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يادداشت- 1

داوري يك طرفه صدا وسيما 
در ماجراي كرسنت

اي��ن روزها ماج��راي مرتبط با 
قرارداد كرس��نت يك بار ديگر 
در فضاي رس��انه اي و عمومي 
كشور بازتاب هاي فراواني پيدا 
كرده است؛ قراردادي كه در سال 
81خورشيدي )2001ميالدي( 
ميان ش��ركت اماراتي كرسنت 
پتروليوم و شركت ملي نفت ايران 
با هدف فروش گاز مازاد ميدان سلمان منعقد شد، اما با روي 
كار آمدن دولت احمدي نژاد اين قرارداد كنسل و از دستور 
كار ايران خارج شد. روز گذشته توييتي به نقل از بيژن زنگنه 
وزير سابق نفت كشور منتشر شد كه در آن اشاره شده بود كه 
صدا و سيما اجازه حضور او در رسانه ملي براي تشريح ابعاد 
گوناگون قرارداد كرسنت و پاسخ به ابهامات را نداده است. اين 
در حالي است كه تريبون هاي مختلف رسانه ملي اين روزها 
در اختيار منتقدان و مخالفان كرسنت قرار دارد و اين افراد و 
جريانات، قرائت مد نظر خود در خصوص اين قرارداد را ارايه و 
به ديگران اتهامات فراواني وارد مي سازند بدون اينكه به طرف 
مقابل، فرصتي براي پاس��خگويي و دفاع داده شود. واقع آن 
اس��ت كه برخي جزييات و ابهامات در خصوص اين قرارداد 
وجود دارد كه تنها مسووالن وزارت نفت وقت و مديران اجرايي 
شركت نفت مي توانند به آنها پاسخ دهند. هرچند علي رغم 
آمادگي مهندس زنگنه براي تشريح ابعاد مختلف موضوع در 
صدا و سيما و برنامه ريزي براي اين مصاحبه نهايتا موضوع از 
دستور كار رسانه ملي خارج شد. اطالعاتي كه به طور كلي 
وجود دارد، آن است كه براساس محتواي اين قرارداد ايران 
مي بايست گاز ترش يا فرآوري نشده ميدان نفتي سلمان واقع 
در آب هاي خليج فارس را به مدت 2۵ سال به امارات صادر 
كند. اما بهانه اي كه بر اساس آن مخالفان كرسنت اقدام به لغو 
قرارداد منعقده كردند، مبتني بر قيمتي بود كه در اين قرارداد 
براي فروش گاز به امارات تعيين شده بود. ابهامي كه به نظر 
مي رس��د از منظر تخصصي به راحتي قابل رفع شدن بود و 
نيازي به لغو كليت قرارداد وجود نداشت. ايران مي توانست 
در سال هاي آتي با رجوع به دادگاه هاي حكميت به گونه اي 
برنامه ريزي كند كه نرخ گاز صادراتي بر اساس واقعيات بازار 
تعيين شود. يك چنين پيگيري هاي حقوقي، پيش از اين 
در خصوص قرارداد منعقد شده با تركيه نيز صورت گرفته 
بود و ايران بعد از انعقاد قرارداد با تركيه از طريق دادگاه هاي 
حكميت موضوع را پيگيري كرد. سال ها پس از لغو قرارداد، 
در 2۷ تيرماه سال 1۳88، شركت نفتي كرسنت امارات )كه 
به شركت دانا گاز واگذار شده بود( عنوان كرد كه موضوع را 
از طريق مجامع بين المللي پيگيري خواهد كرد. اين شركت 
اماراتي دليل اين مراجعه به مراجع بين المللي را تاخير ايران در 
صدور گاز براساس قرارداد مورد توافق بين دو كشور اعالم كرد. 
دادگاه الهه در سال 201۳ اعالم كرد كه اين قرارداد از لحاظ 
قانوني الزم االجراست و طرف ايراني بايد تعهدات خود را عملي 
كند. اما اين اتفاق بازهم رخ نداد تا اينكه دادگاه الهه تصميم به 
جريمه كردن ايران و پرداخت غرامت به طرف اماراتي گرفت. 
6مهرماه 1400 بود كه شركت »دانا گاز« امارات اعالم كرد كه 
هيات داوري بين المللي در بخشي از پرونده مربوط به شكايت 
عليه شركت ملي نفت ايران- مشهور به پرونده كرسنت- راي 
به پرداخت بيش از 600 ميليون دالر غرامت از سوي ايران 
به شركت اماراتي داده است. واقع آن است كه لغو اين قرارداد 
بين المللي در شرايطي كه ايران قرار بود، گاز مازاد خود را به 
امارات صادر كند، با هيچ منطقي سازگار نيست. اين قرارداد از 
2جهت به نفع ايران بود، از يك طرف به اين دليل كه ايران گاز 
مازاد خود را صادر مي كرد )اين گاز در تمام اين سال ها سوخته 
شد و به هوا رفت( و از سوي ديگر نيز امارات را از منظر انرژيك 
به ايران وابسته مي كرد. البته برخي منتقدان اشاره مي كنند 
كه برخي افراد و مديران در زمان انعقاد قرارداد، رشوه دريافت 
كرده اند يا تخفيف هايي خ��ارج از محدوده به طرف مقابل 
داده اند. اين ابهامات نيز به راحتي قابل پيگيري هس��تند. 
لزومي ندارد، كليت يك قرارداد به خاطر يك چنين ابهاماتي 
زير سوال برود. دستگاه هاي نظارتي كشور مي توانستند به 
راحتي به موضوع ورود كرده و هر متخلفي را به سزاي اعمالش 
برسانند. موضوع تخفيف نيز همان طور كه شرح داده شد از 
طريق دادگاه هاي حكميت به راحتي قابل پيگيري بود. ايران 
مي توانست به ساختارهاي حقوقي بين المللي مراجعه كند و 
اعالم كند كه نرخ گاز صادر شده به امارات مبتني بر واقعيات 
بازار نيست و مي بايست افزايش پيدا كند. البته طرف هاي 
اماراتي معتقدند نه تنها نرخ گاز خريداري شده از ايران پايين تر 
از عرف منطقه اي نبوده، بلكه ام��ارات نرخي باالتر از عرف 
منطقه را پيشنهاد داده بود. همان طور كه پيش از اين اشاره 
شد، با توجه به اينكه هيچ كدام از ما به جزييات اين قرارداد 
دسترسي نداريم، امكان بررسي دقيق موضوع نيز براي ما به 
صورت مستند ممكن نيست. اي كاش اين فرصت در اختيار 
مهندس زنگنه قرار مي گرفت تا ابهامات مطرح شده را به طور 
شفاف روشن كند. واقع آن است كه اقتصاد ايران در اثر لغو اين 
قرارداد كه بيشتر بنا به داليل سياسي رخ داده است، خسارات 
و زيان هاي فراواني را متحمل شده است. البته صدا و سيما 
اين روزها يك طرفه به قاضي مي رود و با دعوت از منتقدان 
كرسنت، تريبون را تنها در اختيار آنها قرار مي دهد و تنها روايت 
يك طرف ماجرا را منعكس مي كند. با عبور از اين موضوعات 
و در گيرو دار اين رويكردهاي سياسي و جناحي، موضوعي 
كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد، منافع كالن ملي ايرانيان 
است كه به دليل اين رويكردهاي سياسي در مسير اتالف قرار 
مي گيرد. منافعي كه در حاشيه اين صف كشي هاي سياسي 
از ميان مي رود بدون اينكه مردم بدانند چه كسي واقعا مقصر 

اين خسارت هاي فزاينده و مستمر است.

نرسي قربان

ريزش فصلي تقاضاي ساخت در كشور 25 درصد، در تهران 17.2 درصد

افت ساخت و ساز  زير ضرب تورم 
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هوش مصنوعي، ارزشمندتر از ذخاير نفت و گازبورس در انتظار آرامشوعده بودجه بدون كسري
نخست( مسووالن اجرايي ارشد 
دولت س��يزدهم طي روزهاي 
اخير اع��الم كرده اند كه دولت 
بودجه 1401را بدون كسري 
بودج��ه ارايه خواهد ك��رد. در 
وهله نخست بايد به اين واقعيت 
اش��اره كرد كه اگر مسوولي در 
ايران اعالم كند، بودجه را بدون 
كسري قرار اس��ت ببندد و براي رسيدن به آن نيز تالش 
كند، همه بايد از او حمايت كنند تا موفق شود. همين كه 
مسووالن و تصميم سازان كشور به اين نتيجه رسيده اند 
كه با كسري بودجه نمي توان اقتصادي، متعادل و متوازن 
داشت، يك گام رو به جلو است. اينكه مديران ايراني متوجه 
شده اند، ريش��ه مشكالتي مانند تورم، توسعه پايه پولي و 
رشد نقدينگي در كسري بودجه است، خوشحال كننده 
است. اما بايد توجه داشت كه هر بودجه اي 2بخش دارد. 
يكي بخش هزينه ها است و ديگري نيز بخش درآمدها. در 
حوزه هزينه ها كه اقتصاد ايران با يك تورم باالي ۵0درصدي 
روبه روس��ت و احتمال افزايش هزينه هاي دولت در سال 
آينده محتمل تر است. از س��وي ديگر در بخش درآمدها 
نيز با توجه به تداوم تحريم ها، چشم انداز روشني از فروش 
نفت باال و افزايش درآمدهاي دولت وجود ندارد. بنابراين از 
منظر تئوريك امكاني براي داشتن بودجه اي بدون كسري 
بودجه را نمي توان متصور شد. تنها راهي كه مي توان روي 
آن حساب باز كرد، يكي كاهش هزينه هاي دولت است و 
ديگري هم لغو تحريم هاي اقتصادي و افزايش درآمدهاي 
دولت. تنها در اين صورت اس��ت كه مي ت��وان، احتمالي 
براي كاهش كسري بودجه متصور شد. شخصا معتقدم 
اگر دولت س��يزدهم بتواند كس��ري بودجه اي در سطح 
كسري بودجه 1400 براي سال آينده نيز داشته باشد هم 
بايد خوشحال باشيم. بايد ديد كه دولت با استفاده از چه 
گزاره هايي مي تواند، كسري بودجه احتمالي خود را كاهش 
دهد. گزاره هايي وجود دارد كه احتماال دولت از طريق آن 
قصد دارد ياممكن است قصد داشته باشد كسري بودجه را 

كاهش دهد كه مي توان آنها را بررسي كرد.
دوم( نخس��تين راهبرد افزايش حج��م ماليات دريافتي 
است. نكته اي كه بسياري از تحليلگران را نگران مي كند، 
مس��ابقه اي اس��ت كه در دولت و مجلس ب��راي افزايش 
ماليات هاي عمومي در جامعه به راه افتاده است. مسووالن 
ايراني ش��نيده اند كه در كشورهاي توسعه يافته از طريق 
ماليات، رتق و فتق امور صورت مي گيرد، اما به اين واقعيت 
توجه نشده كه در اين كشورها ابتدا رونقي در فضاي كسب 
و كار ايجاد مي شود، بعد از مردم و فعاالن اقتصادي ماليات 
س��تانده مي ش��ود. ضمن اينكه دولت ها در كش��ورهاي 
توسعه يافته در ازاي مالياتي كه دريافت مي كنند به مردم و 
فعاالن اقتصادي خدمات دامنه داري ارايه مي كنند. بخش 
نگران كننده اظهارنظر هاي مسووالن دولتي در خصوص 
جبران كسري بودجه آن است كه دولتي ها بار اصلي بودجه 
را مبتني بر افزايش ماليات ها قرار دهند. قرباني اين رويكرد 
ادامه در صفحه 3 ابتدا حقوق بگيران هستند و ... 

بورس اوراق به��ادار تهران اين 
روز ها تح��ت تأثير تصميمات 
در خصوص لغو قيمت گذاري 
دستوري صنعت خودروسازي، 
به تعويق افتادن حذف ارز 4200 
توماني، قطعي گاز ش��ركت ها 
از س��وي وزارت نفت و كاهش 
قيمت نفت در بازار هاي جهاني 
حال خوشي ندارد و روز هاي سختي را پشت سر مي گذارد. 
اين روزها ارزندگي در بازار س��هام به واژه اي چندوجهي و 
مبهم بدل شده اس��ت. اين در حالي است كه تا قبل از اين 
صرف اتكا به ارزندگي يك س��هم مي توانست دليلي براي 
خريدن يا نگهداري آن باش��د. بيش از يك سال مي شود 
كه بازار س��هام به دام ركود افتاده اس��ت. به نظر مي رسد 
كليدي ترين بحث بازار ما براندازي قيمت گذاري دستوري 
است و حتي رشد محدود اخير هم بر پايه همين موضوع بوده 
است. در همين مدتي كه از عمر دولت سيزدهم مي گذرد، 
قرار بوده اتفاق   هايي كه در دولت قبلي همراه با انتقاد بوده، 
ديگر تكرار نش��ود؛ اتفاق   هايي كه حامي��ان اين دولت آن 
را عاملي براي فساد، رانت و بي ثباتي اقتصاد مي شماردند، 
اكنون حذف آن را باعث تش��ديد تورم مي دانند و از مردم 
طلب صبر و وقت مي كنند. همين رويداد كافي بود تا شوك 
ديگري به اعتماد ازدست رفته اندك سهامداران باقي مانده 
در تاالر شيش��ه اي وارد شود و ديگر اميدي به تحقق ديگر 

وعده ها نداشته باشند؛ تصميمات لحظه   اي كه گويا پيش 
از اخذ آنها، سياس��ت گذار به اين مهم نمي   انديشد كه چه 
تأثي��ري بر روند بازاره��اي س��رمايه گذاري به جا خواهد 
گذاش��ت؛ يك بار با ابالغ آن و در م��دت كوتاهي با لغو آن. 
پاس كاري حذف دالر 4200 توماني ميان دولت و مجلس و 
تعويق تعيين  تكليف آن يكي ديگر از اين تصميمات جنجالي 
است كه چند سالي است به بازار سهام و صنايع درگير آن 
ش��وك   هاي لحظه   اي وارد كرده، اما هنوز رفع نشده است. 
البته به نظر اين بار همت بيشتري در تصميمات دولتمردان 
وجود دارد و احتماالً پس از چندين پاس كوتاه داخلي، حذف 
نرخ گذاري دستوري در برخي صنايع را داشته باشيم. چراكه 
جبران كسري بودجه و بهبود وضعيت اقتصاد كشور از ريل 
آزادسازي قيمت ها مي گذرد. در رابطه با محدوديت گازي 
براي واحدهاي توليدي بر اساس اولويت بندي، همچنين 
تأثير اين اتفاق بر روي صنايع بايد گفت، بيشترين آسيب 
را در اين  بين به ترتيب صنايع فوالد، س��يمان و درنهايت 
پتروشيمي متحمل مي شوند. به نظر مي رسد افت توليد و 
كاهش نرخ محصوالت از جدي ترين تهديد ها براي صنايع 
مذكور در فصل زمستان باشد. بااين حال پيشنهاد مي شود 
در سرمايه گذاري خود روي شركت هاي بزرگ بازار تكيه 
نكنيد چراكه محتمل اس��ت با كاهش سود چشمگيري 
نسبت به كوارتر قبل خود مواجه شوند. البته نبايد از ياد برد 
كه مابه التفاوت ميزان توليد و فروش در اين امر مي تواند بسيار 
ادامه در صفحه 5 راهگشا باشد.  

در آين��ده اي ن��ه چن��دان دور 
هوشمندي كشورها و مردم هر 
كشوري بر اساس ميزان خلق 
دانش و بهره گيري آنها از دانش 
نوين هوش مصنوعي سنجيده 
خواهد شد. از نظر نگارنده عالوه 
بر تعاريف علم��ي و آكادميكي 
كه از هوش مصنوعي مي شود، 
هوش مصنوعي معني ديگري نيز دارد و آن اينكه انس��ان 
هوشمند مطلق است و بايد ابزار و زندگي اش هم به صورت 
هوشمند در اختيارش باشد. براي همين بشر متوجه شده 
كه بايد بخشي از هوشمندي خود را به نحوه زندگي روزمره 
خود منتقل كند و هوشمندانه زندگي كند. از نظر خيلي از 
كشورهاي توسعه يافته، هوش مصنوعي يعني خلق ثروت و 
قدرت از داده ها و اطالعات. در همين راستا رقابتي سنگين 
براي بهره گيري از اين علم و تكنولوژي در دنيا به وجود آمده 
اس��ت و صاحبان تكنولوژي نوين به خوبي دريافته اند كه 
اگر صاحب اين تكنولوژي نيز باشند، انگار صاحب ذخاير 
نفت و گاز دنيا هستند. اگر مروري بر سرمايه گذاري هاي 
كشورهاي مختلف بر اساس آمارهاي تاييد شده توسط آنها 
داشته باشيم، متوجه خواهيم شد كه چرا نبايد از قافله عقب 
بمانيم. به عنوان مثال شركت هاي هوش مصنوعي چيني 
تا سپتامبر 2020 بيش از ۳۷.۷ ميليارد دالر سرمايه گذاري 
انجام داده اند كه دومين سرمايه گذاري هنگفت و خطرپذير 

در جهان محس��وب مي ش��ود. همچنين در يك زمينه 
گسترده تر، سرمايه گذاري تحقيق و توسعه در بخش هوش 
مصنوعي توسط شركت هاي امريكايي 2۳۷ درصد بيشتر 
از سرمايه گذاري تحقيق و توسعه كشور چين است. مسير 
دستيابي به قله هاي صنعت هوشمندسازي بسيار مشابه 
به دس��تيابي به انرژي هاي نو مثل انرژي هسته اي و حتي 
جنگ افزارهاي هسته اي اس��ت و در آينده نه چندان دور 
شاهد خواهيم بود كه سازمان بين المللي هوش مصنوعي 
مثل س��ازمان بين المللي انرژي اتمي ايجاد خواهد شد و 
چند كشور پرچمدار، خود را ارباب بقيه خواهند دانست تا 
استانداردها و خواسته هاي خود را به بقيه ديكته كنند. در 
آن زمان اگر ما سرعت توسعه خود را در اين زمينه افزايش 
نداده باش��يم و از بازيگرهاي اصلي اين صنعت نباش��يم، 
موفق نخواهيم ش��د بهره الزم را ببريم و در نتيجه شاهد 
وابس��تگي هاي زيادي خواهيم بود كه ما را در مقابل آنها 
دچار محدوديت هاي فراوان خواهد كرد و متحمل پرداخت 
هزينه هاي زيادي مي شويم. اين امِر اجتناب ناپذير كه به 
هيچ  وجه ساده نيست، مسير بسيار دشوار و پرچالشي دارد 
و نيازمند سرمايه گذاري هاي جدي در زمينه نيروي انساني 
متخصص است. البته كه بيشتر از همه  چيز، نيازمند همت، 
و خودباوري و تمركز اس��ت. براي تحقق اين موضوع مهم 
و راهبردي، نياز به تبيين اس��تراتژي هاي كالن كشوري، 
در كنار مطالعه تطبيقي اسناد ملي كشورهاي داراي رتبه 
ادامه در صفحه 5 جهاني در... 

يادداشت روز

نقش خدمات بازرگاني در پشتيباني از كسب وكارها 
بخ��ش خدم��ات بازرگان��ي 
نقش حياتي در پش��تيباني از 
بخش هاي اقتص��ادي، به ويژه 
فعاليت ه��اي صنعتي، معدني 
و تج��اري ايفا مي كن��د، اما به 
جهت تنوع خدمات اين حوزه 
و تع��دد و پراكندگي نهادهاي 
متولي، سياستگذاري هدفمند 
و هماهنگ براي ارتقاي آن تا ح��دود زيادي مغفول واقع 
شده است. بررسي ها نشان مي دهد كه خدمات بازرگاني 
با كمبودها و چالش هايي مواجه است كه رفع آنها مي تواند 
ضمن تقويت برخورداري بخش هاي توليدي و تجاري از اين 
خدمات و كمك به روان سازي جريان هاي كااليي، اطالعاتي 
و مالي در زنجيره هاي تامين، بسترهاي الزم براي ارتقاي اين 

بخش مهم خدماتي را فراهم كند.
يكي از مهم ترين حلقه هاي مفق��وده در بخش خدمات، 
به ويژه خدمات بازرگان��ي، فقدان اطالعات جامع و دقيق 
در خصوص بازيگران، تنوع و حجم خدمات ارايه ش��ده به 
حوزه هاي كسب وكاري مختلف و نقش آنها در اقتصاد است. 
در حال حاضر جز در برخي حوزه هاي تخصصي محدود، 
دسترسي و مالك هاي مناس��بي براي ارزيابي اطالعات 

ارايه كنندگان خدمات بازرگاني براي مقايس��ه و انتخاب 
كسب وكارهاي متقاضي اين گونه خدمات وجود ندارد. در 
نتيجه كسب وكارها براي انتخاب خدمات مورد نياز، در وهله 
اول بر اساس تجربه و شبكه ارتباطي خود عمل كرده و در 
وهله بعدي به تبليغات يا منابع اينترنتي اتكا مي كنند كه خود 
مستلزم پذيرش ريسك است. در هر صورت وجود داده هاي 
مكفي و دسترسي ذي نفعان به آن، امكان تصميم گيري هاي 
كارآمد و اثربخش تر را براي بازيگران خدمات بازرگاني )اعم 
از دريافت كنندگان و ارايه كنن��دگان خدمات( و نيز براي 

سياست گذاران در پي خواهد داشت.
ديگر چالش مهم اين بخش، كمبود عرضه كنندگان 
خدم��ات بازرگاني يكپارچ��ه در حوزه هاي مختلف، 
پراكندگي و مقياس كوچك اغلب آنهاس��ت. اين امر 
مي تواند بر س��طح، گس��تره و هزينه ارايه خدمات به 
كسب وكارها و نهايتا كل زنجيره هاي تامين تاثيرگذاري 
منفي داشته باشد و چه بسا از داليلي است كه موجب 
شده اصوال رويكرد برون سپاري بسياري از اين خدمات 
در بين كسب وكارها رواج نداشته باشد. به عنوان مثال 
اين مساله در بخش خدمات لجستيكي و نيز خدمات 
مش��اوره اي مورد نياز در طول چرخه عمر كسب وكار 

مشهود است.

  نكات كليدي
 به منظور ارتقا و بهبود نقش خدمات بازرگاني در پشتيباني 

از كسب وكارها، راهكارهاي ذيل قابل ارايه است.
1- تعريف نظام داده اي مشخص براي خدمات بازرگاني: 
وجود چنين نظامي مي تواند به رصد بهتر وضعيت خدمات 
بازرگاني به لحاظ مواردي چون تعداد بنگاه ها، سهم در توليد 
ناخالص داخلي، گردش مالي، سهم آنها در ارايه خدمات به 
حوزه هاي مختلف كسب وكار و در نهايت اتخاذ سياست هاي 
مناس��ب براي اين بخ��ش كمك كند. اين نظ��ام داده اي 
مي تواند با محوريت مرك��ز آمار ايران و همكاري نهادهاي 
متولي ايجاد شده و گزارش هاي مربوطه بر حسب سطح 
دسترسي در اختيار دستگاه هاي اجرايي و فعاالن بخش 

خصوصي قرار بگيرد.
2- كمك به توسعه بازارگاه هاي B2B خدمات بازرگاني: 
بازارگاه هاي B2B خدمات بازرگاني مي توانند نقش محوري 
را در اتصال عرضه كنن��دگان و متقاضيان اين خدمات به 
يكديگر ايفا كنند. در ح��ال حاضر بازارگاه هاي تخصصي 
خدمات بازرگاني در حوزه هايي مانند حمل ونقل جاده اي 
كاال و بيمه و معدود بازارگاه هاي B2B عرضه كاال و خدمات 
براي كس��ب وكارهاي كشور فعال هستند. اما تقريبا هيچ  
يك از اين بازارگاه ها به مرحله بلوغ نرس��يده  و در مراحل 

ابتدايي رشد خود هستند. در اين راستا، حمايت هاي دولت 
از ش��كل گيري بازارگاه هاي خدم��ات بازرگاني مي تواند 
راهگشاي توسعه آنها باشد. با توجه به تعريف اين بازارگاه ها 
در زمره پلتفرم هاي كسب وكاري به عنوان خدمات دانش 
بنيان، امكان برخورداري آنها از حمايت هاي صندوق نوآوري 

و شكوفايي رياست جمهوري نيز وجود دارد.
۳- اج��راي نظام رتبه بندي براي فع��االن بخش خدمات 
بازرگاني: يكي از راهكارهاي تشويق بهبود و ارتقاي خدمات 
بازرگاني، رتبه بندي آنها از نظر كيفي و كمي است. در حال 
حاضر نظام هاي رتبه بندي مختلفي براي فعالين اقتصادي 
در كشور اجرا مي شود. اما هيچ يك از آنها از جامعيت الزم 
براي رتبه بندي فعالين بخش خدمات بازرگاني برخوردار 
نيستند. پيشنهاد مي شود وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با همكاري دس��تگاه هاي متولي مجوزدهنده، نسبت به 
طراحي نظامي ب��راي رتبه بندي و اعتبارس��نجي جامع 
بازيگران اين حوزه اقدامات كند. البته اجراي اين نظام بايد 
بر عهده بخش خصوصي بوده و دولت تنها نقش نظارتي را 

در اين زمينه ايفا كند.
4- ترغيب عرضه كنندگان خدم��ات بازرگاني به ارتقاي 
يكپارچگ��ي و صرف��ه مقياس : پيش��نهاد مي ش��ود كه 
ادامه در صفحه 3 دستگاه هاي... 

نويد فرهاديپيمان مولوي

زهرا آقاجاني

بهروش حصاري

كاهش جزيي قيمت ها 
پس از انتخاب مجدد جروم پاول به عنوان رييس فدرال رزرو

 طلبكاران دولت براي تسويه بدهي هاي بانكي 
با اسناد خزانه اقدام كنند

 رافائل گروسي 
با اسالمي و اميرعبداللهيان ديدار كرد

تالش بيت كوين 
براي عبور از مقاومت هاي قيمتي

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 2    

صفحه 5    

دولت ماهانه ۷۵۰۰ ميليارد تومان 
اوراق جديد منتشر كرده است

توافق براي تداوم ديدارها

»تعادل« اصالح قانون اوراق بهادار را 
بازبيني مي كند

اعالم آغاز تست انساني واكسن 
بركت براي گروه سني ١٢ تا ١٨ سال

محسن عليزاده، رييس كميته بازار سرمايه مجلس 
بابيان اينكه در جلسه آينده كميته بازار سرمايه، طرح 
اصالح قانون اوراق بهادار جمهوري اس��المي نهايي 
مي شود و براي بررسي به كميسيون اقتصادي ارجاع 
خواهد شد، گفت: بر اساس اين طرح رييس جمهور، 
حكم رييس سازمان بورس اوراق بهادار را امضا خواهد 
كرد. همچنين رييس سازمان بورس، عضو شوراي پول 
و اعتبار خواهد شد درواقع با اين اقدام سازمان بورس 
از وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقل خواهد شد كه 
صفحه 4 را بخوانيد با...  

 استقالل 
سازمان بورس

چه شد؟

  توليد بركت 
از ۲۰ ميليون دوز 

گذشت



رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ب��ا حفظ و تقويت روحيه 
بسيجي مي توان بر مشكالت غلبه كرد، گفت: افتخارم اين 
است كه بس��يجي باشم و مجموعه دولت با روحيه و تفكر 
بسيجي براي خدمت رساني و ايجاد گشايش در معيشت و 
اقتصاد مردم تالش مي كند. سيد ابراهيم رييسي در ديدار 
رييس سازمان بسيج مستضعفين و جمعي از فرماندهان 
اين سازمان ضمن تبريك هفته بسيج، اظهارداشت: بسيج 
شجره طيبه و درخت تناور و پرثمري است كه با ابتكار و نگاه 
ژرف امام راحل تش��كيل شد و هر روز كه مي گذرد ثمرات 
بيشتري را شامل حال ملت ايران و امت اسالمي مي كند. 
رييس جمهور با اشاره به فراگيري و اطمينان بخش بودن 
بسيج براي ملت ايران، گفت: در راس اين مجموعه انقالبي، 
رهبر معظم انقالب و در بدنه آن، آحاد مردم كشور حضور 
دارند و بسيج فراتر از جريانات سياسي و حزبي و گروهي، 
آرمان ه��ا و ارزش هاي انقالب و خدمت بي منت به مردم را 
پيگيري مي كند و باعث اطمينان خاطر مردم است همچنان 
كه با حضور و نظارت در بازار باعث ايجاد آرامش در بازار شد. 
رييسي تالش براي تقويت ماموريت هاي بسيج در مسير 
رفع مش��كالت مردم را ضروري دانست و گفت: جريانات 
معاند به دنبال انحراف در فكر، انديشه و عمل و در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي هستند اما بسيج به 
عنوان سد محكم و استوار در مقابل اين انحرافات قد علم 
كرده و نقشه ها و توطئه هاي فراواني را خنثي كرده است. 
رييس جمهور افزود: دشمن با برخورداري از پول، قدرت و 
رسانه به دنبال ريزش در مجموعه نيروهاي انقالب و ايجاد 
تغيير در س��بك زندگي و اخالقيات مردم است اما چون 
رويش و گستردگي ماموريت هاي بسيج زياد است، همواره 
با شكست مواجه شده اند. رييس جمهور بسيج را از مهم ترين 
مولفه هاي قدرت كشور دانست و گفت: جريان فراگير بسيج 
به واسطه مسووليت پذيري و خطرپذير بودن و حضور در 
صحنه، به رمز صيانت از نظام اس��المي تبديل شده است. 
رييسي برنامه ها و اقدامات بس��يج در حوزه هاي مختلف 
اجتماعي، فرهنگي، علمي، فناوري، اقتصاد مقاومتي و به 
ويژه عمران و س��ازندگي در مناطق محروم را راهكارهايي 
ارزشمند براي رفع مشكالت مردم دانست و گفت: دولت 
مصمم است از ظرفيت بسيج براي رفع دغدغه ها و مشكالت 
مردم استفاده كند. رييس جمهور تالش و برنامه ريزي براي 
احياء و تقويت روحيه اميد و اعتم��اد در بين مردم را حائز 
اهميت دانست و گفت: راهبرد دشمن ايجاد يأس و نااميدي 
در جامعه است و در اين شرايط الزم است تمام ظرفيت هاي 
نظام در كنار هم قرار بگيرند تا با ايجاد تحول در زندگي مردم 
و رفع مشكالت كشور، مردم را به آينده اميدوار كنند و در 
اين زمينه دولت با همه توان آماده حمايت و پشتيباني است.

  رييسي: ايران از توسعه فعاليت هاي سازمان اكو 
حمايت مي كند

رييس جمهور از دبيركل سازمان همكاري اقتصادي )اكو( 
خواست تا راهكارهاي مناسبي براي فعال كردن ظرفيت 
و ارتقاي س��طح همكاري هاي اقتصادي كشورهاي عضو 
اكو اتخاذ كند. س��يد ابراهيم رييسي روز گذشته در ديدار 
»خسرو ناظري« دبيركل سازمان همكاري اقتصادي )اكو( 
شناسايي و رفع موانع و مشكالت افزايش سطح مناسبات و 
همكاري هاي كشورهاي عضو را در آستانه برگزاري اجالس 
سران اكو، ضروري دانست و اظهارداشت: بايد هرگونه مانع و 

مشكل در مسير توسعه همكاري ها برطرف شود تا تبادالت 
و مناس��بات اقتصادي كشورهاي عضو اكو در سطح باالتر 
و برتري انجام شود. رييسي خاطرنش��ان كرد: هر كدام از 
اعضاي س��ازمان اكو از ظرفيت هاي اقتصادي فراواني در 
حوزه هاي مختلف برخوردار هس��تند كه فعال كردن آن 
مي تواند به رونق اقتصادي منطقه بينجامد. رييس جمهور 
با اشاره به ظرفيت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري 
اقتصادي اكو در حوزه انرژي، تجارت، حمل و نقل، اقتصاد 
ديجيتال، اقتصاد دريا و گردشگري، گفت: برنامه ريزي ها و 
اقدامات جامع دبيرخانه سازمان اكو براي فعال كردن اين 
ظرفيت ها مي تواند رونق اقتصادي منطقه و پيش��رفت و 
آباداني كشورهاي عضو اكو را به همراه داشته باشد. رييسي 
با تاكيد بر اينكه جمهوري اس��المي ايران از فعال شدن و 
توسعه فعاليت هاي س��ازمان اكو حمايت مي كند، افزود: 
تهران ب��راي همكاري هاي منطقه اي در قالب س��ازمان 
همكاري هاي اقتصادي اهميت ويژه اي قائل است و از اينگونه 
فعاليت ها حمايت مي كند. در اين ديدار »خسرو ناظري« 
دبيركل س��ازمان همكاري اقتصادي )اكو( نيز گزارشي از 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده براي برگزاي اجالس سران 
سازمان اكو در تركمنستان ارايه كرد. پانزدهمين نشست 
سران سازمان همكاري اقتصادي )اكو( ۷ آذر ماه سال جاري 
به ميزباني تركمنستان در شهر عشق آباد برگزار خواهد شد.

