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يادداشت- 1

تهاتر نفت در برابر آينده
1( از عصر باستان و از زماني كه 
انس��ان هوشمند به فكر بهبود 
شاخص هاي زيست خود افتاد، 
اهميت تجارت و مراوده با جهان 
پيراموني نيز مطرح شد. دامنه 
وسيعي از جنگ ها، انقالب ها، 
نبردها و يورش ها با هدف پيدا 
كردن بازارهاي جديد تجاري 
صورت گرفتند تا انسان بتواند به بازارهاي بيشتري دسترسي 
داشته باشد. بررس��ي هاي تاريخي نشان مي دهد، ريشه 
حمله مغول به ايران بر اس��اس اهداف تجاري و اقتصادي 
انجام شد. چنگيزخان تعدادي تاجر به ايران مي فرستد و 
چون برخي حكام طماع رفتار مطلوبي با اين هيات تجاري 
نداشتند، زمينه يورش بزرگ مغول به ايران فراهم مي شود 
و كشور دچار ويراني مي شود. در دنياي معاصر نيز ردپاي 
اين رويكرد به عينه پيداست. بسياري معتقدند، جنگ هاي 
جهاني اول و دوم در واقع نبردهايي بر سر بازارهاي صادراتي 
افزونتر بودند. بنابراين ضرورت تنوع بخشيدن به شركاي 
تجاري يك امر ضروري در همه جوامع محسوب مي شود 
كه زيربناي تصميم سازي هاي زيربنايي كشورها را شكل 

مي دهند. 
2( اين روزها بررسي موضوع تهاتر نفت ايران در ازاي برخي 
اقالم و كاالهاي مصرفي و خدماتي با سايركشورها حسابي 
گرم شده و از شبكه هاي اجتماعي گرفته تا كارشناسان و 
اهالي فن در محافل اقتصادي درباره آن سخن مي گويند. 
ايده تهاتر نفت در برابر برنج با پاكستان، تهاتر نفت با چاي 
س��ريالنكا، تهاتر نف��ت در ازاي درياف��ت خدمات فني و 
مهندس��ي از چين و... نمونه هايي از برنامه هايي است كه 
بر اساس اعالم مسووالن دولتي در دستور كار قرار گرفته 
است. مطابق هر گزاره ديگري در اين زمينه نيز، موافقان و 
مخالفاني وجود دارد. موافق��ان اين ايده كه اغلب در زمره 
چهره هاي دولتي قرار دارند با اشاره به اين واقعيت كه اقتصاد 
ايران در وضعيت تحريم هاي اقتصادي قرار دارد، تهاتر نفتي 
را تدبير موثري مي دانند كه مي تواند به ايران براي عبور از 
چالش هاي پيش رو كمك كند. اما در نقطه مقابل دامنه 
وسيعي از فعاالن اقتصادي و اساتيد دانشگاهي قرار دارند 
كه تداوم اين روند را باعث بروز مشكالت جدي در اقتصاد 
ايران ارزيابي مي كنند كه باعث خواهد شد، اقتصاد ايران 
بيشتر از هر زمان دچار وابستگي به كشورهايي شود كه با 
آنها ملزومات ضروري مورد نياز خود را تهاتر مي كند. اين 
دسته از صاحب نظران اين پرسش مهم و كليدي را مطرح 
مي كنند كه آيا معقول تر نيست كه ايران، تالش براي پايان 
دادن به تحريم هاي اقتصادي را در دستور كار قرار دهد تا 
اينكه به فكر ايده هاي��ي از جنس تهاتر نفت در ازاي كاال و 

خدمات باشد؟
3( شخصا به عنوان فردي كه هم با اتمسفر كسب و كار و 
بيزينس كشور در ارتباط هستم و هم با اصول آكادميك 
و تئوريك علم اقتصاد آش��نايي دارم، معتق��دم اين نوع 
تصميم س��ازي ها براي تهاتر نفت در ازاي اقالم مصرفي و 
خدماتي يكي از عميق ترين سياه چاله هايي است كه يك 
اقتصاد مي تواند در آن گرفتار ش��ود. در وهله نخست بايد 
توجه داشت استمرار اين ايده باعث محدود شدن شركاي 
اقتصادي كشور خواهد شد. به هر حال مجموعه محدودي 
از كشورها هستند كه امكان تجارت با آنها براي ايران فراهم 
مي شود. اين در حالي است كه در دنياي جديد، كشورها 
تالش مي كنند، تنوع فراواني در ش��ركاي اقتصادي خود 
ايجاد كنند تا در بزنگاه ها بتوانند با استفاده از اين تنوع منافع 
خود را استيفا كنند. زماني كه شركاي اقتصادي يك كشور 
محدود باشند، طرف مقابل به راحتي مي تواند هر زمان كه 
خواس��ت، قيمت اقالم صادراتي خود را افزايش دهد. چرا 
كه مي داند، رقيبي در ميدان تجارت براي او وجود ندارد. اما 
زماني كه كشور به بازارهاي متعددي دسترسي داشته باشد، 
مي تواند بهترين كيفيت ه��ا را با كمترين قيمت دريافت 
كند. از سوي ديگر، در اين مدل تهاتري، ايران ناچار است، 
نفت و ساير اقالم انرژيك خود را با قيمت هاي حداقلي و با 
باالترين ميزان تخفيف ها به طرف مقابل بفروشد و در ازاي 
آن اقالم��ي با پايين ترين ميزان كيفيت و باالترين ميزان 
قيمت را دريافت كند. ضمن اينكه آزادي مردم براي استفاده 
از اقالم مختلف نيز كاهش مي يابد. مردم ناچار هستند، تنها 
برخي برندهاي خاص را استفاده كنند كه از طريق اين روش 
تجاري امكان ورود به كشور را دارند. حتي در زمان جنگ 
8ساله ايران و عراق نيز يك چنين وضعيتي در اقتصاد حاكم 
نشد، چرا كه ايران مي توانست نفت خود را به فروش برساند 

و دالرهاي برآمده از آن را وارد كشور كند. 
4( در بلندمدت اس��تفاده از اين روش، باعث مي شود تا 
بخش خصوصي اقتصاد به طوركامل از چرخه اقتصادي و 
تجاري كشور خارج شود و اقتصاد كامال تحت سيطره دولت 
قرار بگيرد. اقتصاد ايران به طور كلي يك اقتصاد دولتي است 
و بخش خصوصي حجم محدودي )كمتر از 10درصد( از 
اقتصاد را در اختيار دارد. اين قلمروي محدود، پيش از اين 
 FATF به دليل تحريم هاي اقتصادي و عدم پيوستن به
نحيف شده و توانايي خود را براي حضور در فضاي تجارت 
بين الملل از دست داده است. اجراي ايده تهاتر نفتي در ازاي 
كاال و خدمات در فضاي آخرين ميخ بر تابوت فعاليت هاي 
بخش خصوصي و سيطره كامل دولت در اقتصاد است. به 
هر حال هيچ فعال بخش خصوصي به نفت دسترسي ندارد 
كه بخواهد از طريق تهاتر نفتي، حياتش را تداوم بخشد، 
طبيعي است اين دس��ته از فعاالن اقتصادي و تجاري از 
گردونه فعاليت هاي اقتصادي خارج خواهند شد و ناچار 
ادامه در صفحه 2 هستند يا ... 
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يادداشت-2

ژاپني  كه شكست خورده است
در مقابل هر انس��ان موفقي 
در دنيا يك انس��ان شكست  
خورده وجود دارد. كتاب هاي 
زي��ادي درباره  انس��ان  هاي 
موف��ق نوش��ته و خوان��ده 
مي شوند، اما تجربه  شكست 
 خورده ها به دست فراموشي 
سپرده مي شود. نام نوآفرينان 
موفقي نظير بيل گيتس و استيو جابز در ذهن مان نقش 
بسته است، اما نوآفرينان ناموفقي نظير »دن بريكلين« و 
»چارلز گود ير« برايمان ناآشناست. كوشايي و نوآفريني 
اين دو ش��خص چيزي كم از بيل گيتس و استيو جابز 
نداش��ت، اما شرايطي دس��ت به دس��ت هم دادند تا 
ثروت شان به پاي جابز و گيتس نرسد. همين موضوع 
را مي توانيم با اندكي تقريب به تجربه  كشورهاي جهان 
در توسعه  اقتصادي نيز بسط بدهيم. همان طور كه در 
مقابل هر استيو جابزي يك چارلز گودير وجود دارد، در 
مقابل هر »ژاپن« نيز يك »آرژانتين« قرار گرفته است. 
آرژانتين را مي توان يك ژاپن شكست  خورده ناميد. اين 
كشور با سياست هايي مش��ابه ژاپن در راه پرپيچ  و خِم 
توسعه  صنعتي گام گذاشت، اما در نيل به مقصد ناكام 
ماند. ناكامي آرژانتين را مي توان به تصميم  سازي هاي 
اش��تباه دولت هايش نس��بت داد، اما مثل هر انس��ان 
شكست  خورده اي، عوامل خارج از كنترل نيز در ناكامي 
آرژانتين موثر بودند. در سال هاي آغازين قرن بيستم، 
آرژانتين به ثروتمند ترين كشور امريكاي التين تبديل شد 
و درآمد سرانه اش از سوئد، فرانسه و ايتاليا سبقت گرفت. 
تولي��د فرآورده هاي دامي و كش��اورزي، نيروي محركه  
رش��د آرژانتين بود. در آن دوران س��رمايه هاي خارجي 
بزرگي به آرژانتين سراريز شدند و زيرساخت  هاي حمل و 
نقل، باالبرهاي غله، سيلوها، شبكه هاي بازاريابي و تأمين 
مالي را توسعه بخشيدند. در كنار سرمايه  خارجي، نيروي 
كار خارجي نيز در مقادير هنگفت روانه  آرژانتين ش��د و 
توليد كشاورزي و دامي كشور را رونق بخشيد. متأسفانه 
بخت آرژانتين را ياري نكرد. آرژانتين امروز يك اقتصاد 
پريشان و بي ثبات است كه شباهتي به گذشته  درخشانش 
ندارد. اينكه چه عواملي آرژانتين را به اين وضعيت كشاند 
همچنان محل بحث اس��ت. براي مثال، دولت آرژانتين 
در نيمه  دوم دهه ۷0 ميالدي سرمايه هاي سنگيني از 
نهادهاي مالي خارجي وام گرفت و حتي دست بخش 
خصوص��ي را در وام گرفتن از خارج باز گذاش��ت. تنها 
در س��ال هاي 1۹۷۹ تا 1۹80، بدهي خارجي بخش 
خصوصي 200 درصد افزايش يافت. دردسر آرژانتين 
اما زماني شروع شد كه در اوايل دهه  80 ميالدي، بانك 
مركزي امريكا با هدف مه��ار تورم، نرخ بهره را افزايش 
داد. اين سياس��ت به افزايش به��ره در بازارهاي مالي 
بين المللي نيز دامن زد و كشورهاي امريكاي التين را به 
بحران بدهي دچار كرد. بهره  وام هاي آرژانتين به قدري 
افزايش يافت كه عمال به مرز ورشكستگي كشيده شد 
ادامه در صفحه 2 و ناچار بود كه... 

مهم تري��ن ويژگي مثبِت آنگال 
مركل، جمله بندي  هاي اوست: 
نس��بي، كوتاه، ش��خِص سوم، 
مودب، غيرمستقيم، با ثبات، با 
اعتماد به نفس، ماليم و اميدوار. 
واژه  ه��ا و جمله  بندي  ها، اعماِق 
فكري و روحي يك فرد را نمايان 
مي كنند و درعين حال، ش��ايد 
دقيق  ترين روش براي شناخت انسان باشند. مركل در اوايل 
سال 201۷ و با به روي كار آمدن رييس جمهوري جديد 
در امريكا اينچنين گفت: »ما با امريكا دوستي خواهيم كرد 
ولي به عنوان اروپايي بايد بدانيم كه خودمان براي آينده 
خود بايد تالش كنيم و سرنوش��ت خود را رقم بزنيم.« به 
عبارت��ي ديگر، ما نمي توانيم اتفاقاتي كه در كش��ورهاي 
ديگرمي  افتد را كنترل يا مديريت كنيم اما مسوول كارهاي 
خودمان هس��تيم. مركل پيرام��ون حكمراني مي  گويد، 

»دموكراسي يعني روش جمعي و تفاهم  آميز براي تغيير.« 
سياستمدار فردي اس��ت كه واقعيت را قبول مي  كند و با 
داش��تن افق و اهداف عالي، »قدم به قدم« واقعيت بد را به 
واقعيت خوب تبديل مي  كند. سياست  ورزي از نظر مركل 
يعني »حل مشكالت.« او مي گويد اگر مشكلي نبود نياز به 
سياستمداران نبود. مهم ترين وجه كار سياست، »ايجاد 
تفاهم ميان ديدگاه هاي مختلف« و »اجماع  سازي« است. 
اين خصلت مركل شايد باعث شد چندين بار در انتخابات 
پيروز ش��ود و صدراعظمي آلمان را براي 16 سال برعهده 
داشته باشد )2021-2005(. عموم جريان ها و احزاب به 
اين نتيجه رسيده بودند كه با وجود او در هرم قدرت، حتمًا 
ديدگاه و مصالح آنها ديده مي  شود و چه رضايتي باالتر از 

اينكه انسان ها حس كنند كه ديده مي شوند.
مركل موفقيت هر سياستي را تابع دو امر مي  دانست: 1( 
حتي  المقدور مورد اجماع جريان ها و احزاب باشد و 2( با 
افكار عمومي در تناقض نباشد. جريان آزاد فكر و راه  حل، 

كليدي تري��ن ارزش هاي مديريتي مركل به حس��اب 
مي آمدند به طوري كه اعتقاد داشت: »به عنوان صدراعظم 
من بايد توسط مردم و رسانه  ها زير ميكروسكوپ باشم 
ضمن اينكه دفت��ر و تيم همكار من، بايد به وضوح تمام 
ضعف  ها، قوت  ها و راه  حل ها را با من در ميان بگذارند. هر 
چند به طور طبيعي بعضي احزاب با كليت نظام فكري او 
و حزبش، تفاوت  هايي داشتند اما روِش شفاِف حكمراني 
او براس��اس تعامل، تفاهم و اجماع  س��ازي را تحسين 
مي  كردند. مركل نه به صورت تصنعي و بازي  گونه بلكه 
با روش  هايي ش��فاف، در پي»فهم و درك و يادگيري و 
اثرپذيري« از ديگران بود و خود را نه ايدئولوگ بلكه حلقه 
وصل ديدگاه هاي مختلف براي حل مشكالت مي دانست

).)Problem- solvin
آنگال مركل معتقد بود اگر فردي سياس��ت  ورزي و حل 
مش��كالت يك جامعه و كشور را به عهده مي  گيرد نبايد 
به دنبال پول و ثروت باشد. او اعالم كرده بود كه اگر پول 

مالك باشد، شخص بايد به بخش خصوصي و صنعت كوچ 
كند و سياست و حكمراني را برعهده كساني بگذارد كه 
عالقه مندند با مديريت صحيح، جامعه را در مسير بهتري 
قرار دهن��د. در اين چارچوب، مركل فردي بود كه وقتي 
هدف خود را مشخص مي  كرد، قدم به قدم جلو مي رفت 
و به طور سيس��تماتيك عمل مي  كرد. او باور عميقي به 
روش  هاي مسالمت   آميز و دموكراتيك در حل مشكالت 
داشت به صورتي كه دموكراسي را فرآيندي مي  دانست 
ك��ه همگان از ب��زرگ و كوچك و از اح��زاب قدرتمند و 
ضعيف، نقش  آفريني مي  كنند. به همين مناسبت، چه در 
صحنه داخلي آلمان و چه در قالِب اتحاديه اروپا، مركل 
را شخصيت و سياستمداري اجماع  س��از مي  دانستند. 
Consensus- builder( ( در طول زمامداري خود، 
مركل عماًل رهبر اتحاديه اروپا هم ش��ناخته مي   شد و با 
بهره  گيري از توان مالي و صنعتي و بنابراين سياسي آلمان، 
ادامه در صفحه 2 در عزل و نصب  ها و... 

محمود سريع القلممحمد صفري

يادداشت -3

نگاه روز

بيماري مزمن  كسري بودجه 

ميراث آنگال مركل در حكمراني

متاس��فانه عدم تع��ادل ميان 
درآمدها و هزينه ها هميش��ه 
مانند يك بيم��اري مزمن در 
نظام بودجه ريزي ايران وجود 
داش��ته و تاريخچه آن حتي به 
قب��ل از انقالب هم مي رس��د. 
البته اين مس��اله در سال هاي 
اخير شدت گرفته و هر سال هم 

شاهد فاصله گرفتن اين دو اصل اساسي بودجه از يكديگر 
هس��تيم. در جدول بودجه درآمده��ا 664 هزار ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده ولي هزينه ها ۹65 هزار ميليارد 
تومان است و به اين ترتيب بيش از 300 هزار ميليارد تومان 
در همين ابتداي كار كسري بودجه وجود دارد، اين خود 
اولين بي ثباتي در نرخ بودجه را نشان مي دهد، در اين بين 
دولت هم سعي مي كند براي تامين اين كسري بودجه از 
راه هايي كامال نامناسب كه تنها به تورم دامن مي زند اقدام 

كنند، از جمله استقراض از بانك مركزي. اما اگر بخواهيم 
اين مباحث اقتصادي را به زبان ساده بيان كنيم تا تمام مردم 
از وضعيت حاكم بر اقتصاد كشور مطلع شوند، بايد گفت اگر 
دولت برنامه هايي را كه در نظر دارد از جمله حذف ارز دولتي 
به مرحله اجرا بگذارد در واقع تورم بسيار شديدي بر كشور 
تحميل مي شود كه اقشار كم درآمد و فقير نمي توانند از پس 
اين تورم بر بيايند و برايشان اوضاع غيرقابل تحمل خواهد 
شد. اگر قرار باشد با يك سياست تورمي، دولت قيمت ها 

را باال ببرد و فش��ار بر مستضعفين وارد كند آن 32۹ هزار 
ميليارد تومان كمك رفاهي اثر چشمگيري ندارد و قدرت 
خريد خانواده هاي پرجمعيت تحت پوشش كميته امداد 
كه مس��تمري حدود 500 هزار توماني دريافت مي كنند 
با توجه به تورم ش��ديد در اثر باال رفتن قيمت ها، به شدت 
كاهش مي ياب��د. به هر حال اگر دول��ت مي خواهد از اين 
وضعيت جلوگيري كند بايد قبل از هر چيز بودجه را واقعي 
ادامه در صفحه 2 كند، هزينه هايش را...  

محمدرضا واعظ  مهدوي

يادداشت -4

شش اصل پايه اي در تحليل بنيادي
يك��ي از موضوعات��ي كه ذهن 
فعاالن بازار س��رمايه را درگير 
خود مي كند، استراتژي مناسب 
براي انتخاب سهام و پوزيشن 
مناس��ب خريد و فروش است. 
انتخاب استراتژي مناسب باعث 
مي شود فرد معامله گر عالوه بر 
نظم در سيس��تم معامالتي، از 
نظر آرمش روحي و رواني نيز شرايط خوبي را تجربه كند. 
براي انتخاب استراتژي مناسب در ابتدا بايد فرد ابزار تحليل 
خ��ود را انتخاب كند. روش ه��اي رايج براي تكنيك هاي 
معامله گري عبارتند از تحليل به روش فاندامنتال )بنيادي(، 
تكنيكال و پرايس اكشن )الگوهاي قيمتي( يا تركيبي از 
تكنيك هاي مذكور باشد. در اين يادداشت تالش بر اين است 

به بررسي اجمالي تكنيك فاندامنتال بپردازيم.
تكنيك فاندامنتال روشي است به منظور محاسبه ارزش 
ذاتي اوراق بهادار با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي و مالي 
مرتبط. يك تحليلگر بنيادي عالوه بر آنكه بر عملكرد يك 

شركت تمركز مي كند بايد شرايط كالن اقتصادي، شرايط 
شركت هاي رقيب و همچنين شرايط بازار مواد اوليه و بازار 
فروش شركت را به صورت مداوم رصد كند. يك تحليلگر 
براي آنكه با استفاده از تكنيك بنيادي، نتيجه مطلوب را به 
دست آورد الزم است 6 اصل مهم را مدنظر قرار بدهد. اين 

اصول عبارتند از: 
1- انتخاب س��هام بر اس��اس تحوالت بازار هاي جهاني: 
تحوالت بازارهاي جهاني بر سودآوري شركت ها به خصوص 
صادراتي محور ها تاثير فراوان مي گذارد. يك تحليلگر بايد 
روزانه تغييرات اقتصاد جه��ان را مورد ارزيابي قرار بدهد. 
آمار اشتغال و نرخ بيكاري اقتصاد هاي بزرگ را به صورت 
ماهانه بررسي كند. تراز تجاري اقتصاد هاي بزرگ را مورد 
بررسي قرار بدهد، تحوالت نرخ بهره و سياست هاي پولي 
و مالي اقتصاد هاي بزرگ به خصوص امريكا )فدرال رزرو( 
را به صورت ماهانه و فصلي تجزيه و تحليل كند، عرضه و 
تقاضا و معامالت بازار  هاي جهاني به خصوص كاموديتي ها را 
investing. به صورت روزانه بررسي كند )مي توان از سايت

com ب��ه منظور بررس��ي تغيير قيمت ه��اي جهاني و 

همچنين استفاده از تحليل هاي موثر برآن ها استفاده كرد.( 
2- انتخاب س��هام بر اساس شرايط اقتصادي كشور: يك 
معامله گر بايد نگاه ويژه اي به شرايط اقتصادي و سياسي 
كشور داشته باشد. سياست هاي كالن اقتصادي، نرخ مواد 
اولي��ه، نرخ حامل هاي انرژي، ن��رخ ارز مرجع )دالر(، نرخ 
تورم، نرخ ماليات صنايع و... از جمله مواردي هستند كه بايد 
به خوبي مورد بررسي قرار بگيرند. همچنين سياست هاي 
خارج��ي و تهديد ها و فرصت هاي اثر گذار ب��ر صادرات و 
واردات ني��ز بايد در حيطه  تحليل يك فرد معامله گر قرار 

بگيرد.
3- انتخاب سهام بر اساس معامالت و گزارش هاي بورس 
كاال: اكثر شركت هاي توليدي بزرگ ايران، در بورس كاال 
اقدام به فروش محصوالت خود مي كنند. با زيرنظر گرفتن 
معامالت انجام شده در بورس كاال مي توان چشم انداز خوبي 
نسبت به فروش و سودآوري شركت ها به دست آورد. يك 
تحليلگر با توجه به معام��الت و گزارش هاي بورس كاال 
مي تواند ميزان فروش ماهانه شركت، مجموع معامالت 
انجام شده يك محصول يا يك شركت در طي يك دوره، 

نحوه رقابت بر قيمت پايه و همچنين جمع مبلغي معامالت 
دوره اي در بورس كاال را مورد تجزيه و تحليل قرار بدهد.

4- انتخاب سهام بر اساس نسبت هاي p/e TTM، p/s و 
 )Price/Earnings( حاشيه سود: نسبت قيمت به درآمد
يكي از نس��بت هاي مهم در بورس به شمار مي رود. طبق 
آنچه ميان تحليلگران رايج اس��ت در نسبت فوق به جاي 
درآمد از سود به ازاي هر س��هم )EPS( استفاده مي شود. 
 TTM )Trailing Twelve در محاسبه سود به روش
Months( EPS بر مبناي 12 ماه گذش��ته يعني چهار 
دوره سه ماهه مورد ارزيابي قرار مي گيرد. مزيت استفاده از 
TTM اين است كه قيمت سهم بر اساس سود واقعي آن 
تعيين مي شود و سرمايه گذاران با استفاده از اطالعات واقعي 
در بازار، معامالت خود را انجام مي دهند. نسبت قيمت به 
فروش P/S )Price/Sale( يكي ديگر از نسبت هاي مهم 
است كه حاصل تقسيم قيمت بازار هر سهم به فروش آن را 
محاسبه مي كند. با توجه به اين موضوع كه فروش شركت به 
صورت ثابت و قوي نمايانگر رشد يك شركت است و امكان 
ادامه در صفحه 8 دستكاري و... 

سعيد اميرشاه كرمي
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صفحه3

زخمي كه در خط 5 مترو سر بازكرد؟

دليلكيفيتپاييناينترنت؛نصب
1۵40سايتاپراتورهايموبايلبا
ممانعتمردموشهرداريهامواجه

شدهاست

ماجراي81هزارتنذرتدامي
وارداتيكهگمشد

در حال��ي كه وزي��ر ارتباطات با اس��تناد ب��ه آمار 
SpeedTest مي گويد جايگاه س��رعت اينترنت 
همراه در ايران نسبت به ماه گذشته سه پله بهبود 
پيدا كرده اس��ت اما كاربران نه تنها هيچ نشاني از 
افزايش سرعت نمي بينند بلكه همچنان با اختالل 
در دسترسي به اينترنت مواجه هستند. مديرعامل 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت اي��ن كندي ها را 
بي ارتباط با ظرفيت شبكه بين الملل و مربوط به اليه 
مياني شبكه مي داند. او مي گويد كندي  اينترنت 
صفحه 6 را بخوانيد مربوط به...  

حدود سه س��ال است يك شركت توليدكننده مواد 
غذايي براي توليد محصوالت خود از ذرت دامي كه با 
ارز 4200 توماني خريداري كرده استفاده مي كند! اما 
قضيه چيست؟ ماجرا از يك برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري شروع شد، وقتي كه معاون فني سابق گمرك 
از گم شدن 81 هزار تن ذرت دامي وارداتي خبر داد. 
مهرداد جمال ارونقي در اين برنامه گفته بود كه بيش 
از 81 هزار ت��ن ذرت دامي از طريق يكي از گمركات 
كشور ترخيص شده و به مقصد يك شركت صنايع 
صفحه 7 را بخوانيد غذايي حركت كرده است. 

كندي  دردسرساز  
اينترنت

پشت پرده استفاده 
ذرت دامي 

در صنايع غذايي!

صفحه2

رهبر معظم انقالب 
درگذشت شهادت گونه  

 حسن ايرلو    را 
تبريك و تسليت گفتند

رييسجمهوردرجلسهستادتنظيمبازارتاكيدكرد

استفاده 
از آسان ترين روش ها 

 براي رسيدن كاال 
به دست مردم

صفحه2 



رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت قيمت گذاري عادالنه 
كاالها به ويژه اقالم اساسي مورد نياز مردم، اظهار داشت: 
كرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نبايد مورد 
آسيب قرار گيرد و الزم است كاالها با آسان ترين روش 

و مناسب ترين قيمت به دست مردم برسد.
سيد ابراهيم رييس��ي روز چهارشنبه در جلسه ستاد 
تنظيم بازار تقويت و توس��عه س��امانه هاي هوشمند 
توزيع كاال در سراس��ر كش��ور را براي ايجاد آرامش در 
بازار و اطمينان مردم ضروري دانس��ت و گفت: شرايط 
رهاشدگي و قيمت هاي دلخواه در بازار به هيچ عنوان 
پذيرفتني نيس��ت و در اين راس��تا راه اندازي و توسعه 
س��امانه هاي هوش��مند توزيع كاال به وي��ژه كاالهاي 
معيشتي و روزمره مردم مي تواند نقش مهمي در كنترل 

بازار و قيمت ها داشته  باشد.
رييسي بر استفاده از بهترين روش ها براي رسيدن كاال 
به دست مردم تاكيد كرد و گفت: برنامه و سياست دولت 
رسيدن عادالنه كاال به دست مردم است و هيچ تعصب 
يا محدوديتي بر استفاده از روش خاصي وجود ندارد و 
مهم اين است كه كاالي مورد نياز مردم با حفظ كرامت 
و عزت به دست آنان برسد و مواردي كه در گذشته مردم 
را به حضور در صف هاي طوالني كشانده و كرامت شان 

را خدشه دار كردند نبايد تكرار شود.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه تصميمات ستاد تنظيم 
بازار بايد به طور كامل اجرا ش��ود، خاطرنشان كرد: اگر 
برخالف تصميمات ستاد تنظيم بازار مدير مجموعه يا 

كارخانه اي بر اس��اس مصلحت سنجي كاالي توليدي 
خود را به ب��ازار عرضه نكند تا بعداً با قيمت باالتري آن 
را بفروش��د، چنين فردي حتي يك روز هم صالحيت 
حضور در آن مجموعه را ندارد و بايد با وي برخورد شود.

رييسي تاكيد كرد: مجموعه هايي كه به موجب مقررات، 
اختياراتي ب��راي افزايش قيمت ها دارن��د حق ندارند 
خودسرانه در اين رابطه اقدام كنند و بايد پيشنهاد خود را 
به ستاد تنظيم بازار ارايه كند تا پس از بررسي و با توجه به 

شرايط بازار نسبت به پيشنهاد آنها تصميم گيري شود.
رييس جمه��ور اهميت نظ��ارت بر بازار و اس��تفاده از 
اتحاديه هاي صنفي در اين زمين��ه را مورد تاكيد قرار 
داد و گفت: براي نظارت ب��ازار اگر از مردم و بازاري ها و 
اتحاديه هاي صنفي و شركت هاي توليد كاال و خدمات 
استفاده شود در كنترل بازار، توليد و توزيع بسيار موثر 

و موفق خواهيم بود.
رييس��ي تصريح كرد: نظارت بر بازار از اهميت بسيار 

زيادي برخوردار است و الزم است به طور روزانه قيمت 
كاال و خدمات پيگيري و كنترل ش��ود و حتي يك روز 

هم از آن نبايد غفلت شود.
رييسي با تاكيد بر ضرورت توجه بر اقليم هر منطقه و 
اس��تان در قيمت گذاري كاال و خدمات، اظهار داشت: 
حتي االم��كان باي��د از قيمت گذاري سراس��ري روي 
كاالهاي اساس��ي و معيشتي مردم پرهيز شود چرا كه 
بعضًا قيمت يك نوع كاال در اس��تاني پايين تر از قيمت  
آن در پايتخت باشد و قيمت گذاري سراسري به نوعي 

اجحاف در حق مردم آن استان است.
رييس جمهور بر نظارت و كنترل قيمت لوازم خانگي 
تاكيد ك��رد و گفت: لوازم مورد ني��از در تهيه جهيزيه 
از جمله كاالهاي اساس��ي و ضروري مردم محس��وب 
مي شود لذا ضرورت دارد روي قيمت اين لوازم نظارت 

بيشتري اعمال شود.
رييس جمهور همچنين بر پيگيري و عملياتي شدن 
طرح جامع تجارت در كمترين زمان ممكن تاكيد كرد.

رييسي در ادامه وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير جهاد 
كشاورزي، استانداران و اعضاي ستاد را مخاطب قرار داد 
و تاكيد كرد: در شرايطي كه با واكسيناسيون عمومي 
موفقيت حاصل ش��د از جاِن مردم صيانت گرديد، نان 
مردم هم بسيار اهميت دارد و بايد با كنترل، پيگيري و 
نظارت بر حلقه تامين، توزيع و مصرف مراقبت شود تا 
به مردم اجحاف نشود و سوداگران نتوانند نان مردم را با 

مشكل مواجه كنند.

راهبرد

دريچه
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رهبر معظم انقالب درگذشت 
شهادت گونه  حسن ايرلو 
را تبريك و تسليت گفتند

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي با صدور پيامي درگذشت شهادت گونه 
آقاي حسن ايرلو سفير مجاهد و كارآمد جمهوري 

اسالمي ايران در يمن را تبريك و تسليت گفتند.

متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح 
است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت شهادت گونه س��فير مجاهد و كارآمد 
جمهوري اسالمي در يمن جناب آقاي حسن ايرلو 
رحمه اهلل عليه را به خاندان گرامي و به دوس��تان و 
همفكرانش در مراحل گوناگون مجاهدت درازمدت 
وي تسليت و تبريك عرض ميكنم. پرونده افتخار 
آميز او مجموعه اي از مجاهدات سياسي و تالش هاي 
ديپلماس��ي و تحرك اجتماعي است. دو برادر وي 
پيش از او به فيض ش��هادت رس��يده اند. رحمت 
خدا ب��ر اين برادر جهادگر و خاندان صبور و بصير و 

فداكارش باد.

