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يادداشت- 1

يادداشت- 2

فهم نادرست از رانت

فرو رفتن در مرداب !

نخس��ت( موضوع ح��ذف ارز 
4200 توماني اين روزها به يكي 
از مباحث مهم اقتصادي كشور 
بدل شده است و اقتصاددانان به 
2گروه موافقان و مخالفان حذف 
دالر 4200 توماني بدل ش��ده 
و هر كدام به اس��تدالل چرايي 
ديدگاه هاي خ��ود مي پردازند. 
ش��خصا پيش از اين بارها به اين نكته اشاره كرده ام كه در 
اقتصاد ايران نگاه اش��تباهي در خصوص رانت وجود دارد 
كه بايد اين رويكرد غلط اصالح شود. رانت يكي از ابزارهاي 
دولت ها براي كاهش نابرابري بين مناطق و بين دهك هاي 
مختلف است. بنابراين رانت به خودي خود امري نكوهيده و 
مفسده انگيز نيست. به عنوان مثال ممكن است دولتي ببيند 
كه يك منطقه به نسبت ساير مناطق محروم تر و نيازمند 
حمايت هاي بيشتر است، در يك چنين شرايطي، دولت ها 
با استفاده از ابزارهاي شان، تالش مي كنند اين محروميت 
را از ميان برده يا كاهش دهند. بنابراين از طريق بخشودگي 
مالياتي، ارايه تسهيالت ارزان قيمت و... تالش مي كنند به 
روند محروميت يك منطقه يا يك قشر خاص پايان دهند. 
نمونه بارز يك چنين رانت هايي را در سطح جهان در دوران 
فروپاشي ديوار برلين و يكپارچه شدن آلمان شرقي و غربي 
به عينه مي توان مشاهده كرد. در اين دوره با توجه به اينكه 
آلمان شرقي از محروميت فزاينده اي نسبت به مناطق غربي 
ادامه در صفحه 2 آلمان برخوردار بود... 

انواع راه هاي ب��ه ظاهر مبارزه 
با ت��ورم در كش��ورمان در طي 
دهه ه��ا امتحان ش��ده جز راه 
اصلي و معقول و منطقي و علمي 
و اين شگفت آور است! آخر كدام 
دولت را در جهان امروز س��راغ 
داريم كه قيمت نان و مرغ و... را 
اعالم كند؟! اما اخيرا و بار ديگر 
دولت از اعالم قيمت روزانه 25 قلم كاالي خوراكي خبر داد 
و اينكه با تخلفات به  شدت برخورد مي كند. متاسفانه دولت 
سيزدهم هم پس از كلنجار رفتن هاي بسيار پا در همان 
مسير بي حاصلي گذاشت كه دولت هاي قبلي، آن را تا انتها 
رفته و بيهودگي آن را نيز آزموده بودند. مردابي كه هر چه 
بيشتر در آن دست و پا زده شود، بيشتر در آن فرو مي روند.

آخرين آنها مثال وزير وقت صمت بود كه از سامانه 124 و 
اعالم آنالين قيم��ت 100 قلم كاالي پر مصرف رونمايي 
كرد )رحماني - 1398( يا تشكيل كارگروه تنظيم بازار با 
حضور تمامي وزارتخانه ها و اتاق هاي بازرگاني و اصناف و... 
و تشكيل ده ها كميته تخصصي و انبوه مصوبات براي كنترل 

قيمت ها در دوران وزير بعدي )خرداد 99( و...
تقريبا در طي دهه ها، دولتي در كشورمان بر سر كار نبوده 
اس��ت كه از اين گونه اقدامات و ابتكارات خلق الس��اعه و 
غيرعلمي در كارنامه خود نداشته باشد. اما اوضاع نه فقط 
بهتر نشده كه به مراتب وخيم تر هم شده است. چرا؟ سوالي 
كه آقاي رييسي هم اخيرا از اقتصاددانان پرسيده اند. پاسخ 
ساده است؛ هيچگاه در مسير حل صحيح مساله و مشكل 
حركت نشده است. نه فقط در دولت هاي پس از انقالب بلكه 
در قبل از انقالب نيز حداقل در دوره هايي چنين بوده است. 
چنانكه جهانگير آموزگار، وزير دارايي دولت اميني درباره 
اين بي راهه رفتن ها كه در همان زمان نيز موج آن تازه به راه 
افتاده بود، چنين مي گويد: »موفقيت يك برنامه اقتصادي 
در دنيايي كه موشك هايش به كره ماه رسيده اند مستلزم 
هدف گيري صحيح و اتخاذ تدابير و طرق علمي و منطقي 
براي رسيدن به اين هدف هاست. اگر بنا باشد كه ما هنوز به 
ادامه در صفحه 2 رسم قرون وسطا تصور كنيم كه... 

مرتضي افقه

حسين حقگو

»تعادل«مسيرپرتكاپويمعامالتبازارسرمايهرابررسيميكند

سايه دخالت ها روي بورس

يادداشت-3

مسابقه خروج نقدينگي
در خصوص اينكه نقدينگي 
خارج ش��ده از بازار سهام به 
سمت كدام بازار رفته است، 
چندين نكته مطرح مي شود؛ 
اول اينكه اين نقدينگي وارد 
بازاره��اي م��وازي همچون 
مسكن، طال و ارز نشده است، 
چراكه هم اكنون اين بازارها 
در رك��ود قرار دارند. ب��ه عنوان مثال، حجم معامالت 
و قيمت مس��كن در مهرماه نس��بت به ماه گذش��ته 
كاهش يافته است. در بازارهاي جايگزين مثل دالر نيز 
قيمت ها همچون ماه گذشته در نرخ هاي 28 و 2۷ هزار 
تومان ثابت مانده است. قيمت ها در بازار طال نيز تغيير 
چنداني نداشته است، بنابراين نمي توان گفت كه اين 
نقدينگي وارد بازارهاي مسكن، طال و دالر شده است.

تنها نقط��ه مبهمي كه وج��ود دارد، خري��د ارزهاي 
ديجيتال اس��ت كه در دو ماه اخير رشد قابل توجهي 
داشته است اما با اطمينان خاطر نمي توان گفت اين 
نقدينگي صرف خريد ارزهاي ديجيتال ش��ده است. 
بنابراين  به نظر مي رسد خروج نقدينگي از بازار سهام، 
ناشي از ترس سهامداران از شرايط بازار و عدم حمايت 
از آن صورت گرفته باش��د. بر اين اساس، اگر شرايط 
حداقلي ايجاد ش��ود كه كف سهام موردحمايت قرار 
گيرد، مي توان انتظار داشت با اين درجه از P/E سهامي 
كه وجود دارد، بار ديگر رونق به ب��ازار بازگردد. اما در 
مورد آس��يب هاي خروج نقدينگي در بازار بايد گفت 
كه اين مساله موجب مي شود بسياري از سهام ها دچار 
افت قيمت ش��وند و رالي خروج از بازار شكل بگيرد. 
ترس و بي اعتمادي موجود باعث شده، سرمايه گذاران 
حتي اقدام به فروش سهم هايي با ارزندگي باال كنند. 
اين مساله موجب مي ش��ود، بازارگردان ها نقدينگي 
الزم براي خريد س��هام نداشته باشند و قيمت سهام 

به شدت افت كند. 
اين افت باع��ث مي ش��ود نقدينگي جدي��دي وارد 
بازار نش��ود. بنابراين در چنين شرايطي صندوق ها، 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري و هلدينگ ه��ا بايد به 
كمك بازار بيايند تا در بلندمدت با كاهش هيجانات 
بتوانند با ديد بلندمدت سهام را رصد كنند و با توجه به 
پيگيري هاي انجام شده كم كم ترس از بازار خارج شود.

ب��ا اين توضيحات ام��ا نكته اي كه به ت��رس و تهديد 
سهامداران دامن زده اس��ت، مشاهده روند نرخ سود 
بين بانكي اس��ت كه طي هفته هاي اخير به باالي 20 
درصد رس��يده است. نرخ س��ود خيلي از بانك ها نيز 
ترجيحي و در همين حدود است. بنابراين، اين مساله 
باعث مي شود با توجه به ركود موجود در اقتصاد، بخش 
زيادي از پول هايي كه از بازار سرمايه خارج شده است 
در بانك ها قفل شود. نكته پاياني اينكه با توجه به ارزنده 
بودن سهام، سهامداران نبايد اقدام به فروش سهام  كنند 
و شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ ها با حمايت از 

بازار مي توانند رونق را به بازار بازگردانند.

رسول رحيم نيا

يادداشت-4

تبليغات مهم است يا توانايي
چند روزي بيشتر از معرفي 
وزير پيش��نهادي آموزش و 
پرورش به مجلس نمي گذرد 
ك��ه يك��ي از خبرگزاري ها 
ه��ر روز مصاحب��ه اي با اين 
وزي��ر پيش��نهادي را روي 
خروجي خود قرار مي دهد، 
مصاحبه اي كه بيش��تر ازآن 
كه جنبه بررسي توانايي هاي اين وزير جوان را داشته 
باش��د، جنبه تبليغاتي براي او دارد. سوال هاي بدون 
چالش، اين فرصت را ب��ه وزير مي دهد كه هر چه دل 
تنگش مي خواه��د و بگويد و هر وعده اي كه مي تواند 
بدهد و كسي هم از او نمي خواهد كه بگويد واقعا براي 
اجرايي كردن اين وعده ها چه برنامه و راهكار عملي را 
در نظر دارد. اينكه وزرا هم براي به دس��ت آوردن راي 
اعتماد مجلس تبليغ كنند، مساله اي بود كه قبال تنها در 
چارچوب مجلس و بين نمايندگان و با فرستادن پيغام 
و ش��يريني و ... حل و فصل مي شد و ديگر به تبليغات 
رسانه اي نمي رسيد، چرا كه اصال اين نوع تبليغات تاثير 
چنداني هم بر راي نمايندگان نداشته و ندارد و مردم 
هم كه قبال نمايندگان خود را به مجلس فرستاده اند 
براي انجام اموري اينچنين در انتخاب وزرا ديگر به طور 
ادامه در صفحه 8 مستقيم دخالت نمي كنند.  

مريم شاهسمندي

 دستورفوريرييسي
برايرسيدگيبهآسيبديدگانزمينلرزه

صفحه 4    

 زلزله هاي دوقلو 
بندرعباس را لرزاند

 ميرتاجالديني:دولتبهدنبالحذف
ارز۴۲۰۰تومانينيست

 بايدهاياصالحساختارتجارت
 درگفتوگو

بارييسسازمانتوسعهتجارت:

اليح��ه حذف ارز ترجيحي در دس��تور كار مجلس 
شوراي اسالمي قرار گرفت اما مجلس به دو فوريت و 
فوريت آن راي نداد و قرار است كه اين اليحه به صورت 
عادي بررسي ش��ود. بعد از توضيحات ميركاظمي 
رييس سازمان برنامه و بودجه و اظهارات مخالفان و 
موافقان دو فوريت اليحه حذف ارز ترجيحي يا اليحه 
»تامين مطمئن كاالهاي اساسي، نهاده هاي دامي، 
دارو و تجهيزات پزشكي و سياست هاي جبراني براي 
حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير« به راي مجلس 
گذاشت.  صفحه 3 را بخوانيد

محدودي��ت اختيارات و نبود ي��ك فرمانده واحد در 
امر سياس��ت گذاري تج��اري را مي ت��وان از عوامل 
تضعيف كنن��ده تج��ارت ارزياب��ي ك��رد. »صدور 
بخشنامه هاي خلق الس��اعه، اعمال ممنوعيت ها و 
محدوديت هاي نابهنگام در چرخه تجارت، رويه هاي 
اش��تباه در فرايند ثبت س��فارش كاال، مساله تامين 
وتخصيص ارز، عدم هماهنگي بين دستگاهي، نبود 
يك نهاد مشخص پاسخگو و مواردي از اين دست...« 
سال هاست كه واردكنندگان و صادركنندگان را گرفتار 
كرده و آزار مي دهد. با تغيير سكاندار رييس سازمان 
توسعه تجارت، به...  صفحه 7 را بخوانيد

 مخالفت مجلس 
 با فوريت 

حذف ارز ترجيحي 

 دفاع از تهاتر نفت 
در برابر كاال

انتصاباعضايشورايعاليانقالب
فرهنگيازسويرهبريدردورهجديد

صفحه 2    

 شاكله فرهنگ 
نيازمند 

نظم انقالبي است

 دبيرانجمنتوليدكنندگانلوازمخانگي
درنامهايبهرييسقوهقضاييه:

عبور مافياي واردات 
 با ترخيص 

محموله بوش 
صفحه 2  

گروه راه و شهرسازي|
به فاصله 4 سال و 2 روز از زلزله ۷.3 ريشتري كرمانشاه 
در غرب كش��ور، ديروز دو زلزله ب��ه بزرگي 6.4 و 6.3 
ريش��تر بندرعباس را لرزاند. مركز اي��ن زلزله جزيره 
الفت بندرعباس گزارش شده اما در استان كرمان نيز 
احساس شده اس��ت. اين زلزله در استان هاي جنوبي 
كش��ور مانند كرمان، بوش��هر و فارس نيز احس��اس 
شده اس��ت. گروه هاي امداد به منطقه اعزام شده اند 
و بيمارس��تان ها و مراكز درماني به حالت آماده باش 
درآمده اند. تا لحظه نوشتن اين گزارش، فوت يك نفر 
و آس��يب ديدن 2۷ نفر تحت تاثير اين زلزله از سوي 

مراجع رسمي اعالم شده است. 
به گزارش »تعادل«، با توجه به اينكه طي س��ال هاي 
اخي��ر، زمين لرزه ه��اي متعددي در اط��راف تهران، 
كرمانشاه، كرمان و در جنوب كشور در نيمه دوم سال- 
اواخر پاييز و اوايل زمستان- رخ داده است، اين تصور 
ايجاد شده كه نيمه دوم سال، با حوادث لرزه در كشور 
مواجه هستيم و خواهيم بود. اما مطالعات كارشناسان 
داخلي اين تص��ور و فرضيه را رد كرده و نش��ان داده 
است كه زمين لرزه ها موعد زماني مشخصي ندارند و 
فراواني آنها در نيمه اول سال با نيمه دوم سال، تفاوت 

معناداري ندارند.

  آسيب پذيري سازه هاي سنتي
بر اس��اس اين گزارش، وقوع زلزله در ايران همواره با 
تخريب ساختمان ها، فوت و مصدوميت افراد همراه 
است و علت آن وجود سازه هاي ناپايدار در برابر زلزله 
اس��ت. اگر چه زلزله هاي دوقلو ديروز از قدرت تقريبا 
بااليي برخ��وردار بودند اما وقوع چني��ن زلزله هايي 
كه در اغلب كش��ورهاي پيش��رفته از نظر سازه هاي 
س��اختماني مانند ژاپن منجر به تلفات و صدمات باال 

به افراد نمي شود.
آن گون��ه كه دكت��ر عل��ي بيت الهي، ريي��س مركز 
زلزله شناس��ي وزارت راه و شهرسازي به ايسنا گفته 
است، زلزله 6.4 ريشتري ديروز در 4۷ كيلومتري شمال 
بندرعباس رخ داده است كه بر اساس گزارش هايي كه 
دريافت كردم اين زمين لرزه در كرمان نيز احس��اس 

شده است. زمان اين رخداد لرزه اي در ساعت 15 و 28 
دقيقه و 48 ثانيه روز يكشنبه 23 آبان ماه بوده است. 

بيت اللهي اظهار كرد: هنوز اطالعاتي از ميزان خسارات 
اين زلزله به دست ما نرسيده است، ولي اگر اين زلزله در 
نزديكي مراكز جمعيتي رخ داده باشد، با توجه به بافت 
مسكوني اين مناطق كه سازه هاي خشت و گلي و بنايي 

هستند، قطعا مخرب است.
او با اشاره به گس��ل هاي اين منطقه افزود: در رابطه با 
گسل هاي مسبب اين زلزله، احتمال داده مي شود كه 
منتهي اليه گسل هاي زاگرس است كه در باالي تنگه 

هرمز واقع شده است، ولي نياز به بررسي بيشتر دارد.
مدير بخ��ش زلزله مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي با بيان اينكه بندرعباس يك منطقه لرزه خيز 
است، گفت: به ويژه در ش��مال بندرعباس در جايي 
كه جهت س��از و كار تكنونيكي تغيير مي كند، بسيار 
لرزه خيز است. در اين منطقه يك گره تكنونيكي واقع 
شده و زمين لرزه هاي زيادي در اين منطقه ايجاد شده 

و از آن به عنوان يك زون لرزه اي ياد مي شود.

  آماده باش دستگاه هاي امدادي 
در پي زلزله 6.4 ريشتري رخ داده در بندرعباس، رييس 
سازمان مديريت بحران كش��ور از آماده باش تمامي 

نيروهاي امدادي و خدماتي خبر داد.
اس��ماعيل نجار در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به زلزله 
رخ داده در جنوب كش��ور اظهاركرد: در س��اعت 36 
:15 امروز زمين لرزه اي به بزرگي 6.4 ريشتر عمق 18 
كيلومتري منطقه الفت در استان هرمزگان را لرزاند 
و چند ثانيه پ��س از آن نيز زلزل��ه اي ديگر به بزرگي 
6.3 ريش��تر همين منطقه را در عمق 10 كيلومتري 

از زمين لرزاند.
وي با بيان اينكه اين زلزله در مناطق مختلفي از جنوب 
كشور احساس شده است، گفت: تاكنون گزارشي از 
خسارات احتمالي ناش��ي از اين زلزله گزارش نشده 
است. اما تمامي تيم هاي امدادي و خدماتي در استان 
هرمزگان و اس��تان هاي معين به حال��ت آماده باش 

درآمده اند.
رييس سازمان مديريت بحران كشور افزود: تيم هاي 

ارزياب نيز به مناطق متاثر از زلزله اعزام ش��ده اند و به 
زودي گزارش آن اعالم مي شود.

  آماده باش كامل اورژانس و بيمارستان ها
دكتر جعفر ميعادفر، رييس سازمان اورژانس كشور نيز 
از آماده باش كامل بيمارستان هاي كرمان و هرمزگان 

در پي وقوع زمين لرزه در جنوب كشور خبر داد.
ميعادفر در اين باره اظهار كرد: بيمارستان هاي كرمان 
و هرم��زگان در پي وقوع زمين ل��رزه در هرمزگان در 

آماده باش درآمدند.
وي ب��ا بي��ان اينكه اي��ن زمين لرزه از ق��درت بااليي 
برخوردار بوده است، گفت: بالگرد اورژانس و دو قايق 
آمبوالنس در حال ارزيابي منطقه هستند. وي ادامه 
داد: س��ال گذشته نيز ش��اهد وقوع زمين لرزه در اين 

محدوده بوديم.

  دستور فوري رييس جمهور 
رييس جمهور براي رسيدگي به وضعيت زلزله زدگان 

در جنوب كشور دستور فوري صادر كرد.
به گزارش صدا و سيما، سيد ابراهيم رييسي در جلسه 
هيات دولت در پي زلزله ديروز جنوب ايران به معاون 
اول خود دستور داد تا در اسرع وقت به استان هرمزگان 
س��فر كند. رييس جمهور تاكيد ك��رد: از تمام توان 
دستگاه هاي امدادي در استان هرمزگان و در صورت 

لزوم ساير استان ها استفاده شود.

  اعزام تيم هاي ارزياب زلزله
 به مناطق مختلف 

مهدي دوستي، اس��تاندار هرمزگان نيز در اين رابطه 
گفت: بيمارس��تان ها و مراكز درماني و دستگاه هاي 
امدادي و مجموعه دستگاه هاي ستاد مديريت بحران 

استان هرمزگان در حالت آماده باش قرار دارند.
دوس��تي با اش��اره به وقوع زمين لرزه هاي 6.4 و 6.3 
ريشتري در اس��تان هرمزگان، عنوان كرد: مركز اين 
زلزله ها بخش في��ن بوده و تيم هاي ارزياب به مناطق 

مختلف اعزام شده اند.
وي ادامه داد: براساس ارزيابي صورت گرفته خسارت ها 

و آسيب هايي به منازل در بخش فين وارد شده است.
اس��تاندار هرم��زگان افزود: ب��ا توجه ب��ه اينكه اين 
زمين لرزه ها طوالني بوده، باعث وحش��ت مردم شده 
است كه از مردم مي خواهيم خونسردي خود را حفظ 

كنند.
دوستي تصريح كرد: بيمارستان ها و مراكز درماني و 
دس��تگاه هاي امدادي و مجموعه دستگاه هاي ستاد 
مديريت بحران استان هرمزگان در حالت آماده باش 

قرار دارند.
وي گفت: مشكالت پيش آمده در خصوص قطع برق و 
تلفن در برخي مناطق نيز در دست بررسي و رفع است.

  بي اثري زلزله بر تأسيسات اسكله هاي نفتي 
هرمزگان

در همين حال، مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه هرمزگان گف��ت: در جريان زلزله عصر 
ديروز استان هرمزگان، تاكنون گزارشي از خسارت به 
تأسيسات يا جايگاه هاي عرضه سوخت فرآورده هاي 

نفتي دريافت نشده است.
فضل اهلل اكب��ري در اين باره گف��ت: طي تماس هاي 
تلفني با نواحي منطقه، خوشبختانه هيچ گونه حادثه يا 
خسارتي به ما گزارش نشده است، اما به كانون زلزله نيرو 
اعزام شده اس��ت تا درباره خسارت نديدن تأسيسات 

اطمينان حاصل كنيم.
وي با اش��اره به اينكه كانون اين زلزله در منطقه فين 
واقع در 64 كيلومتري ش��مال غرب بندرعباس بوده 
است، تصريح كرد: هيچ گونه كمبودي در تأمين و توزيع 

سوخت مناطق زلزله زده وجود ندارد.
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي هرمزگان 
افزود: مش��كلي در زمينه عرضه س��وخت در مناطق 
زلزله زده و مسيرهاي مواصالتي منتهي به آن وجود 

ندارد.
اكب��ري توضيح داد: هيچ موردي از وقوع س��انحه در 
جايگاه هاي سوخت در مناطق زلزله زده وجود ندارد 
و فرآورده به ميزان كافي در تمام اس��تان توزيع شده 
و جايگاه هاي عرضه سوخت آمادگي ارايه سوخت به 

مراجعان را دارند.



حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي با انتصاب اعضاي 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي براي ي��ك دوره جديد و 
چهار ساله، ضمن تشكر از زحمات اعضاي سابق به ويژه 
دانشمندان و اساتيدي كه در دوره جديد حضور نخواهند 
داشت، شاكله و آرايش عمومي فرهنگ بر اساس نظم و 
محتواي انقالبي را يگانه وسيله مصون سازي برابر هجوم 
فرهنگي و رسانه اي بيگانگان دانستند. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهب��ري، در متن حكم 
حضرت آيت اهلل خامنه اي آمده است: »الحمداهلل والصاله 
علي رس��وله المصطفي و اهلل االطهار. س��الم اهلل عليهم 
اجمعين. ورود در دومين چهلواره انقالب اسالمي كه با 
آغاز سده جديد هجري شمس��ي همزمان شده است، 
نگاهي نو، آسيب شناسانه و روزآمدساز، به مجموعه اي از 
زيرساخت هاي تمدني را ضروري مي سازد. در رأس اين 
مجموعه، مقوله فرهنگ است. فرهنگ، جهت دهنده همه 
اقدام هاي اساسي و زير بنايي جوامع بشري و شتاب دهنده 
يا كندكننده آن اس��ت. اين رويك��رد در مقطع كنوني، 
عمدتًا ناظر به ارتقاء نگاه و احساس مسووليت متصديان 
فرهنگي و نخبگان و فعاالن عرصه هاي گوناگون كشور 
به مقوله فرهنگ و پديدآمدن اين باور عميق اس��ت كه 
فرهنگ سازي در هر يك از اجزاء تمدني جامعه، برترين 
وسيله پيشرفت و موفقيت آن و بي نيازكننده از ابزارهاي 
الزام آور و تحكمي اس��ت. همچنين ناظ��ر به اين نكته 
حياتي است كه شاكله و آرايش عمومي فرهنگ در همه 
بخش هاي گسترده آن، نيازمند نظم و محتواي انقالبي 
است. اين يگانه وس��يله مصون سازي فرهنگ عمومي 
كشور در برابر هجوم فرهنگي و رسانه اي برنامه ريزي شده 
بيگانگان بدخواه اس��ت. ماموريت شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، از آغاز، ساماندهي به وضعيت فرهنگ و دانش 
در كشور، و سياس��ت گذاري در اين دو مقوله، و هدايت 
دستگاه هاي متصدي آن به سمت ارزش ها و هدف هاي 
انقالب، و برآوردن نيازهاي فكري اين دستگاه ها و ظاهر 
شدن در نقش قرارگاه فرهنگي كشور بوده است.  شوراي 
عالي خدمات با ارزشي در اين زمينه ها ارايه داده است و 
اينجانب بر خود فرض مي دانم از همه اعضاء محترم كه در 

دوره هاي مختلف نقش آفريده اند، به ويژه از دانشمندان 
و اس��اتيدي كه در دوره جديد در ش��وراي عالي حضور 
نخواهند داش��ت، صميمانه سپاس��گزاري كنم و ادامه 
كمك هاي مشاوره اي آنان را به اين شورا درخواست نمايم.

اينك ب��راي دوره جديد -ك��ه از ابالغ اين نوش��ته آغاز 
خواهد شد- اشخاص حقوقي و حقيقي نامبرده در ذيل 
را براي 4 س��ال به عضويت شوراي عالي انقالب فرهنگي 
منصوب مي كنم. اشخاص حقوقي: فعاًل روساي سه قوه و 

دستگاه هايي كه تاكنون عضو شوراي عالي بوده اند.
و اش��خاص حقيقي: جن��اب آقاي اعراف��ي، جناب آقاي 
ايمان افتخاري، جناب آقاي اميرحس��ين بانكي پور فرد، 

جناب آقاي حميد پارس��انيا، جناب آقاي عادل پيغامي، 
جناب آق��اي غالمعلي حدادعادل، جناب آقاي حس��ن 
رحيم پور ازغدي، جناب آقاي علي اكبر رشاد، جناب آقاي 
حسين ساعي، جناب آقاي ابراهيم سوزنچي، جناب آقاي 
س��عيدرضا عاملي، جناب آقاي منصور كبكانيان، جناب 
آقاي علي الريجاني، جناب آقاي محمود محمدي عراقي، 
جناب آقاي محمدرضا مخبر دزفولي، جناب آقاي مرتضي 
ميرباقري، جناب آقاي صادق واعظ زاده و جناب آقاي احمد 
واعظي. نكات حائز اهميتي در پيوس��ت اين حكم به نظر 
حضرات اعضاي محترم خواهد رسيد. توفيق همگان را از 
خداوند متعال مسألت مي كنم.« شايان ذكر است، باتوجه 

به انتصاب اعضاي حقيقي شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
دوره جديد، با نگاهي به فهرست اعضاي حقيقي در دوره 
پيشين اين شوراي عالي درخواهيم يافت كه آقايان رضا 
داوري اردكاني، محمدرضا عارف، علي اكبر واليتي، محسن 
قمي، حسين كچويان، عبداهلل جاسبي، عزت اهلل ضرغامي، 
سيدعليرضا صدرحس��يني، محمدعلي كي نژاد، مهدي 
گلشني و محمد محمديان كه از اعضاي حقيقي دوره پيش 
شوراي عالي انقالب فرهنگي بودند، در دوره جديد غايب 
بوده و به اين ترتيب جاي خود را به آقايان ايمان افتخاري، 
اميرحسين بانكي پور فرد، عادل پيغامي، حسين ساعي، 
ابراهيم سوزنچي، مرتضي ميرباقري و احمد واعظي داده اند. 
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 كسي نه خودرو مي خرد 
نه خودرو مي فروشد

بازار خودرو همزمان ب��ا روند افزايش قيمت دالر و 
كاهش عرضه خودرو شاهد افزايش قيمت ها بود.

