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در جلسه مهم رييس جمهور با اقتصاددانان مطرح شد

 ۴  پرسش  رييسي 
از اقتصاددانان

يادداشت-1

يادداشت-3

ناتواني در تحقق وعده ساخت 
يك ميليون مسكن 

دانش آموزان و روزهاي سخت 

اس��تفاده از ت��وان علم��ي و 
تخصصي كشور، بهره مندي از 
مديران متخصص و كاربلد در 
كنار برنامه ريزي اصولي و علمي، 
مهم ترين  ضرورت هايي هستند 
كه بهره مندي از آنها براي توفيق 
هر پروژه اقتص��ادي و عمراني 
ضروري به نظر مي رس��د.يكي 
از وعده هاي دولت سيزدهم بعد از به دست گرفتن سكان 
هدايت ساختار اجرايي كشور، ساخت 1ميليون مسكن 
در هر س��ال و ساخت 4ميليون مسكن طي 4سال آينده 
است؛ وعده اي كه بسياري از تحليلگران معتقدند نسبتي 
با ظرفيت هاي كش��ور ندارد و امكان عملي س��ازي آن در 
ش��رايط فعلي وجود ندارد. پرسشي كه بعد از يك چنين 
ارزيابي تحليلي به ذهن خطور مي كند آن است كه دليل 
منتقدان براي تاكيد برغير عملياتي بودن اين وعده چيست؟ 
در خصوص ساخت يك ميليون مسكن در هر سال، فارغ 
از آنكه آيا منابع مالي كافي براي تحقق اين امر وجود دارد 
يا خير، آنچه سبب تش��كيك در اجراي اين وعده بزرگ 
مي شود آن است كه اساسا آيا نهادها و سازمان هاي مسوول 
به لحاظ مديريت و نيروي انساني، توان و تخصص و سالمت 
كافي در راستاي تحقق بزرگ ترين شعار انتخاباتي آقاي 
رييسي را دارند يا خير؟ به عبارت روشن تر، آيا ظرفيت ها 
و توانايي هاي الزم در بخش هاي اقتصادي، س��رمايه اي، 
عملياتي، فني، مهندسي و... براي اجراي يك چنين پروژه 
بزرگي در اين حجم و عظمت وجود دارد؟ براي پاسخ به اين 
پرسش ضروري است نگاهي به مهم ترين گزاره هاي مرتبط 
با اين موضوع داشته باشيم. با توجه به تضعيف مجموعه هاي 
اجرايي در 10 س��ال اخير و نزول مس��تمر شاخص هاي 
اقتصادي در اين ب��ازه زماني، همچنين تركيب مديريت 
كنوني جهت تامين و تخصيص مناب��ع مالي در برخي از 
شركت هاي عمراني، بانك ها و نهادهاي ذيربط، تحقق اين 
وعده بسيار دور از انتظار است. به هر حال اجراي هر پروژه اي 
در اين س��طح نيازمند همراهي و مش��اركت گزاره هاي 
مختلفي از جمله ساختارهاي تخصصي بانكي، نيروهاي 
فني و مهندسي، ظرفيت هاي كارشناسي و نظام مهندسي 
و... اس��ت.نبايد فراموش كرد يكي از جدي ترين متوليان 
تامين منابع مالي و حتي اجراي پروژه هاي ساختماني در 
ايران بانك مسكن است كه در گذشته با حضور مديراني 
متخصص، ضمن مش��اركت در پروژه هاي بزرگ، سهم 
جدي و تاثيرگذاري در پروژه هاي عمراني و ملي داشته است، 
اما امروز توقع و انتظار سهيم شدن اين مجموعه و برخي 
مجموعه هاي شبيه به آن در كنار دولت توقعي واهي، گزاف 
و به دور از منطق است. نبايد فراموش كرد، يكي از ايده هاي 
اخير بانك مسكن در خصوص واريز اقساط بلندمدت براي 
بهره مندي احتمالي مردم از تسهيالت در چشم انداز آينده 
انتقادات فراواني را از اين بانك شكل داد. مردم كوچه و بازار 
ادامه  در صفحه 3 از خود مي پرسند آيا... 

مسلما ترس از برقراري ارتباط 
مس��تقيم، رودررو و حضوري 
ب��ا هم كالس��ي ها و معلمان از 
جمله دغدغ��ه دانش آموزاني 
اس��ت كه يك سال و نيم اخير 
تنها از طريق گوشي هوشمند 
يا لپ تاپ و.. . با هم كالسي ها و 
معلمان خود در ارتباط بوده اند. 
اين مس��اله ب��ه خصوص ب��راي دانش آموزان��ي كه تازه 
مي خواهند وارد مدرسه شوند يا به يك مقطع تحصيلي 
ديگر مي روند، كمي س��خت تر از بقيه اس��ت. البته اگر 
دانش آموز مشكلي در برقرار ارتباط و دوست يابي نداشت 
باش��د و مهارت برقراري ارتباط با ديگران را داشته باشد 
به زودي اين س��ختي ها برطرف مي ش��ود و آنها به روال 
عادي قبل بازمي گردند، اما از س��وي ديگر مس��اله براي 
دانش آموزاني كه در برقراري ارتباط مشكل دارند كمي 
س��خت خواهد بود. با توجه به برگزاري آنالين و مجازي 
كالس هاي درس طي يك سال و نيم اخير، شيوه تحصيل 
دانش آموزان و توجه يا عدم توجه آنها به درس خواندن طي 
ادامه در صفحه 8 اين مدت، هم چون ريسماني در...  

سعيد پايمردي

يادداشت-4يادداشت-2

طرح تحول كيفيت در زنجيره تامين صنعت خودرو ضعف هاي بازار سرمايه
يك��ي از ماهيت ه��اي بازار 
س��رمايه قدرت تأمين مالي 
اين بازار است. شايد اين جمله 
كاماًل كليشه اي باشد پس بايد 
تشريح شود تأمين مالي يعني 
چه؟ به صورت عامه پسند اگر 
بخواهيم بي��ان كنيم يكي از 
اصلي ترين هدف هاي اين بازار 
باال بردن GDP كشور از طريق تأمين مالي شركت هاي 
زيرمجموعه بازار سرمايه از طريق افزايش توليد داخلي 
و به دنبال آن به كارگيري نيروي كار و كاهش بيكاري و 
بهبود شاخصه هاي اقتصادي هست كه امروز در بازاري 
كه اسمش بازار سرمايه هست اين اتفاق نمي افتد. تأمين 
مالي از چند طريق كه به شرح زير مي باشد رخ مي دهد.

1- از طريق افزايش سرمايه ها شركت هاي پذيرفته شده
2- اوراق تأمين مالي شركت ها

3- از طريق فرابورس در بازارهاي جديد به وجود آمده
اما نكته اساس��ي طرح هاي توس��عه شركت هاست كه 
مي توانن��د با افزايش س��رمايه خوب و جذب س��رمايه 
از س��هام داران افزاي��ش توليد بدهن��د و گزارش هاي 

مناسب تري به بازار ارايه دهند و در ادامه آن افزايش قيمت 
سهام آن شركت باشد اما چه مي شود كه وقتي سخن از 

افزايش سرمايه به ميان مي آيد همه فرار مي كنند: 
يكي از اساسي ترين مشكل ها ضعف قانون تجارت در اين 
موضوع است كه زماني براي پايان افزايش سرمايه و ثبت 
آن اختصاص نداده است. درواقع افزايش سرمايه راهي 
براي حيله گري افراد شاخص در بازار تبديل شده يعني 

هويت اصلي بازار با اين موضوع زير سوال رفته است.
دوم اينكه درگاه پرداختي ب��راي جلوگيري از اين امر 
در بازار س��رمايه برنامه ريزي نشده است تا از سردرگم 
شدن افراد جلوگيري شود. نظارت خاصي از پروژه هاي 
تأمين مالي و افزايش سرمايه صورت نمي گيرد و اصاًل 
مشخص نيست و حتي ش��فاف هم نيست كه درصد 
پيشرفت اين پروژه چقدر شده است.درواقع اين تأمين 
مالي براي افرادي راهي براي از بين بردن مالكيت شده 
است خيلي از س��هم هاي بازار سرمايه نيز از اين قاعده 
جدا نيستند. موضوع بعدي خروج سرمايه از بازار بورس 
به بازار كريپتوكارنس��ي است. به علت بازدهي خوب و 
مناسب بازار ارز هاي ديجيتال خروج پول سرعت گرفته 
ادامه  در صفحه 6 است عالوه بر... 

صنعت خودرو س��ازي ايران با 
مشكالت زيادي دست و پنجه 
نرم مي كن��د از جمله افزايش 
قيم��ت ارز، كاه��ش ق��درت 
خريد مردم، فش��ار تحريم ها، 
خارج شدن ش��ركاي خارجي 
از قراردادها و بروز مش��كالت 
تامين قطعات، كاهش توليد، 
مكانيسم قيمت گذاري ناهمگون، و در راس آنها نارضايتي 
عمومي از كيفيت، قيمت خودرو، بدقولي و ضعف خدمات 
پ��س از فروش قرار دارد ت��ا جايي كه ب��ه گفته مقامات 
قضايي كشور، همواره هزاران ش��كايت از خودرو سازان 
در دادگاه ه��اي كش��ور مطرح اس��ت.  از طرفي صنعت 
خودروسازي س��هم مهمي از اقتصاد كش��ور را از حيث 
توليد ارزش افزوده و ايجاد اش��تغال دارا اس��ت. س��ابقه 
صنعت خودرو و زنجيره توليد ارزش آن، به ويژه در بخش 
صنايع كوچك و متوس��ط در زمينه قطعه سازي جايگاه 
استراتژيكي را در اقتصاد كشور ايجاد كرده است.  اما مساله 
اصلي در اين صنعت كه قبل و بعد از بروز تمامي مشكالت 
فوق الذكر نيز همواره وجود داشته است كيفيت خودروها 

است كه مكررا از سوي مقامات مسوول، نهادهاي نظارتي، 
مجامع دانشگاهي، تشكل ها، رسانه ها و عامه مردم مورد 
نقد شديد قرار گرفته است. موضوع بي كيفيتي خودرو ها 
عالوه بر ايجاد مش��كالت اقتص��ادي و حقوقي، صنعت 
خودورس��ازي ايران را با وجود قدمت پنجاه س��اله خود 
در محدوده مرزهاي كشورمان زمين گير كرده است به 
نحوي كه فروش خودرو ايراني بدون مس��اعدت دولت و 
ايجاد محدوديت در واردات، حتي در داخل كش��ور هم 
مقدور به نظر نمي رسد.  بررسي داليل ناكارآمدي و بهره 
وري نامناسب اين صنعت نيازمند بررسي ابعاد مختلف 
مشكالت و سياس��ت هاي صنعتي و اقتصادي حاكم بر 
اين صنعت اس��ت كه در مركز آنها نبود راهبرد توسعه و 
ارتقاي كيفيت صنعت خودرو سازي به خصوص صنعت 
قطعه سازي قراردارد. مشكالت كيفيت محصوالت نهايي 
اين صنعت در زنجيره توليد محصول، وابستگي مستقيم 
به كيفيت قطعات دارد. و بخش وسيعي از آن حاصل نبود 
يك برنامه راهبردي و نظام مديريت كيفيت كارا در صنعت 
قطعه سازي خودروي كشور اس��ت. مساله اي كه بسيار 
قبل از بروز مش��كالت فوق الذكر وجود داشته و تمامي 
ادامه  در صفحه 6 بحران هاي پيش آمده به... 

فرزين انتصاريانعلي محمودي سوسن سيف

 واكاوي روند صادرات و واردات كاال 
و خدمات طي دهه 90  نشان مي دهد

 »تعادل« جلسه روز گذشته مجلس
 درباره بازار سرمايه را بررسي مي كند

تجارت منفعل در يك دهه 
صفحه 7    

صفحه 2    

صفحه 2    

صفحه ۴    

 مجلس دلواپس بورس

بانك مركزي: 
افزايش 140 هزار ميليارد 

توماني بدهي دولت به سيستم 
بانكي در شهريورماه

 فرشاد مومني، اقتصاددان
 مطرح كرد 

 نقدينگي 
با  40درصد رشد 

   از  مرز  
4000  همت 

گذشت

 عدم تاثير 
ارز ترجيحي 
براي فقرا  

دروغ محض 
است

رييس جمهور در تش��ريح وضعيت اقتصادي كش��ور 
كه تحويل دولت س��يزدهم ش��د، بيان داشت: بايد با 
تصميمات كارشناسانه، وضع موجود اقتصادي را تغيير 
داد. سيد ابراهيم رييس��ي رييس جمهور شامگاه روز 
سه شنبه در جلس��ه با جمعي از اقتصاددانان، با اشاره 
به اهميت حل مشكالت اقتصادي كشور با استفاده از 
نظرات نخبگان و كارشناسان گفت: وضعيت اقتصادي 
كه دولت تحويل گرفته را ش��ما ب��ه خوبي مي دانيد و 
بسياري از مردم آثار آن را در سفره و جيب خود احساس 
مي كنند اما شما اقتصاددانان داليل آن را هم مي دانيد.

رييس جمهور با طرح چند پرسش، تصريح كرد: 

چرا شاخص هاي كالن اقتصاد كشور مطلوب نيست؟
چرا تورمي كه قرار بود تك رقمي ش��ود اتفاق نيفتاده 

است؟
چرا ده ها ميليارد دالر يارانه پنهاني كه دولت پرداخت 
مي كند، م��ردم آث��ار مطل��وب آن را در زندگي خود 

نمي بينند؟
چرا باوجود هزاران هزار ميليارد تومان مصارف دولت 
در ۸ س��ال گذشته، رشد اقتصادي كمتر از يك درصد 

داشته ايم؟
آيت اهلل رييسي بيان داش��ت: اينها سواالتي است كه 
در جامعه وج��ود دارد. اما طبق نظ��ر اقتصاددانان در 
درون و بيرون دولت تغيير ش��رايط اقتصادي كش��ور 
امكانپذير است. اين آمادگي در دولت وجود دارد كه با 

نظر كارشناسي، مطالعه و درايت اين تغيير ايجاد شود.
رييس جمه��ور تاكيد كرد: ما در آس��تانه آماده كردن 
مهم ترين سند مالي كش��ور يعني بودجه سال 1401 
هس��تيم. بايد بودجه با نگاه عدالت محور و برگرفته از 
آمايش سرزميني باشد تا بتوان عادالنه تقسيم امكانات 
كرد. دكتر رييسي با اشاره به بيانات رهبر انقالب مبني بر 
اينكه كسري بودجه را  ام المصائب خواندند، اظهار داشت: 
با توجه به اينكه بودجه 1400 با كسري بودجه بسته 
شده بود، اين كس��ري براي دولت بار مالي ايجاد كرده 

است. رييس جمهور خاطرنشان كرد: بايد نسخه هاي 
اقتصادي كه قرار است براي مشكالت كشور نوشته شود 
باعث ركود نشود. بايد بررسي شود كه چه كنيم هم رونق 
داشته باش��يم و هم تورم نداشته باشيم. از دولت توقع 
است كه شرايط را تغيير دهد و مردم بخوبي مي دانند 

كه اين كار يك شبه اتفاق نمي افتد.
رييس جمهور در ادامه اين نشست با تأكيد بر اهتمام 
دولت براي اس��تفاده از نظرات نخبگان و صاحبنظران 
اقتصادي، گفت: دولت حتم��ًا در تصميم گيري هاي 
خود از ديدگاه ه��اي موثر اس��اتيد و نخبگان اقتصاد 
اس��تفاده خواهد كرد. دكتر رييسي توجه به توليد را از 
اولويت هاي اصلي دولت دانست و اظهار داشت: دولت، 
راهكار برون رفت از مش��كالت اقتصادي را رونق توليد 
مي دان��د و عميقًا به دنبال تحق��ق تأكيد رهبر معظم 
انقالب در زمينه رفع موانع توليد و پشتيباني از توليد 
اس��ت. رييس جمهور افزود: ثبات قيمت ها و مديريت 
تورم جزء محورهاي اصلي مورد تأكيد دولت اس��ت به 
نحوي كه از افزايش قيمت ها جلوگيري كرده و با حفظ 
ارزش پول ملي، اقتصاد را براي توليدكننده و صاحبان 
كسب و كار و عموم مردم قابل پيش بيني كند، چرا كه 
اگر اقتصاد قابل پيش بيني نباشد، اداره امور براي همه 
دشوار خواهد بود. دكتر رييسي با تأكيد بر تقويت نقش 
نظارتي دولت، گفت: دخالت دولت را در بازار و اقتصاد 
مفيد نمي دانيم و معتقدي��م دولت به جاي دخالت در 
بازار بايد نقش نظارت، حمايت و هدايت داشته باشد. 
رييس جمهور با اش��اره به اهميت ماليات و جلوگيري 
از فرار مالياتي، اظهار داش��ت: مالي��ات از كاركردهاي 
مختلفي برخوردار اس��ت و به نوعي نقش تنظيم گري 
را در اقتصاد دارد. براي حمايت از فعاليت هاي توليدي، 
مي توان در زمينه ماليات مساعدت هايي انجام داد و در 
مقابل براي از بين بردن جاذبه فعاليت هاي غيرمولد، 

ماليات بيشتري از اين نوع فعاليت ها اخذ كرد.
دكتر رييسي در ادامه در خصوص ارز ترجيحي گفت: 
در خصوص مناسب نبودن شيوه فعلي پرداخت يارانه 
ارزي همه اتفاق نظر دارند لكن معتقدم كه بايد در زمينه 

ارز ترجيحي كاماًل مدبرانه و حساب شده عمل شود.
اساتيد و اقتصاددانان حاضر در اين نشست در سخناني 
ديدگاه ها و نظرات تخصصي خود را در موضوعات مهم 

اقتصادي روز بيان كردند .

»بيرون ز تو نيس��ت هرچه 
در عال��م هس��ت/در خود 
بطلب ه��ر آنچ��ه خواهي 
كه تو ي��ي.« اين عبارات كه 
موالن��ا در ديوان ش��مس 
از آن بهره مي ب��رد، روايت 
بسياري از جست وجوهايي 
اس��ت ك��ه اف��راد در دايره 
بيرون��ي، آن را دنبال مي كنن��د، ام��ا در درون آنها و 
در بطن تصميم س��ازي هاي آنان نهفته است. ديروز 
رييس جمهوري نشستي با حضور برخي اقتصاددانان 
كش��ورمان برگزار كرده و 4س��وال بنيادين و اساسي 
را مطرح كردند؛ پرس��ش هايي از اين دست كه »چرا 
ش��اخص هاي كالن اقتصاد كش��ور مطلوب نيست؟ 
چ��را تورمي كه ق��رار بود تك رقمي ش��ود، همچنان 
صعودي است؟چرا ده ها ميليارد دالر يارانه پنهاني كه 
دولت پرداخت مي كند، آثار مطلوب در زندگي مردم 
نداشته؟ و نهايتا چرا باوجود هزاران هزار ميليارد تومان 
مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادي كمتر 
از يك درصد داشته ايم؟« اينكه رييس جمهور پاسخ 
پرسش هايي را از اقتصاددانان طلب مي كند كه طبيعتا 
پيش از حضور در راس هرم اجرايي كشور مي بايست 
پاسخ آنها را پيدا كرده و راهكارهاي عملياتي براي برون 
رفت از آنها ارايه مي كرد به خودي خود نكته عجيب و 
حيرات انگيزي اس��ت. به هر حال رييس جمهوري در 

ايام انتخابات با يك برنامه مدون حضور پيدا كرده بودند 
و وعده هايي را نيز براي حل مش��كالت داده اند. انسان 
زماني وعده حل مشكالت را مي دهد كه راه حل برون 
رفت از آنها را نيز تدارك ديده باشد. بنابراين، براي يافتن 
پاسخي براي اين پرسش ها، رييس جمهوري محترم 
مي بايست قبال و پيش از اين اقدام مي كردند. واقع آن 
است كه موضوعات اقتصادي مانند زنجيره اي به هم 
پيوسته هستند كه هر كدام از گزاره ها بر ساير گزاره ها 
تاثيرگذار اس��ت. علم مديريت حدود ۸0س��ال قبل، 
تالش كرده است تا تصويري از راهكارهاي حل مشكل 
ارايه كند. در واقع زماني كه دامنه وسيعي از مشكالت 
وجود دارند و از سوي ديگر امكانات محدودي براي حل 
مشكالت وجود دارند به جاي اتالف وقت و هزينه براي 
امور متكثر بهتر است، مشكالت اولويت بندي شوند و 
در مراحل بعدي اقدام به حل مهم ترين مشكالت شوند. 
علم مديريت از يك قانون خاص با عنوان 20درصد-۸0 
درصد س��خن مي گويد كه اگر در زمان بروز بحران ها، 
20درصد مش��كالت اساسي حل ش��وند، ۸0 درصد 
مش��كالت در فرآيندي مستمر به سمت حل و فصل 
شدن حركت خواهند كرد.قانوني كه در خصوص حل 
برخي موضوعات كليدي در اقتصاد، راهكارهاي جالبي 
ارايه مي دهد. در واقع آقاي رييس جمهوري كه تالش 
كردند، ليستي از مشكالت كليدي كشور ارده كنند بايد 
بدانند كه چند شاه كليد در حوزه اقتصادي وجود دارند 
ادامه  در صفحه 3 كه از طريق حل و...   

پرسش هاي رييس جمهور از اقتصاددانان

علي اكبر نيكو اقبال

در ش��رايطي كه خبرگزاري ه��ا حوالي عصر 
ديروز از نشس��ت رييس دولت س��يزدهم با 
تع��دادي از اقتصاددانان كش��ور خبر دادند 
كه ديش��ب و در ادامه نشست هاي تخصصي 
اخير و به  منظ��ور بحث و تبادل نظ��ر درباره 
مهم ترين موضوعات اقتصادي خبر دادند، ستاد 
هماهنگي اقتصادي به رياست رييس جمهوري 
مقرر كرد كه وزارت جهاد كش��اورزي ضمن 
نظارت بر كاالهاي اساس��ي به صورت روزانه 
قيمت اقالم خوراكي را اعالم كند. آن طوركه 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري خبر داده، 
نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت نيمروز 
گذشته و به رياس��ت ابراهيم رييسي برگزار 
شد و در اين جلس��ه وزارتخانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد كشاورزي گزارش هاي 
جداگانه اي از اقدامات خود براي تنظيم بازار و 
قيمت كاالها ارايه كردند. همچنين براساس 
تصميم امروز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
مقرر شد وزارت جهاد كش��اورزي به صورت 
روزانه قيمت اقالم خوراكي را از طريق رسانه ها 
اعالم كند و مردم و مصرف كنندگان با خريد 
اقالم به قيمت اعالم شده راسا بر نرخ ها نظارت 

كنند و با هرگونه تخلف برخورد شود.

ماموريت رييسي  به وزارت جهاد
 اعالم روزانه 

قيمت اقالم خوراكي

 چرا باوجود هزاران هزار ميليارد تومان مصارف دولت 
در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادي كمتر از يك درصد داشته ايم؟

چرا ده ها ميليارد دالر يارانه پنهاني كه دولت پرداخت مي كند 
مردم آثار مطلوب آن را در زندگي خود نمي بينند؟

چرا تورمي كه قرار بود تك رقمي شود اتفاق نيفتاده است؟

چرا شاخص هاي كالن اقتصاد كشور مطلوب نيست؟



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
طبق اعالم بانك مركزي در ش��هريور 1400، بدهي 
بخش دولتي به سيستم بانكي 655 همت اعالم شده 
كه بخش عمده آن شامل 159 همت بدهي دولت به 
بانك مرك��زي و442 همت بده��ي دولت به بانك ها 
بوده است. بدهي دولت به سيستم بانكي شامل بانك 
مركزي و بانك ها از 461 همت در شهريور 99 به 601 
همت در ش��هريور 1400 رس��يده و در اين يك سال 
معادل 140 همت بيش��تر شده است كه 56 همت را 
افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و 84 همت را نيز 
افزايش بدهي دولت به بانك ها تشكيل مي دهد.  بدهي 
دولت به بانك مركزي نسبت به شهريور 99 رشد 53.7 
درصدي و نسبت به اس��فند 99 رشد 38.5 درصدي 
داشته و رقم آن در اين يك سال معادل 56 همت بيشتر 
شده است كه نشان دهنده استقراض يا استفاده از رقم 
تنخواه گردان بانك مركزي اس��ت. رشد بدهي دولت 
به بانك مركزي حتي در ش��ش ماه اول سال 1400 
كه دولت رييسي نيز در مرداد و شهريور امور اجرايي 
كشور را در اختيار گرفته، رشد قابل توجه 38 درصدي 
داشته است كه رشد بااليي است.  رشد بدهي دولت به 
بانك ها نيز كه از موارد نگران كننده و روبه افزايش است 
و مشخص نيست كه چگونه قرار است اين نوع بدهي در 
سال هاي آينده پرداخت شود، در شهريور 1400 به رقم 
442 همت رسيده و رش��د 23.5 درصدي در يك سال 
اخير و رشد 11.3 درصدي در شش ماه اول داشته است. 
بدهي دولت به بانك ها در اين يك سال معادل 84 همت 
بيش��تر شده است و نش��ان مي دهد كه دولت به واسطه 
كسري بودجه خود، بخش��ي از مخارج خود را از طريق 

منابع بانك ها تامين كرده است.

  رشد شديد سپرده دوساله 
كل خلق پول يا رشد نقدينگي در يك سال گذشته و 
از شهريور 99 تا شهريور 1400 معادل 11717 هزار 
ميليارد ريال و رشد مانده سپرده دوساله بانك ها نيز 
معادل 6142 هزار ميليارد بوده است. به عبارت ديگر، 
معادل 52.4 درصد خلق پول يا رش��د نقدينگي يك 
سال اخير جذب سپرده دوس��اله بانك ها شده است 
كه به نوعي مرتبط با 2 درصد س��ود باالتري است كه 
بانك ها به سپرده دوساله مي دهند. اين سود سپرده 18 
درصدي براي سپرده دوساله نسبت به سپرده يك ساله 

2 درصد بيشتر است.
طبق اعالم بانك ها، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 
كه محاسبه س��ود آن به صورت ماه ش��مار است 10 
درصد، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه 
12 درصد، س��پرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 
ش��ش ماهه 14 درصد، سپرده س��رمايه گذاري يك 
ساله 16 درصد و سپرده س��رمايه گذاري دوساله 18 
درصد است. يعني سود باالتر سپرده دوساله موجب 
شده كه انتخاب جديدي براي سپرده گذاران در سبد 
سپرده هاي بانكي فراهم شده و با سود باالتر، اقدام به 
س��پرده گذاري در اين نوع حساب كرده اند و احتماال 
يكي از عوامل اصلي رش��د س��پرده دوساله همين 2 
درصد سود باالتر بوده است.  البته برخي كارشناسان 
موضوعات��ي مانند فروش اوراق مالي دولتي با س��ود 
19 ت��ا 22 درصدي را نيز عام��ل هدايت نقدينگي از 
سپرده هاي يك ساله و ساير سپرده ها به سمت خريد 
اوراق در بورس ارزيابي كرده اند و دليل رش��د سپرده 
دوس��اله با نرخ 18 درصد را به خاطر نزديك شدن به 
س��ود اوراق مالي دولتي، جذاب تر از بقيه سپرده هاي 

بانكي معرفي كرده اند. 

  رشد نقدينگي 
براساس داده هاي آماري بانك مركزي ميزان نقدينگي 
در شهريورماه امسال چهار هزار و 67 هزار ميليارد تومان 
شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 40.5 درصد 
رشد داشته است. حجم نقدينگي در شهريور سال گذشته 
2 هزار و 895 هزار ميليارد تومان و در اسفند 99 نيز سه 
ه��زار و 476 هزار ميليارد تومان بود. حجم نقدينگي در 
شهريور ماه امسال برابر چهار هزار و 67 هزار ميليارد تومان 
شد كه در مقايس��ه با شهريور سال گذشته 40.5 درصد 
رش��د داشته اس��ت. همچنين نقدينگي در شهريورماه 
امس��ال در مقايس��ه با اسفند سال گذش��ته 17 درصد 
افزايش يافته است. ميزان نقدينگي در پايان دولت خاتمي 
معادل 67 هزار ميليارد تومان بوده و به اين معني است 
كه پس از 16 س��ال و دولت هاي احمدي نژاد و روحاني 
به ميزان 4000 هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده 
ش��ده و بودجه دولت، مخارج، بانك ها و اقتصاد با رش��د 
شديد نقدينگي اداره ش��ده و بهره وري و رشد اقتصادي 
كافي جهت تامين منابع وجود نداشته است و در نتيجه 
دايم بر ميزان نقدينگي افزوده شده و ارزش پول كاهش 
يافته و مردم از طريق ماليات پنهان و آشكار تورم هزينه 
ناكارآمدي دولت و اقتصاد ايران را پرداخت كرده اند و در 
نتيجه نه تنها فقر گسترش يافته و طبقه متوسط به فقير 
تبديل شده بلكه اكنون قدرت خريد كافي براي خريد كاال 
و ايجاد تقاضا و سرمايه گذاري وجود ندارد زيرا وقتي مردم 
قدرت خريد ندارند، نمي توانند به توليد و رشد اقتصاد و 
سرمايه گذاري كمك كنند.  اقتصاد بدون رشد نقدينگي، 
معنايي ندارد و وجود اين پديده در اقتصاد ايران نيز امري 
غيرقابل انكار و طبيعي است. موضوع مهم، اما كميت و 
كيفيت نقدينگي است. مقدار نقدينگي نبايد آنقدر باال 
باش��د كه نتوان ارتباطي منطقي بين آن و شاخص هاي 
كالن اقتصاي همچون »نرخ رش��د اقتص��ادي« برقرار 
كرد. دولت ها همواره سعي مي كنند رشد نقدينگي را 
كنترل و آن را به مسير درست هدايت كنند. هر دولتي 
كه بتواند رشد نقدينگي را كنترل و آن را از روندي قابل 
قبول برخوردار و به سمت توليد هدايت كند، مي تواند 
پيامدهاي مثبتي از نظر رش��د اقتص��ادي، افزايش 
اشتغال و كاهش تورم را براي كشور رقم بزند. اما عدم 
كنترل و هدايت نقدينگي، رشد لجام گسيخته تورم را 
به دنبال دارد. به دليل كسري بودجه و نبود منابع كافي 
براي تامين مخارج دولت، پايه پولي رشد بااليي داشته و 
طي يك سال از شهريور 99 تا شهريور 1400 پايه پولي 
رشد 39.5 درصدي داشته است همچنين در شش ماه 
اول سال 1400 رشد پايه پولي 13.1 درصد بوده است. 
در نتيجه رشد نقدينگي نيز در يكسال منتهي به شهريور 
40.5 درصد و در شش ماه اول 1400 معادل 17 درصد 
بوده است. از سوي ديگر ضريب فزاينده نقدينگي نيز از 
عدد 7.78 در ش��هريور 99 به 7.84 در شهريور 1400 
افزايش يافته كه نش��ان دهنده گردش بيشتر مبادالت 
بانكي بين بانك ها در بازار بين بانكي است و نشان مي دهد 

كه بانك ها بيشتر از يكديگر قرض گرفته اند. 

