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با اجراي آزمايشي تامين مالي زنجيره اي با مشاركت ۷ بانك عامل كليد خورد

هدايت منابع بانك ها  به سمت توليد

يادداشت-4يادداشت-1 يادداشت-3يادداشت-2

رنگ  فريب بورس  لغو افزايش سن بازنشستگي اتفاق خوبي استروندها تغيير مي كند؟خطر آشفتگي  تصميم سازي   اقتصادي
امروز بازار قرمز بود يا س��بز؟ 
پرسشي كه توس��ط بسياري 
از س��هامداران ممكن اس��ت 
پرسيده شود. به نظر مي رسد 
اي��ن رنگ ها هم باعث ش��ده 
است كه مسووالن و متوليان 
ب��ازار س��رمايه راه را گم كنند 
و البت��ه از آنها براي تغيير نگاه 
سرمايه گذاران و حتي مديران مافوق نيز استفاده نمايند.

قب��ل از اينكه نگاهي به اين موضوع بيندازم بهتر اس��ت 
مروري بر اين دو رنگ بازار سرمايه داشته باشيم. رنگ سبز 
و قرمز درنمودار بازارهاي سرمايه، نماد رشد و نزول است. 
اگر دقيق تر بگوييم قبل از آنكه نمايشگرها رنگي باشند، 
نمودار هاي كندلي يا ميله اي صعودي به رنگ س��فيد و 
كندل هاي نزولي به رنگ سياه نمايش داده مي شدند. اين 
رنگ بندي نوعي راه حل ديداري براي تشخيص صعودي 
بودن و نزولي بودن بازار است بدون آنكه معامله گر مجبور 
ش��ود قيمت ش��روع و پايان را از هم كم كند تا بداند كه 
چه اتفاقي افتاده است. با توسعه نرم افزارها و رنگي شدن 
نمايش��گر ها، به طور پيش فرض كندل هاي صعودي را 
سبز و كندل هاي نزولي را قرمز نشان مي دهند.در ادامه 
اين رنگ ها وارد ادبيات معامله گران شد و به جاي اينكه 
بگويند كندل صعودي بوده اس��ت مي گويند كه كندل، 

سبز بسته شد.
مشكل آنجاست كه اين س��بز و قرمز شدن نقطه نگاه و 
تمركز و به دنبال آن برنامه متوليان بازار س��رمايه كشور 
شده اس��ت. آنها به جاي تالش براي اصالح ساختارها و 
بهبود شرايط سرمايه گذاري عمده تالش خود را صرف 
نقاش��ي تابلوي بازار مي كنند و هرچه در توان دارند را به 
كار مي گيرند كه تابلوي بازار سبز بشود. اينكه از سيرت 
به صورت رسيده ايم جاي تامل و نگراني دارد و بايد براي 

نهادهاي متولي و ناظر يك زنگ خطر باشد.
از زمان اس��تقرار تيم اقتصادي دول��ت جديد، علي رغم 
وعده ه��اي جذاب و ادعاهاي عجيب قب��ل از انتخابات، 
اقدام موثري ديده نشده است. بورس به ريزش خود ادامه 
داده است. عالوه بر ش��واهد، از اقدامات و گفته هاي آنها 
نيز اينگونه به نظر مي رسد كه تيم اقتصادي دولت برنامه 
مشخصي براي سروس��امان دادن به شرايط  ندارد و اين 
دليل اصلي اين اقدامات مي تواند باشد.  اين بي برنامگي 
تالش آنها را به اين سمت سوق داده كه به هر شكل ممكن 
رنگ تابلو را به س��بز تغيير دهند. به همين خاطر گاهي 
مشاهده مي شود كه شاخص در حال رشد است اما سبد 
سهام سرمايه گذاران كوچك تر مي شود. بين شاخص ها 
نا هماهنگي و ناهمخواني رخ مي دهد. اين موضوع مطلقا 
به نفع بازار سرمايه نيس��ت زيرا منجر به بي اعتبار شدن 
ش��اخص هاي بازار خواهد ش��د كه زماني نشانگر خوبي 
براي بازار بودند هرچند آن زمان هم اندكي در آنها دست 
برده مي ش��د. عالوه بر آن صدمات ديگ��ري هم دارد كه 
بدتر از مورد اول است. اين ناهمخواني باعث سردرگمي 
ادامه در صفحه 2 سرمايه گذاران خواهد شد و... 

1( گفته مي شود روز و روزگاري، 
روباه��ي و گرب��ه اي در م��ورد 
راه هايي كه براي فرار از دس��ت 
سگ هاي شكاري مي دانستند 
با هم گفت وگو مي كردند. روباه با 
افتخار مي گفت، دامنه وسيعي 
از راهكارها براي فرار از دس��ت 
سگ هاي شكاري پيدا كرده كه 
به وسيله آنها مي تواند در بزنگاه ها جان خود را نجات بدهد. 
اما گربه متواضعانه اعتراف كرد كه فقط يك راه مي داند و 
بارها آن را آزموده اس��ت. مدتي از اين مكالمه گذشت؛ تا 
اينكه سرانجام س��گ هاي شكاري به آنها حمله ور شدند. 
گربه كه قبال راهكار خود را آزموده بود و بارها ابعاد گوناگون 
آن را سنجيده بود به سرعت باالي درختي پريد و جان خود 
را نج��ات داد، اما روباه كه تصور مي كرد راه هاي زيادي بلد 
است، همان جا نشست و مشغول فكر كردن شد كه كدام 
راه براي نجات او بهتر است. اين افكار آشفته، نهايتا كمكي به 
روباه نكرده و او را طعمه سگ هاي شكاري كرد. اين داستان 
نمونه روايي جالبي است از خطراتي كه تصميم سازي هاي 
خلق الساعه، ناگهاني و متكثر براي يك اتمسفر اقتصادي 
مي توانند به دنبال داشته باشند. بر همين اساس است كه 
اساتيد حوزه اقتصادي پيشنهاد مي كنند، تصميم سازان 
قبل از اتخاذ تصميمات خ��ود، ابتدا ابعاد و زواياي دقيقي 
آن را بررسي كنند و س��پس به سمت اجرايي كردن آنها 

حركت كنند. 
2( طي روزهاي اخير اخبار جسته و گريخته اي در خصوص 
اتخاذ برخي تصميمات مهم اقتصادي توسط دولت شنيده 
مي شود كه باعث بروز نگراني هاي فراواني ميان تحليلگران 
و اساتيد اقتصادي شده است. موضوعاتي چون حذف ارز 
4200 توماني، پروژه كارت ش��هروندي انرژي و افزايش 
نرخ بنزين و همچنين افزايش پرداخت يارانه هاي نقدي 
ب��ه بيش از دو برابر ارقام قبلي از جمله موضوعاتي اس��ت 
ك��ه دولت تصمياتي در خصوص آنها اتخ��اذ كرده يا قرار 
است در آينده اتخاذ كند، بدون اينكه ابعاد ماهوي اين نوع 
تصميم سازي ها را براي عمومي مردم و تحليلگران تشريح 
كرده باشد. موضوع زماني بحراني تر مي شد كه هيچ  گونه 
پيوس��ت تحليلي در خصوص اين نوع ايده پردازي هاي 
اقتصادي از سوي تيم اقتصادي كابينه و دولت ارايه نشده 
است. تجربه تاريخي كشور طي دهه هاي اخير ثابت كرده، 
هر زمان، تصميم سازان ارشد كشور به سمت تصميمات 
ناگهاني، يك شبه و خلق الساعه حركت كرده اند، خروجي 

مناسبي نصيب كشور نشده است.
3( در روزهاي ابتدايي تشكيل كابينه اعالم شد، مهم ترين 
هدف��ي كه دولت به دنبال تحقق آن اس��ت، مهار تورم و 
گراني است. دولت در آغاز كار به درستي متوجه شد كه 
براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم قبل از هر 
اقدامي باي��د راه هايي كه باعث بروز تكانه هاي تورمي در 
جامعه مي شود را مسدود كند. براي مهار تكانه هاي تورمي 
نيز مشخص است كه دولت قبل از هر اقدامي بايد انضباط 
ادامه در صفحه 7 مالي را در... 

در پي متوقف ش��دن پي درپي 
نمادهاي بورس��ي و فرابورسي 
پس از رشد شارپي يا بالعكس 
افت قيمتي، مصوبه اي جديد 
تصويب ش��د. در حالي توقف 
نمادهاي فعال در بازار س��هام 
پ��س از نوس��ان 20 درصدي 
)مثبت و منف��ي( و همچنين 
توقف  نمادها به علت نوسان منفي ۵0 درصدي، از اجراييات 
بازار سرمايه بود كه طبق انتشار مصوبه اخير، اين موضوع 
به طور كامل لغو ش��د. به طوري كه تنه��ا توقف نمادها به 
علت برگزاري كنفرانس پس از رش��د ۵0 درصدي و افت 
30درصدي اعمال خواهد شد. در اين راستا بايد عنوان كرد 
كه مقررات جديد توقف نماد  ها از هفته گذشته اجرايي شد. 

قبل از تصويب و اجرايي شدن اين مصوبه نماد شركت ها 
با نوس��ان مثبت و منفي ۵0 درصدي طي 1۵ روز، طبق 
دستورالعمل قبلي بايد متوقف مي شدند و ناشران اقدام 
به برگزاري كنفرانس خبري و پاسخ به سواالت سهامداران 
و كارشناسان مي كردند و شركت هاي بورسي علت توقف 
يا بسته شدن نماد را بايد در س��امانه كدال شفاف   سازي 
مي كردند. دليل اين امر نيز آن بود كه سهامداران دارنده 
سهم بايد علت و داده هاي بنيادي سهام را بررسي مي كردند 
و به علت نوسان بيش از حد نماد مزبور كه به توقف منجر 
شده، پي مي بردند. درباره روند كاهشي يا افت سهم، چون 
مبناي محاسبه كاهشي بود، هيچ وقت طي 1۵ روز به منفي 
۵0 درصد افت نمي  رس��يد. بنابراين طبق دستورالعمل 
جديد، قرار شد در روند كاهشي، اگر نمادي ظرف 1۵روز با 
ادامه در صفحه 2 افت يا... 

باالخ��ره مجل��س ب��ه اي��ن 
نتيجه رس��يد كه افزايش سن 
بازنشستگي نمي تواند كمكي به 
حل مشكالت موجود در زمينه 
حقوق و وضعيت معيشتي و ... 
بازنشس��تگان و البته كارگران 
داشته باشد. چنين تصميم هاي 
ش��تابزده اي نه تنها مشكلي را 
حل نمي كند كه ممكن است باعث بروز مشكالتي بيشتر 
نيز بشود. ما نمي توانيم به يك باره قانون 40 ساله را از بين 
ببريم چون نه تنها كارگران بلكه كاركنان دولت هم زيربار 
آن نخواهند رفت. اينكه بخواهيم كسري بودجه را از منابعي 
مانند حقوق بازنشستگان جبران كنيم غيرمنصفانه به نظر 
مي رسد. در واقع كساني كه اين طرح را مطرح كرده بودند، 

قصد داشتند با افزايش دو ساله سن بازنشستگي آن را از 
س��نوات بازنشستگان كسر كنند و نتيجه هم چيزي جز 
كاهش حقوق افراد نبود. در شرايطي كه مردم با مشكالت 
معيشتي دس��ت و پنجه نرم مي كنند و در اين بين بيش 
از همه قشر بازنشسته كش��ور زير بار مشكالت اقتصادي 
كمر خم كرده، طرح چنين تغييراتي در قانون بيش��تر به 
بي قانوني از سوي نمايندگان مجلس شبيه است تا افرادي 
كه قرار است از اجرايي شدن قانون حمايت كنند. همين 
بي تدبيري ها باعث شده تا صندوق هاي بازنشستگي امروز 
به چنين وضعيتي بيفتند، آنها به جاي آنكه حق بيمه هاي 
واريزي را در كارهاي مولد سرمايه گذاري كنند امروز خود به 
بودجه دولت وابسته شدند؛ دست اندازي دولت ها به منابع 
صندوق ها هم در بروز اين وضعيت اثرگذار بوده و باعث شده 
ادامه در صفحه 8 بعد از 40 سال به مشكل بخوريم. 

نگاه روز

مومني: رانت ناشي از حذف ارز ترجيحي 7.5 برابر بودجه عمومي 
»من از موضع يك كارشناس كوچك هشدارهاي بزرگي 
را به كل اركان حكومت اعالم مي دارم و مي گويم هر ثانيه 
اصرار به استمرار روندهاي كنوني مي تواند براي كشورمان 

هزينه هاي غيرقابل جبراني به همراه داشته باشد.«
نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد با عنوان »چالش هاي 
بزرگ اليحه بودجه 1401« برگزار ش��د.  در اين نشست 
فرش��اد مومني اقتصاددان و عوض هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي در ابتداي سخنان خود با اشاره به اينكه 
تعداد گرفتاري هاي ب��زرگ و كانون هاي بحران آفرين در 
اقتصاد سياس��ي ايران از حدود متعارف فراتر رفته است، 
گفت: اين مساله براي اليحه بودجه سال 1401  اهميت 
بسيار فوق العاده تري را موضوعيت بخشيده است. شايد 
بشود گفت پارادوكس اصلي نظام حكمراني كنوني ما اين 
است كه در شرايطي كه كشور با انبوهي با بحران هاي بزرگ 
و كوچك روبرو اس��ت، اقتضا مي كند كه حكومت گرامي 
اراده و اهتمام بيشتري براي همدل و همراه كردن مردم در 
دستور كار قرار بدهد. آنچه در عمل مشاهده مي كنيم طي 
كردن مسيرهايي در جهت عكس اين مهم است. اگر به هر 
دليل در دولت قبلي طيفي از رسانه ها و كانون هاي قدرت 
مسائل نظام بودجه ريزي را منعكس كننده ضعف هاي قوه 
مجريه در نظر مي گرفتند امروز كه با پديده قدرت يكدست 
روبرو هستيم، به كساني كه دل در گروي تماميت ارضي 
كشور دارند، هشدار مي دهيم كه ابعاد اهميت اليحه بودجه 

1401 را درست درك كنند.

  هر ثانيه اصرار به استمرار روندهاي كنوني 
براي كشورمان هزينه ايجاد مي كند

وي اف��زود: تمهيدي كه توس��ط ائتالف غال��ب براي امر 
اقتصادي انديش��يده ش��ده اين اس��ت ك��ه روي يكي از 
بي كيفيت تري��ن تيم هاي اداره اقتص��اد ملي با همديگر 
تفاهم كرده اند و اين هم مساله را بسيار خطرناك مي كند. 

من از موضع يك كارش��ناس كوچك هشدارهاي بزرگي 
را ب��ه كل اركان حكوم��ت اعالم م��ي دارم و مي گويم هر 
ثانيه اصرار به اس��تمرار روندهاي كنون��ي مي تواند براي 
كش��ورمان هزينه هاي غيرقابل جبراني به همراه داشته 
باشد.درخواست من اين است كه همه بسترهاي نهادي الزم 
براي اينكه بودجه را در رسانه هايي كه حكومتي از موضع 

كارشناسي مورد نقد قرار دهند، فراهم شود.
مومني همچنين خاطرنشان كرد: از نظر علمي ارزيابي هاي 
سند اليحه بودجه بايد از منظر تحليل هاي سطح توسعه، 
تحليل هاي سطح كالن و تحليل هاي سطح خرد صورت 
بپذيرد. دول��ت گرامي با همه ضعف ها و خطاهاي بزرگي 
كه در همين چندماهه اخير كرده است، اگر باب علم را باز 
كند، نجات پيدا خواهد كرد. اصرار و پافشاري مشكوك به 
تداوم برخي هزينه هايي كه هيچ ربطي به فرايند توسعه ملي 
ندارد و به تعبير متفك��ران توزيع رانت هاي ارزش زدا، ضد 
كارايي و ضد بهينگي است بايد از منظر تحليل هاي سطح 

خرد مورد تحليل قرار بگيرد. در چهارچوب تحليل هاي 
سطح كالن نيز دولت به يك نهاد تنظيم گر ثبات بخش 
براي تحقق اهداف كالن اقتصادي تبديل مي شود. آنوقت 
ارزيابي ها بايد بر محور قابليت بودجه براي تحقق آن اهداف 
مورد بررسي قرار بگيرد. يعني آيا اين بودجه قادر است رشد 
اقتصادي مستمر ايجاد كند؟ آيا قادر است اشتغال ايجاد 

كند و درآمدها را عادالنه توزيع كند؟

  چرا هيچ گزارشي 
از دوره اجراي سند چشم انداز وجود ندارد؟

اين استاد دانش��گاه با بيان اينكه امور حاكميتي از جمله 
امور مربوط به دفاع، امنيت، س��المت، آموزش، حمايت 
اجتماعي، زيربناس��ازي و... تس��هيل گر توسعه هستند، 
خاطرنشان كرد: بزرگ ترين خاك بر سري برنامه تعديل 
ساختاري كه براي اين جامعه ايجاد كرده است اين است 
كه سهم امور توسعه آفرين و بسترس��از را به سمت صفر 

مي كش��اند. دولت نهاد متولي تدوين و اج��را و نظارت بر 
فرآيند برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت توس��عه است و 
بودجه ترجمان برنامه يك ساله حكومت در مسير توسعه 
است. حكومتگران گرامي مي توانند از خودشان بپرسند 
چرا شرم مي كنند كه درباره اهداف سند چشم انداز سخني 
بگويند؟ چرا هيچ گزارش نظارتي از مسير طي شده در دوره 
اجراي سند چشم انداز وجود ندارد؟ چون در چهارچوب 
مناسبات رانتي كه متاسفانه از دوره احمدي نژاد وارد يك 
مدار خطرناك تر شد، بحث توسعه كنار مي رود.  مومني در 
بخش ديگري از سخنان خود، گفت: دولت بايد توضيح دهد 
و مجلس نيز بايد از آن بخواهد كه در اثر اجراي اين بودجه 
روابط بين مردم و حكومت چه شكل و شمايلي پيدا مي كند. 
آيا اعتماد مردم به حكومت بيشتر مي شود يا خير؟ رييس 
س��ازمان برنامه با يك كيفيت نازل و فاجعه آميزي از نظر 
كارشناسي مي آيد و از حذف ارز ترجيحي سخن مي گويد 
با اس��تدالل هاي پوچ و بي محتوا ك��ه حتي نقض كننده 
گزارش هاي رسمي خود س��ازمان برنامه و بانك مركزي 
است. ببينيد چقدر جاي دريغ و تاسف دارد. آقاي رييسي 
بايد به يك تيم صاحب صالحيت بگويد سخنان رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه را بررسي كنند. ايشان مي تواند 
خيلي هم دلسوز باشد و سالم باشند اما با آن مصاحبه نشان 

داد صالحيت }علمي{ حضور در اين پست را ندارد. 
اين استاد دانشگاه همچنين افزود: براي فهم واقعي تحوالت 
بنيه توليدي، تمركز خود را روي دو شاخص رابطه مبادله 
و شاخص پيچيدگي بگذاريد. از زمان شروع برنامه تعديل 
ساختاري تا امروز اين دو شاخص كه ناظر بر توان رقابت و 
توان مقاومت اقتصاد ملي است سقوط هاي بزرگ را تجربه 
كرده اند. بسيار متاسفم براي كساني كه ژست مي گيرند و 
هرگز نيامدند يك گفت وگوي ملي راجع به اين سقوط هاي 
وحشتناك را زير ذره بين قرار دهند. آن چيزي كه مساله را 
ادامه در صفحه 2 بسيار نگران كننده تر و...  

سيدمحمود حسيني علي اصالنيسهيال   نقي پورعلي قنبري

 روند فعاليت هاي حوزه متاورس
آينده جهان را ترسيم مي كند

فرشاد مومني: 

 رهبر انقالب در ديدار خانواده و اعضاي ستاد بزرگداشت 
سردار شهيد حاج قاسم سليماني مطرح كردند

 متاورس؛ نسل  جهش يافته اي  
از  اينترنت

صفحه 6     همين صفحه     

 رانت ناشي از حذف ارز ترجيحي 
7.5 برابر بودجه عمومي

ملي ترين و امتي ترين سردار

رشد ۳،۳ درصدي اقتصاد بدون نفت 
در تابستان ۱۴۰۰

 با عرضه قطره چكاني خودرو
خبري از كاهش قيمت خودرو نيست!

گروه بان�ك و بيمه | مركز آم��ار در تازه ترين 
گزارش خود اعالم كرد كه رش��د اقتصادي بدون 
نفت در تابس��تان امس��ال به 3.3 درصد رسيد.
همچنين در اين دوره رش��د اقتصادي و رش��د 
اقتص��ادي بدون نفت به ترتيب براب��ر 4.2 و 3.3 
درصد بوده اس��ت. در تغييرات هش��ت شاخص 
اقتصادي در تابس��تان سال جاري، افزايش 20۵ 
درصدي صادرات غيرنفتي، رشد اقتصادي مثبت 
يا روند افزايش سكه و دالر قابل توجه است. مركز 
آمار در پايان هر فصل گزارشي از وضعيت اقتصادي 
صفحه 2 را بخوانيد را ارايه مي كند. 

تعادل |  نيمه آذرماه خودروسازان مجوز افزايش 
قيمت محصوالت خود را درياف��ت كردند. بعد از 
ص��دور اين مجوز، خودروس��ازان اعالم كردند كه 
به منظور اصالح قيمت ها، روند توليد با س��رعت 
بيش��تري همراه و عرض��ه محصوالت را ب��ه بازار 
افزايش خواهيم داد. اين در حالي است كه با گذشت 
س��ه هفته، هنوز تغييري در عرض��ه محصوالت 
خودروسازان به بازار انجام نشده و همين امر عاملي 
شده تا ش��كاف قيمتي انواع خودروهاي داخلي از 
كارخانه تا بازار هر روز افزايش پيدا كند. فروشندگان 
صفحه 7 را بخوانيد خودرو معتقدند قرار بود... 

رشد اقتصادي با 
نفت ۴،۲ درصد 

اعالم شد 

 تاخت وتاز دالالن 
در بازار خودرو 

بانك مركزي با هم��كاري وزارت صمت طرح تأمين 
مالي زنجيره اي توليد را با بانك هاي ملي، ملت، صنعت 
و معدن، پارس��يان، تجارت، صادرات و مسكن كليد 
زد.رييس كل بانك مركزي گفت: با اجرايي شدن طرح 
تامين مالي زنجيره توليد نياز به نقدينگي واحد ها كمتر 

مي شود و در نتيجه آن فشار بر سيستم بانكي كاهش 
خواهد يافت و شاهد بهبود ترازنامه بانك ها خواهيم 
بود.مراس��م امضاي تفاهم نامه همكاري تأمين مالي 
زنجيره اي بنگاه هاي توليدي و اقتصادي ميان وزارت 
صمت، بانك مركزي و هفت بانك عامل با حضور سيد 

احسان خاندوزي وزير اقتصاد، سيد رضا فاطمي امين 
وزير صمت، علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي 
و علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
برگزار ش��د. بانك مركزي با همكاري وزارت صمت از 
امروز طرح تأمين مالي زنجيره اي توليد را با بانك هاي 

ملي، ملت، صنعت و معدن، پارسيان، تجارت، صادرات 
و مسكن كليد زد كه در اين روش به جاي تمركز صرف 
در دريافت تسهيالت مستقيم و نقدي، فرآيند تأمين 
مالي بنگاه ها به صورت پيوسته و در طول زنجيره هاي 
تأمين و مبتني بر جريان واقعي كاال و خدمات به شكل 

برات الكترونيك صورت مي گيرد. اين تفاهم نامه فعال به 
صورت آزمايشي در زنجيره فلزات، خودرو، ساختمان، 
لوازم خانگي، صنايع غذايي، محصوالت شيميايي و 
پتروشيمي و ماش��ين آالت و تجهيزات فعال خواهد 
صفحه 3 را بخوانيد شد و ...  



رهبر انقالب اسالمي صبح روز شنبه در ديدار خانواده و 
اعضاي ستاد بزرگداشت سردار شهيد حاج قاسم سليماني، 
»صدق« و »اخالص« را خالص��ه و نماد و نمايه مكتب 
سليماني خواندند و با اش��اره به الگو شدن حاج قاسم در 
ميان جوانان منطقه افزودند: »سليماني عزيز، ملي ترين و 

امتي ترين شخصيت ايران و دنياي اسالم بود و هست.«
رهبر انقالب، ش��هادت س��ردار س��ليماني را حادثه اي 
ملي و حادثه بين الملل اسالمي برش��مردند و افزودند: 
»بزرگداشت مردمي و مبتكرانه حاج قاسم در سراسر ايران 
نشان دهنده پيشرو بودن ملت در قدرشناسي از اين شهيد 
واالمقام است.« ايشان با استناد به آيات متعدد قرآن كريم 
گفتند: »صدق و اخالص، جوهره و شكل دهنده مكتب 
سليماني است كه هم زندگي و هم شهادت او را پر بركت 
س��اخت و كيفيت شهادت او نيز، به فضل الهي حجت را 
بر همه بندگان خدا و دشمنان اسالم تمام كرد.« حضرت 
آيت اهلل خامنه اي پايبندي و وفاداري كامال صادقانه سردار 
سليماني به عهدي كه با پروردگار بسته بود و تعامل از سر 
صدق حاج قاسم با امام و آرمان هاي اسالم و انقالب را مايه 
بركت فعاليت هاي س��ردار سليماني خواندند و افزودند: 
»سردار عزيز ملت ايران، رنج مجاهدت در راه آرمان ها را 
با همه وجود تحمل مي كرد و با كمال دقت و در همه عمر 
به وظايف خود در قبال ملت ايران و امت اسالمي وفادار 
بود.« ايش��ان با انتقاد از كساني كه خواسته يا ناخواسته 
خط دش��من در ترويج دوگانه دروغين »ملت و امت« را 
دنبال مي كنند، گفتند: »حاج قاسم ثابت كرد كه مي توان 

ملي ترين و در عين حال امتي ترين بود.«
رهبر انقالب با اش��اره به حضور ده ه��ا ميليوني ملت در 
تشييع پيكر مطهر س��ردار افزودند: »اين واقعيت نشان 
مي دهد حاج قاسم ملي ترين چهره بوده و هست، ضمن 
اينك��ه نفوذ روزافزون ياد و نام او در دنياي اس��الم اثبات 
مي كند س��ليماني عزيز، امتي ترين چهره دنياي اسالم 
نيز بوده و هس��ت.« حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي، حاج 
قاسم را مظهر تالش و كار خستگي ناپذير و حيرت انگيز 

برشمردند و افزودند: »سردار قهرمان ملت ايران، در همه 
كارها و فعاليت هاي بي پايانش در حد تحسين برانگيزي 
از شجاعت و شهامت و در عين حال عقالنيت برخوردار بود 
و ضمن شناخت دقيق از دشمن و امكانات و ابزارهايش، 
بدون ذره اي بيم، با قدرت و تدبير وارد ميدان مقابله مي شد 
و كارهاي اعجاب انگيزي انجام مي داد.« ايشان تحسين 
ملت از شجاعت سردار سليماني را از جمله نتايج صدق 

حاج قاسم در وفاداري به عهد الهي خواندند.
رهبر انق��الب، »اخالص و كار براي خدا« را ويژگي ديگر 
شهيد سليماني و مايه بركت بي بديل در كار او دانستند 
و افزودند: »او از ديده ش��دن فرار مي كرد و اهل تظاهر و 
الف زني نبود و آن تشييع ده ها ميليوني و رواج نام و ياد او 
در جهان، اولين پاداش و جزاي الهي به اخالص او در دنيا 
بود.« ايشان با اشاره به تبديل شدن شهيد سليماني به الگو 
و قهرمان جواناِن دنياي اسالم و منطقه، گفتند: »امروز 
سليماني در منطقه ما نماد اميد، اعتماد به نفس، رشادت 

و رمز اس��تقامت و پيروزي است و همچنان كه برخي به 
درستي گفته اند، »شهيد« س��ليماني براي دشمنانش 
خطرناك تر از »سردار« سليماني است.« حضرت آيت اهلل 
خامنه اي افزودند: »دشمنان خيال مي كردند با شهادت 
س��ليماني، ابومهدي و ديگر همراهان ايشان، كار تمام 
خواهد شد اما امروز به بركت آن خون عزيز و مظلومانه، 
امريكا از افغانستان فرار كرده است، در عراق ناچار به تظاهر 
به خروج و اعالم نقش مستشاري و بدون حضور نظامي 
است كه البته برادران عراقي بايد با هوشياري اين مساله را 
دنبال كنند، در يمن جبهه مقاومت رو به پيشرفت است، 
در سوريه، دشمن، زمين  گير و بدون اميد به آينده است 
و در مجموع جريان مقاومت و ضد استكباري در منطقه، 
امروز از دو سال قبل، پر رونق تر، شاداب تر و اميدوارتر در 

حال كار و حركت است.«
رهبر انقالب با نقل نمون��ه اي از برخورد عميقا مهربانانه 
شهيد سليماني با فرزندان شهدا، خاطرنشان كردند: »آن 

شهيد عزيز با آن روحيه عطوف در مقابل خانواده شهدا، 
در مقابل اشرار و مفسدان داخلي و خارجي چنان قاطع 
و با ش��دت بود كه حتي خبر حضورش در يك منطقه، 
روحيه دش��من را نابود مي كرد.« ايشان برخورد حذفي 
مستكبران با شهيد سليماني در فضاي مجازي را نشانه 
ترس آنها حتي از اسم شهيد و واهمه شان از رواج و تكثير 
آن الگوي گران سنگ دانستند و گفتند: »در دنياي امروز، 
فضاي مجازي زير كليد مستكبران است و اين واقعيت 
بايد مسووالن فضاي مجازي كشور را نيز هوشيار كند تا 
به نحوي عمل كنند كه دشمن نتواند به هر شكل و هر جا 
كه اراده ك��رد، در فضاي مجازي برخورد كند.« حضرت 
آيت اهلل خامنه اي شهيد سليماني را يك واقعيت ماندني و 
تا ابد زنده، خواندند و افزودند: »قاتالن او همچون ترامپ 
و امثال آن، جزو فراموش شدگان تاريخ خواهند بود و در 
زباله دان تاريخ گم و گور مي شوند، البته پس از آنكه تقاص 

جنايت دنيوي خود را پس بدهند.«
رهبر انقالب با تحسين فعاليت هاي خانواده، همرزمان 
و دوستان شهيد سليماني و به ويژه سردار قاآني فرمانده 
نيروي قدس سپاه پاس��داران در دنبال كردن و به پيش 
بردن خط مبارك مقاومت، گفتند: »خداوند به كساني 
ك��ه در راه اراده و اهداف او حركت كنن��د، وعده دفاع و 
نصرت داده است و اين وعده اميدبخش شامل حال ملت 
ايران خواهد بود.« پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، 
خانم زينب سليماني فرزند شهيد و مسوول بنياد شهيد 
سليماني گزارش��ي از فعاليت هاي اين بنياد و همچنين 
اقدامات انجام شده در ستاد مردمي بزرگداشت دومين 
س��الگرد ش��هداي مقاومت بيان كرد. همچنين سردار 
سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، شهيد 
سليماني را حقيقتي جاري، جوشان و الهام بخش براي 
جوانان امت اسالمي برشمرد و افزود: »دشمن با آن جنايت 
به دنبال خاموش كردن نور مقاومت بود ولي اعجاز خون آن 
شهيدان پر افتخار موجب پيشرفت مقاومت و عقب زدن 

دشمن در همه جبهه هاي درگيري شد.«

رويداد
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بازار
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نشريه امريكايي، نيويوركر:
  توان موشكي ايران 

»غيرقابل كنترل« است
نشريه امريكايي، نيويوركر نوش��ت: ايران بيش از 
چيزي كه دش��منانش، از جمله امريكا و اسراييل 
بتوانند قدرت تخريب آن را داشته باشند، مي تواند 
موشك شليك كند. مك كنزي در اين باره مي گويد، 
ته��ران در اين زمينه به مرحله »برتري« رس��يده 
است، يعني سطحي از توانمندي كه كشوري وقتي 
به آن برسد، به خاطر تسليحاتي كه در اختيار دارد، 
غيرقابل كنترل يا شكست دادن مي شود. به گفته 
او، »ظرفيت استراتژيك ايران در حال حاضر بسيار 
بزرگ است«. به گزارش جماران؛ نشريه نيويوركر 
در گزارشي به توان موشكي ايران پرداخته و تاكيد 
مي كند كه ايران به مرحله اي رسيده است كه عمال 
بازداشتن آن ممكن نيست. نش��ريه نيويوركر در 
بخشي از يك گزارش به قلم رابين رايت، تحليل گر 
امريكايي درباره اقت��دار نظامي ايران با اش��اره به 
انتقام س��خت ايران در پي دس��تور دونالد ترامپ 
براي به شهادت رساندن سردار شهيد سليماني و 
بمباران عين االس��د، پايگاه نظامي امريكا در عراق 
نوشت: كنت مك كنزي فرمانده نيروهاي امريكا در 
خاورميانه به من گفت درس هايي كه از عين االسد 
گرفتيم اين اس��ت كه موشك هاي ايران نسبت به 
برنامه هس��ته اي اش، به تهدي��د قريب الوقوع تري 
تبديل شده اند. دهه ها بود كه راكت ها و موشك هاي 
ايران به طور گسترده اي فاقد دقت بودند. مك كنزي 
ادامه داد، در عين االس��د، »تقريبا به همان جايي 
خوردند كه آنها مي خواستند بخورد«. به گفته او، 
»حاال ]اين موشك ها[ مي توانند به گونه اي موثر به 
نقاط مختلفي در گستره و در عمق خاورميانه اصابت 
كنند. اصابتشان به نقاط مختلف دقت زيادي دارد.«

   ايران يكي از برترين توليدكنندگان موشك 
جهان است

نيويوركر همچنين در اين گزارش آورده است: ايران 
بر توليد موشك هايي با برد باالتر، دقت باالي اصابت 
و قدرت تخريب بيش��تر تمركز كرده است. آژانس 
اطالعات دفاعي گزارش داده است كه ايران در حال 
حاضر، يكي از برترين توليدكنندگان موشك جهان 
و زرادخانه آن بزرگ ترين و متنوع ترين زرادخانه در 

خاورميانه است.

