
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2066  Sat. Oct 30. 2021  شنبه   8 آبان 1400   23 ربيع االول 1443  سال هشتم  شماره 2066  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
11862000

شاخص بورس
1393925

يادداشت- 1
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 دورنماي تاريك 
قيمت گذاري دستوري

 قيمت گذاري 
دستوري و اقتصاد

يك��ي از چالش هايي كه طي 
ماه هاي اخير و پس از تشكيل 
دولت س��يزدهم در اتمسفر 
اقتصادي كش��ور مش��اهده 
مي ش��ود و باع��ث نگران��ي 
تحليلگران و اساتيد اقتصادي 
ش��ده است، مس��اله دخالت 
دولت در نظام قيمت گذاري 
اقالم و كاالهاس��ت. همزمان با افزايش دامنه هاي تورم 
در اقتصاد ايران، دولتمردان به جاي حل مشكل تورم از 
طريق رونق توليد، جذب سرمايه هاي خارجي، نوسازي 
صنايع و به طور كلي در پيش گرفتن راهكارهاي معقول 
اقتصادي، اقدام به افزايش دخالت در قيمت گذاري ها و 
نظامات كلي بازارها مي كنند. اين عالقه مندي را به طور 
ادامه در صفحه 2 عيني مي توان به تناوب در...  

قيمت گذاري دستوري موجب 
توزيع نامناسب كاال و خدمات 
و ايج��اد فرص��ت وي��ژه براي 
برخي سوءاستفاده ها مي شود 
كه تحت عنوان توزيع يارانه ها 
به اقش��ار ضعيف و دهك هاي 
پايين، از اين مابه التفاوت قيمت 
نهايت اس��تفاده را مي برند و 
درنهايت توزيع غيرعادالنه و باقيمت فزاينده نسبت به نرخ 
فروش محصوالت درب كارخانه به دست مصرف كنندگان 
مي رس��د. اين روند عالوه بر خارج شدن بخشي از سود 
سهامداران شركت ها، موجب كاهش انگيزه سرمايه گذاري 
و سركوب تالش صنعتگران و توليدكنندگان خواهد شد. 
ارزش گذاري كاالها در بازارها اساساً بر مبناي نظام عرضه 
ادامه در صفحه 2 و تقاضا شكل مي گيرد و... 

عباسعلي ابونوري

فردين آقابزرگي

 وزير اقتصاد در نامه اي 
به رييس كل بانك مركزي مطرح كرد

 رييس جمهور 
در سفر به خوزستان:

جزئيات واردات و صادرات كاال تا پايان مهرماه منتشر شد»تعادل« متغيرهاي تأثيرگذار روي بازار سهام را بررسي مي كند

الزام بانك ها به ارايه يك نسخه 
از قرارداد به مشتري

صفحه 2     صفحه 2    

بايد اقداماتي عاجل براي حل 
مشكالت مردم انديكا انجام شود

 آينده بورس 
تغيير مي كند؟

رشد تجارت خارجي 
در ماه هفتم

فعاالن حوزه فضاي مجازي به دليل 
ترس از آنچه قرار است اتفاق بيفتد از 

كشور مهاجرت كرده اند

 وعده ساخت هر متر آپارتمان 
به قيمت 150 دالر!

كارشناسان فضاي مجازي با ابراز مخالفت خود نسبت 
به طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي، به 
نااميدي ناشي از اجرايي شدن اين طرح اشاره كرده و 
اظهار كردند ش��رايطي كه در اين طرح براي مذاكره 
با پلتفرم ها مطرح ش��ده، در واقعيت عملي نخواهد 
ش��د و تنها منجر به مهاجرت نيروهاي نخبه از ايران 
و جلوگيري از رشد اكوسيستم فناوري مي شود. اين 
كارشناس��ان معتقدند اگرچه قانونگذاري در حوزه 
فناوري اطالعات الزامي است و از قانون جرايم رايانه اي 
كه به مس��ائل اين حوزه مي پردازد، بيش از ۱۰ سال 
صفحه 6 را بخوانيد مي گذرد، اما...  

صحبت هاي مس��ووالن دولت و نمايندگان مجلس 
نش��ان مي دهد با وجود تاييد ظرفيت و توان داخلي 
براي پروژه جهش توليد و تامين مسكن، در موضوع 
استفاده از تكنولوژي چين براي اجراي اين طرح اتفاق 
نظر وجود دارد. به گزارش ايسنا، تازه ترين صدايي كه 
از پارلمان شنيده شده حكايت از آن دارد كه با وجود 
مخالفت هايي نسبت به حضور شركت هاي چيني براي 
اجراي طرح نهضت ملي مسكن، اين ايده براي تصويب 
احتماال به صحن علني مجلس خواهد رفت. اسماعيل 
حسين زهي، نايب رييس كميسيون عمران مجلس 
صفحه 5 را بخوانيد سابقه چيني ها در...  

طرح صيانت 
سنگي براي نزدن

 موافقت مشروط مجلس 
بر اساس آمارهاي موجود اين روزها شاهد افزايش نرخ سود با مسكن سازي چيني ها 

بين بانكي از ۱9 درصد به ۱9.8 درصد هستيم كه مي توان 
اين موضوع را يك سيگنال جديد براي بورس تلقي كرد. 
اين بدان معناس��ت كه دولت به دنب��ال جذب نقدينگي 
بيش ازپيش در بانك ه��ا؛ در معناي ديگر نيز خبر از عدم 
هماهنگي دولت براي دو بازار مهم يعني بانك و بورس را 
مي دهد. از زمان آغاز دولت سيزدهم بازار روندي نوساني را 
طي مي كرد برخي روزها مثبت و برخي روزها منفي بود اما 
از روز 6 شهريورماه سال جاري روند نزولي و پرقدرت در تاالر 
شيشه اي آغاز شد و كماكان ادامه دارد. اين روند به گونه اي 
است كه تنها در 5 روز كاري از بيش از ۱۰ ميليارد تومان از 
يك كارگزاري نقدينگي خارج شده و اگر اين خروج نقدينگي 
را به كليت بازار در بلندمدت نس��بت دهيم يك وضعيت 

اسفناك در نحوه سرمايه گذاري در كشور رخ مي دهد.
البته نبايد فراموش كرد در همين مدت چندماهه دولت 
فروش اوراق را اجرايي كرد و موجبات افت ش��ديدي را در 
بازار سرمايه فراهم ساخت كه ناشي از فعال سازي بازار بدهي 
توسط دولت بود كه حاصل آن جمع آوري نقدينگي توسط 
دولت بود و مسووالن نيز تأكيد داشتند كه فروش اوراق تا 
پايان شهريورماه در بازار بود و پس ازآن متوقف شده اما آمارها 
چيز ديگري را نشان مي دهند و طبق همين آمارها فروش 
اوراق در بازار كماكان ادامه دارد. تغيير نرخ سود بين بانكي 
از ابتداي مهرماه سال جاري رخ داده و اين نرخ سود از رقم 
۱9.۱ درصد ب��ه ۱9.86 درصد در روزهاي پاياني مهرماه 
رسيده و به نظر مي رسد كه دولت سيزدهم پاي كار ايستاده 
صفحه 4 را بخوانيد تا نقدينگي موجود در ...  

تجارت خارجي ايران در هفتمين ماه از س��ال جاري ۴۳ 
درصد رشد كرد. بنابرآمارهاي گمرك، در نخستين ماه از 
نيمه دوم سال ۱۴۰۰ رشد تجارت خارجي تداوم داشته و 
در هفت ماه منتهي به مهرماه، 98 ميليون تن كاال به ارزش 
5۴ ميليارد و 8۰۰ ميليون دالر بين ايران و كشورهاي جهان 
مبادله شده است. مقايسه آمار تجارت خارجي كشور در اين 
مدت با مدت مشابه س��ال 99 حاكي از رشد ۱6.5 درصد 
در وزن و ۴۳ درصد در ارزش مجموع كاالهاي مبادله شده 
بين ايران با ساير شركاي تجاري است. همچنين بنابر آمار 
اعالمي، از كل 98 ميليون و 7۰۰هزارتن كاالهاي صادراتي 
و وارداتي در هفت ماه نخس��ت سال، 27 ميليارد و يكصد 
ميليون دالر به صادرات اختصاص داش��ته كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۴7 درصد رشد را نشان 

مي دهد. در مقابل 27 ميليارد و 7۰۰ ميليون دالر از طريق 
گمركات كشور وارد ش��ده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال 99 از نظر ارزش ۳8 درصد افزايش داشته است. با اين 
حال بازهم تراز تجاري به نفع واردات منفي بوده است كه 
البته اين مي تواند به دليل ركود ماهانه ترخيص و واردات 
كاالهاي مانده در گمرك در شهريورماه سال جاري باشد. 
به طوري كه آمار گمرك نشان مي دهد، شهريورماه امسال 
حدود 6ميليارد و 6۰۰ميليون دالر كاال وارد كش��ور شده 
كه در مقايسه با آمارهاي ماهانه واردات كه به طور رسمي 
از فروردين ماه سال 98 اعالم شده، بي سابقه است. گمرك 
ايران سرعت باال در ترخيص كاالهاي ضروري، ماشين آالت 
و اقالم واسطه اي توليد در شهريورماه را عامل افزايش واردات 
صفحه 7 را بخوانيد مي داند. 



با دس��تور وزير ام��ور اقتصادي و داراي��ي به رييس 
كل بانك مركزي بانك ها از اين پس ملزم مي ش��وند 
نس��خه اي از قرارداد وام ها را به مشتريان خود ارايه 

كنند.
ب��ه گزارش ف��ارس، احس��ان خاندوزي وزي��ر امور 
اقتص��ادي و دارايي در دس��توري خط��اب به علي 
صالح آب��ادي رييس كل بانك مركزي آورده اس��ت؛ 
الكترونيكي شدن قراردادهاي بانكي مي تواند نقش 
مهمي را در كمك به بانك مركزي براي اعمال قواعد 
آمره در مرحله اعطاي تسهيالت و وصول مطالبات، 
كاهش معضالت بانك ها در استفاده از قراردادهاي 
كاغذي و ادعاي جعل و انكار و ترديد نسبت به آنها و 
همچنين تسهيل دسترسي تسهيالت گيرندگان به 
مفاد و جزييات قرارداده��اي آنها ايفا نموده و عالوه 
بر ايجاد شفافيت در اعطاي تسهيالت و وصول آنها 
بخ��ش عمده اي از دع��اوي و اختالف��ات قراردادي 

موجود در بانك ها و محاكم قضايي را كاهش دهد.
در اين راس��تا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با 
تصويب ماده 3 طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي 
كسب و كار به عنوان ماده 31 الحاقي به قانون بهبود 
مس��تمر محيط كس��ب و كار مقرر كردند كه بانك 
مركزي مكلف است حداكثر سه ماه پس از الزم االجرا 
شدن اين قانون دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي 
قراردادهاي تس��هيالت بانك��ي را تهيه و به تصويب 

شوراي پول و اعتبار برساند.
اين مصوبه در مرحله اظهارنظر شوراي نگهبان قرار 
دارد. حال فارغ از تكالي��ف قانوني مذكور كه پس از 
ابالغ براي بانك مركزي و شبكه بانكي الزام آور خواهد 
بود، تحقق اين موضوع به عنوان يكي از اولويت هاي 
اصلي تي��م اقتصادي دول��ت ب��وده و آمادگي براي 
پياده سازي كامل آن و تسريع در روند اجرايي با توجه 

به نياز به زيرساخت هاي فني مورد تاكيد است.
بر اساس اين نامه بانك ها و موسسات اعتباري مكلفند 
با هدف آگاهي كامل مش��تري، ضامن و وثيقه گذار 
از مفاد قرارداده��اي منعقده تمهيدات الزم را اتخاذ 
و پ��س از انعقاد و امضاي قرارداد، نس��خه اي از آن را 
كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ است، در 
اختيار اشخاص ذكرشده قرار دهند. بررسي ها حاكي 
از آن است كه در برخي بانك ها و موسسات اعتباري 
اين مه��م مورد توجه قرار نگرفت��ه و مفاد مصرح در 
بخش��نامه هاي مورد اش��اره رعايت نمي ش��ود. لذا 
ضرورت دارد تا زمان الكترونيكي شدن قراردادهاي 
بانكي و دسترسي مردم به قراردادهاي منعقده ترتيبي 
اتخاذ شود تا بانك ها و موسسات مالي و اعتباري نهايتا 
يك هفته پس از درخواست مشتري يا ساير متعهدان 
ذي ربط در ش��عبه يك نس��خه از قرارداد اطالعات 
كامل تس��هيالت مزبور از جمله جدول اقساط را به 

آنها تحويل نمايند.

رييس جمهور در بازديد از منطقه زلزله زده انديكا، گفت: با 
توجه زودرس بودن سرما در مناطق زلزله زده انديكا بايد 
اقداماتي عاجل براي حل مش��كالت در اين منطقه انجام 
شود. رييسي در حاشيه بازديد از مناطق زلزله زده انديكا در 
جمع خبرنگاران، اظهار كرد: اقداماتي در مناطق زلزله زده 
انديكا انجام شده است كه جا دارد از سپاه، بسيج سازندگي، 
بنياد مسكن، هالل احمر، فرمانداري و استانداري صميمانه 
تشكر كنم. وي افزود: مردم انديكا مردمي بسيار قدرشناس و 
بزرگوار هستند. ما عشاير را مي شناسيم و امام و رهبري نيز 
عشاير را مي شناختند و مي شناسند. رييس جمهور گفت: 
عش��اير ذخاير و گنجينه اي براي انقالب و نظام هستند و 
نبايد آسيب ببينند. عشاير مردمي پرتالش، صبور، مقاوم و 
توليد كننده هستند و هميشه همراه انقالب و نظام بوده اند. 
وي ادامه داد: اكنون عشاير در منطقه انديكا با مشكالتي 
مواجه ش��ده اند و دولت تمام تالش خود را انجام خواهد 
داد تا مشكالت مردم در اين مناطق كاهش يابد. رييسي 
افزود: وعده هايي از طرف بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي 
امام داده شده اس��ت و مشغول انجام اقداماتي در مناطق 
زلزله زده انديكا هستند. همچنين بنياد مسكن نيز در حال 
انجام فعاليت هايي در بحث بازسازي مناطق است. وي با بيان 
اينكه در مناطق زلزله زده انديكا همه پاي كار هستند، گفت: 
سپاه و بسيج نيز با روحيه بسيجي همراه با مردم در حال 
انجام اقداماتي در مناطق زلزله زده هستند. رييس جمهور 
ادامه داد: با توجه زودرس بودن سرما در مناطق زلزله زده 

انديكا باي��د اقداماتي عاجل براي حل مش��كالت در اين 
منطقه انجام شود. وي افزود: براساس گزارش هاي دريافت 
ش��ده و قول ها، اميدواريم تا قبل از آغاز فصل سرما مردم 
انديكا بتوانند س��امان جدي پيدا كنن��د.  رييس جمهور 
همچنين در جمع م��ردم زلزله زده بخش »چلو« حضور 
يافت و در فضايي صميمي پاي سخنان و درددل هاي اين 
مردم نشست و از نزديك در جريان خسارات وارده به آنان 
و نيازهايشان قرار گرفت. مردم اين منطقه نيز با قدرداني 
و تش��كر از حضور رييس جمهور در مناط��ق زلزله زده از 
رييس جمهور درخواست كردند با توجه به در پيش بودن 
فصل زمس��تان، به وضعيت آنها رس��يدگي فوري شود  و 
امكانات بيشتري براي منطقه فراهم شود.  رييس جمهور 
در جمع مردم روس��تاي زلزله زده سرشط تصريح كرد: با 
اينكه گزارش ها را داش��تم و از مسوولين استاني پيگيري 
مي كردم اما شب ها از نگراني وضعيت مردم اينجا خواب 
راحت نداشتم. رييسي همچنين در اين بازديد دستور داد 
كه راه هاي منتهي به روستاي سرشط هر چه سريعتر مجددا 
احداث، خسارات دام هاي تلف شده پرداخت و بيمارستان 
شهرستان انديكا تكميل و تجهيز شود. رييس جمهور صبح 
ديروز بدون اطالع قبلي پس از ورود به فرودگاه اهواز بوسيله 
بالگرد به مناطق زلزله زده انديكا و روستاي سرشط رفت و 
از بخش هاي مختلف اين شهرستان و اقدامات امدادي و 
كمك رساني به مردم بازديد كرد. در اين سفر محمد مخبر 
معاون اول رييس جمهور، آيت اهلل رييسي را همراهي كرد.
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 دورنماي تاريك 
قيمت گذاري دستوري

 اظهارنظرهاي مسووالن اجرايي مشاهده كرد. هر 
روز خبر تازه اي در رسانه ها منتشر مي شود كه در 
آن وزيري يا مديري از برخورد دستوري با بازارهاي 
كش��ور خبر مي ده��د؛ رويكردي كه خب��ر از يك 
خطر عميق و ريشه اي در نظام تصميم سازي هاي 
اقتصادي كش��ور مي دهد و چشم اندازي غبارآلود 
از آينده پيش روي تحليلگ��ران ارايه مي كند. اين 
در حالي است كه اساتيد اقتصادي به عنوان مرجع 
گفتمان سازي هاي علمي، همواره در يك رويكرد 
ثابت به اين واقعيت اش��اره كرده ان��د كه هر گونه 
دخالت دستوري در اتمسفر بازارها، اقتصاد ايران را 
گرفتار هزارتوي پيچيده اي مي كند كه خروج از آن 
بسيار دشوار خواهد بود. اقتصاد ايران طي بيش از 
5دهه گذشته در اغلب موارد و بنا به داليل گوناگون 
گرفتار يكي از پيچيده ترين انواع و اقسام هاي تورمي 
در سطح جهان بوده است. هيچ كشوري را در سطح 
جهان نمي توان پيدا كرد در يك چنين مختصات 
زماني بلندي با تورم ها باال دست به گريبان باشد. در 
چنين شرايطي اين پرسش كه چرا اقتصاد ايران با 
يك چنين مشكل بلندمدتي روبه رو است در افكار 
عمومي همواره مطرح است؟ ريشه اصلي اين مشكل 
را بايد در مناسبات ارتباطي ايران با جهان پيراموني 
جس��ت وجو كرد. اقتصاد ايران طي 4دهه گذشته 
نتوانسته مشكالت خود را با نظام بين الملل حل كند 
و اين چالش پايدار باعث شده است تا شاخص هاي 
اقتصادي ايران از جمله تورم همواره با نوسانات روبه 
رو شود. در معدود دفعاتي كه اقتصاد ايران، توانسته 
ثبات قابل توجهي را در اقتصاد و معيشت خود تجربه 
كند، مرتبط با دولت هايي اس��ت كه توانس��ته اند 
سياست تنش زدايي را در نظام تصميم سازي هاي 
خود وارد سازند و ارتباط معقولي با جهان پيراموني 
برقرار س��ازند. بر اين اس��اس، امروز هم عدم حل 
مشكل تحريم هاي اقتصادي و مساله FATFباعث 
شده تا تورم در اقتصاد ايران حضور مستمري داشته 
باش��د و هر هفته كاالي تازه اي از سفره هاي مردم 
حذف شود. تا زماني كه تعامالت اقتصادي مناسب، 
ميان ايران و ساير كشورها ايجاد نشود، امكان حل 
مش��كل تورم و رونق اقتصادي ممكن نخواهد بود. 
تاس��ف آور اينجاس��ت كه دولتمردان و مسووالن 
اجرايي به جاي شناس��ايي درست مشكل، اعالم 
مي كنند كه تحريم ها هيچ اث��ري در اقتصاد ايران 
نداشته اس��ت. وقتي كه پزشكي در شناخت اصل 
بيماري به درس��تي عمل نكند، يا بنا به هر دليلي 
مشكل را انكار كند، طبيعي است كه نسخه مناسبي 
براي درمان اراي��ه نخواهد ك��رد. بنابراين يكي از 
مشكالت اصلي اقتصاد ايران در نزول شاخص ها آن 
است كه اصل بيماري به درستي از سوي مسووالن 
شناس��ايي نش��ده اس��ت. )ويا مي دانند و اقدام به 
انكار آن مي كنند.( هر اندازه كه اساتيد اقتصادي، 
بيشتر فرياد مي زنند كه مي بايست با جهان ارتباط 
درستي برقرار كرد، در نظامات بازارها دخالت نكرد، 
اس��تقراض از بانك مركزي را متوق��ف كرد، روند 
فزاينده رش��د نقدينگي را مهار كرد و...مسووالن 
بيشتر به اين هش��دارها بي توجهي مي كنند. اين 
بي توجهي ه��ا دورنماي تيره و تاري ني��ز از آينده 
تصويرس��ازي مي كنند. حتي كشورهاي همسايه 
نيز ك��ه دولتمردان ايراني م��دام از ضرورت بهبود 
مناسبات ارتباطي با آنها صحبت مي كنند، بدون 
توجه به خواسته هاي ايران، تنها به منافع و مطالبات 
خود فكر مي كنند. علي رغم تمام فضاسازي هايي 
كه در خصوص پيوستن ايران به پيمان شانگهاي 
صورت گرفت، معتفدم پيوس��تن ب��ه يك چنين 
سازماني بدون حل مشكل تحريم ها و FATF هيچ 
فايده اي براي اقتصاد ايران نخواهد داشت. طبيعي 
است تاجيكس��تان، قزاقستان، ازبكس��تان و...به 
جاي مطالبات ايران به پيش��نهادات FATF توجه 
مي كنند و فاصله خود را ب��ا ايران حفظ مي كنند. 
حتي كشورهايي چون لبنان، س��وريه و عراق نيز 
حاضر نيستند منافع خود را قرباني مشكالت ايران 
با غرب كنند. بايد از مسووالن اجرايي پرسيد چرا تا 
به امروز تالش براي پيوستن به WTO و سازمان 
تجارت جهاني نمي كنند؟چرا براي پيوس��تن به 
FATF كاري نمي كنند؟ چرا سريعتر مساله احياي 
برجام را در دستور كار قرار نمي دهند؟ آيا پيوستن 
به ش��انگهاي بدون توجه به اصول تجارت جهاني، 
حمل و نقل بانكي، حل مشكل تحريم ها و...فايده اي 
دارد؟ واقع آن اس��ت پيوس��تن به شانگهاي بدون 
 FATF رعايت اصول تجارت جهاني، حل مش��كل
و حل مشكل تحريم ها فايده اي نخواهد داشت. از 
سوي ديگر مردم هم بايد بدانند كه حتي بعد از حل 
اين مشكالت، شاخص هاي اقتصادي كشورمان به 
وضعيت دهه هاي قبلي بازنمي گردد. بلكه تنها روند 
اقتصادي به سمت بهبود حركت مي كند. يعني اگر 
نرخ مرغ به قيمت 40هزار توماني رسيده است، بعد 
از حل مشكل تحريم ها، روند افزايش قيمت كاهش 
پيدا مي كن��د. تا آرام آرام طي س��ال ها و دهه هاي 
اينده اقتصاد در شرايط باثباتي قرار بگيرد. متاسفانه 
در اين ميان برخي اساتيد اقتصادي و كارشناسان 
وجود دارند كه به جاي بيان واقعيت ها، رفتارهاي 
اشتباه مس��ووالن را تاييد مي كنند. خطر اين نوع 
تحليل ها و راهنمايي هاي اشتباه بسيار عميق است. 
چرا كه بهانه اي در اختيار مس��ووالن قرار مي دهد 
كه دستاويزي براي تصميم سازي هاي غلط خود 
داشته باشند. البته علي رغم همه اين فضاسازي ها 
در نهايت مسووالن درك كرده اند كه راهي جز تداوم 
گفت وگوهاي برجامي وجود ندارد و تالش مي كنند 
تا مذاكرات را آغاز كنن��د. اما حتي در صورت حل 
مشكل و احياي برجام نيز، ايران راه درازي براي بدل 
شده به يك كشور عادي با اقتصادي طبيعي در پيش 
دارد . اقتصادي كه تورم در آن نه حول و حوش اعداد 
و ارقامي تك رقمي قرار داشته باشد يا قدرت خريد 

مردم متناسب با درآمدهايشان باشد و ... 

 قيمت گذاري 
دستوري و اقتصاد

 زماني كه كش��ف قيمت بر اين روي��ه صورت نگيرد، 
پيامدهاي غيراقتصادي و توجيه ناپذيري در بردارد. 
اگرچه در برخي از حوزه ها مانند بهداش��ت و آموزش 
مي توان انتظار داشت كه نقش دولت پررنگ تر باشد 
اما درمجموع اقتصاد كش��ور با اتكا به قيمت گذاري 
دس��توري با كاهش بهره وري مواجه خواهد شد. در 
قيمت گذاري دس��توري به فروشنده ها رقمي معين 
ابالغ مي شود تا در آن قيمت كاال را به متقاضيان عرضه 
كنند و توجهي به آناليز بهاي تمام شده و منظور نمودن 
حداقل سود مورد انتظار توليدكننده نمي شود. بنابراين 
يك��ي از كاركردهاي نظام قيمت گذاري دس��توري، 
تأمين نظر دولت ها در بازه هاي زماني كوتاه مدت درباره 
آمارهايي همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، نرخ 
بيكاري و ساير مولفه هاي اثرگذار بر وضعيت اقتصادي 
است و در حقيقت با آرايش كارنامه اقتصادي و به دوراز 
اصول و ادبيات اقتصادي، آمارهايي استخراج مي شود 
كه نه تنها قابليت اتكا ندارد بلكه ممكن اس��ت براي 
برنامه ريزي هاي اقتصادي در آينده نيز گمراه كننده 
باشد و آسيب جدي به سياست هاي توسعه اقتصادي 

يك كشور وارد كند.
مه��ار و كنترل تورم و ايجاد تع��ادل در وضعيت كلي 
عرضه و تقاضا در هر كش��ور امري قابل قبول و مفيد 
است اما در ش��رايطي كه عدم توازن در بخش توليد 
و مصرف وجود دارد، با اتخاذ سياس��ت هاي سركوب 
قيم��ت كاالها كه ب��ه دليل فزوني تقاضا نس��بت به 
عرضه محصوالت اس��ت، نمي توان انتظار داش��ت با 
اعمال سياست هاي سلبي و نظارتي، بازار را به تعادل 
رساند و به تبع آن نرخ تورم را با اين روش كاهش داد. 
چنانچه توليد در سطحي باشد كه نياز و تقاضاي بازار 
را تأمين كند، آنگاه دغدغه اي در خصوص افزايش نرخ 
نمي توان داش��ت. اگر عوامل و اجزاي تشكيل دهنده 
قيمت تمام شده محصوالت توليدي به ترتيبي باشد 
كه بامنظور كردن اندك حاشيه سود براي توليدكننده، 
مصرف كننده توان خريد آن محصول را داشته باشد، 
بدون در نظ��ر گرفتن قيمت حال حاضر نس��بت به 
دوره هاي پيشين مي توان به طور خودانتظام تعادل را 

در بازار به دست آورد.
سود توليدكننده و منفعت سهامداران در يك شركت، 
با در نظر گرفتن عوامل تشكيل دهنده قيمت تمام شده 
توليد و منظور كردن ساير هزينه هاي مترتب بر توليد 
به دست مي آيد و هر تغييري در اين رويه مي تواند به 
سركوب انگيزه توليد و سرمايه گذاري ختم شود. در 
برخي صنايع مثل كارخانه ه��اي توليد و توزيع برق، 
مواد غذايي، دارو، فوالد، سيمان و حتي خودرو شاهد 
اعمال قيمت گذاري دس��توري بوده ايم و متأس��فانه 
آسيب هاي اقتصادي اين سياست در اين صنايع را نيز 
ديده ايم. تجربه نظام نظارتي در امر كنترل قيمت ها در 
كشور ما موفق نبوده و نمي توان انتظار داشت ازاين پس 
نيز نتيجه اي ارزش��مند از اين سياست اقتصادي به 
وجود بيايد. يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي 
هر كشور ميزان مصرف مواد لبني و فرآورده هاي آن 
اس��ت و اين شاخص موجب مي ش��ود كه دولت ها به 
صنايع و شركت هاي فعال در اين حوزه توجه ويژه اي 

داشته باشند.
عدم تناسب حاشيه سود توليدكننده و توزيع كننده 
بعضًا 100 درصد اخت��الف دارد و توزيع كننده خرد 
اين سود را كسب مي كند. درواقع هم اكنون وضعيت 
قيمت گذاري براي توليدكننده مواد لبني به گونه اي 
است كه از ابتداي فرآيند توليد تا مرحله نهايي توزيع 
محصول، فشار و تحميل هزينه  بر دوش توليدكننده 
است و به همين دليل است كه نزديك به ۸00 كارخانه 
فعال در صنعت مواد لبني ظرف 1۶س��ال گذش��ته 
تعطيل شدند. زماني كه در اثر قيمت گذاري دستوري، 
محصوالت لبني عمدت��ًا به دليل افزايش هزينه هاي 
توليد و نهاده هاي دامي با حاشيه سود كمتر يا زيان به 
فروش مي رسند، نبايد انتظار داشته باشيم اين اختالف 
قيمت لزومًا منجر به تنظيم بازار و حصول نتيجه در 
راستاي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و همچنين 
جلوگيري از آمار تورم در كش��ور شود. قيمت گذاري 
دس��توري فارغ از جداي��ي از واقعيت هاي اقتصادي 
جامعه موجب كاهش سطح كيفيت محصوالت نيز 

مي شود.
توجيه ورود دولت به قيمت گذاري بر روي محصوالت و 
فرآورده هاي لبني، تخصيص يارانه در گروه كااليي يك 
و مواد غذايي است و دولت مدعي است با اين مكانيسم 
كنترل قيمت ها را در دس��ت دارد و از مصرف كننده 
نهايي حمايت مي كند بنابراين تعدادي از محصوالت 
لبني را مشمول افزايش قيمت نمي داند. در حقيقت 
ضعف نظام توزيع در كشور به زيان بخش توليد تمام 
مي شود. آزادس��ازي قيمت ها مي تواند نظام رقابتي 
عرضه و تقاضا و قيمت محصوالت را مش��خص كند 
و به عبارتي هدف ارايه يارانه به دهك هاي پايين تر را 
متمركز كند و تحت پوشش قرار دهد و به جاي اينكه 
يارانه به اول زنجيره توليد داده شود، به مصرف كننده 
نهايي تعلق گيرد و در حقيقت با اين اقدام هم اقش��ار 
آس��يب پذير از لبنيات بهره مند خواهند شد و هم از 
زيان توليدكنندگان و فعاالن در اين صنعت جلوگيري 
خواهد ش��د. سياست  قيمت گذاري دستوري تنها به 
نفع عده اي خاص و محدود اس��ت و در عمل بسياري 
از مصرف كنندگان همچنان از تورم موجود در جامعه 
متضرر مي شوند. درمجموع و با مقايسه نوع فعاليت 
دس��تگاه هاي نظارتي در خارج از كشور، كمتر كشور 
موفقي در ح��وزه اداره اقتصاد خواهيم يافت كه براي 

مهار تورم از اين شيوه استفاده كند.
بازار س��رمايه با عقالنيت و منطق اقتصادي فعاليت 
مي كن��د و قيم��ت دس��توري موج��ب مي ش��ود 
س��رمايه گذاران واقعي از عرصه فعالي��ت اقتصادي 
خارج شوند و منافع حاصل از توليد و فروش به سمت 
واسطه ها سرازير  شود. اقتصاد و سرمايه گذاري با اصول 
و ادبياتي همراه است كه عدول از اين ادبيات عوارض 

جبران ناپذيري خواهد داشت.