  سپرده دوساله پديده جديد بانك ها 
از سوي ديگر، س��پرده دو س��اله به دليل سود باالتر 
موجب شده كه انگيزه سپرده گذاران افزايش يافته و 
سپرده هاي خود را دوساله كرده اند. در نتيجه رشد 87 
درصدي در شش ماه اول 1400 نشان مي دهد كه اين 
نوع سپرده گذاري دوساله، با سود باالتر موجب هدايت 
نقدينگي جديد و خلق پول به سمت سپرده دوساله 
شده است. حتي بخش��ي از سپرده هاي يك ساله نيز 
به سمت سپرده دوساله منتقل شده است زيرا سپرده 

يك ساله طي يك سال اخير با رشد منفي همراه بوده 
است. سهم سپرده دوساله از نقدينگي نيز به 17 درصد 
در شهريور 1400 رسيده است كه نسبت به سهم 10 
درصدي در اسفند 99 نشان دهنده رشد باالي مانده 

سپرده دوساله طي شش ماه اول سال 1400 است.
افزايش 87 درصدي در ش��ش ماه اول 1400 نشان 
مي دهد كه احتماال نوعي انتقال س��پرده از يك ساله 
و س��ه ساله و چهار ساله و پنج ساله به سپرده دو ساله 
صورت گرفته و نقدينگي جديد ني��ز جذب اين نوع 
سپرده بلندمدت دو ساله شده است. زيرا در يك سال 
اخير س��پرده يك س��اله 7.2- درصد، سه ساله 50- 
درصد، چهارس��اله 7- درصد و پنج ساله 18- درصد 
كاهش داشته اس��ت اما در مقابل سپرده دو ساله 87 
درصد در ش��ش ماه و 750 درصد در يك س��ال رشد 
داش��ته است.  سپرده دو ساله در شهريور 99 تنها 82 
همت بوده كه در اسفند 99 به عدد 372 همت رسيده 
يعني ظرف ش��ش ماه معادل 290 هم��ت افزايش 
داشته اس��ت. همچنين در ش��هريور 1400 به 696 
همت رسيده و طي شش ماه اول 1400 معادل 324 
همت بيشتر ش��ده است. به عبارت ديگر در يك سال 
منتهي به شهريور 1400 رقم سپرده دو ساله معادل 
614 همت بيشتر شده كه موجب رشد عجيب 750 
درصدي سپرده دو ساله بوده و مانده اين نوع سپرده در 
بانك ها 8.5 برابر شده است. اين در حالي است كه بقيه 
س��پرده هاي يك، سه، چهار و پنج ساله بانك ها عمال 
رشد منفي داشته اند و تنها سپرده دو ساله رشد مثبت 
750 درصدي داشته است و اين موضوع نشان مي دهد 
كه عمليات بانكي نيز تحت تاثير كسري بودجه دولت و 
فروش اوراق مالي بوده است و بخش عمده نقدينگي، 
س��پرده ها و خلق پول يك ساله اخير را جذب سپرده 

دو ساله كرده است. 

  سهم 80 درصدي سپرده هاي درازمدت 
شبه پول با سهم 80 درصدي از نقدينگي رشد باالي 
41 درصدي در يك س��ال اخير و رشد نزديك به 17 

درصدي در شش ماه اول سال 1400 داشته است. 

  سهم 29 درصدي سپرده كوتاه مدت 
در تركيب شبه پول، سپرده هاي كوتاه مدت با رقم 1166 
همت بيشترين سهم را داشته كه س��هم 29 درصدي از 
نقدينگي دارد و با رشد 35 درصدي در يك سال اخير و 15 
درصدي در شش ماه اول سال مواجه بوده است. اين موضوع 
نشان مي دهد كه ماه شمار شدن سپرده كوتاه مدت به خاطر 
بي اثر بودن نرخ سود بانكي و فاصله س��ود بانكي با تورم، 
عمال تاثير چنداني بر حساب كوتاه مدت نداشته و سپرده 
كوتاه مدت با رشد 35 درصدي تقريبا با رشد نقدينگي 40 

درصدي متناسب است. 

  سهم 25 درصدي سپرده يك ساله 
ميزان سپرده يك س��اله با 1037 همت و سهم 25.5 
درصدي از نقدينگي نسبت به رقم كوتاه مدت كمتر 
شده است، و با رش��د منفي 7- درصدي در يك سال 
اخير و 5.7- درصدي در ش��ش ماه اول مواجه شده و 
نش��ان مي دهد كه تمايل مردم به نگه��داري پول در 
حساب سپرده يك س��اله نه تنها متناسب با رشد 40 
درصدي نقدينگي نيست بلكه رشد منفي نيز داشته 
است. اين نكته نشان مي دهد كه به دليل بي اثر بودن 
نرخ سود بانكي 15 درصدي بانك ها و فاصله نرخ سود 
با تورم 45 درصدي، تمايل چنداني به حفظ س��پرده 
يك ساله وجود ندارد و همين موضوع موجب شده كه 

سپرده يك ساله حتي نسبت به كوتاه مدت نيز كمتر 
باشد و سهم كمتري از نقدينگي دارد. 

  س�هم 20 درص�دي س�پرده دي�داري 
و اسكناس از نقدينگي 

ميزان پول شامل سپرده ديداري با رشد 37.5 درصدي 
در يك سال اخير و س��هم 18 درصدي از نقدينگي و 
اسكناس با رشد 21 درصدي و سهم 1.8 درصدي از 
نقدينگي، نش��ان مي دهد كه 816 همت از نقدينگي 
كشور به صورت سپرده ديداري و اسكناس در گردش 
اس��ت كه 20 درصد نقدينگي را تشكيل مي دهد. اما 
سهم شبه پول با 80 درصد نقدينگي به ميزان 3251 
همت بوده اس��ت كه س��هم كوتاه مدت با 39 درصد 
باالترين ميزان نقدينگي را جذب كرده است. پس از 
آن سپرده يك س��اله با 25.5 درصد و سپرده دو ساله 
17.1 درصد بوده است. به عبارت ديگر، سپرده دو ساله 
با سهم 17 درصدي، پديده جديدي در حساب هاي 
سپرده بانكي اس��ت كه ماندگاري پول در بانك ها را 
افزايش داده اس��ت و بخش عم��ده اي از نقدينگي را 

جذب كرده است. 

  بدهي هاي خارجي ايران كم شد
بدهي خارجي ايران در پايان شهريور امسال، به رقم 
9 ميليارد و 31 ميليون دالر رس��يده اس��ت. گزارش 
جديد بانك مركزي از گزيده آمارهاي اقتصادي نشان 
مي دهد كه ميزان بدهي هاي خارجي كشور در پايان 
شهريور ماه سال جاري به رقم 9 ميليارد و 31 ميليون 
دالر رسيده است. ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كشور 
دو ميليارد و 457 ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت 
ايران نيز 6 ميليارد و 574 ميليون دالر اعالم شده است.

از س��وي ديگر، معادل يورويي بده��ي خارجي ايران 
مع��ادل 7 ميلي��ارد و 703 ميلي��ون يورو اس��ت كه 
5 ميلي��ارد و 607 ميليون ي��ورو از اين ميزان، حجم 
بدهي هاي ميان مدت و بلندم��دت بوده و دو ميليارد 
و 96 ميليون يورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت است. 

اين در حالي است كه ميزان بدهي خارجي كشور در 
پايان شهريورماه سال گذشته معادل 9 ميليارد و 275 
ميليون دالر بوده و ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كشور 
يك ميليارد و 927 ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت 
ايران نيز 7 ميليارد و 348 ميليون دالر اعالم شده است. 
البته اين شاخص در پايان س��ال گذشته نيز معادل 9 
ميليارد و 142 ميليون دالر ب��وده و ميزان بدهي هاي 
كوتاه مدت كش��ور يك ميلي��ارد و 966 ميليون دالر و 
بدهي هاي بلندمدت ايران نيز 7 ميليارد و 176 ميليون 
دالر بوده اس��ت.  بنابراين، مي��زان بدهي هاي خارجي 
كشور در پايان شهريورماه سال جاري نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل 2.7 درصد و پايان سال گذشته 1.2 
درصد با كاهش مواجه شده است.   گفتني است كه بدهي 
خارجي مجموعه تعهدات ايجاد شده در نتيجه گشايش 
اعتبار اسنادي تسهيالت دريافتي از بانك جهاني و ساير 
سازمان ها و نهادهاي بين المللي همچنين تامين مالي 
پروژه هاي از طريق فاينانس، پيش فروش نفت و اوراق 

قرضه بين المللي را در بر مي گيرد.

  خالصه دارايي ها 
و بدهي هاي بانك مركزي

ميزان دارايي ه��اي خارجي بانك مرك��زي در پايان 
شهريورماه به 668 هزار و 900 ميليارد تومان رسيد 

كه حاكي از رشد 20.5 درصدي در اين سال است.
همچنين خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي 
با 40.6 درصد رشد نسبت به شهريور سال قبل 196 
هزار و 400 ميلي��ارد تومان و مطالبات بانك مركزي 
از بانك ه��ا با 1.4 درصد كاهش ب��ه 127 هزار و 300 

ميليارد تومان رسيد.

  وضعيت دارايي ها و بدهي هاي بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي

اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي در اين 
بخش با 88.8 درصد رشد نسبت به پايان شهريور سال 
قبل همراه بوده و به 1377 ه��زار و 800 ميليارد تومان 

رسيد. حجم اس��كناس و مسكوك نيز با 16.5 درصد 
افزايش به 83 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد. سپرده 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي 
با 44.5 درصد افزايش نسبت به شهريور سال گذشته به 
436 هزار و 700 ميليارد تومان رسيد. همچنين بدهي 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي نيز 
در پايان شهريور 1400 با 1.4 درصد افت به 127 هزار و 

300 ميليارد تومان رسيده است.

  خالصه دارايي ها 
و بدهي هاي بانك هاي تجاري

ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كشور در 
پايان شهريور 1400 معادل 196 هزار ميليارد تومان 
است كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 163.3 درصد 
رشد نشان مي دهد. سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك 
مرك��زي نيز 83 هزار و 200 ميلي��ارد تومان بوده كه 
47.6 درصد افزايش يافته است. جمع كل دارايي هاي 
بانك هاي تجاري در دوره مورد بررس��ي، 1373 هزار 
و 300 ميليارد تومان بوده كه به نسبت شهريور سال 
گذش��ته داراي 51 درصد رشد اس��ت و ميزان بدهي 
بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان ش��هريور 
1400 به 10 هزار و 900 ميليارد تومان رس��يده كه 

13.2 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است.

  وضعيت دارايي ها 
و بدهي هاي بانك هاي تخصصي

بر اس��اس اين گزارش، مي��زان دارايي هاي خارجي 
بانك هاي تخصصي در پايان ش��هريور 1400 معادل 
344 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال قبل 
76.6 درصد رشد يافته اس��ت. جمع كل دارايي هاي 
بانك هاي تخصص��ي در اين دوره رق��م 1264 هزار 

ميليارد تومان است كه 45 درصد رشد دارد.
همچنين مي��زان بدهي بانك هاي تخصص��ي به بانك 
مركزي 47.3 هزار ميليارد تومان است كه معادل 6 درصد 
نسبت به پايان شهريور سال گذشته افزايش داشته است.
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فرشادمومنيمطرحكرد

نقدينگي با  رشد ۴۰ درصدي   از  مرز  ۴۰۰۰  همت گذشت

عدم تاثير ارز ترجيحي براي فقرا  دروغ محض است
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي اظهار داشت: بايد 
بگويم سياست پولي ما با اهداف تحريم كنندگان هماهنگ 
اس��ت تا با افزايش كيفيت زندگي مردم و رفع مشكالت 
توليدكنندگان. به گزارش ايلنا، فرشاد مومني در نشست 
»مس��اله نرخ ارز و آينده اقتصاد ايران« ب��ا بيان اينكه در 
مناسبات رانتي بديهي ترين دستاوردهاي بشري را ناديده 
مي گيريم و براي خودمان بحران مي سازيم، اظهار داشت: 
در سال هاي مياني قرن نوزدهم اقتصاددانان بزرگ مطرح 
كردند كه اگر در ساختار توسعه نيافته اقتصاد ملي به نيروي 
بازار پا بدهيم جامعه دچار پس افتادگي مي ش��ود. طبق 
مكتب آلمان اقتصاد بازار، افق ديد كوتاه مدتي دارد يعني 
تمركز روي بازار لحظه اي است. وي ادامه داد: موضوع اين 
است كه نيروهاي بازار فرصت هاي مصرفي بيشتري فراهم 
مي كنند و اهتمامي به بنيه توليد ندارند عالوه بر آن اقتصاد 
در مزيت مطلقا نسبي خود زمين گير مي شود به عبارت 
ديگر اگر اقتصاد يك كش��ور روي مواد خام است دايما در 
همين رويه فعاليت خواهد داشت. اين اقتصاددان گفت: 
مطالعه تاريخ اقتصادي كشورهاي صنعتي بيانگر اين است 
كه كشورها را به آزادسازي دعوت مي كنند در حالي كه خود 
تاكنون تن نداده و به قله توليدي رسيدند. براي اينكه رقيب 
پيدا نشود يعني از طريق كشورهاي عقب مانده به آزادسازي 
ظرفيت هاي مصرفي تشويق مي كنند. وي با بيان اينكه 
بقاي واحدهاي ناكارآمد براي اكثريت مردم عقب ماندگي 
و براي اقليت اندكي منافع دارد، خاطرنشان كرد: اين رويه 
باعث مي شود مناس��بات ناكارآمد همچنان ادامه داشته 
باشد. طي بالغ بر سه دهه گذشته ما دولت هايي داشتيم 
كه در زمينه سياسي، اجتماعي و فرهنگي ديدگاه متفاوتي 
داش��ته اند اما همه از يك بسته سياس��ي معين استفاده 
مي كنند. پاسخ اينكه مستقيما در اين مناسبات منافع دارند 
يا تحت تاثير آنهايي هستند كه نفع مي برند. مومني گفت: 

به رغم ناكارآمدي شاهديم كه ساختارهاي ذهني خاصي 
به ترس غيرمتعارف ترويج مي شود و نظام تصميم گيري 
اساسي تحت تاثير قرار مي گيرد. وي يادآور شد: اگر اهتمامي 
به ارتقاي پيشينه ملي نداشته باشيم با توليد معيشتي و 
اقتصاد خام فروشي نمي توان جامعه را اداره كرد. با سقوط 
كيفيت زندگي مردم مي توان جامعه را اداره كرد. سقوط 
جايگاه ايران در دنيا نامش اداره جامعه نيست اما از دريچه 
توسعه در واقع توسعه نيافته ايم بلكه پيشروي در باتالق 
است. رييس موسسه دين و اقتصاد ادامه داد: يك اقتصاد 
توسعه نيافته به واسطه محدوديت شديد در توليد الگوي 

مصرف، تن دادن به نيازهاي لوكس را گسترش مي دهد.
 وي با اش��اره به اينكه با خام فروش��ي نمي توان امورات را 
اداره كرد، گفت: اگر كنترل ها بر قيمت ارز وجود نداشته 
باشد، بدون ترديد شكس��ت خواهيم خورد، قدرت خلق 
براي رفع نيازها كاهش پيدا مي كن��د و هيوالي مصرف 
دهان باز مي كند. تا سال 1383 به طور متوسط 21 تا 22 
ميليارد دالر كل نياز ارزي ما برطرف مي شد اما در سال 84 
با واردات 75 ميليارد دالر بحران در كش��ور ايجاد كرديم. 
مومني با بيان اينكه هيوال مصرف دهان باز كرده و وقتي 
مصرف كاالي لوكس در كشور تداوم پيدا كند، اين مساله 
به يك نياز حياتي تبديل مي شود و اگر حكومت نتواند آن 
را برآورده كند، با بحران مش��روعيت مواجه مي شود. اين 
متفكر اقتصادي با بيان اينكه رانت خواران تالش دارند با 
اغواگري در گوش تصميم گيران اين تفكر را ايجاد كنند 
كه بايد قيمت ارز  به مناسبات بازاري سپرده شود، گفت: 
رانت خ��واران تالش دارند عرض��ه و تقاضا تعيين كننده 
قيمت ارز باشد. بايد بگويم اين در شرايطي محقق خواهد 
شد كه كشور داراي بازار باشد اما در حال حاضر ما بازاري 
نداريم و اين مساله فاجعه ساز خواهد شد. مومني تصريح 
كرد: اگر بازار بي ش��مار عرضه كننده ارز داشته باشد، در 

آن صورت مي توان قيمت ارز را به مناس��بات بازار سپرد. 
در ش��رايط كنوني، بخش اعظمي از ارز وارد شده در بازار 
محصول خام فروش��ي دولتي ها و ش��به دولتي ها است و 
بي شمار عرضه كننده ارز در بازار نداريم. وي با اشاره به يكي 
از افتخارات جمهوري اسالمي بيان داشت: جنگ تحميلي 
يكي از طوالني ترين تجربه هاي جنگ در 100 سال اخير 
بود. براي نخستين بار حتي يك مرگ بر اثر قحطي تجربه 
نكرديم. در دهه نخست بعد از پايان جنگ اين تفكر ايجاد 
شد كه براي بازسازي كش��ور، در قيمت ارز جهش ايجاد 
كنيم و اجازه بدهيم كه ب��ازار قيمت ارز را تعيين كند. در 
اين صورت برطرف كردن نياز اساس��ي مردم با آزمندي 
بي پايان س��وداگران گره خورد. بايد بگوي��م در آن زمان 
ذخيره دانايي امروز را نداشتيم و مطامع دالالن در آن زمان 

در تصميم گيري ها نقش كليدي پيدا كردند.
اين متفكر اقتص��ادي ادامه داد: در اقتص��ادي كه دولت 
بزرگ ترين مصرف كننده است نبايد نرخ ارز به دست بازار 
سپرده شود. در سال 74 گزارش هاي اقتصادي كه منتشر 
شد نش��ان داد دولت هر واحد اضافه درآمدي كه از محل 
ارز داشت، هزينه هاي دولت سه برابر افزايش يافت. اولين 
ضربه مهلك سياست افزايش نرخ ارز، ساقط كردن توان 

مالي دولت بود.
به گفته مومن��ي كل بدهي دولت بعد از 8 س��ال جنگ 
تحميلي، در پايان سال 1367، 1600 ميليارد تومان بود )با 
احتساب بدهي هاي دوره پهلوي( اما هم اكنون اين بدهي ها 
به 500 هزار ميليارد تومان رسيده است. چه اتفاقي در اين 
كشور افتاده است؟ اگر به اتكا به سياست هاي تورم زا ادامه 
پيدا كند، بدون ترديد ورشكس��تگي فراگيري ايران را فرا 
خواهد گرفت. متاسفانه كسي گوش نمي دهد و در راستاي 

سياست هاي غيرمولد حكومت گران قدم برمي دارند.
وي با بيان اينكه بعد از جنگ، سياست جهش قيمت ارز در 

پيش گرفته شد، اظهار داشت: در آن زمان اين تفكر وجود 
داشت كه با افزايش قيمت ارز، جهش درآمد ريالي خواهيم 
داشت از اين رو بي سابقه ترين افزايش ها در نرخ ارز را شاهد 
شديم؛ نتيجه اين شد كه براي فرار از بدهي دولت، تعريف 
كسري و بدهي را تغيير دادند و كسري در بودجه عمومي 
به عنوان تعريف كسري بودجه در نظر گرفته شد و بدهي 
دولت از كانال ش��ركت هاي دولتي محاسبه نشد. اين در 
حالي است كه بدهي دولت از شركت هاي دولتي 23 برابر 
شده بود. اين متفكر اقتصادي با بيان اينكه مجلس از قرائت 
ديوان محاسبات جلوگيري كرد، يادآور شد: مجلس يازدهم 
با ش��عار مبارزه با فس��اد روي كار آمد اما از قرائت گزارش 
ديوان محاسبات در صحن علني جلوگيري كرد. در كل 
قرن بيستم يك كشور وجود ندارد تا با آزادسازي قيمت ارز 
توانسته باشد به توسعه برسد؛ از اين مسير نجاتي براي شما 
قابل تصور نيست. مومني با اشاره به يكي از استدالل هاي 
فريبكارانه براي آزاد كردن ن��رخ ارز تاكيد كرد: اين تصور 
وجود دارد كه اگر نرخ ارز ثابت يا پايين باشد، ميزان واردات 
افزايش پيدا مي كند اما بايد بگويم كه تجربه ما اثبات كننده 
چنين سخني نيست. وي افزود: يكي از داليلي كه باعث 
مي شود نرخ ارز را باال ببرند، صادرات غيرنفتي است. بايد 
بگويم در اين سال ها ما بيشتر خام فروشي نفتي داشتيم و 
در دو دهه گذشته بيش از 50 درصد صادرات غيرنفتي ما 
به خام فروشي صادراتي نفتي تعلق گرفت. اين كارشناس 
اقتصادي ادامه داد: وقتي تورم در كشور ما باال است و تورم 
كشورهاي طرف تجاري ما پايين است، نمي توانيم صادرات 
داش��ته باش��يم از اين رو قيمت ارز را افزايش مي دهيم تا 
اينگونه توان رقابتي را باال ببريم اما بايد بگويم براي افزايش 
توان رقابتي بايد بنيه توان توليد را افزايش بدهيم در غير 
اين صورت به سمت فقرفروشي و محيط زيست فروشي 
مي رويم. مومني با بيان اينكه براي دولت تاسف آور است 

كه به بدنه كارشناسي خود اعتماد نمي كند، اظهار داشت: 
سياست دولت بايد سياس��ت كنترل واردات را در دستور 
كار خود قرار دهد و مانع كاالهاي لوكس و تجمالتي شود.

وي با بي��ان اينكه برخي بر اين باورند ك��ه بايد ارز 4200 
توماني از روي كاالهاي اساسي حذف شود، اذعان داشت: 
آقاي جهانگيري تسلطي روي مسائل اقتصادي نداشت اما 
گفت كه ب��ه زودي ما قيمت ارز را تك نرخي خواهيم كرد 
اما نتوانست نرخ ارز يا يكسان كند. بايد مشخص شود كه از 
مابه التفاوت نرخ ارز چه كساني منتفع شدند. اگر اين نرخ  
از كاالهاي اساسي مردم حذف ش��ود، بدون ترديد فشار 
بيشتري  روي مردم تحميل خواهد شد. من مي خواهم با 
بيان ميزان رانت در سياست تورم زا و رانت در دونرخي بودن 
ارز را مقايسه كنم. بررسي هاي من نشان داد 350 برابر رانت 
در سياست تورم زا بيشتر از رانت در دونرخي كردن نرخ ارز 
است و از اين رو فساد و رانت در سياست هاي تورم زا به مراتب 

از دونرخي كردن ارز بيشتر است.
اين متفكر اقتصادي با اشاره به اينكه 11 بار دعوت به مناظره 
از همتي، رييس پيشين بانك مركزي توضيح داد: من بارها 
از ايشان خواستم كه براي ما روشن كند كه در سال 96 ارز 
4200 توماني به چه كساني تعلق گرفت اما ايشان بارها از 
اين دعوت امتناع كردند. حال ممكن است اين تفكر ايجاد 
شود كه من مي خواهم ارز 4200 توماني را تقديس كنم. 
خير، من به دنبال سياست باثبات درباره نرخ ارز هستم و از 
فساد دفاع نمي كنم. اين سخن كه ارز 4200 توماني براي 

فقرا نفع نداشته، دروغ محض است.
مومني ادامه داد: اگر دولت با سياس��ت هاي تورم زا در پي 
جبران كسري مالي است، بايد بگويم كه با اين كار بيشتر در 
باتالق بدهي خود فرو مي رود و اگر دغدغه مردم يا توليد را 
دارد، با اين سياست نمي تواند به جايي برسد و نيروي محركه 

دالل ها و رانت خوارها مي شود.

وي با اشاره به افزايش 5 برابري قيمت مسكن در ايران يادآور 
شد: خريد ملك در تركيه 10 برابر توسط ايراني ها افزايش 
پيدا كرد. نوس��انات ن��رخ ارز و افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي اين ناامني را در مردم ايجاد كرد كه سرمايه مالي و 
انس��اني خود را از كشور خارج كنند. در سال 97 وقتي كه 
قيمت ارز 6 برابر افزايش يافت، ميزان تمايل نخبگان براي 
خروج از كشور 100درصد رشد كرد. اين متفكر اقتصادي 
ادامه داد: اگر مي خواهيم به قاعده علم اين بحران ها را حل 
كنيم، حساب و كتاب ها كامال مشخص است. من بر اساس 
مستنداتي كه منتشر شده با شما بحث مي كنم. افزايش نرخ 
ارز و قيمت هاي حامل انرژي، فساد و وابستگي ذلت آوري 

براي ايران ايجاد مي كند و دستاوردي نخواهد داشت.
مومني با بيان اينكه تصميم گيري درباره نرخ ارز بايد در كادر 
برنامه صورت بگيرد، گفت: تجربه شوك درماني احمدي نژاد 
را تكرار نكنيم. احمدي نژاد مي گفت؛ مي دانيم با اين اقدام 
به توليدكننده فشار وارد مي شود اما آن را جبران خواهيم 
كرد. اما نه توانست جبران خسارت كند و نه حال آنها را بهبود 
بخشيد. بايد به برنامه شرافتمندانه، با توجه به اقتضائات تن 

دهيم؛ در اين صورت است كه مي توان ايران را نجات داد.
وي با بيان اينكه تجربه سال 97 تا به امروز بايد جلوي چشم 
ما باشد، خاطرنشان ساخت: بررسي كنيم كه در اين مدت 
تعداد ورشكستگي ها چقدر افزايش پيدا كرده است. براي 
نخستين بار در 100 سال اخير تعداد جمعيت فقير ايران 3 
برابر بيشتر شده است. بايد بگويم سياست پولي ما با اهداف 
تحريم كنندگان هماهنگ است تا با افزايش كيفيت زندگي 

مردم و رفع مشكالت توليدكنندگان.
اين متفكر اقتصادي در پايان اظهار داشت: هم اكنون فشارها 
روي مردم و توليدكننده است و رانت خواران نفع اقتصادي 
مي برند و سرمايه ها را از كشور خارج مي كنند. براي نجات 

ايران بايد مانع اين ادامه اين روند شويم.
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گروه بانك و بيمه|
برخي رس��انه ها اطالع داده اند ك��ه درآمدهاي ارزي 
حاصل از فروش نفت، ميعانات و فرآورده هاي نفتي روبه 
افزايش است و گزارش ماه هاي اخير نشان مي دهد كه 
وصول درآمد ارزي براي دولت نسبت به قبل و سال قبل 
افزايش قابل توجهي داشته است و دولت راهكارهاي 
مختلفي را در جهت وصول درآمدها، تهاتر كاال و خريد 

خارجي در دستور كارقرار داده است. 
از سوي ديگر، رييس كل س��ازمان توسعه تجارت 
ايران وضعيت ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان 
را مطلوب توصيف كرد و گفت: ميزان ۶۳ ميليارد و 
۴۰۰ ميليون يورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزي 
سررسيد شده به چرخه اقتصادي كشور بازگشته و 
بيش از سه هزار و ۸۰۰ صادركننده، تعهدات ارزي 

خود را به صورت كامل ايفا كرده اند.
دولت سيزدهم فارغ از اينكه مذاكرات سياسي چه 
مسيري را طي مي كند، اقدامات مهمي را در راستاي 
افزايش ص��ادرات نفت در پي��ش گرفته كه نتيجه 
بخش بوده و دسترسي دولت هم به منابع ارزي طي 
دو سه ماه اخير بيشتر شده است. اين موضوع باعث 
شده كه دسترس��ي دولت به درآمد ارزي حاصل از 
نفت افزايش يابد. از سوي ديگر، ميزان بازگشت ارز 

صادرات غيرنفتي نيز بيشتر شده است. 
به گزارش تس��نيم، يك��ي از مهم ترين مس��ائل و 
چالش هاي دولت س��يزدهم بحث كس��ري بودجه 
حدود ۳5۰ هزار ميليارد توماني است كه از عملكرد 
دولت قبل به ارث رسيده اس��ت و اقداماتي هم كه 
دولت دوازدهم تا مردادماه 1۴۰۰ داش��ته، موجب 
شده سقف استقراض و انتشار اوراق هم براي تامين 
كسري بودجه پر شود و دولت سيزدهم نتواند از اين 

دو ابزار براي تامين بودجه استفاده كند.
بر همين اساس، مسووالن دولت سيزدهم هم اعالم 
كردند كه طي دو س��ه ماه اخير بودجه دولت بدون 
اس��تقراض و خلق پول و حتي بدون انتش��ار اوراق 

تامين شده است.

س��والي كه طي اي��ن م��دت در اذهان بس��ياري از 
كارشناسان مطرح بوده اينكه، اگر دولت اوراق منتشر 
نكرده و استقراض هم نكرده، پس بودجه هاي جاري 

و عمراني دو سه ماه اخير را از كجا تامين كرده است.
خبرهاي دريافتي از دولت حاكي است، ضمن مديريت 
بخشي از مصارف و هزينه هاي دولت، اقدامات مهم و 
جديدي براي افزاي��ش صادرات نفت و فرآورده بدون 
توجه به فرآيند مذاكرات سياسي انجام شده كه موجب 
افزايش ماهانه صادرات نفت ايران طي سه ماه گذشته 
شده است. همچنين دسترس��ي ايران به منابع ارزي 
هم افزايش داشته است كه در نهايت منجر به اين شد، 

دولت بدون استقراض بودجه خود را تامين كند.
نكته مهم اينكه، دولت سيزدهم بر خالف رويه دولت 
قبل كه هش��ت سال اداره امور كش��ور را به مذاكرات 
سياسي با چند كشور اروپايي منوط و مشروط كرده 
بود، در حال حل برخي مش��كالت اساس��ي در حوزه 
اقتصاد بدون وابس��ته كردن آنها به مسائل سياسي و 
خارجي است كه نمونه بارز آن در قضيه افزايش واردات 

واكسن رخ داد و در حالي كه دولت قبل واردات واكسن 
را به پذيرش FATF منوط كرده بود، اين دولت بدون 
پذيرش اين مساله مشكل واردات واكسن را حل كرد.

    بازگشت ۶۳ ميليارد يورو ارز صادراتي 
به چرخه اقتصادي كشور

»عليرضا پيمان پاك« گش��ايش هاي انجام شده در 
طول ماه هاي اخير از جمله مصوبه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، تفوق سياس��ت تجاري بر سياست 
ارزي و همكاري صادركنندگان در بازگشت ارز حاصل 
از صادرات را در اين موضوع، با اهميت توصيف كرد و 
اظهار داش��ت: از مجموع ۲۸ هزار و ۸15 صادركننده 
از ۲۲ فروردي��ن 1۳۹۷ تاكنون و ب��ا انجام تعديالت 
سال هاي ۹۷ تا 1۴٠٠، به ميزان ۹1 ميليارد يورو تعهد 
صادراتي ايجاد ش��د كه با احتساب مهلت چهارماهه 
ايفاي تعهدات ارزي، ۷۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون يورو 

تعهد سر رسيد شده، محاسبه شده است.
وي افزود: حدود ۲۳ ميليارد يورو از ارزهاي صادراتي 

بازگردانده ش��ده مربوط به استفاده از رويه واردات در 
مقابل صادرات يا واگذاري فرصت هاي صادراتي به غير 
بوده كه اين رق��م ۳٠ درصد ايفاي تعهدات ارزي را به 

خود اختصاص داده است. 
پيم��ان پاك گف��ت: با توجه ب��ه لزوم بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي، فوالدي و 
فراورده هاي نفتي از طريق سامانه نيما، به نظر مي رسد 
صادركنندگان كوچك و متوسط اقبال بيشتري به ساير 
رويه هاي ايفاي تعهدات ارزي از جمله واردات در مقابل 
صادرات خود يا واگذاري پروانه هاي صادراتي به غير 
نشان داده اند كه اين دو روش تاثير بسزايي در تامين 

ارز مورد نياز توليد و اشتغال دارند. 
رييس كميته اقدام ارزي گفت: تعداد يك هزار و ۹۹۹ 
صادركننده بين يك تا ۶٠ درصد تعهدات ارزي خود را 
ايفا كرده اند، اين در حالي است كه تعداد سه هزار و 1۸۹ 
صادركننده بين ۶1 تا ۹۰ درصد و همچنين سه هزار 
و ۸۹1 صادركننده نيز 1٠٠ درصد تعهدات ارزي خود 
را ايفا كرده اند. وي تصريح كرد كرد: مبلغ ۴۰ ميليارد و 
5۰۰ ميليون يورو بازگشت ارز توسط صادركنندگاني 
انجام شده است كه 1٠٠درصد تعهدات ارزي خود را 
ايفا كرده اند و بر اساس محاسبات انجام شده، اين گروه 
با وجودي كه فقط حدود 1۴ درصد صادركنندگان را 
از نظر تعداد به خود اختصاص داده اند حدود ۶۴ درصد 

تعهدات ايفا شده را انجام داده اند. 
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران با تقدير از اين 
دسته از صادركنندگان، اعالم كرد آيين نامه تشويقي 
آنان در ح��ال تدوين بوده و در آين��ده نزديك ابالغ و 

اجرايي خواهد شد.
بر اساس آخرين اعالم گمرك، كل تجارت خارجي 
كشور در هفت ماهه سال جاري ۹۸ ميليون و ۷۰۰ 
هزار تن ب��ه ارزش 5۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر 
بود كه س��هم صادرات ۷5 ميليون و ۲۰۰ هزار تن 
ب��ه ارزش ۲۷ ميليارد و 1۰۰ ميليون دالر و س��هم 
واردات ۲۳ ميليون و 5۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۲۷ 

ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر بوده است.
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پرسش هاي رييس جمهور از 
اقتصاددانان

 فصل آنها مي توان گام هاي بلندي براي حل مش��كالت 
برداش��ت. با اين توضيحات، ممكن است آن پرسش در 
اذهان عمومي شكل بگيرد كه در شرايط فعلي مهم ترين 
مشكلي كه حل آن كمك زيادي به حل ساير مشكالت 
اقتصادي مي كند، كدام مورد يا موارد هستند؟ نمي دانم 
آيا كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان حاضر در نشست 
با رييس جمهوري به پرسش هاي رييس جمهوري چه 
پاسخي داده اند، اما واقع آن است كه ريشه بسياري از اين 
مشكالت اقتصادي ياد شده توسط رييس جمهوري، ريشه 
در تصميم سازي هاي دولت دارد. اقتصاد ايران سال هاست 
از مشكل كسري بودجه، آسيب هاي فراواني را متحمل 
مي شود. همان طور كه در يك خانواده عدم تعادل در دخل 
و خرج، شاكله خانواده را به لرزه در مي آورد در يك كشور 
نيز عدم توازن در بودجه باعث بروز مشكالت عديده اي از 
جمله تورم، توسعه پايه پولي، بي انضباطي هاي مالي و...

