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يادداشت- 1

يادداشت- 2

آشفته بازار صنعت خودرو و 
فلسفه اقتصادي

 سلطه مخرب بانك ها 
بر اقتصاد

وزي��ر صم��ت روز گذش��ته 
بخش هايي از مشكالت عجيب 
بازار خ��ودرو را در گفت وگويي 
رسانه اي تشريح كرد تا يك بار 
ديگر مشخص ش��ود، صنعت 
خودروس��ازي اي��ران، درگير 
گرفتاري ه��اي عميق اس��ت. 
بر اس��اس اعالم فاطمي امين، 
صنعت خودروسازي كش��ور با بدهي 115هزار ميليارد 
توماني، زيان انباشته 85هزار ميليارد توماني و رانت فروش 
محصوالتي معادل 200هزار ميليارد توماني روبه رو است. 
اعداد و ارقامي كه نش��ان دهنده مشكالت جدي در بطن 
صنعتي اس��ت كه طي بيش از نيم قرن گذش��ته هزاران 
ميليارد دالر سرمايه گذاري در آن صورت گرفته است، اما 
نه تنها بهره اي براي كشورمان به دنبال نداشته است، بلكه 
ادامه در صفحه 7 خود به عاملي براي...  

حتما شما هم بارها اين جمله 
تكراري را شنيده ايد كه در كنار 
مشكالت مرتبط با تحريم هاي 
اقتصادي و عدم پيوس��تن به 
كنوانسيون هاي بين المللي، 
اقتصاد ايران از دامنه وسيعي 
از مش��كالت داخل��ي نيز رنج 
مي برد. مش��كالتي كه باعث 
ش��ده توانايي اقتصادي كشورمان در برهه هاي مختلف 
نزول كند و بحران هاي پي در پي معيش��ت و اقتصادي 
گريبانگير اقتصاد شوند. به طور كلي مي توان گفت، به غير 
از ضعف مديريت سال هاي اخير و تحريم هايي كه صورت 
گرفته است، عوامل ديگري نيز وجود دارند كه باعث ركود 
ادامه در صفحه 5 در اقتصاد كشور، تورم و... 

فربد زاوه

محسن عباسي

آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: براي ساخت 
مسكن مجردها از ژاپن الگو برداري كنيم

 پيگيري قضايي شوراي رقابت 
عليه اقدامات غيرقانوني صمت و خودروسازان 

 خانه »كپسولي« 
 براي جوانان  ايراني

افزايش قيمت خودرو 
قانوني ياغيرقانوني؟ 

  »بانكداري بدون ربا« 
به روايت پويا ناظران- بخش سوم

 رييس جمهور 
در سفر به استان يزد:

ماجراي تحريم داخلي 
نظام بانكي 

صفحه 2     صفحه 3    

هيچ بانكي در كشور حق تعطيل كردن 
واحدهاي توليدي را ندارد

برخورد با اخاللگران ارزي و حذف 
فضاي سودجويانه در بازار

كانون صنفي معلمان اليحه رتبه بندي 
تصويب شده در مجلس را قبول ندارد

روز پنجش��نبه دالر در ب��ازار آزاد 30070 ت��ا 
30150 و دره��م 8260 توم��ان معامله ش��د و 
س��كه نيز 13 ميلي��ون و 120 ه��زار تومان داد 
و س��تد ش��د. اما روز جمعه قيم��ت دالر در بازار 
آزاد افزايش نس��بي داش��ته و به ن��رخ 30220 
 توم��ان و دره��م 8250 توم��ان معامله ش��د .

 در طول يك هفته گذشته با شروع مذاكرات، نرخ 
ارز در طول هفته س��ير نزولي داشته است و اين 
موضوع باعث شده قيمت طال و سكه سير نزولي 
داشته باشد. سكه نيز 13 ميليون و 80 هزار تومان 
صفحه 3 را بخوانيد معامله شده است.  

 در حالي كه روز چهارشنبه باالخره مجلس اليحه 
رتبه بن��دي معلمان را بعد از ي��ك هفته اعتراضات 
سراسري معلمان به تصويب رساند، اما آنچه باعث 
شده تا كانون صنفي معلمان اين طرح را تنها راه حلي 
زودگذر براي اعتراضات معلمان قلمداد كند، مساله 
بودجه تخصيص يافته به وزارت آموزش و پرورش 
در اليحه بودجه سال 1401 اس��ت. بودجه اي كه 
نمي تواند آنچه در اليحه رتبه بندي مطرح ش��ده را 
پوش��ش دهد. البته اين خبر به شكل  هاي ديگري 
هم بيان شد، مثال اينكه عنوان شد مجلس به اجراي 
صفحه 8 را بخوانيد رتبه  بندي راي داد يا...  

ثبات نسبي در قيمت 
طال و ارز با شروع 
مذاكرات وين 

 سرهم بندي
 نه رتبه بندي

فرشته فريادرس|
خودروسازان 80 هزارخودروي دپو شده را بعد از گراني 18 
درصدي ترخيص كردند؛ 18 درصدي كه شوراي رقابت آن 
را قبول ندارد و مي گويد كه افزايش قيمت خودرو مطابق با 
فرمول شوراي رقابت نيست. در همين حال، عضو قضايي 
شوراي رقابت طي نامه اي از دادستان كل كشور خواستار 
پيگيري اقدامات غيرقانوني وزارت صمت و خودروسازان 
در خصوص افزايش قيمت ش��ده و تأكيد كرده كه اقدام 
خودروسازان قطعا دادگستري را با انبوهي از پرونده هاي 
قضايي روبه رو مي كند. البته معاون قضايي دادس��تان 
كل كشور، در واكنش به اين گفته شورا، عنوان كرده كه 
تصميمات اخير علي رغم ميل باطني دولت در افزايش 
قيمت ها صرفاً به دليل شرايط خاص و در راستاي حمايت 
از توليد و تضمين اشتغال پايدار ده ها هزار نفر كارگر و در 

موقعيت اضطرار مصوب شده 
و اقدام غيرقانوني نبوده است. 
در اي��ن مي��ان، وزير صمت 
هم مي گويد: قيمت گذاري 
خودرو طبق روال قبل انجام 
مي ش��ود، يكي از راهكار ها 
اصالح قيمت گذاري بود كه 
اين روند در ستاد تنظيم بازار 
انجام شد؛ در نهايت تصميم 
بر اين شد كه قيمت گذاري بر 
اساس ضوابط قبلي شوراي 
رقابت، يعني افزايش 6 ماهه 
بر مبناي تورم اعمال ش��ود. 
با اين ح��ال، كارشناس��ان 

معتقدند كه رشد قيمت خودرو به داليل اقتصادي بوده 
نه توليد. بر اين اساس اينكه بگوييم با افزايش توليد قيمت 
خودرو نيز كاهش خواهد يافت، اين موضوع عملي نخواهد 
شد. به گفته آنها، براي متعادل سازي وكاهش التهابات 
بازار خودرو، بايد همزمان با اصالح قيمت و افزايش توليد، 

ممنوعيت واردات هم رفع شود.

  وزير صمت: قيمت گذاري طبق روال 
شورا بوده

دو شركت بزرگ خودروساز با تصميم ستاد تنظيم بازار 
قيمت محصوالت خود را بي��ن 10 تا 18 درصد و طبق 
روالي كه ش��وراي رقابت قيمت گ��ذاري مي كرد، گران 
كردند يا به قول وزير صمت اصالح كردند. اما اين را شوراي 
رقابت قبول ن��دارد. وزير صمت اما مي گويد كه صنعت 
خودرو در وضعيت مطلوبي 
به لح��اظ بدهي ه��ا و زيان 
انباش��ته قرار ندارد. دستور 
ماه قبل رييس جمهور براي 
لغو افزايش قيمت خودرو به 
اين دليل بود كه ايشان تاكيد 
داشتند كه قيمت گذاري ها 
بايد اصولي باشد. به گفته او، 
قيمت گذاري خودرو طبق 
روال قب��ل انجام مي ش��ود. 
طبق بررس��ي هاي دقيق، 
افزاي��ش قيمت خ��ارج از 

ضوابط را رد كرديم.  
ادامه در صفحه 7

گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه علي  آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفته است، براي ساخت مسكن براي 
مجردان مي توان از كشوري مانند ژاپن الگوبرداري 
ك��رد. آقامحمدي كه ب��ه عن��وان » قائم مقام وزير 
كشور درامور 2020 محله كم برخوردار كشور« در 
جلسه »ستاد توسعه و تحول اجتماع محور 2020 
محله« س��خن مي گفت، با اشاره به ساخت مسكن 
براي مجردان و سرپناه براي معتادان متجاهر اظهار 
كرد: حدود 60 ه��زار معتاد متجاهر وجود دارد كه 
بايد براي اس��كان آنها فكري ك��رد. مي توان روي 
ساخت شهرك هاي سالمت فكر كرد، اعتبار آن هم 
قابل تامين است و خيرين بسياري نيز حاضرند در 
اين راه به دولت كمك كنند. در خصوص س��اخت 

مسكن براي مجردان نيز 
مي توان از كشوري مانند 
ژاپ��ن الگو ب��رداري كرد. 
او البت��ه درب��اره »الگوي 
ژاپني س��اخت مس��كن 
براي جوانان« توضيحات 
بيشتري ارايه نكرده است، 
اما مطالع��ات موجود در 
كشور نش��ان مي دهد كه 
مراد از اين الگو، س��اخت 
خانه ه��اي »كپس��ولي« 
است. اينگونه از خانه هاي 
نقلي و كپسولي به غير از 
سرزمين آفتاب تابان، در 

برخي از نقاط پرجمعيت و پرتقاضاي جهان همچون 
هنگ كنگ نيز رايج هستند، اما ژاپن را مي توان جزو 
اولين كشورهاي داراي خانه هاي كپسولي معرفي 
كرد. برج كپس��ولي14 طبقه »ناكاجين« در سال 
1۹72 در منطقه »گين��زا« نزديك به مركز توكيو 
براي كارمنداني كه ساعات طوالني در طول هفته 
مشغول به كار بودند، ساخته شد. ژاپني هاي ساكن 
توكيو در حالي زندگي در اي��ن واحدهاي كوچك 
را انتخاب كرده ان��د كه دنيا خانه ه��اي ژاپني را با 
سقف هاي س��فالي، پيكره چوبي و درهاي كشويي 

)فوسوما( مي شناسد.
آن گونه كه يكي از  س��ايت هاي تخصص��ي در حوزه 
ساخت و ساز، حدود يك سال پيش گزارش كرده بود، 
خانه هاي كپسولي در هنگ كنگ اما بيشترين رواج و 
ش��يوع را دارد. هنگ كنگ 
يكي از گران ترين مناطق 
جه��ان ب��راي زندگ��ي 
محسوب مي شود به طوري 
كه ميانگين قيمت مسكن 
1۹ براب��ر ميانگين درآمد 
ساالنه مردم است. از سوي 
ديگر هنگ كن��گ يكي از 
متراكم تري��ن ش��هرهاي 
جه��ان ه��م به حس��اب 
مي آيد، به همي��ن داليل 
مشكل مسكن در آن بسيار 

جدي تري از... 
ادامه در صفحه 5  

خودروس��ازان 80 هزارخودروي دپو شده را 
بعد از گراني 18 درصدي ترخيص كردند؛ 18 
درصدي كه شوراي رقابت آن را قبول ندارد و 
مي گويد كه افزايش قيم��ت خودرو مطابق با 

فرمول شوراي رقابت نيست. 
در همي��ن حال، عضو قضايي ش��وراي رقابت 
طي نامه اي از دادس��تان كل كشور خواستار 
پيگيري اقدام��ات غيرقانوني وزارت صمت و 
خودروسازان در خصوص افزايش قيمت شده 
و تأكيد ك��رده كه اقدام خودروس��ازان قطعا 
دادگستري را با انبوهي از پرونده هاي قضايي 

روبه رو مي كند.

برش
  آقامحمدي در حالي از الگوي ساخت مسكن ژاپني 
براي جوانان سخن به ميان آورده است كه در جلسه 
»ستاد توسعه و تحول اجتماع محور 2020 محله« 
بر بازگرداندن روح زندگي را به محالت داراي بافت 
فرسوده تاكيد كرد و گفت: »انجام اين كار در شمال 
شهر تهران غيرممكن است، زيرا شمال شهر مرده 
است و ساختار آن انفرادي است. اما در محالت بافت 
فرسوده روح جمعي حاكم است و مي توان اين كار را 
انجام داد. الزمه آن اين است كه به شرايط، نوع فرهنگ 
و اقوام ساكن در محالت توجه كرد حتي در جزييات 
هم بايد به اين موارد پرداخت. بايد تفاوت فرهنگي 

در همه چيز حتي در رنگ ساختمان ها لحاظ شود.

برش
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تعادل| دكتر پويا ناظران، اقتصاددان مقيم امريكا بر 
اين باور است كه سوء برداشت مسووالن اقتصادي 
كش�ور از بانكداري متعارف نه تنها منجر به نوعي 
خودتحريمي يا تحريم داخلي نظام بانكي شده است 
كه به ايجاد و گس�ترش يك نظام بانكداري كامال 
ربوي در كش�ور دامن زده است. اين سوءبرداشت 
باعث ش�ده كه تجربه كش�ورهاي پيش�رفته در 
بانكداري متعارف مورد غفلت واقع شود. به اعتقاد 
ناظران، در تجربه بانكداري دنيا درس هاي باارزشي 
هست كه در نهايت كمك مي كند هم بانكداري در 
خدمت توليد قرار بگيرد و هم سرعت خلق پول با 
رشد توليد متناس�ب شود تا تورم مزمن دو رقمي 
كشور مهار شود. اين اقتصاددان، در آخرين پست 
تلگرامي خود، از »بانكداري ب�دون ربا« به عنوان 
س�ومين تصميم اثرگذار پس از انق�الب ياد كرده 
است. »تعادل« در دو شماره پيشين خود، بحث هاي 
مقدماتي دكتر ناظران در ريش�ه يابي داليل تورم 
مزمن دو رقمي و همچنين بخش�ي از راه حل علم 
اقتصاد ب�راي مهار ت�ورم در اقتصادهاي متعارف 
)كسري بودجه و سياست گذاري پولي( را منتشر 
كرد. اينك بخش سوم و پاياني سخنان او را پيش رو 
داريد. در اين بخش، مساله اعتبارسنجي اشخاص 
حقيقي و حقوقي و ارتباط آن با »خلق نقدينگي« 
و »عقد مش�اركتي اولويت دار چند اليه« در نظام 
بانكداري متعارف بررسي شده است. عقدي كه در 
ميان عقود اسالمي وجود ندارد و در تاريخ 200 سال 
اخير بانكداري امريكا آن ريشه دارد. مشروح بخش 

پاياني اظهارات ناظران را مي خوانيد. 

چطور مي شود بدهكاران را مجاب كرد كه تعهداتشان را 
ايفا كنند و از زير آن فرار نكنند. پاسخ اين سوال بستگي به 
اين دارد كه از شخص حقيقي صحبت مي كنيم يا شخص 
حقوقي؟ شخص حقيقي معموال تسهيالت بدون وثيقه 
بزرگ نمي تواند بگيرد. تسهيالت قابل توجه بزرگ شخص 
حقيقي يا وام مسكن است كه وثيقه همان مسكن است يا 
وام خودرو است كه وثيقه اش همان خودرو است. اعتبارات 
بدون وثيقه براي حقيقي عموما خيلي كوچك است به 
نس��بت درآمدش خيلي اعداد كوچكي است و سازوكار 
اصلي چيزي به اسم نمره اعتباري است. در شكل متعارف 
دنيا چند شركت در كشوري هستند كه كل پرونده اعتباري  
اشخاص حقيقي را نگهداري مي كنند. هر وامي يا كارت 
اعتباري كه شخص حقيقي داشته باشد اطالعات نزد آنها 
هست و براي سررسيد تك تك اقساط هر كدام، اطالعات 
10 سال گذشته موجود است. آيا قسط به موقع و به تمامي 
پرداخت ش��ده يا نه و كدام ماه ها پرداخت نشده؟ وقتي 
شخص حقيقي مي خواهد خانه اجاره كند يا شغل بگيرد 
يا آبونمان برق، اينترنت يا تلفن همراه بگيرد و صد البته اگر 
بخواهد وام جديدي از يك موسس��ه مالي بگيرد، پرونده 
اعتباري آن بررسي مي شود. اگر سابقه نپرداختن اقساط 
داشته باشد تقاضايش رد مي شود. يعني حتي براي اجاره 
كردن خانه يا گرفتن خط تلفن همراه به مشكل مي خورد. 
چه برسد به گرفتن وام بانكي. اين باعث مي شود كسي كه 
پول براي ايفاي تعهداتش دارد با توجه به هزينه هاي آينده 
از زير پرداخت طفره نرود و حتما تعهداتش را ايفا كند. اما 
در مورد شخص حقوقي سازوكار خيلي پيچيده تر مي شود. 
تا 200 سال پيش اعتباردهنده به شخص حقوقي قرض 
مي داد اگر سهامدار قرض مي پرداخت كه فبها اگرنه بدهكار 
زنداني مي شد. مشكل زنداني كردن بدهكار اين بود كه 
تفكيكي بين شخص حقوقي كه منابع دارد و نمي پردازد 
و آن كس كه به خاطر ريس��ك هاي اقتصادي واقعا ضرر 
كرده و امكان ايفاي تعهدش را ندارد ايجاد نمي كرد. زندان 
سازوكار خوبي نبود. از حدود 200 سال پيش رفته رفته 
روش جديدي ش��روع شد. از ايالت نيويورك شروع شد و 
به تدريج به بقيه امريكا و اروپا تسري پيدا كرد ايده اين بود 
كه به تعهدات شخص حقوقي به ديد طبقات متعددي نگاه 
مي كنيم پايين ترين طبقه مي شود سهامدار و حق تعيين 
هيات مديره دارد. طبقات باالتر اعتباردهندگان هستند 
و اختيار مديريتي و ش��ركت ندارند مگر اينكه ش��ركت 
تعهداتش را به آنها ايفا نكند كه در اين صورت حق تعيين 

مديريت از سهامدار به اعتباردهنده ها منتقل مي شود. 

تمثيلشيروشراكتاولويتدار
فرض كنيم دو نفر مشتركا گاوي خريدند به قصد اينكه 
روزانه شيرش را بفروشند. يك راهش اين است كه شريك 
بشوند و متناسب با پولي كه گذاشته اند، از عوايد فروش 
شير گاو سهم بردارند. اين مي شود عقد مشاركت. حاال 
فرض كنيم اين گاو ميانگين روزانه 20 ليتر شير مي دهد 
يك جور شراكت اين است كه مثال 10 ليتر اولش شير 
مال شريك اول مابقي هر چه بود مال شريك دوم. يعني 
اگر مثال گاو 20 ليتر شير داد هر دو 10 ليتر سهم مي برند. 
اما اگر در يك روزي گاو 15 ليتر ش��ير داد، اولي كماكان 
10 ليتر مي برد و دومي 5 ليتر مي برد. اگر يك روز گاو 25 
ليتر شير داد، اولي باز 10 ليتر مي برد، اما حاال دومي 15 
ليتر ش��ير مي گيرد. اگر يك روزي گاو 10 ليتر شير داد 
اولي 10 ليترش را مي گيرد و دومي هيچ نمي گيرد؛ اما 
اگر گاو 5 ليتر شير داد اولي 5 ليتر شير مي گيرد و دومي 
هيچ يعني اول يك س��طل تا 10 ليتري بايد پر بشود و 
بعد س��رريزش گير نفر دوم مي آيد. اين دو كماكان در 
بيزينس گاوداري و شيرفروشي شريك هستند، با هم 
پول گذاشتند، با هم گاو را خريدند، ولي از حيث فقهي اين 
ديگر عقد مشاركت نيست. از نظر حقوقي هم نمي شود 
گفت كه اين هر دو سهامدار هستند. شما اين گاو را يك 
مثال از يك ش��ركتي تصور كنيد و شيري كه مي دهد. 
درآمد شركت است مسوول رسيدگي به گاو و مديريت 
شركت با كدام شريك باشد اگر با شريك اول باشد فقط 
آنقدر آب و علوفه به گاو مي دهد كه گاو 10 ليتر شير بدهد، 

چون مازاد بر آن نفعي براي ش��ريك اول ندارد. پس چرا 
هزينه را اضافه كند سرمايه گذاري بيشتر بكند دردسر 
خودش را بيشتر مي كند. چرا دردسر خودش را بيشتر 
كند تا به��ره وري از گاو  را افزايش بدهد. اما اگر مديريت 
با شريك دوم باشد، سعي مي كند چنان به گاو رسيدگي 
كند كه حداكثر شير را به دست بياورد. پس از نظر منطق 
اقتصادي بهينه تر در واقع در ادبيات اقتصادي مي گوييم 
اگر مديريت با شريك اول باشد دچار كژمنشي مي شود 
پس مديريت به شريك دوم داده مي شود. آن كه محق 
بر س��طل دوم شير است. در يك ش��ركت به سطل اول 
مي گويند بدهي؛ مالك سطل اول مي تواند بانكي باشد 
كه به شركت تسهيالت داده يا سرمايه گذاري كه در بازار 
بدهي اوراق بدهي شركت را خريده است. مالك سطل 
دوم مي شود سهامدار. شركت از محل عوايدش بايد اول 
سهم آن اعتباردهنده كه مي تواند بانك باشد يا صاحب 
اوراق بدهي باش��د را بپردازد اما عوايد آنها س��قف دارد. 
عوايد آنها را كه داد مازاد درآمد شركت همه مي شود حق 
سهامدار. اما چه تضميني است كه روزي كه گاو زياد شير 
مي دهد، شريك دوم كه مسووليت گاو به آن محول شده 
نيايد يك ذره شير بريزد ته سطل اول بگويد امروز گاو كم 
شير داد ببخش��يد و اين هم سهم تو و بقيه شير را براي 
خودش بردارد؟ اين سوال مهمي است چون اين مي شود 
معادل اينكه ش��خص حقوقي تمكن ايفاي تعهدش را 
داشته باشد ولي از پرداخت آن طفره برود. چطور از اين 
اجتناب مي كنند؟ چون اين براي اعتبارسنجي مهم است 
مي گويند مادامي كه تعهد ش��ركت به اعتباردهنده ها 
ايفا مي شود، حق مديريت با صاحب سطل دوم يا همان 
سهامدار است. به محض اينكه تعهدات ايفا نشود، اين حق 
از نظر قانوني خود به خود به اعتباردهنده منتقل مي شود 
و آنها مي توانند بيايند هيات مديره تعيين كنند و مديريت 
ش��ركت را در دست بگيرند. براي يك سهامدار از دست 
دادن مديريت بزرگ ترين تهديد اس��ت. سهامداري در 
شركتي كه سهامدار اختياري بر مديريتش ندارد تقريبا 
به كار نمي آيد. همين انگيزه باعث مي شود تا مادامي كه 
ش��ركت منابعي براي ايفاي تعهداتش دارد از زير ايفاي 
تعهداتش ب��ه اعتباردهنده ها طفره ن��رود. االن در بازار 
سرمايه امريكا چند ده تريليون دالر اوراق بدهي شركتي 
است كه هيچ وثيقه اي هم ندارد. فكرش را بكنيد شركت از 
بازار مالي تامين كرده وثيقه هم نگذاشته پس چرا قسطش 
را مي دهد؟ چرا بدهي اش را مي دهد چون عمال حق تعيين 
هيات مديره اش را وثيقه گذاشته است. اين ساختار انقالبي 
در مفهوم شخص حقوقي بود چرا كه مشكل انگيزه ايفاي 
تعهدات را حل مي كرد البته يك انقالب ناگهاني نبود يك 
انقالبي بود كه به تدريج و در طول تقريبا 200 سال رخ داد. 

مكانيسمحلوفصل»نكول«
وقتي شركتي قس��طش را در سررسيد پرداخت نكند 
مي گوييم نكول كرده يعني آن س��طل اول پر نش��ده 
است. در اين حالت چه اتفاقي مي افتد؟ اعتباردهنده ها با 
هيات مديره تشكيل جلسه مي دهند مي نشينند در مورد 
وضعيت شركت صحبت مي كنند يك حالت اين است كه 
به اين نتيجه برسند شركت ارزش زيادي دارد آينده خوبي 
دارد حاال يك بحران گذرا رخ داده منابع نقد كافي براي 
پرداخت قسطش را نداشته اما روي هم رفته خوب مديريت 
مي ش��ود اعتباردهنده ها هم عموما عالقه اي به درگير 
شدن در مسائل مديريتي ندارند كه اگر مي خواستند اين 
كار را بكنند، مي رفتند سهامش شركت را مي خريدند 
لذا در اين حالت معموال توافق مي كنند كه سررس��يد 
تعهدات قدري عقب مي اندازيم تغيير مي دهيم تا شركت 
بتواند منابع نقد كافي تامين كند و بعد همه چيز به روال 
عادي اش برمي گردد. اكثر نكول ها به توافق منجر مي شود 
يك مذاكره و توافقي بين اعتباردهنده ها و سهامدار رخ 
مي ده��د و بعد از يك دوره گذار نس��بتا كوتاه  همه چيز 
برمي گردد به وضعيت ع��ادي اش. اما يك حالت ديگر 
اين است كه هيات مديره مي گويند حقيقتش ما ديگر 
نمي دانيم شركت را چه جور اداره كنيم. اين كليد اين دفاتر 
حسابداري اين حساب ها تحويل شما اعتباردهندگان، 
هر چه هس��ت مال ش��ما خدانگهدار! يعني وقتي واقعا 
امكان ايفاي تعهد ندارند اجباري ندارند تحويل مي دهند 
مي روند. اما يك س��ناريوي س��ومي هم هست. اينكه 
سهامداران با اعتباردهنده ها نمي توانند به توافق برسند. 
شركت نتوانسته تعهدش را ايفا كند اما سر اينكه مسير 
رو به جلو چيست نيز به توافق نمي رسند و اينجا نياز به 
حل و فصل قضايي ايجاد مي شود. در اين حالت در دادگاه 
ورشكستگي تشكيل پرونده مي دهند. طرفين براي زنده 
كردن مجدد شركت بايد برنامه ارايه كنند در اينجا هدف 
قاضي كمك به يافتن بهترين راه براي زنده كردن شركت 
و احقاق حقوق همه است از كارمند و كارگر گرفته تا آن 
شركتي كه مواد اوليه به آن مي فروخته تا اعتباردهنده ها 

و سهامداران و به اين مي گوييم فرايند ورشكستگي.
 در پي كرونا يك شركت بزرگ اجاره خودرو در امريكا به 
اسم هرتس ورشكست شد يعني مدتي زيرنظر قاضي 
اداره مي شد اما در تمام طول اين مدت به ارايه خدمات 
به مشتري ها ادامه مي داد ليكن سرمايه گذاري و تامين 
مالي محدود ش��ده بود چند ماه پيش تر هرتس بعد از 
تغيير س��اختار تامين مالي اش از فرايند ورشكستگي 
خارج ش��د و س��هام جديد در بازار بورس عرضه كرد و 
فعاليت معمولي اش را مجددا آغ��از كرد. منتها گاهي 
طرفين و قاضي به اين نتيجه مي رسند كه اصال اميدي 
به اين شركت نيست و سرپا نگه داشتن آن به زور فايده 
ندارد در واقع اگر زمين و تجهيزات شركت فروخته بشود 
به شركت هاي ديگر در نهايت به نفع اقتصاد است. چون 
ش��ركت هاي ديگر مي توانن��د از آن تجهيزات و زمين 
و امكانات اقتصادي بهره وري بيش��تري ببرند. در اين 
حالت، وارد فرايند تعطيلي ش��ركت و فروش دارايي ها 
مي شويم كه به آن مي گويند لكويديشن يا نقد كردن. 

اين سازوكار قضايي و آن ساختار براي شخص حقوقي 
س��اختاري كه اولويت هاي مختلف براي ش��ركا قائل 
مي شود حق مديريت را به پايين ترين اولويت مي دهد و 
حق مديريت را وثيقه اولويت هاي باالتر مي كند. در واقع 
آنچه به انگيزه هاي طراحي شده در اين ساختار شخص 
حقوقي ضمانت اجرايي مي دهد برخورد قابل پيش بيني و 
منظم نظام قضايي و دادگاه ورشكستگي نسبت به چنين 
پرونده هايي است. آنقدر نتيجه دادگاه قابل پيش بيني 
است كه خيلي وقت ها طرفين به اين نتيجه مي رسند 
بي خود وقت و پولش��ان راصرف فرايند قضايي نكنند و 

خارج از دادگاه بين خودشان مصالحه كنند. 

