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يادداشت- 1

سرطان مسكن
»سرطان« در دوران كنوني 
ب��ا جراحي و خ��ارج كردن 
توده ه��اي بدخي��م از بدن 
بيم��ار و ش��يمي درماني 
تا ح��دي در كنترل بش��ر 
درآمده است و اين پيشرفت 
ب��ه اي��ن معني اس��ت كه 
داروهاي ساده اي همچون 
»آس��پرين« در مقاب��ل غ��ول س��رطان، در بهبود 
حال بيماري اثر محسوس��ي ندارد. در حال حاضر، 
چنين نس��بتي يعني بي اثري »آسپرين« بر بهبود 
»س��رطان«، ميان »ماليات« و »مس��كن« برقرار 
است، با اين تفاوت كه خوردن آسپرين احتماال براي 
بيمار سرطاني بي خطر است، اما وضع ماليات هاي 
تازه براي مس��كن، ش��رايط را براي »مردم« بدتر 
خواه��د كرد. چه آنكه علت جهش قيمت مس��كن 
به ويژه در س��ه س��ال اخير، خارجي )خارج از بازار 
مسكن( اس��ت و از همين رو، راه برون رفت از ركود 
تورمي مس��كن در گروي رفع ي��ا تعديل آن علت 

خارجي است نه وضع يا اخذ ماليات جديد.
1- اقتصاد ايران از 50 س��ال پيش تاكنون گرفتار 
»تورم« و »كسري بودجه« بوده است به گونه اي كه 
اين دو بيماري همزاد طي چند دهه اخير »مزمن« 
شده اند. در اين حال، به دليل ابتالي اقتصاد ايران به 
بيماري هلندي، قيمت دارايي هاي غيرقابل تجارت 
از جمله مسكن به هنگام نوسان هاي تورمي، بيش 
از ساير كاالها دچار رشد قيمت مي شود و توده هاي 
تورمي )س��رطاني( در اين بازار با س��رعت و حجم 
بيشتري تكثير مي شود و از همين رو است كه اين 
بازار در ادبيات اقتصادي كش��ور به عنوان پناهگاه 
س��نتي »نقدينگي« ش��ناخته مي ش��ود. از اوايل 
دهه 1390 خورش��يدي ك��ه تحريم هاي يكجانبه 
امري��كا عليه اي��ران افزايش يافته اس��ت، وضعيت 
روند صعودي تورم و كس��ري بودج��ه نيز وخيم تر 
شده اس��ت، به گونه اي كه طي سال هاي 97 تا 99 
جمعيت زير خط فقر كش��ور دو برابر شد. به همين 
ترتيب، جمعيت »زير خط فقر مس��كن« طي 15 
سال گذشته دو برابر ش��ده است. به طور مشخص، 
بر اساس برآورد برخي از كارشناسان، در اوايل دهه 
1390 تقريبا س��ه دهك اول درآمدي زير خط فقر 
مس��كن بودند اما اين برآورد در س��ال 98 به چهار 
دهك اول تس��ري يافته اس��ت كه نش��انه افزايش 
جمعيت زير خط فقر مس��كن در كش��ور است. از 
اين رو، اثر ريس��ك سيستماتيك »تورم دو رقمي و 
مزمن« بر جهش قيمت دارايي ها و از جمله مسكن 

غيرقابل انكار است.
2- ناگفته پيدا اس��ت كه تورم باعث تشديد شكاف 
طبقاتي مي ش��ود و قدرت مالي افراد داراي حقوق 
ثابت را در برابر جهش ه��اي قيمتي ذوب مي كند. 
از س��وي ديگر، ارزش ريالي دارايي ه��اي افراد به 
اصط��الح »دارا« و »م��الك« را ب��دون هيچ گونه 
فعاليت تولي��دي و اقتصادي افزايش مي دهد. حال 
سرپرست خانواري را تصور كنيم كه پس از 20 سال 
كارمن��دي يا كارگري، اوايل دهه 1390 توانس��ته 
سرپناهي براي خانواده خود بخرد، ارزش ريالي اين 
خانه، پس از جهش هاي سال 97 تا 1400 دست كم 
سه برابر شده است، اما حقوق و توان مالي او به دليل 
عدم تناسب ميان رشد حقوق و نرخ تورم از سويي و 
عدم تناسب ميان ميزان حقوق ماهانه و هزينه خريد 
مسكن از سوي ديگر، به شدت تحليل رفته است به 
گونه اي كه ح��اال او احتماال توان تعمير و نگهداري 
منزل خود )در كنار هزينه تامين كاالهاي اساسي( 
را هم ندارد. پس مشاهده مي شود كه چنين فردي 
نيز به سختي از پس هزينه هاي زندگي خود از جمله 

هزينه حفظ و نگهداري مسكن برمي آيد.
3- در چنين ش��رايطي، ن��ه وضع و اخ��ذ ماليات 
ساالنه و نه ساخت مسكن دولتي راهگشا نخواهند 
بود. اگر ماليات س��االنه بر مس��كن )همان داروي 
آسپرين( وضع ش��ود، به طور قطع كارآمد نخواهد 
بود و نمي تواند اثر عواملي همچون تورم و انتظارات 
تورمي )توده هاي س��رطاني( را ب��ر جهش قيمت 
مسكن خنثي كند. همزمان نيز فشار مالي بر قاطبه 
مردم را بيشتر و نارضايتي آنان را فزوني مي بخشد. 
ضمن اينكه درآمدهاي حاصله از محل اخذ ماليات 
ساالنه از مسكن، اثر چشمگيري بر كاهش كسري 
بودجه دولت نمي گذارد چون در اغلب س��ال هاي 
ني��م قرن اخي��ر، كس��ري بودجه مزمن ناش��ي از 
سياس��ت هاي ناركارآمد و هزينه زاي دولت ها بوده 
تا كمبود منابع دالري و ريالي. در سويه ديگر ماجرا 
نيز ساخت انبوه مسكن دولتي و تقويت عرضه به اين 
روش نه تنها گرهگشا نخواهد بود كه مساله تامين 
مس��كن را )اعم از خريد و اجاره( در آينده دشوارتر 
خواهد كرد. چرا كه در طرح ساخت مسكن دولتي، 
»استقراض غير مس��تقيم از بانك مركزي« و فشار 
بر نظام بانكي بح��ران زده فزوني خواهد گرفت كه 
به معني تداوم رشد شتابان نقدينگي و تورم )تكثير 
توده هاي س��رطاني( اس��ت. مس��اله اي كه منجر 
به تشديد ش��كاف طبقاتي مي ش��ود و طول مدت 
دسترس��ي خانوار ايراني به مس��كن را از يك قرن 

كنوني فراتر خواهد برد.

مجيد اعزازي

چرا 46 درصد از ظرفيت بنادر كشور خالي است؟

 بنادر جنوبي ايران
مزيت رقابتي از دست رفته
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  نفت 
در آستانه افزايش قيمت

 خطر فقدان سرمايه 
در ايران

 تفاوت بازار سرمايه 
و بازار بدهي

 خوابي كه طرح صيانت 
براي پيام رسان ها ديده

 فوايد و مضرات 
دوركاري

بعد از تصميماتي كه اوپك پالس 
در خصوص عدم افزايش توليد 
نفت گرف��ت و باع��ث تقويت 
قيمت نفت شده، دولت بايدن 
در روزهاي پاياني هفته با لحني 
هشدارآميز اعالم كرد اين نوع 
تصميم س��ازي هاي اوپك در 
برخورد انقباضي با مقوله توليد 
نفت در نهايت اقتصاد جهاني كه بعد از مش��كل كرونا در 
حال تنفس دوباره است را با اخالل مواجه مي كند. بايدن 
همچنين اش��اره كرد تالش هايش براي افزايش توليد از 
طريق افزايش مناسبات ارتباطي با كشورهاي تاثيرگذار 
اوپك را افزايش مي دهد. اما پرسش��ي كه بعد از برگزاري 
آخري��ن اجالس اوپ��ك در محافل اقتص��ادي و عمومي 
كشور مطرح شده، آن است كه اين نوع تصميم سازي هاي 
اوپك پالس براي اقتصاد ايران كه در گيرو دار تحريم هاي 
فزاينده اقتصادي ق��رار دارد، چه معنا و مفهومي خواهد 
داش��ت؟ پاسخ به اين پرس��ش به طور كلي مرتبط با يك 
متغير كلي است. اينكه ايران تا چه اندازه بتواند نفت خود را 
چه به صورت پنهان و چه آشكارا به فروش برساند. هر اندازه 
كه دامنه فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني و منطقه اي 
بيشتر باش��د به همان اندازه نيز تصميمات اوپك پالس و 
تقويت قيمت جهاني نفت به نفع ايران خواهد بود. اما اينكه 
اوپك پالس علي رغم همه فش��ارهايي كه از سوي امريكا 
و س��اير قدرت هاي جهاني توانست بر روي خواسته خود 
براي تداوم رويكرد انقباضي پافشاري كند، نشان دهنده 
اين واقعيت مشخص اس��ت در ميان اعضاي اوپك اتحاد 
و همبستگي مطلوبي وجود دارد كه هم توليد كنندگان 
اوپك و هم توليدكنندگان خارج از اوپك در يك مسير گام 
برمي دارند. از سوي ديگر با توجه به آغاز فصل سرما، پايان 
يافتن نسبي محدوديت هاي برآمده از كرونا و... بازار نفت 
شاهد افزايش تقاضاي خريد نفت است و اين روند فزاينده 
در سفارش هاي نفتي قيمت نفت را با افزايش روبه رو خواهد 
ساخت. در اين شرايط بايدن كه به دنبال رشد بيشتر اقتصاد 
امريكا و رونق گرفتن بازارهاي اقتصادي اياالت متحده است، 
طبيعي است نس��بت به اين تصميم اوپك، موضع گيري 
منفي داشته باشد و از اعضاي اين سازمان خواستار تجديد 
نظر در تصميماتشان باشد. مساله اصلي اما اينجاست كه 
برخالف گذشته كه خواسته ها و مطالبات امريكا معموال 
در تصميم سازي هاي اوپك تاثيرگذاري فراواني داشت، 
اما امروز اعضاي اوپك و اساسا توليدكنندگان نفتي به اين 
نتيجه رسيده اند كه مي بايست منافع خود را بر منافع هر 
عنصر ديگري ترجيح دهند. از س��وي ديگر هر اندازه كه 
افزايش قيمت نفت، اقتصاد كشورهاي توليد كننده نفت 
را بهبود مي بخشد، براي ساير كشورها منشأ اثرات مخرب 
خواهد بود. به هر حال جهان بعد از دوره اي از مش��كالت 
عديده كه در اثر كرونا ايجاد شده بود، نيازمند انرژي ارزان 
ادامه در صفحه 8 قيمت تر است و...  

هم��ه تئوري هايي كه رش��د 
اقتصادي را توضيح مي دهند، 
يكي از ش��رط هاي الزم براي 
رشد را تشكيل س��رمايه براي 
ايجاد وضعيت پايدار اقتصادي 
مي دانند. براي سرمايه گذاري 
در اقتصاد يك كش��ور به طور 
كلي، 3مجرا را مي توان در نظر 
گرفت، مجراي نخست، سرمايه گذاري بخش خصوصي 
است كه با عنوان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي از 
آن ياد مي كنند. مجراي دوم، سرمايه گذاري هاي عمراني 
دولت است كه ذيل عنوان بودجه عمراني و ساير رديف ها 
مطرح مي شود. در نهايت نيز مبحث جذب سرمايه گذاري 
خارجي است كه يكي از بهترين انواع سرمايه گذاري هاي 
اقتصادي است. رويكردي كه همراه خود دانش و تكنولوژي 
را ني��ز همراه مي آورد و اثرات مثب��ت فراواني را در فرآيند 
رشد كشورها به جاي مي گذارد. اما معضلي كه در اقتصاد 
كشورمان ريش��ه دوانده است، آن است كه طي دهه هاي 
اخير )به خصوص دهه 90( اقتصاد ايران در هر س��ه حوزه 
ياد شده سرمايه گذاري دچار مشكل شده است. بررسي 
و ارزيابي نرخ رش��د س��رمايه ثابت داخلي نشان دهنده 
رشد منفي در اين حوزه است. از سوي ديگر بررسي روند 
تخصيص بودجه هاي س��االنه در اين سال ها )سال هاي 
ابتدايي 90 و از س��ال 97 به بعد( نشان مي دهد كه دولت 
نتوانسته سهم مناس��بي براي س��رمايه گذاري عمراني 
تخصي��ص دهد. حتي ح��د اندك بودجه ه��اي عمراني 
تخصيص داده شده نيز با مشكل عدم تحقق مواجه شده اند.

به هر حال دولت ها در ايران با كسري مواجهند و بودجه هاي 
عمراني، قرباني نخست اين كسري بودجه ها هستند. در واقع 
طي اين سال ها تحقق ميانگين بودجه هاي عمراني بسيار 
اندك بوده اس��ت. جداي از اي��ن حوزه ها در بخش جذب 
س��ر مايه گذاري خارجي نيز كارنامه اقتصاد ايران روشن 
نيست و آمارها گوياي ش��اخص هاي منفي در اين بخش 
است.حاال بايد ديد پيامد فقدان س��رمايه گذاري ها براي 
اقتصاد ايران چيست؟ همان طور كه اشاره كردم، اگر مبحث 
سرمايه گذاري را يكي از مهم ترين گزاره هاي مرتبط با رشد 
ارزيابي كنيم، نزديك به يك دهه است كه اين زيرساخت ها 
در ايران فاقد تحرك الزم بوده اند. عدم تقويت زيرساخت هاي 
اقتصادي با توجه به اين واقعيت كه مشخص است موجودي 
سرمايه اي هر كشوري در طول زمان، مستهلك مي شود 
و نياز است تا اين زيرس��اخت ها طي بازه زماني مشخص 
نوسازي شود، موضوع را بسيار حساس تر مي كند. در واقع 
مجموعه سرمايه اي يك كشور با گذشت زمان مستهلك 
مي ش��ود و عدم جايگزيني اين سرمايه ها در يك نقطه اي 
خسارات فراواني را ايجاد مي كند. اقتصاد ايران حداقل يك 
دهه است كه در معرض مس��تقيم اين نوع خسارت هاي 
بنيادين است. تاثير تداوم اين وضعيت آن است كه كشور را 
ادامه در صفحه 2 با خألهاي جدي رشد در... 

سهامداران با توجه به احتمال 
ريس��ك  هاي مختلف در بازار 
سرمايه، به خريد اوراق بدهي 
روي مي آورند، غافل از اينكه اين 
اوراق در حقيقت يك سود ثابت 
و خطي مي دهند. درحالي كه 
بازار سرمايه درروند بلندمدتي 
كه تابه حال داش��ته هميش��ه 
بيشترين س��وددهي را نسبت به س��اير بازارهاي موازي، 
نصيب سهامداران خودكرده. نمودار افزايش ضريب پايه 
پولي در گزارش شهريورماه بانك مركزي، بيانگر سرعت 
بيشتر آن نسبت به روند افزايش توليد نقدينگي است كه 
مشابه اين اتفاق در فروردين 1399 نيز رخ داده است. اين 
موضوع مويد اين است كه بازار س��رمايه با توجه به رشد 
ش��تابان نقدينگي، رونق خوبي در نيمه دوم سال خواهد 

داشت.
اتفاقي كه با افزايش ن��رخ پايه پولي به دليل چاپ پول در 
ابتداي سال توس��ط دولت قبل انجام شد، در شهريورماه 
امسال هم در عملكرد بانك مركزي منعكس شد. ازاين رو، 
سهامداران بايد توجه داشته باشند كه احتماالً بازار سرمايه 
در انتهاي پاييز يا زمستان، رونق پيدا مي كند و سودهايي 
كه مي توانند در بازار س��رمايه داشته باشند را با بازارهاي 
مشابه مقايسه نكنند. سرمايه هاي سرگردان، بخش باالي 
نقدينگي كشور را به خود اختصاص داده  و دارندگان آنها 
به دنبال نوعي از سرمايه گذاري  هستند تا از طريق آن هم 

سرمايه خود را از تورم مصون بدارند و هم سودآور باشد.
دو بازار پيش روي اين سرمايه هاي سرگردان وجود دارد: 
بازار پول و بازار سرمايه. در بازار پول، بانك مركزي از قاعده 
بازار بين بانكي و مدل بازار باز به عنوان راهكارهايي كه به 
تأمين نقدينگي بانك ها مي انجامد، براي مديريت آن بهره 
برده و كريدور نرخ بهره بين بانكي را بين 14 تا 22 درصد 
تعريف كرده است. نرخ سود بانكي در تيرماه به كف خود 
در سال رس��يد و در كانال 18 درصد قرار گرفت و نتيجه 
آن، رونق ش��هريورماه بورس بود. ولي در ادامه با توجه به 
سياست گذاري هايي كه بانك مركزي داشت، سود بانكي 
افزايش يافت. نرخ سود بانكي 20 درصد به اين معني است 
كه بازده سرمايه گذاري فرد معادل عدد 5 است. به بياني 
ديگر، فرد هراندازه كه س��رمايه گذاري مي كند، با ضريب 
»پي بر  اي« )P/E( پنج مي تواند از سرمايه گذاري خود سود 
كسب كند. سود بانكي، سود بدون ريسك و تضمين شده 
است. اين در حالي اس��ت كه در بازار رقيب كه همان بازار 
سرمايه است، سرمايه گذار در سرمايه گذاري خود با ريسك 
مواجه مي شود، زيرا ريس��ك در ذات بازار سرمايه نهفته 
است. طبيعي است كه در اين بازار، سرمايه گذار به P/E پنج 
رضايت نمي دهد و انتظار بازدهي باالتري دارد تا وارد اين 
بازار شود. افزايش نرخ بهره بين بانكي و به تبع آن افزايش نرخ 
بهره بانكي، سبب مي شود سرمايه هاي سرگردان به جاي 
ادامه در صفحه 2 اينكه به طور مستقيم به... 

طرح صيانت از حقوق كاربران در 
فضاي مجازي كه در كميسيون 
مش��تركي در مجلس بررسي 
مي ش��ود، فصل ه��ا و بندهاي 
متعددي را به اصطالح »خدمات 
پايه كاربردي« اختصاص داده 
است. در اين طرح، خدمات پايه 
به دو بخ��ش خارجي و داخلي 
تقسيم ش��ده اند و خدمات خارجي ملزم شده اند در ايران 
نماينده قانوني داشته باش��ند. از فصل سوم به بعد طرح 
صيانت به موضوع خدمات پايه كاربردي اختصاص يافته 
اس��ت، اما در فصل اول، اين اصطالح توضيح داده ش��ده 
اس��ت. بر اساس آنچه در بند الف از ماده يك طرح صيانت 
آمده، خدمات پايه كاربردي »به خدماتي اطالق مي شود 
كه به بخش غيرقابل اجتناب از فضاي مجازي و ش��بكه 
مل��ي اطالعات تبديل ش��ده و داراي جنب��ه راهبردي يا 
مخاطب داخلي بااليي هستند.« در ادامه اين خدمات به 
سه بخش داخلي، خارجي و اثرگذار تقسيم شده اند و در 
توضيح خدمات پايه كاربردي داخلي آمده است: »خدمات 
پايه كاربردي كه بيش از 50 درصد مالكيت آن متعلق به 
اشخاص ايراني بوده و ميزباني كاربران داخلي در آن صرفا 
در داخل كشور انجام شود و فعاليت آن در چارچوب قوانين 
و مقررات جمهوري اس��المي ايران باشد.« خدمات پايه 
كاربردي خارجي نيز به خدماتي اطالق ش��ده كه داخلي 
نيستند. اما تعريف خدمات پايه كاربردي اثرگذار، آنقدر 
گسترده است كه تقريبا بيشتر پلتفرم هاي مختلف داخلي 
و خارجي را شامل مي شود. خدمات پايه كاربردي خارجي 
كه متوسط داده مصرفي يا پهناي باند يك ماهه آن بيش از 
5 درصد حداقل حجم پهناي باند مصرفي بين المللي باشد 
يا خدمات پايه كاربردي داخلي كه متوسط داده مصرفي يا 
پهناي باند يك ماهه آن بيش از 5 درصد از حداقل حجم 
پهناي باند مصرفي داخلي باشد يا خدمات پايه كاربردي با 
كاربري بيش از يك درصد از جمعيت كاربران داخل كشور 
همگي به عنوان خدمات پايه كاربردي اثرگذار ش��ناخته 
شده اند. در همين حال طراحان طرح صيانت در ادامه تاكيد 
كرده اند »ساير موارد تعيين  شده از سوي كميسيون مصرح 
در بند 3 ماده 4 اين قانون« نيز شامل همين تعريف مي شود. 
منظور از »كميسيون« نيز كميسيون عالي تنظيم مقررات 
است. با وجود آنچه آمده، اما نويسندگان طرح صيانت در 
تبصره همين ماده »اهم مصاديق« خدمات پايه كاربردي را 
نام برده اند كه شامل خدمات پايه، خدمات نام و نشانگذاري، 
مديريت هويت معتبر، زيس��ت بوم جويشگر، پيام رسان 
و ش��بكه اجتماعي، خدمات ميزباني داده، مكاني و نقشه 
مي شود. در تبصره دو نيز تعريف شوراي عالي فضاي مجازي 
در خصوص هر يك از مصاديق خدمات پايه كاربردي مبناي 
اين قانون عنوان شده است. در متن ماده 12 آمده است كه 
عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي در فضاي مجازي 
ادامه در صفحه 2 منوط به... 

با گذشت دو سال از همه گيري 
كرونا در دنيا بسياري از مشاغل 
كه در اي��ن دوران دوركاري را 
براي اولين بار تجربه مي كردند، 
حتي بعد از بازگش��ايي ها هم 
ترجي��ح داده اند ك��ه به همان 
روش دوركاري به فعاليت هاي 
خود ادامه دهند. البته اين روش 
كار در كشورهاي اروپايي و امريكايي سال هاست كه مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد، اما در ايران چند سالي مي شد كه 
اندك افرادي به اين روش ش��روع ب��ه كار كرده بودند و به 
اصطالح )فري لنسر( خوانده مي شدند، يعني كساني كه در 
منزل و به صورت پروژه اي و از راه دور كار مي كنند. اما حاال 
مساله دوركار ماندن زناني كه فرزند خردسال زير 6 سال 
دارند، يكي ديگر از اتفاقاتي است كه باعث مي شود، زنان 
هم بتوانند در گردش چرخ اقتصاد خانواده نقش بسزايي 
داشته باشند و هم بتوانند كانون خانواده را گرم نگاه دارند. 
البته اين روش كار كردن هم معايب خاص خودش را دارد، 
همانطور كه در طول اين مدت بودند افرادي كه از نداشتن 
س��اعت كاري گاليه مي كردند، چرا كه كارفرما احساس 
مي كرد چون فرد از داخل منزل مش��غول به كار است هر 
ساعتي از شبانه روز مي تواند در اختيار او باشد و دستوراتش 
را عمل كن��د. در حالي كه دور كاري هم قوانين خودش را 
دارد و در درجه اول هيچ تغييري در ساعت كاري كه از ابتدا 
با كارمند توافق شده اتفاق نمي افتد. از سوي ديگر در برخي 
از مشاغل خصوصي اين دور كاري به نفع كارفرما تمام شده 
است، از جمله اينكه بسياري از اين افراد ديگر مجبور نيستند 
خرج هاي جانبي حضور كارمندان در دفتر كار را پرداخت 
كنند، هزينه هايي مانند پ��ول آب و برق، هزينه اينترنت، 
هزينه هاي جاري مثل خريد قند و چ��اي و... را پرداخت 
كنند، بس��ياري از آنها حتي دفتر كاري را كه اجاره كرده 
بودند به مالك پس داده و شركت را از راه دور و درون خانه 
خود كنترل مي كنند و به اين ترتيب در بسياري از هزينه ها 
صرفه جويي كرده اند، به همين خاطر است كه اين احتمال 
وجود دارد كه حتي بعد از كرونا هم برخي از مشاغل به اين 
دور كاري ادامه بدهند و ديگر نيازي به صرف هزينه هاي 

اضافي نداشته باشند. 
ام��ا از س��وي ديگر اگر بخواهي��م از بعد روان شناس��ي و 
جامعه شناسي به ماجرا نگاه كنيم، اين مساله مي تواند براي 
افراد خانواده چندان هم خوشايند نباشد. چرا كه وقتي قرار 
است تمام افراد در خانه كار كنند، اصطكاك بين آنها باال 
مي رود. از سوي ديگر باز زنان در اين زمينه مورد ظلم واقع 
مي شوند، چون مرد فكر مي كند خانم بايد تمام طول روز 
همان خدماتي را كه بعد از آمدن از سر كار به او ارايه مي داد 
ارايه دهد و به اين مساله توجه ندارد كه همسر او هم بايد 
از داخل خانه كار كند و تمام س��اعات روز را نمي تواند به او 
سرويس بدهد، همين مساله مي شود عاملي براي جرو بحث 
ادامه در صفحه 8 و اغتشاش در محيط خانه.  

مصطفي اقليمافائزه طاهريحميدرضا جيهانيعباس علوي راد حسن مرادي

 ايرج حريري 
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين: 

 رييس جمهور در ديدار 
با نخبگان، علما، خانواده شهدا و ايثارگران سمنان:

ضرب االجل »اژه اي« براي ساماندهي و تعيين تكليف كاالهاي دپوشده

در خطرناك ترين نقطه تاريخي 
تورم در ۴۰ سال اخير هستيم

صفحه 2     صفحه 2    

صفحه 5    

 مقاومت حداكثري
فشار حداكثري را شكست داده است

وضعيت  غيرقابل تحمل است

»تعادل« حواشي واريز منابع مالي 
از صندوق توسعه ملي به دستور 

رياست جمهوري را بررسي مي كند

باز هم باران به جاي رحمت، زحمت شد

واريز منابع مالي از صندوق توس��عه ملي به صندوق 
تثبيت بازار س��رمايه موضوع تازه اي نيست، از زمان 
دولت قبلي براي تغيير مس��ير معامالت بازار در نظر 
گرفته ش��ده بود. از آن زمان پيگيري زيادي از سوي 
مسووالن مربوطه سازمان بورس و دولت براي واريز 
اين مبلغ صورت گرفت؛ اما هربار مشكالتي پيش آمده 
و مبلغ از صندوق به بورس واريز نشده، چند ماه گذشته 
بود كه دولت تصويب كرد مبلغ 200 ميليون دالر از 
محل صندوق توس��عه ملي براي كمك به صندوق 
تثبيت بازار س��رمايه اختصاص يابد اما تا اين لحظه 
صفحه 4 را بخوانيد خبري نشده است.  

 يك بار ديگر بارش باران آن هم در حالي كه كش��ور 
فصل خشكس��الي خود را مي گذراند به جاي اينكه 
نعمتي باش��د براي زمين هاي تشنه به زحمتي بدل 
ش��د براي مردمي كه ح��اال بايد به دنب��ال جبران 
خسارت هايي باشند كه سيالب اخير به آنها وارد كرده 
است. يك بار ديگر اين مس��ووالن شهري بودند كه 
غافلگير شدند و با وجود اعالم هاي سازمان هواشناسي 
كشور باز هم مردم در چند شهر سيل و آبگرفتگي را 
تجربه كردند. البته كه تغييرات اقليمي خود مي تواند 
دليل محكمي براي بروز اين سيالب ها باشد، اما مساله 
مهم ديگر از بين بردن جنگل ها و باغاتي اس��ت كه 
صفحه 8 را بخوانيد به طور طبيعي راه سيل را ...  

صندوق تثبيت بازار 
ناجي بورس؟

 سيل ويرانگر 
اين بار در مهاباد



رييس جمهور برون رفت از مشكالت موجود كشور 
را امكان پذير و دس��ت يافتني دانست و گفت: امروز 
كشور براي عبور از مشكالت نيازمند كار جهادي و 
منسجم اس��ت و اين كار را امكان پذير مي دانم چرا 

كه از اصحاب »ما مي توانيم« هستيم.
به گزارش ايس��نا، س��يدابراهيم رييسي بعدازظهر 
پنجش��نبه در ديدار نخبگان، علما، خانواده شهدا 
و ايثارگران و جمعي از اقش��ار مختلف مردم استان 
س��منان گفت: با توكل به خدا و اعتماد به داشته ها 
و ظرفيت هاي داخلي كشور به ويژه نيروي انساني 
با اس��تعداد خود مي توانيم مش��كالت را پشت سر 
بگذاريم و معتقدم در اين راس��تا اگر همه با روحيه 
جهادي به صحنه بيايند اين اتفاق بس��يار نزديك و 

دست يافتني خواهد بود.
وي افزود: امريكا مي خواس��ت با فش��ار حداكثري 
ملت ايران را با مش��كل جدي مواجه كند اما امروز 
حتي دشمنان مان نيز اعتراف مي كنند كه مقاومت 
حداكثري ملت ايران، فشار حداكثري دشمنان را 
شكست داده و امروز موضع جمهوري اسالمي ايران 
از هر زمان ديگري قوي تر و موضع دش��منان از هر 
زماني ضعيف تر است و در شرايطي است كه به رغم 
همه تهديدها و تحريم ها مي توانيم مسير پيشرفت 

را سپري كنيم.
وي در ادامه سخنان خود محور تمام وقايع ۱۳ آبان 
را استكبارستيزي و مقاومت در راه هدف دانست و 
گفت: توجه به حوزه مسائل فرهنگي و مباني ديني 
و انقالبي مي تواند به استكبارستيزي جلوه بيشتري 
بدهد لذا الزم است در مسير تبيين مباني گفتمان 

استكبارستيزي تالش مضاعفي انجام شود.
رييسي با تاكيد بر اينكه »در حوزه مسائل اقتصادي 
هم بايد استكبارس��تيزي جلوه داشته باشد« ادامه 
داد: مهم تري��ن جل��وه استكبارس��تيزي در حوزه 
اقتصادي دستيابي به استقالل اقتصادي در مقابل 
بيگانگان و اتخ��اذ راهكارهاي رون��ق و رفع موانع 

توليد است.
وي گفت: همچنان كه ق��درت نظامي مي تواند در 
مقابل اس��تكبار بازدارندگي ايجاد كند تا دشمنان 
نتوانن��د توطئه كنن��د همزمان ت��الش در بخش 
اقتص��ادي و كش��اورزي نيز مي تواند به اس��تقالل 

كشور كمك كند.
وي افزود: امروز توليدگران، فعاالن حوزه اقتصادي، 
كارگران و كش��اورزان هر چقدر در جهت استقالل 
كش��ور در حوزه توليد كاالهاي اساسي و مورد نياز 
مردم تالش مي كنند در حقيقت در مسير مقابله با 

استكبار قرار دارند.
رييس جمهور ب��ا بيان اينكه »ش��كل گيري دولت 
اس��المي در گروي توجه به مباني انقالب اسالمي 

اس��ت« گفت: امروز اس��تفاده از نيروهاي صالح و 
كارآمد، حركت در مس��ير گام دوم انقالب اسالمي 
و رفتار جهادي براي رفع مشكالت كشور مي تواند 
دولت اسالمي كه خواست مردم و مجاهدان در طول 

تاريخ انقالب بوده است را محقق سازد.
وي افزود: تاريخ ۴۰ س��اله بع��د از پيروزي انقالب 
اسالمي از پيروزي و افتخارات و عبرت هاي فراواني 
در حوزه مسائل سياسي و اقتصادي برخوردار است 
كه بايد در تصميم گيري هاي خود مورد توجه قرار 
بدهيم. همچني��ن همه اين م��وارد را رهبر معظم 
انق��الب در بياني��ه گام دوم انقالب ب��ه خوبي بيان 
كردند و دولت مصمم اس��ت اين مس��ير را با قوت 
پيگيري كند. وي در بخش ديگري از سخنان خود با 
بيان اينكه »استان سمنان از ظرفيت هاي زيادي در 
بخش هاي مختلف اقتصادي، كشاورزي، صنعتي و 
معدني برخوردار است« به بازديدهاي خود از صنايع 
نيمه تعطيل و تعطيل شده استان اشاره كرد و گفت: 
دولت مصمم است موانع فعال بودن اين گونه صنايع 
را برطرف س��ازد تا مجددا به خط توليد برگردند و 
در اين زمينه از استاندار مي خواهم تا مشكالت اين 

گونه صنايع را با جديت پيگيري بكند.
رييسي با اشاره به درخواست يكي از سخنرانان در 

زمينه حمايت از صنايع دس��تي و مشاغل خانگي 
بانوان اس��تان بيان داشت: دولت حمايت از صنايع 
دستي را در كنار توجه به رونق صنعت گردشگري 
استان مورد توجه جدي قرار خواهد داد و معتقديم 
اگر اي��ن حوزه ها رونق پي��دا كند حتم��ا به ايجاد 

اشتغال و اقتصاد استان كمك خواهد كرد.
وي در ادام��ه، موض��وع مط��رح ش��ده در زمين��ه 
آس��يب هاي اجتماعي در س��طح اس��تان را مورد 
اش��اره قرار داد و گفت: آسيب هاي اجتماعي مردم 
اس��تان را رنج مي ده��د و دولت در زمين��ه رفع و 
كاهش آس��يب هاي اجتماعي وظيفه سنگيني بر 
عهده دارد و از اس��تاندار مي خواهم با اس��تفاده از 
ظرفيت فرهيختگان دانش��گاهي و حوزوي استان 
روند كاهش آسيب هاي اجتماعي در سطح استان 

را پيگيري كند.
وي با اش��اره به پيشنهاد فعال فرهنگي و اجتماعي 
اس��تان در زمينه بي توجهي به ساعات كار بانوان و 
استفاده از آنان در شيفت هاي كاري شبانه تصريح 
كرد: به هيچ عنوان منزلت بان��وان نبايد مخدوش 
ش��ود و نبايد به گونه اي س��اعات كار برنامه ريزي 
ش��ود كه نسبت به ش��أن مادري و همسري بانوان 
بي توجهي شود و الزم است همه شركت ها و ادارات 

به نحوي برنام��ه كاري را تنظيم كنن��د كه نهاد و 
كانون خانواده مخدوش نشود.

