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يادداشت- 1

تثبيت قيمت ها يا تهديد 
معيشت مردم

يك��ي از وعده هاي مهم دولت 
سيزدهم بعد از تشكيل كابينه، 
موضوع مهار تورم است كه به 
عنوان يك وع��ده جدي بارها 
از سوي شخص رييس دولت 
سيزدهم و مردان اقتصادي اش 
مطرح شده است، اما بالفاصله 
پس از مطرح شدن وعده هاي 
دولت در اين خصوص، تحليلگران و اساتيد اقتصادي با 
اش��اره به وعده هايي كه پيش از اين نيز از سوي رييس 
كل يانك مركزي دولت قبلي براي مهار تورم به محدوده 
22درصدي مطرح شده بود، اعالم كردند، كنترل تورم 
نيازمند برخي پيش زمينه هاس��ت كه ت��ا زماني كه اين 
زمينه ه��اي الزم ايجاد نش��وند، ام��كان مقابله جدي با 
تكانه هاي تورمي در اقتصاد وجود ندارد. موضوعاتي مانند، 
حل معضل كس��ري بودجه، مقابله با بي انضباطي هاي 
مالي، تقويت پاي��ه پولي، حل مش��كل تحريم ها، مهار 
جريان نقدينگي و...از جمله مهم ترين مواردي بودند كه 
از منظر كارشناس��ان تا زماني كه دولت در خصوص آنها 
اقدامات عاجل صورت ندهد، امكان مهار تورم نيز وجود 
نخواهد داشت. اما در ش��رايطي كه اساتيد اقتصادي به 
دنبال نشانه هايي در بدنه تصميم سازي هاي دولت بودند 
تا ببينند آيا تمايلي براي حل ريشه اي مشكل تورم در اين 
دولت وجود دارد يا خير؟ مجموعه اي از تصميم سازي هاي 
اقتصادي و راهبردي از سوي دولت ديده شد كه نه تنها 
نش��انه اي از مهار تورم را در بطن خود نداشت، بلكه اين 
تصميمات به خودي خود، عاملي براي افزايش تكانه هاي 
تورمي نيز محسوب مي ش��دند. عدم ارايه اليحه متمم 
يا اصالحي براي جبران كس��ري بودجه س��ال 1400، 
نخستين نشانه اي بود كه از سوي دولت به فضاي پيراموني 
ارسال شد. در شرايطي كه كارشناسان معتقدند يكي از 
مهم ترين سرچشمه هاي گسترش تورم در كشور برآمده 
از كسري بودجه اس��ت، دولت اعالم كرد برنامه اي براي 
ارايه اليحه متمم يا اصالحي )براي جبران كسري بودجه( 
ندارد. موضوعي كه نشان دهنده تداوم بي انضباطي هاي 
مالي در دولت نيز محسوب مي ش��ود. از سوي ديگر در 
جريان انتخاب رييس كل بانك مركزي هم، ضرورت هايي 
كه كارشناس��ان بر روي آن پافشاري مي كردند، رعايت 
نشد. همواره گفته مي ش��ود، فردي كه قرار است سكان 
هدايت بانك مركزي را به دس��ت بگي��رد، بايد اقتصاد 
خوانده باشد. معناي اقتصاد خواندن، اين نيست كه چند 
واحد اقتصاد خرد و كالن را پاس كرده باشد، بلكه يكي از 
اساتيد اقصادي كشور كه از نزديك با مقوالت اقتصادي و 
زير و بم آن آشناست بايد به اين سمت برگزيده شود. اما 
اين ضرورت هم در جريان تصميم سازي هاي اقتصادي 
دولت رعايت نش��د. بنابراين دولت نه براي حل مشكل 
كسري بودجه، اقدام مناسبي صورت داد، نه با ارايه اليحه 
متمم و اصالحي در برابر بي انضباطي هاي مالي ايستادگي 
كرد. نه ماجراي تحريم ها را در مسير حل و فصل قرار داد 
و نه چهره اي اقتصادي و مورد قبول كارشناسان را براي 
كرسي هدايت بانك مركزي انتخاب كرد. مجموعه اين 
تصميم سازي ها باعث شد تا نه تنها نشانه هاي مهار تورم 
در اقتصاد و معيش��ت ايرانيان بروز نكند، بلكه بر دامنه 
تورم نيز افزوده شود. در اين ش��رايط، دولت كه آرام آرام 
صداي انتقادات را بلندتر از هر زمان ديگري مي ش��نيد، 
برخي تصميمات دستوري را در دستور كار قرار داد تا به 
زعم خود اين پالس را به جامعه ارسال كند كه به فكر مهار 
تورم است. يكي از اين تصميمات، خبري بود كه اخيرا از 
سوي وزير جهاد كشاورزي رسانه اي شد و مبتني بر آن 
اعالم شد، قيمت اقالم لبني به صورت دستوري قرار است 
10درصد كاهش پيدا كند. اين در حالي است كه مردم 
متعجب از يك چنين تصميمي اشاره مي كردند، در حالي 
كه تورم 50درصدي، گراني هاي افسارگس��يخته ايجاد 
مي كند، آيا كاه��ش 10درصدي قيمت اقالم به صورت 
دستوري مي تواند تبعات گراني ها را جبران كند؟ تجربه 
تاريخ معاصر ايران و بس��ياري از كشورهاي ديگر نشان 
مي دهد اين روش مناس��بي براي مهار تورم نيست. اگر 
قرار بود، روش هاي دس��توري و سلبي در اقتصاد نتيجه 
بخش باشد، امروز كره شمالي مي بايست، در راس اقتصاد 
جهاني نشسته باشد. متاس��فانه اين رويكردي است كه 
پيش از اين هم در زمان دولت هاي نهم و دهم تجربه شده 
است. خاطرم هست بعد از پايان مجلس ششم و آغاز به 
كار مجلس هفتم، قانون تثبيت قيمت ها در دستور كار 
نماين��دگان اصولگرا قرار گرفت. تصميم س��ازان در آن 
برهه تصور مي كردند از طريق اجبار و دستور مي توانند 
روند افزايشي قيمت ها را مهار كنند، اما در ادامه مشخص 
شد كه اين روش ها تاثيري در مهار تورم نخواهد داشت. 
امروز هم تالش دولت سيزدهم براي مهار دستوري قيمت 
لبنيات يا هر كاالي ديگ��ري نتيجه بخش نخواهد بود. 
دولت بايد ريشه هاي تورم را شناسايي كند و در مراحل 
بعدي برنامه ري��زي براي مهار آن را در دس��تور كار قرار 
دهد. اينكه دولت اعالم كرده اس��ت، قيمت لبنيات طي 
روزهاي آينده بايد 10درصد كاهش پيدا كند، برآمده از 
همان تفكري است كه پيش از اين در سال هاي ابتدايي 
دهه 80 خورشيدي، ايده تثبيت قيمت ها را شكل داده 
بود. ايده اي كه نه تنها باري از دوش مشكالت معيشتي 
مردم برنداشت بلكه بسياري از مشكالت آينده را نيز در 
حوزه اقتصاد و معيشت ايجاد كرد. اما آيا مديران فعلي از 

اشتباهات گذشته درس مي گيرند؟

علي قنبري
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خواِب عميق در بازار خودرو 
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 چشم انداز مثبت 
در بلندمدت

 روند نزولي 
در انتظار بورس ايران

 الگوي نامناسب چين 
در توسعه

تبعات زيست محيطي طرح 
تقويت امنيت غذايي

همان طور كه در كدال مشاهده 
كردي��م عمده   تري��ن صنايع 
اثر   گ��ذار بر عملكرد ش��اخص 
كل، گروه هاي پتروش��يمي و 
پااليشي   ها هستند. عملكرد اين 
دو گروه نسبت به ساير صنايع 
باوجود چشم   انداز افزايشي نرخ 
خوراك دريافت��ي در ماه هاي 
پيش    رو نسبت به دوره مشابه سال قبل مناسب   تر بوده است. 
در اين ميان با بررس��ي عملكرد برخي شركت ها از جمله 
گروه هاي معدني و سنگ   آهن طي اين دوره انتظار مي رود 
آنها در دوره ۶ ماهه حجم قابل توجهي از س��ود مالي سال 
گذشته را پوشش دهند. در اين ميان عوامل مختلفي بر سود 
و زيان شركت ها اثرگذار بوده است. قطعي برق و نقصاني كه 
در فرآيند توليد و تأمين مواد اوليه اين صنايع و شركت ها 
به وجود آمد، عملكرد اين گروه ها را با تغييراتي مواجه كرد. 
گروه هاي فوالدي بيشترين تأثيرپذيري منفي از قطعي 
برق را متحمل ش��دند. بر همين اساس قيمت تمام شده 
انرژي در صنايع فوالدي نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
افزايش قابل توجهي يافت اما در مجموع و با در نظر گرفتن 
نرخ تورم و آثار تورمي بر صنايع مختلف، بازار سرمايه نسبت 
به س��اير بازارها از مزيت بيش��تري براي سرمايه گذاري 
برخوردار اس��ت. نتايج به دس��ت آمده از ك��دال با در نظر 
گرفتن وضعيت اقتصادي كشور نشان مي دهد بازار سرمايه 
در گروه هاي پتروشيمي، پااليشي، فوالد، صنايع معدني، 
كاني   ها و سنگ   آهني   ها با ريسك كمتر و بازدهي بيشتر 
براي سرمايه گذاري همراه است. به هرروي همان طور كه 
بارها تاكيد شده نرخ دالر ازجمله متغيرهاي مهم اثرگذار بر 
روند پيشروي يا سقوط قيمت سهام است. در اين ميان ثبات 
قيمت دالر در محدوده 2۷ تا 28 هزار تومان و چشم   انداز 
جهاني كاموديتي   ها و افزايش قيمت نفت از روند رو به رشد 
قيمت سهام خبر مي دهد. از اين رو صنايعي كه نقدشوندگي 
بااليي دارند در مسير شاخص كل، نقش تعيين كننده اي ايفا 
مي كنند. كاهش تصدي گري دولت و برقراري انضباط مالي 
بسيار بااهميت تر از جبران كسري بودجه به هر شكل ممكن 
حتي از طريق ايجاد بدهي يا فروش دارايي هاي مازاد دولت 
است و چنانچه خصوصي سازي به شكل واقعي انجام شود 
و مخارج دولت از طرق ديگر ازجمله دريافت ماليات عادالنه 
و قانونمند اخذ شود، بسيار كاراتر و اثرات منفي كمتري بر 
ايجاد ركود در اقتصاد كش��ور خواهد داشت. درآمدهاي 
مالياتي مي تواند به طور مستقيم باعث تعديل اقتصادي 
يعني جمع آوري و بازتوزيع شود و منجر به افزايش نقدينگي 
و رشد پايه پولي نمي شود كه درنهايت موجب كنترل تورم 
در اقتصاد خواهد شد. مجموعه سياست هاي پولي، ارزي، 
تجاري، گمركي و مالياتي دولت است كه مي تواند اقتصاد 
كشور را به سوي تعادل در طرفين عرضه و تقاضا هدايت كند 
و در آن صورت ساختار و نظام كنترل تورم را شاهد خواهيم 
ادامه در صفحه 2 بود.   

اميد به آينده و خوش بيني يكي 
از ويژگي هاي انسان است كه به 
او كمك مي كند تا شرايط بد را 
بتواند مديريت كند و به مبارزه 
ادامه دهد. در بس��ياري جاها 
اين خصلت خوب است، اما در 
بازارهاي مالي به ش��دت مضر 
مي باشد. در زندگي عادي نياز 
به اميد و خوش بيني داريم اما در بازار مالي نياز به واقع بيني 
داريم. واقع بيني گاه��ي اوقات به دليل تلخ بودن واقعيت 
كار بسيار سختي است و ترجيح مي دهيم كه واقعيت ها را 
نبينيم تا اينكه تلخي را بپذيريم. بورس ايران نيز در چنين 
شرايطي به سر مي برد. روزهاي منفي و ريزش سهام مردم 
را خسته كرده است. اقشار مختلفي از مردم كه فقط به اميد 
كسب س��ودهاي رويايي كه در سال 98 ش��روع و تا اويل 
1399 ادامه داشت پاي ش��ان را به بازار بورس باز كردند. 
حال اين مدت طوالني اصالحي بسياري را خسته و نااميد 
كرده است و بسياري از آنها به دليل ترس از ريزش بيشتر 
با كوچك ترين حركت منفي عطاي سود را به لقاي ضرر 
بيشتر مي بخش��ند و صف هاي طوالني فروش تشكيل 
مي دهند.  البته اين حجم از ري��زش و افت قيمت در بازار 
بورس ايران كه مي توان گفت به صورت واقعي حدود 30 
سال قدمت دارد امري بي سابقه بوده است. زيرا كساني كه 
در اين 2 سال اخير به بازار پيوستند كساني بودند كه قبل از 
آن يا با بازار بورس آشنا نبودند يا تمايلي نداشته اند كه در آن 
سرمايه گذاري كنند. اين مساله به اين معني است كه اين 
ريزش و حتي ريزش بيشتر موضوع كامال عادي است زيرا 
آنها برخالف معامله گران حرفه اي بلد نيستند كه در شرايط 
بحراني بازار چگونه بازي كنند.  اما سمت ديگر داستان دولت 
ادامه در صفحه 2 و سازمان هاي ذي ربط هستند كه... 

نحوه تصميم س��ازي مقامات 
ارش��د چين��ي و مس��يري كه 
اقتصاد اژدهاي زرد در بازارهاي 
جهاني مي پيمايد، براي بسياري 
از سياس��تمداران ايراني، يك 
الگوست. برخي مديران ايراني 
ك��ه اغلب در داي��ره يك طيف 
سياسي خاص محافظه كار قرار 
مي گيرند، تصور مي كنند كه اقتصاد چين يك نمونه عالي 
و بدون اشكال در مسير توسعه است، بنابراين باور دارند، هر 
قدمي كه چين برداشته را مي توان عينا تكرار كرد و به ساحل 
توسعه و آرامش دست يافت. بر اين اساس است كه برخي در 
داخل كشور از محدودسازي شبكه هاي ارتباطي نوين سخن 
مي گويند يا از ايده سركوب قيمت ها حمايت مي كنند. هر 
بار كه تحليلگران و كارشناسان از ضرورت برخورد علمي 
و اصولي با بازارها س��خن مي گويند از نظام بازار آزاد دفاع 
مي كنند، برخي مدل اقتصاد چيني را در حكم چماقي به 
سر منتقدان فرود مي آورند و مي گويند؛ »چين، علي رغم 
برخوردهاي سلبي توانسته ارزش افزوده فراواني را خلق و 
توسعه پيدا كند.« اما واقع آن است كه در بطن مدل اقتصادي 
چين، مشكالتي وجود دارد كه عدم توجه به اين معضالت، 
تحليلگران را در ارايه تصويري واقع��ي از الگوي اقتصاد و 
مديريت چيني دچار اشكال مي سازد. اگر تحليلگران اشاره 
مي كنند كه اقتصاد دستوري، سركوب بازارها، عدم توجه 
به نظامات علمي اقتصاد و... اقتصاد كشورها را با مشكالت 
عدي��ده اي مواجه مي س��ازد، اين گزاره ه��اي ضروري در 
خصوص اقتصاد چين نيز صدق مي كند. اينگونه نيست كه 
برخي سياستمداران در كشورمان تصور كنند از آنجا كه 
چين برخورد دستوري با اقتصاد دارد، قيمت ها را سركوب 
مي كند، از يارانه هاي پنهان و آشكار مخرب استفاده مي كند 

و همچنان در مسير رشد قرار دارد، پس ايران هم مي تواند 
همين تجربيات را به كار بگيرد و رش��د م��ورد نظر را نيز 
تجربه كند. به نظرم ديگر وقت آن رسيده است كه جامعه 
ايراني با واقعيت هايي كه در بطن اقتصاد چين وجود دارد 
برخوردي معقول و واقعي داشته باشد تا بتواند درس هاي 
درستي از چين و اقتصادش به نفع رشد خود برداشت كند. 
اكونوميس��ت، اخيرا در يكي از مقاالتش، نگاه عميقي به 
اقدامات چين تحت مديريت شي جين پينگ انداخته است. 
روايتي كه با بسياري از داده هاي اطالعاتي خوش بينانه اي كه 
درباره پيشرفت اقتصادي اين كشور در ايران ارايه مي شود، 
منافات دارد. از زمان قدرت گرفتن آقاي شي، چين در يك 
حركت مستمر، اقدام به سركوب قيمت ها در بازار آزاد كرده 
است. يك چنين تجربياتي البته در تاريخ چين در زمان مائو 
نيز وجود داشته است. طبيعتاً اين اقدامات در سركوب بازار 
مانند اقدامات مائو، باعث كاهش رشد اقتصادي چين و باال 
رفتن احتمال ايجاد بحران در اقتصاد اين كش��ور و جهان 
شده است. شي جين پينگ معتقد است، حزب كمونيسم 
بايد به تمام ابعاد زندگي مردم مسلط باشد. به همين دليل 
رويكردهاي سلبي در مواجهه مردم با ابزارهاي نوين ارتباطي 
دارد و بازارهاي اقتصادي را نيز تحت سيطره مي گيرد. از زمان 
به قدرت رسيدن شي جين، حدودا 2 هزار ميليارد دالر ثروت 
در كشور چين از بين رفته است. اتالف منابعي كه از منظر 
تحليلي، برآمده از رويكردهاي اش��تباهي چون، سركوب 
بازارها، نظامات تعرفه اي اشتباه و برخوردهاي سلبي بوده 
است. برخورد غيرمنصفانه رييس جمهوري چين با علي بابا 
در ش��مايل غول فناوري چي��ن و همين طور ممنوعيت 
فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها، تنها گوش��ه هايي از رفتار 
ضد بازار چين در دوره زمامداري شي جين بوده است. البته 
در غرب نيز مانند ايران برخي از روشنفكران كه تمايل هاي 
ادامه در صفحه 2 چپ گرايانه داشتند يا از... 

خوب اس��ت كه به فكر امنيت 
غذايي بوده و بابت آن برنامه اي 
داشته باشيم اما محتواي برنامه 
هم مهم اس��ت. براي عملياتي 
كردن برنامه ها اص��وال نياز به 
قان��ون و مق��ررات داريم چون 
مسير حركت را ضابطه مند كند 
و در همين راستا طرحي براي 
رفع موانع توليد كشاورزي  پيشنهاد شده است كه چند بند 
آن داراي ايراداتي جدي است. متاسفانه برخي واژه ها مانند 
خودكفايي، بدون مطالعات و بررسي هزينه هاي محيط 
زيس��تي آن در كشور مطرح مي ش��ود. در ماده 1 طرحي 
كه در جهت افزايش توليد كش��اورزي در انتظار تصويب 
است، كاالي كشاورزي را عالوه  بر محصوالت كشاورزي، 
محصوالت منابع طبيعي نيز مي داند اين در حالي است 
كه منابع طبيعي داراي محصوالتي است كه خود نيازمند 
قوانين و مقررات خاص خود است. در ماده 4 اين طرح به 
تشكيل شوراي پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي در 
هر شهرستان اشاره شده كه متشكل از 1۶ عضو است و از 
وظايف عمده آن شناسايي ظرفيت ها، موانع و مشكالت 
توليد در جهت تس��هيل و تقويت سرمايه گذاري بخش 
كشاورزي در شهرستان است همچنين براساس تبصره 4 
اين ماده، مصوبات اين شورا با رأي اكثريت مطلق اعضاي 
حاضر معتبر است اينها در حالي است كه مي دانيم امروزه 
برگترين موانع براي توليدات كشاورزي، درواقع موضوعات 
زيست محيطي و منابع طبيعي از جمله مسائل مربوط به آب 
و اراضي است و با اين حال تنها دو عضو از اين شورا مديران 
و روساي ادارات محيط زيست و منابع طبيعي هستند و 
از آنجايي كه مصوبات اين شورا با راي اكثريت مطلق اعضا 
ادامه در صفحه 8 معتبر است ... 

يادداشت روز

زنجيره تامين نيازمند خدمات بازرگاني پشتيبان 
زنجيره هاي تامي��ن به منظور 
ت��داوم عرضه كاال ي��ا خدمات، 
دس��تيابي ب��ه كارايي و رش��د 
مطلوب و سودآوري اعضا نيازمند 
خدم��ات بازرگاني پش��تيبان 
هستند. خدمات بازرگاني شامل 
طيف وس��يعي از انواع خدماتي 
است كه به واسطه آنها، برقراري 
كارآمد جريان هاي كااليي، اطالعاتي و مالي از توليدكننده 
تا مصرف كننده ميس��ر ش��ده و در كنار آن توانمندي ها و 
قابليت هاي بازيگران ب��راي ايفاي نقش در زنجيره تقويت 
مي شود. در خصوص خدمات بازرگاني تعريف واحد و مورد 
اجماعي در ادبيات جهاني وجود ندارد. اما پيش از بررسي 
مولفه ها و ابعاد اين مفهوم، الزم است موضوع كلي تر خدمات 

مورد توجه قرار بگيرد. به  طور كلي هر نوع خدمتي را مي توان 
تراكنش��ي تعريف كرد كه در آن هيچ كاالي فيزيكي بين 
فروشنده و خريدار مبادله نمي شود. معموال خدمات به سه 
دسته تقسيم مي شود: )1( خدمات كسب  و كار به معناي 
خدمات مورد نياز سازمان ها و كس��ب  و كارها براي تداوم 
فعاليت شان؛ )2( خدمات اجتماعي به معناي خدماتي كه با 
پشتيباني دولت به عموم مردم ارائه مي شود و )3( خدمات 
شخصي كه بر حسب نياز اشخاص و منازل آنها ارائه مي شود. 
مفهوم خدمات بازرگاني، ارتباط بسيار نزديكي با خدمات 
كس��ب  و كار دارد. اين مفهوم در منابع مختلف گاه معادل 
خدمات كسب  و كار، گاه زيرمجموعه آن و گاه وسيع تر ولي 
داراي همپوشاني با آن در نظر گرفته مي شود. برخي تعاريف 
موجود براي خدمات بازرگاني به شرح زير قابل بيان هستند. 
در قوانين ايالت ويرجينياي امريكا تعريف خدمات بازرگاني، 

ارائه خدمات به مشتريان درگير در فروش كاال يا خدمت، 
موسسات آموزشي، واحدهاي قضايي و آژانس هاي دولتي« 
عنوان شده است كه تفسير تعريف همان خدمات بازرگاني، 
زيرمجموعه اي از خدمات كسب  و كار لحاظ شده است.  در 
سازمان تجارت جهاني، تعريف خدمات بازرگاني، شامل سه 
گروه فعاليت هاي حمل  و نقل )حمل  و نقل كاال و مس��افر، 
اجاره وسايل نقليه و خدمات پشتيبان و جانبي مربوطه(، 
سفر )همه خدمات اقامت، غذا و آشاميدني، سرگرمي، حمل 
 و نقل و... براي مسافران( و ساير خدمات بازرگاني )ارتباطات، 
س��اختمان، بيمه، مالي، رايانه و خدم��ات اطالعات و انواع 
خدمات حرفه اي و فني مورد نياز كسب  و كارها( است كه در 
تفسير تعريف آمده است: »خدمات بازرگاني با خدمات كسب  
و كار و خدمات شخصي كه به افراد ارائه مي شود، همپوشاني 
دارد.«  همچني��ن در گزارش ه��اي تحليل ب��ازار جهاني 

خدمات بازرگاني منتشر شده توسط موسسات بين المللي 
تحقيقات بازار آمده است: »خدماتي كه توسط نهادها )اعم 
از سازمان ها، افراد يا كس��ب وكارها( به منظور پشتيباني 
عمليات روزانه ديگر كسب  و كارها و سازمان ها ارائه مي شود. 
شامل خدمات مديريتي، خدمات پشتيباني ساختمان و 
تسهيالت، خدمات استخدام، خدمات پشتيبان كسب  و 
كار، خدمات هماهنگي س��فر و اقامت، خدمات مديريت 
ضايعات و پاكسازي، خدمات امنيتي، خدمات ساختماني 
و ديگر خدمات پشتيبان تعريف مي شود. بر همين اساس، 
خدمات بازرگاني تقريبا معادل تعريف خدمات كسب  و كار 
در نظر گرفته  مي شود. هر چند در اين طبقه بندي خدمات 
كسب  و كار خود به عنوان زيرمجموعه اي از خدمات بازرگاني 
تعريف شده است. بر اساس اشتراكات تعاريف مطروحه و 
ادامه در صفحه 2 انطباق تقريبي آنها با... 

سيدمحمود حسينيفردين آقابزرگي

زهرا آقاجاني

هادي كيادليريرضا غني پور

 تداوم سير نزولي قيمت دالر صرافي 
در كانال ۲۶ هزار توماني

 كليات الزام شهرداري تهران 
به اصالح فرآيندها و سامانه شهرسازي تصويب شد

گزارش تفريغ بودجه سال 1399 تقديم مجلس شد

پرداخت ۲3۵ ميليون يورو اضافه به 1۲ شركت دارويي

 كاهش قيمت دالر 
به سمت مرز 27 هزار تومان

صفحه 3     صفحه 5    

صفحه 7    

هشدار درباره كلوني هاي فساد 
در شهر 

تفريغ 99

 خداحافظي تلگرامي  آقاي  رييس 
 با  رياست سازمان

هفته اول مهرماه خبري مبني بر كش��ف ماينرها در 
شركت بورس تهران منتشر ش��د كه وهله نخست 
سهامداران واكنش چنداني به آن نشان ندادند اما؛ پس 
از آغاز روند استعفا و اخراج هاي اين شركت واكنش ها 
شروع شد. چند روزي مي شود كه تاالر روند اصالحي 
به خود گرفته و روز گذشته شاهد نزول 38 هزار واحدي 
بوديم، س��هامداران ديگر رمقي براي معامله ندارند. 
سيدابراهيم رييسي پيش از انتخاب با حضور در تاالر 
بورس به س��هامداران وعده داد كه زيانشان جبران 
صفحه 4 را بخوانيد مي شود و حتي دريكي از...  

مشكالت اينترنت كشور در دو ماه گذشته افزايش 
درخورتوجهي يافته و وضعيت اختالل اينترنتي 
در ايران به اوج خود در شهرهاي مختلف رسيده 
است. با گذش��ت يك هفته از دستور فوري وزير 
ارتباطات براي بررس��ي دالي��ل كندي كيفيت 
اينترنت، شواهد نش��ان مي دهد كه اين مشكل 
همچنان پابرجاست. اما اپراتورهاي اينترنت ثابت 
اعالم مي كنند كه مش��كل كاهش سرعت و افت 
كيفيت اينترنت در كشور مربوط به اين شركت ها 
صفحه 6 را بخوانيد نيست و...  

ادعاي برخي مديران اپراتورهاي اينترنتي مبني 
بر متوقف شدن  افزايش پهناي باند شركت 

ارتباطات زيرساخت در دوماه گذشته

 چرا بورس 
سقوط كرد؟

 كالفگي 
 از كيفيت 

و سرعت اينترنت



گروه بانك و بيمه|  رييس ديوان محاس��بات كش��ور در 
نشست علني مجلس، گزارش��ي از تفريغ بودجه سال ۹۹ 
كل كش��ور را براي نمايندگان ارايه كرد. بذرباش در بخشي 
از سخنراني خود در صحن علني گفت: اين گزارش شامل 
حسابرسي بيش از 3700 دستگاه اجرايي، بررسي و تلفيق 
بيش از 6800 گزارش حسابرس��ي و عملكرد تبصره هاي 
ماده واحده قانون بودجه س��ال 13۹۹ كل كشور، بررسي 
گزارش هاي تلفيقي تعداد 272 تبصره، بند و جزء در كارگروه 
فني و حقوقي، گزارش تفريغ ماده واحده و تبصره هاي ذيل 
آن مي باشد كه در 762 صفحه تهيه و در هيات عمومي ديوان 
محاسبات كشور به تصويب رسيده است. ديوان محاسبات 
كشور با حسابرسي بالغ بر 3700 دستگاه اجرايي، بررسي و 
تلفيق بيش از 6800 گزارش حسابرسي، عملكرد تبصره هاي 
ماده واحده قانون بودجه س��ال 13۹۹ كل كشور، بررسي 
گزارش هاي تلفيقي تعداد 272 تبصره، بند و جزو در كارگروه 
فني و حقوقي، گزارش تفريغ ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن 
را در 762 صفحه تهيه و در هيات عمومي ديوان محاسبات 
كشور به تصويب رساند.  وضعيت اجراي تبصره ها در محدوده 
رسيدگي ها و بر اس��اس جدول شماره )6(، از مجموع 272 
تبصره، بند و جزء؛ »رعايت احكام، حدود 28%«، »عدم رعا 
يت تمام يا بخش��ي از احكام، تقريبًا 42%«، »عدم تحقق ا 
هداف قانونگذار ح��دود 15%« و همچنين »15% از احكام، 
فاقد عملكرد« است. به عبارت ديگر تنها 28 درصد احكام 
اجراي كامل داش��ته و 72 درصد به ص��ورت ناقص يا عدم 
تحقق داشته است.  سرفصل هاي گزارش تفريغ بودجه ۹۹ 
شامل تراز عملياتي منابع و مصارف عمومي دولت، مقايسه 
منابع و مصارف عمومي دول��ت در قانون و عملكرد بودجه 
سال 13۹۹ كل كشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه، 
مقايسه شاخص هاي كالن بودجه در قانون و عملكرد بودجه 
سال 13۹۹ با الزامات برنامه ششم توسعه، تبصره هاي ماده 
واحده قانون بودجه، وضعيت اجراي تبصره ها، اهم يافته هاي 
حسابرسي، حسابرسي عملكرد رسيدگي به موارد خاص، 
منابع غيربودجه اي اختصاص يافته براي مقابله با بيماري 
كرونا، يارانه پنهان، تعارض منافع در صدور مجوزها، حقوق 
و مزايا، اوراق مالي اسالمي، پيشنهادهاي ديوان محاسبات 
كشور، پيشنهادهاي قابل اعمال در اليحه بودجه سال 1401 

و پيشنهادهاي قابل اعمال در برنامه هفتم توسعه است.
 جداول گزارش نيز ش��امل ميزان تحقق منابع بودجه سال 
13۹۹ كل كشور، ميزان تحقق مصارف بودجه سال 13۹۹ 
كل كش��ور، تراز مناب��ع و مصارف عمومي دولت در س��ال 
13۹۹،منابع و مصارف عموم��ي دولت در قانون و عملكرد 
بودجه س��ال 13۹۹ و الزامات قانون برنامه شش��م توسعه، 
مقايسه شاخص هاي كالن بودجه در قانون و عملكرد بودجه 
سال 13۹۹ با الزامات برنامه ششم توسعه، وضعيت اجراي 
تبصره هاي ماّده واحده قانون بودجه  تعداد تبصره، بند و جزء 
،ميزان مصارف تبصره )14( قانون بودجه س��ال 13۹۹ كل 
كش��ور.طرح ها و پروژه هاي گازرس��اني به استان سيستان 
و بلوچس��تان .هزينه دولت از محل يارانه نقدي پرداختي و 
مابه التفاوت فرآورده هاي نفتي، يارانه پنهان كاالهاي اساسي، 
پنج فرآورده اصلي نفتي، سوخت هوايي، گاز طبيعي، برق و آب 
در سال      13۹۹، حقوق و مزاياي كاركنان دولت طي سال هاي 
13۹5 لغايت   13۹۹ ، وضعيت انتشار و واگذاري اوراق مالي 
اس��المي  و ابزارهاي تأمين مالي دولت  اوراق مالي اسالمي 
است. ميزان پيش بيني منابع بودجه كل كشور پس از اعمال 
تغييرات، بالغ بر دو ميليون و سيصدونودويكهزاروپانصدوپنجاه 
و نه ميلي��ارد )2.3۹1.55۹.000.000.000( تومان بوده 
كه ميزان تحق��ق آن بالغ بر س��ه ميلي��ون وچهل وهفت 
هزاروهفتادويك ميليارد )3.047.071.000.000.000( 

