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يادداشت- 1

رمزگشايي از به زودي
موضوع مذاكرات هسته اي 
كش��ورهاي  ب��ا  ي��ران  ا
1+4 و امري��كا، اي��ن روزها 
بازتاب ه��اي وس��يعي در 
بين الملل��ي  رس��انه هاي 
پي��دا ك��رده و تحليل هاي 
گوناگون��ي در خص��وص 
چش��م اندازهاي احتمال��ي 
پيش روي مذاكرات ارايه مي ش��ود. از س��وي ديگر 
برخي دلس��وزان داخلي نيز ضمن تاكيد بر ضرورت 
به كارگيري باالترين درج��ه عقالنيت و خردورزي 
در تعيين راهبردها، هرگونه اشتباه در اين خصوص 
را زمينه س��از ايجاد اجماع جهاني عليه كشورمان، 
بازگش��ت تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل متحد 
و ق��رار گرفت��ن ذيل فص��ل هفتم ش��وراي امنيت 
ارزيابي مي كنن��د. موضوعي كه پيش از اين در دوره 
زمامداري باراك اوباما در كاخ سفيد، ايران را گرفتار 
تحريم هاي گس��ترده اي س��اخت كه ردپ��اي آن تا 
به امروز نيز همچنان اقتصاد اي��ران را آزار مي دهد. 
مش��كالت امروز برجام، اما برآمده از دو نوع نگاهي 
است كه ميان ايران و امريكا ايجاد شده است. از يك 
طرف ايران براي ايجاد دور تازه اي از مذاكرات اعالم 
مي كند كه محل مذاكرات به جاي وين به بروكسل 
منتقل ش��ود تا در مقر اتحاديه اروپا اين روند دنبال 
شود. از س��وي ديگر، مذاكره كنندگان دولت جديد، 
اعالم كرده اند مذاكرات بايد از ابتدا استارت بخورد. 
در حالي كه طرف هاي مقابل معتقدند، گفت وگوها 
بايد تداوم گفت وگوهاي قبلي باشد كه پيش از اين 
6 دور آن در وين در زمان دولت قبلي صورت گرفته 
بود. البته اين موارد بيش��تر به گزاره هاي تاكتيكي 
شباهت دارد و مساله اصلي، همچنان ميان دو طرف، 
ديوار بلند بي اعتمادي است. ايران با توجه به تجربه 
قبلي كه از خ��روج ناگهاني امريكا از برجام كس��ب 
كرده، خواه��ان دريافت حداقل هايي براي پايبندي 
طرف مقابل به تعهدات برجامي باش��د، در حالي كه 
امري��كا اعالم مي كند، قادر به ارايه هيچ نوع تضمين 
خاصي نيست. در اين ميان، طرف هاي مقابل مدام بر 
اين نكته تاكيد مي كنند كه ايران هنوز تصميم نهايي 
خود را در خصوص پيوستن به مذاكرات نگرفته است. 
اين موضوع را از بطن توييت هاي مقامات اروپايي به 
عينه مي توان مشاهده كرد. طبيعي است با توجه به 
رشدي كه ايران در دانش هسته اي خود ايجاد كرده، 
باعث شده تا طرف هاي مقابل نسبت به مساله زمان 
حساس��يت هاي ويژه اي داشته باش��ند و احساس 
كنند كه ايران در حال اتالف وقت است. امريكايي ها 
و اروپايي ها در اظهاراتش��ان اشاره مي كنند كه عدم 
پيگي��ري مذاكرات قبلي باعث خواهد ش��د تا ايران 
زمان بيش��تري براي ارتقاي دانش هس��ته اي خود 
داشته باش��د و اين امر را برخالف خواسته هاي خود 
ارزياب��ي مي كنند. مقامات ايران��ي هم معتقدند كه 
به هر ح��ال دولت در ايران تغيير ك��رده و بايد روند 
گفت وگوها از نقطه صفر آغاز شود. در اين ميان يك 
پرسش جدي در محافل تخصصي شكل گرفته و آن 
اينكه آيا يك چنين روندي ك��ه هر كدام از طرف ها 
تالش مي كند توپ تاخير در مذاك��رات را به زمين 
ديگري بيندازد، باعث توفيق اياالت متحده در ايجاد 
اجماع جهاني عليه ايران نخواهد ش��د و تحريم هاي 
گس��ترده تري را عليه اقتصاد ايران شكل نمي دهد؟ 
واقعيت آن اس��ت كه امريكا تا همين امروز توانسته 
اتحاديه اروپا را با نظرات خود همراه كند. تنها چين و 
روسيه باقي مانده اند كه هنوز قول همراهي با امريكا 
را به طور كامل نداده اند. البته برخي پالس ها از سوي 
مقامات روسي ارسال مي شود كه نشان دهنده نگراني 
روس ها از تاخير در مذاكرات است. توييت روزهاي 
اخير اوليانوف در خصوص اينكه آيا كس��ي مي داند، 
»به زودي« مد نظر امير عبدالهيان چه زماني است؟ 
نشان داد كه حتي مقامات روسيه نيز نسبت به تاخير 
مذاكرات انتقاد دارند و فرسايشي شدن آن را غيرقابل 
قبول ارزيابي مي كنن��د. در اين ميان، مقامات ايران 
با درك درست ش��رايط، بايد به گونه اي رفتار كنند 
كه امكان اجماع س��ازي عليه ايران به حداقل برسد. 
هرگونه اشتباه محاسباتي يا اتخاذ رفتارهايي كه باعث 
شود، خطر برقرارسازي دوباره تحريم هاي اقتصادي 
فراهم شود، خس��ارات جبران ناپذيري براي اقتصاد 
ايران به دنبال خواهد داشت. اين خطري است كه اين 
روزها بسياري از دلسوزان كشور نسبت به آن هشدار 
مي دهند و از دولتمردان مي خواهند، احتمال وقوع 
آن را مسدود س��ازند. اين در حالي است كه گزارش 
اخير س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور نشان داد كه 
اقتصاد ايران در شرايط دشواري به سر مي برد و خطر 
ابرتورم، بيش��تر از هر زمان ديگر اقتصاد و معيشت 
ايرانيان را تهديد مي كند. در اين شرايط حل مشكل 
تحريم ها ضرورتي است كه مي بايست هرچه سريعتر، 
زمينه تحقق آن را فراهم ك��رد. با عبور از اين فضاي 
غبارآلود، به نظر مي رسد، چشم اندازي كه پيش روي 
دو طرف مذاكرات برجامي طي ماه هاي آتي قرار دارد، 
يكي از حس��اس ترين مقاطع زماني مرتبط با برجام 
است. مختصاتي كه برخورد معقول و كارشناسي با 
آن مي تواند منافع كشورمان را تامين كند و برخي از 

مشكالت ريشه اي اقتصاد را حل و فصل كند.

محسن جليلوند

»تعادل«تامينكسريبودجهازمحلمنابعبانكهارابررسيميكند

وزيراقتصاد:مهرماهمخارجدولتبدونهيچانتشاراوراقبدهيجديدتامينشد
 همتي:تامينكسريازطريقفشاربهبانكهاوصندوقها

استقراضغيرمستقيموبسطپايهپولياست

جنجال تامين كسري بودجه

يادداشت-2

تبعات خطرناك استقراض 
دولت از بانك ها

داليل كاهش ازدواج و افزايش طالق  ادامه نزول بازار سرمايه

اين روزها بس��ياري از فعاالن 
اقتص��ادي و س��هامداران ب��ا 
ي��ادآوري اظهارنظرهايي كه 
مقامات ارشد دولت سيزدهم 
قبل از انتخاب��ات در خصوص 
بهبود وضعيت بورس كش��ور 
و كليت اقتص��اد ايران مطرح 
كرده بودن��د، تالش مي كنند 
مسووالن اجرايي كش��ور را متوجه وعده هايي كنند كه 
پيش از اي��ن در خصوص رونق اقتصادي، نظامات بازارها 
و رونق بازار س��رمايه مطرح كرده بودند؛ وعده هايي كه از 
يك طرف مبتني بر عدم استقراض از بانك مركزي بود و از 
سوي ديگر در خصوص عمق بخشي و سرمايه گذاري هاي 
پايدار در بازار سرمايه صحبت مي كردند. اما مانند بسياري از 
نمونه هاي قبلي، اين دولت نيز بعد از به دست گرفتن سكان 
هدايت ساختار اجرايي، برخالف بسياري از وعده هايش، 
رويكردهايي را در پيش گرفته كه نه تنها نشانه اي از رونق 
اقتصادي )وبورس( را در خود نمايان نمي كند، بلكه باعث 
بروز مش��كالت عديده براي اقتصاد كشور نيز مي شود. 
همان طور كه پيش از اين به آن اش��اره ك��ردم، دولت به 
دنبال كنار زدن بانك ها در زمين بازي است و تصميم دارد 
تا خودش به صورت مستقيم با فروش اوراق با سود ۲۲ الي 
۲۳ درصدي به عنوان قرض  گيرنده عمل كند و از طرفي 
نرخ سود س��پرده هاي بانك ها را پايين نگه داشته است 
تا بانك ها نتوانند سپرده جذب كنند. پرسشي كه با اين 
توضيحات به ذهن خطور مي كند آن اس��ت كه دولت به 
چه دليلي اين رويه را در پيش گرفته و چه هدفي را از اين 
نوع تصميم سازي ها دنبال مي كند؟ دليلش ساده است: 
اوال، دولت با فروش اوراق، ديگر برداشتي از بانك مركزي 
نمي كند و آمارها به نفع دولت تغيير مي كند و ظاهرا دولت 
پايه  پولي را متورم نمي كند، از طرفي ظاهرا قيمت ارز را هم 
براي تامين مالي باال نمي  برد اما در عمل چه اتفاقي مي افتد؟ 
نابودي بانك و بورس به اتفاق هم. ركود بيشتر مسكن و... 
كه مجموعه اين شاخص ها باعث نزول شاخص هاي كالن 
اقتصاد كشور خواهد شد. در يكي، دو ماه اخير شاهد خروج 
گسترده  منابع از حساب سپرده  بانكي به سمت اوراق دولتي 
هستيم، زيرا سود اوراق بيشتر از سود سپرده  بانكي است. در 
نتيجه  اين جابه جايي ها كمبود منابع در بانك ها را شاهد 
هستيم. حاال كمبود منابع از دولت به بانك ها منتقل شده 
است. بانك ها از اين پس مجبورند از بانك مركزي برداشت 
كنند كه باز هم منجر به رشد پايه پولي و تورم خواهد شد 
اما تفاوت اين است كه ديگر دولت برداشت را انجام نداده و 
بانك ها اين كار را كرده اند. از طرفي قدرت تسهيالت دهي 
بانك ها هم به شدت كاهش مي يابد كه بر ركود فعلي دامن 
خواهد زد. اما اين پايان ماجرا نيست و تبعات اين اقدامات 
به اينجا ختم نخواهد شد. برداشت بانك ها از بانك مركزي 
مشمول جريمه است بنابراين بانك ها براي تامين نقدينگي 
ادامه در صفحه 2 براي جبران كسري ناشي از... 

نرگس رسولي|لير تركيه براي چندمين بار طي يك سال 
گذشته ارزش خود را از دست داد و با سقوط بي سابقه اي در 
مقابل دالر قرار گرفت. روالي كه با اخراج س��فراي چندين 
كش��ور از اين كشور سرعت بيش��تري يافت و بسياري از 

كارشناسان روزگار خوشي را براي اين ارز متصور نيستند.
خرداد ماه، شهريور ماه و حاال آبان با ريزش لير در برابر دالر 
شروع شده. زمزمه هايي در مورد سقوط بيشتر لير شنيده 
مي شود اما گروهي همچنان معتقدند كه دولت تركيه اجازه 
نمي دهد شرايط اقتصادي اش با چنين شوكي مواجه شود و 

به زودي هم ارزش لير به جايگاه خود باز مي گردد.
مهر ماه بود كه زمزمه هاي بركناري رييس كل بانك مركزي 
آغازي براي سقوط لير شد، البته بانك مركزي تركيه در يك 
سال س��ه رييس به خود ديده است و هنوز هيچ گزينه اي 
اردوغ��ان را راضي نكرده اس��ت. اردوغ��ان مدافع اجراي 
سياست هاي دس��توري كاهش نرخ بهره است و روساي 
منصوب شده نتوانستند در اين مورد نظر وي را جلب كنند.

بركناري رييس كل كه توس��ط يكي از نزديكان اردوغان 
رسانه اي شد موجب شد تا در دهه دوم مهر ماه، نرخ برابري 
دالر در برابر لير ركورد شكست و به نزديكي ۹ رسيد. هرچند 
اين خبر توس��ط رييس دفتر ارتباطات رياست جمهوري 

تركيه تكذيب شد، اما دومينوي ريزش لير متوقف نشد. 
با همه اين اح��وال ارزش لير همچنان رو به كاهش رفت و 
رس��انه ها در اين مورد نوشتند: هرچند رييس فعلي بانك 
مركزي تركيه به عنوان يك گزينه همسو با اردوغان از ابتداي 
بهار به اين سمت رسيده است؛ اما اقدامات بي ثبات كننده 
اردوغان در بركناري روساي بانك مركزي اين كشور باعث 
شده است احتمال بركناري رييس فعلي بانك مركزي تركيه 
دور از انتظار نباشد. شهاب كافجي اوغلو،  رييس بانك مركزي 
تركيه سومين فردي است كه در يك سال گذشته سكاندار 
اين نهاد مي شود. اردوغان در سال هاي گذشته بارها اعالم 
كرده كه به دنبال كاهش نرخ بهره است. او رييس پيشين 
بانك مركزي تركيه را در پي افزايش نرخ بهره تا 1۹درصد 
از كار بركنار و رييس فعلي را به جاي او انتخاب كرد. با اعالم 
تورم 1۹/۲۵درصدي تركيه در ماه س��پتامبر،  درحالي كه 
تحليلگران انتظار افزايش نرخ بهره را داشتند، رييس فعلي 
بانك مركزي تركيه يك درصد نرخ بهره را كاهش داد. با اين 
حال اخباري مبتني بر نارضايتي اردوغان بابت دير انجام 

شدن كاهش نرخ بهره و قصد او براي بركناري كافجي اوغلو 
باعث شد تا ارزش لير در پايين ترين سطح خود نسبت به دالر 
قرار بگيرد.  رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه نزديك 
به دو دهه است بر مسند قدرت تكيه زده اما نارضايتي هايي 
نسبت به او وجود دارد. بحران مالي سال ۲۰1۸، نرخ تورم دو 
رقمي و خروج سرمايه باعث شده تا او با چالش هاي مختلفي 
روبرو باشد. در عين حال او در سياست گذاري پولي از ايده اي 
غيرمتعارف استفاده مي كند و معتقد است براي كاهش نرخ 
تورم بايد نرخ بهره كاهش بيابد. او نرخ بهره باال را دش��من 
توسعه تركيه مي داند و قبال در سخنانش گفته بود اقتصاد 
تركيه مشغول مبارزه با مثلث شيطاني »نرخ ارز، نرخ بهره و 
نرخ تورم« است. او در مسير پافشاري بر اين ايده تا به امروز 
سه رييس بانك مركزي را از كار بركنار كرده و استقالل اين 
نهاد را در سايه استبداد راي خود زير سوال برده است. او در 
سخنراني اعالم كرد: »ما تورم و بهره را همان طور كه قبال 
انجام داده بوديم كاهش مي دهيم.« او همچنين افزود: »اما 

اين نمي تواند در يك روز اتفاق بيفتد.«
اين اعتقادات در كنار خروج سفرا از تركيه و تبعات بعدي 
تصميم گيري جديد اردوغان طبق گزارش هاي ارز از بازار 
ارز تركيه ارزش لير تركيه روز جمعه يك روز پس از كاهش 
شديد نرخ بهره توسط بانك مركزي اين كشور، به سقوط 
خود ادامه داد و به پايين ترين رقم در برابر دالر امريكا رسيد.

نشنال نيوز گزارش داد، پس از اينكه سازمان FATF تركيه 
را در فهرست كشورهايي قرار داد كه براي پولشويي و تامين 
مالي تروريسم رصد مي شوند، اين ضربه ديگري به اقتصاد 

اين كشور بود.  
قيمت لير اوايل روز جمعه به پايين ترين سطح خود يعني 
۹.66 در برابر دالر س��قوط كرد و سپس در برابر اين ارز به 
حدود ۹.61 رسيد. لير از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون 

بيش از ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
كميته پولي بانك مركزي تركيه با وجود افزايش تورم، روز 
پنجشنبه نرخ بهره را از 1۸ درصد به 16 درصد كاهش داد و 
موجب تعجب تحليلگران و تشديد زيان ها در طوالني مدت 

شد.
اي��ن كاهش نرخ بهره از نظر بس��ياري از كارشناس��ان به 
عنوان دليل ديگري برعدم استقالل بانك مركزي تركيه 
از دولت رجب طيب اردوغان، رييس جمهور اين كش��ور 

تلقي مي شود. اردوغان مدت هاست كه به منظور افزايش 
رشد اقتصادي به دنبال كاهش نرخ بهره وام ها بوده است. 
اقتصاددانان به طور كلي نرخ بهره باالتر را به عنوان يك مهار 
تورم مي دانند، اما رييس جمهور تركيه بارها استدالل كرده 

است كه نرخ هاي بهره باال باعث افزايش قيمت ها مي شود.
 از سوي ديگر اواخر روز پنجش��نبه، گروه ويژه اقدام مالي 
مس��تقر در پاريس يا FATF، تركيه را به دليل عدم تالش 
كافي براي مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم در 
ليست خاكستري خود قرار داد.وزارت خزانه داري و دارايي 
تركيه از اين اقدام به عنوان »نتيج��ه اي ناعادالنه« انتقاد 
كرد. با اين وجود، روز جمعه متعهد ش��د كه اقدامات الزم 
را با همكاري FATF انجام دهد تا اطمينان حاصل ش��ود 
كه تركيه در كمترين زمان ممكن از اين فهرس��ت حذف 

خواهد شد.

   بازي مهره ها 
حال آنك��ه در پي بح��ران مالي س��ال ۲۰1۸ در تركيه و 
اوج گيري تورم تا سطح ۲4 درصد، مراد چتينكايا،  رييس 
وقت بانك مركزي تركيه نرخ بهره را تا سطح ۲4 درصد باال 
برد. اقدامي كه اردوغان را راضي نكرد و منجر به اختالف ميان 
رييس جمهور و رييس بانك مركزي تركيه شد. اردوغان از 
آن پس به دنبال استعفاي چتينكايا بود؛ درخواستي كه از 
سوي چتينكايا پذيرفته نمي شد تا اينكه پس از چندين 
ماه كشمكش، اردوغان چتينكايا را در تابستان سال ۲۰1۹ 
بركنار كرد و مراد اويسال جانشين او شد. كمتر از يك ماه بعد 
از بركناري چتينكايا تورم تركيه پس از سه  سال تك رقمي 
شد؛  سياستي كه به قرباني شدن وي منجر شد. رييس جديد 
بانك مركزي كه در برابر نظرات اردوغان از خود مقاومتي 
نشان نمي داد در پي بحران ناشي از شيوع ويروس كرونا از 
به كارگيري سياست هاي قاطع پولي با ابزار نرخ بهره امتناع 
ورزيد و باعث شد تا در هفت ماه ابتدايي سال ۲۰۲۰ ارزش 
لير بيش از ۳۰ درصد از ارزش خود را از دس��ت بدهد. اين 
موضوع باعث ش��د تا در پاييز سال گذش��ته اردوغان مراد 
اويسال را بركنار و ناجي اقبال را به جاي او منصوب كند. اقبال 
با افزايش چند مرحله اي نرخ بهره توانست بخشي از ارزش 
لير را بازيابي كند.  او نرخ تورم تركيه را ۵ درصد هدف گذاري 
كرد. در ابتداي بهار سال جاري ميالدي درحالي كه اقبال 

براي مقابله با كاهش ارزش لير نرخ به��ره را به 1۹ درصد 
رساند، اردوغان وي را بركنار كرد و شهاب كافجي اوغلو را 

به جاي او به عنوان رييس بانك مركزي تركيه تعيين كرد.
 كافجي اوغلو مدافع عقايد پولي اردوغان است و از كاهش 
نرخ بهره بارها دفاع كرده است؛ اما تا كمتر از يك ماه قبل از 
كاهش نرخ بهره خودداري كرد. در ماه سپتامبر نرخ تورم 
تركيه ۲۵/ 1۹ درصد اعالم ش��د و پس از مدت ها نرخ بهره 
حقيقي تركيه در محدوده منفي قرار گرفت. در حالي كه 
تحليلگران انتظار داش��تند تا نرخ بهره در تركيه كاهش 
پيدا كند، كافجي اوغلو يك  درصد نرخ بهره را كاهش داد و 
به سطح 1۸ درصد رساند. اقدامي كه با واكنش منفي لير 
مواجه شد و ارزش آن با كاهش روبرو شد. اقدامات اردوغان 
طي سال هاي اخير در بركناري روساي بانك مركزي باعث 
شده است تا استقالل اين نهاد با آسيب جدي مواجه شود. از 
همين رو اظهارات اخير دستيار اردوغان مبتني بر نارضايتي 
او از عملكرد رييس كل بانك مركزي باعث شد تا لير به شكل 

قابل توجهي شاهد كاهش ارزش باشد.
اگرچه قصد اردوغ��ان براي بركناري كافچي اوغلو به  طور 
رسمي تكذيب شده است، اما با اين حال برخي از تحليلگران 
و فعاالن بازار در هفته هاي اخير گمانه زني كرده اند »سميح 
تومن« مي تواند جانشين كافجي اوغلو شود. سميح تومن 
يكي از مقامات س��ابق بانك مركزي اس��ت كه در ماه مه 
به عن��وان معاون رييس به اين نهاد بازگش��ت. به گزارش 
فايننشال تايمز، يك بانكدار ارشد تركيه اين احتمال را كه 
سميح تومن رياست بانك مركزي را بپذيرد، رد كرد. او گفت 
اگر تغييري اتفاق بيفتد، جايگزين كافجي اوغلو كسي خواهد 

بود كه بسيار مطيع تر است.
نرخ لير تركيه كه تا به اينجاي امسال ۲4 درصد سقوط كرده 

است، روز جمعه تا ۹.۵۹۵۰ واحد پايين آمده بود.
نرخ ارز تركيه هفته گذشته تحت تأثير اقدام تعجب برانگيز 
بانك مركزي اين كشور و كاهش ۲ درصدي نرخ بهره به رغم 
تورم شديد، سقوط سنگيني را تجربه كرد. اين اقدام بانك 
مركزي از سوي اقتصاددانان و نمايندگان مجلس تركيه 

مورد انتقاد قرار گرفت.
حتي برخي گمانه ها خبر از احتمال استيضاح و بركناري 
اردوغان مي دهند اما بايد منتظر ماند و ديد اين سقوط تا به 
كي ادامه دارد و چه زماني اردوغان براي آن تصميم مي گيرد. 

تغيي��ر س��بك زندگي يكي 
از عمده ترين داليلي اس��ت 
كه در مساله كاهش ازدواج 
و افزايش ط��الق تاثير دارد. 
در س��ال هاي ن��ه چن��دان 
دور خانواده ها ب��راي دختر 
و پس��ر خ��ود كه س��ن ۲۰ 
س��ال رد مي كردند آستين 
ب��اال مي زدند و ب��ه اصطالح آنه��ا را ب��ه خانه بخت 
مي فرس��تادند. در واقع خيلي از افراد تحصيلكرده و 
موفق كه امروز خودش��ان دختر و پسر بزرگ دارند، 
همان كساني هستند كه بعد از ازدواج به تحصيل خود 

ادام��ه داده و راه هاي موفقيت را در كنار هم پيمودند 
و البته هيچ كدام از اينها باعث نش��د تا آنها تشكيل 
خانواده و ازدواج و بچه دار شدن را به تعويق بيندازند. 
اما امروزه ماجرا فرق مي كند، اگر بخواهيم منصفانه 
به قضيه نگاه كنيم يك سر ماجرا هميشه به مسائل 
و مشكالت اقتصادي بازمي گردد. تورم به قدري زياد 
شده كه توان اداره يك زندگي ساده را از افراد بسياري 
گرفته است. از سوي ديگر نداشتن امنيت شغلي و ... 
باعث مي شود تا جوانان از ازدواج ترس داشته باشند يا 
اگر هم ازدواج مي كنند، با پيش آمدن مشكل آخرين 
راه حل را به عنوان اولين راه حل انتخاب مي كنند و از 
ادامه در صفحه 8 هم جدا مي شوند.  

بازار از نيمه دوم شهريور ماه وارد 
سيكل فروش و نزولي شد و اين 
روند متاس��فانه همچنان ادامه 
دارد و در صورتي كه حقوقي ها 
وارد نشوند و نهاد ناظر و سازمان 
بورس برنامه اي نداشته باشند، 
وضعي��ت همين خواه��د بود. 
فروش اوراق، عرضه هاي اوليه 
بي هدف )جمع كردن نقدينگي حقيقي ب��ازار( و فروش 
بخش��ي از حقوقي ها در زماني كه بازار مي توانس��ت جان 
تازه اي بگيرد، باعث شد وضعيت بازار اين گونه شود. اكنون 
دليل اصلي وضعيت نوساني بازار عدم حمايت است و تزريق 

نقدينگي باتوجه به تراز نقدينگي عالي شركت هاي معدني، 
فلزي و پتروشيمي انجام نمي ش��ود. پس اين عدم تزريق 
نقدينگي به آن معنا نيست كه شركت ها و هلدينگ ها پول 
ندارند؛ اتفاقا وضع تراز آنها در بهترين حالت ادوار گذشته 
است و در وضعيت مناسبي به سر مي برند. اما اين پول حتي 
براي حمايت از سهم هاي زيرمجموعه خود آنها هم به بازار 
تزريق نمي ش��ود! در زمان رييس اسبق سازمان جلسات 
مش��ترك با ش��ركت ها و حقوقي هاي بزرگ بازار برگزار 
مي شد. درحال حاضر نيز بايد اين اتفاق بيفتد و براي آنها 
تدبير شود. نرخ هاي جهاني كاموديتي و نفت و فرآورده ها در 
پيك خود قرار دارند و بيش از دو ماه است كه نرخ ارز كاهش 
ادامه در صفحه 2 محسوسي نداشته و در ...  
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محسن عباسي

مرجان رشوند سينا عنايت اللهي

 »تعادل«عللآرامشنسبيبازارملك
رابررسيميكند

 پورابراهيمي:پيشنهادكميسيوناقتصادي
دربارهارز۴۲۰۰توماني،توليدرااحياميكند

»تعادل«سقوطآزادارزشليرتركيهرابررسيميكند

اثر رواني مسكن دولتي در تهران
صفحه 5     صفحه 3    

صفحه 2    

حذف ارز ۴۲۰۰ به تعويق افتاد

بازي اردوغان با لير

 »تعادل«داليلريزشبازار
رابررسيميكند

 بخشخصوصيبراي
حلمشكالتتامينانرژي
واحدهايصنعتيراهكارداد

شاخص كل بورس روز دوشنبه بيش از ۲۳ هزار واحد 
افت داشت، بامنفي بودن اغلب نمادهاي بازار شاخص 
به كانال يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد س��قوط كرد. 
اغلب فعالين بازار اين وضعيت نوساني و افت و خيزهاي 
شديد را براي ادامه هفته پيش بيني مي كنند و عقيده 
دارند تا سايه ابهامات از سياسي و غير بنيادي از بازار كم 
نشود، وضعيت همين گونه ادامه دار خواهد بود.  تاپيش 
از تعيين تكليف انتخابات رياست جمهوري پيش بيني 
مي شد با تغيير دولت و روي كار آمدن تيم اقتصادي 
صفحه 4 را بخوانيد جديد با توجه به...  

رييس كميسيون انرژي اتاق ايران براي حل مشكالت 
تامين انرژي واحدهاي صنعتي در زمستان راهكار 
داد. آرش نجفي، با بيان اينكه بهينه كردن مصرف 
انرژي ب��ا افزايش قيمت حامل ه��اي آن يك دروغ 
بزرگ اس��ت، اعال م كرد كه پ��س از انقالب قيمت 
حامل هاي انرژي ۳ هزار برابر ش��ده اما بهينه سازي 
مصرف سوخت انجام نشده است. به گفته او، در سال 
۹۸ افزايش قيمت بنزين بين ۵ تا ۸ درصد بوده اما 
با اين حال شاهد تورم 6۸ درصدي بوديم كه بر نرخ 
صفحه 7 را بخوانيد دالر نيز اثرگذار بوده است.  

 سايه  ابهامات  
روي  بورس

 نسخه عبور 
از بحران انرژي 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
به دنبال اعالم رييس جمهور، رپيس سازمان برنامه و بودجه 
و وزي��ر اقتصاد و دارايي، مبني ب��ر تامين بودجه عمومي 
دولت بدون استقراض مستقيم از بانك مركزي، بسياري از 
كارشناسان با ابراز تعجب از اين خبر، منتظر كشف محل 
تامين بودجه و اعالم نظر دولت بودند، زيرا در شرايطي كه 
درآمد نفت و درآمد مالياتي در حد مورد انتظار نيس��ت و 
دولت با كس��ري بودجه عظيم مواجه است تنها چند راه 
براي تامين كسري بودجه وجود دارد و چه دولت از بانك 
مركزي استقراض كند و چه از منابع بانك ها و صندوق ها 
استفاده كند بازهم موجب رشد پايه پولي، نقدينگي، بدهي 
بانك ها به بانك مركزي، رشد ضريب فزاينده و معامالت 
بين بانكي و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي خواهد 
شد و روي افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از دولت 
و خالص دارايي هاي خارج��ي بانك مركزي و بانك ها اثر 

خواهد گذاشت.
راهكار تامين كسري بودجه به چند روش ممكن است؛ اول 
استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي، دوم استقراض 
دولت از بانك ها و صندوق هاي اعتباري و مالي تحت پوشش 
بانك ها و معامالت بازار بين بانكي و رشد ضريب فزاينده و 
كاهش ذخاير اضافي بانك ها به دليل برداشت هاي مكرر 
دولت از منابع بانك ها و رشد بدهي دولت به بانك ها و سوم 
فروش شركت ها و دارايي هاي دولت و فروش اوراق مالي. اما 
براساس آمارهايي كه بعدا اعالم مي شود بايد بررسي شود كه 
دولت كدام ابزارها را براي تامين منابع به كار گرفته است؟ 
فعال براس��اس اعالم شهريور ماه بانك مركزي مي توان به 
رشد ۱۳ درصدي پايه پولي در شش ماه اول سال اشاره كرد 
كه نشان دهنده افزايش مطالبات بانك مركزي از دولت و 
بانك ها و خالص دارايي هاي خارجي است و اين موضوع به 
هر ترتيب نشان دهنده برداشت غير مستقيم دولت از منابع 

بانك مركزي و خلق پول است. 

