظر سازمان تمليكي اين بود كه 7۰ درصد 
داروهاي قاچاق، خروجي از ايران و ساخت كارخانه هاي 
داخلي است كه مي تواند از سوي وزارت بهداشت بررسي 
و در صورت تاييد در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد 
نه اينكه بدون هيچ گونه بررسي حجم بااليي از دارو آن 
هم با توجه به نياز داخل و ش��رايط فعلي منهدم شود. 
در عين حال هزينه باالي انهدام دارو كه بايد از س��وي 
سازمان اموال تمليكي پرداخت شود و همچنين احتمال 
ورود داروهاي غير قابل مصرف به بازار قبل از انهدام نيز 
مطرح بود و به همين دليل اين سازمان به استناد ماده ۴۰ 
قانون تاسيس سازمان اموال تمليكي، تاكيد داشت كه 
بايد داروها در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد تا آن طور 
كه خود مي داند در رابطه با انهدام يا مصرف آن اقدام كند.

چندي پيش كه ق��وه قضاييه به تعيين تكليف اموال 
تمليكي ورود كرد، بار ديگر اينكه سرنوشت داروها چه 
مي شود مطرح شد و آنچه كه سازمان اموال تمليكي 
اعالم كرد از اين حكايت داش��ت كه مكاتبات با وزارت 
بهداشت به نتيجه نرسيده و از اين رو سازمان تمامي 
داروها را منهدم خواهد كرد.اما اين پايان ماجرا نبود و 
واكنش هاي بعدي دو س��ازمان نسبت به مواضع هم، 
چالش را بيشتر و پيچيده تر كرده است؛ به طوري كه 
وزارت بهداشت همچنان بر انهدام دارو تاكيد و با استناد 
به ماده ۲۲ قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز اعالم كرد 
كه فقط اقالم خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 
به استعالم مصرف انساني نياز دارند و در مورد داروها 
شرايط الزم براي نگهداري از نظر رطوبت و نور براي اقالم 
قاچاق و خارج از زنجيره توزيع رسمي وزارت بهداشت 
وجود ن��دارد؛ بنابراين وزارت بهداش��ت به علت نبود 
اطمينان از سالمت داروها، اجازه مصرف آنها را نمي دهد.

موضع وزارت بهداشت در مورد بررسي داروهاي قابل 
استفاده نيز اين  بود كه بايد تمام محموله ها، مورد بررسي 
و آزمايش قرار گيرد كه به صرفه نيس��ت. به تازگي بار 
ديگر س��ازمان تمليكي از موارد قانوني استفاده كرده 
و با واكنش نس��بت به موضع وزارت بهداشت مسائل 
ديگري را مطرح كرده است.معاون بهره وري و فروش 
سازمان تمليكي اعالم كرده كه به استناد قانون بايد تمام 
داروها و تجهيزات پزشكي توسط سازمان هالل احمر 
و بهداشت تحويل گرفته ش��ود و اگر حتي ۱۰ درصد 
داروها قابل مصرف باش��د وزارت بهداش��ت بايد آن را 
مورد آزمايش قرار دهد كه طبق ماده ۲7 قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز و تبصره ۲ ماده ۶ آيين نامه اجرايي آن، 
وزارت بهداشت بايد به آزمايش و بيان نتيجه به صورت 
صريح بپردازد.وي در اين رابطه با اش��اره به اينكه ۳۰ 
سال از تصويب اين قانون مي گذرد اما همواره سازمان 
تمليكي با چالش مواجه اس��ت گفته كه ما به شرايط 
سخت و كاس��تي و محدوديت هاي وزارت بهداشت 
در ايام كرونا آگاه هس��تيم اما وضعيت اين داروها بايد 
مديريت شود، س��ازمان اموال تمليكي بدون در نظر 
گرفتن بودجه مص��وب هزينه هاي هنگفتي را صرف 
نگهداري و تعيين تكليف و انهدام فني داروها مي كند 
و تنها درخواس��تي كه از وزارت بهداشت دارد تحويل 
گرفتن آن است و اقدامات بعدي را خود وزارتخانه انجام 
دهد.البته در اظهارات ميرمعيني، اين هم اعالم شده كه 
عالوه بر دارو، انواع تجهيزات پزشكي و مواد اوليه توليد 
دارو نيز در انبارهاي س��ازمان وجود دارد كه معاونت 
سازمان تجهيزات پزشكي نسبت به تعيين تكليف آنها 
ورود كرده ولي چالش دارو و مواد اوليه حل نشده است.

اعتراض به يك بخشنامه مالياتي
اتحاديه واردكنن��دگان نهاده ه��اي دام و طيور 
ايران طي نامه اي به رييس سازمان امور مالياتي 
اعالم كرد: تفسير اش��تباه از يك بخشنامه نبايد 
در شرايط حساس كنوني مانع توزيع نهاده هاي 
دامي ش��ود. به گزارش روابط عموم��ي اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران )اوندا(، 
در متن نامه اين اتحاديه ب��ه داود منظور رييس 
سازمان امور مالياتي كشور آمده است: »بازگشت 
ب��ه بخش��نامه ش��ماره ۲۰۰/۹۶۲7/ص مورخ 
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ در خصوص اخذ عوارض و ارزش 
افزوده ۹ درصدي از واردات كاالهاي كشاورزي، 
همانطور كه استحضار داريد حسب تبصره ۱ بند 
الف از فصل س��وم قانون ماليات بر ارزش افزوده 
ابالغ��ي م��ورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ واردات كاالهاي 
موضوع ج��زء )۲( بند ال��ف از پرداخت ماليات و 
عوارض معاف مي باشد كه در جزء ۲ نيز دام زنده و 
خوراك آن به صراحت از مصاديق معافيت قانوني 
اخذ ع��وارض برخودار بوده اس��ت. علي ايحال با 
توجه به ابهام در بخشنامه ابالغي توسط جنابعالي 
و احتمال اعمال عوارض مورد اشاره به واردات انواع 
خوراك دام )ذرت دامي، جو دامي، كنجاله سويا 
دامي و ....( خواهشمند است به استناد مفاد قانوني 
صدرالذكر كه قانون گذار صراحتا واردات خوراك 
دام را جزو موارد معافيت ذكر نموده است، ترتيبي 
اتخاذ فرماييد كه در اجراي بخشنامه ابالغي مورد 
نظر معافيت قانوني واردات انواع خوراك دام از اخذ 
عوارض صراحتا امر به ابالغ گرديده به نحوي كه 
تفس��ير مغاير با قانون از بخشنامه صادره موجب 
اشكال در روند تامين نهاده هاي دامي به ويژه در 
مقطع زماني حذف ارز ترجيحي و ايجاد التهاب و 