تومان )معادل 127/4%( است: 
 بالغ بر 113، 640 ميليارد تومان معادل 1۹% از منابع عمومي 
دولت در سال 13۹۹ از محل اوراق مالي اسالمي منتشرشده 
بر اساس مصوبات جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا، تأمين شده است. به اين ترتيب در صورتيكه عملكرد 
آن را به دليل عدم پيش بيني رقم مذكور در قانون بودجه از 
سرجمع منابع عمومي محقق شده دولت كسر شود در اين 
صورت در صد تحقق واقعي منابع عمومي دولت پس از اعمال 
تغييرات در س��ال 13۹۹ معادل 82/5% بوده است. ميزان 
پيش بيني مصارف بودجه كل كشور پس از اعمال تغييرات، 
بالغ بر دو ميليون و چهارصد و بيست هزار و يكصد و هفتاد و سه 
ميليارد )2.420.173.000.000.000( تومان بوده كه مبلغ 
سه ميليون و چهل و شش هزار و دويست و نود و نه ميليارد 
)3.046.2۹۹.000.000.000( توم��ان )معادل %125/۹( 
تحقق يافته است. عمده علت فزوني منابع نسبت به مصارف 
بودجه كل كشور، ناشي از موجودي پايان سال خزانه داري كل 
كشور به مبلغ هفت صد و بيست و هفت ميليارد و سي صد 
و هفتاد و پنج ميليون )727.375.000.000( تومان است. 
عمده علت فزوني مصارف اختصاصي نسبت به درآمدهاي 
اختصاصي و صول شده ناش��ي از پرداخت مبلغ دويست و 
شانزده ميليارد و هفتصد و ده ميليون )216.710.000.000( 
تومان، از محل منابع عمومي دولت اس��ت.  فزوني مصارف 
عمومي دولت نس��بت ب��ه منابع مصوب عموم��ي دولت، 
ناش��ي از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سي و نه ميليارد 
)12.53۹.000.000.000( تومان درآمدهايي اس��ت كه 
در قانون بودجه سال 13۹۹ كل كشور با مبلغ يك ميليون 
)1.000.000( ريال پيش بيني ش��ده اند.   بر اس��اس قانون 
بودجه سال 13۹۹ كل كشور پس از اعمال تغييرات، كسري 
تراز عملياتي، بالغ بر يكصد و هفتاد و ش��ش هزار و دويست 
و هش��تاد و نه ميليارد )176.28۹.000.000.000( تومان 
بوده كه با توجه به ميزان درآمدهاي تحقق يافته و مصارف 
اعتبارات هزينه اي، كس��ري تراز عملياتي در عمل به مبلغ 
يكصد و هشتاد و سه هزار و س��يصد و پنجاه و يك ميليارد 
)183.351.000.000.000( تومان رسيده است. به عبارتي 
فزوني هزينه ها نس��بت به درآمد عمومي به ميزان %65/8 
است. اين مبلغ تماماً از محل واگذاري دارايي هاي مالي تأمين 
شده است.  واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه بخش عمده 
آن مربوط نفت است در قانون و عملكرد بودجه سال 13۹۹ 

كل كشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتيب به ميزان 
17/5- و 6۹/1-% انحراف داشته كه علت اصلي آن به اعمال 
تحريم هاي ظالمانه و اجراي سياست فشار حداكثري بر كشور، 
عملكرد نامناسب فروش نفت و همچنين كاهش تقاضاي 
جهاني نفت به دليل شيوع بيماري همه گير كرونا در جهان 
بوده است. واگذاري دارايي هاي مالي در قانون و عملكرد بودجه 
سال گذشته به ترتيب به ميزان 235/2%و 40۹/3% بيش از 
الزام تعيين شده در قانون برنامه است كه علت اصلي آن فروش 
136، 340 ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي بيش از سقف 
تعيين شده در برنامه ششم )50000 ميليارد تومان( است.  
بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پيش بيني شده 
بود كه در سال 13۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاري 
)فروش( شركت هاي دولتي و همچنين منابع صندوق توسعه 
ملي صرف مصارف عمومي دولت ننمايد در حالي كه بر اساس 
گزارش تفريغ بودجه، دول��ت در مجموع 620،62 ميليارد 
تومان از مصارف عمومي خود را از اين دو محل تأمين نموده 
كه حدود 11% از منابع عمومي محقق شده در سال 13۹۹ را 
تشكيل مي دهد.  در حالي كه عملكرد اعتبارات هزينه اي در 
سال 13۹۹ بر اساس گزارش تفريغ بودجه حدوداً 1۹% بيش 
از الزام تعيين شده در برنامه ششم توسعه است ليكن عملكرد 
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي 32% كمتر از الزام برنامه 
است. وضعيت اجراي تبصره ها در محدوده رسيدگي ها و بر 
اساس جدول شماره )6(، از مجموع 272 تبصره، بند و جزء؛ 
»رعايت احكام، حدود 28%«، »عدم ر عا يت تمام يا بخشي 
از احكام، تقريبًا 42%«، »عدم تحقق ا هداف قانونگذار حدود 

15%« و همچنين »15% از احكام، فاقد عملكرد« است: 
در حكم بند )ز( الحاقي تبصره )1(، مقرر گرديد يك ميليون 
تن قير تا سقف چهار هزار ميليارد )4.000.000.000.000( 
تومان توزيع ش��ود و دولت نيز مكلف بوده است منابع الزم 
جهت تأمين قير مذكور را از كل اعتبارات تملك دارايي هاي 
س��رمايه اي اين قانون كسر و براي تهيه ماده اوليه قير مورد 
نياز اختصاص بدهد؛ طي س��ال 13۹۹ مبل��غ چهار هزار و 
پانصد ميليارد )4.500.000.000.000( تومان از اعتبارات 
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كسر و جهت تامين 
قير در قالب اسناد خزانه اس��المي به دستگاه هاي اجرايي 
ذي ربط پرداخت ش��ده است. دس��تگاه هاي اجرايي صرفا 
مبلغ شش��صد و چهارده ميليارد )614.000.000.000( 
تومان از اعتبارات دريافتي معادل 14 % را صرف خريد قير 
كرده و مابقي را به سال بعد منتقل كرده اند.   بر اساس جزو 
)2( بند )ال��ف( تبصره )2(، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
مجاز بوده است تمام يا بخشي از سهام و دارايي هاي دولتي 
دس��تگاه هاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و باقي مانده 
سهام متعلق به دولت و ش��ركت هاي دولتي در بنگاه هاي 
مشمول واگذاري را واگذار كند؛ در سال 13۹۹ سهام تعداد 
)15( شركت به دو روش صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس )ETF( و تدريجي واگذار شده كه از محل 
آن مبلغ س��ي و يك هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد 

)31.۹86.000.000.000( تومان به حس��اب خزانه داري 
كل كشور واريز شده است.  مطابق جزو )3( بند )الف( تبصره 
)2(، بدهي دولت به بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي 
عمومي غيردولت��ي از محل واگذاري ام��وال و دارايي هاي 
متعلق به دولت و موسس��ات و شركت هاي دولتي از طريق 
جدول شماره )18( قانون بودجه قابل پرداخت بوده است؛ 
در سال 13۹۹ از مبلغ بيست و سه هزار و چهار صد و شصت 
و س��ه ميلي��ارد )23.463.000.000.000( تومان وجوه 
حاصل از واگذاري مورد نظ��ر، صرفا مبلغ چهارده ميليارد 
)14.000.000.000( توم��ان معادل ش��ش صدم درصد 
)0/06( % به وزارت راه و شهر سازي و شركت مادر تخصصي 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، بابت اجراي 
طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه اي پرداخت ش��ده و 
بابت تس��ويه بدهي دولت به بخش ه��ا خصوصي و تعاوني 
و نهاده��اي عمومي غيردولتي پرداخت��ي صورت نگرفته 
است.  بر اساس بند )ج( تب صره )2(، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي )خزانه داري كل كشور( موظف بوده است پرداخت 
سود سهم دولت در ش��ركت هايي كه مجموع سهام دولت 
و ش��ركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد )%50( 
اس��ت را به صورت موثر پيگيري و پ��س از وصول به رديف 
شماره 130108 جدول ش��ماره )5( اين قانون واريز كند؛ 
در س��ال 13۹۹ وزارتخانه مذكور با توجه به اطالعات اخذ 
شده از سامانه يكپارچه اطالعات شركت هاي دولتي مستقر 
در معاون��ت امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارايي، موفق به شناس��ايي تعداد )424( 
شركت مشمول شده كه با پيگيري هاي انجام شده توسط 
خزانه داري كل كشور از حدود دو هزار و نهصد و چهل و هشت 
ميليارد )2.۹48.000.000.000( تومان سود سهم دولت 
در شركت هاي موردنظر، مبلغ يك هزار و ششصد و پنجاه 
ميليارد )1.650.000.000.000( تومان آن )معادل %56(  
به حساب خزانه داري كل كشور واريز شده است.   بر اساس 
جزو )2( بند )ه( تبصره )2(، عضويت همزمان مقامات موضوع 
ماده )71( قانون مديريت خدمات كشوري و معاونان و مديران 
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات 
كشوري و ماده )5( قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين 
كاركنان شاغل در كليه پست هاي مديريتي در هيات  مديره، 
مديريت عاملي و س��اير مديريت هاي اجرايي شركت هاي 
دولتي و نهاده��اي عمومي غيردولتي و س��ازمان ها اعم از 
زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها ممنوع بوده 
است؛ در سال 13۹۹ ممنوعيت مذكور از سوي تعداد )124( 
نفر از مقامات، معاونان، مديران و كاركنان ش��اغل در )63( 
دستگاه مش��مول، رعايت نشده است.  مطابق بررسي هاي 
صورت گرفته از قراردادهاي فروش صادراتي فرآورده هاي 
نفتي به ارزش 1/5 ميليارد دالر كه در بورس انرژي با شرايط 
يكسان براي خريداران اعالم شده اس��ت، در بيش از %80 
قراردادها با ارزش��ي بالغ بر 1/2 ميليارد دالر، شرايط اعالم 
ش��ده در بورس انرژي برخالف مفاد ماده )۹( دستورالعمل 

انتش��ار اطالعات معامالت توسط بورس انرژي ايران مبني 
بر عدم تغيير شرايط عرضه در بورس در قراردادهاي منعقده 
با خريداران، تغيير يافته اس��ت. مهم ترين موارد تغيير در 
اين قراردادها عبارتند از: تغيير در ن��وع فرآورده، نرخ اعالم 
ش��ده در بورس، مقصد صادراتي، مبدأ، شرايط برداشت و 
تغيير در نحوه پرداخت اس��ت. همچنين برخالف تكليف 
مقرر در تبصره )1( ماده )13( قانون رفع موانع توليد رقابت 
پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بالغ بر500 ميليون دالر از 
فرآورده هاي نفتي صادراتي در شرايط خارج از بورس انرژي 
عرضه شده است.  شركت پخش فرآورده هاي نفتي تعداد 
16 فقره قرارداد به صورت اعتباري را با يكي از شركت هاي 
صادركننده منعقد نموده كه با توجه به عدم توانايي خريدار 
در پرداخت ثمن معامله و به رغم صدور ضمانتنامه توسط 
صندوق ضمانت ص��ادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مبلغ 270 ميليون دالر معادل 6.000 ميليارد تومان براي 
شركت مذكور قابليت وصول نداش��ته است.   عدم نظارت 
شركت سهامي پخش فرآورده هاي نفتي در توزيع و مصرف 
گاز مايع موجب شده است بيش از 70% گاز مايع توزيع شده 
در س��نوات اخير به دست مصرف  كننده واقعي نرسيده و با 
چندين برابر قيمت توسط شركت هاي توزيع  كننده به فروش 
برسد كه اين موضوع برخالف مفاد ماده )5۹( قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت« است. با توجه به مابه التفاوت 
پرداختي از طرف دولت به پااليش��گاه ها بابت اختالف نرخ 
مصوب )230 تومان( و نرخ جهاني، مبلغ يارانه پرداختي به 
شركت هاي توزيع كننده بالغ بر 26.000 ميليارد تومان بوده 
است. اين اقدام در مغايرت با ماده )4( دستورالعمل »مبارزه 
با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي« 
اس��ت.   با وجود تكاليف قانوني بند )الف( ماده )48( قانون 
برنامه ششم توسعه، قوانين بودجه سنواتي و ماده )12( قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبني 
بر جمع آوري و مهار گازه��اي همراه، 2.156 ميليون فوت 
مكعب )معادل 61 ميليون متر مكعب( در روز گازهاي همراه 
سوزانده مي شود.  الزم به ذكر است در صورت محاسبه نرخ 
17/4 س��نت فروش گاز خام، ميزان هدررفت گاز در طول 
س��ال بالغ بر 3/83 ميليارد دالر ارزيابي مي شود. همچنين 
عدم مهار گازهاي همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه 
به پيش بيني محصوالت توليدي حاصل از گازهاي همراه 
)ش��امل 1.25۹ ميليون فوت مكعب گاز س��بك؛ 4.732 
هزار تن تركيبات سنگين تر از اتان و 8.000 بشكه مايعات 
گازي در روز،( منجر به هدررفت روزانه به مبلغ تقريبي 177 
ميليون يورو و ساالنه 65 ميليارد يورو )قيمت صادراتي( در 
سال 13۹۹ شده است. همچنين سوزاندن گازها در فلرها 
پيامدهاي زيس��ت محيطي مختلفي دارد كه از مهم ترين 
تبعات آن، آلودگي هوا اس��ت. بررس��ي ها نشان مي دهد با 
جمع آوري ميزان گازهاي ذكر ش��ده، از انتش��ار حدود 70 
ميليون تن گازهاي گلخانه اي جلوگيري مي ش��ود كه اين 

مهم تاكنون صورت نپذيرفته است.
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زنجيره تامين نيازمند خدمات 
بازرگاني پشتيبان 

 نظام طبقه بندي ISIC ويراي��ش 4، مي توان مصاديق 
عمده خدمات بازرگاني را به شرح زير طبقه بندي كرد: 
»1- خدمات لجس��تيك )اعم از حمل  و نقل، انبارداري، 
خدمات جابه جايي محموله و پش��تيباني حمل  و نقل، 
انواع خدمات مرتبط با لجستيك، خدمات پست و پيك 
و...(؛ 2- خدمات اطالعات و ارتباطات )خدمات مخابرات، 
برنامه نويسي، مشاوره و ديگر امور رايانه، انتشار نرم افزار، 
پردازش و ميزباني داده ها، درگاه هاي وب و...(؛ 3- خدمات 
مالي و بيمه و خدمات جانبي مرتبط؛ 4- خدمات حرفه اي، 
علمي و فني )اعم از حسابداري و حقوقي، مشاوره مديريت، 
تبليغات و بازارپژوهي، خدمات معماري، مهندس��ي و 
تحليل و آزمايش فني و...(؛ 5- خدمات اداري و پشتيبان 
)اعم از خدمات اجاره، استخدام، امنيت، خدمات رساني 
به س��اختمان ها و فضاي سبز و ساير خدمات پشتيبان 

كسب  و كار و...(.«
نكات كليدي: 

1- توجه به ماهي��ت خاص بخش خدم��ات بازرگاني: 
خدمات بازرگاني دربرگيرنده طيف وسيع و متنوعي از 
انواع كسب  و كارهاست كه در حوزه تولي گري نهادهاي 
متفاوت قرار مي گيرند. از س��وي ديگر بايد توجه داشت 
كه در بسياري از موارد، خدمات ارائه شده توسط فعاالن 
خدمات بازرگاني، صرفا محدود به كسب  و كارها نمي شود. 
اين امر نشان از پيچيدگي ماهيت اين بخش دارد كه بايد 
بدان توجه داش��ت. 2- اهميت اتخاذ رويكرد يكپارچه 
در سياس��تگذاري خدمات بازرگاني: با توجه به تعدد و 
پراكندگي نهادهاي متولي خدمات بازرگاني مورد نياز 
كسب وكارها، سياستگذاري هماهنگ اين حوزه تاكنون 
مغفول واقع ش��ده است. لذا پيش��نهاد مي شود رويكرد 
يكپارچه اي در اين خصوص اتخاذ ش��ود تا بدين  ترتيب 
توسعه و ارتقاي اين خدمات به صورت نظام مند و بر اساس 
نيازمندي هاي حلقه هاي مختلف زنجيره هاي تامين در 
دستور كار قرار بگيرد. 3- لزوم تعريف يك چارچوب مورد 
اجماع در خصوص قلمروي خدم��ات بازرگاني: يكي از 
مهم ترين پيش نيازهاي سياستگذاري يكپارچه خدمات 
بازرگاني، وجود چارچوبي مشخص براي قلمروي انواع 
كسب وكارهاي مشمول اين حوزه است كه مورد اجماع 
تمامي نهادهاي متولي باش��د. اي��ن چارچوب مي تواند 
مبناي تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي بعدي براي اين 

حوزه قرار بگيرد.

الگوي نامناسب چين  در توسعه
 طيف هاي محافظه كار و دست راستي محسوب مي شوند، 
بسيار عالقه مند هس��تند تا چين را به عنوان نمونه يك 
اقتصاد مداخله گرانه موفق و مطل��وب جلوه بدهند، اما 
گذش��ت زمان ثابت ك��رده و در ادامه نيز خواهد كرد كه 
يك چنين رويكردهاي غيراصول��ي در اقتصاد نهايتا ره 
به جايگاه مطلوبي نخواهد برد. اقتدارگرايي بي رحمانه 
شي جين پينگ در حذف تمام رقباي خود و همين طور 
س��ركوب مردم چين به خص��وص مس��لمانان اويغور 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه در آينده چين با مشكالت 
بزرگ تري دس��ت و پنجه نرم خواه��د كرد. همين طور 
علي رغم شعار هاي حزب كمونيسم، نابرابري ها در چين 
به اندازه ديگر كشورها )حتي كشورهاي سرمايه داري( 
ريشه دوانده اس��ت. مشكالت اخير اين كشور در بخش 
امالك عمال ريسك نابودي پس انداز خانواده هاي چيني 
را باال برد و همين طور سركوب مستمر بازارها باعث شده 
كس��ب و كارها در چين سود كمتري نسبت به گذشته 
داشته باشند. در واقع شي دوباره به دنبال ايده هاي مائو 
براي ساخت چين است. شخصا معتقدم همان طور كه 
مائو شكست خورد و نتيجه سياست هايش، باعث قحطي و 
مشكالت بزرگ اقتصادي براي خانواده هاي چيني شد، در 
صورت ادامه اين روند توسط شي جين، دوباره مردم چين 
و جهانيان شاهد اتفاقات تلخ گذشته خواهند بود و اقتصاد 
چين در بلندمدت به شدت بي ثبات خواهد شد. بنابراين 
در ايران نيز آن دسته از افراد و جرياناتي كه چين را نمونه 
برجسته يك اقتصاد مداخله گرا، اقتدارگرا و موفق ارزيابي 
مي كنند در وهله نخست، مي بايست مطالعات خود را در 
خصوص واقعيت چين عميق تر كرده و در مراحل بعدي 
بدانند كه چين به هيچ عنوان نمونه موفقي براي بهره گيري 

از الگوي توسعه نيست.

 روند نزولي 
در انتظار بورس ايران

 وظيفه آنها مديريت است. شايد به نظر برسد كه آنها هم 
كاري از دستشان برنمي آيد يا اين موضوع ريزش را كه اسم 
اصالح بر آن مي گذارند موضوع عادي مي پندارند و اميد 
دارند كه زمان مساله را حل كند. اينجاست كه مي توان 
گفت سازمان هاي مربوطه آماتورتر از مردمي هستند كه 
بدون آگاهي قبلي وارد بورس شده اند يا اين سازمان ها 
منافعي از اين قضي��ه مي برند. اينكه ك��دام يك از اين 
فرضيات درست است در اصل بحراني بودن قضيه تاثيري 
ندارد. انتصاب هاي جديد و گره خوردن بازار بورس ايران 
به ارزش برابري دالر در مقابل ريال دقيقا پاشنه هاي آشيل 
است كه بورس با آن مواجه است. تا به حال نيز اراده اي براي 
سرو سامان دادن اين شرايط ديده نشده است. اما مساله 
مهم و خطرناك اين اس��ت كه اگر همچنان اين ريزش 
طبيعي و اصالح در نظر گرفته ش��ود، بي شك حركت 
بازار از اصالح خارج شده و به يك روند نزولي فرسايشي 
تبديل خواهد شد كه با تجربه تلخي كه معامله گران و 
سرمايه گذاران خرد از اين موضوع خواهند داشت باعث 
خواهد شد برگش��ت بازار به سمت باال به شدت سخت، 
طوالني و پرهزينه باشد. اتفاقي كه در حباب دات كام رخ 
داد و نهايتا 14سال طول كشيد تا شاخص نزدك از سقف 

قبلي خود كه در يك حباب شكل گرفته بود عبور كند.

چشم انداز مثبت  در بلندمدت
كنترل تورم با اعمال سياس��ت انقباضي باوجود شكل 
ظاهر كه جذب نقدينگي در اقتصاد كشور را رقم خواهد 
زد، همان طور كه اشاره ش��د در باطن موجب افزايش 
هزينه توليد، كاهش سرعت گردش پول، كاهش تقاضاي 
مصرف به دليل افزايش قيمت ناش��ي از كاهش توليد 

محصول و در نهايت تشديد تورم خواهد شد.
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جريان واردات دارو در سال گذشته، بيانگر پرداخت هاي 
مازاد بر قيمت واقعي به شركت هاي دارويي با ارز 4200 
توماني است. به گزارش ايسنا، آنچه در چند ماه گذشته در 
رابطه با ترخيص داروهاي وارداتي پيش آمد چالش هاي 
زيادي را بين گمرك ايران و سازمان غذا و دارو ايجاد كرد؛ 
به طوري كه در رابطه با تعيين تكليف داروهاي واردات 
شده به اماكن گمركي و بنادر اختالف نظر داشته و كار به 
جايي رسيد كه در نهايت با ورود دادستاني، سازمان غذا و 
دارو و مجموعه وزارت بهداشت مكلف به تعيين تكليف 
داروهايي شده بود كه از مدت ها قبل به گمرك آمده اما 
تكليف آنها از سوي وزارت بهداشت مشخص نبود. اين 
در حالي است كه گمرك اعالم كرده بود در برخي موارد 
داروها در آستانه انقضا قرار گرفته يا ممكن است دچار 
فساد شود. با اين وجود سازمان غذا و دارو معتقد بود كه 
بايد داروها قبل از ورود با اين سازمان هماهنگ شده باشد، 
هر چند كه اسناد بيانگر انجام هماهنگي براي واردات اين 
اقالم در برخي موارد است. اما گزارشي كه ديوان محاسبات 
در رابطه با جريان تامين ارز دارو در قالب گزارش تفريغ 
بودجه منتشر كرده به نوعي نشان دهنده انحرافاتي در 
تامين ارز و البته ترخيص كاالهاي دارويي و فاسد شدن 

آنها است. بر اساس اين گزارش، در سال 13۹۹ از حدود 
2.3 ميليارد دالر ارز دولتي تخصيص يافته براي واردات 
دارو، 1.62 ميليارد دالر يعني حدود 70 درصد توس��ط 

بانك مركزي تامين و پرداخت شده است.

   پرداخت سنگين براي ۱۲ شركت
از طرفي به لحاظ عدم اعم��ال فرايند رقابتي در صدور 
مجوز واردات و تعيين ميزان ارزبري داروهاي وارداتي، 
علي رغم محدوديت هاي منابع ارزي، ديوان محاسبات 
اعالم كرده كه صرفه و صالح دولت در تعيين قيمت هاي 
ارزي داروهاي وارداتي رعايت نشده است. بر اساس اين 
گزارش، بررسي واردات 31 قلم دارو حاكي از اختصاص 
235 ميليون و 216 هزار و 686 يورو مازاد بر قيمت واقعي 

داروها به 12 شركت واردكننده پرداخت شده است.

   پرداخت ۱۰۰۰ ميلياردي بدون شناسه
همچني��ن ارزش ب��ازار داروهاي وارداتي در س��ال 
گذشته در مجموع 5.1 هزار ميليارد تومان بوده كه 
از اين ميزان بيش از 1000 ميليارد تومان بر خالف 
تكليف مق��رر در قانون احكام دايم��ي برنامه هاي 

توسعه در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه گذاري 
نشده است.

   فاسد شدن كيت هاي وارداتي
بخش ديگري از اين گزارش نشان مي دهد كه در سال 
گذشته سازمان انتقال خون ايران بابت خريد 750 هزار 
عدد كيسه خون فيلتردار چهارتايي به مبلغ يك ميليون 
و 537 ه��زار و 100 يورو اضافه ب��ر ارزش واقعي كاالي 
وارداتي به يكي از ش��ركت هاي طرف قرارداد س��ازمان 
پرداخت كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه سازمان 
انتقال خون طي قراردادهايي اقدام به خريد كيت هايي 
براي غربالگري ويروسي خون هاي اهدايي سازمان خون 
با اختص��اص ارز دولتي كرده اس��ت، اما به دليل ضعف 
كنترل هاي داخلي و نبود توجه به اعتبار تاريخ مصرف اين 
كيت ها، مهلت مصرف عمدتا بسيار پايين بوده و در برخي 
موارد كمتر از يك ماه بوده است. بنابراين طبق بررسي ها، 
تاريخ بخشي از كيت هاي غربالگري منقضي شده است.

ديوان محاسبات ضعف نظام كنترل داخلي دستگاه هاي 
ذيربط از جمله سازمان غذا و دارو و گمرك ايران را در اين 

خصوص محرز دانسته است.

پرداخت ۲۳۵ ميليون يورو اضافه به ۱۲ شركت دارويي
برش

رييسجمهوردرجلسهشورايعالي
فضايمجازي:

رييس جمهور بر تالش و همت مضاعف همه دستگاه ها 
در ساماندهي فضاي مجازي براي جبران عقب ماندگي ها 
در اين حوزه و دستيابي به اهداف اصلي تشكيل شوراي 

عالي فضاي مجازي تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي 
عصر  ديروزسه ش��نبه در جلسه ش��وراي عالي فضاي 
مجازي با اشاره به ضرورت ايجاد تحول در ماموريت هاي 
اين شورا، گفت: با استفاده از ديدگاه هاي اعضاي حقيقي 
و عقبه كارشناس��ي اعضاي حقوقي ش��ورا، مي توان 
گام هاي موث��ري در جب��ران عقب ماندگي ها در خود 
شورا و مديريت فضاي مجازي برداشت. رييس جمهور 
تكميل و راه اندازي شبكه ملي اطالعات را يك ضرورت 
دانست و به مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، دستور داد راهبري تكميل شبكه 
مل��ي اطالعات را با جديت پيگيري كنند. رييس��ي با 
اش��اره به مزاياي دولت الكترونيك و هوشمند، گفت: 
تشكيل دولت هوشمند براي رفاه مردم و تسهيل انجام 
امور مردم آنان ضروري است، لذا همه دستگاه ها بدون 
بخشي نگري بايد با يكديگر همكاري كنند تا كارها و امور 
مردم با آسودگي انجام شود. رييسي با تاكيد بر توجه همه 
دستگاه ها و وزارتخانه ها به اقتصاد ديجيتال، گفت: فعال 
شدن اقتصاد ديجيتال در افزايش اشتغال، توليد ثروت 
و ايجاد ارزش افزوده موثراس��ت و در اين زمينه اگرچه 
وزارت ارتباطات محور اس��ت اما همه دستگاه ها بايد 
براي رونق اقتصاد ديجيتال فعال شوند. رييس جمهور 
همچنين ايجاد سكوهاي راهبردي براي ارايه خدمات در 
حوزه هاي آموزش،  بهداشت، كشاورزي، مالي و تجاري را 
ضروري دانست. رييسي درادامه با تاكيد بر اهميت توجه 
به مديريت هوشمند و هدفمند حوزه سرگرمي و اوقات 
فراغت در فضاي ديجيتال گفت:  فعال شدن اين حوزه 
با توجه به شيوع كرونا و در خانه ماندن اجباري بخشي 
از مردم اهميت زيادي دارد. رييس جمهور همچنين به 
لزوم سالم سازي و ايمن سازي فضاي مجازي اشاره كرد 
و گفت: در ش��رايطي كه دشمنان به فضاي شخصي و 
اطالعاتي مردم و كشور هجمه مي آورند، غفلت در اين 
زمينه از هيچ دستگاهي پذيرفتني نيست. در جلسه 
ديروز شوراي عالي فضاي مجازي، درباره الحاقيه سند 
ستاد رسانه، مصوب سال 13۹7 شورا براي افزايش تعامل 
برخط رسانه و تقويت تعامالت دستگاه ها و رسانه ها بحث 
و تصيم گيري شد. در اين جلسه همچنين پس از تبادل 
نظر اعضاي شورا، بخش سياست ها و الزامات قانوني شدن 
منظومه ماهواره اي دركشور به تاييد رسيد كه از جمله 
اين موارد استفاده مجاز اينگونه منظومه هاي ماهواره اي 
در داخل كشور بود و مقرر گرديد وزارت ارتباطات درباره 

نحوه فعاليت و ارايه مجوز به آن تصميم گيري كند.

تكميل و راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات يك ضرورت است

قاليباف:

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: باورهاي غلط و 
مديران ناكارآمد دو مش��كل اساسي ما در كشورداري 

است. مشكل پول و نبود امكانات نيست.
به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف در مراسم اختتاميه 
جايزه سردار سرلشكر حاج حسين همداني بيان كرد: جا 
دارد از كساني كه با قلم و فعاليت هايشان ياد شهدا را زنده 
نگه مي دارند تشكر كنم. آنها ميراث داران شهدا هستند. 
بي شك اين هم ادامه راه شهدا است. اهل قلم و اهل هنر 
مجاهديني هستند كه در اين عرصه مجاهدت مي كنند.

وي ادامه داد: در طول اين 40 سال فشارها و تهديدهاي 
متعدد را شاهد بوديم و دشمني دشمنان را در زمينه هاي 
مختلف در اوج خودش ديديم. همه به دنبال براندازي 
جمهوري اس��المي ايران بودند. با فرهنگ خداباوري، 
فرهنگ خودباوري و فرهن��گ مردم باوري كه در بين 
مردم ما و نظام وجود دارد، دش��منان به طرق مختلف 
شكست خورده است. حزب اهلل و حزب شيطان هيچ وقت 

با يكديگر كنار نمي آيند.
قاليب��اف ادامه داد: امروز درگي��ر دو جنگ اقتصادي و 
رسانه اي هس��تيم كه خط مقدم ما را تشكيل داده اند. 
جنگ رس��انه اي اثر گذارتر از جنگ اقتصادي اس��ت. 
در پيروزي در جن��گ اقتصادي بايد ابتدا پيروز جنگ 
رسانه اي باش��يم. جنگ نابرابر و س��ختي وجود دارد. 
تحريف، دروغ، به ظاهر حرف درست زدن و در باطن ظلم 
در آن وجود دارد. به تعبير ديگر ما در دو جنگ تحريف و 

تحريم ميان حزب اهلل و حزب شيطان قرار داريم.
رييس مجلس با بيان اينكه بقاي انقالب و نظام را از 15 
خرداد سال 42 تاكنون مشاهده مي كنيم، گفت: جهاد 
تبيين يك اصل مهم است. از موضوعات با رابطه علت و 
معلولي دفاع كنيم. نويسندگان و هنرمندان ما در اين 
طريق مجاهدت مي كنند ما بايد اين روش را زنده نگه 
داريم. شاهديم كه مدافعان حرم چه كارهايي كرده اند؛ 
جوان ها آمدند. يك زمان در بين خودمان كه از بچه هاي 
جنگ بوديم مي گفتيم اگر جنگ شود آيا باز هم جوانان 
مي آيند؟ عده اي مي گفتند خير، اما دومرتبه شاهد بوديم 
جوانان از ش��هر و روستا آمدند. انسجامي كه در جهان 
اسالم ديديم و همدلي بين تشيع و اهل سنت را هم در 
اين بين مشاهده كرديم. هر دوره اي كه باشد سنت هاي 
الهي پابرجاست. اين فرمانده دوران دفاع مقدس يادآور 
شد: هژموني امريكا در منطقه به هم ريخته است و اكنون 
در پي بازتعريف هژموني خود در منطقه اس��ت. اين به 
بركت خون شهدا است. اهل قلم، اهل منطق و اهل سخن 

بايد به تبيين اين موارد بپردازند.
قاليباف با بيان اينكه چرا عمق اس��تراتژيك در كابل و 
پنجشير نيست؟ توضيح داد: تبيين اين موضوع براي 
جوانان بسيار مهم است كه جمهوري اسالمي ايران با چه 
منطقي و تحليلي پيش مي رود. اگر باورها تغيير پيدا كرد 
بايد در برابرش ايستاد. بايد در برابر تحريف انقالب ايستاد.

