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يادداشت- 1

ناكجاآباد!
1-مركز پژوهش هاي مجلس 
بار ديگر در گزارشي كارشناسي 
بر ضرورت تدوين اس��تراتژي 
توس��عه صنعتي تاكيد كرده و 
در تحليلي ب��ه چرايي دو دهه 
ناكام��ي در تدوين اين س��ند 
راهب��ردي علي رغ��م »وجود 
احكام متعدد قانوني و نيز وجود 
حكم در سه برنامه توسعه كشور از برنامه چهارم تا ششم« 
مي پردازد. ناكامي اي كه طبق اي��ن تحليل »بيش از هر 
زمان ديگري به دور شدن از اهداف چشم انداز بيست ساله 
در بعد توسعه صنعتي« انجاميده است. مركز پژوهش ها در 
تحليل خود وقوع شوك هاي بيروني )اقتصادي، سياسي و 
مديريتي( را در كنار ضعف در اهداف و تبيين وضع موجود 
و نيزدر تدوين توالي ها و ترتيب اقدامات و اقتصاد سياسي 
و همچنين فرهنگ مديريت غير برنامه اي و فقدان آمار و 
اطالعات و كاستي هاي برنامه ريزي و قانون نويسي از جمله 

موانع عدم به سرانجام رسيدن اين مهم عنوان مي كند.
2- رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير صنعت، معدن و 
تجارت و رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
در گفتارهاي مختلف در ايام اخير مهم ترين هدف خود 
براي ساماندهي امور صنعتي كشور را »آمايش« سرزمين 
و بنگاه هاي صنعتي عنوان داشته و اينكه با انجام اين كار 
اعطاي تسهيالت و تامين منابع مالي سرمايه گذاري براي 
اجراي پروژه ها هدفمند مي شود و از اشباع برخي از صنايع 
در بعضي از استان ها جلوگيري خواهد شد )رسانه ها- 8/7(. 
چنانكه وزير صمت از برنامه اين وزارتخانه براي شناسايي 
ظرفيت ها و پتانسيل هاي صنعتي 450 شهرستان تا پايان 
امسال خبر مي دهد )رسانه ها- 8/13( و رييس موسسه 
مطالعات بازرگاني نيز توس��عه، احي��ا و ايجاد واحدهاي 
توليدي و تخصيص بودجه به هر استان را بر اساس سند 
آمايش در دست تدوين عنوان مي كند )رسانه ها- 8/15(.

3- از تحليل دو مورد فوق اينچنين مشخص مي شود كه 
متاسفانه بايد همچنان منتظر تشديد پراكنده كاري ها 
و اقدامات سليقه اي و جزيره اي به مقوله توسعه صنعتي 
ادامه در صفحه 6 باشيم.  

حسين حقگو

ضرغاميدرجمعفعاالناقتصادي:حرفهايشمارابدونتبصرهگوشميدهم

فرشقرمززيرپايسرمايهگذاران

يادداشت-3يادداشت-2

آرزوي مردمنقش ديپلماسي در رشد اقتصاد
بس��ياري از بحران هاي عظيم 
جهاني بر اثر رخدادهاي ظاهرا 
كوچكي به وقوع پيوس��ته اند. 
به عن��وان نمونه فاجعه جنگ 
جهاني اول به دليل ترور وليعهد 
اتريش در سارايوو شكل گرفت. 
يك تغيير به ظاهر س��اده كه 
از بط��ن آن فاجعه اي عالم گير 
بيرون آمده اس��ت. بنابراين متغيرهاي به ظاهر كوچك، 
مي توانند منشا اثرات عظيمي در جهان شوند؛ واقعيتي كه 
تئوري هاي فراواني در علوم مختلف تالش مي كنند، ابعاد و 
زواياي گوناگون آن را تشريح كنند. واقع آن است كه امروز 
كشورها با استفاده از ديپلماسي فعال و پويا تالش مي كنند، 
مجموعه تهديدهاي موجود در عرصه بين المللي را بدل به 
فرصتي براي رشد و پيشرفت كنند. حل مشكالت اقتصادي 
و راهبردي ايران در كنار برنامه ريزي هاي داخلي، نيازمند 
حل مشكالت بيروني و استفاده از ديپلماسي خالقانه است. 
بسياري از كشورهاي همسايه ايران به استفاده از ديپلماسي 
و عملياتي ساختن سياس��ت تنش زدايي، دستاوردهاي 
قابل توجهي در حوزه هاي اقتصادي كس��ب كرده اند. از 
گذشته هاي دور تا به امروز، رمز پيشرفت كشورها به ايجاد 
مناسبات ارتباطي و اقتصادي مطلوب با جهان پيراموني 
گره خورده است. آيا مديران ايراني تا به حال به اين موضوع 
فكر كرده اند، چرا كش��وري مانند عراق به خوبي توانسته 
شاخص تورم خود را مهار كند و ساير شاخص هاي كالن 
اقتصاد خود را بهبود بخشد، اما تركيه با همه ظرفيت هايي 
كه در حوزه هاي اقتصادي دارد، تورم هاي باالي 25درصدي 
را پشت سر مي گذارد؟ اين يكي از پرسش هاي مهمي است 
كه اقتصاد ايران از طريق پاسخگويي به آن و انجام مقايسه 
تطبيقي مي تواند، تصويري از مهم ترين بايدها و نبايدهايش 
ادامه در صفحه 5 به دست آورد.  

1- يك شانزدهم از عمر دولت 
سيزدهم سپري شده و از همين 
رو است كه در محافل رسانه اي 
و كارشناس��ي، بحث ها درباره 
عملكرد سه ماهه اين دولت باال 
گرفته است. س��وال اساسي و 
محوري اين است كه آيا دولت 
جديد توانسته است، مسائل و 
مشكالت »مردم« را حل كند؟ يا به عبارت دقيق تر، دولت 
جديد در مسير درست كاهش مس��ائل و مشكالت گام 
برداشته است؟ بي گمان، براي پاسخ دقيق و بي طرفانه به 
اين سوال بايد شاخص هاي اقتصادي از جمله تورم، رشد 
نقدينگي، رشد اشتغال، رش��د اقتصاد، تشكيل سرمايه 
اجتماعي، بهبود فضاي كسب و كار و ساير شاخص هاي 
عمده اقتصادي را بررسي كرد. متاسفانه تاكنون تغيير جهتي 
در اين شاخص ها مشاهده نشده است. البته ناگفته نماند كه 
در اين سه ماه، واكسيناسيون گسترده اي در كشور انجام 
شد و تا حد قابل قبولي نگراني ها از تشديد بيماري كرونا را 
كاهش داد. همچنين در اين مدت، 10 سفر استاني از سوي 
هيات دولت انجام شده است. با اين حال، برخي اظهارات 
مسووالن دولتي سابق حاكي از اين است كه استارت واردات 
گسترده واكسن به كش��ور در دولت قبل زده شده است و 
همچنين به باور منتقدان، سفرهاي استاني نمي تواند از 
كار عامه مردم گره گشايي كند. به طور مثال، 90 درصد از 
خواسته هاي مردم در سفرهاي استاني، درخواست شغل 
است كه صرفا از طريق رشد مثبت اقتصادي حاصل خواهد 
آمد. در اين ميان، برخي انتصاب هاي فاميلي و نامناسب 
در پس��ت هاي دولتي، حتي منجر به اعت��راض برخي از 
اصولگرايان و حاميان دولت سيزدهم شده است. در پِس 
همه اين تحوالت و رويدادهاي ريز و درشت همچنان اين 
سوال باقي اس��ت كه آيا دولت سيزدهم در مسير درست 
كاهش مسائل و مشكالت گام برداشته است؟ براي پاسخ 
به اين سوال، ابتدا بايد طرح واره اي از مسائل اقتصاد ايران 

ترسيم و سپس راه حل هاي آن جست وجو شود.
2- در اواي��ل ده��ه 90 اقتصاد ايران تحت ش��ديدترين 
تحريم هاي اقتصادي قرار گرفت و در همين دهه ش��اهد 
تالطم هاي شديدي در اقتصاد كشور بوديم. از اين رو، همواره 
طي سال هاي اخير، يكي از سوال هاي كليدي اين بوده است 
كه تحريم ها چه نقش و اثري در اقتصاد ايران داشته اند؟ تا 
چه حد جهش هاي تورمي و رشد »صفر« يا منفي اقتصاد 
نتيجه تحريم اس��ت؟ آيا اقتصاد بدون تحريم، مشكل و 
مساله اي ندارد؟ گروهي از كارشناسان و مسووالن دولتي 
بر اين باورند كه براي خروج از تنگناهاي موجود اقتصادي 
بايد تحريم ها رفع شوند، در مقابل گروهي ديگر كه اغلب 
در دولت سيزدهم پست و مقام دارند، بر اين باورند كه حل 
مسائل اقتصادي را نبايد به مساله مذاكره و رفع تحريم ها 
گره زد. اما پاسخ اقتصاددانان تركيبي از اين دو رويكرد است، 
به اين معني كه اقتصاد ايران دچار مشكالت ساختاري و 
ريشه اي است، اما اين مشكالت با وجود تحريم ها تشديد 
ادامه در صفحه 6 شده است، از اين رو... 

محمد امير زاده

يادداشت روز

راهكارهاي ترميم بورس چيست؟
امروز، در بازار س��رمايه، عرضه 
بر تقاض��ا فزوني يافته اس��ت 
كه بي ش��ك براي اين موضوع 
داليل اقتص��ادي وجود دارد اما 
داليل رفتاري آن بيشتر است. 
س��رمايه گذاران ترس��يده اند و 
احساس مي كنند در اين وادي 
تنها و بي حامي هستند. احساس 
مي كنند پشتشان خالي شده و تمام آن وعده هاي خوش 
صرفًا جهت گذر از آن برهه خاص بود. ما فكر مي كنيم اگر 
اين حس امتداد پيدا كند، توسعه اقتصادي كشور و به تبع آن 
بازار سرمايه در آينده با مشكالت عديده اي مواجه مي شود، از 
همين رو پيشنهاد مي كنيم بياييد بار ديگر دست در دست 
هم دهيم و اين مش��كل را فارغ از هر عقيده و جناح بندي 

سياسي به خاطر مردم و كشورمان حل كنيم.
راهكارهاي بهبود بازار سرمايه: 

بازار سرمايه از بخش هاي بسياري از اقتصاد تأثير مي پذيرد. 
اين بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. 
به سياست هاي خرد و كالن اقتصادي حساس است. نص 
صريح قانون اين اس��ت كه س��ازمان بورس اوراق بهادار 
محافظ منافع سرمايه گذاران خرد باشد. پيشنهاد مي شود 
رياست سازمان بورس در جلساتي كه در آن تصميمات 
مهم در سرنوشت ميليون ها سهامدار در آن رقم مي خورد، 
ازجمله جلسات هيات دولت، حضورداشته باشد تا مبادا 
بخشنامه و سياستي نافي منافع چند ده ميليون ايراني 
اتخاذ گردد. پيشنهاد مي كنيم در غياب كانون سهامداران 
حقيقي نماينده اي از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع 
س��رمايه گذاران در تمام جلسات و ش��وراهاي اقتصادي 

حضورداشته باشد. قانون تجارت ايران مصوب سال 1348 
است. بياييد قبول كنيم بعد از 52 سال بخش هايي از اين 
قانون احتياج به به روزرساني و ترميم دارد. ثبت افزايش 
سرمايه ش��ركت ها كه به هيچ وجه عمليات پيچيده اي 
نيست گاهي به سال كشيده مي شود و سرمايه گذار يك 
سال كامل دسترس��ي به دارايي اش ندارد. پرداخت سود 
شركت ها در مدت 8 ماه، آن هم از تاريخ برگزاري مجمع 
ساالنه كه خود معمواًل 4 ماه بعد از پايان سال مالي است، 
در شرايط تورمي امروز قطعًا ناعادالنه بوده و به هيچ وجه 
مشوق سرمايه گذاري بلندمدت نيس��ت. اين قوانين در 
فضاي امروز به جاي تشويق س��رمايه گذاري بلندمدت، 
مجازات كننده سرمايه گذاري بلندمدت است. پيشنهاد 
مي كنيم كميته اي در سازمان بورس براي اصالح سريع تر 
ادامه در صفحه 2 اين قوانين تشكيل شود. 

علي محمودي

مجيد اعزازي

معاونپيشينارزيبانكمركزيازعمقتخريباستقاللاينبانكميگويد

صفحه7

بانك مركزي؛ بودن يا نبودن، مساله اين است

همزمانبابرگزارينخستينجلسه
 دادگاهرسيدگيبهسانحه

پرواز۷۵۲اوكراينصورتگرفت

رشد0.۲۵درصديشاخصكل
درآخرينروزمعامالتيآبانماه

  همزم��ان ب��ا برگزاري نخس��تين جلس��ه دادگاه 
رسيدگي به س��اقط ش��دن پرواز 752 اوكراين در 
18 دي 1398 كه منجر به كشته شدن 176 نفر از 
شهروندان ايراني و غير ايراني شد، شركت هواپيمايي 
»ماهان« مورد حمله س��ايبري قرار گرفت. به اين 
ترتيب، ديروز صبح برخي مشتريان و اعضاي باشگاه 
مش��تريان ماهان پيامكي در خصوص انجام حمله 
سايبري به اين شركت هواپيمايي دريافت كردند. 
همچنين وبسايت ماهان نيز از دسترس خارج شد. 
در روي كانال تلگرامي ماهان نيز تبليغات يك شركت 
صفحه 5 را بخوانيد رمزارز خارجي به ...  

 معامالت آبان ماه نيز باقيمت ميانگين قيمت سهام 
همراه بود و شاخص كل بورس براي چهارمين بار 
طي دو ماه اخير كانال يك ميليون و 400 هزار واحد 
را ترك و وارد كانال يك ميليون 200 الي 300 شد. 
مشكالت بسياري باعث شده كه بورس روند نزولي و 
اصالحي به خود بگيرد اما مهم ترين دليل را مي توان 
آدرس غلط حاميان دولت براي بازار دانس��ت و از 
سويي ديگر قيمت گذاري دستوري و نرخ دالر تأثير 
منفي بسزايي روي معامالت داشته است. هر نوع 
تغيير هرچند كوچك در مولفه هاي بنيادي مانند، 
صفحه  4 را بخوانيد قيمت ارز...  

3 پيامد حمله 
سايبري به ماهان

 عقبگرد ادامه دار 
تاالر شيشه اي

انتصاب جنابعالی به س�مت مع�اون معادن 
و ف�رآوری م�واد وزارت صم�ت را صميمانه 
تبريک عرض نموده و از درگاه ايزد منان برای 
حضرتعالی توفيق روزافزون در مسير خدمت، 

تعالی و آبادانی ايران اسالمی را خواستارم.

 جناب آقای
مهندس رضا محتشمی پور

امين ابراهيمی 
مديرعامل فوالد خوزستان

تع�ادل|  معن�اي »اس�تقالل بانك مرك�زي از 
مجموعه قواي سه گانه« محور گفت وگوي دكتر 
احمد عزيزي، معاون پيشين ارزي و مشاور ارشد 
پيشين رييس كل بانك مركزي با پادكست سكه 
است. از نگاه دكتر عزيزي، استقالل بانك مركزي 
به اندازه اي مخدوش ش�ده است كه بايد درباره 
»بودن يا نبودن بانك مركزي در ايران« فكر كرد 
و تصميم گرف�ت. او همان قدر ك�ه از مراجعات 
رابين ه�ودي دولت ه�ا طي س�ال هاي اخير به 
بانك مرك�زي گالي�ه دارد، از احياي بنگاه هاي 
اقتصادي به گفته او »مرده« از طريق تخصيص 
منابع محدود تس�هيالتي و... ش�اكي و نگران 
اس�ت؛ منابعي كه به گفته او باي�د به بنگاه هاي 
پربازده تخصيص داده ش�ود، نه بنگاه هايي كه 
پس از چند بار احيا، همچنان بي بازده هستند. 
در ادامه بخش هايي از اي�ن گفت وگوي مفصل 

را مي خوانيد.

به گفته دكتر عزيزي، اس��تقالل بانك مركزي يعني 
اينكه اين بانك بتواند براي نيل ب��ه اهداف خودش از 
ابزارها و روش ها و س��ازماندهي و خودمختاري مالي 
برخوردار باش��د و خودش تصميم بگيرد كه براي نيل 
به اهداف چگونه بايد از اين ابزارها و روش ها اس��تفاده 
كند. بانك مركزي از اختراعات و ابداعات بسيار بزرگ 
بش��ري اس��ت و اين اختراع و ابداع مثل هر اختراع و 
ابداع ديگري عالوه بر بركات مي تواند نقمات يا عواقب 
منفي هم داش��ته باشد مثل يك شمشير دو لبه است 
كه در طي تاريخ نزديك 350 ساله بانكداري مركزي 
و بانكداري بش��ر بس��يار ياد گرفته اين چه مشكالتي 
مي تواند درست بكند در نتيجه براي جلوگيري از آن 
مشكالت سوءاستفاده از بانك مركزي توسط گروه هاي 
نفوذ، گروه هاي سياسي و بعد اخيرا در اين 40، 50 سال 
اخير دولت ها، مقامات منتخب دموكراتيك كه منافع 
كوتاه مدت دارند و امكان دارد مصالح و اهداف بلندمدت 
بانكداري مركزي را با منافع كوتاه مدت خودشان با بده 

و بستان مورد خطر قرار بدهند.
معاون پيش��ين ارزي بانك مركزي در پاسخ به اينكه 
اگر بانك مركزي مستقل نباشد چه مي شود؟ گفت: 
شرايطي كه در كشور ما حاكم است، پديدار مي شود. 
بانك مركزي چون در عمل تقريبا هيچ استقاللي ندارد 
اركان حكمراني به بانك مركزي دستور مي دهند. وقتي 
كه مي گوييم مستقل باشد خيلي ها فكر مي كنند نه از 
قوه مقننه نبايد مستقل باشد چرا بايد از قوه مقننه هم 
مستقل باشد. چرا براي اينكه قوه مقننه در فرايندهاي 
بودجه اي و غيربودجه اي انواع و اقسام تكاليف را براي 
بان��ك مركزي و نظ��ام بانكي تعيي��ن مي كند كه در 
حقيقت اين كل امكان دسترسي به اهداف نيم بندي 
كه االن در قانون پولي بانكي وجود دارد را غيرممكن 
مي كند چه برسد به اينكه ما يك بانك مركزي مدرن 
داش��ته باش��يم با اهداف مدرن غيرقاب��ل تحصيل و 
دس��تيابي اس��ت با دخالت قوه مقننه با وضع قانون. 
وضع قانون از ش��مول قوه مقننه است ولي بايد بانك 
مركزي از قوه مقننه مس��تقل باش��د برايش تكليف 
معين نكند فقط براي بانك مركزي در نازل ترين وجه 
استقالل مي توانند هدف تعيين بكنند و آن هدف را 
بانك مركزي بايد مستقل باشد در اينكه چه ابزار و چه 
روش و چه س��ازماندهي را اختيار كند براي رسيدن 
به آن اهداف. بايد ش��فاف باشد كه هدفش چيست و 
نس��بت به اين هدف پاسخگو باشد. عينا قوه قضاييه، 
قوه قضاييه نمي تواند در فرايندها و اهداف و ابزارهايي 
كه بانك مركزي انتخاب مي كند براي رسيدن به هدف 
دخالت بكند. بانك مركزي يك قوه چهارمي در كنار 
قواي سه گانه است كه شأن هر سه قوه هم كما و بيش 
دارد يعني مي تواند مق��ررات وضع كند در چارچوب 
قوانين حاكم بر خودش ه��م مي تواند قضاوت بكند 
و جريمه بكند در اعم��ال اهداف نظارتي خودش هم 
براي دستيابي به اهدافش از عمليات اجرايي مختلف 
با اعمال سياست هاي پولي كه سياست گذاري مي كند 
مي تواند اس��تفاده كند. در نتيجه بانك مركزي يك 
نهادي است يك ابداعي است يك پديده اي است كه 

همه شؤون تقنيني و قانونگذاري و قضاوت و اجرا در 
درون خودش به طور نسبي براي دستيابي به اهداف 
خودش برخوردار است. بانك مركزي مدرن اين طور 
اس��ت ما البته در ايران فاقد يك بانك مركزي مدرن 
هستيم. اين بانك مركزي بايد پاسخگو باشد و پاسخگو 

در حد دستيابي به اهداف. 
دكتر عزيزي در پاسخ به اينكه بانك مركزي به چه كسي 
بايد پاسخگو باشد؟ اظهار كرد: در طراحي هاي مختلف 
متفاوت است ولي در اين مورد چون ما قوه مقننه خيلي 
اينجا بزرگ كرديم كه نبايد در بانك مركزي دخالت 
بكند به خود قوه مقننه پاسخگو باشد يا به يك اركان 
ديگ��ري. ترتيبات نهادي كه در كش��ورهاي مختلف 
بانك هاي مركزي مدرن دنيا دارند اين پاس��خگويي 
هست از پارلمان و مجلس گرفته تا به نهادهاي ديگر 

ولي عمدتا پارلمان است.

  سيبل قواي سه گانه
او در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: بانك مركزي 
ما بيشتر يك سازماني است كه نهادهاي حكمراني از 
قوه مقننه، قوه مجريه تا قوه قضاييه و حتي احساسات 
عمومي اين را يك بهانه اي مي دانند براي اينكه سرريز 
همه مش��كالت را به اين نس��بت بدهند و به اين معنا 
حتي قانون فعلي بانك مركزي كه قانون پولي و بانكي 
اسمش است نزديك به 50 سال قدمت دارد احترامش 
به هيچ وج��ه رعايت نمي ش��ود در نتيج��ه خيلي از 
مشكالت اقتصادي را در توليد، در توزيع، در تورم، در 
عدم دسترسي به تسهيالت بانكي در نامناسب بودن 
نرخ هاي تسهيالت حتي نرخ هاي سپرده، انواع و اقسام 
مشكالت پولي و غير پولي در بخش پولي و واقعي حتي 
وقتي كه بورس كش��ور دچار نوسان مي شود انگشت 
اتهام بعضا به سمت بانك مركزي گرفته مي شود اين 
يك واقعيتي اس��ت كه خيلي بطئي ظرف 40 س��ال 
گذشته شكل گرفته گرچه كامال غلط است ولي كامال 
مسلط است بر ذهنيت جامعه. اين يك پديده است، يك 
پديده ديگر اين است كه ترتيبات نهادي بانك مركزي 

قانون پولي و بانكي، سازماندهي، قانون علميات بانكي 
ب��دون ربا، عملكرد بانك مرك��زي چه جوري تحليل 
مي شود. وقتي كه ما اين همه در واقعيت از مباني دور 
شده ايم و در حقيقت بانك مركزي را يك سيبل كرديم 
براي همه حمالتي كه هم��ه اركان حكمراني و حتي 
جامعه در س��طح توليدكنندگان، مصرف كنندگان، 
متقاضيان وام يا عرضه كنندگان سپرده، سپرده گذاران 

دچار يك اختالل فراقانوني هستيم.

  مهم ترين مشكل بانك مركزي؟
دكتر عزيزي در پاسخ به اينكه اخالل فراقانوني به چه 
معني است؟ اظهار كرد: به معني اينكه احترام به اين 
ترتيبات نهادي بانك مركزي نگذاش��تيم. مهم ترين 
مشكالتي كه بانك مركزي دارد اين است كه از كانال 
بودجه دولت با سركوب مالي مواجه است. در بودجه 
دولت تكاليف بسيار زيادي براي بانك مركزي و بانك ها 
وضع مي كند و مهم تر اينكه كسر ي بودجه هاي خيلي 
بزرگي دارد كه اين كس��ري ها را ب��ه بانك مركزي و 
بانك ه��ا تحميل مي كند و باز به يك ش��كل نس��بتا 
فريبكارانه اي عالوه بر كس��ري آش��كار، از ابزارهاي 
ش��به بودجه اي و كس��ري ش��به بودجه اي استفاده 
مي كند. در حقيقت با قدرتي كه دارد بانك مركزي جز 
4 تا آدم و يك قلم و كاغذ و نوشتن چيز ديگري ندارد 
ولي قدرت دولت و ساير اجزاي حكمراني خيلي مهيب 
است نسبت به قدرت بانك مركزي اگر نخواهند احترام 
بانك مركزي را رعايت كنند انواع تكاليف غيرقانوني را 
بر بانك مركزي بار مي كنند اين چيزي اس��ت كه در 
ايران اتفاق افتاده ظرف 4، 5 دهه از قبل از انقالب كما 
و بيش شروع شده است. شما در تاريخ شفاهي هاروارد 
نگاه كنيد مسووالن ارش��د بانك مركزي امثال آقاي 
سميعي، يگانه و فرمانفرماييان و ديگر مسووالن وقت 
مالي كشور آقاي مقدم، آقاي تاج اينها ذكر مي كنند 
كه چطور احترام اركان بانك مركزي رعايت نمي شده 
و حاال اين مس��تقل از اين است كه ترتيبات نهادي به 
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ادامه از صفحه اول|  مقررات حاكم و س��اير روش ها و 
رويه ها و آموزش و پرسنل و... مناسب نيست متاسفانه. 
البت��ه بانك مركزي دهه اول فعاليت��ش فوق العاده نهاد 
موفقي بوده است. در سال شروع فعاليت بانك مركزي، به 
هدفش دسترسي پيدا كرده تورم را قرار بوده يك رقمي 
بكند كه انجام داده، چند سال بعد هم در سطح يك رقمي 
نگه داشته متوسط تورم ايران در دهه 40، 1.6 بوده. از نظر 
نهادي اين بانك مركزي كامال موفقي اس��ت و ما مواجه 
هستيم با نقيض اين مطلب در همان نهاد در اين مقطعي 

كه به سر مي بريم كه بانك مركزي كامال ناموفق است. 