رييس جمهور در سفر به خوزستان:وزير اقتصاد در نامه اي به رييس كل بانك مركزي مطرح كرد

رايزني هاي معاون  وزير خارجه در روسيه و تاكيد مسكو بر لغو تحريم هاي ضدايراني

الزام بانك ها به ارايه يك نسخه 
از قرارداد به مشتري

بايد اقداماتي عاجل براي حل 
مشكالت مردم انديكا انجام شود

باقري: روسيه و چين از مذاكرات نتيجه محور حمايت مي كنند
در ادامه رايزني هاي چند روز اخير علي باقري، معاون 
سياسي وزير خارجه كشورمان براي ارايه ديدگاه هاي 
تهران به كشورهاي گروه 1+4 در مورد مذاكرات آتي 
وين كه امروز در مسكو ادامه يافت، سرگئي ريابكوف، 
همتاي روس وي و مذاكره كننده ارشد هسته اي روسيه 

بر لغو تحريم هاي ضدايراني تاكيد كرد.
ديدار باقري و هيات همراه با سرگئي ريابكوف، معاون 
وزير خارجه روسيه براي اشتراك ديدگاه ها در مورد 
مذاكرات لغو تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران كه 
قرار اس��ت در وين انجام ش��ود، برگزار شد و طرفين 
درباره امكان لغو تحريم ها گفت وگو كرده و براي ادامه 

همكاري ها توافق كردند.
معاون��ان وزيران خارج��ه جمهوري اس��المي ايران 
و فدراس��يون روس��يه در پايان اين مذاكرات نتيجه 
گفت وگوهاي طوالني ام��روز خود را مثبت و رضايت 
بخش اعالم كردن��د. ريابكوف، مع��اون وزير خارجه 
روس��يه و مذاكره كننده ارشد توافق هسته اي با بيان 
اينكه مس��كو دغدغه هاي تهران براي از س��رگيري 
گفت وگوها با كشورهاي گروه 1+4 را درك مي كند، 
افزود: تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران از نظر مسكو 
غيرقابل پذيرش است. وي تصريح كرد: هر دو كشور 
درباره گفت وگوهاي توافق هسته اي و مسائل مربوط 
به به آژانس بين المللي انرژي اتمي ديدگاه نزديك و 
مش��تركي دارند و درباره نحوه از سرگيري مذاكرات 
و نتايج ملموس هم نظر هس��تند. ريابكوف افزود: در 
اين مذاكرات، ما مس��يري معي��ن و رو به جلو را براي 
گفت وگوهاي بعدي مش��خص و تعيين كرديم و اين 
نشست ها به طور منظم ادامه خواهد يافت. معاون وزير 
خارجه روس��يه تاكيد كرد: تهران و مسكو بر اساس 
منافع مشترك و اصول و قواعد بين المللي به همكاري 
س��ازنده ادامه مي دهند و هر دو كش��ور ب��ا اقدامات 
يكجانبه و غيرقانوني مخالف هس��تند. وي با اش��اره 
تلويحي به اقدام ظالمانه و غيرقانوني آمريكا در خروج از 
برجام و بازگرداندن تحريم ها عليه ايران گفت: هرگونه 
اقدام غيرقانوني از نظر روسيه غيرقابل پذيرش است. 
معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان همچنين با 
سازنده دانستن مذاكرات امروز گفت: آنچه مورد تاكيد 
ايران و روسيه است، گفت وگوهايي ثمربخش، ملموس 
و با هدف لغو تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني ضد ايران 
است. باقري افزود كه هنوز به زمانبندي دقيقي براي 
از سرگيري گفت وگوها نرسيده ايم، اما به رايزني هاي 
دوجانبه ب��ا اعضاي 1+4 براي حص��ول توافق درباره 
زمان دقيق گفت وگوها ادامه مي دهيم و به زودي اين 
زمانبندي اعالم خواهد شد.  جلسه مثبت و ثمربخش 

با معاون وزير خارجه روسيه
معاون سياسي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
در صفحه توييتر خود هم از برگزاري جلس��ه مثبت 
و ثمربخش با س��رگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه 
روسيه خبر داد. علي باقري كني نوشت: در يك جلسه 

مثبت و ثمربخش با س��رگئي ريابكوف، معاون وزير 
خارجه روسيه، تحوالت اخير را مرور كرده و در مورد 
مذاكرات براي لغو تحريم ه��اي غيرقانوني و ظالمانه 
به تبادل نظر پرداختيم. وي ادامه داد: تصميم گرفته 
شد رايزني هاي خود را در سطوح مختلف براي تقويت 
مواضع مش��ترك ادامه دهيم و بر اساس توافق انجام 
ش��ده، قرار شد با كش��ورهاي گروه 1+4 مذاكرات دو 
جانبه اي نيز با هر يك از اين كش��ورها براي اشتراك 
ديدگاه ها درباره مذاكرات لغو تحريم هاي ظالمانه عليه 
ملت ايران انجام شود و در همين چارچوب به دعوت 
ريابكوف اولين دور اين مذاكرات امروز جمعه با طرف 

روسي انجام شد. 
در اين دي��دار دو طرف تاكي��د كردند گفت وگوهاي 
موفقيت آمي��ز  صورت��ي  در  تنه��ا  جدي��د 

خواه��د ب��ود ك��ه ب��ه لغ��و تحريم ه��ا و اج��راي 
 تم��ام و كم��ال تعه��دات طرفي��ن منج��ر ش��ود.

باقري كني، معاون سياس��ي وزير خارجه جمهوري 
اسالمي ايران همچنين در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه 
تهران در مذاكرات جدي��د وين براي لغو تحريم هاي 
ظالمانه عليه ملت ايران به دنبال كسب نتيجه ملموس 
براي مردم كشورمان است، گفت: روسيه و چين نيز 

از مذاكرات »نتيجه محور« از ايران حمايت كرده اند.
باق��ري تصريح ك��رد: در مذاكرات لغ��و تحريم هاي 
غيرقانون��ي و ظالمان��ه علي��ه مل��ت اي��ران از اي��ن 
ب��ه بعد ه��م انتظار و ه��م پيش بيني ما اين هس��ت 
ك��ه اي��ن دو كش��ور همراهي خوب��ي را ب��ا مواضع 
جمهوري اس��المي اي��ران در قال��ب گفت وگوهايي 
 ك��ه در قال��ب گ��روه 1+4 داريم، داش��ته باش��ند.

معاون وزير خارجه كشورمان با بيان اينكه جمهوري 
اسالمي ايران، فدراسيون روسيه و چين، ديدگاه هاي 
نزديكي در خصوص مسائل منطقه اي، بين المللي و 
به وي��ژه برجام دارند، افزود: الزم اس��ت ديگر اعضاي 
اروپايي چهار به عالوه يك نيز به تعهدات خود پايبند 
باشند و براي لغو تحريم هاي غيرقانوني تالش كنند.  
معاون سياسي وزير خارجه جمهوري اسالمي ايران 
امروز همچنين با ميخاييل باگدان��ف، نماينده ويژه 
رييس جمهوري روس��يه در امور خاورميانه و شمال 
آفريقا و معاون وزارت خارجه روسيه در رابطه با مسائل 
و مناسبات دو كش��ور ديدار كرد. در اين مذاكرات كه 
صبح جمعه با حضور كاظم جاللي، سفير كشورمان 
در محل وزارت خارجه روس��يه برگزار ش��د دو طرف 
درباره مناسبات دو جانبه و مسائل خاورميانه رايزني 
كردن��د. وي همچني��ن در گفت وگو ب��ا خبرگزاري 
روسي اس��پوتنيك بر توس��عه روابط دو جانبه ميان 
اي��ران و روس��يه، و همكاري ه��اي بين المللي ميان 
تهران و مس��كو تاكيد كرد. دكت��ر علي باقري ضمن 
اش��اره بر نزديكي مواضع مي��ان ايران و روس��يه در 
خصوص مذاكرات 1+4، از توافق دو كش��ور بر تداوم 
 رايزني ها با هدف هماهنگي هر چه بيش��تر خبر داد.
باقري، ايران را تنها كش��وري عنوان كرد كه تعهدات 
خ��ود در چارچوب برجام را به انجام رس��انده اس��ت 
و اين در حالي اس��ت ك��ه طرف آمريكاي��ي با نقض 
برجام و قطعنامه ۲۲31 سازمان ملل و از سوي ديگر 
كش��ورهاي اروپايي با عدم اجراي مفاد برجام، عمال 
تعهدات خود را ناديده گرفته اند. علي باقري تاكيد كرد 
كه كشورهاي اروپايي بعد از خروج آمريكا از برجام و 
اعمال تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران، حتي در تامين 
اقالم بشردوستانه مانند دارو نيز به تعهدات خود عمل 
نكردند. »علي باقري كني« معاون سياسي وزير امور 
خارجه سه شنبه شب هفته جاري نيز در راس هياتي 
ديپلماتيك وارد بروكسل شد تا مذاكراتي را كه با انريكه 
مورا هماهنگ كننده جلس��ات كميسيون مشترك 

برجام، در تهران آغاز كرده بود به سرانجام برساند.
معاون سياسي وزير امور خارجه صبح چهارشنبه در 
چارچوب صبحانه كاري با دبيركل وزارت امور خارجه 
بلژيك ديدار كرد تا عالوه بر برجام، درباره مجموعه اي 
از مسائل دوجانبه، افغانستان و ساير مسائل بين المللي 

گفت وگو كند.
باقري در توييتر نوشته بود: گفت وگويي جدي و سازنده 
با انريكه مورا در مورد عناصر ضروري مذاكرات موفق 
داشتم. وي افزود: توافق كرديم  پيش  از پايان ماه نوامبر 
مذاكرات را شروع كنيم. تاريخ دقيق هفته بعد اعالم 

خواهد شد.
همچنين اداره كل اطالع رس��اني و امور سخنگويي 
وزارت امور خارجه گزارش داد كه معاون سياسي وزير 
امور خارجه با آقاي  مورا در خصوص لغو موثر تحريم ها 

و پايبندي ساير طرف ها به تعهدات خود رايزني كرد.

امريكا روز جمعه تحريم ه��اي جديدي را عليه ايران اعمال كرد كه اين تحريم ها چه��ار فرد و دو نهاد را به 
ليست تحريم هاي امريكا اضافه مي كند. به گزارش فارس يوسف ابوطالبي، سعيد آقاجاني، عبداهلل محرابي 
و محمدابراهيم زرگرطهراني چهار فردي هستند كه به ليست تحريم هاي وزارت خزانه داري امريكا افزوده 
شده اند. شركت »كيميا پارت سيوان با مسووليت محدود« و شركت »اوج پرواز ما دونفر« دو نهادي هستند كه 
به ليست تحريم هاي خزانه داري امريكا اضافه شده اند.وزارت خزانه داري امريكا مدعي شده، افراد و نهادهايي 
كه تحريم شده اند در توسعه صنعت پهپادي ايران نقش دارند. دفتر كنترل دارايي هاي خارجي امريكا مدعي 
ش��د كه افراد و نهادهايي كه تحريم شده اند حمايت هاي مهمي از برنامه هواپيماهاي بدون سرنشين سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي و س��پاه قدس انجام داده اند.»والي ادييمو« معاون خزانه داري امريكا مدعي شد: 
»انتش��ار پهپادهاي ايران در سراسر منطقه، صلح و ثبات منطقه را تهديد مي كند. ايران و گروه هاي نظامي 
وابسته، از پهپادها براي حمله به نيروهاي امريكايي، شركاي ما و كشتيراني بين المللي استفاده مي كند.« اين 
مقام امريكايي اضافه كرد: »خزانه داري، به بازخواست ايران براي اقدامات غيرمسووالنه و خصمانه ادامه خواهد 
داد.«در بيانيه وزارت خزانه داري امريكا آمده است كه »سعيد آقاجاني« كه فرماندهي يگان پهپادي نيروي 
هوافضاي س��پاه پاسداران انقالب اسالمي را برعهده دارد، به طور مستقيم در برنامه ريزي، تجهيز و آموزش 

عمليات هاي پهپادي سپاه پاسداران انقالب اسالمي نقش دارد.

امريكا تحريم هاي جديدي عليه ايران اعمال كرد
برجام



گروه بانك و بيمه |
 رييس كل بانك مركزي با بيان »وصول ارزي دولت در ۷ ماه 
نخست امسال ۳برابر شده است« در مورد ارز ۴۲۰۰توماني 
گفت: ارز ۴۲۰۰توماني موجب تقاضاي مازاد بر نياز در بازار 
ارز مي شود. علي صالح آبادي تصريح كرد: ارزش معامالت در 
سامانه نيما در هفت ماهه ابتدايي سال گذشته 8.8 ميليارد 
دالر بوده و اين ميزان در هفت ماه نخس��ت امسال معادل 
16.5 ميليارد دالر بوده است.حجم معامالت انجام شده در 
سامانه نيما طي سال 1۳99 معادل 16.۷ ميليارد دالر بوده 
و از اين لحاظ در سال جاري پيشرفت خوبي حاصل شده 
است.بيشترين ارزي كه در سامانه نيما استفاده شد براي 
واردات مواد اوليه، كاال هاي واسطه اي و سرمايه اي بوده است 
و در ماه هاي آينده نيز پيش بيني بسيار خوبي براي معامالت 
نيمايي داريم. در هفت ماهه نخست امسال 9.5 ميليارد دالر 
ارز به كاال هاي اساسي اختصاص داده و معامله شده است و 
در اين خصوص با توجه به مجوز هاي جداگانه اي كه داشتيم 
حدود 1.5 ميليارد دالر بيش از مصوبه مجلس به كاال هاي 
اساسي ارز ۴۲۰۰توماني اختصاص داديم. 1.5 ميليارد دالر 
نيز افزون بر ارز تخصيصي به كاال هاي اساسي، براي واردات 
واكسن پرداخت كرده ايم. وي با ابراز اينكه بازار متشكل ارزي 
از ابتداي آبان 98 كار خود را آغاز كرد و روز به روز به عمق 
اين بازار افزوده شده است، گفت: حجم معامالت اسكناس 
در اين بازار در س��ال 98 معادل 5۰ ميليون دالر، در سال 
99 برابر با ۷۰۰ ميليون دالر و در هفت ماهه نخست امسال 
1.1 ميليارد دالر بوده است. 1.5 ميليارد دالر نيز افزون بر 
ارز تخصيصي به كاال هاي اساس��ي، براي واردات واكسن 
پرداخت كرده ايم.  صالح آبادي با بيان اينكه بازار ارز و عرضه 
و تقاضا در آن متعادل است، اضافه كرد: زماني كه نياز باشد 
بانك مركزي به عنوان بازارگردان در بازار حضور مي يابد، 
اما در اين مدت نياز بس��يار مح��دودي براي حضور بانك 
مركزي در بازار وجود داشته و از منابع ارزي بانك مركزي 
استفاده چنداني نشده است. علي صالح آبادي رييس كل 
بانك مركزي با بيان اينكه بازار ارز متعادل است، گفت: در 
حال حاضر درآمد دولت نس��بت به گذشته افزايش يافته 
و دسترس��ي به منابع ارزي نيز بهتر شده كه اين موارد به 
كنترل بازار ارز كمك كرده است. صالح آبادي با بيان اينكه 
سال گذشته 1۰ ميليارد دالر حجم معامالت ارز كاالهاي 
اساسي بوده و امسال تاكنون 9.۷ ميليارد دالر اختصاص 
يافته است، گفت: يك و نيم ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني 
هم براي واكسن اختصاص يافته است. صالح آبادي با اعالم 
اينكه بازار ارز و عرضه و تقاضا در آن متعادل اس��ت، اضافه 
كرد: زماني كه نياز باشد بانك مركزي به عنوان بازارگردان 
در بازار حضور مي يابد، اما در اين مدت نياز بسيار محدودي 
براي حضور بانك مركزي در بازار وجود داش��ته و از منابع 
ارزي بانك مركزي استفاده چنداني نشده است.بانك مركزي 
اهداف و سياس��ت هاي ويژه اي در خصوص بازار ارز دارد اما 
تالش مي كنيم كه بازار خ��ودش را مديريت كند. اگر بازار 
نياز به عرضه داشته باشد، عرضه مي كنيم و اگر نياز به تقاضا 
داشته باشد، تقاضا مي كنيم. وي با قدرداني از شركت هاي 
صرافي و بانك ها كه در تعادل بازار ارز نقش بس��يار مهمي 
دارند و صادركنندگاني كه ارز خود را به چرخه تجاري كشور 
بازمي گردانند، تصريح كرد: سياست ما در بازار ارز تداوم عرضه 
در بازار از محل صادرات نفت، ميعانات و صادرات غيرنفتي 
اس��ت و با همكاري صادركنندگان بر آن نظارت داريم. در 
واردات نيز رفع تعهد ارزي واردكنندگان و توسعه تعامالت 
براي داش��تن بازار ارز خوب و متعادل، از سياست هاي مهم 

ماست. عالي ترين مقام پولي كشور با بيان »ارز ۴۲۰۰توماني 
موجب تقاضاي مازاد بر نياز در بازار ارز مي شود«، گفت: اين از 
معضالت ارز ۴۲۰۰توماني است. به ميزان نياز وزارتخانه هاي 
جهاد كش��اورزي و بهداش��ت و درمان در چارچوب قانون 
بودجه، ارز اختصاص داده ايم و البته با توجه به برخي مجوزها 
اين رقم بيش از ميزان مصوب مجلس اس��ت.هيچ كسري 
در ارز ۴۲۰۰توماني و تخصيص آن نداريم. رييس كل بانك 
مركزي گفت: حفظ ارزش پول ملي به بازار ارز، تورم و ديگر 
عوامل اقتصادي بستگي دارد.كسري بودجه دولت موجب 
افزايش پايه پولي به دليل برداشت از بانك مركزي مي شود 
كه تورم را در پ��ي دارد، همچني��ن ناترازي هاي بانك ها و 
اضافه برداشت آنها از بانك مركزي نيز از ديگر علل تورم است.

البته دارايي هاي مس��دود بانك مرك��زي كه بانك مركزي 
در گذش��ته آنها را خريداري و تبديل ب��ه ريال مي كرد و در 
اختيار دولت مي گذاشت، از علل ديگر بروز تورم بود.اكنون از 
مهم ترين دغدغه هاي ما براي مهار تورم، ناترازي منابع بانك ها 

و اضافه برداشت آنها از بانك مركزي است.

    ناترازي بانك ها 
رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: ب��راي از بين بردن 
ناترازي ها و اضافه برداش��ت ها برنامه ريزي كرده ايم كه 
يكي از راهكار هاي آن فروش اموال مازاد بانك هاست.در 
زمان حاضر بانك ها اموال خود را در سامانه مهتاب اعالم 
مي كنند، اما در بانك مركزي هم كارگروهي را تشكيل 
مي دهيم كه بر اس��اس آن بانك ها اموال م��ازاد خود را 
مش��خص كنند و برنامه واگذاري اين ام��وال را به بانك 
مركزي ارايه دهند.كمك به بانك ها براي كاهش معوقات، 
عمق بخشيدن به بازار بين بانكي و عمليات بازار باز، انضباط 
بانك ها، كنترل رش��د ترازنامه بانك ها، اعتبارس��نجي 
در سيس��تم بانك��ي و تبديل حداقل س��ه درصد منابع 
سپرده اي بانك ها به اوراق براي مقابله با كمبود نقدينگي 
از سياس��ت هاي بانك مركزي براي حل مساله ناترازي 
منابع بانك هاست. وي با ابراز اينكه از بحث هاي جدي در 
مهار تورم، هدايت سرمايه ها به سمت توليد و »حكمراني 
ريال« است، اعالم كرد: ۷۰ درصد تسهيالت بانكي براي 
سرمايه در گردش و بخش عمده اي از اين تسهيالت به 

بخش صنعت و معدن اختصاص مي يابد.
 وي با بيان اينكه فروش و واگذاري اموال مازاد بانك ها يكي 
از برنامه هاي ما است، افزود: در اين راستا بانك به بانك بايد 
اموال خود را مشخص كنند، البته سامانه مهتاب وجود دارد اما 

اصالح و بهبود اين رويه جزو برنامه هاي من است.
رييس ش��وراي پول و اعتبار با اظه��ار اينكه »نظارت 
بر مصرف درس��ت تس��هيالت بانكي از راهكار هاي ما 
براي مهار تورم اس��ت «، گفت: تأمين منابع مالي براي 
دولت و تخصيص بهينه منابع در اقتصاد، وظايف اصلي 
نظام مالياتي است.نظام هاي مالياتي تعيين مي كنند 
سرمايه ها به چه سمتي حركت كنند، زيرا به طور معمول 
فعاليت هاي غيرمولد داراي ماليات  زيادي هس��تند و 
فعاليت هاي مولد، ماليات  كمي دارند.نظام مالياتي ما به 
قانون جديد نياز دارد كه البته اين قانون در حال آماده 
شدن براي تصويب است.اكنون اطالعات سرمايه هاي 
ريالي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي گيرد، اما 
تا قانون نباشد، نظام مالياتي نمي تواند از اين سرمايه ها 
ماليات دريافت كند.وجوه بانكي را در بانك مركزي رصد 
مي كنيم و به اطالعات هزينه كرد تسهيالت دسترسي 

داريم؛ البته زيرساخت ها بايد به روز و تكميل شود.

     مهرماه فروش اوراق نداشتيم 
رييس كل بانك مركزي ب��ا تأكيد بر اينكه »برنامه اي 
براي افزايش نرخ سود اوراق دولتي نداريم«، ابراز كرد: 
فروش اوراق دولتي كه از ابتداي سال به ويژه در ماه هاي 
اخير منتشر شده بود تا پايان شهريور متوقف شد و در 
ماه مهر هيچ اوراقي از طرف دولت فروخته نشده است.
از ابتداي س��ال جاري در كل ۴۳هزار ميليارد تومان 
اوراق دولت��ي در بازار بين بانكي ب��ه بانك ها فروخته 
شد.چون بانك ها موظفند سه درصد از منابع شان را به 
خريد اوراق اختصاص دهند، اين اوراق به آساني فروش 
رفت. در نتيجه تورم نقطه به نقطه مهرماه نسبت به ما 

قبل، 6.۷ درصد كاهش داشته است.

     برنامه بانك مركزي در بازار سرمايه 
صالح آبادي گفت: برنامه ما براي بازار سرمايه، تعامل با اين 
بازار و وزارت اقتصاد و دارايي است تا تعادل در بازار سرمايه 
حفظ شود.تسهيالتي كه نظام بانكي به سيستم كارگزاري 
براي خريد اوراق بهادار مي دهد و راه اندازي صندوق هاي 
بازارگرداني به وسيله بانك ها از جمله حمايت هاي بانك 
مركزي از بازار سرمايه اس��ت.در گذشته بانك مركزي 
براي ارايه تسهيالت به سيس��تم كارگزاري محدوديت 
قائل بود، البته ما نيز تا سطحي تسهيالت مي دهيم كه به 
توليد لطمه وارد نشود.به بانك ها اجازه داديم صندوق هاي 
بازارگرداني داشته باشند و براساس مصوبه شوراي عالي 
پول و اعتبار، اين صندوق ها جزو س��رمايه گذاري هاي 
مجاز بانك ها تلقي مي شوند.تس��هيالت به شركت هاي 
سرمايه گذاري بر اساس چارچوب هايي پرداخت مي شود 

كه بانك ها بتوانند شركت تأمين سرمايه داشته باشند.

    ناترازي بودجه 
صالح آبادي با تصريح ب��ه اينكه دولت مي تواند از محل 

ماليات، درآمد جديد براي جبران كسري بودجه داشته 
باش��د، گفت: از مجلس مي خواهيم قوانين مربوط به 
ماليات بر جمع درآمد را زودت��ر تصويب كند. از دولت 
و مجل��س مي خواهيم بودجه را نات��راز نبندند و اعداد 

درآمدي و هزينه اي به طور كامل واقعي باشد.

     خدمات بانكي در گوشي تلفن همراه
در بح��ث بانكداري ديجيتال در سيس��تم بانكي تالش 
مي كنيم دسترس��ي مردم به نظام بانكي تسهيل شود و 
بسته خدمات گوناگون بانكي در گوشي هاي تلفن همراه 
وجود داشته باشد، البته بخشي از اين كار انجام شده است.

    تسهيالت مسكن 
رييس كل بانك مركزي همچنين ب��ا بيان اينكه در 
قانون آمده است ۲۰ درصد منابع سپرده هاي بانكي 
بايد به بخش مس��كن اختصاص يابد، تأكيد كرد كه 
اين موضوع توس��ط بانك مركزي كنترل و پيگيري 
مي شود.يك بخش قانون جهش توليد مسكن گرفتن 
تس��هيالت از بانك هاس��ت، اما ايجاد صندوق هاي 
امالك و مستغالت و تجميع بازپرداخت هاي مسكن 
مهر براي قانون جهش توليد مسكن نيز از راهكار هاي 
ديگر اس��ت.دولت، زمين و مجوز را در اختيار دارد و 
سرمايه گذاران بخش خصوصي مي توانند با دريافت 
زمين و مجوز در بخش مسكن سرمايه گذاري كنند.

     جزييات زمان اجراي كامل
 قانون جديد چك

صالح آبادي پس از نشس��ت با فعاالن اقتصادي در اين 
باره كه قانون جديد چك با وجود اينكه بر اساس تكليف 
قانون��ي، ماه ها قبل بايد به طور كامل اجرايي مي ش��د 
افزود: در قانون جديد چك 1۷ تكليف ديده ش��ده كه 

11 مورد از آن اجرايي ش��ده و تنها 6 مورد باقي مانده 
اس��ت. تا قبل از پايان آبان امس��ال، درباره بخش هاي 
باقي مانده از قانون جديد چك و زمان اجراي كامل اين 
قانون، اطالع رس��اني خواهيم كرد.تكاليف باقي مانده 
قانون چك مانند چك الكترونيك، به زيرساخت هايي 
نياز دارد كه تامين آن زمان بر و محتاج كار بيش��تري 
اس��ت.6 مورد باقي مانده از تكاليف جديد قانون چك 
نياز به كار فني بيشتر و س��نگين تري دارد كه در اين 
باره كارگروهي تشكيل داديم تا پس از بررسي ها، زمان 
تكميل آن را اعالم كنند.قانون جديد چك، قانون خوبي 
است كه باعث بازگشت اعتبار به چك ها شده است و با 
اجراي آن حجم چك هاي برگشتي كاهش يافته است.

رييس كل بانك مركزي با ابراز اينكه چك الكترونيكي، 
چك موردي و اعتبار چك از جمله مواردي اس��ت كه 
هنوز عملياتي نشده است، گفت: تالش مي كنيم تا پايان 
سال برخي از آنها اجرايي شود، اما اجراي برخي از موارد 

مانند چك الكترونيك، زمان بر است.

    تملك بانك ها
رييس ش��وراي پ��ول و اعتبار گفت: تمل��ك واحدهاي 
توليدي توس��ط بانك ها نكته ديگري بود كه از س��وي 
فعاالن اقتصادي مطرح و مقرر شد دستورالعملي در اين 
زمينه تهيه و در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار مطرح و 
تصويب شود البته با ساز و كارهايي كه در اين دستورالعمل 
پيش بيني خواهد شد روند بازگشت بنگاه هاي تعطيل 
شده و داراي مشكل را به چرخه توليد تسهيل خواهيم 
كرد. صالح آبادي با بيان اينكه بس��يار ب��ه بهبود اوضاع 
اقتصادي كشور خوشبين هستم افزود: دولت، مجلس و 
قوه قضاييه، نگاه مثبت به حل مشكل دارند كه اميدواريم با 
اقدامات هماهنگ اين سه قوه هم مشكل فعاالن اقتصادي 

حل شود و هم وضع اقتصاد كشور بهبود يابد.