   ظرفيت استراتژيك ايران 
در حال حاضر بسيار بزرگ است

اين نش��ريه مي افزاي��د: ايران بي��ش از چيزي كه 
دش��منانش، از جمل��ه امريكا و اس��راييل بتوانند 
قدرت تخريب آن را داشته باشند، مي تواند موشك 
شليك كند. مك كنزي در اين باره مي گويد، تهران 
در اين زمينه به مرحله »برتري« رس��يده اس��ت، 
يعني س��طحي از توانمندي كه كشوري وقتي به 
آن برسد، به خاطر تس��ليحاتي كه در اختيار دارد، 
غيرقابل كنترل يا شكست دادن مي شود. به گفته 
او، »ظرفيت استراتژيك ايران در حال حاضر بسيار 

بزرگ است«.

   موشك هاي بالستيك ايران
رابين رايت در بخش ديگري از اين گزارش مي نويسد: 
يوزي روبين، اولين رييس س��ازمان دفاع موشكي 
اس��راييل مي گويد، برنامه موش��كي ايران »بسيار 
پيش��رفته تر از برنامه موش��كي پاكس��تان است«. 
كارشناسان برنامه موشكي ايران را با برنامه موشكي 
كره ش��مالي مقايس��ه مي كنند كه در دهه هشتاد 
ميالدي به پايه گذاري برنامه تهران كمك كرد. جفري 
لوييس، كارشناس انديشكده مطالعات بين الملل 
ميدلبري در اين باره به من گفت، برخي موشك هاي 
ايران از موش��ك هاي كره ش��مالي بهترند. برخي 
كارشناسان هم بر اين عقيده اند كه احتمال دارد كره 
شمالي در حال واردات فناوري موشكي از ايران باشد.

   ايران همچنين صدها موشك كروز دارد
گ��زارش رايت همچني��ن مطرح مي كن��د: طبق 
ارزيابي هاي اطالعاتي امريكا، ايران هزاران موشك 
بالس��تيك دارد كه مي توانند تا سيزده مايل در هر 
جهتي برسند، تا قلب هند و چين در شرق، تا روسيه 
در ش��مال، تا يونان و ديگر كش��ورهاي اروپايي در 
غرب و تا اتيوپي، نقاط دوردس��ت جنوب و در شاخ 
آفريقا. حدود صد موشك مي تواند به اسراييل برسد. 
نيويوركر ادامه داد: ايران همچنين صدها موش��ك 
كروز دارد كه مي توانند از روي زمين يا دريا شليك 
شوند، در ارتفاع كمي به پرواز در بيايند و از چند جهت 
حمله كنند. رديابي اين موش��ك ها براي رادارها و 
ماهواره ها دشوارتر است، چون برخالف موشك هاي 

بالستيك، موتورشان فاقد گرماي زياد است.

رنگ  فريب بورس 
 اگر اعتماد س��رمايه گذاران و س��هامداران بيش از اين 
صدمه ببيند، حتي اگر شرايط هم براي سرمايه گذاري 
مساعد بشود به دليل بي اعتمادي پيش آمده تالش براي 
بهبود شرايط نخواهد توانست به راحتي از ديوار سخت 
بي اعتمادي عبور كند. به عبارت ديگر با لطمه خوردن 
به اعتبار بازار س��رمايه، كار بسيار سخت خواهد شد و 
نهايتا سازمان بورس خواهد ماند وحقوقي هايش. اين 
موضوع بي شك منجر به تنگ شدن عرصه براي مديران 

و برنامه ريزان فعلي و آتي هم خواهد شد. 
جا دارد كه عالوه بر حساس��يت س��ازمان هاي متولي 
بازارسرمايه، نهادهاي باالدستي هم به اين موضوع دقت 
كافي داشته باشند تا قبل از اينكه شرايط از اينكه هست 

بدتر شود راهكارها و اصالحات اساسي انجام گردد.

متوسط قيمت كاالهاي 
خوراكي در آذرماه 

مركز آمار در گزارشي متوسط قيمت كاالهاي خوراكي 
منتخب در مناطق شهري كشور در آذرماه ١٤٠٠ را 
اعالم كرد. بر اين اساس در گروه گوشت قرمز، سفيد 
و فرآورده هاي آنه��ا »ماهي قزل آال« ب��ا ١.٦ درصد 
بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته  
اس��ت. همچنين در اين گروه »گوش��ت گوسفند« 
با منفي ٠.٥ درصد و »مرغ ماش��يني« با منفي ٠.٢ 
درصد بيش��ترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند. در آذرماه ١٤٠٠ تغييرات متوسط قيمت 
اقالم خوراكي منتخب براي گروه هاي مختلف كاالهاي 

خوراكي در مناطق شهري كشور به شرح زير است: 
  نان و غالت: 

در اين گروه، اقالم »برنج ايراني درجه يك« با ٤,٣ 
درصد، »ش��يريني خشك« با ٣.٢ درصد و »رشته 
آش« با ٣.١ درصد بيش��ترين افزاي��ش قيمت را 
نسبت به ماه قبل داشته اند.  همچنين در اين گروه 
»ماكاروني« با منفي ١.٩ درصد بيشترين كاهش 

قيمت را نسبت به ماه قبل داشته  است.
  گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي آنها: 

در اين گروه، »ماهي قزل آال« با ١,٦ درصد بيشترين 
افزايش قيمت را نس��بت به ماه قبل داشته  است. 
همچني��ن در اين گروه »گوش��ت گوس��فند« با 
منفي ٠.٥ درصد و »مرغ ماش��يني« با منفي ٠.٢ 
درصد بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل 

داشته اند.
   لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن: 

در اين گروه، بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به »كره پاستوريزه )كره حيواني(« با ٢.٩ 
درصد، »شيرخش��ك« با ٢.٣ درصد و »پنير ايراني 
پاستوريزه« با ٢.١ درصد بوده است.همچنين در اين 
گروه »تخم مرغ ماشيني« با منفي ٥.٩ درصد بيشترين 

كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته  است.
  ميوه و خشكبار: 

در اين گروه، بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به 
ماه قبل مربوط ب��ه »هندوانه« ب��ا ١٨,٧ درصد و 
»انار« با ٦.٥ درصد اس��ت. همچنين در اين گروه 
»پرتقال« با منفي ٩.٩ درصد و »موز« با منفي ٢.٩ 
درصد بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل 

داشته اند.
  سبزيجات و حبوبات: 

در اين گروه، بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به »سيب زميني« با ٢٤.٢ درصد، 
»گوجه  فرنگي« با ٧.٦ درصد و »پياز« با ٥.٩ درصد 
بوده است. همچنين در اين گروه »هويج فرنگي« با 
منفي ٢٣.٨ درصد و »فلفل دلمه اي« با منفي ١٤.٣ و 
»كدو سبز« با منفي ۷ درصد بيشترين كاهش قيمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.
     قند و شكر، آشاميدني ها و ساير خوراكي ها: 
در اين گروه، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به »رب گوجه  فرنگي« با ٩ درصد و »سس گوجه 

 فرنگي« با ٥.٥ درصد است.

روندها تغيير مي كند؟

 رشد ۳۰ و ۵۰ درصدي همراه شد، ناشر سهم، كنفرانس 
خبري برگزار و شفاف  س��ازي كند. ب��ه اين ترتيب در 
مواردي كه ناشر اطالعات مورد نظر را ارايه نكرده، نماد 
تعليق مي شد كه در صورت افشاي فوري اطالعات، نماد 

از تعليق خارج مي شود.
لذا با توجه به موضوع شفاف سازي در ۸۰ درصد موارد، 
شركت بورسي شفاف  س��ازي نمي كرد و در ۶۰درصد 
نمادها هم ميزان معامالت تغيير پيدا نمي كرد. در نتيجه 
از آنجا كه به طور ميانگين، مدت توقف نمادها يك روز يا 
كمتر بود، اما همين موضوع باعث وقفه معامالتي مي شد. 
از سوي ديگر در مواردي كه شركت بورسي يا فرابورسي 
با ابهام مواجه بود، بايد شفاف  سازي الزم انجام مي شد 
تا نماد بازگش��ايي شود. بنابراين توقف به دليل نوسان 
۲۰ درص��دي كمكي به افزايش نقدش��وندگي و روان 
ش��دن معامالت نمي كرد كه اين شرط از روز دوشنبه 
۶ دي حذف ش��د. اكنون اگر قيمت سهام شركتي ۲۰ 
درصد نوسان مثبت يا منفي داشته باشد، سهامداران 
بايد با بررسي روند شركت به تصميم گيري درباره خريد 

آن بپردازند.
الزم است تاكيد شود كه بايد سازمان بورس اوراق بهادار 
از پيش نواق��ص و محدوديت  هايي را كه در راس��تاي 
كارآمدي بازار بوده، رفع مي كرد، چرا كه سياست هاي 
سازمان در مسير كاهش محدوديت  هاي معامالتي در 
حركت بود. حال برگزاري كنفرانس جايگزين توقف  هاي 
مكرر نمادهاي بورسي و فرابورسي شده است. در واقع 
برگزاري كنفرانس به ش��فاف ش��دن اطالعات و رفع 
ابهام از اصل عملكرد ش��ركت و همچنين بهتر شدن 
روند معامالت بازار سرمايه كمك شاياني خواهد كرد 
و با تغيير قانون توقف نمادها، اين موضوع باعث كاهش 
محدوديت  هاي معامالتي در بازار س��رمايه و گامي در 

مسير نقدشوندگي بيشتر در بازار تلقي مي شود.
در پاي��ان بايد به اين موضوع اش��اره كرد كه اصالحات 
قوانين بازار سرمايه و اصالحات بنيادي تر مانند تغيير 
قانون توقف نمادها پس از نوسان ۲۰ درصدي )مثبت 
و منفي( و همچنين توقف به علت نوس��ان منفي ۵۰ 
درصدي و برگزاري كنفرانس و همچنين رفع ش��دن 
دامنه نوسان، باعث خارج شدن از حالت سليقه اي در بازار 
سرمايه شده و نظارت به شكل اتوماتيك صورت خواهد 
گرفت كه نقش بسزايي در كمتر شدن محدوديت هاي 
معامالت و شفاف شدن آن و نظارت بهتر و دقيق تر بر 
عملكرد بازار سرمايه خواهد داشت. در واقع اين موضوع، 
به مشخص ش��دن تكليف س��رمايه  گذاران و تعيين 
حدومرزهاي معامالتي آنها كمك شاياني مي كند و بر 

روند تصميم گيري سرمايه  گذاران تاثير خواهد داشت.

رهبر انقالب در ديدار خانواده و اعضاي ستاد بزرگداشت سردار شهيد حاج قاسم سليماني مطرح كردند

ملي ترين و امتي ترين سردار

رشد اقتصادي با نفت ۴،۲ درصد اعالم شد 
گروه بانك و بيمه | مركز آمار در تازه ترين گزارش 
خود اعالم كرد كه رشد اقتصادي بدون نفت در تابستان 
امس��ال به ۳.۳ درصد رس��يد.همچنين در اين دوره 
رشد اقتصادي و رشد اقتصادي بدون نفت به ترتيب 
برابر ۴.۲ و ۳.۳ درصد بوده اس��ت. در تغييرات هشت 
شاخص اقتصادي در تابستان س��ال جاري، افزايش 
۲۰۵ درصدي صادرات غيرنفتي، رشد اقتصادي مثبت 
يا روند افزايش سكه و دالر قابل توجه است. مركز آمار 
در پايان هر فصل گزارش��ي از وضعي��ت اقتصادي را 
ارايه مي كند. براين اساس در تابستان امسال محصول 
ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ 
به رقم يك ميليون و ۶۲۳ هزار و ۲۱۳ ميليارد ريال بوده 
است. مركز آمار ايران گزارشي از وضعيت شاخص هاي 

اقتصادي در تابستان ۱۴۰۰ را منتشر كرد.

   رشد اقتصادي مثبت است
 )GDP( براساس اين گزارش، محصول ناخالص داخلي
بدون نفت به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان امسال، 
۱۶۲.۳ هزار ميليارد تومان بوده كه بيانگر رشد اقتصادي 
۴.۲ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت ۳.۳ درصد است.

پيش از اين مركز آمار در گزارش��ي اعالم كرده بود كه 
در نيمه اول ۱۴۰۰، محصول ناخالص داخلي، حدود 
۳۶۶ هزار ميليارد تومان با نفت و رشد اقتصادي به ۵.۹ 
درصد رس��يده بود. همچنين GDP بدون احتساب 
نفت در نيمه اول امس��ال ح��دود ۳۱۳ هزار ميليارد 
تومان بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۱ 

درصد رشد داشت.

   توقف رشد تورم از مهرماه
در رابطه با تورم نيز ش��اخص قيم��ت كاالها و خدمات 
مصرفي كل كشور در فصل گذشته ۳۳۸.۷ ثبت شده و 
نشان از نرخ تورم ۴۵.۸ درصدي دارد. اين در حالي است 

كه شاخص تورم در س��ال جاري همواره روند افزايشي 
طي كرده و تاجايي پيش رفت كه در ش��هريورماه نرخ 
۴۵.۸ درصد ثبت شد كه خود طي هشت سال گذشته 
يك ركورد در تورم ساالنه به شمار مي رود. اما از مهرماه 
روند افزايشي متوقف و در مسير نزولي قرار گرفته است؛ 

به طوري كه تورم ساالنه آذرماه ۴۳.۴ درصد ثبت شد.

   بيكاري و وعده اشتغال ميليوني
آنچه درباره نرخ بيكاري گزارش شده هم نشان مي دهد 
كه نرخ بيكاري جمعيت ١٥ س��اله و بيشتر در تابستان 
تك رقمي و ۹.۶ درصد بوده ولي با اين حال افزايش ۰.۸ 

درصدي نسبت به فصل مشابه سال پيش دارد.
دولت سيزدهم قول ايجاد يك ميليون و ۸۵۰ هزار فرصت 
شغلي را داده كه قرار است از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پايان 
س��ال ۱۴۰۱ و در طول ۱۸ ماه آن را محقق كند. اينكه 
وزارت كار و ساير دستگاه هاي مربوطه تا چه اندازه اين 

رابطه موفق باشند، قابل سوال است.

   نقدينگي همچنان رو به رشد
اما گزارش نقدينگي در فصل گذشته بيانگر رشد آن تا 
بيش از ۴۰۰۰ هزار ميليارد تومان اس��ت كه نسبت به 

تابستان پارسال ۱۷ درصد افزايش داشته است.

   نوسان بورس در كانال ۱.۳ ميليون
در رابطه با ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران نيز 
آمار نشان مي دهد كه در تابستان امسال با ۱۸.۶ درصد 
افزايش نسبت به فصل گذشته به يك ميليون و ۳۸۶ 
هزار واحد رس��يده اس��ت. در اين فصل ارزش جاري 
بازار سهام نيز ۱۹.۳ درصد و ارزش كل معامالت بازار 
بورس اوراق بهادار نسبت به فصل گذشته ۶۳.۷ درصد 
افزايش داشته است. شاخص بورس اين روزها نيز در 

كانال يك ميليون ۳۰۰ هزار واحد در نوسان است.

   افزايش ۲۰۵ درصدي صادرات غيرنفتي
در اين گزارش در مورد جريان واردات از گمرك هم اعالم 
شده بيش از ۱۰ ميليون تن و به ارزش ۱۲ ميليارد دالر 
واردات شده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به 
لحاظ وزني ۳۹.۹ درص��د و ارزش ۳۷.۶ درصد افزايش 
داشته است. در اين فصل كل صادرات غيرنفتي از گمرك 
۲۹.۸ ميلي��ون تن و به ارزش بي��ش از ۱۰ ميليارد دالر 
بوده است كه نس��بت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ 
وزن ٢٠٥ درص��د افزايش و به لحاظ ارزش ۵۲.۱ درصد 
افزايش داشته اس��ت. با اين حال تازه ترين گزارشي كه 
اخيرا گمرك ايران منتشر كرد از اين حكايت داشت كه 
تجارت خارجي كشور در ۹ ماهه امسال از مرز ۷۲ ميليارد 

دالر گذشته است.

   روند رو به رشد سكه و دالر
شاخص ديگر ميانگين قيمت سكه است كه در تابستان 
امس��ال تمام به��ار آزادي )طرح جديد( ب��ا ۸.۷ درصد 
افزايش حدود ۱۱.۳ ميليون، سكه نيم  بهار آزادي با يك 
درصد رش��د ۵.۸ ميليون و س��كه ربع  بهار آزادي با ۳.۸ 
درصد افزايش حدود ۳.۶ ميليون تومان ثبت شده است. 
همچنين متوس��ط نرخ دالر در بازار آزاد برابر ۲۵ هزار و 
۸۰۰ تومان اعالم ش��ده كه نس��بت به بهار ۱۰.۱ درصد 
افزايش دارد. همچنين متوسط قيمت يورو در بازار آزاد تا 
۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده كه نسبت به فصل قبل 
۸.۷ درصد افزايش داشته اس��ت. اين در حالي است كه 
آخرين قيمت ها از بازار در مورد سكه حاكي از آن است كه 
سكه تمام ۱۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان است. شاخص 
قيمت كاالها و خدمات مصرفي كل كش��ور در تابستان 
١٤٠٠ بر مبناي س��ال ١٣٩٥ نيز ۳۳۸.۷ بوده است كه 
نرخ تورم ۱۲ ماه منتهي به شهريور ماه ١٤٠٠ نسبت به 
دوره مشابه قبل نرخ ۴۵.۸ درصد بوده است. همچنين نرخ 
بيكاري جمعيت ١٥ ساله و بيشتر ۹.۶ درصد بوده است 

كه نسبت به فصل قبل، هشت دهم واحد افزايش داشته 
است. براساس اين گزارش، جمع كل نقدينگي كشور به 
۴۰ هزار و ۶۷۶ هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت 
به پايان سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است. شاخص 
كل بورس اوراق بهادار تهران با ۱۸.۶ درصد افزايش نسبت 
به فصل گذشته به يك ميليون و ۳۸۶ هزار و ۴۵۱ واحد 
رسيده است. در اين فصل ارزش جاري بازار سهام با ۱۹.۳ 
درصد افزايش نسبت به فصل گذشته به رقم ۵۶ ميليون 
و ۹۴ هزار و ۹۰۴ ميليارد ريال رسيد. همچنين ارزش كل 
معامالت بازار بورس اوراق بهادار چهار ميليون و ۳۱۴ هزار 
و ۵۸۶ ميليارد ريال بوده است كه نسبت به فصل گذشته 
۶۳.۷ درصد افزايش داشته است. كل واردات از گمرك 
كشور ۱۰ هزار و ۸۱۰ هزار تن و به ارزش ۱۲هزار و ۸۰۹ 
ميليون دالر بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 
از نظر وزني ۳۹.۹ درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۳۷.۶ 
درصد افزايش داشته اس��ت. در اين فصل كل صادرات 
غيرنفتي از گمرك جمهوري اس��المي ايران ۲۹ هزار و 
۸۱۳ ه��زار تن و به ارزش ۱۰ ه��زار و ۹۸۰ ميليون دالر 
بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر وزن 
٢٠٥ درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۵۲.۱ درصد افزايش 
داشته است.  در بهار١٤٠٠ متوسط قيمت هر بشكه نفت 
خام سبد اوپك ۶۶.۱ دالر بوده است كه نسبت به فصل 
زمستان ۱۲.۸ درصد افزايش داشته است. ميانگين قيمت 
سكه طرح جديد ۱۱۳ ميليون و ۵۶۴ هزار ريال، نيم سكه 
۵۸ ميليون و ۷۵۶ هزار ريال و ربع سكه ۳۶ ميليون و ۷۲۶ 
هزار ريال بوده است كه نسبت به فصل گذشته به ترتيب 
۸.۷ درصد افزايش، يك و ۳.۸ درصد كاهش داشته است. 
متوسط نرخ دالر در بازار آزاد برابر ۲۵۸ هزار و ۳۱۹ ريال 
بوده است كه نس��بت به فصل قبل ۱۰.۱ درصد افزايش 
داشته است. همچنين متوسط قيمت يورو در بازار آزاد 
برابر ۳۰۵ هزار و ۳۸۴ ريال بوده است كه نسبت به فصل 

قبل ۸.۷ درصد افزايش داشته است.

رشد ۳،۳ درصدي اقتصاد بدون نفت در تابستان ۱۴۰۰

مومني: رانت ناشي از حذف ارز ترجيحي 7.5 برابر بودجه عمومي كشور است
تهديد آميز تر مي كند اين است كه در فاصله سال هاي 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ يك سقوط هفتاد درصدي در رابطه 
مبادله را تجربه كرده ايم. من خيلي متاسفم كه وزير 
صمت هم درمورد همه چيز اظهارنظر مي كند به جز 
اين دو شاخصي كه مستقيما حيطه ماموريت ايشان 
است. براي اينكه بفهميم اين مطامع رانت جويانه كه در 
اثر سياست هاي تورم زا به اين اقتصاد و جامعه تحميل 
ش��ده، با بنيه توليدي مان چكار كرده است به اين دو 
داده توجه كنيد. در حالي كه نرخ رشد اقتصاد در سال 
۱۳۹۷ معادل منفي ۴,۹ درصد بوده است، نرخ رشد 
بخش به اصطالح صنعت در آن سال منفي ۹,۶ درصد 
بوده است يعني شدت شكنندگي در بخشي كه بايد 

بار توسعه را به دوش بكشد به اين حد رسيده است.
مومني با طرح اين پرس��ش كه چرا آمارهاي واقعي را 
پنهان مي كنيد و نمي گذاريد نظام تصميم گيري هاي 
اساسي كش��ور واقعيت را همانطور كه هست بفهمد، 
گفت: در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادي حدودا منفي 
۷,۶ درصد بوده و نرخ رشد صنايع و معادن منفي ۱۶,۶ 
دهم درصد است. يعني باليي كه اين مناسبات تورم 
زا و ركودآفرين ايجاد كردند ايران را ش��كننده كرده 
است. اگر مجلس بخواهد مسووليت هاي ملي خود را 

انجام دهد، مي فهميد كه با حواس پرت كردن راجع به 
۱۰۰۰ ميليارد تومن در اين بودجه كه نصيب يك عده 

مي شود، يك شگرد محسوب مي شود. 

  دارو پفك نيست كه نگران نرسيدن 
آن به دست مردم نباشيم

وي افزود: واقعا اينها نمي فهمند با شوك هاي قيمتي 
چه بر سر اين كشور مي آورند؟ واقعا اينها نمي دانند با 
حذف نرخ ارز ترجيحي و ايجاد بحران حاد در زمينه 
دارو، رابط��ه مردم با حكومت چه مي ش��ود؟ آيا وزير 
بهداشت نمي داند در تمام دنيا در مورد دارو مي گويند 
دارو مثل پفك نيس��ت كه اگر به دست مصرف كننده 
رس��يد به من ربطي ندارد. چطور مي شود وزير صمت 
در رابطه با حذف ۴۲۰۰ توماني در اين رابطه صحبت 
مي كند؟ گزارشات انجمن سالمت و توليدكنندگان دارو 
را نديده اند كه چه جهش��ي در توليد دارو رخ مي دهد؟ 
حاال مي خواهيد از طريق دارو هم يك فشار غيرعادي 
در اي��ن زمينه وارد كنيد؟ آيا ش��ما تذكرات رهبري را 
نشنيديد؟ نشنيديد كه ايشان گفتند محنت ناشي از 
بيماري براي بيماران كافي اس��ت؟ شما نمي دانيد بر 
اساس استانداردهاي جهاني، وقتي كه مصرف فقرا به 

خاطر فقر در زمينه داروهاي حياتي كاهش پيدا كند به 
ازاي هر يك دالر ناتواني در تامين دارو، هزينه هاي درمان 

فقرا ۴۰ برابر افزايش پيدا مي كند؟ 
من از انجمن اقتصاد س��المت هم گله مند هستم كه 
چرا در برابر داده ها و استانداردهاي بين المللي سكوت 
مي كنند؟ چرا دروغ هايي از جمله اينكه اگر قيمت دارو 
را گران نكنيم قاچاق تمام نمي شود را برمال نمي كنيد؟ 
حتي افغانس��تان و عراق در زمينه دارو كنترل دارند. 
براي همين است كه سازمان بهداشت جهاني بيانيه 
داده و گفته ادعاي افزايش قاچاق دارو به خاطر ارزاني 
به ۷ دليل نشدني و دروغ است. وقتي عراق محصوالت 
غذايي شما را بر مي گرداند نمي دانيد كه به طريق اولي 

حساسيت بيشتري درباره دارو دارند؟
مومني در پايان سخنان خود گفت: بازارگرايي مبتذل در 
ايران موفق شده در راستاي تحقق منافع رانتي ها از بيخ و 
بن نگاه سطح توسعه به تورم يعني رابطه سقوط بنيه توليد 
با جهش تورم را حذف كرده اند و متاسفانه هم رشته اي هاي 

ما نيز با سكوت با اين ماجراها همراهي مي كنند. 
يكي ديگ��ر از كارهاي ناشايس��ت بازارگرايي مبتذل در 
ايران اين اس��ت كه راجع به نقش ه��ا و كاركردهاي ضد 
توسعه اي، حساسيت زدايي كامل كرده اند. به آراي شهيد 

بهشتي مراجعه كنيد. ايشان مي گويند متر و معيار عدالت 
آنچنان منزلتي دارد كه براي فهم اسالمي بودن و نبودن 
يك سياست و اقدام اگر ديديد نابرابري هاي ناموجه ايجاد 
مي شود بدانيد كه آن اقدام قطعا ضد اسالمي است. در دوره 
احمدي نژاد در يك دوره كوتاهي ايران ظرف مدت سه سال 
سقوط به سمت فاسد ترين كشورهاي دنيا را تجربه كرد. 
ما در دوره او سالي را تجربه كرديم كه تنها ۸ دولت از ايران 
در دنيا فاسدتر بودند. يك حكومت توسعه گرا بايد حداكثر 
قابل تصور حساسيت را نس��بت به سياست هاي فسادزا 
داشته باشد. فسادزا ترين سياست هاي شناخته شده در 
سطح دنيا، سياس��ت هاي تورم زا است. آيا نبايد مجلس و 
نهادهاي فراتر از مجلس سياست هاي تورم زا را به عنوان 
خط قرمز سياس��ت گذاري اعالم كند؟ رييس س��ازمان 
برنامه گفته اند از دريچه حذف ارز ترجيحي ۷,۵ واحد تورم 
موجود كشور افزوده خواهد شد. من با متدولوژي توماس 
پيكتي اندازه رانتي كه در اثر همين يك اقدام بر سر كشور 
خواهد آمد با فرض اينكه اينها متنبه شوند و از انجام اين 
كار مخرب و ضدتوسعه اي صرف نظر كنند و رشد تورم در 
همين استاندارد ۸ ماهه اخير بماند، را اندازه گيري كردم. رقم 
حاصله معادل ۷,۵ برابر كل بودجه عمومي كشور در سند 

اليحه بودجه ۱۴۰۱ است. 

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه |
بانك مركزي با هم��كاري وزارت صمت طرح تأمين مالي 
زنجيره اي توليد را با بانك هاي ملي، ملت، صنعت و معدن، 
پارسيان، تجارت، صادرات و مسكن كليد زد.رييس كل بانك 
مركزي گفت: با اجرايي شدن طرح تامين مالي زنجيره توليد 
نياز به نقدينگي واحد ها كمتر مي شود و در نتيجه آن فشار 
بر سيستم بانكي كاهش خواهد يافت و شاهد بهبود ترازنامه 
بانك ها خواهيم بود.مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري تأمين 
مالي زنجيره اي بنگاه هاي توليدي و اقتصادي ميان وزارت 
صمت، بانك مركزي و هفت بانك عامل با حضور سيد احسان 
خاندوزي وزير اقتصاد، سيد رضا فاطمي امين وزير صمت، 
علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي و علي آقامحمدي 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام برگزار ش��د. بانك 
مركزي با همكاري وزارت صمت از امروز طرح تأمين مالي 
زنجيره اي توليد را با بانك هاي ملي، ملت، صنعت و معدن، 
پارسيان، تجارت، صادرات و مسكن كليد زد كه در اين روش 
به جاي تمركز صرف در دريافت تسهيالت مستقيم و نقدي، 
فرآيند تأمين مالي بنگاه ها به صورت پيوس��ته و در طول 
زنجيره هاي تأمين و مبتني بر جريان واقعي كاال و خدمات به 
شكل برات الكترونيك صورت مي گيرد. اين تفاهم نامه فعال به 
صورت آزمايشي در زنجيره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم 
خانگي، صنايع غذايي، محصوالت شيميايي و پتروشيمي 
و ماشين آالت و تجهيزات فعال خواهد شد و سپس به ديگر 
صنايع نيز تسري مي يابد. همچنين در اين روش به جاي 
تس��هيالت نقدي مي توان از ابزارهاي اعتباري مانند 
اوراق و برات و همچنين فاينانس استفاده كرد كه عالوه 
بر كاهش نياز به نقدينگي بنگاه ها منابع بانكي نيز به 

سمت فعاليت هاي مولد و توليدي هدايت مي شود.

     منظم شدن ارتباط توليدكنندگان 
و شبكه بانكي 

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طرح تامين مالي زنجيره 
توليد اساس ارتباط توليدكنندگان و شبكه بانكي را انتظام 
دقيقي مي بخش��د و همچنين صف و تقاضاهاي صوري و 
كاذب را نيز از بين مي برد.وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان 
اينكه يك اقدام تحولي با همكاري وزاتخانه ها و بانك مركزي 
و شبكه بانكي كشور به شكل هماهنگي انجام شده است، 
اظهار كرد: با اجراي طرح تامين مالي زنجيره توليد، دغدغه 
تامين مالي بنگاه هاي توليدي برطرف مي شود.سيد احسان 
خاندوزي در مراسم امضاي تفاهم نامه تامين مالي زنجيره اي 
بين وزارت صمت و هفت بانك عامل اظهار كرد: سرفصل 
و هدف وزارت اقتصاد با كمك شبكه بانكي كشور اين است 
كه به بانك مركزي به عنوان تنظيم گر بازار پولي كمك كنيم 
تا چالش تامين مالي توليد در دوره دولت سيزدهم تبديل 
به يك كالن پروژه جدي، مستمر، پيش برنده و روبه آينده 
باشد كه بتوانيم بتوانيم همه مسيرهاي منتج به تسهيل، 
ارزان كردن و ساماندهي تامين مالي توليد و هر آنچه كه به 
بنگاه هاي توليدي و صادرات كمك مي كند را كوتاه كنيم تا 
فعاالن اقتصادي كمتر دغدغه تامين مالي داشته باشند.وي 
گفت: هم افزايي در مسير تامين مالي توليد حاصل گزارش 
فصلي ارزيابي موانع كسب و كار است كه در اين گزارش ها 
تامين مالي در صدر سه اولويت موانع كسب و كار و توليد 
توسط توليدكنندگان قرار داشته است.وزير امور اقتصادي 
و دارايي ادام��ه  داد: اقداماتي همچ��ون طرح تامين مالي 
زنجيره توليد نه تنها كمك كننده و تسهيل كننده است، بلكه 
اساس ارتباط توليدكنندگان و شبكه بانكي را انتظام دقيقي 
مي بخشد و همچنين صف و تقاضاهاي صوري و كاذب را 
نيز از بين مي برد.خاندوزي با بيان اينكه انتظار داريم شبكه 
بانكي دولتي در اين زمينه پيش گام باش��د، تصريح كرد: 
تكميل زنجيره تامين مالي توليد، توس��عه دامنه فعاليت 
زنجيره در رشته فعاليت هاي صنعتي و تكميل شبكه بانكي 
پشتيبان، سه گامي است كه در مرحله آزمايشي طرح بايد 
رصد و پيگيري و سال آينده به صورت كامل مستقر شود. 

وي در پايان گفت: اميدواريم اين فرآيند به ديگر بخش ها 
و صنايع ديگر تسري پيدا كند و دامنه شمول آن توسعه 
يابد و هم شبكه بانكي پشتيبان زنجيره توليد تكميل 
ش��ود تا بعد از اجراي آزمايشي شاهد اين باشيم كه در 

سال ۱۴۰۱ استقرار كامل داشته باشد.

     جزييات تامين مالي زنجيره اي 
توليد توسط نظام بانكي

رييس كل بان��ك مركزي در مراس��م امضاي تفاهم نامه 
تامين مالي زنجيره اي ميان بانك مركزي و وزارت صمت 
جزييات اجراي اين ط��رح را اعالم كرد. علي صالح آبادي 
رييس كل بانك مركزي صبح در مراسم امضاي تفاهم نامه 
تامين مالي زنجيره اي ميان بانك مركزي و وزارت صمت با 
اشاره به مزيت هاي اين سياست گفت: با اجرايي شدن اين 
سياست نياز به نقدينگي بنگاه ها كمتر خواهد شد و فشار بر 
سيستم بانكي نيز كاهش مي يابد. وي با بيان اينكه بهبود 
ترازنامه بانك ها نيز از مزيت هاي ديگر اين تفاهم نامه است، 
افزود: يكي از برنامه هاي اصلي بنده در ابتداي ورود به بانك 
مركزي، هدايت منابع و اعتبارات به س��مت بخش مولد 
كشور بوده است كه اين تفاهم نامه يكي از مصاديق مهم 
آن محسوب مي شود. صالح آبادي با بيان اينكه اين طرح 
را به صورت آزمايش��ي در ۷ بانك عامل صنعت و معدن، 
ص��ادرات، ملي، ملت، تجارت، پارس��يان و مس��كن آغاز 
خواهيم كرد، ادامه داد: تفاهم نامه تامين مالي زنجيره اي 
در زنجيره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگي، صنايع 
غذايي، محصوالت پتروشيمي، ماشين آالت و تجهيزات 
فعال خواهد شد و سپس به مرور به صنايع ديگر نيز تعميم 
خواهد يافت. رييس كل بان��ك مركزي با تاكيد بر اينكه 
اجراي اين تفاهم نام��ه باعث كاهش مطالبات غيرجاري 
بانك ها خواهد شد، تصريح كرد: زيرساخت هاي اين امر 
در هفت بانك عامل به صورت كامل فراهم شده و با امضاي 
اين تفاهم نامه صورت حساب الكترونيكي از سامانه جامع 
تجارت دريافت خواهد شد. صالح آبادي تصريح كرد: در حال 
حاضر كه فرآيند تامين مالي زنجيره اي را نداريم، هر بنگاه 
اقتصادي به بانك مراجعه و درخواست تسهيالت و سرمايه 
در گردش مي كند، در حال��ي كه با اجراي اين تفاهم نامه 
هر بنگاه اقتصادي مي تواند به ج��اي دريافت پول، برات 
الكترونيكي بگيرد و به زنجيره بعدي بدهد و اين امر تا پايان 
زنجيره پيش برود و در نهايت زنجيره نهايي مي تواند اوراق 
را نزد بانك تنزيل كند يا اينكه تا زمان سررسيد نگه دارد و 
پول را از بانك دريافت كن��د.وي ادامه داد: به جاي تمركز 
صرف بر نقدينگي از ابزارهاي اعتب��اري هم براي تامين 
مالي بنگاه ها در اين سازوكار استفاده خواهد شد كه منجر 
به تس��ريع و بهبود فرآيند تامين مالي خواهد شد.رييس 
كل بانك مركزي گفت: اين تفاهم نامه در راستاي هدايت 
منابع به سمت توليد و نظارت بر مصرف صحيح تسهيالت 
كه از برنامه هاي مهم بانك مركزي اس��ت، اجرا مي شود.