جزييات طرح آزمايشي جديد 
بنزين در كيش

طبق اعالم مسووالن منطقه آزاد كيش، در طرح 
جديد بنزين كه قرار اس��ت به صورت آزمايشي 
در اين جزيره اجرا ش��ود، قيم��ت بنزين تغيير 
نمي كن��د، بلكه به ازاي ه��ر كارت ملي ۲۰ ليتر 

بنزين تعلق مي گيرد.
به گزارش ايسنا، طي روزهاي اخير اخبار مختلف 
و بعضا متناقضي در مورد حذف سهميه بنزين يا 
آزادسازي قيمت آن در منطقه آزاد كيش و قشم 
مطرح ش��د كه البته مورد تاييد رسمي هم قرار 
نگرفت. با اين حال تازه ترين توضيح شمسيان- 
معاون سازمان منطقه آزاد كيش- نشان مي دهد 
كه طرح بنزيني براي اين جزيره در دس��ت اجرا 

است اما به نحوي ديگر.
طبق توضيح وي قرار اس��ت اين طرح در مرحله 
اول در جزيره كيش اجرايي ش��ود و صرفا جنبه 
آزمايشي دارد و بعد از اصالح اشكاالت احتمالي 

در مناطق ديگر اجرايي خواهد شد.
وي با بي��ان اينكه تا االن هر پ��الك خودرو يك 
كارت سوخت داشته و سهميه بنزين به آن تعلق 
مي گيرد گفت: در اين طرح قرار است به ازاي هر 

كارت ملي ۲۰ ليتر بنزين تعلق گيرد.
اي��ن مقام مس��وول ادامه داد: قرار نيس��ت هيچ 
تغييري در وضعيت قيم��ت بنزين چه يارانه اي 
و چه آزاد اعمال ش��ود؛ به طوري كه ارايه بنزين 
يارانه اي با ۱۵۰۰ و آزاد ۳۰۰۰ تومان ادامه دارد 
ولي به جاي شارژ كارت سوخت بر اساس پالك، 
ب��ه هر كارت ملي ك��ه مالك آن س��اكن ايران و 
حداكثر يكسال است كه از ايران خارج نشده و در 
كيش ساكن است ماهانه ۲۰ ليتر معادل بنزين 

تعلق مي گيرد. 
وي همچنين با اش��اره به اينكه هيچ تغييري در 
ميزان سهميه خودروهاي عمومي يعني تاكسي و 
تاكسي هاي اينترنتي ايجاد نمي شود يادآور شد: 
هيچ تغييري هم در وضعيت بنزين خودروهاي 
ديزلي با هر نوع كاربري ايجاد نخواهد ش��د ولي 
خانواده اين افراد نيز در اين طرح مورد توجه قرار 
گرفته و سهميه اي مانند بقيه دريافت مي كنند. 
پيش ت��ر س��خنگوي دول��ت در توضيحي گفته 
بود كه مبناي طرح اين اس��ت كه اگر قرار است 
يارانه اي داده شده و مابه التفاوتي دريافت شود، 
مبلغ آن مس��تقيم به جيب كساني مي رود كه از 
بنزين اس��تفاده نكرده اند؛ به طوري كه تا پيش 
از اين بنزين عم��وم مردم به دارندگان خودروها 
تخصيص پيدا مي كرد كه مدل ناعادالنه اي بود؛ 
به اين دليل كه بخش��ي از مردم اساس��ا خودرو 

ندارند و چيزي به آنها تخصيص پيدا نمي كرد.

اظهارات جديد اردوغان
 ارزش لير را باال برد

رييس جمهور تركيه يك س��ري اقدامات را براي 
تسهيل بار پايين آمدن ارزش پول كشور معرفي 
كرده اس��ت، اما همچنان بر سياست نرخ پايين 
بهره كه اولين بار ارزش لي��ر را كاهش داده بود، 
تاكيد دارد. اين س��خنان اردوغان باعث افزايش 
۲۰درصدي ارزش لير در روز دوشنبه شد. لير كه 
۱۰ درصد از ارزش خود را ازدست داده و به ۱8/4 
در برابر دالر رس��يده بود، به  دنبال اين اطالعيه 
اردوغان، ۲۵درصد در روز دوشنبه افزايش يافت. 
ارزش لير همچنان 4۵درصد پايين تر از ابتداي 
س��ال جاري ميالدي اس��ت. سرپرست مجمع 
بانك هاي تركيه گفت ح��دود يك ميليارد دالر 
پس  از س��خنان اردوغان در بازارها فروخته شده 
اس��ت. به  نظر مي رس��د اطمينان اردوغان براي 
حفاظت از سرمايه هاي سرمايه گذاران داخلي در 
برابر نوسانات لير يك حس اطمينان براي آنها به 

وجود آورده است. 
او گفت: »م��ا يك گزينه مال��ي جديد دراختيار 
شهروندان قرار مي دهيم تا نگراني آنها از افزايش 
نرخ تبادل ارز در ارزيابي سرمايه هاي شان از بين 
برود.« دول��ت تركيه قول داده اگر كاهش ارزش 
لير از نرخ بهره اي كه بانك متعهد ش��ده بيش��تر 
باشد، خسارت هاي به  بار آمده جبران خواهد شد. 
اردوغان نرخ بهره را از ماه س��پتامبر ۵۰۰ واحد 
پايين آورده  و لير 4۰درصد از ارزش خود را طي 

تنها ۵ هفته ازدست داده است.

تهاتر نفت در برابر آينده
سرمايه خود را از كشور خارج سازند يا اينكه آن را وارد 
فعاليت هاي س��وداگرانه اقتصاد كنن��د. در يك كالم 
مي توان گفت، نخستين قرباني يك چنين روش هايي، 

فعاالن كسب و كار كوچك و متوسط، خواهند بود. 
۵( اما مهم ترين معضلي كه در اثر اجراي اين ايده بروز 
مي كند، افزايش وابستگي اقتصاد ايران به كشورهايي 
اس��ت كه ناچار به انجام تهاتر با آنها است. اين موضوع 
دقيقا در نقطه مقابل راهبردهايي است كه در دكترين 
ايران قرار دارد. دليل اينكه ايران با امريكا وارد دوره اي از 
چالش هاي مستمر شده است، حفظ استقالل كشور 
و عدم وابستگي سياسي، اقتصادي و راهبردي با ساير 
كشورها اس��ت. به دليل اين راهبرد ايران هزينه هاي 
هنگفتي را پرداخته و فشار سنگيني متوجه مردم شده 
است. به عنوان مثال گسترش برنامه تهاتر نفتي در ازاي 
كاال و خدمات چيني، باعث مي شود تا ايران تحت تاثير 
اين كشور قرار داشته باشد و تنها مسير تامين نيازهايش 
از چين صورت بگيرد. اي��ن روند در بلندمدت اقتصاد 
اي��ران را كامال از دورن تهي مي س��ازد و فرصت تعامل 
تجاري و اقتصادي با ساير كش��ورها را از ميان مي برد. 
به عبارت روشن تر مي توان گفت اين ايده در واقع تهاتر 
نفت در برابر آينده كشور است. بدون ترديد از اين طريق 
فاصله ايران با اقتصاد آزاد بين المللي افزايش مي يابد و 
خس��ارت هاي فراواني نصيب ملت ايران مي شود. بايد 
ديد به جاي يك چنين ايده پردازي هايي، آيا بهتر نيست، 
مسووالن تصميم ساز دولت، تالش در جهت پايان دادن 
به تحريم هاي اقتصادي از طريق مذاكرات را در دستور 

كار قرار دهند؟

بيماري مزمن  كسري بودجه 
 در حد درآمدي كه دارد پايين بياورد، از اختصاص 
بودجه به نهادهاي نورچشمي و انجام فعاليت هاي 
غير ض��روري جلوگيري كند. در واق��ع اگر دولت 
بخواهد كس��ر بودج��ه اش را با ف��روش ارز تامين 
كند، راه اش��تباهي را در پيش خواهد گرفت و اين 
بي انضباطي بودجه اي بار تورمي و مالي زياد خواهد 
داشت و فشار اصلي اين بار هم بر دوش مردم خواهد 
بود.  از سوي ديگر بسياري از مردم معتقدند دولت ها 
كسري بودجه خود را از راه جرايم رانندگي هم تامين 
مي كنند، اين حركت كامال خطا است و غيرقانوني، 
جريمه هاي رانندگي حكم بازدارندگي دارند، آنها 
محلي براي تامين كسري بودجه دولت نيستند، به 
همين خاطر دولت بايد تمام اين مسائل را مد نظر 
داشته باشد. به بيان واضح تر دولت قبل از هر چيز 
بايد از فرارهاي بزرگ مالياتي جلوگيري كند. اگر 
س��از و كار اخذ ماليات اصالح شود، آن وقت دولت 
ديگر ني��ازي ندارد براي تامين بودجه خود از بانك 
مركزي استقراض كند، يا شوك هاي غير اصولي به 
اقتصاد وارد كند كه نتيجه آنها چيزي جز تورم و وارد 
آمدن فشار بيشتر به اقشار كم درآمد جامعه نيست.  
اگر دولت ها در هنگام تصويب بودجه از اقتصاددانان 
مشورت بگيرند و راه هاي تامين بودجه و البته نحوه 
اختصاص آن به سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها را 
به دست افراد كارشناس بسپارند، اين اتفاق كه هر 
سال دولت با كسري چند هزار ميليون توماني مواجه 
نمي شود. در حال حاضر دولت بيش از هر چيز بايد 
به فكر كاهش تورم و جلوگيري از باال رفتن نرخ ارز 
باشد. شرايط كنوني اقتصاد وضعيت خوبي ندارد، 
اينكه مردم نگران معيش��ت روزانه خود باشند و از 
حداقل رفاه هم برخوردار نباشند، پيام خوبي براي 
دولت ندارد. پرداختن به مسائل حاشيه اي مي تواند 
دولت را از تمركز بر روي مسائل مهمي مانند اقتصاد 
دور كن��د، در حالي كه دولت در حال حاضر بايد به 
تم��ام نهادها و ارگان ها دس��تور بدهد تا براي حل 

مشكالت اقتصادي كشور بسيج شوند.

ژاپني  كه شكست خورده است
 س��رمايه هاي جدي��دي وام بگي��رد ت��ا هزينه  
وام هاي پيشينش را بازپرداخت كند. اين همان 
»بداقبال��ي« و عامل خارج از كنترل اس��ت كه 
آرژانتين را در باتالق ركود تورمي فرو برد. ژاپن 
به چنين معضل��ي برخورد نكرد، چرا كه در دهه  
۷۰ ميالدي وام خارجي سنگيني نگرفت تا چند 
سال بعد با افزايش بهره هاي بين المللي به بحران 
بدهي دچار شود. دهه 8۰ ميالدي، يك »دهه  از 
دست رفته« براي آرژانتين به شمار مي  رود، چرا 
كه توليد س��رانه  اقتصادي آرژانتين سال به سال 
كاهش مي  يابد. دولت آرژانتين ۱۰ س��ال تمام 
دردس��رش اين ش��ده بود كه چگونه بدهي  هاي 
خارجي عموم��ي و خصوصي را بازپرداخت كند. 
گفته مي ش��ود كه هزينه هاي بازپرداخت بدهي 
ح��دود 8 درصد حجم اقتص��اد آرژانتين را دربر 
مي گرف��ت. در اين دوره موتور توس��عه  صنعتي 
كش��ور از نفس افتاد؛ چرا ك��ه وام هاي خارجي 
جديدي گرفته مي ش��دند تا صرفا وام هاي قبلي 
بازپرداخت ش��وند. در نتيجه، منابع  كمياب ارز 
كشور ديگر نمي توانست صرف واردات نهاده هاي 
توليد صنعتي و فناوري  هاي  روز ش��ود. اگر تراز 
بازرگاني آرژانتين در وضعيت مثبت پايدار قرار 
داشت، مي شد منابعي براي بازپرداخت بدهي ها 
كنار گذاش��ت و اين معضل را راحت  تر مديريت 
كرد؛ مش��كل اينجا بود كه در آن دوره »نس��بت 
قيمت كااله��اي صادراتي آرژانتي��ن، به قيمت 
كاالهاي وارداتي« )موس��وم به رابط��ه  مبادله( 
در حال كاهش ب��ود. در كنار افزاي��ش ناگهاني 
بهره هاي بين المللي، تضعي��ف قيمت صادرات 
ب��ه واردات آرژانتين، دومين وجه س��ياه اقبال 
آرژانتين بود ك��ه دريافتي هاي ارزي كش��ور را 
س��ركوب كرد و موتور توس��عه  صنعتي را از كار 
انداخت. اين گونه ش��د كه ك��ه آرژانتين به يك 
نمونه شكس��ت خورده از كش��ورهايي بدل شد 
كه تالش مي كرد به كرانه هاي توس��عه دس��ت 

پيدا كند.

رييس جمهور در جلسه ستاد تنظيم بازار تاكيد كرد 

تحليل فرشاد مومني  از تورم ساختاري در ايران

استفاده  از آسان ترين روش ها براي رسيدن كاال  به دست مردم

89 درصد فقراي ايران را شاغلين سابق تشكيل مي دهند

ميراث آنگال مركل در حكمراني

»آيا شهروندان گرامي و حكومتگران مي دانند كه در بدترين 
سال هاي جنگ بر اساس گزارش هاي رسمي بانك مركزي 
و مركز آمار، خانواده هاي اين مملكت س��االنه ۱۲۲ كيلو 
گوشت قرمز مصرف كرده اند و اين ميزان االن به 6 تا ۷ كيلو 
در سال رسيده است؟ واقعا شما اينها را مي خواستيد؟ اين 
ميزان س��هل انگاري و بي توجهي نسبت به سياست هاي 
تورم زا و توس��ل كردن به پنه��ان كاري و فريب و بازيچه 
رباخوارها و دالل ها ش��دن ب��راي حكومت چه عاقبتي را 

پيش خواهد آورد؟«
نشس��ت »تورم س��اختاري در اقتصاد ايران؛ ريش��ه ها و 
راه حل ها« در دانش��گاه عالمه طبابايي با حضور اساتيد و 

اقتصاددانان برگزار شد. 
در اين نشست فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي گفت: ما با پارادوكس دولت روبرو هستيم 
و منظور از پارادوكس دولت اين اس��ت كه دولت مي تواند 
نيرو محركه توس��عه يا نيرو محركه اضمحالل باشد. اگر 
دولت بخواهد نيرو محركه توسعه باشد بايد امنيت حقوق 
مالكيت و حمايت هاي توس��عه گرا از توليد را در دس��تور 
كار قرار دهد اما اگر دولت بخواهد ب��ه قاعده دزد دريايي 
يا ش��يوه دولت هاي يغما گر اقتصاد را اداره كنند، موجب 
بي ثبات سازي و ناامن كردن فضاي حيات جمعي خواهد 
ش��د. تورم بيش از هر امري يك مساله سياسي است و در 
اساس محصول سياس��ت گذاري هاي دولتي است كه بر 
حسب جهت گيري هاي اتخاذ شده هم بر عرضه و تقاضا 
و هم بر سرنوش��ت مصرف كنن��دگان، توليد كنندگان و 

سفته بازان تاثير پيدا مي كند. 
وي افزود: گرايش به س��مت توس��عه ي��ا اضمحالل در 
منطق ه��اي رفتاري حكومت ها بي��ش از هرچيزي تابع 
نحوه توزيع قدرت است. متفكران بزرگ تصريح مي كنند 
كه شكل توزيع قدرت زيربناي نحوه تامين امنيت حقوق 
مالكيت اس��ت.  اين اتفاق نظر وج��ود دارد كه مهم ترين 
كاركرد سياست هاي تورم زا اين است كه مناسبات را در كل 
حيات جمعي رانتي مي كند. اسميت مي گويد مزد، سود و 
رانت سه منبع درآمد است اما بين سود و مزد با رانت تفاوت 
بنيادي وجود دارد چرا كه دو مورد اول علت افزايش سطح 
قيمت ها مي شوند و رانت معلول شوك هاي قيمتي است. 
به محض اينكه مناسبات رانتي شد بخش هاي مولد مقهور 
بخش هاي غير مولد مي شوند ورانت خوار ها و رباخوارها و 

دالل ها موتور خلق ارزش نام مي گيرند.
مومني در ادامه خاطرنشان كرد: وقتي حتي اسميت درباره 
مساله تورم صحبت مي كند اول بنيان هاي سطح توسعه 
آن را نگاه مي كند و مي گويد اين سياس��ت ها تابع فهمي 

است كه حكومتگران از منافع خودشان دارند. در اقتصاد 
سياسي ايران هيچ عنصري به اندازه اراده نظام وار در زمينه 
پنهان كاري يا حذف داده هاي كليدي كه امكان نظارت هاي 
تخصصي مدني را فراهم مي كند نمي تواند توضيح دهد كه 
چرا آنقدر بر گستره فساد افزوده مي شود. در چهارچوب 
استانداردهاي توسعه توضيح داده مي شود كه وقتي شما 
مناس��بات را رانتي كرديد از طريق سياست هاي تورم زا و 
توليدكنندگان را به حاشيه رانديد و مفت خوار ها را بر صدر 
نش��انديد و نابرابري هاي موجه افزايش داديد، به صورت 
خودكار اين دور باطل فعال مي شود و منجر به ضعف بنيه 

توليدي و بسترساز تشديد فساد خواهد شد. 
وي در ادامه خاطرنشان كرد: توصيه صميمانه من اين است 
كه عوارض خطاهاي راهبردي به واسطه پشت كردن به 
توسعه و پشت كردن به توليد فناورانه را براي حكومتگران 
تشريح كنند. گزارش هاي رسمي به ما مي گويد 89 درصد 
فقراي ايران را شاغلين سابق تشكيل مي دهند. اين يعني 
شما از طريق پش��ت كردن به توليد، افزايش خام فروشي 
و منصرف كردن توليدكنندگان ازس��رمايه گذاري هاي 
فناورانه اقتصاد را به س��مت خام فروشي وساخت توليد 
معيشتي مي كشانيد و آن را به اقتصادي فقرزا، اشتغال زدا و 

تورم زا تبديل مي كنيد. 
اكنون هم كه متاسفانه حدي از داده ها از اليحه بودجه سال 
۱4۰۱ پديدار شد داريم مشاهده مي كنيم نشان مي دهد 
كل تجربه هاي سي سال گذشته را ناديده گرفته اند و مجددا 
دل به سياست هاي بي ثبات كننده اقتصاد كالن مي بندند.

در اين مسير ما شاهد اين هستيم كه اتحاد سه گانه شومي 
تشكيل شده كه دولت كوته نگر و غيرمولدها تعزيه گردان 
آن هستند و از بازارگرايي مبتذل هم براي پوشش دادن به 
مطامع رانتي و ضد توسعه اي غيرمولدها استفاده مي كنند. 
استاد اقتصاد دنش��گاه عالمه افزود: آيا شهروندان گرامي 
و حكومتگران مي دانند كه در بدترين س��ال هاي جنگ 
بر اساس گزارش هاي رس��مي بانك مركزي و مركز آمار، 
خانواده هاي اين مملكت ساالنه ۱۲۲ كيلو گوشت قرمز 
مص��رف كرده اند و اين ميزان االن به 6 تا ۷ كيلو در س��ال 
رسيده است؟ واقعا شما اينها را مي خواستيد؟ اين ميزان 
س��هل انگاري و بي توجهي نسبت به سياست هاي تورم زا 
و توسل كردن به پنهان كاري و فريب و بازيچه رباخوارهاو 
دالل ها ش��دن براي حكومت چه عاقبتي را پيش خواهد 
آورد؟  من از همه عزيزاني كه در رس��انه ها هستند تقاضا 
مي كنم كت��اب زنده ياد ه��دي صابر در باب فروپاش��ي 
رژيم پهلوي را مطالعه كنند. آنجا نشان داده مي شود كه 
درسال هاي پاياني حكومت پهلوي كارشناسان راجع به 
سياست هاي تورم زا ضجه مي زدند اما چون ان سياست ها 
با منافع رانتي ها گ��ره خورده بود، آنها حاضر نش��دند از 
سياست هاي ضد توس��عه اي خود بگذرند. االن با وجود 
تمام تذكرات ما درباره اليحه بودجه كه توسط دولت ناديده 
گرفته شده، روي سخن مان به سمت نمايندگان مجلس 
است و به آنها مي گوييم مبادا ازطريق دادن وعده هاي پوچ 
محلي گرايانه شما را آلت تصويب سياست هاي تورم زا كنند. 
وي اف��زود: تمام متوني كه در اين زمينه بحث هاي جدي 

مطرح كردند، مي گويند در شرايطي كه حكومت به تسخير 
غيرمولد ها درمي آيد، با فريب و جوسازي مناسبات را جلو 
مي برند. آنها مسائل غيرحياتي را عمده مي كنند و مسائل 
حياتي را به حاشيه مي رانند. در نتيجه مي بينيد اگر دالر 
ترجيحي صرف تامين مالي نيازهاي فقرا شود، مي گويند 
رانت رخ داده اس��ت اما به اينكه رانت ناش��ي از اين تغيير 
سياست ۳۵۰ برابر بيش��تر براي غيرمولدها درآمدهاي 
بي زحمت ايجاد مي كند را مهم نمي دانن��د. دالر 4۲۰۰ 
توماني را براي كاالهاي اساسي مردم برنمي تابند اما اينكه 
حقوق گمركي و سود بازرگاني بر اساس دالر 4۲۰۰ توماني 

محاسبه شود آنها را اذيت نمي كند. 
اينها در حالي كه اندازه س��ود پرداختي به سپرده ها از مرز 
۱۷ درصد جي دي پي گذشته است مشكلي نمي بينند اما 
بي قانوني عليه مزد و حقوق بگيران و اينكه دولت علي رغم 
تعهد قانوني خود مبني بر اينكه به اندازه تورمي كه ايجاد 
كرده بايد قدرت خريد آنها را جبران كند را ناديده مي گيرند.

اين اقتصاددان همچنين خاطرنشان كرد: مي گويند ما به 
منظور اجتناب از ايجاد پول پرقدرت، سراغ بانك مركزي 
نمي رويم ولي بعدا راهكارهايي اتخاذ مي كنند كه تمام آنها 
به بانك مركزي و انتشار پول پرقدرت مي رسد فقط در اين 
ميان يك جابه جايي رانتي فسادزا ايجاد مي شود. اگر دولت 
مس��تقيما از بانك مركزي استقراض كند، نرخ بهره صفر 
مي پردازد اما در غير اين صورت بايد ۲۵ تا ۳۰ درصد سود 
پرداخت كند و يكي از موتورهاي اصلي جهش نقدينگي 
همين سهم دايما رو به افزايش سود و بهره اي است كه اين 

به شكل هاي مختلف پرداخت مي كنند. 
مومني در پايان سخنان خود گفت:  برآيند همه اين دورهاي 
باطل روي دو چيز خودش را نشان مي دهد كه ضعف بنيه 

توليدي و بهره وري اندك خواهد بود. 
در سطح توسعه گفته مي شود كانون اصلي تورم تنگناهاي 
قسمت عرضه اقتصاد اس��ت. ما در ايران يك مقدار فراتر 
رفته ايم و به سمت س��قوط بنيه توليد حركت كرده ايم. 
نمي شود ژست مبارزه با امپرياليزم را گرفت و اين كارها را 
انجام داد. ببينيد چه ذلتي براي دولت ها ايجاد كرده اند كه 
سقف آرزوي يك دولت اين است كه مزد و حقوق كاركنان 
را تامين كنند. به جاي مافياپروري به توس��عه برگرديد 
آن وقت مالحظه مي كنيد هم كش��ور بهتر اداره مي شود 
هم مشروعيت حكومت بازس��ازي مي شود و هم جوانان 
مردم به آينده خود اميدوار مي ش��وند. من از همه كساني 
كه دلسوز كشور هستند خواهش مي كنم مجلس را از ابعاد 
سياس��ت هاي تورم زا كه در اليحه بودجه دولت منعكس 

شده است بر حذر بدارند.

 در جهت  گيري  هاي اتحاديه، نقش  آفريني كرد بدون آنكه 
نمايشي و تبليغاتي باشد. آنگال مركل در عين داشتن روحيه 
تفاهم و تعامل، سر موقع انتقادات خود را با جمله  بندي  هاي 
كوتاه ولي دقيق مطرح مي كرد. سه رييس جمهور امريكا 
)بوش- اوباما و ترامپ( با پروژه لوله گاز روسيه از سيبري به 
 Nord.شمال آلمان از طريق درياي بالتيك مخالفت كردند
Stream ۲(( اما مركل با اتكاء به اجماع جريان هاي سياسي 
و افكار عمومي آلمان در مقابل امريكا ايستاد و در نهايت، 
خط لوله گاز به پايان رسيد. دولت بايدن باالخره مجبور شد 
موافقت خود را اعالم كند. مركل معتقد بود افزايش هزينه 
نظامي براي تقابل يا تعديل روسيه اشتباه است بلكه بايد با 
ايجاد وابستگي اقتصادي متقابل، رفتار مسكو را نسبت به 

اروپا تعديل كرد.
معمواًل كس��اني كه اعتماد به نفس دارند خيلي محدود 
واكنش نشان مي  دهند و مركل از آن دست افرادي بود كه 
به ندرت به اشتباهات، رفتار و افكار نادرست ديگران، واكنش 
نشان مي  دهد بلكه با تمركز و اعتماد به نفس ستودني به 
افق  هاي آلمان فكر مي  كرد و همانند اسبي كه نقاب بر سر 
دارد )Blinders( و در مسابقه فقط به جلو نگاه مي  كند 

و تمام انرژي خود را ب��راي پيروزي به كار مي  گيرد، عمل 
مي  كرد. از اين منظر، او يك ناسيوناليست بود به معنايي كه 
به روش هاي افزايش قدرت ملي فكر مي  كرد. او با واژه  هاي 
دقيق، جهان  بيني خود را به نمايش مي  گذاشت. در حالي 
كه امريكايي  ها از چين به عنوان يك كشور متخاصم نام 
مي  برند، او بيجينگ را »شريك« )Partner( خطاب كرد 
و معتقد بود باي��د از فرصت  هاي عظيمي كه چيني  ها در 
آسيا و جهان عرضه مي  دارند بهره برداري كرد. از اين منظر، 
آلمان تنها كشور مهم غربي است كه با تعاريف امريكايي ها 
از ماهيت چين و نقش بين  المللي آن، فاصله استراتژيك 
دارد. مركل معتقد بود تغيير در داخل اصل است اما تغيير 
در بيرون، اولويت ندارد زيرا متغير هاي بيروني را به راحتي 
نمي توان كنترل كرد. از اين  رو، به چين و روسيه به عنوان 
فرصت نگاه مي  كرد و سياس��ت هاي تقابلي با هيچ كدام 
نداشت. دولت هاي متعدد در امريكا نتوانستند او و آلمان 
را در سياست هاي رويارويي امريكا با چين و روسيه همراه 
كنند. در رابطه با روس��يه، معتقد بود كه از شوروي فاصله 
جدي گرفته است ولي راه طوالني براي تحقِق كارآمدي و 
پيشرفت دارد به طوري كه نه در سياست موفق است نه در 

اقتصاد. مركل جمله معروفي در مورد پوتين دارد كه حكايت 
از فهم عميق او از طبع بشر و مفهوم قدرت دارد: »پوتين از 
ضعف  هاي خود مي  ترسد.« او همين طور مي  گويد: »ما با 
روسيه خيلي ارزش هاي مشتركي نداريم ولي عالقه منديم 
كه رشد و تغيير كند اما در عين حال بايد واقعيت  هاي روسيه 
را قبول كرد و تاري��خ آن را مدنظر قرار داد.« نگاه مركل به 
گذشته نيز حاكي از واقع  بيني، نظم فكري و فلسفه مديريتي 
اس��ت. او مي  گويد: »درسي كه من از تجربه آلمان شرقي 
آموختم اين است كه بايد كاري كنيم هيچ گاه ديگر چنين 
سيستمي به وجود نيايد.« از اين زاويه، او اعتماد راسخي به 
نقش افكار عمومي و خواسته  ها و اولويت  هاي عامه مردم 
دارد. شايد بتوان به صورت مقايس��ه  اي اذعان داشت كه 
حتي در ميان كشورهاي دموكراتيك جهان، هيچ حكومتي 
به اندازه آلمان انعكاس خواس��ته  ها و منافع مردم نيست؛ 
فلسفه  اي كه يورگن هابرماس فيلسوف آلماني در نوشته  ها و 
سخنراني  هاي خود برعهده گرفته است. هابرماس مي گويد: 
»حكومت يك وظيفه بيشتر ندارد و آن اجراي تقاضاها و 
اولويت  هاي مردم است.« آرامش و اعتماد به نفس مركل در 
طي دوران صدراعظمي باعث شد تا براي ۱4 سال توسط 

مجله Forbes از ۲۰۰4 به بعد به عنوان قدرتمندترين زن 
و محترم  ترين رهبر در جهان شناخته شود. در مراسم وداع 
از سياست، مردم و دولت آلمان با نهايِت احترام و قدرداني از 
او و خدمات و عملكرد او خداحافظي كردند. برخالف مديران 
جهان س��ومي كه عميقًا نگران كناره گيري و پيامد هاي 
كناره گيري هستند، مركل با احترام و امنيت بقيه عمر خود 
را سپري خواهد كرد. عملكرد مركل نشان داد كه تقريبًا 
فاصله  اي ميان ظاهر و باطن او نيس��ت. او به صدراعظمي 
رسيد تا مشكالت را كم كند و آلمان را به عنوان كشوري 
قدرتمند، صاحب اختيار و ثروتمند جلوه دهد. روشن است 
كه واقع  بيني، مديريت تفاهمي، سياست  هاي غيرواكنشي و 
اهتمام براي افزايش قدرت ملي، او را نه تنها در آلمان بلكه در 
جهان به عنوان الگويي ممتاز به خاطر خواهد سپرد. خانواده، 
تحصيالت و تجربيات زندگي، مركل را عميقًا متوجه كار 
صادقانه، درازمدت و مبتني بر كرامت انس��اني كرده بود. 
وقتي يك بار از او پرس��يدند چرا فيزيك را انتخاب كرد و 
در آن رشته، دكترا گرفت، گفت: »در اين رشته نمي  توان 

حقيقت را پنهان كرد.« 
منبع: صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 روز اول زمس��تان 1400 نرخ دالر در بازار آزاد همان 
رون��د با ثب��ات در اواخر آزاد را طي ك��رده و به قيمت 
30160 تومان معامله شد و همان روند ابتداي كانال 
30 هزار تومان را طي كرده و براين اساس قيمت سكه 
نيز 13 ميليون و 115 هزار تومان معامله شد.  نرخ دالر 
)چهارشنبه، اول دي ماه( در صرافي هاي بانكي بدون 
تغيير قيمت نسبت به روز گذشته، به رقم ۲۷ هزار و 
401 تومان معامله شد.  قيمت فروش يورو با 31 تومان 
كاهش قيمت نسبت به روز گذشته برابر با 30 هزار و 
6۷6 تومان بود. قيمت خريد هر دالر ۲6 هزار و ۸5۸ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 6۹ تومان اعالم 
شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲6 هزار و ۹۸0 و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۲۲5 تومان 
بود. اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 30 
هزار و 404 تومان و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و 6۸0 
تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و 5۸۸ تومان فروخته و 
حواله دالر به بهاي ۲4 هزار و 4۸۲ تومان معامله شد. 

    حركت سكه 
در كف كانال ۱۳ ميليون توماني 

قيمت س��كه )چهارش��نبه( در بازار تهران با 50 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 13 ميليون 
و 100 هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با قيمت 1۲ ميلي��ون و ۸00 هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و ۸00 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۸00 هزار تومان و سكه يك 
گرمي ۲ ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك 
ميليون و 301 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
نيز پنج ميليون و 63۸ هزار تومان شد.همچنين قيمت 
اونس جهاني طال بدون تغيير قيمت نسبت به روز گذشته 

با نرخ يك هزار و ۷۹۸ دالر و هشت سنت معامله شد.
مهم تري��ن عوامل موثر در رش��د قيمت طال و س��كه، 
باال رفت��ن نرخ دالر و اونس جهاني اس��ت. نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي بيش از يك هفته است كه در ميانه 
كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است. اين عامل موجب 
ش��ده كه قيمت انواع س��كه و طال در روزهاي گذشته 
افزايش جزئي داشته و حتي در بس��ياري از روزها نيز 
كاهشي باشد.  در بازار جهاني نيزقيمت هر اونس طال با 
0.0۹ درصد كاهش به 1۷۸۷ دالر و 6۷ سنت رسيد.

در حالي كه سوددهي اوراق قرضه خزانه داري امريكا 
افزايش داشته قيمت طال كاهش داشت اما با توجه به 
اينكه بهبود اشتها براي ريسك پذيري موجب كمرنگ 
شدن نگراني ها در مورد شيوع سريع سويه اوميكرون 

گشته است افت قيمت فلز زرد جزئي بود.