ديدگاه

يادداشت 

اوضاع بازار ارز از نگاه رييس كل بانك مركزي

ثبات نسبي قيمت سكه و طال در هفته گذشته

افزايش 3 برابري وصول درآمدهاي ارزي دولت

ثبات نسبي قيمت سكه با وجود رشد قيمت دالر و اونس جهاني طال 
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |

روز پنجش��نبه در بازار آزاد ارز، قيمت دالر ۲۷ هزار و ۷۰۰ 
تومان، قيمت ي��ورو۳۲ هزار و 168توم��ان، پوند انگليس 
۳8ه��زار و 15۰ تومان و درهم امارات ۷ هزار و 5۴1 تومان 
اعالم شده است. عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت 
فروش دالر ۲6 هزار و 955 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 
۲6 هزار و۴۲۲ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل ۳1 هزار و۴11 تومان و قيمت خريد يورو نيز ۳۰ 
هزار و ۷89 تومان اعالم شده است. قيمت طالي 18 عيار 
هر گرم يك ميليون و 1۷۳ هزار تومان، قيمت دالر ۲۷ هزار 
و 696 تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 
ميليون و ۷9۰هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز 11 ميليون و 55۰ هزار تومان است.قيمت نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون و 1۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ 
ميليون و 58۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و۲۳۰ 
هزار تومان تعيين شده اس��ت و به فروش مي رسد. قيمت 
طالي ۲۴عيار در هر گرم يك ميليون و 56۲ هزار تومان و 
هر مثقال طال، 5 ميليون و 8۳ هزار تومان ارزش گذاري شده 
است. محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران روز جمعه درباره تحوالت بازار در هفته اي كه گذشت، 
گفت: نرخ ارز نيز در هفته مذكور بين ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان 
تا ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان با توجه به مديريت بازار توسط دولت 
معامله مي شد. اونس جهاني طال نيز روز جمعه به 1۷9۲ دالر 
رسيد. انس جهاني طال در هفته گذشته در محدوده قيمتي 
حداكثر يك هزار و 8۰5 دالر و حداقل يك هزار و ۷8۰ دالر 
بود و نوس��ان ۲5 دالري داشته اس��ت.با توجه به دو مولفه 
تأثيرگذار نرخ ارز و انس جهاني بر قيمت طال و سكه در هفته 
گذشته قيمت انواع سكه در اين دوره تغييري نداشت و علت 
آن كاهش تقاضا بود.با وجود ثبات قيمت سكه در بازار، بهاي 
طال به دليل رشد قيمت انس جهاني و رشد نرخ ارز افزايش 
يافت. وي درخصوص حباب سكه نيز گفت: حباب سكه بين 
۲۷۰ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان متغير بود و در طول هفته 
نوسانات كاهشي و افزايشي سكه را شاهد بوديم. كشتي آراي 
با بيان اينكه متغيرهاي موثر بسياري بر بازار سكه و طال حاكم 
است گفت: موضوع مذاكرات برجامي و نوسانات انس جهاني 
طال در هفته آينده مطرح اس��ت همچنين قيمت نفت در 

بازارهاي بين المللي در حال نوس��ان است كه افزايش يك 
تا 1.5 درصدي براي انس جهاني را پيش بيني مي كنيم كه 
همه آنها بر بازار طالي داخل تاثير دارند.  در آخرين روز هفته 
برخالف افزايش قيمت طال در معامالت بازار جهاني، روند 
رو به رشد طال و سكه در بازار داخلي تغيير مسير داد و با افت 
همراه شد. قيمت سكه امامي در بازار در اين روز با ۲8۰۰۰ 
تومان كاهش 11 ميليون و ۷8۰ هزار تومان و سكه تمام 
بهار آزادي با 166۰۰ تومان كاهش 11 ميليون و 55۰ هزار 
تومان معامله شد.نيم سكه و ربع سكه نيز بدون تغيير نسبت 
به روز قبل معامله شدند. همچنين طال 18 عيار با اندكي 

افت گرمي يك ميليون و 1۷1 هزار تومان قيمت خورد.

     بررسي شاخص ارزي در پايان هفته
نشان از روندي افزايشي آن دارد

در هفته اي كه گذشت با داشتن يك روز تعطيلي در دومين 
روز از ماه آبان در صرافي هاي بانكي و مجاز س��طح كش��ور، 
ميانگين قيم��ت فروش هر اس��كناس دالر امريكا و يورو با 
افزايش همراه بوده اس��ت.  در 1 آبان ماه 1۴۰۰، صرافي ها 
قيمت خريد دالر ۲6۴9۲تومان و فروش آن ۲688۲ تومان 
اعالم كردند، همچنين قيمت خريد و ف��روش يورو نيز به 
ترتيب ۳۰656 و ۳1۰8۷ تومان بوده اس��ت و در 6 آبان ماه 
1۴۰۰ در صرافي ها قيمت خريد دالر ۲66۴8 تومان و فروش 
آن ۲69۴6 تومان اعالم شد. قيمت خريد و فروش يورو نيز 
به ترتيب ۳1155 و ۳15۰۴ تومان اس��ت. بازار سكه و طال 
در طول هفته نوسان داشت اما در پايان به نسبت اول هفته 
تغييري نداشت و مي توان گفت بازار طال هفته آرام و با ثباتي 
را گذراند.  روز شنبه قيمت سكه طرح جديد افزايش داشت 
و با بهاي حدود 11 ميليون و 8۲۰ هزار تومان معامله مي شد 
و روز چهارشنبه و پنجشنبه قيمت سكه بين 11 ميليون و 
8۲۰ و 11 ميليون و ۷8۰ هزار تومان رفت و برگشت داشت. 
يك گرم طالي 18 عيار در روز ش��نبه يك ميليون و 16۳ 
هزار تومان معامله  ش��د و در روز دوشنبه رشد هشت هزار 
توماني قيمت داشت و در روزهاي پاياني هفته در محدوده 
قيمت يك ميليون و 1۷۰ هزار تومان معامله مي شد. قيمت 
هر مثقال طال در هفته گذشته در كانال پنج ميليون تومان 
نوسان داشت. در نخستين روز هفته هر مثقال طال برابر پنج 

ميليون و ۴۰ هزار تومان و در روزهاي پاياني هفته قيمت 
هر مثقال طال با نرخ پنج ميليون و ۷۲ هزار تومان تا پنج 

ميليون و ۷5 هزار تومان داد و ستد مي شد.

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال با ۰.16 درصد كاهش به 1۷96 دالر و ۳ 
سنت رسيد.در حالي كه كاهش سوددهي اوراق قرضه و افت 
نسبي ارزش دالر سبب افزايش اشتها براي سرمايه گذاري در 
بازار طال شده است، قيمت فلز زرد عليرغم كاهش نسبي در 
جلسه در مسير ثبت سومين رشد هفتگي متوالي قرار گرفت. 
سوددهي اوراق قرضه ده ساله خزانه داري امريكا در مسير 
ثبت بزرگ ترين كاهش هفتگي از اوايل ماه سپتامبر قرار دارد 
و اين موضوع س��بب كاهش هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در بازار طال ش��ده است. ش��اخص ارزش دالر نيز در مسير 
ثبت سومين كاهش هفتگي قرار دارد. تضعيف دالر سبب 
جذاب تر ش��دن طال براي خريداراني مي شود كه از ارزهاي 
غيردالري استفاده مي كنند. كريستين الگارد رييس بانك 
مركزي اروپا ديروز تاييد كرد كه ن��رخ تورم در اين منطقه 
باالتر رفته، اما گمانه زني ها در اين باره كه فشارهاي تورمي 
سبب افزايش نرخ بهره در سال آينده خواهد شد را رد كرد. 
فعاالن بازار اكنون منتظر نشس��ت سياست گذاري فدرال 
رزرو در روز سوم نوامبر هستند. آمارهاي منتشر شده در روز 
پنجشنبه نشان داد كه اقتصاد امريكا در سه ماهه سوم امسال 
ضعيف ترين رشد را طي بيش از يك سال گذشته شاهد بوده 
است. نظرسنجي جديد رويترز نشان مي دهد تحليلگران 
پيش بيني خود از قيمت طال در ادامه سال جاري و سال آينده 
را كاهش داده اند. طال به صورت سنتي به عنوان محل امن 
براي سرمايه گذاري در هنگام افزايش تورم به شمار مي رود. اما 
كاهش اقدامات محرك اقتصادي و باال رفتن نرخ بهره موجب 
باال رفتن سوددهي اوراق قرضه دولتي شده و هزينه فرصت 

سرمايه گذاري در بازار طال را باال مي برد.

     چراغ سبز امارات به بيت كوين
مجوز فعاليت اولي��ن صندوق س��رمايه گذاري مبتني بر 
بيت كوين در دوبي صادر شد. يك صندوق سرمايه گذاري 
مبتني بر بيت كوين با نام كيو بي تي سي ي، موفق شد با اخذ 

مجوز فعاليت در بورس دوبي به نخس��تين صندوقي از اين 
نوع تبديل شود كه فعاليتش در خاورميانه قانوني شناخته 
مي شود. سازمان خدمات مالي دوبي پس از بررسي هاي الزم 
مجوز فعاليت اين صندوق مستقر در كانادا را صادر كرده و 
اميدوار است تا بدين ترتيب توجه سرمايه گذاران حوزه ارزهاي 
ديجيتالي را به بازار ب��ورس امارات جلب كند. اين صندوق 
هدف فعاليت خود را فراهم كردن امكان سرمايه گذاري امن 
براي افرادي معرفي كرده است كه به حوزه ارزهاي ديجيتالي 
عالقه مندند. طبق اخبار منتشرشده قرار است بخشي از سهام 
اين صندوق به ارزش تقريب��ي ۲۰۰ ميليون دالر در بورس 
دوبي عرضه شود. كليه افراد مجاز به فعاليت در بورس دوبي 
شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين بانك ها امكان 

خريد سهام اين صندوق را خواهند داشت.

FATF واكنش مثبت بازار رمزارزها به     
ع��دم اعالم ممنوعيت هاي جديد توس��ط كارگ��روه ويژه 
اقدام مالي با استقبال بازار مواجه ش��د.كارگروه ويژه اقدام 
مالي، دس��تورالعمل جديد خود را در خص��وص ضوابط و 
چارچوب هاي مربوط به رمزارزها و مقابله با پولشويي از طريق 
آنها منتشر كرد. در اين بيانيه با وجود آنكه ارزهاي ديجيتالي 
در طبقه دارايي هاي مالي ديجيتالي طبقه بندي نشده اند، از 
دولت ها و موسسات مالي خواسته شده است تا با آنها طبق 
مقررات اين طبقه برخورد شود. طبق اعالم FATF، منشأ و 
مقصد تراكنش هاي مشكوك بايد به اين كارگروه گزارش 
ش��ود.  بنياد تتر با صدور بيانيه اي اعالم كرد دستورالعمل 
جدي��دي را به اجرا خواهد گذاش��ت تا جلوي اس��تفاده از 
پولشويي با اس��تفاده از اين رمزارز به ويژه در پرداخت هاي 
فرامرزي گرفته شود. تتر با ارزش ترين رمزارز با ارزش ثابت 
جهان و پنجمين رمزارز با ارزش دنيا اس��ت و بسياري از آن 
به عنوان دالر ديجيتال نام مي برند. اين تغييرات در راستاي 
عمل به الزامات جدي��د كارگروه ويژه اق��دام مالي اتخاذ و 
اجرايي خواهند شد.  شركت خودروسازي تسال از احتمال 
مجدد پذيرش بيت كوين به عنوان ابزار پرداخت براي خريد 
محصوالت اين شركت خبر داده است. اين شركت با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد كماكان 1.5 ميليارد دالر بيت كوين در 
اختي��ار دارد و موجودي رمزارزهاي خود را كم و زياد نكرده 

است. تسال با بيان اينكه به ظرفيت بالقوه ارزهاي ديجيتالي 
هم به عنوان جايگزيني براي پول و هم براي سرمايه گذاري 
ب��اور دارد، از احتمال پذيرش مج��دد بيت كوين خبر داد.  
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 
۲58۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز 
قبل ۴.51 درصد بيشتر شده است. در حال حاضر ۴5 درصد 
كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 1۷ درصد 
در اختيار اتريوم است. بيت كوين 1۲ سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

۲۰۰9 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

     ريزش دالر از ترس اليحه مالياتي امريكا
پيشنهاد سناتورهاي دموكرات امريكا براي اخذ ماليات جديد 
از ثروتمندان باعث كاهش قيمت دالر شد. خيز دموكرات ها 
به اخذ ماليات بيشتر از ثروتمندان امريكايي مي تواند منجر به 
آغاز دور جديدي از فرار سرمايه به خارج كشور شود. هدف از 
اين اليحه پيشنهادي سناتورهاي امريكايي كه افراد با دارايي 
باالي يك ميليارد دالر يا متوسط درآمد ساالنه بيش از 1۰۰ 
ميليون دالر در سه سال متوالي را هدف مي گيرد، تامين مالي 
اليحه حمايتي يك تريليون دالري جديد دولت است. حدود 
1۰۰ ثروتمند امريكايي مشمول اليحه پيشنهادي خواهند 
شد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.1۳ درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته، در س��طح 9۳.81۷ واحد بسته شد. 
شاخص دالر معموال در برابر شش ارز مهم جهاني يا 1۰ ارز 
برتر جهاني بيان مي شود كه شاخص دالر شاخص 1۰ ارزي 
و در بردارنده تغييرات قيمتي دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند 
انگليس، روپيه هند، دالر استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، 
فرانك سوييس، رينگت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است. 
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۰۲۰.۲۳درصد كاهش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.۳۷۲ دالر مبادله شد. يورو 
۰.15 درصد باال رفت و با مان��دن در كانال 1.15 به 1.159 
دالر رس��يد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
۰.19 درصد كاهش به 11۳.۷95 ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.۳۳۴ دالر مبادله شد. 
همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.۴۰1 يوان چين اعالم شد.

راه حل درخشان
براي نقدينگي و تورم

ش��بكه بانكي فعل��ي، نظام 
اقتصادي كش��ور را به شكل 
جدي تهديد مي كند و تنها 
با حذف و تجميع بانك هاي 
خصوصي در يك بانك ملي 
اس��المي مي ت��وان جلوي 
نقدينگي و ت��ورم را گرفت. 
اصالحات اقتص��ادي بعد از 
انقالب پياده نشده و دليل آن اين است كه مديران ارشد 
و روساي بانك مركزي اعتقادي به اين موارد نداشته اند. 
تاكنون هيچ رييس كل بانك مركزي حذف ربا از روابط 
مالي بانك را در دستور كار قرار نداده است. امروز نيز بحث 
حذف ربا در برنامه هاي مديران دولتي ديده نمي ش��ود. 
متأس��فانه چهل سال است س��عي داريم در مبارزه با ربا 
پيروز شويم. بزرگ ترين بحران هاي اقتصادي در جهان، 
ريشه در سيستم بانكي داشت. اما سياستمداران غربي نيز 
برخوردي با اين حوزه نداشته بلكه حمايت مالي از بانك ها 
نيز انجام دادند. اين نشان دهنده نفوذ سياسي سنگين 
بانك هاست و بنده بيم آن را دارم كه اين اتفاق در كشور 
عزيز ما هم رخ بدهد. برخي به ايده تجميع تمام بانك هاي 
خصوصي در يك بانك خرده مي گيرن��د و آن را ايده اي 
كمونيس��تي قلمداد مي كنند. در دوره قبل، بانك هاي 
دولتي سرآمد بانكداري در كشور بودند. با پيروزي انقالب، 
بانك هاي خصوصي ملي شدند. بعد از جنگ تحميلي بر 
خالف قانون اساسي، بانك هاي خصوصي قارچ گونه رشد 
كردند و به يك تهديد براي كشور تبديل شدند. هر بانك 
خصوصي بر مبناي ربا ش��كل مي گيرد و بر اساس تكاثر 
ثروت رشد مي كند. در اين بين، بانك مركزي تنها در حوزه 
نظارت مي تواند اثرگذار باشد. اما اگر بحث فعاليت هاي 
اقتصادي واقعي به عنوان مجوز فعاليت بانك ها لحاظ شود 
هيچ بانك خصوصي نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد. 
در چنين شرايطي نظارت بي مبناست و اصوالً نمي توان از 
بانكداري اسالمي سخن گفت. البته بانك هاي دولتي نيز 
چالش هاي مربوط به بانك هاي خصوصي را دارند. توجه 
داشته باشيد كه بانك هاي خصوصي در مسير ورشكستگي 
هستند و تنها براي جذب سپرده، ارايه وام هاي كالن در 
رشته هاي سودآور و سوم حضور در بازارهاي سفته بازي 
رقابت مي كنند. اين بانك ها درباره چالش هاي اقتصادي 
كشور كوچك ترين مسووليتي براي خود متصور نيستند. 
هر بانكي اعم از دولتي و خصوصي اگر به دنبال سفته بازي 
باش��د نمي تواند بدون ربا كار كند. راهكار، دولتي كردن 
بانك ها و تأسيس بانك ملي اسالمي است. در اين شرايط، 
زمينه حذف كامل ربا از سيستم پولي كشور فراهم خواهد 
ش��د. دريافت كننده هاي وام بانكي تنها مبلغي در حد 
هزينه كارمزد دريافت كنند. در اين چارچوب، مس��اله 
خلق نقدينگي و تورم به شكل اساسي حل خواهد شد. 
به بهانه چالش هاي كوچك نبايد راهكارهاي اساسي را 
فراموش كرد. شبكه بانكي فعلي، نظام اقتصادي كشور را 
به شكل جدي تهديد مي كند. در اين شرايط، نظارت هم 

نمي تواند خصلت ذاتي بانك ها را تغيير دهد.

 مسعود درخشان 

 حذف دالر 4200 
موج تورمي را تشديد مي كند

اينك��ه سياس��ت ارز ۴۲۰۰ 
توماني را حذف كنيم اما نرخ 
ارز به ۲6 هزار تومان برسد و در 
كارت اعتباري شارژ كنيم كار 

درستي نيست.
5۰ درص��د اي��ن ارز۴۲۰۰ 
تومان��ي ب��ه 6۴ ش��ركت 
تخصيص ياف��ت. 8۰ درصد 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي به 56۰ ش��ركت و 9۰ درصد هم به 
ه��زار و ۲65 ش��ركت اختصاص يافته اس��ت. باالترين 
رقم ارز را ش��ركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي حدود 
۳ ميليارد دالر گرفت كه برنج و ش��كر و روغن و غيره را 
وارد كرد و شركت پشتيباني امور دام نيز ۲ ميليارد دالر 
گرفت و گوشت وارد كرد. س��وال اينجاست كه با وجود 
تعدد دستگاه هاي نظارتي چرا اين شركت ها مورد سوال 
قرار نمي گيرند؟! تمام كس��اني كه مخال��ف ارز ۴۲۰۰ 
توماني هستند هيچ وقت بر اساس آمار دقيق براي مردم 
نمي گويند كه قيمت جهاني ذرت و س��ويا و پالم و غيره 
حدود دو برابر شده اما مي گويند اين ارز به هدف اصابت 
نكرده و قيمت ها باال رفته است. از بين كساني كه بحث 
ارز ۴۲۰۰ توماني را خيلي بزرگ كردند عده اي واقعاً هيچ 
آگاهي از اطالعات و آمار ندارند اما عده اي هم منافعي دارند 
و به دنبال حذف اين ارز هستند تا نرخ ۲6 هزار توماني را 
تصويب كنند بدون اينكه بخواهند رانت حاصل از اين نرخ 
را برطرف كنند. حذف ارز ۴۲۰۰ در شرايط موجود تورم 
برخي كاالهاي اساسي و اقالم مصرفي مردم را به شدت 
افزايش مي دهد و موج تورمي را نيز تشديد مي كند ضمن 
اينكه مقدار پولي كه به حساب اقشار خاصي از مردم واريز 
خواهد شد نيز قدرت خريد را كم مي كند. درمورد پيشنهاد 
مجلس براي ح��ذف و جايگزين��ي ارز ۴۲۰۰ توماني با 
كارت هاي اعتباري بايد گفت كه يكي از داليل كارشناسان 
براي ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، اين اس��ت كه به 
هدف اصابت نكرده و قيمت كاالهاي مش��مول افزايش 
يافته درصورتيكه عمده صحبت ها غيركارشناسي بوده 
و مبتني بر آمار و رقم نيست. متاسفانه برخي نمايندگان 
مجلس و كارشناس��ان، بر اس��اس آمار دقيق و شاخص 
تورم كاالهاي مش��مول و غيرمش��مول به اين موضوع 
اشاره نمي كنند كه وقتي ارز ۴۲۰۰ توماني را از كاالهاي 
اساسي حذف كردند چه تاثيري بر شاخص قيمت كاالها 
گذاش��ت. حذف ارز ۴۲۰۰ توماني قطعًا موجب افزايش 
قيمت ها مي شود دقيقاً همان زماني كه فهرست كاالهاي 
تخصيصي ارز ۴۲۰۰ توماني را كم كردند قيمت كاالها 
هم به ش��دت افزايش پيدا كرد. تقويت رانت نيز نتيجه 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني اس��ت. بهترين سياست 
بانك مركزي در ۲1 فروردين س��ال 9۷ همين بسته 
ارزي بود اما اجراي غل��ط و تخصيص آن به كاالهاي 
غيرضروري مانند دسته بيل و غيره باعث مشكالتي شد.

حسين صمصامي 
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گروه بازار سرمايه|
بر اس��اس آمارهاي موجود اين روزها شاهد افزايش نرخ 
س��ود بين بانكي از 19 درصد به 19.8 درصد هستيم كه 
مي توان اين موضوع را يك س��يگنال جديد براي بورس 
تلقي كرد. اين بدان معناس��ت كه دولت به دنبال جذب 
نقدينگي بيش ازپيش در بانك ها؛ در معناي ديگر نيز خبر 
از عدم هماهنگ��ي دولت براي دو بازار مهم يعني بانك و 

بورس را مي دهد.
از زمان آغاز دولت س��يزدهم بازار روندي نوساني را طي 
مي كرد برخي روزه��ا مثبت و برخي روزها منفي بود اما 
از روز 6 شهريورماه سال جاري روند نزولي و پرقدرت در 
تاالر شيشه اي آغاز ش��د و كماكان ادامه دارد. اين روند 
به گونه اي اس��ت كه تنه��ا در 5 روز كاري از بيش از 10 
ميليارد تومان از يك كارگزاري نقدينگي خارج شده و اگر 
اين خروج نقدينگي را به كليت بازار در بلندمدت نسبت 
دهيم يك وضعيت اسفناك در نحوه سرمايه گذاري در 

كشور رخ مي دهد.
البته نبايد فراموش كرد در همين مدت چندماهه دولت 
فروش اوراق را اجرايي كرد و موجبات افت شديدي را در 
بازار سرمايه فراهم س��اخت كه ناشي از فعال سازي بازار 
بدهي توسط دولت بود كه حاصل آن جمع آوري نقدينگي 
توسط دولت بود و مسووالن نيز تأكيد داشتند كه فروش 
اوراق تا پايان شهريورماه در بازار بود و پس ازآن متوقف شده 
اما آمارها چيز ديگري را نش��ان مي دهند و طبق همين 

آمارها فروش اوراق در بازار كماكان ادامه دارد.
تغيير نرخ سود بين بانكي از ابتداي مهرماه سال جاري رخ 
داده و اين نرخ سود از رقم 19.1 درصد به 19.86 درصد 
در روزهاي پاياني مهرماه رس��يده و به نظر مي رسد كه 
دولت س��يزدهم پاي كار ايستاده تا نقدينگي موجود در 
بازار را جمع آوري كند و اين مساله در كنار فروش اوراق 
يك تهديد كاماًل جدي و خطرناك براي بازار س��رمايه 

به حساب مي آيد.
بايد به اين نكته توجه داشت زماني كه دولت نمي تواند 
كسري بودجه خود را از طريق درآمدهاي عملياتي كسب 
كند و به استقراض از بانك مركزي و انتشار اسكناس دست 
مي زند در چنين شرايطي نقدينگي در بازار افزايش مي يابد 
و در اين حالت دولت از ابزارهاي پولي و مالي براي كنترل 
نقدينگي استفاده مي كند كه يكي از اين ابزارها افزايش 

نرخ سود بين بانكي است.
به عقيده كارشناسان اقتصادي افزايش سود بين بانكي، 
افزايش تقاضا براي برداشت از ذخاير بانك مركزي است 
و به عقيده آنها، افزايش نرخ بهره در بازار بين بانكي از دو 
جهت به كنترل تورم كمك مي كند؛ اولين مورد اين است 
كه افزايش سود بين بانكي هزينه خلق پول را براي بانك ها 
باال مي برند و به اين دليل عرضه پول در اقتصاد كه عامل 

اصلي صعود تورم است، كم مي شود.
از سوي ديگر، افزايش نرخ بهره بين بانكي موجب افزايش 
سود سپرده ها و اوراق دولتي مي شود كه اين امر مردم را 
به سپرده گذاري در بانك ها و خريد اوراق دولتي تشويق 
مي كند و آنها به سمت سرمايه گذاري در بازارهاي طال، 
ارز، خودرو و ... نمي روند كه اين موضوع تقاضا براي خريد 
اين دارايي ها و قيمت آنها را كاهش مي دهد و بدين ترتيب 

با كاهش انتظارات تورمي، تورم نيز كنترل مي شود.
با اين تفاسير، به شرط تداوم افزايش هاي چشمگير نرخ 
سود در بازار بين بانكي مي توان نسبت به مهار تورم اميدوار 
بود كه اين امر به سياست هاي بانك مركزي وابسته است 
زيرا به اعتقاد كارشناسان سياست انبساطي بانك مركزي 
مانع از روند صعودي نرخ سود در بازار بين بانكي مي شود و 
در پي آن نيز تأثيري در كاهش يا مهار تورم نخواهد داشت.
در حال حاضر، اين بانك مدتي اس��ت ك��ه در بازار باز و 
بين بانكي، سياست انبساطي و چاپ پول را اجرا مي كند 
كه طبق آخرين آمار از اجراي عمليات سياست پولي، با 
توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي در 
بازار بين بانكي، موضع عملياتي بانك مركزي در اين هفته 
توافق بازخريد بود و ازاين رو، اين بانك به اجراي عمليات 
بازار باز در قال��ب توافق بازخريد به مبلغ ۳0 هزار و ۲00 

ميليارد تومان به اين بازار تزريق شده است.
درست است كه كاهش تورم به نفع مردم است اما؛ نبايد 
به اسم كاهش تورم بورس را بي رونق كرد. در حال حاضر 
سهامداران قديمي بورس نيز قصد خروج از بازار دارند 
و بر اساس اتفاقات بورس نقشي در اقتصاد كشور به جز 
نابودي س��هامداران ندارد. رييس دولت و وزير اقتصاد 

روز اول وعده ه��اي حمايتي از ب��ورس را داده بودند و 
اين روزها و ماه ها برخالف اين موضوع عمل مي كنند 
كه جاي تعجب دارد. خزانه دولت خالي و بايد كسري 
بودجه جبران شود ولي چگونگي آن مهم است، نبايد 
اين كسري بودجه از جيب مردم تأمين شود. اگر دولت 
بورس را بدين شكل رها كند و فروش بيش ازپيش اوراق 
و افزايش نرخ بهره بين بانكي را پيش گيرد مي توان گفت 
كه براي كسري بودجه خود دست در جيب سهامداران 
بورسي كرده تا سرمايه اوليه آنها نابود شود. به هرحال با 
توجه به عدم توجه دولت به بورس و سياست هاي جديد، 

آينده روشني براي اين بازار ديده نمي شود.
كامران ندري، يك كارش��ناس اقتص��ادي درباره دليل 
صعودي شدن روند نرخ س��ود در بازار بين بانكي اظهار 
كرد: روند صعودي نرخ س��ود در بازار بين بانكي ناش��ي 

از افزاي��ش تقاضا براي برداش��ت از ذخاير بانك مركزي 
است كه به احتمال زياد شبكه بانكي با كسري نقدينگي 

مواجه شده اند.
وي افزايش نرخ س��ود بين بانكي را واكنش طبيعي بازار 
به شرايط فعلي دانست و گفت: البته در اين راستا، بانك 
مركزي اجاره نمي دهد كه نرخ س��ود در بازار بين بانكي 
بيش ازحد فعلي باالتر برود درحالي كه افزايش نرخ سود 
در اين بازار مي تواند به كاهش تورم كمك كند. ازآنجاكه 
برخي از افراد صاحب نفوذ و قدرت به بهانه توليد از كاهش 
نرخ به��ره بين بانك��ي و افزايش تورم س��ود مي برند، به 
نهادهاي حاكميتي فشار وارد مي كنند تا مانع افزايش سود 
در بازار بين بانكي شوند كه از اين طريق بتوانند وام هايي 
با بهره پايين دريافت كنند و با تورم باال در مبادالت خود 

نفع ببرند.