وي يادآور شد: حفظ اين انقالب را هم اكنون مقام معظم 
رهبري ادامه داده است. 

باورهاي غلط و مديران ناكارآمد 
دو مشكل اساسي ما در كشورداري



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز سه شنبه 20 مهر 1400، قيمت ارز بازهم در بازار آزاد 
كاهش يافت و قيم��ت دالر با 300 تومان كاهش به 27 
هزار و 175 تومان، قيمت يورو 31 هزار و 375 تومان، پوند 
انگليس 36 هزار و 967 تومان و درهم امارات 7 هزار و393 
تومان اعالم شده است. طي هفته جاري، قيمت ارز روند 
نزولي به خود گرفته و برخي فعاالن ارزي معتقدند كه اين 
موضوع متاثر از نزديك شدن به زمان مذاكرات و همچنين 
پيگيري پول هاي بلوكه شده ايران و از سوي ديگر، افزايش 
درآمد ارزي كشور است. همچنين سياست هاي ارزي 
اخير اعالم شده دولت نيز روي جو بازار اثر گذاشته است و 
پيش بيني مي شود كه روند نزولي حفظ شده و يك روند 
با ثبات را شاهد باش��يم. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
)سه شنبه، 20 مهرماه( در مقايسه با روز گذشته با 114 
تومان كاهش به قيمت 26 هزار و791 تومان داد و ستد 
شد. قيمت فروش يورو نيز در ساعت 13 در مقايسه با روز 
گذشته با 60 تومان كاهش برابر 30 هزار و 906 تومان بود. 
قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 261 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز 30 هزار و 294 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 424 تومان و 
نرخ فروش آن 26 هزار و 664 تومان اعالم شد.نرخ خريد 
يورو در اين ب��ازار 30 هزار و 579 تومان و نرخ فروش آن 
نيز 30 هزار و ۸57 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت روز سه شنبه، حواله يورو به قيمت 27 
هزار و 262 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 23 هزار 
و 55۸ تومان معامله ش��د. قيمت دالر در خردادماه وارد 
كانال 26 هزار توماني شد و سپس حركت آرامي به سوي 
نرخ 27 هزار تومان داش��ت و بعد از آن هم��واره در اين 
محدوده نوسان داشت. از ابتداي شهريورماه شاهد روند 
نزولي نرخ دالر و حتي ثبات آن در كانال 27 هزار تومان در 
صرافي هاي بانكي بوديم.  اواخر هفته گذشته قيمت دالر 
بعد از مدت ها رفت و برگشت در كانال 27 هزار تومان با 
ورود به محدوده قيمتي 2۸ هزارتومان چند روزي با اين 
نرخ معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت و از يازدهم 
مهرماه قيمت ها كاهش��ي و سپس ثابت ماند. اين هفته 
قيمت ها در بازار ارز نزولي بود و از روز گذشته وارد كانال 

26 هزار تومان شده است كه هم روند نزولي را ادامه داد.

     سكه ۱۶۰ هزار تومان ارزان شد
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
تهران )سه شنبه، 20 مهرماه( با 160 هزار تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته به 11 ميليون و 440 هزار تومان 
رسيد و تا 11 ميليون و 390 هزار تومان نيز معامله شد. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 200 
هزار تومان معامله شد. نيم سكه بهار آزادي 5 ميليون و 
950 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 500 هزار تومان 
و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اي��ن، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
1۸ عيار به يك ميليون و 126 هزار تومان رسيد. قيمت 
هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۸۸1 هزار تومان شد. 
همچنين اُنس جهاني طال با 70 سنت افزايش نسبت 
به روز گذشته به قيمت يك هزار و 757 دالر و 75 سنت 
قيمت خورد.  مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال 
و س��كه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. اونس 
جهاني طال تغيير چنداني نداشت اما در مقابل روند نزولي 
قيمت دالر ادامه داشت و در نتيجه شاهد كاهش قيمت 
سكه و طال در بازار بوديم. قيمت هر اونس طال با 0.41 
درصد افزايش به 1761 دالر و 41 سنت رسيد. نگراني ها 
در مورد افزايش نرخ تورم موجب شده تا قيمت طال در 
بازارهاي جهاني افزايشي شود، اما تقويت دالر و احتمال 
اعالم سياست پولي انقباضي از سوي فدرال رزرو در ماه 
آينده سبب شده تا رشد قيمت ها محدود شود. بر اساس 
اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.41 درصد افزايش 
به 1761 دالر و 41 س��نت رس��يد. قيمت فل��ز زرد در 
معامالت آتي براي تحويل در ماه دسامبر با 0.34 درصد 

افزايش به 1761 دالر و 60 سنت رسيد. ارزش دالر در 
نزديكي باالترين رقم هاي يك سال گذشته كه ماه قبل 
به ثبت رسيده بود در نوس��ان بود و اين مساله موجب 
شد تا رشد قيمت طال محدود باشد. در عين حال رشد 
قيمت هاي انرژي و احتمال انقباضي شدن قريب الوقوع 
سياست پولي بانك مركزي امريكا نيز از عوامل كاهنده 
قيمت طال در بازار بوده اند. س��وددهي اوراق قرضه ده 
س��اله دولت امريكا به باالترين رق��م از اوايل ماه ژوئن 
رسيده است. در وضعيت رشد نرخ تورم بازار طال معموال 
به محلي امن براي س��رمايه گذاري تبديل مي شود، اما 
كاهش اقدامات محرك اقتصادي بانك مركزي امريكا 
و باال رفتن نرخ بهره مي تواند س��بب رش��د سوددهي 
اوراق قرضه دولتي شده و هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در بازار طال را باال ببرد. تحليلگران موسسه اي ان زد در 
يادداشتي نوشتند: »ريسك كند شدن رشد اقتصادي 
در نتيجه افزايش نرخ تورم همچنان سبب تقويت قيمت 
طال مي شود.« اين تحليلگران پيش بيني كردند قيمت 
طال تا سال آينده ميالدي به 1۸50 دالر برسد و بعد روند 
كاهش��ي را در پيش بگيرد. در همين حال نگراني هاي 
تورمي ناش��ي از كمبود عرضه انرژي و مشكالت بدهي 
شركت چيني اورگراند بر بازارهاي سهام آسيايي سايه 
افكنده است. فعاالن بازار اكنون منتظر صورت مذاكرات 
نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو و شاخص قيمت هاي 
مصرف كننده در امريكا هس��تند كه ه��ر دو اين هفته 
منتش��ر خواهد شد. محمد كش��تي آراي، نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر اعالم كرد: سه شنبه 20 مهر 1400 
نرخ ارز در بازار با كاهش همراه است. قيمت دالر امريكا 
27 هزار و 300 تومان و هر يورو 31 هزار و ۸00 تومان 
فروخته مي شود. همچنين در بازار متشكل ارزي هر دالر 
26 ه��زار و 500 تومان و هر يورو 30 هزار و 500 تومان 
قيمت خورده است.به دليل كاهش نرخ ارز، شاهد افت 
قيمت سكه و دالر در بازار هستيم.اونس جهاني 175۸ 
دالر قيمتگذاري شده اس��ت .هم اكنون قيمت سكه 
طرح جديد 11 ميليون و 600 هزار تومان، قيمت سكه 
طرح قديم 11 ميليون و 250 هزار تومان، نيم س��كه 
6 ميليون و 60 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 550 
هزار تومان و س��كه گرمي نيز دو ميليون و 200 هزار 
تومان به فروش مي رسد.هر مثقال طال 4 ميليون و ۸۸۸ 
هزار تومان و هر گرم طالي 1۸ عيار نيز يك ميليون و 

12۸ هزار تومان فروخته مي شود. 

     سقوط ارزش لير تركيه در برابر دالر
لير تركيه در برابر دالر به پايين ترين مقدار خود رسيد.

با تقويت ارزش دالر امريكا و افزايش نگراني هاي طوالني 
مدت در مورد سياست هاي پولي تركيه، روز دوشنبه لير 
تركيه تضعيف شد و به ركورد كمترين مقدار خود يعني 
۸.9750 در برابر دالر رسيد كه در روز جمعه تعيين شد.

     صعود دالر
ارزش دالر مقابل بيشتر ارزها افزايش پيدا كرد. شاخص 
دالر ك��ه نرخ براب��ري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گي��رد، در معامالت با 0.26 درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته، در سطح 94.32۸ واحد 
بسته شد.ش��اخص دالر معموال در برابر شش ارز مهم 
جهاني يا 10 ارز برتر جهاني بيان مي شود كه شاخص 
دالر ش��اخص 10 ارزي و در بردارنده تغييرات قيمتي 
دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه هند، دالر 
اس��تراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك سوييس، 

رينگيت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.
گروهي از اقتصاددانان امريكايي در نامه مشتركي هشدار 
دادند كه تداوم روند كاهش اطمينان مصرف كنندگان 
به شرايط اقتصادي اين كشور باعث خواهد شد تا رشد 
اقتصادي به دليل كاهش س��رمايه هاي ورودي جديد 
كاهش قابل توجهي پيدا كن��د. در بازار ارز معامله گران 
كماكان اميدوارند دولت و كنگره بر س��ر افزايش سقف 
بدهي دولت به توافق برسند تا از تعطيلي دولت جلوگيري 
شود. نگراني از بدهي هاي دولت در ماه هاي اخير در بين 
فعاالن اقتصادي امريكا باال گرفته است.  بانك جهاني در 
گزارش جديد خود از چش��م انداز اقتصادي كشورهاي 
جهان اعالم كرد كه همه گيري كرونا كماكان اصلي ترين 
ريسك مشترك بر سر راه اقتصاد جهاني است و در نتيجه 
شيوع س��ويه هاي جديد انتظار مي رود رشد اقتصادي 
جهان كمتر از چيزي باشد كه پيشتر تصور مي شد. در 
اين بين، رشد اقتصادي چين در سال اينده به 5.4 درصد 
خواهد رسيد كه نسبت به رشد ۸.5 درصدي پيش بيني 
شده امس��ال آن يك كاهش محس��وس است. اقتصاد 
چين سال قبل را با رشد 2.3 درصدي به پايان برده بود.  
ارزهاي اروپايي در هفته هاي اخير تا حد زيادي برابر 
دالر عقب نشسته اند كه يكي از داليل اصلي آن، رشد 
اقتصادي بيش��تر امريكا در ماه هاي قبل و همچنين 
انتظار رشد اقتصادي بيشتر براي اين كشور تا سال 

اينده به نسبت كشورهاي اروپايي بوده است. در بين 
ارزهاي مهم اروپايي، يورو عملكرد بدتري را نسبت به 
ساير سايرين مقابل اسكناس سبز داشته و نرخ برابري 
آن به طور معناداري از محدوده 1.2 دالري كه اواخر 

سال قبل ثبت شد، فاصله گرفته است. 

     ارزهاي ديجيتال 
در امريكا تحت نظارت قرار مي گيرند

مديرعام��ل بان��ك امريكايي »جي پي م��ورگان« طي 
اظهاراتي اعالم كرد كه ارزهاي رمزپايه تحت نظارت قرار 
خواهند گرفت چرا كه نگراني در مورد استيبل كوين ها 
)ارزهاي ديجيتال باثبات( و طبقه دارايي ها در واشنگتن 
در حال افزايش است. جيمي ديمون، مديرعامل بانك 
امريكايي »جي پي مورگان« JPMorgan طي اظهاراتي 
اعالم كرد كه ارزهاي رمزپايه تحت نظارت قرار خواهند 
گرفت چرا كه نگراني در مورد استيبل كوين ها )ارزهاي 
ديجيتال باثبات( و طبقه دارايي ها در واشنگتن در حال 
افزايش است. ديمون در جلسه عضويت ساالنه موسسه 
بين الملل��ي دارايي )IIF(، كه امس��ال دوباره به صورت 
آنالين برگزار شد، گفت: بالك چين مي تواند واقعي باشد، 

استيبل كوين ها مي توانند واقعي باشند.
وي افزود: مهم نيست كه هر كس در اين اتاق چه فكري 
درباره آن مي كند، يا اينكه هر آزاديخواهي و هر شخص 

ديگري چه فكري مي كند، دولت آن را تنظيم مي كند.
ش��بكه خبري بلومب��رگ طي ماه ج��اري ميالدي 
گزارش داد كه تالش وزارت خزانه داري براي نظارت 
بر اس��تيبل كوين ها در راس��تاي اعمال مقررات در 
مورد آنها مانند بانك ها است. ديمون نظرات قديمي 
خود را در م��ورد بيت كوين تكرار ك��رد اما بين نظر 
 JPMorgan ش��خصي خود و نحوه برخورد بانك
با اين ارز ديجيتال، تفاوت قائل ش��د. ديمون گفت: 
من ش��خصا فكر مي كنم بيت كوين بي ارزش است. 
مشتريان ما بزرگسال هستند، آنها مخالف هستند؛ 
اين چيزي است كه بازارها را ايجاد مي كند بنابراين 
اگر بخواهند براي خريد بيت كوين دسترسي داشته 
باشند، ما نمي توانيم آن را محصور كنيم، اما مي توانيم 
به آنها دسترسي مش��روع و تا حد امكان پاك دهيم. 
گردهمايي يك هفته اي موسسه بين المللي دارايي روز 
دوش��نبه با حضور رهبران امور مالي از جمله جيمي 

ديمون و جس استلي، رييس بانك باركليز آغاز شد.
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توقف عرضه اوراق بدهي دولتي 
از مهرماه

در حالي كه دولت در سال جاري نياز مبرمي به فروش 
اوراق بدهي دارد و در دو حراج 23 و 30 ش��هريور ماه 
24 هزار و 140 ميليارد تومان اوراق به فروش رساند، 
در دو هفته ابتدايي مهر ماه هيچ گونه حراجي برگزار 
نكرده اس��ت .فروش اوراق مالي اسالمي از خرداد ماه 
سال گذشته آغاز و تا پايان سال گذشته با برگزاري 43 
حراج دولت توانست 123 هزار و 200 ميليارد تومان 
اوراق بفروشد. فروش اوراق بدهي اين امكان را به دولت 
مي دهد كه با جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه 
و كنترل تورم در س��ال جاري و بهبود س��طح درآمد 
در س��ال هاي آينده، بدهي خود را در شرايط مناسب 
درآمدي به فروش برساند و اين پديده امكان انعطاف 
و اعمال سياس��ت هاي ضدچرخه اي را براي دولت ها 
به وجود مي آورد. سياس��ت ضدچرخ��ه اي درواقع به 
سياس��تي مي گويند كه دولت در شرايط رونق، براي 
حفظ ثبات اقتصادي اقدام به فروش اوراق و جمع آوري 
نقدينگي كرده و در شرايط ركود اقتصادي براي تحريك 
تقاضا اقدام به خريد اوراق مي كند. در سال جاري شروع 
فروش اوراق بدهي از 4 خرداد ماه آغاز و در مجموع 16 
هزار و 910 ميليارد تومان اوراق مرابحه و 41 ميليارد 
تومان اوراق س��لف موازي فروخت. اين ميزان فروش 
اوراق بدهي در 5 ماهه اول س��ال در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال گذشته 71 درصد كاهش نشان مي دهد. با 
اين روند كسري بودجه در سال 1400 شديدتر از سال 
قبل مي شد. علت اصلي عدم فروش مناسب اوراق بدهي 
نرخ سود پايين اوراق و دوره سررسيد دو ساله ارزيابي 
مي شد. در همين راستا در شهريور ماه دولت تغييراتي 
در شرايط فروش اوراق انجام داد و نرخ سررسيد اوراق 
را به دوره هاي 6 ماهه تا يك سال و 4 ماه كاهش داد. 
اين شرايط جديد موجب جهش در فروش اوراق شد 
به طوري كه فقط در دو حراجي 23 ش��هريور و 30 
شهريور 24 هزار و 140 ميليارد تومان اوراق بدهي 
به فروش رسيد كه 42.7 درصد بيش از 16 حراج قبلي 
بوده است. خزانه داري كل كشور از تاريخ 30 شهريور 
تاكنون به داليل نامعلومي حراجي برگزار نكرده است. 
ف��روش اوراق بدهي در نيمه مهر ماه در حالي انجام 
شده است كه در سال جاري دولت بايد 67 تا 70 هزار 
ميليارد تومان س��ود اوراق سال گذشته را پرداخت 
كند. بنابراين ميزان فروش اوراق هنوز به اندازه سود 
اوراق فروخته شده در سال گذشته نرسيده است. از 
طرف ديگر براساس برآوردهاي دولت حدود 300 
تا 400 هزار تومان كس��ري بودجه 1400 است و 
بخشي از اين كسري بايد از محل فروش اوراق بدهي 
تامين شود و در غير اين صورت دولت با چالش جدي 
در اين زمينه مواجه خواهد شد.ارزيابي كارشناسان 
نش��ان مي دهد دولت در ماه هاي باقي مانده سال 
مي تواند با ايجاد جذابي��ت در اوراق بدهي بخش 

قابل توجهي از كسري بودجه را مهار كند.

حسن پور: ارز تك نرخي شود
نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس تأكيد كرد 
كه چند نرخي بودن ارز باعث رانت و فس��اد مي ش��ود 
و تنها راه جلوگيري از فس��اد تك نرخي شدن ارز براي 
همه كارها است. شهباز حسن پور در گفت وگو با ايسنا 
اظه��ار كرد: تك نرخي بودن ارز نتيج��ه اي جز رانت و 
فس��اد ندارد، به طوري كه اكنون بسياري از چهره هاي 
خوب اقتصادي به دليل رانت در ارز گرفتار شده اند. تنها 
راه نجات و جلوگيري از فس��اد در بحث ارز، تك نرخي 
شدن ارز براي همه كاالها است. معتقدم بايد قيمت ارز 
براي جلوگيري از هر گونه رانت و فساد تك نرخي شود. 
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره اينكه آيا 
آزاد شدن نرخ ارز و تك نرخي شدن آن باعث افزايش تورم 
نمي شود، گفت: باالخره هر جراحي يك سري نگراني ها 
دارد. وقتي جراحي انجام مي دهيم درد و خونريزي به 
دنبال دارد اما بايد يك بار براي هميشه وضعيت دالر را 
مشخص كرد. تا كي مي خواهيم بگوييم سلطان واردات 
يا س��لطان ارز. االن كه مجلس و دول��ت و قوه قضاييه 
هماهنگ هستند كم و كاستي را در كشور نمي پذيرند. 
بايد فكري درباره ارز كرد. حسن پور در ادامه به موضوع 
لزوم تعيين تكليف يارانه هاي پنهان اشاره و اظهار كرد: 
اگر قرار به دادن يارانه باشد بايد به نيازمندان پرداخت 
شود نه اينكه بين ثروتمندان توزيع شود. يارانه پنهان 
باعث ضايع شدن حق نيازمندان مي شود. الزم است در 
اين باره هم مجلس و دولت تصميم درستي اتخاذ كنند.

بدهي كشورهاي فقير جهان 
به ۸۶۰ ميليارد دالر رسيد

بانك جهاني در گزارشي اعالم كرد كه بدهي كشورهاي 
كم درآم��د 12 درصد افزايش يافته و ب��ه ركورد ۸60 
ميليارد دالر رسيده چرا كه همه گيري كرونا فشار مالي 
اين كش��ورها را تشديد كرده اس��ت.بانك جهاني روز 
دوشنبه در گزارش��ي اعالم كرد كه بدهي كشورهاي 
كم درآم��د 12 درصد افزايش يافته و ب��ه ركورد ۸60 
ميليارد دالر رس��يده چرا كه همه گيري كرونا فش��ار 
مالي اين كشورها را تش��ديد كرده است. اين موسسه 
جهان��ي همچنين تأكيد كرد كه دولت ها در سراس��ر 
جهان براي كاهش تاثير اقتصادي ناشي از همه گيري 
كرونا، با بسته هاي محرك مالي واكنش نشان دادند اما 
اين اقدامات همچنين باعث افزايش بار بدهي بر دوش 
برخي از فقيرترين كشورهاي جهان شد.ديويد مالپاس، 
رييس گروه بانك جهاني گفت: در رابطه با مشكل بدهي 
ما به يك رويكرد جامع از جمله كاهش بدهي، بازسازي 
سريعتر و افزايش شفافيت نياز داريم. وي افزود: سطوح 
بدهي پايدار براي بهبود اقتصاد و كاهش فقر )در جهان( 
حياتي است.طبق گزارش سال گذشته بانك جهاني، 
خسارت ناشي از همه گيري كرونا و بيماري كوويد-19 
كه بدترين ركود اقتصادي را از زمان ركود بزرگ 1930 
ايجاد كرد، در كشورهاي با درآمد متوسط و فقير 
بيشتر بوده است و دستاوردهاي كاهش سطوح فقر 

را در دو دهه گذشته معكوس كرده است.

۶۶ درصد از متقاضيان
 وام ازدواج گرفتند

براس��اس گزارش تفريغ بودجه، در سال گذشته فقط 
66 درص��د از متقاضيان وام ازدواج اين تس��هيالت را 
دريافت كرده اند.يكي از تكاليف هر ساله بودجه به بانك ها 
پرداخت وام ازدواج است كه بانك ها مكلف بودند در سال 
گذشته به هر يك از زوجين 50 ميليون تومان وام بدهند. 
اين تسهيالت در سال جاري افزايش يافته و براي هر يك 
از زوج ها معادل 70 ميليون تومان و با دوره بازپرداخت 10 
ساله تعيين شده است. همچنين، به منظور كاهش سن 
ازدواج جوانان، بانك مركزي مكلف شد كه تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج براي زوج هاي زير 25 س��ال و 
زوج هاي زير 23 سال واجد شرايط دريافت تسهيالت 
ازدواج را تا سقف 100 ميليون تومان افزايش دهد.در 
اين زمينه، بانك ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه 
مورد اعتبارسنجي، يعني يك ضامن و سفته يا سهم فرد 
از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند 
و طبق گفته مدير اداره اعتبارات بانك تعداد ضامن ها 
در متن قانون پيش بيني نشده و مبناي اعتبارسنجي 
)وضعيت مالي متقاضي و ضامن( اعالم ش��ده اس��ت. 
اكنون، طبق آنچه در گ��زارش تفريغ بودجه آمده 
است، در سال گذشته از يك ميليون و 109 هزار و 
360 ميليون متقاضي استفاده از تسهيالت ازدواج، 
به تعداد 735 هزار و 114 نف��ر، معادل 66 درصد 
متقاض���يان، به ميزان 3۸ ه��زار و 32۸ ميليارد 

تومان، تسهيالت ازدواج پرداخت شده است.

ميرتاج الديني: بخشنامه هاي مكرر 
و متغير بانك مركزي حذف شود

نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي خواستار 
حذف بخشنامه هاي مكرر و متغير بانك مركزي براي 
بخ��ش خصوص��ي و توليد كنندگان ش��د كه موجب 
تعطيلي واحدهاي توليدي و كاهش صادرات ش��دند. 
س��يد محمدرضا ميرتاج الديني در نطق ميان دستور 
خود در جلسه علني )سه شنبه( مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص مسائل اخير در مرزهاي كشورمان با منطقه 
قفقاز بيان كرد: اين مرزها را مرزهاي صلح و دوستي بين 
مردمان قفقاز و ملت ب��زرگ ايران مي دانيم، مخصوصا 
مرزهاي ايران اسالمي و جمهوري آذربايجان به عنوان 
دو كشور مسلمان و شيعه مرزهاي برادري است و همه 
بايد مراقب سياست هاي مخرب دشمنان اسالم در اين 
مرزها باشيم. وي افزود: صهيونيست ها سال هاست كه با 
نفوذ در جمهوري آذربايجان عليه ايران توطئه مي كنند 
و ايران اسالمي تاكنون به خاطر مردم مسلمان آذربايجان 
با اغماض رفتار نموده است، اما ديگر بيش از اين اجازه اين 
اقدامات ناصحيح را نخواهد داد. صهيونيست ها به تخريب 
روابط دو همسايه ادامه مي دهند و يك پيام مانورهاي 
اخير ما هشدار به صهيونيست ها بود كه فكر شيطنت ها 
را از سر خود بيرون كنند. البته پاسخ صهيونيست ها را در 
جبهه بزرگ مقاومت مي دهيم. امروز پهپادهاي پيشرفته 
و با اقتدار ايران اسالمي در سراسر جبهه مقاومت خواب را 
از چشمان صهيونيست ها ربوده است. نماينده مردم تبريز 
در مجلس شوراي اسالمي در ادامه با پيامي به زبان آذري 
به آقاي الهام علي اف رييس جمهور آذربايجان هشدار داد 
و به شعر يكي از شاعران آذربايجاني اشاره كرد و گفت: به 
دامن كشورهاي اسالمي برگرديد. ميرتاجرالديني در 
مورد مس��ائل داخلي نيز گفت: دولت آيت اهلل رييسي 
شكل گرفته و شخص رييس جمهور محترم تالش هاي 
شبانه روزي خوبي دارند. بارقه هاي اميد در ميان مردم 
ايجاد شده و الزم است وزارتخانه ها خصوصا تيم اقتصادي 
پا به ميدان بگذارند و اقدامات اساسي و تحول آفرين در 
جهت رفع مشكالت معيشتي مردم برداند.سياست هاي 
اقتصادي دولت قبل نه تنها در حل مش��كالت جواب 
نداد، بلكه گره هاي زيادي در اقتصاد كشور ايجاد كرد. 
دولتم��ردان امروز بدانند تا سياس��ت هاي غلط دولت 
قبلي را لغو نكنيد و سياس��ت هاي درس��ت را نياوريد 
مشكالت اقتصادي حل نخواهد شد.اين سياست هاي 
غلط خود تحريمي ها را در كشور دامن زد كه از جمله آن 
بخشنامه هاي مكرر و متغير بانك مركزي و تعهدات ارزي 
غير قابل عمل براي بخش خصوصي و توليد كنندگان بود 
كه موجب تعطيلي واحدهاي توليدي و كاهش صادرات 
شدند. حذف اين بخشنامه ها الزم است.چرا ميليون ها 

تن كاالهاي اساسي در گمركات انباشته شده است؟

هشدار در مورد تصوير رسيد 
كارت به كارت  

تغيير دادن تصوير رس��يد كارت ب��ه كارت اين روزها از 
ساده ترين روش هاي كالهبرداري است. »عكس رسيد 
را فرستاد و من هم كتاب ها را با پيك برايش فرستادم اما 
وقتي حسابم را چك كردم، متوجه شدم پولي برايم واريز 
نكرده.« اين داس��تان تنها يكي از كساني است كه گول 
تصاوير جعلي واريز كارت ب��ه كارت را خورده اند. تغيير 
دادن تصوير رسيد كارت به كارت اين روزها از ساده ترين 
روش هاي كالهبرداري است. يك جست وجوي ساده در 
گوگل شما را به انواع و اقسام سايت ها و اپليكيشن هايي 
مي رساند كه برايتان رسيد جعلي مي سازند. مثال حالتي 
را در نظر بگيريد كه شخص كالهبردار مي خواهد از شما 
كااليي كه به فروش گذاش��ته ايد را بخرد. شماره كارت 
بانكي شما را مي گيرد و با جايگزين كردن شماره كارت 
و نام شما روي رسيد جعلي مبلغ مورد نظر را مي نويسد 
و عكسش را برايتان مي فرستد. به همين راحتي ممكن 
است فكر كنيد كالهبردار واقعا براي شما پول كارت به 
كارت كرده، اما اشتباه اينجا است كه شما به يك عكس 
س��اده اعتماد كرده ايد و فريب كالهبردار را خورده ايد. 
براي مثال اين عكس را با همين برنامه هاي كالهبرداري 
ساخته ايم و هفت ميليارد تومان پول به حساب شخص 
ديگري كارت به كارت كرده ايم. آن هم در حالي كه سقف 
مبلغ قابل انتقال روزانه تنها 10 ميليون تومان اس��ت!  
فرآيند كار به اين شكل است كه شخص كالهبردار، ساعت 
و تاريخ مورد نظرش را همراه شماره كارت فروشنده و مبلغ 
معامله در اپليكيشن جعلي وارد مي كند و در كسري از 

ثانيه، رسيد جعلي با مشخصات دقيق آماده مي شود.