تنش قيمتي غيرضروري در بازار نگردد.«

هشدار درباره 
افزايش قيمت گاز هليوم

 رييس اتحاديه كشوري گازهاي طبي و صنعتي گفت : 
افزاي��ش قيمت گاز هليوم اس��تفاده از گاز پر خطر 
هيدروژن را به دنبال داشته است. پيكان كالنتري 
گفت: افزايش قيمت گاز هليوم باعث شده تا عده اي 
سودجو براي شارژ بادكنك و بالن ها در مراسم هاي 
تولد و مناسبت ها از گاز هيدرژون به جاي گاز هليوم 
اس��تفاده كنند. وي در گفت وگو ب��ا خبرنگار اتاق 
اصناف ايران افزود: متاسفانه استفاده از گاز هيدروژن 
خطراتي را به دنبال دارد و باعث آتش سوزي و بعضا 
انفجار مي شود و الزم است مشتريان قبل از خريد 
بادكنك و بالكن هاي هليوم از اس��تفاده گاز هليوم 
مطمئن شوند. وي تصريح كرد: در حال حاضر قيمت 
هر سيلندر ۵۰ ليتري گاز هليوم 8 ميليون تومان و 
قيمت هر سيلندر ۴۰ ليتري گاز هيدروژن حداكثر 
۵۰۰ هزار تومان است و به دليل همين تفاوت قيمت 
برخي سودجويان به استفاده از گاز هيدروژن روي 
آورده اند. رييس اتحاديه كش��وري گازهاي طبي و 
صنعتي اظهار كرد: گاز هليوم گاز بي خطري است 
و قابليت آتش سوزي و انفجار را ندارد اما در مقابل 
گاز هيدروژن پر خطر بوده و قابليت آتش سوزي و 
انفجار را دارد و به همين دليل مكاتبات الزم در جهت 
نظارت بيشتر دستگاه هاي نظارتي مربوطه بر منع 
استفاده واحدهاي صنفي از گاز هيدروژن انجام شده 
است. كالنتري افزود: در سال هاي اخير استفاده از 
بادكنك و بالكن هاي هليوم بسيار مورد توجه قرار 
گرفته است و روند نظارت بر نحوه شارژ سيلندرهاي 
هلي��وم در واحدهاي صنفي مربوط��ه بايد صورت 
بگيرد تا شاهد حوادث و اتفاقات ناگوار در مجالس و 

مناسبت ها نباشيم.

 كارگاه خوشنويسي »خط بصيرت« 
و اجراي سرود در شهر زير زميني

سرپرست معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حومه گفت: به منظور 
گراميداش��ت روز نهم دي م��اه و با ه��دف ترويج و 
معرفي هنر اصيل ايراني-اس��المي خوشنويس��ي، 
كارگاه خوشنويسي »خط بصيرت« در ايستگاه هاي 
منتخب مترو برپا شد. به گزارش مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه س��يد محمد نقيب با اع��الم اين خبر افزود: 
استادان هنر خوشنويس��ي همزمان با نهم دي ماه، 
روز بصيرت، در متروي تهران گردهم آمدند تا مشق 
خ��ط بصيرت كنند.  وي با اش��اره ب��ه اينكه كارگاه 
خوشنويس��ي با حضور هنرمندان عرصه خطاطي 
در ايس��تگاه هاي منتخب متروي تهران برگزار شد.  
تصريح كرد: در اين برنامه فرهنگي و هنري جمعي از 
هنرمندان خوشنويس در كارگاه خوشنويسي »خط 
بصيرت«  گردهم آمدند و جمله هايي با موضوع اين 
روز را به رش��ته تحرير درآوردند.  سيد محمد نقيب 
افزود: اين كارگاه با همكاري و مشاركت كانون ترويج 
خوشنويسي معاصر ايران از ۹ تا ۱۵ دي ماه ۱۴۰۰ در 
ايستگاه هاي امام حس��ين)ع(، ميدان شهدا، ميدان 
انقالب اسالمي و تئاترشهر برپاست. وي خاطرنشان 
كرد: مسافران ش��هر زيرزميني مي توانند از ساعت 
۱۳ تا ۱۹ از اين كارگاه هنري ديدن كنند. سرپرست 
معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه همچنين از اجراي برنامه سرود 
و همخواني به مناس��بت نهم دي خبر داد و گفت: به 
مناسبت گراميداشت روز نهم دي ماه، »روز بصيرت« 
گروه هاي هنري سرود با اجراي قطعاتي با مضمون 
بصيرت و مبارزه با فتنه به اجراي همخواني پرداختند. 
مسافران ايس��تگاه هاي امام حس��ين عليه السالم، 
تئاترشهر، ميدان شهدا و ميدان انقالب اسالمي مهمان 

گروه هاي هنري نور مشكات و زينبيون بودند.

سازمان بازرسي مديران ايران خودرو  و  سايپا را فراخواند

احضار و تفهيم اتهاِم احتكار 

زمزمه تغييرات دركابينه 
    خط ونشان مجلسي ها براي وزرا

اما انتقادات به وزير اقتصاد، به راهروهاي مجلس هم 
كشيده شده؛ برخي مي گويند: »ما راي احساسي به 
خاندوزي داديم واگر راضي مان نكند اس��تيضاحش 
مي كنيم.« برخي ديگر هم عنوان كردند: »مجلس 
به اين نتيجه رس��يده كه وزير اقتص��اد توانايي حل 
مشكالت اقتصادي كش��ور را ندارد. او فرد ضعيفي 

است و برنامه خاصي هم ندارد.«
برخ��ي هم از جمله س��يد مصطفي رضاحس��يني، 
دبير كميس��يون صنايع و معادن در ب��اب انتقادات 
به وزي��ر اقتصادي دولت رييس��ي اينطور مي گويد: 
»صحبت هاي��ي ك��ه نماين��دگان چ��ه در صح��ن 
مجل��س و چ��ه در كميس��يون هاي تخصص��ي با 
همديگ��ر دارن��د، نش��ان مي دهد، از عملك��رد اين 
وزير راضي نيس��تند؛ چرا كه با سياس��ت هاي فعلي 
وزي��ر اقتصاد ش��اهد آس��يب ب��ه اقتصاد كش��ور و 
 معيشت خانواده ها هس��تيم.« عليرضا پاك فطرت 
نماينده شيراز هم در اظهاراتي گفته: »اگر الزم شد 
به وزراي اقتصاد و صمت، تذكر محكم تر خواهيم داد 
و طرح سوال از آنها را جدي پيگيري مي كنيم و اگر 
نتوانند ما را راضي كنند به استيضاح روي مي آوريم.« 
او در تشريح داليل خود براي استيضاح اين وزرا گفته: 
»مجلس و هيات رييس��ه در بحث مسائل اقتصادي 
جدي نيستند، چون اگر جدي بودند االن ارزش پول 
ملي ما اينگونه نبود؛ زماني كه مجلس يازدهم تشكيل 
شد، دالر ۱7 هزارتومان بود و االن ۳۰ هزارتومان است 
و اين اصاًل قابل توجيه نيست. هيات رييسه مجلس 
بايد بيشتر به مسائل معيش��ت، اقتصاد مردم، رونق 

