
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2160  Sat. Feb 19. 2022  شنبه   30 بهمن 1400   17 رجب 1443  سال هشتم  شماره 2160  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
11948000

شاخص بورس
1282411

يادداشت- 1 دست درازي وزارت اقتصاد به مناطق تجاري چه تبعاتي به همراه دارد؟ 

 پازل مجلس 
براي انحالل مناطق آزاد!

يادداشت-2

مسكن »پسا تحريم«
1- طي روزهاي گذش��ته روند 
مذاكرات به گونه اي پيش رفته 
است كه برخي از تحليل گران 
سياسي دس��تيابي به »توافق 
هسته اي« را در روزهاي آينده 
محتمل دانس��ته اند. به اذعان 
اغلب كارشناسان و پژوهشگران 
اقتص��ادي، در ده��ه 1390، 
تحريم ها، اث��ر قابل توجهي نه تنه��ا روي وضعيت فعلي 
اقتصاد گذاش��ته است كه وضعيت آتي اقتصاد ايران را نيز 
دس��تخوش تغيير كرده است. از همين رو است كه انتظار 
مي رود، با حذف تحريم ها، اين روند مخرب، معكوس شود 
و آرامش به اقتصاد ايران بازگردد. اما آيا چنين خواهد شد؟ 
در يك پاسخ كوتاه مي توان گفت كه در چند ماهه پس از 
دستيابي به توافق هسته اي شاهد تعديل نرخ ارز به مثابه 
قطب نماي »انتظارات تورم��ي« و در پي آن قيمت كاالها 
خواهيم بود، اما مع��ادالت اقتصاد ايران، اگر تغيير خاصي 
در سياست هاي اقتصادي صورت نگيرد، همچنان الينحل 
باقي خواهند ماند. به طور قطع، با حذف تحريم ها از اقتصاد 
ايران واردات كاالهاي مصرفي و واسطه اي با قدرت بيشتري 
تقويت خواهد شد و از همين رو، تعديل قيمت كاالهاي قابل 
تجارت، از اين ناحيه نيز شارژ خواهند شد. سرنوشت مسكن 
به عنوان كاالي »غيرقابل تجارت« اما مسير ديگري را خواهد 

پيمود كه در اين مطلب به آن اشاره خواهد شد.
2- داليل و آمارهاي متعددي مي توان اقامه و ارايه كرد مبني 
بر اينكه وضعيت اقتصاد بيمار ايران، تحت تاثير تحريم هاي 
دهه 1390، »صرفا« وخيم تر ش��ده است و از همين رو، با 
حذف تحريم ها، وضعيت اقتص��اد »صرفا« در كوتاه مدت 
كمي بهبود خواهد يافت و البته نه ب��ه اندازه اي كه فورا به 
وضعيت قبل از س��ال 1390 بازگردد. بررسي هاي آماري 
حاكي از آن اس��ت كه اقتصاد ايران طي 50 سال گذشته 
با »كس��ري بودجه مزمن« و در پ��ي آن با »تورم دو رقمي 
مزمن« مواجه بوده اس��ت. از اين رو، بيماري اقتصاد ايران 
را بايد در »سياست گذاري هاي اشتباه« و نه »تحريم ها« 
سراغ گرفت. سياست هايي كه از قبل از »تحريم ها« اجرا 
مي شده و مي شوند. سياست هايي كه به سركوب نرخ ارز 
)در برابر تورم داخلي و خارجي( و تامين كسري بودجه از 
محل خلق پول بدون پشتوانه منجر مي شوند و ماحصلي جز 
»تورم« و »بي ثباتي اقتصادي« ندارند و نخواهند داشت. 
از اين رو، در صورتي ك��ه پس از حذف تحريم ها از اقتصاد 
كشور، سياست هاي تورم زا تداوم يابند، مسائل و مشكالت 
نيز اس��تمرار خواهند يافت. البته كنترل »تورم«، افزون 
بر اصالح سياست هاي پولي نيازمند افزايش »رشد توليد 
ناخالص داخلي« نيز هست. رش��دي كه طي دهه 1390 
حدود نيم درصد گزارش شده است. اگرچه همواره ميزان 
رشد نقدينگي از رشد اقتصاد بيشتر بوده و هست، اما زماني 
كه اين فاصله، از دو كانال اتخاذ سياست هاي پولي بهينه و 
جهش در رشد اقتصادي از طريق تسهيل فضاي كسب و 
كار و ساير عوامل كاهش يابد، كنترل تورم به طور واقعي و 
ادامه در صفحه 6 پايدار رخ خواهد داد . 

يادداشت -4يادداشت -3

معماي منابع و نقدينگيكاهش آسيب هاي اجتماعي با توجه به زيرساخت ها
آس��يب    هاي  نه  متاس��فا
اجتماعي مانند اعتياد، طالق، 
زنان سرپرست خانوار، مانند 
زنجي��ر ارتباط پيوس��ته اي 
دارند ك��ه با پديد آمدن يكي 
ديگري نيز از پس آن به وجود 
مي آيد. اما آنچه در اين ميان 
بايد مورد توجه ق��رار گيرد، 
برخورده هاي س��طحي با آسيب هاي اجتماعي است 
رفتاري كه به خودي خود نمي تواند گره گشا بوده و باعث 
از بين رفتن اين آسيب ها شود. همانطور كه تجربه ثابت 
كرده تا زماني كه زيرساخت هاي الزم براي از بين بردن 
آسيب هاي اجتماعي فراهم نباشد نمي توانيم ادعا كنيم 
كه در حل اين آسيب ها موفق بوده ايم. براي نمونه اعتياد 
در كشور ما سال هاست كه به معضلي كامال جدي بدل 
شده اس��ت. اعتياد باعث طالق و فروپاشي خانواده ها 

س��ت و 65 درصد از زندانيان ارتباط مستقيم با مواد 
مخ��در و اعتياد دارند از طرفي ديگر تا امروز نزديك به 
3هزار نفر شهيد در راه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچيان 
و باند    هاي مافيايي داشته ايم.با توجه به متالشي شدن 
خانواده ها فرزندان بي سرپرست و زنان سرپرست خانوار 
و دختران وپسران فراري از خانه و جنايت    هاي ناشي 
از اعتياد مالحظه مي شود كه اعتياد و طالق دو عامل 
تاثيرگذار بر يكديگر است. مي توان با مراقبت هاي پس 
از ترك، آموزش جامعه پذي��ري، آموزش مهارت    هاي 
ش��غلي نيز از بازگش��ت معتاد به مصرف مواد مخدر 
جلوگيري كند. با توجه به اينكه 90درصد از مراكز ترك 
اعتياد دس��ت بخش خصوصي است و به معتاد به ديد 
كاال و وسيله اقتصادي ديده مي شود و به همين دليل 
فرد معتاد بيشتر از 100 بار ترك مي كند و طبق آمار 95 
درصد از معتادين پس از ترك دوباره به چرخه اعتياد باز 
ادامه در صفحه 8 مي گردد.  

ثب��ات در ن��رخ ت��ورم يكي از 
اصلي ترين گمشده هاي اقتصاد 
ايران در س��ال هاي گذش��ته 
ب��وده، گمش��ده اي ك��ه اگ��ر 
امكان دس��تيابي به آن وجود 
داشت، بس��ياري از معضالت 
در سياست گذاري هاي كالن 
كنار مي رفت. يكي از مهم ترين 
معضالت اقتصاد ايران در حوزه سياست گذاري، به همزماني 
ركود و تورم بازمي گردد. در شرايط عادي، دولت ها مي توانند 
با اجراي سياس��ت هاي انبساطي، به سمت مقابله با تورم 
حركت كنند و ب��راي جلوگيري از تورم، سياس��ت هاي 
انقباضي را در دستور كار قرار مي دهند، در ايران اما اجراي 
سياس��ت هاي كالن با اين معضل مواجه شده كه ركود و 
تورم همزمان هس��تند. يكي از اصلي ترين معضالتي كه 
اقتصاد ايران در س��ال هاي گذشته با آن مواجه بوده نحوه 

حمايت از اقش��ار كم درآمد در برابر تورم است. با توجه به 
ركود گسترده، امكان اشتغال زايي گسترده به وجود نيامده 
و از اين رو طبقات كم درآمد جامعه به حمايت هاي دولتي 
نيازمند شده اند و يكي از اين راه ها افزايش ساالنه حقوق 
براي جبران قدرت خريد است. با توجه به ماهيت نقدي 
حقوق هاي ماهانه، هرچه رقم پرداختي ها افزايش پيدا كند، 
به حجم نهايي نقدينگي نيز اضافه مي شود و همين موضوع 
خود به عاملي براي افزايش تورم در سال هاي آينده منجر 
مي شود اما در عين حال اگر دولت حقوق ها را تغيير ندهد، 
قدرت خريد مردم براي تامين نيازهاي روزانه شان كاهش 
خواهد يافت. اسير ش��دن در موج طوالني مدت تورم دو 
رقمي، باعث شده نه تنها افزايش حقوق به معضلي جدي 
بدل شود كه حتي حمايت هايي كه دولت در حوزه هايي 
مانند يارانه نقدي انجام مي دهد نيز توان تاثيرگذاري خود 
را از دست داده  است. برآوردها نشان مي دهد كه يارانه 45 
ادامه در صفحه 6 هزار توماني...  

مجيد اعزازي

جواد هاشميمجيد ابهري

صفحه 5    

رييس اتحاديه امالك: 
قيمت مسكن در دو هفته گذشته 

نيم درصد كاهش يافت

شكاف ميان غني و فقير هر روز 
عميق تر مي شود

مردمي كه با هم غريبه شده اند
 اين روزها وقتي قرار باشد راجع به موضوعي بنويسي 
حتما يك س��ر آن به اقتصاد مي رسد، ما كاري جز 
نوشتن بلد نيستيم، ما تمام خشم، كينه و بغضمان 
را روي دوش كلم��ات آوار مي كني��م، كلماتي كه 
نيش مي شوند و نيشتر، اما نه مي سوزانند و نه زخم 
مي زنند. حال ديگر كلمات هم تاثيرخود را از دست 
صفحه 8 را بخوانيد داده اند.   

اختالف 
20 ميليوني 
قيمت هاي 
 »معامالتي« 
و »پيشنهادي«

از سيسموني هاي 
الكچري تا 

سفره هاي خالي 

تع�ادل | فرش�ته فري�ادرس | »مقدمه چيني 
بهارس��تان براي انحالل مناطق آزاد.« كميس��يون 
تلفيق بودجه مجلس كه با مصوبات جنجالي اش هر 
روز يك ش��وك جديد به اقتصاد وارد مي كند، اين بار 
پازل انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را جور ديگري 
چيده است. به طوري كه كلنگ به دست و به دور از نگاه 
دولت، نه تنها دبيرخانه، بلكه كل سازمان هاي مناطق 
آزاد و وي��ژه اقتصادي را ذيل وزارت اقتصاد قرار داده و 
در اين مورد به مصوبه قبلي خود نيز اكتفا نكرده است. 
برهمين اساس، وزارت اقتصاد موظف است تا خردادماه 
سال 1401، ساختار سازماني و تشكيالتي فوق را تحت 
اين وزارتخانه سازماندهي و به تصويب هيات وزيران 
برس��اند. آغازي كه مي توان آن را پاياني بر موجوديت 
مناطق آزاد دانست. اما با وجود تعارضات قانوني بسيار 
اين مصوبه كميسيون تلفيق بودجه با قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد، بايد پذيرفت كه مديريت وزارتخانه 
عريض و طويل اقتصاد، در اين ش��رايط فعلي كشور 
آسان نيست؛ چراكه از گمرك گرفته تا بانك مركزي، 
س��ازمان امور مالياتي و غيره همه اينها زيرمجموعه 
وزارت اقتصاد هستند كه هر كدام دردسرهاي خاص 
خ��ود را دارند. بنابراين بردن اختي��ارات مناطق آزاد 
زيرنظر وزارت اقتصاد  آنهم با عملكرد ضعيف وزيري كه 
خودش در آستانه استيضاح قرار دارد، هم اين وزارتخانه 
را دچار مشكل مي كند، هم اينكه اختيارات و استقالل 
سازمان هاي مناطق آزاد را سلب كرده و زمينه نابودي 
آنها را فراهم مي سازد! مناطقي كه چند دهه تالش شد 
تا به دروازه هاي تبادالت تجاري براي افزايش جذب 
سرمايه تبديل شوند، امروز به بن بست كشانده شده 
ودر مرز انحالل قرار گرفته اند؛ اين يعني بازي در زمين 
حريف و رقباي منطقه ك��ه به هر ترفندي و با اعطاي 
تسهيالت ارزان و زمين مجاني مي خواهند سرمايه ها 

را از اين كشور فراري دهند. 

      ماجراي انتقال مناطق آزاد 
به وزارت اقتصاد

دي ماه س��ال 1395در يك اقدام عجي��ب و با راي 
نماين��دگان مجلس مناط��ق آزاد زيرنظ��ر وزارت 
اقتصاد رفت. به موجب اين تصميم، تمامي وظايف، 
اختيارات، ساختار و تش��كيالت با حفظ شخصيت 
حقوقي مس��تقل و رعايت ضوابط و قوانين مربوطه 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد 
واگذار شد. اما ماجراي اين واگذاري چه بود و از كجا 
آغاز ش��د؟ كه نمايندگان مجلس در قالب بررس��ي 
اليحه برنامه شش��م توس��عه در ماده 27 راي دادند 
مناطق آزاد از رياس��ت جمهوري منتزع و به وزارت 
اقتصاد واگذار ش��ود. واگذاري عجوالنه كه موافقت 
مجلس و مخالفت دولت را درپي داشت. آن طور كه 
برخي رسانه ها در همان مقطع زماني روايت كردند، 
هجدهم مهرماه 95 بازوي پژوهشي مجلس گزارشي 
را منتشر كرد، كه در آن پيشنهاد داده بود »وظايف 
و اختيارات دبيرخانه ش��وراي عال��ي مناطق آزاد به 
وزارت اقتصاد منتقل شده و وزير مسوول اجرا باشد«. 
اما اين واگذاري به اين س��ادگي هم نبود. چراكه هم 
برخي از نماين��دگان مجلس با آن مخالفت كردند و 
هم مرحوم علي اكبر تركان، رييس وقت مناطق آزاد. 
به طوري كه تركان به نمايندگي از دولت با اين اليحه 
مخالفت كرده و گفته بود: »درباره اين جابه جايي از 
آقاي طيب نيا و معاونان او هم پرسش شد كه روشن 

ش��د آنها هم با اين امر مخالف هس��تند.« چراكه به 
گفته تركان با اين جابه جاي��ي اختيارهاي مديران 
عامل س��ازمان هاي مناطق آزاد مح��دود و ضعيف 
مي شود و با اين اقدام، بعيد است مديرعامل منطقه 
آزاد بتواند به بقيه دس��تگاه ها اش��راف داشته باشد. 
البته تنها اين دولت نبود كه با اين واگذاري مخالفت 
كرد، بلكه برخي از نمايندگان هم با اين تغيير مخالف 
بودند. به طوري كه از كاظم دلخوش، عضو كميسيون 
اقتصادي نقل شد كه »وزير اقتصاد پيام داده نمي تواند 
مسووليت اداره مناطق آزاد را بر عهده بگيرد، امروز 
وزارت اقتص��اد در كار خودش مان��ده و وزير اقتصاد 
نمي تواند به پرسش هاي بي شماري كه در حوزه هاي 
بانك و بيمه وجود دارد، پاس��خ ده��د.« نمايندگان 
مخالف با اين واگذاري نيز عنوان كردند كه اين ماده 
در اليحه پيشنهادي دولت نبوده و كميسيون تلفيق 
اين ماده را به اليحه افزوده و اين ماده عالوه بر اينكه 
مس��ووليت اداره مناطق آزاد را از دبيرخانه سازمان 
مناطق آزاد س��لب مي كند، بلكه وسعت جغرافيايي 
مناطق را محدود مي كند و براي دولت مشكالتي به 
وجود م��ي آورد. موضوعي كه دغدغه تركان نيز بود. 
البته طبق ش��نيده ها، اين انتق��ال صرفا به اختالف 
يك نماينده با دبير وقت ش��وراي عالي مناطق آزاد 
برمي گش��ت؛ اختالفي كه موجب جمع آوري امضا 
عليه دبير وقت ش��د و سرنوش��ت مناطق آزاد را در 
مرض خطر ق��رار داد  . اقدامي كه كام��ال در تضاد با 
قانون مناطق آزاد است؛ يعني عمال به دليل اختالف 
ش��خصي با دبير وقت مناطق آزاد، چيزي را مصوب 

كردند كه آثارش به زيان مناطق است.

    به بند كشيدن مناطق آزاد به داليل واهي! 
البته پس از آن تالش هايي از سوي فعاالن اقتصادي 
و گاها دبيرخانه ش��وراي عالي انجام گرفت تا دوباره 
اين دبيرخانه ذيل نهاد رياست جمهوري قرار گيرد، 
تا هم اس��تقالل آن حف��ظ ش��ود و هم اينكه طبق 
قانون تفويض اختي��ارات از وزارتخانه هاي دولتي و 
زيرمجموعه هاي دولت به مناطق آزاد و مس��ووالن 
به راحتي انجام پذيرد. اما ن��گاه مخالف نمايندگان 
مجلس اجازه اي��ن كار را ن��داد  . از جمله داليلي كه 
مطرح مي كردند، اين بود كه قصدشان نظارت بيشتر 
بر اين مناطق بود، اما واقعيت چيزي را نشان مي دهد. 
يا اينكه گفته مي ش��د، به دلي��ل ارتباطي كه حوزه 
گمرك، ماليات، نظ��ام تعرفه گذاري بانكي با وزارت 
اقتصاد دارد، مي توان بخش عظيمي از مش��كالت را 

رفع كرد و پاس��خگويي را افزايش داد. از طرفي، يك 
وزير مي تواند تمام جهات را با هم رصد كند و به همه 
مناطق آزاد به يك چش��م بنگرد! از ديگر بهانه هايي 
كه براي قانون ش��دن اين مصوبه در آن دوره مطرح 
شد، آن بود كه حوزه تصدي گري در مناطق كاهش 
پيدا مي كند و ستادهاي كوچك تشكيل و پهنه هاي 
عملياتي به ستادهاي زيرمجموعه واگذار مي شود.

اما بدون شك يكي از مهم ترين علت تصميم گيري 
درباره واگذاري مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، بحث 
تشديد نظارت بيشتر توس��ط مجلس بود، اما سوال 
اصلي اينجاس��ت كه در اين س��ال ها چقدر از وزير 
اقتصاد درخصوص عملكرد مناطق آزاد س��وال شد 
و نماين��دگان مجلس تا چه حد پيگي��ر اين نظارت 
بوده اند؟ آيا با اعمال اين مصوبه توانستند آنها را ملزم 
به سرمايه گذاري و توليد، بدون درنظر گرفتن شرايط 
تحريم و محدوديت هاي قانوني كنند؟! قطعا پاسخ 
خير است. اتفاقي كه براي مناطق آزاد طي حدود 5 
سال گذشته و در برنامه ششم توسعه افتاده، مسيري 
است كه به ما نشان مي دهد كساني كه براي مناطق 
آزاد تصميم مي گيرند، نگاهي ملي ندارند و از تجربه 
كشورهاي همسايه و مناطق آزاد پيراموني كشورمان 
اس��تفاده نمي كنند و اين س��اختار غلطي كه امروز 
در كشور ما وجود دارد، س��بب شده مسووالن ما به 
جاي اينكه منافع ملي را بر منافع شخصي، حزبي و 
جغرافيايي محدود خود ارجح بدانند، ديد نامناسب 
مديريتي و نگاه عميق به موضوعات كش��ور به ويژه 
موضوع خاص مناط��ق آزاد دارند. همه مي دانند كه 
مناط��ق آزاد دروازه هاي تب��ادالت تجاري از طريق 
كاهش بروكراسي اداري براي افزايش سرمايه داري 
و به تب��ع آن افزايش ص��ادرات و كمك ب��ه اقتصاد 
سرزمين اصلي هس��تند. دقيقا موضوعي كه طي 5 
سال گذشته به جهت ديدگاه ها و تسويه حساب هاي 
سياسي، شاهد در بند كشيدن مناطق آزاد و قوانين 
آن هس��تيم واتفاقي كه امروز افتاده، منشأ اختالف 
سياسي مجلس و دبير وقت شوراي عالي مناطق آزاد 

يعني مرحوم تركان است.

    رويارويي ديگر مجلس با دولت
ح��ال با ارايه اليحه بودجه1401 از س��وي دولت به 
مجلس و پبشنهاد دولت جديد مبني بر بازگرداندن 
مج��دد دبيرخانه ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد به 
زيرمجموعه نهاد رياس��ت جمهوري، يك اميدواري 
حاصل شد، اما كميسيون تلفيق بودجه مجلس در 

اقدامي عجيب و به دور از نگاه دولت، نه تنها دبيرخانه، 
بلكه كل سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را 
ذيل وزارت اقتصاد قرار داد و البته كه در اين مورد به 
مصوبه قبلي خود اكتفا نكرد. از اينرو، وزارت اقتصاد 
موظف اس��ت تا خردادماه س��ال 1401، س��اختار 
س��ازماني و تش��كيالتي فوق را تحت اين وزارتخانه 
سازماندهي و به تصويب هيات وزيران برساند. آغازي 
كه مي توان آن را پايان موجوديت مناطق آزاد تعبير 
كرد. آنچه كه مشخص است اينكه مجلس با تصويب 
اين قانون كه يكي از اش��تباهات مجلس و ش��وراي 
نگهبان بود، سبب شد كه مناطق آزاد با محدوديت 
اجراي قوانين مواجه شوند ومساله باعث آغاز مسيري 
شد كه ما امروز شاهد آن هس��تيم. پس از آن اتفاق 
ديديم كه س��ازمان هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد 
ازجمله سازمان  امور مالياتي ، گمرك، بانك مركزي 
و… نفوذ قوانين و تفسير به راي بيشتري در محدوده 
مناطق آزاد نسبت به فعالين بخش خصوصي انجام 
دادند و بس��ياري از مش��وق هاي قانوني اين مناطق 
همچون ماليات بر حق��وق، ماليات بر ارزش افزوده، 
تسهيالت گمركي و آزادي تبادل كاال را مشروط به 
ام��وري كردند كه تقريبا با س��رزمين اصلي تفاوتي 

نمي كند . 

    آيا مناطق آزاد منحل مي شوند؟ 
حال س��والي ك��ه قابل طرح اس��ت اينك��ه آيا اين 
واگذاري داراي ايراد اس��ت و چه تبعاتي مي تواند به 
همراه داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه نخستين 
پيامد اين برنامه در حال اجرا، حذف جايگاه مشاوره 
رييس جمهور براي دبير شوراي عالي مناطق آزاد و 
به تبع آن، انحالل ش��وراي عالي مناطق آزاد خواهد 
بود. در نتيجه الحاق كامل و جذب دبيرخانه موصوف 
در س��اختار اداري و تش��كيالتي وزارت اقتص��اد به 
عنوان بخش��ي از بدنه اين وزارتخان��ه، قطعه پاياني 
پازل هدفگذاري شده است. پيامد ديگر اين مصوبه را 
مي توان در قامت تحويل و تنظيم جايگاه مناطق آزاد 
به يك اداره كل تابعه وزارت اقتصاد تفسير كرد. بدون 
ترديد پيامد ديگر اين هدف، انحالل اساس��نامه هاي 
مناطق آزاد خواهد ب��ود. بنابراين پي��ش از انحالل، 
تغيير قانون مناطق آزاد از س��وي نمايندگان اقدامي 
ضروري است؛ چراكه به گفته كارشناسان اين مناطق 
يك نهاد حقوقي مس��تقل دولتي تلقي مي شوند، نه 
يك اداره كل زيرمجموعه يك نهاد باالدستي همچون 
دبيرخانه؛ در نتيجه جهت نيل به مقصود انتقال آنها 
به يك وزارتخانه، بايد اساسنامه منحل يا تغيير پيدا 
كند .پيامد ديگر اينكه با قرار گرفتن ساختار دبيرخانه 
زيرنظ��ر وزارت اقتصاد، اين مناطق بيش از گذش��ته 
تضعيف ش��دند و از طرفي، تعدي هاي دستگاه هاي 
دولتي به مناطق آزاد خصوصا وزارت اقتصاد نيز افزايش 
چش��مگيري خواهد ياف��ت. بنابراي��ن طبق مصوبه 
كميسيون تلفيق بودجه مجلس، تير خالص بر جايگاه 
مناطق آزاد و استقالل آنها زده خواهد شد. يعني همه 
كساني كه به اين طرح راي دادند، قطعا به دنبال اين 
هستند كه دبيرخانه مناطق آزاد حتي عنوان مشاور 
رييس جمهور هم وجود نداش��ته باشد و اين موضوع 
سبب مي شود كه فشار بيشتري به مديران مناطق آزاد 
و دبير شوراي عالي براي تحقق اهداف غيرتوليدي و 
غيرصادراتي و درواقع مغاير با اهداف مناطق آزاد وارد 
ادامه در صفحه 7 شود.  

واژه تع��ارض مناف��ع 
در كل ب��ه معن��اي در 
عرض هم ق��رار گرفتن 
منافع مختلف اس��ت به 
نحوي كه نت��وان يكي 
را ب��ر ديگ��ري ترجيح 
داد. تع��ارض مناف��ع يا 
همان تضاد منافع يكي 
از ش��اخصه هاي وجود فساد نهادينه در جوامع 
مختلف است. بايد بپذيريم كه همواره به دليل 
ن��وع نگرش ه��ا و رويكردها و انتظ��اري كه )با 
توجه به چش��م اندازها(، انسان ها دارند نسبت 
به محي��ط خود ي��ا در س��ازمان ها و نهادها به 
اين موض��وع برمي خوري��م و بنابراين تعارض 
منافع يا بهتر بگوييم تض��اد منافع يك پديده 
طبيعي و قابل پيش بيني محس��وب مي شود و 
با راهكارهايي كه امروزه توس��ط دانش بشري 
و تجارب به دس��ت آمده، مي توان آن را كنترل 
و در م��واردي به كمترين رس��انيد. اماموضوع 
جالبتر اين اس��ت كه برخ��ي از نهادها با تضاد 
منافع نهادينه شده مواجه هستند كه به دليل 
خاس��تگاه هاي نظام بروكراتي��ك دولت هاي 
بزرگ كنترل و كاهش اين تضاد منافع سخت 
ب��وده و حتي بعض��ا غير ممك��ن، به طور مثال 
تعارض منافع در بخش سياس��ت گذاري يكي 
از موانع اصلي بر س��ر راه رش��د توليد و اقتصاد 

ملي كشور است. 
ش��ايد نظارت بر عملكرد مديران دستگاه هاي 
اجرايي و كنترل سازمان ها و نهاد هاي عمومي 
از اين منظر يك امر ضروري باشد؛ ولي ماهيت 
اين سازمان ها و مديراني كه اين منافع را دنبال 
مي كنند، موجب مي شود با ذينفعان در تعارض 
قرار گيرند. از اين رو در راستاي اقتصاد دستوري 
كه در ماهيت و ذات دولت ه��اي نفتي به ويژه 
در كش��ور ما ديده مي ش��ود؛ از اين منظر، هر 
گروه از طرفين درگي��ر يك تضاد منافع )گروه 
ذينفع( تالش مي كند بخشي از بدنه دولت را با 
خود همراه كن��د و از طريق ابزارها و ارتباطات 
دراختيار آن بخش مسوول از دولت منافع خود 
را حداكثر كند. به طور مثال در صنعت خودرو، 
مشاهده مي كنيم كه برخي از صاحبان صنايع 
با الب��ي و ابزارهاي خود با نف��وذ در بدنه دولت 
تالش مي كنند كه واردات خودرو با ممنوعيت 
روبرو ش��ود و از طرفي م��ردم و مصرف كننده 
اصلي به عن��وان ذينفع ديگر موض��وع، با اين 
ممنوعيت خ��ارج از كنترل خود، دس��تش از 
خودرو مطلوب و با كيفيت و با قيمت مناسب و 

رقابتي كوتاه گردد. 
از اين دست مثال ها در همه بخش هاي مختلف 
اقتصاد و صنعت كش��ور به وفور ديده مي شود 
كه تعارض منافع وجود دارد و در پرتو آن عدم 
ش��فافيت و توليد رانت ايجاد و فس��اد نهادينه 
مي ش��ود كه دايما در اخبار و جرايد از برخي از 
آنها كه دستگاه قضا بر آنها ورود داشته، مطلع 

ميشويم. 
اما اينكه ي��ك مديري در يك بخش��ي از بدنه 
دولت با سوءاستفاده از موقعيت خود و دستيابي 
به رانت، به نام اطرافيان خ��ود اقدام به معامله 
كند ي��ا مجوزي را صادر كن��د، ضربه بزرگ به 
بخش واقعي اقتصاد وارد مي كند، باوجود قانون 
مديريت تع��ارض منافع مي ت��وان تا حدودي 
مانع از آن ش��د. از اين رو، اجراي طرح مديريت 
تعارض منافع مي تواند از فس��اد در دستگاه ها 
و نهاد ها جلوگيري كند وجلوي سوءاس��تفاده 
شخصي يا گروهي و سازماني را بگيرد. البته به 
شرطي كه اين قانون موجب شود شرايط براي 
سوءاستفاده ها، فراهم نشود و با ايجاد توازن در 
حقوق ذينفعان، نقطه تعادلي و برد -برد براي 

همه ذينفعان فراهم كند . 
 موفقيت آمي��ز بودن اج��راي اي��ن قانون هم 
بس��تگي به اين دارد كه همه دس��تگاه ها رصد 
شده و اين قانون بدون اس��تثنا و تبعيض اجرا 
ش��ود. اگر دس��تگاهي مستثنا ش��ود يا قانون 
تبعيض آميز اجرا ش��ود، ديگر كارايي نخواهد 
داشت و زمينه فساد از بين نخواهد رفت. يكي 
ديگر از روش هاي پيشرفته جلوگيري از تعارض 
منافع ايجاد زيرساخت هاي قانوني نظام امتناع 
از مشاركت در تصميم گيري در شرايط تعارض 

منافع است.
اين موض��وع مي تواند در جايگاه تصميم گيري 
كمك كند كه حقوق. ذينفعان بدرس��تي ديده 
مي شود. اما مهم ترين راهكار مديريت تعارض 
منافع ايجاد شفافيت اس��ت. اينكه بسياري از 
داده ها و اطالعات موجود در شركت به صورت 
ش��فاف در دس��ترس تمامي اعضا قرار بگيرد، 
مي توان��د از فس��اد جلوگيري كند. ش��فافيت 
مي تواند در فرآيندهاي مختلف مالي، اداري و 
اجرايي سازمان اتفاق بيفتد تا تمامي تخلفات 

به راحتي قابل شناسايي باشد.