  داشتن اين بانك مركزي خوب است؟
من اين سوال را مطرح مي كنم وقتي كه شرايط اين طور 
است اس��تقالل بانك مركزي از همه اطراف مورد هجوم 
قرار مي گيرد و رعايت نمي ش��ود اصال داشتن اين بانك 
مركزي خوب است يا نيس��ت؟ آيا نهادي كه نمي تواند 
هدفش را محقق بكند، باشد يا از بين برود؟ اصال امكان 
اينكه شما يك كسي را اين طور دست و پا و همه اعضاش 
را قطع كنيد بعد بگوييد ادامه حيات بده چنين چيزي 
وجود ندارد. اگر هم طوري دست و پايش را قطع كنيد كه 
ظاهرش زنده باشد اين ديگر نمي تواند حركت بكند، از 

آن موجود، نبايد توقع حركت داشت.

  بانك مركزي نباشد بهتر است
ما نهادها را با يك اهدافي تاسيس مي كنيم اگر اين اهداف 
تحصيل و حاصل نشود بايد تجديدنظر كنيم. تصور من 
اين است كه برداشت شما برداشت اجماال درستي است 
حداقل براي انتقال مفهوم حاال اين مفهوم چيست؟ اجزاء 
حكمراني اقتصادي دولت، قوه مقننه، حتي قوه قضاييه 
با برخي دخالت هايي كه دادستان ها در امور بانكي دارند 
انجام مي دهند كه مي تواند خالف قانون باشد اينها پنهان 
شدند پشت نام بانك مركزي و هر ايرادي در كشور اتفاق 
مي افتد انگشت اشاره شان به نظام بانكي و بانك مركزي 
اس��ت و ما در حقيقت مي توانيم خيلي روش��ن و صريح 
بگوييم چه از باب بانكداري اسالمي، عمليات بانكي بدون 
ربا، چه از باب اينكه بانك ها تسهيالت با نرخ باال مي دهند 
گله و شكايت از اينكه چرا بانك ها آمده اند تمليك كرده اند 
وثيقه ها را من منكر اين نيستم كه در سيستم بانك ها و 
بانك مركزي ايراد كم نيست ولي شايد اگر جاي ديگري 
بود خيلي از اين فش��ل تر مي شد به هر صورت وقتي كه 
اين همه اتهام به اين موسسات هست و به خصوص بانك 
مركزي نمي تواند ه��دف خودش را كه حفظ ارزش پول 
است اين را تقديم جامعه بكند، در اين شرايط بودن اين 
بانك مركزي چه معنايي دارد؟ مي شود به صورت نمادين 
گفت اگر اين بانك مركزي منحل بشود بهتر است نباشد 
كه اگر اين كارها را كردند اين نهادها هر كس��ي به سهم 
خودش مردم انگشت اش��اره را به آنجا بگيرند و حداقل 
جامعه بفهمد اين نظام حكمراني اقتصادي ما است كه 
دچار مشكل است و ما در پارادايم هاي معيوب بدون رعايت 
دستاوردهاي بش��ري، علم، تجربه بشري داريم فقط از 
اصطالح مثل استقالل بانك مركزي استقالل رييس كل 

و امثال آن گويي سوءاستفاده مي كنيم.
حفظ بيمار سرطاني به هر قيمتي خاصيت ندارد

معاون پيش��ين ارزي بانك مركزي در بخش��ي ديگر از 
سخنانش اظهار كرد: فردي كه سرطان همه بافت هايش 
را گرفت��ه نگه داش��تن آن هيچ خاصيتي ن��دارد و اصال 
غيرممكن اس��ت. علي رغم همه احساس��اتي كه البته 
غيرعقالني بس��تگان و خانواده آن فرد دارند باالخره آن 
فرد جان خودش را از دس��ت مي دهد. اگر منابع موجود 
براي نگه داشتن اين مريض و براي ادامه حياتش كه هيچ 
درآمدي ندارد و هيچ كاري نمي تواند بكند صرف بشود، 

بقيه افراد از گرسنگي خواهند مرد.
او در پاس��خ به اينكه يك شركت ورشكسته داريم، اما به 
لحاظ حقوقي آن را ورشكست و منحل نمي كنيم و نهايت 
تالش را مي كنيم كه با تس��هيالت مالي آن را سرپا نگه 
داريم، چ��ه اتفاقي مي افتد، گفت: بعد از پيروزي انقالب 
در سيستم ما حفظ اين شركت ها حاكم بوده ولي از سال 
1384 به بعد ابعاد بسيار متفاوتي به خودش گرفته )در 
مورد برخورد با ش��ركت هاي ورشكسته( به خصوص از 
س��ال 1398 با دخالت قوه قضاييه بر احياي بنگاه هاي 

ورشكسته يك مسير خيلي خطرناكي را طي مي كند.

  عل�ت به صالح نب�ودن احي�اي بنگاه هاي 
مشكل دار

او افزود: آي��ا به  طور عمومي مي توان يك م��رده را زنده 
كرد؟ خير؛ مگر يك اس��تثنايي باشد و فردي اشتباهي 
دفن شده باشد. در دولت حاضر مي بينيم كه در مراجعه 
و بازديد از كارخانجات حتي كارخانجاتي هستند كامال 
از بين رفته اند، سوله ها از بين رفته ماشين آالت زير برف 
و باد و باران 10 ساله افتاده اما قرار شده اين شركت احيا 
بشود. اين شركت بارها از طريق اعطاي تسهيالت احيا و 
ورشكست شده در حالي كه منابع كشور محدود است. 
چه مناب��ع ريالي چه منابع ارزي چه منابع انس��اني چه 
منابع تكنولوژي چ��ه فناوري و نوآوري همه اينها منافع 
محدود اگر اينها را شما تخصيص ندهيد به فعاليت هايي 
كه باالترين بازدهي را دارند يا اصال بازدهي دارند باالترين 
پيشكش اين  طور مي شود كه در اقتصاد منابع محدودتان 
را هدر مي دهيد صرف احياي شركت هاي بارها ورشكسته 
شده مي كنيد. ارتباط اين كار با سيستم بانكداري و بانك 

مركزي تخصيص منابع بانكي است به اين موارد.
 دكتر عزيزي در پاسخ به اينكه اگر بانك مركزي مستقل 
باش��د چطور از اين مس��ير جلوگيري مي كن��د، اظهار 
كرد: هيچ  كس نمي تواند دس��تور بدهد دستورالعمل ها 
را تصحيح و تمديد كند وام ها ي��ا امهال بدهد وقتي كه 
امهال دادي از آن س��ود نگير يا اگر س��ودت را پرداخت 
نكرد جريمه نكرد به اين نرخ بده. تمام اينها ابزارهاي در 

اختيار بانك مركزي است البته در اختيار بانك ها به يك 
معنا، بخشي هست و نيست آنجا را بايد بحث كنيم اصال 
به يك نرخ به هر مشتري وام داد يا آنكه كسي كه فعاليت 
پرخط��ري را انجام مي دهد بايد صرف خطر يا ريس��ك 
پريمم فعاليتش را پرداخت بكند يا بايد يك نرخ س��ود 
داشته باش��يم. آيا بانك بايد در سود فعاليتي كه تامين 
مالي مي كند شريك بشود يا نه بايد يك نرخ ثابتي بگيرد 
اينها نكات بس��يار پيچيده اي است كه در جاي خودش 
مطرح مي شود ولي در س��طح بنگاه هاي ورشكسته ما 
مي گوييم نه تنها بانك مركزي مستقل دستورالعمل اين 
طور است نه تنها بنگاه هاي ورشكسته ممنوع وام بدهيد 
بلكه آن بانكي درست كار مي كند كه باالترين بازدهي در 
اقتصاد را تامين مالي مي كند و وام مي دهد و آن باالترين 
بازدهي به تمام شركاي آن فعاليت اعم از صاحبان فعاليت 
كارگران و كارمندان مالياتي كه به دولت پرداخت مي كند 
همه منتفع مي شوند از آن فرآيند. در صورتي كه ما رفتيم 
از مردگان و احياي مردگان حمايت مي كنيم و به شكل 
عوامانه اي به چشمان مان اعتماد مي كنيم به جاي اينكه 
به عقل مان اعتماد كنيم و اين كاري را بارها و بارها تجربه 
كرديم اش��تباهي كه جهان تجربه كرده و خود ما بارها و 
بارها تجربه كرديم و بي حاصل بودنش براي ما ثابت شده؛ 
شرايط فعلي اقتصاد ما اعم از بيكاري، تورم، فقدان رشد و... 

امثال اينها محصول اين سياستگذاري ها است.

  بانك مركزي و تورم
معاون پيش��ين ارزي بانك مركزي در پاس��خ به اينكه 
آيا استقالل بانك مركزي ش��رط الزم و كافي مهار تورم 
نيست، گفت: تا حدود زيادي مي شود گفت هست. البته 
يك مسائلي وجود دارد كه جنبي است اينها را به لحاظ 
تجربه مي گوييم ولي به لح��اظ تئوريك به  طور مطلق 
بگوييم بله. كنترل تورم را ما با بانك مركزي مستقل بايد 
بتوانيم داشته باشيم. البته شايد چند سال طول بكشد 
شايد مستلزم آموزش، تجديد سازمان، تقويت و تجهيز 
بانك مركزي به خصوص نيروي انس��اني، به تجهيزاتي 
است كه معمول است و ش��ناخته شده ولي به طور كلي 
اين اطمينان را داشته باش��يم كه اين روالي است كه در 
بيش از 150 كش��ور دنيا عمل شده و آنقدر خوب جواب 
داده كه اين  طوري نيست كه ما بگوييم بومي سازي اين 
كار مشكل و تا حدود زيادي به حدود زيادي به بومي سازي 
نياز ندارد. ما مي توانيم به اين هدف برسيم اگر فرض كنيد 
يك قوه قضاييه داشته باش��يم كه بخواهد بهانه جويي 
كند و آن رييس بانك مركزي مستقل را برايش دردسر 
درس��ت كند يا دولت هر جا كه بايد با آن همكاري بكند 
همكاري نكند يا مجلس بي موقع وارد بشود و قوانينش 
بانك مركزي را عوض كند معلوم اس��ت كافي نيست. ما 
بايد بانك مركزي مستقل را محيط حكمراني محترمانه 
با آن رفتار بكند از اي��ن جهت مي گويم كه ما ديديم كه 
با بانك مركزي، نهادهاي باالدس��تي ستادي اقتصادي، 
نهادهاي حكمراني ما محترمانه برخورد نمي كنند و حتي 
اگر اينها تمكين نكنند عدم تمكين را نشانه اي از توطئه 
و خيانت مي گيرند اين خيلي نكته مهمي است. خيلي  از 
مديران مياني و مديران ارشد نهادهايي مثل بانك مركزي، 
سازمان برنامه و بودجه امنيت شغلي ندارند نمي شود كه 
روي كاغذ يك بانك مركزي را درست كنيم ولي در عمل 
به تحقق آن كمك نكنيم. اين رييس كل يا مديران اگر 
امنيت ش��غلي نداشته باشند ش��جاعت الزم را از دست 
مي دهند. اگر اعتماد به نفس نداش��ته باشيد نتوانيد در 
آن جايگاه ها درست با جامعه و فعاالن اقتصادي و جهان 
تعامل بكنيد اين استقالل به درد نمي خورد. يك نمونه 
بگويم در قانون پولي و بانكي سال 51 ايران حفظ ارزش 
پول هدف بانك مركزي است. هدف خوبي است. اگر قابل 
حصول بود تحصيل مي شد به اين هدف مي رسيديم ولي 
نرسيديم. درست بعد از تصويب اين قانون استقالل بانك 
مركزي و لوازم رسيدن به اين هدف قبل از انقالب ناديده 
گرفته شد بعد از انقالب بيشتر ناديده گرفته شد. البته در 
ادواري بعد از انقالب مثل برنامه سوم در دهه 1370 نيمه 
دوم دهه 1370 تا نيمه اول دهه 1380 بسيار معقول تر 
برخورد شد با بانك مركزي و سيستم بانكي. سيستم بانكي 
هم سالم تر شد، هم رشد اقتصادي ما افزايش پيدا كرد هم 
تورم كاهش پيدا كرد هم قيمت ارزمان نسبتا ثابت ماند. 
ما نمونه هاي قبل و بع��د از انقالب داريم كه اگر حتي در 

چارچوب قوانين موجود كه قوانين ناقصي هم هستند آن 
محيط اقتصادي الزم فراهم باشد حتي نه به شكل ايده آل، 
مي شود شرايط خيلي بهتر از االن باشد. اگر محيط فراهم 
باشد و بانك مركزي رسما مستقل باشد 99 درصد مي شود 
گفت ما ظرف چند سال به تورم تك رقمي خواهيم رسيد.

  حل مشكالت اقتصادي با اصالحات
به باور دكتر عزيزي، اگر بخواهيم مشكالت اقتصادي مان 
را حل كنيم بايد دست به اصالحات دامنه دار از جمله و 
مهم ترين شان در بودجه دولت بزنيم. بودجه دولت آينه 
حكمراني است. ما در استقالل بانك مركزي نمي توانيم 
مشكالت بودجه دولت را حل كنيم. بودجه متعادل، تراز 
پرداخت متعادل، تعادل كال در اقتصاد اين ناموس اقتصاد 
اس��ت. تعادل در بازار كار، در بازار كاال، در بازار خدمات، 
در نرخ هاي ارز اين تعادل ها، تعادل هاي پايدار و ناپايدار 
تعاريف خودش��ان را دارند اينها فقط ب��ا بانك مركزي 
مستقل نمي شود و اتفاقا كشورهاي بانك مركزي مستقل 
دارند كشورهايي هستند كه نهادهاي مستقل ديگري 
هم دارند. در انگليس يك دفتري وجود دارد به نام دفتر 
مسووليت بودجه دولت. اتفاقا خيلي جالب است كه اين 
دفتر هم دفتر مستقلي است يعني از نفوذ دولت مستقل 
است و از اس��تقالل بانك مركزي هم مستقل است. اين 
دفتر به شما مي گوييد اين بودجه اي كه دولت داده چه 
تعادل هايي در آينده حفظ مي كند چه تعادل هايي را برهم 
مي زند. اين آينده را براي سال آينده نمي گويد براي 10 
سال آينده هم مي گويد اگر الزم باشد براي 30 سال آينده 
هم مي گويد. آنها رسيدند به اينكه دولت حتي در طراحي، 
خرج كردن و درآمد بودجه خودش نياز دارد كه يك ناظر 
مستقلي به آن نهيب بزند و اين نهيب را شفاف به اطالع 
عمومي برساند كه دولت ها هر كاري كه خواستند با بودجه 
دولت كه در حقيقت ثروت ملت است انجام ندهند. همه 
اينها را كه نمي شود جايگزين استقالل بانك مركزي كرد.

  مراجعه رابين هودي به بانك مركزي
معاون پيشين ارزي بانك مركزي در بخشي از اظهار خود 
گفت: در سال هاي اخير مراجعه دولت به بانك مركزي 
براي تبديل ارزها به ريال يك ش��كل رابين هودي پيدا 
كرده يك ش��كل خيلي عجيبي پيدا كرده. مطالبات از 
كشورهايي كه سال هاست ما در اخبار مي شنويم دولت 
نمي تواند وصول بكند، دستور مي دهد اينها را بانك مركزي 
بخرد، در صورتي كه اصال خالف قوانين با تفسير حرفه اي 
است. پولي كه در اختيار بانك مركزي نيست ميعان ندارد، 
ليكوييد نيس��ت يك سال، دو سال، س��ه سال غير قابل 
استفاده است اين را بايد بانك مركزي بخرد وقتي قيمت 
ارز در بازار افزايش پيدا مي كند بايد مابه التفاوت نرخ اين 
را هم بدهد به دولت. اين ديگر اصال رفتار معقولي نيست. 

  افول تسلط بانك مركزي بر شبكه بانكي 
مع��اون پيش��ين ارزي بانك مركزي همچني��ن درباره 
تسلط بانك مركزي بر ش��بكه بانكي كشور نيز گفت: تا 
سال 1385 كمابيش اين  طور بود به اين معني كه بانك 
مركزي تسلط داشت، حتي بانك هاي دولتي، بانك ملي 
ايران، بانك سپه، بانك كشاورزي، بانك مسكن تا حدود 
بسيار زيادي اين طور نبود ولي در يك و نيم دهه گذشته 
نظام حكمراني ما خيلي افول كرده هم دولت ها هم قوه 
مقننه، هم س��اير نهادها. مثال در نيمه دوم دهه 1380 
چندين مجوز بانك داده شد اين بانك ها اكثرشان متعلق 
به نهادهاي نظامي بودند. بعدا اينها را مجبور شدند در سه 
سال گذشته ادغام كنند در بانك سپه يا اينكه بسياري 
از اين موسسات غيرمجاز از س��وي اجزايي از حاكميت 
يا مجموعه قواي مختلف، س��ازمان هاي مختلف حتي 
نهادهاي اجتماع��ي، نهادهاي ذي نفوذ حتي روحانيت. 
اينها تقويت شدند و تبديل ش��دند به بانك بدون اينكه 
مجوز بانك داشته باش��ند و در يك مقطع رييس بانك 
مركزي گفت 30 درصد نقدينگي كش��ور دس��ت اين 
موسسات غيرمجاز است. در اين دوره ما نمي توانيم بگوييم 
بانك مركزي اجماال تسلط دارد بر نظام بانكي. البته در 
دولت يازده��م و دوازدهم به دلي��ل هزينه هاي زيادي 
كه ايجاد كردند براي اقتصاد و حتي خودشان تقريبا به 
ورشكستگي رسيدند و در حقيقت پول ها را حيف و ميل 
كردند در ح��د ده ها هزار ميليارد تومان. باالخره دولت و 

بانك مركزي مجبور ش��دند به نجات اينها بيايند و االن 
مشكل موسسات غيرمجاز حداقل حل شده ظاهرا حل 
شده البته هميشه كيفيت نظارت و كيفيت هاي نهادي در 
كل بخش مالي و اقتصادي قابل بحث است. ادوار مختلفي 
دارد در برخي از ادوار اين مطلبي كه شما گفتيد اجماال 
وجود ندارد كه بانك ها تس��لطي يا نفوذي داشته باشند 
و به طور كلي ندارد و در برخ��ي از ادوار و برخي از نهادها 
اينها قدرت هاي حتي فراقانوني و چندوجهي دارند فقط 
قدرت مالي نيس��ت كه بانك مركزي بتواند از عهده آن 
قدرت بربيايد با دستورهايي با حمايت هايي با مصوباتي 
قدرت بانك مكزي را  محدود مي كنند اين داستان خيلي 
پيچيده اي است كه مستلزم اين است كه جداگانه تحقيق 

و بررسي مستند بشود.
دكتر عزيزي در پاس��خ به اينكه اخي��را با حكم تاريخي 
محكوميت اسبق بانك مركزي و معاون ارزي ايشان روبرو 
بوديم اين موضوع ربطي به استقالل بانك مركزي دارد؟ 
اظهار كرد: نه تنها مربوط به اس��تقالل مركزي كه حاال 
توضيح خواهم داد بلكه با آن فضاي عمومي و اقدامات يا 
تفسيرهاي مضيق از قانون يا حتي به يك معناي فراقانون 
و احساسات عمومي و تبليغات هم مربوط است. كجا به 
اس��تقالل بانك مركزي مربوط اس��ت آنجايي كه بانك 
مركزي چه آش��كار چه محرمانه چه ب��ا ابزارهاي مورد 
تجويز يا غيرقابل تجويز معمولي در عمليات معمولي ابزار 
خودش را انتخاب مي كند يعني بانك مركزي بايد به يك 
هدفي برسد انتخاب ابزار با خودش است و انتخاب روش با 
خودش است اين پرونده اي كه شما مي گوييد در مورد زير 
200 ميليون دالر براي يك دوره زير دو ماه است در بازار 
فردايي در صورتي كه قبل از آن و بعد از آن بانك مركزي 
صدها ميليارد دالر مداخله در بازارهاي مشابه مثال ايراد 
گرفته مي شود چرا به كسي كه مجوز نداشته ارز داده بانك 
مركزي در زمان دولت نهم و دهم ده ها ميليارد بلكه صد 
ميليارد دالر به تمام اين صرافي هاي ايراني كه مجوز ندارند 
در دوبي از طريق آنها مداخله ك��رده اين چه فرقي دارد 
ضمن اينكه ما تفسيرمان اين است كه بانك مركزي مرجع 
صدور مجوز است وقتي كه مي خواهد يك كار محرمانه اي 
بكند البته بايد بعدا گزارش بدهد و پاسخگو باشد وقتي 
مي خواهد كار محرمانه بكند بايد يك كساني را انتخاب 
بكند كه اينها در پيش��اني و تابلوي بازار نيستند وقتي با 
يكي يك معامله اي را انجام مي دهد كه در اين معامله يك 
ريال يا يك دالر سوءاستفاده نشده و اين خود معامله سالم 
انجام شده خود آن وارد معامله شدن با شخص مي شود 
مجوز ولي مي شود مجوز موردي و اين هم مثل اينكه زير 
30 مورد بوده در دو ماه براي كمتر از 200 ميليون دالر و 
به فوريت تمام وجوه گرفته شده و به خزانه دولت هم واريز 
شده اينجا بحث اين نيست كه سوءاستفاده اي رييس كل 
يا معاون ارزي كرده. تبعات ش��گرفي خواهد داشت يك 
ناامني براي سياستگذاران، مديران، البته شايد ديگران 
يك منافع ديگري برايش متصور باشند كه باالخره يك 
وحش��تي ايجاد بشود كه در آن وحشت تبعيت از برخي 
مراكز بيشتر بشود من كه تفسيرم اين است اگر مجوزهاي 
بعدي بانك مركزي نمي گرفت كه گرفته يعني به دليل 
همين پرون��ده بانك مركزي مداخالت��ش را در بازار ارز 
هم به دليل اين پرونده هم به دليل مقرراتي كه براي ارز 
4200 توماني گذاشته شد متوقف كرد و اين توقف باعث 
ش��د قيمت ارز از حدود 5 هزار تومان به حدود 20 هزار 
توم��ان افزايش پيدا كرد و بعد كه بانك مركزي با فاصله 
قريب شش ماه رفت مجوز گرفت و خبر اين مجوز كه آمد 
مداخله اي انجام شد يا نشد تدابير ديگري شد قيمت ارز 
آمد به حدود 10 هزار و 11 هزار تومان كاهش پيدا كرد 
كامال معلوم بود به دليل آن ارز 4200 تومان از يك طرف 
و اين پرونده قضايي بود كه چنين اتفاقي افتاد و يك نكته 
مهم اين است كه در دنيا سابقه ندارد كه مسووالن بانك 
مركزي چنين برخوردي ش��ده باشد حتي در حالي كه 
هزاران ميليارد دالر هم خسارت وارد شده. شما مي توانيد 
مسوول ذي ربط را عوض كنيد و البته در كشور ما مي دانيد 
دموكراسي حزبي وجود ندارد در نتيجه وقتي كه با كسي 
مواجه مي ش��ويد با فرد مواجه مي شويد اگر دموكراسي 
حزبي وجود مي داش��ت به نظر من مالحظات نهادي و 
محيطي براي مجازات فرق مي كرد. مي توانس��تند راي 
ندهند و فكر مي كنم نهادهاي مختلف كش��ور حرمت 

بيشتري براي همديگر قائل مي شدند.
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معاون پيشين ارزي بانك مركزي از عمق تخريب استقالل اين بانك مي گويد

بانك مركزي؛ بودن يا نبودن، مساله اين است

رييس جمهور در جلسه هيات دولت: 

رييس جمهور با تأكيد ب��ر ضرورت ارتباط نزديك 
و متقابل دولت و جوامع علمي و مراكز پژوهشي و 
دانشگاهي، گفت: نخبگان و جوامع علمي بايد در 
اين ارتباط دوسويه براي مسائل و مشكالت مختلف 

كشور، راهكار علمي و اجرايي پيشنهاد دهند.
سيد ابراهيم رييسي در جلسه هيات دولت با اشاره 
به مشكل كم آبي و خشكسالي تصريح كرد: رسيدگي 
به مش��كل كم آبي صرف��ًا ب��ه وزارت نيرو منحصر 
نمي شود و همه دستگاه هاي مرتبط، وظيفه دارند 
در مش��ورت با جوامع دانشگاهي راه حل ملي براي 

براي خشكسالي بيابند.
رييس جمه��ور تصريح ك��رد چنانچه م��ردم در 
موضوعي گله مند هستند وظيفه داريم ابعاد مختلف 
مشكالت و راهكارهاي موجود را براي مردم تبيين 

و تشريح كنيم.
وي تغيير الگوي كش��ت را يكي از راه هاي مواجهه 
با كم آبي دانس��ت و گفت: بايد متناسب با اقليم و 
داشته هاي منابع آبي براي كشت محصوالت اقدام 
شود و آموزش مورد نياز نيز به كشاورزان ارايه شود.

رييس��ي در ادامه توجه به آينده تحصيلي و شغلي 
دانش��جويان و نخبگان را ضروري دانست و گفت: 
وزارتخانه هاي »علوم« و »بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي« و معاونت علمي رياست جمهوري بايد 
براي استفاده از ظرفيت فارغ التحصيالن و اميدوار 
كردن دانشجويان به آينده شغلي و تحصيلي خود 

راهكارهاي الزم را اتخاذ كنند.
رييس جمه��ور در بخش ديگري از س��خنانش به 
ضرورت آمادگي دستگاه ها براي مقابله با حمالت 
سايبري اش��اره و تاكيد كرد: خدمات ارايه شده در 
بس��تر فضاي مجازي به مردم بايد از امنيت كامل 
برخوردار باش��د و بايد از »خدم��ات و داده ها« در 
مقابل حمالت سايبري دشمن كامال حفاظت شود.

رييسي در ادامه به ادعاهاي دروغين عليه دولت و 
شايعه پراكني در فضاي رسانه اي كشور پرداخت و 
تاكيد كرد: عده اي قصد دارند به اعتماد و اميد مردم 
لطمه بزنند اما الزم است با سرعت و دقت به اينگونه 

شايعات پاسخ داده شود.