  فروش اوراق چه تأثيري 
روي بورس دارد؟

پس از نرخ س��ود بين بانكي بايد به موضوع فروش اوراق 
پرداخت »تعادل« در گزارش هاي متعددي اين موضوع 
را بررسي كرده و به طوركلي مي توان گفت كه فروش اوراق 
بدون پشتوانه و عدم توجه به متغيرهاي اساسي بورس، 

موجبات نزول و سقوط اين بازار را فراهم مي سازد.
بر اساس آمارهاي موجود بيش از 1۳۲ هزار ميليارد تومان 
واگ��ذاري دارايي مالي مربوط به اوراق در بودجه س��ال 
1۴00 ديده شده كه عملكرد آن تا شهريورماه بيش از 1۲6 
هزار ميليارد تومان بوده كه 81 هزار ميليارد تومان آن به 
عنوان اس��ناد خزانه و ۴5 هزار ميليارد تومان نيز در بازار 
باز فروش رفته است. اين در حالي است كه عمليات بازار 
باز براي تنظيم تراز سيستم بانكي در حال فعاليت است؛ 
به طوري كه اگر بانكي قصد استقراض از بانك مركزي را 
داشت، بانك مركزي با وثيقه اوراق به بانك ها وام مي دهد 

تا مشكل بانك حل شود.
مهدي سوري، كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه 
ازنظر توليد و فروش، عملكرد شركت هاي بورسي هيچ 
مشكلي ندارد، توضيح داد: همچنين وضعيت بازارهاي 
جهاني مطلوب است و اگر گزينه دولت را كنار بگذاريم، 
بازار سرمايه مي تواند پويا باشد؛ اما مشكلي كه در اقتصاد ما 
وجود دارد اين است كه دولت با كسري بودجه مواجه بوده 
و تمايل ندارد از راهكارهاي بلندمدت به نقطه پايدار برسد.
 س��وري ادامه داد: براي مثال دولت مي تواند هزينه ها را 
كنترل كند يا از درآمد مالياتي به مخارج جاري پاس��خ 
دهد، اما نتيجه چنين اقداماتي به 10 تا 15 س��ال زمان 
نياز دارد؛ درحالي كه هم دولت ها و هم خود مردم تمايل 
دارند در كوتاه ترين زمان ممكن مشكالت را برطرف كنند.

وي بابي��ان اينكه دولت از هر منبع��ي براي تأمين مالي 
استفاده مي كند، اظهار كرد: يكي از اين منابع، انتشار اوراق 
و ديگري استقراض از بانك مركزي است. درزمينه انتشار 
اوراق بايد به اين موض��وع توجه كرد زماني كه نرخ بهره 
افزايش يابد همه بازارها دچار ركود مي شود و مردم نيز به 
اين نكته توجه مي كنند. درواقع تصور مردم اين است كه 
اگر دولت بخواهد از طريق اوراق تأمين مالي كند مجبور به 
باال بردن نرخ بهره است تا اوراق با توجه به انتظارات تورمي 
خريدار داشته باشد. وي اضافه كرد: تصوري در ميان اهالي 
بازار س��رمايه وجود دارد كه شخصًا آن را تاييد نمي كنم 
و آن اين اس��ت كه اگر بازار سرمايه پويا باشد هيچ كس 
تمايلي به خريد اوراق ندارد، بلكه در بازار منفي است كه 
سرمايه گذاران اوراق مي خرند و درواقع يك تضاد منافع 
بين سهامدار و دولت وجود دارد و بازار خوب بازاري نيست 
كه بتوان در آن اوراق فروخت. اين فرضيه ممكن است اين 
شائبه را در ميان سهامداران ايجاد كند كه دولت تمايلي 

به رشد بازار سرمايه ندارد تا بتواند اوراق خود را بفروشد.
اين تحليلگر بازار س��رمايه با اش��اره به فروش اوراق در 
مهرماه سال جاري اظهار كرد: زماني كه حجم معامالت 
اوراق در مهرماه افزايش يافت، اين شائبه مطرح شد كه 
دولت در حال فروش اوراق است؛ درحالي كه دولت اوراق 
نمي فروخت و بانك مركزي بود كه در حال عمليات بازار 
باز با بانك ها بود. افراد مي گويند دولت حجم زيادي اوراق 
را در ش��هريورماه به فروش رس��انده است و تأمين مالي 
دولت از بانك ها شايد به صورت مستقيم ربطي به مردم 
نداشته باشد اما به صورت غيرمستقيم باعث افزايش نرخ 
بهره و افزايش خلق نقدينگي توسط بانك ها و درنهايت 

افزايش تورم مي شود.
س��وري ادامه داد: بانك ها به صورت غيرمس��تقيم نرخ 
به��ره را باال مي برند و خلق نقدينگي توس��ط آنها انجام 
مي شود كه درنهايت اين موضوع خود را به صورت تورم 
نشان مي دهد، اما به طوركلي مشكل اينجاست كه دولت 
به اندازه جيبش خرج نمي كند و بعضا سعي مي كند منابع 
موردنياز خود را از بازار سرمايه تأمين كند كه اين موضوع 

به ضرر مردم است.
وي اضافه كرد: همچنين اگر دولت بخواهد منابع موردنياز 
خود را از بانك ها تأمين كند به صورت غيرمستقيم تاوان 
آن را از جيب مردم مي پردازد؛ به طوري كه يا بانك ها را به 
خريد اوراق مجبور مي كند يا با تسهيالت تكليفي كاري 
مي كند كه بانك ها طرح هاي دولتي را تأمين كنند. درواقع 
دولت ب��ه بانك ها تكليفي مي دهد كه بر اس��اس منافع 
تجاري بانك ها نيست و اين موضوع باعث مي شود بانك ها 

زيان ده شده و خلق نقدينگي در بانك ها شتاب بگيرد.

اخباربازارهاي جهاني بازار سرمايه4   Sat. Oct 30. 2021  2066   شنبه 8 آبان 1400    23 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره 

روند اصالحي بورس هاي دنيا
ش��اخص هاي مهم بورس��ي در امريكا صعودي 
و در آس��يا و بيش��تر نقاط اروپا ريزش��ي بودند. 
وزارت بازرگاني امريكا آمار اوليه رشد اقتصادي 
س��ه ماهه س��وم امس��ال را اعالم كرد كه بر اين 
اساس نرخ رشد اقتصادي اين كشور مثبت ۲.0 
درصد اندازه گيري ش��ده كه اين رقم ۴.۷ درصد 
كمتر از رش��د سه ماهه قبل و 0.۷ درصد كمتر از 
نرخ رشد پيش بيني ش��ده قبلي بوده است. اين 
رشد اقتصادي كه چهارمين رشد فصلي متوالي 
ثبت شده اين كشور بوده است، بيش از همه تحت 
تأثير رشد بخش سرمايه گذاري ثابت قرارگرفته 

كه رشد آن ۴.1 درصد اندازه گيري شده است.
معامله گران در بورس هاي جهاني نگران هستند 
كه افزايش ادامه دار قيمت نفت به يك مش��كل 
جديد در مقابله با تورم شود. بهاي هر بشكه نفت 
در حالي از 80 دالر عبور كرده است كه چند ماه 
پيش رس��يدن قيمت نفت به زي��ر صفر جنجال 
زيادي به پا كرده بود. برخي از كارشناس��ان بازار 
هش��دار داده اند كه احتمال رس��يدن قيمت هر 
بش��كه نفت به باالي 100 دالر در صورت ادامه 
روند كنوني دور از ذهن نيس��ت و بازار به جريان 
عرضه نيرومندي براي بازگشت تعادل به قيمت ها 

نياز دارد. 
هم زمان با افزاي��ش قابل توجه نرخ تورم در اروپا 
به ويژه در بخش انرژي و حمل ونقل كه رفته رفته 
در حال تبديل ش��دن به يك مش��كل جدي در 
زنجيره تأمين است، فشارها بر روي بانك مركزي 
اروپا براي اعمال نفوذ در بازارهاي مالي باالگرفته 
است. تورم باال و حل نشدن اختالفات اتحاديه با 
انگليس بر سر مس��اله برگزيت در روزهاي اخير 
به يكي از اصلي تري��ن دغدغه هاي معامله گران 
بورسي اروپايي تبديل ش��ده و كاهش تمايل به 
سرمايه گذاري روي سهام پرريسك مشهود است. 
نرخ تورم در بيشتر كش��ورهاي جهان در سطح 
بااليي باقي مانده و چشم انداز اقتصادي را تا حدي 

تيره كرده است. 
براي نمون��ه در انگليس باوجود كاهش نس��بي 
س��رعت باال رفتن قيمت ها، نرخ تورم ساالنه اين 
كش��ور تا پايان ماه سپتامبر با 0.1 درصد كاهش 
نس��بت به مدت مشابه منتهي به ماه قبل به ۳.1 
درصد رسيده كه بازهم يكي از باالترين نرخ هاي 
تورم 9 سال اخير محسوب مي شود. بانك مركزي 
انگليس دستيابي به تورم دودرصدي را تا پايان 

سال هدف گذاري كرده است.
 رشد اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان در حالت 
كاهش است و اين مساله به نوبه خود كمي فعاالن 
بازار بورس را نس��بت به چش��م انداز پيش روي 
اقتص��اد جهان نگران كرده اس��ت. اقتصاد چين 
در سه ماهه س��وم امسال رشد ۴.9 درصدي را به 
ثبت رساند كه در مقايسه با فصل قبل ۳.0 درصد 

كمتر شده است. 
اين رشد اقتصادي همچنين 0.۳ درصد كمتر از 
نرخ پيش بيني شده قبلي توسط كارشناسان است 
و بدترين رشد اقتصادي فصلي چين در طول دو 

فصل اخير محسوب مي شود.
كريس بوشامپ، تحليلگر بازار سرمايه در موسسه 
تريدر اي جي گفت: يك مساله آشكار در معامالت 
بازار اين اس��ت كه هن��وز نگراني هاي مختلف از 
ش��اخص هاي كالن اقتص��ادي مانع از س��رازير 
ش��دن بخش قابل توجهي از سرمايه هاي تازه به 
بازار مي ش��ود و اين يعني بازارها براي آغاز يك 
دوره صعودي پرقدرت با مشكل مواجه هستند. 
اينكه درنهايت بانك هاي مركزي به ويژه فدرال 
رزرو تصمي��م بگيرند تا سياس��ت هاي معكوس 
سياست هاي فعلي را اجرايي كنند، تعيين كننده 

خواهد بود. 
در وال استريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ تا 
جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح 
باالتري از روز قبل خود بس��ته ش��دند. شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوري��ج« با 0.68 درصد 
افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح ۳5 هزار و 
۴90.69 واحد بسته شد. ش��اخص »اس اند پي 
500« با 0.98 درصد صعود تا سطح ۴596.۴۲ 
واحدي باال رفت و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي 
امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 1.۳9 درصد 
افزايش در س��طح 15 ه��زار و ۴۴8.1۲ واحدي 

بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتس��ي 100« بورس لندن ب��ا 0.05 درصد 
كاهش نس��بت به روز قبل و در سطح ۷۲۴9.۴۷ 
واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس ۳0« بورس 
فرانكفورت در آلمان ب��ا ريزش 0.06 درصدي و 
ايستادن در س��طح 15 هزار و 696.۳۳ واحدي 
به كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴0« 
ب��ورس پاريس ب��ا پيش��روي 0.۷5 درصدي در 
س��طح 680۴.۲۲ واحد بسته ش��د. در مادريد 
شاخص »ايبكس ۳5« 0.88 درصد باال رفت و به 

90۲5.80 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد 
بدي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك كي 
۲۲5« بورس توكيو ژاپن با كاهش 0.88 درصدي 
تا سطح ۲8 هزار و 566.۷1 واحدي پايين رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.۲8 
درصد پايين رفت و در سطح ۲5 هزار و 555.۷۳ 

واحد بسته شد.
در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« كاهش 
0.69 درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴86۴.1۴ 
واحد بسته ش��د. در استراليا ش��اخص »اس اند 
پي اس اند ايكس ۲00« بورس س��يدني با 0.59 
درصد كاهش و ايس��تادن در س��طح ۷۳86.۲0 
واح��دي به كار خ��ود خاتم��ه داد. در بين ديگر 
شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن نزولي بود.

نقش كليدي بازار سرمايه
در ساخت مسكن

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
با پيشنهاد اس��تفاده از توان ش��ركت هاي بورسي در 
ساخت يك ميليون دس��تگاه آپارتمان در سال گفت: 
توليد يك ميليون مس��كن در طول يك س��ال طرح 
بزرگي است كه اس��تفاده از توان شركت هاي بورسي 
تأثير فوق العاده اي براي اجرايي شدن آن دارد.  وي بابيان 
اينكه س��اخت يك ميليون واحد مسكوني در سال در 
صورت تأمين زمين و منابع مالي، قابل اجراست، اظهار 
كرد: بهترين روش سرمايه گذاري براي حوزه مسكن، 
استفاده از صندوق پروژه ها و صندوق زمين و ساختمان 
است زيرا كمك مي كند مردم منابع خود را به سمت اين 
صندوق ها بياورند تا با استفاده از آنها و مديريت صحيحي 
كه بر آن حاكم اس��ت با نوسانات شديد مواجه نشوند. 
پور ابراهيمي عنوان كرد: كس��ري موجود در ساخت 
مسكن، ركود فعاليت هاي س��اختماني و حجم زياد 
نقدينگي ها باعث شده تا تشكيل صندوق هاي زمين و 
مسكن و صندوق پروژه ها باهدف افزايش توليد در حوزه 
ساختمان، بهترين گزينه براي تأمين مالي مسكن در 
كشور باشد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه 
كرد: فعاليت در حوزه مسكن بايد كاماًل مديريت شده 
و فعاليت صندوق ها هم با يكديگر هماهنگ باش��د و 
همچنين حجم نقدينگي هم به سمت وسوي توليد 
حركت كند. وي در ادامه اظهار كرد: بازار س��رمايه به 
عنوان محور نظام تأمين مالي براي برون رفت مشكالت 
صنعت ساخت وساز و احياي آن بسيار موثر است. اين 
موضوع در دستور كار دولت قرارگرفته و به نظر من كار 

مهمي در اين زمينه صورت خواهد گرفت.

سهام داران خرد، متضرران اصلي
كاال خبر| امير مس��عود پرور، كارشناس بازار سرمايه 
اظهار داشت: اغلب شركت هاي سيماني، شركت هاي 
بورسي هستند و سود ساالنه اين شركت هاست كه سود 
سهامداران خرد را مشخص مي كند. از سوي ديگر، ميزان 
حاشيه سود كارخانجات مي تواند سبب تأمين سرمايه در 
گردش، بهسازي و توسعه ظرفيت صنايع شده و ارزش 
سهم آن شركت را باال ببرد. اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: به عبارت ديگر، اگر با سياست گذاري هاي صورت 
گرفته حاشيه سود ش��ركت هاي بورسي را كم كنيم، 
سهامداران اين شركت ها كه بخش قابل مالحظه اي از 
آنها نيز س��هامداران حقيقي خرد هس��تند از دو محل 
دچار خسران مي ش��وند، اول از ناحيه افت سود ساالنه 
شركت ها و دوم كاهش ارزش سهام خود. او تأكيد كرد: 
براي تصميم گيري در حوزه مباحث تخصصي و بازارهاي 
كااليي، دانش سياس��ت گذار به تنهايي كافي نيس��ت 
به طوري كه الزم است سياست گذاران، اعم از نمايندگان 
مجلس و مسووالن دولت با فعاالن حوزه جلساتي داشته 
باش��ند تا به تمام مس��ائل آن بخش اشراف پيدا كنند. 
پرور بيان كرد: برخي نمايندگان از افزايش هزينه هاي 
توليد مطلع نيس��تند و نمي دانند كه قيمت برق، گاز، 
حمل ونقل، حقوق پرسنل و ديگر هزينه هاي توليد تا چه 
اندازه باال مي رود و همچنين از ميزان ماليات شركت ها 
نيز اطالع دقيق��ي ندارند. بنابراين بدون اطالع جامع از 
همه ابعاد موضوع بر تصويب مقررات غير كارشناسي و 
بعضًا غيرمنطقي و دستوري اصرار مي ورزند. او متذكر 
شد: مسووالن دولتي نيز بعضًا بدون اطالع همه جانبه 
از وضعيت و گرفتاري هاي توليد به اتخاذ سياست هايي 
اقدام مي كنند. ازجمله اين سياست ها قطع برق صنايع 
بدون هماهنگي قبلي در تابستان بود به طوري كه اگر 
مسووالن از شرايط توليد مطلع بودند و مي دانستند كه با 
چند ساعت قطع برق در روز، كوره ها سرد مي شود و براي 
آغاز به كار و گرم شدن ۲۴ ساعت زمان نياز دارند، قطعًا 
در تصميم خود تجديدنظر مي كردند يا به گونه اي آن را 
اصالح مي كردند تا بازار دچار كمبود سيمان و افزايش 
۳00 درصدي قيمت نش��ود. او اش��اره كرد: امروز بازار 
سيمان به يك حالت متعادلي رسيده است. برق صنايع 
تأمين مي شود و محصوالت توليدشده نيز در بورس كاال و 
باقيمت هاي رقابتي مورد معامله قرار مي گيرد لذا تنش ها 
از بازار دور شده است. پرور تصريح كرد: بنابراين هرگونه 
مداخله در قيمت كاالهاي عرضه شده در بورس، مداخله 
در بازار سرمايه و اجحاف در حق سهامداران و توليد كشور 
محسوب مي ش��ود كه با ماهيت بازار سرمايه در تضاد 
است. اين كارشناس بازار كااليي در پايان يادآور شد: ما 
قباًل نيز تجربه دخالت مستقيم دولت به بازار و قيمت ها 
را داشته ايم و پيامدهاي منفي اين حضور را شاهد بوده ايم 
بنابراين بايد به جاي تكرار تجربيات اشتباه گذشته راه هاي 
مناسب تر و منطقي تري را بايد براي تنظيم اين بازار اتخاذ 
كنيم كه اعتماد به سازوكار بازار و عرضه كاالها در بستر 

شفاف بورس كاال بهترين راهكار است.

مجلس از طرح ساماندهي 
خودرو عقب نشيني نمي كند

سنا| روح اهلل عباس پور، سخنگوي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ايراد شوراي 
نگهبان به طرح ساماندهي صنعت خودرو كه در مجلس 
دهم تدوين و تصويب شده بود گفت: كميسيون صنايع 
و معادن در مجلس يازدهم به منظور تأمين نظر شوراي 
نگهبان، طرح س��اماندهي صنعت خودرو را اصالح كرد 
كه بر اساس آن خودرو به صورت محدود و با توجه به نياز 
كشور وارد كشور شود. روح اهلل عباس پور افزود: اين طرح 
در دستور كار كميسيون قرارگرفته تا ايرادها و ابهام هايي 
كه شوراي نگهبان بر آن وارد كرده برطرف شود. نماينده 
مردم بوئين زهرا و آوج در مجلس تأكيد كرد: نمايندگان 
و اعضاي كميسيون از مصوبه خود عقب نشيني نخواهند 
كرد و با رايزني هاي كه با شوراي نگهبان و مجمع تشخيص 
خواهيم داشت تالش مي كنيم اين طرح مصوب شود. 
وي عن��وان كرد: مصوبه مجلس درب��اره واردات خودرو 
به طورقطع به اشتغال و توليد خودروسازان آسيبي وارد 
نمي كند. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس 
خاطرنش��ان كرد: طرح عرضه خ��ودرو در بورس طرح 

جديدي است كه نيازمند بررسي بيشتري است.

»تعادل« متغيرهاي تأثيرگذار روي بازار سهام را بررسي مي كند

آيندهبورستغييرميكند؟

عقبگرد پي درپي بورس تهران
بازار بورس در هفته اخير روندي نزولي داشت و به جز 
بازار بدهي همه ش��اخص هاي بازار بورس قرمزرنگ 
بود. ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان 
معامالت هفته اي كه گذشت )چهارشنبه، پنجم آبان 
ماه( با ۴۳ هزار واحد كاهش نسبت به هفته قبل به عدد 
يك ميليون و ۳9۳ هزار واحد رسيد؛ براين اساس افت 

شاخص كل در هفته جاري سه درصد بود.
ش��اخص كل در پايان روز چهارشنبه هفته گذشته 
)چهارشنبه، ۲8 مهرماه( در حالي با رقم يك ميليون و 
۴۳6 هزار واحد به معامالت خود پايان داد كه اين رقم 
روز گذشته )چهارشنبه، پنجم آبان ماه( به يك ميليون 
و ۳9۳ هزار واحد رسيد. شاخص كل )هم وزن( در پايان 
هفته گذشته ۳9۷ هزار و ۲6۴ واحد بود كه در هفته 
جاري اين عدد به ۳۷6 هزار و ۴۷0 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( از ۲50 هزار و ۴65 واحد به عدد ۲۳۷ 

هزار و ۳00 واحد رسيد.
در چهار روز معامالت��ي اين هفته بورس، نمادهاي 
آريان كيمياتك »كيمياتك«، پارس فوالد سبزوار 
»فسبزوار«، فوالد مباركه اصفهان »فوالد«، پااليش 
نفت اصفه��ان »ش��پنا«، ملي صنايع م��س ايران 

»فملي« و ايران خودرو »خودرو« در گروه نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. بررسي معامالت بازار بورس 
در هفته اي كه گذشت نشان مي دهد كه ارزش كل 
معامالت اي��ن بازار با ۲۴.8۷ درصد كاهش از ۲۴8 
هزار و 89۴ ميليارد ريال در هفته گذشته به 18۷ 
هزار ميليارد ريال در هفته جاري رسيد. حجم كل 
معامالت ني��ز از ۳0 هزار و ۲65 ميليون س��هم در 
هفته گذش��ته به ۲۲ هزار و 501 ميليون سهم در 
هفته جاري رس��يد كه كاهشي ۲5.65 درصدي را 

نشان مي دهد.

   پيشتازي بازار بدهي
معامالت در بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهي، 
بازار مشتقه و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
حاكي از عقب نشيني همه بازارهاي مذكور به جز بازار 
بدهي است؛ به طوري كه ارزش معامالت در بازار اول 
سهام ۲۲.6۷ درصد كاهش يافت و از 101 هزار و 58 

ميليارد ريال به ۷8 هزار و 15۲ ميليارد ريال رسيد.
ارزش معامالت در بازار دوم سهام هم با ۳۴.۷9 درصد 
كاهش از ۷5 هزار و 8۳6 ميلي��ارد ريال به ۴9 هزار و 

۴51 ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه ارزش 
معامالت در بازار بدهي صعودي بود و با 11۳.۴1 درصد 
افزايش از ۳۳0۷ ميليارد ريال در هفته قبل به ۷05۷ 

ميليارد ريال در هفته جاري رسيد.
ارزش معام��الت در ب��ازار مش��تقه و صندوق ه��اي 
سرمايه گذاري قابل معامله نيز نزولي بود به طوري كه به 
ترتيب با 19.۳۷ درصد و ۲۳.8۲ درصد كاهش مواجه 
شد. بر اين اساس ارزش معامالت در بازار مشتقه از 156 
ميليارد ريال به 1۲6 و ارزش معامالت در صندوق هاي 

سرمايه گذاري قابل معامله از 68 هزار و 5۳۷ ميليارد 
ريال به 5۲ هزار و ۲1۴ ميليارد ريال رسيد.

    ترمز شاخص ها دوباره كشيده شد
ش��اخص كل بورس در هفته اي كه گذش��ت ۲.95 
درصد كاهش يافت و از يك ميليون و ۴۳6 هزار واحد 
به يك ميليون و ۳9۳ هزار واحد رسيد. شاخص كل با 
معيار هم وزن هم با 5.۲۳ درصد كاهش از ۳9۷ هزار 

و ۲6۳ واحد تا ۳۷6 هزار و ۴۷۲ واحد كاهش يافت.



گروه راه و شهرسازي|
 به گفته علي بيت اله��ي، دبير كارگروه ملي مخاطرات 
طبيعي در 600 دش��ت، 1۸ استان و 110 شهر كشور 
شاهد رخداد فرونشست هستيم، مس��اله اي كه روي 
زندگي 20 ميليون جمعيت س��اكن در اين مناطق اثر 
گذار است و پيامدهايي به مراتب خطرناك تري از زمين 
لرزه دارد. از همين رو، ضروري است محدوديت هاي در 
خصوص حفر چاه و انجام زراعت در مناطق فوق بحراني 

و بحراني از سوي دستگاه هاي ذي ربط صورت گيرد.
دكتر بيت الهي در گفت وگو با ايس��نا، درباره فرونشست 
زمين و چالش هايي كه ايجاد كرده اس��ت، اظهار كرد: به 
فرونشست زمين در بازه زماني اواخر دهه ۷0 تا به حال كه 
نگاه مي كنيم تفاوتي در زمينه آشنايي افراد با آن احساس 
مي شود. حاال موضوع فرونشست زمين به دفعات مطرح 
مي شود و روي ميز مسووالن آمده است؛ در حالي كه پيش 
از اين به اين طريق نبود. البته از اين نظر كه آيا اقدامي براي 
كاهش اين پديده صورت گرفته يا خير؟ بايد گفت كه اين 
ش��رايط تفاوتي با بيست و چند س��ال قبل ندارد و اقدام 
چش��مگيرانه يا قابل مالحظه اي در اين خصوص انجام 
نشده است. وي گفت: در سال 1۹6۵ دشت توكيو در ژاپن 
حدود 12 سانتي متر فرونشست داشت؛ اما حاال اين ميزان 
به كمتر از يك سانتي متر رسيده است؛ چرا كه در مقابله با 
گسترش اين پديده سياست هايي اتخاذ شده و به طور جدي 
موضوع فرونشست زمين را دنبال كردند.دبير كارگروه ملي 
مخاطرات طبيعي اظهار كرد: متأسفانه اتخاذ سياست هايي 
براي مقابله با فرونشست در كشور ما آغاز نشده و اقدام خاص 
و قابل لمسي صورت نگرفته است. بر همين اساس با ادامه 
روند خشكس��الي، كمبود نزوالت جوي، نياز آبي اراضي 
كشاورزي و سيستم هاي غلط آبياري كه موجب هدر رفت 
زياد آب مي شود، فشار روي سفره هاي آب زيرزميني بيشتر 
شده است. اين فشار به اين معني اس��ت كه آب زيادي از 
آب هاي زيرزميني كه محدود هم هستند برداشته مي شود 
و سطح آب زيرزميني بيشتر از پيش پايين مي آيد. اينگونه 
فرونشست زمين توسعه بيشتري پيدا كرده و اين پديده به 
تازگي به ب��روز و ظهور عوارض خطرناك خود نيز نزديك 
شده است. وي ادامه داد: منظور از عوارض خطرناك وجود 
چاله ها و شكاف هايي است كه به صورت ناگهاني در امتداد 
جاده ها، محدوده شهرها، در مراكز زيرساختي و مهم ايجاد 
مي شود كه نمونه هاي بارز آن را در شهرهاي مختلف زياد 
ديديم. به تازگي در رسانه ها درباره ترك خوردگي متعدد 
ساختمان ها در ش��هر اصفهان و شهرك هاي اطراف آن و 
زيرساخت هاي مهم اين شهر بسيار صحبت شده است. اين 
امر به دليل كمبود آب، به دليل خشك شدن زاينده رود و 
كاشت برنج است كه در اطراف زاينده رود اتفاق مي افتد و 
آب زيادي از اين طريق هدر مي رود. بيت الهي اظهار كرد: 
در بيش از 600 دشت در گستره كشور فرونشست زمين در 
حال رخ دادن است و شرايط تعدادي از آنها به يك حالت فوق 
بحراني رسيده است، به طوري كه در بعضي از اين مناطق 
ممنوعيت حفر چاه اعمال شده و در برخي از دشت ها هم 
فقط براي تأمين آب شرب مجوز حفر داده مي شود. همه 
موارد ذكر شده بر زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم و روي 
كش��اورزي و امنيت غذايي كشور تاثير دارد و فرونشست 
به حد بحراني رسيده اس��ت. وي در خصوص حساسيت 
پديده فرونشست و دليل اهميت ويژه آن گفت: حساسيت 
فرونشست را فقط نبايد از دريچه خود خطر و آسيب هاي 
ناشي از آن نگاه كنيم. اهميت اين موضوع صرفا به اين دليل 

نيست كه حوادث تلخ اتفاق مي افتد يا خودرويي داخل چاله 
فرو مي رود؛ چرا كه اينها تنها از ابعاد كوچك فرونشس��ت 
زمين است. از مهم ترين و ديگر آثار فرونشست از بين رفتن 
دشت ها و از بين رفتن كش��اورزي است. اگر فرونشست 
به صورت ريش��ه اي و با روندي پيوسته دنبال نشود، اين 
نگراني را داريم كه به مرحله اي برگشت ناپذير برسد. دبير 
كارگروه ملي مخاطرات طبيع��ي در خصوص اينكه چه 
 استان هايي به صورت جدي با موضوع فرونشست رو به رو 
هس��تند، اظهار كرد: در استان هاي مختلفي فرونشست 
را كه پيگيري كرديم، نشان داده شد كه چندين استان با 
مشكل فرونشست زمين و آثار آن مواجه شدند. از اين نظرها 
استان هاي مختلفي درگير هستند كه استان هايي مثل 
خراسان رضوي، اصفهان، تهران و كرمان بسيار در معرض 
خطر قرار دارند. همچنين چندين شهر از اين استان ها در 
زون خطر فرونشست قرار دارند. به نظر مي آيد با توجه به 
نوع گسترش فرونشست نزديك به حدود 20 ميليون نفر از 
جمعيت شهري در زون هاي فرونشستي با نرخ هاي متفاوت 
واقع شدند. اين مساله مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. 
20 ميليون نفر عدد زيادي است و مي توان گفت كه حدود 

يك چهارم كشور در اين زون ها قرار دارد.