سيد حميدرضا صالحي 

 فساد چگونه نهادينه 
مي شود؟

رهبر معظم انقالب: 

صفحه2    

كسي كه زندگي اشرافي 
 دارد نمي تواند 

به انقالب پايبند باشد

حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه: 

 ما به يك توافق 
 خوب و دست يافتني
 بسيار نزديك هستيم

صفحه 2



در آستانه سالروز قيام تاريخي مردم تبريز در ۲۹ بهمن سال 
۱۳۵۶، رهبر معظم انقالب اسالمي در ارتباط تصويري با 
جمعي از مردم آذربايجان، حركت ۲۹ بهمن را زمينه ساز 
استمرار حركت عظيم ميداني مردم و در نهايت پيروزي 
انقالب خواندند و با برشمردن عوامل موثر در استمرار انقالب 
اسالمي در چهار دهه گذشته و همچنين نيازهاي امروز و 
فرداي كشور، با اش��اره به اقدام خودجوش و عظيم مردم 
در ۲۲ بهمن امسال گفتند: امسال مراسم ۲۲ بهمن واقعًا 
اعجاب برانگيز و تحسين برانگيز بود زيرا به رغم ويروس كرونا 
و مشكالت معيشتي و انبوه دروغ پراكني رسانه اي بيگانگان، 
حضور مردم در اكثر شهرها و مناطق كشور نسبت به سال 
قبل افزايشي چشمگير داشت. رهبر انقالب اسالمي در اين 
ديدار، ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را روز درخشش تبريز دانستند و با 
تأكيد بر اينكه حركت و ابتكار مردم تبريز در اين روز موجب 
شكل گيري س��نِت چهلم گيري و استمرار مبارزه ملت و 
ثمردهي انقالب شد، افزودند: اين انقالب با تفنگ و سياسي 
كاري و حزب ب��ازي به پيروزي نرس��يد بلكه عامل اصلي 
پيروزي انقالب حضور ميداني مردم بود و مردم تبريز با ابتكار 
خود پايه گذار استمرار اين حركت ميداني شدند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي موضوع استمرار انقالب و حركت انقالبي 
را از اصول اساسي مكتب امام برشمردند و خاطرنشان كردند: 
امام بزرگوار بعد از پي��روزي انقالب، تمام همت خود را بر 
استمرر حركت انقالب معطوف كردند و نمونه بارز آن تدبير 
امام در دفاع مقدس بود كه ايشان از يك جنگ تحميل شده 
به ملت، وسيله اي براي اقتدار ملي و اعتبار بين المللي به 
وجود آوردند. ايش��ان استمرار انقالب و حركت انقالبي بر 
اساس سيره امام را يكي از مهم ترين مقوله هاي جذاب براي 
امروز و فرداي كشور دانستند و سپس به تبيين مفهوم و 

مصاديق استمرار انقالب پرداختند.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه استمرار انقالب به 
معناي در نظر داش��تن اهداف و آرمانها و تأمين نيازهاي 
كوتاه مدت و بلندمدت براي رسيدن به اين اهداف است، 
گفتند: هدفهاي انق��الب عبارتند از پيش��رفت واقعي و 
همه جانبه مادي و معنوي، تحقق عدالت اجتماعي، اقتدار 
كشور، تشكيل جامعه اس��المي و در نهايت شكل گيري 

تمدن بزرگ و نوين اسالمي.
حضرت آيت اهلل خامنه اي س��پس به برخي مصاديق كه 
زمينه ساز اس��تمرار انقالب و رسيدن به اهداف هستند و 
همه بايد در حد توان خود آنها را انجام دهند، اشاره كردند 
و افزودند: تالش دانشمندان و پژوهشگران، تالش علماي 
حوزه و دانشگاه، فعاليت كارآفرين و كارگر، كوشش جواِن 
دانش پژوه در دانش��گاه و حوزه، فع��االن عرصه خدمات 
اجتماعي، فعاالن ميداني كمك هاي مومنانه، فعاالن حوزه 
دفاع نظامي، فعاالن جهاد تبيين، كاركنان خدوم حكومتي، 
روشنگري هاي روشنگران سياسي در رسانه هاي مختلف 
و فضاي مجازي و به ويژه در رس��انه ملي، كمك به مراكز 
مقاومت در منطقه و دنياي اسالم، و كساني كه آماده حضور 
در ميدان هاي حوادث گوناگ��ون همچون دفاع از حرم يا 
۹ دي هس��تند، همه اجزاء يك حركت عمومي با نگاه به 
هدف هاي بلند انقالب هستند كه زمينه ساز استمرار انقالب 
مي شوند. ايشان برخي از اين تالش ها را مربوط به امروز و 

برخي را هم مربوط به آينده دانس��تند و با تأكيد بر اينكه 
مردم عمومًا حركت و نيازهاي امروز را تشخيص مي دهند 
و سريع و هوشيارانه وارد ميدان مي شوند، گفتند: نمونه بارز 
اين حركت ها دفاع مقدس است كه با يك اشاره امام بزرگوار 
سيل جمعيت به سمت ميدان هاي نبرد روانه مي شد و در 
قضاياي بعدي مانند دفاع از ح��رم، مقابله با ضدانقالب و 
حضور حماسي در ۹ دي سال ۸۸ نيز اين هوشمندي ملت 

واقعاً خيره كننده بود.
ايشان فعاليت هاي علمي را يكي ديگر از ميادين حضور موثر 
ملي دانستند و افزودند: در قضيه كرونا جوانان دانشمند 
بالفاصله نياز روز را تشخيص دادند و مشغول به كار شدند 
كه نتيجه آن توليد انواع واكسن و بي نياز شدن از دست دراز 
كردن مقابل ديگران شد و اگر اين توليد ملي نبود، واكسن را 
نيز به ايران نمي دادند. »حضور خودجوش و تحسين برانگيز 
مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال« نمونه اخير از كارهاي 
نقد و بزرگ ملت بود كه رهبر انقالب به آن اشاره كردند و 
گفتند: مردم با وجود اينكه در محاصره انواع مشكالت مانند 
كرونا، مشكالت معيشتي، لجن پراكني هاي بيگانگان و 
متأسفانه كمك بعضي عناصر داخلي به آن لجن پراكني ها 
قرار داشتند، اين راهپيمايي عظيم را به گونه اي انجام دادند 
كه بر اساس گزارش هاي معتبر جمعيت در اغلب استان ها 
بيش از سال گذشته بود. ايشان در كنار نيازهاي نقد و فعلي 
كشور، توجه به نيازهاي آينده را نيز بسيار مهم دانستند و 
تأكيد كردند: اگر امروز به فكر نيازهاي اساسي آينده مانند 
»تربيت دانش��مند و محقق و تقوي��ت نهضت علمي« و 
»فرزندآوري، تكثير نسل و تأمين عنصر الزم براي پيشرفت 
كشور يعني جوانان« نباشيم، ۲۰ سال ديگر دچار مشكل 
خواهيم شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي »انرژي صلح آميز 
هسته اي« را از ديگر نيازهاي اساسي آينده خواندند و گفتند: 
علت تكيه جبهه دش��من بر روي مساله هسته اي ايران و 
اِعمال تحريم هاي ظالمانه با وجود اطالع آنها از اس��تفاده 
صلح آميز ما و بيان حرفهاي مهمل مانند فاصله نزديك ايران 
تا سالح اتمي، جلوگيري از پيشرفت علمي كشور براي رفع 

نياز آينده ايران است.
ايشان در بيان نمونه اي كه كوتاهي و غفلت از آن موجب 
ايجاد مشكالتي در سال هاي بعد شد، به مساله برجام اشاره 
كردند و گفتند: در قضاياي برجام در س��ال هاي ۹۴ و ۹۵ 
ايراد و اعتراض بنده اين بود كه نكاتي بايد در برجام رعايت 
مي شد تا مشكالت بعدي پيش نيايد و در تذكرات هم مكرر 
آنها را گفتم اما بعضي از آن نكات مورد توجه قرار نگرفت 
و مش��كالت بعدي كه همه مشاهده مي كنند پيش آمد. 
بنابراين نگاه به آينده مهم است. ايشان در ادامه، فعاليت هاي 
پر شمار انجام شده در چهار دهه گذشته را بسيار ثمربخش و 
موجب استمرار انقالب دانستند و گفتند: نبايد مشكالت نقد 
بر روي انبوه پيشرفت هاي بزرگ غبار بنشاند. رهبر انقالب 
با اشاره به پيشرفت حيرت آور علمي در بخش هاي مختلف 
و اذعان مراكز جهاني به سرعت رشد علمي ايران چندين 
برابر ميانگين جهاني، خاطرنشان كردند: انقالب همچنين 
موجب پيشرفت هاي شگفتي آور در زيرساختهاي اساسي 
مانند راه سازي، سدسازي، آب رساني، برق رساني، و خدمات 
سالمت و پزشكي نيز شد كه اگر انقالب و حركت جهادي 

نبود، قطعاً اين پيشرفت ها به دست نمي آمد.
ايش��ان با اش��اره به قضاوت مراكز جهان��ي درباره بهبود 
شاخص هاي اقتصادي ايران پس از انقالب گفتند: با وجود 
آنكه بنده در زمينه مسائل اقتصادي مانند عدالت اجتماعي، 
توزيع عادالنه ثروت و نابرخورداري طبقات ضعيف همواره 
انتقاد دارم اما حتي در مساله اقتصاد نيز به گزارش مراكز 
اقتصادي معروف دنيا، پيش��رفت هاي بزرگي ايجاد شده 
است، ضمن اينكه در خودكفايي بسياري از اقالم و افزايش 
اعتماد به نفس توليدكننده داخلي پيشرفت هاي مهمي 
داشته ايم. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: رسانه 
ملي در انعكاس دستاوردهاي بخش توليد تكليف بزرگي 
دارد كه البته آنچنان كه بايد و شايد به آن عمل نشده است 
و اين كار بايد انجام شود. رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان 
كردند: همه فعاالن در بخش هاي مختلف به تداوم انقالب 
در اين ۴۳ س��ال كمك كردند البته بعض��ي از غفلت ها، 

كم كاري ها و سوءنيتها نيز وجود داشته است كه اگر نبود، 
وضع كشور بهتر بود. ايشان علت اين حجم از دشمني ها 
عليه انق��الب را »زنده و زاينده ب��ودن انقالب« خواندند و 
افزودند: زنده بودن انقالب يعني دلبستگي عموم مردم و 
نسلهاي جديد به آرمانهاي انقالب كه اگر اين دلبستگي و 
ايستادگي نبود، دشمن نيازي نداشت اين همه خباثت به 
خرج دهد، بنابراين دشمني ها به علت پايداري و وفاداري 

ملت به اهداف انقالب است.
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي، اظهارنظر بعض��ي از افراد 
مدعي دلبس��تگي به انقالب مبني بر دور شدن انقالب از 
اهداف را صادقانه ندانستند و افزودند: كساني كه زندگي 
و مشي اش��رافي دارند يا دم از تسليم در مقابل استكبار و 
امريكا مي زنند، نمي توانند مدعي پايبندي و دلبستگي به 
انقالب باشند چرا كه شعار انقالب حمايت از پابرهنگان و 
محرومان، و مقابله با استكبار است و بيان اين حرف ها از آن 
افراد قابل قبول نيست. رهبر انقالب، ايستادگي و مقاومت 
افتخارآفرين ملت ايران را نه تنها موجب پيشرفت كشور 
بلكه داراي تأثيرات مهم منطقه اي برشمردند و خاطرنشان 
كردند: مقاومت رو به رشد در منطقه، ابهت استكبار را در 
هم شكسته و زبان ملت ها را در مقابل امريكا گشوده است 
كه بايد اين نعمت را با استمرار انقالب، قدر بدانيم. حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي در ادامه يك س��فارش مهم به جوانان 
داشتند مبني بر اينكه ببينيد دشمن كدام نقطه را هدف 
گرفته است و شما در نقطه مقابل آن، حركت و عمل كنيد. 
ايشان افزودند: دشمن امروز افكار عمومي به ويژه فكر و ذهن 
جوانها را هدف گرفته است تا با هزينه كردن ميلياردها دالر 
و با طراحي هاي مختلف در اتاق هاي فكرشان، بتوانند ملت 
ايران و به خصوص جوانان را از مسير انقالب برگردانند. رهبر 
انقالب اسالمي »فشار اقتصادي« و »عمليات رسانه اي« 
را دو ابزار اصلي اس��تكبار براي جدا كردن مردم از نظام و 
دس��تكاري در فكر آنها برشمردند و گفتند: دروغ پردازي 
و تهمت زني به اركان انقالب و مراكزي كه در پيش��رفت 
انقالب تأثير دارند، شيوه هايي است كه در عمليات رسانه اي 

استفاده مي شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، تهمت زني به مجلس، شوراي 
نگهبان، سپاه و شهيد بزرگوار سردار سليماني را نمونه هايي 
از اين لجن پراكني ها خواندند و خاطرنشان كردند: آنها اگر 
از خشم مردم نمي ترسيدند، به امام هم تهمت مي زدند اما 
جرأت اين كار را ندارند. ايشان با تأكيد بر اينكه جوانها و ملت 
ايران بايد در مقابل تهمت زني و دروغ پردازي هاي رسانه اي 
و همچنين فشار اقتصادي بايستند، گفتند: راه مقابله با فشار 
اقتصادي، تالش دروني و خنثي كردن تحريم ها است البته 
در كنار آن تالش ديپلماس��ي نيز خوب است همچنانكه 
برادران خوب و انقالبي ما براي از بين بردن تحريم ها و مجاب 
كردن طرف مقابل مشغول كار هستند. رهبر انقالب تأكيد 
كردند: كار عمده در مقابله با فشار اقتصادي، خنثي كردن 
تحريم ها از طريق تقويت توليد و تحرك اقتصادي است كه 
در اين زمينه حركت دانش بنيان ها بسيار مهم است. ايشان 
همچنين همگان به ويژه جوانان را به دعا، توسل و بهره مندي 
از بركات روز نيمه رجب فراخواندند و گفتند: ارتباط با خدا به 

زندگي، كشور و آينده انقالب بركت مي بخشد.

اقتصاد کالنسیاست ايـران2   Sat. Feb 19. 2022  2160   شنبه 30 بهمن 1400    17 رجب 1443  سال هشتم    شماره 

عالمت استاندارد ملي ايران
بايد اعتمادآفرين باشد

رييس جمهور با اش��اره به اهميت نقش س��ازمان ملي 
استاندارد در زندگي مردم، گفت: نشان استاندارد ملي ايران 
بايد براي همه مردم مايه اطمينان و در عرصه هاي داخلي و 
خارجي اعتمادآفرين باشد. سيد ابراهيم رييسي در جلسه 
شوراي عالي استاندارد با تسليت سالروز رحلت حضرت 
زينب كب��ري)س( با قدرداني از آغ��از اقدامات ضروري 
براي ارتقاي جايگاه سازمان ملي استاندارد، اظهارداشت: 
شاخص هاي استاندارد كاال و خدمات بايد به طور دقيق 
تدوين و با نظارت كامل اعمال شود تا هم براي مردم كشور 
و هم در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي اطيمنان بخش 
باشد.رييس جمهور با بيان اينكه سازمان ملي استاندارد 
ايران، نماينده مردم در حصول اطمينان از ايمني، كيفيت 
و سالمت كاال و خدمات است، خاطرنشان كرد: بر همين 
اساس سازمان استاندارد نقش بسيار مهمي در صيانت از 
حقوق مردم، جلب رضايت عمومي و حفاظت از محيط 
زيست دارد. حق مردم اين است كه زندگي توام با آرامش و 
باكيفيتي داشته باشند و سازمان ملي استاندارد در احقاق 
اين حق بنيادين نقش بسيار مهمي بر عهده دارد.رييسي 
تاكيد كرد: سازمان ملي اس��تاندارد يك سازمان ملي و 
حاكميتي است كه وظيفه كنترل كاال و خدمات، صيانت 
از سطح كيفيت توليد داخل و جلب اعتماد مردم را به عهده 
دارد و بر همين اس��اس مي توان گفت كه اين س��ازمان 
نقش مهمي در تقويت س��رمايه اجتماعي ايفا مي كند. 
رييس جمهور در پايان خاطرنشان كرد: صادرات بايد 
روز به روز رونق و توسعه يابد و اينكار بدون ايفاي نقش 
فعاالنه و حرفه اي س��ازمان ملي استاندارد امكانپذير 
نيست. لذا الزم است شاخص هاي استاندارد به قدري 
دقيق باشد كه وقتي كاال و خدمات نشان ملي استاندارد 
دريافت مي كند، عمال هيچ شبهه اي در خصوص سطح 

كيفي كاال يا خدمت مورد نظر وجود نداشته باشد.

تالش براي منتفي كردن
ماليات مناطق آزاد

رييس كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي با 
تاكيد بر اجراي م��اده ۱۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده در 
مناطق آزاد و تعهد بر رعايت قانون مادر مناطق آزاد گفت: 
تالش و اق��دام جدي مجلس براي منتفي كردن دريافت 
ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در دس��تور كار خواهد 
بود.  محمدرضا پورابراهيمي شب گذشته )۲۹ بهمن ماه( در 
جمع اعضاي مجمع توسعه سازندگان كيش، مناطق آزاد را 
يكي از فرصت هاي بزرگ براي اقتصاد ايران دانست و افزود: 
به علت پاره اي تخلفات در برخي مناطق آزاد نبايد كليت 
فلسفه وجودي مناطق آزاد را زير سوال برد. وي با اشاره به 
پايان يافت��ن دوره برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، از آغاز بررسي 
و تدوين برنامه هفتم خبر داد و گفت اين برنامه از سال ۱۴۰۲ 
اجرايي خواهد شد.  رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي در ادامه با ذكر تاريخچه و داليل گفت: 
جهت پاسخگو كردن مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، 
اين مناطق زيرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتند كه اين 
موضوع باعث دوگانگي حاكميتي در اين مناطق شده است 
و به نظر من بايد در برنامه هفتم توس��عه اصالح شود. وي 
با اشاره با شكست فشارهاي اقتصادي حداكثري امريكا، 
از گشايش در اقتصاد كش��ور خبر داد و گفت: بعد از چند 
سال تراز منفي تجاري، پيش بيني مي كنيم كه امسال تراز 
تجاري صفر يا مثبت شود.  پورابراهيمي با تقدير از كار جمعي 
سازندگان بزرگ بخش خصوصي كيش و ايجاد يك تشكل 
بزرگ صنفي خواستار گس��ترش آن به ساير مناطق آزاد 
شد. وي همچنين افزايش تعامل و حفظ ارتباط با مجلس 
و نمايندگان را يكي ديگر از نيازهاي تش��كل هاي صنفي 
مناطق آزاد دانست. اطالع رساني از حجم كارهاي عمراني 
و سرمايه گذاري هاي انجام گرفته در مناطق آزاد، تشكيل 
گروه مطالعاتي و بررسي ساير مناطق آزاد مشابه و هم سو در 
دنيا، احصا و شناسايي آيين نامه هاي اجرايي محدود كننده 
و خالف قانون و اعالم آنها به كميسيون تطبيق مجلس از 
جمله موارد ديگري بود كه رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي از س��رمايه گذاران بخش 
خصوصي كيش خواست تا جهت كمك به رفع موانع و 

شناخت بهتر مجلس از اين مناطق انجام دهند.

فرار مالياتي نتيجه
عملكرد بانيان وضع موجود

رييس كل سازمان امور مالياتي از اجراي منويات بيانيه گام 
دوم انقالب در نظام مالياتي خبر داد و گفت: فرار مالياتي 
گسترده و معوقات سنگين ناشي از عملكرد بانيان وضع 
موجود است. داود منظور اظهار داشت: تحول نظام مالياتي 
قبل از هر چيز مستلزم تجديد آرايش مديران اين سازمان 
با رويكرد به كارگيري جوانان نخب��ه، كاردان و انقالبي 
است. به گفته رييس كل سازمان امور مالياتي، اصالحات 
مديريتي در اين سازمان در راستاي تحقق منويات مقام 
معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقالب اسالمي مبني بر 
جوانگرايي و اميدآفريني در جامعه به سرعت در حال انجام 
است. وي اظهار داشت: در دوره تصدي چهار ماهه خود 
تاكنون بيش از بيست نفر از مسببان وضع موجود در تهران 
و استان ها از پست هاي مديريتي خود در ادارات كل مالياتي 
بركنار شده اند. معاون وزير اقتصاد افزود: فرارهاي مالياتي 
گس��ترده، عدم اس��تيفاي حقوق حقه دولت در وصول 
ماليات، عدم تكريم موديان، عدم استفاده از درگاه هاي 
خدمات الكترونيك مالياتي، نابساماني در رسيدگي به 
پرونده هاي مالياتي، باال بودن مطالبات مالياتي معوقه، 
بر زمين ماندن قواني��ن مالياتي مهم همچون قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و قانون ماليات 
بر خانه هاي لوكس و خانه هاي خالي از جمله مواردي 

است كه از سوي بانيان وضع موجود بر جا مانده است.

افزايش حقوق سربازان
منتفي نشده است

حجت االس��الم ميرتاج الديني با رد برخي اخبار منتشر 
شده درخصوص منتفي شدن افزايش حقوق سربازان در 
سال آينده گفت: حقوق سربازان از محل جدول ۷ بودجه 
تامين مي شود و ارتباطي به موضوع خريد سربازي ندارد. 
حجت االسالم »محمدرضا ميرتاج الديني« افزود: مصوبه 
كميسيون تلفيق درباره افزايش حقوق سربازان در سال 
آينده منتفي نشده اس��ت و در صورت تصويب مجلس و 
تاييد شوراي نگهبان در س��ال ۱۴۰۱ اجرايي مي شود. 
عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۱، از افزايش ۶۰ 
تا ۹۰ درصدي حقوق سربازان خبر داد و گفت: اين افزايش 
بر مبناي وضعيت تاهل و منطقه ارايه خدمت آنها انجام 
مي شود. نايب رييس دوم كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
با بيان اينكه  حقوق ماهيانه سربازان متاهل پنج ميليون 
تومان خواهد شد، گفت:  به طور ميانگين حقوق سربازان 
نسبت به امسال سه برابر مي شود؛ حقوق سربازان مجرد 
غيرعملياتي نيز معادل ۶۰ درصد يك پايور، سربازان مجرد 
عملياتي معادل ۷۵ درصد يك پايور و س��ربازان متاهل 
معادل ۹۰ درصد يك پايور خواهد شد. عضو كميسيون 
تلفيق اظهار داشت:  پارسال متوسط حقوق سربازان ۳۰۰ 
هزار تومان بود كه اين رقم امس��ال به ۱.۵ ميليون تومان 
رسيد و سال بعد باالي ۳.۵ ميليون تومان خواهد شد. وي 
ادامه  داد: در سال ۱۴۰۱، هيچ سربازي كمتر از سه ميليون 
و ۳۵۰ هزار تومان دريافتي نخواهد داشت. حجت االسالم 
ميرتاج الديني با رد برخي اخبار منتشر شده درخصوص 
منتفي شدن افزايش حقوق سربازان در سال آينده گفت: 
حقوق س��ربازان از محل جدول ۷ بودجه تامين مي شود 
و ارتباطي به موضوع خريد سربازي ندارد. وي با اشاره به 
اينكه ستاد نيروهاي مسلح نيز موافق اين افزايش حقوق 
است، يادآور شد: افزايش حقوق سربازان و اعطاي كارت 
معافيت رايگان براي سربازان با ۳۰ سال سن و ۲ فرزند در 
سال آينده به تصويب در صحن علني و تاييد شوراي نگهبان 
بستگي دارد. چندي قبل كميسيون تلفيق افزايش حقوق 
سربازان در سال آينده را تصويب كرد كه »محسن دهنوي« 
نايب رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه در توضيح اين 
مصوبه گفت: حداقل حقوق سربازان در سال آتي به سه 
ميليون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد رسيد. حقوق ماهيانه 
سربازان متاهل نيز پنج ميليون تومان خواهد شد و به طور 
ميانگين، حقوق سربازان نسبت به امسال سه برابر مي شود.

امنيت پايدار در شمال
خليج فارس برقرار است

فرمانده نيروي دريايي سپاه در بازديد از يگان هاي نيروي 
دريايي س��پاه گفت: با رص��د كامل و اش��راف اطالعاتي 
هوشمند بر اوضاع منطقه شمال خليج فارس، امنيت پايدار 
و مطلوبي در اين منطقه برقرار است. به گزارش سپاه نيوز، 
دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري فرمانده نيروي دريايي 
س��پاه ضمن بازديد از يگان هاي نيروي دريايي س��پاه در 
منطقه ش��مال خليج فارس از نزديك وضعيت آمادگي 
رزم و توان رزمي- عملياتي يگان هاي شناوري، موشكي، 
جنگال و پهپادي را مورد بررسي ميداني قرار داد و آخرين 
تاكتيك ها و برنامه هاي ارتقاء ت��وان رزم را به فرماندهان 
يگان هاي عمل كننده ابالغ كرد.  فرمانده نيروي دريايي 
س��پاه گفت: هدف از تداوم اين بازديدها و مشاهده عيني 
وضعيت يگان هاي مستقر در منطقه شمال خليج فارس، 
بررسي آخرين وضعيت آمادگي هاي رزم يگان ها و عرض 
خداقوت به رزمندگان دريا دل منطقه سوم نيروي دريايي 
سپاه مي باشد. دريادار تنگسيري تصريح كرد: به حمداهلل 
بررسي هاي ميداني نش��ان از وجود روحيه غيرت ديني، 
شجاعت و سلحشوري نيروها و آمادگي كامل سامانه ها و 
تجهيزات عملياتي در تمامي وضعيت هاي رزم دريا پايه 
مي باشد.  فرمانده نيروي دريايي سپاه با اعالم مثبت بودن 
سطح آمادگي ها براي دفاع از مرزهاي آبي و منافع و امنيت 
كش��ور عزيزمان، گفت: با رصد كامل و اشراف اطالعاتي 
هوشمند بر اوضاع منطقه شمال خليج فارس، امنيت پايدار و 
مطلوبي در اين منطقه برقرار است. در ادامه سردار تنگسيري 
با اشاره به نقش و تأثير معنويت در آمادگي رزم، ابراز داشت: 
آنچه در نيروهاي مسلح و نيروي دريايي سپاه موج مي زند، 
مشاهده روحيه معنوي و برادري است كه هر چه تقويت 
شود هنوز جا براي ارتقا دارد و بايد بيشتر مورد توجه همه ما 
رزمندگان قرار گيرد. در ادامه اين بازديد، سردار تنگسيري با 
حضور در يادمان شهداي والفجر ۸ به مقبره شهداي واالمقام 

و يادمان شهداي والفجر هشت، اداي احترام كرد.

واگذاري سهام استقالل و 
پرسپوليس به عده اي محدود نباشد

امام جمعه موقت تهران ضمن استناد به بيانات رهبري در 
حوزه ورزش و جوانان در مورد واگذاري سهام پرسپوليس 
و اس��تقالل گفت: خطاي راهبردي در واگذاري س��هام 
پرسپوليس و استقالل اين است كه عده  معدودي بخواهند 
اين سهام را در دست بگيرند. سهام بايد به هواداران واگذار 
ش��ود. حجت االسالم والمس��لمين سيد محمد حسن 
ابوترابي فرد در نماز جمعه )۲۹ بهمن( اظهار كرد: در آغاز 
ورود به سال ديگر انقالب اسالمي مي خواستم به يكي از 
دس��تاوردهاي مغفول  انقالب اسالمي اشاره كنم؛ حوزه 
ورزش. توجه به بيان��ات رهبري در ديدار م��دال آوران 
المپيك ۲۰۲۰ با مقام معظم رهبري، براي مس��ووالن 
خصوصا دولت محترم ضروري است. موفقيت چشمگير 
تيم فوتبال ملي كشور در بازي هاي آسيايي پيامي داشت 
و آن اين بود كه ما مي توانيم در رقابت با قدرت ها در جايگاه 
بين المللي قرار بگيريم.  ابوترابي فرد با استناد به گزارش 
كميته ملي المپيك اظهار كرد: ۳ ميليون ۸۰۰ هزار جوان با 
وقت گذراني در حوزه ورزش در انديشه دستيابي به جايگاه 
ملي و منطقه اي هستند. اگر به اين حوزه بپردازيم، از يك 
سرمايه ملي اجتماعي پاسداري كرده ايم. دولت و مجلس 
به اين مهم توجه كرده و ظرفيت هاي الزم را مد نظر قرار 
دهند. در بازي المپيك ۲۰۱۲ لندن و در آغاز تحريم هاي 
جهاني تيم ايران با هفت مدال طال و در مجموع ۱۳ مدال از 
بين ۲۰۴ كشور رتبه ۱۲ در دنيا را كسب كرد. اين در حالي 
كه هشت كشور از ۱۰ كش��ور اول جزو اقتصادهاي برتر 
جهان هستند. اين يعني جمهوري اسالمي در اوج تحريم 
در رقابت با اقتصادهاي برتر رتبه دوازدهم را كسب مي كند 
و در سال ۲۰۲۰ رتبه بيس��ت و هفتم را كسب كرديم و 
اگر يك مدال طالي ديگر به دس��ت مي آورديم در رتبه 
۲۰ يا ۲۱ قرار مي گرفتيم. ابوترابي فرد در بخش ديگري 
از سخنانش درباره باشگاه هاي پرسپوليس و استقالل 
گفت: دنياي فوتبال يك حوزه ورزشي خاص نيست. 
ورزش وجه فرهنگي، اقتصادي و سياسي دارد. مديريت 
ورزش نيازمند فرآيندي نظام مند است. خطاي راهبردي 
در واگذاري سهام پرسپوليس و استقالل اين است كه 

عده  معدودي بخواهند اين سهام را در دست بگيرند. 