صالح آبادي گفت: دس��تورالعمل زنجي��ره تامين و برات 

الكترونيك و چارچوب هاي الزم به شبكه بانكي ابالغ 
ش��ده اس��ت. ضمن اينكه در گام بعدي اين طرح، كار 
مشترك را با وزارت تعاون و جهاد كشاورزي آغاز خواهيم 

كرد تا ديگر صنايع هم وارد اين تفاهم نامه شوند.

    هدايت منابع به سمت توليد
محمدرضا فرزين مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه تامين 
مالي زنجيره اي توليد كشور از سال ها قبل شروع شده اما 
بانك ها آمادگي الزم را نداشتند، ادامه داد: بايد تالش كنيم 
در سيستم بانكي تمام ابزارهاي تامين مالي را داشته باشيم 
اما متاسفانه محدوديت هاي بسياري در اين بخش داريم. 
س��فته و برات الكترونيكي كه مدتي است در نظام بانكي 
شروع شده و در بانك ملي هم پيشرفت هاي خوبي داشته 
و همچنين پ��روژه گام مي تواند تكميل كننده يكديگر و 
روش هاي مناسبي براي تامين مالي زنجيره ارزش باشد.  
فرزين تصريح كرد: با اجراي اين طرح تسهيالت در جايگاه 
خودش قرار مي گيرد و انحرافي نخواهد داشت و در واقع 
اطمينان پيدا مي كنيم كه اعتبارات به سمت توليد تزريق 
خواهد شد. همچنين اين طرح منجر به تامين مالي مناسب 

براي سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي نيز مي شود. 

     هوشمندسازي اقتصاد كشور
حس��ين مهري مديرعامل بانك صنعت و معدن با بيان 
اينكه وزير صمت به طور مداوم در جلس��ات مرتبط اين 
طرح حضور داشته و هدايت و مديريت پروژه را برعهده 
داش��تند، تصريح كرد: ما در بانك صنعت و معدن كار را 
با يك شركت بزرگ خودرويي به صورت آزمايشي آغاز 
كرديم. در فاز يك ۴ زنجيره و در فاز دوم ۱۰ ش��ركت را 
در زنجيره خودرويي تامي��ن مالي كرديم. وي ادامه داد: 
خوشبختانه در حال حاضر اين سيستم در بانك صنعت 
و معدن اجرايي و عملياتي شده است. در ۱۰روز گذشته 
دستورالعمل هاي مرتبط از سوي بانك مركزي ابالغ شد 
و پوش��ش قانوني نيز براي اين كار به وجود آمد.مهري با 
اش��اره به اراده جدي در تيم اقتصادي دولت سيزدهم، 
اظهار كرد: فعاليت هاي اقتص��ادي ۳چرخه پرداخت يا 
چرخه مال��ي، اطالعات عمومي و لجس��تيكي دارد كه 
خوشبختانه روي پلتفرم فناوري اطالعات قرار گرفت. اين 
طرح كامال شفاف و تسهيل گر است و كاهش هزينه مبادله 
و اخذ وثائق را نيز به دنبال دارد. به گفته وي، تامين مالي 
زنجيره اي باعث هوشمندسازي اقتصاد كشور و نظارت 
دستگاه هاي مرتبط خواهند شد. ضمن اينكه قيمت تمام 
ش��ده كاال را واقعي مي كند و فاكتور صوري را نيز از بين 
مي برد.مديرعامل بانك صنعت و معدن سرعت بخشي به 
تسهيالت، هدايت اعتبارات در جهت توليد، شفافيت باال، 
صحت سنجي و اعتبارسنجي مشتريان و تسهيل گري در 
امور را از ديگر مزاياي طرح تامين مالي زنجيره اي دانست.

مهري تاكيد كرد: بانك صنعت و معدن از ماه آينده قطعا 
خارج از اين سيستم تسهيالتي پرداخت نخواهد كرد. 

    ايجاد ارزش افزوده بيشتر 
كوروش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان نيز در اين 
مراسم با اشاره به يكي از مفاد اين تفاهم نامه اظهار كرد: 
قراردادهاي بانكي در قانون رفع موانع توليد و تس��هيل 
كسب و كار استاندارد شده است و مصوبه شوراي پول و 
اعتبار را دارد. برهمين اساس اجازه دهيد اصالحيه پذيرش 
اسناد الكترونيكي با امضاي الكترونيكي در تفاهم نامه 
جديد امروز قيد شود چراكه ما بانك ها حق اضافه كردن 
موردي به قراردادها و تفاهم نامه ه��اي بانكي را نداريم 
و اين تفاهم نامه بين ۷ بانك متحدالش��كل است. وي با 
بيان اينكه اجراي تامين مالي زنجيره اي تاثير بسزايي 
در توس��عه توليد ملي دارد، افزود: در اين روش منابع و 
اعتبارات به سمتي خواهد رفت كه ارزش افزوده بيشتري 

ايجاد مي كند كه به نفع اقتصادي ملي خواهد بود.

    افزايش 30 درصدي دسترسي به منابع بانكي 
براي فعاالن اقتصادي با تامين مالي زنجيره اي

وزير صمت افزايش ۳۰ درصدي دسترس��ي به منابع 
بانكي براي فعاالن اقتصادي را از دستاوردهاي تامين 
مالي زنجيره اي عنوان كرد.سيد رضا فاطمي امين در 
مراسم امضاي تفاهم نامه تامين مالي زنجيره اي ميان 
وزارت صمت و ۷ بانك عامل با بيان اين مطلب، افزود: 
امضاي تفاهم نامه تامين مالي زنجيره اي؛ مصداقي از 
هماهنگي تيم اقتصادي دولت است.وي با اشاره به برخي 
از دستاوردها و مزاياي اين تفاهمنامه، بيان كرد: سهولت 
دسترسي به منابع، هدايت نقدينگي و كاهش انحراف از 

منابع از دستاوردهاي اين تفاهم نامه خواهد بود.

    منتفع شدن همزمان بانك ها 
و واحدهاي توليدي با تامين مالي زنجيره اي

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه هم بانك ها 
و ه��م واحدهاي توليدي از اي��ن تفاهم نامه منتفع 
مي ش��وند، گفت: با اين تفاهم نامه تس��هيالت به 
صورت مطمئن داده مي شود، بازگشت پذيري منابع 
براي بانك ها آس��انتر و فاكتوره��اي صوري حذف 
خواهد شد و همچنين بازرگانان و توليد كنندگان با 

سهولت به منابع مالي دسترسي مي يابند.

    اجراي تامين مالي زنجيره اي
 به صورت پايلوت با هفت بانك عامل

فاطمي امين با بيان اينكه اين موضوع به صورت پايلوت 
با هفت بانك شروع مي شود، اضافه كرد: اميدواريم سال 
آينده بسياري از مشكالت در حوزه تامين سرمايه در 

گردش را با اين تفاهمنامه نداشته باشيم.

     تفاهم نامه زنجيره اي، نمونه اي از كار مشترك
وي همچني��ن تامين مالي زنجي��ره اي را رويكردي 
دانست كه ۱۰ سال گذش��ته دنيا به سمت آن رفته 
است و ادامه داد: بانك هاي كشورمان و بانك مركزي 
نيز به س��مت اي��ن موض��وع رفته ان��د و تفاهم نامه 
زنجيره اي نمونه اي از كار مشترك و هماهنگ است.

     استعالم الكترونيكي از سامانه جامع تجارت 
مبناي پرداخت بانك ها خواهد بود

وزير صمت اين موضوع را كار بس��يار بزرگي دانس��ت و 
گفت: استعالم الكترونيكي از سامانه جامع تجارت مبناي 
پرداخت بانك ها خواهد بود. تامين مالي زنجيره اي در ابتدا 
بر اين مبنا عملياتي خواهد شد و اميدواريم اين موضوع 
افتخاري براي همه ما شود و از اين كار به عنوان يك كار 
برجسته تامين مالي ياد نماييم.فاطمي امين در ادامه بيان 
كرد: اگر 5 مساله در توليد و تجارت داشته باشيم، يكي از 
آنها تأمين مالي است كه با تامين مالي زنجيره اي بسياري 

از مشكالت در سال حمايت از توليد حل خواهد شد.
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شفافيت نرخ سود وام بانكي
 و ممنوعيت سود مركب

درحالي كه رييس جمهور تصريح كرده »موضوع سود 
بانكي بايد يك بار براي هميش��ه در دولت س��يزدهم 
ساماندهي ش��ود«، به نظر مي رس��د الزام بانك ها به 
استرداد س��ودهاي مازاد تسهيالت، نخستين گام در 
مسير اجراي اين تصميم است.تأمين مالي بنگاه هاي 
توليدي با هدف ايجاد، توسعه، تعمير يا تأمين سرمايه 
در گردش كسب و كار، از ضروريات اقتصاد هر كشوري 
است و به هر ميزان كه اين نظام تأمين مالي بهينه تر 
عمل كند، زمينه افزايش رشد اقتصادي فراهم خواهد 
ش��د.به گفته رييس ش��وراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي، هم اكنون ۹۰ درصد منابع مورد 
نياز توليد و صنايع از طريق بانك ها تامين مي ش��ود، 
بنابراين عليرغم توسعه نسبي س��اير بازارهاي مالي 
همچون بازار سرمايه در سال هاي اخير، ساختار تأمين 
مالي در اقتصاد ايران همچنان بانك محور است و نظام 
بانكي نخستين مقصد توليدكنندگان براي دريافت 
تسهيالت است.در اين بين يكي از گاليه هاي بحقي 
كه فعاالن اقتصادي و دريافت كنندگان تس��هيالت 
خرد سال هاست از دولت دارند اين بوده كه نرخ سود 
تسهيالت هايي كه دريافت مي كنند مغاير نرخ مصوب 
شوراي پول و اعتبار است و معمواًل بانك ها نرخ مصوب 

را در تعيين سود تسهيالت رعايت نمي كنند.

     چالش معوقات بانكي
تداوم ركود اقتصادي در سال هاي گذشته، بنيه توليدي 
بنگاه ها و توانايي آنها ب��راي بازپرداخت ديون خود را 
تحليل برده و اين موضوع چالش هايي را بين بنگاه هاي 
توليدي و نظام بانكي به وجود آورده است.شكايت هاي 
فراواني از سوي مردم و توليدكنندگان به ثبت رسيده 
كه يكي از اثرات افزايش نرخ س��ود توسط بانك ها را 
تملك واحده��اي توليدي به دلي��ل جرايم ديركرد، 
حساب هاي مضاعف و امهال ها عنوان مي كند. طبق 
گزارش بانك مركزي، ۱۷۹۳ واحد توليدي تا خرداد 
امس��ال در تملك ۱۶ بانك درآمده اند كه تا اين تاريخ 
فقط ۴۰ درصد آنه��ا يعني ۷5۰ واحد، فعال و ۱۰۴۳ 
واحد يعني ۷5 درصد آنها غيرفعال و تعطيل شده اند. 
به گفته وزير كشور اين وضعيت باعث شد كه ۴۰ درصد 
از ظرفيت توليد و صنعت ايران بدون استفاده رها شود.

     ممنوعيت سود مركب
چالش ديگري كه چندسال قبل خبرساز شد، مربوط 
به بند »و« تبصره ۱۶ قانون بودجه س��ال ۹۷ بود كه 
مشكالتي را براي تس��ويه بدهي توليدكنندگان به 
وجود مي آورد. آبان ماه ۹۷ تعدادي از تش��كل هاي 
تولي��دي و صنعتي در نامه ب��ه رييس وقت مجلس 
شوراي اسالمي اظهار نمودند كه بانك ها پس از معوق 
شدن اقساط، اصل و سود اقساط عقب افتاده را با اصل 
اقساط آتي و در برخي موارد با اصل و سود اقساط آتي 
به همراه جرايم جمع نموده، رقمي جديد استخراج 
كرده و س��پس به آن نرخ س��ودي باالتر از نرخ سود 
قرارداد اولي��ه اعمال مي كردند و همين رويه جامعه 
را غرق در مش��كل بزرگي بنام معوقات بانكي نموده 
و اين س��رآغاز محاسبه بهره مركب است.پس از اين 
چالش، نظام بانكي كشور و مجلس شوراي اسالمي 
توافق كردند كه جريمه بدهي معوق توليدكنندگان 
بخشيده شده و اصل و سود بدهي نيز به صورت ساده 
)نه مركب( محاسبه شود.البته اين پايان ماجرا نبود؛ 
اختالف نظرها درباره بخشودگي سودهاي معوق ادامه 
يافت تا اينكه ۲۱ مردادماه ۹۹ هيات عمومي ديوان 
عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه اي در اين تصريح 
كرد: »شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيالت بانكي 

نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است«.

     پيگيري دولت براي ساماندهي تسهيالت
پيگيري موض��وع س��اماندهي و كاهش نرخ س��ود 
تس��هيالت بانكي كه تا اينجا به صورت كج دار و مريز 
پيش رفته، در دولت جديد س��رعت بيشتري گرفته 
است.سيد احس��ان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و 
دارايي ششم دي ماه در جلسه با مديران عامل بانك هاي 
دولتي، از تصميم دولت براي توقف اخذ هر نوع نرخ سود 
تسهيالت بانكي، خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار از 
هفتم دي ماه خبر داد.وي همچنين بانك هاي دولتي 
را موظف كرد تا مبالغ خارج از مصوبه ش��وراي پول و 
اعتبار را چه مربوط به امسال يا سال هاي گذشته باشد، 
به مشتريان مس��ترد كنند. وزير اقتصاد همچنين از 
فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان خواست براي اصالح 
قراردادها به بانك ها مراجعه و مبلغ مازاد دريافت شده 
را مطالبه كنند.خاندوزي يك روز بعد هم در تلويزيون 
حضور يافت و توضيح داد: يكي از ش��روط بازگش��ت 
وجوه اضافه دريافتي آن است كه تسهيالت در همان 
اموري صرف شده باشد كه در قرارداد ذكر شده و اگر 
وام گيرندگان مطالبات جاري دارند بايد آن را تعيين 
تكليف كنند و مسائل قضايي و شكايت هاي رخ داده 
بايد به نسخه اوليه برگردد. وي همچنين يادآور شد كه 
اين مصوبه در خصوص عقود مبادله اي انجام مي شود و 

درموردعقود مشاركتي اجرا نخواهد شد.

     حل مشكل سود بانكي؛ يك بار براي هميشه
به دلي��ل اهميت موضوع، ش��خص رييس جمهور 
نيز به ميدان آمد و در جلس��ه هشتم دي ماه هيات 
دولت با اش��اره به مباحث مط��رح در جامعه درباره 
سود تس��هيالت بانكي و شبهات موجود در اين باره 
گفت: »اي��ن موضوع بايد يك بار براي هميش��ه در 
دولت سيزدهم س��اماندهي شود«. س��يدابراهيم 
رييسي تأكيد كرد: »الزم است كارگروهي متشكل 
از صاحب نظران حوزه و دانش��گاه تشكيل شود و بر 
اساس بررس��ي دقيق و ميداني و نه صرفا بر اساس 
گزارش هاي بانك ها وضعيت سود تسهيالت بانكي 
را بررسي و شبهات موجود در اين باره را رفع كنند«. 
رييس جمهوري پيش از اي��ن نيز بارها با حمايت از 
توليد، گفته بود كه هيچ كارگاه و كارخانه اي نبايد به 
خاطر مطالبات بانكي تعطيل و كارگران بيكار شوند.

رد درخواست وام ۹ هزار ميلياردي 
توليدكننده خاص توسط بانك مركزي
بانك مركزي درخواست وزارت صمت براي استثنا  شدن 
ي��ك توليدكننده بزرگ ل��وازم خانگي براي تخصيص 
اعتبارات خاص و خ��ارج از مقررات محدوديت ذي نفع 
واحد را رد كرد. اواخر آذرماه امسال خبر »نامه سفارشي ۹ 
هزار ميليارد توماني وزارت صمت براي يك توليدكننده 
لوازم خانگي« در تسنيم منتشر شد كه در اين نامه معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبيركل 
بانك مركزي خواستار تخصيص اعتبارات خاص و خارج 
از مقررات محدوديت ذي نفع براي يكي از شركت هاي 
بزرگ توليدكننده لوازم خانگي شده بود كه درخواست 
وام اين ش��ركت بيش از ۹ هزار ميليارد تومان بود.چند 
روز پي��ش مديريت كل عمليات پول��ي و اعتباري اداره 
اعتبارات بانك مركزي به درخواست وزارت صمت پاسخ 
داد و با برش��مردن داليل متعدد، و تاكيد بر اينكه قائل 
شدن استثنائات بيش��تر در خصوص ضوابط آيين نامه 
تسهيالت و تعهدات كالن ريسك ها و تبعات منفي براي 
شبكه بانكي به دنبال خواهد داشت، افزود: درحال حاضر 
 مستثني شدن برخي بنگاه هاي دولتي از مفاد آيين نامه

موصوف مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران نيست.در نامه بانك مركزي به نيازي معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت آمده اس��ت: بازگشت به نامه ۲۱ 
آذرماه ۱۴۰۰ در خصوص مستثني شدن گروه صنعتي 
انتخاب و شركت هاي زيرمجموعه از محدوديت هاي ذي 
نفع واحد و نيز س��اير بنگاه هاي توليدي لوازم خانگي از 
محدوديت هاي مقرر در آيين نامه تسهيالت وتعهدات 
كالن، به اس��تحضار مي رس��ند ايين نامه تسهيالت و 
تعهدات كالن نقش مهمي در كاهش ريسك تمركز بر 
ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي، فراهم 
نمودن امكان بهره مندي افراد مختلف از منابع ش��بكه 
بانكي و كميته ساختن آسيب هاي ناشي از تمركز منابع 
بانكي حول اش��خاص مرتبط با يكديگر دارد.از اين روز 
رعايت و اجراي دقيق مفاد آيين نامه تسهيالت و تعهدات 
كالن از آن حيث كه تاثيري فراوان بر ثبات و سالمت نظام 
 بانك��ي دارد، از اهميت وافري برخوردار بوده و آيين نامه 
ياد ش��ده از منظر پيشگيري از بروز فس��اد اقتصادي و 
سوءاس��تفاده از منابع در اختيار شبكه بانكي نيز بسيار 
اثرگذار مي باشد؛ برهمين اساس به صورت ويژه مورد توجه 
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار دارد، تا آنجا 
كه اجراي دقيق مفاد آيين نامه مذبور در مواد مختلفي از 
آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالباتي غيرجاري بانكي 
مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگي مبارزه با 
مفاسد اقتصادي مورد تأييد قرار گرفته است.به همين 
منظور در آيين نامه اخيرالذكر احكام مشخصي در ارتباط 
با اجراي اثربخش آيين نامه تسهيالت و تعهدات كالن براي 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و ساير دستگاه هاي 
ذي ربط تعيين ش��ده است و اقدامات انجام شده در اين 
رابطه توسط بانك مركزي، مرتبا توسط ستاد هماهنگي 
مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساير دستگاه هاي نظارتي از 
جمله سازمان بازرسي كل كشور پيگيري مي شود.اين در 
حالي است كه در سنوات گذشته مستثني شدن موردي 
اشخاص و گروه هاي مختلف و متعدد از مفاد آيين نامه 
تسهيالت و تعهدات كالن بدل به مانعي مهم براي نيل 
به اهداف متصور از آيين نامه شده است، برهمين اساس، 
قائل شدن استثنائات بيشتر در خصوص ضوابط آيين نامه 
تس��هيالت و تعهدات كالن ريس��ك ها و تبعات منفي 
براي شبكه بانكي به دنبال خواهد داشت.نظر به مراتب 
فوق الذكر، با عنايت به اصل عدم يا حداقل استثناپذيري 
مقررات، ريسك ها و تبعات ناشي از تمركز منابع بانك 
در اختيار اش��خاص مرتبط با يكديگر و نيز با عنايت به 
اينكه يكي از راهكارهاي متصور در خصوص تامين مالي 
مجموعه هاي بزرگ اقتصادي، استفاده از روش اعطاي 
تسهيالت به صورت مشترك )سنديكايي، كنسرسيومي 
يا روش هاي متش��ابه( مي باش��د كه با بهره گيري از آن 
مي توان بر مشكالت تامين مالي ناشي از محدوديت هاي 
آيين نامه تسهيالت و تعهدات كالن فائق آمده و بدين نحو 
ريسك اضافي نيز به آن شبكه بانكي كشور تحميل نشود.

تسهيالت بانكي ۵۲  درصد 
افزايش يافت

آمارهاي بانك مرك��زي از افزايش ۴۶.۶ درصدي مانده 
س��پرده ها و 5۱.۹ درصدي مانده تسهيالت بانكي در 
پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ نس��بت به پايان شهريور ۹۹ 
حكاي��ت دارد. گزارش وضعيت كل مانده س��پرده ها و 
تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به 
تفكيك استان در پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۰ حاكي 
از آن اس��ت كه مانده كل س��پرده ها بالغ بر ۴۶۸۳۸.۷ 
هزار ميليارد ريال شده است كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل ۱۴۸۸۴.۲ هزار ميليارد ريال )۴۶.۶ درصد( و 
نسبت به پايان سال قبل معادل ۸۰۸۴ هزار ميليارد ريال 
)۲۰.۹ درصد( افزايش نش��ان مي دهد. بيشترين مبلغ 
سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۲5۴۳۷.۶ هزار 
ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه 
و بويراحمد معادل ۱۱۹.۲ هزار ميليارد ريال است. مانده 
كل تسهيالت نيز بالغ بر ۳۴55۴.۱ هزار ميليارد ريال 
بوده كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۸۰۰.۹ هزار 
ميليارد ريال )5۱.۹ درصد( و نسبت به پايان سال قبل 
۶۶۳۱.۴ هزار ميليارد ريال )۲۳.۷ درصد( افزايش داشته 
است. بيشترين مبلغ تسهيالت مربوط به استان تهران با 
مانده ۲۲۳۱۹.۳ هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط 
به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل ۱۱۲ هزار ميليارد 
ريال است. شايان ذكر است نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني ۸۱.۸ درصد است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب ۳.۳ و 
۱.۶ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. نسبت مذكور در 
استان تهران ۹۶ درصد و در استان كهگيلويه و بويراحمد 
۱۰5.۹ درصد است.بانك مركزي تاكيد كرده است كه 
يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها و 
موسسات توليدي ساير استان ها در استان تهران بوده 
و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها 

و موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

با اجراي آزمايشي تامين مالي زنجيره اي با مشاركت ۷ بانك عامل كليد خورد

طال جانشين قدر دالر امريكا در ذخاير ارزي بانك هاي مركزي

هدايت منابع بانك ها  به سمت توليد

طالي بدون كد شناسايي خريداري نكنيد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

نرخ دالر شنبه، ۱۱ دي ماه در بازارآزاد به قيمت ۲۹۶۶۰ تومان 
معامله ش��د. اونس جهاني طال نيز روز اول ۲۰۲۲ را با قيمت 
۱۸۲۹ دالر ش��روع كرده است در نتيجه قيمت سكه به ۱۳ 
ميليون و ۳۰ هزار تومان كاهش يافته است.نرخ دالر )شنبه، 
۱۱ دي ماه( در صرافي هاي بانكي بدون تغيير قيمت نسبت به 
روز كاري گذشته )پنجشنبه، ۹ دي ماه(، ۲۷ هزار و ۳۹5 تومان 
معامله شد. قيمت فروش يورو بدون تغيير قيمت نسبت به روز 
كاري گذشته برابر با ۳۰ هزار و 5۷5 تومان بود. قيمت خريد 
هر دالر ۲۶ هزار و ۸5۲ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۹ هزار 
و۹۷۰ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۸۸۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار 
و ۱۲۶ تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين 
بازار ۳۰ هزار و 5۸۲ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۸۶۰ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت ۲۸ هزار و ۱5۲ تومان فروخته و حواله دالر به 
بهاي ۲۴ هزار و ۷۴۶ تومان معامله شد.قيمت دالر از خردادماه 
وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و پس از آن در محدوده قيمت ۲۶ 
تا ۲۷ هزار تومان نوسان داشت و افت و خيز در اين نرخ ادامه 
داشت. نرخ دالر از اواخر آذرماه و به طور مشخص از ۲۴ اين ماه 
در كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است.قيمت سكه )شنبه، 
۱۱ دي ماه( در بازار تهران با ۷۰ هزار تومان كاهش نسبت به روز 
كاري گذشته )پنجشنبه، ۹ دي ماه(، به ۱۳ ميليون و ۷۰ هزار 
تومان و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با قيمت ۱۲ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت 

خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۲۹۷ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
نيز پنج ميليون و ۶۲۰ هزار تومان شد.همچنين قيمت اونس 
جهاني طال با ۲۹ دالر افزايش قيمت نسبت به روز گذشته با 
نرخ يك هزار و ۸۲۹ دالر و ۹5 س��نت معامله شد.مهم ترين 
عوامل موثر در رش��د قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و 
اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بيش از دو 
هفته است كه در ميانه كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است. 
اين عامل موجب ش��ده قيمت انواع س��كه و طال در روزهاي 
گذشته كاهشي باشد و در برخي روزها نيز رشد اندكي داشته 
است.قيمت طال در سال ۲۰۲۱ ميالدي و تحت تاثير ترميم 
اقتصاد جهاني و كاهش تقاضا براي سرمايه گذاري در اين بازار 
شاهد كاهش بيش از ۴ درصدي بود در حالي كه طي دو سال 
گذشته ۴۸ درصد افزايش يافته بود.در حالي كه ترميم اقتصاد 
جهاني موجب شده تا سرمايه گذاري امن در بازار طال كاهش 
يابد و در شرايطي كه بانك هاي مركزي خود را براي افزايش 
نرخ بهره جهت مقابله با رشد تورم آماده مي كنند قيمت طال 
عليرغم رشد در جلسه، سال ۲۰۲۱ را با بدترين عملكرد طي 
۶ سال گذشته به پايان رساند.بر اساس اين گزارش، قيمت هر 
اونس طال در پايان معامالت واپسين روز سال ۲۰۲۱ با ۰.۸۰ 
درصد افزايش به ۱۸۲۹ دالر و ۲۰ س��نت رسيد. قيمت فلز 
زرد در پايان معامالت آتي ديروز براي تحويل در ماه فوريه هم 
با ۰.۸۰ درصد رشد به ۱۸۲۸ دالر و ۶۰ سنت رسيد.جفري 
هالي تحليلگر ارشد موسسه اوآندا در اين باره گفت: »عليرغم 
تقويت نس��بي ارزش دالر، خودداري از ريس��ك پذيري در 
پايان س��ال سبب ش��د تا قيمت طال در جلسه قبل افزايش 
يابد.«تقويت دالر سبب گرانتر ش��دن طال براي خريداراني 

مي شود كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.قيمت طال 
در سال ۲۰۲۱ ميالدي و تحت تاثير ترميم اقتصاد جهاني و 
كاهش تقاضا براي سرمايه گذاري در اين بازار شاهد كاهش 
بيش از ۴ درصدي بود در حالي كه طي دو س��ال گذشته ۴۸ 
درصد افزايش يافته بود.در اين سال دامنه نوسان قيمت طال 
قابل توجه و بين ۱۶۷۶ و ۱۹5۹ دالر بود. اين در حالي بود كه 
سال ۲۰۲۰ قيمت طال بهترين عملكرد ۱۰ سال گذشته خود 
را تجربه كرده و باالترين رقم تاريخي خود يعني ۲۰۷۲ دالر 
و 5۰ سنت را به ثبت رسانده بود.دومينيك اشنايدار تحليلگر 
بازار طال در هنگ كنگ گفت: »اگر موضوع تورم مطرح نبود 
قيمت طال بسيار كمتر از اين مي بود. اما تورم باال سبب شده تا 
قيمت طال عليرغم تحوالت مربوط به تقويت رشد اقتصادي 
و عادي سازي سياس��ت هاي پولي كشورهاي توسعه يافته 
همچنان باال باقي بماند. همچنين مديركل استاندارد تهران 
با اعالم اجباري بودن درج كد شناسايي بر روي مصنوعات 
طال، تاكيد كرد: ش��هروندان مصنوع��ات طالي بدون كد 
شناسايي، خريداري نكنند. عباس نوري در اين خصوص 
به واحدهاي عرضه كننده مصنوعات طال تذكر داد: خريد و 
فروش هرگونه مصنوع طالي بدون كد شناسايي، مصنوع 
طالي داراي كدهاي شناسايي ابطال شده و مصنوع طالي 
داراي كدهاي شناسايي تعليق ش��ده، ممنوع است و برابر 
مقررات در صورت مشاهده، مصنوعات توقيف و متخلفان 
به مراجع قضايي معرفي مي شوند. وي با اشاره بر ابطال ۴5۰ 
كد شناسايي، ادامه داد: شهروندان مي توانند براي اطالع از 
وضعيت كدهاي شناسايي حك شده بر روي مصنوعات، كد 
مربوطه را به سامانه پيامكي ۱۰۰۰۱5۱۷ ارسال و از وضعيت 
كد شناسايي آگاه شوند.اين مقام مس��وول در پايان افزود: 

كارگاه هاي طالسازي داراي كد شناسايي تعليق شده بايد در 
اسرع وقت، نسبت به تكميل مدارك و مستندات اقدام نمايند 
و در صورت عدم اق��دام الزم در اين خصوص، برابر مقررات 
كدهاي شناسايي تعليق شده ابطال خواهند شد.اقتصادهاي 
نوظهور پيشتاز خريد طال در ذخاير ارزي بانك هاي مركزي در 
سرتاسر جهان هستند.ميزان طالي ذخاير ارزي بانك هاي 
مركزي در سرتاس��ر جهان رو به رش��د بوده و امس��ال به 
باالترين حد خود در ۳۱ سال گذشته رسيده است. همزمان، 
دارايي هاي دالر امريكا كاهش يافته است. بر اساس گزارش 
شوراي جهاني طال، بانك ها طي دهه گذشته بيش از ۴5۰۰ 
تن ذخاير خود را افزايش داده اند. تا ماه سپتامبر، مجموع اين 
ذخاير حدود ۳۶ هزار تن و بيش��ترين حجم از سال ۱۹۹۰ 
بوده كه نس��بت به يك دهه قبل ۱5 درصد افزايش داشته 
اس��ت. در عين حال، وجود دالر در ذخاي��ر ارزي طي دهه 
گذشته به شدت كاهش يافته است. در سال ۲۰۲۰، نسبت 
ارز به واحد پول دالر امريكا به پايين ترين سطح در ربع قرن 
گذشته رسيد. تحليلگران مي گويند كه بانك هاي مركزي، به 
ويژه در اقتصادهاي نوظهور، به سمت طال تغيير مسير داده كه 
نشان دهنده نگراني هاي جهاني در مورد رژيم پولي دالرمحور 
اس��ت. در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۱، تايلند حدود ۹۰ تن، هند 
۷۰ تن و برزيل ۶۰ تن طال خريده اند. بانك هاي مركزي و 
موسسات عمومي پس از بحران مالي جهاني در سال ۲۰۰۸، 
شروع به افزايش ذخاير طال كردند، كه باعث خروج وجوه از 
اوراق قرضه دولتي اياالت متحده و در نتيجه كاهش ارزش 
دارايي هاي دالري شد. به گفته يك تحليلگر بازار، اعتماد به 
دارايي هاي دالري تزلزل يافته است. قيمت طال ثابت ماند و 
تا ۳۰ دسامبر در سطح ۱۸۰۶ دالر در هر اونس معامله شد.