توليد و افزايش قدرت پول ملي بپردازد.« 
س��يدغني نظري عضو ش��وراي مركزي فراكسيون 
اكثريت مجلس ه��م در اظهاراتي تقريبا مش��ابه با 
همكاران��ش گفته »ما هيچ چك س��فيد امضايي به 
كس��ي نداديم. االن اقداماتي كه برخي وزرا در حوزه 
انتصابات انجام مي دهند، فاميل بازي مي كنند يا با 
ناهماهنگي كارهايي را صورت مي دهند يا ضعف هايي 
ك��ه دارن��د، ضربه به جري��ان انقالبي اس��ت. حتما 
استيضاح مي شوند بايد پاسخگو باشند و هيچ تعارفي 
با كسي نداريم.«  نماينده اراك در مجلس هم پيشتر 
خطاب به خاندوزي كه گفته بود اوراق نفروخته ايم، 
انتقاد واظهار كرده: »مطابق اسناد خزانه از مهرماه تا 
االن 8هزار ميليارد تومان ارواق فروخته  شده. بورس 
در حال آب كردن سرمايه مردم است و شما دايم در 

حال متهم كردن دولت گذشته هستيد، اما شما چه 
برنامه اي داريد و چه مي خواهيد بكنيد؟«

ام��ا تازه ترين انتقاد از تريبون مجل��س بازهم به وزير 
اقتصاد وارد ش��د. س��ارا فالحي نماينده مردم ايالم 
در نطقي آتش��ين به انتخاب كابين��ه وتيم اقتصادي 
دولت انتق��اد وخطاب به رييس��ي از تريبون مجلس 
گفت: »اگر تيم اقتصادي خ��ود را عوض نكنيد، تيم 
اقتصادي شما ش��بيه ژنرال هاي بدون سربازي است 
كه فرمان مي دهند و كس��ي تبعي��ت نمي كند. اين 
تيم به جاي رقابت با مش��كالت م��ردم با خود رقابت 
مي كنند. گوشه اي از اين رقابت ها را در اليحه بودجه 
۱۴۰۱ مي بينيم كه بس��ياري از برآوردهاي آن غلط 
اس��ت. دوباره دست دولت را در جيب مردم فرو كرده 
و حذف و اضافه هاي راديكالي زيادي دارد.« فالحي با 
خطاب قرار دادن رييس��ي گفت: »برادر من! برخي از 
وزراي ش��ما انگار سر كوچه فاميلي، دوستي و رفاقت 
نشس��ته اند و به همه رفقاي سياسي و نسبي و سببي 
خود بفرما داده اند. به داد مردم برسيد. برخي از وزراي 
شما با شما هم مسلك نيستند. اجازه ندهيد داستان ما 
و شما و مردم وعده هايي كه به مردم داده ايم به داستان 
آن سرباز بخت برگشته اي بدل شود كه در انتظار وعده 
لباس گرم پادشاه يخ زد و مرد.« او در پايان سخنانش 
گفت: »با هم به داد مردمي كه نجابتشان ما را گرفتار 
كرده؛ برس��يم و مردم را از اين گرفتاري نجات دهيم. 
مردم در كنار شما خواهند بود به شرط آنكه با عهدي 

كه به مردم بسته ايد وفادار بمانيد.«

    خاندوزي عزل مي شود؟
اما جدي ترين مخالفت ها از سوي اعضاي كميسيون 
اقتصادي رخ داد. به طوري كه نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس چندي پيش از امضاي ۵۰نماينده 
براي استيضاح از وزير اقتصاد خبرداده بود، كه البته 
بعدتر عنوان كرد منظورم سوال بوده نه استيضاح! با 
اين حال، در راهروهاي مجلس نيز شنيده شده، قبل 
از اس��تيضاح وزير اقتصاد از سوي مجلس، احتمال 
دارد رييس جمه��وري نس��بت به ترمي��م كابينه و 
بهبود وضعيت اقتصادي، تغييراتي در وزارت اقتصاد 
دهد و خاندوزي را عزل كند. در همين ميان يكي از 
نمايندگان مجلس كه نخواسته نامش فاش شود به 
يكي از رسانه ها گفته: »خاندوزي مراحل ترقي را پله 
پله طي نكرده و به همين دليل در حد وزارت اقتصاد 
نيست.« بنابه اظهارات او، »اگر در مجلس استيضاح 

وزرا مطرح شود و در دستور كار نمايندگان قرار گيرد، 
خاندوزي اولين وزيري اس��ت كه با راي عدم اعتماد 
مجلس از س��مت خ��ود عزل خواهد ش��د.« اگرچه 
س��خنگوي دولت اواخر هفته گذش��ته در سخناني 
مساله اس��تعفاي خاندوزي را رد كرد و گفت: »اين 
شايعات بيشتر به يك شوخي تلخ شبيه است و ارزشي 

براي پاسخ ندارد.«

    مخالفت ها فرامجلسي است!
اما به نظر مي رسد، وزير اقتصاد جداي از مجلس، در 
بدنه دولت هم مخالفاني داش��ته باشد؛ به طوري كه 
بعد از رسانه اي ش��دن نامه خاندوزي به رييسي در 
مورد عدم همكاري دستگاه هاي اجرايي با او، برخي 
با پرداختن به اين موضوع عنوان كردند، وزير اقتصاد 
و رييس سازمان برنامه و بودجه دولت رييسي نه تنها 
با هم هماهنگ نيس��تند كه اختالفات ميان اين دو 
جدي است. اختالف اين دوهم به زمان تقديم اليحه 
بودجه به مجلس برمي گردد. به طوري كه خاندوزي 
در آخرين روز آبانماه نامه اي به رييس��ي نوشت و از 
عدم همكاري برخي دستگاه ها شكايت كرد. آنگونه 
كه خاندوزي در اين نامه نوش��ته ق��رار بود دولت تا 
پايان س��ال ۲۰هزار ميليارد تومان از طريق فروش 
اموال مازاد درآمد كسب كند. اما خاندوزي ۱۵ مانع 
براي تحقق اين درآمد عنوان كرده بود. »خودداري 
دستگاه هاي دولتي از معرفي اموال مازاد«، »معرفي 
دارايي هاي كم ارزش« و»واسطه قراردادن نمايندگان 
مجلس و ائمه جمع��ه« و»مخالف��ت باالترين مقام 
دستگاه هاي اجرايي براي عدم معرفي اموال« برخي 
از موانع مورد اش��اره اوست. به نظر مي رسد، نگراني 
بيشتر خاندوزي از فروش اموال دولتي براي جبران 
درآمد دولت باش��د؛ چراكه ممكن بود بر بورس اثر 
منفي بيشتري بگذارد و آتش مخالفان خاندوزي را 
تندتر كند. بنابراين مي توان حدس زد، كه خاندوزي با 
اين اقدام خواسته خود را از مشكالت آتي مبرا و بگويد 
كه او مقصر وضع موجود نيس��ت. در مورد ديگري، 
برخي هم اينگونه نوشتند، كه فرمان اقتصادي دولت، 
دس��ت محمد مخبر معاون اول رييس جمهور است 
وتصميم گير نهايي اوست؛ يعني وزير اقتصاد كاره اي 
نيست! با همه اين سناريوها، هم اكنون وزير اقتصادي 
در سه راهي »استعفا، استيضاح و عزل« قرار گرفته، اما 
بايد منتظر ماند و ديد رييسي چه تصميمي مي گيرد و 

اينكه درنهايت خاندوزي مي ماند يا مي رود.