دليلنبوِدابربدهكاربانكيدرغرب
چرا در كشورهاي ديگر دنيا ابربدهكار بانكي ندارند؟ چرا 
هيچ جا الزم نمي شود رييس كل بانك مركزي يك ليست 
بدهكاران بزرگ از جيبش دربياورد بگويد بگم يا نگم، بعد 
جلوي دوربين بگذارد روي ميز رييس قوه قضاييه؟ چرا در 
اروپا و امريكا چنين نمايش هاي مضحكي نمي بينيم. به 
خاطر سازوكاري كه االن تشريح كردم. آنقدر در آنجا تكليف 
نكول و تبعاتش مشخص است كه اين بحث هايي كه ما در 
كشور داريم سر بدهكاران بانكي آنجا اصال معني نمي دهد. 
تمام اين موارد، قواعدي است كه در طول اين 200 سال 
ش��كل گرفته تا جلوي رفتار كالهبردارانه وام گيرنده ها، 
اعتبارگيرنده ها را بگيرد تا علم اعتبارسنجي موضوعيت 
پيدا كند و همانطور كه ديديم اين بخشي از آن سنگ بنايي 

است كه نظام بانكي روي آن بنا شده است.

عقديكهدربينعقوداسالمينداريم
 اقتصاد ما اين شالوده را ندارد. از اين رو، روند خلق پول توسط 
نظام بانكي اش دهه ها است از روند رشد اقتصادي منفك 
شده ممكن است رشد اقتصادي نداشته باشيم اما حجم 
پول مثال دو برابر يا چند برابر شده است. چرا اين شالوده 
را ندارد؟ چون احساس كرديم بانكداري ما بدون ربا است 
و سازوكارهاي بانكداري ربوي دنيا تجربه قابل استفاده اي 
براي ما ندارند. اما آن سطل 10 ليتري شيري كه شريك 
اول برمي داشت، ربا بود؟ اصال آيا رابطه شريك اول و دوم 
يك رابطه استقراضي بود؟ بديهي است كه نبود. البته يك 
رابطه مش��اركتي هم به معني فقهي مشاركتي نبود! اما 
اس��تقراضي هم نبود. عقدي بود كه در بين عقود سنتي 
اسالمي نداريم. ماهيت تسهيالت بانكي به شركت ها در 
بانكداري متعارف غربي دقيقا از جنس سطل اول شير اين 
دو شريك است. يعني از جنس شراكت با اولويت و آن هم 
اولويتي كه حق تعيين مديريت را وثيقه برداشته است. پس 
مي بينيم در بانكداري متعارف رابطه بانك و شخص حقوقي 
اصال استقراضي نيست كه ربا موضوعيت داشته باشد و 
لذا تجربه بانكداري متعارف كامال براي ما قابل اس��تفاده 
مي بود بدون نقض باورهاي ديني ما. يك مزيت ساختار 
شخص حقوقي- مشاركت اولويت دار- اين است كه به دو 
سطل محدود نيست. همان گاو را تصور كنيد ولي اين بار 
با چهار تا ش��ريك و چهار تا سطل كه سه سطل اول مثال 
هر كدام 5 ليترند يعني 5 ليتر مي شود شريك اول مازاد بر 
آن 5 ليتر دوم براي ش��ركت دوم و مازاد بر آن 5 ليتر براي 
شريك سوم و مازاد بر 15 ليتر سه شريك اول براي شركت 
چهارم. اين ساختار را تصور كنيد. طبعا ريسك شريك اول 
از همه كمتر است و ريسك شريك چهارم از همه بيشتر 
است. طبعا سرمايه گذاري اوليه شان در گاو به نسبتي بايد 
باشد كه سود شريك اول از همه كمتر و سود شريك آخر 
از همه بيشتر باشد. چون در سرمايه گذاري هر كه ريسك 
بيش��تري مي كند به طور ميانگين انتظار سود بيشتري 
دارد. اين ساختار چهار اولويتي را چرا ترسيم كردم؟ اين 
دقيقا ساختار يك بانك متعارف معمولي است سپرده گذار 
و س��رمايه گذاري كه اوراق بدهي بانك را در بازار سرمايه 
خريده و سرمايه گذاري كه سهام ممتاز بانك را خريده و 
سرمايه گذاري كه سهام عادي بانك را خريده هر چهار تا 
شريكند و مشتركا دارايي هاي بانك را تامين مالي مي كنند، 
منتها سپرده گذار اولين اولويت بر عوايد دارايي ها دارد چون 
سپرده گذار كمترين ريسك پذيري را دارد و طبعا كمترين 
سود را خواهد برد در مرحله بعد از سپرده گذار اعتباردهنده 
كه از بازار سرمايه مي آيد و به بانك اعتبار مي دهد الي آخر. 
در بانكداري متعارف از اين س��اختار استفاده مي كنند تا 
سه اليه شريك قبل از سپرده گذار براي جذب زيان هاي 
بانك باشد و ريسك زيان سپرده گذار حداقلي بشود، چرا؟ 
گفتيم بانك يك بدهي را مي خواهد توليد بكند كه بسيار 
بسيار كم ريسك است تا بتواند نقش پول را ايفا كند مجموع 
سازوكارهاي برقرار است تا ريسك آن بدهي بانك كم بشود 
و اين اليه ها در واقع يكي ديگر از سازوكارها است كه ريسك 
بدهي بانكي كه در واقع ريسك پول باشد را به  شدت كاهش 
مي دهد و آن جايي كه ش��ما پول تان بر پايه بدهي است 

چنين سازوكارهايي الزم مي شود.

معنيساختارچنداليهبانكي؟
اما اين س��اختار چند اليه براي ما ي��ك معني ديگر هم 
مي دهد معني اش اين است كه در بانكداري متعارف در 
بانك هاي غربي و اروپايي و امريكايي سپرده گذار به بانك 
قرض نمي دهد بلكه در اين ساختار اولويت دار سپرده گذار 
مشاركت كرده، مشاركتي از جنس باالترين اولويت اگر از 
مسووالن اقتصادي كشورمان اعم از دبير و مديران بانك 
مركزي حال و گذش��ته از وزراي اقتصادي و همين طور 
نماينده هايي كه قوانين اقتصادي را مي نويسند و تصويب 
مي كنند، بپرسيد رابطه سپرده گذار و بانك در بانكداري 
متعارف چيست؟ مي گويند استقراضي است. براي همين 
فكر مي كنند سود س��پرده بانكي ربا است و براي همين 
هم يكي از اركان بانكداري بدون ربا كش��ور ما يك رابطه 
وكالتي بين سپرده گذار و بانك است. يعني بانك وكيل 
سپرده گذار است اين جوري خواستند درستش كنند اما 
اين رابطه وكالتي ريشه يك سري از امراض بانكداري ما 

شده است. اين در حالي است كه كشورهاي توسعه يافته 
غربي از حدود 200 سال پيش استقراض از شخص حقوقي 
را حذف كردند. امروز هم رابطه بانك با اعتبارگيرنده حقوقي 
از جنس سطل شير ش��ريك اول آن گاوداري است و هم 
رابطه سپرده گذار با بانك از جنس سطل اول است. يعني 
سپرده گذار در بانكداري متعارف به بانك قرض نمي دهد 
بلكه مشاركت مي كند منتها مشاركت اولويت دار. خالصه 
اينكه سوءبرداشت مسووالن اقتصادي كشور ما در مورد 
ماهيت عقود مورد اس��تفاده در اعتبارات سپرده گذاري 
بانكي باعث ش��ده آنجا كه عقد قرض وجود ندارد تصور 
بانكداري ربوي بكنيم و در تالش براي حذف ربا از نظامي 
كه ربا نداشت موفق شدند يك نظام بانكداري تا خرخره 
ربوي را براي كشور درست كنند و اين آن تصميم شاخص 
س��وم بود كه نتيجه اش ش��ده تورم دورقمي مزمني كه 
گويي هيچ كارش نمي توان كرد. اگر بفهميم و بپذيريم 
كه بانكداري متعارف مبتني بر عقد قرض نيست. شايد با 
دقت بيشتر مطالعه اش كنيم و شروع كنيم به ياد گرفتن 
از تجربه بانكداري دنيا. در تجربه بانكداري دنيا درس هاي 
باارزشي هست كه در نهايت كمك مي كند هم بانكداري در 
خدمت توليد قرار بگيرد و هم كمك مي كند سرعت خلق 
پول مان را با رشد توليد متناسب كنيم تا تورم كشور مهار 
بشود. البته بخشي از تورم به خاطر كسري بودجه است كه 

در جاي ديگر بايد حل بشود.

اعتبارسنجيوتعارضمنافع
برگرديم به اعتبارس��نجي؛ گفتيم اعتبارسنجي بر سه 
پيش فرض مبتني است يكي اينكه اقتصاد آزاد با رقابت 
س��الم داريم. دوم اينكه ريسك سيستمي كالهبرداري 
توسط اعتبارگيرنده آنقدر كم است كه قابل اغماض است 
پيش فرض سوم اين است كه اعتبارسنجي دقيق صورت 
مي گيرد. اعتبارسنجي تلفيقي است از علم آمار، رياضيات، 
اقتصاد، حسابداري و فاينانس كه در طول سال هاي گذشته 
بسيار توسعه پيدا كرده است. بخشي از دقت اعتبارسنجي 
از پيشرفت هاي فني است اما بخشي از دقت اعتبارسنجي 
نتيجه حاكميت شركتي خاصي است كه بر نظام بانكي 
اعمال مي شود. يعني چه؟ فلسفه حاكميت شركتي كاهش 
تعارض منافع ها و كژمنشي هايي است كه در درون يك 
شركت رخ مي دهد. اولين ساختار خاصي كه به حاكميت 
ش��ركت بانك اعمال مي شود تفكيك بخش اعتبارات از 
بخش مديريت ريسك است. در يك اقتصاد معمولي نه يك 
اقتصاد رانتي، هر بانكي مي خواهد مشتري هاي بيشتري 
داشته باشد و براي همين بانك به كارمندهايي كه بتوانند 
مشتريان بيشتري بر اخذ تسهيالت جذب بانك كنند، 
كارانه مي دهد. اين كارانه اما كارمندها را مبتال به تعارض 
منافع مي كند ممكن است به طمع كارانه بيشتر، كارمند 
سعي كند حتي كسي كه اعتبار خوبي ندارد را جذب بانك 
كند و به آن تسهيالت بدهد. براي اجتناب از اين تعارض 
منافع اعتبارسنجي به گروه ديگري در بانك سپرده مي شود 
در واقع كسي كه با متقاضيان وام در ارتباط است اختياري 
در تصميم گي��ري و وام ندارد نهاي��ت كاري كه مي تواند 
بكند كه اطالعات متقاضي وام را وارد سامانه كامپيوتري 
داخلي بانك كند اين اطالعات مي رود در معاونت مديريت 
ريسك بانك كه از نظر سازماني جدا شده، بررسي مي شود 
و فقط در صورت تاييد آنها وام مي تواند اعطا مي شود. در 
بانكداري متعارف حتي رييس شعبه اختيار خاصي از اين 
حيث ندارد. وظيفه رييس شعبه در باال كشيدن كركره 
ش��عبه اول صبح و اطمينان از حضور به موقع كارمندان 
شعبه و سر و وضع درست شعبه است. آخر روز هم كركره 
را بكشد پايين. برعكس بانكداري كشور ما، در بانكداري 
متعارف رييس شعبه تقريبا هيچ اختياري در مورد عمليات 
اعتباري بانك ندارد و نبايد هم داشته باشد. چون تعارض 
منافع ايجاد مي شود. اگر داشته باشد وقتي اعتبارسنجي 
توس��ط گروهي بدون تعارض منافع نس��بت به اعطاي 
تس��هيالت صورت مي گيرد يك ميزان خطاي ناشي از 
اعتبارسنجي در درون بانك كاهش پيدا مي كند. اين خطا 
اما صفر نمي شود براي همين حاكميت شركتي بايد يك 
ويژگي ديگري هم داشته باشد. اين هم آن است كه يك 
معاونت سومي عالوه بر اعتبارات و مديريت ريسك تشكيل 
مي دهند كه از نظر سازماني از دو تاي ديگر كامال مستقل 
است و خط سازماني متفاوتي به مديرعامل بانك دارد و اين 
معاونت سوم معاونت ارزيابي مديريت ريسك است. كارش 

اين است كه مدل ها و روندهاي مديريت ريسك اعتباري 
معاونت مديريت ريسك را ارزيابي مي كند. نقد مي كند 
يعني يك جور نقد درون سازماني در بانك صورت مي دهد 
و سعي مي كند ريسك هايي كه از قلم مي افتد را پيدا كند. 
بعد براي اينكه اطمينان حاصل كنند كه اين نقد درون 
سازماني درست عمل مي كند يك ويژگي ديگر به حاكميت 
شركتي بانك اضافه مي كنند آن هم يك حسابرس داخلي 
است كه موظف است صورتجلسه جلسات اين معاونت ها 
را بررسي كند و مطمئن بشود كه يك نقد موثري دارد رخ 
مي دهد. يعني جلسات انتقادي معاونت ارزيابي از روندها و 
مدل هاي مورد استفاده مديريت معاونت ريسك را مطالعه 
كند و ببيند اين نقدها چقدر جدي است گزارش تهيه كند 
و گزارش حسابرس داخلي مستقيم به هيات مديره بانك 
ارسال مي شود و يك رونوشت هم مي خورد به نهاد ناظر 
كه بانك مركزي باشد. اما باز به همين نقد درون سازماني 
هم اكتفا نمي كنند. هر مدل اعتبارسنجي كه بانك بخواهد 
استفاده كند بايد به بانك مركزي توضيح بدهد و مستند به 
داده از آن دفاع كند جلسه دفاع از مدل هاي اعتبارسنجي 
بانك در پيش بانك مركزي يادآور جلسه دفاع دانشجوهاي 
دكترا روبروي كميته تز است. بحث هاي چالشي درمي گيرد 
و معمول بانك مركزي هم بارها يك مدل را رد كند و بانك 
مجبور به اصالح و ارتقا است و باز جلسه دفاع ديگري برگزار 
كنند. قبل از اينكه آن مدل براي استفاده تاييد شود باز بانك 
موظف است به طور پيوسته هم اين مدل تاييد شده خودش 
را درون س��ازماني نقد و ارزيابي كن��د و در صورت يافتن 
اشكالي آن مدل ها را اصالح كند و به بانك مركزي گزارش 
بدهد. در واقع حسابداري نوين بانكي حسابدار و اعتبارسنج 
دست در دست هم قرار داده تا متفقا صورت هاي مالي را 
تهيه كنند اين خيلي كار جدي��د و متفاوتي از روندهاي 
بانكداري قديمي است كه بانكداري يك پديده حسابدارانه 
بود االن ديگر اين طور نيست. اعتبارسنج براي هر اعتباري 
زيان انتظاري محاسبه مي كند و آن زيان انتظاري بايد در 
ترازنامه بانك و صورت هاي مالي اش منعكس بشود. نتيجه 
اين مي شود كه وقتي اعتباري اعطا مي شود زيان انتظاري 
ناشي از ريسك آن اعتبار همزمان در صورت مالي بانك 
منعكس مي شود و سرمايه بانك كم مي شود اين انعكاس 
درجا كژمنشي مديران بانك را كاهش مي دهد. چون باعث 
مي شود هر تصميم پرريسك خطرناكي بگيرند در جا هزينه  
آن را بدهند و اين سرمايه گذاري بانك را منضبط مي كند. 
در نبود چنين رويه اي ممكن است يك مدير بانك اعتبار 
پرريسك بلندمدت بدهد چون مي گويد در دوره حضور 
خودش در بانك آن اعتبار س��ود خوبي نش��ان مي دهد. 
اقساط مي آيد ولي نكولش در آينده احتماال محقق مي شود. 
ريسك دارد ولي به اين معني نيست كه روز اول مشكل دار 
مي شود. احتماال 5 سال ديگر به مشكل مي خورد. مدير 
مي گويد آن زمان من رفتم يك بانك ديگر يك جاي ديگر 
سمت جديدي گرفتم آن ديگر مشكل من نيست و ما به اين 
مي گوييم كژمنشي. با اين انعكاس خروجي اعتبارسنجي 
در حسابداري و در صورت هاي مالي مي شود اين مساله را 
مرتفع كرد. يك مدير وقتي وام پرريسك مي دهد همان 
جا هزينه اش را در صورت ه��اي مالي منعكس مي كند 
و ل��ذا س��هامدار و هيات مديره اين فرص��ت را دارند يك 
مديريت بي انضباط را با بركناري تنبيه كنند. با رشد علم 
اعتبارسنجي دقت در ظرايف حاكميت شركتي و استفاده 
از اعتبارسنجي در حسابداري بانكداري متعارف اطمينان 
حاصل مي كند كه اعتبارسنجي درست و دقيق صورت 
مي گيرد و در تصميمات اعتباري بانك منعكس مي شود.

اقتصادي آزاد با رقابت س��الم به اضاف��ه پرونده اعتباري 
شخص حقيقي در كنار ساختار مشاركت اولويت دار براي 
شخص حقوقي كه به پشتوانه دادگاه ورشكستگي ضمانت 
اجرايي پيدا كرده به اضافه پيشرفت ها در علم اعتبارسنجي 
در كنار حاكميت ش��ركتي مناسب بانك و با حسابداري 
مخصوص بانك مي شوند سنگ بنايي كه مي شود بانك 
را روي آنها ساخت بدون اين سنگ بنا حاصل چيزي مثل 
همين نهادهاي هشل هفتي كه ما در كشور داريم، نخواهد 
بود. بانكي كه بدون چنين س��نگ بنايي و بدون چنين 
سازوكارهاي مديريت ريسكي بنا شده باشد امروز ديگر 
نمي تواند وارد بزرگراه هاي مالي دنيا بشود و در اقتصادي كه 
يك نظام بانكي رقابتي واجد همه شروط طرح شده نباشد، 
سياست گذاري پولي قابل اجرا نيست. حتي بي معني است 
در چنان اقتصادي ابزارهاي متعارف سياست گذاري پولي 

مثل بازار باز كريدور نرخ بهره هيچ اثر معني داري بر تورم 
ندارند. اين چيزها مي شوند ابزار شوي مسووالن كشور در 
صدا و سيما كه وعده بدهند فالن و بهمان كرديم و خبر 

خوش داريم هيچ اتفاقي هم نمي افتد.
در كش��ورهاي معمول��ي ت��ورم را با سياس��ت گذاري 
پولي مديريت مي كنند اگر كس��ري بودجه زياد بش��ود 
يا سياست گذار اس��تقاللش را از دس��ت بدهد كارهاي 
سياست گذاري پولي كم مي ش��ود. مثالش تركيه امروز 
اما سياست گذاري پولي در كش��ور ما كارايي ندارد. اصال 
مش��كل ما تورم نيست. مش��كل ما تورم مزمن است كه 
سطحي ديگر از چالش اقتصادي است. تورم باال و مزمن در 
اقتصاد ما دو دليل دارد يكي بي انضباطي بودجه اي دولت و 
ديگري بي انضباطي نظام بانكي. بي انضباطي بانكي ناشي 
از رعايت نكردن الزامات پول بر پايه بدهي اس��ت. دو نوع 
پول داريم يكي پول بر پايه دارايي مثل طال، بيت كوين و 
ديگري پول بر پايه بدهي است. االن ديگر اكثر پول هاي رايج 
دنيا پول بر پايه بدهي است. پول بر پايه بدهي توسط نظام 
بانكي خلق مي شود اما براي اينكه ارزش اين پول پيوسته 
كاهش پيدا نكند يعني تورم خيلي زيادي نداشته باشد اين 
پول بايد متناظر با اعتباري خلق بشود كه صرف فعاليت 
مولد اقتصادي بشود. محدود كردن اعتبار و فعاليت مولد 
اقتصادي گفتنش آسان است اما اجرايي كردنش الزاماتي 
دارد. در بانكداري متعارف از اعتبارسنجي استفاده مي كنند 
تا اعتبارات بانكي را به سمت فعاليت مولد اقتصادي هدايت 
كنند اما براي اينكه اعتبارسنجي كارايي داشته باشد الزم 
است كه 1- بازار آزاد با رقابت سالم داشته باشيم 2- ريسك 
سيستمي براي نكول كالهبردارانه وجود نداشته باشد. 
ابزار متعارف كاهش اين ريس��ك پرونده اعتباري براي 
اشخاص حقيقي است. ساختار مشاركت اولويت دار براي 
شخص حقوقي است و قانون ورشكستگي و همين طور 
دادگاه ورشكستگي. 3- حاكميت شركتي بانك ها بايد 
تعارض منافع ها و كژمنشي ها در عمليات اعتبارسنجي 
را كاهش بدهد و حسابداري بانك نتيجه اعتبارسنجي را 
در صورت هاي مالي منعكس كند اين سه مي شود سنگ 
بنايي كه به اعتبارسنجي معني و اثر مي دهند. بانكي كه 
اين چنين بنا شده باشد اعتباراتش را صرف فعاليت مولد 
اقتصادي مي كند. اما اعتبارسنجي براي مديريت ريسك 
اعتباري بانك كافي نيس��ت. كاهش ريس��ك تمركز در 
دارايي ها، كفايت سرمايه، نقدپذيري دارايي ها و مديريت 
ريسك از اليه هاي مديريت ريسك اعتباري هستند كه 
روي اليه هسته اي اعتبارسنجي سوار مي شوند. تازه عالوه 
بر اين پنج تا تامين مالي از چندين اولويت ذيل سپرده هم 
ريسك اعتباري بانك را كاهش مي دهد ولي اين باز نيازمند 

مشاركت اولويت دار است.

3قفلنظامبانكداريبينالمللي
روياقتصادايران

 دِر بانكداري بين المللي به روي نظام بانكي ما بسته است. 
اين در س��ه تا قفل خورده اس��ت. يك قفل، تحريم نظام 
بانكداري اس��ت كه موضوع مذاكرات وين است. اما اين 
قفل هم باز بشود، در باز نمي شود؛ يك قفل ديگر، ريسك 
پولشويي اس��ت كه موضوع مذاكرات اف اي تي اف است. 
اما اگر هر دوي اين قفل ها هم باز بشوند، باز در بانكداري 
بين المللي به روي باز نمي شود. چون قفل سومي به اسم 
ريسك اعتباري نظام بانكي وجود دارد. ما نه اعتبارسنجي 
داريم. نه ريسك سيستمي نكول از بين رفته و نه حاكميت 
شركتي درستي در بانك ها داريم و نه حسابداري بانكي 
ما در حد استانداردهاي دنياس��ت و نه بازار آزاد با رقابت 
س��الم داريم. يعني هيچ كدام از مولفه هاي سنگ بناي 
بانكداري متعارف را ما در كشورمان نداريم. چرا؟ به دليل 
احس��اس بي نيازي از بهره گيري از تجربه بانكداري دنيا. 
توجيه اين مساله، دس��ت كم ربوي بودن نظام بانكداري 
دنيا بوده است. ولي ديديم بانك متعارف نه از سپرده گذار 
قرض مي گيرد و نه به شخص حقوقي قرض مي دهد. اصال 
ساختار حقوقي ديگري دارند كه دست كم به طور سنتي 
نداشتيم و مي توانيم داشته باشيم. انتساب ماهيت ربوي به 
بانكداري متعارف ناشي از كج فهمي ما بوده است. نتيجه 
اين شده ايجاد ربوي ترين نظام بانكداري دنيا كه به رشد 
اقتصاد كمك نمي كند، اما تورم مزمن ايجاد مي كند. رانت 
مي دهد و به اختالف طبقاتي ناعادالنه در كشورمان هم 

دامن مي زند. 

 »بانكداري بدون ربا« به روايت پويا ناظران- بخش سوم

ماجراي تحريم داخلي نظام بانكي 



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
روز پنجش��نبه قيمت دالر در ب��ازار آزاد 30070 تا 
30150 و درهم 8260 تومان معامله شد و سكه نيز 
13 ميليون و 120 هزار تومان داد و س��تد شد. اما روز 
جمعه قيمت دالر در بازار آزاد افزايش نسبي داشته و به 
 نرخ 30220 تومان و درهم 8250 تومان معامله شد .

 در طول يك هفته گذشته با شروع مذاكرات، نرخ ارز در 
طول هفته سير نزولي داشته است و اين موضوع باعث 
شده قيمت طال و سكه سير نزولي داشته باشد. قيمت 
سكه نيز 13 ميليون و 80 هزار تومان معامله شده است. 
براين اساس به نظر مي رسد كه به دنبال شروع مذاكرات 
وين و همچنين اعالم نظر شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد در مورد الزام به لغو تحريم ها از سوي امريكا، بازار 
نيز واكنش نش��ان داده و كاهش نسبي داشته است و 
قيمت دالر در روزهاي اخير و هفته گذش��ته حول و 
حوش 30 هزار تومان بوده است.  در بازار طال نيز قيمت 
هر اونس طال به 17۹۹ دالر و ۹۴ سنت رسيد. در حالي 
كه پس از تصميم فدرال رزرو مبني بر كنار گذاشتن 
سياست انقباضي دوره كرونا ارزش دالر تضعيف شده 
و سبب ارزان تر شدن طال براي خريداراني شده كه از 
ارزهاي غيردالري اس��تفاده مي كنند، قيمت فلز زرد 
افزايش داشت و در مسير ثبت بهترين عملكرد هفتگي 

از اواسط نوامبر قرار گرفت.

  ثبات نرخ دالر و يورو در صرافي هاي بانكي
در صرافي ها ني��ز نرخ دالر )پنجش��نبه، 25 آذرماه( 
بدون تغيير نسبت به روز گذشته، روي رقم 27 هزار 
و ۴21 تومان ثابت ماند. قيمت فروش يورو نسبت به 
روز گذش��ته نيز بدون تغيير قيمت، برابر با 30 هزار و 
757 تومان بود. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 878 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 1۴8 تومان 
اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 27 هزار و 216 و نرخ فروش آن 27 هزار و ۴88 
تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين 
بازار 30 هزار و 782 و نرخ فروش آن نيز 31 هزار و ۹0 

تومان اعالم شد.
همچنين در سامانه نيما، حواله يورو به قيمت 27 هزار 
و 318 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 2۴ هزار و 

263 تومان معامله شد.

  كاهش ۱۸۰ هزار توماني قيمت سكه
قيمت سكه )پنجش��نبه 25 آذرماه( در بازار تهران با 
180 هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته به 13 
ميليون و 120 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 
ط��رح قديم با قيمت 12ميلي��ون و 750 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و 850 هزار تومان، ربع س��كه 3ميليون و 850 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 370 هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 288 هزار تومان رسيد 

و قيمت هر مثقال طال نيز 5 ميليون و 583 هزار تومان 
شد. همچنين قيمت اونس جهاني طال با افزايش بها 
نسبت به روز كاري گذشته با نرخ يك هزار و 786 دالر 

و 57 سنت معامله شد.

  كاهش قيمت ها در هفته اي كه گذشت
قيمت سكه و طال در هفته اي كه گذشت كاهشي بود 
و حباب س��كه نيز در پايان هفته به 370 هزار تومان 
رسيد.بازار سكه و طال در هفته چهارم آذرماه، كار خود 
را كاهشي آغاز كرد و قيمت سكه تمام بهار آزادي در 
اين هفت��ه در كانال 13 ميليون تومان ماندگار ش��د. 
قيمت سكه طرح جديد در روز شنبه با نرخ 13 ميليون 
و 200 هزار تومان معامله ش��د و در آخرين روز كاري 
هفته سكه با نرخ 13 ميليون و 120 هزار تومان معامله 
شد. قيمت ها در بازار طالي خام در هفته چهارم آذرماه 
همچون هفته هاي قبل در نوسان بود. به اين صورت كه 
يك گرم طالي 18 عيار در روز شنبه يك ميليون و 308 
هزار تومان معامله  شد و پرونده آن در روز پنجشنبه با 
قيمت يك ميليون و 288 هزار تومان بسته شد. قيمت 
ه��ر مثقال طال در هفته گذش��ته در ميانه كانال پنج 
ميليون تومان نوس��ان داشت. در نخستين روز هفته 
هر مثقال طال براب��ر با پنج ميليون و 66۹ هزار تومان 
و روز پنجش��نبه پنج ميليون و 588 هزار تومان داد و 
ستد شد.قيمت اونس جهاني طال در هفته گذشته در 
محدوده يك هزار و 780 تا يك هزار و 7۹0 دالر نوسان 
داشت. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: 
اگرچه اونس جهاني طال در طول هفته سير كاهشي 
داشت اما روز پنجش��نبه چهار دالر افزايش قيمت را 
ثبت كرد. به دليل كاهش سكه و طال در هفته گذشته 
تقاضايي در بازار ايجاد نشد اما به دليل كاهش عرضه 
و اينكه برخي گمان مي كردند قيمت ها افزايش يابد 
باعث شد حباب سكه تا 520 هزار تومان افزايش يابد 
اما حباب سكه روز پنجشنبه به 370 هزار تومان كاهش 
يافت. به گفته وي حباب سكه در هفته چهارم آذرماه 
به باالترين قيمت خود در 6 ماه اخير رسيد اما در پايان 
هفته عقبگرد داشت.در طول هفته گذشته قيمت  سكه 
و طال كاهش��ي بود و براي هفته آينده نيز پيش بيني 

نمي كنيم قيمت اونس جهاني طال افزايش يابد.