رهبر معظم انقالب: 

رييس كميسيون تلفيق خبر داد

حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه: 

كسي كه زندگي اشرافي دارد نمي تواند به انقالب پايبند باشد

افزايش 60 درصدي حقوق كم درآمدها

ما به يك توافق خوب و دست يافتني بسيار نزديك هستيم

با وجود آنكه هنوز بودجه به صحن علني مجلس نيامده 
و نمايندگان بناس��ت از يكشنبه كار روي اليحه را در 
جلسات علني آغاز كنند، اما به نظر مي رسد مجلس 

در برخي حوزه ها به جمع بندي نهايي رسيده است.
يكي از اصلي ترين شعارهايي كه دولت سيزدهم كار 
خود را بر مبناي آن آغاز كرد، حمايت از اقشار كم درآمد 
و افزايش عدالت اقتصادي بود، موضوعي كه در ماه هاي 
گذشته هنوز جمع بندي در رابطه با آن انجام نشده و 
معلوم نيست چه برنامه دقيقي در اين زمينه در دستور 

كار است.
در ميان طرح هاي دولت، آنچه تاكنون اجرايش كليد 
خورده، نهضت ملي مسكن بوده كه بر اساس وعده ها 
بناست تا پايان چهار ساله نخست، حدود چهار ميليون 
واحد مس��كوني جديد در قالب آن تعريف ش��ده و به 
مردم اعطا شود. در كنار آن اما هنوز در رابطه با يارانه 
نقدي و حمايت از اقشار كم درآمد برنامه دقيقي ارايه 
نشده است. معاون اقتصادي رييس جمهوري در آذر 
ماه امس��ال وعده داد كه خبرهاي خوش يارانه اي در 
راه است اما در روزهاي بعد معلوم شد كه هنوز برنامه 
دولت در اين زمينه نهايي نشده است و به نظر مي رسد 
اگر بنا بر ايجاد تغييري باش��د نيز اين تغيير در سال 
آينده خود را نش��ان خواه��د داد. در اين مدت دولت 
تنها براي ۳۲ ميليون نفر در س��الروز پيروزي انقالب 
اسالمي، ۱۰۰ هزار تومان يارانه واريز كرد كه البته طرح 
بلندمدتي نيست و تنها به شكل موقت حمايت هايي 

را در دستور كار قرار داده است. در حوزه حقوق و مزايا 
نيز هنوز جمع بندي صورت نگرفته اس��ت. آنطور كه 
از صحبت هاي دولتي ها به نظر مي رس��يد، در اليحه 
افزايش حق��وق به طور ميانگي��ن ۱۵ درصد در نظر 
گرفته شده بود، موضوعي كه نمايندگان مجلس در 
كميس��يون تلفيق تغييراتي را در رابطه با آن نهايي 
كردند. دول��ت اعالم كرده بود كه قص��د دارد حقوق 
افرادي را كه كف دريافتي را دارند بيشتر افزايش دهد و 
در مقابل از افزايش حقوق پردرآمدها بكاهد، موضوعي 
كه مجل��س نيز آن را تاييد كرده اما به نظر مي رس��د 
اع��داد و ارقام مدنظر نمايندگان با آنچه دولت در نظر 
داشت تفاوت هايي خواهد داشت. رييس كميسيون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينكه به فضل الهي يكي از كم حاشيه ترين و 
سخت ترين بودجه هايي كه در سال هاي اخير شاهد آن 
بوديم را براي امور تخصيص داديم، مطرح كرد: حداقل 
حقوق شاغالن در سال آينده ۶۰ درصد افزايش مي يابد 
و بر همين اساس حداقل حقوق شاغالن و كاركنان در 
س��ال آينده پنج ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل 
حقوق بازنشستگان نيز پنج ميليون تومان خواهد بود.

وي يادآور ش��د: كمترين رق��م در ميان حقوق هاي 
پايين ۶۰ درصد و باالترين رقم در ميان حقوق هاي 
باال ۱۰ درصد خواهد بود كه در بحث بودجه با افزايش 
روبرو خواهد شد. حاجي بابايي اضافه كرد: اعتبارات 
مهمي در بودجه ۱۴۰۱ براي حوزه مس��كن در نظر 

گرفته  شده زيرا مبحث مسكن مهم ترين مساله كشور 
در بحث بودجه سال ۱۴۰۱ است؛ بودجه ۱۴۰۱ يكي 
از پر اميدترين بودجه هاي تدوين شده براي مردم و 
همچنين حوزه هاي توليدي و اش��تغال در اصناف 
گوناگون خواهد بود. رييس كميسيون تلفيق بودجه 
۱۴۰۱ اظهار كرد: براي نخستين بار ۱۲۰ هزار ميليارد 
تومان در صندوق هاي استاني در نظر گرفته شده كه 
براي هر استان مبلغ سه هزار ميليارد تومان محاسبه 

خواهد شد.
وي ادامه داد: براي نخس��تين بار، تبصره ۱۶ استاني 
شد كه بر اساس آن ۳۶۰ هزار ميليارد تومان اعتبار به 
استان ها اختصاص مي يابد؛ تسهيالتي در حوزه ازدواج، 
مس��كن و وام هاي كوچك به مردم و جوانان پرداخت 
مي شود.حاجي بابايي با اشاره به اينكه در سال آينده 
ح��دود ۱۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان براي رتبه بنده 
معلمان نيز اختصاص داده شده است، ابراز اميدواري 
كرد: در س��ال آينده هيچ فردي كمتر از پنج ميليون 
تومان حقوق درياف��ت نمي كند.وي اظهار كرد: براي 
سال آينده مبلغي در حدود ۲۵۰ هزار ميليارد تومان 
اعتبار براي خريد نهاده هاي دامي تخصيص داده شده 

است كه گامي مهم و موثر محسوب خواهد شد.
نماينده مردم همدان در مجلس ش��وراي اسالمي در 
رابط��ه با موضوعات فرهنگي بودجه س��ال آينده نيز 
خاطرنشان كرد: به فرهنگ و هنر در بودجه سال آينده 
توجه بسياري شده؛ ۷۰۰ ميليارد تومان براي ساخت 

۲ سريال حضرت موسي و سلمان فارسي اختصاص 
داده اي��م. وي در پايان گفت: براي اولين بار حاش��يه 
شهرها جزو مناطق محروم قرار مي گيرند و براي آنها 
بودجه هايي تخصيص داده خواهد شد و اميدواريم با 
توجه به اين عملكردها رضايت من��دي مردم از نظام 
جمهوري اسالمي باالتر برود؛ نجيب ترين مردم جهان 
را داريم و اگر مس��ووالن كاري انج��ام دهند مردم به 

سرعت متوجه اقدامات آن جنابان خواهد شد.
اين صحبت ها نشان مي دهد كه مجلس به طور ويژه 
قصد دارد از اقشاري كه پايين ترين حقوق را مي گيرند 
حمايت كند اما در عين حال مي��زان افزايش حقوق 
اقشار پردرآمد را نيز پايين آورده است. آخرين برآورد 
مركز آمار نشان مي دهد كه ميزان تورم نقطه به نقطه 
در اقتصاد ايران به ۳۵ درصد رسيده، به اين معني كه 
مردم براي خري��د يك كاالي ثابت، در س��ال جاري 
مجبور ش��ده اند ۳۵ درصد بيشتر از سال قبل هزينه 
كنند، به اين ترتيب اگر بنا باشد كه افزايش حقوق بر 
مبناي حفظ قدرت خريد مردم باشد، به طور ميانگين 
بايد ۳۵ درصد افزايش در دستور كار قرار گيرد، اين در 
حالي است كه دولت چه در حوزه تامين منابع مالي و 
چه در حوزه مديريت افزايش نقدينگي با مشكالتي 
مواجه است كه در صورت پيدا نكردن راه حلي دقيق، 
اين افزايش حقوق خود به چالشي جديد تبديل خواهد 
شد، موضوعي كه بايد ديد در روزهاي آينده و در صحن 

علني مجلس چه راهكاري براي آن پيدا مي شود.

حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه كه براي 
ش��ركت در پنجاه وهش��تمين نشس��ت كنفرانس 
امنيتي مونيخ به اين شهر سفر كرده در بدو ورود به 
خبرنگاران ايراني گفت: اين سفر فرصتي است كه 
اوال ما سياست خارجي دولت مردمي و تحول گراي 
س��يزدهم در جمهوري اس��المي اي��ران را تبيين 
كنيم و ب��ه م��وازات آن، اعالم مواض��ع منطقه اي 
جمهوري اسالمي ايران با توجه به بحران هايي كه 
در منطقه غرب آس��يا با آن روبه رو هستيم و طبعا 

تمركز بر موضوع مذاكرات وين براي لغو تحريم ها. 
اميدواريم ك��ه گفت وگوهاي جمهوري اس��المي 
ايران و كش��ورهاي ۱+۴ در وين منجر به رس��يدن 
به يك توافق خ��وب در آينده نزديك ش��ود. براي 
مرحله پ��س از توافق خوب، نيازمند اين هس��تيم 
كه گفت وگوهايي را با كش��ورهاي مختلف داشته 
باش��يم براي اينكه آماده بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات ش��ان و اجراي توافقات ذيل برجام كه در 
س��ال ۲۰۱۵ انجام شد، باشيم. بخشي از ديدارها و 

گفت وگوها به موازات تبيين سياست خارجي دولت 
جديد و مس��ائل منطقه اي و بين المللي، به موضوع 
همكاري هاي بين المللي با جمهوري اسالمي ايران 
و  توس��عه مناس��بات اقتصادي جهان با جمهوري 

اسالمي ايران برمي گردد. 
وزير امور خارجه اف��زود: البته در موضوع مذاكرات 
وين، ما هنوز با برخي مس��ائل حل نشده اي مواجه 
هستيم كه آقاي باقري و همكارانم در وين با جديت 
و با هدف رسيدن به يك توافق خوب گفت وگوها را 

ادامه مي دهن��د. آن چيزي كه مربوط به جمهوري 
اسالمي ايران است و ابتكارات فعالي كه جمهوري 
اس��المي ايران روي ميز مذاكره كننده ها قرار داده، 
ما به يك توافق خوب و دست يافتني بسيار نزديك 
هس��تيم، اما اين طرف هاي غربي هس��تند كه بايد 
ابتكار و انعطاف واقعي خودشان را به تصوير بكشند 
و آنها هس��تند كه مي توانند تعيي��ن كنند كه اين 
مذاكرات در چند روز آينده به نتيجه خواهد رسيد 

يا در چند هفته آينده.



گروه بانك و بيمه | 
افزايش 19 درصدي مبلغ چك برگش��تي در دي ماه و 
افزايش سهم مبلغي چك رمزدار از كل وصولي چك ها در 
دي ماه كه به 55 درصد مبلغ وصولي ها رسيده حكايت از 
اثر ركود و وضعيت اقتصادي بر وصول مطالبات و چك ها، 
افزايش بي اعتمادي به چك عادي، كاهش سهم چك هاي 
عادي، اعتماد دوباره به چك هاي رمزدار دارد و اين موارد 
باعث شده كه مبلغ چك هاي رمزدار در دي ماه نسبت 
به آذر 1400 از لحاظ مبلغ 5۳.۲ درصد افزايش يابد.  آمار 
بانك مركزي درباره چك هاي برگشتي در دي ماه سال 
جاري نشان مي دهد كه در اين ماه حدود 55۳ هزار فقره 
چك برگشت خورده كه از نظر تعداد و مبلغ معادل 1.۶ و 
19.۶ درصد افزايش داشته است. در دي ماه سال جاري 
بيش از ۶.5 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر ۲۶9 هزار 
و ۷00 ميليارد تومان مبادله شده است كه از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتيب 0.۲ و 4.4 درصد نسبت به آذر ماه افزايش 
دارد. از سوي ديگر، حدود ۶ ميليون فقره با ارزشي حدود 
۲۳9 ه��زار و ۲00 ميليارد تومان از چك هاي مبادله اي 
وصول شده است كه از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 0.1 و 
۲.۸ درصد افزايش دارد. در كنار چك هاي وصولي حدود 
55۳ هزار فقره چك هم برگشت خورده كه از نظر تعداد 
و مبلغ چك هاي برگشتي به ترتيب با 1.۶ و 19.۶ درصد 

افزايش داشته است.

     نسبت چك هاي برگشتي زير ۱۰ درصد
همچنين در اين مدت، در اس��تان ته��ران حدود ۲.1 
ميليون فقره چك با ارزش��ي معادل 1۳۸ هزار و 400 
ميليارد تومان مبادله شده كه بيانگر صدرنشيني استان 
تهران در مبادله چك در سطح كشور است. چك هاي 
وصول شده در تهران بيش از 1.9 ميليون فقره به ارزشي 
حدود 1۲4 ه��زار و 900 ميليارد توم��ان و چك هاي 
برگشتي حدود 15۷ هزار فقره به ارزشي بيش از 1۳ هزار 
و 500 ميليارد تومان گزارش شده است. البته، نسبت 
چك هاي برگشتي به مبادله اي از ۸ درصد در دي ماه 
سال گذشته به ۸.5 درصد در دي ماه امسال رسيده كه 
0.5 درصد افزايش داشته اس��ت. از سوي ديگر، از كل 
تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده 9۲ و ۸۸.9 درصد 

وصولي و ۸ و 11.1 درصد برگشت داده شده است. 

     ميزان چك هاي برگشتي به تفكيك علل 
ع��اوه بر اين، در دي ماه امس��ال حدود 5۳4 هزار 
فقره چك به ارزشي حدود ۲۷ هزار ميليارد تومان 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت خورده 
اس��ت كه درواقع از نظر تعداد 9۶.۶ و از نظر ارزش 
نيز ۸۸.4 درصد از كل چك هاي  برگشتي به داليل 
كس��ري يا فقدان موجودي بوده اس��ت.  از س��وي 
ديگر، در استان تهران حدود 150 هزار فقره چك 
به ارزش��ي حدود 10 هزار و 400 ميليارد تومان به 
داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
كه در استان تهران از نظر تعداد 95.5 و از نظر مبلغ 
نيز ۷۷ درصد چك هاي برگشتي به داليل كسري 
يا فقدان موجودي به كل چك هاي برگش��تي بوده 

است. 

     چند درصد از چك هاي وصولي 
رمزدار است؟

همچنين، در اين ماه در كل كشور بيش از ۶.4 ميليون 
فقره وصول شده كه از اين تعداد حدود ۶ ميليون فقره 
عادي و بالغ بر 0.4 ميليون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراين 
در كل كش��ور 9۲.9 درصد از كل چك هاي وصولي را 
چك هاي عادي و ۷.1 درصد را چك هاي رمزدار تشكيل 
مي دهند. از نظر مبلغي نيز، از بيش از 5۳0 هزار و ۸00 
ميليارد تومان چك هاي وصولي در كل كش��ور، بالغ بر 
۲۳9 هزار و ۲00 ميليارد تومان براي چك هاي عادي و 
حدود ۲91 هزار و ۶00 ميليارد تومان خاص چك هاي 
رمزدار بوده است. بر اين اساس، در كل كشور 45.1 درصد 
از كل مبلغ چك هاي وصولي را چك هاي عادي و 54.9 
درصد ديگر را چك هاي رمزدار به خود اختصاص داده اند. 

طبق اين گزارش، در دي ماه امسال در كل كشور حدود 
455 هزار فقره چك رمزدار به ارزشي حدود ۲91 هزار 
و ۶00 ميليارد تومان وصول شده كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد 0.۶ درصد كاهش و از لحاظ مبلغ نيز 5۳.۲ 
درصد افزايش داشته اس��ت. اما در ماه مورد بررسي، در 
اس��تان تهران بيش از 15۳ هزار فق��ره چك رمزدار به 
ارزش��ي بيش از ۲۳1 هزار و ۶00 ميليارد تومان وصول 
شد كه در اين ماه، 50.۷ درصد از تعداد چك هاي رمزدار 
وصولي در سه اس��تان تهران )۳۳.۷ درصد(، اصفهان 
)9.1 درصد( و خراسان رضوي )۷.9 درصد( وصول شده 
است كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها 
دارا بوده اند. همچنين، ۸5.۲ درصد از ارزش چك هاي 
فوق در استان هاي تهران )۷9.4 درصد(، اصفهان )۳.1 
درصد( و خراسان رضوي )۲.۷ درصد( وصول شده است.
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اثر وضعيت اقتصادي بر افزايش 19 درصدي چك برگشتي و رشد 53 درصدي مبلغ چك رمزدار

سهم مبلغي چك رمزدار از وصولي ها دوباره به 55 درصد افزايش يافت 

هفته آرام و باثبات سكه و طال در آخرين روزهاي بهمن 1۴۰۰

افزايش 19 درصدي مبلغ چك برگشتي در دي ماه

مذاكرات با كره جنوبي براي آزادسازي ۷ ميليارد دالر ايران

بهبود رشد اقتصادي در 1۴۰1

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
مديركل روابط عمومي بانك مركزي از برگزاري مذاكرات 
ايران با كره جنوبي براي آزادس��ازي ۷ ميليارد دالر منابع 
بلوكه شده ايران خبر داد. مصطفي قمري وفا ضمن بيان 
اين مطلب افزود: اين منابع مالي از 4 س��ال قبل به بهانه 
تحريم ها در ۲ بانك كره جنوبي مسدود شده است. ايران 
در اين فرصت بر رفع محدوديت غيرقانوني از منابع ارزي 

بلوكه شده خود در كره جنوبي تاكيد كرد.

     زمان مناسبي براي حذف ارز ترجيحي نيست
از سوي ديگر، حاجي بابايي رييس كميسيون تلفيق بودجه 
1401 گفت: اكنون زمان مناس��بي براي عمل جراحي 
اقتصادي با حذف ارز ترجيحي نيست. كميسيون تلفيق 
به خاطر حفظ معيشت مردم و وضعيت اقتصادي موجود 
و جلوگيري از تورم و گراني مضاعف به اين نتيجه رسيد كه 
فعا زمان مناسبي براي عمل جراحي اقتصادي با حذف 
ارز ترجيحي نيست. حاجي بابايي در توضيح علت مخالفت 
كميسيون تلفيق با حذف ارز ترجيحي گفت: بحث بر سر 
اين بود كه سال آينده ارز ترجيحي در كشور وجود داشته 
باشد يا خير كه در هر دو طرف مزايا و معايبي وجود داشت.
برداش��ت ما اين بود كه اگر در سال 1401 ارز ترجيحي با 
وضعيت موجود وجود نداشته باشد ممكن است معيشت 
مردم با سختي مواجه شود. به همين دليل كميسيون تلفيق 
براي رعايت حال مردم تصميم گرفت دولت را در مسيري 
قرار دهد كه با رعايت همه جوانب ارز ترجيحي به نهاده هاي 
كشاورزي، دارو و گندم بدهد. اين ارز به شكلي در اختيار 
مردم قرار گيرد كه مردم دچار مشكل نشوند. اين تصميم 
علي رغم تمامي مشكات موجود درباره ارز ترجيحي گرفته 
شود. مشكات مردم باعث شد كه كميسيون تلفيق با حذف 
ارز ترجيحي موافقت نكند. البته اميدواريم در صورت وجود 

گشايشي براي دولت، مجلس كمك كند كه مسير ديگري 
طي ش��ود. حاجي بابايي با تأكيد بر اينكه تصميم نهايي 
را نمايندگان در زمان بررس��ي جزييات بودجه در صحن 
علني مي گيرند، گفت: كميس��يون تلفيق در جلساتي با 
حضور مسووالن دولتي و استماع نظرات آنها به اين نتيجه 
رسيد كه ارز ترجيحي حذف نشود. توضيحات مسووالن 
دولتي نتوانست ما را براي تصميمي غير از اين مجاب كند. 
كميسيون تلفيق به خاطر حفظ معيشت مردم و وضعيت 
اقتصادي و تورم و گراني ها به اين نتيجه رسيد كه فعا زمان 

مناسبي براي عمل جراحي اقتصادي در كشور نيست.

     روند قيمت ارز و سكه 
روز پنجشنبه ۲۸ بهمن در بازار آزاد، نرخ دالر به ۲۶۳۲0 
تومان كاهش يافت و به دنبال آن قيمت سكه نيز به كانال 
11 ميلي��ون تومان با ثبت عدد 11 ميلي��ون و 950 هزار 
تومان رسيد.  نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )پنج شنبه، ۲۸ 
بهمن ماه( با ۳0 تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته، 
۲5 هزار و ۲4۳ تومان معامله ش��د. قيمت فروش يورو با 
افزايش 100 توماني نسبت به روز كاري گذشته برابر با ۲۸ 
هزار و 95۳ تومان بود.قيمت خريد هر دالر ۲4 هزار و 99۲ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۶۶5 هزار تومان 
اعام ش��د.عاوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲5 هزار و 105 تومان و نرخ فروش آن ۲5 هزار و ۳5۶ 
تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲۸ هزار و 40۲ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و ۶۸۶ 
تومان اعام ش��د. همچنين در سامانه نيما در معامات، 
حواله يورو به قيمت ۲۸ هزار و ۷1۳ تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي ۲5 هزار و ۲۳0 تومان معامله شد.افزايش قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي امسال شروع شد و از 
خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد. نوسان قيمت  دالر 

در صرافي هاي بانكي ادامه داشت و به طور مشخص در ۲4 
آذرماه در كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در روزهاي 
سرد زمستاني نرخ ارز نيز سير نزولي را شروع كرد، به اين 
صورت كه پس از ۶ ماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و در 
آخرين روزهاي دي م��اه )۲۷ دي ماه( دوباره به كانال ۲5 
هزار تومان بازگشت. البته نرخ دالر از 1۷ بهمن ماه در كانال 

۲4 هزار تومان نوسان داشته است.

     عقب نشيني سكه به كانال ۱۱ ميليون تومان
قيمت سكه )پنج شنبه، ۲۸ بهمن ماه( در بازار تهران با 100 
هزار تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته به بهاي 11 
ميليون و 950 هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار آزادي 
ط��رح قديم نيز با قيمت 11 ميلي��ون و ۸50 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۷00 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۷00 هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميليون و ۳00 هزار تومان قيمت خورد. عاوه 
ب��ر اين، در بازار طا نيز نرخ هر گرم طاي 1۸ عيار به يك 
ميليون و ۲0۲ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طا نيز 
پنج  ميليون و ۲11 هزار تومان شد.اونس جهاني طا نيز با 
قيمت يك هزار و ۸۸5 دالر و ۲۸ سنت معامله شد. مهم ترين 
عوامل موثر در رشد قيمت طا و سكه، باال رفتن نرخ دالر 
و اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي از چند 
هفته گذشته پس از مدت ها تثبيت قيمت در كانال ۲۷ هزار 
تومان وارد كانال ۲5 هزار تومان و سپس ۲4 هزار تومان شد. 
اما در اين مدت بهاي اونس جهاني به دليل تحوالت سياسي 
و اختافات روس��يه و اوكراين در نوسان بود و در بسياري 
موارد شاهد افزايش بهاي آن بوديم. كاهش نرخ ارز، افزايش 
بهاي اونس جهاني را پوشش مي داد و در روزهاي گذشته 
شاهد افت و خيز اين فلز گرانبها در كشور بوديم. قيمت سكه 
و طا در هفته پاياني بهمن ماه 1400 به دليل همپوشاني 

كاهش نرخ ارز داخلي با رشد بهاي اونس جهاني ثابت بود و 
مي توان گفت بازار آرام بود.بررسي بازار سكه و طا در هفته 
پاياني بهمن ماه حاكي از آن است كه قيمت سكه و طا در 
ابتداي هفته افزايشي بود اما در ادامه شاهد آرامش و ثبات 
قيمت ها در بازار بوديم.  سكه طرح جديد روز ابتدايي هفته 
را با افزايش ۳50 هزارتوماني آغاز كرد و با رقم 1۲ ميليون 
تومان معامله شد. در دومين روز هفته بهاي سكه رشد صد 
هزارتوماني داشت.هر سكه طرح جديد روز دوشنبه به طور 
ميانگين ب��ا نرخ 1۲ ميليون و ۲0 هزارتومان داد و س��تد 
مي شد يعني ۸0 هزار تومان افت قيمت نسبت به روز قبل 
داش��ت.  پس از تعطيلي يك روزه به مناسبت روز پدر روز 
چهارشنبه رشد ۳0 هزارتوماني قيمت سكه را در بازار شاهد 
بوديم. در آخرين روز كاري بهمن ماه هر سكه طرح جديد 
11 ميليون و 950 هزار تومان بود.  نايب رييس اتحاديه طا 
و جواهر تهران درباره تحوالت بازار سكه و طا گفت: هفته 
گذشته قيمت اونس جهاني طا افزايش شديدي داشت 
و به طور متوسط حدودا ۶0 دالر رشد را ثبت كرد.  محمد 
كشتي آراي اظهارداشت: اما برخاف افزايش بهاي اونس 
جهاني طا نرخ ارز روند نزولي داشت با توجه به كاهش 
قيمت ارز افزايش بهاي اونس جهاني پوشش داده شد 
بنابراين تغييرات قيمت فلز زرد نسبت به اول هفته بسيار 
مختصر بود. حباب سكه در هفته گذشته تغييري نداشت 
و 150 هزار تومان بوده است بنابراين مي توان گفت اگرچه 
هفته گذشته قيمت اونس جهاني طا افزايش داشت و 
نرخ ارز كاهش يافت قيمت سكه و طا در كشور از روال 
ثابتي برخوردار بود و نسبت به هفته هاي گذشته تغييري 
اتفاق نيفتاد.  به گفته نايب رييس اتحاديه طا و جواهر 
تهران داد و ستدها طي هفته گذشته روال عادي داشت 
و عرضه و تقاضا مناس��ب بود و مي توان گفت معامات 

نسبت به هفته هاي پيش بهتر بوده است.

س��ال آينده يكي از س��ال هاي 
خوب اقتص��اد ايران خواهد بود 
و رش��د اقتصادي قابل توجهي 
را خواهيم ديد.رش��د اقتصادي 
خوشبختانه در نيمه اول سال 
جاري مثبت بود كه نشان دهنده 
عملكرد مناسب در بخش هاي 
مختلف اس��ت، ام��ا بايد توجه 
داشت به دليل دو شوك تحريم 
و كرونا كه در سال 9۷ و 9۸ برپيكر نحيف اقتصاد ايران وارد 
آمد، شاخص هايي مانند نرخ تورم، رشد نقدينگي و پيشي 
گرفتن نرخ استهاك سرمايه بر نرخ سرمايه گذاري برجسته 
شد كه جبران اين موارد نياز به زمان دارد، اكنون شرايط به 
گونه اي است كه اين رشدها را مردم كمتر احساس مي كنند. 
درواقع اين درس��ت اس��ت كه هم صادرات غير نفتي و هم 

صادرات نفتي رشد داش��ته و در شاخص رشد اقتصادي از 
خود اثرهايي به جا گذاش��ته، اما تاثير آنها در بخش واقعي 
اقتصاد كمتر ديده مي ش��ود. براي اينكه بزرگي ش��وك را 
درك كنيم، كافي اس��ت كه به اين مثال توجه شود. ميزان 
تورم اقتصاد امريكا پس از سال ها به نرخ ۷ درصد رسيد كه 
عامل آن عمدتا به خاطر افزايش قيمت انرِژي بود. به اين معنا؛ 
يك آيتم به نام انرژي كه با رش��د قيمت همراه شد، تورم را 
به ۷ درصد رساند و اين مساله در چهل و چند سال گذشته 
امريكا سياستمداران را وادار كرد تا سياست انقباضي پولي 
اتخاذ كنند. اقتصاد ايران سال ها است كه تورم هاي دو رقمي 
را تجربه مي كند، البته درست است كه صادرات نفت به يك 
ميليون بشكه رسيده، ولي نسبت به سال 9۶ كه ۲.5 ميليون 
بشكه بود و درآمد آن تزريق مي شد و با توجه به اينكه قيمت 
نفت هم افزايش داشته، زود است به دنبال آثار آن در اقتصاد 
باشيم. در مورد درآمد غيرنفتي هم بايد گفت كه قيمت ها 

يادداشت 

تسهيالت تكليفي بايد
متناسب با منابع بانك ها باشد

رييس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
گفت: تقاضاي ما از قانونگذار و مراجع نظارتي اين است 
كه تسهيات تكليفي متناسب با منابعي كه در اختيار 
بانك ها قرار مي گيرد، برقرار باش��د. كورش پرويزيان 
مديرعامل بانك پارس��يان درب��اره افزايش مبلغ وام 
ازدواج كه توس��ط مجلس شوراي اسامي در بودجه 
1401 به بانك ها تكليف شده اس��ت، اظهار كرد: در 
شبكه بانكي، قانون محور اصلي كار است اما تقاضاي 
كلي ما از مجموعه قانونگذاران كشور و روساي ۳قوه 
اين است كه تس��هيات تكليفي در حداقل خودش 
باش��د؛ چرا كه تسهيات تكليفي به طور كلي كارايي 
ش��بكه بانكي و منابع مردم را كاهش مي دهد.  وي با 
بيان اينكه بانك ها در حوزه قرض الحس��نه ازدواج يا 
كسب و كارهاي كوچك و سازمان هاي حمايتي نهايت 
همكاري و همراهي را دارند، افزود: تاش ما در بانك 
اين اس��ت كه تمام مصوباتي كه اباغ مي شود را اجرا 
كنيم؛ اما تقاضاي ما از قانونگذار و مرجع نظارتي اين 
است كه تسهيات تكليفي متناسب با منابعي كه در 
اختيار بانك ها قرار مي گيرد برقرار باشد تا مردم عزيز 
مكدر نشوند و صفي ش��كل نگيرد و باعث نارضايتي 
شود.  رييس شوراي عالي كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي اظهار كرد: تسهيات خرد اصوال 
براي رفع نيازهاي ضروري مردم اعم از كسب وكارهاي 
كوچك و خانوادگي مطرح است كه بايد روش هايي 
را براي اعطاي تس��هيات به كار بگيريم كه مردم با 
كمترين سختگيري به آن دسترسي داشته باشند.  
وي ادامه داد: برهمين اساس، طرح شموليت مالي 
كه بانك مركزي و حوزه امور بانكي وزارت اقتصاد آن 
را دنبال مي كنند براي اين است كه مردم دسترسي 

بهتري به تسهيات خرد داشته باشند.  