رييسي در بخش ديگري از سخنان خود توجه ويژه 
دولت به اس��تفاده از ظرفيت ش��وراي گفت وگوي 
بخش خصوصي با دولت را ضروري دانست و افزود: 
شوراهاي گفت وگو بستر مناسبي براي همفكري و 
همكاري بخش خصوصي با دولت و نهاد قانونگذار 
اس��ت و همكاري در اين زمينه را در رفع مشكالت 

بنگاه هاي اقتصادي موثر مي دانيم.
رييس جمهور با اش��اره به مشكل تامين آب استان 
س��منان گفت: راه برون رفت از كم آبي كه به خاطر 
كاهش نزوالت آس��ماني پديد آمده اين اس��ت كه 
سازوكاري براي اس��تفاده بهينه از آب شرب و آب 
كشاورزي در كشور ايجاد ش��ود و دولت براي رفع 
نگراني م��ردم در اين زمينه از ه��ر راهكاري براي 

برون رفت از مشكل كم آبي حمايت مي كند.
در اين دي��دار فعاالن حوزه فرهنگ��ي و اجتماعي، 
نخبگان، جه��ادي و محروميت زدايي، سياس��ي و 
فرهنگي، صنعت و معدن و دانشجويي در سخناني 
ديدگاه ها و پيشنهادهاي خود را در زمينه مشكالت 
استان س��منان در حوزه هاي مختلف و راهكارهاي 

غلبه بر آن مشكالت را مطرح كردند.

اخبارادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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 خطر فقدان سرمايه 
در ايران

 س��ال هاي آينده مواج��ه مي كند. نش��انه هاي 
مستقيم اين ش��رايط را به طور مستقيم مي توان 
در حوزه هاي��ي چون ب��رق، گاز، صنعت نفت و... 
مش��اهده كرد. از بع��د بين المللي ني��ز، جذب 
سرمايه گذاري خارجي يكي از نشانه هاي رقابت 
در س��طح بين المللي محس��وب مي ش��ود. هر 
كش��وري كه بتواند س��هم بيش��تري در جذب 
س��رمايه ها داشته باش��د در جايگاه رفيع تري از 
منظر رش��د ق��رار مي گيرد. وقتي كش��وري در 
جدول جذب س��رمايه هاي خارجي در رده هاي 
باالتري باش��د، اين پالس را به س��اير كش��ورها 
ارس��ال مي كند كه اين كشور، قلمروي مناسبي 
براي س��رمايه گذاري اس��ت و س��رمايه گذاران 
خارجي مي توانند اين كش��ور را به عنوان مقصد 
س��رمايه هاي خود انتخاب كنند. متاس��فانه به 
لحاظ اينكه اقتصاد ايران از منظر رقابت پذيري در 
جايگاه نازلي قرار دارد و اين موضوع در آمارهاي 
مجم��ع جهاني اقتص��اد نيز بازتاب داده ش��ده، 
چشم انداز تيره اي از رش��د را پيش روي اقتصاد 
و معيشت كشور تصويرسازي مي كند. استمرار 
رش��د منفي در ج��ذب س��رمايه هاي خارجي، 
نخس��ت ايران را در رقابت با كشورهاي همسايه 
و در ادامه ايران را در س��طح جهاني با مشكالت 
عدي��ده اي مواجه مي كند و باع��ث ايجاد فاصله 
معنادار اقتصاد ايران با ساير كشورهاي منطقه و 
جهان مي شود. جديد ترين آمارهاي نماگرهاي 
اقتص��ادي بانك مركزي )س��ه ماهه اول س��ال 
۱۴۰۰( نشان مي دهد خالص حساب سرمايه در 
ايران تا پايان ۳ ماهه نخس��ت سال ۱۴۰۰ منفي 
بوده اس��ت. منفي بودن خالص حساب سرمايه 
يكي از نشانه هاي جدي خروج سرمايه از كشور به 
حساب مي آيد. اين روند زماني حالت بحراني تري 
به خ��ود مي گيرد ك��ه بدانيم، اقتص��اد ايران نه 
تنها در جذب س��رمايه توفيقي نداش��ته است، 
بلكه بخش قابل توجهي از س��رمايه هاي داخلي 
كشورمان نيز راهي ساير كشورها شده است. در 
گزارش جديد بانك مركزي، مجموع رقم خروج 
سرمايه از كشور از سال ۱۳۹۶ )با احتساب ۱/۳ 
ميليارد دالر كسري حساب سرمايه در سه ماهه 
اول س��ال ۱۴۰۰( ب��ه بالغ ب��ر ۵۱ ميليارد دالر 
رسيده اس��ت. بدين ترتيب خروج س��رمايه در 
دولت دوم جناب روحاني به طور مستمر ادامه و 
در فصل انتهايي دول��ت او يعني بهار ۱۴۰۰ هم 
ادامه يافته اس��ت. اين موض��وع هنگامي باعث 
نگراني بيشتر مي ش��ود كه دو تراژدي در زمينه 
تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص داخلي و جذب 
س��رمايه گذاري خارجي در كش��ور ني��ز در بازه 
زماني فوق مد نظر قرار گيرد. طبق گزارش هاي 
بانك مركزي، ميانگين نرخ رشد تشكيل سرمايه 
ثاب��ت ناخالص داخلي از ابتداي س��ال ۱۳۹۶ تا 
پايان س��ال ۱۳۹۹ منفي ۶/۳ درصد بوده است. 
در همين حال آخري��ن گزارش آنكتاد )۲۰۲۰( 
نشان مي دهد جذب سرمايه گذاري خارجي در 
كش��ور در س��ال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب 
۳۰ و ۳۶ درصد كاهش يافته اس��ت. اين اعداد و 
ارقام چشم انداز تيره و تاري را پيش روي اقتصاد 
و معيشت كشور تصوير سازي مي كند و ضرورت 
تغيي��ر اين روند مخرب را يادآور مي س��ازد. بايد 
ديد آيا دولت جديد مي تواند اين روند خس��ارت 
بار را بهبود بخش��د و ايران را وارد دور تازه اي از 
مناس��بات اقتصادي براي جذب س��رمايه هاي 

خارجي كند يا نه؟

خوابي كه طرح صيانت 
براي پيام رسان ها ديده

 رعايت قوانين كشور و ش��رايطي از جمله ثبت در 
درگاه خدمات پاي��ه كاربردي و اخذ مجوز فعاليت 
خدمات اثرگذار پايه كارب��ردي داخلي و خارجي 
است. در تبصره يك همين ماده تاكيد شده است: 
»عرضه و فعاليت خدم��ات پايه كاربردي خارجي 
اثرگذار مس��تلزم معرفي نماينده قانوني و پذيرش 
تعه��دات ابالغي كميس��يون« اس��ت. در تبصره 
دو س��ازمان فناوري اطالعات به عنوان مس��وول 
»راه اندازي، مديريت و به روزرساني درگاه خدمات 
پاي��ه كاربردي و اعطا، تمدي��د، تعليق يا لغو مجوز 
به خدمات پايه كارب��ردي اثرگذار از طريق آن، در 
چارچوب مصوبات كميسيون« عنوان شده است. 
درگاه خدم��ات پايه كاربردي ني��ز آن گونه كه در 
ماده يك تعريف ش��ده، س��امانه اي اس��ت كه »به 
منظور ثبت و تاييد هوي��ت و فعاليت خدمات پايه 
كاربردي راه اندازي مي ش��ود.« در تبصره سه اين 
ماده به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده است 
با مجوز كميسيون عالي تنظيم مقررات، خدمات 
پايه كاربردي اختصاصي خود را راه اندازي كنند كه 
شرايط بهره برداري از اين خدمات »حداكثر ظرف 
مدت ۶ ماه« از س��وي كميسيون مذكور مشخص 
مي شود. نهادهاي دفاعي، امنيتي و نظامي از شمول 
اين تبصره خارج شده اند. در تبصره چهار نيز عنوان 
شده اس��ت كه مركز ملي فضاي مجازي به صورت 
ماهانه خدمات پايه كاربردي اثرگذار را شناسايي و 
به كميسيون عالي تنظيم مقررات و سازمان فناوري 
اطالعات اعالم مي كند و »سازمان فناوري اطالعات 
موظف اس��ت از طريق درگاه، اطالع رساني الزم را 
انجام دهد و نسبت به اعطاي مجوزها، به درخواست 
خدمات پايه كاربردي و بر اس��اس ضوابط تعيين 
ش��ده از سوي كميس��يون اقدام كند.« بنا بر آنچه 
در ماده ۱۲ طرح صيانت آمده اس��ت، پلتفرم هاي 
خارجي كه هم اكنون در ايران اس��تفاده مي شوند 
بايد براي ادامه فعاليت خود نماينده قانوني معرفي 
كنن��د و همچنين پلتفرم هاي داخل��ي نيز بايد در 

درگاهي كه ايجاد خواهد شد، ثبت نام كنند.

 تفاوت بازار سرمايه 
و بازار بدهي

 بخش واقعي اقتصاد از طريق شركت هاي پذيرفته شده 
بورسي وارد شوند، در بانك ها دپو شوند. طي سال هاي 
اخير مشاهده ش��ده اس��ت بانك ها از بهره  وري بااليي 
برخوردار نبوده اند و تزريق اين س��پرده هاي بانكي در 
قالب وام به بنگاه هاي زيرمجموعه، گاه غيرمولد بوده 
و اين موضوع منجر به دور باطل مي ش��ود كه نه تنها از 
رشد اقتصادي كشور جلوگيري مي كند، بلكه به دليل 
انباشته نشدن واقعي سرمايه، آينده اقتصاد را نيز با چالش 

مواجه مي كند.
دولت براي تأمين كسري بودجه خود، اقدام به فروش 
اوراق بدهي از طريق بازار سرمايه كرده است. بر اساس 
آمارهاي بانك مركزي، در س��ال گذش��ته، ۳۲۷ هزار 
ميليارد تومان در ۶ ماهه نخس��ت سال تأمين مالي از 
طريق بازار سرمايه انجام شده است. ۲۳۰ هزار ميليارد 
از مبلغ يادش��ده از طريق بخش هاي سرمايه اي مانند 
افزايش س��رمايه ها و عرضه هاي اوليه بوده و ۹۷ هزار 

ميليارد تومان از طريق بازار اوراق بدهي بوده است.
در ۶ ماهه نخست امسال، اين مبلغ به ۲۳۸ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. اين موضوع حكايت از رونق پايين 
بازار سرمايه طي اين مدت دارد. تأمين مالي بازار سرمايه  
كه همان افزايش سرمايه از طريق آورده نقدي سهامداران 
يا تجديد دارايي ها است، مبلغ ۱۰۵ هزار ميليارد تومان 
اعالم شده كه كاهش ۶۵ درصدي را نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته، نشان مي دهد؛ اما در بخش اوراق بدهي، 
با افزايش ۳۵ درصد به ۱۳۳ هزار ميليارد تومان رسيده 
است. فروش اوراق بدهي دولت طي شهريورماه به ۶۵ 
هزار ميليارد تومان رسيده است كه بيشترين مقدار در 
دوره ۶ ماهه نخست سال بوده است. بررسي ارقام يادشده، 
نشان مي دهد به جاي اينكه تأمين مالي واقعي انجام و 
دولت از رونق بازار سرمايه بهره مند شود و بتواند اوراق 
خود را در دوران رونق به سرمايه گذاران عرضه كند، با 
روند و سياست گذاري نادرستي كه داشته، به جاي تحقق 
وعده هاي خود، منجر به ركود و افت شديد در هفته هاي 

اخير در بازار سرمايه شده است.
رقابت ميان بازار پول و بازار سرمايه، مي تواند اقتصاد را 
زمين بزند، اين در حالي است كه همراهي و همكاري 
اين دو بازار اصلي در تأمين مالي صنايع مختلف، مي تواند 
منجر به رشد اقتصادي كشور و بهره مندي اين نظام در 
كشور  شود. الزم اس��ت دولتمردان به اين نكته توجه 
داشته باشند كه بورس، قلك دولت نيست و نبايد نگاه 
ابزاري به بازار سرمايه داشته باشند، زيرا اين نگاه منجر 
به از دس��ت رفتن كارايي و كاركرد اصلي بازار سرمايه 
در تأمين مالي بنگاه هاي بخش اصلي اقتصاد مي شود. 
همچنين، بي اعتمادي ناشي از آن، سبب گريزان شدن 

نقدينگي سرگردان از بورس مي شود.

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
حق توسعه فناوري هسته اي دارند

فرانس تيمرمنس، كميسر امور اقليمي اتحاديه اروپا، 
تاكيد كرد كه اعضاي اين اتحاديه در صورتي كه قصد 
داشته باشند فناوري انرژي هس��ته اي خود را توسعه 
دهند، از سوي كميس��يون اروپا حمايت خواهند شد. 
اين سياستمدار هلندي در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي 
اس��تامپا گفت: اس��تفاده از انرژي اتمي همچنان حق 
حاكميتي كشورهاس��ت و به همين دليل كميسيون 
اروپا با كشورهايي كه تصميم به استفاده از اين گزينه 
براي آينده بگيرند، مخالفت نخواهد كرد. اظهارات او در 
بحبوحه بحران ويرانگر انرژي است كه طي ماه گذشته 
منطقه را تحت تاثير ق��رار داده و قيمت گاز طبيعي را 
تقريبا پنج برابر كرده است. تيمرمنس با اشاره به مزاياي 
اس��تفاده از انرژي هسته اي براي توليد برق تاكيد كرد 
كه در اين روش ميزان انتش��ار گاز دي اكس��يد كربن، 

صفر است. 

 بحران جهاني انرژي مشكل 
ما نيست

ائتالف اوپك پالس در كنفرانس مطبوعاتي پس  از 
اجالس سران خود در روز پنجشنبه در پيامي تند 
اعالم كرد: »مشكل شما مشكل ما نيست.« عبدالعزيز 
بن سلمان، وزير انرژي عربستان، با اشاره به بحران 
انرژي و افزايش قيمت آن تاكيد كرد: »مشكل، نفت 
نيست.« درواقع بحران انرژي با بحران گاز طبيعي 
آغاز شد كه درنهايت به بحران زغال سنگ و بعد به 
كودهاي شيميايي، مواد غذايي و بحران هاي مختلف 
در آس��يا و سراسر جهان تبديل شد. برخي با توجه 
به افزايش قيمت نف��ت و بنزين مي گويند صنعت 
نفت هم در بح��ران قرار دارد اما طب��ق گفته وزير 
انرژي عربستان، افزايش قيمت نفت خام در مقايسه 
با افزايش قيمت گاز طبيعي و زغال س��نگ چيزي 
نيس��ت. ائتالف اوپك پالس صراحتا درخواس��ت 
جو بايدن و كاخ س��فيد براي توليد بيشتر نفت خام 
را رد ك��رده و به طرح خود ب��راي افزايش تدريجي 
۴۰۰ هزار بشكه در روز در ماه آينده ادامه مي دهد. 
كاخ سفيد در پاسخ به اين تصميم اوپك پالس گفت 
از هر ابزاري براي مقابله با بحران در بازارهاي انرژي 
استفاده مي كند. امريكا اعالم كرد به  نظر مي رسد اين 
ائتالف تمايلي به استفاده از قدرت خود براي بهبود 

اقتصاد جهان ندارد.

كسري تجاري امريكا ركورد  زد
كاهش صادرات باعث شده تا كسري تراز تجاري امريكا 
در ماه س��پتامبر ركورد بزند. آمارهاي دولتي از وزارت 
بازرگاني امريكا كه ش��ب گذش��ته منتشر شد، نشان 
مي دهد كسري تجاري اين كشور در ماه سپتامبر افزايش 
چشم گيري داشته است. اين وزارتخانه امريكايي گفته 
كسري تجاري امريكا در اين ماه ۱۱.۲درصد رشد كرده 

و به ۸۱ ميليارد دالر رسيده است.

رييس جمهور: ديدار با نخبگان، علما، خانواده شهدا و ايثارگران سمنان

رييس اتاق ايران و چين: 

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: 

مقاومت حداكثري، فشار حداكثري را شكست داده است

در خطرناك ترين نقطه تاريخي تورم در ۴۰ سال اخير هستيم

به اندازه بودجه ۱۵ استان فرار مالياتي داريم

رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين اظهار 
داش��ت: امروز ما در خطرناك تري��ن نقطه تاريخي 
تورم كشور در ۴ دهه اخير هستيم. اگر از اين مراحل 
تورم ۵۰ يا ۶۰ درصدي عبور كنيم، ديگر كنترل آن 
به صورت تصاعدي سخت مي شود و مي تواند به يك 
ابرتورم منجر شود. مجيدرضا حريري در گفت وگو 
با ايلنا در مورد الزامات رش��د اقتصادي كش��ور در 
وضعيت كنوني و تاثير مذاكرات سياسي بر آن اظهار 
كرد: بخش بزرگي از شرايط فعلي اقتصادي ما كه به 
گواه همه شرايط مناسبي نيست، تاثير ديپلماسي و 
روابط سياسي است. طرف مقابل جنگ سياسي ما 
ب��ا دنيا، يعني امريكا، اين جنگ را به صحنه اقتصاد 
وارد كرده و قطعا هر كنش يا واكنش سياس��ي در 

تعيين آينده اقتصادي ما موثر است.
وي افزود: بخش عمده اي از اقتصاد ايران متكي بر 
فروش نفت اس��ت. نمي توان اقتصادي را كه معتاد 
به نفت است، به س��رعت اعتيادش را قطع كرد. دو 
سياس��ت عمده در مورد تحريم ها تاكنون از طرف 
مقامات سياس��ي كشور اعالم ش��ده كه هردو بايد 
همزم��ان و موازي ب��ا يكديگر پيش ب��رود. يكي از 
اين سياس��ت ها تالش براي رفع تحريم ها است كه 
از طريق مذاكرات سياس��ي دنبال مي ش��ود. همه 

سيس��تم م��ا بايد تالش 
كند ت��ا از طريق مذاكره 
تحريم ها را رفع كند. اما 
همه اين كار در اختيار ما 
نيست يعني اگر ما ۱۰۰ 
درص��د هم ب��راي انجام 
مذاكره در راس��تاي رفع 
تحريم مايل باشيم، تنها 
۵۰ درص��د از موضوع در 

اختيار ما اس��ت و ۵۰ درصد ديگر در اختيار امريكا 
نيس��ت. يك بار در س��ال ۹۵ به توافق رسيديم اما 
در انتها طرف ديگر از توافق خارج ش��د و يكس��ري 
از س��ختگيري ها را هم هنوز به مبادالت ما داشت. 

بنابراين همه اين موضوع در اختيار ما نيست.
حريري تصري��ح ك��رد: در كنار تالش ب��راي رفع 
تحريم ه��ا بايد ت��الش كنيم ت��ا اث��ر تحريم ها بر 
اقتصاد كشور را به حداقل برس��انيم. براي اين كار 
باي��د تجارت ه��اي دوجانبه خود را ب��ه خصوص با 
كشورهاي همس��ايه و كشورهايي مي توانيم آنها را 
براي مبادله با وجود تحريم ها راضي كنيم، توسعه 
دهيم و بتوانيم توافق هاي تجارت  دوجانبه ترجيحي 
يا آزاد برقرار كنيم. بايد توجه داشت كه ۹۰ درصد 

از ص��ادرات و واردات ما 
با حدود ۷ كش��ور است، 
بايد سعي كنيم كه تنوع 
بازار و تنوع و تعدد شركا 

داشته باشيم.
وي با تاكيد ب��ر اهميت 
موضوع مهار تورم گفت: 
هر تصميمي در كش��ور 
گرفت��ه مي ش��ود باي��د 
عواق��ب آن را از جهت افزايش ي��ا كاهش نرخ تورم 
بسنجيم، در واقع اين موضوع بايد اولين مساله اي 
باش��د كه براي هر تصميمي به آن توجه مي ش��ود. 
هر سياس��تي كه منجر به افزايش تورم ش��ود بايد 
حذف شود يا اثر تورمي آن خنثي شود. تورم امروز 
ما در خطرناك ترين نقطه تاريخي تورم كش��ور در 
۴ دهه اخير است. اگر از اين مراحل تورم ۵۰ يا ۶۰ 
درصدي عب��ور كنيم، ديگر كنت��رل آن به صورت 
تصاعدي سخت مي شود و مي تواند به يك ابرتورم 
منجر شود. بنابراين همه سياست ها بايد پاسخ يك 
سوال اصلي را بدهد كه آيا منجر به افزايش نرخ تورم 

مي شود يا خير.
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين يادآور 

ش��د: تورم و تحريم امروز دو مساله اصلي اقتصاد ما 
هستند كه بايد هميشه آنها را در نظر داشته باشيم 

كه با چه روشي اثر آنها را خنثي كنيم.
وي در ادامه خاطرنش��ان س��اخت: تورم موضوعي 
پيچيده و تخصصي اس��ت كه باي��د در حوزه هاي 
همچني��ن  و  عموم��ي  سياس��ت گذاري هاي 
سياس��ت گذاري هاي پولي و مالي بايد به آن توجه 
ش��ود. بايد از متخصصين ب��ا ديدگاه هاي مختلف 
اقتصاد سياسي اس��تفاده شود، يعني نبايد حلقه را 
در استفاده از اين متخصصان تنگ كرد. كساني كه 
س��ابقه مديريت آنها سياست هاي ضدتورمي است 
براي مثال به آقاي طيب نيا گفته مي ش��د »طبيب 
ت��ورم«. در زمان ايش��ان ما از يك ت��ورم ۴۷ يا ۴۸ 
درصدي كه مربوط به دوره آخر آقاي احمدي نژاد 
بود، در ۴ ساله اول دولت آقاي روحاني كه طيب نيا 
وزير اقتصاد بود توانستيم تورم را به ۱۱ تا ۱۲ درصد 
برس��انيم. تجربه اي��ن كار و افراد م��ورد نياز وجود 
دارند. نمي گوييم كه اين افراد االن روي كار بيايند 
اما باالخره سرمايه هاي فكري كشور هستند و بايد 
از آنها مش��اوره گرفت. نه فقط آقاي طيب نيا بلكه 
افراد زيادي وجود دارد كه در اين مورد صاحب نظر 

هستند.

رجب رحمان��ي گفت: جلوگيري از ف��رار مالياتي در 
اولويت بودجه ۱۴۰۱ ق��رار مي گيرد؛ چرا كه در حال 
حاضر به اندازه بودجه ۱۵ اس��تان كشور فرار مالياتي 

داريم.
به گزارش تس��نيم، رجب رحماني ب��ا تأكيد بر لزوم 
قطع وابستگي كامل به درآمدهاي حاصل از صادرات 
نفت و مشتقات نفتي اظهار داشت: يكي از راهكارهاي 
اصلي توسعه در همه كشورهاي پيشرفته دنيا اتكا به 
درآمدهاي مالياتي است و امروز هيچ كشور بزرگي در 
دنيا وجود ندارد كه ماليات را به عنوان سرچشمه اصلي 

درآمدهاي ملي نگاه نكند.
وي اضافه كرد: اگر هدف ما رسيدن به اقتصاد مردمي 
است، بايد به اين موضوع توجه كنيم كه شاخصه يك 
بودجه پايدار اتكاي آن به توان مردمي است و مهم ترين 
تجلي استفاده از توان و ظرفيت مردم هم ماليات است؛ 
به شرط اينكه ماليات متناسب با درآمد هر فردي از او 

گرفته شود و براي اقشار زير خط فقر هم شاهد حذف 
ماليات هاي غيرعادالنه باش��يم. رحماني با اشاره به 
ضرب المثل »هر كه بامش بيش برفش بيشتر«، ادامه 
داد: هر كس به اندازه درآمدي كه از امكانات كشور ما 
كسب مي كند، بايد ماليات بدهد و هر چقدر اين درآمد 
بيشتر باشد، بايد ماليات بيشتري هم پرداخت كند. با 
اين حال امروز مي بينيم كه قضيه برعكس شده و افراد 
با درآمد كالن فرار مالياتي دارند و بيش��تر بار مالياتي 
كش��ور بر دوش اقشار حقو ق بگير و كارمند است. وي 
ميزان فرار مالياتي را در طي يك س��ال اخير حدود ۴ 
ميليارد دالر دانست و تصريح كرد: بنابراين جلوگيري 
از فرار مالياتي در اولويت بودجه ۱۴۰۱ قرار مي گيرد؛ 
چرا كه در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان كشور 
فرار مالياتي داري��م و اگر اين ۴ ميليارد دالر به بخش 
محروميت زدايي ما تزريق ش��ود، مي توانيم امكانات 

اوليه رفاهي را در كليه روستاهاي كشور ايجاد كنيم.

  لزوم چكش كاري قانون ماليات
 بر خانه هاي خالي

نماينده مردم تاكس��تان در مجلس شوراي اسالمي 
در بخ��ش ديگري از س��خنانش از اهم��ال و كندي 
برخي دستگاه ها در شناسايي آمار خانه هاي خالي در 
اس��تان هايي مانند قزوين انتقاد كرد و گفت: با وجود 
اينكه قرار بود آمار به روز شده خانه هاي خالي تا نيمه 
مرداد امس��ال در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار 
بگيرد، اما هنوز تكليف اين آمار در بسياري از استان ها 

مشخص نشده است.
رحماني با اش��اره به ضعف هاي موجود در اين قانون 
افزود: به نظر مي رسد كه اين قانون براي همه افرادي 
كه بيش از يك خانه يا واحد مسكوني دارند، بايد اجرا 
شود و وقتي ما شرط را براي افراد با بيش از ۲ مسكن 
قرار مي دهيم، عماًل تعداد زيادي خانه هاي خالي را از 
شمول پرداخت معافيت و امكان بازگرداندن به چرخه 

فروش و اجاره حذف مي كنيم.
وي ادامه داد: البته در اين حوزه بنا داريم با كميسيون 
عمران مجلس نشست هايي را برگزار كنيم تا ضمن 
ش��فاف كردن نقش قانون ماليات بر خانه هاي خالي 
در جلوگيري از فرار ماليات��ي در صورت امكان موارد 
اصالحي قانون را مشخص كنيم تا در صورت موافقت 
نمايندگان ميزان گستردگي و اثرگذاري قانون را فراتر 

از وضع موجود كنيم.
وي يادآور شد: در هر حال كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس بن��ا دارد در بودجه س��ال آينده ب��ا يك نگاه 
كارشناسي به دولت كمك كند تا بودجه اي در جهت 
كاهش مش��كالت اجتماعي تصويب كند؛ بنابراين 
همچنان عدالت  محوري و توجه به اقشار ضعيف جامعه 
در مركز توجه ما قرار دارد كه البته با توجه به همراهي 
مثبت دولت انقالبي س��يزدهم به تحقق يك بودجه 

كارآمد بدون كسري اميدواريم.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
روز پنجش��نبه قيمت ارز در ب��ازار آزاد افزايش يافت 
و قيمت دالر 27 ه��زار و 726 تومان، قيمت يورو32 
هزار و 66 تومان، پوند انگليس 37هزار و 966 تومان 
و درهم امارات 7 هزار و 545 تومان اعالم ش��ده است. 
در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 27 هزار و 17 
تومان و قيمت خريد دالر از مردم 26 هزار و482 تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 31 هزار 
و182 تومان و قيم��ت خريد يورو نيز 30 هزار و 564 

تومان اعالم شده است.
قيمت طالي 18 عيار هر گرم يك ميليون و 168 هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 
ميليون و740هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي 

طرح قديم نيز 11 ميليون و550 هزار تومان است.
قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 70 هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 550 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و 230هزار تومان تعيين ش��ده 
است و به فروش مي رسد. قيمت طالي 24عيار در هر 
گرم يك ميلي��ون و 558 هزار تومان و هر مثقال طال، 

5 ميليون و 60 هزار تومان ارزش گذاري شده است.

    نرخ سكه در هفته آينده افزايش مي يابد؟ 
نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران روز جمعه 
درب��اره تحوالت بازار س��كه و ط��ال در هفته اي كه 
گذش��ت، گفت: قيمت اونس جهان��ي طال در هفته 
گذشته تغييرزيادي نداشت و اگرچه ابتداي هفته به 
يك هزار و 798 دالر رسيد اما دوباره به بهاي يك هزار 
و785 دالر بازگشت  و در آخرين روز هفته قيمت آن 
كاهش��ي و برابر يك هزار و 777 دالر بود.  همچنين 
نرخ ارز نيز تا روز چهارش��نبه نوسان زيادي نداشت، 
در روز چهارشنبه اندكي صعودي شد، اما در روز بعد 
دوباره با كاهش همراه بود.  نايب رييس اتحاديه طال 
و جواه��ر تهران گفت: در مجموع، قيمت ارز و اونس 
جهاني طال روز پنجش��نبه برخالف طول هفته كه 
تغييري نداشت؛ با كاهش همراه بود. در طول هفته 
با افزايش بهاي اونس جهاني، قيمت طال افزايشي بود 
اما بهاي انواع سكه به دليل كاهش تقاضا براي خريد 

انواع سكه با كاهش همراه بود.
كشتي آراي درخصوص حباب سكه نيز گفت: حباب 
س��كه نيز با توجه به كاهش تقاضا افت داشت و در 
روز پنجشنبه در محدوده 250 هزار تومان بود.  وي 
پيش بيني كرد هفته آينده قيمت اونس جهاني طال 
در محدوده قيمتي هفته گذش��ته باقي بماند و نرخ 
ارز هم به دليل نش��انه هاي مثب��ت موجود در بازار 
تغييري نكند و در نتيجه بهاي سكه و طال با نوسان 
جزئي همراه باش��د.  نزديك به چهار هفته است كه 
قيمت سكه و طال در سطح مش��خصي قرار دارد و 
مي توان گف��ت ثبات در بازار حاكم اس��ت و انتظار 

داريم قيمت ها در اين محدوده باقي بماند.

    طال در بازار جهاني گران شد
قيمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهاني تحت 
تاثير تصميم بانك مركزي امريكا براي عدم ش��تاب 
در افزايش نرخ هاي بهره، در مسير ثبت رشد هفتگي 
قرار گرفت. بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري با 
0.1 درصد افزايش، به 1793 دالر و 63 سنت رسيد 
و از ابتداي هفته جاري تاكنون 0.7 درصد رشد داشته 
اس��ت. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 
0.1 درصد افزايش، به 1794 دالر و 40 سنت رسيد. 
بهاي معامالت اين بازار شب گذشته با 30 دالر و 60 
سنت معادل 1.7 درصد افزايش، در 1793 دالر و 50 
سنت بسته شد. بانك مركزي امريكا روز چهارشنبه 
در پايان نشست سياس��ت پولي دو روزه خود اعالم 
كرد تعديل برنامه ماهانه خري��د اوراق قرضه را آغاز 
خواهد كرد و قصد دارد آن را در سال 2022 خاتمه 
دهد اما همچن��ان بر اين ديدگاه كه تورم باال موقتي 
خواهد بود و نيازي به افزايش س��ريع نرخهاي بهره 

ندارد، پا بر جا ماند.
اعالم اين خبر باعث ش��د بازده اوراق قرضه 10 ساله 
امريكا از ركورد باالي اخير 1.6 درصد عقب نشيني كند.

تحليلگران گروه بانكي ANZ در يادداشتي نوشتند: 

با توجه به اين ديدگاه بانك مركزي امريكا و فشارهاي 
تورمي ادامه دار، طال در سطوح فعلي حمايت خواهد 
شد. با اين حال انتظار مي رود قيمت ها در سال 2022 

با ادامه احياي اقتصادي عقب  نشيني كنند.

    افزايش نرخ دالر تحت تاثير 
هيجانات خبري

نرخ دالر درحالي در اواخر هفته افزايشي شد كه فعاالن 
اقتصادي اين روند را ادامه دار نمي دانند و آن را هيجاني 
خواندند. نرخ دالر در هفته جاري تحت تاثير دو خبر 
قرار گرفت. اول مباحث مربوط به ايران و آژانس انرژي 
هسته اي و در نهايت مشخص شدن زمان آغاز مذاكرات 
وين بين ايران و كش��ورهاي اروپاي��ي در روز 8 آذر و 
دومين مساله هم درگيري بين سپاه پاسداران و امريكا 
در درياي عمان كه خبرگزاري صداوسيما گزارش داد 
با اقدام به موقع و مقتدرانه جان بركفان دالور نيروي 
دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي عمليات دزدي 

دريايي و سرقت نفت ايران توسط امريكا ناكام ماند.
براس��اس اين گزارش در 8 آبان ماه 1400 در سايت 
صرافي ملي، قيمت دالر براي خريد 26406 تومان و 
قيمت دالر براي فروش 26940 تومان بود. همچنين 
قيمت يورو ب��راي خريد 30570 تومان و قيمت يورو 

براي فروش 31188 تومان رقم خورد.
13 آب��ان 1400 در س��ايت صرافي مل��ي، قيمت 
دالر براي خري��د 26482تومان و قيمت دالر براي 
فروش 27017تومان، همچنين قيمت يورو براي 
خريد 30564توم��ان و قيمت ي��ورو براي فروش 

31182تومان اعالم شد.