به گزارش تسنيم، بازار خريد و فروش خودرو ديروز 
متاثر از روند افزايشي نرخ ارز شاهد رشد قيمت ها در 
انواع محصوالت داخلي بوده است البته عالوه بر نرخ 
دالر موضوع توقف افزايش قيمت خودرو نيز تاثيرات 
خاص خود را بر بازار گذاشت به نحوي كه عليرغم 
توقف افزايش قيمت ها در شركت هاي خودروسازي 

بازار شاهد روند افزايشي قيمت ها است.
به اعتقاد فعاالن بازار همچنان عرضه خودرو توسط 
شركت هاي خودروسازي به كندي صورت مي گيرد 
كه همين موضوع عاملي ش��ده تا ب��ازار با كمبود 

خودروهاي صفر روبرو شود.
در مجم��وع معامالت خودرو همچنان نس��بت به 
ماه هاي گذشته رونقي ندارد و همه منتظر تعيين 
تكليف قيمت خودرو در كارخانجات هستند چرا كه 
با وجود مخالفت رييس جمهور در افزايش قيمت ها 
بحث اص��الح قيمت خودرو به س��تاد تنظيم بازار 
محول شده و اين بخش اعالم كرده كه طي روزهاي 
آينده اين موضوع خودرو را تعيين تكليف خواهد 
كرد . با توجه به اين امر بازار منتظر تغييرات قيمتي 
است و كسي نه خودرو مي فروشد نه خودرو مي خرد.

به گزارش تسنيم، كوييك معمولي 180 ميليون 
تومان، تيبا صندوق دار 165 ميليون تومان، ساينا 
181 ميليون تومان و شاهين  324 ميليون تومان 
قيمت گذاري شده است . عالوه بر اين پرايد 111با 
قيمت 170 ميليون تومان، كوييك پالس اتوماتيك 
268 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 2 با قيمت 265 
ميليون تومان، پ��ژو 206 تيپ 5 ب��ا قيمت 300 
ميليون تومان، پژو پارس 289 ميليون تومان پژو 
405 اس ال ايك��س 293 ميليون تومان به فروش 

مي رسد.
همچنين سمند ال ايكس 256 ميليون تومان، دنا 
پالس 398 ميليون تومان و رانا پالس 275 ميليون 

تومان قيمت گذاري شده است.

نرخ رشد در 10سال گذشته 
تقريبًا صفر بوده

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: در دو تا س��ه سال 
گذش��ته دولت بودجه خود را صرف��ًا در بخش هاي 
هزينه اي انجام داده اس��ت تا بتواند از بحران ها عبور 
كند ام��ا اكنون اين اقدام عواقب خ��ود را در افزايش 
تعطيلي كسب وكارها، بيكاري و عدم ثبات قيمت ها 

نشان مي دهد.
حجت ذبيح حقيقي كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با تسنيم در پاسخ به اين سواالت اظهار داشت: همه 
كشورها به دنبال رشد و توسعه اقتصادي هستند اما 
در س��ال هاي اخير رشد اقتصادي كشورمان صفر يا 

منفي بوده است.
وي افزود: درباره اينكه چرا ش��اخص هاي اقتصادي 
كشور مناس��ب نبوده اس��ت بايد اش��اره داشت كه 
نتوانس��ته ايم به درستي زيرس��اخت هاي الزم براي 
فعاليت توليدي و در نهايت اش��تغال را فراهم كنيم 
به همين دليل است كه رييس جمهور در ابتداي كار 
خود از واحدهاي توليدي بازديد كردند. اين كارشناس 
اقتصادي ادامه داد: نداشتن ثبات قيمت ها يكي ديگر 
از اين مشكالت است، يعني قيمت ها نوسانات زيادي 
را تجربه مي كنند و از طرفي توزيع درآمد و امكانات در 
كشور عادالنه نبوده است. وي تصريح كرد: علت رشد 
فزآينده تورم، رشد نقدينگي است كه مهم ترين دليل 
اين افزايش نقدينگي، عدم تناسب ميان نرخ رشد و 
توليد ناخالص داخلي و رشد نقدينگي است، در دولت 
دوازدهم نقدينگي به شدت افزايش يافت. حقيقي اظهار 
داشت: دولت دوازدهم براي جبران كسري بودجه خود 
سياست هاي پولي انبساطي را پيش گرفت كه منجر 
به رشد نقدينگي در كشور شد و در نتيجه تورم افزايش 
يافت. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ اينكه چرا با 
وجود تزريق ده ها ميليارد يارانه پنهان يا غيرمستقيم 
در اقتصاد كشور، آثار مطلوبي از خود در زندگي مردم 
به جاي نگذاشته است گفت: نرخ رشد توليد ناخالص 
داخلي در 10 سال گذشته تقريباً صفر بوده است؛ غير 
موثر بودن يارانه هاي پنه��ان را نمي توان از باال بودن 
مصارف دولت جدا دانست. هزينه هاي دولتي به طور 
معمول در دو بخش هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي 
جاري انجام مي شود. هزينه هايي كه دولت قبل با عنوان 
هدفمندي يارانه ها انجام داد عمدتاً بي هدف انجام شده 
است. به طور مثال هزينه هايي كه دولت در بخش مرغ، 
گوشت و كاالهاي اساسي انجام مي دهد صرفاً به عنوان 
مسكن است؛ البته به دليل شرايط اقتصادي و سياسي 
كشور بايد در اين بخش هزينه شود كه در ساير كشورها 
نيز انجام مي شود اما نبايد تمام هزينه كرد در اين بخش 
باشد. وي ادامه داد: يارانه انرژي نيز به اين صورت است 
و بخش غال��ب هزينه هاي كش��ور را در بر مي گيرد، 
دولت مجبور است در اين بخش هزينه كند زيرا اين 
تغيير بر ساير بخش هاي اقتصادي نيز اثر مي گذارد و 
انجام اصالحات الزم نيازمند عزمي ملي است. دولت ها 
به دليل عواقبي ك��ه اين اقدامات دارد از آزادس��ازي 
اين يارانه هاي پنه��ان و هزينه كرد آن در بخش هاي 
سرمايه اي خودداري مي كنند. در دو تا سه سال گذشته 
دولت بودجه خود را صرفاً در بخش هاي هزينه اي انجام 
داده است تا بتواند از بحران ها عبور كند اما اكنون اين 
اقدام عواقب خود را در افزايش تعطيلي كسب وكارها، 
بيكاري و عدم ثبات قيمت ها نشان مي دهد؛ در صورتي 
كه اين رويه ادامه پيدا كند 4 سال آينده عمق مشكالت 

يادشده بيشتر مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه چندين س��ال است پروژه هاي 
عمراني بس��يار محدودي در كشور كليد مي خورد 
گفت: به نظر مي رسد آقاي رييسي اطالعات مناسبي 
از شرايط اقتصادي كشور دارد و مشورت هاي خوبي 
نيز در اين زمينه دريافت كرده است و نگاه جدي به 

خصوصي سازي دارد.

فروش لوازم خانگي با 
برندهاي كره اي؛ ممنوع

انجمن ملي حمايت از حق��وق مصرف كنندگان طي 
اطالعيه اي اعالم كرد: ورود ل��وازم خانگي با برند هاي 
كره اي به داخل كشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال 
ممنوعيت واردات، قاچاق محس��وب ش��ده و خريد و 
فروش آن ممنوع است. انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان طي اطالعيه اي اعالم كرد: ورود لوازم 
خانگي با برند هاي كره اي به داخل كشور و عرضه آن در 
بازار بعد از اعمال ممنوعيت واردات، قاچاق محسوب 
شده و خريد و فروش آن ممنوع است.  در متن اطالعيه 
انجمن ملي حماي��ت از حقوق مصرف كنندگان آمده 
است: در راستاي اجراي بند 1 ماده 12 قانون حمايت 
از مصرف كنندگان بدين وسيله به اطالع عموم مردم و 
مصرف كنندگان مي رس��اند در حال حاضر واردات هر 
گونه لوازم خانگي خارجي با نش��ان تجاري و ساخت 
كره جنوبي به داخل كشور ممنوع است و شركت هاي 
خارجي نيز به دليل تبعيت از تحريم هاي ظالمانه تحميل 
شده به ملت ايران هيچ توليدي در داخل كشور ندارند. 
لذا ورود لوازم خانگي با برند هاي كره اي به داخل كشور 
و عرض��ه آن در بازار بعد از اعم��ال ممنوعيت واردات، 
قاچاق محسوب شده و خريد و فروش آن ممنوع است. 
همچنين ل��وازم خانگي توليد داخل ك��ه به هر نحو با 
برچسب برند خارجي در بازار عرضه مي شوند نيز فاقد 
اصالت خارجي و فاقد تكنولوژي روز ش��ركت صاحب 
برند خارجي هستند. شايسته است مصرف كنندگان 
به منظور حمايت از كاالهاي توليد داخل و ارج نهادن 
به تالش كارگران، مهندسان و توليدكنندگان ايراني به 
برندهاي خارجي موجود در بازار اعتماد نكنند و از خريد 

اين قبيل كاالهاي خارجي اجتناب نمايند.

دولتي ها رقيب بخش خصوصي !
رييس اتاق ايران با تأكيد بر اينكه دولت نبايد از وظيفه 
قانوني خود در توانمندسازي بخش خصوصي غافل شود، 
گفت: يك اشتباه بسيار بزرگ اين است كه بعضي ها در 
دولت خود را رقيب بخش خصوصي مي دانند. به گزارش 
اتاق بازرگاني ايران، غالمحسين شافعي اظهار كرد: در 
واگذاري هر واحدي ب��ه خصولتي ها، گويي همه چيز 
بي اشكال و درست است، اما هر جا كه به بخش خصوصي 
واگذار شده مشكالتي به وجود آمده است. در حالي كه 
طبق سياست هاي اصل 44 اين واحدها بايد به بخش 
خصوصي خالص واگذار ش��وند. وي افزود: يك اشتباه 
بسيار بزرگ اين است كه بعضي ها در دولت خود را رقيب 
بخش خصوصي مي دانند؛ اما بخش خصوصي خود را 
رقيب جايي نمي داند بلكه معتقديم بخش خصوصي و 
دولتي بايد مكمل هم باشند. رييس اتاق بازرگاني ايران 
تأكيد كرد: با ش��رايط فعلي بخش خصوصي خيلي از 
انگيزه هاي خود را از دست داده و اگر تغيير اساسي در اين 
روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد. شافعي گفت: 
قطعاً اگر قوانين و مقررات و ايين نامه ها بر اساسي تدوين 
شوند كه حقي از كس��ي ضايع نشود، مي تواند اعتماد 
بخش خصوصي را احيا كند. رييس اتاق بازرگاني ايران 
با بيان اينكه دولت وظيفه توانمندسازي بخش خصوصي 
در فرآيند اجراي سياست هاي اصل 44 را فراموش كرده، 
بر لزوم تدوين سازوكار تازه اي براي اجراي اين سياست ها 
تاكيد كرد و افزود: بايد با تشكيل يك كميته مشترك 
از اعضاي هيات واگذاري، سازوكار اجراي سياست هاي 
اصل 44 قانون اساسي مورد بازنگري و اصالح قرار گيرد 
تا انگيزه بخش خصوصي براي مشاركت در اجراي اين 

سياست ها دوباره احيا شود.

روايت سعيد محمد از مناطق آزاد
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد با اش��اره به اينكه 
واردات اين كش��ورها يك هزار و 100 ميليارد دالر 
است، گفت:  متاسفانه س��هم ايران از اين صادرات 
حدود 24 ميليارد دالر اس��ت ل��ذا از ظرفيت هاي 
موجود استفاده حداكثري نمي شود اين در حالي 
است كه در ش��رايط س��خت تحريم كه صادرات 
مي تواند كمك كار توليدكنندگان و فعاالن اقتصاد 

كشور و اقتصاد كشور باشند.
سعيد محمد ادامه داد: امروز در دنيا بيش از 5 هزار و 
400 منطقه ويژه اقتصادي داريم كه بخش عمده اي 
از تجارت و توليد در دنيا در مناطق ويژه اقتصادي 
رقم مي خورد. وي اضافه كرد: در كش��ور ايران هم 
امروز هف��ت منطقه آزاد فع��ال و 32 منطقه ويژه 
اقتصادي داريم و 47 منطقه ويژه اقتصادي و هشت 

منطقه آزاد ديگر هم در حال فعال سازي است.
مشاور رييس جمهور خاطرنشان كرد: بايد به دنبال 
فعالسازي ظرفيت هاي قبلي و ظرفيت هاي آينده 
باش��يم تا بر اساس بند 11 سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي در س��رفصل هاي اقتصاد مقاومتي اعم از 
انتقال فناوري، توليد، صادرات، تامين منابع مالي 
و تامين نيازهاي ضروري كش��ور بتوانند فعاالنه تر 
برخورد كنند. س��عيد محمد با تاكيد بر اينكه رفع 
موان��ع توليد و حل مس��ائل مناطق وي��ژه يكي از 
موضوعات اصلي و مهم براي اين مناطق به ش��مار 
م��ي رود، گفت: ام��روزه فع��االن اقتصادي بخش 
خصوصي عليرغم تمام مسائل و مشكالت تحريم 
مشكالت خود را حل مي كنند و حتي تجهيزات را 
از كشورهايي كه با ما در بحث تحريم درگير هستند 

وارد مي كنند و توليد را رقم مي زنند.
وي افزود: ولي بزرگ ترين مشكل و معضل فعاالن 
اقتصادي تحريم هاي داخلي و قوانين زائد و مقررات 
ت��و در تو و نگاه هاي جزي��ره اي در بين بخش هاي 
اقتصادي كش��ور است. وي تصريح كرد: هركس از 
زعم خود يك قانوني را طراحي و ابالغ مي كند كه 
جلوي يك مشكلي را بگيرد غافل از اينكه وقتي جامع 
به اي��ن قوانين و مقررات نگاه نش��ود اين ابالغيات 
باعث مي شود در جاي ديگر معضالت و مشكالت 
ديگري ايجاد ش��ود. سعيد محمد يكپارچگي تيم 
اقتصادي را بسيار مهم دانست و اظهار كرد: اگر اين 
يكپارچگي نباشد اين قوانين خلق الساعه باعث افت 

فعاليت هاي فعاالن اقتصادي مي شود. 

انتصاب اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي ازسوي رهبري در دوره جديد

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در نامه اي به اژه اي:رييسي در جلسه هيات دولت: 

شاكله  فرهنگ  نيازمند  نظم  انقالبي  است

عبور مافياي واردات با ترخيص محموله بوشاز ايجاد شوك به بازارها جلوگيري شود

فهم نادرست از رانت

فرو رفتن در مرداب !

رييس جمهور گفت: همه دستگاه هايي كه به نوعي اجازه 
تعيين قيمت دارند، بايد اين اختيار و اجازه خود را ذيل 
ستاد تنظيم بازار اعمال كنند و به گونه اي عمل كنند كه 
تغيير قيمت در يك بازار بر بازارهاي ديگر تأثير منفي 
نگذارد و از ايجاد شوك در قيمت ها و بازارها جلوگيري 
شود. رييسي روز گذشته در جلسه هيات دولت با اشاره 
به ضرورت ساماندهي سازوكار تعيين قيمت در كشور 
گفت: همه دستگاه هايي كه به نوعي اجازه تعيين قيمت 
دارند، بايد اين اختيار و اجازه خود را با نظارت كامل ستاد 
تنظيم بازار اعمال كنند. رييسي گفت: تعيين قيمت ها 
بايد با هماهنگي ستاد تنظيم بازار به شكلي انجام شود كه 
از ايجاد شوك در قيمت ها جلوگيري كند. وي تاكيد كرد: 
درخصوص تعيين قيمت خودرو نيز موضوع بايد تحت 
مديريت ستاد تنظيم بازار پيگيري شود. رييس جمهور 
از همه دستگاه ها به ويژه دستگاه هاي نظارتي خواست تا 
با بانك مركزي و وزارتخانه هاي مسوول در زمينه تنظيم 
بازار و جلوگيري از ايجاد اخالل و ش��وك در قيمت ها 
همكاري كنند. رييسي با تشكر از وزير نيرو براي حضور 
در اس��تان هاي اصفهان و چهارمح��ال و بختياري به 

منظور پيگيري مشكالت كم آبي، تصريح كرد: رويه اين 
دولت اين است كه با حضور در ميدان مشكالت مردم را 
شناسايي و حل و فصل كند و باور داريم كه خدا به اين 

رويه بركت مي دهد.
وي از وزي��ران نفت و كش��ور، خواس��ت ب��ا همكاري 
استانداران و صداوسيما موضوع اصالح الگوي مصرف 
گاز را به ط��ور جدي دنبال كنند و از مع��اون اول خود 
نيز خواست تا طبق رويه سال هاي گذشته بخشنامه 
خاموش كردن تأسيس��ات حرارتي ادارات در روزهاي 
تعطيل را سريع تر ابالغ كند.  رييس جمهور همچنين 
با تبريك روز كتاب خواني و با اش��اره به تأكيدات مقام 
معظم رهب��ري درباره اهميت كت��اب و كتاب خواني، 
اظهار داشت: اميدوارم با پيگيري معاون اول و همكاري 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه و وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، مشكل اهالي علم، فرهنگ و رسانه در زمينه 
كمبود كاغذ به زودي برطرف شود.  رييسي همچنين از 
وزير امور اقتصادي و دارايي خواست تا اقدامات دولت در 
زمينه حل مشكل انبارهاي اموال تمليكي، از ابتداي ورود 

دولت به اين موضوع را به طور دقيق اطالع رساني كند.

دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي، در نامه اي 
به رييس قوه قضاييه با اشاره به حكم اخير دادسراي عمومي 
و انقالب ناحيه 28 تهران درباره دستور ترخيص محموله 
لوازم خانگي برند بوش، آزادسازي اين محموله را به منزله 
عبور مافياي واردات دانسته و نسبت به احتمال تعطيلي 
صدها كارخانه و كارگاه و بيكاري صدها هزار نفر هشدار داده 
است. به گزارش ايسنا، سال گذشته جريان واردات 420 
كانتينر لوازم خانگي »بوش« رسانه اي شد و در نهايت بعد از 
ممانعت از ترخيص محموله بوش متعلق به شركت كاسپين 
كاال دريا، بار ديگر با درخواست و پيگيري صاحب كاال و البته 
رايزني برخي دستگاه ها، پرونده ترخيص به جريان افتاد و در 
تيرماه توافق نهايي براي ترخيص اين كاالها صورت نگرفت 
و منتفي اعالم شد و ابهامات تامين ارز و جريان ثبت سفارش 
كاال با توجه به ممنوعيت واردات كاالهاي گروه 4 مانع از 
صدور مجوز ترخيص بود. اما باز هم رايزني ها و مكاتبات براي 
ترخيص اين محموله ادامه پيدا كرد تا اينكه اوايل آبان ماه 
امسال طي جلسه اي بين دستگاه هاي ذي ربط، مقرر شد كه 
گمرك ايران جهت شفاف سازي موضوع و رفع ابهام برخي 

موارد را از وزارت صمت استعالم كند. 

در اين شرايط حسن حسيني ش��اهرودي، دبير انجمن 
صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي، در نامه اي به رييس 
قوه قضاييه، با اشاره به حكم اخير دادسراي عمومي و انقالب 
ناحي��ه 28 تهران درباره دس��تور ترخيص محموله لوازم 
خانگي برند بوش، تصريح كرده كه محموله 420 كانتينري 
لوازم خانگي متعلق به برند بوش به رغم بخشنامه 171 دفتر 
مقررات واردات و صادرات وزارت صمت داير بر ممنوعيت 
ترخيص واردات كاالي گروه 4 )كاالي لوكس و اقالمي كه 
توليد مشابه داخلي دارند( و فرمان مقام معظم رهبري مبني 
بر حرام شرعي واردات كاالهايي كه مشابه داخلي دارند، تا 
آبان 1399 و در زمان ممنوعيت واردات محصوالت لوازم 

خانگي در بندر شهيد رجايي پهلو گرفته است.
او همچنين با بيان اينكه به رغم تأييد مش��ترك نماينده 
وزارت صمت، بانك مركزي جمهوري اسالمي و گمرك 
كشور مبني بر ايرادات قانوني براي ترخيص اين محموله، 
حكم ترخيص آن صادر ش��ده، آزاد سازي اين محموله را 
به منزله عبور مافياي واردات دانسته و نسبت به احتمال 
تعطيلي صدها كارخانه و كارگاه و بيكاري صدها هزار نفر 

هشدار داده است.

 دولتمردان اين كش��ور، گزاره هاي خاصي را در قالب 
رانت در اختيار اين بخش از آلمان قرار دادند تا خود را 
به سطح مناطق برخوردار غرب آلمان برساند. بنابراين 

رانت به خودي خود بد نيست.
دوم( اما همين رانت، زماني به ضد خود بدل مي شود 
كه از آن سوءاس��تفاده شود و در راستاي منافع برخي 
افراد و جريانات به كار گرفته شود. ارز 4200 توماني 
زماني تخصيص داده شد كه امريكا از برجام خارج شد 
و نرخ ارز با جهش فراواني روبه رو شد، دولتمردان اين 
ارز را تخصيص دادند تا س��فره مردم كوچك تر نشود. 
اين اقدام در زمان خود درست، منطقي و حتي ضروري 
بود. اما در روند تخصيص ها برخي مشكالت ايجاد شد 
و عده اي از آن سوءاستفاده كردند. در اين ميان برخي 
اقتصاددانان مي گويند به خاطر تخلف چند نفر، بايد 
ده ها ميليون ايراني را تنبيه كرد. اين در حالي اس��ت 
كه اس��امي متخلفان ارز ترجيحي، نزد بانك مركزي 
موجود است و نهادهاي نظارتي به راحتي مي توانند اين 
افراد را شناسايي و به مجازات برسانند.نبايد فراموش 
كرد، دامنه وس��يعي از ايرانيان امروز با هيوالي فقر و 

نداري دس��ت به گريبانند و افزودن بر حجم افرادي 
كه با فقر مطلق روبه رو هس��تند با هيچ عقلي سازگار 
نيس��ت. بنابراين اصل موض��وع 4200 توماني كامال 
منطقي اس��ت و مبتني بر نيازهاي كشور تخصيص 

داده شده است.
س��وم( امروز با ش��رايطي كه ايران با آن مواجه است 
به هيچ عنوان عاقالنه نيس��ت كه اي��ن نوع ارز به طور 
ناگهاني و به يك باره حذف ش��ود. نه از نظر سياسي و 
امنيتي، نه از منظر اقتصادي و معيشتي و نه از منظر 
اجتماعي و طبقاتي، درست نيست كه اقدام به حذف 
اين نوع ارز كرد، چرا كه نرخ ارز را چند برابر مي كند و 
بر حجم مش��كالت مردم مي افزايد. نبايد گول برخي 
اقتصاددانان كه توجيهات خطاي��ي ارايه مي كنند را 
خورد. اين استدالل كه منابع برآمده از حذف ارز 4200 
تومان��ي و افزايش آن را مي ت��وان در قالب يارانه هاي 
نقدي به مردم باز گرداند نيز اشتباه است. مانند دوره 
احمدي نژاد كه با طرح هدفمندسازي يارانه ها اقدام 
به افزايش نرخ حامل هاي انرژي و متعاقب آن افزايش 
نرخ ارز كردن��د، اين تصميم به جز افزايش تكانه هاي 

تورمي در جامعه، فايده ديگري نخواهد داش��ت. در 
آن برهه نيز برخي اقتصاددانان مانند امروز استدالل 
مي كردند كه منابع برآمده از افزايش حامل هاي انرژي 
در قالب يارانه هاي نقدي به مردم باز گردانده مي شود. 
اما در عمل مشاهده شد كه كمتر از چند ماه اين روند 
حمايتي خنثي ش��د. يعني افزايش نرخ ارز تورمي را 
تحميل مي كند كه حتي اگر 100الي 110 هزار تومان 
نيز به نرخ يارانه هاي نقدي مردم افزوده شود، نمي تواند 
اثري در معيشت مردم داشته باشد. اين يارانه ها نهايتا 
در سال نخست مي تواند بخشي از اين كاهش قدرت 
خريد مردم را جبران كند، اما با افزايش تورمي كه ايجاد 
مي شود، مانند ماجراي يارانه 45هزار توماني خنثي 
خواهد ش��د. اين روند باعث خواهد شد توده مردم از 
طبقه متوسط به زير خط فقر سقوط كنند و فقرا نيز 

دچار فقر افزون تري شوند. 
چهارم( در اين ميان اين پرسش مطرح است كه براي 
مقابله با روند انحراف در تخصيص دالر 4200 توماني 
چه بايد كرد؟ اين موضوع نيز معادله پيچيده اي نيست. 
بس��ياري از اين افراد ك��ه ارز 4200 توماني دريافت 

كرده اند و آن را در جاي ديگري مصرف كرده اند، كامال 
شناخته شده اند و به راحتي مي توان با آنها برخوردهاي 
نظارتي و قضايي داشت. چگونه است يك فرد عادي كه 
10ميليون تومان وام از سيستم بانكي دريافت مي كند 
با انواع و اقس��ام ضمانت ها، محاصره مي شود و تاخير 
چند ساعته در پرداخت اقساطش بالفاصله با واكنش 
بانك مواجه مي ش��ود، اما فردي ك��ه صدها ميليون 
دالر، ارز 4200 توماني دريافت كرده و مي بايست اين 
منابع را صرف واردات اقالم اساسي مي كرده اما از آن 
سوءاستفاده كرده با هيچ واكنشي مواجه نمي شود؟ 
سيس��تم بايد بداند، ع��دم مقابله با اين اف��راد بيانگر 
اين واقعيت اس��ت كه اراده اي براي مواجهه قانوني با 
اين متخلفان وجود ندارد. در كل اين منطق درستي 
نيست كه به خاطر سوءاس��تفاده عده معدودي، كل 
صورت مساله پاك شود و 80ميليون ايراني با مجازات 
روبه رو شوند. چرا؟ چون مقامات اراده اي براي مقابله 
با متخلفان واقعي ندارند. امروز ده ها ميليون ايراني با 
خطر فقر مطلق مواجهن��د و حذف ارز 4200 توماني 

مي تواند بر آتش فقر اين خانواده ها بدمد.