رسيدگي به مشكل كم آبي صرفا 
به وزارت نيرو منحصر نمي شود

توصيه هاي يك كارشناس برنامه ريزي 
براي تدوين اليحه بودجه: 

»در دوران س��خت جنگ تحميلي اقداماتي صورت 
گرفته اس��ت كه مي تواند چ��راغ راه م��ا در اين روزها 
باشد. تامين حداقل سطح معيش��ت و بقا براي مردم 
كه آن روزها با نام كوپن انجام مي شد بايد برقرار شود. 
سپردن تخصيص ارز به مجلس به صورت داوطلبانه از 
سوي دولت وقت و ممنوعيت واردات كاالهاي لوكس 
درشرايط محدوديت منابع ارزي از جمله اقدامات موثر 

دولت جنگ بود كه مي تواند مدنظر قرار گيرد.«
نشس��ت مجازي موسس��ه دين و اقتصاد ب��ا عنوان 
»قفل هاي تاريخي نظام بودجه ريزي در ايران« برگزار 

شد.
حميدرضا قاس��مي، پژوهش��گر مطالعات توسعه  و 
برنامه ريزي در اين نشست با تشريح سطوح مختلف 
بودجه ريزي گفت: ما در بودجه ريزي يك سطح خرد 
داريم كه بودجه را به عنوان يك سند دخل و خرج مطرح 
مي كنند. سطح ديگر بودجه، بعد كالن آن است كه از 
بودجه به عنوان ابزاري براي رس��يدن به رشد، كنترل 
تورم و كاهش بيكاري استفاده مي شود. سطح متعالي 
بودجه ريزي نيز، سطح توسعه است كه تالش مي كند 
بودجه ريزي را به عنوان س��ند كوتاه مدت در راستاي 
اسناد برنامه اي، به وس��يله اي براي رفع فقر، افزايش 
سطح رفاه و آزادي مردم يك سرزمين تبديل مي شود. 
با اين تفاسير مي توان گفت در بهترين حالت بودجه در 
س��ير بيش از يك قرن گذشته، هيچگاه ازسطح خرد 
فراتر نرفته است لذا امروز كه گوهر ايران زمين در خطر 
است نياز داريم كمي شجاعانه تر در مباحث صحبت 
كنيم با اين اميد كه مسووالن و دست اندركاران اهميت 

اين بخش را دريابند.
قاس��مي افزود: ما با مفهومي به نام وابستگي به مسير 
طي شده روبرو هستيم يعني عده اي نمي خواهند ما 
در بحث بودجه شاهد سامان گرفتن آن باشيم البته در 
طول تاريخ كشور از جمله زمان اميركبير تالش هايي 
براي سامان دادن به دخل و خرج كشور صورت گرفت. 
براي مثال او بودجه دربار را محدود كرد و مستوفيان را از 

حكام استقالل بخشيد.
اين پژوهشگر اقتصادي با تشريح روند بودجه ريزي در 
اعصار مختلف تاريخ كشور خاطرنشان كرد كه هرگاه 
در كشور ما انضباط بودجه ريزي به اوج خود رسيده بود، 
التهاباتي در دستگاه سياسي كشور رخ مي داد از جمله 
اينكه در دولت دكتر مصدق، درست زماني كه كسري 
بودجه به حداقل ممكن رسيده بود و در دوره اي مازاد 
بودجه درآمد حاصل ش��د، كودتايي رخ داد كه پس از 
آن فروش نفت براي ايران آزاد شد و دولت نيز دست به 

استقراض از كشورهاي خارجي زد.
قاس��مي همچنين به تش��ريح روند بودجه ريزي در 
سال هاي نخست انقالب اس��المي پرداخت و گفت: 
علي رغم اينكه درسال هاي پيش از انقالب سهم وزارت 
جنگ از بودجه كش��ور 30 درصد بود، با وجود جنگ 
و عدم فروش نفت، س��هم امور دفاعي از بودجه حدود 
12 درصد بوده اس��ت لذا آنچه پيش از انقالب رخ داده 
نشان مي دهد كه مفرهايي براي توليد و توزيع رانت در 
بودجه با آن عناوين گنجانده شده بود. در نتيجه سهم 9 
تا 15 درصدي امور دفاعي در كل دوران جنگ تحميلي 
نش��ان دهنده عملكرد افرادي است كه دلسوز كشور 
بودند و براي كاهش هزينه ها از خودشان شروع كرده 
بودند كما اينكه در خاطرات آمده اس��ت كه مهندس 
موسوي و شهيدان باهنر و رجايي تنها به اندازه نياز خود 
از حقوق ماهيانه نخست وزيري استفاده مي كردند و 
مابقي آن را به دولت برمي گرداندند. وي در ادامه افزود: 
اين خيلي مهم است كه در آن سال ها سهم گروه هاي 
رانتي، بسته و كش��ور ارزان اداره مي شود در حالي كه 
در كش��ور عراق س��هم وزارت جنگ از بودجه كشور 
خود بيش از 44 درصد بوده است. اين اتفاق در زماني 
رخ داده است كه ما وارد كننده فوالد، دارو وتجهيزات 
جنگي بوديم كه با شرايط فعلي كشور اصال قابل قياس 
نيست. اما متاسفانه مشاهده مي كنيم بعد از آن دوران 
باز س��هم برخي ها از بودجه افزايش پيدا مي كند. اين 
پژوهشگر خاطرنشان كرد: مي توان گفت رانت ناشي از 
تسخيرشدگي بودجه توسط يك عده اي بيشتر از رانت 
است تا جايي كه فصل تدوين بودجه به فصل چانه زني 
رانتير ها تعبير مي شود. اكنون مسووليت هاي دولت 
نسبت به دوران جنگ خيلي كمتر شده و بسياري از 
تعهدات دولت در قبال آموزش، بهداشت و رفاه عمومي 
به خود مردم محول شده اس��ت. ازطرفي ديگر امروز 
ميزان ريخت و پاش اعتبارات بدون بازده در اموري كه 
نتيجه عكس مي دهند، تاسف برانگيز است. اعتباراتي 
به صداوسيما داده مي شود كه كنترلي بر خروجي هاي 
آن وجود ندارد لذا چنين اتفاقاتي از جمله عوامل ركود 
محسوب مي شود چون پول كشور را در جاهايي هزينه 

مي كنيد كه ما به ازايي ندارد.
وي در پايان س��خنان خود با ارايه راهكارهايي خطاب 
به تصميم گيران كش��ور گفت: امروز جاي هيچگونه 
بهانه اي باقي نمانده چراكه اگر كشور در شرايط جنگي 
قرار دارد بايد همانن��د اتفاقاتي كه در زمان اميركبير، 
مص��دق و دول��ت دفاع مق��دس رخ داد، اف��رادي كه 
دست اندركار امور هستند از خود شروع كنند. سيصد 
رديف رانتي در بودجه وجود دارد كه هيچگونه نظارتي 
بر عملكرد آن نيست زيرا نبايد اين اعتبارات بدون بازده 
بمانند و وضعيت ما به گونه اي كه همه مي دانند نمايان 
شود. خيلي از اين رديف ها براي هزينه هاي تبليغاتي 
و انتخاباتي تعيين مي ش��ود. در دوران سخت جنگ 
تحميلي اقداماتي صورت گرفته است كه مي تواند چراغ 
راه ما در اين روزها باشد. تامين حداقل سطح معيشت 
و بقا براي مردم كه آن روزها با نام كوپن انجام مي ش��د 
بايد برقرار شود. س��پردن تخصيص ارز به مجلس به 
صورت داوطلبانه از س��وي دول��ت وقت و ممنوعيت 
واردات كاالهاي لوكس درش��رايط محدوديت منابع 
ارزي از جمله اقدامات موثر دولت جنگ بود كه مي تواند 

مدنظر قرار گيرد.

تجارب دولت دفاع مقدس 
چراغ راه اداره كشور شود

معاون اول رييس جمهور: 

مع��اون اول رييس جمهور تاكيد ك��رد كه دولت 
3 برنامه فراواني كاال، ثب��ات قيمت ها و ارزاني را با 

جديت پيگيري مي كند.
دكتر محمد مخبر صبح ديروز در حاش��يه مراسم 
افتتاح 2550 طرح محروميت زدايي كه در سازمان 
بسيج مستضعفين برگزار شد، در پاسخ به سوال يكي 
از خبرنگاران، اظهار داشت: به نظر مي رسد دولت 
در دو مورد اول يعني فراواني كاال و ثبات قيمت ها تا 

حد زيادي موفق بوده است.
وي اف��زود: دولت تالش كرده اس��ت ك��ه فراواني 
اجناس دچار اختالل نشود و دومين هدف موضوع 
ثبات قيمت ها است كه در حال تدبير و برنامه ريزي 

هستيم تا اين برنامه نيز به طور كامل محقق شود.
 دكتر مخب��ر ادامه داد: در م��ورد گراني بايد توجه 
داشته باشيم كه داليل و زمينه هايي وجود داشته 
كه باعث گراني شده نظير آنكه با كسري بودجه و 

محدوديت هاي درآمدي مواجه بوديم.
وي با يادآوري اينكه دولت س��يزدهم كشور را در 
شرايط سخت اقتصادي و با تورم باال تحويل گرفت، 
تصريح كرد: ارز ترجيحي كه البته واقعا آن را براي 
اقتصاد كشور مفيد نمي دانم اما در هر صورت جزو 
ابزارهايي بوده كه فنر قيمت ها را طي سال هاي اخير 
متراكم نگه داشته اس��ت و متاسفانه بخش عمده 
مجوزي كه مجلس براي سال 1400 براي استفاده 
از ارز ترجيحي داده بود در دولت گذشته هزينه شده 
بود و در نتيجه ما با مشكالت متفاوتي مواجه بوديم.

معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: برنامه ريزي 
و تدابي��ر خوب��ي در م��دت اخير ش��كل گرفته و 
خوش��بختانه در بخش ذخاير كاالهاي اساس��ي 
وضعيت خوبي داريم و تهديدي وج��ود ندارد؛ اما 
دسترسي به نتايج مطلوب قطعا زمان بر خواهد بود.

وي افزود: دولت مصمم است بودجه سال 1401 را 
بدون كسري ببندد كه اين خود كار مهمي است و 
ساماندهي بانك ها و جلوگيري از خلق پول كه پايه 
پولي را تغيير مي دهد و نتيجه اش تورم مي ش��ود 
نيز در بودجه س��ال آينده كامال ديده شده است و 
اميدوارم با كمك مردم مشكالت را حل كنيم و اجازه 

ندهيم بيش از اين بر مردم فشار وارد شود

 دولت به دنبال فراواني كاال
ثبات قيمت ها و ارزاني است

سياست هاي تشويقي يكي از ابزارهايي است كه مي تواند 
در حال حاضر به عنوان محرك در كنار نرخ گذاري هاي 
غيردستوري كمك بزرگي به اقتصاد و بازار سرمايه داشته 
باشد. تخفيفات مالياتي، تعديل نرخ ارز تسعير بانك ها، 
تخفيف نرخ خوراك پتروش��يمي ها و پااليش��گاه  و... 
مي تواند چراغ سبز قوي از سوي حاكميت براي تقويت 

سرمايه گذاري و سهامداران اين بازار باشد.
در كميته تخلفات بازار سرمايه و دادگاه جرايم اقتصادي 
هرماه ارقامي به عنوان جريمه و مج��ازات از فعالين و 
مديران اخذ مي شود. پيشنهاد مي كنيم تا سپري شدن 
شرايط كنوني، اين ارقام به مانند ماليات ها به صندوق 
تثبيت واريز شود و با عادي شدن شرايط به حساب خزانه 
دولت بازگردد. رفتارهاي سليقه اي ناظرها رصد شود با 

رفتارهاي خارج عرف مقابله شود.

راهكارهاي ترميم بورس 
چيست؟



گروه بانك و بيمه |
در بخشي از برنامه رشد غيرتورمي ارايه شده از سوي 
وزارت اقتصاد به هدايت اعتبار با اجازه به زيرمجموعه 
بانك ها براي مش��اركت در پيشران ها، بدون مراعات 
حكم ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد )ممنوعيت بنگاه 

داري بانك ها( اشاره شده است.
25 آبان ماه بود كه س��يد احسان خاندوزي وزير امور 
اقتصادي و دارايي از رونمايي كليت نقشه راه دو سال  
آتي براي رونق توليد همزمان با كاهش تورم خبر داد. 
در اين نقشه راه براي مهار تورم در سه حوزه سياست 
پولي، سياست  ارزي و سياست هاي بودجه اي اقداماتي 

كلي مطرح شده است.
در بخش اول از اين نقشه راه به راهبردهاي پيشنهادي 
به منظور تحقق هدف رونق توليد هم  زمان با كاهش 
تورم اشاره ش��ده است. در بخش اول اين راهبردها به 
بحث كاهش هزينه هاي توليد با استفاده از راهكارهايي 
مانند ثبتي كردن 30 درصد مجوزهاي كسب و كار، 
ماليات ستاني از فعاليت هاي غيرمولد و الزام به تامين 

مالي زنجيره توليد تاكيد شده است.
در قس��مت دوم اين راهكارها به موضوع تمركز بر 
ابرپروژه هاي پيش��ران توليد براساس تقويت نقش 
صندوق توسعه ملي، تعيين تعداد محدودي پروژه 
با مش��اركت خارجي در هر پروژه و تامين مالي اين 
پروژه ه��ا با ضمانت صندوق توس��عه ملي پرداخته 

شده است. 
ش��ايد بتوان گفت مهم تري��ن بخش اي��ن برنامه به 
راهكارهاي پيش بيني ش��ده به منظ��ور تامين مالي 
ابرپروژه ها به خصوص راهكار سوم آن مبني بر هدايت 
اعتبار با اجازه به زيرمجموعه بانك ها و ش��ركت هاي 
خصولتي براي مشاركت در پيشران ها و بدون مراعات 

حكم ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد باشد.
ام��ا موضوع م��اده ۱۶ و ۱۷ قانون رف��ع موانع توليد 
)مصوب سال ۱394( كه در برنامه پيشنهادي وزارت 
اقتصاد مراعات آن الزم دانسته نشده است، چيست؟ 
براس��اس حكم ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد كليه 
بانك ها و موسس��ات اعتباري موظفند از تاريخ الزم 
االجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال: الف � ساالنه 
حداقل س��ي و س��ه درصد )33%( اموال خود اعم از 
منقول، غيرمنقول و س��رقفلي را كه به تملك آنها و 
ش��ركت هاي تابعه آنها درآمده اس��ت و به تشخيص 
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران مازاد مي باشد، واگذار كنند. منظور از شركت هاي 

تابعه مذكور، ش��ركت هايي هس��تند ك��ه بانك ها و 
موسسات اعتباري به  صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
مالك بيش از پنجاه  درصد )50 %( سهام آن باشند يا 

اكثريت اعضاي هيات مديره آن را تعيين كنند.
ب - س��هام تحت تمل��ك خود و ش��ركت هاي تابعه 
خود را در بنگاه هايي كه فعاليت هاي غيربانكي انجام 
مي دهند، به استثناي طرح هاي نيمه  تمام شركت هاي 
تابع��ه واگذار كنند. تش��خيص »غيربانك��ي« بودن 
فعاليت بنگاه هايي كه بانك ها، موسس��ات اعتباري و 
شركت هاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك  

مركزي جمهوري  اسالمي  ايران است.
همچني��ن در ماده ۱۷ اي��ن قانون نيز ذكر ش��ده 
اس��ت كه در صورت ع��دم انج��ام تكاليف موضوع 
ماده )۱۶( اين قانون، مجازات هاي زير نس��بت به 
بانك يا موسس��ه اعتباري متخلف اعمال مي شود: 
ال��ف � بانك مرك��زي جمهوري اس��المي ايران با 
اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات هاي قانوني از 

جمله ماده )44( قانون پولي و بانكي كشور مصوب 
۱35۱/4/۱8 و اصالح��ات بعدي آن اقدام مي كند. 
ب - سود بانك ها و موسسات اعتباري كه منشأ آن 
فعاليت  هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري 
س��هام باشد در س��ال ۱395 با نرخ بيست و هشت 
درصد )28 %( مش��مول ماليات مي ش��ود. پس از 
آن، هر سال س��ه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده 

مي شود تا به پنجاه  و پنج  درصد )55 %( برسد.
در واقع اين دو ماده از قانون رفع موانع توليد بانك ها 
را از بنگاه داري منع و آنها را مكلف مي كند تا ساالنه 
33 درصد از اموال خود را كه در اين چارچوب قرار 
مي گيرند به فروش برسانند. در آخرين بند نقشه راه 
رشد غير تورمي توليد دقيقا به عدم پيروي از اين دو 
ماده قانون رفع موانع توليد اش��اره شده و توصيه به 

زيرپا گذاشتن قانون كرده است.
گفتني است كه در ش��هريور ماه ۱39۷ بود كه رهبر 
معظم انق��الب در دي��دار رييس جمه��ور و اعضاي 

هيات دولت به مناس��بت هفته دولت با انتقاد مجدد 
از بن��گاه داري بانك ها فرموده بودن��د: »بانك ها غلط 
مي كنند با پول مردم براي خودشان امكانات درست 
كنند. »مديريت و كنترل قوي بانك مركزي بر ديگر 
بانك ها«، توصيه ديگر حضرت آيت اهلل خامنه اي براي 
مديريت اقتصادي كشور بود.« ايشان با انتقاد از ادامه 
بنگاهداري بانك ها و كاره��اي هزينه آور ديگر نظير 
افزايش شعبه هاي بانكي گفتند: »بانك مركزي بايد با 
نظارت كامل و دقيق مانع بروز مشكالتي نظير مسائل 

سپرده گذاران برخي بانك ها و موسسات مالي شود.«
ناديده گرفته شدن اين دو ماده از قانون رفع موانع 
توليد در تضاد با سياست هاي كلي و ادبيات حاكم 
بر دولت و خالف قوانين كشور است در نتيجه وزارت 
اقتصاد و امور دارايي بايد اهداف خود را از اين اقدام 
روشن كند چراكه اجرايي شدن اين مساله مي تواند 
در نهايت منجر به رشد بنگاه داري توسط بانك ها و 

افزايش انحصار آنها در اقتصاد كشور شود.

يادداشت

خبر

اخبار 3  دوشنبه اول آذر 1400    16 ربيع الثاني 1443  سال هشتم    شماره   Mon. Nov 22. 2021  2086  بانك و بيمه

تورم؛ مهم ترين چالش 
نظام بانكداري كشور

نباي��د انتظار داش��ت كه با 
ت��ورم 40 درص��دي، مردم 
س��پرده گذاري با سود ۱0 
درصدي انجام دهند تا با آن 
وام 8 درصدي پرداخت شود، 
بنابراين يك��ي از مهم ترين 
چالش هاي نظام بانكي تورم 
است. سه محور ربوي بودن 
سيستم بانكي، سازوكارهاي طوالني و مولد نبودن براي 
توليد، چالش در نظام بانكي كشور به حساب مي آيد و 
با توجه به بحث هايي كه در كميته هاي مختلف صورت 
مي گيرد، حل اين موارد گرچه غيرممكن محس��وب 
نمي شود، اما ساده هم نيست. چاره سازي براي مباحث 
فوق در ش��رايطي كه كشور ازتورم تش��ديد شده رنج 
مي برد، مشكل است زيرا در بسياري از موارد نمي توان 
انتظار داش��ت كه با تورم 40 درصدي، بر فرض مردم 
سپرده گذاري با سود ۱0 درصدي انجام دهند تا با آن به 
گروه ديگري وام 8 درصدي پرداخت شود، بنابراين يكي 
از مهم ترين چالش هاي نظام بانكي بحث تورم است. نظام 
بانكي با هر كيفيتي درصدد است تا توليد، دامپروري و 
كش��اورزي را مورد تقويت قرار دهد و چنانچه فرض را 
براين بگذاريم كه محور دقيقا همين امر است، چگونه 
اين امكان با وجود تورم 42 درصدي ميسر خواهد شد؟ 
آيا كسي حاضر مي شود پول خود را با سود ۱0 درصدي به 
بانك بسپارد؟ سازوكارهايي هم كه در باال مورد اشاره قرار 
گرفت، به معناي انجام كار به سرعت و كاستن از ميزان 
رفت و آمدها است. سيستمي تر شدن مكاتبات هم مساله 
ديگري است كه نه تنها جاي پيشرفت دارد، بلكه نياز هم 
به حس��اب مي آيد. درباره موضوع مبحث شرعي سود 
بانكي هم دو نظر متفاوت وجود دارد كه بايد اين مساله 
هم از طريق علما برطرف شود. سرمايه و دارايي بانك ها از 
ميزان كارآمدي كمي برخوردار است، يكي از مشكالتي 
كه در سيستم بانكي وجود دارد، بدهي هاي معوقه اي 
اس��ت كه به بانك و سيستم قضايي مربوط مي شود و 
هر دو طرف يكديگر را دراين زمينه متهم مي كنند، در 
حالي كه تنها بخشي از آن به سيستم بانكي برمي گردد 
و اين درصورتي است كه وقتي سيستم بانكي درصدد 
پرداخت تسهيالت كالن برمي آيد، بايد بتواند اين روند 
را كنترل و مسيريابي كند و بازگشت اش را مورد بررسي 
قرار دهد و مستقل عمل كند. بسياري از وام ها تكليفي 
است و بانك نمي تواند در برابر آن مقاومت به خرج دهد، 
اما زماني كه بازپرداخت آن به تعويق مي افتد، همه يقه 
بانك را مي گيرند زيرا پول مردم است و بايد برگردانده 
شود. بنابراين در صورتي كه پرداخت معوقات به روز و 
زنده شود، بسياري از مسائل خارج از استاندارد بودن 
كفايت سرمايه برطرف خواهد شد. يكي از اشكاالت 
موجود اين است كه بانك  در ارزيابي و بررسي ها اشكال 
زيرا طرح هاي مختلف را بررسي مي كند و مراحل آن 
مي بيند، درصورت سالم س��ازي اين مسير بخشي از 
مشكالت برطرف خواهد شد. ميلياردها در رابطه با 
پروژه اي هزينه مي شود كه در نهايت به اين نتيجه 
مي رسند كه توجيه ندارد زيرا موارد اوليه آن موجود 
نيست، اينها مواردي اس��ت كه بايد پيش از كليد 
خوردن هر كاري به آن انديش��يد. طرح كشاورزي 
سراغ دارم كه براي آن چند ميليارد وام گرفته شد و 
در نهايت به نتيجه كم آبي رسيدند، در حالي كه بايد 
در ابتدا مجوزهاي الزم براي آب را اخذ مي كردند، 

بعد از آن به دريافت تسهيالت رو مي آوردند.

بانك ها همچنان
سنگ اندازي مي كنند

باوجود اينكه بانك ها بايد تا پايان بهمن سال جاري 
وام كمك وديعه مس��كن را به متقاضيان پرداخت 
كنند، همچنان س��نگ اندازي برخي بانك ها براي 
مش��تريان در اين زمين��ه وج��ود دارد و تمايلي به 
پرداخت اين وام ندارند. به گزارش ايسنا، تكليف دولت 
به بانك ها براي پرداخت وام كمك وديعه مسكن در 
راستاي حمايت از مستاجران است كه از سال گذشته 
تاكنون رقم آن تغيير كرد و براي امس��ال سقف وام 
وديعه مسكن در تهران از 50 به ۷0 ميليون تومان و در 
ديگر كالن شهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب 40 و 25 
ميليون تومان شد. اما شواهد و گفته هاي متقاضيان 
اين وام حاكي از آن است كه براي دريافت وام كمك 
وديعه مسكن با چالش هاي متخلفي دست و پنجه نرم 
مي كنند و عمده اين چالش ها حول معرفي ضامن به 
بانك مي چرخد كه برخي بانك ها ضامني باالي ۱0 
سال سابقه كار را از مردم درخواست مي كنند! يكي 
ديگر از چالش هاي متقاضيان كمك وديعه مسكن 
اين اس��ت كه برخي از افراد پس از ثبت درخواست 
خود در س��امانه مربوطه و درياف��ت كد و بارگذاري 
مدارك، زماني كه به ش��عب بانك براي انجام ساير 
مراحل مراجعه مي كنند، با اين پاسخ مواجه مي شوند 
كه اين بانك ديگر وديعه مسكن را پرداخت نمي كند.  
اين ها صحبت هاي يكي از متقاضيان كمك وديعه 
مسكن است كه به ش��عبه يكي از بانك هاي عامل 
مراجعه كرده و با اين پاسخ مواجه شده است. پيش از 
اين نيز، يكي ديگر از متقاضيان به ايسنا اعالم كرد كه 
تمام مراحل دريافت كمك وديعه مسكن را انجام داده 
است اما پس از معرفي ضامن خود به بانك با اين پاسخ 
مواجه شده كه فعال اين وام پرداخت نمي شود.  اين در 
حالي است كه در آن زمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام 
دريافت كمك وديعه مسكن، همچنان اين دو بانك 
به عنوان بانك عامل به نمايش گذاشته مي شدند.  در 
صورتي كه سهميه بانكي به اتمام رسيده باشد، آن 
بانك به عنوان بانك عامل در سامانه ثبت نام دريافت 
كمك وديعه مسكن نمايش داده نمي شود تا پس از 
شارژ سهميه بانك مورد نظر از سوي بانك مركزي 

دوباره در سايت نمايش داده شود.