ارزش چند ميلياردي 
سكه هاي عتيقه

آن طور كه سخنگوي گمرك ايران خبر داده محموله اي 
حاوي 5۷0 قلم جنس و س��كه عتيقه قبل از خروج از 

كشور، كشف شده است كه ارزش سنگيني نيز دارد.
سيد روح اهلل  لطيفي در اعام جزييات اين كشف كه به 
تازگي انجام شده است توضيح داد كه كاميوني كه در 
پوشش حمل اثاثيه منزل مقادير زيادي سكه و اجناس 
عتيقه را حمل مي كرد كه بخشي از آن قدمتي ۳000 
ساله داشت، توس��ط گمرك متوقف و حدود5۷0 قلم 

جنس و سكه عتيقه قبل از خروج از كشور، كشف شد.
به گفته وي كاميوني كه محمول��ه اش را اثاثيه منزل 
به مقص��د كانادا اظهار كرده بود، در بررس��ي و كنترل 
كارشناس��ان گمرك در مرز بازرگان و قبل از خروج از 
كشور به تركيه، مورد بررسي قرار گرفت و بيش از 5۷0 
قطعه اجناس، كتب و سكه هاي قديمي در خال محموله 
دسته دوم منزل كشف شد كه برخي از سكه ها بر اساس 
نظر كارشناسان چندين ميليارد تومان ارزش گذاري 

مي شوند.

يك ششم وام مسكن مي پرد
متوسط قيمت هر برگ اوراق تسهيات مسكن در ادامه 
روند افزايش��ي خود به 1۶۲ هزار و 9۲5 تومان رسيد 
كه بدين ترتيب زوجين تهراني براي دريافت امتياز وام 
4۸0 ميليون توماني بايد ۷۸ ميليون و ۲04 هزار تومان 
هزينه كنند و در واقع يك ششم از مبلغ وام را براي خريد 
اوراق اختصاص دهند. به گزارش ايسنا، زماني كه سقف 
تسهيات مسكن از محل خريد اوراق در اواخر شهريور 
ماه 1400 افزايش يافت و در ته��ران به 4۸0 ميليون 
تومان رسيد متوس��ط قيمت هر برگ اوراق حدود 50 
هزار تومان بود كه بعد از آن در مسير صعود قرار گرفت 
تا جايي كه در روز ۲۷ بهمن ماه 1400 به ميانگين 1۶۲ 
هزار و 9۲5 هزار تومان رس��يده است. فقط در يك روز 
منتهي به ۲۷ بهمن ماه قيمت از حدود 155 هزار تومان 
به حدود 1۶۳ هزار تومان رس��يد. بعد از جهش قيمت 
مسكن طي چهار سال گذشته كه به خروج متقاضيان 
مصرفي از بازار مس��كن انجاميد، وام خريد مسكن از 
طريق امتياز اوراق، به نوعي مناسبترين تسهيات براي 
خانه دار شدن محسوب مي شد. در حال حاضر سقف 
اين تسهيات براي زوجين در شهر تهران 400 ميليون 
تومان است كه قابليت تجميع با وام ۸0 ميليون توماني 
جعاله را دارد. اين رقم براي مراكز استان ها و شهرهاي 
بيش از ۲00 هزار نفر ۳۲0 ميليون تومان به اضافه ۸0 
ميليون تومان وام جعاله است. در ساير مناطق شهري 
نيز وام اوراق براي زوجين ۲40 ميليون تومان است. با 
اين تسهيات نيز مي توان وام ۸0 ميليون توماني جعاله را 
دريافت كرد. نرخ سود اين تسهيات 1۷.5 درصد، مدت 
بازپرداخت وام 400 ميليوني 1۲ سال و تسهيات ۸0 
ميليوني جعاله 5 سال است. از طرف ديگر بانك مسكن 
روز ۲۳ آذرماه 1400 اعام كرد كه به مناسبت هشتاد 
و سومين سالگرد تاس��يس اين بانك، هزينه دريافت 
تسهيات مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم 50 
درصد كاهش يافته اس��ت. مدت زمان استفاده از اين 
مش��وق تا يك ماه اعام و البته سپس تا 15 بهمن ماه 
تمديد ش��د. به تازگي نيز مهلت استفاده از اين طرح تا 
پايان اسفندماه تمديد شد. وام 4۸0 ميليون توماني اوراق 
تسهيات مسكن مي تواند بخش قابل توجهي از قيمت 
خانه در جنوب تهران را پوشش دهد. در برخي مناطق 
جنوبي تهران مي توان با رقم هايي بي��ن ۶00 تا ۸00 
ميليون تومان صاحب خانه شد. به دنبال افزايش سقف 
تسهيات مسكن از محل خريد اوراق تسه و همچنين 
نصف شدن تعداد برگه هاي الزم براي دريافت امتياز اين 
وام، تقاضا براي دريافت تسهيات افزايش پيدا كرد و به 
نظر مي رسد همين مساله در رشد قيمت اين نوع وام 
موثر بوده است؛ تا جايي كه از شهريورماه تاكنون قيمت 
هر برگه اوراق حدود ۲۲5 درصد افزايش يافته و به نوعي 
مانع براي استفاده از اين وام تبديل شده است. در حال 
حاضر براي دريافت تس��هيات 4۸0 ميليون توماني 

مسكن بايد ۷۸ ميليون و ۲04 هزار تومان هزينه كرد.

اضافه كاري معلمان؛ گروگان 
بي تدبيري

بازنشس��تگان آموزش و پرورش نيروهاي دلس��وز 
و وفاداري هس��تند كه در سراس��ر كش��ور به ويژه 
تهران - كرج بار س��نگيني از دوش دستگاه تعليم و 
تربيت برداش��ته و نمي گذارند ش��مع وجودي آ.پ 

خاموش گردد.
با توجه به موج فزاينده بازنشستگي، در وضعيت انتظار 
بودن هزاران نفر با سابقه مثبت بازنشستگي )چشم 
انتظاران اليحه رتبه بن��دي معلمان( انتظار مي رود 
س��ال بعد با تصويب و اج��راي رتبه بندي معلمان و 
سونامي بازنشستگي همكاران؛ شوكي جدي به بدنه 

دستگاه تعليم و تربيت وارد آيد.
به ه��ر حال به دليل كمبود معل��م و مجاز نبودن در 
بهره مندي از نيروهاي جوان، انرژي��ك و آزاد ناچاراً 
آموزش و پرورش دس��ت نياز به سوي بازنشستگان 
عزي��ز دراز كرده و به طور متوس��ط هر بازنشس��ته 
متقاضي، مجوز 14 س��اعت تدري��س در مدارس را 
دريافت نم��ود. در برخي موارد اين عدد مضاعف نيز 

گرديد.
همچنين خيلي از همكاران شاغلي كه براي گذران 
زندگي شغل دوم و سومي دست و پا نكرده اند ناچارا 
با اضافه كاري در ش��يفت هاي مخال��ف امرار معاش 

مي كنند.
فراخوان بازنشس��تگان براي تدريس مجدد در كنار 
مزايايي چون كمك به معيش��ت آنها و بهره مندي 
جوان ترها از تجربيات گرانسنگ ايشان، بعضا معايبي 
نيز به هم��راه دارد: دوري از محيط هاي آموزش��ي، 
عوض شدن سيستم آموزشي، ناآشنا بودن با آموزش 
الكترونيك و نداش��تن حوصله كافي براي آموزش 
مجازي، توقعات فزاينده نس��ل جديد و عدم درك 

متقابل مطلوب گوشه هايي از اين چالش هاست.
حدود پنج ماهي است كه بازنشستگان و همچنين 
ساير همكاران فرهنگي مشمول اضافه كار، ريالي از 
بابت حق الزحمه اضافه كاري خود دريافت نكرده اند. 
آم��ار دقيقي از كل كش��ور ندارم، ول��ي حداقل ربع 
مدرس��ين واحدهاي آموزشي اس��تان البرز را اين 
عزيزان تشكيل مي دهند و بنده روزانه با ديدن موهاي 
سپيد، چشمان منتظر و اوضاع معيشتي نامناسب اين 

عزيزان شرمگين و خجالت زده هستم.
از معاونت مالي پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش 

سوالي دارم: 
آيا هزينه اين اضافه كاري هاي صف و ستاد در بودجه 
جاري س��ال تحصيل��ي 1401-1400 پيش بيني 

نشده بود؟
اگر جواب منفي است واي بر ما!

اگر جواب مثبت است، پس چرا حتي شب عيدي نيز 
حق و حقوق قانوني همكاران را به گروگان گرفته ايم؟

آن هم با س��قوط آزاد روزانه ارزش پول ملي و اوضاع 
نابسامان اقتصادي كشور...

چرا بايد پرداخت چندرغاز حق و حقوق فرهنگيان 
به س��ال هاي آتي حواله ش��ده و از آن تحت عنوان 

مطالبات، معوقات و احيانا ديون ياد شود؟
آيا كارمندان از ما بهتر نيز با چنين باياي غيرمترقبه 

مواجه مي شوند؟
البته چيزي كه بي��ن همكاران رد و بدل مي ش��ود 
آن است كه وزارتخانه و ش��ركت هاي اقماري مبلغ 
اضافه كاري هم��كاران را تا جايي ك��ه مي توانند در 
بانك ها به خاطر دريافت س��ود بانكي و س��اير امور 
اقتصادي به نفع عده اي خاص به جريان مي اندازند.  

اهلل اعلم!
شايسته است جهت رفع چنين شبهات و تنوير افكار 
عمومي و توجيه همكاران ذينفع، جوابي قانع كننده از 

سوي وزارت آموزش و پرورش صادر شود.
ذيا دل نوش��ته اس��تاد »حاج قاس��مي« از دبيران 

بازنشسته شهيدستان كرج را عينا مرور مي كنيم: 
»از مهم ترين مولفه هاي برنامه درس��ي مي توان به: 
محتوا، معلم )به عنوان مجري برنامه درسي و روش 

تدريس(، ارزشيابي و دانش آموز اشاره كرد.
اينكه چه چيزي به دانش آموز آموزش داده شود در 
كتاب درس��ي )به عنوان محتوا( با اهداف معين در 

برنامه درسي قصد شده آمده است. 
ولي اينكه اين محتوا چطور ب��ه دانش آموز ياد داده 
شود، وظيفه معلم است. اين معلم است كه متناسب 
با درك دانش آموز و شرايط فيزيكي محيط تدريس 
محتواي »برنامه درسي قصد شده« را به دانش آموز 

ياد مي دهد.
در اين بي��ن عواملي نظير، بدفهمي ها و ديدگاه هاي 
مديرآموزشي و حتي معلم به عنوان »برنامه درسي 
پنهان«، مانع از رسيدن به اهداف برنامه درسي قصد 

شده مي شوند.
حال عوامل موثر بر ديدگاه معلم در به ثمر نرسيدن 

اهداف برنامه درسي قصد شده چيست؟
آيا ساده ترين و در عين حال مهم ترينش نمي تواند 

حقوق باشد؟
آيا مي ش��ود از معلمي كه حق��وق كافي نمي گيرد 
يا اص��ا حق التدريس نمي گيرد، انتظار داش��ت در 
م��ورد جذاب تر كردن تدريس يا شناس��ايي ضعف 

دانش آموزانش انتظار داشت؟
آيا در شرايط كرونا كه همه چيز در آموزش در بستر 
اينترنت اجرا مي شود، يك معلم حق التدريس نبايد 
از مس��ووالنش انتظارداشته باش��د كه الاقل هزينه 

اينترنتش را مثل بقيه رايگان كنند؟
اين وظيفه اصلي مسووالن باالتر از معلم در آ.پ. هست 
كه از ايجاد شرايط مزاحم براي آموزش دانش آموزان 
جلوگيري كند، يعني عوامل��ي كه تمركز معلم را از 
تدريس دور كرده و به تقويت اثر منفي برنامه درسي 

پنهان كمك مي كند.
دورشدن معلم از نقش او در برنامه درسي، مهم ترين 
عامل در به وجود آمدن مافي��ا در آموزش و كاهش 
شاخص عدالت آموزش��ي و شكل گيري و گسترش 
مدارس غير دولتي اس��ت كه مستقيما به مسووالن 

باالتر برمي گردد.
در آ.پ. اگر كس است يك حرف بس است«

هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي

در اين بخش بيش��تر از حجم صادرات رش��د داشته است.   
واكسيناسيون هزينه داشته است، ولي مبلغ قابل توجهي 
نيست، عاوه براين واكسيناسيون از دولت قبلي آغاز شد 
و در دولت جديد ادامه كار در حجم باالترس��رعت گرفت. 
به عبارت ساده تر قطعا واكس��ن موثر بود و در اين ترديدي 
وجود ندارد، اما اينكه گفته مي شود براي اين مساله هزينه 
ش��ده و اين هزينه كارجديدي است را بايد مورد دقت قرار 
داد.  درباره آينده اقتصادي كشور با توجه به در نظر گرفتن 
اصاحات اقتصادي مانند نظام مالياتي، تغييرات در بودجه و 
خوشبيني درباره انجام مذاكرات بايد دو فرض براي اصاحات 
در اقتصاد ايران در نظر داشت، اول با احياي برجام كه فروش 
نفت به دو برابر افزايش پيدا خواهد كرد و اين رقم به اقتصاد 
ايران تزريق مي ش��ود كه قاعدتا بخشي از كاستي ها و عدم 
سرمايه گذاري ها از طريق آن جبران خواهد شد. سويه ديگر 
اين اس��ت كه نقل و انتقاالت پولي ما امكان پذير مي شود. 
اكنون در خص��وص بازگرداندن پولمان از ك��ره، عراق و ... 
دچار مشكل هستيم حتي حق راي خود را در سازمان ملل 
از دست داده ايم، بنابراين احياي برجام نقل و انتقاالت پولي 

را به شكل عادي به شكل قبل تبديل مي كند. نكته سوم از 
مزاياي احياي برجام هم اين است كه بحث سرمايه گذاري 
در ايران چه از سوي خارجي ها و چه ايراني هاي مقيم خارج 
در ايران افزايش پيدا خواهد كرد. موارد اشاره شده در واقع 
سريع ترين اتفاقاتي است كه در ذهن متصور است و چنانچه 
به همين شكل پيش رود، رشد اقتصادي كه از ابتداي سال 
تا به حال داشتيم، تقويت خواهد شد. مفهوم مساله فوق، 
برگشتن كس��ب و كارها به روال عادي خود است و از آنجا 
كه تمام پيش بيني ها اين است كه عوارض كرونا به حداقل 
 خواهد رسيد و برجام هم به حالت عادي برمي گردد، بنابراين 
پيش بيني مي شود، سال آينده يكي از سال هاي خوب اقتصاد 
ايران خواهد بود و رش��د اقتصادي قابل توجهي را خواهيم 
ديد.  تمام دولت ها تصميم داشتند تا در قالب بودجه دست 
به اصاحاتي زنند كه هيچ يك هم موفق نشدند و نتيجه آن 
شد كه بودجه ها كم و بيش شبيه هم بود. اصاحات بايد در 
قالب برنامه ديده شود و دولت هم به دنبال برنامه پنج ساله 
هفتم است، در آنجا مي توان دست به اصاحات ساختاري 

زد كه سياست هاي مالي و بازرگاني و مالياتي را در برگيرد.



گروه بازار سرمايه|
ارزش گذاري استقالل و پرسپوليس به پايان رسيد. بر 
همين اساس ارزش استقالل۲۷۸۰ ميليارد تومان و 
ارزش پرسپوليس ۳۲۱۰ ميليارد تومان تعيين شد و 
قرار اس��ت اين دو باشگاه در بازار پايه فرابورس عرضه 
شوند. موضوع واگذاري سرخابي ها به زمان ابالغ اصل 
۴۴ قانون اساسي )س��ال ۱۳۸۷( برمي گردد. با ابالغ 
آيين نامه اجرايي طبقه بندي بنگاه ها و تصويب دولت 
در س��ال ۱۳۸۸ پرسپوليس و اس��تقالل در فهرست 
واگذاري ها قرار گرفتند. عبدالرضا مصري نايب رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي درباره عرضه سرخابي ها 
مي گويد: اميدواريم دولت س��يزدهم ي��ك بار براي 
هميشه مسائل مربوط با استقالل و پرسپوليس را كه 

وقت مردم، مجلس و دولت را گرفته، حل كند.
از س��وي ديگر محمد خبري زاد تحليلگر بازار سرمايه 
معتقد اس��ت؛ اين ارزش گ��ذاري نه تنها بي��ن اهالي 
فوتبالي بلكه بين كارشناس��ان بازار سرمايه نيز ابهام و 
سخناني ايجاد كرده است. اولين نكته اي كه در رابطه با 
ارزش گذاري استقالل و پرسپوليس مطرح مي شود اين 
است كه كارشناسان رسمي دادگستري بر چه مبنايي 
اين ارزش گذاري را انجام داده اند؟ اگر اين موضوع شفاف 

شود خيلي از ابهامات رفع خواهد شد.
وي ادامه مي ده��د: ارزش گ��ذاري در دو بخش، يكي 
قس��مت دارايي هاي ثابت و ديگري موارد متغير است. 
به ط��ور مثال ب��راي دارايي ثابت اي��ن دو تيم مي توان 
ورزش��گاه هاي آنها را نام برد ورزشگاه شهيد كاظمي و 
كارگران براي پرسپوليس و كمپ حجازي براي استقالل 
است كه با توجه به روشن نبودن سند اين دو باشگاه و آگاه 
نبودن عموم از اين مورد قابل استناد نيستند. در رابطه 
با متغير ها مي توان به ارزش گذاري روي برند استقالل 
و پرسپوليس اشاره كرد. البته كه اين بخش در كشور ما 
به داليل مختلف مانند حق كپي رايت كمتر مورد توجه 
قرار گرفته در نتيجه اين بخش نيز خيلي شفاف نيست.

    در ارزش گذاري 
حق پخش باشگاه لحاظ مي شود؟

خب��ري زاد توضيح مي دهد: اكن��ون حق پخش اين 
باشگاه ها برعكس تيم هاي كشور هاي ديگر، مشخص 
نيست و در اين زمينه نيز باش��گاه ها درآمدي ندارند 
رس��انه ملي و پلتفرم هاي پخش زنده به آنها مبلغي 
را نمي پردازند پس اين مورد جزو دارايي ها محسوب 
نمي ش��ود. نكته بعد ك��ه در كش��ور هاي ديگر براي 
ارزش گذاري تيم هاي باشگاهي لحاظ مي شود در رابطه 
با ترانسفر بازيكنان اس��ت كه اين دو باشگاه عملكرد 
مناسبي نداشته اند و نمي توان به آن توجه كرد. همه 
اين موارد جداي از بدهي ه��اي مالياتي اين دو تيم و 

ديگر بدهي آنهاست.
اگر قرار است بخش��ي از اين باشگاه ها در بورس عرضه 
شوند دردي از اين دو باشگاه به طور قطع دوا نخواهد شد 
و تنها فقط قرار است به اين روش بخشي از بدهي هاي 
اين دو باشگاه از طريق جيب مردم و از راه بازار سرمايه 
تامين شود! اگر روند به اين شكل باشد بايد سازمان بورس 
جلوي اين شكل عرضه را بگيرد قرار نيست يك شركت 
خصولتي به بازار سرمايه اضافه شود. شركت هايي كه اگر 
تغيير روند ندهند به طور كل زيان ده خواهند بود و عايدي 
نصيب سهامداران نخواهند كرد اين جا است كه بخش 

صيانت از سهامداران مطرح مي شود.
مديرعامل شركت توس��عه و نگهداري اماكن ورزشي 
نيز در اين باره مي گويد: در سال هاي گذشته بدهي ها 
انباشته شده اين دو تيم به ۱۱۰ ميليارد تومان رسيده 
است. بدهي هاي كه هر روز به آن اضافه مي شود و آمار 

دقيقي از آن در دسترس نيست.
آراد پوركار تحليلگر بازار سرمايه در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران توضيح مي دهد: در رابطه با ارزش گذاري اين 
دو باشگاه شفافيتي را ش��اهد نبوديم و اصال اطالعاتي 
در اختيار عموم قرار نگرفت. اين شكل از ارزش گذاري 
به طور قطع مي تواند موارد مربوط ب��ه ارزش گذاري را 
زير سوال ببرد و زماني كه اين اتفاق رخ مي دهد اعتماد 
سرمايه گذاران نابود مي شود؛ درست در زماني كه اعتماد 
به بازار سرمايه در پايين ترين سطح خود قرار دارد و اين 
موضوع بايد براي س��ازمان بورس بسيار حائز اهميت 
باش��د. با توجه به اين نكات چه تفاوتي در مديريت اين 

دو باشگاه ايجاد مي شود و تنها زيان است كه عايد بازار 
س��رمايه و سهامداران خواهد ش��د. اما به گفته رييس 
سازمان خصوصي س��ازي قرار است افزايش سرمايه از 
محل صرف سهام براي اين باشگاه صورت گيرد و تنها 
۲۰ درصد از سهام براي عموم عرضه شود و بقيه هم به 
پيشكسوت هاي اين تيم برسد. قرار است در جلسه اي با 
كارشناسان بازار سرمايه در ارزش گذاري اين دو باشگاه 

شفاف شود.

    سهام سرخابي ها بايد به هواداران آنها 
در كل كشور واگذار شود

حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي فرد 
امام جمعه موقت تهران گفت: دنياي فوتبال يك حوزه 
و نهاد چندوجهي است كه شامل حوزه هاي فرهنگي، 
اجتماعي، سياسي و... اس��ت و باالترين سطح تاثير در 
هويت دارد. مديريت اين بخش مهم از ورزش نيازمند 
يك فرآيند نظام مند و اثربخش است كه در مسير ارتقاي 
جايگاه اين ورزش گام بردارد. سهام دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس بايد به هواداران آنها در كل كشور واگذار 

شود و محدوديت در خريد سهام ايجاد شود

    دارايي اصلي استقالل و پرسپوليس 
چقدر است؟

پرسپوليس حدود ۱۳۳ ميليون دالر با نرخ نيما )۲۴ هزار 
تومان( ارزش گذاري شده است و ارزش استقالل حدود 
۱۱۷ ميليون دالر است. شايد حتي براي طرفداران دو 
آتيشه اين باشگاه حتي همين اختالف در ارزش گذاري 
نيز محلي براي كري خواني باش��د. واقعيت ماجرا آنكه 
اطالعاتي از روش ارزش گذاري در دسترس نيست و بر 

اين اساس نمي توان به قضاوت ارزش گذاري نشست. 
اما اگر اين دو باشگاه فوتبالي را مانند دو بنگاه اقتصادي در 
نظر بگيريم دارايي اصلي اين شركت ها همان طرفداراني 
هستند كه حاضرند وقت خود را براي تماشاي فوتبال 
آنها س��پري كنند يا به بياني اين نام و عنوان باشگاه را 
مي پرس��تند. يعني ترازنامه اين ش��ركت ها شايد بايد 
دارايي هايي )نامش��هود( وجود داشته باشد كه همان 
طرفداران آنها هستند. اين دارايي قابليت تبديل به نرخ 
ارز ترازنامه را ندارند؛ اما با اغراق بايد گفت كه شايد تمام 

موجوديت يك باشگاه فوتبال همين طرفداران است.
با وجود اين دارايي چشم گير چند ده ميليون نفري براي 
اين دو تيم فوتبالي، چرا خبري از درآمد در اين باشگاه ها 
نيست؟ طرفداري را از نگاه اقتصادي شايد بتوان همان 
درجه مطلوبيت طرفدار مطرح كرد. ارزش تيم فوتبال 
براي يك طرفدار ذهني است و شايد با هيچ معيار خاصي 
قابل انداره گيري نباشد. مگر در اقتصاد قيمت يك كاال را 
مطلوبيت خريدار تعيين نمي كند. يعني قيمت يك كاال را 
مطلوبيت عرضه و تقاضا تعيين مي كند. حاال تصور كنيد 

كه مطلوبيت و ارزش اين باشگاه ها در ذهن طرفداران 
آنها چقدر است؟ با اين تفاسير چگونه مي شود كه اين 
باشگاه ها قادر به كسب درآمد از طرفداران خود نباشند؟

وقتي باشگا ه هاي ايراني را با نمونه هاي خارجي مقايسه 
مي كنيم شايد بتوان به ريش��ه مشكالت فوتبال ايران 
رس��يد. اين اصل س��اده بايد در نظر گرفته شود كه هر 
كاري اگر صرفه اقتصادي نداشته باشد احتمال قريب به 
يقين محكوم به شكست است. براي تيم هاي استقالل 
و پرس��پوليس به نظر مي رسد كه حساب آنها از سمت 
بودجه دولت و وزارت ورزش شارژ مي شود. براي تيم هاي 
ديگر، كه عنوان خصوصي را در ليگ برتر ايران به دوش 
مي كش��ند، اين درآمد از منابع شركت هاي عمومي و 
با حاكميت ش��ركتي دولت و نهادهاي عمومي مانند 
فوالد مباركه يا فوالد خوزستان تامين مي شود. اما براي 
باشگاهي مانند بارسلونا عمده اين درآمد از همان ارزش 

ذهني طرفداران ناشي مي شود.

      خارجي ها چگونه از فوتبال سود مي سازند؟
نكته جالب توجه كه بايد مورد توجه طرفداران استقالل 
و پرس��پوليس باشد اين اس��ت كه اگر اين باشگاه ها به 
صورت مس��تقل توانايي كسب سود را داشته باشند در 
نتيجه بسياري از موارد مورد شكايت طرفداران و حتي 
نهادهاي بين المللي قابل رفع است. يعني اين باشگاه ها 
ديگر باشگاه دولتي نيستند كه هميشه در مظان اتهام 
استفاده از منابع دولتي باشند. يا اينكه فالن وزير متهم به 
طرفداري از يك تيم نمي شود. اهميت كسب درآمد براي 
باشگاه هاي فوتبال ايراني از آن جهت باال است كه اين 
باشگاه ها به جاي اينكه در مسير مطلوبيت تامين كننده 
فعلي درآمد خود، يعني دولت، حركت كنند براي كسب 
مطلوبيت طرف��داران خود پا به زمين ب��ازي خواهند 
گذاشت. چون اين طرفداران در حقيقت مالكان اصلي و 

منابع اصلي درآمد اين باشگاه ها هستند.
بيش از ۸۰ درصد از درآمد اين باشگاه ها از همين منابع 
تامين مي ش��ود. هدف اين باش��گاه ها كسب رضايت و 
مطلوبيت طرفداران آنها است و طبيعتا از همين محل 
نيز درآمد كسب مي كنند. براي مثال يوونتوس نزديك 
به ۴۸۱ ميليون دالر درآمد در سال مالي گذشته خود 
شناسايي كرده اس��ت. ارزش بازار س��هام اين باشگاه 
ايتالياي��ي بيش از يك ميليارد دالر اس��ت. حق پخش 
تلويزيوني و راديويي حدود ۲۵۳ ميليون دالر برابر ۴۹ 
درصد از كل درآمد و درآمد اسپانس��ر و تبليغات ۱۴۶ 

ميليون دالر معادل۳۰ درصد از كل درآمد بوده است.

    چرا فوتبال در كشور پولساز نيست؟
باشگاه هاي اروپايي در سال هاي اخير به واسطه عوامل 
مختلف مانند كرونا عمدتا رويه خوبي نداش��ته اند و 
با وجود درآمد باال اما فش��ار هزينه ها باعث ش��ده كه 

زيان ده باشند. اما موضوع بيش از سود و زيان، كسب 
درآمد توسط باشگا ه هاي فوتبال است. بخش خوبي از 
درآمد اين باشگاه ها از محل حق پخش تلويزيوني به 
دست مي آيد. در سال هاي گذشته نيز چندين بار براي 
گرفتن حق پخش تلويزيوني از صدا و سيما تالش شد 
و اما به نتيجه نرسيد. از آن جا كه خود صدا و سيما رسانه 
خصوصي و مستقلي نيست، با وجود انحصار موجود 
و كس��ب درآمد كالن از تبليغات اما سودده نيست و 
رديف هاي هزينه اي براي صدا و سيما در بودجه عمومي 
دولت در نظر گرفته مي شود. چگونه بايد انتظار داشت 
كه صدا و سيماي دولتي به تيم هاي فوتبال دولتي حق 

پخش بدهد؟
بخش ديگري از اين درآمد به واسطه درآمد اسپانسر و 
تبليغات به دس��ت مي آيد. اين تيم هاي فوتبال دولتي 
مجبور هستند از قواعد دولت و حاكميت تبعيت كنند. 
براي مثال مش��خص نيس��ت چرا اين تيم ها با چند ده 
ميلي��ون نفر طرف��دار در رس��انه هاي اجتماعي مانند 
اينستاگرام حضور فعال ندارند يا اگر صفحه اي به نام آنها 
وجود دارد چرا نمي توانند فالوور كافي كسب كنند. اگر 
صفحه اي هم وجود دارد آيا از اين محل كس��ب درآمد 

مي كنند يا خير؟
موضوع اسپانسر و تبليغات نيز در فضاي اقتصاد دولتي 
ايران كال جاي سوال دارد. وقتي به صورت مالي باشگاه 
فوالد خوزستان نگاه مي كنيم مشخص مي شود كه كل 
درآمد اين باشگاه فوتبال از محل دريافت پول از شركت 
فوالد خوزستان )يك شركت توليدكننده بلوم و بيلت 
فوالدي( به دس��ت آمده است. يعني اين باشگاه حدود 
۱۶۰ ميليارد تومان درآمد شناسايي كرده كه مشخص 
نيست چرا بايد يك شركت فوالدي نقش اسپانسر باشگاه 

فوتبال را بازي كند.