 مثال با شالق زدن خرده فروش ها سطح قيمت ها پايين 
خواهد آم��د يا با توقيف و حبس مال��كان، اجاره خانه ها 
معتدل خواهد ش��د يا با جمع آوري گدايان سطح توليد 
باال خواه��د رفت، راه مان به قهق��راي اقتصادي منتهي 
خواهد شد. معني چاره هاي ايراني براي دردهاي ايراني 
آن نيس��ت كه ما براي ارزان كردن قيمت گوشت و نان 
قصاب ها را چوب بزنيم يا شاطرها را توي تنور بيندازيم. 
بديهي است تا وقتي كه اصول مسلم اقتصادي جانشين 
تخيالت بي اساس نگردند... نتيجه مفيدي را نمي توان 
انتظار داشت.« )آموزه هاي اقتصادي، گزيده آثار جهانگير 

آموزگار( 
قضاياي اقتصادي خيلي ساده است؛ همان كه چند صد 
سال پيش حكيم س��عدي فرموده بود كه چون دخلت 
نيست، خرج آهسته تر كن! پندي كه مبنا و اساس علم 
اقتصاد مدرن اس��ت: ضرورت تع��ادل بين محدوديت و 
كميابي منابع و آرزوهاي پرش��مار و بي ش��مار آدميان. 
متاسفانه بي توجهي به همين اصل بديهي اقتصادي سر 
منشأ تمام مشكالت و بحران هاي اقتصادي و سياسي و 

اعتراض ها و انقالب ها و... است. 
دولت ها بي توجه به اين اصل اساس��ي اقتصاد، اقدام به 

هزين��ه از طريق خلق پول مي كنند و ت��ورم حاصله را از 
طريق دخالت هاي اختالل زا و دستكاري قيمت ها و از بين 
بردن فضاي رقابتي، تشديد و اقتصاد را به ورشكستگي 
و كار و كسب و زندگي و معيش��ت مردم را با بحران و در 
معرض نيستي و نابودي مي كشانند. چاره كار آن است كه 
دولت به جاي دخالت در امور ريز و درشت مختلف به انجام 
كار ويژه هاي خود يعن��ي عرضه كاالي عمومي بپردازد: 
برقراري نظم و امنيت، حفاظت از حقوق فردي و اجتماعي 
شهروندان، تعامالت مناسب خارجي و بين المللي و ثبات 
مولفه هاي كالن اقتصادي و بهبودي فضاي كسب و كار و 

حفظ محيط زيست. اگر دولت هاي محترم چنين كنند 
و كار گوشت، مرغ و تخم مرغ، پياز، سيب زميني، خودرو 
و... را به بازار بسپارند يقينا با ايجاد رقابت بين بازيگران و از 
طريق افزايش بهره وري )و نه توزيع انواع رانت ها( قيمت ها 
كاهش و كيفيت ها افزايش مي يابد. يعني همان شيوه و 
راهي كه كشورهاي پيشرفته در پيش گرفتند و بازارهاي 
جهاني و ارتقاي كميت ه��ا و كيفيت كاالها و خدمات را 
شكل داده است. چرا كه به  قول فريدمن: اگر مديريت يك 
بيابان شن زار را به بخش دولتي واگذار كنيد، بعد از پنج 

سال با كمبود شن مواجه مي شويد!

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
اليحه حذف ارز ترجيحي در دس��تور كار مجلس شوراي 
اس��امي قرار گرفت اما مجلس به دو فوريت و فوريت آن 
راي نداد و قرار است كه اين اليحه به صورت عادي بررسي 
شود. بعد از توضيحات ميركاظمي رييس سازمان برنامه و 
بودجه و اظهارات مخالفان و موافقان دو فوريت اليحه حذف 
ارز ترجيحي يا اليحه »تامين مطمئن كاالهاي اساسي، 
نهاده هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست هاي 
جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير« به راي 
مجلس گذاشت.نمايندگان مجلس با ۹۹ راي موافق و ۱۲۷ 
راي مخالفت و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماينده حاضر 
با تقاضاي دو فوريت مخالفت كردند.مجددا تقاضاي يك 
فوريت به راي مجلس گذاشته شد اين بار هم نمايندگان 
با ۱۰۲ راي مواف��ق ۱۱۹ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از 
مجموع ۲۵۰ نماينده حاضر با بررسي اين اليحه به صورت 
يك فوريت نيز مخالفت كردند.سپس محمد باقر قاليباف 
رييس مجلس گفت كه اين اليحه به صورت عادي اعام 
وصول مي شود.هفته گذشته رييس جمهوري در نامه اي 
به رييس مجلس اليحه »تامين مطمئن كاالهاي اساسي، 
نهاده هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست هاي 
جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير« را با قيد 
دو فوريت به مجلس ارايه كرد.در برخي رسانه ها و فضاي 
مجازي درباره پس گرفتن اليحه حذف ارز ترجيحي منتشر 
شد كه در واكنش به آن سيد نظام موسوي سخنگوي هيات 
رييسه گفت كه دولت فعا درخواستي براي استرداد اليحه 

حذف ارز ترجيحي از مجلس نداشته است.

    ميرتاج الديني: دولت به دنبال حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني نيست

نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت كه 
دولت به دنبال حذف ارز ترجيحي نيست بلكه مي خواهد 
ش��يوه پرداخت اين يارانه به شيوه مس��تقيم تغيير كند.

محمدرضا ميرتاج الديني با اشاره به اليحه »تامين مطمئن 
كاالهاي اساسي، نهاده هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي 
و سياس��ت هاي جبراني براي حمايت از معيش��ت اقشار 
آسيب پذير« كه از سوي دولت به مجلس ارايه شده، گفت: 
اليحه اي كه دولت ارايه كرده در واقع به دنبال افزايش ميزان 
ارز ترجيحي اس��ت. ما در قانون بودج��ه ۸ ميليارد دالر ارز 
ترجيحي در نظر گرفته بوديم كه دولت مي خواهد اين ميزان 
به ۱۲.۶ ميليارد دالر افزايش يابد كه در واقع ۴.۶ ميليارددالر 
بيشتر از ميزان قبل خواهد بود.وي افزود: براساس اين اليحه 
دولت درآمد حاصل از تغيير قيمت ها را در قالب يارانه مستقيم 
به مردم مي دهد و راهكارش هم جبران قدرت خريد مردم 
است كه دولت در نظر گرفته و مجلس هم موافق است. در 
همين راستا دولت براي چند ماه پاياني سال ۲۷ هزار ميليارد 
تومان پيشنهاد داده است.اين نماينده مجلس اضافه كرد: 
اين اليحه در واقع تغيير ش��يوه پرداخت يارانه است. در ارز 
ترجيحي پرداخت يارانه به ش��كل غيرمس��تقيم است اما 
پيشنهاد دولت اين است كه مستقيم يارانه را به حساب خود 
مردم واريز كند، در قانون بودجه هم اين اجازه داده شده است.

ميرتاج الديني در پاسخ به سوالي درباره اثرات تورمي توزيع 
پول گفت: اين توزيع پول نيست. مگر هدفمندي يارانه ها 
توزيع پول بود؟ همان يارانه اي كه غيرمستقيم مي دهند و 
فساد و رانت و سوءاستفاده را در پي داشت و غيرهدفمند و غير 
عادالنه بود قرار است در قالب كارت يارانه داده شود كه مردم 
كاالها را با قيمت مناسب خريداري كنند. قبًا غيرمستقيم 
داده مي شد و در زنجيره توزيع از آن سوءاستفاده مي كردند 
يا حتي قاچاق مي شد و همسايگان از آن استفاده مي كردند 
اما وقتي اصاح شود و يارانه مستقيم داده شود، تفاوت قيمت 
را با شارژ كردن كارت يارانه افراد و سرپرستان خانوار جبران 

مي كنند.نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
پايان با بيان اينكه اين اليحه عامل گراني نخواهد بود، يادآور 
شد: دولت كاالها را مديريت مي كند و آناليز قيمت ها را در 
مي آورد و به توليد كننده و توزيع كننده مي دهد و مابه التفاوت 

آن را هم به مردم مي دهد.

    متن كامل اليحه حذف ارز ترجيحي
هفته گذشته ابراهيم رييسي رييس جمهوري در نامه اي به 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس اليحه »تامين مطمئن 
كاالهاي اساسي، نهاده هاي دايمي، دارو و تجهيزات پزشكي 
و سياس��ت هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار 
آسيب پذير« را با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرد و امروز 
اين اليحه در دستوركار قرار گرفت؛ متن اين اليحه به شرح 
زير است: »مقدمه توجيهي: با عنايت به تاثيرپذيري روند 
تامين و قيمت كاالهاي اساسي از افزايش قيمت هاي جهاني 
و تغييرات اقليمي و با هدف فراهم آوردن امكان تامين كافي 
كاالهاي اساسي، نهاده هاي دايمي، دارو و تجهيزات پزشكي 
و حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير از طريق پرداخت 
يارانه، اليحه زير براي انجام تشريفات قانوني تقديم مي شود.

عنوان اليحه: تامين مطمئن كاالهاي اساسي، نهاده هاي 
دايمي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست هاي جبراني 
براي حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير. ماده ۱- به منظور 
جبران آثار منفي ناشي از افزايش قيمت جهاني نهاده هاي 
دامي و كشاورزي وارداتي و بروز خشكسالي در سال جاري 
و جهت اطمينان از تامين كافي كاالهاي اساسي، نهاده هاي 
دايمي، دارو و تجهيزات مصرفي پزش��كي، سقف اعتبار 
موض��وع جزو ۳ بند »ب« تبصره يك م��اده واحده قانون 
بودجه ۱۴۰۰ كل كشور به ۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر 
افزايش مي يابد.  ماده ۲- به دولت اجازه داده مي ش��ود در 
صورت تغيير نرخ ارز نهاده هاي دامي و كاالهاي اساسي، 
از محل درآمدهاي حاصل از تغيير نرخ كاالهايي كه با ارز 
ترجيحي تامين مي ش��ود، تا مبلغ دويست و هفتاد هزار 
ريال به حساب خاص سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد 
خزانه داري كشور كشور واريز نمايد. اين مبلغ تا پايان سال 
صرف پرداخت يارانه به افراد مش��مول قانون الزام دولت 
به پرداخت يارانه كاالهاي اساسي مصوب ۱۳۹۹ خواهد 
ش��د. تبصره- به دولت اجازه داده مي شود در صورتي كه 
منابع حاصل از اين ماده واحده براي پرداخت يارانه كفايت 
ننمايد، مابه التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار ميليارد ريال محل 
جابه جايي رديف هاي جدول تبصره )۱۴( ماده واحده قانون 

بودجه ۱۴۰۰ كل كشور تامين و پرداخت نمايد.«

     قطعيت اختصاص ارز ترجيحي 
براي گندم و دارو تا پايان سال

عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: دولت تخصيص 

ارز ۴۲۰۰ توماني براي گندم و دارو را تا پايان س��ال قطعي 
اعام كرده اما در خص��وص ارز ترجيحي براي نهاده هاي 
دامي دولت تصميم خواهد گرفت و در صورت كاهش ارز 
ترجيحي براي نهاده هاي دام��ي يارانه جبراني به صورت 
نقدي به مردم پرداخت مي شود.محسن زنگنه با حضور در 
جمع خبرنگاران با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن اليحه 
تامين مطمئن كاالهاي اساس��ي، نهاده هاي دامي، دارو و 
تجهيزات پزشكي و سياست هاي جبراني براي حمايت از 
معيشت اقشار آسيب پذير در دستور كار امروز مجلس در 
جمع خبرنگاران بيان كرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس به 
دولت تا سقف هشت ميليارد دالر اجازه داد كه درآمدهاي 
ارزي حاصل از فروش نفت، ميعانات و فرآورده ها را با قيمت 
كمتر از اي تي اس )س��امانه جامع الكترونيك( به فروش 
برساند و در اختيار واردكننده هاي نهاده هاي دامي، دارو و 
گندم قرار دهد.براساس آمار دولت اين هشت ميليارد دالر 
تمام شده و دولت در اين اليحه تقاضا كرده تا ۴.۶ ميليارد 
دالر ديگر مجلس شوراي اسامي به دولت مجوز دهد تا پايان 
سال با ارز ترجيحي براي تامين دارو، گندم و نهاده هاي دامي 
تخصيص دهد.دولت درخواست كرده تا ۲۷ هزار ميليارد 
تومان به دولت مجوز داده شود كه از محل هاي ديگر صرف 
اعطاي يارانه به مردم كند. براساس محاسبات انجام شده اين 
يارانه حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده و براي دهك هاي پايين 
كمي بيشتر و براي دهك هاي باال كمي كمتر است. اين ۱۰۰ 
هزار تومان به يارانه ۴۵ هزار توماني اضافه مي شود.وي در 
ادامه تاكيد كرد: دولت معتقد است ۴.۶ ميليارد دالر را كه 
به سقف هشت ميليارد دالر اضافه مي كند صرف تامين ارز 
۴۲۰۰ توماني براي گندم و دارو تا آخر سال خواهد شد اما 
در خصوص نهاده هاي دامي دولت بايد تصميم بگيرد كه ارز 
ترجيحي را كم كند يا خير. اگر اين اتفاق بيفتد از محل ۲۷ 
ميليارد تومان به صورت يارانه نقدي به مردم كمك مي شود تا 
برخي از هزينه ها جبران گردد.زنگنه گفت: راي به دوفوريت 
به معناي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نيست. موضوع ارز ۴۲۰۰ 
توماني و نهاده هاي دامي، گندم و دارو در كشور به عنوان يك 
مساله اساسي در ميان مردم مطرح است. دولت مي توانست 
اصا اين اليحه را به مجلس نياورد و آن را به شوراي سران 
س��ه قوه برده و آنجا مصوب كرده و ۴.۶ ميليارد دالر ديگر 
نيز به آن اضافه كند اما اگر همين كار را مي كرد ما معترض 
مي شديم كه چرا جايگاه مجلس مخدوش شده. اگر امروز به 
اين دو فوريت رأي ندهيم يعني مجلس اختيارات خود را در 
حوزه نظارت و تصويب بودجه عمًا از خود سلب كرده است.

    موافقان و مخالفان
 فوريت اليحه حذف ارز ترجيحي 

در جلسه علني امروز )يكشنبه( تقاضاي دو فوريت اليحه 
»تامين مطمئن كاالي اساس��ي، نهاده هاي دامي، دارو و 

تجهيزات پزشكي و سياست هاي جبراني براي حمايت 
اقشار آسيب پذير« به تصويب نرسيد. به دليل مخالفت 
نمايندگان با تقاضاي دو و ي��ك فوريت، اين اليحه به 

صورت عادي در دستور مجلس قرار گرفت.

    فرهنگي: حذف ارز ترجيحي
 باعث تورم بي رويه مي شود

محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز به عنوان اولين مخالف 
فوريت گفت: اداره جامعه موضوع پيچيده اي است؛ در زمان 
بررسي بودجه و مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ توماني، مجلس با 
حذف آن مخالفت كرد چون در شرايط فعلي زمينه اي براي 
اين كار وجود ندارد. وي افزود: گفته مي ش��ود ارز ۴۲۰۰ 
توماني اثري در قيمت كاالهاي اساسي نداشت كه طبق 
آمار بانك مركزي درس��ت نيست؛ تورم اقام مشمول ارز 
۴۲۰۰ توماني از اسفند ۹۶ تا تير امسال ۱۹۰ درصدي بوده 
و ساير كاالها با تورم ۴۳۳ درصدي بوده است پس علي رغم 
ضعف ها در نظارت و رانت خواري ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در 
كاهش تورم و رساندن آن به زير ۵۰ درصد تاثيرگذار بوده 
است.محمدتقي نقدعلي نماينده خميني شهر به عنوان 
اولين موافق دو فوريت با بيان اينكه اكنون بحث بر س��ر 
فوريت اين اليحه است، گفت: مردم از مجلس تقاضا دارند 
به موضوع قيمت مرغ ۳۵ هزار توماني و گوشت ۱۳۰ هزار 
توماني و ديگر اقام ورود كند پس راي ما به دو فوريت و نه 
جزييات است.سيد شمس الدين حسيني نماينده تنكابن 
به عنوان دومين و آخرين مخالف دو فوريت گفت: اين اليحه 
به نوعي اصاح جزو ۳ بند ب تبصره يك قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ است يعني مجوز اجراي اين اليحه پيش از اين در 
قانون بودجه ذكر شده است. همان زمان نمايندگان دولت 
به مدت ۳ جلسه طي ۳ هفته در كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس حضور پيدا كرده و بررسي شد آيا براي انجام اقدامات 
اصاحي دولت نياز به قانون دارد كه به اين نتيجه رسيديم 
نياز به قانون جديدي نيست بنابراين اگر قرار به انجام كاري 
باش��د دولت مجوز دارد.عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس ادامه داد: ما در كميسيون موافقت كرديم 
كه اين موضوع را به عنوان يك رويه اجرايي در نظر گرفته 
و بر روي آن تفاهم كنيم. براي ما مس��جل و مسلم است 
اصاح رويه تخصيص ارز ۴۲۰۰ نياز به قانون و فوريت ندارد. 

ما مي خواهيم از حقوق مردم و بيت المال حمايت كنيم.

  واردات ۱۱.۵ ميليارد دالري كاالهاي اساسي
حدود هفت ماه اول امس��ال بي��ش از ۱۱.۵ ميليارد دالر 
كاالهاي اساسي به طور قطعي ترخيص و وارد كشور شده 
كه ۶۳ درصد در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال قبل رشد 
دارد. جريان واردات كاالهاي اساسي در ۲۵ گروه كااليي 
در نيمه اول امسال نشان داده بود كه ۱۴.۳ ميليون تن به 
ارزشي بالغ بر ۸.۸ ميليارد دالر وارد كشور شده است. طبق 
اعام ارونقي، از ابتداي سال جاري تا ۱۰ آبان ماه، بيش از 
۱۸.۷ ميليون تن به ارزشي بالغ بر ۱۱.۵ ميليارد دالر كاالي 
اساسي از گمرك ترخيص شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ وزني ۲۹ درصد و ارزش ۶۳ درصد افزايش 
دارد. در دوره مورد بررسي از مجموع واردات صورت گرفته 
۹.۱ ميليارد دالر معادل ۷۹.۱ درصد با ارز ۴۲۰۰ وارد شده 
است.۳.۶ ميليون تن گندم به ارزش ۱.۲ ميليارد دالر، ۵.۵ 
ميليون تن ذرت به ارزش ۱.۹ ميليارد دالر، ۲.۲ ميليون تن 
جو به ارزش ۶۵۶.۶ ميليون دالر، ۱.۷ ميليون تن دانه هاي 
روغني به ارزش ۱.۲ميليارد دالر، ۱.۷ ميليون تن كنجاله 
سويا به ارزش ۹۵۲.۱ ميليون دالر، روغن خوراكي و خام 
۱.۳ ميليون تن به ارزش ۱.۸ ميليارد دالر و دارو، تجهيزات 
و ملزومات پزشكي ۱۲.۵ هزار تن به ۱.۳ ميليارد دالر اقامي 

است كه با ارز ۴۲۰۰ تامين ارز و وارد شده است.

يادداشت

اخبار
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افزايش تقاضاي وارداتي
با رشد عرضه ارز 

معناي خبر افزايش تامين 
ني��از ارزي واردكنن��دگان 
مي تواند اين باشد كه برخي از 
محدوديت ها برداشته شده و 
راه براي تقاضاهايي كه نهفته 
بود، باز مي ش��ود. براساس 
آخرين گزارش بانك مركزي، 
ميزان معامات ارز در سامانه 
نيما يا همان سامانه اي كه در آن، نياز ارزي وارد كنندگان 
تامين مي شود در دوره منتهي به هفته سوم آبان ماه به ۳ 
ميليارد و ۷۱۵ ميليون دالر رسيد. اين روند، نشان دهنده 
افزايش ۷۰ درصدي در اين مدت و حاكي از بهبود تامين 
ارز مورد نياز وارد كنندگان اس��ت، به طوري كه ميزان 
معام��ات از ۴۱۸ ميليون دالر در هفت��ه دوم مهر، به 
۷۲۷ ميليون دالر در هفته سوم آبان افزايش يافته است. 
همزمان با افزايش حجم معامات، روند قيمتي در سامانه 
نيما، به طور نسبي كاهش يافته و از ۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان 
به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسيده است. محدوديت هايي در 
طي چند سال اخير براي واردات به وجود آمد كه معناي 
خبر افزايش تامين نياز ارزي واردكنندگان ش��ايد اين 
باشد كه برخي از محدوديت ها برداشته شده و راه براي 
تقاضاهايي كه نهفته بود، هموار مي شود و در همين حد 
خبرخوبي به حساب مي آيد.روند بلندمدتي جهت ادامه 
موفقيت ها بايد مورد توجه قرار گيرد، الزم به نظر مي رسد 
تا تمامي عوامل با هم ديده شود و دليل سطح رشد ۷۰ 
درصدي هم توضيح داده شود تا بتوان آن را حفظ كرد. 
درآمدهاي كشور صادرات غيرنفتي، صادرات نفت و گاز 
است، بنابراين همانطور كه اشاره كردم، مناسب است تا 
براي نگهداشتن اين شرايط محل افزايش مشخص شود. 
تاثير روند بهبود تامين ارز عاوه بر خبر آزاد سازي ۳.۵ 
ميليارد دالر از منابع ارزي بر بازار ارز خبر مثبتي است و 
طرف عرضه را مورد تقويت قرار مي دهد و باعث مي شود 
كمبود ارز يا مازاد تقاضا تا حدي برطرف شود، اما مساله 
ديگر ميزان دوام آن است. تا به اينجا، كار مهمي تحقق 
پيدا كرده، ولي بايد معلوم ش��ود كه اين ميزان از كدام 
محل آزاد شده است تا بتوان آن را حفظ كرد.آزاد شدن 
ارز از محل صادرات غيرنفتي، نفتي يا ارزهاي بلوكه شده 
معناي خاص خود را دارد، شايد با كيفيت ترين آزادسازي 
ارز مربوط به صادرات نفتي باش��د، اما با اين  وجود اين 

افزايش عرضه در ميان مدت كمك كننده خواهد بود.

يك ميليارد دالر ارز
براي واردات كاالي اساسي 

بانك مركزي دي��روز حدود يك ميلي��ارد دالر ارز 
به منظ��ور واردات كاالي اساس��ي تخصي��ص داد.

مصطفي قمري وفا مدي��ركل روابط عمومي بانك 
مركزي در فضاي مجازي با بيان اين مطلب نوشت: 
روند تأمين ارز تجاري به صورت روان در جريان است.

خبر

حذف نرم افزارهاي جعلي
۸  بانك ايراني از گوگل پلي

معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا از حذف نرم افزارهاي 
جعلي هشت بانك ايراني از بستر گوگل پلي خبر داد.

سرهنگ رامين پاشايي در گفت وگو با ايسنا، از انتشار 
نس��خه جعلي موبايل بانك هشت بانك در گوگل پلي 
خبر داد و گفت: مجرمان س��ايبري در اقدامي جديد با 
طراحي و ارسال نرم افزارهاي جعلي بانك هاي صادرات، 
كشاورزي و س��په و پنج بانك ديگر در نرم افزار گوگل 
پلي، قصد سوءاس��تفاده از حساب بانكي شهروندان را 
داشتند كه كارشناسان پليس فتا در جريان رصدهاي 
خود و نيز دريافت گزارش هاي مردمي متوجه آن شدند.

وي با بيان اينكه اين اقدامات منجر به سوءاس��تفاده و 
برداشت غيرمجاز از حساب شهروندان مي شود، ادامه 
داد: با پيگيري ها و مكاتبات انجام شده از سوي پليس 
فتا، در حال حاضر نرم افزارهاي جعلي اين هشت بانك از 
بستر گوگل پلي حذف شده است.معاون اجتماعي پليس 
فتاي ناجا با درباره دستگيري عامان طراحي و انتشار 
اين نرم افزارها نيز به ايسنا گفت: اقدامات پليس فتا براي 
شناسايي و دستگيري سودجويان در حال انجام است.

پاشايي از شهروندان خواست كه براي نصب نرم افزارهاي 
مالي و بانكي خود از نرم افزارهاي خدماتي داخل استفاده 
كنند، چرا كه پليس فتا راحت تر مي تواند به نرم افزارهاي 
و اپ استورهاي ايراني دسترسي پيدا كند، از اين رو براي 
دور ش��دن از اينگونه خطرها توصيه مي شود مردم از 
نرم افزارها و اپ استورهاي داخلي استفاده كنند.معاون 
اجتماعي پليس فتا ناجا خاطرنشان كرد: همچنين الزم 
است كاربران براي نصب اين نرم افزارها نشاني اينترنتي 
بانك ها را به صورت كام��ل در مرور گر خود وارد كنند، 
چرا كه اين اقدام تا حدي زيادي مي تواند از ترفندهاي 
سودجويان جلوگيري كند. عاوه بر آن كاربران بايد توجه 
داشته باشند كه از نصب نرم افزارهايي كه در كانال ها و 
... جابه جا مي شود هم خودداري كنند.وي به بانك ها نيز 
هشدار داد و گفت: اوال از بانك ها و مديران عامل بانك ها 
مي خواهي��م كه اين فضاها را رصد ك��رده و در صورت 
مواجهه با نرم افزارهاي جعلي، حتما موضوع را به پليس 
اطاع دهند. ثانيا الزم است بانك هايي كه نرم افزارهاي 
جعلي آنها شناسايي شده، مراتب را حتما به مشتريان و 
كاربران خود اطاع دهند تا اگر از چنين نرم افزارهايي 
استفاده كرده اند، آن را پاك كنند. همچنين الزم است 
كه كاربران رمز عبور و رمز كارت بانكي خود را نيز 

پس از حذف نرم افزار جعلي تغيير دهند.

شاخص تمايالت مصرف كننده امريكا 
به پايين ترين رقم در دهه اخير رسيد

شاخص تمايات مصرف كننده در امريكا به پايين ترين 
سطح خود در يك دهه اخير كاهش يافته كه نشان دهنده 
نگراني مردم اين كشور در مورد افزايش قيمت هاست 
و اين باور را تقويت مي كند كه دولت بايدن نتوانس��ته 
اس��ت با تورم فزاينده مقابله كند.به گزارش فايننشال 
تايمز، شاخص تمايات مصرف كننده در اياالت متحده 
به پايين ترين س��طح خود در ي��ك دهه اخير كاهش 
يافته كه نشان دهنده نگراني مردم اين كشور در مورد 
افزايش قيمت هاس��ت و اين باور را تقويت مي كند كه 
دولت بايدن نتوانسته است با تورم فزاينده مقابله كند.
بر اساس نظرسنجي منتشر شده در روز جمعه، شاخص 
تمايات مصرف كننده دانشگاه ميشيگان در ماه نوامبر 
به ۶۶.۸ واحد كاهش يافت. اين رقم نسبت به ۷۱.۷ ثبت 
شده در ماه اكتبر كاهش نشان مي دهد و بسيار كمتر از 
پيش بيني اقتصاددانان مبني بر ۷۲.۴ واحد بود.ريچارد 
كرتين، اقتصاددان ارشد نظرسنجي هاي مصرف كننده 
اين دانش��گاه، گفت: كاهش شاخص تمايات در طي 
اين ماه در حالي رخ داد كه نرخ تورم فزاينده بوده است 
و اين باور در ميان مصرف كنندگان وجود دارد كه هنوز 
سياست هاي موثري براي كاهش آسيب هاي ناشي از 
تورم تدوين نشده است.كاهش تمايات مصرف كننده 
همراه با شواهد تازه اي رخ داد كه نشان مي دهد با افزايش 
تعداد افرادي كه ش��غل خود را ترك مي كنند، كمبود 
كارگران در سراس��ر كشور بيشتر مي ش��ود.داده هاي 
منتشر شده در روز جمعه نشان داد كه ميزان بي سابقه 
۴.۴ ميليون امريكايي در ماه سپتامبر شغل خود را ترك 
كردند در حالي كه تعداد فرصت هاي شغلي در نزديكي 
باالترين سطح خود باقي ماند.دانيل سيلور، اقتصاددان 
بانك جي پي مورگان، در اين باره گفت: گزارش امروز اين 
مشكل را تاييد مي كند كه عرضه و تقاضا براي نيروي كار 
تطابق ندارد چرا كه شركت ها براي پر كردن موقعيت هاي 
شغلي با مشكل مواجه هستند و كارگران مي توانند يا به 
توانايي هاي خود براي يافتن مشاغل ديگر اطمينان دارند.

ايان لينگن، رييس بخش استراتژي نرخ هاي اقتصادي 
امريكا در بانك مونترئال، گفت كه داده هاي منتشر شده 
اين ديدگاه را تاييد مي كند كه دستمزدها براي جذب 
كارگران بايد بازهم افزايش يابد، كه احتماالً منجر به تورم 
حتي بيشتر از اين مي شود.يك چهارم از مصرف كنندگان 
در نظرسنجي انجام شده توسط دانشگاه ميشيگان به 
كاهش استاندارد زندگي خود در پي تورم اشاره كردند 
كه بيش��ترين ضربه را به مصرف كنندگان كم درآمد و 
مسن زده اس��ت.مصرف كنندگان از افزايش درآمد 
اسمي خبر دادند اما نيمي از خانواده ها اعام كردند 
كه با وجود تورم، درآمد كمتري را در سال آينده براي 
خود پيش بيني مي كنند.داده هاي اقتصادي در امريكا 
نشان مي دهد كه قيمت هاي مصرف كننده در اكتبر 
نسبت به سال گذشته ۶.۲ درصد افزايش يافته است.