  ماموريت رييس جمهور براي كارگروهي در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي

رييس جمهور از كارگروه تحول در ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي خواست با دقت و بررسي همه جانبه، پيشنهادات 
موجود در اين زمينه را جمع بندي و براي تصميم گيري 
در جلس��ه بعدي ارايه دهد. رييسي عصر ديروز در جلسه  
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با تبريك و گراميداش��ت 
هفته بسيج، از نقش برجسته و ممتاز اين مجموعه عظيم 
برآمده از متن مردم و خون پاك شهيدان تجليل و قدرداني 
كرد و اظهارداش��ت: فرهنگ و تفكر بس��يج از ويژگي ها 
و ش��اخصه هاي ارزشمندي برخوردار اس��ت كه ترويج و 
نهادينه كردن آن در بخش هاي مختلف جامعه، از جمله 
در مسائل فرهنگي بسيار سازنده و تاثيرگذار بوده و خواهد 
بود. رييس جمهور با تاكيد بر اهميت ايجاد تحول در ساختار، 
وظايف و ماموريت هاي ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي 
با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در پيوس��ت 
حكم اعضاي جديد ش��ورا، از كارگروه تحول خواس��ت با 
دقت همه پيشنهادات موجود در اين زمينه را جمع بندي 
و براي تصميم گيري در جلسه بعدي ارايه دهد. در جلسه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، موضوع شرح وظايف قرارگاه 
فرهنگي در راستاي اجرايي شدن رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري در پيوست حكم اعضاي جديد براي ايجاد تحول در 
وظايف و ماموريت ها و راهبرد شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدي 
شورا موكول گرديد. همچنين در اين جلسه سند سياست ها 
و اقدامات تقويت و ترويج نامگذاري متولدين جديد مبتني 
بر فرهنگ اس��المي- ايراني به تصويب رسيد. در جلسه  
ش��وراي انقالب فرهنگي همچنين سيد محمد مقيمي 
به عنوان رييس دانشگاه تهران، حسين قناعني به عنوان 
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران و عبدالرضا پازوكي به 

عنوان رييس دانشگاه علوم پزشكي ايران انتخاب شدند.

مدي��ركل آژانس بين المللي انرژي اتمي با حس��ين امير 
عبداللهيان، وزير امور خارجه ديدار و گفت وگو كرد.

رافائل گروسي كه دوشنبه  شب با استقبال بهروز كمالوندي، 
معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس و سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي وارد تهران ش��ده است، در ساعات پاياني روز 
گذش��ته پس از اينكه بارها انتظار خود را از لزوم ديدار در 
سطوح سياسي مقامات ايراني در تريبون هاي مختلف اعالم 
كرده بود، در وزارت امور خارجه حضور يافت و با حس��ين 

اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ديدار و گفت وگو كرد.
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي صبح ديروز هم با 
محمد اس��المي، معاون رييس جمهوري رييس سازمان 

انرژي اتمي كشورمان ديدار و گفت وگو كرد.
اميرعبداللهي��ان در اين ديدار ب��ر اراده جدي جمهوري 
اسالمي ايران براي تعامل س��ازنده با آژانس در چارچوب 
موافقتنامه  پادمان ها تاكيد و اظهار اميدواري كرد كه در 
سفر مديركل آژانس اعتماد متقابل و همكاري هاي طرفين 
بيش از پيش تقويت ش��ود. وزير امور خارجه كشورمان 
همچنين بر اهميت كار فني، حرفه اي و بي طرفانه آژانس 
و ضرورت بي اعتنايي به فشارهاي سياسي خارجي تاكيد 
كرد. مديركل آژان��س نيز متقابال ضمن تاكيد بر رويكرد 
فني، حرفه اي و بي طرفانه آژانس، سفر خود را نشانه اي از 
اراده براي گفت وگو و درك متقابل، حل مسائل و ارتقاي 
همكاري ها با جمهوري اسالمي ايران عنوان كرد و از آمادگي 
آژانس براي حل و فصل موضوعات باقي مانده طي ماه هاي 
آتي در همكاري نزديك با جمهوري اسالمي ايران خبر داد.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي صبح روز گذشته در 
ادامه اجراي توافق هاي اخير با ايران با رييس سازمان انرژي 
اتمي ديدار كرد. گروسي قرار است بعد از ديدار و مذاكره با 
رييس سازمان انرژي اتمي با حسين اميرعبداللهيان وزير 
امور خارجه ديدار كند. مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي صبح روز سه شنبه در ادامه اجراي توافق هاي اخير با 
ايران با رييس سازمان انرژي اتمي ديدار كرد. اين دومين 
س��فر رافائل گروسي به تهران بعد از روي كار آمدن دولت 
ابراهيم رييسي است. با وجود توقف اجراي تعهدات فني � 
هسته اي و نظارتي برجامي از سوي ايران پس از حدود دو 
سال، همچنان شاهد درخواست هاي فراپادماني آژانس از 
ايران هستيم؛ درخواست هايي كه بيشتر ابعاد سياسي دارند.

اين درخواست ها و رفتارهاي يك سال اخير آژانس كه در 
گزارش هاي مرتبط با ايران و برجام به خوبي ديده مي شود، 
بازوي حقوقي و فني سازمان ملل را در معرض سياسي كاري 

و جانبداري از برخي كشورها قرار داده است.
سفر گروسي به تهران در راستاي توافق ميان ايران و آژانس 
در سفر اخير وي به تهران در ۲۱ شهريور و ديدارش با رييس 

سازمان انرژي اتمي انجام مي شود.
بر اس��اس بيانيه  مش��ترك ايران و آژانس توافق ش��د در 
چارچوب تعام��الت و همكاري هاي موجود فيمابين، دو 
طرف ديدارهاي متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند. 
همچنين دو طرف، روح همكاري و اعتماد متقابل و اهميت 
ت��داوم آن و همچنين ضرورت رس��يدگي به موضوعات 
فيمابين در فضايي سازنده و منحصرا فني را مورد يادآوري 

و تاكيد مجدد قرار دادند.
بر اس��اس بيانيه مش��ترك ايران و آژانس همچنين »به 
بازرس��ان آژانس اجازه داده شد تا نسبت به سرويس فني 
تجهيزات نظارتي مشخص شده و جايگزيني كارت هاي 

حافظه آنها كه تحت مهر و موم مشترك در ايران نگهداري 
خواهند شد، اقدام كنند.« 

  اسالمي: گروسي گفت هيچ انحرافي 
در برنامه هسته اي ايران مشاهده نشده

رييس سازمان انرژي اتمي ايران گفت: مطلب مهمي كه 
آقاي گروس��ي بيان كردند اين است كه هيچ انحرافي در 
برنامه هسته اي ايران مشاهده نشده و در خصوص سواالت 
پيرامون مداركي كه توسط دشمنان در اختيار آژانس قرار 

گرفته پاسخ داده شده است.
محمد اس��المي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
انرژي اتمي ايران در نشس��ت خبري مش��ترك با رافائل 
گروس��ي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: 
امروز در نوبت دوم مذاكرات با آقاي گروسي گفت وگو در 
ارتباط با مس��ائل موجود را در دستور كار قرار داديم. نكته 
حائز اهميت اين است كه تفاهم داريم كل مسائل في مابين 
فني است و آژانس نفوذ توطئه آميز دشمنان ايران را مدنظر 
ن��دارد و از آن تاثيرپذيري نخواهد داش��ت. وي ادامه داد: 
مطلب مهمي كه آقاي گروسي بيان كردند اين است كه 
هيچ انحرافي در برنامه هاي هسته اي ايران مشاهده نشده 
و ايران طبق مقررات و طبق ضوابط هسته  و در خصوص 
سواالت پيرامون مداركي كه عنوان مدرك توسط دشمنان 
در اختيار آژانس قرار گرفته پاسخ داده شده كه براي بخشي 
پرونده بسته شده و برخي موارد باقي است كه تفاهم كرديم 
همه موارد را خاتمه دهيم. اسالمي در پايان تصريح كرد: 
مساله حايز اهميت اين است كه ايران در برنامه هسته اي 
خود مصمم اس��ت. در خصوص مواردي كه براي زندگي 
مردم است توافق كرديم كه آژانس به ايران كمك كند. در 
خصوص مسائل مرتبط با توليد برق هسته اي گفته شد كه 
ايران حداقل به توليد ۱۰ مگاوات برق نياز دارد كه ظرفيت 

در حال افزايش است.

  گروسي: تالش ما اين است كه نشست امروز 
نتيجه مثبتي داشته باشد

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت: موضوعاتي 
است كه ما و رييس سازمان آنرژي اتمي ايران آن را بررسي 
مي كنيم. مي خواهيم برنامه هاي خ��ود را با نگاه بر توليد 
انرژي پاك ادامه دهيم. رافائل گروس��ي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در نشست خبري مشترك با محمد 
اسالمي، رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران گفت: اجازه 
دهيد در ابتدا سخنانم را با تشكر از رييس سازمان انرژي 
اتمي ايران به خاطر مهمان نوازي آغاز كنم. چند ماه قبل كه 
اينجا بودم تفاهم كرديم كه من برگردم تا گفت وگوهايمان 
را در خصوص مسائل مشترك ادامه دهيم و همچنين من 
با مقامات سياسي ديدار كنم و امروز همان طور كه مي دانيد 

با وزير امر خارجه ايران ديدار خواهم كرد.
وي ادامه داد: ما صحبت هاي مهمي داشتيم و دنبال اين 
هستيم كه كارمان را با نگاه به پيدا كردن زمينه هاي مشترك 
ادامه دهيم. موضوعاتي است كه ما و رييس سازمان آنرژي 
اتمي ايران آن را بررسي مي كنيم. مي خواهيم برنامه هاي 
خود را با نگاه بر توليد انرژي پاك ادامه دهيم كه مي دانيد 
در نشست آب و هوايي گالسگو مورد تاكيد قرار گرفته است.

تالش ما اين اس��ت كه نشس��ت امروز نتيجه مثبتي 
داشته باشد.
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بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت: 
گفتم نمي گذارند من بيايم

يك فعال سياس��ي اصولگرا درمورد لغ��و حضور وزير 
سابق نفت در صدا و سيما نوشت: وزير سابق نفت داشته 
زندگي اش را مي كرده كه از او براي شركت در يك برنامه 
تلويزيوني براي بحث درباره كرسنت دعوت مي شود. 
او هم مي پذيرد و پيشنهاد مي دهد سعيد جليلي هم 
دعوت شود. بعد از مدتي تلويزيون براي حضور جليلي 
عذر مي آورد و درخواست مي كند زنگنه تنها به برنامه 

برود كه او هم مي پذيرد.
محمد مهاجري، فعال سياس��ي اصولگرا درمورد لغو 
حضور بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت در شبكه افق 
طي يادداش��تي در كانال تلگرمي اش نوشت: با اطالع 
مي گويم كه لغو دعوت زنگنه براي حضور در تلويزيون، 

از جايگاهي بيرون از صداوسيما انجام شده.

اما داستان چه بود؟
داستان اين است كه وزير سابق نفت داشته زندگي اش 
را مي كرده كه از او براي شركت در يك برنامه تلويزيوني 
براي بح��ث درباره كرس��نت دعوت مي ش��ود. او هم 
مي پذيرد و پيشنهاد مي دهد سعيدجليلي هم دعوت 
ش��ود. بعد از مدتي تلويزيون براي حضور جليلي عذر 
مي آورد و درخواست مي كند زنگنه تنها به برنامه برود 

كه او هم مي پذيرد.
زنگنه هوشمندانه پيشدس��تي مي كند و موضوع را از 
طريق توييتر به اطالع عموم مي رس��اند. تلويزيون كه 
رودست مي خورد، دستپاچه مي شود. گويا صداوسيما 
اجازه چنين كاري را نداش��ته و »خودسرانه« وارد گود 
شده بوده. شايد هم چنين مي پنداشته كه زنگنه دعوت 
را رد مي كند و همين خودش دس��تاويز مي ش��ود كه 
بگويند ايهاالناس ! ديديد متهم اصلي كرسنت از مناظره 
و مصاحبه گريخت و نيامد؟! مرحله بعدي بازي شروع 
مي شود. يكي- دو نماينده مجلس يارگيري مي شوند. 
خبرگزاري هاي دولتي و حامي دولت به خط مي شوند و 
از طرف قوه قضاييه مي گويندكه كيفرخواست كرسنت 
صادر شده .  كجاي دنيا متهم را به تلويزيون مي آورند! و 
يادشان مي رود كه همين تلويزيون ده ها و صدها متهم 
با پرونده باز را جلوي دوربين آورده و گاهي از آنها اعتراف 
گرفته است! اين بار اما با زنگنه اي روبروست كه صريح و 
بي تعارف است و اگر روبروي دوربين تلويزيون بنشيند 
حرف هايي را مي زند كه تا حاال كسي نگفته و خيلي از 
اعوان و انصار دلواپسان از جمله سعيدجليلي بايد براي 

مدت ها به مرخصي تشريف ببرند .
همچنين ش��ايد كل پرونده عوض شود و معلوم گردد 
متهمان اصلي االن در جايگاه مدعي نشسته اند و براي 
ديگران پرونده سازي مي كنند. به عالوه پايداريچي هايي 
كه در نقش ستون پنجم عمل مي كنند دچار مخمصه 

شوند.
خالصه اينكه تلويزي��ون جاخالي مي دهد و برنامه هوا 

مي شود.
از آن ط��رف ب��راي زنگنه كه ت��ا دم خيم��ه معاويه و 
عمروعاص رفته، بنا به مصلحت هايي، تماس ها و پيغام ها 
شروع مي شود كه... اين بار هم خيانتكارهايي كه با عقيم 
گذاشتن كرسنت، نان گرم سفره عرب ها را تامين كردند، 

جستند تا نوبتي ديگر برسد.

توييت زنگنه: در موضوع كرسنت فرصت 
صداوسيما تنها براي اتهام زنندگان است

وزير س��ابق نفت نوش��ت: من هم در همان ابتدا گفتم 
نمي گذارند من بيايم و همان ش��د كه گفتم، گويا در 
موضوع كرسنت فرصت صداوس��يما تنها براي اتهام 
زنندگان است. بيژن نامدار زنگنه در صفحه توييتري 
خود نوشت: همكاران شبكه افق خودشان بنده را دعوت 
كردند و من هم در همان ابتدا گفتم نمي گذارند من بيايم 
و همان شد كه گفتم، گويا در موضوع كرسنت فرصت 

صداوسيما تنها براي اتهام زنندگان است!
و افوض امري الي اهلل إن اهلل بصير بالعباد.

هماهنگي »بي سابقه« امريكا با 
چين براي كاهش قيمت نفت

كاخ س��فيد روز سه ش��نبه اعالم كرد كه امريكا و 
شماري از كشورهاي ديگر از جمله چين براي مقابله 
با افزايش قيمت نفت بخش��ي از ذخاير راهبردي 
نفت خود را اس��تفاده خواهند كرد.يك مقام ارشد 
در دول��ت جو باي��دن در گفت وگو ب��ا خبرگزاري 
فرانسه هماهنگي واشنگتن با شماري از كشورها 
از جمله چين براي كاهش قيمت نفت را بي سابقه 

توصيف كرد.
به گزارش يورونيوز، كاخ سفيد روز سه شنبه اعالم 
كرد كه امريكا و شماري از كشورهاي ديگر از جمله 
چين براي مقابله با افزايش قيمت نفت بخش��ي از 

ذخاير راهبردي نفت خود را استفاده خواهند كرد.
قيم��ت جهاني نفت پيش از اين در آس��تانه اعالم 
تصميم جو بايدن، رييس جمهوري اياالت متحده 
مبني بر آزادسازي بخش��ي از ذخاير نفتي امريكا 
كاهش يافته بود. در بيانيه كاخ سفيد آمده است كه 
اياالت متحده ۵۰ ميليون بشكه از ذخاير نفتي خود 

را آزاد خواهد كرد.
منابع آگاه در كاخ س��فيد پيشتر به رسانه ها گفته  
بودند كه برنامه آزادسازي نفت از ذخاير استراتژيك 
نفت امريكا با همراهي هند، كره جنوبي و ژاپن اجرا 

مي شود.
قيمت هر بش��كه نفت پاي��ه برنت در آغ��از داد و 
ستدهاي روز سه ش��نبه و در آستانه اعالم تصميم 
جو بايدن از مرز ۸۰ دالر عقب نشيني كرد و به ۷۹ 

دالر و ۳۰ سنت رسيد.
در واكنش به اين اقدام امريكا، ممكن است ائتالف 
گ��روه كش��ورهاي صادركننده نفت موس��وم به 
اوپك پالس ني��ز در واكنش به نگراني هاي موجود 
نسبت به كاهش تقاضاي نفت همزمان با فراگيري 
موج جديد همه گيري ويروس كرونا در اروپا، برنامه 

افزايش ماهانه توليد خود را تعديل كند.
بهاي نفت خام پس از رفع محدوديت هاي وضع شده 
براي پيشگيري از ش��يوع ويروس كرونا، بازگشت 
رشد اقتصادي و آغاز دوباره سفرها افزايش يافته بود.
يك مقام ارش��د در دولت جو بايدن در گفت وگو با 
خبرگزاري فرانسه هماهنگي واشنگتن با شماري از 
كشورها از جمله چين براي كاهش قيمت نفت را 

بي سابقه توصيف كرد.

آغاز هفتمين دوره 
جامع پذيري درجه داري ارتش 

هفتمين دوره جامع پذيري مراكز درجه داري ارتش 
جمهوري اسالمي ايران روز يكشنبه در مركز آموزش 
درجه داري جواداالئمه آغاز ب��ه كار كرد. در اين دوره 
كه با حضور جمع��ي از امرا و فرمانده��ان نيروهاي 
چهارگانه ارتش جمهوري اسالمي ايران افتتاح شد، 
دانش آموزاني از نيروهاي زمين��ي، هوايي، دريايي و 
پدافند ارتش جمهوري اس��المي ايران آموزش هاي 
مقدماتي براي پيوستن به ارتش جمهوري اسالمي 
اي��ران را آغاز كردند.  در اين مراس��م امير محمودي، 
معاون اجرايي ارتش با اعالم اينكه برگزاري اين دوره 
از اهميت ويژه اي براي ارتش برخوردار اس��ت، گفت: 
»در سال هاي گذشته آموزش اوليه به صورت نيرويي 
برگزار مي شد اما به دليل ايجاد هم افزايي، هماهنگي 
و وحدت ميان نيروه��اي درجه داري ارتش، با تدابير 
هيات رييسه و فرماندهي محترم كل ارتش، تصميم 
به برگزاري مش��ترك اين دوره ها گرفته شد.« امير 
س��رتيپ محمودي با اشاره به س��ابقه مركز آموزش 
درجه داري جواداالئمه گف��ت: »بهترين مكاني كه 
مي توانيم دوره جامع پذي��ري را در آن برگزار كنيم، 
مركز آموزش درجه داري جواداالئمه نيروي زميني 
است كه سابقه تاريخي در برگزاري چنين دوره هايي 
را دارد.«  امير سرتيپ كيومرث شرفي معاون اجرايي 
نيروي زميني ارتش با اشاره به برگزاري مناسب اين 
دوره در مركز درجه داري جواداالئمه گفت: »ما در اين 
دوره همچون دوره هاي قبل همه چيز را براي برگزاري 
يك دوره آموزش كامل و جامع مناسب ارزيابي كرديم 
و با مديريت امير آزادي فرماندهي محترم مركز آموزش 
جواداالئمه، تدابيري در نظر گرفته شده تا يك دوره 
آموزش��ي به روز و استاندارد را ش��اهد باشيم.«  امير 
سرتيپ محمدحسين مستش��اري معاون تربيت و 
آموزش نيروي زميني ارتش با اشاره به آغاز به كار دوره 
جديد جامع پذيري ارتش گفت: »خدا را شاكر هستيم 
كه اين دوره هم مانند دوره هاي پيشين آغاز مناسبي 
داشت و ارتش و نيروي زميني امكانات بسيار خوبي را 
براي پ��رورش درجه داراني كه نياز عملياتي ارتش را 
در واحدهاي رزمي برآورده مي كنند، فراهم كرده اند. 

در اي��ن دوره پ��رورش را مقدم بر آم��وزش ديده ايم و 
ب��راي هر گروهان يك روحاني در نظ��ر گرفته ايم زيرا 
پرورش مكتبي و پرورش روحيه ايثار و ش��هادت براي 
ارتش اولويت اس��ت و اين اصل را در اين دوره متجلي 
كرده ايم.«  امير س��رتيپ ف��رزاد آزادي فرمانده مركز 
آموزش درجه داري جواداالئمه با اشاره به آماده سازي 
اين مركز براي برگزاري دوره جديد رزم مشترك ارتش 
گفت: »مطابق آمارهايي كه از نيروهاي چهارگانه ارتش 
براي پذيرش دوره جديد دريافت كرده بوديم، از حدود 
يك ماه قبل زيرساخت آموزشي و اسكان دانش آموزان 
را فراهم كرده بوديم. از آنجايي كه اين دوره براي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران از اهميت ويژه اي برخوردار 
است كادر آموزشي چه از ميان فرماندهان و چه از ميان 
روحانيون، به گونه اي انتخاب شده اند كه دانش آموزان 
در مدت زمان برگزاري دوره باالترين س��طح آموزشي 

را دريافت كنند.«

رافائل گروسي  با اسالمي و اميرعبداللهيان ديدار كردرييس جمهور در ديدار فرماندهان سازمان بسيج :

اعالم آغاز تست انساني واكسن بركت براي گروه سني ١٢ تا ١٨ سال

توافق براي تداوم ديدار ها دولت با روحيه بسيجي خدمت مي كند

 توليد بركت از ۲۰ ميليون دوز گذشت
صبح امروز در مراس��مي با حضور عضو كميته علمي 
س��تاد مقابله با كرونا، مديرعامل شفافارمد و جمعي از 
مسووالن ستاد اجرايي فرمان امام، كارآزمايي باليني 
واكسن كووايران بركت براي نوجوانان ١٢ تا ١٨ سال 
در محل هتل ارم آغاز شد.  مينو محرز، مجري مطالعه 
باليني واكس��ن كووايران بركت در اين مراسم گفت: 
تزريق واكس��ن بركت روي ١٠ داوطل��ب اول از هفته 
گذشته آغاز ش��ده كه در فاز نخس��ت، واكسن به ۶٠ 
نوجوان واجد ش��رايط تزريق مي شود. وي افزود: طبق 
ضوابط بين المللي پس از توليد هر واكس��ن ابتدا بايد 
روي گروه س��ني ١٨ تا ٧۵ سال آزمايش شود. محرز با 
بيان اينكه واكسن بركت سه كارآزمايي باليني را پشت 
سرگذاش��ته، افزود: الزم بود كه م��ا آزمايش را پس از 
بزرگساالن در گروه سن پايين تر نيز مطالعه كنيم چرا 
كه با پاندمي كرونا در دنيا آموزش افت كرده و بايد اين 
سنين هم هر چه زودتر واكسينه شوند. وي افزود: اين 
گروه سني هم واكسن ۵ ميكرو گرم همانند بزرگساالن 
دريافت مي كنند. محرز با اشاره به اينكه مطالعه باليني 
در كش��ورهاي ديگر دني��ا هم به همين ش��كل بوده، 
تصريح كرد: سه مرحله مطالعه براي بزرگساالن روي 
٢٢ هزار نفر انجام شد و هيچ عارضه خاصي ديده نشد و 
عالوه بر اين تاثيرپذيري و ايمني زايي بسيار خوبي هم 
ديده  ش��د. مجري مطالعات واكسن كووايران بركت با 
بيان اينكه در اين مرحله از مطالعه داوطلبان پالسيبو 

دريافت نمي كنند، افزود: با توجه به شرايط اپيدمي همه 
داوطلبان بايد واكسينه شوند به همين دليل گروهي 
واكس��ن بركت و گروهي واكسن س��ينوفارم دريافت 
خواهند كرد و در مطالعات مورد بررس��ي قرار خواهند 
گرف��ت. وي تصريح كرد: البته طب��ق مجوز و پروتكل 
وزارت بهداش��ت تمام ١٠ نفر اول در اين رده س��ني، 
واكسن بركت تزريق كرده اند. محرز تصريح كرد: براي 

اطمينان دادن به مردم تمام ١٠ نفر اول اين مطالعه از 
فرزندان مديران بخش هاي مختلف ستاد اجرايي فرمان 
امام انتخاب شده اند تا مردم با خيال راحت فرزندان خود 
را واكسينه كنند.  سيد حامد حسيني مدير نظارت بر 
كارآزمايي باليني واكسن بركت نيز دراين مراسم گفت: 
بعد از اينكه مطالعات اصلي واكس��ن بركت انجام شد 
طبيعتا گروه سني ديگر مانند اطفال و نوجوانان و زنان 

باردار بايد مطالعه شوند تا پروفايل ايمني و اثربخشي اين 
واكسن كامل شود. وي ادامه داد: در حال حاضر مجوز 
فاز مطالعاتي يك و دو گروه س��ني ١٢ تا ١٨ سال را از 
وزارت بهداشت دريافت كرديم. در فاز يك ۶٠ داوطلب 
و در ف��از دوم نيز ۴۴٠ نفر مورد مطالعه قرار مي گيرند. 
مدير نظارت بر كارآزمايي باليني واكسن بركت ادامه داد: 
اولويت كشور سالمت شهروندان است و پروفايل ايمني 
و ايمني زايي هر واكسن داخلي با هدف تامين سالمت 
مردم تعريف مي شود. حسيني ادامه داد: به زودي براي 
ثبت نام عالقه مندان به حضور در مرحله دوم كارآزمايي 
باليني واكسن بركت فراخواني صادر خواهيم كرد تااز 
طريق س��امانه ۴۰۳۰ بتوانند دراين مطالعات حضور 
يابند.  حس��ن جليلي، مديرعامل كارخانه شفافارمد 
درباره آخرين آمار توليد واكسن بركت گفت: تاكنون 
بيش از ٢٠ ميليون دوز واكسن بركت در خطوط يك و 
دوي كارخانه شفافارمد توليد شده كه حدود ١٢ ميليون 
دوز آن به وزارت بهداشت تحويل شده و مابقي نيز پس 
ازطي مراحل كنترل كيفيت تحويل خواهند شد . وي 
افزود: با توجه به نياز بازار ميزان توليدات خود را تنظيم 
مي كنيم. درحال حاضر چند كشور آسيايي، آفريقايي، 
امريكاي جنوبي و همسايگان ايران براي خريد واكسن 
بركت رايزني هايي انجام دادند اما ما هنوز مجوز صادرات 
اين واكسن را نداريم. در ادامه اين مراسم تزريق واكسن 

كوو ايران بركت روي ۶ نوجوان انجام شد.

بايدن نامزد رياست بانك مركزي 
امريكا را معرفي كرد

رييس جمهور اياالت متحده جروم پاول را براي دومين 
بار به عنوان نامزد رياست فدرال رزرو )بانك مركزي اين 
كشور( معرفي كرد.به گزارش راشاتودي، جو بايدن، 
رييس جمهور اي��االت متحده، جروم پ��اول را براي 
دومين بار به عنوان نامزد رياس��ت فدرال رزرو )بانك 
مركزي اين كشور( معرفي كرد.گزارش ها حاكي است 
كه اين اقدام به طور گسترده از سوي ناظران بازار پيش 
بيني ش��ده بود.بايدن در حساب رسمي توييتر خود 
گفت: امريكا به رهبري ثابت، مستقل و موثر در فدرال 
رزرو نياز دارد. به همين دليل است كه من جروم پاول 
را براي بار دوم به عنوان نامزد رييس ش��وراي حكام 
سيس��تم فدرال رزرو و دكتر الئل برينارد را به عنوان 
نامزد نايب رييس ش��وراي حكام معرفي خواهم كرد.

بر اساس اين گزارش، اقدام بايدن نشان دهنده تداوم 
سياست هاي پولي فعلي فدرال رزرو در زماني است كه 
واشنگتن با چالش هاي حياتي از جمله افزايش تورم 
در بحبوحه تالش ها براي احياي اقتصاد كند به دليل 

همه گيري كرونا مواجه است.

تفحص از شركت هاي دولتي را 
در مجلس كليد مي زنيم

سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
از قص��دش براي كلي��د زدن تحقي��ق و تحقق از 
ش��ركت هاي دولتي خبر داد و گفت كه مساله در 
شركت هاي دولتي و شبه دولتي فقط »حقوق هاي 
نجومي« نيس��ت.به گزارش ايس��نا، س��يد نظام 
موس��وي نماينده تهران در صفح��ه توييتر خود 
نوشت: »مساله در شركت هاي دولتي و شبه دولتي 
فقط حقوق هاي نجومي نيس��ت. تاسف بارتر اين 
است كه در بسياري موارد اين حقوق ها را كساني 
مي گيرن��د كه نه به دلي��ل دان��ش و تجربه بلكه 

به واسطه ارتباطات مسووليت گرفته اند.



گروه بانك و بيمه |
جريان اوراق فروشي دولت در سال جاري نشان مي دهد 
كه در ماه حدود ۷۵۰۰ ميلي��ارد تومان اوراق جديد 
منتش��ر كرده و مابقي اصل و سود اوراق گذشته بوده 
است. از س��وي ديگر، خزانه داري كل كشور با صدور 
اطالعيه اي از همه اشخاص بدهكار به بانك ها كه در 
عين حال از دولت طلبكار هس��تند، درخواست كرد، 
در خصوص تسويه بدهي ها و مطالبات خود از طريق 
اسناد خزانه دوم اقدام  كنند.با كاهش فروش نفت و در 
آمدهاي نفتي در بودجه، در سال هاي اخير روند فروش 
اوراق جهت تامين مالي روند رو به رشدي طي كرد ولي 
در هر حال با وجود امتيازهايي كه فروش اوراق براي 
دولت داشت، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسيد 
و به عبارتي بدهي ايجاد شده براي دولت، موضوعي بود 

كه بارها از سوي كارشناسان مورد تاكيد قرار داشت.
در سال گذشته با توجه به كسري بودجه، دولت حدود 
۱۰۰ هزار ميلياردي اوراق بدهي منتشر كرد ولي در 
سال جاري اين روند كند شد و آنطور كه انتظار مي رفت 
اجرايي نشده است، در همين جريان حواشي زيادي 
در رابطه با ارتباط اوراق فروشي دولت و وضعيت بازار 
س��رمايه وجود داش��ت و اين مطرح بود كه از عوامل 
ريزش بورس بوده اس��ت.موضع اخير ميركاظمي - 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه - به نوعي واكنش به 
اين جريان ب��ود و وي در آماري كه اعالم كرد بر اينكه 
دولت بيش از فروش اوراق جديد به دنبال تسويه اصل 
و سود اوراق گذشته اس��ت تاكيد داشت.طبق اعالم 
ميركاظمي دولت بايد تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار 
ميلي��ارد تومان بابت اصل و س��ود اوراق دولت قبل را 
پرداخت كند. بررسي وضعيت فروش اوراق در مدت 
اخير نش��ان مي دهد كه در آبان م��اه ۱۱ هزار و ۴۰۰ 
ميليارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در 

گذشته پرداخت كرده اس��ت.اين در حالي است كه 
۷۵۰۰ ميليارد تومان اوراق جديد براي تامين منابع 
بودجه منتشر شده است.روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ 
ميلياردي توماني بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پايان 
سال در حالي ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد 
تومان بايد پرداخت ش��ود كه وضعي��ت فروش اوراق 
جديد براي تامين منابع بودجه تكليف مشخصي ندارد.