  افزايش بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي 
درحال حاضر طبق آمار مرداد ۱۴۰۰ ميزان بدهي دولت 
به بانك مركزي و بانك ها 5۳9 هزار ميليارد تومان است كه 
رشد ۳5 درصدي در يك سال اخير و رشد ۱۶ درصدي در 
5 ماه اول س��ال ۱۴۰۰ داشته است. بدهي دولت به بانك 
مركزي ۱۶5 همت است كه در 5 ماه اول سال جاري رشد 
۴۳ درصدي داش��ته و نسبت به مرداد سال قبل رشد ۶7 
درصدي داشته است و نشان مي دهد كه وابستگي دولت 
به بانك مركزي بسيار افزايش داشته است. بدهي دولت به 
بانك ها نيز به ۴۲8 همت رسيده كه ۲۶ درصد در يك سال 
اخير رشد كرده است و نشان مي دهد كه دولت رقم قابل 
توجهي را از منابع بانك ها هر سال برداشت مي كند و براي 
مخارج خود استفاده مي كند. بدهي بانك ها به بانك مركزي 
نيز كه متاثر از رشد بدهي دولت به بانك ها مي باشد معادل 
۱۲۴ همت بوده است. اين روند قطعا در شهريور نيز ادامه 
داشته و بعدا مشخص خواهد شد كه بدهي دولت چه ميزان 

رشد كرده است. 

  فروش اوراق مالي از محل منابع بانك ها
 در سال هاي اخير و در دولت روحاني، موضوع فروش اوراق 
مالي به عنوان تامين كننده بخشي از كسري بودجه مورد 
توجه بوده است اما از آنجا كه امكان فروش اوراق مالي در 
بازار و بورس و بخش خصوصي به اندازه مورد نظر تحقق 
نمي يابد، دولت و بانك مركزي به طور غيرمستقيم بانك ها را 
موظف كردند تا ۳ درصد ترازنامه خود را به خريد اوراق مالي 
اختصاص دهند و بانك ها از محل منابع سپرده هاي خود 
كه سپرده هاي مردم است اقدام به خريد اوراق مالي كردند 
تا بدون استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي، كسري 
بودجه تامين شود. اين اقدامات در دوره رياست دكتر همتي 
رخ داده و براي چند سال فروش اوراق مالي به عنوان يك 

راهكار جهت تامين كسري بودجه استفاده شده است. 

  واكنش دكتر همتي رپيس كل اسبق 
بانك مركزي 

اكنون دكتر همتي كه خود به عنوان رييس اسبق بانك 
مركزي در جريان روش هاي استفاده از منابع بانك ها 
و صندوق ها براي تامين كسري بودجه و فروش اوراق 
مالي به آنها بوده، به ادعاي دولت مبني بر تامين بودجه 
بدون استقراض از بانك مركزي واكنش نشان داده است.  
عبدالناصر همتي، رييس كل پيشين بانك مركزي، در 
صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: »اعالم شد كه از 
شهريورماه هيچ گونه اسقراضي از بانك مركزي نبوده 
است. خوب است بدانيم تامين كسري از طريق فشار به 
بانك ها و صندوق هاي آنها نيز منجر به اضافه برداشت 
سنگين از بانك مركزي مي شود، كه شده است. نتيجه، 
استقراض غير مستقيم و بسط پايه پولي است. آمارهاي 

پولي پايان مهرماه مشخص مي كند!«

  بررسي شاخص هاي پولي و بانكي 
شهريور ۱۴۰۰ 

آمارهاي شش ماه اول ۱۴۰۰ كه در پايان شهريور اعالم 
شد، چند تغيير عمده را نشان مي دهد افزايش ضريب 
فزاينده به عدد 7.8 كه نش��ان دهنده رشد معامالت 
در بازار بين بانك��ي و افزايش قرض گرفتن بانك ها از 
يكديگر و گردش بيشتر منابع بانك هاست. دوم رشد 
باالي پايه پولي كه به صورت مستقيم و غير مستقيم 
نش��ان دهنده عملكرد دولت و چه دولت خود از بانك 
مركزي برداش��ت كند و چه بانك ها برداش��ت كنند 
نشان دهنده اس��تفاده دولت از منابع بانك مركزي يا 
بانك ها است. سوم رشد باالي بدهي دولت به بانك ها و 
بانك مركزي است. چهارم افزايش تنخواه بانك مركزي 
براي دولت و رشد سقف برداشت بوده است كه نشان 
مي دهد دولت دسترس��ي بيش��تري به تنخواه بانك 

مركزي داشته است و...

  رشد 39 درصدي پايه پولي 
بانك مركزي در گزارش شهريور ۱۴۰۰ خود اعالم كرده 
است كه رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي 
به پايان ش��هريور ماه ۱۴۰۰ به ترتيب ب��ه ۴۰.5 درصد و 
۳9.5 درصد رسيد. پايه پولي در شهريورماه ۱۴۰۰ نسبت 
به پايان س��ال ۱۳99، رشدي معادل ۱۳.۱ درصد داشته 
كه در مقايسه با رش��د متغير مذكور در دوره مشابه سال 
قبل )5.۴ درصد( به ميزان 7.7 واحد درصد افزايش يافته 
است. در اين مقطع، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش 
دولتي و خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي به ترتيب 
با سهمي معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بيشترين سهم را 

در رشد پايه پولي داشته اند. 

  افزايش استفاده از تنخواه گردان
افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي 
عمدتًا به دليل اس��تفاده دولت از وجوه تنخواه گردان 
خزانه )۴۶9.8 هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه 
۱۴۰۰( و افزايش سقف مجاز استفاده از آن )از ۳ درصد 
به ۴ درصد، بر اس��اس مصوبه م��ورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ 
هيات وزيران( بوده است. هرچند در دوره مورد بررسي 
بخشي از آثار انبس��اط پولي مذكور با استفاده از ابزار 
توافق بازخريد معكوس در راس��تاي اجراي عمليات 

بازار باز خنثي شده است.

  كاهش ذخاير اضافي بانك ها و رش�د ضريب 
فزاينده

احمد ناظمي كارشناس بانكي گفت: حجم نقدينگي در 
پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳99 
معادل ۱7 درصد رشد نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد 
متغير مذكور در دوره مش��ابه سال قبل )۱7.۱ درصد( به 
ميزان ۰.۱ واحد درصد كاهش يافته است. الزم به ذكر است 
در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰، ضريب فزاينده نقدينگي 
به رقم 7.8۳9 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي 
نس��بت به پايان س��ال ۱۳99، ۳.5 درصد و همچنين در 
مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳99 معادل ۰.7 درصد افزايش 
نشان مي دهد. دليل اصلي افزايش ضريب فزاينده نقدينگي 
در پايان ش��هريورماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳99، 
عمدتا ناشي از كاهش نس��بت ذخاير اضافي به سپرده ها 
بوده اس��ت؛ به طوري كه حجم ذخاي��ر اضافي بانك ها از 
۳۰۴.۱ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳99 به ۱9۲.7 
هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه ۱۴۰۰ رسيده است.

برخالف ابتداي سال كه افزايش نقدينگي از كانال تزريق 
پايه پولي اتفاق افتاده بود، داده هاي پولي شهريورماه نشان 
مي ده��د كه اين بار افزايش نقدينگي به وس��يله افزايش 
ضريب فزاينده اتفاق افتاده است. اين تغيير كانال افزايش 
نقدينگي مهم ترين اتفاق شهريور ماه بوده است به نحوي 
كه در شهريور ماه نقدينگي حدودا ۳.7 درصد رشد داشته 
و سومين ركورد افزايش ماهانه نقدينگي را طي سه سال 
اخير دارد. عدم كاهش پايه پولي در شرايطي كه ۲7 همت 
فروش اوراق در شهريور اتفاق افتاده و خالص بدهي دولت 
نزد بانك مركزي نيز مثبت است، نشانه اي احتمالي است كه 
تركيب رشد پايه پولي نيز در شهريور ماه دچار تغيير شده و به 
نظر عامل پنهان پايداري كل هاي پولي را نشانه گرفته است.

  برداشت غيرمستقيم دولت از بانك مركزي و 
انواع مدل هاي اضافه برداشت از بانك مركزي

عرضه منابع توسط بانك مركزي به شبكه بانكي به دو روش 
اتفاق مي افتد. روش اول كه اساسا براي آن قرارداد نيز وجود 
دارد، ارايه خط اعتباري است كه طي اين قرارداد دولت براي 
طرح هاي خاصي )همچون مس��كن مهر( نرخ هاي سود 
ترجيحي )مثال ۱8 درصد( تعيين مي كند و بانك مركزي 
اين منابع را در اختيار بانك مسكن قرار مي دهد. روش دوم 
ارايه منابع به شبكه بانكي مبتني بر قرارداد مشخصي نيست 
كه به آن اضافه برداشت نيز گفته مي شود. اضافه برداشت به 

صورت كلي در دو شكل اصلي تحقق مي پذيرد.

  كاهش ذخاير احتياطي و رشد 
ضريب فزاينده

ناصر بابايي كارشناس بانكي نيز گفت: مي دانيم بانك ها به 

ازاي سپرده هايي كه از مردم اخذ مي كنند بايد بخشي از 
اين سپرده ها را نزد بانك مركزي سپرده گذاري كنند كه 
به آن سپرده  قانوني مي گويند كه بانك مركزي به صورت 
هفتگي ميزان آن را بررسي مي كند و در صورتي كه  يك 
بانك نتواند به اندازه اي كه قانون تعيين كرده منابع نزد بانك 
مركزي سپرده گذاري كند با نرخ ۳۰ درصد جريمه مي شود 
و بانك مذكور نيز بدهكار خواهد شد كه منشا اضافه برداشت 
خواهد بود. نوع دوم اضافه برداشت نيز از طريق عدم وجود 
منابع در بازار بين بانكي است. مي دانيم كه بازار بين بانكي 
به اين دليل ايجاد ش��ده كه نقل و انتقال پول از بانك هاي 
مختلف به راحتي انجام پذيرد. به عنوان مثال وقتي افرادي 
از حساب خود در بانك »الف« خريد مي كنند و اين مبالغ به 
حساب بانك »ب« مي رود طبيعتا نياز است كه بانك »الف« 
در بازار بين بانكي بخشي از منابع خود را به بانك »ب« بدهد. 
اكنون اگر بانك »الف« نتواند در موعد مقرر كه همان روز 
است تعهدات خود را به بانك »ب« انجام دهد، بانك مركزي 
به جاي بانك »الف« حساب بانك »ب« را تسويه مي كند؛ 
اما حساب بانك »الف« نزد خود را با نرخ ۳۴ درصد جريمه 
و بدهكار مي كند كه نوع ديگري از اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي است. در نتيجه با وقوع عمليات مذكور يكي 
از بخش هاي تشكيل  دهنده پايه پولي كه خالص مطالبات 
بانك مركزي از شبكه بانكي است افزايش مي يابد و در نتيجه 
پايه پولي افزايش مي يابد كه در ادامه به تغييرات منافذ پايه 

پولي از ابتداي سال اشاره مي كنيم.

  تغييرات پايه پولي در يك سال گذشته
طبق گزارش بانك مركزي در شهريور ۱۴۰۰، بخش عمده 
رش��د پايه پولي را خالص دارايي هاي خارجي و مطالبات 
بانك مركزي از دولت تشكيل داده است و مشخص است 
كه دولت برداش��ت قابل توجهي از بانك مركزي داشته 
است. پايه پولي در شهريورماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال 
۱۳99، رشدي معادل ۱۳.۱ درصد داشته كه در مقايسه 
با رشد متغير مذكور در دوره مش��ابه سال قبل به ميزان 
7.7 واحد درصد افزايش يافته است. در اين مقطع، خالص 
مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و خالص دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي به ترتيب با سهمي معادل 5.7 و 5.5 
واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته اند. 
همين نكته نشان مي دهد كه به جاي استقراض مستقيم از 

روش هاي ديگر براي استقراض استفاده شده است. 

  ارقام تشكيل دهنده پايه پولي 
از سال گذشته تاكنون

اما در سال ۱۴۰۰ تغييرات پايه پولي متفاوت از سال گذشته 
آن بود. اولين دليل آن افزايش شديد سقف مصارف بودجه 
۱۴۰۰ بود كه چون ميزان تنخواه دولت نزد بانك مركزي 
نيز درصدي از سقف مذكور بود عمال پايه پولي از اين طريق، 
يعني افزايش مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي، اتفاق 
افتاد. اين همه ماجرا نبود، بلكه به دليل بد بودن ش��رايط 
مالي دولت در نتيجه فروش بسيار ضعيف نفت حتي سقف 
نسبت تنخواه دولت نزد بانك مركزي نيز با تصويب هيات 
وزيران از ۳ درصد به ۴ درصد افزايش پيدا كرد كه معنايي 
نداشت جز چاپ پول. در ادامه و با توجه به تغييرات سياسي 
و از طرفي پر شدن سقف تنخواه دولت نزد بانك مركزي، 
برداشت از پايه پولي توسط دولت اتفاق نيفتاد و حتي در 
مرداد حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك 
مركزي نيز كاسته شد. اما چون هنوز هم منابع دولت كفاف 
مخارج بودجه ۱۴۰۰ را نمي داد، در شهريور ماه تركيب پايه 

پولي دچار تغير شد.

  اضافه برداشت از بانك مركزي در شهريور
تغيير تركيب پايه پولي به اين شكل اتفاق افتاد كه در 
ش��هريور دولت حجم زيادي از اوراق خود را به فروش 
رساند )حدود ۲7 همت( اما هيچ كاهشي از پايه پولي 
ديده نشد و بانك مركزي نيز در تحليل خود از فضاي 
اقتصاد كالن تنها اش��اره داش��ت كه پايه پولي بدون 
تغيير مانده است. حال آنكه در شرايط پارسال با فروش 
ميزاني از اوراق دولتي پايه پولي كاهش ۶ درصدي پيدا 
كرد. با توجه به قرائن موجود در تحليل بانك مركزي 

از فضاي اقتصاد كالن در شهريور ماه و با فرض اينكه 
دولت بدهي خ��ود به بانك مرك��زي را كاهش نداده 
باشد، مي توان حدس زد كه حدود ۱۳ همت از خالص 
دارايي بانك مركزي افزايش يافته و به همان اندازه نيز 
بر مطالبات بانك مركزي از شبكه بانكي افزوده شده 
اس��ت كه معنايي جز اضافه برداشت ندارد و احتماال 
همين عامل باعث شده كه رييس پيشين بانك مركزي 
موضع گيري كند. در واقع دولت به دليل عدم امكان 
پوشش مصارف قطعي خود )پرداخت دستمزد و...( به 
سيستم بانكي فشار آورده و بانك ها نيز چون منابعي 
ندارند الجرم اضافه برداشت در يكي از دو شكل فوق 
اتفاق افتاده است. سناريوي ديگر براي چرايي چنين 
مساله اي فروش اوراق توسط دولت در شهريور ماه با 
فشار به منابع بانكي اتفاق افتاده است كه الجرم تاثير 
خود را روي منابع پايه پولي گذاش��ته اس��ت. همين 
مساله باعث شد كه رشد نقدينگي در شهريور ماه ۳.7 
درصد باش��د كه زنگ خطر جدي براي كاهش ارزش 

پول ملي است.

  هشدار همتي نسبت به عملكرد ۴ ماه 
نخست سال 

رييس كل سابق بانك مركزي قبال نيز با ابزار نگراني نسبت 
به روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۰، 
تسريع در فروش اوراق بدهي دولت را اصلي ترين راهكار 

براي كنترل رشد پايه پولي در سال جاري عنوان كرد.
عبدالناصر همتي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: قصد 
نداش��تم تا پايان دولت دوازدهم نقدي بر سياس��ت هاي 
اقتصادي دولت مس��تقر داشته باشم. ولي نگراني از تأثير 
عميق برخي بي عملي ها كه احتماال به  دليل عدم وجود 
انگيزه كافي و وجود برخي ناهماهنگي ها در تيم اقتصادي 
فعلي حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معيشت مردم و آينده 
اقتصاد كشور، ناگزيرم نكاتي را تذكر بدهم. اين نكات را البته 
پيش از اين به نوعي به ص��ورت خصوصي به دولتمردان 
مس��تقر تذكر داده ام اما به  دليل عدم مش��اهده تغيير در 
رويه تصميمات اقتصادي، به صورت عمومي آنها را منتشر 

مي كنم. شايد مؤثر افتد و گره اي از زندگي مردم بگشايد: 
روند انتش��ار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدايي س��ال ۱۴۰۰ 
بسيار نگران كننده است و اگر سريعا تغيير نكند، تبعات 
بزرگي خواهد داش��ت. دليل اين رشد، عمدتا استقراض 
بي رويه دولت از بانك مركزي در قالب تنخواه هايي است 
كه چشم اندازي براي تسويه آنها وجود ندارد. در اواخر سال 
۱۳99 نيز تأكيد كردم كه منابع بودجه ۱۴۰۰ غير واقعي 
است و كس��ري زيادي دارد و تأمين افزايش حدود ۱۰۰ 
درصدي هزينه هاي بودجه ۱۴۰۰ نس��بت به سال قبل 
امكان پذير نيس��ت. اما چرا مجل��س و دولت در خصوص 
كنترل هزينه هاي بودجه اقدام نكردند، بحث جداگانه اي 
است. مشخص بود كه در بخش هزينه ها رشد بي سابقه آن 
قابل تأمين نيست و در سمت منابع بودجه نيز نمي شود بر 
صادرات نفت خام و ميعانات و درآمدهاي ارزي ناشي از آن 
حداقل در ۴ ماه ابتدايي حتي با وجود گشايش در مذاكرات 
حساب كرد. بر اقتصاددانان مسجل بود كه بايد فروش اوراق 
بدهي از سوي دولت به عنوان تنها راه تامين مالي غيرتورمي 
كسري بودجه در ۴ ماه ابتدايي جدي گرفته شده و بايستي 
حداقل ماهانه بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان اوراق در ۴ ماه 
اول فروخته مي شد و البته اقدامات و واگذاري هاي ديگر 
هم در دستور كار قرار مي گرفت. اما متاسفانه همانند سال 
۱۳99 باز اين مهم در ماه هاي ابتدايي سال به  دليل تعلل 
جدي گرفته نشد و در طي ۴ ماه صرفا ۴9۶۰ ميليارد تومان 

اوراق بدهي فروخته شده است.
همين رقم در همين تاريخ در سال گذشته كه من انتقاد 
مي كردم كه كم فروخته ش��ده حدود ۱۰ برابر رقم فعلي 
و برابر ۴۲، ۶۱5 ميليارد تومان بود. بديهي اس��ت كه اگر 
پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگيرد، 
فشار بر بانك مركزي و انتشار پول پرقدرت قطعي خواهد 
آمد و شوربختانه همين  طور هم شده است. من از ذكر اعداد 
محرمانه در اين گزارش عاجزم ولي الزم است نسبت به اين 
رويه سريعا تجديدنظر شود. نكته مهم ديگر افزايش بين ۶۰ 
تا ۱۰۰ درصدي قيمت بين المللي كاالهاي اساسي مختلف، 
خصوصا نهاده هاي كشاورزي، به دليل تأثير ادامه دار شيوع 
جهاني ويروس كرونا و افزايش نياز به ارز براي تامين منابع 
الزم براي خريد اين نهاده ها است. به عبارت ديگر 8 ميليارد 
دالر منابع تعيين شده در بودجه ۱۴۰۰ براي تأمين كاالهاي 
اساسي و دارو كفاف ميزان ارزي را كه براي واردات ضروري 
است، نمي دهد و عالوه بر فساد ارز ترجيحي، سبب ايجاد 
كمبود كاال در كشور خواهد شد. واقعيت فوق بدين معنا 
اس��ت كه اگر هرچه زودتر موضوع تأمين ارز ۴۲۰۰ براي 
كاالهاي اساس��ي تعيين تكليف نش��ود ت��ا اين بخش از 
كاالهاي بسيار ضروري كشور و مردم از طريق منابع صادرات 
غيرنفتي و با نرخ بازار ثانويه تأمين ش��ود، بروز كمبود در 
كشور گريزناپذير است. خصوصا كه مطالعات معتبر نشان 
مي دهند كه به رغم تأثيرات مثبت اوليه آن، به تدريج بخش 
عمده رانت ناش��ي از اين ارز ترجيح��ي در طول زنجيره 
واردات، توليد و توزيع جذب شده و به مصرف كننده نهايي 
اصابت نكرده اس��ت. از ديگر سو وجود بالتكليفي و تعلل 
در تصميم گيري بين دو دولت ۱۲و۱۳ چه در چشم انداز 
مذاكرات و چه در نحوه تأمين بودجه ريالي و ارزي مورد نياز 
كشور در حال دميدن بر تنور افزايش خلق نقدينگي است 
كه معيشت مردم را با چالش جدي مواجه خواهد كرد. در 
پايان ضمن درخواست عاجزانه از سياستگذاران اقتصادي 
براي انجام اقدامات ضروري فوق براي عدم ايجاد مشكل 
در زندگي و معيشت مردم در ماه هاي آتي، تذكر مي دهم 
كه فارغ از اينكه دولت تغيير خواهد كرد، نبايد اجازه داد كه 
ريشه اتحاد دولت- ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و 
مطمئن هستم كه با تغيير حكمراني اقتصادي، سياست ها 
و نيز جهت گيري درس��ت، رشد س��ريع اقتصاد ايران در 

سال هاي آتي امكان پذير است.
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ادامه نزول بازار سرمايه
مح��دود ۲7 تا ۲8 هزار تومان در نوس��ان اس��ت. 
بنابراين اتفاقي نيفتاده كه بازار اينچنين نوسانات 
منفي به خود مي بيند. اگر حال بازار خوب نيست 
به اين معني نيست كه ارزنده نيست. برعكس بازار 
بس��يار ارزنده و فروش س��هام از اين بعد واقعا معنا 
ندارد جز خستگي سهامداران! زماني كه بازار پنيك 
مي شود و سهامدار حقيقي حمايتي از سوي حقوقي 
نمي بيند، مي ترس��د و براي فروش اقدام مي كند. 
مشكل اصلي بازار اين است كه اكثريت حقوقي ها 
نشسته  و دست روي دست گذاش��ته اند! اگر االن 
كه س��هم ها واقع��ا ارزنده هس��تند حقوقي خريد 
نمي كند پس كي قرار است وارد شود؟! اميدوارم با 
تدبير و جلسات مشترك در سازمان بورس هدايت 
پول هاي بزرگي كه در اختيار شركت هاي توليدي 
و صادراتي اس��ت اتفاق بيفتد و به جاي انباشت در 
سپرده بانكي به بازار سرمايه س��وق داده شود كه 
اثر تورمي و  رش��د پايه پولي نيز ندارد.بازار سرمايه 
از اوايل ش��هريورماه وارد فاز نزولي ش��د و مي توان 
گفت ف��روش اوراق در حجم باال، عرضه اوليه هاي 
بي هدف و فش��ار ف��روش بعض��ي از حقوقي ها در 
زماني كه انتظار مي رفت حقوقي ها اقدام به خريد 
و حمايت از اين بازار كنند و... موجب خروج وترس 
نقدينگي از اين بازار شد.معضل فعلي بازار سرمايه، 
كمبود نقدينگي در اين بازار است. نكته اينجاست 
كه گزارش ها نشان مي دهد بسياري از شركت هاي 
بزرگ سرمايه گذاري و هلدينگ هاي پتروشيمي 
و معدن��ي از وضعيت خوب وجه نق��د و نقدينگي 
برخوردارند و امكان حمايت از سهم هاي زيرمجموعه 
خود را دارند.رخوت اين روز هاي بازار سرمايه، دليلي 
بر عدم ارزندگي سهم ها نيست و بسياري از سهم هاي 
بازار اين روز ها به شدت ارزنده هستند و فروش آنها 
در اين قيمت ها توجيه ندارد. مشكل بازار سرمايه، 
داليل تكنيكال، ابهام نرخ خوراك پتروشيمي ها يا 
بهانه هايي از اين دست نيست. مشكل بازار سرمايه 
ما، عدم حمايت حقوقي ها و عدم تعيين كف قيمتي 
سهم ها است. تزريق بخشي از نقدينگي حقوقي ها و 
هلدينگ هاي بزرگ به اين بازار در راستاي حمايت 
از قيمت ها، مش��كلي براي هيچ يك از بخش هاي 
اقتصادي در كش��ورمان ايجاد نخواهد كرد و اتفاقا 
اعتماد از دست رفته را به اين بازار بازخواهد گرداند. 
معتقدم بهترين زمان براي خريد حقوقي ها و حمايت 
از سهم ها فرا رسيده و اميدواريم حقوقي ها با بخشي 
از نقدينگي راكدي كه در اختيار دارند، اعتماد را به 

اين بازار بازگردانند.

تبعات خطرناك استقراض 
دولت از بانك ها

 برداشت سپرده  گذاران مجبورند ساير دارايي هاي 
موج��ود در ترازنامه را نقد كنن��د. اولين گزينه  در 
دس��ترس بانك، سهام شركت هاس��ت كه در اين 
چند روز گذش��ته فروش آن ش��دت گرفته است. 
بس��ياري از بانك ه��اي خصوصي و ش��ركت هاي 
زيرمجموعه شان مش��غول فروش سهام هستند و 
اين مبالغ را تبديل به س��پرده در بانك مي كنند تا 
بانك ها با بحران بزرگ تري روبرو نش��وند. سرعت 
رشد كسري بانك ها به شدت در حال افزايش است 
و اين به معناي فشار بيشتر به بورس جهت جبران 
كسري منابع اس��ت. صندوق هاي بازنشستگي و 
تامين اجتماعي هم ماهانه چند هزار ميليارد تومان 
كسري پرداخت حقوق بازنشستگان دارند كه فشار 
مضاعفي به بورس وارد مي كن��د زيرا فعال تنها راه 
پرداخت حقوق بازنشستگان بورس است. اما ادامه 
اين روند چه تبعاتي را براي اقتصاد و معيشت ايرانيان 
به دنبال خواهد داشت؟ در صورت ادامه  اين وضعيت 
شاهد ركود بيش��تر در بورس و عدم نقدشوندگي 
سهام در بازار خواهيم بود و احتماال بانك ها شروع 
به فروش س��اير دارايي  هاي خود خواهند كرد كه 
نزديك  ترين گزينه  بعدي امالك و ساختمان هاي 
بانك ها خواهد بود، در اين صورت شاهد تشديد ركود 
در بخش مس��كن نيزخواهيم بود. متاسفانه دولت 
نه تنها سراغ عالج ركود تورمي نرفت بلكه اقداماتي 
در پيش گرفته است كه در صورت ادامه دادن آن، 
شرايط اقتصادي و معيشتي كشور وخيم تر خواهد 
شد و كشور بر اي دوره اي طوالني وارد سياه چاله هاي 

ركود افزون تر خواهد شد.

نياز به ۷ميليارد دالر ارز براي تامين 
كاالهاي اساسي در نيمه دوم سال

محمدمهدي نهاوندي، عضو هيات مديره اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران با انتقاد از 
اظهارنظرهاي بي پايه و اساس درباره نحوه مصرف 
ارز ترجيحي گفت: برخي مسووالن و كارشناسان 
در راس��تاي همراهي با جريان سازي خبري كه به 
بهانه تنوير افكار عمومي براي آماده س��ازي بستر 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ايجاد ش��ده، اقدام به ارايه 
اطالعات ناصحيح و اظهارنظرهاي غيركارشناسانه 
در اين زمينه مي كنند. يك فعال صنفي با اش��اره 
به نياز كش��ور به ۶ تا 7 ميلي��ارد دالر براي تامين 
كاالهاي اساس��ي در نيمه دوم سال، گفت: تامين 
اين منابع ارزي بايد اولويت نخست تصميم گيران 
باش��د. اين فعال بخش خصوصي درباره اينكه چرا 
تهاتر امكان پذير نيس��ت، گفت: حدود 7 ميليارد 
دالر نياز كشور به نهاده هاي دامي و كاالهاي اساسي 
در ۶ ماهه دوم هست درحالي كه كل آمار صادرات 
فرش كش��ور در سال 98 كمتر از 5۰۰ مليون دالر 
بوده و كشورهايي مثل برزيل و اوكراين و آرژانتين 
هم سهم شان از واردات فرش و پسته و زعفران ايران 

بسيار ناچيز است.

»تعادل«تامينكسريبودجهازمحلمنابعبانكهارابررسيميكند

جنجال تامين كسري بودجه

قاليباف:

رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به نقش بي بديل 
م��ردم در نهضت امام خمين��ي)ره( و پيروزي انقالب 
اسالمي تاكيد كرد: ما در اداره كشور مردم را از عرصه هاي 
مختلف يا حذف كرديم يا دس��ته بندي و گروه بندي 
كرديم و مش��كالتي كه امروز در ح��وزه اجرايي داريم 
ناشي از حذف مردم است. به گزارش ايسنا، محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس ش��وراي اسالمي در پنجمين 
اجالسيه سراسري اساتيد شبكه تربيتي بسيج صالحين 
گفت: بحث تربيت در اين مقطع زماني كه جبهه اصلي 
حزب خدا و حزب شيطان با تمام قوا در مقابل هم قرار 
گرفته اند، موضوع مهمي اس��ت. طرح صالحين از اين 
جهت مهم است كه جهاد تبيين مهم است و اين دستور 
مقام معظم رهبري است. قاليباف با بيان اين پرسش كه 
چرا امروز تبيين موضوع اول ماست و تبيين چقدر مهم 
است؟ گفت: تبيين همان قدر مهم است كه مردم مهم 
هستند، اگر مردم نباشند؛ انقالب اسالمي كجاست؟ 
افكار بلند و انديشه سياسي امام كجاست؟ وقتي از اول 
اسالم تا امروز هر جا اسالم آسيب ديده؛ همه مشكالت 
از اين بود كه مردم نبودند. نبايد مردم را از هم جدا كنيم 
و وقتي تشكيل حكومت داديم مردم از هر مذهب، قوم، 
دين و طايفه اي مهمند، مخصوصا وقتي در سايه نظامي 
مانند نظام جمهوري اسالمي قرار دارد. البته همراه كردن 

مردم كار سختي است، پس صالحين مهم هستند.
وي ادامه داد: امام خميني)ره( در سال ۱۳۴۲ به اين نكته 
ايمان داشتند كه سنت هاي الهي پابرجاست و در مقابل 
ظلم براي تحقق دين ايستاد و بايد براي دين خدا هزينه 
داد، درست در زماني كه دو قطبي مطلق در جبهه غرب 
و شرق وجود داشت ولي امام با تمام وجود باور داشتند كه 
سنت هاي الهي نه تبديل مي شوند و نه تحويل و امام در 
آن زمان نه به سراغ توده اي ها و نه نيروهاي مسلح رفتند و 
امام خودش بود و خداي خودش و مردم و همه مردم پاي 
كار آمدند تا در نهايت انقالب پيروز شد. رييس مجلس 
شوراي اس��المي تصريح كرد: بعد از پيروزي انقالب تا 
امروز هم حزب ش��يطان و اس��تكبار در مقابل انقالب 
اسالمي ايستادند و از هيچ اقدامي فروگذار نكردند ولي 
انقالب تا امروز با قدرت به مسير خود ادامه داده است. 
قاليباف افزود: قدرت انقالب در دل 8۰ ميليون جمعيت 
است و اگر دل مردم با انقالب همراه نبود ما دچار مشكل 
مي شديم. ما در اداره كشور مردم را از عرصه هاي مختلف 
يا حذف كرديم يا دس��ته بندي و گروه بندي كرديم و 
مشكالتي كه امروز در حوزه اجرايي داريم ناشي از حذف 
مردم است. رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: دشمن 
بعد از دفاع مقدس فهميد كه بايد با باورهاي ما مبارزه 
كند و از سوي ديگر وارد جنگ اقتصادي و رسانه اي شد 
و در اين مسير بسيار سازماندهي شده پيشرفته است و 
باورهاي جوانان ما را تغيير داد، در برخي از موارد امثال 
بنده و مديريت هايي كه در كشور بوديم و با تصميمات 
اشتباهي كه داشتيم هم مردم را از صحنه حذف كرده 
و هم كش��ور را بد اداره كرديم. دشمن اين مشكالت را 
بزرگنمايي مي كند و خوبي ها را كنار گذاشته است و اين 
موضوعات را با استفاده از فعاليت رسانه اي به مردم ارايه 
مي دهد، اينجاست كه مجاهدت و جهاد تبيين اهميتش 
مشخص مي ش��ود. وي افزود: در زمان دفاع مقدس ما 
راحت تر مي جنگيديم تا امروز و در حوزه رسانه. عقيده 
بنده بر اين است كه اگر در اين دوره با جديت، هوشمندانه 
و با اخالق در اين جبهه بجنگيم، اجر و پاداشش بيشتر از 
كربالي 5 است. از اينجاست كه مي گويند، جهاد تبيين، 
صالحين و بسيج مهم است. وي افزود: بسيج بايد نماد و 
تبلور تشكل اين مردم براي هر كاري كه مردم نياز دارند 
باشد. رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: هر كس به 
خودش نمي انديشد، او يك بسيجي است و نفس بسيج، 

داوطلبي و بالعوض نخواستن است.