تداومسيرنزوليقيمتدالرصرافيدركانال۲۶هزارتوماني

كاهش قيمت دالر به سمت مرز 27 هزار تومان

عدالت بانكي تنها پرداخت سود نيست 

برگزاريجلسهكارشناسيرايوحدترويهدربانكها

عدال��ت بانك��ي را نباي��د 
ب��ه پرداخ��ت س��ود ب��ه 
س��پرده گذاران مح��دود و 
محصور كني��م و زماني كه از 
عدالت در نظام بانكي صحبت 
مي شود، نبايد عدالت را صرفا 
به معناي پرداخت س��ود به 
س��پرده گذاران مح��دود و 
محصور كني��م. همچنين در خصوص ل��زوم تدوين 
 پيوست عدالت  براي همه بخشنامه ها، مصوبات، طرح ها 
و برنامه هاي اجرايي دستگاه ها، بايد به شناسايي ابعاد 
پياده سازي عدالت در مباحث اقتصادي بپردازيم.   به 
تازگي مقام معظم رهبري در ديداري كه با كابينه دولت 
سيزدهم داشتند، توصيه كردند كه كليه سياست ها و 
تصميمات اقتصادي كه اخذ مي شود پيوست عدالت 
داشته باشد و در همين راستا نيز وزير اقتصاد ابالغيه اي 
را مبني بر جدي گرفتن و پيگيري اين فرمايش صادر 

كردند.  در مباني اقتصاد اسالمي عدالت را »اعطاء كل 
ذي حق حقه« تعريف مي كنيم؛ يعني حق هر صاحب 
حق��ي را بايد به او داد. در نتيج��ه با اين تعريف نگاه به 
عدالت نبايد تك بعدي باشد بلكه تمام ذي حقان يك 
فعاليت اقتصادي بايد شناسايي شده و حقوق آنها به 
درس��تي، كامل و در زمان مقرر خود به آنها اعطا شود.  
وقتي صحبت از برقراري عدالت مي ش��ود بعضا فقط 
رعايت عدالت براي مشتريان يا تقاضاكنندگان مطرح 
خواهد شد، در حالي كه عدالت مقوله اي همه جانبه و 
گس��ترده براي همه ذي حقان است. به عنوان نمونه 
زماني كه از عدالت در نظام بانكي صحبت مي شود، نبايد 
عدالت را صرفا به معناي پرداخت سود به سپرده گذاران 
مح��دود و محصور كني��م بلكه رعاي��ت حقوق كليه 
ذي حقان و ذي نفعان نظام بانكي الزامي است. در واقع 
تسهيالت گيرندگان، سهامداران، كاركنان و مديران 
بانكي و حتي محيط زيس��ت و عامه جامعه نيز حق و 
حقوقي نس��بت به فعاليت هاي بانكي و خروجي هاي 

نظام بانكي دارند كه نياز است حقو ق شان رعايت شود. 
ضمن اينكه اگر حقي براي سپرده گذار است نبايد به 
سهامدار داده شود و بالعكس.   تبعيض بايد به دو بخش 
تبعيض روا و تبعيض ناروا تقس��يم شود و در واقع بايد 
عدالت را به اين شكل معنا كنيم كه مانع تبعيض ناروا و 
عامل تبعيض روا باشيم. به عنوان نمونه پيش از شروع 
يك مسابقه همه شرايط براي همه شركت كنندگان 
بايد يكسان باشد كه در غير اين صورت با تبعيض ناروا 
مواجه هستيم و اين موضوع در مقوله عدالت پژوهشي 
مورد نكوهش است.  رانت هاي اطالعاتي كه در اقتصاد 
وجود دارد و نزديكي به عناص��ر قدرت و نفوذ در آنها، 
عدم شفافيت اطالعات تبعيضاتي كه در مجوز كسب 
و كار و صادرات و واردات ايجاد مي شود، تبعيض هاي 
ناروا در تخصيص اعتبارات و منابع همه و همه عدالت 
را زير س��وال مي برد. از س��وي ديگر تبعيض هاي روا 
داريم كه براساس استحقاق و شايستگي بايد رخ دهد. 
در اين بخش اتفاقا اگر برخورد مس��اوي و برابر شكل 

بگيرد غيرعادالنه اس��ت؛ بنابراين بايد تفاوت ها را بر 
حسب شايستگي رعايت كرد. به عنوان نمونه در شبكه 
بانكي وقتي بانك با منابع مشاع فعاليت اقتصادي انجام 
مي دهد، سود حاصل از آن نصيب كساني مي شود كه 
در آن سرمايه و منابع مشاع س��هم داشتند؛ بنابراين 
چنانچه از حق سپرده گذار كم شود و به سهامدار تعلق 
بگيرد يا برعكس عمل اشتباهي است كه بايد اصالح 
شود. محور سوم رعايت حقوق فقرا و ضعفا است. بعد از 
اينكه شرايط فعاليت اقتصادي به صورت عادالنه چيده 
شد يعني چه قبل از ش��روع فعاليت اقتصادي و چه 
بعد از آن در مرحله تقسيم محصوالت و خروجي ها، 
ممكن اس��ت عده اي باقي بمانند كه بنا به هر دليلي 
نتوانند ابتدايي ترين ملزومات زندگي خود را تامين 
كنند و اينجاس��ت كه دولت وظيف��ه دارد با توجه به 
نظام يارانه اي و سبدهاي حمايتي تالش كند اولين 
ضروريات را براي اين قش��ر فراهم كند و تالش براي 
كاهش فقر مطلق و بيكاري در اين حوزه داشته باشد. 

جلس��ه نقد و بررسي كارشناسي راي وحدت رويه با 
ابتكار دانش��گاه امام صادق)ع( و با حضور مسووالن 

نظام بانكي، قواي قضاييه و مجريه برگزار شد.
ب��ه گزارش كان��ون بانك ه��ا وموسس��ات اعتباري 
خصوصي، جلس��ه نقد و بررس��ي كارشناس��ي راي 
وح��دت رويه ش��ماره 794 برگزار ش��د. ب��ا ابتكار 

دپارتمان حقوق بانكي دانشگاه امام صادق)ع( جلسه 
نقد و بررسي كارشناس��ي راي وحدت رويه شماره 
794 مورخ 05/21/ 1399 ديوان عالي كشور در روز 
دوشنبه 20 مهرماه به صورت مجازي با حضور دكتر 
مجيد قاسمي رييس شعبه 39 مجتمع قضايي شهيد 
بهشتي، علي نظافتيان دبير كميسيون حقوقي كانون 

بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي، خانم فريور 
رييس امور توافق ه��اي بين المللي معاونت حقوقي 
رياست جمهوري و دكتر مسعود يوسفي مدير دفتر 
ارتباط با صنعت مركز وكال و مشاورين قوه قضاييه با 
مديريت دكتر مرادي رييس دپارتمان حقوق بانكي 
به صورت مجازي تش��كيل ش��د. يادآوري مي شود 

راي وحدت روي��ه 794 به طور خالصه حاكي از آن 
اس��ت كه مصوبات بانك مركزي راجع به حداقل و 
حداكثر سهم سود بانك ها و موسسات اعتباري اعم 
از دولتي و خصوصي جنبه آمره دارد و شرط مندرج 
در قراردادهاي اعطاي تس��هيالت بانكي نسبت به 

سود، مازاد برمصوبات مذكور باطل است.

يادداشت

وهاب قليچ 



تعادل|رقيه ندايي|
هفته اول مهرماه خبري مبني بر كشف ماينرها در شركت 
بورس تهران منتشر شد كه وهله نخست سهامداران واكنش 
چنداني به آن نش��ان ندادند اما؛ پس از آغاز روند استعفا و 
اخراج هاي اين ش��ركت واكنش ها شروع شد. چند روزي 
مي شود كه تاالر روند اصالحي به خود گرفته و روز گذشته 
شاهد نزول 38 هزار واحدي بوديم، سهامداران ديگر رمقي 
براي معامله ندارند. سيد ابراهيم رييسي پيش از انتخاب با 
حضور در تاالر بورس به سهامداران وعده داد كه زيانشان 
جبران مي شود و حتي دريكي از گفت وگوهاي خود گفته 
بود كه؛ م��ا به دنبال صندوق بيمه اي و جبران خس��ارت 
هستيم و دولت براي جبران خسارت مردم عزيزي كه به 
بورس دل بسته بودند بايد وارد عمل شود و ما اين كار را انجام 

مي دهيم و مردم بايد در اين زمينه اعتماد كنند.
حت��ي وي در بخش ديگر صحبت هاي خ��ود گفته بود: 
سامانه هاي نظارتي در بورس وجود داشت، اما آنها كار هاي 
خود را نكردند و سوال مهم اين است كه چرا حقوقي ها كار 
خود را به درستي در بورس انجام ندادند؟ اقدام اين حقوقي ها 
بايد بررسي مي شد مردم با اعتماد به دولت مبني بر آنچه او 
در حال كنترل است وارد بورس شدند، اما سوال مهم تر اين 
است كه آيا كسري بودجه دولت بايد از بورس تأمين شود؟ 
يكي از منابع مهم تأمين پول در كشور بورس ها هستند، اما 
اگر اين پول ها وارد توليد مي شد ما اين مشكالت را نداشتيم 
نبايد اجازه داد كه حقوقي ها بورس را دچار چنين نوساناتي 
كنند به هرحال امروز شاهد سرخ پوشي 545 نماد منفي، 
264 نمادهاي صف فروش، 31 نماد در صف خريد و تنها 
54 نماد مثبت بوديم در نوبه خود جاي تعجب و شگفتي 
دارد. پيش ازاين تمامي اميدها به تغيير دولت و رويكردها 
بودي��م اما مي بينم كه با تغيير دولت بورس هيچ تغييري 
نكرده و احتماالً صحبت هاي آقاي رييس جمهور نوعي وعده 
بود است، يا اينكه بايد منتظر ماند و ديد تا پايان سال اين 
بازار تغييري مي كند يا نه. اين حجم از منفي بودن در تاالر 
شيشه اي ازنظر تكنيكالي و بنيادي هيچ توجيه اي ندارد و 
كارشناسان بازار بر عقيده اند كه تغييرات مديريتي يكي از 
عوامل اين روند است. طي روزهاي اخير خبرهاي مبني از 
جابه جايي اغلب مديران ارشد بازار سرمايه شنيده شد كه 
فضاي مجازي نيز تأثير بسزايي از اين مورد گرفته و حتي 
بورس به يكي از هشتك هاي پراستفاده تبديل شده است. 
به عقيده برخي از كارشناسان بورس به سرخ پوشي عادت 
كرده اس��ت و نمي توان اين عادت را تغيير داد مگر اينكه 
سياست گذاران واقعي وارد عمل شوند و تنها با وعده اين 
بازار را پيش نبرند و به دنبال برگش��ت واقعي بازار باشند. 
شاخص بورس همانند توپي كه از ارتفاعي رهاشده باشد 
پس از برگش��ت از س��طح 2 ميليون و 1۰۰ هزار واحدي 
بارها با سمت و سويي منفي نوسان كرده و خود را يك بار 
به محدوده يك ميليون و ۹5 هزار واحدي رس��انده است، 
ازاين رو اصاًل بعيد نيست كه در هفته ها و ماه هاي پيش رو 
نيز قيمت ها نوساني باشند و به سطوح پايين تري افت كنند. 
البته نمي توان توقع داشت كه صرفاً به دليل معطل ماندن 

برجام و احتمال باالي بروز تورم بيشتر شاهد صعودي 
شدن قيمت ها باشيم، چراكه در اين ميان عوامل بسياري 
نظير قيمت  گذاري دس��توري و ريسك هاي سياسي 
ديگري وج��ود دارند كه راه خ��ود را در جهت منفي يا 
مثبت به بازارها پيدا مي كنند. قرار گرفتن اين عامل در 
كنار احتياط فعاالن بازار سهام در شرايط فعلي مي تواند 
وضعيتي را ايجاد كند كه در آن مس��ير پيش روي بازار 
بيش ازپيش مبهم باش��د و حتي روبرو ش��دن با اخبار 
گوناگون اثرات مختلفي بر قيمت ه��ا بگذارد، ازاين رو 
بايد صبر كرد و ديد كه دم و باز دم فعلي قيمت ها در بازار 
سرمايه به چه نحوي پي گرفته خواهد شد و آيا شرايط 
كالن حاكم بر اقتصاد كشور با توجه به منويات احتمالي 
بانك مركزي و سياست نرخ بهره به سمتي پيش خواهد 
رفت كه قيمت ها را در بازار سرمايه تضعيف يا تقويت كند.

     خداحافظي تلگرامي رييس
دراين بي��ن روز گذش��ته رييس س��ازمان بورس طي 
پيامي تلگرامي اعالم كرد: همانطور كه مي دانيد دوره 
هيات مديره س��ازمان 5 س��ال اس��ت و افرادي كه در 
ميانه دوره جايگزين مي شوند بقيه همان دوره را ادامه 
مي دهند. اين دوره از چند ماه قبل به پايان رسيده است و 
صرفاً به دليل تغيير دولت و به تبع آن تغيير وزير اقتصاد به 
عنوان رييس شوراي عالي بورس، تعيين تكليف به تأخير 
افتاده است. آقاي دكتر خاندوزي روز پنجشنبه 8 مهرماه 

به من اطالع دادند كه برنامه شان تغيير تيم مديريتي 
سازمان بورس است. من هم از همان روز پيگير هستم 
كه اين اتفاق زودتر بيفتد. حتي مصر بودم كه طبق برنامه 
شوراي عالي بورس همين هفته تشكيل شود ولي امكان 
برگزاري فراهم نشد. اميدوارم هرچه زودتر اتفاق بيفتد.

ازنظر من تغيير رييس سازمان بورس در انتهاي دوره 5 ساله 
بايد يك امر عادي تلقي شده و نبايد اينقدر بدان پرداخته 
شود. بازار سرمايه هم فكر مي كنم آنقدر بزرگ شده كه اين 
رفت وآمدها بر آن تأثيري نداشته باشد. لذا از همه دوستان 
تقاضا دارم به اين حواشي نپردازند. قرار است در اولين شوراي 

عالي بورس، جانشين دهقان دهنوي انتخاب خواهد شد.
به هرحال اين نوع اعالم خبر و خداحافظي تاثير به سزايي 
رو معامالت مي گذارد. درس��ت است رييس سازمان 
بورس در وهله نخست تجربه اي در حوزه بورس نداشت 
اما توانست كمي بازار را سروسامان بدهد و شايد عملكرد 

بهتري از رييس اين سازمان داشته باشد. 
از ميانه تابستان سال گذشته تا امروز بازار سهام مشكالت 
زيادي داشته و شاهد تغييرات مديريتي زيادي بوده ايم و 
هيچ فردي روز اول فكر نمي كرد كه دهقان دهنوي بتواند 
قدم مثبتي در بازار بردارد اما؛ ديديم كه وي تالش خوبي 
براي جبران كاستي هاي بازار كرد ولي در آخرين روزهاي 
مديريت خود به لطف ش��ركت بورس و ديگر همكارانش 
نتوانست وضعيت بازار را نرمال نگاه دارد و شاهد افت 2.7 

درصدي شاخص كل بازار در روز انتشار اين خبر بوديم.

     توصيه براي روزهاي قرمز بازار
محمد هاشمي نژاد، كارشناس بازار درباره توصيه هايي 
براي بازار نوشت: ازاين رو سرمايه گذاران بايد قبل از 
آغاز سرمايه گذاري در اين بازار از هيجانات احتمالي 
كه ايجاد مي شود، آگاهي الزم را داشته باشند. داشتن 
استراتژي مناسب مي تواند سبب كنترل هيجانات 
درروندهاي نزولي و صعودي بازار س��رمايه باش��د. 
براي داشتن يك استراتژي مطلوب بهتر است قبل 
از س��رمايه گذاري مواردي ازجمله حد س��ود، حد 
ضرر، تع��داد پله هاي خريد و... را مش��خص كنيم. 
با توجه به ريس��كي بودن بازار سهام نسبت به بازار 
اوراق با درآمد ثابت، س��رمايه گذاران بايد از درجه 
ريسك پذيري خودآگاهي داشته باشند. الزم است 
سرمايه گذاران قبل از انجام سرمايه گذاري در بازار 
س��رمايه ضمن پذيرش اين اصل كه بازار س��رمايه 
ماهيت نوساني دارد، از آستانه ضرر خود نيز آگاهي 
داشته باشند و با داشتن استراتژي سرمايه گذاري 
مناسب، منابع مالي خود را به صورت بهينه مديريت 
كنند. بررسي بازدهي بازارهاي موازي در ايران نشان 
از آن دارد كه بازار سرمايه در ايران بازدهي بهتري 
در مقايس��ه با س��اير بازارهاي موازي در بازه هاي 
زماني بلندمدت داشته است. بنابراين نياز است كه 
سرمايه گذاران نگاه ميان مدت يا بلندمدت نسبت 

به سرمايه گذاري در بازار سرمايه داشته باشند.
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ضرورت اجتناب دولت 
از قيمت گذاري دستوري

س��عيد اس��المي بيدگلي، دبيركل كان��ون نهادهاي 
سرمايه گذاري ايران در نامه اي به سيد ابراهيم رييسي 
رييس جمهور كش��ورمان با اس��تناد به نامه جمعي از 
تحليلگران و فعالين حقيقي و حقوقي بازار س��رمايه 
ضمن اش��اره به قيمت گذاري دستوري به عنوان يكي 
از معضالت بزرگ اقتصاد كش��ور كه زمينه بروز فساد 
و ايجاد بستر رانت در اقتصاد را فراهم مي كند، خواستار 
حركت به سمت ايجاد بازارهاي شفاف و رقابتي به معناي 
واقعي و حمايت از رقابت و كشف قيمت محصوالت بر 
اس��اس مكانيزم بازار ش��د؛ چراكه با اين اقدام عالوه بر 
توازن ميان عرضه و تقاضا، منابع محدود كشور به طور 
بهينه به بخش هاي مولد تخصي��ص مي يابد. در نامه 
دبيركل نهادهاي س��رمايه گذاري ايران آمده اس��ت: 
قيمت گذاري دستوري كاالها و خدمات طي ساليان اخير 
كه باهدف حمايت از مصرف كننده صورت گرفته منجر 
به مخاطرات و مشكالت اقتصادي و اجتماعي بسياري 
شده و نتيجه آن ازيك طرف بحران براي توليدكنندگان 
و فعاالن اقتص��ادي و از طرف ديگر نارضايتي عمومي 
م��ردم بوده اس��ت؛ اين مس��اله گاه برخي بخش هاي 
توليدي را در آستانه فروپاشي قرار داده است. اسالمي 
بيدگل��ي در بخش ديگري از اين نامه اش��اره كرده كه 
اتخاذ تصميمات هوشمندانه و به دوراز جناح بندي هاي 
سياس��ي و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه و كشور 
اهميت فزاين��ده اي دارد و به نظ��ر اكثر متخصصان، 
پژوهشگران و فعاالن اقتصادي يكي از راهكارهاي موثر 
در خشكاندن ريشه هاي فساد و رانت در اقتصاد كشور، 
حركت به سمت ايجاد بازارهاي شفاف و رقابتي است. 
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران به پيوست 
نامه خود به رييس جمهور، نامه نهادهاي عضو كانون 
نهادهاي س��رمايه گذاري ايران و فعاالن بازار سرمايه 
در رابطه با مضرات و مش��كالت ناشي از قيمت گذاري 
دستوري و پيشنهادهاي ارايه شده آنها را ضميمه كرده 
است. بيدگلي موضع قاطع اين كانون را پرهيز مداخله 
دولت در بازار و اجتناب از قيمت گذاري دستوري كاالها 
و خدمات عنوان كرد و ضمن بيان اين نكته كه اگرچه 
تغيير سازوكارهاي حاكم بر اقتصاد كشور كاري بسيار 
دش��وار اس��ت و پيچيدگي هاي فراواني دارد، نوشت: 
پيشنهاد مي شود اين مهم با تشكيل كارگروه تخصصي 
ويژه اي با حضور كارشناسان، پژوهشگران و نهادهاي 
فعال در بازار سرمايه انجام شود و اين كارگروه در طراحي 
مكانيزم هاي نوين با وزارت امور اقتص��ادي و دارايي و 
ساير دستگاه هاي دولتي همكاري كند و در فرآيند اجرا 
نيز حضورداش��ته باشد. گفتني است، در نامه پيوست 
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران، جمعي 
از تحليلگران و فعالين حقيقي و حقوقي بازار سرمايه 
به ضرورت مقابله با قيمت گذاري دستوري، نقش كمرنگ 
قيمت فوالد و سيمان در افزايش قيمت مسكن، اجحاف 
در حق سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي و صندوق هاي 
بازنشس��تگي با اجراي قيمت گذاري و لزوم درس 
گرفتن از تجربه آزموده دولت دوازدهم تأكيد كرده اند.

افزايش ۱۱.۸ درصدي
تأمين مالي از بازار سرمايه

بررس��ي آمارها نش��ان مي دهد ك��ه تأمين مالي 
صورت گرفته از بازار سرمايه در پنج ماهه ابتدايي 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.8 
درصد رشد كرده و شاخص كل بورس نيز در اين 
مدت 13.8 درصد افت كرده اس��ت.طبق گزارش 
بانك مركزي شاخص كل بورس تا پايان مردادماه 
امسال معادل يك ميليون و 515 هزار و 54۹ واحد 
بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به 
ميزان 13.8 درصد افت و نسبت به پايان سال قبل 

نيز 15.۹ درصد رشد كرده است.
 از سوي ديگر، ش��اخص كل فرابورس نيز در اين 
مدت 21 هزار و 877 واحد شده كه در مقايسه با 
پايان و مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 21.6 
و 16.5 درصد رش��د داشته اس��ت. همچنين، در 
پنج ماهه امسال در بورس حجم معامالت معادل 
56 هزار و 8۰۰ ميليارد سهم و ارزش آنها به ميزان 
368 هزار و 6۰۰ ميليارد تومان بوده كه هر يك از 
اين ارقام در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 

معادل 37.7 و 6۹.6 درصد افت كرده است.
اين در حالي اس��ت كه حجم و ارزش معامالت در 
بورس طي اين مدت نيز نسبت به پايان سال گذشته 
در گزارش بانك مركزي اعالم نشده است. عالوه بر 
اين، ارزش بازار سهام در بورس طي پنج ماهه اول 
امس��ال معادل 6۰۹۹ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان 
بوده كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 7.3 
درصد كاهش داشته اس��ت. از سوي ديگر، ارزش 
بازار س��هام در اين مدت نسبت به پايان سال قبل 
به ميزان 16.8 رش��د داشته اس��ت. در كل، طي 
پنج ماهه اول سال جاري معادل 141 هزار و 1۰۰ 
ميليارد تومان تأمين مالي از بازار سرمايه صورت 
گرفته كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.8 
درصد بيشتر شده است. تأمين مالي از بازار سرمايه 
در مرداد نسبت به تيرماه سال جاري نيز به ميزان 

1۰6 درصد با رشد مواجه شده است.

افزايش نرخ بهره اوراق دولتي 
در دستور كار نيست

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار بابيان اينك��ه به صورت روزانه حجم 
فروش اوراق در بازار بدهي قابل توجه است گفت: بايد 
به منشأ فروش اين اوراق توجه جدي شود. بخش 
اعظم فروش اوراق، ناش��ي از عمليات بازار بازبين 
بانك مركزي و بانك ها است كه ثبت آمار معامالت 
آن در ب��ازار بدهي رخ مي ده��د و به هيچ عنوان به 
معني فروش اوراق توسط دولت نيست. درواقع طي 
س��ه هفته اول مهرماه دولت هيچ فروش اوراقي در 
بازار نداشته است و براي هفته بعد هم برنامه فروش 
ندارد. دهقان دهنوي تأكيد كرد: آن چيزي كه تحت 
فروش اوراق در آمار روزانه منعكس مي شود ناشي 
از عمليات بازار باز بانك مركزي است و ارتباطي با 
فروش اوراق توسط دولت ندارد. ضمن آنكه دولت 
هم متعهد و ملتزم به حفظ نرخ بهره اس��ت و هيچ 
برنامه اي براي افزايش نرخ بهره وجود ندارد و نگراني 
در اين زمينه كاماًل بي مورد اس��ت. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار افزود: به عنوان عضو در تمامي 
جلس��ه هاي كميته بن��د كاف بودجه و همچنين 
جلساتي كه در قالب كارگروه تأمين مالي در داخل 
وزارت اقتصاد برگزار مي شود، حضور مستمر داشته 
و شاهد هستم دكتر خاندوزي وزير امور اقتصادي 
و دارايي در اين جلسات بر لزوم حفظ و كنترل نرخ 
بهره اوراق تأكيددارند. به گفته دهقان دهنوي، وزير 
امور اقتصاد و دارايي در اين جلسه ها تأكيددارند 
كه تغيير سررس��يدها، تنها راه حل درست براي 
ايجاد جذابيت درفروش اوراق است و هيچ نيازي 
به افزايش نرخ بهره نيس��ت و به صورت اساسي و 

اصولي با افزايش نرخ بهره مخالف هستند.

صنعت و بازار خودرو؛
نيازمند تقويت زيرساخت ها

محمدحس��ين فرهنگي، نماينده مردم تبريز در 
مجلس ش��وراي اس��المي بابيان اينكه تصويب و 
اجراي طرح س��اماندهي واردات خودرو به ايجاد 
ت��وازن در عرضه و تقاضا در بازار منجر مي ش��ود، 
گفت: مجلس شوراي اس��المي براي آنكه عرضه 
و تقاضا را در صنعت خ��ودرو متعادل كند، طرح 
س��اماندهي صنعت و بازار خ��ودرو را مطرح كرد. 
فرهنگي افزود: اين طرح س��اماندهي در مجلس 
دهم تصويب و به ش��وراي نگهبان ارجاع داده شد 
اما در ش��وراي نگهبان به دليل وجود ابهاماتي به 
كميس��يون صنايع ارجاع شد تا اصالحاتي در آن 

انجام و پس از اصالح، نهايي شود.
وي عنوان كرد: با اجراي طرح ساماندهي خودرو، 
شاهد رخدادهاي خوب در صنعت خودرو خواهيم 
بود زيرا زمينه براي تس��هيل شرايط توليد بهتر و 
باكيفيت تر فراهم مي ش��ود و كميسيون صنايع و 
معادن به دنبال آن اس��ت تا با اين طرح، بتواند با 
حفظ تعادل عرضه و تقاضا، ب��ازار را تنظيم  كند. 
فرهنگي بابيان اينكه عرضه خودرو در بورس نيز 
تأثير بسزايي در كنترل سوداگري دارد، اظهار كرد: 
باعرضه خودرو در ب��ورس، راه خريدوفروش هاي 
كاذب و س��ودجويانه كه فض��ا را ملتهب مي كند، 
بسته مي ش��ود. به منظور رقابتي ش��دن و تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو، طرح عرضه خودرو 
در بورس كاال ازجمله طرح هايي است كه مجلس 
يازدهم پيگير آن اس��ت تا نهايي ش��ود. نماينده 
مردم تبريز در مجلس ش��وراي اس��المي افزود: 
يك��ي از برنامه هاي اصلي مجل��س براي صنعت 
خودروس��ازي، توليد باكيفيت، داخلي س��ازي، 
تقويت زيرساخت صنعت خودروسازي و اصالح 
برخي شيوه ها و روش ها است تا توليد روان تر شود.

عدم استفاده كامل
از ظرفيت بورس كاال

حجت االس��الم محمدباقري بنايي، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس نيز گفت: بازار بورس بازاري شفاف و 
عادالنه است كه مي تواند درزمينه شكوفايي اقتصادي 
كشور بسيار تأثيرگذار باشد و به صورت عادالنه عرضه 
و تقاضا را هماهنگ كند. وي با اش��اره به عرضه برخي 
كاالها مثل س��يمان و فوالد در بازار بورس كاال عنوان 
كرد: باوجوداين عرضه آنگونه كه بايد هنوز هم امكان 
فعال ش��دن كامل بورس كاال و اس��تفاده از اين بستر 
مبادل ه��اي مهم براي عرضه عادالن��ه همه كاالها در 
ايران به وجود نيامده است. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس بابيان اينكه اين نقص هم برمي گردد به اقتصاد 
دولت��ي و يارانه هايي كه از پنهان و نيمه پنهان و علني 
داده مي ش��ود، افزود: تا زماني كه يارانه و رانت ها وجود 
دارد بورس كاال آن گونه كه بايد فعال نمي ش��ود و اگر 
بخواهيم به صورت مصرف كننده نهايي قيمت نهايي 
را عرضه كنيم از آن طرف هم بايد اعتماد داشته باشيم 
كه كاالهايي كه عرضه مي ش��ود باقيمت هاي عادالنه 
هم براي توليدكننده و هم مصرف كننده و كساني كه 
از بورس خريداري مي كنند و در اختيار مصرف كننده 
قرار مي دهند تا س��ودي به دس��ت آورند، باشد. وي با 
تأكيد بر اينكه بورس مي تواند به ابزاري براي حمايت 
از توليد تبديل ش��ود، بيان كرد: در برخي از كاالها اين 
اتفاق افتاد اما ب��ورس كاال مي تواند فعاليت بهتري در 
اين زمينه داشته باشد. باقري ادامه داد: به نظر مي رسد 
بورس مي تواند به شفاف سازي و قيمت عادالنه كمك و 
عرضه و تقاضا را متوازن كند اما عماًل اين اتفاق به صورت 
درستي نيفتاده به طور مثال درزمينه فوالد كه هنوز هم 
مشكالتي به دليل قيمت گذاري دستوري وجود دارد و 
اين قيمت ها با مشكل جدي اين صنعت را مواجه كرده 
است. اين نماينده مجلس در خصوص مشكالت توزيع 
سيمان يادآور شد: درزمينه سيمان چند عامل موثر بود 
تا اين اتفاق افتاد، نخست اينكه با توجه به از مدار خارج 
شدن برخي كارخانجات به دليل وضعيت كمبود برق، 
توليد كاهش يافته بود و از سويي صادرات سيمان زياد 
شده بود و اينگونه قيمت افزايش يافت و اين اتفاق را رقم 
زد. وي با اشاره به راهكار متعادل سازي عرضه و تقاضا در 
بازار بورس گفت: راهكار اساسي در اين زمينه اين است 
كه دولت نظارت خود را داشته باشد و قيمت گذاري هاي 
دستوري به ويژه در خصوص محصوالت اساسي كشور و 
كاالهايي كه باقيمت هاي جهاني و دالر سنجيد مي شود 
تثبيت شود چراكه قيمت گذاري هاي دستوري حتمًا 
به بورس ضربه خواهد زد. بر اين اساس دولت مي تواند 
به كاه��ش تصدي گري خود در بخ��ش عرضه كاالها 
در بازار بورس كاال به شفاف س��ازي قيمت ها و ايجاد 
بازاري رقابتي دررسيدن به نرخ گذاري عادالنه به نفع 
توليدكننده و مصرف كننده كمك كند و اين گونه دست 
دالالن و سوداگراني كه همواره از آب گل آلود نوسان 

قيمت ها براي خود ماهي مي گيرند را كوتاه كند.

خداحافظيتلگراميآقايرييسبارياستسازمان

چرا بورس سقوط كرد؟

خروج نقدينگي از تاالر شيشه اي قوت گرفت

ضررسهامدارانباتخلفساختمانيدربورس

شاخص كل بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته يعني 
سه ش��نبه، 2۰ مهرماه با 38  هزار و 772 واحد كاهش در 
جاي��گاه يك ميليون و 418 هزار واح��دي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۹65 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 48 هزار و 875 ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 12 هزار 
و 184 واحد كاهش به 4۰1 هزار و 574 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با هفت هزار و 686 واحد افت به 253 هزار 
و 32۰ واحد رسيد. شاخص بازار اول 3۰  هزار و ۹۹6 واحد 

و شاخص بازار دوم 7۰ هزار و 33 واحد كاهش داشتند.
ارزش كل معامالت خرد پنج ه��زارو 46۰ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي 32درصد يعني هزار و 72۰ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان 22درصد از كل 
معامالت ش��د. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس 
و فرابورس در س��ه گروه »فرآورده ه��اي نفتي«، »فلزات 
اساسي« و »سرمايه گذاري ها« رقم خورد درحالي كه برآيند 

معامالت گروه هاي »ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي« 
و »محصوالت كاغذي« به نفع حقيقي ها تمام ش��د. سه 
نماد »شپنا«، »فجهان« و »آريان« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيشتر به »لپارس«، »زاگرس« و »شكام« معطوف بود.

عالوه بر اين در بي��ن همه نمادها، آلومينيوم ايران با نماد 
»فايرا« با ۹5 واحد، گروه صنايع كاغذ پارس با نماد »چكاپا« 
با 36 واحد، مهندس��ي نصير ماشين با نماد »خنصير« با 
3۰ واحد، داروسازي روز دارو با نماد »دروز« با 27 واحد و 
تأمين سرمايه امين با نماد »امين« با 27 واحد تأثير مثبت 
بر شاخص بورس داش��تند. در مقابل صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« با سه هزار و 428 واحد، شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با يك هزار 
و ۹43 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك 
هزار و 75۰ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
با يك هزار و 6۹2 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 

»كگل« با يك هزار و 518 واحد، پااليش نفت اصفهان با 
نماد »شپنا« با يك هزار و 286 واحد تأثير منفي بر شاخص 
بورس همراه ش��دند. بر پايه اين گزارش، در چهارمين 
روز كاري هفته ش��ركت پارس فوالد س��بزوار با نماد 
»فس��بزوار«، آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
پااليش نفت بندرعباس با نماد »ش��بندر«، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »ش��پنا«، گروه دارويي بركت با 
نماد »برك��ت« و پارس الكتريك با نماد »لپارس« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 2۰4  ميليون و 231 هزار برگه سهم 

به ارزش پنج  هزار و 58 ميليارد ريال دادوستد شد.