رشد ۳۷.۹ درصدي
حق بيمه توليدي در سال ۹۹

براس��اس آخرين آمارهاي منتشر شده، مبلغ حق 
بيمه توليد در سال گذشته 820 هزار ميليارد ريال 
بوده است كه در مقايسه با سال ۱398 افزايش 3۷.9 

درصدي داشته است.
بيمه مركزي گزارش عملكرد بيمه را منتشر كرده 
است كه براس��اس آن 33.۶ درصد از پرتفوي حق 
بيم��ه توليدي در بازار بيمه در س��ال گذش��ته به 
رشته بيمه ش��خص ثالث و مازاد، ۱9.3 درصد به 
بيمه درم��ان و ۱5.3 درصد به بيمه زندگي )عمر( 

تعلق دارد.
طبق اعالم بيمه مركزي سهم بخش غيردولتي از 

حق بيمه توليدي ۶8.۱ درصد بوده است.
براساس تعريف بيمه مركزي، حق بيمه توليدي، 
بيمه نامه هايي است كه توسط موسسات بيمه صادر 
شده اند. اين مبالغ در بيمه هاي غيرزندگي بر اساس 
حق بيمه صادره و در بيمه هاي زندگي بر مبناي حق 

بيمه هاي وصولي محاسبه مي شود.
س��ال گذش��ته حق بيمه توليدي در بخش هاي 
ش��خص ثالث، درمان و زندگي به ترتيب با 2۷5 
ميليارد ري��ال، ۱58 ميليارد ريال و ۱25 ميليارد 
ريال بيشترين سهم را در بين ديگر بخش ها داشت. 
پرداخت 439 هزار ميليارد ريال خسارت در سال 
گذشته: بررسي آمارها نشان مي دهد، شركت هاي 
بيمه سال گذش��ته در مجموع 439 هزار ميلياد 
ريال خسارت پرداخت كرده اند كه نسبت به سال 
۱398 برابر 30.5 درصد رشد داشته است. سهم 
بخش غيردولتي از خسارت پرداختي صنعت بيمه 
۶۶.۶ درصد اس��ت و 33.4 درصد ديگر به شركت 
بيمه اي��ران )بخش دولتي( اختص��اص دارد. 40 
درصد از خسارت پرداختي در بازار بيمه طي اين 
سال به رشته بيمه شخص ثالث و ازاد، 2۷ درصد 
به بيمه درمان و 9.5 درصد به بيمه زندگي )عمر( 
مربوط مي شود. براساس اين گزارش در سال 99 
خسارت هاي پرداخت شده در بخش شخص ثالث 
۱۷۶ ميليارد ريال و درمان ۱۱8 ميليارد ريال بود.

سامانه »تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج بانك مركزي

س��امانه »تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج بانك 
مركزي« به نشاني ve.cbi.ir تنها مرجع رسمي 
براي ثبت نام متقاضيان تسهيالت ياد شده است و 
اين سامانه ارتباطي با هيچ يك از سايت هاي فعال 
در اين زمينه ندارد. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، حس��ب اطالعات موجود و بررسي هاي 
انجام ش��ده و ب��ه دليل فعاليت برخي س��ايت ها 
در زمين��ه تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج، به 
اطالع هم وطنان مي رساند كه »سامانه تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج بانك مركزي« به نش��اني 
ve.cbi.ir تنه��ا مرجع رس��مي ب��راي ثبت نام 
متقاضيان تسهيالت ياد شده است و اين سامانه 
ارتباطي با هيچ يك از سايت هاي فعال در اين زمينه 
ندارد. لذا متقاضيان مي توانند به طور مس��تقيم 
نس��بت به ثبت نام خود در سامانه ياد شده اقدام 
كنند. گفتني است در راستاي اجراي بند )الف( 
تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاري و حمايت از 
ازدواج، از ابتداي سال جاري تا پايان وقت اداري 
23 آبان ماه سال جاري، بالغ بر ۶39 هزار و ۶95 
نفر و به مبلغ 553 ه��زار و 83۱ ميليارد ريال از 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند 
و تعداد 208 ه��زار و ۷2 نفر نفر نيز متقاضي در 
صف براي استفاده از تسهيالت ياد شده هستند.

408 ميليون كارت بانكي 
در كشور

طبق اعالم بانك مركزي تا پايان مهر ماه سال جاري 
تعداد انواع كارت هاي بانكي در كشور به بيش از 408 

ميليون رسيده است.
مانده كارت هاي بانكي صادر شده بانك ها تا پايان 
مهر امس��ال حاكي از آن اس��ت كه در حال حاضر 
معادل 408 ميليون و 853 هزار و ۶30 عدد كارت 
بانكي در قالب كارت برداش��ت، اعتباري، هديه و 

كارت پول الكترونيك در كشور وجود دارد.
بررسي آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه بانك 
ملي با ص��دور انواع كارت بانكي در رده نخس��ت 
صدور انواع كارت بانكي قرار دارد.  تا پايان مهر سال 
جاري بالغ بر 2۶۷ ميليون و ۱45 هزار و 840 عدد 
كارت بانكي از نوع برداش��ت در كشور وجود دارد 
كه بانك ملي ايران با تعداد 4۶ ميليون و ۷02 هزار 
و 2۷۷ كارت، بيشترين صدور كارت برداشت در 
ميان بانك ها و موسسات اعتباري كشور را داشته 
است. بانك هاي صادرات، ملت و سپه در رده هاي 
بعدي قرار دارند و بانك خاورميانه كمترين تعداد 
كارت برداشت را در شبكه بانكي صادر كرده است. 
همچنين، طبق آخرين اعالم بانك مركزي معادل 
هش��ت ميليون و 522 ه��زار و 8۶8 عدد كارت 
بانكي از نوع اعتباري در ش��بكه بانكي وجود دارد 
كه بانك ملي با تعداد چه��ار ميليون و 29۶ هزار 
و 32۷ عددكارت، بيشترين صدور كارت اعتباري 
در ميان بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كشور 
را داش��ته اس��ت. عالوه براين، آمار بانك مركزي 
نش��ان مي دهد ۱3۱ ميليون و 202 هزار و 22۷ 
عدد كارت خريد يا هديه در س��طح كشور توسط 
شبكه بانكي وجود دارد كه بانك ملي ايران با صدور 
34 ميليون و ۱3۷ ه��زار و ۱۱۶ عدد كارت هديه 
در رتبه نخست اين جدول قرار گرفته و پس از آن 
نيز بانك هاي پارسيان و ملت قرار دارند. طبق اين 
گزارش، معادل يك ميلي��ون و 98۷ هزار و ۶95 
عدد كارت پول الكترونيك نيز تا پايان مهرماه سال 
جاري در كش��ور وجود دارد كه عمده بازار كارت 

پول الكترونيك در اختيار بانك ملت است.

واكاوي بند بحث برانگيز برنامه رشد غيرتورمي وزارت اقتصاد

روند نزولي قيمت دالر و يورو در بازار متشكل ارزي

دالر 28 هزار و 77  تومان، سكه 12  ميليون و 320  هزار تومان 

 رشد بنگاه داري بانك ها بي توجه به قانون رفع موانع توليد 

4 سيگنال كاهشي به بازار ارز

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز يكش��نبه 30 آبان ۱400، قيمت ارز تقريبا ثابت 
مانده و قيمت دالر 28 هزار و ۷۷ تومان، قيمت يورو 3۱ 
هزار و ۶۷۷ تومان، پوند انگليس 3۷ هزار و 89۶ تومان 

و درهم امارات ۷ هزار و ۶45 تومان اعالم شده است.
هر دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، 30 آبان ماه( با 
4۶ تومان كاهش قيمت در مقايسه با روز گذشته به 2۶ 
هزار و 805 تومان رسيد. قيمت فروش يورو در مقايسه 
با روز گذش��ته با ۱3۱ تومان كاهش، برابر با 30 هزار و 
5۶2 تومان بود. همچنين قيمت خريد هر دالر 2۶ هزار 
و 2۷5 تومان و ن��رخ خريد هر يورو نيز 29 هزار و 95۷ 
تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 2۶ هزار و 504 تومان و نرخ فروش آن 2۶ 
هزار ۷45 تومان بود. اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 29 هزار و 903 تومان و نرخ فروش آن 
نيز 30 هزار و ۱۷4 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت روز يكشنبه، حواله يورو به قيمت 2۶ 
هزار و ۶۶2 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 23 هزار 
و ۶32 تومان معامله شد. قيمت دالر از خردادماه وارد 
كانال 2۶ هزار تومان شد و در اين محدوده نوسان داشت 
و در مقطعي به س��مت رقم 2۷ هزار تومان نيز حركت 
كرد. در ش��هريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بود، البته 
براي چند روزي نيز در محدوده قيمتي 28 هزار تومان 
معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت.قيمت دالر 
در هفته هاي گذشته در محدوده قيمتي 2۶ و 2۷ هزار 
تومان نوسان داشت. قيمت سكه )يكشنبه، 30 آبان ماه( 
در بازار تهران با 30 هزار تومان كاهش نس��بت به روز 
گذشته به رقم ۱2 ميليون و 320 هزار تومان رسيد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم به قيمت ۱2 ميليون و ۱00 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ 
ميليون و 350 هزار تومان، ربع سكه سه  ميليون و ۶50 
هزار تومان و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 250 هزار 
تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و 238 هزار تومان 
رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 3۶۶ هزار 
تومان شد.همچنين اونس جهاني طال با توجه به تعطيلي 
بازارها ثابت و برابر يك ه��زار و 84۶ دالر ارزش گذاري 
شد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، 
ب��اال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني اس��ت. نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي تغيير اندكي داشت و با بهاي 2۶ هزار 
و 805 تومان معامله شد. همچنين قيمت اونس جهاني 
طال به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني ثابت ماند. براين 
اساس قيمت انواع سكه كاهشي بود.  قيمت دالر و يورو 
در بازار متشكل معامالت ارزي در هفت روز گذشته )از 
22 تا 29 آبان( روند كاهشي داشته، همچنين ميانگين 
نرخ ارز در هفته منتهي به 29 آبان نسبت به هفته قبل 

از آن كاهش يافته است. در 22 آبان و در بازار متشكل 
معامالت ارزي، ميانگين قيمت موزون دالر، 2۷ هزار و 
۶90 تومان بوده كه اين رقم در 29 آبان به 2۶ هزار و ۶00 
تومان كاهش يافته است. برپايه اين گزارش، در زمينه 
ميانگين قيمت موزون يورو در بازار متشكل معامالت 
ارزي و در بازه زماني ياد شده، اين ارز نيز روند كاهشي را 
تجربه كرده است و بر اين اساس از قيمت 3۱ هزار و ۷50 
تومان در 22 آبان به 30 هزار و 4۱3 تومان در 29 آبان 
كاهش يافته است.  گفتني است ميانگين قيمت موزون 
دالر در بازار متش��كل معامالت ارزي در بازه زماني ۱5 
تا 22 آبان ماه امسال، 2۷ هزار و 2۶8 تومان بوده است 
كه اين نرخ در بازه زماني 22 تا 29 آبان ماه امسال به 2۶ 

هزار و 948 تومان كاهش يافته است.

   كاهش نسبي قيمت ها در بازار طال و سكه
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر، از كاهش تقاضا در بازار 
طال و سكه تهران و رسيدن حباب سكه به رقم 200 هزار 
تومان خبر داد. محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه 
فروشندگان طال و جواهر در خصوص آخرين وضعيت 
قيمت ها در بازار طال و سكه تهران در معامالت )يكشنبه 
30 آبان ماه ۱400( با اشاره به ثبات قيمت جهاني طال در 
محدوده ۱8۶4 دالر اظهار داشت: در حال حاضر قيمت 
انواع طال و سكه نسبت به روز گذشته تغيير چنداني ندارد 
و نسبت به پايان هفته قبل، شاهد افت قيمت ها هستيم. 
بر اين اساس هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد، 
به رقم ۱2 ميليون و 3۶0 هزار تومان رسيده است. وي 
افزود: هر قطعه س��كه تمام طرح قديم نيز، به رقم ۱2 
ميليون و ۱00 هزار تومان رس��يده است. همچنين هر 
نيم س��كه به رقم ۶ ميليون و 350 هزار تومان و هر ربع 
سكه به رقم 3 ميليون و ۶50 هزار تومان رسيده است. 
همچنين هر سكه يك گرمي بانك مركزي نيز در حال 
حاضر، 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت گذاري شده 
است. هر مثقال طالي آب شده در بازار به رقم 5 ميليون 
و 355 هزار تومان رسيده و يك گرم طالي ۱8 عيار نيز 
يك ميليون و 23۶ هزار تومان قيمت گذاري شده است. 
نايب رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر در پايان با 
اشاره به نبود تقاضا در بازار افزود: حباب سكه امامي در 

بازار، به رقم 200 هزار تومان رسيده است.

    روند نزولي قيمت دالر و يورو 
در بازار متشكل ارزي

بر اساس اين گزارش، ميانگين قيمت موزون يورو در بازار 
متشكل معامالت ارزي در بازه زماني ۱5 تا 22 آبان ماه 
۱400، 3۱ هزار و ۱09 تومان بوده است كه اين نرخ در 
بازه زماني 22 تا 29 آب��ان ماه ۱400 به 3۱ هزار تومان 
كاهش يافته است. همچنين در يك هفته گذشته حجم 

كل آمار معامالت دالر در بازار متشكل معامالت ارزي، 
۷9 ميليون و 3۷۶ هزار دالر و حجم كل آمار معامالت 
يورو در همين بازار، ۶ ميليون و ۷۱3 هزار يورو بوده است.

   4 سيگنال كاهشي به بازار ارز
قيمت دالر در معامالت پش��ت خطي ش��ب گذشته 
پايين رفت. قيمت دالر با 28 هزار و ۱80 تومان شروع 
به كار كرد و نتوانست سطح حمايتي 28 هزار و 200 
توماني را پس بگيرد. در ادامه روند بازار ارز دالر با همين 
قيمت به كار خود پايان داد. خريداران وارد بازار شدند 
و اجازه ندادند كه دالر از مرز حساس 28 هزار توماني 

پايين برود. اما در بازار چه پيش بيني مي شود؟

    افزايش قيمت دالر صادراتي 
از طرف بانك مركزي

بانك مركزي در حال بازنگري استراتژي الزام واحدهاي 
بزرگ فوالد و پتروشيمي به عرضه دالر صادراتي خود 
به اين بانك به قيمت پايه نيما بوده و مكاتباتي نيز در 
اين خصوص صورت گرفته است. كاهش اختالف نيما 
و سنا و حركت به سمت ارز تك نرخي و مجوز فروش 
ارز صادراتي بنگاه هاي بزرگ در سامانه نيما بصورت 
رقابتي )مشابه ساير شركتها(، يكي از درخواستهاي 
اصلي فعاالن اقتصادي در نشس��ت مشترك اين ماه 
با علي صالح آب��ادي، رييس كل بان��ك مركزي بود. 
كاموديتي ها نيز سيگنال كاهشي مي دهند كه مي تواند 
نشانه پيشرفت مذاكرات برجام نيز باشد و احتماال منابع 
ارزي در دسترس بانك مركزي به منظور مديريت بازار 
ارز، روندي صعودي دارد. بانك مركزي در واقع با اين كار 
مي خواهد انگيزه ورود ارز صادراتي به كشور را بيشتر 
كند. به عبارت ديگر بانك مركزي قيمت را باال مي برد 
تا شركت هاي بزرگ ارزهاي خود را برگردانند -تبديل 

به ريال كنند- تا عرضه ارز بيشتر شود.

    پيش بيني قيمت دالر از كانال هرات
در معامالت پشت خطي شب گذشته قيمت دالر بر 
روي 28 هزار و ۶0 تومان قرار گرفت كه نسبت به قيمت 
جمعه شب ۱۱0 تومان عقب نشيني كرده بود. جمعه 
شب در معامالت پشت خطي قيمت دالر بر روي 28 
هزار و ۱۷0 تومان قرار داش��ت.  بدين ترتيب در بازار 
هرات معامله گران به استقبال نزول قيمت دالر رفتند. 
در واقع معامله گران دالر پيش بيني كردند كه قيمت 
دالر در بازار ارز يكشنبه 30 آبان ۱400 ارزان مي شود. 

    پيش بيني قيمت دالر از مسير قيمت درهم 
قيمت درهم در انتهاي معامالت نقدي روز شنبه با 
۷ هزار و ۷۱0 تومان بسته شد. قيمت درهم پشت 

خطي شب گذشته نس��بت به معامالت نقدي 30 
تومان پايين رف��ت و با ۷ هزار و ۷۱0 تومان معامله 
ش��د قيمت طاليي درهم شب گذشته روي ۷ هزار 
و ۷00 تومان قرار گرفت كه نس��بت به جمعه شب 
20 تومان پايين تر بود. بنابراين از كانال قيمت دالر 
از مسير قيمت درهم سيگنال كاهش مخابره شد. 

    پيش بيني قيمت دالر از مسير بازار فردايي
قيمت دالر فردايي شب گذشته بر روي 28 هزار و ۶0 
تومان قرار گرفت كه نسبت به قيمت دالر در معامالت 
پشت خطي جمعه شب ۱30 تومان كاهش يافته بود. 
اين بدين معناس��ت كه معامله گران فردايي بازار ارز 
يكشنبه 30 آبان ۱400 را نزولي پيش بيني كرده اند.

    ركورد رونق بازار طال و جواهرات امريكا 
طي ۱۲ سال

رونق بازار طال و جواهرات امريكا باالترين ركورد در ۱2 
سال گذشته را كسب كرد. به گزارش راشاتودي، به گفته 
موسسه مشاوره متالز فوكوس لندن، علي رغم كاهش 
چشمگير اعتماد مصرف كننده كه از ماه آوريل تاكنون 
ثبت شده، بازار طال و جواهرات در اياالت متحده تا سال 
202۱ قوي باقي مانده اس��ت. انتظار مي رود مصرف 
داخلي طال و جواهرات در اياالت متحده در سال جاري 
از ۱40 تن فراتر رود كه نش��ان دهنده افزايش بيش از 
۱0 درصد در مقايسه با سطوح قبل از همه گيري 20۱9 
است. به گفته اين موسسه، دستيابي به چنين ركورد 
بااليي، ب��ا ركوردهاي مربوط به س��ال 20۱0 برابري 
مي كند. تحليلگران اين موسسه در مقاله تحليلي اخير 
به نقل از كيتكو نيوز، خاطرنشان كردند: اين سطوح، 
البته، پس از يك يا دو دهه تغييرات ساختاري )عمدتًا 
تغيير به وزن كمتر، قطعات باالتر( در اوج هاي تاريخي 
بيش از 300 ت��ن باقي مي ماند. اين ارزيابي تخصصي 
تاكيد مي كند بر اينكه مصرف كنندگان امريكايي به 
دليل محدوديت هاي سفر و احتياط شديد در بازديد از 
رستوران ها، سينماها و مراكز خريد قادر نبودند مانند 
گذشته هزينه كنند. در همين حال، پس زمينه اقتصاد 
كالن فوري با افزايش دس��تمزدها، پايين بودن نرخ 
بيكاري و كمك هاي مالي دولتي به گروه هاي كم درآمد 
در بدترين دوره هاي همه گيري تقويت شده است. اين 
موسسه خاطرنشان كرد: يكي ديگر از عوامل حمايتي، 
بازگشت مراسم عروسي هاي به تعويق افتاده از سال 
2020 است. تحليلگران بر اهميت خريد آنالين هم 
تاكيد كردند كه در طول همه گيري بسيار محبوب 
شد. بر اساس گزارش اين مشاوره، همه اينها موجب 
باز شدن همه مراكز خريد و تمايل مصرف كنندگان 

براي بازديد از اين مكان ها حاصل مي شود.

سياوش غيبي پور



گروه بازار سرمايه |
 معامالت آبان ماه نيز باقيمت ميانگين قيمت سهام همراه 
بود و ش��اخص كل بورس براي چهارمي��ن بار طي دو ماه 
اخي��ر كانال يك ميليون و 400 هزار واح��د را ترك و وارد 
كانال يك ميليون 200 الي 300 شد. مشكالت بسياري 
باعث شده كه بورس روند نزولي و اصالحي به خود بگيرد 
اما مهم ترين دلي��ل را مي توان آدرس غلط حاميان دولت 
براي بازار دانست و از سويي ديگر قيمت گذاري دستوري 
و نرخ دالر تأثير منفي بسزايي روي معامالت داشته است. 
هر نوع تغيير هرچند كوچك در مولفه هاي بنيادي مانند، 
قيمت ارز، ن��رخ بهره بين بانكي، اخب��ار پيرامون صنايع 
مختلف، تغيير قيمت كاموديتي ها و ش��ايعات و مطالب 
منتشرش��ده در فضاي مجازي، توانس��ته اس��ت بر بازار 
سرمايه تأثير قابل توجهي داشته باشد. اما نبايد فراموش 
كرد كه سياست گذاري و تصميم گيري سياست گذاران 
تأثير بس��زايي بر روي روند معام��الت دارد و اين موضوع 
را مي توان اصلي ترين عامل براي ريزش بورس دانس��ت. 
براي مثال آقا محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفته بود كه بورس نمايانگر وضع كلي اقتصاد است. 
تالش دولت اين است كه استقراض از بانك مركزي نكند 
ولي اينكه اوراق نفروش��د، چنين تالش��ي نمي كند؛ زيرا 
كس��ري دارد. دولت براي جبران كس��ري بودجه، اوراق 
مي فروشد كه البته كار منفور و بدي نيست و مجبور است 
 اين كار را انجام دهد. البته ممكن اس��ت اوراق فروش��ي 
باعث ريزش بورس ش��ود. مهم اين است كه دولت براي 
جبران كسري بودجه از بانك مركزي استقراض نكند كه 
اين كار را نمي كند، چون آثار تورمي زيادي دارد. خب اين 
نوع صحبت ها يك سيگنال كاماًل منفي براي بورس تلقي 
مي شود و نمي توان انتظار داشت كه سهامداران در اين 
بازار باقي بمانند يا اينكه سرمايه هاي جديد خود را وارد 
بازار سهام كنند. به هرحال دولتي ها با عدم حمايت از 
بازار سرمايه و سياست گذاري هاي چندقطبي زمينه 

را براي خروج نقدينگي فراهم ساخته اند.

    دالري ها و ريزش بورس
با مشخص شدن زمان مذاكرات ايران با كشورهاي اروپايي 
در وين و اخبار منتشرشده در خصوص آزادسازي بخشي از 
پول هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور، قيمت دالر در 
بازار آزاد در كانال 28 هزارتوماني تقريباً تثبيت شده و همين 
مساله بايد نمادهاي دالر را به سمت صعود ببرد اما؛ اين روزها 
س��هام دالر محور روند اصالحي را در پيش گرفته اند. اين 
نمادها نيز ازجمله نمادهاي بزرگ مانند پتروپااليشي ها و 
شيميايي ها در بازار سرمايه هستند كه مي توانند بازار را با 
خود به جلو يا عقب ببرند. نمادهاي كوچك بازار نيز در اين 
فرآيندهايي كه هيچ دخالتي در آن ندارند، متأثر از كليت بازار 
سرمايه در حال افت وخيز هستند. كاهش يا افزايش قيمت 
دالر بايد تنها بر 15 درصد نمادهاي بازار سرمايه تأثيرگذار 
باشد؛ اما روندهاي فعلي بازار سرمايه نشان مي دهد همه 
عوامل دست به دست هم داده اند تا بورس را با ريزش مواجه 

كنند. گزارش هاي خوب ش��ركت ها از ميزان سوددهي 
آنها و كاهش EPS آنها نيز از ديد سهامداران مغفول مانده 
است. بس��ياري از س��هامداران با هر خبري در صف هاي 
فروش قرار مي گيرند. كنترل هيجانات در بازارهاي مالي 
يكي از اصلي ترين نكاتي اس��ت كه بايد سهامداران آن را 
موردتوجه قرار دهند. دراين بين مسووالن سازمان بورس 
براي جلوگيري از ادامه وضعيت فعلي و خروج بيش ازپيش 

پول از بازار سرمايه بايد چاره انديشي كنند.

    نرخ بهره بانكي 
نرخ بهره بانكي بازهم افزايشي شد و بر اساس اعالم ها و در 
تاريخ 27 آبان ماه سود بين بانكي به 20.94 درصد و نسبت 
به 7 روز گذشته خود در حدود 0.24 درصد افرايش داشته 
است. با اين روند افزايشي نرخ سود بين بانكي مي توان گفت 
كه ديگر سرمايه گذاري در بورس تا حدود زيادي كاهش 
پيدا مي كند و درنتيجه افت بيش ازپيش شاخص را داشته 
باش��يم. وزير اقتصاد وعده حمايت از بورس داده بود اما؛ با 
رويكرد افزايش نرخ س��ود بين بانكي و فروش اوراق تيشه 
به ريشه بورس مي زند و مشكالت اين بازار را بيش ازپيش 
مي كند. در حال حاضر اغلب س��رمايه گذاران بيش از 95 
درصد س��هامداران اين بازار در زيان به سر مي برند و اين 

رويكرد افزايشي زيان را بيش از گذشته افزايش مي دهد.
به عقيده بس��ياري از كارشناس��ان با اين نوع رويكرد 
دولت تقريبًا 2 الي 3 سال زمان نياز است كه سرمايه 
اوليه س��هامداران بازگردد. با توجه به ت��ورم و ركود 

اقتصادي يعني سرمايه اغلب مردم نابود مي شود.