  قيمت دالر در پايان هفته كاهشي شد
قيمت دالر براساس اعالم سايت صرافي ملي درطول 
هفته جاري با نوسان كم همراه بود و در نهايت در پايان 
هفته روند كاهش��ي را ثبت كرد. قيمت دالر براساس 
اعالم س��ايت صرافي ملي درطول هفته جاري داراي 
نوس��اني كم بود كه در آخر هفته به كاهش��ي شدن 
آن منجر ش��د. 20 آذر 1۴00، در سايت صرافي ملي، 
قيمت دالر ب��راي خريد 27150تومان و براي فروش 
276۹8توم��ان، همچنين قيمت ي��ورو براي خريد 
31361تومان و براي فروش 31۹۹۴تومان بوده است. 
25 آذر1۴00، در سايت صرافي ملي، قيمت دالر براي 

خريد 26878تومان و براي ف��روش 27۴21تومان، 
همچنين قيمت يورو براي خريد 301۴8تومان و براي 
فروش 30757تومان اعالم شده است. در شرايطي كه 
آمارها از افزايش قابل توج��ه عرضه ارز حكايت دارد، 
نبايد اجازه داد تا عده اي با ايجاد فضاي هيجاني و منفي 
س��عي كنند تا نظم بازار ارز را بر ه��م زنند و به دنبال 

سودجويي خود باشد.
در هفته هاي اخير همزمان ب��ا دور جديد مذاكرات 
ايران در وين براي احياي برج��ام، انتظارات تورمي 
با فراز و فرود بس��ياري همراه بوده است. به گونه اي 
كه در اين شرايط، نوس��ان گيران و سفته بازان بازار 
ارز با ايجاد فضاي هيجاني و منفي، س��عي داشتند 
روند قيمت گذاري ها در بازار ارز را به س��مت و سوي 
افزايشي س��وق دهند. اين در حالي بود كه در سمت 
عرضه از سوي بازارساز، آمار ها نشان از افزايش قابل 
توجه عرضه نس��بت به سال قبل داش��ت. به عنوان 
مثال، ب��ه گفته رييس كل بانك مرك��زي از ابتداي 
سال تاكنون در مجموع 36 ميليارد دالر ارز براي كل 
كاالها بخشي در سامانه نيما و بخشي در شبكه بانكي 
تامين شده كه نسبت به سال گذشته افزايش داشته 
است. از سوي ديگر، »به گفته دكتر صالح آبادي تا دو 
ماه آينده، درگاه فروش ارز به منظور تامين نيازهاي 
خرد هموطنان به ارز راه اندازي مي ش��ود. وي تاكيد 
داشت: اين درگاه تا دو ماه آينده به بهره برداري خواهد 
رسيد و هموطنان با ورود به اين درگاه نياز خرد ارزي 
خود را اعالم و سپس با مراجعه به صرافي هاي مجاز 
ارز موردنياز را دريافت مي كنند. با راه اندازي سامانه 
فروش ارز صف هاي ايجاد ش��ده در مقابل صرافي ها 
جمع خواهد شد. « هرچند نكته مهم در ايجاد فضاي 
التهابي در بازار آزاد ارز به نرخ گذاري هاي فردايي در 
فضاي حاشيه بازار توسط سفته بازان و اخالل گران 
با هدف سودجويي مربوط مي ش��ود، به گونه اي كه 
با اندك حجم معامالتي در حاش��يه بازار ارز، تالش 
داش��تند تا به گونه اي به بازار ارز الق��ا كنند كه نرخ 
واقع��ي ارز، در كانال 31 هزار توماني اس��ت؛ اما در 
طرف مقابل، بازارساز با استفاده از دو بازوي پرقدرت 
يعني سامانه نيما و بازار متشكل ارزي، تالش داشته 
است تا نياز متقاضيان در بخش حواله و اسكناس را 
به خوبي پاس��خ دهد. اقدامي كه به افت قابل توجه 
ش��اخص ارزي در بازار رسمي منجر ش��ده است و 
متقاضيان واقعي نيز با توجه به دس��تورالعمل هاي 
جدي��د سياس��ت گذاري ارزي در خص��وص موارد 
25 گانه ارزي، مي توانن��د در فضايي امن نياز ارزي 
خ��ود را تامين كنند. اما موض��وع مهمي كه همواره 
در س��ال هاي اخير بر روند قيمت ها در بازار ارز تاثير 
 منفي داش��ته اس��ت، جوالن دالالن و اخالل گران 
ارزي بوده اس��ت. به گون��ه اي كه در اين ش��رايط، 
رييس جمهور نيز به اين مساله مهم ورود كرد. بر اين 
اس��اس، هفدهم آذرماه رييس جمهوري در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره به مشخص 

شدن دخالت ها و دسيسه هاي سودجويانه براي برهم 
زدن ثبات بازار ارز، تصريح كرد: دستگاه هاي مسوول 
همزمان با نظارت و كنترل بر بازار، با شناسايي دقيق 
عوامل مداخله گر و بي ثبات كننده بازار ارز، با جديت 
به مس��ووليت هاي خود در اين زمين��ه عمل كنند. 
رييس جمهور انس��جام و اقدام هماهنگ نهادهاي 
مسوول را در مديريت و ساماندهي بازار ارز ضروري 
دانس��ت. پس از دس��تور رييس جمه��ور مبني بر 
شناس��ايي دقيق عوامل مداخله گر و بي ثبات كننده 
بازار ارز، وزارت اطالعات كشورمان در اطالعيه هايي 
خبر از دس��تگيري اخالل گران بازار ارز و مس��دود 
كردن حساب هاي بانكي فعاالن غيرمجاز ارزي داد. 
بر اين اس��اس، روابط عمومي وزارت اطالعات اعالم 
كرد: 5 اخالل گر شاخص و تاثيرگذار بازار ارز تهران را 
شناسايي و دستگير كردند. همه حساب هاي بانكي 
بيش از 700 نفر از فعاالن غيرمجاز ارزي در س��طح 
كشور شناس��ايي و مسدود شد كه ادامه اين روند در 
چند روز اخير، مس��دود كردن حس��اب هاي بانكي 
فعاالن غيرمجاز ارزي به 8۴1 نفر افزايش پيدا كرده 
است. از س��وي ديگر در ادامه برخورد با اخالل گران 
بازار ارز، سرهنگ علي وليپور گودرزي رييس پليس 
امنيت اقتصادي تهران با اش��اره ب��ه اقدامات پليس 
در بحث ارز و جلوگي��ري از فعاليت دالالن ارزي در 
پايتخ��ت، بيان كرد: در اين بح��ث ۴2 دالل ارزي را 
دس��تگير كرديم كه فقط گردش مال��ي يكي از اين 
افراد 3 هزار و ۴00 ميليارد تومان اس��ت. وي افزود: 
يكي از متهمان دس��تگير ش��ده در اي��ن پرونده كه 
سابقه دار هم است، اقدام به فعاليت در بحث قاچاق 
طال به كش��ورهاي همس��ايه مي كرده است. وليپور 
گودرزي با بيان اينكه به صورت ميداني از 20 صرافي 
بازديد شد و صرافي هايي كه مجوز فعاليت نداشتند، 
پلمب ش��دند، افزود: به تمام صرافان تذكر داديم كه 

حضور دالالن در صرافي ها ممنوع است و در صورت 
مشاهده با چنين صحنه اي قطعا با متخلفان برخورد 
شديد انتظامي و قضايي خواهد شد. بانك مركزي نيز 
در اين ميان در كنار رصد هوشمندانه روند عرضه و 
تقاضا در بازار ارز و تالش و برنامه ريزي براي پاسخ به 
نياز ارزي متقاضيان واقعي ارز، در راس��تاي عمل به 
وظيفه نظارتي خود از ابتداي س��ال جاري اقدامات 
نظارتي را پياده سازي كرده كه منجر به صدور 2۴8 
فقره اخطار، 25 مورد ابطال مجوز و ۴6 مورد تعليق 
مجوز براي صرافي هاي متخلف شده است. بنابراين 
بانك مركزي به منظور افزايش دامنه نظارتي خود بر 
بازار ارز و برخورد با صرافي هاي متخلف بر اساس ماده 
۴1 دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت 
بر صرافي ها اقدامات انضباطي را در اين باره به عمل 
آورده است. همچنين در ادامه تالش ها براي مقابله 
با رفتارهاي س��ودجويانه و نوسان گيري در بازار ارز، 
محمد مس��يحي معاون درآمدهاي مالياتي با بيان 
اينكه بر اساس فهرست اعالمي بانك مركزي، فعاالن 
غيرمجاز بازار ارز مش��مول ماليات مي شوند، تاكيد 
كرد: اين ماليات مشمول فعاالن تجاري و اقتصادي 
كه از طريق سامانه نيما دادوستد مي كنند، نمي شود.

آنچه در اين ميان مهم است، تالش نهادهاي نظارتي 
و مسوول براي خروج دالالن و اخالل گران از بازار ارز 
است. زيرا در شرايطي كه آمارها از افزايش قابل توجه 
عرضه ارز حكايت دارد، نبايد اجازه داد تا عده اي با ايجاد 
 فضاي هيجاني و منفي س��عي كنند تا نظم بازار ارز را 
بر هم زنند و به دنبال سودجويي خود باشند. بنابراين به 
نظر مي رسد با برخورد با اخالل گران ارزي و تداوم اين 
سياست، شاهد تعديل بيشتر نرخ ها در بازار ارز باشيم 
تا سياست گذار ارزي نيز بتواند تسهيل بيشتري براي 
دسترس��ي متقاضيان واقعي به ارز در بخش حواله و 

اسكناس ايجاد كند. 

اخبار

هيچ بانكي در كشور حق تعطيل 
كردن واحدهاي توليدي را ندارد

رييس جمهور تاكيد كرد: هيچ بانكي در كشور حق 
تعطيل كردن واحدهاي توليدي را ندارد.

س��يد ابراهي��م رييس��ي از كارخانه ريس��ندگي 
خوش ريس كه به مدت 8 سال تعطيل شده است 
بازديد كرد. وي با انتقاد از تعطيلي اين واحد توليدي 
گفت: هر چه زودتر اين كارخانه با همت و پيگيري 

فعال شود.
رييس جمهور با بيان اينكه تعطيلي چنين واحدهاي 
توليدي انسان را رنج مي دهد چرا كه متاسفانه اين 
ثروت معطل مانده است، خاطرنشان كرد: بانك ها 
اگر جايي را تملك مي كنند بايد يا خودشان آنجا را 
راه اندازي كنند يا سريعا به افراد توانمند واگذار كنند.

رييس جمهور تاكيد كرد: هيچ بانكي حق ندارد واحد 
توليدي را تعطيل كند. 

اقدامي كه در مورد اين واحد توليدي ش��ده است 
تعطيل كردن توليد و اشتغال در كشور است، چه 
كسي پاسخگوي 8 سال بيكاري كارگران اين  واحد 

توليدي خواهد بود؟
كارخانه خوش ريس در سال 82 افتتاح شده بود كه 
با دارا بودن 300 كارگر از جمله 120 كارگر زن، از 

سال ۹2 توسط بانك تملك و تعطيل شده است.

توافق بانك مركزي و وزارت 
صمت 

مديركل روابط عمومي بانك مركزي از تش��كيل 
كارگروه مشترك بانك مركزي و وزارت صمت در 
عالي ترين س��طح و با هدف هماهنگي حداكثري 
سياس��ت ها و تدابير ارزي و تجاري كشور خبر داد. 
مديركل روابط عمومي بانك مركزي با اش��اره به 
تشكيل كارگروه مش��ترك بانك مركزي و وزارت 
صمت در عالي ترين س��طح و ب��ا هدف هماهنگي 
حداكثري سياست ها و تدابير ارزي و تجاري كشور 
اعالم كرد در نخستين جلس��ه اين كارگروه كه به 
رياست وزير صمت و رييس كل بانك مركزي برگزار 
شد دو موضوع »مجوز واردات اعتباري« و »ايجاد 
تعرفه هاي بيشتر در رويه واردات در مقابل صادرات 

خود« مورد توافق قرار گرفت.

سال آينده ۲۰۰ هزارميليارد تومان 
تعهدات دولت قبل پرداخت 

مي شود
سيد مس��عود ميركاظمي در توئيتي نوشت: سال 
آين��ده بايد 200 هزار ميليارد تومان اصل و س��ود 
اوراق مالي و وام هاي خارجي از تعهدات دولت قبل 
پرداخت شود.اين در حالي است كه دولت سيزدهم 
سال آينده 88 هزار ميليارد تومان اوراق مالي منتشر 
خواهد كرد. يعني بيش از آنچه منتشر كند، تسويه 
مي كند. اين متن با هشتگ »تغيير ريل بودجه« در 
توئيتر منتشر شده اس��ت. رييس سازمان برنامه و 
بودجه پيش از اين اعالم كرده بود: »تا سال 1۴05 
دول��ت بايد 535 هزار ميليارد تومان اصل و س��ود 
اوراق دولت قبل را پرداخت كند. دولت س��يزدهم 
تاكنون بيش��تر از آنكه اوراق بفروشد اوراق تسويه 

كرده است.«

برخورد با اخاللگران ارزي و حذف فضاي سودجويانه در بازار

ثبات نسبي در قيمت طال و ارز با شروع مذاكرات وين 

 تجديد آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي شماره ۱4۰۰/۰6 

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي صدراالشاره به شماره فراخوان 2000092447000143 را از طريق سامانه تداركات 
الکترونيکی دولت )ستاد( برگزار نمايد. ضمنًا خاطر نشان مي سازد كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي اعم از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه و ساير مراحل مناقصه 
، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ضمنًا تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد مورخ 1400/10/01 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي 

مورد نظر پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي از طريق سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران واجد شرايط خواهد رسيد. 
1- موضوع مناقصه :

الف( شرح مختصركار:

شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند 
) سهامي خاص(

نوبت اول

شماره مجوز:6۲7۱ -۱4۰۰

ب( شرايط متقاضي:
1- داشتن شخصيت حقوقي ، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از  كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابري و همچنين داشتن گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و ساير مجوزهاي مرتبط.

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.
5- داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامع حسابداران رسمي مطابق با ماده 2 آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)درصورت برنده 

شدن در مناقصه مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد و به تشخيص كارفرما(
ج( برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 104,200,000,000 بحروف:)يكصدو چهار ميليارد و دويست ميليون( ريال مي باشد.

2( كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط بند » ب « مي توانند براساس تاريخ هاي اعالمي مندرج در ذيل آگهي فراخوان جهت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت )ستاد( مراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي ، كليه مدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تكميل و در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. ضمنًا ارزيابي كيفي 

متقاضيان بصورت غيرحضوري و صرفًا از طريق سامانه ستاد صورت خواهد پذيرفت.بديهي است بارگذاري اسناد و مدارك جهت ارزيابي كيفي از سوي متقاضيان بعد از مهلت مقرر مقدور نمي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:  شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك ، كيلومتر20 جاده بروجرد- تلفن تماس 086-33491091            

تاريخ : 1400/10/07 آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي:                روز: سه شنبه   
تاريخ: 1400/10/21 آخرين مهلت بارگذاري استعالم ارزيابي كيفي:                 روز: سه شنبه  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
    WWW. IKORC. IR                WWW. SHANA.IR    : آدرس اينترنتي

شناسه آگهي : 1241848

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار)ريال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصه شماره مناقصه رديف
1205,210,000,000 روز تقويميتهيه و اجراي آسفالت پاركينگ ورودي و جاده پيراموني شركت و محوطه مجتمع ورزشي مهاجران11400/06

تحت عنوان تهيه و اجراي آسفالت پاركينگ ورودي و جاده پيراموني شركت و محوطه مجتمع ورزشي مهاجران

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی خريد  را مطابق جدول زير از 

فروشندگان  ذيصالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحويل اسناد به دِبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاريخ 1400/10/11
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزيکشنبه به تاريخ 1400/10/12

WWW.abfaesfahan. ir  محل دريافت اسناد: سِايت اِينترنِتي شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلي 388  (

شماره 
مبلغ تضمين نوع بودجهموضوع مناقصهمناقصه

)ريال(

400 - 4 – 224

خريد لوله پلی اتيلن دو جداره فاضالبی 
کاروگيت كوپلر سرخود در قطر های  200 ، 

250 ، 315 ، 500 و 600 ميليمتر جهت منطقه 
فالورجان  

1,830,000,000جاری

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

)سامانه ستاد( تامين نمايد:

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱۲4۱67۰

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2000093498000409شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران
تقاضای 4061100053 مناقصه شماره 1400/054شماره مناقصه و تقاضا

خريد دستگاه  تنفس انفرادیموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
5,750,000,000 ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد.نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

115,000,000,000 ريالمبلغ برآوردي مناقصه
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد.آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه در سامانه ستاد
آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي )رزومه( و  اسناد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.مناقصه پاکات)الف ب ج( در سامانه ستاد

پس از ارزيابی کيفی مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طريق سامانه ستاد ارسال می گردد.آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد
استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های 15 و 16- ساختمان امور کاال-اداره خريد پااليشگاه ششمآدرس مناقصه گزار

بديهی است کليه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد و به 
پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن های  44-36-07731318335 تماس حاصل فرمايند. 
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تعادل| بررسي روند معامالت بازار سهام هفته چهارم 
آذرماه نش��ان مي ده��د، بازار س��رمايه در يك وضعيت 
اصالحي قرار گرفته و بي اعتمادي سهامداران به سهم هاي 
ارزنده به شدت افزايش يافته است. معامله گران بورسي به 
اخبار مثبت هيچ واكنشي نشان نمي دهند و برعكس اخبار 
منفي به شدت بر روي بازار سرمايه تاثير منفي مي گذارد. 
خريداران همچنان مردد هستند و با وجود موارد متعدد 
اميدواركننده مربوط به بازار سرمايه مخصوصا در بودجه 
دولت براي س��ال ۱۴۰۱، هنوز براي ورود مجدد به بازار 
سرمايه قانع نشده اند. از سوي ديگر نيز، فروشندگان در 
حال تاختن در بازار بدون تقاضا هس��تند و هر روز شاهد 
افت شاخص كل و شاخص كل هم وزن و قرمزپوش بورس 
هستيم. در اين شرايط همچنان فروشندگان تعيين كننده 

بازار هستند.

  سقوط يك پله اي شاخص كل
ش��اخص كل بورس در هفته اخير افت ۵۶ هزار واحدي 
داشت و وارد كانال ۱.۲ ميليون واحدي شد. در اولين روز 
هفته شاخص كل نزديك به ۵ هزار واحد افت كرد و روز 

يكشنبه سقوط ۲۳ هزار و ۷۳۰ واحدي داشت.
روز دوشنبه بيشترين نزول هفته با ريزش ۲۵ هزار و ۲۲۶ 
واحدي به ثبت رسيد و شاخص كل بورس به كانال يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار واحدي وارد ش��د. روز سه  شنبه نيز 
بورس ريزش ۳ هزار و ۷۱۱ واحدي را پشت سر گذاشت. 
اما شاخص كل بورس در آخرين روز كاري هفته گذشته 
اندكي رش��د كرد و هزار و ۳۹۸ واحد باال آمد و در سطح 
يك ميليون و ۲۹۳ هزار واحد ايس��تاد. بازدهي شاخص 

كل در اين هفته منفي ۴.۲ درصد بود.

  شاخص ها نزولي شدند
همانند شاخص كل، در هفته گذشته شاخص كل هموزن 
نيز نزول كرد. شاخص هموزن در تمامي ۴ روز هفته روند 
نزولي داش��ت و در روز چهارشنبه اندكي رشد را تجربه 
كرد. در پايان هفته چهارم آذرماه نسبت به هفته پيشين 
۱۳ ه��زار و ۹۵۶ واحد پايين تر قرار گرفت و به رقم ۳۲۰ 
هزار و ۶۲۴ واحد رس��يد و بازدهي منفي ۴.۱۷ درصدي 

را ثبت كرد.

  معامالت خرد كاهشي شد
در هفته گذش��ته در روز دوش��نبه به علت رشد ارزش 
معام��الت اوراق بدهي ارزش كل معامالت بازار س��هام 
تفاوت زيادي با روزهاي ديگر داشت. روز دوشنبه معامالت 
كل بازار ارزش��ي معادل ۸۱ هزار ميليارد تومان داشت 
كه باالترين رق��م هفته و رك��وردي در ميان هفته هاي 
گذشته بود. ميانگين ارزش معامالت كل هفته ۲۱ هزار 
و ۲۶۸ ميليارد تومان بود كه نسبت به رقم ۱۴ هزار و ۶۷ 
ميلياردي هفته پيشين، افزايش ۷۲ درصدي داشته است. 
در هفته گذشته ارزش معامالت خرد با افت ۷ درصدي 
نسبت به هفته پيشين همراه بود. در اين هفته، ميانگين 
ارزش معامالت خرد بورس ۲ هزار و ۵۶۲ ميليارد تومان 
بود كه نس��بت به رق��م ۲ ه��زار و ۷۶۱ ميلياردي هفته 

پيشين، افت ۱۹۸ ميليارد توماني داشته است.

  صعود دوباره صف هاي خريد
ميانگي��ن ارزش صف  هاي فروش در هفت��ه اخير ۲۵۷ 
ميليارد تومان بود كه از ميانگين هفته  پيشين ۷۹ ميليارد 
تومان بيشتر بود و رشد ۴۴ درصدي داشته است. باالترين 
رقم هفت��ه ۴۹۵ ميليارد تومان بود كه در روز دو ش��نبه 
ثبت شد و پايين ترين رقم به روز     چهارشنبه برمي گردد 
كه ۱۴۱ ميليارد تومان ب��ود. ميانگين ارزش صف هاي 
خريد در هفته اخير ۳۷ ميليارد تومان شد كه از ميانگين 
هفته گذشته ۲۹ ميليارد تومان كمتر بود. در اين هفته، 

ميانگين ارزش صف هاي خريد ۴۴ درصد كاهش يافته 
اس��ت. باالترين رقم هفته ۸۲ ميليارد تومان بود كه در 
روز يكشنبه ثبت ش��د و پايين ترين رقم به روز دوشنبه 

برمي گردد كه ۱۰ ميليارد تومان بود.

  رشد ۱۰۰ درصدي خروج پول از بورس
تا پايان معامالت روز چهار ش��نبه ركورد ۱۵ روز متوالي 
خروج پول حقيقي ثبت شد. در مجموع كل هفته ۲ هزار 
و ۲۴۴ ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج ش��د و 
ميانگين روزانه خروج پول حقيقي ۴۴۸ ميليارد تومان 
بود كه نسبت به هفته پيشين رشد ۱۰۰ درصدي داشته 
است . در مجموع ۱۵ روز كاري گذشته كه شاهد خروج 
پول از بازار س��رمايه بوده ايم، ۵ هزار و ۳۸ ميليارد تومان 

نقدينگي حقيقي از بازار سهام خارج شده است.

  احتمال افزايش ارزش معامالت
پيمان حدادي، كارشناس بازار سهام درخصوص وضعيت 
بازار گفت: در هفته اي كه گذشت در سهم ها، شاخص كل 
و ارزش معامالت كاهش داشتيم. بازار تحت تاثير اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ و هيجانات منفي در معامالت گروه خودرو 
قرار گرفت. به نظر مي رس��د در هفته آينده شاخص كل 
در محدوده يك ميليون و ۲۸۰ هزار واحد حمايت خواهد 
شد. وي ادامه داد: اگر در روند مذاكرات اتفاق خاصي نيفتد 
انتظار داريم در هفته آينده افزاي��ش ارزش معامالت را 
شاهد باشيم. اكثر سهم هاي بزرگ بازار كه سهم عمده اي 
نيز در تغييرات شاخص كل دارند در حمايت هاي خوبي 
قرار گرفتند. حدادي خاطرنشان كرد: بازار مقداري از اثرات 
منفي اليحه بودجه، فاصله گرفته است. به نظر مي رسد 
كه در هفته آتي بر عوامل مثبت بودجه بر بازار س��رمايه 
تمركز خواهد شد و حواشي مرتبط با بودجه هفته آينده 
اثر به مراتب كمتري نسبت به اين هفته داشته باشد. اين 
كارشناس اظهار كرد: قرار است شركت ها در حوزه انرژي 
خود شفاف سازي كنند و اين موضوع نيز تاثير مثبتي بر 
بازار دارد. رشد نرخ دالر سامانه سنا نيز مي تواند از عوامل 
محرك تقاضا در هفته آتي باش��د. اگر مقداري ريسك 
در دستور كار فعاالن بازار قرار بگيرد هفته آتي شاخص 
كل بورس مي تواند باالي ۱/۳ ميليون واحد به كار خود 

پايان دهد. وي خاطرنشان كرد: در بازار جهاني نيز زمزمه 
افزايش نرخ بهره امريكا شنيده مي شود كه مي تواند براي 
قيمت ها در بازار جهاني خبر بدي باش��د. به طور كلي در 
هفته آينده ش��اهد افزايش ارزش معامالت و در نتيجه 
افزايش قيمت س��هام خواهيم بود كه البته احتماال زياد 

محسوس نيست.