تسهيل انتقال ارز صادركنندگان 
عامل كاهش نرخ ارز

تس��هيل نحوه انتق��ال ارز 
مجموعه ه��اي مختل��ف 
صادراتي موج��ب افزايش 
عرضه در سامانه نيما و بازار 
متشكل و شكل گيري روند 
كاهشي قيمت شده است.

درباره تاثير افزايش عرضه ارز 
در سامانه نيما و بازار متشكل 
ارزي و همچنين خبر آزادسازي ۳.۵ ميليارد دالر منابع 
ارزي ايران بر بازار ارز بايد گفت كه بحث كاهش قيمت در 
سامانه نيما و افزايش عرضه در سامانه به دليل اين است 
كه بخشي از مذاكرات و پيگيري هايي كه دولت جديد با 
طرف هاي تجاري خارجي انجام داده، منجر به تسهيل 
نحوه انتقال ارز از مجموعه هاي مختلف صادراتي كشور 
شده است كه اين مجموعه ها نيز ملزم به عرضه ارز خود 
در سامانه نيما هستند.پس آن دسته از صادركنندگان 
كه الزاماتي بابت برگشت ارز داشتند، مجبور هستند، ارز 
خود را در سامانه نيما عرضه كنند كه اين امر با سازوكار 
عرضه و تقاضا منجر به كاهش قيمت ارز و تامين آن تا 
حد كافي شده است.آخرين آمار بانك مركزي از تامين ارز 
مورد نياز واردكنندگان نشان دهنده افزايش ۷۰ درصدي 
است، و دقيقا مطابق همين آمار در شش ماه و نيم سال 
جاري معادل كل سال گذشته ارز تخصيص داده شده 
است.قيمت نهاده هاي دامي مانند ذرت، كنجاله سويا 
و... در بازارهاي جهاني افزايش پيدا كرده است و از سوي 
ديگر بروز خشكسالي در سال جاري توليد گندم داخلي 
و تامين علوفه براي دامداران را سخت كرد و بنابراين به 
دولت فشار زيادي براي تامين ارز از اين محل وارد آمد 
كه نياز به يافتن راه  چاره اي را مس��لم ساخت.برهمين 
اساس اين مابه التفاوت  ارزي در سال جاري كه حدود 
۱۰ ميليارد دالر براساس گزارش بانك مركزي تا به حال 
تخصيص داده شده، به همين دليل بوده است. حداقل 
تا ۱۸ ميليارد دالر ارز براي كاالهاي اساسي كه مشمول 
ارز نرخ ۴۲۰۰ تومان )چنانچه اليحه حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني مورد تاييد قرار نگيرد( مي شود، در سال ۱۴۰۰ 

خواهيم داشت كه دولت بايد آن را تامين كند.

ميرتاج الديني: دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰  توماني نيست

بهبود ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري 

مخالفت مجلس با فوريت حذف ارز ترجيحي

صالح آبادي: بازار ارز در آينده وضعيت متعادلي خواهد داشت
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

رييس كل بانك مركزي گفت: وضعي��ت درآمدهاي 
ارزي كش��ور و ورود ارز حاص��ل از ص��ادرات به چرخه 
تجاري كشور نسبت به قبل بهبود پيدا كرده است.علي 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه »اكنون 
خوشبختانه در حوزه بازار ارز از يك ثبات نسبي برخوردار 
هستيم «، گفت: از برنامه هاي جدي بانك مركزي بحث 
برگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و عرضه آن در 
سامانه نيماست كه در حال انجام است.وي ادامه داد: در ۷ 
ماه و نيم ابتدايي امسال نسبت به كل سال گذشته، عرضه 
ارز در سامانه نيما بيشتر انجام شده است و اين موضوع 
حاكي از آن است كه وضعيت درآمدهاي ارزي كشور و 
ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري كشور نسبت 
به قبل بهبود پيدا كرده است. ورود ارز به كشور يك نقطه 

مثبت است و اين سياست را حتماً تداوم خواهيم داد.

    بازار ارز در آينده وضعيت متعادلي را 
خواهد داشت

رييس كل بانك مركزي در گفت وگو با خانه ملت، با تأكيد 
بر اينكه ارز حاصل از صادرات نفت، ميعانات و گاز نيز در 
بازار عرضه مي شود، اظهار كرد: مشكات و موانع يك سري 
از وجوهي كه در خارج از كشور محدوديت استفاده داشت، 
رفع مي شود و تاكنون وضعيت خوبي در اين زمينه وجود 
دارد. باز شدن اين موضوع هم توانسته است به ميزان عرضه 
ارز ما در بازار كمك كند.صالح آبادي با ابراز اينكه »بحث 
رفع تعهد ارزي از واردكنندگان براي ما بسيار اهميت دارد و 
جزو سياست هاي بانك مركزي است و دنبال خواهد شد«، 
گفت: در بازار متشكل ارزي عرضه و تقاضا به شكل متعادلي 
وجود دارد و آن را نيز تقويت مي كنيم و فكر مي كنم بازار 

ارز وضعيت متعادلي را در آينده داشته باشد.

    قيمت ارز و سكه
روز يكش��نبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، قيمت دالر ۲۸ هزار و ۶۷۸ 
تومان، يورو ۳۲ هزار و ۸۱۹ تومان، پوند انگليس ۳۸ هزار 
و ۶۰۹توم��ان و درهم امارات ۷ ه��زار و ۸۰۸ تومان اعام 
شده اس��ت. در بازار طا نيز قيمت طاي ۱۸ عيار هر گرم 
يك ميليون و ۲۷۵ هزار تومان، قيمت دالر ۲۸ هزار و۶۷۸ 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۲ ميليون 
و ۶۳۰ هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۲ ميليون و ۶۰۰ تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون 
و ۸۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار 
تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد. قيمت طاي 
۲۴ عيار در هر گرم يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و هر مثقال 
طا، ۵ ميليون و ۵۲۵ هزار تومان ارزش گذاري شده است.

    قيمت دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي كاهشي شد

هر دالر در صرافي هاي بانكي ب��ا ۲۵۷ تومان كاهش، ۲۷ 
هزار و ۵۶۹ تومان داد و ستد شد.فروش يورو با ۱۶۴ تومان 
كاهش، برابر با ۳۱ هزار و ۷۱۳ تومان بود.امروز همچنين 
قيمت خريد هر دالر ۲۷ هزار و ۱۷ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز ۳۱ هزار و ۷۹ تومان اعام ش��د.عاوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متش��كل ارزي ۲۷ هزار و ۴۵۸ تومان و 
نرخ فروش آن ۲۷ هزار ۷۰۷ تومان اعام شد.اين در حالي 
است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۱ هزار و ۴۱۸ تومان و 
نرخ فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۷۰۴ تومان اعام شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامات روز يكشنبه، حواله يورو به نرخ 
۲۶ هزار و ۸۳۱ تومان فروخت��ه و حواله دالر به بهاي ۲۳ 
هزار و ۴۴۸ تومان معامله شد.قيمت دالر از خردادماه وارد 
كانال ۲۶ هزار تومان شد و در اين محدوده نوسان داشت 

و در مقطعي به سمت رقم ۲۷ هزار تومان نيز حركت كرد. 
در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بود، البته براي چند 
روزي نيز در محدوده قيمتي ۲۸ هزار تومان معامله مي شد 

    بهاي سكه ۹۰ هزار تومان كاهش يافت
قيمت سكه در بازار تهران با ۹۰ هزار تومان كاهش نسبت 
به روز گذشته به رقم ۱۲ ميليون و ۶۱۰ هزار تومان رسيد.

س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۲ ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين امروز نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و ۵۷۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۸۳۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان 

قيمت خورد.عاوه بر اين، در بازار طا نيز نرخ هر گرم طاي 
۱۸ عيار به يك ميليون و ۲۷۰ هزار تومان رسيد. قيمت هر 
مثقال طا نيز پنج ميليون و ۵۰۵ هزار تومان شد.همچنين 
اونس جهاني طا با توجه به تعطيلي بازارهاي جهاني بدون 
تغيير نسبت به روز گذشته يك هزار و ۸۶۵ دالر و ۲۵ سنت 
ارزش گذاري شد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طا 
و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. امروز نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي كاهش يافت و با قيمت ۲۷ هزار 
و ۵۶۹ تومان معامله شد.اين در حالي است كه قيمت اونس 
جهاني طا نيز به دليل تعطيلي بازارها ثابت بود. مجموع اين 
دو عامل موجب شد قيمت سكه و طا در بازار كاهشي شود.

حميدرضا جيهانيميثم رادپور



سايه دخالت هاي مسووالن در بورس پررنگ تر شده، به تبع 
اين موضوع ميزان بي اعتمادي ه��ا در بازار افزايش يافته. 
تابس��تان س��ال گذش��ته اين بازار به علت تصميمات و 
اظهارنظرهاي غيركارشناسانه سياست گذاران در مسير 
ريزش��ي و نزولي قرار گرفت و مي توان كفت از تابس��تان 
س��ال 1399 تاكنون تاالر شيش��ه اي به آرامش نرسيده 
است. تا پيش از انتخابات رياست جمهوري، همگان گمان 
مي كردند كه از پس جاي گيري دولت بازار سهام به ثبات 
برسد اما تاكنون به جز شاخص سازي، صعود دستوري و 
ريزش قيمت ها چيزي در بازار ديده نشده، قيمت گذاري 
دستوري، رانت، نرخ دالر، مذاكرات، نرخ هاي جهاني و همه 
همه باعث ش��ده كه اين بازار نتواند ترميم شود و از سويي 
ديگر سهامداران به هر واسطه اي مي خواهند از بورس خارج 
شوند. اولين روز كاري هفته تحت تأثير اخبار مختلف منفي 
شد اما؛ دومين روز هفته با كمك سهامداران كمي نوساني 
و مثبت شد، البته روز گذشته با توجه به اخطار قطعي گاز 
در صنايع سيماني انتظار مي رود اين محصول گران شود 
درنتيجه گروه هاي سيماني و خودرويي با توجه به اخبار و 
اتفاقات نمي توانند روندي معقول داشته باشند. به هرحال 
دولت سيزدهم به هيچ يك از وعده هاي خود در خصوص 
بورس عمل نكرده، حتي وزير اقتصاد تناقض گويي داشته 
براي مثال گفته كه اوراقي به فروش نرفته درصورتي كه آمار 
چيز ديگري مي گويند و بر اساس آمار اوراق به مقدار بسيار 
بااليي به فروش رفته است.  از سويي ديگر معاون اقتصادي، 
رييس جمهور در دوران انتخابات رياست جمهوري گفته بود 
كه مشكل بورس را سه روزه حل مي كند. حال يك موضوع 
اينجا مطرح مي شود كه چرا معاون اقتصادي برنامه سه روز 
خود را براي بازار سرمايه اجرايي نمي كند تا ميزان فشارهاي 
اجتماعي و اقتصادي براي مردم كاهش پيدا كند. در حال 
حاضر سرمايه هاي اصلي مردم در بورس از بين رفته است 
و اغلب سرمايه گذاران بازيان بر سرمايه هاي خود از بورس 
خارج شده اند. موضوع بعدي رييس دولت است. چرا همانند 
روزهاي پيش از انتخابات از بورس حمايت نمي كند؟ درست 
است كشور به مشكالت اقتصادي زيادي دارد اما با توجه به 
درگيري بخش عمده اي از كشور با بورس، ابراهيم رييسي 
حداقل براي اعتمادسازي در جامعه هم بايد كمي به اين 
بازار توجه كند. حال بايد ديد كه رييس جمهوري چه زماني 
رويكرد خود را تغيير مي دهد. مي رسيم به مذاكرات و نرخ 
دالر؛ در ساده ترين حال ممكن اگر مذاكره اي رخ مي دهد و 
از ميزان تحريم هاي كشوري كاسته شود در تمامي حوزه ها 
مي توان به درخشش رسيد. براي مثال صادرات به راحتي 
صورت مي گيرد، بخش عمده اي از پول هاي بلوكه شده با 
شفافيت به كشور بازمي گردد، بانك ها به راحتي مي توانند 
تبادل جهاني داشته باشند. اين بدان معناست كه كاهش 
تحريم ها در وهله نخست و در يك س��ال مي تواند 3 تا 5 
درصد روي اقتصاد تأثير داشته باش��د، از سويي ديگر به 
ميزان 5 تا 20 درصد شرايط سود سازي براي صنايع بورسي 
را فراهم مي س��ازد. نرخ دالر امروز و به محدوده 28 هزار و 
490 تومان رسيده اما؛ پيش بيني ها مي گويند كه احتمااًل 
دالر به محدوده تاريخي خود يعني 32 هزار تومان برسد. 
اين موضوع تأثير منفي روي اقتصاد كش��ور دارد ولي در 
بلندمدت مي تواند تأثير مثبتي روي صنايع بورسي بگذارد. 

البته نبايد موضوع دالر 4 هزار و 200 توماني و تأثير آن را 
روي بازار س��رمايه و اقتصاد كشور فراموش كرد. وضعيت 
رانت و قيمت گذاري دستوري نيز كاماًل مشخص است و 
دولت پس از چندين سال سعي دارد، اين نوع قيمت گذاري 
را از اقتصاد كش��ور حذف كند بايد ديد كه تا پايان س��ال 
قيمت گذاري دستوري حذف مي شود يا نه؟ نبايد فراموش 
كرد كه قيمت هاي جهاني نيز در وضعيت مطلوبي قرار دارند 
و اگر اقتصاد كشور به ثبات برسد مي توانند وضعيت بازارهاي 
سرمايه گذاري را تغيير دهند.ريشه تمامي مشكالت بورس 
عملكرد نادرست سياست گذاران است. براي مثال فروش 
اوراق و افزايش نرخ بهره بين بانكي يك نوع سياست متضاد با 
بازار سرمايه محسوب مي شود. بازارهاي مالي ديگر بايد رشد 
و ترقي داشته باشند اما نه به واسطه سقوط تاالر شيشه اي و از 
بين رفتن سرمايه هاي مردم. در حال حاضر نقدينگي مردم 
از بورس خارج و وارد بازار ارز و ارزهاي ديجيتال مي شود، 
به وضوح مي توان گفت كه اين روند ضربه بسياري به اقتصاد 
و نقدينگي كش��ور مي زند و تا پاي��ان وضعيت اقتصادي 
وخيم تر مي شود. يك كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
وضعيت بورس نوشت: نوسان قيمت دالر در كانال 28 هزار 
تومان نشان مي دهد در اين بازار مقاومت بسياري نسبت 
به احتمال ازسرگيري مذاكرات شكل گرفته است. اين در 
حالي است كه در  ماه هاي قبل سرمايه گذاران ارزي نسبت 
به هرگونه اخبار بين المللي واكنش نشان مي دادند. اين 
موضوع مي تواند به اين معنا نيز تعبير شود كه جو اقتصادي 
حاكم بر كشور نس��بت به احياي برجام همانند  ماه هاي 
قبل خوش بين نيست. اگر تصميماتي كه اتخاذ مي شود 
عليه بورس و سهامداران نباشد يا حداقل شوكي در اين 
خصوص به بازار تحميل نكند، بدون شك بازار سرمايه 

از بحران فعلي عبور خواهد كرد. بازار در هفته گذشته به 
لحاظ بنيادي وضعيت مطلوبي را تجربه كرد، درصورتي كه 
قيمت ها به محدوده گذش��ته بازگردند بازار با حمايت 
قابل مالحظه اي از سوي سرمايه گذاران همراه خواهد شد. 

    تغيير مولفه هاي تأثيرگذار 
مهدي حاجي غالم سريزدي، كارشناس بازار سرمايه به 
نوسان ايجادش��ده در معامالت اخير بورس اشاره كرد و 
افزود: اكنون اهميت بازار سرمايه با بيش از 50 ميليون 
سهامدار بركسي پوشيده نيست و طرح موضوعات بازار 
سرمايه در سطوح عالي نظام و همچنين تحقيق و تفحص 
مجلس شوراي اسالمي بيانگر جايگاه مهم و تأثيرگذار 
بورس در اقتصاد و جامعه اس��ت.  وي به طرح تحقيق و 
تفحص مجلس از سازمان بورس اشاره كرد و گفت: تحقيق 
و تفحص از حقوق نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
است اما به نظر مي رسد در مقطع پر ابهام كنوني، طرح اين 
مباحث ضمن مخدوش كردن آرامش ايجادشده در بازار، 
باعث افزايش ريسك و نوسانات بازار شود و به دنبال چنين 
اقدامي دردي از سهامداران خرد دوا نخواهد شد. حاجي 
غالم سريزدي با تأكيد بر اينكه طي چند روز اخير اقدامات 
مناسبي در جهت بازگشت اعتماد به بازار و رونق معامالت 
بورس انجام شده است، اظهار داشت: به منظور حمايت 
از بازار س��رمايه، جلسات و نشست هاي مهمي با فعالين 
اقتصادي و بازيگران حقوقي بازار تشكيل شد كه نتيجه 
آن در رشد شاخص و افزايش حجم معامالت ظاهر شد، 
اما صحبت از تغيير روند يا ادامه جو مثبت در شرايط فعلي 
عجوالنه به نظر مي رسد. به گفته وي، رفع ابهامات موجود و 
درنتيجه قابل پيش بيني شدن اقتصاد به ثبات در وضعيت 

فعلي و رش��د بازار در آينده كم��ك خواهد كرد. حاجي 
غالم س��ريزدي به قيمت گذاري دستوري و تالش هاي 
صورت گرفته در راس��تاي حذف آن تأكيد كرد و اظهار 
داشت: درزمينه كاهش قيمت گذاري دستوري، اقدامات 
و پيگيري هاي مناسبي توسط رييس سازمان بورس به 
خصوص در بحث قيمت گذاري خودرو انجام شد و اميد 
است كه اين اتفاق به نتيجه مطلوب برسد، چراكه با اجرايي 
شدن آن مي توان شاهد تأثيرات مثبت اين اقدام بر روند 
معامالت بورس بود. اين كارشناس بازار سرمايه به افزايش 
تعامل ميان بازار سرمايه و بانك مركزي اشاره كرد و گفت: 
با تغييرات صورت گرفت��ه در دولت و همچنين معرفي 
»علي صالح آبادي« به عن��وان رييس كل بانك مركزي، 
انتظار مي رود تعامل و همكاري بين بازار پول و بازار سرمايه 
به عنوان دو بال اصلي اقتصاد كشور بيش از گذشته شده و 
بازار سرمايه بتواند در تصميم گيري هاي كالن اقتصادي 
تأثيرگذار باش��د و نقش واقعي خود را ايف��ا كند. وي به 
اخبار منتشرشده در خصوص احتمال واريز منابع مالي از 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه تا پايان 
آبان ماه اشاره كرد و گفت: زمزمه هايي مبني بر واريز 150 
ميليون دالر منابع مالي از صندوق توسعه ملي به صندوق 
تثبيت مطرح مي شود، واريز اين مبلغ و استفاده از آن در 
حمايت از بازار اقدامي مناس��ب خواهد بود و مي تواند تا 
حدودي بر تغيير روند معامالت بازار تأثيرگذار باشد. اين 
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: از سوي ديگر 
تقاضاي فعالين بازار سرمايه بازگرداندن اعتماد به بازار با 
اتخاذ تصميمات منطقي در مشورت با اهالي بازار است، 
زيرا در صورت وجود بي اعتمادي تزريق اين مبالغ راه 

به جايي نخواهد برد و نتيجه اي نخواهد داشت.
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اصالح قانون اوراق بهادار در جلسه 
آينده كميته بازار سرمايه مجلس

خانه ملت| محس��ن عليزاده، عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجلس در تش��ريح نشس��ت كميته 
بازار سرمايه كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
در اين جلس��ه طرح اصالح قان��ون اوراق بهادار 
جمهوري اس��المي موردبررسي قرار گرفت و به 
پيشنهادهاي مطرح شده درباره اصالح اين قانون 

رسيدگي شد.
نماينده مردم سپيدان و بيضاء در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: در جلسه آينده كميته بازار سرمايه 
طرح اصالح قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
نهايي مي شود و براي بررسي به كميسيون اقتصادي 
ارجاع خواهد ش��د تا پس از تصويب در دستور كار 

صحن علني مجلس قرار گيرد.
وي در تشريح موضوعات بررسي شده در اين طرح، 
تشريح كرد: بر اساس اين طرح رييس جمهور، حكم 
رييس سازمان بورس اوراق بهادار را امضا خواهد كرد. 
همچنين رييس سازمان بورس، عضو شوراي پول و 
اعتبار خواهد شد درواقع با اين اقدام سازمان بورس 
از وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقل خواهد شد.

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم بابيان اينكه 
ب��ازار س��رمايه اصلي ترين حلقه تأمي��ن مالي در 
كشور محسوب مي شود، تصريح كرد: در اين طرح 
راهكارهايي براي ايجاد كانون سهامداران حقيقي و 
پيش بيني مسيرهايي براي عرضه بهتر تمام كاالها 
به ويژه پتروشيمي و... در بورس و بازار سرمايه در نظر 
گرفته شده است. وي درباره تصويب طرح تحقيق 
و تفح��ص از عملكرد س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، تصريح كرد: در س��ال گذشته رشدهاي 
غيرمنتظره بازار سرمايه و دعوت مسووالن دولت 
دوازدهم، موجب وارد ش��دن سرمايه هاي مردم 
به اين بازار شد كه متأسفانه به دليل بي توجهي 
دولتمردان و سياس��ت هاي غلط، مردم به دليل 

اُفت شاخص بورس متضرر شدند.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ادام��ه داد: در 
مردادماه سال گذشته سقوط شاخص بورس كليد 
خورد و از دست رفتن سرمايه هاي مردم در حالي 
صورت گرفت كه پول بس��ياري از س��هامداران در 
 نمادهاي ش��ركت هاي ايران خودرو، سايپا، شستا 
و ... قفل شده بود و ديگر قادر به فروش آن نيز نبودند 

و اكنون نيز اين روند ادامه دارد.
وي با اش��اره به اينك��ه وضعيت بازار س��رمايه و 
بي توجهي دولت نسبت به ساماندهي آن موجب 
شد كه كميسيون اقتصادي طرح تحقيق و تفحص 
از عملكرد س��ازمان بورس را تدوين كند، اضافه 
كرد: با تصويب اين طرح در صحن علني، اقدامات 
الزم براي شناس��ايي متخلفان آغاز خواهد شد و 
زمينه بهبود شاخص بازار سرمايه فراهم مي شود.

عمق بخشي به بازار سرمايه
از مسير ابرپروژه ها

سنا| مالك شريعتي نياسر، عضو كميسيون انرژي 
مجلس ورود ابر پروژه هاي كش��ور به بازار سرمايه را 
يكي از روش هاي عمق بخش��ي به بازار و نجات آن از 
تالطم هاي س��طحي، عنوان كرد گفت: تأمين مالي 
صندوق هاي جديد از محل س��رمايه هاي سرگردان 
مردم و به خصوص پروژه هاي حوزه انرژي از مواردي 
است كه به عمق بخشي بازار سرمايه كمك قابل توجهي 
مي كند. مالك شريعتي نياسر افزود: در حال حاضر، 
قانون حمايت از صنايع پايين دستي چون نفت خام 
و ميعانات گازي با اس��تفاده از س��رمايه گذاري مردم 
ازجمله قوانين بسيار خوبي است كه در آن قانون الزام 
شده كه حداقل 30 درصد از سرمايه موردنياز پروژه ها 
كه بيش��تر آنها پروژه هاي چند ميليارد دالري براي 
احداث پتروپااليشگاه ها اس��ت، از محل بازار سرمايه 
تأمين ش��ده و صندوق پروژه براي آن تش��كيل شود. 
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: باعرضه اين 
پروژه ها در بورس، سرمايه هاي مردم وارد بازار مي شود و 
انگيزه آنان را افزايش خواهد داد. عضو كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: كميسيون انرژي 
موضوع يادش��ده را در دس��تور كار قرار داده و اجرايي 
شدن اين قانون را از مسووالن اجرايي هم در وزارت نفت، 
سازمان برنامه وبودجه، صندوق توسعه ملي و همچنين 
بخش هاي مختلف سرمايه گذاري كه بتوانند اين كار 
را انج��ام دهند، پيگيري مي كند. وي اظهار اميدواري 
كرد: ش��روع اين پروژه ها در ميان م��دت و بلندمدت 
كمك بزرگي به بازار سرمايه است تا پروژه هاي بزرگ 
و اقدامات جدي براي سرمايه ها و هدف گذاري و سوق 
دادن سرمايه ها به محل واقعي توليد به ويژه مزيت هاي 

اقتصادي كشور كه حوزه انرژي است، انجام شود.

بورسي ها و فرابورسي ها ملزم به ارايه 
تحليل حساسيت سود و زيان شدند

تسنيم| مديريت نظارت بر ناش��ران سازمان بورس 
مصوبه هيات مديره در خصوص الزام كليه ش��ركت ها 
به ارايه جداول تحليل حساسيت سود )زيان( هرسهم 
را ابالغ كرد كه از تاريخ ابالغ، الزم االجرا اس��ت. بر اين 
اساس، طبق مصوبه 3 آبان هيات مديره سازمان بورس، 
كليه شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس تهران 
و فرابورس به استثناي شركت هاي درج شده در بازار پايه 
با لحاظ شروط زير ملزم به ارايه جدول تحليل حساسيت 
س��ود و زيان به ازاي هر سهم در فصل نتايج عمليات و 

چشم اندازها گزارش تفسيري مديريت هستند.
1. ناشر مجاز است حداكثر سه متغير خارج از كنترل را 
در قالب تحليل حساسيت ارايه كند )همانند قيمت هاي 

جهاني مواد اوليه يا محصوالت و نرخ ارز( .
2. مفروضات تهيه جداول تحليل حساس��يت سود و 

زيان به ازاي هر سهم، ذيل جدول مذكور تشريح شود.
3. جداول تحليل حساسيت سطر و ستون بايد حداقل 

شامل 5 احتمال باشد.
4. در ذيل جداول تحليل حساسيت سود و زيان به ازاي 
هر سهم، جمالتي كه حاكي از عدم اطمينان نسبت به 
مبالغ برآورد شده است و شرح اين واقعيت كه نتايج واقعي 
احتماالً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود و تفاوت هاي 

حاصل مي تواند بااهميت باشد، درج شود.
درصورتي كه مفروضات تحليل حساسيت سود و زيان 
هر سهم پس از مقطع گزارشگري )تا قبل از مقطع 
گزارش��گري بعدي( نياز به روزرساني داشته باشد، 
ضروري اس��ت آخرين اطالعات و صورت هاي مالي 
با اعمال اصالح��ات در خصوص مفروضات تحليل 

حساسيت سود و زيان هر سهم مجدداً منتشر شود.

انتخاب مديرعامل شركت 
سپرده گذاري مركزي شد

در جلس��ه اي ك��ه روز يكش��نبه در مح��ل ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي برگزار شد، باغستاني به عنوان 
مديرعامل جديد اين ش��ركت برگزيده شد. بر اساس 
اين گزارش، محمد سجاد سياهكار زاده به عنوان رييس 
هيات مديره و غالمرضا ابوترابي به عنوان نايب رييس 
هيات مديره و قائم مقام مديرعامل، محس��ن رحمتي 
و افس��انه اروجي ديگر اعضاي هيات مديره ش��ركت 
س��پرده گذاري مرك��زي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه 
هس��تند. باغس��تاني كه دانش آموخته دوره دكتري 
مديريت مالي است، عضويت در هيات مديره شركت 
س��رمايه گذاري پرديس و كارگزاري بانك كارآفرين و 
همچنين مديرعاملي و عضويت درهيات مديره شركت 
س��رمايه گذاري تدبيرگران فردا را در كارنامه فعاليت 
اجرايي خود دارد. پيش از اين، حسين فهيمي به مدت 
بيش از 4 س��ال مديرعاملي شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه را بر عهده داشت و 
عليرضا حاج نوروزي، حامد سلطان نژاد و محمدرضا 

محسني از ديگر مديران عامل اين شركت بودند.