مي شود. مش��كل بنيادين اقتصاد ايران، همين كسري 
بودجه هاي فزاينده اس��ت. هر سال هزاران هزار ميليارد 
تومان از بودجه كش��ور صرف شركت ها و دستگاه هايي 
مي ش��ود كه با زيان انباش��ته فراواني روبه رو هس��تند. 
دولت هر سال در حال بزرگ شدن است و امروز بيش از 
۸۰ درصد اقتصاد ايران، اقتصادي دولتي است. طبيعي 
اس��ت يك چنين اقتصاد حجيمي، قادر نيست دخل و 
خرجش را متوازن س��ازد. پروژه هايي كه توسط دولت 
اجرا مي ش��وند، اغلب با زمان هايي فراوان، هزينه هايي 
چند برابر و راندمان پايين عملياتي مي ش��وند. پروژه اي 
كه توسط بخش خصوصي در يك سال و با 5۰۰ ميليارد 
تومان عملياتي مي شود، توس��ط دستگاه هاي دولتي و 
حاكميتي ظرف 1۰ سال و با قيمت ۲هزار ميليارد تومان 
اجرايي مي ش��وند. طبيعي است با يك چنين وضعيتي 
نمي توان، اقتص��اد را مديريت ك��رد. 5۰ درصد بودجه 
كش��ور از طريق چاپ اس��كناس انجام مي شود كه اين 
روند دامنه وس��يعي از مشكالت را ش��كل مي دهد. اين 
تصميمات اشتباه باعث توسعه پايه پولي، رشد نقدينگي، 
و نهايتا تورم باال مي شود. بنابراين آقاي رييس جمهوري 
بايد بداند كه براي حل مشكل تورم، بايد ابتدا بودجه اي 
كه توسط سازمان برنامه و بودجه تدوين مي شود، فاقد 
كسري باشد. بودجه بدون كسري نيازمند كوچك شدن 
دولت، حل مشكل تحريم ها؛ اصالح نظامات مالياتي، بانكي 
و يارانه اي است. من نمي دانم آيا هيچ كدام از اقتصاددانان 
حاضر در نشست اين واقعيت ساده اما اثرگذار را به رييس 
دولت گوشزد كرده اند يانه؟اما به خوبي مي دانم كه دامنه 
وسيعي از مشكالت اقتصادي كشور ريشه در تصميماتي 
دارند كه دولت اتخاذ كرده اس��ت. دولت در گام نخست 
بايد يك بودجه متعادل و شفاف ارايه كند و بعد اقدام به 
اصالح نظامات بانكي، مالياتي و يارانه اي كند. اگر دولت به 
دنبال حل مشكل تورم است، بايد كسري بودجه را پايان 
دهد. اقتصاد بدون كسري بودجه باعث اصالح نظامات 
مالياتي، يارانه اي و بانكي مي شود، اصالح نظام يارانه اي 
به پرس��ش دوم رييس جمهوري نيز پاس��خ مي دهد و 
اثر گذاري يارانه هاي پرداختي را بيشتر مي كند. در نهايت 
از اين طريق اس��ت كه شاخص هاي اقتصادي به سمت 
صعود حركت مي كنند و رشد اقتصادي پايدار مورد نظر 
رييس جمهوري و مردم محقق نمي شود. اما دولت نه تنها 
در زمينه كسري بودجه، اقدام مناسبي صورت نمي دهد، 
نظامات يارانه اي، بانكي و مالياتي را اصالح نمي كند و... 
بلكه پروژه ذيل عنوان نهضت ملي س��اخت مس��كن را 
استارت مي زند كه به اعتقاد كارشناسان بر حجم مشكالت 
مي افزايد. حداقل نقدينگي كه در اثر اين تصميم به اقتصاد 
كشور تزريق مي شود، ۳۶۰هزار ميليار د تومان است. اين 
حجم از نقدينگي باعث توسعه پايه پولي، جهش تورم و 
كاهش قدرت خريد مردم مي شود. بنابراين مساله اصلي 
تصميمات اشتباهي است كه اتفاقا دولت در اتخاذ آنها نقش 

اصلي را برعهده دارد.

ناتواني در تحقق وعده ساخت 
يك ميليون مسكن 

 برنامه ريزي هاي تدارك ديده شده براي تسهيالت مسكن 
و...نس��بتي با درآمد عموم مردم و س��طح معيشتي آنان 
دارد؟ از سوي ديگر با نگاهي به سابقه مديريتي مديرعامل 
كنوني اين بانك كه نامش در برخي پرونده هاي حقوقي 
و قضايي نيز بازتاب ه��اي فراواني ايجاد كرده و همچنين 
انتصابات چند ماهه اخير ايشان در رده مديران ارشد، مياني 
و هيات مديره شركت هاي تابعه، بايد از هم اكنون اين نهاد 
را تنها به عنوان نظاره گر )و نه ياري گر( در وعده ساخت يك 
ميليون مس��كن ارزيابي كرد.از سوي ديگر، انتصاب افراد 
غير متخصص در سمت هاي تخصصي، به كارگيري افراد 
سفارشي و فاميلي در سمت هاي حساس مديريتي و حضور 
افراد فاقد تخصص در پست هاي كليدي و مهم در ساختار 
اجرايي نش��ان مي دهد كه مجموعه هايي از اين دست در 
عمل از ظرفيت كافي براي برنامه ريزي هاي زيربنايي براي 
اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني برخوردار نيستند. موضوع 
انتصاب��ات فاميلي در برخي وزارتخانه ها و س��اختارهاي 
اقتصادي و بانك ها نيز باعث بروز انتقادات وسيعي از دولت 
شده است و افكار عمومي با يادآوري وعده هايي كه در زمان 
انتخابات مطرح مي شد، روند انتصابات فاميلي را پيگيري 
مي كنند. متاسفانه بررسي هاي دقيق ميداني نشان مي دهد 
در بسياري از موارد انتصابات مديران تنها براي تبليغ و حفظ 
جايگاه، به واسطه اعطاي رانت و پست فروشي است، نه در 
مسير همت گماشتن و عمل كردن به شرح وظايفي كه 
نهايتا منجر به كاهش آالم مردم و بهبود وضعيت معيشتي 
آنان شود .اين روزها نيز اعتراضات جدي در نحوه پرداخت 
و سود بانكي باال از طرف شهروندان و كارشناسان مطرح 
ش��ده كه اين موضوع ني��ز مانعي ج��دي در برابر فعاالن 
صنعت ساخت و ساز مسكن است . اين موارد مشتي است 
نمونه خروار و افق خاكستري پيش رو كه باعث مي شود 
تحليلگران چشم انداز روشني در خصوص ساخت مسكن 
نداشته باشند. در اين شرايط وزرايي چون وزراي اقتصاد و 
راه و شهرسازي كه مديريت مالي و اجرايي ساخت 1ميليون 
مسكن در هر سال را به عهده گرفته اند براي نزديك تر شدن 
به تحقق اين امر، هيچ راهي جز اس��تفاده از ظرفيت هاي 
علمي و تخصصي كشور، مشاركت فعاالن بخش خصوصي، 
به كارگيري مديراني كاربلد، شجاع و پاكدست و بهره مندي 

از ظرفيت هاي تحقيقاتي و پژوهشي موجود ندارند.

هشدار رييس كل درباره ناترازي 
مزمن حساب برخي بانك ها

رييس كل بانك مركزي از مديران عامل بانك ها خواست 
در پرداخت وام هاي خرد به اشخاص داراي رتبه اعتباري 
مناسب تسهيل گري كنند. علي صالح آبادي در جلسه 
دوره اي با مديران عامل بانك ها، گفت: يكي از مطالبات 
مردم از ش��بكه بانكي، تس��هيل در اعطاي تسهيالت 
است و در اين راستا، انتظار مي رود شبكه بانكي با توجه 
به رتبه اعتباري متقاضيان، ش��رايط س��هل تري را در 
خصوص سازوكار اعطاي تسهيالت خرد به متقاضيان 
داراي رتبه اعتباري مناسب درنظر بگيرد. وي با اشاره به 
اينكه مفروضات طرح شده براي تدوين قانون بودجه 
سال آينده توس��ط دولت، مطلوب است و پيش بيني 
مي شود شاهد بهبود در ش��رايط اقتصاد كالن كشور 
باشيم، عنوان كرد: بايد اين موضوع درنظر گرفته شود 
كه تكاليف قانوني كه براي بانك ها درنظر گرفته مي شود، 
قابليت اجرا داشته و بانك ها بتوانند به طور كامل تكاليف 
مربوطه را اجرا كنند تا رضايت ذينفعان از عملكرد شبكه 
بانكي بهبود يابد و در اين راست�ا، مشاركت فعاالنه شبكه 
بانكي در كنار بانك مركزي، ضروري است. بانك مركزي 
نسبت به موضوع اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، 
همواره حساسيت داشته و رفع اين مشكل كه درخصوص 
برخي بانك ها، به ناترازي مزمن تبديل شده است را در 
دستور كار دارد و در اين زمينه، اهتمام ويژه بانك هاي 
ذيربط ضروري است. رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره 
به ضرورت تقويت بازار پول و سرمايه و هم افزايي هرچه 
بيش��تر بين اين دو بازار در راستاي رفع نياز بنگاه هاي 
اقتصادي به منابع مالي تصريح كرد: بازار سرمايه در كنار 
شبكه بانكي، مي تواند نقش قابل توجهي در تأمين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي ايفا كند و از اين رو، همكاري و هم 
افزايي بازار پول و بازار سرمايه مي بايست تقويت شود. 
رييس كل بانك مركزي با اشاره به شرايط ارزي كشور 
گفت: ارزش معامالت ارز در سامانه نيما در ۷ ماهه امسال 
معادل كل سال 1۳۹۹ بوده است و در بازار متشكل ارزي 
نيز حجم معامالت تاكنون معادل 1.1 ميليارد دالر بوده 
است كه نشان از بهبود شرايط ارزي كشور است و پيش 
بيني مي كنيم همين روند رو به رشد تا پايان سال نيز 
ادامه داشته باشد. صالح آبادي در پايان، بر همفكري و 
تعامل مستمر بانك مركزي با بانك ها، به ويژه در فرآيند 
وضع مقررات و بخشنامه ها، با هدف ارتقاء عملكرد شبكه 
بانك�ي تأكيد كرد. در اين نشست، مديران عامل بانك ها 
و موسسات اعتباري نيز به طرح ديدگاه ها و نقطه نظرات 
خود پيرامون موضوعات مرتبط با شبكه بانكي پرداختند.

موافقت مجلس با تحقيق
و تفحص از عملكرد بانك ها

نمايندگان مجلس با گزارش كميس��يون اقتصادي 
براي تحقيق و تفح��ص از عملكرد بانك هاي دولتي و 
بانك هاي واگذارشده موافقت كردند. در جلسه علني 
روز سه ش��نبه مجلس، گزارش كميسيون اقتصادي 
مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد 
بانك ه��اي دولتي و بانك هاي واگذارش��ده در اجراي 
اصل )۴۴( قانون اساس��ي در دستور كار قرار گرفت و 
ضرورت تحقيق و تفحص با راي 1۸۷نماينده موافق به 
تصويب رسيد. بررسي عملكرد بانك هاي دولتي و اصل 
۴۴ و دليل پايبند نبودن بانك ها به مصوبات مجلس از 
قبيل برنامه ششم و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
شوراي پول و اعتبار و بررسي عملكرد بانك هاي دولتي 
و بانك هاي اصل ۴۴ در اجراي قانون مبارزه باپولشويي 
از جمله محورهاي تحقيق و تفحص است. همچنين 
بررسي عملكرد اين بانك ها در اعطاي وام قرض الحسنه 
ازدواج به جوانان، بررسي عملكرد اين بانك ها در اعطاي 
انواع تسهيالت به افراد حقيقي و حقوقي و همچنين 
پيگيري وصول معوقات و مطالبات، بررسي عملكرد اين 
بانك ها در كاهش نقش بنگاه داري بانك ها و حمايت از 
توليد ملي و بررسي نقش اين بانك ها و شركت هاي تابعه 
در التهابات بازار مس��كن، بورس و ارز از ديگر مواردي 

است كه در تحقيق و تفحص لحاظ شده است.
محورهاي اين تحقيق و تفحص به شرح زير مي باشد: 

1- بررسي عملكرد بانك هاي دولتي و اصل ۴۴ 
۲- چ��را بانك ها به مصوبات مجلس از قبيل برنامه 
ششم و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و شوراي 
پ��ول و اعتبار عمل نمي كند.۳- بررس��ي عملكرد 
بانك هاي دولتي و بانك هاي اصل ۴۴ در اجراي قانون 
مبارزه با پولشويي۴- بررسي عملكرد اين بانك ها در 
اعطاي وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان5- بررسي 
عملكرد اين بانك ها در اعطاي انواع تس��هيالت به 
افراد حقيقي و حقوقي و همچنين پيگيري وصول 
معوقات و مطالبات۶- بررسي عملكرد اين بانك ها 
در كاهش نقش بن��گاه داري بانك ها در حمايت از 
توليد ملي ۷- بررسي نقش اين بانك ها و شركتهاي 

تابعه در التهابات بازار مسكن، بورس و ارز.

آصفري: حذف ارز ترجيحي 
موجب افزايش قيمت ها مي شود

يك عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در 
مجلس تاكيد كرد: حذف ارز ترجيحي در شرايطي 
كه پيش بيني الزم براي تامين نهاده هاي دامي نشده 
است افزايش قيمت ها را به دنبال دارد. محمدحسن 
آصفري نماينده مردم اراك در مجلس در صفحه 
ش��خصي خود در توئيتر، نوش��ت: »ح��ذف  ارز 
ترجيحي درش��رايطي كه پي��ش بيني هاي الزم 
براي تامين نهاده هاي دامي نش��ده باعث افزايش 
قيمت ها خواهد شد. بسته كوثر هم كارساز نخواهد 

بود. دولت در تصميم خود عجله نكند.«

افزايشدرآمدهايارزيحاصلازفروشنفتوبازگشتارزصادراتي

بازارارزوطالدرانتظارشروعونتايجمذاكراتاست

دسترسي  دولت  به  درآمدهاي ارزي بيشتر شد

دالر ۲۸ هزار توماني خريدار ندارد
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

روز سه ش��نبه 1۸ ّآبان 1۴۰۰، قيمت دالر در بازار آزاد 
ب��ه ۲۸ هزار و ۸۴ تومان، قيمت ي��ورو ۳۲ هزار و ۴1۷ 
توم��ان، پوند انگليس ۳۷ ه��زار و ۹۲۹ تومان و درهم 
امارات ۷ هزار و ۶۳۸ تومان رس��يد.  در بازار طال نيز هر 
اونس جهاني طال با 1۰ دالر افزايش قيمت نس��بت به 
روز گذشته يك هزار و ۸۲5 دالر و ۳ سنت ارزش گذاري 
شد. قيمت طالي 1۸ عيار هر گرم يك ميليون و ۲۰۷ 
هزار تومان، قيمت دالر ۲۸ ه��زار و ۶۰ تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 1۲ ميليون و ۷۰ هزار 
تومان و قيمت س��كه تمام به��ار آزادي طرح قديم نيز 
11 ميليون و ۹۰۰هزار تومان اس��ت. قيمت نيم سكه 
بهار آزادي ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تعيين شده است و به فروش 
مي رسد.قيمت طالي ۲۴ عيار در هر گرم يك ميليون و 
۶۰5 هزار تومان و هر مثقال طال، 5 ميليون و ۲۳۰ هزار 
تومان ارزش گذاري شده است. محمد كشتي آراي نائب 
رييس اتحاديه طال و جواهر از افزايش قيمت سكه و دالر 
به دليل باال رفتن تقاضا براي اين كاال در سه شنبه 1۸ 
آبان 1۴۰۰ خبر داد.قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون 
و ۹۰۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد 1۲ ميليون و 
1۰۰ هزارتومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان، 
ربع سكه ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و سكه گرمي ۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش مي رس��د.هر گرم 
ط��الي 1۸ عيار 1 ميليون و ۲۰۹ ه��زار و 5۰۰ تومان 
و هر مثقال ط��ال 5 ميليون و ۲۴۰ هزار تومان فروخته 
مي شود.نرخ ارز نيز در مقايس��ه با روز قبل، با افزايش 
همراه است. قيمت دالر امروز ۲۸ هزارو ۶۰ تومان و هر 

يورو ۳۲ هزار و ۳۲۰ تومان به فروش مي رسد.

    نوسان قيمت دالر 
در ميانه كانال ۲۷ هزار توماني

هر دالر در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، 1۸ آبان ماه( 
در مقايسه با روز گذشته با رشد 1۴۴ توماني به قيمت 

۲۷ هزار و 5۲1 تومان داد و ستد شد.
قيمت فروش يورو نيز در مقايسه با روز گذشته با 55۶ 
تومان افزايش برابر ۳1 هزار و 5۲۹ تومان بود.قيمت 
خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۹۷۶ تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز ۳۰ هزار و ۹۰5 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۸۸۰ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۷ هزار و1۲۴ تومان اعالم شد.نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۳1 ه��زار و 15۷ تومان و نرخ فروش 
آن نيز ۳1 هزار و ۴۴۰ تومان اعالم ش��د.همچنين در 
سامانه نيما در معامالت روز سه شنبه، حواله يورو به نرخ 
۲۶ هزار و ۸۸۰ تومان فروخته و حواله دالر به بهاي ۲۳ 
هزار و 1۹۰ تومان معامله شد. قيمت دالر از خردادماه 
وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و در اين محدوده نوسان 
داش��ت و در مقطعي به سمت رقم ۲۷ هزار تومان نيز 
حركت كرد. در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بود، 
البته براي چند روزي نيز در محدوده قيمتي ۲۸ هزار 

تومان معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت.
قيمت دالر در هفته هاي گذش��ته در كانال ۲۶ هزار 
تومان نوسان داش��ت، اما از ابتداي هفته جاري وارد 
كانال ۲۷ هزار توماني شد. رشد نرخ ارز و اونس جهاني 

تاثيري بر نرخ انواع سكه نداشت و مي توان دليل اين 
امر را در كاهش تقاضا در بازار دانست. بازار ارز در حالي 
اين روزها بار ديگر ملتهب شده و نوسانات افزايشي به 
خود گرفته اس��ت كه دليل موجه و قابل قبولي براي 
اين افزايش ديده نمي شود و مروري بر تحوالت هفته 
گذشته و روزهاي پيش رو بيشتر نشان از ثبات در اين 
بازار اس��ت. بازار ارز اوايل هفته گذشته با انتشار خبر 
مشخص شدن تاريخ ش��روع مذاكرات احياي برجام 
در ۸ آذرماه كاهشي شد اما پس از گذشت چند روز از 
شدت تاثير اين خبر در بازار كاسته شد و معامله گران 
با استناد به اظهارات ضد و نقيض طرفين مذاكرات و با 
برجسته كردن اين گزاره كه مذاكرات در كوتاه مدت 
به سرانجام نخواهد رسيد و فرسايشي خواهد بود نرخ 
دالر را به سمت خروج از كانال ۲۷ هزار تومان و ورود 
به كان��ال ۲۸ هزار توماني هدايت كردن��د. اما به نظر 
مي رسد اين گروه از معامله گران فراموش كرده اند كه 
نفس شروع مذاكرات فارغ از كوتاه مدت يا فرسايشي 
بودن آن س��يگنالي مثبت به همراه دارد و در بدترين 
حالت موج��ب ركود و كاهش حجم معامالت در بازار 
خواهد شد. الزم به يادآوري است كه مذاكرات قبلي 
برجام بيش از ۲۰ ماه طول كش��يد و طي آن تالطم و 
التهاب خاصي در بازار ارز كشور مشاهده نشد لذا تاكيد 
بر فرسايشي بودن مذاكرات نمي تواند دليلي بر افزايش 

ناگهاني و شديد نرخ ارز باشد.
از سوي ديگر نگاهي به وضعيت معامالت بازار رسمي 
ارز كشور در قالب حواله و اسكناس كه از طريق سامانه 
نيما و بازار متشكل ارزي انجام مي شود نشانگر بهبود 
اوضاع نسبت به سال گذشته است. در اين خصوص و 
طبق اعالم بانك مركزي حجم معامالت در نيما طي 
هفت ماه ابتداي سال جاري معادل كل سال گذشته 
بوده و در بازار متش��كل ارزي نيز با رشدي قابل توجه 
به 1.1 ميليارد دالر رسيده است. همچنين رييس كل 
بانك مركزي چندي پيش تاكيد كرده بود كه وصول 
درآمدهاي ارزي دولت در هفت ماه نخس��ت امسال 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر شده 
است.  عالوه بر اين نگاهي به رفتار بازارساز در دو سه ماه 
گذشته نشان مي دهد كه بازارساز تمايلي براي ورود 
نرخ ارز به كانال ۲۸ هزار توماني ندارد و هرگاه نرخ ارز به 

حوالي اين قيمت رسيده است با قدرت وارد عمل شده 
و نرخ را به عقب رانده است. امري كه تحليلگران فني 
و تكنيكال نيز بر آن صحه مي گذارند و كانال ۲۸ هزار 

توماني را به عنوان نقطه مقاومت بازار اعالم مي كنند.
در اين خصوص مش��اهدات ميداني نش��ان مي دهد 
كه براي دالر ۲۸ هزار تومان خريدار چنداني در بازار 
وجود ندارد و ن��رخ ارز توان باال رفتن بيش از اين را در 
مقطع فعلي ندارد. در كن��ار اينها تالش براي جبران 
كس��ري بودجه دولت از طريق فروش ارز در نرخ هاي 
باال و نيز فروش ارز در قيمتهاي باال توسط سفته بازان و 
نوسانگيران از جمله مواردي است كه همواره در شرايط 
مشابه مورد توجه فعاالن و تحليلگران بازار بوده است.

    بازار اجاره كارت ملي
 براي خريد دالر دولتي داغ شد

دالالن ارزي در بس��تر س��ايت ها و اپ  ه��اي ثبت 
آگه��ي، از اطالعات هويتي افراد بي بضاعت و ناآگاه 
سوءاستفاده كرده و از اين طريق سود هاي كالني را 

در بازار ارز به جيب مي زنند.
س��هميه ارزي ۲ ه��زار يورويي كه با ه��دف تأمين 
نيازهاي خرد بازار ارز مثل سفرهاي خارجي، درماني 
و تحصيل��ي به هر ك��د ملي اختص��اص مي يابد، در 
روزهايي كه شكاف قيمتي ميان نرخ ارز در بازار آزاد 
و بازار رس��مي افزايش پيدا مي كند، به ابزاري براي 
سوءاستفاده و سودجويي دالالن تبديل شده است. 
نكته جالب توجه اين اس��ت كه عم��ده فعاليت اين 
سوداگران نه در فضاي حقيقي و كف خيابان، بلكه در 
فضاي مجازي و در بستر پلتفرم هاي تبليغ آگهي رقم 
مي خورد. ماجرا از اين قرار است كه اين افراد با اجاره 
كد ملي افراد كم بضاعت و ناآگاه اقدام به خريد سهميه 
ارزي آنان و س��پس فروش آن در بازار آزاد مي كنند. 
ش��يوع اين نوع تخلفات از يك س��و عواقب قضايي 
جدي را براي صاحبان كدملي به وجود مي آورد و از 
سوي ديگر در ايجاد التهاب و نوسانات كاذب در بازار 
فردايي ارز نيز نقش مخربي ايفا مي كند. الزم به ذكر 
است سابقه اجاره كارت ملي و اطالعات هويتي افراد 
براي دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهميه ارزي 
نمي شود. چرا كه اجاره كارت بازرگاني يك بار مصرف 

و حساب هاي بانكي اجاره اي به منظور فرار مالياتي 
از جمله تخلفات اقتصادي بوده است كه به صورت 

مكرر در سال هاي گذشته بروز كرده اند.

    سود ميليوني دالالن ارزي 
با اجاره هر كدملي

با يك جست وجوي ساده  در سايتهاي معروف آگهي 
به تبليغات هايي با عنوان »استخدام كارگر 1 روزه در 
صرافي ها« يا »كسب درآمد بدون سرمايه در صرافي« 
مواجه مي شويم. اين افراد متخلف در پوشش اين نوع 
از آگهي ها، اقدام به جذب اف��راد بي بضاعت و ناآگاه 
كرده و س��پس در ازاي پرداخت مبالغ ناچيز ۲۰۰ و 
۳۰۰ هزارتوماني، اقدام به اخذ كد ملي آنان مي كنند. 
اما اين دالالن به وسيله نوسان گيري في ما بين قيمت 
رسمي ارز بانك مركزي و قيمت موجود در بازار آزاد 
و فردايي، بعضًا س��ود ۴ ال��ي 5 ميليون توماني از هر 

كدملي را در يك روز به جيب مي زنند.

     ركورد تاريخي قيمت بيت كوين
قيمت بيت كوي��ن در آخرين رك��ورد تاريخي از مرز 
۶۸5۰۰ دالر گذشت.به گزارش سايت بي اين كريپتو، 
قيمت بيت كوين در معامالت صبح ۹ نوامبر به باالترين 
سطح خود رسيده است. قيمت بيت كوين در ۹ نوامبر 
پس از افزايش ۴.۶ درصدي، كم��ي باالتر از ۶۸5۰۰ 
دالر در باالترين س��طح تاريخ خود قرار گرفت. اتريوم 
هم در جريان معامالت امروز آسيا به باالترين قيمت 
خود يعني ۴۸5۷ دالر رسيده است. قيمت هر اونس 
طال با ۰.1۲ درصد افزايش به 1۸۲۶ دالر و ۳۰ س��نت 
رس��يد.به گزارش رويت��رز، به دنبال تضعي��ف دالر و 
افت س��وددهي اوراق قرضه خزان��ه داري امريكا و در 
حالي كه س��رمايه گذاران منتظر آماره��اي نرخ تورم 
امريكا هستند تا اقدام بعدي فدرال رزرو در مورد نرخ 
بهره را پيش بيني كنند، قيم��ت طال اندكي افزايش 
داشت و در نزديكي باالترين رقم ۲ ماه اخير باقي ماند. 
تضعيف دالر و افت س��وددهي اوراق قرضه ده س��اله 
خزانه داري امريكا سبب شد تا جذابيت بازار طال براي 
سرمايه گذاران همچنان باال باقي بماند. تضعيف دالر 
سبب ارزان تر شدن طال براي خريداراني مي شود كه 
از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند و در عين حال 
ضمن كاهش س��وددهي اوراق قرضه س��بب كاهش 
هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازار فلز زرد مي گردد. 
نيكوالس فراپل مدير موسسه اي بي سيو بوليون گفت، 
طال با مقاومت فني شديدي در حدود 1۸۳5 دالر مواجه 
اس��ت. به عالوه در حال حاضر تمام نگاه ها به آمارهاي 
شاخص قيمت مصرف كننده امريكا دوخته شده كه 
قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. اين گزارش در 
كنار آمارهاي شاخص قيمت توليدكننده كه منتشر 
خواهد ش��د مي تواند موضع فدرال رزرو مبني بر عدم 
افزايش نرخ بهره را به چالش بكشد. همين چند روز پيش 
مقام هاي فدرال رزرو نسبت به افزايش مداوم قيمت ها 
ابراز نگراني كرده بودند. اما به گفته دو مقام ارش��د اين 
بانك افزايش نرخ بهره هنوز در دس��تور كار قرار ندارد. 
رساندن نرخ بهره به نزديكي صفر درصد براي تقويت 
اقتصاد بحران زده امريكا موجب كاهش هزينه فرصت 

سرمايه گذاري در بازار طال و رشد اين كاال شده است.



گروه بازار سرمايه |
 روز گذش��ته جلسه علني مجلس با حضور وزير اقتصاد و 
رييس سازمان بورس براي بررسي وضعيت اقتصادي كشور 
و خصوصاً بورس آغاز شد. بر اساس صحبت هاي مطرح شده 
توسط نمايندگان به نظر مي رسد كه مجلس به طورجدي 
براي سامان يافتن بورس وارد عمل شده و تا زماني كه مردم 
به حق واقعي خود نرسند پا پس نمي كشد. حال بايد ديد 
مجلسي ها تا چه ميزان مي توانند وضعيت بورس را تغيير 
دهند. هريك از نمايندگان به نوعي از بورس دفاع كردند 
و خواستار رسيدگي وزير اقتصاد به موضوع بورس شدند. 
ولي با توجه به آمارهاي ارايه شده توسط مركز پژوهش هاي 
مجلس و صحبت هاي نمايندگان انتظار نمي رود كه به اين 
زودي ها تكليف بورس مشخص شود. پيش ازاين معاون 
اقتصادي رييس جمهور گفته بود كه آذرماه بايد در انتظار 
خبرهاي خوب بورسي بود، در مقابل واقعيت هاي اقتصادي 
اين سخنان را تاييد نمي كند و به نظر مي رسد تا پايان سال 
حال بازار سرمايه خوب نشود. بخش عمده اي از نمايندگان 
مجلس به موضوع بورس و اقتصاد كشور اعتراض كردند اما؛ 
در اين ميان نمايندگي بودند كه با ماليمات به موضوعات 
حاش��يه اي پرداختند كه جاي تعجب دارد. مگر اين افراد 
نماينده هاي مردم براي رسيدگي به مشكالت نيستند پس 
چرا زماني كه بورس و اقتصاد كشور به مشكل برخورده اند 
سكوت در پيش گرفته اند؟ سيد احسان خاندوزي وزير 
امور اقتصادي و دارايي با حضور در صحن علني ضمن 
ارايه گزارش در خصوص ش��رايط ب��ازار بورس اوراق 
بهادار و برنامه هاي وزارتخانه در اين حوزه تأكيد كرد: 
برنامه دولت حمايت از بازار سرمايه و به ويژه سهامداران 
خرد با اس��تفاده از تقويت جدي بازار گرداني، تقويت 
صندوق تثبيت بازار، بهره گيري از اوراق تبعي و تشويق 

سهامداري غيرمستقيم از سوي مردم مي باشد.

