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چرخه رونق و ركود بازار مسكن در دهه 90 چگونه بود؟

سيطره الگوي تحريمي- تورمي بر بازار مسكن

يادداشت-3يادداشت-2يادداشت-1

همين صفحه را بخوانيد

اقليم كم آب ايران و توسعه ناپايدار آب و توسعه نامتوازن اقتصاديريسك معامالتي در بورس
در حال حاضر درروند معامالت 
ب��ازار س��رمايه ش��اهد تعلل 
س��رمايه گذاران در معامالت 
خود هستيم. با توجه به شرايط 
كل��ي بازار س��رمايه بايد چند 
موضوع را موردبررس��ي قرار 
دهيم. اصواًل در ش��رايطي كه 
س��رمايه گذاران اينگونه عمل 
مي كنند يا به عبارتي در انجام معامالت خود تعلل دارند، 
اين موارد در شرايطي صورت مي گيرد كه سرمايه گذاران 

در شرايط كلي بازار احساس ريسك دارند.
در ح��ال حاضر يك��ي از بزرگ ترين ريس��ك هاي بازار 
س��رمايه ايران بحث قيمت گذاري دس��توري است كه 
در صنايع مختلف اين ريس��ك به چش��م مي خورد؛ اما 
دليل اين موضوع چيس��ت؟ بايد به اين نكته اشاره كنم 
كه بحث قيمت گذاري دستوري از چند پارامتر مختلف 
تأثي��ر مي پذيرد يك��ي از اين پارامترها گاه��ا مربوط به 
يارانه هايي اس��ت كه به صنعت تخصي��ص پيداكرده تا 
بتوانند محصوالتي با بهاي تمام شده پايين تر ارايه بدهند 
كه در نهايت باعث مي ش��ود اين شركت ها محصوالت 
خود را باقيمت كمتري به فروش برسانند. موضوع اصلي 
اينجاست كه اين مدل قيمت گذاري درگذشته باعث شده 
بود در دوره اي كوتاه مدت شركت ها بتوانند حاشيه سود 
خوبي داشته باشند اما درگذر زمان و با افزايش قيمت مواد 
اوليه اين شركت ها با حاشيه سود هاي كمتري به كار خود 
ادامه داده اند يا حتي بعضًا زيان ده شده اند. موضوع بعدي 
بحث ارز 4200 توماني بود كه درگذشته با موافقان زيادي 
تصويب شد اما با گذر زمان باعث ايجاد كسري بودجه اي 
س��نگين در بودجه دولت خودش را نش��ان داده كه اين 
كسري بودجه در س��ال جاري چيزي بين 400 هزارتا 
500 هزار ميليارد تومان است. اين كسري بودجه عمدتاً از 
روش هاي مختلفي تأمين مي شود كه بخشي از آن با ياري 
بازار سرمايه و فروش اوراق دولتي در بازار خود را نشان داد 
و دولت براي اينكه بتواند كسري بودجه خود را تأمين كند 
مجبور است كه اوراق را با نرخ بهره باال عرضه كند. اين نرخ 
بهره باال باعث مي شود كه تأثير منفي اين اوراق را در بازار 
سرمايه به شدت حس كنيم و ركود بر بازار سرمايه سايه 
افكند؛ اما حذف ارز 4200 توماني باعث مي شود كه مردم 
و اقشار ضعيف جامعه آسيب ببينند زيرا بهاي تمام شده 
كاالها افزايش مي يابد و باعث مي شود نرخ فروش كاالهاي 
مصرفي در جامعه افزايش چشمگيري پيدا كنم. حال كه 
اين اتفاق رخ داده است بايد دولت اقدام به حذف تدريجي 
ارز 4200 توماني و قيمت گذاري دستوري نمايد و قدرت 
بانك مركزي در رابطه با كنترل بازار ارز دوباره بازگردد و 
دولت عالوه بر حذف ارز 4200 توماني با اقداماتي سعي 
در افزايش قدرت خريد اقش��ار ضعيف جامعه كند تا از 
حذف ارز 4200 توماني و قيمت گذاري دستوري آسيب 
جدي نبينند. درصورتي كه اين كار به درستي انجام شود 
ما مي توانيم ش��اهد از بين رفتن بخش زيادي از كسري 
ادامه در صفحه 5 بودجه باشيم و...  

آنچ��ه ام��روز در اصفه��ان در 
خص��وص بح��ران كم آب��ي 
در ح��ال وقوع اس��ت، نتيجه 
تصميم س��ازي هاي اشتباهي 
است كه طي دهه هاي متمادي 
در حوزه توسعه نامتوازن مناطق 
مختلف صورت گرفته است. در 
واقع هر استاني كه نفوذ بيشتري 
در هيات حاكمه كشور داشته، تالش كرده است، جريان 
توسعه را به نفع شهر و استان خود منحرف كند. نمونه يك 
چنين اشتباهاتي، احداث دامنه وسيعي از كارخانه هاي آب بر 
در مناطق كم آبي چون اصفهان است. شركت هاي فراوان 
توليد فوالد، نمونه اي از يك چنين رويكردهاي نامتوازني 
است كه به جاي اينكه كانون هاي توليد فوالد در كشور را 
حول محور شهرهاي ساحلي در نوار شمالي و جنوبي كشور 
قرار دهد، آنها را در حول و حوش منطقه هاي كم آبي چون 
اصفهان، كرمان و... قرار داده است. چرا يك چنين روند غير 
متوازني شكل گرفته است؟ چون اين مناطق مسووالن با 
نفوذ تري در مراكز تصميم سازي كشور داشته اند و توانسته اند 
جريان توسعه را به نفع خود منحرف كنند. اين در حالي است 
كه دهه ها است كه فعاالن حوزه محيط زيست متوجه اين 
واقعيت عريان شده اند كه ايران با بحران كم آبي روبه روست، 
روندي كه طي دهه هاي اخير شدت فراواني پيدا كرده است 
و عموم مردم در استان هاي مختلف متوجه اين كاستي ها 
شده اند. اما علي رغم اين واقعيت ها، روش برخورد مسووالن 
و تصميم س��ازان با يك چنين بحران هاي بزرگ محيط 
زيستي، به صورت مقطعي، خلق الساعه و غير اصولي بوده 
است. در واقع مسووالن ردباالي كشور به جاي اينكه برخورد 

علمي با موضوع داشته باشند به گونه اي برنامه ريزي مي كنند 
تا صداي اعتراض مردم را براي مدتي خاموش سازند، اما در 
زمينه حل مشكالت گامي بر نمي دارند. پرسش اساسي در 
اين ميان آن است كه چرا حق اعتراض در خصوص آب براي 
يك استان آزاد است، اما براي ساير استان ها اينگونه نيست. 
چرا مردم چهارمحال و بختياري يا خوزس��تان، زماني كه 
كم آبي اعتراض مي كنند، انگ اغتشاشگر بر پيشاني آنها 
مي خورد، اما اعتراض مردم اصفهان، اروميه و تبريز مورد 
توجه برخي مس��ووالن قرار مي گيرد و ب��راي برون رفت 
از مش��كالت، حتي حاضرند تصميمات اش��تباه و خالف 
واقعيت هاي زيست محيطي اتخاذ كنند. ناگفته پيداست، 
معناي اين حرف اين نيست كه اصفهاني ها نبايد اعتراض 
كنند، صحبت اين است كه اين حق بايد براي عموم مردم 
در جاي جاي كشور به رسميت ش��ناخته شود. اما از آنجا 
كه بخش قابل توجهي از سياست مداران كشور از اصفهان 
)و ساير كالن ش��هرهاي كشور( هستند و اين استان نفوذ 
قابل توجهي در نهادهاي تصميم ساز دارد، مطالبات آنها 
بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. اين معادله تنها مختص به 
اصفهان، نيست. در خصوص شهر تهران نيز همين وضعيت 
حاكم است. بايد ديد چرا منابع آب شهرهاي اطراف تهران به 
پايتخت انتقال داده شده است؟ چرا آب سد الر بايد به مصرف 
شرب تهران برسد و منابع آب وراميني ها به تهران انتقال داده 
مي شود؟ اينها نمونه هايي عيني از توسعه نامتوازن در كشور 
است. يعني منابع آبي )وساير ظرفيت ها( شهرهايي كه نفوذ 
كمتري دارند از آنها سلب و به نفع مناطقي كه نفوذ بيشتري 
دارند به كار گرفته مي شود.شهرهايي چون اصفهان، اروميه، 
مشهد، شيراز، كرمان و... از جمله اين شهرهاي بانفوذ هستند. 
هرچند مسووالن تالش مي كنند تا آب درياي عمان را به 

سمت مشهد هدايت كنند؛ اما در خصوص استان سيستان 
و بلوچستان كه چسبيده به درياي عمان است، اساسا يك 
چنين طرح هايي استارت نمي خورد.چرا؟ چون زاهدان و 
زابل و... نفوذ كمتري در مسووالن تصميم ساز كشور دارند.

بر اين اساس اگر اعتراض مردم اصفهان منجر به ايجاد نقشه 
راه مطلوبي در خصوص توسعه متوازن شود، امر مطلوبي 
است، اما اگر قرار باشد، اعتراض مردم اصفهان منجر به اين 
امر شود كه بيش از سهم 50درصد فعلي، آب از حوزه آبريز 
كارون به زاينده رود تزريق شود، باعث بروز مشكالت عديده 
در آينده خواهد شد. در اين صورت شك نكنيد؛ طي 10سال 
آينده، شاهد سيل شديد مهاجرت از حوزه شهرهاي زاگرس 
به استان هايي چون اصفهان، يزد، كرمان و... خواهيم بود و 
اين امر تبعات امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و... را به دنبال 
خواهد داشت. بايد از متوليان امر پرسيد چرا در اصفهان بين 
5 هزار تا 20هزار هكتار برنج كاشته شده است؟ اين روند در 
خصوص خوزستان، فارس و... نيز به همين شكل بوده است. 
مديري كه اجازه كشت برنج در دشت آزادگان خوزستان را 
مي دهد يا مسوولي كه مجوز كاشت برنج با حقابه بختگان 
را به قيمت نابودي درياچه بختگان و فرو نشس��ت زمين 
صادر كرده اس��ت، بداند كه در ح��ال خيانت عليه تمدن 
ايراني است. اساسا كشت برنج متعلق به منطقه اي است كه 
متوسط بارندگي آن باالي 1000ميلي متر باشد. در هيچ 
جاي دنيا ش��ما منطقه اي را پيدا نمي كنيد كه با بارندگي 
زير 150ميلي متر مجوز كاشت برنج صادر شود. منابع اين 
محصوالت از آب هاي زيرزميني تامين مي شود تا مثال يزد 
به يكي از توليد كنندگان زردآلو در كشور بدل شود يا اصفهان 
ركوردهاي تازه اي در توليد برنج ثبت كند. امروز اگر نتوانيم 
ادامه در صفحه 2 خودمان را با... 

ماشيني ش��دن، رشد فناوري، 
اح��داث كارخان��ه، رش��د 
كشاورزي، سد سازي و... زماني 
مطلوب است كه با توسعه پايدار 
و كم آبي ايران متناسب باشد. در 
غير اين ص��ورت، اين جمعيت 
80 ميليوني ك��ه در طول يك 
قرن اخير 10 برابر شده است با 
مشكالت بسيار، كم آبي، آلودگي هوا و چالش هاي بسيار 
مواجه مي شود. كشور كم آبي كه در بزرگ ترين شهر خود 
هنوز فاضالب ندارد، يعني به موضوع آب و كم آبي وتوسعه 
پايدار هيچ توجهي نداشته است! آنچه امروز در بسياري از 
نقاط كش��ور از جمله در اصفهان در مورد كم آبي، خشك 
شدن درياچه ها و رودخانه ها شاهد هستيم سرنوشتي است 
كه براي شهرهاي ديگر ايران نيز اتفاق خواهد افتاد و الزم 
است كه رفتار و سياست هاي درست براي مقابله با چالش ها 
داشته باشيم.  امروز از درياچه اروميه، تا زاينده رود، هامون، 
وبسياري از قنات ها و كشاورزان با كم آبي، آلودگي آب و... 
مواجه هس��تند، و اين چالش ها عمدتا حاصل بي توجهي 
به موضوع كم آبي در ايران و نبود تدبير و برنامه متناسب با 
اقليم ايران در 07 سال اخير بوده است. وقتي كشور قنات ها، 
بسياري از قنات ها را در تهران و شهرهاي ديگر تخريب كرده 
و حتي سيستم فاضالب براي انتقال و تصفيه آب ندارد، به 
اين معني است كه برنامه ريزي درستي براي حفظ منابع آب 
نداشته است.  همان طور كه يكي از كارشناسان صاحب نام 
تاريخ و اقتصاد در ايران گفته است شايد بتوان تاريخ ايران 
را مش��قت فراوان براي يك كاسه آب بيشتر تعريف كرد. 
زيرا مردم در طول تاريخ نه تنها كش��اورزي، برنامه توليد و 

صنعت، شهرس��ازي، و قدرت منطقه اي را براساس عامل 
اقتصادي و كمياب توليد يعني آب تعريف مي كردند، بلكه 
حتي موضوع جمعيت، تمدن، امپراتوري، جنگ، ارتش و 
استفاده از نيروي انساني كشورهاي همسايه در جنگ ها را 
نيز براساس موضوع كم آبي تنظيم مي كرده اند.  در بسياري 
از روستاها و شهرها، با تغيير مسير آب، قنات و رودخانه ها، 
مكان و جانمايي ش��هر و روستا نيز تغيير مي كرد و ارزش 
زمين يا رانت و اجاره و قيمت منطقه نيز براساس دسترسي 
به آب تعريف مي ش��د.  به عبارت ديگر، برخالف اروپا، كه 
كمبود زمين و فراواني آب، عامل ارزش منطقه و ش��هر و 
روس��تا و زمين بوده و نزديكي به مركز ش��هر و بازار ارزش 
زمين را بيشتر مي كرده، در ايران دسترسي به آب مبنا بوده 
است.  حتي الهه هاي قدرت بيشتر نيز به آب مرتبط بوده اند 
و آناهيتا يا الهه آب، قوي ترين الهه در دوران باس��تان بوده 
است. بهترين مردمان و افراد نيك رفتار كساني بوده اند كه 
قنات، چاه، آب انبار يا وسايل مرتبط به نگهداري و انتقال 
آب را وقف مي كرده اند و براي مردم به يادگار مي گذاشتند.  
براين اساس احترام به آب اهميت بسيار داشته است و در 
خشكسالي، قحطي، و كم آبي ها مبناي بسياري از تحوالت 
اجتماعي و تاريخي بوده است. حتي سالي كه سيل مي آمد 
و روستا را خراب مي كرد مبناي تاريخي براي مردم روستا 
بود و اگر قنات حفر مي كردند و كشت و توليد بيشتر مي شد 
مبناي قدرت نمايي در منطقه و استان و كشور بود.  اما با رشد 
بهداشت و فناوري انتقال آب، موتورهاي برق، آب لوله كشي 
و... ضمن اينكه جمعيت به شدت رشد كرد، بلكه مرگ و مير 
نيز كاهش يافت و ميانگين عمر افراد بيشتر شد. در نتيجه 
جمعيت 8 ميليون نفري ابتداي قرن اخير در سال 1300، 
ادامه در صفحه 5 به باالي 80 ميليون نفر در...  

يادداشت روز

ويران كردن سهل تر از ساختن است
اگر قرار باشد، يك گزاره مهم 
و اساس��ي در مسير حكمراني 
معقول ب��ه عنوان ش��اه كليد 
دس��تيابي ب��ه موفقي��ت و  
پيشرفت در نظر گرفته شود، 
مي توان به موضوع س��رمايه 
اجتماع��ي اش��اره ك��رد كه 
سرنوش��ت جوامع مختلف در 
مسير توسعه يا عدم توسعه به گونه اي خاص به آن گره 
خورده اس��ت. بخش قابل توجهي از تئوري هاي علمي، 
امروز به مقوله س��رمايه اجتماع��ي مي پردازند و تالش 
مي كنند ابع��اد و زواياي گوناگون آن را تش��ريح كنند. 
مفهومي كه نه تنها در جامعه شناسي كاربرد دارد، بلكه 
در حوزه هايي چ��ون، تجارت، اقتصاد، علوم انس��اني، 
بهداش��ت، ارتباطات و... مورد اس��تناد ق��رار مي گيرد. 
اهميت اين مقوله به اندازه اي اس��ت ك��ه عالمان علوم 
مختلف، س��رمايه اجتماعي را عالج همه مشكالت در 
جهان مدرن و پس��امدرن، برشمرده اند. از طريق كسب 

سرمايه اجتماعي اس��ت كه جوامع مختلف گزاره هاي 
مرتبط با توس��عه را محقق مي كنند و برنامه ريزي براي 
دستيابي به رشد مستمر و پايدار را عملياتي مي كنند. 
در نقطه مقابل نيز كشورهايي كه فاقد سرمايه اجتماعي 
هستند در مسير توسعه قادر به برداشتن قدم هاي اثرگذار 
نيستند و اغلب در قلمرو تصميم سازي هاي خلق الساعه 
و غير كارشناس��ي باقي مي مانند. بر اين اساس مي توان 
گف��ت كه س��رمايه اجتماعي به نوعي پيون��د و اعتماد 
مردم با سياست گذار محسوب مي ش��ود. هر اندازه كه 
سياست گذاري از سرمايه اجتماعي بيشتري برخوردار 
باشد، زمينه اثرگذاري بيش��تري را نيز خواهد داشت. 
به طور معم��ول و در اغلب موارد س��رمايه اجتماعي در 
ابتداي روي كار آمدن هر دولت و تشكيل هر كابينه اي 
در باالتري��ن درجه خود ق��رار دارد. زيرا هنوز عملكرد و 
تاثير سياس��ت هاي آن دولت در اقتصاد روشن نيست. 
به عبارت روش��ن تر، اف��كار عمومي هنوز اث��رات نظام 
تصميم س��ازي هاي دولت مورد اش��اره را تجربه نكرده 
است، بنابراين با خوش بيني به چشم انداز آينده مي نگرد. 

لذا فرض بر اين اس��ت كه گفتار سياست گذار در عمل 
محقق مي شود. چون اعالم سياست هاي مورد نظر، توسط 
سياست گذار )قبل از اعمال آن( مي تواند تاثيرگذار باشد. 
اگر مردم به سياست گذار اعتماد باال داشته باشند حتي 
اعالم سياست قبل از اعمال آن تاثير مطلوب و مورد نظر 
سياست گذار را به دنبال خواهد داشت، و برعكس تاثيري 
وارونه خواهد گذاشت اگر مردم به سياست گذار اعتماد 
نداشته باشند. به همين دليل اعالم سياست قبل از اجراي 
آن يك نوع سياست تلقي مي شود. حال بايد ديد در فضاي 
امروز اقتصاد كشور، تصميم س��ازان و سياست گذاران 
با استفاده از چه مكانيس��مي بايد از سرمايه اجتماعي 
خود محافظت كنند؟ در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران، 
اوال سياست گذار بايد با احتياط بيشتري سياست هاي 
آتي را اعالم كند و ثانيا ابتدا بايد بتواند اعتماد حداكثري 
مردم را به خود جلب كرده و سپس مراحل بعدي ارجاع 
تصميماتش را طي كند. اطمينان مردم به تصميم سازان 
جزو سرمايه هاي اجتماعي يك كشور تلقي مي شود كه به 
دست آوردن، حفظ و حراست آن به مراتب امري دشوار تر 

اس��ت و از دست دادن آن بسيار آس��ان تر است. مانند هر 
پديده ديگري كه ساختن آن دشوارترين از تخريب و نابود 
كردن است. اين مهم تنها با ممارست مستمر سياست گذار 
در ص��دق گفت��ار در اع��الم سياس��ت ها، گزيده گويي و 
به موقع گويي )پرهيز از اعالم تند تند سياست ها يا تغيير 
در سياست ها( به دست مي آيد. در حال حاضر كه اقتصاد 
ايران درگير مشكالت عديده و بزرگي چون تورم، تحريم، 
بيكاري، ركود و... اس��ت، به نظر مي رسد استفاده از گفتار 
درماني بايد با احتياط بيشتر و كارشناسي شده انجام شود. 
اين در حالي اس��ت كه متاسفانه در برخي موارد مشاهده 
مي شود كه تصميم سازان و مس��ووالن كشور به راحتي 
اقدام به دادن وعده ها و ترسيم فضايي از آينده مي كنند كه 
تطابقي با واقعيت ها ندارد. اين نوع اظهارات و راهبردهاي 
اشتباه مي تواند درجه اطمينان ميان مردم و سياست گذار 
را حفظ و حتي بيشتر كند. حتي براي حل مشكالتي كه 
حل آنها زمانبر است، بايد مناسبات ارتباطي صادقانه اي 
ميان مس��ووالن و مردم ش��كل بگيرد تا بتوان در مسير 
حل و فصل واقعي مش��كالت گام برداشت. اما متاسفانه 

به نظر مي رس��د اين ضرورت در ميان مسووالن اجرايي و 
تقنيني كشور چندان جدي گرفته نشده است. اين روزها 
ش��اهد تعداد زايدي از وعده ها، برنامه ها، چشم اندازها و... 
هستيم كه پيرامون حل مش��كالت ارايه مي شوند، اما در 
مدت زمان كوتاهي از دس��تور كار خارج مي شوند و جاي 
خود را به وعده هاي تازه تر مي دهند.  يك روز از حذف ارز 
4200 توماني صحبت مي شود و روز ديگر اين ايده كنار 
گذاشته مي شود. زماني از حل سريع مشكل تورم در كشور 
صحبت مي شود و بالفاصله اين ضرورت فراموش مي شود. 
روزگاري از حل سريع مشكالت بورس داد سخن سر داده 
مي شود و در ادامه تصميماتي اتخاذ مي شود كه بر حجم 
مش��كالت بورس مي افزايد. بر اين اساس به دولتمردان 
توصيه مي كنم كه كمتر از گفتار درماني استفاده كنند و 
بيشتر راهكارهاي اصولي در عمل انجام شود. چرا كه در 
گذشته دولت هاي قبلي امتحان مناسبي در اين زمينه پس 
نداده اند و اغلب ب��ه دليل وعده هاي بر زمين مانده و عدم 
ارتباط معقول با مخاطبان سرمايه هاي اجتماعي خود را 

از دست داده اند.

مژگان جمشيدي كاويان عبداللهي

محمدرضا منجذب

محسن شمشيري 

»تعادل« در يادداشت هايي پيامدهاي كم آبي و تاثير آن بر توسعه را بررسي مي كند
صفحه 5    

قصه پر غصه آب و توسعه

در نامه مهم وزير اقتصاد 
به رييس جمهور مطرح شد

 »تعادل« روند و آينده تاالر شيشه اي 
را بررسي مي كند

وزي��ر اقتص��اد در نامه اي ب��ه رييس جمهور 15 
مشكل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشريح 
و اعالم كرد در 6 ماه نخس��ت امس��ال فقط يك 
درصد درآمدهاي پيش بيني  شده بودجه در اين 
بخش محقق شده است. سيداحسان خاندوزي، 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي 15 چالش فروش و 
مولدسازي اموال مازاد دستگاه هاي اجرايي براي 
تحقق بودجه سال جاري را به رييس جمهور اعالم 
كرد و خواستار تصويب و ابالغ بخشنامه  جديد در 
صفحه 2 را بخوانيد اين زمينه شد.  

بورس س��ومين ماه متوالي نزول��ي و اصالحي را 
به پايان مي رس��اند و خروج نقدينگي از س��هام 
و صندوق هاي ب��ا درآمد ثابت به سمت وس��وي 
بازارهاي موازي تش��ديد شده واصلي ترين دليل 
اين خروج را سياس��ت هاي خلق الس��اعه دولت 
و عدم اعالم چش��م انداز و برنامه هاي سياس��ي و 
اقتصادي خود دانس��ت.  اين موضوع در حالي رخ 
مي دهد كه به علت آينده نگر بودن بازار سرمايه، 
پيش بيني ناپذيري اقتصاد و توان تحليل متغيرها 
در بازه هاي زماني متفاوت...   صفحه 4 را بخوانيد

15 چالش 
فروش اموال 
مازاد دولتي

يك بام و دوهواي 
بورس

رييسي  در  جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا:

صفحه 2    

ممنوعيت 
تردد شبانه 

لغو شود

فرشاد مومني مطرح كرد 

اصالح بودجه 
اسم رمز 

شوك درماني 
صفحه 2  



وزير اقتصاد در نامه اي به رييس جمهور 15 مش��كل و مانع 
فروش اموال مازاد دولت را تشريح و اعالم كرد در 6 ماه نخست 
امسال فقط يك درصد درآمدهاي پيش بيني  شده بودجه 
در اين بخش محقق شده است. سيداحسان خاندوزي، وزير 
امور اقتصادي و دارايي 15 چالش فروش و مولدسازي اموال 
مازاد دستگاه هاي اجرايي براي تحقق بودجه سال جاري را به 
رييس جمهور اعالم كرد و خواستار تصويب و ابالغ بخشنامه  
جديد در اين زمينه ش��د. وزير اقتصاد عنوان كرده در شش 
ماهه نخست سال 1۴۰۰ معادل ۴۷۳ ميليارد تومان بوده كه 
به حساب خزانه واريز شده است. به گزارش فارس، در بودجه 
س��ال جاري بيش از ۴5 هزار ميليارد تومان درآمد از محل 
فروش و واگذاري اموال مازاد منقول و غيرمنقول پيش بيني 
ش��ده كه طبق اظهارات وزير اقتصاد تنها يك درصد آن در 
نيمه نخست سال جاري محقق شد. طي چند روز گذشته 
نيز خاندوزي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دولت براي 
جبران كسري بودجه در اليحه بودجه 1۴۰1 و حتي سال 
جاري چه راهكاري را در نظر گرفته است، گفته بود: پيشنهاد 
جدي وزارت اقتصاد براي جبران كس��ري بودجه تمركز بر 
روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبديل دارايي 
غيرمولد دولت به مولد، كمترين اثر را به جهت پيامدهاي 
تورمي و منفي كه مي تواند بر بازارها داش��ته باشد، بگذارد. 
براين اساس جزييات اين نامه بدين شرح است: همان گونه 
كه مستحضريد، مطابق جزء هاي 1 و ۲ بند )د( تبصره 1۳ 
قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده 
نسبت به مولد سازي دارايي هاي دولت در اختيار دستگاه هاي 
اجراي موضوع ماده ۲ قانون مديريت خدمات كش��وري تا 
سقف بيست هزار ميليارد ) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال( 
با استفاده از انتشار انواع اوراق مالي اسالمي خارج از سقف 
اوراق مالي اسالمي دولت، اجاره بلندمدت حداكثر 1۰ ساله 
دارد. توثيق با تشخيص و محور وزير امور اقتصادي و دارايي 
اق��دام و وجوه حاصله را به رديف درآم��دي ۳1۰۲۴۰ نزد 
خزانه داري كل كش��ور واريز كند. همچنين به وزارت امور 
اقتصادي و دارايي اجازه داده شده تا سقف يكصد و هفتاد و 
ش��ش هزار ميليارد ريال )۰ ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ .1۷6( 
از اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد 
دولت جمهوري اس��المي ايران )به اس��تثناي انفال و موارد 
مندرج در اصل هشتاد و س��وم )۸۳( قانون اساسي را بدون 
رعايت تش��ريفات مربوط به تصويب هيات وزيران با رعايت 
قوانين و مق��ررات از طريق حراج عمومي در بورس امالك و 
مس��كن يا از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. ضمن 
اينكه طبق جداول پيوست قانون بودجه و آيين نامه اجرايي 
جز ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره 1۲ قانون بودجه سال 1۴۰۰ 
كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 1۲۷۹۷1/5۸۷۹5 ه 

مورخ 1۲/۳/1۴۰۰ هيات محترم وزيران در اجراي جزو ۲ بند 
و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پيش بيني شده معادل 
دويس��ت هزار ميليارد )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ريال در اين چارچوب بايد اموال مازاد شناس��ايي و با همان 
س��از و كار بند »د« تبصره 1۲ قانون بودجه به فروش برسد. 
شايان ذكر است در بند 5 تبصره 1۲ قانون بودجه سال 1۳۹۷ 
كل كشور نيز جواز مش��ابهي به اين وزارت داده شده بود. با 
تالش هاي اين وزارت در اين راستا در سال 1۳۹6 با تشكيل 
كارگروه هاي ملي و استاني پس از شناسايي و تشكيل پرونده 
تعداد ۲۳11 فقره امالك مازاد و غيرقابل اس��تفاده دولت به 
ارزش برآوردي 1۴۴۷۲ ميليارد تومان مجوز فروش صادر شد 
كه 16۰۰ ميليارد تومان از محل فروش منابع وصول گرديد و 
در سال جاري با شناسايي تعداد 1۲۰ ملك با ارزش براوردي 
1۴۲۰ ميليارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است ليكن 
به رغم تنفيذ مجوزهاي صادره در سال هاي 1۳۹۸ و 1۳۹۹ 
براي اجرا در سال 1۴۰۰ براي تحقق منابع پيش بيني شده در 
قانون بودجه و عملكرد منابع حاصل از اجراي تكاليف مذكور 
در شش ماهه نخست سال 1۴۰۰ معادل ۴۷۳ ميليارد تومان 
بوده كه به حساب خزانه واريز شده است داليل عدم تحقق 
منابع گذشته از وجود قوانين متعدد و معارض و وجود احكام 
مختلف و موازي در تبصره هاي قانون بودجه و جداول پيوست 
آن ب��راي فروش اموال و دارايي ه��اي دولت و محل مصارف 
متعدد منابع حاصله و وجوه رديف هاي درآمدي متعدد براي 
واري��ز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه كه موجب ايهام 
براي دستگاه ها گرديده است در خصوص فروش و مولدسازي 
امالك شناسايي شده مشكالت و چالش هاي زير وجود دارد. 

1- دس��تگاه هاي اجرايي با رعايت جانب احتياط و احتمال 
نياز آتي از معرفي اموال مازاد خودداري مي كنند. ۲- اغلب 
دس��تگاه ها اموال و دارايي هاي ك��م ارزش و اراضي و امالك 
فاقد كاربري واقع در نقاط روستايي و كم برخوردار را معرفي 
مي كنند. ۳- پس از شناسايي امالك مازاد توسط ادارات كل 
امور اقتصادي و دارايي اس��تان ها و دستگاه هاي اجرايي در 
جلسات كارگروه استاني مخالفت كرده و تصميم گيري توسط 
كارگروه اس��تاني را با چالش مواجه مي كنند و با درخواست 
انصراف دستگاه ها يا مخالفت با تصميمات كارگروه هاي استان، 
عدم امضاي بعضي از صورتجلسات كارگروه ملي و استاني را 
خواستار مي شوند. ۴- پس از تصويب كارگروه استاني و ابالغ 
مجوز فروش دستگاه ها از برگزاري مزايده و عمليات فروش 
استنكاف مي نمايند. 5- برخي از دستگاه هاي اجرايي از طريق 
انعكاس موضوع در رسانه ها با واسطه قرار دادن نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، ائمه جمعه و... از استانداران محترم 
لغ��و تصميمات كارگروه را درخواس��ت مي كنن��د. 6- وزرا 
يا باالترين مقام دس��تگاه ملي با فروش اموال معرفي شده 
واحدهاي اس��تاني و ادارات محلي و تش��خيص استاندار و 
كارگروه استاني با استناد به اينكه درخواست واگذاري انتقال 
و ف��روش اموال دولتي طبق فصل پنجم قانون محاس��بات 
عمومي كشور از جمله مواد 11۴، 115، 11۷ 1۹۸۰ و 1۲۰ 
يا پيشنهاد وزير يا باالترين مقام دستگاه مي بايست صورت 
پذيرد، مخالفت مي نمايند. ۷- باالترين مقام دستگاه هاي 
اجرايي طي مكاتبات و بخشنامه به واحدهاي استاني براي 
عدم معرفي اموال و مخالفت با تقس��يمات كارگروه استاني 
تأكي��د مي نمايند. ۸- وجود امالك مازاد فاقد س��ند و عدم 

اهتمام دستگاه ها بر مستند سازي و تثبيت مالكيت دولت 
كه امكان صدور مجوز فروش براي آن را ناممكن مي س��ازد. 
۹- عدم ثبت اطالعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي 
در سامانه سادا كه بر كتمان اطالعات و عدم شناسايي امالك 
دولتي منجر مي ش��ود. 1۰- دغدغه دستگاه ها در خصوص 
برگش��ت منابع، به ويژه آنكه عدم بازگشت منابع مربوط به 
مولدسازي به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازي 
با ابزارهاي پيش بيني شده، گرديده است. 11- طوالني بودن 
فرآيند تغيير كاربري و لزوم تامين هزينه هاي الزم براي آن، 
زمانبر بودن اعالم نظر كميس��يون ماده )5( قانون تاسيس 
شوراي عالي معماري و شهرسازي و بار مالي ناشي از هزينه 
بسيار باالي صدور مجوز تغيير كاربري اموال داراي مجوز براي 
فروش در اجراي ماده )6( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت )۲( كه بعضا براي يك فقره 
ملك ۸۰ ميليارد تومان هزينه تغيير كاربري مطالبه مي شود. 
1۲- در مواردي با توجه به اينكه دبيرخانه كميسيون ماده 
)5( قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي در 
ادارات راه و شهرسازي استان ها مستقر است بدون ملحوظ 
داشتن وضعيت امالك و طرح آن براي فروش يا مولدسازي 
به جاي طرح در كميسيون اين امالك در طرح مكان يابي 
مسكن به عنوان مال مازاد براي ساخت مسكن تشخيص و 
به استناد ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن اسناد اين امالك را به نام آن وزارت اصالح مي كنند 
در حالي كه اين امالك زمين بكر نبوده و اغلب ساختمان 
و تاسيسات مازاد هستند. 1۳-  لزوم فروش يكجا و نقدي 
ملك و عدم امكان تقس��يط و ركود حاكم بر بازار امالك و 
فروش نرفتن امالك به رغم تجديد مزايده. 1۴-  مشكالت 
مربوط به برگزاري مزايده در سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( امكان دسترسي آسان عموم مردم از جمله 
روستاييان را به مزايده كاهش داده و در مواردي به رغم سه 
ب��ار تجديد مزايده خريداري ب��راي امالك دولت مراجعه 
نمي كند. 15-  به رغم فراهم شدن امكان فروش در بورس 
ام��الك و ابالغ دس��تورالعمل هاي مربوطه، دس��تگاه ها 
استقبالي از عرضه كاال در بورس نمي نمايند. نظر به اينكه 
چالش هاي مذكور مبني بر بخشي نگري دستگاه ها و عدم 
همكاري، مقاومت و مخالفت آنان، اجراي تكاليف قانوني 
و اعم��ال مديريت دولت در حوزه ام��وال متعلق به خود و 
تحقق منابع مورد نياز را با مش��كالت جدي مواجه كرده 
لذا در صورت صالحديد متن بخش��نامه پيوست كه براي 
كاهش موانع و چالش ه��اي موجود در چارچوب قوانين و 
مقررات حاكم و تسهيل تحقق منابع پيش بيني شده در 
بودجه سال جاري تهيه شده را تاييد و دستور فرماييد به 

كليه دستگاه هاي اجرايي ابالغ شود.