انتخاب مديرعامل شركت 
توسعه مديريت و آموزش بورس

حميد اس��كندري، در جلس��ه هيات مديره شركت 
توس��عه مديريت و آموزش بورس با موضوع معرفي 
اعضاي جديد هيات مديره كه در محل اين ش��ركت 
برگزار ش��د به عنوان مديرعامل انتخاب شد. در اين 
جلسه، سيدرضا موسوي به عنوان عضو هيات مديره 
موظف و سجاد موحد، مديرعامل مركز مالي ايران با 
حفظ سمت، به عنوان رييس هيات مديره غيرموظف 
انتخاب شدند. از س��وابق حميد اسكندري، مي توان 
به تهيه كنندگي در صداوسيماي جمهوري اسالمي 
ايران، مجري س��ينما و تلويزيون و مس��وول روابط 
عمومي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه اش��اره داشت. موسوي، پيش��تر رييس روابط 
عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است و دبيري 

شوراي نشر انتشارات بورس را در كارنامه خود دارد.

جابه جايي در رنكينگ 
برترين هاي بورس كاال

بر اس��اس ارزش فروش محصوالت شركت ها در 
بخش داخلي ب��ازار فيزيكي ب��ورس كاالي ايران 
طي هفته گذشته به ترتيب شركت هاي پااليش 
نفت اصفهان، فوالد هرمزگان جنوب، شركت ملي 
صنايع مس ايران، پتروشيمي تندگويان، ذوب آهن 
اصفهان، ورق خ��ودروي چهارمحال و بختياري، 
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان، پتروشيمي 
اروند، مجتمع فوالد خراس��ان و شركت معدني و 
صنعتي چادرملو در جمع 10 شركت برتر بورس 

كاال قرار گرفتند.
شركت پااليش نفت اصفهان با ثبت معامله 131 
هزار تن محصول وكيوم باتوم و لوب كات س��بك 
ارزش��ي معادل 10 هزار و 480 ميليارد ريال را به 
ثبت رساند و در صدر ايس��تاد وبرترين شركت به 
لحاظ ارزش معامالت بازار فيزيكي بورس كاال در 

هفته اي كه گذشت شد.
پس از شركت پااليش نفت اصفهان، شركت فوالد 
هرمزگان جنوب با فروش 40 هزار تن تختال C به 

ارزش ۶080 ميليارد ريال در جايگاه دوم ايستاد.
شركت ملي صنايع مس ايران با ثبت معامله 3538 
تن مس كاتد، سولفور موليبدن، كنسانتره فلزات 
گران بها و مس كم عيار ارزش 4۶۶2 ميليارد ريالي 

را رقم زد و جايگاه سوم خود را حفظ كرد. 
پس ازآن شركت پتروشيمي تندگويان نيز با ثبت 
معامله 14 هزار و ۶3۶ تن انواع گريدهاي پلي اتيلن 
ترفتاالت و نخ پلي اس��تر به ارزش بيش از 42۶۷ 

ميليارد ريال چهارم شد.
شركت ذوب آهن اصفهان با فروش 28 هزار و 2۷0 
تن ميلگرد، تيرآهن و بنزن ارزشي بيش از 4129 
ميليارد ريال را رقم زد و در جايگاه پنجم قرار گرفت. 
پس از ذوب آهن نيز شركت ورق خودرو چهارمحال 
و بختياري با ثبت معامله 13 هزار و ۷50 تن انواع 
ورق گالوانيزه موفق به ثبت ارزش 4011 ميليارد 

ريالي شد و جايگاه ششم را به خود اختصاص داد.
ش��ركت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان با 
دادوستد 100 هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش 
3959 ميلي��ارد ريال رتبه هفتم را كس��ب كرد و 
بعدازآن شركت پتروش��يمي اروند با ثبت معامله 
15 هزار و 441 تن محصول شامل سود كاستيك 
و پلي وينيل كلرايد به ارزش 3210 ميليارد ريال 

در جايگاه هشتم جاي گرفت. 
مجتمع فوالد خراس��ان با ف��روش 22 هزار و 4 
تن س��بد ميلگرد و ش��مش بلوم ارزشي بيش از 
318۶ ميليارد ريالي را به ثبت رس��اند و نهم شد 
و درنهايت نيز شركت معدني و صنعتي چادرملو 
با ثبت معامله 21 هزار و 900 تن شمش بلوم به 
ارزش 301۷ ميليارد ريال دهمين شركت برتر 
به لحاظ ارزش معامالت شد. گفتني است جدول 
رده بندي 10 ش��ركت برت��ر ازنظر ارزش فروش 
محصوالت در هفته گذشته به نسبت هفته ماقبل 

با تغييرات زيادي مواجه شد.

»تعادل« مسير پر تكاپوي معامالت بازار سرمايه را بررسي مي كند

سايه دخالت ها روي بورس

نوسان در تاالر شيشه اي ادامه دارد

احتمال ايجاد التهاب در بازار سيمان

ش��اخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته يعني 
يكشنبه، 23 آبان ماه با س��ه  هزار و 343 واحد افزايش در 
جاي��گاه يك ميليون و 442 هزار واح��دي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از هفت ميلي��ارد و 2۷9 ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 5۷ هزار و ۷00 
ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با يك هزار و 49 واحد افزايش به 388 هزار و 999 واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با ۶۶1 واحد رشد به 245 هزار و 
115 واحد رس��يد. شاخص بازار اول سه هزار و 34۶ واحد 
و شاخص بازار دوم، سه هزار و 911 واحد افزايش داشتند. 
ارزش كل معامالت خرد چهار هزار و 320ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي 19درصد يعني 810ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان ۶درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »فلزات اساسي«، »فرآورده هاي نفتي« و »محصوالت 
غذايي و آشاميدني« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »سرمايه گذاري ها« و »خودرو و ساخت قطعات« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »غكورش«، »شپنا« و 
»بپاس« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »وصنعت«، 
»فخوز« و »نوري« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، شركت فوالد خوزس��تان با نماد »فخوز« با 930 
واحد، پتروش��يمي نوري با نماد »نوري« ب��ا ۶88 واحد، 
معدني و صنعتي گل گهر با نم��اد »كگل« با ۶00 واحد، 

گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 480 واحد، پتروشيمي شيراز با 
نماد »شيراز« با 353 واحد، گروه بهمن با نماد »خبهمن« 
با 289 واحد، نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« 
با 285 واحد، پتروشيمي خراس��ان با نماد »خراسان« با 
190 واحد و پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با 
1۶8 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 
۷10 واحد، صنعت غذايي ك��ورش با نماد »غكورش« با 
159 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 150 

واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با 134 واحد، صنعتي 
بهشهر با نماد »غبشهر« با 99 واحد، پتروشيمي پرديس 
با نماد »شپديس« با 99 واحد، بورس كاالي ايران با نماد 
»كاال« با 92 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با 
۷3 واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« 
با ۷0 واحد، با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند. 
بر پايه اين گ��زارش، در دومين روز كاري هفته ش��ركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »شپنا«،  گروه بهمن با نماد »خبهمن«، 

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر«، 
بورس كاالي ايران با نماد »كاال«، پارس فوالد س��بزوار با 
نماد »فسبزوار« و ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك  ميليارد و ۷45 ميليون برگه سهم 

به ارزش پنج  هزار و 4۶1 ميليارد ريال دادوستد شد.

    فرابورس افزايشي شد
طي روز يكش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از ۶1 واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 20 هزار و 529 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 990 ميليون برگه 

سهم به ارزش 91 هزار و 3۷0 ميليارد ريال دادوستد شد.
در اولين روز كاري هفته شركت پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، صنايع پتروشيمي 
تخت جمشيد با نماد »شجم«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، 
مجتمع جهان فوالد س��يرجان با نماد »فجهان« و بيمه 
اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، با تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين فوالد هرمزگان جنوب با 
نماد »هرمز«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي تندگويان 
با نماد »ش��گويا«، پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، 
پااليش نفت الوان با نماد »ش��اوان« و اعتباري ملل با 

نماد »وملل« تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 
سيمان گفت: موضوع قطع گاز شركت هاي سيماني در 
استان هاي مختلف، تفاوت دارد و گاز اين شركت ها در 
استان هاي شمالي، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
خراسان رضوي و به طوركلي در نيمه شمالي كشور كه در 
تأمين گاز آنها مشكل وجود دارد، قطع خواهد شد. البته 
در استان هايي كه در زمينه تأمين گاز مشكلي وجود 
ندارد، شركت هاي س��يماني به فعاليت ادامه خواهند 
داد. وي افزود: وزارت صمت، تصميم به قطع گاز برخي 
از شركت هاي سيماني گرفت و انجمن صنفي را نيز در 
جريان قرارداد. ما به اين موضوع، اعتراض داشتيم. زيرا با 
كاهش فشار و درنهايت قطع گاز و عدم توليد و استفاده از 

سوخت هاي پاك، مشكالتي را براي صنعت سيمان ايجاد 
خواهد كرد. شيخان اضافه كرد: در مناطقي كه تأمين گاز 
با مشكل مواجه است، سوخت دومي را براي واحدهاي 
توليدكننده سيمان در نظر گرفته ايم كه در صورت قطع 
گاز، سوخت را به مدت 15 روز تأمين مي كند. اما حمل 
سوخت به شركت هاي سيماني و كارخانه ها، به كندي 
انجام مي ش��ود و اميدوار هس��تيم راهكاري براي اين 
مشكل در نظر گرفته شود. درهرصورت، قطع گاز وقفه اي 
در توليد ايجاد خواهد كرد كه احتمال ايجاد التهاب در 
بازار نيز را به دنبال دارد. دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت سيمان درمورد مشكالت تأمين سيمان براي 
ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال، در صورت 

قطع گاز واحدهاي توليدي اظهار داشت: به طور حتم 
قطع گاز، اختالل��ي در اين زمينه ايجاد خواهد كرد. ما 
اعالم كرديم كه در صورت تأمين سوخت و برق پايدار، 
قادر به توليد سيمان موردنياز طرح جهش توليد مسكن 
هستيم. اما اگر قطع مكرر برق و گاز رخ دهد، وقفه ايجاد 
خواهد شد. وي تصريح كرد: تبعات قطع كردن برق يا گاز 
واحدهاي توليدكننده سيمان، تا يك يا دو ماه ادامه دارد. 
اما در صورت تأمين مستمر انرژي، خللي ايجاد نخواهد 
شد. شيخان خاطرنشان كرد: در حال حاضر، وضعيت 
بازار سيمان در ش��رايط عادي قرار دارد. اما پيش بيني 
مي ش��ود با قطع گاز واحدهاي توليدكننده سيمان، 
تنش و التهاب در اين صنعت ايجاد شود. بعيد مي دانيم 

كه مص��رف گاز كاهش يابد، اما اميدوار هس��تيم كه 
مسووالن، برق و گاز صنايع ساختماني را تأمين كنند.

    گاز واحدهاي سيماني قطع شد
نايب رييس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با اشاره به 
اينكه از هفته گذشته با كاهش دماي هوا، داستان تكراري قطع 
گاز صنايع در روزهاي سرد سال آغازشده است، گفت: از شنبه 
هفته گذشته، هم زمان با كاهش دماي هوا قطع گاز واحدهاي 
سيماني آغاز شد و همچنان ادامه دارد. عباس حسيني افزود: 
هم اكنون واحد هاي سيماني كه در مناطق شمالي و شمال 
شرقي كشور قرار دارند، با قطعي گاز مواجه هستند و توليد 

سيمان در اين مناطق با سوخت مازوت انجام مي شود.



گروه راه و شهرسازي |
 پس از گذش��ت حدود س��ه ماه از آغاز به كار شوراي شهر 
ششم، ديروز يكي از اعضاي اين شورا در صحن علني پارلمان 
شهري، مديريت شهري دوره پنجم را متهم كرد كه به دليل 
سوءمديريت، ميلياردها تومان خسارت به تهران زده است و 
بايد از ظرفيت هاي قانوني ترك فعل استفاده كنيم. مهدي 
اقراريان، عضو شوراي شهر ديروز در صحن علني اين شورا 
درباره نگهداشت شهر طي چهار سال گذشته اظهار كرد: در 
بازديدهاي ميداني از مناطق مختلف تهران و سازمان هاي 
شهرداري با عقب افتادگي فاحش و مديريت اشتباه و عملكرد 
غلط ش��وراي پنجم مواجه ش��ده ام. وي ادامه داد: شوراي 
اصالح طلبان باليي بر سر شهر تهران آورده كه بايد به حال اين 
شهر خون گريه كرد. اقراريان با اشاره به اينكه در جريان توقف 
تكميل پايانه شرق تهران، شاهد يك بي كفايتي و بي عرضگي 
از سوي مديران و شوراي اصالح طلب مواجهيم كه اموالش 
به سرقت رفته است، گفت: اين مس��اله در اتوبوسراني هم 
وجود دارد و كاش به افكار عمومي بگوييم كه ش��وراي قبل 
چه باليي بر سر تهران آورده و در زمان قاليباف چه خدماتي 
ارايه شد. اين عضو شوراي شهر ادامه داد: از چند هزار دستگاه 
اتوبوسي كه در دوره چهارم مديريت شهري به مديران دوره 
قبل تحويل شده چيزي باقي نمانده است. وي ادامه داد: با 
اين وجود جاي بدهكار و طلبكار در فضاي رسانه اي عوض 
مي شود كه مديريت متكبر و بي عرضه قبلي در رسانه هاي 
زنجيره اي اش تالش مي كند با وجود اينكه نتوانسته است 
تهران را اداره كنند قيافه طلبكار بگيرد. اگر اين روند ادامه يابد از 
ظرفيت هاي قانوني ترك فعل استفاده كنيم هر چند رويكرد ما 
بازگشت به گذشته نيست. اقراريان با تاكيد بر اينكه خساراتي 
كه مديريت دوره پنجم به دليل سوءمديريت به تهران زد كم 
نيست، گفت: در مديريت قبل ميلياردها تومان خسارت به 
تهران زده شده است. وي اظهار اميدواري كرد: در يك فضاي 
تعاملي و همكاري و همدلي عقب افتادگي چند ساله تهران 
جبران شود و با رويكرد خدمت محور رضايتمندي شهروندان 
را به دنبال داشته باشيم. به گزارش »تعادل«، اقراريان ديروز 
در شرايطي اتهام وارد آوردن خسارت چند ميليارد توماني 
از سوي مديريت شوراي پنجم به پايتخت را مطرح كرد كه 
طي حدود سه سال گذشته، نه تنها شهر تهران بلكه اقتصاد 
كشور به دليل تشديد تحريم ها و همچنين بروز بيماري كرونا 
دچار مشكالت و معضالت متعددي شده بود. اين دو ريسك 
سيستماتيك، درآمدهاي شهر را دچار افت شديد كرده 
بود و همزمان به دليل تورم توان مالي شهرداري كاهش 
يافته بود. در اين حال، ارايه مستندات و مدارك مستدل 
از سوي اقراريان به مراجع قضايي براي اثبات اين اتهامات 

امر پس��نديده اي خواهد بود و دادگاه صالحه مي تواند 
درباره چنين اتهاماتي با دقت بيشتري قضاوت كند.

    درخواست تمديد تخفيف عوارض 
ساخت و ساز 

حبيب كاشاني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران نيز ديروز در 
صحن علني پارلمان شهري بر لزوم تمديد تخفيف عوارض 
ساخت و ساز در پايتخت تاكيد كرد. كاشاني گفت: شوراي 
شهر تهران در تاريخ ۲۳ ش��هريورماه مصوبه اي را مبني بر 
تخفيف عوارض )۲۵درصدي( س��اخت و ساز و در راستاي 
كمك مردمي تهران داشت كه اين مصوبه در ۲۴ شهريورماه 
مورد موافقت فرمانداري تهران قرار گرفت و اجرا ش��د. وي 
تصريح كرد: در تاريخ ۲۴ آبان ماه نيز با توجه به اتمام مهلت 
۲ ماهه از اجراي اين مصوبات و بنابر مراجعات و تماس هاي 
مكرر و همچنين عدم نقدينگي از سوي شهروندان تهراني، از 
شهرداري تهران درخواست مي شود مجدداً زمان اين مصوبه 
را تمديد كند. كاشاني گفت: با توجه به اينكه در سطح شهر 
اعالم شده است كه اين مصوبه تا پايان ۲۴ آبان به پايان رسيده، 
بايد تمهيداتي از سوي شهرداري انديشيده شود تا اين مصوبه 

تمديد شود و مردم نيز از اين موضوع رضايت داشته باشند.

    پيشنهاد شماره گذاري خيابان ها
اعضاي شوراي شهر تهران همچنين ديروز در اولين جلسه 
بررسي پيشنهادات كميس��يون نامگذاري خواستار افزوده 
شدن شماره، جهت تسهيل مس��يريابي در معابر و توجه به 
نامگذاري خيابان ها با نام شخصيت هاي انقالبي و شهدا شدند. 
در ابتدا ناصر اماني در ابتدا در قالب پيشنهاد، با اشاره به اينكه 
نامگذاري معابر و اماكن از وظايف اصلي شورا است. گفت: به طور 
متوسط در هر دوره شورا حدود هزار نامگذاري انجام گرفته 
و عمدتًا با توجه به گرايش سياسي شورا در همان دوره بوده 
است. وي ادامه داد: نامگذاري از مسائل هويت ساز بشر است 
و بايد سه خوانش در نامگذاري را مدنظر قرار دهيم؛ نخست 
اينكه هوي��ت ديني مذهبي انقالبي و اخالق��ي، دوم هويت 
ايراني سنتي و عرفي و سوم هويت مفهوم مدرنيته با پذيرش 
انقالبي مورد توجه قرار گيرد. اماني اظهار كرد: اين رويكردها 
بايد مولفه هويت ساز مفهوم تهران به عنوان واقعيت جاري و 
زنده مي شود و مي توانيم در پايان ۴ سال به مردم و برگزيدگان 
بگوييم ما در نامگذاري استراتژي داشتيم و نامگذاري هايمان 
سليقه اي نبوده اس��ت. همه جريان هاي اجتماعي، عرفي، 
سنتي و انقالبي را رعايت كنيم تا كمتر مورد انتقاد و اعتراض 
قرار بگيريم. وي خواستار طراحي يك مشاركت مردمي براي 
پيشنهاد نامگذاري به شورا شد و گفت: اين روند از پايين به باال 

مي تواند خواست همه جريان هاي اجتماعي، عرفي، سنتي و 
انقالبي را رعايت كنيم تا كمتر مورد انتقاد و اعتراض قرار بگيريم. 
ميثم مظفر با بيان اينكه نام معابر يكي از مهم ترين المان هاست 
و زبان نماد و نام، يك سياست گذاري مهم رفتاري و برگرفته 
از هويت هاي انديشه اي برش��مرده مي شود، خواستار ايجاد 

سامانه اي شد كه از تكرار نام مشابه جلوگيري به عمل آورد.

    ذيل هر نام، شماره اي داشته باشيم تا از
 منطق اعداد بشود كوچه و معابر شناسايي شود

وي افزود: در حال حاضر شاهديم كه نام برخي نام خيابان هاي 
مشهور بر خيابان هاي فرعي گذاشته شده است و اين سامانه 
از تكراري شدن نامگذاري جلوگيري مي كند. اين عضو شورا 
افزود: مي توانيم در ذيل هر نام، ش��ماره اي داشته باشيم تا 
از منطق اعداد بش��ود كوچه و معابر شناسايي شود. احمد 
صادقي با اشاره به اينكه شماره گذاري معطوف به بحث رديف 
۲ نامگذاري معابر است، گفت: براي نحوه موضوع نامگذاري ها 
بايد كميسيون فرهنگي و اجتماعي دستورالعملي را پيشنهاد 
دهد. پرويز سروري با اشاره به اينكه بافت برخي مناطق تهران 
قومي است و به همين دليل نام ها تكراري شده است، افزود: 

اين شماره گذاري براي شناسايي كمك كننده باشد.

     شماره گذاري در تمام مناطق تهران 
ممكن نيست

مهدي چمران ش��ماره گذاري در خيابان ش��طرنجي و 
صنعتي را ممكن دانست و گفت: در محالت قديمي كه 
كوچه ها از دل هم آمد اين مساله عملي نيست. وي با اشاره 
به اينكه شطرنجي كردن شهر زنده بودن شهر را مي گيرد، 
افزود: برخي نام ها هويت هاي محل اس��ت و برداش��تن 
اس��م هاي خاص و جاي گذاري شماره ها هويت شهر را از 
بين مي برد.در جريان بررسي نام هاي پيشنهادي معابر با 
پيشنهاد تغيير نام كوچه بيمه به نام »مرحوم رضا مقدسي« 

مديرعامل فقيد اين خبرگزاري مهر موافقت شد.

    انتقاد اماني از بالتكليفي پروژه پايانه شرق
در ادامه نشست ديروز، ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران از شهردار تهران خواست نسبت 
به تعيين تكليف پايانه شرق اقدام كند. اماني در تذكر پيش 
از دستور خود با بيان اينكه پايانه شرق با وجود هزينه هاي 
ميلياردي هنوز به بهره برداري نرسيده و رها شده است، گفت: 
امروز ديدم كه براي نگهداري و نگهباني از اين مجموعه يك 
مناقصه برگزار شده است به مبلغ يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون 

تومان! و حساب كردم اگر در اين چهار سال حتي يك ميليارد 
تومان هم براي اين نگهداري اين مجموعه هزينه شده باشد با 
احتساب رقم مناقصه، حدود ۵ ميليارد تومان هزينه شده است 
و آيا با اين رقم نمي شد كه مجموعه افتتاح شود؟ وي با بيان 
اينكه اين مجموعه در حال خاك خوردن است كه بايد شهردار 
و شورا براي آن اقدامي عاجل داشته باشد، افزود: پيشرفت 
فيزيكي اين پروژه در حد ۹۵ درصد بود اما االن تخريب شده و 
اين چهارسال رها شده و اجازه ندهيم كه بيشتر از اين تخريب 
شود چراكه به دليل رهاشدگي »عقب رفت« داشته است. 
اماني با بيان اينكه پايانه شرق جزو پروژه هايي است كه خيلي 
راحت مي شود با صرف هزينه اي افتتاح كرد، گفت: مديران 
پيشين مي خواستند اين پايانه را شهربازي كنند كه به نتيجه 
نرسيد اما اين ظلم در حق مردم است كه هزينه هاي ميلياردي 
رها شده است و االن به خاطر چندميليارد تومان معطل مانده 
است. چمران نيز در واكنش به اين تذكر با بيان اينكه اين 
پروژه پيشرفت ۹۵ درصد داشته اما به دليل رهاشدگي 
عقب گرد كرده و حاال حدود ۸۰ درصد آماده بهره برداري 
است، گفت: اسم اين پروژه پايانه است و براي حل ترافيك 
بوده اما چون دوستان با هركاري كه با ترافيك و حمل 

ونقل بوده، موافق نبودند، مي گفتند با دوچرخه برويد.

رويداد 5  دوشنبه 24 آبان 1400    9 ربيع الثاني 1443  سال هشتم    شماره   Mon. Nov 15. 2021  2080  راهوشهرسازي

 امروز نرخ پروازهاي داخلي
 بازنگري مي شود

قاسمي: به دنبال رفع
تحريم هاي هوايي هستيم

گروه راه و شهرس�ازي| مراس��م توديع و معارفه 
روساي سابق و جديد سازمان هواپيمايي كشوري به 
فرصتي تبديل شد تا مسووالن دولتي بار ديگر بر لزوم 
نوسازي ناوگان هوايي كشور تاكيد كنند. مساله اي كه 
در گروي رفع تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران 
است. رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي نيز در حاشيه 
اين مراسم اظهار كرد كه دولت به دنبال رفع تحريم ها 
است. او همچنين از برگزاري جلسه تعيين نرخ جديد 
بليت پس از حذف محدوديت مسافرگيري در پروازها با 
حضور ايرالين ها در روز دوشنبه )۲۴ آبان ماه( خبر داد.

به گزارش مهر، رستم قاسمي در مراسم توديع و معارفه 
روساي سابق و جديد سازمان هواپيمايي كشوري با 
اش��اره به توافق ايران و عراق در سفر نخست وزير اين 
كشور به تهران براي اعزام ۶۰ هزار زائر اربعين به عتبات 
گفت: با تعدادي از دوستان مشورت كردم، من در آن 
زمان از توان سازمان هواپيمايي كشوري مطلع نبودم. 
برخي مي گفتند امكان ۴۰ هزار نفر بيشتر نيست اما 
امير مكري به عنوان سرپرست سازمان در آن زمان و 
مديران ايرالن ها كمك كردند تا زائران به عراق بروند 
كه كار بزرگي بود. وي اف��زود: پس از آنكه با كاپيتان 
محمدي بخش براي حضور در س��ازمان هواپيمايي 
كشوري صحبت كردم، وي موافقت كرد، از ايرالن ها 
هم مي خواهم با وي به عنوان مسوول صنعت هوانوردي 
كه البته مشكالتي هم اين صنعت دارد، همراهي كنند. 
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: خيلي ها انتظار داشتند 
با شروع تحريم ها اساس��ًا پرنده اي نداشته باشيم اما 
علي رغم فشارها، بخش هوايي به خوبي چه در داخل و 
چه بين الملل به كار خود ادامه داده و ما در حال توسعه 
اين صنعت هستيم. رستم قاسمي با تأكيد بر اينكه براي 
ساخت تجهيزات الزم در داخل توانايي داريم، گفت: 
امروز نيازمند نوسازي ناوگان هستيم. در بخش ريلي 
هم با ناوگان فرسوده و هم با بهره وري پايين مواجهيم 
كه علي رغ��م وجود ۱۵ ه��زار كيلومتر خ��ط ريلي، 
س��هم ريل از حمل بار كمتر از ۱۰ درصد است؛ وضع 
حمل و نقل ريلي خوب نيست و هم در زمينه اتصال 
كريدورهاي ريلي و هم فرس��ودگي ناوگان با مشكل 
مواجهيم. همچنين متوسط عمر ناوگان جاده اي باال 
است. وي اظهار كرد: در حوزه حمل و نقل دريايي نيز 
اگرچه بنادر ما ظرفيت بااليي دارند اما از اين ظرفيت 
به خوبي استفاده نمي شود. با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همچنين در هيات دولت مذاكراتي داشتيم 
تا نوسازي ناوگان در بخش هاي مختلف حمل و نقل 
تسريع شود. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در بخش 
هوايي به لحاظ تكنيكال فرآيند نوس��ازي قدري 

متفاوت است كه نيازمند اقدامات موثرتري است.