     افت دوباره فرابورس
طي روز سه ش��نبه ش��اخص فرابورس حدود 35۰ واحد 

كاهش داش��ت و بر روي كانال 2۰ هزار و 484 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار سه  ميليارد و 371 ميليون برگه 

سهم به ارزش 68 هزار و 833 ميليارد ريال دادوستد شد.
در چهارمين روز كاري هفته پتروش��يمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، 
صنايع شيميايي كيمياگران امروز با نماد »شكام«، بيمه 
سامان با نماد »بساما«، توسعه سامانه نرم افزاري نگين با 
نماد »توسن«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا« و قاسم ايران با نماد »قاسم« تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس داشتند. همچنين پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد 
»ذوب«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو« و پااليش نفت شيراز با نماد 

»شراز« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

ديوان عدالت اداري شكايت ش��ركت بورس تهران درباره 
تجديدنظر رأي كميسيون ماده صد شهرداري تهران در 
خصوص تخلفات ساختمان سعادت آباد بورس را رد كرد تا 
بار ديگر اين شركت وارد حاشيه جديدي شود. كميسيون 
ماده 1۰۰ شهرداري وظيفه رسيدگي به تخلفات ساختماني 
را دارد يعني اگر بنايي بدون اخذ پروانه ساخته شود، بناي 
ساخته شده مطابق با پروانه اخذشده نباشد يا بعد از پايان 
ساخت، بخش هاي ديگري به بنا اضافه شود، كميسيون 
مذكور به آن رس��يدگي مي كند. طبق م��اده 1۰۰ قانون 
ش��هرداري ها، مالكان اراضي و امالك واق��ع در محدوده 
خدماتي بايد قبل از ساخت وس��از از ش��هرداري ها پروانه 
ساختمان بگيرند و شهرداري ها موظف هستند از طريق 
ماموران خود از عمليات  ساختماني بدون پروانه يا خالف 
پروانه در زمين محصور يا غير محصور جلوگيري كنند. در 
صورت خالف اين ماده، همانطور كه در ماده 1۰۰ اش��اره 
شد، جلوي آنها گرفته مي ش��ود و عامالن براي رسيدگي 
به كميس��يون ماده 1۰۰ ارجاع داده مي ش��وند. فعاليت 
ساختمان شيشه اي 17 طبقه سازمان بورس و اوراق بهادار 
كشور، نبش خيابان سيزدهم بلوار شهرداري سعادت آباد 
تهران از دي ماه س��ال 13۹8 آغاز شد. اين ساختمان 34 
هزار متري، بيش از 32۰ ميليارد تومان )بر اساس گزارش 
هيات مديره در سال مالي منتهي به 2۹ اسفند ۹7( براي 
شركت بورس، هزينه داشت و هم زمان شهرداري تخلفاتي 

را در آن شناس��ايي كرد. بااين حال اين شركت در آن زمان 
موفق شد تا مجوز استفاده و بهره برداري از اين ساختمان 
را كه 1۰ طبقه آن روي زمين و ش��ش طبقه آن زيرزمين 
است را بگيرد. بااين حال بر اساس تخلفات صورت گرفته در 
زمان ساخت، كميسيون ماده 1۰۰ از شركت بورس تهران 
ش��كايت كرد و حاال پس از كش وقوس هاي فراوان اداري 
درخواست تجديدنظر بورس تهران در ديوان عدالت اداري 

در اين خصوص نيز رد شده است. شركت بورس تهران در 
راستاي ماده 2 مكرر 3 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات 
شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار اعالم 
كرد: به استناد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات 
شركت هاي ثبت ش��ده نزد س��ازمان در خصوص نتيجه 
نهايي آراي صادره در كميسيون هاي ماده صد شهرداري 
پيرامون تخلفات ساختماني ساختمان سعادت آباد بورس 

به اطالع عموم س��هامداران محترم مي رس��اند: برابر رأي 
صادره از شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره 
14۰۰313۹۰۰۰11۹2587 كه در تاريخ 14۰۰/۰7/18 
طي ابالغي��ه ش��ماره 14۰۰311۰۰۰۰5145۹6۰ به 
وكيل ش��ركت بورس ابالغ ش��ده است ش��كايت شركت 
نسبت به آراء كميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد و نيز 
تجديدنظرخواهي شركت نس��بت به رأي صادره از شعبه 
1۰ بدوي ديوان عدالت اداري به ش��رح پيوس��ت مردود 
اعالم شده اس��ت. در اين اطالعيه آمده است: در صورت 
بروز هرگونه تغيير در اطالعات مربوطه مراتب به استناد 
ماده 13 دستورالعمل مرقوم به استحضار سهامداران 
خواهد رسيد. بديهي است اعتراض به رأي ديوان عدالت 
از طرق فوق العاده در دس��تور كار ق��رار دارد و هم زمان 
مذاكره با ش��هرداري منطقه جهت توافق در خصوص 

جرايم تخلفاتي ساختمان بورس نيز صورت مي پذيرد.
 بدون ترديد پرداخت خسارت به شهرداري بابت تخلفات 
صورت گرفته در ساختمان بورس تهران بر سودآوري و 
منافع س��هامداران آن تأثيرگذار خواهد بود. اين خبر در 
حالي اعالم مي شود كه هنوز بورس تهران درگير پرونده 
بدنام استخراج رمز ارز در بخش ديتاسنتر اين مجموعه 
تحت نظر علي صحرايي مديرعامل قبلي است. هيات مديره 
اين شركت در ابتداي ماه جاري با انتصاب محمود گودرزي 

به عنوان سرپرست، صحرايي را بركنار كرد.



گروه راه و شهرسازي |
اعضاي شوراي اس��امي ش��هر تهران با اكثريت آراء 
كليات ط��رح الزام ش��هرداري به اص��اح فرآيندها و 
سامانه شهرسازي با رويكرد كاهش زمان صدور پروانه 
و گواهي هاي س��اختماني را به تصويب رس��اندند. در 
اين حال، در خال مذاكرات و بررس��ي هاي اين طرح 
و همچنين در حاش��يه جلس��ه ديروز ش��وراي شهر 
عنوان شد كه شهرداري تا 3 ماه آينده در رابطه با ارايه 
راهكارهاي كاهش سرعت صدور پروانه ساختماني به 
نتيجه برس��د. به اين ترتيب، به نظر مي رسد، شوراي 
شهر ششم و شهرداري تهران علي رغم تاكيد بر كاهش 
صدور پروانه هاي ساختماني براي رونق گرفتن ساخت 
و ساز در پايتخت، هنوز به جمع بندي نرسيده و اولين 
طرح اين شورا خود مشمول زمان شده است. در چنين 
شرايطي، ديروز سيد احمد علوي، عضو شورا، در واكنش 
به اين طرح گفت: اكنون به واسطه طوالني بودن روند 
صدور پروانه كلوني هاي فسادي شكل گرفته كه بعد از 
گذشت 3 ماه از شروع به كار ما اتفاق زيبايي نيست. در 
جريان جلس��ه ديروز شوراي شهر تهران بررسي طرح 
الزام شهرداري به اصاح فرآيندها و سامانه شهرسازي 
ب��ا رويكرد كاهش زم��ان صدور پروان��ه و گواهي هاي 
س��اختماني در دستور كار اعضاي ش��وراي شهر قرار 
گرفت.  جعفربندي شربياني با قرائت اين طرح گفت: اين 
طرح در راستاي رفع موانع توليد رقابت پذير و به منظور 
رضايتمندي در امور شهرس��ازي از طريق بازنگري و 
اصاح فرآيندها ارايه شده است.  او با بيان اينكه بر اساس 
قانون انتشار و دسترس��ي آزاد به اطاعات، شهرداري 
تهران مكلف است تا اصاح فرآيندهاي مرتبط با صدور 
پروانه و گواهي هاي ساختماني را در دستور كار قرار دهد 
گفت: بازمهندسي فرآيند كلي و فعاليت هاي مرتبط با 
صدور انواع پروانه و گواهي هاي س��اختماني، تكميل 
فرآيند هوشمندسازي سامانه شهرسازي، كاهش موثر 
زمان صدور پروانه و گواهي هاي ساختماني، ساده سازي 
فرآيند و اقدامات سامانه شهرسازي، پارامتريك اقدامات 
س��امانه شهرسازي و ش��فافيت و امكان گزارش دهي 
هوش��مند از جمله نكات موجود در اين طرح اس��ت.  
شربياني با اشاره به مواد اين طرح گفت: براساس آن 
شهرداري تهران موظف است با رعايت رويكردهاي 
فوق نس��بت به انجام طرح، ظرف مدت حداكثر يك 
ماه از الزم االجرا ش��دن مصوبه اقدام و گزارش آن را 
به ش��وراي اسامي شهر تهران ارايه كند.  وي افزود: 
بررس��ي متغيرهاي اثرگذار بر ماندگاري پرونده ها 
به تفكي��ك كارتابل كاربران معاونت شهرس��ازي و 
معماري مناطق ۲۲ گانه، دفاتر خدمات الكترونيك 
ش��هر، فضاي سبز، آتش نش��اني و مديران منطقه و 
امكان گزارش گيري سيستمي از وظايف شهرداري 
اس��ت. حذف امكان بازگش��ت بدون دليل و عودت 

پروانه از ديگر موارد تاكيد شده در اين طرح است. 

     يك درد مزمن و تاريخي
ناصر اماني در واكنش به طرح قرائت ش��ده گفت: توجه 
همه را به اين موض��وع جلب مي كنم كه موضوع صدور 

پروان��ه، تس��ريع در فرآيند ص��دور آن و پاي��ان كار در 
شهرداري ها تبديل به يك درد مزمن و تاريخي شده است؛ 
مثل درآمد پايدار شهرداري، شهرفروشي و شهرنفروشي. 
فكر نمي كنم به اندازه اي كه در مورد اين موضوع در ادوار 
مختلف ش��ورا مصوبه داش��تيم درباره موضوع ديگري 
مصوبه داشته باشيم.  او ادامه داد: آقاي عباسي از روزي 
كه مسووليت اين كميسيون را بر عهده گرفتند بر اساس 
فشار افكار عمومي و درخواست شهروندان و ناراحتي كه 
مردم دارند اين طرح را تهي��ه كردند اما بنده نگرانم كه 
اين مصوبه دچار همان سرنوش��ت مصوبات قبلي شود. 
در جلسات هم از برنامه پنج ساله دوم، يك ماده تكليفي 
و جدول زمان بندي كه قرار بوده زمان صدور به ۲۰ روز 
كاهش يابد و همچنين برنامه پنج س��اله سوم صحبت 
كردم و اين يعني درباره موض��وع فوق مصوبات زيادي 
وجود دارد.  اماني با بيان اينك��ه در حوزه صدور پروانه 
س��ه گلوگاه در شهرداري داريم كه مهم ترين آن دفاتر 
خدمات الكترونيك هستند، تاكيد مي كند: زماني كه اين 
دفاتر تاسيس شدند قرار بود همه فرآيند صدور پروانه را 
به دفاتر خدمات الكترونيك واگذار كنيم و بار مسووليت 
شهرداري فقط نظارت و تاييد نهايي باشد اما اين موضوع 
اتفاق نيفتاد و همچنان بار اصلي اين فرآيند علي رغم 
اينكه دفاتر فعال هستند روي دوش شهرداري است. 

او اضافه كرد: گلوگاه دوم حوزه آتش نش��اني و ايمني 
است كه علي رغم همه سختگيري ها همچنان ساخت و 
سازهايي در شهر داريم كه وقتي پايان كارشان مي رسد 
تازه متوجه مي شوند بحث ايمني و سيستم خودكار 
خاموش كردن آتش و غيره را پيش بيني نكردند. گلوگاه 
سوم نيز فضاي سبز و باغات است.  اماني ادامه داد: در 
طرح آورده شده كه سامانه اي طراحي شود كه اين سه 
موضوع در آن ديده ش��ود اما پرسش اين است كه چه 
ضمانتي براي اجرايش وج��ود دارد؟ اگر مي خواهيم 
كاري كني��م كه نتيجه اش را حداق��ل در همين دوره 
خودمان ببينيم، در برنامه پنج س��اله چهارم توس��عه 
ش��هرداري نگوييم صدور پروانه در حال حاضر ۶ تا ۹ 
ماهه است و در يك فرآيند پنج ساله به ۷۰ روز برسانيم! 

     شتابزده نباشيم
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
با اشاره به يادداشت معاون شهردار و اذعان ايشان 
به شتابزدگي در اين زمينه گفت: خواهش مي كنم 
دوباره يك كار عبس نكنيم و مصوبه اي به مصوبات 
قبلي در اين حوزه اضافه نكنيم كه اجرايي نباشد و 
نتيجه ملموسي نه براي مردم و نه براي كاربران ما 

در حوزه شهرسازي نداشته باشد. 

     هشدار درباره ايجاد كلوني هاي فساد 
در همين حال، سيد احمد علوي، عضو شوراي شهر 
تهران ضمن هشدار درباره احتمال ايجاد كلوني هاي 
فساد در روند صدور پروانه گفت: ارسال نقشه ها براي 
آتش نشاني جهت تاييد امر صدور پروانه و ساخت و 
ساز كارشناسي نبوده اس��ت. علوي گفت: اكنون به 
واسطه طوالني بودن روند صدور پروانه، كلوني هاي 
فسادي شكل گرفته كه بعد از گذشت 3 ماه از شروع 
به كار ما در ش��روع اتفاق زيبايي نيس��ت. وي افزود: 
امروز در هر محله اي كه مي رويم عده اي ايستاده اند و 
مي گويند زمان صدور پرونده را كوتاه كنيد و حاال اين 
پيشنهادي كه مطرح شده مبني بر تاثير متراژ بر روند 
صدور پروانه به نظر من فاجعه را بيشتر مي كند. اين 
عضو شوراي شهر تهران درباره ارسال نقشه ها براي 
آتش نش��اني براي تاييد امر صدور پروانه و ساخت و 
ساز خاطرنشان كرد: اين موضوع بار اضافه بر دوش 
آتش نشاني قرار داده و به نظرم ارسال نقشه ها براي 
 آتش نشاني جهت تاييد، كارشناس��ي نبود چرا كه 
آتش نش��اني وظيفه ارايه خدمات عمومي را دارد و 

اين كار مضاعف روند صدور پروانه را طوالني كرد.

     مديريت شهري
 به دنبال كاهش زمان صدور پروانه

مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز در حاشيه 
جلسه ديروز اين شورا گفت: مديريت شهري به دنبال 
تهيه ساز و كارهايي جهت كاهش هر چه بيشتر زمان 

صدور پروانه اس��ت. او با اش��اره به بررسي طرح يك 
فوريتي تسهيل در صدور پروانه گفت: مباحث زيادي 
در اين زمينه مطرح شد همچنين قرار بر اين شده كه 
در مدت سه ماه شهرداري راهكارهايي را براي كاهش 
ص��دور پروانه اراي��ه دهد. چمران گفت: م��ردم به ما 
مي گويند كه بيش از يك سال بايد دنبال صدور پروانه 
باشند البته معاونت شهرسازي به ما اعام كرده كه از 
۹ ماه پيش اقداماتي را جهت كاهش زمان صدور پروانه 
در نظر گرفته كه تا سه ماه آينده نتيجه حاصل مي شود 

و طرح جامعي در اين راستا به شورا مي آورند.

     محاسبه عوارض مبتني بر ارزش مكاني 
مهدي عباسي، عضو شوراي شهر تهران نيز بر اجراي 
مصوبه نحوه محاس��به عوارض س��اختماني مبتني 
بر ارزش مكاني اماك در ش��هر ته��ران تأكيد كرد و 
گفت: ش��هردار تهران اين موض��وع را پيگيري كند. 
عباسي گفت: ش��وراي ش��هر تهران بهمن سال ۹۹ 
اليحه محاسبه و دريافت عوارض ساختماني مبتني 
بر ارزش مرغوبيت اماك در شهر تهران را به تصويب 
رساند.  اين موضوع با هدف دريافت عادالنه عوارض از 
اماك شهري متناسب با متغيرهاي واقعي بر اساس 
مرغوبيت اماك و كاهش تبعيض هاي موجود تدوين 
شد. اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: در راستاي 
پياده سازي اين ساز و كار تكاليفي براي شهرداري جهت 
آماده سازي زيرس��اخت هاي اجرايي كردن دريافت 
عوارض با رويكرد جديد در نظر گرفته شد. عباسي ادامه 
داد: يكي از تعهدات شهرداري در مصوبه شورا اين است 
كه شهرداري نسبت به پايش و به روزرساني هر ساله 
ارزش مكاني اماك اقدام كند و نتايج را به شورا گزارش 
ده��د. وي ادامه داد: همچنين تهي��ه دفترچه ارزش 
معاماتي در قالب دفترچه الكترونيكي براي اماك 
ش��هر تهران و بارگذاري بر روي س��امانه هاي مرتبط 
شهرداري با نظارت نماينده ش��ورا همچنين اعمال 
ارزش مكاني اماك در سامانه اينترنتي شفافيت شهر 
تهران از ديگر تكاليف مصوبه شورا بوده است. عباسي 
گفت: با توجه به تغيير رويكرد در تعيين و محاس��به 
عوارض ساختماني در فرآيند صدور پروانه و گواهي هاي 
ساختماني همچنين لزوم تداوم رويكرد جديد تعيين 
عوارض در سنوات عادي بايد اقدامات الزم انجام گيرد 
همچنين ب��ا توجه به نزديكي اتم��ام مهلت مقرر در 
مصوبات جهت انجام تكاليف مربوطه و ارايه گزارش ها 
به ش��ورا بايد اجراي مصوبه نحوه محاسبه و دريافت 
عوارض ساختماني مبتني بر مرغوبيت اماك در شهر 
تهران آماده س��ازي هاي الزم انجام گي��رد. اين عضو 
شوراي شهر تهران گفت: از عليرضا زاكاني شهردار 
تهران درخواس��ت دارم تا بر اس��اس بند 3 ماده 8۰ 
قانون تشكيات وظايف و انتخابات شوراهاي اسامي 
كشور و انتخاب شهرداران همچنين اصاحات بعدي 
آن در خصوص تس��ريع در انجام تكاليف مربوط به 
مصوبه نحوه محاسبات عوارض ساختماني مبتني 
بر ارزش مكاني اماك در شهر تهران اقدامات الزم 

را انجام و پيگيري هاي مورد نظر را صورت دهند.
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تلفات زلزله  شديد در تهران 
بيش از شنيده ها  

رضا كرمي محمدي، رييس سابق سازمان مديريت بحران 
شهر تهران گفت: چنانچه شاهد وقوع زلزله سنگين در 
تهران باشيم، شدت خسارات و ميزان تلفات نيز فراتر از 
مطالبي است كه مي شنويم. كرمي محمدي در گفت وگو 
با مهر، درباره آسيب پذيرترين مناطق پايتخت در برابر 
زلزله اظهار كرد: اين موضوع به چند عامل بستگي دارد 
كه يكي از آنها نزديكي به گسل ها است. در حال حاضر 
نمي دانيم كه كدام گسل در شهر تهران فعال است و بيش 
از ۲۰ گسل در پايتخت وجود دارد. به طور كلي مناطقي 
كه نزديك گسل باشد خطر بيشتري دارد. وي افزود: يكي 
ديگر از عوامل پرخطر ساختمان هاي غير اصولي است. 
ساختمان هاي موجود در بافت فرسوده و ساختمان هايي 
كه اصولي و مهندسي ساخته نشده، از مصالح مناسب 
استفاده نكرده يا خاك منطقه مناسب نيست، از جمله 
عواملي است كه ميزان آسيب و خسارت در زمان وقوع 
حوادث از جمله زلزله را تشديد مي كند. به طور كلي بافت 
فرسوده آسيب پذيرترين بخش در هنگام وقوع حوادثي 
از جمله زلزله اس��ت. وي در پاس��خ به اينكه در صورت 
وقوع زلزله در پايتخت پيش بيني مي كنيد چه جمعيتي 
آسيب ببينند، عنوان كرد: اگر زلزله ضعيف و كوچك باشد 
طبيعتاً افراد كمي آسيب مي بينند. به طور كلي ميزان افراد 
آسيب ديده به شدت زلزله بستگي دارد و چنانچه شاهد 
وقوع زلزله س��نگين در تهران باشيم شدت خسارات و 
ميزان تلفات نيز فراتر از چيزهايي است كه مي شنويم. 
رييس سابق سازمان مديريت بحران شهر تهران ادامه 
داد: حدود ۱3 ميليون نفر در ش��هر تهران حضور دارند 
كه با وقوع زلزله قوي مي توان گفت اين جمعيت آسيب 
خواهند ديد. محمدي در پاس��خ به اين س��وال كه چه 
زلزل��ه اي براي تهران قوي و تخريب كننده محس��وب 
مي شود، بيان كرد: اگر زلزله باالي ۶ و نيم ريشتر باشد كار 
بسيار دشوار خواهد شد. وي در خصوص اينكه احتمال 
وقوع زلزله قوي در تهران طي ۲۰ سال آينده چقدر است، 
عنوان كرد: زلزله شناسان اين موضوع را بررسي كردند 
اما هنوز توافق كاملي در اين زمينه وجود ندارد. به عنوان 
مثال توكيو اعام كرده كه در 3۰ سال آينده به احتمال 
۷۰ درصد زلزله باالي ۷ ريشتر در اين شهر رخ خواهد 
داد. ما هم چنين مطالعاتي داريم اما هنوز توافقي در اين 
زمينه وجود ندارد به همين دليل نمي توانم چيزي بگويم 
اما پيش بيني ها براي ما نيز تقريباً به همين شكل است.

رييس سابق سازمان مديريت بحران شهر تهران درباره 
اينكه در صورت وقوع زمين لرزه سنگين در تهران شرايط 
هشدار اضطراري و وقوع بحران اعام خواهد شد، بيان 
كرد: مي توانيم در اين زمينه هش��دار اضطراري بدهيم 
اما ساز و كارهاي فني اين امر بايد تكميل شود كه حدود 
يك الي دو سال طول مي كشد. البته طبق قانون كسي 
اجازه اعام هشدار اضطراري ندارد اما بايد ساختارها و 
ساز و كارهاي اين امر مشخص و پيگيري هاي الزم در اين 
زمينه انجام شود. محمدي بيان كرد: پس از هشدار نيز در 
صورت آموزش ديدن مردم، تلفات بسيار كاهش مي يابد. 
كمك هاي بين المللي نيز در شرايط وقوع زلزله اي شديد 
كه امكان مديريت آن را نداشته باشيم، انجام مي شود. اين 
كمك ها ساختار دارد و سازمان هاي آن در دنيا مشخص 
اس��ت. ما بايد رابطه خوب و مستمري با اين سازمان ها 
داشته باشيم تا در زمان وقوع بحران آن ساز و كارها پياده 
شود. در غير اين صورت تنها شايد كمك هاي پراكنده در 
حد دارو و پتو خواهيم بود كه در شرايط وقوع زلزله شديد، 
چندان موثر نخواهند بود. رييس سابق سازمان مديريت 
بحران شهر تهران در پاسخ به اين سوال كه در حال 
حاضر رابطه كشور با اين سازمان ها در چه وضعيتي 

است، عنوان كرد: متأسفانه چندان مناسب نيست.

دريافت مجدد وام مسكن 
ممكن شد

محمد حسن مرادي، عضو هيات عامل و معاون طرح 
و برنامه بانك تخصصي بخش مسكن شرايط دريافت 
تسهيات مكمل خريد مسكن براي متقاضيان را تشريح 
كرد. به گزارش مهر، مرادي اعام كرد: با افزايش سقف 
تسهيات مسكن از محل اوراق نه تنها خانه اولي ها قادر 
به استفاده از اين تسهيات براي خريد مسكن خواهند 
بود بلكه متقاضيان تبديل به احسن واحدهاي مسكن و 
افرادي كه پيش از اين اقدام به دريافت تسهيات براي 
خريد مسكن كرده بودند نيز مي توانند از اين تسهيات 
استفاده كنند. وي در اين باره توضيح داد: خانه اولي ها 
مي توانند پس از قولنامه ملك مورد نظر خود به همراه 
فروش��نده و تمام مدارك مالكيت��ي و هويتي طرفين 
)فروشنده و خريدار( به بانك مراجعه كرده و اقدام به ارايه 
درخواست براي دريافت تسهيات مسكن كنند. مرادي 
افزود: عاوه بر اين افرادي كه پيش از اين نيز با استفاده از 
تسهيات خريد مسكن اقدام به خريد مسكن كرده اند نيز 
مي توانند بار ديگر از اين تسهيات استفاده كنند. اين افراد 
در دو گروه طبقه بندي مي شوند كه دريافت تسهيات 
براي هر كدام از متقاضيان در اين دو گروه شرايط خاص 
خود را دارد. وي توضيح داد: دسته اول افرادي هستند 
كه در س��ال هاي قبل اقدام به خريد مسكن كرده اند و 
تسهيات دريافت كرده و تسهيات خود را بازپرداخت 
كرده ان��د و هم اكنون براي خري��د واحد ديگري قصد 
استفاده از تسهيات دارند. اين افراد براي دريافت دوباره 
تسهيات مسكن منعي نداشته و مي توانند به همان 
روشي كه گفته شد پس از انجام معامله براي دريافت 
تسهيات مراجعه كنند. مرادي افزود: اما دسته ديگر 
متقاضياني هستند كه هم اكنون در مرحله بازپرداخت 
تسهيات دريافت شده براي خريد واحد قبلي خود بوده 
اما قصد دارند واحد خود را تبديل به احسن كنند و براي 
اين منظور قصد دارند از سقف جديد تسهيات استفاده 
كنند. اين افراد مي توانند تسهيات قبلي را به واحد جديد 
منتقل كنند و در صورت تمايل همچنين مابه التفاوت 
سقف هاي قبلي تس��هيات با سقف هاي جديد را نيز 
دريافت كنند. به عنوان مثال اگر فردي س��ه سال قبل 
با استفاده از تسهيات ۶۰ ميليون توماني اوراق اقدام 
به خريد مسكن كرده است و در حال حاضر ۴۰ ميليون 
تومان بده��ي دارد هم اكنون در ته��ران مي تواند اين 
تسهيات را تا ۲۰۰ ميليون تومان افزايش دهد، يعني 
براي واحد جديد اقدام به دريافت ۱۶۰ ميليون تومان 
مابه التفاوت تس��هيات كند. وي در خصوص شرايط 
انجام چنين اقدامي توضيح داد: متقاضيان براي انتقال 
تسهيات واحد قبلي به واحد جديد بايد عمليات خريد 
و فروش واحد جديد و واحد قبلي را به صورت همزمان 
انجام دهند. اما در صورتي كه اين همزماني امكان پذير 
نباشد بانك مهلتي چند ماهه )به عنوان مثال ۶ ماهه( 
براي متقاضيان قائل خواهد شد تا پس از فروش واحد 
امتياز تسهيات براي آنها محفوظ بماند تا اقدام به خريد 
واحد جديد و انتقال تسهيات قبلي و به روز رساني آن 
به واحد جديد كنند. براي حفظ اين امتياز الزم اس��ت 
متقاضي اقدام به تعويض وثيقه كرده و سپرده يا سند 
ملك غيرمنقول ديگري را در رهن بانك قرار دهد. پس از 
خريد ملك و ارايه سند جديد، وثيقه موقت آزاد مي شود.

مخالفت با ورود چيني ها
به مسكن سازي در ايران

محمدرضا رضايي كوچي، عضو كميس��يون عمران 
مجلس ضمن مخالفت با مذاكره وزارت راه با چيني ها 
براي ساخت انبوه  مسكن در ايران، گفت:  انبوه سازان 
ايراني توان س��اخت يك ميليون مسكن را دارند. به 
گزارش تسنيم، محمدرضا رضايي كوچي در برنامه 
راديو گفت وگو در پاس��خ به پرسش خبرنگار تسنيم 
مبني بر مذاكره با چيني ها براي س��اخت و ساز انبوه 
در كشور، اظهار كرد: از نظر ما كشور توان توليد يك 
ميليون واحد مسكوني در سال و حتي بيشتر را دارد. 
وي تصريح كرد: در بحث توليد مصالح ساختماني در 
كشور خودكفا هستيم؛ يعني همه اجزاي مورد نياز 
در س��اخت و ساز مسكن را در كشور توليد مي كنيم. 
در بحث مصالح ساختماني مهم ترين نهاده سيمان 
و فوالد اس��ت كه در اين دو بخش ني��ز امروز بيش از 
۲ برابر نياز كش��ور توليد داريم. وي با يادآوري اينكه 
بخش عم��ده اي از مصالح س��اختماني توليد داخل 
صادر مي شود،  افزود: از سوي ديگر بيش از 5۰۰ هزار 
مهندس عمران در كشور داريم؛ يكي نيروي مجرب 
آماده به كار. كمتر كشوري در دنيا وجود دارد كه اين 
تعدد مهندس دارند. ايران سومين كشور در دنياست 
كه بيشترين تعداد مهندس را در مقايسه با جمعيت 
كشور داريم. رييس كميسيون عمران مجلس گفت: 
ش��ركت ها و مشاوراني در كش��ور داريم كه در حوزه 
مسكن سوابق خوبي دارند و به  راحتي مي توانند يك 
ميليون مسكن را بسازند. گرچه وزارت راه و شهرسازي 
با برخي كشورها از جمله چين وارد مذاكره شده است. 

وزن كشي خودروها
از طريق دوربين هاي نظارتي

موضوع صيانت از حريم يكي از خواسته جدي مديريت 
ش��هري اس��ت. ش��هرداري تهران تا يك م��اه آينده 
دوربين هاي نظارتي براي كنترل س��اخت و سازهاي 
غيرمجاز حريم نصب خواهد ك��رد. به گزارش فارس، 
يكي از مشكات در تهران ساخت و سازهاي غيرمجاز 
در حريم است. البته در بخش حريم فقط مسووليت با 
شهرداري تهران نيست و نهادهاي ديگري هم در اين 
زمينه مسووليت  دارند. در عين حال، ميزان تخلفات در 
حريم كاهش چشمگيري پيدا كرده است. امير فتاحيان، 
مديرعامل شركت شهربان و حريم بان شهر تهران در اين 
باره به خبرنگار فارس گفت: ميزان كاهش تخلفات را در 
حريم شهر تهران داشته ايم. در حوزه شهرسازي هم از 
تخلفات جلوگيري شده و ما به دنبال هوشمندسازي 
هس��تيم.  وي ادامه داد: قرار است كه در ۱۴ نقطه شهر 
تهران دوربين هاي نظارتي براي كنترل ساخت و سازهاي 
غيرمجاز در حريم نصب كنيم. اين دوربين ها به صورت 
هوشمند وزن ماش��ين ها را درنظر مي گيرند كه كدام 
ماشين مصالح جابه جا مي كند. در حال حاضر كار نصب 
دوربين ها آغاز شده و تا يك ماه آينده تكميل مي شود. 
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هشدار درباره كلوني هاي فساد در شهر 

بيتاهللستاريان:وعدهكاهشقيمتمسكنمخرباست

اثرگذاري طرح جهش مسكن 10 سال زمان مي برد
بيت اهلل س��تاريان، كارش��ناس اقتصاد مس��كن با 
بيان اينكه براي ساخت س��االنه يك ميليون واحد 
مسكوني بايد به اندازه كل نقدينگي كشور فقط در 
يك سال هزينه كنيم گفت: دست كم ۱۰ سال زمان 
مي برد تا نتيجه اجراي طرح جهش مسكن در بازار 
خود را نشان دهد اما وعده كاهش عن قريب قيمت 
مس��كن به اندازه ارايه تحليل هاي افزايشي در بازار 

مخرب است؛ زيرا باعث فرار سرمايه مي شود.
ستاريان در گفت وگو با ايسنا در تشريح طرح جهش 
توليد و تامين مسكن اظهار كرد: در احداث يك ميليون 
واحد مسكوني در سال بايد اين موضوع را مدنظر قرار 
دهيم كه حل مشكات بخش مسكن در كوتاه مدت 
ميسر نيست و دست كم ۱۰ سال زمان مي برد. حتي 
اگر بتوانيم ساالنه يك ميليون واحد بسازيم كه البته 
تقريبا محال اس��ت، باز هم زودتر از ۱۰ سال به نتايج 
مورد نظر در بازار مسكن دست پيدا نمي كنيم؛ زيرا در 

بخش عرضه كسري بسيار بااليي داريم.