  برنامه دولت براي جبران خسارت ها چيست؟
بعد از گزارش وزي��ر اقتصاد، مجتبي رضا خواه عضو 
كميسيون اقتصادي با اشاره به اشتباهات دولت قبل 
در بازار بورس گفت كه برنامه هاي دولت براي جبران 

اتفاقات سال گذشته در بورس چيست؟

     بايد اعتماد مردم ترميم شود
مصطفي طاهري، نماينده مردم زنجان هم سياست هاي 
دولت قبل را باعث وضعيت فعلي ب��ازار بورس و از بين 
رفتن اعتماد مردم خواند و گفت كه برنامه دولت فعلي 
براي اصالح ساختار معيوب شركت هاي دولتي و ايجاد 
شفافيت مالي در آنها چيست؟ وزير اعالم كرد كه بايد براي 
برگرداندن اعتماد مردم ثبات اقتصادي ايجاد شود كه 

اين به تنهايي قابل قبول نيست و اقدام عملي الزم است.

    سرمايه مردم در بورس از بين رفته است
در ادامه بررسي هاي مربوط به وضعيت بازار بورس، 
حجت االسالم احد آزادي خواه سخنگوي كميسيون 
كش��اورزي گفت كه مردم با اعتماد به دولت قبل در 
بازار بورس ورود كردند اما سرمايه هاي آنها به خاطر 
مشكالت مديريتي از بين رفت، بايد نظام مديريتي 

حاكم بر بازار بورس اصالح شود.

   سرمايه مردم در بازار بورس دود شد
در همين رابطه سيد غني نظري عضو كميسيون اقتصادي 
بابيان اينكه بورس كاال هنوز در يد س��هامداران عمده 
است، گفت: اين ها بازار س��يمان و فوالد را هم در دست 
دارند. سرمايه مردم در اين بازار دود شد. آقاي خاندوزي 
شما چه كاري براي اقشار مختلف مردم در اين بازار انجام 
داديد؟ شما مي گوييد اظهارنظر نمايندگان و متخصصين 
باعث ريزش بورس مي شود. اين چه بورسي مي باشد كه با 

يك اظهارنظر اينگونه موجب تغييرات مي شود.

    اقتصاد ما دولتي و دستكاري شده است
جليل رحيمي جهان آبادي عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي هم بر تأثيرگذاري تحوالت 
و تصميمات سياس��ي بر معيش��ت مردم و اقتصاد 
كشور تأكيد كرد و افزود: اقتصاد ما اقتصادي دولتي 
و دستكاري شده است. براي مثال دولت اراده كند 
نقدينگي را از دس��ت مردم جمع كند و قيمت ارز و 
سهام بورس را پايين بياورد. نمي توان اينگونه با اين 

سخنراني ها مشكالت را حل كرد.

    دولت برنامه خود
 براي بهبود بازار بورس را اعالم كند

سيد ش��مس الدين حسيني رييس كميسيون ويژه 
جهش و رونق توليد نيز تأكيد كرد: سياست اقتصادي 
دولت بايد روشن شود، چراكه با رشد اقتصادي صفر و 

تورم ۵۰ درصد بازار سرمايه بهبود نمي يابد.

  بورس حق الناس است
محمدحس��ن آصفري نماينده اراك ه��م در تذكري 
با تأكيد ب��ر اينكه بورس حق الناس اس��ت، گفت كه 
متأس��فانه دالالني وارد بورس شدند، سرمايه مردم را 
به غارت بردند و در اين ش��رايط اگر همه كارها را كنار 
بگذاريم و بازار بورس را ساماندهي كنيم، كاماًل بجاست.

 بورس عشقي اداره مي شود
همچنين سيد كاظم دل خوش نماينده صومعه سرا 
انتقاداتي را در مورد نحوه اداره اقتصاد كشور مطرح كرد 
و گفت كه اقتصاد و بورس عشقي اداره مي شود. وزير 
امور اقتصادي و دارايي بايد مشخص كند كه چه كسي 
اين حوزه ها را اداره مي كند چراكه نه تنها بازار سرمايه 

بلكه ساير بازارها نيز نابسامان است.

  بايد از وزارت اقتصاد حمايت شود
علي بابايي نماينده ساري نيز با تأكيد بر لزوم حمايت 
از وزارت اقتصاد گفت كه نبايد سوء تدبيرهاي دولت 

قبل به پاي دولت سيزدهم نوشته شود.

    دغدغه اصلي ما اعتماد و ثبات 
به بورس است

در خصوص وضعيت بازار س��رمايه هم مجيد عشقي 
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار تأكيد كرد: 
مهم ترين ماموريت ما ايجاد ثبات و بازس��ازي اعتماد 
مخدوش شده همه سهامداران است و با توجه به اينكه 
اعتماد عمومي در پروس��ه چندين سال از بين رفته، 
مطمئن هستيم كه يك باره بازنمي گردد و به كمك 
همه سياست گذاران براي بازگشت اعتماد نياز داريم.

    نوسانات بورس ناشي از بي تدبيري
در مديريت بوده

در جريان بررس��ي وضعيت بازار ب��ورس در صحن علني 
مجلس، س��يد علي روحاني مع��اون مطالعات اقتصادي 
مركز پژوهش ها تأكيد كرد: روند بازار سرمايه پس از رشد 
چهارپنج ماهه ابتداي س��ال ۹۹ وارد ي��ك فضاي نزولي 
ونوس��اني تا به امروز شد و رشد سال گذشته نيز سازگار با 
متغيرهاي اقتصادي نبود. همچنين ريزش و نوسانات بازار 
نيز ناشي از بي تدبيري در مديريت بازار بوده است. محسن 
زنگنه نماينده مردم تربت حيدريه هم در تذكري شفاهي از 
گزارش مركز پژوهش ها در خصوص راهكارهاي ساماندهي 
بازار ب��ورس انتقاد كرد و گفت: متأس��فانه ام��روز مركز 
پژوهش هاي مجلس كه به عنوان زبان و مغز متفكر مجلس 
است گزارشي را در صحن ارايه كرد كه داراي جهت گيري 
و با اصول و مباني اقتصاد اسالمي در تضاد است. همچنين 
محمدباقر قاليباف هم بعد از گزارش وزير اقتصاد درباره بازار 
بورس اظهار كرد: بر اساس سياست هاي دولت قبل مردم 
به اين بازار اعتماد كردند و ما ش��اهد اين بوديم كه تعداد 
سهامداران از چهار يا پنج ميليون به ۴۰ تا ۵۰ ميليون رسيد 
كه بسياري از اين سهامداران هم سهامداران خرد هستند.

    نقدينگي در بازار باقي مانده؟
وزير اقتصاد صحبت هاي زيادي در خصوص بورس كرد اما؛ 
در اينجا يك سوال مطرح مي شود كه با اين وضعيت بورس 
و فروش اوراق دولت چگونه مي تواند بودجه سال 1۴۰۰ 
را از بورس جبران كند؟ مگر اعتماد و نقدينگي در بورس 
باقي مانده؟ در حال حاضر با توجه به تورم شديد با كمبود 
نقدينگي در كشور مواجه هستيم يعني اگر مردم پولي 
براي سرمايه گذاري ندارند و اگر با اتمام هزينه ها نقدينگي 
براي مردم باقي بماند، آنها ترجيح مي دهند كه در بازاري 
امن سرمايه گذاري كنند. در حال حاضر بورس تضميني 
براي سرمايه گذاري هاي مردم ندارد و اكثر سرمايه گذاران 
روي سرمايه اوليه خود زيان كرده اند. بر اساس گفته وزير 
اقتصاد بورس آينده روشني دارد. چگونه بازاري كه اعتماد، 
سهامداران و نقدينگي خود را ازدست داده مي تواند آينده 
روشني داشته باشد؟ آينده روشن يك بازار مالي با اعتماد 
و نقدينگي رقم مي خورد، زماني كه اعتماد و پول وجود 

نداشته باشد وعده تأثيري ندارد.

   گاليه بعد از يك سال، راستي ماينرها 
چه شد؟

به عقيده اغلب نمايندگان مجلس پس بورس درگير مشكالت 
مديريتي شده است. خب يك سوال اينجا مطرح مي شود طي 
يك سال اخير اين نمايندگان كجا بودند؟ چرا باگذشت يك 
سال و چند ماه از ريزش هاي بازار حال دست به كار شده اند؟ 
پيش ازاين كجا بودند؟ درست است مجلس يك دوره اي هم 

جلساتي برگزار كرد كه مشكالت بورس را برطرف كند اما در 
عمل و در بازه بلندمدت هيچ اتفاق خوبي براي بورس نيفتاد. 
دخالت دول��ت در بورس، فروش اوراق و عملكرد حقوقي ها 
نيز سه موضوع پرتكرار توسط نمايندگان مردم بود، دولت 
قبلي به طور آشكارا در بورس دخالت مي كرد و كسي صحبت 
نمي كرد اما؛ دولت سيزدهم به صورت نامحسوس در بورس 
دخالت مي كند يعني اينكه ميزان فروش اوراق و نرخ بهره 
بانكي را افزايش داد و اين دو موضوع در عمل تأثير بسزايي 
در معامالت سهامداران خرد داشته و باعث شده سهامداران 
نقدينگي خود رابازيان از بورس خارج كنند. عملكرد حقوقي ها 
هم جاي خود دارد اين گروه بايد سود كنند تا بتوانند حقوق 
كاركنان خود را بدهند اما س��ود به قيمت از بين حقيقي ها 
درست نشد، طي يك سال اخير ديديم كه حقوقي ها تنها 
براي سود خود وارد بازار شدند و هيچ يك در راستاي كمك 
به بازار و بازگشت اعتماد سرمايه گذاران تالش نكردند. نكته 
مهم اينجاست حقوقي هاي بزرگ دولتي تالشي نكردند و 
حقوقي هاي كوچك تر و كمتر وابسته كمي بهتر عمل كردند. 
با يك نگاه كل��ي مي توان گفت كه به نظر اغلب نمايندگان 
مجلس مشكالت مديريتي باعث از بين رفتن سرمايه ها شده 
است. دولت قبلي مشكالت زيادي براي بورس داشت چرا 
دولت فعلي رويكرد خود را تغيير نمي دهد؟ مگر وزير اقتصاد 
توييت هاي جنجالي در خصوص حمايت از بورس نمي زد، 
به چه دليلي به آنها عمل نمي كند؟ دولت سيزدهم برخالف 
وعده هاي خود از بورس حمايتي نكرده تنها وعده مي دهد 
كه آينده بورس روش��ن است. وضعيت مذاكرات مشخص 
نيست، سود نرخ بين بانكي افزايش يافته، دالر در كانال 27 
الي 28 هزارتوماني نوسان مي كند، اوراق فروشي در بازار ادامه 
دارد، برخي از مديران توانايي كافي ندارند، موضوع ماينر ها 
مشخص نيست و احتماالً با تغيير مديريت روي آن سرپوش 
گذاشته شد و برخي از مشكالت از اين قبيل در زمان دولت 
سيزدهم به راحتي قابل مشاهده و لمس است. چرا اين دولت 
برخالف وعده هاي خود عمل مي كند؟ به موضوع ماينرها 
برسيم، هيچ كدام از نمايندگان مجلس به موضوع ماينرها 
و رسيدگي آن توسط وزير اقتصاد اشاره نكرده اند به هرحال 
ماينر ها براي يك و دو ماه گذشته نبوده و شواهد نشان مي دهد 
اين ماينرها مدت طوالني در س��اختمان بوده اند. صحرايي 
رفت و گودرزي به جاي او نشست اما؛ هيچ مسوولي توضيح 
نداد كه پول هاي حاصل از استخراج رمز ارزها به جيب چه 
كساني رفته است. به هر طريق نمايندگان مجلس بايد پيگير 
اين موضوع نيز باشند چراكه؛ نماينده مردم هستند و مردم 
به دنبال اعتماد و بازگشت سرمايه هايشان اند. موضوع بعدي 
آمار مركز پژوهش هاي مجلس است كه چند نماينده به آن 
اعتراض كردند و گفتند اي��ن آمار با واقعيت هاي اقتصادي 
همخواني نداشته و هيچ سنديتي ندارد. جاي تعجب دارد 
مگر اين آمار توسط مركز پژوهش هاي مجلس ارايه نشده، 
پس چرا نمايندگان آن را اشتباه خطاب مي كنند؟ مجلس بايد 

شفاف سازي در خصوص اين موضوع داشته باشد.

    مشكالت حل نمي شود!
محمدرضايي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص وضعيت 
بورس در مجلس به »تعادل« نوش��ت: بنده به شخصه فكر 
مي كنم صحبت هاي نمايندگان مجلس نتيجه مطلوبي براي 
بورس ندار. چرا هيچ كسي از ماينرها سخن به ميان نياورد؟ چرا 
نمايندگان فقط به سوء مديريت در دولت قبلي اشاره كردند؟ با 
توجه به اينكه مجلس پيش ازاين هم وارد موضوع بورس شده 
بود انتظار نمي رود وضعيت بورس ترميم شود، شايد به صورت 
دستوري اين بازار در كوتاه مدت تغييراتي كند اما نبايد اميدوار 
بود حال بورس يك باره خوب شود و سود بر روي سرمايه هاي 
مردم بازگردد. به عقيده من بورس بايد مستقل شود، وزير 
اقتصاد قاطع عمل كند و اجازه دخالت و سودجويي هيچ 
فرد يا نه��ادي را در بورس ندهد، البته فكر نمي كنم اين 
اتفاق در بورس رخ دهد و تا پايان سال وضعيت همين گونه 

مي ماند و احتماالً يك صعود دستوري داشته باشيم.
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بازرسي هاي سرزده مكنا 
افزايش مي يابد

در نشس��ت بررسي مش��كالت و چالش هاي امنيتي 
شبكه هاي شركت هاي كارگزاري، رييس مركز نظارت 
بر امنيت اطالعات بازار س��رمايه )مكنا( ضمن تأكيد 
بر ضرورت اهميت امنيت س��ايبري در بازار س��رمايه، 
مش��كالت فني و فراين��دي موجود در ش��بكه هاي 
شركت هاي كارگزاري را تش��ريح و راهكارهاي الزم را 
به منظور بهبود وضعيت امني��ت اطالعات آنها عنوان 
كرد. حامد س��نجري، رييس مركز نظ��ارت بر امنيت 
اطالعات بازار سرمايه بابيان اينكه رعايت الزامات امنيت 
اطالعات بازار سرمايه از اقدامات ضروري به شمار مي رود، 
خاطرنش��ان كرد: پيگيري و پايش مس��تمر وضعيت 
رخدادهاي امنيتي ش��بكه هاي داخلي شركت هاي 
كارگزاري براي جلوگي��ري از مخاطرات امنيتي اين 
حوزه اجباري است. حامد سنجري تصريح كرد: با توجه 
به وجود اتفاقات سايبري زيان بار اخير در سطح كشور، 
الزم است دقت و توجه كافي از سوي مديران باالدستي 
و فني ش��ركت ها به حذف نقاط آس��يب پذير و بهبود 
زيرساخت هاي فني و امنيتي وجود داشته باشد. به گفته 
اين مقام مسوول، بازار سرمايه كشور در دو سال اخير با 
استقبال بي سابقه اي از سوي سرمايه گذاران مواجه شده 
اس��ت و اين سطح از اقبال عمومي، لزوم تقويت قدرت 
دفاعي زيرس��اخت ها را بيش ازپيش نمايان مي سازد. 
وي با اشاره به اينكه تمامي زيرساخت هاي بازار سرمايه 
تحت نظارت مستمر مكنا اس��ت، اذعان كرد: افزون بر 
نظارت هاي دايمي اين مركز، مميزي ها و بازرسي هاي 
دوره اي و سرزده مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار 
سرمايه از وضعيت امنيتي شبكه هاي داخلي كارگزاري 
افزايش خواهد ياف��ت و هرگونه تخلف در اين حوزه، با 
جديت پيگيري خواهد ش��د. در اين نشست، رييس 
مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار سرمايه بر ضرورت 
توجه شركت هاي كارگزاري به الزامات سازمان بورس 
و اوراق بهادار و توصيه هاي پيشين اين سازمان و مكنا 
كه در ۵ سال اخير به كارگزاري ها ابالغ شده است، تأكيد 
كرد. بررسي الزامات پدافند غيرعامل در حوزه سايبري 
و رعايت الزامات باالدستي كشوري از ديگر موضوعات 
اين نشست بوده است. يادآور مي شود، نشست بررسي 
مشكالت و چالش هاي امنيتي شبكه هاي شركت هاي 
كارگزاري بازار سرمايه با حضور مديران عامل شركت هاي 
كارگزاري توسط مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار 

سرمايه )مكنا( طي دو روز در هفته گذشته برگزار شد.

ميزباني فرابورس 
از ۵۰ صندوق سرمايه گذاري

عارف عليقلي پور، مدير نهادهاي مالي فرابورس با اشاره 
به اينكه تعداد صندوق هاي حاض��ر در فرابورس به ۵۰ 
عدد رسيده اس��ت، گفت: طي هشت ماهه سال جاري 
11 صندوق س��رمايه گذاري در فراب��ورس پذيرش و 
پذيره نويسي آنها انجام شد. وي با اشاره به اينكه طي مدت 
 )ETF( موردبررسي ۹ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله
و دو صندوق سرمايه گذاري جسورانه و خصوصي از طريق 
فرابورس پذيرش و پذيره نويسي شدند، درباره جزييات 
اين ابزارهاي مالي گفت: صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله پذيره نويسي شده امسال شامل پنج صندوق 
سرمايه گذاري در سهام، سه صندوق سرمايه گذاري با 
درآمد ثابت و يك صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت 
نوع دوم هستند. اين مسوول با اعالم خبر پذيره نويسي 
يك صندوق س��رمايه گذاري خصوصي ظرف روزهاي 
آين��ده، افزود: همچني��ن در اين م��دت يك صندوق 
سرمايه گذاري  جسورانه به نام »پيشرفت« و يك صندوق 
سرمايه گذاري خصوصي به نام »كمان« پذيره نويسي 
خود را به اتمام رس��اندند. عليقلي پور با اشاره به اينكه 
پذيرش صندوق هاي قابل معامله در فرابورس از س��ال 
1۳۹2 آغاز شد، اظهار كرد: صندوق توسعه اندوخته آينده 
با نماد »اطلس« به عنوان اولين صندوق قابل معامله در 
آذرماه سال 1۳۹2 پذيره نويسي شد و پس ازآن با توسعه 
نهادهاي مالي خدمات دهنده، حض��ور صندوق ها در 
فرابورس شتاب بيش��تري گرفت. مدير نهادهاي مالي 
فرابورس با اش��اره به اينكه فرابورس امروز ميزبان ۳2 
صندوق قابل معامله است، گفت: از اين تعداد، پذيرش ۹ 
صندوق در 8 ماه ابتدايي امسال انجام شده است. وي با 
اشاره به اينكه پذيرش صندوق هاي جسورانه و خصوصي 
در فراب��ورس نيز از س��ال 1۳۹۵ آغاز ش��د، ادامه داد: 
هم اكنون 1۶ صندوق جسورانه و خصوصي در فرابورس 
حاضر هستند كه مجموع سرمايه آنان 2۰ هزار و 7۵۰ 
ميليارد ريال است. به گفته وي، صندوق هاي خصوصي و 
جسورانه با سرمايه گذاري و تأمين مالي شركت هاي نوپا 
يا همان استارتاپ ها و همچنين با كمك و سرمايه گذاري 
در ش��ركت هايي كه نياز به اصالح ساختار اعم از منابع 
مالي و حاكميت شركتي دارند، كار خود را آغاز مي كنند 
و توسعه فعاليت اين صندوق ها منجر به افزايش بهره وري 
شركت ها و رونق توليد در اقتصاد كشور مي شود. عليقلي 
پور ميزباني فرابورس از دو صندوق زمين و ساختمان با 
نمادهاي »نسيم« و »صغرب« را هم موردتوجه قرارداد و 
همچنين گفت: صندوق هاي سرمايه گذاري نقش مهمي 
در بازار س��رمايه دارند به اين ترتيب كه سرمايه گذاراني 
كه آش��نايي كاملي با بازار س��رمايه ندارند مي توانند از 
طريق اين صندوق ه��ا، بازدهي معقول و مناس��بي با 
درجه ريس��ك پذيري متناس��ب خود به دست آورند. 
مدير نهادهاي مالي فرابورس با اشاره به اينكه در ميان 
انواع صندوق هاي س��رمايه گذاري، نوع سهامي آن به 
عنوان پرريسك ترين و صندوق هاي با درآمد ثابت نوع 
دوم به عنوان كم ريسك ترين ها طبقه بندي مي شوند، 
ادامه داد: سرمايه گذاران با توجه به درجه ريسك پذيري 
خ��ود، مي توانند انواع مختلف اي��ن صندوق ها را براي 
سرمايه گذاري انتخاب كنند. وي كه معتقد است مزيت 
مهم صندوق هاي سرمايه گذاري سهام ريسك بسيار 
پايين آنها است، گفت: در اين صندوق ها امكان اينكه اصل 
سرمايه افراد كاهش يابد يا از بين برود، بسيار كم است 
چراكه بخش قابل توجهي از منابع صندوق ها به اوراق با 
درآمد ثابت تخصيص داده شده و همچنين اين نهادهاي 
مالي توسط افراد حرفه اي و متخصص مديريت مي شود.

معامالت سيمان در بورس كاال 
بازار ثانويه ندارد  

جواد فالح، مدير توس��عه ب��ازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران با اشاره به آغاز معامالت سيمان در بازار فيزيكي 
بورس كاال از خرداد ماه سال جاري و راه اندازي معامالت 
گواهي سپرده سيمان از روز يكشنبه هفته گذشته ۹ 
آبان ماه اظهار كرد: براي خريد سيمان در بازار فيزيكي 
افراد به كد اختصاصي بورس كاال نياز دارند. در اين روش 
امكان ثبت س��فارش به صورت آنالين وجود ندارد كه 
براي خريداران خردي كه نيازمند يك بار خريد سيمان 
از بورس كاال هستند، چندان مناسب نيست به همين 
دليل از هفته قبل روش گواهي سپرده كااليي سيمان 
نيز راه اندازي ش��د. وي افزود: معامالت گواهي سپرده 
سيمان با حضور 11 شركت سيماني روي سيمان تيپ 
2 و كيس��ه هاي ۵۰ كيلوگرمي آغاز شد و مقرر گرديد 
معامالت اين گواه��ي، به م��دت دو روز در هفته طي 
روزهاي دوش��نبه و سه شنبه انجام شود. مدير توسعه 
بازار فيزيكي بورس كاالي اي��ران تصريح كرد: در اين 
روش افراد مي توانند با همان كد سهامداري و در همان 
سامانه هاي سهام به صورت آنالين سيمان مد نظر خود 
را خريداري كنند. تفاوت عمده اين گواهي تسهيل در 
دسترسي به بازار است و همان گونه كه اشاره شد، افراد 
بدون ثبت نام جديد به راحتي با همان كد بورسي و به 
صورت آنالين مي توانند س��فارش بگذارند. همچنين 
ماليات بر ارزش افزوده نيز برخالف معامالت بازار فيزيكي 
همراه با معامله پرداخت مي شود و الزم نيست مشتري 
براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اقدام ديگري انجام 
دهد؛ لذا در اين روش خريداران خرد مي توانند به صورت 
مستقيم و بدون واس��طه از توليدكننده خريد داشته 
باشند. فالح اظهار كرد: در روش انجام معامالت گواهي 
سپرده سيمان، حداقل 1۰ و حداكثر 1۰۰ تن سيمان 
قابل خريداري است. البته همچنان خريدهاي عمده 
بي��ش از 1۰۰ تن در بازار فيزيك��ي بورس كاال صورت 
مي گيرد. از سوي ديگر دليل انتخاب 1۰ تن به عنوان 
حداقل خريد سيمان اين است كه براساس مكانيسم 
بسته بندي و بارگيري، ش��ركت هاي سيماني امكان 
بارگيري براي ماش��ين هاي زير 1۰ تن را ندارند، زيرا 
ارتفاع ماش��ين هاي زير 1۰ تن از وسيله بارگيري زياد 
مي شود و كيسه هاي سيمان آسيب مي بينند بنابراين 
امكان بارگيري زير 1۰ تن در كارخانجات سيمان وجود 
ندارد. مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران ادامه 
داد: معامالت گواهي سپرده سيمان از ساعت 12:۴۵ تا 
ساعت 1۳:۳۰ در قالب دوره پيش گشايش باز مي شود، 
يعني افراد مي توانند در اين بازه س��فارش خود را ثبت 
يا ويراش كنند و راس س��اعت 1۳:۳۰ معامله به روش 
حراج ناپيوسته تك قيمتي انجام خواهد شد. كساني 
كه از اين روش سيمان را خريداري مي كنند تا روز شنبه 
دومين هفته پس از خريد زمان دارند كه سيمان خود را 
از كارخانه تحويل بگيرند. اگر اين مهلت به اتمام رسيد و 
فرد سيمان را تحويل نگرفته باشد روزي نيم درصد قيمت 
سيمان به عنوان هزينه انبارداري از وي دريافت خواهد 
شد. فالح تاكيد كرد: معامالت سيمان بازار ثانويه ندارد 
يعني فردي كه س��يمان را خريداري كرده است ديگر 
نمي تواند سيمان را در بورس به فروش برساند و ملزم به 
تحويل كاال از انبار كارخانه خواهد بود. وي خاطرنشان 
كرد: افراد هيچ محدويتي براي خريد در اين روش ندارند 
و مي توانند در هر دو روز، از انبار شركت هاي پذيرش شده 
خريد داشته باشند، اما ميزان آن از 1۰۰ تن در هر جلسه 
معامالتي در هر نماد بيشتر نخواهد بود. در حال حاضر 
نماد 11 شركت براي عرضه سيمان به صورت گواهي 
سپرده وجود دارد و به مرور تعداد اين شركت ها افزايش 
خواهد يافت كما اينكه در هفته جاري نماد ۳ انبار ديگر 

شامل خزر، بجنورد و ساوه نيز گشايش خواهند يافت.

بورس، ملت را خانه دار مي كند
صديف بدري، نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه بازار س��رمايه فرصت بس��يار 
خوبي براي پروژه هاي سرمايه گذاري و اشتغال زايي 
به ش��مار مي رود گفت: با توجه به اينكه بازار مسكن 
يكي از گزينه هاي مهم سرمايه گذاري است، بنابراين 
مي توان از توان بازار سرمايه براي ساخت يك ميليون 
دستگاه آپارتمان در سال بهره مند شد. با جلب اعتماد، 
س��رمايه هاي خرد م��ردم جمع آوري ش��ده و مردم 
مي توانند با اطمينان از سرمايه گذاري هاي خود، در 
خريد و فروش آن به صورت متر مربعي مشاركت كنند. 
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: اگر دولتمردان و مسووالن در اين حوزه اطمينان 
ايجاد كنند، به طور قطع، مردم س��رمايه هاي خود را 
به سمت حوزه مسكن هدايت مي كنند و اين راهكار 
بسيار خوبي است تا مردم به سمت و سوي بازار سرمايه 
آمده و از قابليت هاي آن بهره مند شوند. بدري در ادامه 
صحبت هاي خود به موضوع قيمت گذاري دستوري 
اشاره كرد و گفت: در قيمت گذاري بايد قيمت تمام شده 
محصوالت لحاظ شود زيرا با در نظر گرفتن قيمت تمام 
شده آن محصول، مي توان قيمت ها را تعيين و كنترل 
كرد. در صورتي كه قيمت تمام شده مشخص نباشد، 
قيمت هايي از سوي توليدكنندگان و يا دالالن مطرح 
مي شود كه منطقي نيس��ت و بازار كشور را با چالش 
مواجه مي كند. بدري اظهار كرد: اصلي ترين مشكل در 
تعيين قيمت به شكل دستوري اين است كه مابه التفاوت  
قيمت ها نصيب هيچ  كدام از دو طرف مصرف كننده و 
توليدكننده نمي شود و مستقيمًا واسطه ها را منتفع 
مي كند و ريشه اصلي عدم شفافيت و ايجاد فساد در 
بدنه اقتصاد، وجود همين نگاه دستوري به بازارها بوده 
است. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه به لزوم پيش بيني پذير بودن اقتصاد كشور 
اش��اره كرد و افزود: به نظر مي رسد اقتصاد كشور 
نيازمند برنامه راهبردي توسط تيم اقتصادي دولت 
سيزدهم است و بايد فكر اساسي براي ميان مدت و 
بلندمدت آن كرد. برنامه هفتم توسعه در پيش است 
بنابراين، تيم اقتصادي دولت در آزمون سختي قرار 
دارند تا بتواند از اين فرصت استفاده كرده و اقتصاد 

كشور را به سمت رشد و توسعه سوق دهند.

»تعادل«درجلسهعلنيروزسهشنبهمجلسشوراياسالميوضعيتبازارسهامرابررسيكرد

مجيدعشقي،رييسسازمانبورسواوراقبهادار:

مجلس به كمك بورس آمد

اميدواريم با عزم و اراده تيم اقتصادي دولت، وضعيت بازار به ثبات مناسبي برسد
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست 
علني روز گذشته يعني سه شنبه 18 آبان ماه، مجلس شوراي 
اسالمي گفت: از دغدغه نمايندگان در مورد وضعيت بازار 
سرمايه تشكر مي كنيم و اميدواريم با توجه به اين دغدغه ها و 
عزم و اراده تيم اقتصادي دولت، وضعيت بازار به ثبات مناسبي 
برسد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با توجه 
به اينكه كمتر از يك ماه است كه در سازمان بورس مشغول 
شده ام، برنامه هاي خوبي براي بهبود وضعيت و ايجاد ثبات 
در بازار انجام ش��ده كه مهم ترين ماموريت ما ايجاد ثبات و 
بازس��ازي اعتماد مخدوش شده همه سهامداران است و با 
توجه به اينكه اعتماد عمومي در پروسه چندين سال از بين 
رفته، مطمئن هستيم كه يك باره بازنمي گردد و به كمك همه 
سياست گذاران براي بازگشت اعتماد نياز داريم. وي با اشاره 
به رئوس برنامه هاي سازمان بورس براي بهبود وضعيت بازار 
و ايجاد ثبات گفت: نكاتي كه نمايندگان بيان كردند، در اين 
برنامه ها ديده شده و مهم ترين برنامه بحث حمايت از حقوق 
سرمايه گذاران با تأكيد بر منافع بلندمدت است؛ البته بازار 
سرمايه جايي نيست كه ما وجوه موردنياز و الزم و ضروري 
خودمان را در مدت يك تا دو هفته، به دست بياوريم؛ بنابراين 

بايد بازار سرمايه را با ديد بلندمدت  نگاه كنيم.

    برنامه ريزي براي نوسان هاي كوتاه مدت
عشقي يادآور شد: شما اگر روند شاخص سودآوري بورس 
را ببينيد در بلندمدت اين ش��اخص هيچ مشكلي ندارد، 
اما نوسانات كوتاه مدت، س��رمايه گذاران را اذيت مي كند 
و اين نوس��انات كوتاه مدت با برنامه ريزي هاي الزم قابل 
مديريت است. بحث تأمين مالي توليد ازاين جهت براي 

بازار مهم است كه منافع و سودآوري بلندمدت، شركت ها 
را تأمين مي كند و باعث مي شود كه سرمايه گذاران از اين 
محل س��ود ببرند. وي با اشاره به مباحث نظارتي افزود: تا 
اوايل سال گذشته كمتر از يك صد هزار نفر فعال بورسي 
داشتيم و سامانه هاي نظارتي و معامالتي بورس براي اين 
تعداد ديده شده بود، در حال حاضر فعاالن بازار سرمايه ما 
ميليوني است و در عرضه هاي اوليه مشاركت ۵ و ۶ ميليوني 
سهامداران راداريم، بنابراين به طور حتم بايد سامانه هاي 
هوشمند نظارتي داشته باش��يم. همكاران ما در سازمان 
بورس از چند ماه گذشته شروع كرده اند و برخي از سامانه ها 
به بهره برداري رسيده و در حال تكميل آنها هستيم و هياتي 
از مجلس كه براي بحث تحقيق و تفحص تعيين مي شود، 
به طورقطع مراجعه خواهند كرد. عشقي با تأكيد بر اينكه 
سامانه هاي نظارتي بورس بايد هوشمند و با مشاركت عامه 
سهامداران باشد، گفت: برنامه مدوني در خصوص بحث 
فضاي مجازي و كمك گرفتن از عامه سرمايه گذاران براي 
نظارت بر معامالت و ساير فعاليت هاي سازمان خواهيم 
داشت. البته سازمان بورس به تنهايي فارغ از بخش هاي 
ديگر اقتصادي نيست و كوچك ترين تصميمي در دولت 
و مجلس به شكل نوسانات بورس خود را نشان مي دهد 
و اين موضوع در تمام دنيا وج��ود دارد و ما نمي توانيم 
تصميمي در خصوص قيمت گذاري دستوري بگيريم 
و بگوييم در بازار بورس اثر نداشته باشد، البته در چند 
سال گذشته اين روند به طور كامل بهبود پيداكرده و 
توانستيم بحث هاي قيمت گذاري دستوري را در برخي 
صنايع حل كنيم، اما كماكان در برخي صنايع وجود 
دارد كه در سودآوري و اعتماد سرمايه گذاران اثر دارد.