تعادل|
بازارسرمايه تقريبا روزهاي معقولي را پشت سر مي گذارد. در 
اين روزها شاهد فشار تقاضا در نمادهاي مختلف هستيم كه 
مي تواند بورس را از ريزش بيشتر نجات دهد البته اين عامل 
حتمي نيست. حال تاالر شيشه اي به دوعامل مهم بستگي 
دارد، نخست رشد اقتصادي جهاني كه بر روي سهام ايران 
نيز تاثير دارد و دوم احتمال توافق هسته اي و رفع تحريم ها 
مي تواند كشور را وارد يك برهه جديد كند. در حالي كه بازار 
سهام در ايران منتظر اخبار بودجه اي و آينده مذاكرات اتمي 
در نخستين روزهاي زمستان است، در بيشتر كشورهاي 
دنيا شروع سال نوي ميالدي با توجه به تحليل هاي مختلف 
اقتصادي كه تاكنون به ميان آمده اند، اهميت بسياري يافته 
است. از يك طرف اقتصادهاي بزرگ جهاني با خطر ركود و 
تورم دست و پنجه نرم مي كنند و از سوي ديگر نيز در كرانه 
شرقي اقيانوس اطلس كشورهاي اروپايي ضمن دست و 
پنجه نرم كردن با محدويت   هاي ناش��ي از شيوع ويروس 
جديد كرونا يعني اُميكرون و باالترين قيمت گاز در تاريخ 
اس��تحصال و فروش اين ماده مشكالتي دارند.  اين موارد 
خطر فرو رفتن اقتصادهاي بزرگ دنيا در خطر ركود تورمي 
را افزايش داده است. با اين حال مركز تحقيقات اقتصاد و 
بازرگاني )CEBR( بر اين باور است كه در سال پيش روي 
ميالدي اقتصاد جهاني از شانس بااليي براي ۱۰۰ تريليون 
دالري شدن )توليد ناخالص داخلي جهان( برخوردار است. 
اين موسسه اعالم كرده است كه احتماال اقتصاد جهاني به 
سبب رونق ناشي از كاهش آثار سوء كرونا در سال ياد شده 
شاهد رونق نسبي در اقتصاد خود خواهد بود. اين احتمال 
در شرايطي مطرح شده كه به گفته همين موسسه، تاريخ 
پيشي گرفتن چين از اياالت متحده در صحنه اقتصاد جهاني 
يك سال به تعويق افتاده و احتماال تا سال ۲۰۳۰ محقق 
نخواهد شد. از سويي ديگر هند نيز در اين مسير طي سال 
آتي در جايگاه ششم اقتصاد جهاني بنشيند كه اين امر به 
معناي تصاحب جايگاه فرانسه از سوي اين كشور است. در 
اين پيش بيني اگرچه هند نيز مانند چين يك سال ديرتر و 
در سال ۲۰۳۱ به جايگاه سوم اقتصاد جهان خواهد رسيد اما 
اين مساله به اين معنا نيست كه رشد اقتصادي اين كشورها با 
خلل جدي مواجه شود. تمامي اين گفته ها به اين معناست 
كه احتماال تقاضاي كل طي سال ۲۰۲۲ و سال هاي بعد از 
آن به سبب فراهم بودن فضا براي رشد اقتصادي كشورهاي 

بزرگ و كوچك دنيا فعال خواهد بود.

  چه عواملي روي بورس تاثير دارند؟
نخسين حالت تاثيرگذاري را مي توان ثبات شرايط دانست. 
يعني عدم تغيير چن��دان در ظرفيت توليدات داخلي. در 
اين حالت انتظار به وجود مي آيد كه رش��د يا ثبات قيمت 
كاموديتي ها بتواند يك حاش��يه امن براي ش��ركت هاي 
كاموديتي محور كه تقريبا بي��ش از 7۰ درصد ارزش بازار 
سرمايه را دارند ايجاد كند.در اين وضعيت رشد قيمت ها در 
تاالر شيشه اي با توجه به انتظار افزايش قيمت ارز و نزديك 
شدن قيمت در سامانه نيما به دالر بازار آزاد، دور از انتظار 
نيست. همچنين انتظار تداوم رش��د اقتصادي كشورها 
دس��ت كم بازارهاي كاموديتي را در مقابل كاهش شديد 
قيمت ها مصون كند. با اين حال اصال دور از انتظار نيست كه 
تورم حاصل از اين رويداد در نهايت رشد قيمت هاي جهاني و 
افزايش سود توامان را براي نمادهاي موجود در بازار سرمايه 

به ارمغان بياورد. بنابراين اگر بهبود احتمالي اوضاع در بازار 
جهاني كه مبتني بر فرض رفع خطر نسبي كرونا در اقتصاد 
جهان است، با اصالحات داخلي در اقتصاد ايران پي گرفته 
شود مي توان آينده بهتري را براي بهبود وضعيت صنايع 
بورسي انتظار داشت. در كنار اينها اگر سمت وسوي مذاكرات 
هسته   اي به گونه اي باشد كه خوش بيني به برداشته شدن 
تحريم ها تحقق يابد، مي توان انتظار داش��ت كه كاهش 
هزينه هاي توليد در كنار كمتر شدن هزينه هاي مبادله 
بهترين افق قابل تصور را براي صنايع بورسي و كل اقتصاد 
كشور رقم بزند. در اين حال دور از انتظار نيست كه عملكرد 
بازار سهام نسبت به ۹ ماه نخست سال بهبود يافته و در سال 
۱۴۰۱ عملكرد بهتري را در بازار سهام شاهد باشيم. با اين 
حال طبيعي است كه بروز كاستي در هريك از اينها مي تواند 
كيفيت افزايش سود شركت ها را متاثر كند.در اين وضعيت 
به دو صورت مشخص روي بورس تاثير مي گذارد. نخست 
اينكه تطابق عرضه ارز در سامانه نيما با عرضه و تقاضاي آزاد 
مي تواند قيمت را به بازار آزاد نزديك كند. از اين رو انتظار 
مي رود كه درآمد ريالي شركت ها به اندازه اختالف باقي مانده 
ارز نيمايي با بازار آزاد افزايش پيدا كند. دوم اينكه برداشته 
شدن تحريم ها نيز عاملي مهم است كه حتي با فرض فرو 
رفتن در دام ركود مي تواند هزينه هاي شركت ها را كاهش 
داده و شرايط فروش را براي آنها بهبود ببخشد. از اين رو دور 
از انتظار نيست كه حتي با كاهش تقاضاي خارجي براي 
توليدات داخل، باز هم شاهد افزايش سودآوري شركت ها 
باش��يم، مگر اينكه عاملي ديگر بتواند قيمت ارز را به طور 
جدي در سال آتي يا ماه هاي پاياني امسال كاهش دهد و 
صورت هاي مالي شركت ها را اينگونه دستخوش تغيير كند. 
با اين حال همين امر هم چندان انتظار نمي رود، چراكه به 
گفته بسياري از كارشناسان فاصله باالي قيمت نيمايي با 
بازار آزاد مانع آن خواهد ش��د كه نرخ تسعير ارز شركت ها 

نسبت به سال مالي جاري كاهش چنداني را شاهد باشد. 
ازاين رو انتظ��ار مي رود كه حداقل در قامت عملكرد مالي 
ش��ركت ها با فرض ثبات رويه از س��وي قانون گذار و نبود 
تحوالت آني در حوزه قانوني تغيير جدي را شاهد نباشيم و 
بازار هم در قيمت گذاري خود براي بازه چند ماه، هيجاني از 

اين بابت به دل راه ندهد.

  تاالر شيشه اي سبزپوش مي شود
جواد فالحيان، كارشناس بازار سرمايه درخصوص وضعيت 
بازار مي گويد: با بررس��ي تمام رخدادهاي ۱۰ روز گذشته 
خواهي��م يافت كه كلي��ه تصميمات اخذ ش��ده از جانب 
متوليان س��ازمان بورس، دولت مردان و تصميم گيران در 
امور كالن اقتصادي و سياسي همگي نشان از حمايت بازار 
سهام دارد و به نظر مي رسد كه مسووالن با مصوبات اخير 
سعي در بازگرداندن اعتماد به بازار سرمايه را دارند. فالحيان 
بيان مي كند: طي يك هفته گذشته ارزش معامالت رو به 
بهبود ب��وده و باال رفتن حج��م و ارزش معامالت حاكي از 
افزايش جذابيت بازار سهام براي سرايه گذاران است. با نامه 
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار طي هفته اخير كدهاي 
مسدودي زيادي باز شدند كه همين امر موجب آزاد شدن 
بخش زيادي از دارايي س��هامداران ش��د و اين موضوع اثر 
بسزايي در رفتار معامله گران خواهد داشت. از طرف ديگر 
طي اين هفته شاهد بوديم كه كمتر سهمي همچون گذشته 
قفل در صف فروش باقي ماند و خوشبختانه در درصد منفي  
نمادها خريداران قابل توجهي وجود داشت. وي با اشاره به 
استقبال سهامداران از نمادهاي كوچك در روزهاي پاياني 
هفته گذشته مي گويد: در حالت ايده آل براي اينكه رشد 
پايداري وجود داشته باشد بايد نقدينگي به سمت سهم هاي 
كوچك در حركت باشد و اين استقبال سرمايه گذاران نويد 
روزهاي بهتري در آينده را مي دهد. در ماه هاي گذش��ته 

خروج نقدينگي بسياري داشتيم و در مقابل طي هفته هاي 
اخير پول محدودي به بازار ورود كرده است و اين نقدينگي 
محدود قدرت حركت دادن نمادهاي بزرگي همانند فوالد، 
فارس، خودرو و غيره را ندارد، بنابراين سهم هاي كوچكي 
كه چابك تر بوده و براي حركت رو به رشد نياز به نقدينگي 
كمتري دارند، بهترين گزينه براي سرمايه گذاري هستند.

فالحيان معتقد است؛ بهترين برنامه براي منفعت بردن 
س��رمايه گذاران و بازار س��رمايه در وهله نخست، حركت 
نقدينگي به سمت نمادهاي كوچك است و پس از باال رفتن 
و رشد پول در نمادهاي كوچك و متوسط، جو مثبتي به بازار 
القا شده و آن پول مي تواند به نمادهاي بزرگ و شاخص ساز 
نيز ورود كند كه در واقع جريان يافتن نقدينگي و استقبال 
سهامداران در نهايت منجر به رشد پايدار بازار سهام مي شود. 
وي در تكميل س��خنان خود اضافه مي كند: اين سيكل را 
در سال ۹۸ و ۹۹ نيز شاهد بوديم. به طوري كه در سال ۹۸ 
پولي در سهام كوچك در جريان بود كه در سال ۹۹ به سوي 
س��هام بزرگ روي آورد و جو مثبتي در كليت بازار شكل 
گرفت. اگر استقبال سهامداران به نمادهاي كوچك تداوم 
يابد، مي توان اميد داشت تونل وحشتي كه در يك سال اخير 
براي بازار سهام به وجود آمده به پايان برسد و بازار سرمايه رو 
به رشد باشد.فالحيان درمورد پيش بيني محدوده حركتي 
شاخص كل اظهار مي كند: متاسفانه در كشور ما همواره 
ريسك سيستماتيك وجود دارد اما در صورتي كه با چالش 
جدي و جديدي رو به رو نش��ويم گمان مي كنم شاخص 
كل بورس بتواند تا پايان سال در كانال ۱.۶ الي ۱.7 ميليون 
واحد قرار بگيرد. البته اين به اين معنا نيست كه سبد سهام 
سرمايه گذاران نيز به همان اندازه رشد كند، چراكه شاخص 
كل بورس ما مشكالت اساسي داشته و صرفا يك عدد است. 
در واقع تغييرات شاخص كل نمي تواند به خوبي نمايانگر 

وضعيت كلي بازار و ميزان سود و زيان سهامداران باشد.
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ضرورت جمع آوري نظرات 
فعاالن بورسي از طريق كانون ها

محمدرضا دهقان��ي احمدآباد، دبي��ركل كانون 
كارگزاران در مورد پيش نويس قانون بازار سرمايه، 
اظهار كرد: اين پيش نويس فعال توسط كميسيون 
اقتصادي مجلس منتشر شده و قاعدتا تا رسيدن 
به يك قانون مسير نسبتا قابل توجهي را در پيش 
دارد. دهقاني احمدآباد بيان كرد: اكنون نياز است 
مس��ووالن مربوطه يك فرصت كافي را در اختيار 
نهادهاي مالي و سرمايه گذاري به منظور بررسي 
بيشتر بندهاي اين پيش نويس قرار دهند تا آنها 
نيز بتوانند نقطه نظرات و پيش��نهادات خود را در 
راس��تاي بهبود بخش��يدن به پيش نويس قانون 
بازار بيان كنند.او تاكيد كرد: زيرا اكنون بر اساس 
بررس��ي هاي صورت گرفته، نتاي��ج حاكي از آن 
اس��ت كه عمده اين پيش نويس در راستاي رفع 
دغدغه ه��اي نظارتي و عمومي نوش��ته ش��ده به 
گونه اي كه بخشي را براي بيان مشكالت و مسائل 
فع��االن در آن در نظر نگرفتند. دهقاني احمدآباد 
گفت: اكنون از فعاالن بازار س��رمايه كه به نوعي 
خود ذينفع اين بازار هستند در خواست مي كنم 
تا نظرات خود را به منظور بهبود بخشيدن به متن 
پيش نويس قانون بازار سرمايه به كانون  كارگزاران 
و كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ارجاع دهند تا 
آنها نيز بتوانند پس از جمع آوري در قالب چند بند 
به كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ارج��اع دهند.او بيان كرد: اكنون از س��وي برخي 
فعاالن بازار سرمايه شاهد جو سازي هاي مكرري 
در خصوص بندهاي اين پيش نويس هستيم كه 
از نظر بنده چندان صحيح نيس��ت زيرا دوستان 
مي توانند نظرات خود را از طريق راه هاي ارتباطي 
در نظر گرفته ش��ده به مس��ووالن مربوط ارجاع 
دهند.دبيركل كانون كارگزاران در پايان گفت: زيرا 
مش��كالت اين پيش نويس فقط مربوط به بخش 
آموزش نمي شود و در ساير بخش ها و بندها مواري 
به چشم مي خورد پس براي اصالح آن الزم است 
نظرات فعاالن و كارشناس��ان اين حوزه در قالب 
چند بند تجميع شود تا بتوان در گام بعدي آن را 

در اختيار كميسيون اقتصادي قرار داد.

لزوم همفكري با كارشناسان 
درخصوص قانون اصالح بازار

به دنبال ارايه پيش نوي��ش طرح قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اس��المي ايران، مصوب كارگروه 
تخصصي بازار سرمايه كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي، اين كميسيون ۹ محور اصالحي 
براي قانون بازار س��رمايه در نظر گرفته است. اين 
موارد طي نامه اي از طرف دبيركل كانون كارگزاران 
بورس اوراق به��ادار خطاب به اعضاي اين كانون و 
نيز فعاالن بازاراس��رمايه منتشر شده است تا آنها 
نظرات تخصصي خ��ود را در خصوص اصالحات 
پيش��نهادي يا اضافه كردن بندهايي در راستاي 
تقويت و توس��عه نقش و جايگاه بازارس��رمايه به 
اين كانون ارس��ال كنند. ش��ايان ذكر است، طرح 
اين موارد سبب شده تا فعاالن بازارسرمايه در اين 
خصوص دچار نگراني هايي ش��وند؛ براين اساس 
ضروري است تا كميس��يون اقتصادي مجلس در 
راستاي رفع اين نگراني ها با اهالي بازار همفكري 
كند ت��ا نظرات اهال��ي بازارس��رمايه در خصوص 
تكميل يا اص��الح پيش نوي��س اصالحيه قانون 
بازارسرمايه سنجيده و اعمال شود تا از اين طريق 
گامي بزرگ در راستاي رفع دغدغه هاي فعاالن و 
اهالي بازارسرمايه برداشته ش��ود. در ادامه عمده 
اصالحات پيشنهادي كميسيون اقتصادي مجلس 
منتشر شده در نامه دبيركل كانون كارگزاران بورس 
و اوراق بهادار آمده اس��ت:  حضور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در جلس��ه هاي هيات دولت. 
معرفي ش��وراي عالي بورس، اعضاي اين ش��ورا و 
حيطه وظايف و اختيارات ايشان. قانون گذاري در 
باب گسترش فرهنگ سازي و آموزش بازارسرمايه 
از طريق نهاده��اي متولي مانند س��ازمان صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي ايران. تدوين و تهيه سند 
ارتقاي دانش مالي و اقتصادي ايران. قانونمند سازي 
فعاليت ذي نفعان بازارسرمايه در فضاي مجازي. 
تخصيص ۱۰ درصد از سود خالص سازمان بورس و 
اوراق بهادار به صندوق نثبيت بازارسرمايه. تاسيس 

صندوق هاي پروژه در سطح ملي.
 الزام ش��ركت هاي مرتبط جه��ت عرضه توليدات 
در بورس هاي كاال و انرژي ايران. تاس��يس كانون 
س��هام داران حقيق��ي.  س��ياوس وكيل��ي، فعال 
بازارس��رمايه در همين راس��تا توييت كرد: »چند 
مدتي است مطالب زيادي در خصوص اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار بيان مي شود كه عمده افراد در باب 
انتقاد، سازمان بورس را مورد خطاب قرار داده اند، اما 
آنچه كه منتشر شده از طرف كميسيون اقتصادي 
مجلس بوده است.« عظيم ثابت، يكي ديگر از فعاالن 
بازار نيز در همين راستا بيان كرده است: پيش از اين 
در رابطه با ضرورت مشاركت كانون ها و فعاالن بازار 
سرمايه براي انجام اصالحات در پيش نويس قانون 
بازار صحبت و تاكيد شده است . وي افزود: حتي قرار 
شد تا كانون ها به نمايندگي از نهادها و كارشناسان 
بازار با ارسال نامه اي به كميسيون اقتصادي مجلس 
با بيان داليل الزم، خواستار به تعويق افتادن اصالح 
قانون بازار بش��وند؛ بنابراين، همگان بايد از تمامي 
ابزاره��اي الزم براي اصالح بهين��ه بندهاي مورد 
مناقش��ه و ابهام آمي��ز تالش و رايزن��ي كنند. اين 
پيشكس��وت بازار بيان كرد: بيش از يك ماه پيش، 
بنده از طرف انجمن توسعه سرمايه گذاري حرفه اي 
نامه اي به دكتر پورابراهيمي رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس نوشتم و خواهان برگزاري جلسه 
فعاالن و كارگزاران با ايشان شدم و از طريق ۲۳ نفر 
موضوع را پيگيري كردم كه هنوز اين امكان فراهم 

نشده است.

كسب درآمد دالري
از مسير صرفه جويي بنزين

دنياي اقتصاد| علي نق��وي، مديرعامل بورس انرژي 
ايران به تنوع ايده ها در بازتوزيع يارانه بنزين پرداخت و 
گفت: بحث هاي موجود در خصوص سهميه بندي بنزين 
يا به طور دقيق تر، بازتوزيع منابع حاصل از آن از اختالف 
نرخ واقعي و رسمي در چند ايده امكان طرح دارد؛ اگرچه 
در نهايت هدف اين اس��ت كه از اقشار ضعيف تر جامعه 
كه به��ره اي از اين يارانه ندارند يا بهره كمتري مي برند، 
به صورت واقعي حمايت ش��ود. بنابراين اولويت اصلي، 
بازتوزيع شفاف منابع حاصل از يارانه بنزين است. البته 
سرفصل مشترك تمامي ايده هاي موجود اين نكته است 
كه به هر ايراني بر اساس كد ملي، مقدار مشخصي بنزين 
تخصيص يابد كه مي تواند اين بنزين را مصرف يا در بازار 
مبادله كند. در خصوص نوع مبادله اين بنزين چند ايده 
مطرح اس��ت: يكي اينكه اين حجم از بنزين به تحويل 
منجر نشده و يك سهميه ريالي است كه فرد مي تواند از 
آن بهره ببرد؛ آن هم در شرايطي كه اين رقم يك اعتبار 
پرداخت است و فرد مي تواند از اين اعتبار به عنوان يك 
ابزار مالي يا منبع مالي استفاده يا به فرد ديگري واگذار 
كند. به عبارت ساده تر، سهميه بنزين اساسا يك ابزار پولي 
محسوب مي شود و شايد بتواند در مكانيزم نظام بانكي 
بين افراد مورد مبادله قرار گيرد. چيزي كه هم اكنون در 
فكر و ذهن طراحان طرح قرار دارد، در اين رويكرد قرار 
مي گيرد.علي نقوي در ادامه به پيش��نهاد بورس انرژي 
ايران در خصوص سهميه يا معادل يارانه بنزين پرداخت 
و گفت: مي توانيم به هر نفر، مقدار مشخصي بنزين به 
ازاي هر كد ملي تخصيص دهيم. اين مقدار مش��خص 
يك دوره مصرف خواهد داشت كه فرض مي كنيم يك 
يا سه ماه خواهد بود. مثال هر ايراني مي تواند در اين بازه 
زماني از ۱۰ يا ۱۵ليتر بنزين استفاده كند. به اين صورت 
كه به پمپ هاي بنزين مراجعه و اين بنزين را براي مصرف 
دريافت كند. در صورتي كه بعد از اين زمان مقرر از اين 
حق امتياز خود اس��تفاده نكند، شركت ملي پااليش و 
پخ��ش فرآورده هاي نفتي به وكال��ت از دارندگان اين 
سهميه مي تواند مجموع سوخت )بنزين( استفاده نشده يا 
به عبارت دقيق تر صرفه جويي شده را در قالب عرضه هاي 
يكجاي صادراتي در رينگ صادراتي بورس انرژي ايران 
به مقاصد مختلف منطقه اي و بين المللي، صادر كند و 
بدنه بازار سرمايه با محوريت بورس انرژي مبالغ حاصل 
از آن را به حس��اب آن افراد به صورت مستقيم از طريق 
سامانه هاي شركت س��پرده گذاري مركزي )همچون 
س��جام( واريز خواهد كرد.وي افزود: اين رويكرد نقاط 
مثبت بسياري دارد. از آن جمله كه براي تمام شهروندان 
مزيت درآمد حاصل از صادرات به حساب خودشان واريز 
مي ش��ود و مزيت صرفه جويي را به صورت نقدي درك 
مي كنند و قطعا درآمد بيش��تري براي بخش بزرگي از 
خانوارها تامين خواهد شد. به عنوان يك مثال مشخص، 
هم اكنون به��اي هر ليتر بنزين در منطقه خليج فارس 
براي تحويل بار كشتي، رقمي نزديك به ۱۸ هزار تومان 
است.وي در ادامه افزود: با اين چارچوب به ازاي هر ليتر 
صرفه جوي��ي هر كد ملي ايراني مي تواند پس از كس��ر 
هزينه هاي نقل و انتقال، بارگيري و انتقال ارز و همچنين 
كف قيمتي متعلق به دولت حدودا رقمي نزديك به ۱۵ 
تا ۱۶ هزار تومان و حتي بيش��تر به ازاي هر ليتر بنزين 
صرفه جويي شده به حساب خودش واريز كند. اين منابع 
نيز چون حاصل از صادرات اس��ت، اث��ري بر پايه پولي 
ندارد، موجب افزايش محس��وس درآمدهاي صادراتي 
مي ش��ود و ارزآوري بيشتري را براي كش��ور به همراه 
خواهد داشت كه مستقيما بر بهاي ارز اثر مي گذارد. به 
عبارت ديگر، دولت بخشي از درآمدهاي ارزي صادراتي 
خود را با مردم ش��ريك مي ش��ود؛ آن هم در شرايطي 
كه بخش اعظم اين درآمدزايي از مس��ير صرفه جويي 
اس��ت؛ رخدادي كه اثر چند جهي و قدرتمندي بر بازار 
مي گذارد.مديرعام��ل بورس ان��رژي، در ادامه به نقاط 
مثبت اين طرح اشاره كرد و گفت: حسن اين طرح اين 
است كه مردم اثر صرفه جويي بنزين را در زندگي خود 
به وضوح مشاهده مي كنند و مي توانند با صرفه جويي 
بنزين، ارزش قيمت هاي صادراتي را وارد زندگي فردي 
خود كنن��د. اما ابهامي كه در اين طرح وج��ود دارد، در 
خصوص امكان تحويل آن است؛ يعني اين ميزان بنزين 
آيا وجود دارد يا به صورت يك اعتبار اس��ت يا خير. بايد 
عنوان كرد، در شرايطي كه دولت به همگان بنزين ارايه 
مي كند، بر اساس يك شاخص اين اقدام صورت خواهد 
گرفت كه نسبتي از ميزان مصرف خانوار، الگوي مصرف 
و وضعيت توليد بنزين كشور خواهد بود كه متناسب با 
آن بتواند آن مديريت را در س��هميه بنزين به كار گيرد 
تا به همه خانوارهاي ايراني به ازاي هر كد ملي سهميه 
اختصاص دهد. چيزي كه اكنون مطرح اس��ت، اعتبار 
پولي است كه بين افراد جابه جا مي شود و ناظر بر حجم 
مصرف فعلي يا آينده افراد نيست و با توجه به اين نكته كه 
سقف قيمت بنزين آزاد فعلي تغييري نخواهد كرد، اساسا 
اين سهميه نيز بايد در حدود همان ارقام مبادله شود. به 
صورت ساده تر، چنين اعتباري در بورس امكان دادوستد 
ندارد و نمي توان بنزين ۱۵۰۰توماني را در بورس انرژي 
با رقم ديگر بر مبناي عرضه و تقاضاي شهروندان مورد 
دادوستد قرار داد.نقوي گفت:  اين مطلب به چند دليل 
در بورس انرژي غيرقابل اجراست: اول آنكه امكان كشف 
قيمت بر مبناي حجم عرضه و تقاضاي گسترده از سوي 
عرضه كننده و مصرف كننده داخلي وجود ندارد؛ دوم آنكه 
چون سهميه بنزين چيزي شبيه به اعتبار است و بر اين 
مبنا سنجيده مي شود، منجر به تحويل نخواهد شد؛ سوم 
آنكه ساختار پمپ بنزين هاي كشورمان به گونه اي نيست 
كه اين سهميه به صورت برخط بدون وقفه زماني پس 
از خري��د و فروش در بورس انرژي از طرف مردم قابليت 
تحويل داشته باشد. نظر بورس انرژي  بر اين است كه اگر 
اين س��هميه را در چارچوب اوراق صرفه جويي مدنظر 
قرار دهيم و آن را به يك مزيت صادراتي وصل يا تبديل 
كنيم، منافع بيشتري براي شهروندان خواهد داشت و 
اين آمادگي در اركان اجرايي بورس انرژي وجود دارد كه 
با همكاري ساير اركان همچون وزارت نفت يا شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي يا نهادهاي ذي ربط 
در اين چارچوب طراحي آن انجام شود و مبادله پذيري 

سهميه بنزين را در اين مكانيزم قرار دهيم.

»تعادل« آينده بازار سرمايه را بررسي مي كند

مسير جديد روبروي بورس است؟

شروع هفته با خروج نقدينگي از بورس

هدايت سرمايه هاي مردم به سمت توليد از طريق بورس 

شاخص كل بازار بورس اولين روزكاري هفته يعني شنبه، 
۱۱ دي ماه با ۱۸ هزار و ۴۱7 واحد كاهش، در جايگاه يك 
 ميليون و ۳7۸ هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين 
روز بيش از پنج ميليارد و ۹۰7 ميليون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۳۲ ه��زار و ۸۴۴ ميليارد ريال داد 
و ستد ش��د. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با چهار 
ه��زار و ۶۳۰ واحد كاه��ش به ۳۶۳ ه��زار و ۴۶۹ واحد و 
ش��اخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و ۹۱۲ واحد افت به 
۲۲۸ هزار و ۵۸۳ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۱۶ هزار 
و 77۱ واحد و ش��اخص بازار دوم، ۲۶  ه��زار و ۸۸۳ واحد 
كاهش داشتند.بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس 
و فرابورس در س��ه گروه »فلزات اساسي«، »محصوالت 
شيميايي« و »بانك ها و موسسات اعتباري« رقم خورد در 
حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »انبوه سازي، امالك و 
مستغالت«، »هتل و رستوران« و »پيمانكاري صنعتي« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. س��ه نماد »فوالد«، »فملي« 
و »شپديس« لقب بيش��ترين افزايش سهام حقوقي را 
به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به 
»بهپاك«، »ثاباد« و »فپنتا« معطوف بود. عالوه بر اين، در 
بين همه نمادها، گروه دارويي بركت با نماد )بركت( با ۴7 
واحد، بورس كاالي ايران )كاال( با ۴۴ واحد، گروه مديريت 
س��رمايه گذاري اميد )واميد( با ۲۴ واح��د، فرآورده هاي 
غذايي و قند پيرانش��هر )قپيرا( با ۲۳ واحد و كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( با ۲۱ واحد تاثير مثبت 
بر شاخص بورس داشتند.در مقابل فوالد مباركه اصفهان 

)فوالد( با دوهزار و ۱۲۰ واحد، صنايع پتروشيمي خليج 
فارس )فارس( با يك هزار و ۳۶۰ واحد، پتروشيمي پرديس 
)ش��پديس( با يك هزار و 77 واحد، پتروش��يمي نوري 
)نوري( با ۹7۴ واحد، معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( 
با ۹۱۳ واحد، شركت سرمايه گذاري غدير )وغدير( با 7۳۶ 
واحد، ايران خ��ودرو )خودرو( با ۶۹۲ واحد، پااليش نفت 
اصفهان )شپنا( با ۵۹۱ واحد، پااليش نفت تهران )شتران( 
با ۵7۲ واحد و پااليش نفت بندرعباس )شنبدر( با ۵۳۶ 
واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند. برپايه 
اين گزارش، در اولي��ن روز كاري هفته نماد ايران خودرو 

)خودرو(، پارس خودرو )خپارس(، سايپا )خساپا(، گروه 
دارويي بركت )بركت(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، ملي 
صنايع مس ايران )فملي( پااليش نفت بندرعباس )شبندر( 
در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه يك  ميليارد و ۵۴۶ ميليون برگه سهم به 

ارزش سه هزار و ۲۶۸ ميليارد ريال داد و ستد شد.

  فرابورس كاهشي شد
طي روز شنبه شاخص فرابورس بيش از ۱7۱ واحد كاهش 

داش��ت و بر روي كانال ۱۸ ه��زار و ۶۶۴ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۹7 ميليون برگه سهم به 
ارزش ۲۱ هزار و ۸۲۸ ميليارد ريال داد و ستد شد. در اولين 
روزكاري هفته نمادهاي مجتمع جهان فوالد س��يرجان 
)فجهان(، بيمه اتكايي ايرانيان )اتكاي(، سنگ آهن گهر 
زمين )كگهر(، فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال )قچار(، 
صنعتي بهپاك )بهپاك(،  داروس��ازي سبحان انكولوژي 
)دس��انكو(، جنرال مكانيك )رنيك( و تولي��د و صادرات 
ريشمك )ريشمك( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه 
بودند.همچنين پليمر آرياساسول )آريا(، بيمه پاسارگاد 
)بپاس(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، صنعتي مينو 
)غصينو(، پااليش نفت الوان )ش��اوان(، پتروشيمي 
تندگويان )شگويا(، شركت سرمايه گذاري صبا تامين 
)صبا( و صنايع پتروشيمي تخت جمشيد )شجم( تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    سهام عدالت روي مدار نزول
در پايان معامالت روز شنبه بازار سهام، ارزش سهام عدالت 
در مقايسه با روز چهارشنبه )۸ دي ماه(، ۱.۶درصد كاهش 
يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني، يك ميليون توماني 
و ۴۹۲هزار توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۲ ميليون 
و ۵۰7هزار تومان، ۲۳ ميلي��ون و ۵۶۲هزار تومان و ۱۱ 
ميليون و ۵۹۹هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام 

عدالت به 7 ميليون و ۵۰۴هزار تومان رسيده است.

س��يدلفته احمدنژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي اولويت بندي مسائل كلي اقتصاد كشور را 
از جمله اهداف اصلي كميسيون اقتصادي مجلس عنوان 
كرد و افزود: در صورتي كه به دنبال حركت در مسير توسعه 
اقتصادي هستيم، بايد از روش هاي مختلف براي جذب ارز 
به كشور استفاده كرد و از ايده هاي جديد براي رشد و توسعه 
اقتصاد حمايت كنيم تا بزرگ ترين تحول در حوزه اقتصادي 
ايجاد شود. وي با اشاره به اينكه كميسيون اقتصادي مجلس 
به دنبال ارايه بهترين راهكارها براي ايجاد تغيير و تحول 
بخش هاي مختلف اقتصادي است، گفت: هر اقدامي كه به 

ارزآوري در كشور، توليد بيشتر و توسعه صنايع كمك كند 
به طور قطع مورد حمايت مجلس شوراي اسالمي خواهد 
بود.احمدنژاد ادامه داد: ما هميشه و در همه حال مدافع مردم 
و بهبود معيشت آنان هستيم، بنابراين بايد تدابيري در نظر 
گرفته شود تا سرمايه گذاران سرمايه هاي خود را به سمت 
توليد سوق دهند و بازار سرمايه به عنوان حامي سرمايه ها، 

هدايت سرمايه ها به سمت توليد را بر عهده داشته باشد.