     سازندگان خارجي قهر كردند و رفتند
وي اف��زود: از طرف ديگر وقتي با ش��روع يك پروژه 

وعده داده مي شود كه قيمت خانه پايين مي آيد يا باال 
مي رود بازار دچار تنش مي شود و هردو به يك اندازه 
مخرب اس��ت. مسكن سازهاي كش��ور ما خرده ساز 
هستند؛ كساني كه در حد 5، ۱۰ يا نهايتا ۱۰۰ واحد 
مي س��ازند. اين افراد مثل كمپاني هايي كه چند ده 
هزار واحد احداث مي كنند تحليل روش��ني از تمام 
جوانب بازار مس��كن ندارند. بنابراين وقتي مسوولي 
اعام مي كند كه قرار اس��ت قيمت مس��كن پايين 
بيايد )وعده اي كه در طول 5۰ سال گذشته هيچ وقت 
محقق نشده( نتيجه اين مي شود كه اين خرده سازها 

مثل گنجشك از بازار مسكن پر مي زنند و مي روند.
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن با بيان اينكه قول 
و قرارهاي غيراجرايي مي تواند توليد مس��كن را از 
حد فعلي به نصف برس��اند گفت: مسكن را همين 
سازندگان كش��ور خودمان احداث مي كنند. كمتر 
س��ازنده اي از خارج براي پروژه هاي ساختماني به 
ايران مي آيد. اين تجربه را قبا داش��تيم. س��ازنده 
خارجي تا مي خواس��ت كلنگ بزند سه سال طول 
مي كشيد، بعد قهر مي كرد و مي رفت؛ چون با قوانين 

دست و پاگير كشور ما نمي توانست كنار بيايد.

     ثبات بازار مسكن قبل از انتخابات 
س��تاريان در تش��ريح وضعيت فعلي بازار مس��كن 
خاطرنش��ان كرد: فقط در دو سه ماه قبل از انتخابات 
رياس��ت جمهوري بازار مس��كن در حالت ثبات قرار 
داش��ت؛ آن هم به اين دليل كه بازار اماك هميش��ه 
دنبال يك ثبات سياسي است. وي تصريح كرد: با وجود 
آنكه بخش مسكن پتانسيل سياسي دارد نبايد مورد 
بهره برداري سياسي قرار گيرد. اگر برخورد سياسي با 
مسكن شود كار پيش نخواهد رفت. در پروژه مسكن 
مهر تبليغات جناحي و نگاه هاي سياسي بر نگاه هاي 
فني غلبه كرد و ديديد كه طرح دچار چه مش��كاتي 
شد. متاسفانه در طي 5۰ سال گذشته تمامي دولت ها 
با بخش مسكن برخورد سياسي كرده اند. البته وقتي 
مسكن ساخته مي ش��ود يك رضايتمندي و رفاه در 
جامعه به وجود مي آيد و از نظر سياس��ي براي جناح 
مدنظر خوب اس��ت اما حين اج��راي طرح نبايد نگاه 
سياسي داشته باشيم؛ به گونه اي كه حتي افراد فني 
را كنار بگذاريم. ستاريان همچنين با بيان اينكه توليد 
مس��كن نياز به برنامه ريزي فرابخش��ي دارد، گفت: 
مس��كن صرفا محدود به زمين، مصالح ساختماني و 

سازنده نيست. بخش ساختمان يك زنجيره صنعت 
است كه از زمين گرفته تا مصالح، مواد اوليه حمل و 
نقل، تجهيزات، زيرساختها، منابع مالي، گردش پول، 
نيروي انساني و غيره را شامل مي شود. شما نمي تواني 
چش��مت را به روي صنعت و اقتصاد كشور ببندي و 

بگويي مي خواهم مشكل مسكن كشور را حل كنم.

     يك ميليون واحد
 يعني ۴ درصد كل خانه هاي كشور

اين كارشناس بازار مسكن يادآور شد: وقتي مي گوييم 
قرار اس��ت يك ميليون مسكن بسازيم يعني حدود ۴ 
درصد به تعداد ۲8 ميليون خانه كشور اضافه كنيم. اين 
۴ درصد نياز به زيرساخت دارد. آيا بودجه وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هاي مرتبط ۴ درصد افزايش يافته است؟ 
تازه اين تمام ماجرا نيست. شهرسازي، زيرساختهاي 
ش��هري، آموزش، درمان، فضاي س��بز، بازار، حمل و 
نقل، صنعت و اشتغال مي خواهد. براي اين منظور بايد 
حداقل ۴۰۰۰ هزار ميليارد تومان به اندازه كل نقدينگي 
كشور پول تزريق كنيم. اگر اين توليد به سرانجام نرسد 

و ابتر بماند به شدت عوارض اقتصادي به بار مي آورد.

 آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1۴00/10 تحت عنوان حمل تدريجی ۴000 تن سود مايع 
در طی سال بوسيله تانکر از مجتمع های پتروشيمی کشور به محل سايت شرکت پااليش نفت امام خمينی)ره( شازند

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي صدراالشاره به شماره فراخوان۲۰۰۰۰۹۲۴۴۷۰۰۰۰۹۰ را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( برگزار نمايد. ضمناً خاطر نشان ميسازد كليه 
مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي اعم از دريافت و تحويل اسناد استعام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه و ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ضمنًا تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد 

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مي باشد. اطاعات و اسناد مناقصه عمومي مورد نظر پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي از طريق سامانه ستاد به اطاع مناقصه گران واجد شرايط خواهد رسيد. 
1- موضوع مناقصه :

الف( شرح مختصركار:

ب( شرايط متقاضي:
۱- داشتن شخصيت حقوقي/حقيقی ، شماره اقتصادي و شناسه ملي/ کد ملی .

۲- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از  كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن گواهي راهداری و حمل و نقل جاده ای.

۴- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامات دولتي.
ج( برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دوازده ميليارد( ريال مي باشد.

۲( كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط بند » ب « ميتوانند حداكثر تا 5 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد استعام ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( مراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعام ارزيابي كيفي ، 
كليه مدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تكميل و در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. ضمنًا ارزيابي كيفي متقاضيان بصورت غيرحضوري و صرفًا از طريق سامانه ستاد صورت خواهد پذيرفت.بديهي است بارگذاري اسناد و مدارك جهت ارزيابي كيفي از 

سوي متقاضيان بعد از مهلت مقرر مقدور نمي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:  شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك ، كيلومتر۲۰ جاده بروجرد- تلفن تماس 33۴۹۱۰۹8-۰8۶                نمابر: ۰8۶-33۶۷3۷۰۱                     

آخرين مهلت دريافت اسناد استعام ارزيابي كيفي:         روز :      چهار شنبه                تاريخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲8
آخرين مهلت ارسال استعام ارزيابي كيفي:                        روز:       چهار شنبه                تاريخ : ۱۴۰۰/۰8/۱۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: ۴۱۹3۴-۰۲۱          دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷3۷ و 85۱۹3۷۶8                                                                           

WWW. SHANA.IR                      WWW.IKORC. IR   : آدرس اينترنتي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار)ريال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

600,000,000يكسال شمسيحمل تدريجی 4000 تن سود مايع در طی سال بوسيله تانکر از مجتمع های پتروشيمی کشور به محل سايت شرکت پااليش نفت امام خمينی)ره( شازند11400/10

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند

نوبت دوم
شماره مجوز:  1400-4329

شناسه آگهي : 1204201

شركت پااليش نفت امام خميني )ره(شازند
) سهامي عام(

برگ سبز يک دستگاه سواری سايپا 111SE به رنگ سفيد 
روغنی مدل 1۳۹4به شماره انتظامی ۸4ايران22۹ج۷1شماره 
شاس�ی NAS 431100 F 5814328  ش�ماره موت�ور 
5۳056۳۳به نام همايون کاظمی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



مشكالت اينترنت كش��ور در دو ماه گذشته افزايش 
درخورتوجهي يافت��ه و وضعيت اختالل اينترنتي در 
ايران به اوج خود در ش��هرهاي مختلف رسيده است. 
با گذشت يك هفته از دس��تور فوري وزير ارتباطات 
براي بررس��ي داليل كندي كيفيت اينترنت، شواهد 
نشان مي دهد كه اين مشكل همچنان پابرجاست. اما 
اپراتورهاي اينترنت ثابت اعالم مي كنند كه مش��كل 
كاهش سرعت و افت كيفيت اينترنت در كشور مربوط 
به اين شركت ها نيست و به خاطر كمبود پهناي باند 
در كشور است. همچنين ش��نيده  مي شود كه در دو 
ماه گذش��ته، افزايش پهناي باند ش��ركت ارتباطات 
زيرساخت متوقف شده است. اين اظهارات در حالي 
است كه طي دو سال گذشته نيز با شروع سال تحصيلي 
و استفاده دانشجويان از كالس هاي آنالين، مشكالت 
مشابه ايجاد و كيفيت اينترنت افت كرد. در آن زمان 
نيز دستورات مقطعي براي حل مشكل داده شد اما به 
نظر مي رسد كه موضوع افت كيفي اينترنت مشكلي 
است كه بايد ريشه اي حل شود و بايد براي آن راهكار 
اساسي در نظر گرفت. كاربران فضاي مجازي در دو ماه 
گذشته، از كندي سرعت اينترنت در ساعات مختلف 
ش��بانه روز انتقاد دارند و اين نارضايتي بارها از سوي 
كاربران و كسب و كارها در شبكه هاي اجتماعي مورد 
بح��ث و اظهارنظر قرار گرفته اس��ت. حتي عده اي از 
كاربران و رس��انه ها اين افت كيفيت را به اجراي طرح 
حمايت از حقوق كاربران فض��اي مجازي و خدمات 
پايه كاربردي ارتباط دادند و كاهش دستوري پهناي 
باند را دليل اختالل اينترنت عنوان كرده اند. به همين 
دليل هفته گذشته ۱۲ مهرماه عيسي زارع پور، وزير 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات، با اش��اره به دريافت 
گزارشات مردمي از طريق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و گاليه كاربران از كندي شبكه در 
ساعات پيك مصرف در برخي از نقاط كشور، دستور 
پيگيري دقيق و رسيدگي سريع به اين موضوع را داد. 
بر اين اساس رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي موظف شد تا با همكاري مديرعامل شركت 
ارتباطات زيرساخت، پس از بررسي دقيق گزارشات 
مردمي، راهكارهاي رفع س��ريع اشكاالت ارتباطي را 
ارايه و گزارش اقدامات اجرايي را به مردم اطالع رساني 
كند. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز 
در جلسه اي با حضور مديران ارشد اپراتورهاي همراه 
و ثابت و شركت ارتباطات زيرساخت شرايط فعلي و 
راهكارهاي رفع اختالل ها را بررسي كرد؛ جلساتي 

كه در دولت قبل هم بارها برگزار ش��د اما در نهايت 
منتج به راهكار اساسي براي حل مشكل نشد.

      پاسخگويي غيرشفاف رگوالتوري 
به كندي اينترنت

با وجودي كه طبق دستور وزير ارتباطات، رگوالتوري 
ملزم ش��د تا گزارش اقدامات اجرايي را اطالع رس��اني 
كند و براي رفع س��ريع مش��كل، راهكار ارايه دهد اما 
تاكنون اطالع رس��اني جامع و شفافي از سوي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مطابق با دس��تور 
وزير ارتباطات صورت نگرفته است و همچنان كيفيت 
اينترنت براي كاربران رضايت بخش نيس��ت و كندي 
دسترسي، مشكالت عديده اي را براي كاربران تجاري و 
كسب و كارها و نيز كاربران خانگي كه مجبور به استفاده 
از اينترنت براي آموزش مجازي هس��تند، ايجاد كرده 
اس��ت. در اين باره حتي مدي��ركل حفاظت از حقوق 
مصرف كننده رگوالت��وري در گفت وگويي مش��كل 
كندي اينترنت در س��طح كش��ور را به نوعي تكذيب و 
تاكيد كرد: »اپراتورها در تكنولوژي هاي مختلف سقف 
و كفي را در نظر دارند و تعهداتش��ان مش��خص است، 
اما بررسي هايي كه داريم در تك تك شهرها اپراتورها 
باالتر از تعهدات شان عمل كرده اند و اگر غير اين باشد 
پيگيري مي كنيم.« حس��ين فالح جوشقاني، رييس 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به تازگي 
در گفت وگو با ايرنا اعالم كرد كه »پيرو ش��كايت هاي 

مطرح شده درباره كندي اينترنت، نقاط داراي مشكل 
در ش��بكه هم در اپراتورها و هم در ش��ركت ارتباطات 
زيرساخت شناس��ايي و مقرر شد كه در اسرع وقت هم 
اپراتورها و هم ش��ركت ارتباطات زيرساخت نسبت به 
توسعه هاي الزم، اقدام كنند.« به گفته وي »با آغاز سال 
تحصيلي جديد از مهرماه و برگزاري اغلب كالس هاي 
دانش��جويان و دانش آموزان به صورت مجازي ميزان 
و حجم اس��تفاده از اينترنت به ص��ورت قابل توجهي 
افزايش يافته كه اين امر موجب كندي سرعت اينترنت 
در برخي نقاط و در س��اعات پيك استفاده شده و اين 
شلوغي در ساعات پيك درنهايت باعث نارضايتي برخي 
از مشتركان شد.« فالح اضافه كرده طبق جلسه اي كه با 
اپراتورها، مخابرات و شركت زيرساخت داشته اند، نقاط 
داراي مشكل در شبكه هم در اپراتورها و هم در شركت 
ارتباطات زيرساخت شناسايي و مقرر شده كه در اسرع 
وقت هم اپراتورها به ويژه ش��ركت مخابرات ايران و هم 
شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به توسعه هاي الزم 
اقدام كنند و سازمان تنظيم هم مسوول پيگيري موضوع 
تا انجام كام��ل اقدامات خواهد بود و اميدواريم با انجام 
اين اقدامات، مش��كل كندي اينترنت در ساعات پيك 

در برخي نقاط كشور حل و رضايت مردم حاصل شود.

      مشكل مربوط به افزايش پهناي باند است
انتظار براي حل نقاط داراي ضعف در شبكه ارتباطي 
كشور و افزايش كيفيت خدمات اپراتورهاي اينترنت 

در حالي اس��ت كه برخي خبرها از وجود مش��كل در 
كمبود افزايش پهناي باند اينترنت كشور حكايت دارد. 
به نحوي كه مديران برخي اپراتورهاي اينترنتي اذعان 
دارند كه مشكل از زيرساخت هاي خدماتي آنها نبوده 
بلكه پهناي باندي كه از شركت ارتباطات زيرساخت 
دريافت مي كنند كاهش يافته و با افت كيفيت مواجه 
است. اين در حالي است كه با افزايش مصرف اينترنت 
در كش��ور، نياز اس��ت كه ماهانه به ميزان پهناي باند 
كشور افزوده شود اما اين طور كه گفته مي شود شركت 
ارتباطات زيرساخت براي خريد پهناي باند بين الملل 
با مشكالتي روبرو است و به همين دليل ظرفيت پهناي 
باند اينترنت كشور به حد اشباع رسيده و اين مشكل 
در زمان پيك مصرف، نمود بيش��تري دارد. مديران 
برخي شركت هاي اينترنتي، در گفت وگو با زوميت، 
اعالم مي كنند كه اين مشكل ربطي به زيرساخت هاي 
شبكه آنها ندارد و پهناي باندي كه از شركت ارتباطات 
زيرساخت مي گيرند، با كاهش و كيفيت پايين مواجه 
مي شود. به گفته آنها، اينترنت در يك ماه گذشته در 
 )packet loss( بعضي س��اعت ها دچار پكت الست
مي شود. اين در حالي اس��ت كه از زمان تغيير وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات افزايش ماهانه و موردنياز 
كشور در زمينه پهناي باند بين الملل اتفاق نيفتاده و 
كشور با كاهش پهناي باند اينترنت مواجه است. گفته 
مي شود شوراي عالي فضاي مجازي كه طبق دستوري 
بايد مجوز واردات پهناي باند را به شركت زيرساخت 
بدهد، مجوز واردات پهناي باند را براي اين ش��ركت 
صادر نكرده است. شركت ارتباطات زيرساخت كه طي 
سال هاي اخير در پاسخگويي به رسانه ها بسيار ضعيف 
عمل كرده اس��ت اين بار نيز به اين اخبار و گزارش ها 
واكنشي نشان نداده است. از سوي ديگر رگوالتوري 
نيز تاكن��ون آماري از بابت ميزان ش��كايات مردمي 
از كيفيت اينترنت، وضعيت مناطقي كه بيش��ترين 
مشكل دسترس��ي به اينترنت دارند، متوسط حجم 
پهناي باند مصرفي و سرعت دسترسي كاربران و نيز 
ميزان پهناي باندي كه هم اكنون كش��ور در اختيار 
دارد، اعالم نكرده اس��ت. با اين حال به نظر مي رسد 
با وجودي كه جلس��ات متعددي در دولت قبل نيز 
براي حل مش��كل اينترنت برگزار شد اما دستورات 
مقطعي، مشكل كيفيت اينترنت را حل نكرد، بهتر 
است مديران وزارت ارتباطات در راستاي شفاف سازي 
بيشتر اقدامات و پاسخ به مطالبه مردم، زمان بندي 

مشخصي براي حل مشكل ارايه دهند.

دنياي فناوريخبر

ويژه
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 شوك كمبود قطعه
 به بازار رايانه شخصي

فروش جهاني رايانه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ 
ب��ه دليل كمبود قطع��ات و موانع لجس��تيكي با 
كندترين نرخ از شروع پاندمي تاكنون رشد كرد. 
به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، فروش جهاني 
رايانه هاي روميزي، نوت بوك و ورك استيش��ن 
در سه ماهه سوم سال ميالدي جاري ۳.۹ درصد 
رشد كرد و به ۸۶.۷ ميليون دستگاه در مقايسه با 
۸۳.۴ ميليون دستگاه در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ 
رسيد. ش��ركت تحقيقاتي IDC اعالم كرد بازار 
امريكا براي نخستين بار از سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۰ كه پاندمي ويروس كرونا شيوع يافت، رشد 
منفي پيدا كرد و ميزان فروش در س��ه ماهه سوم 
س��ال ۲۰۲۱ به ميزان ۷.۵ درصد نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته كاهش يافت. بزرگ ترين 
فروشنده رايانه شخصي در سه ماهه سوم امسال 
لنوو بود كه نرخ رشد ۳.۱ درصدي بر مبناي ساالنه 
داشت و ۱۹.۷۷۳ ميليون دستگاه رايانه فروخت. 
پس از آن شركت HP با فروش ۱۷.۵۹۵ ميليون 
دستگاه رايانه در رتبه دوم قرار گرفت با اين همه 
فروش اين شركت در مقايسه با مدت مشابه سال 
 گذش��ته ۵.۸ درصد رش��د منفي داشت. فروش 
دل تكنولوژيز با كمك رش��د بازاره��اي در حال 
توسعه، حدود ۲۷ درصد افزايش يافت كه بيشترين 
افزايش را در ميان پنج فروش��نده ب��زرگ رايانه 
ش��خصي داشت و اين ش��ركت در رتبه سوم قرار 
گرفت. اپل ك��ه يكي از منعطف ترين زنجيره هاي 
تامين را دارد، فروشش بر مبناي ساالنه ۱۰ درصد 
رش��د كرد و اين ش��ركت را در رتب��ه چهارم پنج 
فروشنده بزرگ رايانه ش��خصي قرار دارد. ايسوز 
با فروش ۶.۰۲۸ ميليون دس��تگاه در رتبه پنجم 
قرار گرفت. فروش اين ش��ركت بر مبناي ساالنه 
۳.۶ درصد رشد داش��ت. شيوع پاندمي به فراگير 
ش��دن دوركاري و تحصيل از راه دور منجر شد و 
در نتيجه تقاضا براي محص��والت الكترونيكي را 
افزايش داد و فروش هر سه ماهه تا سه ماهه سوم 
سال ۲۰۲۱ رشد دو رقمي را تجربه كرد و كمبود 
قطعات را تشديد كرد و تامين سفارش ها و افزايش 
ظرفيت را با مشكل روبرو ساخت. جيتش اورباني، 
مدير تحقيقات دنبال كننده هاي موبايل و دستگاه 
مصرفي در شركت IDC در اين باره گفت: صنعت 
رايانه ش��خصي همچنان ب��ا چالش هاي عرضه و 
لجستيك درگير است و متاسفانه اين مسائل در 
ماه هاي اخير بهبود چنداني نداشته اند. بعضي از 
فروش��ندگان اولويت فروش در بازارهاي مختلف 
بازبين��ي كرده اند و ب��ه بازارهاي نوظه��ور اجازه 
داده اند رشدش��ان را حفظ كنند در حالي كه نرخ 

رشد بازارهاي توسعه يافته آهسته شده است.

اتحاديه اروپا درباره ادغام شركت 
انگليسي در انويديا تحقيق مي كند

پيشنهاد ۵۴ ميليارد دالري انويديا براي خريد شركت 
طراح تراشه انگليسي ARM با تحقيقات ضدانحصاري 
اتحاديه اروپا روبرو خواهد ش��د. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، اين درحالي اس��ت كه دو ماه قبل رگوالتور 
آنتي تراست انگليس هشدار داد معامله خريد مهم ترين 
شركت فناوري اين كش��ور )ARM( ممكن است به 
رقابت آس��يب بزند و رقب��ا را تضعيف كند. تحقيقات 
اتحاديه اروپا در اين امر نيز دومين مانع بزرگ براي تكميل 
عمليات ادغام به حساب مي آيد. كميسيون اتحاديه اروپا 
در ۲۷ اكتبر بررسي اوليه خود را تكميل مي كند. پس از 
آن تحقيقاتي چهار ماهه نيز درباره معامله انجام مي شود. 
در بيانيه انويديا در اين باره آمده اس��ت: فرايند قانوني 
محرمانه است. اين عمليات به تغيير ARM و ارتقاي 
رقابت و ن��وآوري در انگليس كمك مي كند. انويديا 
اعالم ك��رده ARM  را به عن��وان يك تهيه كننده 
فن��اوري بي طرف حف��ظ مي كند ت��ا نگراني هاي 

مشتريان آن مانند كوالكام و اپل نيز برطرف شود.

 شكايت گوگل از اپيك گيمز 
به علت نقض قوانين پلي استور

گوگل شكايتي را از ش��ركت اپيك گيمز تقديم دادگاه 
كرده و اين مجموعه توليدكننده بازي هاي رايانه اي را به 
نقض توافقات خود در زمينه استفاده از پلي استور متهم 
كرده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، گوگل 
مدعي است اپيك گيمز قرارداد خود را با اين شركت نقض 
كرده، زيرا يك سيستم پرداخت جديد و نيز يك سيستم 
پرداخت كميسيون درون برنامه اي را معرفي كرده كه به 
موازات سيستم پرداخت آنالين پلي استور قابل دسترسي 
است و مي تواند آن را كنار بزند. بر همين اساس، سيستم 
پرداخت درون برنامه اي اپيك گيمز ب��راي بازي فورت 
نايت، نقض سياست هاي پلي استور محسوب مي شود كه 
اپيك خود را متعهد به تبعيت از آن دانسته است. گوگل 
مي گويد به علت اين تخلف اپيك، ميليون ها كاربر اندرويد 
كه اپليكيش��ن فورت نايت را بارگذاري كرده اند هنوز به 
سيستم پرداخت درون برنامه اي آن دسترسي دارند و اين 
در حالي است كه گوگل به علت همين تخلف اپليكيشن 
مذكور را از پلي اس��تور حذف كرده است. انتظار مي رود 

رسيدگي حقوقي به اين پرونده نيز مدت ها طول بكشد.

برگزاري چهارمين جشنواره 
مديريت دانش همراه اول
با رويكرد تحول ديجيتال

چهارمين جشنواره مديريت دانش همراه اول با هدف 
گام برداش��تن در راس��تاي چش��م انداز تحقق روياي 
ديجيتال و با هدف به اشتراك گذاري برترين دستاوردها 
و درس آموخته هاي س��ازمان كه از روز گذش��ته آغاز 
به كار كرده بود، به كار خود پاي��ان داد. به گزارش اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، چهارمين 
»جشنواره مديريت دانش همراه اول« همگام با اوج گيري 
نقش دانش، نوآوري، پيدايش فناوري هاي نوين و اهميت 
يافتن ارزش منابع دانشي در اداره سازمان ها و همچنين 
تجربه مثبت و كارآمد سه دوره گذشته، با حضور مديران 
ارشد و كارشناساني از گروه همراه اول به صورت حضوري 
و مجازي برگزار ش��د. اين رويداد با س��خنراني حميد 
بهروزي، قائم مقام مديرعامل همراه اول روز گذش��ته 
آغ��از به كار كرد و در ادامه پنل تخصصي ۵G  با حضور 
مديران ارشد از حوزه هاي كسب و كار، فني و راهبردي 
ادامه يافت. سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ نيز كه دومين روز 
از برگزاري اين رويداد بود، دستاوردهاي دانشي اعضاي 
تيم همراه اول ارايه و از دانشكاران برتر تقدير شد. با توجه 
به اينكه دانش به عنوان يكي از مهم ترين عوامل رقابتي 
در حفظ جايگاه شركت هاي پيشرو محسوب مي شود، لذا 
در سال هاي اخير شركت ارتباطات سيار ايران به عنوان 
نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور، توجه 
ويژه اي به مقوله مديريت دانش داشته و اين مهم در 

برنامه راهبردي شركت نيز لحاظ شده است.

رضايت ۷۰ درصدي كاربران 
اصلي شبكه آموزشي دانش آموز 
از خدمات ارايه شده در »شاد« 

رييس مركز هماهنگي ح��وزه وزارتي وزارت آموزش 
و پرورش و مدير شبكه ش��اد، گفت: بر اساس آخرين 
نظرس��نجي صورت گرفته از دانش آموزان، معلمان و 
خانواده ها، در بستر شاد؛ ۷۰ درصد از كاربران اين شبكه، 
از خدمات ارايه شده در »شاد« احساس رضايت دارند . به 
گزارش سيتنا، علي باقرزاده، با بيان اينكه وزارت آموزش 
و پرورش با همكاري اپراتور همراه اول، تمام ظرفيت هاي 
الزم را براي ارتقاي كيفيت خدمات ارايه شده در بستر 
شاد به عنوان بستر رسمي ارايه آموزش هاي مجازي 
در شرايط شيوع ويروس كرونا به كار گرفته است، أخذ 
نظرات كاربران را جهت حصول اطمينان از مطلوبيت 
خدمات ارايه شده از سوي اين شبكه را جزو اولويت هاي 
وزارت آموزش و پرورش برش��مرد. باقرزاده با اشاره به 
نظرسنجي هاي دوره اي انجام گرفته در اين خصوص، 
افزود: نتايج آخرين نظرسنجي كه با مشاركت بيش از ۹۵ 
هزار نفر از كاربران شبكه آموزشي شاد )والدين، معلمان و 
دانش آموزان( انجام گرفت را بيانگر افزايش رضايتمندي 
كاربران اين شبكه ارزيابي كرد. وي ضمن ارايه آماري از 
نتايج نظرسنجي مذكور، تصريح كرد: بر اساس آخرين 
نظرسنجي دوره اي كه در بستر شاد و در»كانال اميد« 
انجام شد، در مجموع ۷۰ درصد كاربران موافق اين 
نكته بودند كه »شاد« توانسته است به عنوان بستري 
مناسب و قابل اطمينان، خدمات الزم را در جهت 
ارايه آموزش هاي الزم به دانش آموزان در ش��رايط 

تعطيلي مدارس به شكل حضوري ارايه نمايد.
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تعادل |
از ابتداي هفته جاري قيمت دالر بر مدار كاهشي قرار گرفت 
به طوري كه دوشنبه، ۱۹مهرماه، در صرافي هاي بانكي در 
مقايس��ه با روز كاري قبل از آن ب��ا ۳۰۰ تومان كاهش به 
قيمت ۲۶ هزار و ۸۹۵ تومان داد و س��تد شد. كاهش نرخ 
ارز همواره حامل سيگنال كاهشي براي بازار خودرو بوده، 
اما رصد قيمت ها در سايت هاي خودرويي و فضاي مجازي 
چنين چيزي را نشان نمي دهد و قيمت ها به روال چند روز 
گذشته همچنان با ثبات همراه بوده است. البته اتحاديه 
نمايشگاه داران خودروي پايتخت معتقد است، قيمت هاي 
اعالمي در س��ايت هاي خودرويي همچنان باالست، اين 
در حالي است كه خريد و فروش ها در بازار به صفر رسيده 
است. فعاالن بازار خودروهاي خارجي نيز از ثبات قيمت ها 
و ركود عميق بازار خبر مي دهند. به نظر مي رسد، با توجه به 
اخبار مثبت و منفي واصله از نوسانات بازار ارز و همچنين 
مشخص نش��دن وضعيت واردات خودرو، خريدها به 
حداقل رسيده و خريداران منتظرند تا نتيجه كار را ببينند. 
در همين حال برخي هم از بي برنامگي متوليان امر براي 
ساماندهي صنعت خودرو انتقاد مي كنند، ومعتقدند كه 

صنعت خودرو سردرگم و بالتكليف مانده است. 

     از بازار خودرو چه خبر؟ 
بررسي روند قيمت ها در بازار خودرو از افزايش يك ميليون 
توماني قيمت خودرو پرايد ۱۳۱ در ۲۴ س��اعت گذشته 
حكايت دارد؛ اين خودرو در حال حاضر در بازار به قيمت 
۱۳۹ ميليون تومان خريد و فروش مي شود. گفتني است كه 
پرايد ۱۱۱ از روز گذشته تاكنون بر روي قيمت ۱۵۴ ميليون 
تومان ثابت مانده است و پرايد ۱۳۲ نيز در اين مدت بر روي 
قيمت ۱۳۳ ميليون تومان ثابت مانده است و پرايد ۱۵۱ 
مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نيز در ۲۴ ساعت گذشته به ترتيب بر 
روي قيمت هاي ۱۴۷ و ۱۵۴ ميليون تومان ثابت مانده اند.

در ميان خودروهاي گروه پژو نيز پژو ۲۰۷ اتوماتيك مدل 
۱۴۰۰ در ۲۴ ساعت گذشته افزايش قيمت ۰.۲۳ درصدي 
را تجربه كرده است و اين خودرو در حال حاضر ۴۴۰ ميليون 
تومان قيمت خورده است. گفتني است كه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ 
مدل ۱۳۹۹ در اين مدت بر روي قيمت ۲۳۵ ميليون تومان 
ثابت مانده است و مدل ۱۴۰۰ اين خودرو نيز در اين مدت 
بر روي قيمت ۲۴۷ ميليون تومان ثابت مانده است. در ميان 
 ، LX خودروهاي سمند نيز اين افزايش قيمت ها در خودرو
EF۷ دوگانه سوز مدل ۱۴۰۰ رخ داده است و اين خودرو در 
۲۴ ساعت گذشته ۰.۷۱ درصد گران شده است و در حال 
حاضر ۲۸۲ ميليون تومان قيمت خورده اس��ت. گفتني 
است كه سمند LX س��اده مدل ۱۳۹۹ در ۲۴ ساعت 
گذش��ته بر روي قيمت ۲۲۸ ميلي��ون تومان ثابت 
مانده است و مدل ۱۴۰۰ اين خودرو نيز در اين مدت 
بر روي قيمت ۲۴۵ ميليون تومان ثابت مانده است.