    بازار سهام در كنار بازار بدهي
عش��قي بابيان اينكه اوراق بده��ي و اوراق خزانه اي كه 
دولت منتشر مي كند يكي ديگر از موضوعاتي است كه 
به آن ورود كرده ايم، افزود: بازار سهام در كل دنيا در كنار 
بازار بدهي بازار سرمايه را تشكيل مي دهد، بازار بدهي 
ايران بسيار بازار كوچكي است به طوري كه در چند سال 
اخير مي توان گفت فقط ۵ درصد بازار سهام را در اختيار 
داشته است. برنامه ريزي هايي براي افزايش سهم بازار 
بدهي داشته ايم تا بخش خصوصي نيز بتواند بر اساس 
پتانسيل هاي خود در بازار سرمايه تأمين مالي انجام دهد.

    بورس و بانك مركزي در كنار يكديگر
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، اتف��اق نادري 
كه اخيراً رخ داده را همكاري مش��ترك بازار س��رمايه 
و بانك مركزي دانس��ت و گفت: با س��كان داري دكتر 
صالح آبادي در بانك مركزي تعامل خوبي بين دو نهاد 
صورت گرفته و طي روزهاي گذش��ته تصميم گرفته 
شد كه محدوديت هاي مالي براي برخي شركت هاي 
تأمين س��رمايه از طرف بانك مركزي برطرف ش��ود و 
مسائل مشترك بين بورس و بازار سرمايه از اين طريق 
حل وفصل ش��ود. عشقي يكي از مس��ائل مهم در بازار 
سرمايه را شفافيت در بورس برشمرد و گفت: در حال 
حاضر در سامانه سازمان بورس اطالعات شركت هاي 
فعال ثبت شده درحالي كه اين مساله يكي از معضالت 
ساليان گذشته بازار سرمايه بوده است. وي يادآور شد: 
طي ۶ ماه گذش��ته ۹۹.۵ درصد شركت هاي فعال در 
بورس اطالعات خود را وارد كردند و برنامه داريم كيفيت 

گزارش هاي ارايه شده را نيز باال ببريم تا سرمايه گذاران 
بر مبناي اطالعات درست بتوانند تصميم گيري كنند. 
در نظر داريم تمام ش��كايت هاي سرمايه گذاران را نيز 
رسيدگي كنيم. عش��قي اضافه كرد: همچنين برنامه 
داريم شركت هاي سبد گردان را با مجوز رسمي سازمان 
بورس توس��عه دهيم تا مردم راحت ت��ر بتوانند براي 
سرمايه گذاري در بورس وارد بازار سرمايه شوند. مدتي 
بود كه صدور مجوز براي اين شركت ها متوقف بود اما با 
اقدامات صورت گرفته براي كارگزاري ها و شركت هاي 
سبد گردان مجوزهايي در حال صدور است. با حضور 
اين شركت ها و نهادهاي مالي مي توانيم خدمات مالي 

بهتري به سرمايه گذاران و عامه مردم ارايه كنيم.

    رشد سودآوري ۷۰ درصدي 
شركت هاي فعال بورسي

وي تصريح ك��رد: با اس��تفاده از ابزاره��اي مالي كه در 
اختيارداريم به عموم سرمايه گذاران اين اجازه را خواهيم 
داد كه سرمايه گذاران بتوانند در نرخ هاي مشخصي سهام 
خود را به فروش برسانند كه اين مساله به نوعي بيمه سهام 
به شمار مي آيد. اين ابزار در سال هاي گذشته نيز وجود 
داشت اما امروز درحال توسعه آن هستيم تا با انتشار آن 
توسط سهامداران عمده اعتماد سرمايه گذار جلب شود. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه وضعيت 
سودآوري شركت ها امسال به هيچ عنوان قابل مقايسه با 
سال گذشته نيست، گفت: سودآوري شركت ها نسبت به 
سال گذشته حداقل 7۰ درصد رشد داشته است بنابراين 

ما هيچ نگراني از وضعيت بنيادين شركت ها نداريم.



گروه راه و شهرسازي| 
»انتصابات فاميلي« در دولت، وزارتخانه ها و در شهرداري 
تهران طي يكي دو هفته اخير، افزون بر افكار عمومي به بحث 
داغ مجلس و همچنين پارلمان شهري پايتخت تبديل شده 
و واكنش هاي قابل توجهي در اين نهادهاي نظارتي برانگيخته 
اس��ت. ديروز نمايندگان مجلس به هن��گام معرفي وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش كه گفته مي شود، داماد عليرضا 
زاكاني، شهردار تهران است، با »دو دو« گفتن خود نسبت به 
معرفي اين كانديدا به عنوان وزير آموزش و پرورش اعتراض 
كردند، همزمان جعفر شربياني، عضو هيات رييسه شوراي 
اسالمي شهر تهران در نشست علني اين شورا نيز در تذكري 
در خصوص انتصابات شهردار پايتخت، با بيان اينكه رفتارهاي 
اخير اين نهاد هتك جايگاه شورا است، گفت: اگر جلوي اين 
روند گرفته نشود، در پاسخ به وعده هايمان به مردم پايتخت 
ش��رمنده مي ش��ويم. او در تذكر خود نسبت به روش هاي 
برقراري ارتباط و پاسخ به تذكرات پيشين خود به شهردار 
تهران اعتراض داشت و تاكيد مي كرد كه پاسخ ها بايد كتبي و 
رسمي باشد. شربياني همچنين از تهيه طرح در شوراي شهر 
تهران خبر داد كه به موجب آن شهرداري تهران موظف به 
پاسخ دهي رسمي به تذكرات اعضاي اين شورا خواهد شد. 
او تصريح كرد: بايد شاخص ها و معيار هاي انتخاب معاونان، 
شهرداران مناطق، مديران ارشد سازمان ها و شركت ها به 
افكار عمومي اطالع داده شود. شربياني با بيان اينكه اسامي 
و رزومه مشخصات تيم و كانون ارزيابي به افكار عمومي ارايه 
شود، گفت: روش ها و كانال هاي ارسال رزومه به افكار عمومي 
نيز بايد اطالع رساني شود. وي افزود: بايد مشخص شود كه 
چه تعداد رزومه در اختيار شهردار تهران قرار گرفته و روش 
اولويت بندي آن چيست. عضو هيات رييسه شوراي اسالمي 
شهر تهران با طرح سوال در زمينه نحوه انتصابات در شهرداري 
تهران، گفت: بر اساس نص صريح قانون بايد بعد از گذشت 
مدتي پاسخ تذكر بنده به صورت كتبي به من ابالغ مي شد اما 
در عمل اين اتفاق تاكنون نيفتاده است. شربياني افزود: براي 
تنوير افكار عمومي و اطالع همكاران شورا و براساس تعهد به 
قانون و استناد به آن چيزي كه شهردار تهران چندي قبل 
در خصوص انتصابات اعالم كرد و گفت كه انتصابات نسبتي 
با شوراي شهر تهران ندارد، دقيقا با تاييد و ابرام آن نظريه، در 
همان قانون آمده است كه وظيفه نظارت بر حسن اداره امور 
شهر بر عهده شورا است. وي خطاب به اعضاي شوراي اسالمي 
شهر تهران، گزارشي از روند پاسخ گويي شهردار تهران ارايه 
كرد و گفت: يك اشكال پاسخ گويي، مراجعه واسطه گري 
برخي از اعضاي شورا است كه از طريق آنها پيام هايي براي 
بنده صادر شد.  شربياني افزود: اشكال ديگر مراجعه دستيار 
شهردار تهران به بنده براي توضيحات بود كه به وي اعالم 
كردم سواالت من محتوايي و مبنايي و براساس افكار عمومي 
است. وي با بيان اينكه هنوز پاسخ سواالتم درباره انتصابات را 
دريافت نكرده ام، گفت: شهردار پايتخت وعده كرده است به 
سرعت اين پاسخ ها را جمع آوري كرده و خواهد آورد، اما اين 
امر تا به امروز اتفاق نيفتاده است. شربياني افزود: يعني آنچه كه 
زاكاني به درستي صحت و اصالت آن تاكيد كرد به همان هم 
تن نداد و عملياتي نكرد و تنها و تنها عكس العمل و پاسخ كوتاه 
و گذراي شفاهي در جلسه شورا توسط شهردار ارايه كرد و غير 
از اين اساسا هيچ نوع پاسخي كه وظيفه شهردار و شهرداري 
تهران بود، براي من ارسال نشد. عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران عنوان كرد: مش��ي و منطق ش��هرداري پاسخ دادن 
به تذكرات و س��واالت اعضا و به رس��ميت شناختن نقش 

نظارتي آنها نيست. وي افزود: شهرداري  تهران روش هايي 
چون گفت وگو در رسانه ها، پيغام و تمايل به حل و فصل به 
روش هاي غيرمتعارف را بر روش هايي چون پاسخ گويي در 
نزد افكار عمومي و روشن سازي افكار عمومي ترجيح داده 
است. شربياني تاكيد كرد: اگر شهرداري به آنچه كه خروجي 
انتصابات خود مي داند اعتماد و اطمينان دارد و به درستي 
فرآيندهاي خود باور دارد، چ��ه دليلي مي توان براي آن بر 
شمرد كه اطالعات مربوط به سواالتي كه بنده پرسيدم را به 
اعضاي شورا و افكار عمومي ندهد. وي عنوان كرد: به عنوان 
يك عضو از منظر يك مصلح براي جلوگيري از تبديل اين 
شورا به شوراي بي اثر و ضعيف مطالب را مطرح كردم. شربياني 
ادامه  داد: معتقدم كه اگر جلوي اين روند گرفته نشود، در پاسخ 

به وعده هايمان به مردم شريف تهران شرمنده مي شويم.

   تذكر به تداوم  مباحث شورا
در فضاي مجازي 

در همين حال، حبيب كاشاني، عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران با اش��اره به درگيري لفظي در جلسه گذشته شورا 
نسبت به ادامه دادن اين مباحث در فضاي مجازي تذكر داد. 
كاشاني با اشاره به درگيري لفظي معاون شهردار تهران و يك 
عضو شوراي شهر در جلسه قبل شورا، اظهار كرد: در جلسه 
گذشته هنگام گزارش معاون فني و عمراني سوءتفاهمي 
پيش آمد. به قول طلبه ها اين موضوع يك مباحثه طلبگي 
و طبيعي است و بايد همين جا تمام و دفن شود. كاشاني با 
بيان اينكه هم شورا و شهرداري شان دارند، افزود: همه ما 
به اين بلوغ رسيده ايم كه بايد شان يكديگر را رعايت كنيم. 
عضو شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه متاسفانه اين 
موضوع به فضاي مجازي كشيده شد، اظهار كرد: در صحن 
از اين مباحث پيش مي آيد و ام��ا ادامه دادن آن در فضاي 
مجازي بايد قابل كنترل باشد. عضو شوراي شهر تهران 
از چمران و پرويز س��روري خواس��ت اين موضوع را با 

معاون فني و عمراني حل كنند تا اين موارد تكرار نشود. 
ماموريت نوكري مردم را داريم و اگر وقت شهروندان 

را به بطالت بگذرانيم، در قيامت  بايد پاسخگو  باشيم.

    انتقاد از بي پاسخ ماندن تذكرات شورا 
مهدي عباسي، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز نسبت به بي پاسخ ماندن 
تذكرات اعضاي شوراي شهر انتقاد كرد . عباسي در تذكر 
پيش از دستور خود با اشاره به لزوم پاسخگويي شهرداري 
به تذكرات اعضاي ش��ورا، گفت: اگر به وظايف خود آگاه 
باشيم، تداخل و اختالل در ماموريت ها ايجاد نمي شود. 
بي پاسخ ماندن تذكرات را به حساب استقرار شهرداري در 
روزهاي اول مي گذاريم. وي عنوان كرد: به دليل حجم كار 
هماهنگي ها سخت است، اما نبايد مكاتبات بي پاسخ بماند. 
عضو شوراي شهرتهران ارايه تذكر را حق نمايندگي از سمت 
مردم دانست و اظهار كرد: بر اساس پاسخي كه به تذكرات 
مي دهند برنامه ريزي مي كنيم و اميدواريم مكاتبات در 
اسرع وقت پاس��خ داده شود. به گزارش »تعادل«، عباس 
شعباني، معاون فني و عمراني شهرداري تهران يكشنبه 
هفته جاري در جلسه علني شوراي شهر »مگا پروژه هاي 
شهري« مورد نظر تيم جديد مديريت شهري را معرفي كرد. 
او در ابتداي سخنان خود خطاب به اعضاي شوراي شهر 
تهران گفت: »بنده تذكري را مي خواهم به اعضاي شوراي 
شهر تهران و البته خودم بدهم. تذكر بنده اخالقي است 
و به اعضا و به خودم مطرح مي كنم.« همين اظهارات اما 
موجب جدال لفظي شد چرا كه در پي اين اظهارات، مهدي 
اقراريان عضو شوراي شهر تهران خطاب به معاون شهردار 
تهران گفت: شما در جايگاهي قرار نداريد كه به اعضا تذكر 
بدهيد. در ادامه نيز شعباني معاون شهردار تهران تاكيد كرد 
بنده مي توانم اين تذكر را كه تذكر اخالقي است هم به شما 
)اعضا( و هم به خودم بدهم. پس از اين درگيري هاي لفظي و 

ادامه آن مهدي اقراريان عضو شوراي شهر تهران در واكنش 
به اظهارات معاون شهردار تهران صحن علني را ترك كرد. 
در ادامه اما معاون عمراني شهرداري تهران از اعضا خواست 
تا سكوت كنند تا جلسه ادامه پيدا كند كه اين مساله نيز 
منجر به واكنش حبيب كاشاني شد و او خطاب به معاون 
شهردار تهران گفت: شما نمي توانيد اين مساله را مطرح 
كنيد. در ادامه مهدي چمران رياست شوراي شهر تهران 
خطاب به معاون شهردار تهران گفت: اگر شما احساس 
مي كنيد آمادگي ارايه گزارش را نداريد اين موضوع را 
به جلس��ه بعد موكول كنيد، اما شعباني اصرار كرد كه 

آمادگي دارد و گزارش خود را ارايه خواهد كرد.

    گاليه از قطع شدن پرداخت مساعده
به آتش نشانان 

در بخش��ي ديگر از نشست علني ش��وراي شهر تهران، 
ناصر اماني، عضو ديگر اين ش��ورا از قطع شدن مساعده 
آتش نش��انان انتق��اد و با اش��اره به بازديد از ايس��تگاه 
آتش نشاني بازار بزرگ تهران اظهار كرد: حدود ۲۰ سال 
به آتش نشانان در اواسط ماه مساعده پرداخت مي كردند 
و اگر كس��ي حقوق ۵ ميليون توماني داشت، ۲ ميليون 
مس��اعده دريافت و آخر ماه از حقوقش كم مي كردند.  
اماني با بيان اينكه ۲ ماه اس��ت كه پرداخت مساعده را 
قطع كرده اند، گفت: اين افراد اكثرا از شهرهاي اطراف به 
تهران آمده و هزينه سنگيني مي پردازند. آتش نشاني يك 
سازمان دفاعي غير نظامي است و در دنيا معموال وابسته 
به نيروهاي نظامي تعريف مي شوند.  وي افزود: روحيه، 
آمادگي و نداشتن دغدغه خاطر براي حضور در صحنه 
عمليات براي يك آتش نشان خيلي مهم است و اين افراد 
پر از مشكل و درد هستند.  وي از شهردار تهران، معاون 
خدمات شهري شهرداري و كميسيون ذي ربط خواست 
حداقل چند مشكل آني كاركنان آتش نشاني را حل كنند.

ايرانشهررويداد
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اثر منفي جهش قيمت قير
بر جاده سازي

آن گونه كه خير اهلل خادمي، معاون وزير راه و شهرسازي 
گفته، فقط در 4۵ روز گذشته قيمت قير از 8 ميليون 
تومان در هر تن به حدود 1۲ ميليون تومان رسيده است. 
در همين حال، شكرچي زاده، رييس مركز تحقيقات راه 
و شهرسازي اظهار كرده است، در حالي كه در سال 86 
قيمت هر تن قي��ر 8۰۰ تومان بود امروز به بيش از 11 
ميليون تومان رسيده است و در كشورمان هيچ كااليي 

مانند قير به اين ميزان افزايش قيمت نداشته است.
به گزارش ايلنا، خادمي با اشاره به بحث افزايش قيمت 
قير اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت قير هر س��ال 
شاهد كاهش توليد آس��فالت هستيم به طوري كه در 
س��ال 9۵ توليد حدود 1۲ ميليون تن بود و امسال به 
كمتر از شش ميليون تن رسيده است و منجر به كاهش 
توليد آسفالت و جاده سازي شده است. معاون وزير راه و 
شهرسازي با اشاره به افزايش عجيب و ناگهاني قيمت 
قير در كمتر از دو سال گذشته اظهار كرد: در حالي كه 
در س��ال 99 قيمت هر تن دو ميليون تومان بود امروز 
به حدود 1۲ ميليون تومان در هر تن رسيده يعني به 
صورت تقريبي افزايش قيمت 6 برابري را داشتيم كه 
هيچ اقالم و موادي در اين مدت زمان اين تجربه افزايش 
قيمتي را تجربه نكرده است. وي با تاكيد بر اينكه فقط در 
4۵ روز گذشته قيمت قير از 8 ميليون تومان در هر تن به 
حدود 1۲ ميليون تومان رسيده است گفت: هر عاملي را 
كه بررسي مي كنيم مي بينيم اين ميزان افزايش قيمت 
منطقي نيست هر چند قيمت نفت افزايش پيدا كرده 
است اما اين افزايش قيمت نفت در حدي نبوده است 
كه بتواند در 4۵ روز قيمت قير را ۵۰ درصد گرانتر كند.

وي با انتق��اد از فروش قير به قيمت صادراتي در داخل 
كشور گفت: 9۰ درصد مصرف كنندگان قير در كشور 
دولت اس��ت و در حالي كه اين قير با انرژي يارانه اي و 
نيروي انساني ارزان قيمت و يارانه  دار توليد شده نبايد 
با قيم��ت صادراتي در داخل كش��ور به ف��روش برود. 
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل 
و نقل با بيان اينكه ارايه قير رايگان به ش��ركت ساخت 
در قانون پيش بيني ش��ده است گفت: منابع اعتباري 
اين قير رايگان ابالغي است اما قيمت در بورس تعيين 
مي شود طبق قانون بايد شش هزار ميليارد تومان قير 
در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار بگيرد كه در گام 
اول 3 هزار ميليارد تومان آن ابالغ ش��ده است. وي در 
پاسخ به اينكه آيا بورس عامل افزايش قيمت قير بوده 
اظهار كرد: معتقدم قيمت قير و سيمان كه براي توليد 
آن يارانه اختصاص داده مي ش��ود و مصرف كننده آن 
دولتي اس��ت بايد از بورس خارج شود و نبايد با قيمت 
صادراتي در داخل كش��ور عرضه شود. خادمي تاكيد 
كرد: از ۵ ميليون تن قير توليدي در كشور حدود دو تا دو 
و نيم ميليون تن آن مصرف داخلي است و هر چه قيمت 
قير باالتر برود و توليد و كيفيت آسفالت پايين تر بيايد 
اين خسارتي است كه به زيرساخت هاي كشور تحميل 
مي شود. خادمي تاكيد كرد: در حال حاضر ۵۰۰ كيلومتر 
جاده آماده تكميل است اما نياز به آسفالت فوري داريم 
و همه كارخانه هاي آس��فالت اع��الم كردند به محض 
تامين قير به سرعت آسفالت را تحويل مي دهند. محمد 
شكرچي زاده، رييس مركز تحقيقات راه و شهرسازي 
نيز در اين باره اظهار كرد: در حالي كه در سال 86 قيمت 
هر تن قير 8۰۰ تومان بود امروز به بيش از 11 ميليون 
تومان رسيده است و در كشورمان هيچ كااليي مانند قير 
به اين ميزان افزايش قيمت نداشته است. شكرچي زاده 
در سيزدهمين همايش قير و آسفالت با بيان اينكه 
جاده ها جزو ثروت و سرمايه هاي كشورمان محسوب 
مي شوند و در رفاه و اقتصاد مردم تاثير قابل توجهي 
دارند گفت: ارزش جاده هاي كشورمان امروز به چند 
صد هزار ميليارد تومان مي رسد كه بايد بتوانيم از اين 
ثروت و سرمايه گذاري نگه داري كنيم. رييس مركز 
تحقيقات راه و شهرسازي با بيان اينكه كارخانه هاي 
قير و آسفالت تحت كنترل اين مركز بودند گفت: بر 
اساس آخرين آمارها 181 واحد توليد قير داريم كه 
4۲ واحد توليدي گواهي كيفيت دارند و همچنين 
از 113۵ كارخان��ه آس��فالت ۵۰9 واح��د از مركز 

تحقيقات گواهي كيفيت دريافت كردند.
وي تاكيد كرد:  در ده��ه  6۰ كارخانه هاي قير به دليل 
پايين بودن قيمت آن در حال تعطيل شدن بودند اما 
از دهه 8۰ كه قير وارد بورس ش��د قيمت آن به صورت 
ناگهاني به 8۰۰ هزار تومان در هر تن رسيد و امروز شاهد 
قير 11 ميليون توماني هستيم. شكرچي زاده تاكيد كرد: 
مسووليت ما در برابر شهروندان نگهداري از كيفيت راه ها 
است و آيا با اين افزايش قيمت ها در بخش قير سازمان 
راهداري بودج��ه مورد نياز براي نگه��داري را خواهد 
داشت؟ بايد توجه داشته باشيم اگر كيفيت قير كاهش 

پيدا كند سهم راه ها از تصادفات جاده ها باال مي رود.

خطر حذف ايران از راه ابريشم
در حالي كه در گزارش هاي اخير مركز پژوهش هاي 
مجلس درباره وضعيت مسيرهاي ترانزيتي ايران و 
مخاطرات كاهش سهم ايران در اين زمينه اطالعاتي 
منتشر شده است، مديركل ترانزيت و حمل ونقل 
بين المللي س��ازمان راهداري اعالم كرد: اگر ايران 
در راستاي توسعه ترانزيت و تقويت حضور خود در 
كريدورهاي بين المللي گام برندارد، در آينده اي نه 
چندان دور از مسيرهاي ترانزيت مانند راه ابريشم 
حذف خواهيم ش��د. به گزارش ايسنا، اخيرا مركز 
پژوهش ه��اي مجلس در گزارش��ي ب��ه وضعيت 
مسيرهاي ترانزيتي ايران پرداخته و ضمن نامطلوب 
توصيف كردن زيرساخت هاي حمل و نقلي ايران 
هشدار داده است كه كشورهاي همسايه و رقباي 
ايران به سرعت مسيرهاي موازي با مسيرهاي ايران 
را ايجاد كرده و آن را توسعه داده اند. در اين گزارش 
تاكيد شده كه راه هاي موازي مسيرهاي ايران نه 
تنها سهم ايران از ترانزيت منطقه اي را تحت تاثير 
قرار داده است كه در آينده باعث برداشت بيشتر 
همس��ايگان از ميادين مش��ترك نفتي و جذب 

فرصت هاي اقتصادي ايران خواهد شد.

دعوت اتحاديه امالك
از نمايندگان مجلس  

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
با اشاره به طرح برخي نمايندگان مجلس براي تغيير 
مبناي حق كميسيون مشاوران امالك گفت: بعضي 
نمايندگان مجلس خواس��تار س��اماندهي اتحاديه 
امالك شدند كه ما نيز در زمينه ساماندهي و اصالح، 
مش��كلي نداريم. به هر حال خودپااليش��ي منجر به 
پيشرفت مي شود كه از آن استقبال مي كنيم. بنابراين 
از نماين��دگان دعوت مي كنم به اتحاديه مش��اوران 
امالك بيايند تا اگر قرار اس��ت براي صنف مشاوران 
امالك، قوانين و مقررات��ي را تنظيم كنند، حرف ما 
را هم بش��نوند و از نظرات كارشناس��ان و دلسوزان 
صنف استفاده كنند. رييس اتحاديه مشاوران امالك 
خاطرنش��ان كرد: موضوع تعيين حقوق ثابت براي 
مشاوران امالك، امكان پذير نيست و بايد در اين زمينه 
همفكري بيشتري با ما صورت بگيرد. خسروي جايگاه 
رييس اتاق اصناف ايران را باال دانست و گفت: پيش 
از اين فردي به رياس��ت كميسيون امالك منصوب 
شده بود كه تخصصش در زمينه ديگري بود. در اين 
خصوص رايزني و نامه نگاري كرديم كه خوشبختانه 
رييس اتاق اصناف ايران به اين پيشنهاد ما جواب مثبت 
داد و آقاي جهانگيري را كه رياست اتحاديه مشاوران 
امالك اس��تان اصفهان را بر عهده دارد، به رياس��ت 
كميسيون امالك اتاق اصناف ايران برگزيد. به گزارش 
مهر، خسروي در نشست با حضور بازرسان اتحاديه 
مشاوران امالك تهران و خبرنگاران همچنين اظهار 
كرد: نيروي انتظامي در برخورد با دفاتر امالك متخلفي 
كه از سوي بازرسان اتحاديه مشاوران امالك، تخلف 
آنها محرز مي ش��ود همكاري مناسبي با ما دارد. وي 
افزود: بر اساس منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل 
اجرايي مشاوران امالك، تكاليف در 16 بند مشخص 
شده كه بازرسان اتحاديه به آن توجه مي كنند. برخي 
از اين موارد ش��امل عدم رويت اصل سند و مدارك 
هويتي متعاملين، ع��دم اخذ كد رهگيري، دريافت 
مبلغ اضافه براي كد رهگيري، تنظيم قرارداد صوري، 
اضافه دريافت، تنظيم قرارداد براي ملكي كه سندش 
در بازداشت اس��ت، عدم استفاده از كارتخوان واحد 
صنفي و اخذ بيعانه اس��ت كه اتحاديه به اين موارد 
حساس اس��ت و از طريق ۲۰۰ بازرس شهر تهران با 
آنها برخورد مي كند. در هر منطقه از شهر تهران 8 تا 
1۰ بازرس داريم. رييس اتحاديه مش��اوران امالك 
تاكيد ك��رد: از ۲4 مهرماه 14۰۰ به مدت يك هفته 
693 واحد صنفي در ش��هر ته��ران اخطار دريافت 
كرده اند كه نيروي انتظامي با آنها برخورد كرده است.

 استقرار پروژه نظام آراستگي
در ايستگاه هاي خطوط هفتگانه 

متروي تهران و حومه
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از 
استقرار پروژه نظام آراستگي در ايستگاه هاي خطوط 
هفتگانه متروي ته��ران و حومه خب��ر داد. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه علي عبداله پور با اشاره به اينكه ۵ 
شين از جمله شناسايي و تفكيك، شمارش واستقرار در 
جاي خود، شستشو و پاكيزگي، شرح ماوقع و گزارش و 
شاخص گذاري و انضبا ط براي پروژه آراستگي در سطح 
ايستگاه هاي مترو تعريف شد افزود: با حضور معاونين از 
روند پيشرفت پروژه آراستگي، ايستگاه هاي خط سه 
بازديد كرديم. مي توانيم اميدوار باشيم كه بحث آراستگي 
در ايستگاه هاي اين خط به نحو احسن انجام شده است. 
وي تصريح كرد: همكارانم در خط سه به درستي اهداف 
پروژه را دريافته و قدم هاي مثبت و بزرگي را هم در اين 
راه برداشته اند به همين دليل از مدير پروژه آراستگي 
ايستگاه ها در خط سه خواسته ايم نحوه كار خود را در 
تمامي ايستگاه ها به صورت سيالبس هاي درسي تعميم 
دهند تا ش��اهد يكپارچگي در تمامي خطوط باشيم 
عبداله پور با بيان اينكه قبل از اجراي پروژه آراستگي، 
نابساماني كندانسورهاي اسپيلوت ها، تابلوهاي تبليغاتي، 
دستگاه هاي خودكار كه جاهاي مختلفي از ايستگاه نصب 
شده بودند و خيلي نظم و ترتيب خاصي نداشته گفت: در 
اجراي اين پروژه بيشتر مدنظر آراستگي، تزيين كردند، 
زين��ت دادن و نظم دادن به ايس��تگاه ها بود اما مزاياي 
ديگري هم مثل پايين آمدن سوانح و سرعت دادن به 
امور را در پي دارد مثل ساماندهي كليدهاي اضطراري 
كه در ايستگاه ها وجود دارد اگر مي خواستيد در يك جا 
را باز كنيد چندين ساعت طول مي كشيد اما با برچسب 
زدن و جا نمايي پيدا كردن آنها سريع تر است يا انبارها 
 خودش باعث مي ش��ود كه ش��ما براي انبار داري هم 

صرفه جويي كنيد و هم ايمني انبار دار را باال ببريد.

شربياني،عضوشورا:رفتارهاياخيرشهرداريتهرانهتكجايگاهشورااست

رستمقاسمي:تسهيالت۳۶۰هزارميليارديراندهيدجريمهميشويد

انتقاد تند از شهردار در پارلمان شهري پايتخت

هشدار وزير راه و شهرسازي به بانك ها 
وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: چنانچه بانك ها تسهيالت 
36۰ هزار ميليارد توماني را پرداخت نكنند مشمول جريمه 
۲۰ درصد مالياتي مي شوند و اين موضوع به تمام بانك ها 
ابالغ شده است. رستم قاسمي ديروز در حاشيه سيزدهمين 
همايش ملي و نمايشگاه قير، آسفالت و ماشين آالت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به كيفيت پايين ساخت و ساز در كشور 
اظهار كرد: حوزه ساخت و ساز در كشورمان كيفيت خوبي 
ندارد و بايد كيفيت نظارت آموزش و س��اخت و مصالح را 
افزايش دهيم. او با بيان اينكه در گام اول ساخت دو ميليون 
واحد مسكوني آغاز مي شود و در گام بعدي دو ميليون ديگر 
را شروع مي كنيم گفت: براي انجام گام اول تامين زمين در 
حال تكميل است. قاسمي با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون 
بانك ها در سال جاري بايد 36۰ هزار ميليارد تومان به بخش 
مسكن اختصاص دهند گفت: اين قانون دايمي هفته پيش 
به تمام بانك ها ابالغ شده و هر سال بر اساس تورم سقف آن 
باال مي رود. چنانچه بانك ها تسهيالت 36۰ هزار ميليارد 
توماني را پرداخت نكنند مشمول جريمه ۲۰ درصد مالياتي 

مي شوند و اين موضوع به تمام بانك ها ابالغ شده است.