    طلبكاران دولت براي تسويه 
بدهي هاي بانكي با اسناد خزانه اقدام كنند

از سوي ديگر، خزانه داري كل كشور با صدور اطالعيه اي 
از همه اش��خاص بدهكار به بانك ها كه در عين حال از 
دولت طلبكار هس��تند، درخواس��ت كرد، در خصوص 
تسويه بدهي ها و مطالبات خود از طريق اسناد خزانه دوم 

اقدام  كنند.بنا بر اين اطالعيه، اين افراد بايد درخواست 
خود را از طريق دستگاه بدهكار در سامانه تسويه و تهاتر 
ثبت كنند.بر اساس اطالعيه ش��ماره )۲( خزانه داري 
كل كشور، به موجب آيين نامه اجرايي بند )ز( تبصره ۵ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، موضوع تصويب نامه 
مورخ سوم آبان ماه سال جاري هيات وزيران، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي مجاز است تا سقف ۳۵۰ هزار ميليارد 
ريال با صدور اس��ناد خزانه نوع دوم، بدهي هاي قطعي 
دولت را با مطالبات قطعي دولت تس��ويه كنند.بر اين 
اساس همه اشخاص مشمول كه به دولت )بانك مركزي، 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي( بدهكار و متقاباًل از 
دولت )وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركت هاي دولتي 
)بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه اي 
كه اعتبارات آنه��ا از محل بودجه عمومي دولت تامين 

مي شود(، موسس��ات و نهادهاي عمومي غيردولتي و 
شركت هاي آب و فاضالب )بابت اجراي طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه 
عمومي دولت تامين مي ش��ود( طلبكار هستند براي 
تسويه بدهي ها و مطالبات از طريق صدور اسناد تسويه 
خزانه دوم مي بايد درخواست خود را از طريق دستگاه 
بدهكار در سامانه تس��ويه و تهاتر ثبت نمايند.به دليل 
شرايط بهداشتي فعلي جامعه و به منظور رعايت فاصله 
اجتماعي و كاهش تردد در دستگاه هاي اجرايي، تغييرات 
الزم در سامانه تسويه و تهاتر به گونه اي اعمال  شده است 
كه نياز به حضور اشخاص متقاضي پس از درخواست در 

دستگاه هاي اجرايي بدهكار نمي باشد.
اش��خاص متقاضي ضمن پرهيز از مراجعه حضوري 
اوليه به دستگاه هاي اجرايي ابتدا با مراجعه به پورتال 
مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت 
به نشاني http://iridmo.mefa.ir نسبت به اخذ 
فرم درخواست )شماره دو( و مطالعه مستندات اعم از 
بخشنامه  شماره ۳ خزانه داري كل كشور )موضوع نامه 
شماره ۵۷/۱۲9۰۲9 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱9(، راهنماي 
استفاده از س��امانه تسويه و تهاتر، فهرست بانك هاي 
داراي س��هميه، آيين نامه اجرايي نوع دوم، اطالعيه 
ش��ماره دو و.... اقدام و سپس بر اساس دستورالعمل و 
بخشنامه ذيربط نسبت به شروع فرآيند تسويه و تهاتر 
اقدام نمايند.بديهي است تا زمان اعالم سقف قابل تهاتر 
بانك ها توسط بانك مركزي، سامانه صدور الكترونيكي 
اسناد تسويه خزانه براي ش��روع فرآيند و ثبت اوليه 
درخواست در دسترس دستگاه هاي اجرايي بدهكار 
است و به محض اعالم سهميه تهاتر بانك هاي عامل 
توسط بانك مركزي، مركز مديريت بدهي هاي عمومي 
و روابط مالي دولت ظرفيت اعالمي را در سامانه صدور 

الكترونيكي اسناد تسويه خزانه بارگزاري مي كند.
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اخبار

3 روش ضمانت وام ازدواج: 
اعتبارسنجي، يك ضامن و سفته 

يا سهم فرد از حساب يارانه ها
مديركل روابط عمومي بانك مرك��زي با بيان اينكه 
بانك ها در پرداخت وام ازدواج نبايد سختگيري كنند 
در مورد ضامن نوشت: يا اعتبارسنجي يا يك ضامن و 
سفته يا سهم فرد از حس��اب يارانه ها.بند الف تبصره 
۱۶ قانون بودجه مي گوي��د: بانك هاي عامل موظف 
به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج هستند و 
به صورت ماهانه نيز تعداد تسهيالت پرداختي و افراد 
در نوبت دريافت را اع��الم كنند. ضمانت اين وام ها يا 
اعتبارسنجي يا يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب 

يارانه ها است و سخت گيري بي مورد ممنوع است.

بازخريد 34 هزار ميليارد توماني 
بانك مركزي

با توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي، موضع عملياتي بانك مركزي در اين 
هفته توافق بازخريد بود. از اين رو، اين بانك در دو حراج 
۳۸ )هفتگي( و ۳9 )موردي( به اجراي عمليات بازار باز 
در قالب توافق بازخريد جمعاً به مبلغ ۳۴۴.۴ هزار ميليارد 
ريال اقدام كرد؛ ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه ارزش 
توافق هاي بازخريد سررسيد شده هفته قبل به مبلغ 
۳۴۵.۸ هزار ميليارد ريال بوده است. بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي مي توانند در روزهاي ش��نبه تا 
چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار 
با وثيقه از بانك مركزي( مشروط به در اختيار داشتن 
اوراق مالي اسالمي دولتي و در قالب توافق بازخريد با 
نرخ سقف داالن نرخ سود )۲۲ درصد( استفاده كنند.

ادامه از صفحه اول

وعده بودجه بدون كسري
ر مرحله بعد نيز فعاالن توليدي كشور. بنابراين در شرايطي 
كه فضاي كسب و كار ايران در وضعيت بحراني قرار دارد، 
تاكيد بر درياف��ت ماليات هاي متنوع از م��ردم و فعاالن 
اقتصادي، بيشتر آنها را به سمت فقر بيشتر و در مرحله بعد 
به سمت بازارهاي كشورهاي همسايه و سرمايه گذاري 
در ساير كشورها س��وق مي دهد. بايد توجه داشت كه در 
شرايطي كه اقتصاد ايران رشد اقتصادي نداشته، افزايش 
ماليات ها ممكن اس��ت، تبعات مخربي نيز داشته باشد. 
س��وم( موضوع مهم بعدي تاكيدي است كه دولت براي 
ف��روش دارايي هاي س��رمايه اي خ��ود دارد. خبر خوبي 
اس��ت كه دولت كوچك شود و اقدام به واگذاري امالك و 
شركت هاي خود كند. اما مكانيسم اين ارايه و فروش اين 
دارايي ها شفاف نيست. واقع آن است كه بخش خصوصي 
ايران در وضعيتي نيست كه بتواند دارايي هاي سرمايه اي 
دولت را در اين حجم و گستردگي بخرد. آيا قرار است، اين 
دارايي ها دست به دست شود و بخش هاي خصولتي قوي تر 
ظهور كنند و در برابر بخش خصوصي قد علم كنند؟ آيا 
گروه هاي ذي نفع بزرگ تر قرار است ايجاد شوند؟ گزاره 
بعدي نيز فروش اوراق اس��ت كه دولت با زايدالوصفي در 
حال انجام آن است. به نظرم ايرادي ندارد، كشوري اوراق 
به اندازه بيش از دو برابر GDP خود به فروش برساند. اما 
همزمان با فروش اين ميزان اوراق بايد اميدواري در ميان 
مردم و فعاالن اقتصادي را باال برد. بايد اين پالس ارسال شود 
كه دولت به دنبال حل مشكل تحريم ها است و سياست 
تنش زدايي را دنبال مي كند.فروش اوراق در كشوري كه 
دنبال تنش زايي با جهان پيراموني اس��ت و چش��م انداز 
روشني از رشد اقتصادي و توس��عه ندارد، مردم را نگران 
مي كند كه آيا دولت مي تواند در ۲س��ال آينده سررسيد 
اين اوراق را خريداري كند؟  چهارم( بر اين اساس است كه 
معتقدم وعده ارايه بودجه اي بدون كسري، وعده بزرگي 
است كه امكان تحقق آن پايين است.اين در حالي است 
كه هنوز بانك مركزي و وزارت اقتصاد مشخص نكرده اند 
كه چه راهبردي ارزي و اقتصادي را پيگيري مي كنند؟ آيا 
سياست نرخ ارز شناور دنبال مي شود؟ سياست تك نرخي 
مورد توجه اس��ت؟ يا سياست هاي ديگر؟ در اين شرايط 
بايد ببينيم كه دولت با استفاده از چه مكانيسمي قصد دارد 
يك چنين بودجه اي بدون كسري را ارايه كند. بعد از ارايه 
بودجه توسط دولت بهتر مي توان درباره جزييات بودجه 
صحبت كرد و اقدام به قضاوت و داوري مطلوب تري داشت.

نقش خدمات بازرگاني در 
پشتيباني از كسب وكارها 

 متولي حمايت ه��اي الزم را از بازيگران عرصه خدمات 
بازرگاني به منظور شكل گيري ارايه كنندگان خدمات 
يكپارچه و به خصوص در مقياس بزرگ و حتي در صورت 
ام��كان ادغام يا همكاري اس��تراتژيك ارايه دهندگان با 
يكديگر به عمل بياورند. به عنوان مثال در حوزه لجستيك، 
شكل گيري شركت  هاي لجستيكي طرف سوم و باالتر 
سال هاست كه مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت راه و شهرس��ازي ق��رار دارد. حتي كميس��يون 
حمل ونقل و لجستيك اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كش��اورزي ايران نيز به عنوان نماينده بخش خصوصي 
مستنداتي را در اين راستا تدوين كرده است. اما پيش نياز 
اجرايي ش��دن اين موضوع، تعيين متول��ي براي حوزه 

لجستيك و ساختارهاي نهادي مربوطه است.

طلبكاران دولت براي تسويه بدهي هاي بانكي با اسناد خزانه اقدام كنند

سكه با ۸۰  هزار تومان كاهش، ۱۲ ميليون و ۳۸۰  هزار تومان معامله شد 

قيمت دالر ۲۸ هزار و56۰ تومان

دولت ماهانه ۷۵۰۰ ميليارد تومان اوراق جديد منتشر كرده است

اردوغان تقصير اوضاع لير را گردن خارجي ها انداخت

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 روز سه ش��نبه ۲ آذر ۱۴۰۰، قيمت ارز افزايش يافت و 
قيم��ت دالر ۲۸ هزار و۵۶۰ تومان، قيمت يورو ۳۲ هزار 
و ۷۳ تومان، پوند انگليس ۳۸هزار و ۳۴۱تومان و درهم 
امارات ۷ هزار و ۷۶۰ تومان اعالم ش��ده است.قيمت هر 
اونس طال نيز به ۱۸۰۸ دالر و ۷۱ س��نت رسيد.هر دالر 
در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، دوم آذرماه( بدون تغيير 
قيمت نسبت به روز گذشته برابر ۲۶ هزار و ۷9۵ تومان 
بود. قيمت فروش يورو در مقايس��ه با روز گذشته تغيير 
قيمتي نداشت و با همان نرخ ۳۰ هزار و ۵۵۲ تومان بود. 
همچنين قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۲۶۵ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۲9 هزار و 9۴۷ تومان اعالم شد.عالوه 
بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و 
۴۷۴ توم��ان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۷۱۴ تومان بود.
اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲9 هزار و 
۸۱۱ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۸۲ تومان اعالم 
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز سه شنبه، 
حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۷۰۲ تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي ۲۳ هزار و ۷۱۲ تومان معامله ش��د.قيمت 
دالر از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان ش��د و در اين 
محدوده نوسان داشت و در مقطعي به سمت رقم ۲۷ هزار 
تومان نيز حركت كرد. در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا 
ثابت بود، البته براي چند روزي نيز در محدوده قيمتي ۲۸ 

هزار تومان معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت.
قيمت دالر در هفته هاي گذشته در كانال ۲۷ هزار تومان 
نوس��ان داش��ت و از اواخر هفته به قيمت ۲۶ هزار تومان 

عقبگرد كرد و نرخ دالر و يورو در صرافي ها ثابت بود. 

    سكه ۸۰ هزار تومان ارزان شد 
قيمت سكه )سه ش��نبه، دوم آذرماه( در بازار تهران با 
۸۰ هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ 
ميليون و ۳۸۰ هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم به قيمت ۱۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تومان 
معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
و ۴۰۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و ۶۸۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۲۳۵ هزار تومان رسيد و 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۳۵۰ هزار تومان 
شد. همچنين اُنس جهاني طال با ۴۸ دالر و ۶۰ سنت 
كاهش نسبت به روز گذشته برابر يك هزار و ۷9۷ دالر 
و ۲۳ س��نت ارزش گذاري شد. مهم ترين عوامل موثر 
در رش��د قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و انس 
جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي در مقايسه 
با روز گذش��ته تغييري نداش��ت و به ۲۶ هزار و ۷9۵ 
تومان رس��يد. همچنين انس جهاني طال در بازار ۴۸ 
دالر و ۶۰ سنت كاهش داشت. دو عامل ثبات قيمت 
نرخ ارز و كاهش قابل توجه انس جهاني طال موجب شد 

بهاي انواع سكه و طال در بازار كاهشي شود. 
به گزارش رويترز، در حالي كه پس از پشتيباني جو بايدن از 
تداوم رياست جرومي پاول بر فدرال رزرو، گمانه زني ها در 
مورد افزايش زودهنگام نرخ بهره تقويت شده و اين مساله 
موجب رشد بيش��تر ارزش دالر گشته است، قيمت طال 
عليرغم افزايش جزئي در نزديكي پايين ترين رقم بيش 
از ۲ هفته اخير باقي ماند.بر اساس اين گزارش، قيمت هر 
اونس طال با ۰.۲ درصد افزايش به ۱۸۰۸ دالر و ۷۱ سنت 
رسيد. قيمت فلز زرد روز دوشنبه با ۲.۱ درصد كاهش به 

پايين ترين رقم از ۵ نوامبر رس��يده بود. قيمت فلز زرد در 
معامالت آتي هم با ۰.۲ درصد افزايش به ۱۸۰9 دالر و ۱۰ 
سنت رسيد.پس از آنكه جو بايدن رييس جمهوري امريكا 
روز دوشنبه جرومي پاول را براي دومين دوره متوالي نامزد 
رياست فدرال رزرو كرد ش��اخص ارزش دالر در نزديكي 
باالترين رقم ۱۶ ماه گذشته قرار گرفت. تقويت دالر سبب 
گرانتر ش��دن طال براي خريداراني مي شود كه از ارزهاي 
غيردالري اس��تفاده مي كنند.استفن اينز مدير موسسه 
مديريت داراي��ي اس پي اي در اين باره گفت: »هرچند با 
نامزدي مجدد پاول قرار نيست تغييري ناگهاني در سياست 
پولي رخ دهد، اما سياست گذاران هفته گذشته موضوع 
حفظ رويكرد فعلي با سرعت بخشيدن به انقباضي شدن 

سياست پولي را مطرح كردند.«
ريچارد كالريدا و كريستوفر والر دو تن از مقام هاي ارشد 
بانك مركزي امريكا روز جمعه پيشنهاد كردند كه شتاب 
گرفتن روند انقباضي ش��دن سياس��ت پولي با توجه به 
سرعت گرفتن ترميم اقتصادي و افزايش نرخ تورم مي تواند 
اقدام مناسبي تلقي ش��ود.افزايش نرخ بهره موجب باال 
رفتن هزينه فرصت س��رمايه گذاري در بازار طال شده و 
جذابيت اين بازار را براي سرمايه گذاران كاهش مي دهد. 
س��رمايه گذاران همچنين در حال رصد وضعيت شيوع 
كرونا در بخش هايي از اروپا هستند كه سبب وضع مجدد 

محدوديت هاي تردد در برخي كشورها شده است. 

    اردوغان تقصير اوضاع لير را 
گردن خارجي ها انداخت!

اردوغان بدون عقب نشيني از مواضع قبلي خود بار ديگر 
وعده داد اوضاع در آينده به سمت عادي شدن و شكوفايي 
اقتصادي پيش خواهد رفت.به گزارش ديلي صباح، رجب 
طيب اردوغان كه اين روزها انتقادات زيادي را در خصوص 
نحوه مديريت اقتصاد تركيه متحمل مي شود در نشست 
اعضاي كابينه وعده داد كشورش در چيزي كه آن را جنگ 

اقتصادي عليه اقتصاد تركيه دانست پيروز شود.
او ب��ا بيان اينك��ه ن��رخ ارز رقابتي را به دلي��ل افزايش 
سرمايه گذاري و اشتغال ترجيح مي دهد گفت: من هر 
سياستي را كه باعث كوچك شدن اقتصاد كشور و افزايش 
نرخ بيكاري و فقر در بين مردم ش��ود رد مي كنم. دولت 
متعهد است آن چيزي را انجام دهد كه به نفع كشور باشد 
و سياست اقتصادي ما متمركز بر سرمايه گذاري، توليد، 
اشتغال و صادرات اس��ت نه گير افتادن در يك چرخه 
تناوبي نرخ بهره باال و پايين.رييس جمهور تركيه در بخش 
ديگري از سخنان خود تضعيف ارزش لير را نتيجه بازي 
طرف هاي خارجي و شيطنت هاي صورت گرفته با نرخ 
بهره دانس��ت و گفت: در نهايت با اقتدار و افتخار از اين 
بحران سربلند بيرون خواهيم آمد. به كمك  اهلل و ملت، 
از اين جنگ اقتصادي عليه اقتصاد كشورمان با پيروزي 
بيرون خواهيم آمد.پيش از اين و در تصميمي عجيب 
اعالم شده بود ۴۰ نفر از كارشناسان و روزنامه نگاراني كه 
قبال در خصوص پيامدهاي سياست هاي دولت اردوغان و 
ريزش ارزش لير هشدار داده بودند به اتهام اخالل در نظام 

اقتصادي محاكمه خواهند شد!
س��خنان اردوغان در حالي بود كه بازار ارز اين كش��ور 
بي اعتنا به آن، روز تلخ ديگري را بر لير رقم زد: لير كه هفته 
پيش به پايين ترين سطح چند سال اخير خود رسيده 
بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه كرد و به پايين ترين 
نرخ برابري خود مقابل دالر در طول تاريخ معاصر خود 
رسيد؛ تا جايي كه نرخ برابري دالر در كانال ۱۱.۴ تثبيت 

شد. در آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، هر دالر با 
۴.۷۲ درصد افزايش به ۱۱.۴۵۰ لير رسيد.در برابر ديگر 
ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل ۱۲.۸۶۷ لير و 

هر پوند معادل ۱۵.۳۳۰ لير اعالم شد.

     واكنش بازار ارز به احتمال انتصاب مجدد 
رييس بانك مركزي امريكا

دالر صعود نيرومندي را پس از معرفي مجدد پاول براي 
رياس��ت بر فدرال رزرو تجربه كرد. شاخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهان��ي را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با ۰.۵۲ درصد افزايش نسبت به روز 
گذشته، در سطح 9۶.۵۲۸ واحد بسته شد.شاخص دالر 
معموال در برابر شش ارز مهم جهاني يا ۱۰ ارز برتر جهاني 
بيان مي شود كه در بردارنده تغييرات قيمتي دالر مقابل 
ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه هند، دالر استراليا، دالر 
كانادا، دالر سنگاپور، فرانك سوييس، رينگيت مالزي، ين 
ژاپن و يوان چين است.به گزارش رويترز، همانطور كه پيش 
از اين نيز انتظار مي رفت، دولت بايدن كه از عملكرد جروم 
پاول- رييس كنوني بانك مركزي امريكا- رضايت داشت، 
وي را بار ديگر براي اين سمت نامزد و براي اخذ راي اعتماد 
به مجلس سنا معرفي كرده اس��ت. پاول اگر چه در دوره 
ترامپ به اين سمت منصوب شد اما با وي اختالفات زيادي 
داشت و ژانت يلن- وزير خزانه داري- كه خود نيز سابقه 
رياست بر فدرال رزرو را در دوره زمامداري باراك اوباما در 
كارنامه دارد، بارها از تمديد رياست پاول بر بانك مركزي 
امريكا حمايت كرده بود.بانك هاي مركزي بزرگ كماكان 
ترجيح مي دهند به تزريق نقدينگي به بازارهاي مالي ادامه 
دهند. بانك مركزي چين تقريبا هر دو هفته يك بار معادل 
۱۰۰ ميلي��ارد دالر به بازار تزريق مي كند و بانك مركزي 
ژاپن نيز اعالم كرد حدود نيم تريليون دالر براي كاستن 
از تبعات كرونا بر روي اقتصاد اين كشور به بازارها تزريق 
خواهد كرد. اين بسته محرك، سومين بسته محرك بزرگ 
از نوع خود در طول همه گيري كرونا و يكي از بزرگ ترين 
بسته هاي اعتباري در طول تاريخ معاصر ژاپن محسوب 
مي شود. وخيم تر شدن وضعيت اقتصادي به ويژه در حوزه 
تورم و رشد اقتصادي در ديگر نقاط به كمك دالر آمده و 
تقاضا را براي خريد اسكناس سبز افزايش داده است. امريكا 
احتماال به نخستين كشوري در بين اقتصادهاي پيشرفته 
تبديل خواهد شد كه بانك مركزي آن نرخ بهره را افزايش 
مي دهد. در حالي كه مديران بانك هاي مركزي اروپا و ژاپن 
كماكان سيگنال مثبتي از احتمال افزايش نرخ بهره مخابره 
نمي كنند اين مساله ممكن است در امريكا تا پايان همين 

امسال )كمتر از دو ماه ديگر( رخ دهد. 
با وجود عبور متوسط تورم كشورهاي عضو منطقه يورو 
از چه��ار درصد در ماه اكتبر، رييس بان��ك مركزي اروپا 
تلويحا احتمال افزايش نرخ بهره در سطح منطقه يورو را 
رد كرده است. كريستين الگارد با بيان اينكه چشم انداز 
تورمي كوتاه مدت و ميان مدت در منطقه يورو در وضعيت 
نامناسبي قرار دارد، گفته است احتمال افزايش نرخ بهره 
در سال آينده اگر چه غيرممكن نيست اما بسيار بعيد است. 
نرخ بهره منطقه يورو اكنون در قعر تاريخي منفي ۰.۲۵ تا 

منفي ۰.۵ درصدي قرار دارد.
پس از چندين ماه كشمكش، اليحه حمايتي عظيم يك 
تريليون دالري امريكا با هدف تقويت سرمايه گذاري 
در زيرس��اخت هاي اين كش��ور با امضاي جو بايدن- 
رييس جمهور اين كش��ور- به قانون تبديل شد. با اين 
اليحه انتظار مي رود رشد اقتصادي امريكا تقويت شود 

و اين در حالي اس��ت ك��ه در اردوگاه رقيب دالر يعني 
يورو، كريستين الگارد- رييس بانك مركزي اروپا- با رد 
درخواست ها براي افزايش نرخ بهره از قعر تاريخي فعلي 
گفته اس��ت كه بازارهاي مالي از نظر وي هنوز آمادگي 
چنين چيزي را ندارند.افزايش تورم در اقتصادهاي بزرگ 
اروپايي خبر خوبي براي ارز واحد اروپايي نخواهد بود. نرخ 
تورم آلمان در ماه اكتبر باز هم باالي نرخ هدف گذاري 
شده دو درصدي باقي مانده و طبق اعالم مركز آمار اين 
كشور، متوسط بهاي مصرف كننده مثبت ۴.۵ درصد 
بوده كه ۰.۴ درصد بيشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ 
درصد بيشتر از انتظارات فعاالن اقتصادي بوده است. اين 
نرخ تورم، باالترين تورم ثبت شده در ۲۸ سال اخير در اين 
كشور محسوب مي شود.همزمان با افزايش درآمدهاي 
مالياتي و كاهش كمك هاي دولتي به كسب و كارها 
براي جبران خسارات ناشي از كرونا كه ميزان مخارج 
دولت امريكا را به ش��دت كاهش داده اس��ت، وزارت 
خزانه داري امريكا با صدور بيانيه اي اعالم كرد كسري 
بودجه اين كش��ور در ماه اكتبر به ۱۶۵ ميليارد دالر 
رس��يده كه اين رقم، ۱۱9 ميليارد دالر كمتر از رقم 
ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بوده است. كاهش 
كسري بودجه به ويژه در شرايطي كه تورم وضعيت 

مناسبي ندارد خبر خوبي محسوب مي شود. 
مش��كل كارفرماي��ان امريكاي��ي در متقاع��د كردن 
نيروهايشان براي بازگشت به سر كار، رفته رفته در حال 
جدي تر شدن است: تنها در ماه سپتامبر بيش از چهار 
ميليون و ۴۰۰ هزار امريكايي به طور داوطلبانه از سمت 
خود استعفا داده اند كه اين رقم ركورد جديدي از زمان 
ثبت اين آمار از سال ۲۰۰۰ ميالدي تاكنون محسوب 
مي شود. اين استعفاها كه بيشتر در بخش هاي تفريح 
و س��رگرمي، توليد و مراقبت هاي درماني بوده، هم به 
دليل يافتن ش��غل بهتر و هم به دليل دريافت مزاياي 
بيكاري بوده اس��ت. وضعيت كرونا در اروپا نس��بت به 
بيشتر كشورهاي جهان وخيم تر است و همين مساله 
نيز باعث افزايش فشار روي يورو مقابل دالر شده است. 
طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني، شمار مبتاليان 
روزانه در تمامي مناطق جهان به جز اروپا س��ير نزولي 
خود را حفظ كرده است. ميزان قربانيان كرونا به ويژه در 
بين اقتصادهاي بزرگ نظير انگليس مجددا رو به افزايش 
است. از سوي ديگر كميسيون اروپا اعالم كرد انتظار دارد 
متوسط رشد اقتصادي امسال كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا معادل پنج درصد باش��د. افزايش تورم تقاضا براي 
دالر را افزايش داده است. رييس جمهور امريكا در واكنش 
به رسيدن نرخ تورم به باالترين سطح ۳۰ سال اخير گفت: 
تورم دارد به قدرت خريد شهروندان ما آسيب مي زند اما 
با يك تورم ساختاري مواجه نيستيم بلكه اين قيمت هاي 
انرژي هستند كه باعث چنين وضعي شده اند. وي با بيان 
اينكه مهار تورم را اولويت اصلي خود مي داند، گفت: هم 
با شوراي اقتصاددانان ملي و هم با بانك مركزي صحبت 
كردم و از آنها خواستم جلوي روند افزايشي در اين بخش را 
بگيرند. ماريو هديجياكاروس - استراتژيست ارشد ارزي 
در موسسه بروكريج ايكس ام - گفت: براي معامله گران 
بازار ارز رويكرد فعلي بانك مركزي اروپا قابل درك نيست 
و اين در بلندمدت به ضرر يورو تمام خواهد شد. انتظارات 
تورمي بازار با سرعت زيادي رو به افزايش است اما بانك 
مركزي اروپا كماكان نه حاضر به توقف برنامه خريد اوراق 
قرضه شده و نه نرخ بهره را افزايش داده است. با اين حال 

فكر مي كنم به زودي مجبور به اين كار شوند. 

معرفي بدهكاران مانع مهاجرت 
منابع به  داللي مي شود

براس��اس اع��الم »عب��اس 
مرادپور« سرپرست معاونت 
امور بانكي، بيمه و شركت هاي 
دولتي وزارت اقتصاد، مطالبات 
غير جاري كل ش��بكه بانكي 
كشور تا پايان شهريور ۱۴۰۰ 
به ح��دود ۲۳۶ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. براساس 
آمارهاي منتش��ر ش��ده بيش از ۸۰ درص��د تامين مالي 
طرح ها و بنگاه ها توس��ط بانك ها انجام مي شود، بنابراين 
نظارت بر روند تامين مالي نظام بانكي ضروري است، بايد 
از خلق پول جلوگيري شده و آثار تورمي آن نيز حذف شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي طي روزهاي گذشته با نامه اي 
به رييس كل بانك مركزي خواس��ت تا هر سه ماه يك بار 
فهرست ابربدهكاران بانكي منتشر شود تا از اين طريق به 
جاي اشخاص معدود، دسترسي به تسهيالت براي طيف 
وسيعي از توليدكنندگان و مردم فراهم شود.عدم معرفي 
بدهكاران بانك��ي و عدم مقابله با آنها موجب بي اعتمادي 
سپرده گذاران به سيستم بانكي و مهاجرت سپرده آنها به 
بخش هاي غيرمولد و واس��طه گري مي شود. در سيستم 
بانكي وضعيت بدهكاران بانكي را رصد مي كنند وچنانچه 
موفق به اخذ بدهي از اين افراد نشوند آنها را به بانك مركزي 
واگذار مي كنند اما اينكه تاكنون فهرس��تي از بدهكاران 
بانكي منتشر نشده نشان مي دهد كه برخي بانك ها تاكنون 
تمايلي به برخورد با اين افراد نداشته اند.در موضوع بدهكاران 
بزرگ اقتصادي بايد توجه داشته باشيم بسياري از اين افراد 
از ابتدا تمايلي به پرداخت بدهي نداشته اند و اين امر موجب 
شده افرادي كه به دنبال سرمايه گذاري و وام گيرنده واقعي 
بوده اند كنار گذاشته شوند.بنابراين سرمايه ها به افرادي 
رسيده كه آنها را در كارهاي غيرمولد و داللي استفاده كردند 
و نتيجه آن رش��د تورم، عدم وصول سرمايه مردم و ورود 
سرمايه به بخش هاي غير مولد مي شود.وقتي بدهكاران 
بانكي، بدهي خود را پرداخت نمي كنند منابع بانكي بين 
چند بدهكار قفل مي شود و سپرده گذاران نه تنها ديگر تمايل 
به افزايش سپرده خود نزد بانك ها ندارند بلكه سرمايه خود را 
وارد بازار ارز، سكه و مسكن مي كنند و در نتيجه شاهد رشد 
تورم در اين بخش ها خواهيم بود.خالء قانوني در برخورد 
با بدهكاران بانكي وجود ندارد و بانك ها حسابرس داخلي، 
معاونت نظارت و اعتباري دارند و ارقام و ميزان تسهيالت 
و پرداخت ها در هيات مديره بررسي مي شود، مشكل در 
اجراي قانون است و سيستم بانكي ما همواره بر بانك مركزي 

مسلط بوده و به آن امر و نهي مي كند.