    ارز تك نرخي به نفع اقتصاد است
 حس��ينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون تلفيق 
مجلس گفت: تك نرخي كردن ارز در درازمدت كامال 
به نفع اقتصاد كشور اس��ت، البته در ابتدا تالطم هايي 
به همراه خواهد داشت كه با روش هايي مي توان آن را 
مديريت كرد. عضو كميس��يون تلفيق درباره حركت 
به س��مت حذف نرخ هاي مختلف ارز براي سال آينده 
گفت: ارز تك نرخي چنانچه به درستي عملياتي شود، 
كار بسيار صحيحي خواهد بود، زيرا با چند نرخي بودن 

تنها سبد سوءاستفاده كنندگان از آن افزايش خواهد 
يافت، برهمين اساس با اصل موضوع كامال موافق هستم. 
وي در اين رابطه با اش��اره بودجه 1401 به تك نرخي 
شدن ارز بيان كرد: تك نرخي شدن ارز دربودجه سال 
1401 را مورد دقت قرار ندادم، ولي درصورتي كه چنين 
پيشنهادي مطرح شده باش��د يا نمايندگان در زمان 
بررسي بودجه آن را به اليحه اضافه كنند، مورد استقبال 
قرار خواهد گرفت. تك نرخي شدن ارز بايد با مالحظات 
اقشار آسيب پذيراتفاق افتد. به اين معنا، آنها هم به نوعي 
بتوانند كه كل اين مابه التفاوت به حساب شان واريز شود 
كه در نتيجه اين كار قدرت خريدش��ان افزايش يابد تا 

كسري يا هزينه اضافه تر به جبران درآيد.
نماينده مردم برخوار، شاهين شهرو ميمه در رابطه با شيوه 
جبران براي اقشار آسيب پذير بيان كرد: انجام اين كار از 
طرق مختلف امكان پذير است. واريز يارانه مستقيم به 
حساب افراد، استفاده از كارت اعتباري و تامين هزينه 
يا يارانه بيمه شدن افرادي از اعضاي خانواده كه به اين 
امر نياز دارند، مي تواند مورد توجه قرارگيرد. اين كارها به 
صورت تركيبي و دلخواه هم شدني است و بايد با انتخاب 

افراد نيازمند به مرحله عملياتي شدن، برسد.
حاجي دليگاني افزود: تك نرخي كردن ارز در درازمدت 
كامال به نفع اقتصاد كشور است، البته در ابتدا تالطم هايي 
به همراه خواهد داشت كه با روش هايي مي توان آن را 
مديريت كرد، البته اين مديريت شروطي هم دارد كه از 
جمله آنها اين است كه مجموعه هاي دست  اندركارتالش 
نكنند براي خزانه يا دستگاه هاي تحت مديريت خود از 
اين محل برداشتي داشته باشند. چنانچه اين ديدگاه 
وجود نداشته باش��د و نگاه حل مساله مورد توجه قرار 
گيرد، اين كار شدني است.دولت قبل مطرح مي كرد كه 
شب پرداخت هدفمندي يارانه ها براي آنها )دولت( عزا 
بوده است، درحالي كه بركسي پوشيده نيست، واقعيت 
چنين نيس��ت زيرا نه تنها50 درصد درآمد يارانه كه از 
بابت افزايش حامل هاي انرژي كسب مي شد و بايد به 
حس��اب مردم مي ريختند، واريز نشد، بلكه بخشي از 
اعتبارات دولت را هم از همين محل تامين مي كردند. 
 بنابراين درصورتي كه دولتم��ردان درصدد برآيند تا با
 تك نرخي كردن ارز اعتبارات مورد نياز دولت را به تامين 
درآورند و هدف ش��ان خدمت رساني به مردم باشد كه 
قطعا همينطور است، طبيعتابه نتيجه خواهند رسيد زيرا 

منابع به دست آمده را صرف رفاه مردم از طريق پرداخت 
يارانه، كارت اعتباري يا يارانه بيمه افراد خواهند كرد.

    ارز ۴۲۰۰توماني ۱۰هزار نفر 
را به ابرثروتمند تبديل كرد

يك كارش��ناس اقتص��ادي گف��ت: ارز 4۲00توماني 
500هزار ميلي��ارد تومان رانت ايجاد كرد و يك اقليت 
حدود 10هزارنفري را به ابرثروتمند تبديل كرد. وحيد 
شقاقي � كارشناس مسائل اقتصادي نيز با بيان اينكه 
نظام چندنرخي ريشه فساد است گفت: اتخاذ سياست 
تخصيص ارز ترجيحي، هنوز هم براي من جاي سوال 
دارد، خيلي ها ارز ترجيحي گرفتند و از كش��ور خارج 
شدند و ديگر برنگشتند، برخي هم ارز ترجيحي گرفتند 
و با آن كاالي غيرضروري وارد كردند، بعضي ها هم كاال 

با ارز ترجيحي وارد كردند و با نرخ آزاد به مردم دادند.
شقاقي با بيان »از سال ۹۷ كه اين سياست شروع شد من 
بار ها درباره آن هشدار دادم« گفت: ارز 4۲00توماني يك 
اقليت حدود 10هزارنفري را به ابرثروتمند تبديل كرد.

اآلن به علت همين ارز ترجيحي و نظام چندنرخي، هفت 
دهك درآمدي تحت فشار سنگين اقتصادي هستند.ارز 
4۲00توماني؛ 500 هزار ميليارد تومان رانت ايجاد كرد و 
در اختيار 10 هزار نفر قرار گرفت، به نظرم قوه قضاييه بايد 
خائناني را كه از اين سياست سوءاستفاده كردند و بهره 
بردند شناسايي و محاكمه كند و اموال كشور را به مردم 
برگرداند.  مهدي رعنايي مديركل دفتر بخش عمومي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در برنامه تيتر امشب با بيان 
اينكه ارز ترجيحي اختالل هاي مختلف در همه سطوح 
اقتصادي كش��ور ايجاد كرده است، گفت: از سال ۹6 تا 
سال 1400 تورم عمومي ۲1۹ درصد بود، اما رشد قيمت 
در اقالمي كه از ارز ترجيحي استفاده برده اند از متوسط 
تورم عمومي بيشتر بوده و حدود ۲۷0 درصد بوده است، 
مثاًل تورم گوش��ت ۲6۲ درصد و مرغ ۲۸۲ درصد بوده 
اس��ت.با ارز ترجيحي و با اين شيوه تخصيص ارز، هم 
به توليدكننده لطمه مي زنيم هم به مصرف كننده و 
هم بازار سياه را تقويت مي كنيم. مديركل دفتر بخش 
عموم��ي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي گفت: يكي 
مي گفت »ما با ارز ترجيحي تاجران و توليدكنندگان را 
به مجرم و متهم قضايي تبديل كرديم«.يكي از تبعات 

ارز ترجيحي شكل گرفتن قاچاق معكوس بود.

    بذرپاش:
 ح�ذف ارز ۴۲۰۰ باي�د ب�ه توق�ف گراني ها 

و كوچك ترنشدن سفره مردم منجر شود
رييس كل ديوان محاسبات كش��ور با اشاره به موضوع 
حذف ارز 4۲00توماني گفت: نتيجه سياست گذاري ها 
بايد به توقف گراني ها و كوچك ترنش��دن سفره مردم 
منجر ش��ود. به گزارش تس��نيم به نقل از دفتر روابط 
عمومي و امور بين الملل ديوان محاس��بات كشور، در 
حاشيه نشست تخصصي ديوان محاسبات و دستگاه هاي 
نظارتي با مديران ارش��د وزارتخان��ه صنعت، معدن و 
تجارت، مهرداد بذرپاش و س��يد رضا فاطمي امين در 
نشست خبري مش��ترك، ضمن تشريح دستاوردهاي 
اين جلس��ه، به س��واالت خبرنگاران و اصحاب رسانه 
پاس��خ دادند. رييس كل ديوان محاس��بات كش��ور با 
اش��اره به ترك فعل ها و انحراف از قوانين در دوره هاي 
پيش��ين مديريت وزارت صمت گفت: تعامل س��ازنده 
وزارتخانه هاي دولت با دس��تگاه هاي نظارتي مي تواند 
در پيشگيري از تخلفات آتي، اثربخش باشد. بذرپاش 
با اش��اره به قوانين معطل مان��ده در وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنشان كرد: ديوان محاسبات كشور 
با احص��ا و يادآوري قوانين معطل مان��ده درباره وزارت 
صمت، چه ناظر به قانون بودجه ساالنه و چه نسبت به 
هدف گذاري هاي برنامه ششم توسعه، بر آن است ضمن 
ايفاي نقش نظارتي خود، ياري گر اين وزارتخانه در زمينه 
اصالح سازوكارها و بهبود عملكرد باشد. وي با اشاره به 
ضرورت توجه بيش از پيش به حوزه معادن به عنوان يك 
ثروت عظيم ملي، تصريح نمود: يكي از كانون هاي توجه 
دس��تگاه هاي نظارتي، موضوع معادن و حقوق دولتي 
ناش��ي از آن اس��ت كه اهتمام جدي وزارتخانه صمت 
در راس��تاي پاسداشت از اين ثروت ارزشمند ميهني را 
مي طلبد. مهرداد بذرپاش ضمن برشماري چالش هاي 
موجود در صنعت خودروس��ازي كشور، اظهار داشت: 
اگرچه صنعت خودروسازي جزو صنايع پيشتاز و كليدي 
كشور محسوب مي شود اما نمي توان از كنار مشكالت 
متعدد آن نيز به س��ادگي عبور ك��رد و توقع مي رود كه 
هرچه سريعتر براي رفع دغدغه هايي همچون ارتقاي 
كيفيت و اصالح فرآيند تحويل خودرو، راه حل س��ريع 
و كارآمد انديشيده ش��ود. رييس كل ديوان محاسبات 
كش��ور نظارت بر بازار و يكپارچه س��ازي سامانه هاي 
كنترلي را از وظايف اصلي دست اندركاران وزارت صمت 
عنوان نمود و بيان داشت: يكپارچه سازي سامانه تجارت 
با ساير سيستم هاي كنترل و نظارت بر بازار از مهم ترين 
اقداماتي است كه بايد به آنها توجه شود چراكه تأخير در 
راه اندازي و به اتمام نرساندن اين ابزارهاي كنترلي، نه تنها 
بر مشكالت مردم خواهد افزود بلكه بر حجم پرونده هاي 
مفتوحه در دستگاه هاي نظارتي نيز اضافه خواهد كرد. 
بذرپاش همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران 
پيرامون پيشنهاد دولت مبني بر حذف ارز 4۲00توماني 
در اليحه بودجه سال 1401، گفت: نظر تخصصي ديوان 
محاسبات نسبت به اليحه بودجه پيشنهادي دولت طي 
هفته آتي به مجلس شوراي اسالمي اعالم خواهد شد. وي 
تأكيد كرد: فارغ از بحث حذف يا تداوم ارز 4۲00توماني 
از بودجه، بايد نتيجه تصميمات و سياس��ت گذاري ها 
معطوف بر كوچك ترنشدن سفره مردم و توقف گراني ها 
در حوزه كاالهاي اساسي باشد؛ همچنين بايد مراقبت 
نمود كه عوايد حاصل از اين پيشنهاد دولت، لزومًا به 

دهك هاي نيازمند تخصيص پيدا كند.

يادداشت

خبر
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 خروج سرمايه هاي خرد
 از بازار ارز

روند مذاكرات پيش بيني 
را ب��راي فعاالن ب��ازار ارز 
س��خت تر و حتي ناممكن 
ك��رده و موج��ب خ��روج 
سرمايه گذاران از اين بازار 
ش��ده اس��ت. درباره كوچ 
س��رمايه داران خرد از بازار 
ارزبا توجه به كاهشي شدن 
نرخ آن بايد توجه داشت كه حركت در بازار ارز در ايران 
بسيار متداول است و به گونه اي سفته بازي به حساب 
مي آيد و گرايش از آن به بازاري ديگر نياز به تعريف 
دو فاكتور امنيت و حجم مالي دارد.دالر از نظر حجم 
و عدد مالي مشكلي براي سفته بازي در حال حاضر 
ندارد، ولي مس��اله اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، 
مذاكرات وين است كه به نوعي امنيت فعاالن در اين 
بازار را دچار خدشه كرده است. به اين معنا كه با توجه 
به روند مذاكرات پيش بيني براي فعاالن در حوزه فوق 
كمي نسبت به قبل سخت تر و حتي ناممكن شده 
است.  كاالهايي كه در س��فته بازي مورد توجه قرار 
مي گيرد، حوزه زمين و مسكن، خودرو، طالي آب 
شده، سكه و ارز است و زماني كه حجم مالي بخشي 
بزرگ مي شود، تقريبا از سفته بازي خارج خواهد شد. 
در اين خصوص مي توان به بازار مسكن اشاره كرد كه 
تقريبا به دليل افزايش قيمت در حال خروج از سفته 
بازي اس��ت زيرا براي فردي در تهران كه كف خريد 
يك خانه 4 يا 5 ميليارد تومان محس��وب مي شود، 
انجام اين كار سخت خواهد بود.  خروج مسكن از اين 
چرخه سبب خواهد شد تا پول ها به سمت سكه، طال 
آب شده، تا حدودي بازار سرمايه و دالر كه به نوعي ارز 
ناميده مي شود، برود. بازار سرمايه هم در يك مقطع 
خوب پيش رفت، اما خود را ناپايدار نشان داد و با توجه 
به همين ويژگي و عدم امنيت مالي زودتر از انتظار 
بيرون رانده شد، در اين ميان سكه، طالي آب شده و 
دالر باقي مي ماند كه دالر را هم به داليلي كه در باال 
توضيح دادم كنارخواهد رفت، فقط سكه و طالي آب 
شده و احتماال بخشي هم رمزارزها در اين بازار باقي 
مي ماند. كساني كه دنبال كار معامله گري و سفته بازي 
هستند براساس ميزان پول و امنيتي كه وجود دارد 
آن را انتخاب مي كنند. بحثي ك��ه در حوزه رمز ارز 
وجود دارد اين اس��ت كه رمز ارز تخصصي و شبيه 
بورس است، برهمين اساس هر كسي نمي تواند به آن 
ورود پيدا كند، ولي طالي آب شده و سكه جذابيت 
بيشتري دارد زيرا عمده افرادي كه پول نقد دارند و 
به دنبال حفظ ارزش آن هستند از دردسر استقبال 
نمي كنند، بنابراين طالي آب ش��ده يا مستعمل و 

سكه با استقبال بيشتري مواجه خواهد شد.

 ۱،۵ ميليون خودرو
 بيمه شخص ثالث ندارند  

رييس كل بيمه مركزي گفت: س��ال گذش��ته سه 
هزار و ۲00 ميلي��ارد تومان براي مداواي مجروحين 
تصادف رانندگي به وزارت بهداش��ت پرداخت ش��د 
كه اين رقم 10 درصد از كل رقم بيمه ش��خص ثالث 
اس��ت. غالمحسين سليماني در مراس��م »رونمايي 
از س��امانه هاي الكترونيك خدمات رساني صندوق 
تأمين خس��ارت هاي بدني« در راس��تاي پرداخت، 
تسهيل و تسريع در حمايت از آسيب ديدگان سوانح 
رانندگي اظهار داشت: صندوق تامين خسارت هاي 
بدني يار دوازدهم صنعت بيمه اس��ت و مش��كالت 
بيمه اي اف��راد جامعه را برطرف مي كند. ۲5 ميليون 
خودرو در كشور وجود دارد كه ۲3.5 ميليون خودرو 
بيمه است و بيمه گر براس��اس تعهد قانوني موظف 
است در صورت بروز تصادف خسارت پرداخت كند. 
رييس كل بيمه مركزي با اشاره به ماموريت صندوق 
تامين خس��ارت هاي بدني گفت: چنانچه راننده در 
حوادث رانندگي بيمه نداش��ته باشد يا شركت بيمه 
ورشكست شود و داليلي از اين دست، صندوق تامين 
خس��ارت هاي بدني به افراد متضرر كمك مي كند. 
ساالنه يك ميليون و ۲00 هزار تصادف در كشور رخ 
مي دهد و سال گذش��ته 15 هزار و 400 فوتي، ۲۷6 
هزار مجروح و 34 هزار معلول دايمي داش��تيم. سال 
گذش��ته 3هزار و ۲00 ميليارد توم��ان براي مداواي 
مجروحي��ن تصادفات رانندگي به وزارت بهداش��ت 
پرداخت ش��د كه معادل 10 درصد از كل حق بيمه 
شخص ثالث اس��ت. رييس كل بيمه مركزي با بيان 
اينكه بيمه شخص ثالث منبع درآمد بخش هاي ديگر 
اس��ت، افزود: 30 درصد از حق بيمه شخص ثالث به 
سازمان هاي ديگر پرداخت مي ش��ود و امسال صدا 
و س��يما و هالل احمر به اين بخش اضافه شده است 
و اين يعني گران ش��دن حق بيمه و فرار بيمه اي.در 
اين مراسم از سامانه سامانه هاي الكترونيك خدمات 
رساني صندوق تأمين خسارت هاي بدني رونمايي شد. 
سليماني ادامه داد: چنانچه راننده در حوادث رانندگي 
بيمه نداشته باشد يا ش��ركت بيمه ورشكست شود 
و داليلي از اين دس��ت، صندوق تامين خسارت هاي 
بدن��ي به افراد متضرر كمك مي كند. بيمه ش��خص 
ثالث در كش��ور اجباري است و هشت درصد از سهم 
بيمه شخص ثالث توسط شركت هاي بيمه به حساب 
صندوق پرداخت مي شود.  رييس كل بيمه مركزي با 
بيان اينكه متاسفانه بيمه شخص ثالث به جاي اينكه 
به مجروحان برسد صرف بخش هاي ديگر مي شود، 
گفت: ٣٠ درصد از اين مبلغ خارج از شركت هاي بيمه 
است. در بودجه سال آينده براي بودجه صدا و سيما 
و هالل احمر هم استفاده از بيمه شخص ثالث ديده 
شده اس��ت؛ به طوري كه 5٠٠ ميليارد تومان سهم 
اين بخش ها است. اين به معناي افزايش حق بيمه و 
دس��ت در جيب مردم كردن است و از سوي ديگر با 

گران شدن بيمه، فرار از بيمه افزايش پيدا مي كند.

درخواست عضو كميسيون اصل ۹۰ 
براي بركناري يك مدير بانكي

عضو كميسيون اصل ۹0 مجلس شوراي اسالمي 
با تأكيد بر نظارت جدي تر بر روند انتخاب مديران 
عالي بانك ها از رييس كل بانك مركزي خواست در 
صالحيت مديرعامل يك بانك خصوصي تجديدنظر 
شود. احسان اركاني در نامه اي به علي صالح آبادي 
رييس كل بانك مركزي فهرستي از سفرهاي متعدد 
مديرعامل يكي از بانك هاي خصوصي كش��ور به 
انگلستان و چند كشور اروپايي در سال هاي اخير را 
ارايه و تصريح كرد: مستندات نشان مي دهد به رغم 
اقدام بانك مركزي دولت قبل در انتخاب مديرعامل 
بانك با هدف انجام اقداماتي اصالحي و زيربنايي، 
نه تنها ضوابط و اصول امنيتي رعايت نش��ده بلكه 
نشانه هاي اهتمام مديريتي يعني حضور تمام وقت 
و تالش جدي براي رفع مش��كالت هم به چش��م 
نمي خورد. نماينده نيش��ابور در مجلس در بخش 
ديگري از نامه خود ب��ه رييس كل بانك مركزي با 
اش��اره به اتمام دوره مديرعامل��ي فعلي يك بانك 
خصوصي و ضرورت اتخاذ تصميمات مقتضي جهت 
رعايت  منافع س��پرده گذاران و س��هامداران بانك 
خاطرنشان كرد: ضرورت دارد در اسرع وقت ضمن 
تجديدنظر در صالحيت نامبرده و س��اير مديران 
ارش��د بانكي كه اقامت دايم يا تابعيت كشورهاي 
ديگر به ويژه اروپايي و امريكايي را دارند، اجازه ادامه 
اين روند خطرناك و مخاطره آميز در زمينه حفاظت 
از اطالعات پولي و بانكي كشور داده نشود.شايسته 
است در انتخاب هيات مديره و مديرعامل جديد 
بان��ك مذكور و س��اير بانك ه��اي خصوصي كه 
بانك مرك��زي وظيفه تعيي��ن هيات مديره آنها 
را بر عه��ده گرفته، نظارت جدي ت��ري در انجام 
اصالحات اساس��ي و تالش مستمر جهت بهبود 
شاخص هاي آنها اعمال ش��ود. عضو كميسيون 
اص��ل ۹0 مجلس در بخش پايان��ي نامه خود به 
رييس كل بانك مركزي خواستار بررسي و ارايه 
گزارش درباره نحوه احراز صالحيت مديرعامل 

و اعضاي هيات مديره اين بانك  خصوصي شد.

تاخير در اقساط بانكي
مانع افتتاح حساب جاري مي شود

درحالي ك��ه برخي متقاضيان افتتاح حس��اب با 
اين مش��كل مواجه ش��دند كه به دليل پرداخت 
نكردن قس��ط وام خود، در بان��ك ديگري موفق 
به افتتاح حساب نش��ده اند، دبير كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي در اين باره مي گويد: 
در راستاي بخشنامه بانك مركزي بدهكاران بانكي 
نمي توانند نس��بت به افتتاح حساب جاري اقدام 
كنند اما مي توانند حس��اب سپرده داشته باشند.  
يكي از متقاضيان افتتاح حساب در تماس با ايسنا 
اعالم كرده كه به يكي از بانك هاي دولتي كش��ور 
مراجعه اما به دليل تاخير در پرداخت قس��ط يك 
وام در بانك ديگر، متصدي بانك از افتتاح حساب 
براي اين مش��تري خ��ودداري و اع��الم كرده كه 
طبق بخشنامه بانك مركزي افتتاح حساب براي 
بدهكاران به نظام بانكي ممنوع اس��ت.  متصدي 
بانك به اين فرد گفته كه ابتدا نسبت به پرداخت 
دو قسط پرداخت نشده خود در بانك اقدام كند، 
سپس براي افتتاح حساب اقدام كند. محمدرضا 
جمش��يدي- دبيركل كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي - در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: اين موضوع به بخشنامه بانك مركزي در اين 
زمينه مربوط اس��ت و طبق اين بخشنامه كساني 
كه اقس��اط بانكي خود را به موقع پرداخت نكرده 
باش��ند، از افتتاح حس��اب محروم مي شوند زيرا، 
آنها بدحس��ابي خود به بانك را نش��ان داده اند و 
براي پيشگيري از اينكه با افتتاح حسابي جديد، 
نسبت دريافت دسته چك و صدور آن اقدام كنند، 
بانك ها از ارايه اين خدمت بانكي به اين قبيل افراد 
منع مي ش��وند.اين افراد با افتتاح حساب جاري 
و كش��يدن چك به س��اير افراد موج��ب افزايش 
مطالبات معوق بانك ها شوند زيرا، بدحسابي آنها 
در پرداخت اقساط مشخص شده است . اين افراد 
فقط مي توانند حساب س��پرده افتتاح كنند و از 

افتتاح حساب جاري محروم مي شوند.

»كردبچه« سازمان برنامه و بودجه 
را ترك كرد

محمد كردبچ��ه ك��ه از او به عنوان مغ��ز متفكر 
بودجه ريزي ياد مي شود، بعد از 46 سال خدمت در 
نظام بودجه ريزي ايران، سازمان برنامه و بودجه را 
ترك كرده است. طي مدت اخير زمزمه هايي درباره 
رفتن كردبچه از سازماني كه نزديك به نيم قرن در 
آن فعاليت كرده بود شنيده مي شد تا اينكه اعالم 
شد او از اين سازمان رفته است.  محمد كردبچه در 
گفت وگويي با ايس��نا، اين موضوع را تاييد و اظهار 
كرد كه روز گذشته همزمان با 30 آذر ماه از سازمان 
برنام��ه و بودجه رفته اس��ت. وي فعال توضيحات 
بيش��تري در رابطه با داليل خروج خود از سازمان 
برنامه و بودجه ارايه نكرده است. محمد كردبچه در 
آبان ماه 1354 و بع��د از اتمام تحصيالت خود در 
انگليس، به سازمان مديريت و برنامه ريزي آمد و به 
عنوان كارشناس در دفتر امور اقتصاد كالن مشغول 
به فعاليت ش��د و در ادامه به عن��وان معاون دفتر 
اقتصاد كالن منصوب شده بود. كردبچه حدود ۲4 
س��ال در معاونت دفتر اقتصاد كالن مشغول به 
فعاليت بود و در فاصله سال 13۸۲ تا 13۸5 نيز 
مديريت كل دفتر اقتصاد كالن سازمان برنامه و 
بودجه را در اختيار داشت. اما بعد از آن به سمت 
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد 
و در س��ال 13۹0 كه وي بازنشسته شده بود به 
درخواست رييس وقت سازمان به عنوان مشاور 

همچنان به فعاليت خود ادامه داد.

نتيجه دالر 4200 توماني؛ پانصد هزار ميليارد تومان رانت و ابر ثروتمند شدن ده هزار نفر 

حاجي دليگاني: ارز تك نرخي به نفع اقتصاد است

هدف گذاري مهار تورم در مسير تحقق
دولت سيزدهم در راستاي هدفگذاري مهار تورم تاكنون 
توانسته است اقدامات موثر را اجرايي كند كه نتيجه آن 
كاهش تورم دو ماه گذشته بوده است. پيش بيني ها نيز 

حاكي از ادامه اين روند در آذر و حتي سال آينده دارد.
به گ��زارش ايِبنا، ت��ورم به عنوان يكي از ش��اخص هاي 
مهم كالن اقتصادي، سال هاس��ت كه ب��ه اولويت اصلي 
سياس��ت هاي اجرايي دولت ها تبديل شده اما تاكنون 
توفيق چنداني در اين باره حاصل نش��ده اس��ت. دولت 
س��يزدهم نيز كاهش تورم و كنترل آن را در دستور كار 
خود قرار داده به نحوي كه در همان روزهاي ابتدايي آغاز 
به كار خود، سيد ابراهيم رييسي در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي، ت��ورم را خط قرم��ز دولت دانس��ت و گفت: 
دستگاه هاي اجرايي از هرگونه اقدامي كه منجر به افزايش 
تورم مي شود، پرهيز كنند و در اين راستا بانك مركزي را 
موظف كرد تا سياست هاي پولي را متناسب با مديريت 
نقدينگي و كنترل تورم پيگيري كند. برهمين اس��اس، 
اقدامات تاثيرگذار در تحقق مهار تورم شروع شد كه يكي 
از اين موارد، عدم استقراض از بانك مركزي بود. موردي 
كه منجر به چاپ پول، رشد پايه پولي و حجم نقدينگي و 
در نهايت افزايش تورم مي شود. دولت سيزدهم توانست 
اين دستاورد را از آن خود كند و همچنين بودجه 1401 را 
به گونه اي نهايي سازد كه مهم ترين موضوعي كه در متن 
اين سند به چشم مي خورد، تقسيم وظايف رييس جمهور 
براي دستگاه هاي اقتصادي كشور به منظور كنترل تورم و 

ايجاد ثبات اقتصادي باشد.
جديدترين آمارها در حالي حاكي از كاهش نرخ تورم در 
مهر و آبان است كه به گفته برخي كارشناسان در صورت 
ادامه اين روند مي توانيم شاهد تغيير و تحوالت اساسي 
در انتظارات تورمي و همچنين بازارهاي مختلف باشيم. 
ضمن اينكه مي توان جلوي سوداگري و هجوم سرمايه ها 
به س��مت بازارهاي غير مولد مانند ارز و طال و سكه را به 
خوبي گرفت. اگرچه شايد مقدار كاهش نرخ تورم در اين 
ماه ها بس��يار اندك باشد اما نكته حائز اهميت اين است 
كه هر سه نرخ تورم يعني نقطه به نقطه، ماهانه و ساالنه 
با كاهش هم��راه بودند. در همين باره وزير امور اقتصاد و 

دارايي چندي پيش اعالم كرد: با مراقبت هايي كه در سه 
ماه گذشته انجام شده اس��ت، نرخ تورم نقطه به نقطه از 
قله حدود 55 درصدي در ماه هاي 6, ۷ و ۸ امسال، روند 

كاهشي خود را ادامه داد به 41 درصد كاهش يافت. 
در اين باره مرتضي عزتي كارشناش اقتصادي با تحسين 
اقدامات بانك مرك��زي در اين مدت كوتاه به ايِبنا گفت: 
سياست هاي بانك مركزي در راستاي كنترل و كاهش 
رش��د پايه پولي حائز اهميت بوده و در كاهش تورم نيز 
تاثيرگذار است. عواملي مانند ناترازي بانك ها و استقراض 
از بانك مركزي و خلق پول توسط بانك ها و ... وجود دارند 
كه در خلق پول و رش��د پايه پولي موثرند و در رشد تورم 
نيز اثر مستقيم دارد. بنابراين بدون شك اصالح هر كدام 
از اين موارد توسط بانك مركزي و دولت مي تواند كمك 
كند تا فشار تورمي كاهش يابد. بيشترين عاملي كه در 
سال هاي گذشته بر رشد تورم تاثير داشته همان انتشار 
پول توسط بانك مركزي بود كه مهم ترين عامل افزايش 
پايه پولي است. هرچند خوشبختانه مسووالن به تازگي 
اعالم كردند كه از ابتداي آغاز به كار دولت سيزدهم شاهد 
عدم استقراض از بانك مركزي بوده ايم كه قطعا تاثيرات 

مثبت خود را خواهد داشت

   آمار چه مي گويد؟ 
براساس آمار بانك مركزي، نرخ تورم نقطه اي در آبان ماه 
1400 به عدد 35.۷ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي 
كشور به طور ميانگين 35.۷ درصد بيشتر از آبان 13۹۹ 
براي خريد يك مجموعه كاالها و خدمات يكسان هزينه 
كرده اند. نرخ تورم نقطه اي آبان ماه 1400 در مقايسه با 
ماه قبل 3.5 واحد درصد كاهش يافته است. همچنين نرخ 
تورم ماهانه آبان نيز به ۲.5 درصد رسيده كه در مقايسه با 
ماه قبل، ۲.0 واحد درصد كاهش داشته است. نرخ تورم 
س��االنه در اين ماه نيز براي خانوارهاي كش��ور به 44.4 
درصد رسيده كه نسبت به همين ميزان در ماه قبل، 1.0 

واحد درصد كاهش نشان مي دهد.
همچنين براس��اس اعالم مرك��ز آمار اي��ران، نرخ تورم 
نقطه اي مهر م��اه 1400 به 3۹.۲ درصد رس��يد كه در 

مقايس��ه با ماه قبل 4.5 واحد درصد كاهش يافته است. 
نرخ تورم ماهانه مهر١٤٠٠ هم به 3.۷ درصد رسيده كه 
در مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد 
كاهش داشته است. در همين راستا نرخ تورم ساالنه مهر 
ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كش��ور ني��ز به 45.4 درصد 
رسيده كه نسبت به همين ميزان در ماه قبل، ٠.٤ واحد 

درصد كاهش نشان مي دهد.
از س��وي ديگر، كنترل رش��د پايه پولي به عنوان يكي از 
عوامل مهم ت��ورم در اقتصاد ايران از اهميت بس��ياري 
برخوردار اس��ت كه كاهش آن مي توان��د نتايج خوبي را 
به دنبال داشته باشد. آنطور كه مسووالن بانك مركزي 
اعالم كردند، رش��د پايه پولي در س��ال 13۹۹ به ميزان 
30.1 درصد بود كه سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي در رشد پايه پولي در سال ۹۹، 34.۸ واحد درصد 
بوده است. به اين معنا كه بيش از كل رشد پايه پولي، رشد 
سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي رخ داده كه 
در واقع به اين معناست كه بانك مركزي ارزهاي دولت را با 
نرخ نيمايي خريداري و به منظور واردات كاالهاي اساسي 

با نرخ 4۲00 يا ترجيحي به دولت فروخته است.
اما در هشت ماهه س��ال جاري، رش��د پايه پولي 1۷.۸ 
درصد بوده است كه س��هم خالص دارايي هاي خارجي 
از اين رش��د به 6.5 واحد درصد رسيد. اين امر حاكي از 
آن است كه س��هم افزايش خالص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي در ۸ مامه امسال نسبت به سال گذشته در 
حدود ۲۸ درصد پايين تر بوده است. در نهايت اينكه اين 
موضوع نقش مهمي در كنترل پايه پولي و تورم داشته و 
به گفته كارشناس��ان از عوامل مهم كاهش تورم در آبان 

ماه نيز بوده است.

    برنامه بانك مركزي 
رييس كل بانك مركزي در نخس��تين نشست خبري 
خود از كاهش نرخ تورم نقطه ب��ه نقطه در دو ماه مهر 
و آبان و همچنين كاهش تورم ساالنه خبر داد و گفت: 
بانك مركزي برنامه اي را در راستاي كنترل تورم دارد 
كه يكي از اين موارد كنترل رش��د مق��داري ترازنامه  

بانك هاس��ت كه اين مهم از برنامه ه��اي جدي بانك 
مركزي در سال 1400 است. بانك مركزي نيز به صورت 
ماهانه اين امر را رصد مي كند و بانك هايي كه اين امر را 
رعايت نكنند، با افزايش سپرده قانوني مواجه مي شوند. 
لذا يكي از مواردي كه بايد بر آن نظارت و كنترل صورت 
گيرد، كنترل خلق پول توسط بانك هاست كه يكي از 

موضوعات مهم در خصوص تورم است.

   مهار تورم در بودجه ۱۴۰۱ 
يكي از دستاوردهاي دولت سيزدهم در همين مدت 
اندك، عدم استقراض از بانك مركزي است كه به گفته 
كارشناسان تاثير بسزايي در كاهش و كنترل تورم دارد. 
به تازگي نيز بودجه 1401 از س��وي دولت به مجلس 
تقديم شد كه بنا به گفته رييس جمهوري، در بودجه 
1401 استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي 
خط قرمز اس��ت. برنامه اين است كه اين اتفاق نيفتد 
چون مشكالت جدي براي اقتصاد كشور ايجاد مي كند. 
كما اينكه ما در اين چند ماهه دولت هم تالش كرديم 
بتوانيم دولت را بدون استقراض از بانك مركزي اداره 

كنيم و اين آثارش را در كاهش تورم نشان مي دهد.
رييسي با تاكيد بر اينكه اين رويه تا تك رقمي شدن 
تورم ادامه خواهد يافت، تصريح كرد: اين اميد را داريم 
كه تورم كه اكنون دو رقمي اس��ت و م��ردم، فعاالن 
اقتصادي و همه را نگران كرده به يك تورم حداقلي و 
كاهشي تبديل و شرايط مناسبي در كشور ايجاد شود.