    روند كاهشي قيمت طال در طول هفته 
قيمت طال و س��كه در دومين هفته آب��ان ماه 1400 
هرچند با نوساناتي همراه بود اما پرونده اين فلز زرد در 

پايان كاهشي بسته شد.
شنبه هش��تم آبان قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جدي��د 11 ميلي��ون و 810 هزارتومان 
رسيد.همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم 11 ميليون و 548 هزار تومان، نيم سكه 6 
ميليون45 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 540 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 243هزار تومان 
بود.هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1783 دالر و هر 

گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 165هزار تومان بود.
آخرين روز هفته دوم آبان ماه نيز قيمت طال و سكه با 
كاهش روبرو شد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد، به 11 ميليون و 710 هزارتومان رسيد. 
همچنين قيمت نيم سكه 6 ميليون  و70هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و 550 هزار تومان و سكه يك گرمي 

2 ميليون و 230 هزار تومان رقم قيمت خورد. هر اونس 
طال در بازارهاي جهاني 1755 دالر و هر گرم طالي 18 

عيار نيز به 1 ميليون و 167هزار تومان كاهش يافت.
قيمت ه��ر اونس طال با 0.1 درصد رش��د به 1793 
دالر و 63 س��نت رسيد و در مسير رشد هفتگي 0.7 
درص��دي قرار گرفت.به دنبال تصمي��م فدرال رزرو 
مبني بر بردباري بيش��تر در خص��وص افزايش نرخ 
بهره ك��ه موجب افت س��وددهي اوراق قرضه خزانه 
داري امريكا ش��د، قيمت طال با افزايش مواجه بود و 
در مسير ثبت رشد هفتگي قرار گرفت. بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.1 درصد رش��د به 
1793 دالر و 63 سنت رسيد و در مسير رشد هفتگي 
0.7 درصدي قرار گرفت. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي ه��م با 0.1 درصد افزايش ب��ه 1794 دالر و 40 
سنت رس��يد. فدرال رزرو روز چهارشنبه اعالم كرد، 
سياست خريد ماهانه اوراق قرضه را كاهش مي دهد 
و در سال 2022 به طور كامل آن را پايان خواهد داد، 
ام��ا همچنين اين نگاه بلندم��دت را حفظ كرده كه 
رشد نرخ تورم »گذرا« خواهد بود و احتماال نيازمند 
افزايش نرخ بهره نيس��ت. اين موضع گيري موجب 
شد تا س��وددهي اوراق قرضه 10 ساله خزانه داري 
امريكا از حدود 1.6 درصد عقب نشيني كند. به گفته 
تحليلگران موسس��ه اي ان زد، با توجه به نظر فدرال 
رزرو و فشارهاي تورمي قيمت طال احتماال در ارقام 

فعلي تثبيت خواهد شد.
»با اين وجود ما انتظار داريم قيمت ها در سال 2022 
به دليل ش��تاب گرفت��ن ترميم اقتص��ادي كاهش 
يابد.«بان��ك مرك��زي انگليس هم در نشس��ت روز 
پنجش��نبه خود تصميم گرفت نرخ بهره را ثابت نگه 
دارد و سبب شد پيش بيني س��رمايه گذاران مبني 
بر افزايش هزينه اس��تقراض غلط از آب درآيد. طال 
كه دارايي فاقد بهره است، معموال از نرخ پايين بهره 
منتفع مي ش��ود، زيرا پايين نگه داش��تن نرخ بهره 
هزينه فرصت س��رمايه گذاري در اين كاال را كاهش 
مي دهد. نيكوالس فراپل تحليلگر موسسه اي بي سي 
بوليون گفت: »بسياري از سرمايه گذاران همچنان 
عالقه مند به حضور در بازارهاي س��هام هستند و تا 
زماني كه قيمت ط��ال از مرز 1835 دالر عبور نكند، 
اش��تياق چندان زيادي را در بين سرمايه گذاران بر 

نخواهد انگيخت.«
آرامش و س��كون بازار س��كه و طال براي چهارمين 
هفته متوالي ادامه يافت، ثبات نسبي قيمت دالر و 
اونس جهاني طال از عوامل ايجاد اين سكون هستند. 
بازار س��كه و طال در هفت��ه دوم آبان ماه افت و خيز 
قابل توجهي نداشت و مي توان گفت همچون هفته 

گذشته آرامش بر بازار حاكم بود. 

    بازار سكه رمزارزها
ارزش ارزه��اي ديجيتال��ي مهم عمدتا در مس��ير 
صعودي خ��ود باقي ماند. در خب��ر مثبت ديگري از 
طرف امريكا براي بازار ارزهاي ديجيتالي، ش��هردار 
شهر ميامي كه از طرفداران سرسخت بيت كوين نيز 
محسوب مي ش��ود اعالم كرد ماه آينده حقوق خود 
را بر حس��ب بيت كوين دريافت خواهد كرد. وي كه 
پيش از اين نيز پيش��نهاد پرداخت حقوق كاركنان 
شهرداري را بيت كوين مطرح كرده بود، اولين مقام 
امريكايي خواهد ب��ود كه حقوق بيت كويني خواهد 
گرفت. وزارت خزان��ه داري امريكا در گزارش جديد 
خود اعالم كرد ارزش بازار ارزهاي ديجيتالي با ارزش 
ثابت )استيبل كوين ها( به بيش از 130 ميليارد دالر 
رس��يده كه اين رقم 20 برابر بيشتر از ارزش آنها در 
دو س��ال پيش است. اين گزارش استفاده از استيبل 
كوين ها را در سطح گسترده مفيد دانسته اما هشدار 
داده اس��ت كه امريكا بايد حتما مق��ررات خود را در 
اين حوزه به روزرساني كند و گسترش دهد.  صرافي 
باينانس- بزرگ ترين صرافي ارزهاي ديجيتالي از نظر 
حجم معامالت- در بيانيه اي عجيب اعالم كرد امكان 
برداشت از حساب كاربران خود را به صورت موقت به 
حالت تعليق در مي آورد. اين صرافي كه در گذش��ته 
نيز تصميمات عجيب زيادي از جمله بس��تن امكان 
معامله آتي با اهرم براي بسياري از كشورها را گرفته 
بود علت اين كار خود را رفع اختالالت ايجاد شده در 
شبكه تراكنش عنوان كرده است كه رفع خواهد شد.  
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر 2750 ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم 
نسبت به روز قبل 1.09 درصد بيشتر شده است. در 
حال حاضر 45 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در 
اختيار بيت كوين و 17 درصد در اختيار اتريوم است. 
بيت كوين 12 سال پيش توس��ط گروه گمنامي از 
معامله گران بر بس��تر بالك چين ايجاد شد و از سال 

2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

    عقب گرد دالر
ش��اخص دالر كان��ال 94 واحدي را از دس��ت داد. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزه��اي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 
0.17 درصد كاهش نسبت به روز گذشته، در سطح 
93.850 واحد بس��ته شد. شاخص دالر معموال در 
برابر ش��ش ارز مهم جهاني ي��ا 10 ارز برتر جهاني 
بيان مي شود كه شاخص دالر در بردارنده تغييرات 
قيمتي دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه 
هند، دالر استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك 
سوييس، رينگت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.
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دو برابر شدن تسهيالت
بخش خدمات

تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري به 
بخش خدمات در پنج ماهه امس��ال نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته بيش از دو برابر شده و بخش 
صنعت و معدن در جايگاه دوم بيشترين دريافت كننده 
اين تسهيالت قرار دارد. طبق آمار منتشر شده از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، در پنج ماهه 
نخست امسال در مجموع بيش از 900 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت از سوي بانك ها و موسسات اعتباري 
به بخش هاي كش��اورزي، صنعت و معدن،  مسكن و 
ساختمان، بازرگاني، خدمات و ساير بخش هاي متفرقه 
پرداخت شده كه نسبت به تسهيالت 506 هزار ميليارد 
توماني در مدت مش��ابه سال قبل 78 درصد افزايش 
داشته است. در اين ميان تسهيالت پرداختي به بخش 
صنعت و معدن با افزايش 76.7 درصدي در پنج ماهه 
نخست امس��ال، به 275 هزار و 560 ميليارد تومان 
رسيده است. مبلغ اين تسهيالت در پنج ماه نخست 
سال گذش��ته 155 هزار و 930 ميليارد تومان بوده 
است. سهم تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات 
اعتباري به بخش صنعت و معدن از كل تس��هيالت 
پرداخت ش��ده به بخش هاي كش��اورزي، صنعت و 
معدن، مسكن و ساختمان، بازرگاني، خدمات و ساير 
بخش هاي متفرقه در پنج ماهه نخست سال گذشته، 
30.8 درصد بوده كه امس��ال اين رقم به 30.6 درصد 
رسيده است. همچنين تسهيالت پرداختي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري به بخش بازرگاني نيز در در پنج 
ماهه نخست سال گذشته حدود 103 هزار ميليارد 
تومان بوده كه 41.5 درصد افزاي��ش به 145 هزار و 
380 ميليارد تومان در مدت مشابه سال جاري رسيده 
است. با اين حال سهم بخش بازرگاني از كل تسهيالت 
پرداختي به بخش هاي ياد شده از 20.3 درصد در پنج 
ماه اول سال 1399 به 16.1 درصد كاهش يافته است. 
در اين ميان بيشترين تسهيالت پرداختي بانك ها و 
موسسات اعتباري به بخش خدمات اختصاص يافته 
كه در پنج ماهه نخست امسال سهم 41.3 درصدي 
از كل تس��هيالت پرداختي را به خود اختصاص داده 
كه معادل 371 ه��زار و 660 ميليارد تومان بوده كه 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 107.9 درصد 
افزايش داشته است. بعد از بخش خدمات، صنعت 
و معدن و بازرگاني، به ترتيب بخش كش��اورزي و 
مسكن 6.9 و 5.1 درصد از كل تسهيالت پرداختي 
بانك ها و موسسات اعتباري را دريافت كرده اند. البته 
تسهيالت پرداختي به دو بخش كشاورزي و مسكن 
به ترتيب 65.3 و 49.2 درصد نس��بت به پنج ماهه 
نخست سال گذشته افزايش داشته و به 61 هزار و 
980 ميليارد و 46 هزار ميليارد تومان رسيده است.

بانك ها حق تعطيلي
واحدهاي توليدي را ندارند

 رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مي توان از مش��كالت 
عبور كرد، گفت: هيچ بانكي حق ندارد براي مطالباتش، 
كارخان��ه اي را تعطيل كند. به گ��زارش ايِبنا، آيت اهلل 
دكتر سيد ابراهيم رييسي در ادامه برنامه ها در سفر به 
استان سمنان، با حضور در جلسه شوراي اداري، ضمن 
گراميداشت ياد شهداي دانش آموز و دانشجو و تاكيد بر 
اهميت روز استكبارستيزي گفت: 13 آبان نماد مبارزه 
با استبداد و استكبار است و ما بايد بر داشته هاي خود 
اتكا و بر عنايت خدا اعتماد كنيم. رييس جمهور در يك 
تقسيم بندي، خدمت به مردم را سه گونه برشمرد و گفت: 
يك عده دنبال خدمت منفعت گرايانه به مردم هستند، 
نوع ديگر خدمت اومانيستي است؛ و نوع سوم، گره گشايي 
از مشكالت مردم براي خداست كه هم مشكالت جامعه 
را حل مي كند و ه��م رضايت خدا را هم��راه دارد. وي 
با اش��اره به اينكه زمينه  خدمت به مردم براي مديران 
فراهم است، آنان را به مسووليت پذيري و پاسخگويي 
در مقابل مردم فراخواند و گفت: مسووالن بايد در مقابل 
خدا، ارباب رجوع، مردم و مديرباالدست پاسخگو باشند. 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه بايد در مقابل اقدامات 
يا ترك فعل ها پاسخگو باشند، گفت: روحيه پاسخگويي 
همان مسووليت پذيري است و بايد خود را در مقابل مردم 
پاسخگو بدانيم، چرا كه پاسخگو بودن سازمان اداري، 
روابط ناسالم اداري را از بين مي برد. رييسي همچنين 
هرگونه معطلي ب��دون توجيه م��ردم را ناصحيح 
دانست و افزود: اينكه يك بانكي، كارخانه اي را براي 
طلبش مصادره كند درست نيست و هيچ بانكي حق 
ندارد براي پيگيري مطالباتش كارخانه يا كارگاهي 
را تعطيل كند، چون تعطيلي واحدهاي توليدي، 

برخالف سياست هاي كالن كشور و دولت است.

سهم 3.3 درصدي موبايل
از تراكنش هاي بانكي 

مبلغ تراكنش هاي شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي 
كشور در هفتمين ماه سال جاري به بيش از 596 هزار 
ميليارد تومان رسيد كه نسبت به شهريورماه در تعداد و 
ارزش ريالي به ترتيب 4.62 و 7.77 درصد كاهش داشته 
است. بر اساس تازه ترين گزارش اقتصادي منتشرشده 
از سوي ش��اپرك، مجموع تعداد تراكنش هاي انجام 
شده شاپرك در مهرماه سال جاري به 3271 ميليون 
عدد رس��يده كه ارزش اي��ن تراكنش ها در مجموع به 
بيش از 596 هزار ميليارد تومان مي رسد كه نسبت به 
شهريورماه معادل 4.62 درصد در تعداد و 7.77 درصد 
كاهش در ارزش ريالي داشته است.  بر اين اساس، رشد 
اسمي ماهانه تراكنش هاي شاپرك در مهرسال جاري 
نسبت به ماه گذش��ته معادل منفي 7.77 درصد بوده 
است.  در مهر 1400 سهم ابزارهاي پذيرش اينترنتي 
در تراكنش هاي انجام شده 7.03 درصد و ابزار پذيرش 
موبايل��ي 3.33 درصد ب��وده و اين در حالي اس��ت كه 
كارت خوان ه��اي فروش��گاهي 89.64 درص��د از كل 

تراكنش هاي انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

قيمت اونس، دالر و سكه در مسير با ثبات قرار دارد

ثبات قيمت ها در بازار سكه و طال در ۴ هفته متوالي

تامين مالي براساس شايستگي اعتبار انجام شود 
روش ه��اي نوين تامين مالي برمبناي شايس��تگي 
اعتبار و مديريت زنجيره تامين از طريق اعتبار يكي 
از خألهاي موجود در اقتصاد كش��ور است كه بايد 

هرچه سريع تر در دستور كار قرار گيرد.
اس��تفاده از روش هاي نوي��ن تامين مال��ي يكي از 
ضرورياتي است كه در دولت سيزدهم مورد تاكيد قرار 
گرفته و مس��ووالن براين باورند كه مديريت صحيح 
زنجيره تامين به طور اعتباري جزو اصول اساسي در 
صنعت كشور به شمار مي رود چرا كه در حال حاضر 
بنگاه هاي اقتصادي با مشكل نقدينگي مواجه هستند. 
در نتيجه به نظر مي رس��د عالوه بر اعتبارس��نجي و 
رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي، بايد روش هاي تامين 
مالي را متنوع كرد تا در كنار شايس��تگي اعتبار، به 

مدل هاي روز دنيا نيز نزديك شويم. 
چندي پيش وزير اقتص��اد و دارايي اعالم كرد: گاهي 
كسب و كار بانكي به تامين مالي و اعطاي تسهيالت 
به يك واحد توليدي كه در مقايس��ه ب��ا تامين مالي 
فعاليت هاي غير توليدي يك گام به جلو است، معطوف 
مي ش��ود اما راه موثرتر، تأمين مال��ي زنجيره ارزش 
)supply chain finance( آن ه��م نه از طريق 
اعطاي تسهيالت و اخذ وثيقه، بلكه از طريق اعطاي 

خط اعتباري بر مبناي شايس��تگي اعتباري اس��ت. 
احس��ان خاندوزي افزود: گاهي مقررات ما بانك ها را 
مي ترساند كه به اين سمت بيايند؛ براي آنها راحت تر 
است كه همچنان تسهيالت بدهند و وثيقه بگيرند، 
در حالي كه براي تأمين مالي زنجيره ارزش ما به خط 

اعتباري نياز داريم نه به تسهيالت. 
ال سي ريالي نيز يكي از روش هاي تامين مالي مبتني 
بر اعتبار است كه به گفته بسياري از فعاالن اقتصادي، 
مي تواند در اقتصاد و صنعت نقش بسزايي داشته باشد. 
اعتبار اسنادي )Letter of Credit( يا همان ال سي، 
تعهدي از بانك اس��ت كه به خريدار و فروشنده داده 
مي شود و تعهد مي شود كه ميزان پرداختي خريدار به 
فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده 
خواهد رسيد. اطمينان فروشنده از اينكه پس از ارايه 
اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانك 
كارگزار يا تاييد كننده دريافت مي كند، امكان كنترل 
تاريخ حمل و تحويل نهاي��ي كاال، اطمينان از اينكه 
پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فك 
مالكيت كاال از وي صورت مي گيرد و تعهد بانك براي 
پرداخت بها در معامالت به جاي فرد فروشنده از مزاياي 
الي سي اس��ت كه مي تواند به فعال اقتصادي كمك 

خوبي باش��د.  در همين باره نايب رييس كميسيون 
صنايع اتاق بازرگاني ايران با تاكيد براينكه شركت ها 
بايد رتبه بندي شوند و براين اساس تسهيالت براساس 
اعتبار خود دريافت كنن��د، اظهار كرد: حتي بانك ها 
مي توانند تس��هيالتي براي فرد قائل شوند و اعتباري 
براي آنها در نظر بگيرند اما حساب متقاضي را بدهكار 
كند. پيشتر اينگونه بود كه اگر فردي چك داشت اما 
موجودي نداشت، بانك براساس اعتبار مشتري مبلغ 
وجه مورد نظر را پرداخت مي كرد تا مشتري آن مبلغ 
را بپردازد. در واقع اين موارد به روابط مشتري و بانك 
بستگي دارد.  محمدحسين ديده ور در گفت وگو با ايِبنا 
تصريح كرد: اما به صورت دس��توري نمي توان چنين 
كاري كرد و برخي نهادها به بانك ها تكليف كنند كه 
به يك بنگاه بايد مقدار مشخصي اعتبار دهند. در اين 
شرايط بانك نيز دچار مشكالتي مي شود كه در نهايت 
به تورم دامن خواهد زد. در اين شرايط وزارت اقتصاد يا 
بانك مركزي مي تواند منابع مالي را در اختيار بانك ها 
قرار دهد و به بانك ها اين اختيار را بدهد كه با متشريان 

خود به شكل اعتباري مراوده داشته باشند. 
وي با بيان اينكه يكي از معضالتي كه وجود دارد ال سي 
ريالي است، افزود: اگر بتوانيم خريدها را از اين طريق 

انجام دهيم كمك بسيار زيادي به خريداران خواهيم 
كرد. برخي بانك ها با اعطاي ال س��ي مشكلي ندارند 
اما گاهي فروشنده ها نمي پذيرند چرا كه براي ال سي 
مدت دار بايد سودي به بانك دوم پرداخت شود كه از 

حساب فروشنده كسر مي شود.
ديده ور گفت: به عنوان نمونه فردي از يك بانك ال سي 
ريالي مي گي��رد و به يك بنگاه تحويل مي دهد، بنگاه 
مربوطه نيز اين اعتبار اسنادي را به بانك ديگر مي برد و 
طلب پول مي كند كه اگر ال سي سررسيد 3 يا 4 ماهه 
داشته باشد از اين بابت س��ودي از مبلغ ال سي كسر 
مي ش��ود كه طبيعتا مورد قبول بنگاه مذكور نيست، 
مگر اينكه قيمت ف��روش را باالتر ببرد كه اين امر هم 
رقابتي نيست و بازار را تخريب مي كند. در اين شرايط 
دولت بايد فكري براي اين مشكل كند تا بتوانيم اين 

روش تامين مالي را محقق كنيم.
نايب رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني ايران 
با اش��اره به اينكه ال س��ي ريالي مزاياي بس��ياري 
دارد، تاكيد كرد: اكثر شركت ها با كمبود نقدينگي 
مواجه هستند اما اگر درجه اعتباري آنها باال باشد و 
بتوانند ال سي ريالي بگيرند، دستشان بازتر است و 

مي توانند فعاليت هاي شان را توسعه دهند. 

رشد بازارهاي مالي
با استقالل بانك مركزي  

ريي��س كل جدي��د بانك 
مركزي تعامل با بازار سرمايه 
را در برنامه هاي خود دارد اما 
براي عملياتي ساختن آن به 
يك بانك مركزي مس��تقل 
نياز داريم. تعامل بين بانك 
مركزي و بازار سرمايه و ساير 
بازاره��اي مالي درخصوص 
عدم افزايش نرخ اوراق ضروري است. رييس كل بانك 
مركزي به دليل آنكه مدتي مديريت بازار بورس را برعهده 
داشت، نس��بت به اين مساله حساس تر است، بنابراين 
تالش مي كند تا در تصميمات اخذ شده نگاهي هم به 
بازار سرمايه اندازد. از طرف ديگر از آنجا كه سياست هاي 
پولي در حوزه بانكداري و ارز تحت نظر او قرار دارد، ايجاب 
مي كند تا در نهايت اهداف مورد نظر بانك مركزي را مورد 
توجه قرار دهد.  اظهارنظرهايي از اين حيث مفيد است، 
اما براي عملياتي ساختن آن به يك بانك مركزي مستقل 
نياز داريم و تا به امروز اس��تقالل بانك مركزي عليرغم 
اعالم دغدغه ها جنبه عملي پيدا نكرده وحتي تحت تاثير 
اقتضائات زمان شكل گيري آن زير سوال هم رفته است.  
نگاه منصفانه به اين قضيه نشان از اين دارد كه در اين دوره 
از دولت نمي توان از بانك مركزي انتظار معجزه داشت و 
از آقاي صالح آبادي توقع كرد كه يك تنه تمام مسائل را 
حل كند زيرا بانك مركزي يكي از بخش هايي است كه 
در آن نگاه چندگانه اقتصادي كشور نقش ايفا مي كند. 
شرايط موجود در كش��ور به شكلي است كه نمي توان 
تصميم آنچناني گرفت و به نظر نمي رسد اظهارنظرهايي 
مانند عدم باال بردن نرخ اوراق خيلي طوالني مدت باشد 
زيرا دولت حتما دچار كسري بودجه خواهد شد و براي 
تامين آن نياز دارد تا روش هاي مختلف را مورد آزمون 
قرار دهد و در صورت ادامه تحريم ها راه حل ديگري جز 
فروش اوراق نخواهد داشت، حتي اين احتمال وجود دارد 
كه براي عملياتي شدن اين مساله به بانك مركزي هم 
فشار وارد آيد. بازار سرمايه روز به روز در حال افت است و 
عمده دليلي كه عامل به وجود آمدن وضعيت فوق شده، 
سياست هاي پولي دولت اس��ت. انتشار اوراق به تامين 
فشار مضاعفي به بازار وارده كرده است. عامل موثر ديگر 
سود بانكي و در رتبه بعدي نرخ دالر است كه در اين 
زمينه موثر واقع مي شود.  تحليل گران تمام عوامل و 
ابزارهايي كه در دس��ت دولتمردان قرار دارد را مورد 
توجه قرار مي دهند و آنها را رصد مي كنند، برهمين 
اساس شرايط فعلي را طبيعي نمي بينند، البته دست 
دولت هم براي اخذ هر تصميمي يا سياستي باز نيست، 

او هم بايد از روي مولفه هاي موجود پيش رود.

حميد ميرمعيني

اصالح ساختار مخارج دولت
و كنترل تورم

اصالح س��اختار باي��د در  
مخارج دولت اتف��اق افتد 
و معناي آن اين اس��ت كه 
هزينه ه��اي غيرض��رور از 
بودجه حذف شود. بودجه 
حساب دخل و خرج ساالنه 
دولت به حساب مي آيد. به 
اين معنا كه ي��ك بخش از 
آن قسمت مخارج و هزينه ها است و بخش ديگر منابع 
درآمدي آن محسوب مي شود و در صورتي كه منابع 
درآمدي با هزينه اي تراز باش��ند، اين بودجه متوازن، 
متعادل و غير كسري خواهد بود، اما چنانچه مخارج 
از درآمد بيشتر باشد، بودجه دچار كسري خواهد شد.  
اصالح ساختاري به اين معناست كه ساختار مخارج 
دولت نياز به اص��الح دارد، اكنون به بخش هايي پول 
داده مي شود كه نبايد و قسمت هايي برحسب وظيفه 
مانند بهداشت، محيط زيس��ت، آموزش عمومي كه 
اين كار بايد براي آنان انجام شود، به اندازه نياز تحقق 
نمي ياب��د. بنابراين اصالح س��اختار باي��د در مخارج 
دولت اتفاق افتد و معناي آن اين است كه هزينه هاي 
غيرضرور از بودجه مورد حذف قرار گيرد. مجلس در 
بودجه سال گذشته كلي براي دولت در بخش عمراني 
و جاري هزينه به وج��ود آورد. همين االن در صورتي 
كه هيچ پروژه جديدي شروع نشود، حداقل 25 سال 
زمان مي برد كه پروژه هاي نيمه كاره به پايان برس��د. 
مجلس يازدهم دو يا سه فرودگاه را وارد بودجه كرد كه 
به طور نمونه بناب يكي از همان فرودگاه ها اس��ت، در 
حالي كه در شهري به فاصله 30 كيلومتري آن يعني 
مراغه فرودگاه وج��ود دارد. 50 درصد فرودگاه هايي 
كه پس از انقالب ساخته شد، اقتصادي نيست. براي 
مثال اراك به عنوان مركز استان داراي فرودگاه است، 
اما پروازي صورت نمي گي��رد. اميدوارم دولت جديد 
اصالحات ساختاري را در مخارج دولت به وجود آورد 
كه يك بخش آن اصالح ساختار ماليات ها است. بين 
40 تا 50 درصد اقتصاد ايران معاف از ماليات اس��ت، 
درحالي كه هركسي در اين مملكت درآمد دارد بايد 
ماليات پرداخت كند. نمونه هايي داريم كه ماهيانه 15 
تا 20 ميليون تومان حقوق دريافت مي كنند، اما نه تنها 
ماليات نمي پردازند، بلكه پول صندوق بازنشستگي را 
هم برعهده دولت قرار داده اند. بايد در نظر داشت كه 
در خصوص ماليات نرخ آن نبايد افزايش يابد زيرا ركود 
را در اقتصاد ايران تشديد مي كند. اين كارها از طريق 
سيستم بايد صورت گيرد و با روش و مديريت سنتي 
امكان پذير نيست. اكنون برخي به دليل عدم پرداخت 
ماليات دارايي خود را وقف مي كنند زيرا در اين حالت از 
ماليات معاف مي شوند، بايد مانعي براي چنين كارهايي 
به وجود آورد. متاسفانه بودجه در خدمت سياست به 
كار گرفته مي شود و اين در حالي است كه سياست بايد 
در خدمت اقتصاد باشد، اين روشي است كه كشورهاي 

پيشرفته آن را مورد توجه قرار داده اند.

مهدي پازوكي



واريز منابع مالي از صندوق توس��عه ملي به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه موضوع تازه اي نيست، از زمان دولت 
قبلي براي تغيير مسير معامالت بازار در نظر گرفته شده 
بود. از آن زمان پيگيري زيادي از س��وي مس��ووالن 
مربوطه س��ازمان بورس و دولت براي واريز اين مبلغ 
صورت گرفت؛ اما هربار مشكالتي پيش آمده و مبلغ 
از صندوق به بورس واريز نشده، چند ماه گذشته بود 
كه دولت تصويب كرد مبلغ 200 ميليون دالر از محل 
صندوق توسعه ملي براي كمك به صندوق تثبيت بازار 
س��رمايه اختصاص يابد اما تا اين لحظه خبري نشده 
است.پاييز سال گذشته كه حاشيه هاي زيادي براي 
تزريق منابع از صندوق تثبيت بازار سرمايه ايجاد شد 
و در همان زمان )تقريبًا آذرماه( قرار ش��د كه صندوق 
توس��عه ملي در چند بخش منابع خود را به صندوق 
تثبيت بازار س��رمايه اختصاص دهد، البته پس ازآن 
اعالم شد كه منابع اختصاصي به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه به نوعي تسهيالت است.پس از پيگيري اين 
موضوع توسط رييس اس��بق سازمان بورس و برخي 
مسووالن، صندوق توسعه ملي در وهله نخست يك 
هزار ميليارد تومان را در شش��مين روز آذرماه س��ال 
1399 نزد صندوق تثبيت بازار سرمايه با نرخ سود 12 
درصد و به مدت 5 سال سپرده گذاري كرد.چندي بعد 
از واريز يك هزار ميليارد تومان به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه، محمدابراهيم آقابابايي، رييس هيات عامل 
صندوق تثبيت بازار سرمايه اعالم كرد: صندوق تثبيت 
بازار سرمايه درخواست رقم بيش��تري را به صندوق 
توسعه ملي داده است و در صورت موافقت بزودي مبالغ 
جديدي هم واريز خواهد شد.از تابستان سال گذشته 
تا همين امروز بورس روندي اصالحي دارد و در برخي 
از موارد با ياري مسووالن مثبت مي شود؛ اما در اصل 
ماهيت آن اصالح اس��ت. در زمان دولت دوازدهم و 
سيزدهم وعده هاي زيادي در خصوص واريز مبالغ 
جديد به صندوق تثبيت بازار س��رمايه داده شد اما 
اجراي آن در هاله اي از ابهام گرفته و هنوز مشخص 
نيست اين حمايت دقيقا چه زماني اجرايي مي شود.

    تعهد صندوق توسعه ملي
 براي واريز ۲۰۰ ميليون دالر

هم زمان با حاشيه هاي ايجادشده از سوي فعاالن بازار 
در خصوص بي توجهي مسووالن براي واريز نهايي اين 
رقم به صندوق تثبيت بازار سرمايه، معاون اقتصادي 
رييس جمهوري سابق در تاريخ 21 ارديبهشت امسال 
تصميمات جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت را 
ابالغ كرد كه بر اس��اس آن قرار شد تا ظرف سه هفته، 
رقم 200 ميليون دالر از منابع ارزي صندوق توسعه 
ملي به صورت تدريجي به فروش برس��د و به صندوق 

تثبيت بازار سرمايه واريز شود. بر اساس اين ابالغيه، 
بان��ك مركزي جمهوري اس��المي اي��ران در اجراي 
مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ملزم شد تا طي مدت 
اعالم شده نسبت به فروش تدريجي 200 ميليون دالر 
از منابع ارزي حساب صندوق توسعه ملي اقدام و منابع 

حاصل را به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز كند.
بر اساس تصميمات جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، بانك مركزي در روز 2۶ ارديبهشت سال جاري 
معادل ريالي ناشي از فروش 50 ميليون دالر از منابع 
ارزي حساب صندوق توسعه ملي را به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه واريز كرد اما باقي مانده اين مبلغ كه معادل 
150 ميليون دالر بود تاكنون به صندوق تثبيت بازار 
تزريق نش��ده و بايد ديد چه زماني عملي مي شود.به 
عقيده كارشناسان با توجه به كسري بودجه دولت و 
كمبود نقدينگي در خزانه عملي شدن اين موضوع كمي 

زمان بر بوده و ممكن است تا پايان سال عملي نشود.

    صندوق تثبيت بازار سرمايه
 و دولت سيزدهم

به دنبال حمايت هاي اخير دولت در راس��تاي بهبود 
روند معامالت بورس، ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
شامگاه سه شنبه )11 آبان ماه 1۴00( به رياست سيد 
ابراهيم رييس��ي تشكيل جلس��ه داد و در اين جلسه 
موضوع اجراي دقيق مقررات مصوب قبلي در ستاد در 
خصوص كمك و اعطاي تسهيالت صندوق توسعه ملي 
براي حمايت از صندوق تثبيت بازار سرمايه مطرح و 

مقرر شد اين مصوبات به سرعت عملياتي شود.
به دنبال انتش��ار چنين خبري پيگيري هاي صورت 
گرفته حاكي از آن است، واريز منابع مالي به صندوق 

تثبيت بازار سرمايه به طور جد در حال انجام است و رفع 
مشكالت موجود بر سر راه اين اتفاق برطرف خواهد شد. 
با توجه به اينكه اكنون پيگيري ها به صورت مستمر در 
حال انجام اس��ت، اقدامات بزودي به نتيجه خواهند 
رسيد و واريز منابع مالي وارد مرحله نهايي خواهد شد.