اقراريان: سوء مديريت شهري دوره قبل ميلياردها تومان به تهران خسارت زده است

ادعاي خسارت چند ميلياردي شوراي سابق به پايتخت



صبح روز گذشته ارتقاي تپروت در بالك شماره ۷۰۹,۶۳۲ 
بيت كوين فعال شد. اين به روزرساني كه جامعه ارز ديجيتال 
مدت ها انتظارش را مي كشيد، آغاز عصري جديد در شبكه 
بيت كوين است و وضعيت بالك چين اين ارز ديجيتال را از 
نظر امنيت، حريم خصوصي و مقياس پذيري بهبود مي بخشد. 
پس از رد شدن مجوز اولين ETF نقدي بيت كوين، معامله گران 
در حال خريد در كف هاي قيمتي هستند. كميسيون بورس 
 )ETF( امريكا درخواست عرضه صندوق قابل معامله در بورس
نقدي بيت كوين شركت ونكس را رد كرد. بعد از انتشار اين خبر 
فروشندگان با ايجاد موج هاي نزولي در بازار، روند صعودي اي را 
كه در طول هفته گذشته ايجاد شده بود، از بين بردند.اين اتفاق 
مي تواند يكي از داليل سقوط قيمت بيت كوين و رسيدن آن 
به ۶۲,۰۰۰ دالر باشد، با اين حال آن طور كه پيداست بيشتر 
معامله گران اين اصالح را يك فرصت خريد در نظر گرفته اند. 
با اينكه بسياري از سرمايه گذاران اميدوار بودند تأييد مجوز 
ETFهاي نقدي بيت كوين باعث شود قيمت اين ارز ديجيتال 
به ۱۰۰,۰۰۰ دالر برسد، عده اي معتقد بودند كه كميسيون 
بورس امريكا ETFهاي نقدي را تأييد نخواهد كرد. داده هاي 
بازار نشان مي دهد با اينكه خريداران در ۱۱ نوامبر )۲۰ آبان( 
قيمت را در ۶۵,۰۰۰ دالر حمايت كردند، در ۱۲ نوامبر )۲۱ 
آبان( اين حمايت شكسته شده و قيمت بيت كوين با كاهشي 
۴ درصدي به ۶۲,۲۸۰ دالر سقوط كرده است. با وجود اينكه 
واكنش بازار نس��بت به ردش��دن مجوز ETF نقدي ونكس 
منفي بود، معامله گران باتجربه، از جمله مايكل ون دپوپ، با 
خونسردي با اين موضوع برخورد كردند. ون دپوپ گفته است: 
»اگرچهETF نقدي بيت كوين رد شد و اين اتفاق ممكن است 
احساسات منفي احتمالي موجود در بازار را تقويت كند، اما 
رد شدن اتفاق بدي نيست، مرسوم است. فقط وقفه اي ايجاد 
مي كند تا زماني كه به هدف برسيم. اصالح قيمت ها فرصتي 
براي خريد در قيمت هاي پايين تر است. مثبت  نگاه كنيد.« 
از نظر ون دپوپ، كس��اني كه فكر مي كنند روند بيت كوين 
و به طور كلي ارزهاي ديجيت��ال، در طوالني مدت صعودي 
است، مي توانند از اين فرصت به  خوبي استفاده كرده و با وجود 
قيمت هاي پايين، پروژه هاي خوب را انتخاب كنند. يكي از 
تحليلگران بازار ارز ديجيتال كه با نام مستعار ونچر فاندر در 
توييتر فعاليت مي كند، نظر مشابهي دارد و گفته است كه بيت 
كوين در حال حاضر دومين سقف و سومين كف صعودي خود 
را ايجاد كرده است. منظور از كف  يا سقف  صعودي شرايطي 
اس��ت كه كف  جديد باالتر از كف ماقبل خود و سقف  جديد 
باالتر از س��قف ماقبل خود تشكيل شود. ونچر فاندر گفته 
است: »رس��يدن دوباره قيمت به ۶۰,۰۰۰ دالر پس از 
ثبت اوج تاريخي ۶۹,۰۰۰ دالري مانند يك هديه است. 
اگر قيمت بيت كوين تا محدوده بين ۵۷,۰۰۰ و ۶۱,۰۰۰ 
دالر اصالح شود )تضميني وجود ندارد(، منطقه بسيار 
خوبي براي خريد است. ميانگين متحرك ۵۰ روزه هم 
در ح��ال حاضر روي ۵۷,۰۰۰ دالر اس��ت.« ارزش كل 
بازار ارزهاي ديجيتال در حال حاضر به ۲.۷۷۶ تريليون 

دالر رسيده و نرخ تسلط بيت كوين ۴۳.۲ درصد است.

   به روزرساني تپروت با موفقيت انجام شد
اصالح جزيي بازار بيت كوين در حالي است كه پس از مدت ها 
انتظار، به روزرس��اني تپروت بيت كوين صبح روز گذشته با 
موفقيت اجرا شد. اين ارتقا به معني آغاز عصري جديد براي 
بيت كوين خواهد بود و قابليت هاي ويژه اي را به ش��بكه اين 
ارز ديجيتال اضافه خواهد كرد. به روزرس��اني تپروت پس از 
موافقت ۹۰ درصدي ماينرها و استخر هاي استخراج بيت كوين 
بين بالك هاي شماره ۷۰۹,۴۸۸ و ۷۰۹,۶۳۲ شبكه اين ارز 
ديجيتال با موفقيت انجام شد. تپروت اولين به روزرساني بزرگ 
شبكه بيت كوين از اوت سال ۲۰۱۷ )مرداد ۹۶( است. در آن 
زمان طرح بهب��ود س��گويت )SegWit( و راهكار اليه دوم 

بيت كوين، يعني شبكه اليتنينگ، به طور هم زمان راه اندازي 
شده بودند. هدف از انجام به روزرساني تپروت بهبود قابليت 
اسكريپت نويس��ي و حريم خصوصي در ش��بكه بيت كوين 
است و به همين منظور س��افت فورك تپروت مفهومي را با  
عنوان »چكيده اطالعات ساختاريافته در درخت مركل« يا به 
اختصار »MAST« ارايه مي كند. هامپوس شوبرگ، يكي از 
 MAST« :توسعه دهندگان برجسته بيت كوين، گفته است
به اي��ن خاطر كه تنها بخش هاي ضروري ق��رارداد را هنگام 
پرداخت نمايش مي دهد، مي تواند قراردادهاي هوشمند را 
كارآمدتر و امن تر كند.« شوبرگ مي گويد به روزرساني تپروت 
نشان مي دهد كه بيت كوين مي تواند بالك چين خود را مجدداً 
ارتقا دهد؛ مساله اي كه براي طول عمر شبكه بيت كوين اهميت 
زيادي دارد. شوبرگ معتقد است كه افزايش طول عمر شبكه 
»بزرگ ترين پيروزي« براي بيت كوين است. شوبرگ كه يكي 
از توس��عه دهندگان كيف پول شبكه اليتنينگ بيت كوين، 
يعني بليكست والت )Blixt Wallet( است، مي گويد تپروت 
امكان استفاده بيشتر از قابليت هاي برون زنجيره اي بيت كوين 
را فراهم مي كند تا فشار زيادي به نودهاي شبكه وارد نشود. 
عالوه بر اين، شوبرگ معتقد است اگر اليتنينگ پشتيباني از 
تپروت را آغاز كند، MAST مي تواند امنيت ساختار قديمي 
اين شبكه اليه دوم را بيشتر كند. توسعه دهندگان نود هاي 
مختلف شبكه اليتنينگ چند هفته پيش در زوريخ سويس و 
در جريان رويداد ال ان سوميت )LN Summit( با يكديگر 
مالق��ات كرده بودند ت��ا درباره به روزرس��اني هاي احتمالي 
آينده صحبت كنند. ش��وبرگ در اين باره گفته است: »يكي 
از چيزهايي كه در اين ديدار درباره آن بحث ش��د اين بود كه 
آيا بهتر است اليتنينگ را در بخش هاي كوچك به روزرساني 
كنيم يا اينكه ارتقاي اين شبكه را به صورت يك بسته بزرگ 
انجام دهيم.« به روزرساني تپروت اين امكان را فراهم مي كند تا 
تراكنش هاي شبكه اليتنينگ ظاهري مانند ديگر تراكنش هاي 
عادي درون زنجيره اي داش��ته باشند. شوبرگ درباره اينكه 
چگونه ممكن است يك كانال پرداختي اليتنينگ با استفاده 
از تپروت در ش��رايط عادي تراكنشي مانند تراكنش هاي 
درون زنجيره اي ايجاد كند، گفته است: »درباره تراكنش هايي 
كه با استفاده از تپروت انجام مي شوند، نمي توان تشخيص 
داد كه آن تراكنش يك پرداخت عادي بوده يا اينكه متعلق 

به يك كانال اليتنينگ اس��ت. اين براي تعويض پذيري 
بيت كوين و مقاومت آن در برابر سانسور مهم است.« 

     به روزرساني هاي بعدي بيت كوين
در راهند

انجام موفقيت آميز ارتقاي تپروت را به »دوره آزمايش سريع 
)Speedy Trial( « نسبت مي دهند. دوره آزمايش سريع 
يك روش انجام سافت فورك است كه براي تأييد به موافقت 
۹۰ درصد از ماينرهاي ش��بكه ني��از دارد. در ژوئن )خرداد( 
س��ال جاري ماينرهاي بيت كوين ب��راي اولين بار به اجماع 
۹۰ درصدي دست يافتند. ارتقاي تپروت همچنين به معني 
پايان فرصت اس��تفاده از روش دوره آزمايش سريع است و 
به روزرساني هاي بعدي بيت كوين بايد از روش هاي ديگري 
براي استقرار سافت فورك در شبكه استفاده كنند. شوبرگ با 
ارايه توصيه هايي خطاب به توسعه دهندگان بيت كوين گفته 
است: »تپروت دري را به سوي دنيايي از قابليت هاي جديد باز 
مي كند، اما اولين چيزي كه شخصًا دوست دارم آن را ببينم، 
تراكنش هاي »MuSig۲« است. با اينكه نبايد هيچ چيز را 
درباره بيت كوين تضمين ش��ده بدانيم، شخصًا دوست دارم 
در سافت فورك بعدي بيت كوين شاهد »تجميع امضاهاي 
تراكنش هاي چندامضايي باشم.« بيت كوين در تاريخ ۱۳ ساله 
خود شاهد چندين هاردفورك و سافت فورك جامعه محور 
بوده اس��ت. در حالي كه تپروت بايد ارزش خ��ود را در ادامه 
ثابت كند، اليتنينگ به فت��ح قله هاي جديد ادامه مي دهد. 
در ۲۸ سپتامبر )۶ مهر( ش��بكه اليتنينگ شاهد رشد 
۱۶۰ درصدي تعداد نودها در يك بازه زماني ۱۲ ماهه بود 
و عالوه بر آن تعداد كانال هاي پرداختي اين شبكه هم از 
ابتداي سال جاري ميالدي ۱۷۰ درصد رشد داشته است. 
در ۱۱ نوامبر )۲۰ آبان( و پيش از انجام به روزرساني تپروت، 
ظرفيت شبكه اليتنينگ بيت كوين به باالترين سطح خود 

در ۳,۲۲۰ واحد، معادل ۲۱۰ ميليون دالر رسيده بود.

    بايننس كوين و اتريوم مي توانند 
اوج  هاي تاريخي جديدي ثبت كنند

يكي از تحليلگران شناخته ش��ده بازار ارز ديجيتال گفته 
است بايننس كوين مي تواند در ادامه به اوج تاريخي جديد 

خود در ۸۰۰ دالر برس��د. او همچني��ن پيش بيني كرده 
است كه اتريوم در ادامه قيمت ۱۰,۰۰۰ دالر را تجربه كند. 
اين تحليل گر مطرح بازار ارز ديجيتال كه با نام مس��تعار 
اسمارت كارنتركتر در توييتر فعاليت مي كند و ۱۸۰,۲۰۰ 
دنبال كننده در اين شبكه اجتماعي دارد، گفته است يك 
شكس��ت صعودي در بازار »اتريوم/ بيت كوين« در حال 
شكل گيري است. او مي گويد درباره اين اتفاق تنها مساله 
زمان مطرح است و اطمينان دارد كه اين شكست صعودي 
باالخره اتفاق خواهد افتاد. بر اس��اس نموداري كه توسط 
اس��مارت كانتركتر منتشر شده اس��ت، جفت ارز اتريوم/ 
بيت كوين با خ��روج از مقاومت كان��ال مي تواند تا ۰.۱۴ 
بيت كوين )۸,۹۱۳ دالر( رشد كند. قيمت آخرين بار در 
مرحله پاياني چرخه صعودي س��ال ۲۰۱۷ به اين سطح 
رسيده بود. در حال حاضر اتريوم در محدوده ۴,۶۰۰ دالر و 
بيت كوين با قيمتي حدود ۶۴,۲۰۰ دالري معامله مي شود. 
ماه گذشته، اين تحليلگر پيش بيني كرده بود كه قيمت 
اتريوم به ۱۰,۰۰۰ دالر خواهد رسيد. او گفته بود جفت ارز 
اتريوم/ بيت كوين خط گردن الگوي سروشانه معكوس را 
به سمت باال شكسته كه نشانه  اي براي آغاز روند صعودي 
است. اسمارت كانتركتر گفته اس��ت: »در بازار جفت ارز 
اتري��وم/ بيت كوين همچنان الگوي سروش��انه معكوس 
بزرگي ديده مي شود كه پس از ۳ سال شكسته شده است. 
شايد در چند ماه گذش��ته تا حدودي خسته كننده بود، 
اما در مورد آن اش��تباه نكنيد، اين انباشتي مجدد در يك 
روند صعودي عظيم اس��ت. اتريوم ۱۰,۰۰۰ دالري يك 
شوخي اينترنتي نيست.« اس��مارت كانتركتر درباره 
بايننس كوين گفته است كه توكن اصلي صرافي بايننس 
همچنان در مسير ثبت اوج تاريخي جديد خود باالي 
سطح ۸۰۰ دالر است. او در اين باره گفته است: »بايننس 
كوين همچنان عالي به نظر مي رس��د و از نظر من ثبت 
اوج قيمتي جديد صددرصد جزو احتماالت است.« در 
ژوئن س��ال ۲۰۱۸ )خرداد ۹۷(، زماني كه بيت كوين با 
قيمت ۵,۵۰۰ دالر معامله مي شد، اسمارت كانتركتر 
پيش بيني كرده بود كه قيمت اين ارز ديجيتال تا ۳,۲۰۰ 
دالر پايين خواهد آمد. ش��ش ماه بعد، همان طور كه او 

گفته بود، بيت كوين تا ۳,۱۵۰ دالر سقوط كرد. 
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 نقشه راه دولت هوشمند 
تهيه شد

دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالع��ات از تدوين 
نسخه اول نقش��ه راه دولت هوش��مند خبر داد و 
گفت: اين سند، برنامه چهار سال آينده كشور براي 
هوشمندس��ازي خدمات خواهد ب��ود. به گزارش 
مهر، ابراهيم رييسي رييس جمهور مهرماه امسال 
در جلسه ش��وراي عالي فضاي مجازي بر ضرورت 
تش��كيل دولت هوش��مند براي رفاه حال مردم و 
تسهيل انجام امور دولتي و نيز توجه همه دستگاه ها 
و وزارتخانه ه��ا ب��ه اقتصاد ديجيت��ال تاكيد كرد. 
رييس جمهور گفت: در اي��ن زمينه اگر چه وزارت 
ارتباط��ات، محور اس��ت اما همه دس��تگاه ها بايد 
براي رون��ق اقتصاد ديجيتال فعال ش��وند. در اين 
زمينه رضا باقري اصل دبير شوراي اجرايي فناوري 
اطالع��ات در گفت وگو با مه��ر در خصوص تحقق 
دستور رييس جمهور اظهار داشت: نقشه راه دولت 
هوشمند توسط دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات مبتني بر تجربيات كشورهاي مختلف و 
نيز تجربه اي كه كشور در حوزه دولت الكترونيك 
داشته و همچنين اسناد بين المللي اين حوزه تدوين 
شده است. وي گفت: نسخه اول اين سند هم اكنون 
تهيه ش��ده و در دست اصالح قرار دارد و اميدواريم 
تا يك ماه آينده نهايي و در اختيار دولت قرار گيرد. 
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات افزود: در اين 
نقش��ه راه كه برنامه چهار س��ال آينده دولت براي 
هوشمندسازي خدمات در نظر گرفته شده است 
مشخص خواهد شد چه دس��تگاه و سازماني چه 
اقداماتي را براي ارايه خدمات هوش��مند به مردم 
اجرايي خواهند كرد. در اين نقش��ه راه، س��اختار 
مديريتي، ساختار تعامل پذيري و ضمانت اجرايي 
دولت هوشمند مش��خص خواهد شد و برنامه هر 
يك از س��اختارهاي اداري دولت تعيين مي شود. 
وي ادامه داد: پيش بيني مي كنيم كه تا پايان پاييز 
اين سند نهايي شود و پس از نظرخواهي دستگاه ها 
و فرايندهاي مرتبط با س��اختارهاي اداري دولت 
هوش��مند وارد فرآيند تصويب در شوراي اجرايي 

فناوري اطالعات يا هيات وزيران شود. 
باق��ري اصل با بيان اينكه تفاوت دولت هوش��مند 
با دولت الكترونيك در هوشمندس��ازي فرآيندها 
خواهد بود، تصريح كرد: هم اكنون حدود ۷۰ درصد 
دستگاه ها به بلوغ يكپارچگي ارايه خدمات رسيده اند 
اما هنوز ت��ا دولت يكپارچه گام هاي��ي باقي مانده 
اس��ت اما در دولت هوشمند كه پس از يكپارچگي 
س��ازمان ها اتفاق مي افتد شاهد خواهيم بود كه به 
ج��اي اينكه هر يك از كاربران ب��ه يك درگاه براي 
دريافت خدمات دولت مراجعه كنند به يك درگاه 
واحد مراجعه كرده و به انبوهي از خدمات دسترسي 
خواهند داش��ت. وي با بيان اينكه هوشمندسازي 
بين ۳ تا ۵ س��ال زمان خواهد برد افزود: اميدواريم 
ظرف يك سال آينده عقب ماندگي دولت يكپارچه 
را تكميل كني��م و پس از آن در بازه زماني س��ه تا 
پنج س��ال به سمت هوشمندسازي حركت كنيم. 
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات گفت: تعداد 
تراكنش هاي الكترونيكي دولت نس��بت به س��ال 
گذش��ته تقريبًا دو برابر شده اس��ت به نحوي كه 
در ۷ ماهه نخس��ت امس��ال يك ميلي��ارد و ۲۰۰ 
ميليون تراكنش الكترونيكي دولت به ثبت رسيده 
است. اين در حالي اس��ت كه تعداد تراكنش هاي 
الكترونيكي دولت در سال ۹۹ حدود يك ميليارد و 
۲۰۰ ميليون تراكنش بوده است. وي افزود: بر اين 
اساس پيش بيني مي شود تا پايان سال ۱۴۰۰ تعداد 
تراكنش هاي الكترونيكي دولت در يك سال به بيش 
از ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تراكنش برسد كه اين 
به معناي آن است كه به سمت دولت يكپارچه در 
حركت هستيم و حدود ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
رفت و آمد از سيكل زندگي مردم حذف شده است.

هكرها سيستم ايميل 
»اف بي آي« را هك كردند

 »)FBI( هكرها به سيستم ايميل »اداره تحقيقات فدرال
در امريكا نفوذ و ده ها هزار پيام هشدار درباره يك حمله 
احتمالي سايبري ارسال كردند. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، به گفته مقامات اين سازمان ايميل هاي جعلي از 
آدرس قانونيFBI كه به ic.fbi.gov@ منتهي است، 
ارسال شده است. هرچند سخت افزاري كه مورد حمله 
قرار گرفته به محض كشف مشكل به سرعت آفالين شد 
اما اين وضعيت همچنان ادامه دارد. سازمان رديابي تهديد 
»سام هاوس پروژكت« نيز در حساب توئيتر خود اعالم 
كرد هكرها ده ها هزار ايميل هشدار حمله سايبري ارسال 
كرده اند. اين سازمان يك نسخه از ايميل هاي ارسالي را 
در توئيتر خود پست كرد كه نشان داد در قسمت موضوع 
نوشته شده: »اضطراري: تهديد در سيستم.« اف بي آي 

زيرمجموعه وزارت دادگستري امريكا است.

مخالفت دولت امريكا
با توليد تراشه اينتل در چين

تالش هاي اينتل براي سرعت بخشيدن به توليد تراشه 
در چين با مخالفت دولت بايدن روبرو ش��ده است. به 
گزارش مه��ر به نقل از ورج، به گفت��ه منابع آگاه، اين 
شركت پيشنهاد كرده بود ويفرهاي سيليكوني را در 
يك كارخانه خود واقع در چنگدو )در چين( بس��ازد. 
امكان آغاز اين عمليات از پايان ۲۰۲۲ وجود داشت. اما 
مقامات كاخ سفيد به دليل مشكالت امنيتي احتمالي 
به شدت با اين طرح اينتل مخالفت كردند. از آنجا كه 
اينتل بايد براي افزايش توليد از دولت بودجه بگيرد، نظر 
آن در مسير برنامه هاي شركت تأثيرگذار است. به نوشته 
بلومبرگ اينتل اعالم كرد پس از مذاكره با مقامات دولتي 
هم اكنون هيچ برنامه اي براي توليد ويفرهاي سيليكوني 
در چين ندارد و در عوض مشغول بررسي راه حل هاي 
ديگر است. اين شركت امريكايي در بيانيه اي به بلومبرگ 
نوشته است: اينتل و دولت بايدن اهداف مشتركي براي 
برطرف كردن كمبود ميكروتراش��ه ها در صنايع را 

دارند. ما چند روش را با دولت بررسي كرديم.

 تراز مثبت همراه اول 
در ترابردپذيري

همراه اول با جذب ۷۰۵ هزار و ۸۲۱ مشترك از دو اپراتور 
 ام.تي.ان-ايرانسل و رايتل، تنها اپراتوري است كه از زمان 
راه اندازي طرح ترابردپذيري توانسته با ارايه خدمات بهتر، 
تراز مثبتي داشته باشد. جديدترين آمارها نشان مي دهد 
همراه اول با تراز مثبت ۸۳ هزار و ۳۰۴ مشترك، برترين 
اپراتور طرح ترابردپذيري است. همان طور كه در جدول 
ارايه  شده قابل  مشاهده اس��ت، همراه اول با جذب ۷۰۵ 
هزار و ۸۲۱ مش��ترك، در مقابل خروج ۶۲۲ هزار و ۵۱۷ 
مشترك، توانسته به تراز مثبت ۸۳ هزار و ۳۰۴ مشترك 
دس��ت يابد. اين آمار در حالي اس��ت كه دو اپراتور ديگر 
يعني ام.تي.ان-ايرانس��ل و رايتل هر دو با توجه به سطح 
خدمات پايين تر نس��بت به همراه اول، با خروج معنادار 
مشتركين يا به عبارت ديگر با تراز منفي مواجه شده اند. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد رايتل با تراز منفي ۸۱ هزار و 
۲۲۸ مشترك، بيشترين تعداد مش��تركين را تا اواسط 
آبان ماه س��ال جاري از دست داده اس��ت. بر اين اساس 
رايتل ۱۴۸ هزار و ۲۳۴ مشترك از دست داده و در مقابل 
صرفاً ۶۷ هزار و ۶ مشترك ورودي داشته است. رتبه منفي 
بعدي مربوط به ام.تي.ان-ايرانسل است كه اين اپراتور نيز 
با تراز منفي، بازنده طرح ترابردپذيري شماره هاي همراه 
بوده است؛ به طوري كه تعداد مشتركين وارد شده به اين 
اپراتور ۶۷۴ هزار و ۸۵۷ م��ورد بوده، درحالي كه بيش از 
۶۷۶ هزار و ۹۳۵ مشترك از اين اپراتور مهاجرت كرده اند. 
اگر با مفهوم ترابردپذيري آشنا نيستيد، الزم است بدانيد 
»ترابردپذيري« ش��ماره همراه يعني مالك يك شماره 
تلفن بتواند بنا به ميل خود از هر يك از اپراتورهاي موبايل، 
خدمات بگيرد. گفتني است »ترابردپذيري شماره همراه« 
نخستين بار پنج سال پيش در اختيار مشتركان قرار گرفت. 
اين خدمت به مشتركان تلفن همراه امكان مي دهد بي نياز 
به تغيير شماره خود، بين خدمات دهندگان تلفن همراه 
)اپراتورهاي موبايل( جابه جا شوند. به عنوان مثال فردي 
كه قبل از اين به خاطر پيش شماره ۰۹۱ لزومًا مشترك 
رايتل بود حاال مي تواند با حفظ اين شماره، به دلخواه خود 
از هر يك از دو اپراتور ديگر )همراه اول و ايرانسل( خدمات 
بگيرد و مشترك آنها شود. البته اين فناوري چيز جديدي 
نيست و بيش از ۱۵ سال پيش اولين بار در بريتانيا عملي 
شده و در حال حاضر در بسياري از كشورها اجرا مي شود. 
هدف اصلي اين طرح بهبود كيفيت تجربه مشتريان است. 
در ايران نيز راه اندازي آزمايشي ترابردپذيري در دهه فجر 
۱۳۹۴ صورت گرفت. بهره برداري تجاري آن نيز ابتدا ۲۷ 
ارديبهشت ۹۵ تعيين شده بود، ولي با تأخيرهايي كه خورد 

نهايتاً در ۳۱ مرداد ۹۵، مصادف با هفته دولت آغاز شد.

شكست ميلي متري دختران 
البرزي در هفته نخست ليگ برتر 

فوتبال بانوان كشور
هفته اول ليگ برتر فوتبال بانوان كشور برگزار شد 
و تيم نماينده البرز در يك بازي برابر با نتيجه يك 
بر صفر بازي را به تيم پر قدرت س��پاهان اصفهان 
واگذار كرد. پرستو كرمي در انتهاي اين بازي اظهار 
داشت: ابتدا به تيم سپاهان تبريك مي گويم اما به 
نظر بنده نتيجه مساوي عادالنه تر بود. خانم كرمي 
در ادامه صحبت هايش��ان بيان كرد: تيم سپاهان 
از تك  موقعيت خود به نحو احس��ن استفاده كرد و 
بازي را برد. ايشان ابراز اميدواري نمودند كه تيمش 
در ديدارهاي بعدي بازي بهت��ري ارايه دهد و اين 
شكست را جبران كنند. شاگردان پرستو كرمي در 
هفته دوم ليگ برتر فوتبال بانوان كشور جمعه مورخ 

۱۴۰۰/۰۸/۲۸ مهمان تيم خاتون بم خواهند بود.