    بازار از نگاه يكشنبه 
ش��اخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته يعني 
يكشنبه، 30 آبان ماه با سه هزار و 480 واحد افزايش در جايگاه 
يك ميليون و 38۶ هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين 
روز بيش از پنج ميليارد و 725 ميليون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 39 هزار و 244 ميليارد ريال دادوستد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 199 واحد كاهش 
به 383 هزار و 327 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 125 
واحد افت به 241 هزار و 445 واحد رسيد. شاخص بازار اول 
2 هزار و 7۶4 واحد و ش��اخص بازار دوم، ۶ هزار و 338 واحد 
افزايش داش��تند. عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار و 374 واحد، 
نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك هزار و 
147 واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا« با 87۶ واحد، پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« 
با 527 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 395 
واحد، بهمن خودرو با نماد »خبهمن« با 309 واحد و پااليش 
نفت تهران با نماد »ش��تران« ب��ا 293 واحد تأثير مثبت بر 
شاخص بورس داشتند. در مقابل معدني و صنعتي چادرملو 
با نماد »كچاد« با 24۶ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با 
نماد »پارسان« با 240 واحد، بورس اوراق بهادار تهران با نماد 
»بورس« با 231 واحد، گروه دارويي بركت با نماد »بركت« 
با 219 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با 195 
واحد، پتروش��يمي شازند با نماد »ش��اراك« با 193 واحد، 
ساير اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي 3« با 183 واحد و 
بورس كاالي ايران با نماد »كاال« با 14۶ واحد با تأثير منفي 

بر شاخص بورس همراه شدند. بر پايه اين گزارش، در اولين 
روز كاري هفته ش��ركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شستا«، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، ساير 
اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي 3«، بورس اوراق بهادار 
تهران با نماد »بورس«، گروه بهمن با نماد »خبهمن«، گروه 
پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول« و گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت امروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 
يك  ميليارد و 1۶5 ميليون برگه س��هم به ارزش سه  هزار و 
۶50 ميليارد ريال دادوستد شد. در دومين روز كاري هفته 
شاخص فرابورس بيش از 29 واحد افزايش داشت و بر روي 
كانال 20 ه��زار و 17 واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار 
يك ميليارد و 351 ميليون برگه س��هم به ارزش 15 هزار و 
479 ميليارد  ريال دادوستد شد. در اين روز شركت پليمر آريا 
ساسول با نماد »آريا«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، شركت سرمايه گذاري صبا 
تأمين با نماد »صبا«، مديريت انرژي اميد تابان هور با نماد 
»وهور«، توسعه سامانه نرم افزاري نگين با نماد »توسن« و 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند« با تأثير مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين سنگ آهن گهر 
زمين با نماد »كگهر«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، 
پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، بيمه تجارت نو با نماد 
»بنو«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، پخش البرز با 
نماد »پخش« و صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با نماد 

»شجم« تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
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تخلف شركت هاي سرمايه پذير در 
نگهداري سود سهامداران عدالت

فارس| شجاعي، رييس كميسيون اصل 90 مجلس 
اعالم كرد:  اين كميسيون پيگير عدم واريز 10 درصد 
از س��ود سهامداران عدالت مربوط به عملكرد سال 98 
است. در اين زمينه با حسين اميني خواه رييس هيأت 
مديره كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني مرتبط 
با سهام عدالت تماس گرفته شد كه وي گفت: متأسفانه 
10 درصد از سود عملكرد سهامداران عدالت كه عمدتًا 
افراد كم درآمد و داراي سختي معيشت هستند، واريز 
نشده است، درحالي كه مردم براي هزينه جاري زندگي 
به آن نياز دارند. وي تأكيد كرد: سودي كه طبق قانون در 
مجامع شركت هاي سرمايه پذير تصويب مي شود، بايد 
پرداخت شود و هيچ دليل ديگري ندارد كه اين سودها 
توسط شركت هاي سرمايه پذير گرو نگه داشته شوند. 
رييس هيأت مديره كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني در پاسخ به اين پرسش كه برخي از شركت هاي 
سرمايه پذير عدالت مانند مپنا و مخابرات ظاهراً اعالم 
كرده اند، به دليل طلب داشتن از دولت سود سهام عدالت 
مربوط به سال 98 را نداده اند، گفت: سودي كه در مجمع 
عمومي شركت ها تصويب مي ش��ود، طبق قانون بايد 
به حساب ذي نفعان يعني سهامداران چه سهام عدالت 
باش��د و يا س��هامداران ديگر بايد واريز شود و اين هيچ 
ربطي به طلب اين شركت ها از دولت ندارد و درواقع اين 
شركت ها تخلف كرده اند. اميني خواه گفت: متأسفانه 
عمده سهامداران عدالت از افراد دهك هاي كم درآمد 
هستند و نبايد سود متعلق به سهام عدالت در حساب 
سپرده گذاري مركزي يا در نزد شركت هاي سرمايه پذير 
رسوب كند. وي گفت:  در حال حاضر از 49 ميليون 
س��هامدار عدالت 30 ميليون نف��ر روش مديريت 
غيرمس��تقيم و 19 ميليون نفر هم روش مديريت 
مس��تقيم را برگزيده اند و شركت هاي سرمايه پذير 
عدالت موظف هستند هر مقدار سودي كه در مجامع 
آنها تصويب مي ش��ود را طبق قانون به حساب تمام 
ذي نفعان سهام عدالت و ديگر سهامداران واريز كنند.

فروش ۷۵۲۶ ميليارد تومان 
اوراق بهادار دولتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: در ادامه اقدامات اين وزارتخانه براي تأمين مالي 
اقتصاد كشور باهدف كاهش تبعات تورمي، خزانه داري 
كل كشور در سال جاري نسبت به انتشار و عرضه اوراق 
بهادار دولتي با استفاده از روش هاي مختلف ازجمله 
انتش��ار اسناد خزانه اس��المي و برگزاري نوزده هفته 
عرضه اوراق بدهي ميان بانك ها، موسسات اعتباري 
غير بانكي و نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه )از قبيل 
صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي تأمين مالي( 
و دو مرحله پذيره نويسي اوراق از طريق كارگزاري بانك 
مركزي و سيستم مظنه يابي شركت مديريت فناوري 
بورس تهران اقدام نمود. بر اساس اين گزارش حسب 
تصميمات اتخاذشده در راستاي تأمين مالي بهينه، 
نوزدهمين هفته عرضه اوراق بدهي برگزار شد كه پس 
از اخذ سفارش هاي خريد اوراق از متقاضيان يادشده 
در سامانه هاي بازار بين بانكي كارگزاري بانك مركزي 
و مظنه يابي ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران، 
مجموعًا مبلغ 7.52۶ ميليارد تومان اوراق به صورت 
نقدي به فروش رسيد. اين گزارش مي افزايد: تاكنون 
مجموعًا 50.771 ميليارد تومان از طريق انتش��ار 
اوراق نقدي، حدود 29 درصد از طريق بازار پول و 71 
درصد از طريق بازار سرمايه تأمين مالي شده است. 
اين گزارش خاطرنشان مي سازد: با انتشار اسناد خزانه 
اس��المي و طي برگزاري هجده هفته عرضه اوراق 
بدهي دولت تا تاريخ 31 شهريور 1400، درمجموع 
معادل 124.245 ميليارد تومان ش��امل 81.000 
ميليارد تومان اس��ناد خزانه اس��المي و 43.245 
ميليارد تومان اوراق نقدي تأمين مالي انجام شده بود.

سهامداران چگونه
در تله حباب گرفتار شدند

باشگاه خبرنگاران| احس��ان سالمي، كارشناس 
بازار سرمايه با اشاره به س��ودآوري باالي شركت هاي 
بورس��ي بيان كرد: ش��ركت هاي بس��ياري در بورس 
هستند كه سودآوري مطلوبي دارند و سرمايه گذاران 
براي سودآوري در اين بازار الزم است، فقط به گزارش 
شركت ها، روند بازار و حجم معامالت دقت كنند. سالمي 
گفت: شناخت اين شركت ها براي فعاالن باسابقه بازار 
كار دشواري نيست و به راحتي سهام ارزنده نسبت به 
ساير سهم ها قابل شناسايي خواهد بود. سال گذشته 
سهامداران گرفتار تله حباب شدند كه تازه واردان از دو 
طريق يعني با كمك سبدگردان ها و پيروي از سهامداران 
بزرگ مي توانند سهم هاي ارزنده را شناسايي كنند اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه سهام ارزنده دير يا 
زود راه خود را در بازار پيدا مي كند، بيان كرد: شركت هاي 
ارزنده نسبت به ساير شركت ها، شايد در مقطعي تحت 
تأثير روند نزولي بازار قرار گيرند، اما تاريخ نش��ان داده 
كه اين سهم ها راه خود را در بازار پيدا مي كنند؛ يعني 
هرچند ممكن است تحت تأثير شرايط بازار افت هايي را 
تجربه كنند، اما اين شرايط براي سهم هاي ارزنده ثابت 
نخواهد بود و دوباره روندي رو به بهبودي خواهند يافت. 
او افزود: البته واقعيت اين است كه امروز عمومًا شرايط 
بازار از شرايط سهم، مهم تر است يعني روند بازار بيش از 
ارزندگي سهم، شرايط را تعيين مي كند. سالمي گفت: 
در الگوريتمي كه فعاالن بازار براي خود ترسيم مي كنند، 
ابتدا اين سوال مطرح مي شود كه آيا شرايط براي ورود به 
بازار سرمايه مناسب است يا خير؟ سوال دومي كه فعاالن 
بازار مي پرسند اين است كه در بازار كدام صنعت قرار 
است ليدر باشد و سومين سوال اين است كه از ميان 
سهم ها، كدام يك ارزنده تر است اين كارشناس بازار 
بيان كرد: تا زماني كه پاسخ سوال اول مشخص نباشد؛ 
فعاالن بازار به س��راغ سوال دوم و بعد سوم نمي روند؛ 
يعني ابتدا بايد فضا در بازار براي سرمايه گذاري آماده 

شود بعد روي انتخاب سهم ها بحث صورت گيرد.

توليد مطمئن با قرارداد
 كشف پريميوم

جواد جهرمي درباره قراردادهاي كش��ف پريميوم در 
بورس كاال گفت: يكي از دغدغه هاي صنايع باالدستي 
و پايين دستي، عرضه محصوالتشان و تأمين مواد اوليه 
به طور مستمر بود كه با اين قرارداد، صنايع محصوالت 
خ��ود را در قالب قرارداد بلندم��دت عرضه مي كنند و 
همين موضوع باعث مي شود تا برنامه ريزي براي توليد 
داش��ته باش��ند. اين قرارداد باعث مي شود تا صنايعي 
كه مازاد تولي��د دارند بتوانند براي ص��ادرات كاال نيز 
برنامه ريزي كنند. معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس 
كاالي ايران گفت: درگذش��ته قرار كشف پريميوم در 
فرآورده هاي نفتي مورداس��تفاده ق��رار مي گرفت كه 
چهارش��نبه 2۶ آبان ماه، محصوالتي چون مس كاتد، 
شمش فوالد، تختال و آلومينيوم از طريق قراردادهاي 
كشف پريميوم در بورس كاال عرضه شدند. جهرمي بيان 
كرد: مزيت اصلي اين قرارداد نسبت به قرارداد سلف، اين 
است كه در قراردادهاي سلف، خريدار بايد همه پول را 
پرداخت كند، اما در قراردادهاي كشف پريميوم قيمت 
در سررسيد تحويل مشخص مي شود و كساني وارد اين 
رقابت مي شوند كه، بخواهند در آن زمان سررسيد و بازه 
زماني مدنظر خود، محصول را تحويل بگيرند. وي ادامه 
داد: براي توليدكنن��ده اي كه مي خواهد برنامه ريزي 
بلندمدت انجام دهد، اين ابزار مي تواند بسيار كارآمد 
باشد ضمن اينكه توليدكننده مي تواند به صورت مستمر 
به فعاليت خود ادامه دهد. معاون عمليات و نظارت بر 
بازار بورس كاالي ايران گفت: يكي از مهم ترين كاركرد 
اين ن��وع قراردادها، اين اس��ت ك��ه توليدكنندگان، 
برنامه ريزي مطمئن تر براي توليد و اطمينان خاطر از 

تأمين مواد اوليه موردنياز خود خواهند داشت.

وظيفه دولت، صيانت از
سرمايه مردم در بورس

تسنيم| سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، نايب رييس 
كميسيون برنامه وبودجه در برنامه گفت وگوي اقتصادي 
در خصوص وظايف دولت در قبال بورس و سهامداران 
گفت: يكي از وظايف مجلس شوراي اسالمي در قبال 
بازارهاي مالي، بحث نظارت است. در همين راستا مجلس 
به صورت مرتب از دولت گزارش مي گيرد و مشكالت در 
اين راستا را پيگيري و درمورد آن از دولت سوال مي كند. 
نايب رييس كميسيون برنامه وبودجه مجلس مراقبت از 
سرمايه هاي مردم در بازار سرمايه را جزو وظايف دولت 
برشمرد و گفت: هدف اصلي مجلس و دولت، ايجاد ثبات 
در بورس است البته نوسانات هميشه در بورس وجود دارد 
البته سقوط سرمايه ها براي سهامداران آزاردهنده است. 
نماينده مردم تبريز و آذرشهر و اسكو با تأكيد بر اينكه 
ثبات دهي و امنيت و آرامش بخش��ي به بورس وظيفه 
اصلي دولت است، گفت: سهامداران حقوقي و حقيقي 
و بازارگردان ها بايد به موقع به وظايف خود عمل كنند نه 
اينكه برخي سهامداران حقوقي در زمان سقوط قيمت ها، 
سهام بخرند و در زمان صعودي شدن قيمت ها، سهام ها 
را بفروشند چراكه اين كار اجحاف در حق سهامداران 
حقيقي و خرد است. اين نماينده مجلس بابيان اينكه 
سازمان بورس بايد اين مسائل را مديريت كند اظهار كرد: 
اگرچه در چند ماه گذشته در كل شاهد رشد شاخص 
كل بورس بوديم اما سرمايه مردم سير نزولي داشت لذا 
دولت بايد مراقب باشد تا شركت ها به صورت صوري رشد 
نكنند. نايب رييس كميسيون برنامه وبودجه مجلس 
تصريح كرد: درست اس��ت كه بورس خيلي به صورت 
بخشنامه اي و دستوري اداره نمي شود اما ازآنجايي كه 
صيانت از سرمايه مردم در بورس وظيفه دولت است، لذا 

تعريف برنامه و چارچوب هايي براي آن ضروري است.

به بورسي ها وام بدهيم
محم��د خدابخش��ي با اش��اره ب��ه ض��رر و زيان 
سهامداران خرد در بازار س��رمايه گفت: با توجه 
به ضرر سهامداران حقيقي خرد در بازار سرمايه، 
در جلسه با رييس سازمان بورس پيشنهاد دادم 
در قبال ارزش تابلو سهامي به عنوان وثيقه لحاظ 
شود، تا وام قرض الحسنه اي بين 50 تا صد ميليون 
تومان به آنها پرداخت شود. نايب رييس كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد كرد: اين وام با بازپرداخت س��ه تا پنج ساله 
مي تواند بخشي از ضرر اين افراد را جبران و به اين 
س��هامداران خرد كمك كند و در مقابل از سهام 

اين افراد مي توان به عنوان وثيقه استفاده كرد.

صنايع معدني پيشتاز معامالت كاال
بر اساس ارزش فروش محصوالت شركت ها در بخش 
داخلي بازار فيزيكي بورس كاالي ايران طي هفته گذشته 
به ترتيب شركت هاي فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع 
مس ايران، فوالد خوزس��تان، پتروشيمي تندگويان، 
ذوب آهن اصفهان، پااليش نف��ت تهران )تندگويان(، 
مجتمع صنعتي ذوب آهن پاس��ارگاد، فوالد سيرجان 
ايرانيان، پاالي��ش نفت اصفهان و ف��والد كاوه جنوب 
كيش در جمع 10 شركت برتر بورس كاال قرار گرفتند. 
شركت فوالد مباركه اصفهان با ثبت معامله 137 هزار و 
700 تن محصول شامل انواع ورق فوالدي ارزشي معادل 
31 هزار و 50۶ ميليارد ريال  را به ثبت رساند و در صدر 
ايستاد و برترين شركت به لحاظ ارزش معامالت بازار 
فيزيكي بورس كاال در هفته اي كه گذشت شد. پس از 
شركت فوالد مباركه اصفهان، شركت ملي صنايع مس 
ايران با فروش 8795 تن مس كاتد، سولفور موليبدن، 
مس كم عيار و كنس��انتره فلزات گران بها به ارزش 15 
هزار و ۶4۶ ميليارد ريال  در جايگاه دوم ايس��تاد. فوالد 
خوزستان با ثبت معامله 33 هزار تن تختال و شمش بلوم 
ارزش 48۶0 ميليارد ريالي را رقم زد و جايگاه سوم خود 
را حفظ كرد. پس ازآن شركت پتروشيمي تندگويان نيز 
با ثبت معامله 12 ه��زار و 3۶8 تن انواع گريدهاي پلي 
اتيلن ترفتاالت و نخ پلي استر به ارزش بيش از 3۶79 

ميليارد ريال چهارم شد.

رشد 0.25 درصدي شاخص كل در آخرين روز معامالتي آبان ماه

عقبگردادامهدارتاالرشيشهاي

شفافيت؛ رمز بازپس گيري اعتماد و ثبات

تكميل طرح »اصالح قانون اوراق بهادار« تا ماه آينده

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، بازگشت 
اعتماد به بازار را منش��أ اصلي ثب��ات در آن خواند و گفت: 
ثبات در بازار باعث بازگش��ت اعتماد س��هامداران خرد و 
عمده به بازار مي ش��ود. پيگيري شفافيت اطالعات مالي و 
اطالعات منتشرشده شركت ها بر كدال و اطالعاتي كه به 
سرمايه گذاران داده مي شود، ازجمله موضوعاتي است كه 
در اين راستا پيگيري مي ش��ود. عضو شوراي عالي بورس 
بابيان اينكه اطالعات شفاف به اعتماد سرمايه گذاران منتهي 
مي شود، اظهار كرد: اطالعات شفاف به اين معني است كه 
در صورت هاي مالي شركت ها، تناقض، تضاد يا ابهام وجود 
نداشته باشد. در صورت هاي مالي برخي از صنايع تناقض 
وجود دارد. براي نمونه در صنعت بانكي، بين نرخ ارز اعالم شده 
به بانك مركزي و س��ازمان امور مالياتي تناقض مشاهده 
مي شود. اين دست موضوعات باعث تحميل هزينه هايي 
مي شود كه شركت ها مابه ازاي درآمدي بابت آن نداشته اند. 
اگر اين بحث حل شود، به شفاف سازي اطالعات مالي بانك ها 
كمك شاياني مي كند كه اعتماد سهامداران را در پي دارد. 
وي ادامه داد: موضوع ديگر، ب��ه قراردادهاي بلندمدت در 
بحث تأمين خوراك صنايع برمي گردد. دادن يا ندادن رانت 
به صنايع مساله نيست. اين موضوع به سياست دولت بستگي 
دارد و ممكن است دولت بخواهد از يك صنعتي حمايت يا 
در صنعتي تش��ويق به سرمايه گذاري كند يا از هزينه هاي 
صنعتي بكاهد يا يك صنعتي كاماًل رقابتي كار كند. روي 
اين موضوعات به عنوان سازمان بورس، بحثي وجود ندارد. 
عشقي در اين خصوص تأكيد كرد: سازمان بورس به دنبال 
اين اس��ت كه روابط مالي د ر صناي��ع به صورت بلندمدت 
مشخص باش��د. به عنوان مثال يك شركت پتروشيمي يا 
پااليشگاهي از نرخ خوراك تا ده سال آينده خود باخبر باشد. 
يا از سياس��ت هاي دولت در ارتباط با محصوالت فوالدي 
مطلع باشد. اين موضوعات اگر به صورت بلندمدت مشخص 
باشد، سرمايه گذار خرد يا عمده تكليف خود را مي داند. لذا 

سياستي كه س��ازمان دنبال كرده و شخص وزير اقتصاد و 
سياس��ت گذاران دولتي و معاون اول رييس جمهور نيز بر 
آن تأكيددارند، اين است كه ثبات در سياست هاي تجاري 
به گونه اي دنبال شود كه سهامداران و شركت ها تكليف خود 

را بدانند تا در بلندمدت قادر به برنامه ريزي باشند.

    ثبات بازار بي نياز از منابع صندوق تثبيت
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با تصميم قواي 
سه گانه جهت واريز بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه، گفت: بر اساس مصوبات در 
نظر گرفته شد مقرر شد يك درصد از منابع صندوق توسعه 
ملي وارد صندوق تثبيت شود كه تاكنون بخشي از منابع 
واردشده اما تالش ما بر استمرار تزريق اين منابع به صورت 
هرساله است. وي ادامه داد: سياست دولت بر اين است كه 
ارز موجود در صندوق توسعه ملي به ريال  تبديل نشود و اين 
منبع از محل ريال هايي كه از قبل تبديل شده و به صندوق 

توسعه ملي برگشته است، منابع واريزي به صندوق تثبيت 
باشد. عشقي بابيان اينكه اين موضوع در حال پيگيري است 
و بخشي از آن نيز انجام شده است، خاطرنشان كرد: اعتقاد 
ما در سازمان بورس اين است كه براي بازگشت اعتماد به 
بازار، نيازي به اين منابع وجود ندارد. تالش ما اين است كه 
اين صندوق ها كمترين حضور را مگر در مواقع ضروري در 
بازار داشته باشند تا بازار در يك روال عادي و مبتني بر عرضه 

و تقاضا به كار خود ادامه دهد.

    اثرپذيري زياد بورس از اوراق دولتي
 شايعه اي بي اساس

رييس سازمان بورس در خصوص شايعات و شائبه هاي اين 
روزهاي ب��ازار كه فروش اوراق دولتي را عامل ضربه به بازار 
سرمايه مي خوانند، گفت: اينكه فروش اوراق هيچ ارتباطي با 
بازار سرمايه ندارد، سخن درستي نيست؛ اما نوع اين ارتباط 
يك به يك و مستقيم نيست. تأثير اين اوراق بر بازار سرمايه 

بسيار اندك اس��ت، زيرا در بازار سرمايه، سرمايه گذاراني 
با ذائقه ها و ريس��ك پذيري هاي متفاوتي حض��ور دارند. 
افرادي كه از ريسك پذيري بيشتري برخوردارند، اقدام به 
فروش س��هام و در پي آن، خريد اوراق نمي كنند. مشتري 
صندوق هاي سرمايه گذاري و اوراق با درآمد ثابت نيز افرادي 
هستند كه ريسك گريز هستند؛ بنابراين، جامعه مخاطب 
سرمايه گذار در بازار سرمايه متفاوت است. عشقي خاطرنشان 
كرد: سه نكته در ارتباط با انتشار اين اوراق وجود دارد؛ نخست 
اينكه، اين اوراق بر اساس كشش بازار عرضه مي شوند. در 
هفته گذشته، انتشار 10 هزار ميليارد اوراق در برنامه بوده 
و آنچه معامله شد، 7.5 هزار ميليارد تومان بوده است كه بر 
اساس ميزان درخواست صندوق ها، بانك ها و ساير نهادهاي 
مالي بود. نكته بعدي اين اس��ت كه كل اين مبلغ دوباره به 
همان سيستم بانكي، بيمه و صندوق هاي سرمايه گذاري 
بازگشت داده شده است. عضو شوراي عالي بورس ادامه داد: 
زماني كه پرداخت هاي خزانه انجام مي ش��ود، اولويت اول 
اوراق تامين مالي است كه در بازار سرمايه منتشرشده است؛ 
بنابراين، تمامي 7.5 هزار ميليارد تومان به سيستم بازگشته 
شد و اينگونه نيست كه اين مبلغ از بازار سرمايه خارج شود. 
به گفته رييس سازمان بورس سومين نكته در اين باره اين 
است كه بخشي از اين اوراق منتشرشده اوراق نقدي نيست 
بلكه اوراقي است كه دست پيمانكاران بوده و آنها اين اوراق 
را الزامًا عرضه نمي كنند. وي ادامه داد: تعداد قابل توجهي 
از پيمانكاران، اين اوراق را تا سررسيد نگه مي دارند و اغلب 
حدود 30 درصد از اين اوراق در بازار ثانويه به فروش مي رود 
و مابقي نگاه داشته مي شود تا يا در زمان سررسيد يا هر زمان 
كه نياز به نقدينگي داشته باشند آن را در بازار و با نرخ هاي 
بازار به فروشند؛ بنابراين اين بخش هم تأثير چنداني بر بازار 
ندارد. درواقع اين اوراق در بازار سرمايه پذيرش شده اند و 
در آمار نيز لحاظ مي ش��وند، اما به اين معني نيست كه 
دولت اين مبلغ را از بازار سرمايه تأمين مالي كرده است.

سيد احس��ان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در 
جلسه كميسيون اقتصادي مجلس از تشكيل كارگروه 
مشترك وزارت اقتصاد با كميسيون اقتصادي مجلس براي 
آماده سازي طرح اصالح قانون اوراق بهادار تا يك ماه آينده 
جهت ارايه به مجلس شوراي اسالمي خبر داد. خاندوزي 
در اين جلسه كه باهدف بررسي برنامه هاي وزارت اقتصاد 
براي ساماندهي وضعيت بازار سرمايه تشكيل شد، با اشاره 
به اينكه بايد نگاه راهبردي به مسير حركت بازار سرمايه 

به عنوان يكي از اساسي ترين بازارها داشته باشيم افزود: 
در كارگروه مشتركي كه بين وزارت اقتصاد و كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي تشكيل شده است، 
تالش داري��م جمع بندي نهايي م��ا تصويب مصوبه اي 
ماندگار جهت اصالح بازار س��رمايه باشد. وي در ادامه به 
جلس��ه امروز صبح اين وزارتخانه با بانك مركزي اشاره 
كرد و گفت: در اين جلسه ابزارهاي تعيين نرخ سود بانكي 
كه براي فعاالن بازار س��رمايه اهميت دارد، موردبررسي 

قرار گرفت و هماهنگي هاي الزم به منظور همسان سازي 
سياست گذاري ها و بحث نرخ ارز نيز به انجام رسيد. وزير 
اقتصاد تصريح كرد: دولت نقش شفاف سازي و سالم سازي 
بازار سرمايه را به عهده دارد و در تالش براي ايجاد ثبات و 
اعتماد در بازار سرمايه است. خاندوزي در حاشيه جلسه 
كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي در جمع 
خبرنگاران نيز با اشاره به اينكه بازار سرمايه كشور نماد 
هماهنگي سياست هاي مختلف در حوزه هايي ازجمله 

صنعت، معدن، پتروشيمي، نفت و... است، بهبود بلندمدت 
و ايجاد اعتماد را مستلزم عملكرد تمام اين بخش ها دانست 
و گفت: سطح انتظارات سهام داران و فعاالن بازار سرمايه 
با عملكرد وزارتخانه هاي اقتصادي مطابقت دارد و اينكه 
صرفًا يك وزارتخانه در بازار سرمايه نقش ايفاء كند حرف 
علمي نيست. وزير اقتصاد از سهام داران خرد بازار سرمايه 
خواست سواد مالي خود را ارتقا داده و سطح انتظارات 
خويش را با واقعيت ها و جنس بازار سرمايه تطبيق دهند.