بر اساس اخبار موجود اكنون مشكل قابل توجهي بر 
سر راه اين اقدام وجود ندارد و در صورت عدم برخورد 
جدي با برخي از مشكالت داخلي در خصوص صندوق 
توس��عه ملي و بانك عامل، اين اقدام بزودي اجرايي 
خواهد شد و شاهد تأثير مثبت آن بر روند بازار خواهيم 
بود. اصل اين اقدام بر اين اساس است كه در ابتدا بايد 
بانكي براي پرداخت منابع مالي از سوي صندوق توسعه 
ملي انتخاب و درنهايت بانك منتخب منابع مالي را به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز كند. در حال حاضر 
تاريخ دقيقي از واريز اين مبلغ را نمي توان اعالم كرد اما 
بر اساس گفته برخي از منابع احتماالً اوايل ماه آينده اين 
مبلغ به حساب صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز خواهد 
ش��د. گرچه هنوز مبلغ دقيق اين واريزي به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه اعالم نشده اما به گفته رييس دولت 
سيزدهم قرار است مصوبه اعطاي تسهيالت، معادل با 
150 ميليون دالر از صندوق توسعه ملي براي حمايت 

از صندوق تثبيت بازار سرمايه اجرايي شود.

    صندوق تثبيت چيزي را تغيير نمي دهد
رضا جعفري، كارشناس بازار سرمايه در خصوص واريز 
مبلغ به حس��اب صندوق تثبيت بازار سرمايه نوشت: 
يكي از بندهاي بسته حمايتي 10 گانه، واريز منابع مالي 
از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
بود كه واكنش هاي متفاوتي را از سوي فعاالن بازار به 

دنبال داشت. پيشنهاد تزريق منابع مالي به بازار سرمايه 
در راستاي تصميمات جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت آن ه��م در مقطعي كه بازار در نامطمئن ترين و 
بي ثبات ترين حالت خود قرار دارد يكي از اقدامات موثر 
محسوب مي شود. اقدامي كه بر اساس آن بانك مركزي 
موظف به فروش تدريج��ي 200 ميليون دالر )چهار 
هزار ميليارد تومان( از منابع ارزي صندوق توسعه ملي 
و تزريق منابع آن به صندوق تثبيت بازار سرمايه شد 
تا حسن نيت خود را به بازار سهام نشان دهد. بر اساس 
اخبار منتشرش��ده، بانك مركزي مع��ادل ريالي 50 
ميليون دالر به صندوق تثبيت بورس واريز كرده، اين 
در حالي است كه مشخص نيست 150 ميليون دالر 
باقي مانده چگونه و چه زماني قرار است وارد اين بازار 
شود ازاين رو تا زمان شفاف سازي اين موضوع، نمي توان 

در مورد متعادل شدن بازار اظهارنظر كرد.
همان طور كه بارها اشاره كرده ام گرچه ورود نقدينگي 
مي تواند به روان سازي بازار كمك كند اما نقش پررنگي 
در متعادل شدن بازار ايفا نمي كند و بهبود وضعيت بازار 
را رقم نمي زند. صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان 
روان كننده معامالت شناخته مي شود و منابع واردشده 
به اين صندوق نمي تواند روند بازار را تغيير دهد. در حال 
حاضر مهم ترين خصوصيت مهم بازار سرمايه نسبت به 
ساير بازارها نقدشوندگي است كه هم اكنون اين مهم 
با حواشي بسياري دست به گريبان است. وقتي بازار در 
شرايط ريزشي و نزول قرار مي گيرد صندوق تثبيت با در 
اختيار داشتن نقدينگي، هيجانات معامالت را كنترل 
مي كند تا آرامش به بازار برگردد. زماني كه بازار وارد فاز 
هيجانات منفي مي شود صندوق ها مي توانند با اقدام 
به موقع جلوي فروش را س��د كنند اما در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا به واسطه تزريق منابع به صندوق تثبيت 
بايد منتظر صعود ش��اخص و تغيير روند داد وستدها 

باشيم، بايد بگويم خير. چنين اتفاقي رخ نمي دهد.
بازار سرمايه در وضعيتي به سر مي برد كه متغيرهاي 
كالن اقتصادي همچون نرخ دالر، س��ود س��پرده 
بانكي و عدم تصميمات خلق الساعه در مورد قيمت 
دستوري برخي صنايع، بيشترين تأثير را بر عرضه، 
تقاضا و برگشت بازار دارد. بررسي گزارش عملكرد 
شركت ها نشان مي دهد بازار سهام ازنظر بنيادي در 
وضعيت مطلوبي به س��ر مي برد اما عوامل مختلفي 
ازجمله انتخابات، ابهام در مذاكرات خارجي و نرخ 
ارز افسار بازار را در دس��ت گرفته اند و نمي گذارند 
تقاضا در بورس تداوم داشته باشد. چرخش شاخص 
برمدار صعودي نيازمند ثبات در تصميم گيري هاي 
مرتبط با متغيرهاي اقتصادي است و تزريق منابع 
به صندوق تثبيت به غير ازتس��هيل و روان س��ازي 

معامالت عايدي ديگري نخواهد داشت.
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اقتصاد بايد پيش بيني پذير باشد
سنا| سيد مرتضي حسيني، نماينده ميانه در مجلس 
شوراي اسالمي بابيان اينكه براي اقتصاد كشور بايد 
به صورت شفاف، برنامه ريزي ش��ود و موردبازسازي 
قرار گيرد، گفت: اقتصاد كشور بايد هم براي صاحبان 
سرمايه و هم مردم پيش بيني پذير باشد به اين معنا كه 
مدام با قانون هاي مقطعي و دوره اي ثبات تصميم ها، 
مسيرها و بسترهاي اقتصادي را متزلزل نكنيم. سيد 
مرتضي حسيني افزود: متأس��فانه به صورت مداوم با 
بخشنامه هاي آني، تصميم هاي لحظه اي و غير مبتني 
بر برنامه هاي 5 ساله اقتصادي به اقتصاد كشور آسيب 
وارد مي ش��ود. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: اگر ثباتي ب��ه تصميم هاي اقتصادي داده 
ش��ود، به طورقطع وضعيت اقتصاد كشور پيش بيني 
پذير شده و توليدكننده و س��رمايه گذار دچار ضرر و 
زيان نخواهند شد. عضو كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: براي بهبود 
شرايط اقتصادي و كاهش نرخ تورم به عنوان يكي از 
اصلي ترين شاخص هاي اقتصادي، نياز به عزمي جدي 

و برنامه ريزي اصولي و كارشناسي شده است.

احراز هويت بيش از
 ۱۲۱ هزار سهامدار در سجام

بر اساس اطالعات گزارش ماهانه شركت سپرده گذاري 
مرك��زي اوراق بهادار و تس��ويه وج��وه در خصوص 
مهرماه امسال، تعداد 9۴ هزار و 119 ثبت نام از سوي 
س��رمايه گذاران حاضر در بازار س��رمايه در س��امانه 
»سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هويت شده ها نيز 
با عبور از 121 هزار سهامدار در اين ماه به 121 هزار و 
۶23 مورد رسيده است. بر اساس آمار منتشرشده، در 
شهريورماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه »سجام« 
1۶۶ هزار و 139 و تعداد احراز هويت شده ها نيز 222 
هزار و ۷۴۸ مورد بوده اس��ت.همچنين بر اساس اين 
گزارش تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه »سجام« 
در اولين ماه پاييز س��ال جاري به تفكيك هر استان 
حاكي از آن است كه 5 استان »تهران با 20 هزار و 95۶ 
مورد، خراسان رضوي با ۶ هزار و ۴93 مورد، اصفهان 
با ۶ هزار و ۴۶۶ مورد، خوزستان با 5 هزار و 1۶۶ مورد 
و مازندران با ۴ هزار و ۷05 مورد« در صدر بيش��ترين 
ثبت نام شده ها در كل كشور قرار دارند. از سويي ديگر 
بر اساس آمارهاي منتشرشده، 5 استان » كهكيلويه و 
بويراحمد با 5۴۴، خراسان جنوبي با ۶25، چهارمحال 
و بختي��اري با ۷11، زنجان با ۷۴3 و س��منان با ۷۶5 
مورد« در انتهاي ليس��ت كمترين ثبت نام شده ها در 
سامانه سجام در بين ساير استان ها قرار دارند.سامانه 
سجام »سامانه جامع ثبت اطالعات مشتريان«، براي 
الكترونيك كردن و خودكار كردن فرآيند جمع آوري و 
مديريت اطالعات مشتريان است و عملياتي شدن اين 
سامانه باعث افزايش دقت، سرعت و بهره وري درزمينه 
جمع آوري اطالعات و ارايه خدمات عمومي و مهم تر 

از همه، يكپارچگي سامانه هاي اطالعاتي شده است.

صعود بورس هاي جهاني 
ش��اخص هاي بورس��ي امريكا تحت تأثي��ر افزايش 
سوددهي ش��ركت هاي بزرگ اين كشور در وضعيت 
خوبي قرار دارند تا جايي كه بيشتر شاخص ها اكنون 
به قله خود از ماه نوامبر س��ال قبل تاكنون رسيده اند. 
بااين حال نگراني از تورم و اخ��الل در زنجيره تأمين 
كماكان روي رفتار معامله گران س��ايه انداخته است. 
در همين زمان و با افزايش سهام شركت هاي بزرگ، 
مايكروسافت در حال تبديل ش��دن به يك غول 2.5 
تريليون دالري است و تسال نيز به جمع شركت هاي 
يك تريليوني پيوسته است.معامله گران در بورس هاي 
جهاني نگران هستند كه افزايش ادامه دار قيمت نفت به 
يك مشكل جديد در مقابله با تورم شود. بهاي هر بشكه 
نفت در حالي از ۸0 دالر عبور كرده است كه چند ماه 
پيش رسيدن قيمت نفت به زير صفر جنجال زيادي 
به پا كرده بود. برخي از كارشناسان بازار هشدار داده اند 
كه احتمال رسيدن قيمت هر بشكه نفت به باالي 100 
دالر در صورت ادامه روند كنوني دور از ذهن نيست و 
بازار به جريان عرضه نيرومندي براي بازگشت تعادل به 
قيمت ها نياز دارد. در بورس امريكا و وال استريت همه 
شاخص ها صعودي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.09 
درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 3۶ هزار و 
12۴.23 واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« 
با 0.۴2 درصد صعود تا س��طح ۴۶۸0.0۶ واحدي باال 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با 0.۸1 درصد افزايش در سطح 15 هزار 
و 9۴0.31 واحدي بسته ش��د.در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
با 0.۴3 درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۷2۷9.91 واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس 30« 
بورس فرانكفورت در آلم��ان با صعود 0.۴۴ درصدي 
و ايس��تادن در سطح 1۶ هزار و 29.۶5 واحدي به كار 
خود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴0« بورس پاريس 
با پيشروي 0.53 درصدي در سطح ۶9۸۷.۷9 واحد 
بسته شد. در مادريد ش��اخص »ايبكس 35« 0.10 
درصد باال رفت و به 9039.۴0 واحد رسيد.در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا 
جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس توكيو ژاپن 
با افزايش 0.92 درصدي تا سطح 29 هزار و ۷9۴.3۷ 
واحدي باال رفت. ش��اخص »هانگ س��نگ« بورس 
هنگ كنگ 0.۸ درصد باال رفت و در سطح 25 هزار و 
225.19 واحد بسته شد. در چين شاخص»شانگهاي 
كامپوزيت« افزايش 0.99 درصدي را تجربه كرد و در 
سطح ۴۸۶۸.۷۴ واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 0.۴۸ 
درصد افزايش و ايستادن در سطح ۷۴2۷.92 واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

بازار بورس تقويت خواهد شد
ايسنا| محسن رضايي ميرقائد روز پنجشنبه 13 آبان 
ماه در پايان جلس��ه ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد 
گفت: استان خوزستان ظرفيت هاي بسيار بزرگي براي 
يك جه��ش اقتصادي دارد؛ فقط كافي اس��ت صنايع 
پايين دست پتروشيمي، نفت، گاز، كش��اورزي و... راه 
بيافتد كه ميلياردها درآمد خواهد داشت؛ بنابراين در 
اين دولت به اين ابعاد توجه جدي خواهيم كرد و كمك 
مي كنيم كه بخش خصوصي استان خوزستان تقويت و 
احيا شود و نيز توسعه پيدا كند تا اشتغال و توليد استان 
در بخش خصوصي هم مثل بخ��ش دولتي ادامه پيدا 
كند وي تصريح كرد: بازار سرمايه و بورس از مهم ترين 
بازارهاي اقتصادي جهان و ايران است. لذا بخش مهمي 
از سرمايه گذاري ها هميشه از طريق بورس وارد توليد 
مي شوند. در ايران كل بازار بوس در حال برنامه ريزي و 
اصالحاتي است و دولت مصمم است كه اين اصالحات 
را ادامه دهد كه مي تواند آينده خوبي براي بازار بورس چه 
در بازار اوراق بهادار و چه بورس كاال و انرژي و حتي بورس 
ارزي در كشور به وجود آيد. بازار بورس در كشور تقويت 
خواهد شد و زيرساخت ها نيز بهبود پيدا مي كند كه اين 
نيز يكي از بهترين كانال هاي سرمايه گذاري و جهش 
اقتصادي در كشور است.معاون اقتصادي رييس جمهور 
در پايان در خصوص وضعيت زلزله زدگان نيز گفت: يكي 
از اهداف ما در سفر به خوزستان اين است كه اقداماتي 
كه براي زلزله زدگان دنبال مي شود را پيگيري كنيم. 
آواربرداري ها شروع شده و اسكان موقت در حال انجام 
است و همه تالش در استان بر اين است كه قبل از شروع 
فصل بارندگي و زمستان، مردم در نقاط خوبي مستقر 

شوند تا دچار آسيبي از سرما و بارندگي نشوند.

فساد با قيمت گذاري دستوري
سنا| محسن عليزاده؛ نماينده مردم سپيدان و بيضاء 
بابيان اينكه بايد تغييراتي در نگرش اقتصادي كشور 
صورت گيرد گفت: براي توسعه كشور و رشد اقتصاد، 
ضمن تغيير در نگرش هاي اقتص��ادي، بايد پايه هاي 
جديد درآمدي ايجاد و افزايش سواد مالي دنبال شود 
و نگاه ه��ا در خصوص منابع جدي��دي كه مي تواند به 
درآمد كشور كمك كند، تغيير يابد.عليزاده در پاسخ 
به اين س��وال كه پيش بيني پذير بودن اقتصاد تا چه 
اندازه به توسعه كشور كمك مي كند، اظهار كرد: چند 
وقتي است كه به دنبال اصالح بخشي از مواد قانون بازار 
سرمايه هستيم و در آنجا به طور خاص به اين موضوع 
توجه شده است.وي افزود: يكي از حلقه هاي مفقوده در 
بودجه ريزي كشور، بحث پيش بيني پذير بودن اقتصاد 
اس��ت به طوري كه در تنظيم بودجه ب��ه تأمين تمام 
منابعي كه در آن تعريف شده، مطمئن نيستيم. به همين 
دليل با كس��ري بودجه مواجه شده و سپس متوسل 
به فروش اوراق و به ب��ار آوردن قرض براي دولت هاي 
بعدي مي ش��ويم.اين نماينده مجلس عنوان كرد: اگر 
بتوانيم منابع درآمدي و حجم درآمد خود را از آن منبع 
به طور كامل مشخص كنيم، مي توانيم متناسب با آن، 
برنامه ريزي دقيق داشته و افق بلندمدت براي توسعه 
كشور ترسيم كنيم.عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: متأسفانه اتفاقي كه 
طي سال هاي گذشته و بعد از انقالب نيفتاده، همين 
موضوع بوده و اساس��ي ترين موضوعي كه الزم است 
در سازمان برنامه وبودجه اتفاق بيفتد پيش بيني پذير 
شدن درآمدهاي اقتصادي متناسب با بودجه ريزي و 
برنامه ريزي براي س��ال هاي آتي است.عليزاده درباره 
موضوع قيمت گذاري دستوري در كشور تصريح كرد: 
قيمت گذاري دستوري در همه كشورهاي مدرن دنيا 
منسوخ ش��ده است و مشخص نيست چرا در كشور ما 
همچنان اصرار بر قيمت گذاري دس��توري بر برخي 
از كااله��ا وجود دارد.نماينده مردم س��پيدان و بيضاء 
ادامه داد: ش��ايد قطع يا رفع يك ب��اره قيمت گذاري 
دستوري در جامعه عمومي كشور آسيب ايجاد كند اما 
بايد بپذيريم كاالهايي كه عرضه و تقاضا قيمت آنها را 
مشخص مي كند از نظام قيمت گذاري دستوري خارج 
شوند. قيمت گذاري دستوري شايد در مقطعي كوتاه 
بتواند مسكن و آرام بخشي براي اقتصاد و جامعه باشد، 
اما در طوالني مدت آس��يب هاي جدي ايجاد خواهد 
كرد. عليزاده افزود: قيمت گ��ذاري در خصوص تمام 
كاالهايي كه بايد عرضه و تقاضا نرخ آنها را مشخص كند، 
ايجاد فساد كرده و به اقتصاد كشور آسيب وارد مي كند 
به طوري كه قيمت گذاري در خصوص صنعت خودرو 

بازار را در عرضه و قيمت دچار آشفتگي كرده است. 

وزير اقتصاد و رييس
سازمان بورس به مجلس مي روند

وزير اقتصاد و رييس س��ازمان ب��ورس هفته آينده به 
كميس��يون اقتصادي مي روند تا برنامه ه��اي وزارت 
اقتصاد در خصوص س��اماندهي وضعيت بازار سرمايه 
كشور بررسي شود. روز يكشنبه پيش رو از ساعت 1۴ 
الي 1۶ وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در كميس��يون اقتصادي مجلس 
به منظور بررسي برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در خصوص س��اماندهي وضعيت بازار سرمايه كشور 
حضور پيدا مي كنند.بنابراين گزارش روز سه شنبه نيز از 
ساعت 1۴ الي 1۴:30 تقاضاي تعدادي از نمايندگان در 
خصوص ضرورت انجام تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در اجراي ماده 212 
آيين نامه داخلي مجلس بررسي خواهد شد.همچنين 
از ساعت 1۴:30 الي 15 اعضاي هيات تحقيق و تفحص 
از عملكرد سازمان بورس و اوراق بهادار )در اجراي ماده 
212 آيين نامه داخلي مجلس( انتخاب مي ش��وند و از 
ساعت 15 الي 1۷ نشست مشترك اعضاي كميسيون 
اقتصادي با معاون اول رييس جمهور به منظور بررسي 
همكاري هاي دولت و كميسيون اقتصادي با رويكرد 
اولويت هاي اقتصادي كشور برگزار خواهد شد.افزون 
بر اين روز دوشنبه ساعت 10 الي 12 جلسه »كارگروه 
بازار سرمايه« به منظور بررسي طرح اصالح قانون بازار 

اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران برگزار خواهد شد.

»تعادل« حواشي واريز منابع مالي از صندوق توسعه ملي به دستور رياست جمهوري را بررسي مي كند

صندوقتثبيتبازارسرمايه،بورسرانجاتميدهد؟

نوسان در بازار سرمايه

جنب وجوش تاالر نقره اي در هفته اخير

بازار سرمايه در هفته اي كه گذشت هم همانند هفته هاي 
گذشته روندي پر نوساني را پشت سرگذشت درحالي 
كه در روزهاي ابتدايي هفته سقوط هاي چشم گيري را 
تجربه كرد و درنهايت در حالي به كار خود در هفته جاري 
پايان داد كه توانست دوباره روند صعودي خود را از سر 
بگيرد.برگزاري جلسه فوري وزير امور اقتصادي و دارايي 
در روز دوش��نبه )10 آبان ماه( ب��ا مديران هلدينگ ها، 
س��هامداران حقوقي و نيز موضوعات مطرح ش��ده در 
اين جلسه در خصوص قيمت گذاري دستوري، فروش 
اوراق دولتي و اشتباه انجام شده در تغييرات مكرر قيمت 
خوراك و نرخ تسعير ارز بانك ها، سبب واكنش مثبت 
نسبت به معامالت اين بازار در ميان سهامداران شد كه 
اين اتفاق به دنبال خود زمينه بازگرداندن شاخص بورس 
به مدار صعودي را فراهم كرد.شاخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران در پايان معامالت هفته اي كه گذشت با 5 
هزار واحد افزايش نسبت به هفته قبل به عدد يك ميليون 
و 39۸ هزار واحد رسيد؛ براين اساس رشد شاخص كل در 
هفته جاري كمتر از يك درصد بود.شاخص كل در پايان 
روز چهارشنبه يعني يك هفته اخير )پنجم مهرماه( در 
حالي با رقم يك ميليون و 393 هزار واحد به معامالت 
خود پايان داد كه اين رقم در 12 آبان ماه به يك ميليون 
و 39۸ هزار واحد رسيد. شاخص كل )هم وزن( در پايان 
هفته گذش��ته 3۷۶ هزار و ۴۷0 واحد بود كه در هفته 
جاري اين ع��دد به 3۷۴ هزار و 3۴1 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( از 23۷ هزار و 300 واحد به عدد 235 
هزار و 91۷ واحد رسيد.در پنج روز معامالتي اين هفته 

تاالر شيشه اي، شركت هاي پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا«، فوالد ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي«، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، پارس فوالد سبزوار 
با نماد »فس��بزوار«، پااليش نف��ت بندرعباس با نماد 
»شبندر«، آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك« و معدني 
دماوند با نماد »كدما« در گروه نمادهاي پرتراكنش قرار 
داشتند. بررسي معامالت بازار بورس در هفته اي كه 
گذشت حاكي از آن است كه ارزش كل معامالت اين 
بازار با ۴.55 درصد افزايش از 1۸۶ هزار و 923 ميليارد 
ريال در هفته گذش��ته به 195 هزار و ۴2۷ ميليارد 
ريال در هفته جاري رسيد. حجم كل معامالت اين 

بازار نيز رشدي 13.20 درصدي را تجربه كرد و از 22 
هزار و ۴95 ميليون سهم در هفته گذشته به 25 هزار 

و ۴۶۴ ميليون سهم در هفته جاري رسيد.

    عقب نشيني بازار بدهي
درحالي كه ارزش معامالت و همچنين حجم معامالت در 
بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار مشتقه و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله تقريباً روندي صعودي داشت 
ب��ازار بدهي برخالف يك هفته گذش��ته در هفته اخير 
روندي نزولي داشت. به طوري كه ارزش معامالت در بازار 
اول سهام ۶.۸9 درصد كاهش يافت و به ۷2 هزار و ۶9۷ 

ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه حجم معامالت 
اين بازار ب��ا ۷.۸9 درصد افزايش تا رقم 1005۴ ميليون 
سهم افزايش يافت.ارزش معامالت در بازار دوم سهام با 
رشدي 29.12 درصدي به ۶3 هزار و ۸53 ميليارد ريال و 
حجم معامالت در اين بازار نيز با رشدي 33.۸2 درصدي 
به 12 هزار و ۶29 ميليون سهم رسيدند. اين در حالي است 
كه ارزش معامالت در بازار بدهي 15.۶0 درصد كاهش 
يافت؛ و به 5 هزار و 95۷ ميليارد ريال رس��يد.همچنين 
حجم معامالت اين بازار با كاهشي 1۷.55 درصدي رقم 
۶.19 ميليون برگه را ثبت كرد. ارزش معامالت و حجم 
معامالت در بازار مشتقه به ترتيب با 2۷.3۴ و 13۶.50 
درصد رش��د به 1۶0 ميليارد ري��ال و 2.1۸ ميليون 
قرارداد رسيدند. صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله هم در ارزش معامالت رشد 1.5 صدم درصدي 
را تجربه كرد و به 52 هزار و ۷۶0 ميليارد ريال رسيد. 
حجم معامالت صندوق ها 25.۶۶ درصد كاهش يافت 

و رقم 2 هزار و ۷۷3 ميليون يونيت را ثبت كرد.

    نزول شاخص هم وزن
شاخص كل بورس در اين هفته توانست 0.32 درصد 
افزايش يابد و از 1 ميليون و 393 هزار واحد در هفته 
گذش��ته به يك ميليون و 39۸ ه��زار واحد در هفته 
جاري رس��يد. اين در حالي اس��ت كه شاخص كل 
با معيار هم وزن بازهم نزولي مان��د و با 0.5۶ درصد 
كاهش از 3۷۶ هزار و ۴۷0 واحد در هفته گذشته به 

3۷۴ هزار و 350 واحد در هفته جاري رسيد.

در هفته گذش��ته ش��اهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در ح��وزه ب��ورس كاالي اي��ران بوديم كه 
مهم ترين عناوي��ن آنها همراهي دولت ب��راي پايان 
قيمت گ��ذاري دس��توري، اعالم آخري��ن جزييات 
عرضه خودرو در بورس، ، بورس كاال بس��تر كش��ف 
عادالنه قيمت كاالها و افتتاح معامالت گواهي سپرده 

سيمان بود.
در هفته گذشته مجيد عشقي رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: تمام تالش ما، ايجاد ثبات در بازار 
سهام است كه با توجه به شرايط بنيادي مناسبي كه 
امروز شركت هاي بورسي دارند و همچنين همراهي 
دولت براي رفع برخي دغدغه هاي بازار سرمايه ازجمله 
قيمت گذاري دستوري، شرايط براي ايجاد ثبات فراهم 
است.جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بر بازار 
بورس كاالي اي��ران درباره عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال گف��ت: مذاكراتي براي عرض��ه خودروهايي كه 

مشمول قيمت گذاري شوراي رقابت و تحت نظارت 
دستگاه هاي دولتي نيستند براي عرضه در بورس كاال 
انجام شده كه در انتظار ارايه برنامه توليد، ميزان عرضه 
و تعهدات و همچنين پذيرش اين خودروها در بورس 
كاال هس��تيم. بر همين اس��اس با گروه خودروسازي 
بهمن وارد مذاكره شديم تا براي عرضه در بورس كاال، 
مدارك و مستندات را ارايه كند و به محض پذيرش، در 

بورس كاال عرضه مي شود.
وي درباره مزايايي عرضه خودرو در بورس كاال گفت: 
در عرضه خودرو در ب��ورس كاال، فاصله قيمتي بين 
بورس و بازار نصيب كارخانه ش��ده و اين باعث شفاف 
شدن فرآيند فروش مي شود. از ديگر مزايا شفاف شدن 
قرارداد بين طرفين است و هر دو طرف به تعهدات عمل 
مي كنند همچنين خودروساز از ١٠درصد معافيت بر 
عملكرد به ميزان كااليي كه در بورس فروخته ش��ده 
اس��تفاده مي كند.محمد حسني سعدي، سخنگوي 

بورس كاالي ايران در خص��وص كاركردهاي بورس 
كاال گفت: بعضا مشاهده مي ش��ود كه به بورس كاال 
صرفًا به عنوان عامل تنظيم بازار و بستري براي كاهش 
قيمت كاالها نگاه مي شود اما اين تفكري اشتباه است و 
بورس كاال، صرفًا مي تواند عامل كشف قيمت عادالنه 
و واقعي كاالها در تقابل عرضه و تقاضا باشد و اين مساله 

از مهم ترين كاركردهاي بورس كاال قلمداد مي شود.
حسني سعدي ادامه داد: ارتقاي شفافيت، حذف برخي 
واسطه هاي غيرضروري و امكان تخصيص بهينه كاال به 
توليدكنندگان صنايع پايين دستي و مصرف كنندگان 
واقع��ي و درنهايت امكان برنامه ري��زي توليد از ديگر 
كاركردهاي مهم بورس كاال محس��وب مي ش��ود. به 
عبارت بهتر بورس كاال اين امكان را به توليدكنندگان 
صنايع پايين دستي مي دهد كه بتوانند روي مواد اوليه 
خود و تأمين آن در بلندمدت برنامه ريزي داشته باشند.

در روز يكش��نبه 9 آبان ماه معامالت گواهي س��پرده 

س��يمان پس از پذيرش 11 انبار شركت سيماني در 
بورس كاال راه اندازي ش��د كه بر اس��اس آمار، 20 تن 
محصول شركت سيمان غرب معادل 20 هزار گواهي 
س��پرده به فروش رسيد. همچنين ۶0 تن معادل ۶0 
هزار گواهي سپرده از انبار شركت سيمان فارس و 25 
هزار گواهي سپرده معادل 25 تن سيمان تيپ موجود 
در انبار سيمان خاش نيز با اقبال خريداران مورد معامله 
قرار گرفت. در ادامه نيز 2۶ تن سيمان يعني 2۶ هزار 
گواهي سپرده محصول سيمان دورود نيز خريداري 
شد تا درمجموع 131 هزار گواهي سپرده در روز افتتاح 
معامالت، خريداري شود. همچنين مديريت توسعه 
بازار مش��تقه بورس كاالي ايران با صدور اطالعيه اي 
از راه اندازي ق��رارداد آتي نقره براي تحويل بهمن ماه 
1۴00 از روز دوشنبه هفته آينده 1۷ آبان ماه جاري 
خبر داد.بر اساس اين اطالعيه، قرارداد مذكور تا تاريخ 

1۸ بهمن ماه 1۴00 قابل معامله خواهد بود.



گروه راه و شهرسازي|
»با توجه به توس��عه هاي هدفمند و شبكه سازي ها و 
مش��اركت هاي واقعي بين المللي كه در كش��ورهاي 
عمان، قطر، امارات متحده، عربستان، بحرين و كويت و 
حتي عراق انجام شده، ديگر نيازي براي ترانشيپ كاال و 
كانتينر از بنادر جنوبي ايران وجود ندارد«. اين جمالت 
را عليرضا چش��م جهان، مدير ارشد صنعت حمل و 
نقل دريايي و خدمات بندري گفته است. جمالتي كه 
نش��ان مي دهد، تحريم ها عالوه بر آسيب هاي آني به 
بخش هاي مختلف اقتصاد ايران و از جمله حمل و نقل 
دريايي، آسيب هاي بلندمدتي نيز وارد كرده است به 
اين شكل كه فرصت هاي رشد و توسعه زيرساخت ها 
را از اقتصاد ايران رب��وده و در عوض، در غياب حضور 
فعاالنه ايران، رقباي كوچك منطقه اي را به فكر رشد 
و توسعه زيرساخت هاي خود انداخته و اين رقبا نيز از 
اين فرصت پركردن جاي خالي ايران استفاده كرده و 
زيرس��اخت هاي خود را رشد داده اند. البته اين نيمي 
از واقعيت حاكم بر حمل و نقل دريايي ايران اس��ت و 
نيمه ديگر آن، به مناسبات داخلي كشور بر مي گردد، 
مس��اله اي كه باعث ش��ده، 46 درصد از ظرفيت هاي 

بندري كشور خالي و بال استفاده باقي بماند.

2وعدهايكهبهزوديمحققنميشوند
در اين حال، برخالف برخي وعده هايي كه مسووالن 
دولتي داده اند، مدير ارشد صنعت حمل و نقل دريايي 
و خدمات بندري اظهار كرد: هر چند كه گفته مي شود 
بنادر كاس��پين و انزلي به راه آهن متصل مي شوند اما 
بررسي ها نشان مي دهد با كمبود فعلي در بودجه هاي 
عمراني، به اين زودي ها اميدي به اين اتصال نيست. 
همچنين وصل ش��دن راه آهن به بندر چابهار هم كه 
اصل و اساس محور شرق محسوب مي شود، با وجود 

وعده هاي فراوان به نتيجه نرسيده است.
به گزارش ايلنا، چشم جهان، مدير ارشد صنعت حمل 
و نقل دريايي و خدمات بندري در مراس��م سالگرد 
تاسيس انجمن كشتيراني و خدمات وابسته با بيان 
اينكه نبايد تصور كنيم ايران در مركز عالم اس��ت و 
انتظار داشته باش��يم كه همه كشورهاي همسايه و 
منطقه بارهاي خود را بدون هيچ مالحظه ديگري از 
مسير ايران عبور دهند، گفت: بر اساس آمار منتشره 
از سوي سازمان بنادر و دريانوردي، در سال گذشته 
از مجم��وع ۲۲۰ ميليون تن ظرفي��ت بنادر عمده 
تجاري كشورمان، در مجموع ١٢٠ ميليون تن كاال 
عبور كرده ك��ه ٢٨ درص��د آن فرآورده هاي نفتي، 
١6 درص��د كانتينر، ١٨ درصد كاالهاي اساس��ي و 
٣٨ درصد س��اير كاالها بوده و از ٢٠ درصد ظرفيت 

بنادر شمالي و ۵٨ درصد ظرفيت بنادر جنوبي كشور 
استفاده شده است. مدير ارشد صنعت حمل و نقل 
دريايي و خدمات بندري تاكيد كرد: معدل استفاده 
از ظرفيت بنادر شمالي و جنوبي كشورمان در سال 
قبل۵4 درصد بوده و به عب��ارت ديگر 46 درصد از 

ظرفيت بنادر كشورمان خالي مانده  است.
چشم جهان ادامه داد: ش��اخص مهم ديگر اين است 
كه حداقل ٢۲۰٠ نفر در قالب سازماني كه متولي امر 
حاكميت در حوزه بنادر و دريانوردي كش��ور اس��ت، 
به طور رس��مي مش��غول كار هس��تند كه اگر تعداد 
كاركنان اين تشكيالت را تقسيم بر طول اسكله هاي 
بنادر عمده تجاري كشور كنيم، براي هر ۱۲ متر اسكله، 
يك و براي هر اسكله ١4 نفر براي اعمال امور حاكميتي 
به كار گرفته شده  اند كه شاخص هاي متعارف جهاني 
فاصله دارد. در همين حال بيش از ۵۰ درصد پايانه هاي 
مهم بنادر كشور در اختيار مجموعه هايي هستند كه 
به دولت، تعاوني هاي كاركن��ان دولت، صندوق هاي 
بازنشستگي و نهادهاي فرا دولتي تعلق دارند. بنابراين 
به راحت��ي مي توان دريافت كه بخش��ي از واماندگي 
موجود در استفاده از ظرفيت خالي بنادر تجاري ايران 
به دولتي ماندن رويكردهاي موجود بر مي گردد كه بر 
خالف اصل 44 قانون اساسي و چشم انداز ۱4۰4 است.