از س��وي ديگر يكي از موارد بسيار مهم در اين بخش، 
تكاليفي است كه بدون در نظر مالحظات الزم، به بانك 
مركزي يا بانك ها تحميل مي شود و نتيجه آن جز تورم 
و رش��د پايه پولي نخواهد بود. در اين زمينه نيز دولت 
سيزدهم امسال تصميم گرفته است با شاخص هايي 
كه دولت از طريق سازمان برنامه بودجه تعيين مي كند، 
شوراي پول و اعتبار به گونه اي سهم بانك ها را مشخص 
كند تا اضافه برداشتي صورت نگيرد تا بي انضباطي را 
در اين بخش شاهد نباشيم كه در واقع شاهد تفويض 

اختيار تكاليف به شوراي پول و اعتبار باشيم.

سعيد باستاني



تعادل|
بازارسرمايه اين روزها نسبتا عملكرد مثبتي دارد، سهام 
موجود در بازار آرام آرام جان مي گيرند و شاخص كل 
و هم وزن نيز وارد روند صعودي شده اند. البته عوامل 
بنيادي و ورود نرخ ارز در سامانه نيما به 24 هزارتومان 
در كنار ارزندگي تك سهم ها تاثير مطلوبي روي اين 

روند داشته است.
همچنين تصويب 10 مصوبه براي كمك به بازارسرمايه 
در ستاد اقتصادي دولت با اصرار و هشدار وزير اقتصاد 
و كاهش هزينه هاي تمام شده صنايع بورسي و تقويت 
قابل توجه صندوق تثبيت بازار را بايد با دقت بيشتري 
مورد توجه قرار داد. به دنبال اين امر ش��اخص بورس 
بار ديگر ابركانال 1/۳ميليون واحدي را باز پس گرفت.

پيش از آن نيز روابط عمومي س��ازمان بورس در يك 
مانور همه جانبه رس��انه اي، در تالش ب��راي توجيه 
سياس��ت هاي وزارت اقتصاد در قبال بازار سرمايه از 
پيشرفت هاي چش��مگير مذاكرات وزارت اقتصاد با 
ديگر وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه در حمايت 
از بازار س��رمايه خبر مي داد. با اين ح��ال اما حضور و 
اظهارات خاندوزي در تلويزيون آب س��ردي بر س��ر 
فعاالن بازار سرمايه بود. وزير اقتصاد در اين گفت وگو 
تنها به اظهارات كلي بسنده كرد و بسته بندي حمايت 
از بازار سرمايه را منوط به تصويب در ستاد اقتصادي 
دولت اعالم كرد! اين در حالي بود كه رييس سازمان 
بورس پي��ش از اين خبر از تصوي��ب آن داده و حتي 
جزييات��ي از آن درباره تقويت صن��دوق تثبيت بازار 
سرمايه را نيز اعالم كرده بود. حضور خاندوزي در اين 
گفت وگو نتوانست انتظار اهالي بازار را برآورده كند. بر 
همين اساس مطالبه اس��تعفا يا سوال از وزير اقتصاد 
مجددا به صدر درخواس��ت هاي فعاالن بازار سرمايه 

بازگشته است.
مي توان مهم ترين بخش صحبت هاي وزير اقتصاد را 
در حوزه اصالح روند نظارت بر روي معامالت دانست. 
وي مي گويد: شفاف س��ازي هايي در ح��وزه نظارت 
و مقام ناظر ب��ورس رخ خواهد داد و دس��تور آن را به 
رييس س��ازمان بورس دادم و وعده كردند در همين 
ايام پيش رو، شفاف سازي هاي خوبي در زمينه نظارت 

و مقام ناظر در بورس انجام شود.
 او همچنين درباره بس��ته 10 بندي حمايتي بورس 
توضيح داد: جزييات بسته 10 بندي تقويت بازار سرمايه 
بعد از اينكه مصوبه نهايي آن در ستاد اقتصادي دولت 
انجام ش��د اعالم مي ش��ود. در صورت تصويب بسته 
حمايتي از بورس، اجراي آن تا پايان سال 1401 ادامه 
خواهد داشت. خاندوزي همچنين درباره عرضه اوراق 
دولتي در بورس مجددا مدعي آن شد كه دولت تاكنون 

برداشتي از بورس نداشته است. 
وزير اقتصاد مي گويد: در كل اي��ن دوره و تا به امروز، 
دولت به ميزان ۵۹ هزار ميلي��ارد تومان اوراق نقدي 
منتشر كرده است. همچنين، ۷0 هزار ميليارد تومان 
بابت اوراق قبلي به بازار و مردم بازگردانده شده است. 
يعني دولت نه تنها معادل اوراقي كه منتش��ر ش��ده، 
برنگردان��ده، بلكه وضعيت دولت به مي��زان 11 هزار 
ميليارد تومان نيز منفي است. به عبارت ديگر، در اين 
دو سه ماه گذشته، دولت نه تنها از بازار سرمايه برداشتي 

نداشته، بلكه منابعي را نيز به بازار برگردانده است.
 خاندوزي اظهار مي كند: اتفاقي در مورد فرمول معادن 
رخ نداده و همان روال قبل اس��ت. فرمول محاس��به 
نرخ گاز خوراك و سوخت نيز تغيير نمي كند هر چند 
معتقدم فرمول معيوب است اما سقفي براي آن قرار 
است تعيين شود. براي اين موضوع يك برنامه اصالح 
ساختار نظارتي به شكل جدي در دستور كار شوراي 
عالي وجود دارد كه عملياتي ش��دن آن شروع شده و 
چند گام هم برداشته شده است تا يك سهام در ساعت 
۹ و 12 صبح نبايد اختالفات عجيب داشته باشد كه 
اين شرايط كنترل شده است و براي آن، برنامه نظارتي 

و شفاف شدن عملكرد مقام ناظر را خواسته است. 
وي ادامه مي دهد: مطالبه ما اين اس��ت كه شفافيت 
مس��اله نظارت در كوتاه ترين زم��ان ممكن رخ دهد. 
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينك��ه آيا در خصوص كمك به بازار س��رمايه بين 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اختالف نظر ايجاد شده 
است نيز گفت: اصال اين خبر دقيقي نيست و هميشه 
اختالفات كارشناسي در داخل دستگاه هاي دولت ها 
وجود داشته است، ولي در ستاد اقتصادي دولت به يك 

تصميم نهايي مي رسيم.
 خاندوزي همچنين در پاس��خ به اين پرسش كه آيا 
دولت براي جبران كس��ري بودجه به نوع��ي، از بازار 
س��رمايه كمك مي گيرد و به عبارتي دست در جيب 
مردم در حوزه س��رمايه مي كند؟ مي گويد: در برخي 
موارد خلط غيركارشناسي در محافل عامه وجود دارد 
كه مسائل را با هم قاطي مي كنند؛ واقعيت اين است 
كه دولت به بسياري از پيمانكاران خود به علت اينكه 
وجه نقد ندارد اوراق مي دهد كه سررسيد هاي مختلفي 
دارد و برخي اوراق هم از سال ها پيش صادر شده است و 
اين در همه دنيا روال است و اگر بانك مركزي كار نرخ 
بين بانكي خود را به خوبي انجام دهد، ضرر و خطري 

براي بورس و بقيه بازار ها ايجاد نمي شود.
 او همچنين بدون اش��اره به وضعيت بازار سرمايه از 
ابت��داي دوره وزارت خ��ود، مجددا ت��وپ را در زمين 
مسووالن دولت دوازدهم انداخته و توضيح مي دهد: 
از ابتداي س��ال پيش درمدت كمتر از ۶ ماه، شاخص 
بورس چهار برابر افزايش غيرعادي پيدا كرد و ناگهان 
4۵ درصد، افت ش��ديد رخ داد و موجب ش��د نه تنها 
بس��ياري از س��رمايه ها از دس��ت رفت و دعوت هاي 
غيركارشناسي، زندگي ميليون ها نفر از مردم را دچار 
زلزله كرد بلكه ب��ه اصل اعتماد به سياس��ت گذاري 
دولت در اين زمينه آس��يب رس��اند. اين مشكالت و 
اعتمادسوزي ها، زمان بسياري الزم دارد تا جبران شود. 
اين مس��وول اضافه مي كند: از جهت سياست هايي 
كه در بازار سرمايه در پيش گرفته مي شود بر همان 
عهدي كه در جلسه راي اعتماد مجلس، عرض كردم 
هستم، اما آن مبتني بر اصالح بازار سرمايه و بورس 
بود. ذات بازار س��رمايه، ريسك اس��ت و باال و پايين 
و نوس��ان دارد، اما نكته اين اس��ت با يك دماسنجي 
مواجه هستيم كه همه سياست ها و اتفاقات خارجي 

و داخلي اقتصاد، خود را در آن، نشان مي دهد.  وزير 
امور اقتصادي و دارايي اظهار مي كند: به همين علت 
در دنيا، فقط يك فرد يا وزير اقتصاد را مسوول اتفاقات 
بازار سرمايه نمي دانند؛ وظيفه وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به عنوان مقامي كه رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار و رييس ش��وراي عالي بورس را معرفي 
مي كند، پاسداشت اين بازار است كه بتواند به شكل 
كارآمد و ب��ا نظارت و كمترين ران��ت و از بين رفتن 
حقوق مردم، كار كند. معموال در بازار سرمايه پس از 
سال هايي كه جهش هاي باال داشتيم، بازار در آرامش 
فرو مي رفت تا زماني كه امكان خيز بعدي فراهم شود. 
در 100 روز اخير در بازار سرمايه يكي از اتفاقات اين 
بود كه زمان صدور بسياري از مجوز هايي كه فعاالن 
اقتصادي مي خواستند را كاهش داديم و اگر مدارك 
كامل باشد، بيشتر از سه هفته براي صدور مجوزها، 
زمان الزم نيست. اگرچه او درباره جزييات اين روند 

پرشتاب جزييات بيشتري ارايه نكرد!
 خاندوزي مي گويد: در مورد افزايش سرمايه شركت ها 
هم قبال ش��ركت ها مدت ها منتظر بودند تا سازمان 
بورس، اين افزايش سرمايه را تاييد كند، اما اكنون سه 
تا چهار روز زمان الزم است! او افزود: در اين 100 روز، 
كار پذيره نويسي نخستين شركت پروژه تاريخ كشور به 
زودي انجام مي شود كه مي تواند مورد اقبال مردم قرار 
گيرد. خاندوزي در حالي اين اظهارات را بيان كرده كه 
ب��ورس در بدترين وضعيت نقدينگي خود قرار دارد و 
فعاالن بازار نسبت به پذيره نويسي هاي جديد در شرايط 
فعلي هشدار مي دهند. خاندوزي در ادامه اضافه كرد: در 
حوزه شركت هاي دانش بنيان، نماد يكي از معروف ترين 
شركت هاي دانش بنيان حوزه حمل و نقل و ترافيكي 
كشور وارد شد و اتفاقات ديگر به ويژه در حوزه نظارت 

رخ خواهد داد.
بررسي اظهارات خاندوزي به روشني نگاه وزارت اقتصاد 
در حوزه هاي تخصصي را نشان مي دهد. به نظر مي رسد 
وزير اقتصاد نه تنها برنامه اي در حوزه بازار سرمايه ندارد 
بلكه در حوزه هاي ديگر اقتصادي اعم از ارز و تورم نيز 
نقشه راه اجرايي در دس��ت ندارد و همچنان به تكرار 
كلي گويي هاي گذش��ته در جلس��ه اخذ راي اعتماد 
ادامه مي دهد. بر همين اس��اس به نظر مي رسد سايه 
استيضاح از هر زمان ديگري بر سر احسان خاندوزي 

سنگيني مي كند.

    مصوبات و بازار
اميرعل��ي اميرباق��ري، تحليلگ��ر ب��ازار س��رمايه 
درخصوص ده مصوبه اخي��ر وزير اقتصاد مي گويد: 
بهتري��ن عملكر دهايي ك��ه مي تواند نش��ان دهد 
اظهارات وزير اقتصاد چه تاثيري در بازار س��رمايه 
دارد، خ��ود بازار اس��ت! واكنش روز گذش��ته بازار 
چندان دلچسب نبود. به اين علت كه بازار مي داند 
ما در س��طح كالن با كسري بودجه مواجه هستيم، 
احتماال م��واد اوليه ارزان قيمت ك��ه مزيت رقابتي 
برخي از سهام و صنايع بود از اين پس مانند گذشته 
وجود نخواهد داش��ت. اتفاقا از آنجا كه اين صنايع، 
مادر و تاثيرگذار و جهت دهنده در بازار محس��وب 
مي ش��وند در نتيجه طبيعت��ا روي بقيه ب��ازار هم 

مي توانند فشار فروش ايجاد كنند.
فعاالن بازار سرمايه بسيار مشتاق بودند كه نرخ خوراك 
و مواردي كه مستقيما در صورت هاي مالي مي نشيند و 
روي EPS شركت ها تاثيرگذار، قابل برآورد و كمي است 
در صحبت هاي آقاي وزير عنوان ش��ود، اما متاسفانه 
حرف ها كيفي بود و چندان سنجش آنها براي فعاالن 

بازار سرمايه قابل اعتماد و اتكا نبود.
واقعيت اين است كه شرايط حال حاضر بازار سرمايه 
به يك شخص و دو شخص باز نمي گردد و اينكه انتظار 
داشته باشيم با اس��تيضاح يك وزير يا اخبار هيجاني 
مجددا بتوانيم رونق را به صورت پايدار به كليت بازار 

بازگردانيم، انتظار ناروايي است.
چه ايشان استيضاح شوند يا خير، كليت بازار عموما 
برمبناي تورم انتظاري، تورم حاضر، نرخ ارز، وضعيت 
سياس��ت خارجي و مواردي از اين دس��ت حركت 
مي كند. اينكه بخواهيم اين اتفاقات را بر كالن بازار 
در بلندمدت موثر بدانيم به نظر من آدرس غلط دادن 
به بازار است. در همين باره الزم است تاكيد كنم ظرف 
يك س��ال و نيم گذشته افراد به ارتباط هر موردي با 
بازار پرداخته اند غير از كميت هاي اصلي و اساسي كه 
بر بازار موثر اس��ت! طبيعي است نرخ ارزي كه مورد 
انتظار فعاالن بازار بود و در شاخص دو ميليون و 100 
هزار واحدي روي رقم ۵0 و ۶0 هزار واحد قرار داشت 
شكسته و اصالح شود و حاال هم چشم انداز افزايشي 
براي آن تصور نش��ود، فش��ار بر بازار س��رمايه وارد 
مي كند. بنابراين افراد بايد در تحليل ها به پارامترهاي 

مورد نظر خود وزن معقول و مناسب بدهند.
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آمادگي بورس كاال براي ميزباني 
از محصوالت زنجيره فوالد

حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران در 
تحليل وضعيت اين روزهاي بورس كاال اظهار داشت: 
بورس كاالي ايران در س��ال 1400 به ركوردهاي 
بي نظيري چه در مورد حج��م و چه در مورد ارزش 
معامالت دس��ت پيدا كرده اس��ت؛ در مورد حجم 
محصوالتي كه در بورس كاالي ايران از ابتداي سال 
تاكنون معامله شده حدود 4۹ ميليون تن محصول 
بوده است. س��لطاني نژاد افزود: ارزش معامالت هم 
ب��ه رقم ۵00 هزار ميليارد تومان نزديك ش��ده كه 
در نوع خود بي س��ابقه بوده و اين درحالي است كه 
س��ال گذش��ته حجم معامالت در كل سال حدود 
۳۳ ميليون تن ب��ه ارزش ۳۵0 هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت. وي تصريح كرد: اين نشان مي دهد كه 
اقبال نسبت به بورس كاال افزايش پيدا كرده و با ورود 
محصوالتي مثل سيمان و محصوالتي كه باالدست 
زنجيره فوالد هستند، روند تامين مواد اوليه توليد از 
طريق بورس كاال به شيوه اي مطلوب انجام مي شود. 
مديرعامل بورس كاالي ايران درخصوص برنامه هاي 
توسعه فعاليت اين مجموعه گفت: درصدد هستيم 
كه به تدريج كل زنجيره فوالد را كه دغدغه مجلس 
شوراي اسالمي هم هست به بورس كاال وارد كنيم 
و معامالت كل زنجيره ف��والد در بورس كاال انجام 
شود. وي افزود: در حوزه كيفي هم سراغ ابزارهاي 
جديد در ب��ورس كاال رفتيم هم گواهي س��پرده 
كااليي را در محصوالت مختلف توسعه خواهيم داد 
و هم براي استفاده از ابزار قرارداد آتي و قراردادهاي 
بلندمدت كه اطمينان از تامين مواد اوليه به وجود 
مي آورند اقدام خواهيم كرد. سلطاني نژاد بيان كرد: 
ظرف چند روز اخير قرارداد آتي كاتد مس و گواهي 
سپرده ميلگرد هم در بورس كاالي ايران راه اندازي 
ش��د. مديرعامل ب��ورس كاالي ايران با اش��اره به 
مساله رانت در اقتصاد گفت: بورس كاال مانع رانت 
و حذف كننده رانت اس��ت و در واق��ع بورس كاال 
ايجاد ش��ده تا توليدكننده و مصرف كننده در يك 
ساز و كار رقابتي به هم متصل شوند؛ در اين زمينه 
خريداران مواد اولي��ه در بورس كاالي ايران عمدتًا 
توليدكنندگاني هستند كه در صنايع پايين دستي 
قرار دارند. وي افزود: با توجه به شفافيتي كه بورس 
دارد اگر خريدي از بورس كاال در اثر نوسانات قيمت 
ارز در آينده منجر به كسب درآمدهاي هنگفت شود، 
مي توان از آن درآمدها ماليات هايي را به نفع مردم 
اخذ كرد در حالي كه چنين س��از و كاري در خارج 
از بورس وجود ندارد. مديرعامل بورس كاالي ايران 
گفت: در بورس كاال دالل نداريم و تاكيد مي شود، 
افرادي كه در بورس كاال اقدام به خريد مواد اوليه 
مي كنند، عمدتا توليدكنندگان صنايع پايين دستي 
هستند كه وقتي محصول خود را براي مثال شمش 
فوالدي خريدند بايد ميزان تولي��د ميلگرد از آن 
ش��مش فوالدي را در س��امانه جامع تجارت ثبت 
كنند. اگر اين كار انجام نشود مي توان نتيجه گرفت 
كه محصول را به ش��كل خام فروخته اند بنابراين 
ش��فافيت آماري بورس كاال، راه حل جلوگيري از 
داللي و كشف فعاليت هاي سوداگرانه داللي است.

صعود بورس
در اولين روز زمستان 

شاخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته و 
اولين روز زمستان يعني چهارشنبه، يكم دي ماه با 
40 هزار و ۶۵2 واحد افزايش، در جايگاه يك  ميليون 
و ۳۵۹ هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين روز 
بيش از پنج ميليارد و ۵۳4 ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 4۳ هزار و ۶۵0 ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۹ 
هزار و ۵۵4 واحد افزايش به ۳۵۷ هزار و ۷۶4 واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با ۶ هزار و 10 واحد رشد 
به 22۵ هزار و ۳۵ واحد رس��يد. شاخص بازار اول، 
۳4هزار و ۳0۵ واحد و شاخص بازار دوم، ۶۷ هزار و 

۶۵۵ واحد افزايش داشتند.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با سه 
هزار و ۵1۸ واحد، ف��والد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« با س��ه هزار و 1۵2 واح��د، ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« با دو هزار و ۸02 واحد، 
ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
»شستا« با يك هزار و ۷۷۶ واحد، گسترش نفت 
و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با يك هزار و 41۸ 
واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با 
يك هزار و 2۷۵ واحد و پتروشيمي پرديس با نماد 
»ش��پديس« با يك هزار و 2۵۶ واحد تاثير مثبت 
بر شاخص بورس داشتند. در مقابل تامين سرمايه 
اميد با نماد »اميد« با ۳0 واحد، ايران مرينوس با 
نماد »نمرينو« با س��ه واحد و توريستي و رفاهي 
آبادگران ايران با نماد »ثاب��اد« با دو واحد با تاثير 

منفي بر شاخص بورس همراه شدند.
 برپايه اين گزارش، در اين روز شركت ايران خودرو 
با نماد »خودرو«، ف��والد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد«، پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران«، 
س��ايپا با نماد »خس��اپا«، گروه دارويي بركت با 
نماد »بركت«، بورس كاالي ايران با نماد »كاال« 
و س��اير اش��خاص بورس انرژي با نم��اد »انرژي 
۳« در نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. گروه 
ش��يميايي ه��م در معامالت امروز صدرنش��ين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 1۷۵  
ميليون و 2۹4 هزار برگه سهم به ارزش سه هزار 

و ۷۳۵ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس افزايشي شد
در اولين روز تابستان شاخص فرابورس بيش از 2۶1 
واحد افزايش داشت و بر روي كانال 1۸ هزار و ۷۸4 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد 
و ۷۶1 ميليون برگه سهم به ارزش 41 هزار و ۷2۵ 

ميليارد ريال داد و ستد شد.
در اين روز ش��ركت هاي پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، پتروش��يمي زاگرس با نم��اد »زاگرس«، 
س��نگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، ش��ركت 
س��رمايه گذاري صبا تامين با نم��اد »صبا«، فوالد 
هرمزگان جن��وب با نماد »هرمز« و پتروش��يمي 
تندگويان با نماد »شگويا« با تاثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين بيمه پاسارگاد با 
نماد »بپاس«، ريل پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين«، 
شركت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان 
با نماد »س��دبير«، صنايع ش��يميايي كيمياگران 
امروز با نماد »شكام« و بيمه اتكايي ايرانيان با نماد 

»اتكاي« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

حمايت از مصوبات بازارسرمايه
س��يد محمدرضا ميرتاج  الديني، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه، درمورد حمايت و تصويب تصميمات 
اتخاذ شده در بودجه 1401 در راستاي تقويت بازار 
س��رمايه، اظهار كرد: رويكرد نمايندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي حمايت از بازار س��رمايه است به 
همين خاطر ما از هر طرح دولت در متن پيش نويس 
بودجه 1401 كه در راستاي تقويت زير ساخت هاي 
معامالت و بازگرداندن اعتماد س��هامداران به بازار 
سهام باشد، حمايت خواهيم كرد به سبب آنكه اين 
بازار مي تواند عالوه بر بهبود سطح توليد، تورم را نيز 

در اقتصاد كشور كنترل كند.
او در ادام��ه تأكيد ك��رد: بنده اين اطمين��ان را به 
س��هامداران حاضر در بازار س��رمايه مي دهم كه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دوره دوازدهم 
طرح هايي را در بودجه 1401 تصويب خواهند كرد 
كه ميزان نوسانات موجود در بازار سرمايه را كاهش 
دهد به گونه اي كه بازهم شاهد رونق اين بازار باشيم .

ميرتاج الدين��ي تصري��ح كرد: بح��ث تعيين نرخ 
گازمصرفي صنايع��ي از جمله س��يمان كه آقاي 
خاندوزي نيز در حاش��يه جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت به آن اشاره كردند و تأييد اين مساله 
را به مجلس واگذار كردند نياز به بررسي هاي دقيق 
كارشناسانه در كميسيون مربوطه دارد به همين 
خاطر در م��ورد اين موضوع نمي ت��وان اظهارنظر 

دقيقي كرد.
او در خصوص اختصاص 10 درصد از وجوه حاصله 
از عرضه هاي اوليه س��هام دولتي به خود سهام به 
منظور حمايت از سهام عرضه شده، بيان كرد: اين 
تصميم بسيار درس��ت و بجا بوده است زيرا چنين 
مس��اله اي عالوه بر تقويت و ثبات در بازار سرمايه 

سبب بازگشت اعتماد سهامداران نيز خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: در اين 
خصوص مي توان به حمايت نمايندگان از طرح 
واري��ز مبلغ ۳0 هزار ميلي��ارد تومان به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه اشاره كرد زيرا اين امر سبب 
تقويت س��هم هاي موجود در بازار سهام خواهد 
شد. او در پايان اظهار كرد: به جد طرح اخذ ماليات 
از سوداگران بازار ارز، خودرو و مسكن در مجلس 
پيگيري مي ش��ود زيرا اين امر مي تواند عالوه بر 
كاهش تورم در بخش اقتصاد، سرمايه هاي خارج 

شده از بازار سرمايه را مجددا بازگرداند.

افزايش ۵۰ درصدي
تأمين مالي از طريق صكوك

علي بيگ زاده، مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه گفت: حجم انتشار صكوك در 
بازار سرمايه در ۹ ماهه 1400 نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته با ۵0 درصد رشد از ۷۹ هزار ميليارد 
ريال به 11۸ هزار و ۷00 ميليارد ريال رسيده است.

علي بيگ زاده ادامه داد: طي اين مدت، ۳۶ موافقت 
اصولي انواع صكوك در مجموع بال��غ بر 2۶۸ هزار 
ميليارد ريال توسط س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
صادر ش��د كه 11 مورد آن به مبلغ ۸۳ هزار ميليارد 
ريال منتش��ر شده اس��ت، ۳ مورد آن به علت اتمام 
مهلت ش��ش ماهه موافقت اصولي صادره از چرخه 
انتش��ار خارج ش��ده و 22 مورد مابقي همچنان در 
دس��ت انتش��ار اس��ت. او افزود: 10 مورد از اين 22 
موافقت اصولي صادره و در دس��ت انتشار مربوط به 
شركت هايي است كه س��ابقه تامين مالي از طريق 
انتشار انواع صكوك در بازار سرمايه را دارند و 12 مورد 
مابقي مربوط به شركت هايي است كه براي اولين بار 
نسبت به انتشار صكوك در بازار سرمايه اقدام كرده اند. 
مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي با اشاره 
به تنوع ساختارهاي صكوك بيان كرد: دارايي هاي 
متنوعي مبناي انتش��ار اوراق مذكور ق��رار گرفته 
است؛ از مواد و قطعات مورد نياز توليد خودرو و لوازم 
 بهداشتي گرفته تا سهام و تاسيسات و ماشين آالت

 كه نشان دهنده تنوع ابزارهاي مالي اسالمي نسبت به 
شرايط مختلف بانيان اوراق است. بيگ زاده ادامه داد: 
در ۹ ماهه سال جاري 1۶ مورد تامين مالي مجموعًا 
به مبلغ 11۸,۷00 ميليارد ريال از طريق انتشار انواع 
صكوك در بازار سرمايه انجام شد كه سه مورد اخير 
آن مربوط به تامين مالي ش��ركت هاي سايپا، گروه 
صنعتي انتخاب الكتروني��ك آرمان و كرمان موتور 
مجموعًا به مبلغ 24,000 ميلي��ارد ريال طي يك 
ماه گذش��ته صورت پذيرفت. ب��ه گفته مديرعامل 
ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه، در 
۹ ماهه س��ال جاري، صكوك اجاره ش��ركت هاي 
سايپا، بازرگاني سايپا يدك و سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي، صكوك رهني شركت ايران خودرو، دو 
مورد صكوك مرابح��ه و دو مورد صكوك منفعت 
دولت در مجموع بالغ بر 10۶ ه��زار ميليارد ريال 
سررسيد شدند و مبلغ آخرين قسط و اصل همگي 
اين اوراق در مواعد مقرر پرداخت ش��د. او تصريح 
كرد: در ۹ ماهه 1400، در مجموع بالغ بر ۸۷ هزار 
ميليارد ريال اقساط انواع صكوك توسط شركت هاي 
واسط مالي از بانيان اوراق دريافت و از طريق شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به 

حساب دارندگان اوراق واريز شده است.

»تعادل« وضعيت بسته هاي بازارسرمايه را بررسي مي كند

مصوباتمسيربورسراتغييرميدهد

پول بسته ۱۰بندي وزير اقتصاد از كجا تامين خواهد شد؟
احسان اركاني، عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس 
شوراي اسالمي گفت: در زمينه بسته پيشنهادي وزير 
اقتصاد، يك اش��كال اصلي كه وارد مي شود از لحاظ 
شكلي و ساختاري است؛ وقتي دولت اليحه بودجه را به 
مجلس ارسال كرده يعني مي گويد دولت تمام نظراتي 
كه مي خواسته براساس بودجه داشته باشد در اليحه 
جمع بندي كرده و پس از جمع بندي و در موعد مقرر 

تقديم مجلس كرده است.
وي افزود: بعد از اين اقدام اگر دولت بخواهد تغييري در 
اليحه ايجاد شود، طبق تصريحي كه در قوانين وجود 
دارد اين تغيير فقط توسط مجلس و كميسيون تلفيق 
مي تواند ايجاد شود. بنابراين اولين بار است كه ما شاهد 
اين هستيم دولتي بعد از ارسال اليحه به مجلس، دوباره 
خودش در اليحه ارسالي دس��ت برده و پيشنهادات 

جديد را اضافه يا حذف كند.
اين عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس تصريح 
كرد: اين اتفاق بسيار عجيب و بي سابقه است؛ از منظر 
محتوايي هم واقعا مشخص نيست كه پايه و اساس اين 
تصميمات چيست؟ اگر هم براي خود دولت مشخص 
ش��ده، حداقل بايد گفت كه براي نمايندگان مجلس 
هنوز روشن نش��ده كه دليل اين اقدام واقعا چه بوده 
است؟ يعني اگر واقعا قرار بود چنين تصميماتي گرفته 
شود و جنبه كارشناسي و فني و تخصصي داشته باشد 
قاعدتا بايد مدت ها رويش وقت گذاشته مي شد نه اينكه 
مجلس، بلكه حتي بخش هايي از خود دولت و سازمان 

برنامه و بودجه هم اطالعي نداشته باشند. 
اين نماينده مجلس يادآور ش��د: چ��ون اگر اطالعي 

مي داش��ت دقيقًا در اليحه درج مي شد كه اين بسته 
با هماهنگي و از سوي سازمان برنامه و بودجه تقديم 
مجلس شده، نه اينكه بعد از يك هفته از ارسال اليحه 

دوباره بخواهند چنين بسته عجيبي را ارسال كنند.
اركاني در ادامه به كلي بودن مفاد اين بسته به اقتصاد 
آنالين گفت: در زمينه محتواي اين بسته نيز بايد گفت 
كه اين پيشنهادات يك سري عناوين كلي هستند، اما 
اينكه چگونه با چه راهكاري و با چه تمهيداتي بدون 
اينكه باعث كسري تراز بودجه شود باعث حذف ساير 
آيتم ها، تبصره ها، احكام و فصول ش��ود؟ دولت بايد 
مشخص كند كه اين بس��ته چگونه قرار است بدون 
اينكه تحميل بار مالي جديدي به بودجه 1401 كند 

قابليت اجرايي دارد؟
نماينده مردم نيش��ابور در مجلس شوراي اسالمي، 
تش��ريح ك��رد: از جمله ابهام��ات جدي ك��ه در اين 
زمينه وجود دارد بحث صندوق تثبيت بازار س��رمايه 
 اس��ت كه در حال حاضر در اليحه بودجه سال آينده 
پيش بيني شده؛ مبلغ ۶ هزار ميليارد تومان از محل 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت واريز شود. اينكه 
به ناگاه و بدون هيچ توضيحي پيشنهاد مي شود 24هزار 
ميليارد تومان ديگر به اين مبلغ اضافه شود و اين عدد به 
۳0هزار ميليارد تومان برسد، بسيار عجيب بوده و بايد 

از سوي دولت توضيحات الزم ارايه شود. 
وي ادامه داد: مساله اصلي اين است كه منابع مذكور از 
كجا قرار است تامين شوند؟ دولت بايد توضيح دهد كه 
آيا قرار است اين منابع را يك شبه خلق كند؟ اين نكته 
قاعدتا يا باعث كسري بودجه مي شود يا باعث حذف 

يك سري از برنامه هاي ديگر سرفصل هاي برنامه بودجه 
و كارهايي كه دولت بايد انجام مي داده خواهد شد.