مشكالتي كه امروز در حوزه 
اجرايي داريم ناشي از حذف 

مردم است

با گذشت چندين سال از ورود و دپوي هزاران خودرو 
به دليل مواجهه با ممنوعيت واردات، با وجود صدور 
مصوبه ها و اقدام هايي كه ب��راي تعيين تكليف آنها 
صورت گرفت، همچنان حدود ۲۲۴9 دس��تگاه در 
گمرك مانده اس��ت. براساس مصوبه بهمن ماه سال 
۱۳98، ۲859 خودرو ترخيص شده بود كه وضعيت 
آن حاكي از آن است كه از اين ميزان ۱۰۰۰ دستگاه 
براي ش��ركت كرمان موتور، ۱7۰ دس��تگاه اظهار و 
ترخيص، ۱۴5 دس��تگاه خودروهاي اروندي، چهار 
دستگاه سهميه جانبازان، ۱۲۰۰ دستگاه با دستور 
مرجع قضايي و ۳۴۰ دستگاه مربوط به ساير اشخاص 
و اظهارات قبلي بوده است. از خودروهاي باقي مانده 
مي توان به 5۱ دستگاه خودروي زير ۲5۰۰ سي سي 
كه اظهار شده اما تا پايان مصوبه بهمن ماه سال ۱۳98 
پروانه نشده است اشاره كرد. همچنين 8۲ دستگاه 
در گمرك خرمشهر كه 7۳ مورد سفارش امريكا و 9 

دستگاه باالي ۲5۰۰ سي سي است.

 اعالم وضعيت ۲۲۴9 خودرو
 به وزارت اقتصاد

ياسر فيضي، رييس كميسيون مرزنشينان اتاق تعاون 
ايران با بيان اينكه واردات مرزنش��ينان سقف دارد و 
ما نمي توانيم ب��ه هر ميزان كه مي خواهيم كاال وارد 
كنيم، افزود: امس��ال در مجموع از ۱7 استان مرزي 
در كل كشور ۳ تعاوني در آذربايجان غربي شهرستان 
س��لماس در يك مرحله مج��وز واردات يخچال و 
لباسشويي گرفتند و شوراي ساماندهي ستاد مرزي 
مجوز داده است. يكي از اين تعاوني ها ۱۶۰ دستگاه 
يخچال و ۱87 دستگاه لباسشويي وارد كرده است. 

فقط 3 تعاوني مرزنشين لوازم 
خانگي وارد كرده اند



گروه بانك و بيمه |
درحالي گمانه زني هايي در فضاي مجازي در خصوص 
اجرايي شدن سياست حذف ارز ۴۲۰۰توماني در آبان ماه 
مطرح ش��ده بود كه خبرهاي دريافتي تس��نيم حاكي 
اس��ت اين اقدام در آبان ماه عملياتي نخواهد شد. اخيراً 
بحث حذف ارز ۴۲۰۰توماني واردات كاالهاي اساس��ي 
در محافل مختلف شنيده شده است، اين موضوع بعد از 
مصاحبه هاي وزير اقتصاد و رييس جمهور ضريب بيشتري 
گرفت. البته رييس جمهور در مصاحبه تلويزيوني خود نيز 
اعالم كرده بود كه حذف ارز ترجيحي بدون اعالم قبلي، و 
زمينه سازي الزم انجام نخواهد شد و در اين مورد به صورت 
غافلگيرانه عمل نخواهد شد. چند روز قبل نيز احسان 
خاندوزي وزير اقتصاد در نشست شوراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش خصوصي با بيان اينكه مدت هاس��ت 
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰توماني مطرح است اما اجرايي 
نمي شود و اين روند بايد تغيير كند، تصريح كرد: ستاد 

اقتصادي دولت نيز موافق حذف ارز ترجيحي است.
بعد از اين موضع گيري ها، گمانه زني هايي درباره حذف ارز 
۴۲۰۰توماني در آبان ماه امسال در فضاي مجازي مطرح 
شده بود، اين موضوع باعث سوءاستفاده هايي در فضاي 
اقتصادي كشور و رش��د قيمت برخي اقالم و همچنين 
افزايش نوسانات در بازار ارز شد. اين خبرسازي ها تا جايي 
پيش رفته بود كه حت��ي جزيياتي مثل حذف ارز دولتي 
واردات 5 قلم كاالي اساس��ي و ابقاي ارز ترجيحي گندم 
و دارو در رسانه ها و فضاي مجازي منتشر شد. در همين 
راستا پيگيري خبرگزاري تسنيم از دولت نشان مي دهد، 
فعاًل موضوع حذف ارز دولتي در دستور كار نيست و به طور 
حتم روند فعلي تخصيص ارز به كاالهاي اساسي در آبان ماه 
تغييري نخواهد كرد، به اين ترتيب اگر تصميم نهايي براي 
حذف ارز ترجيحي اتخاذ شود اين موضوع با اعالم قبلي و 
زمينه سازي هاي الزم كارشناسي و رسانه اي تصميم گيري 
و اجرايي خواهد شد. گفتني است، ارز ۴۲۰۰توماني تنها 
براي واردات كاالهاي اساسي )دانه هاي روغني، كنجاله، 
روغن، ذرت، جو، گندم( و دارو اختصاص مي يابد. در سال 
جاري حدود 1۰ ميليارد دالر ارز با قيمت ۴۲۰۰ تومان، 
براي واردات كاالهاي اساسي و واكسن تخصيص داده شده 
است از سوي ديگر، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: اگر پيشنهاد كميسيون اقتصادي 
مجلس به نتيجه برسد هم رانت و فسادي كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني ايجاد كرده از بين خواهد رفت و هم اينكه توليد را 
احيا مي كند. محمدرضا پورابراهيمي درباره برخي مباحث 
مطرح شده درباره حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و صدور كارت 
اعتباري براي مصرف كنندگان گفت: مجلس از همان ابتدا 
كه موضوع تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني مطرح بود با آن 
مخالفت كرد چرا كه اعتقاد داشتيم بايد ارز ۴۲۰۰ توماني 

به شيوه مصرف نه به شيوه واردات به مردم اختصاص يابد.
ميزان اختصاص ارز به كاالهاي وارداتي در سال هاي اخير 
حدود ۶۰ ميليارد دالر بوده كه اين نشان مي دهد ساالنه 
به طور متوس��ط 15 ميليارد دالر يارانه به كاالي اساسي 
اختصاص يافته اس��ت.اگر ما به التفاوت آن را حداقل 1۰ 
هزار توم��ان درنظر بگيريم، مي بينيم ك��ه در طول اين 
۴ س��ال حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان منابع كش��ور با 
كمترين اثربخشي در نظام اقتصادي به رانت و فساد تبديل 
شده است. نماينده مردم كرمان و راور با بيان اينكه از ارز 
۴۲۰۰ توماني چيزي نصيب مردم نشده است، افزود: در 
اين زمان كه مردم مي خواهند مايحتاج خود را تهيه كنند 
تقريبا همه اقالم و كاالها را با ارز آزاد خريداري مي كنند. 
پورابراهيمي با اشاره به پيشنهاد و طرحي كه كميسيون 
اقتصادي مجلس به دولت ارايه داده است، اظهار داشت: 
پيش از اين به دولت پيشنهاد داده بوديم كه به جاي اينكه 
ارز ۴۲۰۰ توماني را به واردات اختصاص دهند، به مصرف 
اختصاص داده شود كه به عدالت نزديك تر است. اما دولت 
قبل با پيشنهاد ما همراهي و همكاري نكرد.البته مافيا هم 
پشت اين موضوع بود و آنها دل مسووالن را خالي كرده و 
رسانه ها نيز تبليغ مي كردند كه به زودي قيمت ها چند برابر 
مي شود و سبب نگراني مردم مي شدند و اجازه نمي دادند تا 

اختصاص ارز به واردات منتفي شده و به مصرف اختصاص 
يابد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به رويكرد 
دولت سيزدهم كه براي گزارش ها و پيشنهادهاي مجلس 
وقت گذاشته و آنها را بررسي مي كند، گفت: پس از بحث 
و بررسي كه بين نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت 
س��يزدهم براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني انجام شد، قرار 
است اين موضوع بيشتر بررسي شود. چرا كه اكنون ۶۰۰ 
هزار ميليارد تومان به رانت و فساد تبديل شده و بايد اين 
مبلغ به مردم برس��د. نماينده مردم كرمان و راور با بيان 
اينكه پيشنهاد كميسيون اختصاص كارت اعتباري براي 
مردم براي تامين كاالي اساس��ي است، عنوان كرد: اين 
كارت اعتباري شبيه كارت سوخت خودرو است كه مقدار 
مشخصي سهميه در آن در نظر گرفته شده كه هم با نرخ 
مشخص بنزين مي زنيد و مقداري هم با نرخ آزاد براي هر 
خودرو در نظر گرفته مي شود.شبيه همين كارت سوخت 
در كاالهاي اساسي در نظر گرفته شده است تا مردم از ارز 
۴۲۰۰ توماني به ش��كل عادالنه تري بهره مند شوند. چرا 
كه اكنون در اس��تفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني اغنيا بيشتر و 
فقرا و طبقه متوسط بسيار كمتر بهره مند مي شوند كه اين 
چالش مهمي در نظام اقتصادي كشور است.اگر پيشنهاد 
كميس��يون اقتصادي مجلس به نتيجه برسد هم رانت و 

فسادي كه ارز ۴۲۰۰ توماني ايجاد كرده از بين خواهد رفت 
و هم اينكه توليد را احيا مي كند و از طرفي به عدالت نزديك 
است و سبب اصالح سرانه مصرف شده و معيشت مردم را 
بهبود مي بخشد. وي با تاكيد بر اينكه از زمان تخصيص ارز 
۴۲۰۰ توماني مصرف نان به ميزان يك و نيم برابر در كشور 
افزايش يافته است، گفت: مصرف نان مردم افزايش نيافته 
بلكه بخشي از آن از طريق اتباع خارجي مقيم ايران مصرف 
مي شود و بخش ديگر هم به محصوالت ديگر تبديل شده 
است.  نان توليد شده خشك مي ش��ود و به دليل افزايش 
قيمت نهاده ها دامي اين نان خشك شده به عنوان خوراك 
براي دام ها استفاده مي شود كه همه مسائل نشات گرفته 
از اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني اس��ت كه چرخه اقتصادي 
كش��ور را به هم زده اس��ت. پورابراهيمي با بيان اينكه در 
صورت اصالح موضوع اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني بسيار 
از مشكالت اقتصادي كشور حل خواهد شد، اضافه كرد: در 
صورت به نتيجه رسيدن پيشنهاد كميسيون اقتصادي، 
چالش هايي مانند چالش قاچاق، برقراري عدالت اجتماعي، 
اصالح الگوي مصرف برطرف خواهد شد.دولت سيزدهم اين 
موضوع را در دست بررسي دارد و با كليات آن موافق است. 
فقط اختالف نظرهايي در اجراي آن است كه اميدوارم آن 
هم برطرف شود تا براي معيشت مردم هم موثر واقع شود.
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ابالغ جزييات اعطاي
تسهيالت سرمايه در گردش بنگاه ها

بانك مركزي سقف تسهيالت سرمايه در گردش 
قابل پرداخت به ش��ركت هاي بازرگاني، خدماتي، 
پيمان��كاري و واحدهاي تولي��دي را اعالم كرد كه 
بر اساس آن، س��قف تسهيالت سرمايه در گردش 
قابل اعطا براي واحدهاي توليدي جديد در س��ال 
اول معادل ۹۰ درصد پيش بيني فروش در آن سال 

خواهد بود.
اين بانك در بخش��نامه اي به نظام بانكي كش��ور، 
سقف تسهيالت سرمايه در گردش قابل پرداخت 
به ش��ركت هاي بازرگاني، خدماتي و پيمانكاري و 

واحدهاي توليدي را اعالم كرد.
براس��اس اعالم بانك مركزي س��قف تس��هيالت 
س��رمايه در گ��ردش قاب��ل اعطا به ش��ركت هاي 
 بازرگاني، خدماتي و پيمان��كاري حداكثر معادل

 ۶۰ درصد باالترين ميزان فروش هر دوره مندرج در 
صورت هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال 
گذشته اس��ت. در خصوص شركت هاي بازرگاني، 
خدماتي و پيمانكاري جديد و غيرفعال نيز سقف 
تسهيالت سرمايه در گردش قابل اعطا براي سال 
اول فعاليت حداكثر معادل ۶۰ درصد پيش بيني 

فروش در آن سال خواهد بود. 
براس��اس اين بخشنامه سقف تسهيالت سرمايه 
در گ��ردش قابل اعطا به واحدهاي توليدي فعال 
حداكثر معادل ۹۰ درصد فروش س��ال گذشته 
واحدهاي مذكور اس��ت. همچنين در خصوص 
واحدهاي توليدي جديد يا واحدهاي توليدي كه 
طرح توسعه اي اجرا كرده اند يا واحدهاي توليدي 
غيرفعال سقف تسهيالت سرمايه در گردش قابل 
اعطا براي سال اول ۹۰ درصد پيش بيني فروش 

در آن سال خواهد بود.

شركت هاي با بيش از ۵۰ درصد 
سهام دولتي و قانون بودجه ساالنه 
بيم��ه مركزي ط��ي اطالعي��ه اي اع��الم كرد: 
ش��ركت هاي دولتي كه س��هام آنها بيش از 5۰ 
درصد در مالكيت دولت است از قوانين محاسبات 
عمومي كش��ور و قوانين بودجه س��االنه پيروي 

مي كنند.
 يكي از تفاوت هاي عمده بين شركت هاي دولتي 
و غيردولتي، واريز تمام س��ود حاصل از عمليات 
طي سال به حساب خزانه است. به گونه اي كه اين 
ش��ركت ها به هيچ وجه مجاز نيستند كه از محل 
سود ساالنه خود، مبلغي را در حساب سود و زيان 

انباشته ذخيره و به سنوات آتي منتقل كنند . 
سود و زيان انباشته كه در حساب هاي شركت هاي 
دولتي مش��اهده مي ش��ود چند مولفه دارد كه 
عبارتند از انعكاس مانده سود و زيان سال پس از 
كسر واريزي هاي يك دوازدهم سود پيش بيني 
شده در بودجه كه طي سال مالي به حساب خزانه 
واريز مي شود. دراين صورت تفاوت سود واقعي و 
سود پيش بيني شده در بودجه، در سال مالي بعد 
و پس از مجمع به خزانه واريز مي شود و حساب 

سود و زيان انباشته صفر خواهد شد.
براي انعكاس تعديالت س��نواتي ناشي از اصالح 
اش��تباهات، تغييرات در اقالم درآمد و هزينه كه 
در ساليان قبل شناسايي نشده اند به كار مي رود. 
به طور مثال اثرات ناشي از ابالغ برگ تشخيص يا 
قطعي ماليات سنوات گذشته كه در هر سال مالي 
واصل مي شود، در حساب س��ود و زيان انباشته 
منعكس مي ش��ود. اثرات ناش��ي از تعديالت در 
حساب سود و زيان انباش��ته پس از انتقال سود 
س��ال، در صورت وجود مانده س��ود، به حساب 
خزانه واريز شده و در صورت زيان جهت تعديل 
س��ود س��ال هاي آتي در حقوق صاحبان سهام 
باقي مي ماند. هر گاه كه فعاليت ش��ركت دولتي 
در س��ال منجر به زيان مي شود، اين رقم زيان از 
خزانه قابل جبران نيس��ت و براي تعيين تكليف 
اين زيان، مصوبات قانوني از مراجع ذيصالح الزم 
اس��ت كه اصواًل زمانبر است. لذا زيان هاي ناشي 
از عملكرد س��ود و زيان در حس��اب سود و زيان 
انباشته ذخيره ش��ده تا چنانچه در سنوات آتي 
سود حاصل شد، اين زيان از محل آن مستهلك 
ش��ود. به عبارت ديگر شركت هاي دولتي تنها با 
واريز دولت بابت افزايش س��رمايه قادر هستند 
سرمايه خود را افزايش دهند نه از محل فعاليت 

عملياتي و غير عملياتي.
يكي ديگ��ر از تفاوت هاي عمده در حس��ابداري 
ش��ركت هاي دولتي، ممنوعيت انعكاس س��ود 
ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي وفق 
ماده 1۳۶ قانون محاس��بات عمومي كش��ور در 

حساب سود و زيان است.
ش��ركت ها بايد اثرات س��ود خود را در اندوخته 
تس��عير ارز و در حقوق مالكانه شركت نگهداري 
كرده تا از تاثيرات افزايش يا كاهش قيمت ارز به 
جريان درآمدي دولت جلوگيري كنند. افزايش 
قيم��ت ارز تا زماني كه عملياتي انجام نش��ود به 
سود آوري نخواهد رس��يد اما هم اكنون سازمان 
امور ماليات��ي با نگاه ش��ركت هاي غيردولتي به 
شركت هاي دولتي، بابت عدم انعكاس سود ناشي 
از تس��عير، طلب ماليات دارند كه مغاير با قانون 

و اشتباه است.
عدم انباش��تگي س��ود به دليل واريز به حساب 
خزانه و وجود اندوخته تسعير ارز حقوق مالكانه 
ش��ركت هاي دولتي دو فرق اساس��ي با س��اير 

شركت هاي غيردولتي است. 
بر اساس اين اطالعيه، هم اكنون در بيمه مركزي 
اثرات ناش��ي از تس��عير ارز دارايي ها و بدهي ها 
بي��ش از ۶۷ هزار و 15۳ ميليارد ريال اس��ت كه 
مي توانس��ت درصورت تصويب مجمع عمومي 
طبق ماده 1۳۶ قانون محاسبات عمومي كشور 

به سرمايه سازمان افزوده شود.

خاندوزي:

وزير اقتصاد تاكيد كرد: بانك ها صرفًا در صورتي 
مي توانند نس��بت به تملك واحد توليدي اقدام 
نمايند ك��ه اين امر به هيچ وجه منجر به تعطيلي 
خط توليد و بيكاري كارگران نگردد. در راستاي 
اجراي دستور رييس جمهوري در سفر استاني به 
اردبيل مبني بر جلوگيري از تعطيلي واحدهاي 
توليدي به خاطر ناتواني در بازپرداخت تسهيالت 
بانكي، وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به 
وزير صنعت، معدن و تجارت خواس��تار ارس��ال 
گزارشات س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد در 
صورت مواجهه با مواردي ك��ه وصول مطالبات 
بانك ها منج��ر به تعطيل��ي احتمالي واحدهاي 
توليد فعال گرديده است، شد. وزير امور اقتصادي 
و دارايي در مكاتب��ه با وزير صمت تاكيد كرد كه 
در صورت مواجهه با مواردي كه وصول مطالبات 
بانك ها منجر به تعطيلي احتمالي واحد توليدي 
فعال ش��ده اس��ت، جزييات را به معاونت بانك 
و بيمه اي��ن وزارتخان��ه اعالم كني��د. متن نامه 
احس��ان خاندوزي به وزير صنعت به ش��رح زير 
اس��ت: با توجه به دس��تورات اكي��د مقام معظم 
رهب��ري )دامت ظله( در س��نوات اخير مبني بر 
ل��زوم حماي��ت همه جانبه از توليد مل��ي و مانع 
زداي��ي به عنوان تكليف ش��رعي و قانوني و پيرو 
دستور رياس��ت محترم جمهوري در سفر اخير 
به اس��تان اردبيل مبني بر اينكه »هيچ بانكي در 
سراسر كشور نبايد واحدهاي توليدي را تعطيل 
ي��ا نيمه تعطيل نماي��د«، ضمن تاكي��د بر الزام 
ش��بكه بانكي به »وصول مطالب��ات بدون ورود 
هرگونه خدشه به روند توليد و اشتغال كارگران 
واحدهاي توليدي«، خواهش��مند است دستور 
فرماييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، با نظارت 
مس��تمر بر آخرين وضعي��ت فعاليت واحدهاي 
توليدي، در صورت مواجهه با مواردي كه وصول 
مطالبات بانك ه��ا منجر به تعطيل��ي احتمالي 
واحد توليدي فعال گرديده است، عالوه بر عمل 
به تكالي��ف مندرج در م��واد ۶1 و ۶۲ الحاقي به 
قانون رفع موانع تولي��د رقابت پذير و ارتقاء نظام 
مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، مواردي را كه 
منجر به حصول نتيجه نش��ده است، به معاونت 
امور بانكي ، بيمه و شركت هاي دولتي اين وزارت 
و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش 
نمايند تا پيگيري هاي الزم حسب مورد صورت 
پذيرد. وزير اقتصاد همچنين در اين خصوص طي 
ابالغي به معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي 
دولتي خود، ماموريت داد بر روند وصول مطالبات 
بانك ها نظارت مس��تمر كرده و بانك ها در ابتدا 
تالش كنند تا در صورتي كه واحدهاي توليدي، 
داراي صالحيت كافي براي اداره و ادامه فعاليت 
بوده و توقف پرداخت بدهي ناش��ي از مشكالت 
اقتصادي، تأمين مواد اوليه و امثالهم هس��ت، به 
جاي تملك واحد توليدي اعم از عرصه و اعيان، 
حسب ضوابط قانوني نسبت به امهال مطالبات يا 
استفاده از ساير شيوه هاي وصول مطالبات )غير 

از تملك واحد توليدي( اقدام كنند.
عالوه براين، در صورتي كه تضامين و متعهدين 
متعدد ب��راي دين واحد توليدي وجود داش��ته 
باش��د، بانك ها مكلفند در ابتدا از س��اير اموالي 
ك��ه توقف يا مص��ادره آنها خللي ب��ه روند توليد 
وارد نمي س��ازد طلب خ��ود را اس��تيفاء كنند و 
در صورتي كه واحده��اي توليدي به دليل فني 
و اجرايي قابليت ادامه فعاليت نداش��ته يا مالك 
فعل��ي، صالحيت يا توان ادامه فعاليت نداش��ته 
باشد، بانك ها صرفًا در صورتي مي توانند نسبت 
به تملك واحد توليدي اقدام كنند كه اين امر به 
هيچ وجه منج��ر به تعطيلي خط توليد و بيكاري 
كارگران نش��ود. پيش از اين، رييس جمهور نيز 
بر اين موضوع تاكي��د كرده بود كه بانك ها نبايد 
به هي��چ عنوان ب��ه خاطر مطالب��ات خود حتي 
يك واحد تولي��دي را تعطيل كنند؛ ضمن اينكه 
بانك ها بايد ب��ا توجه به امكانات خود، واحدهاي 

توليدي را هم كه در اختيار دارند، فعال سازند.

پورابراهيمي:پيشنهادكميسيوناقتصاديدربارهارز۴۲۰۰توماني،توليدرااحياميكند

دالرصرافيواردكانال۲۷هزارتومانشد

حذف ارز ۴۲۰۰ به تعويق افتاد

افزايش قيمت سكه در پي رشد اونس جهاني و نرخ دالر
گروه بانك و بيمه |

روز دوش��نبه ۳ آبان 1۴۰۰ قيمت ارز افزايش يافت و دالر 
۲۷ ه��زار و ۶۶5 تومان، قيمت يورو۳۲ هزار و ۲۶۳تومان، 
پوند انگليس ۳8هزار و 1۴۹ تومان و درهم امارات ۷ هزار و 
5۳۲ تومان اعالم شده است. محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر گفت: دوشنبه ۳ آبان 1۴۰۰ به دليل 
رش��د قيمت ارز و اونس جهاني ش��اهد افزايش قيمت ها 
در بازار طال و سكه هس��تيم.اونس جهاني به 18۰۰ دالر 
رسيده و به اين ترتيب قيمت سكه طرح جديد 11 ميليون 
و 8۰۰ هزار تومان، قيمت س��كه طرح قديم 11 ميليون و 
5۰۰ هزار تومان، نيم س��كه ۶ ميليون و 1۰۰ هزار تومان 
و ربع سكه ۳ ميليون و 5۷۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي 
۲ ميليون و ۲5۰ هزار تومان فروخته شده است.هر مثقال 
طال 5 ميليون و ۷5۰ هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار 1 
ميليون و 1۷1 هزار تومان فروخته شده است. نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي )دوشنبه، سوم آبان ماه( در مقايسه با روز 
كاري گذشته )شنبه، يكم آبان ماه( با ۲۹5 تومان افزايش به 
۲۷ هزار و ۹۴ تومان داد و ستد شد. قيمت فروش يورو نيز در 
مقايسه با روز كاري گذشته با ۳۰۰ تومان افزايش برابر ۳1 
هزار و ۳1۰ تومان بود. قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و 55۷ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۶۹۰ تومان بود.عالوه 
بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۳11 
تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و 55۰ تومان اعالم شد.نرخ 
خري��د يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۶۳۹ تومان و نرخ فروش 
آن نيز ۳۰ هزار و ۹1۷ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت روز دوشنبه، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار 
و 11۶ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و ۲8۶ 
تومان معامله شد.  قيمت دالر در خرداد ماه به ۲۶ هزار تومان 
رسيد و از آن پس، حركت رفت و برگشتي در اين محدوده 
قيمتي و حركت به سمت رقم ۲۷ هزار تومان داشت. اما از 
ابتداي ش��هريورماه قيمت ها در برخي مواقع نزولي بود يا 
براي چند روز پياپي ثبات قيمت را داشتيم. البته براي چند 
روزي در محدوده قيمتي ۲8 هزار تومان نيز معامله مي شد 
اما اين شرايط دوامي نداشت.  براساس اين گزارش، از يازدهم 
مهرماه بهاي دالر كاهشي شد و در هفته هاي گذشته قيمت 
دالر در كانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشت و وارد كانال ۲۷ 
هزار تومان شد. قيمت سكه در بازار تهران )دوشنبه، سوم 
آبان ماه(( به رقم 11 ميليون و 8۲۰ هزار تومان رسيد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 5۰۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 1۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 1۷1 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز 
پنج ميليون و ۷5 هزار تومان شد.همچنين اونس جهاني 

طال با 1۰ دالر افزايش نس��بت به روز كاري گذش��ته برابر 
يك هزار و 8۰۳ دالر و ۶۶ سنت شد. مهم ترين عوامل موثر 
در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني 
است. نرخ ارز در صرافي هاي بانكي ۲۹5 تومان رشد داشت.

همچنين در بازار جهاني نيز قيمت اونس جهاني طال 1۰ دالر 
افزايش داشت. با وجود رشد قيمت جهاني طال و افزايش نرخ 
دالر با توجه به كاهش داد و ستدها در بازار قيمت سكه ثابت 
بود. به دنبال تضعيف دالر و در حالي كه سرمايه گذاران در 
حال ارزيابي نحوه واكنش فدرال رزرو به فشارهاي تورمي 
هستند قيمت طال روز دوشنبه در حوالي رقم 18۰۰ دالر در 
نوسان بود. روز جمعه و پس از آنكه رييس فدرال رزرو اعالم 
كرد بانك مركزي امريكا بايد برنامه كاهش خريد دارايي را 
به زودي آغاز كند، قيمت طال ابتدا به باالترين رقم از اوايل 
ماه سپتامبر رسيد اما بعد اندكي افت كرد. كايل رودا تحليلگر 
موسس��ه اي جي ماركتس در اين باره گفت: »در حالي كه 
برخي سرمايه گذاران به دنبال در امان نگه داشتن دارايي هاي 
خود از تورم هستند شاهد شكل گيري روند مقطعي رشد 
قيمت طال هستيم.« وي افزود، اگر قيمت طال از رقم 18۰۰ 
دالر عبور كند سطح مقاومت فني بعدي 18۳۰ دالر خواهد 
بود. اما به گفته رودا در بلندمدت روند حركت قيمت طال 
بيشتر بستگي به اين خواهد داشت كه بانك هاي مركزي 
براي مهار تورم چگونه اقدام مي كنند.فعاالن بازار اكنون به 
نشست هاي بانك مركزي ژاپن و بانك مركزي انگليس در 
روز پنجشنبه چشم دوخته اند. انتظار نمي رود هيچ كدام از 
اين دو بانك تغييري در سياست پولي خود اعمال كند، اما 
شاخص هاي بازار نشان از رشد بيشتر شاخص هاي تورم دارد.

عامل ديگري كه به تقويت قيمت طال كمك كرده كاهش 
۰.1 درصدي شاخص دالر بوده است.

    كاهش ارزش لير تركيه 
پس  از تهديد سفراي خارجي توسط اردوغان

ارزش لي��ر تركي��ه كه از قب��ل هم تح��ت تاثير كاهش 
غيرمنتظره نرخ بهره قرار داشت، با سخنان رييس جمهور 
اين كش��ور مبني بر اخراج س��فراي 1۰ كشور به خاطر 
طرفداري از يكي از منتقدان دولت، باز هم كاهش يافت. 
جديدترين درگيري ديپلماتيك تركيه دليل ديگري به 
تاجران براي فروش ارز اين كش��ور داده و ارزش لير را به 
پايين ترين رقم در اين كشور رسانده است.ارزش لير تركيه 
1.۶ درصد در اولين ساعات آغاز معامالت و در بحبوحه  
نقدينگي پايين كاهش  يافته و براي سومين روز پياپي به 
كمترين رقم رسيده است. ارزش لير در حال حاضر 1.5 
درصد پايين تر و برابر با ۹.۷55۲ در برابر هر دالر اس��ت.
لير تركيه كه از قبل هم تحت تاثير كاهش غيرمنتظره 
نرخ بهره قرار داش��ت، با س��خنان رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور اين كشور در روز شنبه ضربه ديگري خورد. 