اختفايناكارآمديهادرسايهتحريم
وي تاكيد كرد: در اين شرايط بهانه بسيار خوبي هم به 
نام تحريم ها وجود دارد تا همه ناكارآمدي ها در سايه آن 
پنهان شود. در حالي كه بايد شركت هاي فعال در بنادر 
را خصوصي و به سمتي ببريم كه تالش براي بازارسازي 

جهت ظرفيت هاي خالي موجود در بنادر داشته باشند.
چش��م جهان افزود: در حال حاضر صحبت برخي 
مسووالن جديد در حوزه راه و شهرسازي و سازمان 
بنادر هم اين است كه بايد بر ظرفيت بنادر و تعداد 
اس��كله هاي موجود بيفزاييم، اما ب��ه صراحت بايد 
گفت كه صرفا با س��اخت اسكله هاي بيشتر و بنادر 
بزرگ تر و جذب كاركنان بيشتر در بخش حاكميتي 
و واگذاري كار به شبه دولتي ها، الزاما سهم ما از بازار 
حمل و نقل داخلي و منطقه اي و بين المللي بيشتر 
نمي ش��ود و آنچه تعيين كننده اس��ت، توان ما در 

بازارسازي براي ظرفيت هاي موجود است.
وي با بيان اينكه ميزان توفيقي كه در كريدور شرق 
به غرب بين كش��ورهاي آن ح��وزه از چين تا اروپا 
حاصل ش��ده، در كريدور جنوب شمال كه از ايران 
مي گذرد، اتفاق نيفتاده ، افزود: دليل اصلي براي اين 
عدم توفيق، تفكر مبتني بر ساخت و ساز بوده، بدون 
آنكه بر فرآيند شبكه سازي بين كشورهاي متعامل 

در اين حوزه توجه و تمركز داشته باشيم.

سبقترقبايمنطقهايازايران
چشم جهان با اشاره به صحبت هاي يكي از مديران 
س��ابق س��ازمان بنادر مبني بر اينكه اگر تحريم ها 
برطرف شود، ايران مي تواند كانون ترانشيپ منطقه 
باشد، گفت: بعد از رفع تحريم ها هم اينطور نخواهد 
بود. درس��ت است كه ما ظرفيت داريم اما با توجه به 
توسعه هاي هدفمند و شبكه سازي ها و مشاركت هاي 
واقعي بين المللي كه در كشورهاي عمان، قطر، امارات 
متحده، عربستان، بحرين و كويت و حتي عراق انجام 

شده، ديگر نيازي براي ترانشيپ كاال و كانتينر از بنادر 
جنوبي ايران ندارن��د. به عنوان نمونه در حال حاضر 
بندر ام القصر در عراق بيش از يك ميليون و ۵٠٠ هزار 
تي اي يو عمليات كانتينري انجام مي دهد يعني ١٠ 
برابر مجموع عمليات بنادر خرمشهر و امام خميني 
)ره( و چيزي معادل بندر شهيد رجايي! وقتي بندر 
عراقي كشتي هاي ٩ هزار تي اي يو را مي تواند مستقيم 
از چين بپذيرد، ديگر به دنبال اين نخواهد بود كه از 

بنادر ايران ترانشيپمنت انجام دهد.
وي با بي��ان اينكه كريدور ش��مال جنوب، مهم ترين 
كريدور ترانزيتي كشور است كه مي توان به آن اميدوار 
بود، گف��ت: بنادر جنوب��ي در اين كري��دور را بايد به 
صورت موثر، هم از بعد زير ساخت و هم از بعد تجاري 
و اقتصادي به بنادر شمالي اتصال دهيم تا از ظرفيت 
بنادر ش��مال به طور كامل استفاده ش��ود و بتوانيم از 
طريق درياي خزر به كشورهاي همسايه در شمال به 
ويژه قزاقستان و روسيه متصل شويم و شاهد صف هاي 
طويل در مرزهاي زمين��ي و ريلي براي عبور از قلمرو 

كشورهايي كه با ما بد اخالقي مي كنند، نباشيم.
اين مدير صنعت حمل و نقل دريايي و خدمات بندري 
كشور ادامه داد، يك موضوع مهم ديگر براي كريدور 
ترانزيتي جنوب به شمال مساله حمل و نقل ريلي است، 
اما متاسفانه در بحث اتصال بنادر جنوبي به شمالي از 
طريق راه آهن با مشكالتي مواجه هستيم اول اينكه راه 
آهن فقط از بندر عباس تا اميرآباد كشيده شده و ساير 
بنادر شمالي اتصال موثر به راه آهن ندارند هر چند كه 
گفته مي شود بنادر كاسپين و انزلي به راه آهن متصل 
مي شوند اما بررسي ها نشان مي دهد با كمبود فعلي در 
بودجه هاي عمراني، به اين زودي ها اميدي به اين اتصال 
نيست. همچنين وصل شدن راه آهن به بندر چابهار هم 
كه اصل و اساس محور شرق محسوب مي شود، با وجود 

وعده هاي فراوان به نتيجه نرسيده است.
چشم جهان افزود: از س��وي ديگر عملكرد راه آهن 
براي انجام ترانزيت كاالهاي��ي كه با كانتينر حمل 
مي شوند، كند است و از لحاظ اقتصادي صرفه ندارد 
و طبيعي اس��ت كه در اين شرايط س��هم خود را از 
دست مي دهند و كريدورهاي ديگر جايگزين مسير 

ترانزيتي ايران مي شوند.
وي همچنين از گروه كشتيراني جمهوري اسالمي 
خواست در شرايط فعلي كه كشور به مشاركت فعال 
آنها براي توسعه ترانزيت در محور جنوب شمال و به 
ويژه در حوزه حمل و نقل دريايي نياز دارد، مالحظات 
مربوط به بورسي بودن شركت هاي خود را مانعي براي 
ارايه خدمات موثر قرار نده��د و همانطور كه از يك 
ناوگان ملي انتظار مي رود، در اين چرخه عمل كنند.
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تغييرساعتطرحترافيك
ازابتدايآذرماه

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درباره 
تغيير ساعت اجراي محدوديت هاي ترافيكي همزمان 
با بازگشايي مدارس توضيحاتي ارايه كرد. به گزارش 
ايسنا، مجتبي ش��فيعي درباره تغيير ساعت اجراي 
محدوديت ترافيكي )طرح ترافي��ك و طرح كنترل 
آلودگي هوا( همزمان با بازگشايي بخشي از مدارس 
در پايتخت گفت: هنوز تصميمي براي تغيير ساعت 
اجراي محدوديت هاي ترافيكي همزمان با بازگشايي 
بخشي از مدارس گرفته نش��ده است. معاون حمل و 
نقل و ترافيك ش��هرداري تهران افزود: تغيير ساعت 
اجراي محدوديت هاي ترافيكي )طرح ترافيك و طرح 
كنترل آلودگي هوا( همزمان با بازگشايي كامل مدارس 
در پايتخت اعمال مي شود. تغيير ساعت اجراي طرح 
ترافيك در پايتخت از ابتداي آذر ماه خواهد بود. بر اساس 
اين گزارش، از امروز پانزدهم آبان ماه مدارس در برخي از 
مقاطع تحصيلي باز مي شوند و بر اساس مصوبه شوراي 
عالي ترافيك شهر تهران قرار بود با بازگشايي مدارس 
ساعت اجراي طرح ترافيك در پايتخت در شش ماهه 
نخست سال از ساعت 3۰: ۰6 تا ۰۰: ۱9 و در شش ماهه 

دوم سال از ساعت 3۰: ۰6 تا ۰۰: ۱8 باشد.

2تغيير
درنظامماليشهرداريتهران

ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران 
با تاكيد بر اينكه هيچ مديري نتوانس��ته رقم دقيقي 
از بدهي و طلب ش��هرداري اعالم كن��د، از راه اندازي 
س��امانه مديريت بدهي در شهرداري تهران خبر داد. 
او همچني��ن اعالم كرد كه كارگ��روه تامين مالي در 
شهرداري راه اندازي ش��ده است. فالح در گفت وگو با 
ايسنا، در مورد رقم دقيق بدهي شهرداري تهران گفت: 
يكي از اقدامات مهم ش��هرداري ته��ران در اين دوره 
مديريت، ايجاد س��امانه مديريت بدهي است چراكه 
تاكنون شهرداري تهران فاقد اين سامانه بوده و به همين 
دليل است كه تاكنون هيچ مديري رقم دقيقي از بدهي 
و طلب نتوانس��ته اعالم كند و اعداد مختلف از سوي 
مسووالن اعالم ش��ده است. وي با بيان اينكه تاكنون 
بدهي ۷۲ هزار ميليارد توماني احصا شده است، افزود: 
اين بدهي شامل اعداد قطعي بدهي در حوزه بانكي و 
اوراق مش��اركت اس��ت؛ اما هنوز رقم بدهي در حوزه 
بدهي مالياتي، پيمانكاران و تأمين اجتماعي مشخص 
نيست و اگر آن اعداد را به ۷۲ هزار ميليارد تومان اضافه 
كنيم، عدد بدهي متفاوت مي ش��ود. ف��الح در مورد 
راه اندازي سامانه مديريت بدهي با بيان اينكه با استقرار 
اين س��امانه، ميزان بدهي به هر فرد به روز، مشخص 
مي ش��ود، در مورد زمان آغاز به كار اين سامانه گفت: 
بايد زيرساخت هاي فناورانه آن مهيا شود؛ اما با جديت 
به دنبال راه اندازي اين سامانه هستيم. وي با تاكيد بر 
اينكه نبود سيستم مديريت بدهي و مطالبه موجب 
انباشت بدهي ها شده است، اظهار كرد: به دليل نبود 
يك سامانه، بدهي ها انباشته شدند و به همين دليل در 
حال حاضر متاسفانه نمي توانيم از امكان بانكي استفاده 
كنيم تا بدهي انباشته تر نشود. معاون مالي شهرداري 
تهران با تاكيد بر اينكه در ح��وزه پرداخت بدهي 
پيمانكاران بايد به روش هاي نوين همچون »برات 
كارت« برسيم، افزود: البته براي تامين منابع جديد 
 كارگروهي تحت عن��وان »كارگروه تامين مالي «

 ايجاد شده تا از روش هاي تامين مالي در حوزه بازار 
سرمايه، مشاركت عمومي و خصوصي و... استفاده 
ش��ود و در نظر داريم بس��ته اي از انواع روش هاي 
جديد مالي براي شهرداري تدوين كنيم تا برخي از 

پروژه ها از اين محل تأمين شود.

لزومآمادگيناوگانحملونقل
عموميتهرانبرايدورانپساكرونا

سيد جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون 
حمل و نقل و عمران ش��وراي اسالمي شهر تهران 
بر لزوم آمادگي ناوگان حمل و نقل عمومي تهران 
براي دوران پسا كرونا تأكيد كرد و گفت: با افزايش 
س��رعت واكسيناسيون، شهر و ش��هروندان آماده 
مي شوند تا مرحله جديدي از زندگي در دوران پسا 
كرونا را تجربه كنند. تشكري هاشمي در گفت وگو 
با ايسنا، با اعالم اينكه يكي از بخش هايي كه در دوره 
همه گيري كرونا دچار آسيب شد، حوزه حمل و نقل 
عمومي بود، افزود: يكي از آثار و پيامدهاي كرونا در 
اين حوزه، كاهش 6۰ تا ۷۰ درصدي تعداد مسافران 
در دو بخش مترو و اتوبوسراني بود. وي در تشريح 
داليل ريزش تعداد مسافران حمل و نقل عمومي 
در دوره فراگيري كرونا، خاطرنشان كرد: تعطيلي 
مدارس و دانشگاه ها و حذف سفرهاي آموزشي از 
ترددهاي درون شهري، تعطيلي و نيمه تعطيل شدن 
برخي از مراكز تجاري و اداري و دوركاري بخشي از 
كاركنان به وي��ژه در مجموعه هاي دولتي از جمله 
عوامل كاهش قابل توجه تعداد مسافران ناوگان ريلي 
و ناوگان اتوبوسراني بود. تشكري هاشمي با اشاره به 
اينكه افزايش احتمال ابتال به بيماري  در فضاي بسته 
و پرازدحام اتوبوس هاي شهري و واگن هاي مترو از 
اصلي ترين داليلي بود كه باعث كاهش قابل مالحظه 
مسافران ناوگان حمل و نقل عمومي شد، اظهار كرد: 
به همين دليل، بسياري از شهروندان ترجيح دادند 
تا در مس��يرهاي كوتاه با پاي پياده و در مسيرهاي 
طوالني از وسيله نقليه شخصي به جاي وسايل نقليه 
عمومي اس��تفاده كنند. وي با بي��ان اينكه كرونا، 
اهمي��ت و ضرورت بازنگري در طراحي ش��هرها 
و اجتن��اب از پيمايش مس��يرهاي طوالني براي 
تأمين نيازهاي روزانه شهروندان در ابعاد محله اي 
را بيش از پيش نمايان ساخت، تصريح كرد: اين 
پديده )كرونا(، ل��زوم توجه وي��ژه به اختصاص 
فضاي باز ش��هري در مقياس محلي و پيش بيني 
مسيرهاي مناسب پياده روي و دوچرخه سواري 

در طرح هاي شهري را مورد توجه قرار داد.

سهم43درصديمسكن
ازهزينهخانوارشهري

از كل هزينه خانوارهاي ش��هري بي��ش از 4۲.8 و 
روستايي ۲3.۱ درصد به مسكن اختصاص دارد.

به گزارش ايسنا، بررسي گزارشي از وضعيت بودجه 
خانوار و توزي��ع درآمد بين خانوارهاي ش��هري و 
روستايي نش��ان از روند افزايشي هزينه مسكن به 

ويژه در چهار سال گذشته دارد.
اين در حالي است كه در فاصله سال هاي ۱393 تا 
۱399، متوسط هزينه خالص خانوار شهري از ۲3.4 
ميليون تومان به 6۲.۱ ميليون تومان افزايش يافته 
است كه از اين ارقام متوسط هزينه خوراكي  از ۵.8 

ميليون به ۱6.۱ ميليون افزايش دارد.
بر اين اس��اس س��هم هزينه هاي غي��ر خوراكي از 
متوسط ۱۷.6 ميليون به بيش از 46 ميليون تومان 

رشد داشته است.
اما اينكه سهم مسكن از هزينه خانوارهاي شهري 
چقدر است بررسي اين گزارش حاكي از آن است كه 
در سال ۱396 نسبت هزينه خالص مسكن به كل 
هزينه خانوارها 3۲.9 درصد بوده كه به 4۲.8 درصد 

در سال گذشته رسيده است.
در اين فاصله س��هم مس��كن از هزينه هاي خانوار 
شهري، 3۵.۵ درصد در سال ۱39۷ و 39.8 درصد 

در سال ۱398 بوده است.
در رابطه با وضعيت هزينه در خانوارهاي روستايي 
نيز متوسط هزينه خالص از ۱3.8 ميليون تومان در 
س��ال ۱393 به بيش از 34 ميليون تومان در سال 
گذشته افزايش دارد كه از اين مبلغ متوسط هزينه 
خوراكي ه��ا از ۵.۷ ميليون در ابتداي دوره به ۱3.6 

ميليون در پايان دوره رسيده است.
همچنين متوس��ط هزينه غير خوراكي در خانوار 
روس��تايي 8.۱ ميليون در س��ال ۱393 به ۲۰.4 

ميليون در سال ۱399 است.
بر اين اساس نسبت هزينه خالص مسكن از كل 
هزينه خانوارهاي روس��تايي از ۱۷.۲ درصد در 
سال ۱396 به ۱۷.۷ در سال ۱39۷، ۲۰ در سال 

۱398 و۲3.۱ در سال ۱399 افزايش دارد.

هشدارسازمانهواشناسيدرباره
تشديدبارندگيووقوعسيل

س��ازمان هواشناسي كش��ور نس��بت به تشديد 
بارندگي  ها هش��دار داد و اعالم كرد: مردم از تردد و 
توقف در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها و همچنين 

كوهنوردي و سفرهاي غيرضروري اجتناب كنند.
به گزارش س��ازمان هواشناسي كش��ور، اكنون 
وضعيت آب و هوايي كش��ور در س��طح نارنجي 
قراردارد به طوري كه تش��ديد فعاليت س��امانه 
بارش��ي از روز پنجشنبه با بارش ش��ديد باران، 
گاهي همراه با رعدوبرق و وزش باد شديد موقت 
و در نواحي با اقليم س��رد و ارتفاعات بارش برف 

شروع و تا پايان روز شنبه ادامه دارد.
روز جمعه- چهاردهم آبان ماه استان هاي گيالن، 
مازندران، گلستان، نيمه غربي اصفهان، تهران، قم، 
البرز، قزوين، مركزي، چهارمحال و بختياري، شمال 
فارس، نيمه غربي يزد، ارتفاعات كرمان، ش��مال و 
غرب س��منان نيز داراي بارش باران و در ارتفاعات 

همراه با بارش برف بود.
از امروز )پانزدهم آبان ماه( نيز استان هاي قزوين، 
البرز، تهران، قم، مركزي، چهارمحال و بختياري، 
نوار غربي يزد، ارتفاعات كرمان، شمال فارس، غرب 
و شمال س��منان تحت تاثير آبگرفتگي معابر، باال 
آمدن سطح آب رودخانه ها و جاري شدن روان آب 
در مسيل ها، لغزندگي جاده ها توام با كاهش ديد، 
مه آلودگي، تاخير يا احتمال لغو پروازها، احتمال 
برخورد صاعقه، كوالك برف در مناطق كوهستاني 
و سردسير قرار مي گيرند. براساس هشدار سازمان 
هواشناس��ي كش��ور، هموطنان از تردد و توقف 
در حاشيه رودخانه ها و مس��يل ها، فعاليت هاي 
كوهنوردي، سفرهاي غير ضروري اجتناب كنند 
و در ص��ورت ضرورت در تردد جاده اي، به همراه 
داشتن تجهيزات زمستاني به ويژه در هنگام عبور 
از گردنه هاي برفگير، بازگشايي آب روهاي درون 
ش��هري و دهانه پل ها، آمادگ��ي راهداري براي 
بارش برف در گردنه ه��ا و تمهيدات الزم جهت 

جابه جايي عشاير كوچ رو الزامي است.

چرا 46 درصد از ظرفيت بنادر كشور خالي است؟

وزير راه و شهرسازي: كشور را كارگاه  ساخت مسكن خواهيم كرد

نابودي مزيت رقابتي بنادر جنوبي در دوران تحريم

توافقوزارتراهوصمتبرايپيشخريدمصالح
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به توافق وزارتخانه هاي 
راه و شهرس��ازي و صمت ب��راي پيش خريد مصالح 
ساختماني، گفت: با اجراي نضهت ملي مسكن، كشور را 
تبديل به كارگاه ساختمان خواهيم كرد و از اين طريق 
صنايع مختلف فعال و اشتغال در كشور ايجاد مي شود.

به گزارش فارس، رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي 
در دومين روز از س��فر خود به استان سمنان درباره 
موضوع مس��كن گفت: وزارت راه و شهرسازي براي 
تامين مسكن براي تمامي متقاضيان واقعي متعهد 
ش��ده اس��ت تا 4 ميليون مس��كن در 4 سال دولت 
س��يزدهم احداث كند كه با تصويب آن در مجلس 
و ابالغ قانون توس��ط رييس جمهوري، كار آغاز شده 
است. قانون جهش توليد مسكن، مزيت هاي خوبي 
دارد كه به كمك قانون و فرصت هايي كه در كش��ور 
وج��ود دارد حتما به آن دس��ت خواهيم يافت. وزير 
راه و شهرس��ازي با تاكيد بر اينكه در كشور، زمين، 
مواد و مصالح و س��ازنده به وفور وج��ود دارد، تاكيد 
كرد: ايران را به كارگاه  بزرگ ساخت مسكن تبديل 
خواهيم كرد تا به اين شيوه تمامي صنايع كشور فعال 
ش��وند، با توجه به اينكه ۷۰ درصد قيمت مسكن را 
عمال صنايع به خود اختص��اص داده اند و 3۰ درصد 
حقوق و دستمزد و حقوق كارگري است، اين موضوع 
براي كش��ور مهم اس��ت. با راه اندازي كارگاه عظيم 
ساختماني در كشور هم اشتغال ايجاد و هم صنايع 
فعال خواهند شد. عضو كابينه دولت سيزدهم اعالم 
كرد: وزارت راه و شهرسازي در خصوص مواد و مصالح 
در حال توافق با وزارت صنعت اس��ت تا بتواند پولي 
را كه در صندوق ملي مس��كن اس��ت مواد و مصالح 
پيش خريد كند و با اينكار قيمت مواد و مصالح ثابت 
بماند تا قيمت تمام ش��ده مس��كن تا پايان ساخت 
افزايش نيابد و مردم با تسهيالتي كه پيش بيني شده 
است و همچنين آورده اندك بتوانند اينكار را به پايان 
برسانند و واحدهاي مسكوني خود را دريافت كنند. 
قاس��مي با تاكيد بر اينكه در خصوص مواد و مصالح 
كمبودي در كش��ور وج��ود ندارد، گف��ت: چنانچه 
۲ ميليون واحد مس��كوني در كش��ور آغاز شود در 
مورد مواد و مصالح از جمله سيمان با مشكل مواجه 
نيستيم. همچنين سازنده، كارگر، مهندسي نيز در 
كشور فراوان است. حمايت هاي خوبي نيز در قانون 
پيش بيني شده است كه دولت به متقاضيان مسكن 
اراي��ه مي دهد كه اين حمايت ها ش��امل تخفيف در 
صدور پروانه س��اختمان، تحفي��ف در ارايه خدمات 
مهندسي و كاهش ماليات ساختماني از 4۰ ميليون 

تومان به يك ميليون تومان است.
وزي��ر راه و شهرس��ازي با تاكيد بر اينكه در اس��تان 

سمنان زمين كافي براي احداث مسكن وجود دارد، 
گفت: در س��منان 3 هزار واحد مسكن نهضت ملي 
مس��كن عمال آغاز به كار مي كنند. ق��ول گرفتيم تا 
پايان س��ال اين عدد به ۱۰ هزار واحد در سال برسد. 
در برخي مناط��ق مردم خود زمي��ن را مي گيرند و 
گروهي مي سازند و وزارت راه، نظارت و تسهيالت را 
ارايه مي دهد. برخي از واحدها نيز به شكل انبوه سازي 
احداث خواهند شد كه مجموعه هايي از جمله ستاد 
اجرايي فرمان امام )ره( در اينكار مش��اركت دارند. 
مقرر شد تا همه واحدهاي اقدام ملي مسكن به نهضت 
ملي مس��كن منتقل شود تا از مزاياي قانون استفاده 
كند و با ش��روع اين ۱۰ هزار واحد در سطح استان، 
قطعا هم اشتغال ايجاد مي شود و هم مشكل مسكن 

براي متقاضيان برطرف خواهد شد.
قاسمي ادامه داد: آمادگي داريم براي استادان دانشگاه 
و براي كارگران در استان سمنان، زمين براي ساخت 
مسكن اختصاص بدهيم. از فاقدان مسكن مي خواهيم 
كه در س��امانه ثمن ثبت نام كنند. اين اطمينان را به 
متقاضيان مي دهيم كه واحدهاي نهضت مسكن اوال 
متقاضي محور احداث مي شود و مشخص است كه در 
هر شهري چقدر متقاضي وجود دارد. همچنين اراضي 

كافي براي احداث مسكن با كيفيت وجود دارد.
وي يادآور ش��د: با توجه به اينكه در اس��تان سمنان 
شهرهايي براي تامين مس��كن وجود دارد چندان به 
ايجاد شهر جديد نيازي نيست و در اين خصوص اقدامي 
نخواهد ش��د. زيرا ساخت ش��هرهاي جديد نيازمند 
هزينه است. عضو كابينه دولت سيزدهم در بخشي از 
صحبت هاي خود به مسكن مهر نيز اشاره كرد و گفت: 
برخي از واحدهاي مسكن مهر استان سمنان تعاوني 
ساز بودند كه مشكالتي را براي مردم ايجاد كرد. براي 
رفع مشكل مسكن مهر استان سمنان كه تعاوني ساز 
بوده، اعتباراتي براي تكميل پروژه پيش بيني شد كه 
اين بخش باقيمانده مسكن مهر نيز به اتمام مي رسد. 
همچنين، براي مقاوم سازي برخي بلوك هاي مسكن 

مهر نيز اعتباراتي پيش بيني شده است.

تامينزمينبدوننگراني
 در اين حال، احم��د اصغري مهرآبادي، مديرعامل 
سازمان ملي زمين و مسكن از برنامه ريزي براي تامين 
زمين ساخت 4 ميليون مسكن خبر داد و گفت: نگران 

تامين زمين قانون جهش توليد مسكن نيستيم.
اصغري مهرآبادي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به قانون 
جهش توليد مس��كن، اظهار كرد: يكي از روش هاي 
تامين زمين با استفاده از امضاي تفاهمنامه با نيروهاي 
مس��لح از جمله ارتش جمهوري اسالمي ايران است. 

اينها يا زمين مورد نياز ساخت مس��كن را در اختيار 
دارند كه تفاهم مي كنيم يا اينكه زمي��ن وزارت راه و 
شهرسازي در اختيار آنهاس��ت كه براي اين زمين ها 
نيز براي چگونگي ساخت تفاهم مي كنيم. وي تصريح 
كرد: در ماده ۱۰ قانون جهش توليد مسكن تاكيد شده 
اگر تا ۲ ماه دستگاه هاي دولتي نسبت به تحويل اراضي 
به وزارت راه و شهرسازي اقدام كنند در غيراينصورت 
سازمان ثبت اسناد مكلف است نسبت به انتقال سند 
جديد به نام وزارت راه اقدام كند. اين ماده قانوني كار 
ما را راحت كرده است. وي با اشاره به برگزاري جلسه 
شوراي مس��كن اس��تان ها، ادامه داد: طي بخشنامه  
ابالغ شده جلسات شوراي مسكن استان ها به رياست 
استاندار برگزار مي ش��ود. شناسايي اراضي دولتي در 
اولويت ش��وراي مسكن استان هاست و اين شورا بايد 
پيگيري كند زمين هاي موردنظر در اختيار سازمان 
ملي زمين و مس��كن قرار گيرد. مديرعامل س��ازمان 
ملي زمين و مس��كن با بيان اينكه متولي بانك زمين 

ما هستيم، گفت: ۵ عامل زمين، مصالح ساختماني، 
نيروي كار، منابع مالي و مديريت در س��اخت مسكن 
دخيل هستند. اولويت هم با زمين است، سازمان ملي 
زمين و مسكن زمين مورد نياز براي ساخت ساالنه يك 

ميليون مسكن را تامين خواهد كرد.
مهرآب��ادي با بيان اينكه براي تامين زمين س��اخت 
واحدهاي قانون جهش توليد مسكن نگراني نداريم، 
تاكيد كرد: ما در ح��ال تامين زمين براي 4 ميليون 
واحد طي 4 س��ال هستيم. بر اس��اس برنامه ريزي 
صورت گرفته زمين م��ورد نياز از طريق اراضي ملي 
و زمين موات تامين خواهد ش��د. براي اين كار بايد 

كميسيون ماده ۱۲ و ۵6 بايد فعال شوند.
وي با بيان اينكه كميس��يون م��اده ۱۲ زمين هاي 
موات را تشخيص مي دهد كه متولي آن وزارت راه و 
شهرسازي است، اظهار كرد: متولي كميسيون ماده 
۵6 نيز وزارت جهاد كش��اورزي است كه تشخيص 

دولتي بودن اراضي و موات را بر عهده داد.

موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۲۶۱۷ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدرضا میرزا خانی به شماره ملی 5۷۶۹۶۱۰۸۸۳ فرزند سید فضل اله در 5 دانگ و ۲۴ سیر 
۸ مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۰۰/۲5 مترمربع از پالک ۲۸- اصلی به کالسه 
۱۶۳/۱۴۰۰ واقع دراراضی نکا بخش ۹ ثبت نکا خریداری شده از آقای سید علی اکبر صادقی محرز گردیده . که مقدار ۱5 سیر و ۸ مثقال مشاع 
عرصه وقف میباشد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد . م الف : ۱۲۰۸۳۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۱5 .

هياتموضوعقانونتعيينوتكليفوضعيتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیآگهی

امیر خندان رباطی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

با ارائه دو برگ استشهادیه  که در دفترخانه ۳۶۷ بابل تصدیق امضاء  شده و 
طی درخواست شماره ۱۴۰۰۴۰۲۴۴۴۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳تقاضای صدور 
تقاضای صدور سند ششدانگ تحت پالک ۸۸۶۰ فرعی از ۲۸۱5 اصلی بخش 
یکشرق ثبت بابل که سند   مالکیت آن ذیل ثبت ۱۳۸۲۹ صفحه 5۷۲ دفتر 
جلد ۱5۶ بنام محمد حس�ین فالح حیدر كال ئي ثبت و س�ند صادر وسپس 
برابر سند انتقال اجرائی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ به بانک سپه انتقال 
 یافته در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده ۱۲۰ -اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله با وجود س�ند مالکیت با سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و 
رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره 
مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود. 

تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۰/۰۸/۱5
م الف ۱۲۱۴۲۸5

سید مهدی حسینی کریمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهیفقدانسندمالکيت
آقاینورعليابوطالبزادهآهنگر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب

۱۳۹۰/۹/۲۰،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی گلوگاه مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای 

الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در اراضی لمراسک و تیرتاش پالک اصلی ۱ بخش ۱۹

١- پالک ۲۸۱۱ فرعی آقای محمد حسن روحي لمراسکی فرزند محمد اسمعیل 
نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به مساحت۱۰۰۶5/5۱ متر مربع 

خریداری مع الواسطه از آقای علی اکبر روحی مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س�ند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی رای هیات در محل الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اس�ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست

م الف  ۱۲۱۶۷۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۸/۱5
  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۸/۳۰

جعفر رسولی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلوگاه

آگهیقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتیگلوگاه



يكي از موضوعات داغ ۲۰۲۱ توس��عه متاورس است. اين 
فناوري تمام جوانب دنياي واقع��ي را دربر خواهد گرفت 
و مانند ش��بكه هاي اجتماعي انقالبي در زندگي روزمره 
و كسب و كار انس��ان ها ايجاد مي كند. به طور كلي كلمه 
متاورس معم��واًل براي توصيف مفه��وم آينده اينترنت، 
متش��كل از فضاهاي مجازي پايدار، مشترك و سه بعدي 
ك��ه به يك جهان مجازي درك ش��ده مرتبط هس��تند، 
استفاده مي شود. در حال حاضر براي استفاده از اينترنت 
بايد وارد محيط آن شد اما با توسعه ارتباطات، دستگاه ها 
و فناوري هاي جديد انس��ان مي تواند اينترنت را در تمام 
محيط اطرافش تجربه كند. مارك زاكربرگ مدير ارش��د 
اجرايي فيس بوك با تغيير نام آن به متا، موضع شركت را 
درباره فناوري متاورس نشان داد، فناوري كه بسياري آن 
را آينده اينترنت مي دانند. همين خبر ساده جست وجوها 
درباره واژه متاورس و ماهيت آن را ناگهان افزايش داد. البته 
ايده متاورس چندان جديد نيس��ت اما تاكنون به شكل 
گسترده اي به آن پرداخته نشده بود. اين نام از تركيب دو واژه 
متا )به معناي ورا و فراتر( و ورس )مخفف جهان( تشكيل 
شده است. در حقيقت مفهوم متاورس مربوط به يك رمان 
ويران شهري در دهه ۱۹۹۰ ميالدي است كه در آن مردم 
از دنياي در حال فروپاشي واقعي به يك دنياي مجازي فرار 
مي كنند. با جس��ت وجوي اصطالح متاورس در اينترنت 
چند تعريف مختلف از آن ظاهر مي شود. ويكي پديا آن را به 
عنوان يك فضاي اشتراكي مجازي جمعي تعريف مي كند 
كه در نتيجه هم گرايي واقعيت فيزيكي تقويت شده و محيط 
مجازي است و در حقيقت از مجموعه جهان هاي مجازي، 
واقعيت افزوده و اينترنت به وجود آمده است. كوين كلي 
خبرنگار نشريه ويرد در يكي از شماره هاي اين نشريه در 
سال ۲۰۱۹ درباره متاورس نوشت: به دنياي آينه وار خوش 
آمديد. او در اين مقاله توضيح داده بود واقعيت افزوده به ايجاد 
پلتفرم بزرگ بعدي فناوري منجر مي شود. دربخشي از اين 
گزارش آمده بود: در اصل كارشناس��ان مشغول ساختن 
يك نقشه يك به يك از گستره اي غير قابل تصور هستند. 
هنگامي كه اين پروژه تمام شود، تمام واقعيت فيزيكي در 
جهان مجازي ادغام مي شود. به بيان ديگر بايد منتظر ورود 
مجازي جهان و تمام محتويات آن از خانه و درخت گرفته تا 

كشور، محل كار و زندگي فرد بود.