     فرونشست زمين در 110 شهر كشور
وي گفت: بررسي هايي كه به صورت كشوري انجام شده 
نشان داده مي ش��ود كه از ۳1 استان، در 1۸ استان شاهد 
رخداد فرونشست هستيم. همچنين زمين هاي ۳1 شهر 
از اس��تان اصفهان، ۳0 ش��هر از تهران، 2۵ شهر از استان 
كرمان و 2۴ شهر از استان خراسان رضوي دچار فرونشست 
شدند. در استان هاي البرز، فارس، يزد، همدان، مركزي و... 
اين فرونشست ها مشاهده مي شود. يكي از نكات ديگر مهم 
اين پديده اين است كه روي اين زون ها ساختمان هايي با 
بناي خشت و گل در محيط هاي روستايي و اماكن باستاني 

و فرهنگي قرار دارد كه در اثر فرونشست زمين دچار شكاف 
و ترك مي ش��وند. ترك خوردگي موجب نامقاوم ش��دن 
ساختمان ها شده و زلزله هايي با قدرت متوسط نيز ممكن 
است موجب تخريب اين ساختمان ها شود. بيت الهي گفت: 
فرونشست وسعت زيادي دارد و كل كشور را در بر گرفته 
است و در مقايسه اين پديده با زلزله كه فقط حالت مخربي را 
در يك نقطه ايجاد مي كند، متوجه گسترده بودن اين پديده 
مي شويم. همچنين فرونشست هر روز و به طور تدريجي و 
مستمر ادامه پيدا مي كند. بنابراين اين اثرات به ويژه از نظر 

اقتصادي حتي عميق تر از زمين لرزه خواهد بود. 

    لزوم محدوديت در حفر چاه
وي گفت: علت اين پديده كاهش س��طح آب زيرزميني 
اس��ت. در اين حالت سطح آب درون زمين پايين آمده و 
حالتي كششي به پايين سطح زمين ايجاد مي شود. پس 
بهتر اس��ت حفر چاه هاي آب بال انقطاع محدود شود كه 
البته بعضي از اينها هم چاه هايي هستند كه غيرقانوني حفر 
شدند. در زمينه كشاورزي نيز همين طور است، سيستم 
آبياري غلط است. اگر سيستم آبياري درست باشد اين 
حجم از آب براي كشاورزي نياز نمي شود. در اين خصوص 
وزارت جهاد كشاورزي بايد تشويق كند كه كشاورزي بر 
اساس مباني علمي و نوين توسعه پيدا كند. همينطور از 
نظر كشت محصوالت كه آب زيادي نياز دارند در زون هاي 
فرونشست اصال نبايد مجوز كش��ت داده شود. اگر اين 

محدوديت ها انجام شود، مطمئنا نتيجه خواهيم گرفت.

    ورود شورا به وضعيت فرونشست  در تهران
در همي��ن ح��ال، مهدي عباس��ي، رييس كميس��يون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران از تدوين طرحي 

براي مهار فرونشست در تهران خبر داد.
عباسي درباره وضعيت فرونشس��ت در تهران با تاكيد بر 

اينكه وضعيت پل ها، معابر و... مدام پايش مي شود، افزود: 
مطالعاتي در مورد وضعيت و روند فرونشست در تهران در 
گذشته انجام شده اس��ت؛ اما قطعا با توجه به حساسيت 

موضوع، مي بايست اين مطالعات به روز رساني شود.
وي با بيان اينكه يكي از داليل اصلي بحران فرونشس��ت، 
استفاده مدام از آب هاي زير زميني است، گفت: مي توان 
با اتكا به موضوع بازچرخاني پساب، بخشي از اين مشكل را 
حل كرد؛ اما الزم است مصرف آب در تهران كه متأسفانه 
از ميانگين مصرف جهاني باالتر است، اصالح شود و بايد 
با اقدامات فرهنگي كه صورت مي گي��رد، مردم روي اين 
موضوع حساس شده و در نحوه مصرف آب تجديد نظر كنند. 
عباسي با تاكيد بر اينكه اميدواريم امسال، سال پر بارشي 
براي تهران باشد و الزم است آب باران و آب هاي سطحي را 
به گونه اي هدايت كنيم كه به اليه هاي زيرين نفوذ كنند نه 
اينكه راهي فاضالب شوند، افزود: شهرداري تهران مدعي 
اس��ت كه با بازچرخاني آب، بخش زيادي از فضاي سبز را 
آبياري مي كند؛ اما بايد به گونه اي عمل شود كه تمام فضاي 
سبز و نه بخش اندكي، به اين روش آبياري شود تا مجبور به 

استفاده از چاه هاي جذبي نشويم.
رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران افزود: 
مساله فرونشست در كشور و تهران يك مساله فرابخشي 
است و بايد همه دس��تگاه ها و نه صرفا شهرداري در اين 
خصوص حساس باشد اما ما نيز به نوبه خود تالش خواهيم 
كرد تا از ظرفيت هاي فرهنگي، اجتماعي و زيرس��اختي 
مديريت ش��هري براي ح��ل اين بحران به��ره ببريم به 
همين دلي��ل درصدد تدوين طرح��ي در مورد وضعيت 
فرونشست در تهران هستيم تا بتوانيم با كمك كارشناسان 
و متخصصان بسته جامعي براي حل بحران فرونشست در 
تهران تدوين كنيم؛ اما يادمان باشد كه حل اين مشكل 
زمانبر است و با تجويز نسخه هاي فوري رفع نمي شود و 
مي توان در يك افق زماني مشخص از اين بحران عبور كرد.
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افزايش ساالنه ۲۵0 هزار نفر
به جمعيت تهران

محس��ن منصوري، اس��تاندار تهران گفت: بايد 
طرحي جامع نه براي ممنوعيت بلكه براي كنترل 
و هداي��ت جمعيت و س��ازماندهي مهاجرت در 

سطح كشور تهيه و اجرا شود. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، منص��وري در دي��دار ب��ا 
رييس جمه��ور ك��ه با حض��ور اعض��اي مجمع 
نمايندگان استان تهران برگزار شد، اظهار كرد: 
جمعيت تهران به طور متوسط ساالنه 2۵0 هزار 
نفر افزايش مي يابد و جغرافياي تهران، ظرفيت 
ادامه اين روند افزايش��ي را ندارد. از اين رو، بايد 
طرحي جامع نه براي ممنوعيت بلكه براي كنترل 
و هداي��ت جمعيت و س��ازماندهي مهاجرت در 

سطح كشور تهيه و اجرا شود. 
اس��تاندار تهران با بيان اينكه در دو سال گذشته 
تقريبًا هيچ بودجه اي در زمينه محيط زيس��ت 
اس��تان تهران هزينه نشده اس��ت، عنوان كرد: 
قواني��ن خوبي براي مديريت مس��ائل زيس��ت 
محيط��ي و رفع مش��كالت آن وج��ود دارد كه 
اجرا نش��ده و ت��الش خواهي��م كرد ب��ا اجراي 
 دقيق اي��ن قواني��ن، تا ح��د امكان مش��كالت 

را برطرف كنيم.

روايت معاون شهردار تهران
از مهم ترين برنامه زاكاني 

آنگونه كه لطف اهلل فروزنده، معاون شهردار تهران 
اعالم كرده، مهم ترين محور برنامه هاي شهردار 
جديد هوشمندي شهر است. به گزارش فارس، 
فروزنده، معاون برنامه ريزي، توس��عه س��رمايه 
انس��اني و امور شوراي ش��هرداري تهران درباره 
روند هوشمندس��ازي پايتخت و برنامه مديريت 
جديد شهري براي اين بخش توضيح داد: امروزه 
با توسعه تكنولوژي، مديريت و اداره يك مجموعه 
مانند ش��هر بدون ن��گاه هوش��مند امكان پذير 
نيست و بايد به سمت شكل دهي شهر هوشمند 

حركت كرد. 
وي هوشمندس��ازي را س��بب خدم��ت  گرفتن 
آسان تر ش��هروندان، ايجاد ش��فافيت، افزايش 
س��رعت ارايه خدمات و عمق و كيفيت خدمات 
ارايه ش��ده شهرداري به ش��هروندان عنوان كرد 
و گف��ت: راهب��رد و رويك��رد اصلي ش��هرداري 
تهران هوشمندسازي اس��ت و مهم ترين محور 
برنامه هاي ش��هردار جديد هم هوشمندي شهر 

است. 
به طوري كه شهردار تهران الزام كرده كه در خود 
شهرداري هوشمندسازي را پياده و براساس آن 

خدمت رساني به شهروندان شود. 
فروزنده ادامه داد: ش��هرونداني ك��ه كم و بيش 
با فضاي مجازي آش��نا هس��تند از »تهران من« 

استفاده مي كنند. 
از ط��رف ديگر بس��ياري از خدمات ش��هرداري 
غيرحضوري و الكترونيك ش��ده است و تا جايي 
كه مي توان بايد خدمات را به صورت الكترونيك 
ارايه و حضور فيزيكي را كم كرد چرا كه اين اقدام 
تاثير زيادي روي ترافيك، صرفه جويي در وقت و 

ارايه خدمات شفاف دارد. 
معاون ش��هردار تهران ب��ا بيان اينك��ه رويكرد 
هوشمندسازي به طور جدي در شهرداري دنبال 
مي ش��ود، گفت: خوش��بختانه ش��هردار تهران 
همه معاونان را ملزم كرده كه در نخس��تين گام 
فرآيندهاي خدمات رس��اني به مردم شناسايي 
و در گام دوم هم بالفاصله هوش��مند ش��ود كه 
با برنام��ه زمان بندي كه در اس��ناد باالدس��تي 
 پيش بيني ش��ده، تهران به يك ش��هر هوشمند 

تبديل شود. 
معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور 
شورا شهرداري تهران، با اشاره به خدمت رساني 
هوشمند در شهرداري بيان كرد: تصميم گيري 
در شهرداري و مديريت شهر بايد بر مبناي آمار 
باش��د كه خود، مبناي برنامه ريزي است و حتما 
بخش هاي مختلف منابع انساني بايد سرآمد اين 
كار باش��ند و تعامل جدي با رصدخانه ش��هري 

تهران داشته باشند. 
س��اير معاونت ها هم از اين امر مستثنا نيستند. 
فروزن��ده گفت: باي��د از اين ظرفي��ت بااليي كه 
ايجاد شده استفاده كنيم و هرجا نقص و اشكالي 
وجود داشته باش��د كه به سمت هوشمند كردن 

نرفتيم، دنبال كنيم. 
درواق��ع تح��ول را باي��د در ش��هرداري آغ��از و 
ش��هرداري متح��ول را براي خدمت رس��اني به 

شهروندان آماده كرد. 

 تعليق مجوز پرواز ۷ ايرالين 
داخلي

حس��ن خوش��خو، مدي��ركل دفتر نظ��ارت بر 
فرودگاه ه��ا و ش��ركت هاي هواپيماي��ي گفت: 
رعايت نكردن سقف پذيرش 60 درصد مسافر، 
باعث تعليق مجوز پرواز ۷ ش��ركت هواپيمايي 

داخلي شد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، خوش��خو در گفت وگ��وي 
تلويزيوني، اظه��ار كرد: رعايت نكردن س��قف 
پذيرش مس��افر، دليل تعليق مج��وز پرواز چند 

شركت هواپيمايي داخلي است.
مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها و شركت هاي 
هواپيمايي افزود: بر اس��اس مصوبه س��تاد ملي 
كرونا، شركت هاي هواپيمايي موظف به رعايت 
پذيرش حداكث��ر 60 درصد ظرفي��ت هواپيما 

هستند.
خوشخو گفت: رعايت نكردن سقف پذيرش 60 
درصد مسافر، باعث تعليق مجوز پرواز ۷ شركت 

هواپيمايي داخلي شد.

فراخوان تامين زمين
براي ساخت مسكن دولتي

فراخوان تامين زمين جهت اس��تفاده در نهضت ملي 
مسكن در شهرهايي كه با كمبود زمين مواجه هستند، 
توسط وزارت راه و شهرس��ازي صادر شد. به گزارش 
ف��ارس، وزارت راه و شهرس��ازي به منظور بررس��ي 
راهكارهاي الزم جهت تامين زمين مورد نياز ساخت 
1 ميليون واحد مس��كوني در شهرهايي كه با كمبود 
زمين مواجه هستند، از مديركل اداره راه و شهرسازي 
استان هاي كشور خواست، ضمن ارايه اطالعات دقيق 
زمين به تفكيك هر شهر و پروژه به ترتيب در سلسله 
جلساتي به مدت ۸ روز حاضر شوند. بررسي مشكالت 
واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر از ديگر دستور 
جلسات صادر ش��ده براي اين سلسله جلسات است. 
اقدام وزير راه و شهرسازي در فراخوان تامين زمين در 
شرايطي رقم مي خورد كه پيش از اين زمين الزم براي 
ساخت مسكن در ۸00 شهر كشور تامين شده و قرار 
است، شرايط الزم براي تامين مهم ترين نهاده ساخت 

مسكن، در ساير شهرهاي كشور را مهيا كند.

فروش غيرقانوني
امتياز طرح ملي مسكن   

در حال��ي خريد و فروش امتي��از واحدهاي طرح ملي 
مسكن غيرقانوني است كه بنگاه هاي امالك همچنان 
به داد و ستد امتياز اين طرح ادامه مي دهند. 1۷ مهرماه 
امسال معاونت مسكن و ساختمان طي اطالعيه اي بر 
غير قانوني بودن معامله امتياز طرح ملي مسكن تاكيد 
كرد. پيش از اين اطالعيه نيز برخي نمايندگان مجلس 
نس��بت به تخلف بنگاه هاي امالك در خصوص خريد 
و فروش امتياز طرح ملي مس��كن واكنش نشان داده 
بودند.  با وجود آنكه ديگر خبري از آگهي فروش امتياز 
واحدهاي طرح ملي مس��كن در س��ايت ها نيست، اما 
بنگاه هاي امالك همچنان اقدام به خريد و فروش امتياز 
اين طرح مي كنند. پيگيري هاي خبرنگار تسنيم حاكي 
از آن است كه برخي مشاوران امالك در شهرهاي جديد 
اطراف پايتخت با سازوكار جديدي كه تعريف كرده اند، 
كسب و كار پر رونقي در بازار معامالت امتياز طرح ملي 
مسكن دارند. به عنوان مثال در شهر هشتگرد كه قيمت  
واحدهاي مس��كن مهر آن حدود ۳00 ميليون تومان 
است، امتياز طرح ملي مسكن با قيمت 1۵0 ميليون 
تومان معامله مي شود. نكته تامل برانگيز اينكه بخشي 
از واحدهاي طرح ملي مسكن كه امتياز آنها داد و ستد 
مي شود همان واحدهاي فاقد متقاضي مسكن مهر اين 
شهر هستند! در زمان حاضر براي واحدهاي طرح ملي 
مسكن 1۵0 ميليون تومان تسهيالت ساخت پرداخت 
مي ش��ود كه پس از پايان دوره مشاركت متقاضي بايد 
ماهانه حدود 2.6 ميليون تومان قس��ط آن را پرداخت 
كند. با توجه به افزايش هزينه هاي ساخت قرار است وام 
مذكور به 2۵0 و در ادامه به ۳۵0 ميليون تومان افزايش 
يابد. در اين صورت قسط ماهانه وام 2۵0 و ۳۵0 ميليون 
توماني در بازپرداخت 20 ساله و سود 1۸ درصدي ماهانه 
حدود ۴ ميليون و ۵.۴ ميليون تومان افزايش مي يابد. در 
واقع سود وام 2۵0 ميليون توماني حدود 6۷۵ ميليون 
و حدود يك ميليارد تومان است، يعني يك واحد طرح 
ملي مسكن براي متقاضي آن يك تا 1.۳ ميليارد تومان 
تمام مي شود! در شهر پرديس اما قيمت امتياز طرح 
ملي مسكن به مراتب بيشتر از ساير شهرهاست. در 
اين شهر هر امتياز طرح مذكور تا ۳00 ميليون تومان 
خريد و فروش مي شود. خريدار نيز براي اطمينان از 
اينكه واحد مذكور را از فروشنده تحويل بگيرد حدود 
۷00 ميليون تومان سفته دريافت مي كند. در قرارداد 
فروش نيز قيد مي شود فروشنده هر زمان وزارت راه 
و شهرسازي بايد براي پيگيري واحد خود مراجعه 
كند. در دماوند نيز امتياز طرح ملي مسكن با قيمت 

حدود 1۵0 ميليون توماني خريد و فروش مي شود.

بانك ها به جاي پرداخت وام
 ساختمان سازي مي كنند

عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه بانك ها 
به جاي پرداخت تسهيالت به مردم، ساختمان سازي 
مي كنند، بر لزوم رسيدگي به ترازنامه مالي بانك ها 
تاكيد كرد. به گزارش تس��نيم، اقبال شاكري با بيان 
اينكه بخش��ي از التهاب بازار مسكن متاثر از فضاي 
رواني بوده كه تورم رواني را به همراه دارد و بخش��ي 
هم از فعاليت س��وداگران و دالل ها تاثير مي گيرد، 
اظهار كرد: وظيفه اصلي دولت، وزارت اقتصاد، بانك 
مركزي و معاون اول رييس جمهور است كه فعاليت 
بانك ها را مديريت كرده و اجازه احتكار مسكن به آنها 
ندهند. همانطور كه حجت االسالم رييسي نيز با اشاره 
به اهميت اين موضوع به وزير اقتصاد تاكيد كرد كه در 
اكثر پرونده هاي بزرگ اقتصادي مربوط به توليد در 
قوه قضاييه پاي بانك ها در ميان بوده كه نشان دهنده 

ضرورت مديريت و ساماندهي بانك ها است.

دبير كارگروه ملي مخاطرات طبيعي: 20 ميليون نفر در مناطق درگير فرونشست ساكن هستند

وعده ساخت هر متر آپارتمان به قيمت 150 دالر!

هشدار درباره »بي عملي« دربرابر فرونشست زمين 

موافقت مشروط مجلس با مسكن سازي چيني ها در ايران
گروه راه و شهرسازي| 

صحبت هاي مسووالن دولت و نمايندگان مجلس نشان 
مي دهد با وجود تاييد ظرفيت و توان داخلي براي پروژه 
جهش توليد و تامين مس��كن، در موضوع اس��تفاده از 
تكنولوژي چين ب��راي اجراي اين طرح اتفاق نظر وجود 
دارد. به گزارش ايس��نا، تازه ترين صدايي كه از پارلمان 
شنيده شده حكايت از آن دارد كه با وجود مخالفت هايي 
نسبت به حضور ش��ركت هاي چيني براي اجراي طرح 
نهضت ملي مس��كن، اين ايده براي تصويب احتماال به 
صحن علني مجلس خواهد رفت. اسماعيل حسين زهي، 
نايب رييس كميسيون عمران مجلس سابقه چيني ها در 
پروژه آزادراه تهران � شمال را »نامناسب« ارزيابي كرده 
و گفته »بنده با حضور شركت هاي چيني در پروژه هاي 
طرح جهش توليد و تامين مسكن )نهضت ملي مسكن( 
مخالفم«. اما او در عين حال بيان كرده است كه »هرگونه 
قرارداد با كشور چين براي ساختمان سازي بايد در صحن 
علني مجلس مورد بررسي نمايندگان قرار گيرد«. پيش 
از اين رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس 
مخالفت خود را با حضور س��ازندگان چين��ي در ايران 
اعالم كرده بود. يك روز بعد اقبال شاكري ديگر عضو اين 
كميسيون نيز اظهارات منتسب به خود مبني بر استفاده 
از چين براي ساختمان سازي در ايران را رد كرد. اما پس 
از اين صحبت ها، محمود محم��ودزاده، معاون وزير راه 
و شهرس��ازي از مذاكره با چين و چند كشور ديگر براي 
پروژه هاي مس��كن در ايران خبر داد. محمودزاده البته 
گفت: اين مذاكرات در حوره ساخت نيست بلكه مذاكره 
با چيني ها به منظور ورود تكنولوژي هاي جديد ساخت 
اس��ت كه منطبق با معماري و هويتي كه در ايران وجود 
دارد، بتوانيم سرعت، كيفيت و قيمت تمام شده را مديريت 
كنيم كه اين بس��يار موثر است. مذاكره با چين به مذاق 
انبوه سازان داخلي خوش نيامد. ايرج رهبر، نايب رييس 
انجمن انبوه سازان استان تهران در اين خصوص به ايسنا 
گفت: »ما ۵000 شركت انبوه ساز و ۵00 هزار مهندس در 
كشور داريم كه به دليل ركود بخش مسكن اغلب آنها بيكار 

هستند. ما در دو بخش نيروي فني مهندسي و سدسازي 
مقام دوم را در جهان داريم. حال به جاي اينكه به صدور 
خدمات فني و مهندسي بيانديشيم، داريم برعكس عمل 
مي كنيم و به فكر واردات اين خدمات هستيم«. سازندگان 
ايراني مي گويند در حال حاضر از تكنولوژي هاي متنوعي 
مثل قالب تونلي، سيستم فلز سبك ال اس اف، سوپر پانل 
و سيس��تم پيچ و مهره اي در ايران استفاده مي شود كه 
پروژه هاي بسياري با اين روش ها احداث شده و چيني ها 
قرار نيس��ت فناوري س��اخت در ايران را متحول كنند. 
شنيده مي شود كه قرار است سازندگان چين با متري 1۵0 
دالر )حدود چهار ميليون تومان( در ايران خانه بسازند. 
در حالي كه به گفته انبوه سازان ايراني، سازندگان چيني 
در سوريه و الجزاير با متري ۳۵0 تا ۴00 دالر )حدود 10 
ميليون تومان( واحد مسكوني احداث كردند. حال سوال 
اينجاس��ت كه چرا دولت به انعقاد قرارداد با شركت هاي 
چيني اصرار دارد؟ مهم ترين دليل مي تواند به كمبود منابع 
مالي ما مربوط باشد. اگر با چين قرارداد پروژه هاي جهش 
توليد و تامين مسكن را به امضا برسانيم مي توانيم با توجه 

به تحريم ها نفت را تهاتر كنيم.

     شرط انبوه سازي چيني ها در ايران 
در همين حال، عضو هيات رييس��ه مجلس ش��رط ورود 
شركت هاي چيني در طرح مسكن سازي دولتي را انتقال 
تكنولوژي عنوان كرد. به گزارش تس��نيم، يوسفي درباره 
حضور شركت  هاي چيني در »طرح نهضت ملي مسكن« 
اظهار كرد: ساختار نظام مهندسي و بنيه فني و مهندسي 
كشور در طول س��ال ها بعد از انقالب با وجود تحريم هاي 
ظالمانه نه تنها نياز داخلي را به راحتي رفع كرده بلكه در 
علوم »هاي تك« نيز در ميان كشورها جهان حرف براي 
گفتن داش��ته و قابليت س��اخت نيروگاه و پااليشگاه در 
كشورهاي ديگر را دارد. از اين رو مي توانيم نياز خودمان را 
در توليد مسكن و خدمات فني و مهندسي بر طرف كنيم.  
وي افزود: از طرفي به دليل وجود متخصصان و نيروهاي 
توانمند داخلي علم و تكنولوژي فني و مهندس��ي بسيار 

خوب��ي در اختيار داريم اما به دليل نب��ود حمايت كافي، 
در حوزه صنعتي سازي س��اختمان تجربه نداريم. از اين 
رو پروژه مسكن مهر نيز به دليل تجربه پايين، به صورت 
سنتي ساخته شد و داراي مش��كالت مختلفي در حوزه 
فني و مهندسي نيز بود و اين ضعف در كنار تمامي محاسن 
پروژه مسكن مهم وجود داشت هرچند بايد توسط دولت 
بعد تكميل و اصالح مي شد اما بدون معرفي جايگزين به 
صورت كامل متوقف شد و زمينه رشد چند 100 درصدي 
مس��كن در س��ال ها اخير را فراهم ك��رد. وي اضافه كرد: 
اگر همكاري با ش��ركت هاي چيني در طرح نهضت ملي 
مسكن با هدف انتقال فناوري و استفاده از تجريبات آنها در 
موضوعات حقوقي مانند اجاره داري حرفه اي، عرضه مسكن 
در بورس، ساخت و ساز توسط صندوق هاي سرمايه گذاري 
و صنعتي سازي ساخت مس��كن باشد، در يك بازه زماني 
كوتاه مدت ايرادي نخواهد داشت. عضو كميسيون عمران 

مجلس بيان كرد: مسكن، پيشران و موتور محركه اقتصاد و 
فعال كننده 1۸6 رشته شغلي اعم از نيروهاي حمل و نقلي، 
ش��ركت هاي توليد مصالح و ... بوده و ساخت ساالنه يك 
ميليون خانه بر اساس قانون جهش توليد مسكن ظرفيت 
بسياري خوبي براي كشور در شرايط فعلي كه با مشكالت 
تامين ارز و تامين منابع مالي مواجه هستيم، فراهم كرده 
است، بنابر اين اگر قرار باشد مانند دولت سابق به دليل عدم 
توجه به توانمندي هاي داخلي به جاي دريافت تكنولوژي 
به وارد كننده لوازم غير ضروري تبديل شويم با آن مخالف 
هستيم. يوسفي تاكيد كرد: اگر ساخت و ساز با منابع مالي 
كه مجلس بر اساس قانون جهش توليد مسكن پيش بيني 
كرده است، محلي براي اشتغال و درآمدزايي شركت هاي 
خارجي شود به ش��دت با آن مخالف هستيم اما اگر بنا به 
استفاده از فناوري و تجربه حقوقي آنها در مدت زمان كوتاه 

باشد، مشكلي وجود ندارد.

برابر کالسه پرونده شماره 1399114410018001685 و رای شماره 1400603100180110870 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای مرتضی ترابی گودرزی 
به ش�ماره شناس�نامه 9846 به کد ملی 0453498175 صادره از تهران  فرزند داود در ششدانگ عرصه و اعیان  یک  قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت سیصد و پنجاه و پنچ ممیز شانزده صدم مترمربع )355/16( مترمربع قسمتی از پالک 22 – فرعی از 369 اصلی واقع در قریه 
نارنج بندبن بخش 2 حوزه ثبت عباس آباد از محدوده سند مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف: 1206427
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/24   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/08

ابراهیم حسین زاده -  سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رای شماره 22000938 مورخ 1400/3/2 هیات شهریارکنده کالسه 196-97 موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی میاندرود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / 
خانم مهدی خدری فرزند محمد نسبت به 6 دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 222/21 
مترمربع به شماره پالک قسمتی از 23 فرعی از 29 اصلی واقع در شهریارکنده بخش 4 خریداری مع 

الواسطه / بدون واسطه از آقای / خانم جانعلی بنی اسد مالک رسمی محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده  13 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات 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 تس�لیم 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 است 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.
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قدیر یوسفی نیا  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی مياندرود

 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. 



كارشناسان فضاي مجازي با ابراز مخالفت خود نسبت 
به طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي، به 
نااميدي ناشي از اجرايي شدن اين طرح اشاره كرده 
و اظهار كردند شرايطي كه در اين طرح براي مذاكره 
با پلتفرم ها مطرح ش��ده، در واقعيت عملي نخواهد 
شد و تنها منجر به مهاجرت نيروهاي نخبه از ايران 
و جلوگيري از رش��د اكوسيس��تم فناوري مي شود. 
اين كارشناس��ان معتقدند اگرچ��ه قانونگذاري در 
حوزه فناوري اطالعات الزامي است و از قانون جرايم 
رايانه اي كه به مسائل اين حوزه مي پردازد، بيش از ۱۰ 
سال مي گذرد، اما قانوني كه بخواهد با طرح صيانت 
اجرايي شود، نه تنها ضمانت اجرايي نخواهد داشت 
و شركت هاي خارجي به گرفتن مجوز از ايران اقدام 
نخواهند كرد، بلكه كار را ب��راي پلتفرم ها در داخل 

كشور هم سخت خواهد كرد.
پنل بررسي حذف سرويس هاي گوگل با اجراي طرح 
صيانت باحضور كارشناس��ان فضاي مجازي و مديران 
عامل ش��ركت هاي فناورري امروز در رويداد جي تاك 
برگزار شد. در اين پنل محمد كشوري، با اشاره به مزاياي 
طرح صيانت از اين نظر كه فضاي مجازي بايد ضابطه مند 
باش��د و در اين حوزه به قانون ني��از داريم، گفت: قانون 
جرايم رايانه اي در زمان خودش پيش��رو بود و با وجود 
انتقاداتي كه به آن مطرح اس��ت، در بسياري از جرايم 
مانند هك و نقض حريم شخصي با استفاده از آن حكم 
قضايي مي گيرند، اما اين قانون ۱۲ سال پيش تصويب 
شده است. قانون فعلي، قانون قضايي نيست و در حوزه 
قانونگذاري حوزه است و ايرادات جدي دارد و باعث به 
هم ريختن بيشتر فضا مي شود. وي در پاسخ به اينكه آيا 
امكان همكاري شركت هاي خارجي و حضور آنها در ايران 
وجود دارد، گفت: همين حاال هم بين پلتفرم ها و دولت ها 
در كشورهاي خارجي كش��مكش هايي وجود دارد كه 
مربوط به يك كشور خاص نبوده و موضوعي است كه طي 
سال هاي اخير در اروپا، امريكا و كشورهايي مانند تركيه 
نيز ديده مي شود. اين پلتفرم ها قدرت هايي دارند از جمله 
اينكه شاهد بوديم توييتر رييس جمهور امريكا را مسدود 
كردند. با وج��ود اين، نظرات مخالف با سياس��ت هاي 
دولتشان را در اين پلتفرم منتشر مي كنند و اين يعني 
اينكه فهميدند كه اگر مي خواهند جايگاهي ميان كاربران 
داشته باشد، بايد يك حد مناسب از اختيارات را به كاربر 
بدهند. اين كارش��ناس فناوري اطالعات با بيان اينكه 
دولت ها با اين پلتفرم ها وارد مذاكره ش��ده و مشكل را 
برطرف مي كنند، افزود: به نظر مي رسد كه اين كشمكش 
در كشور ما داراي ابعاد ديگري است. ما بايد ببينيم كه 
طبق طرح صيانت آيا بن��ا داريم كه وارد كانال تعامل با 
اين پلتفرم ها شويم و با آنها مذاكره كنيم يا اينكه قصد 
داريم شرايطي براي توافق نكردن پلتفرم ها بگذاريم؟ به 
نظر مي رسد ايده آل هايي كه در طرح حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي از سوي طراحان مطرح 
شده در يك جهان موازي دنبال مي شود. ايده آل هايي كه 
شايد هر حاكميتي در دنيا در ذهن داشته باشد اما بايد 

ديد كه در واقعيت چگونه عملياتي خواهد شد.