    زمزمه تغيير دركابينه
هرچند وضع ديگ��ر وزراي اقتصادي چندان بهتر از 
»خان��دوزي، عبدالملكي و فاطمي امين« نيس��ت، 
اما ديگر وزرا  اندازه اين چهره ها حاش��يه و دردس��ر 
نداشته اند وضعف و قوتشان خيلي به چشم نيامده. 
اما درحال حاضر، زمزمه يك تغيير ديگر در كابينه نيز 
به گوش مي رسد، آنهم اينكه گفته مي شود »سعيد 
محمد« قرار اس��ت جايگزين »رس��تم قاسمي« در 
وزارت راه و شهرسازي شود. پس آنكه سردارمحمد به 
دليل رد صالحيت نتوانست، رداي رياست جمهوري 
را برتن كند، از ابراهيم رييسي حمايت كرد؛ حمايتي 
كه منجر به گرفتن پست او در دولت سيزدهم شد. اما 
از همان زمان برخي گمانه زني ها حاكي از اين بود كه 
»سعيد محمد« به وزارت راه و شهرسازي مي رود و 
رستم قاسمي هم وزير نفت مي شود. اما پست وزارت 
نفت به جواد اوجي رس��يد و رستم قاسمي به وزارت 

راه و شهرسازي رفت. 
در هر صورت، نام سعيد محمد در ليست وزراي دولت 
رييس��ي نيامد، اما در مهرماه به دبيري شوراي عالي 

مناطق آزاد تجاري منصوب شد. 
حال برخي ش��نيده ها حاكي از اين است كه رستم 
قاسمي بايد از كابينه خداحافظي كند و سعيد محمد 
قرار اس��ت جاي او را بگيرد. اين درحالي اس��ت كه 
يازدهم آذرماه هم خبري منتشر شد، مبني بر اينكه 
قاسمي نامه استعفاي خود را به رييسي تقديم كرده 
اس��ت. البته اين خبر بالفاصله از سوي تيم رسانه اي 
دولت تكذيب ش��د. ب��ا اين حال، به نظر مي رس��د، 
او همچنان س��وداي رفتن به وزارت نفت را در س��ر 

مي پروراند. 
باهمه آنچه كه گفته شد؛ از آنجايي كه ايران با مساله 
تحريم و مش��كالت زيادي مواجه است، برگرداندن 
اقتصاد كش��ور به ريل اصلي خ��ود، به يك تيم قوي 
اقتصادي و تخصص باال ني��از دارد ونمي تون از اين 

مسائل سرسري گذشت. 
بنابراين به نظر مي رسد، با اين تيم اقتصادي نمي توان 
راه به جايي برد؛ اين ديگر در اختيار رييس دولت است 
كه بخواهد ماشين اقتصاد را با چه كسي و چگونه به 
مقصد برس��اند؟ حال اينكه »محمد كاظم رجايي« 
استاد دانش��گاه در ديدار روز گذشته وزير اقتصاد با 
برخي از اساتيد دانشگاه قم گفته است: »تريلي اقتصاد 
كشور به سمت كف دره سرايز ش��ده، اما اميدواريم 

حداقل با ملق زدن ما را به ته دره پرت نكند!« 

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

آزادسازي ارز ترجيحي بخش دارو در دولت مطرح نيست
آزادسازي ارز ترجيحي بخش دارو در دولت مطرح نيست و پس از تصويب بودجه در مجلس در مورد يارانه دارو تصميم گيري مي شود. 
سرپرست مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت با بيان اين مطلب گفت: همان گونه كه معاون اول رييس جمهور تاكيد 
داشت، آزادسازي ارز ترجيحي براي بخش دارو نه در كوتاه مدت و نه در بلندمدت در دولت مطرح نيست. ارز ترجيحي دارو تا پايان 
امسال با دستور رييس جمهور اختصاص مي يابد و براي سال آينده، ممكن است پس از تصويب بودجه در مجلس، مابه التفاوت ارز دارو 
به سازمان هاي بيمه گر يا به صورت يارانه سالمت منتقل شود. محمد هاشمي افزود: وضعيت ارز دارو پس از طرح و تصويب بودجه 
سال آينده در مجلس مشخص مي شود و تمام تالش دولت، حفاظت از مردم و عدم تحميل فشارهاي ناشي از گراني دارو بر مردم است.

ادامهازصفحهاول

 صورت مساله را 
پاك نكنيد

 به مسائلي مي پردازند كه اين روزها دغدغه هيچ 
كدام از مردم نيست. آنها حتي براي دغدغه هاي 
خودشان هم نمي توانند گامي مثبت در جهت 
بهبود اوضاع بردارند. هر اتفاقي از اين دست تنها 
به پاك كردن صورت مساله مي انجامد. حاال كه 
خبر اتوبوس خوابي بي خانمان ها منتشر شده از 
اين ب��ه بعد همان يك صندلي را هم از اين افراد 
مي گيرند. نگهبان مي گذارند، با راننده هايي كه 
صندلي اتوبوس ها را كراي��ه مي دهند برخورد 