آلبرت بغزيان 

بار تامين مالي توليد
بر دوش بانك ها

اگر سيس��تم هاي مالي دو 
بال مهم داش��ته باشند يك 
بال بازار پ��ول و ديگري بازار 
سرمايه اس��ت كه در كشور 
موازنه درس��تي بين اين دو 
بال نداريم.9۰ درصد تامين 
مال��ي در سيس��تم مالي ما 
برعهده بازار پ��ول و به طور 
مشخص بانك هاس��ت و در بهترين شرايط نيز سهم 
۱۰ درصدي به بازار سرمايه داده ايم. اين نسبت در دنيا 
متفاوت است به نحوي كه بازار پول بين ۳۰ تا ۴۰ درصد 
تامين مالي فعاليت هاي اقتص��ادي را برعهده دارند و 
مابقي توسط بازارسرمايه تامين مي شود.اولين مشكل 
اين اس��ت كه بار تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي را 
عمدتا روي ش��انه بانك ها گذاشته ايم كه در سال هاي 
اخير مش��كالت زيادي را ايجاد كرده اس��ت.موضوع 
بعدي عدم توازن در سيس��تم مالي ايران اس��ت كه به 
خود بانك ها مرتبط است. صرف نظر از اينكه در كشور 
ما، س��هم بانك ها در تامين مالي زياد است اما بانك ها 
در سيستم هاي مالي پيش��رفته دنيا كه حامي توليد 
هستند و جريان تامين مالي در زنجيره توليد و تامين 
را به خوبي ساپورت مي كنند، در روند تسهيالت دهي 
براي فعاليت هاي توليدي و اقتصادي، عمده منابع خود 
را به بنگاه هاي كوچك و متوسط مي دهند و سهم كمي 
را به صنايع بزرگ و فعاليت هاي اقتصادي گسترده اعطا 
مي كنند. در اين كشورها واحدهاي بزرگ اقتصادي به 
بازار سرمايه هدايت مي شوند.در كشور ما اين موضوع 
برعكس است؛ يعني سهم عمده اي از منابع بانك ها به 
جاي اينكه به فعاليت هاي خرد تخصيص داده شود به 
بنگاه هاي اقتصادي بزرگ اعطا مي ش��ود. نكته بعدي 
اينكه بانك هاي ديگر كشورها، براي فعاالن اقتصادي 
مادام العم��ر و در جريان و مقاط��ع زماني مختلف هم 
تسهيالت نمي دهند؛ به عنوان نمونه اگر بنگاه اقتصادي 
در بدو شروع از سيستم بانكي تسهيالت مي گيرد قرار 
نيست در هر مساله اي و در هر مقطع زماني و به صورت 
م��داوم فعاالن اقتصادي طلبكارانه از سيس��تم بانكي 
مطالبه تسهيالت را داشته باشند. در كشور ما اما باتوجه 
به هر موضوعي، بانك ها مكلف مي ش��وند تسهيالت 
بدهن��د. نتيجه اين كار نيز مناب��ع محدود بانك هايي 
است كه عمال نمي توانند از فعاليت ها و بنگاه هاي خرد 
حمايت كنند.البته بانك ها هم نگراني هاي قابل مالحظه 
و پذيرفته شده اي دارند، بانك به دليل اينكه بايد حافظ 
منابع سپرده گذاران باش��د و منابع مالي تسهيالت را 
از محل س��پرده گذاري ها كه مشريان هستند، تامين 
مي كند، بنابراين به لحاظ قانوني و عرف بايد كاري كند 
اين منابع را به سمتي هدايت كنند كه ريسك پاييني 
داش��ته و نگران بازگشت آن نباش��ند. در واقع بانك ها 
خودش��ان را با بنگاه هاي بزرگ و با بنيه مالي بزرگ و 
صنايع ب��زررگ مرتبط مي كنند كه اگ��ر هم اينها در 
بازپرداخت دچار مشكل شدند بتوانند به واسطه دارايي ها 
و بنيه مالي كه دارند ريسك را تقليل دهند.اين در حالي 
است كه بنگاه هاي كوچك و متوسط به دليل اينكه به 
لحاظ فني و زيرساختي در كشور ما توسعه پيدا نكرده اند 
و بنيه مالي قوي ندارند، عمدتا قدرت چانه زني ندارند تا 
بتوانند از بانك ها تس��هيالت بگيرند.بازار سرمايه بايد 
نقش بيشتري به خود بگيرد و تامين مالي صنايع بزرگ 
و فعاليت هاي گسترده در مقياس باال به مرور به اين بازار 
منتقل شود. نكته دوم اين است كه بانك ها با آزادسازي 
منابعي كه تاكنون به صنايع بزرگ تخصيص مي دادند، 
بتوانند نقش و مس��ووليت بهتري را نسبت به صنايع 
كوچك و متوس��ط كه بيش از 9۰ درصد فعاليت هاي 
صنعتي در كش��ور ما را ايفا مي كنند، داشته باشند.در 
مقابل، بنگاه هاي كوچك و متوسط نيز بايد متناسب با 
شرايط روز فعاليت هاي اقتصادي، خود را پايدار و جذاب 
كنند و آموزش پذير شوند تا بتوانند با انعطاف پذيري و 

مقياس پذيري و چابكي خود را تقويت كنند.

عباس علوي راد



گروه بازار سرمايه|
محسن عليزاده، رييس كميته بازار سرمايه مجلس 
بابيان اينكه در جلس��ه آينده كميته بازار سرمايه، 
طرح اصاح قانون اوراق بهادار جمهوري اس��امي 
نهايي مي شود و براي بررسي به كميسيون اقتصادي 
ارج��اع خواهد ش��د، گفت: ب��ر اس��اس اين طرح 
رييس جمهور، حكم رييس س��ازمان بورس اوراق 
بهادار را امضا خواهد كرد. همچنين رييس سازمان 
بورس، عضو شوراي پول و اعتبار خواهد شد درواقع 
با اين اقدام س��ازمان بورس از وزارت امور اقتصادي 
و دارايي مستقل خواهد شد كه باگذشت يك هفته 

هنوز خبري از اين موضوع نيست.
 بااين وجود برخي از منتقدان مي گويند كه امضاي حكم 
رييس سازمان بورس توسط رييس به معنايي جدايي 
اين س��ازمان از وزارت اقتصاد و اس��تقال آن نيست. 
خصوصًا اينكه وزارت اقتصاد بانفوذ در بدنه مديريتي 
بازار س��رمايه علي الخصوص ش��وراي عالي بورس و 
هيات مديره اين سازمان، اجازه استقال يافتن به بازار 

سرمايه را نخواهد داد.
به عقيده برخ��ي از كارشناس��ان، عضويت رييس 
سازمان بورس در شوراي پول و اعتبار از نقاط مثبت 
اين طرح اس��ت و مي تواند تأثير بس��زايي در تغيير 
روند بازار سرمايه داشته باشد. همچنين اين تحول 
ممكن است شرايط را براي حضور رييس سازمان در 
جلسات هيات دولت و حمايت از منافع سهامداران 

در تصميم گيري هاي كان را فراهم سازد.

طرحنهاييميشود
محسن عليزاده، رييس كميته بازار سرمايه در تشريح 
نشس��ت كميته بازار سرمايه كميس��يون اقتصادي 
مجلس، گفت: در اين جلسه طرح اصاح قانون اوراق 
بهادار جمهوري اس��امي موردبررسي قرار گرفت و 
به پيشنهادهاي مطرح ش��ده درباره اصاح اين قانون 

رسيدگي شد.
نماينده مردم س��پيدان و بيضاء در مجلس ش��وراي 
اسامي افزود: در جلس��ه آينده كميته بازار سرمايه 
طرح اصاح قانون اوراق بهادار جمهوري اسامي نهايي 
مي شود و براي بررسي به كميسيون اقتصادي ارجاع 
خواهد شد تا پس از تصويب در دستور كار صحن علني 

مجلس قرار گيرد.
وي در تش��ريح موضوعات بررسي شده در اين طرح، 
تشريح كرد: بر اساس اين طرح رييس جمهور، حكم 
رييس سازمان بورس اوراق بهادار را امضا خواهد كرد. 
همچنين رييس سازمان بورس، عضو شوراي پول و 
اعتبار خواهد ش��د درواقع با اين اقدام سازمان بورس 

از وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقل خواهد شد.
اين نماينده م��ردم در مجلس يازدهم بابيان اينكه 
بازار س��رمايه اصلي تري��ن حلقه تأمي��ن مالي در 
كشور محسوب مي شود، تصريح كرد: در اين طرح 
راهكارهايي براي ايجاد كانون سهامداران حقيقي و 
پيش بيني مسيرهايي براي عرضه بهتر تمام كاالها 
به ويژه پتروش��يمي و... در بورس و بازار سرمايه در 

نظر گرفته شده است.
وي درباره تصويب طرح تحقيق و تفحص از عملكرد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تصريح كرد: در س��ال 
گذشته رش��دهاي غيرمنتظره بازار سرمايه و دعوت 
مس��ووالن دول��ت دوازده��م، موج��ب وارد ش��دن 
سرمايه هاي مردم به اين بازار شد كه متأسفانه به دليل 
بي توجهي دولتمردان و سياست هاي غلط، مردم به 

دليل اُفت شاخص بورس متضرر شدند.
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ادام��ه داد: در 

مردادماه س��ال گذشته سقوط شاخص بورس كليد 
خورد و از دست رفتن س��رمايه هاي مردم در حالي 
صورت گرفت كه پول بس��ياري از س��هامداران در 
نمادهاي شركت هاي ايران خودرو، سايپا، شستا و ... 
قفل ش��ده بود و ديگر قادر به فروش آن نيز نبودند و 

اكنون نيز اين روند ادامه دارد.
وي با اشاره به اينكه وضعيت بازار سرمايه و بي توجهي 
دولت نسبت به ساماندهي آن موجب شد كه كميسيون 
اقتصادي طرح تحقيق و تفحص از عملكرد س��ازمان 
بورس را تدوين كند، اضافه كرد: با تصويب اين طرح 
در صحن علني، اقدامات الزم براي شناسايي متخلفان 
آغاز خواهد ش��د و زمينه بهبود شاخص بازار سرمايه 
فراهم مي شود. به هرحال با اين اوضاع پيش آمده انتظار 

نمي رود كه اين موضوع به سرعت اجرايي شود.

قانونچيست؟
ماده )۵( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��امي 
ايران مصوب يك��م آذرماه س��ال ۸۴ تأكيد كرده كه 
س��ازمان بورس، موسس��ه عمومي غيردولتي است 
كه داراي ش��خصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از 
محل كارمزدهاي دريافتي و س��همي از حق پذيرش 
شركت ها در بورس ها و س��اير درآمدها اداره خواهد 
شد. همچنين بر اس��اس تبصره )۱( ماده )۳( قانون 
بازار اوراق بهادار، رياس��ت شوراي عالي بورس با وزير 
امور اقتصادي و دارايي است. ماده )۶( همين قانون نيز 
تأكيد كرده كه رييس شورا حكم اعضاي هيات مديره 
سازمان بورس را صادر مي كند. گفتني است ماده )۹( 
قانون بازار اوراق بهادار نيز تأكيد كرده است كه رييس 
هيات مديره س��ازمان از بين اعضاي هيات مديره به 
پيشنهاد اعضا و تصويب شورا براي مدت ۳۰ ماه تعيين 
خواهد شد كه بر اساس تبصره )۱( همين ماده، رييس 
هيات مديره، رييس سازمان و باالترين مقام اجرايي 

آن نيز خواهد بود.
 بدين ترتيب بر اس��اس قانون فعلي بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسامي ايران، اين وزير اقتصاد است كه حكم 
رييس س��ازمان بورس را امضا مي كند. حال به گفته 

رييس كميسيون بازار سرمايه مجلس، اين نهاد قصد 
دارد در اصاحيه قانون بازار اوراق بهادار، اختيار امضاي 
حكم رييس سازمان بورس را از وزير اقتصاد سلب و به 
ش��خص رييس جمهوري واگذار كند. بر اين اساس 
گفته مي ش��ود اين اقدام گامي در راستاي استقال 
بازار سرمايه از وزارت اقتصاد خواهد بود. گفتني است 
اين اقدام در حوزه بازار سرمايه با استقال بانك مركزي 
از وزارت اقتصاد مقايسه مي شود. بر اين اساس گفته 
مي شود امضاي حكم رياست كل بانك مركزي توسط 
رييس جمهوري نيز به منزله استقال اين نهاد از وزارت 

اقتصاد است.
 بااين ح��ال اما منتقدان ب��ر اين باورند ك��ه نه تنها 
نمي ت��وان وضعيت فعلي بانك مركزي را مس��تقل 
از وزارت اقتصاد و دولت دانس��ت بلكه اين رويكرد 
در قبال بازار س��رمايه با چالش هاي بيش��تري نيز 
روبرو است. بر اين اس��اس گفته مي شود عمًا نفوذ 
اعضاي دولت وزارت اقتصاد در شوراي عالي بورس 
و اختيارات وزير اقتصاد در انتخاب اعضاي ش��ورا و 
هيات مديره سازمان بورس، هرگونه استقال سازمان 
بورس را زير س��وال برده و راه را براي مستقل شدن 
اين سازمان ناهموار كرده است. بر اين اساس صرف 
س��لب اختيار امضاي حكم رييس سازمان بورس از 
وزير اقتصاد و مح��ول كردن آن به رييس جمهوري 
نمي تواند به معناي اين استقال سازمان و جدايي آن 
از وزارت اقتصاد قلمداد شود، مگر آنكه بهارستاني ها 
فكري به حال روزنه هاي نفوذ وزارت اقتصاد و دولت 
در بدنه تصميم گير بازار سرمايه اعم از شوراي عالي 

بورس و هيات مديره سازمان بورس كرده باشند.

منافعسهامدارانبايدمهمترينمولفهباشد
رضا جعفري، كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص 
استقال سازمان بورس نوشت: مجلس شوراي اسامي 
طرحي را براي اصاح قانون بازار اوراق بهادار در دست 
بررسي دارد كه بر اساس آنچه از جزييات آن اعام شده 
مي تواند به طور ريشه اي و بنيادين موجب تقويت بازار 
سرمايه ش��ود. گفته شده كه بر اساس اين طرح حكم 

رييس سازمان بورس توسط رييس جمهوري امضا و 
صادر خواهد شد و همچنين قرار است رييس سازمان 

بورس عضوي از شوراي عالي بورس باشد.
 با توجه به اهميتي كه بازار س��رمايه در اقتصاد ايران 
پيداكرده مي توان جايگاه رياس��ت سازمان بورس را 
نيز برابر با رييس كل بانك مركزي دانست. رييس كل 
بانك مركزي نيز توسط وزير اقتصاد پيشنهاد مي شود 
اما حكم وي را رييس جمهوري صادر مي كند و بر اساس 
اين طرح قرار اس��ت رييس سازمان بورس نيز همين 
مسير را طي كند. شايد اين اقدام بتواند منجر به حضور 
رييس سازمان بورس در جلسات هيات دولت شود. در 
اين صورت رييس سازمان بورس مي تواند درصورتي كه 
تصميمات هيات دولت تبعاتي منفي براي بازار سرمايه 
داشته باشد، آن را به اطاع اعضاي هيات دولت برساند 

و از منافع سهامداران دفاع كند.
 از س��وي ديگر نيز عضويت رييس سازمان بورس در 
شوراي پول و اعتبار اقدامي مناسب قلمداد مي شود. بر 
اين اساس كه پيوستگي بازارهاي پول و سرمايه ايجاب 
مي كند رييس س��ازمان بورس نيز در شوراي پول و 
اعتبار حضورداشته باشد؛ زيرا تصميماتي كه در شوراي 
پول و اعتبار براي بازار پول گرفته مي شود مي تواند بر 
روند بازار سرمايه اثر زيادي داشته باشد. همان گونه كه 
تصميمات شوراي عالي بورس نيز مي تواند بر بازار پول 

و عملكرد بانك مركزي اثرگذار ظاهر شود.
بنابراين چنين ارتباط تنگاتنگ و متقابلي ميان بانك 
مركزي و س��ازمان بورس كه توسط دو شوراي پول 
و اعتبار و ش��وراي عالي بورس مديريت مي ش��وند، 
مي تواند به اتخ��اذ تصميم هاي مناس��ب تر كمك 
بس��ياري كند و آثار و تبعاتي ك��ه اين تصميم ها در 
ساير حوزه هاي اقتصادي كشور دارد مديريت شود. 
آنچه مشهود است اينكه بازارهاي پول و سرمايه دو 
بال رشد اقتصادي كشور هستند و بايد تصميماتي 
گرفته شود كه به هم ريختگي و آشفتگي در بازار ديگر 
را به دنبال نداشته باشد؛ بنابراين به نظر مي رسد دو 
موردي كه رييس كميته بازار سرمايه مجلس به آنها 

اشاره كرده است مي تواند بسيار كمك كننده باشد.
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تسهيلفرآيندهايمجوزدهي
س�نا| عليرضا ناصرپور، عضو هيات مديره و معاون 
نظارت بر نهادهاي مالي با اش��اره به رويكرد سازمان 
بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز تأسيس نهادهاي 
مالي گفت: سياست اصولي سازمان بورس، تسهيل 
فرايند در ص��دور مجوزها در عين توج��ه به ارتقاي 
الزام��ات اوليه و مس��تمر مورد ني��از، در نظر گرفتن 
اس��تاندارهاي الزم و بررس��ي كامل صاحيت هاي 
متقاضيان تأسيس اس��ت.  عليرضا ناصرپور با اشاره 
به ارتقاي فرآيندهاي نظارتي بر نهادهاي مالي تأكيد 
كرد: اين رويكرد در راستاي حمايت از سرمايه گذاري 
غيرمستقيم و توس��عه اين شيوه از سرمايه گذاري ها 
اس��ت. معاون نظارت ب��ر نهادهاي مالي با اش��اره به 
مجوزه��اي صادر ش��ده در ح��وزه نهاده��اي مالي 
توسعه دهنده سرمايه گذاري غير مستقيم طي يك 
ماه اخي��ر ابراز كرد: از ماه گذش��ته تاكنون، در حوزه 
صندوق هاي سرمايه گذاري، ۸ موافقت اصولي صادر 
شده و در حوزه شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ، 
۷ موافقت اصولي براي تأس��يس شركت اعام شده 
است. ناصرپور اظهار كرد: اميد مي رود اين رويكرد، 
در صدور مجوزها و ارتقاي الزامات و استانداردها، به 
توسعه نهادهاي مالي به عنوان ابزارهاي موثر براي 

رشد و تعميق بازار سرمايه، منجر شود.

رونقمعامالتدربورسكاال
طي آبان ماه س��ال جاري، ۸ ميليون و ۹۶۱ هزار تن 
ان��واع كاال به ارزش بيش از ۶۲۹ هزار ميليارد ريال در 
بازار فيزيكي بورس كاالي ايران مورد دادوس��تد قرار 
گرفت كه نس��بت به مهر ماه به ترتيب رشد ۲۴ و ۱۸ 
درصدي را در حجم و ارزش معامات تجربه كرد.  تاالر 
محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي ايران، طي 
ماه گذشته ميزبان معامله ۷ ميليون و ۳۸۷ هزار تن 
انواع كاال به ارزش بيش از ۳۷۹ هزار ميليارد ريال بود. 
در اي��ن تاالر ۵ ميليون و ۱۷۶ هزار تن س��يمان، يك 
ميليون و ۴۵۲ هزار تن انواع فوالد، ۵۲۱ هزار تن سنگ 
آهن، ۱۷۲ هزار تن آهن اسفنجي، ۳۱ هزار و ۴۴۵ تن 
آلومينيوم، ۳۰ ه��زار و ۵۳۵ تن روي، ۲۹ هزار و ۱۰۰ 
تن انواع مس، ۵۶۰ تن كنسانتره موليبدن، ۲۰۰ تن 
كك، ۸۱ تن كنس��انتره فلزات گرانبها و ۶۳ كيلوگرم 
شمش طا از سوي مشتريان خريداري شد. همچنين 
در تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي 
ايران نيز طي آبان ماه افزون بر يك ميليون و ۵۳۰ هزار 
تن انواع كاال به ارزش ۲۴۲ ه��زار ميليارد ريال در دو 
بخش داخلي و صادراتي معامله شد. دراين تاالر بالغ 
ب��ر ۴۴۷ هزار تن وكيوم بات��وم، ۴۴۱ هزار و ۵۱۰ تن 
انواع قي��ر، ۳۲۴ هزار و ۸۵۱ تن ان��واع مواد پليمري، 
۱۵۰ هزار و ۸۱ تن مواد شيميايي، ۱۳۵ هزار تن لوب 
كات، ۱۵ هزار و ۶۸۲ تن روغ��ن، ۱۳ هزار و ۸۵۰ تن 
گوگرد، ۵۴۶ نم عايق رطوبتي و ۵۰ تن آرگون به فروش 
رسيد. شايان ذكر است يك تن زعفران رشته اي نيز 
در تاالر كشاورزي بورس كاالي ايران دادوستد شد. 
بازار فرعي بورس كاالي ايران نيز طي مدت مذكور 

معامله ۴۲ هزار و ۷۹۵ تن انواع كاال را تجربه كرد.

سردرگميبورسهايجهاني
وضعيت تورم نسبت به ماه هاي قبل نه تنها بهتر نشده 
كه حاال با اوج گيري قيمت انرژي و مسكن و همچنين 
نقدينگي موجود روز به روز شرايط وخيم تري را تجربه 
مي كند. نرخ تورم س��ومين اقتصاد اروپ��ا در ۱۲ ماه 
منتهي به اكتبر با ۰.۴ درصد افزايش نس��بت به دوره 
مش��ابه منتهي به ماه قبل به سطح ۲.۶ درصد رسيد. 
اين نرخ تورم كه ۰.۲ درصد بيشتر از نرخ مورد انتظار 
قبلي و باالترين سطح تورمي ثبت شده در فرانسه در 
۱۳ سال اخير بوده است. دن اسپايسر، تحليلگر بازار 
سرمايه در موسسه اي ان زد گفت: سه ماهه سوم سال 
داراي جنبه ه��اي مثبت و جنبه ه��اي منفي بود و ما 
شاهد بوديم ش��ركت هاي بزرگ شاخص اس اند پي 
۵۰۰ يك رشد متوسط ۱۳ درصدي را در درآمد خود به 
نسبت فصل قبل ثبت كردند. از طرف ديگر ريسك هاي 
موجود بر سر راه بازار از جمله تورم و اخال در زنجيره 
تامي��ن طي اين م��دت نه تنها كمتر نش��ده اند بلكه 
بيشتر هم شده اند. در وال استريت بيشتر شاخص ها 
صعودي بودند؛ تا جايي كه دو شاخص از سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح باال تري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۰.۹ 
درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۵ هزار و 
۹۲۲.۵۱ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« 
با ۰.۵۹ درصد صعود تا سطح ۴۷۲۵.۶۴ واحدي باال 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۰.۱ درصد كاهش در س��طح ۱۶ هزار 
و ۵۶.۰۴ واحدي بس��ته ش��د. در معامات بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن 
با ۰.۴۴ درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۷۲۵۵.۴۶ واحد بسته شد. ش��اخص »دكس ۳۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با ريزش ۰.۲۷ درصدي 
و ايس��تادن در سطح ۱۶ هزار و ۱۱۵.۶۹ واحدي به 
كار خود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴۰« بورس 
پاريس با عقبگرد ۰.۱ درصدي در سطح ۷۱۰۵.۰۱ 
واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« 
۰.۷۸ درصد باال رفت و به ۸۸۲۱.۳۰ واحد رسيد. در 
معامات بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش ۰.۰۹ درصدي تا سطح ۲۹ هزار 
و ۷۷۴.۱۱ واح��دي پايين رفت. ش��اخص »هانگ 
سنگ« بورس هنگ كنگ ۰.۳۹ درصد پايين رفت 
و در س��طح ۲۴ هزار و ۹۵۱.۳۴ واحد بسته شد. در 
چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« صعود ۰.۴۶ 
درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴۹۱۲.۴۰ واحد 
بسته شد. در استراليا شاخص»اس اند پي اس اند 
ايكس ۲۰۰« بورس سيدني با ۰.۵۹ درصد كاهش 
و ايس��تادن در س��طح ۷۳۵۳.۰۸ واحدي به كار 
خود خاتمه داد. در بين ديگر ش��اخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

مصوبهافزايشحداقلسرمايه
الزمبراينهادهايمالي

بر اساس مصوبه مورخ ۲۴ آبان ماه، هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغيير شاخص قيمت ها 
طي سال هاي اخير، ريسك ها، نيازمندي  ها و منابع مورد 
نياز كسب و كار و خريد فضاي اداري، در خصوص افزايش 
حداقل سرمايه نهادهاي مالي تغييري اعمال كرد. اين 
مصوبه امروز ب��ه متقاضيان دريافت مجوز تأس��يس و 
فعاليت شركت هاي تأمين سرمايه، گروه خدمات بازار 
سرمايه، سبدگردان، مش��اور سرمايه گذاري و پردازش 
اطاعات اباغ شد. ش��رايط اين تغييرات به شرح ذيل 
است:  حداقل سرمايه شركت هاي تأمين سرمايه مبلغ 
ده ه��زار )۱۰.۰۰۰( ميليارد ريال تعيين ش��د. حداقل 
س��رمايه ثبت و پرداخت شده شركت هاي سبدگردان، 
مشاور سرمايه   گذاري و پردازش اطاعات مالي به ترتيب 
مبالغ يكصد ميليارد ريال، هشتاد ميليارد ريال و شصت 
ميليارد ريال تعيين شد. سرمايه پرداخت شده و نيز جمع 
حقوق صاحبان س��هام شركت هاي متقاضي تبديل به 
شركت هاي سبدگردان، مشاور سرمايه گذاري و پردازش 
اطاعات مالي نبايد به ترتيب از مبالغ يكصد ميليارد ريال، 
هشتاد ميليارد ريال و شصت ميليارد ريال كمتر باشد. 
درمورد آن دسته از متقاضياني كه عاوه بر فعاليت اصلي 
خود، اقدام به اخذ مجوز فعاليت ديگري مي كنند، حداقل 
سرمايه اضافي براي مجوزهاي فعاليت سبدگرداني، مشاور 
سرمايه گذاري و پردازش اطاعات مالي به ترتيب مبالغ 
يكصد ميليارد ريال، هشتاد ميليارد ريال و شصت ميليارد 
ريال و براي اخذ مجوزهاي فعاليت مشاور عرضه و مشاور 
پذيرش هر يك بيست ميليارد ريال تعيين شد. حداقل 
سرمايه الزم براي تأسيس شركت »گروه خدمات بازار 
سرمايه«، مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال است كه بايد در زمان 
تأسيس، تأمين و تأديه شود. آن دسته از نهادهاي مالي 
كه در حال حاضر موافقت اصولي تأسيس يا مجوز فعاليت 
تأمين سرمايه، گروه خدمات بازار سرمايه، سبدگرداني، 
مشاور س��رمايه گذاري، پردازش اطاعات مالي، مشاور 
عرضه يا مشاور پذيرش اخذ نموده اند و سرمايه آنها كمتر 
از حداقل هاي مذكور در بندهاي فوق مي باشد مكلف اند 
تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۲، سرمايه خود را به مبالغ 
تعيين ش��ده در اين مصوبه افزايش دهند. الزم به ذكر 
است؛ نهادهاي مالي مذكور، موظفند كه تا پايان شهريور 
ماه ۱۴۰۱، حداقل نيمي از كسري سرمايه فعلي تا سرمايه 
مصوب را تأديه كنند. صدور موافقت اصولي با تاسيس 
گروه خدمات بازار سرمايه، با حضور حداقل ۳ نهاد مالي 
كه ۲ مورد آن، شركت تأمين سرمايه، شركت سبدگردان، 
شركت مشاور سرمايه  گذاري، شركت كارگزاري، شركت 
پردازش اطاعات مالي هس��ت و عملك��رد آن به تاييد 

معاونت نهادهاي مالي رسيده است، امكان پذير است.

زيانبهرهوريپايين
ازجيبمصرفكننده

سيدمحسن دهنوي با بيان اين مطلب درباره نابساماني 
بازار خودرو به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، گفت: 
الته��اب موجود در ب��ازار خودرو ناش��ي از بي ثباتي در 
سياست هاي اعامي از س��وي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است؛ در ابتدا اعام كردند كه شوراي رقابت نقشي 
در قيمت گذاري خودرو نخواهد داشت و خودروسازان 
بهاي خودرو را تعيين مي كنند سپس اين نهاد تغيير كرده 
و مطرح كردند كه ستاد تنظيم بازار مسوول قيمت گذاري 
خودرو خواهد بود. نماينده مردم تهران، شميرانات، ري، 
اسامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسامي افزود: 
در ش��رايطي كه بازار هر روزه اخب��ار متناقضي از نحوه 
قيمت گذاري مي شنود، تاطم و بي ثباتي امري طبيعي 
اس��ت كه در اثر اين امر بخش زيادي از مردم طي هفته 
گذشته متضرر شدند. وي اضافه كرد: متاسفانه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مديريت درستي اعمال نكرده 
است و اين وضعيت موجب افزايش بي رويه قيمت هايي 
شده كه رضايت مردم را تامين نمي كند. اين نماينده مردم 
در مجلس يازدهم با بيان اينكه ريشه التهاب بازار را بايد در 
خودروسازي ها و وزارت صمت جست وجو كرد، ادامه داد: 
البي هاي خودروسازان در اين وضعيت موثر است. عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه متضرر 
اصلي نوسانات بازار خودرو، مردم هستند، تصريح كرد: 
بهره وري پايين خودروسازان كه موجب زيان انباشته 
آنها شده، نبايد با پولي كه از جيب مردم برداشته مي شود، 
جبران كرد.عضو هيات رييسه مجلس با تصريح بر اينكه 
مصرف كننده نبايد خسارتي كه مقصر اصلي آن بهره 
وري پايين خودروسازان با وجود بازار انحصاري است را 
پرداخت كند، افزود: اگر وزارت صمت به دنبال ساماندهي 
بازار است بايد بهره وري خودرسازان را افزايش دهد نه 
اينكه خودروسازان زيان انباشته توليد كنند و براي 
جبران اين زيان قيمت خودرو افزايش يابد، اين روش 
معادله غلطي اس��ت؛ باعث و باني التهاب بازار اخبار 

متفاوت و عدم مديريت صحيح وزارت صمت است.

سهامبزرگبرايرشد
نيازبهنقدينگيدارند

شهربورس| محمدحسين مجيدي، كارشناس بازار 
سرمايه درباره وضعيت بازار س��رمايه، اظهار داشت: با 
توجه به اينكه مولفه هاي تأثيرگذار بر بازار در كوتاه مدت 
هنوز مشاهده نشده اند، نمي توان به برگشت كامل روند 
اميدوار بود. براي بازگشت كامل بازار، بايد حجم معامات 
خيلي بيشتر از اين باشد و رشد قيمت بدون رشد حجم 
معامات، نمي تواند متداوم باشد. وي افزود: براي ايجاد 
يك روند صعودي، حجم معامات باال مورد نياز است. 
در حال حاضر تعادل نس��بي ميان قدرت خريداران و 
فروش��ندگان وجود دارد و خريداران چندان قدرتمند 
نيستند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به استقبال 
س��هامداران از نماد شستا، خاطرنشان كرد: با توجه به 
انتش��ار اخبار مثبت پيرامون نماد شستا، شرايط بازار 
مقداري بهبود يافت. با اين حال، بايد ش��اخص هاي 
اصلي را براي بازگش��ت بازار مدنظر ق��رار داد، اما به 
نظر مي رسد گروه خودرويي مي توانند كليت بازار و 
مخصوصاً گروه هاي كوچك را تحت تأثير قرار بدهند. 