    راه اندازي مسير ترانزيتي ايران -  فنالند
وزير راه و شهرسازي همچنين در همايش ياد شده اعالم 
كرد: بر اساس توافقات انجام شده قرار بر اين است كه مسير 
ترانزيتي به فنالند راه اندازي شود و با اين مسير جديد كه 
بخش��ي از آن ريلي اس��ت كاال ۲1 روزه از ايران به فنالند 
مي رسد اين در حالي اس��ت كه پيش از اين كاال در مدت 
زمان س��ه ماهه از ايران به فنالند مي رسيد. او از مذاكرات 
با پاكستان براي افزايش ترانزيت و حمل بار از مسير ايران 
خبر داد و گفت: بر اس��اس نشستي كه اخيرا با پاكستان 
داشتيم قرار بر اين است كه كاميون هاي ايراني از هر نقطه 
كشور بتوانند از اين مسير يكپارچه به چين برسند و كاال در 
اين مسير تا اروپا منتقل شود. قاسمي از راه اندازي ترانزيت 
كانتينري فنالند خبر داد و گفت: بر اساس توافقات انجام 
شده قرار بر اين است كه مسير ترانزيتي به فنالند راه اندازي 
شود و با اين مسير جديد كه بخشي از آن ريلي است كاال 
۲1 روزه از ايران به فنالند مي رس��د اين در حالي است كه 

پيش از اين كاال در مدت زمان سه ماهه از ايران به فنالند 
مي رسيد. وي با بيان اينكه در بخش ريلي از برنامه ششم 
توسعه بسيار عقب مانديم گفت: طبق برنامه ششم توسعه 
راه آهن بايد سهم 3۰ درصدي در بار و سهم ۲۰ درصدي 
در مسافر داشته باشد كه در حال حاضر كه در انتهاي دوره 
برنامه ششم توسعه هستيم اين اعداد كمتر از 1۰ درصد 
است. دليل اين عقب ماندگي ها در بخش حمل و نقل ريلي 
سرعت بسيار پايين قطار، عدم اتصال راه آهن به چشمه هاي 
بار و فرسودگي بسيار باالي ناوگان ريلي است كه تمام اين 
عوامل حمل با قطار را غيراقتصادي كرده است. وزير راه و 
شهرسازي ادامه داد: هر چند حدود 1۵ هزار كيلومتر راه آهن 
در كشور ساخته شده است اما بهره وري از آن بسيار پايين 
است و ناوگان كشورمان با فرسودگي بااليي در اين حوزه 
مواجه است. وزير راه و شهرسازي با اشاره به طول جاده هاي 
كشور اظهار كرد: در حال حاضر بيش از ۲۰۰ هزار كيلومتر 
طول جاده اي كشورمان است كه منابع ايران صرف اين 

ثروت شده و بايد بتوانيم از آن محافظت كنيم.

    ضعف در كيفيت ساخت پروژه ها
قاسمي افزود: در كيفيت ساخت جاده هاي كشور به غير از 
بحث قير با ضعف هاي ديگري مواجه هستيم و در حوزه اجرا 
در ساخت و ساز ضعف هاي زيادي داريم كه تنها مشكل مان 
به قير برنمي گردد. انتخاب مسير درست، بسترسازي ها و 
ايجاد زيرساخت هاي مناس��ب از جمله اقداماتي است كه 
بايد انجام ش��ود و در اين زمينه با ضعف هاي زيادي مواجه 
هستيم. وي گفت: متاسفانه حتي آزادراه هاي كشورمان هم 
پس از چند سال ساخت با تخريب بااليي مواجه مي شود كه 
اين نشان دهنده ضعف در اجرا است. وزير راه و شهرسازي 
با اشاره به بودجه هاي سنگين براي نگهداري از جاده هاي 
كشور اظهار داش��ت: در حال حاضر فقط براي نگهداري و 
تعمير ۲۰۰ هزار كيلومتر راه آسفالته نياز به سي هزار ميليارد 
تومان بودجه داريم بنابراين بايد در زمينه روش هاي ساخت 
تجديدنظر كنيم تا كيفيت س��اخت و ساز باال برود و كمتر 
خرج نگهداري از اين زيرساخت ها كنيم. به گزارش ايلنا، او با 
اشاره به عقب ماندگي در استفاده از روش هاي نوين در حوزه 

مسكن گفت: در حالي كه روش هاي نوين در بخش مسكن در 
كشورمان هنوز به سطح سه نرسيده است دنيا سطوح هفت و 
هشت را پشت سر گذاشته است و به همين دليل است كه ما 
انرژي بسيار زيادي را در بخش ساختمان از دست مي دهيم 
كه تمام اينها هزينه هاي س��نگين اما پنهاني را به كش��ور 
تحميل مي كند. قاسمي با اشاره به بازديد هفته گذشته خود 
از مسكن مهر در سمنان اظهار داشت: مسكن مهر در برخي 
از شهرها در حالي كه هنوز شش سال از عمر آن نگذشته نياز 
به بازسازي استحكام دارد و اين نشان مي دهد كه نظارت 
دقيقي در اين حوزه نداشتيم و اين شيوه معيوب نظارت 

در بخش نظام مهندسي ما را به اين نتيجه رسانده است.

     شرط تحويل واحد به مجردان، تاهل است
وزير راه و شهرسازي همچنين اظهار كرد: طبق توافق 
صورت گرفته، مجردها پس از جلس��ه تصويب اين 
موضوع، در روز دوشنبه هفته آينده، مي توانند ثبت نام 

را آغاز كنند اما شرط تحويل مسكن تاهل است. يعني 
هرچند مج��ردان مي توانند در اي��ن طرح ثبت نام 

كنند اما در زمان تحويل بايد متاهل شده باشند.

    رقم آورده نهضت ملي مسكن اعالم شد
در همين حال، محمود محمودزاده، معاون مس��كن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد: رقم آورده 
اوليه نهضت ملي مس��كن براي دهك هاي يك تا سه 
۲۰ ميليون تومان و دهك ه��اي 4 به بعد 4۰ ميليون 
تومان اس��ت. به گزارش مهر، محم��ودزاده در برنامه 
زنده تلويزيوني اظهار كرد: در نهضت ملي مسكن براي 
دهك هاي چهارم به باالتر همان 4۰ ميليون تومان كه 
در طرح هاي مسكني قبلي هم به عنوان آورده اوليه تلقي 
مي شد، در نظر گرفته ايم. براي دهك هاي اول تا سوم ۵۰ 
درصد اين رقم يعني ۲۰ ميليون تومان به عنوان آورده 

اوليه متقاضيان نهضت ملي مسكن لحاظ خواهد شد. 

آقای مختار شعری فرزند صالح درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند 
مالکیت را از پالک 1۴۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانش�اه که )از 
مالکین اولیه پالک 1۴۸ فرعی از یک اصلی جوانرود خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کالسه 1۴۰۰/3۸ تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیات موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی 
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۶۰۰۷۰۰۰5۰۹_1۴۰۰/۶/۲۷ حکم صدور سند مالکیت شش 
دانگ یک باب ساختمان به مس�احت 133/5 مترمربع به نام آقای مختار شعری فرزند 

صالح صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای احمد میر احمدی می باشد.
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را ب�ه اداره ثبت محل تحویل دهد و 
بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 

را به نام آقای مختار شعری فرزند صالح صادر خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر احتمالی به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰۰/۸/3        تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/۸/1۹

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعيين تکليف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - شهریار خدری 

آقای عنایت امینی  فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند 
مالکی�ت را از پالک 1۴۲ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانش�اه که )از 
مالکین اولیه پالک 1۴۲فرعی از یک اصلی جوانرود خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کالسه 1۴۰۰/33 تشکیل 
و به هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیات موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی 
برابر رای ش�ماره 1۴۰۰۶۰31۶۰۰۷۰۰۰۴۰۹_1۴۰۰/۶/۲3 حکم صدور سند مالکیت شش 
دانگ  قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت 13/5 مترمربع به نام آقای  عنایت امیری 
فرزند عبداله صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای عزت بیگ عنایتی  می 
باشد. لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد و بدیهی است 
پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای 

مختار شعری فرزند صالح صادر خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر احتمالی به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰۰/۸/3       تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/۸/1۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - شهریار خدری 



قيمت بيت كوين و اتريوم در اين هفته رشدي دورقمي را 
تجربه كرده كه باعث عبور ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال 
از مرز ۳ تريليون دالر شده است. قيمت بيت كوين در ۲۴ 
ساعت گذشته ۷ درصد و در هفت روز گذشته ۱۰ درصد 
افزايش يافته و به اوج تاريخي جديد خود در ۶۸,۵۳۰ دالر 
رسيده است. بهاي اتريوم، دومين ارز ديجيتال برتر بازار، هم 
براي اولين بار از مرز ۴/۸۰۰ دالر عبور كرد تا ركورد قيمتي 
جديدي را به ثبت برساند. حجم سرمايه گذاري نهادها در 
ارزهاي ديجيتال از ابتداي س��ال جاري ميالدي تاكنون 
به ۸.۹ ميليارد دالر رس��يده اس��ت. اين در حالي است كه 
تا پايان سال ۷ هفته باقي مانده و احتمال افزايش اين رقم 
بسيار باالست. بيشترين سرمايه گذاري در بيت كوين بوده و 
نهادها ۶.۴ ميليارد دالر براي خريد آن هزينه كرده اند. اتريوم 
با جذب يك ميليارد دالر از اين نهادها در رتبه دوم اس��ت. 
آلت كوين هاي محبوب از جمله بايننس كوين، اليت كوين 
و سوالنا هم از سرمايه گذاري نهادها بي نصيب نمانده اند. در 
ساعات ابتدايي روز گذشته، قيمت بيت كوين براي اولين 
بار در تاريخ از ۶۸هزار دالر عبور كرد و در باالترين سطح به 
۶۸,۵۳۰ دالر رسيد. تقريباً هم زمان با بيت كوين، اتريوم هم 
اوج تاريخي جديدي ثبت كرده و در باالترين سطح به ۴,۸۳۷ 
دالر رسيده است. بازار ارز ديجيتال از ابتداي اكتبر )مهر( 
روندي صعودي داشته و در كمتر از يك ماه ۱ تريليون دالر 
به ارزش خود اضافه كرده اس��ت. در حال حاضر ارزش كل 
بازار ارزهاي ديجيتال حدود ۳ تريليون دالر است. بسياري 
از سرمايه گذاران بيت كوين را مانند طال به عنوان ابزاري براي 
ذخيره ارزش مي دانند و همين موضوع بازار اين ارز ديجيتال 
را به بهشتي براي افراد نگران از افزايش تورم تبديل كرده 
است. داده هاي وب سايت تحليلي گلسنود نشان مي دهد 
كه تعداد آدرس هاي حاوي بيت كوين مجدداً به حدود ۳۹ 
ميليون دالر رسيده است؛ رقمي كه نزديك به ركورد ۳۸.۷ 
ميليوني ماه مه )ارديبهشت( است. گلسنود در گزارش خود 
به اين موضوع اشاره كرد كه موجودي بيت كوين صرافي هاي 
ارز ديجيتال همچنان رو به كاهش بوده و اين در حالي است 
كه هش ريت بيت كوين، معي��ار اندازه گيري قدرت مورد 
نياز براي حفظ امنيت شبكه، مي تواند تا پايان سال جاري 
ميالدي و پس از ممنوعيت هاي گسترده چين در ماه ژوييه 
)تي��ر(، به اوج تاريخي جديدي برس��د. قيمت بيت كوين 
بامداد سه ش��نبه براي اولين بار از ۶۸,۵۰۰ دالر عبور كرد. 
اتريوم، دومين ارز ديجيتال بزرگ بازار، هم تقريباً هم زمان با 
بيت كوين اوج تاريخي جديدي ثبت كرد و در باالترين سطح 
به ۴,۸۳۷ دالر رسيد. جهش قيمت اتريوم در حالي رخ داد كه 
داده هاي تازه نشان مي دهد شبكه اين ارز ديجيتال حداقل 
براي يك هفته، بيشتر از واحدهاي استخراج شده، اتريوم 
سوزانده است. سوزانده شدن واحدها بخشي از سازوكاري 
است كه از زمان به روزرساني لندن به شبكه اتريوم اضافه 

شده است و بر اساس آن بخشي از كارمزدهاي هر تراكنش 
به جاي ارسال به كيف پول ماينرها، از چرخه شبكه خارج 
مي شود. با اين حال، همچنان نگراني هايي نسبت به مساله 
مقياس پذيري و كارمزدهاي باالي شبكه اتريوم وجود دارد 
و همين موضوع توجه بخش��ي از سرمايه گذاران بازار را به 
گزينه هاي جايگزين مانند س��والنا، پولكادات، ِترا و اولنچ 
جلب كرده است. داده هاي موسسه تحليل بالك چين كايكو 
نشان مي دهد كه از ابتداي سال جاري، سهم اتريوم از بازار 
ارز ديجيتال در مقايسه با ديگر بالك چين هاي اليه اول رو 
به كاهش بوده است. عالوه بر اين، حجم معامالت اتريوم 
در بايننس، بزرگ ترين صرافي ارز ديجيتال جهان، از 
۷۶ درصد ابتداي سال جاري به ۴۲ درصد سقوط كرده 
است و به جاي آن حجم معامالت توكن هاي مربوط به 
ديگر بالك چين هاي اليه اول بيشتر شده است. كايكو 
در خبرنامه روز گذشته خود نوشته است: »تب وتاب اخير 
در بازار توكن هاي غيرمثلي، كارمزدهاي شبكه اتريوم را 
مجدداً افزايش داده اس��ت و همين موضوع باعث شده 
است شبكه هاي جايگزيني كه مشكل مقياس پذيري را 

حل كرده اند جذابيت بيشتري پيدا كنند.«

     سرمايه گذاري حدودا  ۹ ميليارد دالري 
نهادها در ارزهاي ديجيتال

سرمايه گذاري ش��ركتي را مي توان يكي از داليل اصلي 
افزايش قيمت دانست. گزارش كوين شيرز نشان مي دهد 
تا همين جاي سال ۲۰۲۱، سرمايه گذاري صندوق هاي 
سرمايه از مجموع س��ال ۲۰۲۰ فراتر رفته است. براساس 
اين گ��زارش جري��ان دارايي هاي ديجيتالي به س��مت 
صندوق هاي مديريت سرمايه در ۱۲ ماه گذشته دايما در 

حال رشد بوده است. با توجه به بررسي هاي كوين شيرز در 
يك گزارش جديد، جريان ورودي دارايي هاي ديجيتالي 
در بين مديران دارايي كريپتو به ۸,۹ ميليارد دالر رسيده 
است، در حالي كه هنوز هفت هفته از سال جاري ميالدي 
باقي اس��ت، مجموع اي��ن دارايي ها ۲,۲ ميلي��ارد دالر از 
مجموع سرمايه گذاري هاي سال ۲۰۲۰ فراتر رفته است. 
طبق داده هاي اين گزارش، بيت كوين دو س��وم از خريد 
مديران صندوق هاي س��رمايه گذاري را تشكيل مي دهد 
و صندوق ها تا اينجاي س��ال ۶,۴ ميليارد دالر بيت كوين 
خري��داري كرده اند. اتري��وم دومين ارز پرطرف��دار اين 
صندوق هاي س��رمايه است با يك ميليارد دالر، سهم ۲۵ 
درصد از اين س��رمايه ها را به خود اختصاص داده اس��ت. 
جيمز باترفيل، استراتژيست سرمايه گذاري كوين شيرز، 
مي گويد: »اتريوم هفته گذشته با سهم ۳۱ ميليون دالري 
از جريان ورود صندوق هاي سرمايه چهره مثبتي را از خود 
نشان داد. بهبود قيمت و افزايش جريان ذخيره اتريوم باعث 
ش��ده تا دارايي هاي تحت مديريت اتريومي به ركورد ۲۰ 
ميليارد دالر برسد.« بيت كوين با اينكه هنوز هم با گذشت 
۱۲ سال سلطنت بر اين صنعت پادشاه بالمنازع كريپتو 
محسوب مي شود اما كمتر كس��ي مي تواند از رشد ديگر 
بازيگران و بالك چين هاي تاثيرگذار اين حوزه به ويژه اتريوم 
چشم پوشي كند. اتريوم حاال با بيش از ۵۰۰ ميليارد دالر 
سرمايه در حدود ۲۰ درصد بازار كريپتو را از آن خود كرده 
و در عين حال سهم ۷۲ درصدي بيت كوين در ابتداي سال 
۲۰۲۱ به حدود ۴۴ درصد كاهش يافته است. براساس آمار 
وب سايت كوين كپ ماركت، اتريوم، بايننس كوين، سوالنا، 
تتر كاردانو و ريپل ارزشمندترين س��كه هاي بازار پس از 
بيت كوين هستند. سوالنا و كاردانو كه از آنها با نام »قاتالن 

اتريوم« هم ياد مي شود به ترتيب در هفت روز گذشته ۲۳ 
و ۹ درصد رش��د كرده  اند. اتريوم، سوالنا و كاردانو همگي 
به عنوان بالك چين هاي م��ادر براي امور مالي نامتمركز 
يا ديفاي شناخته مي ش��وند. كاربران و توسعه دهندگان 
اپليكيشن هاي نامتمركز براي توسعه نرم افزار ها و صدور 
توكن از اين پلفترم ها استفاده مي كنند. با اينكه اتريوم مقصد 
اصلي منابع مالي ديفا ي و يا صدور توكن است اما سوالنا و 
كاردانو هم هركدام با رفع يكي از مشكالت اصلي اين شبكه 
يعني هزينه گس )كارمزد تراكنش( باال در تالشند سهمي 
از اين بازار را به خود اختصاص دهند. دو شبكه رقيب اتريوم 
با سرعت بس��يار باال و هزينه حاال توانسته اند در سال 
۲۰۲۱ س��رمايه  زيادي را جذب خود كنند و مجموعا 
حدود ۱۴۶ ميليارد دالر سرمايه را در خود جاي داده اند.

    ارزش بازار ارزهاي ديجيتال براي اولين بار
 از ۳ تريليون دالر عبور كرد

داده هاي تازه نش��ان مي دهد كه ارزش كل ب��ازار ارزهاي 
ديجيتال از اوج ۲.۶۲ تريليون دالري قبلي خود در ۲۰ اكتبر 
)۲۸ مهر( عبور كرده و در كمتر از سه هفته ۱۴.۵ درصد رشد 
داشته است. ارزش بازار ارزهاي ديجيتال پيش تر و در ۱۲ مه 
)۲۲ ارديبهشت( به اوج خود در نزديكي ۲.۶۲ تريليون دالر 
رسيده بود. پس از آن اين رقم در ۲۰ ژوييه )۲۹ تير( به ۱.۲۴ 
تريليون دالر سقوط كرد. از طرفي، در ۶ ژانويه ۲۰۱۸ )۱۶ 
دي ۹۶( و در جريان چرخه  صعودي قبلي، ارزش كل بازار به 
۸۴۸.۶ ميليارد دالر رسيده بود. داده هاي تازه نشان مي دهد 
كه در حال حاض��ر ۱۰,۴۱۸ ارز ديجيتال در ۵۱۸ صرافي 
معامله مي شود. با وجود اينكه قيمت بيت كوين در دو سال 
گذشته رشد چشمگيري داشته است، نرخ تسلط بيت كوين 
بر بازار ارزهاي ديجيتال در مقايسه با ۶ سپتامبر ۲۰۱۹ )۱۵ 
ش��هريور ۹۸( كه به ۷۰.۸ درصد رسيده بود، ۴۲.۸ درصد 
كاهش يافته است. بيت كوين با ارزش بازار ۱.۲۲ تريليون 
دالري، ۴۰.۵ درصد از كل سرمايه موجود در بازار را در اختيار 
دارد. اين در حالي است كه اتريوم با ارزش بازار ۵۶۰ ميليارد 
دالر، ۱۸.۶ درصد از بازار را از آن خود كرده است. در نتيجه، 
بيت كوين كه ارزش بازاري دو برابر اتريوم دارد، توانس��ته 
نزديك ترين رقيب خود را با اختالف زياد شكس��ت دهد. 
ارزش بازار آلت كوين هاي ديگر هم ۱.۲۴ دالر برآورد شده 
است و اين بخش ۴۰.۹ درصد از سرمايه موجود در بازار را 
تشكيل مي دهد. با نگاه به اين اعداد مي توان متوجه شد كه 
سهم آلت كوين ها از بازار در اين مدت افزايش يافته است. 
پلتفرم ِمساري ارزش كل بازار اكوسيستم اتريوم را ۸۲۹ 
ميليارد دالر برآورد كرده است و اين يعني اكوسيستم 
اين ارز ديجيتال ۲۷.۶ درصد از كل سرمايه موجود در 
بازار را در اختيار دارد. مساري در حال حاضر ۲۰۹ پروژه 

را كه در شبكه اتريوم فعال هستند، رديابي مي كند.
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طرح تحول كيفيت در زنجيره 
تامين صنعت خودرو 

 آن را دامن زده اس��ت. لذا براي رفع ريشه اي مشكالت 
اين صنعت بايد كار بهبود را از صنعت قطعه سازي كشور 
آغاز كرد. الزم به ذكر اس��ت كه گزارش برنامه راهبردي 
ارتقاء كيفيت صنعت خودروسازي سال ۲۰۲۰ امريكا 
نيز بر همي��ن موضوع تكيه دارد. متاس��فانه، وضعيت 
كنوني صنعت قطعه س��ازي خودرو كش��ور، حاكي از 
رفتار تهاجمي و فشارهاي مالي توليد كنندگان خودرو و 
نهادهاي نظارتي و بازرسي بر قطعه سازان است كه عمال 
اين بنگاه ها را به س��مت رفتار تقابلي براي ادامه حيات 
خود و بي تفاوتي و انفعال در توسعه كيفيت پيش برده 
است. در نتيجه، اغلب اين بنگاه ها هيچ انگيزه اي براي 
رشد و بهبود كيفيت، اصالح سيستم مديريت كيفيت 
محصول يا حتي توسعه كسب و كار خود ندارند. دغدغه 
آنها فقط اجرا و رعايت الزامات )آن هم در حد اقل آن( و 
حفظ وضعيت موجود و ادامه حيات است.  از آنجايي كه 
معتقديم متخصصان مرتبط جهت شناسايي راه حل هايي 
براي رفع يا مديريت مشكالت تحريم، نوسانات قيمت 
ارز. گراني و ... مشغول فعاليت هستند، انجمن مديريت 
كيفيت ايران نيز با توجه به تجربيات گسترده در ۲۵ سال 
گذشته در حوزه خودروس��ازي و عطف به درخواست 
تش��كل هاي تخصصي حوزه قطعات و خودروسازي، و 
لزوم تاكيد بر ارتقاء كيفيت توليدات داخلي، پروژه ارتقاء 
سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودروسازي متمركز 
بر شركت هاي قطعه ساز را با هدف بهبود زير ساخت هاي 
موثر بر كيفيت مبتني بر برنامه راهبردي توسعه و ارتقائ 
كيفيت صنعت قطعه سازي خودرو در دستور كار قرار داد 
و با انجام تحقيقات گسترده در سطوح ملي و بين المللي 
و تجربيات عميق خود در زمينه توسعه مديريت كيفيت 
و استانداردسازي، »مدل راهبردي و برنامه هاي اساسي 
توسعه و ارتقاء كيفيت صنعت قطعه س��ازي خودرو« 
را طراحي نموده اس��ت و آمادگي دارد در اس��رع وقت 
اين برنامه ها را با همكاري مسووالن و ذينفعان صنعت 
خودروسازي ايران اجرايي نمايد.  انجمن مديريت كيفيت 
ايران در ادامه ۲۵ سال تجربه موفق در حوزه هاي آموزش 
و پژوهش و اقدامات اجرايي كه منجر به تصويب قانون 
توسعه و ارتقاء نظام استاندارد و مديريت كشور و تدوين 
راهبرد ملي كيفيت و بسياري ديگر شد، اهداف آتي خود 
را متركز بر اجراي راهبرد ملي و توس��عه و ارتقاء سطح 
مديريت كيفيت در حوزه هاي با اهميت صنعت و خدمات 
نموده است و براي شروع تحول در صنعت خودروسازي 
كشور را هدف قرارداده و در اولين قدم طرح توسعه و ارتقاء 
س��طح مديريت كيفيت زنجيره اين صنعت را تدوين و 
آماده اجرا نموده است.   در تدوين »طرح تحول كيفيت 
زنجيره تامين خودروسازي«، انجمن با نگاهي متفاوت 
از رويكرد جاري، بهبود كيفيت زنجيره تامين صنعت 
خودرو را با تمركز بر توس��عه سيستم مديريت كبفيت 
ش��ركت هاي قطعه س��از هدف قرار داده است.  انجمن 
مديريت كيفيت ايران به عنوان يك تشكل غيرانتفاعي 
مستقل، با نگاهي كل نگر، راهبردي و همه جانبه، وضعيت 
صنعت خودرو س��ازي و زنجيره تامي��ن آن را از منظر 
»مديريت كيفيت« مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
مسلم است كه اجراي چنين برنامه گسترده و راهبردي 
بدون حمايت متوليان و مسووالن صنعت خودروسازي 
و پشتيباني و حمايت شركت هاي خودرو ساز از يكطرف 
و تعهد و تالش جدي شركت هاي قطعه ساز براي توسعه 
و ارتقاء مديريت كيفيت سازمان هاي خود امكان پذير 
نخواهد بود. ب��ه موازات تحقق اين امر، انجمن مديريت 
كيفيت ايران نيز مي تواند با ساماندهي، آموزش و تجهيز 
نزديك به يك هزار نفر كارشناس متخصص امور كيفيت 
شامل مشاوران سيستم هاي كيفيت و اساتيد و مدرسان 
مديريت كيفيت، ارزيابان و مهندسين كيفيت، در اجرايي 
كردن برنامه ها و اس��تراتژي هاي توسعه و ارتقاء سطح 
بلوغ مديريت كيفيت تا حصول اثربخشي و دستيابي به 
اهداف تعيين شده، پشتيبان و همراه سازمان ها ي متولي 

و مسوول باشد.

امريكا اتباع روسيه و اوكراين را
به حمالت باج افزاري متهم كرد

وزارت دادگس��تري امريكا دو تن از اتباع روسيه و 
اوكراين را به انجام حم��الت باج افزار ي به اهدافي 
در امريكا متهم كرده است. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از رويترز، دولت امريكا با هدف مقابله با 
حمالت گس��ترده باج افزار ي به دنبال همكاري با 
شركت هاي فناوري در اياالت متحده و نيز شناسايي 
و مقابله با عوامل حمالت مذكور است. برخي از اين 
حمالت باعث مختل شدن روند انتقال سوخت به 
نقاطي از امريكا و نيز نگراني در مورد تأمين امنيت 
زيرساخت هاي آب و برق در اياالت متحده شدند. 
يك كيفرخواست وزارت دادگستري امريكا عليه 
ياروسالو واسينسكي اوكرايني صادر شده و وي كه 
ماه گذش��ته در لهستان دستگير شده، متهم شده 
در اوايل م��اه جوالي به يك ش��ركت ارايه دهنده 
 Kaseya خدمات نرم افزاري در فلوريدا موسوم به
نفوذ كرده است. وي و همدستانش با توزيع باج افزار 
اويل بين ۱۵۰۰ مش��تري اين ش��ركت، اطالعات 
آنها را رمزگذاري كرده و ب��راي دريافت باج تالش 
كردند. اين امر موجب اختالل گسترده فعاليت هاي 
شركت هاي مذكور شد. همدست اصلي واسينسكي 
يك شهروند روس به نام يوگني پوليانين بوده كه 
در دادگاهي در ايالت تگزاس ب��ه كالهبرداري و 
توطئه براي پولش��ويي نيز متهم شده است. بنا بر 
اعالم وزارت خزانه داري امريكا دولت هاي استوني 
و ليتواني نيز براي تكميل تحقيقات در اين زمينه با 

مقامات اياالت متحده همكاري كرده اند.

اطالعات ۷ ميليون مشتري 
موسسه مالي امريكايي فاش شد

شركت خدمات مالي امريكايي رابين هود اعالم كرد 
هكري به اطالعات ۷ ميليون مشتري آن دست يافته 
است. به گزارش مهر به نقل از ورج، به گفته اين شركت 
نش��ت اطالعات در تاريخ سوم نوامبر اتفاق افتاده و 
طي آن نام كامل حدود ۲ ميليون و آدرس ايميل ۵ 
ميليون مشتري فاش شده است. همچنين اطالعات 
خصوصي ۳۱۰ نفر از جمله نام، تاريخ تولد و كد شهر 
 محل سكونت سرقت شده اس��ت. البته رابين هود

 ادعا مي كند شماره تأمين اجتماعي، شماره حساب 
يا شمارت كارت هاي نقدي مشتريان فاش نشده و 
عالوه برآن در نتيجه رويداد نشت اطالعات مذكور 
هيچ خسارت مالي به مشتريان وارد نشده است. در 
بيانيه اين ش��ركت خدمات مالي آمده است: يك 
ط��رف ثالث غير مجاز با اس��تفاده از تلفن يكي از 
كارمندان پشتيباني مشتري را فريب داد و توانست 
به سيستم دسترس��ي يابد. رابين هود همچنين 
اعالم كرد طرف ثالث خواستار باج در ازاي اطالعات 
مس��روقه شده اس��ت. اين ش��ركت ادعا مي كند 
مقامات قانوني را مطلع كرده اما هنوز مش��خص 

نيست باج مورد نظر را پرداخته است يا خير.

در امان نگه  داشتن رسانه ملي نروژ 
از سانسورهاي فيس بوك

وزير فرهنگ جدي��د نروژ تصميم دارد رس��انه 
ملي اين كش��ور را از سانسور شركت هاي بزرگ 
فن��اوري در امان نگه دارد. به گزارش مهر به نقل 
از اس��پوتنيك، اي��ن درحالي اس��ت كه چندي 
قبل پس��ت هاي چند رس��انه ن��روژي از جمله 
راديو و تلويزي��ون ملي اين كش��ور )NRK( در 
فيس بوك تعليق شدند و همين امر انتقاداتي را 
درباره دخالت ش��ركت ها در آزادي رسانه ها در 
پي داش��ت. درهمين راس��تا ترتبرگوستوئن در 
يك مصاحبه گفت: ش��ركت هاي فناوري بزرگ 
نمي توانند به عنوان دروازه بان، رسانه هاي ملي 
را سانس��ور كنند. اين رفتار دخالتي غيرمنطقي 
در موقعيت آزاد رسانه و نقش آن در جامعه است. 
او تصميم دارد براي برط��رف كردن اين چالش 
فيس بوك و ديگر ش��ركت هاي ب��زرگ فناوري 
را وادار كن��د يك فهرس��ت انتظار از رس��انه ها 
بس��ازند كه توسط اديتورها كنترل مي شوند و از 
مجموعه اي از قوانين براي حفاظت از يكپارچگي 
پيروي مي كنند و رسانه هايي كه در اين فهرست 
وجود دارند نبايد در معرض سانسور قرار بگيرند. 
وزي��ر فرهنگ نروژ درباره اين اق��دام گفت: تنها 
مورد ش��فاف در اين باره آن است كه فيس بوك 
نمي تواند تصميم بگيرد چه رس��انه اي توس��ط 

اديتور كنترل شده است.

ضعف هاي بازار سرمايه
 آن خروج پول از ايران به سمت تركيه و خريد مسكن 
در آن كشور هم موضوع مورد بررسي است. درواقع 
پولي كه مي توانست ضمن كسب بازدهي مناسب 
توليد را افزايش دهد تا از اثر تورمي تحريم جلوگيري 
كند و بيكاري را كاهش دهد وارد بازاري مي شود كه 
اصاًل فايده اي براي ايران ندارد و عالوه بر اين موضوع 
باعث افزايش نقدينگي هم مي شود. به گزارش يك 
رس��انه گردش مالي كاربران ايران��ي در صرافي ها 
باالي ۷ هزار ميليارد در روز است كه در اين شرايط 
بازار سرمايه واقعًا نكته قابل توجهي بوده است. پس 
با توجه به نكات گفته شده بازار سرمايه فقط اصالح 
ساختار نياز دارد تا خودش را ترميم كند و به تزريق 
پول با منت از صندوق توس��عه مل��ي در كف ترين 

حالت ممكن بازار سرمايه نياز ندارد.
در آخ��ر ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه در كارگزاري ها و 
صندوق هاي درآمد ثابت پول بس��يار زيادي پارك 
شده است با تغيير و اصالح بازار سرمايه مي توان اين 

پول ها را به چرخه توليد بازگرداند.