خبردولت

ادامه از صفحه اول
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مقامات پاكستان از توافق اين كش��ور با ايران درباره 
تجارت پاياپاي به منظور حل مشكل نبود كانال هاي 
بانكي خبر دادند. اين تواف��ق را صالح فاروقي، معاون 
وزير بازرگاني پاكس��تان در پاس��خ به سوال سناتور 
فيدا محمد بيان كرد. اين جلس��ه به رياست سناتور 
زيشان خانزاده برگزار شد. صالح فاروقي در اظهارات 
خود تاكيد كرد كه به دلي��ل نبود كانال هاي بانكي با 
ايران، برخي مشكالت در تجارت با تهران وجود دارد. 
مقامات پاكستان از توافق اين كش��ور با ايران درباره 
تجارت پاياپاي به منظور حل مشكل نبود كانال هاي 
بانكي خب��ر دادند. كميته دايم��ي بازرگاني مجلس 
سناي پاكستان روز پنجش��نبه از توافق اسالم آباد و 
تهران در مورد تجارت پاياپاي مطلع ش��ده است. به 
نوشته تسنيم، اين توافق را صالح فاروقي، معاون وزير 
بازرگاني پاكستان در پاسخ به سوال سناتور فيدا محمد 
بيان كرد. اين جلسه به رياست سناتور زيشان خانزاده 
برگزار ش��د. صالح فاروقي در اظه��ارات خود تاكيد 
كرد كه به دليل نبود كانال هاي بانكي با ايران، برخي 
مش��كالت در تجارت با تهران وجود دارد. وي گفت: 
موضوع تجارت پاياپاي با ايران حل ش��ده است. وي 
در ادامه گفت كه اجراي توافق تجارت پاياپاي با ايران 
تا يك ماه ديگر آغاز خواهد شد. معاون وزير بازرگاني 
پاكستان به كميته سنا تاكيد كرد كه قرار گرفتن نام 
اين كشور در ليست خاكستري FATF هيچ تاثيري بر 
صادرات پاكستان ندارد. رازك داوود، مشاور بازرگاني 
نخست وزير پاكستان، نيز در اين نشست توضيحاتي را 
درباره طرح +GSP به كميته مجلس سنا ارايه كرد. وي 
خاطرنشان كرد كه صادرات پاكستان به اروپا عمدتًا به 
دليل دسترسي به تجارت ترجيحي به ۹ ميليارد دالر 
رسيده است. وي گفت: اتحاديه اروپا خواستار گسترش 
دامنه صادرات به بازار هاي اروپايي ش��ده است، اما به 
دليل ضعف صادركنندگان ما، صادرات به اين منطقه 

آن طور كه بايد رشد نداشته است.

آب و توسعه نامتوازن اقتصادي
 شرايط كشور و بحران خشكسالي هماهنگ كنيم، يك 
دهه آينده بايد با بحران هاي فزاينده اقتصادي، امنيتي، 
اقليمي و... مواجه شويم. طبيعت همواره بر رفتارهاي پر 
خطر انسان چيره خواهد شد و خود را اصالح مي كند. شما 
به آمارهاي سيلي كه طي سال هاي اخير در استان هاي 
مورد اش��اره به راه افتاده، توجه كنيد، همگي برآمده از 
يك چنين اشتباهاتي است. در شهر اصفهان طي ۲سال 
گذشته، سرانه فضاي سبز باالي 15۰هكتار توسعه يافته 
است. اين آمارهايي است كه ش��هرداري اصفهان ارايه 
كرده است. شهرداري با چه آبي اين توسعه فضاي سبز 
را ايجاد كرده است؟ با همين آبي كه از حقابه هاي كارون 
برداشت شده، اين توسعه ظاهري و غيرمتوازن صورت 
گرفته است. بخشي از اين آب صرف كشاورزي هاي غير 
اصولي مي ش��ود. بخش ديگري صرف فضاي سبز در 
اين شهر مي شود و س��اير آب هاي باقي مانده هم راهي 
كارخانجات فوالد و... مي ش��ود. چه خوب است كه هم 
مردم و هم مس��ووالن به جاي رويكردهاي منطقه اي، 
ملي فكر كنند و به تمدن ايران��ي در فالت ايران توجه 
كنند. بر اساس گزارش سند چش��م انداز اقليم ايران تا 
سال ۲1۰۰ كه 5سال پيش سازمان هواشناسي كشور 
براي ارايه به هيات بين دولتي تغيير اقليم سازمان ملل 
منتشر كرد، آمده كه امروز جهان در بطن بحران تغيير 
اقليمي قرار گرفته است.تغييراتي كه در يك كشور باعث 
بارش هاي شديد و سيل هاي افسارگسيخته و در كشور 
ديگري مانند ايران باعث خشكس��الي هاي طوالني و 
س��يالب هاي گاه به گاه مي ش��ود. يكي از نكات جالب 
اين گزارش آن اس��ت كه پيشنهاد سازگاري با شرايط 
جديد و افزايش دما در خاورميانه را مطرح مي كند. يكي 
از راه هاي سازگاري، رفتن به سمت توسعه انرژي هاي 
پاك به جاي سوخت هاي فسيلي و هسته اي و... است. 
در ايران تابش خورشيدي فوق العاده اي وجود دارد كه از 
اين ظرفيت مي توان حجم انبوهي از انرژي هاي متنوع را 
ايجاد كرد. يعني به جاي نيروگاه آبي و فسيلي و... بايد به 
سمت احداث نيروگاه خورشيدي، بادي، زمين گرمايي 
و... برويم. ايران بايد حتي از زباله هاي خود نيز براي توليد 
انرژي هاي جديد و نيروگاه ه��اي توليد گاز متان بهره 
ببرد. در اين گزارش قيد شده، حتي ممكن است طي دو 
دهه آينده، رژيم غذايي نيز در جهان تغيير كند. خاطرم 
هست، زماني كه فعاالن محيط زيست كشور، ۲۲ سال 
قبل مقابل ساختمان سازمان محيط زيست دست به 
تجمع زدن��د و براي حفاظت از درياچ��ه اروميه تالش 
كردند، هيچ كس تصور نمي كرد، درياچه اروميه كه آن 
روزها در بهترين شرايط خود قرار داشت و پر آب بود در 
كوتاه ترين زمان ممكن به وضعيتي دچار شود كه كامال 
خشك شود. معناي اين داده هاي اطالعاتي آن است كه 
تغيير و تحوالت مرتبط با اقليم بسيار سريع رخ مي دهد. 
ممكن است، ايرانيان طي دو دهه آينده با روند موجود 
حتي در تامين برنج نيز با مشكل مواجه شوند. معتقدم هر 
توسعه نامتوازني در حوزه صنعت، كشاورزي، جمعيتي و... 
باعث خواهد شد تا تبعات امنيتي، آسيب هاي اجتماعي، 
مش��كالت اقتص��ادي و... بروز كند. ضم��ن اينكه بايد 
توجه داشت تحليل ها حاكي از آن است كه جنگ هاي 
منطقه اي و جهاني آينده بر سر آب خواهد بود. همه اين 
موارد، ريشه اش در توسعه نامتوزان اقتصادي و صنعتي و 
كشاورزي و... است. اما مسووالن كشور به جاي برخورد 
اصول��ي با موضوع به فكر اين هس��تند كه تصميماتي 
مقطعي بگيرند تا ص��داي اعتراضات مردم براي مدتي 
خاموش شود. اما واقع آن است كه اين صداهاي فروخورده 
در ناخودآگاه جمعي جامع��ه باقي خواهد ماند و روزي 
در قالب ناهنجاري هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 
امنيتي و... به سطح خواهند رسيد. بايد برنامه ريزي شود 
تا كشت هاي متناسب با اقليم در همه شهرها و استان ها 
مورد توجه قرار بگيرد. توسعه صنعتي كشور نيز بايد با 
مورد توجه قرار گرفتن، ويژگي هاي اقليمي استان ها مورد 
توجه قرار بگيرد. در غير اين صورت طي سال هاي آينده 

شرايط به مراتب بحراني تر از امروز خواهد شد.

در نامه مهم وزير اقتصاد به رييس جمهور مطرح شد

فرشاد مومني مطرح كرد 

15 چالش فروش اموال مازاد دولتي

اصالح بودجه اسم رمز شوك درماني 
»يكي ديگر از پارادوكس هاي تكان دهنده اين اس��ت كه در 
دوره بعد جنگ يكي از افراطي ترين امواج خصوصي سازي 
در دستور كار قرار گرفت اما تصدي گري حكومت نسبت به 
دوره جنگ بيش از 5۰ درصد افزايش يافته بود. با اين حال نام 
دولت جنگ را دولت سوسياليستي ناميده اند و دوره بعدي 
كه ميزان مداخله دولت در اقتصاد را افزايش داده است بازارگرا 
ناميده مي شوند. تمام اين موارد به رمزگشايي نياز دارد. دولت 
در 1۰ س��ال اول انقالب آم��اج دروغ و تهمت قرار مي گيرد 
چون جرمش اين بوده كه توسعه گرا بود و مردم را سرور خود 
مي دانست.« نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد با عنوان 
»قفل هاي تاريخي نظام بودجه ريزي در ايران« برگزار شد. 
در اين نشست فرشاد مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي 
دانشگاه در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه امروزه در مقياس 
جهاني يك تمركز ويژه اي روي امور مالي وجود دارد و در تمام 
نظام هاي اقتصادي از رفتارهاي مالي به مثابه آيينه و گلوگاه 
نام برده مي شود، خاطرنشان كرد: بودجه يعني سازوكارهاي 
كس��ب درآمد و هزينه كرد درآمد توسط حكومت و به اين 
خاطر از آن به عنوان آيينه ياد مي شود كه تا امروز هيچ ابزاري به 
شفافيت و گويايي بودجه براي فهم نوع رابطه مردم و حكومت 
پديدار نشده است. يعني شما از اين دريچه مي توانيد متوجه 
شويد كه دولت با مردم خود مس��ووالنه برخورد مي كند يا 
خير. در واقع وقتي در يك جامعه اي نظام ماليات ستاني يك 
نظام مبتني بر ضعيف كشي باشد و از ضعيف ترين گروه هاي 
درآمدي يعني حقوق بگيران با حداكثر كارايي ماليات ستاني 
مي كند اما از رباخواره��ا و دالل ها تقريبا مالياتي نمي تواند 

بستاند، نوع رابطه مردم با حكومت آشكار خواهد شد.
لذا از طريق بودجه مي شود ديد كه ادعاها و شعارها چه ارتباطي 
با فرآيندهاي تخصيصي دارد. متفكران در تمام دنيا فهميده اند 
كه مساله بودجه مساله متخصصان مالي و حسابداري نيست 
و متخصصان جامعه شناسي، اقتصاد سياسي و... مي توانند براي 
فهم بهتر واقعيت هاي موثر و سرنوشت س��از از بودجه بهره 
بگيرند.  مومني با اشاره به اينكه رفتارهاي مالي يك حكومت 
به مثابه يك گلوگاه نيز ش��ناخته مي شود، گفت: اين همه 
هياهوها در ماجراي اف اي تي اف درايران صورت گرفته براي 
اين است كه اصل ماجرا پنهان شود. اصل ماجرا اين است كه 
در دنيا اين بلوغ انديش��ه اي پيدا ش��ده كه حتي نظام هاي 
اطالعاتي پيشرفته هم نمي توانند در مبارزه موثر با قاچاق مواد 
مخدر و تامين مال��ي تروريزم موفق باش��ند بنابراين اينها 
مي خواهند به جاي اينكه آن مسيرهاي پرهزينه و سخت را 
سپري كنند، گلوگاه هاي مالي راببندند تا راه براي تامين مالي 
قاچاق مواد مخدر و تروريزم بسته شود. اين يك تجربه جهاني 
است كه نس��بت به هزينه هايي كه قبال صورت مي گرفت 
عايدات كشورهاي جهان بيشتر بوده است. حاال اينكه كساني 
اصل ماجرا را رها كنند و به يك حاش��يه هايي ولو درس��ت 
بپردازند، اتفاق عجيبي است.  در همين راستا مي توان گفت 
در نظام حكمراني كنوني ايران با اينكه شيوه هاي نظارت به 
صورت تفريغ بودجه كه توس��ط ديوان محاس��بات صورت 

مي گيرد جزو ابتدايي ترين و سطحي ترين اليه هاي نظارت بر 
رفتارهاي مالي است و هربار كه گزارش ديوان منتشر مي شود 
آگاهي بخش��ي هاي اس��تثنايي به همراه دارد. لذا اگر نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور بخواهد به معناي واقعي 
كلمه جلوي ريخ��ت و پاش را بگيرد، اولين راه دم دس��تي 
ردگيري گزارش هاي ديوان محاس��بات است اما متاسفانه 
شاهد آن هستيم كه گزارش ديوان محاسبات در سال گذشته 
قرائت نشد لذا امس��ال نيز اين آزمون وجود دارد كه در سال 
جاري فكر نكنند قرائت نكردن اين گزارش دفاع از نظام است.  
مومني افزود: بودجه به عنوان مهم ترين عنصر تسهيل توسعه 
فناورانه مطرح مي ش��ود. كساني كه در زمينه رابطه امنيت 
حقوق مالكانه با توس��عه كار كرده اند مي دانن��د در نوآوري 
انديشه اي، نهادگراها به اين پرسش تاريخي پرداختند كه چرا 
در ربع پاياني قرن 1۸ ام با اينكه همه كشورهاي اروپايي با هم 
همتراز بودند، انگستان در امر توسعه فناورانه پيشگام شد؟ 
پاسخ اين بود كه در اروپا با وجود همه مشابهت ها، انگلستان 
اولين كشوري بود كه رفتارهاي مالي حكومت را كنترل كردند 
و اجازه خودس��ري مالي را از حكومت سلب كردند. اين رمز 
توسعه فناورانه است و منطق آن اين است چون دولت امتياز 
انحصاري اعمال خشونت بر اس��اس قانون را دارد، در زمان 
ناهنجار شدن رفتارها، اولين اتفاقي كه رخ مي دهد اين است 
كه احساس ناامني فراگير درباره حقوق مالكيت ايجاد مي كند. 
يعني دولت هروقت بي ضابطه خرج كرد و پول كم آورد از آن 
امتياز انحصاري اس��تفاده مي كند و چنگ به صورت مردم 
مي اندازد. اينها نكته هاي مهمي هستند به ويژه وقتي كه ما از 
خود مي پرسيم كه چرا علي رغم صدها ميليارد دالر هزينه، 
توسعه فناورانه در ايران عقيم است و فقط به كارهاي نمايشي 
رو آورده ايم؟ حكومت بايد به اين بلوغ برسد كه براي بقاي خود 
تن به اصالح مالي شفاف دهد. هر داعيه اي درباره اصالح مالي 
كه يك برنامه مدون شفافس��ازي درم��ورد رفتارهاي مالي 
حكومت نداشته باشد، جعلي و دروغين است و نشان مي دهد 
به نام اصالح قرار اس��ت افس��ادي صورت بگيرد. در دو دهه 
گذشته حداقل ۷ بار دولت ها ادعا كردند كه مي خواهيم بودجه 
را اصالح كنيم و هربار معني اين اصالح كس��ب مجوز براي 
شوك درماني بود.  اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: 
تجربه توسعه چين نش��ان مي دهد كه سياست هاي تورم زا 
مهم ترين عامل سقوط حكومت چين و پيروزي مائو بوده است 
و مهم ترين مش��روعيت و محبوبيت مائو اين بود كه در هر 
استاني تسخير مي شد، سياست هاي عميق كنترل تورم بر 
محور ايجاد امنيت حقوق مالكيت و تشويق توليد در دستور 
كار قرار مي گرفت. مومني با بيان اينكه مالك تشخيص فسادزا 
بودن يا اصالح گر بودن يك سياست، چگونگي نسبت آن با 
بنيه توليد فناورانه كشور است، گفت: پس اگر شما به سراغ 
شوك درماني و فساد و نابرابري رفتي و ورشكستگي حكومت 
را رقم زدي، نمي ش��ود نام چنين اقدامات��ي را اصالح نظام 
بودجه ري��زي بگ��ذاري! مي خواهند ش��وك درماني كنند 
مي گويند اصالح قيمت ارز، اصالح قيمت انرژي و ... درحالي 

كه اين فسادزا ترين كاري است كه مي شود كرد.  وي افزود: 
شما منت بر سر مردم مي گذاريد و مي گوييد قيمت تمام شده 
حامل ه��اي ان��رژي چندين براب��ر قيمتي اس��ت كه براي 
مصرف كننده در نظر گرفته شده و نام اين مابه التفاوت را يارانه 
پنهان گذاشته ايد. اين يك فريب بزرگ است چون مساله بنيه 
توليدي، تنگناها و نارس��ايي هاي بزرگي كه در توليد انرژي 
وجود دارد را حذف مي كنيد وبا فرض اينكه قيمت هاي تمام 
شده انرژي توسط عرضه كنندگان انحصاري قيمتي بهينه 
است، بر سر مردم منت مي گذاريد. درحالي كه گزارش هاي 
وزارت نيرو مي گويد روزانه معادل بيش از يك ميليون بشكه 
نفت در حال هدر رفتن است. اين مساله كاستي هاي مربوط 
به نظام توليد حامل هاي انرژي را كانون اصلي بحران مي داند 
اما اينها مي گويند مي شود چوب اين بي كفايتي ها را بر سر 
مردم كوبيد و منت هم بر سر آنها گذاشت. يعني به جاي كمك 
براي رفع مشكل در كانون اصلي خود، مردم و توليدكنندگان 
را آماج همزمان تهمت قرار مي دهند. يكي از تجربه هاي چين 
اين بود كه آنها دو سياست را مدنظر قرار دادند كه يكي اجتناب 
از شوك درماني و ديگري اهتمام به ارتقاي توليد ملي. در همه 
جاي دنيا رمز موفقيت به همين فرمول دو محوري مي رسد. 
اين استاددانشگاه درانتقاد از آنچه كه توسط وي ابتذال بازار 
مي نامد، گفت: اولين كس��ي كه متوجه شد بي ثبات كردن 
اقتصاد كالن پيوند تمام عياري با ناامني حقوق مالكيت دارد 
جرمي بنتام است كه پدر معنوي بازارگراها محسوب مي شود 
آن وقت در ايران مي بينيم اين بازارگراها هستند كه به دنبال 
شوك درماني و ناامن سازي هستند و در اين ماجرا هم معيشت 
مردم را به خطر مي اندازند و هم توليدكننده ها به ورشكستگي 
مي اندازد در عين حال نام آن را اصالح مي گذارند. چرا در تمام 
دنيا وقتي مي گويند سپردن امور به بازار به معناي شفافيت و 
كارآمدي است اما در ايران تا مي گويند يك مساله اي را به بازار 
بسپاريم تن و بدن مردم مي لرزد؟ دليل اين مساله اين است 
كه استفاده از بازار، اسم رمز تعرض به جان و مال مردم است. 
االن هم به نظر من شايد صميمانه ترين و صادقانه ترين هديه اي 
كه مي توان به دولت و مجلس فعلي داد اين است كه بگوييم 
ب��ازي اينه��ا را نخورند و دردام ش��وك درمان��ي نيفتند. ما 
سپاس��گزاري مي كنيم از مجلس كه زير بار طرح حذف ارز 
ترجيحي نرفتند اما هشدار مي دهيم آن مطالبه ممكن است 
دوباره از كانال بودجه برگردد. لذا به مركز پژوهش هاي مجلس 
نيز مي گوييم در انتشار گزارش هاي خود مسووالنه تر برخورد 
كنند و اجازه ندهند سخنان بي پايه با رنگ و لعاب جديد به 
مسووالن كشور تحميل شود.  مومني با بيان اينكه ما نيازمند 
مرور جدي تجربه هاي تاريخي خود هستيم، خاطرنشان كرد: 
هروقت در يك صدسال اخيرحكومت ها هرگونه اصالح را از 
خودش��ان شروع كرده اند كشرموفق شده اس��ت اما از دوره 
تعديل ساختاري يعني از سال 1۳6۹ به بعد، برنامه تعديل 
س��اختاري به منظور كنترل تقاضاي مردم اجرا شد يعني 
بيش��ترين رياضت ها به مردم تحميل كردند و بزرگ ترين 
ولنگاري ها را خود مرتكب شدند و آن مساله مهم اين است كه 

در فصل بودجه اين خطر احس��اس مي شود كه الفاظ كلي 
تعريف نشده دوباره به ابزاري براي فريب كاري تبديل شود. 
مثال مي گويند بياييم بودجه را از ريخت و پاش نجات دهيم 
بعد با استفاده از همين كار حقوق قانوني مزدبگيران را محدود 
مي كنند و به هيچك��دام از هزينه هاي غيرضروري تعرضي 
نمي كنند. لذا اگر شما از دريچه مراجعه به تاريخ حركت كنيد 
و سي سال گذشته را زير ذره بين قرار دهيد پارادوكس هاي 
متعددي استخراج مي كنيد. يكي از اين پارادوكس ها به اين 
صورت است كه تعهدات حكومت در قانون اساسي مشروطه 
خيلي كمتر از تعهدات قانون اساسي جمهوري بود اما با وجود 
جنگ تحميلي، اندازه مداخله هاي دولت در اقتصاد ايران از 6۳ 
درصد به ۴۰ درصد رسيده بود و اين در شرايطي بود كه ميزان 
اهتم��ام حكومت ب��ه ام��ور تغذيه، مس��كن، آم��وزش و 
زيرساخت هاي فيزيكي جهش پيدا كرده بود. چگونه چنين 
اتفاقي رخ مي دهد؟ چون برخورد عالمانه با ريخت و پاش ها 
صورت گرفته بود.  اين اس��تاد دانش��گاه اف��زود: يكي ديگر 
ازپارادوكس هاي تكان دهنده اين است كه در دوره بعد جنگ 
يكي از افراطي ترين امواج خصوصي سازي در دستور كار قرار 
گرفت اما تصدي گري حكومت نسبت به دوره جنگ بيش از 
5۰ درصد افزايش يافته بود. با اين حال نام دولت جنگ را دولت 
سوسياليستي ناميده اند و دوره بعدي كه ميزان مداخله دولت 
در اقتصاد را افزايش داده است بازارگرا ناميده مي شوند. تمام 
اين موارد به رمزگشايي نياز دارد. دولت در ده سال اول انقالب 
آماج دروغ و تهمت قرار مي گيرد چون جرمش اين بوده كه 
توسعه گرا بود و مردم را س��رور خود مي دانست. در ۳۰ سال 
گذشته در هر دوره اي كه شدت واگذاري ها بيشتر بوده، شدت 
ابعاد تصدي گراي دولت افزايش يافته است.اينجا است كه 
مي گوييم اينها حتي آبروي بازارگرايي را برده اند چون هيچ 
ترفندي به اندازه شوك درماني در گسترش و تعميق مناسبات 
رانتي در ايران نقش نداشته است.ما در گزارش سازمان برنامه 
و بانك مركزي مي بينيم كه از اين تعبير استفاده شده كه ما 
مي دانستيم افزايش قيمت ارز چگونه هزينه هاي توليد را باال 
مي برند و مصرف كنندگان را دچارسختي معيشت مي كند 
سپس همان ها كه اين گزارش ها را امضا كرده اند در نشست ها 
سخناني مطرح مي كنند كه بر خالف گزارش هايشان بوده 
است. مومني در پايان سخنان خود گفت: اين روزها برخي 
اظهارات عجيب و غيرمتعارف از كساني شنيده مي شود كه تا 
وقتي كه روي آن صندلي شگفت انگيز ننشسته بودند سخنان 
ديگر مي گفتند اما امروز با افتخار مي گويند اموال دولت را به 
صورت پرفشار مي فروشيم. چه كسي بود كه در سال ۹۷ گفت 
آژير خطر به انتها رسيدن ظرفيت حكومت در افزايش بدهي ها 
به صدا آمده است؟ اگر آژير به صدا در آمده بود پس چرا افتخار 
مي كنيد كه بدهي ها از طريق فروش اوراق را بيشتر مي كنيد؟ 
به طور مكرر و مفصل چه در دولت قبلي و چه در دولت گفته ايم 
كه انتشار اوراق براي جلوگيري از انتشار پول پر قدرت يك 
دروغ است. لذا تك تك اين تمهيدات در نهايت به انتشار پول 

پر قدرت مي انجامد.

در نشست سران قوا مطرح شد

روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه بر هماهنگي 
اقدامات اجراي��ي براي حل مش��كالت اقتصادي 

تاكيد كردند.
در نشس��ت هفتگي سران س��ه قوه كه عصر امروز 
به ميزباني آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي در محل 
دفتر رييس جمهور برگزار شد مهم ترين مسائل و 
موضوعات ملي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 رييس جمه��ور، حجت االسالم والمس��لمين 
محسني اژه اي رييس قوه قضاييه و قاليباف رييس 
مجلس ش��وراي اسالمي در نشس��ت امروز درباره 
سياس��ت هاي اجرايي براي حل و فصل مشكالت 
اقتصادي و بهبود معيشت مردم و راه هاي پشتيباني 
و همراهي نظام مند و لزوم هماهنگي بيشتر در اين 

زمينه تبادل نظر كردند.

تاكيد بر هماهنگي اجرايي 
براي حل مشكالت اقتصادي

جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا

رييس جمهور با قدردان��ي از همراهي و همكاري 
مردم با متوليان مقابله با كرونا اظهار داشت: اقدامات 
بزرگ و ارزش��مندي در راس��تاي واكسيناسيون 
عمومي و صيانت از جان و سالمت مردم، انجام شده، 
اما همچنان رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي ضروري 
اس��ت و بايد از هرگونه عادي انگاري و سس��تي در 

رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي پرهيز كرد.
سيد ابراهيم رييسي روز شنبه در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا با گراميداشت هفته بسيج و تجليل 
از روحيه بسيجي دست اندكاران مقابله با بيماري 
كرونا، اظهار داشت: كادر بهداشت و درمان و همه 
دست اندركاران با روحيه جهادي و بسيجي در خط 
مقدم مقابله با بيماري كرونا مشغول ايثار و فداكاري 
هس��تند و با حفظ و تقويت اين روحيه مي توان بر 

مشكالت غلبه كرد.
رييس جمهور افزود: دغدغه و اولويت اصلي دولت، 
صيانت از جان مردم است و اين مسير را تا رسيدن به 

شرايط مطلوب با قوت ادامه خواهيم داد.
رييس��ي جديت در كنت��رل رفت و آم��د از طريق 
مرزهاي كشور را حائز اهميت دانست و اظهار داشت: 
وزارت كش��ور و وزارت بهداش��ت و درمان وظيفه 
دارند با حساس��يت و جديت، تردد افراد از مرزها را 

كنترل كنند.
رييس جمهور با تأكيد بر تداوم اعمال كنترل هاي 
هوشمند و تاثير آن در كنترل بيماري كرونا، گفت: 
به هر ميزان كه ابعاد و حجم كنترل هاي هوشمند 
افزايش مي ياب��د، مي ت��وان محدوديت هاي غير 

هوشمند را كاهش داد.
رييسي تأكيد كرد: با توجه به واكسيناسيون عمومي، 

ممنوعيت تردد شبانه در شهرها لغو شود.

رييس جمهور: ممنوعيت تردد 
شبانه لغو شود

سرپرست آموزش و پرورش 
مطرح كرد 

سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پ��رورش گف��ت: 
دانش آموزان همه مقاط��ع تحصيلي از يكم آذر 

در كالس هاي حضوري مدارس حاضر شوند.
به گزارش خبرگ��زاري مه��ر، عليرضا كاظمي، 
سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پ��رورش گف��ت: 
همه م��دارس ما ش��رايط بازگش��ايي را دارند و 
دستورالعمل ش��يوه نامه هاي بهداشتي را نيز به 

همه مدارس ابالغ كرديم.
وي تأكيد كرد: تعداد كالس هاي حضوري مدارس 
در اختيار مدرسه است و حضور دانش آموزان در 

اين كالس ها الزامي است.
كاظمي اف��زود: دانش آموزاني كه عالئم بيماري 
داش��ته يا اعضاي خان��واده آنان بيمار هس��تند 
مي توانن��د همچنان به ص��ورت مجازي دروس 

خود را دنبال كنند.
سرپرس��ت وزارت آموزش و پ��رورش گفت: بر 
اساس نظرسنجي معتبري كه كرده ايم ۷۰ درصد 
خانواده ها موافق تش��كيل كالس هاي حضوري 
هس��تند. كاظمي ادامه داد: ۹۰ درصد مدارس 
وضعيت خود را در سامانه بازگشايي مدارس اعالم 

كرده و مجوز بازگشايي گرفته اند.
وي خاطرنش��ان ك��رد: آموزش ص��رف مجازي 
در هم��ه مدارس از يكم آذر ممنوع اس��ت و بايد 
مدارس حداقل هفته اي يك ي��ا دو روز آموزش 
حضوري داشته باشند. كاظمي گفت: به مدارس 
گفته ايم كه جلس��ه اول را به رعايت شيوه نامه ها 

اختصاص دهند.
وي در پاسخ به اين س��وال كه مواردي از ابتالي 
دانش آموزان و معلمان به كرونا گزارش شده است 
يا خير؟ تصريح كرد: بله چند مورد داش��ته ايم، 
اما اينكه اين افراد در مدرس��ه مبتال شده باشند 

تأييد نمي كنيم.
كاظم��ي گفت: متأس��فانه برخي ه��ا در فضاي 
مجازي عكس ها يا فيلم هايي را از معلمان مبتال 
يا فوت ش��ده به دليل حضور در مدرسه منتشر 

مي كنند كه اين موضوع صحت ندارد.
وي اف��زود: 11 ميلي��ون دانش آم��وز هن��وز در 
كالس ها حاضر نشده اند و ابتالي دانش آموزان و 

معلمان به كرونا از پايه بي اساس است.
وي با اش��اره به كمبود معلم گف��ت: ۲۰۰ هزار 
معلم كمبود داري��م، ولي اين ب��ه معناي خالي 
بودن مدرس��ه نيس��ت و اين كمبود را با معلمان 
حق التدريس، خريد خدماتي و بازنشسته جبران 

كرده ايم.