»تعادل« اصالح قانون اوراق بهادار را بازبيني مي كند

استقالل سازمان بورس چه شد؟

فرشقرمزبورسبرايسهامداران
شاخص كل بازار بورس در چهارمين روزكاري هفته 
سه شنبه، دوم آذر  ماه با ۲ هزار و ۵۲۱ واحد كاهش، در 
جايگاه يك  ميليون و ۴۰۴ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامات اين روز بيش از چهار ميليارد و ۲۸۲ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و ۱۲۱ 
ميليارد ريال داد و س��تد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با يك هزار و ۸۸۹ واحد كاهش به ۳۸۵ هزار 
و ۴۴ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك  هزار و ۱۹۰ 
واحد افت به ۲۴۲ هزار و ۵۲۶ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول، چهار  هزار و ۴۴۹ واحد افت و ش��اخص بازار دوم، 

سه هزار و ۱۱۵ واحد افزايش داشت.
ارزش كل معامات خرد سه هزار و ۷۴۰ميليارد تومان 
بود، اش��خاص حقوقي ۱۷درصد يعني ۶۵۰ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان سه درصد از كل 
معامات شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس 
و فرابورس در س��ه گروه »فلزات اساسي«، »بانك ها 
و موسس��ات اعتباري« و »خودرو و ساخت قطعات« 
رقم خ��ورد در حالي كه برآيند معام��ات گروه هاي 
»محصوالت شيميايي« و »هتل و رستوران« به نفع 
حقيقي ها تمام ش��د. سه نماد »شفنح«، »فجهان« و 
»خبهمن« لقب بيش��ترين افزايش سهام حقوقي را 
به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 

»پارس«، »شفن« و »شلرد« معطوف بود.
همچني��ن افزايش س��هام حقيقي ه��ا در ۳۴نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در ۹۷نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۲۷۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 

۳۲۰ميليارد تومان بود.
ع��اوه ب��ر اي��ن در بي��ن هم��ه نمادها، ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شس��تا« 
ب��ا يك هزار و ۵۰۹ واحد، پتروش��يمي پارس با نماد 

»پارس« ب��ا يك ه��زار و ۳۷۸ واحد، پتروش��يمي 
فناوران با نماد »شفن« با ۶۱۲ واحد، گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با ۲۳۹ واحد، پلي 
پروپيلن جم با نماد »جم پيلن« با ۲۲۴ واحد، معدني 
و صنعتي چادرملو با نماد »كچ��اد« با ۲۱۹ واحد و 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با 

۱۴۱واحد، تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل فوالد مباركه اصفهان ب��ا نماد »فوالد« با 
يك هزار و ۵۹۳ واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين با 
نماد »تاپيكو« با ۵۲۳ واحد، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر« با ۳۳۲ واحد، شركت سرمايه گذاري 
غدير ب��ا نماد »وغدير« با ۲۸۴ واحد، پتروش��يمي 
نوري با نماد »ن��وري« با ۲۸۰ واحد، كش��تيراني 
جمهوري اسامي ايران با نماد »حكشتي« با ۲۶۱ 

واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با ۲۶۰ واحد 
و بانك ملت با نماد »وبملت« با ۲۴۰ واحد، با تاثير 

منفي بر شاخص بورس همراه شدند.
برپايه اين گزارش، اين روز ش��ركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا«، پارس فوالد سبزوار 
با نماد »فس��بزوار«، پااليش نف��ت اصفهان با نماد 
»شپنا«، بورس اوراق بهادار تهران با نماد »بورس«، 
آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت« و ساير اشخاص بورس انرژي 
با نماد »ان��رژي ۳«، در نماده��اي پرتراكنش قرار 
داش��تند. گروه ش��يميايي هم در معام��ات امروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۲۵۲  ميليون و ۱۹۳ هزار برگه سهم به ارزش 

چهارهزار و ۴۰۶ ميليارد ريال داد و ستد شد.

فرابورسكاهشيشد
طي روز س��ه شنبه ش��اخص فرابورس بيش از ۳۷ 
واحد كاهش داش��ت و روي كانال ۲۰ هزار و ۱۴۹ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار س��ه ميليارد 
و ۳۴۵ ميليون برگه سهم به ارزش ۱۹ هزار و ۲۹۴ 

ميليارد ريال داد و ستد شد.
در اين روز ش��ركت پتروش��يمي تندگوي��ان با نماد 
»ش��گويا«، گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با 
نماد »س��مگا«، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با 
نماد »شجم«، توسعه سامانه نرم افزاري نگين با نماد 
»توسن«، ريل پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين«، پخش 
البرز با نماد »پخش« و كلر پارس با نماد »كلر« با تاثير 

مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچني��ن فرابورس اي��ران با نم��اد »فرابورس«، 
شركت س��رمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، 
پليمر آريا ساس��ول با نماد »آري��ا«، صنعتي مينو 
با نم��اد »غصينو«، بيم��ه اتكايي ايراني��ان با نماد 
»اتكاي«، س��نگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر« و 
فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز« تاثير منفي 

بر شاخص فرابورس داشتند.

كمبودنقدينگيدربازار
محمد خيري، كارش��ناس بازار س��هام گفت: بازار 
همچنان از عدم وجود نقدينگي رنج مي برد و سهم ها 
نوساني هس��تند. در كف قيمتي جمع مي شوند و 
در س��قف به فروش مي رسند و اين روند فرسايشي 
ش��ده اس��ت. بورس فعا در اولويت دولت نيست 
و وضعي��ت بازار نااميدكننده و آينده مبهم اس��ت. 
اگر چه وضعيت ش��ركت هاي بزرگ خوب است اما 
قيمت ها در يك بازه مدام نوسان مي كنند. در چنين 
شرايطي نبايد خريد و فروش كرد و صبر الزم است.



گروه راه و شهرسازي |  
بازار فعاليت  هاي ساختماني در تهران و كشور در بهار امسال 
با ريزش فصلي همراه ش��د. تازه ترين آمارها حاكي از اين 
است كه تمايل به س��اخت و ساز كه در تقاضا براي صدور 
پروانه هاي ساختماني تبلور مي يابد، طي بهار سال جاري 
در كش��ور حدود 25 درصد و در ته��ران حدود 17 درصد 
نسبت به زمستان س��ال 1399 دچار افت شده است. به 
گزارش »تعادل«، طي دهه 1390، بازار مسكن كوچك تر 
شده است. طي سال هاي گذشته، حجم ماهانه معامالت 
ملكي كه بيانگر انواع تقاضا براي مس��كن اس��ت، به طور 
كل و فارغ از برخي نوس��ان هاي مقطعي، س��يري نزولي 
داش��ته است. همين مساله منجر به س��رايت افت تقاضا 
در حوزه س��رمايه گذاري و ساخت وساز ش��ده است و در 
نتيجه طي دهه 90، روند صدور پروانه س��اخت وساز در 
تهران و در كل كش��ور، نزولي بوده است. در اينجا سوالي 
براي برخي از كارشناس��ان و ناظران مس��كن ايجاد شده 
است و آن، اينكه چرا بازار معامالتي و عملياتي مسكن كه 
نسبت به ساير بازارها، مصون از قيمت گذاري دولتي است 
و خصوصي ترين بازار كشور به ش��مار مي رود، دچار افت 
سرمايه گذاري هم براي س��اخت و ساز و هم براي تملك 
و اجاره داري ش��ده اس��ت؟ افزون بر منطق علم اقتصاد، 
مشاهدات س��ال هاي اخير در بازارهاي مختلف از جمله 
در حوزه صنعت برق نشان مي دهد كه با مداخله قيمتي، 
صنعت پتانسيل سرمايه گذاري را از دست مي دهد، چرا كه 
هر گونه سرمايه گذاري، با توجه به قيمت هاي كاذب، براي 
سرمايه گذار به صرفه نيست و همين مساله او را از فعاليت 
اقتصادي و صنعتي باز مي دارد. حال چه شده است كه بازار 
مس��كن كه 80 درصد آن در دست مردم است و قيمت ها 
توسط مردم تعيين مي شود، دچار چنين سرنوشتي شده 

است؟ علت بروز چنين استثنايي چيست؟ 

    چه اشخاصي در ساخت وساز 
سرمايه گذاري مي كنند؟

به گزارش »تعادل«، پاسخ به اين سوال را بايد در تبارشناسي 
سرمايه گذاران حوزه مسكن سراغ گرفت. همانطور كه گفته 
شد، بيش از 80 درصد بازار مسكن توسط مردم )اشخاص 
حقيقي( اداره مي شود و اشخاص حقوقي )اعم از دولتي و 
غير دولتي( تنها ح��دود 20 درصد از اين بازار را در اختيار 
خود دارند. با چنين تركيبي، با هر جهش تورمي در كشور، 
توان مالي اش��خاص حقيقي براي سرمايه گذاري در بازار 

ساخت وساز مسكن به دليل جهش قيمت نهاده هاي توليد 
ساختمان )زمين، مصالح ساختماني و ...( تحليل مي رود و 
در بهترين حالت آنها از سرمايه گذاري پروژه هاي مسكني 
به اجاره دار تبديل مي شوند. سرمايه گذاران حقوقي نيز دو 
دسته هستند، دسته اول شركت هاي پيمانكاري خصوصي 
يا خصولتي هستند كه موجوديت آنها به پروژه هاي دولتي 
گره خورده اس��ت و با نوس��ان در بودجه عمراني دولت، 
فعاليت هاي آنها نيز دچار نوس��ان مي ش��ود. دسته دوم 
س��رمايه گذاران دولتي و در راس آنها بانك ها هستند كه 
طي سال هاي گذشته به دليل افت توان خريد متقاضيان 
مسكن )اعم از متقاضيان مصرفي و سرمايه اي( واحدهاي 
مسكوني و تجاري زيادي روي دست آنها مانده و اصطالحا 
باد كرده است. از اين رو، توان مالي بانك ها با توجه به حبس 
نقدينگي آنها در مسكن و ساختمان و ساير مشكالتي كه در 
تامين و تجهيز منابع مالي دارند، در كنار برخي الزامات تازه 
در خروج از بنگاه داري و ساخت و ساز، مانع از ورود آنها به 
بازار ساخت و ساز شده است. بنا به اين علل، ساخت و ساز 

در كشور به شدت و به طور مستمر دچار افت شده است.

  11 هزار پروانه ساخت در يك فصل
تازه  ترين گزارش مركز آم��ار ايران درباره تحوالت بازار 
ساخت وساز حاكي است در بهار 1۴00، 11 هزار و 55 
واحد مسكوني در تهران مجوز ساخت دريافت كرده  اند 

كه اين ميزان در مقايسه با فصل قبل 17.2 درصد كاهش 
داشته است. آمارها نش��ان مي دهد روند ساخت وساز 
مسكن در ش��هر تهران در بهار 1۴00 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل نيز كاهش��ي بوده و تعداد واحدهاي 
مسكوني كه در اين فصل ساخته شده است در مقايسه 
با بهار 99 نيز 13.8 درصد كاهش يافته است. متوسط 
تعداد واحدهاي مسكوني كه در هر پروانه ساختماني 
براي ساخت در شهر تهران در بهار 1۴00 مجوز دريافت 
كرده  اند برابر با 7 واحد بوده اس��ت. تع��داد پروانه هاي 
ساختماني صادر شده براي شهر تهران در بهار 1۴00 
نيز در مقايسه با زمستان 99 معادل  22.7 درصد و در 
مقايسه با بهار 99 برابر با 16.8 درصد كاهش داشته است.

   افت 16.8 درصدي نسبت به بهار 99
در بهار س��ال 1۴00، تع��داد 1399 پروانه س��اختماني 
توسط ش��هرداري تهران صادر ش��ده است كه نسبت به 
فصل گذش��ته 22.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته 16.8 درصد كاهش داشته است، اين تعداد پروانه 
حدود 3.7 درصد از كل پروانه هاي س��اختماني كشور را 
تشكيل مي دهند. مجموع مساخت زيربناي تعيين شده 
در پروانه هاي صادرش��ده براي احداث ساختمان در بهار 
1۴00 در ح��دود 208۴ ه��زار متر مربع بوده اس��ت كه 
نسبت به فصل گذش��ته حدود 11.۴ درصد و نسبت به 

فصل مشابه سال گذشته حدود 8.6 درصد كاهش داشته 
است و در حدود 10.1 درصد از مجموع كل زيربناي تعيين 
ش��ده در پروانه هاي صادر ش��ده براي احداث ساختمان 
از سوي شهرداري كش��ور را تشكيل مي دهد. از مجموع 
پروانه هاي صادره براي احداث ساختمان هاي مسكوني، 0.3 
درصد براي احداث ساختمان هاي يك طبقه، 0.2 درصد 
براي احداث س��اختمان هاي دو طبقه، 0.6 درصد براي 
احداث ساختمان هاي سه طبقه، ۴.5 درصد براي احداث 
س��اختمان هاي چهارطبقه و 9۴.۴ درصد براي احداث 

ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر بوده است.

    صدور 103 هزار پروانه ساخت در كشور
در بهار امسال همچنين 103 هزار و ۴10 واحد مسكوني 
براي ساخت در كشور مجوز دريافت كردند كه اين ميزان 
نيز در مقايسه با يك فصل گذشته با كاهش 2۴.6درصدي 
همراه شده است. در كشور اما تعداد واحدهاي مسكوني 
ساخته شده در بهار امسال در مقايسه با بهار سال گذشته 
به ميزان اندك معادل 1.2 درصد رشد داشته است.  متوسط 
تعداد واحدهاي مس��كوني در كش��ور برابر ب��ا 3.1 واحد 

مسكوني در هر ساختمان مسكوني گزارش شده است. 
در كشور، تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در سه ماه 
اول سال جاري در مقايسه با زمستان 99 برابر با 27.9 درصد 
و در مقايسه با بهار 99 برابر با 7.6 درصد كاهش داشته است.

    افت 28 درصدي نسبت به فصل قبل
در به��ار س��ال 1۴00، تع��داد 37 ه��زار و 755 پروانه 
ساختماني توسط شهرداري هاي كشور صادر شده است 
كه نسبت به فصل گذشته حدود 27.9 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود 7.6 درصد كاهش داشته 
است. مجموع مس��احت زيربناي پروانه هاي صادرشده 
براي احداث ساختمان در حدود 205۴0 هزار متر مربع 
بوده است كه نسبت به فصل گذشته 22.3 درصد كاهش 
و نس��بت به فصل مشابه سال گذش��ته حدود 6 درصد 
افزايش داشته است.  از مجموع پروانه هاي صادره براي 
احداث ساختمان هاي مس��كوني، در حدود 26 درصد 
براي احداث س��اختمان هاي يك طبقه، 23.1 درصد 
براي احداث ساختمان هاي دو طبقه، 1۴.9 درصد براي 
احداث س��اختمان هاي س��ه طبقه، 10.8 درصد براي 
احداث س��اختمان هاي چهارطبقه و 25.2 درصد براي 

احداث ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر است. 
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اعمال سقف سني
 براي پرداخت وام وديعه مسكن

درحالي براي دريافت وام وديعه مسكن متقاضيان 
بايد متأهل و داراي اجاره نامه رس��مي باش��ند كه 
اخيراً برخي بانك هاي عامل شرط سقف سني را به 
شروط مذكور اضافه كرده اند. به گزارش تسنيم، بر 
اساس مصوبه ستاد ملي كرونا پرداخت وام وديعه 
به متقاضيان با دو ش��رط انجام مي ش��ود؛ تأهل يا 
سرپرست خانوار بودن و داشتن اجاره نامه رسمي 
داراي كد رهگيري دو شرط الزم براي اجاره نشين ها 
براي دريافت وام وديعه است، همچنين طبق اعالم 
ستاد ملي كرونا چنانچه متقاضي تا حداكثر 2 هفته 
از تاريخ معرفي به ش��عب بانكي نسبت به تكميل 
مدارك خود و ضامنين اقدام نكند، نس��بت به رد 
درخواس��ت متقاضي اقدام مي ش��ود. اما به تازگي 
برخي بانك هاي عامل شرط جديد و البته عجيبي 
را براي پرداخت وام وديعه اعالم كرده اند، بر اساس 
تماس مخاطب��ان خبرگزاري تس��نيم، اين بانك 
براي پرداخت وام وديعه ش��رط سني را نيز لحاظ 
مي كند، به عبارت ديگر متقاضياني كه سن آنها از 
70سالگي عبوري كرده است مشمول پرداخت وام 
وديعه مسكن نمي شوند! يكي از متقاضيان اين وام 
گفت: پس از چند ماه دوندگي، تكميل پرونده وام 
به ش��عبه بانك مراجعه كرديم، اما مسوول مربوط 
اعالم كرد »متقاضي باالي 70 سال سن دارد و وام 
وديعه به او تعلق نمي گي��رد«. وي بيان كرد: تمام 
مدارك مورد نياز و ضامن معتبر براي دريافت وام را 
داريم، اما متأسفانه شعبه مركزي بانك در انديمشك 
مي گويد »سن متقاضي باالست و وام را نمي دهيم«. 
وي افزود: وام مذكور 25 ميليون تومان اس��ت و با 
توجه به همين مس��اله در زمان تمديد قرارداد به 
صاحب خان��ه گفتيم وام مذك��ور را به رهن واحد 
مس��كوني اضافه مي كنيم، حاال ب��ا اين وضعيت 
چاره اي جز تخليه واحد مسكوني نداريم مگر اينكه 

مسووالن ذي ربط به اين مساله رسيدگي كنند.

بورس در انتظار آرامش
و نكت��ه آخر كاهش قيم��ت نفت در بازار ه��اي جهاني 
است. امريكا در حالي دست به دامن متحدانش شده كه 
زمزمه هايي در خصوص كمبود انرژي در زمس��تان اين 
كشور  به گوش مي رسد. بااين حال امريكا اين روزها براي 
مهار قيمت نفت دست به هر كاري خواهد زد، از آزادسازي 
ذخاير نفت��ي خود تا التماس از كش��ور هاي چين، ژاپن، 
كره جنوبي و هند؛ اما در طرف ديگر اوپك و شركاي آن در 
ائتالف اوپك پالس به وضوح اعالم كرده اند در مورد عرضه 
بيشتر نفت به بازارهاي جهان محتاطانه عمل مي كنند و 
به نظر نمي رسد درخواست امريكا از ساير كشورها براي 
برداش��ت از ذخاير نفتي، آنها را نگ��ران كند. لذا مي توان 
ريس��ك كاهش قيمت نفت راكمي دور از انتظار ديد اما 
در خصوص ديگر كاالهاي اساس��ي در بازار هاي جهاني 
بايد گفت روند اين روز هاي كاموديتي ها ازنظر تحليلگران 
بازار سرمايه به دودسته تقسيم مي شود. دسته اول كساني 
كه به سوپر سيكل افزايشي كاموديتي ها اظهار اميدواري 
مي كنند و دسته دوم افرادي كه بازار  را به  روزهاي سال 92 
تشبيه مي كنند و كاموديتي ها را در سايه ركود مي بينند؛ 
اما به نظر بنده روند كاموديتي ها در سناريوي پيش رو بازار 
نزولي خواهد بود اما نه با ركودي همانند س��ال 92 بلكه 
كاهش نرخ توأم با افزايش معامالت مدنظر است. از ديد 
تكنيكي هم قرار گرفتن بازار در محدوده حمايتي شاخص 
در زمان مناسب )30-20 نوامبر(، همچنين رسيدن به 
انتهاي شاخه E از الگوي تصحيحي مثلث خنثي مي تواند 
باعث دلگرمي فعاالن بازار به روند صعودي پيش روي بازار 
باشد. البته نبايد ناديده گرفت كه برگشت شاخص نيازمند 
افزايش ارزش معامالت خواهد بود. جالب است بدانيد كه 
ارزش معامالت خرد طي يك ماه اخير از س��طوح 6800 
ميليارد تومان��ي با افت حدود ۴0 درص��دي به محدوده 
۴000 ميليارد توماني رس��يده و اين در حالي اس��ت كه 
س��قف ارزش معامالت خرد روزانه در ابتداي شهريورماه 
حتي به صورت لحظه اي به سطح بيش از 15 هزار ميليارد 
تومان هم رسيده بود؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت بازار 
براي برون رفت از شرايط فعلي، نياز ثبت ارزش معامالت 
بيش از 6 هزار ميليارد تومان در هرروز دارد. در جمع بندي 
موارد مطروحه بايد گفت، بازار اين روزها براي رسيدن به 
تعادل نسبي به ش��دت محتاج آرامش است. آرامشي كه 
مي تواند اعتماد ازدست رفته سهامداران را رفته رفته ترميم 
كند. رسيدن اخبار مثبت از شستا، ذوب، وبملت و تعديل 
مثبت در گزارش 6 ماهه حسابرسي شده پااليشي ها نيز 
دراين بين بي تأثير نيس��ت و مي تواند عاملي براي بهبود 
اين اعتماد ازدست رفته بين فعاالن بازار سرمايه باشد؛ اما 
همواره بايد در نظر داشت كه بازار به اخبار مثبت به سختي 
و كندي واكنش نشان مي دهد، اما در خصوص جو رواني 
منفي حاكي از اخبار و اطالعات درنگ نمي كند! لذا بايد 
دولتمردان به شدت مراقب حرف ها و عواقب تصميم  هاي 
خود در اين بازار باشند.  اگر چنين شود روند صعودي بازار 

در آينده اي نزديك در دسترس خواهد بود.

هوش مصنوعي، ارزشمندتر از 
ذخاير نفت و گاز

 هوش مصنوعي داريم. به شكل بالقوه، بخش خصوصي 
در كش��ور به رغم مهاجرت خيلي از متخصصان و وجود 
تحريم هاي ظالمانه تا حدود نسبتا خوبي دانش روز مربوط 
ب��ه اين علم را دارد كه بايد بتوانيم اي��ن دانش بالقوه را به 
دانشي بالفعل تبديل كنيم. دولتمردان نيز بايد ياري كنند 
و در ريل گذاري اين مسير توسعه و با باور به توان داخلي 
متخصصان، كمك حال بخش خصوصي باشند. همچنين 
بها دادن به هوش مصنوعي مي تواند زمينه ساز بازگشت 
متخصصان مهاجرت كرده باشد. اگر به برخي علت هاي 
مهاجرت متخصصان كه مسووالن امر مطرح مي كنند 
نگاه كنيم حتما يكي از علت هاي اصلي همين بها ندادن 
به تخصص ها و روشن نبودن مسير پيشرفت آنها است. 
اكثر اين متخصصان عاشق كشور خود هستند و اگر مسير 
و آينده را روش��ن ببينند، حتما به بازگشت به وطن فكر 
خواهند كرد. همچنين حمايت گفتاري رهبري معظم نظام 
بايد سرآغاز فعاليت جدي همه سازمان هاي حاكميتي در 
حوزه هوش مصنوعي باشد. هر سازمان نيز بايد فقط و فقط 
در حوزه مشخصي از تامين فضاي سالم هوش مصنوعي 
اقدام كند و از دوباره كاري و چندمتولي گري جلوگيري 
شود. گسترش س��هم بازار محصوالت و خدمات هوش 
مصنوعي منوط به خواس��ت همگاني و عزم ملي است. 
در نهايت به نطر من سخنان ايش��ان تاكيد دوباره براي 
حمايت از نخبگان و شركت هاي خصوصي فعال در زمينه 

تكنولوژي هاي نوين بود.

توافق با آذربايجان براي احياي 
كريدور آلترناتيو كانال سوئز

جواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري 
اظهار داشت: در 10 ماهه سال 2021 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، مجموع تردد اعم از تردد ترانزيتي 
و تردد به مقصد آذربايجان رش��د 5۴ درصدي داشته 
و در بخش تردد ترانزيتي رش��د ترددها به 9۴ درصد 
رس��يده اس��ت. هدايتي در گفت وگو با ايلن��ا درباره 
موضوعات نشست با مس��ووالن آذربايجاني و توافق 
به دست آمده در اين نشست كه در كشور آذربايجان 
برگزار ش��د، اظهار كرد: از مهم ترين موضوعات مورد 
بحث توس��عه ترانزيت منطقه اي بود. هر دوطرف به 
دنبال اين بوديم كه بتوانيم با ساير شركاي منطقه اي 
از ظرفيت هاي موجود براي توسعه ترانزيت منطقه اي 
استفاده كنيم و در اين باره توافقات دو جانبه مفصل و 
فشرده اي داشتيم و مشكالت و موانع پيش رو را مورد 
بررسي قرار داديم.  اين مقام مسوول با اشاره به موضوع 
توسعه ترانزيت منطقه اي تاكيد كرد: توافقات خوبي 
در بحث ترانزيت منطقه اي داشتيم تا بتوانيم ترانزيت 
به حوزه اوراس��يا را از طريق كشور اذربايجان توسعه 
دهيم. براي ايران دسترسي به منطقه درياي سياه و اروپا 
بسيار حائز اهميت است. همينطور براي كشورهاي 
قفقاز هم با توجه به اينكه پس از فروكش شدن كرونا، 
حمل و نقل دريايي كه عمدتا حمل و نقل س��نتي و 
پايه اي اين كشورها محسوب مي شود، افزايش يافته و 
حجم تجارت آنها به صورت چشمگيري باال رفته، اين 
مسير مهم اس��ت و ايران هم سعي دارد از اين فرصت 
بيشترين استفاده را كند. وي گفت: از اين رو با توجه به 
عالقه مندي شركت هاي حمل و نقل به حمل و نقل 
جاده اي و خشكي به دليل صرفه اقتصادي آن نسبت 
به حمل و نقل از اين فرصت نهايت استفاده را مي كنيم 
و به زودي نشست سه جانبه اي بين ايران، آذربايجان 
و گرجستان برگزار مي شود تا سه كشور بتوانند با يك 
سازماندهي و همكاري مناسب اين مسير را فعال كنند 
و موانع موجود برطرف شود.  هدايتي با بيان اينكه به 
دنبال اين هستيم كه حوزه قفقاز و دريايي سياه را به 
جنوب آسيا و خليج فارس متصل سازيم، اظهار داشت: 
مهم ترين مزيتن اين مسير اين است كه الترناتيو خوبي 
براي كانال سوئز محسوب مي ش��ود.  مديركل دفتر 
ترانزيت سازمان راهداري درباره مذاكرات انجام شده 
براي عوارض تردد از خاك آذربايجان كه پيش از اين 
جزو كشور ارمنستان محسوب مي شد، گفت: در حال 
حاضر اين مسير خاك اذربايجان است و آذربايجان در 
اين محدوده اعمال حاكميت سرزميني مي كند و طبق 
قوانين آذربايجان تمام خودروهاي ورودي به اين مسير 
بايد حق ورودي بپردازند. وي افزود: در همان روزهاي 
اول آذربايجان قصد داشت اين مسير را مسدود كند 
و اعمال حاكميت س��رزمين را با روش انسداد شروع 
كرد اما بعد از دو روز، روس��يه كه به عنوان طرف امين 
موافقتنامه آتش بس محسوب مي شود به اين موضوع 
ورود كرد و در نهايت مس��ير بازگش��ايي و اذربايجان 
روش اخذ عوارض را در پيش گرفت. هدايتي با اشاره به 
افزايش تردد ناوگان ايراني به خاك آذربايجان و تردد 
ترانزيتي از اين مس��ير اظهار داش��ت: ميزان تردد به 
قلمرو آذربايجان افرايش بسيار خوبي داشته به طوري 
كه 60 هزار ناوگان ايراني از مرزهاي ۴ گانه وارد اين 
كشور شدند.  اين مقام مسوول ادامه داد: در 10 ماهه 
سال 2021 نسبت به 10 ماهه 2020 مجموع تردد 
اعم از تردد ترانزيتي و تردد به مقصد آذربايجان رشد 
5۴ درصدي داشته و در بخش تردد ترانزيتي رشد 
ترددها به 9۴ درصد رسيده است كه يكي از داليل اين 
افزايش تردد ها، توسعه صادرات ايران به كشورهاي 
اوراسيا است همچنين بايد به اين نكته توجه داشت 
كه تجارت و ص��ادرات ايران به روس��يه هم به طور 
چشمگيري افزايش يافته كه اين خود عامل رشد تردد 

ناوگان ايراني از خاك اذربايجان است. 

ريزش فصلي تقاضاي ساخت؛ در كشور 25 درصد، در تهران 17.2 درصد

جدال لفظي بر سر مجوز استخدام راننده به بخش خصوصي در پارلمان شهري

افت ساخت و ساز زير ضرب تورم 

خواب 300 اتوبوس دوكابين به علت كمبود راننده
گروه راه و شهرسازي |  

در شرايطي كه ترافيك و آلودگي هوا طي هفته هاي اخير 
به اوج رسيده و اول آذر سال جاري عنوان آلوده ترين روز 
سال را به خود اختصاص داد، ديروز در جريان بررسي اليحه 
»تعيين ضابطه تعرفه گذاري بهاي محصوالت حاصل از 
طرح هاي سرمايه گذاري مشاركت عمومي - خصوصي« 
يكي از اعضاي شوراي شهر فاش كرد كه 300 اتوبوس دو 
كابين به علت نبود راننده در پاركينگ خاك مي خورند. 
در پي تذكر هفته گذش��ته مقام رهبري درباره ترافيك 
تهران، طي روزهاي اخير بحث راهكارهاي برون رفت از 
شرايط كنوني بارها توسط مديران شهري به مناسبت هاي 
مختلف ارايه شد و در نهايت به اين نتيجه درست مي رسيد 
كه ناوگان مترو و اتوبوس تهران بايد نوس��ازي شود و در 
حال حاضر حتي تع��داد اتوبوس هاي در حال خدمت در 
قياس با 6 سال پيش كم شده است. اما با توجه به كمبود 
راننده اتوبوس در اتوبوسراني تهران به نظر مي رسد، ابعاد 
ضعف سيس��تم حمل و نقل ته��ران در مقابل آلودگي و 
ترافيك، فراتر از كمبود ناوگان است و مباحث مديريتي نيز 
در بروز اين معضالت دخيل است.  ديروز اليحه »تعيين 
ضابطه تعرفه گذاري بهاي محصوالت حاصل از طرح هاي 
سرمايه گذاري مشاركت عمومي - خصوصي« در جلسه 
علني شوراي شهر بررسي ش��د. در ابتدا جعفر تشكري 
هاش��مي رييس كميس��يون حمل و نقل شوراي شهر 

درباره اين اليحه گفت: اين اليحه بسيار خوب است و با آن 
مي توانيم همكاري بخش خصوصي در توسعه حمل و نقل 
عمومي را بيشتر كنيم و شهرداري مي تواند كمك هاي 
الزم را به بخش خصوصي ارايه كند. آقاميري در مخالفت 
با اين اليحه گفت: بنده با تبصره 3 مخالف هستم چراكه 
بايد دست اتوبوسراني را براي جذب راننده باز بگذاريم. بر 
اساس آمارها سال 98، 750 راننده، سال 99، 850 و امسال 
650 راننده بازنشسته شده اند. وي افزود: در حال حاضر 
نيز 11۴0 اتوبوس دو كابين داريم كه 300 دستگاه از آنها 
راننده ندارد و اتوبوس ها خوابيده است. از اين رو، نبايد در 

اول دوره دست اتوبوس راني را در استخدام ببنديم.