گروه راه و شهرسازي|
  همزمان با برگزاري نخستين جلسه دادگاه رسيدگي 
به ساقط شدن پرواز ۷۵۲ اوكراين در 18 دي 1398 
كه منجر به كشته شدن 1۷6 نفر از شهروندان ايراني 
و غير ايراني ش��د، شركت هواپيمايي »ماهان« مورد 
حمله سايبري قرار گرفت. به اين ترتيب، ديروز صبح 
برخي مشتريان و اعضاي باش��گاه مشتريان ماهان 
پيامكي در خصوص انجام حمله سايبري به اين شركت 
هواپيمايي دريافت كردند. همچنين وبسايت ماهان 
نيز از دسترس خارج شد. در روي كانال تلگرامي ماهان 
نيز تبليغات يك ش��ركت رم��زارز خارجي به عنوان 
آخرين پست اين كانال درج شد. ساعتي پس از اين 
حمله سايبري، مس��ووالن اين ايرالين اعالم كردند 
كه حمله دفع ش��ده و پروازها ب��ه روال عادي انجام 
شده و مي شود. دادگاه رسيدگي به سانحه هواپيماي 
اوكرايني ديروز با حضور 10 متهم نظامي، ش��كات، 
خانواده جانباختگان و وكالي آنها به رياست ابراهيم 

مهرانفر در دادگاه نظامي استان تهران، برگزار شد. 
به گ��زارش ايرنا، در ابتداي جلس��ه دادگاه، قاضي با 
تسليت ش��هادت جانباختگان پرواز ۷۵۲ اوكراين و 
طلب مغفرت واس��عه الهي براي آنه��ا اعالم كرد: در 
جريان رس��يدگي به پرونده حاضر، متعاقب صدور 
كيفرخواست از سوي دادسراي نظامي تهران و ارسال 
پرونده به دادگاه نظامي و ارجاع به اين شعبه دادگاه، 
كليه مقررات آيين دادرسي كيفري لحاظ شد و هيات 
دادگاه، پرونده را آماده رس��يدگي دانس��ت و جلسه 
دادگاه و وقت رس��يدگي به تمام��ي اولياي دم ابالغ 
شد و به آنها اعالم شد كه مي توانند در صورت تمايل 
در جلسات دادرسي حضور به هم رسانند و نسبت به 
طرح شكايت خود اقدام كنند. قاضي اظهار كرد: تاكيد 
دادگاه بر رعايت اصول دادرسي منصفانه و رسيدگي 
عادالنه، شفاف، صريح و قاطع به پرونده حاضر است 
و اميد داريم با ياري خداوند و مس��اعدت اولياي دم، 
بتواني��م با دقت و س��رعت و جديت ب��ه اين پرونده 
رس��يدگي و رأي مقتضي را ص��ادر نماييم. در ادامه 
جلسه دادگاه با دستور قاضي فصل اول كيفرخواست 
قرائت شد. در اين دادگاه 10 متهم از رده هاي مختلف 
نظامي حضور داشتند. نماينده دادستان در جريان 
قرائت كيفرخواس��ت، با ذكر اسامي شكات، خالصه 

شكايت و اظهارات شاكيان را مطرح كرد.

   كشف حقيقت و شناسايي عوامل
او در ادام��ه قرائت اظهارات ش��اكيان پرونده، به بيان 
درخواست هاي آنها پرداخت و گفت: تحقيقات جامع 
و بي طرفانه دادس��راي نظامي براي كشف حقيقت و 
شناسايي عوامل و اشد مجازات بر اساس نوع مسووليت 
آنها تعقيب افراد و عواملي كه با عدم اقدام مناسب بعد 
از وقوع حادثه باعث اخالل در كشف حقيقت شده اند؛ 
شناسايي و تعقيب و مجازات كساني  كه اقدام به سرقت 

اشيا جانباختگان كرده اند، مورد توجه بوده است.
در اثن��اي قرائت كيفرخواس��ت برخ��ي از اولياي دم 
جانباختگان سانحه هواپيماي اوكرايني و تعدادي از 
وكالي آنها به بي��ان نقطه نظرات خود در باب فرآيند 
دادرسي پرداختند و اظهار داشتند كه پرونده به سبب 
اينكه پس از اعالم نظر كارشناسي به شكات و وكالي 

آنها ابالغ نشده است واجد نقص مي باشد.

    ايراد شكات و وكال وارد دانسته شد
قاضي در اين بخش خطاب به ش��كات و وكالي آنها 
تصريح كرد: اين ايراد شما وارد است و دادگاه به همين 
دليل بخشي از پرونده را براي رفع نقص به دادسرا ارجاع 
داده است. سپس برخي از وكال و اولياي دم جانباختگان 
بيان داشتند كه اين دادگاه را به رسميت مي شناسيم 
و به جهت اقدام دادگاه در ارجاع بخشي از پرونده براي 

رفع نقص به فرآيند دادرسي اميدوار هستيم. 
همچنين قاضي در پاس��خ به ادعاي برخي از وكالي 
اولي��اي دم جانباخت��گان ك��ه معتقد بودن��د تنها 
كيفرخواس��ت را قرائت كرده ان��د و موفق به مطالعه 

مجلدات پرونده نش��ده اند، گفت: دادگاه در جريان 
دو دوره 10 روزه ب��ه ش��كات و وكالي آنها وقت داد 
تا ايرادات خود به نواق��ص پرونده را اعالم كنند و در 
موارد ديگر نيز به وكالي جانباختگان ابالغ ش��د كه 
براي مطالعه پرونده به شعبه دادگاه مراجعه نمايند 
كه اگر اين كار را نكرده اند نمي توان اين امر را ناشي 
از كوتاهي دادگاه دانس��ت. در اين جلس��ه  دادگاه، 
اظهارات و شكايت شكات و وكالي آنها به مدت بيش 
از دو ساعت از سوي قاضي استماع شد. در بخش اول 
كيفرخواست نماينده دادستان نظامي تهران گفت: 
103 نف��ر از اولياي دم ضمن مراجعه به دادس��را يا 
مراجعه وكاليشان شكايت خود را تنظيم كردند.  در 
پايان اين جلسه، قاضي اعالم كرد زمان جلسه بعدي 

دادگاه متعاقبًا اعالم خواهد شد.
سقوط هواپيماي مسافربري اوكرايني با 1۷6 مسافر 
در صبح چهارشنبه 18 دي ماه 1398، حادثه تلخي 
بود كه با توجه به ش��رايط خاص آن زمان در منطقه و 
ابهام در علت سقوط حواشي بسياري را در پي داشت.

حوالي س��اعت 6 صبح هجدهم دي م��اه يك فروند 
هواپيماي مسافربري ۷3۷ اوكرايني پس از بلندشدن 

از ف��رودگاه امام خميني )ره( در منطقه خلج آباد بين 
شهريار و پرند، در پي شليك دو موشك دچار سانحه 
و س��قوط كرد. حادثه اي كه ب��ه جان باختن تمامي 
سرنشينان اين هواپيما منجر شد. سقوط هواپيماي 
اوكرايني تنها چند س��اعت بعد از »انتقام س��خت« 
ايران از امريكا رخ داد، يعني زماني كه سپاه پاسداران 
اعالم كرد در پاسخ به حمله هوايي امريكا و به شهادت 
رساندن »قاسم سليماني« و همراهان وي در فرودگاه 
بين المللي بغداد، به پايگاه هوايي عين االسد كه مقر 
نيروهاي امريكايي در كش��ور عراق بوده اس��ت، 1۵ 

موشك شليك كرده است. 
ابتدا گمان مي رفت س��قوط هواپيم��اي اوكرايني 
بر اثر نقص فني بوده اس��ت اما بعد از سه روز ستاد 
فرماندهي كل نيروهاي مس��لح در بيانيه اي ضمن 
عرض تس��ليت و اظهار همدردي ب��ا خانواده هاي 
داغدار هم وطن و جان باختگان اتباع ساير كشورها، 
اعالم كرد كه اش��تباه انساني پدافند هوايي يكي از 
مراكز حساس نظامي سپاه باعث شليك ۲ موشك 

به اين هواپيما و سقوط آن شده است. 
پس از بيانيه رسمي ايران مبني بر سقوط هواپيما بر اثر 

اصابت موشك، مقامات پنج كشور مرتبط با هواپيماي 
اوكرايني بر ضرورت ارسال جعبه سياه هواپيما به خارج 
از ايران براي بازخواني تأكيد كردند. »جاستين ترودو« 
نخس��ت وزير كانادا از ايران خواس��ت كه جعبه سياه 
را براي تحقيقات به فرانس��ه بفرستد. وي تاكيد كرد: 
اگر تنشي در خاورميانه وجود نداشت، جان باختگان 

هواپيماي اوكرايني اكنون زنده بودند. 
س��ردار »اميرعلي حاجي زاده« فرمانده نيروي هوا 
فضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز در نشست 
خبري ۲1 دي ماه با تشريح جزئياتي از اين حادثه 
و ابراز تاسف شديد با اشاره به جريان بررسي پرونده 
در مراجع باالتر و قوه قضاييه تصريح كرد: »گردن ما 
از مو باريك تر اس��ت و همه مسووليت اين حادثه را 
مي پذيريم، هرگونه تصميمي كه مسووالن بگيرند 
ما مطيع اجراي آنيم.« س��ردار »حسين سالمي« 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران نيز با تاكيد بر اينكه 
دوست داشتم داخل هواپيما باشم و با اين عزيزان 
سقوط كنم اما ش��اهد اين ماجراي غم انگيز نباشم 
گفت: هيچ وقت اينقدر شرمنده نبوده ام اما آرزويي 

جز تكه تكه شدن، پاي امنيت و رفاه مردم نداريم.

در شهر
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شهرداري تهران: ساعات
طرح ترافيك تغيير نمي كند

معاون��ت حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران 
با صدور اطالعي��ه اي اعالم كرد، س��اعات ورود به 
محدوده طرح ترافيك تغيير نمي كند. به گزارش 
تسنيم، پيش از ش��يوع كرونا »طرح ترافيك« كه 
محدوديت هايي براي ورود به نقاط مركزي ش��هر 
دارد، از س��اعت 6:30 صبح تا 19 اجرا مي شد اما با 
ش��يوع كرونا و در راستاي كمك به حفظ سالمتي 
ش��هروندان، س��اعت اجراي طرح به 8:30 تا 16 با 
مجوز يك بار خروج رايگان از ساعت 14:30 تغيير 
يافت. اما طبق مصوبه اخير ش��وراي ترافيك شهر 
تهران، از دهم آبان ساعت اجراي ورود به محدوده 
طرح ترافيك تغيير يافت و بر اين اساس مقرر شد 
در گام نخست، ساعات صبحگاهي طرح ترافيك از 
ساعت 8:30 به ۷: 0 صبح و ساعت عصرگاهي از 16 
به 1۷ تغيير كند. در گام بعدي قرار بود از اول آذرماه 
محدوديت ها از ۷:30 به ساعت 6:30 صبح و از 1۷ به 
18 تغيير كند اما معاونت حمل ونقل و ترافيك اعالم 
كرد: با توجه به عدم بازگشايي كامل مراكز آموزشي 
شهر تهران ساعات محدوده طرح ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا تغيير نمي يابد. در اين اطالعيه آمده 
اس��ت: با توجه به عدم بازگشايي كامل مدارس و 
دانشگاه ها تغيير س��اعت اجراي محدوديت هاي 
ترافيكي )طرح ترافيك و ط��رح كنترل آلودگي 
هوا( كماكان از ساعت ۷:30 الي 1۷ پا برجا خواهد 
بود. پيش از اين بر اساس مصوبه شوراي ترافيك 
شهر تهران قرار بود، همزمان با بازگشايي مدارس و 
دانشگاه ها ساعت اجراي محدوده طرح ترافيك و 
كنترل آلودگي هوا از ساعت 06:30 لغايت 18:00 
)در نيمه دوم سال( تغيير يابد، كه با توجه به عدم 
بازگش��ايي كامل مدارس و دانشگاه ها در تهران 
به صورت كامل، كما في السابق از اول آذر 1400 
س��اعت اجراي طرح ترافيك و كنت��رل آلودگي 
هوا از س��اعت ۷:30 لغايت 1۷ اس��ت. همچنان 
امكان يك بار خروج رايگان بعد از ساعت 14:30 

وجود دارد.

نقش ديپلماسي در رشد اقتصاد
پاس��خ يك چنين پرس��ش هايي در يك مفهوم 
كليدي نهفته است كه فقدان توجه به آن مي تواند 
اقتصاد و معيش��ت كشور را با مشكالت عديده اي 
مواجه س��ازد. اهميت مفهوم ديپلماسي و ايجاد 
مناس��بات ارتباطي معقول با جه��ان پيراموني، 
موضوعي است كه متاسفانه تصميم سازان ايراني 
ام��روز توج��ه چنداني ب��ه آن نمي كنن��د. حتي 
در ارتب��اط عادي ي��ك خانواده در ي��ك محله يا 
يك آپارتم��ان، نيز فق��دان مناس��بات مطلوب 
باعث مي ش��ود تا فرد نتواند ي��ك زندگي عادي 
و روتين خانوادگ��ي را تجربه كن��د. تاريخ ايران 
از زمان باس��تان تا دوران معاصر، سرش��ار است 
از همزيس��تي مس��المت آميز با جهان پيراموني 
و تنش زداي��ي. بنابراين ايرانيان ماي��ل به بهبود 
مناسبات ارتباطي با جهان هستند. معتقدم حتي 
با جوامع و كشورهايي كه با آنها اختالفات جدي 
وجود دارد، بايد از طريق گفت وگو مسائل را حل و 
فصل كنيم. همان طور كه اشاره شد، تركيه با همه 
جهش هاي اقتصادي كه داشت، طي ۲ سال اخير 
با مش��كالت عديده اقتصادي مواجه شده و تورم 
باالي��ي را تجربه مي كند. در نقطه مقابل كش��ور 
عراق كه دهه ها جن��گ و گرفتاري و خونريزي را 
پشت سر مي گذارد، امروز كمترين نرخ تورم را در 
سطح منطقه تجربه مي كند. دليل اين تفاوت هاي 
بارز در شاخص هاي اقتصادي آن است كه تركيه 
طي سال هاي اخير به جاي رويكردهاي ارتباطي 
س��ازنده با جهان به دنبال ماجراجويي در عرصه 
بين المل��ل و تنش زاي��ي با جه��ان حركت كرده 
اس��ت. اما عراق خسته از سال ها جنگ و تحريم و 
گرفتاري، ت��الش مي كند تا طرف هاي مختلف را 
در منطقه و جهان از خود راضي نگه دارد. واقع آن 
اس��ت كه اقتصاد 400 ميليارد دالري ايران، طي 
سال هاي اخير به دليل اثرات تصميم سازي هاي 
سياس��ي در اقتصادي به اقتصادي 198 ميليارد 
دالري رسيده اس��ت. اين حجم از آسيب ناشي از 
برخي تصميم سازي هاي اشتباه سياسي است كه 
متاسفانه مش��كالت فراواني را ايجاد كرده است. 
هر دولتي بايد در راس��تاي منافع ملي برنامه هاي 
خود را پيش ببرد. اينكه فالن گروه سياس��ي چه 
رويكردي دارد يا فالن حزب چه مطالبه اي دارد، 
نبايد براي دولت اهميتي داش��ته باش��د. دولت 
بايد خواسته هاي مردم براي داشتن يك زندگي 
مطلوب را ارج بنهد و تالش كند زمينه يك چنين 
زيستي را براي شهروندان جامعه فراهم كند. توقع 
مجموعه فعاالن اقتصادي از دولت آن است كه در 
شرايط حساس فعلي، تالش براي حل مشكالت 
بيروني را در كنار حل س��وءمديريت هاي داخلي 
مدنظر قرار دهد. اينكه مدام در رسانه ها اعالم شود، 
تحريم ها تاثيري در نزول شاخص هاي اقتصادي 
ندارد، بيشتر از اينكه اميدواري را در جامعه افزايش 
دهد، كارشناس��ان و صاحب نظ��ران اقتصادي را 
نگران مي كند، چراكه يك چنين اظهاراتي نشان 
مي دهد، دولت هنوز ريش��ه اصلي مش��كالت را 
شناسايي نكرده است )يا اگر شناسايي كرده، آن 
را انكار مي كند( به عنوان ي��ك فعال اقتصادي و 
نايب رييس اتاق ايران اميدوارم كه دولت و كليات 
نظام تصميم سازي كش��ور تالش كنند، مشكل 
تحريم ها را كه س��ايه سنگين خود را بر مجموعه 
فعاليت هاي اقتصادي و راهبردي كشور انداخته 
اس��ت، حل و فصل كند تا ايران بتواند در يك بازه 
زماني مش��خص در مس��ير بهبود ش��اخص هاي 

اقتصادي اش گام بردارد.

كاهش ٢ تا ٣٣ درصدي قيمت 
بليت پروازهاي داخلي

مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي اعالم ك��رد: نرخ بلي��ت هواپيما براي 
مس��يرهاي داخلي از ۲ ت��ا ۲8 درصد كاهش پيدا 
كرده است اما براي مس��يرهايي مانند تهران – بم 
ميزان كاهش نرخ بليت هواپيما 33 درصد اس��ت. 
اسعدي س��اماني در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه 
دامنه قيمتي بليت هواپيما براي مسيرهاي مختلف 
امروز اعالم ش��د و از ابتداي آذرماه بليت هواپيما با 
قيمت هاي جديد به فروش مي رود. وي با اشاره به 
اينكه با رايزني هاي وزير راه و شهرسازي و سازمان 
هواپيمايي كشوري قرار بر اين شده تا به نفع مردم 
قيمت بلي��ت هواپيما كاهش پيدا كن��د، افزود: از 
دوش��نبه اول آذر قيمت بلي��ت هواپيما با كاهش 
متوس��ط 13 درصدي به فروش مي رود. اس��عدي 
س��اماني افزود: كاهش ن��رخ بلي��ت هواپيما براي 
مسيرهاي داخلي از ۲ تا ۲8 درصد كاهش پيدا كرده 
است اما براي مس��يرهايي مانند تهران -  بم ميزان 
كاهش نرخ بليت هواپيما 33 درصد است. اسعدي 
س��اماني افزود: البته همچنان قيمت بليت هواپيما 
بر اساس قواعد آزادس��ازي نرخ  ها به فروش مي رود 
و قيمت ها ش��ناور است و قرار نيست به نرخ مصوب 
برگرديم. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با تاكيد 
بر ش��رط كاهش قيمت بليت هواپيم��ا اظهار كرد: 
مهم ترين شرط ما براي كاهش قيمت بليت هواپيما، 
عدم افزايش قيمت ارز است و اين قيمت ها را بر اساس 
نرخ ارز بازار آزاد و دالر ۲8 هزار توماني بس��ته شده 
است. ساماني ادامه داد: قرار بر اين است براي جبران 
هزينه هاي ايرالين ها با اي��ن كاهش قيمت بليت، 
قيمت تمام شده پرواز را كاهش دهد و تسهيالتي در 
بخش هاي مختلف از جمله فرودگاه ها و ... ارايه دهد.

خسروي: قيمت مسكن 
۱۰ تا ۱۲ درصد پايين آمده است

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك گفت: در مركز و جنوب شهر تهران قيمت 
مس��كن 10 تا 1۲ درصد كاهش يافت��ه و تا پايان 
سال افزايش قيمت نخواهيم داشت. خسروي در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: وضعيت معامالت 
مسكن چندان مطلوب نيس��ت و همين موضوع 
فرصتي را براي خريدهاي مصرف��ي فراهم كرده 
است. در مناطق مركزي و جنوبي شهر تهران نرخها 
10 تا 1۲ درصد كاهش يافته اس��ت. اما در شمال 
تهران افت قيمت چندان محسوس نبوده؛ چرا كه 
عمده فروشندگان در اين مناطق نياز چنداني به 
پول ندارند. وي افزود: اگر برخي افراد مصاحبه هايي 
كه منجر به ايجاد تنش مي شود را انجام ندهند بازار 
در ثبات و آرامش مي ماند. بانك مركزي و مركز آمار 
هم از ارايه آمارهاي افزايشي خودداري كنند. اگر 
اجازه بدهند بازار مسكن راه خودش را پيدا مي كند 
و بر اساس نظام عرضه و تقاضا قيمت مسكن كنترل 
مي شود. رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان 
اينكه تا پايان سال افزايش قيمت در بازار مسكن 
نخواهيم داشت، تاكيد كرد: خوشبختانه قيمتها 
روند كاهش��ي داش��ته و از حدود هشت ماه قبل 
بازار در ثبات و آرامش قرار گرفته است. با توجه 
به تجربه ادوار گذشته انتظار داريم اين روند بين 
۲ تا 4 سال طول بكشد اما به متقاضيان مصرفي 

توصيه مي كنيم خريد خود را انجام دهند.

مخاطرات مسكن دولتي
براي بانك ها و مردم

ش��يوه تامين مالي قانون جهش توليد مسكن به 
گونه اي است كه در 4 سال آينده حدود ۵0 درصد 
مانده تسهيالت بانك ها را به خود اختصاص خواهد 
داد.  ماده 4 قانون جهش توليد مس��كن، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي را مكلف كرده است، 
حداقل ۲0 درصد از تسهيالت پرداختي نظام بانكي 
در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار 
به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در 
سال اول اجراي قانون از حداقل360 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت براي واحدهاي موضوع اين قانون 
كمتر نباش��د و براي س��ال هاي آينده نيز حداقل 
منابع تسهيالتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر 
مطابق با نرخ تورم س��االنه افزايش يابد. به گزارش 
تس��نيم، منتقدين معتقدند وضعيت بازار پولي و 
بانكي كشور به گونه اي است كه اعطاي اين حجم 
از تسهيالِت بلندمدت ۲0 ساله، دولت را به ناچار بر 
س��ر دوراهي خطرناكي در اقتصاد قرار خواهد داد. 
الف( افزايش مانده تسهيالت بخش مسكن و كاهش 
حجم تسهيالت اعطايي به ساير بخش ها: در حال 
حاضر مانده تسهيالت مرتبط با بخش مسكن 18.۲ 
درصد است و چنانچه بنا باشد تمامي تسهيالت 
در نظر گرفته شده در قانون جهش توليد مسكن 
از كاهش سهمي ديگر بخش هاي اقتصادي تامين 
شود، پس از 4 سال، سهم مانده تسهيالت بخش 
مس��كن به باالي ۵0 درصد و با ادامه اين ش��يوه 
اعطاي تس��هيالت، به باالتر از 60 درصد خواهد 
رس��يد. اين يعني كاهش چش��مگير تسهيالت 
اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي كه منجر به 
ركود خواهد شد. ركود اين صنايع نيز افزايش نرخ 
بيكاري و تورم  هاي پي در پي ناشي از كاهش توليد 
را به همراه خواهد داش��ت. ب( تامين تسهيالت 
مورد نياز بخش مس��كن از طريق سياس��ت هاي 
انبساطي: در اين حالت، بانك ها در عوض كاهش 
تسهيالت بخش هاي ديگر اقتصاد، به منظور تامين 
تسهيالت مورد نياز بخش مسكن، مجبور به اضافه 
برداشت از بانك مركزي خواهند شد. نتيجه اتخاذ 
چنين تصميمي خلق بيش از پيش نقدينگي و به 
تبع آن ايجاد تورم خواهد بود. موضوعي كه نهايتا 

دود آن به چشم خودم مردم خواهد رفت.

همزمان با برگزاري نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به سانحه پرواز ۷۵۲  اوكراين صورت گرفت

مهدي چمران، رييس شوراي شهر: 

3 پيامد حمله سايبري به ماهان

ترافيك تهران براي شورا درد است
گروه راه و شهرسازي|

 همزمان با تشديد آلودگي هوا و ترافيك در پايتخت، 
توجه مسووالن ش��هري نيز به اين دو مقوله پيوسته 
به هم افزايش يافته اس��ت. ديروز چند نفر از اعضاي 
شوراي شهر تهران نسبت به اين مسائل تذكر دادند 
و راه حل را در توس��عه حمل و نقل عمومي دانستند. 
مس��اله اي كه وابس��ته به تعه��دات مال��ي دولت به 
شهرداري است و دست دولت نيز به دليل تحريم ها و 
تنگناي مالي در اين زمينه بسته است. شوراي پنجم 
نيز در 4 سال گذشته همواره تالش مي كرد تا منابع 
مالي الزم براي توس��عه مترو و ن��اوگان اتوبوس را از 
دولت جذب كند اما هيچگاه به اين كار موفق نش��د. 
در دوران شهرداري قاليباف نيز وصول منابع الزم از 
دولت نهم و دهم كه بيشترين درآمدهاي نفتي طي 
تاريخ را داشت، تحقق نيافت. اين همه در حالي است 
كه طي سال هاي اخير، نقش »دي اكسيد گوگرد« در 
آلودگي هواي پايتخت پررنگ شده است. عنصري كه 
به گفته كارشناسان حاصل مازوت سوزي و سوزاندن 
گازوئيل هاي فاقد استاندارد يورو 4 در نيروگاه هاي برق 

اطراف تهران و ساير كالنشهرها است. 
مهدي چمران، رييس ش��وراي شهر ديروز در جريان 
جلسه بيست و پنجم اين شورا در نطق پيش از دستور 

خود با اشاره به صحبت هاي رهبري در ديدار با خبرگان 
گفت: ايشان به مساله ترافيك تهران اشاره كردند كه 
درد و مشكلي براي ما است. مساله آلودگي هوا و ترافيك 
كه به همديگر گره خوردند و منس��جم هستند براي 
شوراي شهر و شهرداري مشكلي است. خوشبختانه 
تالش هاي فراواني شده است و اميدواريم اين تالش ها 

به نتيجه برسند و بايد تالش هاي فراواني شود.
چمران اضافه كرد: اگر در س��ال هاي قبل دوس��تان 
عزيز ما به موقع مي توانستند واگن هاي مترو را وارد 
چرخه حمل و نقل عمومي كنند، امروز اين شرايط 
را نداش��تيم. اگر همين امروز تالش كنيم دو س��ال 
ديگر به نتيجه مي رس��يم. همانطور كه در دوره دوم 
و سوم تالش ش��د و جهش هاي آن را ديديم و امروز 
همان را برداشت مي كنيم. او اضافه كرد: البته با چند 
صد دس��تگاه واگني روبرو هستيم كه اورهال نشده 
و كمبودهايي داريم كه امروز دس��ت به گريبان آن 
هس��تيم. چمران تاكيد كرد كه حق مردم ما اس��ت 

كه اين مسائل حل شود و به نتيجه مطلوب برسد.

