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يادداشت- 1

 نقش محوري روسيه 
در مذاكرات

1( ط��ي س��ال هاي متمادي 
قرن بيس��تم و در شرايطي كه 
كشورهاي اروپايي و امريكايي 
بهترين برندهاي خودرو )و ساير 
محصوالت( را توليد مي كردند، 
صنعت خودروسازي شوروي 
با گرته برداري سطحي از يكي 
از نمونه هاي س��طحي فيات، 
خودرويي با نام الدا توليد مي كرد كه سال ها باعث شوخي 
و خنده مردم روس��يه ش��ده بود. خودرويي كه به نسبت 
برندهايي مانند فراري، المبورگيني، فورد، بنز و... به يك 
قوطي فلزي ش��بيه بود كه نه ايمني مطلوبي داشت، نه 
كيفيت مناس��بي و نه حتي از ظاهر آبرومندي برخوردار 
بود. اين روند در خصوص شركت هاي هواپيمايي روسي 
نيز به همين ش��كل اس��ت. در خطوط هواي��ي روس ها، 
حتي يك فرون��د هواپيماي توپولوف نيز وج��ود ندارد و 
اغلب شركت هاي روسي از ايرباس و بويينگ در خطوط 
هوايي خود استفاده مي كنند. سيستم مديريتي روس ها 
نيز تناس��ب بس��يار نزديكي با توانايي هاي اين كشور در 
حوزه هاي صنعتي و توليدي دارد و روس ها، اغلب در ارايه 
راهكارهاي راهبردي و مديريتي، روش هاي خاص خود را به 
كار مي گيرند. در شرايط فعلي كه نقش روس ها در مذاكرات 
ايران با كشورهاي 1+4 و امريكا بسيار برجسته شده است، 
روش مديريتي روس ها شمايلي از نحوه توليد خودروي الدا 

را به ذهن متبادر مي كند. 
2( در روزهايي كه مواضع اروپا و امريكا با هم هماهنگ شده 
و چين نقشي خنثي از خود نشان مي دهد، روس ها تالش 
مي كنند نقش محوري در مذاكرات به عهده بگيرند. اخيرا 
توييتي از س��وي اوليانوف منتشر شد كه محتواي بسيار 
مهمي دارد. اوليانوف در توييت منتشر شده اش مي نويسد 
كه كشورهاي 1+4 سه گزينه براي سانتريفيوژهاي ايراني 
پيشنهاد مي كنند، يا اينكه آنها را پلمب كنند، يا آنها را به يك 
كشور ثالث ارسال كنند )احتماال منظورش از كشور ثالث 
روسيه است( يا اينكه نهايتا از كار انداخته شوند. بايد توجه 
ادامه در صفحه 5 داشت كه... 

محسن جليلوند

در يك پژوهش روند ماندگاري كاال درگمرك از سال 97 تا 1400 واكاوي شد

6  فوريِت كاهش رسوب كاالها

يادداشت-5 يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 جاي خالي آب 
در بودجه 1401

گارد تدافعي اهالي بازار سرمايه 
نسبت به بودجه سال 1401 

 رويدادهاي خارجي
سكوي مهاجرت نخبگان

 طرح صيانت از جان مردم 
را امضا كنيد

جامعه ايراني در شرايطي آماده 
ورود به قرن جديد خورشيدي 
مي ش��ود كه موضوع كمبود 
آب، خشكس��الي و ع��دم 
سرمايه گذاري هاي پايدار در 
حوزه هاي مرتبط با تامين آب 
يكي از مهم ترين چالش هاي 
جدي پيش روي كشور است. 
در يك چنين ش��رايطي توقع اين اس��ت كه در بودجه 
سنواتي كل كشور نش��انه هايي از توجه تصميم سازان 
به س��رمايه گذاري در اين حوزه وجود داشته باشد. واقع 
آن است كه حتي خواندن و فكر كردن به عدد و ارقامي 
كه دولت در حوزه آب و محيط زيست در بودجه 1400 
تخصيص داده است، ترسناك و دلهره آور است. كشوري 
كه اين روزها درگير انواع چالش هاي محيط زيس��تي 
از آلودگي هوا ت��ا ريزگردها، كم بارش��ي، ناپايدار بودن 
وضعيت آب و هوايي، از دست دادن جنگل ها و پهنه هاي 
طبيعي، انقراض حيات وحش، كم آبي و فرونشست و.. 
است، بودجه نازلي حول و حوش 2 هزار ميليارد توماني 
را براي مقابله با دامنه وسيعي از مشكالت براي سازمان 
محيط زيست در نظر گرفته است. طبيعي است كه با يك 
چنين سرمايه گذاري هاي اندكي نمي توان اقدام به حل و 
فصل يك چنين مشكالت ريشه داري كرد. تاسف آور آن 
است كه چندين برابر اين بودجه براي اجراي پروژه هاي 
انتقال آب و سدسازي اختصاص داده شده كه اين گزاره ها 
عوامل اصلي تخريب محيط زيس��ت و منابع آب كشور 
محسوب مي شوند. در واقع مسووالن امر نه تنها بودجه 
قابل توجهي براي بهبود شاخص هاي توسعه اي در حوزه 
حفاظت محيط زيست و آب تخصيص نداده اند، بلكه در 
نقطه مقابل با تخصيص بودج��ه به حوزه هايي كه روند 
تخريب محيط زيست را تسريع مي بخشند، چشم انداز 
غبارآلودي از اين بخش ارايه كرده اند. مسووالن بايد به اين 
پرسش مهم پاسخ دهند كه چگونه اين تناقض را مي توان 
تحليل كرد كه براي تخريب زيرساخت هاي حياتي حوزه 
محيط زيست، حجم انبوهي از سرمايه گذاري صورت 
مي گيرد اما براي نجات اين حوزه حياتي و سرنوشت ساز، 
رويكرد حمايتي مطلوبي پيش بيني نمي شود. اين روند 
نه تنها در خصوص محيط زيست بلكه در حوزه كشاورزي 
نيز به همين شكل و شمايل است. در بخش كشاورزي 
هم با رقم  بودجه اي مبهم و چالش برانگيز مواجه هستيم 
كه نه تنها بخش كش��اورزي را »كم آب بر« و »به صرفه« 
نخواهد كرد، بلكه انكار مسووالن تمام تالش خود را به كار 
گفته اند كه همان روندهاي اشتباه قبلي را تداوم بخشند. 
مسيري كه پيش از اين تكرار شده و نتايج آن باعث بروز 
اعتراضات فراواني از سوي كش��اورزان شد و كشاورزي 
كشور را با خطرات جبران ناپذيري مواجه ساخت. از يك 
طرف كشاورزي ايران با مصرف ميليون ها متر مكعب آب، 
كشور را دچار فقر آب  هاي زيرزميني كرده، از طرفي خود 
ادامه در صفحه 5 كشاورزي به... 

يك��ي از ابهامات پي��ش روي 
بازار س��رمايه كه در اين روزها 
به شدت در بين اهالي بازار بحث 
و بررسي مي گردد، بودجه سال 
1401 و نحوه مشخص شدن 
هزينه ه��ا و درآمدهاي دولت 
است. اگر بخواهيم در خصوص 
بودجه ساالنه صحبت كنيم در 
واقع بودجه همان دخل و خرج دولت در س��ال آتي است 
كه بسيار مهم اس��ت كه ابتدا دولت از چه منابعي درآمد 
كسب مي كند و سپس در كدام بخش ها هزينه هاي خود 
را پوشش مي دهد. در سالي كه گذشت، دولت دوازدهم و 
دولت سيزدهم حساب ويژه اي بر روي بازار سرمايه جهت 
تامين كسري بودجه كردند. به دليل تحريم هاي ظالمانه اي 
كه كشور امريكا و اتحاديه اروپا نسبت به كشورمان دارند، در 
واقع دولت در تامين هزينه هاي خود و كسب درآمد دچار 
مشكل شده است و بر كسي پوشيده نيست و چندين راه 
براي تامين كسري درآمد وجود دارد. اولين راه كه ساده ترين 
راه هست چاپ پول است كه باعث افزايش پايه پولي و ايجاد 
تورمي شگرف در كشور مي شود كه بسياري از اقتصاددانان 
و كارشناسان اين امر را تقبيح كرده اند و آن را عاملي جهت 
از هم پاشيدن اقتصاد كشور مي دانند و از سوي ديگر دولت 
ادامه در صفحه 6 مي تواند با... 

چندي پيش به عنوان يكي از 20 
استارت آپ ايراني در نمايشگاه 
فن��اوري دوب��ي )جيتك��س 
2020( حض��ور يافتيم. در آن 
زمان فضاي توييتر فارس��ي پر 
از ارايه ديدگاه ها نسبت به عقب 
بودن اس��تارت آپ هاي ايراني 
نسبت به ديگر شركت كنندگان 
بود و اينك��ه تا چه ان��دازه مي توانس��تيم در زمينه هاي 
مختلف پيشرفت كنيم. همچنين سطحي از فناوري كه 
استارت آپ هاي بين المللي قابليت دسترسي و به دست 
آوردن آن را پيدا كرده اند، موضوع چالشي ديگري در ميان 
بحث هاي كاربران ب��ود. با اين همه، برخالف فضاي قالب 
موجود در ميان فعاالن حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
ايران كه بيشتر به دنبال ايجاد بسترهاي چندوجهي عمدتا 
با هدف فروش و ارتقاي درآمد سازمان و تسهيل تبادل كاال 
و پول ميان توليدكننده، سيستم توزيع و مصرف كننده 
هستند، نمايش��گاه فناوري دوبي بيش��تر فضايي براي 
دس��تيابي به فناوري هاي لبه تيغ آينده و جست وجوي 
راهكاري براي آس��ان تر ك��ردن زندگي بود. بس��ياري از 
استارت آپ هاي ايراني پذيرفته شده هم با چنين ديدگاهي 
به اين نمايشگاه آمده بودند. نكته مهم ديگري كه وجود 
داش��ت در آن زمان مخاطبان زيست بوم فناوري ايران بر 

اين باور بودند كه بسياري از استارت آپ هاي ايراني به واسطه 
وجود تحريم هاي اقتصادي و بس��ته بودن فضاي تبادل و 
تعامل با جهان، نبود سرمايه گذار به واسطه نبود تقاضا براي 
فناوري هاي آين��ده در بازار ايران و هدررفت دانش و زمان 
صرفا به نمايشگاه جيتكس و ديگر رويدادهاي بين المللي به 
چشم زمينه اي براي ارايه محصول خود به جهان و سكويي 
براي مهاجرت مي نگرند. براي درك بهتر فضاي موجود بد 
نيست با ديد تحقيق بررسي كنيم كه در سال هاي اخير 
چند شركت و فرد حقيقي با ويزاهاي استارت آپي يا صاحب 
كسب وكار به كشورهاي منطقه اس��كانديناوي، كانادا و 
اس��تراليا مهاجرت كرده اند. در واقع، يكي از سريع ترين و 
مطمئن ترين راه هاي مهاجرت از ايران ويزاهاي استارت آپي 
است. اين ويزاها به همان ميزان فرآيند كاري سختي دارند 
و يكي از نيازمندي هاي اساسي آن وجود يك كسب وكار 
فعال و داشتن س��طحي از فناوري در محصول يا ايده كار 
است. بنابراين هر ايراني با دريافت اين ويزا و مهاجرت يك 
تجارت واقعي، محصول و فناوري آينده دار را با خود خواهد 
برد. بسياري از استارت آپ هاي لبه تيغ ايران كه هر هفته 
در جايي ارايه دارن��د و چندان توجهي هم به آنان صورت 
نمي گيرد، آينده كسب وكار خود را در اين مملكت در خطر 
مي بينند و اجراي آن را فاقد كاركرد مي دانند. بيشتر به اين 
بابت كه ايران امروز برنامه و قصدي براي داشتن محصول 
ادامه در صفحه 4 فناوري باال )هاي تك( ندارد و... 

هواي تهران آنقدر آلوده است 
كه حس��رت يك پياده روي 
چند دقيقه اي را هم بر روي 
دل خيل��ي از ما گذاش��ته، 
البته كه بسياري از مردم هر 
روز مجبورن��د در اين هواي 
آلوده براي رفتن به سركار و 
تامين هزينه هاي زندگي در 
خيابان هاي مه آلود حضور داشته باشند و كسي هم 
نيس��ت تا راهكار براي رفع اين آلودگي كه حاال ديگر 
مزمن شده ارايه دهد. اينكه برخي مسووالن سوزاندن 
مازوت را انكار مي كنند و برخي ديگر مدعي اند چاره 
ديگري جز مازوت سوزي ندارند، بازي دو سر باختي 
است كه بازنده اصلي مردم كالن شهري مانند تهران 
هستند. حاال كه كرونا دست از سرمان برداشته و تعداد 
م��رگ و ميرهاي روزانه دو رقمي ش��ده، آلودگي هوا 
مي رود كه جاي كرونا را بگيرد و هر روز تعداد بيشتري 
از مردم را راهي بيمارستان ها كند. همين چند روز پيش 
بود كه اسماعيل كهرم، در اظهارنظري اعالم كرده بود، 
اگر وضعيت آلودگي هوا به همين منوال ادامه پيدا كند، 
تعداد قابل توجهي از مردم به سرطان مبتال مي شوند. 
حاال بايد منتظر باشيم تا برخي دكتر نماها بيايند و اين 
ادامه در صفحه 8  اظهارنظر را غير علمي بدانند...  

يادداشت روز

تعادل|آن گونه كه پويا ناظران، اقتصاددان مقيم امريكا 
مي گويد، براي مديريت »تورم« سياست پولي الزم است و 
براي كارايي سياست پولي »اصالح نظام بانكي«؛ نقطه آغاز 
اصالح نظام بانكي اما »اعتبارسنجي« است كه خود مستلزم 
استقرار سه پيش نياز »اقتصاد آزاد با رقابت سالم«، »نداشتن 
اهداف كالهبردارانه وام گيرنده« و »محاسبه دقيق و علمي 
ريسك« است. به گفته ناظران، بدون اين سنگ بنا، نه تنها 
نقش مفيد نظام بانكي در رشد سرمايه گذاري منتفي است، 
بلكه »سياست گذاري پولي« و »ثبات قيمتي« و »تك رقمي 
شدن تورم« منتفي است. ديروز بخش اول اظهارات ناظران 
درباره موضوع »بانكداري بدون ربا« در روزنامه »تعادل« 

منتشر شد. امروز ادامه اين بحث را مي خوانيد.

  پول؛ دارايي يا بدهي؟
يك نظام بانكي س��الم از طرفي به فعاليت هاي مولد 
اقتصادي اعطاي اعتب��ار مي كند و از طرف ديگر يك 
دارايي بس��يار بسيار كم ريس��ك در اختيار بازار قرار 
مي دهد كه به آن پول مي گوييم. پول و اعتبار اختراعات 
پيچيده بشر هستند و پيدا كردن ساختاري كه اين دو 
كاركرد را داشته باشد، يعني اعطاي اعتبار و ايجاد يك 

دارايي كم ريسك چند صد سال از دنيا زمان برده است. 
پول چيس��ت؟ دو نوع پول داريم. پولي كه بر پايه دارايي و 
پولي كه بر پايه بدهي است. پول بر پايه دارايي مي تواند سكه 
طال يا نقره باشد، مي تواند كاغذ رسيد طال يا نقره موجود 
در گاوصندوق باشد و حتي مي تواند رمزارز در كيف پول 
ديجيتال باشد. همه اينها از نوع اول پول يعني پول مبتني 
بر دارايي هس��تند. پول بر پايه بدهي چيست؟ مثال چك 
مدت دار نوعي از پول بر پايه بدهي است. وقتي چك مدت دار 
مي كشيد يعني االن ندارم ولي تا فالن تاريخ جور مي كنم و 
مي پردازم. آن چك بدهي شماست و دارايي كسي كه چك 
دستش است. براي او حكم پول و براي شما حكم بدهي را 
دارد. پول بر پايه بدهي انتظار از ايجاد ارزش افزوده در آينده 
را امروز تبديل به يك قراردادي مي كند كه قابل واگذاري به 
غير است و لذا هم كاركرد سرمايه گذاري دارد و هم كاركرد 

مبادله، هم سود دارد و هم مي شود با آن چيز خريد. 

  تمثيل دو باغدار
يك مثال بزنم تا فرق اين دو نوع پول مشخص تر بشود. دو 
تا باغدار همسايه را تصور كنيد كه يكي گيالس مي كارد و 
ديگري انگور. گيالس ها خرداد ماه مي رسد و انگورها مهرماه. 

فرض كنيم اين دو مي خواهند يك جعبه از محصول خود 
را به ازاي يك جعبه از محصول همسايه معامله كنند. در 
س��ناريوي اول فكر كنيم صاحب باغ گيالس مي خواهد 
مهرماه انگور بخ��رد اما نمي تواند ي��ك جعبه گيالس تا 
مهرماه نگه دارد تا انگورها برسد تا بعد گيالسش را با انگور 
مبادله كند، چون گيالس ها خراب مي شود. پس مي رود 
س��راغ صاحب معدن طال، گيالسش را در قبال سكه طال 
مي فروش��د. حاال مي تواند خود طال را نگه دارد يا آن را نزد 
امانتداري در گاوصندوق بگذارد و رسيدش را تحويل بگيرد. 
فرقي ندارد رسيد طال را تا مهرماه نگه مي دارد طال هم خراب 
نمي شود. مهرماه باغ انگور و با خرج كردن آن رسيد، انگور 
مي خرد. صاحب باغ انگور هم رسيد طال را مي پذيرد. چون 
مي تواند رس��يدش را نگه دارد و خرداد آينده با آن رسيد، 
گيالس بخرد. پس وجود يك دارايي بسيار ماندگار مثل 
طال پايه اي مي شود براي پولي كه اين باغدارها براي مبادله 
استفاده مي كنند. اين مي شود نوع اول پول كه بر پايه دارايي 
است. حاال يك س��ناريوي متفاوتي از تبادل فرض كنيد. 
خردادماه صاحب باغ انگور مي رود سراغ صاحب باغ گيالس 
مي گويد، من طال ندارم. من روي كاغذ مي نويسم كه يك 
جعبه انگور به شما بدهكارم. اين كاغذ از من بگير و در ازاي 

آن يك جعبه گيالس به من بده. صاحب باغ گيالس كاغذ 
را مي گيرد و تا مهرماه نگه مي دارد. مهرماه مي رود س��راغ 
صاحب باغ انگور؛ مي گويد يك كاغذ دارم كه رويش نوشته، 
تو به من يك جعبه انگور بدهكاري. كاغذي را كه گواهي 
بدهي صاحب باغ انگور بود ب��ه آن پس مي دهد و در ازاي 
آن يك جعبه انگور مي گيرد. در واقع با تحويل گرفتن انگور 
آن بدهي باطل مي شود. اين تبادل بدون وجود طال در اين 
اقتصاد صورت گرفته در واقع بدون هيچ دارايي موجودي 
ص��ورت گرفت. صاحب باغ انگور پول��ي خلق كرد بر پايه 
بدهي. پشتوانِه پول، انتظار نسبت به بار دادن باغ انگورش 
در مهرماه بود. آن كاغذي كه صاحب باغ انگور به صاحب 
باغ گيالس داد، در واقع يك فعاليت مولد اقتصادي بود كه 
هنوز به ثمر نرسيده بود. بنابراين، پول بر پايه بدهي، فعاليت 
مولد اقتصادي مورد انتظار در آينده را امروز تبديل به يك 
تعهد قابل مبادله مي كند. در گذشته دور همه پول ها بر پايه 
دارايي بودند. االن حدود 50 سال است كه ديگر بانك ها با 
پول بر پايه دارايي كار نمي كنند، بلكه اساس كار پول بر پايه 
بدهي ده است، يعني پول مدرن، پولي كه ما مي شناسيم و 
با آن كار مي كنيم توليد اقتصادي آينده را امروز به تعهدات 
ادامه در صفحه 2 قابل مبادله تبديل كرده است. 

مهتا  بذرافكن مريم شاهسمندينسيم توكلحسين مريدسادات

با وام 480 ميليون توماني مسكن در كدام منطقه تهران 
مي توان خانه خريد؟

 »بانكداري بدون ربا« 
به روايت پويا ناظران- بخش دوم

ايران براي رفع سوءتفاهم با آژانس انرژي اتمي  اجازه 
جايگزيني دوربين هاي جديد را در سايت كرج صادر كرد

 2 سناريوي بازپرداخت 
اقساط وام »تسه«

صفحه 5     همين صفحه     

صفحه 7    

 مكمل ِ 
سياست گذاري پولي

تدبير داوطلبانه

 پس از كش و قوس هاي فراوان 
و اعتراض گسترده فرهنگيان

حقوق معلمان از 8 تا 1۶ ميليون 
تومان تعيين شد

نماين��دگان مجل��س 
ع  ض��و مو يت��ا  نها
رتبه بن��دي معلم��ان 
را بعد از بررس��ي هاي 
فراوان تصويب كردند. 
موضوعي ك��ه بدل به 
يكي از مطالبات جدي 
كش��ور  فرهنگي��ان 
شده بود و خواس��تار حل و فصل آن بودند. قبل از 
تصميم روز چهارشنبه مجلس در خصوص اليحه 
رتبه بندي، گزارشي از س��وي رييس كميسيون 
آموزش بعد از جلس��ه با ريي��س مجلس و رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه ارايه و قرار ش��د موضوع 
رتبه بندي معلمان از پايان ش��هريورماه محاسبه 
ش��ود. يكي ديگر از تغييراتي كه در تصميم نهايي 
لحاظ شد، متناسب سازي حقوق معلمان بر اساس 
80 درصد حقوق دريافتي مربيان دانشگاهي بود. 
در اليحه قيد ش��ده بود كه حداقل حقوق معلمان 
بايد 80درصد حقوق هيات هاي علمي باش��د كه 
بعد از اصالحات اين گزاره حذف ش��د. معلمان بر 
اساس طرح رتبه بندي، 80 درصد مربي پايه يك 
دانشگاه تهران  دريافتي خواهند داشت. بر اساس 
قانون رتبه بندي هيچ يك از معلمان بعد از اجراي 
قانون كمتر از 8 ميليون و 20 هزار تومان دريافتي 
نخواهد داشت. افزايش حقوق معلمان عالوه بر اين 
حقوق بر اساس جايگاه آنها در رتبه بندي معلمان 
ت��ا رتبه پنجم خواهد بود. نهايتا ب��راي اجراي اين 
قانون سازمان برنامه و بودجه 12.500هزار ميليارد 
تومان تخصيص داد تا اين قانون براي شش ماه دوم 
سال عملياتي ش��ود. بودجه مورد نياز رتبه بندي 
براي سال هاي آينده نيز در قانون بودجه 1401 و 
سال هاي بعد لحاظ خواهد شد و از اين پس معلمان 
مي توانند از اين ظرفيت بهره مند ش��وند. هرچند 
نمايندگان مايل بودند زمان محاس��به رتبه بندي 
از ابتداي س��ال 1400 صورت پذي��رد، اما به دليل 
كمبودهاي بودجه اي ناچار ب��ه اجراي اين برنامه 
از نيمه س��ال ش��دند. اما موضوع مهم ديگري در 
خصوص بحث آموزش و پرورش وجود دارد كه به 
نظرم هرچه سريع تر بايد براي آن برنامه ريزي شود. 
واقع آن اس��ت كه ايران طي سال هاي آينده با يك 
حفره عميق در خصوص كمبود معلم روبه رو است. 
به دليل كاستي هاي س��ال هاي قبل در آغاز سال 
تحصيلي 1400، ايران با كمبود بيش از 150هزار 
معلم روبه رو بود. اين روند در پايان سال تحصيلي 
1401-1400 به حدود 220 هزار كمبود مي رسد 
. اما خطر بزرگ تر در آغاز سال تحصيلي آينده در 
كمين نشسته است كه ايران به دليل رسيدن حكم 
بازنشستگي تعداد زيادي از معلمان كمبودي معادل 
500  هزار معلم را احساس مي كند. مشكالتي كه به 
دليل عدم سرمايه گذاري مناسب طي سال هاي قبل 
بروز كرده و چنانچه هر چه سريع تر براي آن فكري 
نشود، مشكالت فراواني را در ساختار آموزشي كشور 
ايجاد مي كند. بر اساس قانون نحوه تامين نيروهاي 
مورد نياز آموزش و پرورش بايد از طريق دانش��گاه 
فرهنگيان و شهيد رجايي صورت بگيرد. اما به دليل 
عدم بسترسازي مناسب و ايجاد امكانات مورد نياز 
امروز اين دانشگاه قادر به تامين نيازهاي آموزش و 
پرورش كشور نيست. بر اساس اعالم رييس دانشگاه 
فرهنگيان در خوش بينانه ترين حالت اين مركز قادر 
به تامين حدود 50هزار معلم مورد نياز خواهد بود. 
اين ميزان تنها 10درصد نياز آموزش و پرورش كشور 
ادامه در صفحه 6 به... 

با تصويب موادي ديگ��ر از اليحه نظام رتبه بندي 
معلمان، بررس��ي اين اليحه در مجلس ش��وراي 
اسالمي به پايان رسيد و وزارت آموزش و پرورش 
موظف به تدوين آيين نامه رتبه بندي معلمان شد. 
رييس كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
در اين زمينه گفت: ب��ا تصويب اليحه رتبه بندي 
معلمان، حداقل حقوق معلمان 8 ميليون و 80 هزار 
ادامه در صفحه 2 تومان و... 

 اليحه 
رتبه بندي 
معلمان 

تصويب شد

مكمل ِ سياست گذاري پولي
»بانكداري بدون ربا« به روايت پويا ناظران- بخش دوم

 بهبود شاخص هاي آموزشي 
در مسير توسعه

يادداشت

احمد حسين فالحي



مذاكرات در وين در جريان است و هر روز و هر ساعت 
روايتي متناقض با روايت هاي ديگر منتشر مي شود. 
گويي در اين جن��گ روايت ها و بازي هاي رس��انه از 
بيانيه تروييكاي اروپايي گرفته تا تالش هاي روسيه 
و معركه گرداني آژانس انرژي اتمي و ش��خص رافائل 
گروسي از عدم تفاهم آژانس با ايران، ايران در اقدامي 
داوطلبانه براي رفع سوءتفاهم در روابط با آژانس دست 

به ابتكار زد.
به دليل اتمام بخش اصلي بررسي هاي قضايي-  امنيتي 
بر روي دوربين هاي آسيب ديده و همچنين نظر به اقدام 
آژانس در محكوم كردن خرابكاري در مجتمع تسا و 
پذيرش بررس��ي فني دوربين ها از سوي كارشناسان 
ايران قبل از نصب، اي��ران در اقدامي داوطلبانه، اجازه 
جايگزيني دوربين ه��اي جديد به جاي دوربين هاي 
آس��يب ديده را به آژانس داده اس��ت. اخبار رسيده به 
»نورنيوز« حاكي است كه يكي از موضوعات فيمابين 
اي��ران و آژانس كه در دو س��فر ش��هريورماه و آذرماه 
گروسي به تهران مطرح شده بود با ابتكار عمل ايران از 
بروز سوءتفاهم در روابط ايران و آژانس جلوگيري كرد. 
ايران در قبال درخواست آژانس در خصوص تعويض 
دوربين هاي آس��يب ديده در اق��دام خرابكارانه عليه 
مجتمع تسا در كرج از ابتدا به صراحت اعالم كرده بود 
كه تا زماني كه نهادهاي مسوول، بررسي هاي فني و 
امنيتي خود را برروي دوربين هاي مذكور انجام ندهند، 

اجازه سرويس يا تعويض دوربين ها داده نخواهد شد.
از س��ويي؛ ايران با يادآوري وظيفه صيانتي آژانس در 
قبال اعض��اي خود بر لزوم واكن��ش مديركل آژانس 
به اقدامات تروريس��تي و خراب كارانه بر عليه برنامه 
هسته اي كشورمان به عنوان حداقلي ترين كار ممكن 

تاكيد داشت.

بر اين اساس و به دليل اتمام بخش اصلي بررسي هاي 
قضاي��ي - امنيتي بر روي دوربين هاي آس��يب ديده 
و همچنين نظر ب��ه اقدام آژان��س در محكوم كردن 
خرابكاري در مجتمع تس��ا و پذيرش بررس��ي فني 
دوربين ها از سوي كارشناسان ايران قبل از نصب، ايران 
در اقدامي داوطلبان��ه، اجازه جايگزيني دوربين هاي 
جديد به جاي دوربين هاي آس��يب ديده را به آژانس 

داده است.
نكت��ه مهم اينك��ه؛ صدور اي��ن مجوز ب��ه هيچ وجه 
نقض كننده قانون مجلس ش��وراي اسالمي نبوده و 
بر اس��اس همان قانون، تصاوير ضبط شده توسط اين 
دوربين هاي جديد مانن��د تصاوير دوربين هاي قبلي 
در اختيار آژانس قرار نخواهند گرفت و همچنان نزد 

سازمان انرژي اتمي ايران محفوظ خواهند ماند.

  اميرعبداللهي�ان: به توافق خوبي با آژانس 
دست پيدا كرديم

وزير امور خارجه جمهوري اسالمي گفت: شب گذشته 
به توافق خوبي با آژانس دست پيدا كرديم كه مي تواند 
برخي نگراني هاي ادعايي درخصوص برنامه هسته اي 
صلح آميز ايران را برطرف كرده و تداوم بيش از پيش 
همكاري هاي متقابل با آژانس را به دنبال داشته باشد.

حس��ين اميرعبداللهيان در آخري��ن روز از همايش 
»گردهماي��ي روس��اي نمايندگي ه��اي جمهوري 
اس��المي ايران در كشورهاي همس��ايه« با اشاره به 
گفت وگوهاي جاري در وين ميان جمهوري اسالمي 
اي��ران و نمايندگان 1+4 اظهار ك��رد: گفت وگوهاي 
عزت مندانه از ابتداي عمر دولت در دستور كار بوده و 
كماكان نيز همين رويكرد با جديت و سختكوشي تيم 
مذاكره كننده دنبال مي شود. رييس دستگاه ديپلماسي 

با اشاره به نحوه تعامل ايران و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و اينكه اين س��ازمان بين المللي در مقاطعي از 
ابزار فني براي تاثيرگذاري سياسي بر گفت وگوهاي 
وين اس��تفاده كرده اظهار داش��ت: ش��ب گذشته به 
توافق خوبي با آژانس دس��ت پيدا كرديم كه مي تواند 
برخي نگراني هاي ادعايي درخصوص برنامه هسته اي 
صلح آميز ايران را برطرف كرده و تداوم بيش از پيش 
همكاري هاي متقابل با آژانس را به دنبال داشته باشد. 
اميرعبداللهيان برخي ادعاهاي مطرح شده در خصوص 
وجود خواس��ته هاي فرابرجامي در متون پيش��نهاد 
شده از سوي تيم مذاكره كننده كش��ورمان را كذب 
مح��ض خواند و تاكيد كرد: اي��ن متون كامال مبتني 
بر برجام اس��ت و هيچ چيز فرابرجامي در آنها نيست. 
وي خاطرنش��ان كرد: اين متن ها نتيجه ده ها ساعت 
بحث و گفت وگو در مركز است و رويكرد ما رفع كامل 
تحريم هاي برجام��ي در مقابل رفع نگراني هاي مورد 
ادعاي طرف هاي مقابل درخصوص برنامه هسته اي 
صلح آميز ايران اس��ت. وزير امور خارجه اضافه كرد: 
هم اكنون در وين بر روي دو س��ري از متون گفت وگو 
مي شود؛ متن اول حاصل ۶ دور اول گفت وگوهاست. 
در عين ح��ال طرف هاي مقابل پذيرفته اند متن هاي 
پيش��نهادي تازه ايران هم روي ميز باشد تا از بحث و 
تلفيق همه اينها يك متن جمع بندي ش��ده واحد به 
دس��ت آيد. در نهايت نيز اين فرآيند بايد به بازگشت 

طرف هاي مقابل به تعهدات شان منتهي شود.
وزير امور خارجه ابراز اميدواري كرد طرف هاي مقابل 
با حس��ن نيت و با نگاه به حل مس��اله به تالش هاي 
خود ادامه دهند و تاكيد كرد: ما خوشبين هستيم در 
شرايطي كه طرف مقابل واقع بينانه عمل كند، بتوانيم 

به پيشرفت در اين دور از مذاكرات نائل آييم.