   مشكل كجاست؟
تمامي كاستي ها خرج سياست هاي پوپوليستي دولت 
مي شود. وقتي اينگونه باش��د ديگر تيم هاي فوتبال 
توانايي كسب درآمد به صورت مستقل را ندارند. يعني 
نهادهاي دولتي و حاكميت��ي در جاي جاي اقتصاد 
كش��ور نفوذ كرده و آن را به اختيار خود درآورده اند و 
نتيجه آن در تمامي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و ورزشي قابل رصد است. تيم فوتبال ايراني 
اصال به منابع حق پخش دسترس��ي ندارد چون صدا 
و سيما رسانه غيرخصوصي است. شركت هايي مانند 
فوالد مباركه اصفه��ان، ذوب آهن اصفه��ان، فوالد 
خوزستان و حاال هم احتماال ملي مس ايران )احتمال 
خريد تراكتورس��ازي( به واس��طه منافع از تيم هاي 
مرتبط اق��دام به حمايت مالي نمي كنند. موضوع هر 
چيزي است جز كسب سود. در اين شرايط فوتبال ما 

هم با ساختار اقتصادي ما هماهنگ است.
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سرخ پوشي بورس 
در هفته اخير

بررسي معامالت بازار س��هام نشان مي دهد كه ارزش 
كل معام��الت در اين بازار با ۳۱ درصد كاهش، از ۲۰۳ 
هزار و ۹۳۳ ميلي��ارد ريال در هفته قبل تا ۱۴۰ هزار و 
۳۹۴ ميليارد ريال در هفته جاري كاهش يافت. حجم 
كل معامالت در اين بازار نيز كاهشي ۳۲.۷ درصدي را 
تجربه كرد و از ۲۹ هزار و ۸۳۶ ميليون سهم در هفته قبل 
به ۲۰ هزار و ۷۶ ميليون سهم در هفته جاري رسيد. طي 
هفته جاري، ارزش معامالت در بازار اول سهام با كاهشي 
۴۰ درصدي از ۶۳ هزار و ۴۸۹ ميليارد ريال تا ۳۷ هزار و 
۹۶۲ ميليارد ريال كاهش يافت. ارزش معامالت در بازار 
دوم سهام نيز ۲۳ درصد كاهش يافت و از ۶۳ هزار و ۷۴۰ 
ميليارد ريال در هفته قبل به ۴۹ هزار و ۲۴۲ ميليارد 
سهم در هفته جاري رس��يد. در بازار بدهي نيز ارزش 
معامالت با كاهشي هفت درصدي، از ۱۱ هزار و ۴۹۷ 
ميليارد ريال به ۱۰ ه��زار و ۷۳۵ ميليارد ريال كاهش 
يافت. البته ارزش معامالت در بازار مشتقه رشدي ۴۶ 
درصدي را تجربه كرد و از ۳۴۴ ميليارد ريال در هفته 
قبل به ۵۰۳ ميليارد ريال در هفته جاري رسيد. ارزش 
معامالت در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله نيز 
با سقوطي ۳۵.۲۸ درصدي، از ۳۷۵ هزار و ۳۶۹ ميليارد 
ريال در هفته گذشته به ۲۱۰ هزار و ۳۳۹ ميليارد ريال 
در هفته جاري رسيد. ش��اخص كل بورس طي اين 
هفته دو واحد كاهش را تجربه كرد. به طوري كه با ۰.۱۳ 
درصد افت از يك ميليون و ۲۸۴ هزار واحد در هفته 
قبل به يك ميليون و ۲۸۲ هزار واحد در هفته جاري 
رسيد. شاخص كل با معيار هم وزن هم ۰.۳۰ درصد 
كاهش يافت و از ۳۲۶ هزار و ۲۴۹ واحد در هفته قبل 
تا ۳۲۵ هزار و ۲۸۴ واحد در هفته جاري كاهش يافت.

مجلس سيگنال هاي مثبتي از 
سازمان بورس دريافت نمي كند

اقتصادآنالين| غالمرضا مرحبا، سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس در واكنش به تجمعاتي كه اخيرا توسط 
جمعي از سهامداران خرد انجام مي شود گفت: به هر حال 
اتفاقاتي در بورس رخ داد كه باعث از دست رفتن سرمايه 
مردم شده و حتي زندگي بسياري از هم پاشيده است، از 
همين رو مردم كامال حق دارند كه نگران باشند. نماينده 
مردم آس��تارا در مجلس ادام��ه داد: البته درباره اينكه 
پنجش��نبه ها اعتراضات و تجمعاتي وجود دارد مساله 
ديگري است كه جامعه درباره آن قضاوت خواهد كرد. اما 
اصل نگراني و اعتراض مردم نسبت به اوضاع بازار سرمايه 

كامال به حق بوده و نگراني سهامداران قابل درك است.
مرحبا در پاسخ به پرسشي پيرامون انتقادات وارد شده 
به عملكرد محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: البته آقاي پورابراهيمي خودشان 
نماينده مردم هستند و زبان گويايي دارند و در دسترس 
هستند، هر زمان مصلحت بدانند حتما خيلي دقيق تر از 
من به انتقادات و پرسش ها در اين زمينه پاسخ مي دهند. 
اما بنده از سوي كميسيون اقتصادي مجلس مي توانم 
بگويم كه انتقادات زيادي به عملكرد مديران در حوزه 
بورس وجود دارد.  س��خنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجلس با اش��اره به وجود انتقادات گسترده نسبت به 
عملكرد سازمان بورس، عنوان كرد: خيلي وقت است 
كه كميسيون اقتصادي مجلس نسبت به عملكرد هيات 
اجرايي حاكم بر بورس و سياست هاي اين حوزه انتقادات 
جدي داشته و گاليه مند است. ما جلسات زيادي در اين 
باره با وزير اقتصاد، معاون اقتصادي رييس جمهوري، 
مديرعامل بورس و... برگزار كرده و بارها نارضايتي خود 
را از وضعيت كنوني بورس اعالم كرده ايم. اين نماينده 
مجلس يادآور شد: در حال حاضر بايد توجه داشت كه 
درباره بورس بحث قانون گذاري مطرح نيس��ت، بلكه 
مجلس وظايف نظارت��ي خود را در اي��ن زمينه انجام 

مي دهد و پيگير امورات مربوط به بازار سرمايه است. 
مرحبا با اشاره به فقدان واكنش مثبت از سوي سازمان 
بورس، بيان كرد: اما بايد بپذيريم كه آنطور كه بايد و شايد 
از طرف سازمان بورس پالس مثبتي دريافت نمي كنيم. 
در واقع مي توان گفت مقاومت هايي احساس مي شود 
كه وضعيت موجود را رقم زده و اصال مورد پسند مجلس 
و خصوصا كميسيون اقتصادي نيس��ت.  وي افزود: اما 
الحق و االنصاف آقاي دكتر پورابراهيمي روي اين مساله 
به صورت مداوم كار مي كنند و دغدغه موضوع بورس 
را دارند. اختالف نظر بين رييس كميسيون اقتصادي 
و كميته اي كه متشكل از اعضاي كميسيون است و در 
حوزه بورس كار مي كند با س��ازمان بورس و مسووالن 
ذيربط وج��ود دارد. نماينده مردم آس��تارا در مجلس 
در ادامه تاكي��د كرد: همانطور كه گفته ش��د اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس پذيراي وضعيت كنوني 
بورس نيست، اما هنوز به نتيجه نهايي و قطعي نرسيده 
است. اما آنچه مسلم است تالش كميسيون اقتصادي 
مجلس به رياست دكتر پورابراهيمي و همچنين كليت 
مجلس براي استفاده از ابزارهاي نظارتي با هدف حل 
مشكالت بورس است.  سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس به اقتصادآنالين گفت: موضوع بازار س��رمايه 
بسيار پيچيده بوده و وجوه بسيار زيادي در اين زمينه 
دخيل هستند. ما با يك پديده چند وجهي روبرو هستيم 
كه بخشي از آن به سياس��ت گذاري مربوط مي شود و 
بخش ديگري به واقعيت هاي تل��خ حاكم بر بورس ما 
برمي گردد. نبايد فراموش كرد بخشي از مشكالت نيز 
به سياس��ت هايي كه پيش تر و در دوره هاي قبلي اجرا 
شده ارتباط دارد و ما شاهد تخلفاتي در بورس هستيم 
ك��ه همگان در جريان آن هس��تند. همه اين نقايص 
دست به دس��ت هم داده و ش��رايط بازار را به آنچه 
امروز شاهدش هستيم، رسانده اند. مرحبا در پايان 
خاطرنش��ان كرد: بورس بهترين مجرا براي تامين 
مالي صنايع بوده و ما بايد از طرفيت هاي بازار جهت 
رونق توليد اس��تفاده كنيم. يك بازار شفاف براي 
خريد و فروش س��هام و مالكيت كارخانجات است 
كه مي تواند زمينه س��از تحول مثبت در اقتصاد ما 
باشد. زيبنده ما نيست كه بورس به اين وضع بيفتد و 
هر روز شاخص هاي منفي روي تابلوها نقش ببندند 
و سهامداران مدام متحمل ضررهاي سنگين شوند.

چه خبر از تاالر نقره اي؟
در هفته گذش��ته ش��اهد رويداده��ا و اظهارنظرهاي 
مختلف��ي در حوزه ب��ورس كاالي اي��ران بوديم كه از 
مهم ترين عناوين آنها مي توان به فروش كاالهاي توليدي 
خارج از بورس كاال را ممنوع كرديم، غزل خداحافظي 
شهرداري تهران با مزايده غيرشفاف امالك، كشاورزان 
براي عرضه محصوالتشان در بورس كاال، تشويق شوند 
و س��امانه جديد عرضه بورس كاال به زودي راه اندازي 
مي شود اشاره كرد. در هفته گذشته وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي با بيان اينكه مبادالت كاالها در بورس كاال 
با شفافيت همراه مي شود، گفت: اين مساله را در هيات 
امناي سازمان تأمين اجتماعي مصوب كرده ايم تا به جز 
كاالهايي كه به موجب قانون استثنا شده اند، باقي كاالها 
و محصوالت هر چه قابليت عرضه در بورس كاال دارند 
ديگر اجازه فروش در خارج از بورس را نداش��ته باشند. 
حجت اهلل عبدالملكي با بيان اينكه ما معتقديم كه بايد 
جهش در توليد محقق شود و عرضه و فروش هم بايد 
به طور حتم با شفافيت همراه شود كه اين شفافيت از 
طريق ب��ورس كاال رخ مي دهد، گف��ت: ورود كاالها به 
بورس كاال، سياست ما است اما باز هم تاكيد مي شود به 
استثناي كاالهايي كه ستاد تنظيم بازار آنها را مشخص 
مي كند، س��اير كاالها در بورس كاال به فروش خواهد 
رسيد. فربد زيارتي كارش��ناس امور شهري به مزاياي 
عرضه امالك نهادهاي از جمله ش��هرداري تهران در 
بورس كاال اظهار داشت: شهرداري تهران قصد دارد در 
رويكرد جديد به واگذاري امالك به شيوه هاي سنتي 
پايان دهد و هم��ه فرآيند واگذاري ام��الك را به اتاق 
شيشه اي بورس كاال بسپارد. سال گذشته بورس كاال 
با راه اندازي تابلوي امالك و مستغالت اين فرصت را به 
وجود آورد كه همه نهادهاي دولتي، خصوصي يا عمومي 
همچون شهرداري ها بتوانند امالكشان را در بستر بورس 
كاال واگذار كنند كه بدون شك اگر عرضه امالك از طريق 
بورس كاال رونق بگيرد، بروز فس��اد و ش��بهه در حوزه 
واگذاري امالك نهادهاي مختلف به دليل شفافيت كامل 
آماري به صفر مي رسد و شيوه هاي سنتي و مزايده هاي 
پاكتي كنار مي رود. به گفت��ه وي با توجه به اينكه كل 
فرآيند واگذاري در بورس كاال ثبت مي شود، اواًل فرآيند 
واگذاري در همه بخش ها شفاف است و ثانياً امكان رصد 
و پيگيري در هر مرحله از فرآين��د معامله وجود دارد. 
در معامالت بورس كاال مش��خص است چه كساني در 
مزايده حضور داشته اند و برنده حراج با درج چه قيمتي 
موفق به خريد شده است. عضو كميسيون كشاورزي 
مجلس گفت: بخش كشاورزي در هر كشوري نيازمند 
حمايت دولت است كه در اين مسير، بورس كاال مي تواند 
س��ازوكاري براي بهبود كيفيت عرض��ه محصوالت 
كشاورزي و حمايت از كش��اورزان باشد؛ در اين حوزه، 
دولت بايد براي آن دسته از كشاورزاني كه محصوالت 
خود را در بورس كاال عرضه مي كنند، حمايت و تشويقي 
قرار دهد تا ساير كشاورزان از مزاياي بورس مطلع شوند.

غالمرضا ن��وري قزلچه، نماينده مردم بس��تان آباد در 
مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: آنچه مسلم است 
براي رهايي از عمده گرفتاري هاي امروز بخش كشاورزي 
بايد كشاورز و توليدكننده و مصرف كنندگان در بستري 
ش��فاف به معامله بپردازند كه در همين زمينه، بورس 
كاال مي تواند زمينه اي براي تس��ريع و شفافيت عرضه 
محصوالت كشاورزي باشد. برمك هوشيار مدير توسعه 
فناوري اطالعات ب��ورس كاالي ايران با اعالم اين خبر 
كه س��امانه جديد عرضه بورس كاالي ايران به زودي 
راه اندازي مي شود، گفت: طراحي سامانه جديد عرضه، 
يكي از پروژه هايي اس��ت كه در راس��تاي طرح جامع 
يكپارچه سازي سامانه هاي عملياتي موسوم به »سامانه 
سيمرغ« پياده سازي ش��ده و اين سامانه كه به لحاظ 
تكنولوژي و فرآيندي به طور ويژه ارتقا يافته است به زودي 

جايگزين تمام سامانه هاي قبلي بورس كاال مي شود.
مدير بازرسي و امور اعضا بورس كاالي ايران در نامه اي 
به ش��ركت هاي كارگ��زاري ش��رايط خريد محصول 
شمش فوالدي را ابالغ كرد. در اين نامه آمده است: خريد 
محصول ش��مش فوالدي تا اطالع ثانوي بدون اعمال 
سقف سهميه بهين ياب براي تمامي مشتريان داراي 
مجوز محصول امكان پذير است همچنين اشاره شده 
است كه شرايط خريد از مازاد محصول شمش فوالدي 
به صورت غير بهين ياب و براي تمام مشتريان داراي كد 

بورسي مقدور خواهد بود.
در هفته گذش��ته مديريت توسعه بازار مشتقه بورس 
كاالي ايران از راه اندازي ق��رارداد آتي زعفران نگين با 
سررسيد تير ۱۴۰۱ خبر داد.براساس اطالعيه مديريت 
توسعه بازار مش��تقه بورس كاال، آغاز راه اندازي قرارداد 
مذكور با سررسيد تير سال آينده در روز شنبه ۳۰ بهمن 
امسال خواهد بود كه معامالت آن تا ۱۴ تير ۱۴۰۱ ادامه 
خواهد داشت. همچنين مديريت پذيرش و بازاريابي 
بورس كاالي ايران ب��ا صدور اطالعيه هاي جداگانه اي 
از پذيرش كنس��انتره سرب و روي ش��ركت فرآوري 
موادمعدني كيان بروجن در بازار فرعي بورس خبر داد.

بر اين اساس ۱۵۰۰ تن كنس��انتره سرب و ۳۰۰۰ تن 
كنسانتره روي شركت فرآوري موادمعدني كيان بروجن 

راهي بازار فرعي بورس كاالي ايران مي شود.
همچنين ۹۵۸۰ تن دي اكتيل فتاالت و ۱۰۵۶ تن دي 
اكتيل ترفتاالت پنج شركت در بازار فرعي بورس پذيرش 
شد.به اين ترتيب شركت شيميايي فخر آباده ۳۱۰۰ تن، 
شركت مولدان صنايع شيمي ۲۸۸۰ تن، شركت روانگرد 
گرمسار ۱۹۲۰ تن و ش��ركت فرآيند شيمي سمنان 
۱۶۸۰ تن دي اكتيل فتاالتخ��ود را در بورس پذيرش 
كردند.همچنين ۱۰۵۶ تن دي اكتيل ترفتاالت شركت 
فرا تاو صنعت ورتا نيز با تصميم در جلسه اخير كميته 

عرضه در بازارفرعي بورس پذيرش شد.
از سوي ديگر قير، شمش و ميلگرد فوالدي ۴ شركت 
در بازار اصلي بورس كاال مورد پذيرش قرار گرفت.به اين 
ترتيب قير شركت پااليش قير پارس صنعت خاورميانه و 
شمش فوالدي شركت هاي تعاوني ذوب و ريخته گري 
فوالد سپيد دشت و صبا راد محور در بازار اصلي پذيرش 
ش��دند و ب��ه زودي روي تابلوي ب��ورس كاالي ايران 
مي روند. ميلگرد فوالدي شركت فوالد كاوه اروند كه 
عرضه كننده آن گسترش خدمات فوالد فراطرح است 

نيز در جلسه اخير كميته عرضه پذيرش شد.

»تعادل« مشكالت عرضه سرخابي ها را بازبيني مي كند

سرخابيهابهسودميرسند؟

سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۸ همراه سود ۹۹ پرداخت مي شود
پرداخت سود سهام عدالت به حساب مشموالن اين سهام در 
اسفند ماه از جمله اتفاقات مثبتي تلقي مي شود كه از ۵ سال 
گذشته آغاز شد و امسال هم با نزديك شدن به ماه پاياني 
سال، سهامداران به رسم سال هاي گذشته در انتظار تعيين 
تكليف و اعالم جزيياتي دقيق از اين پرداختي هستند. به 
دنبال پيگيري سهامداران، در چند روز گذشته رقم سود 
پرداختي س��ال ۹۹ سهام عدالت از س��وي وزير اقتصاد و 
دارايي و نيز رييس سازمان خصوصي سازي اعالم شد كه 
براساس صحبت هاي انجام شده قرار است اين واريزي تا 
پايان اسفند ماه انجام شود.همچنين اعداد اعالم شده براي 
پرداختي سود سال ٩٩ سهام عدالت نشانگر رشد چشمگير 
آن نسبت به سود سال هاي گذشته است و اين امر توانست 
نقطه اميدي را در ميان مشموالن اين سهام كه اكثر آنها 

جزو قشر ضعيف جامعه محسوب مي شوند، ايجادكند.
محمد باغستاني، مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه در گفت وگو با ايرنا 
مي گويد: براساس آخرين محاسبات، سود سهام منتهي 
به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشموالن سهام عدالتي 
كه ۵۳۲ هزار تومان در س��بد سهام خود دارد، مبلغي 
بيش از ۵۵۰ هزار تومان خواهد بود. نكته حائز اهميت 

اين است كه اگر شركت هاي سرمايه پذير در زمان مقرر 
مبالغ سودهاي خود را به حساب شركت سپرده گذاري 
مركزي واريز كنند، س��ودها تا پايان امسال به حساب 
س��هامداران واريز خواهد ش��د. برخي از شركت هاي 
سرمايه پذير اقدام به افزايش سرمايه كرده اند و به همين 
علت مبالغ افزايش سرمايه از سود تقسيمي كسر مي شود 
اما سهام جديد به سهامداران تعلق خواهد گرفت. وي 
توضيح مي دهد: چنين صحبتي نمي تواند درست باشد، 
زيرا شركت ها تا اوايل اسفندماه فرصت دارند سود را به 
حساب شركت سپرده گذاري واريز كنند؛ اما تاكنون 
فقط ۶ ش��ركت از اين ۳۶ شركت س��ود سهامداران را 
به حساب اين ش��ركت واريز كرده اند. اميدواريم ساير 
شركت ها هر چه سريعتر بتوانند س��ود سهامداران را 
پرداخت كنند، در مجموع برآورد زماني ما اين اس��ت 
كه در بهترين حالت در دهه س��وم اسفند ماه مي توان 
سود را به حساب مشموالن سهام عدالت واريز كرد. اين 
مديرمسوول ادامه مي دهد: سال گذشته به دليل عدم 
واريزي س��ود سهام از سوي شركت هاي سرمايه پذير، 
سود سهامداران در ۲ مرحله پرداخت شد اما امسال در 
تالش هستيم با همكاري شركت هاي سرمايه پذير همه 

سودها را يكجا دريافت و در يك مرحله پرداخت كنيم. 
باغستاني اظهار مي كند: براساس آخرين آمارها، بيش 
از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار سهامدار مشمول سهام عدالت 
نتوانس��ته اند سود سهام س��ال ۱۳۹۸ خود را دريافت 
كنند كه شماره شباي نامعتبر، مسدود، راكد، مشترك 
)دو امضا(، ارزي و بلندمدت مهم ترين داليلي بودند كه 
باعث شد تا برخي از سهامداران قادر به دريافت سود سال 
۱۳۹۸ سهام عدالت خود نباشند. اين افراد مي توانند از ۲ 
طريق شماره شباي معتبر خود را در سامانه هاي شركت 
سپرده گذاري مركزي ثبت و سود سهام خود را دريافت 
كنند. قرار بر اين است تا سود سهام اين افراد را به همراه 
سود س��ال ١٣٩٩ به صورت يكجا به حساب آنها واريز 
كنيم. مديرعامل سمات مي گويد: سودها از مجموع ۳۶ 
شركت بورسي اخذ و به حساب سهامداران واريز خواهد 
شد، براساس آخرين گزارش ها سود شركت هاي بورسي 
در سال منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹ مبلغي بيش از ۲۹ 
هزار ميليارد تومان است. شركت سپرده گذاري مركزي 
مسووليت پرداخت سود شركت هاي بورسي را برعهده 
دارد و هنوز درباره شركت هاي غير بورسي تصميم گيري 
نشده اس��ت. وي ادامه مي دهد: شركت سپرده گذاري 

مركزي در حال فراهم كردن زير س��اخت هاي الزم و 
همكاري با ساير دستگاه هاي ذيربط براي اجرايي كردن 
فرآيند انتقال سهام متوفيان سهام عدالت به وراث است. 
سود سهام متوفيان سهام عدالت نيز پس از انتقال سهام 

به وراث به حساب آنها واريز خواهد شد.
باغستاني در نهايت مي گويد: سود سهام دارندگان سهام 
شركت هاي سرمايه پذير كه روش مستقيم سهامداري 
را انتخاب كرده و در تاريخ برگزاري مجمع هر شركت، 
مالكيت سهام خود را حفظ كرده باشند، توسط شركت 
سپرده گذاري مركزي تجميع شده و به تناسب سهام 
هر يك از آنها به س��هامداران پرداخت خواهد شد. در 
مورد سهامداران سهام عدالتي كه روش غيرمستقيم را 
انتخاب كرده اند، بايد گفت از آن جايي كه تاريخ مجامع 
شركت هاي سرمايه گذاي استاني مشخص نيست در 
جلسه اخير ش��وراي عالي بورس تصويب شد كه اول 
اسفند امسال، تاريخ مجمع شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني در نظر گرفته ش��ود؛ بنابراين افرادي كه تا اول 
اسفندماه سهام خود را نگه داشته باشند، مي توانند سود 
را دريافت كنند و اگر قبل از اين تاريخ س��هام خود را به 

فروش برسانند، سودي دريافت نخواهند كرد.



گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي كه ش��مارش معكوس ب��راي امضاي 
توافق هس��ته اي ميان ايران و كشورهاي عضو گروه 
1+4 آغاز شده است، مصطفي قلي خسروي، رييس 
اتحاديه مش��اوران امالك از كاه��ش نيم درصدي 
متوسط قيمت مسكن طي دو هفته اخير خبر داده 
اس��ت. از آنجا كه اتحاديه مشاوران امالك به واسطه 
سامانه هايي كه در اختيار دارد، به طور روزانه مي تواند 
تحوالت بازار مسكن را رصد كند و اظهارات خسروي 
از اين جهت داراي پش��توانه آماري و معتبر به شمار 
مي رود. تحوالت بازارهاي موازي نيز طي هفته هاي 
اخير، گوياي تعدي��ل قيمت ها در پي افت دو كانالي 
نرخ ارز به كان��ال 26 هزار تومان اس��ت. نرخ ارز در 
اقتصاد ايران همواره شاخص »انتظارات تورمي« را 
نمايندگي ك��رده و مي كند به اين معني كه افزايش 
نرخ ارز به معني انتظار صعود نرخ تورم و كاهش آن به 
معني انتظار افول نرخ تورم در آينده است. در چنين 
شرايطي است كه از ابتداي سال جاري، اگر چه نرخ 
اسمي قيمت مسكن از حدود 30 ميليون تومان در 
هر متر مربع به باالي 32 ميليون تومان رسيده اما از 
آنجا كه رشد قيمت مسكن طي حدود 11 ماه گذشته، 
كمتر از نرخ رشد شاخص قيمت ها )تورم( بوده است، 
قيمت »واقعي« مسكن دچار افت شده است. با توجه 
به اينكه در صورت دستيابي ايران به توافق هسته اي 
در كوتاه مدت، تحت تاثير هيجانات رواني ناشي از اين 
توافق، بازارها روزهاي آرامي را سپري خواهند كرد، 
انتظار مي رود، قيمت مسكن نيز دست كم در نيمه 
اول سال آينده، دستخوش رشدي كمتر از نرخ تورم 
شود و به اين ترتيب، بخش ديگري از حباب قيمتي 
مسكن كه طي 4 سال اخير ايجاد شده، تخليه شود. 
اما همانطور كه خسروي تاكيد كرده است، هر گونه 
ريزش قيمتي در بازار س��ال آتي مسكن بعيد است. 
در اين ح��ال، نبايد از نظر دور داش��ت كه برخالف 
حذف ريس��ك سيس��تماتيك سياس��ت خارجي 
طي روزهاي آتي، همچنان ريس��ك سيستماتيك 
سياست گذاري هاي اش��تباه وجود دارد و بارزترين 
آن، تداوم فعاليت پرش��تاب موتور خلق نقدينگي و 
افزايش پايه پولي در كشور است. از اين رو، در صورتي 
كه طي ماه هاي آينده، سياست ها و ساختارهاي تورم 
زا اصالح نش��وند، نبايد بهبود اقتص��اد به طور عام و 
بهبود وضعيت مسكن به طور خاص را در ميان مدت 

و طوالني مدت به انتظار نشست.

    مصايب نرخ هاي دلبخواه در بازار مسكن
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
متوس��ط قيمت مس��كن در تهران طبق آمار رسمي 
ح��دودا متري 32 ميليون تومان اس��ت اما ميانگين 
قيمت هاي پيشنهادي در سايت هاي فروش بيش از 
۵0 ميليون تومان است. اين يعني هر كس هر قيمتي 
دلش مي خواه��د براي خانه خ��ود تعيين مي كند و 
مديران اين سامانه ها هيچ نظارتي بر آن ندارند. بارها 
اعالم كرديم، نرخ ه��اي دلبخواه باعث ايجاد تنش در 
بازار مسكن مي ش��ود اما كماكان شاهد قيمت هاي 

كاذب در سامانه هاي ملكي هستيم.

    كاهش قيمت مسكن 
وي افزود: خوشبختانه در ماه هاي اخير بازار مسكن به 
ثبات رسيده است. مقدار زيادي از اين آرامش مرهون 
تالش دولت س��يزدهم در طرح نهضت ملي مسكن 
و اخبار اميدواركننده از مذاكرات هس��ته اي اس��ت. 
با كاهش قيمت دالر؛ قيمت طال، خودرو و مس��كن 
نيز پايين آمد و بررس��ي هاي ما از كاهش حدود نيم 
درصدي قيمت خانه در تهران طي دو هفته گذشته 
حكايت دارد. رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان 
اينكه آرامش فعلي بازار مسكن بايد با همدلي مردم 
و مسووالن حفظ شود گفت: معموال سه گروه شامل 
افراد غيركارشناس، مراكز آماري و سامانه هاي فروش 
ملك باعث ايجاد تن��ش در بازار امالك مي ش��وند. 
تقاضاي ما اين اس��ت كه افراد غيركارشناس از انجام 
مصاحبه هاي تنش زا در رس��انه ها خودداري كنند. 
سامانه هاي فروش نيز بعضا فقط به ضريب نفوذ و منافع 
خودشان فكر مي كنند و برايشان اهميت ندارد كه با 

اعالم نرخ هاي نجومي چه باليي بر سر بازار مي آيد.

    كاهش ضريب امنيت معامالت اينترنتي
خسروي تاكيد كرد: ما يكي از سامانه هاي پرمخاطب 
فروش ملك را تحريم كرديم. حدود ۵0 نفر به داليل 
مختلف از اين س��ايت ش��كايت كردند. مثال عنوان 
مي ش��ود كه س��امانه مورد نظر با دور زدن مشاوران 
امالك اقدام به عقد قرارداد مي كند كه ضريب امنيت 
را به شدت كاهش مي دهد. البته اين سايت تكذيب 
كرد اما به هر حال اين شكايات به ما واصل شده است. 
بناي ما بر تعامل ب��ود و اعالم كرديم، بيايند مذاكره 
كنند كه نيامدند. اما آنچه باعث دلخوري مردم از اين 
سامانه ها مي شود اعالم قيمت هاي پرت است كه به 

افزايش قيمت مس��كن مي انجامد. وي گفت: برخي 
س��ايت ها باعث ايجاد رقابت كاذب در بازار مس��كن 
شده اند. فرد وارد موبايلش مي شود و مي بيند همسايه 
او قيمت خانه اش را متري 40 ميليون تومان گذاشته، 
او ه��م متري 4۵ ميلي��ون تومان تعيي��ن مي كند. 
شخص سوم در كوچه بغلي متري ۵0 ميليون تومان 
مي گذارد و اين روند افزايش��ي ادام��ه مي يابد. اين 

موضوع بايد ساماندهي شود.

    ريزش شديد قيمت ها بعيد است
رييس اتحاديه مش��اوران امالك در پاس��خ به اينكه 
چقدر مي توان به ريزش قيمت مس��كن اميدوار بود، 
تصريح كرد: همانطور كه بعد از جهش قيمت ها انتظار 
افزايش مجدد وج��ود ندارد، طبيعت��ا انتظار ريزش 
شديد هم غيرمنطقي است. همين كه بازار مسكن به 
ثبات رسيده اتفاق خوبي است كه مي تواند در آينده 
به افزايش قدرت خريد متقاضيان منجر شود. با طرح 
نهضت ملي مسكن بسيار اميدواريم كه عرضه و تقاضا به 
تعادل برسد و نرخ ها منطقي شود. خسروي با بيان اينكه 
قيمت واحدهاي نهضت ملي مسكن، تناسب چنداني 
با توان مردم ندارد گفت: دولت بايد منابع بيشتري به 
اين پروژه اختصاص دهد و بانك ها به تعهد قانوني خود 
مبني بر اختصاص ساالنه 360 هزار ميليارد تومان به 
اين طرح عمل كنند. االن هر از گاهي 40 ميليون تومان 

از متقاضيان مطالبه مي شود. اگر مردم چنين پول هايي 
داشتند كه اصال نياز نبود در اين طرح ورود پيدا كنند.