    اينترنت فضايي 
نقطه اوج گيري فناوري هاي امروز

اما زماني كه جهان با يك بيلبورد يا ربات هايي با قدرت تعقل 
و دستيارهاي مجازي يكپارچه شود كه با مشتريان ارتباط 
برقرار مي كنند، چه اتفاقي مي افتد؟ هم اكنون متاورس يك 
محيط مجازي اش��تراكي بين افرادي است كه آواتارهاي 
ديجيتالي دارند. اين دنياي مجازي براساس تصميمات 
و اقدامات جامعه هاي موجود در آن تكامل مي يابد و رشد 
مي كند. به تدريج افراد مي توانند وارد متاورس خود شوند 
تا با كمك واقعيت مجازي و واقعيت افزوده با بخش هايي 
از فضاي فيزيكي اطراف ش��ان ارتباط برقرار كنند. لزلي 
شانون يكي از مديران نوكيا در يك سخنراني دراجالس 
گلوبال به اهميت متاورس يا اينترنت فضايي اشاره كرد. 
او طي س��خنراني اش گفت: اينترنت فضايي يا همان 
متاورس اوج گرفتن هر فناوري است كه امروز بر مبناي 
واقعيت مجازي و واقعيت افزوده بنا مي شود. اين فناوري 
در حقيقت ايده دريافت اطالعات از اش��يا، موقعيت يا 
رويدادهاي تاريخي و مكان يابي اين اطالعات در دنياي 
واقعي است. انسان به كمك اليه هاي واقعيت افزوده و 

واقعيت مجازي مي تواند اين اطالعات را مشاهده كند.

    تركيب دنياي فيزيكي در مجازي
در اين ميان نش��ريه فست كمپاني نيز در گزارشي به اين 
موضوع مي پردازد و از كارشناسان مختلف خواسته ايده هاي 
خود از متاورس را بيان كنند. تيفاني رولف مدير خالقيت در 
شركت گلوبال برندينگ ماركتينگ در اين باره مي گويد: »تا 
به اكنون واقعيت افزوده ساده ترين روش براي انتقال انسان 
به وضعيت متاورس بوده است. ما همچنان شاهد تالش هاي 
مختلف براي گنجاندن واقعيت افزوده در هدست ها خواهيم 
ب��ود. هنگامي كه به قرار دادن موبايل ها در يك هدس��ت 
جلوي صورت ه��اي مان عادت كنيم، ماجرا تازه ش��روع 
مي شود.« اليه هاي مختلفي از واقعيت وجود خواهد داشت 

كه مي توان همه آنها را تجربه كرد. ما همين كار را اكنون 
با موبايل هاي مان انج��ام مي دهيم. هم اكنون اين فرآيند 
به طور منفعالنه در يك محيط فيزيكي انجام مي شود در 
حالي كه از لحاظ ذهني در دنياي ديجيتال هستيم. تجربه 
ما از فضاي مجازي فراتر از موبايل هاي مان خواهد بود و بدن 
ما به طور كامل در اين تجربه دخيل مي شود. به همين دليل 
متاورس جذاب خواهد بود. در حقيقت انسان در يك جهان 
جايگزين زندگي خواهد كرد. راني آبوويتز بنيانگذار شركت 
مجيك ليپ نيز معتقد است متاورس يك نسخه از محيط 
گسترش يافته اينترنت و وب امروزي است. او مي گويد: »اين 
فضا بخش هاي قديمي خواهد داشت كه شبيه وب امروزي 
به نظر مي رسند اما نيازمند گره ها و قابليت هاي جديدي 
هستند كه غوطه ورشدن در فضاي مجازي را به دنياي واقعي 
مرتبط مي كنند.« يات سيو يكي از بنيانگذاران و مديران 
ارشد شركت آنيموكا برندز نيز درباره متاورس مي گويد: 
»واقعيت در طيف وسيعي از فيزيكي تا مجازي وجود خواهد 
داشت اما بخش اعظم وقت ما در جايي بين اين دو مرز و به 
شكل واقعيت افزوده مي گذرد. واقعيت افزوده به بخشي 
نرمال از زندگي انسان تبديل مي شود. همراهان مجازي 
اطالعات، اظهارنظر، آپديت و مش��اوره درباره موضوعات 
مربوط به فرد را نشان مي دهند مانند دارايي ها و فعاليت هاي 
فرد چه در دنياي واقعي و چه در دنياي مجازي.« اين وجوه از 
واقعيت با يكديگر رقابت نمي كنند بلكه هم افزايي دارند. به 
عنوان مثال واقعيت مجازي شامل فعاليت هاي فيزيكي در 
دنياي واقعي نيز مي شود و محصوالت رويدادها در دنياي 
واقعي كاربر را به محيط هاي مجازي راهنمايي مي كنند. اين 
فناوري هاي نوين نيازمند تغييراتي بنيادين در شيوه تفكر 
هستند. به عنوان مثال امروزه واقعيت افزوده به عنوان 
رابطي با دنياي مجازي ديده مي شود. اما در آينده واقعيت 
افزوده يك مسير بازگشت به دنياي واقعي فراهم مي كند 
و كاربران مي توانند بدون قطع اتصال كامل با اين بخش 
غذا بخورند، ورزش كنند يا فعاليت ديگري انجام دهند.

   رهاورد متاورس 
براي برندها و صنايع مختلف

در اين ميان متخصصان بازاريابي و ارتباطات بايد به 
متاورس توجه كنن��د زيرا اين فناوري، آينده كنش و 
واكنش هاي آنالين به حس��اب مي آيد. همانطور كه 
شبكه هاي اجتماعي چش��م انداز بازاريابي آنالين را 
دگرگون كردند، متاورس نيز همين روند را در پيش 
مي گيرد. هرچند هم اكنون يك متاورس مش��ترك 
نداريم، اما ش��ركت هاي مختلف مشغول توسعه آن 
هستند. فورتنايت، مينسكرافت و انيمال كراسينگ 
شركت هايي هستند كه بازي رايانه اي توليد مي كنند. 
اما اين موسسات هم اكنون كاربران، دنياهاي دقيق و 

پر جزييات و محتواي انبوهي دارند. فيس بوك نيز با 
توس��عه پلتفرم اجتماعي مبتني بر واقعيت مجازي 
هورايزن )كه در وضعيت بتا قرار دارد( و اليو مپس نيز 
در اين مسير قدم گذاشته است. شركت هاي نيانتيك، 
مجيك ليپ، مايكروسافت و بسياري از شركت هاي 
ديگر نيز مشغول توسعه اين فناوري هستند. از سوي 
ديگ��ر همه گيري ويروس كرونا ني��ز فرهنگ آنالين 
را تغيي��ر داده اس��ت. دورهمي ه��اي خانوادگي در 
زوم، برگزاري مراسم عروس��ي در انيمال كراسينگ 
)بازي رايانه اي(، برگزاري مراسم فارق التحصيلي در 
مينسكرافت )بازي رايانه اي( و آزمايش كردن لباس ها 
به طور مجاز به يك روند معمول تبديل شده است. با 
توجه به آنك��ه دورهمي هاي اجتماعي آنالين به يك 
هنجار تبديل مي شود و بازي هاي ويدئويي نيز ساخت 
دنياي خود را آغاز كرده اند، به طور حتم شركت هاي 
مختلف نقش مهمي در متاورس خواهند داشت. در 
بخش اقتصادي شركت ها بايد استراتژي هاي بازي خود 
را از خريد تبليغات آنالين به اقتصاد مجازي و اشتراكي 
منتقل كنند. شركت ها بايد تحقيقات بازاري جديد 
درباره مشتريان ش��ان در متاورس انجام دهند. شيوه 
واكنش مردم و ترجيحات آنه��ا در متاورس احتمااًل 
بس��يار متفاوت از رفتار و خريد آنها در زندگي واقعي 
باشد. عالوه برآن اليه كسب وكار از ربات به مشتري نيز 
بايد در نظر گرفته شود. در اين رابطه دستيار مجازي 
و ربات ها با مشتري رابطه برقرار مي كنند و تمام اين 
موارد به هنجار تبديل خواهد شد. در جهان متاورس 
افراد تنها پرس��ه نمي زنند. آنها با هولوگرام ها و افراد 
ديگر رابطه برقرار مي كنند و دوست مي شوند كه روي 
تصميم گيري ش��ان تأثير مي گذارد. به همين دليل 

شركت ها بايد به شيوه برقراري رابطه ها توجه كنند.

    متاورس و چالش حريم شخصي كاربران
در كنار اين موارد نبايد از مخاطراتي كه اين فناوري نوين 
همراه دارد، غافل ش��د. در همين راستا نيك كلگ معاون 
ارشد ارتباطات و امور جهاني متا )فيس بوك( در مورد حفظ 
امنيت شبكه مجازي متاورس اظهار نگراني كرد و افزود 
در تالش براي يافتن راه هايي براي حفاظت از كاربران آن 
است. كلگ مدعي است به بلوغ رسيدن متاورس حداقل 
۱۵ سال طول مي كشد و ش��ركت متا بايد بتواند امنيت 
و حريم شخصي كاربران را تأمين كند. وي از همكاري با 
دانشگاهيان، حقوق دانان، رگوالتوري و غيره براي حفاظت 
از كاربران در زمان استفاده از اين فناوري مدرن خبر داده 
است. همچنين كلگ معتقد است متاورس يك اكوسيستم 
تعاملي است و محتواي توليد شده توسط متا بايد با محتواي 
ساير شركت ها كه براي اين دنياي مجازي توليد مي شوند، 

سازگار باشد. به گفته وي تعيين پروتكل ها و استانداردهاي 
اين همكاري »يكي از سخت ترين و مهم ترين كارهاي 

ضروري براي سياست گذاري« خواهد بود.

   آثار روانشناختي و حقوقي اينترنت آينده
از آنج��ا كه مت��اورس يك فناوري تازه اس��ت، تحقيقات 
طوالني مدتي درباره تاثيرات فيزيكي و روانشناختي آن 
بر انسان انجام نش��ده است. بازي هايي كه با هدست هاي 
واقعيت مجازي و واقعيت افزوده انجام مي شوند، ممكن 
است به افسردگي، تنها شدن فرد يا خشونت و آزار به خود 
منجر شود. از سوي ديگر متاورس تابع هيچ قانون يا حوزه 
قضايي نيست زيرا مرزهاي فيزيكي ندارد. به همين دليل 
هيچ مس��ووليتي براي اعمال افراد وجود ندارد. از س��وي 
ديگر به دليل ماهيت ديجيتال مت��اورس، اعمال در اين 
فناوري به توليد داده ه��اي خصوصي، بيومتريك، مالي 
و حتي احساس��ي منجر مي شوند كه نگراني هايي درباره 
امنيت، محرمانه بودن و مالكيت معنوي به وجود مي آورد. 
همچنين بايد توجه داشت در متاورس، تعداد اماكني كه 
فرد ممكن اس��ت مورد حمله قرار گيرد، افزايش مي يابد. 
نگراني مهم ديگر در اين فناوري هويت افراد است. هنگامي 
كه از آواتارها براي احراز هويت استفاده مي شود، ممكن 
است فرد و اطالعات شخصي وي كپي، سرقت، حذف يا 
دستكاري شود. هرچند احراز هويت بيومتريك ممكن 
است راه حلي براي اين چالش ها باشد، اما احتمال وقوع 
كالهبرداري هاي ديگر در اين فضا همچنان وجود دارد.

    مانع جدي بر سر راه امنيت ملي
نشريه س��اوث چاينا مورنينگ پس��ت در گزارشي به 
اين موضوع پرداخته اس��ت. اين نشريه به تحقيق يك 
انديشكده دولتي درباره متاورس اشاره كرده كه طبق آن 
فناوري متاورس ريسك هايي براي امنيت ملي كشورها 
در بر دارد. به گفته اين محققان ريسك هاي بالقوه مرتبط 
با متاورس ش��امل طيفي از خطرات امنيت سايبري و 
»هژموني فناوري« است، زيرا كشورهاي در حال توسعه 
به طور فزاينده اي به فناوري هاي كشورهاي توسعه يافته 
تكيه مي كنند. همچنين اين فناوري ريسك هايي براي 
سيستم هاي سياسي، اقتصادي و جوامع در كشورهاي 
مختلف دارد. ب��ه عنوان مثال ممكن اس��ت متاورس 
تاثيري نامحس��وس بر امنيت فرهنگي و سياسي يك 
كشور داشته باشد. همچنين ممكن است اين فناوري 
مش��كالت اجتماعي جديدي را به وجود بياورد. از آنجا 
كه مت��اورس با كمك فناوري هاي غوطه ور ش��دن در 
فضاي مجازي )واقعيت افزوده و واقعيت مجازي( توسعه 
مي يابد، اين امر ممكن است روي نوجوانان تاثير منفي 

بگذارد و اعتيادآور باشد.
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رشد كيفي پيام رسان هاي بومي 
در ۳ سال اخير

وزي��ر ارتباط��ات ب��ا بي��ان اينك��ه كيفي��ت 
پيام رسا  ن هاي داخلي در ۳ سال اخير رشد قابل 
قبول داشته اس��ت، گفت: نخس��تين گام براي 
رسيدن به نقطه مطلوب در پيام رسان ها، مبارزه 
با ويروس »خودناباوري« است. به گزارش وزارت 
ارتباطات، عيس��ي زارع پور در دي��دار با مديران 
پيام رس��ان هاي داخل��ي گفت: پيام رس��ان ها با 
تمام فراز و نشيب هاي س��ال هاي گذشته، خود 
را به نقطه مطلوبي رس��انده و توانايي هاي خود 
را باور كرده اند. وي با بيان اينكه در مس��ير رشد 
پيام رسان ها چالش هاي جدي وجود داشته كه 
يكي از مهم تري��ن آن چالش »خ��ود ناباوري« 
است، گفت: تا وقتي كه ويروس »خود ناباوري« 
وجود داشته باشد در هيچ حوزه و زمينه اي امكان 
پيشرفت و موفقيت وجود ندارد. وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات افزود: براي رس��يدن به نقطه 
مطلوب در پيام رس��ان هاي داخلي نخست بايد 
كيفيت سرويس هاي داخلي ارتقا يابد و قابليت 
رقابت با پيام رسان هاي خارجي را داشته باشد. 
وي افزود پيام رسان هاي داخلي بايد از مزيت هاي 
بومي استفاده كرده و سبد خدمات خود را محدود 
به پيام رساني نكنند. ترديد نكنيد كه اگر خدمات 
با كيفيتي ارايه ش��ود مردم هم از پيام رسان هاي 
داخلي اس��تقبال مي كنند. زارع پ��ور با تأكيد بر 
اينك��ه بايد براي بازس��ازي اعتم��اد عمومي به 
پيام رس��ان هاي داخلي تالش ك��رد، گفت: در 
سال هاي گذشته برخي ضعف ها و نواقص، باعث 
ايجاد ذهنيت نادرست نسبت به پيام رسان هاي 
داخلي شد كه حتي با رفع نواقص و ضعف هاي 
گذشته و رس��يدن به اس��تانداردهاي مطلوب 
هنوز هم ذهنيت گذش��ته اصالح نشده است و 
اصالح اين ذهنيت تنها با اطالع رساني و تبليغات 
مناس��ب در عين ارايه خدمات مطلوب به مردم 
ميسر مي شود. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
درب��اره رضاي��ت پيام رس��ان ها از حمايت هاي 
وزارت ارتباط��ات در طول س��ال هاي فعاليت 
آنه��ا، گفت: خودم��ان را آماده ك��رده بوديم تا 
شنواي گاليه هاي مديران پيام رسان ها باشيم. 
اما با اظهار رضايت ش��ما از حمايت هاي وزارت 
ارتباطات در س��ال هاي گذشته خشنود شديم 
و اميدواري��م اين حمايت و همراهي با همكاري 
ساير دستگاه هاي مس��وول بيش از پيش ادامه 
ياب��د و چالش هاي پيش روي پيام رس��ان ها به 
حداقل برسد. پيش از سخنان وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، مديران پيام رسان هاي داخلي 
گزارشي از اقدامات، برنامه ها و چالش هاي پيش 
روي خود ارايه و از حمايت هاي وزارت ارتباطات 

در طول سال هاي گذشته قدرداني كردند.

افزايش ۲۰ درصدي
واردات و مصرف موبايل

طبق اعالم انجم��ن واردكنندگان موبايل، تبلت 
و لوازم جانبي، در هفت ماه سال ۱۴۰۰، واردات 
موباي��ل، ۱۰ ميلي��ون و ۵۷۰ هزار دس��تگاه و 
مصرف، ۱۰ ميليون و ۹۵۰ هزار دستگاه بوده كه 
حاكي از رشد ۲۰ درصدي نسبت به سال گذشته 
است. به گزارش ايسنا، طي ۱۲ ماه گذشته، ۱۸ 
ميليون و ۳۰۰ هزار موبايل وارد كشور شده و در 
مقابل ۱۷ ميليون و ۶۴۰ هزار موبايل مصرف شده 
است. افزايش واردات متناسب با افزايش مصرف 
بوده و حتي در مقاطعي مصرف از واردات پيشي 
گرفته است. در هفت ماه س��ال ۱۳۹۹، واردات 
موبايل، هشت ميليون و ۴۰هزار و مصرف، هشت 
ميليون و ۳۶۰ هزار موبايل ب��وده، اين در حالي 
است كه در هفت ماه س��ال ۱۴۰۰، واردات، ۱۰ 
ميليون و ۵۷۰ هزار و مصرف، ۱۰ ميليون و ۹۵۰ 
هزار دستگاه بوده است. به اين ترتيب شاهد ۲۰ 
درصد رش��د در مصرف و واردات موبايل نسبت 
به س��ال گذش��ته هس��تيم. طبق اعالم انجمن 
واردكنن��دگان موباي��ل، تبلت و ل��وازم جانبي، 
واردات در شهريورماه، يك ميليون و ۷۱۰ هزار 
دس��تگاه و مصرف ش��هريور يك ميليون و ۸۴۰ 
هزار دستگاه بوده اس��ت. همچنين واردات مهر 
ماه يك ميليون و ۷۳۰ هزار دستگاه و مصرف هم 
تا پايان مهرماه يك ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه 
بوده اس��ت.  علت افزاي��ش واردات و مصرف در 
ش��هريور و مهر، بازگشايي مدارس و عامل اصلي 
تقاضايي كه در شهريور و مهر ايجاد شده، آموزش 
الكترونيكي بوده اس��ت. انجم��ن واردكنندگان 
موبايل در خصوص سهم بازار برندها، اعالم كرد: 
سامس��ونگ ۴۸ درصد، ش��يائومي ۲۹ درصد، 
نوكيا ۱۲ درصد، اپل چه��ار درصد و هوآوي دو 
درصد واردات موباي��ل را به خود اختصاص داده 
اس��ت. درخصوص مصرف و سهم بازار برندها در 
بازار ايران، سامسونگ ۵۴ درصد، شيائومي ۳۴ 
درصد، نوكيا سه درصد، اپل هفت درصد و هوآوي 
يك درصد سهم بازار را دارد. در خصوص ميزان 
ارزش برندهاي مختلف كه طي ۱۲ ماه گذش��ته 
وارد شده، ۳۴ درصد ارزش كاالهاي واردشده به 
سامس��ونگ، ۲۹ درصد به شيائومي، يك درصد 
به نوكيا، ۲۳ درصد به اپل و دو درصد به هوآوي 
تعل��ق دارد. علت اينكه س��هم واردات نوكيا ۱۲ 
درصد، اما ارزش آن يك درصد بوده، اين است كه 
واردات نوكيا عمدتا گوشي هاي ساده و فيچرفون 
هس��تند كه از لحاظ ارزشي يك درصد را شامل 
مي ش��ود، در مقابل واردات اپل چه��ار درصد و 
مصرف هفت درصد ب��وده و به ۲۳ درصد ارزش 
رسيده، زيرا گوشي هاي اپل پرچمدار هستند و 
قيمت هاي ش��ان باالي ۶۰۰ دالر است، به لحاظ 
ارزشي رتبه س��وم دارند و ۲۳ درصد ارزش بازار 

موبايل را به خود اختصاص دادند.

شناسايي اعضاي گروه دارك سايد
و پاداش ۱۰ميليون دالري امريكا 

وزارت خارجه امريكا از اختصاص پاداش ۱۰ ميليون 
دالري براي دريافت اطالعاتي خبر داد كه منجر به 
شناس��ايي موقعيت مكاني هر يك از اعضاي گروه 
هكري دارك سايد ش��ود. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، دارك سايد يك گروه فعال در زمينه انجام 
انواع جرايم سايبري است كه پليس فدرال امريكا 
مدعي است اعضاي آن در روسيه زندگي مي كنند. 
اف بي آي دارك سايد را مسوول بسياري از حمالت 
سايبري به امريكا دانسته كه از جمله آنها مي توان 
حمله به خطوط انتقال انرژي و سوخت كولونيال 
اشاره كرد. اين حمله انتقال سوخت به جنوب شرق 
امري��كا را مختل كرد و باعث گراني قيمت بنزين و 
هجوم مردم به پمپ بنزين ها ش��د. كولونيال پايپ 
الين براي دسترسي مجدد به سيستم هاي خود، 
نزدي��ك به ۵ ميلي��ون دالر بيت كوي��ن به هكرها 
پرداخت كرد. وزارت دادگس��تري اياالت متحده 
در م��اه ژوئن حدود ۲.۳ ميلي��ون دالر از اين باج را 
پس گرفت. وزارت ام��ور خارجه امريكا همچنين 
اعالم كرد ب��راي دريافت اطالعات��ي كه منجر به 
دس��تگيري يا محكوميت هر فردي ش��ود كه در 
خرابكاري هاي دارك سايد در هر كشوري دخيل 
بوده، تا ۵ ميليون دالر جايزه تعيين كرده و پرداخت 
خواهد كرد. اين وزارتخانه در بيانيه اي اعالم كرد: 
با ارايه اين جايزه، اياالت متحده تعهد خود را براي 
محافظت از قربانيان باج افزار در سراسر جهان در 
برابر سوءاستفاده مجرمان سايبري نشان مي دهد.

گوگل پلي تابع قانون جديد 
كره جنوبي مي شود

گوگل تصميم دارد به سيس��تم هاي پرداخت طرف 
س��وم در ك��ره جنوبي اج��ازه فعاليت در فروش��گاه 
گوگل پلي را بدهد. به گ��زارش مهر به نقل از رويترز، 
اين اقدام جهت پيروي از قانون جديد اين كشور است 
كه طبق آن اپراتورهاي فروشگاه هاي اپ نمي توانند 
توسعه دهندگان نرم افزار را وادار كنند از سيستم هاي 
پرداخت شان اس��تفاده كنند. بيانيه گوگل در حالي 
 )KCC( منتشر شده كه كميس��يون ارتباطات كره
در ماه س��پتامبر از اين ش��ركت امريكايي خواست تا 
برنامه هاي خود براي پيروي از قوانين جديد را اعالم 
كند. در اواخر آگوس��ت ۲۰۲۱ ميالدي پارلمان كره 
جنوبي اصالحيه اي به قانون كسب و كار مخابرات اين 
كشور اضافه كرد كه »قانون آنتي گوگل« نام گرفت و 
به اپراتور فروشگاه هاي بزرگ اپليكيشن مانند اپل و 
گوگل اجازه نمي دهد توسعه دهندگان نرم افزار را وادار 
به اس��تفاده از سيستم هاي پرداخت خودشان كنند. 
چنين روندي دريافت كميسيون از خريدهاي داخل 
اپ را متوقف مي كند. در بيانيه گوگل آمده است: ما به 
تصميم مجلس ملي احترام مي گذاريم و برخي تغييرات 
را در واكنش به قانون جديد به اشتراك مي گذاريم. از 
جمله اين تغييرات آن اس��ت كه به توسعه دهندگان 
ن��رم افزار اجازه داده مي ش��ود كااله��اي ديجيتال و 
س��رويس هاي خ��ود را در اپ بفروش��ند و عالوه بر 
سيستم پرداخت گوگل پلي، گزينه استفاده از سيستم 
پرداخت ديگري نيز براي كاربران در كره جنوبي فراهم 
مي شود. گوگل به طور معمول ۱۵ درصد كميسيون 
از توس��عه دهندگان دريافت مي كند. اما اين شركت 
اعالم ك��رده در صورتي كه كاربران گزينه سيس��تم 
 پرداخ��ت جايگزي��ن را انتخاب كنند، كميس��يوني

 ۱۱ درص��دي از توس��عه دهندگان برنام��ه دريافت 
مي شود. 

۳۸ اپ چيني بايد جمع آوري 
اطالعات كاربران را اصالح كنند

دولت چين به ۳۸ اپليكيشن متعلق به شركت هاي 
مختل��ف از جمله تنس��نت دس��تور داده فرآيند 
جمع آوري گسترده اطالعات خصوصي كاربران را 
اصالح كنند. به گزارش مه��ر به نقل از رويترز، اين 
دس��تور درحالي اعالم ش��ده كه قانون حفاظت از 
اطالعات خصوصي چين به طور كامل وارد مرحله 
اجرايي شده است. اين قانون، فرمان فراگيري است 
كه شيوه هاي حفظ حريم خصوصي آنالين را ديكته 
مي كند. وزارت صنعت و فناوري اطالعات چين در 
بيانيه اي در حساب رسمي شبكه اجتماعي خود اعالم 
كرد اپ هاي مذكور اطالعات خصوصي غيرملزوم را 
از كاربران جمع آوري كرده اند. به اين اپليكيشن ها 
دستور داده شده تا قبل از ۹ نوامبر عملكردهاي خود 
را اصالح كنند يا با جريمه روبرو مي شوند. همچنين 
رييس بانك مركزي چين از برنامه ريزي اين كشور 
براي تقويت حفاظت از داده هاي شخصي كاربران 
در زمان اس��تفاده از خدمات فين تك خبر داد. به 
گفته وي كاربران بايد در زمان استفاده از خدمات 
ش��ركت هاي فعال در بخش خدمات مالي يا فين 
تك اطمينان حاصل كنند كه كس��ي به داده هاي 
خصوصي آنها دسترسي غيرمجاز ندارد و نمي تواند 
از اين اطالعات سوءاستفاده كند. يي گانگ، رييس 
بانك مركزي خلق چين كه از طريق ويدئو كنفرانس 
در همايش هفته فين تك هنگ كنگ شركت كرده 
بود، گفت چين قصد دارد چارچوب هاي حقوقي و 
قانوني را در اين بخش تقويت كند و استانداردهايي 
را براي حفاظت از داده هاي شخصي كاربران وضع 
كند. وي افزود: بهبود حفاظت از داده هاي شخصي 
در دستور كار بانك مركزي چين قرار دارد و برخي 
شركت هاي بزرگ فناوري بدون رضايت كاربران 
اطالعات خصوصي آنها را جمع آوري كرده و از اين 
اطالعات سوءاستفاده مي كنند. لذا ما بايد سيستم 
حقوقي خود را براي حفاظت از داده هاي شخصي 
در بخش فين تك تقوي��ت كنيم. چين قباًل يك 
چارچ��وب قانوني ب��راي حفاظ��ت از داده هاي 
شخصي ايجاد كرده است و برخي ادارات دولتي 

نظارت بر آن را بر عهده گرفته اند.

با توسعه ارتباطات، دستگاه ها و فناوري هاي جديد، انسان مي تواند اينترنت را در تمام محيط اطرافش تجربه كند

مفهوم آينده اينترنت با متاورس

شرايط نامناسب قراردادهاي بخش خصوصي ICT با سازمان هاي دولتي
رييس هيات مديره اتحادي��ه صادركنندگان صنعت 
مخابرات ايران گفت: متأسفانه اين روزها، شرايط خوبي 
بر قراردادهايي كه بين بخش خصوصي و سازمان هاي 
دولتي منعقد مي شود، حاكم نيست. به گزارش اتحاديه 
 ،)IRICTU( صادركنندگان صنعت مخابرات اي��ران
داوود اديب گفت: در دولت پيشين در خصوص معضالت 
قراردادهاي يك طرفه، پيشنهادات متعددي را به مراجع 
ذيصالح ارسال كرديم كه نتيجه اي حاصل نشد. اتحاديه 
پيشنهاد داد كه فرمت قراردادهاي سازمان ها و نهادهاي 
دولتي يك بار توسط حقوقدانان و اقتصاددانان آگاه به 
مسائل روز و همچنين تشكل هاي اتاق بازرگاني مرتبط 
با هر حوزه فعاليتي متناسب با آن كسب و كار، بررسي و 
بازبيني مجدد شده و اين قراردادها طوري تنظيم شود 
كه منافع هر دو طرف در آن ديده ش��ود. وي با اشاره به 
مشكالت قراردادهاي بخش خصوصي با سازمان هاي 
دولتي اظهار كرد: متأسفانه اين روزها، شرايط خوبي بر 
قراردادهايي كه ميان بخش خصوصي و سازمان هاي 
دولتي منعقد مي ش��ود حاكم نيس��ت. آن چيزي كه 
شاهد هستيم اين است كه سازمان هاي دولتي معمواًل 
يك يا حداكث��ر دو تيپ قراردادي را براي هر نوع پروژه 
اجرايي )خريد، نصب و راه اندازي، پيمانكاري، خدمات 
فني - مهندس��ي، آموزش و مش��اوره( ارايه مي كنند 

كه به نوعي اين تيپ به ط��رف مقابل قرارداد تحميل 
مي ش��ود. اديب افزود: بديهي است كه اين موضوع در 
برخي از قراردادها كه ماهيت اجرايي متفاوتي دارند و 
در قالب هاي حقوقي متفاوت قرار مي گيرند، مشكالت 
بيمه و مالياتي غير مرتبطي را فراهم مي كند و قرارداد 
را متأث��ر از هزينه هاي م��ازاد و مضاعف بيمه و ماليات 
مي سازد. قراردادهايي كه به صورت استاندارد و از پيش 
تعريف شده مبادله مي ش��ود، چانه زني را چه در حين 
قرارداد و چه در اجرا براي پيمانكاران دشوار مي سازد. 
در واق��ع اين ن��وع قراردادها مانع مذاك��ره طرفين بر 
جزييات قرارداد مي شود، يا به نحوي هر گونه مذاكره اي 
را ناممكن مي سازد و حتي اين موضوع به دفعات ديده 
 ش��ده اس��ت كه عدم مذاكره در خص��وص جزييات و 
يك طرفه ب��ودن قرارداد به ضرر خود كارفرما هم تمام 
شده و باعث مي شود كه برخي مفاد قرارداد، درخواست 
واقع��ي كارفرما نيز نباش��د. وي گف��ت: در يك طرف 
قراردادهاي منعقده بين پيمانكاران بخش خصوصي 
و كارفرمايان دولتي يك ساختار سياسي قوي و اداري 
پيچيده وجود دارد كه در ظاهر ماموريت حفظ منافع 
عمومي را بر عهده داش��ته و از قدرت اجتماعي بااليي 
برخوردار اس��ت و در طرف ديگر اين رابطه، شركت ها 
و اش��خاص خصوصي قرار دارند كه معم��واًل از لحاظ 

قدرت سياسي و چانه زني، ضعيف و شكننده هستند و 
غالبًا نمي توانند از منافع به حق خود دفاع كنند. واضح 
اس��ت كه اين عدم توازن آشكار و يك طرفه بودن اكثر 
قراردادهاي كارفرمايي و پيمانكاري، ش��رايط بغرنج 
و ش��روط غيرمنصفانه اي كه هم��واره به طرف مقابل 
ضعيف تحميل مي ش��ود را فراهم س��اخته و تأثيرات 
نامطلوبي را بر اجراي درست قراردادها به جا مي گذارد. 
ما بارها بيان كرده ايم كه متأسفانه، عقود پيمانكاري از 
يك »عقد الزم« به سمت يك »قرارداد الحاقي« سوق 
داده شده است و اصول »آزادي قراردادي« و »تساوي 
ق��راردادي« در تعداد زي��ادي از قراردادها مخدوش و 
آس��يب پذير براي بخش خصوصي شده است. رييس 
اتحاديه صادركنندگان صنعت مخابرات ايران با بيان 
اينكه متأسفانه در دولت پيشين در خصوص معضالت 
قراردادهاي يك طرفه، پيشنهادات متعددي را به مراجع 
ذيصالح ارسال كرديم كه نتيجه اي حاصل نشد، گفت: 
تجربه نش��ان داده اس��ت كه در صورت يك طرفه بودن 
قرارداد، فقط پيمانكار آس��يب نمي بين��د و هر دو طرف 
متضرر مي شوند. بدون شك قراردادهاي مربوط به چند 
دهه پيش كه هيچ نوع بازنگري صحيح و اصولي متناسب 
با ش��رايط و قواعد اقتصادي روز در آنها صورت نپذيرفته 
است، اقتصاد كش��ورمان را روز به روز ضعيف تر خواهد 

كرد. وي در پاس��خ به اين س��وال كه در شرايط تحريم، 
در صورتي كه ش��ركتي در مناقصه اي برنده شده باشد و 
توانايي امضاي قراردادي را نداشته باشد چه برخوردي از 
طرف سازمان هاي دولتي با آن شركت صورت مي پذيرد؟ 
توضيح داد: معمواًل اين موضوع به ضبط ضمانتنامه بانكي 
ش��ركت در مناقصه و قرارگيري در ليست سياه منتهي 
مي شود. طبيعتًا، اينكه در صورت امضا نكردن قراردادي، 
ضمانتنامه شركتي ضبط شود، جداي از شرايط خاص 
كشورمان كه از سويي با تحريم هاي ناجوانمردانه روبرو 
است و از طرفي اقتصاد كشورمان مسير مناسبي را در طي 
سال هاي اخير به جهت خود تحريمي طي نكرده است، 
امري غير اخالقي و غير عرف تلقي مي شود. اديب افزود: از 
لحاظ عرفي اصواًل انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه اي منوط 
به انجام مذاكره بين دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بين 
طرفين در صورت به وجود آمدن توافق است. ما دو اصل 
حاكم در روابط قراردادي داري��م كه مي توانيم از آنها به 
عن��وان اصول اوليه قرارداد نام ببري��م. اولين اصل، اصل 
آزادي دو طرف در ورود به مذاكره و دومين اصل، تعقيب 
منافع ش��خصي اس��ت. از لحاظ حقوقي تعقيب منافع 
شخصي و آزادي مذاكره از بديهيات و از اصول حاكم در 
حقوق قراردادها است، وليكن متأسفانه مي بينيم كه اين 

اصول در اكثر موارد محقق نمي شود. 