  اس�تقبال نماينده روس�يه از توافق ايران و 
آژانس

نماينده روسيه در س��ازمان هاي بين المللي واقع در 
وين از حصول توافق ميان ايران و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي استقبال كرد. ميخاييل اوليانوف، نماينده 
روسيه در س��ازمان هاي بين المللي واقع در وين در 
توييتي نوشت: تهران و آژانس بين المللي انرژي اتمي 
درخصوص نصب مجدد دوربين ها در تاسيسات كرج 
به توافق رسيدند. مساله حساسيت زاي آزاردهنده اي 
كه از م��اه س��پتامبر توجه هاي زي��ادي در جامعه 
بين المللي و رس��انه هاي جمعي به خود جلب كرده 
بود رفع ش��د. به طرفين تبري��ك مي گويم. آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتم��ي روز چهارش��نبه با صدور 

بيانيه اي ضمن اعالم توافق ب��ا ايران، تاكيد كرد كه 
توافق ب��ا اي��ران درخصوص تعوي��ض دوربين هاي 
نظارتي در تاسيس��ات ك��رج پيش��رفت بزرگي در 
»فعاليت هاي و نظارتي و راس��تي آزمايي در ايران« 

محسوب مي شود.
آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين بيانيه با اشاره به 
اينكه دوربين هاي تاسيسات كرج »طي روزهاي آتي« 
تعويض خواهند شد، آورده است: اين توافق به ما اجازه 
مي دهد كه پيوستگي اطالعات الزم در اين تاسيسات 

را حفظ كنيم.
در انتهاي بيانيه بر تعويض دوربين ها و فعاليت هاي فني 
آژانس در تاسيسات كرج ذيل توافق ايران و آژانس تا 

پيش از پايان دسامبر 2021 تاكيد شده است.
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 اليحه رتبه بندي معلمان 
تصويب شد

 حداكثر آن حدود 1۶ ميليون تومان تعيين شد. با تصويب 
موادي ديگر از اليحه نظام رتبه بندي معلمان، بررسي اين 
اليحه در مجلس شوراي اسالمي به پايان رسيد و وزارت 
آموزش و پرورش موظف به تدوين آيين نامه رتبه بندي 
معلمان شد. با راي موافق نمايندگان به ماده ۸ اليحه نظام 
رتبه بندي معلمان در جلسه علني ديروز مجلس، بررسي 

اين اليحه از سوي نمايندگان به پايان رسيد.
بر اس��اس ماده ۸ اين اليحه، آيين نامه اجرايي اين قانون 
در خصوص نحوه تش��كيل هيات هاي مميزه مركزي، 
استاني، شهرستاني و منطقه اي، چگونگي تعيين امتياز 
معلمان براي رتبه بندي، ش��رايط كسب، ارتقاء، توقف و 
تنزل رتبه و جزييات تعيين ميزان فوق العاده رتبه بندي 
حسب امتيازات حاصله، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ 
ابالغ اين قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر 
از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس 
شوراي اسالمي به انتخاب كميسيون )به عنوان ناظر( با 
همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و 
استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران 
مي رسد. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  همچنين 
با پيش��نهاد محمد وحيدي عضو كميس��يون آموزش 
مجلس مبني بر حذف ماده ۷ اليحه رتبه بندي معلمان 
مبني بر نحوه تخصيص رتبه هاي پنجگانه و احراز شرايط 
آن موافقت كردند. در ماده ۷ كه با راي نمايندگان از اين 
اليحه حذف شد، آمده بود: »تخصيص رتبه هاي پنجگانه 
به نحوي خواهد بود كه با اجراي نظام رتبه بندي معلمان 
و احراز شرايط براساس ماده )4( اين قانون، همواره در هر 
استان حداقل ۳0 درصد از معلمان مشمول در آموزشيار 
معلم، حداقل ۳0 درصد در رتبه مربي معلم، حداكثر 20 
درصد در رتبه استاديارمعلم، حداكثر 10 درصد در رتبه 
دانش��يارمعلم و حداكثر 10 درصد در رتبه استادمعلم 

قرار گيرند.«
نماين��دگان همچنين ب��ا راي مثبت به م��اده ۶ اليحه  
رتبه بندي، ميزان افزايش حقوق معلمان را مش��خص 
كردند. براس��اس ماده ۶ اين اليحه، در اج��راي بند )۶( 
سياست هاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري و 
تبصره )۳( ماده )2۹( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، 
حقوق و مزاياي معلمان پس از اعمال رتبه هاي مندرج در 

ماده )۳( اين قانون، به شكل زير است.
1-  براي معلمان با رتبه آموزشيار معلم ده درصد )10 %(، 
مربي معلم پانزده درص��د )1۵ %( عالوه بر افزايش رتبه 
قبلي، استاديار معلم دوازده درصد )12 %( عالوه بر افزايش 
رتبه هاي قبلي، دانشيار معلم ده درصد )10 %( عالوه بر 
افزايش رتبه هاي قبلي و اس��تاد معلم پنج درصد )۵ %( 
عالوه بر افزايش رتبه هاي قبلي، به مجموع حقوق، مزايا و 
فوق العاده هاي مستمر و ارقام مندرج در احكام كارگزيني 

معلمان، افزوده مي شود.
2-  پس از اعمال بن��د )1( اين م��اده، چنانچه حقوق و 
فوق العاده هاي هريك از معلمان از هش��تاد  درصد )۸0 
%( مجموع حق��وق و فوق العاده هاي هيات علمي مربي 
پايه يك دانشگاه تهران، كمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف 
مذكور تحت عنوان »تفاوت تطبيق« در احكام كارگزيني 
آنان درج خواهد شد.بر اساس تبصره 1،  افزايش پرداختي 
ناشي از اجراي اين قانون، تحت عنوان »فوق العاده رتبه 
بندي« و »تفاوت تطبيق« همه ساله متناسب با تغييرات 
حقوق و فوق العاده هاي هيات علمي مربي پايه يك دانشگاه 
تهران محاسبه مي شود و مشمول كسور بازنشستگي نيز 
مي گردد. همچنين بر اس��اس تبصره 2، اين ماده دولت 
مكلف اس��ت همه امتيازات و درصدهاي موضوع فصل 
دهم قانون مديريت خدمات كشوري را برابر ساير كاركنان 
دولت، به مشمولين اين قانون اختصاص دهد و فوق العاده 
رتبه بندي موضوع اين ماده عالوه بر امتيازات و درصدهاي 

مزبور مي باشد.
نمايندگان با راي مثبت به تبص��ره ۳ اين ماده، افرايش 
پرداختي ناشي از اجراي اين قانون، از تاريخ ۳1 شهريور 
سال 1400در س��قف12۵ هزار ميليارد ريال پرداخت 
مي ش��ود و از ابتداي سال 1401 منوط به پيش بيني بار 
مالي در قوانين بودجه س��نواتي، به صورت كامل اعمال 
خواهد شد. محمد وحيدي عضو كميسيون آموزش در 
جريان بررس��ي اين اليحه گفت: اگر قرار است بعد از 10 
س��ال نظام رتبه بندي معلمان اجرا شود، بايد پيشنهاد 
جابه جايي ها براس��اس نظام شايستگي مطرح شود كه 
در اين صورت بار مالي ندارد. وي خاطرنش��ان كرد: اگر 
مي خواهيم در معلمان انگيزه و رقابت ايجاد كنيم، بايد 
نظام شايسته ساالري اعمال شود، بنابراين بايد مشخص 
شود كه آيا به دنبال ترميم حقوق يا اعمال نظام شايسته 
س��االري هس��تيم. همچنين رييس س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور نيز بايد مشخص كند كه آيا در اين زمينه 
ارتقاي كيفي را نيز مدنظر قرار داده است؟ آيا سياست هاي 
ابالغي از سوي رهبر معظم انقالب مقدم بر اصل ۷۵ قانون 
اساسي نيست؟ ضمن اينكه اصل 110 قانون اساسي نيز 
سياست هاي كلي ابالغ شده را اعالم كرده است. وحيدي 
تصريح كرد: پيش بين��ي فوق العاده، تف��اوت تطبيق و 
افزايش پيش بيني ها هر چند حدفاصل دريافتي باالترين 
و پايين ترين ها را به حداقل مي رساند، اما سنوات، تجربه و 
انگيزه معلمان را از بين مي برد، بنابراين اگر در اين درصدها 
تعديلي اتفاق نيفتد، نظام رتبه بندي اعمال نمي شود، به 
همين دليل نبايد با عدد و ارقام ريالي اين درصدها را تغيير 
دهيد. محمد باقر قاليباف در پاسخ به اين نماينده گفت: 
ما در صحن نمي توانيم همه بحث هاي ريز كارشناسي را 
مطرح كنيم، ضمن اينكه شما بيش از يك ماه اين موضوع 
را در كميسيون مورد بحث و بررسي قرار داديد و در رابطه 
با آن نظر داديد. بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن 
اينكه نايب رييس و مسووالني از دولت نيز در اين جلسات 
شركت كردند. وي افزود: ما دراين جلسات توافق كرديم 
كه معلم يا مربي از كجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراين 
امروز هر كدام را تغيير دهيد بار مال��ي را تغيير داده ايد. 
قاليباف تاكيد كرد: رتبه بندي بر مبناي ارتقا، زمان، مناطق 
محروم و پايه هاي تحصيلي اعمال شده و درصدهاي 10، 
1۵ و... در آن مشخص شده است، بنابراين اين پيشنهاد 
قابل طرح نيست. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس گفت: با تصويب اليحه رتبه بندي معلمان، حداقل 
حقوق معلمان ۸ ميليون و ۸0 هزار تومان و حدكثر آن 

حدود 1۶ ميليون تومان تعيين شد.

ايران براي رفع سوءتفاهم با آژانس انرژي اتمي  اجازه جايگزيني دوربين هاي جديد را در سايت كرج صادر كرد

تدبير داوطلبانه

 مكمل ِ سياست گذاري پولي
 آنجا كه پول بر پايه بدهي است، پول توسط نظام بانكي 
خلق مي ش��ود و در واقع عمده منابع بانكي بر اين صرف 
مي شود كه فعاليت هاي مولد را شناسايي كند. يعني آن 
جاهايي كه با احتمال زياد ارزش افزوده اي در آينده ايجاد 
مي شود اين فعاليت ها را كه شناسايي كرد به آن اعتبار 
مي دهد و پرتفوليويي از آن اعتبار اعطا شده مي سازد. اين 
مي شود دارايي بانك. كار مهم بعدي بانك مديريت ريسك 
اين پرتفوليو است تا بدهي بانك همان چيزي كه مردم 
پول مي دانند و در واقع به پشتوانه پرتفوليوي ايجاد شده 
يك بدهي بسيار بسيار كم ريسك باشد تا براي استفاده در 

مبادالت اقتصادي مردم مناسب باشد. 

  انواع پول و ابهام زدايي از نظام پولي مدرن
فهميدن فرق پول بر پايه دارايي و پول بر پايه بدهي يك 
سري از ابهامات نسبت به نظام پولي مدرن را برايمان مرتفع 
مي كند. مثال چرا ديگر پول پشتوانه طال ندارد يا اينكه چرا 
پول مدرن توسط نظام بانكي خلق مي شود. نظام بانكي 
جهان كه اكثرا بانك هاي خصوصي هستند، بدهي امر 
مذمومي به معناي به اسارت گرفتن آدم ها نيست. بدهي 
صرفا تبديل »ارزش افزوده محتمل در آينده« به »تعهد 

قابل مبادله در امروز« است. 

  نقش نظام بانكي كشور در تورم مزمن؟
حاال كه فرق پول بر پايه دارايي و بر پايه بدهي را فهميديم، 
بانك را دقيق تر بشناسيم. وقتي بانك را بشناسيم مي بينيم 
كه ما در كشور بانك به معني متعارف آن نداريم، بلكه يك 
سري نهاد مالي هشل و هفت ساختيم و سردرشان تابلوي 
بانك زديم ولي نسبتي با بانك به معني متعارفش در دنيا 
ندارند. در واقع نسبتي با بانك به مفهوم آن نهادي ندارند 
و وقتي بفهميم بانك متع��ارف به اينگونه كه مي بينيم 
طراحي شده مي فهميم كه چرا نظام بانكي ما در مزمن 

شدن تورم نقش دارد.
بانك چيس��ت؟ آنجا كه پول بر پايه دارايي است، بانك 
عمال يك گاوصندوقي اس��ت كه باب��ت دارايي موجود 
رس��يد مي دهد. اما آنجا ك��ه پول بر پايه بدهي اس��ت، 
بانك اعطا كننده اعتبار و فعاليت مولد اقتصادي است و 
منتشركننده بدهي است كه به آن پول مي گوييم. از آنجا 
كه »بدهي بانك در دس��ترس يك شخص«، اوال دارايي 
بسيار بسيار كم ريسكي است و ثانيا بانك واگذاري آن به 
ديگران را ساده و كم خرج كرده و از همه مهم تر دولت آن 
را به عنوان طلبش بابت ماليات و عوارض و غيره مي پذيرد، 
اين بدهي نقش پول را ايفا مي كند. يعني پول بر پايه بدهي، 
دارايي كم ريسكي است. باالخره بدهي يا دارايي است؟ هر 
بدهي براي طلبكار حكم دارايي دارد. وقتي من در وجه شما 
چك مي كشم آن چك بدهي من و دارايي شما است. پول 
بر پايه بدهي هم بدهي بانك و دارايي سپرده گذار است. 
براي سپرده گذار پول يك دارايي كم ريسكي است كه به 
راحتي هم قابل انتقال است براي همين واسطه مبادله 
خوبي است. واسطه مبادله است. يعني مي تواند نقشي را 
كه قبال سكه طال و نقره ايفا مي كرد به خوبي ايفا كند. اما 
اين پول از كجا مي آيد؟ براي درك بهتر خلق پول و نقش 
بانك در آن برگرديم به مثال گيالس و انگور. در سناريوي 
جديد فرض كنيم، صاحب باغ گيالس به صاحب باغ انگور 
مي گويد، من تو را نمي شناس��م. اعتمادي به شما ندارم. 
اين كاغذ نوشته تو براي من معتبر نيست. از كجا معلوم 
كه مهرماه كه اين كاغذ را براي ش��ما بياورم زير حرفت 
نزني. راه حل چيست؟ راه حل اين است كه يك شخص 
ثالث مرضي الطرفين كه مورد اعتماد هر دو اس��ت، وارد 
مبادله بشود. ش��خص ثالث اول مي آيد سراغ باغ انگور و 
يك بدهي متقابل ايجاد مي كنند. شخص ثالث روي كاغذ 
مي نويسد من يك جعبه انگور به صاحب كاغذ بدهكارم. 

امضا مي كند مي دهد به صاحب باغ انگور. صاحب باغ انگور 
هم عينا روي كاغذ مي نويسد من به شخص ثالث يك جعبه 
انگور بدهكارم مي دهد به شخص ثالث هر دو خودشان را 
به همديگر بدهكار مي كنند. بدهي متقابل ايجاد مي كنند. 
حاال صاحب باغ انگور كاغذي كه شخص ثالث امضا كرده 
را مي برد پيش صاحب باغ گيالس مي گويد، من را قبول 
نداري اين ش��خص ثالث را قب��ول داري، روي اين كاغذ 
نوشته كه صاحب اين كاغذ يك جعبه انگور بدهكار است 
و امضا كرده اين كاغذ را بگير و يك جعبه گيالس به من 
بده. مبادله انجام مي ش��ود. مهرماه صاحب باغ گيالس 
همان كاغذي كه امضاي شخص ثالث پايش بود را مبني 
بر تعهد يك جعبه انگور مي برد براي صاحب باغ انگور و با 
يك جعبه انگور مبادله مي كند. حاال كاغذ مجددا برگشته 
دست صاحب باغ انگور يعني برگه دستش كه او را به اندازه 
يك جعبه انگور از شخص ثالث طلبكار مي كند. صاحب 
باغ انگور مي رود پيش شخص ثالث و مي گويد بيا اين دو 
برگه بدهي را با هم معاوضه كنيم تا حساب بين ما صاف 
بشود. وقتي هر كدام برگه بدهي آن يكي را بهش مي دهد 
و برگه بدهي كه امضاي خودشان بود پس مي گيرند و پاره 
مي كنند. حتما حدس زديد در اين مثال ش��خص ثالث 
داشت نقش بانك مدرن را ايفا مي كرد بانكي كه با پول بر 
پايه بدهي كار مي كند. از وقتي بانك وام مي دهد تا وقتي 
وام تسويه مي شود عينا همين چرخه اي كه توصيف كرديم 
اجرا مي ش��ود. در گام اول وقتي وام اعطا مي شود، بدهي 
متقابل ايجاد مي ش��ود. بعد بدهي بانك در بازار استفاده 
مي ش��ود تا مبادله صورت بگيرد. وقتي آن بدهي بانك 
برمي گردد دست اعتبارگيرنده، او بدهي را مي برد بانك و 
آن بدهي ها متقابل امحا مي شود تا حساب اعتبارگيرنده با 
بانك صاف بشود. در گام اول بانك دارد به صاحب باغ انگور 
وام مي دهد و گواهي وام امضاي صاحب باغ انگور به بانك 
است اما متناظر با وام بانكي بانك هم دارد يك برگه بدهي 
صادر مي كند كه مي دهد صاحب باغ انگور. بدهي كه بانك 
صادر مي كند و مي دهد به صاحب باغ انگور پول اس��ت. 
براي همين مي گوييم پول متناظر با اعطاي اعتبار خلق 
مي شود. در انتها هم صاحب باغ انگور بدهي بانك را مي دهد 
و برگه بدهي خودش را از بانك پس مي گيرد تا آن بدهي 
متقابل تسويه و امحا بشود. در واقع آن وام و پول متناظر با 
آن همزمان امحا مي شود. اين چرخه خلق و امحا نقدينگي 
است و اين كاري است كه بانك ها هر روز انجام مي دهند. 
متقاضيان اعتبار را، اعتبارسنجي مي كنند و به آنهايي كه 
به احتمال زياد در آينده ارزش افزوده توليد خواهند كرد، 
اعتبار مي دهند. متناظر با اين اعتبار پول خلق مي كنند. از 
سوي ديگر، هر روز يك سري از مشتريان بانك با پرداخت 
اقساط بخشي از بدهي ش��ان را به بانك پس مي دهند و 
متناظر با آن پول امحا مي شود. در انتهاي اين بحث خواهيم 
ديد كه يكي از داليل تورم مزمن باال در اقتصاد ما اين است 
كه سازوكار امحاي پول درست كار نمي كند و اين باعث 
شده كه خالص رشد نقدينگي در كشور ما به طور غيرعادي 
سريع باشد و اين مساله هم ريشه در همان ساختار من 

درآوردي بانكي ما دارد. 

  3 نقش بانكداري مدرن
آيا در يك نظام پولي مبتني بر پايه بدهي بانك صرفا نقش 
يك شخص ثالث مورد اعتماد را ايفا مي كند؟ بانك سه تا 
نقش مهم ايفا مي كند؛ اول آنكه نقش شخص ثالث مورد 
اعتماد فعاالن اقتصادي را ايفا مي كند. نقش دوم اين است 
كه تعيين مي كند كه به چه كسي اعتبار بدهد و اين مهم 
است. فرض كنيد 10 نفر مختلف مي آيند سراغ بانك و 
مي گويند اعتبار بدهد. اگر بانك به صاحب باغ انگور داستان 
ما اعتبار داد به اين خاطر بود كه مي ديد باغ بزرگي دارد و 
انگور كاشته، سابقه اين كار را دارد و لذا يك اعتبارسنجي 

كرده بود و احتمال بسيار زياد مي داد كه امسال هم بتواند 
دست كم يك جعبه انگور محصول برداشت كند. بانك 
نبايد به هر كسي كه مدعي ش��د مي تواند يك فعاليت 
مولد را در آينده به ثمر برساند اعتبار بدهد بلكه بايد به آن 
كسي كه احتمال خيلي زيادي هست اين فعاليت را به ثمر 
برساند، اعتبار بدهد. ارزيابي فعاالن اقتصادي و شناسايي 
آنهايي كه چنين توانايي را دارند نقش خيلي مهمي است 
كه بانك در اقتصاد ايفا مي كند. نقش سوم بانك اين است 
كه ريسك فعاليت هاي مولدي كه به آن اعتبار داده را در 
ترازنامه اش متنوع سازي مي كند. فرض كنيم در آن دِه 
داستان ما 100 باغ انگور است و فرض كنيم بانك به همه 
آنها اعتبار داده است. چون به احتمال بسيار زياد موفق به 
برداشتن انگور مي شوند. اما خوب طبعا تضميني نيست. 
ممكن اس��ت يكي باغش آتش بگيرد يا آفت بزند وقتي 
بانكدار به صدها بلكه هزاران و ميليون ها تسهيالت گيرنده 
اعتبار مي دهد، به همه آن اعتبارات را در ترازنامه تجميع 
مي كند ريسك هاي آنها را با متنوع سازي دارايي ها كاهش 
مي دهد. يعني اگر از صدها باغدار يكي نتواند تعهداتش را 
ايفا كند، زيان آن بر كل اعتبارات سرشكن مي شود و ميزان 
كم و قابل مديريتي مي شود به بيان ديگر بانك دارد يك 

جور نقش بيمه گري ايفا مي كند؛ بيمه سرمايه گذاري. 
برخي  مي گويند بايد جلوي خلق نقدينگي توسط بانك ها 
را گرفت اين حرف به چه معناست؟ در تمام نظامات دنيا 
خلق نقدينگي يا خلق پول در ذات عمليات بانكي است. 
تنها راه براي منع خلق پول، منع اعتباردهي بانكي است. 
يعني هيچ كس نتواند وام بگيرد كه بي معني است. برخي 
گفته اند، خلق پول يك حق عمومي است و نبايد در اختيار 
مثال بانك هاي خصوصي باشد. اين نيز يك گزاره فريبنده و 
از اساس بي معني است. چرا كه خلق پول توسط بانك هاي 
دولتي يا خصوصي كامال موجه است. بنابراين، آنچه بايد 
محدود بشود، اعتباردهي غيرمولد است. وقتي اعتباري 
اعطا بشود كه متناظرش كاال يا خدماتي در اقتصاد توليد 
نشود، آنجا به مشكل مي خوريم چون آن پولي كه متناظر 
با آن اعتبار ايجاد شده موجب تورم مي شود براي حفظ 
ثبات قيمتي ميزان پول موجود در اقتصاد بايد با ميزان 
كاال و خدمات متناسب باشد. وقتي فرآيند اعطاي اعتبار 
بي انضباط باشد، چون بدهي ها بازپرداخت نمي شوند، 
پول ها امحا نمي ش��ود. آن وقت رشد خالص حجم پول 
در اقتصاد خيلي سريع تر از رشد كاال و خدمات اقتصاد 
مي شود و ما اين رشد سريع تر پول را به صورت تورم باال 
تجربه مي كنيم. به جاي جلوگيري از خلق نقدينگي توسط 
بانك هاي خصوصي يا دولتي كه يك حرف بي معني است، 
ما نيازمند انضباط در فرآيند اعطاي اعتبار بانكي هستيم. 
در واقع، آن كاستي كه باعث شده نقدينگي در كشور ما 
كامال و درست امحا نش��ود كه باعث شده رشد خالص 
نقدينگي در اقتصاد ما به طور ويژه اي سريع و مزمن باشد، 
ريشه در نحوه اعتباردهي بانك هاي ما دارد. اعتباردهي 
بانك  ما در راستاي تامين مالي مولد اقتصادي نيست، بلكه 
يك امر رانتي است. در كنار انضباط بودجه اي، انضباط در 
اعطاي اعتبار بانكي الزمه مهار تورم مزمن كشور است، 
تا پس از استقرار اين انضباط، تازه بشود سياستگذاري 
پولي داشت. انضباط در اعطاي اعتبار بانكي چطور حاصل 
مي شود؟ پاسخ يك كلمه اي مي ش��ود اعتبارسنجي. 
اعتبارسنجي يعني چه؟ يعني فرض مي كنيم متقاضي 
اعتبار هيچ قصد كالهبردارانه ندارد، بلكه صادقانه همه 
تالش خود را خواهد كرد كه يك فعاليت مولد اقتصادي 
صورت بدهد و محصولش را عرضه كند و منافعي در بازار 
كسب كند و در موعد مقرر بدهي  خود را به بانك بپردازد. 
با اين فرض نگاه مي كنيم به همه ريس��ك هايي كه در 
اين مس��ير پيش روي آن كارآفرين هست. مثال چقدر 
محتمل است كه اقتصاد به ركود بخورد؟ يا هزينه توليد 

آن محصول بيش از پيش بيني بشود؟ يا فروش به ميزان 
پيش بيني شده محقق نشود و غيره. بانك بر مبناي نتيجه 
اعتبارسنجي تصميم مي گيرد اگر ريسك از يك حدي 
بيشتر باشد، اصال اعتبار نمي دهد. اما اگر كمتر باشد بعد 
متناسب با ميزان ريسك نرخ سود وام، حداكثر ميزان وام 
و ساير شروط وام را به متقاضي پيشنهاد مي كند. هر چقدر 
ريسك بيشتر، نرخ سود بيشتر و ميزان وام كمتر و شروط 

البته سختگيرانه تر.
 

  مديريت ريسك 5 اليه اعتبارسنجي
آيا اعتبارسنجي تنها سازوكار مديريت ريسك بانك است؟ 
نه مديريت ريسك اعتباري بانك چندين اليه دارد با پنج 
تا آن آشنا بشويم. قبال ديديم يكي از كاركردهاي بانك 
متنوع سازي ريسك فعاليت هاي مولد اقتصادي است. 
اين متنوع س��ازي ضروري است تا پول كه بدهي بانكي 
باشد، ريسك خيلي خيلي كمي داشته باشد و كاركرد ابزار 
مبادله پيدا كند. پس بعد از اعتبارسنجي تك تك وام هايي 
كه بانك مي دهد. در اليه دوم مديريت ريسك، بانك بايد 
اطمينان حاصل كند كه اعتبارهاي اعطايي در يك شخص 
خاص، در يك بنگاه خاص، در يك صنعت خاص يا حتي 
در يك محدوده جغرافيايي خاص يا كال در يك ريسك 
فاكتور اقتصادي خاص بيش از حد متمركز نشده باشد. 
نه بخش اعظمي اعتبارات را به يك شركت بدهد يا حتي 
به يك صنعت بدهد بلكه ريسك دارايي هاي بانك بايد به 
ميزان قابل قبولي متنوع سازي شده باشد. اما به رغم همه 
اعتبارسنجي ها و متنوع سازي باالخره برخي از اعتبارات 
بانكي به خاطر مشكل تسهيالت گيرنده سوخت مي شود 
و پول برنمي گردد به بانك و بانك بايد مطمئن باشد سرمايه 
كافي براي پوشش زيان هاي انتظاري را دارد. پس كفايت 
سرمايه، اليه سوم مديريت ريسك بانكي است. منتهي 
حتي با سرمايه كافي هم باالخره در موقع مواجه با شوك 
اقتصادي بانك نياز به دارايي نقد دارد. هر چقدر هم بانك 
سرمايه اش به نسبت ريسك دارايي هاش زياد باشد، به اين 
معني نيست كه دارايي نقد دارد. به خصوص در زمان شوك 
اقتصادي كه نقدپذيري خيلي از انواع دارايي كم مي شود. 
اطمينان از نقدپذيري كافي بخشي از دارايي ها حتي در 
يك فضاي شوك اقتصادي اليه چهارم مديريت ريسك 
بانكي است. اليه پنجم مربوط به توزيع سررسيد دارايي ها 
و توزيع سررس��يد تعهدات ترازنامه  بانك و اختالف آن 
سررسيدها است. اين مي شود اليه پنجم مديريت ريسك. 
مجموعا بانك براي مديريت ريسك اعتباري خودش ۵ 
سازوكار مديريتي ريسك اصلي دارد 1- ارزيابي ريسك 
اعتباري مشتري، متقاضي وام 2- ارزيابي ريسك تمركز 
در دارايي هاي بانكي ۳- اطمينان از داشتن سرمايه در حد 
كفايت 4- اطمينان از داشتن دارايي با نقدپذيري باال در 
حد الزم ۵- مديريت ريسك ناشي از دارايي ها و سپرده ها. 
اما ريسك اعتباري هم تنها ريسكي نيست كه يك بانك 
بايد حواسش به آن باشد. بانك بايد حواسش به ريسك 
پولشويي هم باشد كه موضوع اف اي تي اف است و همين 
طور حواسش به ريسك تحريمي هم باشد. يعني در تعامل 
با مشتريانش و همين  طور بانك هايي كه با آنها كار مي كند، 
دقت كند. ضوابط و موانع پولشويي و تحريم را رعايت كند. 
در ادامه اين بحث تمركز ما را روي بحث ريسك اعتباري 

خواهيم گذاشت.
هسته مديريت ريس��ك اعتباري بانك، اعتبارسنجي 
مشتري است. از نظر كليت اقتصاد كشور هم اعتبارسنجي 
درس��ت بانك ها الزم است تا اطمينان حاصل كنيم كه 
اعتبار بانكي دارد به فعاليت مولد اقتصادي كمك مي كند 
كه اگر نكند آن اعتبار تبديل مي شود به تورم. به بيان ديگر 
با اعتبارسنجي اطمينان حاصل مي كنيم در حالي كه بانك 
مثل يك بنگاه تالش مي كند سود كند در عمل در جهت 

رش��د اقتصادي و ثبات قيمتي به اقتصاد كشور خدمت 
مي كند. برايمان ملموس مي شود كه اهميت اعتبارسنجي 
چيست و چرا بايد خوب بفهميم قضيه چيست و چطور كار 
مي كند و چرا ما در نظام بانكي نتوانستيم اين سازوكارها 

را برقرار كنيم.

  لوازم اعتبارسنجي چيست؟ 
وقتي بر اعتبارسنجي بانكي اتكا مي كنيم و سرمايه گذاري 
مولد در اقتصاد رشد كند در واقع سه پيش فرض داشتيم. 
پيش فرض اول اين است كه شركتي كه آينده سوددهي 
پيش رويش دارد نقش مفيدتري براي اقتصاد كشور ايفا 
مي كند تا شركتي كه س��وددهي كمتري دارد يا حتي 
زياندهي در آينده آن پيش بيني مي شود. اين فرض زماني 
درست اس��ت كه منطق اصلي اقتصاد، بازار آزاد همراه با 
رقابت سالم باشد. در اقتصادي كه دولت مداخله قيمتي 
سنگين مي كند ديگر س��وددهي لزوما به معني مفيد 
بودن براي اقتصاد نيس��ت. چون آن س��ود ممكن است 
رانتي باش��د. در چنان اقتصادي نمي شود نظام بانكي را 
سرزنش كرد كه چرا نقش مفيدي در رشد سرمايه گذاري 
ندارد. اول بازار بايد آزاد و با رقابت سالم بشود، اما مادامي 
كه دولت با مداخالتش جلوي آزادي اقتصاد را مي گيرد، 
سرمايه گذاري اصال منتفي اس��ت و تمام اين بحثي كه 
در مورد بان��ك و نقش آن در اعطاي اعتبار و تامين مالي 
فعاليت هاي مولد اقتصادي داريم، منتفي اس��ت. براي 
ادامه بحث فرض كنيم مس��اله مداخالت قيمتي دولت 
حل شده است. پيش فرض دوم اعتبارسنجي اين است 
كه اعتبارگيرنده هيچ قص��د كالهبردارانه ن��دارد و در 
هيچ مقطعي ت��الش نمي كند از زير تعه��دات در برود. 
اعتبارسنجي علم محاسبه احتمال كالهبرداري نيست، 
بلكه محاسبه احتمال ناتواني در ايفاي تعهدات به خاطر 
ريسك هاي متعارف و معمول در اقتصاد است. پيش فرض 
سوم استفاده از اعتبارسنجي براي اعطاي اعتبار بانكي به 
فعاليت مولد اقتصادي اين است كه اين اعتبارسنجي به 
 طور روش مند، علمي و دقيق محاسبه مي شود. راه تحقق 
پيش فرض اول طبعا آزادسازي اقتصاد و متمركز شدن 
سياس��تگذار بر راه هاي برقراري رقابت سالم است. براي 
تحقق پيش فرض دوم در كشورهاي ديگر سازوكارهاي 
برقراري مي كنند تا فساد سيس��تمي بدهكاران از بين 
مي برد به نحوي كه براي اكثريت قريب به اتفاق بدهكاران 
نمي صرفد كه از زير بار بدهي ش��ان طرف��ه بروند. فرار از 
ايفاي تعهدات به رغم داش��تن تمكن كافي براي ايفاي 
آنها بايد يك مساله موردي و نسبتا نادر در اقتصاد كشور 
باشد و آن اتفاقات موردي و نادر از طريق دستگاه قضايي 
پيگيري مي شود. ولي سازوكارهايي بايد در جريان باشد 
تا روند معمول ايفاي به موقع تعهدات باشد. در مورد اين 
سازوكارها صحبت خواهيم كرد. براي تحقق پيش فرض 
سوم يك تلفيقي از حاكميت شركتي، حسابداري و نقش 
تنظيم گري نهاد ناظر را به كار مي گيرند. اين س��ه پيش 
فرض، سنگ بناي نظام بانكي تشكيل مي دهند. بدون 
اين اقدامات مقدماتي بانك به معني متعارفش نمي توان 
داشت. روي اين سنگ بنا تاكيد مي كنم چون در كشور 
ما وجود ندارد و مغفول اس��ت و براي همين بانكداري ما 
40 سال است يك چيز هشل هفتي شده كه سنخيتي با 
بانكداري متعارف در دنيا ندارد. براي مديريت تورم سياست 
پولي الزم است و براي كارآيي سياست پولي اصالح نظام 
بانكي الزم است و نقطه آغاز اصالح نظام بانكي برقراري 
س��نگ بنايي كه مي خواهيم درباره آن صحبت كنيم. 
بدون اين سنگ بنا نه تنها نقش مفيد نظام بانكي در رشد 
سرمايه گذاري منتفي اس��ت بلكه سياستگذاري پولي 
منتفي است و ثبات قيمتي منتفي است و تك رقمي شدن 

تورم منتفي است.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
رييس  كل بانك مركزي با اشاره به عرضه حدود ۲۰ ميليارد 
دالر، ارز در سامانه نيما در ۸ ماهه ابتداي امسال، گفت: بانك 
مركزي بر بازار ارز مسلط است و اجازه هيچ گونه كمبودي را 
نمي دهد. علي صالح آبادي رييس  كل بانك مركزي درباره 
وضعيت بازار ارز، گفت: امسال وضعيت كشور در حوزه ارز 
از نظر اس��كناس و حواله بسيار مناسب است؛ در ۸ ماهه 
ابتدايي امسال حدود ۲۰ ميليارد دالر، ارز در سامانه نيما 
عرضه شده است.از ابتداي امسال حدود ۳۶ ميليارد دالر ارز 
براي واردات تامين شده كه اين رقم معادل كل سال قبل 
است.در حوزه اسكناس نيز حدود ۱.۳ ميليارد دالر در بازار 
متشكل ارزي معامله شده كه اين عدد بيش از ۳ برابر مدت 
مشابه پارسال است. صالح آبادي در گفت وگو با خانه ملت 
با بيان اينكه وضعيت ارزي كشور مناسب است، تصريح 
كرد: فروش نفت، فرآورده ها و محصوالت غيرنفتي به خارج 
خيلي خوب است و مشكلي در سامانه ها و بازارهاي رسمي 
نداريم؛ عرضه ها به خوبي تا پايان سال انجام مي شود و با 
توجه به اينكه هيچ گونه كمبود و محدوديتي نداريم، بازارها 
نسبتا متعادل است.درباره بازارهاي غيررسمي ممكن است 
حسب انتظارات تغييراتي وجود داشته باشد كه در حال 
حاضر اين موضوع نيز تعديل شده است. وي در پاسخ به 
اين سوال كه آيا مي توان ادعا كرد كه بازار ارز در مديريت 
بانك مركزي است؟ توضيح داد: بانك مركزي با تامين ارز با 
همكاري همه بخش ها و صادرات نفتي و غيرنفتي بر بازار ارز 
مسلط است و اجازه ايجاد هيچ گونه كمبودي را نمي دهد.