      رعايت نشدن قانون طرح صيانت بدتر است
كشوري در پاسخ به اينكه درصورتي كه طرح صيانت، 
به قانون تبديل شده و اجرايي نشود، چه تبعاتي دارد، 
گفت: شايد بستن پلتفرم هايي كه اين قانون را رعايت 
نكنند، امكان پذير باشد، اما براي نظام هزينه دارد و اگر 
قانوني بنويسيم كه قابل اجرا نباشد هم اصال مناسب 
نيست. در ش��رايطي كه امارات در تالش براي جذب 
برنامه نويسان است و بس��ياري از افراد هم در شرايط 
فعلي، قصد مهاجرت دارند، با چنين هزينه هايي اگر 
قانون اجرايي هم نش��ود، بدتر است. وي با بيان اينكه 
اكثريت مخاطبان قانون حماي��ت از حقوق كاربران 
فضاي مجازي مخالف اين طرح هس��تند، ادامه داد: 
اعضاي ش��اخص اكوسيستم اس��تارت آپي با چنين 
حمايتي، مخالف هستند. قانون بايد مورد وفاق جمعي 
اكوسيستم باشد تا قابليت اجرايي پيدا كند اما در قانون 
فعلي اين وفاق ديده نمي شود. قانوني كه متخصصان و 
نخبگان باقي مانده را فراري دهد يا عصباني كند، خيانت 
است. حتي اگر اين طرح تصويب شود، مطمئنا بخشي 
از آن قابل اجرا نيس��ت و بخشي هم به نتايج معكوس 
مي رسد. اين كارشناس خاطرنشان كرد: پلتفرم هاي 
خارجي كه حاضر به دريافت مجوز فعاليت در كشور ما 
نيستند و افراد باقيمانده نيز مجبور به پذيرفتن قوانيني 
مي شوند كه برايشان بيشتر مانع ايجاد مي كند. طراحان 
اين ط��رح فكر مي كنند دارن��د از مخاطبان حمايت 
مي كنند، اما به نظر مي رسد شاهد دخالت در فعاليت 
اكوسيستم خواهيم بود. همانند اقدامي كه در نيم بها 

كردن ترافيك داخلي انجام دادند و تصور مي كنند با 
پهناي باند ارزان، از مخاطب حمايت مي كنند، در حالي 
كه براي توس��عه دهنگان، اگر ترافيك ارزش نداشته 
باشد، سودي برايشان ندارد. راه حل عملي اين است كه 

قانوني داشته باشيم و به درستي اجرايي شود. 

     هنوز معادل خوبي
 براي پلتفرم هاي خارجي نداريم

سيدعلي عليزاده، مديرعامل يكي از كسب وكارهاي 
فناوري، بيان كرد: بايد ديد كس��اني ك��ه اين طرح را 
نوشتند، تا چه عمقي از بازار درباره اين پلتفرم ها فكر 
كردند و آيا پلتفرم هاي ايراني مي توانند پاس��خگوي 
تمامي نيازهاي كاربران باشند؟ تلگرام را فيلتر كردند 
با اين توجيه كه داده ها از كشور خارج مي شود، اما چه 
چيزي جايگزين آن شده است؟ اين سياست گذاران 
تاكنون از پلتفرم هاي بومي پشتيباني كردند؟ ما هنوز 
معادل خوبي براي پلتفرم ه��اي خارجي مثل گوگل 
نداريم. رضا الفت نسب -دبير اتحاديه كسب وكارهاي 
اينترنتي- نيز در اين نشس��ت، با بيان اينكه مخالفان 
طرح صيانت بارها عنوان كردند كه چرخ را نبايد دوباره 
اختراع كرد، گفت: طراحي موتور جست وجويي مانند 
گوگل، مصداق همين مساله است و با وضعيت فعلي، 
اين موضوع صرفه اقتصادي ندارد، حتي اگر بخواهيم 
روي جامعه فارسي زبان ۱۱۰ ميليون نفري متمركز 
شويم. اما در بخش هاي ديگر مي توان فعاليت كرد. در 
عين حال با وجود مخالفت با طرح صيانت، در جريان 
اين انتقادها نبايد اعتماد به نفس پلتفرم هاي داخلي 
و كسب وكارهاي استارت آپي كه هم اكنون در كشور 
فعاليت دارند را از بين برد. وي با بيان اينكه مسووالن 
و نمايندگان بايد درباره تجربه  پلتفرم هاي گذش��ته و 
وضعيتشان كه به كجا رسيده، پاسخگو باشند، گفت: 
آقاي تقي پور زماني وزير ارتباطات بوده و اكنون رييس 
كميسيون طرح صيانت است و بايد تجربه هايش را در 
اختيار ما قرار دهد تا در خصوص پروژه هاي بومي اين 
حوزه اس��تفاده كند. آنچه مد نظر فعاالن اكوسيستم 
استارت آپي كشور است، اينكه حتي در شرايط توليد 
نمونه هاي بومي هم نبايد هيچ پلتفرم خارجي تعطيل 
شود، بلكه بهتر است هم راستا با اين پلتفرم ها، مدل هاي 

بومي هم راه اندازي شده و مورد استفاده قرار گيرد.

    فعاالن فناوري  از ترس از آينده 
مهاجرت كرده اند

همچنين سامان فائق، از كارشناسان حوزه فناوري، با 
بيان اينكه فعاالن به دليل ترس از آنچه كه قرار است 

در آينده در اين حوزه اتفاق بيفتد از كش��ور مهاجرت 
كرده اند، گف��ت: طرح صيانت را نبايد تنه��ا از درون 
اكوسيس��تم نگاه كرد و بايد از بي��رون نيز تبعات آن 
مورد توجه قرار گيرد، داليلي كه شايد منفي و مثبت 
نباشند. تمامي حاكميت ها تمايل به كنترل دارند، اما 
ما در كشور شاهد مديريت ضعيفي در بسياري زمينه ها 
بوديم و باعث اعتراضاتي شده است. وي با بيان اينكه 
موافقان طرح صيانت به قانون ۵۶۵۱ در تركيه تحت 
عنوان متمم اينترنت اتكا مي كنند، افزود: در اين قانون 
آمده كه هر پلتفرمي كه بيش��تر از يك ميليون كاربر 
داشته باشد، بايد نماينده اي در تركيه داشته باشد و اگر 
قاضي براي حذف محتوايي حكم دهد، بايد اين محتوا 
را حذف كنند، كمااينكه در ماجراي كودتاي تركيه، 
يوتيوب و توييتر فيلتر ش��دند، ام��ا اين قانون با طرح 
حمايت از طرح حقوق كاربران فضاي مجازي بسيار 
متفاوت است. اين فعال حوزه فناوري ادامه داد: نظام 
قضايي ما مبتني بر شرع است و هيچ نظام باالدستي بر 
اين نظام نظارت ن��دارد، در حالي كه در قانون تركيه، 
دادگاه قانون اساس��ي مي تواند در صورت ش��كايت 
پلتفرم هاي خارجي مانند گوگل، برخالف قانون متمم 
اينترنت حكم صادر كند و راي را برگرداند. اين در حالي 
است كه در طرح صيانت تنها يك كارگروه قرار است 
قوانيني را مصوب كند و هيچ دادگاه ديگري نمي تواند 
اين قانون و راي را بشكند. وي خاطرنشان كرد: در كنار 
دادگاه قانون اساسي تركيه، دادگاه حقوق بشر اروپا نيز 
وجود دارد كه شركت ها مي توانند به اين دادگاه شكايت 
كنند و ازآنجا كه تركيه بخشي از اتحاديه اروپاست، راي 
اين دادگاه هم مي تواند راي دادگاه قانون اساسي تركيه 
را برگرداند و با اين كار، هزينه اي براي دولت ايجاد كرده 
و حقي براي كاربر قائل ش��ده است، كمااينكه وقتي 
يوتيوب و توييتر فيلتر ش��دند، راي در دادگاه قانون 
اساسي ملغي شد. اينها مواردي است كه موافقان طرح 
صيانت به آن اشاره نمي كنند. در حال حاضر تمامي 
اين موارد در طرح صيانت مبهم اس��ت. هادي فرنود، 
مدير يكي از كسب وكارهاي اينترنتي نيز با بيان اينكه 
طرح صيانت، يك مساله باخت- باخت است، گفت: 
اين طرح از نظر افكار عمومي به نفع حاكميت نيست، 
امنيت كشور را به دليل نارضايتي ها به خطر مي اندازد، 
به اقتصاد ضربه ش��ديد مي زند چون بخش بزرگي از 
كسب وكارها در اين فضا كار مي كنند. شايد اين طرح 
شدني باشد، اما اكوسيستم فناوري پس از اجراي آن، 
ديگر به ش��رايط قبلي برنمي گردد و بسيار كوچك 
مي ش��ود و افراد فني كه با اجراي اين طرح مهاجرت 

مي كنند، ثروت زيادي همراه خودشان مي برند. 
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فاز اول اپراتور كودك
تا پايان سال راه اندازي مي شود 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: فاز اول اپراتور 
كودك براي استفاده مناسب و مديريت شده كودكان و 
خانواده ها از فضاي مجازي تا پايان سال راه اندازي مي شود. 
به گزارش وزارت ارتباطات، عيس��ي زارع پور با اشاره به 
اهميت فضاي مجازي در زندگي مردم، به برنامه وزارت 
ارتباطات براي توسعه شبكه ملي اطالعات و ارايه خدمات 
مناسب به مردم اشاره كرد و گفت: اولويت و هدف جدي 
ما تحقق ش��بكه ملي اطالعات براي ايجاد زيرساخت 
ارتباطات پرس��رعت و ارايه خدمات با كيفيت به مردم 
است. زارع پور با اشاره به اينكه نگاه ما به فناوري اطالعات 
فرصت محور اس��ت، افزود: تحق��ق دولت الكترونيك 
مي تواند باعث حل مش��كالت و ارتقاي كارآمدي نظام 
اداري و از بين بردن زمينه هاي فساد و حذف امضاهاي 
طاليي ش��ود. وزير ارتباطات با بي��ان اينكه براي حل 
چالش هاي فضاي مجازي بايد با تدبير عمل كرد، گفت: با 
نگاه فرصت محور بايد از اين فضا حداكثر استفاده را بكنيم. 
وي به نياز باال بردن سطح دانش و مهارت براي استفاده از 
فضاي مجازي تاكيد كرد و افزود: تا پايان سال جاري فاز 
اول اپراتور كودك براي استفاده مناسب و مديريت شده 
كودكان و خانواده ها از فضاي مجازي راه اندازي مي شود.

    از گوشي ايراني استفاده مي كنم
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: از زماني كه وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات ش��ده ام از گوشي ايراني 
اس��تفاده مي كنم. زارع پور افزود: روزگاري در شركت 
ايراني جي ال ايكس حدود ۲۰۰۰ نفر مشغول كار بودند 
كه هم اكنون بدليل عدم حمايت هاي الزم از توليد داخل، 
تعداد كاركنان اين شركت به ۲۰۰ نفر رسيده است. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: مونتاژ يك مساله 
مورد قبول در صنعت جهاني است و هم اكنون بسياري 
از برندهاي مطرح تلفن همراه در كشورهاي ديگر مونتاژ 
مي شود و شركت پردازنده و فقط نسخه اصلي را در اختيار 
اين شركت هاي فرامليتي قرار مي دهد. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات گفت: تا زماني كه مسووالن و نخبگان 
از پلتفرم هاي بومي استفاده نمي كنند نمي توان انتظاري 
از مردم داشت، امكان تغيير ذائقه هاي فرهنگي موجود 
در ايران به صورت دفعي وجود ندارد و نيازمند كارهاي 
بلندمدت است. اگر مسووالن و مردم همراه و همدل 
شوند مي توانيم در تمام پلتفرم هاي مطرح خارجي، 
نسخه هاي بومي راه اندازي كنيم بدون اينكه كمترين 

اختاللي در روند خدمات ايجاد شود.

    تاكيد بر ضرورت افزايش آمادگي
در مقابل حمالت سايبري

وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به حمله 
سايبري روز سه ش��نبه به سامانه هوشمند سوخت 
تأكيد كرد: افزايش آمادگي ب��راي مقابله با حمالت 
سايبري ضروري است. زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در ديدار با مديران شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات ارتباطي ثابت )FCP( با اشاره به حمله سايبري 
روز سه شنبه به س��امانه هوشمند سوخت گفت: در 
تقس��يم  كاري كه براي پيشگيري و مقابله با حوادث 
سايبري پيش بيني شده، حفاظت از زيرساخت هاي 
حياتي بر عهده پدافند غيرعامل و مركز راهبردي افتا 
است، بنابراين وزارت ارتباطات در اين زمينه مسووليتي 
ندارد و به همين دليل تا امروز در اين باره موضع گيري 
نداش��تيم. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با تأكيد 
بر اينكه امروز دنيا، دنياي تقابل سايبري است، گفت: 
بر اساس گزارش  مركز پايش امنيت سايبري وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، روزانه با چندين حمله 
سايبري از حمالت س��اده گرفته تا حمالت پيچيده 
مواجه هستيم؛ بر اين اساس ضروري است بيش ازپيش 
آمادگي خودمان را براي مقابله با حمالت س��ايبري 
افزايش دهيم. زارع پور در ادامه با بيان اينكه وضعيت 
ارتباطات ديتاي ثابت در كشور راضي كننده نيست، 
گفت: ما برخالف بسياري از كشورهاي جهان، مسير 
متفاوتي را در زمينه توسعه ارتباطات پيش گرفته ايم و به 
همين دليل امروز شاهد توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت 
و سيار هستيم و برخالف ارتباطات سيار، ارتباطات ثابت 
آن چنان كه بايد توسعه پيدا نكرده است. وي افزود: در 
اغلب كشورها، كاربران اينترنت براي مديريت ترافيك 
مصرفي خود در منزل از فناوري تلفن همراه استفاده 
نمي كنند. اين در هر حالي است كه كاربران ايراني در 

منزل هم از فناوري موبايل استفاده مي كنند. 

قانون گذاري چين در مورد 
انتقال داده به خارج از اين كشور

اداره فضاي مجازي چين امروز پيش نويس قانوني 
را منتش��ر كرد كه به موجب آن شركت هايي كه 
داده هاي بيش از يك ميليون كاربر را جمع آوري 
كرده و به خارج مي فرس��تند باي��د از آن تبعيت 
كنند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، بر اساس 
اين قانون شركت هاي يادشده كه بايد داده هاي 
كاربران شان را براي موسساتي در خارج از چين 
ارسال كنند موظف هس��تند گزارشي را در اين 
زمينه براي بررس��ي هاي امنيتي به رگوالتوري 
چين تس��ليم كنند. چين در س��ال هاي اخير به 
علت نگراني هاي مرتبط با امنيت ملي حساسيت 
زيادي در زمينه نحوه مديريت داده هاي كاربران 
چيني به خرج داده و تالش مي كند تا حد امكان 
از اين كار جلوگيري كند. همچنين اين كش��ور 
ش��ركت هاي فناوري را مجبور به نصب سرور در 
داخل خاك چين براي ذخيره س��ازي داده هاي 
كاربران كرده است. رگوالتوري چين روز گذشته 
نيز اعالم كرده بود بايد از قدرت اينترنت در جهت 
تس��هيل ارتباطات اس��تفاده كرد و با كمك آن 
نظريه هاي نوآورانه حزب كمونيست اين كشور 
را به م��ردم عادي منتقل كرد. در همين راس��تا 
بايد الگوهاي خ��وب ترويج ش��وند و همچنين 
كاربران جوان اينترنت طوري راهنمايي ش��وند 
تا عادت هاي خوب فضاي سايبري داشته باشند 
و از رفتاره��اي بد مانند قلدري س��ايبري دوري 
كنند. در همين راستا ش��ركت هاي فناوري نيز 
بايد شيوه هاي قانونمند سازي خود را ارتقا دهند.

جريمه ميليون دالري سارق 
حساب هاي نتفليكس در استراليا

پليس ف��درال اس��تراليا فردي را ك��ه اطالعات 
ورود به حس��اب هاي كاربري نتفليكس، هولو و 
اس��پاتيفاي هزاران نفر را سرقت كرده مجبور به 
پرداخت ۱.۶۶ ميليون دالر استراليا جريمه كرد. 
به گزارش مهر ب��ه نقل از زد دي نت، اين فرد كه 
در شهر سيدني زندگي مي كند، با همدستي يك 
امريكايي اس��امي كاربري و كلمات عبور هزاران 
نفر را س��رقت كرده و آنها را به صورت آنالين و با 

قيمت هاي كمتر به فروش رساندند. 
تحقيقات در م��ورد اين دو نفر در ماه مه  س��ال 
۲۰۱۸ و پس از آن آغاز ش��د ك��ه پليس فدرال 
امريكا اطالعاتي در مورد يك وب س��ايت فروش 
حساب كاربري به دست آورد. اين سايت اطالعات 
حس��اب هاي كاربري مس��روقه مورد اس��تفاده 
در نتفليك��س، اس��پاتيفاي و هول��و را به فروش 
مي رساند و اكثر قربانيان اهل كشورهاي استراليا 
و امريكا بودند. اين س��ايت و سه سايت همكار با 
آن براي فروش اطالعات بيش از ۱۵۰ هزار كاربر 
سايت هاي يادشده مورد اس��تفاده بوده اند و در 
مجموع به بيش از ۸۶ هزار كاربر براي اس��تفاده 
غيرقانون��ي از نتفليك��س، هول��و و اس��پاتيفاي 
دسترس��ي غيرقانوني دادند. مجرم استراليايي 
در اكتبر سال گذشته شناسايي و دستگير شد و 
عالوه بر پرداخت جريمه مالي بايد دو سال و دو 

ماه را نيز در زندان بگذراند.

فعاالن حوزه فضاي مجازي به دليل ترس از آنچه قرار است اتفاق بيفتد از كشور مهاجرت كرده اند

طرح صيانت؛ سنگي براي نزدن

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای

کار فرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه : پروژه تکمیل ساختمان راهدار خانه هجیج ،شهرستان پاوه استان کرمانشاه – سال 1400 

مدت اجرا : 12 ماه شمسی 
مبلغ برآورد : 34/405/613/891ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1/720/281/000 ریال .
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه  مورخ 1400/08/08 می باشد . 

شرایط مناقصه گر : کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه  5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند . 
مهلت دریافت اسناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 ساعت 14:00 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه کنند . )الزم است مناقصه گران درصورت 
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(
مهلت تحویل اسناد تکمیل شده :تا روز شنبه مورخ 1400/08/22 ساعت 14:00 جهت ارائه اسناد به نشانه سامانه تدارک الکترونیک 

دولت )ستاد (مراجعه نمایند . 
تاریخ بازگشایی پاکات مالی :ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/08/23

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه (:کرمانشاه – بلوار بنت الهدی 
ص�در – روبروی فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمانش�اه – طبقه همکف – دبیرخانه – تلفن : 14- 

 083-38249912
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

 )چاپ:دردونوبت به شماره 20000011110000037(
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 

شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است 

آگهی مزايده اتومبيل -آگهی مزايده اموال منقول
به موجب پرونده اجرایی کالسه 140000176 وراثت مرحوم کیومرث مروتی پور )لیلی امیدی پور،ثریا جمشیدی راد،پارمیس مروتی پور( 11/950/000/000ریال )یازده میلیارد و و نهصد و پنجاه 
میلیون ریال ( بابت مهریه به موجب سند نکاحیه شماره 15022مورخ 83/6/16 تنظیمی دفتر ازدواج و طالق شماره 50/74 شهرستان سرپل ذهاب به خانم ثریا جمشیدی راد و مبلغ 597/500/000 
ریال بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت بدهکار می باشد و اوراق اجرایی در مورخ 1400/6/22بیست و دوم شهریور ماه سال یک هزار و چهارصد( به مدیونین ابالغ گردید و پس از طی تشریفات 

قانونی عملیات اجرایی, زوجه وصول طلب خود را از طریق توقیف و مزایده یک دستگاه خودرو با شماره انتظامی 469 د 66 ایران 29 الف:با مشخصات وسیله نقلیه در لحظه بازدید :
نوع:سواری_ سیستم و تیپ :پژو پارس xuvمدل :1398 تعداد محور :2تعداد سیلندر 4تعداد چرخ :4نوع سوخت بنزینی _ظرفیت :5 نفر :رنگ سفید _شماره موتور K 1241303806 و شماره 
شاسی NAAN01CEKHKEKH501204اطاق )بدنه(:سالم و بدون خط و خش داشبورد :سالم صندلی و تودوزی :سالم _تجهیزات :جک و زاپاس موتور :سالم مستعمل گیربکس:سالم مستعمل 
_دیفرانسیل :سالم مستعمل ،تایرها :70 درصد سالم هستند نقایص ظاهری ،از قبیل :شیشه ها ،چراغها ،سپرها و ...سالم هستند. خودرو مذکور قابلیت بازسازی و تعویض پالک دارد و در پارکینگ 
جنب میدان بازار خودرو مذکور بازدید و معاینه شد ضمن تایید اصالت آن خودرو بدون رنگ و خط و خش است و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 1400-0992 مورخ 
1400/7/18 به مبلغ 1/750/000/000ریال)یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان( ارزیابی گردیده که مزایده از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1400/8/23)بیست و سوم آبان ماه سال یکهزار 
و چهارصد ( در محل اداره ثبت اسناد و امالک سرپل ذهاب واقع در سرپل ذهاب خیابان شهیدفاتح فر طبقه سوم شهرداری از طریق مزایده حضوری و نقدی به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 
1/750/000/000ریال )یکصدو هفتاد و  پنج میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. و به موجب بند 19-اصالحی آیین نامه اجرا و ماده -136آیین نامه اجرای 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر 
دولتی به مبلغ 87/500/000 ریال و حق مزایده به مبلغ 70/000/200 ریال در همان روز نقد آن وصول خواهد شد و به موجب ماده 126 آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در صورتی که مال 
مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود ضمنا چنانچه روز عید تعطیل رسمی 

اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/8/8

فراخوان  ارزيابی و مناقصه
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروش�یمی در نظر دارد انجام موضوع ذیل را از طریق مناقص�ه عمومي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره)2000092372000027(را 

ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به 
آدرس WWW.Setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
الف( موضوع پروژه:خرید، حمل و نصب، تست و راه اندازی  سیستم اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک اتاق های سرور و برق ساختمان آموزشی  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

ب( مبلغ برآورد پروژه : در حدود6،600،000،000ریال)شش میلیارد و ششصدمیلیون ریال(
ج ( مدت انجام كار:   سه ماه

د( محل اجراي كار : استان خوزستان ،بندرامام خمیني)ره( ، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي
ه�( مبلغ خرید اسناد ارزیابي و مناقصه : پانصد هزار ری�ال)به حساب شماره ش�با 090100004001124504022848 بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی با شناس�ه پرداخت 300124557294240868160003910001(
و( مبلغ تضمین:،330،000،000ریال)تضامین مورد قبول یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد(
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تعادل|
تجارت خارجي ايران در هفتمين ماه از سال جاري ۴۳ 
درصد رشد كرد. بنابرآمارهاي گمرك، در نخستين 
ماه از نيمه دوم سال 1۴00 رشد تجارت خارجي تداوم 
داشته و در هفت ماه منتهي به مهرماه، 98 ميليون تن 
كاال به ارزش 5۴ ميليارد و 800 ميليون دالر بين ايران 
و كشورهاي جهان مبادله ش��ده است. مقايسه آمار 
تجارت خارجي كشور در اين مدت با مدت مشابه سال 
99 حاكي از رشد 16.5 درصد در وزن و ۴۳ درصد در 
ارزش مجموع كاالهاي مبادله شده بين ايران با ساير 
شركاي تجاري است. همچنين بنابر آمار اعالمي، از 
كل 98 ميليون و 700هزارت��ن كاالهاي صادراتي و 
وارداتي در هفت ماه نخست سال، 27 ميليارد و يكصد 
ميليون دالر به صادرات اختصاص داشته كه نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل از نظر ارزش ۴7 درصد 
رشد را نش��ان مي دهد. در مقابل 27 ميليارد و 700 
ميليون دالر از طريق گمركات كشور وارد شده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال 99 از نظر ارزش ۳8 درصد 
افزايش داشته است. با اين حال بازهم تراز تجاري به 
نفع واردات منفي بوده است كه البته اين مي تواند به 
دليل ركود ماهانه ترخيص و واردات كاالهاي مانده در 
گمرك در شهريورماه سال جاري باشد. به طوري كه 
آمار گمرك نشان مي دهد، شهريورماه امسال حدود 
6ميليارد و 600ميليون دالر كاال وارد كشور شده كه 
در مقايسه با آمارهاي ماهانه واردات كه به طور رسمي 
از فروردين ماه س��ال 98 اعالم شده، بي سابقه است. 
گمرك ايران سرعت باال در ترخيص كاالهاي ضروري، 
ماشين آالت و اقالم واسطه اي توليد در شهريورماه را 

عامل افزايش واردات مي داند.

   تجارت خارجي در ماه هفتم 
تجارت كااليي ايران )بدون احتساب نفت خام( طي 
نيمه نخست 1۴00 حدود 79 ميليون تن كاال به ارزش 
۴۴.9 ميليارد دالر بوده كه از اين ميزان حدود 21.8 
ميليارد دالر مربوط به صادرات و حدود 2۳ ميليارد دالر 
آن مربوط به واردات ايران است. ارزش صادرات ايران 
در نيمه نخست 1۴00 با افزايش حدود 61 درصدي 
و ارزش واردات نيز با افزايش ۳7 درصدي نس��بت به 
نيمه نخست 1۳99 همراه بوده است. ارزش صادرات 
غيرنفتي )بدون احتس��اب فص��ل 27( نيز طي نيمه 
نخست 1۴00، حدود 16 ميليارد دالر بوده كه نسبت 
به نيمه اول سال قبل، حدود 6۳ درصد افزايش داشته 
است. حال آمارها نشان مي دهد كه در نخستين ماه از 
نيمه دوم سال 1۴00 رشد تجارت خارجي همچنان 
ادامه دارد و در هفت ماهه سال جاري بالغ بر 98 ميليون 
تن كاال به ارزش 5۴ ميليارد و 800 ميليون دالر بين 

ايران و كشورهاي جهان مبادله شده است.
براس��اس آمارهاي اعالمي از س��وي رييس گمرك 
ايران، مقايسه آمار تجارت خارجي كشور در اين مدت 

با مدت مشابه سال 99 حاكي از رشد 16.5 درصد در 
وزن و ۴۳ درصد در ارزش مجموع كاالهاي مبادله شده 
بين كشورمان با ساير ش��ركاي تجاري است. مهدي 
ميراشرفي در تشريح جزئيات تجارت خارجي در اين 
بازه زماني عنوان كرده كه از كل 98 ميليون و 700 هزار 
تن كاالهاي صادرات��ي و وارداتي در مدت مذكور، 75 
ميليون و 200 هزار تن به ارزش 27 ميليارد و يكصد 
ميليون دالر به صادرات اختصاص داشته كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 15 درصد و از لحاظ 
ارزش ۴7 درصد رشد نشان مي دهد. رييس كل گمرك 
ايران با تقدير از همت و تالش توليدكنندگان و تجار 
براي افزايش صادرات و تأكيد بر رفع موانع و مشكالت 
فع��االن اين دو بخش، اعالم ك��رده كه در هفت ماهه 
س��ال جاري 2۳ ميليون و 500 هزار تن كاال به ارزش 
27 ميلي��ارد و 700 ميلي��ون دالر از طريق گمركات 
كشور وارد ش��د كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
99 از نظ��ر وزن 21 درصد و از لحاظ ارزش ۳8 درصد 
افزايش داشت. بخش اعظم كاالهاي وارداتي به كشور 
را كاالهاي اساسي، ماشين آالت و قطعات صنعتي و 

نهاده ها و اقالم واسطه اي توليد تشكيل مي دهد.