وي اظهار ك��رد: در عين حال من به پش��تكار آقاي 
رييسي ايمان دارم و مطمئن هستم اگر قول داده شده 
دولت ساالنه يك ميليون مسكن بسازد، اين وعده را 
عملياتي خواهد كرد. آشنايي بنده با آقاي رييسي به 
سال ها قبل برمي گردد و مي دانم كه در همه سطوح 
بخش مسكن از كد رهگيري گرفته تا ساماندهي بازار 

و افزايش ساخت و ساز، دغدغه و برنامه دارد.

    ترديد در تحقق وعده دولت
اگر چه خسروي نسبت به ساخت سالي يك ميليون 
مسكن اميدوار است، اما پيش بيني هاي كارشناسي 
و همچنين عالي��م متعددي وج��ود دارد كه تحقق 
اين وعده را با ترديد مواجه مي كند. يكي از مهم ترين 
مسائل و نهاده هاي توليد مسكن دولتي، »زمين« بوده 
و هست. مس��اله اي كه قرار بود در دو ماهه اول اجراي 
قانوني جهش توليد و تامين مسكن حل و فصل شود 

اما تاكنون اين مساله حل نشده است.
در اي��ن حال، فردين ش��اكري، عض��و هيات مديره 
سازمان ملي زمين و مسكن از رفع مشكالت تامين 
زمين براي احداث مس��كن ملي )پروژه قبلي دولت 
نه پروژه جديد ساخت س��الي يك ميليون مسكن( 
در برخي ش��هرها خبر داد و گفت: شناسايي اراضي 

دولتي در تصدي ساير ادارات، تغيير كاربري، افزايش 
تراكم يا الحاق به محدوده از طريق مجاري قانوني از 
راهبردهاي تامين اراضي كس��ري است. به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، شاكري درباره 
تخصيص نيافت��ن زمين به برخي پروژه هاي نهضت 
ملي مسكن با وجود واريز هزينه اوليه گفت: به دليل 
رعايت نش��دن سهميه اعالمي س��ازمان در ثبت نام 
متقاضياني كه به صورت پيامكي انجام ش��ده است، 
برنامه تامين زمين س��ازمان ملي زمين و مسكن به 
تعداد 36۸ هزار و 2۹۸ واحد مس��كوني تعيين شده 
بود كه در اين خصوص براي 431 هزار و ۸۹4 واحد 
مسكوني، زمين تامين شد. با اين حال زمين در برخي 
شهرها از جمله س��نندج، همدان و برخي شهرهاي 

ديگر با وجود واريز وجه ميسر نشده است.
وي افزود: به منظور تامين اراضي كسري در شهرهاي 
س��نندج و همدان و برخي شهرهاي ديگر اداره هاي 
كل استان به راهبري واحد امالك و حقوقي سازمان 
اقدام و گزينه هاي متعددي را بررسي كرده و مجموعه 
راهبردهايي را اجرايي كرد. از جمله آنها مي توان به 
شناسايي اراضي دولتي در تصدي ساير ادارات، تغيير 
كاربري، افزايش تراكم يا الحاق به محدوده از طريق 

مجاري قانوني اشاره كرد.
عض��و هيات مديره س��ازمان ملي زمين و مس��كن 
خاطرنش��ان كرد: ب��ا اقدام هاي انجام ش��ده تعداد 
كس��ري زمين نس��بت به واريز وجه ك��ه در اواخر 
س��ال 13۹۹ به ميزان 16 ه��زار و ۹۷2 واحد بوده 
در تاريخ 13 ارديبهشت امسال به تعداد 11 هزار و 
30۹ واحد كاهش يافت. با اين حال در مدت زمان 
اعالم شده به واريز وجه شده هاي شهرها نيز اضافه 
شد و واريز وجه روند افزايشي داشت. شاكري ادامه 
داد: از س��ال گذشته تاكنون با برگزاري جلسه هاي 
متعدد با كارگزاران و اداره هاي كل راه و شهرسازي 
پيگيري مجدانه اي براي تامين كسري زمين انجام 
ش��د و در حال حاضر تعداد كسري زمين نسبت به 
واريزكنندگان وجه به مي��زان ۹ هزار و ۵42 واحد 
رسيده است. به گفته وي، عمده كسري اراضي در 
اس��تان كردس��تان به تعداد 4 هزار و 43۷ واحد و 
استان همدان به تعداد 4 هزار و 3۵ واحد است كه 
واحد امالك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن 
پيگير رفع مشكالت تامين زمين در شهرهاي ذكر 
ش��ده است كه گزارش كس��ري اراضي و تامين آن 

هفتگي به روز رساني مي شود.
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افزايش ۲۵ درصدي
نرخ بليت حمل و نقل عمومي

جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون حمل 
ونقل ش��وراي ش��هر تهران از افزايش 2۵ درصدي 
نرخ بليت مترو و اتوبوس و كرايه تاكس��ي در سال 
آينده خبر داد. كميسيون حمل و نقل شوراي شهر 
تهران فارغ از اينكه قيمت تمام ش��ده براي مترو و 
اتوبوسراني چقدر خواهد بود، نرخ حداكثر 2۵ درصد 
 را براي نرخ كرايه حمل و نقل عمومي در سال آينده 
پيش بيني كرده اس��ت. وي با بيان اينكه حتي اگر 
افزايش هزينه ها بيش��تر از اين نرخ باشد كه حتما 
بيشتر است، شوراي شهر بيشتر از افزايش 2۵ درصد 
را تصويب نخواهد كرد، ادامه داد: طبيعتا مابه التفاوت 
اين مبل��غ را از محل كمك هاي ش��هرداري و اگر 
بتوانيم از محل كمك دولت جبران مي كنيم. رييس 
كميسيون حمل ونقل شوراي شهر تهران افزود: در 
مورد نرخ كرايه تاكسي نيز با توجه به اينكه اين قاعده 
رعايت مي شود و افزايش نرخ كرايه سال آينده از 2۵ 
درصد بيشتر نخواهد بود، سعي مي كنيم تفاوت نرخ 
تورم با نرخ كرايه را از محل اجازه نصب تبليغات بر 
روي بدنه و داخل تاكس��ي ها به نحوي جبران شود 
تا براي رانندگان تاكس��ي ه��م اين فعاليت مقرون 
به صرفه باش��د تا بتوانند كار خود را انجام دهند. بر 
اساس اين گزارش، افزايش 2۵ درصدي نرخ كرايه 
براي وسايل حمل و نقل عمومي پيشنهاد كميسيون 
حمل و نقل شوراي شهر است و اين درصد بايد ابتدا 
در صحن شوراي شهر به تصويب برسد و بعد از تاييد 

فرمانداري، براي سال آينده الزم االجراست.

سارقان پيچ هاي چراغ برق بزرگراه 
آزادگان تهران دستگير شدند

س��ارقاني كه پيچ هاي چراغ برق اتوبان آزادگان را 
س��رقت كرده بودند و باعث سقوط بعضي از تيرها 
به داخل اتوبان شده بودند، توسط پليس دستگير 
شدند. به گزارش ايرنا، در پي سقوط تعدادي از چراغ 
برق هاي بزرگراه آزادگان سريعا بررسي موضوع در 
دستور كار پليس قرار گرفت و در بررسي هاي انجام 
شده مشخص ش��د كه اين حادثه در پي باز شدن 
پيچ هاي چراغ برق توسط فرد يا افرادي انجام شده 
است. در تحقيقات ميداني صورت گرفته عوامل 
پليس پايتخت موفق به دس��تگيري دو متهم در 
اين زمينه شدند و از آنها پيچ هاي به سرقت رفته 
را كش��ف كردند. متهمان كه از معتادان متجاهر 
هستند در بازجويي هاي انجام شده اعالم كردند 
كه براي تامين هزينه مواد مخدر اقدام به سرقت 
تجهيزات شهري از جمله نرده هاي كنار خيابان 
و پيچ هاي چراغ برق كرده اند. در اين رابطه يك 

نفر مالخر نيز دستگير شده است.

رييس اتحاديه امالك: قيمت مسكن در دو هفته گذشته نيم درصد كاهش يافت

اختالف 20 ميليوني قيمت هاي »معامالتي« و »پيشنهادي«

رييس انجمن توليدكنندگان شناور هاي دريايي استان هرمزگان خبر داد

تخريب تاسيسات كشتي سازي به بهانه آزادسازي ساحل
گروه راه و شهرسازي|

در حال��ي كه وزير كش��ور اع��الم كرده ك��ه روند 
آزادسازي س��واحل به نحو مناس��بي انجام گرفته 
است، كامبيز عرب، رييس انجمن توليدكنندگان 
شناور هاي دريايي استان هرمزگان از اخطار تخريب 
تاسيسات ساخت يك شركت كشتي سازي به بهانه 
آزادس��ازي حريم 60 متري دريا خبر داد.  عرب با 
اشاره به قانون مستحدث س��احلي، اظهار كرد:  بر 
اس��اس اين قانون مشخص ش��ده كه به چه شكلي 
 مي شود از حريم دريا استفاده كرد. در تبصره بند ۷ 
قانون مذكور به صراحت ذكر ش��ده دس��تگاه هاي 
اجرايي اعم از وزارت راه، كشاورزي، محيط زيست 
و... مي توانن��د حري��م دري��ا را ب��راي فعاليت هاي 
كشتي سازي، شيالت و گردشگري با اخذ مجوزهاي 
الزم در چارچوب ق��رارداد، اج��اره بدهند. وي در 
گفت وگو با تسنيم با يادآوري اينكه حدود 20 سال 
است كه در بخش توليد شناور در استان هرمزگان 
فعاليت داريم، افزود: طي دو دهه اخير به دليل اينكه 
دس��تورالعمل هيچكدام از دس��تگاه هاي ذي ربط 
منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي و محيط زيست 
نتوانسته اند دستورالعمل مشخص فعاليت در حريم 

دريا را داشته باشند. در واقع اين دستگاه ها راهكاري 
براي انج��ام اين كار ندارن��د و مي گويند اين قانون 
كلي است. وي با اشاره به نگاه ويژه رييس جمهوري 
براي آزادسازي حريم 60 متري دريا، تصريح كرد: 
تاكيد رييس جمهوري مي تواند نقطه عطفي باشد 
تا نگاه ويژه اي روي قانون مستحدث ساحلي داشته 
باش��يم. به اين ترتيب دس��تورالعمل مشخصي در 
خص��وص اين قان��ون تدوين و ابالغ ش��ود. رييس 
انجمن توليدكنندگان شناوري هاي دريايي استان 
هرمزگان ب��ا اين كار مي تواني��م در چارچوب هاي 
مشخص با كنترل هاي الزم مي توان از سواحل كشور 
اس��تفاده كرد، تصريح كرد: ام��روز فردي از بخش 
عمران استانداري هرمزگان با بنده تماس گرفت و 
گفت برگه  اخطاريه اي براي شما ارسال مي شود كه 
بر اساس آن بايد تاسيسات واقع شده در حريم 60 
متر دريا را تخريب كنيد. براي وي توضيح دادم كه 
اينجا كارخانه كشتي س��ازي است و در حريم دريا 

و طبيعتا بخشي از دريا نيز تاسيسات بايد باشد.
عرب ادامه داد: يادآوري كرد كه ذات وجود شركت 
كشتي س��ازي در ساحل دريا و درياست اما كارمند 
استانداري گفت اين يك دستور عمومي است و به 

همه داده مي شود. فردا با گروه تخريب مي آييم كه 
حكم را اجرا كنيم اگر مداركي داريد به گروه نشان 
دهيد. مديرعامل شركت شناورس��ازي با اشاره به 
اينكه حدود 130 نفر اشتغال مستقيم و صدها نفر 
اشتغال غيرمس��تقيم به واسطه توليد شناور داريم، 
گفت: با وجود مشكالت ناشي از شيوع ويروس كرونا 
ن��ه تنها هيچ نيروي كاري را كاه��ش نداديم، بلكه 
افزايش داديم. كشتي سازي يك صنعت استراتژيك 
اس��ت و اگر نباش��د به خارج محتاج خواهيم شد. 
عرب با بيان اينكه كشتي سازي ما بين بندر شهيد 
رجايي و باهنر قرار دارد، يادآور شد: در زمان حاضر 
10 كشتي با تناژهاي 1000 تا 3000 تن در دست 
ساخت داريم، همچنين يك ش��ناور )هميار 4( را 
براي س��ازمان بنادر و دريانوردي بنادر مي سازيم 
كه تا دو هفته ديگر آب اندازي مي ش��ود. در تحولي 
ديگر، اما احمد وحيدي، وزير كش��ور گفت: فرايند 
آزاد سازي سواحل كش��ور به طول 60 متر از حريم 
ساحل با روند بسيار مناسبي اجرايي شده و تالش 
داريم با محوريت ش��هرداران س��واحل آزاد ش��ده 
هر چه س��ريعتر در اختيار مردم براي استفاده قرار 
گيرد. به گزارش ايسنا، وحيدي در نشست مشترك 

با استانداران استان هاي س��احلي شمال و جنوب 
كش��ور، اظهار كرد: كار آزاد س��ازي سواحل به نحو 
مناسب و موثري در استان هاي شمالي كشور پيش 
رفته است. در دو استان گيالن و مازندران آزاد سازي 
س��واحل با پيش��رفت بيش از ۹0 درصدي صورت 
گرفته اس��ت و كار در اين خصوص با جديت كامل 
ادامه دارد. وي همچنين گفت: در اس��تان گلستان 
هم خوش��بختانه از همان ابتدا مس��اله خاصي در 
حوزه تصرف سواحل نداشته ايم. وحيدي گفت: در 
استان هاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان هم روند 
آزاد سازي سواحل انجام شده و خوشبختانه مشكل 

خاصي دراين استان ها وجود ندارد.
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تحليلگران دليل آغاز تازه ترين موج فروش بيت كوين 
و آلت كوين ها را بدترش��دن چشم انداز اقتصاد كالن 
از نگاه معامله گران ب��ازار مي دانند. همين امر ممكن 
اس��ت باعث س��قوط قيمت بيت كوين به زير سطح 
۴۰,۰۰۰ دالري ش��ود. اين در حالي است كه امارات 
متحده عربي، در تالش است با صدور مجوزهاي فدرال 
براي ارايه دهندگان خدمات دارايي مجازي، برخي از 
بزرگترين ش��ركت هاي جهان در حوزه رمزارزها را تا 

پايان سه ماهه اول سال جاري ميالدي جذب كند.
عوامل زيادي بر قيمت ارزه��اي ديجيتال تاثيرگذار 
هستند؛ اما به گفته تحليلگران اين روزها عواملي كه 
باعث صعود قيمت شوند رو به كاهش هستند. در ۱۷ 
فوريه )۲۸ بهمن( پس از آنكه اوض��اع در اوكراين بار 
ديگر متشنج شد و روسيه بارت گورمن، معاون رييس 
هيات ديپلماتيك اياالت متحده در روس��يه را از اين 
كشور اخراج كرد و همچنين پس از سخنراني بايدن، 
رييس جمهور اي��االت متحده، كه حمله روس��يه به 
اوكراين را هنوز محتمل مي دانست؛ بيت كوين و ساير 
آلت كوين ها با افت شديد قيمتي مواجه شدند. داده ها 
حاكي از آن است كه افزايش مجدد فشار فروش در بعد 
از ظهر پنجشنبه قيمت بيت كوين را به پايين ترين حد 
روزانه خود در محدوده ۴۰,۰۸۱ دالري رس��اند. پس 
از آن مدافعان افزايش قيمت بيت كوين )به اصطالح 
گاوهاي بازار( آرايشي مجدد گرفتند و اقدامات خود 
براي جلوگيري از سقوط قيمت به زير ۴۰,۰۰۰ دالر 
را شروع كردند. درواقع اغلب ۱۰ رمزارز صدرنشين بازار 
)به غير از رمزازهاي با قيمت ثابت( از روز پنجش��نبه، 
كاهش قيمت را تجربه كردند. بيشترين كاهش قيمت 
نيز مربوط به رمزارز »سوالنا« است كه با كاهش حدود 
س��ه درصدي قيمت مواجه ش��د. بيت كوين هم روز 
گذشته حتي تا ۴۰ هزار دالر هم سقوط كرد. اين ارز 
قديمي و تاثيرگذار بازار رمزارزها كه در ۲ هفته گذشته 
در كانال قيمتي ۴۲ تا ۴۴ هزار دالر در رفت و آمد بود. 
بر اساس آخرين آمار، تعداد ارزهاي ديجيتال جهان 

اكنون به ۱۷ هزار و ۶۲۰ رمزارز رسيده است.

    دو موضع اصلي: نرخ بهره واقعي و تورم
ديويد ليفچيتز، شريك و مدير ارشد سرمايه گذاري 
در اكس��وآلفا، پيرام��ون وضعيت اوكراين و روس��يه 
خاطرنشان كرد كه اين وضعيت قطعا بر دارايي هاي 
ريسكي اثرگذار است. در عين حال، هر چند درگيري 
اوكراين و روسيه س��رفصل عناوين خبري را به خود 
اختصاص داده اس��ت و به عنوان عامل اصلي كاهش 
قيمت  دارايي ها معرفي مي ش��ود، به عقيده ليفچيتز 
موضوع اصلي نرخ بهره واقعي و تورم اس��ت و تمركز  
بايد روي اين موضوع باشد. به گفته ليفچيتز، درگيري 
فعلي دو كشور ممكن است تنها چند ماه طول بكشد در 
حالي كه مساله نرخ بهره و تورم موضوع طوالني مدت و 
چندساله است كه هم در مقياس وسيع تر و هم به مدت 
طوالني تر مي تواند بر قيمت ه��ا اثر بگذارد. ليفچيتز 
دراين ب��اره مي گوي��د: در حال حاض��ر بيت كوين در 
محدوده ۳۰,۰۰۰ دالر تا ۵۰,۰۰۰ دالر نوسان مي كند. 
بنابراين تا زماني كه بيت كوين خط حمايت ۳۳,۰۰۰ 
دالري يا خط مقاومت ۴۸,۰۰۰ دالري خود را نشكند، 
معامالت رنج ادامه خواهد داشت. در همين حال قيمت 
آلت كوين ها با دامنه نوساني بيشتري نوسان مي كند. 
با وجود اين، تحليل گر توييتري بازار ارزهاي ديجيتال 
با نام مستعار اينكام ش��اركس علي رغم كاهش اخير 
قيمت ها به بيت كوين اميدوار اس��ت. او در اين زمينه 
مي گويد: »با تمام اتفاقاتي كه در اين س��ال ها افتاده 

است و با دانستن اين نكته كه بيت كوين هنوز بيش از 
۴۰,۰۰۰ دالر ارزش دارد، چگونه مي توانيد خوش بين 
نباشيد؟ اين ارز ديجيتال از زمان آغاز به كار خود تقريبا 
هر سال ارزشش بيشتر مي شود. بيت كوين استوارتر 
از آن چيزي اس��ت كه مردم درب��اره اش مي گويند.« 
ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال در حال حاضر و پس 
از كاهش قيمت اخير به ۱.۸۵ تريليون دالر رسيده و 
اين در حالي است كه حدود يك ماه قبل، ارزش بازار 
۲ هزار ميليارد دالر را نيز پش��ت سر گذاشته بود. نرخ 
تسلط بيت كوين نيز اكنون ۴۱.۷ درصد است. ارزش 
بازار بيت كوين همچنين امروز به ۸۲۰ ميليارد و ۸۲۴ 
ميليون دالر و ارزش بازار اتريوم به ۳۶۷ ميليارد و ۴۸ 

ميليون دالر رسيده است. 

   توييتر امكان پرداخت كمك مالي
 به صورت اتريوم را نيز فراهم كرد

اين در حالي است ك توييتر كه در سپتامبر گذشته 
قابليت پرداخت كمك مال��ي به صورت بيت كوين را 
براي كاربران خود فعال كرده بود، حاال مجموعه اي از 
خدمات پرداخت جديد را به سرويس خود اضافه كرده 
كه از جمله آنها مي توان به اتريوم اشاره كرد. عالوه بر 
 Automated اين، قابليت اضافه كردن برچس��ب
براي بات ها به اين شبكه اجتماعي اضافه شد. كاربران 
توييت��ر با وجود اين ويژگي اكن��ون مي توانند پس از 
فعال كردن ويژگ��ي Tip Jar يك آدرس اتريوم را به 
بخش اختص��اص آن در پروفايل خ��ود اضافه كنند. 
سخنگوي توييتر به وب سايت تك كرانچ گفت: »مانند 
توييتر، رمزارزها نيز بدون موانع جهان به كار خود ادامه 
مي دهند. ما هيجان زده هستيم كه اتريوم را عالوه بر 
بيت كوين به عنوان روش پرداخت انعام ارايه كرده ايم 
تا افراد بيشتري بتوانند با كمترين اصطحكاك ممكن 
در اقتصاد ديجيتال مشاركت داشته باشند.« ويژگي 
انعام توييتر هم اكنون براي تمام كاربران باالي ۱۸ سال 

اندرويد و iOS در دسترس است.

    امارات بزرگترين شركت هاي رمزارز 
جهان را جذب مي كند

همچنين به گفته يك مقام دولتي امارات متحده عربي، 
اين كشور در تالش اس��ت با صدور مجوزهاي فدرال 
براي ارايه دهندگان خدم��ات دارايي مجازي، برخي 
از بزرگترين ش��ركت هاي جهان در ح��وزه رمزارزها 
را تا پايان س��ه ماهه اول س��ال جاري ميالدي جذب 
كند. ش��ركت هايي از جمله بايننس در حال بررسي 
حضور بيش��تر در اين كشور هس��تند. اين مقام آگاه 

مي گويد امارات متحده قصد دارد اكوسيستمي براي 
استخراج كريپتو توسعه دهد. اين مقام دولتي كه به 
دليل سياست دولت تمايل نداشت نامش فاش نشود، 
اضافه مي كند س��ازمان اوراق بهادار و كاال در مرحله 
نهايي اصالح قانون ارزهاي ديجيتال اس��ت تا مجوز 
راه اندازي  VASP ها را صادر كند، موسسه VASP در 
واقع موسسه اي است كه در حوزه دارايي هاي مجازي 
فعاليت كرده و يك يا چند سرويس از جمله خدمات 
كيف پول، تريد ارزها با قوانين بازار، مبادالت ارزهاي 
ديجيتال، وجوه رمزنگاري و انتش��ار توكن پرداخت 
ارايه مي دهد. بايننس، بزرگترين صرافي ارز ديجيتال 
از نظر حجم معامالت از جمله شركت هايي است كه 
قصد دارد در امارات متحده عربي حضور پررنگي داشته 
باشد. سيستم مجوز سراسري براي شركت هاي داراي 
دارايي هاي مج��ازي مي تواند به امارات متحده عربي 
كمك كند تا بتواند با ساير موسسات مالي كشورهاي 
رقيب از جمله س��نگاپور و هنگ كن��گ رقابت كند. 
در برخي از مناطق آزاد مالي امارات متحده پيش��تر 
مجوزهاي VASP صادر شده است. بر اساس گزارش 
دولتي كه بلومبرگ نيز آن را رويت كرده است، مركز 
چند كاالي دبي تاكنون ۲۲ مجوز صادر كرده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت ك��ه بازار جهان��ي ابوظبي داراي 
۶ مجوز و سازمان واحه س��يليكون دبي حداقل يك 
مجوز دارد. مركز مالي بين المللي دبي كه مركز اكثر 
بانك هاي وال استريت در خاورميانه است، فعال فاقد 
چنين مجوزهايي است. امارات متحده عربي در اواخر 
سال گذش��ته ميالدي به بررس��ي و ارزيابي ريسك 
دارايي هاي ديجيتالي پرداخت كه در آن ۱۴ سازمان 
در بخ��ش دولتي و ۱۶ موسس��ه در بخش خصوصي 
مشاركت داشتند. در گزارش تهيه شده سال گذشته 
ميالدي به اين موضوع اشاره شده است كه با وجودي 
كه استفاده از VASP ها براي مشاركت در طرح هاي 
مالي غيرقانوني، ريسك هاي بااليي به همراه دارد، اما 
دولت به اين نتيجه رسيده كه تدوين مقررات مناسب 
به جاي ممنوعيت كامل مي تواند چنين تهديدهايي 

را كاهش دهد.

   ۴  درصد از نهنگ هاي بازار ارز ديجيتال 
سابقه فعاليت مجرمانه دارند

داده هاي چين آاليسيس نشان مي دهد اين ۴,۰۶۸ 
نهن��گ مجرم كه ح��دود ۴ درص��د كل نهنگ هاي 
بازار را ش��امل مي ش��وند، بالغ ب��ر ۲۵ ميليارد دالر 
ارز ديجيتال بين خود نگه��داري مي كنند. گزارش 
چين آاليسيس، نهنگ مجرم را هر آدرس كيف پول 

حاوي بيش از يك ميليون دالر ارز ديجيتال مي داند 
كه ۱۰ درصد يا بيش تر از اندوخته كيف پول خود را 
در تراكنش با آدرس هاي غيرقانوني به دست آورده 
باش��د. اين آدرس هاي غيرقانون��ي در فعاليت هاي 
مجرمانه اي نظير كالهبرداري، جعل و انتشار بدافزار 
دست داشته اند. داده هاي اين گزارش از بخش »تراز 
مجرمانه« از مجموعه گزارش فعاليت هاي مجرمانه 
ارزهاي ديجيتال به دس��ت آمده است. اين گزارش 
فعاليت هاي مجرمانه بر بستر بالك چين را در فاصله 
س��ال ۲۰۲۱ مي��الدي )۱۳۹۹ ت��ا ۱۴۰۰( تا اوايل 
سال جاري ميالدي بررسي مي كند. در اين گزارش 
موضوعاتي چون باج افزارها، بدافزارها، بازارهاي سياه 
و جرايم مرتبط با توكن هاي غيرمثلي )NFT( بررسي 
شده است. طبق اين گزارش در مجموع ۴,۰۶۸ نهنگ 
مجرم شناسايي شده است كه مجموع ارزش ارزهاي 
ديجيتال آنها بالغ بر ۲۵ ميليارد دالر مي شود. طبق 
آن چه در اين گزارش آمده اس��ت نهنگ هاي مجرم 
حدود ۳.۷ درص��د از كل نهنگ هاي ب��ازار ارزهاي 
ديجيتال را تش��كيل مي دهند. داده ها حاكي از آن 
است كه ۱,۳۷۴ نهنگ بين ۱۰ تا ۲۵ درصد موجودي 
كيف پول خود را از منابع مجرمانه به دست آورده اند، 
در همين حال ۱,۳۶۱ نهنگ بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد 
ارزش كي��ف پول خود را از طري��ق اين منابع تأمين 
كرده اند. ۱,۳۳۳ نهنگ ديگر نيز بين ۲۵ تا ۹۰ درصد 
ارزش كيف پول خود را از منابع مرتبط با فعاليت هاي 
غيرقانوني كس��ب كرده اند. بر طب��ق اين گزارش، با 
اينكه وجوه دزديده شده بيشترين مبلغ اين جرايم 
را به خود اختصاص داده  ان��د، دارك نت بزرگ ترين 
منبع تأمين مالي اين نهنگ ها بوده است. پس از آن 
كالهبرداري ها و در جايگاه س��وم نيز وجوه دزديده 
ش��ده قرار دارند. اين گزارش نش��ان داد كه در سال 
ميالدي گذش��ته، اين آدرس ها بيش از ۱۴ ميليارد 
دالر دريافت كرده اند. در مقايسه با ۷.۸ ميليون دالر 
دريافتي آنها در سال ماقبل آن، رشدي ۷۹ درصدي 
را مي بيني��م. بخش عمده اين ۱۴ ميلي��ارد دالر به 
معامالت كالهبرداري اختصاص دارد. اين معامالت 
نسبت به سال پيش از آن ۸۲ درصد افزايش يافته و به 
۷.۸ ميليارد دالر رسيده است. باال كشيدن سرمايه ها 
)rug pulls( در پروژه ه��اي مال��ي غيرمتمرك��ز 
)DEFI(، با ارزش ۲.۸ ميلي��ارد دالري خود به طور 
وي��ژه مورد توجه قرار گرفته اس��ت. البته بايد توجه 
داشته باشيم كه تقريبًا ۹۰ درصد از كل ارزش مبالغ 
باال كشيده ش��ده در سال ميالدي گذش��ته، با يك 
 )Thodex( صرافي متمركز متقلب به نام ثودكس
مرتبط بوده اس��ت كه بالفاصله پس از اينكه صرافي 
كاربران را از برداشت وجوهشان بازداشت، مديرعامل 
آن نيز ناپديد ش��د. معامالت حاصل از سرقت نيز با 
افزايش ۵۱۶ درصدي نسبت به سال قبل، به ارزش 
۳.۲ ميليارد دالر رس��يد و در اي��ن بخش نيز حجم 
كثي��ري از معام��الت، مرتبط با پروژه ه��اي ديفاي 
بود. اين گزارش جنبه هاي مثبتي نيز داش��ت. كل 
حجم معامالت در سال ميالدي گذشته بالغ بر ۱۵.۸ 
تريليون دالر بوده اس��ت و آدرس ه��اي مجرم تنها 
۰.۱۵ درصد از اي��ن ارزش را در اختيار دارند كه اين 
مقدار نسبت به سال ميالدي پيش از آن ۰.۳۴ درصد 
كاهش يافته است. فعاليت هاي مجرمانه به مرور زمان 
سهم كوچك تري از اكوسيستم ارزهاي ديجيتال را 
شامل مي شوند. همچنين توانايي مجريان قانون براي 
برخورد و مبارزه با جرايم مبتني بر ارزهاي ديجيتال 

نيز در حال تكامل است. 
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مسكن »پسا تحريم«
۳- بي گم��ان، تعديل انتظارات تورمي ناش��ي از حذف 
تحريم ها، شامل حال مسكن نيز خواهد شد. چه آنكه از 
سويي، هم خريداران و فروشندگان، رفتارهاي اقتصادي 
خود در اين بازار را با توجه به كاهش انتظار نرخ تورم در 
آينده تعديل خواهند كرد و از سوي ديگر، قيمت مصالح و 
نهاده هاي توليد مسكن نيز تحت تاثير فضاي كلي اقتصاد 
)كاهش نرخ ارز و افت انتظارات تورمي( منجر به كاهش 
هزينه تمام شده توليد مسكن خواهد شد. البته از آنجا كه 
تداوم فضاي مثبت در اقتصاد بنا به داليلي كه گفته شد، 
احتماال بيش��تر از چند ماه تداوم نخواهد داشت، انتظار 
تعديل قيمت تمام شده آن دسته از واحدهاي مسكوني 
كه طي دو سال آينده به بهره برداري مي رسند، بعيد به 
نظر مي رسد و صرفا مي توان گفت كه تحت تاثير كاهش 
قيمت مصالح ساختماني، بازسازي برخي از واحدهاي 

مسكوني موجود رونق خواهد گرفت.
۴- اگر چه ب��ا »توافق هس��ته اي« و تعديل انتظارات 
تورمي، قدري ترمز رشد قيمت مسكن كشيده خواهد 
ش��د، اما به نظر مي رسد، ساير عوامل اثر گذار بر قيمت 
مسكن همچنان فعال خواهند بود به گونه اي كه مانع از 
اصالح شديد قيمت ها شوند. از ابتداي سال جاري كه 
بحث مذاكرات هسته اي و لغو تحريم ها در دو مقطع بهار 
و پاييز س��ال جاري مطرح شده است، متوسط قيمت 
اسمي مسكن نيز رش��دي كمتر از ۱۰ درصد را تجربه 
كرده است. اما در عين حال، از آنجا كه اين رشد، كمتر از 
رشد شاخص قيمت ها )نرخ تورم( بوده، حباب انباشته در 
قيمت مسكن طي ۴ ساله اخير حدود ۲۰ درصد تخليه 
شده است. در واقع مي توان گفت، قيمت واقعي مسكن 
طي ۱۱ ماه گذش��ته، حدود ۲۰ درصد دچار افت شده 
است. با وجود اين، انتظار مي رود، قيمت اسمي مسكن 
تحت تاثير رشد نقدينگي همچنان به رشد ولو اندك 
خود ادامه دهد و به دوره انتظار براي خانه دار ش��دن )با 
توجه به تغيير اندك و نامحسوس حقوق و دستمزد در 
برابر قيمت مسكن( بيفزايد. آخرين برآورد كارشناسان 
و حتي مس��ووالن دولتي حاكي از افزايش دوره انتظار 
براي خانه دار شدن در تهران به ۶۶ سال است. به عبارت 
ديگر، از آنجا كه ضعف قدرت خريد متقاضيان مصرفي 
مس��كن در كوتاه مدت و در ميان مدت جبران نخواهد 
شد، انتظار رش��د خريدهاي مصرفي در اين بازار طي 
دست كم دو سال آينده بعيد به نظر مي رسد. با فروكش 
كردن ش��عله هاي تورم در اقتصاد، انتظ��ار مي رود، در 
كوتاه مدت، خريدهاي س��فته بازانه نيز به طور كامل از 
بازار مسكن حذف شوند. تداوم تقاضاي سرمايه گذاري 
با هدف اجاره داري، با توجه ب��ه فروكش هيجانات در 

بازارهاي موازي نيز دور از انتظار نخواهد بود.