تپروت، اولين به روزرساني بزرگ شبكه بيت كوين از سال ۲۰۱۷  با موفقيت انجام شد

آغازعصريجديددرشبكهبيتكوين

وزير ارتباطات خواستار دو برابر شدن 
ظرفيت شبكه انتقال داخلي شد

 پخش زنده جلسات كميسيون مشترك 
حمايت از فضاي مجازي مطالبه ملي است

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در حكم انتصاب اعضاي 
جديد هيات مديره شركت زيرساخت از آنها خواست در 
طول دو سال عضويت خود در اين سمت، ظرفيت شبكه 
انتقال داخلي را با اولويت استفاده از تجهيزات بومي، دو برابر 
كنند. به گزارش پيوست، عيسي زارع پور وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات چهارش��نبه هفته گذشته )۱۹ آبان( 
امير محمدزاده الجوردي، محمد جعفرپور و سيدمحمد 
رضوي زاده را به عنوان اعضاي جديد هيات مديره شركت 
ارتباطات زيرساخت منصوب كرد. او در حكم انتصاب اين 
اعضا، از آنها خواسته است عالوه بر وظايفي كه در چارچوب 
اساس��نامه برعهده آنها اس��ت، موضوعات ديگري را نيز 
پيگيري كنند كه دو برابر شدن ظرفيت شبكه انتقال داخلي 
يكي از آنان است. براس��اس گزارشي كه سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي در خرداد ماه امسال منتشر 
كرد، ظرفيت شبكه داخلي كشور ۳۱ هزار و ۹۰۳ گيگابيت 
بر ثانيه است كه وزير ارتباطات خواستار دوبرابر شدن آن 
تا دو سال آينده است. در حكم اعضاي جديد هيات مديره 
زيرساخت، »اجراي پروژه هاي شبكه ملي اطالعات در حوزه 
زيرساخت در زمان بندي مشخص شده« و »افزايش ظرفيت 

شبكه ترانزيت كشور و تحقق حداقل ترافيك ترانزيت شده 
به ميزان شش ترابيت بر ثانيه در راستاي تبديل شده كشور 
به هاب منطقه اي ترافيك اينترنت« نيز ديده مي ش��ود. 
براس��اس گزارش رگوالتوري ظرفيت ترانزيت ارتباطات 
بين الملل در خرداد ماه امسال ۴۸۹۴ گيگابيت برثانيه بوده 
است. علي رغم مشكالتي كه كاربران اينترنت در ماه هاي 
اخير بابت افت س��رعت و كيفيت ش��بكه در ساعت هاي 
پيك داشته اند، در حكم وزير، اشاره اي به افزايش ظرفيت 
پهناي باند بين الملل نشده است. در اين در حالي است كه 
دست اندركاران اينترنت كشور مي گويند ظرفيت پهناي باند 
بين الملل ايران به حد اشباع رسيده و نياز به افزايش دارد. 
در حكم انتصاب اعضاي جديد هيات مديره زيرس��اخت، 
موضوعات ديگري مانند »شفاف سازي فرايندهاي مالي، 
OSS/« تجاري و اداري شركت و راه اندازي كامل سامانه

BSS« توجه به موضوع پدافند غير عامل و حفظ پايداري 
و كيفيت ارتباطات در مواقع بحراني و افزايش پايداري 
و تاب آوري شبكه مادر ارتباطي در مقابل تهديدات« و 
»توجه به آموزش هاي تخصصي براي كاركنان و ارتقاي 

تعهد و انگيزه كاري آنان« نيز ديده مي شود.

آگهی فراخوان ارزيابی کيفی
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7- شرایط متقاضی :
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-  قرارداشتن در لیست کوتاه وزارت نفت)وندورلیست(،درخصوص تولیدکنندگان موادپلی پرو پیلن

-  ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان
-   داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) ارائه رزومه کاری مرتبط(

-  تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت)وارانتی( 
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عضو كميس��يون مش��ترك طرح حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي، پخش 
مستقيم جلسات اين كميسيون از سوي صدا وسيما 
را مطالبه ملي توصيف كرد. به گزارش ايرنا، غالمرضا 
نوري قزلجه درباره روند برگزاري جلسات كميسيون 
مشترك طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي، گفت: جلس��ات كميسيون 
از ابتداي آغاز به كار در دو نوبت برگزار مي ش��ود و در 

چند جلسه ابتدايي تركيب هيات رييسه انتخاب و بعد 
آيين نامه داخلي كميس��يون به تصويب اعضا رسيد. 
رييس فراكسيون مستقلين واليي درباره پخش زنده 
جلسات اين كميسيون افزود: از صداوسيما مي خواهيم 
كه براس��اس ظرفيت ايجاد شده در آيين نامه داخلي 
كميسيون مشترك طرح حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي نسبت به پوشش 

مستقيم جلسات اين كميسيون اقدام كند. 



تعادل | 
محدوديت اختيارات و نبود يك فرمانده واحد در 
امر سياس�ت گذاري تجاري را مي ت�وان از عوامل 
تضعيف كنن�ده تج�ارت ارزياب�ي ك�رد. »صدور 
بخشنامه هاي خلق الساعه، اعمال ممنوعيت ها و 
محدوديت هاي نابهنگام در چرخه تجارت، رويه هاي 
اشتباه در فرايند ثبت سفارش كاال، مساله تامين 
وتخصيص ارز، عدم هماهنگي بين دستگاهي، نبود 
يك نهاد مشخص پاسخگو و مواردي از اين دست...« 
سال هاس�ت كه واردكنندگان و صادركنندگان را 
گرفتار كرده و آزار مي دهد. با تغيير سكاندار رييس 
سازمان توس�عه تجارت، به واكاوي اين مسائل در 
گفت وگو با»عليرضا پيمان پاك« پرداختيم. اين 
مدير جوان كه خود سابقه تجارت دارد و تا حدودي 
با بوروكراس�ي هاي زائد در اين حوزه آشناس�ت، 
مي گويد: »براي اصالح آمده است، نه مانع تراشي.« 
وقتي از او درباره اصالح ساختارها مي پرسم و اينكه 
تا كي قرار است اين رويه هاي اشتباه تجاري دنبال 
ش�ود، اينگونه پاس�خ مي دهد: »براي حل بحران 
وچالش هايي كه به دليل سياس�ت هاي متناقض، 
مقطعي و بي پشتوانه  ايجاد شده، نمي توان نسخه 
كوتاه مدت پيچيد يا با سياست مقطعي و مسكن 
وار آثار آن را كاهش داد؛ تاكيد ما بر تغيير و اصالح 
رويه هاي اشتباه با يك برنامه بلندمدت است.« اما 
بخش ديگري از موانع موج�ود به گفته او، به عدم 
هماهنگي دستگاه ها و نبود يك چتر واحد تجاري 
برمي گردد. چتري كه بايد آنقدر گس�ترده ش�ود 
تا گم�رك را كه مجري دس�تورالعمل هاي وزارت 
صمت است وبيش�ترين ارتباط را با تجار دارد، به 
منظور سرعت بخشي به تجارت، زير پوشش خود 
قرار دهد. متولي تجاري در عين حال، همه اركان 
تصميم ساز و سياست گذار را كه سبب قفل شدن 
تجارت در اين سال ها شده اند، مقصر وضع موجود 
مي دان�د. بنابراين اصالح رويه ها و س�اختار غلط 
تجاري را مي توان ماموريت مهم س�كاندار جديد 
تج�ارت عنوان ك�رد. اين مدير ج�وان، در بخش 
ديگري از گفت وگويش با ما از پيمان هاي تجاري و 
برنامه اش براي رونق تجارت مي گويد. اما انتقادات 
وارده به تهاتر نفت با كاال را نمي پذيرد و از آن دفاع 
مي كند. او همچنين از موضع دولت وصمت درباره 
الحاق ب�ه WTO ودالر 4200 نيز پ�رده بر ميدارد. 

مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد: 

   تجارت خارجي ايران ب�ا چالش هاي عديده اي 
مواجه است، كه نياز به بازنگري و اصالح ساختاري 
دارد؛ اما يكي از مس�ائلي كه اين چند س�ال اخير 
تجار را بس�يار درگير كرده، بوروكراس�ي زائد در 
چرخه تجارت است؛ به طور مشخص منتقدان وضع 
موجود مي گويند، چرا يك تاجر بايد اول كااليش را 
وارد گمرك كند و سپس فرايند ثبت سفارش و... 
را انجام دهد. اين رويه معيوب كه در رابطه با ورود 
و ترخيص كاال وجود دارد، تجار را خس�ته وكالفه 
كرده و در نهايت منجر به ماندگاري، دپو و فساد كاال 
مي شود؛ به عنوان متولي تجارت اين رويه غلط قرار 

است تا چه زماني ادامه داشته باشد؟ 
در خصوص اين مساله بايد بگويم، در حال حاضر چالش 
واردات از صادرات كمتر است؛ چراكه در حوزه واردات اگر 
روال عادي باش��د و ثبت سفارش و اظهار كاال به گمرك 
نيز به درستي انجام شده باشد، همچنين واردكنندگان 
ب��راي اينك��ه ارز ۴۲۰۰ توماني و ارز نيمايي بيش��تري 
دريافت كنند، بيش اظهاري نكرده باشند، چالش جدي 
در اين زمينه وجود ندارد. گرچه در بحث گمركات هنوز 
يكسري مباحث به روز نيست و اين مسائل موجب مي شود 
كااليي كه مي تواند ظرف مدت  زمان كوتاهي ترخيص 
ش��ود، به دليل مسائل مختلف از جمله »قطعي سامانه، 
عدم هماهنگي استاندارد و ساير نهادها، يا فعاليت هايي 
كه ترخيص كار بايد خارج از عرف پيگيري كند« با مشكل 
مواجه شود. يك سري تأخير هم ناشي از عدم وجود سامانه 
يكپارچه است. سامانه گمرك در حال حاضر مشكالتي 
دارد و با وجود تاكيد دولت روي يكپارچگي س��امانه ها، 
گمرك نگراني زي��ادي دارد وبه مش��كالت امنيتي در 
صورت تجميع اطالعات اشاره مي كند. كه بايد براي آن 
چاره انديشي شود. براي اينكه ارتباط سامانه جامع تجارت 
با گمرك به صورت برخط برقرار شود، اين مساله در حال 
حل شدن اس��ت. اما موضوع ديگر، بحث ممنوعيت ها و 
جابه جايي رديف كاالها است كه آنهم به دليل مساله ارزي 
است. اگر ما بتوانيم مساله ارزي را حل كنيم، اين مشكالت 
خودبه خود هم حل مي شود. اگر حل مشكالت به صورت 
مسكني باش��د، يعني وقتي دچار مشكلي مي شويم به 
جاي اينكه راه حل بلندمدت داشته باش��يم، با سياست 
مقطعي بخواهيم آثار آن را كاهش دهيم، باعث مي شود 
در كوتاه مدت مشكل ايجاد شود. در دوره اي كه ما به داليل 
مختلف مشكل نوسان قيمت ارز داشتيم، سياست هاي 
متناقض، مقطعي و بي پشتوانه اي تعريف شد و آيين نامه ها 
و دستورالعمل ها به جايي رسيد كه كار قفل  شده بود. در 
دوره جديد، ما برخي از اين موارد را بررسي و در حال اصالح 
هستيم. به طور مثال، در زمينه سقف و سابقه واردات به 
اين نتيجه رسيديم كه اين ضرورتي ندارد. وقتي صحبت 
از تجارت مي كنيم؛ يعني تاجري كه به تازگي وارد بازار 
شده با هر سابقه اي كه بخواهد كاال وارد كند يا اگر پيش 
از اين در زمينه فروش نفت يا محصوالت پتروشيمي كار 
مي كرده، بخواهد در اي��ن زمينه ديگري كار كند، نبايد 
محدوديتي وجود داشته باشد. ما شاهد بوديم كه »نوكيا« 
از چوب فروشي به يك برند در حوزه موبايل. در دنيا تبديل 

 ش��د. اين پويايي و تحركات نوآورانه و تغيير رشته هاي 
فعاليتي خاص در حوزه تجارت وجود دارد. بنابراين اينكه 
بگوييم تاجري كه يك سقف و سابقه يي داشته، نبايد در 
زمينه ديگري فعاليت كند، غلط اس��ت. آقاي وزير هم 
بارها عنوان كردن��د در نظر گرفتن جميع مالحظات در 
سياست هاي ارزي و تجاري كشور در اين خصوص دارند. 
  دي�دگاه وزارت صمت ي�ا س�ازمان در اين باره 
چيست آيا اساسا نياز به اصالح در چرخه تجارت 

خارجي احساس مي شود يا خير؟ 
تاكيد ما بر تغيير واصالح ساختارهاست. به طور مثال يكي 
از دغدغه هاي آقاي فاطمي امين اين است كه ميزان ثبت 
س��فارش ها با نياز واقعي تناسب داشته باشد. اينكه ثبت 
س��فارش ها باال باش��د و ارز كمتري اختصاص يابد، ثبت 
سفارش بيهوده ايجاد مي كند. درچنين فرايندي واردكننده 
براي بهره برداري از تورم، ثبت سفارش مي كند، ارز مي گيرد 
و كاال وارد مي كند، اما كاال را تا زماني كه قيمت ها به علت 
تورم باال نرفته باشد، نمي فروشد. ما در وزارت خانه برنامه 
داريم كه اين مساله هم مديريت شود و ثبت سفارش تنها بر 
مبناي نياز واقعي باشد. گاهي ثبت سفارش ها تا ۷۰ درصد با 
تخصيص ارز فاصله دارد كه نشان مي دهد بخش عمده ثبت 

سفارش ها بيهوده است و اين مهم بايد سامان دهي شود.
  با اين تفاسير دپوي 7 ميليون تن كاال در گمرك و 
بنادر را نمي توان ناشي از رويه غلط تجاري موجود 

دانست.
مشكلي كه به آن اشاره كرديد، در حال حاضر بيشتر به 
بحث چندنرخي بودن ارز بر مي گردد؛ به عبارتي چالش 
اصلي به دليل اختالف نرخ ارز است. برخي مي خواهند از 
اختالف نرخ ارز و نوسانات موجود، سود كنند، بنابراين 
كاال را در گمرك دپو مي كنند يا در لنگرگاه نگه مي دارند 
به اين نيت كه بتوانند ارز بگيرند و از اين اختالف قيمت 
استفاده كنند. اختالف قيمت يا قانوني و مشروع است يا 
قانوني نيست و حتي براي واردكننده مي صرفد كه يك 
كشتي از كااليش هم فاسد شود، اما باز هم بتواند ارز بگيرد 
و كار را جلو ببرد. خيلي وقت ها بخش عمده اي از كاالهايي 
كه در بندرگاه هستند، منشأ ارز و ثبت سفارش ندارند، 
كاال به صورت اعتباري وارد شده و واردكنندگان منتظرند 
ببينند دولت چه تصميمي مي گيرد؛ آيا ارز ۴۲۰۰ توماني 
تخصيص مي دهد يا نه. در هر دو حالت برنده كسي است 
كه كاال را وارد كرده. اگر ارز ۴۲۰۰ توماني حذف ش��ود، 
كااليي كه آورده در كوتاه مدت از نوسان و بهم ريختگي 
قيمت ها استفاده كرده و كاال را با افزايش قيمت مي فروشد 
و اگ��ر ارز ۴۲۰۰ توماني بماند، همچن��ان ارز مي گيرد و 

كااليش را وارد مي كند و از اين فضا سود مي برد. 
  خب اگر فرض را بر اي�ن بگيريم كه برخي قصد 
سوءاستفاده از اين فضا را دارند؛ پس نشان از اين 
دارد كه روند تجارت خارجي ما دچار اشكال است؛ 

اين را قبول داريد؟ 
ببينيد اصالح اين فرايند در كوتاه مدت امكانپذير نيست، 
اما بايد در دستور كار باشد. البته در اين جريان، كل كشور 
اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضا، رسانه و مردم هم در 
نتيجه حاصله سهيم هس��تند، اين طور نيست كه فقط 
دولت ها مقصر باشند. وقتي كااليي در گمرك وجود دارد 
و قيمت آن باال مي رود، رس��انه ها معترض مي شوند كه 
چرا اين كاال ترخيص نمي شود.خوب بر اثر رواني حاكم 
در جامعه كه به پشتوانه اين جو رسانه اي به وجود مي آيد، 
باعث مي ش��ود برخي كاالها ترخيص ش��وند. بنابراين 
برخي ميبينند شيوه مناسبي است، كاال را وارد كننده در 
گمركات دپو كنند وسپس با ايجاد جو رسانه اي مجدد بر 
اثر فشار حاصله كاالها را ترخيص كنند. به همين دليل 
با وجود اينكه بعضا مصرف تغييري نمي كند اما مصرف 
ارز سال به سال بيشتر مي شود. اين سيستم غلط باعث 
شده واردكننده بخواهد از فضا استفاده كرده و دولت را در 
يك دو راهي قرار دهد، اينكه وقتي كاال هس��ت و دامدار 
هم كاال مي خواهد، چرا كاال نبايد ترخيص ش��ود، مردم 
هم مي گويند چ��را ارز ۴۲۰۰ توماني به اين كاالها تعلق 

نمي گيرد و چرخه معيوب همواره ادامه پيدا مي كند.
  خ�ب چرا دولت موضع خود را درباره حذف دالر 
4200 به صورت شفاف مطرح نمي كند؛ دليل اين 

تعلل در تصميم گيري چيست؟
عدم تصميم گي��ري درباره ح��ذف دالر ۴۲۰۰ توماني 
مي تواند براي كش��ور مضر باشد، اما دولت تصميمش را 
براي حذف ارز چندنرخي گرفته  است. اما اينكه در چه بازه 
زماني به سمت تك نرخي كردن ارز برويم، مساله مهمي 
است. چندنرخي بودن ارز در هر حالتي فساد زااست و در 
هيچ حالتي اين ارز به دست مردم نمي رسد. مثاًل وضعيتي 
را در نظر بگيريد كه مرغدار ذرت و كنجاله را به دامداري 
مي ده��د، اما وضعيت مراتع به دليل خشكس��الي دچار 
مشكل است، او اين ذرت و كنجاله را به گله ها مي دهد و 
مي تواند سهميه بگيرد و اين محصوالت را با قيمت مختلف 
به فروش برساند. همين مساله مي تواند جلوي توليد را 
بگيرد، چون بسياري از مرغداري هاي ما برايشان صرف 
نمي كند كه مرغ توليد كنند و به سمت داللي مي روند. 
شما اگر نگاه كنيد مي بينيد در كشوري مثل تركيه جمعا 
حدود ۱۲ مجموعه توليدي وجود دارد و دولت مي تواند 
با هدايت آنها سياس��ت هاي خود را اجرايي كند، اما در 
ايران ۲۴ هزار مرغداري داريم! كه امكان اجراي سياست 
واحد از طريق آنها را نداريم. لذا وزارت جهاد كش��اورزي 
بايد با زنجيره ها قرارداد ببندد و با كمك آنها در زنجيره 
تامين مرغ از تامين نهاده تا تامي��ن ارز و فروش، بازار را 

مديريت كند. 
  يك�ي از اقداماتي خوبي كه اخي�را اتفاق افتاد، 
بازگشت مديريت دفتر مقررات صادرات و واردات، 
شركت نمايش�گاه ها و صندوق ضمانت صادرات 
به س�ازمان بود؛ اما چالش ديگري كه وجود دارد 

اينكه دستگاه هاي درگير ومداخله گر در تجارت 
خارجي زير ي�ك چتر واحد ق�رار ندارند، به طور 
مثال »گم�رك« به عنوان س�ازماني كه بيش�تر 
مجري دس�تورالعمل هاي صم�ت، دفتر مقررات 
ص�ادرات و واردات و س�ازمان توس�عه تج�ارت 
اس�ت؛ در زيرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد و 
همين پراكندگي سبب س�خت تر شدن فرآيند 
تجارت مي ش�ود. به نظر مي رس�د، اگر گمرك در 
چ�ارت س�ازماني وزارت صمت ي�ا زيرمجموعه 
سازمان توسعه تجارت قرار بگيرد، منجر به كاهش 
بوروكراسي وسرعت بخشي به فرايندهاي تجاري 

شود. آيا اين جابه جايي شدني است؟ 
بله اگر بخواهيم اي��ده آل نگاه كنيم كل ابزارهايي كه در 
حوزه تجارت است، بايد يكجا فرماندهي شود؛ در فرآيند 
تجاري، گمرك يكي از مجموعه هاي اصلي است كه بايد 
در اين چارت يكپارچه قرار بگيرد، اما تا به امروز كمتر در 
اين حوزه موفقيت حاصل شده اس��ت. اما يكي از موارد 
مهم تر و اثرگذارتر از انتقال گمرك كه در كوتاه مدت قابل 
حل است، تعيين قيمت هاي پايه صادراتي كه در گمرك 
به يك چالش جدي تبديل شده اند. حال اينكه از طريق 
ارتباط سامانه افق با سامانه گمرك كه آقاي فاطمي امين 
به شدت دنبال آن هستند، اين موضوع درحال رسيدگي 
اس��ت كه اميدواريم هرچه زودتر حل ش��ود. چراكه در 
بحث قيمت هاي پايه صادراتي نبايد به قيمت ثابت روي 
آورد، بلكه بايد فرمول قيمت گذاري را در حوزه پايه هاي 
صادراتي تعيين كرد. اما يكي از مشكالت ما عدم ارتباط 

اين سامانه ها است واين غلط است. 
  جدا از چالش هايي ك�ه در بخش واردات مطرح 
شد، با مس�ائلي اينچنيني در چرخه صادرات نيز 
مواجهيم كه صادركننده را به شدت درگير كرده 
و ب�ر روند تجارت خارجي اثر منفي گذش�ته؛ چه 

برنامه اي براي حل اين چالشها داريد؟ 
همانطور كه شما هم اشاره كرديد؛ در حال حاضر صادرات 
هم دچار مشكل است؛ به طور مثال در مباحث ارزي، وقتي 
برخي از بخش هاي توليدي- صادراتي كه مواد اوليه خود 
را با ارز نيمايي نمي خرد، اما مكلف مي شود كه ارز حاصل 
از صادرات را با ارز ارزان تري در سامانه نيما عرضه كنند 
و به فروش برساند، اساسا منصرف شده و صادر نمي كند. 
نتيجه اينها، كاهش صادرات، كمبود منابع ارزي و افزايش 
قيمت ارز اس��ت. بنابراين بزرگ ترين آفت ارز ترجيحي 
متوجه صادرات است. از همين رو، يكي از كارها تك نرخي 
كردن ارز است؛ اقدامي كه هم تجارت را اصالح مي كند، 
هم بازار داخل را تنظيم مي كند. گرچه آقاي رييسي مكرر 
عنوان كردند كه از كمبودها بهانه جويي نشود و چالش ها 
به گردن دول��ت قبلي نيفتد و ب��راي آن راهكار تعريف 
 شود، اما با اين كسري بودجه نمي توان تصميم گرفت كه 

تك نرخي كردن ارز چه زماني رخ مي دهد. 
  آقاي پيمان پاك، يكي از انتقاداتي كه اين روزها 
متوجه سياست هاي تجاري است، بحث تهاتر نفت 
ايران با كاال اس�ت؛ برخي معتقدند اين سياست 
اشتباهي اس�ت كه در دوره آقاي احمدي نژاد هم 
دنبال ش�د، اما توجي�ه اقتصادي براي كش�ور به 

همراه نداشت. 
رسانه ها به اين مساله اشاره مي كنند كه واردات بد است 
و وقتي توليد داريم چ��را بايد واردات كنيم؟ اما حرف ما 
اين اس��ت كه در تجارت بايد تعامالت برد - برد باش��د و 
نمي توان از كشوري انتظار داشت كه محصوالتي را وارد 
كند، اما صادراتي انجام ندهد. سياست گذاري تجاري ما 
اين طور بوده كه كشورهاي دنيا بايد مواد اوليه ما را بدهند و 
كاالي نهايي ما را بخرند، در حالي كه چنين چيزي محقق 
نيست. وقتي واردات كاال را از يك كشور ممنوع مي كنيم، 
متعاقبا آن كش��ور هم صادرات ما را نمي پذيرد و در اين 
برآيند تجاري، صادرات رشد نمي كند. بحث تهاتر يك 
بحث علمي در دنيا اس��ت و 3۰ تا ۴۰ درصد تجارت دنيا 
در اين فضا شكل مي گيرد؛ به عبارت ديگر، در اين مدل 
شما يك بازارياب حرفه اي و مجاني در كشوري داريد كه 
قرار است با او تهاتر كنيد. اين بحث هم در خصوص نفت 
مطرح است وهم در حوزه ساير كاالها، يكي از روش هاي 
ناب تجارت خاصه در شرايط تحريم كه ما از آن حمايت 

مي كنيم تهاتر است. 
  انتقاد ديگ�ري كه در اين باره مطرح مي ش�ود، 
اينكه پيادهس�ازي اين مدل، سبب حذف بخش 
خصوصي از چرخه تجارت مي ش�ود؛ نظرتان در 

اين باره چيست؟ 
ما تهاتر را با بازرگانان انج��ام مي دهيم، نه حاكميت. در 
سه س��ال گذش��ته 5 ميليارد دالر تهاتر توسط يكي از 
زيرمجموعه هاي صمت انجام شده كه بسيار موفق بوده، 
اتفاقي كه ۶۰ درصد آن توس��ط بخش خصوصي انجام 
 شده و با تهاتر كاال مواد مورد نياز اوليه بخش خصوصي 
هم تامين شده اس��ت. حاال اين مدل، براي كل صادرات 
و واردات اولويت دار كش��ور در حال انجام است كه دولت 
نيز مقدمات نيازه��اي آن را مصوب كرده اس��ت. البته 
چالش هايي هم در اين مس��ير وجود دارد، اما ما س��عي 
مي كني��م به صورت پايل��وت از پروژه ه��اي كوچك به 

پروژه هاي متوسط و بزرگ برسيم. 
  برخ�ي معتقدند روش تهاتر نف�ت در برابر كاال، 
آن هم محصوالت مصرف�ي، عمال قدرت انتخاب 
كشور در خريد كاالها را به شدت كاهش مي دهد 
و ما مجبور مي ش�ويم هر كااليي كه مشتري نفت 
ايران تحميل مي كند، خري�داري كنيم. بنابراين 
در صورتي كه كماكان سياست تهاتر نفت در برابر 
كاالهاي مصرفي، از س�وي دولت كنوني در پيش 
گرفته ش�ود، قدرت ايران براي انتخاب كاالها در 
ضعيف ترين حالت ممكن قرار خواهد داشت و اين 

مدل تهاتر يعني نفت با كاالهاي بنجل و بي كيفيت 
موجب لطمه و آسيب به اقتصاد ملي مي شود؟ 

در مدل تهاتر كاال، چالش و سختي هايي وجود دارد، اما 
هيچ الزامي وجود ندارد كه حتما همان كاالو ازهمان كشور 
وارد شود. ممكن است به كشوري پتروشيمي صادر كنيم 
اما از كش��ور ثالثي كاالي مورد نيازم��ان را از طريقي كه 

تعريف كرديم، وارد كنيم. 
  پرس�ش ديگري كه در اينجا مي خواهم از شما 
داشته باش�يم اينكه آيا بحث الحاق به WTO را 
در اولويت كاري خود داريد يا نگاه تان فقط انعقاد 

پيمان هاي منطقه اي است؟
قطعا الحاق به س��ازمان تجارت جهاني در دس��توركار 
س��ازمان قرار دارد و مذاكرات الحاق ه��م در حال انجام 
است. منتها مساله اينجاس��ت كه اين فرآيند پيچيده و 
زمانبر است و مشخص نيست چه زماني به نتيجه برسد. 
برهمين اس��اس دركنار پيش بردن اين موضوع، بحث 
پيمان هاي تجاري دو يا چند جانبه را به صورت ويژه در 

دستور كار قرار داريم. 
  يكي از پيمان هاي تجاري كه س�ازمان توس�عه 
تجارت خيلي روي آن مانور مي دهد، پيمان اوراسيا 

است؛ چقدر مي توان اميدوار به نتيجه بود؟ 
از چند ماه قبل بررسي ها براي رسيدن به يك موافقت نامه 
تجارت آزاد ميان ايران و اوراس��يا آغاز شده و در اين حوزه 
پيشرفت هاي قابل توجهي نيز به دست آمده است. تاكنون 
۸۰ درصد از متن نهايي شده و ۲۰ درصد باقي مانده نيز در 
نشست هاي آتي تكميل خواهد شد. براساس پيش بيني ها، 
در صورتي كه پارلمان كشورهاي عضو اوراسيا با اين توافق 
مخالفتي نداشته باشند، ظرف ۲ سال آينده مقدمات تجارت 
آزاد ميان دو طرف فراهم خواهد شد. بنابراين چنانچه اين 

پيمان منعقد شود، خودبه خود بدون هيچ فضاي رقابتي، 
حداقل ۱۰ ميليارد دالر بازار صادراتي ايجاد مي شود؛ اما 
پرسش مهمي كه قابل طرح است اينكه آيا كااليي براي 
اين بازار توليد شده است؟ پاسخ به آن منفي است؛ چراكه 
براي توليد كاالهاي مورد نياز اين بازار اقدام زيرس��اختي 
نكرده ايم؛ در اين شرايط كاالي توليدي بي كيفيت مي شود 
و اين خودش مي شود يك ضدارزش. اگر برنامه راهبردي 
نداشته باشيم و زنجيره هاي تامين و توليد كاال متناسب با 
استانداردهاي بازار هدف را درست تعريف نكنيم و ديدتان 
يك ديد هماهنگ نباشد و راهكارها و پروژه هايي كه تعريف 
كرده ايد، همه زوايا را نبيند، هر چقدر هم زحمت بكشيد، آثار 
منفي اش نمايان مي شود و هم صادرات صورت نمي گيرد و 

هم به هم ريختن بازار مردم را ناراضي مي كند. 
  موافقتنامه تجارت آزاد با سوريه چطور؛ چرا عمال 

اتفاقي در تجارت دو كشور رخ نداد؟ 
در س��ال۱3۸۷ توافق نامه تجارت آزاد با سوريه به 
تصويب مجلس رسيد كه به جز ۸۸ قلم كاال، مبادله 
س��اير كاالها بين دو كشور مش��مول موافقت نامه 
تجارت آزاد شد؛ يعني تجار دو كشور اجازه يافتند 
صرفا با پرداخت ۴ درصد تعرفه بازرگاني اين كاالها 
را مبادله كنند. ام��ا به رغم امضاي اين موافقت نامه 
به دليل سياست هاي دولت هاي ايران و سوريه در 
زمين��ه ممنوعيت   ها ومحدوديت   ه��اي صادراتي و 
وارداتي كه به خاطر مسائل اقتصادي دو كشور وضع 
شد، عمال امكان اس��تفاده تجار از اين موافقت نامه 
محدود ش��د. اما با فعال س��ازي اي��ن موافقت نامه، 
تجار دو كش��ور در مبادالت بين ايران و س��وريه از 
محدوديت   ها و ممنوعيت   هاي صادراتي و وارداتي 

جاري مستثني هستند.
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كشف ۱۷۰۰ انشعاب غيرمجاز 
آب در استان ايالم

مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اي��الم در 
گفت وگويي با خبرنگار ايالم رويداد در خصوص انشعابات 
غيرمجاز گفت: تا امروز ۱۷۰۰ انش��عاب غيرمجاز هم در 
حوزه ش��هري و هم روستايي كشف ش��ده كه به مراجع 
قضايي معرفي شده اند و بيشتر اين انشعابات غيرمجاز در 
حوزه روستايي مي باشد. تيموري گفت: باتوجه به كاهش 
۴5 درصدي نزوالت جوي در سال گذشته و شيوع ويروس 
كرونا كه افزايش 3۰ درصدي آب را در پي داش��ته است، 
گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در مجموعه شركت 
آب و فاضالب استان، شرايط آبي استان نسبت به سال هاي 
گذشته ۸۰ درصد بهبود يافته است. وي بابيان اينكه بهبود 
شرايط آبي در شهر ايالم نسبت به ۲۰ سال گذشته بي سابقه 
بوده است، افزود: خوشبختانه با تمهيدات به عمل آمده 
مشكالت آب شرب شهر ايالم مرتفع شده است و هم اكنون 
با كمترين چالش و گاليه هاي مردمي روبرو هستيم. وي 
با اشاره به افزايش ظرفيت برداشت آب از سد ايالم در سال 
جاري، يادآور شد: براي تحقق اين امر مهم، ظرف سه هفته 
مجوزات الزم اخذ و اعتبار مورد نياز تامين و طي يك اقدام 
ضربتي، كارشناسي و با بهره گيري از توان بومي استان؛ 
افزايش ظرفيت آب سد به شهر ايالم از۴۸۰ليتر بر ثانيه به 
۶3۰ ليتر بر ثانيه افزايش يافته است و در تالش هستيم تا 

ظرفيت را به بيش از ۷۰۰ ليتر بر ثانيه برسانيم.