مي كنند، مشكل حل مي شود؟ نه!
اي��ن بي خانمان ها راه��ي خيابان مي ش��وند، 
در شب هاي س��رد زمستاني گوش��ه پارك ها 
مي خوابند و زندگي ادامه دارد. اينكه مسوولي 
مي گوي��د ب��راي ب��ردن كارت��ن خواب ه��ا به 
گرمخانه ها التماس مي كنيم، حتما خيلي وقت 
است كه س��ري به گرمخانه هاي شهر نزده كه 
ببيند ظرفيتشان آنقدر پر شده كه ديگر جايي 
براي افراد تازه تر نيست. مسوولي كه انتشار اين 
خبر را بزرگ نمايي شده مي داند و معتقد است 
اين اتفاق تازه اي نيست، حتما و قطعا تا به حال 
يك ش��ب را در بيرون از خانه در سرماي منفي 
شب هاي زمستان سر نكرده است. اصال در شرح 
وظايف خودش ندانسته و نمي داند كه يك شب 
س��ري به خيابان هاي اين شهر بزند و ببيند در 
ساعت هاي س��ياه شب زير پوست اين شهر چه 
خبر است. اينجا انگار قرار نيست هيچ مشكلي 
حل ش��ود، هر چه هس��ت پاك كردن صورت 
مس��اله اس��ت، انگار كه كودكي شكسته هاي 
گلداني را زير فرش بريزد و فكر كند كه كسي آن 
را پيدا نخواهد كرد، اما آن شكسته هاي گلدان 
بالخره يك روز پاي كس��ي را خواهد بريد، اين 
بي توجهي ب��ه معضالت اجتماع��ي نمي تواند 
ادامه دار باشد. مسووالن نمي توانند با شانه خالي 
كردن از بار مس��ووليت و در پيش گرفتن رويه 
باري به هر جهت، گره از مشكالت باز كنند. اين 
بي توجهي ها باالخره روزي گريبان گير خودشان 
خواهد ش��د. وقتي فق��ر، فس��اد، دزدي و... به 
ميزان باورنكردني باال برود، وقتي مردم ديگر در 
خيابان هاي شهر امنيت سابق را نداشته باشند، 
وقتي هر لحظه بيم آن برود كه دست زوگيري 
قم��ه اي را زير گلويت بگ��ذارد، جايي اين دمل 
چركين سر باز مي كند. بي توجهي به مطالبات 
به حق مردم از هر طيف و هر دسته اي مي تواند 
بنيان هاي يك جامعه را مورد تهديد قرار دهد. 
پاك كردن صورت مساله نمي تواند دام داشته 
باشد. حل مسائل است كه به شما اين امكان را 
مي دهد تا با مردم به تعامل برسيد. هر چه توان 
داريد براي حل مشكالت اقتصادي به كار بگيريد 

اين تنها و اصلي ترين دغدغه مردم است.

رويداد

به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان زندان ها و اقدامات 
تأميني و تربيتي كشور، غالمعلي محمدي رييس سازمان 
زندان ها با حضور در ندامتگاه زنان استان تهران ضمن 
بازديد و سركشي از بخش هاي مختلف، در جمع كاركنان 
اين مركز نيز حضور يافت و به گفت وگو با آنان نشست. 
رييس سازمان زندان ها در جمع كاركنان ندامتگاه زنان 
استان تهران گفت: الزم است با تعامالت بيشتر روند بازديد 
قضات محترم و همكاران قضايي مان از زندان ها افزايش 
يابد بلكه با ديدن شرايط مددجويان و آسيب هاي ناشي از 
زندان، بر استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس اهتمام 
بيشتري داشته باشند. غالمعلي محمدي در جمع پرسنل 
و ضمن رصد شرايط موجود در اين ندامتگاه گفت: من با 
ديدن وضعيت رفاهي و امكانات خصوصا توسعه اشتغال 
مددجويان ندامتگاه زنان انرژي مضاعفي گرفتم؛ برهمين 
اساس هم بايد بواسطه اقدامات خوبي كه در اين مجموعه 
رخ داده است از پرسنل ندامتگاه تشكر ويژه داشته باشم.

    توسعه اشتغال را با تعيين يك زندان
 و استان مشخص كليد مي زنيم

او همچنين اعالم ك��رد؛ براي تحقق فرآيند اصالح و 
تربيت مددجويان بايد از كانال اشتغال در زندان وارد 
شد. برهمين اس��اس هم به زودي يكي از زندان هاي 
اس��تان تهران و نيز يكي از اس��تان هاي كشور را به 
عنوان الگو و پايلوتي براي توسعه اشتغال در زندان ها 
قرار داده و توسعه اشتغال حداكثري را كليد خواهيم 
زد. محم��دي با تأكيد بر اينكه يك��ي از راه هاي رفع 
آسيب هاي زندان، توجه جدي به اشتغال مددجويان 
است، گفت: با حرفه آموزي و اشتغال زندانيان است 
كه در كنار بازپروري، مراقبت از آنان پس از خروج از 
زندان نيز ممكن خواهد شد. رييس سازمان زندان ها 
در عين حال اعتقاد داشت؛ ما ادعاي كمال گرايي در 
حوزه اشتغال زندانيان را نداريم اما باالخره بايد كاري 

كرد كه اشتغال مولد و نشسته مددجويان تا حد امكان 
ميسر شود بلكه با اين اقدام بتوان مانعي بر ارتكاب جرم 

مجدد و بازگشت آنان به زندان شويم.

     رويكرد خاص به
 بانوان، كودكان و نوجوانان  كانون ها 

محمدي نرخ بازگشت زندانيان به زندان را معيار موفقيت 
در برنامه هاي اصالحي و تربيتي خواند و اذعان داشت: قطعا 
اشتغال مي تواند شاخص و امكاني براي موفقيت در زمينه 
عدم رجوع مجدد زندانيان به زندان ها باشد. او با اشاره به 
اينكه همه كشورها جداي از ساختار حاكميتي و ديني، 
فهمي مشترك نسبت به زندان و زنداني دارند، توضيح 
داد: همه كشورها در تالشند زندان را محلي براي اصالح و 
تربيت و بازسازگاري اجتماعي سازند تا بعد از آزادي، آنان 
بتوانند زندگي شرافتمندانه اي براي خودشان فراهم كنند. 
رييس سازمان زندان ها گفت: ما در كشورمان به خاطر 
نگاه ديني و انساني مان به مددجويان به ويژه بانوان و نيز 
كودكان و نوجوانان حاضر در كانون ها، رويكرد خاص تري 
داريم چرا كه معتقديم روح اين افراد لطيف، حساس و قطعا 
تأثيرپذيري شان از محيط و افراد بيشتر خواهد بود. به حتم 
تمركز هرچه بيشتر ما بر فرآيند اصالح و تربيت اين دسته از 
مددجويان، موفقيت ما را نيز در شيوه بازپروري و بازگشت 
دوباره آنان به جامعه ممكن تر خواهد كرد. قلب نوجوان و 
جواني كه دچار بزه شده اند، مثل آينه اي است كه غباري 

بر آن نشسته كه با اقدام كوچك تربيتي رفع مي شود.

    سركشي از زندان و زندانيان را 
جدي بگيريد

محمدي در اين راس��تا تأكيد كرد: پرس��نل زندان ها و 
مراقبين ما قطعا كارشان در قبال اين گروه ها تأثيرگذارتر و 
البته خطيرتر است. بنابراين اميدوارم با رفتار توام با محبت، 
متانت و صبوري اين برنامه اصالحي و تربيتي را به جلو 

ببرند. قطعا هرجا كار سختي برعهده ما باشد، اجر و قرب 
مضاعف تري در نزد خداوند دارد. او افزود: اگر قرار است 
زندان را بر مدار دانايي و علمي اداره كنيم، پس بايد با مراكز 
دانشگاهي وارد تعامل شويم. در اين راستا عالوه بر نشست 
با نخبگان، با مراكز دانشگاهي نيز جلساتي داشته ايم كه 
نمونه آن همكاري با دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 
درجهت تربيت مددكاران قضايي است. محمدي توسعه 
اقدامات فرهنگي در كانون هاي اصالح و تربيت و مراكز 
نگهداري از بانوان را الزم دانست و گفت: انتظار من اين 
است كه در مناسبت هاي مذهبي خصوصا در هفته پيش 
رو كه مصادف است با سالروز شهادت حضرت زهرا)س(، 
اين برنامه ه��ا را در زندان ها پررنگ كنيد چرا كه همين 
محتواي ديني قطعا مي تواند زمينه ساز هدايت افراد شود.