    قيمت گذاري دستوري 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 

در ادامه به معضالت قيمت گذاري دس��توري بر روي 
كاالهاي مختلف اش��اره كرد و گف��ت: قيمت گذاري 
دستوري باعث از بين رفتن شفافيت الزم از بازار كاال 
و افزاي��ش رانت در بازارهاي مختلف خواهد ش��د، در 
نهايت با اجراي قيمت گذاري دس��توري نه تنها هيچ 
حمايتي از مردم يا مصرف كننده انجام نمي شود بلكه 
هزينه بيشتري به آنها براي خريد تحميل خواهد شد. 
وي اظهار داش��ت: اين موضوع به تدريج باعث كاهش 
مي��زان توليد كاال، كاهش عرضه نس��بت به تقاضا در 
بلندمدت و نيز شوك قيمتي مي شود كه در اين ميان 

خريدار يا مصرف كننده متحمل ضرر و زيان هاي ايجاد 
شده خواهند شد. معامالت بورس از مدت ها قبل و با 
ورود شاخص بورس به مدار نزولي مورد حمايت جدي 
دولت قرار گرفت و تصميمات مختلفي توسط مسووالن 
دولتي براي بهبود وضعيت اين بازار اتخاذ شد.با توجه به 
تاثيرگذاري مثبت حمايت هاي دولت از بازار سرمايه، 
اما اي��ن بازار از آذر ماه تحت تاثي��ر ارايه اليحه بودجه 
به مجل��س و وجود برخي از ابهام��ات در اين اليحه با 
روزهاي پر فراز و نشيبي همراه و سبب كاهش دوباره 
اعتماد سهامداران براي سرمايه گذاري در اين بازار شد.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه مسووالن وزارت راه و شهرسازي در مرداد 1400 
اعالم كردند، »از ۲ ميليون و ۲00 هزار واحد مسكن مهر، 
فقط تكميل ۳0 تا 40 هزار واحد آن باقي مانده است كه تا 
اواخر شهريور يا مهر سال جاري، به پايان مي رسد« اما از 
آنجا كه »هزار وعده خوبان يكي وفا نكند« تاكنون واحدهاي 
باقيمانده از طرح مسكن مهر كه از قضا اغلب اين واحدها 
در شهر جديد پرديس واقع شده اند، نه تكميل شده و نه به 
مالكان آنها واگذار شده است. مالكاني كه دست كم 9 سال 
پيش با آورده اي حدود ۳0 ميليون تومان در طرح مسكن 
مهر ثبت نام كردند، اما هن��وز در كوچه پس كوچه هاي 
اجاره نش��يني، گذران زندگي مي كنند. نكته جالب اما 
اينجا است كه طي ماه هاي اخير، افرادي كه موفق شده اند 
واحدهاي خود را از شركت عمران پرديس تحويل بگيرند، 
براي تكميل تجهيزات واحد مسكوني خود )تهيه و نصب 
كابينت آشپزخانه، لكه گيري و رنگ كاري، نصب گچ بري، 
تهيه و نصب شيرآالت و ...(، به اجبار بين 50 تا 100 ميليون 
تومان )حدود دو تا سه برابر آورده اوليه(، بسته به توان مالي 
و سليقه خود هزينه كرده اند. در اين شرايط كه متقاضيان 
مسكن مهر به شدت نيازمند دريافت »كمك يا وام« هستند 
تا بتوانند واحدهاي خود را تكميل كنند و زندگي تازه اي 
را خارج از دايره مس��تاجري براي خود و فرزندانشان رقم 
بزنند، طي هفته هاي گذشته، شعبه پرديس يكي از بانك ها 
با ارسال پيامك به متقاضيان مسكن مهر كه هم اينك به 
جاي پرداخت اقس��اط وام 10 ميليون توماني مصوب در 
س��ال 90 در حال پرداخت اقس��اط يك وام 80 ميليون 
توماني با سود 18 درصد هستند، آنها را تشويق به دريافت 
وام »جعاله« كرده است. در اين پيامك آمده است: »مالك 
محترم مسكن مهر، با سالم، با توجه به مساعدت شركت 
عمران شهر جديد پرديس و بانك ...، مديريت شعبه منطقه 
شرق تهران، امكان پرداخت تسهيالت جعاله به مبلغ 800 
ميليون ريال از محل اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از 
تس��هيالت، بر روي واحد جنابعالي ميسر گرديد. لذا در 
صورت تمايل، به منظور انجام امور مربوطه به شعبه شهر 

جديد پرديس، كد 1995 مراجعه فرماييد.«

    شرايط سختگيرانه وام جعاله
ديروز صبح خبرنگار »تعادل« براي بررس��ي اين مساله 
بارها و بارها با ش��ماره تلفن گوياي ش��عبه بانك ... شهر 
جديد پرديس تماس گرفت، اما هيچ كس پاس��خگوي 
تماس هاي مك��رر او نبود، به گونه اي كه اين تصور ايجاد 
شد كه تلفن گويا، انگار همچون يك ابزار تزييني و با هدف 
ارايه آمار وجود تجهيزات مدرن ارتباطي به مقام هاي باال 
دست تعبيه ش��ده و هيچ كاركرد ديگري ندارد. پس از 
ناكامي در برقراري تماس هاي مكرر، خبرنگار »تعادل« 
راهي جاده تهران- بومهن ش��د و به شعبه بانك پرديس 
مراجع��ه كرد. به هنگام ورود، كارمند اطالعات ش��عبه، 
همه مراجعه كنندگان و متقاضي��ان دريافت وام جعاله 
را به كاغذ »آ 5« چس��بيده پشت شيش��ه در كيوسك 
اطالعات حواله مي داد. كاغذي كه شرايط و مدارك مورد 
نياز وام تعميرات 80 ميليون توماني )جعاله مسكن مهر( 
را چنين گزارش كرده بود: »1-خريد 160 سهم از اوراق 
حق تقدم تسهيالت از بورس۲-ارايه ضامن معتبر رسمي 
دولتي داراي گواهي كسر از حقوق۳- ارايه سند پنج برگي 
)واحد بايد داراي كارت قسط باشد( 4-تسهيالت گيرنده 

و ضامنين فاقد هر گونه اقساط معوق و چك برگشتي در 
سامانه بانك مركزي باشند.5-تسهيالت گيرنده داراي 
كارت پايان خدمت يا معافيت دايم از خدمت باشد.6- ارايه 
مدارك شناسايي تسهيالت گيرنده و ضامنين.7-ارايه 
سفته به ارزش 1.600.000.000 ريال 8- مبلغ اقساط 
ماهان��ه ۲0.400.000 ريال، 60 ماهه« اما همانطور كه 
مشاهده مي شود، شرايط دستيابي به اين وام بسيار سخت و 
در مواردي ناشدني است و البته در صورت گذر از هفتخوان 
رس��تم وام جعاله، هزينه هاي مالي دسترسي به اين وام 
بسيار باال است به طوري كه حدود 5۳ ميليون تومان از اين 
وام )بيش از 16 ميليون تومان هزينه خريد اوراق و حدود 
۳7 ميليون تومان سود(، از جيب متقاضي پر مي كشد و در 

نهايت براي او ۲7 ميليون تومان باقي مي ماند!

    هفتخوان رستم وام جعاله 
بررس��ي هاي »تعادل« حاكي از اين است كه دستيابي 

به وام جعاله بس��ياري پر هزينه 
اس��ت به گونه اي كه بسياري از 
متقاضيان نيازمند و مستاصل 
وام، در بدو ورود به شعبه بانك... 
پرديس، عط��اي اي��ن وام را به 
لقايش مي بخشند و مي روند. با 
توجه به جهش قيمت اوراق تسه 
طي آبان و آذرماه سال جاري، هم 
اينك تامين 160 سهم »تسه« به 
قيمت هر كدام حدود 10۲ هزار 
تومان، بيش از 16 ميليون تومان 
آب مي خورد. البت��ه، در ۲۳ آذر 
سال جاري، اين بانك به مناسبت 
سالگرد تاسيس خود اعالم كرد تا 

۲5 دي ماه سال جاري، دريافت وام از محل اوراق ممتازه تا 
50 درصد مشمول معافيت مي شود. به عبارتي، دستيابي 
به امتياز درياف��ت وام 80 ميليون توماني تا ۲5 دي ماه، 
به قيمت اين روزهاي »تس��ه« در ب��ازار بورس، به جاي 
16 ميليون تومان، بيش از 8 ميليون تومان خواهد شد. 
اما از آنجا كه فرآيند دريافت وام دست كم يك ماه طول 
مي كشد، به طور قطع اين تخفيف شامل همه متقاضيان 
نخواهد شد. ضمن اينكه مسوول وام شعبه پرديس به يكي 
از مراجعه كنندگان، در تشريح فرآيند خريد اوراق، وعده 8 
ميليون نقد و 8 ميليون اقساط را داده است. در عين حال، 
هزينه تخفيف دار خريد امتياز وام جعاله هم 8 ميليون و 
۳00 هزار تومان مي شود )بيش از 10 درصد مبلغ كل وام( 
كه خود هزينه بسيار سنگيني براي دستيابي به تسهيالت 
جعاله به شمار مي رود. افزون بر اين، اقساط اين وام حدود 
۲.1 ميليون تومان است كه با احتساب اقساط وام اصلي 
مسكن مهر )700 هزار تومان درماه( به ۲.8 ميليون در 
ماه مي رسد كه براي خانوارهاي 
آسيب پذير متقاضي مسكن مهر 
بسيار زياد تلقي مي شود. داستان 
ضامن »معتبر رسمي دولتي« 
هم كه بسيار قديمي و آزار دهنده 
اس��ت. اين در حالي است كه در 
س��ايت اصلي اين بانك، موارد 
بس��يار متعددي براي گذاشتن 
وثيقه و ضمان��ت به متقاضيان 
وام جعاله معرفي ش��ده است، 
اما در هيچ ي��ك از اين موارد به 
»ضامن معتبر رسمي دولتي« 
اشاره نشده و جالب اين است كه 
ش��عبه پرديس بانك مورد نظر، 

تركيبي از اين وثايق و ضمانت ها را افزون بر »ضامن معتبر 
رس��مي دولتي« طلب مي كند كه بر اساس مندرجات 

سايت بانك مورد اشاره غيرقانوني است.

    سند 5  برگي ارزش ندارد
خبرنگار »تعادل« با مش��اهده مغايرت هاي ش��رايط 
معرفي شده از سوي شعبه پرديس، سراغ رييس شعبه را 
مي گيرد اما او را به مسوول اعطاي وام هدايت و راهنمايي 
مي كنند. وقتي به مسوول مربوطه يادآور مي شود كه 
داشتن دو ضامن اساس��ا در سايت بانك مطرح نشده 
است و سند ملك يا ارايه سفته كفايت مي كند، مسوول 
مربوطه مي گويد كه اين سند، شايد براي شركت عمران 
پرديس ارزش داشته باشد، اما براي ما بي ارزش است. 
اما وقتي از او سئوال مي شود، اگر سند 5 برگي براي شما 
بي ارزش است، چرا آن را در فهرست مدارك مورد نياز 

اعالم كرده ايد، پاسخ قانع كننده اي ندارد.

    جعاله يا جعلي؟
متقاضيان وام جعاله كه با هزار اميد و آرزو پا به شعبه بانك 
گذاشته اند، پس از خواندن سياهه الزم براي دريافت وام، 
رنگ از رخسارش��ان مي پرد و با هم درباره اين شرايط 
س��ختگيرانه و در عين حال، »توهين آميز« صحبت 
مي كنند. آنه��ا از اعطاي وام هاي چند ه��زار ميليارد 
توماني بدون ارايه حتي يك مدرك ساده همچون كپي 
شناسنامه متقاضي پرده نشين سخن به ميان مي آورند 
و آه مي كشند از بي كسي و بي پناهي! پيرمردي با خود 
زمزمه مي كند: وام »جعاله« يا وام »جعلي« و دروغين؟ 
اگر ما هم پارتي داشتيم، مي توانستيم يك وام »واقعي« 
بگيريم. وامي با صفرهاي بيش��تر، بدون ضامن، بدون 

وثيقه و بدون خريد امتياز وام از وام دهنده!
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صنعتي سازي مسكن در ايران 
زير ۱۰ درصد

محمد ش��كرچي زاده، رييس مرك��ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي با بيان اينكه مسكن مهر و جهش 
توليد مسكن فرصت هايي استثنايي براي كشور در 
بحث صنعتي سازي هس��تند،گفت: صنعتي سازي 
مسكن در كشور كمتر از 10 درصد است. به گزارش 
تسنيم، محمد ش��كرچي زاده با يادآوري اينكه آنچه 
به عن��وان اركان صنعتي س��ازي دنب��ال مي كنيم، 
بهره برداري بهين��ه از منابع، كاه��ش زمان و حفظ 
كيفيت است، اظهار كرد: واقعيت اين است كه درصد 
مهمي از ساخت و ساز كشور، غير از انبوه سازي هاي 
مس��كن مهر به صورت انفرادي ساخته مي شود. اگر 
صنعتي س��ازي به انبوه س��ازي منحصر شود سهم و 
درصد آن كاهش مي يابد. هنر ما اين است كه بتوانيم 
حتي در تك سازي نيز از عنصر صنعتي سازي استفاده 
كنيم. رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
با بيان اينكه مديريت آب يك��ي از چالش هاي امروز 
كشور است، گفت: اگر بتوان در ساختمان مديريت آب 
خاكستري را انجام داد و آن را بازيابي كنيم و مجدد از 
آن استفاده كنيم بدين شكل به سمت صنعتي سازي 
پيش رفته ايم. شكرچي زاده اضافه كرد: ميزان مصرف 
انرژي نيز در ساختمان ها بين400 تا 450 كيلووات 
س��اعت بر متر مربع در سال اس��ت. در صورتي كه با 
همين وضعيت اقليمي كشور به طور متوسط مي تواند 
150كيلووات س��اعت برمترمربع درسال باشد، اگر 
بتوانيم در س��اختماني با اجراي درست مبحث 19 
مقررات ملي ساختمان اين امر صورت بگيرد، قائدتا 
مي بايست به صورت عناصر و المان هاي باشد كه به 
صورت صنعتي توليد مي شود كه بدين شكل به سمت 
صنعتي سازي پيشرفته پيش رفته ايم. وي با تاكيد بر 
اينكه بايد بهره وري از صنعت ساختمان با سهم 40 
درصدي از اقتصاد را افزايش دهيم، اظهار كرد: ساخت 
و ساز متداول ما سنتي بوده و صنعتي سازي به طور كلي 
شايد كمتر از10درصد است، بنابراين بايد به سمت 
صنعتي سازي پيش برويم. فرصت هايي مانند مسكن 
مهر يا جهش توليد مس��كن فرصت هايي استثنايي 
هستند كه اگر هر ميزان از آن محقق شود، مي تواند 
زمينه صنعتي سازي را به صورت پايدار در كشور فراهم 

كند و تغيير پاراديمي در ساخت و ساز صورت دهد.

ورود موج جديد بارش ها
به جنوب كشور از امروز بر

كبري رفيعي، كارش��ناس س��ازمان هواشناسي از 
ش��دت گرفتن بارش ها در جنوب كشور در پي ورود 
سامانه بارشي جديد از شنبه شب به كشور خبر داد و 
گفت: وقوع سيالب هاي ناگهاني براي جنوب كشور 
انتظار م��ي رود. رفيعي در گفت وگو با ايرنا افزود: روز 
يكش��نبه و در پي ورود سامانه بارشي فعال، گستره 
بارش ها به مناطق جنوبي كش��يده خواهد ش��د. به 
گفته كارشناس س��ازمان هواشناسي، بارش در روز 
يكشنبه در فارس، بوشهر، شمال و شرق خوزستان، 
جنوب لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و 
بوير احمد، غرب هرم��زگان، جنوب كرمان و جزاير 
خليج فارس شدت بيشتري خواهد داشت. وي اظهار 
كرد: شدت بارش ها در اين مناطق سبب جاري شدن 
روان آب و س��يالبي شدن رودخانه ها خواهد شد. در 
مناطق كوهستاني و سردسير نيز به دليل بارش برف، 
لغزندگي جاده ها محتمل است و مه گرفتگي سبب 
كاهش ديد مي شود، همچنين احتمال مسدود شدن 
جاده هاي كوهستاني نيز وجود دارد.  رفيعي افزود: 
امروز در مناطق ساحلي خزر دماي هوا گرم تر شده 
و روز دوش��نبه با نفوذ جريانات شمالي مجدد شاهد 
كاهش نسبي دما خواهيم بود. به گفته وي، آب هاي 
خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان تا روز دوشنبه 
مواج و متالطم است. كارشناس سازمان هواشناسي 
همچنين از ادام��ه آلودگي هواي تهران و كرج تا روز 
يكشنبه خبر داد و گفت: هواي تهران نيمه ابري و با 

بارش پراكنده در ارتفاعات پيش بيني مي شود.

نرخ اجاره بها در فضاي مجازي 
غيرواقعي است

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه صنف مشاوران 
امالك ته��ران از غير واقعي ب��ودن نرخ هاي اجاره بها 
در پلتفرم ه��اي مجازي خبر داد و گف��ت: بازار اجاره 
در ش��رايط آرام و ثبات نسبي قرار دارد و از دادستاني 
مي خواهي��م با عوامل آگهي هاي پش��ت بام خوابي و 
درج قيمت هاي غير واقعي برخورد كند. خسروي در 
گفت وگو با ايرنا، با تكذيب افزايش نرخ اجاره بها كه در 
برخي رسانه ها تا 1۳9 درصد عنوان شده است، افزود: 
حتي در فصل جابه جايي مس��تاجران  )تابستان( كه 
تعداد معامالت مربوط به اجاره واحد مسكوني چندين 
برابر اكنون است، رش��د قيمت ها تا اين ميزان نبوده 
است. وي توضيح داد: سياس��ت هاي دولت در بخش 
كنترل بازار اجاره از جمله مصوبه ستاد مبارزه با كرونا 
در خصوص تمديد خودكار قراردادها تا حدود زيادي 
تورم بخش اجاره را كنترل كرد و در تابس��تان امسال 
ميزان جابه جايي ها با تمديد خودكار قراردادهاي اجاره 
تا 40 درصد كاهش يافت. قلي خسروي با تكذيب رشد 
قيمت هاي اجاره در جنوب پايتخت، گفت: هيچ كدام 
از قيمت هاي اعالم شده در سايت هاي مجازي را قبول 
نداريم و اعالم مي كنيم قيمت ها غير واقعي است. وي 
اظهار كرد: اكنون س��ه سال مي شود كه به دليل درج 
آگهي هاي خالف واقع بازار ملك و اجاره متشنج شده 
است. اين درحالي است كه اتحاديه امالك در چند سال 
گذش��ته به دنبال حذف آگهي هاي فروش و اجاره از 
پلتفرم هاي مجازي بود. مدتي هم دادستاني به موضوع 
ورود كرد وجلوي آن گرفته شد اما اكنون مجدد شاهد 
درج آگهي هاي خالف واقع هستيم. اين مقام صنفي 
گفت: سياست اتحاديه صنف مشاوران امالك حذف 
قيمت ها از فضاي مجازي اس��ت كه مي تواند مانع 

اهداف سودگران نسبت به افزايش قيمت ها شود.

قول بودجه اي فراكسيون 
مديريت شهري مجلس 

لطف اهلل فروزنده، معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه 
انساني و امور شورا شهرداري تهران با اشاره به جلسه 
اعضاي فراكسيون مديريت شهري مجلس با اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: در اين جلس��ه اعضاي 
فراكس��يون مديريت ش��هري قول قطعي براي حل 
مشكالت تأمين مالي شهرداري ها دادند. به گزارش 
تسنيم، فروزنده اظهار كرد: به تازگي رييس و اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران با اعضاي فراكسيون مديريت 
شهري و روستايي مجلس شوراي اسالمي جلسه اي 
داشتند كه مباحث بس��يار مهمي درباره منابع مالي 
شهرداري ها در اليحه بودجه 1401 كشور مطرح شد. 
وي گفت: تبصره هاي پيش��نهادي شهرداري تهران 
درب��اره كمك هاي دولت به ش��هرداري ها به صورت 
مكتوب در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفته است. 
فروزنده با اشاره به جلسه اعضاي فراكسيون مديريت 
شهري و روستايي مجلس شوراي اسالمي با اعضاي 
شوراي ش��هر تهران تصريح كرد: در اين جلسه تمام 
اعضاي فراكسيون مديريت شهري حضور داشتند و 
قول قطعي براي حل مشكالت تأمين مالي شهرداري ها 
دادند. معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور 
شورا شهرداري تهران در ارتباط با اليحه بودجه 1401 
شهرداري تهران خاطرنشان كرد: اليحه بودجه در حال 
تدوين اس��ت و در موعد مقرر و تا پايان دي 1400 با 
توجه به سياست ها، اسناد باالدستي و سرفصل هايي كه 

شوراي شهر تعيين كرده به اين شورا تقديم مي شود.

۷۱ درصد ناوگان حمل و نقل 
همگاني كشور فرسوده است

عبداهلل متولي، مديرعامل اتحاديه سازمان هاي حمل و 
نقل همگاني كشور گفت: ناوگان حمل و نقل همگاني 
از بيش از ۲۳۳ هزار خودرو شامل تاكسي، ون، اتوبوس، 
ميني بوس، وانت، كاميون و كاميونت بهره مي برد كه به 
سبب بي توجهي به مقوله نوسازي طي يك دهه گذشته، 
بيش از 71 درصد اين خودروها فرس��وده هستند. به 
گزارش ايرنا، متولي با بيان اينكه مقوله فرسودگي ناوگان 
حمل و نقل عمومي كشور يك معضل جدي است كه 
بايد در اسرع وقت مورد توجه قرار گيرد، افزود: به رغم 
اينكه در كالن شهرها نيز معضل فرسودگي خودروهاي 
حمل و نقل عمومي و همگاني مش��هود است، اما اين 
چالش در شهرهاي كم برخوردار زير صد هزار نفر كه 
از درآمد كمتري برخوردار هستند، فشار مضاعفي را 
بر رانندگان به سبب استهالك و هزينه هاي سنگين 
تعميرات وارد مي آورد. وي با بيان اينكه در كالن شهرها 
از منابع مالي رسوبي شهرداري ها در بانك ها براي ارايه 
تسهيالت به رانندگان براي نوسازي بهره گرفته مي شود، 
گفت: بدون ترديد بايد جهت رفع مشكالت حوزه حمل و 
نقل همگاني در شهرهاي كم بر خوردار به ويژه در زمينه 
نوس��ازي خودروهاي فرسوده تدبيري انديشيده و در 
صورت امكان از منابع مالي رسوبي سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها كشور در بانك ها نسبت به نوسازي ناوگان 
حمل و نقل همگاني كشور استفاده شود. مديرعامل 
اتحاديه س��ازمان هاي حمل و نقل همگاني كشور، 
رفع مشكالت معيشتي رانندگان، تالش در جهت 
تامين مس��ائل رفاهي جامعه حمل و نقل همگاني 
همچون ارايه تسهيالت كم بهره، تامين قطعات، اخذ 
تخفيف در تهيه لوازم يدكي، روغن، الستيك و كاهش 
هزينه هاي تعمي��رات را از مهم تري��ن دغدغه هاي 
مديران اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل همگاني 
برش��مرد و افزود: در راس��تاي سياست هاي دولت 
مردمي مبني بر كاهش آالم اقشار شريف و زحمتكش 
جامعه، ارتقاء معيشت و رفاه رانندگان طي يك برنامه 
منس��جم و پژوهش محور اقدامات موثري صورت 
گرفته كه اميدواريم با حمايت دولت مردمي در ميان 
مدت، موفق به رفع ريش��ه اي بسياري از مشكالت 

موجود در حوزه حمل و نقل همگاني شويم.

درخواست جمع آوري پسماندهاي 
خشك از طريق سامانه ۱۳۷

مديرعامل س��ازمان مديريت پس��ماند ش��هرداري 
تهران از درخواس��ت براي جمع آوري پس��ماندهاي 
خش��ك از طريق س��امانه 1۳7 خب��ر داد. به گزارش 
تس��نيم؛ محمدمهدي عزيزي اظهار كرد: شهروندان 
از اين پس مي توانند درخواست خود براي جمع آوري 
پسماندهاي خش��ك را به سامانه 1۳7 اطالع دهند تا 
خدمتگزاران شان در ش��هرداري تهران با مراجعه به 
درب منازل در اين خصوص اقدامات الزم را انجام دهند.  
وي گفت: در مجموع، حدود ۳0 درصد از پسماندهاي 
توليدي شهروندان تهراني را پسماند خشك تشكيل 
مي دهد كه از اين ميزان متاسفانه تنها ۳ تا 4 درصد در 
مبدا تفكيك مي شود. عزيزي با بيان اينكه اين ميزان در 
مقايسه با حجم زباله هاي توليدي بسيار ناچيز است، 
اضافه كرد: شهرداري تهران در گذشته تالش مي كرد 
تا با استفاده از ظرفيت غرفه هاي بازيافت و وانت هاي 
ملودي، اقدام به جمع آوري پسماندهاي خشك كند، 
اما اين اقدامات به تنهايي كافي نبود. به همين دليل، 
با تمهيدات تازه و رايزني هاي صورت گرفته قرار بر اين 
شد در روزهاي آينده اين امكان فراهم شود تا شهروندان 
با تماس با سامانه 1۳7، تقاضاي خود براي جمع آوري 
پس��ماند را ثبت كنند و پس از آن، شهرداري هاي 

مناطق در اين زمينه اقدامات الزم را انجام دهند.

»تعادل« از كيسه دوختن يك بانك براي پول آسيب پذيرترين اقشار جامعه گزارش مي كند

مسووالن شهري درباره اتفاق روي داده در نسيم شهر چه مي گويند؟

وام »جعاله« يا »جعلي«؟

فروريزش يا فرونشست؟ مساله اين است
»1۲ واحد مسكوني در نسيم شهر به علت فرونشست زمين 
تخليه شد«، اين خبر روز جمعه توسط شهرداري منطقه 
نسيم شهر اعالم شد و در سر تيتر بسياري از رسانه ها قرار 
گرفت . اين موضوع نگراني هاي زيادي براي شهروندان به 
همراه داشته اس��ت. در اين حال، علي نصيري سرپرست 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به فارس 
گفت: اتفاق پي��ش آمده در يكي از محالت نسيم ش��هر 
فرونشس��ت نبوده و فروريزش است چرا كه فرونشست و 
فروريزش دو مقوله متفاوت هس��تند و فرونشست يك يا 
چند منطقه و به عبارتي چندين هكتار را در برابر مي گيرد 
ولي فروريزش محلي و موضعي است. وي افزود: فرونشست 
قصه ديگري دارد و ماجراي امروز و فرداي تهران نيس��ت. 
فرونشست مساله اي تدريجي و مزمن است كه از سمت 
جنوب غرب در حال ورود به تهران است البته مردم نبايد 
بترسند بلكه مسووالن بايد نگران باشند و از آن بهراسند. 
سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
ادامه داد: فرونشست مشكل يك هفته و يك ماه بعد نيست 
و دغدغه 5 تا 10 س��ال آينده است و اكنون هشدارها داده 
مي شود براي سال هاي بعد؛ برداشت هاي بي رويه آب هاي 
زيرزميني و موضوعات كالن شهرسازي ازجمله داليل بروز 
فرونشست است. نصيري تصريح كرد: همچنين استفاده از 
موادي كه نفوذپذير نيستند و مانع ورود باران به سفره هاي 
زيرزميني مي شوند همچنين برداشت مجاز و غيرمجاز از 

سفره هاي زيرزميني از داليل بروز فرونشست است.

     بپذيريم كه كشوري كم آب هستيم
وي تصريح كرد: ما بايد بپذيريم كه كشوري كم آب هستيم 
و كشت و زرع هميش��ه همه جا كاربرد ندارد در برخي از 
مكان ها در كشور نبايد كشت و زرع شود كه اين مساله توسط 
رييس جمهور هم مطرح شد و قرار است برخورد جدي در 
اين زمينه انجام گيرد. در جلسه شوراي عالي مديريت بحران 
به وزير نيرو در اين زمينه دستوراتي داده شد كه برخورد 
صورت گيرد. سرپرست س��ازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران اعالم كرد: درباره موضوع فرونشست 
سال 98 جلساتي در مديريت بحران تشكيل شد و 14 تا 

15 دستگاه در زمينه موضوع فرونشست مسووليت دارند و 
مسووليت هر كدام از اين دستگاه ها احصا شده و مسووالن 
مرتبط هم مسووليت هاي مربوطه را پذيرفته اند و اخيرا در 
برنامه كاهش خطر ناشي از سوانح كه توسط رييس جمهور 
مصوبات آن هم به تصويب رسيد و در شوراي عالي مديريت 
بحران تشكيل شد وظايف دستگاه ها به تفكيك مشخص 
شده است.شهرداري تهران به خصوص در زمينه شهرسازي 
بايد توجه��ات الزم را انجام دهد و ب��دون تعلل و اغماض 

شهرداري پيگيري هاي الزم را انجام مي دهد.
وي تأكيد كرد:  مس��اله فرونشست از موضوعات واجد 
اهميت اس��ت كه مناطق جنوب غربي در حال ورود به 
تهران است اين مساله طي چند سال آينده شريان هاي 
حياتي پايتخت را مانند خطوط آب ، برق، گاز و فيبرهاي 
نوري و ساير تأسيسات را تحت تأثير قرار مي دهد البته 
درباره مسائل سازه اي بزرگ نمايي شده و كمتر از عددي 

است كه تاكنون در برخي از رسانه ها مطرح شده است.

    يك سوم لوله هاي آب شهري 
پوسيدگي دارد

سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
گفت: تهران شهري است كه سال ها داراي قنوات زياد بوده و 
بافت خاك آن هم پر از خلل و فروج است از طرفي فرسودگي 
لوله ه��اي آب را داريم و يك س��وم لوله هاي آب ش��هري 
پوسيدگي دارد و وقتي كه مي تركد وارد خاك مي شود و 
خاك را مي شويد لذا ناگهان وزن زياد خاك بر روي لوله ها 
رها مي شود. وي با اشاره به حادثه شهران گفت: اين حادثه 
در اثر پوسيدگي لوله گاز و برخي از فعاليت هاي عمراني در 
حوالي آن رخ داد. ناگفته نماند هر مترمكعب خاك كه شسته 
شود دو تن وزن دارد ولي با اين وجود از مردم تقاضا داريم 
كه به هيچ عنوان نگران فرونشست تهران نباشند. نصيري 
بيان داشت: حادثه نسيم شهر فروريزش بود و فروريزش 
مانند حريق است به عبارتي اگر امروز مكاني گرفتار حريق 
ش��د دليل نمي ش��ود فردا هم در همان حوالي حريق رخ 
دهد ولي فرونشس��ت موضوع جدي محسوب مي شود و 
محدوده زيادي را در برمي گيرد. وي با اشاره به اينكه براي 

مقابله با فرونشست در حال حاضر حدود 16 هزار ميليارد 
تومان اعتبار نياز است، گفت: وظيفه شهرداري مستحكم 
كردن قنوات و صيانت از قنوات شهري در برابر فرونشست 
است و به زودي كارگاه ويژه فرونشست شهر تهران با حضور 
دس��تگاه هاي مربوطه و متخصصان دانش��گاهي برگزار 
مي شود. وي گفت: وزارت نيرو دربحث چاه ها، وزارت كشور 
در زمينه ساز و كار قنات ها، وزارت علوم در زمينه استفاده 
از تجارب بين المللي، هالل احمر در زمينه آموزش و صدا 
و سيما در زمينه توليد محتوا در زمينه مقابله فرونشست 
نقش دارند كه در كنار آنها آموزش و پرورش، وزارت نيرو، 
راه و شهرسازي و وزارت كشاورزي هم در زمينه مقابله با 
فرونشست سهم داشته و ان شاءاهلل همه در كنار يكديگر 
اقدامات الزم را جهت مقابله با اين معضل انجام خواهيم داد.

    اثر فرونشست زمين روي كشاورزي
رضا كرمي  محمدي، رييس سابق سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران هم درباره موضوع فرونشست 
تهران گفت: فرونشس��ت زمين بيش��تر بر روي شرايط 
كشاورزي و محيط زيست تأثيرگذار است. نشست زمين 
در تهران سبب آس��يب به حاصلخيزي خاك مي شود و 
باعث خواهد شد در آينده دورتر بخش هايي از دشت تهران 
تبديل به بيابان شود و اين جدي ترين خطر فرونشست 
است. با اين روند فرونشست، 40 تا 50 سال ديگر در تهران 
و حوالي آن بيابان هايي خواهيم داش��ت كه مردم را در 
تأمين آب، مواد كشاورزي و كيفيت زندگي دچار مشكل 
مي كند. بنابراين پيشگيري و مقابله با فرونشست زمين 
حتما حائز اهميت است و همه دستگاه هاي مربوطه بايد 

با همكاري هم اقدامات الزم را در اين راستا انجام دهند.

    افسانه فرو افتادن ساختمان هاي تهران 
در زمين 

وي گفت: البته اين تصور كه فرونشست در تهران باعث 
خواهد شد همه ساختمان ها در دراز مدت دچار آسيب 
ش��وند و مثال در داخل زمين فرو روند، افسانه اي بيش 
نيست و جاي نگراني حداقل در اين زمينه وجود ندارد. 

بنا به تعريف يونسكو، فرونشست عبارت است از نشست 
سطح زمين كه به علت هاي متفاوتي در مقياس بزرگ 
روي مي دهد. به طور معمول اين اصطالح به حركت قائم 
رو به پايين سطح زمين گفته مي شود. عوامل متعددي 
باعث ايجاد اين پديده مي شود. از جمله اين پديده ها آب 
شدگي يخ ها، حركت آرام زمين، خروج گدازه و عمليات 
انساني نظير معدن كاري يا برداشت آب زيرزميني و نفت 
است.  علي بيت اللهي، مدير بخش زلزله در مركز تحقيقات 
ساختمان و مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است 
فرونشست در كشور يك موضوع ملي و اتفاقي است كه 
در حال حاضر در اغلب دش��ت هاي كش��ور در حال رخ 
دادن است و به لحاظ آنكه در برخي از مناطق شهري، اين 
موضوع پديد آمده و آسيب ها و خسارت هايي نيز به دنبال 
داشته، مورد توجه قرار گرفته است و در حالي كه از سال ها 
پيش موضوع فرونشست با شروع خشكسالي از يك سو و 
برداشت آب هاي زيرزميني از سوي ديگر تشديد شده بود. 
فرونشست به عنوان يكي از بحران هايي محسوب مي شود 
كه پايتخت و برخي ديگر از شهر ها را تهديد مي كند البته 
مس��ووالن مي گويند مردم نبايد از فرونشست بترسند 
چراكه خطر فرونشست براي يك ماه و يك سال آينده 
نيس��ت و اقدامات جهت مقابله با اين موضوع آغاز شده 
اس��ت. حاال بايد ديد دستگاه هاي مختلف كه در زمينه 
مقابله با اين معضل نقش دارند چه اقداماتي جهت مقابله 
با فرونشست انجام مي دهند و تهران و شهرهاي مشابه 

چگونه از گزند اين معضل در امان خواهد بود.
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متاورس، فرضيه اي از نسل بعدي اينترنت است كه از 
محيط هاي مجازي سه بعدي آنالين تشكيل مي شود. 
اين دنياي مج��ازي از طريق هدس��ت هاي واقعيت 
مجازي، عينك ه��اي واقعيت افزوده، گوش��ي هاي 
هوشمند، رايانه هاي شخصي و كنسول هاي بازي قابل 
دسترسي خواهد بود. اگر چند سال پيش به ما گفته 
مي ش��د كه در س��ال هاي آينده مي توانيم به صورت 
غيرمتمركز در يك رويداد جهاني حاضر شويم، در يك 
كشور خارجي به گردش برويم يا كيلومترها دورتر از 
محل س��كونت مان و تنها با زدن يك عينك در محل 
كارمان حاضر ش��ويم، ش��خص گوينده را به متوهم 
بودن متهم مي كرديم. اما اينها واقعيات دنياي آينده 
هستند كه با پيش��رفت هاي صورت گرفته در فضاي 
كارنسي و متاورس به ما عرضه خواهند شد. فضايي كه 
همين حاال هم در بيشتر بازي هاي دنياي ديجيتال يا 
فيلم ها و كارتون ها، در حال خودنمايي براي مخاطب 
اس��ت. فضاي متاورس، فضايي اس��ت كه بسياري از 
ش��ركت هاي بزرگ حوزه فناوري مانند فيس بوك و 
گوگل و حتي كمپاني هاي��ي مانند آديداس به دنبال 
حضور در اين فضا هس��تند. اينطور گفته مي شود كه 
رون��د فعاليت هاي ح��وزه متاورس، آين��ده جهان را 
ترسيم مي كند. پيش بيني زمان فراگير شدن متاورس 
كار دشواري است. اما مي توانيم مروري داشته باشيم 
بر گذشته و مسير اولين ارز ديجيتال. در سال 2008 
كه White Paperبيت كوين منتش��ر ش��د هيچ 
ارزشي نداش��ت و صرفا يك گفتمان فلسفي در لواي 
راه اندازي اين ارز ديجيت��ال براي غيرمتمركز كردن 
دنيا درميان تعداد انگشت شماري از نخبگان به وجود 
آمد. اما در اين ميان براي ورود عامه مردم به اين فضا، 
نيازمند فرهنگ سازي بوديم. آنها بايد درگير مي شدند 
و احساس مي كردند كه در اين سرمايه گذاري نفعي 
برايش��ان وجود دارد و سرمايه گذاري هايشان بي ثمر 
نيس��ت. اين امر با رش��د ميزان س��رمايه گذاري در 
ارزهاي ديجيتال صورت پذيرفت. مثال اگر شخصي 
در سال 2016 حدود 200 دالر بيت كوين خريداري 
كرده باشد اين ارز در فضاي فعلي به بيش از 10 هزار 
دالر افزايش يافته اس��ت. اين نرخ رشد سرمايه باعث 
جلب توجه س��رمايه گذاران به بالك چين و ارزهاي 
ديجيتال گش��د و گفتمان كريپتوكارنس��ي ش��كل 
گرفت و حاال مفاهيمي چون بالك چين و كيف پول 
الكترونيكي به امري بديهي براي مردم تبديل گشته 
است. در فضاي متاورس نيز همين مسير طي خواهد 
شد ولي با سرعت بسيار بيشتر و در زمان بسيار كوتاه تر. 