الزامي شدن حضور همه 
دانش آموزان در مدارس 

از اول آذر

پاكستان: توافق تجارت پاياپاي 
با ايران حاصل شد 



گروه بانك و بيمه | 
تسهيالت پرداختي بانك ها طي هفت ماهه ابتداي امسال به 
بخش هاي اقتصادي مبلغ ۱۴۸۲۸ هزار ميليارد ريال است 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۴۷۴ هزار 

ميليارد ريال )معادل ۵۸.۵ درصد( افزايش داشته است.
بانك مركزي اعالم كرد: س��هم تسهيالت پرداختي در 
قالب سرمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي 
هفت ماهه ابتداي سال جاري مبلغ ۹۹۱۷ هزار ميليارد 
ريال معادل ۶۶.۹ درصد كل تسهيالت پرداختي است. 
سهم سرمايه در گردش از كل تسهيالت حدود ۶۷ درصد 
بوده كه نشان مي دهد عمده نياز شركت ها و واحدهاي 
اقتصادي تامين نياز روزانه به نقدينگي است و به خاطر 
تورم، رشد نرخ ارز و افزايش هزينه ها، درخواست بيشتري 
براي وام گرفتن داشته اند.  اما در بخش ايجاد واحدهاي 
جديد تنها ۱۱.۱ درصد تسهيالت به اين بخش و ساخت 
واحدهاي جديد اختصاص يافته است. همچنين ۸.۴ 
درصد تسهيالت براي توسعه فازها و واحدهاي اقتصادي 
دريافت شده است. تعميرات نيز سهم ۲.۱ درصدي داشته 
است. خريد كاالي شخصي كه به تقاضا كمك مي كند و 
از صنعت و توليد حمايت مي كند حدود۶.۴ درصد كل 
تسهيالت بوده است. از سوي ديگر سهم خريد مسكن 
بسيار اندك بوده و حدود ۱.3 درصد تسهيالت است كه 
نشان دهنده عمق وادامه ركود در بخش مسكن و خريد 
و فروش مسكن است.  براين اساس حدود۱۹.۵ درصد 
تسهيالت را ايجاد و توسعه به خود اختصاص داده است 
بخش تعميرات و خريد كاالي شخصي و مسكن نيز روي 
هم نزديك به ۱0 درصد بوده است و مي توان جمع بندي 
كرد كه خريد و رشد تقاضا و ايجاد و توسعه تنها 30 درصد 
تسهيالت را به خود اختصاص داده است كه مي تواند به 
رونق واحدهاي اقتصادي كم��ك كند.  در بخش هاي 
اقتصادي نيز خدمات با ۶۴۱ هزار ميليارد تومان، صنعت 
و معدن با ۴3۹ همت، بازرگاني با ۲۲3 همت، كشاورزي 
با ۱03 همت، مسكن و ساختمان با ۷۵ همت به ترتيب 
بيشترين تا كمترين سهم از تسهيالت را داشته اند. مسكن 

و ساختمان همچنان در ركود هستند و كمترين سهم از 
تسهيالت را داشته اند.  بخش خدمات باالترين سهم را 
داش��ته و پس از آن صنعت و معدن قرار دارد. در بخش 
صنعت و معدن نيز حدود ۷۹ درصد تس��هيالت براي 
سرمايه در گردش بوده و سهم ايجاد و توسعه و خريد كم 
بوده است. سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه 
در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتداي 
سال جاري معادل 3۴۷۶ هزار ميليارد ريال بوده است 
كه حاك��ي از تخصيص 3۵.۱ درصد از منابع تخصيص 
يافته به س��رمايه درگردش كليه بخش هاي اقتصادي 

)مبلغ ۹۹۱۷ هزار ميليارد ريال( است. مالحظه مي شود 
از ۴3۹۷ هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي در بخش 
صنعت و معدن معادل ۷۹.۱ درصد آن )مبلغ 3۴۷۶ هزار 
ميليارد ريال( در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده 
است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع براي 

اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است.

    بانك ها چقدر به اقتصاد وام دادند؟
ش��ايان ذكر اس��ت كه همچنان بايد در تداوم مسير 
جاري، مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر 

گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي 
ناشي از فش��ار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين 
اساس، ضروري است به افزايش توان مالي بانك ها از 
طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، 
كاهش تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير 
صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها 
در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي 
مضاعف بر دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي 
به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين 
مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

نگاهيادداشت

اخبار
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رشد 58.5 درصدي تسهيالت بانكي در 7 ماه اول 1400

پورابراهيمي: احتماال روند سابق در مورد ارز ترجيحي تا پايان سال ادامه مي يابد

30 درصد تسهيالت بانك ها براي توسعه هدف گيري شده است

آزاد شدن پول هاي بلوكه تاثير مثبتي بر بازار ارز خواهد داشت
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز يكش��نبه ۲۹ آبان ۱۴00 بار ديگر قيمت ارز افزايش 
يافت و دالر به كانال ۲۸ هزار تومان وارد شد و قيمت دالر 
۲۸ هزار و ۴۴ تومان، قيم��ت يورو 3۱ هزار و ۶۴3 تومان، 
پوند انگليس 3۷ هزار و ۸۵۶ تومان و درهم امارات ۷ هزار 
و ۶3۷ تومان اعالم شده است. با اعالم اونس جهاني طال به 
۱۸۴۶ دالر، قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت و سكه به 
۱۲ ميليون و 3۵0 هزار تومان رسيد.  هر دالر در صرافي هاي 
بانكي )شنبه، ۲۹ آبان ماه( با ۱۸۲ تومان افزايش قيمت در 
مقايسه با روز كاري گذشته )پنجشنبه، ۲۷ آبان ماه( به ۲۶ 
هزار و ۸۵۱ تومان رسيد. قيمت فروش يورو در مقايسه با روز 
كاري گذشته با ۲۶۷ تومان كاهش، برابر با 30 هزار و ۶۹3 
تومان بود. همچنين قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و 3۱۹ 
تومان و نرخ خري��د هر يورو نيز 30 هزار و ۸۶ تومان اعالم 
شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ 
هزار و ۵۵۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار ۷۹۲ تومان بود. 
اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار 
و ۴۵ توم��ان و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و 3۱۷ تومان 
اعالم شد. همچنين در س��امانه نيما در معامالت روز 
شنبه، حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۷۲3 تومان فروخته 

و حواله دالر به بهاي ۲3 هزار و ۶۱۵ تومان معامله شد.

    قيمت سكه ۵۰ هزار تومان افزايش يافت
قيمت سكه )شنبه، ۲۹ آبان ماه( در بازار تهران با ۵0 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
۲۷ آبان ماه( به رقم ۱۲ ميليون و 3۵0 هزار تومان رسيد. 
ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش 
۵0 هزار توماني قيمت نسبت به روز كاري گذشته به رقم 
۱۲ ميليون و 3۵0 هزار تومان رس��يد و سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم به قيمت ۱۲ ميليون و ۱00 هزار تومان 
معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۴00 
هزار تومان، ربع سكه سه  ميليون و ۷00 هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميلي��ون و ۲۵0 هزار تومان قيمت خورد. 
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۲3۶ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال 

طال نيز پنج ميليون و 3۵۷ هزار تومان شد.

   تداوم روند كاهشي قيمت سكه و دالر
در آغاز هفته

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: ۲۹ آبان ۱۴00 
با توجه به كاهش نرخ اونس جهاني و ارز، شاهد كاهش 
قيمت سكه و طال در بازار هستيم.محمد كشتي آراي با 
بيان اينكه اونس جهاني ۱۸۴۶ دالر قيمت گذاري شده 
افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد ۱۲ ميليون و 
۴00 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۲ ميليون و 
۱00 هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و 3۸0 هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و ۶۸0 هزار تومان و سكه گرمي ۲ 
ميليون و 300 هزار تومان به فروش مي رسد. هر مثقال 
طال ۵ ميليون و 3۴0 هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيار 

۱ ميليون و ۲33 هزار تومان فروخته مي شود.

   نرخ دالر و يورو در صرافي ها 
و بازار متشكل ارزي كاهش يافت

فعاالن بازار ارز در اولين روز هفته، شاهد تداوم روند كاهشي 
بهاي دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و مجاز هستند. هر 
اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح 

كشور به نرخ ۲۶۲۸۵ تومان از مردم خريداري مي شود و 
در مقابل به قيمت ۲۶۸۱۶ تومان به متقاضي دريافت دالر 
فروخته مي شود كه نسبت به پايان هفته قبل، ۵3 تومان 
ارزان تر شده است. همچنين نسبت به مدت مشابه هفته 
گذشته، بيش از هزار تومان كاهش يافته است. همچنين 
اونس جهاني طال با ۱۹ دالر و ۵۷ سنت كاهش نسبت به 

روز كاري گذشته، يك هزار و ۸۴۶ دالر ارزش گذاري شد.

    صعود جهاني دالر
ارزش دالر مقابل رقبا افزايش پيدا كرد. شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با 0.۵۷ درصد افزايش نسبت به 
روز گذشته، در سطح ۹۶.0۵ واحد بسته شد. شاخص 
دالر معموال در برابر شش ارز مهم جهاني يا ۱0 ارز برتر 
جهاني بيان مي ش��ود كه در بردارنده تغييرات قيمتي 
دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه هند، دالر 
اس��تراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك سوييس، 
رينگيت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است. نرخ برابري 

هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.0۷۶ دالر اعالم شد.

   آزاد شدن پول هاي بلوكه
 تاثير مثبتي بر بازار ارز خواهد داشت

دكتر مرحبا عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: آزاد 
شدن پول هاي بلوكه بربازار ارز تاثير بسيار مثبتي برجاي 
خواهد گذارد زيرا سبب تقويت منابع ارزي كشور مي شود.

نماينده مردم آستارا درباره تاثيراقتصادي ارزهاي آزاد شده 
گفت: روي دادن چنين گشايش هايي طبيعتا بر بسياري از 
شاخص هاي اقتصادي كشور از جمله باز شدن دست دولت 
و تقويت منابع ارزي تاثير مثبتي خواهد گذاشت زيرا در هر 
صورت اين مبالغ حقوق ملت ايران به حساب مي آيد و به 
ظلم در جاهاي ديگر، دشمنان آنها را بلوكه كرده اند و اجازه 
نمي دهند كه مردم از دارايي هاي خود بهره ببرند. هر ميزان 
از اين مبالغ كه آزاد ش��ود و به كش��ور برگردد و در اختيار 
اقتصاد قرار گيرد، مغتنم خواهد بود و از آن استقبال مي شود. 
اميدوار هستيم كه به تدريج ساير منابع هم آزاد شود و به 
دست مردم برس��د و براي آنان مفيد واقع شود. آزاد شدن 
پول هاي بلوكه بر بازار ارز تاثير بسيار مثبتي برجاي خواهد 
گذارد زيرا سبب مي شود، منابع ارزي كشور تقويت شود و 
مهم تر از آن اينكه دست دولت در مديريت بازار ارز باز خواهد 
بود و اين امر اثر قابل توجهي خواهد داشت.  عضو كميسيون 
اقتصادي در خانه ملت درباره كاهش قيمت ارز در نتيجه 

آزادشدن پول هاي بلوكه شده چنين توضيح داد: كاهش 
قيمت ارز در نتيجه آن محتمل است، البته نمي توان اين 
موارد را مستقيم دخالت داد، ولي وقتي منابع ارزي بيشتر 
باش��د، همانطور كه در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، دست 
دولت هم براي بازار ارز و رقم زدن اتفاقات خوب بازتراز قبل 
خواهد بود.  مرحبا در رابطه با كنترل نوس��انات ارزي نيز 
تصريح كرد: زماني كه دولت در مديريت بازار موفق عمل 
كند، به اين معنا است كه درخصوص سياست هاي ارزي 
)پايين يا ثابت نگه داش��تن ارز( موف��ق خواهد بود و اين 
مساله مستقيما به سياست هاي دولت برمي گردد. وقتي 
منابع دولت قوي ترباش��د، اختيارعمل بيشتري هم 
خواهد داشت و سياست ها را راحت تر به اجرا درخواهد 
آورد. وي درباره تاثي��ر مديريت در همين زمينه ابراز 
كرد: مديريت مساله بسيارمهمي به حساب مي آيد و 
چنانچه دولت اين كار را به صورت صحيح انجام ندهد، 
همين منابع را هم از دست خواهد داد. تجربه سال هاي 
گذش��ته به اثبات رسانده كه منابع بزرگ تر و قويتر از 
اينها را به دليل عدم مديريت صحيح ازدست داده ايم. 
درباره مديريت بايد به صورت كامال صحيح و با استفاده 
از تجربيات گذشته و عدم تكرار آنها برنامه ريزي انجام 
گيرد تا بتوان روش اقتصادي مشخص شده را پيش برد.

   پورابراهيمي: احتماال روند سابق در مورد
 ارز ترجيحي تا پايان سال ادامه مي يابد

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت 
كه پيش بيني مي كند روند سابق در مورد ارز ترجيحي تا 
پايان سال ادامه پيدا خواهد كرد و هيچ تغييري رخ نخواهد 
داد. محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
اليحه »تامين مطمئن كاالي اساسي، نهاده هاي دامي، دارو 
و تجهيزات پزشكي و سياست هاي جبراني براي حمايت 
اقشار آس��يب پذير« كه فوريت آن در مجلس به تصويب 
نرس��يد، گفت: وقتي فوريت اليحه در صحن مجلس راي 
نياورد طبيعتا به صورت عادي اعالم وصول مي ش��ود و به 
كميسيون تخصصي كه كميسيون برنامه و بودجه است 
ارجاع مي شود. وي افزود: تمايل دولت اين بود كه اين كار 
با تسريع زماني انجام شود كه بتواند سريع تر تصميم گيري 
ش��ود و به همين دليل با فوريت اين اليحه را ارايه داده بود 
كه ظرف يك هفته نهايي و به دولت ابالغ شود. اما عمال با 
عادي شدن اليحه زمان بيشتري مي برد. يعني حداقل يك 
ماهي طول مي كشد كه اين اليحه در كميسيون بررسي و 
تصويب شود و به صحن ارايه شود و بعد هم در نوبت بررسي 

در صحن قرار گيرد كه عمال دو سه ماه به طول مي انجامد در 
حالي كه مصرف اين موضوع براي همين دو سه ماه است. 
مگر اينكه كميسيون خودش آن را در اولويت بررسي قرار 
دهد و در صحن هم با نظر نمايندگان در اولويت قرار گيرد. با 
اين روش هم حداقل اين فرآيند يك ماه طول مي كشد. به 
نظر من تا اين اليحه تبديل به قانون شود و ابالغ شود ديگر 
شايد خيلي به درد دولت نخورد كه بخواهد براي سال ۱۴00 
تصميمي بگيرد. لذا پيش بيني من اين است كه اين اليحه 
اجرايي نمي شود. تاثيرات اين اليحه با بحث هايي كه دولت 
ارايه كرده بود قابل بررس��ي است. پيشنهاد دولت افزايش 
سقف يارانه  ۸ ميليارد دالري بود كه در اليحه بودجه ۱۴00 
ديده شده بود و مي خواست 3، ۴ ميليارد دالر بيشتر منابع 
داشته باشد كه بتواند كاالهاي اساسي مورد نياز را بخرد و 
در رديف هاي بودجه هم بتواند جابه جايي فراتر از مصوبات 
قانوني داشته باشد. اهم سرفصل هاي مورد نظر دولت در 
اين اليحه دو چيز بود؛ يكي افزايش س��قف ارزي و ريالي و 
جابه جايي در رديف هاي بودجه. اين دو مجوزي بود كه دولت 
مي خواست. من فكر مي كنم يك مقدار در تبيين اين موضوع 
اشكاالتي پيش آمد و برداشت هاي متفاوتي شد. برداشتي 
كه ش��د اين بود كه دولت مي خواهد ارز ۴۲00 توماني را 
حذف كند. دولت اعالم كرده بود كه اگر بخواهم تا پايان سال 
همين مسير را ادامه بدهم نيازمند منابع بيشتر هستم. دليل 
دولت هم اين بود كه به طور متوسط قيمت جهاني كاالهاي 
اساسي ۵0 درصد و بيش از ۵0 درصد از زمان تصويب بودجه 
۱۴00 افزايش پيدا كرده و بنابراين براي خريد همان مقدار 
كاالهاي اساسي بايد منابع بيشتري اختصاص يابد. نكته دوم 
اين بود كه در سال هاي گذشته برخي از اين اقالم و كاالهاي 
اساسي در كشور توليد مي شد و نيازي به ارز براي واردات 
آن نبود. مثل گندم كه توليدش در سال جاري كاهش پيدا 
كرد و حجم قابل توجهي از ميزان مورد نياز كشور وارد شد 
و طبيعتا براي خريد گندم از خارج از كشور به عوض توليد 
داخل بايد ارز اختصاص يابد. اين مجموعه باعث شد دولت 
بخواهد سقف منابع افزايش يابد. برداشت اين بود كه دولت 
مي خواهد ارز ترجيحي را حذف كند و قيمت كاالها را آزاد 
كند و آن را از طريق روش هايي جب��ران كند. اولين اقدام 
دولت از نگاه ما اين بود كه س��قف افزايش يابد، صرف نظر 
از اينك��ه همين روش موجود را ادام��ه دهد يا اينكه روش 
جايگزين داشته باشد كه روش جايگزين، اختياراتي بود كه 
در قانون بودجه ۱۴00 در اختيار دولت بود يعني از هر زمان 
كه دولت مي خواست تغييراتي در آن كاالها بدهد برايش 
امكان پذير بود لذا مجوزي براي آن الزم نبود ولي در فضاي 
عمومي و حتي فضاي مجلس اينجور برداشت شد كه دولت 
با اين كار مي خواهد قيمت پنج قلم كاال را آزاد كند و دو قلم 
گندم و دارو را نگهدارد ولي روش پرداخت را متفاوت كند. 
االن پيش بيني من اين است كه روند سابق تا پايان سال 
ادامه پيدا خواهد كرد و هيچ تغييري نخواهيم داشت. فقط 
دولت بايد منابعي را در نظر بگيرد كه مابه التفاوت ارز مورد 
نياز را از طريق ريالي كه در بودجه در اختيار دارد و همچنين 
جابه جايي در رديف هاي بودجه را به صورت قانوني اعمال 
كند. اين نماينده مجلس در مورد نحوه تصميم گيري براي 
ارز ترجيحي در سال آينده نيز گفت: طبيعتا بايد منتظر 
بمانيم ببينيم در اليحه دولت اين موضوع به چه صورت 
ارايه مي شود، معموال در اليحه بودجه هم تغييرات ما خيلي 
زياد نخواهد بود. دولت بايد دخل و خرجش را بسنجد و 
اليحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت روش استمرار 

يا روش ديگري باشد در زمان خودش بررسي مي شود.

چالش انتشار ليست بدهكاران
و الزامات محرمانگي

افشاي اطالعات مشتريان، 
طبق قوانين موجود، خالف 
قانون اس��ت كه البته تنها 
شامل حال ايران نمي شود 
و در ديگر كشورها هم چنين 
روش هايي مجاز نيس��ت. 
درب��اره درخواس��ت وزير 
اقتصاد مبني بر قرار گرفتن 
ليس��ت بدهكاران بانكي بر 
س��ايت هاي بانك هاي كش��ور بايد گفت كه يكي از 
مش��كالتي كه در بانكداري در چنين اقداماتي وجود 
دارد، الزامات محرمانگي اطالعات مش��تريان است، 
ضمن اينكه اعداد اعالم شده از سوي بانك ها مورد قبول 
مشتريان نيست.  معمواًل درگير كردن افكار عمومي 
باعث پيچيده تر شدن فرآيند وصول مطالبات مي شود 
و احيانًا مشكالت قانوني و قضايي براي بانك ها ايجاد 
خواهد كرد كه به احتمال قوي مس��تلزم رأي قضايي 
است. به عالوه اينكه مس��ائل دفاتر بانك ادعاي بانك 
است و براس��اس قراردادها يكسري شرايط، مقررات و 
روش هايي براي محاسبات وجود دارد كه بعضا مورد 
قبول مشتريان قرار  نمي گيرد. مشتريان حق دارند كه 
اين اعداد را با بانك ها مورد بحث گذارند، عالوه بر چالش 
صحت ارقام اين امكان هم وجود دارد كه چنين اقدامي 
باعث سوءاستفاده رقباي مشتري و ساير بستانكاران  
آنان شود و به تسريع اعسار سوق يابد يا به كج منشي 
و عدم تق��ارن اطالعاتي دامن زند. موارد مورد اش��اره 
مشكالتي ايجاد مي كند، به اين معنا كه مباني قراردادي 
و محرمانگي مخالف استانداردهاي بانكداري  حرفه اي  
است. ضمن اينكه روش هاي وصول مطالبات هم ايجاب 
نمي كند كه بانك ها به چنين ابزاري متوسل شوند. اصل 
رعايت نظم عمومي هم استفاده از چنين روش هايي را 
مگر با حكم قضايي و قانوني، تجويز نمي كند.  اصالحات 
زيادي بايد انجام ش��ود از شيوه اعطاي تسهيالت در 
اصول، روش هاي نظارتي در قوانين و مقرراتي بر نظام 
بانك��ي گرفته تا اصالح قوانين ورشكس��تگي، توقف 
تكاليفي كه به بانك ها مي شود، تعيين مسوول مطالبات 
و معوقات بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد.  امكان اينكه 
روش هايي اينچنين زخ��م و صدمه جديدي بر پيكر 
نظام بانكي رنجور بزند بيشتر است و از طريق روش هاي 
غيرحرفه اي منطق��ًا نتيجه مطلوبي عاي��د و واصل 
نمي شود. مقرراتي از اين دست، هرچند بدون اينكه 
نيت بدي در پِس پشت آن باشد، مي تواند به تخريب 
بيش از پيش فضاي كس��ب و كار بينجامد.  افش��اي 
اطالعات مشتريان، طبق قوانين موجود، خالف قانون 
است، البته تنها شامل حال ايران نمي شود، در ديگر 
كشورها هم چنين روش هايي مجاز نيست و همين 
نكته مي تواند بانك هاي ما را از استانداردهاي بين المللي 

دورتر و مشتريانشان را به خارج از كشور فراري دهد.

احمد عزيزي
كارشناس نظام بانكي

ادامه تورم
با وجود كاهش استقراض

افزاي��ش نرخ س��ود در بازار 
بين بانكي بيانگر اين است 
كه تزريق پاي��ه پولي به اين 
بازار كم شده و علت افزايش 
اين ن��رخ ناش��ي از كاهش 
عرضه اس��ت ك��ه مي تواند 
نش��ان دهنده اس��تقراض 
نكردن دولت از بانك مركزي 
باش��د، اما رش��د نقدينگي 
باالست و بانك ها در حال خلق پول بسيار زيادي هستند 
كه نشان دهنده برداشت دولت به صورت غيرمستقيم از 
بانك ها است. درباره دستور رييس جمهور مبني بر تداوم 
تامين مالي بدون استقراض از بانك مركزي، بايد گفت 
كه با توجه به اينكه در سال جاري سقف برداشت دولت 
از تنخواه در دولت قبلي به پايان رس��يده است، دولت 
فعلي قانونا نمي تواند به صورت مستقيم از بانك مركزي 
استقراض كند اما همه دولت ها غيرمستقيم از منابع 
بانكي استفاده مي كنند و ممكن است كه دولت فعلي نيز 
در اين مدت به طور غيرمستقيم از شبكه بانكي استقراض 
كرده باشد. متاس��فانه در اين مدت، وزارت اقتصاد به 
صورت شفاف اعالم نكرده كه چگونه براي دولت تامين 
مالي كرده اس��ت. ممكن اس��ت دولت به صورت غير 
مستقيم از بانك ها و شركت هاي دولتي استقراض كرده 
باشد كه اين موضوع پس از ماه ها بر ترازنامه بانك ها و بانك 
مركزي تاثير مي گذارد. يك روش غيرمستقيم استقراض 
از بانك مركزي كه در دولت قبلي بارها تكرار شد، دريافت 
ريال از بانك مركزي در قبال منابع مسدودي است. دولت 
چه از بانك مركزي استقراض كرده باشد چه نكرده باشد، 
نرخ تورم و نقدينگي همچنان باالست و كاهشي نداشته 
است كه مهم تر از استقراض كردن يا نكردن، كنترل تورم 
است اما متاسفانه فعال تورم در اقتصاد ايران پابرجاست. 
مساله اصلي اقتصاد، كنترل تورم است و زماني كه دولت 
از بانك مركزي اس��تقراض نكند اما همچنان تورم باال 
باشد، نشانگر اين است كه دولت در راستاي تحقق اهداف 
اقتصاد كالن نا موفق بوده است. نشانه هايي از كاهش 
برداشت دولت از بانك مركزي وجود دارد، افزايش نرخ 
سود در بازار بين بانكي بيانگر اين است كه تزريق پايه پولي 
به اين بازار كم شده و علت افزايش اين نرخ ناشي كاهش 
عرضه است كه مي تواند نشان دهنده استقراض نكردن 
دولت از بانك مركزي باشد اما رشد نقدينگي باالست 
و بانك ها در حال خلق پول بس��يار زيادي هستند كه 
نشان دهنده برداشت دولت به صورت غيرمستقيم از 
بانك ها است. استقراض غير مستقيم از بانك ها اينگونه 
اس��ت كه به طور مثال، دولت مي خواهد از كشاورزان 
گندم بخرد و از شركت بازرگاني مي خواهد كه اين كار 
را انجام دهد و اين شركت نيز از بانك ها وام مي گيرد و 
به بانك بدهكار مي شود و بانك مورد نظر با اين بدهي به 
بانك مركزي فشار مي آورد كه با تاخير منجر به بدهي 

بانك ها به بانك مركزي و رشد پايه پولي مي شود.

كامران ندري
كارشناس اقتصادي

هيالري كلينتون؛  رمزارزها
و بي ثبات شدن كشورها

وزير امور خارجه سابق امريكا گفت: ارزهاي رمزنگاري 
شده اين پتانسيل را دارند كه در طول زمان كل كشورها 
را تضعي��ف و بي ثبات كنن��د. به گزارش راش��اتودي، 
هيالري كلينتون كه روز جمعه در گردهمايي اقتصاد 
جديد بلومبرگ در سنگاپور سخنراني كرد، خواستار 
تالش مشترك دولت و ملت ها براي نظارت بر افزايش 
دارايي ها شد. او هشدار داد كه احتماالً ارزهاي رمزنگاري 
ش��ده مي توانند ارزهاي فيات موجود و دالر امريكا در 
نقش ارز ذخيره را تضعيف كنند. وي گفت: يكي ديگر از 
زمينه هايي كه اميدوارم دولت ها و ملت ها توجه بيشتري 
به آن داشته باشند، افزايش ارزهاي رمزنگاري شده است، 
زيرا آنچه براي استخراج واقعي سكه هاي جديد به منظور 
تجارت با آنها بسيار جالب و تا حدودي عجيب به نظر 
مي رسد، پتانسيل تضعيف ارزها، تضعيف نقش دالر به 
عنوان ارز ذخيره، براي بي ثبات كردن كشورها است كه 
شايد از كشورهاي كوچك شروع شود، اما بسيار بزرگ تر 
خواهد شد. انتشار اظهارات كلينتون در بحبوحه اخبار 
الزام بحث برانگيز گزارش ماليات ارزهاي رمزنگاري 
شده بود كه بخشي از اليحه زيرساختي يك تريليون 
دالري به شمار مي رود كه توسط رييس جمهور اياالت 
متحده جو بايدن در روز دوشنبه امضا شد. بر اساس اين 
اليحه، از سال ۲0۲3 كارگزاران بايد نام، آدرس، شماره 
تلفن، سود سرمايه و زيان مشتريان را به خدمات درآمد 
داخلي اعالم كنند. نهادهايي ك��ه پرداخت هاي ارز 
رمزنگاري شده را به ارزش بيش از ۱0 هزار دالر دريافت 
مي كنند، بايد هويت فرستنده را به دولت اعالم كنند.

خبر

سقف تراكنش در سامانه »پل«
داوود محمد بيگي مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي گفت: س��امانه پل خدمتي جدي��د در حوزه 
تراكنش هاي ريز مقدار اس��ت و بانك هايي كه به اين 
اكوسيستم پيوس��ته اند، از طريق سه كانال مي توانند 
اين خدمت را ارايه كنند. به تازگي معاون فناوري هاي 
نوين بان��ك مركزي از رونمايي از س��امانه پل با هدف 
سهولت در اس��تفاده از خدمات نقل و انتقال وجوه در 
آذرماه س��ال جاري خبر داده و عنوان كرده است كه از 
سال گذشته براي عملياتي سازي اين سرويس با بانك ها 
هماهنگي هاي وسيعي آغاز شده است و در حال حاضر 
بانك هاي ملي، مل��ت، آينده، صادرات، كش��اورزي، 
پارسيان، س��امان، دي، توس��عه تعاون، پاس��ارگاد و 
خاورميانه از مرحله آزمون هاي نهايي عبور كرده اند و 
بنابر پيش بيني مديران اين پروژه، شاهد عملياتي شدن 
س��امانه پل در ماه آتي خواهيم بود. در اين باره، داوود 
محمدبيگي مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا در خصوص جزييات سامانه 
پل با اش��اره به اينكه اين سامانه يكي از سيستم هايي 
است كه مبتني بر حساب كار مي كند، اظهار داشت: اين 
خدمت جديد، از منظر كاركردي و همچنين از منظر 
مشتري، خيلي شبيه به انتقال وجه كارت به كارت است. 
منتهي مبدا و مقصد تراكنش ها در اين سامانه، حساب 
به جاي شماره كارت است. وي با اشاره به اينكه به نظر 
مي رسد مشتري روي اين موضوع حساسيتي نداشته 
باشد، به ابعاد مثبت اين سامانه پرداخت و گفت: سيستم 
جديد ب��راي انتقال وجه، مش��كالت كارت به كارت را 
ندارد زيرا شماره حساب محدوديت هاي شماره كارت 
را ندارد. )در حقيقت شماره كارت جزو اقالم اطالعاتي 
حساس است ولي شماره حساب را براي نقل و انتقال 
وجه ب��ه راحتي مي توان در اختيار يكديگ��ر قرار داد(. 
مدير اداره نظام ه��اي پرداخت بانك مركزي ادامه داد: 
از منظر كارمزدي هم تالش شده رقم كارمزد نسبت به 
سازوكار كارت به كارت، بسيار كمتر )نصف رقم كارمزد 
تراكنش كارت به كارت( باشد تا مشتري براي استفاده 
از اين سامانه ترغيب شود. وي افزود: از ُبعد بانك ها هم 
با توجه به اينكه تسويه اين تراكنش ها به صورت روزانه 
انجام خواهد شد، براي بانك ها نيز اين سامانه و خدمت، 
مقرون به صرفه است. چون با توجه به بدهكار و بستانكار، 
منابع بين بانكي در همان روز تراكنش جابه جا مي شود. 
محمدبيگي ادامه داد: از سوي ديگر بايد توجه داشت 
كه انتقال وجه از طريق اين خدمت بانكي، به صورت 
كامال آني است. يعني هر زماني كه شما تراكنش را 
از طريق سامانه پل انجام دهيد، همان لحظه پول به 
حساب دريافت كننده وجه منتقل مي شود. همچنين 
نسبت به تراكنش كارت به كارت، يك سري امكانات 
در خصوص پيگيري و رهگيري تراكنش دارد. يعني 
اينكه ارايه دهنده خدمت، به لحظه مي تواند متوجه 

شود كه آيا پول به حساب منتقل شد يا خير. 

پيش بيني جهش نرخ ارز
وجود ندارد

مهدي طغياني سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
گفت: س��ال جاري از جهت درآمد ارزي بسيار بهتر از 
گذشته است و به هيچ وجه پيش بيني جهش نرخ ارز 
در اقتصاد ايران وجود ندارد. مهدي طغياني، سخنگوي 
كميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسالمي تحليل 
خود را درباره آخرين آمار بانك مركزي از تامين ارز مورد 
نياز واردكنندگان كه نشان دهنده افزايش ۷0 درصدي 
است را چنين مطرح كرد: مساله تعيين كننده در كليت 
بازار ارز و مبادالت ارزي كش��ور بحث حوالجات است. 
چنانچه درصدد برآييم نس��بت بگيريم شايد بازار نقد 
كمتر از ۱0 درصد باشد و ۹0 درصد مبادالت ارزي ما به 
شكل حواله است كه در آنجا بحث بازار واقعي به ميان 
كشيده مي شود. البته منظور اين نيست كه اخبار بي تاثير 
است، ولي قطعا مساله موثرتر صف خريد و فروشي است 
كه در حوالجات تشكيل مي شود. بنابراين در بحث بازار 
ارز تعيين كننده تر از برخي اخبار واقعيت هاي بازار است. 