با توجه به اين پيشنهاد غيرمعمول دولت، همان نظم 
و نظامي كه درباره اليحه اوليه بودجه 1401 نيز مورد 
شائبه و س��ئوال بود با اين تغييرات تحت الشعاع قرار 

گرفته و به كلي برهم خواهد ريخت. 
اين عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اس��المي تاكيد كرد: به ويژه اينكه اساس��ا مشخص 
است اين پيش��نهادات با هماهنگي سازمان برنامه و 
بودجه نبوده است و فردا باالخره سازماني كه متولي 
تخصيص بودجه و اعتبارات خواهد بود سازمان برنامه 
و بودجه است. چطور سازماني كه خودش اين برنامه 
را نه پيش��نهاد داده و ن��ه در اليحه درج ك��رده، فردا 
مي خواهد در بحث تخصيص اعتبارات و تصويب اين 
بودجه پيشرو باشد و كار مديريت را به نحو شايسته اي 

انجام دهد؟
وي در ادام��ه تصريح كرد: به نظر مي رس��د جاي اين 
موضوعات و اين بسته حداقل در اليحه بودجه اي كه 
ارسال شده نبود، كه دولت خودش بيايد دوباره آن را 
دچار تغييرات كند. بهتر بود اين بسته پيشنهادي به 
صورت مج��زا به صورت يك اليحه توس��ط دولت به 

مجلس ارسال مي شد. 
اين نماين��ده مجلس بيان كرد: مش��كلي كه ما در 
اليحه امسال داريم اين است كه اليحه بودجه تبديل 
به »اليحه بودجه و ساير« شده است؛ يعني خيلي از 
موضوعاتي كه اصال ارتباطي به قانون و اليحه بودجه 
ندارد را درون اين اليح��ه گنجانده اند كه اين نكته 

واقعا محل اش��كال قانوني دارد. براي مثال افزايش 
سن بازنشستگان و كاهش دريافتي بازنشستگان و 
بحث كليات بس��ته اقتصادي كه در بودجه تحميل 
مي ش��ود از جمله مواردي اس��ت كه جايش اليحه 
بودجه نيست و دولت بايد در قالب ديگري اين موارد 

را به مجلس ارايه مي كرد. 
نماينده مردم نيشابور در مجلس به اقتصاد آنالين 
گف��ت: نكته مهم ديگر اين اس��ت ك��ه در برخي از 
جزييات دخالت هاي��ي توس��ط وزارت اقتصاد در 
حوزه هاي��ي مانند؛ وزارت صنع��ت و بحث حمايت 
از توليد و صنايع و اعطاي تس��هيالت اتفاق افتاده، 
دخالت در كار بان��ك مركزي و تعيين تكليف براي 
بانك مركزي و يك س��ري احكامي صادر شده كه 
ناقض استقالل اين نهاد اس��ت. اين در حالي است 
كه جن��اب آقاي خان��دوزي قبل از تصدي پس��ت 
وزارت اقتصاد از مدافعان سرسخت استقالل بانك 
مركزي و مداخله نكردن دولت و وزارت اقتصاد در 
امورات مربوط به بانك مركزي بودند. اينكه چطور 
به يك باره و همزمان با تغيير موقعيت و مسووليت، 
نظرات ايشان 1۸0درجه تغيير مي كند جاي سئوال 
دارد و بازت��اب خوبي حداقل براي ايش��ان و وجهه 
وزير اقتصاد ن��دارد.  اركاني در پايان خاطرنش��ان 
كرد: ما حداقل مواضع آق��اي خاندوزي را در قالب 
توييت ها، نطق ها و صحبت هاي ايش��ان در مجلس 
را ب��ه ياد داريم و اينكه در ح��ال حاضر 1۸0 درجه 
تغيير موضع داده اند نياز به توضيح دارد كه آن زمان 
اشتباه مي كردند يا امروز ممكن است اشتباه كنند؟



گروه راه و شهرسازي|
اولين روز از آخرين زمس��تان قرن، با شوك خبر برخورد دو 
قطار شهري در مسير رفت و برگشت تهران- كرج آغاز شد. دو 
رام قطار در حوالي چيتگر، چند دقيقه بعد از ساعت 7 صبح 
»از كنار« با هم برخورد كردند. در پي بروز اين حادثه 20 نفر 
مجروح و مصدوم شدند و از اين جمع، 11 نفر به دليل جدي 
بودن آس��يب هاي وارده راهي بيمارستان شدند. گفته شده 
اس��ت كه دو از اين مجروحان كه يكي مردي 42 ساله است، 
به شدت آسيب ديده اند و حال آنها وخيم است. اگر چه در اولين 
ساعت هاي بروز اين حادثه، علت آن »انساني« گزارش شده بود، 
اما بعد اظهارنظرها به سوي نقص در سيستم »سيگنالينگ« 
چرخش كرد و در نهايت، مسووالن شهري به صراحت اعالم 
كردند كه هر گونه اظهارنظري درباره علت يا علل اين حادثه 
صرفا »گمانه زني« است و تا اعالم نتيجه كميسيون تخصصي 
بررسي سوانح بايد صبر كرد. در اين حال، اين سئوال در افكار 
عمومي خلجان دارد كه آيا زخم تنگناي مالي شهرداري و نبود 
بودجه كافي براي به روز رساني سيستم حمل و نقل عمومي 
عامل اين حادثه بوده است؟ آيا زخم بي پولي در دوران تحريم 
و تورم در خط 5 متروي تهران- كرج باز شده است؟ در ميان 
اين سئواالت است كه حوادث اخير مترو در هفته هاي اخير 
تداعي مي ش��ود. دو حادثه مكرر در ايستگاه »ارم سبز« كه 
دست بر قضا فاصله اندكي هم با ايستگاه چيتگر دارد. متاسفانه 
در همان زمان، يكي از اعضاي تيم تعمير خط ايستگاه ارم سبز 
به دليل برخورد با قطار جان خود را از دست داد. حادثه ديروز 
صبح قطار شهري تهران- كرج، به نوعي يادآور برخورد دو قطار 
بين شهري در ايس��تگاه هفت خوان استان سمنان در 5 آذر 
1395 نيز هست. آن حادثه نيز به دليل از كار افتادن سيستم 
»سيگنالينگ« و همچنين در صبح ساعت 7 و48 دقيقه )كه 
گفته شد زمان تعويض شفيت بوده است( رخ داده بود و منجر 
به بروز آتش سوزي دو در قطار و كشته شدن دست كم 5 نفر 
از هموطنان نيز شده بود، مساله اي كه خوشبختانه در حادثه 
ديروز رخ نداد و به دليل نبود آتش، دامنه آسيب زايي و صدمه به 
مسافران هر دو قطار بسيار كمتر از موارد مشابه قبلي ثبت شد.

    فقر و عقب افتادگي در تجهيز ناوگان
عليرضا زاكاني، شهردار تهران درباره علت بروز اين حادثه گفت: 
همه صحبت هايي كه تا االن مي شود گمانه زني است و هيچ 
دليل واضحي كه بتوان نتيجه قطعي را اعالم كرد وجود ندارد. 
چرا كه اينگونه سوانح از شرايط پيچيده اي برخودار است. داليل 
بايد به كميسيون س��وانح برود و با چك كردن كل اطالعات 
قبل و حي��ن حادثه، نتيجه معلوم مي ش��ود.زاكاني در يك 
گفت وگوي زنده تلويزيوني در محل بروز حادثه گفت: بخش 
عمده مصدومين به صورت سرپايي ترخيص شدند و 11 نفر 

از آنها به بيمارستان منتقل شدند. 9 نفراز مصدومين به زودي 
ترخيص خواهند شد و دو نفر نياز به بررسي ويژه دارند و در حال 
رسيدگي به شرايط آنها هستيم و به زودي تعيين تكليف شوند. 
او درباره تعهد شهرداري در پرداخت هزينه درماني مصدومين 
گفت: بيمه هستند و محدوديتي وجود ندارد. خدا را شاكريم 
كه حادثه جاني نداشتيم. بخش زيادي از مصدومين به دليل 
خروج از واگن ها و شرايط اضطرار دچار مصدوميت شده بودند 
و عدد مصدوميني كه در داخل واگن مصدوم ش��ده بودند، 
حدود 6 نفر بود. او با تاكيد بر اينكه هرچه تا االن گفته ش��ده 
گمانه زني است گفت: اما چيزي كه زمينه ساز حوادث است 
فقر و عقب افتادگي مشخصي است كه ناظر به تجهيز ناوگان، 
اورهال و به روز رساني ناوگان و كمبودها است و اميدواريم با كار 

جدي كه دارد صورت مي كيرد بتوانيم جبران كنيم.

    در اولين فرصت گزارش علل حادثه مترو 
اعالم مي شود

در همين حال، مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر علل بروز اين حادثه توسط 
كارشناسان كميسيون عالي سوانح شركت در حال بررسي 
است، گفت: در اولين فرصت گزارش علل اين حادثه آماده و 
اعالم خواهد شد. مهدي شايسته اصل گفت: خوشبختانه اين 
حادثه خسارت و هزينه  جاني نداشته كه جا دارد در همين 
رابطه از همكاران زحمت كش اورژانس تهران به خاطر حضور 
سريع و همكاري با عوامل مترو تشكر و قدرداني ويژه داشته 
باشيم.مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
با تاكيد بر اينكه همزمان با انجام عمليات جمع آوري سانحه 
داليل بروز حادثه نيز توسط همكاران بنده در كميسيون عالي 

سوانح در حال بررسي است، گفت: در اولين فرصت گزارش 
علل اين حادثه آماده و اعالم خواهد شد. اما همانطور كه پيش 
از اين نيز بارها توس��ط شهردار تهران و همچنين همكاران 
ما در ش��ركت بهره برداري مترو اعالم شده بود، زيرساخت، 
قطعات  و تجهيزات متروي تهران فرسوده شده و نياز جدي به 
اورهال دارد.شايسته ادامه داد: از آنجا كه مسائل متروي تهران 
و حومه موضوعي ملي است، كمك به بهبود زيرساخت ها نياز 
به همراهي و همكاري عاجل تمامي نهادهاي مرتبط از جمله 

دولت در وصول مطالبات معوق دولت هاي گذشته دارد.

    عذرخواهي مترو از مصدومان و مردم
مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��رو همچنين از مردم 
عذرخواهي كرد. او گفت: از همه شهروندان عزيز كه دچار 
مصدوميت ش��دند و همچنين عزيزاني كه ب��ا تأخير در 
برنامه كاري خود مواجه شدند پوزش مي طلبيم. اين اتفاق 
بيشتر از گذشته ضرورت بروزرساني و اورهال سيستم هاي 
سيگنالينگ و يكپارچه سازي مراكز فرمان تمامي خطوط را 
اثبات كرد. انجام اين موضوعات با قيد اولويت در دستور كار 
شركت بهره برداري مترو قرار خواهد گرفت.او با تأكيد بر آنكه 
جبران نواقص و كوتاهي هاي گذشته نيازمند اقدامات جهادي 
است، تأكيد كرد: از همكارانم مي خواهم با تالش و فعاليت 
جهادي و شبانه روزي، كم كاري هاي گذشتگان را جبران 

كرده تا ديگر شاهد اينچنين حوادثي نباشيم.

    نحوه برخورد دو قطار مترو تهرانـ  كرج ؟
قائم مقام عمليات ش��ركت بهره برداري مترو تهران اما در 
نخستين ساعت برخورد دو قطار شهري جزيياتي از اين حادثه 

را تش��ريح كرد.به گزارش ايسنا، آزادي، قائم مقام عمليات 
شركت بهره برداري مترو تهران گفت: اتفاقي كه در ايستگاه 
چيتگر رخ داده اس��ت، برخورد قطار تندرو با قطار كندرو 
 بوده است كه قطار كندرو در مسير قطار تندرو آمده است.

وي در مورد چرايي بروز اين حادثه اظهار كرد: علت حادثه 
در دست بررسي است اما هنوز گزارش اوليه آماده نشده 
و به محض آماده شدن اعالم عمومي خواهيم كرد. قطار 
كندرو در همه ايستگاه ها توقف مي كند اما قطار تندرو 
تنها در سه ايستگاه توقف دارد و سريع عبور مي كند كه 
در حادثه صبح امروز در مسير تندرو، قطار كندرو وارد 

شده و از بغل برخورد مي كنند.

      حادثه مترو تهران-كرج قابل گذشت نيست
در اين حال، س��يد جعفر تش��كري هاش��مي، رييس 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران گفت: 
عامل حادثه مترو تهران-كرج چه فني و چه انساني باشد، 
قابل گذشت نيست.تشكري هاشمي در گفت وگو با ايلنا 
در پاسخ به س��والي درباره تكرار حوادث مترو تهران در 
ماه هاي گذشته و افزايش نگراني از بروز چنين حوادثي 
گفت: وقتي اتفاقي رخ مي دهد، حتما بايد توسط كميته 
تخصصي بررسي ش��ود و عللي كه باعث بروز اين حادثه 
ش��ده و همچنين عللي كه مقدمه اي بر بروز اين حادثه 
بودند، شناسايي ش��وند و داليل كارشناسي احصا شود. 
او ادامه داد: نمي شود چون حادثه اي داشتيم فكر كنيم 
حوادث الزما مثل هم هس��تند. بايد بررسي هاي دقيق 
صورت گيرد. يا علت در حوزه فني است يا عامل انساني 
علت بروز حادثه بوده اس��ت و در هر دو مورد دقيق بايد 
بررسي شود. تشكري هاشمي تاكيد كرد: چه عامل فني و 
چه عامل انساني علت بروز حادثه بوده باشد قابل گذشت 
نيست و كميس��يون عمران و حمل و نقل با جديت اين 
مساله را به عنوان يك موضوع بسيار مهم پيگيري خواهد 
كرد و نتيجه را به مردم اطالع خواهيم داد. رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه 
فرسودگي مترو تجهيزات در بروز اين حوادث چه ميزان 
اثرگذار است، گفت: فرسودگي حتما در مترو تهران اتفاق 
افتاده، چرا كه قطعات را به موقع تامين نكردند و همينطور 
تعميرات به تاخير افتاده است. اما اينكه آيا علت اين حادثه 
فرسودگي بوده يا نه بايد حتما بررسي دقيق شود. تشكري 
هاشمي تاكيد كرد: اينكه فكر كنيم تامين قطعات يدكي 
و تجهيزات مترو تهران نياز به بودجه دارد امر پيچيده اي 
نيست و دولت و ش��هرداري بايد امكانات الزم را داشته 
باشند تا اين سامانه بسيار گران قيمت براي مردم بسيار 

ايمن و ارزشمند باشد تا به اين حال و روز نيفتد.
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كارنامه خودروهاي تهران
در آزمون هاي معاينه فني

مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروهاي شهر 
تهران با اش��اره به ميزان م��ردودي خودروهاي 
تهران در آزمون هاي معاينه فني گفت: از ابتداي 
سال تا پايان آذر يك ميليون و 188 هزار راننده 
جهت معاين��ه فني خودروهايش��ان ب��ه مراكز 

مربوطه مراجعه كرده اند.
حس��ين مق��دم، مديرعامل س��تاد معاينه فني 
خودروهاي ش��هر ته��ران در گفت وگو با فارس، 
افزود: از آمار اعالمي، 895 هزار دستگاه خودرو 
مرب��وط به مراجع��ات اول ب��وده و در اين 9 ماه 
تعداد نقص مرب��وط به آاليندگ��ي 131 هزار و 
همراس��تايي 78 ه��زار و كمك فن��ر 37 هزار و 
تس��ت ترمز 100 هزار و وضعيت ظاهري 130 
هزار در خودروها شناس��ايي و جهت اخذ معاينه 
فني توس��ط راكبين آن رفع ايراد شده است. در 
مجموع 31 درصد از خودروها به علت نقص فني 
موفق به اخذ معاينه فني در مراجعه اول نشده و 

در آزمون مردود شدند.
مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروهاي شهر 
تهران ادام��ه داد: در 9 ماهه امس��ال 850 هزار 
گواهي معاينه فني صادر ش��ده كه از اين تعداد، 
167 هزار گواهي مربوط به معاينه فني برتر است.

در مجم��وع در حدود 20 درص��د از خودروهاي 
مراجعه كننده به مراكز معاينه فني ش��هر تهران 

داراي معاينه فني برتر است.
مقدم خاطرنش��ان كرد: در آذر ماه حدود 9 هزار 
دستگاه خودرو با اس��تفاده از سامانه نوبت دهي 
اينترنتي و با تعيين وق��ت قبلي به مراكز معاينه 
فني ش��هر تهران مراجعه و تقريبا شهروندان از 
36 درص��د ظرفيت پذيرش اينترنتي اس��تفاده 

كرده اند. 
وي گف��ت: در خص��وص فعالي��ت واحده��اي 
س��يار كنترل كنار جاده اي وضعي��ت آاليندگي 
خودروهاي س��نگين در حال تردد در سطح شهر 
تهران، امسال 3040 دستگاه خودرو مورد ارزيابي 
قرار گرفته كه 78 درصد داراي معاينه فني و 22 
درصد فاقد معاينه فني بوده اند. همچنين پس از 
آزمون مجدد آاليندگي كليه خودروها 18 درصد 
در آزمون آاليندگي مردود ش��ده اند. شايان ذكر 
است اين طرح در راس��تاي كاهش آلودگي هوا 
و پايش مضاعف وضعيت آاليندگي خودروهاي 
سنگين در سطح شهر با مش��اركت پليس بنا بر 
تدبير مديريت ش��هري از آبان م��اه1397 اجرا 
شده و از ابتداي سال تاكنون توسط پليس جهت 
868 دستگاه خودرو به علت نداشتن معاينه فني 
يا دودزا بودن جريمه ص��ادر و معاينه فني 199 

دستگاه خودرو ابطال شده است.

رستم قاسمي: فناوري ارزان سازي 
مسكن را به كشور وارد مي كنيم

در حالي كه هفته گذش��ته احمد دنيا مالي، عضو 
ش��وراي عالي مس��كن از مذاكره با شركت هاي 
خارجي براي س��اخت مس��كن با قيمت هر متر 
3ميلي��ون توم��ان خب��ر داده بود، دي��روز وزير 
راه گف��ت: فناوري ارزان س��ازي مس��كن را وارد 
كش��ور مي كنيم. ب��ه گزارش تس��نيم، چند روز 
قبل دنيامال��ي با بيان اينكه قيمت پيش��نهادي 
سازندگان داخلي براي نهضت ملي مسكن به ازاي 
ساخت هر مترمربع 5 ميليون و 500 هزار تومان 
اس��ت، افزود: در مذاكره ب��ا خارجي ها به قيمت 
كمتر از 3 ميليون تومان رسيده ايم. رستم قاسمي 
وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه هدف وزارت 
راه و شهرسازي از مذاكره با شركت هاي خارجي 
فقط ورود فناوري هاي نوين ساخت وساز مسكن 
اس��ت، گفت: ما به دنبال ارزان س��ازي مس��كن 

هستيم.
وي توضيح داد: قرار نيست هيچ كارگر، مهندس 
و مصالح س��اختماني چيني وارد كش��ور ش��ود. 
قرار اس��ت فناوري  هاي نوين ساخت مسكن در 
راس��تاي ارزان س��ازي آن وارد ش��ود. وزير راه و 
شهرس��ازي همچنين با انتقاد شديد از عملكرد 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و با تأكيد 
بر اينكه »بايد به س��مت سيس��تم هاي نوين در 
بخش حمل ونقل و مسكن حركت كنيم«، گفته 
بود: دربخش ساخت وساز مسكن كيفيت خوبي 
نداريم. مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
وزارت راه و شهرسازي 27 هكتار زمين در بهترين 
منطقه تهران را در اختيار دارد، اين مركز امكانات 
پژوهش��ي خوبي دارد ام��ا با اين ح��ال كيفيت 
ساخت وساز مس��كن در كشور بس��يار بد است.

قاسمي توضيح داد: عمر ساختمان هاي كشور 15 
تا 20 سال است و ما در بحث صنعتي سازي مسكن 
مسير دو و سه را هم طي نكرديم اما دنيا از مسير 
هشت عبور كرده است.وي با يادآوري »به خاطر 
مسووليتم در وزارت نفت به كشورهاي بزرگي از 
شرق و غرب دنيا س��فر كرده ام«، گفت: در حوزه 
استفاده از فناوري هاي نوين مسكن عقب ماندگي 
زيادي داريم با اينكه هنوز جزييات ورود فناوري 
را اع��الم نكرده ايم برخي مي گوين��د »وزارت راه 
مي خواهد چيني ها را براي ساخت وس��از مسكن 
به ايران بي��اورد«، ما فق��ط مي خواهيم فناوري 
صنعتي سازي را به كشور وارد كنيم و قرار نيست 
هيچ نيروي كار خارجي )چيني( يا كشور ديگري 
وارد ايران ش��ود.وزير راه و شهرسازي با اشاره به 
اينكه زمان ساخت مس��كن در كشور حداقل دو 
سال اس��ت، گفت: اين درحالي است كه در دنيا 
ساختمان هاي 12طبقه را در شش ماه مي سازند.
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زخمي كه در خط 5 مترو سر بازكرد؟

 چرا امين ابراهيمی به عنوان مرد سال 
صنعت فوالد انتخاب شد؟!

در مراسم اختتامیه سمپوزیوم فوالد ۱۴۰۰، از سوی 
انجمن آهن و فوالد ای�ران و با آرای فعاالن زنجیره 
فوالد، امی�ن ابراهیمی مدیرعامل ش�رکت فوالد 
خوزس�تان به عنوان مرد سال فوالد ایران انتخاب 
ش�د. اتفاقی بزرگ در صنعت فوالد خوزستان که 
س�ال ها زیر چتر صنایع مرتبط ف�والدی در کویر 
مرکزی ایران قرار گرفته بود. این دستاورد برای امین 
ابراهیمی حاصل چند سال تالش و تجربه اندوزی و 
خدمت در صنایع فوالد و نوردی خوزس�تان است. 
امین ابراهیمی بیش از هر خوزستانی از دغدغه های 
خود برای توسعه فوالد در استان خوزستان گفته و 
قابلیت های زیرساختی و منحصر به فرد طبیعی و 
استراتژیک این استان را بهترین مکان برای توسعه 
صنعت�ی در ایران بر می ش�مرد.  نگاه�ی کوتاه به 
عملکرد وی در سه س�ال گذشته در فوالد اکسین 
و فوالد خوزس�تان نش�ان می دهد که چرا اعضای 
انجمن صنف�ی آهن و ف�والد ای�ران او را به عنوان 

برگزیده سال این صنعت انتخاب کردند. 

  فوالد خوزسـتان دستيابی به چشـم اندازهای 
دور دست

امین ابراهیم�ی از ابتدای س�ال ۱۴۰۰ س�کان دار 
مدیریت شرکت فوالد خوزستان شد.  وی در مدت 
کوتاهی با وضع دس�تورالعمل ها و اخذ مجوزهای 
قانونی اقدامات موثری برای بهبود وضعیت معیشتی 

و رفاهی کارکنان ش�رکت انجام داد. طی این مدت 
س�هام فخوز به بازدهی ۸ درصد رسید. ولی او کار 
اساسی را با ش�روع عملیات اجرایی پروژه اسلب 
عریض فوالد خوزس�تان و کارخانه اکس�یژن دو و 
پ�روژه نی�روگاه 5۲۰ مگاواتی انج�ام داد وآرزوی 
۲۰ س�اله این شرکت برای توس�عه و متنوع سازی 
محص�والت را جام�ه عمل پوش�اند.  ش�جاعت و 
ریس�ک پذیری مدیرعامل جوان فوالد خوزستان 
در استارت زدن طرح های توسعه ای که در دو دهه 
گذشته مدیران قبلی بر زمین خوابانده بودند عالوه 
بر اینکه آینده صنعت فوالد را در خوزستان تضمین 
می کند زمینه ساز اشتغال هزاران جوان خوزستانی 
اس�ت تا در اف�ق ۱۴۱۰ ش�رکت فوالد خوزس�تان 
دستیابی به سهم ۶/۱۳ میلیون تنی از تولید فوالد 

کشور را از آن خود کند. 

  فوالد اکسين سکوی پرتاپ برای خودکفايی ملی  
اما عملکرد درخشان امین ابراهیمی در سال های 
۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ در فوالد اکس�ین دلیل دیگری بود 
که اعضای انجم�ن فوالد ای�ران او را به عنوان مرد 
سال این صنعت برگزیدند. جایی که سکان مدیریت 
شرکت فوالد اکسین خوزستان در اواخر سال ۱۳۹۷ 
با انبوهی از مشکالت و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان 
زیان انباشته و ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به بازار به 

وی واگذار شد. 
امی�ن ابراهیمی با تغییر رویکرده�ای فروش و قطع 
دست دالالن ظرف شش ماه اکسین به گل نشسته را 
به تولید بازگرداند و طی دوسال عالوه بر تصویه بدهی 
۲۰۰۰ میلیارد تومانی نزدیک به ۲5۰۰ میلیارد تومان 

سود و نقدینگی و مواد اولیه برجای گذاشت.
اما روی دیگر سودآوری اکسین در سال های گذشته 
نقش آفرینی این ش�رکت در مهم ترین طرح های 
توسعه صنعت نفت و گاز کشور بود جایی که اساسا 
تحریم های دشمن را ناکارآمد کرد و این اتفاق تنها 
ب�ا اراده و برنام�ه ریزی یک تی�م مدیریت قوی در 
سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ انجام گرفت.  امروز صنعت 
خوزستان بر خود می بالد که جوانانی را از سرزمین 
ایران در آغوش خود آبدیده کرده و در باالترین رده 
افتخار آفرینی صنعت فوالد قرار داده اس�ت و این 
مدیران نیز با عملکرد خود و تالش در جهت توسعه 

و اشتغال استان این اعتماد را پاس داشته اند.

مالک باشگاه فوالد، مردم خوزستان هستند
مدیرعامل فوالد خوزستان در دیدار با بازیکنان و کادر فنی باشگاه فوالد خوزستان:

امین ابراهیمی مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان 
در دی�دار با بازیکن�ان و کادر فنی تی�م فوتبال فوالد 
خوزستان، مردم اس�تان را مالک اصلی باشگاه فوالد 

خوزستان خواند.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در این دیدار که ۳۰ 
آذرماه ۱۴۰۰ انجام شد، غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط 
عمومی، محمد جامعی مدیر ح�وزه دفتر مدیرعامل، 
کاوه طالبی مدیر خدمات و امور اجتماعی، حمیدرضا 
گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
خوزستان و هومن خورشید مدیرعامل شرکت توسعه 
اقتصادی فراگی�ر وفا، مدیرعامل فوالد خوزس�تان را 

همراهی نمودند.
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در 
این دی�دار گفت: هدف اصلی  ارتقای جایگاه باش�گاه 

است. انتظار هیات مدیره و کارکنان شرکت از اعضای 
تیم فوتبال، حرکت قهرمانی است و انتظار می رود تیم 
بزرگساالن فوالد خوزستان الگوی مناسبی در اخالق و 

ورزش برای تیم های پایه باشد. 

حمیدرضا گرشاس�بی مدیرعامل باش�گاه فرهنگی 
ورزش�ی ف�والد خوزس�تان در ای�ن دی�دار گف�ت: 
موفقیت های باشگاه مرهون حمایت های مالی و معنوی 

شرکت فوالد خوزستان است.
در ادامه جواد نکونام سرمربی تیم فوالد خوزستان گفت: 
آرامش و موفقیت تی�م فوالد نتیجه تالش و مجاهدت 
کارکنان تالشگر شرکت فوالد خوزستان است. با همت 
بازیکنان و کادر فنی باشگاه به نشان تشکر از مدیریت و 
کارکنان شرکت فوالد خوزستان، عالوه بر حفظ جایگاه  
فعلی، س�عی در کس�ب رتبه  باالتر در فوتبال کشور و 

آسیا داریم .
گ�زارش خبرنگار ما حاک�ی اس�ت، مدیرعامل فوالد 
خوزستان و هیات همراه پس از دیدار با بازیکنان و کادر 
فنی از امکانات و زمین های چمن باشگاه بازدید کردند.

مديرعامل شرکت فوالد خوزستان با نماينده ولی فقيه در استان ديدار کرد 
امی�ن  ابراهیمی مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان با 
حجت االس�الم و المس�لمین س�ید عبدالنبی موسوی 
ف�رد نماینده ولی فقیه در اس�تان دیدار ک�رد . به گزارش 
 خبرنگار روابط عمومی فوالد خوزستان، ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰ 
امی�ن ابراهیم�ی مدیرعام�ل به هم�راه علیرض�ا مخبر 
دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت 
ه�ای اجتماع�ی، غالمرض�ا فروغ�ی نی�ا مدی�ر روابط  
عمومی و محم�د جامعی مدیر دفتر ح�وزه مدیرعامل با 
حجت االسالم و المسلمین س�ید  عبدالنبی موسوی فرد 
نماینده ولی فقیه در اس�تان خوزستان و امام جمعه اهواز 
دیدار نمودند.  در این دیدار مدیرعامل فوالد خوزستان  

گزارش�ی از وضعی�ت تولید ش�رکت فوالد خوزس�تان، 
اشتغال   زایی، ایجاد فضای سبز، مسئولیت های اجتماعی 

و مشکالت ناشی از محدودیت های برق و گاز، که منجر به 
از دست رفتن بخشی از تولید برنامه ریزی شد، ارائه نمود.  
علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و 
مسئولیت های اجتماعی نیز گزارشی از فعالیت های شرکت 
فوالد خوزستان در حوزه  تامین اکسیژن بیمارستان های 
اهواز، تخت و تجهیزات بیمارستانی، جذب نیروی انسانی 
بومی از مناطق اطراف شرکت و کمک رسانی به مردم مناطق 
زلزله زده در سطح اس�تان بیان نمود. گزارش خبرنگار ما 
حاکی است، حجت االسالم و المسلمین سید عبدالنبی 
موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز در 
این دیدار رهنمودهای الزم برای پیشبرد امور را ارائه نمود.

پيام مديرعامل فوالد خوزستان  به مناسبت روز حمل و نقل
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در جهان امروز، نبض توسعه اقتصادی و پویایی در زندگی 
شهری و روس�تایی در دستان ارزشمند فعاالن عرصه 
حم�ل و نقل می تپد و قطعًا تمامی خدم�ت گزاران این 
عرصه به خوبی آگاه هستند که مسیر توسعه و پیشرفت، 

همواره با فراز و نش�یب هایی همراه شده است.  امروزه 
کارشناس�ان اقتصادی اتفاق نظر دارند که حمل و نقل، 
صنعتی بالقوه و توانمند است که به مدد مدیریت صحیح 
و درایت اقتصادی، قادر اس�ت به عن�وان یکی از منابع 
درآمدی جایگزین نفت، در اقتصاد کش�ور ایفای نقش 

نمای�د.  اینجانب ۲۶ آذرماه، روز حم�ل و نقل را به همه 
فعاالن عرصه حمل و نقل خصوصا همکاران تالشگر گروه 
فوالد خوزستان تهنیت عرض می نمایم. امید است در 
سایه الطاف الهی و در راستای اهداف واالی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران موفق و سرافراز باشید.

پيام تبريک روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان
کسب جایگاه غرورآفرین مرد سال فوالد ایران از 
سوی مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزستان و انتخاب مهندس محمود لندی به 
عنوان  کارشناس برتر از طرف شرکت کنندگان در 
 سمپوزیوم آهن و فوالد موجب مسرت و غرور است.

ضمن تبریک این روی�داد غرورآفرین از خداوند 
متعال سربلندی روزافزون را برای این دو بزرگوار 
و کارکن�ان پرت�الش ش�رکت فوالد خوزس�تان 

آرزومندیم.
روابط  عمومی شرکت فوالد خوزستان

ايجاد اشتغال و سرمايه گذاری مناسب در استان جزو اولويت های اساسی ماست
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:

امین ابراهیمی مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان، 
ایجاد اشتغال و س�رمایه گذاری مناس�ب در استان را 
جزو اولویت های اساس�ی دانس�ت و هدف گذاری این 
مجموعه را دستیابی به تولید ۶/۱۳ میلیون تن فوالد در 
سال ۱۴۱۰ اعالم نمود. به گزارش خبرنگار روابط عمومی، 
جلس�ه بازنگری جهت گیری های اس�تراتژیک گروه 
فوالد خوزس�تان ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل، 
اعضای هیات مدیره، قائم مقام ها، معاونان، مدیران عامل 
شرکت های تابعه و جمعی از مدیران فوالد خوزستان در 

مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار شد. 
در این نشست که با هدف تعیین چشم انداز توسعه گروه 
فوالد خوزس�تان برگزار گردی�د، محورهای زیر تحت 

بررسی قرار گرفتند:
۱( تشریح جایگاه فوالد خوزستان در صنعت فوالد کشور 

و جهت گیری آینده.
۲( تعریف فلسفه وجودی و بازنگری بیانیه ماموریت.

۳( تصویب چشم انداز و مقاصد استراتژیک.
۴( تبیین استراتژی سرپرستی گروه فوالد خوزستان 

در انتهای این جلسه سند چش�م انداز ده ساله شرکت 
فوالد خوزستان از سوی حاضران امضا شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در این 

جلسه گفت: یکی از ماموریت های اساسی ما حرکت به 
سمت ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مناسب در استان 
خوزستان اس�ت. وی افزود: مجموعه فوالد خوزستان 
چند ماموریت اساسی دارد. در کنار ماموریت اقتصادی 
یک ماموریت محلی نیز تعریف ش�ده و آن هم توجه به 
مساله سرمایه گذاری مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار 
در استان است. ابراهیمی تاکید داشت: متاسفانه استان 
خوزستان علی رغم دارا بودن مرز جغرافیایی گسترده، 
منابع آبی و انرژی متعدد، متناسب با منابع حرکت نکرده 
است که این رویه باید تغییر پیدا کند. وی ادامه داد: امروزه 
در دنیا مصرف فوالد به عنوان یک شاخص اقتصادی در 

تمام کشورهای دنیا مطرح و مورد ارزیابی قرار می گیرد، 
بنابراین بایستی یک دورنمای مشخص و نقشه اجرایی 
کاربردی برای رس�یدن به اهداف که هم شامل مصرف 
داخلی و هم صادرات اس�ت در شرکت فوالد خوزستان 
ترسیم ش�ود. مدیرعامل با اش�اره به ظرفیت تولیدی 
فوالد خوزستان گفت: نیازی نیست که به سمت ایجاد 
ظرفیت های جدید برویم بلکه بایستی از طریق مدیریت 
مهارت و استفاده از دانش و تجربه شرکت های بزرگ و با 
بکارگیری ظرفیت های کوچک استان توان تولیدی خود 
را باال ببریم. وی با تاکید بر فعالیت در حوزه معادن تصریح 
کرد: با استفاده از پتانس�یل های موجود لجستیکی و 
معادل داخلی و خارجی می توانیم در صادرات موفق تر 
عمل کنیم. ابراهیمی ادامه داد: ما توانمندی های متعددی 
داریم و می توانیم در صدور خدمات فنی و مهندس�ی و 
حرکت به سمت کارهای نوین و اصالح سمت و سوهای 
قدیمی و نگاه به آینده تحولی در شرکت فوالد خوزستان 
ایجاد کنیم. مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان در 
پایان ابراز امیدواری کرد با اس�تفاده از دیدگاه ها و ارائه 
نظرات همکاران بتوانیم یک نقشه عملیاتی و مالی برای 
رس�یدن به تحول و هدف نهایی و موفقیت های بیشتر 

ترسیم کنیم.