 رييس قوه قضاييه صبح جمعه ۱۴ اب��ان ماه در بازديدي
 ۳ ساعته از انبار مركزي جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
در تهران در جريان عملكرد و مس��ائل و مش��كالت اين 
مجموعه قرار گرفت. به گزارش ايسنا، به نقل از مركز رسانه 
قوه قضاييه، حجت االس��الم والمسلمين محسني اژه اي 
صبح جمعه ۱۴ ابان ماه در بازديدي ۳ ساعته از انبار مركزي 
جمع آوري و فروش اموال تمليك��ي در تهران در جريان 
عملكرد و مسائل و مشكالت اين مجموعه قرار گرفت و از 
مسووالن سازمان اموال تمليكي خواست ظرف دو هفته 
در جهت صيانت از حقوق عامه، به وضعيت انبارهاي اموال 
تمليكي سامان دهند.  در پي طرح انتقادات نسبت به نحوه 
نگهداري كااله��اي توقيفي در انبارهاي س��ازمان اموال 
تمليكي در سال هاي اخير، دستگاه قضا در دوره تحول و 
تعالي رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار داد 
و دادستان كل كشور و رييس سازمان بازرسي در جريان 
سفر اخير حجت االس��الم والمسلمين محسني اژه اي به 
خوزستان ضمن بازديد از انبارهاي گمرك و سازمان اموال 
تمليكي استان گزارشي از دپوي نامناسب كاالها در اين 
انبارها ارايه كردند. آسيب ديدن و فساد كاالهاي اساسي 
و اقالم غذايي به دليل عدم رعايت قواعد انبارداري و دپوي 
نامناس��ب اين كاالها و هزينه هايي كه بايد براي امحاي 
كاالهاي تاريخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، 
از مهم ترين مس��ائلي بود كه در اين گزارش ها مورد اشاره 
قرار گرفت. همچنين در برخ��ي گزارش هايي كه درباره 
وضعيت انبارهاي گمرك و س��ازمان اموال تمليكي ارايه 
شده، به تخلفاتي در انبارداري اشاره شده كه مفقود شدن 
كاالها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرك به انبار، 
مغايرت صورتجلسه موجود در گمرك با هويت و كيفيت 
اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده اس��ت. رييس 
دس��تگاه قضا صبح جمعه به منظور پيگي��ري موضوع و 
بررسي ميداني عملكرد سازمان اموال تمليكي و وضعيت 
و مشكالت انبارهاي اين سازمان به غرب تهران رفت و در 
جريان بازديد از انبار مركزي اس��تان تهران از نزديك در 
جريان روند ثبت و نگهداري اين كاالها، نحوه تش��خيص 
كاالهاي قاچ��اق و متروكه و همچنين نح��وه نگهداري 
 و ترخي��ص و انتق��ال كاالها پس از تعيين تكليف ش��ان 
قرار گرفت. رييس دستگاه قضا در اين بازديد كه سه ساعت 
زمان برد، از چندين انبار سرپوشيده، انبارهاي كانتينر فضاي 
باز و انبار نگهداري خودروهاي لوكس توقيفي كه زير باران 
قرار گرفته بود بازديد كرد. محسني اژه اي سپس در نشستي 
با مسووالن سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و 
مسووالن سازمان تعزيرات، وضعيت انبارهاي اموال تمليكي 
را ناگوار و غيرقابل تحمل توصيف و ضرب االجلي دو هفته اي 
براي تعيين تكليف اين انبارها تعيين كرد.  رييس قوه قضاييه 

با بيان اينكه »همه ما در قبال حفظ و نگهداري اموال مردم 
مسووليت داريم« اظهار داشت: وضعيت انبارهاي اموال 
تمليكي براي مردم غيرقابل تحمل است و بايد فوراً به اين 
وضعيت سر و سامان داده شود و قوه قضاييه هم براي كمك 
به حل اين مشكل آمادگي دارد. محسني اژه اي با اشاره به 
مشكالت قانون فعلي نيز متذكر شد: االن در قانون برخي 
اجناس كه وارداتي هستند و حكم شرعي مي خواهند، بعد 
از صدور حكم هم اگر كسي اين اجناس را بخرد بايد تضمين 
داده ش��ود كه بايد حتما صادرات انجام دهد اين تضمين 
هم گاهي حتي تا ۱۰ برابر ارزش كاالست؛ با اين وضعيت و 
شروط كسي نمي آيد آن را بخرد و بايد براي اين مساله تدبير 
شود. رييس قوه قضاييه با اشاره به گاليه هاي مسووالن و 
كاركنان س��ازمان اموال تمليكي براي نبود اعتبار و انبار 
مناسب براي نگهداري كاالها، تصريح كرد: حل اين مساله 
نيازمند يك كار فوق العاده است و با اقدامات معمولي شدني 
نيست. محسني اژه اي با اشاره به اظهارات مسووالن سازمان 
اموال تمليكي براي بالتكليفي دو هزار پرونده در سازمان 
تعزيرات حكومتي و لزوم صدور احكام قضايي براي تعيين 
تكليف برخي كاالها، به مسووالن تعزيرات و حوزه رياست 

قوه قضاييه دستور داد اين موضوع را با فوريت پيگيري كنند.  
رييس قوه قضاييه از مسووالن سازمان اموال تمليكي هم 
خواس��ت ظرف دو هفته از همين امروز نحوه ساماندهي 
فعاليت اين سازمان و تعيين تكليف كاالهاي موجود در 
انبارهايش را مورد بررسي قرار دهند و پيشنهادات خود را نيز 
براي تأمين بودجه، رفع نقايص قانوني و اصالحات ساختارها 
و روش ها ارايه دهند. محسني اژه اي با تأكيد بر اينكه ممكن 
است در اين زمينه قانونگذاري نياز باشد كه بايد موضوع را از 
طريق دولت و مجلس پيگيري كرد تا قوانين جامع تر شود، 
اما در عين حال متذكر شد كه با همين قوانين فعلي هم 
مي شود بهتر از روند موجود عمل كرد.  وي نحوه نگهداري 
كاالها در انبارهاي سازمان اموال تمليكي را غير استاندارد 
خواند و با بيان اينكه وضعيت سازمان اموال تمليكي بعد از 
۳۰ سال فعاليت از سال ۷۰ تاكنون رضايتبخش نيست، 
نسبت به اجرايي نشدن راه اندازي كامل سامانه هاي الزم 
براي ثبت و نگهداري كاالهاي قاچاق و توقيفي ابراز گاليه 
كرد. رييس دستگاه قضا با اشاره به اختالف سازمان اموال 
تمليكي و س��ازمان تعزيرات درباره عدم تطابق كاالهاي 
توقيفي دپو شده در انبارها كه ناشي از عدم ثبت كاال و كالسه 

آن در سامانه سازمان تعزيرات توسط ضابط و كاشف عنوان 
شد، گفت كه اين مساله در خوزستان هم مطرح شده بود 
كه بايد در نشست مسووالن دو سازمان حل و فصل شود. 
در اين نشست، يكي از مسووالن سازمان اموال تمليكي با 
ارايه گزارشي از روند فعاليت هاي اين مجموعه و پرونده هاي 
آن اظهار داشت: از مجموع پرونده هاي فاقد حكم ۵۷۱ 
فقره مربوط به دادس��را و دادگستري مي شود و ۲ هزار و 
۱۰۱ پرونده نيز مربوط به تعزيرات مي شود و هزار و ۱۶۹ 
پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق مي شود 
كه تصريح دارد كاالهاي داراي ارزش مالي زير يك ميليون 
تومان كه شعبه رسيدگي كننده ندارند و صاحب كاال نيز 
در مدت مشخصي پيگيري نمي كند، بر اساس نظر وزارت 
بهداشت فروخته يا امحا مي شود كه ۹۰ درصد اين كاالها 
امحا مي شوند. عمراني معاون قضايي دادستان كل كشور 
نيز در اين نشست با بيان اينكه سازمان اموال تمليكي به 
لحاظ ساختاري و مديريتي ايراد دارد. وي افزود اين انبار 
شيك ترين انبار سازمان اموال تمليكي در كشور است، اما 
تصويري كه ما در اين مجموعه ديديم نگران كننده بود و 

امانت داري در آن رعايت نمي شود.

دريچهاخبار
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افت عملكرد
در ترازهاي تجاري ايران 

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به 
بررس��ي وضعيت تراز پرداختي كشور در بهار سال 
۱۴۰۰ پرداخته كه نش��ان دهنده افت عملكرد در 
برخي حوزه ها در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 
دارد. به گزارش ايسنا، هر چند اقتصاد ايران توانسته 
بخشي از فشار شيوع كرونا را كاهش داده و در تجارت، 
آمارهايي نزديك به دور پيش از شيوع كرونا به ثبت 
برس��اند اما هنوز در برخي شاخص ها، نياز به بهبود 
عملكرد ديده مي شود. هر چند از ابتداي سال جاري 
ميزان صادرات غيرنفتي ايران بار ديگر صعودي شده 
اما همچنان تراز تجاري كشور منفي باقي مانده و به 
نظر مي رسد در ش��رايطي كه امكان كاهش واردات 
بيش از آنچه كه تاكنون برنامه ريزي شده وجود ندارد، 
براي مثبت شدن اين تراز به ثبت آمارهاي صادراتي 
باالتر احتياج خواهد بود. بر اساس برآوردهاي اتاق 
بازرگاني تهران، صادرات غيرنفتي كش��ور در بهار 
۱۴۰۰ به ح��دود ۸.۶ ميليارد دالر رس��يده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايشي ۶۹ درصدي 
را نشان مي دهد. در حوزه واردات نيز رقم ۱۳ ميليارد 
دالر به ثبت رسيده كه افزايشي ۴۲ درصدي را نشان 
مي دهد. به اين ترتيب تراز تجاري ايران در بهار امسال 
منفي ۴.۴ ميليارد دالر ب��وده كه افت عملكردي ۹ 
درصدي را در مقايسه با سال قبل نشان مي دهد. در 
حوزه خدمات نيز هنوز آمارها به ثبات گذشته نرسيده 
است. ميزان صادرات خدمات ايران در بهار امسال، 
۱.۳ ميليارد دالر بوده كه افزايش��ي ۵۰ درصدي را 
نسبت به سال قبل نشان مي دهد. با اين وجود ايران 
۲.۱ ميليارد دالر واردات خدمات نيز داش��ته كه در 
اين بخش نيز افزايشي ۵۲ درصدي به ثبت رسيده 
است. به اين ترتيب تراز خدمات كشور نيز منفي ۰.۸ 
ميليارد دالر بوده كه كاهشي ۵۵ درصدي را نسبت به 
سال قبل نشان مي دهد. با توجه به اينكه شيوع كرونا، 
بيشترين تاثير منفي را بر بخش خدمات گذاشت، 
پيش بيني مي شود با بهبود نسبي شرايط در ماه هاي 
پيش رو، امكان رشد بيش از پيش اين بخش فراهم 
شود. همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه كسري 
حساب درآمد كشور در فصل نخست سال ۱۴۰۰ با 
كاهش ۶۹ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده و به منفي ۴۹ ميليون دالر رسيده است. 
با اين حال، موازنه تراز پرداخت هاي كشور در بهار 
امسال معادل ۶۹۹ ميليون دالر بوده كه با بهبود 
و رشد مثبت نسبت به سال قبل همراه بوده است. 
ميزان بدهي ارزي كشور نيز ۸.۷۴ ميليارد دالر 
بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايشي 

حدودا يك درصدي را نشان مي دهد.

از سر گيري روابط تجاري
ايران و كانادا 

در جديدترين نشس��ت هيات مديره اتاق بازرگاني 
مشترك ايران و كانادا، اعضا از لزوم برنامه ريزي جدي 
براي آغاز دور جدي��دي از همكاري هاي اقتصادي 
 ميان دو كش��ور س��خن گفتند. به گزارش ايس��نا، 
هر چند سابقه حضور تجاري ايران در كانادا به چند 
دهه قبل باز مي گردد اما در سال هاي گذشته، تحت 
تاثير تحريم هاي امريكا، حضور اي��ران در برخي از 
بازارهاي دوردست دش��وارتر از قبل شده و همين 
موضوع تاثير خود را بر آمار تجارت مش��ترك ميان 
ايران و كانادا نيز گذاش��ته است. هر چند مسووالن 
سازمان توسعه تجارت اعالم كرده اند كه در شرايط 
فعلي، با توجه به برخي محدوديت ها، اولويت اصلي 
ايران حضور در بازار كش��ورهاي منطقه و همسايه 
است و در صورت استفاده از ظرفيت همين كشورها، 
ميزان صادرات كاال مي تواند به شكل جدي افزايش 
پيدا كند ام��ا در عين حال ايران اع��الم كرده كه از 
حضور در تمامي بازارهايي كه ظرفيت الزم را دارند، 
استقبال خواهد كرد. عال ميرمحمد صادقي - رييس 
اتاق بازرگاني مشترك ايران و كانادا - در جديدترين 
نشس��ت اين اتاق اعالم كرده كه ظرفيت همكاري 
قابل توجهي ميان دو كشور وجود دارد و در صورت 
استفاده از فرصت ها مي توان انتظار داشت كه در اين 
بخش تحوالتي ج��دي رخ دهد. او گفته: اين اتاق تا 
يك سال قبل ساالنه چندين هيات تجاري را از ايران 
روانه كانادا كرده و به طور متقابل ميزبان هيات هايي 
از كانادا در ايران بود. اما متاسفانه در يك سال اخير با 
ركودي كه در فضاي سياسي ميان دولت هاي ايران 
و كانادا ايجاد شده فعاليت هاي تجاري هم كمرنگ 
شده است. او افزود: كانادا امتياز فوق العاده اي نسبت 
به كشورهاي ديگر براي ايران دارد و آن امتياز اقامت 
ايرانيان زيادي در كانادا با موقعيت هاي خوب تجاري 
است. اما ركود حاكم بر روابط سياسي دو كشور مانع 
از انجام فعاليت هاي تجاري شده است. مايل هستيم 
وزارت امور خارجه سياس��ت خ��ود را در اين زمينه 
بگويد تا ات��اق ايران و كانادا در قالب اين سياس��ت 
اهداف تجاري خود را دنبال كند. ميرمحمدصادقي 
با بيان اينكه اتاق ايران و كانادا بيش از ۵۰۰ عضو دارد 
گفت: متاسفانه به دليل شرايط يك سال اخير ميان 
دو كش��ور ايران و كانادا تنها حدود ۱۰۰ نفر از اعضا 
و صاحبان بنگاه هاي تجاري س��اكن در ايران فعال 
بوده اند. انتظار ما اين اس��ت كه وزارت امور خارجه 
زمينه همكاري را فراهم كند تا اتاق مشترك بتواند از 
ظرفيت ايرانيان حاضر در كانادا مانند گذشته استفاده 
كند. رييس اتاق مشترك ايران و كانادا گفت: در بازار 
صنفي وجود دارد كه به آنها واسطه مي گويند. اين 
واس��طه نقش تسهيل گري روابط دو طرف را هم بر 
عهده دارد و اگر طرفين معامله به هر دليل مالحظاتي 
داشته باش��ند آن را به طور غيرمس��تقيم از طريق 
واس��طه به طرف ديگر منتقل مي كنند. حاال اتاق 
مش��ترك مي تواند واسطه گري كند و دولت بايد از 
اين پتانسيل استفاده كند. خيلي از اقدامات را ممكن 
است دولت نتواند به طور مستقيم انجام دهد اما اتاق 
مشترك اين توانايي را دارد كه موضوع را دنبال كند.

اولين ماهواره ساخت بخش 
خصوصي وارد فاز تست و تجميع شد
رييس كنسرسيوم شركت هاي فعال در حوزه فضايي از 
ساخت اولين ماهواره بخش خصوصي خبر داد. حسين 
شهرابي در گفت وگو با ايسنا، واگذاري اپراتور ماهواره 
مخابراتي به بخش خصوصي را از برنامه هاي فضايي 
كشور دانس��ت و گفت: بر اين اساس كنسرسيومي از 
ش��ركت هاي فعال را در اين حوزه فعال كرديم. وي با 
بيان اينكه براي ورود بخش خصوصي به حوزه فضايي 
نبايد همه زير ساخت ها را در نظر بگيريم، اظهار كرد: 
زير ساخت هاي فضايي، زير ساخت هاي گراني هستند 
ضمن آنكه پرتاب ماه��واره نيز موضوع هزينه بري به 
شمار مي رود، از اين رو لزومي ندارد كه در گام اول بخش 
خصوصي در همه حوزه هاي فضايي س��رمايه گذاري 
كند. ش��هرابي خاطرنش��ان كرد: بر اين اس��اس اين 
كنسرس��يوم متشكل از ۸ ش��ركت بخش خصوصي 
فعاليت خود را از س��ال ۱۳۹۷ در حوزه س��امانه هاي 
ماهواره اي ش��روع كرد و ساخت اولين ماهواره بخش 
خصوصي را در دستور كار قرار داديم، بدون آنكه وارد 
پرتاب شويم يا بخواهيم زير ساخت هاي گران قيمت 
تجميع و تس��ت داشته باش��يم. رييس كنسرسيوم 
شركت هاي فعال در حوزه فضايي با اشاره به آخرين 
وضعيت اين ماهواره توضيح داد: اين ماهواره ساخته 
شده و وارد فاز تجميع و تست آن نيز شديم. طراحي 
و س��اخت اين ماهواره با اس��تفاده از زير ساخت هاي 
ساير بخش ها اجرايي شد و سامانه ماهواره اي را شكل 
داديم. شهرابي هدف اين كنسرسيوم را ايجاد منظومه 
ماهواره اي مخابراتي دانست و اضافه كرد: ولي پلتفرم 
اول م��ا در اين پروژه ماهواره هاي مخابراتي نيس��ت، 
بلكه بر اس��اس برنامه اي كه پيش بيني كرديم، براي 
رسيدن به ماهواره هاي مخابراتي، نياز است سه ماهواره 
تحقيقاتي را بسازيم و پرتاب كنيم. به گفته اين محقق 
حوزه فضايي، اين كنسرس��يوم مبناي ساخت اولين 
ماهواره خود را بر پلتفرم ماهواره قرار داده كه در حال 
حاضر اين ماهواره وارد فاز تجميع و تست شده است. 
رييس كنسرسيوم شركت هاي فعال در حوزه فضايي 
با تاكيد بر اينكه براي اجراي اين طرح از حمايت هاي 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برخوردار 
شديم، يادآور شد: اين حمايت ها شامل وام مي شود 
و اين امر س��بب شد كه مجموعه بخش خصوصي 
حوزه فضايي از حمايت هاي دولتي برخوردار شوند. 
آزمايش��گاهي كه نياز داريم در اين كنسرس��يوم 
راه اندازي شده است، ولي آزمايشگاه تجميع و تست 

از بسترهاي ساير نهادها استفاده مي شود.

تاكيد بر تامين پايدار
 آب شرب مردم در شرايط 

خشك آب و هوايي اصفهان
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان بر 
تامين پايدار آب ش��رب مردم در شرايط خشك آب و 
هوايي اين استان تاكيد كرد. هاشم اميني در دومين 
نشست شوراي مديران اين شركت در سال ۱۴۰۰ 
گفت: با توجه به استمرار سال هاي خشك و كاهش 
شديد منابع آبي، راهكارهاي تامين پايدار آب شرب در 
سطح استان بايد بيش از پيش تحليل و بررسي شود.  
وي با اش��اره به گذر ازكم آبي تابستان امسال گفت: 
تابستان امسال هر قطره از منابع آبي به منظور توزيع 
عادالنه آب با استفاده از فناوري هاي نوين مديريت 
شد. مديرعامل آبفاي اس��تان اصفهان افزود: براي 
 دسترسي پايدار مردم شهرها و روستاها به آب شرب،

 تحليل و بررسي منابع از لحاظ كمي و كيفي بايد بيش 
از پيش در دستور كار متخصصان آبفا قرار گيرد. اميني 
در خصوص سامانه تله متري و هوشمند سازي شبكه 
آب بيان كرد: با استفاده از فناوري هاي نوين، نظارت بر 
تمام منابع و مخازن آبي در سطح استان و پارامترهاي 

انرژي و كيفي با دقت بيشتري انجام مي شود .

چهارمين جلسه انجمن 
كتابخانه هاي عمومي

شهرستان داالهو برگزار شد
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي 
استان كرمانشاه، چهارمين جلسه انجمن كتابخانه هاي 
عمومي شهرس��تان داالهو به رياست كرم محمدي، 
فرماندار و رييس انجم��ن كتابخانه هاي عمومي اين 
شهرستان و با حضور حجت االسالم والمسلمين سيد 
محمدعلي س��اداتي امام جمعه شهرس��تان داالهو؛ 
حجت االسالم  والمسلمين مصطفي ملكي، رييس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان داالهو؛ امير روندي، 
بخشدار مركزي شهرستان داالهو، يزدان بهرامي نيا، 
رييس اداره انجمن ها و مش��اركت هاي اداره كل؛ يداله 
زارعي، رييس ش��وراي اسالمي شهرس��تان؛ كامران 
رحماني، شهردار ريجاب؛ قباد كرم پور، رييس شوراي 
اسالمي شهر ريجاب؛ مينا خاموشي، رييس اداره بنياد 
ش��هيد و امور ايثارگران شهرستان؛ حميد مهدي پور، 
رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان داالهو؛ 
ايوب غالمي سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان؛ 
حسين صفري، رييس اداره بهزيستي شهرستان؛ اصغر 
آغاز، رييس اداره محيط زيست شهرستان؛ و ساير اعضاي 
حقيقي اين انجمن در محل سالن اجتماعات فرمانداري 
شهرستان داالهو روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه سال جاري 
برگزار شد. در ابتداي جلسه حميد مهدي پور، رييس 
اداره كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان ضمن خيرم 
مقدم ويژه به اعضاي انجمن كه در اين جلسه با موضوع 
هفته كتاب و كتابخواني حضور بهم رساندند، به بررسي 
مصوبات اجرا نشده جلس��ات قبلي انجمن هاي تابعه 
شهرستان پرداخت و گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي 
برگزار ش��ده در راس��تاي يازدهمين دوره جش��نواره 
كتابخواني رضوي كه تا به امروز انجام گرفته بود ارايه كرد.

ضرب االجل »اژه اي« براي ساماندهي انبارها و تعيين تكليف كاالهاي دپوشده

وزير صمت: راه حل مشكل كارخانه سيمان بيارجمند به زودي اعالم مي شود

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت

وضعيت انبارها   غيرقابل تحمل است

كشف ۱۳ نوع ماده معدني جديد در كشور

خط توليد آهن اسفنجي كارخانه فوالد قاينات آماده افتتاح است

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از كش��ف ۱۳ نوع 
ماده معدني جديد در حدود پنج سال گذشته و افزايش 
تعداد مواد معدني موجود در كش��ور به ۸۱ عنصر خبر 
داد. »عليرضا ش��هيدي« افزود: در گذش��ته بر اساس 
اطالعاتي كه وجود داشت، صحبت از وجود ۶۸ نوع ماده 
معدني در كش��ور بود. رييس سازمان زمين شناسي و 
اكتشافات معدني كشور بيان داشت: با توجه به اينكه در 
سال هاي اخير در بخش هاي دولتي و خصوصي استفاده 
از دس��تگاه هايي كه آناليز بهتري از عناصر معدني در 
مقايسه با گذشته انجام مي دهند، افزايش يافته، وجود 
۸۱ نوع ماده معدني در كشور به اثبات رسيده است. وي 
معتقد است: با توجه به تنوع معدني و موقعيت خاص 
زمين شناسي كش��ور، تعداد عناصر موجود در كشور 

مي تواند به عدد ۸۵ نيز برسد. شهيدي خاطرنشان كرد: 
در جدول تناوبي عناصر، ۱۵ عنصر نادر خاكي سبك 
و س��نگين وجود دارد كه عناصر نادر خاكي سبك اين 
جدول در كش��ور شناسايي شده اس��ت. وي ادامه داد: 
اكنون به دنبال اكتشاف عناصر نادر خاكي سنگين در 
كشور هستيم كه جزو عناصر اقتصادي به شمار مي روند.

جزييات اين اكتشافات در آينده اعالم خواهد شد. ايران 
داراي ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدني است. ذخاير 
اثبات شده س��نگ آهن ايران به مقدار ۲.۷ ميليارد تن 
)هش��ت دهم درصد كل ذخاير جهان( و ذخاير سنگ 
معدن مس به مقدار ۲.۶ ميليارد تن )چهار دهم درصد از 
ذخاير جهاني( است. ايران همچنين داراي ۱۱ ميليون 
تن روي )چهار درصد از ذخاير جهاني( است. كل ذخاير 

اثبات شده معادن ايران در حدود ۶۰ ميليارد تن برآورد 
ش��ده كه با اجراي اولويت نخست اكتشافي كشور در 
گستره  اي به مساحت ۵۰۰ هزار كيلومتر مربع، انتظار 
مي رود به بيش از ۱۰۰ ميليارد تن برسد. از اين رو بخش 
معدن و صنايع معدني يكي از حوزه  هاي مهم و اثرگذار 
در توليد و تجارت كش��ور به ش��مار مي آيد.اطالعات 
مربوط به ۱۳ عنصر كشف شده جديد به زودي از طريق 
مراجع مربوطه اعالم خواهد شد. پيشتر رييس سازمان 
زمين شناسي و اكتشافات معدني به ايرنا گفت: سعي ما 
در سازمان زمين شناسي اين است كه با توجه به اطالعات 
بسيار متنوع موجود در اين سازمان طي ساليان متمادي، 
محدوده هايي كه ريسك كمتري دارد در اختيار بخش 
خصوصي قرار داده شود تا پس از سرمايه گذاري بتواند 

به منافع خود نيز برسد. شهيدي اظهار داشت: سازمان 
زمين شناسي از حدود ۲۰ س��ال پيش تاكنون از اليه 
اطالعاتي ژئوفيزيك هوايي براي اكتشاف ذخاير پنهان 
استفاده مي كند و نزديك به ۶۴۰ هزار كيلومتر خطي 
برداشت ژئوفيزيك هوايي داشته است.براي دستيابي به 
اهداف، نياز است تا حدود ۲ ميليون و ۷۵۰ هزار كيلومتر 
خطي برداش��ت نيز انجام ش��ود. معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت با اش��اره به توقف ژئوفيزيك هوايي در 
حدود ۲ س��ال اخير، خاطرنش��ان كرد: از اواخر آبان يا 
اوايل آذرماه يكي از جديدترين كارهاي اين س��ازمان 
در موضوع ژئوفيزيك هواي��ي در منطقه »ديوان دره« 
استان كردستان مجدد آغاز خواهد شد و اميد مي رود به 

اكتشاف مناسبي در ذخاير پنهان برسيم.

جمع بندي نهايي درخصوص راه حل مناسب براي تكميل 
و راه اندازي كارخانه سيمان بيارجمند تا ۲ ماه آينده اعالم 
مي ش��ود. س��يدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و 
تجارت پنجشنبه در حاشيه بازديد از چند واحد توليدي در 
شهرك صنعتي شاهرود، به خبرنگاران اظهار داشت: وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت از ۲ هفته پيش پس از برگزاري 
نشست  با مديران و س��هامداران كارخانه در حال ساخت 
سيمان بيارجمند، پيگيري براي تكميل و راه اندازي اين 
كارخانه را در دستور كار قرار داد. وي با بيان اينكه دولت با 
آسان سازي برخي روندها مقدمات حل اين مشكل را فراهم 
خواهد كرد افزود: از س��وي ديگر با توجه به اينكه تكميل 
اين طرح نيازمند اعتبار قابل توجهي است، تالش مي شود 

يك سرمايه گذار عمده براي پيوستن به طرح جذب شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت درب��اره راه اندازي كارخانه 
داروسازي شاهرود نيز گفت: اين كارخانه به دليل مشكالت 
مالي بيش از ۱۰ سال در اين وضعيت باقي مانده است اما 
طبق گفته سرمايه گذار، مشكالت بانكي قابل حل است 
و پس از آن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت آماده كمك 
براي راه اندازي كارخانه اس��ت. وي همچنين با اش��اره به 
بازديدهاي انجام شده از برخي واحدهاي صنعتي شاهرود 
ابراز كرد: تعدادي از اين واحدها در حال ساخت هستند و 
اگر حمايت ويژه شوند تا پايان سال قابل راه اندازي خواهند 
بود. وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: براي راه اندازي 
دوباره واحدهاي توليدي تعطيل اين شهرستان نيز تالش 
مي ش��ود تا در س��ريع ترين زمان ممكن به چرخه توليد 
بازگردند و به حفظ اشتغال شاهرود كمك كنند. عمليات 
اجرايي ساخت كارخانه بيارجمند شاهرود در سال ۸۵ در 
زميني به مساحت هشت هكتار در منطقه كم برخوردار 
بخش بيارجمند شهرستان شاهرود آغاز شد كه بخشي 

از سهامداران اين كارخانه مردم بيارجمند هستند. براي 
اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي ۲ ه��زار و ۸۰۰ تن انواع 
ماشين آالت خارجي به ارزش حدود ۱۷ ميليون يورو وارد 
كشور شد اما به دليل مشكالت گوناگون عمليات ساخت 
اين كارخانه چند سالي متوقف شده است. همچنين ساخت 
كارخانه داروسازي »فردوس آرا« شاهرود ۱۴ سال پيش با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي آغاز شد اما با وجود تكميل 
ساختمان اين واحد توليدي و خريد تجهيزات خط توليد 
با پيشرفت حدود ۹۵ درصد، به دليل بدهي بانكي و نبود 
سرمايه در گردش به مرحله بهره برداري نرسيده و در تملك 
بانك قرار گرفت. چندي قبل و با پيگيري مسووالن پس از 
۱۰ سال مجوز رفع تملك اين كارخانه صادر شد.همچنين 
قرار است در قالب طرح جهش توليد ۱۵۰ ميليارد ريال وام 
براي راه اندازي اين كارخانه پرداخت شود. با بهره برداري از 
اين طرح زمينه ايجاد ۱۵۰ شغل مستقيم و غيرمستقيم در 
شاهرود فراهم مي شود. سيد رضا فاطمي امين وزير صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان وزير معين رييس جمهوري در 
جريان سفر دولت سيزدهم به استان سمنان، در شاهرود 
حضور يافت. اعضاي كابينه دولت سيزدهم به نمايندگي از 
آيت اهلل رييسي به نقاط مختلف هشت شهرستان استان 
سمنان سفر كردند تا ضمن بازديد از واحدها و طرح هاي 
مختلف، از نزديك با مسائل شهرستان ها آشنا شوند و به 

مشكالت مردم در موضوعات مختلف رسيدگي كنند.