  چه خبر از بورس كاال؟
محمد صادق مفت��ح، قائم مقام وزير صمت مي گويد كه 
دايره عرضه كاالها در بورس كاالي ايران با نگاه ويژه وزارت 
صمت گسترده تر مي شود چراكه به كمك سازوكار شفاف 
و رقابتي بورس كاال، رانت و فساد از بازارها حذف شده و 
نتايج عرضه كاالها و مواد اوليه در بورس طي اين سال ها 
راضي كننده و براي حمايت از توليد، واضح بوده اس��ت؛ 
همچنين جدا شدن دولت از قيمت گذاري دستوري از 
مسير عرضه كاالها در بورس كاال مي گذرد. نقش بورس 
كاال در تنظيم بهينه بازار س��يمان، فلزات و پتروشيمي 
واضح است و نتايج بسيار مطلوبي به ثبت رسيده است؛ 
در حوزه سيمان با وجود آنكه زمان زيادي از عرضه هاي 
كامل شركت ها در بورس كاال نمي گذرد اما نظم و شفافيت 
مطلوبي در اين حوزه ايجاد شده است. بهادر بيژني، مشاور 
رييس سازمان بورس در امور بين الملل گفت در صورت 
راه اندازي بورس كاال از س��وي ايران در سوريه، عالوه بر 
افزايش سطح تبادالت اقتصادي شاهد راه اندازي پلتفرم 
مش��ترك مبادالتي خواهيم بود. در حال حاضر بورس 
كاالي ايران آمادگي كامل خود را به منظور طراحي كامل 
بورس كاال در سوريه و راه اندازي پلتفرم مشترك مبادالتي 
در اين كش��ور اعالم كرده است.اين امر عالوه بر افزايش 
تبادالت اقتصادي بين ايران و سوريه سبب تعريف پلتفرم 
مشتركي در راستاي تبادل كاالهاي توليدي و اساسي نيز 
خواهد شد. ابراهيم جميلي، رييس كميسيون معادن و 
صنايع معدني اتاق ايران گفت: فروش محصوالت و مواد 
اوليه از مسير بورس كاال آسان تر و تسويه براي فروشندگان 
و خريداران سهل تر است و به نوعي عرضه كاال در بورس، 
مش��وقي براي توليدكنندگان به شمار مي رود؛ از اين رو 
رشد عرضه محصوالت به تعادل و آرامش بازارها كمك 
مي كند. ايمان كمالي، يك كارشناس بازار سرمايه با بيان 

اينكه فروش ام��وال مازاد دولت يك��ي از راه هاي تامين 
كسري بودجه اس��ت، گفت: عرضه اين اموال در بورس 
به عنوان درس��ت ترين روش براي تامين مالي ۲۶ هزار 
ميليارد توماني و جبران بخشي از هزينه هاي دولت تلقي 
مي شود. ايمان كمالي توضيح داد: دولت در اليحه بودجه 
۱۴۰۰ پيش بيني كرده بود كه بيش از ۴۵ هزار ميليارد 
تومان از محل فروش اموال مازاد درآمد به دست آورد كه 
اين عدد را وقتي با درآمدهاي نفتي سال گذشته دولت 
كه ۱۲ ميليارد دالر اعالم شده مقايسه مي كنيم متوجه 
اهميت آن مي ش��ويم. اما اين فروش محقق نشده و بايد 
راهكاري آسان، شفاف و قانونمند براي آن در نظر گرفته 
شود. واگذاري هاي انجام شده در بورس مي تواند شفافيت 
را به ميزان قاب��ل توجهي افزايش ده��د و بدين ترتيب 
مزايده هاي برگزار ش��ده قابل پيگيري و رصد باشد زيرا 
بورس كاال سابقه اي طوالني در عرضه هاي مختلف كااليي 
دارد و در هر بازاري كه بورس نقش آفريني كرده، شفافيت 
 تا حد بس��يار زيادي ايجاد ش��ده اس��ت. پذيره نويسي 
واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري طالي زرين آگاه با 
نماد »مثقال« از شنبه ۲۷ آذر ماه در بورس كاالي ايران 
آغاز مي شود و به مدت ۵ روز كاري ادامه مي يابد تا مثقال 
به عنوان شش��مين صندوق طاليي بورس كاال در كنار 

نمادهاي طال، زر، عيار، گوهر و كهربا قرار گيرد.
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طالي 
زري��ن آگاه در نظر دارد واحدهاي س��رمايه گذاري اين 
صندوق را براساس مجوز س��ازمان بورس از طريق بازار 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله بورس كاالي 
ايران پذيره نويسي كند. صندوق طالي زرين آگاه از نوع 
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر گواهي 
س��پرده س��كه طال )ETF( بوده و موسسان آن، شركت 
سبدگردان آگاه و شرگت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه 
اس��ت. بازار قراردادهاي آتي واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق پش��توانه طالي لوتوس در بورس كاالي ايران 
از روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ميزبان راه اندازي سررسيد 
جديد براي تحويل فروردين ماه ۱۴۰۱ است.براس��اس 
اطالعيه مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي ايران، 
معامالت اين سررس��يد جديد تا تاريخ ۲۴ فروردين ماه 

۱۴۰۱ قابل معامله خواهد بود.
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استقاللي ها به
 سازمان خصوصي سازي رفتند

تسنيم| مديرعامل شركت فرهنگي ورزشي استقالل 
و برخي كارشناسان بازار سرمايه روز چهارشنبه گذشته 
با محوريت بررسي نحوه واگذاري باشگاه مذكور در محل 
سازمان خصوصي سازي با حسين قربانزاده رييس كل 
سازمان خصوصي سازي نشست و گفت وگو داشتند. 
در اين جلسه قربانزاده ضمن تاكيد بر ضرورت تسريع 
در فرآيند پذيرش باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
در بازار سرمايه با اشاره به اينكه شفاف شدن عملكرد 
باشگاه هاي استقالل و پرس��پوليس را بايد از موضوع 
مديريت اين باشگاه دانست، تصريح كرد: صرف نظر از 
چگونگي انتقال مالكيت، نه تنها اين دو باشگاه كه همه 
شركت هاي دولتي بايد صورت هاي مالي شفاف داشته 
باش��ند و موانع پيش روي خود جهت پذيرش در بازار 
سرمايه را بردارند. رييس كل سازمان خصوصي سازي 
پيگيري جدي موضوعات موثر در اين فرآيند از جمله 
تهي��ه صورت هاي مال��ي منتهي به تيرم��اه ۱۴۰۰، 
گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانوني شركت 
و ثبت تغييرات اعض��اي هيات مديره نزد مرجع ثبت 
شركت ها را در مورد باشگاه استقالل مورد تاكيد قرار 
داد كه در همين راستا، مديرعامل باشگاه استقالل قول 
داد كه حداكثر مساعدت و همكاري جهت تسريع در 
روند درج نماد را انجام دهن��د. وي افزود: در خصوص 
چگونگي انتق��ال مالكيت و مديريت اين دو باش��گاه 
طبيعتا بايد حساسيت به خرج داد و تا زماني كه مسير 
سودآوري اين دو باشگاه تضمين نشده است و اطمينان 
از موفقيتي بعد از واگذاري احراز نشده است، نبايد در آن 
تعجيل كرد. در ادامه جلسه پيشنهاداتي در خصوص 
نحوه واگذاري باشگاه ياد شده از جمله روش واگذاري 
در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي، پيمان 
مديريت، واگذاري در قالب تعاوني ها و نيز انتقال بلوكي 
سهام به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اهليت، مطرح 
و مورد بررسي قرار گرفت. بر اس��اس مذاكرات انجام 
شده در اين نشست مقرر شد، روش هاي پيشنهادي از 
جمله سرمايه گذاري و عرضه اوليه در بورس و همچنين 
روش هاي نوين سرمايه گذاري اقتصادي در باشگاه ها به 
ويژه از طريق بازار سرمايه مانند صندوق سرمايه گذاري 
خصوصي در كارگروه هاي تخصصي مورد بررس��ي و 
ارزياب��ي قرار گيرد. همچنين روش ه��اي درآمدزايي 
اين باشگاه در قالب تفاهم نامه با نهادهاي مالي داراي 
مجوز از بورس، به منظور بهره برداري از برند اين باشگاه 
نيز مورد بحث قرار گرفت. ش��ايان ذكر است، تمامي 
شركت هاي مشمول واگذاري مي بايست مطابق قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و بند 
)ب( ماده )۲۵( قانون برنامه شش��م توسعه به منظور 
دريافت هرگون��ه مجوز ثبت صورتجلس��ات مجامع 
عمومي و هيات مديره و نقل و انتقال اموال و دارايي هاي 
ثابت و اخذ هرگونه تسهيالت مجوزهاي مربوطه را از 

سازمان خصوصي سازي اخذ نمايند.

فرصت دو هفته اي براي 
بورسي ها

مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 
در اطالعيه اي خطاب به شركت هاي توليدي ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نيز حسابرسان معتمد 
سازمان بورس موضوع مصوبه هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار در مورد الزام همه شركت هاي توليدي ثبت 
شده نزد سازمان به افشاي جزييات هزينه انرژي را ابالغ 
كرد. در اين نامه آمده است:  مطابق مصوبه مورخ ۲۲ آذر 
۱۴۰۰ هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد 
در راستاي افزايش شفافيت اطالعات و صورت هاي مالي 
شركت هاي توليدي ثبت شده نزد سازمان بورس شامل 
شركت هاي درج شده در بازار پايه فرابورس، ناشران مذكور 
موظف هستند، هزينه هاي انرژي س��ال مالي ۱۴۰۰ و 
پيش بيني سال مالي ۱۴۰۱ را در قالب جدول پيوست از 
طريق اطالعيه جزييات هزينه هاي انرژي حداكثر تا پايان 
۱۵ دي ماه ۱۴۰۰ بر روي سامانه كدال منتشر نمايند. 
همچنين در صورتي كه مصرف پيش بيني شده براي سال 
مالي ۱۴۰۱ بيش از ۳۰ درصد نسبت به ميزان مصرف 
انرژي در س��ال مالي ۱۴۰۰ تغيير داشته باشد ضروري 
است علت تغيير در مصرف انرژي در ستون توضيحات 

درج شود. مصوبه مذكور از تاريخ ابالغ الزم االجرا است.

سرمايه بورسي ها 
در مسير صفر شدن

اقتصاد آنالين| احسان اركاني، نماينده مردم نيشابور 
در مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه، در ابتدا با 
ابراز موافقت خود نسبت به كليت موضوع تزريق پول به 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه، گفت: اين صندوق بايد 
زودتر تش��كيل مي ش��د، يكي از داليلي كه باعث شد 
تا تالطم هاي بازار س��رمايه، به سهامداران خرد لطمه 
بزند، خأل اين صندوق بود. البت��ه دولت بايد در زمينه 
منابع تامين مالي اين صندوق تصميم  بگيرد اما تامين 
اين منابع از صندوق توسعه ملي، جاي حرف و حديث 
دارد.  اين عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در 
ادامه اضافه كرد: با خوش بيني نس��بت به وزارت آقاي 
خاندوزي كه ادعاي زيادي براي اصالح وضعيت بورس 
داشت، منتظر بهبود وضعيت بوديم. اما متاسفانه شرايط 
بازار از حالت بدي كه داشت، بدتر شده است. وي افزود: 
در حال حاضر، شاخص هاي بازار سرمايه، همگي نزولي 
هستند و ارزش دارايي و سرمايه مردم در بورس، درحال 
نزديك ش��دن به صفر است. نماينده مردم نيشابور در 
مجلس شوراي اسالمي، بيان كرد: در چنين شرايطي، 
جدا از بحث چگونگي تامين منابع صندوق تثبيت بازار 
سرمايه، اين احتمال وجود دارد كه نمايندگان مجلس 
براي جبران حداقلي خسارت سنگين ميليون ها نفر در 
بورس، اين رديف از بودجه را تصويب كنند.  اركاني در 
پايان گفت: هرچند پيشنهاد مي شود دولت، اعتبارات 
اين صندوق را از منابع پايدارتر و متكي بر ساير درآمدها 
تامين كند تا ميزان برداشت ها از صندوق توسعه ملي 

افزايش پيدا نكند.

كاهش ماليات بر توليد به نفع 
بازار سرمايه است

علي بابايي، نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: در اليحه بودجه ۱۴۰۱ توجه 
خوبي به بازار س��رمايه شده و چشم انداز بازار سرمايه 
از دريچه بودجه مثبت ارزيابي مي ش��ود و كاهش ۵ 
درصدي ماليات يكي از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است 
كه مي تواند به رشد و تقاضاي فعاليت توليدي كمك 
كند و مانع داللي و سفته بازي و خدمات غيرمولد در 
كشور شود. بابايي در ادامه افزود: واريز منابع مستقل 
به صندوق تثبي��ت بازار در اليحه بودجه ۱۴۰۱ يكي 
از بهترين اتفاق هاي بودجه اس��ت، واريز منابع به اين 
صندوق يك��ي از حلقه هاي مفقوده و چندين س��اله 
بوده كه مي تواند بهترين حمايت را از بازار س��رمايه و 
سهامداران داشته باشد. وي در ادامه افزود: استفاده از 
صندوق تثبيت در بازار سرمايه كار بسيار خوبي است 
و استفاده از منابع اين صندوق نقاط مثبتي را به همراه 
دارد. نماينده مردم ساري و مياندورود در ادامه درباره 
برخي ابعاد اليحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان كرد: هنوز ابعاد 
مختلف برخي قضايا در بودجه ۱۴۰۱ براي نمايندگان 
مش��خص نيس��ت. وي ادامه داد: با حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني تمام متغيرها نس��بت به چند سال گذشته، 
تغيير مي كند و با توجه به اينكه روند توسعه اقتصادي 
كشور به ويژه بازار سرمايه ارتباط تنگاتنگي با بازار ارز 
دارد، جزييات اين بند بايد براي مجلس ملموس و قابل 
تحليل شود. بابايي در پايان خاطرنشان كرد: قضاوت 
قبل از بررس��ي اليحه زود اس��ت و به نظر مي رس��د 
پيدايش و ظهور هشدار هايي در بودجه ۱۴۰۱ به نفع 

بازار يا بر عليه بازار سرمايه نياز به بررسي بيشتر دارد.

اميد براي رونق بازار سرمايه 
افزايش يافت

غالمحسين كرمي، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اليحه بودجه 
۱۴۰۱ ك��ه ط��ي روزهاي اخير تقدي��م مجلس و 
نمايندگان ش��د داراي نقاط ق��وت و ضعف هايي 
است، گفت: با حضور پور محمدي معاون سازمان 
برنامه و بودجه كشور، جلسه اي درباره بررسي نقاط 
قوت و ضعف بودجه ۱۴۰۱ برگزار و پيش��نهادها 
و راهكارهايي در اين زمينه ارايه شد. غالمحسين 
كرمي افزود: در اين جلس��ه مقرر ش��د، جلسه اي 
بعد از تعطيالت ي��ك هفته اي نمايندگان برگزار و 
بررس��ي هاي نهايي درباره بودجه انجام و س��پس 
تقديم كميسيون تلفيق شود تا اشكال هاي موجود 
بررسي و رفع شود. وي در ادامه عنوان كرد: يكي از 
نقاط قوت اليحه بودجه ۱۴۰۱، كاهش فروش اوراق 
توسط دولت و استقراض از بانك مركزي بوده است و 
در اين اليحه بر استفاده از توانمندي داخلي توليدات 
و تقويت بخش توليد در كش��ور بسيار تاكيد شده 
است. نماينده مردم دشتي و تنگستان درمجلس 
گفت: در اين اليحه، مالياتي كه از مشاغل پر درآمد 
دريافت مي ش��ود در حوزه توليد و نيازهاي اصلي 
مردم هزينه خواهد شد و خروجي اين موضوع بر بازار 
سرمايه موثر بوده و به رونق بازار و به چرخه اقتصادي 
كشور نيز كمك خواهد كرد. كرمي ادامه داد: با توجه 
به تعريف جديدي كه از فروش نفت ش��ده اس��ت 
مي توان به اتفاقات خوب در اقتصاد كشور اميدوار 
بود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي خاطرنش��ان كرد: براي موضوع حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني هم بايد بررسي هاي بيشتري صورت 
گيرد و اين موضوع شايد تورم ۷ تا ۸ درصدي را در 
كش��ور ايجاد كند كه اميدواريم با نظارت خوب در 
زمينه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و نقشي كه مي تواند 
در توليد كش��ور داشته باشد، واسطه ها حذف و اثر 
ملموس آن بر اقتصاد كش��ور مش��اهده شود. وي 
درباره كس��ري بودجه يا كاهش آن در س��ال آتي 
گفت: منابع درآمدي در اين اليحه به شكلي تعريف 
شده كه اميدواريم شاهد كاهش كسري بودجه در 

كشور نباشيم.

سه كارگزاري جديد در 
بازارسرمايه

عليرضا ناصرپور معاون نظارت نهاد هاي مالي سازمان 
بورس در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
در حال حاضر از ابتداي وضع مقررات در حوزه صدور 
مجوز فعاليت كارگزاري، سه مجوز شركت كارگزاري 
جديد صادر شده است. ناصرپور در پاسخ به اين پرسش 
كه در حوزه كارگزاري چه در خواست هايي تا به حال 
آمده است؟ گفت: تا به حال ۳۰ درخواست در حوزه 
كارگزاري آمده است كه در حال بررسي است كه يك 
تعداد از اين درخواست ها با پاسخ مثبت و برخي با پاسخ 
منفي و برخي ديگر در حال بررسي هستند. يك تعداد 
ديگر نيز مدارك كاملي نداشتند و بايد مدارك خود را 
تكميل كنند. او گفت: در حوزه ساير نهاد هاي مالي ۴ 
نهاد موجود در حوزه بازار سرمايه شامل، شركت هاي 
سبدگردان، مشاور سرمايه گذاري، پردازش اطالعات 
مالي و گروه خدمات بازار س��رمايه نيز تغييراتي رخ 
داده و فرآيند صدور مجوز آنها نيز تسهيل شده است. 
او گفت: اگر ش��ركت س��بدگرداني با سرمايه ناكافي 
ايجاد شود و نتواند خدمات الزم را به مشتريان خود 
ارايه دهد در نهايت سبب نارضايتي سرمايه گذاران و 
فعاالن بازار سرمايه خواهد شد و ابهامات و مشكالت 
موجود كماكان ادامه پي��دا مي كند. ناصرپور گفت: 
هيچ محدوديتي از طرف سازمان بورس در خصوص 
فعالي��ت نهاد هاي مالي پ��س از رعاي��ت حداقل ها 
وجود ندارد. دستورالعملي در سال ۹۵ تحت عنوان 
دس��تورالعمل تجميع مجوز ها در س��ازمان بورس 
تصويب شد تا مجوز ها ساده سازي شود. چندين مجوز 
را يك شركت كارگزاري براي انجام معامالت متعدد 
بايد اخذ مي كرده و تمام اين مجوز ها به ۴ مجوز تجميع 

شده كاهش يافته است.

»تعادل« روند معامالت بازارسرمايه را طي هفته اخير بررسي مي كند

بورسجانيدوبارهميگيرد؟

روند اصالحي صندوق هاي سرمايه گذاري

رايزني براي اختصاص منابعي
 به بازارگرداني ETFها

در چهارمين هفته آذر ماه، صندوق هاي ETF سهامي 
به طور متوس��ط، افت ۳.۸درص��دي را ثبت كردند و 
صندوق هاي مبتني بر طال، ب��ا كاهش ۱.۴درصدي 
قيمت به كار خود پايان دادند. صندوق هاي معامله پذير 
سرمايه گذاري در سهام، در هفته اي كه گذشت، به طور 
متوسط ۳.۸درصد افت قيمت را تجربه كردند و خالص 
ارزش دارايي هاي آنها ۴.۹درصد كاهش يافت. اين در 
حالي بود كه ش��اخص كل بورس، افت ۴.۲درصدي 
را به ثبت رساند. بيش��ترين بازدهي هفتگي قيمت، 
۱۴.۲درصد و مربوط به صندوق ثروت آفرين پارسيان 

»ثروتم« بود. با اين وجود خالص ارزش دارايي هاي هيچ 
يك از صندوق ها افزايش نيافت. بيشترين سقوط قيمت 
صندوق هاي قابل معامله در اي��ن هفته، به صندوق 
آواي معيار اختصاص داشت؛ صندوق »آوا« هم جهت 
با تنزل ۸.۳درصدي ارزش دارايي هاي تحت تملكش 
با افت ۶.۷درصدي قيمت مواجه شد. صندوق سپهر 
انديشه نوين »صنوين« را مي توان ارزان ترين صندوق 
در ش��روع هفته بعد نام برد. زيرا قيمت آن روي تابلو 
۲۱.۴درصد زيرNAV ابطال قرار دارد. صندوق فراز 
داري��ك نيز به عنوان گران ترين صن��دوق، با انحراف 

۲۶.۹درصدي قيمت، به استقبال هفته بعد رفت.

  صندوق هاي دولتي
در ط��ول هفت��ه، صن��دوق واس��طه گري مالي يكم 
۴.۸درصد افت قيمت داش��ت و ارزش س��بد بانكي و 
بيمه اي آن ۷.۳درصد كاهش يافت. دومين صندوق 
دولتي، يعني صندوق پااليشي يكم، ۴.۷درصد افت 
قيمت داشت و از ارزش سبد دارايي هاي پااليشگاهي 
آن ۶.۲درصد اضافه ش��د. بدين ترتي��ب قيمت »دارا 
يك��م« ۱۵.۸درص��د و »پاالي��ش« ۱۶.۵درصد زير 

NAV ابطال بسته شد. طي هفته جاري، صندوق هاي 
مبتني بر سكه طال به طور ميانگين زيان ۱.۴درصدي 
را بر س��رمايه گذاران خود تحميل كردند. به موازات 
آن گواهي س��پرده يك روزه س��كه طالي بانك رفاه 
۱.۱درصد افت قيمت داشت و ۰.۳درصد زير قيمت 

سكه بازار آزاد به معامالت اين هفته خود پايان داد.
از مي��ان صندوق هاي كااليي، صن��دوق ETF طالي 
سرخ نوويرا »نهال« بيشترين افت قيمت )۲.۹درصد( 
را ب��ه نام خود ثبت كرد و حباب منفي اين صندوق به 

۷.۹درصد رسيد.

مجيد عشقي در گفت وگو با ايس��نا درمورد تصميم 
سازمان بورس براي ساماندهي وضعيت ETFها توضيح 
داد: براي تخصيص منابعي در حال رايزني هستيم تا اين 
منابع تجهيز شوند كه مدير صندوق بتواند بازارگرداني 
اين صندوق ها را انجام دهد. وي با بيان اينكه تجهيز 
منابع هنوز قطعي نشده است، گفت: اين موضوع به طور 

جدي از سوي سازمان درحال پيگيري است.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به اين سوال كه 
منابع از چه محلي تامين خواهند شد پاسخ داد: منابع 
مي تواند بخشي از س��ود صندوق ها باشد. همچنين 
سازمان به دولت پيش��نهاد داده است تا دولت كمك 

كند و منابعي براي اين موضوع تخصيص داده شود.
بر اس��اس اين گزارش، سال گذش��ته و درحالي كه 
ش��اخص كل بورس براي گذر از مرز دو ميليون واحد 

كمين كرده بود، وعده عرضه س��ه صندوق دولتي در 
قالب ETF از سوي دولتمردان داده و قرار شد صندوق 
نخس��ت بانكي و بيمه اي، صندوق دوم پااليش��ي و 
صندوق سوم خودرويي و فلزي باشد. دولت بنا داشت 
باقيمانده س��هام خ��ود در برخي بانك ه��ا، بيمه ها، 
پااليشگاه ها، ش��ركت هاي خودرويي و فوالدي را در 
بازار عرضه و از اين طريق سهام خود را به مردم واگذار 
كند. اي��ن صندوق ها با ۲۰ ت��ا ۳۰ درصد تخفيف به 
مردم واگذار شد و هر ايراني داراي كد ملي مي توانست 

خريدار آنها باشد.
در اين راستا، دو صندوق دارايكم )باقيمانده سهام دولت 
در بانك هاي ملت، تجارت و صادرات ايران و بيمه هاي 
البرز و اتكايي امين( و پااليشي يكم )باقي مانده سهام 
دولت در چهار پااليش��گاه تهران، تبري��ز، اصفهان و 

بندرعباس( به مردم عرضه شد. با وجود اينكه بازدهي 
دارايكم از ۲۰۰ درصد نيز گذر كرد ولي در اين روزها 

به قيمت روز عرضه نزديك ش��ده و پااليشي يكم نيز 
همچنان زير قيمت روز عرضه معامله مي شود.



ادامه از صفحه اول|
 شهري مانند تهران است. در واقع در برخي از مناطق 
هنگ كنگ اساس��ا ديگر بحث خانه ي��ا اتاق مطرح 
نيست، بلكه افراد در كپسول هاي يك نفره شب را به 
صبح مي رسانند يا چند ساعتي را استراحت مي كنند. 
در چين ه��م زندگي در اتاقك هايي كه آش��پزخانه، 
حمام و سرويس بهداش��تي، جايي براي خواب و... را 
در يك فضاي ۲۰ متري يا كمتر بس��ته بندي و جمع 
كرده، بسيار شايع است و سكونت در اين واحدها هيچ 
برچس��بي به ساكنان آن نمي چس��باند. هر چند كه 
زندگي انفرادي و جلوگيري از افزايش جمعيت در اين 
كشورها تعريف شده است اما خانه هاي كوچك فقط به 
كشورهاي چشم بادامي ها محدود نمي شود بلكه طبق 
گزارش هاي اعالم شده، ميانگين متراژ خانه در روسيه 
۵۵ متر است و حتي در مركز كالنشهرهاي امريكا هم 
كه متوسط متراژ خانه هاي آن به ۲۰۱ متر مي رسد، 
خانه هاي كم متراژ فراوان است و مردم به اين واحدها 
به ديد محل سكونتي براي ارتقاي توان پس انداز نگاه 

مي كنند.

  عدم تناس�ب فرهنگ ايران�ي با خانه هاي 
كپسولي

  آقامحمدي در حالي از الگوي س��اخت مسكن ژاپني 
براي جوانان س��خن به ميان آورده است كه در جلسه 
»ستاد توس��عه و تحول اجتماع محور ۲۰۲۰ محله« 
ب��ر بازگرداندن روح زندگي را به مح��الت داراي بافت 
فرس��وده تاكيد كرد و گفت: »انجام اين كار در شمال 
ش��هر تهران غيرممكن است، زيرا ش��مال شهر مرده 
است و س��اختار آن انفرادي است. اما در محالت بافت 
فرسوده روح جمعي حاكم اس��ت و مي توان اين كار را 
انجام داد. الزمه آن اين است كه به شرايط، نوع فرهنگ 
و اقوام س��اكن در محالت توجه كرد حتي در جزييات 
هم بايد به اين موارد پرداخت. بايد تفاوت فرهنگي در 
همه چيز حتي در رنگ ساختمان ها لحاظ شود. در واقع 
نبايد توليد انبوه به شكل يكنواخت را ادامه دهيم بلكه 

بايد توليد انبوه متناسب با نوع فرهنگ و قوميت مردم 
محله شكل گيرد.« آقامحمدي با اشاره به اينكه بايد از 
ظرفيت ساكنان در ساخت و نوسازي محالت بهره ببريم، 
اضافه كرد: نكته مهم ديگر اين است كه بايد به محالت 
»هويت« بدهيم. اكنون محالت پهنه بندي شده اند و 
ممكن اس��ت اين پهنه بندي بر اساس هويت محالت 
شكل نگرفته باشد. همچنين كار بازآفريني محالت بايد 
بر اس��اس آمار نفوس و مسكن انجام گيرد تا به هويت 
محله بيشتر نزديك ش��ويم. از اين رو، به نظر مي رسد 
كه سخنان قائم مقام وزير كشور از تناقض دروني رنج 
مي برد، چه آنكه از سويي، راي به خانه هاي بسيار كوچك 
ژاپني مي دهد و از سوي ديگر بر فرهنگ اقوام ايراني در 

بازسازي بافت هاي فرسوده تاكيد مي كند.

  تغيير نام واحدهاي 25 متري 
به واحدهاي ژاپني؟

به گزارش »تعادل«، شهريور ماه سال ۱398، شهردار 

تهران براساس پيشنهادي كه سازندگان مسكن براي 
ساخت واحدهاي مسكوني كوچك متراژ )3۰متري( به 
مديران شهري ارايه داده بودند، طرحي را تقديم هيات 
دولت كرد كه براساس آن شهرداري هاي كالنشهرها 
اقدام به ساخت واحدهاي كوچك براي تأمين مسكن 

كم درآمدها كنند.
پس از ارايه پيشنهاد شهردار تهران، تدوين آيين نامه اي 
ه��م در وزارت كش��ور با همكاري ش��هرداري تهران 
در دس��تور كار قرار گرفت تا اين پيشنهاد به صورت 
جدي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. موضوعي كه 
نشان داد دولت از ساخت واحدهاي كوچك متراژ در 
كالنشهرها اس��تقبال مي كند. اين درحالي است كه 
براساس طرح جامع مسكن الگوي مصرف براي خانوار 
با بعد جمعيتي متوسط در كالنشهرها 7۵ مترمربع و 
طبق نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري، اين الگو 
9۰ مترمربع است، ضمن اينكه براساس طرح تفصيلي 
تهران، ساخت واحدهاي مس��كوني كمتر از 4۰ متر 

مربع هم ممنوع است.
بر اساس اين گزارش، جهش چندباره قيمت مسكن 
از سال ۱386 به بعد، توان اقتصادي خانوارهاي ايراني 
و متقاضيان مصرفي را به شدت كاهش داده و همين 
موضوع يعني كاهش توان پذيري بخش تقاضا موجب 
شده اس��ت. به گونه اي كه حجم معامالت واحدهاي 
مسكوني كوچك متراژ طي سال هاي گذشته نسبت 
به متوسط متراژها و بزرگ متراژها افزايش چشمگيري 
داشته است و متقاضيان مجبور به خريد و سكونت در 

واحدهاي كوچك شده اند.
در شرايطي كه قيمت خانه به شكل نجومي افزايش 
يافته و اكثر شهروندان قدرت خريد خود را از دست 
داده اند، به نظر مي رسد، مسووالن به جاي برنامه ريزي 
براي حل مشكل به فكر راه ميان بر هستند و با ارايه 
پيش��نهاد س��اخت خانه هاي ۲۵ متري راهي پيش 
پاي شهروندان مي گذارند كه قطعا مورد پسند هيچ 
يك از متقاضيان خريد خانه نيست . به گفته برخي 
كارشناس��ان، محدودكردن حق انتخاب متقاضيان 
خري��د خانه به قوط��ي كبريت ه��اي ۲۵ متري در 
درازمدت اثرات اجتماع��ي نامطلوبي در پي خواهد 
داش��ت كه در جامع��ه نمود پيدا مي كند. از س��وي 
ديگر، خانه هاي ۲۵ متري با فرهنگ ايراني- اسالمي 
كه صله رحم در آن توصيه ش��ده همخوان نيست و 
به گونه اي با زيادش��دن اين خانه ه��ا ارتباطات بين 
خانواده ها نيز ك��م كم كاهش مي ياب��د، زيرا جايي 
براي پذيرايي از خانواده و دوستان و پذيرفتن مهمان 
در اين خانه ها وجود ندارد. با وجود اين، مس��ووالن 
همچنان به ساخت خانه هاي ۲۵ متري اصرار دارند 
و به نظر مي رس��د، بيش از آنكه به فكر ورود فناوري 
ساخت و ساز ژاپني كه در مقابله با زلزله هاي بزرگ 
زبانزد است، در انديشه ورود رويكرد خانه سازي آنها 
كه برآمده از فرهنگ ژاپني است، هستند. اميدواريم 
طي روزهاي آينده قائم مقام وزير كشور مقصود خود 
از الگوي ژاپني ساخت مسكن براي جوانان را تشريح 
كند تا مردم بيشتر با ديدگاه هاي ايشان آشنا شوند.
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كمبود۱۷۰۰واگن مترو 
و۴ هزار اتوبوس در تهران

عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران اعالم ك��رد: در 7 خط 
متروي ح��دود ۱7۰۰ واگن كمبود داري��م و در حوزه 
اتوبوسراني نيز حداقل  4 هزار اتوبوس كم داريم. به شكلي 
كه ميزان اتوبوس هاي موجود ما يك سوم نياز شهر تهران 
است. در حوزه تاكسيراني هم نيازمند نوسازي و بازسازي 
هستيم. زاكاني در گفت وگو با ايسنا، تاكيد كرد: همت 
مديريت شهري است اين خواهد بود كه تا عيد نوروز از 
طريق نوسازي و بازسازي، نزديك به ۱۰۰۰ اتوبوس را وارد 
چرخه خدمت كنيم. در حوزه تاكسيراني هدف گذاري 
روي نوسازي ۱۰ هزار دستگاه بود كه باتوجه به گراني 
قيمت خودرو و شرايطي كه ايجاد شده تالش خواهيم 
كرد تعهدات خود را به شكل مطلوب علي رغم اين شرايط 
مهيا كنيم، گرچه همه اين كار دست شهرداري تهران 
نيست. شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي 
خ��ود درباره تأمين واگن هاي مت��رو نيز گفت: درحال 
حاضر به حمداهلل مقدمات بازگشايي LC براي 63۰ واگن 
مترو فراهم شده و در آينده نزديك قرارداد ۱۰۵ واگن با 
مجموعه توليدكنندگان داخلي را خواهيم بست. به اين 

ترتيب در حال افزايش ظرفيت ها هستيم.