   كمپاني هاي بزرگ بين المللي 
در حال فعاليت در فضاي متاورسي هستند

در حال حاضركش��ورها كمتر به اظهارنظر پيرامون 
متاورس پرداخته اند كمپاني هاي بزرگ بين المللي در 
حال فعاليت در اين فضا هستند و سهامداران مختلفي 
دارند. اما اينكه فيس بوك به يك باره به متا تغيير نام 
مي دهد و زاكربرگ تا اين اندازه راغب به سرمايه گذاري 
و تبليغات در اين فضا است يعني شركت هايي هستند 
كه وراي حض��ور دولت ها مي خواهند مالكيت فضاي 
متاورس را از همين حاال در اختيار داش��ته باش��ند. 
معتقدم كه رشد و پيشرفت كشورهاي خاورميانه در 
اين زمينه بيشتر از ما بوده است. ما هنوز در كشورمان 
در مورد ارزهاي ديجيتال قانون مشخصي نداريم اما 
در جي تكس امسال در دوبي، دفتر منطقه اي بايننس 
به عنوان بزرگ ترين صراف��ي ارزهاي ديجيتال دنيا 
افتتاح شد. در يكي دو ماه گذشته چندين كنفرانس 

و نمايش��گاه جهاني در مورد بالك چي��ن وNFT در 
امارات برگزار شده است كه نشان از توجه اين كشور به 
اين موضوع دارد. اين در حالي است كه كارشناسان و 
متخصصين ايراني براي آشنايي با تازه هاي جهان راهي 
جز شركت در نمايشگاه هاي كشورهاي ديگر ندارند. 
در حال حاضر تعدادي از كمپاني هاي بزرگ و دولت ها 
با همان نگاه آينده نگري مش��غول سرمايه گذاري در 
فضاي متاورس هستند. چرا كه مي دانند در 10 تا 15 
سال آينده، اين فضا ترند نخست جهاني است و اگر حاال 
در اين فضا سرمايه گذاري نكنند هم در فرهنگسازي و 
هم ماركت جايگاه شان را از دست مي دهند. در فضاي 
طراحي شده متاورسي، كمپاني ها به صورت قدم به قدم 
براي مردم فرهنگ سازي مي كنند و اين فرهنگ سازي 
با برگزاري ميتينگ هاي متاورس��ي آغاز شده است و 
با هدف كس��ب درآمد، به فضاي گيم ها رسيده است. 
كمپاني ها در حال پيشبرد فضاي متاورس به سمت 
فضاي كاربردي هس��تند. مثال شما مي توانيد با زدن 
عينكي مخصوص آبشار نيگارا را ببينيد و از ديدن آن 

مانند يك فضاي كامال عادي و طبيعي لذت ببريد.

    براي تحقق متاورس
 به اينترنت پرسرعت با حجم باال احتياج داريم

ما مي توانيم از س��كانس هاي فيل��م ماتريكس براي 
درك بهتر فضاي متاورس استفاده كنيم. در اين فيلم 
آدم ها در يك دنياي غيرواقعي فعاليت مي كردند اما 
در عين حال دنيايش��ان واقعي بود. يعني اگر به يكي 
از شخصيت هاي اين فيلم گفته مي شد كه تو در يك 
محيط صفر و يك ق��رار داري آن را باور نمي كرد، زيرا 
كه تمام زندگي او در آن جهان بود. اما در فضاي فعلي 
جهان و با وقايعي چون همه گيري كرونا كه س��بك 
زندگي، تحصيل و كار از راه دور با سرعت بسيار زيادي 
فراگير ش��ده، مردم تجربه مختصري از فضايي چون 
متاورس دارن��د. مثال فرض كنيد صب��ح در تهران از 
خواب بيدار مي شويد و بايد خود را براي يك روز كاري 
در كمپاني در فرانسه آماده كنيد. حوصله آماده شدن 
براي حضور در محل كار خود را نداريد اما مي توانيد پس 
از زدن عينك واقعيت افزوده، آواتار خودتان را انتخاب 
كنيد كه دوست داريد چه لباسي را به تن داشته باشيد 
ي��ا مدل مويتان به چه صورتي باش��د. حتي در آينده 
مي توانيد حس هاي ديگري چون بوي ادكلن يا موارد 
ديگر را نيز در زمره قابليت هاي اين فضا داشته باشيد. اما 
چه زماني ما شاهد عموميت پيدا كردن حضور در فضاي 

متاورس خواهيم بود؟ زمانيكه سرعت اينترنت جهاني 
ما افزايش پيدا كند. ما احتياج به اينترنت پرسرعت با 
حجم باال داريم. به همين دليل هم كمپاني هايي مانند 
فيس بوك يا اس��پيس ايكس براي تسريع در فعاليت 
اينترنت جهان��ي و ماهواره اي ت��الش مي كنند. اين 
شركت ها به دنبال بهبود ترافيك اينترنت امروز جهان 
نيس��تند بلكه مي خواهند جايگاه خود را از اينترنت 
جهان آينده مش��خص كنند. در اين راستا رضا نامي، 
كارش��ناس حوزه فناوري اطالعات، در رابطه با ورود 
شركت ها و كشورهاي جهان به فضاي متاورس اظهار 
كرد: »ما همين حاال هم در حال درك فضاي متاورس 
در فضاي اطرافمان هس��تيم. ما اين فضا را به صورت 
محدود در يكسري از بازي ها مشاهده مي كنيم. به اين 
ش��كل كه با عينك واقعيت مجازي وارد اين بازي ها 
مي ش��ويم و فضاي باورپذيري را تجربه مي كنيم. در 
آينده نه چندان دور متاورس تلفيقي از فضاي مجازي 
و فضاي واقعي و اقتصاد مجازي ما خواهد بود. يعني ما 
فراتر از اقتصاد ديجيتال فعاليت خواهيم كرد. تلفيقي 
از اين سه موضوع اس��ت كه جهان آينده ما را ترسيم 
مي كند. البته در ح��ال حاضر ما در فضاي متاورس با 
محدوديت هايي از جنس س��رمايه گذاري هم مواجه 
هس��تيم؛ يعني س��رمايه گذاري هاي صورت گرفته 
متناسب با برآيند كار نيست. شركت ها و كمپاني هايي 
مانند گوگل و فيس بوك كه در اين فضا سرمايه گذاري 
مي كنند هم عموما شركت هايي هستند كه روي آينده 
سرمايه گذاري مي كنند و كار را فراتر از يكسري شركت 
و مجموعه كوچك و دولت ها رقم زده اند. البته همين 
فراگير نبودن سرمايه گذاري در فضاي متاورس موجب 

كاهش رشد سرعت اين فضا هم شده است.«

    چالش محدوديت 
در ارايه خدمات تكنولوژيك

وي در پاسخ به اينكه با افزايش سرمايه گذاري در حوزه 
متاورس، آيا شاهد فراگير شدن استفاده از اين فضا در 
جهان خواهيم بود؟ گفت: »ما با چالش ديگري هم در 
اين فضا مواجه هس��تيم. محدوديت در ارايه خدمات 
تكنولوژيك، مشكل ديگر ما است. يعني تكنولوژي ما 
پا به پاي كانس��پت متاورسمان رشد نكرده و در حالي 
كه يكسري از كمپاني ها در حال سرمايه گذاري هاي 
هنگفت در اين فضا هس��تند اما هنوز تا رس��يدن به 
جايگاه متناسب اين حوزه فاصله بسيار زيادي وجود 
دارد. در ح��ال حاضر، ما تنها بخش كوچكي از فضاي 

متاورسي را در بازي هاي كامپيوتري ميبينيم. البته 
نقل وانتق��ال پول و المان هاي فض��اي مجازي كه در 
 NFT ها دنبال مي شود، نيز بخش ديگري از فعاليت 
در حوزه متاورس اس��ت، اما اين دسته از تحركات به 
هيچ وجه همگام و هم اندازه با نيازهاي ما براي حضور 
در اين فضا نيست. برد با كمپاني و شركت هايي است 
كه از همين حاال براي حض��ور در آينده برنامه ريزي 
مي كنند. كمپاني مانن��د آديداس كه عالوه بر گوگل 
و فيس بوك سرمايه گذاري هايي در فضاي متاورس 
انجام داده اس��ت؛ گروه هدف برن��د آديداس براي 
فروش محصوالت��ش جواناني هس��تند كه به طور 
معمول فعال ترين قش��ر ِس��ني حاض��ر در فضاي 
متاورس محس��وب مي ش��وند.« نامي با اش��اره به 
امكان توكنايز كردن امالك و مستغالت در فضاي 
متاورس، گفت: يكي از موضوعاتي مهم بحث فروش 
امالك و مستغالت در فضاي متاورس است. پيش از 
اين اگر كسي مي خواست در منطقه جردن تهران 
ملكي را داشته باشد بايد 50 ميليارد تومان هزينه 
خريد آن مي كرد اما در فضاي بالكچين و متاورس 
اين رقم تبديل به يك بالك مي ش��ود و هزاران نفر 
مي توانند با يكديگر سهيم شوند و هر يك به اندازه 
سرمايه اي كه دارند بخشي از آن بالك را بخرند و از 

حاشيه سود آن برخوردار شوند.« 

     چالش اعمال سياست هاي دولت ها
يكي از مشكالت فعلي فضاي بالكچين و متاورس اعمال 
سياست هاي دولت ها است. اخيرا با سياست هاي فدرال 
رزرو امريكا، بازار ارزهاي ديجيتال با ريزش هايي همراه 
بود. نامي در پاسخ به اينكه آيا سياست هاي او مي تواند 
فضاي متاورس را هم از حركت به سمت آينده بازدارد يا 
حداقل در روند فعاليت آن خللي ايجاد كند؟ اظهار كرد: 
»مهم ترين هدف فدرال رزرو اين است كه دالر همچنان 
ارز مرجع و برتر دنيا باقي بماند. كل ماركت كارنسي ارز 
ديجيتال دنيا در حدود 2000 ميليارد دالر است كه اين 
رقم به هيچ وجه قابل قياس با كل دالري كه در بازار وجود 
دارد، نيست. يعني فدرال رزرو هر زمان كه اراده كند با 
يك پول پاشي مي تواند كل ماركت كارنسي را تحت تاثير 
قرار دهد. البته معتقدم كه اين دخالت ها ممكن است در 
كوتاه مدت بر سرعت و ميزان سرمايه گذاري در متاورس 

موثر باشد، نه بيشتر.« 
وي درب��اره امكان خريداري مل��ك در فضاي متاورس 
اظهار كرد: »ممكن است درآينده پلتفرمي شكل بگيرد 
كه نس��خه ديجيتال شهر شما باشد و شما در اين شهر 
مجازي بازي كار و زندگي مي كنيد، مي توانيد خانه اي 
را انتخاب كنيد و آن آدرس را به همان صورت در فضاي 
متاورس خريداري كنيد. ديجيتال آن ملك در آن پلتفرم 
به شما تعلق دارد. اما تصور كنيد در دنياي واقعي شما 
مي خواهيد خانه اي را به صورت فيزيكي با ارز ديجيتال 
و در قالب يك توكن خريداري كنيد. شما مي توانيد كل 
اين توكن را خريداري كنيد يا توكن موردنظر توس��ط 
هزار نفر كه هر كدام به ميزان وس��ع و قدرت مالي شان 
خريداري مي شود. اين توكن به اين هزار نفر تعلق دارد. 
هر كدام از اين افراد مي توانند در زمان موردنظر، سهم 
خودش��ان را بفروشند. مثال ش��ما مي خواهيد در بازار 
امالك س��رمايه گذاري كرده و از رش��د تورمي قيمت 
مس��كن هم برخوردار باشيد اما در حال حاضر از امكان 
خريد يك خانه كامل محروم هستيد. ما در دنياي واقعي 
براي اين موضوع راه حلي نداريم اما در دنياي غيرواقعي 
و بالك چين اين اج��ازه را داريم كه حتي به اندازه يك 

مترمربع از خانه دلخواه مان را خريداري كنيم.« 
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چهره هاي فناوري در جمع 
سوپرميلياردرهاي سال ۲۰۲۱

براي پولدارترين افراد دنيا س��ال 2021 س��ال رش��د 
فوق العاده، ضرر بي نهايت و تفحص كم سابقه بود اما در كل 
سال خوبي براي سوپرميلياردرها به شمار رفت. به گزارش 
ايسنا، شاخص ميلياردرهاي بلومبرگ نشان مي دهد 10 
ثروت براي نخستين بار در سال 2021 از 100 ميليارد 
دالر فراتر رفتند كه شش نفر از ثروتمندان به اين ترتيبند: 
ايالن ماسك با ثروت 2۷۳.5 ميليارد دالر و تغيير ساالنه 
مثبت ۷5 درصد، جف بزوس با ثروت 1۹۴.2 ميليارد دالر 
و تغيير ساالنه مثبت 2 درصد، برنارد آرنو با ثروت1۷۷.1 
ميلي��ارد دالر و تغيير س��االنه مثب��ت 55 درصد، بيل 
گيتس با ثروت 1۳8 ميليارد دالر و تغيير ساالنه مثبت 
5 درصد، لري پيج، با ثروت 12۹.5 ميليارد دالر و تغيير 
ساالنه مثبت 5۷ درصد، مارك زاكربرگ با ثروت 128.۴ 
ميليارد دالر و تغيير س��االنه مثبت 2۴ درصد. اگرچه 
پاندمي كوويد 1۹ در سال 2021 براي دومين سال ادامه 
يافت اما صعود بازارهاي سهام و رشد ارزش همه چيز از 
رمزارز گرفته تا كاالها، ثروت جمعي 500 ثروتمند بزرگ 

دنيا را بيش از يك تريليون دالر افزايش داد.

رشد ۲.۵ تريليون دالري 
ارزش بازار غول هاي فناوري

غول هاي فناوري به سومين رشد ساالنه متوالي سهام 
امريكا در سال 2021 كمك كردند و شركتهاي بزرگي 
نظير اپل و مايكروس��افت صرفنظر از فضاي اقتصادي، 
ش��اهد تقاضاي قوي بودند. به گزارش ايس��نا به نقل از 
بلومبرگ، ارزش پنج شركت اينترنتي و فناوري ارزشمند 
بازار ش��امل اپل، مايكروس��افت، آلفابت )شركت مادر 
گوگل(، آمازون و ِمتا پلتفرمز )شركت مادر فيس بوك( 
در س��ال 2021 صعود كرد. اگرچه عملكرد آنها از رشد 
۷0 درصدي آلفابت تا رشد ۴ درصدي آمازون متفاوت 
بود اما اين گروه جمعا 2.5 تريلي��ون دالر به ارزش بازار 
اضافه كردند. مايكروس��افت، اپل و آلفابت بزرگ ترين 
سهم را در رشد شاخص اس اندپي 500 در سال 2021 
داشتند. طبق آمار بلومبرگ، بدون اين سه شركت رشد 
2۹ درصدي اس اند پي، به 26 درصد مي رس��د. ارزش 
ش��ركت آلفابت 6۷ درصد در سال 2021 صعود كرد و 
برترين عملكرد را در ميان نام هاي بزرگ وال استريت 
داشت. س��ال گذشته قوي ترين س��ال براي سهام اين 
شركت از س��ال 200۹ بود و اين ش��ركت براي مدتي 
به اپل و مايكروس��افت با ارزش ب��ازار دو تريليون دالر 
پيوست. ش��ركت مادر گوگل از رشد كسب و كار ابري 
و همچنين بهبود هزينه ب��راي تبليغات ديجيتالي به 
خصوص در بخش هاي كليدي مانند سفر كه در سال 
2020 از پاندمي آسيب ديده بود، بهره برد. ارزش سهام 
مايكروسافت 5۳ درصد در سال 2021 رشد كرد و اين 
شركت را به كلوب شركتهاي با ارزش بازار دو تريليون 
دالر وارد كرد. س��هام مايكروسافت براي دهمين سال 
متوالي رشد كرد كه طوالنيترين روند رشد تاكنون بود 
و براي نهمين س��ال متوالي بازدهي دو رقمي داشت. 
ارزش سهام مايكروسافت از پايان سال 2011 بيش از 
1200 درصد رشد كرده است. قوت مايكروسافت حاصل 
تقاضاي ثابت براي رايانش ابري و نرم افزار سازماني اين 
شركت بوده است. اپل ۳۴ درصد در سال 2021 صعود 
كرد و براي سومين سال متوالي برتر از شاخص اس اند پي 
500 ظاهر شد. اگرچه سال 2021 ضعيف ترين عملكرد 
اين شركت در سه سال اخير بود )ارزش سهام اين شركت 
در هر دو س��ال 201۹ و 2020 بيش از 80 درصد رشد 
كرده بود( اما اين رشد اپل را به يك قدمي ارزش بازار سه 
تريليون دالر رساند. با وجود مسائلي نظير كمبود تراشه ها 
و ادامه پاندمي كه اخيرا باعث شده است اپل شعب فروش 
خود در نيويورك سيتي را تعطيل كند، سهام اين شركت 
در سال 2021 محبوب سرمايه گذاران بود. اين شركت 
همچنان از محبوبيت جهاني محصوالتش و پتانس��ل 
عرضه محصوالت جديد براي حفظ رشد فروش، سود 
مي برد. و آينده به نظر روشن مي رسد زيرا در بحبوحه 
ابهامات در خصوص سياست پولي بانك مركزي امريكا 
و چش��م انداز نرخ هاي بهره باالتر، س��رمايه گذاران به 
س��هام هايي عالقه مندند كه كيفيت باال و ركورد رشد 
طوالني دارند. ارزش س��هام ش��ركت ِمت��ا پلتفرمز در 
س��ال 2021 به ميزان 26 درصد رشد كرد كه تقريبا با 
اس اند پي 500 برابر بود. اگرچه شركت مادر فيس بوك 
همچنان از نرخ باالي مشاركت كاربران در پلتفرمهايش و 
تغيير جهت بودجه هاي تبليغاتي به شبكه هاي اجتماعي 
سود مي برد اما با تاثير تغيير سياست حريم خصوصي 
اپل و تفحص فزاينده از محصوالتش به خصوص پس از 
افشاگريها و انتشار اسناد داخلي توسط يكي از كارمندان 
سابقش، كلنجار مي رود. اين شركت در اكتبر تغيير نام 
خود و تمركز به روي متاورس )دنياي مجازي( را اعالم 
كرد. رشد شركت ِمتا عمدتا در نيمه اول سال 2021 
روي داد و از سپتامبر س��هام اين شركت در ركورد 
بااليي معامله نشد. با اين حال وال استريت نسبت به 
چشم انداز اين شركت در سال 2022 خوش بين است.

راه اندازي خدمات مخابراتي 
نسل پنجم در امريكا به تاخير افتاد

مقامات امريكايي از اپراتورهاي اي تي اند تي و وريزون 
خواستند تا راه اندازي خدمات مخابراتي نسل پنجم را به 
علت نگراني هاي صنعت هوانوردي به تاخير بيندازند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، پيت بوتيجيگ وزير حمل 
و نقل و استيو ديكس��ون رييس اداره هوانوردي فدرال 
امريكا از دو شركت اي تي اند تي و وريزون خواستند تا 
به دليل نگراني هاي ايمني صنعت هوانوردي، اقدامات 
برنامه ريزي ش��ده در 5 ژانويه براي راه اندازي خدمات 
بي س��يم جديد نس��ل پنجم را به تأخير بيندازند. در 
نامه اي كه اين دونفر به همين منظور ارسال كرده اند، 
تصريح شده كه تأخير مذكور بيشتر از دو هفته نخواهد 
بود و بخشي از يك پيشنهاد كوتاه مدت براي پيشبرد 
ارايه خدمات نسل پنجم روي باند فركانسي سي و انجام 
عمليات پروازي ايمن محسوب مي شود. هر دو سازمان 
مذكور در مورد احتمال تداخل خدمات نسل پنجم تلفن 
همراه با تجهيزات الكترونيك حساس مورد استفاده در 
هواپيماها مانند ارتفاع سنج هاي راديويي اظهار نگراني 
كرده و افزوده اند كه ممكن است پروازها به همين علت 
با مشكل مواجه شوند. هر دو اپراتور امريكايي اين نامه را 
دريافت كرده و در عين حال صنعت هوانوردي را به تالش 
براي گروگان نگهداشتن طيف فركانسي متهم كرده اند تا 
زماني كه اين اپراتورها موافقت كنند تا هزينه هاي ارتقاي 

ارتفاع سنج هاي منسوخ شده را پوشش دهند.

تحقيقات هند از سوءاستفاده اپل 
از بازار اپليكيشن هاي همراه

كميس��يون رقابت هند از تحقيقات در مورد رويه هاي 
تجاري اپل در اين كش��ور خبر داده است. اين شركت 
متهم به نقض قوانين ضد انحصار در هندوستان است. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، بر اساس دستور كميسيون 
رقابت هند، يك گ��روه غيرانتفاعي در هن��د اپل را به 
سوءاستفاده از موقعيت مسلطش در بازار اپليكيشن هاي 
همراه متهم كرده است. زيرا اپل برنامه نويسان را مجبوربه 
استفاده از سيستم پرداخت درون برنامه اي خود مي كند. 
بسياري از اپليكيش��ن هاي موجود در فروشگاه آنالين 
اپل به گونه اي طراحي ش��ده اند كه برخي امكانات آنها 
با پرداخت پول در دس��ترس اس��ت. اپل براي ارايه اين 
خدمات ۳0 درص��د از مبلغ پرداختي كاربران را به نفع 
خود ضبط كرده و برنامه نويس��ان ۷0 درصد باقي را به 
دست مي آورند كه اين رويه مدت هاست مورد اعتراض 
قرار گرفته است. در شكايت يادشده كه از سوي گروه »ما 
با هم براي جامعه مي جنگيم« ارايه شده، تصريح شده 
كه اصرار اپل بر دريافت ۳0 درصد از درآمد هر پرداخت 
درون برنامه اي و برخي محدوديت هاي ديگر باعث افزايش 
هزينه ها براي برنامه نويسان و توسعه دهندگان شده و 
هزينه ها را افزايش مي دهد و مانعي براي ورود نيروهاي 
جديد و خالق به بازار ديجيتال اس��ت. اپل پيش از اين 
خواستار عدم رسيدگي به اين موضوع توسط كميسيون 
رقابت هند شده و تاكيد كرده بود سهم اين كشور از بازار 

اپليكيشن هاي همراه هند از 5 درصد فراتر نمي رود.

دستگاه هاي قديمي بلك بري 
در ايستگاه پاياني

ش��ركت بلك بري اعالم كرد تا چهارم ژانويه )1۴ دي( 
دس��تگاه هاي بلك بري كه با سيستم عامل بلك بري 
 10 OS ۷.1 يا نس��خه هاي قديمي تر و همچنين OS
كار مي كنند، از خدمات كليدي محروم خواهند شد. 
به گزارش ايس��نا به نقل از انگجت، اين خدمات شامل 
قابليتهاي مهمي مانند تماس هاي تلفني، ارسال پيام 
كوتاه و حتي تماسهاي اضطراري خواهد بود. كاربران 
اين دس��تگاه ها براي اتصال به واي فاي و اس��تفاده از 
اپليكيش��ن هايي مانند “بلك بري ورلد “ و “دسكتاپ 
منيجر “ به مشكل برخورد خواهند كرد. چهارم ژانويه 
همچنين پايان كار تبلت “پلي بوك “ بلك بري خواهد 
بود. اعالم اين خبر مايه تعجب نيس��ت زيرا بلك بري 
فروشگاه اپليكيشن و سرويس مسنجر محبوب خود 
)BBM( را در سال 201۹ تعطيل كرد. اين شركت براي 
پاسخ به تهديد ايجاد شده از سوي آيفون خيلي دير عمل 
كرد و اگرچه سال ها پيش استفاده از نرم افزار خود را رها 
كرد و در سال 2015 به اندرويد روي آورد اما اين اقدام 

هم موفقيت چنداني براي بلك بري به همراه نداشت. 

اوميكرون بزرگ ترين نمايشگاه 
فناوري دنيا را كوتاه تر كرد

نمايش��گاه فناوري CES پس از اينكه شركت هاي 
بزرگي نظير آمازون و جنرال موتورز از حضور در اين 
نمايشگاه به دليل نگراني نس��بت به شيوع واريانت 
اوميك��رون منصرف ش��دند، ي��ك روز زودتر به كار 
خ��ود خاتمه خواهد داد. به گزارش ايس��نا به نقل از 
رويترز، انجمن فن��اوري مصرف كننده )CTA( كه 
س��ازمان دهنده اين رويداد بود، اعالم كرد اين اقدام 
در راس��تاي تدابير س��المتي افزون بر پروتكل هاي 
بهداشتي فعلي كه براي نمايشگاه CES اجرا شده اند، 
اتخاذ مي ش��ود و اين رويداد در هفتم ژانويه به پايان 
خواهد رس��يد. ب��ا نگراني هاي فزاينده نس��بت به 
واريانت جديد ويروس كرونا، بس��ياري از شركتها از 
حضور فيزيكي در نمايش��گاه CES منصرف شدند 
و ترجيح دادند حضورشان بيشتر به صورت مجازي 
باشد. اين نمايش��گاه از پنجم ژانويه با حضور بيش 
از 2200 شركت كننده آغاز مي شود. طي چند روز 
اخير شماري از شركت ها شامل AMD، پروكتر اند 
گمبل، گوگل و ِمتا پلتفرمز )شركت مادر فيس بوك( 
برنامه هايشان براي حضور فيزيكي در اين نمايشگاه 
را لغو كردند. س��وني الكترونيكس اعالم كرد شمار 
اعضاي تيم و ش��ركت كنندگان در اين نمايش��گاه 
را مح��دود خواهد كرد. همه ش��ركت كنندگان در 
نمايش��گاه فن��اوري CES الس وگاس بايد به طور 
كامل واكسينه شده باش��ند و ماسك بزنند. كيت 
تست كوويد 1۹ هم در اين نمايشگاه ارايه مي شود.

روند فعاليت هاي حوزه متاورس، آينده جهان را ترسيم مي كند

متاورس؛ نسل  جهش يافته اي  از  اينترنت

ارزهاي  سنتي  محكوم  به تغييرند
عضو كميس��يون رمزارز و بالك چين س��ازمان نظام 
صنف��ي رايانه اي گف��ت: انقالبي در ح��وزه تبادالت 
اقتصادي شكل گرفته كه باعث مي شود ارزهاي سنتي 
محكوم به تغيير باشند؛ بيت كوين به عنوان ابزار جديد 
مالي مي تواند اس��تارت آپ ها را در ايران تقويت كند، 
اين در حالي است كه اين رمزارز هنوز در ايران تعيين 
تكليف نشده اس��ت. علي پاك باخته گان زنجاني در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در صورت محدودسازي 
فضاي مج��ازي و اقتصاد ديجيتال��ي، اصل ضرورت 
توسعه براي كش��ورها در صحنه رقابت جهاني انكار 
شده است اظهار كرد: در عصر حاضر توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي بدون توس��عه فضاي مجازي و 
اقتصاد ديجيتال امكان پذير نيست. براي آنكه دولت 

در مواجهه با كسب و كارهاي حوزه اقتصاد ديجيتالي، 
رويكرد فعال داشته باشد، انتظار داريم انجام مداخالت 
توس��عه اي، نهادسازي و توس��عه اكوسيستم را مورد 
توجه قرار دهد. وي با بيان اينكه تاكنون نظام حكمراني 
كشور ناظر بر تحول اقتصاد ديجيتال نبوده است گفت: 
براي سرمايه گذاري، بايد سازوكارهاي سنتي را كنار 
بگذاريم و در بستر فناوري و نوآوري حركت كنيم. نقش 
تحول ديجيتالي در رشد اقتصادي كشورها بسيار مهم 
است، سهم اقتصاد ديجيتالي از اقتصاد جهاني در سال 
2025 به بيش از 2۳ تريليون دالر خواهد رسيد و ما 
بايد سهم خود را از اقتصاد ديجيتال در جهان افزايش 
دهيم. رييس هيات مديره خانه بالك چين ايران اظهار 
كرد: عماًل اقتصاد ديجيتال، يك اتفاق كالن در عرصه 

اقتصاد ملي و جهاني است. اما تحول ديجيتالي، يك 
برنامه تغيير سازماني است. در قانون بودجه سنواتي 
و برنامه شش��م توس��عه، وزارت ارتباطات و فناوري 
 GDP اطالعات مكلف شده سهم اقتصاد ديجيتال در
را ب��ه 10 درصد افزايش دهد ام��ا در حال حاضر اين 
ميزان حدود ۴ درصد اس��ت و از ميانگين دنيا بسيار 
عقب تريم. پاك باخته گان زنجاني با بيان اينكه براي 
رس��يدن به اقتصاد ديجيتال بايد گام هاي مورد نياز 
را برداش��ته و مقدمات الزم را انجام داد، گفت: يكي از 
اين مقدمات، بحث ارزهاي رمزنگاري شده محسوب 
مي شود، درواقع، رمزارزها بر پايه فناوري اطالعات و 
بدون وابستگي به بانك ها و دولت ها در دنياي واقعي 
هستند كه به عنوان چهارمين انقالب صنعتي نام برده 
مي شوند كه پس از مطالعه تاريخچه رمزارزها و روند 
رو به رشد و استفاده همگاني از آن مي شود، به عنوان 
يكي از فناوري هاي مهم نام برد. بايد پذيرفت انقالبي در 
حوزه تبادالت اقتصادي شكل گرفته كه باعث مي شود 
ارزهاي سنتي محكوم به تغيير باشند. بيت كوين به 
عنوان ابزار جديد مالي مي تواند اس��تارت آپ ها را در 
ايران تقويت كند. اين در حالي است كه هنوز بيت كوين 
در ايران تعيين تكليف نشده است. او در عين حال بيان 
كرد: سرعت رشد و توسعه ارزهاي ديجيتال شاخص 
واضحي است كه نشان مي دهد موسسات و نهادهاي 
مالي س��نتي ديگر نمي توانند بي��ش از اين، نيازهاي 
مالي دنيا را برآورده سازند و براي رفع اين نيازها قطعًا 
به چيزي فرات��ر از اين نهادها احتي��اج خواهد بود. از 
س��ويي جهان به شكلي فزاينده به از بين بردن مرزها 
براي معامالت و ارتباطات نيازمند اس��ت كه فناوري 
بالك چين قطعًا به خوبي مي تواند چنين موضوعات 
و نيازهايي را مد نظر قرار دهد. پاك باخته گان زنجاني 
عنوان كرد: فناوري ه��اي ديجيتال با ايجاد محيطي 
پويا و مناس��ب، س��بب بهبود روند س��رمايه گذاري 

كسب وكارها و اثربخشي فعاليت هاي كارآفرينانه آنها 
مي شوند. وابستگي بخش هاي اقتصادي به يكديگر و 
نياز آنها به فناوري هاي اطالعات و ارتباطات، جلوه گر 
نق��ش و اهميت اقتص��اد ديجيتال در توس��عه و نياز 
به س��رمايه گذاري كس��ب وكارها در زيرساخت ها و 
فناوري هاي ديجيتال است. وي با بيان اينكه اقتصاد 
ديجيتال به همراه خود مزايا و معايبي خواهد آورد گفت: 
تكنولوژي هاي جديد همواره باعث تغييرات در سطح 
كالن اجتماع و فرهنگ ش��ده اند. گاهي باعث بهبود 
و گاهي س��بب عقبگرد اجتماعي بوده اند اما هيچگاه 
متوقف نشده اند. در مورد اقتصاد ديجيتالي نيز وضع 
به همين صورت است. دولت ها بايد با ايجاد فرهنگ 
مناسب، مطالعات مستمر و افزايش سطح دانش خود 
نسبت به تكنولوژي هاي جديد از معضالت و مشكالت 
آنها آگاه ش��وند و در راستاي توانمندس��ازي مردم و 
جامعه بكوشند و بايد توجه داشت كه در تاريخ، همواره 
تكنولوژي بوده كه باعث جايگاه كشورها شده است و 
اگر كشور ما بخواهد در زمره كشورهاي تأثيرگذار در 
حيطه اقتصاد جهاني قرار بگيرد، مجبور به استفاده از 

پتانسيل هاي ايجاد شده دراين زمينه است.
عضو كميس��يون رمز ارز و بالك چين سازمان نظام 
صنفي رايانه اي كشور در عين حال تاكيد كرد: يكي از 
الزامات مهم براي توسعه اقتصاد ديجيتال، تعامل با دنيا 
است و براي اين كار الزم است دولت و نهادهاي مربوطه 
تمام تالش خود را به منظور افزايش تعامل يادشده انجام 
دهند و در اين راستا، امضاي پيمان نامه هاي دوطرفه با 
كشورهاي مختلف، امضاي پيمان نامه هاي همكاري 
مشترك، افزايش تعامل تكنولوژيكي و اهميت دادن 
به قشر متخصص در كشور، استفاده آسان و مطمئن 
از امكان��ات ديجيتالي از جمله كارهايي اس��ت كه 
دولت بايد براي پيش��برد اهداف كش��ور در راستاي 
بهبود وضعيت اقتصاد ديجيتال در كشور انجام دهد.