     عقبگرد قيمت دالر همزمان با 
خروج تقاضاي هيجاني از بازار

روز چهارشنبه ۲4 آذر ۱4۰۰ قيمت دالر ۳۰ هزار و ۳۰۰ 
تومان و قيمت درهم امارات ۸ هزار و ۳۱۰ تومان معامله 
شد. دالر نيمايي نيز ۲4 هزار و ۳۲۶ تومان و يورو ۲7 هزار 
و 4۰7 تومان شده اس��ت. قيمت طالي ۱۸عيار هر گرم 
يك ميليون و ۲9۸ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۱۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم ني��ز ۱۳ ميليون و ۲۶۰ هزار 
تومان است. قيمت نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۸5۰ 
هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي ۳ ميليون و ۸۳۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳5۰هزار تومان تعيين 
شده است و به فروش مي رسد. قيمت طالي ۲4عيار در هر 
گرم يك ميليون و 7۳7 هزار توم��ان و هر مثقال طال، 5 
ميليون و 5۲5 هزار تومان ارزش گذاري شده است. عالوه 
بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر ۲7 هزار 
و4۲۱ تومان و قيمت خري��د دالر از مردم ۲۶ هزار و ۸7۸ 
تومان تعيين شده اس��ت. قيمت فروش يورو نيز معادل 
۳۰هزار و 757 تومان و قيمت خريد يورو نيز ۳۰ هزار و ۱4۸ 
تومان اعالم شده است. ميانگين نرخ فروش هر اسكناس 
دالر امريكا در معام��الت و در صرافي هاي مجاز و بانكي 
سراسر كشور با افت بيش از 5۰۰ توماني نسبت به هفته 
قبل، از ميانه كانال ۲7 هزار توماني نيز پايين تر رفته است. 
خريد و فروش دالر با نرخ هاي سفته بازان، تنها بر روي كاغذ 
انجام مي شود؛ اين گذاره اي از شرايط بازار ارز در روزهاي 
اخير است. به بيان ديگر در فضاي خبري هفته هاي اخير 
همزمان با شروع مذاكرات احياي برجام، دالالن و سفته 
بازان مدام در تالشند تا با ايجاد فضاي هيجاني و منفي، روند 
نرخ گذاري ارز به ويژه دالر را از كانال رسمي آن يعني بازار 
متشكل ارزي خارج كنند، اما آنچه در واقعيت رقم خورده 
اس��ت، تامين نياز واقعي متقاضيان ارزي در بس��تر بازار 

متشكل ارزي و صرافي هاي مجاز و بانكي سراسر كشور 
است. در اين ميان، روند قيمت ها در بازار ارز به ويژه نرخ دالر 
و يورو كاهشي بوده است؛ به گونه اي كه از يك سو دالر در 
بازار آزاد و معامالت حاشيه بازار با عقب نشيني از كانال ۳۰ 
هزار توماني، حاال به كف كانال ۲9 هزار تومان نيز نزديك 
شده است و از سوي ديگر، با سياست گذاري صحيح بازارساز 
و استفاده از ابزارهاي كارآمد همچون سامانه نيما و بازار 
متشكل ارزي، نياز متقاضيان واقعي به شكل مطلوبي تامين 
شده است. به نحوي كه با تامين نياز ارزي اين افراد، حاال 
روند تقاضا در بازار ارز با كاهش همراه شده است و در نتيجه 
با توجه به افزايش عرضه ارز در بازار متشكل و سامانه نيما، 
شاهد افت شاخص ارزي در روزهاي اخير هستم. به گونه اي 
كه بررس��ي ها نش��ان مي دهد ميانگين نرخ فروش هر 
اسكناس دالر امريكا در معامالت و در صرافي هاي مجاز و 
بانكي سراسر كشور با افت بيش از 5۰۰ توماني نسبت به 
هفته قبل، از ميانه كانال ۲7 هزار توماني نيز پايين تر رفته 
است. همچنين يورو ديگر ارز پرطرفدار بازار، در معامالت 
صرافي هاي مجاز و بانكي به طور ميانگين در محدوده ۳۰ 
هزار و 7۰۰ توماني قيمت گذاري شده است كه نسبت به 
هفته گذشته، بيش از ۱5۰۰ تومان ارزان تر شده است. از 
س��وي ديگر در روزهاي اخير همزمان با جوالن دالالن و 
نوس��ان گيران ارزي در س��طح بازار ارز، با اقدام به موقع 
سياست گذاري ارزي و برخورد قضايي با اختاللگران اين 
بازار، شاهد بازگشت ثبات در فضاي معامالت ارزي هستيم. 
در اين ميان، دكتر صالح آبادي رييس كل بانك مركزي نيز 
پس از حضور سرزده هفته گذشته در صرافي هاي ميدان 
فردوسي تهران، ضمن گفت وگو با مردم و صرافان، با اشاره 
به روند افزايش��ي عرضه ارز در بازار و پاس��خ به نياز ارزي 
متقاضيان، به تالش ها و برنامه ريزي سياست گذار ارزي در 
جهت تسهيل دسترسي مردم به بازار متشكل ارزي و ايجاد 
درگاهي براي تامين نياز ارزي متقاضيان، اشاره داشت و 
افزود: به زودي با سازوكار جديد، شاهد حذف صفوف ايجاد 
شده در مقابل صرافي ها خواهيم بود. اين رويكرد عالي ترين 
مقام پولي و بانكي كش��ور نس��بت به ضرورت تس��هيل 
دسترس��ي مردم به ارز، باعث ايجاد آرامش براي مردم و 
كاهش رفتارهاي هيجاني در بازار شده است. همچنين 
دكتر صالح آبادي روز گذشته در گفت وگويي با اشاره به 
عرضه حدود ۲۰ ميليارد دالر، ارز در سامانه نيما در ۸ ماهه 
ابتداي امسال، گفت: بانك مركزي بر بازار ارز مسلط است 
و اجازه هيچ گونه كمبودي را نمي دهد. به گفته رييس كل 
بانك مركزي، در حوزه اسكناس نيز حدود ۱.۳ ميليارد دالر 
در بازار متشكل ارزي معامله شده كه اين عدد بيش از ۳ 
برابر مدت مشابه پارسال است. بنابراين روند فعلي معامالت 
ارزي نش��ان از حضور پرقدرت بازارساز و افزايش عرضه و 
تامين نياز ارزي متقاضيان واقعي ارز دارد؛ به گونه اي كه 
باعث تعديل شاخص ارزي در فضاي هيجاني ايجاد شده 
توسط سفته بازان شده است. از سوي ديگر، رييس شوراي 
عالي كانون صرافان با اشاره به نظارت موثر بانك مركزي بر 
شبكه صرافي ها، گفت: قطعا هر زمان كه نظارت ها قوي تر 
باشد، در نتيجه تاثير بهتري در نظم و فعاليت شركت هاي 
صرافي ايجاد خواهد ش��د. روز گذشته بانك مركزي در 
راستاي افزايش نظارت بر عملكرد صرافي ها گزارشي از 
صدور احكام اخطار، ابطال و تعليق مجوز براي صرافي هاي 
متخلف را منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، بانك مركزي در 
راستاي عمل به وظيفه نظارتي خود بر فعاليت شبكه هاي 
صرافي مجاز كشور، از ابتداي سال جاري اقدامات نظارتي 
را پياده سازي كرد كه منجر به صدور ۲4۸ فقره اخطار، ۲5 

مورد ابطال مجوز و 4۶ مورد تعليق مجوز براي صرافي هاي 
متخلف شده است. احمد لواس��اني رييس شوراي عالي 
كانون صرافان در اين رابطه در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا با 
اش��اره به اينكه مقام نظارتي در بانك مركزي همواره به 
صورت روزانه و دوره اي فعاليت صرافي ها را چه به شكل 
بازرسي حضوري و چه به شكل سيستمي و غيرحضوري 
رصد مي كند، يادآور شد: از س��ال هاي دور هم كه مجوز 
صرافي ه��ا را بانك مركزي اعطا مي كند، بر اس��اس يك 
زمان بندي مثال سه ساله، پنج ساله و... مشخص مي كند كه 
هر كدام از صرافي ها مطابق با يك دستورالعملي كه مربوط 
به فعاليت شركت هاست، بايد وظايف خودشان را انجام 
دهند؛ مثال مواردي همچون ثبت معامالت در سامانه سنا 
و نيما و احراز هويت مشتريان بايد به طور كامل و بر اساس 
دس��تورالعمل انجام ش��ود. بنابراين بانك مركزي در آن 
دس��تورالعمل ها، قواعدي را مش��خص كرده اس��ت كه 
شركت هاي صرافي ملزم به رعايت آنها هستند. در نتيجه بر 
اساس همين دستورالعمل ها، اگر صرافي ها موارد قانون گذار 
را رعايت نكنند، تذكر يا اخطار شفاهي يا كتبي مي گيرند و 
اگر آن تخلفات در سطحي باشد كه اهميت زيادي داشته 
باشد و تكرار شود، طي يك كميسيوني كه در بانك مركزي 
است، يا به صورت موقت يعني تعليق يك ماهه، سه ماهه و 
... يا به صورت دايم، مجوز شركت متخلف ابطال مي شود. 
وي تاكي��د كرد اين موضوع قبال هم ب��وده كه حاال بانك 
مركزي به صورت گزارشي به آن پرداخته است. لواساني 
افزود: اين رويكرد مثبت بانك مركزي باعث مي شود مردم 
بدانند صرافي هاي��ي كه در بازار فعالي��ت مي كنند، اگر 
مشكالتي و تخلفاتي داشته باشند، اينگونه نيست كه از 
سوي مقام ناظر برخورد و ديده نمي شود. حاال چه از ديد 
بانك مركزي يا از طريق گزارش��اتي باش��د ك��ه مردم يا 
مشتريان و به نوعي نهادهاي نظارتي به آن پي برده اند و آن 
را به بانك مركزي ارجاع داده اند و در نهايت بانك مركزي 
به درستي با آنها برخورد و رسيدگي خواهد كرد. مثال ممكن 
است االن شركتي باشد كه تعهداتش را در قبال مشتريان 

خود ايفا نكرده است، بنابراين بانك مركزي تذكرات الزم را 
مي دهد و اگر تكرار شود بانك مركزي بدون اغماض اقدام 
مي كند و آن صرافي متخلف را از چرخه خدمات رساني به 
مردم حذف مي كند. رييس شوراي عالي كانون صرافان 
تاكيد كرد: قطعا هر زمان كه نظارت ها قوي تر باش��د، در 
نتيجه تاثير بهتري در نظم و فعاليت شركت هاي صرافي 
ايجاد خواهد شد. وي همچنين گفت: با توجه به اينكه حوزه 
فعاليت صرافي ها، در سراسر كشور است و بسياري از اينها 
با ش��كل متفاوتي خدمات ارايه مي كنند. به عنوان مثال 
صرافي در مرز، صرافي در فرودگاه، صرافي در ش��هرهاي 
بزرگ يا كوچك، همه به يك شكل خدمات ارايه نمي دهند؛ 
بنابراين برخي از مش��كالت از اين حيث است كه آن نوع 
خدمات، براي برخي از شركت هاي صرافي، اجتناب ناپذير 
است. مثال در مرزها مشترياني داريم كه به مقررات صرافي ها 
تن نمي دهند و خواس��ته هايي دارند كه ممكن اس��ت 
صرافي ها مجبور شوند كه با اينها كار كنند، و بعدا مشكالتي 
پيدا مي كنند.وي با اشاره به اينكه دستورالعمل هاي اين 
حوزه در بانك مركزي مدام در حال بازبيني و بررسي است، 
اظهار داشت: ممكن است مواردي باشد كه بتوان با آنها مدارا 
كرد، به هر حال اينها ش��ركت هايي هستند كه سرمايه 
سنگين در اين كار گذاشته تا خدمات ارايه بدهند. مثال االن 
اگر يك شركت صرافي بخواهد خدمات ارز و اسكناس در 
فرودگاه اصفهان به مردم ارايه كند، بايد ۲5 ميليارد تومان 
سرمايه آورده داشته باشد؛ خب اين سرمايه براي هر كدام 
از شهروندان ما ميسر نيست كه اين كار را انجام دهند،؛ لذا 
بايد به هر حال هم نسبت به ارايه مجوز به صرافي ها دقت 
كنيم و افرادي بيايند كه صالحيت اين كار را داشته باشند 
و همچنين اگر مواردي پيش مي آيد كه قابل بررسي است، 
ان شاء اهلل رصد شود. وي در پايان گفت: خواسته ما اين است 
كه در آن هيات و كميسيوني كه قرار است در بانك مركزي 
به تخلفات صرافي ها رس��يدگي شود، صرافي متخلف يا 
نماينده صرافي متخلف حضور داشته باشد تا ما بتوانيم موارد 
تخلفات احتمالي كه تكرار مي ش��ود را به بقيه صرافي ها 

انتشار دهيم تا از تخلفات احتمالي ساير صرافي ها جلوگيري 
كنيم. رييس پليس امنيت اقتصادي تهران گفت: به تمام 
صرافان تذكر داديم كه حضور دالالن در صرافي ها ممنوع 
است. سرهنگ علي وليپور گودرزي با اشاره به اقدامات 
پليس در بحث ارز و جلوگيري از فعاليت دالالن ارزي 
در پايتخت، بيان ك��رد: در اين بحث 4۲ دالل ارزي را 
دستگير كرديم كه فقط گردش مالي يكي از اين افراد 
۳ هزار و 4۰۰ ميليارد تومان اس��ت. يكي از متهمان 
دستگير شده در اين پرونده كه سابقه دار هم است، اقدام 
به فعاليت در بحث قاچاق طال به كشورهاي همسايه 
مي كرده است. وليپور گودرزي با بيان اينكه به صورت 
ميداني از ۲۰ صرافي بازديد شد و صرافي هايي كه مجوز 
فعاليت نداشتند، پلمب شدند، افزود: به تمام صرافان 
تذكر داديم كه حضور دالالن در صرافي ها ممنوع است 
و در صورت مش��اهده ب��ا چنين صحن��ه اي قطعا با 
متخلفان برخورد شديد انتظامي و قضايي خواهد شد.

     شناسايي ۲۰ سايت قيمت گذار غيرمجاز ارز
به گفته رييس پليس امنيت اقتصادي تهران، ۲۰ سايت 
قيمت گذار غيرمجاز ارز شناسايي شد.وي با اشاره به 
معامالت فردايي گفت: در اينگونه از معامالت در عمل 
هيچ طاليي جابه جا نمي شود و ما به تفاوت هايي كه در 
اين معامالت بيان مي شود، نوعي قمار است و دولت و 
مجلس شوراي اسالمي نيز به دنبال تصويب قانون براي 
برخورد با اين موضوع هستند. وليپور گودرزي با اشاره 
به پرونده هاي ارز 4۲۰۰ توماني اظهار كرد: در اين باره 
بيش از ۲۰۰ نفر دستگير و ۸۰ شركت صوري كشف 
شدند كه شركت هاي وقعي نبودند و داراي مستندات 
جعلي بودند و اقدام به دريافت ارز دولتي كرده و در عوض 
هيچ كااليي را وارد كشور نكرده بودند. يك قاضي ويژه 
براي اين پرونده تعيين شده كه همگي با قرار بازداشت 
موقت در اختيار مرجع قضايي هستند و تمام اموال اين 

افراد توقيف شده و به بيت المال مسترد خواهد شد.
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دالر به ۲۵ هزار تومان مي رسد
در ماه هاي گذش��ته نه ضريب رش��د نقدينگي تغيير 
فاحشي داشته و نه ميزان عرضه ارز كاهش پيدا كرده 
اس��ت، بنابراين نوس��انات ارزي تحت تاثير تبليغات 
سياسي در بازار رخ داده است. مجيدرضا حريري با بيان 
اينكه پايين يا باال بودن نرخ ارز به خودي خود حسن يا 
عيب نيست بلكه يك نشانگر براي وضعيت اقتصادي 
كشور است، اظهار كرد: قاعدتا تمام اجزاي اقتصادي 
ما در حال حاضر تحت تاثير سياس��ت است چراكه ما 
براساس مواضع غيراقتصادي، با بخشي از دنيا به رهبري 
امريكا منازعه داريم كه اصال ريشه اقتصادي ندارد. وي با 
اشاره به اينكه اقتصاد، هميشه نقطه ضعف ما بوده است، 
افزود: در نتيجه دشمن نيز بر اين مورد تمركز كرده و 
فشار بيشتري بر اقتصاد وارد مي كند كه يكي از مهم ترين 
موارد آن عدم فروش نفت اس��ت. ب��ه گفته وي، نفت 
بزرگ ترين منبع تامين ارز ما در كشور است كه هنوز 
هم ارزهاي حاصل از فروش نفت به برخي كشورها، قابل 
انتقال و قابل دسترس براي ما نيست.  از سال 97 به اين 
سو دچار مضايق ارزي شديم كه باعث يك جهش ۱۰ 
برابري از نرخ ۳ هزار توماني دالر شد و دليل عمده آن 
تاثير سياست است. طبيعتا اتفاقات سياسي مي تواند از 
نظر رواني نسبت به پيش بيني نرخ ارز، تاثيرگذار باشد 
يعني زماني كه اخبار منفي از مذاكرات مي رسد نرخ ارز 
افزايش مي يابد و زماني هم كه سيگنال هاي مثبت وجود 
دارد، نرخ ارز پايين مي آيد كه اصال اقتصادي نيس��ت. 
وقتي نرخ دالر از ميانگين ۲۱ هزار تومان در ارديبهشت 
ماه ۱4۰۰ تا كانال ۳۰ هزار تومان مي رسد، هيچ اتفاق 
اقتصادي واقعي رخ نداده اس��ت به جز عدم دسترسي 
مناسب منابع ارزي و همه مسائل غيراقتصادي است. 
اگرچه نقدينگي و خلق پول و ... عوامل تشديد كننده اين 
موضوع هستند اما ريشه درد اين است كه بانك مركزي 
ما به عنوان توزيع كننده ارز در كشور و متولي حفظ و 
تقويت ارزش پول ملي، به داليل سياسي ابزار مناسبي 
براي كنترل نرخ ارز در دسترس ندارد. به همين دليل 
ارز هميش��ه با تغيير تحوالت سياسي دچار نوسانات 
قيمتي در كشور ما مي ش��ود.  زماني كه اخبار منفي 
بيشتر مي شود عالوه براينكه شرايط پيش بيني ناپذير 
مي ش��ود، يك انتظار منفي هم در ذهن جامعه شكل 
مي گيرد و سفته بازان هم براساس تحليل خود به بازار 
ورود مي كنند كه همين موضوع تالطم موجود را تشديد 
مي كند. مانند اتفاقي كه در دو ماه اخير رخ داده است 
و هيچ دليل اقتصادي نداشت. در واقع نه ضريب رشد 
نقدينگي تغيير فاحشي داشته و نه ميزان عرضه تغييري 
كرده اس��ت بنابراين يك فضايي تحت تاثير تبليغات 
سياس��ي در بازار رخ داده اس��ت.  اگر به بازار اسكناس 
بي اعتنا باش��يم قطعا عواقب خوبي ندارد چرا كه بازار 
اسكناس واقعيتي است كه در نهايت نرخ ساير بازارهاي 
ارزي ما را هم به دنبال خود مي كشد و طي 4 دهه اين 
تجربه را داشتيم كه هر زمان بازار اسكناس متالطم شده 
روي رقم هاي ديگر بازار ارز نيز تاثير گذاشته است. در 
اين ميان مطلوب ترين شكل اين است كه ارز يك نرخ 
داشته باشد اما اگر اين امر شدني بود قطعا افراد مختلف 
با ساليق اقتصادي سياسي كه طي اين يك دهه بر سكان 
اقتصادي كشور حاكم ش��دند مي توانستند اين امر را 
محقق كنند. بنابراين امكان آن وجود ندارد چرا كه ابزار 
مديريتي براي بانك مركزي نيز فراهم نيست.  حريري 
با بيان اينكه نوسانات بازار ارز در اين چند روز اخير يك 
سابقه تاريخي هم دارد، تصريح كرد: هميشه وقتي به 
پايان سال ميالدي نزديك مي شويم با نوسان رشد نرخ 
ارز روبرو هستيم كه آن هم به دليل تسويه حساب هاي 
پايان س��الي اس��ت كه طرف هاي خارجي ما دارند و 
واردكنندگان بايد ارز به فروشنده بدهند. به عالوه فشار 
ديگري كه بر بازار وارد شده به دليل سفرهايي است كه 
در آستانه سال نو ميالدي انجام مي شود و تقاضاي واقعي 
را افزايش مي دهد كه بر بازار اسكناس و غيررسمي كشور 
تاثيرگذار است.  به گفته وي، در منحني نرخ ارز ۲۰ سال 
اخير اين نوسانات ناشي از پايان سال ميالدي را داشتيم 
كه بعد از دي ماه فروكش كرده است. نكته بعدي اينكه 
اگر مذاكرات به حالت متعادل تري برس��د، بار رواني از 
روي بازار برداشته مي شود و قاعدتا سفته بازان مجبور 
مي شوند روال عرضه را به تعادل برسانند.  رييس اتاق 
بازرگاني ايران و چين با تاكيد براينكه پيش بيني اين 
است كه معدل نرخ ارز س��ال ۱4۰۰ بيش از ۲۶ هزار 
تومان نباشد، اظهار كرد: براساس تجربه مجموعه اين 
عوامل نشان مي دهد كه عوامل موقت و گذرا بر جهش 
نرخ ارز تاثير دارند و در صورت رفع اين موارد طبيعتا به 
پايه اي كه نرخ ارز چندين ماه بر همان مدار ايستاده بود، 
بازمي گرديم كه حدود ۲5 هزار تومان است.  حريري 
همچنين بر اين موضوع تاكيد كرد كه بانك مركزي نبايد 
همان راهي كه سال هاست بانك هاي مركزي دوره هاي 
پيش��ين رفته اند را طي كند. او معتقد است كه افكار 
عمومي در بازار ارز نقش بزرگي ندارند، بلكه بازيگران 
اصلي بازار اعم از عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان 
افراد مشخصي هستند كه با مانيتورينگ تراكنش 
بانكي حساب اش��خاص حقيقي و حقوقي مي توان 
جلوي خيلي از اخالل ها در اقتصاد را گرفت. يعني با 
اولين جابه جايي پول غيرعادي مي توان فرد متخلف 
را شناسايي كرد و نگذاشت به رقم هاي باالتري برسد.

نسبت چك هاي برگشتي
به مبادله شده زير 1۰ درصد ماند

طبق آخرين آمار بانك مركزي، در مهر ماه سال ۱4۰۰، 
در مجموع 5.4 ميليون فقره چك مبادله شده كه تنها 
47۶ هزار فقره چك برگش��ت خورده است. بنابراين 
نسبت تعداد چك هاي برگشتي به مبادله شده برابر 
با ۸.۸ درصد شده است. مطابق آمار بانك مركزي، در 
مهر ماه سال ۱4۰۰ و در كل كشور، 5.4 ميليون فقره 
چك به ارزش ۲۰۰.5 هزار ميليارد تومان مبادله شده 
كه از اين ميان، سهم چك هاي برگشتي برابر با 47۶ 
هزار فقره چك ب��ه ارزش ۲۶.۲ هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت. از اين رو، نسبت تعداد و ارزش چك هاي 
برگش��تي به مبادله شده در مهر ماه امسال به ترتيب 

برابر با ۸.۸ درصد و ۱۳ درصد شده است.

نظارت موثر بانك مركزي بر صرافي ها

آمار اميدبخش صالح آبادي درباره بازار ارز كشور

هشدار پليس به صرافان؛ حضور دالالن در صرافي ها ممنوع

رد صالحيت مديراني كه سود باال بدهند
در حال��ي كه برخ��ي از بانك ها براي جذب مش��تريان 
بيش��تر اقدام به افزايش نرخ سود س��پرده كرده اند دبير 
كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي مي گويد 
كه در صورت مش��اهده، مديران عامل اي��ن بانك ها رد 
صالحيت مي ش��وند. پيگيري ها نش��ان مي دهد كه در 
روزهاي گذشته بانك مركزي به بانك هايي كه نرخ سود 
باال پرداخت مي كنند تذكر جدي داده اس��ت و پرونده 
برخورد انضباطي با مديران برخي از اين بانك ها كه بيشتر 
بانك هاي خصوصي هستند را به جريان انداخته است. 
دبير كانون بانك ها و موسس��ه هاي اعتباري خصوصي 
در اين باره گفت: بانك مركزي تغيي��ري در ميزان نرخ 
سود سپرده افراد نداشته است و آخرين بخشنامه بانك 
مركزي در اين خصوص مربوط به س��ال گذشته است.  
»محمدرضا جمشيدي« افزود: هر بانكي كه از قانون بانك 
مركزي پيروي نكند و بيشتر از نرخ اعالمي پرداخت كند، 
توس��ط ناظران بانك مركزي رصد و نه تنها به آنها تذكر 
داده مي شود بلكه به هيات نظارت بانك مركزي معرفي 
مي شوند و حتي در مواردي مديران بانكي رد صالحيت 
مي ش��وند.  وي درباره تاثيرات رقابت كاذب بانك ها در 
جذب سپرده و پرداخت سود سپرده بيشتر، گفت: وقتي 
بانكي از قان��ون بانك مركزي پي��روي نكند جابه جايي 
نقدينگي را از يك بانك به س��وي بانك هاي ديگر سوق 
مي دهد و در عمل توقعات را نيز افزايش مي دهد و بازارهاي 
مختلف را به سوي سپرده گذاري سوق مي دهد. مديران 
عامل بانك هاي خصوصي معتقدند كه نبايد بانك ها در 
پرداخت نرخ هاي س��ود سپرده ها از قانون بانك مركزي 
عدول كنند و اگر بانك هاي ديگر اين كار را كنند دنباله رو 
نباش��ند.  براين اس��اس بانك هاي خصوصي در جلسه 
ماهانه خود در دوم آذرماه به پيروي از قانون بانك مركزي 
در پرداخت سود سپرده تاكيد كردند كه اين موضوع در 
مصوبه الزم االجراي شوراي عالي بانك هاي خصوصي درج 
و مقرر شد كسي از آن خطا نكند. البته بايد توجه داشت 
برخي از بانك ها س��هامدار صندوق هاي سرمايه گذاري 

هستند و برگ سهام اين صندوق ها توسط بانك ها فروخته 
مي شود و اين صندوق ها از قوانين سازمان بورس و اوراق 
بهادار پيروي كرده و از بانك مركزي تبعيت نمي كنند و 
چون عامليت فروشنده اين سهام به برخي بانك ها واگذار 
شده اين ش��بهه پيش مي آيد كه س��ود بيشتر دريافت 
مي كنند. سود بانكي سپرده ها در همه كشورها، رقمي 
مهم و حياتي محسوب مي شود، زيرا بر ساير متغيرها و 

شاخص هاي اقتصادي تاثيرگذار است.
بانك ها از سپرده افراد براي پرداخت تسهيالت و تسويه 
بدهي خود استفاده مي كنند. بدين ترتيب افزايش نرخ 
سود يكي از راهكارهاي اصلي بانك ها براي جذب سپرده 
بيشتر در سال هاي گذش��ته بوده  است. نرخ سود بانكي 
همواره توسط شوراي پول و اعتبار مشخص مي شود و اين 
شورا ۲4 تير ماه سال گذشته سقف نرخ سود علي الحساب 
س��پرده هاي س��رمايه گذاري را مصوب و بانك مركزي 
به شبكه بانكي كش��ور ابالغ كرد.  براساس اين مصوبه، 
نرخ هاي س��ود بين ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده 
سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي ۱۰ درصد، سود سپرده 
سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود 
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ۶ ماهه ۱4 درصد، 
سود سپرده سرمايه گذاري با سررسيد يك سال ۱۶ درصد 
و سود سپرده سرمايه گذاري با سررسيد دو سال ۱۸ درصد 
اعالم شد.  اما برخي بانك ها به اين دامنه سود، پايبند نبوده 
و تالش كردند با پرداخت س��ودهاي بيشتر، مشتريان 
خود را به نگهداشتن پول در حسابهايشان تشويق كنند 
كه در اين مسير حتي به رقابت با ساير بانك ها پرداختند 
به طوري كه گاهي، براي ارايه سود بيشتر و جذب بيشتر 

سرمايه مشتريان، بانك ها با يكديگر مسابقه مي دادند.

    توبيخ بانكداران نرخ شكن
بانك مركزي برخورد با بانكداران متخلف را آغاز كرده و 
قرار است مديران عامل بانك هايي كه نرخ سودي باالتر 
از نرخ مصوب ش��وراي پول و اعتبار را به سپرده گذاران 

پرداخت مي كنند، به كميته انضباطي فراخوانده شوند.
براساس بخشنامه ۱۳ آذر سال۱۳9۶، بانك ها از افتتاح و 
تمديد سپرده هاي كوتاه مدت ويژه منع شده اند. نرخ سود 
سپرده هاي يكساله سرمايه گذاري بانك ها هم ۱5درصد و 
نرخ سود تسهيالت عقود مبادله اي ۱۸درصد تعيين شده 
است. منتقدان مي گويند، نرخ سود بانكي نسبت به نرخ 
تورم منفي است و با گذشت چند سال هيچ گونه تغييري 
در نرخ مصوب سود بانكي ايجاد نشده است. بر اين اساس، 
برخي بانك ها، براساس توافقي نانوشته، به جذب سپرده، 
با نرخ سود دس��ت كم ۱۸درصدي اقدام كرده اند، بانك 
مركزي تاكنون در برابر اين تخلف سكوت اختيار كرده 
است. گفته مي ش��ود، دولت سيزدهم با اين اقدام موافق 
نيست و از بانك مركزي خواس��ته تا جلوي نرخ شكني 
بانك ها را در جذب سپرده ها بگيرد. اين گزارش مي افزايد: 
تا پايان س��ال۱۳۸۶ بانك هاي غيردولتي و موسس��ات 
اعتباري غيربانكي، هيچ محدوديتي در تعيين نرخ سود 
سپرده ها نداشتند، پس از آن بود كه شوراي پول و اعتبار، 
به عنوان بازوي مداخله دولت در سياست گذاري پولي، 
در تعيين نرخ سود در بانك هاي خصوصي مداخله كرد. 
حداكثر نرخ سود مصوب به سپرده هاي بلندمدت بانكي 
يكساله، در سال۱۳9۳، براساس تصميم شوراي پول و 
اعتبار، ۲۲درصد بود، اين رقم سال بعد ۲درصد و در يك 
مرحله ديگر ۲درصد ديگ��ر كاهش يافت و به ۱۸درصد 
رس��يد. ضمن اين كه، بانك ها از سال ۱۳9۰ديگر اجازه 
جذب سپرده هاي بلندمدت ۲ساله تا 5ساله را نداشته اند، 
عالوه بر اين در س��ال 9۶بانك مركزي جلوي پرداخت 
سود روزشمار به سپرده گذاران بانكي را گرفت و نرخ سود 

سپرده هاي يك ساله، در نرخ ۱5درصد فريز شد.
البته در اين ميان بانك ها به سپرده هاي قبلي مشتريان 
س��ود ۱۸درصد هم پرداخت كرده ان��د، اين روند هنوز 
هم ادامه دارد، عالوه بر اين بانك ها به صورت موردي با 
گرفتن مجوز از بانك مركزي اقدام به عرضه اوراق گواهي 
سپرده با نرخ سود ۱۸درصد مي كنند. گفته مي شود در 

ماه هاي اخير برخي بانك ها به جذب سپرده با نرخ سود 
باالتر اقدام كرده اند و حتي به برخي سپرده گذاران كه 
مبالغ بيشتري نزد آنها س��پرده گذاري مي كنند، سود 
باالتري هم مي پردازند. اقدامي كه باعث حساسيت دولت 
و بانك مركزي شده، حاال قرار است مديران بانك هاي 
مختلف توبيخ انضباطي شوند. در واكنش به اين خبر، 
ديروز دبير كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
اعالم كرد: نرخ س��پرده گذاري در بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي، اضافه بر نرخ هاي مصوب شوراي پول 
و اعتبار، به هيچ عنوان افزايش نخواهد يافت. محمدرضا 
جمشيدي افزود: اين تصميم در آخرين جلسه مديران 
عامل شوراي عالي كانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوصي اتخاذ و بر اجراي دقيق آن تأكيد شده است. 
اين مقام مسوول در كانون بانك هاي خصوصي در عين 
حال تأييد مي كند كه برخي بانك ها نرخ هاي بااليي را 
به سپرده گذاران خود پرداخت مي كنند اما بدون شك 
اين اقدام به نفع آنان نخواهد بود. او گفت: مديران عامل 
بانك هاي خصوصي در جلسه اخير خود تأكيد كرده اند 
بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوص��ي كماكان در 
چارچوب نرخ هاي مصوب بانك مركزي نسبت به جذب 
س��پرده اقدام خواهند كرد. او در عين حال تأكيد كرد: 
البته متأسفانه برخي بانك ها نرخ سود را باال برده اند كه 
با اين شرايط ناگزير در يك چرخه معيوب قرار مي گيرند.

براس��اس آخري��ن تصميم ش��وراي پ��ول و اعتبار و 
بخشنامه بانك مركزي در 5شهريور۱۳9۶ بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي موظف شده اند نرخ سود 
علي الحساب سپرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار را 
براساس تحليل ها و برآوردهاي جامع خويش از شرايط 
اقتصادي و روندهاي آينده آن و همچنين با توجه به 

وضع شبكه بانكي و ساير بازارهاي مالي تعيين كنند.
بانك مركزي در آذرماه همان سال اعالم كرد از بانك ها 
انتظار دارد، ابتدا سود مورد انتظار ناشي از كل سپرده هاي 
سرمايه گذاري مدت دار در پايان دوره را پيش بيني كرده 

و س��پس با توجه به ميزان هريك از انواع س��پرده هاي 
س��رمايه گذاري مدت دار، نرخ س��ود علي الحس��اب آن 
س��پرده ها را به صورت محتاطانه تعيي��ن كنند. از نظر 
سياس��ت گذار پولي پرداخت س��ود باالتر از سود واقعي 
به س��پرده گذاران بانكي، يك رويكرد پرريسك و مغاير 
با اص��ول و قواعد حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا 

قلمداد مي شود.
بانك مركزي بر اين باور است كه رعايت نكردن مقررات 
ناظر بر نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي از س��وي برخي 
بانك ها با هدف جذب سپرده بيشتر باعث شكل گيري 
چرخه رقابت غيرسالم و مخرب در شبكه بانكي كشورو 
همچنين افزايش بهاي تمام شده پول در كل شبكه بانكي 
و تضييع حقوق س��اير ذي نفعان شده و ثبات و سالمت 
شبكه بانكي را تهديد مي كند. بانك مركزي در آخرين 
روز مرداد سال۱۳9۶ بخشنامه كاهش نرخ سود بانكي 
را ابالغ و اعالم كرد از ۱۱ش��هريور بانك ها و موسس��ات 
اعتباري موظفند نرخ س��ودعلي الحس��اب سپرده هاي 
سرمايه گذاري مدت دار يك س��اله حداكثر ۱5درصد و 
س��پرده هاي كوتاه مدت را حداكثر ۱۰درصد محاسبه 
و رعايت كنند. همان زمان بان��ك مركزي به صراحت 
اعالم كرد بانك ها و موسسات اعتباري مكلفند از اعمال 
هرگونه روش��ي كه به افزايش نرخ موثر سود سپرده ها 
منجر شود )از جمله از طريق اتخاذ روش هاي مختلف 
حسابداري و محاسباتي يا اعمال تغييرات نرم افزاري 
در سيستم هاي رايانه اي و...( به جد، اجتناب كنند؛ در 
غيراين صورت مديران و كاركنان بانك ها و موسسات 
اعتباري و شركت هاي نرم افزاري طرف قرارداد آنها تحت 
پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. نكته اينكه در شهريور 
همان سال، بانك مركزي نرخ تورم را 9.9درصد اعالم 
كرده بود در نتيجه تعيين نرخ سود سپرده هاي يك ساله 
۱5درصدي توجيه اقتصادي داشت اما اكنون نرخ سود 
سپرده مصوب همان ۱5درصد است ولي نرخ تورم اعالم 

شده از مركز آمار به 44.4درصد رسيده است.