     جدال لفظي
 رييس و عضو كميسيون برنامه و بودجه 

سپس احمد صادقي گفت: ما در كميسيون نظر ديگري 
داديم اما در نهايت خروجي كميسيون چيز ديگري است. 
نمي خواهيم حمل و نقل را ب��ه بخش خصوصي واگذار 
كنيم بلكه اين تنها مشاركت بخش خصوصي در تأمين 
ماشين است و كاري به تأمين راننده ندارد. در ادامه محمد 
آخوندي رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
گفت: جاي برخي بحث ها در كميسيون است نه در صحن 
شورا و برخي صحبت ها در اينجا قشنگ نيست. سپس 
احمد صادقي گفت: نظرات مطرح شده نظر كميسيون 

نيست بلكه نظر روس��اي كميسيون است و خالف رويه 
كميسيون اس��ت. آخوندي گفت: بنده به عنوان رييس 
كميسيون تشخيص داده ام كه تصويب اين اليحه بدين 
شكل درست است. در ادامه صادقي در پاسخ به آخوندي 
گفت: اگر ش��ما به عنوان رييس كميسيون تشخيص 
مي دهيد، پس اعالم كنيد كه ما در كميسيون حاضر نشويم 
و رأي هم ندهيم. سپس مهدي عباسي درباره اين اليحه 
گفت: بخشي از فرمايشات آقاي صادقي صحيح است و 
شهرداري بايد اليحه اي جديد بياورد كه كمبود نيروي 
انساني در اتوبوس راني از جمله اين موارد است. وي افزود: 
وقتي براي بخش خصوصي تصميم مي گيريم، استفاده از 
قيد نبود توسعه سازماني درست است و بايد از شهرداري 
بخواهيم در اين زمينه اليحه مناسب بياورد. در ادامه ناصر 
اماني عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در قانون برنامه 
سوم شهرداري تهران به خصوصي سازي حمل و نقل اشاره 
شده و اين قانون مي گويد واگذاري خطوط عادي و تندرو 
به بخش خصوصي از تكاليف شهرداري است. وي افزود: به 
عالوه فلسفه واگذاري به بخش خصوصي كاهش هزينه ها 
و نيروها است. لذا اگر قرار است خصوصي سازي شود، بايد 
توسعه ساختار و نيروي انساني وجود نداشته باشد. اگر 
راننده كم داريم به اين دليل است كه اين موضوع را به بخش 
خصوصي واگذار نكرده ايم. در ادامه مهدي اقراريان گفت: 
بنده با اين اليحه مخالف هستم به دليل اينكه ما در كشور 

يك تجربه خصوصي س��ازي ناموفق داريم. وقتي بستر 
خصوصي سازي را ايجاد نمي كنيم باليي ساقط كننده 
بر س��ر نهادها مي آيد. وي افزود: متأسفانه شهرداري از 
اليحه خودش هم نمي تواند به خوبي دفاع كند و ما را به 
خوبي قانع كند.  برخي اتوبوس هاي موجود كه به بخش 
خصوصي واگذار شده، در خطوط كار نمي كنند و براي 
ش��ركت ها كار مي كنند با اين روند اگ��ر اين اليحه نيز 
تصويب شود دوباره يك مسير اشتباه را طي خواهيم كرد. 
اقراريان بيان كرد: اگر الزم اس��ت مجموعه حمل و نقل 
شهرداري اليحه اي در اين زمينه بياورد. در ادامه احمد 
كاشاني گفت: اگر ما ايرادي داريم يعني شهرداري بايد 
خصوصي سازي انجام شده را تقويت كند و مطالب آقاي 
اقراريان ناظر بر اين است كه شهرداري از خصوصي سازي 
رضايت ن��دارد. وي ادامه داد: اگر اي��ن موضوع را قبول 
نداريم پس چرا دوباره اين اليحه را به ش��ورا آورده ايم 
تا يك مش��كل را به دو مشكل تبديل كنيم. اما مشكل 
فعلي ما اين است كه اگر شهرداري براي 60 درصد خود 
نياز به راننده دارد بايد در اين زمينه اليحه بياورد. عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه بيان كرد: شهرداري بر كم 
كاري بخش خصوصي ايرادي ندارد اما شايد ما به عنوان 
نمايندگان مردم كم كاري كرده ايم. ما بايد يك بند براي 
تأمين راننده ها در اين اليحه بگذاريم در غير اين صورت 

دهن كجي به اليحه شهردار تهران كرده ايم.
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جو بايدن، رييس جمهور امريكا، جروم پاول را مجدداً براي 
چهار سال ديگر به عنوان رييس بانك مركزي امريكا انتخاب 
كرد. پس از اعالم اين خبر قيمت بيت كوين و ارزهاي ديجيتال 
تا حدودي كاهش ياف��ت. در عين حال، قيمت بيت كوين و 
اغلب آلت  كوين هاي اصلي بازار پس از برخورد به مقاومت هاي 
باالسري خود به سمت پايين چرخش كرده اند كه اين امر نشان 
از منفي شدن احساسات بازار در كوتاه مدت دارد. با وجود اين، 
علي رغم اصالحات اخير بازار ارزهاي ديجيتال، صندوق هاي 
سرمايه گذاري مربوط به بيت كوين و اتريوم همچنان در حال 
رشد هستند. قيمت بيت كوين همچنان در زير سطح رواني 
۶۰,۰۰۰ دالر محصور مانده است؛ بر همين اساس مي توان 
گفت كه اين سطوح موجب جذب خرس ها به بازار و ذخيره 
سود معامله گران مي شود. قيمت بيت كوين روز جمعه روند 
احي��اي خود را از ۵۵,۶۰۰ دالر ش��روع كرد و روز ش��نبه به 
۶۰,۳۵۰ دالر رسيد. اين در حالي بود كه خريداران موفق به 
عبور از اين سد قيمتي نشدند. اين موضوع بيانگر آن است كه 
فروشندگان به دنبال آن هستند كه اين ميانگين متحرك را 
به يك سطح مقاومتي تبديل كنند. به دنبال تالش ناموفق 
خريداران براي ادامه روند صعودي ابتداي هفته، روز دوشنبه 
قيمت بيت كوين بار ديگر به سطوح پايين تر سقوط كرد. پس 
از آنكه جو بايدن، رييس جمهور امريكا، جروم پاول را مجدداً 
به عنوان رييس بانك مركزي امريكا انتخاب كرد، قيمت ها 
در بازار بورس و ارز ديجيتال، در ساعات معامالتي ابتداي روز 
كمي باال رفت؛ اما در ادامه قيمت بيت كوين تاحدودي كاهش 
يافت و در پايين ترين سطح به ۵۵,۶۳۰ دالر رسيد. پيش تر 
شايعاتي مطرح شده  بود مبني بر اينكه بايدن قصد دارد اليل 
براينارد، يكي ديگر از مقامات فدرال رزرو، را براي ۴ سال آينده 
جانشين پاول كند. برخي از معامله گران اصالح اخير قيمت ها 
در بازار ارز ديجيتال را كه پس از جهش صعودي ماه گذشته 
اتفاق افتاد، امري طبيعي مي دانند. سيمون پيترز، تحليل گر 
كارگزاري اي تورو، گفته است: »با توجه به اينكه بيت كوين و 
ديگر ارزهاي ديجيتال به اوج هاي تاريخي جديدي رسيده 
بودند، همواره احتمال ذخيره سود از سوي سرمايه گذاران 
وجود داش��ت؛ اتفاقي ك��ه در ادامه باع��ث تضعيف قيمت 
مي شود.« با ذخيره سود دس��ته جمعي برخي از خريداران 
بيت كوين، به نظر مي رسد كه قيمت ها در بازار سهام موقعيت 
خود را حفظ كرده اند. شاخص »S&P۵۰۰« در طول يك ماه 
گذشته ۴ درصد رشد داشته و اين در حالي است كه قيمت 
بيت كوين در دوره زماني مشابه ۷ درصد كاهش يافته است. در 
عين حال بر اساس داده هاي كوين شيرز، علي رغم اصالحات 
اخير بازار ارزهاي ديجيتال، صندوق هاي س��رمايه گذاري 
مربوط به بيت كوين و اتريوم همچنان در حال رشد هستند. 
گزارش سرمايه هاي ورودي كوين شيرز نشان مي دهد كه 
در هفته ميالدي گذشته، تا پايان آخر هفته يعني ۲۰ نوامبر 
)۲۹ آبان(، ۱۵۴ ميليون دالر سرمايه هفتگي به محصوالت 
س��رمايه گذاري ارزهاي ديجيتال شامل صندوق هاي قابل 
معامله در بورس )ETFها(، وارد ش��ده اس��ت. محصوالت 
سرمايه گذاري بيت كوين با ۱۱۴.۴ ميليون دالر، بيشترين 
سرمايه ورودي را به خود اختصاص داده اند. سرمايه هفتگي 
ورودي به محصوالت اتريوم نيز ۱۲.۶ ميليون دالر بوده است.

بررسيسناريوهاي
صعوديونزوليقيمتبيتكوين

برخي از تحليل گران مي گويند روند فعلي بازار بيت كوين 

شباهت زيادي به س��ال ۲۰۱۷ دارد و معتقدند كه اگر قرار 
باشد تاريخ تكرار ش��ود، بايد منتظر رسيدن بيت كوين به 
اوج ه��اي قيمتي جديد بود. از طرفي ديگ��ر، عده اي بر اين 
باورند كه اگر عرضه ۱۴۵هزار بيت كوين از س��وي صرافي 
ورشكس��ته مت گاكس نهايي شود، ممكن اس��ت بازار با 
افزايش فشار فروش مواجه شده و سقوط عميقي را تجربه 
كند. اين روزها س��رمايه گذاران خونس��رد بازار كه درگير 
نوسانات كوچك نمي شوند، به سايرين توصيه مي كنند نفس 
عميقي كشيده، يك قدم به عقب بيايند و چشم انداز صعودي 
بلندمدت بيت كوين را نظاره كنند. با اين حال، سقوط روز 
گذش��ته قيمت بيت كوين به زير ۵۶هزار دالر معامله گران 
را غافلگير كرده است؛ غافلگيري اي كه البته با كمي ترس 
همراه است. داده هاي بازار نشان مي دهد كه پس از رسيدن 
قيمت به ۶۰ه��زار دالر در آغاز هفته، بازار براي چند روز در 
اختيار فروشندگان بوده است كه به سقوط مجدد قيمت به 

۵۵,۶۰۰ دالر منجر شد.

مراقبكندلماهانهباشيد
ركت كپيتال، يكي از تحليل گران ش��ناخته ش��ده بازار ارز 
ديجيتال، نگاهي دقيق ت��ر به حركات قيمتي بيت كوين در 
نماي ۱ ماهه بازار انداخته و نش��ان داده اس��ت كه قيمت در 
آستانه بسته شدن در يك سطح حمايتي كليدي ماهانه، در 
نزديكي ۵۸,۷۲۸ دالر است. به گفته ركت كپيتال، حركات 
قيمتي بيت كوين تاكنون »اميدواركننده« بوده و اكنون قيمت 
در آستانه »بازپس گيري اين سطح حمايتي ماهانه« است. او 
با اين حال هشدار داده است كه با بسته شدن كندل ماه نوامبر 
)آبان(، همچنان اين احتمال وجود دارد كه قيمت در كوتاه مدت 
نوسان كند. ركت كپيتال مي گويد: »اما بايد اين نكته مهم را به 
خاطر داشته باشيد كه قيمت بيت كوين مي تواند در روزهاي 
باقي مانده ماه نيز ش��اهد چنين نوس��اناتي باشد. اين سطح 

بسته شدن كندل ماهانه است كه اهميت دارد.« ديويد ليفچيتز، 
مدير سرمايه گذاري شركت اكسپو آلفا، برخالف ركت كپيتال 
داليل خود را براي عقب نشيني احتمالي قيمت بيت كوين ارايه 
كرده است. او به اعالميه روز ۱۶ نوامبر )۲۵ آبان( وكيل صرافي 
ورشكسته مت گاكس اشاره كرده است كه در آن گفته شده بود 
قرار است ۱۴۵هزار بيت كوين بين سرمايه گذاران خردي كه 
در جريان هك سال ۲۰۱۴ اين صرافي دارايي خود را از دست 
داده بودند، تقسيم شود. ليفچيتز تأكيد كرده است بسياري از 
اين سرمايه گذاران خرد كه قرار است در آينده اي نزديك به 
ثروتي بادآورده برسند، بيت كوين هايي با ۱۰۰ برابر ارزش خريد 
اوليه خود دريافت مي كنند؛ به همين خاطر »احتماالً آنها را با هر 
قيمتي كه بشود نقد خواهند كرد. بنابراين ممكن است زماني 
كه خبر نهايي شدن توزيع اين واحدها منتشر مي شود، ضربه 
سختي به بازار وارد شود.« با شرايط فعلي اما، ليفچيتز احساس 
مي كند »فشار فروش در سطح حمايتي ۵۷هزار تا ۵۸هزار دالر 
به پايان رسيده و بازار به نظر آماده است تا بار ديگر به ۶۳هزار 
دالر برس��د و براي روزهاي بعدي از اين س��طح عبور كند.« 
ليفچيتز مي گويد با توجه به خطر افزايش فشار فروش در بازار 
پس از عرضه شدن بيت كوين هاي مت گاكس، رعايت كردن 
جانب احتياط در جريان حركات صعودي قيمت ضروري است. 
ليفچيتز گفته است: »مت گاكس بازار را در شرايطي قرار داده 
كه هر لحظه ممكن اس��ت اتفاق بدي رخ دهد و با وجود اين 
تهديد تصور نمي كنم بيت كوين ماه آينده به ۱۰۰هزار دالر 
برسد. نهنگ ها دارايي خود را حفظ كرده اند، اما واحدهاي جديد 
نمي خرند. تصور مي كنم آنها به خوبي از ماجراي مت گاكس 
آگاه هستند و منتظر استفاده از سقوط احتمالي آينده مانده اند. 
زماني كه مانع مت گاكس را پش��ت سر بگذاريم، بيت كوين 
مسير روشني تا رس��يدن به اوج هاي تاريخي جديد خواهد 
داشت؛ البته قانون گذاري هاي ديوانه واري هم وجود دارند كه 

ممكن است اين ضيافت را خراب كنند.«

آيااتفاقات۲۰۱۷تكرارميشود؟
ت��ك ِدو، يكي ديگر از تحليل گران شناخته ش��ده فعال در 
توييتر، حركات قيمتي بيت كوين در سال ۲۰۱۷ را با شرايط 
فعلي بازار مقايسه كرده است. به گفته تك ِدو، اصالح اخير 
قيمت تقريباً همان مسير اواسط نوامبر )آبان( ۲۰۱۷ را دنبال 
مي كند، با يك تفاوت كوچك كه اكنون ميانگين متحرك 
س��اده )SMA( ۵۰ روزه شكسته شده است. تك ِدو گفته 
است: »ش��ايد هنوز به كف قيمت نرسيده باشيم، اما به آن 
نزديك هستيم. مشاهداتم نشان مي دهد كه به احتمال زياد 
۵ تا ۱۵ هفته آينده بازار براي بيت كوين و آلت كوين ها دوران 
بزرگي خواهد بود.« در ح��ال حاضر ارزش كل بازار ارزهاي 
ديجيتال ۲.۵۱ تريليون دالر است و نرخ تسلط بيت كوين بر 

بازار ۴۱.۹ درصد ارزيابي شده است.

هولدرهايبلندمدتبيتكوين
بهبيشترينميزانخوددرچندسالاخيررسيد

داده هاي درون زنجيره اي س��ايت تحليلي گالسنود نشان 
مي دهد كه س��رمايه گذاران بلندمدت بيت كوين در حال 
كاهش فروش هاي خود هس��تند و در عين حال شروع به 
افزايش موقعيت هاي خريد كرده اند؛ به اين ترتيب، به نظر 
مي رس��د كه بازار هنوز از ذخيره سود اش��باع نشده است. 
گالس��نود در گزارش هفتگي ۲۲ نوامبر خود از ش��اخص 
»SVAB« اس��تفاده كرده اس��ت كه براي شناسايي عمر 
بيت كوين هايي كه در هر تاريخ بيشترين ميزان تراكنش هاي 
زنجيره اصلي را به خود اختصاص مي دهند، به كار مي رود. 
بر اين اس��اس فروش م��داوم واحده��اي قديمي تر از يك 
ماه، از نوامبر ۲۰۲۰ آغاز ش��ده و بين آوريل و مه )فروردين 
و ارديبهشت( پايان يافته اس��ت. ميزان حجم روزانه معيار 
SVAB اكنون تنها ب��ه ۲.۵ درصد از ماه اكتبر )مهر(، زمان 

ثبت اوج قيمتي بيت كوين، رسيده است.
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واتساپازدوويژگيجديد
رونماييكرد

واتس اپ اخيرا سخت مشغول كار روي پيام رسان خود 
بوده تا با اراي��ه قابليت هاي جديد ضمن حفظ كاربران 
فعلي، به جذب كاربران بيشتر بپردازد. اين شركت حاال از 
دو ويژگي تازه براي واتس اپ رونمايي كرده كه يكي ثبت 
مستقيم گزارش از روي پيام ها و ديگري تاييد شماره با 
تماس كوتاه اس��ت. دو قابليت جديدي كه به واتس اپ 
 Flash و Message level Reporting ،اضافه شده
Call  نام دارند. قابليت اول به شما اجازه مي دهد پيام هاي 
مدنظر خود را به طور مستقيم از همان صفحه چت گزارش 
كنيد. براي انجام اين كار كافي است انگشت خود را روي 
پيام نگه داريد و بعد از بين گزينه هاي موجود گزينه ارسال 
گزارش به واتس اپ يا مسدودسازي كاربر را انتخاب كنيد. 
با كمك اين ويژگ��ي راحت تر از قبل مي توانيد كاربران 
را ب��الك كنيد. به عالوه، اين اب��زار مي تواند در مقابله 
با پيام هاي اسپم، ناخواس��ته، آزار و اذيت و اقدامات 

مجرمانه يا غيرقانوني به شما كمك كند. 

امكاناضافهكردنموسيقي
بهپستهايفيددراينستاگرام

در حالي كه بسياري از كاربران اينستاگرام امكان اضافه 
كردن موسيقي به استوري را در اختيار دارند، اين پلتفرم 
در حال آزمايش قابليت اضافه كردن موسيقي به پست هاي 
فيد است. براي ش��روع، امكان اضافه كردن موسيقي به 
پست هاي فيد در دس��ترس تعداد محدودي از كاربران 
هندي و برخي ديگر از موقعيت هاي مكاني قرار مي گيرد و 
پس از انجام بررسي هاي  الزم، احتماال اينستاگرام قابليت 
مذكور را در دسترس كليه كاربران خود قرار خواهد داد. در 
اين صورت كاربران اين شبكه اجتماعي محبوب مي توانند 
ميليون ها محتواي صوتي را به پست هايي كه از طريق فيد 
منتشر مي كنند، اضافه كرده و تجربه كاربري بهتري را در 
اختيار داشته باشند. اين قابليت در حال حاضر در دسترس 
تعداد محدودي از كاربران اين شبكه اجتماعي قرار گرفته 
است و اين كاربران در هنگام انتشار پست در فيد با گزينه 
جديد اضافه كردن موسيقي روبرو مي شوند و مي توانند 
چند ثانيه از آهنگ موردنظر خود را به پست اضافه كنند كه 

عملكردي مشابه استوري اينستاگرام دارد. 

جزيياتكمپيناپراتورموبايلي
كهبهساختمدرسهختمشد

كمپي��ن »نيك��وكاري« يك��ي از اپراتوره��اي تلفن 
همراه كش��ور منتج به ساخت مدرس��ه اي در منطقه 
كم برخوردار سيستان و بلوچستان شد. به گزارش ايرنا، 
ورود كاروان عدالت آموزش��ي بنياد احس��ان به استان 
سيستان و بلوچستان با هدف ايجاد ارتباط و هم افزايي 
بيشتر بين گروه هاي جهادي مرتبط با آموزش، همراه 
با افتتاح مدرسه »رويش احس��ان« شد كه مشتركان 
تلفن همراه نيز در س��اخت آن سهيم بودند. مشتركان 
همراه اول كه با بخشش امتيازات باشگاه فيروزه اي خود 
در ساخت اين مدرس��ه ۳ كالسه مشاركت داشتند، از 
سال گذشته همراه با كمپين مسووليت اجتماعي اين 
اپراتور، آس��تين باال زدند. اين كمپين سال گذشته در 
بخش »نيكوكاري« باشگاه فيروزه اي همراه اول با هدف 
ساخت مدرسه در منطقه اي كم برخوردار استارت خورد 
و مشتركان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
مي توانستند با مراجعه به بخش »نيكوكاري« باشگاه 
فيروزه اي در اپليكيش��ن يا وبس��ايت »همراه من« به 
آدرس my.mci.ir و اختصاص بخش��ي از امتيازات 
خود، در س��اخت اين مدرسه مشاركت كنند. براساس 
اين كمپين كه قرار بود پس از پايان اين طرح در باشگاه 
فيروزه اي، معادل ريالي امتيازات اختصاص يافته توسط 
مشتركان به ساخت اين مدرسه اعطا شود، نهايتا ۳۰۰ 
ميليون تومان از سمت اعضاي باشگاه مشتريان همراه 
اول به ساخت مدرسه »رويش احسان« در روستاي چاه 
شاه و از توابع شهرستان زاهدان اختصاص يافت. همراه 
اول به عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
ايران در راستاي تحقق برنامه چشم انداز خود، فعاليت هاي 
مسووليت اجتماعي اش را ذيل سه محور »حمايتگري 
و اسپانس��رينگ«، »اقدامات بشردوستانه« و »محيط 

زيست« تعريف كرده است.

پلتفرمديجيتاليكهتبديلبه
زيستبومآموزشمجازيشد

 اسفند ۹۸ كرونا همه را غافلگير كرد، مخاطرات ادامه 
آموزش در مدارس به شيوه حضوري، دانش آموزان 
را خانه نش��ين كرد، اما اگر دانش در ثريا هم باشد، 
ايرانيان براي فراگيري آن از چيزي فروگذار نخواهند 
كرد. و اينجا قصه »شاد« شروع شد؛ »شاد« با ابتكار 
عمل »همراه اول« توسعه يافت و با همراهي ويژه 
»وزارت آموزش و پ��رورش« اجازه نداد حتي يك 
روز وقفه در نظام تعليم و تربيت مدرس��ه ها ايجاد 
شود. اين اپليكيش��ن در ابتداي كار، به عنوان يك 
پيام رسان واس��طه دانش آموزان و نظام آموزشي 
كشور شد، تا نياز به اطالع رساني و ارتباط در سيستم 
آموزشي كش��ور را به صورت رايگان و امن برطرف 
نمايد. هرچند در روزهاي نخس��تين شروع به كار 
شاد، كندي سرعت، عدم امكان ارسال فايل و مديا، 
و مشكالتي از اين دس��ت، گاهي آموزش مجازي 
را دچار وقف��ه مي كرد ولي ب��ا همراهي معلمان و 
دانش آموزان و تالش شبانه روزي توسعه دهندگان 
شاد، اين مشكالت در مدت زمان كوتاهي برطرف 
شد و پيش ش��روع س��ال تحصيلي ۹۹-۱۴۰۰، 
توسعه دهندگان شاد، مجموعه اي از امكانات مورد 
نياز نظام آموزشي را براي اضافه كردن به اپليكيشن 
هدف قرار دادند. از نيمه دوم سال ۹۹، شاد توانست 
با راه اندازي امكان پخش زنده صوتي و تصويري و 
بهبود زيرساخت ش��رايط را براي آموزش مجازي 
بهبود دهد. راه اندازي فضاي ابري شخصي، سرويس 
حضور و غياب، س��رويس نظرس��نجي، سرويس 
مناسبتي، سرويس تكليف و سرويس كارپوشه از 
ديگر سرويس هايي بود كه براي تسهيل آموزش و 
پرورش مجازي در نظر گرفته شد. استفاده از شاد 
توانسته، معادله پهناي باند كشور را نيز دچار تغيير 
كند؛ براساس گزارش هاي رسمي، درهنگام استفاده 
دانش آم��وزان و معلمان از ش��اد، ده درصد از كل 
ترافيك پهناي باند كشور به اين پلتفرم اختصاص 
مي يابد به صورتي كه كل ترافيك داخلي كشور از 
۲۰درصد به ۳۰ درصد افزايش مي يابد. شاد ركورد 
بيش��ينه پهناي باند Gb/s ۴۶۰ و حضور حداكثر 

۲,۶ميليون كاربر همزمان را نيز ثبت كرده است.

جيرينگآمادهحضوري
پرقدرتدرصنعتفينتك

جيرينگ در آس��تانه دوازدهمين سال فعاليتش، 
موفق به ثبت ركورد فروش چهار هزار ميليارد تومان 
در كمتر از يك سال مالي شد. محمدعلي زارع، مدير 
منابع انساني جيرينگ در اين رابطه به راه پرداخت 
گفت: »ثبت ركورد فروش چهار هزار ميلياردي در 
مدت زمان كمتر از يك سال مالي، براي ما رخدادي 
منحصربه فرد بود. به همين مناسبت تصميم گرفتيم 
برنامه اي را با نام »گامي به  س��وي ف��ردا« ترتيب 
دهيم.« او در ادامه توضيح داد: »درس��ت است كه 
رويداد به بهانه ركورد فروش جيرينگ اس��ت، اما 
محورهاي آن فقط به اين موضوع ختم نمي ش��ود. 
ما مدتي است كه برنامه ريزي هاي استراتژيكي را 
همگام با فناوري هاي روندشده، از جمله فين تك ها 
انجام داده ايم و قصد داريم بزودي و با تمام توان مان 
به حوزه فين تك ورود كنيم.« به گفته او، تمام تدابير 
در اين خصوص انديشيده شده و مجموعه آمادگي 
و اشراف كامل بر حوزه مذكور را دارد. همچنين در 
حال حاضر مجموعه در حال تيم سازي براي حضور 
قدرتمند اس��ت. زارع با اش��اره به رويداد گامي به  
سوي فردا اظهار كرد: »ما در جيرينگ سال ۱۴۰۱ 
را س��ال ورود ب��ه عرصه هاي فين ت��ك نام گذاري 
كرديم، در همين راستا هم، عنوان برنامه را گامي 
به  س��وي فردا گذاش��تيم تا ركورد فروش چهار 
هزار ميلياردي مان پلي باش��د به س��مت دنياي 
فين تك ها، از جمله موبايل پيمنت و كش بك. اين 
را هم بگوييم كه ورود جيرينگ به دنياي فين تك 
با پشتوانه بخش اپراتوري اتفاق خواهد افتاد.« او 
در پايان اعالم كرد: »هدف رويداد گامي به سوي 
فردا كه روز چهارش��نبه ۳ آذر برگزار مي ش��ود 
تبيين برنامه  سال آتي مديرعامل و مديران ارشد 
براي ايجاد آمادگي خان��واده جيرينگ به منظور 
رشد و پيش��رفت ش��ركت در عرصه هاي جديد 

كسب وكاري در اين مسير است.«

وضعيت بازار رمزارزها: كاهش جزيي قيمت ها پس از انتخاب مجدد جروم پاول به عنوان رييس فدرال رزرو

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي:

تالش بيت كوين براي عبور از مقاومت هاي قيمتي

اتصالBTSهابهشبكهفيبرنوريراهحلمشكلكيفيتاينترنتموبايل
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي راه حل 
مشكل كيفيت اينترنت موبايل را گسترش شبكه ارتباطات 
ثابت و اتصالBTS ها به شبكه فيبرنوري عنوان كرد. به گزارش 
خبرگزاري مهر، صادق عباس��ي شاهكوه اظهار كرد: مطابق 
نظارت هاي رگوالتوري، اپراتورها ملزم به رعايت حداقل هايي 
هستند و اين حداقل ها هم اكنون نيز رعايت مي شود. اما با اين 
وجود ما در حوزه اينترنت افت داش��تيم. با اين حال در حال 
تالش هستيم كه در آينده وضعيت مان بهتر از اين باشد. وي 

با بيان اينكه ترافيك مصرفي كاربران در حال افزايش است، 
ادامه داد: شبكه هم بايد متناسب با اين افزايش، توسعه يابد. با 
وجود توسعه انجام شده اما در دو سال اخير توسعه نسبت به 
سرعت مصرف اتفاق نيفتاده است. بخشي از مشكالت مربوط به 
فركانس بود كه اميدواريم با نصب تجهيزات، بخش عمده اي از 
اين مشكل حل شود. معاون وزير ارتباطات تاكيد كرد: ما مسائل 
ديگري هم در شبكه موبايل داريم. بحث تداخل فركانسي در 
يك سري نقاط هم وجود دارد. براي مثال امروز يك نمونه افت 

سرعت داشتيم كه با بررسي مشخص شد كه تداخل ايجاد 
شده اس��ت. پس از رفع تداخل سرعت ۲ مگابيت به بيش از 
۳۰ مگابيت رسيد. عباسي شاهكوه گفت: بايد توجه داشت كه 
كيفيت شبكه موبايل در همه زمان ها و مكان ها يكسان نبوده و 
افت و خيز دارد. اما با اين حال مسووليت ما حل مشكالت شبكه 
است. وي با اشاره به اظهارات اخير رييس سابق رگوالتوري در 
خصوص داليل افت كيفي اينترنت گفت: در مقطعي حدود 
۵۰ نقطه شناسايي شد كه ظرفيت پشت BTS ها كم بود. اين 

ظرفيت توسط اپراتورها افزايش يافت و در آن مقطع وضع بهتر 
شد. اما اين هميشگي نيست و هر زمان ممكن است اشكالي 
پيش بيايد. پس موضوع بايد به صورت دايمي رفع شود. رييس 
س��ابق تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اف��زود: در آينده 
با گسترش ش��بكه ارتباطات ثابت و اتصال BTS ها به شبكه 
فيبرنوري، از لحاظ افت كيفيت، موارد كمي را در اين شبكه 
شاهد باشيم. تا آن زمان اين مشكالت در مقاطعي وجود خواهد 

داشت كه با همكاري رگوالتوري و اپراتورها بايد رفع شود.

آگهیفراخوانشرکتفوالدمبارکهاصفهان
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تعادل | مهسا تحصيلي |
بازار لوازم خانگي راكد ش��ده و خبري از مشتري در بازار 
نيست. از آن طرف طرح هاي مختلف فروش هم رغبتي را 
براي مردم در خريد لوازم خانگي به وجود نياورده است. 
امروز برگ برنده بازار لوازم خانگي از آِن كاالهاي قاچاق 
است زيرا هم قيمت ارزان تري دارند و هم تنوع آنها عاملي 
شده تا مردم در صورت خريد تمايل به خريد آنها را داشته 
باشند. بنا به گفته فعاالن بازار، معامالت در انواع كاالهاي 
لوازم خانگي تاحد قابل توجهي كاهش پيدا كرده است. از  
آن طرف اگر فروشي هم در بازار صورت مي گيرد متوجه 
كاالهاي قاچاق و فاقد گارانتي است. مصرف كننده امروز 
ترجيح مي دهد با توجه به س��طح درآمدي خود اقدام به 
خريد كاالهاي قاچاق فاقد گارانتي كند. البته فارغ از اينكه 
اين كاالها در بخش كيفيت دچار مشكالتي هستند اما 
سطح درآمدي مردم عاملي شده تا بيشتر ترجيح بدهند 
كاالهاي ارزان تري را خريداري كنند. مهدي  نجف پور، 
رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان، در 
گفت وگو با »تعادل« مي گويد: كاالهايي با برند خارجي 
در بازار يا قديمي هس��تند، يا تقلبي يا قاچاق؛ البته اين 
موضوعات فقط مرب��وط به برندهاي كره اي نيس��ت و 
برندهاي ديگري هم هستند كه اينطور فعاليت كنند. به 
گفته او، اگر لوازم خانگي بعد از اعمال ممنوعيت به كشور 
وارد ش��ود، قطعا مصداق قاچاق كاال محسوب مي شودو 
خريد و فروش آن ممنوع است. اگر شركت ها محصوالت 
خود را با برند ديگري بفروشند، با آنها برخورد خواهد شد. 
شركت هاي توليد كننده حتما بايد با برندي كه مجوز آن 
را دارند، محصوالت خود را روانه بازار كنند. او به مشتريان 

توصيه مي كند، فعال لوازم خانگي خارجي نخرند.