معماي منابع و نقدينگي
 س��ال ۸۹ حدودا ۴۵ دالر ارزش داشت اما اين عدد در 
حال حاضر به كمتر از دو دالر رسيده و همين مقايسه 
تاثير تورم و كاهش ارزش پول ملي را در زندگي مردم 

نشان مي دهد.
با توجه به همين شرايط اس��ت كه مجلس در جريان 
بررسي اليحه بودجه از افزايش تا ۶۰ درصدي حقوق و 
دريافتي ها در سال آينده خبر داده و اين در حالي است 
كه دولت در تامين منابع مالي الزم براي اين پرداخت ها 
همچنان با معضل و چالش مواجه خواهد بود. در صورتي 
كه در هفته هاي آينده مذاكرات هسته اي به نتيجه اي 
روشن برس��د و در نهايت دولت براي به دست آوردن 
منابع ارزي الزم تواني تازه پي��دا كند، مي توان انتظار 
داشت كه اين تعهدات جديد مالي پوشش داده شوند اما 
در صورتي كه گشايشي در اين زمينه رخ ندهد، احتماال 
دولت مجبور مي ش��ود براي پرداخت حقوق به سمت 
گزينه هايي چون اس��تقراض از بانك مركزي حركت 
كند كه اين موضوع خود به افزايش پايه پولي، باال رفتن 
نقدينگي و موج جديدي از افزايش تورم دامن مي زند 
و بار ديگر در سال آينده، بايد طرحي تازه براي حقوق و 
دريافتي كارمندان و كاركنان در دستور كار قرار بگيرد.

علي بابا و تنسنت در فهرست 
»بازارهاي بدنام« امريكا قرار گرفتند
س��ايت هاي تجارت الكترونيكي كه توسط شركت هاي 
چيني تنسنت و علي بابا مديريت  مي شوند، در فهرست 
»بازارهاي بدنام« دفتر نماينده تجاري امريكا قرار گرفته   اند. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين فهرس��ت شامل ۴۲ 
بازار آنالين و ۳۵ بازار فيزيكي اس��ت كه ادعا  مي شود به 
جعل برندها يا نقض قوانين كپي رايت كمك  مي كنند. 
دفتر نماينده تجاري امريكا در بيانيه اي اعالم كرد: براي 
نخستين بار AliExpress و اكوسيستم وي چت، دو بازار 
آنالين برجسته چيني به عنوان بازارهايي شناسايي شدند 
كه به جعل عالمت هاي تجاري كمك  مي كنند. نام اين دو 
شركت در فهرست بازارهاي بدنام است. بازارهاي چيني 
آنالين بايدو وانگپن، DHGate، Pinduodud و تائو 
بائو نيز در اين فهرست قرار دارند. عالوه برآنها ۹ بازار فيزيكي 
در چين به دليل توليد، توزيع و فروش كاالهاي جعلي در 
اين فهرست قرار گرفته   اند. علي بابا اعالم كرد به همكاري با 
آژانس هاي دولتي براي برطرف كردن نگراني هاي حفاظت 
از مالكيت معنوي در پلتفرم اش ادامه  مي دهد. تنسنت 
نيز بيانيه اي مشابه صادر كرد. اين شركت در بيانيه خود 
به شدت با تصميم مذكور مخالفت و اعالم كرد براي برطرف 

كردن اين چالش همكاري هاي الزم را انجام  مي دهد. 

عواملي كه باعث صعود قيمت ارزهاي ديجيتال مي شوند، رو به كاهش هستند

بيت كوين در تالش براي حفظ حمايت ۴۰,۰۰۰ دالري

حمیدرضا یوسفی فر در گفت و گو با  
روزنامه تعادل اظه�ار کرد باتوجه به 
اینکه در 3 ماهه اول س�ال 1400 بازار 
مناسبی در صنعت پوشاک کشور را 
شاهد نبودیم، به جهت برخی از وظایف 
ذاتی کشور از جمله انتقال مسوولیت 
قوه مجریه در تاری�خ 28 خردادماه و 
همین طور چندین انتخابات دیگر و 
حضور هیات دولت جدید بر سر کار و 
نوسانات قیمت ارز و استمرار اپیدمی 
کرونا و دلتا و اومیکرون با رکود نسبی 
روبرو بودیم لیکن در بهمن ماه و ایام 
مبارکه دهه فجر ، بازار پوشاک نیز جان 
تازه ای به خود گرفت.  رئیس کارگروه 
تخصصی پوشاک و چرم فراکسیون 
اصناف و اش�تغال مجلس بیان کرد، 
ما در اوایل بهمن ماه یعنی سوم بهمن 
به مناسبت میالد باسعادت حضرت 
فاطمه الزهرا ) سالم اهلل علیها( و روز 
زن و در تاریخ بیس�ت و پنجم بهمن 
 ماه میالد باسعادت حضرت علی ) ع( 
و روز مرد مواجه شدیم که در بررسی 

میدانی ، بازار پوش�اک از اس�تقبال 
شهروندان عزیز برخوردار شد. البته 
در 6 ماه دوم هر س�ال فروش پوشاک 
از اس�تقبال بهتری برخوردار است و 
همین طور با ش�ناخت بیماری کرونا 
پس از 2 سال وضعیت بهتری حاصل 
و تمهیداتی که دول�ت مردمی برای 
حمایت از تولیدکنندگان اندیشیده 

اند، این روند را بهبود بخشیده است.
 وی در پای�ان ب�ا اش�اره ب�ه اینکه 
تولیدکنن�دگان و فروش�ندگان 

پوشاک در راس�تای منویات دولت 
مردمی گام برداش�ته اند، خواستار 
آمادگی میزبانی هرچه بهتر از مردم 
عزیز باش�ند وقرار است با کمترین 
 سود تولیدکنندگان و فروشندگان ،

ان�واع کاالی پوش�اک را عرض�ه 
و روان�ه ب�ازار نماین�د . از طرف�ی 
با کنترل بهت�ر بیم�اری کرونا پس 
 از 2 س�ال ب�ا رعایت پروت�کل های 
بهداش�تی ، از جش�نواره ف�روش 
فوق الع�اده ن�وروزی در واحدهای 
صنف�ی خب�ر داد  بدین ص�ورت با 
رویک�رد مصرف پوش�اک ارزان، ما 
ش�اهد بازار شب عید مناسبی برای 
صنعت پوشاک و محصوالت چرمی 
خواهیم بود و عمده تولیدکنندگان 
و فروش�ندگان پوش�اک ب�ا تولید 
انب�وه پوش�اک ایران�ی و عرضه در 
فروش�گاه ه�ا و اجرای جش�نواره 
 ن�وروزی غی�ر متمرک�ز قطع�ا ب�ا 
قیمت های مناس�ب از ب�ازار خوبی 

برخوردار خواهیم شد. 

بازار عرضه و تقاضای پوشاک در بهمن 1400 آمار رو به رشدی را نشان داد
دبير کارگروه تخصصی مد، پوشاک و چرم صنف  پوشاک خبر از 

شهرداری پرند به استناد مجوز شماره 0023۹۷ مورخ  1400/11/23صادره از شورای اسالمی شهر پرند؛ در نظر دارد استقبال مردم در خريد پوشاک داخلی در بهمن ماه 1۴00 داد
احداث پارک بانوان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه پنج رشته ابنیه از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور و با شرایط ذیل واگذار نماید.
١- موضوع مناقصه: احداث پارک بانوان از اعتبارات داخلی

2- محل اجراء پروژه : شهر پرند
3- مدت زمان اجرا: شش ماه

4- مبلغ اعتبار:4۵/000/000/000  ریال ) چهل و پنج میلیارد ریال( 
۵- مهلت و محل توزیع و عودت اس�ناد: محل دریافت اس�ناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت 
فروش و توزیع اسناد به مدت ۵ روز از تاریخ  1400/12/0۷لغایت پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ1400/12/11  

می باشد و مهلت تحویل و عودت استاد به شهرداری پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ  1400/12/1۷می باشد. 
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:2/۵00/000/000  ریال ) دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ( 

۷- محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز چهار شنبه مورخ 1400/12/18شهرداری پرند 
می باشد.

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است. 
۹- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 10- هزینه دریافت اسناد مناقصه1/300/000  ریال می باشد. 
11- ارائه معرفی نامه و گواهی صالحیت معتبر در رش�ته مورد نیاز و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت 

اسناد الزامی است.
الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد، اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران - ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

 نوبت چاپ اول:1400/11/30      
 نوبت دوم چاپ:1400/12/0۷ 

آگهی مناقصه عمومی

حمیدرضا اله یاری - شهردار پرند

نوبت اول

كسب رتبه برتر شركت
توزيع برق مازندران در ارزيابي 

عملكرد ستاد اقامه نماز استان 
حجت االسالم والمسلمين محمدباقر محمدي الييني 
نماينده ولي فقيه در مازندران و سيد محمود حسيني پور 
استاندار مازندران با ارسال لوح سپاس از مهندس سيد 
كاظم حسيني كارنامي سرپرست شركت توزيع نيروي 
برق مازندران، به پاس كسب رتبه عالي و اقدامات موثر 
در بهره گيري از برنامه ابالغي و شيوه نامه جامع ارزيابي 
عملكرد ستاد اقامه نماز استان مازندران در جهت نشر و 

ترويج فرهنگ نوراني نماز تقير و تشكر نمودند.

توزيع ۲هزار بسته لوازم نقاشي 
براي شركت در مسابقه بين المللي 

نقاشي كودكان و نوجوانان 
مسوول خانه كودك از توزيع دو هزار بسته لوازم نقاشي 
در بين كودكان مناطق پانزده گانه شهر اصفهان با هدف 
ترسيم تصوير شهر و شركت در مسابقه بين المللي نقاشي 
كودكان و نوجوانان اصفهان خبر داد. ب��ه گزارش اداره 
ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، زهرا كاظمي با 
اشاره به برگزاري مسابقه بين المللي نقاشي كودكان و 
نوجوانان اصفهان اظهار داشت: توزيع اقالم از ۱۸ بهمن ماه 
آغاز ش��ده و تا اول اس��فندماه ادامه دارد كه در كنار آن، 
برنامه هاي جنبي مختلفي نيز برگزار خواهد ش��د. وي 
افزود: طي هماهنگي با مناطق پانزده گانه شهرداري مقرر 
شده بود، كودكان اصفهاني لذت نقاشي در كنار يكديگر را 
تجربه كنند، اما با توجه به پيك ششم كرونا اين رويداد لغو 
شد كه در همين راستا تصميم گرفتيم هزينه هاي در نظر 
گرفته شده براي اين برنامه ميداني و برگزاري كارگاه هاي 
آموزش��ي در محالت را به تهيه بسته لوازم نقاشي براي 
كودكان اختصاص دهيم. وي با اش��اره به تهيه دو هزار 
بسته لوازم نقاش��ي، تصريح كرد: اين بسته شامل مداد 
رنگي، مدادپاك كن، مداد تراش، مداد سياه و يك ورق مقوا 
است كه بين كودكان مناطق پانزده گانه شهر اصفهان در 
حال توزيع است. مسوول خانه كودك ادامه داد: تاكنون 
اين بسته هاي لوازم نقاشي به كمك سمن ها، انجمن ها و 
خيريه هاي فعال در حوزه كودكان در مناطق ۲، ۶، ۷، ۸، 
۹، ۱۱و ۱۵ توزيع شده و طي روزهاي آينده بين كودكان 

مناطق ۱۰ و ۱۴ نيز توزيع خواهد شد.



ايس�نا | دبير اتحاديه بنكداران موادغذايي با اش��اره به 
افزايش قيمت ش��كر از ابتداي سال تاكنون گفت: شكر با 
قيمت آزاد در بازار به وفور يافت مي شود ولي با نرخ مصوب 
محدود است. قاسمعلي حس��ني در گفت وگو با ايسنا، با 
اش��اره به روند تغييرات قيمت شكر در بازار گفت: ابتداي 
سال قيمت هر كيلو ش��كر صنف و صنعت ۶۶۵۰ تومان 
بود كه در تيرماه به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان، در شهريورماه به 
۱۲هزار و ۵۰۰ تومان و در بهمن ماه نيز به ۱۳هزار و ۵۰۰ 
تومان رسيد. وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت شكر در 
بازار براي صنف و صنعت ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان اس��ت كه 

البته با ۹ درصد ماليات ب��ر ارزش افزوده به حدود ۱۴هزار 
و ۵۰۰ تومان مي رس��د. به گفته وي شكر از ابتداي سال 
تاكنون بيش از ۱۰۰ درصد افزايش قيمت داش��ته است. 
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا شكر با قيمت مصوب به ميزان كافي در بازار وجود دارد يا 
خير، تاكيد كرد: شكر با قيمت مصوب در بازار محدود بوده 
ولي با قيمت هاي آزاد به وفور در بازار پيدا مي شود. حسني 
با بيان اينكه هيچ كمبودي در شكر وجود ندارد، گفت: اگر 
شكر گران به دست مصرف مي رسد، اين موضوع ناشي از 

كمبود نيست بلكه گرانفروشي رخ مي دهد.

س��ازمان توس��عه تجارت از برگزاري اجالس مشترك 
اقتصادي ايران و ازبكس��تان خبر داده اس��ت. مديركل 
دفتر اروپا و امريكاي س��ازمان توس��عه تجارت ايران از 
برگزاري اجالس كميسيون مشترك ايران و ازبكستان 
با مس��ووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان 
توس��عه تجارت ايران( ط��ي روزهاي آين��ده خبر داد. 
محمدرضا كريم زاده ب��ا اعالم اين خبر اظهار كرد: مقرر 
است چهاردهمين اجالس كميسيون مشترك ايران و 
ازبكس��تان در روزهاي يكم و دوم اسفندماه سال جاري 
در تهران برگزار ش��ود. وي افزود: با توجه به در دس��تور 

كار بودن برگزاري اين اجالس، كميته هاي كارشناسي 
مربوطه طي روزهاي گذش��ته ميان بخش هاي مرتبط 
دو كش��ور به منظور تدوين پيش نويس سند يادداشت 
تفاهم كميس��يون مش��ترك در حوزه هاي اقتصادي، 
سرمايه گذاري، گمركي، حمل و نقل، انرژي، بهداشت، 
علمي و فناوري، فرهنگي و گردش��گري و كش��اورزي 
تشكيل ش��د و مذاكرات ثمربخشي صورت گرفت. وي 
ايران ادامه داد: با توجه به اهميت تقويت پيوند بخش هاي 
خصوصي دو كشور مقرر است در حاشيه اجالس مذكور، 

همايش فرصت هاي تجاري دو كشور برگزار شود.

شريك جديد تجاري ايران از همسايگان شماليشكر با قيمت مصوب محدود و با قيمت آزاد فراوان
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پنج برند لوازم خانگي قيمت ها 
را كاهش دادند

شاتا |مديركل دفتر صنايع لوازم خانگي و اداري وزارت 
صنعت گفت: س��امانه جامع تجارت را فعال كرديم تا 
واحدهاي تولي��دي، در آن جا فاكتور خود را بر مبناي 
ساختار تشكيل دهنده هر محصول ارايه دهند. »محمد 
وصالي قمصري« با بي��ان اينكه پيش از تحريم ها، ۷۰ 
درصد بازار لوازم خانگي در اختيار برندهاي كره اي بود، 
افزود: از سال ۹۷ تا سال ۹۹ با حمايت هايي كه از صنعت 
لوازم خانگي شد، توليد ۸.۵ ميليون دستگاه در سال به 
۱۵.۵ ميليون دستگاه رسيد كه به اين ترتيب ۸۰ درصد 

افزايش توليد داشتيم.
وي ادامه داد: شايد آن زمان، روزهايي بود كه بايد با كد 
ملي براي يك محصول لوازم خانگي ثبت نام مي شد و 
ممكن بود اتفاقات خيلي بدي بيفتد كه مهار شد. وصالي 
افزود: اشتغال اين صنعت ۳۰۰ هزار نفر، گردش مالي 
آن ۶ ميليارد دالر و واحدهاي فعال ما حدود ۵۰۰ واحد 
است كه البته تا ۸۰۰ واحد توليدي، ظرفيت خالي داريم.
وي با اش��اره به افزايش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدي برخي از 
محصوالت از جمله يخچال سايد و دو قلو، اذعان داشت: 
در مورد لباس ش��ويي توليد باالتر بود و خوش��بختانه 
افزايش قيمت بااليي را نداشتيم و اين افزايش زير ۲۰ تا 

۳۰ درصد در سال بوده است.
مديركل دفتر صنايع لوازم خانگي و اداري وزارت صمت 
تصريح كرد: مواد اوليه واحدهاي توليدي كشور در اين 
دو س��ال با توجه به تغييرات نرخ ارز، به طور ميانگين 
حدود ۶۰ درصد افزايش داشته است؛ به عنوان نمونه 
قيمت جهاني ماژول تلويزيون ۳۰ درصد، كمپرس��ور 
يخچال ۲۰ درص��د و ورق هاي رنگي، پيش رنگ، ورق 
سرد مورد اس��تفاده در بدنه اجاق گاز و لباسشويي، از 
س��ال ۹۷ به صورت ميانگين حدود ۶۰ درصد افزايش 
قيمت داشته اند. وي ادامه داد: اتفاقي كه افتاده اين است 
كه از هفته دوم، سوم دي ماه برخي از واحدهاي توليدي 
بسته به روالي كه هرسال داشتند بين ۱۲ تا ۱۳ درصد 
افزايش قيمت دادند. مديركل دفتر صنايع لوازم خانگي و 
اداري وزارت صنعت در پاسخ به اين پرسش كه آيا مردم 
مي توانند انتظار داشته باشند اين قيمت با ثبات باشد 
يا كاهش پيدا كند، گفت: مردم بايد از ما توقع داش��ته 
باشند كه اين اتفاق بيفتد؛ با پيگيري هاي مجموعه ما 
حدود پنج برند بالفاصله كاهش قيمت دادند. وصالي 
همچنين درباره اينكه آيا اين واحدهاي توليدي بابت 
افزايش قيمتي كه داشتند مورد بازخواست قرار نخواهند 
گرفت، اظهار داش��ت: سامانه هوشمند ثبت سفارش 
ما، ارتباط مستقيمي با رضايت مشتري و اتفاقاتي كه 
افتاده است دارد و قطعًا در تأمين مواد اوليه، تأمين ارز 
و ثبت سفارش ها آنها تاثيرگذار خواهد بود ضمن آنكه 
تخلفات واحدهاي توليدي از طريق سازمان حمايت 
از مصرف كننده و توليد كننده و تعزيرات نيز پيگيري 

مي شود. 

نامه مهم رييس اتاق ايران به دو 
وزير اقتصادي

رييس اتاق بازرگاني ايران در نامه اي به وزراي اقتصاد 
و صنع��ت و همچني��ن رييس كل بان��ك مركزي، 
درخواس��ت كرد كه سياس��ت هاي احتياطي اين 
بانك متوقف ش��ود. بخش نامه بانك مركزي مبني 
بر سياست هاي احتياطي كالن به منظور كاهش و 
كنترل ريسك هاي بانكي، ۳۰ آذر ۹۹ به شبكه بانكي 
كشور اعالم ش��ده است كه »ميزان مجاز براي رشد 
دارايي هاي مشمول ساير بانك و موسسات اعتباري 
)به اس��تثناي بانك هاي تخصصي( حداكثر معادل 
۲ درصد در هر ماه است« و »با هدف بهبود كيفيت 
ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري، بخش نظارت 
مي تواند رشد دارايي هاي مشمول بانك يا موسسه 

اعتباري را كمتر از ۲ درصد تعيين كند.«
ابالغيه مذكور تا پانزدهم آذرماه سال جاري، توسط 
شبكه بانكي اجرايي نشد و پس از آن با اعالم شفاهي 
بانك مرك��زي، مقرر ش��د از ۱۵ آذر س��ال جاري، 
بانك هاي عامل نسبت به اجراي بخش نامه مذكور 
اقدام كنند كه اين موضوع به دليل كند ش��دن و در 
مورادي توقف اعطاي تسهيالت به واحدهاي توليدي 

از سوي اتاق ايران مورد اعتراض قرار گرفته است.
بر اس��اس گزارش س��ايت اتاق ايران، غالمحسين 
ش��افعي، رييس اتاق ايران در اين نامه به اين مساله 
اشاره كرده است كه از زمان اجرايي شدن بخش نامه 
مذكور، بانك هاي عامل به ناچار روند تسهيالت دهي 
به واحدهاي توليدي را متوقف كرده اند و تسهيالت 
مصوب را به صورت قطره چكاني پرداخت مي كنند؛ 
آن هم در شرايطي كه اين بخشنامه بر اساس تورم 
۲۴ درصد تدوين شده و اكنون كه تورم به بيش از ۴۰ 
درصد رس��يده و واحدهاي توليدي با پرداخت هاي 
سنگين عيدي، پاداش، دستمزد و مزاياي كارگران 
و كاركنان مواجه هستند، تسهيالت پرداختي كفاف 

رفع نياز واحدهاي توليدي كشور را نمي دهد.
شافعي در ادامه اين نامه، با برشمردن مشكالتي كه 
اجراي اين بخش��نامه بانك مركزي براي واحدهاي 
توليدي به همراه داشته، از درخواست كميسيون هاي 
تخصصي اتاق ايران براي توقف اجراي بخشنامه هاي 
مورد اش��اره بانك مركزي به قيد فوريت خبر داده و 
درخواست كرده اس��ت: با توجه به شرايط موجود، 
بخشنامه هاي صادره و ابالغ شده، دوباره در شوراي 
پول و اعتبار مورد بررسي قرار گيرد و نسبت هاي ذكر 
شده در بخشنامه ها افزايش يابند كه به اين ترتيب، با 
افزايش نسبت هاي مندرج در بخشنامه هاي مذكور، 
حداقل در دو ماه پاياني سال جاري و ماه هاي نخست 
سال آتي، از توليد حمايت و پشتيباني شده و امكان 
پرداخت حقوق و دس��تمزد كارگران و كاركنان به 
ويژه از س��وي بنگاه هاي كوچك و متوس��ط فراهم 

خواهد شد.

دست درازي وزارت اقتصاد به مناطق تجاري چه تبعاتي به همراه دارد؟ 

پازل مجلس براي انحالل مناطق آزاد!
ادامه از صفحه اول|

از اين رو، آنچه كه مش��خص اس��ت اينكه روند فعلي 
بيش از اينكه جنبه فني داشته و در جهت مانع زدايي 
باشد، دقيقا ايجاد مانع در مسير فعاليت مناطق آزاد و 
به تبع آن فعاالن اقتصادي كه در اين مناطق مشغول 
هستند، مي باشد. چراكه در حال حاضر ۲۵۰۰ واحد 
توليدي در مناطق آزاد وجود دارند كه براساس قانون 
چگونگي اداره مناط��ق آزاد حضور پي��دا كردند و با 
كاهش مشوق هايي كه اتفاق افتاده و با تنزل جايگاهي 
كه براي دبيرخانه مناطق آزاد طي ۵ س��ال گذشته و 
حذف معافيت مالياتي و گمركي و قوانين اش��تغال و 
كار به وجود آمده، قطعا آينده مناسبي نخواهد داشت 
ونمايندگان مجلس در صحن بايد اين موارد را مدنظر 
قرار داده و براس��اس منافع ملي راي دهند و فعاليت 

مناطق آزاد را به بن بست نكشانند. 

    تعارضات قانوني اين واگذاري چيست؟ 
اما موارد متناقض و متعارض بن��د ح تبصره ۱۸ اليحه 
قانون بودجه ۱۴۰۱ كه در بحث واگذاري مناطق آزاد به 
وزارت اقتصاد وجود دارد؛ چيست؟ در اينجا به برخي از 
مهم ترين موارد متناقض به شرح زير اشاره مي كنيم. اول 
از همه از آنجايي كه ناكارآمدي انتقال دبيرخانه به وزارت 
اقتصاد با استناد به آسيب شناسي ۵ ساله از گذشت عمر 
قانون برنامه ششم احراز شده، بايد اين را درنظر داشت 
كه بخشي از وظايف محوله تنها مربوط به وزارت اقتصاد 
نيس��ت و وزارتخانه هاي صم��ت، كار و رفاه اجتماعي، 
وزارت امور خارجه، وزارت گردشگري، نيروي انتظامي 
و س��اير دس��تگاه ها را نيز دربر مي گيرد، پس نمي توان 
انتظار داشت وزير اقتصاد پاسخگوي عملكرد ساير وزرا 

به مجلس باشد. از سوي ديگر، تنها دستگاهي كه وظايف 
آن با وظايف س��ازمان هاي مناط��ق آزاد تعارض منافع 
دارد، وزارت اقتصاد است. يا در مورد ديگري، با استناد به 
نظريه شوراي نگهبان از آنجا كه انتقال ساختار دبيرخانه و 
سازمان هاي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بار مالي وتغيير 
در ارقام بودجه اي به شمار مي رود، موضوع بر خالف اصل 
۵۲ و ۷۵ قانون اساس��ي است. اما اصل مهم تري كه بايد 
مدنظر قرار گيرد اينكه اين بند از بودجه ۱۴۰۱ باتوجه به 
اينكه برنامه ششم تا پايان سال منقضي مي شود، استناد 
اين ماده به برنامه ششم فاقد اعتبار است. همچنين باتوجه 
به اينكه سازمان هاي مناطق آزاد و دبيرخانه برابر ماده 
)۲( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد از بودجه كل كشور 
مستثني هستند تعيين مفادي در قانون بودجه با اين 
ماده قانوني و ساير ساختار چگونگي مناطق آزاد نيز در 
تعارض است. در نهايت تغيير ساختار سازماني كه بيش 
از ۳۰ سال از اجراي آن مي گذرد با قانون موقت يكساله 
اقدامي نامتعارف و بدون پشتوانه كارشناسي است. با توجه 
به تناقضات مطرح شده بايد اذعان كرد، در وهله اول اين 
مصوبه با قوانين احكام دايمي توسعه و برنامه ششم ماده 
۶۵ و ۲۳ در تعارض است و تغيير آن نياز به دو سوم آراء را 
دارد. دوم اينكه برخالف اصول ۱۲۶، ۵۲، ۷۵ و ۵۵ قانون 
اساسي است و با قواعد و قوانين حقوقي اداره شركت ها در 
تعارض است. همچنين مفاد وقوانين، مقررات و اساسنامه 
سازمان هاي مناطق آزاد و قانون تجارت نيز در تعارض 
است. برهمين اساس پيشنهاد مي شود كه حذف بند ح 
تبصره ۱۸ اليحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ براي بررسي 
بيشتر به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال شود تا در 
اصالحيه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كه در دست 
بررسي است با جميع جوانب امر مورد بازبيني قرار گيرد.