   تذكر ساير اعضاي شورا 
درباره آلودگي هوا

سيد جعفر تشكري هاشمي نيز در تذكر خود درباره 

ترافيك ش��هر تهران گفت: مقام معظم رهبري نيز 
در خصوص وضعيت ترافيك تهران واكنش نش��ان 
داده و خواستار ارايه راهكار علمي و كارشناسي براي 
ترافيك تهران شدند. او از شهردار تهران درخواست 
اقدامات عاجل براي توس��عه حمل و نقل عمومي و 
زيرس��اخت ها را داشت و گفت: چرا كه در چند سال 
اخير اقداماتي در اين خصوص انجام نشده و حمل و 
نقل عمومي بسيار آسيب پذير شده است؛ به گونه اي 
كه وضع اتوبوسراني بسيار ناگوار است و بيش از 90 
درصد اتوبوس ها فرس��وده اند و ديديد كه روز شنبه 
چرخ هاي يك قطار مترو به طور كامل قفل شد و نيم 
ساعت طول كشيد تا عمليات آزادسازي انجام شود.

تشكري هاشمي با تاكيد بر اينكه مترو به شدت نيازمند 
اورهال قطارها است گفت: با توجه به كمبود قطعات 
و زمان اورهال بايد بالفاصله نسبت به اورهال قطارها 
اقدام شود وضعيت ترافيك واقعا ناراحت كننده است 
و تا وقتي حمل و نقل عمومي افزايش نيابد صحبت از 
حل ترافيك بي معنا اس��ت و به همين دليل از زاكاني 
مي خواهيم در مورد تامين ناوگان حمل و نقل عمومي 

اقدامات مهمي انجام دهد.
او با اشاره به مساله آلودگي هوا گفت: هرساله به فصل 
پاييز و زمستان كه مي رس��يم هوا آلوده مي شود اما 

واقعا كيفيت سوختي كه به نيروگاه ها داده مي شود 
خوب نيس��ت و درصد بااليي گوگرد و مازوت هوا را 
آلوده مي كند. جعفر بندي شربياني نيز تذكر خود را 
به آلودگي هوا و ترافيك تهران اختصاص داد و گفت: 
مس��اله ترافيك و آلودگي هوا تنها با راه حل علمي و 
اصولي رفع مي شود. اگر پديده اينورژن در شش ماهه 
دوم س��ال را از معادله كنار بگذاري��م، آنگاه مي توان 
بين ترافيك و تراكم باالبا آلودگي هوا رابطه مستقيم 
پيدا كرد. وي ادامه داد: آمار روزهاي پاك در سنوات 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه طرح هايي چون شناور 
ساختن ساعات آغاز به كار دستگاه ها و ادارات دولتي 
و خصوصي، ايجاد محدوده طرح ترافيك، طرح زوج 
و فرد و تعطيلي عمومي عماًل نتوانسته مساله ترافيك 

و آلودگي تهران را حل كند.
عضو شوراي شهر تهران بيان كرد: با توجه به بيانات اخير 
مقام معظم رهب��ري دال بر تكيه به روش هاي علمي و 
اصولي، اين ابرچالش كشنده در تهران يك راه حل بيشتر 
ندارد و آن هم عبارت است از افزايش سهم حمل و نقل 
عمومي در شهر تهران. او تاكيد كرد: اين مهم نيز از مسير 
تكميل و كاركرد مترو در ظرفيت نهايي آن مي باشد و 
ميسر نخواهدشد مگر دولت سهم و نقش خود در تامين 

منابع براي ساخت و تجهيز مترو را بپردازد.

ديروز همزمان با برگزاري نخس�تين دادگاه نظامي رس�يدگي به س�انحه 
هواپيماي اوكرايني، خبر حمله سايبري به سايت شركت هواپيمايي ماهان 
روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت. بنا به گزارش خبرگزاري هاي داخلي، 
ديروز صبح خريداران بليت ماهان و اعضاي باشگاه مشتريان ماهان پيامكي 
در خصوص انجام حمله سايبري به اين شركت هواپيمايي دريافت كردند. 
همچنين وبسايت ماهان نيز از دسترس خارج شد. در روي كانال تلگرامي 
ماهان نيز تبليغات يك شركت رمزارز خارجي به عنوان آخرين پست اين 
كانال درج شد. ساعتي بعد، ش�ركت هواپيمايي ماهان در خصوص حمله 
سايبري به اين ايرالين اطالعيه اي صادر كرد. در اين اطالعيه نوشته شده بود: 
با نظر به جايگاه هواپيمايي ماهان در صنعت حمل و نقل هوايي كشور اينگونه 
حمالت به دفعات مختلف و در زمان هاي گوناگون نسبت به اين شركت انجام 
يافته تا شايد بتوانند خدشه اي بر عملكرد آن وارد كنند كه اين موضوع يك 
اتفاق عادي تلقي مي گردد و همواره تيم امنيت سايبري ماهان هوشمندانه و 
به موقع وارد عمل گرديده و اين حمالت را خنثي نموده است. لذا بدين وسيله 
اعالم مي دارد تمامي پروازهاي ماهان طبق برنامه در حال انجام و پروازهاي 
آتي نيز طبق زمان بندي قبلي انجام خواهد پذيرفت. علي رغم حمله سايبري 
به ايرالين ماهان، پروازهاي ديروز صبح هواپيمايي ماهان از فرودگاه هاي 
مهرآباد و امام خميني )ره( بدون يا با كمترين تأخير انجام شد. بر اساس اين 

گزارش، حمله هاي سايبري در ماه هاي اخير افزايش يافته است. در آبان ماه 
سال جاري، هكرها سامانه هوشمند سوخت را هدف قرار دارند و از همين 
رو، سوخت رساني بر اساس سهميه، چند ساعتي مختل شد اما همزمان، كار 
در جايگاه هاي س�وخت به نرخ آزاد ادامه يافت. پس از چند روز، به تدريج 
جايگاه هاي سوخت تعمير شده و دوباره به مدار بازگشتند.  افزون بر اين، پس 
از اختالل در سامانه شركت راه آهن به تاريخ 18 تير، صبح شنبه 19 تيرماه نيز 
سايت وزارت راه و شهرسازي نيز از دسترس خارج شد. به اين ترتيب، روز 
شنبه اختالل سايبري در سيستم هاي كامپيوتري كاركنان ستاد وزارت راه و 
شهرسازي ظاهر شد كه  به دنبال آن پورتال وزارتخانه و سايت هاي زير پرتال 
آن از دسترس خارج شد.  به گزارش »تعادل«، هك كنندگان سايت وزارت 
راه و شهرسازي، به جاي محتواي سايت اين وزارتخانه، پيامي تهديدآميز 
را روي اين سايت بارگذاري كرده و به وزير راه و ساير مسووالن اين وزارت 
خانه از جمله راه آهن نوشته بودند: »پايتان را از گليم تان درازتر نكنيد.« بر 
اساس اين گزارش، اين اختالالت سايبري نيز مانع از حركت به موقع قطارها 
و انجام ساير امور نشد. اما 1۰ روز پس از بروز حمالت سايبري به سيستم هاي 
رايانه اي وزارت راه و راه آهن، مركز مديريت »امنيت فضاي تبادل اطالعات« 
)افتا( در اطالعيه اي ساده انگاري و كم توجهي به هشدارهاي امنيتي را عامل 

اصلي بروز اين حمالت عنوان كرد.

ماجراي هك سايت ماهان
رويداد دوم



در هفته اي كه گذش��ت، در ب��ازار بيت كوي��ن و ارزهاي 
ديجيتال شاهد اصالح قيمت ها بوديم. برخي از كارشناسان 
معتقدند اصالح هاي اين چنين��ي در جريان چرخه هاي 
صعودي طبيعي است و آسيبي به روند كلي بازار نمي زند. 
با اين حال عده اي تصور مي كنند ك��ه اين اصالح جزئي 
مي تواند نشانه اي براي اصالح عميق تر قيمت ها باشد. با 
وجود اين گالسنود گفته است اين سرمايه گذاران عجوالنه 
و از روي ترس سرمايه خود را نمي فروشند. پس از آنكه حجم 
بيت كوين هاي نگهداري شده توسط هولدرهاي بلندمدت 
به اوج ۱۳.۵ ميليون واحدي رس��يد، اين سرمايه گذاران 
بلند مدت در طول يك ماه گذشته تنها ۱۰۰,۰۰۰ بيت كوين 
از موج��ودي خود را خرج كرده اند كه معادل ۰.۷ درصد از 
كل سرمايه آنهاست. بازار بيت كوين در طول هفته گذشته 
سقوطي ۱۰ درصدي را تجربه كرد، با اين حال روز جمعه 
توانست موقعيت خود را در محدوده ۵۷,۰۰۰ دالر حفظ 
كند. قيمت اين ارز ديجيتال در ۲۴ ساعت گذشته نوسان 
قابل توجهي نداشته است، با اين حال اتريوم و سوالنا هركدام 
به ترتيب جهش��ي ۶ و ۹ درصدي را تجربه كرده اند. كي 
يانگ جو، مديرعامل وب سايت تحليلي كريپتو كوانت، روز 
گذشته در مطلبي نوشت: »احساسات بازار در كوتاه مدت 
نشان از نوسان محدود و نزولي قيمت دارد. معامله گران در 
بازار قراردادهاي آتي دايمي بيت كوين، وارد موقعيت هاي 
شورت )فروش( مي ش��وند.« تحليل گران معتقدند كه 
استفاده از اهرم هاي معامالتي بيشتر مي تواند نشانه اي 
براي رسيدن بازار به كف هاي قيمتي باشد؛ اتفاقي كه 
هفته گذشته حجم قابل توجهي از موقعيت هاي معامالتي 
النگ )خريد( معامله گران را ليكوييد كرد. شاخص هاي 
تكنيكال هم نشان مي دهند تا زماني كه قيمت باالي 
حمايت ۵۳,۰۰۰ دالري باش��د، چش��م انداز صعودي 

بلندمدت دست نخورده باقي مي ماند.

    سقوط از اوج  ۶۹ هزار دالري
 تا كجا ادامه پيدا مي كند؟

اخيراً س��قوطي ۱۳ درص��دي را از اوج تاريخي ۶۹,۰۰۰ 
دالري تجربه كرده اس��ت. پس از رس��يدن ب��ه اوج هاي 
تاريخي، كاهش جزئي قيمت امري طبيعي اس��ت و اين 
احتمال وجود دارد كه در جريان چرخه هاي صعودي هم، 
قيمت در مقطعي بين ۱۰ تا ۱۵ درصد از اوج تاريخي فاصله 
بگيرد. در درازمدت، هربار ك��ه بيت كوين روند صعودي 
گس��ترده تري را تجربه مي كند، بيشتر دربرابر اصالحات 
عميق قيمت آسيب پذير باقي مي ماند. با اين حال، سقوط از 
اوج هاي تاريخي پيش از بازيابي قيمت، به جايي بين ۵۰ تا 
۶۰ درصد محدود مي شود. برخي از تحليل گران معتقدند 
كه س��قوط اخير قيم��ت از اوج ۶۹,۰۰۰ دالري مي تواند 
نشانه اي براي ريزش هاي بيشتر در بازار بيت كوين باشد. 

الكس كوپتس��يكويچ، تحليل گر اف ايكس پرو، گفته 
است: »يك س��قوط ۵ درصدي ديگر از ارزش كل بازار 
ارزهاي ديجيتال، نش��انه اي براي آغاز يك روند نزولي 
اس��ت، البته با فرض اينكه ارزه��اي ديجيتال با همان 
قواعد روان شناختي اي پيش مي روند كه پايه و اساس 
تحليل تكنيكال است.« او افزود: »فش��ار فروش بازار 
ارزهاي ديجيتال پس از رسيدن به اوج هاي قيمتي در 
ماه مه )ارديبهشت(، تنها زماني به پايان رسيد كه ارزهاي 
بازار بيش��تر از نصف قيمت خود را از دست داده بودند. 
اين احتمال هم افزايش يافته است كه فروشندگان تا 
رسيدن قيمت به ۴۸,۰۰۰ دالر فعال باشند؛ هرچند كه 
هنوز چند مانع قابل توجه در مسير قيمت وجود دارد.«

     هولدرهاي بيت كوين بي حركت مانده اند
در حال حاضر داده هاي درون زنجيره اي نشان مي دهد 
كه تقاضا براي خريد بيت كوين ثابت مانده است. حتي 
پس از سقوط ۲۰ درصدي قيمت از اوج تاريخي اخير 
هم به نظر نمي رسد كه هولدرهاي بلندمدت بيت كوين 
به خاطر ترس از س��قوط بيشتر بازار، تمايلي به فروش 
سرمايه خود داشته باشند. وب سايت تحليلي گالسنود 
در توييتي نوشت: »پس از آنكه حجم بيت كوين هاي 
نگهداري شده توسط هولدرهاي بلندمدت به اوج ۱۳.۵ 
ميليون واحدي رسيد، سرمايه گذاران بلند مدت در طول 
يك ماه گذشته تنها ۱۰۰,۰۰۰ بيت كوين از موجود خود 
را خ��رج كرده اند كه معادل ۰.۷ درصد از كل س��رمايه 
آنهاست.« گالسنود گفته است همچنان اين احتمال 
وجود دارد كه هولدرهاي بلندمدت در ادامه به سقوط 

اخير قيمت بيت كوين واكنش نشان دهند.

    وضعيت بازار آلت كوين ها
به گفت��ه ش��ركت تحقيقاتي ِدلف��ي ديجيتال، رش��د 
اكوسيستم هاي جايگزين اتريوم يكي از جريان هاي اصلي 
امسال است و شبكه هاي مختلفي از جمله ترا، اولنچ و سوالنا 
با افزايش توجهات به شبكه هاي چندزنجيره اي، در اين 
مدت به شدت مورد استفاده قرار گرفته اند. ارزهاي ديجيتال 
لونا، اولنچ و سوالنا، به ويژه در نيمه دوم سال جاري ميالدي، 
در مقايسه با اتريوم با اختالف عملكرد بهتري داشته اند. 
بايننس به تازگي پشتيباني از شبكه اصلي آربيتروم وان را 
آغاز كرده است. اين اتفاق به استفاده بيشتر از اتريوم كمك 
مي كند و به كاربران صرافي اين امكان را مي دهد تا اتريوم 
و ديگر توكن هاي مبتني بر اس��تاندارد »ERC-۲۰« را از 
طريق اين راهكار اليه دوم و با كارمزدي كمتر انتقال دهند.

    برداشت ۱،۳ ميليارد دالر بيت كوين
 از صرافي ها در عرض ۳ روز

داده هاي تازه نشان مي دهد كه تنها در عرض سه روز بيش 
از ۱.۳ ميليارد دالر بيت كوين از صرافي هاي ارز ديجيتال 
خارج شده است. آن طور كه پيداست بيشتر سرمايه گذاران 
بلندمدت بيت كوين همچنان در س��ود هس��تند و قصد 
فروش ندارند. اگرچه قيمت بيت كوين در طول هفت روز 
گذشته اصالح شد و اين ارز ديجيتال ۲۰ درصد از ارزش 
خود را از دس��ت داد، با اين حال داده هاي درون زنجيره اي 
نشان مي دهد كه بحران نقدينگي در صرافي ها مي تواند در 
حال افزايش باشد. فقط در عرض سه روز ۲۳,۰۰۰ واحد 
بيت كوين با ارزش��ي بيش ۱.۳ ميليارد دالر، از صرافي ها 
خارج شده است. علي مارتينز، تحليلگر ارزهاي ديجيتال، 
با استناد به داد ه هاي شركت تحليلي گالسنود توضيح داد 

كه اخيراً برداشت بيت كوين از پلتفرم هاي معامالتي ارز 
ديجيتال افزايش يافته اس��ت. داده هاي درون زنجيره اي 
نش��ان مي دهد با وجود اينكه روند قيمت بيت كوين در 
طول چند روز گذشته نزولي بوده، تعداد برداشت هاي اين 
ارز ديجيتال به ش��دت افزايش يافته است. روي هم رفته، 
بيش از ۲۳,۰۰۰ واحد بيت كوين بين ۱۵ تا ۱۷ نوامبر )۲۴ 
تا ۲۶ آبان( از صرافي ها خارج شده است. اين در حالي است 
كه گزارش هاي اخير نشان مي دهد يكي از بزرگ ترين 
نهنگ هاي بيت كوين، خريدهاي خود را از سر گرفته 
و طي چند روز بي��ش از ۲۰۰ ميليون دالر بيت كوين 
جمع آوري كرده اس��ت. كل مبلغي ك��ه از صرافي ها 
خارج ش��ده، به طور قابل توجهي بيشتر از خريد هاي 
اين نهنگ  خاص است؛ اين نشان مي دهد كه برخي از 
برداشت ها احتمااًل مربوط به نقل وانتقاالت داخلي بين 
صرافي هاست. با اين حال، اين مساله همچنان به اين 
معني است كه در چند روز اخير تعداد بيت كوين هاي 
موجود در صرافي ها به طور قابل توجهي كاهش يافته 
است؛ اتفاقي كه باعث مي شود فشار فروش كاهش يابد. 

     بيشتر سرمايه گذاران بيت كوين 
همچنان در سود هستند

قيمت بيت كوين از زماني كه در ابتداي هفته گذشته به اوج 
۶۹,۰۰۰ دالري رسيد، اصالح بزرگي را تجربه كرده است. 
در ۱۰ روز اخير، بيت كوي��ن ۲۰ درصد از ارزش خود را از 
دست داده است و اوايل روز گذشته هم قيمت در مقطعي 
به زير ۵۶,۰۰۰ دالر رسيد. همانطور كه انتظار مي رفت، 
اين اصالح به سرمايه گذاران و موقعيت هاي معامالتي آنها 
آسيب رسانده است. داده هاي گالسنود نشان مي دهد 
بيش از ۱۷ درص��د از عرضه بيت كوين اكنون در ضرر 
است؛ يعني تنها ۸۳ درصد از واحدهاي اين ارز ديجيتال 
در وضعيت س��وددهي هستند. گالسنود گفته است: 
»وقتي بازار بيت كوين فروش زيادي را تجربه مي كند، 
تغيير نرخ عرضه در سود، نشان مي دهد كه چه تعداد از 
واحدهاي در گردش با هزينه اي باالتر از قيمت هاي فعلي 
خريداري شده اند. از زماني كه بيت كوين به اوج قيمتي 
خود رسيده است، ۱۷ درصد از عرضه  آن در ضرر و ۸۳ 
درصد باقي مانده در سود است.« با اين حال اين مساله 
باعث نشده اس��ت هولدرهاي بلندمدت بيت كوين از 
نگهداري آن منصرف ش��وند. گالس��نود، اين شركت 
تحليلي گفته است ۷۸.۷ درصد از دارندگان بلندمدت 
بيت كوين در سود هس��تند كه در مقايسه با عرضه در 
س��ود، تا حدودي كمتر اس��ت. با اين حال، گالسنود 
مي گويد اكثر خريدهايي كه در نزديكي اوج هاي قيمتي 
انجام شده، از طرف دارندگان به اصطالح كوتاه مدت بوده 

است و اكنون با ضررهاي تحقق نيافته روبرو شده اند.
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ناكجاآباد!
چرا كه در حالي كه بازوي پژوهشي نهاد قانونگذاري به 
درستي به اهميت تدوين سند راهبرد توسعه صنعتي 
به عنوان قطب نما يا نقش��ه راه تاكي��د مي كند، نهاد 
مركزي برنامه ريزي )س��ازمان برنامه و بودجه( و نهاد 
متولي صنعت كشور )وزارت صمت( و بازوي پژوهشي 
آن )موسسه مطالعات بازرگاني( در راه طريق ديگري 
)آمايش سرزمين( گام مي زنند كه ضمن تاييد اهميت 
فراوان آن، اما در نبود آن قطب نما و نقشه راه، راه بجايي 

نخواهد برد مگر همين بيراهه حاضر. 
آيا بدون وجود استراتژي و سياست صنعتي مي توان 
آمايش صنعتي در اس��تان ها را پيش برد؟ اگر پاس��خ 
مثبت است پس ديگر چه نيازي به سياست گذاري ها و 
تعيين راهبردهاست؟ مگردر طي اين سال ها در همين 
وزارت صمت و با همكاري همين موسس��ه مطالعات 
از انواع برنامه هاي راهبردي صنعت و معدن رونمايي 
نشده است و مگر در همين چند ماه قبل و در آخرين 
روزهاي دولت قبل خبر از رونمايي »سند سياست هاي 
صنعتي ايران در افق ۱۴۰۴« در چندين جلد داده نشد؟ 
خب اگر نيازي به چنين اس��ناد راهبردي وجود ندارد 
پس چه جاي صرف هزينه هاي فك��ري و مادي انبوه 
در مسيري بيهوده؟ و اگر ضرورت دارد بفرمايند جاي 
اسناد تدوين شده )كه نقدهاي اساسي هم بر هر كدام 
از آنها وارد است( در اقدام آمايش صنعتي كجاست؟!  
واقعيت آن است در فقدان سياست صنعتي مشخص 
برآمده از يك استراتژي كالن صنعتي كه درآن خطوط 
توس��عه اي كش��ور )اعم از حقوق مالكيت و سياست 
خارجي و مولفه هاي اقتصاد كالن و محيط كس��ب و 
كار و...( در ميان و بلندمدت مشخص شده باشد، انتظار 
هيچ سرمايه گذاري و رشد پايدار اقتصادي و صنعتي را 
نمي توان داشت. مگر البته سرمايه گذاري هاي دولتي 
كه چند هزار طرح نيمه تم��ام با نياز به چند صد هزار 
ميليارد تومان منبع مالي جهت تكميل را روي دست 
كشور نهاده و به يكي از بزرگ ترين چالش هاي توسعه اي 
اين سرزمين تبديل شده اند.  وجود استراتژي توسعه 
صنعتي با حضور تمامي ذي نفعان در مراحل تدوين، 
اجرا و نظارت بر آن، ضرورتي انكارناپذير اس��ت و ساير 
پروژه ها و از جمله مهم ترين آنها يعني آمايش صنعتي 

در نبود آن راه به هيچي آبادي نمي برد مگر ناكجاآباد! 

آرزوي مردم
 ضروري است، همزمان با رفع و لغو تحريم ها، اصالحات 
گسترده اي در س��اختارها و سياست هاي اقتصادي 
دولت ص��ورت گيرد. در اي��ن مي��ان، در تازه ترين و 
صريح ترين اظهارنظر، ابراهيم رييسي، رييس جمهور 
روز سيزدهم آبان سال جاري در ميان اجتماع مردم 
س��منان گفت، »همزم��ان هم رف��ع تحريم ها و هم 

خنثي سازي تحريم ها را دنبال مي كنيم.« 
۳- ب��ا توجه ب��ه چندي��ن دور مذاكره هس��ته اي در 
ارديبهشت ماه سال جاري، تعيين ۸ آذر براي آغاز دور 
جديدي از مذاكرات، ديرهنگام ارزيابي مي شود، ضمن 
اينكه نتيجه اين مذاكرات مشخص نيست و نمي توان 
از حاال پيش بيني كرد كه ايران با ۱+۴ به توافق خواهد 
رسيد يا نه؟ بنابراين، سايه تحريم ها همچنان به عنوان 
يكي از بزرگ ترين ريسك ها بر سر اقتصاد ايران وجود 
دارد. در اين حال، از منظر »خنثي سازي تحريم ها« يا 
به تعبير اقتصاددانان، اصالح ساختارها و سياست هاي 
اقتصادي نيز اقدام قابل توجهي از سوي دولت صورت 
نگرفته است، به گونه اي كه از نظر منتقدان، دولت فاقد 

سياست و راهبرد اقتصادي است.
۴- شايد اغراق نباشد، اگر گفته شود اغلب مردم ايران، 
چه كس��اني كه به رييس دولت سيزدهم راي داده اند 
و چه كساني كه راي نداده اند، آرزو دارند كه اين دولت 
در كاهش معضالت اقتصادي موفق ش��ود و كشور از 
حالت بحران زده خارج شود. مردم طي سه ماهه اخير 
شاهد افت قدرت خريد خود بوده اند، تشديد از دست 
رفتن ظرفيت هاي زيس��ت محيطي، اقليمي و آب و 
هوايي را به نظاره نشسته اند و نگران سرنوشت و آينده 
فرزندان خود هستند. در چنين شرايطي چه آرزويي 
بهتر از بهبود شرايط كش��ور مي توان داشت. اما نكته 
مهم فرصت سوزي و از دست رفتن زمان است. مردم 
انتظار دارند، دولت به جاي دامن زدن به حاش��يه ها و 
كارهاي نمايشي، با بهره گيري از يك چهارچوب نظري 
و فكري منس��جم در عرصه هاي مختلف حكمراني 
و به ويژه در عرصه هاي اقتصاد و سياس��ت خارجي بر 

مشكالت فايق آيد.