گروه بازار سرمايه|
بورس س��ومين ماه متوالي نزول��ي و اصالحي را به پايان 
مي رس��اند و خروج نقدينگي از س��هام و صندوق هاي با 
درآمد ثابت به سمت وسوي بازارهاي موازي تشديد شده 
واصلي ترين دليل اين خروج را سياست هاي خلق الساعه 
دولت و عدم اعالم چش��م انداز و برنامه هاي سياس��ي و 

اقتصادي خود دانست. 
اين موضوع در حالي رخ مي دهد كه به علت آينده نگر بودن 
بازار سرمايه، پيش بيني ناپذير اقتصاد و توان تحليل متغيرها 
در بازه هاي زماني متفاوت، براي سرمايه گذاران اين بازار 
از درجه اهميت بااليي برخوردار اس��ت. بر همين اساس 
گفته مي ش��ود مادامي كه دولت سياست هاي جامعي را 
در حوزه هاي سياسي و اقتصادي ارايه نكند، بازار سرمايه 
نمي تواند ريل اصلي خود را بازيابد و در مسيري منطقي 
قرار بگيرد. اين در حالي است كه طي سه ماه گذشته بازار 
سرمايه نتوانسته است تصوير روشني از سياست هاي دولت 
به دست آورد و از همين رو همچنان با موجي از ابهامات 
روبرو است. به عقيده بس��ياري از كارشناسان مهم ترين 
راهكار بهبود وضعيت بازار شفافيت سياست هاي دولت 
اس��ت. همچنين در حال حاضر نمي توان نزول بيشتر يا 
رشد آن چناني را براي بورس متصور بود اما؛ به نظر مي رسد 
كه بورس تا پايان سال وضعيت مطلوبي به خود مي گيرد.

در حال حاضر بازار روند اصالحي را تجربه مي كند. دولت 
هيچ رويكرد مشخصي براي آينده اقتصاد و بورس اعالم 
نكرده، حتي نمي توان آينده سياسي كشور را پيش بيني 
كرد. سرمايه گذاران بورسي ديگر اعتقادي نسبت به اين 
بازار را ندارند و سعي دارند از هرطريق از بازار خارج شوند. 
پيش ازاين گفته مي شد كه بورس تنها بازار قوي در مقابل 
تورم اس��ت؛ اما با رويكرده��اي دولت نمي توان گفت كه 
بازار س��رمايه در مقابل تورم ها ايستادگي مي كند بلكه با 
كمك مسووالن اين بازار تمام اعتماد و نقدينگي خود را از 
دست مي دهد.  سياست هاي دولت تأثير بسزايي درروند 
معامالت و س��رمايه گذاري دارد. دولت پس از گذش��ت 
چندين ماه هنوز سياست هاي خود را مشخص نكرده و تنها 
يك روند يعني جبران كسري بودجه خود از هر طريقي را 
پيش گرفته است. سال گذشته دولت به علت كسري بودجه 
نقدينگي بسيار زيادي از بورس برداشت كرد اما؛ مشخص 
نشد كه اين مبلغ چگونه مصرف شده؛ سال جاري نيز دولت 
سيزدهم با رويكرد و شعار حمايت از بازار سرمايه جلو آمد 
و تا امروز هيچ كاري ب��راي اين بازار نكرده بلكه برخالف 

صحبت هاي پيشين خود ضد بورس عمل كرده اند.
دراين بين دالر در بازار آزاد در كانال 28 هزارتوماني تثبيت 
نس��بي يافته و انگيزه فروش بي   محاباي سهام به ويژه در 
گروه هاي بزرگ كااليي و صادرات   محور كاهشي شده است. 
بااين حال، تداوم ابهام درزمينه سياس��ت هاي اقتصادي 
دولت از يك سو و نوسانات فرسايشي و مكرر قيمت سهام 
در يك محدوده مشخص از اقبال عمومي نسبت به بورس 
در مقطع كنوني كاسته است؛ فضايي كه تبعات آن احتمااًل 
در كوتاه   مدت دست از سر بازار بر نخواهد داشت و كمابيش 

سرمايه   گذاران را در حالت احتياط نگاه داشته است.
به عقيده بس��ياري از فعالين بازار سرمايه تا زمان شفاف 
ش��دن مولفه هاي كالن سياسي و اقتصادي نبايد انتظار 
داش��ت كه وضعيت بازار سرمايه هم ش��فاف شود. آنان 
مي گويند اگر اتفاق خاصي در حوزه سياسي و اقتصادي 
نيفتد اين هفته هم بازار نوساني خواهد بود. تحليلگران 
بورسي تصميم هاي متعدد، خلق   الساعه و بدون پشتوانه 
اقتصادي را نيز ريس��ك هاي مهم براي ب��ازار مي   دانند و 
معتقدند اين تصميم ها، غيرقابل پيش بيني بودن بازار را 

به اوج خود مي   رساند.

    راه هاي بهبود روند معامالت بورس
عرفان هودي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با ايرنا 
در خصوص افت شاخص گفت: اكنون براي ارزيابي روند 
كلي بازار بايد برخي از مولفه ها موردبررسي قرار بگيرند تا 

بتوان به ارزيابي دقيق تري نسبت به وضعيت فعلي بازار 
دست پيدا كرد. در دو ماه گذش��ته و در بيشتر روزهاي 
معامالتي شاهد خروج پول حقيقي از اين بازار بوديم اما 
از هفته گذشته و تحت تأثير حمايت هايي كه مسووالن 
از اين بازار داشتند، بازار وارد مدار تعادل شد اما دوباره از 
چند روز گذش��ته تحت تأثير نگراني سهامداران شاهد 
خروج نقدينگي از اين بازار هستيم. سهامداران به صورت 
هيجاني در حال فروش سهام خود از اين بازار هستند و 
طبيعي است زماني كه بازار سرمايه طي يك سال گذشته 
تجربه روند نزولي ش��ديدي را دارد و فق��ط در برخي از 
شرايط خاص وارد مدار صعودي شده است، خروج پول 
از بازار ص��ورت بگيرد. بهتر اس��ت حمايت هاي صورت 
گرفته از بازار، كمك كننده بازگشت اعتماد سهامداران 
حقيقي به بازار باشد و ش��اهد حمايت سهامدار خرد از 
روند معامالت اين بازار باشيم.در دو هفته گذشته و تحت 
تأثير حمايت هاي انجام شده از اين بازار، نقدينگي از سوي 
سهامداران حقيقي به س��هام بزرگ و شاخص ساز ورود 
پيدا كرد. پيشنهاد ما اين است كه سهامداران به منظور 
جلوگيري از ض��رر و زيان هاي احتمالي خ��ود اقدام به 
سرمايه گذاري غيرمستقيم در بازار كنند و به طور حتم 
پرتفوي س��رمايه گذاري آنها متنوع باشد. تيمي كه در 
رأس سازمان بورس حضور دارند از افراد برگزيده بورس 
كاال هستند كه خود مخالف ۱۰۰ درصدي قيمت گذاري 
دستوري هستند و بارها مقاومت شديدي را در مقابل اين 
اقدامات از خود نشان دادند. اين اتفاق به عنوان نكته اي 
مثبت در بازار تلقي مي ش��ود كه اميدواريم در بازار ادامه 
پيدا كند.پيشنهاد ما اين است تا ساير اركان بورس مانند 
بورس كاال كمك كننده معامالت بازار سهام باشند و با ورود 
محصوالت جديد مانند خودرو به بازار شاهد تأثيرگذاري آن 
در سهام شركت ها باشيم كه به نظر مي رسد از اين طريق 
گروه خودرو براي مدتي به عنوان ليدر بازار انتخاب خواهند 
شد. در كنار بورس كاال، بانك ها بايد به نماد خود در بورس 
كمك كنن��د و براي مدتي اين گ��روه را در مدار صعودي 
هدايت كنند. اكنون بازار سرمايه ليدر ندارد، درحالي كه بازار 
سرمايه ليدرمحور است و اين امر ناشي از وجود جو ترس و 
نگراني سهامداران در بازار است. در وضعيت فعلي و بعد از 
ريزش هاي شديدي كه بازار تجربه كرده است قيمت سهام 
شركت ها به مرحله اي از ارزندگي رسيده اند و سهامداران 
مي توانند باديد بلندمدت سهام ارزيابي شده را خريداري و 

براي بلندمدت از آن نگهداري كنند تا از اين طريق س��ود 
چشمگيري را به دست آورند. قيمت بسياري از سهام بازار 
به كف تاريخي خود رسيده اند و حتي ارزش اسمي آنها به 

كمتر از ١٠٠ تومان رسيده است.

    دو مسير معامالتي پيش رو
پيمان حدادي، كارش��ناس بازار سرمايه نيز در خصوص 
معامالت بازار گفت: به نظر مي رسد در معامالت هفته آينده 
شاهد عدم افزايش حجم معامالت خرد بازار خواهيم بود. 
اتفاقاتي كه در هفته گذشته در مورد تاييد، تكذيب و عدم لغو 
سياست قيمت گذاري دستوري خودرو اتخاذ شد تا حدودي 
بي   اعتمادي سهامداران را بيشتر كرد. درنتيجه همانطور كه 
مشاهده كرديم ارزش معامالت خرد و قيمت سهام وارد 
مدار نزولي شدند. اين شرايط در حالي رقم خورد كه ازنظر 
بنيادي و مولفه هاي اقتصادي ازجمله نرخ ارز، قيمت هاي 
جهاني، ميزان فروش و سودآوري شركت ها در ۶ ماه ابتداي 
سال در ش��رايط مطلوبي به سر مي   بريم اما ازآنجاكه بازار 
س��هام تحت تأثير عواملي خارج از اين بازار تغيير مسير 
مي دهد، در وضعيت ناخوشايندي قرارگرفته است. يكي 
از عوامل اثر گذار بر وضعيت فعلي بازار عدم نقدينگي كافي 
براي انجام معامالت است. با توجه به وضعيت بازار و عدم 
اطمينان سرمايه گذاران براي ورود به بازار سهام نمي توان 
انتظار داشت سرمايه جديدي وارد بورس شود.بر همين 
اساس به نظر مي رسد در هفته آينده نيز حجم معامالت 
كاهش يابد. وضعيت ش��اخص كل نيز در هفته پيش رو 
بسيار تعيين كننده است. شاخص كل ازنظر تكنيكال اگر 
محدوده يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد را از دست بدهد، حد 
ضرر برخي سهامداران كه باديد كوتاه مدت معامله مي كنند 
مي تواند فعال شود كه درنهايت به كاهش بيشتر قيمت 
سهام منجر مي شود.يكي از مهم ترين ريسك هايي كه در 
حال حاضر بازار را تهديد مي كند، ريسك تصميم گيري 
است. تصميم هاي متعدد، خلق الساعه و بدون پشتوانه از 
سوي سياس��ت گذاران اقتصادي، ابهامات بازار سرمايه را 
بيشتر مي كند. در كنار همه اين موارد فعاالن بازار همچنان 
در مورد اليحه بودجه ۱۴۰۱و اثرات مستقيم و غيرمستقيم 
آن بر بازار س��رمايه ب��ا اماواگرهاي بس��ياري مواجهند. 
به طوركلي در هفته هاي آينده و با احتمال ازس��رگيري 
مذاكرات برجام��ي روند معامالت تغييرات جدي خواهد 
كرد و اين وضعيت غيرقابل پيش بيني بودن بازار را به اوج 

خود مي   رساند. واقعيت آن است كه انتظار رشد بازار سرمايه 
با توجه به وضعيت فعلي كمي دور از ذهن است. گرچه نوع 
بازگشايي دو نماد خودرويي بسيار تعيين كننده است و تا 

حدودي مي تواند جهت بازار را مشخص كند.

    رعدوبرق در بازار سرمايه
محسن كوزه گران، كارشناس بازار سرمايه نيز در اين باره 
گفت: از ديگر مواردي كه انتظ��ار مي رود دولت به منظور 
حمايت از توليد داخلي و بازار سهام انجام دهد، تعيين رويكرد 
مناس��ب براي مديريت بازارهايي است كه در حال جذب 
نقدينگي بازار سرمايه هستند. زيرا بدون ترديد با مشكالتي 
كه براي اين بازارها در آينده ايجاد مي ش��ود، چالش هاي 
سنگيني براي هر دولتي رقم مي خورد. به نظر من در حال 
حاضر ضروري است كه مهم ترين درخواست فعاالن بازار 
سرمايه فرهنگ سازي صحيح براي ورود به اين بازار باشد، 
تجربه تلخ دعوت دولت هاي قبل براي دعوت مردم به بورس 
باهدف رفع مشكالتي چون كسري بودجه نبايد مجدد تكرار 
شود.به نظر مي رسد تا زماني كه دالر ۴2۰۰ توماني در اقتصاد 
ما وجود دارد، قيمت گذاري دس��توري نيز وجود خواهد 
داشت. هر تصميم و رويكرد اقتصادي به ساير بخش هاي 
اقتصادي س��رايت مي كند، بنابراي��ن طراحي يك مدل 
اقتصادي براي كشور ما از ضروريات است. به طورقطع حذف 
قيمت گذاري دستوري شرايط رقابتي براي توليدكنندگان 
ايجاد مي كند كه درنهايت سود و مزاياي آن به مصرف كننده 
نهايي خواهد رس��يد.تعيين قيمت كاالها سال هاست در 
كشور ما تجربه ناموفقي داشته، اين موضوع كه همچنان به 
عنوان عامل كنترل كننده تورم مورداستفاده قرار مي گيرد، 
جاي سوال دارد. تجربيات زيادي در اين خصوص وجود دارد 
كه باعث ايجاد بازارهاي داللي براي كاالها شده و بخشي از 
سود كه بايد به شركت برسد به جيب دالالن و گردانندگان 
بازار سياه مي رود. در مورد شركت هاي بورسي كه كاالهاي 
آنها در چارچوب تعيين قيمت قرار مي گيرند، عماًل انتقال 
مزايا از جيب س��هامداران به جيب واسطه گران است كه 
بايد حتماً اين موضوع مورد تأكيد قرار گيرد. در اين شرايط 
دولت ها غالبًا مي توانند با پرداخت سوبسيد روي كاالهاي 
اساسي، قيمت ها را كنترل كنند، اما در حال حاضر سوبسيد 
كاالها از جيب س��هامداران پرداخت مي شود كه باوجود 
وسط بازار سرمايه طي چند سال اخير اساسًا مي توان ادعا 
كرد از جيب عامه مردم به خود مردم سوبسيد داده مي شود!
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رشد حجم و ارزش معامالت
در بورس كاال

در هفته منتهي به 28 آبان م��اه يك ميليون و ۹۵۳ 
هزار تن انواع كاال ب��ه ارزش ۱۶۳ هزار ميليارد ريال 
در بازار فيزيكي بورس كاالي ايران مورد دادوس��تد 
قرار گرفت كه نس��بت به هفته ماقبل به ترتيب رشد 
۴ و 28 درصدي را در حجم و ارزش معامالت تجربه 
كرد. سيمان، فوالد و سنگ آهن به ترتيب بيشترين 
حجم معامالت در تاالر صنعت��ي و معدني را به خود 
اختصاص دادند و قير، مواد پليمري و وكيوم باتوم در 
تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي نيز برترين هاي 
اين تاالر بودند. طي هفت��ه اخير در تاالر محصوالت 
صنعتي و معدني يك ميليون و ۵۶۶ ه��زار تن انواع 
كاال ب��ه ارزش بيش از ۱۰۱ هزار و 8۳۰ ميليارد ريال 
معامله شد. در اين تاالر يك ميليون و ۳۵ تن سيمان، 
2۶۹ هزار و 82۹ تن فوالد، ۱۱۰ هزار تن سنگ آهن، 
۱۱ هزار و ۵۵۰ تن مس، ۹ هزار و ۳۷۵ تن آلومينيوم، 
۷ هزار و ۳۰۰ تن آهن اسفنجي، ۶۴۰ تن روي، 28۰ 
تن سولفور موليبدن، ۱۵ تن كنسانتره فلزات گران بها 
و 2۰ كيلوگرم شمش طال مورد دادوستد قرار گرفت.

ش��ايان ذكر اس��ت در هفته معامالتي مذكور در دو 
بخش داخلي و صادراتي ت��االر فرآورده هاي نفتي و 
پتروشيمي ۳82 هزار تن انواع كاال به ارزش ۵8 هزار 
و ۹2۳ ميليارد ريال به فروش رسيد. در اين تاالر ۱۶۰ 
هزار و 22۹ تن قير، ۷8 هزار و ۶8۶ تن مواد پليمري، 
۶۱ هزار ت��ن وكيوم باتوم، ۴2 هزار تن لوب كات، 2۶ 
هزار و ۵۶۵ تن مواد شيميايي، 8 هزار و 2۰۰ گوگرد، 
۴ هزار و ۴۰۶ ت��ن روغن پايه و ۶8 تن عايق رطوبتي 
معامله شد.بر اساس اين گزارش يك تن زعفران نيز 
در تاالر كشاورزي بورس كاالي ايران به فروش رسيد.

همچنين ۱۴ ه��زار و 88۹ تن كاال هم در بازار فرعي 
بورس كاالي ايران به فروش رسيد.

نقدينگي سرگردان در بورس
علي طباطبايي، كارشناس و فعال بازار سرمايه با اشاره 
به سرگردان بودن نقدينگي موجود در بازار، گفت: تا 
وقتي كه نقدينگي موجود در بازار، بدون داشتن روندي 
هدفمند و مشخص بين صنايع مختلف سرگردان باشد، 
بازار آن چنان كه بايدوشايد روندي صعودي نخواهد 
داش��ت.روند معامالت روز گذشته هم به خوبي گواه 
اين معضل است؛ با توجه به حجم معامالت غيرقابل 
قبولي كه در بازار امروز شاهد آن بوديم، تنها راه داشتن 
معامالت منطقي براي سهامداران، هدايت نقدينگي 
بازار به س��مت صنايعي مشخص اس��ت. به عبارتي 
مشكل اساسي اين است كه شفاف سازي كاملي براي 
فعالين بازار وجود ندارد.طباطبايي، با اشاره بر معامالت 
هفته گذشته گفت: هفته گذشته خروج پول كامل از 
صندوق ها و بازار را داش��تيم و به نظر مي رسد باوجود 
چنين ش��رايطي در ب��ازار، اين پول ديگ��ر به بورس 
برنگردد. بنابراين مي توان گفت با پايداري بازار در چنين 
شرايطي، جريان كاهش ارزش و حجم معامالت شدت 
بيش��تري خواهد گرفت.اين كارشناس بازار سرمايه 
مروري بر اتفاقات و اخبار ضدونقيضي كه اخيراً شاهد 
آن بوديم، كرد و گفت: ما چند دسته خبر در بازار داريم 
و سابقه بازار نيز به خوبي نش��ان مي دهد كه اخباري 
چون تدام تخصي��ص ارز ۴2۰۰توماني، قطعي برق و 
گاز برخي صنايع يا قيمت گذاري دستوري نمي تواند 
بر كليت سهام موجود در بازار تأثير بگذارد. به اعتقاد 
طباطبايي مهم ترين مساله اي كه از چشم فعالين بازار 
جامانده و اتفاقا تأثير مستقيمي هم بر بازار دارد، بحث 
نرخ بهره است.علي طباطبايي تشريح كرد: مساله نرخ 
بهره تأثيري مستقيم بر بازار دارد. نرخ بهره بين بانكي 
از خردادماه س��ال گذش��ته ش��روع به افزايش كرد و 
همچنان نيز درروند صعودي پايدار است. وقتي نرخ 
بهره بين بانكي افزايش مي يابد، مستقيماً تأثيرات خود 
را بر كليت بازار مي گذارد اما اخباري چون قيمت گذاري 
دستوري و حذف ارز ۴2۰۰توماني كه اخيراً هم شاهد 
آن بوديم، نمي تواند تأثيري كامل و دايم بر بازار بگذارد.

انعقاد ۱۷۶هزار قرارداد آتي
در جريان معامالت هفته گذش��ته در بازار مشتقه 
بورس كاالي ايران معامله گران تعداد ۱۷۶ هزار و 
۶۰۶ قرارداد آتي را به ارزشي بالغ بر ۶2۵2 ميليارد و 
2۵8 ميليون ريال منعقد كردند. داده كاوي آمارهاي 
معامالتي در هفته گذشته حاكي از آن است كه ۱۶۳ 
هزار و 2۱۷ قرارداد آتي زعفران نگين براي تحويل 
در دو سررس��يد آبان و دي ماه ۱۴۰۰ به ارزش��ي 
حدود ۵۴۷۷ ميليارد و ۷2۹ ميليون ريال منعقد 
شد تا حجم و ارزش كل معامالت بازار قراردادهاي 
آتي در يد قدرت نگين طالي س��رخ قرار گيرد.در 
اين هفته 28۰۰ قرارداد آتي زعفران پوشال نيز در 
بازار در حالي منعقد شد كه ارزش نزديك به ۶۴.8 
ميليارد ريالي را براي سررسيد آبان ماه در پي داشت. 
معامله گران با انعقاد ۵۷۳۷ قرارداد آتي صندوق طال 
براي تحويل در آذر و بهمن ماه امسال ارزش بيش 
از ۵۷2 ميليارد و ۴۳۳ ميليون ريالي را رقم زدند. با 
ثبت اين آمار معامالتي، صندوق طال پس از زعفران 
نگين باالترين حج��م و ارزش معامالتي را رقم زد؛ 
به طوري كه اين دارايي پايه س��هم ۹ و ۳ درصدي 
از ارزش و حجم كل قرارداده��اي منعقده را از آن 
خود كرد.ثبت انعقاد ۴۶۱۹ قرارداد آتي نقره در دو 
سررس��يد آذر و بهمن ماه ۱۴۰۰ ارزشي نزديك به 
۱۱۰ ميليارد ريالي را در بازار رقم زد. بر اين اساس 
حج��م و ارزش معامالتي مذكور ب��ه ترتيب ۳ و 2 
درصد از حجم و ارزش كل قراردادهاي منعقده هفته 
گذشته را تشكيل داده اس��ت. بر اساس آمارهاي 
موجود، ارزش انعقاد 2۱۳ قرارداد آتي زيره سررسيد 
آذرماه س��ال جاري به رقم 2۳.۵ ميليارد ريال بالغ 
شد. در اين هفته معامله گران 2۰ قرارداد آتي پسته 
را نيز براي تحويل در آذرماه امس��ال منعقد كردند 
تا ارزش معامالت اي��ن دارايي پايه نيز به بيش از ۴ 

ميليارد ريال به ثبت برسد.

اجراي نهضت ملي مسكن
از طريق بورس

كمال حسين پور، نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در 
مجلس با بيان اينكه بازار سرمايه بهترين نقش را مي تواند 
در نهضت ملي مسكن ايفا كند گفت: درصورتي كه در 
شهرهاي كوچك و كالن شهرها از طريق بازار سرمايه به 
جهش توليد مسكن در كشور كمك شود، گام بلندي 
براي معيش��ت مردم كشور برداش��ته  مي شود.كمال 
حسين پور با اش��اره به اينكه به طورقطع بازار سرمايه 
در كنار بنياد مس��كن و بنياد مستضعفان مي تواند به 
توليد مسكن در كشور كمك كند، افزود: بهترين روش 
سرمايه گذاري در حوزه مس��كن، استفاده از صندوق 
پروژه ها و صندوق زمين و ساختمان است زيرا كمك 
مي كند مردم منابع خود را به س��مت اين صندوق ها 
بياورند تا با استفاده از آنها و مديريت صحيحي كه بر آن 
حاكم است با نوسانات شديد مواجه نشوند.وي عنوان 
كرد: تحقق وعده ساخت يك ميليون واحد مسكن در 
سال بسيار سخت است اما به نظر مي رسد با كمك بازار 
سرمايه كه بيشتر سهامداران آن هم مردم هستند، نهضت 
ملي مسكن به خوبي اجرا شود.عضو كميسيون عمران 
مجلس شوراي اس��المي اظهار كرد: فعاليت در حوزه 
مسكن بايد كاماًل مديريت شده و فعاليت صندوق ها هم 
با يكديگر هماهنگ باشد و همچنين حجم نقدينگي هم 

به سمت وسوي توليد حركت كند.

سامانه بررسي تخلفات بازار سرمايه
س��يد مهدي پارچيني، مدير نظارت ب��ر بورس هاي 
س��ازمان در خصوص زمان بر بودن پيگيري تخلفات و 
اينكه آيا امكان سرعت بخشي به آن وجود دارد، اظهار 
كرد: بعيد مي دانم سريع تر از فرآيند فعلي سازمان بورس 
هيچ نهاد ديگري توانايي پيگيري تخلفات مربوط به خود 
و بستر مناسب بررس��ي آن را داشته باشد. براي موارد 
حقوقي س��امانه ش��كايات وجود دارد كه موارد ارجاع 
داده شده به آن در معاونت حقوقي بررسي مي شود.وي 
در تكميل سخنان خود افزود: همچنين سامانه سوت 
زني هم وجود دارد كه درواقع اين س��امانه در س��ايت 
س��ازمان بورس است و اگر سهمي را در فضاي مجازي 
به اصطالح پروژه مي كنند، به ضرر ش��ركت اقدامي را 
انجام مي دهند يا اگر فردي از موضوع محرمانه اي مطلع 
مي شود و اگر درجايي تخلفي شكل مي گيرد و غيره در 
سامانه مذكور ثبت مي شود و پيگيري اين موضوع در 
سيكل تعريف شده خود قرار مي گيرد. در اين سامانه فرد 
ثبت كننده تخلف، مسوول بررسي موضوع ثبت شده، 
مستنداتي كه ارايه شده و پاسخ چه بوده همگي شفاف 
خواهد شد.پارچيني بابيان اينكه عده اي بر اين باورند كه 
شكايات بايد در لحظه پيگيري و پاسخ داده شود، گفت: 
برخي از س��هامداران يا فعاالن بازار سرمايه مي گويند 
كه سهم دست كاري مي شود و بايد اين موارد در همان 
لحظه پيگيري و بررسي شود. گفتن چنين سخناني 
آسان است اما در حقيقت اثبات اين موضوع را در نظر 
نگرفته اند.مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس 
تشريح كرد: نمي توان هر اوردري را به عنوان دست كاري 
ش��ده، مدنظر ق��رارداد. البته به طوركلي بس��ياري از 
معامالت در طول روز رصد مي شود و با بررسي  مشخص 
مي شود گاهي يك شخص كه اوردر قابل توجهي را ثبت 
كرده اما درواقع تمام دارايي خود را به ثبت رس��انده و 
هيچ مورد غيرطبيعي در آن يافت نمي شود و در بعضي 
مواقع خواهيم ديد كه سهامداري قصد دست كاري بازار 
را داشته كه كدهاي اين افراد رصد و درنهايت مسدود 
مي شود. طي ماه هاي اخير كدهاي زيادي مسدود شدند 
كه يكي از داليل اصلي آن اين موضوع است.پارچيني 
بيان كرد: براي كشف و پيگيري تخلف بايد چندين روز 
معامالتي نماد و چندين كد بررسي شود. فكر نمي كنم 
به اين راحتي هيچ قاضي توان صدور حكمي را داشته 
باش��د و حتمًا بايد مس��تندات با دقت بررسي بشود و 
پس ازاينكه پرونده آن به اجماع رسيد، راي صادر شود 
كه آيا در خصوص مورد مشخصي تخلف بوده يا خير. 
بنابراين تمامي موارد در ثبت ش��كايات سريع ثبت و 
پيگيري مي شود اما براي رسيدگي به آن بايد دقيق و 

مستند عمل كرد.

قطعي گاز و آينده سهامداران
حس��ين حس��ين زاده، عضو هيات رييسه كميسيون 
انرژي در مجلس شوراي اسالمي بابيان اينكه جلسه هاي 
مختلفي درباره تامين گاز زمستان براي صنايع با حضور 
وزي��ر نفت و مديرعامل ش��ركت ملي گاز برگزار ش��د، 
گفت: در اين جلس��ه ها درباره اتالف انرژي و قطعي گاز 
كه طي سال هاي گذشته اتفاق مي افتاد، بحث و بررسي 
شد.حسين زاده عنوان كرد: طي دو هفته گذشته و طي 
دو روز كامل، كميسيون انرژي از حوزه هاي پارس جنوبي، 
عسلويه، پترو پااليشگاه ها و همچنين پااليشگاه هاي ديگر 
كه تامين ذخيره گاز زمستاني را بر عهده دارند، بازديد كرد.

نماينده مردم الرستان در مجلس در ادامه افزود: نكته اي 
كه بايد درباره صنايع كشور به آن بپردازيم اين است كه در 
راستاي صرفه جويي و استفاده بهينه از گاز مقرر شده كه 
صنايع بحث مربوط به صرفه جويي و جلوگيري از اتالف 
انرژي را در دس��تور كار قرار دهند.وي با اشاره به اينكه 
۶۰ درصد اتالف انرژي در دو وزارتخانه نفت و نيرو اتفاق 
مي افتد، تصريح كرد: بنده به عنوان عضوهيات رييسه 
كميسيون انرژي پيشنهاد دادم به جاي توسعه فازهاي 
پارس جنوبي كه البته مورد تاييد و تاكيد است، بيشتر 
در بحث بهينه سازي كار شود به دليل آنكه امروزه يك 
واحد هزينه براي بهينه سازي معادل ۴۰ درصد هزينه 
براي توليد است.حسين زاده خاطرنشان كرد: با برنامه ها 
و صحبت هايي كه مديريت هاي مختلف در شركت ملي 
نفت ايران انجام شده، اميدواريم امسال با قطعي گاز در 
حوزه هاي خانگي، صنعت، كشاورزي و خدمات مواجه 
نشويم.وي يادآور شد؛ بخش صنعت، سال گذشته نياز 
بيش از ۱۵۰ ميليون مكعبي داشت و چيزي كه شركت 
ملي گاز تامين مي كرد ح��دود ۹۰ ميليون مترمكعب 
بود و بقيه آن از طريق مازوت و ديزل اس��تفاده مي شد 
كه خوشبختانه با برنامه ريزي هاي به عمل آمده در سال 

جاري، اميدواريم شاهد اتفاق  سال هاي گذشته نباشيم.

»تعادل« روند و آينده تاالر شيشه اي را بررسي مي كند

يك بام و دوهواي بورس

اصالح قدم به قدم بورس
شاخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، 2۹ آبان ماه با 2۷  هزار و 2۹2 واحد كاهش در 
جايگاه يك ميليون و ۳8۳ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۳۰8 ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و 28۴ 
ميليارد ريال دادوستد ش��د. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با سه هزار و 2۳۶ واحد كاهش به ۳8۳ هزار 
و ۵28 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و ۳8 
واحد افت به 2۴۱ هزار و ۶۱8 واحد رس��يد. شاخص 
بازار اول 22 هزار و 8۰2 واحد و شاخص بازار دوم، ۴۶ 
هزار و ۱۵۰ واحد كاهش داشتند.بيشترين تزريق پول 
حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه »محصوالت 
شيميايي«، »فلزات اساسي« و »فرآورده هاي نفتي« 
رقم خ��ورد درحالي كه برآيند معام��الت گروه هاي 
»انبوه سازي، امالك و مستغالت« و »هتل و رستوران« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فوالد«، »شبندر« 
و »بپاس« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به 
خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به 
»ثشاهد«، »شفن« و »گشان« معطوف بود.عالوه بر اين 
در بين همه نمادها، پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« 
با ۴۹۵ واحد، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان 
با نماد »پترول« با 2۳2 واحد، س��اير اشخاص بورس 
انرژي با نماد »انرژي ۳« ب��ا ۱۵۰ واحد، گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت« با ۱۱۹ واحد، داده گستر عصر 
نوين هاي وب با نماد »هاي وب« با ۷۷ واحد، آس��ان 
پرداخت پرش��ين با نماد »آپ« با ۷۳ واحد و موتوژن 
با نم��اد »بموتو« با ۶۳ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص 
بورس داشتند.در مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد 

»فوالد« با س��ه هزار و ۴۴۶ واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« با سه هزار و ۱۶۰ واحد، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« 
با يك هزار و ۶۳۴ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان 
با نماد »پارس��ان« با يك هزار و ۶۱۱ واحد، معدني و 
صنعتي چادرملو با نماد »كچ��اد« با يك هزار و ۴۳۰ 
واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با 
يك هزار و 22۵ واحد و نفت و گاز پتروشيمي تأمين 
ب��ا نماد »تاپيكو« با يك هزار و ۱۹ واحد با تأثير منفي 
بر شاخص بورس همراه شدند.بر پايه اين گزارش، در 
اولين روز كاري هفته ش��ركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شس��تا«، س��اير اش��خاص بورس 
انرژي با نماد »انرژي ۳«، فوالد مباركه اصفهان با نماد 

»فوالد«، گروه پتروشيمي س��رمايه گذاري ايرانيان 
با نماد »پت��رول«، پااليش نفت بندرعب��اس با نماد 
»شبندر«، گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو با 
نماد »خگستر« و  گروه دارويي بركت با نماد »بركت« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند.گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۴88  ميليون و 2۴8 هزار برگه سهم 
به ارزش چهار  هزار و ۴۳8 ميليارد ريال دادوستد شد.