ساماندهي زاينده رود بدون 
مشاركت مردم امكان پذير نيست

وزير نيرو با اعالم اينكه پاي اجراي عدالت در موضوع آب 
ايستاده ام، گفت: وظيفه شرعي، قانوني و انقالبي خود را 
در اين مهم مي بينم، چرا كه بسياري از مشكالت امروز 
ناشي از بي قانوني است و اين موضوع خاص زاينده رود 

و اصفهان نيست، بلكه همه جا بايد به قانون برگرديم. 
علي اكبر محرابيان در جلسه سازگاري با كم آبي در استان 
اصفهان كه شامگاه جمعه۲۱ آبان ماه برگزار شد، با اشاره 
به بازديد ميداني خود از مناطق مختلف استان، اظهار 
كرد: بسيار متاسفيم كه مردم تمدن ساز و قهرمان استان 
اصفهان، امروز به خاطر بي آبي بايد چنين شرايطي را 
تحمل كنند و خود را مسوول رفع اين مشكالت مي دانم.

وي با تاكيد بر اينكه اولين عهد و پيمان ما اين اس��ت 
كه ب��ا مردم صادقانه صحبت كنيم، اف��زود: نبايد قول 
يا وعده هايي به مردم بدهيم كه چندس��ال ديگر شرم 
حضور در جمع مردم را داش��ته باشيم. وي با اذعان بر 
اينكه مش��كالتي در اصفهان داريم اما اين مش��كالت 
امروز و ديروز نيست، گفت: مشكالت امروز مشكالت 
چند دهه بي برنامگي و بارگذاري هاي بي جا بر روي آب 
اصفهان بوده است، اما با به كارگيري همه ظرفيت هاي 
قانوني مي توانيم كار را بر روي ريل صحيحي قرار دهيم 

تا مشكالت به مرور حل شود.

بايدهاي اصالح ساختار تجارت در گفت وگو با رييس سازمان توسعه تجارت: 

پيمان پاك: براي اصالح آمده ام، نه مانع تراشي

دفاع از تهاتر نفت در برابر كاال
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خبرروز

۱۲۵ فوتي و ۶۱۴۳  ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۶هزار و ۱۴۳ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور شناسايي ش��دندو متاسفانه ۱۲۵ نفر نيز جان 
خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۳۷ هزار و ۷۱۸ نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۲۸ هزار و ۱۶۷ نفر رسيد. تاكنون ۵ ميليون ۶۹۵ هزار و ۹۴۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۵۱۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۸۷ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۲ شهر در وضعيت 

زرد و ۱۱۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

گليماندگار|
 زماني نه چن��دان دور با مبالغي نظير 
۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون مي ش��د خانه اي 
حدود ۵۰ متر در تهران خريد. اما حاال با اين مبالغ 
تنها بايد به فكر اجاره خانه اي بود كه قطعا صاحبخانه 
در كن��ارش ماهيانه بين ۵ ت��ا ۷ ميليون تومان هم 
اجاره بها طلب مي كند و هر كس��ي از پس پرداخت 
اين هزينه هاي سرس��ام آور بر نمي آيد. فرض را بر 
اين بگيريد يك زوج كه بين ۳ تا ۵ س��ال اس��ت كه 
ازدواج كرده اند، بايد ماهيانه چقدر درآمد داش��ته 
باشند كه بعد از يك سال اجاره نشيني صاحب خانه 
از آنها طلب ۲۰۰ ميليون تومان افزايش رهن خانه 
مي كند. واقعا چه كس��اني مي توانند در طول سال 
۲۰۰ ميليون تومان پول جمع كنند كه بتوانند مبلغ 
رهن خانه شان را به آن مبلغي كه مد نظر صاحبخانه 
اس��ت برس��انند. در واقع قيمت اجاره خانه و حتي 
خريد آن طي چند سال گذشته چنان روند صعودي 
داشته كه حتي ديگر در حاشيه شهرها هم نمي توان 
خانه اي با قيمت معقول براي زندگي پيدا كرد. طي 
چند سال گذش��ته كه اجاره بهاي مسكن در تهران 
و ش��هرهاي بزرگ افزايش يافت، بس��ياري از افراد 
ترجيح دادند به حومه شهرها بروند. افزايش شمار 
حاشيه نشيني همان موقع هم به معضلي اجتماعي 
تبديل شد و بسياري از جامعه شناسان افزايش اين 
پديده را براي جامعه خطرناك دانستند چرا كه اين 
مساله مي توانست با وجود اختالف هاي فرهنگي بين 
افراد منجر به اتفاق هاي ناهنجار در اين مناطق شود. 
با توجه به اينكه اكثر افراد حاش��يه نشين شهرها را 
كساني تش��كيل مي دادند كه براي به دست آوردن 
زندگي بهتر از شهرهاي كوچك و روستاهاي خود 
به شهرهاي بزرگ آمده بودند و براي امرار معاش و 
گذران زندگي دست به هر كاري مي زدند و اغلب هم 
روياهايشان دست نيافتني مي نمود با ساكن شدن 
در حاش��يه ش��هرهاي بزرگ فضايي را مختص به 
خود ايجاد كردند، فضايي كه اغلب در آن استفاده 
از مواد مخدر، خريد و فروش مواد و ناهنجاري هاي 
اجتماعي زيادي به راحتي انجام مي شود. اما حاال 

همين افراد مهمانان ناخوانده اي دارند كه س��بك 
زندگي شان به كلي با آنها متفاوت است. 

   تعارض فرهنگي در حاشيه شهرها
كوروش بيضايي، جامعه شناس ش��هري با اشاره به 
اينكه در حال حاضر مهم ترين مشكلي كه در حاشيه 
شهرها ديده مي شود تعارض فرهنگي ميان افراد ساكن 
در اين مناطق است به »تعادل« مي گويد: نمي توانيم 
با پاك كردن صورت مساله خود را در حاشيه امن نگه 
داريم و منكر آن چيزي كه زير پوست شهر در حال رخ 
دادن است بشويم. تعارض فرهنگي در حاشيه شهرها 
بيداد مي كند. بيش��تر اين مناطق تبديل شده اند به 
جايي براي انواع و اقسام بزه هاي اجتماعي. كافي است 
يك روز از صبح تا ش��ب در يكي از اين مناطق حضور 
داشته باشيد. از دست به دست شدن راحت مواد مخدر 
گرفته تا دزدي و فحشا همه را به چشم مي بينيد. اين 
حرف به معن��ي بد بودن تمام س��اكنان اين مناطق 
نيست، مساله همين است كه طي سال هاي گذشته 
بس��ياري از خانواده هاي متوس��ط هم با بحران هاي 
اقتصادي مواجه شده و مجبور به نقل مكان به حاشيه 
شهرها ش��ده اند، آنها از ديد ساكنان هميشگي اين 
مناطق وصله ناجوري هستند و از سوي ديگر اين افراد 
هم قانون ش��كنان را وصله ناجور محل زندگي خود 
مي دانند، اين تعارضات عواقب بس��يار بدي به دنبال 
خواهد داشت. او مي افزايد: آمار نزاع و حتي قتل در اين 
مناطق بسيار بيشتر از داخل شهرها است. اين معضل 
چند سالي اس��ت كه گريبان جامعه ايران را گرفته و 
البته كه كسي هم كاري براي رفع آن انجام نداده چرا 
كه طي همين چند س��ال وضعيت اقتصادي نه تنها 
بهبود پيدا نكرده كه بدتر هم شده و حاال پديده هاي 
اجتماعي بدتري كه مي توانند عواقب خطرناك تري 

هم در پي داشته باشند در حال شكل گيري هستند.

      خانه هاي اشتراكي، نابودي حريم خصوصي
ك��وروش بيضايي در پاس��خ به اين س��وال كه چرا 
خانه هاي اش��تراكي باعث نابودي حريم خصوصي 
افراد مي ش��وند در حالي كه سال هاي نه چندان دور 

چندين خانواده در يك خانه با هم زندگي مي كردند، 
مي گويد: آن س��بك زندگي سال هاست كه منسوخ 
شده اس��ت، البته هنوز هم در شهرستان ها هستند 
خانواده هايي كه با هم در يك خانه زندگي مي كنند، 
اما مشخصات اين خانه با خانه هايي كه حاال بسياري 
از زوج هاي ج��وان از روي ناچاري و بي پولي با هم به 
صورت اشتراكي اجاره مي كنند كامال فرق دارد. آن 
خانه ها آپارتمان نبودند و نيستند، هر خانواده حداقل 
يك يا دو اتاق دارد كه حريم خصوصي اش در آن حفظ 
مي شود، اغلب اعضاي يك خانواده هستند، يعني 
پدر و مادر با فرزندان و عروس و داماد و نوه هايشان. 
همان تعريف خانواده گسترده در جامعه شناسي. 
اما پديده خانه هاي اش��تراكي بسيار مخرب است. 
حري��م خصوص��ي را ناب��ود مي كند. باع��ث بروز 
آسيب هاي بسياري مي ش��ود، حتي قانون جواني 
جمعيت را هم كه مجلس بدون در نظر گرفتن تمام 
مش��كالت اقتصادي موجود تصويب و ابالغ كرد را 
تحت الش��عاع قرار مي دهد. چرا كه اين خانه هاي 
اشتراكي اكثرا يك واحد آپارتماني هستند با فضاي 
محدود و اتاق هاي محدود البته فضاهاي اشتراكي 
بسيار، از آشپزخانه گرفته تا حمام و دستشويي و ...

   تكذيب موضوع راه حل نيست
همايون پايدار، جامعه شناس نيز در اين باره به تعادل 
مي گويد: ما طي چند سال گذشته با پديده هاي زيادي 
مواجه بوده اي��م، از كارتن خوابي و گورخوابي گرفته 
تا پش��ت بام خوابي كه اغلب هم از س��وي مسووالن 
تكذيب شد. البته كارتن خوابي را نتوانستند تكذيب 
كنند چرا كه مصاديق آن در گوشه و كنار شهرها به 
راحتي قابل رويت اس��ت اما اينكه افراد پش��ت بام 
خانه هاي را براي خوابيدن اجاره مي كنند يا از فرط 
استيصال در گورهاي خالي مي خوابند، مساله اي 
بود كه مسووالن با زدن انگ سياه نمايي و تكذيب 
آن س��عي در ناديده گرفتنش داش��تند. البته كه 
تكذي��ب و نادي��ده گرفتن و پاك ك��ردن صورت 
مس��اله نمي تواند واقعيت را از بين ببرد و باالخره 
اين معضل روزي از جاي ديگري س��ر بر مي آورد. 

همانطور كه حاال پديده خانه هاي اش��تراكي خود 
به معضلي تازه براي جامعه ايران تبديل شده است.

    مهم ترين زيان
 كم رنگ شدن حريم خصوصي است

او مي افزايد: از منظر روان ش��ناختي، مهم ترين زيان 
خانه هاي اش��تراكي، حذف يا كم رنگ شدن حريم 
ش��خصي و خصوصي افراد و خانواده اس��ت؛ حريم 
شخصي نه به عنوان يك موضوع شيك و فانتزي، كه 
از مهم ترين اختصاص هاي خانوادگي است و هرگونه 
خدشه به آن، منجر به انواع و اقسام آسيب ها خواهد 
شد. هر كدام از دوگانه هاي »زن و شوهر«، »فرزند و 
والدين« و »فرزند و فرزند« براي درك احساس��ات و 
طرح مباحثي شخصي، نيازمند فضايي خصوصي است 
كه غفلت از آن موجب پيامدهاي استرس آور و افسرده 
ساز خواهد شد. همه )حتي زوج هاي داراي اختالف(، 
محيط خانه را به عن��وان ايمن ترين و آخرين مامن 
خود مي شناسند و نيز گاهي نيازمندند كه در خلوت 
ش��خصي به تنظيم هيجان ها، افكار و تصميم هاي 
خود بپردازند. با حضور يك يا چند خانواده ديگر در 
اين فضاي شخصي، تنهايي هاي تك نفره و دونفره 

ما آس��يب خواهد ديد و وجوه جديدي از شكستن 
حريم ها و خلوت ها بروز خواهد كرد.

    بروز چندگانه هاي تربيتي
اي��ن اس��تاد جامعه شناس��ي در بخش ديگ��ري از 
سخنانش مي گويد: خانه اشتراكي همچنين از بعد 
تربيت فرزندان، باعث بروز دوگانه ها يا چندگانه هاي 
تربيتي خواهد ش��د كه دود آن مس��تقيم به چشم 
فرزندان كوچك تر خواهد رفت زيرا هر والدي دوست 
دارد فرزندش را بدون دخال��ت ديگران تربيت كند 
و بخش��ي از مهم ترين ارزش  ها و هنجارهاي ذهني 
و نس��لي خود را به آنها منتقل كن��د. از آنجا كه خانه 
اشتراكي نمي تواند اتاق خواب هاي زيادي داشته باشد، 
در يك آس��يب ديگر، روابط زناشويي زوجين دچار 
اختالل شده يا از كيفيت آن كاسته خواهد شد؛ دور 
نيست كه برخي مشكالت اخالقي، بدآموزي ها براي 
كودكان و نوجوانان شكل گيرد و شالوده كاركردهاي 

زيستي، غريزي و احساسي »خانواده« سست شود.

   از بين رفتن روابط خويشاوندي
خانه هاي اشتراكي نه تنها محدوده خصوصي افراد 

را از بين مي برد بلكه مش��كالت و مس��ائل بسيار 
ديگري را هم در بر خواهد داش��ت، از جمله اينكه 
وقت��ي دو يا چند خانواده در يك واحد آپارتمان به 
صورت اشتراكي زندگي مي كنند، روابط اجتماعي 
و خويشاوندي شان نيز دچار اختالل مي شود، چرا 
كه ديگر قرار نيس��ت مثل زماني كه خانه مستقل 
داشته باشند بتوانند پذيراي مهمان باشند. از سوي 
ديگر اگر هر كدام از اين خانواده ها تنها يك فرزند 
هم داشته باشد، قطعا ميزان تنش بين آنها بسيار 

افزايش پيدا مي كند. 
در اين ش��رايط زندگ��ي در خانه هاي اش��تراكي 
مي تواند آسيب هاي بسياري را بر خانواده، جامعه و 
رفتارهاي اجتماعي افراد وارد كند. حاال بايد نشست 
و ديد دولت براي رفع اين معضل تازه چه برنامه اي 
دارد، اينكه قرار است س��الي يك ميليون خانه در 
كشور س��اخته ش��ود و البته صاحبنظران چنين 
اتفاقي را بعيد و چنين وعده اي را غيركارشناس��ي 
مي دانند، اما باالخره بايد مشكل اجاره مسكن و اين 
قيمت هاي سرس��ام آور به نوعي حل و فصل شود و 
بيش��تر از اين شاهد بروز آس��يب هاي اجتماعي و 

ناهنجاري هاي فردي در جامعه نباشيم. 

گزارش

زندگي دو تا چند خانواده در يك واحد آپارتماني نوع تازه اي از آسيب اجتماعي است

زندگي اشتراكي زير سايه فقر 

رويخطخبر

افزايش ترافيك تهران با بازگشايي مدارس
هنوز به ترافيك پيش از دوران شيوع 
كرونا نرسيديم و با بازگشايي مدارس 
و دانشگاه ها، ش��اهد افزايش ترافيك 
شهر تهران خواهيم بود. رييس پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران با بيان اين 
مطلب گفت: ترافيك تهران و آلودگي 
هوا سابقه ۶۰ ساله دارد و مقطعي كه 
شاهد شيوع كرونا بوديم ترافيك تهران 

موضوعيت خود را از دس��ت داده ب��ود و به دليل 
محدوديت ها، در خيلي مقاطع تردد به س��هولت 
انجام مي شد. سردار محمد حسين حميدي اظهار 
كرد: پس از فراگيري واكسيناس��يون و بازشدن 
مشاغل و بازگشايي مراكز اداري و تجاري، از اول 
مهر شاهد پرحجم شدن ترافيك در تهران شديم. 
رييس پليس راهنماي��ي و رانندگي تهران تاكيد 

كرد: در كل كش��ور نيز اين ش��رايط 
وجود دارد. نق��ش خودروها در تردد 
ش��هري به دليل ش��يوع كرونا در اين 
اتف��اق تاثي��ر داش��ته و در عين حال 
ضعف حمل و نقل عمومي و ريختن بار 
ترافيك بردوش شخصي ها، بر افزايش 
ترافيك دام��ن زده اس��ت. او عنوان 
كرد: تعداد خودرو در شهر تهران ۱۸ 
درصد نسبت به قبل از كرونا افزايش يافته است. 
كنترل تعداد خودروها در تهران نياز به نهادهاي 
باالدستي دارد. شهرداري وظيفه خدمات شهري 
را دارد و افزايش حم��ل و نقل عمومي و محدود 
كردن تردد خودروهاي شهري و توسعه محدوده 
ط��رح ترافيك از جمله كارهايي اس��ت كه براي 
كنترل ترافيك و آلودگي شهري انجام داده است.

محوطه تاريخي سازه هاي آبي شوشتر تعطيل شد
سازه هاي آبي شوشتر به دليل شرايط 
ناپايدار ديواره غرب��ي تا اطالع ثانوي 
تعطي��ل ش��د. كارشناس��ان ميراث 
فرهنگ��ي از س��ال ها قب��ل درب��اره 
ناپايداري اين بخش از ميراث جهاني 
هش��دار داده بودند. سازه هاي آبي، با 
عنوان »نظام آبي تاريخي شوش��تر« 
به صورت يك جا به عنوان دهمين اثر 

ايران در فهرست ميراث جهاني يونسكو با شماره 
۱۳۱۵ به ثبت رسيده است. اين بناي تاريخي كه 
در استان خوزس��تان واقع شده در چند ماه اخير 
دچار چالش هايي در ضلع غربي بوده اس��ت. در 
واقع ستاد مديريت بحران استانداري خوزستان 
اعالم كرده كه با توجه به ش��رايط ناپايدار جداره 
غربي به استناد مصوبه اين ستاد، مسير دسترسي 
به قسمت غربي مجموعه تا اطالع ثانوي مسدود 
اس��ت. همچنين در روزهاي اخير يك نوجوان بر 

اثر س��قوط در اين محوطه باس��تاني 
ج��ان خ��ود را از دس��ت داد. جدا از 
اينكه هيچ اطالع رساني قبلي توسط 
پايگاه جهاني س��ازه هاي آبي شوشتر 
به گردش��گران اين مجموعه نش��ده 
است، بايد گفت، هشدارها براي رانش 
دي��واره غربي از مدت ه��ا پيش اعالم 
ش��ده بود اما كس��ي توجهي نداشت. 
محمدحسين ارس��طو زاده مدير پايگاه تاريخي 
شوشتر نيز با اش��اره به اينكه شاهد گذاري ها در 
بناي آبي تاريخي شوشتر نشان مي دهد كه ديواره 
غرب��ي در حال حاضر ۱.۵ س��انتي متر به حركت 
درآمده و جابه جا ش��ده اس��ت، گفته بود: طول 
اين ديواره تقريبًا ۶۰۰ متر است كه به آسياب ها 
مش��رف اس��ت و طبيعتًا روي اين ديوار بناهاي 
مس��كوني وجود دارد كه اغلب آنها از خطري كه 

آنها را تهديد مي كند مطلع هستند.

حيات وحش استان تهران سرشماري مي شود
رييس اداره حفاظت و مديريت حيات 
وحش، تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي 
محيط زيس��ت اس��تان تهران از آغاز 
سرش��ماري زمس��تانه حيات وحش 
اين اس��تان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي حفاظت محيط زيست استان 
تهران، محم��د كرمي، ريي��س اداره 
حفاظت و مديريت حي��ات وحش با 

اش��اره به اينكه هدف از انجام سرشماري زمستانه 
بررسي وضعيت جمعيت  گونه هاي حيات وحش 
اس��ت، افزود: در اين برنامه سرش��ماري، پويايي 
جمعيت گونه ها، نسبت جنسيتي و ميزان زاد و ولد و 

همچنين وضعيت زيستگاه ها نيز مورد 
بررسي قرار مي گيرد. او با بيان اينكه در 
سرشماري زمستانه عموما چهار گونه 
از علفخواران بزرگ جثه استان تهران 
شامل قوچ و ميش، كل و بز، آهو و جبير 
سرشماري مي ش��وند، اظهار داشت: 
همچنين ساير گونه هاي حيات وحش 
در صورت مش��اهده، ثبت و جمعيت 
تقريبي آنها برآورد مي شود. كرمي ادامه داد: زمان 
سرشماري زمستانه در استان تهران به دليل شرايط 
آب و هوايي متفاوت، متغير است و معموال از نيمه 
دوم آبان ماه آغاز و تا نيمه دي ماه به طول مي انجامد. 

ادامهازصفحهاول

تبليغات مهم است يا توانايي
 اما مس��اله ديگر اينكه هيچ كدام از نمايندگان 
مجل��س در خص��وص اي��ن وزير پيش��نهادي 
اظهارنظر خاصي نكرده اند و البته وزراي س��ابق 
آموزش و پ��رورش هم اين وزير پيش��نهادي را 
چندان مناس��ب اين مقام و منصب ندانسته اند 
خود مس��اله اي اس��ت كه بايد تا روز راي اعتماد 
براي مش��خص ش��دن آن صبر كرد. حاال اينكه 
زماني چه افرادي بزرگ بر كرسي وزارت آموزش 
و پرورش تكيه زده اند و چه خدمات ش��اياني به 
انجام رسانده اند مساله اي است كه گويا اصال براي 
مس��ووالن اهميت خاصي ندارد و قرار نيست به 
اين مساله كه وزارت آموزش و پرورش نمي تواند 
به راحتي به دست هر فردي بدون داشتن سوابق 
مديريتي داده ش��ود، بها بدهند. از س��وي ديگر 
روز گذش��ته خبري مبني بر تذكر ۳۵ نماينده 
مجلس به رييس جمه��ور در مورد انتصاب هاي 
فاميلي نيز مي تواند نشان دهنده اين موضوع باشد 
كه رييس جمهور برخالف آنچه در ش��عارهاي 
تبليغاتي قبل از انتخابات بيان مي كرده در مورد 
انتصاب هاي فاميلي با م��ردم خلف وعده كرده 
و دولت فاميلي در حال ش��كل گيري اس��ت. اما 
مساله اينجاس��ت كه اگر اين افراد بدون در نظر 
گرفتن هر نسبت فاميلي با هر شخص حقيقي و 
حقوقي توانايي و صالحيت كسب مقام و منصبي را 
داشته باشند، جايي براي اعتراض باقي نمي ماند. 
اما وقتي بسياري از اين انتصابات هيچ ربطي به 
توانايي هاي فرد، تحصيالت او و ... ندارد قطعا مردم 
و مسووالن مي توانند به آن اعتراض كرده باعث 
بروز چنين اتفاقاتي در دولت شوند. اينكه برخي 
رسانه ها انتصاب هاي فاميلي در دولت هاي قبلي 
را نقد مي كردند و حاال اين انتصاب ها را مورد تاييد 
قرار مي دهند، بازي هاي حزبي است كه مسووالن 
دلسوز نبايد به آن توجهي داشته باشند. فراموش 
نكنيم اولين رس��الت هر رس��انه اطالع رساني 
درست و دقيق است، اينكه فالن خبرگزاري در 
اين روزگار وانفساي اقتصادي ترجيح مي دهد هر 
روز براي يك وزير پيشنهادي تبليغ كند مساله اي 
اس��ت كه بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. وزارت 
آموزش و پرورش بسيار بزرگ تر و بسيار مهم تر از 
آن است كه قرباني جوان گرايي دولت شود، وزارت 
آموزش و پرورش قرار است آينده اين سرزمين 
را تضمين كند. قرار است چراغ راه كودكان اين 
سرزمين باشد براي رس��يدن به روزهاي روشن 
آينده. قرار اس��ت باعث ش��كوفايي نسل جوان 
شود، قرار است سطح علم و آگاهي و دانش را باال 
ببرد. كسي كه براي اين سمت انتخاب مي شود 
بايد خيلي با تجربه تر از يك جوان ۴۶ ساله باشد 
كه نهايت س��ابقه مديريتي اش به نشريات رشد 
دانش آموزي باز مي گردد. اينجاست كه توانايي 

بسيار مهم تر از تبليغات به نظر مي آيد.
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