اردوغان اعالم كرد ديگر پذيراي سفراي 1۰ كشور نخواهد 
بود. سرمايه گذاران منتظرند وزارت امور خارجه تركيه 
اين اقدام را رسماً اعالم كند.تحليلگران عقيده دارند اگر 
سخنان اردوغان رسما اعالم  شود و اين 1۰ سفير مجبور به 
ترك اين كشور شوند، لير باز هم سقوط مي كند. اين اقدام 
سياسي درگيري هاي بين المللي را تشديد خواهد كرد. 
درخواست اردوغان براي بيرون كردن سفراي كشورهايي 
ازجمله امريكا، آلمان و فرانسه كه خواستار آزادي يكي از 
منتقدين دايمي دولت تركيه شده بودند، هم زمان شده 
با نظرسنجي هايي كه نش��ان مي دهد حاميان وي با باال 
رفتن قيمت ها كاهش يافته اند. اين احتمال وجود دارد 
كه اظهارات اردوغان با كاهش ارزش لير و باال بردن نرخ 
تورم، باعث فروريختن اقتصاد شكننده اين كشور شود.
ليره تركيه از ابتداي سال جاري ميالدي تا حاال ۲۳ درصد 
از ارزش خود را از دست داده و بدترين عملكرد را در بين 
بازارهاي نوظهور داشته است.طبق گفته يكي از مقامات 
امريكا، دولت اين كش��ور از آنكارا در مورد اين اظهارات 
توضيح خواسته  است.تنش ميان اردوغان و غرب قبل از 
اجالس گروه ۲۰ در رم، رييس جمهور اين كش��ور را در 
موقعيت ناخوش��ايندي قرار مي دهد. اردوغان اميدوار 
است بتواند در اين اجالس با رييس جمهور امريكا ديدار 
داشته باشد.ديدار بين اردوغان و بايدن هنوز قطعي نشده 
و اين بحران ديپلماتيك جديد بر سر اخراج سفيران كار را 
براي اردوغان جهت مذاكره با امريكا براي رفع مشكالت 
قديمي تر و بهبود روابط سخت خواهد كرد.بسياري عقيده 
دارند تورم ۲۰ درصدي و نرخ بهره منفي مشكالت اصلي 

تركيه هستند نه سياست خارجي اين كشور .

    يكه تازي دوج كوين 
در روز ريزش رمزارزها

ارزش دوج كوين برخالف س��اير ارزهاي ديجيتالي مهم 
افزايش يافت.گزارشات نقل و انتقاالت داخلي صرافي ها 
نشان مي دهد كه دارندگان بزرگ رمزارزها در حال خريد 
مقدار زيادي دوج كوين هس��تند. اين اتفاق به ويژه از آن 
نظر قابل توجه است كه ايالن ماسك شايعه ارتباط خود 
با هيات مديره دوج كوين را تكذيب كرد. ماسك همچنين 
همكاري يكي از نزديك ترين دستيارانش با بنياد دوج كوين 
را تاييد نكرد. بنياد دوج كوين اخيرا برخي افراد مشهور نظير 
بنيان گذار اتريوم را به خدمت گرفته است.  اثرگذاري افراد 
مش��هور در بازار رمزارزها روي نحوه معامالت تاثير قابل 
توجهي داشته است. مديرعامل صرافي باينانس در يك 
پيام توييتري نوشته است كه نوسانات بسيار شديدي براي 
بازار رمزارزها در راه خواهد بود. موسس��ه پنترا كپيتال در 
يك مدل سنجي خبر از احتمال سقوط قيمت بيت كوين 
تا 8۰ درصد را داده و ايالن ماس��ك- مديرعامل تس��ال و 

يكي از دو فرد ثروتمند جهان به حمايت از شيبا ادامه داده 
است.  بزرگ ترين خرده فروشي جهان بي سر و صدا در حال 
پذيرش بيت كوين است. طبق گزارش برخي كاربران، در 
حدود ۲۰۰ دستگاه خودپرداز مستقر در برخي از شعبات 
اين فروش��گاه در امريكا، مشتريان امكان خريد بر حسب 
بيت كوين را پيدا كرده اند. اگرچه اين خودپردازها متعلق 
به شركت كوين استار هس��تند اما اين اقدام مي تواند 
زمينه ساز تدريجي پذيرش كامل ارزهاي ديجيتالي 
توسط والمارت باشد كه در صورت وقوع به طور حتم تاثير 
مثبت زيادي روي بازار خواهد داشت.  مجموع ارزش بازار 
جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۲5۴۰ ميليارد 
دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل ۰.1۴ 
درصد كمتر شده است. در حال حاضر ۴5 درصد كل بازار 
ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 1۷ درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت كوين 1۲ سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 
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مطالبات بانكي به هيچ وجه
نبايد موجب تعطيلي

واحدهاي توليدي شود



شاخص كل بورس روز دوشنبه بيش از 23 هزار واحد 
افت داشت، بامنفي بودن اغلب نمادهاي بازار شاخص 
به كانال يك ميليون و 300 هزار واحد س��قوط كرد. 
اغلب فعالين بازار اين وضعيت نوساني و افت و خيزهاي 
شديد را براي ادامه هفته پيش بيني مي كنند و عقيده 
دارند تا س��ايه ابهامات از سياسي و غير بنيادي از بازار 
كم نش��ود، وضعيت همين گونه ادامه دار خواهد بود.  
تاپيش از تعيين تكليف انتخابات رياس��ت جمهوري 
پيش بيني مي شد با تغيير دولت و روي كار آمدن تيم 
اقتصادي جديد با توجه به وعده هايي كه رييس دولت 
جديد، وضعيت بازار سهام بهبود پيدا كند و تا ابهامات 
بازار كاهش يابد؛ اما با گذش��ت چهار ماه از آغاز به كار 
دولت جديد و پايان يافتن جابه جايي مديران اقتصادي، 
بورس همچنان بر مدار نزول قرار دارد و اميدي براي 
بهبود اين اوضاع ديده نمي شود.  كارشناسان بازار سهام 
بر اين باور بودند كه با پايان يافتن انتخابات، بازار مسيري 
جديد را انتخاب مي كند ولي اكنون مي گويند س��ايه 
ابهامات همچنان بر سر بازار وجود دارد و اين ابهامات 
اجازه نمي دهد بازار به مدار اصلي خود بازگردد. با اين 
حال همه آنان بر يك مس��اله اتفاق نظر دارند؛ قريب  
به اتفاق تحليلگران و كارشناسان بازار سرمايه تاكيد 
دارند كه با توجه به قيمت هاي جهاني و نرخ ارز و عوامل 
اقتصادي و بنيادي ديگر، بازار ارزنده اس��ت و فروش 

سهام در قيمت هاي فعلي منطقي نيست.

     قيمت گذاري دستوري ادامه دارد
وزير صنعت، معدن و تج��ارت اخيرا در چندين بار بر 
قطع ارتباط قيمت دالر با نرخ  گذاري كاالها از جمله در 
حوزه فلزي و خصوصا فوالد تاكيد داشته است. روش 
پيش��نهادي براي اجراي اين سياست عبارت از الزام 
به عرضه بخش عمده محصوالت توليدي شركت ها 
در بورس كاال و حذف محدوديت  هاي س��مت خريد 
براي متقاضيان اس��ت. اين روش در مورد س��يمان 
در فصل تابستان اجرا ش��د و پس از يك دوره موقت 
التهاب قيمتي، عرضه ها قالب ش��د و نرخ سيمان در 
حال حاضر بار ديگر تقريبا به سطوح مصوب پيش از 
ورود به بورس كاال بازگشته است. به عبارت ديگر اين 
سياست  با توجه به مازاد توليد سيمان نسبت به تقاضا، 
طبيعتا باعث كاهش قيمت شد و شرايط سهميه بندي 

و عطش تقاضا را پايان داد. اتصال و ارتباط اين رويكرد 
به فوالد يا ساير محصوالت پتروشيمي نيز احتماال نتايج 
مشابهي به دنبال دارد چرا كه در همه اين صنايع، كشور 
به طور خالص صادر كننده است؛ اين بدان معناست كه 
مازاد توليد به مصرف دارد. به اين ترتيب، آنچه در قالب 
سياست آزادسازي قيمت و تش��ويق به ايفاي نقش 
بورس كاال در كشف نرخ محصوالت عنوان مي شود در 
عمل، مادامي كه به معناي اجبار به عرضه بخش اصلي 
توليدات صنايع در بورس باشد، منجر به كشف قيمت 

پايين تر از سطوح تعادلي خواهد شد. 
مي توان گفت كه ارتباط قيمت كاالهاي مورد بحث با 
نرخ دالر قطع مي شود چرا كه امكان صادرات بي واسطه 
مازاد توليدات با نرخ ارز آزاد از بنگاه ها سلب مي شود. 
نمونه روز از نتايج اين روند در نرخ  گذاري شمش فوالد 
در بورس كاال قابل مشاهده است، به نحوي كه با تشويق 
توليد كنندگان به عرضه بيشتر، محصول اين شركت ها 
در نرخ معادل ۸۵ درصد قيمت جهاني آن هم با نرخ ارز 
س��امانه نيما مورد معامله قرار مي گيرد، بدين ترتيب 
وقتي كه سياس��ت قطع ارتباط قيمت كاالها با دالر، 
كشف قيمت پايين تر از نرخ معادل صادراتي باشد، عمال 
بايد منتظر روش جديدي از قيمت  گذاري دستوري 
در قالب ب��ورس كاال بود كه عمال خبر خوش��ي براي 

سهامداران شركت هاي مربوط به حساب نمي آيد.

     كدال جان بازار را گرفت
باتوجه ب��ه پايان ماه مهر و پايان فصل تابس��تان كدال 
طي روزها و هفته هاي اخير شاهد گزارش هاي متعدد 
شركت هاي مختلف بود. در اغلب صنايع بزرگ كه شامل 
پتروش��يمي  ها، فلزي و معدني ها اين گزارش ها تقريبا 
دور از انتظار نبود؛ به اين نحو كه عملكرد اكثر شركت ها 
در س��طح فصل بهار يا در مواردي به لطف شناس��ايي 
درآمدهاي غيرعملياتي بهتر از فصل گذش��ته بود.  در 
برخي موارد نيز افزايش شديد هزينه عملياتي در گروه 
س��نگ آهن يا كاهش حجم توليد در برخي فوالدي  ها 
منجر به حصول عملكرد ضعيف شد. در غول هاي فلزي 
بازار يعني فوالدمباركه و ملي مس ارقام بهتر از انتظار بود. 
به رغم آنكه به نظر مي رسد عملكرد بهتر فوالد مباركه 
و فوالد هرمزگان ت��ا حد زيادي به اصالح اعداد اعالمي 
قبلي در بخش هزينه ها در فصل بهار مربوط باش��د، در 
پااليشگاه ها  گزارش ها بر مدار فصل قبل بود كه اين نتيجه 
را در ذهن س��رمايه گذاران ايجاد كرد كه تغيير فرمول 
خوراك سال جاري نه تنها به نفع شركت ها نبوده بلكه 
باعث كاهش حاشيه سود بالقوه نسبت به سال 1399 
ش��ده؛ هرچند وضعيت نسبت به فرمول سال 9۸ بهتر 
است. در صنايع كوچك تر نظير گروه غذايي و زراعت و 
دامپروري شرايط به طور نسبي بهتر از انتظارات بود و موج 
تورم كاالي مصرفي و افزايش نرخ فروش در حال ايجاد 

آثار مثبت خود بر سودآوري اين صنايع است. در صنعت 
دارو اما سمت و سوي گزارش ها متفاوت از يكديگر بود 
و در حالي كه برخي ش��ركت ها به صورت كامل مثبت 
بودند، روند اكثريت حكايت از كاهش حاش��يه سود در 
فصل تابستان داشت. بانك ها نيز به ويژه در ميان بزرگان 
صنعت در بين اصلي ترين بازندگان ۶ ماهه  بودند و رشد 
چشمگير هزينه هاي عمومي و اداري شركت ها در كنار 
فقدان درآمد تس��عير ارز، وضعيت سودآوري خالص 
بانك ها را به سمت نقطه سر به سر نزديك كرد تا جمع 

تاثيرات منفي گزارش ها بر بازار كامل شود.

     نوسان بورس داليل اقتصادي ندارد
بهنام عليخاني، كارشناس بازارس��رمايه درخصوص 
وضعيت ب��ازار مي گويد: فعاالن بازار انتظار داش��تند، 
بورس بعد از افت وخيزي كه خيلي هم داليل اقتصادي 
نداشت روند منطقي تري به خود بگيرد ولي شنبه آن 
روندي كه مورد انتظار بود محقق نش��د. اخيرا ميزان 
حجم نقدينگي در كشور اعالم شده كه رشد فزاينده اي 
داشته است. همه موارد نشان دهنده اين است كه بازار 
بايد رش��د كند ولي آنچه در عمل مي بينيم عدم رشد 
بازار است. داليل اين عدم رشد هم بنيادي و اقتصادي 
نيس��ت. وي ادامه مي دهد: اگر عدم رشد بازار به داليل 
غيراقتصادي و بنيادي باش��د در كوتاه مدت مي تواند 
روي بازار اثرگذار باشد ولي در بلندمدت توانايي ندارد 
كه جلوي رشد بازار را بگيرد بنابراين خيلي از فعاالن بازار 
منتظرند كه اين زمان به پايان برسد و بازار روند منطقي 
خود را در پيش بگيرد. به نظر مي رس��د اين هفته هم 
بازار نوساني باشد چون هنوز بسياري از سرمايه گذاران 
به اين نتيجه نرسيده اند كه سايه عوامل غيربنيادي از 
سر بازار برداشته شده است. عليخاني در نهايت اظهار 
مي كند: بازار، يك بازار هيجاني و نوساني خواهد بود تا 
به شرايط منطقي خود برگردد و بتوان آن زمان  بر اساس 
المان ها و فاكتورهاي مهم اقتصادي درباره آن صحبت و 
بر اساس آنها بازار را پيش بيني كرد. اما اكنون بازار روند 
و رويه منطقي را دنبال نمي كند. به نظر هم مي رسد اين 
روند در هفته هاي آينده ادامه دار باشد تا آحاد فعاالن و 
سرمايه گذاران به اين نتيجه برسند كه عوامل غيربنيادي 
و غيراقتص��ادي ديگر ر ن��گ و رويي ندارن��د و عوامل 

اقتصادي تعيين كننده روند و رويه بازار خواهند بود.
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جزييات عرضه سيمان در بورس
پاي سيمان از خردادماه سال جاري به بورس كاال باز شد 
و با وجود اينكه حاشيه هاي اين اتفاق به دليل باال رفتن 
قيمت سيمان ناش��ي از قطعي برق صنايع زياد بود در 
نهايت همه شركت هاي سيماني موظف شدند محصول 
خود را در بورس كاال عرضه كنند و طبق آمار تاكنون ۷1 
شركت به اين ابالغيه وزارت صمت جامه عمل پوشاندند.
نهم خردادماه در مجموع 1۶ ميليون و 13۴ هزار و ۸۴1 
تن سيمان در بورس كاال عرضه شد كه با تقاضاي 1۷ 
ميليون و ۵۵۷ هزار و 29۵ تني همراه شد و 12 ميليون 
و ۸۷9 هزار و 110 ت��ن آن در نهايت مورد معامله قرار 
گرفت. پ��س از اين اتفاق و با ورود به فصل تابس��تان و 
رويارويي كشور با بحران برق، برق صنايع با محدوديت 
مواجه و باعث شد قيمت هر كيسه سيمان به باالي ۷0 
هزار تومان هم برسد. اتفاقي كه مخالفان عرضه سيمان 
در بورس دليل آن را بورسي شدن سيمان مي دانستند 
اما ب��ا اين وجود نهم ش��هريورماه روز وزرات صمت در 
ابالغيه اي به روساي س��ازمان صمت 31 استان اعالم 
كرد كه خريد و فروش س��يمان خ��ارج از بورس كاال 
ممنوع است و پس از آن نيز يك تاالر اختصاصي براي 
معامالت س��يمان در بورس كاال راه اندازي شد. بر اين 
اس��اس، طبق آخرين آماري كه از س��وي بورس كاال 
مطرح شده است سيمان شركت سيمان قشم در بازار 
اصلي اين بورس پذيرش شده است تا شمار شركت هاي 
سيماني پذيرش شده در بورس كاال به ۷1 شركت برسد. 
نگاهي به پذيرش هاي اخير نشان مي دهد كه ۶ مهر ماه 
شركت گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز 
به عنوان هفتادمين ش��ركت محصول سيمان خود را 
در بورس پذيرش كرد و در تاريخ هاي 30 ش��هريور ماه 
نيز محصول سيمان شركت سيمان سفيد اروميه، 22 
شهريور ماه محصول سيمان شركت هاي سيمان شركت 
سيمان ياسوج، سفيد بنويد، گيالن و شهركرد و در 1۶ 
شهريور ماه محصول س��يمان شركت هاي الر، نايين، 
صنايع سيمان كياسر، ايالم و خمسه و همينطور هشتم 
شهريور ماه محصول سيمان دو شركت سيمان باقران و 
ساروج اصفهان در بورس كاال پذيرش شده بودند. پيش 
از اين هم شركت هاي سيمان سپهر قير و كارزين، فراز 
فيروزكوه، صنايع سيمان نهاوند، نيزار قم، كوير كاشان، 
پيوند گلس��تان، زاوه تربت، اس��تهبان، كاوان بوكان، 
صنايع سيمان زابل، بين المللي ساروج بوشهر، آباده، 
آرتا اردبيل، اردستان، بجنورد، تهران، جوين، خاش، 
خزر، دشتستان، دورود، سيمان سفيد شرق، سيمان 
سفيد ني ريز، شاهرود، عمران انارك، فارس، فارس نو 
و الرستان در بورس كاال مورد پذيرش قرار گرفته اند.

شتاب سهامداران نسبت به 
تغييرات نرخ سود بانكي

محم��د مه��دي موم��ن زاده، مديرعامل ش��ركت 
س��رمايه گذاري س��امان مجد گفت: موضوع مهمي 
كه بايد مورد توجه سهامداران حقيقي و حقوقي بازار 
سرمايه قرار گيرد مساله شدت اثرگذاري تغييرات نرخ 
بهره بر بازار سرمايه است.مومن زاده، براساس مباني 
نظري، افزايش نرخ به��ره از طريق افزايش جذابيت 
نس��بي ابزارهاي درآمد ثابت منجر به كاهش تمايل 
س��رمايه گذاران به گزينه هاي ريس��كي نظير سهام 
خواهد ش��د و اين موضوع منجر به حركت منابع در 
بين بازارها به نف��ع ابزارهاي درآمد ثابت نظير اوراق و 
سپرده خواهد شد.اين فعال بازار سرمايه افزود: تجارب 
مختلف اقتصادها در نقاط مختلف دنيا نيز نشانگر وجود 
و برقراري اين رابطه متقابل است به شكلي كه كاهش 
نرخ بهره در بيشتر كشورها پس از وقوع بيماري كرونا 
منجر به رشد قابل مالحظه قيمت در بازارهاي سهام 
و ساير بازارهاي دارايي شد.وي تصريح كرد: در اقتصاد 
ايران نيز كاهش 3 واحد درصدي نرخ س��ود س��پرده 
بانكي در پايان فروردين ماه 1399 منجر به خروج قابل 
مالحظه منابع از سپرده هاي بلندمدت و ورود به ساير 
بازارهاي دارايي از جمله سهام و مسكن شد به شكلي 
كه در كمتر از 3 ماه، سهم سپرده هاي بلندمدت از ۴1 
درصد مجموع سپرده هاي بانكي به 3۶ درصد كاهش 
يافت.اين كارش��ناس بازارس��رمايه ادامه داد: بر پايه 
مباني و تجارب ياد شده، تحليل ها و اخبار زيادي طي 
هفته هاي اخير منتشر شده كه افزايش نرخ بهره منجر 
به كاهش جذابيت بازار س��هام خواهد شد، اما به نظر 
مي رسد كه اين گزاره چندان صحيح نباشد.مومن زاده 
تاكيد كرد: نكته مهمي كه در اين بين براي سهامداران 
و تحليلگران بازار سهام مغفول مانده، مساله تمركز بر 
نرخ بهره حقيقي به جاي نرخ بهره اسمي است؛ بيش 
از ۵ دهه است كه اقتصاددانان كالن بر اين عقيده اند 
كه نرخ بازده حقيقي، يعني حاصل تفاضل ميان نرخ 
ت��ورم فعلي يا نرخ تورم انتظاري از نرخ بهره اس��مي، 
مهم ترين مالك س��رمايه گذاران ب��راي تصميمات 
سرمايه گذاري است و نرخ هاي اسمي به تنهايي نقش 
زيادي در تصميمات دنياي واقعي ايفا نمي كنند.اين 
مسوول گفت: در حال حاضر و براساس آمار تورم مركز 
آمار ايران، نرخ بهره حقيقي اوراق در حدود منفي 22 
درصد بوده كه البته با احتساب آمارهاي بانك مركزي 
تا محدوده منفي 30 درصد نيز كاهش خواهد يافت و به 
نظر نمي رسد كه اين ارقام جذابيت چنداني براي هيچ 
يك از فعاالن اقتصادي داشته باشد و مالك تصميمات 
آنان قرار گيرد. در واقع نمي توان انتظار داشت كه مثال 
افزايش 2 واحد درصدي نرخ بهره اسمي و رسيدن نرخ 
بهره حقيقي از منفي 22 درصد به منفي 20 درصد به 
يك باره تاثير زيادي بر روي جريان منابع در اقتصاد 
داشته باشد و جذابيت اوراق يا سپرده ها را نسبت به 
ساير گزينه ها به شدت افزايش دهد.مومن زاده افزود: 
هر چند كه تاثير مختصر و نسبي اين سياست قابل 
انكار نيست، اما به نظر مي رسد كه فعاالن بازار سهام 
در شرايط بيش واكنشي نسبت به اين اتفاق قرار دارند 
و اين س��طح ش��تابزدگي در تصميم گيري نيازمند 
تعديل انتظارات و تعميق تحليل ها هستند، بنابراين 
با توجه به گزارش هاي شركت ها و نسبت هاي فعلي 
بازار همچون نسبت قيمت به درآمد خروج منابع از 

بازار سهام چندان صحيح به نظر نمي رسد.

روند اصالحي
بورس هاي جهاني

وزارت خزانه داري امريكا با صدور بيانيه اي اعالم 
كرد كسري بودجه اين كشور در ماه سپتامبر به 
۶2 ميليارد دالر رسيده كه اين رقم، ۶2 ميليارد 
دالر كمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال 
قبل بوده است. با توجه به بهبود شرايط كسب و 
كارها، مخارج دولت رو به كاهش است اما از سوي 
ديگر سررس��يد دريافت ماليات ها براي بسياري 
از ماليات دهندگان فرا رس��يده كه اين مساله به 
نوبه خود موجب افزايش محسوس درآمد دولت 
شده است. كسري بودجه سال مالي كماكان در 

محدوده سه تريليون دالري قرار دارد. 
نرخ تورم در بيشتر كش��ورهاي جهان در سطح 
بااليي باقي مانده و چش��م انداز اقتص��ادي را تا 
حدي تيره كرده است. براي نمونه در انگليس با 
وجود كاهش نس��بي سرعت باال رفتن قيمت ها، 
نرخ تورم ساالنه اين كشور تا پايان ماه سپتامبر با 
0.1 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه منتهي 
به ماه قبل به 3.1 درصد رس��يده كه باز هم يكي 
از باالترين نرخ هاي تورم 9 س��ال اخير محسوب 
مي ش��ود. بانك مرك��زي انگليس دس��تيابي به 
ت��ورم دو درصدي را تا پايان س��ال هدف گذاري 

كرده است.
دفتر توسعه و تجارت س��ازمان ملل در گزارشي 
اعالم كرد در نيمه نخس��ت سال جاري ميالدي 
حج��م س��رمايه گذاري مس��تقيم خارج��ي در 
جهان به ۸۵2 ميليارد دالر رس��يده كه اين رقم 
در مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل ۷۸ درصد 
افزايش يافته است. كش��ورهاي توسعه يافته با 
جذب ۴2۴ ميليارد دالر از اين سرمايه بيشترين 
سرمايه خارجي را جذب كرده اند. طي بازه زماني 
فوق س��رمايه گذاري مستقيم خارجي در امريكا 
نسبت به نيمه نخست س��ال قبل به ميزان قابل 

توجه 90 درصد بيشتر شده است. 
رشد اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان در حالت 
كاهش است و اين مساله به نوبه خود كمي فعاالن 
بازار بورس را نس��بت به چش��م انداز پيش روي 
اقتص��اد جهان نگران كرده اس��ت. اقتصاد چين 
در سه ماهه سوم امسال رشد ۴.9 درصدي را به 
ثبت رساند كه در مقايسه با فصل قبل 3.0 درصد 
كمتر شده است. اين رشد اقتصادي همچنين 0.3 
درصد كمتر از نرخ پيش بيني شده قبلي توسط 
كارشناسان است و بدترين رشد اقتصادي فصلي 

چين در طول دو فصل اخير محسوب مي شود.
احتم��ال تصوي��ب مالي��ات جهاني ب��ر درآمد 
ش��ركت هاي بزرگ ت��ا حد زي��ادي روي تمايل 
س��رمايه گذاران براي خريد س��هام آنه��ا تاثير 
منفي گذاشته اس��ت. قرار اس��ت از سال آينده 
حداقل ماليات بر درآمد ش��ركت هاي بزرگ به 
1۵ درصد افزايش پيدا كند. عالوه بر نگراني هاي 
مالياتي، نگراني هايي در خصوص امنيت سايبري 
شركت ها و آس��يب پذيري آنها در برابر حمالت 
هكري وجود دارد. ايالن ماسك نيز از انتقال مقر 
اين ش��ركت به تگزاس پس از اختالف با مقامات 

كاليفرنيا خبر داد. 
كري��س بوش��امپ، تحليلگ��ر بازار س��رمايه در 
موسس��ه تريدر اي جي گفت: يك مساله آشكار 
در معامالت بازار اين است كه هنوز نگراني هاي 
مختلف از ش��اخص هاي كالن اقتصادي مانع از 
سرازير شدن بخش قابل توجهي از سرمايه هاي 
تازه به بازار مي ش��ود و اين يعن��ي بازارها براي 
آغاز يك دوره صعودي پرقدرت با مشكل مواجه 
هس��تند. اينكه در نهايت بانك ه��اي مركزي به 
ويژه فدرال رزرو تصميم بگيرند تا سياست هاي 
معكوس سياس��ت هاي فعل��ي را اجرايي كنند، 

تعيين كننده خواهد بود. 
در بورس امريكاو وال استريت بيشتر شاخص ها 
نزولي بودن��د؛ تا جايي كه دو ش��اخص از س��ه 
شاخص اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز 

قبل خود بسته شدند.
 شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.1۸ 
درص��د افزايش نس��بت به روز قبل و در س��طح 
3۵ هزار و ۶۶۸.۵3 واحد بس��ته ش��د. شاخص 
»اس اند پي ۵00« با 0.1۴ درصد ريزش تا سطح 
۴۵۴۴.21 واحدي پايين رفت و ديگر ش��اخص 
مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 
0.۸9 درصد كاهش در سطح 1۵ هزار و 3۸.۴2 

واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتسي 100« بورس لندن با 0.2 درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در س��طح ۷20۴.۵۵ واحد 

بسته شد. 
شاخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در آلمان 
با صعود 0.۴۶ درصدي و ايس��تادن در سطح 1۵ 
هزار و ۵۴2.9۸ واحدي ب��ه كار خود خاتمه داد 
و ش��اخص »كك ۴0« بورس پاريس با پيشروي 
0.۷1 درصدي در س��طح ۶۷33.۶9 واحد بسته 
ش��د. در مادريد ش��اخص »ايبكس 3۵« 0.۴2 

درصد پايين رفت و به ۸90۶.۴0 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد 
خوبي داش��تند؛ ت��ا جايي كه ش��اخص »نيك 
ك��ي 22۵« بورس توكيو ژاپن ب��ا افزايش 0.3۴ 
درصدي تا سطح 2۸ هزار و ۸0۴.۸۵ واحدي باال 
رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 
0.۴2 درص��د باال رف��ت و در س��طح 2۶ هزار و 

12۶.93 واحد بسته شد.
در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« افزايش 
0.۶۴ درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴9۵9.3۷ 
واحد بسته شد. در اس��تراليا شاخص »اس اند پي 
اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 0.01 درصد 
صعود و ايستادن در س��طح ۷۴1۵.۴۸ واحدي به 
كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

»تعادل«داليلريزشبازاررابررسيميكند

سايه  ابهامات  روي  بورس

فرش قرمز بازار براي سهامداران

صرفهجوييباتخفيفبيشتر

شاخص كل بازار بورس در دومين روزكاري هفته يعني 
دوش��نبه، 3 آبان ماه با 23 هزار و ۶39 واحد كاهش در 
جايگاه يك  ميليون و 3۸۴ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بي��ش از پنج ميليارد و ۴۶1 ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۶ هزار و ۸۸۴ 
ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با هفت  هزار و 92۷ واحد كاهش به 3۸0 هزار 
و 1۵۷ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با چهار هزار و 
99۶ واحد افت به 239 هزار و ۶2۷ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول 20 هزار و ۷۶۶ واحد و شاخص بازار دوم 3۶ هزار 

و ۷۶۸ واحد كاهش داشتند.
بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »محصوالت ش��يميايي«، »فلزات اساسي« 
و »فرآورده هاي نفت��ي« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معام��الت گروه ه��اي »ماش��ين آالت و تجهيزات« و 
»فعاليت هاي كمكي ب��ه نهادهاي مالي واس��ط« به 
نفع حقيقي ها تمام شد. س��ه نماد »شپنا«، »آريان« و 
»فجهان« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »تپكو«، 
»سامان« و »وسين« معطوف بود. عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، شركت بورس كاالي ايران با نماد »كاال« 
با 1۸0 واحد، فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد 
»اپال« با 12۸ واحد، ساير اش��خاص بورس انرژي با 
نماد »انرژي« با 112 واحد، البراتوار داروسازي دكتر 
عبيدي با نماد »دعبيد« با ۸1 واحد، بانك كارآفرين 

با نماد »وكار« با ۶0 واحد، تامين سرمايه امين با نماد 
»امين« با ۴۸ واحد و سيمرغ با نماد »سيمرغ« با 30 

واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با يك هزار و 
39۵ واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با يك 
هزار و 1۷۵ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 
يك هزار و 3۶ واحد، پتروشيمي جم با نماد »جم« با يك 
هزار و سه واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« 
با 9۸۶ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 9۵۶ 
واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« 

با 933 واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با 
۷9۵ واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« 

با ۶۷9 واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.
برپايه اين گزارش، در دومين روزكاري هفته شركت پااليش 
نفت اصفهان با نماد »ش��پنا«، پارس فوالد سبزوار با نماد 
»فس��بزوار«، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، 
آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد«، ايران خودرو با نماد »خودرو« و سايپا با نماد 
»خساپا« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه فلزات 
اساسي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 

صنعت ش��د و در اين گروه 2۵0  ميليون و ۵۸۴ هزار برگه 
سهم به ارزش سه  هزار و ۵32 ميليارد ريال داد و ستد شد.

     نزول ادامه دار فرابورس
طي روز دوش��نبه ش��اخص فرابورس حدود 290 واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال 19 هزار و ۶۷۶ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و 1۸3 ميليون برگه 
سهم به ارزش 3۵۸ هزار و ۸۸۵ ميليارد ريال داد و ستد شد.

طي اين روز ش��ركت فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، ريل پرداز نو آفرين با نماد 
»حآفرين«، پخش البرز با نماد »پخش«، تجارت الكترونيك 
پارسيان كيش با نماد »تاپكيش«، كلر پارس با نماد »كلر« و 
توليدات پتروشيمي قائد بصير با نماد »شبصير« تاثير مثبت 
بر شاخص فرابورس داشتند.همچنين پتروشيمي زاگرس 
با نماد »زاگرس«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي مارون با نماد 
»مارون«، پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي با نماد »سمگا«، سنگ آهن گهرزمين با نماد 
»كگهر« و مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور« با تاثير 
منفي بر شاخص فرابورس همراه بودنددر اين روز افزايش 
سهام حقيقي ها در 22نماد و افزايش سهام حقوقي ها 
در 1۵۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه 
جمع تغيير مالكيت دس��ته اول ۸0ميليارد تومان و 

تغيير مالكيت دسته دوم ۶۷0ميليارد تومان بود.