ويالي الكچري غيرمجاز 
تخريب شد

ويالي الكچري غيرمجاز در حريم منطقه ۵ شهرداري 
تهران تخريب شد. به گزارش ايسنا، در راستاي مقابله 
با حريم خواري و صيانت از حقوق عامه شهروندان در 
حريم شهر، ويالي غيرمجاز واقع در حريم منطقه ۵ 
شهرداري تهران )روستاي رندان( تخريب شد. بر اساس 
اعالم روابط عمومي ش��هربان و حريم بان شهرداري 
تهران، اين ويالي غيرمجاز با همكاري شركت شهربان 
و حريم بان، ش��هرداري منطق��ه ۵ و مراجع قضايي و 

انتظامي به صورت كامل رفع خالف شد.

ري به محل سرريز مشكالت 
تهران تبديل شده است

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران گفت: مديريت 
ش��هري پايتخت بايد بتوان��د در قال��ب ارايه خدمات 
بهينه حق همجواري خود را با شهرستان راي بپردازد. 
به گزارش ايلنا، جعفر ش��ربياني در نخس��تين جلسه 
هم انديشي اعضاي شوراي اس��المي تهران و روساي 
شوراهاي اسالمي شهرستان تهران كه در منطقه ۲۰ 
برگزار شد، افزود: يكي از مشكالت تهران با شهرستان 
ري در بخش حريم اس��ت. در بسياري از مناطقي كه 
حريم هاي مشتركي با شهرستان ري دارند، با معضالت 
زيادي روبه رو هستند. وي با بيان اينكه همجواري شهر 
تهران براي شهرستان ري مشكالتي به همراه داشته 
است، بيان كرد: متاسفانه شهرستان ري مقصد بسياري 
از سرريزهاي شهر تهران است.از فاضالب گرفته تا انتقال 
زباله هاي پايتخت به آرادكوه، وجود بهشت زهرا )س( و 
صنايع آالينده باعث شده تا آلودگي هاي زيست محيطي 
شهر تهران به ري منتقل شود. شربياني با تاكيد بر اينكه 
هيچ كدام از شهرستان هاي همجوار تهران به اندازه ري، 
درگير مسائل و مشكالت همجواري پايتخت نيست، 
يادآور شد: اخيرا در بازديدي كه از شهرستان فشافويه 
داشتم، متوجه شدم كه زباله هاي صنعتي تهران براي 
دفن به هوشنگ آباد فشافويه منتقل مي شود.يكي ديگر 
از مشكالت شهرس��تان ري فعاليت كارخانه سيمان 
تهران است. به رغم اينكه تمايل به تعطيلي اين كارخانه 
كه كارگران زيادي در آنجا كار مي كنند، نيستيم؛ اما از 
بنياد مستضعفان و وزارت سمت درخواست داريم تا اين 
كارخانه را مجبور به استفاده از مجهزترين فيلترهاي 

جذب آاليندگي كند.

تجويز توليد علوفه در شهرها
س��يدجواد س��اداتي نژاد، وزير جهاد كشاورزي گفت: 
كشاورزي شهري در دنيا در حال انجام است و ما نبايد 
عقب بمانيم، گلخانه هاي توليد علوفه در دنيا در حال 
رشد است و با تكنولوژي آب كم در كانكس هاي آماده، 
علوفه توليد مي كنند. به گزارش مهر، س��اداتي نژاد در 
نشستي با مديران و كاركنان معاونت امور باغباني اين 
وزارت اظهار كرد: باغباني يك ثروت بس��يار ارزشمند 
براي كشاورزي كشور محس��وب مي شود كه بسيار با 
اقليم ايران سازگار است و مزيت كشاورزي ايران باغباني 
و باغداري است؛ در سال ۱34۰ اولين آمايش انجام شده 
در ايران، توس��عه ايران را بر اس��اس كشاورزي دانسته 
و در كش��اورزي باغداري را عامل توسعه قلمداد كرده 
است. وي گفت: اگر به كشورها و مناطقي كه هم عرض 
جغرافيايي كشور ايران هستند نگاهي بيندازيم، متوجه 
مي ش��ويم كه توليد محصوالت باغبان��ي در تمام اين 
مناطق داراي مزيت نسبي است. وزير جهاد كشاورزي 
با بيان اينكه باغباني براي كشور اهميت بسزايي دارد، 
ادامه داد: اين حوزه در كرسي خود ننشسته و بايد براي 
آن تالش كنيم.اين چهار سال فرصت مناسبي است كه 
در حوزه باغباني به ويژه صادرات با يك برنامه و يك عزم 
منسجم به توفيقات خوبي دست يابيم. حوزه باغباني 
حوزه ُپراشتغال و اقتصادي است و در برنامه من؛ باغباني 
جايگاه وي��ژه اي دارد. وي درباره حوزه گلخانه ها گفت: 
ما بايد حتمًا روي هوشمندسازي گلخانه ها، كار ويژه 
انجام دهيم و با فعال سازي شركت هاي دانش بنيان و 
استارتاپ ها در اين زمينه، بايد بومي سازي و ارزان سازي 
كنيم. وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: بخش ديگري كه 
بايد به آن بپردازيم كشاورزي عمودي است، بايد روي 
كشاورزي شهري كار كنيم، كشاورزي شهري در دنيا در 
حال انجام است و ما نبايد عقب بمانيم، گلخانه هاي توليد 
علوفه در دنيا به طرز اعجاب آوري در حال رشد هستند و با 
تكنولوژي هيدروپونيك و با آب كم در كانكس هاي آماده، 
علوفه توليد مي كنند كه در شرايط خشكسالي خيلي 
پركاربرد هستند. وي تاكيد كرد: بايد با نگاه ارزآوري و 
صادراتي به بخش باغباني نگاه كنيم و بايد اين بخش 

ارزش افزوده داشته باشد.

تمديد مهلت ثبت نام 
مسكن دولتي تا ۱5 دي 

معاون وزير راه وشهرس��ازي از تمديد مهلت ثبت نام 
متقاضيان نهضت ملي مسكن تا ۱۵ دي خبر داد. به 
گزارش تسنيم، محمود محمودزاده معاون مسكن و 
ساختمان وزير راه وشهرس��ازي گفت: ثبت نام براي 
46۰ ش��هر كه از ابتدا در طرح نهضت ملي مس��كن 
جانمايي شده بودند، همچنان در سايت امكان پذير 
است و اين ثبت نام 46۰ شهر براي آخرين بار تا ۱۵ روز 
بعد از 3۰ آذر تمديد مي ش��ود. او ادامه داد: براي ساير 
شهر هايي كه به مرور به سامانه اضافه شدند ۲ ماه مهلت 
ثبت نام داده مي شود. معاون مسكن و ساختمان وزير 
راه و شهرسازي اظهار كرد: براي هر شهر از زمان قرار 
گرفتن در سامانه، ۲ ماه مهلت ثبت نام وجود دارد كه 
ممكن است براي برخي از شهر هاي 4۰ روز باقي مانده 
باشد و ممكن اس��ت براي برخي ۲۰ روز كه اين زمان 
براي هر شهري متفاوت است. محمود زاده بيان كرد: 
در حال حاضر اين آخرين زمان مهلت ثبت نام است 
و تاكنون بيش از ۵۰۰ ه��زار نفر از ثبت نام كنندگان 
پااليش شده اند. از ابتداي دي ماه به مرور پيامك تاييد به 
متقاضيان واجد شرايط ارسال خواهد شد و افراد بايد به 
اقدام به تكميل مدارك خود كنند. او بيان كرد: تاكنون 
بيش از ۲ ميليون و ۱3۰ هزار نفر ثبت نام كرده اند كه 
با توجه به درخواس��تي كه وجود دارد اين ثبت نام ها 
همچنان ادامه دارد. طرح نهضت ملي مسكن به عنوان 
طرح ساخت مسكن دولت سيزدهم، با ادغام در طرح 
اقدام ملي مسكن قصد س��اخت چهار ميليون واحد 

مسكوني براي افراد بدون مسكن را دارد.

پيامدهاي خطرناك
وام تكليفي مسكن  ِ 

مهرزاد ذاكري، مديركل مجلس بانك مركزي گفت: 
براي تأمين وام س��اخت مسكن يا بايد از تسهيالت 
ساير بخش ها بزنيم كه دسترسي ساير بخش هاي 
اقتصادي به تسهيالت را كم مي كند يا بايد نقدينگي 
خلق كنيم كه عواقب تورم��ي دارد. به گزارش مهر، 
ذاكري در نشس��ت »سازوكار بهينه مشاركت نظام 
بانكي در طرح هاي ملي ساخت مسكن« كه سه شنبه 
۲3 آذر ماه در پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي 
برگزار شد، سهم بخش مس��كن در كل تسهيالت 
پرداخت شده از سوي بانك ها در سال 99 را ۵ درصد 
عنوان كرد و افزود: اين منابع براي تأمين مالي ساخت 
يك ميليون مسكن جديد در سال كافي نيست و براي 
اين هدف دس��ت كم بايد سهم مسكن از تسهيالت 
بانكي 4 برابر شود كه در حال حاضر در توان بانك ها 
نيس��ت. در عين حال الزم اس��ت از ظرفيت بخش 
خصوصي نيز استفاده شود، به طور مثال در سال 9۲ 
ظرفيت مسكن مهر موجب شد ميزان ساخت مسكن 
از طرف بخش خصوصي به 8۰۰ هزار واحد برس��د. 
وي با تاكيد بر اهميت احصاي نياز اقتصاد كش��ور 
به ساخت مس��كن در برنامه ريزي، گفت: بر اساس 
مطالعه طرح جامع ملي مسكن ۱۰ ساله تا ۱4۰۵، 
كل نياز مسكن كشور در بخش شهري و روستايي 
ساالنه ۵8۰ هزار واحد مس��كوني بوده كه ساخت 
بخش خصوصي قريب به ۱۰۰ هزار واحد كمتر از اين 
نياز را پوشش داده است. ذاكري افزود: بحث دوم اين 
است كه چه خريد مسكن و چه ساخت مسكن، به 
منابعي براي تأمين مالي نياز دارد كه غالبًا به عهده 
نظام بانكي است. سوال اين است كه آيا نظام بانكي 
براي اين تعداد مسكن توان پرداخت را دارد؟ در سال 
99، نظام بانكي نزديك به ۱,8۰۰ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت به بخش هاي مختلف اقتصادي اعطا كرده 
است كه سهم بخش صنعت 3۰ درصد، بخش مسكن 
۵ درصد )۱۰4 هزار ميليارد(، بخش بازرگاني ۱7 و 

بخش خدمات 39 درصد بوده است.

برنامه ساخت ۱5 درصد مسكن 
دولتي در بافت هاي فرسوده 

مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران از احداث 3۰۰ 
هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده ظرف ۲ سال 
ذيل طرح نهضت ملي مسكن خبر داد. سيد محمد اييني 
در گفت وگو با مهر درباره برنامه هاي دولت در خصوص 
بازآفريني شهري و نوسازي بافت هاي فرسوده اظهار كرد: 
آنچه براي شركت بازآفريني شهري در نظر گرفته شده 
اين اس��ت كه در ۲ سال زمينه نوسازي 3۰۰ هزار واحد 
فرسوده را فراهم كنيم. وي افزود: ۱۵ درصد برنامه نهضت 
ملي مسكن در داخل بافت هاي فرسوده انجام مي شود به 
اين معنا كه بازآفريني شهري فضا را فراهم كند تا مردم 
وارد اين جريان شوند و روند نوسازي بافت ها تسريع شود. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي برنامه شركت بازآفريني 
ش��هري را حمايت از فرآيند نوسازي ساالنه ۱۵۰ هزار 
واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده عنوان و تصريح كرد: 
با اين برنامه، ظرفيت توليد مسكن در بافت هاي فرسوده و 

سكونتگاه هاي غير رسمي شكوفا شود.

آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: براي ساخت مسكن مجردها از ژاپن الگو برداري كنيم

خانه »كپسولي«  براي جوانان  ايراني

يك پژوهشگر: با فرونشست بايد از زلزله هاي ۴ ريشتر هم بترسيم!

تشديد پيامدهاي زمين لرزه با »زلزله خاموش«

سلطه مخرب بانك ها بر اقتصاد

يك پژوهشگر س��وانح طبيعي گفت: اگر قبال نگران 
ريزش س��اختمان ها در زمين لرزه هاي 6 ريش��تر و 
بيش��تر بوديم، اكنون ترك هاي ايجاد شده از محل 
فرونشست زمين روي س��اختمان هاي روستايي و 
ش��هري باعث شده تا نگران بروز زلزله هايي با شدت 
4 ريش��تر باش��يم؛ محمدجواد بلورچي همچنين 
بيان كرد كه رفس��نجان، قطب پسته ايران به دليل 
فرونشست س��االنه 3۰ سانتي متري به كانون توليد 

زغال پسته تبديل شده است.
به گزارش ايسنا، چالش فرونشست زمين، بيخ گوش 
ش��هرها و روستاهاي كشور قرار دارد و نمونه هايي از 
تاثير فرونشس��ت بر واحدهاي مسكوني در مناطق 
خشك و نيمه خشك همچون اصفهان ديده مي شود؛ 
هرچند پس از انتشار اخباري مبني بر تخليه شهرك 
ني��روي هوايي اصفه��ان به دليل فرونشس��ت، اين 
موضوع تكذيب و اعالم ش��د ك��ه ترك هاي عميق 
خانه هاي اين ش��هرك به دليل بازس��ازي نش��دن 
ساختمان هاي آن و قدمت حدود ۵۰ ساله اين منازل 
بوده اس��ت. با اين حال نمي توان، چالش مخاطراتي 
همچون زلزله، س��يل و فرونشس��ت را تكذيب كرد. 
در عين حال، كارشناس��ان هش��دارهايي نسبت به 
خطر تاثير سوانح طبيعي بر ساختمان هاي مسكوني 
روستايي مي دهند تا جايي كه محمدجواد بلورچي، 
پژوهش��گر مخاطرات طبيعي گفته است: اگر قبال 
نگران ريزش ساختمان ها در زمين لرزه هايي با شدت 
6 ريشتر و بيشتر بوديم، اكنون ترك هاي ايجاد شده 

از مح��ل فرونشس��ت زمين روي ابنيه روس��تايي و 
شهري باعث شده تا نگران بروز زلزله هايي با شدت 4 

ريشتر باشيم تا ساختمان ها فرو نريزند.

  تبديل قطب پس�ته ايران ب�ه كانون زغال 
پسته 

او در س��ومين گردهماي��ي معاون��ان عمران��ي 
استانداري هاي سراسر كش��ور گفت: رفسنجان در 
اس��تان كرمان كه روزي قطب توليد پسته ايران بود 
اكنون به دليل فرونشس��ت 3۰ سانتي متري زمين 
در س��ال به كانون توليد زغال پس��ته تبديل ش��ده 
است. دشت قزوين نيز هم اينك ساالنه حداقل ۲۵ 
سانتي متر نشست مي كند و همه اين موارد به دليل 
برداشت بي رويه آب از منابع زيرزميني براي مصارف 

كشاورزي و صنعتي است.
در اين گردهمايي همچنين اميرحس��ين گركاني، 
رييس پژوهشكده س��وانح طبيعي وابسته به بنياد 
مس��كن با اش��اره به ضرورت برنامه ريزي استان ها 
ب��راي كاهش مخاطرات و س��وانح طبيعي و ارتقاي 
ايمني ساخت س��از واحدهاي مسكوني گفت: ايران 
از نظر مخاطرات و سوانح طبيعي جزو ۱۰ كشور اول 
دنياست و از 44 سوانح مهم شناخته شده تاكنون 33 

مورد در ايران تجربه شده اند.

  ۴5 درصد ايران در معرض خشكسالي
وي گفت: بيش��ترين خسارات ثبت ش��ده در ايران 

مربوط به سيل، زلزله و توفان است و تغييرات جديد 
اقليمي نيز باعث ش��ده تا خطر خشكس��الي حيات 
روس��تاهاي ايران را تهديد كند. اكنون 4۵ درصد از 
پهنه ايران در معرض خشكسالي حاد قرار گرفته كه 
عمده مناطق درگير با خشكس��الي داراي جمعيت 

روستايي هستند.
به گفته وي، در راستاي تدوين سند كاهش مخاطرات 
طبيعي، از اين پس تمامي طرح هاي عمراني كشور 
بايد پيوست كاهش خطر و س��وانح طبيعي داشته 
باشند. يعني برنامه هاي عمراني بايد حتما به مقاومت 
دربرابر س��وانح طبيعي توجه داشته و ضريب ايمني 

بااليي در برابر مخاطرات پيرامون داشته باشند.
گركاني ادامه داد: در قالب اين س��ند، تمامي اموال 
منقول و غير منقول دستگاه هاي اجرايي كشور بايد 
بيمه ش��وند. از س��وي ديگر به زودي برنامه ويژه اي 
براي ورود، حمل، نگهداري و امحاي مواد خطرناك از 
سوي هيات دولت مورد بررسي قرار مي گيرد تا ضريب 
مقاومت مناطق شهري و روستايي در برابر مخاطرات 
انسان س��از افزايش يابد. رييس پژوهشكده سوانح 
طبيعي كشور تصريح كرد: تاكنون ۵6 نوع مخاطره 
انسان ساز در ايران شناسايي شده است كه بايد براي 

مقاومت در برابر آنها برنامه ريزي كنيم.

  ۹۷ درص�د اي�ران داراي گس�ل هاي 
خطرناك است

همچنين محمدجواد بلورچي در اين گردهمايي با 

اشاره به انواع سوانح طبيعي در ايران گفت: هم اينك 
97 درصد از پهنه ايران داراي گسل هاي خطرناك و 
مستعد بروز زلزله است. همچنين تقريبا تمامي ايران 
با خطر بروز سيالب قرار دارد ولي جديدترين خطر 
زيس��ت محيطي كه حيات كانونه��اي جمعيتي در 
ايران را تهديد مي كند، خطر فرونشست زمين است.

بلورچي ادام��ه داد: بالغ بر 4۲۰ دش��ت ايران دچار 
فرونشس��ت حاد ش��ده اند ك��ه اغلب آنه��ا در كنار 
تأسيس��ات ش��هري و برون ش��هري هس��تند. اين 
پژوهشگر مخاطرات طبيعي گفت: بيش از 6۰ درياچه 
و تاالب ايران در سال هاي اخير يا خشك شده اند يا در 
معرض خشكسالي قرار دارند. از سوي ديگر سوزاندن 
بقاياي محصوالت كشاورزي باعث بروز پديده بسيار 
خطرناك خودسوزي زمين در برخي مناطق فالت 
مركزي ايران ش��ده است. بلورچي با بيان اينكه بروز 
4 ميلي متر فرونشس��ت زمين در دني��ا يك بحران 
طبيعي محسوب مي شود افزود: تهران ساالنه ۱7 تا 
36 سانتي متر نشست مي كند. در مشهد نيز شدت 
فرونشس��ت زمين به ۱۵ تا ۲۰ س��انتي متر در سال 
رسيده و فرونشس��ت زمين در اطراف نيشابور باعث 
ايجاد ترك هاي عميقي به ط��ول 4۰ كيلومتر روي 

سطح زمين شده است.
وي خواس��تار توجه اس��تانداري ها ب��ه ممانعت از 
برداشت بي رويه آب از منابع زيرزميني و هماهنگي 
تمام��ي دس��تگاه هاي اجراي��ي براي ايمن س��ازي 

واحدهاي مسكوني روستايي و شهري شد.

 بيكاري و نابودي توليد و بلوكه ش��دن پ��ول در بانك ها و 
صنعت س��اختمان و... شده اس��ت. در يك كالم مي توان 
گفت، بزرگ ترين مصيبت اقتصاد اي��ران در حال حاضر 
بانك ها هس��تند. بانك هاي ايراني متف��اوت از عملكرد 
بانك هاي دنيا فعاليت مي كنند و همين عملكرد ريش��ه 
بسياري از بحران هاي اقتصادي و معيشتي كشور است. 
بانك ها پول س��پرده گذاران را مي گيرند و به جاي تزريق 
در صناي��ع داراي مزي��ت رقابتي و پروژه ه��اي مولد، اين 
نقدينگي را وارد شركت هاي زيرمجموعه  خود مي كنند. 
بسياري از اين بانك ها هلدينگ  هاي خدماتي و معدني و 
صنعتي و ساختماني تشكيل داده اند و خودشان مستقيما 
به عنوان عامل اقتصادي عمل مي كنن��د. اين يك رانت 
بزرگ براي شركت  هاي زيرمجموعه  اين بانك هاست. چرا 
كه هم به نقدينگي بي پايان بانك ها متصل هستند و هم 
دامنه نفوذ وسيع بانك ها در اقتصاد بهره مند مي شوند و 
بخش خصوصي را از ميدان رقابت خارج مي سازند.بانك ها 
نقدينگي جذب مي كنن��د و با آن داراي��ي مي خرند، ارز 
مي خرند، ساختمان مي خرند و شركت و بنگاه اقتصادي 
راه اندازي مي كنن��د. در نهايت در كنار مديريت فش��ل 
بخش هاي ديگر اقتصاد، بانك ها باعث ايجاد تورم در كشور 
شده و در سال بعد، سود بي ارزِش سپرده را به سپرده  گذاران 
پرداخت مي كنند و در واقع از منابع سرشار برآمده از تورمي 
كه خود ساخته اند بخشي را به سپرده  گذار به عنوان سود 
مي دهند و حجم انبوهي را خود برداشت مي كنند. نكته 
دردآور اينجاس��ت كه دولت به عنوان ساختاري كه بايد 

حكمراني معقول اقتصادي را جاري سازد نه تنها كمكي به 
اصالح امور نمي كند، بلكه در شرايط فعلي، دولت با تالش 
زياد جاي بانك ها را گرفته است. يعني اوراق چاپ مي كند 
تا هزينه هاي جاري خودش را تامين كند؛ سياس��تي كه 
بدون ترديد باز هم تورم ايجاد خواهد كرد و بر فقر مطلق 
مي افزايد. در شرايط فعلي هيچ كدام از اين دو بازيگر بازار 
)دولت و بانك ها( نمي توانند در جهت منافع اقتصاد كشور 
و مزيت رقابتي منابع را توزيع كنند بنابراين، چنانچه منابع 
مالي دست هر كدام بيفتد تورم و ركود را به وجود خواهند 
آورد. بر اين اساس است كه علي رغم اين حجم انبوه از رشد 
نقدينگي، نه تنها توليد پيشرفت نكرده است، بلكه جايگاه 
قبلي را هم از دست داده است و تورم و فقر گسترش يافته 
است. حتي اگر فرض بگيريم كه برجام هم احيا شود، باز 
هم اوضاع همين است و بانك ها و دولت همچنان مشغول 
تورم سازي و ركود دوره اي خواهند بود. دولت اگر واقعا قصد 
توسعه  بازار بدهي را دارد، بايد بازار اوراق قرضه  شركتي را 
فعال كند. در اين ميان شركت هاي رتبه بندي هم وجود 
دارند و به راحتي مي شود اين بازار را گسترش داد. موضوع 
ساده اس��ت، در كنار دولت، ش��ركت ها هم اوراق منتشر 
كنند و از بازار اوراق تامين مالي كنند. ش��ركت  هاي ناشر 
قطعا شركت هاي بنيادي هستند بنابراين به جاي اينكه 
نقدينگي به بانك برود و بعد )اگر بانك وام بدهد( وارد اين 
شركت  ها شود، مستقيما با اين اوراق پول وارد شركت  هاي 
ناش��ر اوراق و در واقع چرخه  توليد مي شود. از اين طريق 
هم ريسك خريداران اوراق كم ش��ده هم پول وارد توليد 

مي شود و هم سود ناش��ي از بهبود كسب و كار شركت  ها 
به سهامداران مي  رسد. ريسك مالي شركت ها نيز كاهش 
مي  يايد. گزارشگري مالي شركت هاي ناشر نيز بهبود مي  يابد 
زيرا انگيزه اي براي پنهان كردن س��ود و نشان دادن زيان 
نخواهند داشت چون به دنبال رتبه  اعتباري بهتر و تامين 
مالي ارزان تر هستند. يكي از كمك ها و پتانسيل هاي بزرگ 
بازار سرمايه در كنار سهام و صندوق پروژه و... بسترسازي 

استفاده از نقدينگي سرگردان براي كمك به تامين مالي 
شركت هاي توليدي اس��ت. به اين وسيله نه تنها پولي از 
بازار خارج نمي شود بلكه شاهد كمك افراد ريسك گريز به 
توليد و بازار سرمايه خواهيم بود. اميدوارم با برنامه هاي ارايه 
شده براي تعميق بازار بدهي شاهد توسعه  بازار اوراق قرضه  
شركتي باشيم كه قطعا باعث بزرگ تر شدن مرزهاي بازار 

سرمايه و كاركرد بهتر اركان آن خواهد شد.

ادامه از صفحه اول

خان�م فاطمه مقتدر  با ارائه دو برگ استش�هادیه المثنی که در دفتر خانه 
اس�ناد رس�می 27 بابل تصدیق امضاء ش�ده و طی در خواس�ت ش�ماره 
140021710004028021 مورخ 1400/09/03 تقاضای صدور سند المثنی یک 
سهم مشاع از10 سهم 5 دانگ از شش دانگ به استثناء ثمن اعیانی تحت 
پالک شماره 4 فرعی از 2590 اصلی بخش یکشرق حوزه ثبتی بابل که بنام 
ایشان ثبت و صادر و تسلیم گردید. به علت جا به جانی مفقود  شده است 
را نموده است ، دراجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه  اشخاصی مدعی انجام معامله انجام یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشند، ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را همراه اصل س�ند مالکیت با سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید 
دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرراعت�راض ارائه نگردد و یا  
در صورت اعتراض اصل س�ند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود این اداره 
مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.