    صادرات 
بناب��ر آماره��اي گم��رك، مقاصد مه��م صادرات 
كااله��اي ايراني »چي��ن، عراق، تركي��ه، امارات و 

افغانس��تان« بوده اند. در م��دت مذكور چين با 16 
ميليون و 900 هزار تن كاال ب��ه ارزش 7 ميليارد و 
700 ميليون دالر در رتبه نخست مقاصد صادراتي 
ايران بوده و پ��س از آن، عراق با 19 ميليون و 700 
هزار تن به ارزش 5 ميليارد و 500 ميليون دالر در 
جايگاه دوم قرار گرفته اس��ت. تركيه با 11 ميليون 
تن به ارزش ۳ ميليارد و ۴00 ميليون دالر، امارات با 
6 ميليون و 600 هزار تن به ارزش 2 ميليارد و 600 
ميليون دالر و افغانس��تان با 2 ميليون و 800 هزار 
تن به ارزش يك ميليارد و يكصد ميليون دالر س��ه 
بازار مهم صادراتي مهم ايران در بازه زماني ياد شده 
بودند. 10 قلم نخس��ت صادرات كشورمان در اين 
مدت »گاز طبيعي، متانول، پلي اتيلن، محصوالت 
نيم��ه تمام آهن��ي، پروپ��ان مايع، ش��مش آهن، 
ميله هاي آهني، اوره، كاتد مس و قير« شده است.

    وضعيت واردات
در مقابل از مجموع كاالهاي وارداتي به كش��ور در 
اين م��دت، 16 ميليون و 600 هزار تن به ارزش 11 
ميليارد دالر را كاالهاي اساسي تشكيل مي دهد كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 71 
درصد و از لحاظ ارزش ۴0 درصد افزايش يافته است. 
بنابر آمار ميراشرفي، براي واردات 1۴ ميليون و ۴00 
هزار تن از كاالهاي اساسي به ارزش 8 ميليارد و 800 

ميلي��ون دالر، ارز ترجيحي تعلق گرفته اس��ت كه 
ميزان آن در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ وزن كاالها 61 درصد و از نظر ارزش ۳2 درصد 
رشد داشته است. رييس كل گمرك پنج كشور مبدأ 
واردات كاال به ايران را »امارات، چين، تركيه، آلمان 
و س��وييس« عنوان كرده است. تحليل آمار واردات 
نشان مي دهد، امارات با 6 ميليون و 900 هزار تن به 
ارزش 8 ميليارد و 600 ميليون دالر در صدر واردات 
كاال به ايران قرار دارد. چين هم با يك ميليون و 900 
ه��زار تن به ارزش 6 ميلي��ارد و يكصد ميليون دالر 
در رتبه بعدي مبادي وارداتي كشور جاي دارد.  در 
همين حال، تركيه با 2 ميلي��ون و 500 هزار تن به 
ارزش 2 ميليارد و 900 ميليون دالر، آلمان با 512 
هزار تن به ارزش يك ميليارد دالر و س��ويس با يك 
ميليون و 200 هزار تن به ارزش يك ميليارد دالر سه 

مبدا عمده وار كننده كاال به ايران بوده اند. 
»تلف��ن هم��راه، ذرت دام��ي، گندم، دانه س��ويا، 
 روغن آفتابگردان، كنجاله س��ويا، جو، برنج، شكر و 
روغن پالم «10قلم عمده كاالهاي وارداتي در اين 
مدت بودن. ميراش��رفي درخص��وص آمار ترانزيت 
خارجي كاال از قلمروي كشورمان نيز گفت: در هفت 
ماهه امس��ال 6 ميليون و 9۴8 هزار تن انواع كاال از 
طريق خاك شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته 81 درصد رشد داشت. 

رويداداخبار
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بازديد سرزده مخبر
از بازار لوازم خانگي

معاون اول رييس جمهور در بازار امين حضور تهران حضور 
يافت و از نزديك به بررس��ي وضعيت قيمت ه��ا در بازار 
لوازم خانگي پرداخت. معاون اول رييس جمهوري پيش 
از ظهر پنجش��نبه، با حضور در بازار امين حضور تهران از 
نزديك به بررسي وضعيت قيمت ها در بازار لوازم خانگي 
پرداخت و با كسبه و خريداران به گفت وگو نشست. محمد 
مخبر در اين بازديد كه حدود دو ساعت به طول انجاميد، 
وضعيت توليدات داخلي و واردات در حوزه لوازم خانگي 
را در گفت وگو با صاحبان مغازه ها و عمده و خرده فروشان 
بازار بررسي كرد و گاليه هاي برخي از كسبه و همچنين 
خريداران را در خصوص افزايش بعضي قيمت ها و مشكالت 
عرضه و تقاضا در اين بازار شنيد. وي اظهار اميدواري كرد 
دولت بتواند با رصد م��داوم و با همراهي توليدكنندگان 
وضعيت اين بازار را نيز ثبات بيشتري بخشيده و در مسير 
كنترل قيمت ها و حل مشكالت مردم قدم بردارد. معاون 
اول رييس جمهور همچنين در اين راستا در حاشيه بازديد 
به صورت تلفني با برخي از مدي��ران عامل كارخانجات 
بزرگ توليدي در داخل گفت وگو كرد و با بيان مشكالت 
عنوان شده از سوي مردم، از آنها خواست برنامه هاي خود 
را براي حل اين مس��ائل ارايه دهند. گفتني است، معاون 
اول رييس جمهور در جلسه كارگروه تنظيم بازار، حمايت 
و پشتيباني از توليد داخلي را از سياست ها و رويكردهاي 
اصلي دولت برش��مرده و در عين حال گفته بود: اگرچه 
دولت حمايت از توليد داخلي را از راهبردهاي اصلي خود 
مي داند، اما در عين حال توليدكنندگان بايد به دو موضوع 
مهم قيمت و كيفيت كاال توجه جدي داشته باشند چرا كه 
اگر در اين ميان منافع مردم ناديده گرفته شود، دولت ناچار 

است حل مشكالت مردم را در اولويت قرار دهد.

طرح آمايش سرزمين
براي كشور يك ضرورت است

ايرن�ا |معاون وزير صمت با بي��ان اينكه طرح آمايش 
س��رزمين براي كش��ور يك ضرورت است گفت: مقرر 
شده تمامي فعاليت هاي صنعتي، تجاري و اقتصادي از 
طريق اين طرح انجام شود. احمد تشكيني در نشست 
هماهنگي ط��رح آمايش صمت خوزس��تان، در محل 
سالن جلسات شركت شهرك هاي صنعتي استان بيان 
كرد: رييس جمهوري، رييس سازمان برنامه و بودجه و 
وزارتخانه هاي صمت و جهاد كشاورزي طرح آمايش را در 
اولويت كاري خود قرار داده اند و از اين پس تخصيص منابع 
در اين حوزه ها و به پروژه هاي آنها، بر اساس اين طرح انجام 
مي شود. وي گفت: با انجام طرح آمايش مي توان تخصيص 
منابع را براي پروژه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي به 
خوبي و بر اساس برنامه انجام داد. تشكيني ادامه داد: در 
مواردي برخي واحدهاي صنعتي، بدون داشتن نقشه 
راه و زير ساخت مناس��ب احداث شدند كه باعث هدر 
رفت سرمايه شده اس��ت؛ طرح آمايش، نقشه راهي را 
براي احداث صنايع در مناطقي با توجيه اقتصادي نشان 
مي دهد. تشكيني بيان كرد: وزارت صمت در نظر دارد تا 
آمايش صنعتي، معدني و تجاري را براي هر استان تهيه 
كند كه در استان سيستان و بلوچستان به عنوان نخستين 
استان نقشه اوليه تهيه شده است و در حال جمع بندي 
است. وي با بيان اينكه اين آمادگي وجود دارد تا اين سند 
براي ساير استان ها نيز تهيه شود، گفت: اين طرح باعث 
مي شود تا همكاري بين دس��تگاهي نيز تقويت شود. 
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت 
صمت با اشاره به 2 اولويت اصلي طرح آمايش سرزمين 
افزود: در اولويت اول يك نقشه صنعتي، معدني و تجاري 
براي هر استان تهيه مي شود و سپس مشخص مي شود 
كه براي احياي واحدهاي صنعتي راكد و احياي معادن 
و توسعه فعاليت هاي اقتصادي قوي و كارآمد و تكميل 
پروژه هاي اقتصادي نيمه تمام چه برنامه اي را داش��ته 
باشيم. تشكيني، با اشاره به اهميت توسعه فعاليت هاي 
تجارت خارجي در اين طرح گفت: در استان هايي كه مرز 
زميني و آبي دارند توسعه تجارت  خارجي بيشتر مورد 
نظر است و تالش خواهد شد تا ظرفيت هاي تجاري اين 
استان ها تقويت شود. وي ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه 
نيز يك بسته تكميلي براي اين طرح در دست تهيه دارد 
كه بسته مشوق هاي سرمايه گذاري است تا بر اساس آن 
بتوان سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري تشويق كرد.

برقراري خطوط منظم دريايي 
به مقصد بازارهاي صادراتي

رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت اي��ران، برقراري 
خطوط منظم دريايي به مقصد بازارهاي صادراتي را از 
اولويت هاي سازمان توس��عه تجارت ايران عنوان كرد. 
عليرضا پيمان پ��اك در ديدار با يكي از خودروس��ازان 
كش��ور، اظهار كرد: مهم ترين مشكالت مجموعه هاي 
صادراتي به ويژه خودروسازان مشكالت ايفاي تعهدات 
ارزي، نقل و انتقال وجوه صادراتي، صدور ضمانتنامه ها و 
بيمه نامه هاي اعتبار صادراتي، پايين بودن رقابت پذيري 
كااله��اي صادراتي ب��ا توجه به باال ب��ودن هزينه هاي 
لجستيك صادراتي و مشكالت مربوط به حمل و نقل 
و لجستيك صادراتي است. معاون وزير صمت افزود: بر 
اساس مصوبه جديد ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
مش��كالت مربوط به ايفاي تعه��دات ارزي صادراتي و 
بازگشت ارز حاصل از صادرات رفع خواهد شد و با توجه 
به تسهيل انجام شده در اين مصوبه از جمله انجام واردات 
در مقابل صادرات بدون رعايت سقف و سابقه، اميدواريم 
كه هدف اصلي از ايفاي تعهدات ارزي در جهت تأمين ارز 
مورد نياز واردات كاالهاي ضروري، ماشين آالت و مواد 
اوليه توليد و در نهايت افزايش اشتغال و رفاه جامعه محقق 
شود. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، برقراري 
خطوط منظم دريايي به مقصد بازارهاي صادراتي را از 
اولويت هاي سازمان توسعه تجارت ايران عنوان كرد و 
گفت: با برقراري اين خطوط كه با تس��هيالت سازمان 
توسعه تجارت ايران انجام مي شود هزينه هاي حمل و 
نقل و لجستيك صادراتي كاالهاي ايراني از جمله خودرو 
و قطعات كاهش يافته و قدرت رقابت پذيري محصوالت 

صادراتي جمهوري اسالمي ايران افرايش خواهد يافت.

چرا واردكنندگان برنج 
نمي توانند ثبت سفارش كنند؟

ايس�نا |در پي باز نشدن ثبت سفارش برنج بر خالف 
اعالم مسووالن، رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان وعده داد كه مشكل ثبت سفارش برنج به 
زودي حل شود. وي گفت كه تغييرات در حوزه مديريت 
توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، علت تاخير در 
باز شدن ثبت سفارش واردات برنج بود. ممنوعيت فصلي 
واردات برنج از ابتداي مرداد آغاز شده و تا پايان آبان ماه 
ادامه دارد. در اين مدت مسائل مربوط به تعيين تكليف و 
ترخيص برنج هايي كه در آستانه ممنوعيت و يا بعد از آن 
به گمرك و بنادر رسيده بودند، حواشي مختلفي داشتند 
و پيش��نهادات متفاوتي در اين رابطه جهت تامين نياز 
بازار و تعديل قيمت مطرح شد. در نهايت اخيرا سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد كه 
ممنوعيت فصلي واردات برنج از اول آبان ماه لغو شده و 
ممنوعيت ثبت س��فارش اين كاال برداشته شده است. 
ام��ا يك روز بعد گمرك اعالم ك��رد كه مصوبه اي براي 
آزادسازي ثبت سفارش برنج وجود ندارد و ممنوعيت 
فصلي فعاًل پابرجا اس��ت. موضوعي ك��ه دبير انجمن 
واردكنندگان برنج نيز گآن را تاييد كرد و گفت كه وزارت 
جهاد كشاورزي بايد براي آزادسازي ثبت سفارش برنج 
تصميم بگيرد. در اين رابطه عباس تابش در يك برنامه 
تلويزيوني گفت: واردات برنج از ابتداي مرداد تا پايان آبان با 
هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي ممنوع است. اما به 
خاطر رعايت حقوق مصرف كنندگان، با هماهنگي وزارت 
جهاد كشاورزي مصوب شد كه از اول آبان ثبت سفارش 
برنج از س��ر گرفته ش��ود؛ چراكه بعد از ثبت سفارش، 
واردات برنج بيش از يك ماه طول مي كشد. به گفته وي 
برنامه ريزي شده كه با پايان زمان ممنوعيت واردات برنج 
به لحاظ قانوني، تجار بتوانند در جهت تامين نياز مصرف 
كنندگان، به واردات برنج اقدام كنند. اين مقام مسوول 
افزود: تغييرات در حوزه مديريت توسعه بازرگاني وزارت 
جهاد كشاورزي، علت تاخير در باز شدن ثبت سفارش 
واردات برنج بود كه با معاون جديد اين وزارتخانه هماهنگ 
كرديم و احتماال تا پايان امروز پنجشنبه مكاتبات الزم با 
دفتر مقررات صادرات و واردات انجام مي شود و تمهيدات 
الزم براي واردات از سر گرفته مي شود. الزم به ذكر است 
كه لغو ممنوعيت واردات برنج به دليل ضرورت تأمين 

نياز كشور و تنظيم بازار صورت گرفته است.

كاهش قيمت خودرو
در اختيار وزير صمت نيست

ايلنا |يك كارش��ناس حوزه خودرو اظهار داش��ت: 
قرعه كشي خودرو تنها در صورتي قابل حذف است كه 
قيمت كارخانه با قيمت بازار يكسان باشد. تا زماني كه 
اين اتفاق نيفتد، قرعه كشي هم حذف شود يك فساد 
جديد ايجاد مي شود. فربد زاوه در مورد اظهارات وزير 
صمت مبني بر كاهش قيمت خودرو تا پايان س��ال و 
افزايش عرضه تا حذف قرعه كشي اظهار كرد: موضوع 
كاهش قيم��ت خودرو، فراتر از وزارت صمت اس��ت، 
مشخص نيست چرا آقاي وزير اصرار دارند كه مسووليت 
مس��اله اي را قبول كنند كه در حوزه اختيارات ايشان 
نيست. قيمت كاالها ناشي از سياست هاي پولي و مالي 
در كش��ور افزايش مي يابد. تورم تنها در حوزه خودرو 
نيست بلكه در همه حوزه ها ما دچار تورم هستيم و اين 
مشكل هم با دستور بهبود پيدا نمي كند. بنابراين اينكه 
در بازار خودرو تورم منفي داشته باشيم، حرف عجيبي 
اس��ت. وي افزود: آقايان خيلي همت كنند و عرضه را 
افزايش دهند، مي توانند با تورمي كمتر از نرخ عمومي، 
قيمت خودرو را كنترل كنند. براي اينكه تورم منفي 
شود بايد ساختار اقتصاد ايران تغيير كند. فاكتورهايي 
مانند كسري بودجه، شبكه بانكي و ... همه بايد تغيير 
كند تا تورم منفي شود. زاوه تصريح كرد: افزايش توليد 
هم نياز به منابع نقدينگي و پول دارد، قاعدتا اين پول بايد 
از شبكه بانكي وارد شود. از آنجا كه خودروسازان زيان ده 
هستند، مجاز به گرفتن تسهيالت جديد نيستند. لذا 
تسهيالت دستوري ش��ده و در قالب اضافه برداشت 

مي رود كه همين موضوع دوباره تورم زا مي شود.

گازسوز بودن تاكسي ها
مانع اخالل در خدمت رساني شد

مديرعامل س��ازمان تاكسيراني ش��هرداري اصفهان 
گفت: با توجه به گازس��وز بودن 95درص��د از ناوگان 
تاكسيراني شهر اصفهان، هم اكنون تردد تاكسي ها در 
شهر و جابه جايي ش��هروندان با اين ناوگان با اخالل و 
مشكلي مواجه نيست. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، هادي منوچهري با اشاره به اختالل 
در سامانه هوش��مند كارت سوخت خودروها كه از روز 
گذشته در چندين شهر كشور و از جمله شهر اصفهان 
رخ داده اس��ت، اظهار كرد: با وجود بروز اين مشكل از 
روز گذشته با گزارش��ي مبني بر اخالل در رفت و آمد و 
سرويس دهي تاكسي هاي زيرنظر شهرداري اصفهان 
مواجه نبوده ايم.  وي ادام��ه داد: علت اصلي در چرخه 
بودن تاكسي هاي شهر اصفهان اين است كه 95 درصد 
از ناوگان ما گازسوز است و اكنون با سوخت گاز در حال 
جابه جايي شهروندان در سطح شهر هستند. مديرعامل 
سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان تصريح كرد: بخش 
كوچكي از ناوگان و تاكسي هاي فرودگاه اصفهان به دليل 
قطع سامانه هوش��مند كارت سوخت با مشكل روبرو 
بودند كه توانستيم با استفاده از ظرفيت ناوگان گازسوز 
اين بخش را نيز پوشش دهيم.  وي افزود: شهر اصفهان 
داراي 9 هزار تاكسي فعال است كه اكنون 95 درصد از 
اين تعداد به علت گازسوز بودن در مدار خدمت رساني 
است.  همشهريان محترم در صورت مشاهده تخلف از 
سوي رانندگان مبني بر دريافت كرايه بيشتر و امتناع از 
خدمت رساني مي توانند موارد مربوطه را با شماره تلفن 

۳5688100 يا سامانه 1۳7 در ميان بگذارند. 

جزئيات واردات و صادرات كاال تا پايان مهرماه منتشر شد

رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان: رييس كنفدراسيون صادرات ايران تشريح كرد

رشد تجارت خارجي در ماه هفتم

آغاز تجارت با افغانستان پس از طالبانمطالبات ارزي فعاالن اقتصادي از رييس كل 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران از برگزاري جلسه 
فعاالن اقتصادي با رييس كل بانك مركزي خبر داد و 
گفت: تجار در اين جلسه، موانع رفع تعهد ارزي و تفاوت 
نرخ ارز در سامانه نيما با سنا را مطرح كردند و رييس 
كل بانك مركزي قول داد ت��ا با برگزاري كميته هاي 
تخصصي با حضور فعاالن اقتصادي، دستورالعمل ها 

را بازنگري كند.
محمد الهوت��ي در گفت وگو با »خبرگزاري فارس« 
با اشاره به جلسه روز گذش��ته نمايندگان اتاق هاي 
بازرگاني سراسر كش��ور با رييس كل بانك مركزي، 
گفت: اين جلس��ه با حضور فعاالن اقتصادي سراسر 
كش��ور و تعدادي از صادركنندگان بزرگ فوالدي، 
پتروش��يمي و صنعت مس كشور با رييس كل بانك 
مركزي برگزار ش��د و در آن، موضوعاتي حول محور 
مش��كالت تخصيص، تامين و فروش ارز در سامانه 
نيما بود ك��ه براي اولي��ن بار، هم پتروش��يمي ها و 
فعاالن بخش خصوصي اتاق هاي بازرگاني به صورت 
متفق القول نسبت به پايين بودن نرخ ارز در سامانه 

نيما گاليه مند بودند.
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران اف��زود: فعاالن 
اقتصادي بر اين باورند كه مابه التفاوت نرخ ارز در سفره 
م��ردم اثري ندارد و هم��ه از رييس كل بانك مركزي 
خواستند كه براي رفع اين فاصله تدبيري انديشيده 
شود كه رييس كل بانك مركزي نيز اعالم كردند كه 
اين بانك به دنبال اين است كه منشأ تفاوت نرخ ارز در 
سامانه نيما و بازار متشكل ارزي كجا است تا بتوان براي 

آن چاره انديشي كرد. 
وي تصريح كرد: نكته بعدي كه در اين نشست مطرح 
شد، مرتبط با سياست گذاري هاي بانك مركزي ظرف 
سه سال گذشته بود كه بر اين اساس درخواست پايش 
و بازنگري دس��تورالعمل هاي صادره در اين مدت از 
سوي فعاالن اقتصادي مطرح شد و در حوزه رفع تعهد 
ارزي نيز نكاتي عنوان ش��د تا با برطرف كردن موانع 
مرتبط با آن از س��وي بانك مركزي، صادركنندگان 
بتوانند به مسير خود در راه ارزآوري با قدرت بيشتري 
ادامه دهند كه بر اين اساس رييس كل بانك مركزي، 
پيشنهاد تش��كيل كميته هاي تخصصي براي پايش 
دستورالعمل هاي اين حوزه را با حضور فعاالن اقتصادي 
ارايه داده و قول داد تا از نظر تشكل هاي اقتصادي براي 

افزايش تجارت خارجي استفاده شود.
الهوتي با بيان اينكه تفاوت نرخ ارز در س��امانه نيما و 

بازار متشكل ارزي اكنون به گونه اي است كه بسياري 
از صادركنندگان را متضرر مي كند؛ اظهار داشت: چراكه 
برخي از صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود 
را در سامانه نيما عرضه مي  كنند؛ بايد با تفاوت قيمت 
چندهزار توماني با نرخ ارزي كه مورد محاس��به براي 
خريد مواد اوليه آنها قرار مي گيرد، ارز خود را بفروشند 

و اين ضرر سنگيني را به آنها تحميل خواهد كرد. 
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه 50 درصد صادرات 
غيرنفت��ي اي��ران را كاالهايي به غير از پتروش��يمي 
و ميعان��ات گازي تش��كيل مي دهن��د ك��ه اتفاق��ا 
صادركنندگان آنها، 95 درصد كارت هاي بازرگاني را 
به خود اختصاص داده اند؛ گفت: اين در حالي است كه 
اين صادركنندگان توانايي عرضه ارز خود در سامانه 
نيما را ندارند؛ چراكه بايد مواد اوليه مورد نياز خود را با 

قيمت ارز آزاد تهيه كنند. 
وي اف��زود: يكي از م��وارد ديگري كه در اين جلس��ه 
مطرح ش��د، معطلي واردكنندگان و صادركنندگان 
در بانك مرك��زي براي تايي��د پرونده ه��اي واردات 
در مقابل صادرات اس��ت؛ چراكه تع��داد معدودي از 
پرونده ها اگرچه يك هفته اي تاييد مي شوند؛ اما اغلب 
پرونده هاي واردات در مقابل صادرات، حتي تا ۴0 روز 
هم معطل مي مانند؛ در حالي كه اين ارز خارج از سامانه 
نيما و بانك مركزي تبادل شده و مشخص نيست كه اين 
معطلي تاييد با توجه به اينكه بانك مركزي تامين كننده 

ارز نيست، چه دليلي دارد.
به گفته الهوتي، آن دسته از افرادي كه براي دريافت 
ارز اقدام مي كنن��د؛ بايد ۳5 درصد مبل��غ مورد نياز 
را به صورت س��پرده نزد بانك ه��ا بگذارند كه اين امر 
هزينه تجارت را براي آنها ب��اال مي برد و بخش عمده 
نقدينگي آنها را بلوك��ه مي نمايد كه البته رييس كل 
بانك مركزي قول داد كه اين موضوع را بررسي و براي 

آن چاره انديشي كند.
وي با اش��اره به انتقاد عدم امكان معامله مس��تقيم 
واردكنن��دگان و صادركنن��دگان در س��امانه نيما 
از س��وي فعاالن اقتصادي، اظهار داش��ت: فعاالن 
اقتصادي در جلس��ه با ريي��س كل بانك مركزي، 
تاكيد فراواني بر اجرايي ش��دن ابالغيه 21۴ ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت در ارديبهشت ماه امسال 
و همچنين ابالغيه معاون اقتصادي رييس جمهور 

در مهرماه امسال داشتند.

رييس اتاق مش��ترك ايران و افغانس��تان از بهبود 
ش��رايط تجارت با اين كشور بعد از استقرار طالبان 
و اع��زام هيات هاي تج��اري خبرداده و نس��بت به 
پيش افت��ادن رقباي چيني و ترك در اين كش��ور 

هشدار داد.
رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان گفت بعد از 
اسقرار طالبان رفت و آمد كاميون ها در مرزهاي اين 
كشور تسهيل ش��ده و ديگر خبري از دريافت مبلغ 
رشوه از رانندگان نيست. همچنين طالبان در اولين 
اقدام خود اتاق مش��ترك متقابل را در افغانس��تان 
تش��كيل داده كه با وجود پيگيري هاي ما در دوره 

قبل ميسر نشده بود.
 حسين س��ليمي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران گفت: اگرچه بعد از جنگ داخلي افغانستان، 
بسته ش��دن مرزها و توقف رفت وآمد كاميون ها ما 
را نگران كرده بود ولي بعد از گذشت يكي دو هفته 
ارتباط ها برقرار ش��ده و تقريبا مي توان گفت حجم 
تجارت ما با افغانستان در دوهفته اخير بعد از توقف 

يك ماهه دوباره به حالت قبل بازگشته است.
او با تاكي��د بر اينكه وزارتخانه ه��اي امور خارجه و 
صنعت از اتاق مش��ترك خواسته اند حضور تجاري 
ايران در افغانس��تان پررنگ تر ش��ود بيان كرد: اين 
خواست ما هم هس��ت اما تحقق آن نياز به حمايت 

بيشتر دولت دارد. 
فعال در اين راس��تا قرار است هياتي از افغانستان به 
ايران بيايد و ايران ه��م هياتي را به آنجا اعزام كند. 
از آنجا كه وزير بازرگاني افغانس��تان مس��تقر شده 
ما هفته آينده قرار اس��ت براي انجام اين س��فرها 

برنامه ريزي كنيم.
س��ليمي با اعالم اين خبر كه رييس اتاق مشترك 
متقابل هم در افغانس��تان تعيين شده است گفت: 
اي��ن پالس مثبتي ب��راي ما اس��ت. در دوره قبل با 
وجود پيگيري ها اما اتاق مش��ترك در افغانس��تان 
نداش��تيم. اما يكي از اقدامات نخست طالبان براي 
از س��رگيري تجارت ب��ا ايران تعيي��ن رييس اتاق 
مشترك افغانستان بود. هفته آينده قرار است براي 
برگزاري يك نشست مشترك با هم مشورت هايي 

داشته باشيم.
او ادامه داد: ما اميدواريم مشكالت درون افغانستان 
كاهش يابد و اعتماد بيشتر شود تا اين نقل وانتقال ها 
گسترش يابد و ما بتوانيم حداقل به پيش بيني سه 

ميليارد دالر صادرات در س��ال به افغانستان دست 
پيدا كنيم.

س��ليمي درباره امنيت راه هاي افغانستان و شرايط 
امور گمركي در اين كش��ور بعد از استقرار طالبان 
گفت: واقعيت اين اس��ت كه امني��ت راه ها خيلي 

خوب شده است. 
اگرچ��ه ما نگ��ران گم��رك افغانس��تان بوديم اما 
خوشبختانه كاميون هايي كه به آنجا مي روند خبر 
داده اند كه حتي نس��بت به زمان استقرار حكومت 
قبلي افغانستان كمتر با مشكل مواجه مي شوند. در 
آن زم��ان از رانندگان تحت عنوان انعام و ... مبالغي 
در گمرك اين كشور دريافت مي شد اما اين موضوع 
در حال حاضر برچيده ش��ده است. اين خبر خوبي 
براي تجار است و اميدواريم استمرار داشته باشد. 

رييس اتاق مش��ترك اي��ران و افغانس��تان درباره 
اولويت هاي هيات اعزامي ايران به افغانستان توضيح 
داد: اولويت ما در افغانس��تان و يا به عبارتي مزيت 
ما در آنجا انجام كارهاي فني و س��اختماني اس��ت 
اما متاسفانه در حال حاضر حضور كمرنگي داريم. 
اولويت ديگر ما اس��تخراج و بهره برداري از معادن 

غني افغانستان است.
س��ليمي با بيان اينكه در هفته هاي اخير مسووالن 
وزارتخانه هاي صنعت و امور خارجه از من خواستند 
تا ارتباط بيش��تري با طرف افغانستاني داشته و در 
پل سازي ها و جاده سازي هاي اين كشور مشاركت 
كنيم، افزود: واقعيت اين اس��ت كه با وجود توانايي 
باالي ما در ارايه خدمات فني اما رقباي ترك و چيني 
گوي سبقت را از ما ربوده اند. ما بايد جايگاه خودمان 

را به دست بياوريم. 
در حال حاضر ترك ها و چيني ها به سرعت در حال 
عقد قراردادهاي مختلف در آنجا و به دست گرفتن 

بازار افغانستان هستند. 
مثال ترك ها س��اخت ف��رودگاه افغانس��تان را آغاز 
كرده اند در حالي كه ما در خدمات فني دس��ت باال 
داريم اما متاس��فانه حمايت ه��اي دولت را نداريم. 
برخالف رقبايمان، در اينجا با اينكه در زبان از بخش 
خصوصي اعالم حمايت مي شود اما در عمل چنين 

حمايتي نيست.
او در پاي��ان گفت: به هر حال در افغانس��تان گروه 
جديدي روي كار آمده اند و هنوز ريس��ك تجارت 
در آنجا باالست و ما به حمايت دولت احتياج داريم. 
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خبرروز

ايران درودي درگذشت
ايران درودي، هنرمند نقاش برجسته معاصر كشورمان، پس از تحمل سه ماه بيماري هفتم آبان ماه درگذشت. ايران درودي، نقاش، 
نويسنده، كارگردان، منتقد هنري و استاد دانشگاه كشورمان كه چندي قبل ۸۵ سالگي اش را جشن گرفت، تقريبا از همان شهريور 
ماه امسال به كرونا مبتال شد و پس از بستري شدن در بيمارستان و گذراندن دوران نقاهت، براي ادامه مراحل درمان به منزل انتقال 
يافت تا اينكه پس از چند ماه مبارزه با بيماري، ديروز )جمعه( هفتم آبان ماه خبر درگذشت اين هنرمند اعالم رسمي شد. ايران درودي 
در دانشكده عالي هنرهاي زيباي پاريس، مدرسه لوور پاريس در رشته نقاشي و رشته تاريخ هنر دانشكده سلطنتي بروكسل تحصيل 

كرده بود. او در طول حياتش ۶۴ نمايشگاه انفرادي در سراسر جهان داشت و در بيش از ۲۵۰ نمايشگاه گروهي شركت كرده بود.