محمدحسين عس��گري، معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصادي بورس انرژي ايران در خصوص سابقه اين اوراق 
در دنيا گفت: گواهي صرفه جويي انرژي در دنيا با عنوان 
اوراق گواهي س��فيد يا white certificate شناخته 
مي شود. اين اوراق در كشورهاي مختلف اجرا و طراحي 
ش��ده است از جمله هند، انگلس��تان و ديگر كشورهاي 
اروپايي همچ��ون ايتاليا كه در بازار  GME آن عملياتي 
شده است.وي فلسفه طراحي و اجراي اين اوراق را بهبود 
مصرف انرژي ذكر كرد و گفت: همانطور كه مي دانيم در 
دنيا استانداردهاي مشخصي در حوزه مصرف انرژي در 
نظر گرفته شده است براي مثال مشخص است كه ميزان 
انرژي موردنياز براي توليد يك واحد كاال يا ارايه يك واحد 
خدمات به چه ميزان است و اين مقدار به عنوان يك مبنا و 
استاندارد تعيين و اعالم مي شود. بر اين اساس شركت ها 
مكلف هستند طبق اس��تانداردهاي تعيين شده، به 

وظيفه خود در حوزه بهينه سازي انرژي عمل كنند.

     طراحي اوراق صرفه جويي
در دو نوع متفاوت

به گفته معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي بورس 
انرژي ايران در نهايت طبق بررسي ها، در اين طرح دو نوع 
اوراق گواهي صرفه جويي انرژي تحت عنوان يكي گواهي 
صرفه جويي محقق ش��ده و ديگري گواهي صرفه جويي 
تامين مالي طراحي ش��د. عسگري در خصوص سازوكار 

گواهي صرفه جويي محقق ش��ده گفت: در بازار گواهي 
صرفه جويي محقق شده، ش��ركت ها، افراد يا نهادهايي 
كه قبال پروژه ها و طرح هاي موردنظر خود را پياده سازي 
يا اجرا كرده اند مي توانند ماب��ه ازاي انرژي صرفه جويي 
شده در طرحش��ان كه به آنها اوراق گواهي صرفه جويي 
انرژي تعلق گرفته اس��ت، اين اوراق را در بورس انرژي به 
فروش برس��انند.به گفته او فرايند تعريف شده براي اين 
طرح به اين شكل است كه طرح موردنظر قبل از اجرا در 
كميسيون صرفه جويي انرژي ارايه شده و ميزان مصرف 
انرژي پي��ش از اجراي طرح اندازه گيري مي ش��ود و بعد 
از اجرا نيز ميزان انرژي صرف ش��ده در آن اندازه گيري و 
ارزيابي مي شود.  بدين ترتيب بر اساس داده هاي به دست 
آمده، انرژي صرفه جويي شده و اهداف محقق شده تعيين 
و اعالم مي شود.وي افزود: بر اين اساس، شركت يا بنگاهي 
كه تمامي مراحل را طي كرده و انرژي صرفه جويي كرده 
است، معادل انرژي صرفه جويي ش��ده، اوراق بهاداري را 
تحت عن��وان اوراق گواهي صرفه جويي دريافت مي كند. 
دارايي پايه گواهي صرفه جويي انرژي محقق شده، همان 
سوخت يا حامل انرژي است كه صرفه جويي در آن اتفاق 
افتاده است. اين مس��وول براي تشريح بيشتر اين روش 
مثال��ي را طرح كرد و بيان كرد: ب��راي مثال نيروگاهي را 
در نظر بگيريد ك��ه قبال نيروگاه گازي ب��وده اما با انجام 
سرمايه گذاري جديد به نيروگاه سيكل تركيبي تبديل 
مي ش��ود. قاعدتٌا راندمان اين نيروگاه افزايش پيدا كرده 

است چرا كه در س��اختار جديدش براي توليد يك كيلو 
وات برق، س��وخت كمتري مصرف كرده و بدين ترتيب 
موفق به صرفه جويي انرژي شده است. از اين منظر نيروگاه 
موردنظر عمال مس��تحق دريافت مقداري اوراق بهادار، 
تحت عنوان اوراق بهادار صرفه جويي محقق شده است كه 
مي تواند اين اوراق را در بازار ثانويه اي كه در بورس انرژي 
شكل گرفته اس��ت، واگذار كند.به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه در طرح موردنظر خريداران اوراق مي توانند 
اصطالحًا در خواست اعمال اين اوراق را ارايه كرده و دارايي 
پايه اين اوراق را كه براي مثال گاز است ارايه داده و در اولين 
دوره استانداردي كه براي تحويل گاز تعريف شده است، 
دارايي مورد نظر را دريافت كنن��د.وي تاكيد كرد: بنگاه 
موردنظر به عنوان مشترك گاز در شبكه گاز كشور به جاي 
آنكه گاز مورد نياز خود را از شركت ملي گاز خريداري كند 
مي تواند اين اوراق را از بورس انرژي خريداري كند و نياز 
خود را از اين طريق برطرف كند. در نتيجه به ميزاني كه 
اين اوراق را خريداري كرده نيازي نيست به شركت ملي 
گاز براي مصرف گاز وج��ه پرداخت كند. اين فرآيند كه 
به عنوان فرآيند تحويل فيزيكي اوراق در طرح موردنظر 
تعريف ش��ده اس��ت، در صورت موافقت وزارت نفت، در 
حوزه فرآورده هاي نفتي نيز قابليت اجرا دارد. براي مثال 
اگر كسي در حوزه حمل ونقل شهري صرفه جويي انرژي 
انجام داده و باعث ش��ود در ميزان مص��رف يك فرآورده 
نفتي مثل بنزين يا گازوئيل صرفه جويي ش��ود، اين فرد 

مستحق دريافت اوراق گواهي صرفه جويي محقق شده 
بنزين يا گازوئيل و فروش آن در بورس انرژي مي شود و در 
مقابل كساني كه اين اوراق را خريداري مي كنند مي توانند 
در دوره هاي مش��خص كه از قبل اطالع داده مي شود به 
صورت فيزيكي و براي مقاصد صادراتي يا داخلي حامل 

انرژي موردنظر خود را دريافت كنند.

    يك ابزار مالي جديد
عسگري به مسيري كه اين گواهي ها در فرآيند كسب 
مجوز طي كرده است پرداخت و گفت: اين طرح ابتدا 
در جلسات كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار 
بررس��ي و مورد تصويب قرار گرفت و اواخر اسفند ماه 
99 نيز در شوراي عالي بورس مطرح و پس از موافقت 
اعضا به عنوان ابزار مالي جديد تصويب شد.وي افزود: 
پس از دريافت مصوبه از كميته فقهي سازمان بورس و 
شوراي عالي بورس در جلسات كميته تدوين مقررات 
سازمان بورس اوراق بهادار، دستورالعمل هاي مربوط به 
آن نيز تدوين شد. عالوه بر اين، الحاقاتي كه الزم بود به 
دستورالعمل هاي بورس انرژي اضافه شود طراحي شد 
از جمله بندها و موادي در دستورالعمل هاي پذيرش، 
معامالت و ثبت و سپرده گذاري و تسويه و پاياپاي كاال 
و اوراق به��ادار قابل معامله در بورس انرژي. در نهايت 
اين تغييرات و پيش نويس هاي تهيه شده نيز در كميته 

فقهي سازمان تصويب شده و مورد تاييد قرار گرفت.



گروه راه و شهرسازي | 
بررس��ي هاي ميداني و نظرس��نجي از واس��طه هاي 
ملكي در مناطق مختلف تهران حاكي از اين اس��ت 
كه در مهرم��اه، حجم معامالت ملكي نه تنها افزايش 
نيافته است كه حدود 30 درصد نيز كمتر شده است. 
همچنين، رشد قيمت ها در بازار مسكن تهران اندك 
بوده است. اگر چه قيمت مسكن تهران از خرداد سال 
جاري تاكنون، روندي صعودي داشته اما در مجموع 
با توجه به حج��م اندك معام��الت در پايتخت، بازار 
مسكن در فاز ركود تورمي به ثباتي نسبي رسيده است. 
بي گمان، منشأ ركود تورمي در بازار مسكن، تحوالت 
كالن حوزه اقتصاد و سياست خارجي است. از سويي، 
همه فعاالن اقتصادي منتظر آغ��از دوباره مذاكرات 
هسته اي هستند و از سوي ديگر، موتور رشد نقدينگي و 
تورم با سرعت بيشتري در حال چرخش است. به همين 
دليل از سويي، به طور مداوم قدرت متقاضيان مصرفي 
و حتي س��رمايه گذاران و سازندگان در حال تضعيف 
است و از سوي ديگر، صبر و انتظار بر فعاليت هاي هر دو 
طرف عرضه و تقاضا سايه انداخته است و در اين ميان، 
قيمت مسكن به نرمي روندي صعودي را طي مي كند.

آنگونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مس��كن شهر 
تهران طي شهريورماه سال جاري را گزارش كرده، در 
اين ماه، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني با 
2.4 درصد افزايش نسبت به ماه قبل )و 30.5 درصد 
افزايش نسبت به ماه مشابه سال قبل( به 31 ميليون 
و 700 هزار تومان رس��يده اس��ت. همچنين تعداد 
معامالت با رش��د 41.6 درصدي نسبت به ماه قبل 
)و رشد منفي 0.8 درصدي نسبت به ماه مشابه سال 

قبل( به 7789 فقره افزايش يافت.

     روايت دوم از تورم مسكن
در اين حال، در روزهاي پاياني مهرماه، مركز آمار ايران 
روايت متفاوتي از تورم مسكن طي سال هاي اخير ارايه 
كرد. بر اساس اين گزارش مركز آمار، تورم مسكن در 
شهريور 1400 نسبت به مرداد ماه سال جاري منفي 
4.8 درصد بوده است. علت تفاوت اين دو گزارش نيز در 
استفاده از روش »هدانيك« در گزارش مركز آمار ايران 
است. روش��ي كه به جاي استفاده از ميانگين قيمت 
اسمي در كل شهر تهران، با استفاده از شاخص سازي 
براي قيمت مسكن حاصل آمده است. بر اين اساس، 
عدد شاخص قيمت امالك مسكوني شهر تهران در 
شهريور ١٤٠٠ بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ به 
عدد ٧٥٢.٦ رسيد كه نس��بت به ماه قبل )٧٦١.٧( 
١.٢ درصد كاهش داشته است. بنا براين، تورم ماهانه 
شهريور در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل )٣.٦ 

درصد(، ٤.٨ واحد درصد كاهش داشته است.

    معماي فراز و فرود معامالت 
در شهريور و مهر

آن گونه ك��ه بانك مرك��زي تحوالت بازار مس��كن 

شهر تهران طي شهريورماه س��ال جاري را گزارش 
كرده است، در اين ماه، تعداد معامالت با رشد 41.6 
درصدي نسبت به ماه قبل )و رشد منفي 0.8 درصدي 
نسبت به ماه مشابه سال قبل( به 7789 فقره افزايش 
يافت كه تقريبا طي يك سال گذشته باالترين حجم 
معامله در شهر تهران بوده است. همچنين اين عدد 
جهش قابل توجهي به كف معامالت ثبت شده طي 
چهار سال اخير داشته است. در اين حال، با توجه به 
كاهش تورم ماهانه حدود 5 درصدي مسكن )گزارش 
مركز آمار( و رشد حدود 42 درصد معامالت ماهانه، 
به نظر مي رسد، در غياب متقاضيان مصرفي ملك در 
بازار به دليل افت شديد قدرت خريد آنها، متقاضيان 
 س��رمايه گذاري و احتماال متقاضيان س��فته بازي

 در بازار مسكن تهران فعال ش��ده اند. چه آنكه بازار 
مس��كن بهترين پناهگاه براي ذوب شدن نقدينگي 
س��رمايه گذاران بوده اس��ت. در اين حال، از آنجا كه 
همچنان جنس معامالت انجام شده حول و حوش 
آپارتمان هاي قديم��ي، كوچك متراژ و ارزان قيمت 
در مناطق جنوبي شهر مي چرخد، به نظر مي رسد، 
سرمايه گذاران بزرگ وارد بازار مسكن تهران نشده اند 
و به همين دليل حجم معامالت از 10 هزار فقره باالتر 
نرفته است. اما سرمايه گذاران نه چندان حرفه اي با 
سرمايه هاي اندك خود و با هدف فرار از تورم احتمالي 
در ماه هاي پيش رو وارد بازار مس��كن ش��ده اند. در 
شهريور ماه و حتي تاكنون هنوز چشم انداز مثبتي از 
مذاكرات هسته اي و لغو تحريم ها و در پي آن كاهش 
انتظارات تورمي ترس��يم نش��ده اس��ت و در عوض 
آمارهاي مربوط به رشد نقدينگي و افزايش تورم در 
ماه هاي آتي برخي از افراد را نسبت به آينده هوشيار 
كرد. بر اساس اعالم بانك مركزي، طي 6 ماهه نخست 
سال جاري، بيش از 52 هزار و 452 ميليارد تومان به 
حجم نقدينگي اقتصاد افزوده شده است. با اين حال، 

به نظر مي رسد، ميزان نقدينگي در دست اشخاص 
حقيقي بسيار اندك است يا اينكه در ساير بازارها به 
گردش درآمده است، چه آنكه افت معامالت مسكن 
در مهرماه حاكي از خروج سرمايه گذاران جز از بازار 
مسكن است. در عين حال، برخي از مشاهدات نيز 
حاكي از اثر گ��ذاري رواني آغاز ثب��ت نام در طرح 
س��اخت يك ميليون مس��كن در يك س��ال است. 
طرحي كه طي روزهاي گذشته 400 هزار متقاضي 
داشته است. در اين ميان، نبايد به آغاز تحويل بيش 
از 4 هزار واحد مسكوني در شهر پرديس )واقع در 17 
كيلومتري ته��ران( بي توجه بود، چه آنكه عرضه 4 
هزار واحد مسكوني آماده، تقريبا به ميزان متوسط 
معامالت ماهانه مسكن در شهر تهران طي يك سال 
گذشته بوده اس��ت و از اين رو، در اين شرايط، رقم 

قابل اعتنايي به نظر مي رسد.

    كاهش قراردادها در بازار ملك
آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، بازار مسكن متاثر 
از ثبت نام براي طرح جهش توليد و تامين مسكن با 
تعميق ركود مواجه شد. واسطه هاي ملكي از كاهش 
تا 30 درصدي قراردادهاي خريد و فروش نسبت به 
شهريورماه خبر مي دهند. قيمت هاي پيشنهادي نيز 
از ثبات نسبي برخوردار است و كماكان فروشندگان 
پول الزم تا 30 درصد تخفيف مي دهند. در هفته هاي 
اخير حضور طرف تقاضا در بازار مسكن پس از كارهاي 
مقدماتي دولت براي اجراي پروژه طرح جهش توليد و 
تامين مسكن با هدف گذاري ساخت 4 ميليون خانه 
در 4 سال، مقداري كمرنگ شده است. وعده دولت 
براي توليد انبوه مس��كن منجر به انتظارات كاهشي 
در بازار ش��ده و بنا به گفته كارشناسان، فضاي كلي 
بازار به خصوص پس از آغاز فرآيند ثبت نام در نهضت 
ملي مسكن آرام شده است. در حال حاضر دو ديدگاه 

متفاوت نسبت به آينده بازار ملك وجود دارد؛ گروهي 
منتظر هستند تا با عرضه انبوه مسكن توسط دولت 
نرخ ها كاهش پيدا كند يا دست كم در محدوده فعلي 
باقي ماند. دسته ديگر معتقدند كه به دليل كف سازي 
بازار در نرخهاي فعلي اگر دولت نتواند به اهداف خود 
در ساخت و ساز جامه عمل بپوشاند قيمت واحدهاي 
موجود ظرفيت رشد را دارد؛ هرچند به دليل جهش 
حدود 600 درصدي قيمت مس��كن شهر تهران در 
چهار سال گذشته، رشد سنگين قيمت در نيمه دوم 
سال محال به نظر مي رسد. بر اساس اين گزارش، از 
بازار مس��كن خبر مي رسد كه معامالت كساد شده 
و حباب قيمت در حال تخليه ش��دن است. يكي از 
مشاوران امالك در منطقه يك تهران در اين رابطه 
گفت: بازار مسكن مدت هاس��ت در حالت انتظار و 
سكون قرار دارد. از داليل اصلي ايجاد ثبات در بازار، 
تثبيت نرخ ارز و وعده هاي دولت مبني بر س��اخت 

ساالنه يك ميليون مسكن است.

     ارزيابي رييس اتحاديه امالك
 از وضعيت فعلي

رييس اتحاديه مشاوران امالك نيز با توصيه به مالكان 
براي پايين آوردن قيمت مسكن گفت: بازار نه تنها 
ظرفيت پرش قيمت ندارد بلكه بسياري از نرخ هاي 
فعلي هم نامتعارف اس��ت و نمي شود كه هركس هر 
قيمتي دلش خواست براي آپارتمان خود تعيين كند؛ 
نرخ هاي موجود در س��امانه هاي ملكي بايد توسط 

دستگاه هاي ناظر رسيدگي شود.
مصطف��ي قلي خس��روي با اش��اره ب��ه قيمت هاي 
پيشنهادي كه در مناطق شمالي تهران ارايه مي شود، 
گفت: متوسط قيمت هر متر خانه در منطقه يك بين 
60 تا 70 ميليون تومان است. لذا قيمت هاي باالي 
100 ميليون تومان فقط در ظاهر است و با اين نرخ ها 
خريد و فروش بسيار به ندرت انجام مي شود. وقتي از 
ميانگين حدود 70 ميليون تومان صحبت مي كنيم 
يعني ممكن است واحدهايي با نرخ متري 50 ميليون 
توم��ان تا نهايت��ا 80 ميليون تومان فروخته ش��ود. 
عجيب است كه مالكان در سايت ها قيمت هاي 150 
ميليون تومان در هر متر مربع تعيين مي كنند. اين 
رويه در س��امانه هاي ملكي بايد توسط دستگاه هاي 
ناظر رسيدگي ش��ود. وي درباره تاثيرگذاري طرح 
جهش توليد مس��كن كه ثبت نام آن به تازگي آغاز 
شده اس��ت، گفت: اين برنامه ها قطعا در بلندمدت 
موثر اس��ت و مي تواند به كنترل بازار امالك كمك 
كند. اما به هر حال بايد در نظر داشت كه ساخت و 
س��از بين 1.5 تا 3 سال طول مي كشد و توقع اينكه 
سريعا نرخها در بازار مس��كن پايين بيايد مقداري 
دور از ذهن است. جدا از اثرات اقتصاد كالن بر بازار 
مس��كن، افزايش عرضه و ساخت و ساز مي تواند به 
س��اماندهي اين بازار كمك كن��د. بنابراين دولت و 

مجلس، مسير خوبي را انتخاب كرده اند.
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افزايش 10 درصدي
مسافران مترو با لغو دوركاري ها 

مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري مت��رو تهران از 
افزايش 10 درصدي مسافران مترو همزمان با لغو 
دوركاري ها در پايتخ��ت خبر داد. علي عبداهلل پور 
مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��رو تهران در 
گفت وگو ب��ا فارس، درب��اره آمار مس��افران مترو 
همزمان با لغو دوركاري ه��ا اظهار كرد: همزمان با 
لغ��و دوركاري ها در تهران آمار مس��افران مترو در 
همه خطوط البته در برخي از ساعات افزايش يافته 
است.  وي با اشاره به اينكه از ساعت 8 تا 9 صبح پس 
از لغو دوركاري ها آمار مسافران مترو به طور ميانگين 
7 تا 10 درصد بيشتر شده است، گفت: پيش بيني 
مي كنيم كه هفته هاي آينده آمار بيشتر مسافران 
مترو و تردد بيشتر در شهر زيرزميني را شاهد باشيم. 

پيشنهاد لغو محدوديت 
تردد شبانه در تهران

محسن منصوري، استاندار تهران گفت: فعال تصميمي 
براي حذف محدوديت شبانه نداريم؛ اما اين موضوع 
در دس��ت بررسي اس��ت. به گزارش ايسنا، منصوري 
در تش��ريح احتمال تغيير در اعمال محدوديت تردد 
شبانه در تهران گفت: برداشتن محدوديت ها بستگي 
به شرايط كرونا ويروس دارد؛ درباره محدوديت تردد 
شبانه هفته گذشته در ستاد ملي مقابله با كرونا صحبت 
شد و نظراتي مطرح ش��د و اين هفته تصميم گيري 
خواهد شد. استاندار تهران همچنين در جلسه ستاد 
مقابله با كروناي استان تهران گفت: با توجه به اينكه 
طرح منع تردد شبانه در تهران اثربخشي الزم را ندارد، 
پيشنهاد ما به ستاد ملي برداشته شدن اين محدوديت 
است كه اين پيشنهاد به ستاد ملي مقابله با كرونا ارايه 
خواهد شد. او در اين جلسه و پس از اخذ نظرات اعضاء 
درباره لغو ترددهاي شبانه در تهران كه اكثريت بر عدم 
اثربخشي و پيشنهاد حذف آن تاكيد كردند، گفت: در 
استان تهران با بحث كارشناسي كه در ستاد استاني 
مقابله با كرونا شد و همچنين با توجه به اينكه اين 
طرح اثربخشي الزم را ندارد پيشنهاد ما به ستاد ملي 
برداشته شدن اين محدوديت است كه اين پيشنهاد 

به ستاد ملي مقابله با كرونا ارايه خواهد شد.

 انتصاب شهردار منطقه 1۲ 
ناشي از ناهماهنگي اداري بود

جعفربندي شربياني، عضو هيات رييسه شوراي شهر 
تهران درباره موضوع انتصاب شهردار منطقه 12 گفت: 
فكر مي كنم اين مساله ناشي از يك ناهماهنگي اداري 
بوده است. در همه سازمان ها و ادارت اين ناهماهنگي ها 
گاه��ي پيش مي آي��د و خيلي نبايد ب��ه اين موضوع 
بپردازيم. مهم اين اس��ت كه اكن��ون منطقه 12 يك 
شهردار دارد كه به مردم خدمت مي كند. شربياني در 
گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اينكه اگر كميته انتصابات 
وج��ود دارد، پس چرا در منطقه 12 ش��اهد انتصابي 
بوديم كه فرد مذكور تمايلي به اين س��مت نداشت؟ 
اظهار كرد: فكر مي كنم اي��ن يك ناهماهنگي اداري 
بوده و به اين شكل كه رسانه ها به آن پرداختند، نبوده 
است. طبيعي است و در همه سازمان ها و ادارات اين 
ناهماهنگي ها گاهي پيش مي آيد و خيلي نبايد به اين 
موضوع بپردازيم. مهم اين است كه اكنون منطقه 12 

يك شهردار دارد كه به مردم خدمت مي كند. 

1۶ سال بي توجهي دولت ها
به حمل و نقل پايتخت

سيدمناف هاش��مي، معاون پيش��ين حمل و نقل و 
ترافيك ش��هرداري تهران كس��ري 5000 دستگاه 
اتوبوس و 1500 واگن مترو در شهر تهران را نتيجه 16 
سال بي توجهي دولت ها به بخش حمل و نقل عمومي 
پايتخت عنوان كرد. به گزارش ايسنا، هاشمي در مراسم 
معارفه معاونان جديد شهرداري تهران گفت: بر اساس 
نظرس��نجي هاي رس��انه اي و اجتماعي، اصلي ترين 
خواسته مردم مرتبط با رفع آلودگي هوا و ترافيك است 
و رفع اين چالش ها هم جزو محورها و برنامه هاي اصلي 
ش��هردار تهران قرار دارد. وي با بيان اينكه در بدترين 
شرايط در سمت معاون حمل و نقل و ترافيك فعاليت 
كردم، افزود: نزديك به دو دهه است كه نسبت به حوزه 
حمل و نقل از س��وي دولت ها بي مهري شده و چه در 
دولت گذشته و چه پيش از آن، 16 سال دولت ها به حوزه 
حمل و نقل و ترافيك توجهي نكردند. به گفته مشاور 
ش��هردار تهران در امور شاخص هاي زيست محيطي 
و دس��تيابي به هواي پاك، نتيج��ه اين بي توجهي ها 
محصولي است كه امروز داريم، يعني نزديك به 5000 
دستگاه كسري اتوبوس، بيش از 1500 دستگاه واگن 
در شهر تهران و ايستگاه هاي مترويي كه تا پيش از اين 
بايد تكميل مي شد و امروز مي توانستيم تمام منابع را 
در بخش اتوبوس و واگن مترو هزينه كنيم، اما متاسفانه 

هنوز درگير ساخت ايستگاه مترو هستيم. 

كاهش دماي تهران تا ۶ درجه
بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، 
طي روزهاي سه شنبه تا پنجشنبه )4 تا 6 آبان ماه( 
كاهش تدريجي دما به ويژه در نيمه شمالي استان 4 
تا 6 درجه سلسيوس پيش بيني مي شود. به گزارش 
ايسنا، بر اساس بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي، وضعيت جوي استان تهران طي پنج 
روز آينده آسماني صاف تا نيمه ابري گاهي همراه با 
وزش باد پيش بيني مي شود. آسمان تهران امروز )4 
آبان ماه( قسمتي ابري، در بعد از ظهر ابري و وزش باد 
با بيشترين و كمترين دماي 20 و 9 درجه سانتيگراد 
پيش بيني مي شود. آسمان پايتخت فردا )5 آبان 
ماه( قسمتي ابري و همراه با وزش باد و گاهي نيمه 
ابري خواهد بود و دماي هوا در گرم ترين و سردترين 

زمان به 18 و 8 درجه سانتيگراد مي رسد.

آغاز حمل منظم بار
از بنادر شمالي از ابتداي آبان ماه

كاپيتان داوود تفتي، مديرعامل كشتيراني درياي خزر 
اظهار كرد: طبق تفاهمنامه با سازمان توسعه تجارت از 
ماه جاري با كنترل ظرفيت، بار به هر اندازه و مقدار حمل 
خواهد شد و سازمان توسعه تجارت متعهد شده براي 
حمل منظم كاال ضرر احتمالي را براي شركت كشتيراني 
جبران كند كاپيتان تفتي در گفت وگ��و با ايلنا درباره 
جزييات تفاهمنامه شركت كشتيراني خزر با سازمان 
توسعه تجارت براي حمل منظم كاال از بنادر شمالي ايران 
اظهار داشت: در اين تفاهمنامه حمل منظم كاال براي 6 
مسير از بنادر اميرآباد، انزلي و نوشهر به بنادر روسيه شامل 
ماخاچ قلعه و آستارا خان و همچنين مسير قزاقستان و 
بندر آكتائو تعريف شده است و در اين تفاهنامه دو مسير 
آپشنال از بنادر آس��تارا و فريدونكنار به بنادر روسيه و 
قزاقستان نيز وجود دارد. مديرعامل شركت كشتيراني 
درياي خزر در پاسخ به اينكه در حال حاضر نبود برنامه 
منظم حركت باعث ش��ده حمل دريايي گران باشد و 
صاحب كاال تمايلي به استفاده از مسير دريايي ندارد، آيا با 
اين تفاهمنامه حمل منظم با هر مقدار بار در بنادر شمالي 
اجرايي مي ش��ود، گفت: دراين زمينه حق با صاحب بار 
اس��ت و در حال حاضر حمل بار از طريق دريا در شمال 
كشور گران تمام مي شود اين در حالي است كه در بحث 
كرايه حمل، در تمام دنيا ارزان ترين روش حمل دريايي 
اس��ت و حمل و نقل عمده و اصلي از طريق دريا انجام 
مي شود و ريل و جاده در اولويت هاي دوم و سوم قرار دارند 
اما در شمال ايران اين روند كامال برعكس است چراكه 
زيرساخت الزم براي حمل و نقل دريايي در بنادر شمالي 
ايجاد نشده است.  تفتي تاكيد كرد: كشتيراني به تنهايي 
نمي تواند حمل و نقل دريايي را راه اندازي و زيرساخت الزم 
را فراهم كند. اما نكته حائز اهميت اين است كه كشتيراني 
درياي خزر در جهت حمايت از صادرات، كرايه حمل بار 
صادراتي را به يك سوم بار وارداتي كاهش داده است. در 
اين زمينه سازمان بنادر و دريانوردي هم بايد سياست هاي 
حمايتي را به اجرا برساند از جمله اينكه عوارض بندري 
براي كشتي هاي حامل بار صادراتي به نصف كاهش دهد. 
وي با اشاره به مفاد تفاهمنامه كشتيراني خزر با سازمان 
توسعه تجارت اظهار داشت: قرار نيست با هر مقدار بار 
كشتي تامين و حركت كند، براي مثال كشتي 6500 
تني نمي تواند با 500 تن ب��ار به حركت درآيد و اين 
اقدام منطقي نيست. توافق اين است كه برنامه هاي 
منظم به بنادر و اتاق هاي بازرگاني اعالم شود و دپوي 

بار براساس اين برنامه منظم صورت بگيرد.

هشدار به دستگاه هاي دولتي 
براي واگذاري زمين 

از فرصت دو ماهه اي كه قانون در اختيار دس��تگاه هاي 
دولتي براي واگذاري زمين هاي خود به طرح جهش توليد 
و تامين مسكن گذاشته حدود يك ماه مي گذرد و بنا به 
گفته مشاور وزير راه و شهرسازي، دستگاه ها فقط يك 
ماه ديگر زمان دارند، در غير اين صورت اراضي آنها به نام 
وزارت راه و شهرسازي مي شود. به گزارش ايسنا، اراضي 
وزارت راه و شهرسازي فعال كفاف توليد حدود يك ميليون 
واحد مسكوني را مي دهد. اين صحبت را مشاور وزير راه و 
شهرسازي اعالم كرده و گفته است: دستگاه هاي دولتي 
مكلف هستند ظرف دو ماه اراضي خود را به نام دولت به 
وزارت راه و شهرسازي كنند كه يك ماه فرصت باقي مانده 
است. هم اكنون اراضي در برخي استان ها شناسايي شده و 
شخص رييس جمهور پيگير توليد مسكن هستند. به گفته 
ابوالفضل نوروزي، چنانچه بعد از دو ماه، همكاري مناسب 
نبود، سازمان ثبت مكلف شده در بازه زماني يك ماهه، 
اراضي را به نام وزارت راه و شهرسازي كند. اشاره نوروزي 
به تبصره 1 از ماده 10 قانون جهش توليد و تامين مسكن 
است كه عنوان ش��ده: »چنانچه دستگاه هاي موضوع 
اين ماده ظ��رف دو ماه از تاريخ درخواس��ت وزارت راه و 
شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم 
اسناد و مدارك آن اقدام نكنند، ادارات ثبت اسناد و امالك 
موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازي، ظرف يك 
ماه به ترتيب ياد شده، اقدام و سند مالكيت را به نام دولت 
با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي صادر نمايند.« با اين 
اوصاف دستگاه هاي دولتي فقط يك ماه فرصت دارند تا 
نسبت به معرفي زمين هاي مازاد خود اقدام كنند. البته 
تجربه نشان داده دستگاه ها معموال نسبت به واگذاري 
زمين هاي خود مقاومت نشان مي دهند؛ موضوعي كه 
وزير سابق راه و شهرسازي نيز نسبت به آن گاليه داشت.