تعادل |
 نيم��ه آذرم��اه خودروس��ازان مج��وز افزايش قيمت 
محصوالت خود را دريافت كردند. بعد از صدور اين مجوز، 
خودروسازان اعالم كردند كه به منظور اصالح قيمت ها، 
روند توليد با سرعت بيشتري همراه و عرضه محصوالت 
را به بازار افزايش خواهيم داد. اين در حالي اس��ت كه با 
گذشت سه هفته، هنوز تغييري در عرضه محصوالت 
خودروسازان به بازار انجام نشده و همين امر عاملي شده 
تا شكاف قيمتي انواع خودروهاي داخلي از كارخانه تا بازار 
هر روز افزايش پيدا كند. فروشندگان خودرو معتقدند 
قرار ب��ود با اخذ مجوز افزايش قيمت ها عرضه محصول 
بازار افزايش و تا حدودي ما شاهد كاهش قيمتي در انواع 
محصوالت باش��يم اما اين موضوع هنوز اجرايي نشده 
است. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران هم 
در اين باره عنوان كرده كه با وجود افزايش ۱۸ درصدي 
قيمت كارخانه اي خودرو، خودروسازان هنوز عرضه به 
بازار را افزايش نداده اند. از اين رو، نياز بازار بازهم از سوي 
دالالن تامين مي شود. حال اگر خودروسازان نياز بازار را 
به موقع تامين كنند نه تنها قيمت ها كاهش مي يابد بلكه 

واسطه گري در بازار خودرو نيز كم مي شود. 

     خبري از كاهش قيمت نيست!
اواسط آذرماه امسال بود كه خودروسازان بعد از كشمكش 
بس��يار در نهايت توانس��تند مجوز افزايش ۱۸درصدي 
محصوالت خود را دريافت كنند. بالفاصله بعد از انتشار 
اين خبر خودروسازان اعالم كردند كه با اصالح قيمت ها 
روند توليد با سرعت بيشتري همراه و عرضه محصوالت 
را به بازار افزايش خواهيم داد. اما در حال حاضر با گذشت 
بيش از بيس��ت روز هنوز تغييري در عرضه محصوالت 
خودروسازان به بازار انجام نشده و همين امر عاملي شده 
تا ش��كاف قيمتي انواع خودروهاي داخلي از كارخانه تا 
بازار هر روز افزايش پيدا كند. درحال حاضر فروشندگان 
خودرو معتقدند، قرار بود با اخذ مجوز افزايش قيمت ها 
عرضه محصول بازار افزايش و تا حدودي ما شاهد كاهش 
قيمتي در انواع محصوالت باش��يم اما اين موضوع هنوز 
اجرايي نش��ده است. بررسي قيمت ها در بازار خودرو آن 
هم در نخستين روز از هفته جاري نشان مي دهد قيمت ها 
نس��بت به هفته گذش��ته تغيير چنداني نداشته است. 
برهمين اس��اس سمند ال ايكس با قيمت 25۸ ميليون 
توم��ان، پژو 405 جي ال ايكس ب��ا قيمت 276 ميليون 

تومان، پژو پارس 2۸4 ميليون تومان، پژو 206 تيپ دو 
با قيمت 272 ميليون توم��ان، پژو 207 اتوماتيك 499 
ميليون تومان، پژو206 صندوقدار 3۱۱ ميليون تومان 
به فروش مي رس��د. همچنين رانا پالس با قيمت 27۱ 
ميليون تومان، پرايد ۱۱۱ با قيمت ۱۸۸ ميليون تومان، 
تيبا ۱79ميليون تومان، رانا ال ايكس 24۸ ميليون تومان، 
دنا پالس دنده اي توربو 475 ميليون تومان، ساينا ۱۸2 

ميليون تومان مورد معامله قرار مي گيرد.

     عرضه خودرو كماكان قطره چكاني است 
در همين حال رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در 
رابطه با آخرين وضعيت عرض��ه و قيمت خودرو در بازار، 
مي گويد: طي چند هفته اخير قيمت  خودرو در بازار تغيير 
چنداني نداشته و تقريبا ثبات قيمت ها حفظ شده است.  
سعيد موتمني با تاكيد بر اينكه طي چند ماه اخير تقاضا 
كاذب در بازار خودرو وجود نداشته است، به »خبرگزاري 
فارس« گفته اس��ت: در حال حاضر خري��داران خودرو 
مصرف كنندگان واقعي هستند بنابراين اگر شركت هاي 
خودروساز نيز عرضه خودرو به بازار را افزايش مي دادند، 
قيمت ها تا حدودي كاهش مي ياف��ت.  موتمني با بيان 
اينكه افزايش يا نوسان قيمت ارز نيز عاملي براي افزايش 
قيمت خودرو در بازار است، بيان داشت: نوسان نرخ ارز نيز 
در ماه هاي اخير چندان قابل توجه نبوده است به همين 
دليل قيمت خودرو تغييرات چنداني نداش��ته و تقريبا 

ثابت مانده اس��ت. وي درباره تاثير كنار گذاشتن شوراي 
رقابت از قيمت گ��ذاري خودرو و واگذاري آن به س��تاد 
تنظيم بازار بر قيمت خودرو، گفت: مساله قيمت خودرو 
ناشي از قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت يا ستاد 
تنظيم بازار نيست و اينكه شوراي رقابت يا ستاد تنظيم 
بازار تعيين كننده قيمت خودرو باش��ند تفاوت چنداني 
ندارد بلكه مساله اصلي تامين نياز بازار است كه متاسفانه 
اين نياز به طور كامل تامين نمي شود.  موتمني با اشاره به 
اينكه عرضه خودرو از طريق ثبت نام و قرعه كش��ي نياز 
خودروسازان را تامين نمي كند، افزود: اين كار فقط سود 
هنگفتي براي دالالن در بازار خ��ودرو دارد. وي افزود: در 
حالي كه ما به عنوان نمايشگاه دار موفق به ثبت نام و خريد 
خودرو از طريق قرعه كشي ش��ركت هاي خودروسازي 
نمي ش��ويم اما عده اي دالل كه معلوم هم نيس��ت با چه 
روشي موفق به ثبت نام مي شوند س��ودهاي كالني را به 
دست مي آورند. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو بيان 
داشت: دالالن خودرو را به قيمت كارخانه از طريق ثبت 
در سايت و قرعه كشي خودروسازان خريداري مي كنند و 
سپس با قيمت بازار به فروش مي رسانند و مصرف كنندگان 
واقعي كه موفق به خريد خودرو از طريق ثبت نام در سايت 
نشده اند مجبورند كه خودرو مورد نياز خود را از دالالن با 
قيمت بسيار بيشتر از كارخانه خريداري كنند.  موتمني با 
بيان اينكه فقط يك درصد از ثبت نام كنندگان در طرح هاي 
قرعه كش��ي فروش خودرو از ش��ركت هاي خودروساز 

مصرف كنندگان واقعي هستند، گفت: دالالن با ثبت نام 
در طرح هاي فروش قرعه كشي خودروسازان با توجه به 
اختالف قيمت كارخانه و بازار بين 70 تا ۱00 درصد سود 
مي كنند. وي اظهار داشت: اگرچه قيمت خودرو اخيرا ۱۸ 
درصد افزايش يافته است اما باز هم سودهاي كالني نصيب 
دالالن بازار خودرو مي ش��ود.  موتمني با تاكيد بر اينكه 
شركت هاي خودروساز بايد نياز بازار را تامين كنند، گفت: 
مقرر ش��ده بود تا با افزايش قيمت خودرو، خودروسازان 
خودروهاي ناقص كف پاركينگ ها را تكميل و روانه بازار 
كنند اما اين مهم اتفاق نيفتاده است و اگرچه ستاد تنظيم 
بازار افزايش ۱۸ درصدي قيمت خودرو را مدتي پيش اعالم 
كرد اما هنوز خودروسازان عرضه به بازار را افزايش نداده اند.  
آنطور كه گفته شد، به نظر مي رسد، در حال حاضر دالالن 
نياز بازار خودرو را تامين مي كنند و خودروهاي صفر كه 
توسط اين افراد در قرعه كش��ي ها خريداري مي شود در 
فضاي مجازي با اختالف بس��يار زياد نس��بت به قيمت 
كارخانه به مصرف كنندگان فروخته مي شود. اين درحالي 
است كه اگر خودروسازان نياز بازار را به موقع تامين كنند 
نه تنها قيمت ها كاهش مي يابد بلكه واسطه گري در بازار 
خودرو نيز كم مي شود.  به طوري كه به گفته موتمني، در 
حال حاضر نمايشگاه  داران خودرو، خودروهاي كاركرده 
را در نمايشگاه هاي خود عرضه مي كنند زيرا خودروهاي 
صفر در دس��ت دالالن اس��ت و همانطور كه اشاره شد از 
طريق فضاي مجازي با اختالف بسيار زياد نسبت به قيمت 
كارخانه به فروش مي رسد. رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو بيان داشت: با توجه به ممنوعيت واردات خودرو 
اكنون نمايشگاه داران فقط خودروهاي كاركرده را عرضه 
مي كنند زيرا قادر به واردات خودرو براي عرضه نيستند و با 
وجود دالالن بازار خودرو امكان خريد خودرو از شركت هاي 
خودروس��از را نيز ندارند.  به گفته او، در سال 97 اختالف 
قيمت خودرو در بازار و كارخانه بين 2 تا 5 ميليون تومان 
بود اما با توجه به عرضه محدود اختالف قيمت خودرو بين 
كارخانه و بازار به نزديك ۱00 درصد نيز رسيده است. به 
عنوان مثال قيمت خودرو 206 تيپ 2 در كارخانه حدود 
۱50 ميليون تومان است اما قيمت همين خودرو در بازار 
273 ميليون تومان است. همچنين بنابر اعالم او، قيمت 
خودرو 206 تيپ 5 در بازار امروز 323 ميليون تومان 
و قيمت 207 دنده اي سقف شيشه اي 373 ميليون 
تومان است. همچنين قيمت 405 دوگانه سوز مدل 

99 امروز در بازار 2۸7 ميليون تومان است.
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قاچاقچي را رها كرديم
 از توليدكننده ماليات مي گيريم!

عض��و هيات نماين��دگان ات��اق بازرگاني تهران 
مي گوي��د كه هي��چ فعال اقتصادي ب��ا پرداخت 
ماليات مش��كلي ندارد اما در س��ال هاي گذشته 
كمتر ب��ه مبناي مه��م مالياتي در اي��ران توجه 

شده است.
عباس آرگون در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
براي آنكه نظام مالياتي يك كش��ور شفاف شده 
و در مس��ير درس��ت قرار بگيرد بايد دو شرط را 
رعايت كرد. مهم ترين موضوع در اين حوزه عدالت 
مالياتي است. ما نمي توانيم توقع داشته باشيم كه 
فشار مالياتي بر روي بخش هايي از اقتصاد باشد 
و ساير بخش ها بدون هيچ محدوديتي كار خود 

را ادامه دهند.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه بخش هاي غيرش��فاف در 
اقتصاد ايران ماليات پرداخت نمي كنند، توضيح 
داد: كارمندهاي ما به ش��كل دقيق و بر اس��اس 
قوانين كشور، ماليات خود را پرداخت مي كنند، 
واحدهاي تولي��دي نيز با توجه به اطالعات ثبت 
شده هر س��اله اظهارنامه پر كرده و بر اساس آن 
مالي��ات مي دهند ام��ا بخش هاي غيرش��فاف و 
حوزه هاي��ي كه اطالعات آن به ط��ور كامل ثبت 
نش��ده، عمال هيچ مالياتي پرداخ��ت نمي كنند 
و اين موض��وع كامال ب��ر خالف قاع��ده عدالت 

مالياتي است.
عضو اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به رقم باالي 
قاچاق در اقتصاد اي��ران، بيان كرد: اين رقم هاي 
ب��زرگ قاچ��اق كاال در كش��ور، از س��ويي بازار 
كاالهاي داخل��ي را تهديد مي كنن��د و از طرف 
ديگ��ر از پرداخت هر نوع ع��وارض و مالياتي نيز 

معاف هستند. 
م��ا بايد راهي پيدا كنيم ك��ه اين پول هاي كالن 
به شكل شفاف رصد ش��وند و افراد مجبور شوند 
 كه ع��وارض و ماليات مربوط ب��ه آن را پرداخت 

كنند.
اين در حالي اس��ت كه ما توليدكننده را مجبور 
به پرداخت تمام عوارض و ماليات مي كنيم اما با 

قاچاقچي ها هيچ كاري نداريم.
آرگون درباره دومين مبناي مهم مالياتي كشور 
گفت: بحث ش��فافيت در نحوه استفاده از منابع 
مالياتي نيز اهميت فراواني دارد. در اين ترديدي 
نيست كه وقتي افراد ماليات مي دهند، در نهايت 
اين پول به نفع آنها و در راستاي ارايه خدمات به 
آنها استفاده مي شود اما ما بايد نحوه هزينه كرد 
اين پول را مشخص كنيم تا ماليات دهنده هزينه 

ناكارآمدي دولت را پراخت نكند.
وي با بي��ان اينكه رصد حس��اب هاي تجاري به 
دولت در ايجاد عدالت مالياتي كمك خواهد كرد، 
ادامه داد: همانطور كه در بس��ياري از كشورها، 
دولت بر روي حس��اب هاي تجاري نظارت دارد، 
ما در ايران نيز بايد تكليف پول هاي كالني كه در 
ش��بكه بانكي جابه جا مي شود را مشخص كنيم. 
نمي شود كه يك قاچاقچي ده ها يا صدها ميليارد 
تومان پول را در شبكه بانكي كشور جابه جا كند 
و هي��چ نظارتي هم بر آن نباش��د، براي توس��عه 
زيرس��اخت ها و بهبود عدال��ت مالياتي بايد اين 

گام هاي مهم را با قاطعيت برداشت.

پيش شرط مهم
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني

رييس مركز پژوهش هاي ات��اق بازرگاني ايران 
مي گويد دول��ت بايد پيش از ح��ذف ارز 4200 
توماني، برخي زيرساخت هاي الزم را فراهم و از 

برخي نگراني ها، اطمينان حاصل كند.
محمد قاسمي بيان كرد: ارز 4200 توماني به چند 
حوزه خاص محدود مي شود كه مستقيما بر روي 
زندگي م��ردم تاثير دارد. از گندم و دارو گرفته تا 
دانه ه��اي روغني و نهاده ه��اي دامي، كاالهايي 
هستند كه به س��فره مردم مرتبطند و به همين 
دليل ايجاد تغيير در س��اختار آنها، بايد منوط به 

نهايي كردن تصميماتي قاطع باشد.
وي با بي��ان اينكه حذف ارز دولت��ي مي تواند به 
ايجاد تغيي��رات مثبت در تولي��د داخلي منجر 
ش��ود، توضيح داد: در حوزه هاي��ي مانند دارو يا 
گندم اين امكان وجود دارد كه با افزايش حمايت 
از توليدكنندگان، مقدم��ات افزايش توليد اين 
محصوالت فراهم شود، البته اين موضوع به اجراي 
سياست هاي حمايتي درست وابسته خواهد بود.

به گفته رييس مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني 
اي��ران، در صورتي كه بنا بر افزاي��ش توليد دارو 
گذاشته ش��ود اما مثال در حوزه تامين مواد اوليه 
اقدامات الزم انجام نش��ود، امكان دست يابي به 

اهداف كالن اين حوزه وجود نخواهد داشت.
قاس��مي با بيان اينكه سياس��ت هاي حمايتي از 
مردم بايد به شكل ش��فاف و دقيق تشريح شود، 
گفت: مردم نبايد اين نگراني را داشته باشند كه 
با حذف ارز 4200 توماني زندگي آنها با مشكالت 
جدي��د مواجه مي ش��ود، از اين رو اب��الغ دقيق 
سياس��ت هاي اجرايي به دس��تگاه هاي مختلف 
 و هماهن��گ عمل ك��ردن آنها اهمي��ت فراواني

 دارد. وي با اش��اره به وابس��تگي سياست حذف 
ارز 4200 توماني به ش��رايط كالن كشور، بيان 
كرد: اينكه م��ا ارز را حذف كني��م و به جاي آن 
حمايت مس��تقيم از مردم را در دستور كار قرار 
دهي��م قطعا اتف��اق مثبتي خواهد ب��ود اما بايد 
توجه داشت كه در صورت شوك جديد به قيمت 
ارز ي��ا افزايش تورم، مي��زان تاثيرگ��ذاري اين 
حمايت هاي جديد از مردم كاهش خواهد يافت 
و بايد مقدمات را طوري چيد كه حين اين تغيير 
در سياس��ت گذاري، در ساير بخش ها مشكالت 

جديدي به وجود نيايد.

ويژه

نامگذاري ساختمان هاي اداري 
شركت مترو به نام شهيد سليماني

و شهيد فخري زاده
به مناسبت دومين سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج 
قاسم سليماني و هفته مقاومت مراسم تقدير و تجليل از 
خانواده هاي معزز شهدا در شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه برگزار و دو س��اختمان اداري مترو به نام 
سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني و دانشمند 
هسته اي شهيد فخري زاده نامگذاري شد. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
مت��روي ته��ران و حومه، مراس��م تقدي��ر و تجليل از 
خانواده هاي معزز ش��هدا شنبه ۱۱ تا دي ماه ۱400 به 
مناسبت دومين سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج 
قاسم سليماني و هفته مقاومت با حضور مهدي چمران 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران، مهدي شايسته اصل 
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه، مهدي فخري زاده فرزند شهيد 
محسن فخري زاده به همراه جمعي از سرداران هشت 
س��ال دفاع مقدس و خانواده معزز ش��هدا برگزار شد. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
در ابتداي اين مراسم با اشاره به رويكرد و تاكيد شهردار 
تهران بر گراميداش��ت خانواده معزز شهدا گفت: من 
خودم را خادم الش��هداء و كوچك خانواده هاي محترم 
شهدا مي دانم. مهدي شايسته اصل تصريح كرد: يكي 
از ويژگي هاي سردار سپهبد شهيد سليماني به عنوان 
قهرمان ملي و فراملي، اهتمام و تكريم ويژه از خانواده معزز 
شهدا بود و رهبر معظم انقالب، سخنان ارزشمند بسياري 
درباره شهيد سليماني فرمودند. يكي از بيانات ايشان در 
خصوص سردار اين جمله است كه »شهيد سليماني 
نرم افزار مقاومت و الگوي مبارزه را به ملت ها تعليم داد« 
اين جمله همانند ديگر منويات رهبر معظم انقالب جمله 
بسيار فاخري است. مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه بيان كرد: رهبر گرانقدر انقالب 
درباره شهيد فخري زاده نيز فرمودند كه علّو مقامي كه 
خداوند با شهادت به شهيد محسن فخري زاده عطا 
كرد، مزد زحمات و اخالص كم نظير او بود و اين مقام 
با هيچ يك از مقام هاي دنيوي قابل مقايسه نيست. 
وي با بيان اينكه شهيد فخري زاده بر انجام كار دست 
اولي تأكيد داشت، افزود: اين شهيد بزرگوار مي گفت 
اگر بر مبناي استانداردهايي كه تعيين شده حركت 
كنيم، نمي توان ميان بر زد. وظيفه ما كار دست اولي و 

قدم زدن در سرزمين هاي ناشناخته است.

سرقت تجهيزات جاده اي استان 
مركزي به ارزش ۲۹ ميليارد ريال

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
گفت: 29 ميليارد و ۱0 ميليون ريال از تجهيزات ايمني و 
هشدار دهنده سطح جاده هاي اين استان، امسال سرقت 
شد.  »مهرداد جهاني« افزود: پنج مورد ترانسفورماتور 
روش��نايي به ارزش پنج ميليارد ريال، هش��ت هزار و 
700 متر كابل روشنايي به ارزش هشت ميليارد و 700 
ميليون ريال و 2۸ چراغ چشمك زن به ارزش 2 ميليارد 
و ۸00 ميليون ريال امس��ال از سطح جاده هاي استان 
مركزي سرقت شده  است. وي ادامه داد: 2 عدد تابلو برق 
به ارزش 200 ميليون ريال، 35 عدد چراغ چشم گربه اي 
س��والر به ارزش ۱۱0 ميليون ريال و 650 عدد تابلو و 
عاليم ايمني نيز به ارزش سه ميليارد و 500 ميليون ريال 
نيز امسال از سطح جاده هاي استان مركزي سرقت شد. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
خاطرنشان كرد: هشت عدد تاسيسات دوربين و سامانه 
ثبت تخلفات به ارزش يك ميليارد و 700 ميليون ريال 
و 350 قطعه گارد ريل به ارزش هفت ميليارد ريال طي 
اين مدت از جاده هاي استان سرقت شد. جهاني، نصب 
تابلو و عاليم هشدار دهنده در جاده ها را از جمله وظايف 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي عنوان كرد 
و گفت: هر ساله آمار قابل توجهي از اين تجهيزات از جمله 
نرده، پل، پايه هاي اخطاري، انتظامي، اطالعاتي، صفحه 
گاردريل، چراغ هاي چشمك زن سوالر، تجهيزات سامانه 

روشنايي و متعلقات آن به سرقت مي رود.

حفظ و ارتقاي كيفيت آب شرب 
مهم ترين رسالت صنعت آبفا است

مديرعامل آبفاي استان اصفهان، حفظ و ارتقاي كيفيت 
آب شرب را حساس ترين و مهم ترين رسالت صنعت 
آبفا دانست . هاشم اميني در مراسم تجليل از كاركنان 
كنترل كيفي آزمايشگاه هاي آب كه موفق به دريافت 
 20۱7 :ISO/IEC۱7025 گواهي نامه تاييد صالحيت
در س��ال ۱400 شده اند گفت: كاركنان مركز پايش و 
نظارت بر كيفيت آب و فاضالب بايد ضمن آشنايي با علم 
روز دنيا و بهره مندي از تجهيزات و فناوري هاي نوين، 
زمينه نظارت دقيق بر فرآيند كنترل كيفي آب و پساب 
توليدي و همچنين ارتقاي خدمات رساني به مردم را 
بيش از پيش فراهم نمايند. وي افزود: در سال هاي اخير 
آزمايشگاه هاي آبفا در استان اصفهان با بهره مندي از 
بهترين تجهيزات و نيروي انساني متخصص و كارآمد، 
كيفيت خدمات را در س��طح اس��تان ارتق��اء داده اند.  
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با بيان 
اينكه كنترل كيفي خدمات آبفا به صورت مستمر و پايدار 
ادامه دارد تصريح كرد: آب ش��رب پس از تاييد مراجع 
ذيصالح و با نظارت دقيق و مستمر نهادهاي مسوول در 
اختيار مردم در شهرها و روستاها قرار مي گيرد و سالمت 
آن از نظر كيفي مورد تاييد است. اميني تامين آب شرب 
با كيفيت مطابق با استانداردهاي تعريف شده را ضروري 
دانس��ت و اظهار داشت: آب شرب، استراتژيك ترين و 
حياتي ترين كااليي اس��ت كه مردم به آن نياز دارند و 
متقاضي هميشگي آن هستند و به همين دليل، بهبود 
كيفيت آن دغدغه اصلي فعاالن صنعت آبفا به شمار 
مي آيد. وي با تاكيد بر اهميت فعاليت هاي تحقيقاتي و 
پژوهشي اعالم كرد: از كاركنان انتظار مي رود با انجام 
تحقيق و پژوهش هاي كاربردي، راه هاي دسترس��ي 
آس��ان و بهتر مردم به خدمات صنعت آبفا را هموار تر 
نمايند تا رضايت مشتركين كه اولويت اصلي فعاليت 
اين صنعت به شمار مي رود همچنان پابرجا باقي بماند. 

با عرضه قطره چكاني خودرو؛ خبري از كاهش قيمت خودرو نيست!

ماليات بر ارزش افزوده واردات را مصرف كننده مي پردازد

رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران: 

تاخت وتاز دالالن در بازار خودرو 

آيا برنج دوباره گران مي شود؟

دولت براي فروش نفت از بخش خصوصي كمك بگيرد

خطر آشفتگي  تصميم سازي   اقتصادي

دبير انجمن واردكنندگان برنج خاطرنشان كرد: اخذ 
ماليات ب��ر ارزش افزوده ب��راي واردات برنج در نهايت 
قيمت تمام شده اين محصول را افزايش مي دهد اين در 
حالي است كه 90 درصد از برنج وارداتي از سوي قشر 
آسيب پذير جامعه مصرف مي شود. مسيح كشاورز در 
گفت وگو با »ايلنا«، با اشاره به حذف معافيت مالياتي 
براي واردات برخي از كاالها از جمله برنج، گفت: از زمان 
اجراي قانون دايمي مالي��ات بر ارزش افزوده، معافيت 
مالياتي برن��ج و روغن نيز حذف ش��د و اين كاالها نيز 
مشمول اخذ ماليات ش��ده اند. اما بايد بگويم كه برنج 
وارداتي براي اقشار آس��يب پذير جامعه وارد مي شود 
و اخ��ذ اين ماليات در نهايت در قيمت تمام ش��ده اين 
محصوالت تاثير مي گ��ذارد و قدرت خريد را براي اين 

اقش��ار كم مي كند. وي ادامه داد: تعرفه سود گمرگي 
در سال هاي گذش��ته 26 درصد بود و بعد از اينكه ارز 
ترجيحي براي واردات برنج حذف ش��د تعرفه س��ود 
گمرگي به ۱0 رسيد. دولت با حمايت هاي اينچنيني در 
پي افزايش نرخ نبود. كشاورز با بيان اينكه 90 درصد از 
برنج وارداتي از سوي اقشار آسيب پذير مصرف مي شود، 
گفت: برنج وارداتي با اجراي اين قانون مالياتي مشمول 9 
درصد ماليات بر ارزش افزوده در حين ورود خواهد شد و 
قرار است اين اخذ ماليات از برنج از ۱3 دي اجرايي شود. 
وي با بيان اينكه اخذ ماليات بر ارزش افزوده از واردات 
برنج در نهايت بر قيمت برنج تاثير خواهد گذاشت، افزود: 
متعاقب افزايش قيمت برنج خارجي، ش��اهد افزايش 
قيمت برنج ايراني ني��ز خواهيم بود هرچند هم اكنون 

قيمت برنج ايراني روند صعودي به خود گرفته اس��ت. 
بايد اذعان كنم آسيب اين مساله متوجه مردم خواهد 
شد.  به گفته كشاورز، انجمن واردكنندگان برنج قرار 
اس��ت به صورت مكتوب اعتراض خود را نسبت به اين 
موضوع اعالم كند. مسووالن بايد به اين مساله توجه و 
اخذ اين ماليات را حداقل براي برنج وارداتي حذف كنند. 
دبير انجمن واردكنندگان برنج تصريح كرد: اگر دولت 
9 درصد سود گمركي را 5 درصد كند باز هم 5 درصد 
افزايش قيمت خواهيم داشت و اين به نفع مصرف كننده 
نخواهد بود و در قيمت تمام تاثير مي گذارد. تاجر ماليات 
بر ارزش افزوده را كه از جيب خود نمي دهد اين مالياتي 
اس��ت كه به محض احتساب در قيمت تمام شده خود 
را نش��ان مي دهد. وي با بيان اينكه در حال حاضر ۱0 

درصد س��ود عوارض گمركي ب��ا ارز 4200 توماني از 
واردكنندگان دريافت مي شود، گفت: اگر قرار است با 
ارز نيمايي حساب شود كه افزايش نرخ چندين برابري 
خواهيم داش��ت. يعني 6 برابر چيزي كه هم اكنون به 
گمرك مي دهيم بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت 
شود. كشاورز در پايان خاطرنشان كرد: قوانين مالياتي 
كشور به عنوان محل درآمد دولت محسوب مي شوند. 
يك و نيم ميليون تن برنج در س��ال وارد مي شود و اين 
جزو درآمدهاي كشور محسوب مي شود كه مي خواهد 
از اين محل كسب درآمد كند.  ما مستقيم اين آسيب را 
مي بينيم اما شخص تصميم گيرنده بر اين باور است كه 
با اخذ اين ماليات مي خواهد به همه مردم خدمات ارايه 

بدهد اما مستقيم باعث گراني محصوالت خواهد شد.

رضا پديدار، رييس كميس��يون انرژي و محيط زيس��ت 
اتاق تهران مي گويد كه جلب مشاركت بخش خصوصي 
در صادرات نف��ت، مي تواند به اس��تفاده از ظرفيت هاي 
خالي بخش خصوصي منتهي شود و به تحول در فضاي 
كس��ب وكار بينجامد. ضمن  آنكه بهره گيري از ظرفيت 
فعاالن اقتصادي شناسنامه دار كه داراي سابقه روشني در 
صدور فرآورده هاي نفتي هستند، مي تواند ضريب اطمينان 
رعاي��ت قوانين و مقررات و احقاق درآمد ارزي كش��ور را 
افزايش ده��د. دولت در اليحه بودجه ۱40۱ پيش��نهاد 
تحوي��ل »نفت خ��ام و ميعانات گازي ب��ه صندوق هاي 
بازنشستگي« را مطرح كرده اس��ت؛ چنانكه در جز )۱( 
بند ز تبصره ۱9 اين اليحه به دولت اجازه داده ش��ده كه 
در صورت درخواست دستگاه هاي اجرايي داراي اعتبار از 
محل مصارف عمومي دولت از جمله صندوق بازنشستگي 
كشوري و لشگري و از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت 
به تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص 

معرفي ش��ده توسط دس��تگاه هاي اجرايي صرفا پس از 
تاييد اشخاص توس��ط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز 
صادراتي شركت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند )ب( 
تبصره )۱( اين قانون اقدام كند. اين راهكار كه البته براي 
نخستين بار است در اليحه بودجه مطرح شده، احتماال 
اهدافي چون»فعال سازي بخش تجارت خارجي نفت« و 
نيز »پرداخت ديون« به صندوق هاي بازنشستگي را دنبال 
مي كند.  اما در صورت تصويب اين بند و پس از واگذاري 
فروش نفت به نهادي كه متولي حوزه بازنشستگي در كشور 
است، مكانيزم هاي عملياتي، اجرايي و كنترلي آن چگونه 
خواهد بود؟ پرسش قابل تامل ديگر آنكه، بخش خصوصي 
چ��ه جايگاهي در صادرات نفت خواهد داش��ت؟ رييس 
كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران با بيان اينكه، 
بخش خصوصي با ظرفيت متشكلي كه دارد، مي تواند در 
فروش نفت خام نيز به دولت كمك كند، توضيح داد: طي 
دهه هاي اخير، ظرفيت هاي بسياري در بخش صادرات 

فرآورده هاي نفتي توسط بخش خصوصي، شكل گرفته 
است و در اين زمينه انجمن ها و نهادهاي متشكلي ايجاد 
شده است. رضا پديدار افزود: دولت با جلب مشاركت اين 
بخش مي تواند به صادرات نفت، رونق ببخش��د. در عين 
حال، چنين طرحي مي تواند به استفاده از ظرفيت هاي 
خالي بخش خصوصي منتهي شود و به تحول در فضاي 

كسب وكار بينجامد. 
ضمن  آنك��ه بهره گي��ري از ظرفيت فع��االن اقتصادي 
شناس��نامه دار ك��ه داراي س��ابقه روش��ني در ص��دور 
فرآورده هاي نفتي هس��تند، مي تواند ضريب اطمينان 
رعاي��ت قوانين و مقررات و احقاق درآمد ارزي كش��ور را 
افزايش دهد. پديدار با اشاره به مكانيزمي كه دولت گذشته 
براي فروش نفت به بخش خصوصي از طريق بورس انرژي 
طراحي كرده بود، گفت: بر اساس اين مكانيزم، كارگزاران 
بورس انرژي كه قبال شناسايي شده بودند و تضامين الزم 
را ارايه كرده بودند مي توانس��تند نفت خام را خريداري 

كرده و بفروشند. اما قيمتي كه امور بين الملل شركت ملي 
نفت در اين سازوكار تعيين مي كرد، باالتر از قيمت هاي 
جهاني بود و فعاالن بخش خصوصي نتوانس��تند در اين 
چارچوب خريدي داشته باشند.  او ادامه داد: در مواردي 
در مورد نفت سنگين كه قيمت ها تا حدودي متعادل بود 
و قيمتي كه بخش خصوصي پيش��نهاد كرد مورد قبول 
واقع شد، اس��ناد تضميني و مكانيزم اجرايي به طريقي 
بود كه نتوانست بخش خصوصي آنها را براي وزارت نفت 
تامين كند و لذا فرآيند خريد نفت توسط بخش خصوصي 
منتفي و متوقف شد. رييس كميسيون انرژي اتاق تهران 
گفت: در اين مقطع، دولت مي تواند از طريق بورس انرژي 
و همفكري فعاالن اقتصادي ساز وكارهايي را پيش بيني 
كرده و تضاميني را تعريف كند تا هويت بخشي اعتباري 
ب��راي صادركنندگان نفت مانند تجرب��ه اي كه در حوزه 
صادرات فرآورده هاي نفتي وجود دارد، امكان پذير شود و 

بخش خصوصي در اين زمينه مشاركت كند.