اخبار

ورود سامانه بارشي از غرب 
به كشور

فاز اول تغيير ساعات طرح 
ترافيك تهران از دوشنبه

كارشناس سازمان هواشناسي با اعالم ورود سامانه 
بارشي از غرب به كشور براي بيشتر مناطق غربي و 
مركزي كشور بارش باران را پيش بيني كرد و نسبت 
ب��ه آبگرفتگي معابر و كاهش دي��د در گذرگاه هاي 
كوهستاني استان هاي پربارش، هشدار داد. به گزارش 
ايرنا، فريبا گودرزي گفت: امروز با فعاليت اين سامانه 
بارشي، بارش ها با شدت كمتر در استان هاي گلستان، 
سمنان، خراسان شمالي و خراسان رضوي ادامه دارد. 
شدت بارش ها در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
اردبيل، كرمانشاه، لرستان، همدان، مركزي، ايالم، 
خورستان، اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد است. به 
گفته كارشناس سازمان هواشناسي، بارش ها كماكان 

تا اواسط هفته آتي در كشور ادامه دارد.

مجتبي ش��فيعي، معاون حمل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران از تغيير ساعات اجراي طرح ترافيك 
از روز دوش��نبه ۱۰ آبان خبر داد. به گزارش ايسنا، 
شفيعي در اين باره اظهار كرد: با توجه به افزايش حجم 
ترافيك معابر در يك ماه و نيم گذشته، بررسي هايي 
كه در معاونت حمل و نقل ترافيك انجام ش��ده بود، 
نشان داد كه يكي از عواملي كه باعث ازدحام ترافيك 
در معابر و نارضايتي مردم ش��ده است، بي اثر شدن 
محدوديت هاي طرح ترافيك اس��ت.  وي ادامه داد: 
بر همين اساس تصميم شوراي ترافيك شهر تهران 
بر اين ش��د كه در دو گام س��اعات محدوديت طرح 
ترافيك اصالح شود. بر اساس اين مصوبه، قرار شد در 
گام اول از ۱۰ آبان ماه، ساعت شروع طرح ترافيك از 
۸:۳۰ به ساعت ۷:۳۰ صبح اصالح شود و ساعت پايان 
طرح ترافيك كه حاال ۱۶:۳۰ است به ساعت ۱۷:۳۰ 
منتقل شود. اين شرايط تا روز اعالم بازگشايي مراكز 
آموزشي برقرار مي ماند.  معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران، گام دوم تغيير ساعات طرح ترافيك 
را زمان بازگشايي مراكز آموزشي بيان و اظهار كرد 
كه هر روزي كه تصميم دوستان بر بازگشايي مراكز 
آموزشي باشد، در همان روز شرايط ترافيكي مجدد 
اصالح مي شود به اين صورت كه شروع طرح ترافيك 
به ساعت ۶: ۳۰ و پايان آن به ساعت ۱۸ در نيمه دوم 
سال و به ساعت ۱۹ در نيمه اول سال جابه جا مي شود. 
وي اين را هم گفت كه ساير شرايط و مصوبات اعالمي 
مربوط به طرح ترافيك تهران، همچنان به قوت خود 
باقي است.  شفيعي در خاتمه با اشاره به محدوديت 
تردد شبانه گفت: پيشنهاد ش��وراي ترافيك شهر 
تهران بر لغو اين طرح است چرا كه باعث شده بخشي 
از سفرهايي كه شب ها انجام مي شد، به صبح منتقل 
شود و اين نيز به ازدحام ترافيكي دامن مي زند. اين 
پيشنهاد كتبا به دبيرخانه ستاد ملي مبارزه با كرونا 

ارسال مي شود. 

گليماندگار|
 تبعيض در بين زنان و مردان تنها مختص 
به ايران نيست. وقتي صحبت از شغل به 
ميان مي آيد، از دس��تمزد گرفته تا بيمه و حتي طي 
كردن مدارج ش��غلي همه و همه پر از تبعيض هايي 
است كه سال ها زنان با آن دست و پنجه نرم مي كنند. 
اما مساله اين است در دنيايي كه زنان پا به پاي مردان 
تالش مي كنند و در همين ايران هم بسياري از زنان 
اگر تمام نه، حداقل نيمي از هزينه هاي زندگي را تامين 
مي كنند و البته كه چرخ اقتصاد خانواده بدون تالش 
و كار زنان نمي گردد، چرا نبايد از حقوق برابر با مردان 
برخوردار باشند. وقتي ساعت كاري، نوع كاري انجام 
داده مي شود، حتي مرخصي و ... براي هر دو قشر يكي 
است چرا نبايد حقوق و مزايا و بيمه و ... يكسان باشد؟ 
از سوي ديگر بسياري از كارفرمايان ترجيح مي دهند 
مردان را استخدام كنند و در حال حاضر آمار زنان بيكار 
خود نشان دهنده شرايط دشواري است كه بر آنها حاكم 
است. از سوي ديگر اين مس��اله همكاري و همياري 
زنان با مردان البته به امروز و ديروز خالصه نمي شود. 
در واقع زنان در طول تاريخ همواره به صورت مستقيم 
يا غير مس��تقيم در تأمين مع��اش خانواده همكاري 
داشته اند؛ چه در آن روزها كه مشاغل بيرون از خانه 
اينقدر ملموس نبود و زنان مش��غول كارهايي مانند 
كشاورزي، دامپروري، توليد صنايع دستي بودند و چه 
حاال كه در بسياري از مشاغل مشغول فعاليت هستند 
اما اگر بخواهيم به چند دليل عمده اشتغال زنان اشاره 
كنيم مي توانيم از مواردي مانند: كسب درآمد، با هدف 
كمك به تأمين هزينه هاي خانواده و حل مش��كالت 
اقتصادي خانواده، استقالل مالي و تأمين هزينه هاي 
شخصي، بيم از آينده و پس انداز؛ انجام فعاليت هاي 
اجتماعي و كسب اعتبار و وجهه اجتماعي كه بيشتر 
ناشي از نفوذ مسائل فرهنگي در بين خانواده ها است؛ 
خودشكوفايي، كمال جويي و بروز توانايي ها؛ احساس 
مسووليت اجتماعي؛ فرار از مسووليت ها يا مشكالت 
خانوادگي؛ پ��ر كردن اوقات فراغت و فرار از تنهايي يا 
بيكاري و چشم و هم چشمي با ساير زنان كه اين هم 

ناشي از فرهنگ غلط بين خانواده ها است ياد كنيم.

   آمار قابل توجه 
زنان تحصيلكرده بيكار در سال ۹۹

براس��اس اعالم مركز آمار ايران در س��ال ۹۹ سهم 
جمعيت بيكار فارغ التحصيل آم��وزش عالي از كل 
بيكاران ۳۸.۹ درصد بوده است كه سهم زنان در اين 
بين با افزايش ۲.۹ درصدي به ۷۰.۴ درصد رس��يده 
است؛ طبق اين آمار در سال ۹۹ نرخ بيكاري جمعيت 
۱۵ ساله و بيشتر با ۱.۱ درصد كاهش نسبت به سال 
گذشته ۹۸ به عدد ۹.۶ رسيده است كه همين نرخ 
براي زن��ان ۱۵.۶ درصد و براي م��ردان ۸.۴ درصد 
بوده است. از س��وي ديگر نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا 
۲۴ ساله در سال ۹۹ با ۲.۳ درصد كاهش نسبت به 
سال ۹۸ به ۲۳.۷ درصد رسيده است كه سهم زنان 
از اين آمار ۳۶ درصد و سهم مردان ۲۱.۲ درصد است 
همچنين بر اس��اس آمار منتشر شده از سوي مركز 
آمار ايران، نرخ بيكاري زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله با 
۳.۵ درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته به ۲۷.۸ 

درصد در بهار ۱۴۰۰ رسيده است.

     پيچ و خم تبعيض هاي جنسيتي 
در اشتغال زنان

داده هاي آماري حاكي از آن است كه مشاركت اقتصادي 
زنان در پاييز ۹۸ تنها ۱۷.۵ درصد بوده و نسبت به پاييز 
سال ۹۷، ۰.۰۴ درصد كمتر شده است؛ با وجود اين نرخ 
بيكاري زنان ۱۷.۳ درصد برآورد شده و تعداد زنان بيكار 
در پاييز سال گذشته به نسبت پاييز سال ۹۷، ۵۱ هزار 
و ۱۳۰ نفر كمتر شده است. در شرايطي كمتر از چهار 
ميليون و ۵۰۰ هزار زن در ايران شغل پيدا كرده اند كه تنها 
تعداد زنان سرپرست خانوار در ايران حدود سه ميليون 
و ۵۰۰ هزار نفر است؛ موانع زيادي وجود دارد كه به رغم 
نياز، زنان نمي توانند وارد بازار كار شوند آن هم در شرايطي 
كه ركود اقتصادي و مشكالت ناشي از بحران هاي متعدد 
در سال ۹۸ وضعيت معيشتي خانواده هاي ايراني را دچار 
مشكل كرده است؛ اما سوال مهم اين است كه چرا زنان در 
پيچ و خم تبعيض هاي جنسيتي براي بسياري از مشاغل 
قرار مي گيرند؟ يا چرا گاهي با دستمزد و مزاياي بسيار 

پايين مشغول به كار مي شوند؟

    تورم؛ علت اصلي اشتغال زنان
 در مشاغلي با مزاياي پايين

فرشته روح افزا اس��تاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه 
زنان در خصوص داليل اشتغال زنان گفت: اشتغال 
زنان ناش��ي از علل مختلفي اس��ت كه اصلي ترين 
آن تورم و مشكالت اقتصادي ناشي از آن است كه 

بانوان را مجبور به كار مي كند.
او افزود: متأسفانه در حال حاضر مشاغل مناسبي براي 
اشتغال بانوان كه از بيمه و مزاياي مناسبي برخوردار 
باشد وجود ندارد و افراد نمي توانند بر اساس تخصص 
و مدرك تحصيلي خود مشغول به كار شوند به همين 
دليل مجبور به كار در مشاغلي مي شوند كه بتوانند 

هزينه هاي زندگي خود را تأمين كنند.
روح اف��زا بيان كرد: اما يكي ديگر از علل اش��تغال 
بانوان با حقوق و مزاياي كم اين است كه متأسفانه 
بحث اشتغال بين خانم هاي جوان ما به عنوان يك 
شخصيت اجتماعي جا افتاده است و اين طور تصور 
مي شود كه اگر فردي درون خانه باشد در اجتماع 
از اهميت كمي برخوردار است و اگر بيرون از منزل 
باشد بس��يار خوب اس��ت؛ البته اين ديدگاه غلط 
اس��ت اما متأسفانه بسيار رواج دارد. او عنوان كرد: 
بنابراين يكي از مسائلي كه سبب مي شود بانوان با 
رضايت پذيراي مشاغلي با حقوق و مزاياي پايين 
شوند ناشي از فرهنگ س��ازي غلط است و بايد بر 
روي زواياي فرهنگي غلطي كه در ذهن افراد شكل 

گرفته است كار شود.
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به اينكه 
بس��ياري از زنان نياز مالي ندارند اما اصرار بر اشتغال 
دارند، گفت: در حال حاضر بسياري از زنان نياز مالي 
ندارند اما به دليل همان تصور غلط بهره مندي از وجهه 

اجتماعي اصرار به اشتغال دارند.
روح افزا تصريح كرد: متأس��فانه در حال حاضر ما به 
اندازه مردان كه مس��ووليت اداره زندگي را برعهده 
دارند شغل نداريم همچنين مشاغلي كه زنان يا مردان 
بتوانند بر اساس تخصص خود در آنها مشغول به كار 
شوند وجود ندارد بنابراين زنان مجبور به اشتغال در 

مشاغلي با حقوق و مزاياي پايين مي شوند.

او خاطرنشان كرد: متأسفانه در بسياري از بخش ها به 
خصوص بخش خصوصي حقوق زنان به راحتي ضايع 
مي شود و با داليلي از قبيل اينكه شما خانم هستيد 
و مس��ووليت اداره زندگي را برعهده نداريد از حقوق 
كمتري برخوردارند، حتي در بحث مرخصي نيز در 

حق بسياري از زنان اجحاف مي شود.

    پيچ و خم تبعيض هاي جنسيتي 
در اشتغال زنان

استاد دانش��گاه و پژوهشگر حوزه زنان اظهار كرد: 
متأسفانه در بس��ياري از شركت ها قوانيني به دور 
از ش��أن بانوان برقرار است و اصرار بر نوع پوششي 
به خصوص دارند يا حت��ي به زنان هزينه آرايش و 
آراستي پرداخت مي كنند كه در حقيقت يك نوع 
اجحاف در حق زنان است و بايد مديريتي در زمينه 

اشتغال داشته باشيم.
روح افزا گفت: بايد در زمينه اشتغال بانوان برنامه ريزي 
مناسبي شكل گيرد چراكه يكي از فاكتورهاي مهم 
شغل امنيت است؛ متأسفانه در حال حاضر بسياري 
از زنان اقدام به دستفروشي حتي اقالم نامناسبي در 

خيابان مي كنند و به اجبار مشغول به اين كار هستند 
كه از كمترين امنيت هم برخوردارند. او تاكيد كرد: اگر 
واقعاً به فكر مشاغل بانوان هستيم بايد مراكز خاصي، با 
پوشش و امنيت مناسبي براي زنان تدارك ديده شود؛ 
مشاغل زنان نيازمند مديريت است. استاد دانشگاه و 
پژوهشگر حوزه زنان بيان كرد: در حال حاضر بسياري 
از بانوان ما حقوق كمتري از مردان دريافت مي كنند، 
ساعت كاري يكسان دارند و اكثرشان بدون بيمه كار 
مي كنند و حتي در بعضي از مش��اغل مرخصي هاي 
زايمان هم ۱۰ روز بيش��تر نيس��ت كه نشان از عدم 

نظارت دستگاه هاي اجرايي ما دارد.

     مطالبه بيمه زنان خانه دار 
از دولت سيزدهم

روح افزا تصريح كرد: در اين دوره و با روي كار آمدن 
دولت س��يزدهم ما مطالبه گر هستيم و توقع داريم 
براي مشاغل زنان طرحي جامع و امن داشته باشيم. 
او خاطرنشان كرد: متأسفانه موارد بسياري را مشاهده 
كردم كه زنان در مراكز خريد و فروش مسكن مشغول 
به كار هس��تند و از طرف كارفرما دس��تور دارند كه 

حجابشان را رعايت نكنند و آرايش داشته باشند. روح 
افزا گفت: ما آسيب هاي بسياري در حوزه مشاغل زنان 
داريم كه لزوم اين طرح جامع را پررنگ تر مي كنند؛ 
براي مثال بسياري از زنان ما در مشاغل خود شيفت 
شب كاري دارند كه بايد امنيت شأن براي بازگشت 
به منزل از سوي محل كار تأمين شود مثاًل پرداخت 
هزينه رف��ت و آمد با وس��ايل حمل و نق��ل امن يا 
بهره مندي از سرويس رفت و برگشت در محل كار 
بسيار الزم و ضروري است. استاد دانشگاه و پژوهشگر 
حوزه زنان تاكيد كرد: بنابراين امنيت زنان در مساله 
اشتغال يكي از مباحث مهم است و پيشنهاد مي كنم 
بيمه زنان خانه دار را تأمين كنند و بدين ترتيب خانه 
داري شغل باشد و زنان در بيمه سنوات داشته باشند؛ 
زماني كه خانه داري ش��غل شود و زنان ما بدانند كه 
به سن بازنشستگي مي رس��ند و مبلغي را دريافت 
مي كنند به بي��رون از منزل نمي آيند، به اعتقاد من 
مهم ترين شغلي كه زنان ما دارند خانه داري است و 
بسيار داراي اهميت است چراكه فرزندان را تربيت 
مي كنند، البته اين مس��اله جز يك��ي از برنامه هاي 
رييس جمهوري هم بود و اميد داريم كه انجام شود.

گزارش

محروميت زنان از حقوق برابر و مزاياي شغلي در بازار كار

كار سخت به قيمت تامين هزينه هاي زندگي

رويخطخبر

۱۲۳ فوتي كرونا در كشور
مركز اطالع رساني وزارت بهداشت با 
اعالم آخرين آمارهاي كرونا در كشور، 
از جان باختن ۱۲۳ بيمار خبر داد. بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي 
از روز گذش��ته تا هفت��م آبان، ۹۸۹۳ 
بيمار جدي��د مبتال ب��ه كوويد۱۹ در 
كشور شناس��ايي شد كه ۱۲۸۵ نفر از 
آنها بستري ش��دند. مجموع بيماران 

كوويد۱۹ در كش��ور به ۵ ميلي��ون و ۹۰۹ هزار و 
۴۰۲ نفر و مجم��وع جان باختگان اين بيماري به 
۱۲۵ هزار و ۹۹۸ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون 

۵ ميلي��ون ۴۸۱ ه��زار و ۷۳۷ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. ۴۰۱۴ نفر از بيماران 
مبت��ال ب��ه كووي��د۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۵ ميليون 
و ۲۹۸ هزار و ۵۷۱ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در 
حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۲۸ 
ش��هر در وضعيت نارنجي، ۲۱۵ شهر در وضعيت 

زرد و ۸۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

متناسب سازي حقوق ها اجرا مي شود
سرپرست س��ازمان تامين اجتماعي 
با بيان اينكه موضوع »بازپس گيري 
سهام واگذارش��ده دولت به سازمان 
تامي��ن اجتماع��ي«، يك مش��كل 
قانون��ي ميان م��ا، مجل��س و دولت 
اس��ت كه ح��ل خواهد ش��د، گفت: 
حتما كسري بودجه و منابع داريم اما 
متناسب س��ازي را با همه فشارهايي 

كه به ما وارد مي ش��ود اجرا و ماه به ماه حقوق را 
بر اس��اس آن مي پردازيم. ميرهاشم موسوي در 
واكن��ش به مباحث مطرح ش��ده اخير پيرامون 
احتمال بازپس گيري سهام واگذارشده دولت به 
س��ازمان تامين اجتماعي جهت تهاتر مطالبات 
بيمه  اي س��ازمان مزب��ور از دول��ت و همچنين 
اجراي طرح متناسب سازي مستمري ها كه در 
دولت قبل انجام شده بود گفت: اين يك مشكل 
قانون��ي ميان ما، مجلس و دولت اس��ت كه حل 
خواهد شد و مش��كل خاصي در رابطه با اين ۶۹ 
هزار ميليارد تومان نداريم. او در پاس��خ به اينكه 

آيا در صورت جدي شدن اين موضوع، 
تامين بار مالي همسان سازي حقوق 
بازنشستگان با مشكل مواجه نخواهد 
شد؟ گفت: متناسب سازي را با همه 
فشارهايي كه به ما وارد مي شود اجرا 
مي كني��م و م��اه به ماه حق��وق را بر 
اساس متناسب س��ازي مي پردازيم. 
موس��وي درباره روبه رو ش��دن اين 
سازمان با كمبودهاي بودجه اي نيز گفت: حتما 
كسري بودجه و منابع داريم. متناسب سازي يك 
باري بود كه بر اساس شرايط اقتصادي كشور به 
صندوق بيمه اي ما تحميل ش��د، اما تمام تالش 
خود را به كار گرفته ايم كه پرداخت هاي ما به روز 
باشد. طي دوماهي كه بنده مسووليت سازمان را 
برعهده گرفتم حقوق ها سرموعد مقرر پرداخت 
شده و مشكل خاصي نبوده است؛ اما خب كسري 
منابع داريم و راهكارهايي را براي جبران منابع 
پيش بيني كرده ايم. ان ش��اءاهلل تا پايان س��ال 

مشكلي نخواهيم داشت.

بيماران تاالسمي ساالنه به ۵۰۰ هزار واحد خون نياز دارند
بيماران تاالسمي از مصرف كنندگان 
هميشگي خون هستند و ساالنه به 
۵۰۰ ه��زار واحد خون ني��از دارند. 
دبير انجمن تاالس��مي ايران گفت: 
از ابت��داي ش��يوع وي��روس كرونا 
ش��اهد كاهش مي��زان اس��تقبال 
براي اه��داي خون بوديم و وضعيت 
اهداي خ��ون تقريب��ا در اين مدت 

ناپايدار بود و همچني��ن در اين مدت با دعوت 
از اهداكنندگان خ��ون و برگزاري كمپين هاي 
مختل��ف اهداكنن��دگان خون ب��راي مراجعه 
ب��ه مراكز انتقال خون تش��ويق ش��دند و مردم 
نوعدوست ما هم مانند هميشه براي اهداي خون 
اقدام كردند. يونس عرب خاطرنشان كرد: با همه 

تالش و زحمتي كه سازمان انتقال 
خون و ادارات آن در استان ها انجام 
مي دهن��د باز ه��م در دوران كرونا، 
گاهي در برخي از استان هاي كشور 
به خصوص اس��تان هاي تاالس��مي 
خيز مانند سيس��تان و بلوچستان، 
هرمزگان و استان هاي شمالي شاهد 
ناپايداري وضعيت اه��داي خون و 
ذخيره خون هستيم. او افزود: بنابر اين با توجه 
به كاهش ميزان استقبال براي اهداي خون در 
شرايط كرونايي، از مردم نوع دوست و هميشه 
در صحنه مي خواهيم مانند هميش��ه همكاري 
الزم را با مراكز انتقال خون سراس��ر كشور براي 

اهداي خون داشته باشند.

رويداد

خلي��ج فارس يك��ي از حوضه هاي آبي حس��اس و 
استراتژيك است كه با وجود عمق كم، دماي باالي 
آب و گردش آبي بين ۶ تا ۷ سال؛ اما يكي از منحصربه 
فردترين زيست بوم هاي آبي دنيا را در خود جاي داده 
است كه به آبسنگ هاي مرجاني معروفند، آبسنگ ها 
از قديمي ترين و غني ترين اجتماع موجودات زنده بر 
روي زمين هستند كه صخره هاي مرجاني را تشكيل 
مي دهند، صخره هاي مرجاني يك��ي از مهم ترين، 
ظريف ترين و متنوع ترين اكوسيستم هاي آبي است 
كه ش��كل گيري آن به زمان زيادي نياز دارد و نقش 
بسيار مهمي در سالمت محيط زيست و آب و هواي 
كره زمين دارد، بيش��تر صخره ه��اي مرجاني بين 
۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ س��ال عمر دارند و بسياري از آنها 
صخره هاي آبي روي هم انباشته شده اي هستند كه 
ميليون ها سال قدمت دارند.  حال در اين ميان خليج 
فارس به عنوان اكوسيستم منحصر به فرد در ميان 
حوضه هاي آبي جهان و زيستگاه هاي آبسنگ هاي 
مرجاني ۱۰۳ گونه از ۱۱۱ گونه آبسنگ هاي مرجاني 
شناسايي شده را در خود جاي داده است، در واقع اين 
تعداد مرجان هاي دريايي در ۱۷ جزيره  ايراني خليج 
فارس از جمله جزاير خارك، خاركو، فارسي، طاهري، 
كيش، الوان، هندورابي، فارور، بني فارور، ش��يدور، 
تنب بزرگ، تنب كوچك، سيري، الرك، ابوموسي، 
هنگام، قش��م، هرمز، خليج ناي بند و خليج چابهار 
وج��ود دارد كه البته بيش��ترين حجم مرجان هاي 

دريايي مربوط به جزيره الرك است.

     مرگ تدريجي آبسنگ هاي مرجاني
متاسفانه در چند س��ال گذشته عواملي مانند انواع 
آاليندگي ها، گرمايش زمي��ن و افزايش دماي آب 
اقيانوس ها، اس��يدي ش��دن درياها، تيرگي آب ها، 
فعاليت سيستم هاي آب شيرين كن سواحل خليج 
فارس به دليل وارد كردن آب شور به دريا، ساخت و 

سازهاي س��احلي، استحصال زمين از دريا و ريزش 
روغن كشتي ها باعث مرگ تدريجي آبسنگ هاي 
مرجاني ش��ده است و بر اثر اين عوامل در چند سال 
اخير حج��م زيادي از مرجان ه��ا از بين رفته اند كه 
براساس برخي برآوردها تا ۹۰ درصد اين مرجان ها 

نابود شده اند.

     حفاظت از اكوسيستم طبيعي دريايي
بنابر اعالم سازمان حفاظت محيط زيست، حدود ٢٠ 
سال گذشته تقريبا هزار هكتار از مناطق آبسنگ هاي 
مرجاني خليج فارس در ايران به دليل فعاليت هاي 
انس��اني به طور كامل از بين رفته اس��ت. به عنوان 
مثال در عس��لويه ٣۶٠ هكتار، خارك ١٨٠ هكتار 
و در كيش ١۵٠ هكتار آبسنگ مرجاني از بين رفته 
است در حالي كه مصون ماندن آنها يعني حفاظت 
از اكوسيس��تم طبيعي دريايي كه اگر از بين بروند 

گونه هاي دريايي زيادي تحت تاثير قرار مي گيرند.
طبق تحقيقات انجام ش��ده، حي��ات ۲۵ درصد از 
موجودات دريايي به آبس��نگ هاي مرجاني وابسته 
است، اين آبس��نگ ها محافظت از درياها، سواحل، 
خشكي ها و جزيره هاي كم ارتفاع در مقابل امواج و 
فرسايش و همچنين كاهش شدت موج در توفان هاي 
دريايي، شفافيت آب، استفاده هاي توريستي، تفرجي 
و تامين غ��ذا و دارو را برعهده دارند. از س��وي ديگر 
آبسنگ هاي مرجاني مامن تعداد زيادي از ماهيان و 
انواع آبزيان است كه محل تخم ريزي و زاد و ولد آنها 
را تشكيل مي دهد، طبق آخرين بررسي هاي به عمل 
آمده، ۲۰۰ گونه ماهي وابسته به آبسنگ هاي مرجاني 
در سواحل جزيره كيش مشاهده شده كه حدود ۸۵ 
گونه از آنها ماهيان زينتي هس��تند، پروانه ماهيان، 
طوطي ماهيان، جراح ماهيان، دلقك ماهيان، سنگ 
رووك ماهيان و خفاش ماهيان از خانواده هاي ماهيان 
زينتي در جزيره كيش داراي فراواني بيشتري هستند 

كه ذخاير ژنتيكي ارزش��مندي محسوب مي شوند 
كه مرجان ها پناهگاه اصلي اين ماهيان را تش��كيل 
مي دهند كه اگر در معرض نابودي قرار گيرند حيات 

اين ماهيان نيز مورد تهديد قرار مي گيرد.

     سه دهه فاصله تا مرگ 
مرجان هاي اقيانوس

با اين رون��د و با توجه به بررس��ي هاي علمي انتظار 
مي رود تا سال ۲۰۵۰ ميالدي يعني در سه دهه آينده 
۷۵ درصد از مرجان هاي سطح اقيانوس و آب هاي آزاد 
جهان از بين بروند كه اين زنگ خطري براي آبزيان 
وابسته به آبسنگ هاي مرجاني است. از سوي ديگر 
گرم شدن آب درياها و اقيانوس ها موجب سفيدشدگي 
آبسنگ هاي مرجاني مي شود كه بنا به گفته مهدي 
بلوكي رييس گروه اكولوژي دريا س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت؛ به دليل افزايش دما در سال ۲۰۱۶ 
حدود ۹۰ درصد از آبسنگ هاي مرجاني خليج فارس 
در عمق كمتر از پنج متر سفيد شدند و از بين رفتند. او 
درباره علت سفيدشدگي توضيح داد: گرمايش زمين 
يكي از عوامل سفيدش��دگي آبسنگ هاي مرجاني 
است كه از آن به عنوان عامل طبيعي ياد مي شود هر 
چند كه علت اصلي آن نيز انسان است، سفيدشدگي 
مرجان ها هر چند س��ال يك بار اتفاق مي افتد اما در 
سال ۲۰۱۶ شدت سفيدشدگي از تمام دفعات قبل 
بيشتر بوده است. رييس گروه اكولوژي دريا سازمان 
حفاظت محيط زيست اظهار داشت: موضوع ديگري 
كه وجود دارد اين است كه سال هاي قبل فاصله زماني 
سفيدشدگي مرجان ها بيشتر بود اما اكنون اين فاصله 
زماني كوتاه تر شده است كه به گرمتر شدن زمين بر 
مي گردد، در واقع دماي آب نس��بت به قبل افزايش 
يافته و همين مساله آبسنگ ها را تهديد مي كند، مثال 
اگر قبال در ۳۳ درجه آب ۷۰ درصد س��فيد مي شد 

اكنون در ۳۳.۵ درجه سفيد مي شوند. 

سه دهه فاصله تا انقراض آبسنگ هاي مرجاني 
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