قيمتبيتكوينبراياولينباردرتاريخدرباالترينسطحبه۶۸,۵۳۰دالررسيد
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 شركت توزيع نيروي برق تبريز

پيرو اطالعيه مزايده عمومی شماره  50۹۸00342۹00005 اداره 
کل ورزش و جوان�ان  که در روزنامه تع�ادل در تاريخ 1400/۸/6  
منتشر ش�ده بود س�الن مصوبه رهبری شهرس�تان هرسين از 

ليست مزايده خارج شده است.

اصالحيه

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

روند تغييرات مديريتي در بدنه وزارت ارتباطات بدون توجه 
به اولويت ها و به كندي در حال طي شدن است. به نحوي 
كه وزي��ر ارتباطات در هفته هاي نخس��ت ورود به وزارت 
ارتباطات در احكامي جداگانه رييس كل حراست، معاون 
توسعه سرمايه انساني و مش��اور فرهنگي و رسانه اي اين 
وزارتخانه را منصوب كرد. پس از آن نيز در هفته گذش��ته 
براي رييس سازمان فناوري اطالعات و معاون برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي اين وزارتخانه احكام جداگانه اي صادر 
ش��د. با اين وجود هنوز سازمان هاي كليدي مانند تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي )رگوالتوري(، شركت ارتباطات 
زيرساخت، سازمان فضايي ايران، شركت پست، معاونت 

نوآوري و فناوري، معاونت امور مجلس، پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوري اطالعات و مركز اطالع رس��اني و روابط عمومي 
و امث��ال اينها با مديران قبلي اداره مي ش��ود؛ مديراني كه 
پاسخگوي رسانه ها نبوده و اطالع رس��اني درباره آخرين 
وضعيت طرح هايي مانند آموزش مجازي و توسعه اقتصاد 
ديجيتال كه در معاونت نوآوري اين وزارتخانه دنبال مي شود، 
شبكه ملي اطالعات كه يكي از متوليان اصلي آن شركت 
ارتباطات زيرس��اخت اس��ت و وضعيت كيفيت خدمات 
ارتباطي كه همچنان مورد نارضايتي كاربران است، شفاف 
نيست. براي مثال با گذشت بيش از يك ماه از دستور وزير به 
رگوالتوري براي »بررسي سريع« كاهش محسوس كيفيت 

و س��رعت اينترنت و تاكيد بر اعالم گزارش عمومي، هنوز 
رگوالتوري گزارش مشخصي از وضعيت اينترنت اعالم نكرده 
است. دو روز پيش وزير ارتباطات بدون اعالم شاخص هاي 
كيفي و نحوه محاسبه آن و نوع اقدامات انجام شده، گفته 
است: »داشبوردها نشان مي دهد پس از اقداماتي كه انجام 
شده هم اكنون مشكل خاصي وجود ندارد به جز در برخي 
از ساعات شبانه روز؛ براي اين مواقع به دوستان دستور دادم 
به شكل ويژه موضوع را بررسي كنند. به طور كلي نگراني 
جدي در موضوع اينترنت هم اكنون نداريم.« در همين حال 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز در گزارشي 
بدون ارايه جزئيات مشخصي از تغيير شاخص هاي كيفي 
شبكه، از بهبود وضعيت اين شبكه خبر داد و اعالم كرد كه 
كيفيت شبكه اينترنت در حالت نرمال قرار دارد. اين در حالي 
است كه افزايش كيفيت اينترنت و كاهش قطع و وصلي ها 
هنوز براي كاربران مشهود نيست. تاكيد وزير ارتباطات بر 
تسريع روند اجراي پروژه شبكه ملي اطالعات نيز از ديگر 
مسائلي است كه به دليل كندي تحوالت و عدم اعالم برنامه 
زمان بندي مشخص، همچنان با ابهام روبرو است. به نحوي 
كه طبق اعالم مركز ملي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات 
هنوز طرح اجرايي اين پروژه را مطابق با سند طرح كالن و 
معماري شبكه ملي اطالعات ارايه نكرده است. در اين زمينه 
ميثم سيدصالحي فعال حوزه ارتباطات ثابت در گفت وگو 
با خبرنگار مهر تاكيد كرد: وعده هايي كه آقاي وزير دادند 
نسبت به سرعت عملش��ان با هم همخواني ندارد. به اين 
معنا كه دولت در وزارت ارتباطات تغيير نكرده و صرفًا وزير 
ارتباطات تغيير كرده است. حاال اگر قصدشان اين است كه 
از همين نفرات موجود براي ايجاد آن تحوالتي كه قول دادند 

استفاده كنند الزم است كه حتماً شاخص گذاري ها مشخص 
ش��ود و مبتني بر آن شاخص ها ما پيشرفت را ببينيم. وي 
گفت: االن متأسفانه وزارت ارتباطات در حوزه اطالع رساني 
خيلي بسته و در سكوت عمل مي كند و اين باعث شده كه 
فعاالن اين حوزه س��ردرگم باشند و همه منتظر هستند 
كه يك اتفاقي بيافتد. هر هفته مي گذرد و تغييري انجام 
نمي شود. با اين وجود براي رفع لختي و كندي موجود در 
تحوالت اين وزارتخانه، پيشنهاد اين است كه وزير ارتباطات 
گزارش عملكرد سه ماهه خود را مطابق با برنامه هاي عنوان 
شده، اعالم كند. همچنين لزوم سرعت بخشي به تغيير و 
تحوالت مديريتي در بدنه اين وزارتخانه و تغيير در رويكرد 
اطالع رساني سازمان هاي تابعه پيشنهاد مي شود؛ حتي در 
صورتي كه قرار نيست مديريت اين سازمان ها تغيير يابد، 
هريك از معاونت ها و س��ازمان ها ملزم به اعالم عمومي 
ليست برنامه هاي عملياتي و اجرايي شوند تا مشخص شود 
كه اين برنامه ها با چه رويكرد و زمان بندي قرار است اجرا 
شود و در نهايت رسانه ها مطابق اين برنامه زمان بندي، 
بتوانند آنها را از مسووالن مطالبه كنند. چرا كه به دليل 
تغيير نكردن رويكرد اطالع رساني در وزارت ارتباطات 
دولت سيزدهم نسبت به دولت گذشته، مسووالن اين 
وزارتخانه حاضر به پاسخگويي به رسانه هاي رسمي از 
جمله خبرگزاري مهر نيستند؛ در همين حال رسانه هاي 
رسمي و تخصصي همچنان در نشست ها و جلسات وزير 
ارتباطات حضور ندارند و اين ش��بهه ايجاد مي شود كه 
عيسي زارع پور نيز اعتقادي به رسانه نداشته و شايد انتشار 
اخبار از طريق سايت روابط عمومي اين وزارتخانه بدون 

پاسخگويي به رسانه ها، برايش كفايت مي كند.

نزديك به س��ه ماه از حضور عيس��ي زارع پ��ور در وزارت 
ارتباطات مي گذرد اما به دليل كندي تغيير و تحوالت در 
بدنه مديريتي اين وزارتخانه، سرعت عمل انجام پروژه ها با 
وعده هاي وزير ارتباطات همخواني ندارد. عيسي زارع پور 
از اول شهريورماه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات دولت 
سيزدهم ش��د و طي اين مدت در نشس��ت ها و جلسات 
مختلف با مديران س��ازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت 
ارتباطات و فعاالن بخش خصوصي، وعده هاي متعددي 
مبني بر تحقق برنامه هاي ۸ گانه خود و حل مش��كالت و 
معضالت اين بخش در ۴ سال آتي مطرح كرد. در برنامه هاي 
وزير ارتباطات چشم انداز رسيدن به »ايراني هوشمند در تراز 
انقالب اس��المي« در افق ۱۴۰۴ در ۸ موضوع مهم شامل 
حكمراني ديجيتال و تعامالت بين المللي، دولت هوشمند 
و تحول ديجيتال، ش��بكه ملي اطالعات و توسعه پايدار 
زيرساخت هاي ارتباطي، تنظيم مقررات حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات، اقتصاد ديجيتال، حفظ حريم خصوصي و 
امنيت فضاي تبادل اطالعات، شتابدهي رشد صنعت فضايي 

و خدمات پستي دسته بندي شده است. با اين حال به نظر 
مي رسد هنوز براي تحقق اين شعار، برنامه هاي عملياتي 
آغاز نشده است. چرا كه روند تغيير و تحوالت مديريتي در 
اين وزارتخانه با كندي همراه است و همچنان سازمان هاي 
زيرمجموعه وزارت ارتباطات با مدي��ران دولت دوازدهم 
اداره مي شوند؛ اين مساله سبب شده كه در اين سازمان ها 
رويكرد گذشته به همراه عدم پاسخگويي و ارايه گزارش 
عملكرد شفاف دنبال شود. شواهد نشان مي دهد كه روند 
اجرايي اقدامات و تكاليفي كه هر يك از معاونت هاي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات برعهده دارند با تأخير همراه 
اس��ت و در مدت ۳ ماه نخست فعاليت دولت سيزدهم در 
وزارت ارتباطات، اقدام شاخصي در اين بخش ديده نشده 
و هنوز فعاليت هاي اجرايي در اين وزارتخانه كليد نخورده 
است. اين در حالي است كه به طور قطع تحقق ۸ محور 
مورد تاكيد وزير ارتباطات، نياز به عزم جدي و كار شبانه 
روزي در ۴ س��ال پيش رو دارد و استفاده از هر ساعت و 

هر روز براي اجرايي شدن اين اهداف، ارزشمند است.

وعدههاييكهباسرعتعملهمخوانيندارد

 اداره ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه



تعادل |
روند صادرات و واردات در دهه 1390 مورد واكاوي 
قرار گرف��ت. ارزيابي ها نش��ان مي دهد، براس��اس 
قيمت هاي ثابت سال 1390 ارزش واقعي صادرات 
كاالها و خدمات در س��ال 1399 ح��دود 118هزار 
ميليارد تومان بوده كه در مقايس��ه با س��ال 1390 
كاه��ش46 ه��زار ميليارد توماني داش��ته اس��ت. 
به طوركلي، ارزش واقعي صادرات كاالها و خدمات، 
طي اين دهه، به طور متوسط ساالنه، حدود 3 درصد 
كاهش داش��ته كه عمدتًا به دلي��ل كاهش صادرات 
نفتي و پس از آن كاهش صادرات خدمات به خصوص 
در س��ال 1399 بوده اس��ت. در مقابل ارزش واقعي 
واردات كاالها و خدمات نيز در س��ال 1399 حدود 
21هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايس��ه با سال 
1390 حدود 91 هزار ميليارد تومان كاهش را نشان 
مي دهد. به عب��ارت ديگ��ر، ارزش واردات طي اين 
دهه، به طور متوسط س��االنه حدود 16 درصد افت 
داشته است. دليل اين افت واردات را مي توان ناشي از 
محدوديت يا ممنوعيت هاي وارداتي به دليل كاهش 
قابل توجه درامدهاي ارزي عنوان كرد. بررس��ي ها 
همچنين نشان مي دهد، ارزش دالري واردات كاالها 
و خدمات و صادرات كاالها و خدمات طي دهه 90 به 
ترتيب 5 و7 درصد كاهش يافته است. با تحليل اين 
داده ها، عملكرد تجارت كش��ور طي دهه 1390 در 
راستاي پتانسيل هاي تجارت چه در حوزه صادرات 
كاالها و خدم��ات و چه در ح��وزه واردات، مطلوب 
ارزيابي نمي ش��ود. ازاين رو، س��وال اينجاس��ت كه 
چشم انداز تجارت با رويكرد تسهيل مبادالت تجاري 
و با تاكيد بر برونگرايي و توسعه صادرات چيست؟ آيا 
برنامه اي با هدف مشاركت مثبت صادرات در تامين 
رشد اقتصادي و بهبود حس��اب كااليي با محوريت 
افزايش صادرات غيرنفتي تنظيم شده است يا خير. 

    نقش تجارت در اقتصاد
در س��طح كالن، آثار تجارت در اقتصاد هر كشور از 
طريق حساب هاي ملي و حساب جاري قابل بررسي 
و تحليل اس��ت. يك��ي از روش هاي تعيي��ن توليد 
ناخالص داخلي، روش اق��الم هزينه نهايي يا هزينه 
ناخالص داخلي اس��ت كه يكي از اج��زاي مهي آن 
خالص صادرات كاالها و خدمات بوده و خود ش��امل 
دو جزو ص��ادرات و واردات كاالها و خدمات اس��ت. 
بررسي روند تغييرات داده هاي اين بخش به تحليل 

نقش تجارت در اقتصاد كشور و ميزان مشاركت آن 
در رشد كمك مي كند. يكي از اجزاي حساب جاري 
نيز حساب كااليي و حساب خدمات است كه ارزش 
دالري ص��ادرات و واردات را در هر حوزه مش��خص 
مي كند و تحليل داده هاي اين حوزه از حيث بررسي 
وضعيت ترازهاي تجاري كش��ور و همچنين يافتن 
داليل تغيي��ر خالص صادرات كااله��ا و خدمات در 
حس��اب هاي ملي مهم است. در اين گزارش نقش و 
ميزان تاثير و مشاركت تجارت كشور از منظر دو حوزه 
توليد ناخالص داخلي و حساب كااليي و خدمات طي 

دهه 1390 بررسي و تحليل شده است. 
براساس گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران، روند ساالنه تغييرات هزينه ناخالص داخلي و 
خالص صادرات كاالها و خدمات به قيمت هاي اسمي 
طي دهه 1390 نشان مي دهد، خالص صادرات كاال 
و خدمات در اغلب سال هاي دهه 1390 همراستا با 
هزينه ناخالص داخلي رش��د كرده، اما در سال هاي 
1398 و 1399 اين روند معكوس و خالص صادرات 
كشور منفي ش��ده كه دليل عمده آن افزايش ارزش 
جاري )اسمي( واردات در س��ال 1399 بوده است. 
شايان ذكر اس��ت ارزش واردات كاالها و خدمات به 
قيمت هاي ج��اري، از طري��ق ارزش دالري واردات 
كاالها و خدمات و نرخ ارز موزون در هر س��ال مورد 
محاسبه قرار مي گيرد. لذا با توجه به اينكه در سال 
1399 واردات كاال به لحاظ مقداري و دالري كاهش 
داشته است، بنابراين مي توان افزايش ريالي واردات 
را ب��ه افزايش ن��رخ ارز موزون نس��بت داد. خالص 
صادرات كاال و خدمات از 52 هزارميليارد تومان در 
سال 1390 به حدود منفي 202 هزار ميليارد تومان 
در س��ال 1399 رسيده اس��ت؛ در حالي كه شيب 
صعودي هزينه ناخال��ص داخلي همچنان افزايش 
يافته اس��ت. خالص ص��ادرات از هزين��ه ناخالص 
داخلي در س��ال 1390 حدود 8 درصد بوده كه در 

سال 1399 با اثر منفي به 6 درصد رسيده است.

    روند صادرات و واردات به قيمت ثابت
براس��اس قيمت هاي ثابت سال 1390 ارزش واقعي 
ص��ادرات كااله��ا و خدمات در س��ال 1399 حدود 
118هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايس��ه با سال 
1390 كاهش46 هزار ميليارد توماني داشته است. 
به طوركل��ي، ارزش واقعي صادرات كاالها و خدمات، 
طي اين دهه، به طور متوسط ساالنه، حدود 3 درصد 

كاهش داشته كه عمدتًا به دليل كاهش صادرات نفتي 
و پ��س از آن كاهش صادرات خدمات به خصوص در 
سال 1399 بوده است. ارزش واقعي واردات كاالها و 
خدمات نيز در س��ال 1399 حدود 21 هزار ميليارد 
تومان بوده كه در مقايسه با سال 1390 حدود 91 هزار 
ميليارد تومان كاهش داشته است. به طور كلي، ارزش 
واردات طي اين دهه، به طور متوس��ط ساالنه حدود 
16 درص��د كاهش يافته اس��ت. بخش قابل توجهي 
از افت واردات مي تواند ناش��ي از اعمال محدوديت يا 
ممنوعيت هاي وارداتي به ويژه در سال هاي پاياني دهه 
1390 به دليل كاه��ش قابل توجه درآمدهاي ارزي 
كشور باش��د. عليرغم كاهش ارزش واقعي صادرات 
و واردات كااله��ا و خدمات طي ده��ه 1390هزينه 
ناخالص داخلي به قيمت ثابت به طور متوسط ساالنه 

حدود 0.4 درصد رشد كرده است. 

    صادرات و واردات بر اساس ارزش دالري 
ارزش دالري واردات كااله��ا و خدمات نيز طي اين 
دهه، به طور متوس��ط ساالنه حدود 5 درصد كاهش 
يافته است. ارزيابي ها نشان مي دهد، بخش عمده آن 
به دليل كاهش واردات كاال به طور متوس��ط ساالنه 
حدود 4 درصد ب��وده اس��ت. ارزش دالري واردات 
خدمات نيز طي دهه 1390 به طور متوس��ط ساالنه 
8 درصد كاهش داشته است. همچنين براساس اين 
گزارش، ارزش دالري صادرات كاالها و خدمات طي 
دهه 1390به طور متوسط س��االنه حدود 8 درصد 
كاهش يافته است. عوامل مسلط در كاهش مزبور به 
ترتيب كاهش صادرات نفتي )به طور متوسط ساالنه 
13.5( و كاهش صادرات خدمات )به طور متوس��ط 
ساالنه 7 درصد( به ويژه در دو سال پاياني دهه 1390 
بوده اس��ت. در اين دوره صادرات غيرنفتي به به طور 

متوسط ساالنه حدود 2.5درصد رشد داشته است.

    تركيب واردات كاال 
طي دهه 1390 واردات كاالهاي واس��طه اي به طور 
متوس��ط س��االنه 5.2 درصد كاهش يافت��ه و از 44 
ميليارد دالر در سال 1390 به حدود 27 ميليارد دالر 
در سال 1399 رسيده است. با توجه به وابستگي توليد 
داخلي به واردات مواد اوليه، استمرار كاهش واردات 
اين گروه از كاالها مي تواند تهديدي براي افت توليد به 
ويژه در بخش صنعت محسوب شود. يكي ديگر از اقالم 
كااليي ضروري براي سرمايه گذاري جديد و توسعه 

فعاليت هاي توليدي در كش��ور، كاالهاي سرمايه اي 
اس��ت كه واردات اين گروه كاالي��ي طي دهه 1390 
تقريبًا نصف شده و به طور متوسط ساالنه حدود 6.2 
درصد كاهش داشته كه در قياس با نرخ انت واردات 
كاالهاي واسطه اي و مصرفي كاهش بيشتري داشته 
اس��ت. يكي از داليل افت شديد س��رمايه گذاري در 
كش��ور طي دهه 1390 به كاهش واردات كاالهاي 
سرمايه اي نس��بت داده مي ش��ود. واردات كاالهاي 
مصرفي نيز طي اين دهه، به طور متوس��ط س��االنه 
حدود 4.9 درصد كاهش داش��ته ك��ه كمتر از افت 
واردات كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي است. ميانگين 
سه كاالي واسطه اي، سرمايه اي و مصرني از مجموع 
واردات كاالهاي واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي طي 
دهه 1390 به ترتيب برابر با 70 درصد، 16 درصد و 14 
درصد است كه در سال هاي پاياني با افت كل واردات، 
به سه كاالهاي واسطه اي و مصرفي افزوده و در مقابل 

از سه كاالي سرمايه اي كاسته شده است
همچنين در اين گزارش نسبت صادرات و واردات 
كاال و خدم��ات به جي دي پي، م��ورد ارزيابي قرار 
گرفته اس��ت كه نش��ان مي دهد، در س��ال 1399 
نقش مثبت صادرات در توليد كشور نسبت به سال 
1390 كمتر شده است؛ به طوريكه نسبت صادرات 
به هزينه ناخالص داخلي از 26 درصد در سال 1390 
به حدود 23 درصد در سال 1399 رسيده و نسبت 
واردات به هزينه ناخالص داخلي با اثر منفي از حدود 
18 درصد در س��ال 1390 به حدود 29 درصد در 
سال 1399 افزايش يافته اس��ت. به طور متوسط، 
طي دهه 1390 نسبت صادرات به هزينه ناخالص 
داخلي حدود 25 درصد و نس��بت واردات به هزينه 

ناخالص داخلي حدود 24 درصد بوده است.

    رشد صادرات و واردات در رشد اقتصادي
در سال 1399، رشد واقعي هزينه ناخالص داخلي 
كش��ور، حدود 3.4 درصد اس��ت كه از اين ميزان، 
فقط حدود 0.3واحد درصد از محل افزايش خالص 
صادرات كاال و خدمات تامين شده است؛ به عبارت 
ديگر بدون احتس��اب خالص صادرات در اين سال، 
رش��د اقتصادي كشور، به حدود 3.1 درصد خواهد 
رسيد. اين در حالي است كه در سال 1390، بخش 
قابل مالحظه اي از رش��د اقتصادي كشور از محل 
خالص صادرات تامين شده است؛ به طوريكه در اين 
سال بدون احتساب خالص صادرات كاال و خدمات، 
رشد اقتصادي كش��ور نقط 0.9 درصد بوده است. 
به عبارتي ديگر در س��ال 1390 مشاركت خالص 
ص��ادرات كاالها و خدمات در رش��د 2.6 درصدي 
حدود 65 درصد بوده كه در س��ال 1399 به حدود 

808 درصد رسيده است.
مش��اركت صادرات كاال و خدمات در تامين رش��د 
اقتصادي كش��ور ط��ي س��ال هاي 1397 تا 1399 
كاهن��ده بوده و در مقابل مش��اركت واردات كاالها و 
خدمات در رشد، فزاينده است. در سال 1399 كاهش 
27.5درصدي واردات كاال و خدمات عامل مهم مثبت 
شدن سهم خالص صادرات در رشد اقتصادي در اين 
سال و به ميزان 0.3 واحددرصد بوده است. طي دهه 
1390، تنه��ا طي س��ال هاي 1393 تا 1396 يعني 
چهار س��ال، صادرات در رشد اقتصادي كشور نقش 
مثبتي داشته و در 6 س��ال ديگر اين دهه، به عنوان 
عامل بازدارنده رش��د عمل كرده است. بيشترين اثر 
كاهنده صادرات كاالها و خدمات در رشد اقتصادي 
كش��ور مربوط به س��ال 1398 با رقم منفي 8 واحد 
درصد و سال 1391 با رقم منفي 7 واحد درصد است.
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124 حلقه چاه در محدوده 
طرح آبرساني اصفهان بزرگ 

خشك شده است
وقوع خشكسالي هاي اخير منجر به خشكي 124 حلقه 
چاه در محدود طرح آبرساني اصفهان بزرگ شده است. 
معاون بهره برداري و توس��عه آب آبفاي استان اصفهان 
محدوده طرح آبرساني اصفهان بزرگ را شامل 57 شهر و 
380 روستا دانست و گفت: ميزان آبدهي 140 حلقه چاه 
ديگر نيز در اين محدوده بين 30 تا 70 درصد كاهش يافته 
است. ناصر اكبري علت اين كاهش را خشكي زاينده رود و 
افت سطح آب هاي زيرزميني عنوان كرد و گفت: در سال 
1399 حجم توليد آب از چاه هاي فلمن به ميزان 700 
ليتر در ثانيه بود كه امسال به صفر رسيد.  وي مجموع آب 
توليدي از منابع سطحي و زيرزميني در 98 شهر و 949 
روستاي استان اصفهان در سال گذشته را 14 هزار و 700 
ليتر اعالم كرد و گفت به دليل خشكسالي هاي پي در پي، 
اين رقم در سال 1400 به حدود 13 هزار و 500 ليتر در 
ثانيه كاهش يافت. معاون بهره برداري و توسعه آب آبفاي 
استان اصفهان سهم چاه ها در توليد آب مورد نياز در سال 
گذشته را 2500 ليتر در ثانيه اعالم كرد و گفت: اين ميزان 
در سال جاري به كمتر از 2000 ليتر در ثانيه رسيده است. 

تكيه بر اقتصاد دانش محور 
دستيابي به اهداف توسعه پايدار

رييس دانشگاه صنعتي اراك گفت: تكيه بر ظرفيت هاي 
اقتصاد دانش بنيان محور و الزمه دس��تيابي به اهداف 
توس��عه پايدار كشور است و بايد ارتباط صنعت، معدن 
و نفت و ان��رژي با مراك��ز علمي و تحقيقات��ي به ويژه 
دانش��گاه صنعتي روز به روز افزايش يابد. »حميدرضا 
رضايي آشتياني« روز چهارش��نبه در آيين نخستين 
همايش ملي فناوري هاي صنعتي در مهندسي مكانيك 
در دانشگاه صنعتي اراك، افزود: اين دانشگاه در راستاي 
اهداف ترسيمي براي چشم انداز 20 ساله خود و با ايجاد 
10 دانش��كده تخصصي و هشت پژوهش��كده و مراكز 
تحقيقاتي و قطب هاي علمي متعدد، مي كوش��د براي 
رفع نيازهاي فناورانه هدفمند عمل كند. وي بيان كرد: 
فناوري حرف نخست را در توسعه پايدار مي زند و مي طلبد 
كه فناوري  روز دنيا با حساسيت دنبال شود و از اين مهم 
غفلت صورت نگيرد. رييس دانشگاه صنعتي اراك ادامه 
داد: تالش  زيادي براي برگزاري نخستين همايش ملي 
فناوري هاي صنعتي در مهندسي مكانيك صورت گرفته 
و اميد مي رود كه دستاوردهاي مطلوبي در حوزه صنايع 
و معادن داشته باشد. دبير برگزاري نخستين همايش 
ملي فناوري هاي صنعتي در مهندسي مكانيك در 
ادامه اين همايش، گفت: 61 مقاله از دانش��گاه هاي 
مختلف كشور و صنايع استان مركزي به دبيرخانه اين 
همايش ارسال شد كه اين مقاالت از سوي 26 عضو 

كميته علمي 12 دانشگاه كشور داوري شده است.
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تجارت منفعل در يك دهه 

مجمععمومیفوقالعادهشرکتفوالدخوزستانبرگزارشد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد خوزستان با تصويب ۱۴۰ درصد افزايش سرمايه برگزار شد
    به گزارش خبرنگار روابط عمومی، مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت فوالد خوزستان 
۱۶ آبان م�اه ۱۴۰۰ در تاالر طوبی مجموعه 

دویست  دستگاه برگزار شد.
در ابت�دای این  مراس�م امی�ن ابراهیمی 
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان نیروی 
انسانی متخصص، خالق، تالشگر و صاحب 
دانش صنعت فوالد را از نقاط قوت مجموعه 
ذکر کرد و افزود: شرکت فوالد خوزستان 
در س�ال ۱۳۶۸ و با ظرفیت اس�می تولید 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال شروع 
به کار ک�رد و تا ب�ه امروز به ظرفیت س�ه 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید ش�مش خام 
دست پیدا کرده است. دسترسی مناسب 
ب�ه منابع ان�رژی و آب الزم جه�ت تداوم 
تولید و اجرای طرح های توسعه، دسترسی 
آس�ان و اقتصادی به آب  های بین المللی 
و برخورداری از اس�کله اختصاصی جهت 
صادرات، تولید همزمان محصوالت تخت 
و طویل )بلوم،   بیلت و اس�لب( و بازارهای 
هدف اس�تثنایی جهت اجرای طرح های 
استراتژیک و مجاورت با مشتریان کلیدی، 
تجارب ارزنده در بومی   س�ازی فن آوری و 
استقرار نظام های مدیریتی و برخورداری 
از مزیت ها و توان ش�رکت های تابعه گروه 
ف�والد خوزس�تان از دیگ�ر مزیت  ه�ای 

مجموعه فوالد خوزستان به شمار می روند.
ابراهیم�ی در ادام�ه گفت: در س�ال ۱۴۰۰ 
علیرغم کاهش ۵۳۱ هزار تنی تولید ناشی 
از محدودیت ه�ای برق�ی،  در هف�ت ماه 
نخست نسبت به س�ال گذشته، رشد ۵۳ 
درصدی س�ود خالص برآورد شده است. 
از طرفی  با تولی�د نهصد و هفتاد و نه هزار 
و ۸۴7 تن اس�لب، نس�بت به سال ۱۳۹۹، 
شاهد رش�د تولید این محصول راهبردی 
و صادرات  مح�ور هس�تیم، صادراتی که 
۲۸ کش�ور در قاره های مختلف را ش�امل 
می ش�ود. در هفت ماه نخس�ت امس�ال، 
۵۸ درص�د از محص�ول تولی�دی ف�والد 
خوزس�تان صادر ش�ده اس�ت و با فروش 
مجموع ۱۵۰،7۳۰ میلیارد ریالی تا به امروز، 
نسبت به سال گذشته رشد ۵۵ درصدی را 

تجربه کردیم. 
مدیرعامل فوالد خوزس�تان از مهم ترین 
عوام�ل کلی�دی موفقیت صنع�ت فوالد 
ب�ه یکپارچگی در ط�ول زنجی�ره ارزش 
از معدن تا محص�ول نهایی اش�اره کرد و 
اف�زود: تامین پای�دار و اقتص�ادی اقالم 
اس�تراتژیک )کنس�انتره س�نگ آهن، 
الکترود گرافیتی، قراضه(، فن آوری های 
جدی�د و افزایش رقابت پذی�ری )کاهش 
بهای تمام شده(، ظرفیت اقتصادی تولید، 

بازاریابی استراتژیک و حضور در بازارهای 
بین المللی در جهت توسعه صادرات غیر 
نفتی، زیرساخت های مناسب حمل و نقل با 
اولویت حمل دریایی و ریلی، متنوع سازی 
س�بد محصوالت با افزایش س�هم تولید 
محصوالت با ارزش اف�زوده باالتر، تامین 
پایدار انرژی و آب و انطباق استانداردهای 
زیس�ت محیطی و فضای مناسب کسب و 
کار و قوانی�ن حمایتی تجارت بین المللی 
از دیگر عوامل موفقی�ت صنعت فوالد به 

شمار می آیند. 
وی در ادامه گریزی هم به پیش بینی سرانه 
مصرف فوالد خام کشور در افق ۱۴۰۴ زد و 
اظهار داشت: با پیش بینی های انجام شده 

مبنی بر جمعیت ۹۰ میلیونی کشور در سال 
۱۴۰۴ و در نظر گرفتن سرانه ۴۰۰ کیلو گرمی 
مصرف فوالد برای هر نفر، مصرف داخلی به 
۳۶ میلیون تن می رسد. با توجه به تولید ۵۵ 
میلیون تن در اف�ق ۱۴۰۴، امکان صادرات 
۱۹ میلیون تن در س�ال فراهم می شود. با 
توجه به دسترسی به آب های آزاد به سبب 
مزیت در تولیدات صادرات محور و تامین 
ارز مورد نیاز کش�ور، می بایس�ت اولویت 
اجرای طرح های توسعه در سواحل جنوبی 
در نظر گرفته شود. دسترسی اقتصادی به 
منابع انرژی )ب�رق و گاز( مورد نیاز جهت 
تولید شمش فوالدی و محصوالت نهایی، 
سهولت دسترسی به آب مورد نیاز جهت 

تولید شمش فوالدی و محصوالت نهایی، 
وجود تجارب و دانش فنی مناسب و مرتبط 
با صنعت فوالد در استان، اسکله اختصاصی 
شرکت و بنادر اختصاصی و تجاری حوزه 
بندر امام خمینی )ره(، آبادان و خرمشهر 
و هم جواری استان خوزستان با بازارهای 
صادراتی منطقه، تنها بخش�ی از مزایای 
مجموعه فوالد خوزستان به شمار می آیند.
ابراهیمی در پایان مقاصد استراتژیک گروه 
فوالد خوزستان در افق ۱۴۱۰ را دستیابی به 
تولید سیزده میلیون و 7۰۰ هزار تن شمش 
فوالدی اعالم کرد و اف�زود: این مقدار ۲۵ 
درصد سهم فوالد کشور در افق چشم انداز 
۱۴۱۰ اس�ت. ب�ا در نظر گرفتن تولید س�ه 
میلی�ون و ۸۰۰ هزار تنی، در س�ه مرحله 
و با تعری�ف و اجرای طرح های توس�عه و 
تکمیل زنجیره ارزش فوالد به تولید سیزده 
میلیون و 7۰۰ هزار تن دست پیدا می کنیم. 
افزایش تولید زیر سقف فوالد خوزستان، 
پلن�ت جدید اح�داث و تملک اکس�ین، 
افزایش ظرفی�ت تولید فوالد ش�ادگان، 
اح�داث پلنت جدی�د در جنوب کش�ور 
بخش�ی از برنامه های راهبردی مجموعه 
فوالد خوزستان برای رسیدن به سهم ۲۵ 