به دنبال بارندگی و آب  گرفتگی های اخير؛

 ب�ه دنب�ال بارندگی ه�ای اخیر و مس�دود 
ش�دن بعضی معابر ش�هری، ش�رکت فوالد 
خوزس�تان با اع�زام ماش�ین آالت و نیروی 
انس�انی متخصص، به رفع آب گرفتی ناشی 
از بارندگ�ی پرداختند. به گ�زارش خبرنگار 
روابط  عمومی، این اقدامات به دس�تور امین 
ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
و با پیگی�ری ه�ای علیرضا مخب�ر دزفولی 

قائ�م مق�ام مدیرعام�ل در امور س�تادی و 
مس�ئولیت های اجتماعی و ح�وزه معاونت 
منابع انسانی و امور اجتماعی صورت گرفت.
گفتنی اس�ت، واحد ارتباط�ات منطقه ای و 
امور اجتماعی به نمایندگی از ش�رکت فوالد 
خوزستان، با حضور در منطقه و به کارگیری 
ماش�ین آالت و پمپ های صنعت�ی، اقدام به 
اصالح و  رفع آسیب های به وجود آمده نمود. 

فوالد مردان در کنار شهروندان اهوازی



 SpeedTest در حالي كه وزير ارتباطات با استناد به آمار
مي گويد جايگاه سرعت اينترنت همراه در ايران نسبت به 
ماه گذشته سه پله بهبود پيدا كرده است اما كاربران نه تنها 
هيچ نشاني از افزايش سرعت نمي بينند بلكه همچنان با 
اختالل در دسترسي به اينترنت مواجه هستند. مديرعامل 
شركت ارتباطات زيرس��اخت اين كندي ها را بي ارتباط 
با ظرفيت شبكه بين الملل و مربوط به اليه مياني شبكه 
مي داند. او مي گويد كندي  اينترنت مربوط به اليه مياني 
شبكه است و افزايش ظرفيت پهناي باند بين الملل همواره 
در حال انجام اس��ت. شيوع كرونا از اسفند ۹۸، بسياري از 
فعاليت ها را مجازي و آنالين كرد. در ابتداي مجازي شدن 
فرآيندهاي آموزشي و اداري كه اپراتورها و ارايه دهندگان 
خدمات اينترنتي، انتظار آن حجم باالي مراجعه كاربران 
را نداشتند، كيفيت و سرعت اينترنت دچار اختالل بود و 
البته با گذشت زمان، ظرفيت هاي ارتباطي افزايش يافت 
اما در ماه هاي گذش��ته و با ش��روع مدارس و دانشگاه ها و 
آموزش مجازي و افزايش مصرف كاربران، كيفيت اينترنت 
باز هم دچار اختالل شد. تا جايي كه در پي دريافت برخي 
گزارش��ات مردمي از طريق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و گاليه برخي كاربران فضاي مجازي 
درباره كندي شبكه در ساعات پيك مصرف در برخي از نقاط 
كشور، عيسي زارع پور -وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- 
براي پيگيري دقيق و رسيدگي سريع به موضوع دستور داد 
و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موظف شد با 
همكاري شركت زيرساخت، پس از بررسي دقيق گزارشات 
مردمي، راهكارهاي رفع سريع اشكاالت ارتباطي را ارايه و 
گزارش اقدامات اجرايي را به مردم اطالع رساني كنند. پس از 
آن صادق عباسي شاهكو- رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي با بيان اينكه ارتقاي كيفيت اينترنت و 
افزايش رضايت كاربران از اولويت هاي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات است، گفت: جلسات كميته ويژه پايش 
و بررسي كيفيت اينترنت با هدف بررسي دقيق وضعيت 
موجود و احصاي مش��كالت و ارايه برنامه زمان بندي 
براي رفع آنها از س��وي اپراتورها به صورت مستمر در 
رگوالتوري برگزار مي شود و اپراتورهايي كه كمترين 
و بيشترين ميزان پيشرفت در اجراي برنامه زمان بندي 
رفع مشكالت را داشته باشند، به مردم معرفي مي شوند. 

   ظرفيت دايمًا در حال افزايش است
حميد فتاحي، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، 
درباره ميزان ظرفيت بين الملل گفت: ظرفيت مورد استفاده 

مقداري است كه شبكه نياز داشته باشد. كارشناس هاي فني 
ما بر اساس نيازمندي هاي شبكه از ميزان نيازمندي تخمين 
مي زنند. فتاحي در مورد عدد دقيق ترافيك بين الملل نيز 
گفت: هنوز ميزان دقيق ترافيك بين الملل مشخص نشده و 
ميزان دقيق اين عدد بعد از اينكه مشخص شد اعالم خواهد 
شد. او همچنين اضافه كرد: »ظرفيت دايماً ارتقا پيدا مي كند. 
اختالل ها و كندي ها ربطي به اين موضوع ندارد و بيشتر 
مربوط به اليه مياني اس��ت. ماه گذشته نيز مجيد حقي، 
معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري، 
با اين ادعا كه وضعيت كيفيت اينترنت بهتر شده است گفته 
بود: با افزايش پهناي باند بين الملل در شركت ارتباطات 
زيرساخت و افزايش ظرفيت لينك هاي داخلي به ويژه در 
اليه مخابرات در اپراتورها، در حال حاضر كيفيت ش��بكه 
اينترنت در حالت نرمال قرار دارد. حقي نيز مانند وزير، علت  
كند ي هاي اخير را افزايش استفاده از بستر سامانه هاي 
آموزشي بعد از بازگشايي مدارس و مراكز آموزشي در 
س��ال تحصيلي جديد مي داند. در اين شرايط چندي 
پيش وزير ارتباطات با حضور در صحن علني مجلس 
اعالم كرده بود: سال گذشته ۷۵ درصد ترافيك خارجي 
داشتيم و االن به ۶۵ درصد رسيده ايم. نسبت ترافيك 

داخلي و خارجي بايد برعكس شود و خواهد شد.

   پهناي باند واقعا افزايش مي يابد؟
اين درحالي است كه در دولت دوازدهم مقرر شد شركت 

ارتباطات زيرس��اخت با مجوز مركز ملي فضاي مجازي 
صورت بگيرد، اين شركت براي افزايش پهناي باند با مشكل 
مواجه ش��د. ابوالفضل روحاني، معاون فناوري مركز ملي 
فضاي مجازي، درباره ايجاد ممنوعيت خريد پهناي باند 
اينترنت جديد از سوي اين مركز اين مساله را تكذيب كرده و 
گفته بود: منعي براي توسعه پهناي باند در كشور وجود ندارد 
اما به دليل بي توجهي به توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 
ثابت در چند سال گذشته، هر ميزان از توسعه پهناي باند 
اينترنت پس از مدتي پاسخگوي نيازهاي كشور نيست. براي 
پوشش دادن افزايش تقاضا در شبكه، ماهانه به طور ميانگين 
بايد بين هفت تا ۱۰ درصد به پهناي باند كشور اضافه شود. 
اگرچه مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت مي گويد اين 
افزايش ظرفيت دائماً انجام مي شود اما با نگاهي به گذشته 
درمي يابيم اين افزايش ظرفيت به همين سادگي هم نيست 
و فرآيند صدور مجوز افزايش ظرفيت از سوي مركز ملي 

فضاي مجازي به سرعت طي نمي شود.

    نصب سايت اپراتورها با ممانعت مردم 
و شهرداري ها مواجه شده است

در عين ح��ال معاون امور پس��تي، ارتباط��ي و فناوري 
اطالعات رگوالتوري اعالم كرد در حال حاضر همراه اول 
براي راه اندازي ۴۸۳ دكل در ۲۳ اس��تان و ايرانسل براي 
راه اندازي هزار و ۱۰۲ دكل در ۲۴ اس��تان كش��ور به رغم 
تامين و خريد تجهيزات و طراحي س��ايت هاي مربوطه 

دچار مشكل هستند. به گفته او اين مشكالت مربوط به 
ممانعت هاي مردمي و شرايط تعامل با شهرداري هاست. 
مجيد حقي معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات 
س��ازمان تنظيم مقررات درباره وضعيت پايش كيفيت 
اينترنت و اشباع لينك هاي س��رويس اينترنت و انتقال 
شركت زيرساخت اعالم كرد اپراتورهاي همراه براي نصب 
دكل هاي خود با ممانعت مردي و ارتباط با ش��هرداري ها 
روبرو هستند. اين در حالي است كه همراه اول و ايرانسل به 
تازگي باند فركانسي ۲۳۰۰ را در اختيار گرفته و قرار است 
تا دي سال آينده در مجموع ۳۷۰۰ سايت را با استفاده از 
اين فركانس راه اندازي كنند. معاون ارتباطي رگوالتوري 
نصب و راه اندازي تجهيزات مربوط به باند فركانسي ۲۳۰۰ 
و اس��تفاده از اين باند را يكي از راهكارهاي بهبود كيفيت 
اينترنت به شمار آورد و گفت: باند فركانسي ۲۳۰۰ در تير 
سال جاري در اختيار اپراتورهاي تلفن همراه قرار گرفته 
و آنها اقدام به خريد تجهيزات مربوط به اين باند كرده اند. 
بر اساس برنامه زمان بندي ارايه شده، اپراتور همراه اول تا 
دي ۱۴۰۱ حدود هزار و ۸۰۰ س��ايت و اپراتور ايرانسل تا 
پايان ۱۴۰۱ تعداد هزار و ۹۰۰ سايت را براي بهره برداري 
از باند فركانسي ۲۳۰۰ راه اندازي مي كنند. سازمان تنظيم 
و مقررات و ارتباطات و راديويي در دومين جلسه كميته 
پايش كيفيت اينترنت، وضعيت اشباع لينك هاي سرويس 
اينترنت و انتقال ش��ركت هاي ارتباطات زيرس��اخت و 
مخابرات ايران، خريد و راه اندازي تجهيزات باند فركانسي 
 BTS ۲۳۰۰، استان هاي داراي مشكل در نصب سايت هاي
و نحوه اجراي قراردادهاي بيت استريم اپراتورهاي ارتباطات 
ثابت با شركت مخابرات را بررسي كرد. مجيد حقي با اشاره 
به پايش مستمر ش��بكه اپراتورها در رگوالتوري گفت: بر 
اس��اس گزارش هاي ارايه ش��ده در دومين جلسه كميته 
پايش، در حال حاضر در سرويس انتقال )VPLS( دو لينك 
شركت هاي ارتباطات سيار و مخابرات در استان البرز، دو 
لينك شركت فناپ تلكام و يك لينك شركت رسپينا در 
استان تهران، دو لينك شركت شاتل در استان فارس و يك 
لينك شركت فن آوا در اس��تان هرمزگان اشباع شده اند. 
حقي درباره وضعيت شبكه شركت مخابرات ايران 
توضيح داد: در حال حاضر در اس��تان هاي كرمان، 
همدان، مركزي، البرز، خوزستان، اصفهان، خراسان 
رضوي، فارس، تهران، گيالن و آذربايجان شرقي نياز 
به توسعه اساسي در بخش تجميع شبكه وجود دارد 
كه شركت مخابرات ايران بايستي برنامه زمان بندي 
براي اجراي اين توسعه را به رگوالتوري اعالم كند. 
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الكامپ؛ از متاورس تا هوش 
مصنوعي و شبكه ملي اطالعات

مدير اجرايي نمايش��گاه الكامپ با اشاره به برگزاري اين 
نمايشگاه در تاريخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه، گفت: الكام تاكز 
نمايشگاه با پنل هايي با موضوعات مختلف از جمله هوش 
مصنوعي، فناوري هاي همگ��را، رمزارزها و بالك چين، 
متاورس، شبكه ملي اطالعات، فين تك، اينترنت اشيا، 
چالش هاي صنعت فاوا، ترندهاي صنعت فاوا، بانكداري 
الكترونيكي، نورو ساينس و كامپيوترهاي كوانتومي برگزار 
مي شود. به گزارش ايسنا، در نشست خبري آذر ماه سازمان 
نظام صنفي رايانه اي استان تهران، آخرين خبرهاي مربوط 
به نمايشگاه الكامپ ۱۴۰۰ توسط رييس اين سازمان و 
مدير اجرايي نمايشگاه ارايه شد. حسين اسالمي، رييس 
هيات مديره اين س��ازمان با اشاره به برگزاري نمايشگاه 
الكامپ در تاريخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه گفت: اين نمايشگاه 
در تمام استان هاي كشور با نام الكامپ و ساير عناوين و 
توسط سازمان هاي نصر استاني برگزار مي شود و اين حق 
هر استاني از جمله تهران است. امسال نيز براي اولين سال 
قرارداد برگزاري آن را در استان تهران بستيم. وي افزود: 
تاكنون ۹ سالن به مساحت ۳۵ هزار متر مربع را در اختيار 
داريم و البته تقاضاي يك سالن ديگر را هم داده ايم. همزمان 
با الكامپ، هفتمين نمايشگاه پدافند غيرعامل هم در ۴ 
سالن با مساحت كل ۹ هزار متر مربع برگزار مي شود. گرچه 
مدتي است كه ويروس كرونا تا حدي فروكش كرده، اما با 
توجه به اينكه الكامپ نمايشگاهي تخصصي است و انتظار 
مخاطبان خاص اين حوزه را داريم. رييس هيات مديره 
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران با اشاره به اشاره 
رهبري به موضوع هوش مصنوعي گفت: در اين نمايشگاه 
دقت الزم در اين زمنيه را خواهيم داش��ت. همچنين در 
الكام��پ ۱۴۰۰ از فعاالن حوزه  ي رم��زارز و بالك چين 
با قوت حمايت مي كنيم. موضوع ش��بكه ملي اطالعات 
كه مورد اهميت وزير فاواست، يكي از رئوس اساسي در 
اين نمايشگاه خواهد بود. اسالمي با بيان اينكه از شوراي 
مركزي س��ازمان نظام صنفي رايانه اي كشور به عنوان 
سياست گذار اصلي بهره مند خواهيم شد، افزود: موضوعات 
موبوط به متاورس نيز مورد تأكيد ماست و معتقديم بايد 
با توجه به تجربه ساير كشورها ما نيز به رويكردهاي جديد 
مجهز ش��ويم. وي با تأكيد براينكه امسال براي اولين بار 
قرارداد نمايشگاه الكامپ توسط نصر تهران منعقد شده 
است، گفت: در تالشيم به شيوه اي عمل كنيم تا سال هاي 
آينده بتوانيم گسترش بازار را رقم بزنيم و سال هاي آتي 
مجموعه ها با رغبت و شور بيشتري در اين نمايشگاه حاضر 
شوند و نمايشگاه محوريت كس��ب و كار به خود بگيرد. 
محمد ثروتي، مدير اجرايي نمايشگاه الكامپ نيز با اشاره به 
وضعيت ويروس كرونا و احتمال گسترش سويه اوميكرون 
در هفته هاي آتي گفت: در ماه هاي گذش��ته بيش از ۴۰ 
عنوان نمايشگاه برگزار شده و تا پايان سال نيز بيش از ۶۰ 
تا ۷۰ عنوان نمايشگاه برگزار خواهد شد. ما نيز تابع سازمان 
كشوري هستيم و اميدواريم نمايشگاه بدون مشكل برگزار 
شود. او ادامه داد: باتوجه به اينكه در شش ماه ابتداي سال 
نمايشگاه ها كنسل شد و به نيمه دوم سال موكول شد، 
تمام سالن هاي فضاي نمايشگاهي را در اختيار نداريم. 
البته براي سال آينده تمامي سالن ها را تقاضا كرده ايم. مدير 
اجرايي نمايشگاه الكامپ به بخش الكام استارز نيز اشاره 
كرد و گفت: امسال الكام استارز شامل بخش نمايشگاهي 
استارت آپ ها، كانترهاي استارت آپي، اتاق شتاب، الكام 
پيچ، الكام جابز و آوردگاه سرمايه خواهد بود. در الكام پيچ 
نيز براي حدود ۶۰ ارايه توسط استارت آپ هاي مختلف 
در حوزه هاي متنوع و همچنين استارت آپ هاي توان 
تك و دانش آموزي برنامه ريزي شده است. ثروتي افزود: 
در چهار روز نمايش��گاه در سه استيج الكام تاكز بيش 
از ۱۵۰ س��خنراني، ارايه، ميزگرد و پنل با موضوعات 
مختلف از جمله هوش مصنوعي، فناوري هاي همگرا، 
رمزارزها و بالك چين، متاورس، شبكه ملي اطالعات، 
فين تك، اينترنت اشيا، چالش هاي صنعت فاوا، ترندهاي 
صنعت ف��اوا، بانكداري الكترونيكي، نورو س��اينس، 

كامپيوترهاي كوانتومي و... تدارك ديده ايم. 

محقق امنيتي نتيجه تست خانگي 
كوويد ۱۹ را هك  كرد

يك محقق امنيتي توانست نتايج آزمايش خانگي 
كوويد ۱۹ را تغيير دهد و با رهگيري و اصالح ترافيك 
بلوتوث از دستگاه قبل از رسيدن به برنامه آن را تأييد 
كند. به گزارش مهر به نقل از ورج، كن گانون محقق 
امنيتي مذكور يك شكاف امنيتي در تست سواب 
بيني الوم )Ellume( پيدا كرد. اين تس��ت سواب 
طوري طراحي ش��ده تا داده ه��ا را تحليل و به يك 
برنامه همراه انتقال دهد. نتايج تست مذكور پس از 
نمايش ذخيره نيز مي شوند. طبق بيانيه شركت اف-

سكيور، شركت امنيتي گانون كه فعاليت مي كند( 
اكنون الوم شكاف مذكور را ترميم كرده است. البته 
فرايند تغيير نتايج كار ساده اي نبود. اين محقق از يك 
دستگاه روت شده اندرويد براي دسترسي و تحليل 
داده هايي اس��تفاده كرد كه به اپ ارسال شده بود. 
پس از آن گانون توانست تشخيص دهد اطالعات 
چگونه ارسال و هويت آنها ارسال شده اند. در مرحله 
بعد او دو برنامه نوشت كه به طور موفقيت آميز نتايج 
منفي را به مثبت تغيير داده اند. هنگامي كه ايميلي 
درباره نتايج آزمايشش از الوم دريافت كرد، متوجه 
شد نتيجه تست به طور نادرست به مثبت تغيير كرده 
است. ش��ركت الوم اعالم كرد توصيه هاي شركت 
سايبري را دنبال كرده تا تحليل هاي بيشتري انجام و 
از صحت داده ها اطمينان حاصل شود. همچنين اين 
شركت تغييراتي در اپ ايجاد كرد تا تحليل داده ها 
يا دسترسي به فرآيند انتقال داده ها سخت تر شود.

آمازون، فيس بوك و توييتر 
در CES حضور نخواهند داشت

آمازون، متا پلتفرمز )ش��ركت م��ادر فيس بوك(، 
توييتر و پينترس��ت همگي اع��الم كردند به دليل 
شيوع س��ويه اميكرون ويروس كرونا ماه آينده در 
 )CES( نمايشگاه محصوالت الكترونيكي مصرفي
شركت نمي كنند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
آم��ازون و واحد رينگ آن )توليد كننده سيس��تم 
خانه هوشمند اين ش��ركت( اعالم كردند به دليل 
تغيير سريع وضعيت و عدم قطعيت درباره ويروس 
اميك��رون در CES حض��ور نخواهند داش��ت. تي 
موبايل اپراتور مخابراتي و اسپانس��ر كنفرانس نيز 
اعالم كرد اكثر نيروهايش در اين نمايشگاه حضور 
نخواهند داشت و مدير ارش��د اجرايي شركت نيز 
به طور حضوري يا مجازي سخنراني نخواهد كرد. 
اين درحالي اس��ت كه برخي از شركت هاي بزرگ 
ديگر نيز تصمي��م ندارند در اين گردهمايي حضور 
يابند. همچنين قرار بود برخي از كارمندان توييتر 
در پنل هاي اين نمايشگاه حاضر شوند. اما توييتر و 
فيس بوك اعالم كردند اكنون مشغول بررسي امكان 
حضور مجازي در اين رويداد هستند. از سوي ديگر 
برخي از شركت ها از جمله كوالكام، سوني، گوگل 
و واحد وايم��و آن )توليد كننده خودروي خودران( 
اعالم كرده اند همچنان در نمايشگاه حاضر مي شوند 
و سخت افزارهاي جديدش��ان را نمايش مي دهند 
يا جلس��اتي برگزار مي كنند. جن��رال موتورز نيز 
اعالم كرد »مري بارا« مدير ارش��د اجرايي شركت 
قرار اس��ت در اين مراسم از وانت برقي »سيلورادو« 
رونماي��ي كند و در كنفرانس��ي حض��وري درباره 
استراژي هاي آن سخنراني كند. شركت هاي ديگر 
از مدت ها قبل تصميم داش��تند به طور مجازي در 
نمايشگاه حاضر شوند كه يكي از آنها انويديا است. 
قرار اس��ت دو مدير ارش��د اجرايي اين تراشه ساز 
س��خنراني هايي ويدئويي انجام دهند. نمايش��گاه 
محصوالت مصرفي الكترونيكي در گذش��ته بيش 
از ۱۸۰ هزار بازديد كننده از سراسر جهان را به خود 
جذب مي كرد و به عنوان محلي براي نمايش روندها 
وگجت هاي جديد صنعت فناوري به حساب مي آمد.

افزايش دوباره
معامالت  رمزارز در تركيه 

ش��مار معامالت رمزارز در تركيه ب��ه دنبال افت 
ارزش لير، به باالي يك ميليون در روز افزايش پيدا 
كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، نگراني ها نسبت به 
سياست اقتصادي تركيه باعث افت ۴۰ درصدي 
ارزش لير از ماه س��پتامبر شده و مردم تركيه را به 
س��مت دارايي هايي براي حفظ پس اندازشان در 
برابر اثرات افزايش تورم هدايت كرده اس��ت. آمار 
شركتهاي تحليل بالك چين ChainAlysis و 
Kaiko نشان داد سقف يك ميليون معامله در روز 
برگشته است. اين سقف اوايل سال ميالدي جاري 
پس از اينكه تغيي��ر ناگهاني رييس بانك مركزي 
تركيه باعث نخس��تين ريزش بزرگ لير در سال 
۲۰۲۱ ش��د، شكسته ش��ده بود. پس از آن شمار 
معامالت به پايين ۵۰۰ ه��زار كاهش پيدا كرد تا 
اينكه نوسان ارزش لير دوباره عالقه به رمزارزها را 
برانگيخت. تبديل لير ب��ه دالر امريكا يا طال براي 
مردم تركيه كه شاهد افت ۹۰ درصدي ارزش لير از 
سال ۲۰۰۸ بوده اند، امري متداول است. اما دولت 
تركيه به دنبال سخت تر كردن اين شيوه هاست. 
قيمت رمزارز امسال رشد چشمگيري پيدا كرده 
و معامالت رمزارز محبوبيت يافته اند. آمار نشان 
داد كه بيت كوين و ِتتر كه ارزش ثابتي داشته و در 
معامالت رمزارز به طور گسترده استفاده مي شوند، 
براي تبادل لير از سال ۲۰۱۹ محبوبيت داشته اند. 
بيت كوين در نوامبر به ركورد باالي ۶۹ هزار دالر 
صعود كرد. بر اس��اس گزارش رويت��رز، افزايش 
معامالت رمزارز تركيه، توجه مقامات دولت اين 
كش��ور را جلب كرده اس��ت. معاون وزير دارايي 
تركيه در سپتامبر اعالم كرد مقررات دارايي هاي 
نوظه��ور اعالم خواهند ش��د. با اين ح��ال بانك 
مركزي تركيه در آوريل با اشاره به ضرر غيرقابل 
جبران و ريس كهاي معام��الت، رمرزارز را براي 

براي انواع خريدهاي سنتي ممنوع كرد.

دليل كيفيت پايين اينترنت؛ نصب ۱۵۴۰ سايت اپراتورهاي موبايل با ممانعت مردم و شهرداري ها مواجه شده است

كندي  دردسرساز  اينترنت

بازنگري طرح حمايت از كاربران فضاي مجازي به زمان بيشتري نياز دارد

دو عامل اجتماعي 
و اقتصادي موتور محركه فضاي مجازي

مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي در نامه اي 
فهرست محاسن و ايرادات طرح حمايت از كاربران فضاي 
مجازي را اعالم و بر تخصيص زمان بيش��تر براي بررسي 
دقيق تر طرح تأكيد كرد. به گزارش مهر، مركز پژوهش هاي 
مجلس در نامه اي نقدها و ايرادات وارد بر طرح حمايت از 
كاربران فضاي مجازي را به كميسيون مشترك اين طرح 
ارايه كرد. متن اين نامه به ش��رح زير است: »پيرو تصميم 
كميسيون مشترك بررسي طرح »حمايت از حقوق كاربران 
و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« در خصوص ارجاع 
طرح مزبور به مركز پژوهش ها، به استحضار مي رساند كه 
اين مهم بالفاصله در دس��تور كار مركز قرار گرفت و پيرو 
اين ارجاع، عالوه بر بررس��ي هاي كارشناس��ي در دفاتر و 
گروه هاي تخصصي مركز، جلسات متعدد كارشناسي و 
استماع نخبگاني با اشخاص حقيقي و حقوقي )۹ جلسه با 

بيش از ۱۰۰ نفر از نمايندگان كسب و كارها، صاحبنظران، 
اتحاديه هاي صنفي، نهادهاي پژوهشي، نمايندگان نهادهاي 
دولتي و حاكميتي و اصحاب رس��انه( برگزار شد. ضمن 
تاكيد بر لزوم قانونگذاري شفاف و موثر در اين زمينه، عموم 
صاحبنظران، ذي نفعان و ذيمدخالن با تقدير از طراحان 
براي مسووليت اجتماعي و دغدغه مندي ايشان در ارتباط 
با آسيب هاي فضاي مجازي بر لزوم رسيدن به متني بهينه 
براي فراهم آوردن شرايطي مطلوب در عموم ابعاد حكمراني 
فضاي مجازي تاكيد كردند. از محاسن موجود در اين طرح 
مي توان به تالش براي ساماندهي حكمراني فضاي مجازي، 
كاهش وابس��تگي فضاي مجازي در كش��ور به خدمات 
سرويس هاي خارجي، حمايت از توان داخلي، تالش براي 
ارتقاي  شوراي عالي فضاي مجازي و توجه به ضمانت اجراي 
مصوبات اين ش��ورا و توجه به صيانت از داده هاي كاربران 

اشاره كرد.  از جمله ايرادات وارد بر كليات طرح نيز مي توان 
به ايرادات حقوقي قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون 
اساسي، ارتباط ضعيف ميان عنوان و مفاد طرح، ايجاد موانع 
در مسير شفافيت و پيش بيني پذيري اقتصاد ديجيتال و 
زمينه س��ازي براي فرار سرمايه هاي داخلي، امكان ايجاد 
رانت هاي گسترده در كس��ب و كارهاي ديجيتال، بسط 
يد و اختيارات نهادهاي فراقانوني و بدون نظارت، كاهش 
سرمايه اجتماعي نهادي و وجود نگاه تهديدمحور به فضاي 
مجازي در طرح و بي توجهي به فرصت ها و آينده نگر نبودن 
طرح اشاره كرد. همچنين عمده ايرادات اقتصادي وارد بر 
طرح شامل ايجاد بي ثباتي در قوانين و مقررات اقتصادي، به 
مخاطره افتادن امنيت سرمايه گذاري و پيش بيني ناپذيري 
محيط كس��ب و كار، كم اثر كردن تس��هيالت اقتصادي 
حمايتي در ش��رايط ناامني اقتصادي، ناامن��ي پايدار در 
اقتصاد ديجيتال با دادن اختيارات متعدد سياست گذاري 
و تنظيم گري و اجرا به كميسيون، فرصت زدايي از امكان 
جهش اقتصادي دوره كرون��ا در حوزه اقتصاد ديجيتال، 
امكان وارد آمدن ضربه جبران ناپذير اقتصادي با توجه به 
سهم باالي مش��اغل خرد و خدماتي در سال هاي اخير و 
محدوديت هاي اقتصادي متعدد براي پلتفرم هاي داخلي و 
كاربران شاغل و صاحبان كسب و كار در پلتفرم هاي خارجي 
است. ناديده گرفتن مالحظات فني مرزباني فضاي مجازي، 
توجه ناكافي به اقتضائات فني اختصاصي هر كدام از خدمات 

پايه كاربردي، چند پاره ك��ردن حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات با تفكيك خدمات مهم پست و مخابرات از ساير 
ابعاد اختيارات وزير ارتباطات، احتمال مسدودي گسترده 
و بدون آمادگي در صورت اجراي مفاد قانون يا عدم اجراي 
قانون به خاطر مخاطرات آن نيز از عمده ايرادات فني وارد بر 
طرح است. عمده ايرادات اجتماعي وارد بر طرح نيز شامل 
كاهش سرمايه اجتماعي نهادي در كشور، ترغيب نخبگان 
به مهاجرت، مداخله بس��يار زياد طرح در شؤون مختلف 
زندگي مردم، ابهام و عدم شفافيت در مفاد و فرآيند تقنين 
طرح منجر به ايجاد بي اعتمادي به نظام حكمراني، عدم 
پيش بيني شرايط بعد از اجراي طرح )ناكارآمدي خدمات 
داخلي، اختالل در ارايه خدمات(، زمينه سازي براي ايجاد 
انحصار و رانت و تعميق فاصله و شكاف حاكميت و مردم 
مي شود. بنابراين با توجه به بررسي هاي كارشناسي صورت 
گرفته در مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي، 
علي رغم آنكه انتظار مي رفت تا فرآيند بررس��ي طرح بر 
اس��اس روال ماده ۱۴۲ ايين نامه داخلي مجلس در مركز 
طي شود، ولي اين فرآيند به شيوه ديگري مراحل خود را 
در كميسيون ويژه در حال طي كردن است. به هر روي با 
عنايت به موارد پيش گفته اين مركز براي بازنگري در طرح 
نيازمند تخصيص زمان بيشتر است و نسخه فعلي قابليت 
اصالح در زمان اندك تخصيص يافته را ندارد بنابراين مراتب 
براي استحضار و هرگونه صالحديد تقديم حضور مي شود.«

دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي بر اهمي��ت دو عامل 
اجتماعي و اقتصادي به عنوان موتور محركه فضاي مجازي 
تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، سيد ابوالحسن فيروزآبادي  
دبير ش��وراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي در 
نشست با ش��وراي فرهنگ عمومي كشور، گفت: با توجه 
به نظريه هاي كنشگري، بازيگران اقتصادي، پلتفرم ها را 
مي سازند و بازيگران اجتماعي بر روي پلتفرم ها كنشگري 
مي كنند، بنابراين زيست بوم جديدي شكل گرفته كه بايد 
اصول آن مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: اقتصاد اين فضا 
بيشتر خدماتي اس��ت و اين خدمات در جامعه در فضاي 
مجازي بر روي پلتفرم ها در نظام شبكه اي كه جهاني است، 
عرضه مي شود كه راهبري و نظام ارزش گذاري آن مبتني بر 
نوآوري و تنوع توسط استارت آپ ها است. دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي با اشاره به ساير خصايص اين فضا همچون 
تنوع جرايم گفت: جرايم مختلفي در حال وقوع است كه 
نظام جرم شناسي و دستگاه اداري ما در كشور به ساماندهي 
و قانون گذاري دراين فضا نياز دارند و بسياري از معضالت 
امروز به دليل اجتماعي شدن برخي جرايم و عرضه در فضاي 
مجازي اس��ت كه البته اين مشكل تمامي كشورهاست. 
فيروزآبادي با اشاره به چگونگي حكمراني در فضاي مجازي 
تاكيد كرد: اصول حكمراني و س��اختارهاي آن در فضاي 
 ،)Cooperation( مجازي براساس سه ركن همكاري

هماهنگ��ي )Coordination( و هم��كاري همدالنه 
)Collaboration( اس��ت و ما در حوزه فرهنگي قطعا 
به اين نوع حكمراني در سطح جامعه نياز داريم و اگر اين 
س��ه به دليل اجتماعي شدن پديده ها ش��كل نگيرد در 
سياست گذاري و مقررات گذاري و در نهايت مديريت اين 
حوزه با بحران روبرو خواهيم شد. وي گفت: شوراي عالي 
فضاي مجازي بر تحول فضاي مجازي در ساختارهاي كشور 
تاكيد داشته و تاكنون با سازمان هاي بسياري به خصوص در 
حوزه هاي فرهنگي در تهيه سند تحول ديجيتال همكاري 
شده كه بر پايه مصوبه در شوراي عالي فضاي مجازي است 
اما واقعيت اين اس��ت كه تحول در اين فضا نياز به تالش 
و همت بيش��تر دارد. دبير شوراي عالي فضاي مجازي در 
خصوص اهميت تحول در سه موضوع رسانه، اوقات فراغت 
و سرگرمي و آموزش در حوزه فرهنگ در كشور افزود: در 
حوزه رسانه با توجه به اقبال عمومي به آن براي قلمروسازي و 
 ايجاد سكو هنوز وضعيت مناسبي كسب نكرديم اما در حوزه 
VODها كشور براي داخلي سازي آن وضعيت مناسبي 
دارد. فيروزآبادي اعالم كرد: در حوزه آموزش مجازي 
هم در زمان كرونا با ياري تمامي نهادهاي مربوطه در 
كشور سامانه شاد راه اندازي شد كه اقدام خوبي در اين 
حوزه بود و در خصوص آموزش هاي غيررس��مي نيز 

سكوهاي داخلي بسياري راه اندازي شده است. 
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تعادل |
قيمت محصوالت ايران خودرو در شروع فصل زمستان 
يعني يكم دي ۱۴۰۰ بين يك تا 5 ميليون تومان نوسان 
را نشان مي دهد. برخي خودروها روند كاهشي داشته 
وبرخي هم اما افزايش قيمت را در پيش گرفتند. به طور 
نمونه قيمت دنا پالس دنده اي توربو روز گذشته با سه 
ميليون تومان افزايش نسبت به روز ماقبل خود يعني 
روزپاياني آذرماه به ۴۷5 ميليون تومان رسيد. پژو ۴۰5 
هم سه ميليون تومان گران شد و ۲۷۳ ميليون تومان 
به فروش رسيد. در همين حال، پژو پارس اتوماتيك 
هم بيش��ترين افزايش قيمت بين محصوالت ايران 
خودرو را داشت و با پنج ميليون تومان افزايش، ۳۹۰ 
 EF۷  و سمند LX ميليون تومان فروخته شد. سمند
دوگانه س��وز اما يك ميليون تومان نسبت به روز آخر 
آذرماه ارزان ش��دند و به ترتيب ۲55 ميليون تومان و 
۳۴۲ ميليون تومان به فروش رسيدند. همچنين طبق 
مشاهدات، پرايد صفر SE  ۱۱۱ مدل ۹۹ حوالي ۱۸5 
ميليون تومان ثابت ماند. اين خ��ودرو طي چهار روز 

گذشته 5ميليون تومان گران شده است. 