»تعادل«عللآرامشنسبيبازارملكرابررسيميكند

60درصدانرژيدرخانههاهدرميرود

اثر رواني مسكن دولتي بر بازار تهران

ايران بين 10 كشور اول در انتشار دي اكسيد كربن
گروه راه و شهرسازي|

در پي اعالم وجود صرفا 2 روز هواي پاك طي 7 ماهه 
نخست سال جاري در تهران، ديروز نيز سويه ديگري 
از آلودگي هوا از س��وي پليس انتش��ار يافت. به گفته 
سردار سيد محمد حسين يزدي، رييس پليس راهور 
تهران، در نيمه نخست امس��ال 110 هزار خودروي 
سبك و 19 هزار خودروي سنگين در بحث آلودگي هوا 
اعمال قانون شده اند. در اين حال، آمارهاي تطبيقي 
بين المللي نيز حاكي از اين اس��ت كه ايران در ميان 
10 كشور اول توليد كننده دي اكسيد كربن قرار دارد 
كه نش��انه از وضعيت وخيم آلودگي هوا در كشور و به 
ويژه در ش��هر تهران است. رييس پليس راهور تهران 
با بيان اينكه براي كنترل ها بايد به س��مت مكانيزه و 
سيستمي شدن برويم، گفت: 70 درصد از منابع آالينده 
مربوط به آالينده هاي متحرك است كه ناوگان حمل 
و نقل عمومي در اين بخش نقش اساس��ي دارد. اين 
مقام انتظامي تصريح كرد: در حوزه هاي معاينه فني 
مي توان از بحث سيار شدن اين خدمات سخن گفت و 
با راه اندازي سيار معاينه فني مي توان قسمت زيادي از 

اين موضوع را در اختيار شهروندان قرار داد.

     شهرداري بايد ۴0 درصد منابع خود را 
به مترو دهد

در همين حال، اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران 
مجلس از افزايش 10 برابري ترافيك تهران در زمان 
بارندگي و آبگرفتگ��ي خبر داد. به گزارش ايس��نا، 
شاكري در ديدار با رييس پليس راهور تهران بزرگ 
كه در محل سالن جلسات پليس راهور برگزار شد، به 
ترافيك تهران اشاره كرد و گفت: در صورت آبگرفتگي 
و بارندگي در تهران، ترافيك پايتخت 10 برابر خواهد 
شد. در حوزه مترو نيز، متروي تهران 1600 واگن كم 
دارد و شهرداري تهران بايد 40 درصد از منابع خود را 
به متروي تهران اختصاص دهد. اين عضو كميسيون 
عم��ران مجلس با بي��ان اينكه روزان��ه 2.5 ميليون 
نفر در تهران با مت��رو تردد مي كنند، گفت: ظرفيت 
اصلي اين ناوگان 8 ميليون نفر اس��ت كه مي توان با 
اضافه كردن واگن به آن از اين قابليت استفاده كرد.  
شاكري ادامه داد: سه اتفاق مهم و اساسي در مجلس 
ش��وراي اس��المي روي داد كه از جمله مي توان به 
قانون مديريت يكپارچه شهري، اصالح ماده 100 و 

قانون نظام مهندسي و ساخت و سازها اشاره كرد كه 
مجلس شوراي اسالمي دست دالالن و واسطه ها را از 
اين ميان برداشت. اين نماينده مجلس همچنين از 
رييس فراكسيون محيط زيست خواست تا اسامي و 
ليست دستگاه هايي را كه در خصوص آلودگي هواي 

شهرتهران ترك فعل انجام داده اند، اعالم كند. 

      سهم ۳0 درصدي موتورسيكلت ها 
در آلودگي هوا

زهره الهيان، ديگر نماينده مجلس نيز در ادامه جلسه 
نماين��دگان مجلس ب��ا رييس پليس راه��ور تهران 
گف��ت: 30 درص��د از آلودگي هواي ته��ران به تردد 
موتورسيكلت هاي آالينده و فرسوده اختصاص دارد و 
بايد دستگاه هاي مرتبط به اين قضيه ورود پيدا كرده 
و اين نواقص و نگراني ها را رفع كنند. وي با بيان اينكه 
فرهنگ سازي در اين موضوع نقش اساسي دارد، گفت: 
الزم است كه در بحث آلودگي هوا اطالع رساني هاي 
دقيق و به موقع نيز انجام شود.  الهيان با اشاره به استفاده 
از تكنولوژي هاي جديد گفت: مي ت��وان از پنل هاي 
خورشيدي در بحث توسعه نيروگاه هاي خورشيدي 
استفاده كرد و از اين ظرفيت خدادادي و پاك در اين 
موضوع كمك گرفت. انرژي خورشيدي عالوه بر توليد 
نيروي برق آلودگي براي محيط زيست ندارد و مي توان 

به تدريج آن را جايگزين انرژي فسيلي و آالينده كرد.

     ايران بين 10 كشور اول 
در انتشار دي اكسيد كربن

ديروز در ش��رايطي كه پليس و نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي به دنبال راهكارهاي كاهش آلودگي 
هوا و ترافيك بودند، تازه ترين گزارش هاي بين المللي 
از مصرف انرژي در كش��ور اعالم ش��د. بر اساس اين 
آمارها،مصرف انرژي ايران بين س��ال هاي 1990 تا 
2019 بي��ن 5 ت��ا 8 درصد افزايش يافته اس��ت كه 
تقريبًا 5 برابر متوسط جهاني است. به گزارش تسنيم، 
كلوديو پروويداس نماينده پروژه هاي س��ازمان ملل 
در ايران در يادداش��تي نوش��ت: شهرنش��يني يكي 
از روندهاي معمول قرن 21 اس��ت. تا سال 2050، 
دوسوم جمعيت جهان در ش��هرها زندگي خواهند 
كرد، با اين حال، بس��ياري از ش��هرها با چالش هاي 
زيست محيطي و مش��كالت مستمر در شكل گيري 

فضاه��اي پاي��دار و قابل زندگي دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند. با وجود اين، شهرها همچنان محلي هستند 
كه موقعيت هاي ش��غلي و رفاه بيشتري را نسبت به 
روس��تاها در اختيار مردم ق��رار مي دهند، به همين 
دليل UNDP )برنامه عمران سازمان ملل متحد( به 
شهرها به عنوان قطب اجتماع، نوآوري و نبوغ انساني 
نگاه مي كند. طبق آمارهاي ارايه شده توسط »برنامه 
محيط زيست س��ازمان ملل متحد«. ايران بين 10 
كشور اول در انتشار دي اكسيد كربن قرار دارد و 75 
درصد جمعيت آن شهرنشين هستند. مصرف انرژي 
ايران بين سال هاي 1990 تا 2019 بين 5 تا 8 درصد 
افزايش يافته است كه تقريبًا 5 برابر متوسط جهاني 
است. ساختمان ها، به ويژه در مناطق شهري، مقداري 
قابل توجه مصرف انرژي دارند كه حدود 2.5 تا 4 برابر 
ميانگين جهاني اس��ت و 70 درصد از آن مربوط به 
ساختمان هاي مسكوني است كه تا 60 درصد انرژي 
خود را هدر مي دهند. بيشترين حجم مصرف انرژي 
در تهران انجام مي شود كه در 200 سال اخير با حدود 
9 ميليون نفر جمعيت به يكي از بزرگ ترين شهرهاي 
جهان تبديل ش��ده اس��ت. برنامه عمران س��ازمان 
ملل متحد ني��ز، همراه با معاونت علم��ي و فناوري 
رياس��ت جمهوري و ش��هرداري تهران در راستاي 
انرژي پ��اك و تجديدپذير و افزايش به��ره وري در 
ساختمان هاي شهري تالش مي كند و انتظار مي رود 
امسال نتيجه اين اقدامات باعث كاهش 20درصدي 
مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني شود. عالوه 
بر اين، ايران تمركز بر مديريت پسماند را در اولويت 
برنامه ريزي شهري از طريق مشاركت با شهرداري 
تهران قرار داده است كه سازمان ملل از آن پشتيباني 
مي كند. ايران با بازيافت بطري ها در ش��هر تهران، 
بهره وري منابع را با توس��عه كم دي اكس��يدكربن 
تركيب مي كند كه اين ابتكار در سطح ملي معرفي 
مي شود و به جدا شدن رش��د اقتصادي از استفاده 

ناپايدار از منابع طبيعي كمك مي كند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد به همراه شركاي 
ملي و مرك��ز جهاني فن��اوري، نوآوري و توس��عه 
پايدار در سنگاپور به دنبال حمايت از برنامه تهران 
هوشمند اس��ت كه هدف آن تبديل شهر به مكاني 
پايدارت��ر و قابل زندگ��ي براي همه ش��هروندان، 

بازديدكنندگان و مشاغل است.

بر اساس اين گزارش، در سال هاي اخير همكاري هاي 
سازمان ملل با كش��ور ما در بخش مديريت پسماند 
و بازياف��ت مج��دد آنها به وي��ژه بازياف��ت زباله هاي 
الكترونيكي و بهبود ش��رايط توليد ان��رژي از طريق 
رعايت استانداردهاي جهاني و استفاده از فناوري هاي 
به روزتر. سبب افزايش بهره وري انرژي و كاهش توليد 

گازهاي گلخانه اي شده است.
بر اساس داده هاي سازمان ملل، ايران حدود 20 درصد 
از توليد ناخالص داخلي خود را صرف كمك به بهبود 
ش��رايط توليد انرژي مي كند كه اين بهبود بهره وري 
انرژي براي پيشرفت كش��ور حياتي است و مي تواند 

به پايداري زيست محيطي و اقتصادي كمك كند.
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تعادل|
 طرح صيانت از فضاي مجازي تعدادي از نمايندگان مجلس 
باعث نگراني بس��ياري از مردم شده است. آنها مي ترسند 
آزادي عمل ش��ان در فضاي مجازي با تصويب اين طرح 
محدود شود. فضاي مجازي فقط بحث سرگرمي نيست؛ 
كم نيستند افرادي كه خرج زندگي شان را از كسب و كار 
اينترنتي در شبكه هاي اجتماعي مجازي به دست مي آورند. 
فيلتر و مسدود شدن بي برنامه و بي جايگزين شبكه هاي 
اجتماعي آنها را حتي در تأمين هزينه زندگي شان دچار 
مشكل مي كند. كشورهاي ديگر هم قوانين مختص خود 
را در فضاي مجازي دارند، اما جايگزين مناسب هم با تكيه 
بر علم بومي براي مسدوديت شبكه هاي اجتماعي تدبير 
كرده اند. طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي يا 
دقيق تر بگوييم طرح محدودسازي و مسدودسازي اينترنت 
همچنان در دستور كار مجلس قرار دارد. اما در اين باره افراد 
بسياري نقطه نظرهاي مخصوص به خود را دارند، حتي 
نمايندگان مجلس هم در م��ورد اين طرح هنوز به توافق 
نرسيده اند. اينكه بس��ياري از فعاالن اقتصادي معتقدند 
اجرايي شدن چنين طرحي مي تواند همين اقتصاد از پا 
درآمده را به زمين بزند و خيلي از كسب و كارهاي كوچكي 
كه با استفاده از همين فضاي مجازي توانسته اند نفس هاي 
به شماره افتاده خود را حفظ كنند، حرفي است كه بسياري 
از مردم با آن موافقند. اما از سوي ديگر نمايندگان موافق و 
كساني كه اين طرح را حمايت مي كنند، معتقدند طرح 
صيانت هيچ ربطي به كسب و كارها ندارد و هيچ قصدي 
هم براي از پا انداختن آنها نخواهد داش��ت. آنها مساله را 
محدود به رفتارهاي ناشايست در فضاي مجازي مي دانند. 
اما بايد منتظر ماند و ديد اجرايي شدن طرح صيانت چقدر 

مي تواند به نفع جامعه باشد و چقدر به ضرر آن. 

     مسووالن در پي
 محدوديت استفاده از اينترنت هستند

نايب رييس كميس��يون فناوري اطالعات و ارتباطات 
اتاق بازرگاني ايران در اي��ن باره مي گويد: دغدغه هاي 
ما در بهره گيري از فضاي مجازي ابتدايي است، ما هنوز 
درگير قطع و وصل ش��دن اينترنتيم و نمي توانيم در 
زمان مشخص يك فايل را دانلود كنيم اما در آن سوي 
مرزها رقيب اقتصادي ما فايل را دانلود و سفارش خود 
را ثبت مي كند. بابك عابدين گفت: بركس��ي پوشيده 
نيست كه اينترنت به نيروي محركه اقتصاد دنيا تبديل 
شده است و كش��ورها بدون بستر ict قوي نمي توانند 
به توسعه اقتصادي برس��ند.او در ادامه خاطر مي كند: 

تغييرات تكنولوژي در امريكا رشد قابل توجهي كرده 
است و متعاقب آن شاهد رشد اقتصادي در اين كشور 
هستيم. اين روزها سخن گفتن از توسعه اقتصادي بدون 
رشد صنعت تكنولوژي بي معناست.اين فعال اقتصادي 
بابيان اينكه رقابت اقتصادي تاثيرپذير از دانش اطالعات 
اس��ت، مي افزايد: همان گونه كه اشاره كردم اين روزها 
 ict رش��د صنعت وابستگي تنگاتنگي با توسعه دانش
دارد چراكه اين بخش تعيين كننده قدرت رقابتي است.

     ما هنوز درگير
 قطع و وصل شدن اينترنت هستيم

به گفته عابدين، اگر نتوانيم سرعت در انتقال داده ها و 
دانش اطالعات و ارتباطات را توسعه بدهيم بدون ترديد 
نخواهيم توانس��ت به يك قدرت و قطب اقتصادي در 
خاورميانه تبديل شويم. ايران نقطه اتصال غرب آسيا به 
شرق آسيا است حال كه از نظر جغرافيايي فرصت توسعه 
اقتصادي را داريم چرا با ايجاد مانع در بهره گيري از دنياي 
الكترونيك براي خود محدودي��ت ايجاد مي كنيم. در 
دولت گذشته محدوديت هايي براي استفاده از اينترنت 
وضع ش��د. اين قوانين در حالي وضع و اجرا شد كه دنيا 
به سمت سرعت انتقال داده 5جي رفته بود. متاسفانه 
مس��ووالن در ايران هر روز در پي وض��ع قوانيني براي 
منع و محدوديت بهره گيري از اينترنت هس��تند. اين 
فعال اقتصادي با بيان اينكه در ايران دغدغه هاي ما در 
بهره گيري از فضاي مجازي ابتدايي است، مي گويد: ما 
هنوز درگير قطع و وصل شدن اينترنتيم و نمي توانيم 
در زمان مش��خص يك فايل را دانلود كني��م اما در آن 
سوي مرزها رقيب اقتصادي ما فايل را دانلود و سفارش 
خود را ثبت مي كند.او با بيان اينكه محدوديت در دانش 
 الكترونيك مساوي با كاهش رقابت پذيري اقتصادي است

، مي افزايد: تجارت الكترونيك از پرداخت ها و فرآيندهاي 
بانكي گرفته تا ثبت سفارش در دنياي مجازي امكان پذير 
است. عابدين در پايان تصريح مي كند: اگرخواهان توسعه 
صادرات غيرنفتي هستيم نبايد در اين بخش محدودي 
ايجاد كنيم. تجربه كشورهاي دنيا ثابت كرده است كه 
توسعه اينترنت بيشترين رشد را در بهره وري آنها داشته 

است و ايجاد مانع مساوي عقب انداختن اقتصاد كشور.

     مسووالن اينترنت را محدود كنند
 بعدا پشيمان مي شوند

عضو كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران 
نيز اظهار داش��ت: اگر مسووالن كشور تصميم بگيرند 

كه محدوديت هاي براي بهره گي��ري از اينترنت براي 
ش��هروندان ايجاد كنند ترديد نكنيد كه در سال هاي 
آتي پشيمان خواهند شد و شرايط را براي بهره گيري 
از اينترنت باكيفيت و با س��رعت باال فراهم مي كنند. 
عبدالرضا نوروزي، درباره محدود شدن سرعت اينترنت 
و تاثير آن بر كس��ب  وكارهاي آنالي��ن، گفت: مزاياي 
اس��تفاده از اينترنت بر كس��ي پوش��يده نيس��ت و ما 
نمي توانيم با استدالل هاي ساده بهره گيري از اين ابزار 
را براي شهروندان محدود كنيم.او با بيان اينكه محدود 
كردن اينترنت مانعي براي رش��د اقتصادي محسوب 
مي شود، افزود: در حال حاضر اينترنت به يك ابزار مهم 
براي پيشبرد كارهاي شخصي و اداري تبديل شده است 
و نمي توان از آن پرهيز كرد. اگر مسووالن كشور تصميم 
بگيرند كه محدوديت هايي براي بهره گيري از اين فضا 
براي شهروندان ايجاد كنند ترديد نكنيد كه در سال هاي 
آتي پشيمان خواهند شد و شرايط را براي بهره گيري از 

اينترنت باكيفيت و با سرعت باال فراهم مي كنند.

     اقتصاد فضاي مجازي رضايت بخش است
اين فعال ح��وزه فناوري و اطالعات در پاس��خ به اين 
پرسش كه آيا در دوره همه گيري بيماري كرونا شاهد 
رونق كس��ب وكارهاي مجازي بوديم، گفت: پيش از 
اين بيماري فرهنگ اس��تفاده از اينترنت، در سنين 
باال كش��ور چندان جا نيفتاده بود؛ اما بعد ازهم گيري 
كرونا و لزوم خانه نش��يني ش��رايط تا حدودي بهبود 

پيدا كرد و اقتصاد فضاي مجازي رضايت بخش شد.او 
در ادامه با بي��ان اينكه هنوز با ايده آل ها فاصله زيادي 
داريم، افزود: من خودمان را با گذشته خودمان مقايسه 
كردم چرا كه ما در ايران در اس��تفاده از اينترنت حتي 
به نسبت كشورهاي همس��ايه خيلي عقب هستيم. 
به گفته نوروزي، كس��ب وكارهاي آنالين، در بخش 
خدمات مش��كل ويژه اي دارند چراكه هنوز در زمينه 
اطمينان س��ازي و اعتماد س��ازي اقدام اصولي انجام 
نگرفته اس��ت.عضو كميس��يون فناوري اطالعات و 
ارتباطات اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به ضعف نظارتي 
در ف��روش آنالين، خاطرنش��ان ك��رد: گزارش هاي 
متعددي به دست ما مي رس��د كه در خريد آنالين يا 
كاال اشتباه به دست خريدار رسيد يا كيفيت مد نظر 
را نداش��ت. دليل به وجود آمدن اين مشكل اين است 
كه هنوز زير س��اخت ها اعمال نشده است و دولت نيز 
در زمان شيوع كرونا آنقدر درگير اين بيماري بود كه 
زمان الزم را براي نظارت بر عملكرد كس��ب وكارهاي 
آنالين را نداش��ت.او ب��ا بيان اينك��ه هم اكنون زمان 
براي تدوين قوانين قضايي فراهم ش��ده است، گفت: 
مشكالت و معضالت شناس��ايي شده اند و هم اكنون 
دولت مي تواند با مش��ورت از بخش خصوصي شرايط 
را براي اعمال نظارت بهتر برعملكرد كسب و كارهاي 
آنالين فراهم كند.نوروزي در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا مي توان اطمينان ه��اي در كيفيت و قيمت براي 
خريداران مجازي ايجاد كرد، گفت: اين نبود اطمينان 

در همه ج��اي دنيا وجود دارد ام��ا بايد بگويم كه در 
كش��ورهاي اروپايي و امريكايي اين مشكالت تا 90 
درصد حل شده  اس��ت. ما نيز بايد بسترهاي درست 
در ف��روش و تعهد در خدم��ات را فراهم كنيم و اين 
مهم زماني ميس��ر خواهد شد كه قوانين بازدارنده و 
محكم در اين زمينه تدوين و اجرايي شود.اين فعال 
اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: ضعف در قانون در 
زمينه كسب وكارهاي آنالين مشهود است به همين 
دليل شركت هاي رسمي و غير رسمي اين اجازه را به 
خود مي دهد كه اقدام به كارهاي خالف عرف كنند.

     قوانين سلبي براي اقتصاد سم است
رييس كسب و كارهاي دانش بنيان اتاق ايران نيز اظهار 
داشت: مسووالن اين طرح تالش دارند كه به بقبوالنند 
كه چنين اقداماتي در كشورهاي ديگر نيز مرسوم است 
اما بايد بگويم كه چنين نيست اگر محدوديت وجود 
دارد براي رده هاي س��ني اس��ت آن هم محدوديت با 
انتخاب والدين نه به انتخاب دولت.افش��ين كالهي، 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه طرح صيانت از فضاي 
مجازي تا چه ميزان در توس��عه اقتص��ادي مي تواند 
نقش داشته باشد، گفت: تجربه به ما ثابت كرده است 
كه هيچگاه قانون سلبي نمي تواند موفق آميز باشد و 
همواره مقرارت سلبي مانع توسعه اقتصادي بوده اند و 
رتبه اقتصادي را پايين مي آورند.او در ادامه خاطرنشان 
كرد: كسب و كارهاي جديد فناوري جديد به حساب 
مي آيند از اين رو مانع گذاشتن جلوي آنها سم است. 
متاسفانه با بي منطقي سعي داريم جلوي توسعه فناوري 
اطالعات را بگيريم. اين روش هاي از س��لبي آزمون و 
خطا خود را پس داده اند اما مسووالن در كشور هر سال 
مي خواهند آن را تجربه كنند. رييس كسب و كارهاي 
دانش بنيان با اشاره به اينكه مي خواهند اين طرح را 
عادي جلوه بدهند، افزود: مسووالن اين طرح تالش 
دارند كه به بقبوالنند كه چنين اقداماتي در كشورهاي 
ديگر نيز مرسوم است اما بايد بگويم كه چنين نيست 
اگر محدوديت وجود دارد براي رده هاي سني است آن 
هم محدوديت با انتخاب والدين نه به انتخاب دولت.

او در پايان با بيان اينكه اطالع��ات غلط درباره طرح 
بدتر از خود طرح است، گفت: از ابتدا اطالعات دقيقي 
درباره طرح صيانت به مردم داده نشد و به سعي كردند 
جلوه اي ديگر از طرح را به مردم نشان بدهند. هنوز نيز 
در اين باره شفافيت نكردند و ما نمي دانيم تغييراتي 

كه قرار بود اعمال شود به كجا ختم شد.
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آغاز فعاليت ربات هاي ياندكس 
براي پست روسيه

ياندكس كه بزرگ ترين ش��ركت جس��ت وجوي 
اينترنتي روسيه است، تحويل مرسوالت پست در 
مسكو را با استفاده از ربات آغاز كرد. واحد خودران 
ياندكس برنامه آزمايشي را معرفي كرده كه به افراد 
اجازه مي دهد ربات تحويل را از ۲۷ دفتر پس��ت در 
سراسر مسكو انتخاب كنند. ياندكس در حال حاضر 
50 ربات به اندازه چمدان ب��راي تحويل غذا براي 
گراب هاب در دانشگاه دولتي اوهايو دارد و همچنين 
دسته اي ربات را در روسيه اداره مي كند. اين شركت 
در اوت اعالم كرد سهم شركت اوبر تكنولوژيز را در 
پروژه خودران مشترك ميان دو شركت خريداري 
كرده است. روسيه بزرگ ترين كشور جهان است و 
استفاده از ربات ها و پهپادها مي تواند راه مقرون به 
صرفه اي براي عرضه خدمات در مناطق دورافتاده و 
كم جمعيت باشد. سرويس پست دولتي تحويل با 
پهپاد در گذشته را آزمايش كرده است كه در سال 

۲0۱۸ به سقوط پهپاد در يك مراسم ختم شد. 

ساخت تبلت و سيستم عامل 
اختصاصي براي كودكان

يكي از ش��ركت هاي فناور تبلت هاي��ي را براي ايمن 
و پاك س��ازي فضاي مجازي براي كودكان به همراه 
سيستم عامل اختصاصي عرضه كرده است. محمد 
آزمون، مديرعامل يكي از شركت هاي فناوري با اشاره 
به طراحي و ساخت تبلت ويژه كودمان گفت: ما تبلت 
را از پايه طراحي كرديم، ضمن آنكه همراه سيس��تم 
 عامل اختصاصي اين تبلت نيز ارايه ش��ده اس��ت. او 
هدف از طراحي اين تبلت را توليد و ارايه سخت افزار و 
نرم افزار تبلت و گوشي تلفن  همراه كودك و نوجوان 
براي پاك و ايمن سازي فضاي مجازي پاك و امن براي 
كودكان و نوجوان ايراني دانست و يادآور شد: والدين 
مي توانن��د از طريق نرم افزار كنترل والدين توس��ط 
فعاالن فناور اين ش��ركت، فعاليت هاي فرزندانشان 
را در دنياي مجازي مديريت و محدود كنند. آزمون 
اظهار كرد: در محصوالت و گوش��ي  هاي غير ايراني، 
اطالعات هويتي كاربران در اختيار خارجي  ها است، 
اما در اين سيستم عامل بومي، اطالعات نزد شركت 
محفوظ مي  ماند، چون پايه سيستم عامل محصوالت 
در اختيار ش��ركت اس��ت. به نق��ل از معاونت علمي 
رياست جمهوري، وي قيمت تمام شده اين محصول 
ايران ساخت را حدود 50 درصد نمونه  هاي خارجي 
عنوان كرد و گفت: در صورت بازارسازي، صرفه  جويي 
ارزي به همراه دارد، ضمن آن كه هزينه اضافه اي بابت 
برند توليدكننده پرداخت نمي شود، همين موضوع 
سبب شده است قيمت تمام  شده و نهايي از اختالف 

فاحشي با نمونه هاي خارجي برخوردار باشد.

نگاهيديگربهطرحصيانتازفضايمجازيازديدگاهكارشناساناقتصادي

قوانين سلبي براي اقتصاد سم است

 آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي( 
شماره ۱۴۰۰/۱۵۴-3۲  

مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: انتخاب پيمانكار جهت اجراي طرح هاي توسعه و فيدر و قدرت مانور امور برق نور 

مهلت خريد و نحوه دريافت اسناد مناقصه: 
WWW.setadiran.ir داوطلبان مي توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ لغايت روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۰۸به منظور دريافت اسناد به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس

مراجعه نمايند. 
مبلغ خريد اسناد مناقصه: 

مبلغ ۵۴۵،۰۰۰ ريال بابت خريد اسناد در مدت زمان تعيين شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷6۵۰۰۵( بانك صادرات كد ۲۰۰۸
تضمين شركت در مناقصه )فرايند ارجاع كار( به مبلغ ۵۸،۰۵۷،۰۰۰ ۱،۲ ريال به شرح زير مي باشد: 

- ضمانتنامه بانكي حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر 
- اصل فيش واريز وجه به حساب جام به شماره  ۱6۷۲۰۴۰۵/۵۰بانك ملت شعبه مركزي چالوس

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانتنامه از سوي بيمه مركزي ايران 
- كسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعي تاييد شده از سوي امور مالي

- چك تضمين شده بانكي )چك شخصي مورد قبول نمي باشد(
تاريخ بارگزاري پاكات مناقصه: روز چهارشنبه )ساعت ۰۸:۰۰( مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 

تاريخ گشايش پاكات مناقصه:
زمان بازگشايي ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۹در محل ستاد شركت دفتر معاون مالي و پشتيباني 

ساير شرايط:
- مبلغ پايه مناقصه ۲۰،۲6۸,۵۴۱,۰۵۸ ريال مي باشد.

- هزينه آگهي هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد.
- به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقا ترتيب اثر داده نمي شود.

- حضور يك نفر از طرف مناقصه گران با ارايه معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكات آزاد مي باشد.
- اعتبار موضوع مناقصه از منابع داخلي مي باشد.

- ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
چاپ نوبت اول: روز دوشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۳  
چاپ نوبت دوم: روز سه شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 

 شركت توزيع نيروي برق 
غرب مازندران

نوبت دوم

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه نمايد.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در سامانه ستاد ايران مناقصه گران ميبايست اسناد مناقصه را در مهلت 
تعيين شده از سامانه ستادايران)www.setadiran.ir( دريافت نموده و تا قبل از پايان مهلت ارسال پاسخ،اسناد ارزيابی کيفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمايند.در غير اينصورت مدارکی که به صورت فيزيکی 

ارسال شده و در سامانه ستاد ايران بارگذاری نشده باشند،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه کنار گذاشته می شود.
 ٭ ٭ در راستای حمايت از توليد داخل کاالی مورد نظر ميبايست از سازندگان داخلی تامين گردد.

٭ ٭ مدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي)طبق فرم ارزيابي كيفي اسناد مناقصه(:۱- آخرين صورتهاي مالي تاييد شده)۵سال آخر(به همراه اظهارنامه وترازنامه وفيشهاي پرداخت ماليات قطعي  ۲-قرارداد هاي مرتبط با موضوع مناقصه به 
همراه حسن انجام كار۳-ليست پرسنل وتصوير مدارك تحصيلي پرسنل كليدي۴-مدارك ايزو۹۰۰۱ ،۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱ معتبر

۱- مبلغ برآورد مناقصه:   ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴ ريال
۲- نوع و مبلغ تضمين: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ ريال ترجيحا با اعتبار 6 ماهه

۳- آخرين مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارك ارزيابي کيفی در سامانه ستادايران :۱۴ روز پس از درج آگهی نوبت دوم  
 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كيلومتر ۱۲ جاده اهواز/ سربندر- نرسيده به پليس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون – ساختمان شماره دو –اتاق ۳۲-اداره تداركات و امور كاال-تلفن : ۰6۱۳۴۱۸۸66۵ فكس : ۰6۱۳۴۴۳۴۰6۷

۴-آخرين مهلت ارسال پاکات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاکات فنی)ب( و مالی)ج( متعاقبا پس از تعيين ليست کوتاه اعالم خواهد شد.
۵-  تاريخ و محل گشايش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

6-  زمان تحويل كاال : ۱۲۰ روز
۷-حداكثرمبلغ پيش پرداخت  به ميزان۲۵% مبلغ مورد معامله در ازاي ارائه ضمانت نامه بانكي خواهد بود. 