1400/9/27
م الف 1235696

آگهی فقدان سند مالکيت

سید مهدی حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل 

آقای خداکرم بناری احدی از ورثه به موجب برگ انحصار وراثت با تس�لیم استش�هادیه محلی مدعی است یک جلد سند مالکیت ششدانگ 
یک باب خانه پالک 7342/407 واقع در بخش س�ه ش�بانکاره قریه بنار آزادگان که در صفحه 375 دفتر 23 ذیل ثبت شماره 3795 بنام خانم 
سکینه عضدی زیارتی صادر و تسلیم گردیده و به دلیل جابه جایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره مراجعه و اعتراض خود را ضمن اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله تس�لیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند، طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1400/9/27

م الف 729

 آگهی فقدان سند مالکيت پالک ششدانگ ۷۳۴2/۴۰۷ 
بخش سه شبانکاره قريه بنار آزادگان

داریوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

توليد، پشتيباني ها، مانع زدایی ها 

برابر رأي شماره 140060324002001983 مورخه 1400/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي حسن زكي كللي فرزند عبداله به شماره شناسنامه و شماره ملي 3510051009صادره از برازجان 
در شش دانگ یك باب ساختمان به مساحت 193/22 مترمربع قسمتي از پالك 2023 اصلي واقع در بخش به حوزه ثبت ملك برازجان شهر برازجان خریداري 

شده از آقاي اكبرخرد و سایر شركاء به ایشان واگذار گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالكیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانوني )دادگاه( نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12

م الف 726

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

حمید رضا باقرپور- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

توليد، پشتيباني ها، مانع زدایی ها 



نتايج بررسي ها نشان مي دهد ۷۳ درصد از آدرس هايي 
كه در كاردانو سرمايه گذاري كرده اند، اكنون در ضرر 
هس��تند. اين در حالي اس��ت كه حدود ۸۰ درصد از 
دارن��دگان بيت كوين و اتريوم با وج��ود ريزش اخير 
بازار همچنان در سود به سر مي برند و در عين حال، 
تع��داد افرادي كه بيت كوي��ن را به صورت بلندمدت 
نگهداري مي كنند، در چند هفته گذشته به اوج خود 

رسيده است.
ب��ازار ارزهاي ديجيت��ال در حال حاضر در ش��رايط 
خيلي بدي قرار گرفته است و اين موضوع انكارشدني 
نيس��ت. با اينك��ه ارزش كل بازار به تازگ��ي از مرز ۳ 
تريليون دالر عبور كرده بود، در حال حاضر فقط كمي 
بيشتر از ۲ تريليون دالر است. اين شرايط پيامدهاي 
متعددي براي بازار داشته است و به نظر مي رسد كه 
دارندگان چند ارز ديجيتال خاص، بيشتر از سايرين 
تحت تأثير قرار گرفته اند. طبق داده هايي كه وب سايت 
»IntoTheBlock« منتش��ر كرده است، در حال 
حاضر بيش از ۷۰ درصد از آدرس هايي كه كاردانو در 
اختيار دارند، در ضرر هستند. سوشي سواپ و يوني 
س��واپ از ديگر ارزهاي ديجيتالي هستند كه بيشتر 
دارندگان آنها از س��رمايه گذاري خود ضرر كرده اند. 
بر اس��اس اين داده ها، ۸۰ درصد از دارندگان سوشي 
سواپ و ۷۱ درصد از دارندگان يوني سواپ اكنون در 
 IntoTheBlock ضرر هستند. وب سايت تحليلي
متوس��ط هزينه خريد ارزه��اي ديجيت��ال را براي 
آدرس هاي مختلف اندازه گيري و نتايج آن را منتشر 
كرده است. بدين ترتيب درصد آدرس هايي كه اكنون 
در سود هس��تند به تفكيك هر ارز، شامل بيت كوين 
۷۸ درصد، اتريوم ۸۶ درص��د، دوج كوين ۵۵ درصد 
و شيبا اينو ۵۶ درصد مي شوند و درصد آدرس هايي 
كه اكنون در ضرر هستند، شامل كاردانو ۷۳ درصد، 
سوشي س��واپ ۸۴ درصد و يوني س��واپ ۷۱ درصد 
مي ش��ود. قيمت كاردانو پس رس��يدن به اوج ۳.۱۰ 
دالري در اوايل سپتامبر )شهريور(، به سرعت كاهش 
يافت. از آن زم��ان تاكنون، اي��ن ارز ديجيتال بيش 
از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت. با 
اين اتفاق، كاردانو رتبه پنجم بازار ارزهاي ديجيتال 
را هم از دست داد. سوشي س��واپ و يوني سواپ هم 
در ابتداي س��ال جاري ميالدي ب��ه اوج هاي قيمتي 
جديدي رسيده بودند؛ اما در ادامه قيمت اين توكن ها 
كه هر دو متعل��ق به صرافي ه��اي غيرمتمركزي با 
همين نام هستند، به س��رعت كاهش يافت. قيمت 

سوشي سواپ و يوني سواپ به ترتيب ۷۵ و ۶۸ درصد 
با اوج تاريخي اوايل س��ال ۲۰۲۱ فاصله دارد. اين در 
حالي است كه جروم پاول، رييس فدرال رزرو اياالت 
متحده، در يك كنفرانس خبري گفته است كه اگرچه 
دولت بايد تحوالت فضاي ارزهاي ديجيتال را در نظر 
بگيرد، اما او ارزهاي ديجيتال را به عنوان يك نگراني 
براي ثبات مالي بازاره��اي اياالت متحده نمي بيند. 
رييس فدرال رزرو درباره استيبل كوين ها نيز گفت: 
»اگر استيبل كوين ها به درستي قانون گذاري شوند، 
مي توانند به يك بخش مفيد و كارآمد در سيس��تم 

مالي تبديل شوند.«

  رضاي�ت س�رمايه گذاران بيت كوي�ن، 
اتريوم، دوج كوين و شيبا اينو

س��رمايه گذاران اين ارزه��اي ديجيتال از س��قوط 
قيمت ها و نزولي شدن روند كلي بازار ناراحت هستند؛ 
اما آن طور كه داده ها نشان مي دهد بيشتر دارندگان 
بيت كوين، اتري��وم، پاليگان، الگورند و دو ميم كوين 
محبوب بازار، يعني دوج كوين و شيبا اينو، همچنان 
در س��ود به س��ر مي برند. ۷۸ درص��د از هولدرهاي 
بيت كوين در وضعيت س��ود قرار دارند. عالوه بر اين، 
۸۶ درصد از دارندگان اتريوم هم در س��ود هستند. از 
ميان ميم كوين ها، ۵۶ درصد از دارندگان ش��يبا اينو 

و ۵۵ درص��د از دارندگان دوج كوين هنوز از وضعيت 
سود خارج نش��ده اند. ۸۳ درصد از دارندگان پاليگان 
و ۷۷ درصد از دارندگان الگورند نيز همچنان در سود 
هستند. جالب اينجاس��ت كه بسياري از اين ارزهاي 
ديجيتال كه دارندگانشان در سود به سر مي برند، اخيراً 
به اوج هاي قيمتي جديدي رسيده اند. با اين حال، از 
آنجا كه بازار ارز ديجيتال با اصالح گسترده اي مواجه 

شده است، بخشي از ارزش خود را از دست داده اند.

  حج�م خري�د بيت كوي�ن در كف ه�اي 
قيمتي از ۲ سال گذشته بي سابقه است

در عي��ن ح��ال داده هاي ت��ازه نش��ان مي دهد كه 
س��رمايه گذاران خرد بازار با سرعت قابل توجهي در 
حال انباش��ت بيت كوين هس��تند. آخرين باري كه 
اين دسته از سرمايه گذاران با اين شدت در كف هاي 
قيمتي خري��د مي كردند، مربوط به س��قوط پس از 
همه گيري كرونا اس��ت. ويلي وو، تحليل گر ارزهاي 
ديجيت��ال، فعاليت معامله گران خ��رد بيت كوين را 
بررس��ي كرده و متوجه چيزي شده است كه به  گفته 
خودش از زمان ش��روع همه گيري ويروس كرونا در 
مارس ۲۰۲۰ )اسفند ۹۸( تاكنون بي سابقه بوده است. 
ويلي وو نموداري را با دنبال كنندگان خود در توييتر 
به اشتراك گذاشته كه در آن حجم انباشت بيت كوين 

س��رمايه گذاران خرد نمايش داده شده است. طبق 
نمودار اين تحليل گر، معامله گران خرد كه س��رمايه 
كمي در اختيار دارند، با همان س��رعتي كه در دوران 
سقوط بازار پس از همه گيري كرونا بيت كوين انباشت 
مي كردند، در جريان ريزش اخير هم مشغول خريد 
واحدهاي جديد هستند. ويلي وو در اين باره نوشته 
است: »آخرين باري كه س��رمايه گذاران خرد با اين 
ش��دت در كف هاي قيمتي خريد مي كردند، مربوط 
به سقوط پس از همه گيري كرونا است. احتمااًل چيز 
خاصي نيس��ت.« وو همچنين نموداري را منتش��ر 
كرده است كه نش��ان مي دهد هولدرهاي بيت كوين 
يا سرمايه گذاراني كه تاكنون عالقه زيادي به فروش 
نشان نداده اند، در گذشته چگونه در كف هاي قيمتي 
اقدام به خريد كرده اند و اكن��ون چه رفتاري از خود 
نشان مي دهند. اين تحليل گر گفته است: »خريد در 
كف هاي قيمتي مشهود است و رشد حجم معامالت 
آني در داده هاي درون زنجيره اي ديده مي شود. اين 
اتفاق افتاده و طبيعي اس��ت؛ اما از همه مهم تر اينكه 
هنوز هيچ نش��انه اي از افزايش فش��ار ف��روش ديده 
نمي شود. همچنين بايد به اين نكته هم توجه داشت 
كه موقعيت ه��اي معامالتي الن��گ از مدت ها قبل 
بسته يا ليكوييد ش��ده اند.« اين تحليل گر داده هاي 
درون زنجيره اي معتقد اس��ت وقتي ميزان انباشت 
هولدرهاي بلندمدت بيت كوين به اوج خود مي رسد، 
قيمت تمايل دارد روند صعودي جديد را آغاز كند كه 
به هولدرهاي بلندم��دت اجازه مي دهد تا بيت كوين 
خود را در اختيار سرمايه گذاران كوتاه مدت تازه وارد 
قرار دهند. طبق داده هايي كه وو به اشتراك گذاشته 
است، تعداد افرادي كه بيت كوين را به صورت بلندمدت 
نگهداري مي كنن��د، در چند هفته گذش��ته به اوج 
خود رسيده است. وو در توييتر نوشته است: »تعداد 
افرادي كه بيت كوين را به صورت بلندمدت نگهداري 
مي كنند در اوج است و بنابراين به  طور كلي وقتي در 
چنين شرايطي هستيم، به معناي اوج گيري انباشت 
اس��ت. اين افراد در جريان رش��د قيمت ها تمايل به 
فروش دارند. همانطور كه مشاهده كرديد، در جريان 
آخرين جهش قيمت بيت كوين كه از اكتبر )مهر( سال 
گذشته آغاز شد، هولدرهاي كوتاه مدت و به طور كلي 
سرمايه گذاران ضعيف تر، واحدهاي خود را نفروختند. 
اكنون در وضعيتي هس��تيم كه آنها در حال فروش 
هس��تند، يعني س��رمايه گذاران كوتاه مدت اقدام به 

ذخيره سود و خروج از بازار كرده اند.« 
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افشاي جاسوسي از كاربران 
فيس بوك در بيش از ۱۰۰ كشور

ش��ركت ِمتا پلتفرمز )فيس بوك س��ابق( اعالم كرد با 
ش��ركت هاي جاسوسي كه از وب س��ايت هاي رسانه 
اجتماعي اين شركت براي جاسوسي از مردم در بيش 
از ۱۰۰ كشور جهان استفاده كرده  اند، مقابله مي كند. به 
گزارش ايسنا، شركت ِمتا در گزارشي از شش شركت 
در رژيم صهيونيستي، هند، مقدونيه شمالي و يك نهاد 
ناشناس در چين نام برد كه به جاسوسي از هزاران نفر 
پرداخته  اند. شركت مادر فيس بوك اعالم كرد زيرساخت 
مربوط به اين شركت ها را مس��دود كرده و براي توقف 
اعمالشان به آنها هش��دار داده و حدود ۱۵۰۰ حساب 
فيس بوك و اينستاگرام را كه به صورت محرمانه براي 
شناس��ايي، اجراي عمليات هك و فري��ب دادن مردم 
براي دادن اطالعات ش��خصي اس��تفاده مي شدند را 
مسدود كرده است. طبق اعالم شركت ِمتا، افرادي كه 
هدف جاسوسي اين ش��ركت ها قرار گرفته  اند شامل 
روزنامه نگاران، مخالفان، منتقدان دولت ها و خانواده هاي 
آنها و كنش��گران حقوق بش��ر بوده  اند. تصور مي رود 
بيش از ۴۸ هزار نفر هدف اين شركت هاي جاسوسي 
قرار گرفته  اند. انتش��ار اين گزارش با كنكاش فزاينده 
از ش��ركت هايي همزمان شده اس��ت كه فناوري هاي 
مراقبتي را براي دولت ها فراهم مي كنند. اين شركت ها 
مانند شركت NSO Group رژيم صهيونيستي مدعي 
هستند كه ابزارهايي را براي كمك به سازمان اطالعاتي و 
اجراي قانون براي مقابله با جرايم جدي و تروريسم فراهم 
مي كنند. اما در سال هاي اخير موارد مكرري وجود داشته 
كه دولت ها از اين فناوري براي جاسوسي از مخالفان، 
كنشگران حقوق بشر و روزنامه نگاران استفاده كرده  اند. 

اكانت اينستاگرام
 هك شدني است؟

الزم است كاربران براي افزايش ضريب ايمني صفحات 
اينستاگرامي و پيشگيري از آس��يب هاي احتمالي و 
جبران ناپذير، از انتخاب رمز عبور س��اده كه زمينه ساز 
هك صفحات اينس��تاگرامي اس��ت، پرهيز كنند. به 
گزارش ايس��نا، هكرها براي دس��تيابي ب��ه رايانه ها و 
حس��اب هاي آنالين از روش هاي مختلفي اس��تفاده 
مي كنند. اگر براي بخش پسورد از يك عبارت استفاده 
شود احتمال موفقيت كاهش مي يابد. در عوض استفاده 
از كلمات و نمادهاي خاص، حروف بزرگ و عبارت هاي 
طوالني مي تواند مناسب باشد. فعال كردن تأييد هويت 
دومرحله اي يك��ي از روش هاي جلوگي��ري از حمله 
سايبري است كه مي تواند يك اليه اضافي براي محافظت 
از حساب را اضافه كند. يك مورد دسترسي اضافي مانند 
رمز عبور يك بار مصرف )OTP( كه به يك حساب ايميل 
يا تلفن همراه ارسال مي شود مي تواند از دسترسي هكرها 

به آن جلوگيري كند. 

انتشار اوميكرون صنعت خدمات 
سفر آنالين را بي رونق كرد

افزايش انتشار س��ويه اوميكرون ويروس كرونا در اروپا 
و امريكا موجب شده تا بسياري از فعاالن صنعت رزرو 
آنالين هتل و خدمات س��فر اينترنتي ش��اهد سقوط 
كسب و كارشان باشند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
برقراري مجدد برخ��ي محدوديت ها در غرب موجب 
شده تا بسياري از افرادي كه براي كريسمس از خدمات 
رزرو آنالين هتل و ديگر امكانات تفريحي و رفاهي بهره 
گرفته بودند، آنها را لغو كنند. افزايش اين روند نگراني از 
ايجاد مشكالت مالي در اين صنعت را افزايش داده است. 
بررسي هاي موسسه تريواگو نشان مي دهد كه ادامه اين 
وضعيت صنعت شكننده توريسم و ديگر صنايع آنالين 
وابسته به آن را به طور جدي تهديد مي كند. ميزان لغو 
رزرو هتل در ماه جاري در مقايسه با ماه نوامبر ۳۵ درصد 
افزايش يافته و استفاده از سايت هاي برنامه ريزي آنالين 
س��فر نيز ۱ درصد طي همين مدت كمتر شده است. 
همچنين بسياري از افرادي كه هنوز قصد سفر دارند نيز 
سفرهاي خارجي خود را لغو كرده و ترجيح داده اند به 
مقصدي داخلي بروند. شيوع سويه اوميكرون باعث شده 
دوباره انجام تست كرونا و برخي محدوديت هاي مرزي از 
سر گرفته شود و همين مساله عالقه به سفر و به خصوص 

سفرهاي بين المللي را كاهش داده است. 

روسيه توييتر، متا و تيك تاك را 
جريمه كرد

طبق اعالم دادگاهي در روس��يه توييتر، متا پلتفرمز 
)مالك  فيس بوك( و  تيك تاك ب��ه دليل عدم حذف 
محتواي غيرقانوني در اين كشور جريمه شده اند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، دادگاه منطقه تاگانسكي 
مسكو اعالم كرد ش��ركت متا پلتفرمز در سه پرونده 
جداگانه به دليل عدم حذف محتواي غيرقانوني ۱۲ 
ميليون روب��ل )۱۷۶۹۲۶ ه��زار دالر( جريمه كرده 
است. توييتر به دليل دو پرونده نقض قانون ۱۰ ميليون 
روبل و  تيك تاك نيز ۴ ميليون روبل جريمه شده اند. 
اين در حالي است كه متا و گوگل نيز با شكايتي درباره 
نقض مكرر قوانين روسيه روبرو هستند كه دادگاه آن 
در اواخر ماه جاري ميالدي برگزار مي ش��ود و ممكن 
است با جريمه اي كالن و معادل چند درصد از درآمد 
ساالنه شان در روسيه روبرو شوند. روسيه از ماه مارس 
و در اقدامي تنبيهي به دليل انتشار پست هاي حاوي 
هرزنگاري كودكان، اطالعات درباره مصرف مواد مخدر 
يا دعوت افراد زير س��ن قانوني به خودكشي، سرعت 
توييتر را كاهش داده اس��ت. از سوي ديگر روسيه به 
۱۳ شركت خارجي كه بيشتر آنها امريكايي هستند، 
مهلت داده تا يكم ژانويه دفتري در اين كشور تاسيس 
كنند و در غير اين صورت با محدوديت يا مسدوديت 

روبرو مي شوند. 
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رضايتسرمايهگذارانبلندمدتبيتكوين

معصومه حاتم�ی فرد| ب�ا حضور معاون�ت سیاس�ی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی 
 اس�تان کرمانشاه؛ نمایش�گاه فرصت های ش�غلی مهارت محور 

کم سرمایه بر در کرمانشاه افتتاح شد.
به گزارش  روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کرمانشاه؛ نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر 
با حضور حسین خوش اقبال؛ معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اس�تانداری، زهره رس�تمی؛ مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان 
استانداری، حس�ن عزیزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و جمعی از مدیران کل دس�تگاه های اجرایی اس�تان کرمانشاه 
افتتاح شد . یاور محمدی؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کرمانشاه در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: در راستای ترویج 
فرهن�گ مهارت آموزی و ایجاد اش�تغال با س�رمایه های ُخرد و 

 ارزان، همزمان با سراسر کش�ور، نمایشگاه »فرصت های شغلی 
مهارت محور کم سرمایه بر« با مش�ارکت آموزش گاه های فنی و 

حرفه ای آزاد، مورد بهره برداری قرار گرفت.
محم�دی اف�زود: ترویج و گس�ترش فرهنگ مهارت ب�ه عنوان 

ضرورت اشتغال پایدار و با تاكید بر مشاغل کم سرمایه بر و ارزان 
و ارتقاي فرهنگ كار و كارآفریني در جامعه، از مهم ترین اهداف 

برگزاري این نمایشگاه است.
مدی�رکل آموزش فن�ی و حرفه ای اس�تان کرمانش�اه از ارائه و 
معرفی حرفه های مهارت محور که با سرمایه کم تر از ۱۰۰میلیون 
ری�ال، قابلیت راه ان�دازی دارن�د، در این نمایش�گاه خبر داد و 
گفت: کارآفرینان مهارت آموخته و مربیان حاضر در نمایشگاه 
به ارائ�ه راهکار های راه اندازی کس�ب وکار های ارزان پرداخته 
و بازدیدکنندگان با روش های نوین کس�ب وکار آش�نا خواهند 
شد.گفتنی اس�ت  این نمایش�گاه در محّل مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای خواهران کرمانش�اه، واقع در سه راه حافظیه برگزار و 
از س�اعت ۸ الی ۱۲ و ۱۵ الی ۱۷پذیرای عم�وم بازدید کنندگان 

گرامی است.

نمايشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمايه  بر 
در کرمانشاه آغاز به کار کرد



ادامه از صفحه اول| 
عدم اصالح قيمت ها طي ۹ ماه گذشته باعث كاهش 
نقدينگي در صنعت خودروس��ازي ش��ده بود. وزير 
صمت تاكيد مي كند كه خودروسازان تعهد داده اند 
كه از اين به بعد عرضه هفتگي خودرو داشته باشند كه 
مي تواند بازار خودرو را آرام كند. تصميم ستاد تنظيم 
بازار براي نزديك كردن قيمت تمام شده خودرو به 
قيمت واقعي بود تا بر قيمت هاي بازار هم موثر باشد.

او در عي��ن حال تاكيد كرده كه از س��ال آينده قطعا 
قرعه كش��ي نخواهيم داشت و با برنامه ريزي صورت 
گرفت��ه، فاصله ميان قيمت كارخان��ه و بازار كاهش 
خواهد يافت. همچنين به گفت��ه وزير صمت، يكي 
از راهكار ه��ا اصالح قيمت گذاري ب��ود كه اين روند 
در س��تاد تنظيم بازار انجام ش��د؛ در نهايت تصميم 
بر اين ش��د كه قيمت گذاري بر اساس ضوابط قبلي 
ش��وراي رقابت، يعني افزايش شش ماهه بر مبناي 
تورم اعمال شود. البته وزير صمت در ديدار با مديران 
رسانه كه پنجشنبه هفته گذشته انجام شد، با با بيان 
اينكه نحوه قيمت گذاري بايد به گونه اي باش��د كه 
ساخت داخل مزيت داشته باشد، نيز گفته است كه 
خودروس��ازان ۱۱۵ هزار ميليارد تومان بدهي و ۸۵ 
هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشته اند و بيش از 
۲۰۰ هزار ميليارد تومان رانت در اين صنعت وجود 
دارد. او همچنين خب��ر داده كه برنامه اي در قالب ۹ 
محور براي تحول در صنعت خودرو داريم كه تمامي 
چالش ه��ا و راهكارهاي آن را در ب��ر مي گيرد و اين 

برنامه به زودي منتشر مي شود.

  افزايش قيمت  با كدام فرمول؟
البته در ش��رايطي اين اتفاق افتاد كه طي چند س��ال 
گذشته ش��وراي رقابت مسوول قيمت گذاري خودرو 
بوده و ش��ورا بعد از افزايش قيمت مرحل��ه اول اعالم 
كرد كه هيچ ابالغي��ه اي درباره حذف از قيمت گذاري 
خودرو دريافت نكرده است. حال اما شوراي رقابت زير 
بار افزايش قيمت خودرو نمي رود و مي گويد كه افزايش 
قيمت خودرو با فرمول شوراي رقابت نيست. بهرامي 
ارض اقدس عضو ش��وراي رقابت با بيان اينكه ميزان 
افزايش قيمتي كه اخيرا براي خودروسازان اعمال شده 
به هيچ عنوان با دستورالعمل شوراي رقابت مطابقت 
ندارد، عنوان كرده كه بر اساس تورم بخشي كه از بانك 
مركزي دريافت كرده ايم و بررسي هاي صورت گرفته 
با لحاظ ضريب منفي بهره وري و افزايش تيراژ توليد، 
حداكثر كمتر از ۱۰ درصد امكان افزايش قيمت براي ۶ 
ماه دوم سال وجود دارد. او مي افزايد: در حالي كه ظاهرا 
قيمت جديد برخي خودرو ها بيش از ۲۰ درصد افزايش 
يافته است. همچنين ادعا مي شود افزايش قيمت اخير بر 
اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار است كه آن هم تاكنون 

به شوراي رقابت ابالغ نشده است.
همين اصالح قيمت ها باعث شده بازار خودرو با التهاب 
مواجه ش��ود به طوري كه طبق مش��اهدات ميداني و 
گفته فروش��ندگان خودرو از زماني كه قيمت خودرو 
در كارخانه افزايش يافته است، قيمت خودرو در بازار 
نيز روند صعودي داشته است. البته براي جلوگيري از 
التهابات ۲ شركت خودروساز در گام اول، وعده افزايش 

عرضه خودرو را دادند.

  دستور افزايش قيمت غيرقانوني
 و تخلف است!

در همين ح��ال، غالمعل��ي صدقي، عض��و قضايي 
ش��وراي رقابت و معاون نظارت ديوان عالي كش��ور 
نيز به تازگي در اظهاراتي گفته اس��ت كه بر اس��اس 

بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساس��ي كه مبتني بر سياست هاي كلي 
نظام اقتص��ادي مصوب مقام معظم رهبري اس��ت 
يكي از تكاليف و اختيارات ش��وراي رقابت »تعيين 
مصاديق و تصوي��ب دس��تورالعمل تنظيم قيمت، 
مقدار و شرايط دسترس��ي به بازار كاالها و خدمات 
انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط« است. 
بنابه توضيحات او، ش��وراي رقابت پس از تشخيص 
انحصاري بودن بازار خودرو در ايران در سال ۱۳۹۲ 
و در جلس��ه ش��ماره ۱۴۸ مورخ يكم ارديبهش��ت 
س��ال ۱۳۹۲ اقدام به تصويب دستورالعمل تعيين 
قيمت خودروهاي س��اخت داخل در هر سال كرد و 
طي دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ 
دوازدهم ارديبهش��ت ۱۳۹۸ اجازه افزايش قيمت 
خودرو توس��ط خودروسازان را هر س��ه ماه يك بار 
صادر كرد. ش��وراي رقابت متعاقبًا در جلس��ه ۴۴۹ 
مورخ بيست ونهم دي ماه ۱۳۹۹ تصويب كرد كه با 
توجه به كاهش تالطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه 
افزايش قيمت ۳ ماه يك بار به خودروسازان لغو و هر 
۶ ماه يك بار ش��وراي رقابت پس از بررسي به اتخاذ 
تصميم بپردازد، اين در حالي اس��ت كه شركت هاي 
خودروسازي ايران خودرو و سايپا با حمايت وزارت 
صمت در روزهاي اخير ب��دون هيچ گونه مجوزي از 
شوراي رقابت اقدام به اعالم قيمت هاي جديد كردند 
كه اين اقدام عالوه بر افزايش قيمت خودرو در حاشيه 
بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، ساير بازارها از 
جمله بازار سرمايه، ارز، كاال و خدمات را دستخوش 

تحوالت كرده و به انتظارات تورمي دامن زده است.
او در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه وزارت صمت 
و خودروس��ازان اقدام خود را مطابق دس��تورالعمل 
شوراي رقابت دانس��ته اند، به »خبرگزاري تسنيم« 
گفته اس��ت: چنين مصوب��ه اي يا تأييدي��ه مراجع 
ذيصالح ديگر تا اين لحظه به شوراي رقابت منعكس 
نشده و از جانب ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران قوا نيز مطلبي انتش��ار پيدا نكرده و از طرفي 
مق��رره و قانون تا زماني كه نش��ر عمومي پيدا نكند 

الزم االجرا نمي ش��ود. به گفته صدقي از آنجايي كه 
رييس جمهور هم شخصًا دستور داده اند كه افزايش 
قيمتي صورت نگيرد كه اين خود مي تواند دليلي بر 
غيرقانوني بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان 
در اين خصوص باش��د كه ثمره اين اقدام اخالل در 
نظام اقتصادي كش��ور اس��ت. عضو قضايي شوراي 
رقابت معتقد است كه اقدام خودروسازان در فروش 
محصوالت خود بدون رعاي��ت ضابطه قانوني، قطعا 
دادگس��تري را با انبوهي از پرونده ه��اي قضايي در 
آينده از ناحيه خريداران، به خواسته استرداد وجوه 
مازاد بر مصوبه ش��وراي رقابت ب��ه دادگاه ها مواجه 
خواهد كرد كه از ِقبل اين مساله، مشكالت عديده اي 
براي نظام قضايي و م��ردم به بار خواهد آورد. معاون 
نظارت ديوان عالي كشور با اشاره به اينكه در اين رابطه 
نامه اي به دادس��تان كل كشور و س��ازمان بازرسي 
مكتوب ك��رده، عنوان كرده كه به اس��تناد ماده ۶۲ 
قانون نح��وه اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي و ماده 
۲۹۰ قانون ايين دادرس��ي كيفري دس��تورات الزم 
در خصوص پيگيري موضوع و توقف اقدامات خالف 

قانون و تعقيب متخلفان صادر شود.