     خواب عميق در بازار خودرو 
 زمينه، رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي پايتخت به 
»ايرنا « گفت: قيمت هاي اعالمي در سايت هاي خودرويي 
همچنان باالست، اين در حالي است كه خريد و فروش ها 
در بازار به صفر رسيده است. »سعيد موتمني« بيان داشت: 
با توجه به اينكه معامله اي در بازار انجام نمي شود، نمي توان از 
قيمت ها سر در آورد، به عنوان مثال هر دستگاه رنو كولئوس 
در سايت ها تا ۲ ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان قيمت گذاري 
مي شود، اما اندك معامالت اين خودرو در بازار تا سقف ۲.۲ 
ميليارد تومان بوده است. به گفته او، با توجه به اخبار مثبت 
و منفي واصله از نوس��انات بازار ارز و همچنين مشخص 
نشدن وضعيت واردات خودرو، خريدها به حداقل رسيده و 
خريداران منتظرند تا نتيجه كار را ببينند. موتمني ادامه داد: 
اين در حالي است كه فروشنده خودرو در بازار هست، اما 
خريداران به طور طبيعي زمان خريد خود را تا ثبات نسبي 
بازار و نرخ ارز به تعويق مي اندازند. او ادامه داد: روز گذشته 
قيمت دالر تا كانال ۲۶ هزار تومان پايين آمد و اين اتفاق بار 
ديگر بازار را در ركود فرو خواهد برد، اما اگر ثبات نرخ را در 

اين كانال شاهد باشيم معامالت جاني تازه خواهد گرفت.
اين مقام صنفي يادآور شد: مشتريان در يك سال گذشته 

نرخ هاي متفاوتي براي دالر از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۸ 
هزار تومان و اكنون در كانال ۲۶ هزار تومان را تجربه كرده اند 
و تا زماني كه ثباتي حداقل چند هفته اي ش��اهد نباشيم، 
معامالت راه نخواهد افتاد. فعاالن بازار خودروهاي خارجي نيز 
از ثبات قيمت ها و ركود عميق بازار خبر مي دهند. »كوروش 
طواحن« نمايشگاه دار در شمال تهران در گفت وگو با ايرنا از 
بي تاثير بودن روند كاهشي نرخ ارز بر قيمت ها گفت و افزود: 
اكنون هيچ معامله و خريد و فروشي در بازار شاهد نيستيم. 
وي با بيان اينكه برآيند تحوالت سياسي و اقتصادي از جمله 
اخبار مثبت واصله از تحوالت سياسي بين المللي، كاهشي 
شدن نرخ دالر و نامشخص بودن وضعيت واردات خودرو، 
ثبات قيمت خودروهاي خارج��ي را از ابتداي هفته در پي 
داشته، تصريح كرد: اكنون همه از خريدار و فروشنده در بازار 
دست نگه داشته اند تا نتيجه قطعي تحوالت را شاهد باشند.

     بازار همچنان در ركود
در همي��ن ح��ال عبدالرضا عس��اكره ريي��س اتحاديه 
نمايشگاه داران خودروي اهواز در خصوص وضعيت بازار 
خودرو و معالمالت آن در بازار اهواز، به »ايسنا« گفته است: 
بازار خودرو همچون ماه هاي گذش��ته در ركود قرار دارد ، 
تاكنون بحث واردات خودرو نه به تاييد رسيده و نه رد شده 
است و شرايط آينده بازار خودرو در انتظار تعيين تكليف 
اين قضيه قرار گرفته اس��ت. او با اشاره به اينكه معامالت 
در بازار خودرو قفل ش��ده و مطرح شدن بحث آزادسازي 
واردات خودرو، بازار تمامي مدل هاي خودرو در كش��ور را 
در بالتكليفي قرار داده اس��ت، افزود: قيمت خودروهاي 
خارجي كاهش نداشته است اما به دليل قرار گرفتن مردم 
در بالتكليفي ، معامله اي انجام نمي شود. قيمت خودروهاي 
داخلي در مسير كاهش قيمت قرار گرفته و ميزان معامالت 
در اين خودروها نيز بسيار كم است. عساكره با اشاره به ركود 
بازار خودرو، عنوان كرد: هرساله در فصل پاييز به دليل آغاز 
شدن فصل مدارس و س��رما، بازار خودرو معموال از رونق 
مي افتد و ميزان معامالت در اين فصل كاهش مي يابد اما در 
فصل زمستان و در آستانه عيد نوروز، رونق خود را به دست 
مي آورد و جان مي گيرد. او با اش��اره به قيمت خودروهاي 
ايراني و پالك اروند در بازار اهواز نيز گفت: در حال حاضر پژو 
پارس ال ايكس ۳۱۰ ميليون تومان، پژو پارس سال ۲۸۰ 
ميليون تومان، پژو ۴۰۵ اس ال ايكس ۲۶۲ ميليون تومان، 
پژو ۲۰۷ دنده اي ۳۲۰ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتيك 
۴۳۰ ميليون تومان، سمند ال ايكس ۲۴۲ ميليون تومان، 
تيبا دو ۱۶۲ ميليون تومان، پرايد ۱۳۱ حدود ۱۴۰ ميليون 
تومان و پژو ۲۰۶ تيپ دو ۲۵۰ ميليون تومان در بازار قيمت 
دارد. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي اهواز ادامه 

داد: هيونداي سانتافه ۲۰۱۸ نيمه فول ۷۰۰ ميليون تومان، 
هيونداي س��انتافه ۲۰۱۷ نيمه فول ۶۵۰ ميليون تومان، 
هيونداي توس��ان ۲۰۱۸ نيمه فول ۶۶۰ ميليون تومان، 
هيونداي س��انتافه ۲۰۱۷ نيمه فول ۶۰۰ ميليون تومان، 
تويوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ ف��ول حدود يك ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون تومان، تويوتا لندكروزر ۲۰۱۸ فول ۳ ميليارد و 
۵۰۰ ميليون تومان و تويوتا پرادو ۲۰۱۸ فول دو ميليارد 

و ۶۰۰ ميليون تومان در بازار اهواز قيمت دارد.

     وزارت صمت منفعل عمل كرده
از سوي ديگر، حسن كريمي سنجري كارشناس خودرويي 
در مورد تعدد سياس��ت گذاري ها در صنعت و بازار خودرو 
به »ايلنا« گفت: صنع��ت خودرو با معضلي ب��ه نام تعدد 
سياس��ت گذاران و متوليان مواجه اس��ت. شاهد هستيم 
كه مجلس طرح��ي را براي تحديد يا گش��ايش صنعت 
خودرو پيش مي برد، يا وزارت صمت، ش��وراي رقابت و ... 
هريك اظهارنظرهايي مي كنند. متاسفانه صنعت خودرو 
متولي هاي زيادي دارد كه همين تعدد متولي و سياست، 
بالتكليفي ايجاد مي كند. او تاكيد كرد: طبيعتا مهم ترين 
و اصلي ترين متولي صنعت خودور، وزارت صمت اس��ت. 
آقاي وزير از زماني كه روي كار آمده اند، وعده هاي بس��يار 
س��نگيني را داده اند البته همه اين وعده ها براي سال هاي 
آتي است كه براي تحقق آنها بايد از االن شاهد يك سري از 
اقدامات باشيم. براي مثال تغييراتي در سياست هاي خودرو 
و به ويژه در تدوين اس��تراتژي صنعت خودرو ايجاد شود 
كه متاسفانه وجود ندارد و هر كسي از راه مي رسد در مورد 
صنعت خودروسازي اظهارنظر مي كند. كريمي سنجري 
با بيان اينكه مذاكرات سياسي مي تواند يك روزنه اميدي 
باشد، افزود: در اين بين طرح هايي به ميان مي آيد كه بيش از 
آنچه انتظار مي رود تاثير خود را در بازار مي گذارند. براي مثال 
تصويب واردات خودرو در مجلس كه هنوز تكليف آن كامال 
مشخص نيست و بايد اصالح شود اما تاثير خود را مي گذارد. 
همه اينها نش��ان مي دهد ك��ه صنعت خ��ودرو در حوزه 
سياست گذاري سرگردان است. تا زماني كه اين روند ادامه 
داشته باشد ما نمي توانيم در بازار و صنعت خودرو آرامش 
داشته باشيم. اين كارشناس خودرويي معتقد است كه وزارت 
صمت به عنوان متولي اصلي صنعت خودرو بايد استراتژي 
اين صنعت را دس��ت كم براي يك دوره زماني چهارساله 
تدوين كند، تا مشخص شود در چهارسال آينده چه اتفاقي 
در صنعت خودرو خواهد افتاد و همچنين معين شود كه براي 
حوزه هايي مانند نوآوري، كيفيت، واردات، قيمت، توسعه و... 
چه مسيري پيش رو خواهيم داشت. اگر وزارت صمت در 
حوزه خودرو منفعل عمل نكند و خيلي قوي سياست گذاري 

كند، مهم ترين و اصلي ترين سياست گذار خودرو خواهد بود 
و نقش ديگر نهادها مانند شوراي رقابت و مجلس كمرنگ 
مي شود. كريمي سنجري با انتقاد از عملكرد ادوار مختلف 
وزارت صمت تصريح كرد: وزارت صمت منفعل عمل كرده 
و بيشتر وزرا به يك سري شعارها و سخنراني هاي معمولي 
بسنده كردند و اقدام موثر عملي در حوزه خودروسازي از 
خود نشان ندادند، به همين دليل ما با وضعيت فعلي مواجه 
هستيم. او توصيه كرد: آقاي وزير برنامه هاي عملي خود را 
در دوره زماني ۴ ساله مشخص كرده و بر اساس آن چيدمان 
برنامه ها، متوليان، سياست گذاري، اهداف و... خود را انجام 
دهد. اين تنها راهي است كه مي تواند به مردم اين نويد را 

دهد كه ما دست كم با يك برنامه پايدار مواجه هستيم.

     صنعت خودرو سردرگم و بالتكليف است
كريمي سنجري خاطرنشان كرد: اين سردرگمي بيشترين 
تاثير را در عدم تعادل بازار گذاشته است، اينكه قيمت ها 
ناپايدار است و همينطور افزايش مي يابد، هميشه بين بازار، 
خودروساز و سياست گذار اختالف وجود دارد و خودرو از يك 
كاالي مصرفي-سرمايه اي به يك كاالي كامال سرمايه اي 
تبديل شده است؛ به اين علت است كه ما برنامه مشخصي 
در خودروسازي نداريم.  او ادامه داد: درست است كه اقتصاد 
كشور بيمار اس��ت و تحت تاثير كاهش درآمدهاي ارزي، 
تحريم ها و عدم مشاركت بين المللي كل اقتصاد ما دچار 
مشكل اس��ت اما اين همه ماجرا نيست و بخش زيادي از 
اشكاالتي كه در خودروس��ازي وجود دارد به خاطر تعدد 
سياست گذاري است. طبيعتا اگر اين مشكل حل شده و يك 
برنامه ۴ ساله ارايه شود به طوري كه همه جنبه هاي موثر در 
بازار را در خود داشته باشد مي تواند كمك كند. درست است 
كه عواملي مانند تورم در آشفتگي بازار خودرو موثر است اما 
يك برنامه خوب مي تواند اثر اين عوامل را كاهش دهد. او با 
بيان اينكه ما هيچ برنامه اي نداريم و هنوز برنامه مشخصي 
از طرف آقاي وزير ارايه نشده است، تاكيد كرد: البته يك 
سري وعده هاي سنگيني داده اند. براي مثال گفته شده كه تا 
پايان چهار سال ما به توليد ساالنه ۳ ميليون دستگاه خودرو 
مي رسيم يا كاري مي كنند كه صنعت خودرو افتخار ملي 
شود. اينها يك سري شعار و وعده است. برنامه اي كه زمان 
و شاخص براي پايش آن داشته باشد هنوز منتشر نشده 
است.  به گفته كريمي سنجري، قطعا اگر اين برنامه منتشر 
شود، آقاي وزير رفتار خود را با همه ذي نفعان بازار خودرو 
بر اس��اس آن تنظيم مي كند. ولي متاس��فانه هنوز اين 
اتفاق نيفتاده و در حال حاضر ما براساس يك سري 
رفتارهاي پراشتباه دولت هاي قبلي مانند قرعه كشي، 

قيمت گذاري دستوري و... را اجرا مي كنيم.
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جزييات جديد
از واكسن هاي وارداتي

طبق گزارش گمرك ايران تاكنون بيش از ۹۲.۸ 
ميليون دز واكسن كرونا وارد ايران شده كه بالغ 

بر ۸۱.۷ ميليون دز آن سينوفارم بوده است.
طي مكاتبه معاون فني گم��رك ايران با رييس 
س��ازمان غ��ذا و دارو، آخرين وضعي��ت واردات 
واكسن اعالم شده است كه نشان مي دهد از نيمه 
بهمن س��ال گذش��ته تا ۲۰ مهر ماه سال جاري 
۹۲ ميليون و ۸۴۸ هزار و ۶۰۶ دز واكسن در ۶۵ 

مرحله وارد ايران شده است.
جريان واردات اين واكسن ها حاكي از آن است كه 
بيشترين واردات از چين با ۳۹ محموله بوده كه ۳۸ 
محموله آن سينوفارم به تعداد ۸۱ ميليون و ۷۲۶ 
هزار و ۳۹۶ دز است، همچنين يك محموله ديگر از 
چين با يك ميليون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دز به واكسن 
آسترازنكا )كواكس( اختصاص دارد. از روسيه نيز 
واكسن هاي وارداتي شامل يك ميليون و ۳۷۰ هزار 

دز اسپوتنيك و ۹۶۳ هزار دز آسترازنكا است.
در ساير محموله هاي وارداتي دو ميليون و ۹۱۱ 
هزار و ۸۱۰ دز آسترازنكا از ژاپن، يك ميليون دز 
آس��ترازنكا از اتريش، ۱۵۰ هزار دز آسترازنكا از 

يونان وارد كشور شده است.
همچني��ن ۷۰۰ ه��زار و ۸۰۰ دز از كره جنوبي 
)كواكس(، ي��ك ميليون و ۴۵۲ هزار دز از ايتاليا 
)كواكس( و ي��ك ميليون و ۱۲۵ هزار دز بهارات 
از هن��د نيز ديگ��ر محموله هاي وارداتي اس��ت. 
جزييات بيشتر از اين حكايت دارد كه بيشترين 
محموله ه��اي وارداتي در دو ماه ش��هريور و مهر 
سال جاري وارد ش��ده كه ۳۶ درصد در شهريور 
ماه و ۳۵ درصد در مهر ماه بوده كه در مجموع ۷۱ 
درصد واكس��ن هاي وارداتي را تشكيل مي دهد. 
بر اين اساس، ۳۲ ميليون و ۵۲۵ هزار دز واكسن 
در مهر ماه و ۳۳ ميليون و ۶۴۳ هزار و ۹۹۶ دز در 

شهريور وارد كشور شده است.

اصالح نظام توزيع
راهكار موثر براي كنترل گراني

رييس اتاق اصناف ايران گف��ت: پروژه هايي براي 
تقويت زيرساخت هاي نظام توزيع به طور مشترك 
بين ات��اق اصناف اي��ران و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حال بررس��ي و پيگيري اس��ت. سعيد 
ممبيني در نشس��ت رييس و هيات رييس��ه اتاق 
اصناف ايران و روساي اتاق هاي اصناف مراكز استان  
با قائم مقام وزير صنعت، مع��دن و تجارت در امور 
بازرگاني در رابطه با تنظيم بازار و كنترل قيمت ها، 
گفت: در اين نشست برنامه ها و اهداف كلي دولت در 
خصوص تنظيم بازار اعالم شد و در مقابل نمايندگان 
اصناف، مشكالت پيش رو را بيان كردند. رييس اتاق 
اصناف ايران افزود: آنچه مشخص است اينكه الجرم 
با پديده گراني مواجه هستيم اما اگر در برنامه ريزي ها 
عامل گراني، اصناف تلقي شوند، مسير اشتباهي را 
در كنترل اين گراني پيش گرفته ايم. ممبيني بيان 
داش��ت: بر اس��اس آمار و اطالعات موجود، عوامل 
مختلفي از جمله افزايش نرخ ارز، عدم تامين كافي 
كاال به ويژه كاالهاي اساسي، تحريم و … در افزايش 
قيمت  كاال دخيل هستند و تنها با توجه به مجموعه 
اين عوامل مي توان برنامه هايي براي كنترل گراني 
اراي��ه كرد. رييس اتاق اصناف اي��ران تصريح كرد: 
اصالح نظام توزيع يكي از راهكارهاي موثر در كنترل 
قيمت خواهد ب��ود. از اين رو نمايندگان اصناف در 
اين نشست، ضمن بيان مش��كالت، آمادگي خود 
در همراهي با برنامه هاي دولت در راستاي اصالح 
س��اختار اقتصادي به ويژه با تمركز بر اصالح نظام 
تامين تا توزيع اع��الم كردند. ممبيني اظهار كرد: 
همچنين پروژه هايي براي تقويت زيرساخت هاي 
نظام توزيع به طور مشترك بين اتاق اصناف ايران 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررس��ي 
و پيگيري اس��ت .رييس اتاق اصناف ايران افزود: 
دولت با كس��ب نظر از بدنه تش��كل هاي صنفي، 
اي��رادات و اش��كاالت س��اختاري كه بيش��تر در 
دس��تگاه هاي اجرايي ديده مي شود را شناسايي 

كرده و در رفع آنها تالش كافي داشته باشد.

سهم كاالهاي مصرفي
از واردات، فقط ۱۶ درصد

ايسنا |جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت نش��ان مي دهد كاالهاي 
اس��تفاده ش��ده در توليد سهم بس��يار بيشتري از 
كااله��اي مصرفي در س��بد واردات دارند و س��هم 
كاالهاي مصرفي فقط ۱۶ درصد اس��ت. بر اساس 
اين آمار در چهار ماهه نخست امسال ۱۴ ميليون و 
۵۶۹ هزار تن كاالي سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي 
به ارزش بيش از ۱۲ ميلي��ارد و ۵۰۹ ميليون دالر 
به كش��ور وارد شده اس��ت. همچنين آمارها نشان 
مي دهد كه به لحاظ وزني، كاالهاي واسطه اي ۷۱.۸ 
درصد، يعني بيشترين سهم از كل واردات را به خود 
اختص��اص داده اند. به طوري ك��ه در اين مدت ۱۰ 
ميليون و ۴۷۲ هزار تن كاالي واس��طه اي به ارزش 
۱۱ ميليارد و ۷۴۳ ميليون دالر به كشور وارد شده 
كه نسبت به چهار ماهه اول سال قبل به لحاظ وزني 
۳۴.۸ و به لحاظ ارزشي ۶.۶ درصد رشد داشته است. 
سهم كاالهاي سرمايه اي نيز در اين مدت ۱۶ درصد 
بوده و در چهار ماهه نخس��ت امسال يك ميليون و 
۷۵۳ هزار تن كاالي واسطه اي به ارزش ۱۷۵ ميليون 
دالر وارد شده است. وزن اين نوع كاال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲۸.۲ درصد افزايش يافته، اما ارزش 
آنها ۱۶.۸ درصد كاهش داشته است. همچنين در 
اين مدت دو ميليون و ۳۴۴ هزار تن كاالي مصرفي 
به ارزش ۵۹۱ ميليون دالر به كشور وارد شده يعني 
س��هم كاالهاي مصرف��ي از كل واردات ۱۶ درصد 
بوده است. وزن و ارزش كاالهاي مصرفي وارد شده 
نيز نس��بت به چهار ماهه اول سال قبل ۲۹ و ۳۴.۶ 
درصد افزايش يافته است. گفتني است كه كاالهاي 
واسطه اي مانند چوب در ايجاد ديگر كاالها استفاده 
مي ش��ود و بخش��ي از محصوالت ديگر را تشكيل 
مي دهند و از كاالهاي سرمايه اي، مانند ماشين آالت، 

براي توليد ديگر كاالها استفاده مي شود.

جزييات تجارت با افغانستان
در سال جاري 

تا پايان تابستان امسال ۲ميليون و ۵۱۶هزارتن به 
ارزش ۹۹۹ميليون دالر كاال به افغانستان صادر شده 
كه نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد در وزن كاهش 
داشته و به لحاظ ارزش��ي حدود ۱۰ درصد كاهش 
داشته است. بررس��ي آمارهاي گمرك ايران نشان 
مي دهد، صادرات به افغانس��تان در ۶ماهه نخست 
سال ۲ميليون و ۵۱۶هرارتن به ارزش ۹۹۹ميليون 
دالر بوده است، كه نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد 
در وزن كاهش داش��ته و به لحاظ ارزشي حدود ۱۰ 
درصد كاهش داشته است. بر اين اساس، در ۵ ماهه 
ابتدايي س��ال و تا پايان مرداد ماه ص��ادرات ايران 
۲ميليون و ۱۶۵هزارتن به ارزش ۸۵۵ميليون دالر 
بوده كه نسبت به مدت ۵ماهه سال قبل ۱۸درصد 
در وزن و ۲درصد در ارزش كاهش داش��ته است. به 
گفته س��خنگوي گمرك ايران، در آمار ۴ ماهه هم 
يك ميليون و ۸۰۱هزارتن به ارزش ۷۲۸ميليون دالر 
صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۵ درصد در وزن كاهش و ۲درصد در ارزش افزايش 
داشته است. سخنگوي گمرك گفت: بر اين اساس 
 در ۳ ماهه ابتداي سال )و زمان آغاز درگيري ها(

 ص��ادرات اي��ران به افغانس��تان ي��ك ميليون و 
۳۸۶هزار تن به ارزش ۵۷۰ميليون دالر بوده كه 
نسبت به مدت مشابه كاهش ۵درصدي در وزن 
و افزايش ۱۵ درصدي ارزش ثبت شد. همچنين 
در ۲ماهه، ۹۱۱هزارتن كاال به ارزش ۳۶۵ميليون 
دالر صادر ش��ده است كه كاهش ۱۴درصدي در 

وزن و افزايش ۸درصدي ارزش ثبت شده است.

رشد توليد اتوبوس آمبوالنس
فارس |مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در 
مراس��م تحويل اتوبوس آمبوالنس هاي س��ازمان 
اورژانس كشور با بيان اينكه توليد ايران خودرو ديزل 
در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، ۱۷۰ درصد رشد را تجربه كرده، اين اقدام 
را نشان از همت و اراده اين مجموعه دانست و گفت: 
رشد توليد در زنجيره تامين قطعات و محصوالت 
نهايي نيز محسوس بوده و ماحصل آن رشد اشتغال 
و ارزش افزوده اس��ت. اين اتفاق موجب شكس��ت 
سياست ها و اهداف تحريم كنندگان است كه هدفي 
جز توقف توليد نداشتند، اما امروز شاهد هستيم كه 
نه تنها توقفي صورت نگرفت بلكه با قدرت هرچه 

تمام تر در جريان است.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اينكه 
در س��ال ۹۹ و نيمه نخست امس��ال، ۱۷۷ قطعه 
داخلي س��ازي ش��ده كه ۱۱۳ قطعه آن مربوط به 
اتوبوس آمبوالن��س بوده، تصريح كرد: ۱۵۱ قطعه 
نيز در برنامه ايران خ��ودرو ديزل قرار دارد كه بايد 
داخلي س��ازي ش��ود. اتوبوس را از ۵۸ ه��زار يورو 
ارزبري به ۴۴ هزار يورو در سال گذشته رسانده ايم 
و كاهش ارزبري به ۳۳ ميليون يورو را براي امسال 
هدف گذاري كرده ايم كه تا ام��روز اين عدد به ۳۶ 

ميليون يورو رسيده است.
وي از هدف گذاري خودكفايي ۶۷ درصدي اتوبوس 
آمبوالنس در سال جاري خبر داد و گفت: در حال 
حاضر اين محصول با ۵۶ درصد خودكفايي به توليد 
مي رسد. وي با اش��اره به نوآوري محصوالت ايران 
خودرو ديزل، بيان كرد: توليد كش��نده اي جديد 
و خودروي ۶ در۶ كه براي نخس��تين بار در كشور 
توليد ش��ده، از نوآوري هاي جديد اين خودروساز 
اس��ت. توليد اين محصول موجب شده تا از خروج 
رقم قابل توجهي ارز از كش��ور جلوگيري شود. ۲۳ 
دس��تگاه از اين محصول به مرحله نهايي رسيده و 
۱۰ دستگاه از آن به  زودي تحويل داده خواهد شد. 
اين محصول نقطه عطفي در حوزه صنعت خودروي 

سنگين است.
مقيمي با بيان اينكه يك��ي از رويدادهاي تاريخي 
صنع��ت خ��ودروي كش��ور ب��ا تحوي��ل اتوبوس 
آمبوالنس ها ثبت خواهد شد، عنوان كرد: ظرفيت 
توليد و تامين اين محصول س��االنه بيش از ۱۰۰ 
دستگاه است. همچنين ميني بوس جديد و اتوبوس 
برقي از محصوالت جديدي است كه با انگيزه بااليي 
براي توليد در صورت حمايت و ثبت س��فارش آن 

وجود دارد.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه طب��ق فرمايش مقام معظم 
رهب��ري بايد كلمه خودباختگ��ي را به خودباوري 
رساند، اظهار كرد: اين اتوبوس آمبوالنس تغييرات 
قابل توجهي داش��ته كه از جمل��ه آن مي توان به 
جانمايي مخازن اكس��يژن، مخازن آب، ژنراتور و 
مناسب سازي آن براي استفاده كادر درمان اشاره 
كرد. ديس��كي كردن ترمزهاي اين محصول نيز از 
تغييراتي است كه موجب باال رفتن ايمني و تسريع 

محصول در خدمات رساني شده است.
وي با اشاره به ارتقاي س��تاره كيفي محصوالت 
ديزل در س��ال جاري از جمله چهار ستاره شدن 
اتوبوس آتروس، اظه��ار كرد: اين اتوبوس داراي 
۲۲۰ قطعه و توان ۳۰۰ اس��ب بخار است كه در 
اتوبوس آمبوالنس تبديل به ۳۵۰ اسب بخار شده 
است. وي با اشاره به تعريف پروژه هاي جديد در 
ايران خودروديزل نظير آمبوالنس هاي س��بك، 
اجرا و توليد اين پروژه و پروژه هايي از اين دست 
را در گرو حمايت از توليد داخل، ايجاد اميدواري 
در مجموعه و ثبت س��فارش آنها دانست و نيز بر 
توان اي��ن مجموعه صنعتي در ح��وزه صادرات 
محصول تاكيد كرد و اين اقدام را نيازمند ايجاد 

بسترهاي الزم دانست.

بازارخودرودرفازانتظارآزادسازيوارداتدرركودبهسرميبرد

رييساتاقايرانضوابطتحققتجارت۶ميليارددالريباقزاقستانراتشريحكرد

خواب عميق در بازار خودرو 

پلن كاري با شريك جديد تجاري 
تاكيد بر لزوم اس��تفاده حداكثري از ظرفيت كش��ورهاي 
همس��ايه و منطقه در همكاري هاي تجاري با ايران باعث 
ش��ده از ظرفيت هاي جديد براي اين مشاركت دو جانبه 
آمارهايي تازه ارايه ش��ود. نشس��ت مجمع تجاري ايران و 
قزاقستان با حضور غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران، 
كايرات توربايف، معاون وزير تجارت قزاقس��تان، اسخت 
اورازباي س��فير قزاقس��تان در ايران، و جمع��ي از فعاالن 
اقتصادي ونمايندگاني از بدنه دولت برگزار شد. هرچند در 
سال هاي گذشته فراهم نبودن برخي زيرساخت ها، مانع از 
افزايش جدي همكاري هاي اقتصادي ميان ايران و قزاقستان 
شده اما در اين نشست مشترك، دو طرف بار ديگر بر لزوم 
فراهم كردن مقدمات براي رس��يدن به سقف همكاري ها 
كه مي تواند به سالي شش ميليارد دالر برسد تاكيد كردند.  
غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران با بيان اينكه دو كشور 
ايران و قزاقستان اشتراكات زيادي در حوزه تمدن و فرهنگ 
داش��ته و روابط ديرينه اي داشته اند گفت: مناسبات ايران 
با كشورهاي همس��ايه اولويت ويژه اي دارد كه در اين بين 
قزاقستان به عنوان يكي از بزرگ ترين كشورهاي آسياي 
مركزي براي ما از جايگاه مهمي در سياست خارجه ايران 
برخوردار اس��ت. به طوري كه در دو سال گذشته باوجود 
كرونا مرزهاي دو كش��ور هيچگاه بس��ته نبود و كاالهاي 
تجاري از طريق مرزهاي آبي مبادله مي شد. او تأكيد كرد: با 
توجه به منابع و توانايي هاي دو كشور در زمينه هاي مختلفي 

همچون نفت، گاز و كشتيراني در درياي خزر، پتروشيمي، 
كشاورزي، فلزات، مواد معدني و ش��يميايي، دامپروري، 
مصالح ساختماني و خدمات فني و مهندسي توسعه روابط 
با جمهوري قزاقستان براي ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار 
است. به خصوص كه با توجه به حضور فعال قزاقستان در 
تعامالت جهاني و همچنين عضويت اين كشور در اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا و پيمان شانگهاي پتانسيل توسعه روابط 
تجاري دو كشور بيش از پيش ايجاد شده است. شافعي با 

تأكيد بر اينكه حجم روابط تجاري دو كش��ور با وجود اين 
فرصت ها در سطح مطلوبي قرار ندارد گفت: بر اساس آمار 
حجم مبادالت تجاري دو كش��ور در س��ال ۲۰۲۰، ۲۳۵ 
ميليون دالر بوده است كه در مقايسه با حجم ۸۵ ميليارد 
دالري تجارت خارجي قزاقستان اين عدد بسيار ناچيز است. 
لذا الزم است براي توسعه روابط تجاري نسبت به رفع موانع 
از جمله تسهيل صدور رواديد گام هاي عملياتي برداشته 
شود. رييس اتاق ايران كريدور بندرعباس-تركمنستان-

قزاقستان را به عنوان فرصتي مهم براي ترانزيت كاال و تأمين 
نيازهاي كشورهاي مرتبط با اين كريدور ارزيابي كرده و بيان 
كرد: اين كريدور باعث اتصال قزاقستان و ساير كشورهاي 
cis، خليج فارس و كشورهاي جنوب شرقي آسيا مي شود. 
بنابراين فعال شدن اين كريدور به توسعه تجارت كشورهاي 
طول مسير كمك خواهد كرد. شافعي ادامه داد: فعال كردن 
حمل ونقل دريايي بين دو كشور هزينه هاي تمام شده كاال 
را به مراتب كاهش داده و باعث تسريع و تسهيل در موضوع 
حمل ونقل خواهد شد. لذا الزم است زيرساخت هاي بندري 
دو كشور تقويت و زمينه حمل ونقل دريايي دو كشور توسعه 
يابد. در بخش ديگري از اين نشست محمدرضا كرباسي، 
معاون بين الملل اتاق ايران ب��ا بيان اينكه ايران هيچ گونه 
محدوديتي براي توسعه همكاري هاي خود با قزاقستان ندارد 
بيان كرد: اتاق ايران در راستاي سياست هاي اقتصادي كشور 
براي توسعه روابط اقتصادي با قزاقستان كاماًل آماده است. 
دو كشور ايران و قزاقستان در چند سازمان مهم اقتصادي از 
جمله اكو و سازمان همكاري هاي اسالمي عضو هستند و 
در كنار اينها دو كشور مي توانند در اوراسيا و شانگهاي روابط 
نزديك داشته باشند. كرباسي تأكيد كرد: بر اساس مطالعات 
صورت گرفته ظرفيت همكاري هاي تجاري و اقتصادي 
ايران و قزاقس��تان تا س��قف ۶ ميليارد دالر پيش بيني 
شده اس��ت. اين عدد به راحتي در دسترس است. بخش 
خصوصي نيازمند بسترسازي براي مباحث تجاري است. 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Oct 13. 2021  2053   چهارشنبه 21 مهر 1400    6 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:51اذانمغرب:17:50اذانصبحفردا:4:46

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۲۱۳ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، متاسفانه ۲۱۳ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند. همچنين بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار و ۳۹۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۸۶۹ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۷۲۹ هزار و ۷۸۵ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۳ 
هزار و ۸۱ نفر رسيد. ۵ هزار و ۱۲۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون ۳۳ ميليون و ۴۵۳ هزار و ۸۷۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۷ شهر كشور در 

وضعيت قرمز، ۱۰۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۴۸ شهر در وضعيت زرد و ۸۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 تبعات زيست محيطي
طرح تقويت امنيت غذايي

 عمال راي اين دو عضو در برابر مصوباتي كه به محيط 
زيست و منابع طبيعي ضرر مي رساند، كارايي نخواهد 
داشت. اما اهم انتقادات متوجه دو ماده ۱۲ و ۱۳ اين 
طرح اس��ت كه طبق آخرين گ��زارش از اظهارنظر 
كارشناسي مركز  پژوهش هاي مجلس نيز ايراداتي به 
آن وارد شده است. تبصره ۴ ماده ۱۲ اين طرح به رفع 
تداخالت اراضي موضوع م��اده ۵۴ قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور اشاره 
دارد در حالي كه م��اده ۵۴ از قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير كه س��ال ۹۴ مصوب شد، خود ايراداتي 
داشت و باعث مي شد كه تمام اقداماتي كه سازمان 
جنگل ها در راستاي تثبيت اراضي به نفع منابع ملي 
انجام داده بود، متزلزل ش��ود و افراد بتوانند با طرح 
ش��كايت روند  پرونده ها را بار ديگر به گردش اندازند 
و هزينه هاي زيادي را بر دوش س��ازمان هاي متولي 
بگذارند. حاال در اين طرح نيز مجدد به آن ماده رجوع 
مي كن��د و به آن قدرت مي بخش��د. در ماده ۱۳ اين 
طرح نيز به طور عريان و آشكار زمين خواري را ترويج 
مي كند. در يكي از تبصره هاي ماده ۱۳ يك بند به بند 
۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد اضافه مي كند كه 
انتقال قطعي اراضي ملي و دولتي در ساير موارد پس 
از صدور پروانه بهره برداري و استمرار فعاليت به مدت 
پنج سال با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
امكان پذير است اين در حالي است كه طبق بند ۲ ماده 
۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، واگذاري اراضي 
ملي و دولتي براي شهرك هاي صنعتي، كشاورزي و 
خدمات گردشگري و... از ش��مول تبصره دو ماده ۹ 
قانون افزايش بهره وري مس��تثني مي شد و در واقع 
انتقال قطعي اراضي را ممنوع مي كرد اما براساس اين 
تبصره از ماده ۱۳ طرح تقويت امنيت غذايي كشور و 
رفع موانع توليدات كش��اورزي، مجوز انتقال قطعي 
اراضي صادر مي شود و هر شخصي مي تواند به بهانه 
توليد، اراضي ملي و دولتي را بگيرد و  پس از  پنج سال 
انتقال سند اتفاق افتد. اين يك زمين خواري عريان 
است چراكه احتمال دارد بس��ياري از افراد به بهانه  
توليد زمين اراضي را بگيرند و فعاليتي انجام دهند اما 
 پس از پنج سال كه سند را دريافت مي كنند، فعاليت 
خود را متوقف كنند مانند بسياري از اراضي ديگري كه 
به طرح هاي مختلف واگذار شد و نتوانستند بر اجراي 
آنها نظارت داشته باش��ند و آن اراضي را بازگرداند. 
پرسش اين است كه آيا در اين پنج سال كه زمين را 
واگذار مي كنيد آيا ما به امنيت غذايي و خودكفايي 
مي رسيم؟ متاسفانه برخي نمايندگان مجلس ما 
ب��ه دوران تصدي خود فكر مي كنن��د و براي حل 
مشكالت محلي و منطقه اي خود قوانيني را وضع 
مي كنند كه كل مملكت را براي سال هاي طوالني 
تحت تاثير قرار مي دهد چراكه گاهي يك اصل و اقدام 
غلط در منابع طبيعي مي تواند زيان هاي زيادي به بار 

آورد و اثرات ناشي از آن ده ها سال باقي بماند.