بازارسرمايه|
طي روز يكشنبه و پس از يك هفته تاخير، باالخر راه بودجه 
س��ال آتي به مجلس باز شد. در ميان اغلب كارشناسان 
بازارسهام عقيده دارند كه دليل نزولي شدن بورس همين 
بودجه بوده؛ چراكه اين ب��ازار به دليل تنوع متغيرهاي 
اثرگذار از حساس��يت باالتري برخوردار اس��ت. اليحه 
بودجه س��ال آينده در كنار موارد مثبتي چون توجه به 
كاركرد صندوق تثبيت بازار سرمايه، كاهش ميزان اوراق 
قرضه دولتي، حذف ارز ترجيحي و افزايش نرخ تسعير ارز، 
همچنان ريسك هايي چون عرضه قير رايگان و افزايش 
نرخ سوخت گاز صنايع در كنار كنترل دستوري قيمت 
محصوالت را به بازار سرمايه تحميل مي كند كه به مرور 
موجب كاهش توليد ش��ركت ها و فرار سرمايه ها از بازار 

مولد سهام به سمت فعاليت هاي سوداگرانه خواهد شد.

    اهميت بودجه چيست؟
همان گونه كه گفته شد به علت حساسيت باالي سرمايه 
بودجه تاثير بسزايي در روند معامالت دارد. شايد بتوان 
يكي از داليل اين اثرپذيري ب��اال را در پيچيدگي   هاي 
اين بازار دانست. چراكه بازار سهام بازاري با تعداد بسيار 
زيادي دارايي كه در عمل به دليل ناهمگن بودن ماهيت 
آنها، نمي توانند تصويري دقيق به فعاالن بازار ارايه دهند. 
براي مثال فرض كنيد كه در بازاري فعاليت داريد كه در 
مقايسه با بازارهاي بزرگ دنيا بازار كوچكي است. بورس 
تهران يكي از همين بازارهاس��ت كه در نهايت طي هر 
روز چيزي بيشتر از ۳۵۰ نماد در آن فعال نيستند. اين 
بازار حدودا ۳۰ صنعت فعال دارد و وجود اين صنايع نيز 
لزوما به معناي همگ��ن بودن فعاليت تمامي نمادهاي 
فعال در صنعت   هاي ياد شده نيست. نتيجه اين مي شود 
كه در عمل بسياري از شركت هاي موجود در بازار صرفا 
متناسب با فعاليت خود آنها و اطالعات تحليلي مجزا قابل 
تحليل هس��تند. در چنين شرايطي هر شركت ممكن 
اس��ت از خبري تاثير جدي بپذيرد كه در عمل س��اير 
شركت ها را تحت تاثير قرار نمي دهد. همين امر باعث 
مي شود بازار سهام در مقايسه با بازارهايي نظير فلزات 

گرانبها و ارز بسيار سخت تر قابل تحليل باشد.

    بودجه 1401 از ديد بازار سرمايه
توجه دولت به صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان يكي 
از نكات مثبت اليحه بودجه س��ال آينده تلقي مي شود. 
اين نخس��تين بار اس��ت كه دولت رديفي مستقل براي 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه در بودجه س��االنه در نظر 
مي گيرد. رييس جمه��وري در جريان تقديم اين اليحه 
به مجلس اظهار كرده است كه اگر صندوق تثبيت فعال 
شود مي تواند پشتوانه محكمي براي سهامداران به  ويژه 
كساني باش��د كه در بورس سهام خرد دارند و از موضوع 
نوسانات بورس رنج مي برند. بر اساس اليحه اي كه دولت 
به مجلس تقديم كرده، مقرر شده كه كليه ماليات حاصل 
از معامالت بازار سرمايه به صندوق تثبيت واريز شود تا اين 
مبالغ براي پوشش نوسانات بازار مورد استفاده قرار گيرد. 
طبق آمارهاي رسمي منتشرشده دولت توانسته بود در 
سال گذشته از محل نقل و انتقال سهام بالغ بر ۱۷ هزار 
ميليارد تومان درآمد كسب كند. در همين حال دولت در 
اليحه سال آينده، بدهي صندوق توسعه ملي به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه را مورد توجه قرار داده و نه تنها واريز 
باقيمانده يك درصد مصوب را پيگيري خواهد كرد بلكه 
بدهي س��ال هاي گذشته را نيز در قالب بودجه گنجانده 
است. اگرچه اين بند به دليل مجاز بودن و نه مكلف بودن 
صندوق توسعه ملي به پرداخت يك درصد از منابع خود 

به بازار سرمايه، با اما و اگر هايي روبرو است.
در همين حال نكته ديگري كه در بودجه سال آينده مثبت 
به نظر مي رسد، افزايش نرخ تسعير ارز تا مرز ۲۳ هزار تومان 

است كه مي تواند به دليل كاهش فاصله با نرخ واقعي دالر، بر 
عملكرد گروه بانكي از منظر هزينه، درآمد و ماليات اثرگذار 
باشد. حذف ارز ترجيحي را نيز مي توان رويكرد مثبت ديگر 
در اليحه بودجه ۱۴۰۱ دانست كه به كاهش رانت ارزي و 
افزايش عدالت و رقابت ميان توليدكنندگان منجر مي شود. 
در همين حال گفته مي شود حذف ارز ترجيحي مي تواند 
آثار مثبتي بر صنايع شوينده و غذايي بازار سرمايه داشته 
باشد. گفتني است همزمان با تقديم اليحه بودجه، رييس 
كل بانك مركزي نيز در گردهمايي روساي نمايندگي هاي 
جمهوري اسالمي ايران در كشورهاي همسايه تاكيد كرد: 
توافق بين صادر كنن��ده و وارد كننده، تعيين كننده نرخ 
حواله ارز در سامانه نيما است. بر همين اساس پيش بيني 
مي ش��ود گپ ۲۵ درصدي ايجادشده بين نرخ نيمايي و 
آزاد دالر، به تدريج كاهش يافته و منجر به كاهش زيان و 
افزايش سودآوري شركت هاي صادرات محور شود. ديگر 
نكته مثبت در بودجه سال آينده نيز كاهش پنج درصدي 

ماليات شركت هاي توليدي است.
اگرچ��ه پي��ش از اين هي��ات وزيران، كاه��ش ماليات 
شركت هاي بورس��ي را از تصويب گذرانده بود. به گفته 
تحليلگران، اين اقدام مي تواند به س��رعت آثار خود را بر 
كاهش هزينه ها، افزايش توليد و درآمدها و در نتيجه رشد 
سودآوري شركت هاي توليدي نشان دهد؛ مشوقي طاليي 
كه افزايش سرمايه گذاري بلندمدت در بخش توليد كشور 

به ويژه از طريق بازار سرمايه را به دنبال خواهد داشت.

    نرخ سوخت صنايع در برنامه سال آتي
اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ حكاي��ت از آن دارد كه نگاه 
دولت به صنايع مصرف كننده گاز اعم از پتروشيمي ها و 
فوالدي ها چندان رضايت بخش نيس��ت. به باور برخي از 
كارشناسان بازار سهام در صورتي كه نگاه مستتر در بودجه 
سال آينده عملياتي ش��ود احتماال در سال هاي پيش رو 
شركت هاي سودده فعال در صنعت فوالد و پتروشيمي نيز 
سرنوشتي نظير خودروسازها و نيروگاه ها خواهند داشت. 
بررسي ها حكايت از آن دارد كه نرخ خوراك پااليشگاه ها، 
پتروشيمي   ها، يوتيليتي و سوخت مصرف شده در توليد 
فلزات اساس��ي حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان براي دولت 
عايدي داشته است. اين در حالي است كه مقرر شده مبناي 

تعيين نرخ گاز سوخت صنايع )پتروشيمي   ها، پااليشگاه ها، 
صنايع پايين دس��تي و يوتيليتي   ها( از ۳۰ درصد نرخ 
خوراك پتروش��يمي   ها به ۱۰۰ درصد افزايش يابد كه 
بررسي   ها نشان مي دهد قيمت گاز آنها از مترمكعبي 

۱۲۰۰ تومان به حدود ۴۱۰۰ تومان خواهد رسيد.
 گفته مي شود كه افزايش اين رقم به سطح ياد شده مي تواند 
عايدي حاصل از گاز را براي دولت به ۱۱۴ هزار ميليارد تومان 
برساند. با اين حال مشكل اين كار اين است كه افزايش رقم 
ياد شده در عمل فشار بسياري بر قيمت تمام شده صنايع 
وارد خواهد كرد و مي تواند برخي از شركت هاي فعال در اين 
زمينه را با زيان مواجه كند. برخي برآوردهاي كارشناسي 
نش��ان مي دهد اين افزايش نرخ، ساالنه ۲۴ هزار ميليارد 
تومان از سود صنعت فوالد مي كاهد. به گفته منتقدان اگر 
قرار باشد قيمت مواد اوليه صنايع تا اين حد توسط دولت 
اضافه شود، مزيت صادراتي كشور در حوزه هاي مختلف 
از بين مي رود. آن طور كه اين دسته از فعاالن بازار سهام 
مي گويند اين نرخ ها با گران ترين نرخ هاي گاز در دنيا كه 
متعلق به بازار اروپاست تطابق پيدا كرده؛ اين در حالي است 
كه در ساير بازارهاي جهان نرخ گاز تا اين حد باال نيست.

    افزايش ريسك براي بازار سرمايه
دولت در بودجه س��ال آين��ده در نظر دارد مع��ادن را از 
طريق بازار س��رمايه واگذار كن��د. مطابق اليحه بودجه 
۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت 
به واگذاري مجوزها و معادن از طريق بازار سرمايه اقدام 
كند. اين اقدام مطابق بند )ط( تبصره )۷( اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده شده و آيين نامه اجرايي اين بند 
با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاييد شوراي 
عالي بورس اجرايي مي شود. با اين حال اما بررسي اليحه 
دولت نش��ان مي دهد دولت براي سال آينده نقش بازار 
س��رمايه را در تامين مالي اندكي كمرنگ كرده اس��ت. 
بر اساس اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ در بخش واگذاري 
دارايي هاي مالي رديفي ب��راي منابع حاصل از واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي در نظر گرفته ش��ده كه نسبت به 
س��ال قبل كاهش داشته است. در واقع طبق پيش بيني 
صورت گرفته در اليحه، قرار است حدود ۷۱ هزار ميليارد 
تومان از س��هام ش��ركت ها در بورس واگذار ش��ود. اين 

درحالي است كه اين رقم در سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۱/۶ و 
در سال جاري نيز ۹۵ هزار ميليارد تومان بوده است.  در 
واقع واگذاري س��هام شركت هاي دولتي نسبت به سال 
قبل حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان كاهش يافته اس��ت. 
به نظر مي رس��د اگر چه اين بند به معناي كاهش عرضه 
سهام دولت در بازار سرمايه و به تبع آن، كاهش نوسانات و 
دخالت هاي دولت در اين بازار باشد اما با اين حال از منظري 
ديگر به معناي عقبگرد دولت در بحث خصوصي سازي و 
واگذاري دارايي ها از طريق شفاف شدن بازار سرمايه به 
بخش خصوصي است. از همين رو اقدام دولت را نمي توان 
در زمره رويكردهاي مثبت بودجه س��ال آينده دانست. 
گفتني است بر اساس اليحه بودجه ۱۴۰۱، دولت مجاز 
است به منظور ثبات بخش��ي به بازار سرمايه در صورت 
عدم آمادگي اين بازار در جذب سهام، معادل سهام فروش 
نرفته را به دستگاه هاي اجرايي ذي نفع واگذار يا منتقل 
يا اوراق مالي اسالمي منتشر كند. در اليحه بودجه سال 
۱۴۰۱ دولت همچنين قرار است ۸۸ هزار ميليارد تومان 
اوراق بفروش��د.  همچنين در بخش تملك دارايي هاي 
مالي، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ ميليارد تومان در نظر 
گرفته شده است. بدين ترتيب فشار عرضه اوراق دولتي 
تا حدي از بازار س��رمايه برداش��ته خواهد ش��د اگر چه 
همچنان عرضه ثانويه اوراق و تسويه اوراق سررسيد سال 
جاري و سال هاي گذشته ، بازار سرمايه را با ريسك هاي 
زيادي مواجه مي كند. در همين حال به گفته ناظران بازار 
سرمايه ، آنچه بيش از ميزان عرضه اوراق، بازار سرمايه را 
تحت تاثير قرار مي دهد، عدم زمان بندي مشخص براي 
عرضه هاس��ت كه بازار س��رمايه را با ريسك هاي زيادي 
روبرو مي كند. درنهايت بايد به گفته اغلب كارشناس��ان 
اشاره كرد: نكته مهم در اليحه سال آتي وضع ماليات بر 
دارندگان خودروهاي لوكس باالتر از يك ميليارد تومان و 
خانه و ويال با قيمت باالي ۱۰ ميليارد تومان است. به گفته 
برخي از كارشناسان بازار سهام اين مساله مي تواند تقاضا 
در بازار سهام را افزايش دهد، با اين حال برخي ديگر ناكارا 
بودن اين نوع ماليات و تجربه ناموفق دو س��ال گذشته و 
عايدي تقريبا صفر دولت از اين ن��وع ماليات را يادآوري 
كرده و معتقدند اين مهم نمي تواند باعث هدايت تقاضاي 

سفته   بازانه به سمت بازارهاي مولد همچون بورس شود.

بازار سهام
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بزرگ ترين مزايده 
خصوصي سازي در بازار سرمايه 

سازمان خصوصي س��ازي در نظر دارد باقيمانده سهام 
متعلق به دولت در شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 
را در قالب بلوك با درصد سهام قابل عرضه متفاوت )از يك 
درصد به باال( از طريق بورس عرضه و واگذار كند.براين 
اساس، پيرو انتشار آگهي فراخوان دعوت از متقاضيان 
بالقوه خريد در س��ايت اينترنتي اين سازمان به نشاني 
http: //www.ipo.ir، آمادگ��ي دارد ت��ا در صورت 
تمايل به خريد، نقطه نظرات و پيشنهادهاي احتمالي 
در خصوص ميزان سهام مورد تقاضا و شرايط واگذاري 
را به طور مكتوب يا از طريق برگزاري جلس��ه مشترك 
دريافت كند. بنابر اين گزارش، سازمان هاي بورس و اوراق 
بهادار و خصوصي سازي در تالشند با عرضه اين سهام به 
ش��كل بلوكي، در بازار بلوك انجام شود كه بازار سهام با 
كمبود نقدينگي مواجه نشود. بر همين اساس، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و نيز س��ازمان خصوصي س��ازي، 
جلساتي را با هلدينگ هاي بزرگ مالي ترتيب دادند تا 
به مكانيزم دقيق تري براي كشف قيمت عرضه بلوكي 
هلدينگ خليج فارس دس��ت يابند و اين عرضه به طور 
صحيح تر و بهتري انجام شود.  در همين راستا، اكنون نيز 
نهادهاي مربوطه براي تحقق اين مهم، در حال مشورت با 
واسطه هاي مالي بزرگ هستند تا اين كار به طور جمعي 
به بهترين نحو ممكن اجرايي شود. پيش از اين، رييس كل 
سازمان خصوصي سازي اعالم كرده بود كه بزرگ ترين 
مزايده تاريخ خصوصي سازي براي واگذاري ۱۸ درصد 
از سهام شركت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس كه 
ارزش كل پااليش��گاه بالغ بر ۳۵۰ هزار ميليارد تومان 
است، به زودي انجام مي شود. حسين قربان زاده تصريح 
كرده بود: با توجه به ارزش سهام هلدينگ خليج فارس، 
اين بزرگ ترين واگذاري تاريخ سهام دولت خواهد بود. 
از همه فعاالن حوزه صنعت پتروشيمي، صنايع مرتبط، 
مجموعه ها و شخصيت هاي حقوقي كه توان شركت در 
اين مزايده را دارند، درخواست مي شود كه براي خريد 
آن اقدام كنند.وي گفته بود: پيش از مزايده نيز امكان 
مذاكره در سازمان خصوصي سازي، به طور حضوري 
يا از طريق سايت سازمان خصوصي سازي وجود دارد. 
به نظر من اين سهم ارزنده ترين سهمي است كه دولت 
در شركت هاي بورسي دارد و ارزش واقعي آن بيش از 

ارزشي است كه اكنون روي تابلوي بورس قرار دارد.

 رويدادهاي خارجي
سكوي مهاجرت نخبگان

 بازاري براي آن در داخل موجود نيس��ت. بس��ياري از 
محصوالت با فناوري روز دنيا ك��ه در دوران امروزي با 
س��ر و صداي فراوان توليد و عرضه مي شوند، به عنوان 
فناوري آينده مطرح هستند اما متاسفانه در ايران برنامه، 
هدف و چشم اندازي براي آن وجود ندارد. ما در نمايشگاه 
فناوري داخلي يا دورهمي هاي استارت آپي مي بينيم كه 
عرصه براي دانشجويان مستعد و نخبه كشور به منظور 
ارايه محصول فناورانه بسيار باز است و ايده هاي ناب و 
بسيار نوآورانه هم وجود دارد كه به شكل فزاينده و بسيار 
نگران كننده اي سر از اروپا و اياالت متحده در مي آورد. 
اين افسوس بزرگ را هم بايد در كنار ليست بلند باالي 
ديگر تاسف ها قرار بدهيم. مهاجرت نخبگان صرفا به كوچ 
يك فرد و ترك جغرافياي خود مربوط نيست بلكه دانش، 
محصول، بهره وري و اراده هم از ايران سفر مي كند و جاي 

خود را به روابط ناسالم و رانت مي دهد.

 اوراق بدهي حراج شد
بيست و سومين مرحله حراج اوراق بدهي با عرضه ۱۰ 
هزار و ۸۴۰ ميليارد تومان از اين اوراق برگزار شد.در 
اين مرحله ۷ هزار و ۱۱۰ ميليارد تومان اوراق بدهي 
در بازار سرمايه فروخته شد. در اين مرحله، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي يك هزار و ۹۶۰ ميليارد 
توم��ان مع��ادل ۲۷.۵ درصد اوراق فروخته ش��ده را 
خريدند و پنج هزار و ۱۵۰ ميليارد تومان معادل ۷۲.۵ 
درصد نيز در بازار سرمايه به فروش رفت. در حالي كه 
در سه هفته پيش از اين تنها يك هزار و ۷۵۸ ميليارد 
تومان اوراق بدهي فروخته شده بود. از خرداد ماه امسال 
دولت حدود ۵۰ هزار و ۷۱۰ ميليارد تومان، اوراق بدهي 
و سلف نفتي بفروش برساند. حداكثر و حداقل نرخ بهره 
اوراق فروخته ش��ده در اين مرحله برابر۲۱.۵ و ۲۱.۹ 
درصد بوده  كه نسبت به هفته گذشته تغييري نكرده 
اس��ت. مرحله بعدي با عرضه ۲ هزار و ۶۷۰ ميليارد 

توماني اين اوراق هفته آينده برگزار خواهد شد.

چه خبر از سهام عدالت
دريافت تس��هيالت س��هام عدالت و اعطاي كارت 
اعتباري به مشموالن، از جمله طرح هاي زيرمجموعه 
آزادسازي سهام عدالت است. با وجود اينكه در حال 
حاضر، مش��كالتي براي ارايه كارت اعتباري سهام 
عدالت وجود دارد، اما در اين گزارش به مشروحي از 

نحوه دريافت تسهيالت پرداخته مي شود.

      شرايط دريافت وام سهام عدالت چيست؟
همه اشخاص حقيقي، از جمله دارندگان سهام عدالت 
كه تاكنون هيچ ميزان از س��هام خود را نفروخته اند و 
همه سرپرستان خانوار كه حداقل يكي از يارانه هاي 
نقدي يا معيش��تي را دريافت مي كنند، مي توانند تا 
سقف هفت ميليون تومان كارت رفاهي دريافت كنند. 
سهامداران بايد در سامانه سجام ثبت نام كرده، مراحل 
احراز هويت را طي و سپس در بانك ثبت نام كنند. مبلغ 
وام، ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد است. همچنين 
سهامداراني كه متقاضي دريافت كارت اعتباري سهام 
عدالت هس��تند، بايد پيش از ورود به س��امانه بانك 
حتما تغيير كارگزاري ناظر را در پرتفوي سهام عدالت 
خود فعال كنند. با توقيف س��هام و فروش حتي يك 
س��هم از پرتفوي س��هام عدالت توسط اشخاصي كه 
مديريت مستقيم را انتخاب كرده اند، افراد ديگر قادر 
به دريافت كارت اعتباري نيس��تند. اگر سهامداران 
عدالت بتوانن��د تا يك ماه مبلغ را به بانك بازگردانند، 
اين مبلغ قرض الحس��نه خواهد بود. اما اگر از يك ماه 
عبور كرد و قادر به بازپرداخت وام نبودند، اين اعتبار به 
تسهيالت سه ساله تبديل خواهد شد. نرخ سودي كه 
براي كارت هاي اعتباري سهام عدالت در نظر گرفته 
شده ۱۸درصد است، اما اگر مشموالن تا پايان ماه اول 
مبلغ كارت را تسويه كنند، هيچ سودي از آنها دريافت 
نمي شود. چنانچه سهامداران نتوانند به تعهدات خود 
در قبال بازپرداخ��ت مبالغ كارت هاي اعتباري عمل 
كنند، سهام عدالت آنها توسط بانك به فروش مي رسد.

قيمت اوراق تسهيالت مسكن
در سراشيبي ريزش

سرپرست معاونت توسعه كس��ب وكار فرابورس ايران 
از اجرايي شدن مصوبه هيات مديره بانك مسكن براي 
حمايت از متقاضيان تسهيالت خريد مسكن و تاثير آن 
بر كاهش قيمت اوراق تسه خبر داد و گفت: با تمهيدات 
صورت گرفته از سوي اين بانك شاهد كاهش چشمگير 
قيمت پاياني اوراق تسه در معامالت امروز در فرابورس 
ايران بوديم. به گزارش مديريت ارتباطات فرابورس ايران، 
ندا بشيري به مصوبه هيات مديره محترم بانك مسكن 
براي حمايت از متقاضيان خريد امتياز تسهيالت مسكن 
اش��اره كرد و در اين باره توضيح داد: بر اس��اس مصوبه 
هيات مديره بانك مسكن و با هدف تقويت قدرت خريد 
و كاهش بهاي تمام شده تسهيالت، از ۲۳ آذرماه تا ۲۵ 
دي ماه تعداد اوراق الزم براي خريد امتياز اوراق گواهي 
حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن و همين طور جعاله 
تعميرات مس��كن، به نصف كاهش پيدا كرد.  به گفته 
بشيري بر اساس اين تمهيدات روز جاري شاهد آن بوديم 
كه اوراق امتياز تسهيالت مسكن اين بانك در اكثريت 
قريب به اتفاق نمادها با صف فروش مواجه شد و متعاقب 
آن كاهش چشمگيري در قيمت پاياني اين اوراق به ثبت 
رسيد.  سرپرست معاونت توسعه كسب وكار فرابورس 
با تاكيد بر اينكه به واسطه اين طرح، تمامي متقاضيان 
مي توانند همان ميزان وام را با نصف اوراق مورد نياز قبلي 
دريافت كنند، ادامه داد: اين موضوع سيگنال كاهش فشار 
تقاضا را به بازار مخابره كرد كه در پي آن قيمت اوراق رو به 
كاهش گذاشت و در نهايت منجر به ايجاد صف فروش در 
بيشتر نمادهاي اين اوراق، موسوم به تسه ها شد.  او براي 
توضيح بيشتر درباره ميزان اوراق موردنياز براي خريد 
مسكن گفت: به عنوان مثال مطابق اطالعيه فرابورس 
در تاريخ سوم مهر ۱۴۰۰، مي توان براي خريد انفرادي 
مسكن در شهر تهران معادل ۲۰۰ ميليون تومان و براي 
جعاله تعميرات نيز معادل ۸۰ ميليون تومان تسهيالت 
دريافت كرد. با توجه به اينكه هر ورقه از تسه ها، بيانگر 
حق دريافت ۵۰۰ هزار تومان وام است، بنابراين براي وام 
خريد مس��كن، متقاضيان بايد تعداد ۴۰۰ ورقه و براي 
وام جعاله نيز ۱۶۰ ورقه تسه از بازار تهيه مي كردند.  به 
گفته او اما با مصوبه فعلي اين ميزان نصف شده است و 
به ۲۰۰ ورقه ب��راي وام خريد و ۸۰ ورقه براي وام جعاله 

كاهش يافته است.

استفاده از اوراق تسه
براي خريد خانه نصف شد

حسين حيدري رييس اداره كل نظارت و ارزيابي اعتباري 
طي نامه به معاونت نظارت بازار فرابورس در خصوص 
شفاف سازي نمادهاي معامالتي تس��ه، اظهار كرد: با 
توجه به مصوبه هيات مديره بانك مسكن در خصوص 
نحوه اعطاي تس��هيالت خريد مسكن و جعاله تعمير 
واحد مسكوني از محل اوراق ممتاز )تمامي نمادهاي 
تسه( كاهش خريد اين اوراق براي متقاضيان وام مسكن 
و جعاله الزم االجرا است.  در اين نامه آمده است، بر اساس 
موافقت هيات مديره بانك مس��كن مقرر شده است به 
منظور حمايت از متقاضيان تسهيالت خريد مسكن، 
تقويت قدرت خريد اقش��ار مختلف جامعه و كاهش 
هزينه هاي اخذ تس��هيالت از تاري��خ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ تا 
تاريخ ۲۵ دي ۱۴۰۰ تمامي متقاضيان تسهيالت خريد 
مسكن از محل اوراق ممتاز صرفا نسبت به خريد اوراق 
ممتاز به ميزان ۵۰ درصد تسهيالت در خواستي اقدام 
كنند و ۵۰ درصد مابقي تسهيالت از محل منابع بدون 
سپرده بانك پرداخت مي شود.  مطابق با اين اطالعيه، 
اين موضوع مشمول متقاضيان تسهيالت جعاله تعمير 

واحد مسكوني )به صورت همزمان با خريد( نيز است.

 زيان ادامه دار خودروسازان 
درصورت عدم اصالح قيمت خودرو

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن در تشريح نشست 
فوق العاده كميسيون صنايع و معادن مجلس با حضور 
وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس هيات عامل سازمان 
ايدرو، مديرعامل سايپا و قائم مقام اجرايي مديرعامل 
ايران خودرو گفت: در پي افزايش ۱۸ درصدي قيمت 
خودرو نشست فوق العاده كميسيون صنايع و معادن با 
حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار و نمايندگان 
در اين جلسه ديدگاه هاي خود را نسبت به اين اقدام اعالم 
كردند. براي ارتقاي كيفيت و جلوگيري از افزايش قيمت 
بايد واردات خودرو انجام شود. روح اهلل عباس پور افزود: 
براساس گزارش ارايه شده، در حال حاضر خودروسازان 
۸۵ هزار ميليارد تومان زيان انباشته و ۱۱۵ هزار ميليارد 
تومان به مردم، قطعه س��ازان و بانك ه��ا بدهي دارند. 
عباسپور ادامه داد: وزير صمت معتقد است در صورتي كه 
اقدامي در راستاي اصالح قيمت خودرو صورت نگيرد، 
زيان خودروس��ازان تا پايان سال به ۱۰۵ هزار ميليارد 
تومان مي رسد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با 
اشاره به اينكه وزير صمت در اين نشست مطرح كرد كه 
موافق واردات خودرو در سال آينده است، تصريح كرد: 
در اين نشست مقرر شد كارگروهي مشترك از اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تشكيل شود تا قيمت تمام شده توليد 
خودرو را آناليز و هزينه هاي سربار آن را مشخص كنند، 

سپس درباره اين موضوع تصميم گيري خواهد شد.

»تعادل« تاثير بودجه سال آتي را روي بازارسهام بررسي مي كند

دخل و خرج ۱۴۰۱ از دريچه بورس

وضعيت نوساني بازار سرمايه 
ش��اخص كل بازار ب��ورس در آخري��ن روزكاري هفته 
چهارشنبه، ۲۴ آذرماه با يك هزار و ۳۷۷ واحد افزايش، 
در جايگاه يك  ميليون و ۲۹۳ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۵۷۲ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۵ هزار و ۳۶۱ ميليارد 
ريال داد و س��تد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 
۹۶۰ واحد كاهش به ۳۴۴ هزار و ۵۰۵ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۶۰۴ واحد اف��ت به ۲۱۶ هزار و ۶۹۶ 
واحد رسيد. ش��اخص بازار اول، يك هزار و ۲۳۲ واحد و 
ش��اخص بازار دوم، دو هزار و ۷۰ واحد افزايش داشتند. 
عالوه بر اين در بين همه نمادها، توسعه معادن و صنايع 
معدني خاورميانه )ميدكو( با ۶۶۰ واحد، ملي صنايع مس 
ايران )فملي( با ۶۰۰ واحد، پتروشيمي فناوران )شفن( 
با ۵۰۳ واحد، معدني و صنعتي معدني چادرملو )كچاد( 
با ۳۰۵ واحد، پتروش��يمي نوري )نورس( با ۳۰۳ واحد، 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( با ۲۱۵ واحد، 
پتروش��يمي پرديس )ش��پديس( با ۱۹۲ واحد، بورس 
كاالي ايران )كاال( ب��ا ۱۶۰ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( با ۱۴۶ واحد، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با 
۱۰۰ واحد و پتروشيمي پارس )پارس( با ۹۷ واحد تاثير 
مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل ايران خودرو 
)خودرو( با ۳۹۹ واحد، مبين انرژي خليج فارس )مبين( 
با ۳۷۴ واحد، سرمايه گذاري غدير )وغدير( با ۲۷۰ واحد، 
سايپا )خساپا( با ۹۲ واحد، توليدي فوالد سپيد فراب كوير 
)كوير( ب��ا ۸۶ واحد، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با 
۷۷ واحد، بانك پارسيان )وپارس( با ۷۴ واحد و بانك ملت 
)وبملت( با ۶۲ واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس همراه 
ش��دند. برپايه اين گزارش، در اين روز نماد ايران خودرو 
)خودرو(، سايپا )خساپا(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، بورس 

كاالي ايران )كاال(، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 
)خگستر( و ملي صنايع مس ايران )فملي( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم در معامالت 
آخرين روز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه يك  ميليارد و ۷۹۴ ميليون برگه سهم 

به ارزش سه هزار و ۸۰۲ ميليارد ريال داد و ستد شد.