    قيمت ايران خودرويي ها در بازار 
رصد بازار خودرو در اولين روز از فصل زمس��تان نشان 
مي دهد، كه گران ترين خودرو داخلي ايران خودور »دنا 
پالس توربو اتوماتيك« اس��ت. همچنين جديدترين 
خودرو داخلي ايران خودرو تارا دنده دس��تي اس��ت و 
همين حاال دومين محصول گران قيمت ايران خودرو به 
شمار مي رود. همچنين قرار است نسخه اتوماتيك تارا به 
زودي وارد بازار شود. پژو پارس اتوماتيك نيز ارزان ترين 
محصول ايران خودرو با جعبه دنده اتوماتيك اس��ت. 
بين مدل هاي مونتاژي ايران خودور پژو 5۰۸ بيشترين 
قيمت را دارد و كنار سوزوكي گرند ويتارا اتوماتيك در 
دسته خودرو هاي گران تر از يك ميليارد قرار مي گيرد.  
از سوي ديگر، وانت آريسان ارزان ترين خودرو توليدي 
ايران خودرو در بازار آزاد محسوب مي شود و در دسته 
وانت هاي تك كابين قرار مي گيرد. ارزان ترين خودرو 
 Lx س��واري توليد ش��ده ايران خودرو در بازار آزاد رانا
است. رانا با موتور TU5 از نظر پيشرانه با خودرو هاي 
۲۰۶ تيپ پنج، پژو پارس، پژو ۲۰۷ و پژو ۴۰5 رقابت 

دارد. با وجود توقف توليد رانا، نس��خه به روزرساني 
شده رانا پالس توس��ط ايران خودرو روانه بازار شد. 
بعد از ران��ا Lx، پژو ۴۰5 و س��مند Lx ارزان ترين 
محصوالت داخلي ايران خودرو به حساب مي آيند.

    قيمت خودرو هاي سايپا
اما ببينيم محصوالت س��ايپا در بازار چه قيمتي دارند؟ 
طبق مشاهدات از قيمت پرايد، پرايد صفر SE  ۱۱۱ مدل 
۹۹ حوالي ۱۸5 ميليون تومان ثابت ماند. اين خودرو طي 
افزايش چند روز گذش��ته 5ميليون تومان گران ش��ده 
است.   پرايد صفر SE ۱5۱ مدل ۱۴۰۰ درحال حاضر در 
رنج ۱۷۲ميليون تومان معامله مي شود كه نسبت به روز 
پاياني آذرماه يك ميليون تومان ارزان شده است. پرايد 
۱5۱ پالس م��دل ۹۹ هم حوال��ي ۱۷5 ميليون تومان 
قيمت خورده است. قيمت پرايد وانت صفر مدل ۱۴۰۰ 
حوالي ۱۸۳ميليون تومان ثاب��ت ماند.  در همين حال، 
پرايد SE ۱5۱ مدل ۹۹ نيز در رنج ۱۷۶ ميليون توماني 
روانه بازار شد. قيمت پرايد صفر ۹۹ مدل SE ۱۳۱ حوالي 
۱۶۴ميليون تومان اعالم شد. اين خودرو طي چهار روز 
گذشته يك ميليون تومان گران شده است. با اين حال، 
پرايد ۱۳۲ ارزان ترين خودرو س��ايپا اس��ت. پرايد وانت 
قيمت بيشتري نسبت به ديگر مدل هاي خانواده پرايد 

دارد و پراي��د وانت پالس نيز از كوئيك دنده اي و س��اينا 
دنده اي قيمت بيش��تري دارد. تيبا به عنوان جايگزين 
پرايد روانه بازار شد و در حال حاضر مدل صندوقدار اين 
خودرو ارزان ترين محصول توليدي سايپا به شمار مي رود.

بعد از تيبا صندوقدار، ساينا دنده اي ارزان ترين خودرو در 
حال توليد توسط سايپا محسوب مي شود. ساينا دنده اي 
در واقع نسخه به روزرساني شده تيبا است. تيبا دو يا تيبا 
هاچبك بعد از تيبا صندوقدار و ساينا، ارزان ترين خودرو 
توليد شده سايپا هستند. همه توليدات داخلي سايپا از 
جمله تيبا، تيبا ۲، ساينا، كوئيك، ساينا s، كوئيك در 
بخش پيشرانه يكسان هستند. اما گران ترين خودروهاي 
گروه خودروسازي سايپا كدام خودروها هستند؟ رصد 
بازار نش��ان مي دهد، گران ترين خ��ودرو توليد داخل 
س��ايپا در بازار آزاد شاهين است. شاهين جديدترين 
خودرو توليدي س��ايپا نيز به شمار مي رود. شاهين از 
نظر پيش��رانه داراي همان موتور تيبا اس��ت كه براي 
جبران توان ناكافي به توربو مجهز شده است. همچنين 
مشاهدات نشان مي دهد، كه بين مدل هاي مونتاژي 
سايپا سيتروئن C۳ و كيا سراتو قيمت بيشتري دارند.

    قرعه كشي حذف مي شود
در همين ح��ال، وزير صم��ت از افزاي��ش 5۰۰ هزار 

دس��تگاهي توليد خودرو در س��ال آينده خبر داده و 
گفته است كه متناسب با تقاضا عرضه خواهيم كرد و 
با اين فرايند، قرعه كشي خودرو در سال ۱۴۰۱ حذف 
مي شود. سيدرضا فاطمي امين پس از نشست مشترك 
با مسووالن ديوان محاسبات كشور در جمع خبرنگاران 
گفت: تقاضاي خودرو در كش��ور ي��ك ميليون و 5۰۰ 
هزار دستگاه است و آنچه امسال توليد خواهد شد يك 
ميليون دستگاه اس��ت كه 5۰۰ هزار دستگاه كمبود 
عرضه خواهيم داشت اين كمبود در سال آينده جبران 
خواهد شد. وي افزود: طبق برنامه، افزايش توليد خودرو 
پيش بيني ش��ده و متناس��ب با تقاضا عرضه خواهيم 
كرد و با اين فرايند، قرعه كشي خودرو در سال ۱۴۰۱ 
حذف مي شود. وزير صمت در پاسخ به پرسش ديگري 
درباره آخري��ن برنامه هاي دولت براي اصالح پرداخت 
يارانه ها گفت: طبق طرحي كه كار مطالعاتي آن در حال 
انجام است، يارانه ها قطع نخواهد شد بلكه يارانه هايي 
كه بي هدف پرداخت مي ش��د و معموال به دست مردم 
نمي رسيد، هدفمند مي شود. فاطمي امين همچنين 
درباره ضرورت حذف دالر ۴۲۰۰ توماني گفته اس��ت 
كه آخرين تصميمات در اين باره از جانب س��خنگوي 
اين طرح اعالم خواهد، اما خالصه مطلب اين است كه 
با ايجاد رانت، يارانه ها به دست مردم نمي رسيد چرا كه 
ش��اهديم ارز ۴۲۰۰ براي خريد نهاده هاي دامي مانند 
ذرت، كنجاله و س��ويا پرداخت و اين كاالها وارد كشور 
مي ش��ود، اما كاالهاي توليدي مانند مرغ، تخم مرغ و 
لبنيات متناسب با ارز ۴۲۰۰ عرضه نمي شود و انحراف 
منابع داريم. وي همچنين درباره جلس��ه مشترك با 
مسووالن ديوان محاسبات كشور گفت: هفت قانون در 
حوزه توليد وجود دارد كه در جلس��ه امروز آنها را مرور 
كرديم و مواردي از آن الزاماتي است كه بايد اجرا مي شد. 
وزير صمت افزود: خبري كه به اعضاي جلسه دادم اين 
بود كه ۹۰ پروژه اي كه براي اصالح ساز و كارها و فرآيند 
در اي��ن وزارتخانه طراحي كردي��م تقريبًا تمام خأل ها 
و نقص هايي كه وجود داش��ته است، جبران مي شود. 
فاطمي امين گفت:  مقرر شد مفادي از قوانين گذشته 
تاكنون كه اجرا نشده يا ناقص اجرا شده است و كارهايي 
كه متناسب با آن بايد برنامه ريزي مي كرديم رفع نقص 

شود كه اين كار را به كارگروهي ارايه مي دهيم.
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بازار پوشاك ايران
در اختيار بنگالدش! 

عضو هيات مديره اتحاديه پوشاك تهران در مورد وضعيت 
صنعت پوشاك كشور اظهار كرد: با اينكه در حال ورود 
به فصل زمستان هستيم، رفتار مصرف كننده و بازار به 
خاطر ش��روع بازار عيد كه از بهمن ماه شروع مي شود، 
بازار پوشاك زمستاني رو به انتها است، تقاضا امسال به 
طرز شديدي كاهش پيدا كرده، موثر و مناسب نيست.

بخش عمده اي از آن مربوط به ش��رايط اقتصادي مردم 
مي شود؛ سبد مصرف خانوارها كوچك شده و به تبع آن 
شايد پوشاك از اولويت مصرفي خانوارها خارج شده است. 
متاسفانه يك سري از دهك هاي جامعه ديگر پوشاك 
مصرف نمي كنند يا مصرف آنها به حداقل رسيده است. 
بنابراين شرايط اقتصادي تاثير بسيار زيادي روي رفتار 
مصرف كننده داشته و شاهد افت شديد تقاضا در سطح 
جامعه هستيم. مجيد افتخاري افزود: بعد از كرونا ميزان 
تقاضاي ساالنه رو به كاهش بوده و اين كاهش قطع هم 
نشده اس��ت، زماني اين روند به پايان مي رسد كه تورم 
ميزان منطقي داشته، نرخ ارز و شرايط اقتصادي پايدار 
باشد. افتخاري تصريح كرد: دهك هاي باالي جامعه يعني 
دهك ۱۰ و ۹ تمايل زيادي به مصرف كاالي ايراني ندارد، 
بخش ديگر هم به دليل مسائل اقتصادي بحران فروش 
هستند. ما دچار ريزش از نظر دهكي بوده ايم يعني كسي 
كه چند سال پيش در دهك ۷ جامعه بوده االن قطعا در 
اين دهك نيست، در يك شرايط بد اقتصادي هستيم كه 
روي بازار پوشاك هم تاثير مي گذارد. وي ادامه داد: تا قبل 
از كرونا، فرصتي به وجود آمد كه خارجي ها بازار را ترك 
كردند. در اين شرايط بسياري از توليدكنندگان ايراني 
به اس��تانداردي دست پيدا كردند و در نتيجه به صورت 
چشمگيري محصوالت افزايش پيدا كرد. با شيوع كرونا 
همه دنيا با يك سري چالش مواجه شد كه اغلب كشورها 
سعي كردند از صنايع خود حمايت كنند. متاسفانه صنعت 
پوشاك و بسياري ديگر از صنايع در كشور ما هيچ بسته 
حمايتي موثري از دولت دريافت نكردند و در اين بحران 
كسب و كار ضعيف شدند. عالوه بر اين مشكالت ديگري 
مانند افزايش شديد نرخ ارز و تامين مواد اوليه باعث شد 
كه صنعت پوشاك شرايط ايده آلي را نداشته باشد. وي با 
اشاره به قاچاق پوشاك گفت: موضوع تاثيرگذار ديگر، 
قاچاق كاالهاي رد شده و استوك كشورهاي ديگر بود كه 
به صورت قاچاق وارد كشور شدند. بيشترين سهم را نيز 
در اين ميان بنگالدش داشت، تمام كاالهايي كه اروپايي ها 
به علت كرونا خريد آنها را لغو كرده بودند به قيمت بسيار 
ناچيزتر از قيمت واقعي به صورت توناژي و كيلويي وارد 
كش��ور ش��د. از آنجا كه در بازارهاي اروپايي كاالها برند 
دارند، به راحتي نمي توان در آن ورود كرد. چون در كشور 
ما مقابله با كاالي قاچاق به اندازه ديگر كشورها نيست، 
اين كاال وارد ايران ش��د. اين كارشناس صنفي پوشاك 
افزود: قيمت تمام شده توليد در ايران بسيار بيشتر از ديگر 
كشورها است، كاال به صورت ارزان و با قيمت غيرواقعي 
وارد ايران مي ش��ود، مردم هم دچار مش��كل اقتصادي 
هستند. از هر وجهي به موضوع نگاه كنيم در شرايط ايده 
آلي نيستيم و صنعت پوشاك هم تاثير مي گيرد. افتخاري 
در مورد اهميت بنگالدش در پوشاك جهان بيان كرد: 
بنگالدش كشور فقيري اس��ت اما نه در حوزه پوشاك. 
دومين كشور بزرگ صادركننده پوشاك دنيا بوده و در اين 
حوزه بسيار نيرومند است. ايران نه االن و نه 5۰ سال ديگر 
هم به حوزه پوشاك بنگالدش نمي رسد؛ اين كشور در اين 
حوزه بسيار ممتاز است و بسياري از برندهاي مطرح دنيا 
محصوالت خود را در بنگالدش توليد مي كنند. وي افزود: 
پوشاك سه بخش دارد كه اولين بخش آن توليد است. با 
توجه به اتفاقاتي كه رخ داده يعني نرخ ارز و بحران هاي 
مواد اوليه، بهاي تمام شده توليد افزايش پيدا كرده است. 
بخش بعدي توزيع است كه به شدت كاالي قاچاق استوك 
وارد كشور شده است. بخش بعدي هم مصرف بوده كه 
مصرف كننده هم شريط مناسبي ندارد. اين سه عامل در 
كنار هم وضعيت هم را بدتر مي كند. افتخاري در پاسخ به 
سوالي در مورد وضعيت صادرات گفت: ما عمال صادرات 
موثر در حوزه پوشاك نداريم. عددهاي مختلفي را براي 
صادرات اعالم مي كنند كه ناچيز است اما همين صادرات 
ه��م در صورتي موثر خواهد بود كه فرآين��د صادرات را 
خودمان تعريف و اجرا كنيم. وي ادامه داد: صادرات ما هم 
به صورت ريالي است كه روند مناسبي نبوده و به نظر من 
اصال صادرات محسوب نمي شود. عددي كه وزارت صمت 
اعالم مي كند حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ ميليون دالر است اما 
زماني مي توان از صادرات نام برد كه ارز وارد كشور شود 
اينكه به صورت ريالي خريد كنند ديگر صادرات نيست. 
البته بخش عمده اي هم به علت تحريم ها و مش��كالت 
بانكي نمي توانيم صادرات انجام دهيم يا اگر نتوانيم در 
كشور هدف LC باز كنيم ديگر صادرات معني ندارد. عضو 
هيات مديره اتحاديه پوشاك تهران متذكر شد: افغانستان 
قب��ل از روي كار آم��دن طالبان بازار خوبي داش��ت كه 
متاسفانه شرايط تغيير كرد، همچنين عراق از كشورهايي 
است كه كاالهاي ايراني به اين كشور صادر مي شوند كه 
البته بعد از كرونا بيش��تر شده است. ممكن است كه در 
مورد تركيه هم كاال از ايران برود اما اين يك مزيت پايدار 
نيست. ممكن است در مواقعي به خاطر نرخ ارز مزيت هاي 
موقتي شكل گرفته باشد اما صادرات منظمي وجود ندارد 
چراكه زيرساخت و برنامه ريزي براي صادرات در ميان 
نيست. صادرات يك س��ري ابزارهايي نياز دارد كه ما در 
شرايط فعلي نداريم و تاكنون هم كار اجرايي در اين راستا 
نشده است. وي خاطرنشان ساخت: تا قبل از اينكه اقتصاد 
تركيه دچار مشكل شود، سهم اين كشور از بازار ايران ناچيز 
شده بود اما االن دوباره اين خطر وجود دارد. انگار كشور 
ما درمانگر اقتصادهاي ورشكسته دنيا است، بنگالدش به 
مشكل برمي خورد ايران حل مي كند و االن هم مشكل 
اقتصادي تركيه به كشور ما سرريز مي شود. وي تصريح 
كرد: با اين حال بيشتر سهم بازار پوشاك ايران در اختيار 
بنگالدش است. در گذشته چين سهم بااليي داشت كه 
به علت محدوديت هايي مانند محدوديت هاي كرونايي 
كه سفر به اين كشور مشكل شده است، واردات پوشاك از 
چين كمتر شده و بيشتر از بنگالدش وارد مي شود. تا قبل 
از مشكالت فعلي اقتصاد تركيه، سهم اين كشور كم بود 
ولي تمام شواهد و قرائن نشان مي دهد كه تركيه دوباره 

به يك بازيگر اصلي در چند ماه آينده تبديل مي شود.

رونمايي از 9  طرح و دستاوردهاي 
پژوهشي آبفاي استان اصفهان

همزمان با جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو 
سال ۱۴۰۰ از ۹ طرح پژوهشي آبفاي استان اصفهان 
رونمايي شد.  اين طرح ها شامل »هوشمندسازي 
شبكه توزيع آب با اس��تفاده از هوش مصنوعي«، 
»طرح جامع خودكار تصفيه فاضالب ش��هري به 
وسيله تاالب هاي هيبريدي«، »شناسايي، تعيين 
مقدار و بررس��ي ميزان حذف ميكروپالستيك ها 
در تصفيه خانه ه��اي آب«، »مهندس��ي معكوس 
پمپ سرباره و ساخت دستگاه چربي گير فاضالب 
شهري«، »طراحي و استقرار سامانه جامع تحقيقات 
آب و فاضالب كشور«، »طراحي و ساخت دستگاه 
ريش��ه بر توربيني قابل تنظي��م«، »توليد محلول 
پاك كنندگي چربي در تأسيس��ات آب و فاضالب 
و صنايع مش��ابه«، »كتاب اص��ول بهره برداري و 
نگهداري در تصفيه خانه هاي آب« و »كتاب تاريخ 
آب و فاضالب اصفهان« است كه با حضور علي اكبر 

محرابيان وزير نيرو از آنها رونمايي شد.
طرح هاي ياد ش��ده به همت تعدادي از مديران و 
كارشناسان آبفاي استان اصفهان و با همكاري چند 
تن از استادان و پژوهشگران دانشگاه هاي صنعتي 
و علوم پزشكي اصفهان در يك  سال اخير به اجرا 
در آمده اس��ت. عالوه بر اين همزمان با گشايش 
جش��نواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو ۱۴۰۰، 
غرفه دستاوردهاي پژوهشي آبفاي استان اصفهان 
آغاز ب��ه كار كرد. در اين غرفه ك��ه به همت دفتر 
تحقيقات و توسعه فناوري شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان برپا شده است طرح هاي تحقيقاتي 
شركت در قالب كتاب، فيلم، عكس، بنر، ماكت و 
دستگاه هاي ساخته شده در فضايي به وسعت ۲۴ 
متر مربع به نمايش در آمده است. اين نمايشگاه 
از ۲۹ آذر ت��ا اول دي ماه س��ال ج��اري در محل 
پژوهشگاه وزارت نيرو پذيراي عالقه مندان است. 
در اين نمايشگاه، شركت هاي آب و فاضالب، آب 
منطقه اي، برق و نيروگاه هاي سراس��ر كش��ور، 
جديدترين دس��تاوردهاي تحقيقاتي خود را در 
قالب بي��ش از ۳۰ غرفه و در فضايي به وس��عت 

۱۶۰۰ مترمربع به نمايش گذاشته اند.

تقدير وزير نيرو از سرپرست 
شركت توزيع نيروي برق مازندران

با كسب رتبه دوم ش��ركت توزيع برق مازندران در 
جش��نواره پژوهش و فناوري در حوزه صنعت برق 
كشور در سال ۱۴۰۰، مهندس محرابيان وزير نيرو 
با اهداي لوح سپاس از سيد كاظم حسيني كارنامي 
سرپرست شركت توزيع نيروي برق تقدير به عمل 
آورد. در قسمتي از اين لوح آمده است: دستيابي به 
اهداف علمي و پژوهشي صنعت آب و برق، مرهون 
تالش مديران، متخصصين و محققيني است كه با 
همت واالي خود بر موانع موجود غلبه كرده و تمامي 
توان خود را صرف به كارگيري ايده هاي جديد براي 

ارتقاي اين صنعت زيربنايي مي نمايند .
از آنجا كه بنا به ارزيابي ش��ركت توانير در س��ال 
۱۴۰۰، ش��ركت توزيع نيروي ب��رق مازندران به 
عنوان رتبه دوم در عرصه پژوهش و فناوري معرفي 
شده اس��ت، لذا بدين وسيله از تالش ها و زحمات 
مديران و همكاران ذيربط قدرداني به عمل مي آيد.

ادامه ثبت نام دوره هاي كارداني 
و كارشناسي دانشگاه جامع علمي 

كاربردي تا جمعه 3 دي 
دكتر مهدي رئوفي رييس دانشگاه علمي كاربردي 
اس��تان مركزي با اش��اره به تمديد مهلت ثبت  نام 
دوره هاي كارداني و كارشناس��ي دانش��گاه جامع 
علمي كاربردي جهت ورودي بهمن ۱۴۰۰ گفت:  
پذيرش دوره هاي كارداني فني و كارداني حرفه اي 
و كارشناس��ي حرفه اي و مهندس��ي فناوري نظام 
آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي در 
ورودي بهمن ۱۴۰۰ از ۱۶ آذرماه آغاز ش��ده و تا ۱ 
دي ماه تمديد شده اس��ت. رييس دانشگاه علمي 
كاربردي اس��تان مركزي افزود: ظرفيت پذيرش 
دانش��جو در بهمن ماه براي استان مركزي ۴۹۸۳ 
نفر در نظر گرفته شده كه از اين تعداد ۱۹۷۳ نفر در 
۳۹ كدرشته محل مربوط به دوره هاي كارشناسي 

و ۳۰۱۰ نفر مربوط به دوره هاي كارداني مي باشد.
رئوفي ادامه داد: در اين نيمس��ال ۹ مركز آموزش 
علم��ي كاربردي در س��طح اس��تان در گروه هاي 
آموزش��ي صنعت، كش��اورزي، فرهن��گ و هنر و 
مديريت و خدمات اجتماعي اقدام به جذب دانشجو 
نموده اند كه داوطلبان فراگيري دوره هاي مهارتي 
دانشگاه جامع علمي كاربردي مي توانند در مهلت در 
نظر گرفته شده با مراجعه به سايت سازمان سنجش 
  www.sanjesh.org :آموزش كشور به نشاني
بعد از مطالعه دفترچه راهنما نس��بت به ثبت نام و 
انتخاب رشته خود اقدام كنند. وي در پايان اظهار 
داش��ت: به منظور فراهم كردن تس��هيالت براي 
اف��رادي كه تا تاريخ ذكر ش��ده موفق ب��ه ثبت نام 
نشوند، ترتيبي اتخاذ شده است كه بتوانند تا پايان 
روز جمعه ۳ دي ماه نس��بت به ثبت  نام خود اقدام 
كنند.همچنين عالقه مندان مي توانند جهت كسب 
اطالعات بيش��تر درباره عناوين رش��ته ها و مراكز 
آموزشي عدد ۱ را به سامانه پيامك دانشگاه با شماره 
۳۰۰۰5۸۳۴ ارسال كنند. الزم به ذكر است پذيرش 
در دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور بوده 
و دانشجويان مي توانند در هر نيمسال تحصيلي از 
تسهيالت وزارت علوم استفاده كنند. در حال حاضر 
هر دانش��جو در هر نيمس��ال تحصيلي مي تواند 
مبلغ ۱۳ ميليون ريال وام شهريه دريافت نمايد 
كه زمان بازپرداخت اين وام قرض الحس��نه از ۹ 
ماه بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه آغاز مي شود.

كدام خودروها گران يا ارزان شدند؟ 

ماجراي 81  هزارتن ذرت دامي وارداتي كه گم شد

معاون وزير صمت اعالم كرد

رصد قيمت خودروها در اولين روز زمستان

پشت پرده استفاده ذرت دامي در صنايع غذايي!

آزادسازي طلب معوق ايران در سريالنكا

تعادل |
حدود سه سال است يك شركت توليدكننده مواد غذايي 
براي توليد محصوالت خود از ذرت دامي كه با ارز ۴۲۰۰ 
توماني خريداري كرده استفاده مي كند! اما قضيه چيست؟ 
ماجرا از يك برنامه گفت وگوي ويژه خبري ش��روع شد، 
وقتي كه معاون فني سابق گمرك از گم شدن ۸۱ هزار 
تن ذرت دامي وارداتي خبر داد. مهرداد جمال ارونقي در 
اين برنامه گفته بود كه بيش از ۸۱ هزار تن ذرت دامي از 
طريق يكي از گمركات كشور ترخيص شده و به مقصد 
يك شركت صنايع غذايي حركت كرده است. او گفته بود 
كه با مدير اين گمرك برخورد شده و او اخراج شده است؛ 
زيرا ذرت هاي دامي نبايد در كارخانجات صنايع غذايي 
استفاده شود و هرگونه استفاده از ذرت هاي وارداتي كه ارز 
دولتي دريافت كرده اند قاچاق محسوب مي شود و تمامي 
ذرت هاي وارداتي تنها مجاز به ارايه در س��امانه بازارگاه 
هستند. اما اين يعني يك شركت توليدكننده مواد غذايي 
كه پ��س از تخصيص ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني به ذرت 
به سومين ش��ركت بزرگ واردكننده ذرت دامي تبديل 
شده طي سه سال گذش��ته اقدام به واردات ذرت كرده و 
براساس مداركي كه ما به آن دست پيدا كرده ايم بخشي 
از اين واردات را به كارخانه توليد صنايع غذايي خود برده. 

    تخلف محرز شد اما دوباره تكرار شد!
براساس قانون اس��تفاده از كاال هاي تراريخته در صنايع 
غذايي در حال حاضر در كشور ممنوع است و در حالي كه 
اين شركت مي توانست حداقل ذرت خود را از شمال كشور 
كه تراريخته نيست وارد كند بارنامه هايي كه خبرگزاري 
صدا و س��يما به آن دس��ت پيدا كرده حاك��ي از انتقال 
ذرت هاي تراريخته جنوب كش��ور به اين كارخانه است. 
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، مهرداد جمال ارونقي 
پيش از استعفا در گفت وگو با رسانه ملي عنوان كرده كه 

مالك اين كاال هر چند كه مرتكب تخلف محرز شده بود 
از اين جرم در كميسيون هاي بررسي به تعزيرات تبرئه 
مي شود و هيچ وقت هم ذرت هايي را كه به كارخانه خود 
برده به سامانه بازارگاه باز نمي گرداند. آنطور كه خبرگزاري 
صدا و س��يما گزارش كرده، مداركي در دس��ت دارد كه 
نشان مي دهد اين شركت طي دو نامه متعهد شده كه به 
هيچ وجه از ذرت هاي تراريخته و دامي در صنايع غذايي 
استفاده نكند، اما با وجود اين تعهدنامه ها همچنان به اين 
كار ادامه مي دهد تا جايي كه سازمان دامپزشكي مجبور 
شده بار ها به اين ش��ركت نامه بزند و به اين كار اعتراض 
كند. امير نجار مدير دفتر قرنطينه سازمان دامپزشكي در 
اين باره گفته بود كه اين يك تخلف محرز است و سازمان 
دامپزش��كي نهاده را با گواهي بهداش��تي براي مصرف 
خ��وراك دام عرضه مي كند و اس��تفاده آن در هر مقصد 
ديگري تخلف است و جرم محسوب مي شود و مجموعه اي 
كه از اين ذرت ها استفاده كرده بايد پاسخگوي قانون باشد. 

ماجرا تا جايي پيش رفته كه سازمان دامپزشكي طي يك 
نامه به اين كارخانه اعالم كرده كه چرا فقط شركت شما 
اشتباه مي كند و ذرت هاي دامي را به كارخانه هاي صنايع 
انساني مي برد و شركت هاي ديگر نهاده هاي دامي چنين 
اشتباهي انجام نمي دهند و در پاسخ به اين نامه كارخانه 
باز هم اعالم كرده دامپزش��كي درس��ت مي گويد و اين 
اش��تباهات به خاطر تغييرات آدرس است و ديگر اتفاق 
نمي افتد.  بهرام دارايي رييس س��ازمان غذا و دارو هم در 
اين باره در اظهاراتي گفته بود كه اين سازمان به هيچ وجه 
تأييد نمي كند كه ذرتي كه ب��راي مصارف دامي در نظر 
گرفته شده در صنايع توليد غذايي انسان استفاده شود. 
اوبيان كرده كه ما بايد از يك طرف بررسي كنيم كه چرا 
اين تخلف ص��ورت گرفته و ذرت دامي در صنايع غذايي 
استفاده شده و از طرفي ديگر به تخلفي بزرگ تر رسيدگي 
كنيم كه چطور فرآورده اي كه بايد در جاي ديگري مصرف 
ش��ود و براي آن ارز دريافت كرده از مسير خود منحرف 

شده است. اينگونه كه پيداست ذرت دامي كه با ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ توماني وارد مي شود و بايد به دست دامدار برسد 
تا براي توليد مواد پروتئيني مصرف شود در ميانه راه به 
نحوي منحرف مي شود و در اختيار يك شركت خصوصي 

توليد كننده مواد غذايي قرار مي گيرد.

    خطاي سازمان حمايت در اين ماجرا
اما همه اين اتفاقات احتماالً به اين دليل است كه اين شركت 
با واردات ذرت دامي مي تواند ارز دولتي دريافت كند، اما 
مشكل ديگر اين شركت اين است كه با اينكه محصول نهايي 
خود را با نهاده هاي دولتي توليد مي كرده كاالي خود را با 
قيمت آزاد به بازار عرضه مي كند. يكي از فعاالن بازار خريد 
و فروش فرآورده هاي ذرت كه نمي خواست هويتش فاش 
شود در اين باره عنوان كرده كه ۱۰ درصد از مصرف ذرت 
وارداتي در صنايع مصرف مي شود كه خود عدد بسيار زياد و 
حدود يك ميليون تن است. بنابه توضيحات او، حاال مساله 
اينجاست كه در سال ۹۷ اعالم كردند كه ما به صنايع ارز 
مي دهيم و محصوالت نهايي را قيمت گذاري مي كنيم، اما 
همين ارديبهشت ماه گذشته سازمان حمايت اعالم كرد 
كه نشاسته ذرت از شمول قيمت گذاري حذف مي شود و 
هر چند كه ما اعتراض كرديم كه چرا كااليي كه ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ توماني دريافت مي كند از شمول قيمت گذاري خارج 
مي شود، اما نتوانستيم كاري كنيم و اين كاال حاال با قيمت 
آزاد در بازار خريد و فروش مي شود. البته تا اين لحظه وزارت 
جهادو سازمان حمايت از مصرف كننده واكنشي يا پاسخ 
قانع كننده اي درباره اين تخلف محرز شده نداشته اند. و هر 
كدام از اين دستگاه ها مشكل را به گردن ديگري انداختند، 
اما نبايد فراموش كرد كه نتيجه اين عدم مديريت، رسيدن 
كاالي بي كيفيت با قيمت باال به دست مصرف كننده است 
كااليي كه دولت تالش كرده با پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 

توماني آن را ارزان تر به دست مردم برساند.