    روند بازديد قضات از زندان ها 
بايد افزايش يابد

او همچنين اعالم كرد؛ به زودي كميته و كارگروهي را ويژه 
نسوان و كانون اصالح و تربيت تدارك خواهيم ديد بلكه 
مشكالت اين دسته از مدددجويان به نحو بهتري پيگيري 
و به سرانجام برسد. محمدي همچنين يادآوري كرد: تمام 
هم و غم ما مسووالن سازمان زندان ها در قبال پرسنل 
اين است كه وضعيت رفاهي و معيشتي شما را پيگيري 
مجدانه كنيم و اين وضعيت را ارتقا دهيم. بخشي دست 
ماست كه به طور جدي دنبال مي شود و باالخره بخشي 
نيز در دست تصميم گيري هاي دولت است كه شرايط 
را براي تعامل بيشتر با آنان در دستور كار داريم. رييس 
س��ازمان زندان ها در پايان گفت: اميدوارم با تعامالت 
بيشتر روند بازديد قضات محترم و همكاران قضايي مان 
از زندان ها افزايش يابد چرا كه هرچقدر همكاران حوزه 
دادسرا و حتي قضات محاكم بدوي و تجديدنظر از نزديك 
در زندان ها حضور داشته باشند و آسيب ها را ببينند، بر 

كيفيت آراء آنان نيز تأثير خواهد گذاشت.

براي اصالح و تربيت مددجويان بايد از كانال اشتغال وارد شد
رويخطخبر

گردش »ُاميكرون« در كل كشور 
نمي توانيم بگوييم تنها م��وارد ابتال به اُميكرون در 
كش��ور همين تعداد مواردي است كه تاييد شده، 
۱۰۰ درصد تعداد موارد اُميكرون بيش از اين است. 
عضو كيمته علمي كشوري مقابله با كرونا، با بيان اين 
مطلب درباره وضعيت انتشار كروناي اُميكرون در 
كشور، گفت: اُميكرون ويروسي است كه گسترش 
سريعي دارد و به سرعت پخش مي شود. بر همين 
اساس اينكه بگوييم تعداد موارد اُميكرون تنها ۳۰ 
يا ۳۴ مورد تاييد شده است، درست نيست و قطعا 
تعداد موارد بيماري در كش��ور بيش از اين است و 
در كل كشور هم پخش شده اس��ت. به طوري كه 
مي توان گفت اُميكرون در كل كشور در حال گردش 
است. پيام طبرسي افزود: با اين حال خوشبختانه 
موضوعي كه تاكن��ون وجود دارد، اين اس��ت كه 
گردش ويروس اُميك��رون، منجر به افزايش موارد 
بستري و فوت و حتي افزايش موارد سرپايي ابتال در 
كشور نشده است و آمار ما زير ۲۰۰۰ تست مثبت در 
روز است. او با تاكيد بر لزوم افزايش تست هاي روزانه 
كرونا در كشور، گفت: در كميته علمي هم مورد بحث 
قرار گرفته اس��ت كه تعداد تست هاي روزانه كرونا 
را افزايش دهيم. انجام روزانه ۲۰ هزار تس��ت براي 
كشور ما كم است و بايد تعداد تست را افزايش دهيم.

طبرس��ي گفت: به عن��وان مثال در ح��ال حاضر 

كش��وري مانند انگليس با جمعيتي حدود ۱۰ تا 
۱۵ ميليون كمتر از جمعيت كش��ور ما روزانه يك 
ميليون تست انجام مي دهد. ما به عنوان يك كشور 
۸۰ ميليوني حداقل بايد روزانه يك ميليون تست 
را داشته باش��يم. حال اگر امكان انجام روزانه يك 
ميليون تس��ت وجود ندارد، حداق��ل روزانه ۱۰۰ 
هزار تست را بايد انجام دهيم تا بتوانيم آمار دقيقي 
از اُميكرون داشته باش��يم. از آنجايي كه اُميكرون 
بيماري خفيف مي دهد، ممكن اس��ت بسياري از 
افراد آن را با س��رماخوردگي اشتباه بگيرند و اصال 
براي انجام تست مراجعه نكنند. بنابراين نمي توانيم 
بگوييم تنها موارد ابتال به اُميكرون در كشور همين 
تعداد مواردي اس��ت كه تاييد ش��ده است، ۱۰۰ 
درصد تعداد موارد اُميكرون بيش از اين است و بايد 

پروتكل هاي بهداشتي را همچنان رعايت كنيم.

بارندگي در راه اغلب مناطق كشور 
رييس مركز مل��ي پيش بين��ي و مديريت بحران 
مخاط��رات وضع هوا، از ورود دو س��امانه بارش��ي 
به كش��ور و پيش بيني بارش برف و ب��اران در اكثر 
استان هاي كش��ور تا روز يكشنبه خبر داد. صادق 
ضياييان با اش��اره به پيش بيني هاي هواشناس��ي 
از وضعيت هوا ط��ي پنج روز آينده كه بر اس��اس 
نقش��ه هاي همدي��دي و آينده نگ��ري س��ازمان 
هواشناسي انجام شده، گفت: پيش بيني ها حاكي 
از آن اس��ت كه طي امروز گس��تره فعاليت سامانه 
بارش��ي در نوار ش��رقي و جنوبي كش��ور است كه 
باعث ب��ارش باران در جزاير واق��ع در خليج فارس 
و تنگه هرمز، س��واحل درياي عمان، اس��تان هاي 
بوش��هر، فارس، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، 
خراسان رضوي، خراسان جنوبي و يزد مي شود. او 
با بيان اينكه در برخي مناطق غرب، جنوب غرب و 
مركز كشور نيز بارش پراكنده و در ارتفاعات بارش 
برف پيش بيني شده است، گفت: اما در روز شنبه 
فعاليت سامانه بارشي در شرق كشور كاهش پيدا 
مي كند و اين سامانه تنها در نوار جنوبي كشور فعال 
خواه��د بود. به همين دليل ني��ز در جزاير واقع در 
خليج  فارس و تنگه هرمز، س��واحل درياي عمان، 
نيمه جنوبي استان هاي بوشهر و فارس، هرمزگان، 
جنوب كرمان و سيستان و بلوچستان بارش باران 
گاهي رعدوبرق و وزش باد پيش بيني ش��ده است. 