  افزايش قيمت خودرو قانوني است!
از آن سو، اما سعيد عمراني، معاون قضايي دادستان 
كل كشور با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات 
قانون��ي افزايش قيم��ت محص��والت كارخانه، دو 
خودروساز بزرگ از سوي ستاد تنظيم بازار كشور، در 
اظهاراتي گفته است كه دادستاني كل كشور سريعا به 
موضوع ورود و با مطالبه و مالحظه داليل و مستندات 
و بررسي دقيق و استعالم از مسووالن ذي ربط صحت 
قانوني تصميمات تنظيم بازار كشور را احراز كرد. به 
گفته معاون قضايي دادستان كل كشور، تصميمات 
اخير علي رغم ميل باطني دولت در افزايش قيمت ها 
صرفًا به دليل ش��رايط خاص و در راستاي حمايت از 
توليد و تضمين اش��تغال پايدار ده ها هزار نفر كارگر 
و در موقعيت اضطرار مصوب ش��ده است. او با اشاره 
به ايراد و گالي��ه معاونت محترم نظارت ديوان عالي 

كشور و عضو شوراي عالي رقابت، گفت: اين ايراد به 
جا بوده و به نظر در اطالع رس��اني به اين نهاد غفلت 

صورت گرفته است.

  چند نكته درباره افزايش قيمت خودرو
با وج��ود اظهارنظرهاي مختلفي ك��ه درباره قيمت 
خودرو، بيان مي ش��ود، ذكر اين نكته ضروري است 
كه قيمت خودرو، در اين چند س��ال اخير به داليل 
اقتصادي با افزايش قيمت روبرو بوده است. بنابراين 
اينكه وزير صمت اعالم مي كن��د كه با افزايش تيراژ 
قيمت كاهش مي بايد، خيلي قابل اتكا نيست. چراكه 
در وهله نخست، با توجه به شرايطي كه خودروسازان 
طي س��ال هاي اخير با آن روبرو بودند، توانايي اين را 
ندارند كه بتوانند به س��طح توليد قبلي يعني توليد 
۱.۵ ميليون دستگاه در سال برس��اند. حال اگراين 
هدف هم محقق ش��ود، با توجه ب��ه تحريم هايي كه 
در اقتصاد كش��ور وجود دارد قيمت خودرو باز هم با 
افزايش روبرو خواهد شد. برهمين اساس، هر زمان 
كه دولت بتواند ت��ورم را كنترل كند، قيمت خودرو 
نيز ب��ه تبع اين موضوع پايين خواه��د آمد. در وهله 
ديگر، با توجه به ش��رايطي كه اقتصاد كش��ور دارد 
تمام��ي كاال ها در تمام��ي بازار ها ب��ا افزايش روبرو 
شدند، بنابراين بايد رشد قيمت خودرو را اقتصادي 
دانس��ت نه به صرفا به دليل وضعيت توليدي. بر اين 
اس��اس اينكه بگوييم با افزايش توليد قيمت خودرو 
نيز كاهش خواهد يافت، اين موضوع عملي نخواهد 
شد.  از سوي ديگر برخي از كارشناسان خودرو بر اين 
باورند كه براي متعادل سازي و كاهش التهابات بازارا 
خودرو هم بايد دست به اصالح قيمت زد، هم توليد 
را افزاي��ش دادو از همه مهم ت��ر، ممنوعيت واردات 
خودرو را برداشت. چراكه در صورت واردات خودرو 
به كشور از يك سو و روند افزايشي توليد داخلي آن 
از س��وي ديگر، تعادل بازار و اصالح قيمت در بازار به 
نفع مصرف كننده قابل تحقق است و قطعا در ميان 
مدت شاهد خروج نوسانات آزاردهنده قيمت در بازار 

خودرو خواهيم بود.

دريچهادامه از صفحه اول
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آشفته بازار صنعت خودرو و 
فلسفه اقتصادي

 بروز مشكالت عديده در كش��ورمان شده است. در 
خصوص آمارهاي ارايه شده از سوي وزير صمت بايد 
گفت كه بسياري از داده هاي اطالعاتي مطرح شده، 
منبطق با واقعيات نيس��ت. تعريف بدهي مشخص 
اس��ت و مبتني بر تعاريف مس��تند، بدهي صنعت 
خودروسازي ايران به مراتب بيشتر از اين ارقام است. 
عدم پرداخت حقوق كاركنان حوزه قطعه س��ازي، 
حقوق كارگران و كاركنان كارخانجات خودروسازي، 
بدهي به پيمانكاران، پيش پرداخت هاي مش��تريان 
و... بسيار بيشتر از اين ارقام است. احتماال آقاي وزير 
تنها بدهي خودروس��ازان به بانك هاي كشور را ذيل 
بدهي هاي صنعت خودروسازي محاسبه كرده است. 
ناصر همتي رييس كل بانك مركزي حدود ۱س��ال 
قبل اش��اره كرده بود، تنها 7۵ه��زار ميليارد تومان 
بدهي به سيستم بانكي وجود دارد. ۸۰هزار ميليارد 
تومان نيز بدهي به قطعه س��ازان وجود دارد. اگر اين 
ارقام را در كنار س��اير بدهي ها قرار دهيم، اعدادي به 
مراتب بيشتر از اظهارات آقاي وزير به دست مي آيد. 
پيش پرداخت هاي مردم نيز به نوعي بدهي است كه 
در اين محاسبات لحاظ نشده است. بنابراين وضعيت 
صنعت خودروس��ازي كش��ورمان به مراتب بيشتر 
از اين آمارها اس��ت. اما بايد دي��د، دليل اين حجم از 
مشكالت در صنعت خودروسازي ناشي از چيست؟ 
مگر غير از اين اس��ت كه كشوري مانند كره جنوبي 
يا تركيه و...س��ال ها بعد از ايران فعاليت هاي مرتبط 
با صنعت خودروسازي را آغاز كرده اند، اما در شرايط 
فعلي، ارزش اف��زوده فراواني از اين صنعت كس��ب 
مي كنند. علت نابساماني صنعت خودرو آن است كه 
وضعيت حكمراني اقتصادي ضعف هاي جدي دارد 
و به اين دليل، صنايع مختلف كشورمان با مشكالت 
عديده اي روبه رو هس��تند. در ي��ك چنين مواقعي 
برخي كارشناس��ان به اقتصاد دولتي در ايران اشاره 
مي كنند و آن را ريشه همه مشكالت معرفي مي كنند. 
اينكه اقتصاد دولتي ايران مشكل س��از اس��ت، هيچ 
شكي نيست، اما ريشه مشكالت اقتصادي و صنعتي 
كشورمان به مراتب عميق تر است و به نحوه حكمراني 
اقتصادي كشور بازمي گردد. حتي آن دسته از صنايعي 
كه در ايران خصوصي سازي ش��ده اند نيز با مشكل 
روبه رو هستند و قادر به رتق و فتق امور خود نيستند. 
مثال عيني يك چنين صنايعي، صنعت دام و طيور يا 
صنعت لوازم خانگي و... هستند كه در ظاهر خصوصي 
هستند، اما وضعيت باثباتي ندارند. يعني رانت توزيع 
دارند، بدهي دارند، زيان انباش��ته دارند و... بنابراين 
ريشه مشكالت اقتصادي ايران، تنها مالكيت نيست و 
فراتر از آن است. در واقع بحث رگوالتوري و مديريت 
حكمراني اقتصادي ريشه مشكالت صنايع مختلف 
است كه مسير صنايع را به س��مت تباهي و نابودي 
هدايت مي كند. مديراني كه تنها ش��عار مي دهند و 
ناگهان در تلويزيون ظاهر مي ش��وند و رو به دوربين 
به چشم ۸۰ميليون ايراني نگاه مي كنند و مي گويند، 
قصد دارند، بزرگ ترين خودروس��از در كهكشان راه 
شيري شوند! همه هم براي اين مدير كف مي زنند و 
رويابافي مي كنند. نهايتا مهم نيست كه اين مدير آيا 
مي تواند به وعده خود جامه عمل بپوشاند يا نه؟ بعد 
از مدتي همين مدير، دوباره در رسانه ظاهر مي شود 
و مي گويد، طي ۳الي ۵سال ديگر به شرايط مطلوب 
مي رسد. اينگونه مي شود كه يك صنعت طي بيش از 
نيم قرن به مردم وعده مي دهد كه نهايتا خودرويي با 
حداقل هاي گزاره هاي استاندارد كيفي توليد مي كند 
و س��رمايه هاي مردم را مي بلعد، اما نهايتا خودرويي 
توليد مي كند ك��ه در حكم دليجان ه��اي مرگ از 
كمترين ميزان ايمني نيز برخوردار نيس��ت. اينكه 
آيا توليد خودرو در زمره مزيت هاي اقتصادي كشور 
است يا نه؟ بايد گفت كه بله صنعت خودروسازي براي 
ايران مي تواند يك مزيت باشد. ايران كشوري است 
كه در آن نيروي انساني با حداقل قيمت با بيشترين 
كارايي وجود دارد. در اي��ران انرِژي ارزان وجود دارد 
و... اما كمبود جدي كه در ايران مش��اهده مي شود، 
فقدان مديريت كارآم��د و مهم تر از آن تفكر و تعقل 
اقتصادي مطلوب است. گزاره اي كه مي توان آن را در 
كالسه موضوعي فلسفه اقتصادي دسته بندي كرد. 
هر كشوري كه به توسعه دست پيدا كرده است، قبل 
از هر موضوع ديگري به فلس��فه اقتصادي )انديشه 
و تفكر( نياز دارد. اي��ران در اين حوزه با كمبودهاي 
جدي روبه رو است. كشوري مانند تركيه كه از هيچ 
منبع انرژي خاصي برخوردار نيست، اما توليد خودرو 
و قطعات مرتبط، نخس��تين منب��ع درآمدزايي اين 
كشور را تش��كيل مي دهد. نمونه ديگر از اين دست 
كشورها، امارات و دوبي است. منطقه اي كه در وسط 
بيابان توانسته يك محيط كسب و كار فوق العاده را 
ايجاد كند. چرا كه تعقل اقتصادي درس��تي در تار و 
پود ذهن مديرانش جاري اس��ت. در دوبي كه بيابان 
وسيعي است، صنعت كشاورزي با روش هاي مدرن 
جريان دارد. ايالن ماس��ك معروف در اين كشور در 
حال سرمايه گذاري هاي وسيع است. دوبي به راحتي 
با انديشه مناسب آب را شيرين مي كند و نيازهاي خود 
را تامين مي كند. اما در ايران در صنعت فوالد، براي 
سال آينده ۱۸ميليارد دالر سرمايه گذاري مي شود تا 
آب را از بندرعباس به اصفهان و مركز ايران برسانيم. 
بعد هزينه هاي فراواني ديگري مي كنيم تا سنگ آهن 
را از بندرعباس به اصفعان برسانيم. در مرحله بعدي 
بايد هزاران ميليارد تومان هزينه كنيم تا محصوالت 
فوالدي را به بندرعباس برسانيم تا از آنجا صادر كنيم. 
اينكه چ��را مديران ايراني عاقالنه رفت��ار نكرده اند و 
صنايع فوالدي را در جنوب كشور كه هم آب بيشتري 
دارد و هم صادرات از آنجا س��اده تر است و... ريشه در 
مناسبات آلوده و رانت خيزي دارد كه تار و پود اقتصاد 
ايران را گرفتار كرده است. اين روند در خصوص صنايع 
خودروس��ازي، لوازم خانگي، دام و طيور و مجموعه 
گزاره هاي اقتصادي به چش��م مي خورد، چرا كه ما 

فلسفه اقتصادي را نياموخته ايم.

 آمار خودروهاي توليدي 
و ناقص در آبان ماه

ايسنا | گزارش عملكرد توليد و فروش خودروسازان 
بزرگ كشور نشان مي دهد كه ۶۹ هزار و ۹۴۹ دستگاه 
خودرو در آبان ماه امس��ال توليد ش��ده است. از سوي 
ديگر از مجموع خودروهاي تولي��د آبان ماه و پيش از 
آن ايران خودرو وس��ايپا براي ۵۸ هزار و ۸7۲ دستگاه 
خودرو فاكتور فروش صادر ش��ده است.  طبق آمار، از 
مجموع ۴۰ هزار و ۳۸7 دستگاه توليدي گروه صنعتي 
ايران خودرو در آبان ماه امسال، ۲۵ هزار و ۵7۰ دستگاه 
محصوالت خانواده پژو است كه ۲۴ هزار و ۳۱۰ دستگاه 
آن تجاري ش��ده اس��ت و. ۱۲۶۰ دس��تگاه آن ناقص 
مانده است و قابليت تجاري سازي نداشته است. توليد 
محصوالت خانواده سمند در هشتمين ماه سال ۱۴۰۰ 
نيز ۴۶۹۸ دستگاه بوده است اما اين خودروساز بخشي 
از توليدات ناقص ماه هاي پيش تر خود را تكميل كرده 
و بدين ترتيب در آبان ماه در مجموع ۵۱۸۶ دستگاه از 
اين محصوالت را تجاري كرده است. عالوه  بر اين در اين 
مدت، ۴۱۴۱ دستگاه دنا، ۳۹۵۵ دستگاه رانا و ۱۶۴۸ 
دس��تگاه تارا در مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو 
توليد شده است. براي هر سه اين خودروها نيز همچون 
سمندها، بخشي از توليدات ماه هاي قبل تكميل شده 
و در آبان ماه تجاري شده اس��ت. ايران خودرو در آبان 
ماه ۱۴۴ براي ۴۶۸۱ دس��تگاه دنا، 7۰۵۲ دستگاه رانا 
و ۲۰۳۶ دس��تگاه تارا فاكتور فروش صادر كرده است. 
ايران خودرو همچنين در ماه هش��تم امس��ال، ۳7۵ 
دس��تگاه هايما توليد كرده است كه ۳۵۰ دستگاه آن 
قابليت تجاري سازي داشته و به فروش رسيده است. 
بر اين اساس در مهرماه امسال، ۳۴ هزار و ۴۴۸ دستگاه 
خودرو گروه صنعتي ايران خودرو تجاري شده و ۱۸۹۴ 
دستگاه ناقص باقي مانده است. در مجموع گروه صنعتي 
ايران خودرو در آبان ماه امس��ال براي ۴۳ هزار و ۶۱۶ 
دس��تگاه خودرو، فاكتور فروش صادر كرده است. در 
ديگر خودروساز بزرگ كشور )سايپا( نيز در مدت يك 
ماهه آبان ماه ۲۹ هزار و ۵۶۲ دستگاه خودرو توليد شده 
است. در مقابل براي ۱۵ هزار و ۲۵۶ دستگاه خودرو نيز 
فاكتور فروش صادر شده است. سايپا نيز عليرغم اينكه 
تعدادي از وانت ۱۵۱ هاي توليدي ماه هاي پيش را در 
آبان ماه تكميل و تجاري كرده است، اما نتوانسته همه 
تيباها و شاهين هاي توليدي اين ماه را تجاري كند. به 
تفكيك آمار، گروه خودروسازي سايپا در مجموع در 
ماه هشتم سال جاري ۲۱7۶ دستگاه وانت پرايد )سايپا 
۱۵۱( توليد كرده اما ۳۱۴۴ دستگاه از اين محصول را 

تجاري كرده است.  

تفاهم نامه  منطقه آزاد چابهار 
و ذوب آهن اصفهان براي 

سرمايه گذاري در صنعت فوالد
ذوب آهن اصفهان در زمينه فوالد با رويكرد مشاركت 
با همسايگان و صادرات در منطقه آزاد سرمايه گذاري 
مي كند.  در اين راس��تا منطقه آزاد چابهار و ش��ركت 
ذوب آهن اصفهان تفاهم نامه اي براي س��رمايه گذاري 
در زمينه فوالد با رويكرد مش��اركت با همس��ايگان و 
صادرات امض��ا كردند. اين تفاهم نامه  بين عبدالرحيم 
كردي مديرعامل منطقه آزاد چابهار و منصور يزدي زاده 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان منعقد ش��د كه طي آن 
فراهم شدن زمينه سرمايه گذاري ذوب آهن اصفهان 
در سه بخش مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اساس اين 
تفاهم نامه هر يك از خطوط زنجيره فوالد اعم از واحد 
توليد كنسانتره، گندله سازي، نورد و ... در پيكره هفتم 
و هشتم منطقه آزاد چابهار ايجاد خواهد شد. همچنين 
بررسي توس��عه بندر تخصصي فوالد و مواد معدني در 
منطقه مورد توافق طرفين قرار گرفت . شايان ذكر است 
احداث مجموعه صنعتي متناسب براي كار با اقتصاد 
كشورهاي همسايه همچون پاكستان و عمان به صورت 
مشترك مورد توافق قرار گرفته است. منطقه آزاد چابهار 
يكي از مناطق مهم و پايتخت دريايي كش��ور است كه 
قطب جديد صنعت فوالد محس��وب مي شود . صنايع 
بزرگ همچون فوالد و پتروشيمي بر اساس مزيت هاي 
اين منطقه، مي توانند در چابهار در راس��تاي توس��عه 

فعاليت هاي توليدي با رويكرد صادرات فعاليت كنند . 

 پيام مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه 

به مناسبت روز حمل و نقل
۲۶ آذرم��اه به پ��اس خدمات طاقت فرس��اي ناوگان 
خستگي ناپذير حمل و نقل و براي آگاهي هرچه بيشتر 
جامعه، با نقش و جايگاه اساسي اين بخش در اقتصاد 
ايران زمين، به عنوان »روز حمل و نقل« انتخاب شده 
است. اين روز را به تمامي دست اندركاراِن صنعت حمل 
و نقل كشور، به ويژه آنان كه مسيرهاي طوالني جاده اي، 
ريلي و هوايي را با پشتكاري مضاعف طي مي كنند تا در راه 
شكوفايي اقتصاد ايراِن اسالمي گام بردارند و همچنين به 
همكاران خدوم و پرتالشم در شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه تبريك مي گويم. از خداوند منان براي اين 
عزيزان س��المتي و توفيق خدمت به مردم را خواهانم. 
گستردگي منحصر به فرد فعاليت هايي كه در بخش 
حمل و نقل انجام مي گيرد و تحوالت س��ريع فناوري 
اين بخش، ارتباط ميان آن و فرآيند توسعه اقتصادي 
و اجتماعي را آن چنان حساس و پيچيده ساخته است 
كه كارشناسان اقتصادي، از بخش حمل و نقل به عنوان 
»نيروي محركه توس��عه« ياد مي كنند و كارآمدي و 
توانمندي آن را، زمينه ساز توسعه همه جانبه كشورها 
مي دانند. به عقيده كارشناسان، موفقيت هاي راهبردي 
در زمينه رشد و توسعه اقتصادي، مديون سرمايه گذاري 
كالن در زيرس��اخت ها و تجهي��زات حمل و نقل و نيز 

پيشرفت در مهارت هاي حمل و نقل بوده است. 

پيگيري قضايي شوراي رقابت عليه اقدامات غيرقانوني صمت و خودروسازان 

در اتاق تهران با حضور نماينده برخي تشكل ها انجام شد

افزايش قيمت خودرو قانوني ياغيرقانوني؟ 

نقد برنامه راهبردي صمت 
در نشس��تي كه در اتاق بازرگاني ته��ران با حضور معاون 
طرح و برنامه وزرات صمت برگزار شد، برنامه راهبردي اين 
وزارتخانه در راس��تاي توسعه صنعتي مورد نقد و بررسي 
قرار گرفت. معاون طرح وبرنامه وزارت صمت، از افزايش 
تاب آوري اقتصاد، افزايش جذب س��رمايه گذاري به ويژه 
س��رمايه گذاري داخلي، مديريت بازار و تامين كاالهاي 
اساسي، رصد و رهگيري كاالهاي قاچاق، اولويت توليد و 
صادرات محصوالت دانش بنيان، ارتقاي بهره وري در بخش 
صنعت، معدن و تجارت و نيز توسعه استفاده از برنامه هاي 
نوين تامين مالي، به عنوان برخ��ي از اولويت هاي برنامه 

وزارت صمت طي چهار سال آتي عنوان كرد.

  اصالح ساختار در صمت
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در اين نشست، تصريح 
كرد كه بر اساس اين سند راهبردي در سال ۱۴۰۴، براي 
بخش صنعت نرخ رشد 7 درصد، معدن ۱۰.۵ درصد و براي 
بخش بازرگاني نيز نرخ رشد ۱.۵ درصد پيش بيني شده 
اس��ت. به گفته نيازي، برنامه ريزي ها طي ۴ سال آينده، 
بر مبناي ايجاد اشتغال ۲ ميليون نفري طرح ريزي شده 
است. وي يادآور شد كه اين ميزان اشتغال، تعهدي است 
كه وزارت صمت به دولت و مجلس داده اس��ت كه محقق 
شود. سيدمهدي نيازي سپس با تاكيد بر اينكه در اين سند 
راهبردي، براي بخش معدن جهش جدي پيش بيني شده ، 
افزود: كاهش پيچيدگ��ي اقتصادي از 7۰ به ۴۰، از جمله 
محورهايي است كه مبناي اجرا و تحقق اين برنامه راهبردي 
قرار گرفته است.  نيازي از اصالح ساختار وزارت صمت خبر 
داد كه به گفته وي، به تصويب اين وزارتخانه نيز رسيده است 
و معماري حكمراني در اين وزارتخانه تغيير خواهد كرد. 
وي همچنين از تدوين آيين نامه مربوط به مدل توس��عه 

زنجيره ها در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و به 
گفته او، بر اين اساس همكاري بين بنگاهي در طول يك 
زنجيره مشخص و ترسيم ش��ده است. اصالح نظام بازار و 
نيز كاالهاي بورسي از ديگر مواردي بود كه به گفته نيازي، 
مكانيزم هاي آن تدوين شده و به اجرا گذاشته خواهد شد. 
معاون وزير صمت در ادامه به سازماندهي مجدد در بهبود 
فعاليت هاي مربوط به صادرات غيرنفتي اشاره كرد كه با 
كمك بخش خصوصي صورت گرفته است و در اين رابطه 
يادآور ش��د كه مصوبه ۲۶ ماده اي در دولت براي تسهيل 
بخش صادرات كشور و فعاليت صادركنندگان اخذ شده 
است. به گفته نيازي، معافيت هاي مالياتي صادركنندگان و 
نيز استرداد ماليات ارزش افزوده از جمله بندهاي اين مصوبه 
است. نيازي سپس به فرآيند عرضه محصوالت بورسي و 
مواد اوليه واحدهاي توليدي از طريق بورس اشاره كرد و 
با بيان اينكه بر اساس برنامه راهبردي وزارت صمت، مدل 
س��هميه بندي به دليل برخي ايراداتي كه داشت، حذف 
شده است، افزود: بر اس��اس روش جديد، عرضه تلفيقي 
براي محصوالتي كه در بازار كمبود دايمي براي آن وجود 
دارد و عرضه آتي براي برخي ديگر از محصوالت كه امكان 
اين عرضه براي آنها وجود دارد، در نظر گرفته شده است. 
نيازي در ادامه، با اشاره به اينكه نرخ منفي سرمايه گذاري، 
يكي از چالش هاي پيش روي اقتصاد كشور است، از تنظيم 
و تدوين پروژه هاي كالن و بزرگ در كشور به ارزش ۲7۰۰ 
ميليارد تومان خبر داد كه بر مبناي آن، طرح هاي نيمه تمام 
فعال  خواهد شد و بر اين اساس نيز، جلساتي با شركت هاي 
بزرگ سرمايه گذاري بين المللي در حال تدارك برگزاري 
است. وي با بيان اينكه دولت به دنبال آن است تا از منابع 
مالي بين المللي براي فعال سازي پروژه هاي نيمه تمام در 
كشور استفاده شود، افزود: با اين حال، تمركز دولت براي 

اجراي اين طرح ها، روي استفاده از نقدينگي داخل است. 
وي همچنين خبر داد كه سرمايه گذاري 7 ميليارد دالري 
براي اج��راي پروژه هاي نيروگاهي ب��راي توليد ۱۴ هزار 
مگاوات برق در كشور، جزو يكي ديگر از برنامه هاي تدويني 
است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه، با تدوين 
۱۵ روش تامين مالي در برنامه راهبردي اين وزارتخانه اشاره 
كرد و در اين رابطه، از امضاي تفاهم نامه همكاري وزارت 
صمت با بانك مسكن و بانك صنعت و معدن خبر داد.  وي 
در رابطه با دس��تورالعمل هاي مربوط به واردات در مقابل 
ص��ادرات، با تاكيد بر اينكه حدود ۳ هزار كد تعرفه در اين 
رابطه باز شده است، افزود: بر اساس دستور وزير صمت، از 
هفته پيش واردات ماشين آالت در برابر صادرات اجرايي 
شد. براي استفاده از ارز صادراتي و استفاده در واردات برخي 
كاالهاي مصرفي نيز در حال جمع بندي هستيم و به زودي 

دستورالعمل هاي مربوط به آن ابالغ خواهد شد.

  فعاالن اقتصادي چه گفتند؟ 
در ادامه اين نشس��ت، محمد الهوتي رييس كميسيون 
تسهيل تجارت اتاق تهران در رابطه با برنامه هاي مربوط 
ب��ه واردات در مقابل صادرات، اف��زود: حتما بايد تدبيري 
انديشيده شود تا ارز صادراتي بخش  خصوصي كه منابع 
خ��ود را ب��ا ارز آزاد و نه ارزان قيمت تهي��ه مي كند فراهم 
شود. متاس��فانه صادركننده از يك سو به دليل تفاوت ۲۰ 
درصدي ارز نيما و آزاد قادر به عرضه در نيما نيس��ت و از 
سوي ديگر، انگيزه اي توسط واردكنندگان براي استفاده 
از ارز صادراتي اينگون��ه صادركنندگان وجود ندارد. علي 
نقيب، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز در 
سخناني، بر تدوين برنامه هاي راهبردي در دولت با همكاري 
بخش خصوصي و صاحبان كسب و كار تاكيد كرد و الزمه 

عملياتي ش��دن اين برنامه ها را دخالت بخش خصوصي 
در تدوين آن دانس��ت. مريم خزاعي، معاون بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران نيز در س��خناني، به رشد موجودي 
س��رمايه در بخش صنعت و معدن اشاره كرد كه به گفته 
وي از سال ۹۱ به بعد، ساالنه به قيمت سال ۹۰، منفي بوده 
است. وي افزود: متوسط رشد ساالنه موجودي سرمايه در 
بخش معدن منف��ي ۲.۵ درصد و در بخش صنعت ۱.۲۸ 
درصد بوده است، بنابراين موضوع سرمايه گذاري در اين 
بخش ها از اهميت بس��يار زيادي برخوردار است و بايد در 
برنامه راهبردي وزارت صمت براي آن طرح دقيقي درنظر 
گرفته شود. سجاد غرقي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران نيز، با بيان اينكه سهم معدن در توليد ناخالص داخلي 
كشور در خوشبينانه ترين حالت ۱.۲ درصد است، برنامه 
راهبردي تدويني از س��وي وزارت صمت براي چهار سال 
آينده را خوب توصيف كرد اما شرط موفقيت آن را منوط به 
آن دانست كه چه بخشي در كشور قرار است اين برنامه را 
اجرا كند. سيد شجاع الدين امامي رئوف، نايب رييس انجمن 
توليد و صادرات پوشاك و نساجي نيز خواستار مشورت با 
اين انجمن پيش از اجراي برنامه ها از سوي وزارت صمت 
شد. علي لشگري، دبير انجمن صنعت كفش نيز با اشاره 
به كمبود نيروي كار در واحدهاي توليدي، از آمادگي اين 
انجمن براي ارايه راهكارهايي جهت اس��تفاده از نيروي 
كار فعال در واحدهاي صنعتي و تحقق برنامه اش��تغال ۲ 
ميليون نفر كه وزارت صمت در پيش گرفته است، خبر داد. 
هرويك ياريجانيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز، 
به موضوع رايزنان بازرگاني ايران در خارج از كشور اشاره 
كرد وخواستار توجه بيشتر وزارت صمت به انتخاب رايزنان 
بازرگاني و تقويت اين بخش در س��فارتخانه هاي ايران در 

خارج از كشور شد.
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خبرروز
۴۶ فوتي كرونا در شبانه روز گذشته 

بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۴۶ بيمار مبتال به كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند. همچنين از۱۶ استان هيچ فوتي 
كرونايي گزارش نشده است. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۱۹۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شد كه ۳۴۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۶۷ هزار و ۶۵۰ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۳۰ هزار و ۹۹۲ نفر رسيد. دو هزار و ۹۴۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر هيچ كدام از شهرهاي كشور در وضعيت قرمز نيست و ۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۱۹ شهر 

در وضعيت زرد و ۳۲۱ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

تعادل|
 در حالي كه روز چهارشنبه باالخره مجلس 
اليح��ه رتبه بندي معلم��ان را بعد از يك 
هفته اعتراضات سراس��ري معلمان به تصويب رساند، 
اما آنچه باعث ش��ده تا كانون صنفي معلمان اين طرح 
را تنها راه حلي زودگذر براي اعتراضات معلمان قلمداد 
كند، مساله بودجه تخصيص يافته به وزارت آموزش و 
پرورش در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. بودجه اي كه 
نمي تواند آنچه در اليحه رتبه بندي مطرح شده را پوشش 
دهد. البته اين خبر به شكل  هاي ديگري هم بيان شد، 
مثال اينكه عنوان شد مجلس به اجراي رتبه  بندي راي 
داد يا كف حقوق معلمان به هشت ميليون تومان رسيد و 
... آنچه اخيرا به تصويب رسيده در واقع تعيين رقمي براي 
اجراي رتبه بندي معلمان در شش ماه دوم سال جاري 
است. براي اين منظور ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده است و اين رقم براي اجراي رتبه بندي 
در سال آينده هم دقيقا دو برابر و در اليحه بودجه درج 
شده است. مهرداد ويس كرمي، عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس در اين باره عنوان كرد: كف حقوق 
معلمان هشت ميليون تومان است و هيچ معلمي كمتر 
از اين رقم دريافتي ندارد. عالوه بر هشت ميليون حقوقي 
كه همه معلمان خواهند گرفت مابقي حقوق متناسب با 
ميزان تحصيالت، جايگاه، عملكرد، سوابق كاري و... در 
حقوق آنها لحاظ مي  شود. اما مساله اينجاست كه هيچ 
كدام از اين اعداد و ارقام اعالم شده در اليحه رتبه بندي 
معلمان با بودجه همخواني ندارد و در واقع نمي توان به 
اجرايي شدن آن خيلي اميدوار بود. اين در حالي است 
كه معلمان سال هاست به دنبال تصويب اين اليحه بوده و 
مي خواستند تا راهي پيدا كنند كه بتوانند از غم معيشت 
رها ش��ده و تمام توان خود را براي آموزش آينده سازان 
اين مرز و ب��وم به كار بگيرند. خواس��ته اي كه هيچگاه 
محقق نشد و حاال هم اگر اين اليحه به تصويب رسيده 
است بيشتر به اين خاطر است تا صداي اعتراض معلمان 
را س��اكت كند وگرنه با يك حساب سر انگشتي حتي 
نمايندگان مجلس هم به خوبي مي دانند اليحه اي كه 
به تصويب رسانده اند، با بودجه در نظر گرفته شده براي 
وزارت آموزش و پرورش كه حتي نس��بت به سال هاي 

پيش هم كمتر شده و اين وزارتخانه همين االن هم با هزار 
و يك مشكل دست و پنجه نرم مي كند، قابليت اجرايي 
شدن ندارد و به همان وعده هايي تبديل مي شود كه فقط 
در حد حرف باقي مي مانند و به مرحله عمل نمي رسند. 