دربازارراكدنظارتهاتشديدميشود!
امروز بازار لوازم خانگي پر از كاالهاي قاچاق و فاقد گارانتي 
است. اگر سري به بازار بزنيد مشاهده مي كنيد آن دسته از 
افرادي كه مشغول فروش كاالهاي قاچاق هستند مشتريان 
زيادي دارند از آن طرف آن دسته از افرادي كه به صورت 
رسمي لوازم خانگي مي فروشند با كاهش خريدار روبه رو 
هستند. مشاهدات بازار لوازم خانگي نشان مي دهد در بازار 
چيزي به عنوان كمبود كاال وجود ندارد اما مهم مشتري 
است. مشتري كه عمدتا سردرگم ميان خريد كاالي قاچاق 
يا ايراني اس��ت. در نهايت برگ برنده براي كاالي قاچاق 
است چرا كه قيمت ارزان تري دارد. البته اخيرا انجمن ملي 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان با تاكيد بر اينكه لوازم 
خانگي توليد داخل كه با برچس��ب برند خارجي در بازار 
عرضه مي شوند، به دليل ممنوعيت واردات و همچنين 
اعمال تحريم ها، فاقد اصال��ت خارجي و فاقد تكنولوژي 
روز شركت صاحب برند خارجي هستند، تاكيد كرد كه 
فروش اين كاالها، از جمله انواع برندهاي كره اي، مصداق 
تقلب است. موضوعي كه هنوز هيچ مرجع قانوني، از جمله 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت درباره 
آن اظهارنظر نكرده است.  با اين حال، محمدرضا طاهري 
مديركل اداره استاندارد استان تهران از تشديد نظارت بر 
استاندارد لوازم خانگي خبر داده و به »ايسنا«، گفته است: 

توليدكنندگان به هيچ عنوان مجاز نيستند در بسته بندي 
كاالي استاندارد تغيير ايجاد كنند و كااليي كه استاندارد 
نيست را داخل يك بسته بندي اس��تاندارد قرار دهند يا 
عالمت اس��تاندارد را جعل كنند. وي با بيان اينكه جعل 
عالمت استاندارد در واحدهاي زيرزميني اتفاق مي افتد، 
تصريح كرد: اگر اداره استاندارد متوجه اين موضوع شود، 
حتما كاال را جمع آوري مي كند. اين مقام مسوول همچنين 
از امضاي تفاهم نامه بين انجمن لوازم خانگي و اداره كل 
استاندارد استان تهران خبر داد كه در آن مقرر شد با كمك 
انجمن، بازار لوازم خانگي كنترل ش��ود و محصوالتي كه 
احتمااًل در آنه��ا تقلب صورت گرفته ي��ا در كارگاه هاي 
زيرزميني ساخته ش��ده يا به صورت قاچاق وارد شده اند 
جمع آوري و از طريق مراجع قضايي با آنها برخورد شود. 
بنابراين نظارت ها تشديد خواهد شد. طاهري در پاسخ به 
سوالي درباره نصب برند خارجي براي كاالهايي كه در داخل 
توليد مي شود، گفت: تا چند ماه گذشته يكي از مواردي كه 
استاندارد كنترل مي كرد، برند بود. اما با مصوبه شوراي عالي 
استاندارد نام تجاري از مداركي كه استاندارد از واحدهاي 
توليدي اخذ مي كند حذف شده. البته به اين معنا نيست كه 
هر كسي مي تواند با هر برندي كه مي خواهد توليد كند، بلكه 
بايد برند خود را به ثبت رسانده باشد. بنابراين اگر استاندارد 
مشاهده كند كه برند درج شده روي كاال به ثبت نرسيده، به 

عنوان تقلب با واحد توليدي برخورد مي كند.

لوازمخانگيخارجينخريد!
ب��ازار لوازم خانگي نيز اين روزها مانن��د هر بازار ديگري 
درگير تورم ش��ده است، كه آن را به سمت ركود كشانده 
اس��ت. با نگاهي به تاريخچه صنعت لوازم خانگي ايران 
مي توان ديد كه اين صنعت بزرگ در ايران از كجا به كجا 
رسيد. سوء مديريت ها باعث شده تا اين صنعت به جايگاه 
واقعي خود دست پيدا نكند. صنعتي كه مي توانست به 
ايدئولوژي اقتصاد بدون نفت كمك شاياني كند و اقتصاد 
اي��ران را دچار تحوالت بزرگي كن��د. در حال حاضر اين 
صنعت كهنسال لوازم خانگي با اعمال تحريم هاي امريكا 

روزگار پر از فراز و نشيبي را طي مي كند. حال آنكه براي 
حمايت از اين صنعت، واردات لوازم خانگي نيز به داخل 
ممنوع ش��ده، كه تصميمي است براي جان گرفتن اين 
صنعت. ام��ا برخي از توليدكنندگان به جاي بهره گيري 
از اين فرصت به دنبال افزايش قيمت محصوالت ش��ان 
بودند. ناگفته نماند كه در س��ال هاي اخير صنعت لوازم 
خانگي كشور متحمل آسيب هاي زيادي شده، به نحوي 
كه در مقاطعي مشكالت داخلي و خارجي عاملي شد تا 
بخش قابل توجهي از ظرفيت ها به دليل وجود برندهاي 
خارجي در بازارهاي داخلي و همچنين مشكالتي از جمله 
كمبود نقدينگي، تأمين مواد اوليه از محل واردات، انتقال 
بين المللي پول، تخصيص ارز و ساير مسائل دچار اختالل 
و حتي تعطيلي شود. اين درحالي است كه بنا به اظهارات 
دبيركل انجمن لوازم خانگي به طور متوسط ساالنه6 تا 
7 ميليارد دالر گردش مالي صنعت لوازم خانگي اس��ت. 
همچنين مي��زان واردات مواد اوليه و قطعات در س��ال 
1400 يك ميليارد و 500 ميليون تومان برآورد ش��ده 
است. عمده كشورهاي مقصد صادراتي بازار اين محصول 
را مي توان عراق، افغانستان، اتحاديه اروپا و شمال آفريقا 
دانست. به نحوي كه ميزان صادرات لوازم خانگي به طور 
متوسط 300 ميليون دالر است كه در برخي مواقع اين 
عدد به 340 يا 260 ميليون دالر مي رسد. البته بنابر آمار 
هاشمي، حضور همسايگاني همچون عراق، افغانستان، 
شمال آفريقا و... بازاري 37 ميليارد دالري براي صنعت 
لوازم خانگي ايران يك فرصت اس��ت. با توجه به حضور 
شركت هاي دانش بنيان و جوانان مي توان از اين پتانسيل 
در جهت رشد و شكوفايي اين صنعت بهره برد. در همين 
حال، دبير انجمن ملي حماي��ت از مصرف كنندگان به 
»تعادل« مي گويد: با بازگش��ت تحريم ها، ش��ركتهاي 
كره اي تعهدات خو د را نسبت به مصرف كنندگان باقي 
گذاشتند و رفتند. بنابراين واردات از كشور كره جنوبي هم 
به دليل تحريم ها و هم به لحاظ قوانين كشور، ورود لوازم 
خانگي به كشور ممنوع است.  به گفته مهدي نجف پور، 
ورود لوازم خانگي با برند هاي كره اي به داخل كش��ور و 

عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعيت واردات، قاچاق 
محسوب شده و خريد و فروش آن ممنوع است. همچنين 
لوازم خانگي توليد داخل كه به هر نحو با برچس��ب برند 
خارجي در بازار عرضه مي شوند نيز فاقد اصالت خارجي و 
فاقد تكنولوژي روز شركت صاحب برند خارجي هستند. 
نجف زاده تصريح كرد پيشتر در قالب اطالعيه اي نيز 
اعالم شد كه اگر لوازم خانگي بعد از اعمال ممنوعيت 
به كشور وارد شود قطعا مصداق قاچاق كاال محسوب 
مي شود و خريد و فروش آن ممنوع است. به گفته او، 
اين محصوالت در واقع همان كاالي داخلي هستند كه 
با نام برندهاي كره اي توزيع مي شود كه از مراجع قضايي 
تقاضا داريم با اينگونه تخلفات برخورد قانوني گردد. او 
به مصرف كنندگان توصيه كرد كه در خريد كاال دقت 
كنن��د و به برندهاي خارجي موج��ود در بازار اعتماد 
نكنند و فعال از خريد برندهاي خارجي خودداري كنند. 

نگرانيمشتريان
با اين حال، اظهارات مس��ووالن با نظر مصرف كنندگان 
متفاوت است؛ چراكه مش��تريان از كيفيت محصوالت 
داخلي ابراز نارضايتي دارند براساس ارزيابي هاي صورت 
گرفته تنها زماني مي توان به رونق توليد داخلي اميدوار بود 
كه حمايت از حقوق مصرف كننده مورد توجه قرار گرفته 
باشد؛ بديهي است مردم زماني به سمت مصرف كاالهاي 
ايراني خواهند رفت كه اين كاالها تمام شاخص هاي قابل 
رقابت با محصوالت مش��ابه خارجي را از لحاظ كيفيت و 
قيمت داشته باشند و توليدكنندگان بايد اين اصل مهم را در 
نظر داشته باشند. در غير اين صورت شاهد خمودگي توليد 
در عين فربه شدن و نااميدي مصرف كننده خواهيم بود و 
اين اتفاق حمايت از كاالي قاچاق وارداتي را رقم مي زند. در 
حالي كه شركت هاي داخلي صحبت از دستيابي به توليد 
باال، همراه با كيفي��ت و خدمات پس از فروش مي كنند، 
تش��ديد قاچاق لوازم خانگي كه هم اكنون سهمي  بيش 
از 30درصد را به خود اختصاص داده، بيانگر آن است كه 
برخالف ادعاي توليدكنندگان، مصرف كنندگان حتي با 
وجود نب��ود هرگونه خدمات پس از فروش و ضمانتنامه، 
محصوالت خارجي را به توليدات داخلي ترجيح مي دهند 
و تا زماني كه توليد كنندگان كيفيت محصوالت خود را 
به سطح اس��تانداردهاي جهاني نرسانند و خدمات پس 
از فروش را در قبال مصرف كنندگان به نحو احس��ن اجرا 
نكنند مصرف كنندگان از آنها حمايت نخواهند كرد و به 
س��راغ محصوالت خارجي و قاچاق خواهند رفت.  يكي 
از نگراني هاي مصرف كنندگان خدم��ات پس از فروش 
مي باشد كه بعضا فروشندگان از ارايه خدمات گارانتي بنا 
به داليلي همچو نوسان برق سر باز مي زنند. به طور مثال 
در كشورهاي پيشرفته صنعتي همچون آلمان چنانچه 
مصرف كننده تا يك ماه به هر دليلي از كاالي خريداري 
ش��ده رضايت نداشته باش��د اين امكان را دارد كاالي 
خريداري شده را مرجوع كند و خدمات گارانتي از دو 
تا پنج سال است كه در موتور يخچال تا 10 سال داراي 
گارانتي بي قيد و ش��رط است كه شركت ها موظف به 

ارايه خدمات شايسته در قبال مشتريان خود هستند.
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معاون حمل و نقل و ترافيك در معارفه 
مديرعامل جديد شركت بهره برداري 

متروي تهران و حومه گفت: 
تخصصوتجاربارزندهايشان
درسيستماداريفرصتبسيار
مغتنميبرايتحوالتمثبت
درآيندهاينشركتاست

 آيين تكريم و معارفه مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه بعدازظهر امروز دوم آذر ماه برگزار 
ش��د. به گزارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حوم��ه، در اين 
مراسم كه با حضور شفيعي معاون حمل ونقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران، افندي زاده مش��اور عالي معاونت 
حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران، كارگر مشاور 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، اعضاي 
هيات مديره و معاونين اين شركت برگزار شد. در ابتداي 
اين مراسم شفيعي صحبت هاي خود را با فرمايشي از 
حضرت علي)ع( با اين مضمون كه خداى من مرا همين 
عزت بس كه بنده تو باشم و همين سربلندى ام بس كه 
تو پروردگار من باشى، شروع كرد وگفت: اگر ما هر كاري 
كه مي كنيم در مسير بندگي خداباشد كافي است براي 
ما و اگر در مسير بندگي خدا نباشد هر چقدر هم موفق 
باشيم فايده اي ندارد. از خداي متعال مي خواهيم اين 
توفيق را به ما بدهد كه نيت ما بندگي خدا باشد چرا كه 
اگر بنده خدا باشيم كافي است و اگر بنده خدا نباشيم 
هيچ موفقيتي به كار نمي آيد. در ادامه وي از زحمات و 
تالش هاي مهندس عبداله پور تشكر كرد و افزود: اين 
شركت از اهميت و حساسيت بسيار بااليي برخوردار 
است چرا كه روزانه در ش��رايط عادي به2 ميليون نفر 
خدمت رساني مي كند و كوچك ترين مشكلي ممكن 
اس��ت در اين شركت تبديل به بحران شود . شفيعي با 
اشاره به اينكه مترو پر مخاطب ترين محل براي اتصال 
مديريت شهري و شهروندان است گفت: اين فضا خيلي 
فرصت خوبي است براي خدمت در همه عرصه ها و هم 
مي تواند رسانه باشد، هم مي تواند محل عرضه خدمت 
باشد و به عنوان ويترين مديريت شهري مطرح است. 
وي تصريح كرد مهندس عبداله پور در اين مدت كوتاه 
نشان داد بسيار فني و اليق هستند و من خوشحالم در 
اين مدت در خدمت ايش��ان بودم . معاون حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تهران خاطرنشان كرد: مهندس 
عبداله پور نيز با س��عه صدر از اين تغيير استقبال كرد 
از ايش��ان مي خواهم در هيات مديره حتما باشند تا از 
تخصص و توانايي هايشان استفاده كنيم. شفيعي در ادامه 
از دكتر شايسته براي قبول كردن مسووليت مديرعاملي 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه تشكركرد و 
افزود: با توجه به شناختي كه از ايشان دارم توانايي شان 
بيش از اين هاست .و حضورشان در اين شركت براي ما 
قوت قلب هستند. وي با اشاره به اينكه امروز درصحن 
ش��ورا س��والي در خصوص تجارب مديرعامل جديد 
شركت بهره برداري متروي تهران پرسيده شد گفت: 
فضاي رسانه اي كه شكل مي گيرد بايد روشن گري كنيم 
و سعي كنيم افكار عمومي را توجيه كنيم .من وقتي پاسخ 
دادم تمامي دوستان قانع شدند. شفيعي افزود: تخصص 
و تجاربي كه ايشان در سيستم اداري كشور دارند بسيار 
بسيار ارزنده و فرصت بسيار مغتنمي است براي شركت 
بهره برداري متروي تهران كه بتوانيم تحوالت مثبتي را 
در آينده كشور و اين شركت با حضور ايشان شاهد باشيم. 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري خاطرنشان كرد: 
تيم جديد مديريت ش��هري نيت شان كامال خالصانه 
است اهل اغراق و مجادله نيستند و براي خدمت آمده اند 
و هدفشان اين است براي شهر و مردم كاري انجام دهند 
تا اميدوارتر شوند تا فشاري كه در جامعه شكل گرفته با 
خدماتي كه دريافت مي كنند كاهش يابد. در ادامه علي 
عبداله پور مديرعامل سابق شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه ضمن ابراز خوشحالي از حضورش در اين 
جمع گفت: بهره برداري مترو جايگاه حساسي است چرا 
كه روزانه با 2 ميليون نفر و مسائل ريز و درشتي كه هر 
روز شهر را به گونه اي درگير مي كند، رو برواست. وي با 
اشاره به اينكه به طور طبيعي كاركردن در چنين شركتي 
همراهي و تالش هم��ه همكاران را كه به لحاظ فكري 
نزديك با مجموعه مديريت شهري هستند مي طلبد 
تصريح كرد: تالش من وتمامي همكارانم در مدتي كه 
مسووليت اين شركت را بر عهده داشتيم اين بود كه به 
نحو احسن بتوانيم رضايت خاطر مسافران را فراهم كنيم. 
وي افزود: يكي از شايسته ساالري هايي كه در اين شركت 
اتفاق افتاد تشكيل مجموعه اي از كاركنان و متخصصان 
كه با كمبود قطعه، تكنولوژي را به دوش كشيدند و از 
ابتدا ي شروع كارشان در اين مركز تجربه زيادي دارند 
كه مي توانند خدمت رساني را ادامه دهند و به نقاط بهتري 
برسانند و قطعا حضور شما مي تواند مثمرثمر باشد و با 
تفكر جديد، ديدگاه جديد و تزريق يك روح و انگيزه به 
اين شركت، يك پله به باالتر ببرد و قطعا جنابعالي يك 
پله باالتر پيش ببريد تا اوج، ارتقا يابد. مهدي شايسته اصل 
در ابتدا ضمن تشكر از دكتر زاكاني به خاطر اعتمادي به 
جوانان داشتند گفت: دكتر شفيعي كه خود ازمهندسان 
جوان و متخصص در زمينه حمل و نقل هستند نيز تشكر 
مي كنم. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه به دو جهت گيري كلي كه مورد نظر شهردار تهران 
و معاون حمل و نقل و ترافيك اس��ت است اشاره كرد و 
گفت: بحث اول شرايط نوسازي ناوگان است كه دوستان 
با شرايط و موانعي كه بوده زحمات زيادي كشيده اند و 
الحق و االنصاف به خوبي مديريت كرده اند. وي افزود: 
بحث دوم پيگيري نواقص تحولي و نوآورانه است كه 
در س��وابق گذشته هم دغدغه من بوده است چرا كه 
بحث جدي هوشمندي س��ازي و استفاده از صنايع 
هايتك بر اساس تغيير در خدمات مترو به مردم نجيب 
و ش��ريف تهران است . وي با تاكيد بر اينكه اين امر با 
توجه به شرايط كاري و سالمت روحي و رواني جسمي 
كاركنان و مديران خدوم مترو و افزايش احس��اس 
احت��رام و ارزش��مندي در بين اي��ن عزيزان محقق 
نمي شود. گفت ما بايد كاري كنيم حال مردم، نشاط 
جامعه و افرادي ك��ه از خدمات مترو كه بزرگ ترين 
شركت خدماتي است و مستقيما با مردم در ارتباط 
است افزايش يابد و اين امر مستلزم خوب كردن حال 

كاركنان و همكارانم در اين شركت مي باشد . 

هيچواردكنندهاي
حقوارداتمحصولتوليدي

دراستانمركزيراندارد
استاندار مركزي با بيان اينكه »اطلس جامع اقتصادي 
استان مركزي بايد تدوين و تهيه شود« گفت: هيچ 
وارد كننده اي در كشور حق ندارد محصول توليدي 
در استان مركزي را وارد كنند. فرزاد مخلص االئمه 
در آيي��ن تكري��م و معارفه اس��تاندار مركزي كه با 
حضور وزير كشور برگزار شد با اشاره به برنامه هاي 
استانداري مركزي اظهار داشت: برنامه درنظر گرفته 
شده توسط هيات دولت براي خدمت در مجموعه 
استانداري مركزي، سند راهبردي حكمراني در اين 
استان در افق و در مس��ير گام دوم انقالب است كه 
اين سند به صورت دقيق و با جزييات كامل منتشر 
مي شود تا مديران استان و نخبگان آن با اطالع كامل 
از اين سند بتوانند در اجراي هر چه بهتر آن كمك 
كنند. وي افزود: اين س��ند كه نگاهي مساله محور 
دارد در قالب 7 محور اصلي و 75 محور فرعي تدوين 
و جمع آوري شده و از همه شما درخواست دارم كه 
در راس��تاي تقويت و تغيير نگاه به حوزه ماموريتي 
در مسير اجراي اين س��ند همكاري داشته باشيد. 
اس��تاندار مركزي تصريح كرد: مساله همان مانعي 
اس��ت كه نمي گذارد از وضع موج��ود به وضعيت 
مطلوب برس��يم كه خوشبختانه نس��بت به وضع 
موجود و مطلوب تا حدي ش��ناخت پيدا كرده ايم و 
مانع رسيدن به وضع مطلوب از وضع موجود كه همان 
مساله است را نيز مشخص كرده ايم. مخلص االئمه 
بيان كرد: اكنون در شرايط مطلوبي قرار نداريم و آنچه 
سبب قرار گرفتن در چنين وضعيتي شده فهرستي 
از مس��ائل بوده كه طبق پژوهش��ي كه در سازمان 
بازرسي كشور انجام ش��ده يك هزار و 980 مساله 
خرد، 82 ميان مساله و 10 ابر مساله شناسايي شده 
و براساس آن برش استاني هم مشخص شده است.

مردمنبايددرخصوص
شهردارياحساس

تبعيضوبياعتماديكنند
آيين تكريم و معارفه خدمتگزاران مردم در شهرداري 
اصفهان با حضور شهردار اصفهان و مديران شهري 
برگزار ش��د.  به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي 
شهرداري اصفهان، علي قاسم زاده در اين آيين ضمن 
تبريك هفته بسيج و روز تاريخي تولد اصفهان، اظهار 
كرد: در دوره جديد مديريت شهري تمام تالشمان 
اين است كه شعار »اصفهان، شهر زندگي« تحقق 
پيدا كند، الگويي كه به عنوان الگوي مديريت شهري 
انتخاب شده است الگوي شهر همگراست كه داراي 
اصولي است. وي با بيان اينكه يكي از اصول اساسي 
ش��هر همگرا بحث مقبوليت اس��ت، تصريح كرد: 
مديري مي تواند موفق باشد كه مورد پذيرش جامعه 
قرار بگيرد، ارتباط و رابطه خوب با بدنه شهرداري و 
مردم بايد پيش فرض همه مديران باش��د.  شهردار 
اصفهان ادامه داد: اگر نتوانيم در سطحي ترين رابطه 
با مردم كه همان ارتباط كالمي است ارتباط خوبي 
برقرار كرده و به فهم مشترك برسيم موفق نخواهيم 
بود، پيش نياز مقبوليت ارتباط موثر، حسنه و صادقانه 
با مردم اس��ت. شخصيت مديران ش��هرداري بايد 
شخصيت همخواني ميان قول، فعل و نيت آنها باشد. 
وي با بيان اينكه اگر نتوانيم مقبوليت بدنه شهرداري 
در حوزه مديريتي خود و مقبول بدنه اجتماعي در 
حوزه جغرافيايي خود باش��يم موفق نخواهيم بود، 
اضافه كرد: مفهوم چنين حرفي اين نيس��ت كه به 
هر فردي هر امتيازي را كه درخواست كرد بدهيم. 
ممكن است گاهي براي جلب محبوبيت راه خطا را در 
پيش بگيريم و هواي منابع قدرت را به هر نامي داشته 
باش��يم؛ در ادبيات ديني ما محبوبيت و مقبوليتي 
ارزشمند است كه هم روي زمين محبوب بوده و هم 
در آسمان ها محبوب پروردگار و فرشتگان باشيم. 
قاسم زاده تاكيد كرد: در الگوي شهر همگرا اصلي به 
نام شفافيت وجود دارد كه در مقابل آن ابهام است، 
گاهي افشاي اطالعات مي تواند فساد به بار بياورد اما 
شفافيت به اين معناست كه نبايد كاري داراي ابهام 
باشد. هر ابهامي زمينه تفسير به راي و خطا را فراهم 
مي كند بنابراين تصميمات ما بايد داراي شفافيت 
باش��د به اين معنا كه در مقاب��ل هر تصميمي بايد 
بتوانيم جواب شفاف بدهيم و از آن تصميم در مقابل 
هر دستگاه ناظري و در مقابل ارباب رجوع دفاع كنيم.

مترويگلشهر-شهرجديد
هشتگردروزهايپنجشنبه
وجمعهمسافرگيريندارد

متروي گلشهر- شهر جديد هشتگرد استان البرز 
به مدت دو هفته در روزهاي پنجشنبه و جمعه به 
علت انجام عمليات س��اخت و نصب سقف سكوي 
ايس��تگاه ماموت مس��افرگيري ندارد. به گزارش 
مديري��ت ارتباط��ات و ام��ور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه؛ بنابه درخواست 
شركت عمران شهر جديد هشتگرد مبني بر انجام 
عمليات س��اخت و نصب سقف س��كوي ايستگاه 
ماموت در مس��ير گلشهر- هش��تگرد و بالعكس، 
روزهاي پنجشنبه چهارم، جمعه پنجم و پنجشنبه 
يازدهم و جمعه دوازدهم آذرماه با هدف باال بردن 
كيفيت خدمات و تامين ايمني بيش��تر مسافران 
مسافرگيري در اين مسير انجام نمي گيرد. گفتني 
است مسافرگيري در طول هفته طبق روال گذشته 
بدون هيچ تغيي��ري انجام مي پذي��رد. خط ريلي 
ش��هرجديد هش��تگرد به طول 40 كيلومتر براي 
خدمات رساني به ساكنان غرب استان البرز به ويژه 
شهرجديد هش��تگرد از دي ماه سال 1398 فعال 
شده و روزانه 14 سرويس رفت و برگشت قطار در 

اين مسير انجام مي شود.

رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان در گفت وگو با »تعادل«: 

واردات دارو در برابر صادرات مواد غذايي

فعال برند خارجي نخريد!

جزيياتتجارتايرانباامريكا

رييس اتاق ايران:  بحران آب و انرژي نتيجه سال ها اتالف منابع است

داده هاي گمرك ايران مي گويد، در سال گذشته حدود 
80 ميليون دالر كاال از امريكا به ايران وارد شده كه عمدتا 
دارو و تجهيزات پزشكي اس��ت. در اين سال، از ايران نيز 
در حدود 130 هزار دالر كاال كه عمدتا برخي مواد غذايي 
سوپرماركتي است، به امريكا ارسال شده است. آخرين 
آمار گم��رك از تجارت كااليي ميان اي��ران و امريكا كه 
مربوط به سال 99 است، نشان مي دهد كه در اين سال، 
حدود 80 ميليون دالر كاال از اياالت متحده امريكا به ايران 
صادر شده است در حالي كه ميزان صادرات ايران به اين 
كشور، حدود 130 هزار دالر بوده است. به گزارش روابط 
عمومي اتاق تهران، بر اساس اين آمار كه روي سايت اتاق 
بازرگاني تهران نيز بارگذاري شده است، طي سال گذشته 
بيشترين كااليي كه از امريكا به ايران صادرات شده، دارو 
و تجهيزات پزشكي و ادوات آزمايشگاهي است. همچنين 
انواع مكمل هاي غذايي و محصوالتي با شناسه تعرفه خمير 

چوب، نيز در ميان فهرست كاالهاي صادر شده از امريكا 
به ايران ديده مي شود. از آن سو، ميزان صادرات ايران به 
اياالت متحده امريكا رقم ناچيزي در حدود 130 هزار دالر 
است كه بر اس��اس داده هاي گمرك ايران، بيشترين آن 
مربوط به انواع ترشي جات شامل خيارشور و سبزيجات 
خشك شده مي شود. به گفته احمدرضا فرشچيان عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران، طي سال هاي اخير صادرات 
كااليي ايران به امريكا تقريبا صفر بوده و آنچه از ايران نيز به 
اين كشور صادرات شده، به صورت چمداني و براي عرضه 
برخي محصوالت خوراكي در سوپرماركت هاي ايرانيان 
ساكن در اياالت متحده امريكا بوده، از اين حيث، نمي توان 
آن را جزو صادرات تلقي كرد. فرشچيان با اشاره به اينكه، 
تجار و شركت هاي امريكايي سال هاست كه كاالي ايراني 
نمي خرند و وارداتي از ايران ندارند، گفت: امور تجاري از 
سوي شركت هاي امريكايي بر پايه قوانين مورد قبول اين 

كشور و از حيث، تعامالت بين المللي كامال شفاف است. 
از اين رو، ش��ركت هاي امريكايي براي دوري جستن از 
پيامد نقض تحريم ها تمايلي به تجارت با ايران ندارند. وي 
افزود: بنابراين، آنچه در سطح بسيار محدود از صادرات 
كاال از ايران به امريكا ديده مي شود، تماما مربوط به ارسال 
معدود كانتينر مواد خوراكي براي عرضه در مراكز خريد 
و سوپرماركت هايي است كه صاحبان آن ايراني هستند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد كه صنايع 
غذايي ايران، چندان در امريكا ش��ناخته شده نيست و 
اينكه گفته مي شود برخي محصوالت برند ايراني در قفسه 
فروش��گاه ها در برخي اياالت اين كشور عرضه مي شود، 

بيشتر اغراق است و واقعيت ندارد.
از س��وي ديگر، حس��ن ش��كوهي ريي��س اتحاديه 
واردكنن��دگان مكمل هاي غذايي، با اش��اره به اينكه 
واردات برخي مكمل هاي ورزش��ي از اياالت متحده 

امريكا كاهش چشمگير يافته اس��ت، يادآور شد كه 
انواع دارو كه از امريكا به مقصد ايران روانه مي ش��ود، 
به طور مستقيم از اين كشور وارد نمي شود و از طريق 
دوبي و برخي كش��ورهاي اروپايي براي ب��ازار ايران 
خريداري مي شود. شكوهي با بيان اينكه طي امسال، 
مج��وز واردات انواع مكمل هاي غذايي به كش��ور، از 
س��وي وزارت بهداشت لغو ش��ده و در هفت ماه سال 
1400، حتي يك يورو از اين محصوالت به ايران وارد 
نشده است، افزود: واردات داروهاي امريكايي به ايران 
همچنان ادامه دارد، هر چند اين داروها به طور مستقيم 
از اياالت متحده امريكا وارد ايران نمي شود. وي در همين 
رابطه، به واردات برخي محصوالت شركت دارويي فايزر 
به ايران اشاره كرد و افزود: داروهاي ساخت فايزر، عمدتا 
از ديگر سايت هاي اين شركت در كشورهاي اروپايي 
از جمله ايرلند و آلمان خريداري و وارد ايران مي شود.