۸-ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به ميزان۱۰%مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه الزامي مي باشد.
نكته : هزينه درج آگهي در جرايد از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

براي دريافت اطالعات تكميلي به سايت هاي ذيل مراجعه شود.
      http://mogpc.nisoc.ir  http://setadiran.ir : آدرس سايت ستادايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مارون )سهامی خاص(

نوبت دوم

شناسه آگهي :۱۲۰9۵9۱

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

شماره مناقصه عمومي: ۱-۲۲/ م خ /99                       شماره تقاضا:   99۰۰6۴3-۴8                                  شرح تقاضا: فيلتر رول ماتيک

قلمشرح كاالواحدتعداد

۱۰۰NO

5 FT ROLL -0- MATIC FOR
                                         1.MATERIAL: DRY FIBER GLASS                                        2.THICKNESS: 2 IN                                 3.WIDTH :56.75 IN. )144.15CM(                                        4.INITIAL RESISTANCE :0.16 IN . W.G

                                         5.FINAL RESISTANCE: 1 IN . W.G                                        6.DUST HOLDING CAPACITY 344GR/SQUARE FT:             7.AVERAGE DUST SPOT EFFICIENCY :85.8%
8.FACE VELOCITY :500 FPM                   9.OPERATING TEMP: 175°F                                          : MODEL NO. .5AA,¾ IN10.CORE )قرقره(

BLACK PIPE WITH GALVANIZE

۱

۱۵۰NO

MEDIA ROLL 6X65 ft
۱-مشخصات مديا

a(TYPE “FARR83” 6X65 ft                                         b(MEDIA:FIBER GLASS
c(INITIAL ΔP=0.19in w g AT 500 ft/min                                         d(FINAL   ΔP=0.5 in w g

e(DUST HOLDING CAPACITY=200 gr/ft²                                        f(TEMPERATURE=65 cْ
 h( مقاوم شده باشد MESH 10 mm پشت مديا با

        i(THICKESS= 25mm)1 in(
٭ مشخصات قرقره: جنس مقوا به طول ۱۷۵۳ميليمتر

قطر داخلي ۴۵ ميليمتر                                                                طبق مشخصات فنی پيوست

۲



تعادل | 
رييس كميس��يون انرژي اتاق ايران براي حل مشكالت 
تامين انرژي واحدهاي صنعتي در زمستان راهكار داد. آرش 
نجفي، با بيان اينكه بهينه كردن مصرف انرژي با افزايش 
قيمت حامل هاي آن يك دروغ بزرگ است، اعال م كرد كه 
پس از انقالب قيمت حامل هاي انرژي ۳ هزار برابر شده اما 
بهينه سازي مصرف سوخت انجام نشده است. به گفته او، 
در سال ۹۸ افزايش قيمت بنزين بين ۵ تا ۸ درصد بوده اما 
با اين حال شاهد تورم ۶۸ درصدي بوديم كه بر نرخ دالر نيز 
اثرگذار بوده است. اين فعال بخش خصوصي همچنين با 
انتقاد از توزيع يارانه نقدي در اظهاراتي عنوان كرد كه سال 
۸۹ عددي حدود ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر را خرد و در 
جامعه تقسيم  كردند و اين كار باعث شد تا نقدينگي افزايش 
پيدا كند. اين مبلغ ۱۱ سال است كه به دولت تحميل شده 
و هيچ تأثيري نيز در جامعه ندارد. او پيشنهاد داد كه عدد 
۴۵ هزار تومان حذف و دولت يارانه نقدي را در صنعت انرژي 
براي عبور از بحران ها سرمايه گذاري كند. او راه حل ديگر 
بخش خصوصي در صنعت نفت و ب��رق را توجه دولت به 
رگوالتوري انرژي دانست. »انتشار اوراق سلف نفتي« از ديگر 
موارد پيشنهادي بود كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. 

     قيمت حامل هاي انرژي ۳۰۰۰ برابر شده!
رييس كميسيون انرژي اتاق ايران در نشستي از وضعيت 
صنعت برق، گاز و نفت در ايران گفت. آرش نجفي با اشاره 
به تاريخ صنعت نفت در ايران، گفت: در صدسال گذشته 
نفت را به سختي استخراج كرده و بسيار سخت پول آن را 
دريافت كرده ايم ولي از اعتبار خود استفاده نكرده ايم. در 
حال حاضر و بحث امروز نبود سرمايه الزم براي استخراج و 
بهره برداري مناسب نفت است. مشكل صنعت در استخراج 
و اكتشاف در عدم استفاده از اعتبار الزم است تا به عنوان 
ضمانت از آن بهره گيرن��د. نجفي ادامه داد: فرآيند غلط 
مذاكره در فروش نفت باعث ش��ده سرمايه گذار مناسب 
نداشته باشيم و اين سبب شده كه تحريم جدي تري در 
صنعت داشته باشيم. رييس كميسيون انرژي اتاق ايران 
به مساله امنيت صادرات اشاره كرد: امنيت صادرت انرژي 
مس��اله مهمي است و اگر به اين موضوع توجه شود با هر 
بازي سياس��ي درگير عدم فروش و چالش نمي شويم. او 
معتقد است: توجه به بهينه سازي انرژي بهترين استراتژي 
دنياس��ت كه مي تواند ما را از چالش بي��كاري و كمبود 
سرمايه نجات دهد. در حال حاضر كاهش مصرف انرژي 
يك فرآيند توليد انرژي در دنياس��ت. نجفي به وضعيت 
صنعت برق هم اشاره كرد: صنعت برق هم همين چالش 
بخش نفت را دارد. دارندگان صنايع برق روند فرسايشي 
را طي كرده اند. اين سبب ش��ده توانايي سرمايه گذاري 
جديد به مش��كل بربخورد و به مرور برخي از نيروگاه ها 
را از دس��ت مي دهيم. او راه حل بخش خصوصي در نفت 
و برق رگوالتوري در صنعت برق و نفت است. اتاق ايران 
و كميسيون انرژي اتاق ايران با همكاري شوراي رقابت 
آيين نامه ه��ا را تدوين كرده و علي رغم مخالفت دولت تا 
مرحله موافقت و رفتن به مجلس هم رفته ولي وزير نيرو 
درخواس��ت كرده كه اين طرح به وزارت نيرو برگردد. او 
ادامه داد: اميدواري��م از بخش خصوصي، نماينده اتاق و 
تشكل ها و توليدكننده هاي حوزه انرژي در مرحله بازنگري 
استفاده شود. اما مي توان اين را به جرت گفت كه معطلي 
اين طرح در دولت يا مجلس قطعًا به ضرر دولت اس��ت. 
درخواست ما اين است اگر دولت نظري در اين حوزه دارد 
جلسه هم انديش��ي برگزار كند و زحمت ۵ ساله را هدر 

ندهند. انحصارگرايي و قدرت طلبي دولت ها به نفع هيچ 
كشور و دولتي نيست. سيستم دستوري نباشد و عقالنيت 
معيار عمل باشد. رگوالتوري نفت يكي از همين راه هاست. 
در صنعت برق اميدواريم به اين مساله توجه شود. نجفي 
با اشاره به افزايش قيمت حامل هاي انرژي تصريح كرد: 
بهينه كردن مصرف انرژي با افزايش قيمت حامل هاي 
آن يك دروغ بزرگ اس��ت. از بع��د از انقالب ۳۰۰۰ برابر 
شده است اما بهينه س��ازي مصرف سوخت انجام نشده 
است. در سال ۹۸ افزايش قيمت بنزين بين ۵ تا ۸ درصد 
بود اما شاهد تورم ۶۸ درصدي بوديم كه تاثير خود را بر 
قيمت دالر هم گذاشت. نجفي مساله بعدي هدفمندي 
يارانه ها دانست. عددي حدود ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
دالر را خرد كردند و در جامعه تقسيم مي كردند و اين كار 
باعث شد نقدينگي افزايش پيدا كند. اين مبلغ ۱۱ سال 
است از طرف دولت تأمين مي شود، اما درواقع اين عدد به 
دولت تحميل مي شود و هيچ تأثيري نيز در جامعه ندارد. 
او ادامه داد: ما پيشنهاد مي كنيم كه عدد ۴۵ هزار تومان 
را حذف كنند كه مبلغ زيادي از دولت كسر مي كند، 
در حوزه وزارت نيرو پرداخت كنند تا بتوان در تمامي 
حوزه ها پيشرفت كرد. اين يارانه باعث تورم در جامعه 
شده و هيچ چيزي تغيير نكرده است. نجفي اظهار كرد: 
تأثير تورم در دالر محاسباتي است. ما نرخ تورم ايران را 
ضربدر نرخ دالر امريكا مي كنيم و يك نرخي به وجود 
مي آيد كه در اين قسمت ما تورم را محاسبه مي كنيم.

    تورم 68 درصدي 
بعد از افزايش قيمت بنزين ا

و گفت: خواهش ما از دولت اين اس��ت بدون برنامه ريزي 
هيچ قيمتي را افزايش ندهيد، اين راه حل اقتصادي نيست. 
برخي كارشناسان مي گويند قيمت سوخت و انرژي بايد 
افزايش پيدا كند، اما اين درست نيست و بايد با دقت قيمت 
را افزايش بدهيم. رييس كميسيون انرژي اتاق ايران بيان 

كرد: در چند سال گذشته قيمت بنزين پلكاني باال نرفت 
اما وقتي كه ناگهاني گران مي شود، تأثير خود را در اقتصاد 
كشور خواهد گذاشت. نجفي ادامه داد: ما قيمت نفت را به 
بهانه هاب خليج فارس رساندن افزايش داديم و همچنان 
در حال حاضر هم قيمت ما نس��بت به هاب خليج فارس 
يك سوم است، پس افزايش قيمت هيچگاه تأثيرگذار نبوده 
اس��ت. او ادامه داد: پس اگر ما پول يارانه را در حوزه هاي 
مختلف وارد مي كرديم و پيشرفت مي داديم باعث مي شد 
اشتغال هم باال برود. اگر در حوزه وزارت نيرو وارد مي شد، 
كاهش ۳۵ درصدي بهين��ه برق به وجود مي آمد. نجفي 
ادامه داد: ما قيمت نفت را به بهانه هاب خليج فارس رساندن 
افزايش داديم و همچنان در حال حاضر هم قيمت ما نسبت 
به هاب خليج فارس يك س��وم است، پس افزايش قيمت 
هيچگاه تأثيرگذار نبوده است.  او ادامه داد: پس اگر ما پول 
يارانه را در حوزه هاي مختلف وارد مي كرديم و پيشرفت 
مي داديم باعث مي شد اشتغال هم باال برود. اگر در حوزه 
وزارت نيرو وارد مي شد، كاهش ۳۵ درصدي بهينه برق به 
وجود مي آمد.رييس كميسيون انرژي اتاق ايران ادامه داد: 
در بحث قطعي برق ما فشار به صنعت ها آورديم و دالل ها 

قيمت سيمان را باال بردند و هر كسي سود خود را برد.

     واردات گاز راهكار قرون وسطايي دولت 
براي حل مشكل

 نجفي گفت: حاال همين مشكل را در زمستان امسال هم 
خواهيم داشت، وقتي ما كمبود گاز داريم، فشار به خانوارها 
مي آي��د و قيمت ها افزايش پيدا مي كن��د. او درباره بحث 
واردات گاز گفت: در حال حاضر ما ۲۰۰ ميليون مترمكعب 
كمبود گاز داريم، همسايگان شمالي ما هم از بحث نداشتن 
گاز ما سوءاس��تفاده خواهند ك��رد. دولت بايد روي بحث 
كاهش مصرف ورود كند. وي با تاكيد بر اينكه ذينفع نهايي 
كاهش مصرف انرژي دولت اس��ت، بيان داشت: با واردات 
گاز هم بخشي از مشكالت به صورت قرون وسطايي حل 

مي شود اما مشكل اصلي ما حل نخواهد شد. نجفي تأكيد 
كرد: بايستي هرگونه افزايش بدون رصد حتي در صنعت 
برق انجام نشود. حوزه انرژي به هر دليلي سياسي است و بايد 
روي افزايش حامل هاي انرژي دقت شود. اگر روش پلكاني 
ادامه يافت مشكل كمتر بود. از افزايش قيمت به روش پلكاني 
در دولت نهم جلوگيري شد و االن اين تعداد شوك ها خيلي 
صنعت و جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد. بدون بررسي و 
رصد بازار نمي توان افزايش قيمت داشت و سوبسيد داد. اگر 
بدون توجه و بدون برنامه قيمت افزايش يابد، مشكل آفرين 
است. يارانه بايد هدفمند شود. او تأكيد كرد: بايد دولت و 
مردم متقاعد شوند كه از پرداخت پول يارانه ها جلوگيري 
شود و در صنعت سرمايه گذاري شود. از طرفي امسال با 
كمبود گاز مواجهيم و درنهايت فشار به صنعت منتقل 

مي شود. راه حل اقتصادي بايد منطقي باشد.

     به كارگيري اوراق سلف نفتي 
نجفي درباره اوراق س��لف م��وازي نفتي گفت: من به 
اوراق سلف نفتي اعتقاد دارم؛ به كارگيري اوراق سلف 
نفتي براي دولت و مجلس الزامي است و مي توان از اين 
ظرفيت مالي به پش��توانه حوزه ها و ذخاير نفتي بهره 
برد. البته بايد تا االن از آن استفاده مي كرديم. كشوري 
مثل امريكا از ۵۰ سال قبل پشتوانه دالر را از دالر خود 
برداشت و پول خود را در تمام دنيا جا انداخت. آن وقت 
ما با داشتن اين همه ذخاير محرز و موجود نمي توانيم 
اوراق سلف نفتي را به عنوان اوراق بهادار در دنيا عرضه 
كنيم. نجفي تأكيد كرد: البته من با ورود دولت به فروش 
اوراق قرضه نفتي به ش��كل ريالي به هيچ وجه موافق 
نيستم و تمام حرف من اين است كه بايد اوراق سلف 
نفتي و اوراق پيش فروش نفت با ارز در ازاي صرفه جويي 
نفتي عرضه شود نه ريال. البته اوراق سلف نفتي با اوراق 
نفتي و قرضه فرق مي كند. بايد بدانيم زمستان كمبود 
گاز در راه است. تصميم گيري ها بايد سريع اتفاق افتد.

خبررويداد
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7
سهشنبه 4 آبان 1400    19 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره   Tue. Oct 26. 2021  2063  صنعت،معدن و تجارت

نامه نگاري وزير اقتصاد با صمت 
درباره تعطيلي بنگاه ها

فارس|  وزير اقتصاد در نامه به وزير صمت خواستار 
فعال ش��دن ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد شد 
و اع��الم كرد هيچ واحدي تولي��دي نبايد به دليل 
مطالبات بانكي تعطيل شود و كارگران و توليد آن 
از دست برود.، سيد احسان خاندوزي در نامه اي به 
وزير صمت درخواس��ت كرد تا ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد م��واردي از واحدهاي توليدي را كه به 
دليل مطالبات بانكي تعطيل يا نيمه تعطيل شده اند 
را حس��ب قانون رفع موانع توليد دنبال كند. وزير 
اقتصاد در مكاتبه با فاطمي امين وزير صنعت معدن 
و تجارت آورده اس��ت: باتوجه به دس��تورات اكيد 
مقام معظم رهبري )دامت ظله( در س��نوات اخير 
مبني بر لزوم حمايت همه جانبه از توليد ملي و مانع 
زدايي به عنوان تكليف شرعي و قانوني و پيرو دستور 
رياس��ت محترم جمهوري در سفر اخير به استان 
اردبيل مبني بر اينكه هيچ بانكي در سراسر كشور 
نبايد واحدهاي توليدي را تعطيل يا نيمه تعطيل 
نمايد ، ضمن تاكيد بر الزام ش��بكه بانكي به وصول 
مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند توليد 
و اشتغال كارگران واحدهاي توليدي ، خواهشمند 
است دس��تور فرماييد ستاد تس��هيل و رفع موانع 
توليد، با نظارت مستمر بر آخرين وضعيت فعاليت 
واحدهاي توليدي، در صورت مواجهه با مواردي كه 
وصول مطالبات بانك ها منجر به تعطيلي احتمالي 
واحد توليدي فعال گرديده است، عالوه بر عمل به 
تكاليف قانوني مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقي به 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، مواردي را كه 
منجر به حصول نتيجه نشده است، به معاونت امور 
بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي اين وزارت و بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران گزارش نمايند 

تا پيگيري هاي الزم حسب مورد صورت پذيرد.

نرخ غيررسمي بازار مرغ  را 
بي ثبات مي كند

دبير كانون سراسري مرغداران گوشتي كشور گفت: 
گفته مي شود قيمت مصوب مرغ زنده به صورت غير 
رس��مي افزايش يافته ولي اعالم نشده است. يعني 
مرغداران مي توانند هر كيلو مرغ زنده را تا قيمت ۱۹ 
هزار تومان هم بفروشند و تعزيرات نيز آنها را جريمه 
نخواهد كرد. ولي بايد گفت وقتي به صورت غيررسمي 
نرخي تعيين مي شود تنها دستاورد آن ايجاد هرج و 
مرج در بازار است. پرويز فروغي در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه وقت��ي هزينه هاي توليد باال رود به تبع 
آن قيمت تمام شده توليد هم افزايش مي يابد، گفت: 
دولت بايد بر اساس اين افزايش هزينه ها قيمت مصوب 
مرغ را نيز به صورت رسمي اعالم كند ولي متاسفانه 
هنوز اي��ن اتفاق نيفتاده اس��ت. وي ادامه داد: هفته 
گذشته برخي از مرغداران سراسر كشور در اعتراض به 
افزايش مولفه هاي توليد و گراني جوجه يكروزه مقابل 
وزارت جهادكش��اورزي گردهم آمدن��د ولي جواب 
مش��خصي دريافت نكردن��د. دبيركانون مرغداران 
گوشتي اضافه كرد: گفته مي شود قيمت مصوب مرغ 
زنده به صورت غير رسمي افزايش يافته ولي اعالم 
نشده است. يعني مرغداران مي توانند هر كيلو مرغ 
زنده را تا قيمت ۱۹ هزار تومان بفروشند و تعزيرات 
نيز آنها را جريمه نخواهد كرد. ولي بايد گفت وقتي 
به صورت غيررس��مي نرخي تعيين مي شود تنها 

دستاورد آن ايجاد هرج و مرج در بازار است.

ثبت سفارش برنج آزاد شد
ش�اتا |معاون وزير صمت و رييس سازمان حمايت 
از لغو ممنوعيت ثبت سفارش و واردات فصلي برنج از 
ابتداي آبان ماه خبر داد. عباس تابش با بيان اين خبر، 
افزود: به لحاظ ضرورت تامين نياز كشور و تنظيم بازار 
برنج و طي هماهنگي هاي به عمل آمده، ثبت سفارش 
برنج ش��روع و در اين ارتباط واردكنندگان مي توانند 
اقدام نمايند. وي با اشاره به وضعيت واردات و ترخيص 
برنج در گمركات و بنادر كشور اضافه كرد: با توجه به 
ممنوعيت ثبت سفارش و واردات برنج در فصل برداشت 
با هدف حمايت از كش��اورزان و توليدكنندگان برنج 
داخلي و نظر به فرايند ثبت سفارش و خريد، حمل و 
ترخيص برنج جهت تنظيم بازار بيش از يك ماه طول 
مي كشد. رييس سازمان حمايت تصريح كرد: در اين 
شرايط حساس كش��ور و كمبود منابع آبي، ضرورت 
تامين امنيت غذايي كشور از اهم موضوعات مطروحه 
در دولت است. تابش گفت: بر اين اساس، با رويكرد 
حمايت از مصرف كننده پيرو هماهنگي هاي بعمل 
آمده مقرر شد، ثبت سفارش برنج طي هفته جاري 
با هدف تامين مكفي كاال و تنظيم بازار اين محصول 
شروع شود. وي در پايان تاكيد كرد: الزم بذكر است؛ 

كه واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است.

صادرات عسل متوقف شد
ايلنا | رييس هيات مديره كانون صنعت زنبور عسل 
كشور خاطرنشان كرد: حذف استاندارد اجباري بر توليد 
عسل باعث توقف صادرات عس��ل شد. عفت رييسي 
سرحدي با اشاره به داليل توقف صادرات عسل، گفت: 
عسل ايران جزو طبيعي ترين عسل هاي توليد شده در 
جهان محسوب مي ش��ود كه همواره مشتريان خاص 
خود را داش��ت. وي خاطرنش��ان كرد: در سال ۱۳۹۹ 
زنبوداران موفق شدند پس از ۲۰ سال استاندارد عسل 
را اجباري كنند. اما بعد از گذشت ۶ ماه وزير پيشين جهاد 
كشاورزي، در آخرين جلسه شوراي عالي استاندارد، با 
استاندارد اجباري عسل مخالفت كرد و اين مساله باعث 
توقف صادرات اين محصول شد. بنا به شنيده هاي ما كه 
نزديك به واقعيت است وزيري كه مسوول امنيت غذايي 
كشور است تحت تاثير فشار شركت هاي توليدكننده 

عسل دست ساز با اين استاندارد مخالفت كرد.

آيا وعده كاهش قيمت لبنيات 
محقق شد؟ 

ايسنا|سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني با 
بيان اينكه شركت هاي لبني و بخش فروش بر روي سه 
محصول لبني از سود قانوني خود به مصرف كنندگان 
۱۰ درصد تخفيف داده اند، گفت: بعضي خرده فروشي ها 
به جهت كاهش سودش��ان تمايل زيادي به دريافت 
كاالهاي مشمول تخفيف ندارند كه براي حل اين مساله 
با اتاق اصناف ايران در حال مذاكره هستيم. محمدرضا 
بني طبا در پاسخ به اين سوال كه آيا ۱۰ درصد كاهش 
قيمت س��ه محصول لبني از ۱۷ مهرماه اعمال شده 
است يا خير؟ گفت: ش��ركت هاي لبني از تاريخ اعالم 
شده بر روي اقالمي چون ماست ساده ۲.۵ كيلوگرمي، 
پنيريواف ۴۰۰ گرمي و شير پاستوريزه ساده كيسه اي 
۹۰۰ گرمي از س��ود مش��روع و قانوني خودش��ان به 
مصرف كنندگان ۵ درصد و بخش فروش نيز ۵ درصد 
و در مجم��وع ۱۰ درصد تخفيف داده اند و اين كاهش 
قيمت در قيمت هاي درج شده بر روي محصوالت نيز 
اعمال شد. وي ادامه داد: بر اساس گزارش ها در توليد 
مشكلي نيست و در سامانه تجارت هم ثبت مي شود. 
ولي مساله اي كه وجود دارد اين است كه بعضي خرده 
فروشي ها به جهت كاهش سودشان تمايل زيادي به 
دريافت كاالهاي مش��مول تخفيف ندارند. البته اين 
موضوع بيشتر مربوط به سوپرماركت هاي سطح شهر 
است و فروشگاه هاي زنجيره اي همكاري نسبتا خوبي 
داشته اند. سخنگوي انجمن صنايع لبني با تاكيد بر 
اينكه سهم فروشگاه هاي زنجيره اي از عرضه كاال به 
مصرف كنندگان حدود ۱۵ درصد است و مابقي در 
اختيار شبكه خرده فروشي است، اضافه كرد: در حال 
مذاكره با اتاق اصناف ايران هستيم تا اين مشكل نيز 
مرتفع شود و محصوالت مذكور براساس وعده داده 
شده با ۱۰ درصد تخفيف به دست مصرف كنندگان 
برس��د. بني طبا تاكيد كرد: رياس��ت اتاق اصناف 
جلس��اتي را در اين موضوع برگزار ك��رده و تالش 
زيادي براي حل مشكل داشته اند. اميدواريم با اتخاذ 
راهكارهايي مشترك به راه حلي در اين رابطه برسيم.

انتصاب  
در احكام جداگانه اي از س��وي مهندس حس��يني 
كارنامي سرپرست شركت توزيع نيروي برق مازندران؛ 
سرپرست معاونت مهندسي و مجري كاهش تلفات 
اين شركت منصوب شدند.به گزارش روابط عمومي 
شركت توزيع نيروي برق مازندران مهندس حسيني 
كارنامي سرپرست شركت توزيع نيروي برق مازندران 
با ابالغ اح��كام جداگانه اي مهندس عليرضا فتاحي 
را به عنوان سرپرست معاونت مهندسي و مهندس 
محمدرضا خواجه س��ماكوش را ب��ه عنوان مجري 

كاهش تلفات اين شركت منصوب كرد.

ذوب آهن اصفهان نشان عالي 
و جايزه مروج برتر مسووليت 

اجتماعي را كسب نمود
ذوب آهن اصفهان موفق شد در نخستين دوره جشنواره 
روابط عمومي و مسووليت اجتماعي نشان عالي و جايزه 
مروج برتر مسووليت اجتماعي را كسب نمايد و عليرضا 
اميري مدير روابط عمومي ذوب آهن اصفهان به عنوان 
نماينده ش��ركت اين نش��ان و جايزه را دريافت نمود . 
نخستين دوره جش��نواره روابط عمومي و مسووليت 
اجتماعي با حضور كارشناس��ان و فعاالن حوزه روابط 
عمومي و مديران برخي س��ازمان ها و صنايع كش��ور 
در مركز همايش هاي صدا و س��يما برگزار شد . فليپ 
بورمانس رييس انجمن بين المللي روابط عمومي در 
پيامي به اين جشنواره به اهميت مسووليت اجتماعي 
براي سازمان هاي پيشرو اش��اره كرد و ابراز اميدواري 
نمود كه برگزاري اين جشنواره بتواند در نهادينه سازي 
مس��ووليت اجتماعي به عنوان يكي از وظايف روابط 
عمومي، ياري رسان باشد. پروفسور وي آن ويزر رييس 
سازمان بين المللي مسووليت اجتماعي و رييس انجمن 
بين المللي مسووليت اجتماعي صنفي نيز در سخنراني 
ويدئويي، پرداختن به مس��ووليت اجتماعي را در يك 
برنامه بلندمدت براي س��ازمان ها، ضروري دانس��ت و 
گفت: روابط عمومي بايد به سازمان كمك كند تا بتواند 
نقش خود را در مسووليت اجتماعي، به صورت هدفمند 
و س��ودمند ايفا كند. هوشمند سفيدي رييس خانه 
روابط عمومي ايران و علي مطيع جهاني عضو هيات 
رييسه و معاون پشتيباني، تحقيقات و برنامه ريزي اتاق 
تعاون ايران نيز از ديگر سخنرانان اين جشنواره بودند .

مالقات مردمي 
سرپرست شركت گاز مازندران 

در شهرستان بهشهر برگزار شد
مالقات مردمي سرپرست شركت گاز مازندران به منظور 
رسيدگي به مشكالت ارباب رجوع و مراجعه كنندگان 
با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در اداره گاز بهشهر 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان 
مازندران، »مقدم بيگلريان« ضمن ديدار مس��تقيم 
با مردم و آگاه��ي از نيازهاي آنه��ا، در خصوص رفع 
مشكالت مطرح شده، دستورات الزم را در چارچوب 
قانون به واحدهاي مربوطه صادر كرد.شايان ذكر است، 
ديدارهاي مس��تقيم و چهره به چهره سبب آشنايي 
بيشتر با نيازها و درخواست هاي ارباب رجوع و افزايش 
س��طح كيفيت خدمت رس��اني به مردم و رسيدگي 
به مس��ائل و مشكالت آنها مي شود كه اين امر يكي از 
مهم ترين اهداف ش��ركت گاز استان مازندران است. 
گفتني است، جلسات مالقات مردمي به صورت هفتگي 
)سه ش��نبه هاي هر هفته( و به شكل مستمر برگزار 
مي شود كه اين هفته در شهرستان بهشهر برگزار شد.

بخشخصوصيبرايحلمشكالتتامينانرژيواحدهايصنعتيراهكارداد

درنشستكميسيونبازارپولوسرمايهبررسيشد

نسخه عبور از بحران انرژي 

موانع توسعه فرآيند اعتبارسنجي در ايران 
نماين��دگان بخش خصوصي در شش��مين جلس��ه 
كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران كه به صورت 
آنالين برگزار شد، موانع توسعه اعتبارسنجي و رتبه بندي 
در فضاي كس��ب وكار و نيز ش��كل گيري اكوسيستم 
اعتبارس��نجي در بازار پول را به بحث گذاشتند. فريال 
مستوفي، رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق 
تهران در ابتداي اين جلس��ه با ارايه توضيحاتي درباره 
اهليت اعتباري اشخاص گفت: اهليت اعتباري به اين 
معناس��ت كه وام گيرنده، تعهدات اعتباري، بدهي يا 
اقساط خود را به موقع پرداخت كند. اين اهليت، بر اساس 
شاخص هايي چون تاريخچه بازپرداخت، دسترس بودن 
دارايي ها به وثايق، ميزان كل بده��ي و ... قابل ارزيابي 
است. مستوفي در ادامه با اشاره به اينكه در اكثر كشورها، 
موسس��اتي براي رتبه بندي و اعتبارس��نجي فعاليت 
مي كنند، گفت: رتبه، مهم ترين س��نجه براي ارزيابي 
اهليت اعتباري افراد است. او در ادامه با اشاره به ضرورت 
بررسي داليل مطالبات معوقه بانك ها اين پرسش را از 
صاحب نظران حاضر در اين كميسيون پرسيد كه آيا اين 
مطالبات معوق ناشي از عدم تمايل به بازپرداخت است يا 
عدم توان بازپرداخت؟ او در ادامه گفت: بررسي وضعيت 
مطالبات معوق صندوق توسعه ملي نشان مي دهد كه 
شركت هايي كه فروش هاي خوبي را به ثبت رسانده اند 
ني��ز مطالبات خود را پرداخت نكرده ان��د. در ادامه اين 
جلس��ه، ايزدپناه كه به نمايندگ��ي از بانك مركزي در 
اين جلسه حضور يافته بود، با بيان اينكه در ايران، صرفا 
شركت مش��اوره رتبه بندي اعتباري ايران، مجوزهاي 
بانك مركزي براي اعتبار سنجي را دريافت كرده است، 
توضيح داد: موضوع رتبه بندي، توسط سازمان بورس 
و اعطاي مجوز به چند شركت انجام مي گيرد. شوراي 
س��نجش اعتبار در بانك مركزي ايجادشده )بر اساس 
آيين نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸( و بانك 
مركزي موظف به جمع آوري اطالعات بدهي افراد در 
شبكه بانكي و س��وابق بازپرداخت بدهي افراد، در يك 

پايگاه اطالعاتي و ارايه به ش��ركت اعتبارسنجي شده 
است. ايزدپناه توضيح داد كه شركت  هاي كوچك بايد 
اعتبار س��نجي شوند و ش��ركت هاي بزرگ كه عمدتا 
در بازار س��رمايه نيز فعال هستند، از طريق رتبه بندي 
اهليت سنجي مي شوند. او در خصوص چرايي مطالبات 
معوق بانك ها و بررس��ي عدم تمايل يا ع��دم توانايي 
بازپرداخت بدهي توسط افراد گفت: ارايه پاسخ به اين 
پرسش، مستلزم انجام مطالعات كارشناسي است. اما 
بر اس��اس تجربيات موجود، عمده مطالبات معوق در 
گذشته، ناشي از عدم تمايل به بازپرداخت بوده، اما در 
سال هاي اخير با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم وجود 
ثبات اقتصادي، عدم تواناي��ي بازپرداخت بدهي براي 
وام گيرندگان، منجر به ايجاد معوقات در شبكه بانكي 
شده است. در ادامه اين جلسه، ساير اعضا و ميهمانان 
كميسيون نيز به طرح نظرات خود پرداختند؛ عباس 
آرگون، نايب رييس اين كميس��يون به اين نكته اشاره 

كرد كه دليل عدم بازپرداخ��ت مطالبات، عدم تمايل 
نيست و تسهيالت گيرندگان توان پرداخت را ندارند. 
او افزود: اگر شرايط اقتصادي با ثبات بود، مي توانستيم 
بگوييم ك��ه اين مطالبات معوق ب��ه دليل عدم تمايل 
به بازپرداخت ش��كل گرفته است. در ادامه اين جلسه، 
مجتبي نقدي، مشاور اين كميسيون با اشاره به انجام 
فرآيندهاي تامين مالي بدون ضامن در بازار س��رمايه 
و تاكيد بر لزوم تسريع در اين فرآيند گفت: حدود ۱۴ 
سال از ايجاد ظرفيت قانوني ذيل ماده ۵ قانون تسهيل 
اعطاي تسهيالت بانكي براي تامين مالي بدون ضامن 
از بازار سرمايه سپري شده، اما   دستورالعمل اجرايي آن 
تدوين نشده است.در واقع انتظار اينكه كساني كه اعتبار 
بااليي در بازار سرمايه دارند، براي تامين مالي دغدغه 
تامين وثايق را نداشته باشند. عليرضا توكلي كاشي، 
نايب رييس اين كميسيون با بيان اينكه در بازار سرمايه 
اكوسيستم شفافي براي رتبه بندي وجود دارد، گفت: 