    فرابورس كاهشي شد
طي روز شنبه ش��اخص فرابورس بيش از 2۵۴ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۹ هزار و ۹88 واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك ميليارد و ۹۹۱ 

ميليون برگه س��هم به ارزش ۳۱ هزار و ۳۶۳ ميليارد 
ريال دادوستد ش��د.در اولين روز كاري هفته شركت 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، توسعه مسير برق گيالن 
با نماد »بگي��الن«، بهمن ديزل با نم��اد »خديزل«، 
توس��عه س��امانه نرم افزاري نگين با نماد »توسن«، 
مديري��ت انرژي اميد تابان هور با نم��اد »وهور«، كلر 
پارس با نماد »كلر«، قاسم اس��ران با نماد »قاسم« و 
آتيه داده پرداز با نماد »اپرداز« با تأثير مثبت بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.
همچنين پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، پتروشيمي 
زاگ��رس با نماد »زاگ��رس«، بيمه پاس��ارگاد با نماد 
»بپاس«، س��نگ آهن گهرزمين با نم��اد »كگهر«، 
پتروش��يمي تندگويان با نماد »ش��گويا«، فرابورس 
ايران با نماد »فرابورس«، سهامي ذوب آهن اصفهان 
با نماد »ذوب«، مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد 
»فجهان« و پااليش نفت الوان با نماد »شاوان« تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    اصالح سهام عدالت
در پايان معامالت روز ش��نبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت درمقايس��ه با روز چهارش��نبه )٢۶ آبان ماه(، 
٢.٧درصد كاهش يافت و ارزش سبد ۵۳2هزار توماني، 
يك ميليون توماني و ۴٩٢هزار توماني سهام عدالت به 
ترتيب به ١٢ ميليون و ٣۴٧هزار تومان، ٢٣ ميليون و 
٢۶١هزار تومان و ١١ ميليون و ۴۴٩هزار تومان رسيد. 
با احتساب اين موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش 
س��بد ۵۳2هزار توماني س��هام عدالت به ٧ ميليون و 

۴٠٨هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
اگرچه نمي توان زمان دقيقي را براي عبور بازار مسكن 
از دوره ركود مشخص كرد و متغيرهايي مثل وضعيت 
اقتصاد كالن، ن��رخ تورم، اوض��اع بازارهاي موازي، 
قدرت خريد متقاضيان مسكن و تيراژ ساخت وساز 
بر آن تاثير مي گذارد، اما بررس��ي هاي آماري حاكي 
از افزايش طول دوره ركود مس��كن است به گونه اي 
كه دست كم ۳۰ تا ۳۶ ماه به طول مي انجامد. به باور 
برخي از كارشناسان مسكن، ركود در شرايط فعلي 

نيز از فروردين ۱۴۰۰ آغاز شده است. 
در اين حال، به باور گردانندگان »تعادل«، چرخه هاي 
رون��ق و ركود بازار مس��كن، در پ��ي آخرين جهش 
قيمت��ي در دولت دهم، - جهش قيمت مس��كن در 
س��ال 9۱- الگوهاي س��ابق خود را به دليل شرايط 
خاص اقتصاد كالن كش��ور تكرار نكرده اس��ت. و از 
همين رو، به نوعي مي توان اظهار كرد كه بازار مسكن 
از س��ال 92 تاكنون در ركود بوده است با اين تفاوت 
كه در مقاطعي ركود مس��كن غير تورمي بوده و در 
مقاطعي ديگر كامال در فاز ركود تورمي قرار داش��ته 
است. به طور خاص مي توان گفت كه بازار مسكن تا 
از سال 92 تا پاييز سال 9۶ در فاز ركودي بوده است، 
اما از دي ماه سال 9۶ وارد فاز تازه ركود تورمي شده 
است به گونه اي كه از س��ويي با جهش هاي قيمتي 
و از س��وي ديگر با كاهش مداوم حجم معامالت رو 
به رو بوده اس��ت. در اين حال، اگر چه برآيند رش��د 
قيمت مسكن در 7 ماهه نخست سال جاري تقريبا 
برابر با صفر بود، اما همزمان حجم معامالت در برخي 
ماه هاي پرمعامله هم نتوانس��ت از كف تاريخي خود 
زياد فاصل��ه بگيرد و به طور ميانگين حجم معامالت 
طي ماه هاي گذشته از س��ال حدود 5 هزار فقره در 
هر ماه بوده است كه ركورد جالبي نيست و از حالت 
رونق معامالت مسكن- حدود 2۰ هزار فقره معامله 
در ماه- فاصله زي��ادي دارد. با توجه ب��ه اين موارد، 
مي توان در كل ادعا كرد كه بازار مسكن طي 8 سال 
گذشته در فاز ركودي قرار داشته و به همين واسطه، 
كهن الگوهاي تجاري اين بازار طي اين 8 سال تكرار 
نشده اند. چه آنكه در اين مدت، اين بازار بيش از اينكه 
از عوامل دروني خود اثر بپذيرد، متاثر از شرايط كلي 
حاكم ب��ر اقتصاد – تحريم و تورم- بوده اس��ت. اين 
الگوي تحريمي- تورمي طي 8 سال گذشته، تغيير 
معناداري نداشته است و گشايش هاي سه ساله برجام 
نيز فرصت نش��ت به اين بازار را پيدا نكرد. به همين 
دليل، شاهد استقرار بازار مسكن در فاز ركودي طي 

اين 8 ساله گذشته بوده ايم.
در اين حال، آنگونه كه ايس��نا گزارش كرده اس��ت، 
بررسي ادوار مختلف ركود و رونق بازار مسكن نشان 
مي دهد، در پس رشد سنگين قيمت ها ثبات و حتي 

كاهش قيمت نهفته است. به طور مثال، بازار مسكن 
شهر تهران بعد از جهش سال 92 در سال 9۳ با ثبات 
و سال 9۴ با نرخ رشد منفي مواجه شد. اغلب ماه هاي 
سال ۱۳9۴ نرخ رش��د ماهيانه و ساالنه بازار مسكن 
شهر تهران منفي بود؛ به طوري كه در آذرماه آن سال 
نرخ رشد قيمت ۱.2 درصد و در دي ماه ۳.۱ درصد در 
مقايسه با ماه مشابه سال قبل از آن كاهش پيدا كرد.

    در سال هاي ۷۴ و ۹۱ چه گذشت؟
براي بررسي وضعيت فعلي به دوره جهش قيمت ها 
در س��ال هاي 7۴ و 9۱ مراجع��ه مي كني��م. رونق 
س��ال هاي 7۴ و 9۱ بين ۱8 تا 2۰ ماه )حدود شش 
فصل( طول كشيد؛ در حالي كه دوره رونق سال هاي 
9۶ تا 99 كه با جهش س��نگين قيمتها مواجه بود به 
درازا انجاميد و حدود ۳۶ ماه زمان ُبرد. بنابراين ممكن 
اس��ت ركود مقطع فعلي نيز طوالني تر از دو مقطع 
سال هاي 7۴ و 9۱ باشد. اگر با همين روند جلو برويم 
مي توانيم حتي انتظار منفي شدن قيمت ها در بازار را 
داشته باشيم. كما اينكه برخي كارشناسان معتقدند 
دوره ركود بازار مس��كن كه از فروردين ۱۴۰۰ آغاز 
شده دست كم ۱۰ تا ۱2 فصل )۳۰ تا ۳۶ ماه( به طول 
خواهد انجاميد. دوره ركود قبلي از ابتداي سال ۱۳9۳ 

تا آذرماه ۱۳9۶ حدود ۴5 ماه طول كشيد.
اواخر سال ۱۳95 سه نش��انه از تكميل دوره ركود 
بازار مس��كن ديده ش��د، اما در حال حاضر چنين 
نمايه هايي وجود ندارد. دي ماه سال ۱۳95 قيمت 
مس��كن در تهران به ۴.5 ميليون تومان رس��يد كه 
در مقايسه با س��ال قبل از آن ۳.2 درصد رشد كرد. 

معامالت ني��ز ۱۶ هزار و 7۴9 فقره ش��د كه ۴۱.۶ 
درصد در مقايس��ه با دي ماه ۱۳9۴ رشد كرد. نرخ 
رش��د قيمت مس��كن در آن مقطع به تورم نزديك 
شد؛ در حالي كه هم اكنون قيمت مسكن حدود ۴۰ 
درصد پايين تر از تورم عمومي است. از طرف ديگر با 
توجه به تجربه رونق و ركود س��ال هاي 7۴ تا 78 به 
تكميل شدن ۳۰ تا ۳۶ ماهه دوره ركود بازار مسكن 
نزديك شديم؛ در حالي كه هم اكنون فقط 8 ماه از 

دوره ركود سپري شده است.

   افت شديد توان خريد
نقطه اشتراك هر سه مقطع

يكي ديگر از عوامل اثرگذار بر ورود به فاز ركود در هر سه 
مقطع 7۴، 9۱ و ۱۴۰۰ كاهش توان خريد متقاضيان 
اس��ت. از اين جهت هر س��ه بازه زمان��ي داراي نقطه 
اشتراك هستند. تا زماني كه توان متقاضيان از طريق 
پس انداز، منابع و تسهيالت امكان پوشش دهي قيمتها 
در بازار مس��كن را نداشته باشد انتظار خروج از ركود، 
غيرممكن است. در ش��رايط فعلي وام ۱۶۰ ميليون 
توماني خريد زوجين در شهر تهران جوابگوي حدود 
يك دهم قيمت واحد 5۰ متري در مناطق متوس��ط 
ش��هر تهران و يك ششم مناطق جنوبي تهران است. 
البته سقف تس��هيالت از طريق خريد اوراق به همراه 
وام جعاله براي زوجين در تهران به ۴8۰ ميليون تومان 
افزايش يافته كه به دليل نرخ سود باال و اقساط سنگين 

ماهيانه آن تقاضاي چنداني براي آن وجود ندارد.
با اي��ن حال، بازه زماني فعلي يك تفاوت با دوره هاي 
مذكور دارد. در ش��رايط كنوني ن��رخ تورم عمومي 

به حدود ۴5 درصد رس��يده اس��ت كه اثر تورمي بر 
نهاده هاي ساختماني ايجاد كرده و احتماال با فاصله 
زماني مقداري بر بازار مسكن تاثيرگذار باشد. بنابراين 
مقايسه زمان كنوني با سال هاي 7۴ و 9۱ صرفا از باب 
سابقه بازار و جهت يادآوري ارايه شده است. وضعيت 
بازار مسكن در هر مقطع بايد با شرايط و متغيرهاي 
مقطع خود از جمله نرخ تورم، اث��ر بازارهاي موازي 
ش��امل ارز، طال و بورس، تحريم ها، انتظارات فعاالن 
بازار ملك، نرخ رش��د نهاده هاي س��اختماني، تيراژ 
ساخت و س��از و پروژه هاي بزرگ مسكوني مقايسه 
شود. بازار مسكن تهران از اسفندماه ۱۳99 تاكنون 
در يك مح��دوده قيمتي ق��رار گرفت��ه و در برخي 
ماه ها نرخ رشد ماهيانه منفي شده است. در مهرماه 
قيمت هاي قطعي ۰.2 درصد نس��بت به شهريورماه 
كاهش پي��دا كرد. بررس��ي ها از آبان ماه نيز نش��ان 
مي دهد با وجود آنكه هنوز آماري ارايه نش��ده بازار 
در ثبات قرار دارد. البته برخي سفته بازان خريدهايي 
انجام مي دهند كه به طور معمول وجود دارد. برخي 
متقاضيان مصرف��ي نيز اقدام به تبديل به احس��ن 
واحدهاي خ��ود مي كنند. اما به ط��ور كلي تقاضاي 

چشمگيري در بازار وجود ندارد.

    بازار مسكن تا يك سال ديگر خواب است
در اين حال، حسن محتشم، كارشناس بازار مسكن 
درباره پيش بيني آينده گفت: ما از يك طرف با حدود 
2.5 ميليون مسكن خالي و از سوي ديگر افت شديد 
توان متقاضيان مواجهيم. بنابراين وارد ركود شده ايم 
كه نه تنها تا پايان سال جاري بلكه تا سال آينده هم 
ادامه خواهد داشت. مگر اينكه تيم اقتصادي دولت 
بتواند به اقتصاد رونق بدهد. بانك مركزي بايد ارزش 
پول ملي را حفظ كن��د، دالر را در محدوده 28 هزار 
تومان نگه دارد تا شاهد افزايش قيمت طال و مسكن 
نباش��يم. اما اگر نتواند اين كار را انج��ام دهد ابتدا با 
رشد بازار سكه و ارز مواجه مي شويم و سپس با فاصله 

زماني بايد منتظر افزايش قيمت مسكن باشيم.

    رشد ۱0 درصدي دالر در دولت سيزدهم 
وي رشد قيمت دالر در دولت سيزدهم را حدود ۱۰ 
درصد عنوان كرد و گفت: افزايش قيمت كاالها هنوز 
در بازار مسكن تاثير نگذاشته است. زماني كه ارز باال 
مي رود مسكن مي ايستد. در حال حاضر نيز چون توان 
طرف تقاضاي واقعي در بازار مسكن كاهش پيدا كرده 
قيمتها به ثبات رسيده است. امكان چرخش نقدينگي 
در اين بازار وجود ندارد. تس��هيالتي هم كه بانك ها 
به مشتريان مي دهند آنقدر ناچيز است كه تكافوي 
قيمت مسكن نيست. بنابراين دست كم تا سال آينده 

امكان ايجاد تحرك در بازار مسكن وجود ندارد.
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اقليم كم آب ايران و توسعه ناپايدار 
 ۱۴۰۰ رس��يده و ۱۰ برابر شده است. اما مصرف آب به 
مراتب بيشتر شده و مصرف صنعت، زراعت، كشاورزي، 
مصرف خانوارها و بهداشت فردي باعث شده كه مصرف 
بيشتر شود و حتي بخش عمده اي از آب كشور از طريق 
ميوه و تره بار و محصوالت ديگر از ايران به كش��ورهاي 
ديگر صادر مي ش��ود و بخش عمده اي از آب به خاطر 
تخريب محيط زيس��ت، جنگل ها، درختان و... تبخير 
ش��ده و از بين رفته اس��ت.   مصرف سرانه هر شخص 
به شدت رشد كرد و مردم براي بهداشت خود آب بيشتر 
مصرف كردند و براي مقابله با آلودگي هوا، هر روز حمام 
گرفتند و مواد شوينده و شيميايي به چاه هاي آب سرازير 
كردند. براي توليد بيشتر كشاورزي، محصوالت باغي 
و صنعت، نه تنها آب بيش��تر مصرف كردند بلكه مواد 
شيميايي و سموم و كود را وارد مواد غذايي و صنعتي و 
آب ها كردند.  زباله هاي فراوان از چاه و رودخانه تا دريا و 
درياچه ها و جاده ها فراوان ديده مي شود و آلودگي هواو 
آب و زمين به شدت رشد كرده اس��ت.  اما در كنار اين 
رشد افسارگسيخته مصرف آب، سياست هاي دولت ها و 
مصرف كنندگان بدون تدبير و برنامه ريزي مناسب عمال 
به تخريب بيشتر منابع آب و خشك شدن ايران منجر 
شده است. سال هاست كه قيمت آب پايين بوده و مردم 
از كشاورزان گرفته تا مصرف خانگي و صنايع، انگيزه اي 
براي مصرف كمتر نداشته اند و اتفاقا به بهانه حمايت از 
كشاورزان و خودكفايي كشاورزي، قيمت پايين آب و 
مصرف بيشتر تشويق ش��ده است.  همچنين به جاي 
حفظ منابع آب در قنات، منابع زير زميني، آبخوانداري 
و حف��ظ آب با تبخي��ر كمتر، از طريق سدس��ازي ها، 
درياچه هاي بزرگ ايجاد كردند و عالوه بر تبخير بيشتر، 
به شور شدن آب و تخريب زمين هاي كشاورزي مشغول 
شدند.  به جاي آنكه فوالدسازي ها در كنار درياچه عمان 
و خليج فارس باشد، در وسط كشور و منطقه كويري و 
كم آب، چند فوالد سازي مانند ذوب آهن، فوالد مباركه 
و طرح هاي بس��يار فوالدي در هر ش��هري ايجاد شده 
كه هيچ كدام طرح هاي كامل و با ظرفيت باال نيس��ت 
در حالي كه به جاي هم��ه اين طرح هاي كم ظرفيت، 
مي توانستند يك طرح بزرگ ۱۰ ميليون تني فوالد در 
كنار درياي عمان احداث كنند. همين حاال نيز مي توان 
مشكل اصفهان را با انتقال فوالد مباركه و ذوب آهن به 
كنار دريا حل كرد و كارخانه و ماشين آالت را باز كرد و 
جاي ديگر نصب كرد و اين همه مشكل كم آبي و آلودگي 
هوا را حل نمود.  نمي توان براي س��ال ها زاينده رود را 
خش��ك كرد و براي طرح هاي كرمان و يزد از اصفهان 
و كارون و خوزس��تان و استان هاي ديگر آب به مناطق 
كويري برد و آن را موفقيت و توس��عه صنعت ناميد.  به 
جاي اين نوع صنعت وابسته به انتقال آب در يزد و كرمان 
و اصفهان و استان هاي ديگر، بايد از توسعه گردشگري و 
حفظ منطقه و جلوگيري از فرونشست زمين، دفاع كرد 
و حتي كشاورزي را بايد در سطح ظرفيت تاريخي 5۰ 
سال قبل حفظ كرد و اجازه استفاده بيشتر از اين آب را 
نداد.  نمي توان ظرفيت آب و ذخيره و انباشت منابع در 
يك ميليون س��ال قبل را ظرف چند دهه مصرف كرد 
و تخريب كرد. فرونشس��ت زمين هشدار مي دهد كه 
حتي آدم ها امكان زندگي مناسب نخواهند داشت چه 
رسد به فوالدس��ازي و صنايع ديگر.  براين اساس، بايد 
ضمن انتقال صنايع با مص��رف زياد از اصفهان، كرمان 
و يزد و ساير نقاط كش��ور به كنار درياي عمان و خليج 
فارس، توسعه صنعت در سيستان و بلوچستان، بوشهر 
و هرمزگان، از وسعت بسيار مرزهاي دريايي كشور بهره 
برد و بخشي از اين توليد را به راحتي صادر كرد.  هر چند 
كه مردم به تدريج به مشكل رشد جمعيت بدون تناسب 
با ظرفيت اقليم ايران پ��ي برده اند و موضوع جمعيت 
۳5 ميليون نفري نيز توسط كارشناسان به عنوان يك 
جمعيت مناسب و متناسب با اقليم كم آب ايران مطرح 
شده است و رشد جمعيت محدود شده است اما براي 
حفظ جواني جمعيت و در عين حال متناسب ساختن 
جمعيت بايد يك برنامه علمي و تدريجي در ۱۰۰ سال 
آينده داشته باش��يم تا به تدريج اشتباهات گذشته را 
برطرف كني��م.  در عين حال بايد برداش��ت از منابع و 
چاه هاي آب و... را اصالح كنيم. در حال حاضر تجاوز به 
حريم دريا، رودخانه، جنگل، و... موجب خشك شدن 
مناطق و از بين رفتن منابع آب ش��ده است و ادامه آن 
سرزمين خشك و كم آب ما را از بين مي برد.  كارشناسان 
محيط زيست هشدار داده اند كه فرونشست ها در آينده 
زندگي شهري و كش��اورزي و.... را تهديد خواهد كرد. 
موضوع بسيار جدي اس��ت و براي حفظ زندگي، بايد 
يك اقدام همگاني انجام ش��ود و در مصرف آب، حفظ 
آب، و انجام فعاليت هاي منطقي و علمي اقدام اساسي 
صورت گيرد.  نمي توان به بهانه صنعتي ش��دن، بدون 
توجه به مناب��ع آب، در هر جايي كارخانه اي س��اخت 
و براي خودكفايي و رش��د صنعتي اقدام كرد. به جاي 
گرفتن زمين، بايد به فكر آب باشيم. زيرا اگر آب كافي 
نباش��د تمام اين كارخانه ها و زندگي ها و شهرها دچار 
مشكل مي ش��وند. وقتي اصفهان زيبا و تاريخي به اين 
وضعيت دچار مي شود، بقيه شهرها نيز ممكن است كه 

دچار مشكل شوند.

ريسك معامالتي در بورس
 در ادامه حداقل دولت براي رفع كس��ري بودجه خود 
اق��دام به انتش��ار اوراق نكند و براي انج��ام پروژه هاي 
عمراني و چيزهاي اين چنيني اقدام به انتش��ار اوراق 
نمايد. اين موضوع مي تواند باعث ش��ود كه ريس��ك 
موجود در بازار س��رمايه كه متش��كل از حضور بحث 
قيمت گذاري دس��توري و ارز ۴2۰۰ توماني بود از بين 
برود و س��رمايه گذاران بتوانند با ريس��ك كمتري به 
معامالت خود ادامه دهند. الزم به ذكر است كه در حال 
حاضر دولت ماهيانه چيزي نزديك به ۱2 هزار ميليارد 
بازپرداخت اوراقي را انجام مي دهد كه درگذشته منتشر 
كرده و براي تأمين اين عدد بعضاً حتي مجدد با نرخ بهره 
باالتر اوراقي را منتشر مي كند كه باعث بروز مشكالتي 
در بافت اقتصاد كشور و حتي بازار سرمايه شده است. اميد 
است با رفع ريسك هاي موجود در بازار سرمايه شاهد 
بهتر شدن روند معامالت و افزايش ارزش معامالت در 

بازار سرمايه باشيم.

شركت فوالد مباركه حامي
و كمك رساِن پروژه فوالدسازي 

فوالد سفيددشت
مديرعامل شركت فوالد مباركه گفت: اميدواريم با تالش 
و همت مديران مجموعه فوالد سفيددشت چهارمحال 
و بختياري تا پيش از سال ۱۴۰۱ به اهداف تعريف شده 
براي اين صنعت دس��ت پيدا كنيم و در نخستين گام، 
كوره قوس الكتريكي آن را راه اندازي نماييم. محمدياسر 
طيب نيا، مديرعامل شركت فوالد مباركه، در جلسه با 
مديرعامل و مديران شركت فوالد سفيددشت چهارمحال 
و بختياري با تأكيد بر ضرورت پيگيري رفع مس��ائل و 
مشكالت اين شركت اظهار كرد: مديران و دست اندركاران 
در مجموعه فوالد سفيددشت چهارمحال و بختياري 
بايد پيگير مسائل و مشكالت موجود باشند و از پيگيري 
خسته نشوند. وي با بيان اينكه براي بهره برداري از پروژه 
فوالدسازي فوالد سفيددشت نبايد زمان را از دست داد، 
افزود: اين پروژه نتيجه يك عمر تالش مجموعه فوالد 
سفيددشت است و بايد توسط مديرعامل شركت فوالد 
سفيددشت به نتيجه برس��د. در همين راستا آمادگي 
شركت فوالد مباركه به عنوان حامي و كمك رسان براي به 
نتيجه رساندن اين پروژه را اعالم مي كنم؛ البته آزادسازي 
تجهيزات از گمرك در اين خصوص اهميت زيادي دارد 
و الزم است در هر مرحله از اجراي اين پروژه، اگر پيمانكار 
كوتاهي كرد، خودتان كار را ادامه دهيد و آن را به سرانجام 
برسانيد. مديرعامل شركت فوالد مباركه خاطرنشان كرد: 
با توجه به شرايط حاكم بر كشور، تحت هيچ شرايطي 
نبايد از سرعت پروژه هاي گروه فوالد مباركه كاسته شود، 
بنابراين بايد محكم و با انرژي و انگيزه به جلو حركت كرد 
و اين انتظار از مديران شركت فوالد سفيددشت مي رود 

كه با تمام قوا به جلو حركت كند.

يك ميليارد تومان به 
دانش آموزان بازمانده از تحصيل 
هرسيني در مرحله سوم اهدا شد

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه از واريز 
مرحله سوم كمك هاي مالي طرح شناسايي و حمايت 
اجتماعي از كودكان بازمانده از تحصيل در شهرس��تان 
هرسين به حساب مشمولين طرح خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
در كرمانشاه حسن عزيزي با اعالم اجرايي شدن طرح ملي 
كمك به دانش آموزان بازمانده از تحصيل با حمايت وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري وزارت آموزش و 
پرورش و يونيسف در شهرستان هرسين به عنوان يكي 
از ۴ شهرستان پايلوت در سطح كشور گفت: در مرحله 
س��وم اجراي طرح ملي كمك به دانش آموزان بازمانده 
از تحصيل با حمايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به ۱ هزار و 95۰ نفر از دانش آموزان در سطح شهرستان 
هرسين پرداخت شد. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اس��تان كرمانش��اه افزود: در پي اهدا كمك هاي نقدي 
سازمان ملل به دانش آموزان بازمانده از تحصيل، سومين 
مرحله كمك مالي به دانش آموزان بازمانده از تحصيل در 
شهرستان هرسين با پيگيري مستمر سيدهادي موسوي 
نيك، مديركل دفتر رفاه مطالعات اجتماعي وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي به تعداد ۱9۰۰ نفر جمعا به مبلغ يك 
ميليارد تومان اهدا شد. وي از عباداهلل كنجوريان فرماندار 
شهرستان هرسين، اصغر شهبازي رييس اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و علي نور فتحي رييس اداره آموزش 
و پرورش شهرستان كه در شناسايي مشمولين همكاري 
نمودند قدرداني نمود. حسن عزيزي با اشاره به اينكه در 
اين طرح از ظرفيت موسس��ات خيريه و سازمان هاي 
مردم نهاد مانند بهزيستي و كميته امداد امام خميني)ره( 
جهت كمك به بازگشت كودكان بازمانده از تحصيل 
مقطع ابتدايي به مدرس��ه با ايجاد يك بستر مناسب 
استفاده مي شود، اظهار نمود: در مرحله اول و دوم طرح 
نيز دانش آموزان نيازمند و بازمان��ده از تحصيل مورد 

حمايت مالي ۳ ميليارد توماني قرار گرفتند.
جامعه كار و تالش و تعاون استان كرمانشاه

چرخه رونق و ركود بازار مسكن در دهه 90 چگونه بود؟

سيطره الگوي تحريمي- تورمي بر بازار مسكن

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

۱۳90/9/20،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی گلوگاه مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای 

الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در اراضی لمراسک و تیرتاش پالک اصلی ۱ بخش ۱9

١- پالک 2۸۱۱ فرعی آقای محمد حسن روحي لمراسکی فرزند محمد اسمعیل 
نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به مساحت۱0065/5۱ متر مربع 

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

م الف  ۱2۱6۷6۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/۸/۱5
  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴00/۸/۳0

جعفر رسولی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلوگاه

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی گلوگاه احتراماً آقای عزیز بازانی فرزند علی با ارائه درخواستی به شماره ۷0۷/۱۴۳2_۱۴00/0۷/۱۸ 

منضم  به دو برگ استشهادیه مصدق دفتر اسناد رسمی شماره ۴6 جوانرود مدعی فقدان 
سند مالکیت شماره سریال 9225۱۷ سری جی 9۸ مربوط به پالک ۱۸50 فرعی از 6۷۱ 
فرعی از 5۴ اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه به) علت جابجایی (گردیده است 

و صدور المثنی سند مالکیت مزبور در دست اقدام است.
الزم به ذکر است که سند مالکیت مذکور متعلق به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
۱2۴ مترمربع ذیل دفتر الکترونیک ۱۳9920۳۱600۷00095۱ آقای عزیز بازانی فرزند علی 
صادر و تسلیم گردیده است و در قید بازداشت) توسط محاکم (و وثیقه )توسط بانک ها( 
نمی باشد لذا مقرر است از انجام هرگونه معامله یا تنظیم سند) قبل از هماهنگی با این 
اداره( خودداری فرمایید. لذا مراتب در اجرای ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت و تبصره آن 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود هستند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت کتباً به این اداره تصمیم نمایند در غیر اینصورت المثنی 

سند مالکیت پس از انقضای مهلت مذکور طبق مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار :  ۱۴00/0۸/۳0

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود شهریار خدری

آگهی فقدان سند مالکيت

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 

شهرداري قانون هواي پاك را در ۴ سال اخير چگونه اجرا كرد؟

آلودگي هوا؛ پسرفت در 3 ماهه اخير
ناصر اماني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره 
به عملكرد ش��هرداري تهران در اجراي قانون هواي 
پاك گفت: در ۳ ماه اخير كه دوره ششم شوراي شهر 
ش��كل گرفته، مي بينيم كه در برخي موارد به جاي 

پيشرفت شاهد پسرفت بوده ايم.
اماني در گفت وگو با تس��نيم با اش��اره به عملكرد 
ش��هرداري تهران در اج��راي قانون ه��واي پاك، 
اظهار كرد: مس��ووالن دوره قبلي مديريت شهري 
بايد درباره اقدامات انجام ش��ده در ۴ سال گزارش 
دهند اما در ۳ ماه اخير كه دوره ششم شوراي شهر 
شكل گرفته، مي بينيم كه در برخي موارد به جاي 

پيشرفت شاهد پسرفت بوده ايم.
وي ادامه داد: به عن��وان مثال، در حوزه حمل و نقل 
عمومي كه يك��ي از روش هاي اساس��ي در كاهش 
آلودگي هواس��ت با كاهش ظرفيت مترو و اتوبوس 
مواجه هستيم و توان حمل و نقل عمومي نسبت به 
گذش��ته كاهش پيدا كرده است؛ متأسفانه از حدود 
5 هزار اتوبوس فعال در س��ال 9۶ ب��ه 2 هزار و 2۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس رس��يده ايم و س��اير اتوبوس ها به 
داليلي مانند فرسودگي يا كمبود لوازم يدكي از رده 

خارج شده اند و امكان استفاده از آنها وجود ندارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
تصريح كرد: برقي كردن اتوبوس ها نيز به جايي نرسيد 
و به جز يك دس��تگاه اتوبوس كه به شكل نمايشي 
در دوره پنجم رونمايي شد، شاهد توسعه و افزايش 
اتوبوس هاي برقي در خيابان ها تهران نبوديم. نوسازي 
تاكسي هاي فرسوده نيز متأسفانه با كندي بسياري 
مواجه شد اين در حالي است كه ناوگان تاكسيراني 

نيز مانند اتوبوسراني فرسوده است.
وي خاطرنش��ان كرد: درخصوص موتورسيكلت ها 
نيز آنچه عيان اس��ت چه حاجت به بيان است! بايد 
به خيابان هاي مركزي و جنوبي شهر سري بزنيد تا 
بببنيد چه وضعيتي حاكم است؛ اين در حالي است 
كه موتورسيكلت هاي كاربراتوري به اندازه 5 خودروي 
س��واري توليد آلودگي دارند و شاهد تردد ميليوني 
موتورسيكلت هايي در شهر هستيم كه اكثر آنها باعث 

آلودگي هوا مي شوند.
اماني با بيان اينكه اقدامات قابل دفاعي در خصوص 
اجراي قانون هواي پاك از س��وي ش��هرداري وجود 
ندارد و اگر باد و باراني نازل نشود، آلودگي هوا تشديد 
مي ش��ود، گفت: درخصوص توسعه فضاي سبز نيز 
اتفاق خاصي رخ نداده اس��ت؛ نمي گوييم پس��رفت 
داش��ته ايم چراكه چند مورد افتتاح بوستان محلي 

و منطقه اي در دوره پنجم انجام ش��د اما از توس��عه 
بوستان ها و فضاي سبز فرامنطقه اي كه در دوره سوم 
و چهارم شوراي شهر بهره برداري شد و سرانه فضاي 
سبز را از حدود 9 متر به ۱۶ متر ارتقا داد، خبري نبود.