درصدی فوالد کشور در سال ۱۴۱۰ است. 
محمد   مه�دی موم�ن   زاده رئیس مجمع 

عمومی فوق العاده افزایش سرمایه از محل 
سود انباشته را کم  هزینه ترین مسیر برای 
افزایش س�رمایه و جبران مالی دانس�ت 
و اظهار داش�ت: گ�روه فوالد خوزس�تان 
همواره س�ود و زیان س�هامداران خرد و 
کالن را مد نظر دارد. ب�ا نگاه بلندمدت به 
س�هم فوالد خوزس�تان، ع�الوه بر حفظ 
سرمایه، سود متعارفی نصیب سهامداران 
می   شود.  در سال های اخیر روند طرح های 
توسعه در مجموعه فوالد خوزستان سرعت 
بیشتری گرفته است و در آینده نزدیک با 
بهره ب�رداری از طرح ها ب�ه ظرفیت تولید 
زیرسقفی فوالد خوزستان افزوده می شود. 
احداث سه طرح ماشین ریخته گری اسلب 
عریض، کارخانه اکسیژن ۴ و نیروگاه ۵۲۰ 
مگاواتی برق، سه طرح مهمی است که به 
منظور افزایش ظرفیت تولی�د و پایداری 

انرژی در سال ۱۴۰۰ کلنگ زنی شدند. 
در پای�ان مجمع و پ�س از قرائت گزارش 
حس�ابرس، ب�ا حض�ور 7/۵۲ درص�د از 
س�هامداران ش�رکت فوالد خوزس�تان 
افزایش س�رمایه از محل س�ود انباشته 
انجام و س�رمایه این ش�رکت از ۵۰ هزار 
میلی�ارد ریال به ۱۲۰ ه�زار میلیارد ریال 
برای س�ال جاری در مجمع عمومی فوق 

العاده تصویب شد.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Nov 10. 2021  2076   چهارشنبه 19 آبان 1400    4 ربيع الثاني 1443  سال هشتم    شماره

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

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

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

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

اذانظهر:11:48اذانمغرب:17:21اذانصبحفردا:5:08

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۱۱۲ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، ۱۱۲ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. 
بر اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۸ هزار و ۳۰۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و 
۲۰۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۴ هزار و ۴۶۰ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۲۷ هزار و ۵۵۱ نفر رسيد. سه هزار و ۶۴۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۳۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۹۵ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۰ 

شهر در وضعيت زرد و ۱۰۰ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

دانش آموزان و روزهاي سخت 
 كالس هاي حضوري نيز كشيده خواهد شد، در واقع 
دانش آموزاني كه درس خواندن در كالس هاي آنالين 
را سست گرفته و نس��بت به تحصيل بي توجه بودند 
آموزش حضوري نيز برايش��ان س��خت خواهد بود و 
ممكن است در اين پروسه دچار يأس شوند و اين پيامد 
اجتناب ناپذير است چراكه نتيجه فعاليت دانش آموز 
طي يك س��ال و نيم اخير بوده و تنه��ا مي توان اين 
دانش آموزان را نسبت به درس خواندن هدفمند كرد. 
حال با حضوري شدن آموزش ها، دانش آموزان بايد در 
عادات خود تغييراتي ايجاد كنند و اين در حالي است كه 
تغيير عادت سخت و زمان بر است. از اين رو الزم است 
معلمان و اوليا  شكيبا باشند تا اين تغيير عادت اتفاق 
افتد. در واقع تعامل مستقيم با هم كالسي ها و معلمان 
و اجتماعي شدن دانش آموزان از جمله مزاياي برگزاري 
كالس ه��اي درس به صورت حضوري اس��ت و تمام 
دانش آموزان به يك شيوه آموزش پذير نيستند و از اين 
رو قطعا دانش آموزاني كه شيوه يادگيري آنها وابسته 
به بحث و چالش است طي مدت اخير مورد كم لطفي 
قرار گرفته اند. همچنين تجربه و آزمون و خطا در محيط 
يادگيري يعني مدرسه منجر به افزايش يادگيري نيز 
مي ش��ود و اين نيز از ديگر مزاياي آموزش حضوري 
اس��ت. »تمركز« از جدي ترين مولفه هاي يادگيري 
براي استفاده در لحظه دانش آموزان از مطالب درسي 
است و روش هاي تمركز زايي براي دانش آموزاني كه 
»اضطراب« ريشه عدم تمركز آنهاست، مي تواند موثر 
باشد اما در عين حال نمي توان به صرف نداشتن تمركز، 
يك شيوه ثابت را براي تمام دانش آموزان توصيه كرد 
و از اين رو دانش آموزان براي رفع مشكل عدم تمركز 
مي توانند از مشاوران و روانشناسان كمك گيرند. اكثر 
افراد روياها و آرزوهاي خويش را با اهداف خود اشتباه 
مي گيرند به همين خاطر است كه »هدف نويسي« 
براي دانش آموزان بسيار مهم است. هدف نويسي اولين 
و مهم ترين مرحله براي رسيدن به هدف است كه بايد 
اوليا  و معلمان به دانش آموزان ياد دهند. علت اصلي 
بي انگيزگي دانش آموزان براي درس خواندن، نداشتن 
هدف درست متناسب با موجوديت است. به هر حال 
آموزش مجازي طي يك سال و نيم اخير، باعث شده 
تا بس��ياري از دانش آموزان آمادگي الزم براي حضور 
در كالس درس را نداش��ته باش��ند، در واقع برگزاري 
كالس هاي حضوري نوعي تغيير به حساب مي آيد كه 
اخت شدن با آن كمي زمان بر و سخت خواهد بود. به 
همين خاطر بهتر است والدين و اطرافيان دانش آموز 
قدرت همدلي خود را ب��ا دانش آموز باال ببرند تا گذر 
زمان به كمك او  آيد و معضالت مشخص و با حل مساله 
رفع شوند. والدين بايد اجازه دهند تا خود دانش آموزان 
حل مساله كنند و اين به معناي شنيدن مساله از زبان 
دانش آموز بدون اظهارنظر درباره آن اس��ت، مگر در 
موارد بحراني كه الزم است والدين به مساله ورود كنند، 
طي اين مدت بايد پدر و مادر شنونده محض باشند تا 

دانش آموز بتواند آزمون و خطا كند.

رويدادرويخطخبر

در حال��ي كه قرار اس��ت جلس��ه راي اعتم��اد وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش هفته آينده در مجلس 
برگزار شود، اما مسعود فياضي در اقدامي خارج از عرف 
در يك نشست خبري شركت كرده و برنامه هاي خود را 
براي خبرنگاران تشريح كرد. مساله اين است كه آنچه او 
در نشست خبري خود بيان كرد، در واقع وعده هايي اند 
كه وزراي قبلي هم بر اجراي آنها تاكيد داشتند اما در 
عمل اتفاق چندان مناس��بي در اي��ن زمينه رخ نداد. 
مساله رتبه بندي معلمان سال هاست كه به محل بحث 
و جدل تبديل شده و خيلي وقت ها معلم ها براي اينكه 
اعتراض خود را به گوش مسووالن برسانند يا در مقابل 
مجلس يا در مقابل وزارتخانه دست به تحصن و اعتراض 
زده اند. اما در تمام اين س��ال ها آنچه كه دستگيرشان 

شده وعده هايي بوده كه هيچگاه عملي نشده اند. 

   مطالبه معلمان در اسناد باالدستي
گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه اكنون رتبه بندي در دستور كار مجلس است 
و خوب پيش مي رود، گفت: ما نيز همچنان در مركز 
پژوهش ها تالش كرديم و پيگير بوديم اين مطالبه 
معلمان كه مورد تأكيد اسناد باالدستي نيز هست 
تحقق پيدا كند، خودمان را ملزم به پيگيري و اجراي 

دقيق آن در اسرع زمان مي دانيم.
مسعود فياضي با بيان اينكه رتبه بندي معلمان يكي از 
موضوعات كليدي و بسيار تاثيرگذار در ارتقاي كيفيت 
نظام تعليم و تربيت كشور است و از اين جهت موضوع 
در خور توجهي است اظهار كرد: رتبه بندي يك هسته 
مركزي و يك هدف اساس��ي دارد كه عبارت از ارتقاي 

صالحيت ها و مهارت هاي حرفه اي معلمان است.
او اف��زود: يكي از مصاديق اصل��ي ارتقاي مهارت هاي 
حرفه اي معلم ها، توانمندي ه��اي علمي و تخصصي 
آنهاست و علي رغم اينكه ۱۰ سال پيش در سند تحول 

بنيادين، در سياست هاي كلي تحول ابالغي مقام معظم 
رهبري و نيز در برنامه شش��م توسعه پنج سال پيش، 
تصريح شده بود كه رتبه بندي معلمان بايد مستقر شود؛ 

اما اين مهم تا به امروز محقق نشده است.
گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
اينكه خوشبختانه مجلس شوراي اسالمي و كميسيون 
آموزش و تحقيقات اهتمام جدي دارند كه اين مطالبه 
ج��دي و به حق معلم��ان را در اي��ن دوره جامه عمل 
بپوشانند، اظهار كرد: فلسفه رتبه بندي معلمان، ارتقاي 
صالحيت ها و شايس��تگي هاي تخصص��ي، حرفه اي 
و عمومي معلم هاس��ت كه نتيجه  آن افزايش كيفيت 
آموزش خواهد ب��ود. بنابراين دانش آم��وز با آموزش 
بهتر مواجه خواهد بود و خروجي  فرآيندهاي تربيتي، 
آموزشي و ياددهي � يادگيري نيز قطعا بهتر خواهد شد.

فياضي ادامه داد: در اين سيس��تم، معلماني كه تالش 
بيشتري در تربيت دانش آموزان داشته باشند، شايسته 
بهره مندي از مزايايي باالتر و بهتر نس��بت به سايرين 
هس��تند. ش��رط الزم تحقق رتبه بندي اين است كه 
نظ��ام پرداخت فرهنگي��ان، اصالح و عادالنه ش��ود، 
يعني ما عدالت در پرداخت داش��ته باشيم و متناسب 
با شايس��تگي ها، توانمندي ه��ا و فعاليت هاي علمي، 
آموزشي و پرورشي معلمان، نظام پرداخت نيز ارتقاء و 
وضعيت معيشتي فرهنگيان بهبود يابد، اگر اين اتفاق 
بيفتد ما شاهد اين هستيم كه كيفيت آموزش و پرورش 
بهتر و نظام آموزش و پرورش مان تعالي پيدا خواهد كرد.

او با بيان اينكه اكنون رتبه بندي در دستور كار مجلس 
است و خوب پيش مي رود گفت: ما نيز همچنان در 
مرك��ز پژوهش ها تالش كرديم و پيگي��ر بوديم اين 
مطالبه معلمان كه مورد تأكيد اس��ناد باالدستي نيز 
هست تحقق پيدا كند، خودمان را ملزم به پيگيري 
و اجراي دقيق آن در اس��رع زمان مي دانيم. در واقع 
عقيده مان اين است كه يك نگاه سرمايه اي جدي به 

نظام تعليم و تربيت خواهد بود و ضلع مهمي از همان 
نظام تحولي اس��ت كه دغدغه همگان است و بايد با 
همراهي و كمك نهادهاي مختلف تصميم گير كشور، 
به فوريت مورد توجه قرار گي��رد؛ همچنان كه بارها 
رهبري معظم انقالب تأكيد داشتند نگاه به آموزش 
و پرورش بايد نگاه به يك دس��تگاه زيربنايي باشد نه 
مصرفي و هزينه كردن در آموزش و پرورش همچون 
سرمايه گذاري در مسائل زيربنايي در نظر گرفته شود.

گزينه پيش��نهادي وزارت آموزش و پرورش تاكيد 
كرد: چاره اي نداريم جز اينكه سطح و كيفيت مدارس 
دولتي را از لحاظ آموزش��ي و تربيت��ي ارتقاء دهيم 
كه دانش آموزان احس��اس نكنند با تحصيل در اين 
مدارس، به حداقل ها مي رسند يا امكان قبولي آنها 
در كنكور كمتر مي شود و به تعبير مقام معظم رهبري 
خانواده ها نيز تصور كنند فرزندانشان را به يك جاي 
بي پناه مي فرستند. يكي از مداخالت و متغيرهاي 
اصلي براي تحقق اين مهم، استقرار نظام رتبه بندي 

معلمان است كه بايد در دستور اول پيگيري باشد.

   از پيشنهاد تا تاييد صالحيت
اين طور كه از شواهد بر مي آيد قرار است اين وزير 
پيشنهادي عليرغم سن كم سكان هدايت يكي از 
مهم ترين وزارتخانه ها را به دست بگيرد. هر چند 
هنوز جلس��ه تاييد صالحيت او در مجلس برگزار 
نش��ده اما از آنجايي كه وضعيت اي��ن وزارتخانه 
هر روز رو ب��ه وخامت مي گذارد و ه��ر چه زودتر 
بايد ف��ردي تصدي گري آن را بر عه��ده بگيرد تا 
اين بحران را پشت س��ر بگذارد. به اين ترتيب و از 
آنجايي كه نماين��دگان هيچ اظهارنظري در مورد 
او نكرده اند و همه چيز را به جلسه تاييد صالحيت 
موكول كرده اند امكان اينكه فياضي گزينه مطلوب 

مجلس براي اين پست باشد، بسيار زياد است. 

نشستخبريزودهنگاموزيرپيشنهاديوزارتآموزشوپرورش سنينباالي۶۰سالبرايتزريقُدزاضافهاقدامكنند
بر اس��اس پروتكل علم��ي، افراد باالي ۶۰ س��ال 
مي توانند بع��د از ۲۸ روز از تزريق دز دوم واكس��ن 
كرون��ا، دز اضافه را تزريق كنند. دبير كميته علمي 
كش��وري كرونا تاكيد كرد: در افراد باالي ۶۰ سال 
به دليل سيس��تم ايمني ضعيفي كه دارند، توصيه 
سازمان جهاني بهداش��ت اين است كه حتما براي 
آنها دز اضافه تزريق ش��ود. يعني عالوه بر تزريق دو 
دز واكس��ن، يك دز اضافه هم برايشان تزريق شود. 
به خصوص افرادي كه نقص سيستم ايمني دارند يا 
بيماري هايي دارند كه سيستم ايمني شان ضعيف 
مي ش��ود يا داروهايي را مصرف مي كنند كه باعث 
نقص و اختالل در سيس��تم ايمني ش��ان مي شود، 
توصيه بر اين است كه دز اضافه را تزريق كنند. دكتر 
حميدرضا جماعتي گفت: فعال پروتكل درباره افراد 
باالي ۶۰ س��ال اس��ت كه دز اضافه را تزريق كنند. 
معموال به اين صورت اس��ت كه حداقل زمان براي 
تزريق دز اضافه، ۲۸ روز بعد از تزريق دز دوم است. 
يعني بع��د از ۲۸ روز از تزري��ق دز دوم، مي توانيم 
دز اضافه را تزريق كنيم. البته اين زمان بر اس��اس 
استراتژي هايي كه در كش��ور وجود دارد، مي تواند 
متغير باشد. جماعتي درباره نوع واكسني كه در دز 
اضافه يا بوس��تر بايد تزريق شود، گفت: نوع پلتفرم 
واكسن در دز بوستر يا اضافه به نوع واكسن تزريقي 

در نوبت اول و دوم وابس��ته است. به هر حال به اين 
صورت اس��ت كه درب��اره واكسيناس��يون معموال 
واكسني را كه در دس��ترس است، بهترين واكسن 
مي دانيم. سازمان جهاني بهداشت هم همين توصيه 
را داش��ته اس��ت. بنابراين همان واكسن هايي كه 
موجود است را مي توانيم به عنوان دز اضافه يا بوستر 
اس��تفاده كنيم. اما موارد بر اساس نوع واكسني كه 
ابتدا زدند متفاوت است كه وزارت بهداشت جدولي 
براي آن تهيه كرده است. معموال بر اساس آنچه كه 
مطالعات انجام شده و سازمان جهاني بهداشت توصيه 
مي كند، مي توان همان واكسني را كه تزريق كرده اند، 
در دز اضافه يا بوستر هم از آن استفاده كرد. مگر موارد 
خاصي كه باعث ايجاد عوارض يا مشكالتي شده باشد 

كه بخواهيم از پلتفرم ديگري استفاده كنيم.

تعادل|
 با تصوي��ب قانون جواني جمعيت يك بار 
ديگر اين سوال مطرح مي شود كه مردم در 
چه زمينه هايي مي توانند درباره زندگي خصوصي خود 
تصميم بگيرند، اصال كدام يك از قوانيني كه س��عي در 
امري كردن امورات زندگي مردم داشته اند موفق بوده اند 
كه حاال قانون جواني جمعيت بتواند چنين شرايطي را 
فراهم آورد. مساله اينجاست كه همه صاحب نظران به 
اين واقعيت اذعان دارند كه وضعيت جمعيتي ايران در 
شرايط بحراني قرار دارد و كشور ما كه زماني به جواني 
جمعيت معروف بود حاال به يكي كشورهايي تبديل شده 
كه تا چند سال ديگر رسما كشور سالمند خواهد بود. اما 
بايد توجه داشت هرگونه قانون گذاري پيرامون وضعيت 
جمعيت كه با ابعاد مختلف اقتصادي، مذهبي، اجتماعي 
و هنجارهاي اجتماعي جامعه ايران همسويي نداشته 
باشد منجر به متروك شدن قانون و تشديد معضل ها و 
چالش هاي اجراي آن قانون خواهد شد، طبيعتًا تدوين 
قوانين موافق زاد و ولد نيازمند پيش بيني بايسته ها در 
حوزه بهداشت، تغذيه، آموزش، مسائل مربوط به حقوق 
بشر و رعايت حق هاي متعدد بشري براي نسل پديد 
آمده از اين سياسِت افزايشي خواهد بود. مساله اي كه 

گويا در تصويب اين قانون كامال مغفول مانده است.

   با دستور نمي توان جمعيت كشور را 
افزايش داد

هما تشكري، جمعيت ش��ناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: مساله مهم اين اس��ت كه ما مردم را تشويق 
به فرزند آوري مي كنيم در حالي كه زير س��اخت هاي 
مناس��ب براي افزايش جمعيت نداريم و با اين روندي 
كه دولتمردان در پيش گرفته اند قرار هم نيس��ت براي 
درست كردن اين زير ساخت ها كسي پيش قدم شود. 
در اين شرايط مشكالت زيادي به وجود مي آيد، مساله 
همان ش��كاف طبقاتي كه اين روزها در حال گسترش 
است عامل اصلي از هم گسيختگي اجتماعي مي شود. 
به طور مثال با حذف وسايل پيشگيري از بارداري در واقع 
به گسترش بازار سياه اين وسايل دامن مي زنيم و قطعا 
كساني كه وضعيت مالي بهتري دارند دسترسي به اين 

وسايل برايشان راحت خواهد بود، اما خانواده هايي كه 
نمي توانند از اين وسايل استفاده كنند، چه سرنوشتي 
خواهن��د داش��ت.  او در بخش ديگري از س��خنانش 
مي گويد: به همين خاطر است كه بس��ياري از افراد 
متخصص اين ح��وزه معتقدند براي اج��راي قانون 
جواني جمعيت در كش��ور بايد پيش شرط ها و البته 
زيرساخت هايي فراهم شود تا بتوان به هدف نهايي كه 
همانا جلوگيري از پيري جمعيت است دست پيدا كرد.

   تولد نوزادان معتاد از مادر معتاد
تشكري مي افزايد: اينكه يك خانواده معتاد فرزندان 
زيادي داش��ته باش��د، نمي تواند براي پوياي جامعه 
چندان موثر باش��د، همين چند وقت پيش بود كه 
طرحي براي عقيم سازي زنان معتاد و كارتن خواب 
مطرح شد كه البته سر و صداي زيادي كرد و خيلي ها 
با آن مخالفت كردند، البته من هم با اينكه بخواهيم 
كسي را به زور از نعمتي كه خدا در اختيار او قرار داده 
محروم كنيم موافق نيستم، اما مساله اينجاست كه 
فرزند يك زن معتاد كه احتماال به دليل اعتياد مادر 
او نيز با اعتياد به دني��ا مي آيد، چقدر مي تواند باعث 
موفقيت ما در قانون جواني جمعيت باشد؟ در واقع 
وقتي ما وس��ايلي كه مي تواند مان��ع از بارداري هاي 
اينگونه باش��د را از دس��ترس خ��ارج مي كنيم، به 
سرمايه اي كه از دست مي رود توجه نداريم. يك نوزاد 
معت��اد در همان ابتدا هزينه هاي��ي را بر دوش دولت 
مي گذارد. ما اگر مي خواهيم فرزن��د آوري را ترويج 
دهيم با رفتار دس��توري و وضع قوانين سختگيرانه 
نمي توانيم موفق شويم. بلكه بهترين راه فراهم آوردن 
شرايطي است كه خانواده ها با خيالي آسوده به فكر 

فرزند آوري يا افزايش تعداد فرزندان خود باشند. 

    متولدين دهه ۹۰ نصف دهه شصتي ها
بررس��ي وضعيت جمعيت ايران نشان مي دهد كه نرخ 
رشد جمعيت در سال ۶۵ حدود ۳.۴ درصد و در سال ۷۵، 
۱.۹۶ درصد بوده و در سال ۸۵ به ۱.۶۱ درصد، در سال ۹۰ 
به ۱.۲۹ درصد و در سال ۹۵ به ۱.۲۴ درصد رسيده است. 
 اما در اين ميان چهار عام��ل »والدت«، »مرگ و مير« 

و »مهاجرپذيري« و »مهاجرفرستي« در رشد جمعيت 
تاثيرگذار هس��تند كه والدت و مهاجرپذيري در رشد 
جمعيت اث��ر مثبت و مرگ و مير و مهاجرفرس��تي اثر 
منفي دارد. ش��هال كاظمي پور، جمعيت شناس نيز 
در اي��ن باره با تاكيد بر اينكه اين روند كاهنده س��ير 
جمعيت از سال ۶۵ شروع شده است، دليل اين موضوع 
را كاهش والدت ها عنوان كرد به ايسنا گفت: در سال 
۶۵ ميانگي��ن تعداد فرزندان هر م��ادر ۷ فرزند بود و 
در س��ال ۸۵ الي ۹۰ به ۱.۸ فرزند رسيد و تا سال ۹۵ 
رشد جمعيت ۱.۲۴ درصد بوده است و از آن سال به 
بعد اين سير كاهنده ادامه دارد. اين موضوع ۲ دليل 
دارد، دليل اول كاهش باروري زنان است كه تعداد 
فرزندان از ۷ به حدود ۱.۸ فرزند رسيده است و دليل 
ديگر اين است كه تعداد زنان در معرض ازدواج نيز 
كاهش پيدا كرده اند. اين درحالي است كه چندي 
پيش صالح قاسمي، دبير مركز مطالعات جمعيت با 
اشاره به تحليلي از آمارهاي پيمايش ملي خانوادگي 
كه در سال ۱۳۹۷ توس��ط جهاد دانشگاهي انجام 
شده، تصريح كرد: ميل فرزندخواهي خانواده هاي 
ايراني حدود »س��ه فرزند« اس��ت و اي��ن درحالي 
اس��ت كه اكنون هر خانواده ايراني داراي كمتر از ۲ 
فرزند است؛ به اين معني كه تمايل به داشتن فرزند 
بيشتر اس��ت، اما موانعي از جنس اقتصاد و فرهنگ 
به خانواده هاي ايراني اجازه فرزندآوري را نمي دهد.

   تا ۳۰ سال آينده حدود ۳۰ درصد 
جمعيت ايران سالخورده هستند

در اين راستا شهال كاظمي پور نيز با اشاره به وضعيت 
جمعيت جوان ايران اظهار ك��رد: متولدين دهه ۶۰ 
س��االنه ۲ ميليون نفر، دهه هاي ۷۰ و ۸۰ حدود ۱.۵ 
ميليون نفر و دهه ۹۰ به طور متوسط ۱.۲ ميليون نفر 
بوده و اكنون متولدين دهه ۹۰ نصف دهه ۶۰ است و 
بالطبع جمعيت كمتري در معرض ازدواج و باروري 
قرار مي گيرند؛ يعني قاعده هرم جمعيتي كوچك تر 
شده است. از سوي ديگر متولدين ۷۰ و ۸۰ نيز ديرتر 
ازدواج و كمتر فرزندآوري مي كنند و اين موضوع باعث 

مي شود كه قاعده هرم روز به روز كوچك تر شود. 

   تجربه ساير كشورها براي رهايي از
 صفر شدن جمعيت 

او در اين راس��تا با اش��اره به تاثيرات قانون »حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت« ب��ر افزايش جمعيت ايران 
گفت: رش��د جمعيت ايران در حال كم ش��دن اس��ت 
و احتمال مي رود تا ۲۰ س��ال آينده با نرخ رشد صفر و 
منفي مواجه باشيم؛ از تعداد جوانان جمعيت كاسته شود 
و به سمت سالخوردگي برود، به طوري كه پيش بيني ها 
نشان مي دهد ش��ايد ۲۷ تا ۳۰ درصد جمعيت در ۳۰ 
سال آينده سالخورده باش��ند، اما اين روند منحصر به 
ايران نيست و كشورهاي اروپايي، آسياي جنوب شرقي 
و برخي كش��ورهاي امريكا هم اين مراحل را س��پري 
كردند و رش��د جمعيت آنها نيز به صفر رسيد و منفي 
شد. كاظمي پور ادامه مي دهد: بسياري از اين كشورها 
سياس��ت هاي افزايش باروري و مهاجرپذيري را اتخاذ 
كردند و برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي مانند 
ژاپن هم سياست هايي اعمال كردند كه موثر نبوده است، 
لذا نمي توان گفت به دليل پاسخگو نبودن سياست ها 
دست روي دست بگذاريم. اين جمعيت شناس معتقد 
است: برتري كه ايران نسبت به كشورهاي ديگر در اين 

زمينه دارد اين اس��ت كه ايران ۲۰ س��ال فرصت دارد 
تا به رشد جمعيت صفر برس��د و اين درحالي است كه 
كش��ورهاي مذكور به رش��د صفر و منفي رسيدند و 
سپس سياست هاي افزايش باروري را اتخاذ كردند، 
البته براي آنها نيز اثرگذاري كمي داشت اما در نهايت 

تاحدودي تعديل ساختار جمعيت را موجب شد.

   »مهاجرفرستي« و »مرگ و مير باال«
كاظمي پور ضمن هش��دار نس��بت ب��ه كاهش نرخ 
باروري و رش��د جمعيت اي��ران، مي افزايد: دو عامل 
»مهاجرفرس��تي« و »مرگ و مير باال« در اين زمينه 
دخيل هستند كه نرخ رشد جمعيت ايران را به سرعت 
كاهش مي دهند و به صفر مي رسانند. بنابراين بايد 
سياست هايي در اين راس��تا اتخاذ شود. يكي از اين 
سياست ها قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده 
بود كه حدود ۱۰ س��ال در مجل��س ماند و به تازگي 
تصويب شده است. اگر اين قانون ۱۰ سال گذشته اجرا 
مي شد شايد بهتر جواب مي داد. او ادامه مي دهد: اما 
در هر صورت اقدامات كشورهاي ديگري كه در اين 
راستا انجام شده نيز در قانون جواني جمعيت و حمايت 

از خانواده ديده شده و اميد است كه موثر باشد. البته 
احتمال دارد به دليل تغييرات ساختاري كه در جامعه 
وجود دارد اين قانون جواب ندهد و احتمال ديگر اين 

است كه اگر قانون به خوبي اجرا نشود موثر نباشد.

   لزوم اجراي قانون جواني جمعيت 
به صورت »بسته  حمايتي«

اين جمعيت ش��ناس تاكيد مي كند: بايد قانون جواني 
جمعيت به صورت بسته اي حمايتي و همه با هم اجرا 
شود، در غير اين صورت نمي تواند موثر باشد. كاظمي پور 
در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا ابهاماتي كه از سوي 
كارشناسان در قانون مطرح شده، موجب اثر معكوس 
نمي شود؟ نيز اينطور توضيح داد: هر قانوني كه تصويب 
مي شود بايد به مرحله اجرا در آيد و سپس بعد از اجراي 
يكي دو سال از آن، تنگناها و موارد آن بررسي شود، اما 
اينكه اكنون بگوييم برخي بخش هاي اين قانون ايراد 
دارد و ممكن اس��ت جواب نده��د نيازمند بحث هاي 
كارشناس��ي و بررس��ي ابعاد مختلف قانون توس��ط 
جمعيت شناس، جامعه شناس، روانشناس و... است تا 
اگر قانون داراي اشكاالتي است در حين كار برطرف شود.

گزارش

تصويبطرحجوانيجمعيتوتبديلشدنآنبهقانون

قوانين مي توانند نرخ جمعيت را افزايش دهند؟!

كمرنگشدن۳ميليونتومانيسفرهبازنشستگان
رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران به 
موضوع تعيين حقوق و دستمزد سال آينده اشاره و 
با تاكيد بر اينكه متناسب با تورم و سبدواقعي، هزينه 
خانوار تعيين شود و براساس تورم دستوري نباشد 
گفت: سفره ما بازنشستگان در پنج ماه ابتدايي سال 
به اندازه دو ميليون و ۹۵۰ هزار تومان كمرنگ شده 
اس��ت. علي دهقان كيا در واكنش به زمزمه هايي 
پيرامون خصوصي سازي و واگذاري بانك رفاه اظهار 
كرد: حدود سال ۹۵ و ۹۶ اين شعار را نوشته بودند كه 
»بانك رفاه، بانك همه« و ما اعتراض كرديم كه بانك 
رفاه بانك همه نيست و متعلق به بيمه شدگان است. 
۹۷.۲ درصد سهام بانك رفاه متعلق به بيمه شدگان 
است و مديرعامل بانك رفاه نيز توسط مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي معرفي و حكمش از سوي 
وزير اقتصاد صادر مي شود. او افزود: در گذشته و در 
تامين اجتماعي سه بنگاه اقتصادي داشتيم، شستا، 
بانك رفاه و خانه س��ازي؛ اين سه بنگاه پشتوانه اي 
بودند كه اگر زماني در پرداخت حقوق يا هزينه هاي 
درمان دچار مشكل شديم كسري اعتبارات از محل 
درآمدهاي حاصله از اين س��ه محل تامين ش��ود. 
متاسفانه در دوره وزارت شريعتمداري، شستا را از ما 
جدا كردند و زيرنظر وزير رفاه اداره مي شد در حالي 
كه تاكيد داريم سرمايه شستا و بانك رفاه، متعلق به 
بيمه شدگان است و بايد در تامين اجتماعي بماند. 

اگر قرار باشد سهام بانك رفاه در بورس واگذار شود 
تامين اجتماعي هر ماه ب��راي تامين حقوق دچار 
مش��كل خواهد ش��د. رييس كانون بازنشستگان 
تامين اجتماع��ي تهران با بيان اينكه متاس��فانه 
دولت قبل به دنبال واگ��ذاري بانك رفاه كارگران 
ب��ود، در حالي كه اين بان��ك اندوخته روز مباداي 
بيمه شدگان اس��ت گفت: با توجه به اينكه مهلت 
قانوني دولت قبل براي واگذاري بانك رفاه در قالب 
اصالحيه قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
در شرف اتمام اس��ت، درخواست مستثني شدن 
بانك رفاه را از شمول اين قانون داريم. براي رهبري، 
روس��اي جمهور، قوه قضاييه و مجل��س نيز نامه 
نوشتيم و تاكيد كرديم كه اگر قرار باشد زماني سهام 
بانك رفاه در بورس واگذار شود تامين اجتماعي هر 

ماه براي تامين حقوق دچار مشكل خواهد شد.
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