رييس اتاق اي��ران، بروز بحران ج��دي در حوزه هاي آب 
و انرژي را از پيامدهاي س��ال ها اتالف مناب��ع مي داند و 
معتقد است بايد با رفع چالش هاي تخصيص منابع، از اين 
بحران ها عبور كرد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران گفت: ما بيش از آنكه در بحث منابع دچار 
كمبود باشيم، به چالش در تخصيص آن مبتال هستيم. در 
كشوري كه به واقع از موهبت هاي فراوان بهره مند است، 
همچون قهرمانان اتالف منابع عمل كرده ايم و نتيجه اش 
امروز، بروز بحران در بعضي بخش ها به ويژه در حوزه آب و 
انرژي است. غالمحسين شافعي در سي و پنجمين نشست 
هيات نمايندگان اتاق مشهد، افزود: سياست گذاري هاي 
توسعه صنعتي طي سال هاي گذشته در برخي بخش ها 
مسير اشتباهي طي كرده است. در كشورهاي پيشرفته 
جهان، توسعه يك صنعت با تأكيد بر حفظ محيط زيست 
پيرامون آن انجام مي گيرد اما در ايران، مدت هاس��ت كه 
توسعه صنعتي بي توجه به ظرفيت ها، اقتضائات و حتي 
مطالعات آمايشي دنبال شده و نتيجه آن استقرار صنايع 
آب بر در مناطقي بوده است كه به كمبود و بحران منابع 
آبي دچارند و حتي در مواردي، به فاصله چند كيلومتري 
از اين صنايع، روس��تاها با تانكر آب رساني مي شوند. او با 

اشاره به هش��دارهايي كه به دفعات از سوي اتاق ايران در 
باب بحران آب و مديريت غلط منابع عنوان شده، تصريح 
كرد: اشكال اساسي در سياست گذاري هاي كالني است 
كه بعضًا رويكردهاي غلطي را دنبال مي كنند. متأسفانه 
نگاه سياست گذاران ما آينده كوتاه مدت را نشانه مي رود 
و افق هاي دورتر كه آينده نسل هاي بعد را شكل مي دهد، 
مورد غفلت واقع مي شود. نمونه اين بحث را در ايجاد صنايع 
فوالدي شاهد بوده ايم. اين روند متأسفانه كه همچنان هم 
ادامه دارد. رييس پارلمان بخش خصوصي ايران، اشاره اي 
هم به نحوه تخصيص منابع اعتباري و بودجه اي داشت و 
اظهار كرد: جالب اينجاست كه بعضي تخصيص ها در منابع 
مالي كشور، با عناوين زيبا و اقناع گر انجام مي شود اما حتي 
پيش از اقدام هم قابل پيش بيني اس��ت كه اثرات چنين 
تصميماتي، چه خواهد بود؟ در دولت گذشته، تسهيالتي 
براي اش��تغال روستايي تعيين شد و اختصاص يافت. در 
همان مقطع اتاق ايران، مخالف خود را با اين بحث اعالم 
كرد. باوجودآنكه باور داريم مسير توسعه از روستاهاي ما آغاز 
مي شود اما معتقد بوديم كه اين طور تخصيص منابع بدون 
برنامه ريزي مدون و كارآمد، جز پول پاشي بيهوده نيست 
و به ايجاد اثرات سوء منجر مي شود. مي توان بررسي كرد 

كه آيا آن تسهيالت توانست روستاهاي ما را رونق ببخشد 
و از مهاجرت جمعيت روستايي به واسطه بحران منابع، به 
شهرها جلوگيري كند؟ او بار ديگر به موضوع بحران آب در 
كشور اشاره كرد و گفت: همچنان در استان هاي خشك 
كشور شاهد كشت هاي آب بر هستيم و توأمان محصولي 
همچون زعفران كه كشت داراي مزيت براي استان هاي 
خراسان است و كم آب بر محسوب مي شود، در استان هايي 
كه منابع آبي و بارش خوبي دارند، ترويج و توسعه مي يابد. 
فقدان نگاه كالن ما به بخش كشاورزي، اقتضائات منابع و 
اولويت هايمان، باعث شده تا مرز رسيدن به بحران پيش 
بروي��م. نظرات بخش خصوصي در اي��ن حوزه نيز اغلب 
ناديده انگاشته مي شود و ترجيح بر اولويت دادن به منافع 
كوتاه مدت است. شافعي در بخش ديگري از اظهارات خود 
با تقدير از تالش كميس��يون هاي تخصصي-مشورتي 
اتاق مشهد، از آنها خواست تا در مهلتي كه براي نگارش 
بودجه 1401 وجود دارد، اين موضوع را در دستور كار خود 
قرار دهد و به تحليل چرايي ناترازي ها و ناكارآمدي هاي 
بودجه هاي سنواتي كش��ور بپردازند. او با اشاره به ضعف 
وجود بانك هاي اطالعاتي و آماري و بعضاً تناقضات در اين 
بخش، عنوان كرد: براي دستيابي به تحليل هاي پيش نگر 

در موضوعات اقتصادي كشور، نيازمند ايجاد بانك هاي 
اطالعاتي كارآمدي هستيم كه آمارهاي متقن نسبت به 
شرايط موجود ارايه كنند. دغدغه ما اعداد و ارقام بعضاً گنگ 
و فاقد اعتباري است كه گاها مسووالن به نيت بيان بيالن 
كاري خود عنوان مي كنند و استنادي هم در اين خصوص 
وجود ندارد و كس��ي هم از بابت اين اع��داد، آنها را مورد 
پرسش و مواخذه قرار نمي دهد اما همين آمارها مي تواند 
تصميم سازان را در برنامه ريزي هاي آتي به چالش دچار 
كند. به همين منظور تأكيد داريم كه اتاق هاي بازرگاني و 
كميسيون هاي تخصصي آنها، در حوزه پژوهشي و آماري و 
مستندسازي، بايد با نگاهي ويژه ورود كنند. شافعي، نقبي 
هم به بحث ضرورت هاي توس��عه صادرات كشورمان زد 
و گفت: در جلس��ه اي كه با رييس سازمان برنامه وبودجه 
داشتيم، صحبت از تعيين سهم صادرات براي استان ها 
ش��د. نظر ما از منظر بخش خصوصي، برداش��ته شدن 
محدوديت ه��ا، پرهيز از ايجاد موان��ع و اجتناب از اتخاذ 
تصميمات خلق الس��اعه براي بخش صادرات و تجارت 
خارجي كشور بود كه اگر همين گره ها گشوده شوند، ديگر 
به تعيين سهم نيازي نيست و بخش صادرات كشور بدون 

مداخله گري، توان رشد و تعالي را خواهد داشت.
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خبرروز

شناسايي ۵۱۴۴ بيمار جديد كرونايي
وزارت بهداش��ت اعالم كرد: در شبانه روز منتهي به سه شنبه ۵۱۴۴ بيمار جديد كرونايي در كشور شناسايي شده است. مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت گفت: از ديروز تا امروز ۲ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۵ هزار و ۱۴۴ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۷۶۲ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۸۸ هزار و ۹ نفر رسيد. متأسفانه در طول 
۲۴ ساعت، ۱۳۲ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۹ هزار و ۱۷۷ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون 
۵ ميليون و ۸۰۷ هزار و ۸۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۳۸۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۷ ميليون و ۹۹۶ هزار و ۹۰۴ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است.

خبر

 بازگشت آرامش
به بازار بليت هواپيما

پروازهاي داخلي از دوش��نبه و همزمان با ابالغ 
مصوبه اخير شوراي عالي هواپيمايي با كاهش 
قيمت مواجه شده است. به گزارش خبرنگار مهر، 
از دوشنبه اول آذر با تصويب ستاد ملي مقابله با 
كرونا محدوديت مسافرگيري در پروازهاي داخلي 
برداشته ش��د و هواپيماها مي توانند با ظرفيت 
كامل مسافر س��وار كنند. اين در حالي است كه 
شركت هاي هواپيمايي پس از اعمال محدوديت 
۶۰ درصدي ظرفيت پروازهاي داخلي از ابتداي 
آبان سال گذشته با تصويب ستاد ملي مقابله با 
كرونا، اقدام به افزايش ۱۰ درصدي قيمت بليت 
پروازهاي داخلي نسبت به نرخ نامه خرداد ۱۳۹۹ 
كرده بودند؛ نرخ نامه خرداد ۱۳۹۹ نيز نسبت به 
آخرين افزايش قيم��ت بليت هواپيما در بهمن 
۱۳۹۸، افزاي��ش ۲۰ درصدي داش��ت كه عماًل 
به رش��د ۳۰ درصدي قيمت بلي��ت هواپيما در 
يك سال اخير و رسيدن قيمت برخي پروازهاي 
داخلي به ارقام نجومي باالي يك ميليون تومان 
منجر شده بود. با اين حال پس از لغو محدوديت 
پذيرش مس��افر در پروازهاي داخلي با تصويب 
س��تاد ملي مقابله كرونا از دوش��نبه ۱ آذر ماه، 
ش��وراي عالي هواپيمايي به رياس��ت وزير راه و 
شهرس��ازي در ابتداي هفته ج��اري برگزار و به 
دستور رس��تم قاسمي مقرر ش��د تا نرخ بليت 
پروازه��اي داخلي كاهش ياب��د. ميزان كاهش 
قيمت بليت هواپيما، نرخ ثابتي نداشت ولي به 
گفته محمد محمدي بخش مع��اون وزير راه و 
شهرسازي و رييس سازمان هواپيمايي كشوري، 
متوسط كاهش قيمت بليت پروازهاي داخلي ۱۵ 
درصد است؛ هر چند مقصود اسعدي ساماني دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي يكشنبه ۳۰ آبان 
در گفت وگو با مهر از كاهش ميانگين ۱۲ تا ۱۳ 
درصدي نرخ بليت هواپيما خبر داده بود. در حال 
حاضر كاهش نرخ بليت پروازهاي داخلي در همه 
مسيرها اعمال شده است؛ ضمن اينكه قرار است 
به دستور رييس سازمان هواپيمايي كشوري به 
ايرالين ها، مسافراني كه بليت ها را با قيمت هاي 
باالتر خريداري كرده بودند، مابه التفاوت نرخ هاي 
جديد و قديم را دريافت كنند. براي مثال قيمت 
بليت پرواز تهران-مشهد كه به يك ميليون تا يك 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در روزهاي گذش��ته 
رسيده بود، براي روزهاي مياني هفته به زير ۷۰۰ 
هزار تومان در برخي ساعات كم تردد و كمي بيش 
از ۷۰۰ هزار تومان در س��اعات پرتقاضا كاهش 
يافته اس��ت؛ قيمت بليت پرواز تهران-مش��هد 
براي روزهاي پاياني هفته نيز تا ۸۰۰ هزار تومان 
عرضه مي شود. در نرخ نامه جديد، سقف قيمت 
بليت پرواز تهران-مشهد ۹۶۶ هزار تومان در نظر 

گرفته شده است.

رويدادرويخطخبر

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت از خاك سازمان 
جنگل ه��ا، مراتع و آبخيزداري گفت: س��االنه ۲۵۰ 
ميليون مترمكعب رسوب بر اثر جاري شدن سيالب 
وارد س��دهاي كشور مي شود. هوش��نگ ِجزي روز 
سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا در يزد با 
بيان اينكه رسوب گذاري سيالب در مخزن سدها از 
جمله دغدغه هاي اين حوزه است، اظهار كرد: هزينه 
زيادي براي ساخت س��د در كشور صرف مي شود و 
به جاي آب، خاك جمع مي كنيم بايد از س��دهاي 
كش��ور كامال حفاطت كنيم. وي ادامه داد: بايد قبل 
از سدسازي براي حفاظت خاك و مديريت سيالب 
در باالدست و در پايين دس��ت اين سازه آبي، براي 
شبكه و توزيع آب مناس��ب و حفظ حقابه رودخانه 
برنامه ريزي شود، سد ساخته مي شود اما براي پايين 
دست و باالدست آن فكري نمي شود. وي با بيان اينكه 
آنچه آب را نگه مي دارد، خاك است تاكيد كرد: نكته 
مهم در مديريت منابع حفاظت از خاك هس��ت كه 
اين موضوع مغفول مانده است، وقتي باران مي بارد، 
خاك به راحتي آب را ج��ذب و ذخيره مي كند. وي 
در ادامه توضيح داد كه با جذب آب در خاك طبيعت 
سبز و خرم، منابع آب هاي زيرزميني تغذيه مي شود، 
وقتي خاك را از دست بدهيم هنگام بارش به سرعت 
تبديل به سيل مي شود و عالوه بر وارد كردن خسارت 
امنيت غذايي مردم هم از بين مي رود. مديركل دفتر 
آبخيزداري و حفاظت از خاك س��ازمان جنگل ها و 
مراتع تاكيد كرد: حفاظت خاك در عرصه هاي ملي 
اعم از بيابان و كوهستان بايد جدي گرفته شود و در 
زمين هاي زارعي هم باي��د از آن مراقبت كرد، براي 

حفاظت از خاك بايد پوش��ش گياهي را تقويت و از 
شخم هاي نادرست و معدن كاوي اجتناب كرد .

   ساالنه ۱۶.۴ تن فرسايش خاك در كشور
به گفت��ه وي به طور متوس��ط ۱۶.۴ ت��ن بر هكتار 
فرس��ايش خاك در كشور اتفاق مي افتد، اين مقدار 
خاك ارزش��مند روانه درياها، تاالب ها و س��دهاي 
كش��ور و از دس��ترس توليد خارج مي ش��ود با اين 
فرس��ايش عالوه بر اينكه ذخيره  گاه ه��اي آب را از 
دست مي دهيم، تاسيس��ات و ابنيه هم از دسترس 
خارج مي شود. مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت از 
خاك سازمان جنگل ها و مراتع با بيان اينكه با اجراي 
عمليات آبخيزداري فرسايش خاك را مي توان تا ۹ تن 
بر هكتار كاهش داد، تصريح كرد: همچنين با اجراي 
عمليات آبخيزداري و آبخوان داري پوشش گياهي 

به ۱۲۰ تن بر هكتار افزايش مي يابد.

   عمليات آبخيزداري به كاهش ۷۰ درصد 
خسارت سيل كمك مي كند

جزي ب��ا بيان اينكه عمليات آبخي��زداري منجر به 
كاهش ۷۰ درصد خس��ارت سيل مي ش��ود، افزود: 
اجراي طرح هاي آبخيزداري با هدف حفاظت از آب، 
خاك و جلوگيري از سيالب، جلوگيري از بيابان زايي 
اجرا مي ش��ود كه اج��راي اين طرح ه��ا در كاهش 
ميزان فرس��ايش خاك و افزايش نفوذ آب در خاك 
تاثيرگذار است تا منابع آب براي پايين دست حوضه 
تامين ش��ود. جزي اضافه كرد: در ۲ سال گذشته با 
تخصيص اعتبار از محل صندوق توسعه ملي عمليات 

آبخي��زداري در ۹۰۰ حوض��ه آبخيز كش��ور انجام 
ش��د. مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت از خاك 
سازمان جنگل ها و مراتع در ادامه به افتتاح نخستين 
و مجهزترين مركز پايش بيابان و سنجش فرسايش 
بادي و ريزگرد كش��ور در ميبد اش��اره كرد و گفت: 
اطالعات اين ايستگاه نشان مي دهد با پوشش گياهي 
و ت��اغ كاري و اقدام هاي مقابله با بيان زايي مي توان 
۱۰۰ برابر فرسايش بادي را كنترل كرد. وي تصريح 
كرد: نبايد فكر كرد كه يك قطعه چوب خشك يا يك 
اصله درخت در زمين ارزشي ندارد، جاده، صنعت و 
توسعه مهم تر است در حالي كه همين عرصه بياباني 
با همين تاغ��زار مي تواند زندگي مردم را حفظ كند 
و تهديد فرس��ايش هاي بادي را كاهش دهد. جزي 
خاطرنشان كرد: حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي 
با پوشش گياهي در مناطق بياباني بسيار اهميت دارد 
و كش��ور بايد اهتمام ويژه در اين زمينه در راستاي 
بهره برداري درس��ت از عرصه ه��اي منابع طبيعي 
گام بردارد. مديركل دفت��ر آبخيزداري و حفاظت 
خاك س��ازمان جنگل ها و مراتع در س��فر ۲ روز 
به يزد همراه مع��اون دفتر آبخيزداري و حفاظت 
خاك اين سازمان و جمعي از مسووالن استان از 
ايس��تگاه حوزه » زوجي طاعونه« اشكذر و طرح 
مرتعداري تلفيقي شتر در ساغند بازديد كرد و با 
حضور جزي نخس��تين و مجهزترين مركز پايش 
بيابان و س��نجش فرسايش بادي و ريزگرد كشور 
در ميبد افتتاح ش��د. نخستين مركز پايش بيابان 
و ريزگرد كشور در ميبد در وسعت يكهزار هكتار 
با اعتبار ۲۶۰ ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.

ساالنه ۲۵۰ ميليون مترمكعب رسوب وارد سدهاي كشور مي شود كشف مداركي از سكونت انسان اوليه در جزيره  هرمز
پروژه بررس��ي به منظور مس��تندنگاري محوطه 
پارينه س��نگي ميان��ي چنددرخ��ت جزي��ره 
هرم��ز به شناس��ايي پراكندگي قاب��ل توجهي از 
دست ساخته هاي سنگي منجر ش��د. به گزارش 
خبرگزاري مهر، س��پهر زارعي سرپرس��ت هيات 
باستان شناسي گفت: نتايج حاصل از بررسي اوليه 
محوطه چنددرخت به منظور ارزيابي ظرفيت اين 
محوطه براي انجام برنامه هاي ميداني آينده، روشن 
كرد كه پيشينه حضور انسان در اين جزيره، نيازمند 
بازبيني اس��ت. با وجود دست ساخته هاي سنگي 
شاخص و به ويژه حضور تكنيك لوالوا، مي توان اين 
مجموعه را به دوره پارينه س��نگي مياني منتسب 
كرد. اين باستان شناس افزود: اين يافته هاي جديد، 
حض��ور گروه ه��اي ش��كارگر-گردآورنده دوران 
پارينه سنگي در اين جزيره را تأييد كرده و بيانگر 
اهميت تنگه هرمز در باستان شناسي پارينه سنگي 
خليج فارس و س��واحل جنوبي ايران است. زارعي 
گفت: حفظ اين محوطه و منظر زيس��ت محيطي 
آن و انج��ام پژوهش ه��اي بيش��تر در اين بخش 
از س��واحل ش��رقي جزيره هرمز يك��ي از اهداف 
پژوهش��ي-حفاظتي اداره كل ميراث فرهنگ��ي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي اس��تان هرمزگان 
اس��ت. او ابراز اميدواري كرد: پژوهش هاي آينده 
شامل بررسي فشرده، نمونه برداري سيستماتيك، 
كاوش اليه ه��اي برجا و مطالعات تكميلي، دانش 

باستان شناس��ان را در مورد گس��ترش گروه هاي 
پارينه سنگي و ارتباط خليج فارس با جنوب ايران و 
شبه جزيره عربستان در دوره پليستوسن را افزايش 
ده��د. محوطه چند درخت، نخس��تين مدرك از 
استقرارهاي دوره پارينه سنگي در جزيره هرمز و 
پس از محوطه بام قشم، دومين مدرك از اينگونه 
اس��تقرارها در جزاير خليج فارس است. مديركل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
هرمزگان نيز با اش��اره به شناس��ايي يك محوطه 
از دوره پارينه س��نگي از س��وي كارشناسان اين 
اداره كل در سواحل ش��رقي جزيره هرمز تصريح 
كرد: در بررس��ي اوليه پراكندگي قابل توجهي از 
دست ساخته هاي سنگي روي يك پادگانه دريايي 
)تراس س��احلي( شناسايي ش��ده كه باتوجه به 
مشاهدات باستان شناسان از ويژگي هاي فناوري و 
گونه شناختي آنها و وجود تكنيك لوالوا قابل قابل 

انتساب به دوره پارينه سنگي مياني است.

استفاده از ماسك خطر ابتال به كرونا را تا ۵۳ درصد كاهش مي دهد
 بر اساس مطالعه جديد محققان، وقتي مردم براي 
كاهش ش��يوع ويروس كرونا از ماس��ك اس��تفاده 
مي كنند، تعداد موارد ابت��ال به عفونت هاي جديد 
كوويد ۱۹ ت��ا ۵۳ درصد كاهش مي يابد. به گزارش 
مهر به نق��ل از وب ِمد، فاصله گ��ذاري اجتماعي و 
شستن دست ها نيز در كاهش تعداد مبتاليان موثر 
بود، اما استفاده از ماسك موثرترين ابزار براي مقابله 
با ويروس كرونا بود. محققان اين مطالعه مي گويند: 
»اقدامات ش��خصي و اجتماعي، از جمله شس��تن 
دست ها، استفاده از ماسك و فاصله گذاري فيزيكي 
در كاهش بروز كوويد ۱۹ موثر است.« تيم تحقيقاتي 
كه شامل متخصصان بهداشت عمومي و بيماري هاي 
عفوني در استراليا، چين و بريتانيا بود، ۷۲ مطالعه 
را در مورد اقدامات احتياط��ي كوويد ۱۹ در طول 
پاندمي ارزيابي كردند. س��پس آنها هشت مطالعه 
را بررسي كردند كه بر شستن دست ها، استفاده از 
ماسك و فاصله گذاري فيزيكي تمركز داشتند. در 
ميان شش مطالعه اي كه استفاده از ماسك را بررسي 
كردند، محققان به كاهش ۵۳ درصدي موارد ابتال 
به كوويد ۱۹ پي بردند. در تجزيه و تحليل گسترده تر 
با مطالعات بيش��تر، مشخص شد پوشيدن ماسك 
باعث كاهش انتقال كرونا، موارد ابتال و مرگ و مير 

مي ش��ود. در يك مطالعه در ۲۰۰ كشور، استفاده 
اجباري ماس��ك منجر به تقريبا ۴۶ درصد كاهش 
پيامدهاي منفي كوويد ۱۹ شد. در مطالعه ديگري 
در اياالت متحده، انتقال ويروس كرونا در ايالت هايي 
كه استفاده از ماسك اجباري بود، ۲۹ درصد كاهش 
يافت. در مي��ان پنج مطالعه اي كه به فاصله گذاري 
فيزيكي پرداخته بود، محققان به كاهش ۲۵ درصدي 
در ميزان ابتال به كوويد ۱۹ پي بردند. يك مطالعه در 
اياالت متحده كاهش ۱۲ درصدي در انتقال ويروس 
كرونا را نش��ان داد، در حالي كه مطالعه ديگري در 
ايران از كاهش در مرگ و مير ناشي از كوويد ۱۹ خبر 
داد. به گفته محققان، شس��تن دست ها همچنين 
كاهش قابل توجهي در موارد ابتال به كوويد ۱۹ را تا 

۵۳ درصد نشان مي دهد.

 والدين كودكان زير ۱۲ س��ال اين روزها 
با تصميم آم��وزش و پرورش براي حضور 
فرزندانش��ان در مدارس مواجه ش��ده اند 
و مس��ووالن نيز در چرايي اين اقدام پاس��خ روش��ني 

نمي دهند.
آخرين س��ويه هاي كرونا نه تنها افراد بزرگس��ال بلكه 
كودكان را نيز هدف قرار داد و اين ويروس حتي گريبان 
نوزادان را هم گرفت و موجب افزايش اجراي پروتكل ها 
در اين رده سني شد، اما مس��ووالن طي روزهاي اخير 
گويي اين واقعيت را فراموش كرده اند و به فكر بازگشايي 
مقطع ابتدايي بدون اجراي واكسيناس��يون هس��تند. 
طي روزهاي اخير والدين دانش آموزان زير ۱۲ س��ال با 
پيامك هاي متعددي از سوي مسووالن مدارس مواجه 
شده اند كه خواس��تار حضور دانش آموزان در مدارس 

هستند.

   شوك رواني به دانش آموزان و والدين 
در اين ميان شوك رواني به والدين و دانش آموزان وارد 
شده است، بس��يارند افرادي كه طي ۲ سال اخير براي 
دوري از عوامل بيماري زا خانه نشين بوده اند اما هم اكنون 
به يك باره بايد فرزندانش��ان را به مدارسي بفرستند كه 
هيچ گونه تضميني براي ع��دم ابتالي دانش آموزان به 
ويروس نمي دهند بلكه در مقابل از والدين رضايت نامه 
براي حضور دانش آموزان در مدارس مطالبه مي كنند. 
نكته جالب توجه اينكه؛ قرار اس��ت كالس هاي درس 
با حض��ور ۱۵ نفره دانش آم��وزان در كالس هاي درس 
۱۲ مت��ري برگزار ش��ود، اين در حالي اس��ت كه طبق 
پروتكل هاي دانشگاه علوم پزش��كي كرمان فاصله هر 
دانش آموز با افراد ديگر بايد حداقل دو متر باش��د. اين 
در حالي است كه طبق اس��تانداردهاي موجود در يك 
كالس ۱۲ متري فقط بايد سه نفر حضور داشته باشند. 
اما تماس هاي مكرر والدين با مسووالن آموزش و پرورش 
فقط يك جواب دارد، ما فقط دستورالعمل ها را رعايت 
مي كنيم، اما اگر نگاهي به دستورالعمل ها بيندازيم بر 
عدم تجمع دانش آموزان تاكيد دارد با احتساب كمرنگ 

ش��دن آموزش هاي مج��ازي و حض��ور دانش آموزان 
در مدارس در هر س��اعت از روز مي ت��وان حجم باالي 
دانش آموزان در مدارس را پيش بيني كرد. عدم واكسينه 
شدن دانش آموزان زير ۱۲ س��ال در حالي كه برخي از 
واكسن هاي موجود در نظام بهداشتي از جمله واكسن 
پاستور براي واكسيناس��يون در اين رده سني مناسب 
است مي تواند موجب افزايش روند شيوع بيماري شود. 
اين در حالي ست كه بسياري از كشورها واكسيناسيون 

كودكان را نيز آغاز كرده اند.

   كودكان مهم ترين عامل شيوع كرونا هستند 
محمد حس��يني، پزش��ك متخصص بيماري هاي 
عفوني در گفت وگو با مهر در اين خصوص بيان كرد: 
كودكان مهم ترين عامالن ش��يوع كرونا هس��تند و 
مي توانند بعد از ابتالء بيماري را به والدين و خانواده 
منتقل كنند، ضمن اينكه س��ويه هاي جديد كرونا 
نيز به س��ادگي كودكان را مبتال مي كند. وي افزود: 
برگزاري حضوري كالس ها در شرايطي كه آموزش 
غير حضوري به تكامل رسيده و دانش آموزان با اين 
سيستم تطابق يافته اند و خطر ش��يوع كرونا وجود 
دارد، منطقي نيست. وي ادامه داد: جمع شدن ۱۰ تا 
۱۵ دانش آموز در يك كالس ۱۲ متري ريسك ابتالي 
بسيار بااليي دارد و اينكه بخواهيم با يك دستورالعمل 
جمعيت بزرگ دانش آموزي را در معرض خطر ابتالء 
قرار دهيم با معيارهاي پزش��كي س��ازگار نيست و 
نمي توان اين تصميم را كارشناس��ي ش��ده دانست. 
حسيني گفت: در شرايطي كه تازه از موج پنجم كرونا 
خارج شده ايم چه دليلي دارد كه با بازگشايي هاي غير 
ضروري زمينه را براي شيوع مجدد ويروس مهيا كنيم 
چون با ادامه روند شيوع بيماري جامعه در زمينه هاي 
مختلف از جمله اقتصاد و س��المت با چالش عمده 
مواجه مي ش��ود. مهران باهري، رييس روابط عمومي 
آموزش و پرورش استان كرمان نيز در گفت وگو با مهر 
عنوان كرد: طبق دستورالعمل روند بازگشايي مدارس 
در حال انجام است. وي گفت: طبق بررسي هاي صورت 

گرفته و ابالغي كه انجام شده است روند بازگشايي آغاز 
شده و در مدارس مختلف بنا به وضعيت مدارس و فضاي 
آموزشي و تعداد دانش آموزان كار در حال انجام است. وي 
تاكيد كرد: در هيچيك از مدارس آموزش هاي مجازي 
نبايد متوقف شود و روند آموزش به صورت دقيق توسط 
آموزش و پرورش رصد مي ش��ود. وي عن��وان كرد كه 
بازگشايي مدارس بايد مطابق با دستور العمل هاي مصوب 

و رعايت نكات بهداشتي انجام شود.

   تجمع هاي غيرضروري خطرآفرين هستند
حس��ين صافي زاده، معاون بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي استان كرمان نيز در گفت وگو با مهر در اين 
زمينه گف��ت: ما به صورت مس��تمر در اين زمينه با 
آموزش و پرورش در ارتباط هستيم و فقط در صورت 
رعايت فاصل��ه اجتماعي يعني فاصل��ه ۲ متري هر 
دانش آموز با نفر مجاور با بازگشايي مدارس موافقت 
كرده ايم. وي افزود: با اين شرايط بازگشايي مدارس در 
بسياري از مدارس بايد با تمهيدات ويژه انجام شود به 
خصوص مدارس شهر كرمان كه جمعيت بااليي دارند 
بايد با نظارت جدي اين كار انجام شود. وي از معاونت 
بهداشتي آموزش و پرورش خواست با توجه به ريسك 
باالي بازگشايي ها، نكات بهداشتي را با دقت نظارت 
كند. صافي زاده همچنين از نظارت دانش��گاه علوم 
پزشكي در اين زمينه خبر داد و از والدين دانش آموزان 
خواس��ت در صورتي كه پروتكل ها رعايت نمي شود 
مراتب را به دانش��گاه علوم پزشكي اطالع دهند. وي 
برگزاري هر تجمع غير ضروري را در زمان شيوع كرونا 
خطر آفرين دانست و گفت: دستور العمل هايي در اين 
خصوص وجود دارد كه رعايت آنها در مدارس ضروري 
است كه يكي از موارد عدم نزديك شدن دانش آموزان 
به يكديگر، عدم اس��تفاده از آبخوري و رعايت نكات 
بهداشتي در سرويس هاي بهداشتي است كه با توجه 
به سن اندك دانش آموزان ابتدايي بايد نظارت جدي 
در مدارس انجام شود در غير اين صورت شاهد شيوع 

مجدد كرونا خواهيم بود.

   تهدي�د ب�ه كاهش نم�ره انضب�اط و كاهش 
آموزش هاي مجازي

يكي از والدين دانش آموزان ضمن اشاره به اينكه مدير 
مدرسه از محدود شدن آموزش هاي غير حضوري خبر 
داده است، تاكيد كرده كه از شنبه هفته آينده حضور 
دانش آموزان در مدارس اجباري مي شود. وي گفت: 
حتي گفته مي شود اگر دانش آموز در مدرسه حضور 
نيابد نمره انضباط كاهش مي يابد يا در روند تحصيل 
دانش آموز با مشكالتي مواجه مي شود. وي ادامه داد: 
دانش آموزان باالي ۱۲ س��ال چون واكسن زده اند با 
رعايت نكات بهداشتي مي توانند در مدارس حضور 
يابند اما دليل حضور دانش آموزان زير ۱۲ س��ال در 
مدرس��ه در حالي كه ويروس كرونا به اين رده سني 
هم رحم نمي كند چيست؟ وي گفت: به نظر مي رسد 
مسووالن آموزش و پرورش مي خواهند به هر قيمت 
دستور العمل جديد را اجرا كنند و نظارت دقيقي هم 
در خصوص رعايت دستور العمل ها انجام نمي شود، 
حتي به روند آموزش مدارس نيز صدمه وارد مي شود 
چون يك معلم در طول سه روز در يك كالس ۴۵ نفره 
بايد يك درس را ب��راي ۱۵ نفر از دانش آموزان تكرار 
كند در كل ابعاد مختلف طرح بررس��ي نشده و فقط 
هدف بازگشايي مدرسه است. وي اين سوال را مطرح 

كرد كه آيا مسووالن تعهد كتبي در خصوص عدم 
ابتالء كودكان به ويروس را مي دهند؟ اگر ويروس 
كنترل ش��ده چرا هنوز در همين ادارت آموزش و 
پرورش كارمندان از پشت كاورهاي پالستيكي با 

مردم صحبت مي كنند؟

   دريافت مجوز از سوي مدارس 
به معناي بازگشايي كامل آنها نيست

حسن محمدي، معاون تربيت بدني و سالمت آموزش 
و پرورش ش��هر ته��ران در خصوص اينك��ه تاكنون 
چه تعداد از مدارس ش��هر تهران مجوز بازگش��ايي را 
درياف��ت كرده اند، اظهار داش��ت: نكته مهم و مغفول 
شده اين است كه مفهوم دريافت مجوز اين نيست كه 
لزومًا قرار اس��ت همه مدارس كالس حضوري برگزار 
كنند بلكه معناي اين مجوز اين اس��ت كه هر مدرسه 
الزم اس��ت مجوزي دريافت كند ت��ا فرايند آموزش 
دانش آموزانش مشخص ش��ود كه با توجه به شرايط 
فيزيكي مدرس��ه آي��ا مي تواند آم��وزش را به صورت 
تركيبي از آموزش حض��وري و مجازي آغاز كند يا به 
خاطر نداشتن استانداردهاي الزم بايد آموزش ها را به 
صورت غيرحضوري دنبال كند. ادامه داد: البته شرايط 
اكثر مدارس در تهران به گونه اي است كه با اين مجوز 

مي توانند شيوه تركيبي را انتخاب كنند. يعني بخشي 
از آموزش ها همچنان در فضاي مجازي خواهد بود و 
بخش��ي از آموزش ها در فضاي كالس ها و به صورت 
حضوري. همه اينها نيز منوط به رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي  است كه س��تاد ملي مقابله با كرونا و وزارت 
بهداشت تعيين كرده است. در واقع يك سري الزامات 
بسيار سخت گيرانه اي را مدنظر داريم كه در صدر آنها 
داشتن تهويه مناسب در مدارس و رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي است. محمدي بيان كرد: در اين شرايط به 
صورت خود به خود ما ديگر نمي توانيم شاهد برگزاري 
كالس هاي ۳۰ تا ۳۵ نفره باشيم كه به طور معمول در 
كالس هاي درس در مدارس پيش از كرونا شاهد بوديم. 
ضمن اينكه نخواهيم توانس��ت همه روزه براي همه 
دانش آموزان كالس حضوري داشته باشيم. خصوصاً در 
دبيرستان ها، تنوع دروس اين مساله را دشوارتر خواهد 
كرد. به گفته معاون تربيت بدني و س��المت آموزش 
و پرورش ش��هر تهران همچنان فرآيند آموزش��ي در 
مدارس به صورت مجازي و تلويزيوني دنبال خواهد شد 
و اكثر مدارس و مديران به گونه اي برنامه ريزي كرده اند 
كه دانش آموزان براي رفع اشكال يا براي اينكه معلمان 
تكاليف دانش آموزان را ببينند يا برگزاري امتحانات 

ميان پايه در مدرسه حضور داشته باشند.

گزارش

معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش شهر تهران: دريافت مجوز از سوي 
مدارس به معناي بازگشايي كامل آنها نيست

نگراني والدين از بازگشايي حضوري مدارس
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