     فرابورس كاهشي شد
امروز ش��اخص فرابورس بيش از ۲۰ واحد كاهش داشت 
و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۵۷۰ واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار يك ميليارد و ۶۹۰ ميليون برگه سهم به ارزش 
۲۳ هزار و ۲۵۷ ميليارد ريال داد و ستد شد. امروز نمادهاي 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، پليمر آريا ساسول )آريا(، 
توليدات پتروشيمي قائد بصير )شبصير(، صنايع ماديران 
)ماديرا(، توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، توزيع داروپخش 
)دتوزيع(، كلر پارس )كلر( و پتروش��يمي مارون )مارون( 
با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، شركت آهن 
و فوالد ارفع )ارفع(، سنگ آهن گهرزمين )كگهر(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، تليد نيروي برق دماوند )دماوند(، 
سرمايه گذاري صبا تامين )صبا(، مديريت انرژي اميد تابان 
هور )وهور(، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد )شجم( و 
توكاريل )توريل( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    چه خبر از بازار؟ 
سهيال نقي پور، كارشناس و فعال بازار سرمايه، ضمن اشاره 
به وضعيت كنوني بورس گفت: روزهاي اخير بورس با افت 
بيش از ۲۳ هزار واحد، در كانال يك ميليون و ۳۲۰هزار 
واحد قرار گرفت. طي پانزده روز اخير، شاهد خروج پول 
حقيقي ها بوديم و در معامالت امروز نيز، ۵۶۵ ميليارد 

تومان خالص خروج پول حقيقي و۵۵۴ نماد با زيان همراه 
شدند. نماد هاي خودرويي كه مثبت باز شده بودند؛ صف 
فروش شده و با وجود اينكه بازار در نقطه مناسبي بود اما 
عرضه ها زياد شد وي افزود: يكي از داليل كنترل ناپذير 
شدن بازار سرمايه، پذيره نويس��ي هايي است كه انجام 
مي شود. همچنين شاهد ناهماهنگي و فقدان برنامه ريزي 
مناسب در سفارش��ات يكي از پذيره نويسي هاي اخير 
بوديم كه درمدت نيم ساعت انجام شد. نقي پور با اشاره 
به مذاكرات برجام تش��ريح كرد: از طرفي ديگر، ابهام در 
مذاكرات برجام در روزهاي گذشته باعث كاهش ارزش 
معامالت شده و بازار سرمايه را با نوسانات بسيار همراه كرد. 
اگر مذاكرات به نتيجه اي نرسد؛ شاهد اتفاقات ناخوشايند 
براي اين دولت خواهي��م بود و تنها در صورت خبرهاي 
اميدوار كننده اي كه توسط تيم مذاكره كننده مخابره شود، 
بورس هم جاني دوباره خواه��د گرفت.  وي ادامه داد: به 
تعويق افتادن چند روزه مذاكرات نيز تاثير خود را به خوبي 
در قيمت دالر و ارز نشان داد، بنابراين براي رفع مشكالت 
اقتصادي اين دولت و توسعه دانش بنيان، نيازمند ارتباط 
پيوسته با جهان هستيم. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
يكي از مهم ترين سيگنال هاي منفي بازار، افزايش قيمت 
گاز براي صنايع در بودجه ۱۴۰۱ بود، كه روز گذشته اعالم 
شد اما خوشبختانه در ساعات پاياني شب قبل اين خبر 
توسط مراجع ذيصالح تكذيب شد.  وي افزود: از طرفي 
هم اگر نرخ دالر سامانه نيما به نرخ بازار آزاد نزديك شود و 
رانت اين تفاوت قيمتي از بين برود، پيش بيني مي شود اثر 
منفي افزايش نرخ حامل هاي انرژي براي صنايع بورسي 
حذف و پوشش داده شود. اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه 
داد: موضوع افزايش ماليات دولت نيز از ديگر مسائلي است 
كه بايد به آن توجه داشت. دولت پيش بيني كرده كه در 
سال آينده، درآمد حاصل از ماليات بر كاالها و خدمات، 

رش��د ۳۹درصدي و درآمد حاصل از ماليات بر اشخاص 
حقوقي، افزايش ۲۵درصدي داشته باشد. نقي پور با اشاره 
به نرخ سوخت پااليشگاهي ها و پتروشيمي ها در بودجه 
سال آينده گفت: نرخ سوخت پااليشگاه ها و پتروشيمي ها 
در اليحه بودجه ۱۴۰۰، با ۷۰درصد تخفيف محاسبه شد 
و اين تخفيف، موجب سودآوري شركت هاي بورسي شده 
بود، حال اگر قرار باشد اين تخفيف اعمال نشود سودآوري 
اين شركت ها نيز دچار كاهش چشمگيري خواهد شد.  
وي ادامه داد: البته اگر خبر تكذيب لغو تخفيف ها جدي 
باشد اين نگراني هم از بين خواهد رفت ولي به طور كلي 
اين موضوع يكي از مسائل پراهميت براي سرمايه گذاري 
در صنايع بورس��ي اس��ت.  اين تحليلگر افزود: از طرفي 
ديگر، تنها ۶هزار ميليارد تومان براي صندوق تثبيت بازار 
در اليحه بودجه پيش بيني شده كه عدد بسيار كمي است 
و تأثير چنداني در بازار نخواهد داشت. تحت تاثير چنين 
اعداد و ارقامي در بودجه سال جديد، پيش بيني مي شود 
چند روز اثر تكانه هاي منفي بر بازار همچنان وجود داشته 
باشد تا كمي روند معامالت بهبود يابد.  اولين محدوده 
حمايتي، محدوده يك ميليون و ۲۷۰هزار واحد تا يك 
ميليون و ۳۰۰هزار واحد است؛ از همين رو انتظار مي رود 
در اين محدوده شاخص كف سازي و برگشت روند را در 
پيش داشته باشد. اين كارشناس در پايان خاطرنشان كرد: 
همچنين نبايد فراموش كرد كه فشار عرضه در بازار نيز 
زياد است. همواره توصيه شده كه در اين شرايط از هرگونه 
رفتار هيجاني پرهيز ش��ود زيرا اشتباه در بورس سبب 
افت شاخص كل خواهد شد. در حال  حاضر، سهامداران 
بايد نگاه بلندمدت به بازار داشته باشند تا در گذر زمان 
زيان ها جبران شده و به سودسازي سهام خود نيز برسند. 
درش��رايط فعلي در صنايع غذايي، زراعي، خودرويي 
امكان تحركات مثبت بيشتر از صنايع ديگر وجود دارد.



گروه راه و شهرسازي|
در حال��ي كه حداقل حقوق كارگ��ران و كارمندان 
در س��ال ج��اري ح��دود 3 ميليون تومان اس��ت، 
اقساط وام خريد 480 ميليون توماني مسكن براي 
زوجين تهراني در دو س��ناريو 8.7 ميليون تومان و 
9.3 ميليون تومان است. در حالي كه خط فقر براي 
خانوار ايراني با بعد 3.1 نفر بنا به اعالم مس��ووالن 
باالتر از 10 ميليون تومان است، مي توان گفت كه 
يك خانوار سه نفره براي داشتن يك زندگي عادي 
و خريد يك آپارتمان نقلي در تهران نيازمند حقوق 
ماهانه در حدود 20 ميليون تومان است. اما با فرض 
اينكه هم مرد و هم زن به عن��وان كارمند معمولي 
و فاقد حقوق هاي آنچناني به طور همزمان ش��اغل 
باش��ند، درآمدي حدود 10 ميلي��ون تومان در ماه 
خواهند داشت. درآمدي كه اگر صرف اقساط خريد 
مسكن شود، هزينه خورد و خوراك و ساير مايحتاج 

زندگي آنها تامين نخواهد شد.

    جبران كاهش هزينه خريد »وام«
 با رشد »اقساط«

به گزارش »تعادل«، از 24 شهريور ماه سال جاري، 
س��قف وام خريد مس��كن از محل اوراق موسوم به 
»تس��ه« افزايش يافت. مس��اله اي كه اثر اندكي در 
رش��د معامالت مس��كن طي آبان ماه، دستكم در 
پايتخت گذاشت و نشان داد، دو گروه از متقاضيان 
مصرفي ملك – خانه اولي ها و مالكاني كه به دنبال 
تبديل به احس��ن كردن مس��كن خود هس��تند – 
تالش دارند تا از ش��رايط ايجاد شده توسط دولت، 
حداكثر استفاده را ببرند، هر چند كه قدرت خريد 
وام مس��كن علي رغم افزايش سقف آن در روزهاي 
پاياني ش��هريور ماه بس��يار اندك اس��ت و به طور 
متوس��ط حدود 10 ت��ا 15 متر مس��كن در تهران 
مي توان با استفاده از آن خريداري كرد. در پي اين 
استقبال، هزينه خريد هر ورق »تسه« طي آبان به 
70 هزار تومان افزايش يافت و در دو هفته اخير نيز 
به باالي 100 هزار تومان رس��يد. در روزهاي اخير 
نيز به 113 هزار تومان كه افزايش يافت و حتي در 
تعدادي از معام��الت، برخي نمادهاي زيرمجموعه 
»تسه« تا 120 هزار تومان هم فروخته شد. به اين 
ترتيب، بانك عامل بخش مسكن تصميم گرفت تا 
براي ساماندهي هزينه هاي دريافت اين تسهيالت 

تمهيدات جديدي بينديشد.
آنگونه ك��ه مهر گزارش كرده اس��ت، هزينه دريافت 
تسهيالت 480 ميليون توماني مسكن )ويژه زوجين 
تهراني( از محل خريد اوراق تسهيالت مسكن در حالت 
فعلي نياز به خريد 9۶0 برگه دارد كه هزينه آن به حدود 
110 ميليون تومان مي رس��د، از اين رو، بانك عامل 
بخش مسكن تصميم گرفت شرايطي فراهم كند كه 
نيمي از اين تسهيالت از محل اوراق تسهيالت مسكن 
و نيمي ديگر از محل منابع داخلي بانك )از محل منابع 

تسهيالت بدون سپرده( پرداخت شود.
محمد حسن علمداري، عضو هيات مديره بانك عامل 
بخش مسكن گفت: متقاضيان دريافت تسهيالت 400 
ميليون توماني از محل اوراق در شهر تهران كه پيش از 
اين براي دريافت اين تسهيالت بايد 800 فقره اوراق 
خريداري و به بان��ك ارايه مي كردند هم اكنون تنها با 
خريد و ارايه 400 فقره اوراق مي توانند تسهيالت 400 

ميليون توماني را دريافت كنند.

علمداري اظهار كرد: اين امتياز در نظر گرفته شده براي 
متقاضيان تسهيالت مسكن، شامل تسهيالت جعاله 
مسكن نيز مي شود. تسهيالت جعاله مسكن هم اكنون 
در سراسر كشور 80 ميليون تومان است. متقاضيان تا 
پيش از اين براي دريافت اين تسهيالت بايد 1۶0 فقره 
اوراق خريداري مي كردند اما هم اكنون با خريد و ارايه 
50 درصد از اين تعداد يعني 80 فقره اوراق مي توانند 

اقدام به دريافت تسهيالت جعاله كنند.

    دو سناريوي بازپرداخت اقساط وام
بر اس��اس اين گزارش، در صورتي ك��ه دريافت همه 
تسهيالت از محل اوراق »تس��ه« تامين شود، ميزان 
اقساط ماهانه 8.7 ميليون تومان خواهد بود. با توجه به 
اينكه وام مسكن از محل اوراق تسهيالت مسكن با نرخ 
س��ود 17.5 درصد و بازپرداخت 12 ساله است، مبلغ 
اقساط تسهيالت 400 ميليون توماني ماهانه ۶ ميليون 

و ۶۶1 هزار تومان است.
تسهيالت 80 ميليون تومان جعاله مسكن نيز با نرخ 
سود 18 درصد و بازپرداخت 5 سال محاسبه مي شود 
كه درنتيجه رقم اقساط آن ماهانه 2 ميليون و 31 هزار 
تومان است. مجموع اقساط اين تسهيالت 8 ميليون و 

۶92 هزار تومان است.
اما در صورتي كه دريافت نيمي از تسهيالت از محل 
اوراق و نيمي از منابع داخلي بانك انجام شود، ميزان 
اقساط ماهانه 9.3 ميليون تومان خواهد بود. به اين 
ترتيب، در صورتي كه متقاضي دريافت تسهيالت 
خريد مسكن بخواهد از طرح جديد بانك تخصصي 
بخش مسكن استفاده كند، براي نيمي از تسهيالت 
)200 ميليون توم��ان( بايد 400 برگه گواهي حق 
تقدم تس��هيالت مس��كن خريداري كند كه با نرخ 
س��ود 17.5 درصد و بازپرداخت 12 ساله محاسبه 
مي شود؛ رقم اقساط اين تسهيالت ماهانه 3 ميليون 

و 330 هزار تومان خواهد بود.

همچني��ن نيم ديگر اين تس��هيالت )200 ميليون 
تومان( از محل منابع داخلي بانك )بدون سپرده(، با 
نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 8 ساله اعطا مي شود 
كه رقم اقساط آن ماهانه 3 ميليون و 944 هزار تومان 
است. وام 80 ميليون توماني جعاله مسكن هم در دو 
وضعيت نيمي با اوراق و نيمي از منابع داخلي بانك 
)وام بدون سپرده( است كه البته هر دو وام با نرخ سود 
18 درصد و بازپرداخت 5 س��اله اعطا مي ش��وند كه 
رقم اقساط اين تسهيالت مانند حالت خريد با اوراق 

ماهانه 2 ميليون و 31 هزار تومان است.
مجموع اقساط پرداختي از سوي دريافت كننده اين وام 
براي كل وام )480 ميليون تومان( ماهانه 9 ميليون و 

305 هزار تومان خواهد بود.

    با وام 480 ميليون تومان
در كدام منطقه تهران  مي توان خانه خريد؟

هم اكنون سوال اين است كه با وام 480 ميليون توماني 
در چه مناطقي از تهران مي توان خانه خريد؟ در حال 
حاضر كمترين متوسط قيمت مسكن در ارزان ترين 
منطقه تهران يعني منطقه 18 بالغ بر 14.5 ميليون 
تومان در هر متر مربع است كه به طور مثال براي يك 
آپارتمان 50 متري بايد 725 ميليون تومان هزينه كرد.

اما گزارش هاي ميداني نشان مي دهد كه با نقدينگي 
ح��دود ۶00 ميلي��ون توم��ان مي ت��وان در بعضي 
محله هاي جنوبي تهران، آپارتمان خريد. به طور مثال 
روز 24 آذرم��اه 1400 در محله بريانك واحدي 41 
متري، 15 سال س��اخت، طبقه سوم، داراي انباري، 
بدون پاركينگ و آسانسور به مبلغ ۶30 ميليون تومان 
آگهي شده است. در واقع وام 480 ميليون توماني 7۶ 

درصد قيمت اين خانه را پوشش مي دهد.
آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، در محله يافت آباد 
يك واحد 43 متري 10 ساله در طبقه اول، با پاركينگ 
و انباري، بدون آسانس��ور به قيمت پيشنهادي ۶00 

ميليون تومان فروخته مي شود كه 480 ميليون تومان 
از اين مبلغ را وام اوراق پوشش مي دهد و بنا به ادعاي 
فروشنده 120 ميليون تومان نرخ رهن اين واحد است.

    احتمال افزايش ۱0 درصدي معامالت
در كوتاه مدت

كارشناس��ان معتقدند در صورتي كه قيمتها در بازار 
مس��كن افزايش پيدا نكند، رشد معامالت مصرفي از 
طري��ق درياف��ت وام اوراق در كوتاه مدت مي تواند به 
افزايش حدود 10 درصدي معامالت منجر ش��ود. در 
واقع تصميم بانك مسكن كه در آستانه هشتاد و سومين 
سالگرد تاس��يس اين بانك اتخاذ شد، مي تواند اثري 

هرچند اندك بر رونق بازار مسكن بگذارد.
اما با توجه به نرخ متوسط اوراق تسه، زوجين تهراني 
براي دريافت امتياز تسهيالت 480 ميليون توماني 
اوراق مس��كن بايد به طور ميانگين 480 فقره اوراق 
112 هزار و 853 تومان��ي خريداري و بدين ترتيب 
54 ميليون و 1۶9 هزار و 440 تومان هزينه كنند. بر 
اساس هزينه هاي قبل از بخشنامه بانك مسكن، اين 
مبلغ 105 ميليون تومان بود. نكته ديگر اينكه 80 
درصد ارزش ملك كه توسط كارشناس بانك تعيين 
مي شود نبايد كمتر از مقدار تسهيالت باشد. در غير 
اين صورت حداكثر مع��ادل 80 درصد ارزش ملك 
تسهيالت پرداخت مي شود. اقساط ماهيانه وام 400 
ميليون توماني اوراق خريد مسكن با نرخ سود 17.5 
درصد براي زوجين تهران��ي ۶ ميليون و ۶۶4 هزار 
تومان اس��ت كه بايد طي 12 سال بازپرداخت شود. 
قس��ط وام 80 ميليون توماني جعاله نيز 2 ميليون 
و 10 هزار تومان اس��ت كه طي 5 سال بازپرداخت 
خواهد ش��د. اما مطابق بخش��نامه اخير، تسهيالت 
اوراق خريد مس��كن بايد ظرف 8 سال و وام جعاله 
ظرف 5 سال تسويه شود كه به افزايش مبلغ اقساط 
مي انجامد و مي تواند جذابيت اين وام را كاهش دهد.

در شهر

ادامه از صفحه اول

ايرانشهر

ايرانشهر
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تداوم آلودگي هواي تهران
تا جمعه

اداره كل هواشناس��ي اس��تان تهران با اشاره به 
ت��داوم آلودگي هوا تا جمع��ه )2۶ آذر( از بارش 
ب��رف و ب��اران از اواخر وقت اين روز تا يكش��نبه 
)28 آذرماه( خبر داد. به گزارش ايسنا، بر اساس 
بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي هواشناسي 
وضعيت جوي استان تهران تا روز جمعه )2۶آذر( 
آس��ماني صاف تا نيمه ابري و به دليل پايداري و 
سكون جو انباشت و افزايش غلظت آالينده ها و 
كاهش كيفيت هوا در مناطق پرتردد ش��هري و 
صنعت��ي پيش بيني مي ش��ود. از اواخر وقت روز 
جمعه )2۶آذر( تا اوايل وقت يكشنبه )28آذر( با 
ورود سامانه بارشي به استان براي بيشتر مناطق 
استان بارش باران و براي ارتفاعات بارش برف و 

مه آلود و احتمال كوالك پيش بيني مي شود.

افزايش ۱0 درصدي
عمليات راهداري در سال ۱400

معاون س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با 
اشاره به عوامل اثرگذار در افزايش هزينه پروژه هاي 
راه��داري و تعمير و نگهداري اظه��ار كرد: يكي از 
راهكارهايي كه مي تواند پروژه هاي عمراني را از تورم 
مصون نگه دارد اين است كه براي مصالح ساختماني 
مورد استفاده در پروژه هاي عمراني، قيمت مصوب 
تعريف كنيم كه اين مصالح خارج از ساز و كار بازار 
قيمت داشته باشند. رضا اكبري در گفت وگو با ايلنا 
با اش��اره به عملكرد و اقدامات انجام شده در بخش 
راهداري در آستانه هفته حمل و نقل اظهار داشت: 
در طول سال جاري در بخش راهداري كشور 2500 
كيلومتر روكش آس��فالت گ��رم، 3500 كيلومتر 
لكه گيري و درزگيري و همچني��ن حدود 1700 
كيلومتر روكش هاي حفاظتي به اجرا رس��انديم 
كه مجموع اين اقدامات بي��ش از 7700 كيلومتر 
عمليات راهداري و جاده اي انجام ش��ده كه شامل 
انواع آسفالت، لكه گيري و ساير اقدامات مي شود. وي 
درباره هدف گذاري سازمان راهداري براي افزايش 
10 درصدي در بخش عمليات راهداري در س��ال 
جاري نسبت به سال گذشته گفت: طبق برنامه هاي 
تعريف شده در س��ازمان راهداري، عملكرد در اين 
بخش بايد نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش 
يابد كه با توجه به روند اقدامات انجام شده، اين هدف 

محقق خواهد شد.

جاي خالي آب  در بودجه 
۱40۱

 دليل فقدان روش هاي نوين و كارآمد داشت، كاشت 
و برداش��ت تبديل به فعاليتي فقرزا براي اكثريت 
شاغالن اين بخش شده اس��ت. حتي در صادرات 
محصوالت كشاورزي به دليل سنگ اندازي دالالن 
و كشاورزي غيراصولي، كشور با بحران غيراستاندارد 
بودن توليد و آلودگي محصوالت به سم و كود مواجه 
و در حال از دست دادن اعتبار خود است. نشانه هاي 
اين نوع برنامه ريزي را كش��اورزان كش��ورمان اين 
روزها با عودت دادن محصوالت كشاورزي خود از 
سوي كشورهاي همسايه تجريه مي كنند. در بخش 
صنايع تبديلي و تكميلي كه مي تواند نجات بخش 
روستاها، محيط زيست، كش��اورزي و... باشد و در 
حقيقت محور اصلي ثروت آفريني و اش��تغالزايي 
است نيز كشور همچنان مانند چهل سال گذشته 
مغفول نگه داش��ته شده و به دليل سوءمديريت ها 
و فقدان سرمايه گذاري مناس��ب در حال تخريب 
و اتالف منابع آبي كش��ور اس��ت. نگاهي به چرخه 
توليد از كاشت تا صادرات خرما و زعفران به عنوان 
دو محصول ارزش��مند اس��تراتژيك ايراني، مويد 
ناكارآمدي شديد جهاد كش��اورزي در اين بخش 
است. غفلت از سرنوشت تلخ منابع آب زيرزميني 
و آلودگي منابع آب س��طحي و تاالب ها كه قرباني 
سياس��ت هاي متعارض جهاد كشاورزي، صمت و 
وزارت نيرو هس��تند همچنان ادامه دارد. در سند 
بودجه در ح��وزه آب، نام ده ها پ��روژه انتقال آب و 
سدسازي ديده مي شود اما هيچ نامي از اختصاص 
بودجه مستقل براي نجات آب هاي زيرزميني ديده 
نمي شود. به نظر مي رس��د كه برنامه ريزان بودجه 
1401هيچ دركي از مخاطرات س��رزمين به ويژه 
فرونشست و كم آبي و كشاورزي فاجعه بار كنوني 
نداش��ته و فكر مي كنند كه اين حقايقي كه هر روز 
ابعاد ترسناك تري از آن رونمايي مي شود ساختگي 
است. تصورات اشتباهي كه تمدن ايراني را با تبعات 
جبران ناپذيري مواجه مي كند كه برون رفت از آنها 

شايد به سادگي امكان پذير نباشد.

جزييات جريمه رانندگان 
بدحساب در آزادراه هاي كشور

جريمه رانندگان بد حسابي كه عوارض الكترونيكي 
آزادراه ها را به موقع پرداخت نكنند، از سال آينده 
به صورت تصاع��دي افزايش خواهد يافت چرا كه 
يك بار مشمول جريمه 20 درصدي شده و پس از 
آن به ازاي هر م��اه تاخير نيز دو درصد به مجموع 
اصل عوارض و جريمه مذكور اضافه خواهد شد. به 
گزارش ايسنا، بر اساس آنچه در بند »ك« تبصره 
۶ ماده واح��ده اليحه بودجه س��ال 1401 آمده 
اس��ت، عوارض مصوب در شبكه آزادراهي پس از 
عدم پرداخت در زمان مقرر، مشمول جريمه غير 
قابل بخشودگي معادل 20 درصد عوارض مصوب 
در آزادراه مربوطه است و در صورت اخير بيش از 
يك ماه در پرداخت عالوه بر اصل عوارض و جريمه 
مذكور، مشمول جريمه اي معادل 2 درصد مجموع 
نرخ عوارض مصوب و جريمه 20 درصدي به ازاي 
هر ماه تاخير خواهد بود. منابع حاصله از اين محل 
صرف استهالك اصل و سود سرمايه گذاري صورت 
گرفته در ش��بكه آزادراهي خواهد شد. اين بدان 
معني است كه اگر يك راننده بد حساب يك بار از 
آزادراه تهران-شمال عبور كند و عوارض خودش 
را پرداخت نكند. به ازاي يك بار تردد از اين محور 
)بر اساس آخرين نرخ نامه مصوب در سال 1399( 
بايد مبلغي معادل 50 هزار تومان )براي عبور از فاز 
يك و چهار( در روزهاي تعطيل پرداخت كند اما 
پس از يكسال بدحسابي، اصل و جريمه اي كه بايد 
بپردازد به 74 هزار و 400 تومان مي رسد و هر قدر 
تعداد اين ترددها بيشتر شود مسلما جريمه او نيز 
به صورت تصاعدي باال رفته و بيش��تر مي شود. يا 
به عنوان مثال اگر راننده اي از آزادراه قم-گرمسار 
عبور كند به ازاي يك بار تردد بايد 18 هزار تومان 
پرداخت كند اما پس از يك س��ال بدحسابي اين 

عدد به 2۶ هزار و 784 تومان خواهد رسيد.

 نقش محوري روسيه 
در مذاكرات

 اجراي يك چنين تصميمي در خصوص توانايي هاي 
هسته اي ايران به معناي حذف كامل برنامه هسته اي 
اس��ت. س��انتريفيوژها در واقع، موتور توانايي هاي 
هسته اي هس��تند و خارج كردن آنها از كشور مانند 
داش��تن ماشيني بدون موتور اس��ت. طبيعي است 
كه ايران يك چنين خواسته اي را نخواهد پذيرفت 
اما اين توييت نشان داد كه برخالف تصورات برخي 
گروه ها در ايران، روس ها نق��ش چندان مثبتي در 
مذاكرات ندارند و بيشتر به فكر منافع خود هستند. 
حتي برخي گمانه زني ها نيز وجود دارد كه افزايش 
فش��ار اخير آزانس بين المللي انرژي اتمي به ايران 
ناشي از گراهايي است كه مقامات روسيه به مديران 
آژان��س داده اند. البته ايران به درس��تي اجازه داد تا 
برخ��ي نظارت هاي آژانس اعمال بش��ود تا در روند 
مذاك��رات از آنها به عنوان برگ برن��ده بهره بگيرد. 
از س��وي ديگر ديدار روز سه ش��نبه هيات روس��ي 
با هي��ات امريكايي نيز در راس��تاي اج��راي برخي 
هماهنگي هاي برجامي ميان دو طرف انجام ش��د. 
اوليانوف بعد از ديدار با مقام��ات امريكايي خطاب 
ب��ه مذاكره كنندگان ايراني نوش��ت »ما ب��ا امريكا 
مذاكره كردي��م و هيچ اتفاق خاصي ني��ز نيفتاد.« 
عباراتي كه بيانگر اهميت ديدارهاي مقامات ايراني 

با مذاكره كنندگان امريكايي بر سر برجام است.
3( اساس��ا امروز اكثر تحليلگران معتقدند كه عدم 
گفت وگوي ايران با طرف امريكايي در مذاكرات به 
ضرر ايران است، چرا كه اين فرصت را در اختيار ساير 
طرف ها قرار مي دهد تا س��كان مذاك��رات را به نفع 
خواسته هاي خود بچرخانند. در حال حاضر، نقش 
روس ها در مذاكرات بسيار پررنگ تر شده و روس ها 
به نوعي در حال مديريت مذاكرات هس��تند. منتها 
شكل و شيوه مديريت روس ها در حوزه ديپلماسي، 
مانند تولي��د خودروي الدا اس��ت. ن��وع خاصي از 
مديريت فرغوني كه قادر نيس��ت سرعت مورد نظر 
ايران را براي دس��تيابي به توافق پاسخ بدهد. ايران 
براي رسيدن به مقصدي كه در مذاكرات پيش بيني 
كرده، نيازمند خودرويي سريع، به روز با امكانات باال 
اس��ت. اما مديريتي كه روس ها در پيش گرفته اند، 
تناس��بي با نيازهاي ايران در مذاك��رات ندارد. اين 
شيوه پاس��خگو نيس��ت، به 2 دليل؛ نخست اينكه 
مقوالت اقتصادي باعث ش��ده تا اي��ران از ضرورت 
افزايش س��رعت در مذاكرات س��خن بگويد و آن را 
مطالبه كند. از س��وي ديگر ني��ز طرف هاي مقابل 
نسبت به دانش هس��ته اي ايران حساس شده اند و 
خواس��تار اجراي تعهدات برجامي ايران ش��ده اند. 
از منظر طرف هاي غربي ايران در حال رس��يدن به 
نقطه گريز از مركز است و معتقدند كه با يك چنين 
سرعتي ش��رايط تازه اي در وضعيت دو طرف شكل 
گرفته است. حتي مقامات آژانس اشاره مي كنند كه 
نقطه غروب برجامي كه قبال طراحي شده بود براي 

شرايط امروز معنايي ندارد. 
4( در اين ش��رايط برخالف برخي گمانه زني ها كه 
اشاره مي ش��ود، امريكا رويكرد مسامحه گرايانه اي 
در برابر ايران در پيش گرفته اس��ت، معتقدم امريكا 
رويكردي بس��يار صبورانه و موثر را دنبال مي كند و 
اتفاقا بسيار س��ختگيرانه موضوع را دنبال مي كند. 
به نظر مي رس��د، امري��كا آماده ايج��اد يك اجماع 
جهاني وسيع عليه ايران اس��ت. بنابراين ايران بايد 
نهايت دقت و هوش��مندي را در گفت وگوها داشته 
باشد. چنانچه در اين ش��طرنج يك حركت اشتباه 
صورت بگيرد، ممكن است خطرات جبران ناپذيري 
براي كش��ور ايجاد ش��ود. س��ال ها قبل در جريان 
مذاكرات هس��ته اي قبل از سال 2015، جان كري، 
وزير امور خارجه دولت اوبام��ا كه داماد ايراني دارد 
خطاب به ظري��ف گفته بود: »م��ا مي دانيم قيمت 
پنير در تهران چه وضعيتي دارد و طي ماه گذشته، 
چق��در بر قيمتش افزوده ش��ده اس��ت.« جمله اي 
كه نش��ان دهنده رصد دقيق تح��والت اقتصادي و 
معيش��تي ايران از سوي امريكا است. امريكايي ها با 
صبوري تحوالت داخلي اي��ران را دنبال مي كنند و 
به زعم خود حساب ويژه اي روي تكانه هاي تورمي و 
مشكالت اقتصاد و معيشتي ايران باز كرده اند. امريكا 
معتقد است هر اندازه كه توافق به تاخير بيفتد، فشار 
اقتصادي به ايرانيان افزوده مي شود و مي تواند باعث 
افزايش نارضايتي هاي داخلي ش��ود. در اين ميان، 
امريكا حساب ويژه اي روي حساسيت هاي مقامات 
روسي باز كرده است. روسيه به امريكا اطمينان داده 
كه رشد توانايي هاي هسته اي ايران را به عنوان خط 
قرمز به رسميت مي شناسد و مخالف افزايش دانش 
هشته اي ايران تا مرحله باال است. اين حساسيت هاي 
روسي باعث ش��ده تا امريكا تمركز اصلي خود را بر 

محكم كردن كمربند تحريم ها بيندازد.

با وام 480 ميليون توماني مسكن در كدام منطقه تهران مي توان خانه خريد؟

رانندگان معترض مقابل»سازمان تاكسيراني شهرداري تهران« تجمع كردند

2 سناريوي بازپرداخت اقساط وام »تسه«

چوب الي چرخ نوسازي تاكسي هاي پايتخت
جمعي از رانندگان تاكسي براي پيگيري حقوق خود، 
ديروز در محِل س��ازمان تاكسيراني شهرداري تهران 
جمع شدند. به گزارش ايلنا، رانندگان تاكسي كه براي 
نوسازي تاكسي هاي خود اقدام كرده اند، مي گويند، 
با وج��ود اينكه بابت اين موض��وع ۶0 ميليون تومان 
پرداخت كرده اند، به دليل اينكه شركت خودروسازي 
مدعي افزايش قيمت خودروهاي خود هستند، موفق 

به تحويل گرفتن خودروي خود نشده اند. 
به همي��ن دليل آنها روز چهارش��نبه 24 آذر در البي 
س��ازمان تاكسيراني ش��هرداري تهران جمع شدند. 
گفته مي شود كه مقام هاي تاكس��يراني با آنها ديدار 
كرده اند. در روزهاي گذشته هم تجمعي در اين محل 

برگزار شده بود. 
براي نوسازي تاكسي، هر تاكس��يران بايد حدود ۶0 
ميليون تومان واريز كند، اما بخشي از قيمت خودرو 
را در قالب وام از شهرداري دريافت و بعد اقساط آن را 

واريز مي كند. 
با اينكه مشخص نيس��ت كه دقيقا چه خودرويي به 
رانندگان تحويل داده مي شود و آنها صرفا مي توانند 
درخواست دريافت وام نوس��ازي را ثبت كنند، اما به 
گفته تاكسيرانان، شركت خودروسازي به تعهد خود 
در تحويل عمل نكرده و مدعي شده كه قيمت خودرو 

حدود 18 درصد گران تر شده است. 
در كن��ار طرح اين خواس��ته، برخ��ي رانندگان كه 
خودرو خري��داري كرده اند اما به دليل مش��كالت 
حقوقي، صاحب سند نشده اند، از سازمان تاكسيراني 
مي خواهند كه زمينه نوسازي تاكسي هاي مستهلك 
آنه��ا را فراهم كند.  در همين حال تاكس��يرانان از 
ش��هرداري مي خواهند كه عوارض س��االنه آنها را 
ح��ذف كند؛ چراك��ه آنها در خدم��ت حمل و نقل 
عمومي هستند، اما از بابت تردد خود در شهر، پول 

پرداخت مي كنند.

    ناهمخواني قيمت تاكسي با نرخ كرايه
در همين حال، ميثم مظفر، عضو شوراي شهر تهران 
درباره افزايش 23 ميليوني نرخ تاكس��ي هاي نو كه با 
اعتراض اتحاديه تاكسيراني كشور نيز همراه بود، اظهار 
كرد: متاسفانه در نوس��ازي ناوگان تاكسيراني دچار 
عقب ماندگي بزرگي شديم. زماني از 17 هزار تاكسي 
فرسوده بيش از 1۶ هزار و 500 تاكسي نوسازي شد، 
اما اكنون بيش از 20 هزار تاكسي فرسوده داريم.  او در 
گفت وگو با ايلنا ادامه داد: در كنار آن قيمت تاكس��ي 
به گونه اي افزايش يافت كه با نرخ كرايه تاكس��ي كه 
از مسافران دريافت مي ش��ود همخواني ندارد و براي 
رانندگان توجيه اقتصادي ندارد و يك درآمد حداقلي 
هم ايجاد نمي كند.  مظفر با بيان اينكه دولت بايد يارانه 
ويژه اي را براي تخفيف قيمت تاكس��ي در نظر بگيرد 
اظهار كرد: انتظار اين اس��ت دولت و وزارت كش��ور از 
طريق توافق با خودروسازان براي كل تاكسيراني هاي 

كشور شرايط ويژه اي را در نظر بگيرند. 

    قيمت تاكسي اسقاطي
كمتر از ضايعات آهن خودرو 

عضو ش��وراي ش��هر ادامه داد: يا اينكه شهرداري ها 
تسهيالت مناسب و ارزان قيمت را براي تامين خودرو 
تاكس��ي در اختيار رانندگان بگذارن��د به گونه اي كه 
حداقل 80 درصد قيمت خودرو را شامل شود. مساله 
مهم ديگر ارزش گذاري روي تاكس��ي هاي اسقاطي 

است. 
مظفر با بيان اينكه وقتي خودرو اسقاطي مي خواهد 
قيمت گذاري شود، دولت، ستاد حمل و نقل سوخت 
خودروي فرس��وده را به بهاي اندكي مي خرد، اظهار 
كرد: اي��ن مبلغ عمال پول ضايع��ات آهن خودرو هم 
نيست. يعني از طرفي خودرو را به قيمت بسيار گران 
به تاكسيران مي فروشند و از طرفي وقتي راننده ملزم 

مي شود كه نوسازي انجام دهد، ارزش اسقاط تاكسي 
را بس��يار پايين بر مي دارند.  او تاكيد كرد كه ارزش 
اس��قاط تاكس��ي نس��بت به وضعيت موجود بايد 
دو برابر ش��ود و گفت: اين اتف��اق بايد همزمان رخ 
دهد. تسهيالت ارزان قيمت، تحفيفات ويژه اي كه 
دولت براي اصل قيمت خ��ودرو بايد در نظر بگيرد 
و افزايش ارزش محاس��باتي الشه خودرو فرسوده 
سه اقدامي هستند كه بايد در كنار هم انجام شوند 
تا بتوانيم به س��مت هواي پاك و ناوگان ايمن و نو 
بروي��م به طوري كه در ش��أن تهران باش��د.  مظفر 
درباره مس��ووليت هر كدام از س��ازمان ها در قبال 
تاكسي ها اظهار كرد: وقتي سازمان محيط زيست 
متولي اقدامات محيط زيس��تي كشور است، او بايد 
تسهليگري و نقش آفريني كند و نظام بانكي كشور 
را پاي كار بياورد تا تسهيالت ارزان قيمت به ناوگان 

تاكسيراني بدهد. 