    معلمان به خواسته خود نرسيده اند
محمد حبيبي، سخنگوي كانون صنفي معلمان در اين 
رابطه ب��ه »تعادل« مي گويد: متاس��فانه آن چيزي كه 
در اليحه رتبه بندي مطرح شده است، قابليت اجرايي 
ندارد و معلمان با تصويب اين اليحه به خواس��ته هاي 
خود دس��ت پيدا نكرده اند. سال هاس��ت كه بسياري از 
معلمان درخواست تصويب اين اليحه را دارند، بسياري 
از فرهنگيان براي تامين معيش��ت خود با مش��كالت 
عديده اي مواجه ان��د و حاال هم اليحه اي كه به تصويب 
رسيده اصال قابليت اجرايي ندارد. شما اگر نگاهي به رديف 
بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ بيندازيد متوجه 
مي شويد آنچه در اليحه آمده با آن ميزان بودجه اي كه 
براي وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شده است 
هيچ همخواني ندارد. ما نمي تواني��م فقط در حرف به 
معلمان وعده حقوق حداقل ۸ ميليون تومان را بدهيم 
در حالي كه در عمل مي دانيم عمال چنين چيزي امكان 
ندارد.  او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: هيچ 
كدام از تش��كل هاي صنفي معلمان اين اليحه را قبول 
ندارن��د. نمايندگان مجلس بايد براي م��ا در اين رابطه 
شفاف سازي كنند. اصال اگر چنين اليحه اي در مجلس 
بوده و مورد بررس��ي قرار گرفته چرا تاكنون به تصويب 
نرسيده است. اين اليحه بيشتر سر هم بندي بوده تا رتبه 
بندي، اص��ال همخواني با بودجه ندارد و به همين دليل 
معلمان با تصويب اين اليحه قانع نش��ده اند. مجلس و 
دولت بايد وعده انجام كاري را بدهند كه قابليت اجرايي 
داشته باشد و در عمل هم معلمان ببينند كه اين اليحه 

مي تواند اجرا شود. 
حبيبي در رابطه با اين مس��اله كه هيچ همخواني بين 
بودجه آموزش و پرورش و اليحه رتبه بندي وجود ندارد، 
توضيح مي دهد: تنها ۸ و نيم درصد از كل بودجه كشور در 
سال ۱۴۰۱ متعلق به آموزش و پرورش است، در حالي 
كه در بيشتر كشورهاي دنيا اين رقم باالي ۲۰ درصد از 

كل بودجه س��االنه است. اين در حالي است كه در سند 
تحول بنيادين هم مطرح شده بود كه نبايد سهم آموزش 
و پرورش از بودجه ساالنه كمتر از ۲۰ درصد باشد، حاال 
با اين شرايط نمايندگان مجلس چطور توقع دارند كه 
فرهنگي��ان اليحه رتبه بندي را كه روز چهارش��نبه به 
تصويب رسيده اس��ت باور كنند؟ چطور مي شود با اين 
سهم اندك از بودجه اليحه رتبه بندي را به مرحله اجرا 
گذاشت، تصويب اين اليحه تنها يك مسكن براي ساكت 
كردن اعتراض هاي فرهنگيان در سراسر كشور بوده است 

و اصال قابليت اجرايي ندارد. 

    آموزش و پرورش فقيرتر مي شود
محمد رضا نيك  نژاد، كارش��ناس آموزش و پرورش نيز 
در اين باره به خبرآنالين گفت: سال هاي گذشته سهم 
آموزش و پ��رورش از بودجه س��االنه ۱۲ درصد بود كه 
امسال اين بودجه به ميزان قابل توجهي كاهش داشته 
است. اين اتفاق به معناي اين است كه آموزش و پرورش 
كه همين االن با انبوهي از مش��كالت مواجه اس��ت، از 
فقر مزمن رنج مي برد و س��ال آين��ده با تصويب بودجه 
پيشنهادي فقيرتر مي شود. افزايش كلي بودجه آموزش 
و پرورش كه حدود ۱۶ درصد بوده هم بر اين فقر دامن 
مي زند، چرا كه در خوش��بينانه ترين حالت اين بخش 
حدود ۲۵ درصد كمتر از مي��زان تورم، افزايش بودجه 

داشته است.
او مي افزاي��د: جز نقدي كه به مي��زان بودجه در نظر 
گرفته شده براي آموزش و پرورش در اليحه بودجه 
امسال وارد اس��ت، رديف  هاي بودجه اي به گونه اي 
تعيين شده كه نه تنها ابهامات گذشته وجود دارد كه 
بر غيرشفاف بودن بودجه افزوده است. در سال هاي 
اخير بار ها اين نقد مطرح شده كه ابهام در رديف  هاي 
بودجه اي باعث مي  ش��ود بودجه اختصاص يافته در 
جاي مناسبش خرج نشود. در سال هاي اخير تالش 
ش��ده تا حد ممكن دقيقا مشخص شود هر بخش از 
پول تعيين ش��ده در بودجه كجا خرج مي ش��ود، اما 
در كمال تعجب شاهد هس��تيم كه دولت سيزدهم 
در اولين اليحه تقديمي خود بودجه  اي غير ش��فاف 

ارايه داده است.

    ابهام بيشتر در بودجه آموزش و پرورش
نيك نژاد در اين زمينه به گ��زارش مركز پژوهش هاي 
مجلس كه در دي سال گذشته درباره غير شفاف بودن 
بودجه آموزش و پرورش نوش��ته شده، اشاره مي  كند و 
مي  گويد: در بودج��ه ۱۴۰۰ در حالي كه مواردي مانند 
بودجه شير مدارس، س��رانه دانش  آموزي و ... مشخص 
بود، اين ايراد گرفته شد كه بودجه غير شفاف است، حال 
آنكه در بودجه امسال مواردي كلي بيان شده و به صورت 

مشخص محل هاي خرج بودجه تعيين نشده است.
اش��اره او به رديف  هاي بودج��ه  اي آموزش و پرورش 
اس��ت كه در جدول شماره ۷ اليحه بودجه قيد شده 
است. در اين جدول عناويني مانند برنامه راهبردي 
و توس��عه همكاري هاي بين  المللي، برنامه توسعه و 
ارتقاي تربيت بدني، ورزش و سالمت دانش  آموزان، 
برنامه حمايت و ارتقاي تحصيلي افراد الزم التعليم 
و اياب و ذه��اب دانش  آموزان مناطق محروم، مرزي 
و عش��ايري و حاشيه ش��هر ها و تغذيه دانش  آموزان 
مداس شبانه روزي، شير و تغذيه مدارس و كمك به 

تامين سرانه مدارس و ... عنوان و رقم  هايي جلوي آنها 
درج شده است. در واقع بودجه  نويسان جاي اينكه هر 
رديف را محاسبه كنند و كار كارشناسي روي آن انجام 
دهند، موارد مختلف را در كنار هم قرار داده و رقمي 
را پيشنهاد داده اند؛ رقمي كه معلوم نيست چقدرش 

براي چه كاري خرج مي شود.

    وعده هايي كه قابليت اجرايي ندارند
مش��كلي كه در اين بين وجود دارد اين اس��ت كه ارقام 
تعيين شده براي طرح رتبه  بندي كه سال هاست معلمان 
به عنوان يكي از اصلي ترين مطالبات خود آن را مطرح 
مي كنند نمي  تواند تضمين  كننده اجراي كامل و درست 
طرح باشد. حتي اگر بگوييم رقم تعيين شده براي اجراي 
طرح رتبه  بندي در ش��ش ماه دوم امسال جوابگو باشد، 
چطور دقيقا س��ال بعد هم با همين رقم طرح قابل اجرا 

خواهد بود؟
نيك نژاد در اين زمين��ه مي  گويد: عالوه بر رقم تعييني 
 ب��راي اجراي طرح و گذش��ته از اينكه طرح بر اس��اس 

گفته  هاي خود نمايندگان و مسووالن دولتي به گونه  اي 
قرار است اجرا شود كه با اصل آن متفاوت است، تعيين 
بودجه آن در جدولي جداگانه يعني جدول ش��ماره ۹ 
اليحه و منبع تامين بودجه مشكالتي به وجود مي  آورد. 
در واقع اين ط��رح در جدولي متفرقه قرار گرفته و جزو 
رديف هاي متفرقه است. رديف  هاي متفرقه رديف  هايي 
هستند كه تامين بودجه آنها به منابع دولت تكيه ندارد 
كه اين خود مي  تواند مشكل ايجاد كند و اجراي طرح را 
به تعويق بيندازد يا طرح نصفه نيمه اجرا شود كه نتيجه 

آن ادامه نارضايتي معلمان است.
هر چند لوايح بودجه ارايه ش��ده از س��وي دولت هاي 
مختلف همواره مش��كالت متعددي داشته، اما اولين 
اليحه ارايه ش��ده از س��وي دولت س��يزدهم ابهامات و 
كاس��تي هايي دارد كه مي  تواند مشكالت عديده  اي به 
وجود آورد. حداقل در حوزه آم��وزش و پرورش اليحه 
ارايه شده نيازمند بازنگري است. اين بازنگري بايد شامل 
افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه كل و همچنين 

ابهام زدايي از آن باشد.

گزارش

كانون صنفي معلمان اليحه رتبه بندي تصويب شده در مجلس را قبول ندارد

سرهم بندي؛ نه رتبه بندي

رويخطخبر

نجات ۹ طبيعت گرد و مرگ يك تن در ارتفاعات ديزين 
رييس س��ازمان امدادونجات جمعي��ت هالل از نجات 
۹ تن و كش��ف پيكر آخري��ن بازمانده از تي��م ۱۰ نفره 
طبيعت گردي كه در ارتفاعات ديزين دچار حادثه شده 
 بودند، خبر داد. مهدي وليپور در اين باره گفت: س��اعت
 ۱۸:۲۵ روز پنجشنبه بود كه گزارشي مبني بر سقوط يك 
نفر در منطقه دره دريوك ديزين به جمعيت هالل احمر 
مخابره شد و د رپي آن مركز كنترل مديريت و هماهنگي 
عمليات جمعيت هالل احمر استان البرز امدادگران را به 
محل اعزام كرد. او با بي��ان اينكه دو تيم امداد و نجات از 
پايگاه شهرستانك به منطقه اعزام شد، گفت: با حضور 
امدادگران در محل مش��اهده شد كه يك تيم ۱۰ نفره 

طبيعت گرد در حال عبور از اين منطقه بودند كه يكي از 
آنان به دره سقوط كرده و دچار آسيب ديدگي شده بود، 
همچنين با توجه به اينكه حال اين فرد مناسب نبود، دو 

نفر نيز در كنار او مانده بودند. ولي پور با بيان اينكه بالفاصله 
هفت عضو اين تيم از سوي امدادگران نجات داده شدند، 
گفت:  عمليات براي نجات س��ه تن ديگر ادامه داشت و 
سرانجام دو نفر ديگر حوالي ساعت ۳ بامداد امروز)ديروز( 
نجات پيدا كردند. رييس سازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر با بيان اينكه ۹ نفر از اين تيم ۱۰ نفره نجات 
پيداكرده و به سالمت به پايين ارتفاعات بازگشتند، گفت: 
متاسفانه فرد مصدوم شده كه يك آقاي حدودا ۵۰ ساله 
بود به دليل شدت جراحات و آسيب ديدگي فوت كرد كه 
موقعيت جسد وي شناسايي شده و دقايقي پيش يك 

بالگرد براي انتقال پيكر به محل اعزام شد.

جنگل كاري شمال تهران با گونه هاي بومي
معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
تهران ضمن اش��اره به تداوم تخصيص بودجه به طرح 
حفظ، احياء و توسعه منابع طبيعي در شمال تهران در 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: اين منطقه را با گونه هاي 
بومي جنگل كاري خواهيم كرد. سيد نقي عزيزي افزود: 
در ارتفاع ۱۸۰۰ متر به باال كه ساخت و ساز ممنوع اعالم 
شده است و از سال ۸۹ طرحي براي حفاظت و مراقبت 
از عرصه هاي منابع طبيعي شمال تهران واقع در دامنه 
جنوبي البرز به سمت شهر تهران تهيه و اجرا شده است 
و مسووليت اين كار براي دو استان تهران و البرز تعريف 

شده است كه اين كار در محدوده استان تهران بر عهده 
شهرستان هاي تهران و ش��ميرانات است و هر ساله در 

بودجه اعتباراتي براي اين كار در نظر گرفته مي شود ولي 
بسته به نوع و حجم پروژه تعريف شده رقم اعتبارات آن 
در سال هاي مختلف نوسان دارد. اواضافه كرد: بودجه اين 
بخش در اليحه سال ۱۴۰۱ مشابه سال جاري است ولي 
اميدواريم بهتر تخصيص پيدا كند چون بودجه مصوب 
مهم است ولي مهم تر از آن بودجه تخصيص يافته است. 
عزيزي درباره تفاوت جنگلكاري در شمال تهران در سال 
آينده در مقايسه با سال هاي قبل اظهاركرد: اقدامات انجام 
شده در ۱۱ سال اخير آسيب شناسي و نقاط ضعف و قوت 
آن شناسايي شده است و بر اين اساس عمل خواهيم كرد.

رويداد

همچنان مطالعات نشان مي دهند كه واكسيناسيون با 
واكسن هايي كه در اختيار داريم، براي سويه اُميكرون هم 
اثرگذاري خوبي داشته است. دبير كميته اپيدميولوژي و 
پژوهش كميته علمي كش��وري مقابله با كوويد۱۹، با 
بيان اين مطلب گفت: در استان هاي مختلف شاهديم 
كه روند اپيدمي يا نزولي يا ثابت است و فعال جايي مورد 
افزايش��ي نديده ايم. دكتر مسعود يونسيان افزود: البته 
افزايش هاي مختصري به صورت نوساني در حوزه بستري 
ناشي از كرونا مي بينيم، اما هنوز زود است كه بخواهيم 
قضاوت كنيم كه آيا اين شروع يك افزايش است يا خير؟ 
بنابراين بايد منتظ��ر بمانيم و فع��ال روال را بر اين قرار 
مي دهيم كه افزايشي نداشته ايم. يونسيان درباره وضعيت 
واكسيناسيون در كشور، گفت: تقريبا بيش از ۷۰ درصد 
كل جمعيت كش��ور نوبت اول واكسن كرونا را دريافت 
كرده اند و در جمعيت باالي ۱۲ س��ال نيز اين نسبت به 
باالي ۸۶ درصد مي رسد. در عين حال كمي كمتر از ۶۰ 
درصد كل جمعيت كشور دو دز واكسن را به صورت كامل 
دريافت كرده اند و كمي بيش از ۷۲ درصد افراد باالي ۱۲ 

سال، تقريبا دو دز را دريافت كرده اند.
او ادامه داد: اوج سرعت واكسيناسيون مان را در شهريور، 
مهر و نيمه آبان ۱۴۰۰ شاهد بوديم كه روزانه بيش از يك 
ميليون دز واكسن تزريق مي شد. در حالي كه طي چند 
هفته اخير مقداري سرعت واكسيناسيون كاهش يافته 
است؛ به طوري كه به ۴۰۰ هزار دز در روز رسيده است كه 
اين ميزان خوشايند نيست و اين درحالي است كه واكسن 

به ميزان كافي فراهم است.
يونسيان گفت: در عين حال در دريافت دز دوم واكسن 
براي افرادي كه دز اول را تزريق كرده اند، شاهد تاخيرهايي 
هس��تيم؛ به طوري كه براي تزريق نوبت دوم سر وقت 
مراجعه نكردند. باتوجه به اينكه چهار هفته قبل روزانه 
حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار نفر نوبت اول واكس��ن كرونا را 

تزريق كرده اند، انتظار داشتيم كه در هفته گذشته هم 
همان تعداد دز دوم را تزريق كنند. در حالي كه در هفته 
گذشته حدود ۲۱۰ هزار نفر دز دوم را تزريق كردند. اين 
اختالف ۷۰ تا ۸۰ هزار دزي، يعني تاخيري كه نسبت به 
برنامه وجود دارد و اميدواريم به معناي عدم تمايل براي 

تزريق نوبت دوم نباشد.

    تاثير واكسن ها بر سويه »اميكرون«
او تاكي��د كرد: همچنان مطالعات نش��ان مي دهند كه 
واكسيناسيون با واكسن هايي كه در اختيار داريم، براي 
سويه اُميكرون هم اثرگذاري خوبي داشته و پيشگيري 
قابل قبول دارد و يكي از بهترين راهكارها در برابر كرونا 
همچنان واكسيناسيون است . دبير كميته اپيدميولوژي 
و پژوهش كميته علمي كشوري مقابله با كوويد۱۹درباره 
برخي اظهارات مبني بر خفيف ت��ر بودن بيماري زايي 
اميكرون، گفت: مطالعات و شواهدي وجود دارد كه نشان 
مي دهند اين سويه خفيف تر است، اما به داليل متعددي 
بهتر است فعال فرض كنيم كه اين سويه خفيف تر نيست. 
مهم ترين دليل اين است كه حتي اگر درصد كشندگي 
اين ويروس كمتر باشد، اما قدرت سرايت پذيري اش بيشتر 
باشد، در نتيجه همان تعداد مرگ مير باال را در پي دارد. 
بنابراين بايد مراقب باشيم كه فريب اين موضوع را كه احيانا 
اين سويه خفيف تر است، نخوريم. زيرا اگر واقعا خفيف تر 
نباشد، دچار مشكل مي شويم. در عين حال حتي اگر واقعا 
خفيف تر هم باشد، اما نسبت بيشتري از افراد مبتال شوند، 

نتيجه تعداد بيشتري از مرگ ومير خواهد بود.
يونسيان افزود: بايد فرض كنيم كه يا همين االن اين سويه 
وارد كشور ما شده يا به زودي وارد مي شود. حتي اين سويه 
را در كشورهايي كه تدابير سخت تري اتخاذ كرده بودند، 
ديديم. بنابراين خوش بيني است كه بگوييم با اقدامات 
انجام شده در كشور، اين ويروس وارد ايران نخواهد شد. 

بايد توجه كرد كه موضوع واكسيناسيون همچنان يكي از 
قوي ترين و موثرترين راه هاي پيشگيري از كرونا محسوب 
مي شود كه كمك مي كند اگر ويروس اميكرون وارد كشور 
شود، درگيري و مرگ و مير باال نداشته باشيم. در عين 
حال موضوع روش هاي كاهش سرايت هم مطرح است. 
زيرا نمي توانيم به صورت ۱۰۰ درصد از سرايت اين سويه 
پيش��گيري كنيم، اما مي توانيم آن را كاهش دهيم كه 
راهكارش نيز همان رعايت پروتكل هاي بهداشتي است.

    قدرت سرايت پذيري باال
او تاكيد كرد: وقتي سرايت پذيري يك ويروس باالست، 
بايد سعي كنيم كه متناسب با افزايش سرايت پذيري، 
اقدامات مان را تقويت كرده و بتوانيم وضعيت را كنترل 
كنيم. بنابراين رعايت فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از 
ماسك و... به اضافه واكسيناسيون دو ابزاري هستند كه 

براي مقابله با انتشار اميكرون در اختيار داريم.
يونسيان درباره توصيه هايش براي شب يلدا با وجود خطر 
انتقال كرونا به ويژه سويه اُميكرون، گفت: طبيعتا هرگونه 
تجمع و دورهمي از سوي افرادي كه باهم نبوده اند، انجام 
شود و به ويژه در فضاي بسته خطرناك است. افرادي كه 
در قالب يك خانواده و اصطالحا زير يك س��قف زندگي 
مي كنند، باهم تماس داشتند و ممكن است ويروس را به 
هم منتقل كنند، اما خانواده هاي متعدد تصور نكنند كه 
چون باهم فاميل هستند، ويروس را منتشر نمي كنند و 
تصور كنند كه از دوست يا برادرم كرونا نمي گيرم. هرگونه 
اجتماعي كه داشته باش��يم و حتي درصدي هم خطر 
انتقال و انتش��ار ويروس را افزايش دهد، خطرناك بوده 
پشيماني آن بعدا كل جامعه را خواهد گرفت. بنابراين يك 
وظيفه مدني است كه از ايجاد چنين اجتماعاتي بپرهيزيم 
و اگر جايي مشاهده مي كنيم، تذكر دهيم و سعي كنيم از 

آن جلوگيري كنيم.

خطر »ُاميكرون« و پرهيز از دورهمي هاي يلدايي 
يادداشت

آلودگي هوا چه تاثيري بر سالمت روان دارد؟
آلودگ��ي ه��وا ب��ا كاه��ش 
س��طح اكس��يژن مغز سبب 
آن��ي  تصميم گيري ه��اي 
)فوري( و رفتارهاي تكانشي 
شده و ناس��ازگاري با محيط 
را افزايش مي دهد. متاسفانه 
بسياري از افراد تاثير آلودگي 
هوا بر س��المت روان را جدي 
نمي گيرند در حالي كه اين مساله به صورت علمي ثابت 
ش��ده و گاهي مي توان��د فرد را تا معرض دس��ت زدن به 
كارهايي كه خطر آفرين است پيش ببرد. براساس نتايج 
پژوهش هاي پزشكي، آلودگي هوا مي تواند موجب افزايش 
اضطراب، استرس، خشونت و پرخاشگري، كاهش توان 
فكري، يادگيري و تمركز، افسردگي و برخي اختالالت 
روان تني و ذهني شود. اين آلودگي همچنين آسيب هاي 
جسمي ناشي از روان تني را افزايش داده و به طور مستقيم 
سبب آسيب هاي مغزي و كاهش عملكرد مغز خواهد شد. 
برخي از آسيب هاي روحي نظير خشونت و پرخاشگري 
همچنين س��ازگاري با محيط اجتماعي را كاهش داده 
و س��بب واكنش هاي آني )ف��وري( در برابر محرك هاي 
محيطي خواهد ش��د. آلودگي هوا تاب آوري اجتماعي 
در برابر فش��ارهاي محيط��ي را كاه��ش داده و بنابراين 
پرخاشگري را رواج مي دهد. يكي از مهم ترين چالش هاي 

جوامع صنعتي نيز مصائب ناشي از آلودگي هواست كه 
خانه نش��يني و... را به دنبال خواهد داشت. همانطور كه 
شلوغي، آلودگي صوتي و گرماي بيش از حد هوا مي تواند 
افراد را پرخاشگر كند، آلودگي هوا همچنين تاثيراتي را بر 
روح و روان افراد مي گذارد. اما عالوه بر تمام اين تاثيرات كه 
بر شمرده شد، تاثير ديگري كه آلودگي هوا مي تواند بر روح 
و روان افراد بگذارد، تاثيري عميق تر و البته بيشتر است. 
بسياري از افرادي كه در طوالني مدت در معرض آلودگي 
ه��وا قرار مي گيرند، مدام به اي��ن فكر مي كنند كه دچار 
بيماري هاي مختلف شده اند. در واقع »خود بيمار پنداري« 
يكي از تاثيرات مستقيم آلودگي هوا بر افراد است. وقتي 
افراد مدام در خبره��ا مي خوانند كه آلودگي هوا موجب 
سرطان و ديگر بيماري ها مي شود، به وسواس فكري در 
مورد سالمت خود مبتال مي شوند، مدام به پزشك مراجعه 
مي كنند تا در مورد سالمت جسمي شان مطمئن شوند در 
حالي كه سالمت روان خود را به خطر انداخته اند و باعث 
بروز بيماري هاي روحي و رواني در خود مي شوند. در واقع 
افرادي كه به اختالل »خود بيمار پنداري« مبتال مي شوند 
به دليل ترس از بيماري، رفتارهاي وسواس گونه از خود 
بروز مي دهند. در دراز مدت ممكن است زندگي اجتماعي 
و خانوادگي آنها نيز تحت تاثي��ر اين رفتارها قرار گرفته 
و فرد هر روز تنهاتر ش��ود. از سوي ديگر براساس برخي 
تحقيقات، آلودگي هوا اختالالت عصبي شنوايي همچون 

كاهش شنوايي حسي حركتي، اختالالت يادگيري و حتي 
عالئم اوتيسم و بيش فعالي )در كودكان( را هم به دنبال 
داشته اس��ت. اين آلودگي همچنين با تاثير مستقيم بر 
سيستم عصبي مركزي كاهش اعتماد به نفس، رفتارهاي 
غيرسازگارانه، زوال عقل و فراموشي، آلزايمر و پاركينسون 
را سبب شده و هر يك از اين آسيب ها مي تواند خلق وخوي 
افسرده را افزايش دهد. تنفس ذرات آلوده در هوا و مشاهده 
آسمان آبي تيره نيز سبب خلق افسرده و تشديد احساس 
غم و اندوه مي شود. ارتباطات اجتماعي كاهش و حضور 
در اجتماعات كمرنگ مي شود. تنش، بي قراري، نگراني 
افزايش و سطح كيفي زندگي و احساس رضايت نيز تضعيف 
شده و هر يك از اين مولفه ها سالمت روان را تحت تاثير قرار 
مي دهد. تشديد خستگي ذهني و فكري، كاهش سطح 
اكسيژن به مغز و بدن، تصميم گيري هاي آني و رفتارهاي 
تكانش��ي نيز از ديگر تبعات اين آلودگي هوا محس��وب 
مي شود. استرس ناش��ي از آلودگي هوا هم بيماري هاي 
جسمي و رواني را سرعت مي بخشد. احساس درماندگي 
و ناكامي را تقويت كرده و با تش��ديد اضطراب، به عنوان 
پايه گذار اختالالت روان��ي، رضايت از زندگي را تضعيف 
مي كند. البته آلودگي هوا تنها بر روي افراد بزرگسال تاثير 
نمي گذارد، بلكه باعث بروز اختالل در كودكان نيز مي شود، 
حتي ممكن است رشد مغزي آنها را با مشكل مواجه كند. به 
هر حال نبايد تاثيرات مخرب آلودگي هوا را ناديده بگيريم.

سیمینرونقي
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