  چرا اين واگذاري ازاساس اشتباه است؟ 
درهمين حال، موضوعي كه كارشناس��ان ب��ه آن اذعان 
دارند، اين است كه با اين اقدام، ساختار و جايگاه مناطق 
آزاد بسيار افت خواهد كرد و كل مناطق آزاد در حد اداره 
فرعي زيرمجموعه وزارت اقتصاد مي ش��ود و اين مساله 
باعث مي گردد كه قانون كارآيي الزم را نداش��ته باشد و 
و در صورت تصويب اين قانون، ديگر دس��تگاه ها دولتي 
حاضر نخواهند شد كه وظايف ، اختيارات و مسووليت هاي 
خود را به اداره زيرمجموعه هم عرض خود تفويض كنند. 
اين موضوع باعث مي ش��ود كه مناطق آزاد كارآيي خود 
را كامال از دس��ت دهند و وقتي ببينند هزينه ها بيشتر از 
درآمد است، كم كم ساختار مناطق آزاد منحل مي شود و 
همه مناطق تحويل فرمانداري خواهد شد و احتماال پس 
از آن به عنوان يك تجربه ناموفق در كشورمان از مناطق 
آزاد ياد خواهيم كرد. اما آنچه واضح است اينكه طبق قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد ، جذب سرمايه گذار و توسعه 

توليد، اشتغال و به تبع آن صادرات بايد تسهيل شود.در 
ش��رايطي كه حاكميت از مجلس گرفته تا دولت و ساير 
دستگاه ها، فش��ارهاي همه جانبه را به مناطق آزاد وارد 
مي كنند و اين مناطق را به قاچاق ، سوء مديريت و عملكرد 
نامطلوب متهم مي كنند، قطعا اين نگرش نادرست ادامه 
خواهد داشت و البته آثار س��وء آن به فعاالن اقتصادي و 
سرمايه گذاران ضربات سنگيني متحمل خواهد كرد، دقيقا 
برخالف آنچه كه در ساير مناطق آزاد كشورهاي پيراموني 
خود مي بينيم؛ يعني ثبات قوانين ، اختيارات كامل و حفظ 
و افزايش مشوق هاي قانوني براي جذب حداكثري فعاالن 
اقتصادي در مناطق آزاد. با اجراي چنين مصوبات قانوني، 
نه تنها بايد فاتحه مناطق آزاد را خواند، بلكه بايد منتظر 
فرار سرمايه ها به كشورهاي همسايه از قضا كشورهايي كه 
اين روزها درصدد امتيازدهي مثل اعطاي زمين مجاني به 
كارآفرينان و سرمايه گذاران ايراني براي ورود فرود سرمايه 

ايراني به خاك كشورشان هستند.
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خبرروز

۱۸۷ فوتي جديد كرونا در كشور
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت اعالم كرد ۱۹۳۱۷ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند. به اين 
ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۶ ميليون و ۹۱۳ هزار و ۴۲۷ نفر رسيد. همچنين ۱۸۷ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۴ هزار و ۶۰۷ نفر رسيد. سه هزار و ۸۴۲ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۴۶ ميليون و ۴۶۶ هزار و ۱۳۸ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۴۷ شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۱۲ شهرستان در 

وضعيت نارنجي، ۸۹ شهرستان در وضعيت زرد و هيچ شهرستاني در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

كاهش آسيب هاي اجتماعي 
با توجه به زيرساخت ها

 از طرفي ديگر ظهور بيوه هاي جوان و رس��يدن 
سن بيوگي به هفده سال و نگاه فرهنگي جامعه 
به ازدواج دوباره زنان بيوه ها با افراد س��الخورده 
يا متاهل مانع بزرگي بر س��ر راه بازگش��ت آنها 
به زندگي اس��ت و باعث ازدواج سفيد و زندگي 
بدون هيچ مس��ووليت و تعهد دين��ي و مادي به 
يكديگر مي ش��ود. از ديگر آسيب    هاي اجتماعي 
كه به تخريب فضاي فرهنگي كشور مشغول است 
زنان خياباني، كارگران جنسي، دوجنسيتي ها، 
همجنسگران و منحرفان جنسي از آسيب    هاي 
مطرح در جامعه هس��تند. كه ب��ه دليل افزايش 
سن ازدواج و فاصل زياد بين زمان بلوغ و ازدواج، 
باع��ث گرديده اس��ت روابط نامش��روع و روابط 
فرازناشويي و استفاده از زنان خياباني نيز صعود 
چش��مگيري پيدا كند. خش��ونت    هاي فردي و 
اجتماعي و خشونت در مورد همسران و فرزندان و 
درگيري    هاي لفظي در اماكن عمومي از مشكالتي 
اس��ت كه با توجه به گرماي فص��ل و تنش    هاي 
عصبي و مش��كالت اقتصادي آمار رو به افزايش 
دارد و آشكارا در جامعه ديده مي شود.بعضي مواقع 
يك معذرت خواهي س��اده مي تواند از يك قتل 
جلوگيري كند اما كمبود آموزش هاي فردي براي 
مديريت و كنترل احساسات فردي باعث گرديده 
است بس��ياري از درگيري    هاي لفطي منجر به 
جنايات و ضرب و جرح شود. متكديان نيز بخشي 
از آسيب    هاي اجتماعي هستند با توجه به اينكه 
متكديان فصلي در شهرهايي توريست پذير مانند 
شمال كشور و در زمستان در مناطق جنوبي و گرم 
و در بهار در شيراز و اصفهان در كنار مراكز باستاني 
و تاريخي و فصل پاييز در تهران و استان مركزي 
مشغول تكدي گري هستند. كرايه دادن كودكان 
و خريد فروش نوزادان در ميان خانواده هايي كه 
اعتياد به مواد مخدر دارند از آسيب هايي است كه 
بايد به آن دقت كرد. كودكان كار و خياباني امروز، 
بزهكاران ودسته هاي تبهكاران آينده را تشكيل 
مي دهند خش��ونت علي��ه ك��ودكان و آزار    هاي 
جنسي نيز كه در اين جند وقت اخير سرباز زده 
نيز بايد مورد توجه اساس��ي قرار گيرد. بنابراين 
آس��يب    هاي اجتماعي مانن��د زنجيرهايي بهم 
پيوسته است كه بدون مهيا ساختن زيرساخت ها 
فقط مبارزات سطحي صورت مي گيرد بايد براي 
كاهش آسيب    هاي اجتماعي در خانواده پيش از 
ازدواج آموزش زندگي و فرزند آوري و مهارت    هاي 
اجتماعي داده ش��ود. اگر مي خواهيم ش��رايط 
نرمالي در جامعه داشته باشيم، اگر مي خواهيم 
جوانان را به ازدواج تشويق كنيم، اگر مي خواهيم 
زوج هاي جوان را به فرزندآوري تشويق كنيم قبل 
از هر چيز بايد زيرساخت هاي كاهش آسيب هاي 

اجتماعي را فراهم كنيم.

رويداد

همه چيز با اعالم تبرئه شدن مسووالني كه در حادثه 
واژگوني اتوبوس خبرنگاران راهي دادگاه شده بودند 
پايان يافت. حكم تبرئه حتي به خانواده قربانيان اين 
حادثه هم ابالغ نشد. اينكه بگويند مسووالني در اين 
زمينه مقصر هستند و ناگهان دادگاه حكم به تبرئه 
آنها بدهد چه نشانه اي مي تواند داشته باشد. به همين 
راحتي دو خبرنگار در اثر سهل انگاري جان خود را 
از دست مي دهند و همه چيز با اعالم تبرئه مجرمان 
پايان مي پذيرد و البته كسي هم به خودش زحمت 
نمي هد كه اين حكم را به وكيل يا خانواده قربانيان 
اعالم كند. مگر مي ش��ود چني��ن اتفاقي رخ بدهد، 
سازماني مسوول بردن خبرنگاران به برنامه اي خبري 
باشد، مسوول تامين امنيت آنها باشد، اما در نهايت 
كه دو خبرنگار جان خود را از دست مي دهند، تنها 
بگوييم راننده مقصر اين ماجرا بوده و هيچ شخص 
ديگري مسوول نيست و حكم تبرئه صادر كنيم. آن 
هم در حالي كه همه شاهدان ماجرا از تغيير مسير 
اتوبوس توسط افرادي خبر دادند كه مسوول برگزاري 
اين بازديد بوده اند، از اعتراض راننده اتوبوس گفته اند 
از وضعيت بد اتوبوسي كه براي جابه جايي خبرنگاران 
استفاده شده بود، صحبت كردند و در نهايت همه چيز 

با يك حكم تبرئه به پايان رسيد. 

    تخلف انتظامي صورت گرفته است
عضو كميس��يون پيش��گيري از تخلفات انتظامي 
مركز وكالي قوه قضاييه و پژوهش��گر حقوق جزا و 
جرم شناس��ي گفت: عدم ابالغ تصميمات شكلي و 
ماهوي مرجع قضايي به اصحاب دعوا يا وكالي آنها، 

تخلف انتظامي محسوب مي شود. 
پيمان حاج محمد عطار درباره توييتي كه اخيرا از 
سوي محمد داس��مه وكيل پرونده حادثه اتوبوس 
خبرنگاران در نقده منتشر ش��ده و وي درباره عدم 

ابالغ قرار نهايي ش��عبه بازپرسي دادسراي عمومي 
و انقالب اروميه خبر داده اس��ت، با اشاره به مقررات 
آيين دادرسي كيفري اظهارداشت: مراجع قضايي 
اعم از دادس��راها و دادگاه ه��اي بدوي و تجديدنظر 
مكلف هس��تند همه تصميمات ش��كلي و ماهوي 
خود را به اصحاب دع��وا و در صورتي كه آنان داراي 
وكيل مدافع هس��تند به وكالي آنها از طريق ابالغ 
الكترونيكي يا هم��ان ثنا ابالغ قانوني كنند. او ادامه 
داد: در صورتي كه اين تكليف قانوني از سوي مرجع 
قضايي ي��ا كاركنان اداري ذيربط ص��ورت نگيرد و 
حق اطالع اصحاب دعوا و آگاهي از آخرين تصميم 
مرجع قضايي از اصحاب دعوا سلب شود، قاعدتا برابر 
مقررات مربوط به قانون نظارت بر رفتار قضات، اين 
اقدام مرجع قضايي رسيدگي كننده به پرونده در ابالغ 
تصميم قضايي خود به طرفين دعوا يا هر دوي آنها 
يا وكالي ايشان تخلف انتظامي محسوب مي شود.

عضو كميسيون پيشگيري از تخلفات انتظامي مركز 
وكالي قوه قضاييه افزود: شخص يا اشخاص ذينفع 
در پرونده مي توانند با مراجعه حضوري يا مكاتبه از 
طريق سيستم الكترونيكي با مرجع قضايي، مطالبه 
و استعالم آخرين تصميم آن مرجع را داشته باشد. 
حاج محمد عطار اضافه كرد: با توجه به اينكه دادستان 
حوزه قضايي عهده دار نظارت بر حسن اجراي قوانين 
توسط دادياران و بازپرسان شاغل در آن حوزه قضايي 
و دادسراي تحت مديريت خود است، شخص ذينفع 
كه ب��ه عدم اب��الغ بازپرس اعت��راض دارد چنانچه 
اعتراض خود را ب��ه قاضي مربوطه يا همان بازپرس 
تقديم كرده ولي بازپرس به رغم دريافت درخواست 
كتبي وكيل مدافع شكات، كماكان از ابالغ تصميم 
خود به نامبرده خودداري كرده است، مي تواند تصوير 
درخواس��ت خود را خطاب به دادس��تان عمومي و 
انقالب شهرستان مربوطه كه نظارت بر حسن رعايت 

قوانين و مقررات توسط قضات تحت مديريت خود را 
دارد تقديم كند تا دادستان اجراي تكليف قانوني در 
ابالغ تصميم قانوني را خواهان شود. او گفت: به نظر 
مي رسد سلس��له مراتب قانوني و اداري برابر قانون 
آيين دادرسي كيفري براي پيگيري اين درخواست 
بايد انجام ش��ود يعني ابتدا بايد به بازپرس پرونده 
مراجعه و به صورت كتبي درخواس��ت ابالغ قانوني 
تصميم وي شود و در صورت خودداري ابالغ از طرف 
بازپرس، مرحله بعد بايد به دادستان عمومي و انقالب 
محل وقوع جرم مراجعه و در خواست كتبي مطرح 
شود و بعد از آن اگر دادستان هم به اين وظيفه قانوني 
خود عمل نكرد، آن هنگام است كه مجاز هستند به 
بازرس ويژه قوه قضاييه يا رياس��ت دستگاه قضا يا 
ساير نهادهاي نظارتي در قوه قضاييه مراجعه كنند.

    مرور حادثه
۲۵ نف��ر از خبرن��گاران رس��انه هاي كش��ور صبح 
چهارشنبه )۲ تيرماه ۱۴۰۰( براي بازديد از طرح هاي 
ستاد احياي درياچه اروميه عازم پيرانشهر شدند كه 
اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ كيلومتري اين 
شهرستان در منطقه بيگم قلعه نقده دچار حادثه شد.
در اين حادثه غم انگيز متاس��فانه ريحانه ياس��يني 
و مهش��اد كريمي خبرن��گاران پرت��الش و متعهد 
خبرگزاري هاي ايرنا و ايس��نا جان خود را از دست 
دادند. اخيرا محمد داس��مه وكي��ل پرونده حادثه 
اتوبوس خبرنگاران در توييتي اعالم كرد: »از رياست 
محترم بازپرسي ويژه قوه قضاييه استدعا دارم شخصا 
بر پرونده اتوبوس خبرنگاران نظارت قضايي نمايند. 
قرار نهايي در شعبه بازپرس��ي دادسراي عمومي و 
انقالب اروميه علي رغم اظهارنظر ماهوي به اينجانب 
و موكلين )شكات( ابالغ نگرديده. اين برخالف ماده 

۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد.«

عدم ابالغ تصميم مرجع قضايي در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران، تخلف انتظامي است 
رويخطخبر

افزايش مزاحمت هاي اورژانس تهران 
معاون فن��ي و عمليات مركز اورژانس 
ته��ران از افزاي��ش ۲۰ درص��دي 
مزاحمت ه��اي تلفن��ي اورژان��س 
تهران خبر داد. دكت��ر پژمان آقازاده 
در خص��وص افزاي��ش مزاحمت هاي 
تلفني مركز اورژانس تهران اظهار كرد: 
مزاحمت هاي تلفني اورژانس تهران 
با افزايش رو به رو بوده اس��ت. او با بيان 

اينكه شاهد افزايش حدود ۲۰ درصدي مزاحمت 
براي اورژانس تهران بوده ايم، گفت: راهكار اوليه اي 
ك��ه در اين خص��وص در نظر گرفته اي��م، راهكار 
ريش��ه اي فرهنگ سازي اس��ت. بايد در خصوص 
اينكه يك مزاحمت تلفني چه مشكالتي را براي 
افراد نيازمند به فوريت هاي پزشكي ايجاد مي كند 
اطالع رساني بيشتري انجام دهيم. پشت خط نگه 
داش��تن افرادي كه نيازمند فوريت هاي پزشكي 
هستند اثري جز به خطر انداختن جان آنها ندارد. 
آقازاده ادامه داد: راهكار مهم ديگري كه مي توان 
براي كاهش مزاحمت ه��اي تلفني پيش گرفت 

برخورده��اي قانوني اس��ت. در حال 
حاض��ر مزاحمت تلفن��ي و مجازاتي 
كه براي آن در نظر گرفته مي ش��ود با 
يكديگر توازن ن��دارد. به عنوان مثال 
فردي با يك شماره تماس و سيم كارت 
براي اورژان��س ۱۱۵ مزاحمت ايجاد 
مي كن��د و در نهايت ب��راي تنبيه وي 
سيم كارتش را مي س��وزانند.  طبيعتا 
اين مجازات نمي تواند بازدارنده باشد. معاون فني 
و عمليات مركز اورژانس تهران با اشاره به برگزاري 
جلساتي با دادس��تاني تهران و ساير سازمان هاي 
همكار و پش��تيبان در امر امدادرساني، گفت: اين 
جلس��ات در سطح وزارتخانه تش��كيل مي شود و 
موضوع جلس��ات اين اس��ت كه چه جرمي براي 
مزاحمان تلفني در نظر گرفته شود كه حتي در اين 
جلسات پيشنهاد دو تا شش ماه حبس در صورت 
محرز شدن جرم نيز مطرح شد. به گفته او، ادامه 
پيدا كردن اين جلس��ات كه منجر به يك نتيجه 
شود بسيار مهم است و مي تواند كمك كننده باشد.

ورود سامانه بارشي به غرب 
مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران 
مخاطرات وض��ع هوا از جو ناپايدار در 
روز شنبه )۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰( نيز 
جوي پايدار در كش��ور خب��ر داد. بنا 
بر اعالم اين مركز ب��ه تدريج از بعد از 
ظهر شنبه با نفوذ تدريجي سامانه اي 
بارشي به غرب كشور، در برخي نقاط 
غرب و ش��مال غرب ب��ارش پراكنده 

شروع مي شود. 
همچنين يكشنبه )اول اس��فند ماه ۱۴۰۰(، در 
غرب و جنوب غرب كشور، دامنه هاي جنوبي البرز 
مركزي و غربي، برخي نقاط ش��مال غرب، برخي 

نقاط گيالن و مازندران، شمال فارس، 
غرب اصفهان و مرك��زي بارش باران 
و برف رخ مي دهد. همچنين ش��دت 
ب��ارش در زاگرس مركزي اس��ت. در 
ارتفاعات و مناطق سردسير به صورت 
برف و در جنوب غرب و برخي مناطق 
غرب، به صورت رگب��ار و رعدوبرق و 
وزش باد خواهد بود. روز دوشنبه )دوم 
اسفندماه ۱۴۰۰( گستره بارش مناطقي از مركز، 
شمال شرق و همچنين سواحل شمالي كشور را 
در بر خواهد گرفت و به تدريج بارش در ش��مال 

غرب، كاهش مي يابد. 

افزايش قربانيان سيلِ  ويرانگر در برزيل
در پ��ي ب��ارش باران ه��اي ش��ديد 
و جاري ش��دن س��يل طي روزهاي 
اخير، تاكن��ون دس��ت كم ۱۰۵ نفر 
در ش��هر كوهس��تاني »پتروپليس« 
در ايالت ريودوژاني��روي برزيل جان 
خود را از دس��ت داده اند. بارش باران 
كم سابقه و سيل ناشي از آن همچنين 
خانه هاي مسكوني بسياري را ويران 

كرد و باعث آب گرفتگي خيابان ها و شناور شدن 
خودروها در جاده ه��اي مملو از آب ش��د. بنابر 
گ��زارش خبرگ��زاري آناتول��ي همچنين بيش 
از ۱۳۰ نف��ر تاكنون مفقود ش��ده اند. مقام هاي 
محلي مي گويند: ميزان بارندگي روز سه ش��نبه 

از كل ميانگي��ن بارش ب��اران در ماه 
فوري��ه در اي��ن منطقه بيش��تر بوده 
است. همچنين انتظار مي رود تعداد 
قرباني��ان از اين هم بيش��تر ش��ود. 
بس��ياري از منازل مسكوني به دليل 
رانش زمين به صورت كامل تخريب 
شده اند. نيروهاي آتش نشاني و امداد 
همچنان در حال كمك به بازماندگان 
اين حادثه هستند. مس��ووالن محلي مي گويند 
از ش��دت اين فاجع��ه و خرابي هاي ب��ه بار آمده 
شوكه ش��ده اند. ش��هرداري پتروپليس سه روز 
عزاي عمومي اعالم كرده و آوارگان به مدارس و 

پناهگاه ها منتقل شده اند.

گليماندگار|
 اي��ن روزها وقتي قرار باش��د راجع به 
موضوعي بنويسي حتما يك سر آن به 
اقتصاد مي رسد، ما كاري جز نوشتن بلد نيستيم، 
ما تمام خش��م، كين��ه و بغضم��ان را روي دوش 
كلمات آوار مي كنيم، كلماتي كه نيش مي شوند و 
نيش��تر، اما نه مي سوزانند و نه زخم مي زنند. حال 
ديگر كلمات هم تاثيرخود را از دست داده اند. مثل 
خيلي چيزهاي ديگ��ر كه انگار نه انگار زماني جزو 
تاريخچه زندگي هايمان بوده اند. مثل انس��انيت، 

كمك به همنوع و...
خبر كوتاه بود، آنقدر كوتاه كه حتي نمي ش��د باور 
كرد، نرخ تهيه سيسموني به ۱۸۰ تا ۲۵۰ ميليون 
تومان هم رسيده! اين رقم ها را شايد بتوان با توجه 
به تورم موج��ود در بازار براي تهي��ه جهيزيه باور 
كرد اما مگر قرار اس��ت براي سيسموني يك نوزاد 
چه اقالمي خريداري شود كه تا مرز ۲۵۰ ميليون 

تومان مي رسد. 
از س��وي ديگر در همين شهر كه خانواده اي ۲۵۰ 
ميليون تومان براي تهيه سيس��موني نوزاد هنوز 
متولد نش��ده هزينه مي كنند، هستند افرادي كه 
براي تهيه يك وع��ده غذاي گرم با هزار مش��كل 
دست به گريبانند و سفره هايشان هر روز خالي تر 
مي شود. راس��تي با هزينه اين سيسموني مي توان 
چند كودك گرسنه كه در خيابان هاي همين شهر 
با گوني هاي چرك روي دوش خود به دنبال زباله 

مي گردند را از شر فقر نجات داد. 

    اينجا همه چيز طالست
كاف��ي اس��ت در اينترنت ب��ه دنبال س��ايت ها يا 
مغازه هايي بگرديد كه زيورآالت طال براي كودكان 
دارند، خيلي زود به صفحه هايي مي رسيد كه شما 
را با انواع و اقس��ام پستانك، شيش��ه شير، زنجير 
پس��تانك و... از جنس طال آش��نا مي كنند، بماند 
كه گردنبند و گوش��واره و گل س��ينه و ... با شكل 

و ش��مايل فانتزي براي ك��ودكان وج��ود دارد و 
خانواده ها مي توانند براي نوزادان دلبندشان از اين 
اقالم تهيه كنند. اما كاسه و قاشق طال براي خوردن 
»فرني« و »سرالك« هم از آن پديده هايي است كه 
ش��ايد در ثروتمندترين كشورهاي دنيا هم كسي 
نتواند نمونه آن را پيدا كند و به قول امروزي ها حتي 
براي اين كشورها هم چنين گزينه هايي قفل است.

    قيمت هايي كه
هوش  از سر آدم مي پراند

طبق معمول اگر قرار باشد در فضاي مجازي قيمت 
اجناس را بدان��ي بايد به صفحه مورد نظر دايركت 
بزني، اما پاسخ دايركت ها و قيمت هايي كه ارسال 
مي شد بيشتر به اين شبيه بود كه در قاره اي ديگر 
و س��ياره اي ديگر در حال نفس كشيدن و زندگي 

كردن هستم.
قيمت يك پستانك تمام طال بدون سر الستيكي 
آن بين ۲۵ ت��ا ۳۰ ميليون اما اگ��ر فقط بخواهيد 
پش��ت پستانك و دس��ته آن طال باش��د اين مبلغ 
ارزان تر مي ش��ود و به ۱۸ ميليون تومان مي رسد. 
زنجير پس��تانك هم بس��ته به ريز يا درشت بودن 
حلقه ه��اي زنجي��ر و بلندي و كوتاه��ي آن از ۱۲ 
ميليون تومان شروع مي شد و به باالي ۲۰ ميليون 

تومان مي رسيد.
اما شيشه ش��يرها كه معموال فقط در آن از جنس 
طال اس��ت اگ��ر جواه��ر در آن به كار رفته باش��د 
قيمت هايي باالي ۳۰ ميليون تومان دارند و بدون 
جواهر با ۲۰ ميليون تومان هم كارتان راه مي افتد. 
كاسه و قاش��ق هم كه از ۴۰ ميليون تومان به باال 

قيمت دارند.
اما وقتي قرار باش��د همين چند قلم از سيسموني 
نوزاد طال باشد بقيه وس��ايل هم بايد با اين سطح 
از الكچري بودن هماهنگي داش��ته باش��د، اغلب 
اين افراد تخت و كمد و خالصه تمام وسايل نوزاد 
خ��ود را از ژورنال هاي خارج��ي انتخاب مي كنند 

و به سيس��موني فروش��ي هاي الكچري سفارش 
مي دهند و در يك چش��م به هم زدن و با پرداخت 
مبالغ هنگفتي از ۱۸۰ ميليون تومان گرفته تا ۲۵۰ 
ميليون تومان اتاق فرزند دلبندتان با جديدترين 
متد روز دنيا همخوان��ي پيدا مي كند و ديگر غمي 
نخواهيد داشت. اصال به ش��ما چه ربطي دارد كه 
تنها چند محله پايين تر كودك��ي براي لقمه ناني 
دستفروش��ي مي كند يا خانواده اي براي تهيه يك 
وعده غذاي گرم با هزار و يك مش��كل بايد دست 
و پنجه نرم كنند. اصال براي ش��ما قابل باور است 
كه يك پستانك فرزند دلبند شما مي تواند معادل 

حقوق ۵ ماه يك كارگر باشد؟

    دره عميقي به نام فاصله طبقاتي
ديگر نمي تواني��م به نام فاصله طبقات��ي از آن نام 
ببري��م، فاصله بين فقي��ر و غني در اي��ن جغرافيا 
به دره عميقي تبديل ش��ده كه انگار هيچ وقت پر 

نخواهد شد.
هاله مقصودي، روانشناس اجتماعي در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: من هم خبر سيس��موني هاي 
الكچ��ري را ش��نيده ام، حت��ي در اينس��تاگرام 
فيلم هايي ه��م در اين مورد دي��ده ام، مثل همان 
فيلم هاي��ي ك��ه جهيزيه ع��روس را ب��ه نمايش 
مي گذارند، باور نكردني است، اينكه قرار است يك 
نوزاد به دنيا بيايد و در دنيايي با چنين زرق و برق 
بزرگ ش��ود، اينكه از شيشه شير تا پستانك نوزاد 
از جنس طال باشد و حتي ظروف كوچكي كه قرار 
اس��ت در ۶ ماهگي از آنها براي خوردن سرالك و 

سوپ استفاده كند.
اين رفتاره��اي غيرعادي خود نش��انه خالء هاي 
شخصيتي اس��ت. نمي توانيم به افرادي كه چنين 
رقم هايي را براي يك كودك كه هنوز به دنيا نيامده 
هزينه مي كنند، نشان عادي بودن بدهيم. اين افراد 
هم مثل خيلي هاي ديگر كه مشكالت شخصيتي 
يا رواني دارند، اگر مورد بررس��ي قرار بگيرند قطعا 

نش��انه هاي عميقي از مش��كالت رفتاري در آنها 
مي توان پيدا كرد. او مي افزايد: چنين نمايش پول 
و ثروت در شرايطي كه اكثريت جامعه با مشكالت 
معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند قطعا نمي تواند 
عادي باش��د. اينكه افراد نسبت به وضعيت حاكم 
بر جامع��ه بي اعتنا بوده و به خ��ود حق بدهند كه 
در هر شرايطي به زندگي الكچري خود در مقابل 
زندگ��ي از رمق افت��اده بقيه ادامه دهند، نش��انه 

سالمت نيست.
اي��ن اف��راد ه��م مش��كالت زي��ادي دارن��د اما 
 متاس��فانه آنچ��ه ك��ه هميش��ه م��ورد توج��ه 
جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته مشكالت 
رفتاري و رواني افرادي اس��ت ك��ه از كمبودهاي 
زيادي در زندگي رنج مي برند، فقر باعث مي شود كه 
بزهكار شوند، به اعتياد روي بياورند و ... اما مساله 
اينجاس��ت كه افرادي با ثروت ه��اي هنگفت كه 
چنين رفتارهاي غيرعادي از خود نشان مي دهند 
هم بايد مورد بررس��ي قرار بگيرند و سالمت روان 

آنها هم مورد ترديد باشد.
اصوال افرادي كه به چشم و همچشمي هاي فاميلي 
بسيار توجه مي كنند افرادي هستند كه با مشكالت 
خود كم بيني و... دست و پنجه نرم مي كنند و حاال 

پول وسيله اي شده تا آنها بتوانند عيوب خود را در 
سايه اين رفتارهاي الكچري پنهان كنند. 

    فاجعه اي در حال وقوع است
امان اهلل قرايي جامعه ش��ناس اما در رابطه با چنين 
رفتارهايي در جامعه و فاصل��ه زيادي كه بين افراد 
فقير و غني ايجاد شده است به تعادل مي گويد: انگار 
فاجعه اي در حال وقوع اس��ت. م��ردم اين روزها به 
قدري از يكديگر فاصله گرفته اند كه قابل باور نيست. 
در زمان هاي ن��ه چندان دور همس��ايه ها از حال 
يكديگر خبر داشتند اما در شرايط كنوني مسائل 
به گونه اي اس��ت كه بيشتر س��عي مي كنند از هم 
فاصله بگيرند، خود را زير س��ايه داشته هاي خود 
پنهان كنند، ديگر كس��ي دلش ب��راي خانواده اي 
كه سر گرسنه بر بالين مي گذارد نمي سوزد. وقتي 
اقتصاد در جامعه از هم گس��يخته مي شود، چنين 
فاصله هاي وحشتناكي بين قشر فقير و غني كامال 
طبيعي است اما ممكن اس��ت منجر به رفتارهاي 

نابهنجاري شود كه قابل كنترل نباشند.
او مي افزايد: اولين چيزي كه اين اخبار و فيلم هاي 
الكچري از زندگي ثروتمندان در جامعه به وجود 
مي آورد نفرتي اس��ت كه در قشر فرودست جامعه 

ايج��اد مي كند. همي��ن نفرت باعث مي ش��ود كه 
جواني چماق به دست بگيرد و به خيابان هاي باالي 

شهر برود و به ماشين هاي مدل باال آسيب بزند.
قرايي با اشاره به رفتارهايي كه در گذشته از سوي 
قش��ر غني جامعه صورت مي گرفت اشاره كرده و 
مي گويد: در گذشته خانواده هاي به اصطالح پولدار 
اگر قرار بود براي فرزندشان عروسي بگيرند، بخش 
زيادي از شام عروس��ي را به محله هاي پايين شهر 
ب��راي خانواده هاي محروم مي فرس��تادند. يا مثال 
دختر و پس��رهاي جوان جش��ن عروس��ي شان را 
در بين كودكان كار يا خانواده هاي بي سرپرس��ت 
برگزار مي كردند تا آنها هم در اين جش��ن حضور 
داشته باش��ند و براي لحظاتي روي ديگر زندگي 

را ببينند.
اما حاال اين فاصله ها آنقدر زياد شده اصال با چنين 
رفتارهايي ه��م نمي توان آن را پر كرد. هزينه هاي 
سنگين عروسي و خريد جهيزيه هاي آنچناني كم 
بود حاال نوبت رسيده به سيسموني هاي چند صد 
ميليوني كه معلوم نيس��ت اي��ن خانواده ها چنين 
پول هايي را از كجا آورده اند كه اين طور بدون قيد 
و شرط خرج مي كنند و البته كسي هم خودش را 

مسوول رسيدگي به اين وضعيت نمي داند.

گزارش

شكاف ميان غني و فقير هر روز عميق تر مي شود

از سيسموني هاي الكچري تا سفره هاي خالي 
مردمي كه با هم غريبه شده اند
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