شركت ها مي دانند كه در صورت قرار گرفتن در فرآيند 
رتبه بندي در بازار سرمايه، منافعي به دست خواهند 
آورد، هزينه تامني مالي كاهش يافته و نيازي به ضامن 
پيدا نمي كنند. اما اين اكوسيس��تم در بازار پول شكل 
نگرفته و الزم است كه در مورد منافع انجام اعتبارسنجي 
و ايجاد انگيزه براي ارايه اطالعات اطالع رساني صورت 
گيرد. مصطفي بهشتي روي، كارشناس بانكي نيز به 
مداخالت بيروني در سيستم بانكي اشاره كرد و گفت: 
اين اكوسيستم در يك اقتصاد نرمال كار مي كند و در 
اقتصادي كه از ناترازي رنج مي برد، اين مكانيزم معنا 
پيدا نمي كند. ضمن آنكه در سايه مشكالت موجود، 
سيستم بانكي از وصول مطالبات خود عاجز مانده  است. 
پس از آن، ايزدپناه توضيحاتي را در پاسخ به پرسش ها و 
مسائل مطرح شده ارايه كرد و گفت: در مورد عملياتي 
شدن ماده ۱۴ آيين نامه سنجش اعتبار، دستورالعملي 
براي تناس��ب وثيقه در بانك مركزي آماده ش��ده، اما 
هنوز به ش��بكه بانكي اعالم نشده است. همچنين در 
مورد ريسك اعتباري نيز مقرر شده كه متقاضيان براي 
تسهيالت خرد، موظفند گزارش اعتبارسنجي و براي 
تسهيالت كالن، گزارش رتبه بندي را از شركت هاي 
رتبه بن��دي اخذ كنند. او در خص��وص وقفه زماني و 
پيشرفت كند تصويب آيين نامه هاي اعتبارسنجي در 
بازار پول، گفت: رتبه بندي امري خبره محور )افراد 
خوداظهاري مي كنند و اطالعات را ارايه مي دهند( 
است و به بانك اطالعاتي )data base( جامعي نياز 
ندارد .در حالي كه اعتبارسنجي بر اساس اطالعات 
موجود عم��ل مي كن��د و بايد س��وابق بازپرداخت 
مشتري در تسهيالت بانكي، سوابق خوش حسابي، 
امور مالياتي، گمرك و... در يك نرم افزار جمع آوري 
شود. بنابراين، مشكل انجام فرآيندهاي اعتبارسنجي 
مربوط به اخذ اطالعات از سازمان هاي مختلف و عدم 
ارسال اطالعات توسط سازمان ها، به دليل محرمانه 
تلقي شدن اطالعات متقاضيان اخذ تسهيالت، است.
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خبرروز

۱۴۰ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۴۰ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند و بر اساس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۷ هزار و ۵۱۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۱۷۱ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۸۶۸ هزار و ۳۶۰ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۵ 
هزار و ۳۶۳ نفر رسيد. ۴ هزار و ۲۵۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۳۴ ميليون و ۸۶۷ هزار و ۱۴۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ نيز در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۲ شهر 

كشور در وضعيت قرمز، ۱۲۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۱۵ شهر در وضعيت زرد و ۸۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 داليل كاهش ازدواج 
و افزايش طالق 

 در واقع تغيير س��بك زندگي همين جا نمود 
عيني پيدا مي كن��د، در گذش��ته خانواده ها 
فرزندانش��ان را به ازدواج و تش��كيل خانواده 
تش��ويق مي كردن��د اما ام��روزه بس��ياري از 
خانواده ها ازدواج را اولويت اول فرزندانش��ان 
نمي دانند و آنها را تش��ويق ب��ه ادامه تحصيل 
و كس��ب درآمد و كار مي كنند و در نهايت هم 
اگر شرايط براي ازدواجشان فراهم شود آنقدر 
س��نگ اندازي مي كنند كه ي��ا اصال ازدواجي 
ص��ورت نمي گيرد ي��ا اگر هم ازدواج ش��كل 
گرفت، هر دو ط��رف با كوله باري از توقع هاي 
نابجا از يكديگر وارد زندگي مش��ترك شوند 
و در نهايت هم همين توقع��ات نابجا كار را به 

طالق مي كشاند. 
اما بررسي معضل باال رفتن س��ن ازدواج و باال 
رفتن آمار طالق به صورت تك بعدي نمي تواند 
چاره ساز باشد، بايد اين معضل از جهات مختلف 
مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. اگر مي خواهيم 
گام��ي موثر در برطرف ك��ردن معضل كاهش 
ازدواج و افزاي��ش طالق برداري��م بايد نگاهي 
چند بعدي به مس��اله داشته باش��يم. از سوي 
ديگر تبيين مسائل اجتماعي از جمله افزايش 
س��ن ازدواج الزم اس��ت كه نگاه چندبعدي به 
مساله داشته باشيم. تك بعدي ديدن نمي تواند 
راهگشا باشد و مي تواند حتي گمراه كننده هم 
باشد. دوس��تي هاي قبل ازدواج و تنوع طلبي 
به وج��ود آمده مخل ازدواج جوانان اس��ت. در 
واقع جوان تنوع طلب نمي تواند روي يك فرد، 
تمركز داشته و حتي بعد ازدواج هم در بسياري 
موارد اين عدم تمركز تسري مي يابد و به راحتي 
زندگي را از ه��م فرو مي پاش��د. همه جوان ها 
فطرتا ميل به ازدواج دارند و از اين رو به س��مت 
دوستي هاي خياباني مي روند، زيرا بار مسووليتي 
كمي را برايشان دارد. داليل دخترها با پسرها در 
رفتن به سمت دوستي يا جنس مخالف متفاوت 
اس��ت. اما تش��ابه اين قضيه در ميل به زوجيت 
اس��ت كه در هر دو جنسيت ديده مي شود. آنها 
فكر مي كنند كه اين دوستي، بابي مي شود براي 
شناخت جنس مخالف. اين كشش و كنجكاوي 
اس��ت كه پس از بل��وغ در ه��ر دو جنس ديده 
مي شود ولي در دنباله اين دوستي، تنوع طلبي و 
تغيير مزاج نهفته است. در قديم اگر زوجي طالق 
مي گرفت همسايه ها و فاميل مي گفتند كه مگر 
بزرگ تر نداشتند كه طالق گرفتند؟ اين يعني 
نقش همراهي و آموزش والدين و بزرگ ترها به 
جوانان كه بسيار حائز اهميت بود.آموزش آنقدر 
مهم است كه مي تواند قبل ازدواج يك جوان را 
به سمت زندگي بهتر هدايت كند و از آن طرف 
در حين ازدواج هم مي تواند ياري رسان آنها باشد.

گليماندگار|
كاه��ش ن��رخ زاد و ول��د، باال رفتن س��ن 
جمعيت كش��ور از جمله معضالتي است 
كه نه مي توان با طرح هاي ضربتي و يك ش��به آن را حل 
و فصل ك��رد و نه ديگر جايي براي بي توجهي باقي مانده 
اس��ت. در حال حاضر كارشناسان حوزه هاي مختلف از 
جمعيت شناسان تا جامعه شناسان بر اين باورند كه روند 
كاهشي جمعيت در كشور به زودي عواقب بدي به دنبال 
خواهد داشت. كشوري كه جمعيت آن رو به زوال و پيري 
مي گذارد نه پويايي خواهد داشت و نه مي تواند در عرصه 
 اقتصادي به موفقيت هايي دست پيدا كند. اما تا زماني كه 
زير ساخت هاي افزايش جمعيت در كشور فراهم نشود 
آنچه گفته مي شود و آنچه شنيده مي شود همه و همه در 
حد همين حرف و حديث ها باقي خواهد ماند و خيلي زودتر 
از آنكه فكرش را بكنيم دوران طاليي افزايش جمعيت در 
كشور به پايان مي رس��د. در شرايط كنوني كه وضعيت 
معيشتي مردم در شرايط مناسبي نيست و اقتصاد كشور 
در حالت تورمي به س��ر مي برد، نمي توان با وعده زمين 
و ماش��ين خانواده ها را به فرزند آوري تشويق كرد. آنچه 
كه يك خانواده براي فرزن��د آوري به آن احتياج دارد، 
خاطري آسوده براي تامين معاش است و البته خدماتي 
كه به او ارايه مي شود، از جمله بهداشت و درمان، تحصيل 
و ... اگر همين االن نمايندگان مجلس به جاي اينكه شعار 
بدهند، شرايطي را فراهم كنند كه وضعيت اقتصادي 
كشور از ثبات نسبي برخوردار ش��ود، در واقع از دولت 
بخواهند كه در اين راستا گام بردارد. در واقع بعد از فراهم 
كردن ش��رايط و ثبات اقتصادي مي توان با بسته هاي 
تشويقي خانواده ها را به فرزند آوري مشتاق كرد و قبل 
از اينكه جمعيت كشور بيشتر از اين رو به پيري بگذارد 

شرايط مناسبي را از نظر جمعيتي در كشور رقم زد. 
 

     پنجره طاليي جمعيت را از دست مي دهيم
دبير مركز مطالعات راهبردي جمعيت كشور با بيان 
اينكه در حال حاضر تمام شاخص هاي جمعيتي ايران 
در وضعيت هش��دار قرار گرفته اند، گفت: اميد است 
دولت س��يزدهم حمايت از فرزندآوري را در دستور 
كار قرار دهد و به مصوبه  مجلس ش��وراي اس��المي 

درباره طرح جواني جمعيت توجه ويژه كند؛ چرا كه 
در صورت غفلت، در هشت سال آينده پنجره  طاليي 
جمعيت در كشور را از دست مي دهيم و ديگر كاري از 
دست مان بر نمي آيد. صالح قاسمي پژوهشگر جمعيت 
با بيان اينكه جمعيت موضوعي راهبردي و زمينه اي 
است كه تمام ساختارهاي كشور )اقتصاد و اجتماع تا 
سياست( را تحت تاثير قرار مي دهد، گفت: جمعيت 
بايد به عنوان مساله اي راهبردي در كشور مورد توجه 
قرار بگيرد. شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي كشور 

هميشه از تغييرات جمعيت متاثر مي شوند.

    »ايران« ركورد دار سرعت كاهش نرخ 
باروري 

وي با بيان اينكه در حال حاضر جمعيت كش��ور بيش از 
۸۵ ميليون نفر است، اظهار كرد: شاخص هاي جمعيتي 
كش��ور ركوردهاي نگران كننده اي را ثبت كرده اس��ت 
به طوريكه نرخ رش��د جمعيتي ايران حدود ۰.۶ درصد 
است و پيش بيني مي ش��ود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آينده، 
نرخ رش��د جمعيت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفي 
جمعيت )يعني كاهش جمعيت( را ثبت كنيم. قاسمي با 
اشاره به شاخص  نرخ باروري افزود: امروز نرخ باروري كشور 
)ميانگين تعداد فرزندان يك زن( به حدود ۱.۶ فرزند به 
ازاي هر زن رسيده است. پايين ترين نرخ باروري امروز در 
تمام منطقه غرب آس��يا، شمال آفريقا و منطقه معروف 
به MENA به نام ايران ثبت ش��ده است كه عالوه بر اين 
موضوع، ركورد سرعت كاهش نرخ باروري هم در سه دهه 
گذش��ته به نام ايران ثبت شده است و اين درحالي است 

كه در سال ۶۵ نرخ باروري ۶.۵ فرزند به ازاي هر زن بود.

     سه استان پايين ترين نرخ باروري را 
از آن خود كردند

بنابر اظهارات دبير مركز مطالعات جمعيت، نرخ باروري 
در كالن شهرها كمتر از ۱.۵ فرزند است به طوري كه 
نرخ ب��اروري در تهران حدود ۱.۴ فرزند به ازاي هر زن 
است. همچنين استان هايي مانند گيالن، مازندران و 
مركزي با نرخ باروري حدود ۱.۱ فرزند، پايين ترين نرخ 

باروري كشور را به خود اختصاص داده اند.

    كاهش ۵۵۰ هزار تولد طي ۵ سال اخير 
قاس��مي با اش��اره به ش��اخص مواليد در كشور نيز 
يادآور ش��د: در حالي كه در سال ۱۳۹۴ يك ميليون 
و ۵۷۰ هزار تولد ثبت ش��د، اين ميزان مواليد ساالنه 
كاهش پيدا كرد و هر س��ال ميزان روند كاهشي هم 
بيشتر ش��د تا جايي كه در سال ۱۳۹۹ تعداد مواليد 
به حدود يك ميليون تولد رسيد؛ يعني در يك دوره 
پنج ساله بيش از ۵۵۰ هزار تولد را از دست داديم.اين 
پژوهشگر گفت: پيش بيني مي شود كه روند كاهش 
تعداد تولدها همچنان ادامه داشته باشد و با توجه به 
خروج بانوان دهه ۶۰ از سنين باروري و باتوجه به ركود 
اقتصادي حاكم بر اقتصاد ايران و البته تغيير نگرش ها 
و سبك زندگي خانواده ايراني، اين روند تعداد تولد در 

خانواده ها همچنان ادامه پيدا كند. 

       خطر جمعيت فوق سالمند، بيخ گوش ايران 
قاس��مي در ادامه با اشاره به نرخ سالمندي در كشور و 
با بيان اينكه طبق تعريف بين المللي ۶۰ تا ۷۵ سال را 
سالمند جوان، ۷۵ تا ۹۰ سال را سالمند و بيش از ۹۰ 
سال را كهنسال مي نامند، گفت: تمام كشورهاي دنيا در 
حركت به سمت سالخوردگي جمعيت هستند، اما ايران 
بدون كسب رشد و توسعه اقتصادي و بدون بهره گيري 
از نيروي جوان و فعال براي توس��عه و پيشرفت، وارد 
فاز سالخوردگي جمعيت مي ش��ود و اين پيامدهاي 
سالخوردگي را براي كش��ور صد چندان خواهد كرد؛ 
به طوري كه در س��ه دهه آينده رك��ورد جديدي را در 
سرعت سالخوردگي جمعيت ثبت خواهيم كرد. اين 
درحالي است كه اغلب كشورهايي كه امروز در مرحله 
فوق سالمندي هستند، مسير جواني تا سالخوردگي و 
مرحله فوق سالمندي را در يك بازه زماني ۱۳۰ تا ۱۴۰ 
س��ال طي كرده اند اما ايران مسير جواني تا سالمندي 
جمعيت را در ي��ك بازه زماني ۳۰ س��اله طي خواهد 
كرد. او با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۱۰.۵ درصد 
جمعيت كشور سالمند هستند، گفت: تا سال ۲۰۵۰ 
مي��الدي اين رقم به بي��ش از ۳۲ درصد افزايش پيدا 
خواهد كرد و به اين ترتيب در يك بازه زماني ۳۰ ساله 
يك كشور فوق سالمند يا در مرحله انفجار سالمندي 

خواهيم بود و از اين به بعد نمي توان ايران را كش��وري 
جوان خطاب كرد. در حال حاضر تمام اين شاخص هاي 

جمعيتي ايران در وضعيت هشدار قرار گرفته اند.

     پيامدهاي سالخوردگي جمعيت
او ادامه داد: سالمندي جمعيت پيامدهاي بسيار جدي 
براي كش��ور رقم خواهد زد كه مهم تري��ن اين پيامدها 
در حوزه اقتصاد خواهد بود. زماني كه س��الخوردگي اين 
مي��زان از جمعيت را به خود اختص��اص مي دهد يعني 
نيروي كار كاهش پيدا مي كند و اين درحالي است كه ما 
نيازمند نيروي كار خارجي خواهيم شد؛ وقتي نيروي كار 
كاهش پيدا كند، توليد ناخالص ملي GDP نيز كاهش و 
وابستگي ما به واردات افزايش مي يابد. با وارد شدن نيروي 

كار خارجي، خروج ارز از كشور تسريع پيدا خواهد كرد.

     هزينه هاي درماني سالمندان
 ۴ برابر جوانان 

قاس��مي خاطرنشان كرد: با س��المندي جمعيت 
كش��ور، هزين��ه نگه��داري، بهداش��ت و درمان 
س��المندان افزايش جدي پيدا مي كند، به طوري 

كه مطالعات نشان مي دهد يك سالمند چهار برابر 
يك جوان هزينه هاي درماني و بهداشتي دارد.

     صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 
در آستانه ورشكستگي

اوادامه داد: از سوي ديگر با افزايش سالمندي، صندوق هاي 
بازنشستگي مانند تامين اجتماعي در معرض ورشكستگي 
قرار مي گيرند؛ اين نهادها امروز بدهكارترين نهادها هستند 
و به نظر بايد ورشكس��تگي س��ازمان تامين اجتماعي و 
صندوق هاي بازنشستگي را به دنبال افزايش سالمندي 
پيش بيني كنيم. با افزايش س��المندي، بايد سنوات كار 
و سن بازنشستگي افزايش پيدا كند و به ۷۰ سال برسد. 
بايد مردم ماليات بيشتري بدهند، بيمه بيشتري پرداخت 
كنند، زيرا در حال حاضر هر ۷ نفري كه در سن كار و فعاليت 
هستند با پرداخت بيمه و ماليات يك سالمند را مديريت 
و تامين مالي مي كنند اما تا سه دهه آينده هر سه نفر بايد 
هزينه هاي يك سالمند را پرداخت كنند و فشار زيادي بر 
روي طبقات اجتماعي و سازمان هاي حمايتگر خواهد آمد. 
دبير مركز مطالعات معتقد است كه بايد از تجارب جهاني 
استفاده كنيم؛ طبق تجارب جهاني ما دو راهبرد »اعمال 

مشوق هاي اقتصادي براي تشويق خانواده ها به فرزندآوري 
و اصالح و مديريت سبك زندگي« را پيش رو داريم. قاسمي 
در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه سهل انگاري و 
سوء مديريت هاي مختلف باعث شده تا قانون تنظيم خانواده 
و سياست هاي جمعيتي كه برنامه اي موقت بود، ۲۵ سال 
بدون رصد در كشور اجرا شود، اظهار كرد: زماني كه ساختار 
جمعيتي كش��وري به سمت س��المندي پيش مي رود، 
رش��د اقتصادي- توليد خالص و ناخالص - كاهش پيدا 
مي كند. او در خصوص سياست كنترل جمعيت، توضيح 
داد: قانون تنظيم خانواده )مصوب س��ال ۱۳۷۳ مجلس 
شوراي اس��المي( قرار بود برنامه اي موقت باشد و پس از 
پايش تاثيرات مورد اصالح قرار بگيرد. دبير مركز مطالعات 
جمعيت ايران با اش��اره به اينكه هشدارهاي كارشناسان 
و دلس��وزان جمعيتي در دهه  ۹۰ به طور جدي آغاز شد، 
اظهار كرد: سياس��ت هاي كلي جمعيت ۳۰ ارديبهشت 
سال ۱۳۹۳ اجرايي شد و بعد از اين سال قواي سه گانه به 
اعمال سياست هاي حمايت از خانواده ملزم شدند. دبير 
مركز مطالعات جمعيت ايران هشدار داد كه در صورت 
غفلت، در ۸ سال آينده پنجره  طاليي جمعيت در كشور 
را از دست مي دهيم و ديگر كاري از دست مان برنمي آيد.

گزارش

طرحجوانيجمعيتنيازبهتوجهويژهدولتدارد

فرزند آوري در سايه معيشت و رفاه

رويخطخبر

طرحممنوعيتشبانههمچنانبهقوتخودباقياست
طرح ممنوعيت ش��بانه همچنان به قوت خود باقي 
است و هنوز مصوبه اي دال بر تغيير يا حذف آن اعالم 
نشده است. دبير كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي 
ستاد ملي مديريت بيماري كرونا با بيان اين مطلب 
گفت: براساس طرح مديريت هوشمند همچنان تردد 
از و به ش��هرهايي كه داراي وضعيت قرمز و نارنجي 
هس��تند، ممنوع است و مش��مول جريمه خواهند 
شد. حسين قاسمي تصريح كرد: براين اساس تردد 
به ش��هرهايي كه داراي وضعيت قرمز هستند يك 
ميليون تومان و شهرهايي كه داراي وضعيت نارنجي 
هس��تند، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. اين در حالي 
است كه چندي پيش عليرضا رييس��ي از برداشته 

شدن طرح ممنوعيت تردد شبانه خبر داد اما تنها بعد 
از ۲۴ ساعت اين خبر تكذيب شد و پليس اعالم كرد 
تنها جريمه هاي همين ۲۴ ساعت بخشيده خواهد 
شد و بعد از آن اگر كسي تخلف كند جريمه مي شود.

پايشبيشاز۷۵۰هزارنفردرمرزهايكشور
رييس سازمان امداد و نجات از غربالگري و پايش سالمت 
۷۵۰ هزار و ۱۶۴ مسافر ورودي در مبادي مرزي رسمي 
كشور به منظور كنترل ش��يوع بيماري كرونا خبر داد. 
مهدي ولي پور ضمن تاكيد بر تداوم اجراي طرح كنترل 
بهداشتي مس��افران در مبادي مرزي كشور گفت: اين 
طرح با همكاري وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي از ٢٠ اس��فندماه ۹۹ آغاز شده و تا صبح ديروز 
س��وم آب��ان ۱۴۰۰، ۷۵۰ هزار و ۱۶۴ نفر از مس��افران 
كنترل و غربالگري شده اند. او افزود: در اين مدت ۱۱۷ 
 هزار و ۱۲۱ مورد تست فوري و ۹۱ هزار و ۵۸ مورد تست 
پي سي آر از مس��افران مشكوك به كرونا گرفته شده و 

۲۱۳ نفر از مسافران نيز به صورت موقت قرنطينه شده اند. 
رييس سازمان امداد و نجات گفت: اين طرح با مشاركت 

۴۷۱ نيروي عملياتي در ١۶ استان در حال اجراست.

رويداد

اصرار بر بازگش��ايي مدارس اين روزها باعث شده تا 
بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان ابراز 
نگراني كرده و اين حركت را در شرايط كنوني كه خيز 
موج ششم كرونا هم از برخي شهرهاي غربي كشور 
آغاز شده و هر روز هم بر تعداد شهرهاي قرمز افزوده 

مي شود، بسيار ريسك پذير مي دانند. 

   آمار ابتالي كودكان 
در جهان رو به افزايش است

رييس مركز تحقيق��ات بيماري هاي عفوني اطفال 
بيمارستان مفيد و عضو كميته علمي كشوري كرونا 
در ارتباط با آخرين وضعيت كرونا در اين بيمارستان 
گفت: كرونا در كودكان انعكاسي از درصد درگيري 
افراد بزرگسال جامعه است. ميزاني كه در موج پنجم 
به آن رسيديم، بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد ابتال در جامعه 
بود كه درصد بااليي بود. منتها پس از موج پنجم، با 
كاهش ميزان ابتال در بزرگس��االن، ميزان مبتال در 
كودكان هم به همان نسبت كاهش پيدا كرد و درحال 
حاضر نس��بت بين ابتالي كودكان و بزرگساالن در 
حالت تعادل است. از ابتداي پاندمي حدود دو درصد 
از كل درگيري هاي جامعه مربوط به كودكان بود، اين 
آمار كم كم باال رفت و به ۵ درصد رسيد. در برخي از 
كشورها درصد درگيري كودكان به نسبت جامعه را 
تا ۱۵ درصد در سال ۹۹ نيز اعالم كردند و اين ميزان 

امسال در بعضي كشورها تا ۲۵ درصد نيز رسيد.
عبداهلل كريمي افزود: تعداد زيادي از بزرگساالن درحال 
حاضر درگير شده اند، ايمني نس��بي دارند و واكسينه 
شده اند. اين مس��اله باعث شده اس��ت كه درگيري در 
كودكان نسبت به بزرگساالن افزايش پيدا كند. مساله 
ديگر اين است كه كودكان در زنجيره انتقال كرونا قرار 
مي گيرند و همانطور كه مي دانيم، سويه دلتا حدود ۲.۲ 
برابر سوش اصلي كرونا يعني ووهان، مي تواند افراد ديگر 

را درگير كند. به طوري كه مي بينيم در يك خانواده همه 
با هم درگير مي شوند. مرگ و مير در كودكان بسيار پايين 
است اما ممكن است افراد بزرگسال را درگير كنند و باعث 
شوند ويروس در جامعه در گردش باشد. براين اساس ما 
در بيمارستان مفيد نسبت به سال گذشته، درصد اشغال 

تخت هايمان با بيماران كوويد ۱۹ بيشتر شده است. 
او در ارتباط با بيشترين عاليم ابتال به كرونا در كودكان 
گفت: در كودكان درگيري ريه نسبت به بقيه كمتر است 
و بيشتر كودكان بدون عالمت هستند يا عاليمي كه پيدا 
مي كنند، خفيف يا متوسط است. معموالً آبريزش بيني، 
سردرد، سرگيجه، سرفه هاي نه چندان شديد، خارش 
گلو، بدن درد و تب و دربرخي موارد اس��هال و استفراغ 

عاليم شايعي است كه كودكان مبتال به كرونا دارند. 

   آي سي يو كودكان بسيار كم است 
عضو كميته علمي كشوري كرونا گفت: درحال حاضر 
ما در شرايط بحراني اشغال تخت بيمارستان ها نيستيم. 
اما درصدي از كودكاني كه مبتال مي شوند ممكن است 
سندرم التهابي چند ارگان را داشته و به آي سي يو نياز 
داشته باشند، اگر درصد اين درگيري در كودكان بيشتر 
 شود، مشكل خواهيم داشت. به اين دليل كه در كشور

آي س��ي يو كودكان بسيار كم اس��ت و نمي توانيم 
جوابگ��وي كل نيازها باش��يم. االن ب��ه آن وضعيت 

نرسيده ايم، اما هميشه بايد آمادگي داشته باشيم. 

     بازگشايي مدارس با شروط الزم
او افزود: اين را نيز بايد درنظر داشته باشيم كه شكافي 
ديجيتال��ي و الكترونيكي در كش��ور وجود دارد كه 
خانواده هاي كم برخوردار نمي توانند آن را پر كنند 
و مشكالت اقتصادي و اجتماعي آنها با اين وضعيت 
بسيار بيشتر خواهد شد. در برخي از مطالعات ديده 
ش��ده، در كودكاني ك��ه از مناطق با س��طح پايين 

اقتصادي و اجتماعي هستند، تا پنج برابر بيشتر از 
خانواده هاي در س��طح باالتر اقتصادي و اجتماعي 
ترك تحصيل داشته اند. اينها همه نشان مي دهد كه 
بايد مدارس را باز كنيم، منتها بايد شرط هايي كه الزم 
است كامال رعايت شود درغير اين صورت به افزايش 

آمار ابتال و خرابي اوضاع منجر خواهد شد. 
كريمي گفت: اگر شروط مدنظر رعايت نشود، با بازگشايي 
مدارس، درصد درگيري كودكان بيشتر خواهد شد. به 
اين دليل كه ما مانند بزرگس��االن در كودكان آمادگي 
مديريت ابتال به كرونا را نداريم و اگر كودكان درگير شوند 
 بسيار مشكل س��از خواهد بود. مگر ما چند متخصص
آي سي يو و يا آي سي يو اطفال در سطح كشور داريم؟ 

    اصالح زير ساخت هاي مدارس
او افزود: اصالح زيرس��اخت هاي مدارس نيز بحث مهم 
ديگري اس��ت و فضاي فيزيكي مناسب، سرويس هاي 
بهداشتي و رعايت پروتكل ها از شرايط مهم ديگر براي 
بازگشايي مدارس هستند. طبق ارزيابي مشترك وزارت 
بهداش��ت و آموزش و پرورش، وجود مايع دستشويي 
در سرويس هاي بهداشتي، گندزدايي صحيح مدارس، 
زدن ماس��ك تا ۷۵ درصد رعايت خواهد شد كه بايد به 
۱۰۰ درصد برسد. در ۴۰ درصد از موارد، كالس ها تهويه 
مناسب نداش��ته اند و در درصد بااليي در خوابگاه هاي 
دانش آموزي تهويه مناسب وجود ندارد. اين موارد بايد 
رعايت شود و زيرس��اخت هاي آن درست شود، در غير 

اين صورت بازهم ممكن است معضالتي داشته باشيم. 
كريمي گفت: مدارس از نظر اجراي پنج اس��تراتژي 
كليدي براي مهار كردن خطر بايد توانمند شوند كه 
شامل استفاده صحيح و پايدار از ماسك، فاصله گذاري 
فيزيكي در بيش��ترين حد ممكن، رعايت بهداشت 
دس��ت و تنفس، گندزدايي سطوح و پيگيري دقيق 

تماس يافته ها با همكاري تيم هاي بهداشتي است. 

خيزموجششموكمبودآيسييوكودكان

بيانيهايبرايپيشگيريازآتشسوزيجنگلها
سازمان حفاظت محيط زيست در بيانيه اي به منظور 
پيش��گيري و مهار آتش سوزي در طبيعت از همه 
مسووالن دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي خودجوش 
مردمي و هموطنان خواست ضمن رعايت اخالق 
زيست محيطي در پيش��گيري و اطفاي آتش در 
طبيعت اين س��ازمان را ياري كنند. در بيانيه اين 
سازمان با عنوان »ارتباط با خشكسالي و آتش سوزي 
ها« آمده است: يكي از اساسي ترين مظاهر صيانت 
از حقوق عمومي، وظيفه حفاظت از محيط زيست 
و منابع طبيعي كشور اس��ت كه در اصل پنجاهم 
قانون اساسي به عنوان يك وظيفه عمومي تلقي و 
تأكيد شده است. تحقق اهداف آن جز با حمايت و 
پشتيباني قواي سه گانه، توانمندي هاي نيروهاي 
مسلح و نيز مش��اركت هاي مردمي، امكان پذير 
نيست، دنياي گرم تر و خشك تر كه غالبًا ناشي از 
اثرات سوء تغييرات اقليمي است، در كشوري مانند 
ايران كه خش��ك و نيمه خشك است و هم اكنون 
با ش��روع فص��ل پاييز و ب��رگ ري��زان درختان و 
درختچه هاي پهن برگ و همچنين رستني هاي 
خشكيده و علفي كه در بستر دارد، فرصت و شرايط 
را براي آتش س��وزي هاي طبيع��ي و غيرطبيعي 

)در اثر بي مباالتي گردش��گران، دامداران، تغيير 
كاربري براي زمين خواري و...( به نحو بارزي مهيا 
و تشديد خواهد كرد. در ادامه اين بيانيه آمده است: 
آثار زيانبار آتش س��وزي ها در سال گذشته )جان 
باختن چند تن از محيط ب��ان و همياران محيط 
زيست، سوختن جمعيت زيادي از حيات وحش 
و ساير موجودات و ارگانيسم هاي خاك سرزمين 
س��وخته، دود حاصل از آتش س��وزي در افزايش 
گازهاي گلخانه اي و باران هاي اسيدي و...(، خاطره 
بس��يار تلخي را در تاريخ سازمان حفاظت محيط 
زيست رقم زده است. برخي آمارها نشان مي دهد 
ساالنه حدود ۱۴هزار هكتار از جنگل هاي كشور 

در آتش سوزي ها از بين مي رود.
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