وي افزود: آن زمان تعداد بوستان هاي شهر تهران از 
حدود ۱۱۰۰ به بي��ش از 22۰۰ مورد افزايش يافت 
اما اص��ال از چنين اقداماتي در دوره پنجم ش��وراي 
ش��هر خبري نبود و آنها فقط ادعا داش��تند كه مانع 
تخريب باغات تهران ش��دند در حال��ي كه به اعتقاد 
ما نتيجه عكس داش��ت و برخي از صاحبان امالك 
و باغات كه احس��اس كردند در فضاي گراني مسكن 
متضرر ش��ده اند، كاري كردند كه تعمدا به تخريب 
باغات روي بياورند.عضو شوراي شهر تهران تصريح 
كرد: اين كارنامه آقايان در حوزه آلودگي هواي شهر 
تهران اس��ت! ضمن اينكه هيچ يك از وزارتخانه ها و 
سازمان ها كه در كاهش آلودگي هوا مسووليت دارند 
به درستي به وظايفشان عمل نكرده اند و اين قانون 
روي زمين مانده است.وي خاطرنشان كرد: قاليباف 
زماني كه ش��هردار تهران بود پيشنهاد خوبي مطرح 
كرد و گفت »بنده را به عنوان متولي كاهش آلودگي 
هوا تعيي��ن كنيد و همه اختيارات و اعتبارات الزم را 
در اختيارم بگذاريد، هر س��ال هم درباره آن گزارش 
عملكرد خواهم داد «.اماني با اشاره به اينكه نمي شود 
س��ازمان ها و وزارتخانه هاي متعدد در كشور متولي 
اين امر باش��ند، گفت: در زمان شيوع كرونا تشكيل 
يك قرارگاه با محوريت رييس جمهور باعث شد نتايج 
خوبي حاصل ش��ود، درباره اين موضوع نيز بايد يك 
شخص قدرتمند و صاحب اختيار از باالترين مرجع 
كش��ور متولي كار شود، همه س��ازمان ها را پاي كار 
بياورد و به طور مستمر نظارت و پيگيري كند در غير 

اين صورت اتفاقي رخ نخواهد داد.
وي اظهار كرد: جرم انگاري ترك فعل دستگاه ها در 
اجراي اين قانون تأثيرگذار اس��ت اما برخورد سلبي 
به تنهايي كفاي��ت نمي كند و با تغيي��ر مديريت ها 
موضوعات پاسكاري مي شود. بايد دولت و مديريت 
ش��هري يك طرح ايجابي در اين زمينه تهيه كنند؛ 
اگر در گذشته ناهماهنگي هايي وجود داشته اكنون 
مجلس، مديريت ش��هري و دولت مي توانند با عزم و 

اراده، قدم هاي خوبي در اين زمينه بردارند.

  كمبود جدي قطارهاي متروي تهران
در همين حال، مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران با اشاره به اينكه كمبود قطارهاي مترو بسيار 

زياد است، گفت: حداقل ترين فاصله به لحاظ فني 
براي حرك��ت قطارهاي مترو در نظر گرفته ش��ده 
است.علي عبداهلل پور مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو ته��ران در گفت وگو ب��ا فارس، درب��اره آمار 
مسافران پايتخت از زمان فاز نخست افزايش ساعت 
طرح ترافيك، گفت: از 7 تا ۱۰ درصد آمار مسافران 
مترو تهران همزمان با افزايش ساعت طرح ترافيك 

در خطوط مختلف افزايش يافته است.
وي با اشاره به اينكه به صورت تدريجي آمار مسافران 
مترو در حال افزايش اس��ت گفت: پيش بيني ما اين 
است همزمان با ابتداي آذر كه مجدد قرار است ساعت 
طرح ترافيك بيش��تر افزايش يابد آمار مسافران هم 
بيشتر ش��ود. مديرعامل ش��ركت بهره برداري مترو 
تهران ادامه داد: در سال هاي قبل كه چنين تغييراتي 
را شاهد بوديم 2۰ تا ۳۰ درصد به آمار مسافران اضافه 

مي ش��د اما امسال با توجه به شرايط كرونا تحليل ما 
اين بوده كه اي��ن موضوع به كن��دي پيش رود چرا 
كه بسياري از ش��هروندان به عدم استفاده از مترو و 
عادت كردن به ساير مدهاي حركتي سوق يافته اند 
بنابراين بازگش��ت آنها به مترو به كندي خواهد بود. 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران در پاسخ 
به اين پرس��ش كه آيا قطارهاي وي��ژه براي خطوط 
مترو از اول آذر پيش بيني ش��ده است يا خير،  گفت: 
در حال حاضر آنچه در مترو اجرا مي شود سرفاصله 
۴ دقيقه اي حركت براي قطارهاي مترو جهت رعايت 
هر چه بيش��تر فاصله اجتماعي است و حداقل ترين 
فاصله به لح��اظ فني براي حرك��ت قطارهاي مترو 
محسوب مي شود. عبداهلل پور خاطرنشان كرد: اكنون 
همه قطارهاي مترو تهران فعال است و همه تالش ها 

براي خدمت رساني بهتر در حال انجام است.



متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران در 
ماه اكتبر ۲۰۲۱، به ۳۵.۰۹ مگابيت برثانيه رسيد و 
ايران در رتبه ۷۳ از ميان ۱۴۰ كشور قرار گرفت؛ در 
حوزه اينترنت ثابت نيز متوس��ط سرعت دانلود در 
ايران، ۲۲.۰۱ مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را 
به ۱۳۴ از ميان ۱۷۵ كش��ور مي رساند. رتبه يك تا 
پنج اينترنت موبايل در جهان تا ماه سپتامبر ۲۰۲۱، 
به ترتيب به امارات متحده عربي، كره جنوبي، قطر، 
نروژ و كويت )۱۷۰.۶۷ مگابيت بر ثانيه( تعلق دارد. 
همچنين رتبه يك تا پنج اينترنت پهن باند ثابت در 
جهان، به ترتيب به موناكو، هنگ كنگ، س��نگاپور، 

روماني و سوييس تعلق دارد.
س��رعت اينترنت از مواردي اس��ت كه همواره براي 
كارب��ران دغدغه بوده و يك��ي از فاكتورهاي كيفي 
خدمات اينترنتي محس��وب مي ش��ود و وب سايت 
اسپيدتس��ت ش��اخص هاي جهاني اينترنت را در 
كشورها بررس��ي مي كند. بر اين اساس تا ماه ژانويه 
۲۰۲۱، متوس��ط جهاني س��رعت دانلود اينترنت 
موبايل، ۴۶.۷۴ مگابيت برثانيه و متوس��ط جهاني 
سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۴۹ مگابيت برثانيه 
و تاخي��ر، ۳۷ ميلي ثانيه ب��ود. در ح��وزه اينترنت 
ثابت نيز متوس��ط جهاني س��رعت دانلود، ۹۶.۹۸ 
مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود ۵۱.۲۸ 

مگابيت برثانيه و تاخير، ۲۰ ميلي ثانيه بود. 
طب��ق آخرين آمار منتشرش��ده در اسپيدتس��ت، تا 
م��اه اكتبر س��ال ۲۰۲۱، متوس��ط جهاني س��رعت 
دانل��ود اينترنت موباي��ل، ۶۸.۴۱۴ مگابيت برثانيه و 
متوسط جهاني سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۳.۷۹ 
مگابيت برثانيه و تاخير ۳۶ ميلي ثانيه است. در حوزه 
اينترنت ثابت نيز متوس��ط جهاني س��رعت دانلود، 
۱۱۶.۸۶ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 
۶۴.۷۳ مگابيت برثانيه و تاخير ۱۸ ميلي ثانيه است. در 
حالي كه تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، متوسط جهاني 
سرعت دانلود اينترنت موبايل، ۶۳.۱۵ مگابيت برثانيه 
و متوس��ط جهاني س��رعت آپلود اينترن��ت موبايل، 
۱۳.۳۷ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۶ ميلي ثانيه بود. در 
حوزه اينترنت ثابت نيز متوسط جهاني سرعت دانلود، 
۱۱۳.۲۵ مگابيت برثانيه و متوس��ط جهاني سرعت 
آپلود ۶۲.۴۵ مگابيت برثانيه و تاخير ۱۹ ميلي ثانيه بود.

    سقوط ۲ پله اي 
سرعت اينترنت موبايل چين

طبق گزارشي كه در وب سايت اسپيد تست منتشر 
شده، در دهمين ماه ۲۰۲۱ ميالدي امارات متحده 
عربي و ك��ره جنوبي به ترتيب با س��رعت ۲۷۳.۸۷ 

و۲۱۴.۴۷ مگابي��ت برثانيه در رده ه��اي اول و دوم 
كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت موبايل جهان 
قرار دارند. جايگاه اين دو كشور نسبت به ماه سپتامبر 
تغييري نكرده است. در رده سوم اين فهرست قطر با 
سرعت ۱۷۸.۸۳ مگابيت برثانيه قرار دارد و جايگاه 
آن نسبت به ماه قبل يك پله رشد كرده است. در رده 
چهارم نيز نروژ با سرعت ۱۷۸.۷۰ مگابيت برثانيه و 
يك پله س��قوط قرار دارد. رده پنجم نيز به كويت با 
متوسط سرعت ۱۷۰.۶۷ مگابيت برثانيه اختصاص 
دارد. در رده شش��م نيز قبرس با س��رعت ۱۶۸.۲۸ 
مگابيت برثانيه قرار دارد. جايگاه كويت نس��بت به 
ماه سپتامبر يك پله و قبرس نسبت به ماه گذشته ۲ 
پله رشد كرده است. در رده هفتم و هشتم به ترتيب 
چين )۱۶۸.۲۸ مگابيت برثانيه( و عربستان سعودي 
)۱۶۴.۸۱ مگابيت برثانيه( قرار دارند. جايگاه چين 
در اين فهرست نسبت به ماه قبل ۲ پله و عربستان 
س��عودي يك پله سقوط كرده اس��ت. در رده نهم 
كش��ورهايي با بيشترين س��رعت اينترنت موبايل 
بلغارستان با سرعت ۱۵۳.۷۲ مگابيت برثانيه قرار 
دارد و جايگاه آن نس��بت به ماه قبل هيچ تغييري 
نكرده اس��ت. در رده دهم نيز اس��تراليا با س��رعت 
۱۴۷.۷۷ مگابي��ت برثانيه ق��رار دارد و جايگاه آن 

نسبت به ماه سپتامبر يك پله صعود كرده است.

    موناكو صدرنشين كشورهايي
 با بيشترين سرعت اينترنت ثابت

در فهرست كش��ورهايي با بيشترين سرعت اينترنت 
ثابت اكتبر ۲۰۲۱ ميالدي موناكو با متوس��ط سرعت 
اينترنت ثابت ۲۷۰.۲۵ مگابيت برثانيه در رده نخست 

قرار دارد و جايگاه آن نس��بت به ماه گذشته تغييري 
نكرده است. در رده دوم هنگ كنگ با سرعت ۲۶۰.۳۵ 
مگابي��ت بر ثانيه قرار دارد و جايگاه آن نس��بت به ماه 
سپتامبر يك پله رشد كرده است. اما جايگاه سنگاپور با 
سرعت اينترنت ۲۵۷.۱۵ مگابيت برثانيه نسبت به ماه 
سپتامبر يك پله سقوط كرده و اين كشور اكنون در رده 
سوم فهرست كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت 
ثابت جهان ق��رار دارد. در رده هاي چهارم و پنجم اين 
فهرست به ترتيب روماني )۲۴۱.۳۵ مگابيت برثانيه( 
و س��وييس )۲۳۱.۹۶ مگابيت برثانيه( قرار دارند كه 
جايگاه آنها نسبت به ماه گذشته هيچ تغييري نكرده 
اس��ت. در رده ششم اين فهرست ش��يلي با متوسط 
س��رعت ۲۲۷.۷۷ مگابيت برثانيه قرار دارد و جايگاه 
آن نسبت به سپتامبر ۲ پله رشد كرده است. دانمارك 
)۲۲۶.۱۳ مگابيت برثانيه( و تايلند )۲۲۳.۷۲ مگابيت 
برثانيه( بدون هيچ تغييري نس��بت به ماه گذش��ته 
ميالدي به ترتي��ب در رده هاي هفتم و هش��تم قرار 
گرفته اند. كره جنوبي با سرعت ۲۱۹.۰۵ مگابيت برثانيه 
در رده نهم قرار دارد. جايگاه اين كشور در رده بندي ماه 
اكتبر نسبت به سپتامبر يك پله رشد كرده است. در رده 
دهم نيز فرانسه قرار دارد. متوسط سرعت اينترنت ثابت 
اين كشور ۲۱۸.۸۴ مگابيت برثانيه است و جايگاه كشور 
نيز در مقايسه با ماه گذشته يك پله سقوط كرده است.

    متوسط سرعت موبايل در ايران
در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل 
در ايران ۳۵.۰۹ مگابيت برثانيه و متوس��ط س��رعت 
آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۶۲ مگابيت برثانيه و تاخير 
۳۸ ميلي ثانيه اس��ت كه رتبه اي��ران را به ۷۳ از ميان 

۱۴۰ كشور رسانده اس��ت. اين در حالي است كه در 
ماه سپتامبر ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اينترنت 
موبايل در اي��ران ۳۵.۴۸ مگابيت برثانيه و متوس��ط 
سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۵۳ مگابيت برثانيه 
بود و ايران در جايگاه ۷۱ قرار داشت. همچنين طبق اين 
آمار، اينترنت موبايل ايران در حال حاضر از كاستاريكا، 
تونس و ارمنستان كندتر و از برزيل، سورينام و مكزيك 
سريع تر است. در حال حاضر در حوزه اينترنت ثابت، 
متوسط سرعت دانلود در ايران، ۲۲.۰۱ مگابيت برثانيه 
و متوس��ط س��رعت آپلود ۱۲.۹۹ مگابيت برثانيه و 
تاخير، ۴۲ ميلي ثانيه اس��ت كه رتبه ايران را به ۱۳۴ 
از ميان ۱۷۵ كشور مي رساند. اين درحالي است كه 
در سپتامبر ۲۰۲۱، در حوزه اينترنت ثابت، متوسط 
س��رعت دانلود در اي��ران، ۲۱.۳۶ مگابيت برثانيه و 
متوسط سرعت آپلود ۱۲.۵۶ مگابيت برثانيه و تاخير 
۴۱ ميلي ثانيه بود و ايران در رتبه ۱۳۷ قرار داش��ت. 
همچنين طبق اين آمار، اينترنت ثابت ايران در حال 
حاضر از ميكرونزي، گواتماال و صحراي غربي كندتر و 

از ميانمار، فيجي و تاگو سريع تر است.

    بخشي از انتقادات درباره كندي اينترنت 
درست است

در عين ح��ال و پس از افزايش انتقادات نس��بت به 
كاهش س��رعت اينترنت در ماه هاي گذش��ته، وزير 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات بخش��ي از انتقادات 
درباره كندي اينترنت را درست و بخشي را هم ناشي 
از فضاس��ازي رسانه اي دانست. عيس��ي زارع پور در 
خصوص س��رعت اينترنت گفت: ما قبول داريم كه 
در اينترنت ثابت مش��كل داريم زيرا زيرساخت هاي 
ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با 
ارتباط همراه توسعه پيدا نكرده است. دولت سيزدهم 
بنا دارد توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت را در كشور 
به صورت ويژه دنبال كند و پروژه فيبرنوري منازل در 
اولويت برنامه هاي اين وزارتخانه است. وي گفت: در 
حالي كه به دليل مش��كالت مربوط به عدم توسعه 
شبكه توس��ط اپراتورها، سرعت كاربران در سراسر 
كشور به طور ميانگين ۵ تا ۶ مگابيت برثانيه را نشان 
مي دهد و در پروانه اپراتورها ۲ مگابيت برثانيه آمده 
است، اما االن سرعت دانلود حدود هشت برابر اين 
مقدار را نش��ان مي دهد. ما ادع��ا نمي كنيم كه اين 
سرعت ايده آل است بلكه بايد به چند ده و حتي چند 
صد مگابيت برثانيه هم برس��يم. بخشي از انتقادات 
درباره كندي اينترنت هم درست است و قبول داريم 
و اپراتورها درصدد رفع آن هس��تند اما بخشي هم 

ناشي از فضاسازي رسانه اي است.

اخباردنياي فناوري

ويژه
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ربات ها تميزكاري ادارات 
گوگل را برعهده گرفتند

گوگل نمونه اوليه ربات هايي را آزمايش مي كند كه 
ادارات اين شركت را تميز مي كنند. به گزارش مهر 
به نق��ل از ورج، آلفابت اعالم كرد طي پروژه »ربات 
روزمره« )Everyday Robot( برخي نمونه اوليه 
ماشين هاي توليدش��ده را به پرديس هاي گوگل 
در »بي آريا« منتقل كرده تا چند فعاليت سبك را 
انجام دهند. اين پروژه توسط تيمي از محققان در 
آزمايشگاه Xlabs اين شركت انجام مي شد. هانس 
پيتر بروندمو در يك مدير ارشد رباتيك پروژه در يك 
پست وبالگي نوشته است: ما مشغول راهبري بيش 
از ۱۰۰ نمونه اوليه ربات هستيم كه به طور خودكار 
برخي وظايف را در ادارات انجام مي دهند. ربات هايي 
كه زباله ها را دسته بندي مي كنند، اكنون مجهز به 
يك غلتلك هستند تا ميزها را تميز كنند. همچنين 
آنها در حال آموزش هستند تا با همان گيره اي كه 
ليوان را كنترل مي كنند، دستگيره در را باز كنند. 
ربات هاي مذكور در اصل بازوهاي رباتيك متصل 
به يك قسمت اصلي هس��تند كه با چرخ حركت 
مي كند. ع��الوه برآن گيره هايي چن��د كاره نيز به 
انتهاي بازوهاي رباتيك انعطاف پذير متصل هستند. 
سر ربات نيز مجهز به دوربين ها و حسگرهايي براي 
بينايي ماشيني اس��ت. همچنين يك واحد ليدار 
متحرك در سر ربات نصب شده كه احتمااًل وظيفه 
آن ناوبري است. بروندمو اش��اره مي كند در سال 
۲۰۱۹ ميالدي كه پروژه ربات روزمره رونمايي شد، 
از اين ماشين ها براي جدا كردن زباله جهت بازيافت 
اس��تفاده مي ش��د. آلفابت ادعا مي كند يادگيري 
ماش��يني در نهايت به ربات ها كم��ك مي كند تا 
در محيط هاي مختلف و بدون س��اختار مشخص 
مانند خان��ه و ادارات فعاليت كنند. در حال حاضر 
ربات هايي ساخته شده اند كه مي توانند فعاليت هاي 

تكراري در يك كارخانه را انجام دهند.

چين شركت هاي فناوري را 
جريمه كرد

رگوالت��ور ب��ازار چي��ن ش��ركت هاي بزرگي از 
جمل��ه علي باب��ا، باي��دو و JD.com را به دليل 
عدم اعالم ۴۳ معامله ب��ه مقامات جريمه كرده 
اس��ت. به گفته مقامات اين شركت ها قانون ضد 
انحصار را نق��ض كرده اند. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نق��ل از رويترز، ش��ركت هاي مذكور هر 
كدام ۵۰۰ ه��زار يوان )۷۸ ه��زار دالر( جريمه 
مي شوند. اين مقدار حداكثر جريمه تعيين شده 
براساس قانون ضدانحصار چين است. جريمه هاي 
مذكور در حالي وضع ش��ده اند ك��ه دولت چين 
اقدامات سختگيرانه تري براي كنترل پلتفرم هاي 
اينترنتي وضع كرده و درباره ريسك سوءاستفاده 
از قدرت در بازار جهت س��خت تر كردن رقابت، 
سوءاستفاده از داده هاي مشتريان و نقض قوانين 
حمايت مشتري هشدار داده است. قديمي ترين 
قراردادي ك��ه طبق اين طرح مش��مول جريمه 
ش��ده، عملي��ات ادغامي اس��ت ك��ه در ۲۰۱۲ 
ميالدي ثبت ش��ده و مربوط به بايدو و شريكش 
اس��ت. جديدترين قرارداد ني��ز در ۲۰۲۱ و بين 
بايدو و خودروس��ازي ژجيانگ جيلي هلدينگ 
بسته شده است. قرارداد ديگري كه توسط اداره 
دولتي نظارت بر بازار چين مشمول جريمه شده 
مربوط به ادغام شركت Auto Navi )مسيريابي 
و ناوب��ري( در علي بابا در س��ال ۲۰۱۴ ميالدي 
است. همچنين علي بابا در سال ۲۰۱۸ ميالدي 
۴۴ درصد سهام Ele.me را خريد و بزرگ ترين 
س��هامدار اين س��رويس ارسال غذا ش��د. علي 
بابا، بايدو، JD.com و جيل��ي هنوز در اين باره 

اظهارنظري نكرده اند.

گوگل با ناشران آلماني 
توافقنامه امضا كرد

گ��وگل اعالم ك��رد توافقنامه هايي با چند ناش��ر 
ب��زرگ آلماني امضا ك��رده تا از اختالف��ات درباه 
كپي رايت اس��تفاده از محتواي آنه��ا جلوگيري 
ش��ود. به گزارش مهر به نقل از آسوش��يتدپرس، 
اين شركت فناوري امريكايي با نشريات اشپيگل 
و دي زايت، پرتال هاي فن��اوري Golen و »نتز 
ولت«، »ويرتشافتس ووخه« و «منيجر مگزين« 
قراردادهايي امضا كرده است. گوگل در بيانيه اي در 
اين باره گفت: »مذاكرات زيادي با ناشران مختلف 
در مرحله پيشرفته در حال انجام است.« آلمان در 
ماه ژوئن يك قانون كپي رايت جديد وضع كرد كه 
به ناش��ران اختياراتي اضافي درباره محتوايشان 
را مي دهد. قانون جديد بين اس��تفاده از خالصه 
مطلب و محتواي كامل تمايزي ايجاد كرده است اما 
مشخص نيست مرز بين اين دو كجاست. در همين 
راستا توافقنامه بين گوگل و ناشران براي اجتناب از 
شكايت هاي پرهزينه و طوالني مدتي درباره تمايز 
بين خالصه و محتواي كامل اس��ت. گوگل اعالم 
كرد پرداخت ها به ناش��ران براساس قوانين كپي 
رايت تعيين شده است اما در اين باره توضيحات 
بيش��تري نداد. پيش از اين نيز شركت امريكايي 

قرارداد مشابهي با ناشران فرانسوي بست.

اختالل اپليكيشن تسال
 به پايان رسيد

ايالن ماس��ك مديرعامل ش��ركت تسال از پايان 
اختالل اپليكيش��ن تلفن همراه اين ش��ركت و 
آنالين شدن مجدد آن خبر داده است. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، اين اختالل موجب ش��ده 
بود تا كاربران نتوانند از طريق اپليكيشن يادشده 
به خودروهاي شخصي خود متصل شوند. ماسك 
با ارس��ال توئيتي براي مالكان خودروهاي تسال 
اعالم كرده بود كه علت وقوع اين مشكل نقص در 
سرورهاي اين شركت بوده كه باعث شده اتصال 
به خودروهاي مدل ۳ از طريق اپليكيشن اي او اس 
اين شركت در سئول پايتخت كره جنوبي ممكن 
نشود. مديرعامل تسال افزود: اپليكيشن يادشده 
بعد از چند س��اعت به حالت عادي بازگشته و در 
ساعات اوليه راه اندازي اين اپليكيشن ترافيك آن 

نيز بسيار زياد بوده است. 

وضعيت توسعه اينترنت 
اپراتورهاي موبايل در تابستان ۱۴۰۰
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به تازگي 
گزارشي از وضعيت توسعه اينترنت اپراتورهاي تلفن 
همراه راي��ج در كش��ور را در س��ه ماهه دوم از س��ال 
۱۴۰۰ منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش، تعداد 
مشتركين اينترنت همراه ش��ركت همراه اول، حدود 
۴۸ ميليون و ۲۰۰ هزار سيم كارت، تعداد مشتركين 
اينترنت همراه ايرانسل، حدود ۳۸ ميليون و ۱۰۰ هزار 
سيم كارت و در نهايت تعداد مشتركين اينترنت همراه 
رايتل، حدود ۴ ميليون سيم كارت است. در بررسي تك 
به تك اپراتورها مي توان گفت كه از ۴۸ ميليون مشترك 
اينترنت همراه اول، حدود ۳۸ ميليون سيم كارت ۴G و 
حدود ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار سيم كارت ۳G هستند. در 
واقع مي توان نتيجه گرفت كه تعداد مشتركين اينترنت 
۴G همراه اول برابر با كل تعداد مش��تركين اينترنت 
ايرانسل است! همچنين در رابطه با مشتركين اينترنت 
ايرانسل، حدود ۳۲ ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك اينترنت 
۴G و حدود ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار سيم كارت، مشترك 
اينترنت ۳G هستند. و در نهايت در رابطه با مشتركين 
اينترنت رايتل، حدود ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر مشترك 
۴G و حدود ۷۰۰ هزار نفر مش��ترك ۳G هستند. در 
مجموع مشتركين اينترنت همراه تمام اپراتورهاي تلفن 
همراه كه در كشور ما فعاليت دارند، حدود ۹۰ ميليون 
 ۴G سيم كارت است كه حدود ۷۴ ميليون سيم كارت
و ۱۶ ميليون سيم كارت ۳G موجود است. در مقايسه با 
گزارش مشابهي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي كه آمارهاي سه ماهه بهار ۱۴۰۰ را ارايه داده بود، 
تعداد مشتركان هر سه اپراتور تلفن همراه رايج كشور، در 
فصل تابستان نسبت به بهار، افزايش يافته است. بر اساس 
آمارها، در سه ماهه تابستان امسال، همراه اول با رشد ۱۷ 
درصدي، ايرانسل با رشد ۳ درصدي و رايتل با رشد ۳ دهم 
درصدي در زمينه تعداد مشتركان اينترنت پرسرعت 
مواجه شده است. يعني در مجموع مي توان همراه اول 
را يكه تاز اينترنت همراه در ايران دانست كه توانسته با 

رشدي بسيار زياد، وضعيت خودش را بهبود بخشد.

متوسط سرعت اينترنت موبايل در ايران به ۳۵ مگابيت برثانيه رسيد

سرعت اينترنت ايران در جايگاه 73 از ميان 140 كشور

سخنگوي كميسيون مشترك: طرح صيانت پيش نويس ديگري ندارد
روزه��اي اخي��ر خبري مبني بر انتش��ار نس��خه يا 
پيش نويس جديد طرح صيان��ت از حقوق كاربران 
منتشر شده است كه سخنگوي كميسيون مشترك 
با رد اين موضوع اعالم مي كند كه نسخه ديگري از 
طرح »صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي« 
تهيه و تدوين نش��ده اس��ت و همچنان نسخه ۲۶ 
تيرماه در كميسيون مشترك دنبال مي شود. مجيد 
نصيرايي، عضو كميس��يون مش��ترك هم مي گويد 
پيش بيني ش��ده در صورت تصويب نشدن كليات 
طرح، موادي از آنكه ايرادهايي داش��ت، اصالح و در 
قالب يك طرح ديگر به كميسيون ارايه شود كه البته 

هنوز اين موضوع نوشته نشده است.
به گزارش پيوس��ت، طرح صيانت از حقوق كاربران 
در فضاي مجازي كه هم اكن��ون با عنوان »حمايت 
از حق��وق كاربران و خدمات پاي��ه كاربردي فضاي 
مج��ازي« در مجل��س يازده��م دنبال مي ش��ود، 
نخستين بار در مجلس دهم مطرح شد؛ اما به دليل 
نقدهاي زي��اد و اعتراض كارب��ران در اين مجلس، 
مس��كوت ماند. تا اينكه در اواي��ل فعاليت مجلس 

يازدهم بار ديگر مطرح و پس از آن پيش نويس هاي 
مختلفي از آن منتشر ش��د. پيش نويس هايي كه با 
طرح اصلي تفاوت هاي كاربردي دارند؛ اما باز هم مواد 
آن مورد انتقاد كارشناس��ان اين حوزه قرار گرفت. 
اين مخالفت ها ادامه داش��ت تا اينك��ه در مجلس، 
اصل ۸۵ ش��دن اين طرح )بررس��ي در كميسيون 
مش��ترك( مطرح و تصويب شد كه اين موضوع هم 
حواشي بي شماري ايجاد كرد. طرحي هم كه در اين 
كميسيون مورد بررسي نمايندگان در حال بررسي 
اس��ت، نس��خه ۲۶ تيرماه اس��ت. اين كميسيون از 
ابت��داي مهرماه فعاليت خود را آغاز كرده و تا االن ۸ 

جلسه از اين كميسيون برگزار شده است. 
در همين حين خبري هم منتش��ر شد كه نسخه يا 
پيش نويس جديدي از اين طرح تدوين شده است. در 
اين مورد لطف اهلل سياهكلي، سخنگوي كميسيون 
مشترك بررسي طرح صيانت با اعالم اينكه اين طرح 
نسخه يا پيش نويس ديگري ندارد، به پيوست گفت: 
»ما در جلسات كميسيون مش��ترك جلسات باز و 
در حضور رس��انه ها برگزار و از كارشناسان حقيقي 

و حقوق��ي ب��راي اظهارنظر در مورد ط��رح دعوت 
مي كنيم، به همي��ن خاطر گاه حرف و حديث هايي 
به وجود مي آيد؛ اما در مورد تهيه طرح جديد به اين 
صورت نيست و طرح جديد يا طرح جايگزين تهيه 
نشده اس��ت.« او ادامه داد: »پيش نويس ۲۶ تيرماه 
همان نس��خه اي اس��ت كه مصوب ش��ده براساس 
اصل ۸۵ قانون اساس��ي بررسي ش��ود و نمي توان 
طرح جايگزين داشته باشيم و اصال براساس قانون 
اين موضوع ش��دني نيس��ت و حتما طرحي كه در 
كميسيون فرهنگي بررسي و توسط مجلس تصويب 
شده، در كميسيون مش��ترك هم بررسي مي شود. 
البته اين طرح در كمسيون مشترك دچار تغييراتي 
مي شود و نظرات و مطالبي كه در جلسات كميسيون 
مطرح مي ش��ود، به جامع و بهتر شدن طرح كمك 

مي كند.«
 او در پاس��خ به اين س��وال كه اگر كليات طرح راي  
نياورد، تكليف طرح چه مي ش��ود، بيان كرد: »اگر 
كليات تصويب نشود، همين نس��خه با تغييراتي يا 
يك نسخه ديگري به كميسيون عرضه مي شود. روز 

دوشنبه ۲ هفته آينده درمورد كليات بحث مي كنيم، 
اگر راي نياورد، همين نسخه دچار تغييراتي مي شود 
يا نسخه ديگري از طرح آماده مي شود. تصميم اين 

موضوع با اكثر نمايندگان است.« 
مجيد نصيرايي، عضو كميسيون مشترك هم با رد 
اينكه نسخه جديدي از طرح وجود دارد، به پيوست 
گفت: »از روز اول كه اين طرح آماده ش��ده اس��ت، 
تاكنون چند پيش نويس از آن منتش��ر ش��ده است 
و موادي كه از نگاه فني و كارشناس��ي ايراد داشته، 
اصالح شده است. طبيعي است كه نسخه فعلي هم 
با تغييراتي روبرو ش��ود. اينكه كليات اين طرح راي 
بياورد يا نياورد هنوز مش��خص نيست و راي گيري 
انجام نش��ده اس��ت.« او ادامه داد: »كارشناس��ان 
مجموعه هاي مختلف در اين چند جلسه كميسيون 
نظرات خ��ود را اراي��ه دادند و هنوز ب��ه راي گيري 
نرسيديم. پيش بيني ش��ده اگر كليات راي نياورد، 
موادي كه به هردليلي ايراد داشته است اصالح شود 
و در قالب يك طرح ديگر به كميس��يون ارايه شود. 

البته هنوز اين موضوع نوشته نشده است.«
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تعادل |
 كارنامه تجارت با همسايگان منتش��ر شد. بنابر آمار 
اعالمي از س��وي گمرك، مجموع تج��ارت درهفت 
ماه نخست س��ال ۹۸ميليون و ۶۸۷هزار تن به ارزش 
۵۴ميليارد و ۸۱۲ميليون و ۴۵۰هزار دالر بوده است. 
آمارها نشان مي دهد، سهم تجارت ايران با همسايگان 
از مجم��وع تجارت در م��دت مذك��ور، ۶۱ميليون و 
۴۶۵هزارتن ب��ه ارزش ۲۸ميلي��ارد و ۳۱۹ميليون و 
۲۶۱هزاردالر ب��وده، كه ۶۲درص��د وزن و ۵۲درصد 
ارزش كل تجارت را به خود اختصاص داده اس��ت. در 
اين مدت، ۱۴ميليارد و ۷۸۲ميليون و ۷۳۶ هزار دالر 
به ۱۵ كشور همس��ايه صادر و در مقابل ۱۳ميليارد و 
۵۳۶ميليون و ۵۲۴هزار دالر واردات انجام شده است. 
تحليل داده هاي تجاري گوياي اين است كه تراز تجاري 
ايران با همسايگان در اين مدت، مثبت يك ميليارد و 
۲۴۶ميليون و ۲۱۱هزار دالر بوده است. مطابق آمارها، 
»عراق، تركيه، امارات، افغانس��تان و پاكستان« پنج 
مقصد اول صادرات كاالهاي ايراني به همسايگان بود. 
در مقابل »امارات، تركيه، روسيه، عراق و عمان« در صدر 
فروش كاال به ايران در ميان همسايگان قرار دارند. در 
همين حال، تجارت تركيه و ايران با اتحاديه اروپا طي ۹ 
ماه گذشته از سال ۲۰۲۱ به ترتيب ۱۱۳ ميليارد يورو و 
۳.۴ ميليارد يورو بوده، كه نشان مي دهد تركيه ۳۳ برابر 

بيشتر از ايران با اروپا تجارت داشته است.