 اركان كلي تصميم سازي هايش عملياتي كند. از رشد 
نقدينگي جلوگيري كند، توسعه پايه پولي را متوقف 
سازد و در كل روند استقراض از بانك مركزي و پول پاشي 
را در جامعه متوقف كند. حاال بايد ديد تصميم سازي هاي 
اخير دولت در راستاي اين هدف بنيادين است يا نه؟ آيا 
افزايش پرداخت يارانه هاي نقدي توسط دولت منجر به 
كاهش تورم مي شود؟ رشد نقدينگي را متوقف مي سازد 
و باعث كاهش توسعه پايه پولي مي شود؟ از سوي ديگر 
مردان اقتصادي كابينه بايد به اين پرسش كليدي پاسخ 
بدهند كه آيا حذف ارز 4200 توماني به معيشت اقشار 
محروم جامعه مساعدت مي كند؟ انتظارات تورمي در 
بازارها را كاهش مي دهد و به بهبود وضعيت معيشتي 

مردم منجر مي ش��ود؟ آيا اجراي اي��ده توزيع ۱5 ليتر 
بنزين به خانوارهاي ايران��ي و دو برابر كردن پرداخت 
يارانه هاي نقدي، باعث رش��د قدرت خريد دهك هاي 
كم برخوردار مي شود يا اينكه مانند تجربياتي قبلي يك 
ريال در جيب آنها قرار مي دهد و ۱0ريال از جيب ديگر 

آنها برداشت مي شود؟
4( از منظر كارشناس��ي، پاس��خ اكثر پرس��ش هاي 
مطرح ش��ده در اين يادداش��ت منفي اس��ت. در واقع 
برنامه ريزي هاي اقتص��ادي دولت با هدف گذاري هاي 
بنيادينش تطابقي ندارد. اگر برنامه دولت مهار تورم است، 
پول پاشي در قالب افزايش دو برابري يارانه هاي نقدي به 
اين هدف نمي رسد. ضمن اينكه حذف 4200 توماني در 

شرايط فعلي، باعث افزايش انتظارات تورمي و متعاقب آن 
افزايش نوسانات تورمي در جامعه مي شود. بنابراين به 
نظر مي رسد، دولت با نيت خير بهبود وضعيت اقتصادي 
و معيشتي جامعه در حال اتخاذ تصميماتي است كه 
بيشتر باعث بروز مش��كل در اتمسفر اقتصادي كشور 

مي شود تا اينكه قرار باشد دردي را دوا كند.
5( موضوع مهم ديگر عدم هماهنگي اركان اقتصادي 
دولت با يكديگر اس��ت. در ش��رايطي كه اعالم شده، 
راهبرده��اي اقتص��ادي كابينه توس��ط مع��اون اول 
رييس جمهوري اعالم مي ش��ود، ام��ا در صحنه عمل 
ناگهان مع��اون اقتصادي رييس جمهوري دس��ت به 
اقداماتي مي زند كه ظاهرا بدون هماهنگي با معاون اول 

رسانه اي شده است. از سوي ديگر وزارت صمت دست به 
اقداماتي مي زند كه در نقطه مقابل اقدامات وزارت اقتصاد 
است. وزارت كشاورزي مطالبه اي را مطرح مي كند كه 
پيش از اين وزارت اقتصاد برخالف آن را عملياتي ساخته 
است. اين عدم هماهنگي در ميان اعضاي كابينه يكي 
از آسيب هايي اس��ت كه نهايتا باعث خواهد شد نوعي 
آشفتگي در فضاي عمومي اقتصاد كور ظهور و بروز پيدا 
كند. معتقدم به جاي اين راهكارهاي متكثر، بهتر است 
دولت ابتدا يك اقدام ريشه اي و مهم را به درستي اجرايي 
كند و بعد سراغ اجراي ايده بعدي برود. اما ايده هايش را 
با فكر با بهره گرفتن از رويكردهاي كارشناسي و مطابق با 

علوم اقتصادي عملياتي كند.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

ارايه »كارت واكسن« براي شركت در »امتحانات حضوري« الزامي نيست
وزير آموزش و پرورش اعالم كرد كه ارايه كارت واكسن يا تست ۱۵ روزه پي سي آر در صورت عدم تزريق واكسن، براي ورود 
دانش آموزان به مدرس��ه و شركت در امتحانات، الزامي نيست. يوس��ف نوري در پاسخ به اينكه آيا با توجه به شرايط فعلي و 
شناس��ايي مبتالياني در كش��ور به گونه اميكرون كرونا، براي اعمال محدوديت هاي بيشتر در مدارس و غيرحضوري شدن 
امتحانات تصميم گيري خواهد ش��د؟ اظهار كرد: ما در اين باره تابع نظر ستادملي مقابله با كرونا هستيم. او افزود: در اغلب 
كش��ورها، آخرين جايي كه تعطيل مي كنند مدارس است اما يك اصل در اين زمينه مبني بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

وجود دارد. ما تابع ستادملي مقابله با كرونا هستيم و هرچه را ستاد به ما اعالم كند به همان صورت عمل مي كنيم.

ادامهازصفحهاول

لغو افزايش سن بازنشستگي 
اتفاق خوبي است

زماني كه اين طرح از س��وي مجلس مطرح شد، 
بس��ياري از كارشناس��ان با آن مخالفت كردند، 
دليلش ه��م خيلي منطق��ي و واضح ب��ود، البته 
بس��ياري از نمايندگان با اين طرح موافق نبودند، 
همانطور كه نمايندگان كارگري از ابتدا با افزايش 
س��ن بازنشس��تگي مخالفت كردند، چ��را كه بر 
اساس قانون تامين اجتماعي، بازنشستگي اينگونه 
محاسبه مي شود كه ميانگين حقوق دو سال آخر 
بازنشستگي فرد را محاسبه و جمع مي كنند و بر 
مبناي آن حقوق بازنشس��تگي در نظر مي گيرند. 
ما به نمايندگان اعالم كرديم كس��ي كه در سال 
۱۴۰۰ و با قانون فعلي بازنشسته مي شود فرضا ۱۴ 
ميليون تومان حقوق مي گيرد ولي با تصويب اين 
مساله در اليحه ۱۴۰۱ بايد سال آينده ۶ ميليون 
تومان بگيرد. چطور مي توانيم به بازنشس��تگان 
امس��ال، ۱۴ ميليون تومان حق��وق بدهيم ولي 
حقوق بازنشستگان سال آينده را كاهش دهيم؟ 
اين از نظر ش��رعي، عرفي و قانوني جايز نيس��ت. 
همين همهمه اكن��ون آماري را ش��ايع كرده كه 
نزدي��ك ۳۰۰ هزار نف��ر از كاركن��ان تابع تامين 
اجتماعي درخواس��ت بازنشس��تگي دادند چون 
نگرانند اگر بمانند براي سال آينده حقوق كمتري 
مي گيرند. البته خوش��بختانه اي��ن طرح باالخره 
از دستور كار مجلس خارج ش��د و اين خود جاي 
خوشحالي دارد چرا كه اگر قرار بود چنين طرحي 
به تصويب رسيده و اجرايي شود، وضعيت را خيلي 
بحراني مي كرد. البته اينكه وضعيت صندوق هاي 
بازنشستگي در كش��ور اصال خوب نيست و از ۲۳ 
صندوقي كه در كشور وجود دارد تنها صندوقي كه 
وضعيت آن خوب بوده و ورشكسته نيست، صندوق 
روستاييان و عش��اير است؛ آن هم به اين دليل كه 
تازه تأسيس است و فعال پول جمع مي كند اما باقي 
صندوق ها مشكل دارند، مساله اي است كه بايد به 
آن رسيدگي ش��ود. در حال حاضر سازمان تامين 
اجتماعي ماهانه ۱۷ هزار ميليارد تومان درآمد دارد، 
ولي ۲۳ هزار ميليارد تومان بايد پرداخت كند لذا 
براي ورودي و خروجي صندوق ها بايد چاره اساسي 
انديش��يده ش��ود چون افزايش سن بازنشستگي 
نمي توانس��ت يك راهكار دايمي و منطقي باشد. 
ما نمي توانيم با ارايه طرح هاي شتابزده، بنيان يك 
قانون چندين ساله را از هم بپاشيم. بهترين راه براي 
اينكه بتوانيم در اين شرايط تصميم هاي درست 
و منطقي بگيريم و ش��رايط بحراني اقتصادي را 
سامان ببخشيم استفاده از نظر و دستورالعمل 
افرادي اس��ت كه سال ها در اين زمينه تحقيق و 
بررسي انجام داده اند، كارشناسان شناخته شده 
حوزه اقتصاد هستند. بي توجهي به نظر همين 
افراد باعث شده كه امروز چنين وضعيتي را تجربه 
كنيم. به هر حال خارج شدن اين طرح از دستور 

كار مجلس را مي توان اتفاق خوبي دانست.

رويداد

معتادان متجاهر به معضلي الينحل تبديل شده اند، 
اينكه تعداد اين افراد رو به افزايش است واقعيتي است 
كه نمي توان منكر آن شد. كافي است كمي از مركز 
ش��هر رو به پايين برويد تا حضور اين افراد را هر چه 
بيشتر و محسوس تر در خيابان ها و كوچه ها احساس 
كنيد. مساله اينجاست كه هيچ يك از روش هايي كه 
تا به حال از سوي مسووالن براي جمع آوري اين افراد 
از سطح شهرها در نظر گرفته شده است، نتوانسته 
نتيجه مثبتي در اين زمينه داشته باشد. تهران هم به 
عنوان پايتخت و كالن شهري پر جمعيت قطعا بيش 
از هر شهر ديگري به اين معضل مواجه است و البته 
به جاي حل آن به نظر مي رس��د كه روند رو به رشد 
تعداد معتادان متجاهر مشكالت بيشتري را براي اين 
كالن شهر به ارمغان آورده است. معضلي كه قرار بود 
كنترل شود، ريشه كن شود و ... اما حاال هر روز بيشتر 

از پيش شهر را درگير خودش مي كند.

   افزايش ۱۰۰۰ نفري
 جمعيت معتادان متجاهر در پايتخت

ريي��س پليس مبارزه با موادمخ��در تهران بزرگ با 
اعالم افزايش ۱۰۰۰ نفري جمعيت معتادان متجاهر 
در تهران، وجود دي اي س��ي ها و خدمات پزشكي 
رايگان، ام ام تي ها يا همان متادون درماني، شلترها و 
جاهاي خواب و توزيع رايگان غذاها در ميان معتادان 
را از جمله داليل اي��ن افزايش جمعيت اعالم كرد. 
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، درباره نقش پليس 
در قرارگاه جهادي مقابله با آسيب هاي اجتماعي و 
اعتياد اظهار كرد: اين قرارگاه در رابطه با بحث مقابله با 
آسيب هاي اجتماعي و مبارزه با موادمخدر با مديريت 
استاندار تهران تشكيل شده و اعضاي مختلفي دارد 

كه نيروي انتظامي نيز يكي از آنهاست. شهرداري نيز 
به تناسب وظايف و اقدامات خود در اين حوزه وارد 
شده و پليس هم كارگروه هايي در اين خصوص دارد. 
او با بيان اينكه در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جمع آوري، 
س��اماندهي و تحويل معتادان به مراك��ز غربالگري از 
جمله اقداماتي است كه از سوي پليس انجام مي شود، 
گفت: پليس تهران حتي مركز بازپروري مهرسروش 
را نيز با ظرفيت ۷۰۰ نفر راه اندازي كرد كه اخيرا مقرر 
شد ظرفيت آن افزايش هم پيدا كند كه به زودي آن را 
اعالم خواهيم كرد. حسنوند بر نقش موضوعات آموزش 
و پيشگيري نيز تاكيد كرد و گفت: در اين خصوص نيز 
پليس جلسات و كارگروه هايي را در آموزش و پرورش و 
دانشگاه دارد و درباره نحوه آموزش و آگاه سازي به افراد، 
خانواده، مدارس و جامعه در حال پيش بردن يكسري 
اقدامات هس��تيم. رييس پليس مب��ارزه با موادمخدر 
تهران بزرگ درباره س��اماندهي معت��ادان متجاهر در 
تهران و به ويژه محله هرندي نيز گفت: از انتهاي سال 
۹۷ مناطق بي دفاع ش��هري مخصوصا شوش و دروازه 
غار با دستور رياست محترم پليس پايتخت در دستور 
كار پليس قرار گرفته و حاال بيش از ۱۱۰۰ روز اس��ت 
 كه پليس براي س��اماندهي و برخورد با قاچاقيچان و 
خرده فروشان در اين منطقه اقداماتي را انجام مي دهد.

او در مورد ظرفيت هاي نگهداري از معتادان متجاهر 
نيز اظهار كرد: در اين خصوص ۱۲هزار نفر ظرفيت 
داشتيم كه تقريبا از سال گذشته همان ۱۲ هزار نفر 
است. اما پيش بيني ما بيش از ۲۰ هزار نفر است. در 
واقع ۸۰۰۰ نفر برابر آمار سال قبلي رها شده اند. البته 
ارزيابي ما اين است كه طي اين مدت حدود ۱۰۰۰ نفر 
نيز به جمعيت اين افراد اضافه شده و در حال حاضر 

حدود ۹۰۰۰ معتاد متجاهر رها هستند.

    عوامل افزايش تعداد معتادان متجاهر 
در تهران

حسنوند درباره اينكه چه عاملي سبب افزايش ۱۰۰۰ 
نفري ش��مار معتادان متجاهر در تهران شده است، 
گفت: علت اين موضوع از نظر ما وجود چند كانون 
براي جذب جمعيت معتادان متجاهر در مناطقي 
مانند ش��وش و هرندي است كه حتي باعث حضور 
معتادان از شهرها و مناطق ديگر نيز شده است. وجود 
دي اي سي ها و خدمات پزشكي مجاني، ام ام تي ها 
يا همان متادون درماني، شلترها و جاهاي خواب در 
محله ش��وش و هرندي و در بخشي ديگر نيز توزيع 
رايگان غذاها در ميان معتادان كه از سوي افراد خير 
انجام مي شود. ما معتقديم اين موارد باعث مهاجرت 

معتادان استان هاي ديگر به تهران شده است. 
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بيان 
اينكه در حال حاضر حدود ۹ هزار نفر معتاد رها شده 
در تهران داريم، درباره اينكه چقدر از اين افراد جزو 
معتادان منع پذيرشي هستند، گفت: در مورد منع 
پذيرش��ي ها براي حدود ۴۵۰۰ نفر نياز به جا داريم 
كه براي ۴۰۰ نفر به ما جا دادند و مابقي همچنان رها 
ش��ده اند. هربار هم كه اينها را جمع آوري مي كنيم 
يك بخشي در غربالگري و يك بخشي هم كه شامل 
افراد باالي ۶۵ سال و زير سن و زخم باز و ... مي شود، 
آزاد مي ش��وند كه باي��د براي اينها فكري ش��ود. او 
درباره اينكه در حال حاضر چه تعداد ظرفيت براي 
نگهداري از معتادان متجاهر زن و افراد داراي زخم 
باز و بيماري هاي عفوني وجود دارد، اظهار كرد: براي 
معتادان داراي زخم باز و عفوني ۴۰۰ نفر ظرفيت به 
ما داده اند و براي خانم ها هم ۴۰۰ نفر ظرفيت ايجاد 

شد كه البته اين تعداد كافي نيست.

رها شدگي 9 هزار معتاد متجاهر در تهران
رويخطخبر

افزايش سن بازنشستگي از اليحه بودجه حذف شد
رييس كميس��يون اجتماع��ي مجلس از 
حذف مصوبه افزايش س��ن بازنشستگي 
از اليحه بودجه خبر داد. ولي اس��ماعيلي 
گفت: در جلس��ه كميسيون بند مربوط به 
افزايش دو سال سن بازنشستگي كاًل حذف 
شد و همچنين قسمت مربوط به ميانگين 
پرداخت مستمري بازنشستگان از ۲ سال 
به س��ال ۳ نيز حذف شده است. او افزود: در 

حال حاضر سن بازنشستگي براي ليسانس ها ۳۰ سال و 
براي فوق ليسانس ها ۳۵ سال است دولت در اليحه بودجه 
براي اين افراد ۳۲ س��ال و ۳۷ سال ديده بود تا كمكي به 
صندوق هاي بازنشستگي شود اما اين راه حل اصلي نيست. 

ما همچنين ط��رح پاي��داري درآمدهاي 
صندوق ها را در كميسيون در دست بررسي 
داريم. طرح افزايش سن بازنشستگي كه در 
اليحه بودجه پيشنهادي ۱۴۰۱ آمده بود با 
واكنش هاي كارشناسان و متخصصان حوزه 
رفاه و تأمين اجتماعي مواجه شد به طوري كه 
بسياري از متخصصان اين موضوع را به ضرر 
كارگران و كارمنداني كه چندين سال سابقه 
كار دارند و همچنين افزايش آمار بيكاري مي دانستند. 
همچنين معتقد بودند طرح افزايش سن بازنشستگي 
داراي ابهامات زيادي اس��ت كه در نهاي��ت اين طرح در 

كميسيون اجتماعي مجلس حذف شد.

بارش شديد باران و احتمال وقوع »سيل«
س��ازمان هواشناسي نس��بت به بارش 
شديد باران در چهار استان جنوب كشور 
و س��يالبي ش��دن مس��يل ها و طغيان 
رودخانه ها هشدار داد. سازمان هواشناسي 
با صدور هشدار قرمز با اشاره به تشديد و 
تداوم فعاليت سامانه بارشي آورده است: 
يكش��نبه ۱۲ دي ماه بارش شديد باران 
و تداوم آن هم��راه با وقوع رع��د و برق و 

ريزش تگرگ و وزش باد شديد در استان هاي بوشهر، 
هرمزگان، جنوب كرمان و فارس پيش بيني مي شود. از 
مخاطرات حاكميت اين شرايط جوي به سيالبي شدن 
مسيل ها و طغيان رودخانه ها، آبگرفتگي گسترده معابر 
ش��هري، امكان آبگرفتگي منازل در مناطق مستعد، 
جاري شدن رواناب، اختالل درتردد، لغزندگي و كاهش 
ديد در جاده ها، احتمال تخريب پل و مس��دود شدن 
جاده و وارد ش��دن خسارت به محصوالت كشاورزي 
مي توان اش��اره كرد. س��ازمان هواشناسي نسبت به 
اجتناب از توق��ف، تردد و جم��ع آوري تجهيزات در 
حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، اجتناب از سفر و تردد در 
جاده ها، عدم تردد در خيابان هاي واقع شده در مسيل ها، 
پاكسازي كانال ها و آبراهه ها، بازگشايي دهانه پل ها، 

پاكسازي آبروهاي منازل، عدم جابه جايي 
عشاير كوچ رو، جمع آوري دام ها از حاشيه 
رودخانه ها و مسيل ها، آمادگي راهداري ها، 
فرمانداري ها و ساير دستگاه هاي امدادي 
براي مقابله با رخداد خسارات احتمالي 
سيل و آبگرفتگي توصيه مي كند. سازمان 
هواشناسي با صدور هش��دار قرمز رنگ 
ديگري با اش��اره به احتمال وارد ش��دن 
خسارت به محصوالت وادوات كشاورزي آورده است: 
به صاحبان مزارع و باغات پاكس��ازي انهار در مزارع و 
باغات به ويژه سبزي و صيفي جاتي كه در مرحله داشت 
هستند در استان هاي بوشهر، هرمزگان و سيستان و 
بلوچستان، تسريع در برداشت ذرت سيلويي و دانه اي 
در استان هرمزگان و پنبه شهرستان حاجي آباد، تسريع 
در برداش��ت صيفي ج��ات و گوجه فرنگي در جنوب 
استان فارس، تسريع در برداشت مركبات، ذرت و پنبه 
استان فارس، در نظر گرفتن تمهيدات الزم در مزارع 
سيب زميني و پياز استان كرمان جهت جلوگيري از 
آبگرفتگي به خصوص در شهرستان ارزوئيه و تسريع در 
انتقال محصوالت برداشت شده به انبارها مانند ذرت در 

استان سيستان و بلوچستان توصيه مي كند.

۲ انبار داروهاي احتكار شده در تهران كشف شد
رييس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ 
از كشف بيش از ۱۰۰ميليون عدد انواع 
داروهاي احتكار شده به ارزش ۶۵ ميليارد 
ريال خبر داد. سرهنگ پيام كاوياني در 
تشريح جزييات اين خبر اظهار داشت: در 
پي كسب خبري مبني بر دپو و نگهداري 
مقادي��ر قابل توجه��ي داروي كمياب و 
خاص توسط مالكان ۲ انبار در محدوده 

»پاسداران «، بررسي موضوع در دستور كار ماموران قرار 
گرفت. او با اشاره به اينكه در بررسي هاي اوليه مشخص 
شد كه متهمان با تهيه فاكتورهاي جعلي اقدام به تهيه 

دارو و دپ��وي آن در اين انبارها كرده اند، 
افزود: محل هاي دپوي داروها شناسايي 
و پ��س از هماهنگي ه��اي قضايي طي 
يك عمليات منسجم، در بازرسي از اين 
مكان ها ۱۰۰ ميليون عدد دارو كمياب و 
خاص كشف شد. رييس پليس امنيت 
عمومي تهران در ادامه با اشاره به اينكه 
برابر اعالم كارشناس��ان ارزش داروهاي 
كشف شده ۶۵ ميليارد ريال برآورد شده است، گفت: 
در اين راستا مالكان هر ۲انبار دستگير و دستگيري ساير 

همدستان آنان در دستور كار قرار دارد.

تعادل| 
مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت 
بهداش��ت ضمن تاكيد بر اهميت الگوي 
تغذيه اي مناسب در پيش��گيري از ابتال 
به كرونا، در عين حال نس��بت به كاهش مصرف منابع 
پروتئين حيواني به ويژه گوش��ت و شير در دهك هاي 
پايين درآمدي هش��دار داد. زهرا عبداللهي در نشست 
خبري به مناسبت اطالع رساني بسيج ملي تغذيه گفت: 
ادامه دار شدن اين مس��اله مي تواند عوارضي به دنبال 
داشته باشد. او افزود: بسيج ملي تغذيه سالم امسال هم 
طبق روال سال هاي گذش��ته از ۱۵ تا ۳۰ دي به مدت 
دو هفته در سطح كشور با همكاري دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و همينطور بخش هاي ذيربط از جمله آموزش 
و پرورش، شهرداري، بهزيستي، معاونت هاي بهداشت 
و درمان نيروهاي انتظامي، س��پاه و... در كش��ور اجرا 
مي شود. هدف برگزاري بسيج، انتشار پيام هايي است 
كه در شرايط فعلي كرونا و به دليل نقش تغذيه صحيح در 
مديريت كرونا اهميت مي يابد. در دو هفته بسيج امسال 
بر اين دو موضوع متمركز مي شويم كه اين پيام را به مردم 
كشور برسانيم كه با رعايت يك الگوي غذايي درست در 
شرايط فعلي حتي مي توان بيماري كرونا را كنترل كرد.

    الگوي تغذيه اي مناسب
 براي پيشگيري از كرونا

عبداللهي اف��زود: تغذيه صحيح نق��ش مهمي در 
تقويت سيستم ايمني بدن دارد. اصوال در افرادي كه 
سيستم ايمني بدن به دليل تغذيه نامناسب تضعيف 
مي ش��ود، قاعدتا مقاومت بدن در برابر اين ويروس 
كمتر بوده و حتي ممكن است شدت و حدت بيماري 

و دوره بهبودي و نقاهت نيز افزايش يابد.

    چگونگي تغذيه هنگام واكسيناسيون
مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با اشاره 
به تاثير تغذيه در زمان انجام واكسيناس��يون، بيان كرد: 
نحوه تغذيه حتي قبل و بعد از تزريق واكسن اهميت دارد 

تا بدن پاسخ مناسب تري به واكسن بدهد، پاسخ مناسب 
بدن به واكسن وابسته به عملكرد مناسب سيستم ايمني 
بدن است. به عنوان مثال مي گوييم موقع واكسيناسيون 
ناشتا نباشيد زيرا ناشتايي موقع واكسيناسيون در برخي 
افراد منجر به افت فشار خون مي شود. توصيه ديگر اين 
است كه بايد به ميزان كافي آب و مايعات مصرف كنيد؛ 
در يك برنامه غذايي صحيح بايد روزانه بين ۶ تا ۸ ليوان 
آب و مايعات مصرف كرد. خوردن آب و مايعات قبل و بعد 
از واكسيناسيون س��بب بهبود عملكرد سيستم ايمني 
مي شود چون كم آبي بدن سبب عملكرد نامطلوب سيستم 
ايمني مي شود. انواع مايعات و غذاهاي آبكي عالوه بر آب 
قبل و بعد از واكسيناسيون مناسب است. او تاكيد كرد: نكته 
مهم چه براي واكسيناسيون و چه براي پيشگيري از ابتال 
به كرونا داشتن الگوي غذايي مناسب است؛ يعني الگويي 
ك��ه در آن مصرف قند و نمك و چربي در آن كم اس��ت. 
 مصرف زياد مواد قندي از جمله نوش��ابه ها، شيريني و ... 
مي تواند سبب تضعيف سيستم ايمني بدن شود. بنابراين 
بايد از مصرف زياد و بي رويه مواد قندي و شيرين پرهيز 
كنيم. پيام ديگر ما مصرف كم نمك است زيرا ما بيش از 
۲ برابر مقدار توصيه شده نمك مصرف مي كنيم، ميزان 
مجاز روزانه به طور متوسط ۵ گرم است. مصرف نمك زياد 
به طرق مختلف رخ مي دهد كه يكي از آنها نمك پنهان در 
انواع فست فودها و سس ها است. از سوي ديگر افراط در 
مصرف غذاهاي چرب و پر ادويه كه معموال هضم سنگيني 
دارند و حاوي اسيدهاي چرب اشباع و اسيدهاي ترانس 

هستند هم عاملي براي تضعيف سيستم ايمني دارد.

    خطر كرونا در مبتاليان به چاقي
او اف��زود: كاهش مصرف قند و نم��ك و چربي و دقت در 
مصرف مواد غذايي و استفاده از غذاها و نوشيدني هايي كه 
قند، چربي و نمك كمتري دارند سبب مي شود كه بدن 
بتواند مقاومت بهتري در برابر انواع بيماري ها داشته باشد. 
بايد با رعايت تعادل و تنوع غذايي وزن بدن را كنترل كنيم؛ 
زيرا افراد چاق معموال احتمال بيشتري براي ابتال به كرونا 
دارند و در صورت ابتال هم شدت بيماري در آنها بيشتر بوده 

و دوره بهبودي نيز بيشتر طول مي كشد. بنابراين در كنار 
كاهش مصرف قند، نمك و چربي بايد مصرف بيشتر 
سبزي ها و ميوه ها به ميزان ۴۰۰ گرم در روز، كنترل 
وزن ب��دن و... را در برنامه غذايي خود بگنجانيم. با اين 

توصيه ها مي توان به مقاومت بدن كمك كرد.

    افزايش روند چاقي
 در كودكان زير پنج سال

عبداللهي با اشاره به شعار امسال هفته بسيج تغذيه امسال 
مبني بر »تغذيه، واكسيناسيون و كرونا«، گفت: مي خواهيم 
به مردم بگوييم با رعايت اصول��ي در برنامه غذايي روزانه 
مي توانيم به سيستم ايمني بدن كمك كنيم. االن روند 
چاقي در كودكان زير ۵سال و دانش آموزان افزايشي است 
و در بزرگساالن هم بر اساس آخرين بررسي ها حدود ۶۰ 
درصد جمعيت باالي ۱۸ سال دچار اضافه وزن و چاقي بوده 
و بيش از ۲۰ درصد دانش آموزان دچار چاقي هستند وحتي 
چاقي شكمي در دانش آموزان داريم. اين روند افزايشي به 
دو دليل رخ مي دهد. عامل اول الگوي غذايي غلط شامل 
استفاده زياد از مواد غذايي چرب، شور و شيرين و مصرف كم 
ميوه و سبزي است؛ از طرفي تحرك بدني نيز ناكافي است 
يعني ۵۰ درصد مردم تحرك بدني كافي ندارند. هر فرد 
بايد به مدت ۵روز در هفته ۳۰ دقيقه پياده روي تند داشته 
باشد كه حداقلي ترين حالت است. در شرايط كرونا كه به 
دليل ضرورت پروتكل هاي بهداشتي حضور در جاهايي كه 
جمعيت زياد است بايد در خانه با انجام حركات كششي يا 
هر شكلي فعاليت بدني داشته باشيم. عدم فعاليت بدني و 
تنها انجام فعاليت نشسته عاملي براي افزايش وزن است. 

    حضور كمرنگ شير و گوشت
 در سفره دهك هاي پايين درآمدي

مديركل دفتر بهب��ود تغذيه جامعه وزارت بهداش��ت 
ادامه داد: سيس��تم ايمني بدن براي عملكرد درس��ت 
به ويتامين ها و مواد معدني و پروتئين ه��ا نياز دارد كه 
بهترين منبع براي پروتئين ها منابع حيواني است ولي 
ما پروتئين هاي گياهي هم داريم. در يك برنامه غذايي 

درست توصيه مي شود سهمي از پروتئين گياهي و سهمي 
از پروتئين حيواني وجود داش��ته باشد. منابع پروتئين 
حيواني شامل گوش��ت و لبنيات بايد در برنامه غذايي 
روزانه به ويژه براي افرادي كه در معرض آسيب بيشتري 
هستند ضروري است. اكنون به دليل افزايش قيمت منابع 
پروتئين حيواني دسترسي دهك هاي درآمدي پايين به 
اين اقالم كاهش يافته و حتي مطالعات ما نشان مي دهد 
مصرف مواد غذايي مانند شير و گوشت در اين افراد كاهش 
يافته است و حضور آن در سفره مردم كم شده است كه 
ادامه دار شدن اين مساله مي تواند عوارضي به دنبال داشته 
باشد؛ چون رشد كودكان مختل مي شود كه اول به صورت 
الغري و سپس به صورت توقف رشد قدي خود رانشان 

مي دهد يا اينكه رشد نامناسب جنين را سبب مي شود.
او تاكيد كرد: ما يك بررسي هنگام آغاز شيوع كرونا 
در كش��ور با همكاري انس��تيتو تحقيقات تغذيه و 
صنايع غذايي كش��ور انجام داديم مشخص شد كه 
براي برخي اقالم غذايي به علت افزايش قيمت تا ۳۵ 
درصد، كاهش مصرف يافته است. اين اقالم شامل 
گوشت قرمز، گوشت مرغ و شير و بلنيات و ميوه بود 
و اين مس��اله وجود دارد و اميدوارم با سياست هاي 
درس��ت و اختصاص يارانه ب��ه دهك هاي درآمدي 
پايين بتوان اين مش��كل را برط��رف كرد كه منابع 

پروتئيني و ريز مغذي ها به سفره مردم وارد شود.

    حبوبات مي توانند
 جايگزين گوشت شوند؟

عبداللهي افزود: وقتي سيستم ايمني بدن ضعيف باشد 
ابتال به بيماري ها و مرگ و مير هم مي تواند بيشتر باشد. 
جايگزين هايي براي تامين پروتئين نظير حبوبات وجود 
دارد كه منبع ارزان تر پروتئين است كه در تركيب با غالت 
به عنوان پروتئين جايگزين كمك مي كند اما اين به معناي 
آن نيست كه مردم فقط با مصرف حبوبات مي توانند سالم 
مانده و پروتئين مورد نياز بدنشان را تامين كنند. حبوبات 
جايگزين مناسبي است كه به نسبت قيمت پايين تري 
از گوشت، شير و تخم مرغ دارد. پروتئين گياهي منبعي 
ارزان تر اس��ت و در هرم غذايي ايراني هم آمده اس��ت اما 

نمي توان پروتئين حيواني را از رژيم غذايي حذف كرد.

    افزايش شيوع سوءتغذيه در كودكان 
مناطق محروم طي دو سال گذشته

مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ 
به سوالي مجددا تاكيد كرد: رصد وضعيت تغذيه كودكان 
زير ۵ س��ال در مناطق محروم كش��ور را انجام مي دهيم 
و االن اطالعات به دس��ت آمده نش��ان مي دهد ظرف دو 
سال گذشته به دليل مسائلي از جمله كرونا، خشكسالي 
و تورم و افزايش قيمت ها ش��يوع سوءتغذيه در كودكان 
افزايش يافته و شايد يك شيوع دوبرابري در استان هايي 

مثل سيستان و بلوچستان و بيرجند گزارش شده است. 
همينطور كم خوني و كمبود ويتامين A به دليل مشكالت 
رخ داده است. در مناطق محروم، ناامني غذايي خانوار 
بيشتر شده است كه اگر به موقع اقدامات مداخله اي 
انجام نش��ود در كوتاه مدت افزايش مرگ و مير و ابتال 
به بيماري ها، كم خوني، كاهش قدرت يادگيري و... را 
خواهيم داشت و در دراز مدت توقف رشد قدي و حتي 
كاهش بهره هوشي در كودكان اتفاق مي افتد و براي 
جلوگيري از اين مشكل همه بخش ها بايد كمك كنند.

    طرح كمك معيشتي ادامه يابد
او ادامه داد: ما به عنوان وزارت بهداش��ت مكمل هاي 
غذايي براي گروه هاي س��ني به صورت رايگان ارايه 
مي دهيم و از طريق سيستم PHC كودكان و مادران 
باردار و شيرده دچار سوءتغذيه نيازمند را شناسايي 
كرده و به كميته امداد و وزارت رفاه معرفي مي شوند 
تا س��بد تغذيه رايگان دريافت كنند و در غالب طرح 
شهيد سليماني هم بسته هاي حمايتي به خانواده هاي 
نيازمند انجام مي شود. طرح كمك معيشتي كه وزارت 
رفاه پارسال اجرا كرد و اقدامات اينچنيني بايد ادامه 
يابد و كميته امداد بايد اعتبارات كافي داشته باشد تا 
كودكان و مادران باردار و ش��يرده دچار سوءتغذيه را 

تحت پوشش سبد رايگان غذايي قرار دهد.

گزارش

مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت تاكيد كرد

 كمبود مواد غذايي مغذي در سفره خانوار
 رشد كودكان  را مختل مي كند
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