رييس مركز مل��ي پيش بين��ي و مديريت بحران 
مخاطرات وضع ه��وا ادام��ه داد: از بعدازظهر فردا 
در برخي مناطق غرب، جن��وب غرب، دامنه هاي 
جنوبي البرز در استان هاي زنجان، قزوين، جنوب 
آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي و كردستان 
ب��ارش پراكنده ب��اران و در ارتفاع��ات بارش برف 
پيش بيني شده اس��ت كه در روز يكشنبه گستره 
 فعاليت اين سامانه كل كشور به جز نوار شمالي را 
فرا خواه��د گرفت. ضياييان با بي��ان اينكه در روز 
يكشنبه در استان هاي جنوبي، سواحل خليج فارس 
رگب��ار و رعدوبرق و در مناطق مرتفع و سردس��ير 
بارش برف پيش بيني شده است، گفت: در اين روز 
بارش ها در استان هاي فارس، بوشهر، شمال و شرق 
خوزستان، جنوب لرستان، چهارمحال و بختياري، 
 كهگيلويه و بويراحمد، غرب هرمزگان جنوب كرمان 
و جزاير خليج فارس شدت بيشتري خواهد داشت.

گليماندگار| 
حالمان بد اس��ت، حتي م��ا كه هنوز 
سقفي باالي س��رمان داريم و كارمان 
به خوابيدن در گرمخانه ها و اتوبوس هاي ش��هري 
نكشيده حالمان بد است. خواندن خبرهايي از اين 
دس��ت تنها اطالع رس��اني در مورد قش��ري خاص 
از جامعه نيس��ت، زنگ خطري اس��ت كه انگار هر 
روز بيخ گوش هر كدام از م��ا به صدا در مي آيد، هر 
روز كه قدرت خريد ما كمتر مي ش��ود، صداي اين 
زنگ خطر بلندتر و بلندتر مي شود. ديگر گوشمان 
از وعده هاي بي پش��توانه پر ش��ده، ديگر همه باور 
كرده ايم كه شالوده اقتصاد و معيشت خيلي از ما يا 
از هم پاش��يده يا در حال از هم پاشيده شدن است. 
حاال ديگر فقط معتادها نيس��تند ك��ه مجبورند به 
دنبال سرپناهي ارزان براي گذراندن اين شب هاي 
سرد زمس��تاني باش��ند. خيلي از مردها، خيلي از 
پدرها ك��ه ديگر توان رو به رو ش��دن ب��ا نگاه هاي 
پرسشگر بچه هايشان را ندارند، قيد رفتن به خانه را 
مي زنند. اصال مگر خانه اي هم هست. مادرها دست 
دخترانش��ان را مي گيرند و به گرمخانه ها مي روند 
و پدرها با پسرهايش��ان. از اينجا به بعد زندگي آنها 
دو شقه مي ش��ود. چاقوي برنده فقر و نداري پيكر 
خانواده شان را از هم مي درد و اين در حالي است كه 
قرار اس��ت طرح افزايش جمعيت در كشور اجرايي 
شود. نمايندگاني كه در صحن مجلس براي اجرايي 
ش��دن طرح جواني جمعيت فرياد مي زنند، كاش 
گاهي وقت ها، س��اعت ۲۵ اين ش��هر را هم ببينند. 
همان ساعتي كه زير تمام سياهي هاي شب مدفون 
مي ش��ود و كافي اس��ت نوري اندك به آن بتاباني 
تا با عمق فاجعه اي كه در حال ش��كل گيري است 

مواجه شوي.

    نهايت فقر زير چتر انكار
ساعت از نيمه شب گذشته و ميدان آزادي هنوز هم 
خيلي خلوت نيس��ت، اينجا ترمينال اتوبوس هاي 
ش��هري را به راحتي مي تواني پي��دا كني، حتي به 
راحتي مي تواني س��رويس هاي بهداشتي ترمينال 

و پ��ارك را هم پي��دا كني، فقط كافي اس��ت چند 
قدم ب��رداري تا آنه��ا را ببين��ي. كس��اني كه كنج 
ديوارهاي س��رويس بهداشتي پارك كز كرده اند، يا 
آنها كه توانسته اند، مبلغي اندك بپردازند تا از دست 

سرما به داخل اتوبوسي پناه ببرند.
حوصله مزاحم نيمه ش��ب را ندارن��د، خيلي از آنها 
نگاهشان دوستانه نيس��ت. نمي تواني راضي شان 
كني كه هم كالم ش��وند با زني كه در اين س��ياهي 
شب آمده تا نداري هايشان را قصه كند و فالكتشان 
را در سطرها و جمله ها بياورد. باالخره آن كه از همه 

جوان تر است راضي مي شود حرف بزند.
اسمش پويا است، متولد 6۰. ازدواج كرده و يك پسر 
دارد. تا همين دو سال پيش كه كسب و كار داشت 
و هنوز تعديل نيرو نشده بود، همه چيز خوب پيش 

مي رفت و حاال...
همسر و پسرش به خانه پدر همسرش رفته اند، اما او 
نزديك يك سال است كه از سركوفت ها و متلك ها 
خسته شده و نمي تواند كار ثابتي پيدا كند و اين مدت 

را در خيابان ها مي گذراند. 
او مي گويد: مسووالن فقط انكار مي كنند، آنها تمام 
م��ا را انكار مي كنند، تمام اف��رادي را كه فقر به اين 
روزشان انداخته انكار مي كنند. انگار ما اصال وجود 
نداريم، 6 ماه است كه پسرم را نديده ام. حتي همسرم 
 جواب تلفنم را هم نمي دهد، به عنوان كارگر روز مزد 
كار مي كن��م، اما مگر چق��در درآم��د دارم. آنقدر 
بي خوابي كش��يده ام كه همه فك��ر مي كنند معتاد 
شده ام. حتي پدرم مرا به خانه اش راه نمي دهد. با اين 

وضعيت چه كاري از دست من بر مي آيد؟ 
حس��ين هم مانند پويا زن و زندگي اش را رها كرده 
اس��ت. توان پرداخت اجاره خانه را نداشته، در يكي 
از خيابان هاي مول��وي خانه اي كوچك اجاره كرده 
بوده با ۳۰ ميليون پيش و ماهي دو ميليون و پانصد 
هزار تومان، صاحبخانه سر س��ال پول پيش را ۴۰ 
ميليون تومان و اج��اره را ۳ ميليون تومان افزايش 
داده است. حس��ين هم توان پرداخت چنين پولي 
را نداشته، همسرش هم كه ديگر از اين وضعيت به 
تنگ آمده بوده راهي خانه پدرش شده و پول پيش 

خانه را هم به جاي مهريه اش برداشته. حاال حسين 
با ۴۴ سال س��ن در خيابان هاي شهر آواره است به 
همين س��ادگي. او مدت هاست كه در اتوبوس هاي 
شهري شب را به صبح مي رس��اند. او هم مانند پويا 
كارگر س��اختماني اس��ت. قبل از اين وضعيت در 
يك ش��ركت پيك بوده و با موتوري كه شركت در 
اختيارش گذاش��ته بود، كار مي ك��رده و حاال ديگر 

شغل ثابتي ندارد. 