    جزييات تجارت در نيمه اول
آمارهاي رس��مي گمرك از حدود ۷۹ ميليون تن به 
ارزش ۴۴.۹ ميليارد دالر مبادله تجاري ايران در نيمه 
نخست ۱۴۰۰ حكايت دارد كه حدود ۲۱.۸ ميليارد 
دالر )۶۰ ميليون تن( از آن مربوط به صادرات و حدود 
۲۳ ميليارد دالر )حدود ۱۹ ميليون تن( آن مربوط به 
واردات ايران از ساير كشورهاست . بر اين اساس ارزش 
و ميزان تجارت كااليي ايران نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، به ترتيب حدود ۴۷.۷ درصد و ۲۵.۷ درصد 
افزايش داش��ته و عمده رقم ارزش تجارت طي نيمه 
نخس��ت ۱۴۰۰ مربوط به واردات ايران با سهم ۵۱.۴ 
درصدي اس��ت. همچنين طي اين مدت تراز تجاري 
ايران منفي ۱.۳ ميليارد دالر بوده كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بهبود حدود ۲ ميليارد دالري را تجربه 
كرده اس��ت. طي نيمه نخست ۱۴۰۰، ارزش و ميزان 
واردات اي��ران به ترتيب افزايش حدود ۳۷ درصدي و 
۱۴ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه 
كرده و ارزش و ميزان صادرات كااليي نيز نس��بت به 
مدت مذكور به ترتيب بيش از ۶۱ درصد و ۲۹.۶ درصد 
افزايش يافته است. ارزش صادرات غيرنفتي نيز طي 
نيمه نخست ۱۴۰۰، حدود ۱۶ ميليارد دالر )تقريباً ۷۳ 
درصد كل صادرات بدون نفت خام( بوده كه نسبت به 
نيمه نخست ۱۳۹۹ افزايش حدود ۶۳ درصدي داشته 
است. با بررس��ي مقاصد عمده واردات كشور مي توان 
اسامي برخي كشورهاي اروپايي مانند انگلستان، هلند، 
آلمان و سوييس را شاهد بود كه در نيمه نخست ۱۴۰۰ 
حدود ۳ ميليارد دالر مراوده تجاري با ايران داشته اند. 
بر اساس آمار رسمي گمرك، مهم ترين مقاصد وارداتي 
كشور طي نيمه نخست سال ۱۴۰۰ كشورهايي مانند 
هند، عراق و روسيه هس��تند البته با بررسي مقاصد 
عمده واردات كشور مي توان اسامي برخي از كشورهاي 
اروپايي مانند انگلستان، هلند، آلمان و سوييس را شاهد 
بود كه مطابق با بررس��ي ها، طي اي��ن مدت حدود ۳ 
ميليارد دالر مراوده تجاري با ايران داشته اند. مهم ترين 
مقاصد صادرات ايران طي نيمه نخست ۱۴۰۰ نيز 
كشورهاي چين، عراق و تركيه به ترتيب با سهم ۳۳ 
درص��د، ۱۷ درصد و ۹ درصد از ارزش كل صادرات 
غيرنفتي هس��تند كه ارزش صادرات كش��ورهاي 
مذكور نيز طي نيمه نخست ۱۴۰۰ به ترتيب حدود 
۵.۳ ميلي��ارد دالر، ۲.۷ ميليارد دالر و ۱.۴ ميليارد 
دالر است. ش��ايان ذكر است سهم چين در افزايش 

۶۳ درصدي ارزش صادرات طي نيمه نخست ۱۴۰۰ 
قابل توجه و حدود ۲۴ واحد درصد بوده است. طبق 
اطالعات موجود، صادرات ايران به ده مقصد عمده 
صادراتي كه ۶ كشور را كشورهاي همسايه تشكيل 
مي دهند به استثناي كش��ور افغانستان، با افزايش 

حداقل ۱۶ تا ۱۶۲ درصدي همراه بوده است.

    تجارت هفت ماهه با همسايگان
حال اما براس��اس آماري كه سخنگوي گمرك اعالم 
ك��رده، تجارت با همس��ايگان در هفت ماه گذش��ته 
۶۱ميليون و ۴۶۶هزار تن به ارزش ۲۸,۳ميليارد دالر 
بوده كه ۶۲درص��د وزن و ۵۲درص��د ارزش تجارت 
كش��ور را به خود اختص��اص داده اس��ت. از مجموع 
تجارت ۹۸ميليون و ۶۸۷هزار و ۵۸۱تني كش��ور به 
ارزش ۵۴ميليارد و ۸۱۲ميليون و ۴۵۰هزار و ۴۹دالر، 
در هفت ماه نخست امسال، ۶۱ميليون و ۴۶۵هزار و 
۹۶۴تن به ارزش ۲۸ميليارد و ۳۱۹ميليون و ۲۶۱هزار 
و ۳۰۵دالر، مربوط به تبادل كاال با ۱۵كشور همسايه 
بوده اس��ت كه ۶۲درصد وزن و ۵۲درصد ارزش كل 
تج��ارت را به خود اختص��اص داده اس��ت. بنابرآمار 
اعالمي سيد روح اهلل لطيفي، در اين مدت ۴۷ميليون 
و ۸۸۵ه��زار و ۳۰۶تن كاال ب��ه ارزش ۱۴ميليارد و 
۷۸۲ميليون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴دالر به ۱۵ كش��ور 
همسايه صادر ش��د كه ۶۴درصد وزن و ۵۵درصد 

ارزش كل صادرات هفت ماهه كشور بوده است.

    مقاصد صادراتي 
جزييات آمار گمرك نشان مي دهد، دراين بازه زمان، 
عراق ب��ا ۱۹ميليون و ۷۴۰ه��زار و ۲۰۸تن به ارزش 
پنج ميليارد و ۴۸۲ميلي��ون و ۶۲۰ هزار و ۲۹۳ دالر، 
تركيه با ۱۰ميليون و ۹۹۵هزار و ۵۵۶تن به ارزش سه 
ميليارد و ۳۹۷ميليون و ۲۷۸هزار و ۲۵۰ دالر، امارات 
با ۶ميليون و ۶۰۱هزار و ۵۸۹تن به ارزش دو ميليارد 
و ۵۸۹ ميليون و ۵۶۰ هزار و ۴۸دالر، افغانستان با دو 
ميليون و ۷۸۹هزار و ۹۸۱تن به ارزش يك ميليارد و 
۱۲۵ ميليون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ دالر و پاكستان با يك 
ميليون و ۵۹۰هزار و ۳۲۹تن به ارزش ۶۵۵ميليون و 
۱۵۴ هزار و ۹۳۰دالر، پنج مقصد اول صادرات كاالهاي 
ايراني به همس��ايگان بود. همچنين مطابق آمارها، 
عمان با ۳۲۷ميليون و ۴۲هزار و ۴۸۴دالر، روس��يه 
با ۳۱۷ميلي��ون و ۳۵۸ه��زار و ۵۳۹دالر، آذربايجان 

با ۲۷۲ميليون و ۹۵۸هزار و ۳۷۲دالر، ارمنس��تان با 
۱۸۰ ميليون و ۴۲۵هزار و ۷۶۵دالر، تركمنس��تان 
با ۱۷۴ميلي��ون و ۱۶۳هزار و ۸۹دالر، قزاقس��تان با 
۹۵ميليون و ۲۰۹هزار و ۷۶۵دالر، قطر با ۸۵ميليون 
و ۳۷هزار و ۳۲دالر، كويت با ۷۶ميليون و ۲۴۶هزار و 
۶۶۹دالر، بحرين با چهار ميليون و ۱۳۸هزار و ۲۴۷دالر 
و عربس��تان س��عودي با ۴۱هزار و ۱۸دالر به ترتيب 
مقاصد ۱۵گانه صادرات كشور به همسايگان در هفت 
ماه س��ال ۱۴۰۰ بودند. نكته حائز اهميت اينكه در 
ميان ۱۴۳مقصد صادراتي كش��ور، عراق رتبه دوم، 
تركيه سوم، امارات رتبه ۴، افغانستان ۵، پاكستان 
۷، عمان ۱۰، روسيه ۱۱، آذربايجان ۱۲، ارمنستان 
۱۵، تركمنستان ۱۶، قزاقستان ۲۲، قطر ۲۳، كويت 

۲۶، بحرين ۷۰ و عربستان ۱۲۱بوده است.

    مبادي وارداتي 
اما از كدام كش��ورها در اين مدت واردات داشته ايم؛ 
بنابرآمارهاي اعالمي از س��وي سخنگوي گمرك، از 
مجموع واردات ۲۳ميلي��ون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸تني 
كاال به ارزش ۲۷ميليارد و ۷۳۸ميليون و ۶۲۳هزار و 
۲۴۲ دالري كشور در هفت ماهه نخست، ۱۳ميليون 
و ۵۸۰ه��زار و ۶۵۸ت��ن كاال ب��ه ارزش ۱۳ميليارد و 
۵۳۶ميليون و ۵۲۴هزار و ۸۵۱دالر مربوط به واردات 
از كشورهاي داراي مرز زميني و دريايي با ايران بوده 
است كه ۵۸درصد وزن و ۴۹درصد ارزش كل واردات 
را شامل مي شود. از اين رو، امارات با فروش ۶ميليون 
و ۸۶۹هزار و ۸۸۱تن كاال به ارزش هش��ت ميليارد و 
۵۹۵ميليون و ۵۲۰ هزار و ۹۲۷دالر در صدر كشورهاي 
طرف معامله با ايران ق��رار دارد كه بيش از ۵۰ درصد 
وزن و ۶۳درصد ارزش كاالهاي وارداتي به كش��ور از 

همسايگان را به خود اختصاص داده است. 
پس از امارات كش��ور تركي��ه با ف��روش دو ميليون 
و ۴۹۹ه��زار و ۷۲۱ت��ن به ارزش دو ميلي��ارد و ۸۶۱ 
ميليون و ۳۵۲هزار و ۶۷۱ دالر، روسيه با يك ميليون 
و ۸۶۳هزار و ۳۳۳تن ب��ه ارزش ۸۵۲ميليون و ۸۱۵ 
ه��زار و ۹۰۴دالر، ع��راق با يك ميلي��ون و ۳۵۲هزار 
و ۴۳۸ت��ن ب��ه ارزش ۶۳۰ ميلي��ون و ۳۲۸ ه��زار و 
۲۱۷ دالر و عمان ب��ا ۶۴۱هزار و ۲۲۵ت��ن به ارزش 
۳۰۳ميليون و ۹۱۹ه��زار و ۳۱۰ دالر در صدر فروش 
كاال به ايران در ميان همسايگان قرار دارند. بنابر اعالم 
لطيفي، واردات از ساير كشورهاي همسايه نيز به اين 

شرح است كه پاكس��تان با ۱۶۹ميليون و ۶۰۲هزار 
و ۸۵۰ دالر، قزاقس��تان با ۳۴ميلي��ون و ۵۳۳هزار و 
۹۴۶دالر، آذربايجان با ۷ميليون و ۴۲هزار و ۸۷۱دالر، 
تركمنس��تان با ۲۲ميلي��ون و ۸۳ه��زار و ۹۴۷دالر، 
ارمنس��تان با ۱۵ميلي��ون و ۲۱۸ه��زار و ۲۹۲دالر، 
افغانستان با ۹ميليون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰دالر، كويت با 
هفت ميليون و ۳۶۶هزار و ۸۵۳دالر، قطر با ۶ميليون 
و ۸۷هزار و ۱۴۱دالر و بحرين با يك ميليون و ۲۹۷هزار 
و ۴۲۲دالر قرار دارند و عربستان نيز فروش كااليي در 
هفت ماه گذشته به ايران نداشته است. رتبه كشورهاي 
همسايه ايران در ميان فروشندگان كاال به كشورمان به 
اينگونه است كه در ميان ۱۴۳كشور فروشنده كاال به 
ايران، امارات در رتبه يك، تركيه رتبه ۳، روسيه ۶، عراق 
۹، عمان ۱۲، پاكستان ۲۰، قزاقستان ۳۷، آذربايجان 
۳۹، تركمنستان ۴۳، ارمنستان ۴۸، افغانستان ۵۸، 

كويت ۶۰، قطر ۶۲ و بحرين در رتبه ۷۹ قرار دارند.

    سهم تجارت ايران با اتحاديه اروپا
درهمين حال، اتاق بازرگاني ته��ران در جديدترين 
گزارش خود به بررسي ميزان تجارت مشترك ميان 
ايران و اتحاديه اروپا پرداخته و براي مش��خص شدن 
ميزان فاصله ايران با اهداف كالن در نظر گرفته شده، 
اين آمار را با تجارت تركيه و اتحاديه اروپا مقايسه كرده 
است. بر اين اساس، ارزش تجارت ايران و اتحاديه اروپا 
)۲۷ كشور( در ۹ ماه گذشته از سال ۲۰۲۱، به رقمي 
در حدود ۳.۴ ميليارد يورو رسيده است. داده هاي مركز 
تجارت اروپا نشان مي دهد كه طي اين مدت، ارزش 
صادرات كااليي كشورهاي اروپايي به ايران معادل 
۲ ميلي��ارد و ۷۲۰ ميليون يورو ب��وده و در مقابل، 
از ايران نيز كاالهايي ب��ه ارزش ۶۳۲ ميليون يورو 
به اروپا صادر ش��ده اس��ت. به اين ترتيب، وضعيت 
تجارت ايران و اروپا در مدت ۹ ماه سال ۲۰۲۱، تراز 
منفي ۲ ميليارد يورو را براي ايران نش��ان مي دهد. 
تجارت خارجي ايران با اتحادي��ه اروپا در حالي به 
آب باريكه اي در تجارت بين الملل تبديل شده است 
كه تجارت تركيه با اتحاديه اروپا طي ۹ ماه گذشته از 
سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱۳ ميليارد يورو بوده است. به 
اين ترتيب تركيه در طول اين مدت ۳۳ برابر بيشتر 
از ايران با اروپا تجارت داشته است. طي مدت مزبور 
سهم صادرات از كل تجارت ايران با اتحاديه اروپا ۱۹ 

درصد و براي تركيه ۴۹ درصد بوده است.
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عرضه تخم مرغ وارداتي به بازار
مهر | دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي استان 
تهران گفت: توزيع وارداتي تخم مرغ ترك شروع 
ش��ده و با قيمت ۴۱ هزار تومان به دست بنكدار 
مي رس��د و در بازار با قيمت ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان 
فروخته مي ش��ود. قاسمعلي حسني در گفت وگو 
با خبرنگار مهر در مورد وضعيت بازار مواد غذايي 
اظهار كرد: بازارهاي ۱۴۴ گانه كش��ور تا هش��تم 
آذر ماه در يك دوره انتظار به س��ر مي برد و خريد 
و فروش از سوي بنكداران در ركود است و منتظر 
كاهش قيمت ها هس��تند. دبير اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي اس��تان تهران اف��زود: دوران انتظار 
كاهش قيمت با گشايش هاي ارزي در اذهان كسبه 
اس��ت. وي در مورد وضعيت قيمت ها، گفت: فعاًل 
هيچ گونه افزايش قيمتي نداريم زيرا بازار كشش 
ندارد و كاالها از نظر قيمتي اشباع شده اند و جايي 
براي افزايش قيمت نيس��ت. حسني در خصوص 
احتمال افزايش قيمت شكر و برنج افزود: قيمت 
اين دو محصول تغييري نداش��ته و خبري هم در 
مورد افزايش قيمت نيس��ت. قيمت دولتي شكر 
براي صنف و صنعت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و براي 
مصرف كننده ۱۵ هزار تومان است. وي ادامه داد: 
همچنين برنج تايلندي به دست بنكدار با قيمت 
۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان و به دس��ت مصرف كننده 
بين ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان مي رس��د. برنج هندي 
در بازار از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان عرضه 
مي شود. برنج هاي پر محصول و عطري ايراني نيز از 
۲۹ تا حدود ۵۹ هزار تومان به فروش مي رسد. دبير 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي استان تهران گفت: 
توزيع وارداتي تخم مرغ ترك نيز ش��روع شده و با 
قيمت ۴۱ هزار تومان به دست بنكدار مي رسد و در 
بازار با قيمت ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان به مصرف كننده 
فروخته مي شود. اختالف قيمت دولتي و بازار در 

محصول تخم مرغ نداريم.

باران گوجه فرنگي را گران كرد
ايسنا | رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
علت افزايش قيمت گوجه فرنگي و سيب زميني را 
بارش هاي اخير دانست و گفت كه اين بارش ها منجر 
شد تا بخشي از محصوالت آسيب ببينند و ورود آنها 
به بازار با كندي انجام شود. سيدرضا نوراني در پاسخ 
به اين سوال كه آيا افزايش صادرات قيمت گوجه 
فرنگي را باال برده است يا خير، گفت: صادرات ميوه 
و تره بار آزاد اس��ت و مشكل قانوني براي آن وجود 
ندارد. ميزان صادرات، افزاي��ش يا كاهش آن هم 
بايستي توسط گمرك اعالم ش��ود. وي ادامه داد: 
ش��ايد صادرات نقش بس��يار كوچكي در افزايش 

قيمت ها داشته باشد اما قطعا دليل اصلي نيست.
ريي��س اتحادي��ه مل��ي محصوالت كش��اورزي 
اضافه ك��رد: طي يكي دو هفته گذش��ته به دليل 
بارندگي هاي زياد گوجه فرنگي هايي كه در فضاي 
باز توليد ش��دند آس��يب ديدند و ورود آنها به بازار 
مصرف با كن��دي صورت گرفت. در مورد س��يب 
زميني ه��م همين اتف��اق رخ داد و بارش ها و گل 
شدن زمين برداشت آنها را دشوار كرد. به گفته وي 
گوجه فرنگي هاي گلخانه اي قابليت صادرات دارند 
و اگر افزايش قيمتي رخ دهد در اين نوع محصول 
خواهد بود. وي تصريح كرد: تا يك ماه آينده توليد 
گوجه فرنگي گلخانه اي دو تا سه برابر بيشتر خواهد 
شد. نوراني در پايان گفت: در ماه هاي آينده برداشت 
سيب زميني هاي جنوب كشور شروع خواهد شد 
و اگر كمبودي در بازار باش��د اين سيب زميني ها 

مي تواند كسري ها را جبران كند.

قائم مقام بورس كاال
 معاون وزير صمت شد

شاتا | رضا محتشمي پور قائم مقام مديرعامل در 
بورس كاالي ايران، به سمت معاونت معدني وزارت 
صمت منصوب ش��د. رضا محتشمي پور به عنوان 
معاون امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منصوب شد. محتشمي پور پيشتر معاون عمليات و 
نظارت بورس كاالي ايران بود و هم اكنون به عنوان 
قائم مقام مديرعامل در بورس كاالي ايران مشغول به 
فعاليت بود. وزير صمت در حكم ديگري، محمدرضا 
زين الديني را به عنوان »مديركل منابع انس��اني و 

رفاه« اين وزارتخانه منصوب كرد.

بخش معدن يك بازار 
خودتنظيم مي شود

وزير صم��ت گفت: در ح��وزه معاونت معدني بايد 
يك بازار خودتنظيم و با حداق��ل مداخله بيروني 
ايج��اد كنيم و اين ماموريت جدي��د با تمركز ويژه 
بر سازوكار بورس و مديريت كنترل بازار مبتني بر 
بورس است. سيد رضا فاطمي امين در مراسم تكريم 
و معارفه مديران جديد وزارت صمت، با اش��اره بر 
اهميت حوزه مع��ادن و صنايع معدني، اظهار كرد: 
چهار ماموريت تمركز بر مواد پيشرفته، صنايع منبع 
پايه، فناوري هاي نوين و بازار، ماموريت هاي جديد 
اين معاون��ت را در قالب »معاونت معادن و فرآوري 
مواد« تش��كيل مي دهند. وزير صمت با تاكيد بر 
ضرورت ارتباط مستمر شركت هاي دانش بنيان با 
صنعت تصريح كرد: واحدهاي صنعتي مي توانند 
با تعريف پروژه مبتني ب��ر نياز خود، تقاضا براي 
ش��ركت هاي دانش بنيان را ايجاد كرده و حوزه 
معدن را به لوكوموتيو فناوري كشور تبديل كنند. 
وي توجه به بازار را از ديگر تغييرات تعريف شده 
در اين معاونت خوان��د و افزود: با تعريف قواعد و 
سازوكار در اين بخش بايد يك بازار خودتنظيم 
و با حداق��ل مداخله بيروني ايج��اد كنيم و اين 
ماموريت جديد با تمركز ويژه بر سازوكار بورس 

و مديريت كنترل بازار مبتني بر بورس است.

ايجاد ۲۵۰۰ طرح اشتغال 
بركت در حوزه آزادكاري 

تا پايان امس��ال ۲ ه��زار و ۵۰۰ طرح اش��تغال بنياد 
بركت س��تاد اجرايي فرمان امام در ح��وزه آزادكاري 
)فريلنسينگ( به بهره برداري مي رس��د. مراسم آغاز 
رويداد مل��ي »بركتينو« و بهره ب��رداري از ۴۰۰ طرح 
اش��تغال بركت در حوزه آزادكاري )فريلنسينگ( در 
سراسر كشور برگزار شد. مديرعامل بنياد بركت در اين 
مراسم با اشاره به رويداد ملي »بركتينو« گفت: ايجاد ۲ 
هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال در قالب اين رويداد و از طريق 
آزادكاري تا پايان امس��ال در دستور كار است. محمد 
تركمانه افزود: هدف از برگزاري رويداد ملي »بركتينو« 
ايجاد ظرفيت هاي مناس��ب براي ايجاد اش��تغال در 
حوزه آزادكاري است.همچنين در قالب اين رويداد، از 
شركت هاي فعال و واسط در اين حوزه حمايت مي شود. 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، جامعه مخاطبان هدف 
رويداد ملي »بركتينو« افراد تحصيل كرده و دانشگاهي 
با مدرك تحصيلي معتبر و مرتبط در مناطق روستايي 
و محروم كشور هستند. تركمانه توضيح داد: آزادكاري 
يك سبك نوين اشتغال است كه در كشورهاي توسعه 
يافته و در حال توسعه مورد استقبال واقع شده و بسياري 
از افراد از اين طريق درآمدزايي مي كنند. رويكرد جديد 
بنياد بركت به تبعيت از سياس��ت هاي ستاد اجرايي 
فرمان امام، تمركز بر حوزه هاي دانش بنيان و فناورانه 
و سرمايه گذاري در علوم جديد است. وي خاطرنشان 
كرد: ۲۰۰ رسته شغلي در حوزه آزادكاري وجود دارد 
كه از جمله ش��اخص ترين آنها مي ت��وان به طراحي، 
برنامه نويسي، ترجمه، توليد محتوا، ساخت انيميشن و 
عكاسي اشاره كرد. مديرعامل بنياد بركت اظهار داشت: 
تا به امروز ۴۰۰ طرح اش��تغال در ح��وزه آزادكاري در 
۹۳ روستا و ۶۹ شهر ايجاد شده است كه تا پايان سال 
جاري به ۲ هزار و ۵۰۰ طرح خواهد رسيد. همچنين 
برنامه ريزي شده تا در سال آينده هم ۵ هزار طرح ديگر در 
اين حوزه راه اندازي شود. تركمانه يادآور شد: اين طرح ها 
از اين نظر حائز اهميت هستند كه در روستاهاي سراسر 
كشور اجرا شده اند و بسياري از كارآفرينان توانسته اند 
پروژه هاي بين المللي را جذب كنند. وي در تش��ريح 
جزييات رويداد ملي »بركتينو« بيان كرد: با برگزاري 
ش��ش پيش رويداد، افراد مستعد شناسايي و فرآيند 
آموزش براي آنها آغاز ش��ده است.شركت كنندگان 
در رويداد »بركتين��و« در اين مرحله، مهارت هايي 
همچون چگونگي مذاكره و جذب پروژه را مي آموزند. 
مديرعامل بنياد بركت ادامه داد: شركت كنندگان 
در رويداد مل��ي »بركتينو« پس از ط��ي دوره هاي 
آموزشي، از تسهيالت اشتغال زايي بنياد برخوردار 
شده و مشغول به كار مي شوند. بنياد عالوه بر برگزاري 
دوره هاي آموزشي جديد و ارايه مشاوره، اقدام به وصل 

اين كارآفرينان به بازارهاي بين المللي مي كند.

بخش خصوصي مي تواند از 
تسهيالت طرح اقدام ملي مسكن 

بهره مند شود
 مديركل راه وشهرسازي استان مركزي گفت: بخش هاي 
خصوص��ي در ص��ورت دارا بودن زمي��ن مي توانند از 
تسهيالت طرح اقدام ملي مسكن بهره مند شوند يا در 
طرح هاي آينده ثبت نام كنند. احمد مرزبان در حاشيه 
بازديد از پروژه هاي طرح اقدام ملي مسكن ساوه اظهار 
كرد: امروز بازديدي از پروژه طرح اقدام ملي مس��كن 
ساوه داشتيم در كوي علوي ۳۸۴، بلوار شهيد بهشتي 
۹۸۰، كوي فجر ۴۸۴ واحد در حال اجرا است. پيشرفت 
فيزيكي واحدها قابل قبول است و نسبت به پروژه هاي 
مش��ابه در استان مركزي از پيشرفت فيزيكي باالتري 
برخورداراست. وي افزود: دغدغه هاي هاي متقاضيان 
قابل قبول بود مشكل مصالح باعث تأخير در پيشرفت 
فيزيكي پروژه ها شده است اما خوشبختانه تسهيالت 
بانكي از ۱۰۰ به ۲۵۰ ميليون تومان رسيد و با افزايش 
تسهيالت بانكي، سهم آورده متقاصيان كمتر خواهد شد 
و بيشتر از تسهيالت بانكي استفاده مي كنند. مديركل 
راه و شهرسازي استان مركزي تصريح كرد: با توجه 
به آينده نگري كه براي شهر ساوه داشتيم ۹۰ هكتار 
زمين براي طرح اقدام ملي مس��كن در ساوه پيش 
بيني شده اس��ت. مرزبان در پايان خاطرنشان كرد: 
بخش هاي خصوص��ي در ص��ورت دارا بودن زمين 
مي توانند از تسهيالت طرح اقدام ملي مسكن بهره مند 

شوند يا در طرح هاي آينده ثبت نام كنند.

طرح توسعه ۲۰۰ هكتاري 
شهرك صنعتي خيرآباد اراك 

كليد خورد
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي 
گفت: گام هاي عملياتي طرح توس��عه ۲۰۰ هكتاري 
ش��هرك صنعتي خيرآباد اراك با هدف تامين زمين 
براي سرمايه گذاران و كارآفرينان كليد خورد.  »طيب 
ميرزايي« افزود: طرح توسعه شهرك صنعتي خيرآباد 
اراك با تصميم هيات مديره شهرك هاي صنعتي استان 
در راس��تاي تكميل اراضي مورد نيار انجام شده است. 
وي اظهار داش��ت: ايجاد امكانات زيرساختي و تامين 
خدمات مورد نياز از برنامه هاي توسعه اين شهرك است 
تا مشكالت س��رمايه گذاران برطرف شود. مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي گفت: در 
صورت تكميل طرح هاي زيرس��اختي به زودي امكان 
واگذاري زمين به سرمايه گذاران در طرح توسعه شهرك 
صنعتي خيرآباد اراك وجود دارد.  ميرزايي در ادامه افزود: 
پايش واحدهاي صنعتي يكي از ماموريت هاي محوري 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت تا مش��كالت و 
موانع توليد شناس��ايي شده و براساس بسته حمايتي 
پيش��نهادي تالش هدفمندي در راستاي بهبود امور 
توليد صورت بگيرد. وي اظهار داش��ت: موانع توليد در 
واحدهاي صنعتي در دست جمع آوري است كه بزودي 
اين مشكالت در سامانه وزارت صمت قرار مي گيرد تا 

راهكارهاي برنامه اي براي عبور از آنها پي گرفته شود.

مقاصد صادراتي و مبادي وارداتي ايران كدام كشورها هستند؟

تركيه ۳۳ برابر بيشتر از ايران با اروپا تجارت دارد

تراز مثبت تجاري با همسايگان

خودروساز واردكننده  باشد، نقض غرض است
در بحث منوط شدن واردات 
خودرو به ص��ادرات قطعات و 
كاربري ها و خودرو اين شائبه 
پيش مي آمد كه واردات خودرو 
در انحص��ار چند گروه كه آنها 
توليدكننده داخلي هستند، 
گرفتار ش��ود. اما راه حلي كه 
براي اين مشكل مطرح كرديم 
اين است كه خودروسازان يا عوامل صادراتي آنها اين اقدام 
را انجام دهند. البته حالت دوم يعني عوامل صادراتي مورد 
پسندتر است. به اين شكل تاجري كه مي خواهد خودرو 
وارد كند، خودش قطع��ه و كاربري ها را از توليدكننده 
داخلي مي خرد و صادر مي كند و در قبالش واردات انجام 
مي دهد. طرح واردات خودرو به صورت محدود توسط 
اتاق تهران به مجلس پيشنهاد شد. مجلس هم آن را قبول 
و منطقي عنوان كرد. اين طرح را ما در مهرماه به مجلس 

برديم و چند نكته در باب آن مهم است.
جامعه ما به خ��ودروي خارجي عالقه دارد. گروهي از 
افراد دوس��ت دارند خودروي خارجي سوار شوند. از 
طرفي هم اگر خودروهاي ح��دود ۲۰ هزار دالر وارد 
شود، صدمه اي به توليد داخلي كشور نمي رساند و در 
واقع جامعه هدف اين دو گروه متفاوت است. اما در عين 
حال اگر خودروي گرانقيمت وارد شود، ممكن است 

بخش ديگر از جامعه واكنش منفي نش��ان دهند. با 
بررسي اين دو مورد به نظر رسيد كه جامعه با خودروي 

حدود ۳۵ هزار يورويي برخورد منفي نخواهد داشت.
يكي از مشكالت اين طرح محل تأمين ارز واردات خودرو 
بود. از همين رو ما بحث تأمين اين ارز را از محل صادرات 
خودرو، قطعات و كاربري هاي آن در نظر گرفتيم و مورد 
اس��تقبال مجلس قرار گرفت. به اين شكل هم صادرات 
قطعه صورت مي گيرد و هم واردات خودرو آزاد مي شود.

در بحث منوط شدن واردات خودرو به صادرات قطعات 
و كاربري ها و خودرو اين شائبه پيش مي آمد كه واردات 
خودرو در انحصار چند گروه كه آنها توليدكننده داخلي 
هستند، گرفتار شود. اما راه حلي كه براي اين مشكل 
مطرح كرديم اين اس��ت كه خودروس��ازان يا عوامل 
صادراتي آنها اين اقدام را انجام دهند. البته حالت دوم 
يعني عوامل صادراتي مورد پسندتر است. به اين شكل 
تاجري كه مي خواهد خودرو وارد كند، خودش قطعه 
و كاربري ه��ا را از توليدكننده داخلي مي خرد و صادر 
مي كند و در قبالش واردات انجام مي دهد. به هرحال 
اگر خودروس��از خودش واردكننده و هم صادركننده 

باشد، نقض غرض خواهد بود.
ن��كات كليدي اين ط��رح عبارت ان��د از: در اين طرح 
خودروهاي خارجي تا با حداق��ل ارزش ۲۵ هزار يورو 
يا دالر و تا سقف ارزش ۳۵هزار يورو يا دالر با متوسط 

تعرفه ۱۰۰ درصد به صورت محدود توسط سه گروه از 
ذي نفعان اصلي حوزه خودرو با اين شرايط مجوز واردات 
خواهند گرفت: »مج��وز واردات ما به ازاي صادرات در 
حوزه خودرو و صنايع وابسته آن به سه گروه از ذي نفعان 
يا كارگزاران صادرات - واردات آنها تعلق خواهد گرفت. 
اين سه گروه عبارت اند از خودروسازان، قطعه سازان و 
كاربري سازان خودرو؛ تأمين ارز موردنياز براي واردات 
خودرو از محل ارز حاصل از صادرات در اين حوزه تأمين 
خواهد شد؛ تعرفه واردات بر اساس قيمت خودرو تعيين 
خواهد شد. قيمت خودروها به صورت بازه اي تعريف و 
تعرفه واردات نيز به صورت بازه اي محاسبه خواهد شد 
و به صورت كلي متوس��ط تعرفه خ��ودرو ۱۰۰ درصد 
برآورد خواهد ش��د؛ همچنين گروه هاي هدف مجاز 
جهت واردات مي توانند از طبقات موثر و كم برخوردار 
جامعه نظير جانبازان، ايثارگران، معلوالن و نيز صنوف 

و طبقات اقتصادي آسيب ديده از كرونا باشند..
اين طرح نق��اط قوت مختلف��ي دارد. از جمله اينكه 
باعث كاهش تورم و التهاب بازاره��اي داخلي ايران، 
عادي سازي فضاي اقتصادي كشور، اقدام در راستاي 

منافع و خواست مردم )رانت زدايي( است.
بازار خودرو در ايران همواره ب��ازاري تاثيرگذار بر ديگر 
بازارهاي مالي كشور بوده است. با افزايش قيمت خودرو، 
همواره با افزايش تورم، افزايش قيمت خودرو و همچنين 

التهاب در ديگر بازارهاي مالي كشور نظير مسكن روبرو 
هستيم. ورود خودرو به كشور براساس طرح ارايه شده 
امكان كاهش فض��اي التهابي در بازار خ��ودرو و ديگر 
بازارهاي كش��ور را ايجاد خواهد ك��رد. با كاهش تورم و 
كاهش قيمت خودرو و مسكن، ضمن ايجاد آرامش در 
فضاي التهابي بازارها، رضايت در مردم ايجاد و مقداري 
از فش��ار اقتصادي حاكم بر فض��اي جامعه كاهش پيدا 
مي كند. در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق مردم كشور 
با واردات خودروهاي خارجي به كشور موافق هستند و 
آزادسازي واردات خودرو به صورت محدود باعث افزايش 
رضايتمندي و نزديكي مردم و دولت خواهد شد. با صدور 
مجوز صرفًا براي فعالين حوزه صنايع خودرويي كشور، 
ايجاد رانت واردات براي گروه هاي ديگر رفع خواهد شد.