  خط توليد آهن اسفنجي كارخانه فوالد قاينات 
آماده افتتاح است

استاندار خراسان جنوبي گفت: خط احياي كارخانه فوالد 
قاينات كه آهن اسفنجي توليد مي كند، آماده افتتاح رسمي 
اس��ت. حميد مالنوري روز پنجشنبه در حاشيه بازديد از 

كارخانه فوالد قاينات در جمع خبرنگاران افزود: با اقدامات 
خوبي كه انجام شده خط احيا در حال فعاليت آزمايشي 
است. وي يكي از اهداف سفر امروز به شهرستان قاينات را 
بررسي آخرين وضعيت خط احيا و توليد آهن اسفنجي اين 
كارخانه عنوان كرد و گفت: براساس توضيحات مسووالن 
مربوطه اين خط آماده افتتاح است كه از رييس جمهوري 
و مديران ملي براي بهره برداري رس��مي از اين مجموعه 
دعوت مي كنيم. استاندار خراسان جنوبي اظهار داشت: در 
حال حاضر حدود ۹۰۰ نفر به صورت مستقيم در كارخانه 
فوالد قاينات مشغول فعاليت هستند و توسعه بخش هاي 
ديگر مجموعه نيز ضمن ايجاد اشتغال بيشتر و پايدارتر، به 
توسعه منطقه كمك مي كند. وي با بيان اينكه فوالد قاينات 
از صنايع بزرگ و مادر در خراسان جنوبي است گفت: اين 
مجموعه حركت رو به رش��د را براي آينده اس��تان ايجاد 
مي كند و مي تواند ساير ظرفيت هاي معدني و صنعتي را 
نيز فعال كند. مالنوري درباره ساير برنامه هاي سفر امروز 
خود به قاينات گفت: در راستاي فعال سازي ظرفيت هاي 
توليدي اس��تان كه مربوط به معادن يا صنعت است و در 
ارتباط با برنامه هاي دول��ت و تاكيدات رييس جمهوري 
مبني بر پيگيري پروژه هاي نيمه تمام و فعال س��ازي اين 
واحدها از چند واحد توليدي در قاين بازديد شد. وي ادامه 
داد: واحدهاي توليدي مشكالتي دارند كه تعطيل شدند يا 
نيمه فعال هستند از جمله كارخانه فرآورده هاي لبني آنا، 
كاشي و واحد توليد كنسانتره زرشك در شهرك صنعتي 
مورد بررسي قرار گرفت. استاندار خراسان جنوبي گفت: اين 
واحدها ظرفيت هاي بسيار خوبي است كه موانع و مشكالتي 
دارند و در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و ساير كارگروه ها 
و كميته هاي مرتبط با حضور مس��ووالن استان پيگيري 
و تالش مي كنيم موانع بزودي رفع ش��ود. وي افزود: همه 

تالش ما اين است كه ظرفيت هاي اين واحدها را به چرخه 
توليد برگردانيم تا هم نيروهاي مجموعه كه بيكار شدند، 
شاغل شوند و هم منشأ رونق توليد و توسعه منطقه باشند. 
استاندار خراسان جنوبي امروز به همراه نماينده مردم قاينات 
و زيركوه در مجلس شوراي اسالمي و جمعي از مسووالن 

استاني و شهرستان از كارخانه فوالد قاينات بازديد كرد.
اين بازديد با ه��دف اطالع از روند توليد آزمايش��ي آهن 
اس��فنجي و ميزان آمادگي براي بهره برداري رسمي اين 
كارخانه انجام شد. فاز اول اين طرح با ظرفيت ساالنه ۸۰۰ 
هزار تن در حال توليد آزمايش��ي است و تاكنون ۳۰ هزار 
تن آهن اس��فنجي توليد كرده اس��ت. فاز دوم كارخانه و 
توليد فوالد اسفنجي نيز با ظرفيت ۸۰۰ هزار تن ساالنه در 
حال نصب تجهيزات است و با بيش از ۷۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي در نيمه دوم س��ال آينده به بهره برداري خواهد 
رس��يد. راه اندازي اين واحد صنعتي كه با سرمايه گذاري 
۸ ه��زار ميليارد ريال در ۲ بخش توليد آهن اس��فنجي و 
فوالدسازي در حال اجراست، براي ۴۰۰ نفر به طور مستقيم 
و بيش از هزار نفر به صورت غيرمستقيم اشتغالزايي به همراه 
دارد. استاندار خراسان جنوبي امروز در سفر به شهرستان 
قاينات از كارخانه شير آنا و روند فعال سازي آن، كارخانه 
توليد كنسانتره زرش��ك، كارخانه غيرفعال كاشي ترنج 
قهس��تان و پروژه در حال احداث پ��ادگان غدير قاين نيز 
بازديد كرد. مالنوري همچنين به مناسبت روز ۱۳ آبان به 
ديدار خانواده دانش آموز شهيد محمد كماچي رفت. شهيد 
محمد كماچي متولد فروردين ۱۳۴۸ است كه در سن ۱۴ 
سالگي بر اثر بمباران شيميايي در عمليات خيبر به سختي 
مجروح شد و پس از انتقال به بيمارستان لبافي نژاد تهران 
در اسفند ۱۳۶۲ به فيض شهادت نائل آمد. شهر قاين مركز 
شهرستان قاينات در ۱۱۰ كيلومتري شمال بيرجند است.
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خبرروز

۱۳۲ نفر ديگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸۶۳۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در 
كش��ور شناسايي و يك هزار و ۱۶۳ نفر از آنها بستري ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۹۷۳ هزار 
و ۴۵۷ نفر رس��يد. همچنين، ۱۳۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۷ 
هزار و ۵۳ نفر رسيد. س��ه هزار و ۷۳۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۹ ش��هر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۲ ش��هر در وضعيت نارنجي، ۲۲۱ شهر در وضعيت 

زرد و ۸۶ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 فوايد و مضرات 
دوركاري

  نفت 
در آستانه افزايش قيمت

از س��وي ديگر فرزندان هم فك��ر مي كنند حاال كه 
مادرشان در خانه حضور دارد، مي تواند تمام وقت خود 
را به آنها اختصاص دهد و به اين ترتيب خانم هم بايد 
كارهاي بيرون را سرو سامان ببخشد و هم كارهاي 
خانه را انجام دهد اين دو همزمان مي تواند بس��يار 
طاقت فرسا باشد.  با تمام اين اوصاف يك برنامه ريزي 
بس��يار راحت مي تواند مانع از بروز هر نوع تنشي در 
خانه و بين اعضاي خانواده ش��ود، اينكه هر كدام از 
اعضا به اين واقعيت واقف شوند كه كار كردن زن از 
داخل منزل به معني كار كردن همزمان و پيشبردن 
تمام نيازهاي و احتياجات آنها نيس��ت. اين باور اگر 
شكل بگيرد دوركاري مي تواند بسيار هم دلچسب و 
 پر مزيت باشد، ضمن اينكه از همه مهم تر سفرهاي 

درون شهري را به شدت كاهش مي دهد.

 تصميمات اوپك مي تواند اين روند رشد را در اقتصاد 
جهاني با نوس��ان مواجه كند. همچنين با توجه به 
قيمت مواد س��وختي در اروپا به خصوص گاز كه در 
مقايسه با برق در زمره مشتقات نفتي است، پايداري 
بيشتري در قيمت ها ايجاد مي كند و دوره اي مطلوب 
را براي توليد كنندگان گاز و نفت ايجاد مي كند. ايران 
يكي از معدود كشورهايي است كه هم در حوزه توليد 
نفت و هم ذخاير گازي شرايط مطلوبي دارد. اگر قرار 
است اثرات مستقيم اين تصميمات را در اقتصاد ايران 
ارزيابي كنيم، بايد ببينيم كه ايران چه ميزان صادرات 
نفتي و گازي دارد؟ هر اندازه كه صادرات نفت و گاز 
ايران بيشتر باش��د به همان اندازه سود بيشتري را 
كس��ب خواهد كرد. در حال حاضر ايران بخشي از 
صادرات نفتي خود را به صورت آشكار و مشخص انجام 
مي دهد و بخش قابل توجهي از صادرات ايران نيز به 
صورت پنهان صورت مي گيرد. اما به طوركلي مي توان 
گفت كه هر نوع افزايش قيمت انرژي براي اقتصاد 
ايران كه اقتصادي مبتني بر درآمدهاي نفتي است، 
خبري خوشحال كننده است. به هر حال ايران براي 
ايجاد ثبات در بازارهاي كشور، توسعه زيرساخت ها، 
بهبود وضعيت معيشتي مردم و... نيازمند درآمدهاي 
نفتي است. اين نياز به توجه به اينكه اقتصاد ايران يك 
دهه و چند برهه تحريمي را پشت سر گذاشته است، 
بسيار واجد اهميت و برجستگي است. البته اظهارنظر 
بايدن در اين خصوص كه اعالم كرده تالش مي كند تا 
تصميمات اوپك را تغيير دهد، دورنمايي متفاوت را در 
برابر اين تصميم اوپك قرار دهد. بايد ببينيم، در نهايت 
اين اتحاد ميان اعضاي اوپك و كشورهاي غير اوپك 
تا چه زماني تداوم خواهد داشت و آيا بازيگراني مانند 
امريكا مي توانند اين روند را دچار تغيير و دگرگوني 

كنند يا نه...

گليماندگار|
 يك بار ديگر بارش باران آن هم در حالي كه 
كشور فصل خشكسالي خود را مي گذراند 
به جاي اينكه نعمتي باش��د براي زمين هاي تش��نه به 
زحمتي بدل شد براي مردمي كه حاال بايد به دنبال جبران 
خسارت هايي باشند كه س��يالب اخير به آنها وارد كرده 
است. يك بار ديگر اين مسووالن شهري بودند كه غافلگير 
شدند و با وجود اعالم هاي سازمان هواشناسي كشور باز 
هم مردم در چند شهر سيل و آبگرفتگي را تجربه كردند. 
البته كه تغييرات اقليمي خود مي تواند دليل محكمي براي 
بروز اين سيالب ها باشد، اما مساله مهم ديگر از بين بردن 
جنگل ها و باغاتي است كه به طور طبيعي راه سيل را سد 
مي كردند، زمين هايي كه مي توانستند آب باران را در خود 
نگه دارند و به ذخيره آب هاي زير زميني تبديل كنند، اما 
حاال نه از آن جنگل و باغ ها خبري هس��ت و نه از زميني 
كه آب زمين را به درون خود بكشد، هر چه هست خاك 
شسته، زمين هاي آسفالت، گذرگاه هاي غيراستاندارد 
و البته خانه هايي كه در مسير سيالب ها و رودخانه ها به 
صورت غيراصولي ساخته شده اند. به همين خاطر وقتي 
باران مي بارد به جاي اينكه مردم خوش��حال و شادمان 
باشند، درگير مشكالت و گرفتاري هاي فراواني مي شوند. 

    سيل در مهاباد
بارش باران از روز سه ش��نبه هفته گذشته در استان 
آذربايجان غربي آغاز شد و روز چهارشنبه آنقدر شدت 
گرفت كه شهر مهاباد دچار سيل شد. سيلي كه هم 
به خانه هاي مسكوني آسيب رساند و هم خودروهاي 
شخصي را طعمه خود كرد. ديدن فيلم هاي سيلي كه 
در اين شهر آمده نشان مي دهد كه عمق فاجعه بيش 
از آن چيزي است كه در اخبار منتشر مي شود. اينكه 
تاكنون اين سيل خس��ارت جاني به دنبال نداشته 

مي تواند خبر خوشحال كننده اي باشد.

    خسارت به بيش از ۳۰ خودرو 
و ۷۵ واحد مسكوني 

فرماندار ويژه مهاباد اما در خبرها گفت: بر اساس آخرين 
برآوردهاي انجام ش��ده ۷۵ واحد مس��كوني در سيل 

مهاباد دچار آبگرفتگي ش��ده و به بيش از ۳۰ دستگاه 
خودرو نيز خس��ارت وارد شده اس��ت. عارف خدرلو با 
اشاره به جاري شدن سيل روز گذشته در مهاباد گفت: 
از نخس��تين دقايق وقوع سيل در اين شهرستان همه 
ادارات، دس��تگاه هاي اجرايي و نيروهاي نظامي بسيج 
شده و در حال ساماندهي مناطق سيل زده و پاكسازي 
خيابان ها و كوچه ها هستند. خدرلو با بيان اينكه محور 
پيرانشهر نيز در كمتر از يك ساعت بازگشايي شد ، افزود: 
بر اس��اس آخرين برآوردهاي انجام شده در اين حادثه 
۷۵ واحد مسكوني دچار آبگرفتگي شده و به بيش از ۳۰ 
دستگاه خودرو نيز خس��ارت وارد شده است. او با بيان 
اينكه شرايط توپوگرافي منطقه مكريان به گونه اي است 
كه نيازمند احداث سيل گاه است اظهار داشت: جلسه اي 
در همين رابطه در اين شهرستان برگزار خواهد شد 
تا اصالحات الزم و در صورت نياز مطالعات بيشتري 
براي تثبيت بستر اين منطقه صورت پذيرد. فرماندار 
ويژه مهاباد در مورد علت بروز سيل در مهاباد اظهار 
داشت: ساخت و ساز در بستر مسيل ها از داليل مهم 
بروز س��يل در اين شهر است كه با برنامه ريزي هاي 
الزم از جمل��ه احداث س��يل بندها در باال دس��ت 
مي توان جلوي تكرار آن را گرف��ت. در صورت نياز 
همچنين از محل اعتبارات مديريت بحران استان 
نيز اعتباراتي براي اين منظور درخواست خواهد شد.

    احداث سيل بند بعد از سيل
مس��اله اينجاس��ت كه چرا مس��ووالن در هر شهر و 
شهرستاني بعد از اينكه سيل اتفاق مي افتد و به مردم 
خسارت وارد مي كند به فكر احداث سيل بند مي افتند 
و قبل از آن با توجه به ش��رايط جوي و البته اقليمي 

منطقه در اين باره اقدامي صورت نمي گيرد. 

    سيل و آبگرفتگي همچنان ادامه دارد
رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از 
امدادرساني به ۱۴۱ نفر در پي وقوع سيل و آبگرفتگي 
در هفت اس��تان كش��ور خبر داد. مهدي وليپور در 
گفت وگو با ايس��نا، در اين باره گفت: در پي هش��دار 
هواشناسي درباره بارندگي هاي اخير، سازمان امداد و 

نجات تمامي نيروهاي خود در استان هاي پيش بيني 
شده را به حالت آماده باش درآورده و عالوه بر آن اقدام 
به اطالع رساني و هشدار پيرامون اين موضوع نيز به 
ساكنان مناطق داراي احتمال جاري شدن سيالب 
كرد. او درباره عمليات هاي انجام شده گفت: طي ۴۸ 
ساعت گذشته هفت استان كشور يعني آذربايجان 
غربي، زنجان، قم، كردستان، لرستان، خراسان رضوي 
و مازندران تحت تاثير حوادث ناش��ي از بارش ها كه 
شامل س��يالب و آبگرفتگي بود قرار گرفتند كه در 
اين مناطق مجموعا به ۱۴۱ نفر امدادرس��اني ش��د. 
رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر با 
بيان اينكه دو تن نيز به مراكز درماني منتقل شدند، 
تصريح كرد: از ۱۵ واحد مسكوني نيز عمليات تخليه 
آب انجام شده و ۱۸ تن نيز به مناطق امن انتقال داده 
شدند. به گفته ولي پور، آماده باش امدادگران سازمان 
امداد و نجات جمعيت هالل احمر همچنان ادامه دارد. 

    داليل وقوع سيل در فصل بارندگي
اما چه عواملي باعث مي ش��ود تا در فصول بارندگي 
شاهد بروز سيل در شهرها و استان هاي مختلف باشيم. 
اتفاقي كه در سال هاي نه چندان دور هر از گاهي آن 
هم به ميزان بس��يار كم رخ مي داد اما طي چند سال 
اخير بارها و بارها اتفاق افتاده خس��ارت هاي جاني و 

مالي زيادي به مردم وارد كرده است.

    سيلي كه در لرستان اتفاق افتاد، سيلي كه 
در شيراز رخ داد، سيل در مازندران و...

مهتا اكبري، كارشناس ارش��د، محيط زيست در 
اين باره به »تعادل« مي گويد: بروز سيل به عواملي 
گوناگوني بستگي دارد، اولين عامل تغيير پوشش 
گياهي اس��ت، بعد از آن تغيير كاربري زمين هايي 
كه از زراعي به مسكوني تبديل شده اند، همچنين 
توجه نكردن به ظرفيت تاالب هاي كشور، در واقع 
خشك شدن و از بين رفتن تاالب ها مي تواند باعث 
افزايش وقوع س��يل در كشور ش��ود. تغيير مسير 
رودها كه يكي ديگر از عوامل بروز سيل است. توجه 
به اين موارد به وضوح نشان مي دهد، كه تمام اين 

بي مباالتي ها در سراسر شهرها و استان هاي كشور 
رخ داده و به اين ترتيب وقوع س��يل با توجه به اين 

شرايط چندان هم دور از ذهن نيست.
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: اينكه ما 
گاليه مي كنيم كه چرا وقتي س��ازمان هواشناسي 
هشدار مي دهد، مسووالن كاري براي جلوگيري از 
وقوع س��يل انجان مي دهند، تنها يك پاسخ دارد، 
آنها كاري نمي توانند انجام دهند. در واقع كارهايي 
كه بايد قبال انجام مي شد ناديده گرفته شده، اجازه 
س��اخت و س��از در حريم رودخانه ها، از بين بردن 
پوش��ش گياهي اينها مواردي است كه مسووالن 
شهري بايد از وقوع آنها جلوگيري مي كردند تا االن 

در برابر وقوع سيل دست بسته نباشند.

    بي توجهي به عمليات آبخيزداري 
در حوضه هاي باال دست

علي بيرقي، كارش��ناس منابع طبيعي نيز به عوامل 
ديگر وقوع سيل در كشور اشاره كرده و در اين باره به 
تعادل مي گويد: بي توجهي به علمليات آبخيزداري در 
حوضه هاي باال دست سد هاي كشور يكي از مهم ترين 
عوامل بروز سيل است. در واقع به رغم تاكيد تمامي 
مطالعات فني و مهندسي و منابع طبيعي انجام شده 

در اين زمينه بر آبخيزداري گسترده و حفاظت منابع 
آب و خاك در باالدست سدها، عدم توفيق در انجام 
آن باعث رسوب گذاري در مسير آب هاي گذري شده 
است. به بيان ساده تر، جمع ش��دن اين رسوبات در 
مسير سدها هم ظرفيت مفيد آنها را كاهش مي دهد و 
هم باعث مي شود شدت سيالب ها افرايش پيدا كنند. 
او مي افزايد: همچنين از ديگر عوامل مي توان به انجام 
ندادن عمليات آبخوان داري و توجه تك محوري به 
سد سازي در سنوات گذشته و فراموش كردن توان 
س��رزميني در پذيرش، مس��تحيل كردن و كاهش 
س��رعت حركت روان آب ها از طريق آبخوان داري، 
توجه نك��ردن كافي به روش ه��اي منطبق با توان 
طبيعي از قبيل تغذيه مصنوعي، بي توجهي به الگوي 
منطقي پراكنش و كاربري صنعتي- كش��اورزي- 
خدماتي در حوضه هاي مهم آبريز كشوري، كاربري 
نامناس��ب اراضي و توج��ه به برخي ش��رايط ويژه 
اقليم��ي- جغرافيايي در كش��ور و توجه نكردن به 
يكپارچگي منابع تاالبي و به ويژه دست اندازي در 
ريخت شناسي تاالب ها از قبيل قسمت بندي كردن 
تاالب هورالعظيم در خوزستان كه در عمل بخشي 
از عرصه تاالب در شرايط خش��كي موجب بروز و 

تشديد ريزگردها شده است، اشاره كرد. 

    چه بايد كرد
مدت هاس��ت كه در م��ورد راهكاره��اي موثر براي 
جلوگيري از س��يل در كش��ور بحث هاي��ي مطرح 
مي شود، از جمله برنامه ريزي براي تدوين و بازنگري 
در برنامه هاي كنترل سيالب. اما مساله اين است كه 
تمام اين بحث ها همچن��ان در همان مرحله گفتار 
باقي مانده و هيچ كس در اين زمينه كار عملي انجام 
نداده است. زماني كه در سال ۱۳۹۸ آن سيل عظيم 
در ورودي شهر ش��يراز اتفاق افتاد و آن همه تلفات 
و خسارت بر جاي گذاشت، زنگ خطر اين ماجرا به 
بدترين ش��كل ممكن به صدا درآمد، اما بعد از مدت 
كوتاهي به دست فراموشي سپرده شد و ديگر كسي 
در مورد آن حرفي به ميان نياورد. اينكه چه عواملي 
باعث بروز اين اتفاق ش��دند، اينكه چرا بايد اجازه 
ساخت و س��از در مسير رودخانه داده مي شد؟ چه 
كساني اين مجوز ها را صادر كرده بودند، دليل عدم 
اليروب��ي جوي ها منطقه چه بود و هزاران س��وال 
ديگر كه همچنان بي پاسخ مانده است. مساله مهم 
اما اين اس��ت كه در ش��رايط خشكسالي مديريت 
اين بارش ها چقدر مي تواند به نفع ما باشد و كشور 
را از خطر خشكسالي نجات دهد، ضمن اينكه مانع 
وارد آمدن خسارت هاي جاني و مالي به مردم شود.

گزارش

باز هم باران به جاي رحمت، زحمت شد

سيل ويرانگر اين بار در مهاباد

رويخطخبر

بارندگي در جاده هاي ۱۴ استان كشور
ريي��س مرك��ز اطالع��ات و كنت��رل ترافيك پليس 
راهنماي��ي و رانندگ��ي ناجا از بارش ب��رف و باران در 
جاده هاي ۱۴ استان كشور خبر داد. سرهنگ احمد 
ش��يراني درباره آخرين وضعيت ترافيكي جاده هاي 
كش��ور اظهارك��رد: در ح��ال حاضر و براب��ر آخرين 
گزارش هاي دريافتي از مراكز كنترل ترافيك در سراسر 
كشور تردد در تمامي جاده هاي كشور به آرامي در حال 
انجام است و هيچ مشكل و گره ترافيكي خاصي گزارش 
نشده است. تنها در آزادراه قزوين - كرج محدوده پل 
فرديس ترافيك پرحجم گزارش ش��ده كه آن هم به 
ش��كل رواني در حال انجام است. او درباره محورهاي 
مسدود نيز گفت: آزادراه تهران- شمال از سه شنبه شب 
به طور كامل بازگشايي شده و در حال حاضر تنها دو 
محور شهداد - نهبندان و خرم آباد - پلدختر تا اطالع 
بعدي مسدود است كه طي اين مدت تردد از مسيرهاي 
جايگزين انجام خواهد ش��د. ريي��س مركز اطالعات 
و كنترل ترافيك پلي��س راهنمايي و رانندگي ناجا با 
اشاره به بارش برف و باران در جاده هاي كشور گفت: 

بارش برف و باران در برخي از محورهاي اس��تان هاي 
البرز و مازندران گزارش شده و در برخي از محورهاي 
استان هاي اردبيل، اصفهان، تهران، زنجان، قم، فارس، 
قزوين، گيالن، مركزي، همدان، گلستان و لرستان نيز 
باران در حال باريدن است. شيراني در همين راستا به 
رانندگان هشدار داد كه لغزندگي سطح معابر از عوامل 
اصلي وقوع تصادفات در شرايط برفي و باراني است و از 
اين رو الزم است كه رانندگان با آگاهي قبلي از شرايط 
جوي راه اقدام به س��فر كرده و زمان بيشتري را براي 

رسيدن به مقصد پيش بيني كنند. 

رويداد

حوادثي كه در مدارس و مراكز آموزشي رخ مي دهد از 
حساسيت بيشتري برخوردار است، چرا كه اوال از جمله 
مراكز تجمعي هستند و دوما كودكان و نوجوانان در آن 
تجمع دارند و جزو گروه آس��يب پذير هستند. همين 
چند روز پيش بود كه در يكي از شهرهاي شمالي ديوار 
مدرسه اي به علت گود برداري غيراصولي فرو ريخت و 
چند معلم و دانش آموز مصدوم شدند، اين خبر را در كنار 
اخباري از جمله انفجار آبگرمكن در يك مهدكودك و 
مصدوميت ۴ كودكي و يك مربي بگذاريم، يا اخباري 
كه طي سال هاي اخير بسيار تلخ تر و جان سوزتر بوده 
و خبر از مرگ يا سوختگي شديد دانش آموزان به علت 
غير استاندارد بودن وسايل گرمايشي در مدارس داشته 
است. تمام اين اخبار باعث به وجود آمدن طرحي با نام 
مدارس آماده پيگيري شد كه البته اين طرح هم از آن 
دسته طرح هايي بود كه هيچ وقت به مرحله اجرا نرسيد 
و در حد همان طرح باقي ماند.  البته كرونا مي توانست 
فرص��ت خوبي باش��د تا آم��وزش و پ��رورش و ديگر 
سازمان هاي مرتبط برنامه هاي مدوني براي ايمن سازي 
مدارس را طرح ريزي كرده به اجرا درآورند كه البته اين 

فرصت هم در سايه بي توجهي از دست رفت. 

   طرح مدارس آماده
محمدرضا مرش��د دوس��ت مديرعام��ل انجمن 
كودك ايمن ناج��ي فردا در گفت وگو با ايس��نا، 
در خصوص طرح مدارس آم��اده و لزوم توجه به 
ايمني در م��دارس و مراكز آموزش��ي كودكان و 
نوجوانان اظهار كرد: در ط��رح مدارس آماده كه 
طي چند سال گذشته انجام شد، قرار شد كه سه 
اقدام انجام ش��ود. در مرحله اول پرسنل مدرسه، 
از جمله مربيان، مدرسان و مديران، آموزش هاي 
ايمني ببينند. در مرحله دوم ارزياب هاي صنعت 
مخاطرات، همان ارزياب هاي خطرات طبق چك 

ليست هاي ارايه شده مدرس��ه را از لحاظ ايمني 
بررسي كنند كه بخشي از آنها بررسي هاي سازه اي 
بود كه مربوط به فرسودگي سازه و مقاومت آن در 
برابر زلزله و.. بود و بخش ديگري از آن هم در مورد 

تجهيزات، راه هاي خروج، عرض پله ها و... بود. 

   تقسيم بندي مدارس به سه رنگ
او ادام��ه داد: در طرح مدارس در نهايت مدارس به س��ه 
رنگ تقسيم مي شدند كه سبز، زرد و قرمز بود. در ارزيابي 
ريسك معمولي، ميان ريسك و پر ريسك در رنگ زرد 
فقط اخطار داده مي ش��ود، اما در رنگ قرمز اخطار داده 
مي شود كه برگزاري كالس هاي آموزشي در اين محل 
امكانپذير نيس��ت.  اين كارشناس ايمني اظهار كرد: در 
مرحله س��وم هم براي بحث آموزش هاي ش��هروندي 
ارزياب ه��اي صنعت مخاط��رات وارد كان��ون خانواده 
مي ش��دند تا آموزش هاي الزم را مطرح كنيم. مرش��د 
دوست گفت: در بسياري از اين بازديدها مشخص مي شد 
كه ريسك اين ساختمان ها باالتر از ميزان معمولي است 
كه آم��وزش و پرورش در موضعي اظهار مي كرد كه اين 
طرح را شهرداري ها انجام مي دهند و ما بودجه اي براي 
اين كار نداريم و از سوي ديگر نيز شهرداري ها اظهار 
مي كردند كه اين فضاها متعلق به آموزش و پرورش 
است و آموزش و پرورش بايد هزينه هاي الزم را به عهده 
بگيرد. در موقعيتي كه پيش بيني ها براي ايمن سازي 
مدارس و مراكز آموزشي انجام شده بود، پيشگيري 

صورت نگرفت و اقدام خاصي صورت نگرفت.

    نداشتن برنامه اضطراري حوادث 
در مدارس 

اين كارش��ناس ايمني گفت: متأس��فانه برخي از 
مديران نيز در اين خصوص آگاهي نداشتند و آمادگي 
يك مركز آموزشي را وابسته به كپسول هاي اطفاي 

حريق مي ديدند. اين در حالي است كه يك مدرسه 
بايد برنامه اضطراري داشته باشد، مربي آموزش ديده 
باشد كه اگر اتفاقي افتاد و دانش آموزان يك دفعه از 

كالس خارج شدند چگونه آنها را كنترل كند. 
مرشد دوست با اشاره به حادثه انفجار يك آبگرمكن 
در مهدكودك و مصدوم ش��دن چهار كودك و يك 
خانم ۲۱ ساله گفت: اگر در اين مركز آموزشي اسناد 
مخاطرات به درستي انجام مي شد شايد شاهد اين 
حادثه و مشابه آن نبوديم.  او با بيان اينكه تعطيلي هاي 
مرتب��ط با ويروس كرونا فرصت خوب��ي براي انجام 
ايمن س��ازي هاي الزم در مدارس و مراكز آموزشي 
بود، اظهار كرد: دو سال است مدارس تعطيل است، آيا 
كسي نمي دانست كه اين مدارس بازسازي نياز دارد يا 
بخشي از آن بايد اصالح شود؟ اگر قرار است كودكان 
و نوجوانان به مدارس و مراكز آموزشي بازگردند بايد 
برخي نكات ايمني مثل آم��وزش مربيان، راه هاي 

خروج، وسايل پرخطر و ... بررسي شود. 
او گفت: يك مدرس��ه ۳۰۰ دانش آموز دارد و زنگ 
تعطيلي يك مدرس��ه ب��ه گونه اي اس��ت كه همه 
دانش آموزان سر همان س��اعت تعطيل مي شوند. 
بارها شاهد شكستگي دست و پاي دانش آموزان به 
دليل افتادن از راه پله هاي مدرسه در زمان شلوغي 
بوده ايم. براي همين قطعا چرخه خروج از مدرس��ه 
هم بايد مديريت شود و اين تنها يكي از نكات ايمني 
در مدارس است. يعني يا بايد دو راه پله براي خروج 
دانش آموزان از مدارس وجود داشته باشد يا خروج 
دانش آموزان از مدرس��ه مديريت شود. مثال كالس 
اولي ها س��اعت ۱۲، كالس دومي ها ساعت ۱۲:۱۵ 
و... تعطيل شوند. اين كارشناس ايمني اظهار كرد: 
به نظر مي رسد كه مي توانيم در اين مدت باقي مانده 
نيز طرح مدرسه آماده را در همه مدارس اجرا كنيم تا 

حوادث ناشي از نا ايمني ها كاهش پيدا كند.

فرصت ايمن كردن مدارس از دست رفت

زمان بازگشايي مدارس اعالم شد
س��خنگوي وزارت آموزش و پ��رورش تازه ترين 
تصميمات ب��راي حضور دانش آم��وزان مقاطع 
مختل��ف تحصيل��ي در م��دارس را اع��الم كرد. 
عليرضا كمرئي، گفت: دانش آم��وزان پايه دهم، 
يازدهم و دوازدهم مدارس از ۱۵ آبان در مدارس 
حضور خواهند يافت و پايه هاي هفتم، هش��تم، 
نهم و دوره ابتدايي نيز از ابتداي آذر به مدرس��ه 
مي روند. او افزود: بر اساس توافق وزارت بهداشت 
با وزارت آموزش و پرورش ش��رط فعاليت حضور 
در مدارس واكسيناس��يون نيس��ت، البته تا ۱۰ 
آب��ان ۸۸ درص��د دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ س��ال 
واكس��ن زده اند. كمرئي ادامه داد: در ۱۶ استان 
۹۰ تا ۹۹ درصد و در ۱۱ اس��تان ۸۰ تا ۹۰ درصد 
دانش آموزان واكسن دريافت كرده اند. سخنگوي 

وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: در ش��رايط 
همه گيري بيماري كووي��د ۱۹ فاصله گذاري ها 
۹۵ درصد در جلوگيري از ابتالء موثر بوده است. 
كمرئ��ي افزود: آنچ��ه كه در م��دارس آموزش و 
پرورش ب��راي مقابله ب��ا كرونا رعايت مي ش��ود 

فاصله گذاري و تهويه هواي كالس ها است.

كاهش ۱۰ هزارتايي مواليد در بهار امسال
بنا بر آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران، در 
حالي تعداد ۲۶۹ هزار و ۷۴۸ والدت در بهار سال 
جاري به ثبت رسيد است كه اين آمار در قياس 
با بهار س��ال گذش��ته با كاهش ۱۰ هزار و ۸۱۶ 
والدت مواجه بوده اس��ت. مطابق با آمار منتشر 
شده از سوي مركز آمار ايران در بهار سال جاري، 
والدت ۱۳۰ ه��زار و ۷۱۵ دخت��ر و ۱۳۹ هزار و 
۳۳ پسر به ثبت رسيده است. اگر نگاهي به آمار 
فصلي دو سال اخير بيندازيم و والدت هاي ثبت 
شده در بهار ۹۸ و ۹۹ را با اين آمار در سال جاري 
مقايس��ه كنيم در مي يابيم كه تع��داد مواليد با 
س��ير نزولي مواجه بوده اس��ت. به طوري كه در 

بهار ۹۸ تعداد ۲۹۹ هزار و ۳۸۹ والدت ، در بهار 
۹۹ تعداد ۲۸۰ هزار و ۵۶۴ والدت و در بهار سال 
جاري ۲۶۹ هزار و ۷۴۸ والدت با سيري نزولي 

به ثبت رسيده است.
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