    آوارگي سرنوشت ماست
علي راننده اس��نپ اس��ت، او بچه يكي از شهرهاي 
شمالي كشور است و زن و فرزندش در اتاق كوچكي 
در خانه پدري اش زندگي مي كنند و او براي كسب 
درآمد راهي تهران شده، به گفته خودش از دار دنيا 
همين يك پرايد قراضه را دارد، علي هم قبال با چند تا 
از همين رانندگان اسنپ يك اتاق كرايه كرده بودند 
و شب ها را در آنجا به صبح مي رساندند. اما وقتي قرار 
شد ماشين هاي اس��نپ كه در تهران كار مي كنند 
نمره تهران باش��ند، خيلي ها مجبور به برگش��تن 
ش��دند. او هم با هزار سختي و زحمت توانست نمره 
ماش��ينش را عوض كند و حاال هر ش��ب در همين 

ماشين حوالي ميدان آزادي مي خوابد. 
او مي گويد: اينج��ا خيلي خلوت نمي ش��ود. البته 
سخت است كه در خيابان احساس امنيت كني، آن 
هم با وضعيتي ك��ه االن پيش آمده و اينقدر دزدي 
زياد شده اما باز اينجا بهتر است، به خاطر ترمينال 
اتوبوس ها و رفت و آمد مس��افران در طي شب هم 
خيلي خلوت و ترس��ناك نمي ش��ود. خوابيدن در 
ماشين راحت نيست، از وقتي كه شب ها در ماشين 
مي خواب��م، خواب راحتي نداش��ته ام اما به همينم 
راضي ام ماه��ي يك بار كه به خان��ه مي روم و چند 
روز مي مانم كس��ري خوابم را جبران مي كنم اما باز 
هم سخت اس��ت. اما انگار آوارگي سرنوشت ماست 
و كاري هم نمي شود با آن كرد. 6 سال پيش ازدواج 
كردم و االن يك دختر ۴ ساله دارم از دو سال پيش 
مجبور شدم به خانه پدرم بروم و در يك اتاق كوچك 
زندگي كنم، فكر نكني��د فقط اجاره خانه در تهران 

گران شده، در تمام شهرها همين است. به خصوص 
كه حاال خيلي از تهراني ها براي زندگي به شهرهاي 
شمالي مي آيند و همين باعث شده تا اجاره خانه در 
شهرها شمالي هم افزايش پيدا كند. خالصه كه ما 
وضعيت خوبي نداريم و نمي دانم قرار است تا كي با 

اين شكل به زندگي مان ادامه دهيم.

    همين صندلي هاي اتوبوس را هم 
از ما مي گيريد

يوسف پرخاشگرانه به سمتم مي آيد و مي گويد: چه 
مي خواهي آمدي براي روزنام��ه ات خوراك جمع 
كني، با چاپ اين خبر همين صندلي اتوبوس را هم 
از ما مي گيري��د و مي رويد پي زندگي خودتان. تا به 
حال شده در سرماي زمستان كنار خيابان بماني و 
شب را به صبح برساني، شده در طول روز فقط يك 
وعده غذا آن هم نان خالي سق بزني؟ فكر مي كني 
اينطور زندگي كردن راحت است. شماها هيچ چيزي 
از زندگي ما نمي دانيد، همه به ما به چشم يك مشت 
معتاد كارتن خواب نگاه كرده ايد. فكر مي كنيد هر 
كسي بي خانمان است حتما معتاد هم هست، اصال 
از نگاه شما و خيلي از مسووالن ما حقمان است كه 

اين طور زندگي كنيم. مگر وقتي در مورد گورخوابي 
معتادان نوشتيد چه اتفاقي افتاد، براي گورستان ها 
نگهبان گذاشتند و معتادان مجبور شدند در بيابان ها 
و خيابان ها بخوابند. حاال هم نوبت همين صندلي ها 

اتوبوس است كه از ما بگيريد. 

    فاجعه در حال رخ دادن است
پرويز براتي، جامعه ش��ناس در رابط��ه با خبرهاي 
گورخواب��ي و اتوبوس خوابي و زباله گ��ردي و ... به 
»تعادل« مي گويد: فاجعه در حال رخ دادن اس��ت. 
اينكه مردها مجبور مي شوند خانواده هايشان را رها 
كنن��د و در خيابان و اتوبوس و گرمخانه ها بخوابند، 
اينكه زن ها مجبور مي شوند براي امرار معاش دست 
به تن فروش��ي بزنند، اينها واقعيت هايي اس��ت كه 
ما نمي توانيم از كنارش��ان بگذريم و ناديده ش��ان 
بگيريم. اينها همان فجايعي هس��تند كه هر روز در 
حال بيشتر ش��دن در جامعه كنوني ما است و بايد 

فكري به حال آن كرد. 
كساني كه قانون جواني جمعيت را تصويب و ابالغ 
مي كنند، به اين فكر كرده اند كه وضعيت اقتصادي 
كش��ور تا زماني كه به سامان نشود نمي توانند هيچ 

كس را مجبور ب��ه فرزندآوري كنند. برخي اتفاقات 
با قانون و دس��تور رخ نمي دهد. طي 6 سال گذشته 
جمعيت زير خط فقر دو برابر شده است. نگاهي به 
هزينه اجاره مس��كن در تهران و حت��ي اطراف آن 
بيندازيد. به دليل مش��كالت اقتصادي و معيشتي 
بنيان خانواده در حال فروپاشي است و ما دم از جواني 
جمعيت مي زنيم. مگر مي شود اينقدر ناهماهنگ و 

بي مسووليت عمل كرد. 
او مي افزايد: جامعه كنوني ما دچار بحران ش��ده، 
آسيب هاي اجتماعي به قدري زياد شده اند كه ديگر 
 راه رفت��ن در خيابان هم براي خيلي وحش��ت آور
 اس��ت. وقتي تع��داد اف��راد فقي��ر در جامعه زياد 
مي شوند، خود به خود امنيت هم به خطر مي افتد. 
وقتي فقر در جامعه افزايش پيدا مي كند، بنيان هاي 
زندگي سس��ت مي شود، اينها مس��ائلي است كه 
مس��ووالن بايد به آن توجه داش��ته باش��د و اين 
شيوه اي كه در پيش گرفته اند اشتباه ترين روشي 
است كه انتخاب كرده اند. در حال حاضر بايد قبل 
از هر چيز موانع اقتصادي كشور را رفع كنند، بايد 
رفاه نس��بي را به جامعه بازگردانن��د، در غير اين 

صورت فاجعه اي رخ مي دهد. 

گزارش

اقتصاد نابسامان بنيان هاي زندگي خانوادگي را از هم مي پاشد

ساعت 25 ، نهايت فقر زير چتر انكار
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