    گاليه از صندوق كارآفريني اميد
در اين حال، س��يد علي محتشمي پور، معاون فني و 
بهره برادري سازمان تاكسيراني ش��هر تهران از عدم 
اجراي تكاليف نوس��ازي تاكسي هاي فرسوده توسط 
صندوق كارآفريني اميد گاليه كرد و گفت: ش��هردار 
تهران طي دو مكاتبه خواهان حل مشكالت نوسازي 

تاكسي ها شده است.
محتشمي پور در گفت وگو با ايسنا، درباره چرايي كندي 
فرآيند نوس��ازي تاكسي هاي فرس��وده با بيان اينكه 
نوسازي تاكسي هاي تهران با تمركز بر ارايه تسهيالت 
توسط س��ازمان برنامه و بودجه، ش��هرداري تهران و 
صندوق كارآفريني اميد تدوين ش��ده اس��ت، گفت: 
براين اساس س��ازمان برنامه و بودجه از محل تبصره 
18 قانون بودجه مي بايست 150 ميليارد تومان براي 
امسال آورده مي داشت و شهرداري تهران نيز به همان 

ميزان يعني 150 ميليارد تومان منابع براي نوسازي 
بايد تخصيص مي داد و در اين ميان صندوق كارآفريني 
اميد دو برابر منابع شارژ شدن را كه حدود ۶00 ميليارد 
تومان مي شد بايد تامين مي كرد كه اين 900 ميليارد 
تومان براي تامين 10 هزار فقره وام 90 ميليون توماني 

به متقاضيان نوسازي كافي بود.
وي با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون سازمان 
برنامه و بودجه 30 ميليارد تومان و شهرداري تهران 
۶0 ميليارد تومان آورده براي نوسازي تاكسي ها واريز 
كرده است، اظهار كرد: صندوق كارآفريني اميد بايد با 
ضريب دو اين منابع شارژ شده براي تخصيص وام به 
رانندگان تاكسي را آماده مي كرد كه اين مبلغ براي 
اختصاص 3000 فقره وام مناسب بود؛ اما متاسفانه 
صندوق كارآفرين��ي اميد از مهر ماه س��ال جاري 
فرآيند تكميل پرونده را به صورت روزانه كاهش داد 
و عليرغم اينكه به آنها نامه زديم چرا فرآيند تكميل 
پرونده كند است؛ اما پاس��خ درستي ندادند و عدم 
انجام تعهدات از س��وي صندوق كارآفريني باعث 
ش��ده تا اين روند كند شود و اين در حالي است كه 
صندوق كارآفريني بايد شعبي در سطح شهر معرفي 
مي ك��رد تا كارهاي اختصاص وام س��ريعتر صورت 
گيرد و تا به امروز حتي يك شعبه هم معرفي نكرده 

است كه اين يك تخلف محسوب مي شود.
محتش��مي پور با بيان اينكه متاسفانه صندوق اميد 
در راستاي كندي در تش��كيل پرونده تنها يك نفر 
نيرو در سازمان تاكسيراني مستقر كرده است، گفت: 
از آنجاي��ي كه تنها حضور يك نف��ر موجب كندي و 
ناراحتي رانندگان تاكسي مي شد ما 8 نفر از نيروهاي 
سازمان تاكسيراني را مستقر كرديم تا به اين يك نفر 
كمك كنند تا فرآيند تشكيل پرونده سريع تر انجام 
شود، در حالي كه صندوق اميد براي اينگونه خدمات 

تشكيل پرونده 4 درصد كارمزد مي گيرد.



كارشناسان و نمايندگان بخش خصوصي شركت هاي 
فناورانه با اشاره به جلسات مركز پژوهش ها درباره طرح 
صيانت اعالم كردند اراده جدي در مجلس براي اعمال 
نظرات بخش خصوصي و كارشناسان وجود ندارد. آنها با 
تاكيد بر اصال ح ناپذير بودن طرح از محرمانه بودن نسخه 

پيشنهادي وزارت ارتباطات انتقاد كردند.
سومين جلسه اس��تماع نخبگاني طرح صيانت با هدف 
دريافت نظرات كارشناس��ان و كسب وكارها به ميزباني 
مرك��ز پژوهش هاي مجل��س درحالي برگزار ش��د كه 
نمايندگان بخش خصوصي در اين جلسه ضمن اعالم 
مخالفت با كليات طرح صيانت، پيشنهادات و انتقادات 
خود در اي��ن زمينه را بيان كردند. ع��ادل طالبي، دبير 
انجمن كسب و كارهاي اينترنتي به مباحث مطرح شده در 
اين جلسه اشاره كرد و گفت: »تشكل هاي حاضر در اين 
جلسه از جمله نصر تهران، انجمن صنفي كسب وكارهاي 
اينترنتي، انجمن صنفي ناش��ران ديجيتال به شدت با 
كليت طرح صيانت مخالفت كردند. اين طرح و اصالحات 
چندين باره آن نش��ان مي دهد با طرحي ناقص رو به رو 
هستيم و با گذشت زمان و با وجود همه تالشي كه براي 
توجيه طرح مي شود، عمال ايرادات و اهداف پشت پرده 
تدوين آن بيش از پيش نمايان مي شود.« به اعتقاد وي 
اجراي طرح صيانت به كس��ب وكار م��ردم به خصوص 
كسب و كارهاي كوچك و متوسط صدمه مي زند. از همين 
روي نبايد با عجله درباره آن تصميم گيري شود: »عجله 
نمايندگان براي تصويب اين طرح سوال برانگيز است در 
حالي كه ناپختگي آن مشخص است.« طالبي در واكنش 
به سخنان نمايندگان و مركز پژوهش هاي مجلس كه 
همواره از قانون GDPR براي دفاع از طرح صيانت مثال 
مي زنند؛ اظهار كرد» اتحاديه اروپا براي تصويب مقررات 
عمومي حفاظت از داده به مدت ۶ س��ال، با حضور همه 
كارشناسان و به صورت علني روي اين قانون تحقيق و 
بررس��ي انجام داد. قان��ون GDPR حدود ۲۶۰ صفحه 
 GDPR است. اما براي توجيه طرح ۵ صفحه اي صيانت از
مثال مي آورند. در تدوين GDPR تمام جلسات تدوين 
اولي��ه از ۲۰۱۲ علني بوده اس��ت. در حالي كه ما هنوز 
نمي دانيم اسامي تدوين كنندگان طرح صيانت چه بوده 
است، چه برسد به مستندات جلساتي كه ادعا مي شود 
وجود داشته است.« به گفته دبير انجمن كسب و كارهاي 
اينترنتي، پيش��نهادي از سوي س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي در اين جلس��ه مطرح ش��ده تا طرح صيانت به 
كلي كنار گذاشته شده و سه طرح »صيانت از داده ها«؛ 
»حقوق ش��خصي افراد« و »زيرساخت« جايگزين آن 
شود: »همچنين پيشنهاداتي درباره حذف برخي از مواد 
طرح صيانت ارايه كرديم تا در كنار پيشنهاد ارايه شده از 
سوي »رضا الفت نسب« عضو هيات مديره اتحاديه كسب 

و كارهاي فضاي مجازي اعمال شود.«

    جلساتي براي توجيه طرح پيشنهادي
او در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه آيا در اين جلسات 

اراده اي از سوي مجلس براي اعمال پيشنهادات ديده 
مي ش��ود، گفت: »بنا بر تجربه اي كه در اين ش��ش ماه 
داشته ايم، اين جلسات بيشتر نمايشي است. چون همان 
تير ماه هم كه ما براي اعتراض به طرح و اعالم مشكالت 
بي شمار آن به مركز پژوهش ها رفتيم؛ بعدا اعالم كردند 
»نظر كسب وكارها هم لحاظ شده است«. يا زماني كه 
به مجلس رفتيم براي اعت��راض به طرح بعد ها گفتند 
كسب و كارها موافق طرح و اصل هشتاد و پنجي شدن 
آن هستند. به نظرم اين بار هم باز همان برنامه است. شما 
دقت كنيد به دفاعياتي كه از طرح مي شود. وقتي به ايجاد 
رانت با برخي از مواد طرح صيانت اش��اره مي كنيم، در 
پاسخ به ما از لزوم كنترل فضاي مجازي و حمايت از برخي 
محتواها سخن به ميان مي آيد. زماني كه به محدود سازي 
و مسدود سازي توسط طرح اشاره مي شود به حمايت از 
كودكان در فضاي مجازي اشاره مي شود. يك بازي است. 
همين موضوعات نشان مي دهد اين طرح براي حمايت از 
حقوق مردم نبوده و هدفش چيز ديگري است. به گفته 
دبير انجمن كسب و كارهاي اينترنتي، چهارشنبه هفته 
گذشته پيش نويس جديدي درباره طرح صيانت از سوي 
طراحان آن و رييس كميسيون مشترك آماده شده است 
كه در نشس��ت خبري كه داشتند به آن اشاره مي شده 
اس��ت: »به همين داليل من معتقد هس��تم برگزاري 
جلسات مركز پژوهش ها و دعوت از تشكل هاي صنفي 
نمايشي است تا توجيهي براي تصويب طرح پيشنهادي 
كه هنوز منتشر هم نشده اس��ت، داشته باشند.« او در 
پاسخ به اينكه آيا در جلس��ات مركز پژوهش ها، طرح 
پيشنهادي دولت و وزير ارتباطات در اختيار كسب وكارها 
قرار گرفته است يا خير، گفت: »هيچ نسخه اي از پيشنهاد 
وزير ارتباطات، به ما و حاضرين جلسه گذشته استماع 
نخبگاني مركز پژوهش هاي مجلس ارايه نشده است.« 
اين در حالي است كه عضو مركز پژوهش هاي مجلس 

اعالم كرد دولت با رسانه اي شدن طرح پيشنهادي اش 
موافق نيست. همين موضوع از نظر طالبي عاملي است 
تا نگراني ها پيرامون طرح صيانت باقي بماند: »زارع پور 
وزي��ر مردم و كسب وكارهاس��ت و طرحي كه نظامي و 
امنيتي نيست دليلي براي محرمانه بودن آن وجود ندارد. 
مگر برنامه موشكي يا هسته اي است كه محرمانه باشد؟ 
طرحي است كه مس��تقيما روي مردم و كسب و كارها 
تاثير مي گذارد.« به گفته طالبي، نمايندگان انجمن هاي 
صنفي كسب وكارهاي اينترنتي، اتحاديه كسب وكارهاي 
مجازي، نظام صنفي رايانه اي ته��ران، انجمن صنفي 
ناشران ديجيتال، اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، اتاق 
بازرگاني تهران و ايران از جمله حاضرين جلس��ه سوم 

استماع نخبگاني طرح صيانت بوده اند.

   تفسيرپذيري؛ يكي از مشكالت اصلي 
طرح صيانت

مصطف��ي امي��ري، از ديگ��ر حاضرين جلس��ه مركز 
پژوهش هاي مجلس، ب��ا بيان اينكه اعض��اي حاضر، 
ب��ر اصالح ناپذيري طرح صيانت تاكي��د كردند، گفت: 
»محدوده و قلمرو طرح صيانت مشخص نيست. اگرچه 
اعالم شده تمركز آن روي خدمات پايه كاربردي است 
اما با توجه به عدم شفافيت الزم درباره گستره دربرگيري 
خدمات پايه كاربردي، اين نگراني وجود دارد كه پس از 
تصويب طرح صيانت، هر نهادي به دلخواه آن را تفسير 
كند.« به اعتقاد اميري با توجه به شرايط موجود، ثمرات 
و مشوق هاي در نظر گرفته شده در طرح صيانت شامل 
بخش خصوصي واقعي نخواهد ش��د و تنها تنبيه هاي 
تعبيه شده نصيب آنها خواهد شد؛ موضوعي كه مي تواند 
ضربه بزرگي به تمامي كسب وكارهاي آنالين خصوصي 
وارد سازد . او به ماده ۱۹ طرح صيانت اشاره كرد و گفت: 
»اين ماده بانك مركزي را موظف ساخته است تا ظرف 

م��دت ۴ ماه پس از تصويب طرح صيانت، مقررات ارايه 
انواع خدمات پرداخت الكترونيكي اختصاصي در بستر 
خدمات پايه كارب��ردي اثرگذار داخلي را تعيين و ابالغ 
كن��د. در حالي كه تعريف درس��ت و واضحي از عبارت 
»اثرگذار« در اين طرح وجود ندارد.« وي در ادامه با بيان 
اينكه يك تبصره مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي 
درب��اره عدم ارايه خدم��ات بانكي در پيام رس��ان هاي 
غيرمجاز باعث فيلتر پرداخت يارها در آن زمان ش��ده 
اس��ت، گفت چنين موضوعي در يك س��طح بزرگ تر 
با طرح صيانت به وقوع خواهد پيوس��ت كه بخش هاي 

تفسيرپذير بسياري دارد.

    ماجراي اينماد؛ آينده كوچك شده 
طرح صيانت

وي با اش��اره به ماجراي اينم��اد و واكنش نمايندگان 
مجلس به غيرقانوني بودن اين تصميم، اظهار داش��ت: 
»در حال حاضر مجلس اعالم كرده است اينماد اجباري 
مخالف قانون است. كسب وكارها نيز بارها بر سخت تر 
شدن فضاي كس��ب وكار با اين تصميم تاكيد كرده اند. 
اما نتيجه چه شده است؟ شاهد اين هستيم كه جذب 
پذيرنده جديد در پرداخت يارها تا ۹۰ درصد كاهش پيدا 
كند.« اميري معتقد اس��ت در چنين حالتي با تصويب 
طرح صيانت، انتقاد از مصوبات كميسيون تعبيه شده در 
اين طرح و قابل تجديد پذير بودن اين مصوبات تا حدود 
زيادي غيرممكن خواهد بود: »در واقع تصميم گيري ها 
به سمت شورايي ش��دن حركت مي كند اما با توجه به 
عدم ش��فافيت احتمالي آرا در اين كميسيون در كنار 
وجود يك قانون كامال تفسيرپذير، كسب وكارها آسيب 
خواهند ديد.« اميري در پاس��خ به اينكه آيا در جلسات 
مركز پژوهش ها به حذف بند مسدودس��ازي اشاره اي 
شده يا خير، گفت: »نس��خه اي كه در اختيار حاضرين 
قرار گرفت نسخه ۲۶ تيرماه بود و هيچ سخني از حذف 
بند مسدودس��ازي ماده ۱۷ به ميان نيام��د. اما آيا در 
اين جلس��ات عزم و اراده اي براي اعمال نظرات بخش 
خصوصي وجود دارد؟ اميري معتقد اس��ت هنوز براي 
قضاوت زود است اما شواهد حاكي از آن است كه انگيزه 
كافي براي تغيير، مسكوت شدن طرح يا جايگزيني با 
طرح ديگر وجود ندارد. موضوعاتي كه خواست فعالين 
بخش خصوصي بوده و در اين جلسات به آن اشاره شده 
اس��ت. اميري در پايان پيشنهاد داد براي طرح صيانت 
اهداف واضحي تعيين شده و در صورت اينكه طي بازه 
مشخص شده، اهداف مورد نظر محقق نشدند بازنگري 
جدي در اين طرح ديده شود. طرحي كه به اعتقاد وي 
كامال سلبي نوشته ش��ده و نتيجه اي جز ضعيف شدن 
كسب وكارهاي داخلي نخواهد داشت: »كسب وكارهاي 
موفق فعل��ي هيچكدام ب��ا حمايت خ��اص يا صيانت 
رش��د نكرده اند و بهتر اس��ت مس��ووالن به سرنوشت 
كس��ب وكارهاي ايراني در اوايل دهه ۹۰ نگاه كنند كه 

چگونه با تصميمات غلط حاكميتي، نابود شدند.«
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گارد تدافعي اهالي بازار سرمايه 
نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ 

 وصول ماليات هايي كه در سال هاي گذشته امكانپذير 
نبوده است درآمدهاي خود را افزايش دهد.

 راه ديگر بازار سرمايه است. بازار سرمايه محلي امن 
براي تامين كس��ري بودجه دولت هاست و در سال 
۱۴۰۰ هم تا به اينجاي كار دولت دوازدهم و سيزدهم 
حدود ۱۳۵ هزار ميليارد تومان اوراق در بازار به فروش 
رس��اندند و به نوعي باعث بر هم زدن تعادل در بازار 
بورس ش��دند. با نگاه اجمالي س��ال ۱۴۰۱ مي توان 
دريافت كه اين بودجه براي محقق شدن بلكه براي 
تصويب شدن نوشته شده است به دليل اينكه در اين 
بودجه دولت درآمدهاي خود را باال تخمين زده است 
مانند عوارض ساالنه خروج از كشور و از سوي ديگر 
هزينه و تورم را به حداقل ممكن مشخص كرده و به 
نوعي به گفته اكثر كارشناس��ان اين بودجه محقق 

شدني نيست.
در بودجه س��ال ۱۴۰۱ دولت اعالم كرده اس��ت كه 
۸۰ هزار ميليارد تومان جهت تامين كسري بودجه 
فروش در اوراق خواهد داش��ت ام��ا با توجه به محل 
درآمدهاي دولت اين امر ب��ه نوعي غيرقابل محقق 
شدن است و نتيجه آن هم از اينكه پيش نويس اليحه 
۱۴۰۱ به مجلس ش��وراي اسالمي تقديم شد گارد 
تدافعي اهالي بازار س��رمايه و باز هم فش��ار فروش و 

التهاب در بازار است.
فروش اوراق قرضه يكي از راه هاي جذاب براي دولت 
جه��ت تامين كس��ري بودجه و بهت��ر از چاپ پول 
مي باشد اما بايد كشش بازار بورس را هم لحاظ كرد. 
متاسفانه در حال حاضر بازار بورس محلي امن براي 
تامين كسري بودجه دولت شده است. نظام عرضه 
و تقاضا به ه��م خورده و در نهاي��ت اعداد و حمايت 
تكنيكالي يكي  پس از ديگري از دست رفته اند و اهالي 
بازار سرمايه گاليه مندي خود را به عناوين مختلف 
اعالم كردند. با توجه به بودجه سال ۱۴۰۱ كه توسط 
دولت اعالم شده است بسياري از فعاالن بازار بورس 
خوشبين نيستند و به اين دليل كه اگر قرار باشد باز 
هم به نوعي از بازار بورس تامين كسري بودجه بدون 
نظام و سازوكاري استفاده شود به نوعي بازار بورس 
كه جاني در بدن باقي ندارد، به سمت از بين رفتن قدم 

بر خواهد داشت. 
اميدوار هس��تم كه فروش اوراق قرض��ه داراي يك 
س��اختار و سازو كار باش��د و بعد از اينكه ساختار آن 
مشخص شد، مي توان به يك روش سيستماتيك و 

يك ساختار مناسب كسري بودجه را جبران كرد.

 بهبود شاخص هاي آموزشي 
در مسير توسعه

 نيروي انساني را تامين مي كند. براي حل اين مشكل 
بر اس��اس تصميم نمايندگان قرار است نيروهاي 
نهضتي، مربيان پيش دبستاني و حق التدريسي ها به 
استخدام آموزش و پرورش درآيند تا در سال هاي 
آين��ده از طري��ق بهبود ش��اخص هاي دانش��گاه 
فرهنگيان بتوان نيازهاي ساختار آموزشي كشور 
را از طري��ق اين دانش��گاه تامين ك��رد. بايد توجه 
داش��ت يكي از پيش زمينه هاي بحث پيش��رفت 
و توس��عه در هر جامعه اي، بهره مندي از س��اختار 
آموزش��ي كارآمد، نوين و مبتن��ي بر ظرفيت هاي 
فرهنگي، ديني و اقليمي كشور است. بدون ايجاد 
يك چنين س��اختاري امكان دستيابي به توسعه 
امكان پذير نخواهد ب��ود. مجلس از طريق قوانيني 
چون رتبه بندي و... به دنبال ارتقاي سطح حرفه اي 
و تخصصي ساختار آموزش و پرورش كشور در مسير 
پيشرفت همه جانبه است. معتقدم طرح رتبه بندي 
يكي از قدم هايي اس��ت كه در مسير رشد برداشته 
ش��ده و س��اير برنامه ريزي ها براي بهبود وضعيت 
معلمان و ساختار آموزشي كشور بايد برداشته شود.

سياستمدار آلماني
به تلگرام هشدار داد

به گفت��ه يكي از مقامات ارش��د آلماني اگر تلگرام 
همچن��ان درخواس��ت هاي قانوني ب��راي كنترل 
محتواي افراط گرايان��ه را ناديده بگيرد، دولت اين 
كشور بايد دس��تور حذف آن از فروشگاه هاي اپل 
و گوگل را بدهد. به گ��زارش مهر به نقل از رويترز، 
تلگرام براي دامن زدن ب��ه نظريه هاي توطئه ضد 
واكسيناسيون و انتشار اخبار جعلي و تظاهرات هايي 
كه به خشونت كشيده ش��ده، در آلمان با انتقادات 
روبرو اس��ت. اين پيام رس��ان اعالم كرده از دستور 
سانس��ور دولت پيروي نمي كند و از س��وي ديگر 
ميان فعاالن و تظاهرات كنندگان بسيار پرطرفدار 
شده است. اين درحالي است كه پلتفرم هايي مانند 
فيس بوك نسبت به فشار دولت براي مقابله با انتشار 
اخبار جعلي، تهديدها يا نظريه هاي توطئه پاسخگو 
بوده اند. ماه گذش��ته گروه��ي از معترضان اطراف 
خانه يكي از وزراي ايالت ساكسوني جمع شدند كه 
اين اقدام به طور گس��ترده به عنوان تهديد ضمني 
خشونت عليه وي تلقي شد. بوريس پيستوريوس از 
وزراي ايالت ساكسوني سفلي در اين باره به نشريه 
اش��پيگل مي گويد: »آنچه در گروه ها و كانال هاي 
تلگرامي اتفاق مي افتد خالف قوانين فروشگاه هاي 
اپ گوگل و اپل اس��ت. ما بايد با آنها حرف بزنيم و 
متقاعدشان كنيم تا اپ تلگرام را ارايه نكنند.« آلمان 
يكي از سختگيرانه ترين قوانين همخواني را براي 
ش��بكه هاي اجتماعي در سراسر جهان دارد و آنها 
را ملزم مي كند نسبت به گزارش هرگونه محتواي 
افراط گرايانه به سرعت پاسخگو باشند. اما تلگرام 
كه در سن پترزبورگ تاسيس شده و اكنون در دوبي 
فعاليت مي كند، تاكنون نسبت به درخواست هاي 
وزارت دادگس��تري آلمان براي رديابي ناش��ران 

محتواي افراطي پاسخي نداده است.

۸ شركت چيني به فهرست سياه 
سرمايه گذاري امريكا اضافه شدند

خزانه داري اياالت متحده امريكا ۸ شركت چيني 
از جمل��هDJI )بزرگ تري��ن توليدكننده تجاري 
پهپادهاي جهان( را در فهرست سياه سرمايه گذاري 
خود قرار مي دهد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
دليل اين اق��دام كمك اين ش��ركت ها به نظارت 
بر قوم ايغور عنوان شده اس��ت. نشريه فايننشال 
تايمز به نقل از دو منبع آگاه در گزارشي فاش كرد 
خزانه داري DJI و شركت هاي ديگر را در فهرست 
سياه »ش��ركت هاي نظامي-صنعتي چين« قرار 
مي دهد. پيش از اين و در خرداد ماه س��ال جاري 
ميالدي جو بايدن در يك فرم��ان اجرايي نام ۲۸ 
ش��ركت چيني را به فهرس��ت ش��ركت هايي كه 
سرمايه گذاري آنها در اياالت متحده امريكا ممنوع 
اس��ت، افزود. در اوايل آذر ماه ني��ز امريكا در ادامه 
سياست هاي ضد چيني خود نام دوازده گروه چيني 
مرتبط با محاسبات كوانتومي و ساير فناوري هاي 

پيشرفته را در فهرست سياه صادرات قرار داد.

امكان توليد ربات جراح
توسط هزار شركت تمام ايراني

دبير س��تاد توس��عه فرهنگ علم، فن��اوري و اقتصاد 
دانش بنيان معاونت علمي رياس��ت جمهوري گفت: 
ربات جراح خوشبختانه به مرحله صادرات رسيده است 
و دو نمونه از آن به اندونزي صادر و كشورهاي ديگر هم به 
عنوان كشورهاي هدف در حال رايزني براي خريداري 
اين محصول هستند كه اين مي تواند در شرايط تحريم 
براي كشور ارزآوري داشته باشد. به گزارش خبرنگار برنا؛ 
»نخستين عمل جراحي رباتيك از راه دور در ايران، با 
استفاده از ربات جراح بومي سينا و بر بستر شبكه امن 
و پرسرعت همراه اول روي يك حيوان انجام شد.« اين 
خبري بود كه سر و صداي زيادي به پا كرد و چشم جهان 
را دوباره به سوي ايران چرخاند. اين اتفاق در بيمارستان 
سينا با فاصله هفت كيلومتري از بيمارستان امام انجام 
شد. به نظر مي  آيد اين اقدام ملي شروع حركتي بزرگ و 
نوآورانه در جراحي بود كه البته فعال توانايي جراحي روي 
حيوانات دارد و در آينده با دريافت مجوز انس��ان ها هم 
مي توانند زير تيغ جراحي آن قرار بگيرند. اخيرا ميرباقري، 
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي درباره ساخت 
ربات حراج گفته است در ۱۸ سالي كه روي ربات جراح 
ايراني كار مي كنم. وي افزود: هرگز از كش��ورم دلسرد 
نمي شوم و چه مس��ووالن به ما توجه كنند چه توجه 
نكنند ما كار خودمان را ادامه مي دهيم. به نظر مي رسد 
ادامه دادن چنين حركاتي عالوه بر رشد علمي كشور 
مي تواند با وجود تحريم ارزآوري موثري داش��ته باشد. 
پرويز كرمي، دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و 
اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي رياست جمهوري در 
گفت وگو با خبرنگار اجتماع��ي برنا گفت: ربات جراح 
حاصل يك شركت دانش بنيان است كه در قالب طرح 
كالن ملي به نتيجه رسيده است كه در قالب يك شركت 
دانش بنيان و وزارت بهداش��ت ساخته شد. وي با بيان 
اينكه معاونت علمي رياست جمهوري از فناوري هايي 
كه هايتك هستند و مي توانند نياز كشور را فراهم كنند، 
اگر در حوزه صادرات قرار بگيرند، حمايت مي كند، ادامه 
داد: اين حمايت چند شكل دارد. كرمي گفت: يكي از 
اين حمايت ها در قالب طرح كالن ملي است و اين امر به 
معني آن است كه يك شركت دانش بنيان يك محصول 
يا تجهيزاتي را براي اولين بار دانش فني آن را داش��ته 
باشد، بس��ازد. دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري 
و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي رياست جمهوري 
گفت: در ضمن وزارتخانه اگر يك سازمان به عنوان بازار 
و طرح عرضه محصول را بخواهد، معاونت علمي ريسك 
آن شركت را مي پذيرد كه شركت نمونه اوليه را بسازد و 

طرف عرضه نمونه اوليه را بپذيرد. 

در مجلس اراده جدي براي اعمال نظرات بخش خصوصي و كارشناسان وجود ندارد 

طرح صيانت اصالح ناپذير است

عضو مركز پژوهش هاي مجلس:

حذف بند مسدودسازي پلتفرم ها از طرح صيانت قطعي نيست
مديركل دفتر فرهنگي مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
با اش��اره به اهداف برگزاري نشست استماع نخبگاني 
طرح حمايت از حق��وق كاربران فضاي مجازي گفت: 
پيشنهادات نخبگان در چهار سرفصل اين طرح مورد 

بررس��ي قرار مي گي��رد. به گ��زارش ديجياتو، صادق 
ستاري فرد با اشاره به نتايج برگزاري نشست استماع 
نخبگاني طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي در مركز پژوهش هاي مجلس 

اظهار داشت: ما برگزاري ۱۰ جلسه استماع نخبگاني را 
پيش بيني كرده ايم كه فعاًل ۳ جلسه آن تشكيل شده 
و ادامه جلسات نيز با حضور نمايندگان انديشكده ها و 
دانشكده ها و فعاالن كسب و كارها و دستگاه هاي اجرايي 
برگزار خواهد شد. وي با اشاره به اينكه تاكنون در اين 
نشس��ت ها مسائل خوبي مطرح ش��ده و حضار نكات 
و نقدش��ان را در مورد طرح حمايت از حقوق كاربران 
فضاي مج��ازي به صراحت مطرح كردن��د، ادامه داد: 
تقريبًا اجماع و اتفاق نظر همه كارشناساني كه تاكنون 
در اين نشست ها ش��ركت كرده اند بر س��ر اين است 
كه وضع قانون در حوزه فض��اي مجازي يك ضرورت 
اس��ت و در اين حوزه نياز به قانون داريم. اما نقدهايي 
هم از حيث حقوقي و كارشناس��ي نسبت به برخي از 
مفاد طرح وج��ود دارد. مديركل دفتر فرهنگي مركز 
پژوهش هاي مجلس ادامه داد: كارشناسان تاكيد دارند 
كه حقوق عمومي م��ردم بايد در اين طرح مورد توجه 
جدي قرار بگيرد. اينكه بستر فضاي مجازي نبايد بستر 
فعاليت هاي تشديد انجام جرم و فعاليت هاي مجرمانه 
باش��د از ديگر موارد مورد تاكيد كارشناسان است. در 
همين حال در اين نشس��ت ها بر اي��ن موضوع تاكيد 
شده كه با توجه به اقتضائات روز نيازمند محيط امن و 
سالم براي كودكان و نوجوانان هستيم. استفاده از اين 
محيط بايد به نحوي باشد كه هم كسب و كارها بتوانند 
فعاليت كنند و هم احيانًا م��ردم بتوانند فعاليت هاي 
اجتماعي خودش��ان را در اين بستر به طور سالم انجام 
دهند. وي گفت: پيشنهادات كارشناسان در ۴ سرفصل 
تنظيم گري، ضوابط و ش��رايط فعاليت، نظام حمايت 
از كارب��ران و خدمات پايه كاربردي و مس��ووليت ها و 
ضمانت اجرا مطرح شده است. ما از همه كارشناسان 
و فرهيختگان خواس��ته ايم كه نظراتشان را به صورت 
كتبي هم به ما اعالم كنند. هفته آينده در متن نهايي 
براي ارايه به كميسيون مشترك بررسي طرح حمايت 
از كاربران، از اين پيشنهادات هم استفاده خواهيم كرد. 
ستاري فرد با بيان اينكه يك سري پيشنهادات ايجابي 
هم از سوي برخي كارشناسان مطرح شده است، گفت: 
پيش��نهادات در خصوص حذف و الحاق برخي مفاد 
در جزييات و كليات طرح عنوان ش��ده و قرار است در 
اين جلسات استماع نخبگاني، پيشنهادات را در يك 
فضاي كارشناسي در متن نهايي اعمال كنيم و شرح 
نقطه نظرات، نقدها، اش��كاالت و مباحثي كه از سوي 
كارشناسان مطرح شده را در اختيار كميسيون مشترك 

طرح قرار دهيم. وي گفت: مركز پژوهش هاي مجلس 
تصميم گير نيست، اما تالش مي كند به تصميم گيري 
درس��ت توسط كميسيون بررس��ي طرح كمك كند. 
ما در مقام تصميم س��ازي هستيم و در اين مقام سعي 
مان اين بوده كه از ظرفيت نخبگاني اس��تفاده كنيم و 
مش��اركت ذي نفعان و ذي ربطان را در قالب يك متن 
منطقي و مورد اجماع و اتفاق نظر اعمال كرده و تالش 
مي كنيم كه متن داراي مقبوليت عمومي باشد و آن را 
در اختيار كميس��يون طرح قرار خواهيم داد. مديركل 
فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس با اش��اره به اينكه 
همچنان از نقطه نظرات كارشناسان و اصحاب مربوط 
به اي��ن حوزه اعم از كس��ب و كارها و انديش��كده ها و 
دانشكده ها و رسانه ها كه حرفي براي گفتن دارند، در 
قالب گزارش هاي رسمي اس��تفاده كرده و در اختيار 
كميسيون قرار مي دهيم، گفت: از اين موارد در جلسات 
مربوط به بررسي و تصويب طرح به عنوان يك پشتوانه 
پژوهش��ي و كارشناسي اس��تفاده خواهد شد. وي در 
مورد اينكه گفته ش��ده برخي از بنده��اي اين طرح از 
جمله مسدودسازي پلتفرم ها حذف شده است، تاكيد 
كرد: هنوز هيچ تصميم كارشناسي گرفته نشده است 
و ح��ذف مفادي از طرح در حد پيش��نهاداتي بوده كه 
از سوي كارشناسان عنوان ش��ده است. به هر حال ما 
اميدواريم در يك فضاي منطقي و با در نظر گرفتن جنبه 
كارشناسي، اجتماعي و حقوقي اين طرح تصويب شود. 
س��تاري فرد افزود: اصل بر پيشبرد اين طرح با اعتنا به 
نظرات كارشناسي است؛ موضوعي كه در سياست هاي 
كلي قانون گذاري هم مورد تاكيد اس��ت. تالش ما اين 
است كه متن نهايي داراي يك منطق كارشناسي باشد 
و جنبه هاي فني و حقوقي و اجتماعي و فرهنگي آن هم 
رعايت شده باشد تا آن را تحويل كميسيون مشترك 
بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي 
قرار دهيم. وي در مورد جزييات پيشنهاد دولت براي 
تغيير برخي مفاد اين طرح گفت: دولت نس��خه اي را 
در اختيار كميسيون طرح قرار داده و ما در جلسات با 
نمايندگان دستگاه هاي اجرايي پيشنهادات مدنظر در 
اين نسخه را بررسي مي كنيم و تالش مي كنيم به يك 
اجماع با دولت و بخش خصوصي برس��يم. نظر دولت 
بر اين نيس��ت كه اين نسخه رسانه اي شود، به همين 
دليل قرار است كه پس از بررسي اين مواد پيشنهادي 
با حضور كارشناسان مستقل از دولت، بخش خصوصي 
و نمايندگان دولتي، به يك اجماع در مورد آن برسيم.
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تعادل | فرشته فريادرس |
داده هاي يك پژوهش نش��ان مي دهد، متوس��ط سطح 
موجودي كاالهاي اساس��ي بنادر در سال 97 برابر 2.94 
ميليون تن بوده كه با روند افزايشي تا سال 1400 به 4.33 
ميليون تن رسيده است. همچنين بنابر آمارها تا شانزدهم 
آبان ماه 1400مي��زان موجودي كاالهاي غيركانتينري 
در بن��ادر برابر 7.64 ميليون تن ب��وده كه تقريبا نيمي از 
آن به كاالهاي اساس��ي اختصاص دارد. ميزان موجودي 
 TEU كاالهاي كانتينري نيز تا اين تاريخ نيز 76.6 هزار
گزارش شده اس��ت. در زمان ياد ش��ده، ميزان كاالهاي 
متروكه در بنادر اعم از كانتينري و غيركانتينري، حدود 
675 هزار تن اعالم شده است. ارزيابي ها نشان مي دهد، با 
تصميمات اتخاذ شده طي ماه هاي گذشته، ترخيص كاال 
از گمركات سرعت بيش��تري گرفتته است. به طوري كه 
طي سال جاري حدود 14.9 ميليون تن كاالهاي اساسي 
ترخيص شده كه طي ماه هاي شهريور و مهر، روند ترخيص 
اين اقالم رشد 100درصدي داشته است. هرچند عوامل 
متعددي موجب ش��كل گيري رس��وب قابل توجه كاال 
در مبادي ورودي كش��ور طي دو سه سال اخير شده، اما 
معضل »تخصي��ص ارز« را مي توان مهم ترين عامل بروز 
اين مش��كل قلمداد كرد. در همين راستا، 5 اقدام فوري 
براي كاهش رس��وب كاال پيشنهاد مي ش��ود كه شامل 
»تسريع در اجرايي شدن اقدامات تعريف شده براي كاهش 
رسوب كاال )به ويژه ضوابط اجرايي سياست هاي ارزي و 
تجاري ابالغي مهر ماه 1400(«، »اعتمادس��ازي جهت 
واردكنندگان كاالهاي مش��مول مابه التفاوت با تضمين 
پرداخت به نرخ ارز روز در زمان رفع تعهد ارزي«، »ايجاد 
امكان رصد جامع فرآيندهاي واردات كاال در سامانه جامع 
تجارت و زيرسامانه هاي آن«، »طراحي سازوكار پشتيبان 
تصميم گيري جهت سياس��ت گذاري در زنجيره تامين 
كاالهاي اساس��ي و برنامه ريزي واردات بر اس��اس آن«، 
»حركت به سمت حذف ارز چند نرخي«، »انجام مذاكرات 
نتيجه محور به منظور رفع تحريم ها« است. همراستا با اين 
اقدامات بايد 11 اقدام مهم ديگر در سه حوزه »ساختارها 
و قوانين، فرآيندها و زيرس��اخت ها« براي ايجاد ساختار 
نوين در فرآيندهاي واردات با رويكرد تسهيل تجارت در 

دستور كار قرار گيرد. 