نويدعلوي|
 سال هاست كه مساله ايمني كار در كشور 
ما مطرح مي شود و در اين بين جز حرف و 
وعده و وعيد هايي كه با اجرايي شدن فاصله بسيار دارند، 
اتفاق خاص ديگري رخ نمي دهد، اينكه هر روز حداقل 
دو كارگر بر اثر حوادث كار جان خود را از دست مي دهند، 

آماري نيست كه به راحتي بتوان از كنار آن گذشت. 
در ژاپن يا بسياري از كشورهاي توسعه يافته ديگر، آمار 
مرگ و مير ناش��ي از حوادث كار، نزديك به صفر است؛ 
وقتي آمار باالي مرگ و مير ناش��ي از ح��وادث كار در 
كش��ورمان را با نرخ صفِر تلفاِت حوادث در ژاپن قياس 
مي كنيم، تازه مي فهميم ك��ه در مقوله »ايمني كار«، 

فاصله ما با آنها به اندازه فاصله زمين تا آسمان است!
بر اساس ماده ۹۱ قانون كار، كارفرمايان موظفند براي 
تامين حفاظت و سالمت كارگران در محيط كار، وسايل 
و امكانات الزم ايمني را تهيه كرده و در اختيار آنها قرار 
دهند؛ كارگران نيز ملزم به استفاده و نگهداري مناسب 
از تجهي��زات محافظتي و بهداش��ت ف��ردي و رعايت 
دستورالعمل هاي مربوطه در محيط كاري خود هستند.

      چند حادثه مرگبار فقط در يك روز
از تقويم!

اما همين يك ماده قانوني كه براي اجراي آن، بسياري 
بند و ماده ديگر در قانون تعبيه شده و نهادهاي عالي 
نظارتي از جمله شوراي عالي حفاظت فني در وزارت 
كار مستقر شده است، هرگز به درستي اجرا نمي شود؛ 
حتي اگر فقط يك روز از تقويم را براي نمونه در نظر 
بگيريم، معمواًل به چند حادثه دردناك منجر به فوت 
برمي خوريم، حوادثي كه قربانيان آن، كارگراِن عمومًا 
ساده و كم تخصصي هستند كه براي نان درآوردن و 

امرار معاش، جان باارزش خود را قمار كرده اند!
براي نمونه، هفده��م مهرماه را در نظر مي گيريم؛ عصر 
هفدهم، گازگرفتگي باعث مرگ دو نفر در عمق چاهي 
در شهرستان شيراز ش��د. قربانيان، يكي كارگر مهاجر 
افغانستاني و ديگر كارگري محلي از ايل قشقايي بود كه 
هر دو بعد از سقوط در چاهي در روستاي خانه خميس 
در بخش سياخ دارنگون شهرستان شيراز استان فارس 

جان خود را از دس��ت دادند. اما س��قوط تل��خ در چاه و 
مرگ دو كارگر بر اثر گازگرفتگي، تنها حوادث دردناك 
هفدهم مهر نبود؛ همان عصر هفدهم، در شهرك صنعتي 
شماره يك س��اري، يك كارگر حين انجام كار از ارتفاع 
به درون مخزن قير مذاب سقوط كرده و تا صبح روز بعد 
امكان بيرون كشيدن جسد وي وجود نداشت. جسد اين 
كارگر، چندين ساعت متوالي درون حوضچه قير مذاب، 
سرگردان و شناور بوده اس��ت؛ اين عذاب اليم و مرگي 
چنين دلخراش، نصيب كارگر جواني ش��ده كه در يك 
واحد توليدكننده قير اشتغال داشته و به احتمال زياد، 

به اندازه حداقل دستمزد حقوق مي گرفته...

      نزديك به ده هزار حادثه شغلي
در يك سال!

چرا آمار حوادث كار، حتي آمارهاي رسمي كه فقط 
محدود به كارگاه هاي تحت شمول قانون كار هستند 
و حوادث كار آنها به طور قانوني گزارش مي شود، تا اين 
اندازه باالست؟ بر اساس گزارش مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت كار، تعداد آسيب هاي شغلي در سال 
گذشته ۹۲۹۵ مورد بوده كه ۹۷.۱ درصد آن مربوط به 

مردان و ۲.۹ درصد مربوط به زنان بوده است.
بررسي عوامل اثرگذار در حادثه شغلي نشان مي دهد 
كه بيشترين تعداد حادثه شغلي به تفكيك عامل حادثه 
در سال ۱۳۹۹ عامل »سقوط كردن و لغزيدن« با ۳۶ 
درصد و گير كردن داخل يا بين اشيا و ماشين با ۲۰.۹ 
درصد بوده است. بيشترين آسيب شغلي بر حسب نوع 
فعاليت نيز به فعاليت »س��اختمان« با ۳۸.۹ درصد و 
پس از آن فعاليت صنعت )توليد( با ۳۶ درصد و »ساير 
فعاليت هاي خدمات عمومي« با ۸.۹ درصد تعلق دارد.

     روزي ۲۷ كارگر دچار آسيب مي شوند
 ۲ نفر مي ميرند!

آمارها وحشتناك هس��تند؛ ۹۲۹۵ نفر بر اثر حادثه 
شغلي در يك سال دچار آس��يب مي شوند؛ اگر آمار 
حوادث غيررس��مي در كارگاه هاي زيرپله اي و دور 
از چشم بازرسان كار را به اين اعداد رسمي بيفزاييم، 
»حتمًا« نرخ آسيب هاي ناشي از حوادث كار به بيش 

از ده هزار نفر در سال مي رسد؛ و حتي اگر همين ده 
هزار مورد را مبنا قرار دهيم، به نتيجه اي وحشتناك 
مي رسيم: در هر ماه ۸۳۳ كارگر بر اثر حوادث شغلي 

دچار آسيب مي شوند! يعني روزي ۲۷ نفر!
روزي ۲۷ كارگر در كش��ور بر اثر حادثه شغلي دچار 
آسيب مي شوند؛ حاال يا مصدوم شده و بعد از مدتي 
خوب مي شوند، يا مصدوميت آنها منجر به نقص عضو 
دايمي اس��ت يا اينكه بدبختانه جان عزيز خود را از 
دست مي دهند. سال گذشته از ميان ۹ هزار و ۲۹۵ 
فردي كه دچار حادثه شغلي ش��دند ۷۵۱ نفر فوت 
كردند. بيشترين آس��يب هم در تهران با يك هزار و 
۴۹۳ نفر حادثه ديده است كه ۱۹۶ نفر فوت كردند. 
يعني ماهي ۶۲ نفر به طور ميانگين جان خود را در اثر 
حوادث شغلي از دست داده اند؛ روزي بيش از دو نفر!

در هر روز، ۲۷ كارگر ايراني بر اثر حادثه شغلي، دچار 
آسيب مي ش��وند كه به طور ميانگين، دو نفر از آنها 
جان خود را در نتيجه آسيب جدي از دست مي دهند؛ 
چرا آمار حوادث كار و آس��يب هاي ناشي از آن تا اين 
اندازه باالست؛ چرا عليرغم پيشرفت هاي تكنولوژيك، 
باال رفتن سطح س��واد و آگاهي هر دو طرف )كارگر 
و كارفرما( و باال رفتن حساس��يت هاي رسانه اي كه 
مدام اطالع رساني مي كنند، بازهم نرخ حوادث كار و 
مرگ و ميِر ناشي از آن، در قياس با كشورهاي مترقي 
به شدت باالس��ت؛ و چرا كارفرمايان تالش چنداني 

براي »ايمن سازي كارگاه ها« صورت نمي دهند؟!

      بيمه هاي مسووليت مقصرند!
يكي از داليل اصلي مي تواند »كااليي س��ازي حادثه و 
مرگ ناش��ي از آن« به دليل رواج بيمه هاي خصوصي 
مسووليت مدني باش��د؛ بيمه هايي كه در ازاي حادثه 
و مرگ كارگر، به كارفرم��ا پول مي پردازند تا بتواند به 
راحتي ديه كارگران آسيب ديده يا متوفي را پرداخت 
كند؛ در واقع به گفته كارشناس��ان امر، اين بيمه ها به 
نوعي كااليي س��ازي مرِگ ناش��ي از حادثه را عينيت 
بخش��يده اند؛ مرگي كه برايش پول تبادل مي شود و 

فقط تبديل به يك اتفاِق تحت شمول بيمه درمي آيد!
احس��ان س��هرابي )نماينده كارگران در شوراي عالي 

حفاظت فني و بهداش��ت كاِر وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي( در ارتباط با نرخ باالي حوادث كار مي گويد: 
نرخ حوادث كار در كل كش��ور باالس��ت و متاسفانه در 
حوادث ناشي ازكار، كالن شهرها مانند اصفهان، تهران و 
مشهد، دايمًا مقام اول تا سوم را دارند اما چرا آمار تا اين 
اندازه باالست؛ قصور و كوتاهي در اين موضوع باالخص 
در حوادث ساختماني كه باالترين رتبه را دارد، برعهده 
كيست؟ پاسخ اين است كه كارفرمايان مسوول اصلي 
قصور و كوتاهي هستند اما دراين حوزه، قوه قضاييه نيز 
مي تواند نقش عمده اي در پيشگيري از اينگونه حوادث 

داشته باشد و از بي توجهي كارفرمايان جلوگيري كند.
اما ق��وه قضاييه و ضابط��ان قضايي چط��ور مي توانند 
كارفرمايان خاط��ي را مجازات كنند ي��ا از بي توجهي 
آنها جلوگيري نمايند؛ سهرابي در اين رابطه مي گويد: 
ماده۶۱۶ قانون مجازات اسالمي مي گويد در صورتي كه 
قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مباالتي يا اقدام 
به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب 
عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا 
سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه 
اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض 
باش��د. همچنين درماده ۲و۵ قانون مسووليت مدني و 
ماده ۹۵ قانون كار، مسووليت اجراي مقررات و ضوابط 

فني و بهداشت كار برعهده كارفرما يا مسووالن واحدهاي 
موضوِع ذكر ش��ده در ماده ۸۵ اين قانون گذاشته شده؛ 
هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما 
يا مسووالن واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص كارفرما يا 
مسوول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي 
مندرج در اين قانون مسوول است اما اين »مسووليت« 
جدي گرفته نمي ش��ود. او ادامه مي ده��د: كارفرمايان 
مسووليتشان را جدي نمي گيرند؛ امروز بزرگ ترين ظلم 
در حق كارگران، ش��ركت هاي بيمه گري هستند كه با 
بيمه مسووليِت بي نام براي نيروهاي كار مشكل ايجاد 
كرده و باعث مي ش��وند كارفرما از جنبه خسارت مادي 
خيالش راحت باشد و با اعتماد به نفس، ضوابط ايمني را 
رعايت نكند؛ كارفرماياِن صاحِب بيمه مسووليت، از جمله 
دردناك »ديه اش را مي دهم« استفاده مي كنند كه كل 
مساله را به يك رد و بدل پول ميان بيمه، كارفرما و كارگر 
آسيب ديده يا خانواده كارگر متوفي تقليل مي دهد؛ اما 
مرگ انسان ها علي الخصوص كارگران زحمتكشي كه به 
دنبال امرار معاش و نان درآوردن براي خانواده هستند، 
عارضه اي بس��يار جدي تر از آن است كه بتوان با تبادل 
پول يا پرداخت ديه، سر و ته آن را هم آورد! و اينجاست كه 
بازهم وظيفه برعهده قوه قضاييه است. به گفته سهرابي، 
اگر ق��وه قضاييه باالخص دادس��تان ورود كند و جنبه 

عمومي جرم را تفهيم نمايند و كارفرماي خاطي را بابت 
جنبه عمومي جرم، تنبيه و مجازات كند، ديگر شاهد اين 
بي توجهي ها يا ساده انگاري ها نخواهيم بود؛ كارفرمايان 
بايد بدانند جريمه بي توجهي به جان و سالمت انسان ها، 

سنگين است و به پرداخت جريمه محدود نمي ماند.

    جان و سالمتي كه خريد و فروش مي شود
امروز بيمه هاي مس��ووليِت خصوصي، جان و سالمت 
كارگران را تبديل به كااليي قابل خريد و فروش كرده اند؛ 
كارفرمايان نيز وقتي چند بيمه بي نام به تعداد كارگران 
كارگاه مي خرند، ديگر هيچ نگراني بابت اتفاقات محتمل 
ندارند؛ بيمه كردن كارگران آن هم بدون نام و نش��ان، 
دقيقًا ش��بيه بيمه كردن كل يك مغازه با همه اجناس 
آن است؛ هر باليي سر كاالهاي تجاري تان بيايد، بيمه 
خسارت اش را مي پردازد! در اين موازنه تجاري خشن، 
ديگر به هيچ وجه مهم نيست كه يك كارگر جوان يا 
ميانسال، يك پدر، همسر يا برادر، به دليل بي توجهي 
يا خساست كارفرما كه حاضر نشده كاله ايمني ساده 
براي كارگر بخرد يا از استحكام داربست مطمئن شود، 
جانش را از دست داده است؛ مساله به سادگي ختم 
به خير مي شود چراكه كارفرما با غروِر تمام مي گويد 

»مساله اي نيست، ديه اش را مي پردازم!«

گزارش

هرروزحداقلدوكارگربراثرحادثهكارميميرند

بي توجهي به ايمني كار ادامه دارد

رويداد

ايرن�ا| شصت وهشتمين اجالس وزراي بهداشت 
منطقه مديترانه شرقي در محل سالن حوزه وزارتي 
با حض��ور بهرام عين اللهي وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي و محمد حسين نيكنام مديركل 
همكاري هاي بين الملل اين وزارتخانه افتتاح شد. در 
اين جلس��ه، دكتر هال زايد وزير بهداشت و جمعيت 
مصر و رييس نشست پيشين و دكتر احمد المنظري 
مدير منطقه اي مديترانه ش��رقي س��ازمان جهاني 
بهداش��ت و دكتر تدروس ادهانوم مديركل سازمان 
جهاني بهداش��ت، س��خنراني كردند. همچنين با 
 حضور وزرا، نشست مقدماتي كارشناسان و مديران 
شصت و هشتمين نشست وزراي بهداشت منطقه 
مديترانه شرقي س��ازمان جهاني بهداشت با حضور 

مديران و كارشناسان ۲۲ كشور عضو، برگزار شد. 
 Pre پيش از مراسم افتتاحيه، جلساتي تحت عنوان
RC با مديريت دكتر كريس��توف هاملمن مسوول 
هيات رييسه دفتر منطقه اي برگزار شد، وي قوانين 
كلي مربوط به برگزاري نشس��ت را مطرح و سايت 
مجازي طراحي شده براي اس��تفاده و حضور ساير 
افراد عالقه مند معرفي شد. در ادامه، دكتر رانا حاجه 
معاون و مدير برنامه هاي دفتر منطقه اي، به معرفي 
كل��ي اهداف و اهميت ديجيتالي ش��دن س��المت 
پرداخت؛ سپس دكتر احمد منديل، هماهنگ كننده 
تحقيقات و فناوري دفتر منطقه اي نيز در گزارشي 
 مبسوط به استراتژي هاي موفق در اين زمينه از جمله 
ن��رم افزارهاي راي��ج در زمينه تحوي��ل دارو و رزرو 
پزشك، پرداخت و اقدامات الزم جهت برنامه ريزي 

پياده سازي و گسترش اين ابزار جديد را شرح داد.
در اين زمينه دكتر قنبري مطلق رييس اداره سرطان 
وزارت بهداشت به بيان تجارب ايران در زمينه سالمت 
ديجيتال و بهره من��دي از آن در زمان كوويد ۱۹ از 
جمله پرونده الكترونيك س��المت، سيس��تم هاي 
مش��اوره تلفني، ارايه پروتكل هاي س��المت روان، 
ارايه مش��اوره به زنان باردار و سالمندان، پيشگيري 
و مراقبت از بيماري هاي غيرواگير به ويژه سرطان، 

و خدمات مشاوره اي براي كاهش اضطراب بيماران 
و داشبورد جمع آوري داده هاي سالمت اشاره كرد. 
همچنين دكتر اردالن مشاور منطقه اي نظام سالمت 
در پايگاه هاي اورژانس نيز در گزارش��ي مبسوط به 
وضعيت و آمار و ارقام مهاجرين منطقه پرداخته و از 
كش��ورمان به عنوان يكي از كشورهاي مهاجر پذير 
ياد كرد. در بخش ديگري نيز دكتر همتي كارشناس 
اداره مراقب��ت بيماري هاي واگير ب��ه نمايندگي از 
كشورمان با نظارت دكتر گويا، رييس مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت و همكاري دكتر 
سروش، كارشناس اداره مراقبت بيماري هاي واگير، به 
بيان مداخالت كشورمان در زمينه مهاجران پرداخت 
و بر لزوم حمايت و پش��تيباني هاي س��ازمان هاي 
بين المللي در اين خصوص تاكيد و همچنين تنظيم 
يك Regional Strategy را با همكاري سازمان 
جهاني بهداش��ت ارايه كرد. در همين راس��تا دكتر 
رانا حاجه، ضمن تشكر و اس��تقبال از اين پيشنهاد 
خواس��تار همكاري تمامي كشورها ش��د. در پيش 
 Health for Peace from جلسه بعدي، موضوع
theory to action، كه به پيشنهاد عمان در اين 

نشست مطرح شده بود، دكتر صالحي استاد دانشگاه 
ش��يراز و دبير كنگره س��المت براي صل��ح، به بيان 
مداخالت كشور پرداخته و ۶ پيشنهاد شامل برگزاري 
نشست هاي س��االنه س��المت براي صلح، افزودن 
موضوع س��المت براي صلح در كوريكولوم آموزشي 
دانشجويان پزش��كي و ساير رش��ته هاي سالمت، 
انتشار ژورنال تخصصي س��المت و صلح در منطقه 
و برگزاري وركشاپ هاي تخصصي در اين زمينه در 
سطح منطقه و توليد مولتي مديا با موضوع سالمت 
براي صلح مطرح و پيش��نهاد ايشان مورد استقبال 
دكتر المنظري، مدير منطقه مديترانه شرقي سازمان 
جهاني بهداشت قرار گرفت. در جلسه بعدي به معرفي 
كامل سايت بازديد مجازي اين نشست پرداخته شد 
و دكتر اميد محيط، مدير فني ارتباطات و رسانه دفتر 
منطقه اي مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت، 
امكانات اين سايت را تشريح كرد. همه جلسات اين 
نشست در محل اداره كل همكاري هاي بين الملل 
و با حض��ور دكتر نيكنام مدي��ركل همكاري هاي 
بين الملل و دكتر جعفر حس��ين نماينده سازمان 

جهاني بهداشت در ايران برگزار مي شود.

اجالسوزرايبهداشتمديترانهشرقيدرايرانافتتاحشد

ذرهبین

نخستين جلسه كارگروه تخصصي ملي پديده گرد 
و غبار با حضور نمايندگان ۱۵ دس��تگاه اجرايي 
عضو س��تاد مل��ي سياس��ت گذاري و هماهنگي 

مديريت پديده گرد وغبار برگزار شد.
در اين جلسه طهماس��بي بيرگاني دبير ستاد ملي 
سياست گذاري و هماهنگي مديريت پديده گردوغبار 
به بيان كلياتي در خصوص مواد آيين نامه و تكاليف 
تعيين ش��ده دس��تگاه ها پرداخت و خواستار ارايه 
برنامه ه��اي مدون از اعض��اي كارگروه ب��ه عنوان 
نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در چارچوب آيين نامه 
ابالغي هيات وزيران ش��د. در ادام��ه كليه اعضاي 

كارگ��روه به بيان نظ��رات و پيش��نهادات خود در 
خصوص چگونگي تبيين وظايف محوله پرداختند و 
با نظر اعضاي كارگروه مقرر شد در جلسه اي با عنوان 
جلسه آسيب شناسي به نقاط قوت و ضعف عملكرد 
آيين نامه پيشين با هدف بهبود عملكرد آيين نامه 
فعلي پرداخته ش��ود. همچنين اعضاي كارگروه با 
توج��ه به حج��م كاري باال و تعدد اعضاي جلس��ه 
خواستار تخصصي تر شدن جلسات در قالب گروه هاي 
كاري تخصصي شدند. بر اين اساس پيشنهاد شد سه 
گروه كاري تخصصي با عنوان گروه كاري مطالعات، 
پژوهش و اطالع رساني، گروه كاري فني- اجرايي و 

گروه كاري بين الملل به منظور پيش��برد اهداف 
تخصصي آيين نامه تشكيل و تكاليف دستگاه ها در 

هر گروه كاري ساماندهي و تعيين شود.
به عالوه مقرر ش��د سياس��ت ها و تصميمات اخذ 
ش��ده در كارگروه تخصصي مل��ي، در كميته ملي 
سياست گذاري و هماهنگي مديريت پديده گردوغبار 
متشكل از معاونين وزارتخانه ها و سازمان هاي عضو 
س��تاد به تصويب رسيده و به دس��تگاه هاي ذيربط 
جهت اجرا ابالغ و توسط دبيرخانه ستاد ملي مورد 
پايش و ارزياب��ي قرار گرفته و نتايج اقدامات مطابق 

با آيين نامه مذكور به هيات وزيران منعكس شود.

تصميماتنخستيننشستكارگروهمليگردوغبارچهبود؟

رويخطخبر

۱۱۰هزارمعلول»خانه«ندارند
مديرعام��ل انجمن حماي��ت از حقوق 
معلوالن اي��ران اعالم كرد ك��ه بيش از 
۱۱۰ هزار معلول در كشور فاقد مسكن 
هس��تند. علي همت محمودنژاد اظهار 
ك��رد: سياس��ت هاي چند س��ال اخير 
در قبال مس��كن، س��بب فقير ش��دن 
خانواده ه��اي مستاجرنش��ين داراي 
معلوليت ش��ده و اين درحالي است كه 

باوجود ۱۱۰ ه��زار معلول فاقد مس��كن، ۱۰ هزار 
نف��ر از آنه��ا، خانواده هاي داراي دو و س��ه معلول و 
بيشتر هستند. همچنين روز ملي اسكان معلوالن و 
نيازمندان كه بهانه اي براي ديده شدن اين قشر در 
جامعه بود، از صفحه تقويم كشور حذف شده است. 
او با طرح اين پرسش كه چگونه ممكن است درحالي 

كه س��يل بي ش��ماري از معلوالن فاقد 
مسكن بوده و تعداد بسيار زيادي از آنها 
به خاطر نبود مسكن به مراكز نگهداري 
معلوالن پناه برده اند، روز ملي اس��كان 
معلوالن و نيازمندان از صفحه رس��مي 
تقويم كشور حذف شود؟ گفت: از دولت 
جديد انتظار داريم ت��ا در رويكرد خود 
نسبت به تامين مس��كن آحاد جامعه، 
معل��والن و نيازمندان را با نگاه وي��ژه در نظر گيرد. 
محمودنژاد افزود: معلولي كه مستمري ماهيانه اش 
۳۵۰ هزار تومان اس��ت، چگونه امكان تهيه مسكن 
۴۰۰ ميليون��ي را مي توان در او پيدا كرد؟ مس��كن 
معلوالن نيازمند بايد رايگان و براساس قانون حمايت 

از حقوق معلوالن مصوب سال ۱۳۸۳ باشد. 

ورودآمبوالنسهايجديدبهناوگاناورژانس
رييس سازمان اورژانس كشور از ورود 
آمبوالنس هاي جديد توليد داخل به 
ناوگان اورژانس كشور تا سال جديد و 
امداد ن��وروزي ۱۴۰۱ خبر داد . جعفر 
ميعادف��ر در آيي��ن تحوي��ل اتوبوس 
آمبوالنس هاي سازمان اورژانس كشور 
در ايران خودرو با اشاره به بحث توليد 
داخل، اظهار كرد: از س��ال ۱۳۸۲ اين 

افتخار را داشتم كه با ايران خودرو همكاري داشته 
باش��م. بالغ بر ۶۰۰۰ دستگاه آمبوالنس طي اين 
س��ال ها خريداري و تهيه شده اس��ت كه بخش 
 اعظمي از آن با تالش همكاران ايران خودرو ديزل 
محقق ش��ده اس��ت. او اف��زود: معتقدي��م توليد 
داخل ارزشمند اس��ت. بنده خودم از كادر درمان 
هستم و سه ماه تزريق واكسنم را عقب انداختم تا 

واكس��ن بركت توليد شود و بتوانم آن 
را اس��تفاده كنم. افتخ��ار مي كنم كه 
واكس��ن بركت زدم. طب��ق مطالعات 
علمي كه انجام ش��ده اين واكس��ن از 
مصونيت بسيار بااليي برخوردار است 
و ج��زو دو س��ه واكس��ن اول جهاني 
است. رييس سازمان اورژانس كشور 
با اشاره به اينكه آنقدر در ذهن ما وارد 
كرده اند كه »نمي توانيم«، باورمان ش��ده اس��ت 
كه نمي تواني��م در حالي كه »ما مي توانيم« و بايد 
تالش و دقتمان را بيشتر كنيم، گفت: كيفيت به 
ويژه در حوزه اورژانس مهم ترين اصل است. حرف 
از دقيقه نمي زنيم، حرف از ثانيه هاست. در نجات 
جان انسان ثانيه ها مهم است. اين را انسان هايي 

متوجه مي شوند كه با آن مواجه شده باشند.

تعطيليچندينواحدبازيافتزبالهشهريدرپاكدشت
متاسفانه برخي از مالكان سوله هاي 
صنعت��ي غيرمج��از و صاحب��ان 
زمين ه��اي زراع��ي كه ب��ه صورت 
چهارديواري تفكيك شده اند با اجاره 
دادن آنه��ا به فعاليت ه��اي آالينده 
غيرمج��از از قبي��ل ريخت��ه گري، 
آب��كاري، بازيافت پس��ماند و از اين 
قبيل، موجب��ات آلودگي در محيط 

زيس��ت منطقه و سلب آس��ايش اهالي و تهديد 
بهداش��ت و س��المت مردم را فراه��م مي آورند. 
رييس اداره حفاظت محيط زيس��ت شهرستان 
پاكدش��ت با اع��الم اين خب��ر اف��زود: از ابتداي 
سال جاري تاكنون ش��ش واحد آالينده بازيافت 
زباله در حاش��يه چندين روس��تاي شهرس��تان 
پاكدش��ت، به دليل آلودگي زيس��ت محيطي و 

مزاحمت براي سكنه همجوار پس از 
اخذ اخطاريه و اعطاي مهلت قانوني 
جهت جمع آوري و تعطيل ش��ده اند. 
محمودرضا س��عيدپور در ادامه بيان 
داش��ت: اين اداره پس از شناس��ايي 
كارگاه هاي غيرمجاز آالينده از طريق 
گزارش��ات مردمي و واحد گش��ت و 
پايش محيط زيس��ت شهرس��تان، 
نسبت به برخورد قانوني قاطع با متخلفين اقدام و 
در صورت عدم توجه به اخطارهاي ابالغي نسبت 
به پلمپ آن اق��دام مي كند. رييس اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان پاكدشت تصريح كرد: 
در صورت فك پلمپ غيرقانوني آن توسط مالك 
يا متص��دي كارگاه مراتب از طريق دادس��تاني 

شهرستان تحت پيگيري قانوني قرار مي گيرد.
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