البته اين طرح نقاط ضعفي هم دارد و آن تأمين ارز واردات 
خودرو است. در شرايط تحريمي و مشكل تأمين ارز در 
كشور يكي از نقاط ضعف واردات خودرو ست و همواره 
نحوه تأمين و تخصيص ارز در اين حوزه مورد سوال و 
مس��اله بوده و مي تواند به چالشي بزرگ تبديل شود. 
براساس طرح ارايه ش��ده باتوجه به تأمين ارز از محل 
ص��ادرات در حوزه خودرو و قطع��ات اين ضعف رفع 
و كش��ور را با چالش تأمي��ن ارز واردات روبرو نخواهد 
ساخت و همچنين يكي از راه هاي بازگشت ارز حاصل 

از صادرات به كشور در شرايط تحريم نيز خواهد بود.

ديدگاه 

محمد رضا نجفي منش 
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خبرروز

شناسايي ۳۵۳۹ بيمار جديد كرونايي
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در شبانه روز منتهي به شنبه، ۳ هزار و ۵۳۹ نفر ديگر به تعداد بيماران كرونايي در كشور افزوده شد. وزارت بهداشت 
اعالم كرد: از ۲8 تا روز ۲۹ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳ هزار و ۵۳۹ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه ۶۱۶ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۷۳ هزار و ۹8 نفر رسيد. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۱8 بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲8 هزار و 8۵۲ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون ۵ ميليون 
و ۷۷۱ هزار و ۳۶۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۴۱۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۷ ميليون و ۶۷۳ هزار و 8۷۷ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. 

خبر

راه درست پيشگيري از 
سرماخوردگي و آنفلوآنزا

يك متخصص كودكان، با اش��اره به شيوع آنفلوآنزا 
و كرونا، گفت: متأس��فانه در زمينه پيش��گيري از 
بيماري ها در كش��ور ضعيف هس��تيم. به گزارش 
خبرگزاري مهر، ناصر كالنتري اظه��ار كرد: در دو 
س��ال اخير جدا از س��رماخوردگي و آل��رژي و گاه 
آنفلوآنزا، متأسفانه ميزبان كرونا هم هستيم. غير از 
آلرژي كه پيشگيري از آن براي خانواده ها متفاوت از 
ديگر موارد اشاره شده است راه درست پيشگيري از 
سرماخوردگي، آنفلوآنزا و كرونا اين است كه مراقبت 
درس��تي در زم��ان حضور در جمع ه��اي همگاني 
داشتي باش��يم. ما در زمينه پيشگيري بيماري ها 
در كشور ضعيف هستيم و بايد مساله ماسك زدن 
را بيش از پيش رعايت كنيم. سال گذشته به دليل 
رعايت بيش��تر موارد پيش��گيري از كرونا از سوي 
مردم، ابتالء به آنفلوآنزا هم كمتر بود و كنترل كرونا به 
پيشگيري آنفلوآنزا منجر شد. حتي بيمار سرماخورده 
سال گذش��ته خيلي كم داشتيم و ماس��ك زدن از 
س��رماخوردگي و آنفلوآنزا نيز پيشگيري مي كند. 
اگر نيازي نيست كودك را به مراكز عمومي نبريم و 
دليلي ندارد كودك را به مراكز خريد عمومي ببريم. 
اين متخصص كودكان يادآور شد: اگر شروع بيماري 
تدريجي باشد مي تواند كرونا يا سرماخوردگي باشد 
اما در شروع حاد آنفوالنزا مطرح است. كالنتري گفت: 
آلرژي نيز شروع ناگهاني دارد اما نهايت به آبريزش 
بيني منجر مي شود. در آلرژي تب و لرز نداريم و در 
كرونا و آنفلوآنزا اين مورد مش��اهده مي شود. حتي 
بدن درد در آنفلوآنزا از كرونا شديدتر است وقتي بچه 
تهوع دارد ديگر آلرژي و سرماخوردگي مطرح نيست 
و بيشتر كرونا مطرح است. اين متخصص كودكان 
تصريح كرد: اگر كودكي دچار اس��هال ش��د ديگر 
س��رماخوردگي و آنفلوآنزا نيست و به احتمال زياد 
كودك به كرونا مبتالس��ت. ويروس در بدن ميزبان 
اول ضعيف تر است اما وقتي به فرد دوم منتقل مي شود 
قوي تر خواهد ش��د و عالئم ش��ديدتري مي بينيم. 
كالنتري تاكيد كرد: اين اصل بيماري هاي ويروسي 
است و به قدرت بدني افراد خيلي ربطي ندارد. سيستم 
ايمني كودك ۵ ساله نزديك به بزرگسال است اما بدن 
كودك ۳ ساله ضعيف تر است و وقتي ويروس از كودك 
به بزرگسال منتقل مي ش��ود قوي تر مي شود.  وي 
تاكيد كرد: غذاهاي تقويت كننده سيستم ايمني اصاًل 
چاق كننده نيستند و غذاهاي چرب و شيرين هيچ 
ارتباطي با سيستم ايمني بدن ندارد. انواع گوشت ها، 
ميوه ها، سبزيجات، تخم مرغ و لبنيات كودك را چاق 
نمي كنند بلكه داراي پروتئين و مواد ريز مغزي است. 
از دادن گوشت و تخم مرغ و لبنيات به كودكان غافل 
نشويد. كودكان زير ۲ سال حتماً از ويتامين آد استفاده 
كنند و باالي ۲ س��ال نيز حتمًا مكمل ويتامين دي 
بخورند و مص��رف 8۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد ويتامين دي 

براي كودك باالي ۲ سال الزامي است.

رويخطخبر

ُفك ماده خزري از تور صيادان گلستاني نجات يافت
نماين��ده مرك��ز تحقيق��ات و بازتواني 
س��گ هاي آبي هلن��د در اي��ران گفت: 
نيلوفر؛ ُفك خزري ماده كه در تور صيادان 
ايستگاه ميان قلعه شبه جزيره ميانكاله 
گرفتار ش��ده بود پس از نمونه برداري و 
تشخيص س��المتي كامل در پهنه آبي 
درياي خزر رها ش��د. امير ش��يرازي در 
گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: عمر اين ُفك 

خزري حدود سه سال تخمين زده شد و به سبب نوع 
دانه بندي و بافت تورهاي صيادي مخصوص ماهيان 
خاوياري، جراحتي بر بدن اين آبزي مش��اهده نشده 
اس��ت. ُفك، تنها گونه پس��تاندار درياي خزر است و 
جمعيت آن ب��ه دليل صيد بي روي��ه در حوزه برخي 
كشورهاي حاشيه دريا سير نزولي دارد، هر چند به گفته 
شيرازي؛ در حوزه جنوب خزر و در محدوده استان هاي 
ش��مالي ايران موردي از صيد اين گونه گزارش نشده 

اس��ت. ُفك خزري يكي از كوچك ترين 
ُفك هاي ب��دون گوش و از پس��تانداران 
كمياب آبزي دنياست، اين گونه زندگي 
اجتماعي داش��ته و در دسته هاي بزرگ 
مشاهده مي شود، مهم ترين اندام حسي 
فك مانند ساير سگ هاي آبي سبيل هاي 
آن است كه او را قادر مي سازد بدون حس 
بينايي و شنوايي به صيد ماهي در زير آب 
بپردازد. ُفك در آب زندگي مي كند و تنها براي زادآوري 
و گاهي استراحت به ساحل مي آيد، در خشكي بسيار 
كم تحرك، اما در آب فعال است، اين گونه به دليل صيد 
بي رويه و به هم خوردن شرايط زيستي و كاهش شديد 
جمعيت نيازمند حمايت بين المللي است. گروه امداد و 
نجات ُفك خزر در سال ۱۳8۹ با كمك مركز تحقيقاتي 
و درماني سگ دريايي كشور هلند و با همراهي سازمان 

حفاظت محيط زيست ايران شروع به كار كرد. 

الزامي شدن حضور همه دانش آموزان در مدارس از اول آذر
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: 
دانش آموزان همه مقاطع تحصيلي از يكم 
آذر در كالس هاي حضوري مدارس حاضر 
ش��وند. به گزارش مهر، عليرضا كاظمي، 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: 
همه مدارس ما شرايط بازگشايي را دارند 
و دستورالعمل شيوه نامه هاي بهداشتي 
را نيز به همه مدارس اب��الغ كرديم. وي 

تأكيد كرد: تع��داد كالس هاي حضوري م��دارس در 
اختيار مدرس��ه اس��ت و حضور دانش آم��وزان در اين 
كالس ها الزامي است. كاظمي افزود: دانش آموزاني كه 
عالئم بيماري داشته يا اعضاي خانواده آنان بيمار هستند 
مي توانند همچنان به صورت مجازي دروس خود را دنبال 
كنند. بر اساس نظرسنجي معتبري كه كرده ايم ۷۰ درصد 
خانواده ها موافق تشكيل كالس هاي حضوري هستند. 

۹۰ درصد م��دارس وضعيت خ��ود را در 
سامانه بازگشايي مدارس اعالم كرده و مجوز 
بازگشايي گرفته اند. وي خاطرنشان كرد: 
آموزش صرف مج��ازي در همه مدارس از 
يكم آذر ممنوع است و بايد مدارس حداقل 
هفته اي يك ي��ا دو روز آموزش حضوري 
داشته باشند. به مدارس گفته ايم كه جلسه 
اول را ب��ه رعايت ش��يوه نامه ها اختصاص 
دهند. وي در پاسخ به اين س��وال كه مواردي از ابتالي 
دانش آموزان و معلمان به كرونا گزارش شده است يا خير؟ 
تصريح كرد: بله چند مورد داشته ايم، اما اينكه اين افراد در 
مدرسه مبتال شده باشند تأييد نمي كنيم. كاظمي گفت: 
متأسفانه برخي ها در فضاي مجازي عكس ها يا فيلم هايي 
را از معلمان مبتال يا فوت شده به دليل حضور در مدرسه 

منتشر مي كنند كه اين موضوع صحت ندارد.

اجراي طرح هاي ويژه ترافيكي از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در تهران
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با تاكيد بر 
استفاده از همه ظرفيت ترافيكي و عملياتي 
پليس پايتخت براي تسهيل ترافيك اين 
كالن شهر گفت: طرح هاي ويژه ترافيكي 
از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در نقاط مختلف تهران 
اجرا مي ش��ود. به گزارش پليس تهران، 
سردار حس��ين رحيمي افزود: استفاده و 
بهره گيري از ظرفيت ساير سازمان ها به 

خصوص ش��هرداري براي كاهش ترافيك پايتخت در 
دستور كار اس��ت و در حال حاضر ۴۰۰ نفر براي كمك 
به مديريت ترافيك پايتخت ب��ه مجموعه راهور اضافه 
شده است. رييس پليس پايتخت با اشاره به اينكه در اين 
زمينه از ظرفيت مركز هوشمند كنترل ترافيك راهور و 

همچنين مركز فرماندهي و كنترل پليس 
پايتخت استفاده خواهد شد، بيان كرد: از 
امروز طرح هاي ويژه اي در حوزه روان سازي 
و مديريت ترافيك با اس��تفاده از ظرفيت 
ساير پليس هاي تخصصي از جمله پليس 
پيشگيري و يگان امداد پليس پايتخت از 
ساعت ۱۵ تا ۲۱ در همه نقاط شهر تهران 
اجرا مي شود. وي با تاكيد بر اينكه موضوع 
مديريت ترافيك و مقابله با س��رقت به ص��ورت ويژه در 
دستور كار پليس پايتخت قرار دارد، افزود: در كنار اقدامات 
صورت گرفته در حوزه روان سازي ترافيك، عوامل افزايش 
ترافيك پايتخت و راه هاي برون رفت از آن در دستور كار 

دفتر تحقيقات كاربردي پليس پايتخت است. 

اگرچه ويروس كرونا قطار گردش��گري در 
جهان و ايران را متوقف كرد و خسارت هاي 
جبران ناپذيري به اين صنعت وارد كرد اما 
مي توان با نگاه موشكافانه و دقيق آثار مثبتي را استخراج 
كرد و با رعايت كامل دس��تورالعمل هاي بهداشتي بازار 
گردشگري را به حركت درآورد. جايگاه صنعت توريسم و 
گردشگري در سطح جهاني و نقش آن در توسعه اقتصادي 
و اجتماعي كش��ورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه، 
موجب توجه بيشتر به ابعاد مختلف آن در سال هاي  اخير 
شده است اما با شروع كرونا اين صنعت دچار نوسان هايي 
شد و روزهاي سختي را براي گردشگري به وجود آورد؛ در 
اين دو سال اخير حوزه خدمات سفر و گردشگري در ميان 
صنايع مختلف بيشترين آسيب را از شيوع و همه گيري 
ويروس كرونا ديد، آمار جهاني نش��ان مي دهد سفرهاي 
بين المللي در منطقه آس��يا ح��دود 8۲ درصد كاهش 
داش��ته اس��ت؛ در ايران نيز با توجه به سخت گيري ها و 
محدوديت ه��اي كرونايي حدود ۹۴ درصد س��فرهاي 
بين المللي كاهش پيدا كرد. اين در حالي بود كه يك سال 
قبل از كرونا )۲۰۱۹( بيش از يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
تن در سطح جهاني سفر كردند و حدود ۱.۵ تريليون دالر 
گردش مالي در صنعت گردشگري ايجاد شد، صنعتي كه 
براي صدرنشيني در صنايع پول ساز جهان چهار سال تا 
سال ۲۰۲۵ را هدف گذاري كرده بود به يك باره به شرايط 
۲۰ سال قبل خود بازگش��ت. در ۱۰ سال گذشته رشد 
صنعت گردش��گري افزايش پيدا كرد و از هر پنج شغل 
جديدي كه ايجاد شد يك ش��غل آن مربوط به صنعت 
گردشگري اس��ت؛ طبق آمار ۱۰,۵ درصد GDP دنيا به 
حوزه سفر و گردش��گري اختصاص داشت؛ در حالي كه 
رشد اقتصاد جهاني قبل از كرونا ۲.۵ درصد بوده، صنعت 
گردشگري رش��د ۳.۵ درصدي را ثبت كرد، در حقيقت 
سرعت رشد گردشگري از ساير حوزه هاي اقتصادي، يك 
درصد سريع تر بوده است. اگر چه ورود گردشگر در سال ۹8 
نسبت به سال هاي  قبل رشد دو برابري را نشان مي دهد و 
سال ۹8 ركورد ورودي 8 ميليون و ۶۶۰ هزار گردشگر ثبت 
شد، اما شيوع كرونا عالوه بر وارد كردن خسارتي در حدود 
۲۲ هزار ميليارد تومان كاهش بيش از ۹۰ درصد ورودي 
را ايجاد كرد. با نگاهي به آمار ۹ ماهه نخست سال ۹۹، يعني 

از آغاز سال تا پايان آذر به دليل محدوديت هاي بسيار ناشي 
از كرونا و توقف چندين ماهه مرزهاي زميني، دريايي، ريلي 
و هوايي شاهد كاهش چشمگير تردد مسافر به كشور يا 
بالعكس بوديم. به گونه اي كه در اين مدت ۲ ميليون و ۷۰۷ 
هزار و ۱۳۴ مسافر به كشور وارد شدند يا به اصطالح مسافر 
ورودي بودند. اين تعداد مسافر ورودي شامل ۲ ميليون و 
۳88 هزار و ۱۶۹ نفر مسافر ورودي ايراني و ۳۱8 هزار نفر 
و ۹۶۵ نفر مس��افر ورودي خارجي بوده است. در همين 
ارتباط »آرزو غنيون معاون آمار دفتر فناوري اطالعات و 
ارتباطات گمرك ايران« گفته است: در اين مدت ۲ ميليون 
و ۶۱۹ هزار و ۵۰۷ تن به عنوان مسافر خروجي از كشور 
تردد داشته اند. تردد مسافري در ۹ ماهه پارسال نسبت به 
مدت مشابه سال ۹8 با كاهش قابل توجه حدود 8۴.۵۷ 
درصدي در تردد مسافران ورودي و همچنين كاهش 
8۴.۳۳ درصدي در تردد مسافران خروجي روبرو بوده 
است. در اين ميان تردد مس��افري از فرودگاه امام )ره( 
كه پرترددترين فرودگاه كشور است، نيز با كاهش قابل 
توجه ۹۱ درصدي در مسافران ورودي و خروجي، در ۹ 
ماهه پارسال نسبت به مدت مشابه سال ۹8 روبرو شده 
است. اين افت 8۴ درصدي در تردد مسافر، كاهشي در 
حدود ۱۴ ميليون نفري مسافر در هر دو گروه مسافران 

ورودي و خروجي را شامل مي شود.

    راه اندازي قطار گردشگري 
در رهگذر از شيوع كرونا

مس��دود بودن مرزه��ا، لغو انواع س��فرهاي تفريحي - 
سياحتي، زيارتي و مذهبي و كاري، عدم پذيرش مسافران 
ورودي توسط كشورهاي مقصد يا شرايط سخت گيرانه 
ورود مس��افر اعم از قرنطينه و همچنين شرايط مشابه 
در مس��افران خروجي، به دليل خطرات ناشي از انتقال 

ويروس كرونا، از جمله داليل اين كاهش بوده است.

     عدم شناخت درست از مفهوم گردشگري 
مانعي بر مسير جذب توريسم

فرخ ميرشاهزاده، كارشناس و پژوهشگر حوزه گردشگري 
در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه صنعت گردشگري قدمت 
بااليي در جهان دارد، عدم ش��ناخت درست را مانعي در 

مس��ير جذب توريسم دانس��ت و گفت: در گام نخست 
بايد به بحث »نو بودن و عدم ش��ناخت درست از مفهوم 
گردشگري« اشاره كرد. صنعت گردشگري در كشور به 
عنوان يك صنعت نوپا شناخته مي شود و تا به امروز به دليل 
موانع پيش رو نتوانسته، جايگاه مناسبي را به دست آورد 
و نيازمند نگه��داري، آموزش و بالندگي اس��ت. در واقع 
مفاهيم واژه ها به دليل عدم شناخت و آگاهي در صنعت 
گردشگري، به درستي تعبير و تفسير نشده اند. نبود نگاه 
تخصصي به مفهوم گردش��گري و نگاه عام ساده انگاري 
صنعت، سبب شده است كه در مسير توسعه گردشگري با 
موانع بسيار زيادي مواجه باشيم. جذابيت فريبنده و فقدان 
آگاهي سرمايه گذاران از مفهوم صنعت گردشگري، يكي 
ديگر از موانع رشد اين صنعت است. سومين مانع در اين 
حوزه، مس��اله متولي گري چندگانه، تناقض رويكردها، 
نگرش هاي متفاوت حوزه سياست گذاري، سطح كالن 
هدايت و راهبري سيستم گردشگري است. وي با اشاره به 
اينكه در واقع گردشگري در ايران مراجع تصميم گيرنده 
متعددي دارد، اظهار داشت: اين مراجع تصميم گيرنده 
هيچ كدام با هم تفاهم، تعامل و نظر واحدي ندارند و اين 
به تشديد آراء، افزايش آيين نامه ها، بخشنامه ها، قوانين و 
مقررات دست وپاگيري منجر شده است و غالبأ نظرهاي 
يكديگ��ر را نق��ض مي كنند. همچنين مبح��ث تورم و 
اثرگذاري آن بر سبد مصرفي خانوارها از ديگر مشكالت 
اين حوزه به شمار مي رود. متاسفانه در كشور ما گردشگر 
را ف��ردي قلمداد مي كنند كه از خ��ارج از مرزها به ايران 
سفر مي كند و مورد استقبال قرار مي گيرد، غافل از اينكه 
گردشگري داخلي، سودآوري به مراتب بيشتري دارد و 
شرايط بهتري را براي گردشگرپذيري در حوزه پذيرش 
گردشگران خارجي مهيا خواهد كرد. به گفته وي، توسعه 
نامتوازن و عدم آمايش درسِت جاذبه هاي انسان ساخت 
نيز از ديگر موانع حوزه گردش��گري به شمار مي رود. 
افزايش ن��رخ خدمات منجر به حذف س��فر در ميان 
خانواده هاي ايراني مي شود كه هم به صنعت گردشگري 
ضربه مي زند و هم از نظر فرهنگي و اجتماعي، پيامدهاي 
مطلوبي را در پي نخواهد داشت. همچنين بايد يادآور 
شد كه با شروع دوران كرونا و بسته شدن مرزها، صنعت 

گردشگري نيز متحمل ضررهاي بسياري شد.

    آماده سازي زيرساخت ها 
براي رونق گردشگري داخلي و خارجي

ميرش��اهزاده با تاكيد بر اينكه مس��ووالن بايد براي 
رونق گردشگري داخلي و خارجي، همه زيرساخت ها 
را آماده سازي كنند، افزود: در واقع با دو نرخي كردن 
خدمات گردش��گري مي توان اي��ن صنعت داخلي 
را به عنوان يك ابزار گردش نقدينگ��ي، رونق داد تا 
زيرساخت ها براي گردشگري خارجي فراهم شود. 
نبود برنامه و عدم هدف گذاري درست، توزيع نامعقول 
مس��ير س��فر و فراهم سازي بس��تر جذب گردشگر 
خارجي، مباحثي هستند كه بايد در اين حوزه به آن 
توجه شود. گردش��گري علم صدم ثانيه هاست؛ در 
لحظه تغيير مي كند؛ از اين رو به روزرساني، بهره مندي 
از دانش فني، تخصص، مهارت، تكنولوژي و ابزارهاي 

مربوط به آن يكي از الزامات اين امر است.

    زيان ۱۸ هزار ميليارد توماني كرونا 
به صنعت گردشگري كشور

محمدرضا محبوب فر، كارشناس و پژوهشگر بحران هاي 
 محيطي نيز با يادآوري بحران هاي صنعت گردش��گري 
در دوران كرونايي به ايرنا گفت: تا پايان مهرماه امس��ال، 
ميزان خس��ارتي كه بابت كرونا به صنعت گردش��گري 
كشور وارد شده بيشتر از ۱8 هزار ميليارد توماني بوده و در 

اين زمينه با توجه به شرايط شيوع كرونا، ضرورت حفظ 
سالمتي مردم نسبت به آغاز به كار صنعت گردشگري از 
اهميت بااليي برخوردار است. شمار گردشگران خارجي 
به كشور نسبت به پيش از بيماري كرونا در مواقعي تا ۱۰۰ 
درصد كاهش پيدا كرده است. ۴۰ درصد آنها مشكالت 
اقتصادي دارند و سفر نمي كنند و روز به روز بر تعدادشان 
افزوده مي شود. كرونا تاكنون حدود ۲ ميليون شاغل در 
بخش گردشگري كشور را بيكار كرده است. در بخش 
هتلداري و تاسيسات گردشگري، ضعيف عمل مي شود 
به گونه اي كه تعداد زيادي از هتل ها يا تعطيل شدند يا 
نيمه فعال و با يك سوم ظرفيت كار مي كنند. اصفهان، 
شيراز، خراس��ان رضوي، تبريز و همچنين بخشي از 
استان هاي شمالي از جمله شهرهايي هستند كه در 

حوزه گردشگري با بحران مواجه شده اند.

    واكسيناسيون عمومي
و رونق دوباره گردشگري

محبوب فر واكسيناس��يون عمومي را عاملي در جهت 
رونق دوباره گردش��گري خواند و گفت: البته با توجه به 
رونق واكسيناس��يون در دولت جديد، تا حدودي شاهد 
تثبيت وضعيت موجود و ورود گردش��گران خارجي به 
كشور هستيم. با توجه به محدوديت هايي كه در صنعت 
گردشگري به دليل شيوع بيماري كرونا وجود دارد معيشت 

و اقتصاد كشور نيز با خطر جدي روبروست. از يك طرف 
نظام جمهوري اسالمي ايران با توجه به تحريم ها نيازمند 
ورود ارز به كشور اس��ت و اين بدان معناست كه صنعت 
گردشگري بايد فعال شود تا بتوان بخشي از كمبود ارز در 
كشور جبران شود و مشاغلي هم كه در دوران كرونا از دست 
رفته، به تدريج رونق و بهبود يابند و افراد بيكار شده به كار 
خود بازگردند. اين پژوهشگر با تاكيد بر اينكه نبايد چنين 
تفكري در جامعه به وجود ايد كه دولت و حكومت نسبت به 
ميراث طبيعي و تاريخي و فرهنگي كشور بي توجه است، 
يادآورشد: براساس گزارش سازمان جهاني گردشگري در 
سال ۱۳۹۵، ايران رتبه دهم جاذبه هاي باستاني و تاريخي 
و رتبه پنجم جاذبه هاي طبيعي را به دست آورد اما اكنون 
با توجه به مشكالت خودخواسته و ناخواسته، دچار بحران 
شده اس��ت. ميراث هاي فرهنگي و طبيعي كشور به 
آيندگان نيز تعلق دارد و نبايد بيشتر از اين اقتصاد كشور 
تحت تاثير صنعت گردشگري قرار گيرد؛ بايد اقدامات 
جهادي و انقالبي در اين زمينه انجام شود. از متخصصان 
و كارشناسان حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري براي 
همكاري و ش��نيدن نظرهاي آنها دعوت و با توجه به 
يكپارچگي و انس��جام و هماهنگي مي��ان قوا بايد در 
موضوع هاي مختلف از جمله در بخش گردش��گري، 
توجه و رسيدگي بيشتري شود تا با تمهيدات به موقع و 

اساسي، شاهد بهبود و رونق اين صنعت باشيم.

گزارش

در حاشيه ورود نخستين گردشگران خارجي به كشور پس از كرونا

اما و اگرهاي صنعت گردشگري در ايام كرونايي

رويداد

فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در كالن شهر تهران 
گفت: اگر پوش��ش كاف��ي واكسيناس��يون انجام 
نش��ود يا مردم رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي 
را نادي��ده بگيرن��د بي ترديد پيك شش��م كرونا را 
پيش رو خواهيم داش��ت. به گ��زارش خبرگزاري 
مهر، عليرضا زالي، درباره وضعيت ش��يوع ويروس 
كرونا در اس��تان تهران اظهار كرد: امروز هفتمين 
هفته اي است كه در تهران شرايط با ثبات كرونايي 
را از نظر شاخص هاي بستري، مراجعان سرپايي و 
فوتي ها تجربه مي كنيم. وي افزود: در هفته اي كه 
گذشت )در مقايسه با ۱۱ هفته گذشته( پايين ترين 
آمار مرگ و مير بر اثر ابتالء به كرونا در استان تهران 
ثبت شده است. فرمانده عمليات مديريت بيماري 
كرونا در كالن شهر تهران با اشاره به اقبال گسترده 
تهراني ها نس��بت ب��ه انجام واكسيناس��يون عليه 
كرونا خاطرنشان كرد: طبيعتًا پوشش حداكثري 
واكسيناس��يون جمعيت ه��دف در براب��ر كرونا 
مي تواند به كاهش و در ادامه قطع زنجيره كوويد ۱۹ 
كمك كند. زالي با بيان اينكه شكل گيري پيك ششم 
كرونا اختياري است توضيح داد: اگر چنانچه پوشش 
كافي واكسيناسيون انجام نشود يا مردم رعايت شيوه 
نامه هاي بهداشتي را ناديده بگيرند بي ترديد پيك 

ششم كرونا را پيش رو خواهيم داشت.

    لزوم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي
وي كماكان رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي را 
 براي مهار كرونا ضروري دانست و با اشاره به نقش 
تك تك افراد جامعه در ريش��ه ك��ن كردن كرونا 

خواس��تار واكسيناسيون هرچه س��ريع تر مردم 
در برابر بيماري كوويد ۱۹ ش��د. فرمانده عمليات 
مديريت بيماري كرونا در كالن شهر تهران ادامه 
داد: جلوگيري از ش��كل گيري پيك ششم كرونا 
درگروي رفتارهاي اجتماعي و بهداش��تي عموم 
مردم است. به گفته زالي، دنيا در حال تجربه موج 

جديد بيماري كرونا است. 

   شكل گيري پيك هاي جديد در اروپا 
محتمل است

وي با اش��اره به اينكه خطر شكل گيري پيك هاي 
جديد در اروپا محتمل است، تاكيد كرد: در هفته اي 
كه گذش��ت در نواحي مختلف كشورهاي اروپايي 
ميزان ابتالء به كرونا افزايش چش��مگيري داشته 
اس��ت، بنابراين زماني كه امواج جديد بيماري به 
صورت طغيان ها يا ش��به طغيان ش��كل مي گيرد 
هيچ كشوري از اين پاندمي مصون نيست. فرمانده 
عمليات مديريت بيماري كرونا در كالن شهر تهران 
با اشاره به سويه هاي مختلف ويروس كروناي دلتا 
دركش��ور توضي��ح داد: به طور كلي واكس��ن هاي 
موجود در جهان نس��بت به س��ويه دلتا اثربخشي 
كمتري دارند به ش��كلي كه تقريبًا بين ۱۵ تا ۲۵ 
درصد ميزان اثربخشي واكسن هاي جهاني در برابر 
اين جهش ها كمتر شده است، اين موضوع به اين 
مفهوم نيست كه اثر بخشي واكسن ها به طور كلي 
تحت تأثير قرار گرفته بلكه به ميزان كمي كاهش 
يافته است. زالي اظهار كرد: تا ديروز در تهران بالغ 
بر ۱8 ميليون دوز واكسن تزريق شده است كه ۱۰ 

ميليون دوز اول و هشت ميليون دوز دوم بوده است 
بر اين اساس با واكسيناسيون 8۶ درصد جمعيت 
هدف در تهران واكسينه شده اند به شكلي كه اين 
آمار 8۵ تا ۹۰ درصد ما را به ايمني جمعي مي رساند. 
وي يادآور شد: همچنين در مورد گروهي كه هر دو 
دوز واكسن را دريافت كرده اند، آمار به ۷۰ درصد 
رسيده است. زالي درباره وضعيت واكسيناسيون 
در كشور توضيح داد: در كشور 8۳ درصد جمعيت 
ه��دف دوز اول را دريافت كرده ان��د و تقريبًا ۶8 

درصد نيز فول واكسينه شده اند. 

     عبور از مرز ۱۰۰ ميليون واكسيناسيون
وي با اش��اره به پوش��ش باالي واكسيناسيون و 
عبور از مرز ۱۰۰ ميليون واكسيناسيون، استقبال 
ش��هروندان از واكسيناسيون را خوب و چشمگير 
توصيف كرد. زالي با اش��اره به اينكه واكسن هاي 
توليد داخل مث��ل رازي و فخرا در ح��ال عبور از 
مراحل نهايي اخد مجوز توزيع هستند نيز گفت: 
در ح��ال حاضر يك ميلي��ون و ۱۹۵ هزار عدد از 
واكس��ن پاس��تور به وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي تحويل داده شده است و در كنار 
آن واكسن اس��پايكوژن نيز به سبد واكسن هاي 
داخلي اضافه ش��ده و مجموعًا قريب ۱۴ ميليون 
دوز واكس��ن داخلي در حال توزيع اس��ت. وي با 
بيان اينكه ترديدي نيست كه در سال هاي آينده 
همچنان نياز به دريافت واكسن عليه كرونا وجود 
دارد تاكيد كرد: با تكيه بر توليدات داخلي مي توان 

نياز سال هاي آتي را مرتفع كرد. 

كرونا در يك قدمي پيك ششم 
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