    وضعيت ايران در شاخص ورود كاال 
گزارش حاضر كه از سوي موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني منتشر ش��ده متمركز بر دو محور اصلي عوامل 
رسوب كاال و گلوگاه هاي فرآيند واردات است. در مقدمه 
اين گزارش، وضعيت ايران در ش��اخص هاي بين المللي 
مرتبط با فرآيندهاي واردات كاال را مورد بررسي قرار داده 
است. براساس ارزيابي صورت گرفته، عملكرد لجستيك 
)رتبه زيرشاخص كارايي تش��ريفات گمركي برابر 71(، 
فضاي كسب وكار )زيرشاخص هاي زمان مرحله انطباق 
مرزي در واردات برابر 141 و زمان مرحله انطباق اسنادي 
در واردات برابر 40 ساعت( و تسهيل تجارت ديجيتال و 
پايدار )امتياز پياده سازي تشريفات تجارت فرامرزي برابر 
66.7( . تحليل اين داده ها نش��انگر اين است كه ايران در 
همه شاخص هاي فوق نس��بت به »تركيه و امارات« در 
جايگاه ضعيف تري قرار دارد. اما بيشترين شكاف مربوط به 

زمان هاي انطباق مرزي و اسنادي در واردات است. 
زمان انطباق مرزي در واردات براي ايران، حتي از متوسط 
خاورميانه و ش��مال آفريقا )94.2 ساعت( بيشتر است. 
بيشترين اختالف ايران با كش��ورهاي منتخب، مربوط 
به زيرش��اخص هاي زمان مورد نياز براي انطباق مرزي و 
انطباق اسنادي اس��ت. زمان اعالم شده براي ايران حتي 
از متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا يعني 94.2 

ساعت نيز بيشتر است.
در خصوص تش��ريفات تجارت فرامرزي ني��ز »امارات و 
تركيه« تقريباً به طور كامل پياده سازي را انجام داده اند كه 
از اين لحاظ ايران فاصله قابل توجهي با اين دو كشور دارد. 
موارد فوق به خوبي نشانگر وجود گلوگاه هاي متعدد در 
فرآيندهاي واردات كاال به كشورمان است كه مي تواند در 

مراحلي منجر به شكل گيري رسوب كاال گردد.  

    تحليل آمار وضعيت كاال در بنادر
آن دسته  از كاالهايي كه مدت زمان مجاز ماندگاري آنها 
چه در مرحله پيش از اظهار و چه پس از اظهار سپري شده 
باشد، از مصاديق رسوب محسوب مي شوند. اما در عمل 
آماري كه با تعريف فوق انطباق داشته باشد در دسترس 
نيست. سازمان بنادر و دريانوردي آمار موجودي كاال )اعم 
از كاالهاي وارداتي، صادراتي، ترانزيتي و ...( را به تفكيك 
س��ه مرحله كلي زير اعالم مي كند: »كاالهاي منتظر در 
لنگرگاه، كاالهاي پاي اس��كله، موج��ودي كاال در بنادر 

)شامل كاالهاي رسوبي( .«
 بر اس��اس آخرين آم��ار اعالمي، ميزان موج��ودي انواع 
كاالهاي غيركانتينري در بنادر تا تاريخ شانزدهم آبانماه 
س��ال 1400 برابر 7.64 ميليون تن بوده، كه نيمي از آن 
يعني 3.82 ميليون تن آن به كاالهاي اساسي اختصاص 
دارد كه عمدتا وارداتي هستند. ميزان موجودي كاالهاي 
كانتينري اعم از وارداتي، صادراتي، ترانزيت و ... در تاريخ 
شانزدهم آبان سال جاري معادل 76.6 هزارTEU گزارش 
شده است. از كل كاالهاي كانتينري و غيركانتينري موجود 
در بن��ادر، به ميزان 675.5 هزار تن آن به عنوان كاالهاي 
متروكه به گمرك اعالم شده است. شماي كلي وضعيت 
كاالهاي موجود در هر يك از مراحل زنجيره لجس��تيك 
بنادر نشان مي دهد، 37 درصد كاالهاي اساسي در حال 
واردات به كشور از طريق بنادر، در شناورهاي منتظر در 
لنگرگاه ها ب��وده و 55 درصد نيز پ��س از تخليه در بنادر 

انباشته شده اند. 
به لحاظ كاالهاي خروجي از بنادر در روز شانزدهم آبان نيز 
مشاهده مي شود كه معادل 88 درصد آن از طريق جاده 
بوده و سهم اندكي در اختيار بخش ريلي است. اين نشان 

مي دهد كه با وجود ماهيت فله اي و ريل پس��ند كاالهاي 
اساسي، ظرفيت شبكه ريلي براي جابه جايي اين اقالم به 
داخل كشور بسيار محدود است. ميزان موجودي در بنادر 
به تفكيك كاالهاي اساسي و ساير كاالهاي غيركانتينري 
عمده نيز ش��امل، حدود 65.6 درصد موجودي كاالهاي 
اساسي مربوط به »ذرت، سويا و جو« است كه عمدتاً شامل 
نهاده هاي دامي هستند. بديهي است كه افزايش رسوب 
اين اقالم مي تواند با بروز كمبود خوراك دام و افزايش قيمت 

توليدات دامي در كشور ارتباط مستقيم داشته باشد.
بيشترين ميزان موجودي كاالهاي غيركانتينري مربوط 
به مواد معدني و مواد نفتي اس��ت كه عمدت��ًا مربوط به 
محصوالت صادراتي است. اما بيشترين موجودي كاالهاي 
غيركانتينري وارداتي مربوط به اقالمي مانند خودرو )اعم 

از سبك و سنگين(، ماشين آالت و الستيك مي شود. 
وضعيت موجودي انواع كااله��اي غيركانتينري )اعم از 
كاالهاي اساس��ي و غير از آن( در تاريخ شانزدهم آبانماه 
1400ب��ه تفكيك بنادر عمده، نش��ان مي دهد، س��هم 
تجميعي شش بندر از رسوب كاالهاي غيركانتينري در 
اين تاريخ برابر 97.7 درصد اس��ت و دو بندر امام خميني 
و ش��هيد رجايي به تنهايي 80 درصد رسوب اين اقالم را 
به خود اختصاص داده اند. بيش��ترين موجودي كاالهاي 
اساسي در بندر امام خميني و بيشترين موجودي ساير 
كاالهاي غيركانتينري به بندر شهيد رجايي وجود دارد. 

    موجودي كاالها در بنادر از 97 تا1400
طرح جدي مساله رسوب به سال 1397 و از زمان اعمال 
مجدد تحريم ها بازمي گردد. به طوري كه ميزان موجودي 
بنادر كه تا آن زمان در بازه مشخصي )حدودا 2 تا 3 ميليون 
تن( بود، به طور قابل توجهي افزايش يافت. پس از آن تناژ 
موجودي به طور مرتب در حال نوسان بود، ولي از اواسط 
سال 1399 روند افزايشي ديگري آغاز شد و در 17 خرداد 
ماه 1400 به مقدار بي سابقه 4.7 ميليون تن رسيد. اما با 
توجه به اقدامات صورت گرفت��ه، روند موجودي كاال به 
تدريج كاهشي ش��د. البته از هفته آخر مهر 1400، اين 
روند نزولي تقريبًا متوقف شده و در آبان ماه در محدود 3.8 

ميليون تن باقي مانده است. 
تناژ موجودي متوس��ط ماهانه كاالهاي اساسي و ميزان 
تخليه و بارگيري ماهانه بنادر در فاصله آبان ماه 1397 تا 
1400 نمايش مي دهد، ميزان موجودي در سال 1400 
نسبت به سال 1397 حدود 46 درصد افزايش داشته است 
و شديدترين شيب صعودي مربوط به دوره زماني 1397 
تا 1398 بوده است و در رتبه بعدي مربوط به دوره زماني 
1399 تا 1400 بوده است. 65 درصد موجودي كاالهاي 
اساسي شامل نهاده هاي دامي وارداتي يعني ذرت، سويا و 
جو مي شود. در خصوص ساير كاالها نيزمواد معدني ومواد 
نفتي )عمدتا صادراتي(، خودرو، ماشين آالت و الستيك 
)عمدتًا وارداتي(، بيش��ترين سهم را از موجودي اين نوع 

كاالها به خود اختصاص داده اند.
با تصميمات اتخاذ ش��ده طي ماه هاي گذشته، ترخيص 
كاال از گمركات سرعت بيشتري گرفته است. طي سال 
جاري حدود 14.9 ميليون تن كاالهاي اساسي ترخيص 
شده است كه طي ماه هاي شهريور و مهر، روند ترخيص 

اين اقالم رشد 100 درصدي داشته است.

    عوامل اثرگذار بر رسوب كاالها 
عوامل متعددي موجب ش��كل گيري رسوب قابل توجه 
كاال در مبادي ورودي كش��ور طي دو سه سال اخير شده 
است كه اين عوامل در مقاطع زماني مختلف، متغير بوده اند. 
با توجه ب��ه موارد مطروحه، در مجم��وع مي توان عوامل 
ايجاد رس��وب كاال در مبادي ورودي كشور را به شرح زير 
طبقه بندي و بيان نمود. هر چند معضل تخصيص ارز را 

مي توان مهم ترين عامل بروز اين مشكل قلمداد كرد. 
1- عوامل كالن تاثيرگذار بر رسوب كاال در مبادي ورودي 

شامل »مسائل ناشي از تحريم، محدوديت نقل و انتقاالت 
بانكي و كمبود ارز جهت واردات كاال؛ تغييرات و بي ثباتي 
درسياس��ت هاي تجاري وارزي و تاثيرات آن برتش��ديد 
رس��وب كاال؛ مغفول ماندن آينده نگري و برنامه ريزي بر 
اساس روند عرضه و تقاضا در تامين كاالهاي اساسي؛ عدم 
امكان رصد دقيق وضعيت كاالهاي وارداتي به دليل عدم 
اتصال كامل س��امانه جامع تجارت و زيرسامانه هاي آن؛ 
عدم يكپارچگي لجستيكي در زنجيره انتقال محموله ها 

بين بنادر و پسكرانه تا مقصد نهايي.« است. 
2- عوامل رسوب در مرحله پيش از اظهار كاال به گمرك 
نيزم��واردي چون »رفتار واردكنن��دگان در واردات كاال 
بدون ثبت س��فارش يا عدم رعايت ضواب��ط واردات كاال 
)اعم از عدم درج صحيح تعرفه در ثبت سفارش، واردات 
كاالهاي بي كيفيت و...(؛ زمان بر بودن فرآيند ثبت سفارش 
)به خصوص براي اخذ مجوزها( و هزينه هاي فرصت مترتب 
بر تمديد آن؛ طوالني شدن مراحل اخذ مجوزهاي واردات 
از دستگاه هاي مجوزدهنده با توجه به نقش پررنگ عامل 
انساني در فرآيندهاي مربوطه؛ طوالني شدن فرآيند تامين 
ارز تخصيص يافته توسط بانك مركزي؛ عدم امكان انتقال 
مالكيت كاال به واردكننده به دليل مشكل انتقال وجه در 

سيستم بانكي بين المللي.« را در بر مي گيرد. 
3- عوامل رسوب در مرحله پس از اظهار كاال به گمرك به 
مواردي چون » عدم امكان ارايه كد رهگيري )مربوط به 
اعالميه تامين ارز( از سوي بانك عامل به دليل مشكالت 
ارزي؛ اخ��ذ مابه التف��اوت نرخ ارز براي رف��ع تعهد ارزي 
كاالهاي اساسي كه بدون تامين ارز از گمرك خارج شده 
يا نهاده هاي توليد كه به صورت درصدي ترخيص شده اند؛ 
تطويل فرآيندها در برخي تشريفات گمركي )نظير طوالني 
شدن صدور مجوزها توس��ط دستگاه ها، اقدامات موازي 
دستگاه هاي نظارتي و همكار با گمرك و عدم هماهنگي 
آنها با اين نهاد، طوالني شدن فرآيند رسيدگي به ارزش 
اظهارنامه هاي گمركي(؛ عدم پرداخت حقوق ورودي به 
گمرك توس��ط برخي صاحبان كاال )به عمد يا به دليل 
عدم تمكن(؛ نگهداري عمدي كاال توسط واردكنندگان 
در محوطه گمرك به دليل صرفه اقتصادي )هزينه كمتر، 
عدم نياز به ثبت در سامانه جامع تجارت( يا انگيزه احتكار 

با توجه به انتظارات تورمي.« اشاره دارد. 
4- مهم ترين گلوگاه هاي فرآيند واردات كاال نيز ش��امل 
»مرحله بانكي )به خصوص فاصله زماني تخصيص تا تامين 
ارز(؛ مرحله ثبت سفارش )به خصوص صدور مجوزها توسط 
دستگاه ها(؛ مرحله ترخيص گمركي )به خصوص صدور 
مجوزها توسط دس��تگاه ها و ارزيابي اظهارنامه ها توسط 

گمرك( . است. 

    اقدامات انجام شده براي كاهش رسوب 
براي رفع مقطعي عوامل فوق، تاكنون راهكارهايي جهت 
تسريع در فرآيندهاي واردات با تمركز بر كاهش رسوب 
كاال اجرا شده، كه بخش عمده آنها به كاالهاي اساسي و 
تا حدودي مواد اوليه توليد اختصاص دارد. مهم ترين اين 

راهكارها به شرح ذيل قابل جمع بندي هستند: 
 1. تسهيل در ترخيص كاالهاي اساسي: قرارگيري ارزيابي 
محموله ها در مسير سبز، امكان ترخيص بدون نياز به اخذ 
كد رهگيري و اعالمي��ه ارز، امكان ترخيص بدون نياز به 

تمديد ثبت سفارش. 
2. تس��هيل در ترخيص نهاده هاي تولي��د )به ويژه مواد 
اوليه(: امكان ترخيص بدون نياز به تمديد ثبت سفارش، 
تسهيل در شرايط پرداخت حقوق ورودي، امكان ترخيص 

درصدي براي اقالم در صف تخصيص ارز.
 3. ضواب��ط اجراي��ي سياس��ت هاي ارزي و تجاري 
براي توس��عه صادرات و مديري��ت واردات، با رويكرد 
كوتاه مدت و براي ارتقاء و به روز رساني سياست هاي 
ارزي و تج��اري و به منظور دس��تيابي به پنج هدف 
تدوين ش��ده اس��ت. دو مورد از اهداف بيان شده در 

ارتباط مستقيم با موضوع واردات هستند كه عبارتند 
از: »تس��هيل در واردات كاالهاي اساسي، مواد اوليه 
و واس��طه  اي بخش توليد؛ مديريت واردات و هدايت 

جريان واردات به سمت توسعه در رونق توليد.«

    پيشنهادهايي براي كاهش رسوب كاال
اين گزارش در نهايت يكسري پيشنهاد به منظور كاهش 
معضل رس��وب كاال در مبادي ورودي ارايه كرده اس��ت. 
پيشنهادات كوتاه مدت بيش��تر ناظر بر اقدامات جاري و 
مباحث فرآيندي هس��تند، اما پيش��نهادات ميان مدت 
عمدتا بر رفع عوامل كالن تاثيرگذار بر رسوب كاال هستند. 
»تسريع در اجرايي شدن اقدامات تعريف شده براي كاهش 
رسوب كاال« يكي از اقدامات كوتاه مدت است كه از جمله 
مهم ترين آنها، ضوابط سياست هاي ارزي و تجاري براي 
توس��عه صادرات و مديريت واردات، مصوب چهارم مهر 
1400 است كه با گذشت نزديك به دو ماه از ابالغ آن، به 
نظر مي رسد فقط موضوع تفكيك دستورالعمل استرداد 
ماليات  ارزش افزوده از رفع تعهد ارزي توسط سازمان امور 
مالياتي اجرايي شده و از وضعيت باقي موارد اطالعاتي در 
دست نيست. »اعتمادسازي جهت واردكنندگان كاالهاي 
اساس��ي و نهاده هاي توليد در خصوص نرخ پرداخت ارز 
براي رفع تعهد ارزي و ايجاد امكان رصد جامع فرآيندهاي 
واردات كاال در سامانه جامع تجارت« از ديگر اقداماتي است 

كه بايد در دستور كارقرار گيرد. 
اما از جمله راهكارهاي بلندت، »طراحي سازوكار پشتيبان 
تصميم گيري جهت سياس��ت گذاري در زنجيره تامين 
كاالهاي اساسي و برنامه ريزي واردات بر اساس آن« است 
كه يك��ي از مهم ترين پيش نيازهاي ثبات بخش��يدن به 
سياس��ت گذاري ها و برنامه ريزي آينده نگرانه بر اساس 
تعادل عرضه و تقاضا در زمينه واردات كاالهاي اساسي، 
برنامه ريزي مناسب در سطح كالن براي زنجيره تامين 
اين اقالم است كه بر اساس آن ميزان توليد و واردات مورد 
نياز مشخص مي شود. براي اين منظور پيشنهاد مي شود 
سازوكار نظام مندي براي جمع آوري و تحليل اطالعات 
زنجيره تامين كاالهاي اساسي ايجاد شود تا خروجي هاي 
الزم را به منظور تصميم س��ازي نهادهاي ذيربط در اين 
زنجيره هاي تامين فراهم كند. »حركت به سمت حذف 
ارز چند نرخي، انجام مذاكرات نتيجه محور به منظور رفع 

تحريم ها« از ديگر راهكارهاي مطرح شده است. 

    حوزه ساختارها و قوانين
با توجه جايگاه ضعيف ايران در ش��اخص هاي مرتبط با 
فرآيندهاي تجارت فرامرزي و واردات كاال با كش��ورهاي 
مختلف، ضروري اس��ت در كنار اقدامات جاري كه براي 
كاهش رسوب كاال انجام مي شود، اصالحات اساسي در 
فرآيندهاي مزبور با هدف ايجاد ساختار نوين در اين حوزه 
صورت گيرد. براي اين منظور مجموعه اي از پيشنهادات 
براي كاهش گلوگاه ها و ناكارآمدي هاي موجود قابل ارايه 
هستند. اين راهكارها در سه حوزه ساختارها و قوانين، حوزه 

فرآيندها و حوزه لجستيك طبقه بندي شده اند.
1- اصالح قوانين و مقررات گمركي با رويكرد تس��هيل 
تجاري: ضروري اس��ت ضمن بررس��ي قوانين و مقررات 
گمركي )از جمله قانون امور گمركي و آيين نامه هاي آن(، 
موانع و گلوگاه هايي كه موجب طوالني شدن فرآيندهاي 
تجارت فرامرزي از جمله واردات مي ش��ود، شناسايي و 
نسبت به اصالح آنها اقدام شود. اصالح قوانين و مقررات 
واردات و صادرات با رويكرد تس��هيل تجاري: در شرايط 
فعلي روح حاكم بر قوانين و مقررات تجارت خارجي كشور 
به گونه اي است كه نقطه تفكيك ريسك ها، مسووليت و 
هزينه بين دولت و صاحب كاال در فرآيند واردات و صادرات 
به صورت شفاف مشخص نشده است. عالوه بر اين، بحث 
رعايت حقوق مكتسب صاحبان كاال از موارد مهم ديگري 

است كه بايد در بازنگري بدان توجه كرد. 
2- بررسي امكان انتقال نهاد گمرك به مجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )به منظور افزايش هماهنگي در 
فرآيندهاي تجارت خارج��ي(: با توجه به ارتباط نزديك 
سياست گذاري حوزه تجارت خارجي با تولي گري گمرك، 
به نظر مي رس��د انتقال س��ازمان گمرك ج.ا.ا. به وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت بتواند برخي ناهماهنگي هاي 
موجود را از بين برده و امكان سياس��ت هاي گمركي در 
انطباق با نيازه��اي بخش صنعت، معدن و تجارت ايجاد 
كند. طبيعتاً يكي از نتايج چنين اقدامي، افزايش هماهنگي 
در فرآيندهاي واردات و كاهش رسوب كاال در گمركات 
خواهد بود. در خصوص تجربيات جهاني مشابه مي توان 
به ادغام گمركات در وزارت تجارت كشور تركيه در سال 

2011 اشاره نمود.

    حوزه فرآيندهاو زيرساخت ها
ازجمله اقداماتي كه بايد در اين بخش انجام شود مي توان 
به »هماهن��گ نمودن ارگان ه��اي نظارتي صادركننده 
مجوزه��اي واردات با س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران )با 
اس��تفاده از ظرفيت ه��اي قانون تقويت و توس��عه نظام 
استاندارد(؛ انجام تمام يا بخش��ي از فرآيندهاي اظهار و 
ترخيص كاالهاي وارداتي پيش از رسيدن كاال به مبادي 
وارداتي )از جمله كنترل كيفيت و نمونه گيري(؛ كاهش 
نقش عامل انساني در فرآيندهاي واردات )به خصوص ثبت 
سفارش و ترخيص گمركي(؛ منوط كردن پرداخت كارمزد 
ثبت سفارش به پس از تاييديه بانك مركزي.« اشاره كرد. 
درحوزه زيرساختها نيز بايد »رفع موانع لجستيكي حمل 
يكس��ره كاالها از بنادر به داخل كش��ور؛ گسترش بنادر 
خشك براي كاهش انباشت كاال در بنادر )در قالب سند 
آمايش مراكز لجستيك(؛ شناس��ايي و رفع گلوگاه هاي 
لجستيك ريلي كاالهاي اساسي و ساير كاالهاي وارداتي 
ريل پس��ند؛ كمك به ش��كل گيري خدم��ات يكپارچه 
لجستيكي: از جمله با هدف كاهش هزينه هاي لجستيكي 

واردات كاالهاي اساسي.« در دستوركارقرار گيرد. 
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موجودي گمرك
۵،۸ ميليون تن شد

ايسنا | طبق اعالم معاون فني گمرك ايران، دپوي 
كااله��اي اساس��ي در گمرك و بنادر ب��ا كاهش 1.2 
ميليون تني در يك ماه اخير به 5.8 ميليون تن رسيده 
است.روند دپوي كاالهاي اساسي كه از ابتداي امسال 
تقريبا به طور افزايش��ي طي ش��ده بود، در آبان ماه با 
توجه به مي��زان ورودي و البته در م��واردي موانع و 
مشكالت موجود در ترخيص و تخليه كاالي ترخيص 
ش��ده در بنادر تا هفت ميليون تن افزايش يافته بود.

البته گ��زارش اعالمي ارونقي-مع��اون فني گمرك 
ايران- به ايسنا در رابطه با آخرين وضعيت موجودي 
كاال در بنادر نشان دهنده كاهش 1.2 ميليون تني اين 
كاالها است.براساس اين گزارش تا 23 آذر ماه جمع 
كاالهاي اساسي شامل موجودي، پاي اسكله و منتظر 
در لنگرگاه به 5.8 ميليون تن رس��يده است كه از اين 
رقم 3.5 ميليون تن مربوط به موجودي در بنادر و 2.3 
ميليون تن نيز مربوط به شناورهاست كه 405 هزار 
تن آن در شناورهاي كنار اسكله در حال تخليه بوده و 
1.9 ميليون تن هم در شناورهاي منتظر در لنگرگاه 
قرار دارد.جزييات اقالم موجود در گمرك و بنادر نشان 
مي دهد كه از 3.5 ميليون تن موجودي، 410.5 هزار 
تن گندم، 1.1 ميليون تن ذرت، 493.8 هزار تن جو، 
666.9 هزار تن سويا، 7.4 هزار تن برنج، 211.9 هزار 
تن ش��كر، 508.6 هزار تن روغن خام و 145 هزار تن 
دانه هاي روغني است.در بين 1.2 ميليون تن كاالي 
موجود در شناورها نيز حجمي از ذرت، گندم، سويا، 
دانه هاي روغن��ي و برنج قرار دارد.در رابطه با وضعيت 
بنادر نيز بيشترين ميزان در بندر امام خميني )ره( با 
2.6 ميليون تن و بع��د از آن 322.5 هزار تن در بندر 
ش��هيد رجايي دپو شده استدر ساير بنادر نيز 312.1 
هزار تن بندراميرآباد، 99.9 هزار تن نوشهر، 45.1 هزار 
تن انزلي، 66.2 هزار تن چابهار، 208 هزار تن آستارا، 
44.3 هزار تن فريدون كنار، 1.3 هزار تن شهيد باهنر، 
83 تن خرمشهر و 70 تن در بندر لنگه موجود است.اين 
در حالي است كه در آبان ماه هفت ميليون تن مجموع 
كاال در بنادر بود كه 3.8 ميليون تن به صورت موجودي 
و 3.2 ميليون تن در اسكله ها بوده است.بر اين اساس 
در فاصله آبان تا آذرم��اه مجموع كاالهاي موجود در 
گمرك و بنادر كاهش بيش از 1.2 ميليون تني داشته 
كه حدود 300 هزار تن مربوط به موجودي و حدود يك 
ميليون تن در رابطه با كاالهاي موجود در اسكله است.

درج آزمايشي قيمت 
توليدكننده بر روي ۸  قلم كاال

ش�اتا | بنا بر مصوبه كارگروه تنظيم ب��ازار، قيمت 
توليدكننده به صورت آزمايشي بر روي 8 قلم كاالي 
مصرفي و اساسي درج مي شود.بنا بر مصوبه كارگروه 
تنظيم بازار قيمت توليد كننده از 27 آذر ماه امسال به 
صورت آزمايشي بر روي 4 قلم كاالي مصرفي و 4 قلم 
كاالي س��رمايه اي )مجموعًا 8 قلم كاال( درج خواهد 
شد.بر اين اساس، چهار قلم كاالي مصرفي شامل )آب 
معدني، نوش��ابه گازدار، آبميوه و ماءالشعير( و چهار 
قلم كاالي س��رمايه اي نيز شامل )غذا ساز، نوشيدني 
ساز، چرخ گوشت و ماكرويو( خواهد بود.اين تصميم 
با توجه به مف��اد بند 23 سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي مبني بر ضرورت شفاف سازي و روان سازي 
نظام قيمت گذاري و روزآمد سازي شيوه هاي نظارت بر 
بازار و همچنين لزوم اطالع رساني دقيق در مورد قيمت 
كاال به مصرف كنندگان است.در اين راستا دستورالعمل 
درج قيمت تامين كننده )توليدكننده و وارد كننده( در 
20 آذر ماه امسال ابالغ شده است.كارگروه تنظيم بازار 
همچنين مقرر كرد سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان پ��س از اجراي آزمايش��ي طرح، 
ارزيابي هاي الزم را انجام و نتيجه را به كارگروه ارايه كند.

واردات پشم از مغولستان 
موضوعيت ندارد

مديرعامل اتحاديه مركزي دام سبك خاطرنشان 
ك��رد: پش��م داخلي خري��دار ندارد و روي دس��ت 
توليدكنندگان مانده است چراكه صنعت قالي بافي 
كشور مشمول تحريم ها شده است و مانند گذشته 
رونق ندارد. چندي پيش دبيرخانه اتاق مش��ترك 
بازرگاني و چين از اعالم آمادگي مغولس��تان براي 
صادرات پش��م طبيعي به ايران بر اساس مكانيزم 
معامله تهاتري خبر داد اين در حالي است كه فعاالن 
بخش خصوصي بر اين باورند كه در كشور مازاد توليد 
داري��م و اين امكان براي ما وج��ود دارد كه خود در 
زمينه صادرات پشم ورود كنيم.افشين صدر دادرس 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، در پاسخ به اين 
پرسش كه مغولستان اعالم آمادگي كرده است كه 
مي تواند پشم را بر اساس مكانيزم تهاتر به ايران صادر 
كند حال اين پرس��ش مطرح است كه آيا ما نياز به 
واردات پشم داريم؟ گفت: به صورت ميانگين به ازاي 
هر راس گوسفند يك كيلو و 200 گرم پشم توليد 
مي شود كه اگر اين عدد ضرب 63 ميليون راس دام 
شود به عدد ميزان توليد پشم در كشور مي رسيم. 
به گفته اين فعال اقتصادي، 50 درصد از پشم توليد 
داخلي سفيد و 50 درصد آن رنگي است.وي با اشاره 
به طيف هاي رنگي پش��م ايراني، گفت: رنگ هاي 
پش��م سفيد ش��امل ش��كري و نخودي مي شود و 
طيف پشم رنگي شامل قرمز، قهوه اي، خاكستري و 
مشكي است. صدر دادرس ادامه داد: حجم عظيمي 
از پشم س��فيد در كشور موجود اس��ت كه قابليت 
مصرف داخلي دارند از اين رو نيازي به واردات پشم 
از مغولستان وجود ندارد با توجه به اينكه نژادهاي 
دام هاي مغولي به لحاظ پشم شبيه گوسفندان ايراني 
اس��ت از اين رو نيازي به واردات چنين محصولي به 
داخل كش��ور وجود ندارد. بنا به اظهارات وي، پشم 
داخلي خريدار ندارد و روي دس��ت توليدكنندگان 
مانده است چراكه صنعت قالي بافي كشور مشمول 

تحريم ها شده است و مانند گذشته رونق ندارد.

 شهرزيرزميني
ميزبان آموزش هاي شهروندي
در حوزه مديريت پسماند شد

 به منظور توسعه فرهنگ شهروندي در مديريت پسماند 
تفاهم نامه فرهنگي ميان س��ازمان مديريت پس��ماند 
شهرداري تهران با شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه به امضا رسيد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه، مهدي شايسته اصل در اين مراسم نامه كه ظهر 
روز چهارشنبه 24 آذر ماه در شركت بهره برداري متروي 
تهران برگزار شد، گفت: 63 درصد عبور و مرور شهروندان 
تهراني و حتي شهرهاي اطراف پايتخت از طريق مترو 
صورت مي گيرد و اين ناوگان در حال حاضر با عبور و مرور 
روزانه بيش از يك ميليون و 200 هزار نفري بهترين مكان 
براي اجراي برنامه هاي فرهنگي در حوزه مديريت شهري 
است. وي افزود: ناوگان مترو تهران مي تواند محلي براي 
توسعه آموزش هاي شهروندي باشد و با تفاهم نامه اي كه 
ميان سازمان پسماند و شركت بهره برداري مترو منعقد 
شده تالش داريم بسياري از آموزش هاي شهروندي در 

اين خصوص را در شهر زير زميني فرهنگ سازي كنيم.

 تقدير مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران

از پرسنل امور ايستگاه هاي مترو
 اصحاب رسانه براي صيانت از كاركنان امور ايستگاه ها 
در مقابله با ورود آقايان به واگن بانوان، دستفروش��ان و 
متكديان متروي ته��ران را حمايت كنند. مديرعامل 
شركت بهره برداري راه آهن ش��هري تهران و حومه با 
اش��اره به اينكه اين نشس��ت براي دلجويي و تقدير از 
پرسنل خدوم متروي تهران برگزار شد گفت: از اصحاب 
رسانه انتظار داريم كه براي مقابله با ورود آقايان به واگن 
بانوان، دستفروشان و متكديان پوشش رسانه اي داده و 
اين آگاهي را به مردم بدهند كه در هنگام مواجهه با آنها 
با پرسنل خدوم متروي تهران همكاري داشته باشند و 
مقابل آنها نايستند. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
مهدي شايس��ته  اصل در نشس��ت صميمي با 4 نفراز 
كاركنان امور ايس��تگاه هاي شركت بهره برداري مترو 
ضمن دلجويي از آنها ك��ه از ورود آقايان به واگن بانوان 
و دستفروشان ممانعت كرده بودند، تقدير كرد و درباره 
درگيرهاي چندروز گذشته برخي از مسافران آقا كه قصد 

ورود به واگن بانوان را داشتند توضيحاتي را ارايه كرد. 