مع��اون وزير صمت گف��ت: در حوزه هايي مانند توليد 
ماشين آالت كش��اورزي يا مونتاژ نهايي محصوالت، 
مي توانيم از فضاي موجود در سريالنكا استفاده كنيم. 
به گزارش سازمان توسعه تجارت، عليرضا پيمان پاك 
اظه��ار ك��رد: در جريان س��فري كه هي��ات ايراني به 
سريالنكا داشت، خوشبختانه مذاكرات بسيار مطلوبي با 
نمايندگان دولت و بخش خصوصي اين كشور انجام شد و 
دو طرف بر لزوم گسترش همكاري هاي اقتصادي تاكيد 
كردند. در اين ديدار ما با وزير كشت و صنايع، مسووالن 
توسعه تجارت و صادرات و رييس اتاق بازرگاني سريالنكا 
دي��دار كرديم كه نتيجه تمام مذاكرات در اين ديدارها 
مثبت خواهد بود. وي با بيان اينكه ايران و س��ريالنكا 
ظرفيت بالقوه بس��يار گسترده اي براي توسعه تجارت 
مشترك دارند، توضيح داد: متاسفانه تا به امروز بخش 
مهمي از تبادالت اقتصادي دو كشور به صادرات نفت 

و محصوالت نفتي ايران باز مي گردد و جز آن مي توان 
گفت كه در حال حاضر ميزان صادرات غيرنفتي ايران 
به اين كشور شرق آسيا، كمتر از ۱۰۰ ميليون دالر در 
سال است. معاون وزير صمت ادامه داد: متاسفانه تجار و 
فعاالن اقتصادي سريالنكا، تصور دقيقي از ظرفيت هاي 
اقتصاد ايران و توان ما براي صادرات غيرنفتي نداشتند 
و در اين س��فر تالش شد تا مقدمات الزم براي افزايش 
همكاري ها فراهم ش��ود. پس از س��فر ما ابتدا كميته 
مشترك اقتصادي دو كشور تشكيل خواهد شد و پس 
از آن با محوريت بخش خصوصي به سمت تاسيس اتاق 
بازرگاني مشترك حركت مي كنيم. پيمان پاك با بيان 
اينكه در حوزه هاي پتروشيمي و لبنيات، سريالنكا بازار 
مطلوبي براي شركت هاي ايراني خواهد بود، بيان كرد: 
در مقابل جدا از چ��اي، امكان واردات برخي مواد اوليه 
يا محصوالتي مانند كائوچو نيز به ايران وجود دارد كه 

البت��ه بايد مذاكرات دقيق براي تعيين ن��رخ و قرارداد 
نهايي انجام شود اما آنچه كه با قاطعيت مي توان از آن 
سخن گفت اين است كه هم سريالنكا براي ما بازار بسيار 
مطلوبي است و هم مي توان برخي نيازهاي كشور را از 
طريق اين كشور پاسخ داد. وي از امكان برنامه ريزي براي 
سرمايه گذاري و توليد مشترك ميان ايران و سريالنكا 
نيز س��خن گفت و افزود: در حوزه هاي��ي مانند توليد 
ماشين آالت كش��اورزي يا مونتاژ نهايي محصوالت، 
مي توانيم از فضاي موجود در سريالنكا استفاده كنيم. 
اين كشور با توجه به قرار گرفتن در مدار شبه قاره هند، از 
نظر دسترسي به بازارهاي منطقه شرق آسيا و همچنين 
ايجاد بستري براي واردات فله، سرمايه گذاري مشترك 
و صادرات نهايي محصول با ارزش افزوده جايگاه مناسبي 
دارد و ايران مي تواند از اين فضا اس��تفاده كند. رييس 
سازمان توسعه تجارت همچنين از نهايي شدن توافقي 

براي آزادسازي طلب معوق ايران در سريالنكا خبر داد 
و تشريح كرد: از حدود ۹ سال پيش، حدود ۲5۰ ميليون 
دالر پول حاصل از صادرات نفت ايران به س��ريالنكا در 
اين كشور بلوكه شده و امكان ترخيص آن وجود نداشت. 
خوشبختانه در مذاكرات اخير ما به راه حلي مكتوب 
رس��يديم تا اين پول و س��ود آن در سال هاي گذشته 
در قالب كاالهايي مانند چاي به ايران بازگردد. پيمان 
پاك خاطرنشان كرد: ما با توجه به هدف گذاري وزير 
صمت در استفاده از ظرفيت بازار كشورهاي منطقه 
و هم س��و، مقدمات حضور قدرتمندتر ايران در بازار 
س��ريالنكا را دنبال كرديم و البت��ه اين تالش ها براي 
ايجاد مقدمات كار است و اقدامات الزم براي استفاده از 
اين بازار و ظرفيت قطعا بايد از سوي بخش خصوصي و 
اتاق بازرگاني صورت گيرد تا امكان دست يابي كشور 

به اهداف صادراتي و تجاري بلندمدت فراهم شود.
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خبرروز

تلفات گاز منوكسيدكربن بيش از ۳۲  درصد افزايش يافته است
با شروع نيمه دوم سال و افزايش سرما و برودت هوا، شاهد رشد آمار تلفات مسموميت با گاز منوكسيدكربن در كشور هستيم به 
نحوي كه اين آمار در آبان ماه امسال افزايش ۳۲.۸ درصدي را نشان مي دهد. به گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور، با وجود 
هش��دارهاي مطرح شده در خصوص پيش��گيري از مرگ بر اثر گازگرفتگي و تأكيد بر رعايت اصول ايمني در به كارگيري اين 
وسايل مطابق آمارها در آبان امسال ۸۵ نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن در كشور جان باختند. اين آمار در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل )۶۴ نفر( ۳۲.۸ درصد بيشتر شده است. عالوه بر اين در مهر ماه سال جاري نيز آمار تلفات مسموميت با 

گاز رشد ۸.۱ درصد داشت. در اين ماه ۴۰ نفر از هموطنان بر اثر گازگرفتگي جان خود را از دست دادند.

ادامهازصفحهاول

شش اصل پايه اي 
در تحليل بنيادي

 عددسازي كمتر در ميزان فروش يك شركت وجود 
دارد، محاسبه اين نسبت مي تواند اطالعات بسيار 
مفيدي در جهت ارزيابي شركت به تحليلگر ارايه كند. 
حاشيه سود: يكي از نسبت هاي سودآوري است كه 
از نسبت س��ود بر درآمد يا فروش به دست مي آيد. 
حاشيه سود انواع گوناگوني دارد كه سه نسبت مهم آن 
عبارتند از: حاشيه سود ناخالص )نسبت سود ناخالص 
به درآمد كل( حاش��يه سود عملياتي )نسبت سود 
عملياتي به درآمد كل( و حاشيه سود خالص )نسبت 
سود خالص به درآمد كل(. با استفاده از حاشيه سود 
مي توان وضعيت فروش و س��ودآوري يك شركت 
نسبت به ساير ش��ركت ها و يك صنعت نسبت به 
ساير صنايع را با هم مقايسه كرد. هر چه نسبت فوق 
باالتر باشد وضعيت آن شركت يا صنعت در شرايط 

بهتري قرار دارد.
۵- انتخاب س��هام بر اس��اس گزارش ماهانه: يكي 
از مهم تري��ن موضوعات در بررس��ي عملكرد مالي 
ش��ركت ها و س��نجش عملكرد آنها بررسي كردن 
گزارش ماهانه يك شركت است. تحليلگر با استفاده 
از اين گزارش ها متوجه مي شود كه وضعيت عملياتي 
شركت در چه حالتي است. وي مي تواند با استفاده 
از گزارش هاي ماهانه عملكرد ش��ركت نس��بت به 
دوره هاي مشابه س��ال هاي قبل يا حتي نسبت به 
ماه هاي قبل سال جاري را مقايسه كند. با استفاده 
از گزارش هاي ماهانه مي توان اقدام به انتخاب صنايع 
پرپتانسيل نمود و از ميان آن ها نماد هاي مناسب تر 
را براي بررسي بيشتر در ليست نماد هاي منتخب 

خود قرار داد.
۶- انتخاب سهام بر اساس گزارش هاي فصلي: عالوه 
بر گزارش هاي ماهانه، بررس��ي گزارش هاي فصلي 
نيز اهميت فراواني دارد. تحليلگر فاندامنتال با تجزيه 
و تحليل صورت هاي مالي سه ماهه، ميزان فروش 
خالص، سود خالص و ناخالص و... را استخراج و اقدام 
به محاس��به نسبت هاي مالي ش��ركت ها مي كند. 
 EPS همچنين با استفاده از گزارش هاي فصلي ميزان
دوره اي هر سهم را به دست آورده و با مقايسه و تجميع 
آن با دوره هاي قبل، اقدام به تخمين EPS پايان دوره 

۱۲ ماهه مي كند.
در اين ياداداشت سعي شد به  صورت خالصه شش 
اصل مهمي كه يك معامله گر بايد در تحليل هاي خود 
مدنظر قرار بدهد، بصورت خالصه بررسي شود. ذكر 
اين  نكته ضروري اس��ت كه ارزيابي فاندامنتال يك 
شركت، شرط الزم و نه كافي براي موفقيت در بورس 
اس��ت و عالوه بر آن بايد از ساير روش هاي تحليلي 
مانند تكنيكال و الگو هاي قيمتي نيز استفاده كرد. 
يك معامله گر موفق فردي است كه بر اساس تحليل 
فاندامنتال، شركت هاي مناسب را انتخاب و بر مبناي 
الگوهاي  قيمتي و با استفاده از تحليل تكنيكال اقدام 
به معامله كرده تا بتواند بيشترين بازده ممكن را از 

پورتفوي خود به دست آورد.

رويداد

ش��ايد باالترين جريمه هاي رانندگي مرب��وط به دوره 
محدوديت هاي كرونايي باشد كه سفر كردن بين شهرها 
ممنوع بود و البته متاسفانه بودند شهرونداني كه هيچ وقت 
اين محدوديت ها را جدي نگرفتند. در بسياري از موارد 
سفر به شهرهاي قرمز تا يك ميليون تومان جريمه داشت 
و سفر به ش��هرهاي نارنجي ۵۰۰ هزار تومان. خيلي از 
افراد مسائل كاري، از دست دادن عزيزان و... را بهانه اين 
سفرها مي دانستند و چنين جريمه هايي را غير منصفانه 
مي خواندن��د، در حالي كه اگر مردم ب��ه قوانين احترام 
مي گذاشتند و قرنطينه را رعايت مي كردند، شايد اصال 
نيازي به تعيين چنين جريمه هايي نبود. اما به هر حال با 
توجه به اينكه پرداخت اين جريمه ها كار چندان ساده اي 
هم نيست و هستند خودروهايي كه شايد در اين مدت 
چندين بار جريمه ش��ده اند، قرار بر اين شده با توجه به 
شرايط اقتصادي و مش��كالتي كه اين روزها وجود دارد 
اين جريمه قسط بندي شود تا افراد براي پرداخت آن در 
فشار قرار نگيرند و بتوانند، به صورت اقساطي جريمه هاي 
خودرو خود را پرداخت كنن��د.  رييس پليس ترافيك 
شهري پليس راهور جزييات تقسيط و بخشودگي جرايم 
تا پايان دي ماه را اعالم كرد. سرهنگ محمد باقر سليمي 
درباره تقسيط و بخشودگي جرايم رانندگي تا پايان دي 
ماه، اظهار داشت: برابر مصوبه هيات دولت و مجوز مجلس 
شوراي اسالمي، سوابق دوبرابر ش��ده جرايم رانندگي 
مرتبط تا پايان س��ال ۱۳۹۹، مشمول بخشيدگي واقع 
شد و هموطنان عزيز كه داراي سوابق تخلفاتي بودند، 
فرصت دارند همان اصل جريمه يا اصطالحًا مأخذ يك 
برابري مربوط به تخلفات سال ۹۹ و ماقبل آن را پرداخت 
كنند. رييس پليس ترافيك شهري پليس راهور با تأكيد 
بر اينكه اين فرصت قابل تمديد نيست، گفت: بخشودگي 

شامل تمام جرايم از جمله جرايمي است كه مانند جرايم 
تسليمي و جرايم ثبت شده توسط سامانه هاي نظارتي و 
دوربين هاي ثبت تخلفات مشمول دو برابري بودند و برابر 
قانون در صورت عدم پرداخت در مدت ۶۰ روز، مأخذ دو 
برابري شامل آنها شده است. او تصريح كرد: رانندگان، 
تخلف رانندگي را اصطالحًا جزو س��بد خانوار يا هزينه 

جاري و روزانه نبينند و ارتكاب تخلف نداشته باشند.
اين مقام انتظامي در پاسخ به اين س��وال كه آيا براي 
بخشودگي جرايم رانندگي سقف و محدوديتي درنظر 
گرفته شده است، عنوان كرد: خير، هيچ سقفي در اين 
رابطه وجود ندارد و تمام مالكان و دارندگان وسايل نقليه 
با هر سابقه تخلفي كه داشتند و مشمول دوبرابري شده، 
مي توانند در اين طرح ورود و از فرصت يك ماه باقيمانده 
استفاده كنند. سليمي با بيان اينكه درصد قابل توجهي 
از رانندگان و مالكان وسايل نقليه از اين طرح استفاده 
كردند، متذكر شد: اين طرح شامل انواع وسايل نقليه 
حتي موتورسيكلت ها مي شود. به گفته رييس پليس 
ترافيك شهري پليس راهور، هموطنان از طريق راه هاي 
مختلف همچون سايت راهور ۱۲۰، درگاه هاي پليس 
من، دفاتر خدمات انتظام��ي و مراجعه به واحدهاي 
اجراييات و ستادهاي ترخيص پليس راهور، از اين طرح 
استفاده كنند. او با بيان اينكه اين طرح از ابتداي سال 
۱۴۰۰ آغاز شده، خاطرنشان كرد: بخشودگي دوبرابري 
جرايم رانندگي شامل جرايم رانندگي روي داده در سال 
۱۴۰۰ نمي شود و فقط مربوط به جرايمي است كه تا 

پايان سال ۹۹ ثبت شده است.
س��ليمي درباره نحوه تقس��يط جرايم رانندگي نيز 
بيان كرد: تقس��يط، اختيار و ش��رايطي بود كه براي 
وسايل نقليه  توقيفي ايجاد شده و يكي از بزرگ ترين 

موانع ترخيص آنها، پرداخت خالفي است؛ بعضاً مبالغ 
خالفي ها باال بود و عزيزان نمي توانستند در يك مرحله 

آنها را پرداخت و وسيله نقليه را ترخيص كنند.
رييس پليس ترافيك شهري پليس راهور افزود: شرايط 
تقسيط فراهم ش��د و اين عزيزان مي توانند در مرحله 
ثبت درخواست تقسيط در بيش از هزار و ۲۰۰ خدمات 
الكترونيك انتظام��ي )پلي��س+۱۰( را ثبت كنند كه 
همكاران من بررسي الزم را انجام مي دهند و متقاضيان 
به مدت يك سال با پرداخت قسطي و ماهيانه مي توانند 
تعهد به تسويه دهند و وسيله  نقليه خود را ترخيص كنند.

او تصريح كرد: شرايط مذكور فقط ويژه وسايل  نقليه اي 
اس��ت كه توقيف ش��دند و متقاضي به دليل باال بودن 
مبلغ خالفي و مش��كالت اقتصادي، ام��كان پرداخت 

يك مرحله اي ميزان خالفي را نداشته باشد.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه اكنون وس��ايل نقليه به 
دليل خالفي بيش از سه ميليون تومان توقيف مي شوند، 
از دارندگان خواس��ت حتي يك تخلف كوچك نداشته 
باشند و به اين سقف ها توجه نكنند. سليمي در پاسخ به 
اين سوال كه آيا امكان استفاده همزمان از طرح بخشودگي 
جرايم دو برابري و تقسيط جرايم رانندگي براي متقاضيان 
وجود دارد، گفت: بله، كام��اًل، بحث تخفيف دوبرابري 
مشمول تمام وسيله نقليه شده است، چه آنهايي كه اكنون 
توقيف هستند يا اينكه در توقيف نيستند؛ شرايط تقسيط 
نيز ذكر شد. رييس پليس ترافيك شهري پليس راهور 
در پاسخ به اين س��وال كه آيا احتمال دارد كه جرايم 
رانندگي سال ۱۴۰۰ نيز مشمول بخشودگي دوبرابري 
شود، گفت: در اين رابطه اطالعي نداريم، تابع مصوبات 
هيات محترم دولت و مجلس هستيم و در صورت اخذ 

تصميم، نتيجه آن به اطالع عموم مي رسد.

جزييات تقسيط و بخشودگي جرايم رانندگي تا پايان دي ماه
رويخطخبر

تعادل|
 با اينك��ه چن��د روزي از ورود س��ويه 
»اميكرون« به كشور مي گذرد اما هنوز 
تعداد مبتاليان به اين سويه مشخص نشده و البته از 
آنجايي كه قدرت س��رايت اين واريانت كرونا بسيار 
بيش��تر از واريانت هاي قبلي است مي توان حدث زد 
كه ممكن است تعداد قابل توجهي از افراد مبتال شده 
باش��ند. از آنجايي كه اين روزه��ا نه محدوديت هاي 
كرونايي اجرا مي ش��ود و رعاي��ت پروتكل ها هم به 
پايين ترين حد خود رسيده اند، دور از ذهن نيست كه 
سويه جديد كرونا موج تازه اي را در كشور به راه بيندازد 
و باز هم بيمارستان ها دچار ازدحام شوند. اين در حالي 
است كه بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان 
طي روزهاي گذشته بارها و بارها در اين رابطه كه بايد 
مدارس تعطيل شوند، محدوديت هاي كرونايي از سر 
گرفته شود و رعايت پروتكل ها جدي باشد، صحبت 
كرده اند. حاال كميته اپيدميولوژي و پژوهش كميته 
علمي كرونا در مطلبي نسبت به خطر بروز موج ششم 
كوويد۱۹ با سويه اُميكرون هشدار داد و راهكارهاي 
پيش��گيري از آن را تشريح كرد. در يادداشت كميته 
اپيدميولوژي و پژوهش كميته علمي كرونا با عنوان 
»خطر موج ششم با سويه اُميكرون احساس مي شود: 
چه مي توان كرد؟ « كه در اختيار ايس��نا قرار گرفته، 
آمده است: با نگاهي به وضعيت اپيدمي كوويد ۱۹ در 
ساير كشورهاي مانند انگلستان، دانمارك، آلمان و ... 
پس از بروز سويه اُميكرون مي توان تهديد شروع موج 

بعدي اپيدمي در كشور را احساس كرد.
اين ادامه اين يادداشت بيان شده است: هرچند كه در 
پايان پاييز و شب يلداي ۱۴۰۰ همه چيز در كشور ما 
ظاهرا آرام است و اكثر نقاط كشور آبي است، اما با توجه 
به شرايط حاكم بر كش��ور، تهديد شروع موج بعدي 
به صورت جدي وجود دارد. با توجه به آنچه تاكنون 
اتفاق افتاده و عليرغم اينكه لزوماً هميشه پيش بيني ها 
درس��ت از آب در نمي آيد )خصوص��ا وقتي صرفًا بر 
اس��اس مدل هاي رياضي اين كار ص��ورت گرفته 
باش��د( ولي در عم��ل ناچاريم با توجه به ش��واهد 
و قرائني كه در دس��ت داري��م، تصويري )هرچند 

ش��ايد غير دقيق( براي آينده كشور و جامعه خود 
ترسيم نماييم. توجه به وضعيت كشورهاي ديگر 
مي تواند تصويري از وضعيتي كه ممكن است پيش 
روي كشور ما باشد را نشان دهد و نگاه به وضعيت 
كشورهايي كه در غلبه واريانت ُاميكرون از كشور 

ما جلوتر هستند مي تواند راهنماي خوبي باشد. 

    آنچه تاكنون مي توانيم فرض كنيم: 
۱- به دليل نحوه ارتباطات بين المللي در كشور ما، 
به نظر مي رس��د كه عمده موارد ُاميكرون از طريق 

اروپا وارد كشور ما شده يا خواهند شد. 
۲- از چند روز گذش��ته وجود م��وارد ُاميكرون در 
كشور رسما اعالم ش��د و فرض قريب به يقين اين 
اس��ت همين االن ُاميكرون در كش��ور ما در حال 

گردش در سطح جامعه است.
۳- زمان دو برابرشدن موارد اين بيماري در كشورهاي 
مختلف بين ۲.۵ تا ۳.۵ روز بوده اس��ت. اين موضوع 
به عوامل بس��ياري بستگي دارد. گرچه ممكن است 
با اس��تدالل هايي اين زمان را كمي بيش��تر )نسبت 
باالتري از افراد كه مبتال شده و داراي ايمني طبيعي 
شده اند يا سطح نسبتًا باالتر واكسيناسيون در كشور 
كه عمده آنها نيز اخيراً واكسيناسيون خود را كامل 
كرده اند( اس��تفاده از واكس��ن هايي با كارايي نسبتًا 
پايين تر در مقايسه با واكسن هاي ديگر در نظر گرفت. 
اما در عمل زمان دو برابر شدن را ۲ يا ۳ يا ۵ روز در نظر 
بگيريم، تفاوت زيادي ندارد. آنچه مهم است اين است 
كه با تاييد حداقل يك مورد ابتال )هرچند وارده(، بايد 
منتظر تعداد موارد بسيار بيشتري در روزهاي آتي و 
البته با سرعت افزايش بيشتري باشيم زيرا در اغلب 
كشورهايي كه وجود اين سويه را گزارش كرده اند، نه 
تنها طي ۲ تا ۴ هفته اين سويه توانسته جاي سويه دلتا 
را بگيرد، بلكه در همين مدت به سرعت تعداد موارد نيز 

در اين كشورها افزايش يافته است.
۴- ماهيت رش��دنمايي اپيدمي به گونه اي است كه 
در ابتدا و تا زمان ابتالي روزانه هزار نفر انتظار نداريم 
در آمار كشوري افزايش موارد، تظاهر و پيامد زيادي 
داشته باش��د يا توجه ها را چندان جلب كند. تظاهر 

باليني خفيف تر اُميكرون به دليل درصد باالي ايمني 
در جامعه ايراني )به دليل واكسيناس��يون و ابتالي 
طبيعي به عفونت( مي تواند توجه به اين موارد و انجام 
تست تشخيصي و شناسايي موارد را به تاخير بيندازد و 
با توجه به اينكه نظام مراقبت ما عمدتا بر مبناي پايش 
موارد بستري است، مي توان انتظار داشت نسبت به 
موج هاي قبلي ديرتر اين موج را كشف كنيم. البته اين 

موضوع در استان هاي مختلف كشور متفاوت است.
۵- در بيش��تر كشورها بين شناس��ايي اولين موارد 
اُميكرون تا رخداد يك افزايش شديد با شيب تند موارد 
بيماري، كمتر از دو هفته فاصله زماني بوده است. در 
كشور انگلستان پيش بيني شده است كه تا اول ژانويه 
روزانه يك ميليون ابتال در آن كشور رخ بدهد و بعضي 
برآوردها بيانگر اين است كه اين موج اُميكرون در آن 
كشور موجب مرگ ۲۵ تا ۷۵ هزار نفر خواهد شد. البته 
مسووالن اين كشور اقداماتي را به طور جدي در حال 
اجرا دارند كه ش��ايد بتوانند آثار اين موج اُميكرون را 
كمتر كنند. توجه به شباهت ها و تفاوت هاي وضعيت 
كشورمان با آنجا، مي تواند به ما كمك كند تا تصويري 

از آنچه در كشور ما رخ خواهد داد به دست بياوريم.
۶- با فرض اينكه از مدت ها قبل از شناسايي و تاييد 
اولين مورد ابتال به واريانت ُاميكرون، اين واريانت 
در كشور ما در حال گردش بوده )و در صورتي كه 
نظام مراقب��ت ژنوميك قابل قبولي مي داش��تيم 
بايد پيش از اين وج��ود آن را گزارش مي كرديم(، 
مي توان انتظار داشت كه در يك يا دو هفته اول دي 
ماه اولين آثار افزايش م��وارد بيماري را در نقاطي 
از كشور و در آمار كلي كش��ور مشاهده كنيم و به 
فاصله دو هفت��ه از آن يعني هفته س��وم و چهارم 
دي ماه شاهد موج شش��م واضح و بزرگي از موارد 
عفونت كوويد باشيم. هرچند ممكن است به دليل 
اينكه سيستم شناسايي و گزارش موارد در كشور 
ما عمدتًا مبتني بر انجام تس��ت از افراد عالمت دار 
مي باش��د، اين امكان وجود دارد كه ما همه موارد 

عفونت را نتوانيم شناسايي و گزارش كنيم. 
۷- ب��ه دلي��ل درصد باالي��ي از مردم كش��ور كه در 
موج هاي قبلي مبتال شده اند و همچنين با توجه به 

پوشش باالي واكسيناسيون افراد در جامعه مي توان 
انتظار داشت كه ايمني نسبي خوبي در درصد قابل 
توجهي از جامعه ايراني وجود داشته باشد، اما با توجه 
به توانايي عفونت زايي مجدد اُميكرون در افراد با ايمني 
قبلي و همچنين بخش��ي از جامع��ه كه هنوز مبتال 
نشده اند يا واكسن نزده اند )كه اين بار به احتمال زياد 
به سويه اُميكرون مبتال خواهند شد(، به احتمال زياد، 
موارد ابتالي وسيعي را شاهد خواهيم بود، هر چند به 
دليل ايمني نسبي قبلي در بخش قابل توجهي از مردم 
مي توانيم اميدوار باشيم كه درصد كمتري از مردم نياز 
به دريافت خدمات درماني يا بستري داشته باشند. 
در عين حال، به دليل تعداد بسيار باالي موارد ابتال، 
مي توان انتظار داشت كه مراجعين زيادي به مراكز 
درماني داشته باش��يم و متعاقب آن، افزايش موارد 

بستري و حتي افزايش موارد مرگ را شاهد باشيم.
۸ - مي توان انتظار داشت تا هفته آخر دي ماه و هفته هاي 
اول بهمن ماه، بزرگي موج ششم، فعاليت هاي اجتماعي 
ما را تحت تاثير قابل توجهي قرار دهد و نظام س��المت 

كشور مجددا تحت فشار فزاينده اي قرار بگيرد. 

۹- براي اينكه تصوير ما از اينكه اين موج چقدر طول خواهد 
كشيد، بزرگي آن چقدر خواهد بود و موجب چه حجمي 
از بستري و مرگ خواهد شد كامل شود، بايد صبر كنيم 
ببينيم س��ير وقايع در كشورهاي جلوتر از ما در منحني 
اپيدمي چگونه خواهد بود. با اين وجود، به نظر مي رسد 
درنگ براي افزايش دقت ب��رآورد از موج آتي جايز نبوده 
و احتياط حكم مي كند تا همين  جا و بر اس��اس همين 

اطالعات فعلي، اقدامات جدي پيشگيرانه را شروع كنيم.

    چه بايد كرد؟ 
آنچه تاكنون در كش��ورهاي ديگر ديده ايم تصويري 
نس��بي از آنچه در كش��ور ما رخ خواهد داد را روشن 
مي كند. ممكن اس��ت آنچه در كشور ما رخ مي دهد 
تطابق كاملي با ساير جاهاي دنيا نداشته باشد، ولي 
احتم��ال رخداد آن و آثار آن به قدري هس��ت كه بر 
اساس آن بتوان تصميمات عاجلي گرفت تا آسيب هاي 
ناشي از آن را كاهش داد. به احتمال زياد جلوي اين 
موج بزرگ ابتال و شايد بس��تري را در كشور نتوانيم 
بگيريم، ولي اگر بتوانيم سرعت انتشار آن را كاهش 

دهيم مي توانيم با فش��ار و آسيب كمتري آن را طي 
كنيم. همچنين با تعويق رخداد موج ششم مي توانيم 
زمان خريده و اقداماتي از قبيل تكميل واكسيناسيون 
و روش هاي ترويج و تش��ويق انجام آن را كه در ادامه 
ذكر مي گردد سرعت ببخشيم تا بتوانيم ابتكار عمل 
را در دس��ت داشته باشيم. وضعيت ما مانند دريافت 
هشدار سونامي است كه هر چند نمي توان با شنيدن 
اين هش��دار جلوي رخداد آن را گرفت )و دقيقا هم 
نمي دانيم اين سونامي چقدر بزرگ و مخرب خواهد 
بود( ولي با اقداماتي بايد آثار تخريبي آن را كاهش داد.
البته اجراي اقدامات كنترلي موجب فشار معيشتي 
بيشتري بر قشر بزرگي از مردم كشور خواهد شد 
و آن را ني��ز نبايد ناديده گرف��ت و همواره معتقد 
بوده ايم كه در توصيه به هر اقدامي )بستن مدارس 
و دانش��گاه ها و كس��ب وكارها( بايد آثار منفي اين 
اقدام��ات بر روي معيش��ت و آم��وزش و تعامالت 
اجتماعي مردم و )به صورت غير مستقيم( سالمت 
م��ردم را در كفه ديگر ترازو قرار داد و نبايد فقط به 

بستن و تعطيلي بدون آثار مخرب آن انديشيد.

گزارش

هشداركميته علمي كرونا درباره »خطر موج ششم كوويد۱۹ با ُاميكرون«

مردم پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند

بارش برف و باران درتهران
 اداره كل هواشناسي استان تهران از بارش برف و باران 
و كاهش دما تا ۸درجه س��انتيگراد از ۲ دي ماه خبر 
داد. بر اساس بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي وضعيت جوي استان تهران بعدازظهر 
پنجشنبه )۲دي ماه( با نفوذ زبانه سامانه سرد بارشي، 
به تدريج افزايش ابر در اس��تان و از فردا شب تا شنبه 
)۴دي ماه( در بعضي س��اعات بارش برف، گاهي مه 
و كوالك برف در نواحي شمالي به ويژه در ارتفاعات 
و دامنه ها همراه با كاهش محسوس ۴ تا ۸ درجه اي 
دما مورد انتظار است. طي اين مدت گاهي مه رقيق 
و بارش پراكنده برف و باران در ساير نقاط به ويژه در 
نيمه شمالي و غربي استان پيش بيني مي شود. از ظهر 
جمعه )۳دي ماه( تا بامداد شنبه )۴دي ماه( در بعضي 

س��اعات وزش باد نسبتا شديد و در نواحي جنوبي و 
غربي گاهي وزش باد شديد مورد انتظار است. براي 
روز يكشنبه )۵دي ماه( آسماني صاف تا قسمتي ابري 
گاهي همراه با وزش باد و از عصر يكشنبه )۵دي ماه( در 
نواحي پرتردد گاهي غبار محلي پيش بيني مي شود.

تالش براي افزايش »تنفس« وام ازدواج
مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، با اش��اره به تالش معاونت امور 
جوانان براي تس��هيل ش��رايط بازپرداخت وام ازدواج، 
از افزاي��ش وام ازدواج در س��ال ۱۴۰۱ خبر داد. مهدي 
متقي فر گفت: در تالش هستيم تا مدت تنفس )مدت 
زمان بين اعطاي تس��هيالت تا سررسيد اولين قسط( 
وام ازدواج جوانان را افزاي��ش دهيم تا زوجين توانايي 
بازپرداخت اين وام را داشته باش��ند.  او درباره افزايش 
مدت تنفس )م��دت زمان بين اعطاي تس��هيالت تا 
سررسيد اولين قس��ط( وام ازدواج جوانان، اظهار كرد: 
اين امر در پيش نويس قانون تس��هيل ازدواج جوانان 
كه هم اكنون در مركز پژوهش ه��اي مجلس در حال 
بررسي اس��ت لحاظ شده و در صورت تصويب مجلس 
محقق مي شود. متقي فر با بيان اينكه رقم وام ازدواج در 

سال ۱۴۰۱ هنوز مشخص نيست و بايد منتظر تصويب 
اليحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس ماند، خاطرنشان كرد: 
دولت از مجلس درخواست كرده تا مطابق با آيين نامه 
طراحي شده از سوي سازمان برنامه و بودجه اختيار انجام 
تغييراتي در بازپرداخت و مبلغ وام ازدواج را داشته باشد 
اما مبلغ نهايي وام ازدواج ۱۴۰۱ هنوز مشخص نيست. 

هشدار پليس راهور درمورد تردد در جاده ها
پليس راهور در اطالعيه اي اعالم كرد: با توجه به بارش 
باران و ب��رف و كاهش دما در جاده هاي اس��تان هاي 
شمالي و شمال غربي و شرقي و لغزنده بودن جاده ها، 
پايان اين هفته زمان مناسبي براي سفر به اين استان ها 
نيست. با عنايت به اعالم هشدار سطح نارنجي سازمان 
هواشناس��ي، تا پايان روز جمعه سوم دي ماه سامانه 
بارشي باران، برف و كاهش دما جاده هاي استان هاي 
شمالي و شمال غربي و شرقي كشور را در بر مي گيرد 
و بر اين اس��اس پايان اين هفته زمان مناس��بي براي 
سفر به اين استان ها نيست. بنابر اعالم پليس، برودت 
هوا باعث افزايش خطر يخزدگي و لغزندگي جاده ها و 
خطر انحراف از جاده و واژگوني در اين وضعيت بيشتر 
مي شود. در اين زمان براي رانندگي در جاده ها بايد از 
سرعت معمول و هميشگي كاسته شود. ضمن اينكه 
همراه داشتن زنجير چرخ براي سفرهاي جاده اي در 
اين فصل از الزامات سفر است و راننده بايد در شرايط 
برفي آمادگي بستن زنجير چرخ را داشته باشد. در اين 

شرايط الزم است رانندگان مدت زمان بيشتري براي 
رس��يدن به مقصد در نظر بگيرند و با توجه به شرايط 
بارندگي و لغزندگي جاده ها رعايت احتياط بيشتر و نيز 
رعايت فاصله طولي بيشتر با خودرو جلويي را در دستور 
كار خود قرار دهند و با سرعت مطمئنه كه پايين تر از 
سرعت درج شده بر روي تابلوهاي مسير است رانندگي 
كنند. اطمينان از آماده به كار بودن خودرو در شرايط 
پيش گفته، سالم بودن برف پاك كن خودرو و سيستم 

گرمايش خودرو قبل از سفر بسيار ضروري است
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