افتتاح نمايشگاه 
آجيل شب يلدا، در كرمانشاه 

دكت��ر حامد وفاپور در گفت وگو ب��ا خبرنگار فارس در 
كرمانشاه، از برگزاري پنجمين نمايشگاه شب يلدا در 
كرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: اين نمايشگاه در فضايي 
بيش از 2 هزار مترمربع و با حضور 140 غرفه از استان هاي 
كرمانشاه، مركزي، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و 
خوزستان برپا مي شود. مدير روابط عمومي نمايشگاه 
بين المللي كرمانش��اه اضافه كرد: انواع م��واد غذايي، 
خشكبار، آجيل، ميوه، شيريني، سوغات شهرستان ها 
و محصوالت ش��ب يلدا با تخفيف 10 درصدي عرضه 
مي شود. وي گفت: عالقه مند مي توانند براي بازديد و 
خريد از اين نمايش��گاه از ساعت 15 تا 21 روزهاي 20 
تا 26 آذر ماه به محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي 

كرمانشاه واقع در بوستان شاهد مراجعه كنند. 

بيمه سالمت  و عدم پرداخت
هزينه درمانی نسخه های کاغذی

مديرکل بيمه سالمت استان کرمانشاه گفت: اين بيمه 
از اول دی ماه طبق قانون مجلس ش��ورای اسالمی در 
راستای اجرای کامل طرح نسخه نويسی الکترونيکی، به 
هيچ عنوان هزينه درمانی نسخه های کاغذی را پرداخت 
نمی کند. » اميد قادری« روز چهارش��نبه در نشست 
خبری؛ افزود: زيرس��اخت های طرح نس��خه نويسی 
الکترونيکی در اس��تان کرمانشاه 99 درصد پيشرفت 
فيزيکی دارد در حالی که ميانگين کشوری 75 درصد 
است و ما از اين نظر رتبه دوم کشور را داريم. او با بيان اينکه 
تمام زيرس��اخت ها و شرايط برای اجرای کامل نسخه 
نويسی الکترونيکی در اس��تان کرمانشاه فراهم است، 
گفت: از ابت��دای دی ماه پرداخت هرگونه هزينه بيمه 
نسخه نويسی کاغذی خالف قانون است و هزينه های 
نسخه نويسی کاغذی به هيچ وجه پرداخت نمی شود. 

شهردار اصفهان: پروژه هاي شهري 
با هدف توسعه فضاهاي فرهنگي و 

تفريحي تعريف مي شود
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
علي قاسم زاده در نخستين نشست خبري خود با اصحاب 
رسانه با بيان اينكه يكي  از افتخارات بنده اين است كه 
زماني خبرنگار و همكار شما بودم و تعلق خاطر به جامعه 
خبري دارم، اظهار كرد: در روند تغيير قانوني ش��هردار، 
هر شهرداري افقي را به عنوان مسير راه تعيين مي كند 
و ش��عار اين دوره شهر و مديريت شهري »اصفهان من 
شهر زندگي« است. شهر ما از نظر معابر اشباع شده است 
و دنبال فضاهاي فرهنگي و تفريحي در شهر هستيم و 
اين گونه پروژه ها را در اين دوره بيشتر مشاهده خواهيم 
كرد. اصفهان من گوياي تعلق، هويت و عالقه به سرزميني 
به نام اصفهان است؛ هر كسي كه اين احساس تعلق را 
داشته باشد حق زندگي در اين شهر را دارد، هركسي خود 
را اصفهاني مي داند فارغ از تعلقات سياسي و قومي مورد 
تكريم و احترام است و حق زندگي شايسته در اين شهر 
دارد. شهر زندگي شهري است كه عالوه بر قرين بودن با 
تامين نيازهاي ابتدايي، به فرد احساس امنيت فكري، 
روحي و عاطفي دهد. او س��ومين سطح نياز براي يك 
شهر زندگي را، احساس عزت و احترام ذكر كرد و افزود: 
هيچ كس به هيچ علتي نبايد مورد بي احترامي قرار گيرد.

در يك پژوهش روند ماندگاري كاال درگمرك از سال 97 تا 1400 واكاوي شد

6  فوريت كاهش رسوب كاالها

وضعيت زيرشاخص مرتبط با فرآيندهاي وارداتعنوان شاخص )سال(
ايران

مقايسه با ديگر كشورها

كشور برتراماراتتركيه

كارايي تشريفات گمركيعملكرد لجستيك )2018(
)امتياز از 5 و رتبه در بين 160 كشور(

2.63
)رتبه 

)71

2.71
)رتبه 
)58

3.63
)رتبه 15(

آلمان: 4.09
)رتبه 1(

زمان مورد نياز براي فضاي كسب وكار )2020(
واردات)1( )ساعت(

مرحله انطباق 
نيوزيلند:  14175425مرزي

مرحله انطباق 
نيوزيلند: 402121اسنادي

تسهيل تجارت ديجيتال و 
پايدار )2021(

تشريفات مربوط به تجارت فرامرزي
66.795.8395.8)امتياز پياده سازي(

8 كشور: 100)سال 2017(

1- بر اساس متدولوژي بانك جهاني، اين زمان و هزينه براي واردات يك محموله كانتينري 15 تني قطعات خودرو به ارزش 50 
هزار دالر از انباري در بزرگ ترين شهر كشور صادركننده )بزرگ ترين صادركننده اين محصول به كشور واردكننده( به انباري در 

بزرگ ترين شهر كشورواردكننده محاسبه مي شود.
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خبرروز

احتمال انسداد محورهاي مواصالتي ۸  استان از روز جمعه
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران با اشاره به ورود سامانه بارشي و كاهش ديد در محورهاي 
مواصالتي ۸ استان كشور از رانندگان درخواست كرد از سفرهاي غيرضروري پرهيز كنند. سرهنگ احمد شيراني، رييس مركز اطالعات و كنترل 
ترافيك پليس راهور گفت: با توجه به اعالم سازمان هواشناسي مبني بر ورود سامانه بارشي باران، برف و مه شديد، كاهش ديد، كاهش دما، از روز جمعه 
مورخ  ۱۴۰۰/۹/۲۶تا پايان روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۹/۲۷احتمال انسداد برخي جاده ها، شامل استان هاي آذربايجان غربي، ارتفاعات تهران و البرز، شمال 
چهارمحال و بختياري، كردستان، لرستان، شمال شرق خوزستان، ايالم اعالم مي شود؛ بر اين اساس پايان اين هفته زمان مناسبي براي سفر به اين 
استان ها نيست. هموطناني كه نياز به سفر ضروري دارند براي تردد به اين استان ها بايد آمادگي الزم براي رانندگي در شرايط بارندگي را داشته باشند.

ادامهازصفحهاول

طرح صيانت از جان مردم را 
امضا كنيد

همان دسته اي كه زماني مي گفتند، پارازيت ها 
هيچ تاثيري بر س��المت مردم ن��دارد و بعدها 
مشخص شد حتي اين پارازيت ها عامل بسياري 
از س��قط جنين ه��ا ه��م بوده اند. ب��ه هر حال 
بي توجه��ي به مقوله آلودگي ه��وا در حالي كه 
جان ميليون ه��ا ايراني را به خط��ر مي اندازد و 
البته مشكل كالن شهر تهران نيست و بسياري از 
شهرهاي بزرگ كشور حاال با آن مواجه شده اند، 
مي تواند عواقب نگران كننده اي داشته باشد. اين 
ميزان از آلودگي و تنفس اين ميزان از گازهاي 
سمي هر انسان س��المي را از پا در مي آورد چه 
برسد به افرادي كه دچار بيماري هاي مختلف 
قلبي و تنفسي هس��تند و قطعا زندگي شان در 
خطر است. مسووالني كه از بار سنگين آلودگي 
هواي شهرها شانه خالي مي كنند و سعي دارند 
با پاس دادن وظايف به ارگان ها و س��ازمان هاي 
ديگر خ��ود را از اين مخمصه ره��ا كنند. هيچ 
مي دانند كه آلودگي هوا مي تواند ميزان سكته 
قلب��ي در اف��راد را ۴ برابر افزاي��ش دهد. هيچ 
مي دانند آلودگي هوا مي توان��د بر روي جنين 
تاثير مستقيم داشته و باعث بروز بيماري هاي 
مزمن در او ش��ود. آقايان نماين��ده مجلس كه 
طرح صيان��ت از خانواده و جوان��ي جمعيت را 
به تصويب رسانده ايد، در اين مورد چرا سكوت 
مي كنيد و از هيچ نهاد و سازماني نمي خواهيد 
تا در اين مقوله كاري انجام دهد. اصال كدام يك 
از شما پيگير اجرايي ش��دن قانون هواي پاك 
شده است. به جاي اينكه به فكر آالت موسيقي 
و عينك آفتابي باشيد بهترنيست هر چه زودتر 
فكري به حال اين هواي آلوده بكنيد كه هر روز 
ميليون ها نفر در آن نفس مي كش��ند و زندگي 
ش��ان به خطر مي افتد. نمايندگان مردم كه در 
خانه ملت نشس��ته ايد و انواع و اقسام طرح هاي 
صيانت را به امضا مي رسانيد، اصال به فكر صيانت 
از س��المت مردم هم هس��تيد؟ چرا طرحي در 
مجلس با عنوان صيانت از جان مردم در مقابل 
بي مسووليتي مسووالن به امضا نمي رسد؟ تا كي 
قرار اس��ت تقصير آلودگي هوا را به گردن مردم 
بياندازيد در حال��ي كه خود به خوبي مي دانيد، 
اين حجم از آلودگي نمي تواند مختص ماشين 
و موتور باش��د. اين حج��م از آلودگي ربطي به 
خودروهاي شخصي و موتورهايي كه در خيابان 
تردد مي كنند ندارد. حتي وسايل نقليه عمومي 
از رده خ��ارج ش��ده هم نمي توانن��د عامل اين 
حجم از آلودگي هوا باش��ند. مسووالن محترم 
اگر مي خواهيد مردم ب��اور كنند كه همچنان 
ولي نعمت شما هستند و شما خدمت گزار آنها 
فكري به حال اين وضعيت بكنيد، تا دير نشده 
اين مازوت سوزي را متوقف كنيد و بيشتر از اين 
عامل از دست رفتن جان هاي عزير مردم نباشيد.

سال هاس��ت كه معضل اعتياد ب��ه يكي از 
معضل هاي اجتماعي كش��ور تبديل شده 
است. در س��ال هاي نه چندان دور معتادان 
مجرم انگاشته مي شدند و به مركزي به نام شورآباد انتقال 
مي يافتند، در واقع آنها نه براي ترك كه براي گذراندن دوران 
حبس خود به اين مركز مي رفتند. اما بعد از مدت ها تالش 
فعاالن اجتماعي اعتياد به بيماري تبديل شد و تالش براي 
درمان معتادان به يكي از برنامه هاي اصلي كشور بدل شد. اما 
اين كار هم موفقيت آميز نبود. در بسياري از موارد معتادان 
بعد از گذراندن زماني براي ترك باز هم به چرخه اعتياد باز 
مي گشتند. اين معضل زماني شكل بزرگ تر و جدي تري 
به خود گرفت كه مواد مخدر صنعتي هم وارد كشور شد. در 
سال هاي اول ورود اين مواد به كشور حتي پليس هم توانايي 
شناساسي اين مواد را نداشت. مواد مخدر صنعتي كه بيشتر 
به ش��كل قرص هاي روان گردان به كشور وارد مي شدند، 
خيلي زود توانس��تند تعداد بيش��تري از جوانان را به دام 
بيندازند. اين در حالي بود كه كم كم توليد اين مواد در كشور 
هم شروع شد و حاال وضعيت به گونه اي است كه دسترسي 
به مواد مخدر صنعتي بسيار راحت و آسان شده و خيلي از 
افراد در فاصله چند دقيقه مي توانند به هر كدام از اين مواد 
كه مي خواهند دست پيدا كنند. حاال اما اتفاق تازه اي رخ 
داده است. طرح راه اندازي »دهكده سالمت« جايي كه قرار 
است معتادان به آن منتقل شده و كارهاي درماني براي ترك 
اعتياد بر روي آنها انجام شود. اما سوال مهم اينجاست اين 
كار تا چه حد مي تواند موفقيت آميز باشد. از نظر كارشناسان 
حوزه اعتياد راه اندازي چنين مكاني نه به صرفه است و نه 

نتيجه اي را كه انتظار داريم به دنبال خواهد داشت. 

    هدف را مشخص كنيم
رامين رادفر، پژوهشگر حوزه اعتياد در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: مساله مهم اين است كه چه كاري را با چه هدفي 
مي خواهيم انجام دهيم؟ به طور مثال اگر بخواهيم به محله 
هرندي اشاره كنيم، اين محله هميشه پاتوق اصلي معتادان 
بوده است، حاال اگر قرار باشد معتادان و كارتن خواب هاي 
اين محله را به جاي ديگري منتق��ل كنيم، آيا واقعا اين 
محله پاكسازي مي ش��ود. هزينه اي كه براي جمع آوري 
اين افراد قرار است پرداخت شود، بهتر است براي ارتقا اين 

 منطقه و انجام برنامه هايي باشد كه اعتياد را در اين منطقه 
ريشه كن كند. در واقع به جاي اينكه ما دهكده اي درست 
كنيم، بايد به محله هايي همچون هرندي رفته و در همان 
محله ها كارهايي انجام دهيم كه بتوانيم آمار اعتياد را پايين 
بياوريم.  او مي افزايد: ب��ردن معتادان از يك محله به 
محله اي ديگر چاره كار نيست. منطقه هرندي، شوش 
و... پاتوق معتادان اس��ت، اما با جمع آوري آنها از اين 
پاتوق ها اعتياد را ريشه كن نمي كنيم. افراد ديگري 
جاي آنها را مي گيرند، تا زماني كه به فكر ارتقا محله ها 

و حل معضل واقعي نباشيم، موفق نخواهيم بود. 

    يك نوع درمان براي همه جوابگو نيست
رادفر در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: تجربه 
ثابت كرده كه يك نوع درمان براي تمام معتادان جوابگو 
نيست. اين درست است كه هر چه بيشتر فرد مبتال را 
در محلي نگهداري كنيم تا از دسترسي به مواد مخدر 
دور باشد تاثير بيشتري بر پاك شدن او مي گذارد، اما 
اين راه حل مشكل نيس��ت. عالوه بر خدمات درماني 
همزمان بايد خدمات رواني هم به اين افراد ارايه شود. 
ما فقط جسم آنها را از مواد پاك مي كنيم، در حالي كه 

ذهن و روحشان همچنان درگير اعتياد است. 

    تهران فقط معتاد ندارد
او مي افزايد: نبايد فراموش كنيم كه اين فقط كالن شهر 
تهران نيست كه درگير اعتياد است و افراد معتاد در تمام 
شهرها و حتي روستاهاي كشور نيز حضور دارند. اگر قرار 
باشد براي هر شهر يا روستايي يك دهكده سالمت درست 
كنيم كه هزينه اداره آنها بيش از بودجه كل كشور خواهد 
شد. در واقع اگر ما بتوانيم از ظرفيت همين مراكز موجود 
درمان اعتياد در شهرها استفاده كنيم و سطح آنها را ارتقا 

دهيم به خوبي مي توانيم اين مساله را مديريت كنيم. 

    چرا پيشگيري را فراموش كرده ايم
رادفر در بخش ديگري از سخنانش به »تعادل« مي گويد: 
متاسفانه ما در تمام زمينه ها بحث پيشگيري را فراموش 
كرده ايم. هزينه اي كه براي اين بخش بايد در نظر گرفته 
شود بسيار كمتر از هزينه اي است كه براي درمان متحمل 

خواهيم شد. نبايد فراموش كنيم كه ما در زمينه پيشگيري 
از اعتياد در جامعه نتوانسته ايم موفق عمل كنيم. رفتارهاي 
قهرآميز و دس��توري هيچگاه موف��ق نبوده اند. كارهاي 
فرهنگي بس��ياري بايد در اين زمينه انجام مي شده كه 
بي تفاوت از كنار آنها گذشته ايم. حاال هم به فكر راه اندازي 
دهكده سالمت براي معتادان هستيم كه مي تواند بسيار 
هزينه بر باشد، در حالي كه مي توانيم بخش اعظمي از اين 
هزينه را به بخش پيشگيري از اعتياد اختصاص دهيم كه 
ديگر شاهد به وجود آمدن مناطقي مثل هرندي نباشيم. 

    »جزيره معتادان« يا »دهكده سالمت«
 اما معاون پژوهش��ي موسس��ه كادراس طرح »دهكده 
سالمت« را مش��روط به رعايت چند اقدام، طرح خوبي 
مي داند و مي گويد: در بس��ياري از كشورهاي جهان اين 
موضوع تاييد ش��ده كه براي درمان معتادان بايد آنها در 
بستر جامعه درمان و شرايطي برايشان مهيا شود تا عادات 
بد را ترك كنند؛ لذا در صورت راه اندازي دهكده  سالمت 
معتادان، اين دهكده بايد در بطن شهر باشد يا در صورتي 
كه قرار است در منطقه اي مجزا ساخته شود بايد به صورت 
طرح هاي پايلوت و آزمايشي بررسي شود. منصور براتي در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طرح دهكده سالمت از چند 
منظر قابليت بررسي دارد، گفت: ما نيازمند ايجاد تحول 
در چرخه هاي درماني اعتياد هستيم، زيرا طبق آمارهاي 
موجود ح��دود ۹۰ درصد افرادي كه در برنامه هاي ترك 
اعتياد شركت مي كنند مجددا دچار عود اعتياد مي شوند؛ 
بنابراين مشخص است در چرخه هاي درماني اعتياد در 
كشور داراي مشكل و نيازمند تحول هستيم، لذا هرگونه 

اقدام در راستاي اين تحوالت، گامي مثبت خواهد بود.

    چرا معتادان بعد از سم زدايي 
مجددا به چرخه اعتياد بازمي گردند؟

او تصري��ح كرد: در نگاه اول زماني كه به پيش��نهاد طرح 
دهكده سالمت نگاه مي كنيم، به نظر طرح خوبي است، 
زي��را تا پيش از اي��ن، چندان طرحي براي س��اماندهي 
معتادان متجاهر وجود نداش��ته  و صرفا در برخي موارد 
ديده شده است طرح هايي در راستاي جمع آوري معتادان 
اجرا مي ش��ود. هرچند كه مراكز ماده ۱۶ براي معتادان 

متجاهر وجود دارد اما معتاداني كه در آن مركز نگهداري 
مي شوند بعد از فرآيند سم زدايي، مجددا به چرخه اعتياد 
بازمي گردند. براتي با بيان اينكه افراد معتاد عمدتا دچار 
يك مدل تفكري هس��تند كه به آن طرز فكر اعتيادآور 
مي گويند و در افراد به شخصيت اعتيادآور تبديل مي شود، 
گفت: افراد داراي اعتياد تفكرات خاصي دارند، همه چيز را 
مطلق مي بينند و خود را قرباني بي توجهي يا كم توجهي 
ديگران مي دانند؛ اين نوع نگرش ها بايد زمان درمان افراد 
داراي اعتياد از آنها جدا ش��ود. اين درحالي اس��ت كه در 
كمپ ها كمتر چنين اتفاقي رخ مي دهد و نتيجه آن است 
كه معتادان با وجود اينكه در دوره هاي سم زدايي شركت 

مي كنند، دوباره به چرخه اعتياد بازمي گردند.

    ايجاد دهكده سالمت طرح خوبي است 
اگر...

به گفته معاون پژوهشي موسسه كادراس، در مراكز 
و كمپ ها ح��دود ۷۰ درصد كاري كه براي معتادان 
انجام مي ش��ود سم زدايي اس��ت، در تفكر معتادان 

تغييري ايجاد نمي ش��ود و مه��ارت چنداني به آنها 
نمي آموزند. اما در طرح دهكده سالمت تحولي نسبت 
به مراكز ماده ۱۶ ايجاد مي شود كه به جز سم زدايي 
و نگاه پزشكي به مساله اعتياد تا حدي از چرخه بسته 
ابتداي��ي فراتر مي رود و به نظ��ر از اين ديدگاه كه به 

افراد آموزش هايي ارايه مي شود، طرح خوبي است.

    نبايد مدل زندگي مصنوعي 
و جدا از جامعه براي معتادان ايجاد شود

او در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ايجاد دهكده سالمت 
باعث قرنطينه شدن معتادان نمي شود؟ اينطور پاسخ 
داد: تجربيات نشان مي دهد كه نبايد يك مدل زندگي 
مصنوعي و منفك از بقي��ه جامعه براي معتادان ايجاد 
شود. زماني كه معتادان در يك منطقه  جمع مي شوند، 
معموال تخطي از قوانين صورت نمي گيرد و آنها بيشتر 
قانون را رعايت مي كنند اما اين تا زماني است كه آنها در 
آن منطقه وجود دارند. در واقع در بسياري از كشورهاي 
جهان اين موضوع تاييد شده كه براي درمان معتادان بايد 

آنها در بستر جامعه درمان و شرايطي برايشان مهيا شود 
تا بتوانند عادات بد را ترك كنند. معاون پژوهشي موسسه 
كادراس ادام��ه داد: ل��ذا در صورت راه ان��دازي دهكده  
سالمت معتادان، اين دهكده بايد در بطن شهر باشد يا 
در صورتي كه قرار است در منطقه اي مجزا ساخته شود 
بايد به صورت طرح هاي پايلوت و آزمايشي بررسي شود.

    نبايد براي معتادان جزيره ساخت
او با بيان اينكه در دهكده سالمت بايد شرايط زندگي 
عادي براي معتادان فراهم شود، تاكيد كرد: نبايد در اين 
دهكده اينطور به نظر برسد كه جزيره اي براي معتادان 
ايجاد شده است بلكه بايد شرايطي فراهم شود تا افراد 
عادي هم در منطقه حضور داشته باشند. حتي تراكم 
افراد به نحوي باشد كه افراد عادي بيشتر باشد. يكي 
از داليلي كه طرح هايي مانند دهكده س��المت افراد 
را منزوي مي كند و در جهان شكس��ت خورده به اين 
دليل است كه معتاداني كه در منطقه اي تجمع داده 
مي شوند، الگوي واقعي برايشان كمتر ديده شده است.

گزارش

اما و اگرهاي اجرايي شدن طرحي به نام »دهكده سالمت« براي معتادان

پيشگيري يا درمان؛ كدام مهم تر است؟

رويخطخبر

تداوم آلودگي هواي تهران تا جمعه 
اداره كل هواشناس��ي اس��تان تهران 
ضمن اش��اره به ت��داوم آلودگي هوا 
تا جمع��ه )۲۶ آذر( از ب��ارش برف و 
باران از اواخر وقت اين روز تا يكشنبه 
)۲۸ آذرم��اه( خب��ر داد. بر اس��اس 
بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناس��ي وضعيت جوي اس��تان 
تهران تا روز جمعه )۲۶آذر( آسماني 

ص��اف تا نيمه ابري و به دليل پايداري و س��كون 
جو انباشت و افزايش غلظت آالينده ها و كاهش 
كيفيت هوا در مناطق پرتردد ش��هري و صنعتي 

پيش بيني مي شود. از اواخر وقت روز 
جمعه )۲۶آذر( تا اوايل وقت يكشنبه 
)۲۸آذر( با ورود س��امانه بارش��ي به 
اس��تان براي بيش��تر مناطق استان 
بارش باران و ب��راي ارتفاعات بارش 
ب��رف و مه آل��ود و احتم��ال كوالك 
پيش بيني مي شود. آسمان پايتخت 
)۲۶آذرماه( نيمه ابري، در بعداز ظهر 
ابري و اواخر وقت همراه با بارش پراكنده خواهد 
بود و دماي هوا در گرم ترين و سردترين زمان به 

۱۱و ۳ درجه سانتيگراد مي رسد.

هشدار پليس درباره سفر به ۸  استان در آخر هفته
ريي��س مرك��ز اطالع��ات و كنترل 
ترافيك پليس راهور ناجا نس��بت به 
انجام سفر به هشت استان در تعطيلي 
آخر هفته هشدار داد. سرهنگ احمد 
ش��يراني ب��ه اش��اره پيش بيني هاي 
س��ازمان هواشناس��ي گف��ت: از روز 
جمعه ۲۶ آذر تا پايان روز ش��نبه ۲۷ 
آذرماه س��امانه بارش��ي وارد كشور 

مي شود كه موجب بارش باران، برف و مه شديد، 
كاهش ديد و كاهش دما ش��ده و احتمال انسداد 
برخي جاده ها، در استان هاي آذربايجان غربي، 
ارتفاع��ات ته��ران و البرز، ش��مال چهارمحال و 
بختياري، كردس��تان، لرس��تان، ش��مال شرق 

خوزستان و ايالم وجود دارد.
 او ادامه داد: بر اين اس��اس پايان اين هفته زمان 
مناس��بي براي س��فر به اين اس��تان ها نيست و 
هموطناني كه نياز به س��فر ضروري دارند براي 
تردد به اين اس��تان ها مي بايس��ت آمادگي الزم 
ب��راي رانندگي در ش��رايط بارندگي را داش��ته 

باشند. ش��يراني ادامه داد: رانندگان 
در اين شرايط الزم است مدت زمان 
بيش��تري براي رس��يدن به مقصد را 
در نظ��ر بگيرند و با توجه به ش��رايط 
بارندگي و لغزندگ��ي جاده ها رعايت 
احتياط بيش��تر و ني��ز رعايت فاصله 
طولي بيشتر با خودروي جلويي را در 
دستور كار خود قرار داده و در رعايت 
مستمر سرعت و س��بقت به منظور پيشگيري از 
تصادفات هم دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
به گفته او، اطمينان از آماده به كار بودن خودرو 
در شرايط پيش گفته، سالم بودن برف پاك كن 
خودرو، داشتن زنجير چرخ و سيستم گرمايش 
خودرو قبل از سفر در اين شرايط بسيار ضروري 
اس��ت. همچنين در اين شرايط حذف سفرهاي 
غيرضروري و اس��تفاده از وس��ايل حمل و نقل 
عمومي و حف��ظ آرامش و الزام در رعايت قوانين 
و مقررات راهنمايي و رانندگي در رانندگي براي 

شهروندان توصيه مي شود.

ُاميكرون با سرعت قابل توجهي رو به گسترش است
 )WHO( سازمان جهاني بهداشت
هش��دار داد ك��ه س��ويه جدي��د 
كروناويروس موس��وم به ُاميكرون با 
س��رعت قابل توجهي رو به گسترش 
اس��ت. س��ازمان جهاني بهداشت با 
هشدار نس��بت به گس��ترش سريع 
سويه ُاميكرون در جهان اعالم كرد: 
مواردي از ابتال به اين س��ويه جهش 

يافته در ۷۷ كشور تاييد ش��ده است. »تدروس 
آدهان��وم« دبيركل س��ازمان جهاني بهداش��ت 
با بيان اينك��ه به احتمال زياد م��وارد ديگري از 
ابتال به س��ويه ُاميكرون در جهان وجود دارد كه 
هنوز شناسايي نش��ده اند، گفت: اقدامات كافي 
ب��راي مقابله با اين س��ويه انجام نگرفته اس��ت. 

او اظه��ار داش��ت: حتي اگر س��ويه 
ُاميكرون كمتر باعث بروز نوع شديد 
بيماري شود، افزايش آمار مبتاليان 
مي تواند بار مضاعفي بر نظام سالمت 
باشد. سويه ُاميكرون اولين بار در ماه 
نوامبر در آفريقاي جنوبي شناسايي 
ش��د و از آن زمان ش��مار مبتاليان 
بيم��اري كوويد-۱۹ در اين كش��ور 
روند افزايشي پيدا كرده است. به گزارش شبكه 
خبري بي بي س��ي، دبي��ركل س��ازمان جهاني 
بهداش��ت همچنين مجدد نسبت به نابرابري در 
توزيع واكسن تاكيد كرد چرا كه برخي كشورها 
در واكنش به سويه ُاميكرون تزريق ُدز يادآور را 

سرعت داده اند.

رويداد

كارش��ناس بيماري ه��اي منتقل��ه از »آئ��دس« اداره 
بيماري هاي قابل انتقال از ناقلين وزارت بهداشت، ضمن 
تشريح اقدامات كنترلي وزارت بهداشت براي مقابله با 
تكثير پشه آئدس در استان هرمزگان، بر لزوم بهسازي 
محيط و مديريت پسماند در اين منطقه تاكيد كرد. دكتر 
عبدالرضا ميراوليايي با اشاره به وجود دو گونه متفاوت 
از پش��ه آئدس، گفت: گونه اول كه ناقل اصلي بيماري 
است، پشه »آئدس اجپتي« است كه در آب و هواي گرم 
و مرطوب و بيشتر در جوار زندگي انساني و داخل خانه ها 
مي تواند با انسان ها زندگي كند. گونه دوم پشه آئدس نوع 
البوپيكتوس آن است كه وحشي تر است و در جوار انسان 
زندگي نمي كند و در كنار درختان و طبيعت حضور دارد. 
فعال در كشور ما گونه اول اين پشه يعني آئدس اجپتي 
صيد شده است. او ادامه داد: اين پشه مي تواند ناقل برخي 
بيماري هاي ويروسي باشد. درحال حاضر بيماري هايي 
كه براي ما مهم است و دنيا هم نگران آنها است بيماري 
زيكا، تب دانگي و چيكن گونيا است؛ البته تب دانگ به 
علت مرگ و ميري كه دارد مهم تر از دو بيماري ديگر است 
و در واقع مي تواند در درصد بسيار كمي در حدود ۲ تا ۳ 
درصد سبب مرگ شود. ميراوليايي افزود: بيماري چيكون 
گونيا نيز مي تواند سبب دردهاي شديد مفصلي شود كه 
شديدا ناتوان كننده بوده و بيمار را از زندگي طبيعي خود 
دور مي كند. بيماري زيكا نيز ثابت شده است كه حتي 
از طريق جنس��ي هم منتقل شود و يك خطري كه اين 
بيماري دارد اين اس��ت كه در خانم هاي باردار مي تواند 
س��بب تولد نوزاداني با مغز كوچك شود كه دچار عقب 
ماندگي ذهني هستند. هركدام از اين سه بيماري يك 
ويروس مخصوص به خود دارند و بس��ته به اينكه پشه 
ناقل كدام يك از اين ويروس ها باشد، مي تواند سبب بروز 

يكي از سه بيماري زيكا، تب دانگي و چيكون گونيا شود.
او ادامه داد: از زمان گزش پش��ه تا ب��روز عالئم بيماري 
به طور متوسط بين يك تا دو هفته زمان مي برد. متاسفانه 
بيماري هايي كه از طريق پشه آئدس منتقل مي شوند، 
هيچ نوع واكس��ن موثر ي��ا درمان اختصاص��ي ندارند. 
حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مواردي كه توسط گزش پشه به 
ويروس آلوده مي شوند عالئم بسيار خفيفي مانند عالئم 
سرماخوردگي دارند و درصد خيلي كمي از افراد عالئم 
شديد پيدا مي كنند. طول دوره درمان معموال بستگي به 
قواي جسماني فرد دارد و مثال در بيماري دانگ ممكن 
است بيش از ۳ هفته عالمتي وجود نداشته باشد، ولي 
در بيماري چيكن گونيا ممكن اس��ت ف��رد بيمار براي 
ماه ها داراي عالئم باشد. كارشناس بيماري هاي منتقله 
از »آئدس« اداره بيماري هاي قابل انتقال از ناقلين وزارت 
بهداش��ت تاكيد كرد: بيماري هاي زي��كا، تب دانگي و 
چيكون گونيا همگي از طريق پشه آئدس مهاجم اجپتي يا 
البوپيكتوس منتقل مي شوند. البته بيماري زيكا از طريق 

جنسي هم قابليت انتقال دارد.
او درباره اينكه آيا اطالعاتي از اينكه پشه آئدس صيد شده 
در استان هرمزگان، از كدام مبدا و چگونه وارد ايران شده 
است وجود دارد يا خير؟ بيان كرد: هنوز اطالعات دقيقي 
نداريم؛ ولي مي دانيم كه چون اين پش��ه بومي كشور ما 
نيس��ت، قطعا از طريق جابه جايي ها و تبادالت كااليي 
ممكن است وارد شده باشد. احتمال ورود پشه به كشور 
از آسياي جنوب شرق، كشورهاي جنوب خليج فارس و... 
است؛ چون ما در ساليان گذشته در كشور عمان اپيدمي 

وفور پشه آئدس را داشتيم.
كارش��ناس بيماري ه��اي منتقل��ه از »آئ��دس« اداره 
بيماري هاي قابل انتقال از ناقلين وزارت بهداشت، درباره 

اقدامات صورت گرفته در استان هرمزگان براي جلوگيري 
از گسترش اين پشه مهاجم، تصريح كرد: نكته بسيار مهم 
در خصوص كنترل پش��ه آئدس اين است كه اين پشه 
تمايل زيادي دارد تا در جاهايي كه از نظر بهداشتي دچار 
مشكل هستند، رشد و تكثير يابد. آب هاي راكد، فاضالب 
رها شده، زباله هاي رها شده و تايرهاي خودروي رها شده 
و... محل هايي هستند كه پشه تمايل به تخم گذاري در 
آنها را دارد. به همين دليل مبارزه اوليه ما با اين پش��ه، 
پاك بودن محيط زيست انساني است و بايد تا حد امكان 
بهس��ازي محيط را انجام دهيم و اطراف محيط زندگي 
خ��ود را كامال پاك نگاه داريم تا محلي براي زيس��تگاه 
اين پشه وجود نداشته باشد. او اظهار كرد: اگر بهسازي 
محيط به درستي صورت نگيرد، اين پشه جاي خود را 
براي تخم گذاري پيدا مي كند. متاسفانه از خصوصيات 
پشه آئدس اين است كه تخم آن در مقابل خشكي مقاوم 
است و مي تواند يك تا دو سال زنده بماند و چون سموم 
و آفت كش ها روي تخم پش��ه اثر ندارند، سبب مي شود 
پشه بالغ از بين برود؛ اما تخم پشه همچنان باقي بماند و به 

محض اولين بارندگي تخم باز شود.
مير اوليايي افزود: از س��وي ديگر اگر پشه اي به ويروس 
آلوده شود، مي تواند اين آلودگي را به تخم خود و نسل هاي 
بعدي اش منتقل كند كه اين كار مبارزه را سخت مي كند؛ 
چون پشه هاي جديد هم به ذات آلوده هستند و اين موارد 

از چالش هاي مهم مقابل روي ما است.
او با اش��اره به اينكه خوش��بختانه تا اين لحظه آلودگي 
ويروس��ي در پشه هاي صيد ش��ده در استان هرمزگان 
مشاهده نشده است، تصريح كرد: البته به اين معني نيست 
كه پش��ه هايي كه روزهاي آتي هم صيد شوند، آلودگي 
نخواهند داشت؛ اما تاكنون آلودگي گزارش نشده است.

ورود يك »پشه« دردسرساز به كشور و خطر انتقال سه بيماري ويروسي
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