آمار جذب مشترك
در ايام كرونا؛ همراه اول 
بيشترين، ايرانسل كمترين

گزارش آماري س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديويي در مقطع زماني منتهي به پايان سه ماهه دوم 
س��ال ۱۴۰۰ گوياي آن اس��ت كه همراه اول همچنان 
پيشتاز و پيش��ران ارايه فناوري نسل ۴ در كشور بوده و 
بيش از مجموع مشتركان ۲ اپراتور ديگر، كاربران را تحت 
پوشش قرار داده است.به گزارش آي تي آناليز، بر اساس 
گزارش اين سازمان از وضعيت توسعه ارتباطات پهن باند 
ثابت و سيار و تفكيك فناوري هاي ارايه شده، همراه اول 
بيش از ۳۸ ميليون مشترك تحت پوشش شبكه نسل 
۴G( ۴( دارد. مقايسه اين تعداد از مشترك زماني حايز 
اهميت است كه مجموع مشتركان نسل ۴ دو اپراتور ديگر 
يعني ايرانسل و رايتل رقمي بيش از ۳۵ ميليون مشترك 
را شامل مي شود.بر اساس آمار مذكور همراه اول بالغ بر ۱۰ 
ميليون مشترك نسل ۳ و بيش از ۳۸ ميليون مشترك 
نسل ۴ را تحت پوشش دارد.اين در حالي است كه تعداد 
مشتركان نسل ۴ ايرانسل بيش از ۳۲ ميليون نفر و تعداد 
مشتركان نسل ۴ رايتل نيز بيش از ۳ ميليون مشترك 
است.به اين ترتيب همراه اول در ارايه خدمات نسل ۴ در 
ايران سهم بازاري ۵۲,۵ درصدي داشته و ۴۸,۵ درصد 
باقي مانده نيز در اختيار دو اپراتور ايرانسل و رايتل قرار 
دارد.در خدمات نسل ۳ هم همراه اول به علت در اختيار 
داشتن بيشترين مشترك و بزرگ ترين شبكه پوشش 
ارتباطات در كشور، بالغ بر ۱۰ ميليون مشترك را تحت 
پوشش دارد كه اين آمار در مجموع ۲ اپراتور ايرانسل و 
رايتل به كمي بيش از ۶ ميليون مشترك مي رسدو در 
نهايت اينكه بر اساس آمار تجميعي مشتركان نسل ۳ و 
۴، در ايران تا پايان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، همراه اول 
با بيش از ۴۸ ميليون مشترك از مجموع تعداد مشتركان 
ايرانس��ل با ۳۸ ميليون مش��ترك و رايتل با ۴ ميليون 
مشترك، همچنان پيش��تاز بوده و ۸ ميليون مشترك 
بيش��تر را از نعمت خدمات ۳G و ۴G برخوردار كرده و 
مانع بروز شكاف ديجيتال و جلوگيري از محروميت هاي 
ارتباطي در كشور شده اس��ت. در همين حال بررسي 
يك آمار ديگر در خصوص ميزان افزايش مش��تركان 
اپراتورهاي موبايل و مقايس��ه اين اطالعات با يكديگر 
نيز حاوي نكات جالبي اس��ت. بررسي آمار رگوالتوري 
از مقط��ع زماني ۳ماهه چهارم س��ال ۹۸ تا ۳ماهه دوم 
سال ۱۴۰۰ كه مقارن با ايام كرونا بود نشان مي دهد كه 
همراه اول بيشترين جذب مشترك را داشته است. پس 
از همراه اول، رايتل باالترين درصد جذب مشترك 
را داشته و در انتها نيز ايرانسل كمترين درصد جذب 
مشترك را در مقطع مذكور داشته است.اين در حالي 
است كه در ايام كرونا كشور با بي سابقه ترين حجم 
تقاضاي مشتركان و هجوم به خدمات ارتباطاتي و 
اينترنت مواجه شد و از سوي ديگر نيز تعامالت جهاني 
با ركود مواجه شده بود كه امر توسعه زيرساخت ها و 

ظرفيت ها را با كندي و مشكل مواجه مي كرد.

 دعوت دوستان
 به آيگپ و افزايش امتيازات

به گزارش روابط عمومي آيگپ، كاربران آيگپ مي توانند 
از دوس��تان و مخاطبين خود دعوت كنند تا به آيگپ 
بپيوندند. دعوت از دوستان مي تواند مزاياي مختلفي 
براي كاربران آيگپ داشته باشد.مهم ترين اين مزيت ها 
گسترده تر كردن جامعه مخاطبين هر كاربر در پيامرسان 
آيگپ است. استفاده كنندگان از اين سوپر اپليكيشن 
وقتي مخاطبان بيش��تري از دوستان خود را در آيگپ 
داشته باشند، طبيعتا مي توانند با افراد بيشتري در آيگپ 
در ارتباط باشند.يكي ديگر از محاسن قابليت دعوت از 
دوستان در آيگپ، افزايش امتياز است! دعوت دوستان، 
يكي از روش هاي ويژه براي كس��ب امتياز است به اين 
شكل كه كاربر پس از دعوت دوستان به تعداد نامحدود، 
مي تواند تا سه مرحله بعد نيز امتياز كسب كند.وقتي كه 
شما از يكي از دوستانتان را براي ورود به آيگپ دعوت 
كرده و شخص مذكور وارد آيگپ مي شود، در اين مرحله 
شما ۱۰۰ امتياز كسب مي كنيد. سپس دوست شما نيز 
يكي از مخاطبانش را براي نصب آيگپ دعوت كرده و 
او وارد آيگپ مي شود. در اين مرحله عالوه بر دوست 
شما، شما نيز ۱۰۰ امتياز ديگر دريافت خواهيد كرد. 
در مرحله سوم نيز با دعوت از شخص سوم باز هم شما 
۱۰۰ امتياز كسب مي كنيد و اين دعوت مي تواند به 

تعداد نامحدود از مخاطبان براي شما اتفاق بيفتد.

سرمايه گذاران بلند مدت بيت كوين در طول يك ماه گذشته تنها ۰.۷ درصد از كل سرمايه خود را خرج كرده اند 

تثبيتقيمتهاپسازسقوط۱۰درصديبيتكوين

انتقاد نسبت به تاثيرات رواني شبكه اجتماعي بر نوجوانان بيشتر شده است

۸ ايالت امريكا تاثيرات اينستاگرام بر كودكان را بررسي مي كنند
دادس��تان هاي ايالتي از هردو حزب راست و چپ امريكا 
در يك اقدام مش��ترك اعالم كردند كه در حال بررس��ي 
نحوه جذب و تاثير اينس��تاگرام بر افراد جوان هس��تند، 
موضوعي كه بار ديگر فشار بر شركت متا را درمورد تاثيرات 
احتمال��ي پلتفرم هاي اين ش��ركت بر كارب��ران افزايش 
مي دهد. به گزارش پيوست اين اقدام كه با شركت هشت 
ايالت از جمله ماساچوس��ت و نبراس��كا آغاز ش��ده روي 
»تكنيك هاي مورد اس��تفاده متا براي افزايش دفعات و 
طول مش��اركت كاربران جوان و آسيب هاي ناشي از اين 
مشاركت طوالني« تمركز دارد. دادستان ها مي گويند كه 
موضوع نقض قوانين محافظت از مصرف كننده و به خطر 
انداختن عموم را از سوي ش��ركت متا بررسي مي كنند. 
داگ پترسون، دادستان جمهوري خواه نبراسكا، مي گويد: 
»وقتي پلتفرم هاي شبكه اجتماعي كودكان ما را يك كاال 
براي دستكاري و رسيدن به مش��اركت و استخراج داده 
بيشتر مي دانند، دادستان ها بايد از اختياراتي كه براساس 
قوانين محافظت از مصرف كننده دارند براي بررسي ابعاد 
آن اس��تفاده كنند.« ديگر دادس��تان هاي دخيل در اين 

اقدام عبارتند از دادستان هاي كاليفرنيا، فلوريدا، كنتاكي، 
نيوجرسي، تنس��ي و ورمونت. ليست كامل اياالتي كه به 
اين اقدام ملحق مي شوند هنوز علني نشده اما سخنگوي 
ماساچوست مي گويد اين اقدام گسترده و سراسري است. 
يكي از سخنگويان متا مي گويد كه اين بررسي بر اساس 
برداشت هاي اشتباهي پايه گذاري شده كه ديگر شبكه هاي 
اجتماعي را هم تحت تاثير قرار مي دهد. اين بررسي پس 
از تداوم انتقادات درمورد تاثيرات شبكه اجتماعي و به ويژه 
اينستاگرام بر نوجوانان آغاز شده است. روزنامه وال استريت 
ماه سپتامبر گزارش داد كه تحقيقات داخلي اينستاگرام 
مشخص كرده اين محصول مي تواند به »مقايسه نادرست 
اجتماعي« در طيف وسيعي از كاربران به ويژه خانم هاي 
جوان منتهي شود. اين تحقيق تصريح مي كند كه طراحي 
متمركز بر تصاوير و ظاهر اينس��تاگرام به شدت زيان آور 
است. اين موضوع به زبان واضح در اين تحقيق بيان شده 
است. يك مطلب داخلي از س��ال ۲۰۱۹ كه خالصه اي از 
تحقيق درمورد كودكاني است كه اين مشكالت را تجربه 
مي كنند مي گويد: »ما مشكالت تصوير بدن را براي يك 

نفر از هر سه دختر نوجوان تشديد مي كنيم.« آدام مازري، 
رييس اينستاگرام، در مصاحبه اي در زمان انتشار مقاله 
روزنامه وال اس��تريت اين يافته ها را تاييد و گفت از نگاه 
شركت رفع اين مشكالت بسيار دشوار است. با اين حال 
او با دفاع از محصوالت شركت گفت كه شبكه اجتماعي 
يكي از ويژگي هاي زندگي مدرن است و بيشتر از آسيب 
براي جامعه مفيد اس��ت. اين ش��ركت گزارش روزنامه 
وال اس��تريت را متمركز برروي مشكالت خواند و گفت 
كه اين تحقيق در واقع نشان مي دهد اينستاگرام به برخي 
دختران نوجوان كمك كرده تا با مشكالت جدي ديگري 
مبارزه كنند. اينستاگرام در اواخر سپتامبر پس از اظهار 
نگراني قانون گ��ذار و ديگران اعالم كرد برنامه هاي خود 
براي انتشار يك نسخه خاص كودكان را متوقف مي كند. 
اينستاگرام هم همانند ديگر پلتفرم هاي شبكه اجتماعي 
استفاده را براي كودكان زير ۱۳ سال ممنوع كرده اما به 
گفته اين شركت بسياري از كودكان با اطالعات جعلي 
وارد اين شبكه اجتماعي مي شوند. اين شركت در بيانيه 
روز پنجش��نبه خود اعالم كرد بسياري از مشكالتي كه 

دادس��تان ها به دنبال بررسي آن هس��تند را رفع كرده 
اس��ت. اين بيانيه آمده است: »ما در مبارزه با زورگويي و 
پشتيباني از كساني كه فكر خودكشي، آسيب به خود و 
اختالل تغذيه دارند پيشتاز صنعت هستيم. ما همچنان 
مشغول ساخت قابليت هاي جديدي هستيم كه به مبارزه 
با مقايسه هاي منفي اجتماعي يا مشكالت تصوير بدن 
كمك مي كنند، از جمله يك قابليت »استراحت كن« يا 
»Take a Break« و راهكارهايي براي هدايت افراد به 
سمت محتواي جديد درصورتي كه بيش از حد روي يك 
موضوع تمركز كرده باشند.« مكاشفه درمورد تحقيقات 
داخلي با جلسه و ش��هادت فرنسس هاوگن، كارمند 
سابق فيس بوك كه يك س��ري مستندات داخلي را 
جمع آوري كرده بود و اولين بار روزنامه وال استريت آنها 
را بررسي كرد ادامه پيدا كرد. يك سري مقاالت نشان 
داد محققان فيس بوك چندين راه آسيب پلتفرم ها بر 
كاربران را شناسايي كرده  و شركت هنوز قادر به رفع 
اين مشكالت نبوده است. قانون گذاران نيز در همين 

راستا براي قانون گذاري بيشتر تالش مي كنند.



تعادل |
»حال گردش��گري ايران خوب نيس��ت.« موضوعي كه 
روز گذشته در دستور كار پارلمان بخش خصوصي قرار 
گرفت. فعاالن اين حوزه با ميزباني از وزير گردشگري، از 
نقاط ضعف و قوت اين حوزه سخن گفتند و از همراهي 
دولت براي پياده سازي برنامه هايشان. بنابر اعالم رييس 
اتاق ايران، در شاخص رقابت پذيري گردشگري، از ميان 
140 كشور جهان، ايران در رده 89 قرار داشته كه نشان 
مي دهد، مقدمات الزم براي سرمايه گذاري در اين حوزه 
نيز فراهم نشده است. از نگاه بخش خصوصي احياي اين 
بخش نيازمند اقدامات مبتني بر برنامه با تركيب علم و 
تجربه اس��ت و يكي از فرصت هاي بالقوه و مغفول براي 
جهش اقتصادي در حوزه گردش��گري و مقابله با ايران 
هراسي استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور است. 
وزير گردشگري هم پس از شنيدن دغدغه هاي فعاالن 
اين حوزه، گردش��گري را بيمار در حال اهتزازي خواند 
كه براي احيا ني��از به كمك دارد. ع��زت اهلل ضرغامي با 
انتقاد از اينكه چرا نبايد مسووالن به حرف كارشناسان 
گوش و عمل كنند و مدام در نشست ها خودشان حرف 
بزنند؟ گفت: من حرف هاي ش��ما را بدون تبصره گوش 
مي دهم وبخ��ش خصوصي بايد به بخش گردش��گري 
كمك كند. او از فرش قرمزي گفت كه قرار است زير پاي 
سرمايه گذاران پهن شود. او تاكيد كرد كه حاضر است 
براي س��رمايه گذارهاي هزار ميليارد تومان ش��خصًا 
جلسه بگذارد. ضرغامي در اظهارات ديگر خود با تاكيد 
بر اينكه دولت ها نبايد زحمت چاپ پول بكشند و بايد 
با نقدينگي خلق ثروت شود، گفت: ما توانمندي و مرض 

را مي شناسيم و ان شاءاهلل زير ميز مي زنيم!

    نقد اتاق به برنامه هاي دولت
هجدهمين نشست از دوره نهم هيات نمايندگان اتاق ايران 
با ميزباني از سيدعزت اهلل ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي برگزار شد. غالمحسين شافعي، 
رييس اتاق ايران در اين نشست با اشاره به مشكالت حوزه 
گردشگري گفت: سال هاس��ت كه بخش گردشگري در 
كشور مورد بي مهري قرار گرفته و آنگونه كه بايسته است از 
ظرفيت هاي موجود آن استفاده  نشده و بعضًا آثار تاريخي 
و ثبت شده كش��ور هم در معرض آسيب هاي جدي بوده 
است. او ادامه داد: مشكالت تحريم ها و همه گيري كرونا نيز 
به مشكالت قبلي اضافه و بسياري از فعاالن بخش خصوصي 
در اين حوزه را با تنگناي جدي و حتي ورشكستگي مواجه 
ساخته اس��ت. فعاالن بخش خصوصي در اين حوزه انگار 
بي پناه رها شده اند. ايران علي رغم برخورداري از جاذبه هاي 
تاريخي و طبيعي بي شماري، نتوانسته از ظرفيت هاي خود 
در اين بخش به خوبي استفاده كند.شافعي گفت: نگاهي به 
آمارها شاهدي بر اين ادعا است؛ براساس آخرين گزارش 
»شوراي جهاني سفر و گردشگري«، بخش گردشگري در 
ايران سهمي معادل 4,۲ درصد از كل توليد ناخالص داخلي 
كشور را در س��ال ۲0۲0 به خود اختصاص داده است. اين 
نسبت براي قطر ۷.۵ براي عربستان ۷.1 براي امارات ۵.4 و 
براي تركيه ۵ درصد است. مساله ديگر نقش اين بخش در 
اشتغال زايي است سهم اشتغال بخش گردشگري از كل 
اشتغال ايران در سال ۲0۲0 مقدار ۶.۵ درصد بوده درحالي 
كه در گرجس��تان ۲1.8 ام��ارات 9.4 و تركيه 8.1 درصد 
بوده است. او گفت: شاخص رقابت پذيري سفر گردشگري 
مجمع جهاني اقتصاد در سال ۲019 هم وضعيت ايران را 
بين كشورها بررسي و ارزيابي كرده به طوري كه در بين 140 
كشور رتبه 89 را به خود اختصاص داده است. امارات و تركيه 
دو كشور همسايه ما رتبه هاي ۳۳ و 4۳ را كسب كرده اند.

رييس اتاق ايران تصريح كرد: از نگاه بخش خصوصي احياي 
اين بخش نيازمند اقدامات مبتني بر برنامه با تركيب علم و 
تجربه است. بخش گردشگري در حال حاضر پتانسيلي براي 
تحرك در اقتصاد است و چنانچه ظرفيت هاي موجود با يك 
برنامه عملياتي و با تغيير رويكردهاي اساسي به كار گرفته 
شوند، مي توانيم شاهد تحول قابل مالحظه اي در اين بخش 
باشيم و از سرريز آن كل اقتصاد منتفع شود.در بخش ديگري 
از اين نشست؛ رييس اتاق ايران، گريزي به بودجه سال آينده 
زد وگفت: بودجه 1401 است؛ بايد ضمن آسيب شناسي 

مسائل اقتصادي كشور، به اين مساله مهم دقت كرد كه آيا 
بدنه دولت توان و ظرفيت الزم را براي چنين تغييراتي دارد يا 
مانند سنوات گذشته گرفتار خوش بيني هاي غيرواقع بينانه 
هستيم؟ او با اشاره به پيش بيني رشد اقتصادي 8 درصدي 
در بودجه 1401 گفت: پيش بيني 8 درصدي رش��د براي 
س��ال آينده يكي از خطاهاي راهبردي به نظر مي رس��د. 
نهادهاي بين المللي )بانك جهاني و صندوق بين المللي پول( 
متوسط رشد اقتصادي كشور را در سال هاي آينده حدود 
۲ درصد پيش بيني كرده اند. برآوردهاي داخلي هم از رشد 
اقتصادي كشور تفاوت چنداني با پيش بيني هاي بين المللي 
ندارد. در چنين ش��رايطي سوال اين است كه تحقق رشد 
اقتصادي 8 درصدي چگونه امكان پذير است؟به گفته شافعي 
تحقق چنين رشدي نيازمند حجم عظيمي سرمايه گذاري 
است كه بايد در سال هاي قبل انجام مي شد كه متأسفانه 
رشد آن منفي بوده است. آيا محول كردن نرخ رشد باال به 
بهبود بهره وري، بودن ورود فناوري ه��اي روز دنيا و به روز 
شدن ساختار توليد قابل دستيابي است؟او تاكيد كرد: توصيه 
موكد بخش خصوصي واقع بيني در تنظيم بودجه است. 
نتيجه عدم واقع بيني را فعاالن اقتصادي به شكل بي ثباتي در 
كسب و كارهايشان خواهند ديد و عموم مردم شريف كشور 
در معيشت خود اين را خواهند ديد. اين موضوعي است كه 
از دولت و مجلس استدعا داريم كه در دستور كار قرار دهند. 
ش��افعي گفت: يكي از توصيه هايي كه بخش خصوصي و 
جامعه علمي كش��ور در آن توافق دارن��د، پرهيز دولت از 
اتخاذ رويكردهاي پروژه محور، جزئي نگر و پراكنده كاري 
در مواجهه با بحران هاي سيس��تمي اقتصاد كشور است. 
واقعيت آن است كه حل وفصل بحران ها و مشكالت عديده 
اقتصادي كشور تنها از طريق در دستور كار قرار دادن يك 
برنامه اصالحي جامع و مبتني بر نظر كارشناسي و در يك 
بازه معقول قابل تصور است. بحران هايي مانند بيكاري، تورم، 
بهره وري، مسكن و غيره را نمي توان به صورت جزيره اي و 
تكيه بر چند پروژه برطرف كرد. به گفته شافعي صدور فرمان 
براي ايجاد يك ميليون شغل بدون توجه به اين نكته كه 
اشتغال نتيجه رشد اقتصادي است و بايد همه ساختارهاي 
اقتصاد به درستي كار كنند تا يك شغل ايجاد شود حاوي 
پيام تكرار اشتباهات قبلي است. بحث توليد مسكن انبوه از 

اين  دست موضوعات است.

   پيشنهادهايي براي توسعه گردشگري
در همين حال، رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران با 
بيان اينكه با پايان ذخاير نفتي در آينده نزديك گزينه اي 
بهتر از گردشگري وجود ندارد گفت: 11 درصد كل اشتغال 
جهان در حوزه گردش��گري و نزديك به 10 درصد توليد 

ناخالص داخلي را در حوزه گردش��گري داريم و ورود هر 
گردش��گر نزديك به ه��زار دالر ارزآوري دارد با توجه به 
بيانيه گام دوم انقالب، ايجاد كارگروه ملي پيشران اقتصاد 
گردشگري و صنايع دس��تي نياز ديروز، ضرورت امروز و 
التزامي براي فرداس��ت كه با استفاده از ظرفيت هاي اتاق 
ايران به عنوان محور مقاومت اقتصادي ممكن خواهد بود. 
علي اكبر عبدالملكي افزود: يك��ي از فرصت هاي بالقوه و 
مغفول براي جهش اقتصادي در حوزه گردشگري و مقابله 
با ايران هراسي استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور 
است. عبدالملكي با اشاره به ديدار اخير خود با برخي علماي 
قم گفت: پيشنهاد مي كنم با محوريت وزارت گردشگري، 
علما و مراجع تقليد، اتاق ايران ،مجلس ،وزارت امور خارجه 
و ارشاد، كميته فقه گردشگري را ايجاد كنيم و براي بازنگري 
و ايجاد قوانين شرعي و عرفي راه كارهاي جديدي با هدف 
توسعه پايدار بخش گردشگري ارايه نماييم. او پيشنهاد 
كرد: گردش��گري به عنوان يك صنعت مهم و با توجه به 
ظرفيت هاي اين بخش در آينده با همراهي هيات رييسه 
اتاق ايران عنوان گردش��گري به نام اتاق ايران اضافه شود. 
عبدالملكي همچنين از اقدام براي راه اندازي مركز مشاوره 
كسب وكارهاي گردشگري در اتاق ايران خبر داد. »پررنگ 
كردن نقش اتاق در پژوهش هاي اقتصادي و كشف مسائل 
و موانع توسعه گردشگري، هماهنگي با آموزش وپرورش 
براي تعيين حداقل يك درس از گردشگري و صنايع دستي 
در پايه هاي آموزشي دانش آموزان، هماهنگي با صداوسيما 
ب��راي ايجاد كميته مش��ترك بين وزارت گردش��گري، 
صداوسيما و اتاق ايران« از جمله پيشنهادات عبدالملكي 
براي توس��عه صنعت گردشگري در كش��ور بود. محمد 
جهانگيري، رييس انجمن گردشگري سالمت ايران هم 
با تأكيد بر اولويت س��المت در جامعه و ظرفيت ايران در 
حوزه گردشگري سالمت، گفت: 8 تريليون دالر گردش 
مالي حوزه گردشگري در سطح دنياست و يك چهارم آن 
به خدمات گردشگري سالمت اختصاص دارد. 10 درصد 
اشتغال دنيا مربوط به گردشگري بوده و مهم ترين مقصد 
براي گردشگري سالمت در دنيا آسياست و ايران در اين 
بخش فرصت هاي نابي در اختي��ار دارد، كه با مديريت و 
سرمايه گذاري مناس��ب مي تواند به يكي از مقاصد اصلي 
براي گردشگري سالمت تبديل شود. كيان پور، از فعاالن 
صنعت گردشگري نيز با اعالم آمادگي بخش خصوصي از 
اهميت تدوين نقشه راه جديد براي رسيدن به نتايج نو و بهتر 
سخن گفت. او پيشنهاد داد: با توجه به ظرفيت باالي ايران 
در حوزه خوراك، نوشيدني و غذا مي توان روي گردشگري 
خوراك تمركز كرد. برگزاري سوپر ليگ خوراك پيشنهاد 
ديگري اس��ت كه در اين عرصه قابل اجراس��ت.  در ادامه 

محمد اميرزاده، نايب رييس اتاق ايران هم با تأكيد بر اهميت 
ديپلماسي اقتصادي گفت: بايد نگراني هاي گردشگران 
خارجي رفع شود تا براي سفر به ايران راغب شوند. او با تأكيد 
بر اينكه ديپلماسي اقتصادي است كه مي تواند اقتصاد ما 
را با دنيا پيش ببرد، گفت: بايد الزامات تصميمات سياسي 
در ايران با رويكرد فعال س��ازي ديپلماس��ي اقتصادي 
رعايت شود. به گفته اميرزاده، ما با همه هزينه اي كه در 
سوريه داش��تيم تنها ۳ درصد تجارت اين كشور را مال 
خود كرديم اما تركيه ۳0 درصد اقتصاد اين كشور را دارد. 
بنابراين پيش از آنكه دير شود بايد به تبعات ضعف خود 
در ديپلماسي اقتصادي بينديشيم و براي آن چاره كنيم.

    زير ميز مي زنيم!
در ادامه نشس��ت هيات نمايندگان ات��اق ايران، عزت اهلل 
ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
ك��ه در جمع فعاالن بخش خصوصي حض��ور يافته بود، 
گفت: چرا نبايد مس��ووالن به حرف كارشناس��ان گوش 
كنند و عمل كنند و مدام در نشس��ت ها خودشان حرف 
بزنند؟ من حرف هاي شما را بدون تبصره گوش مي دهم. 
بايد بخش خصوصي به بخش گردشگري كمك كند. بايد 
به اين بيمار در حال اهتزاز براي احيا كمك شود. ما از روز 
اول ش��روع كرديم به زير ميز زدن. بسياري از موانع داخل 
وزارت خانه اس��ت. من اولين همايش مديران وزارتخانه 
را برگزار كردم. تح��ول در نگاه و روش ه��اي اقدام هدف 
اصلي من است. ضرغامي گفت: همه ما مي توانيم شرايط 
را متحول كنيم. ص��د مانع در داخل مطرح مي كنند ولي 
اآلن براي من نگاه نو و انديشه نو مطرح است. او اظهار كرد: 
مش��كل امروز ما فقه، آيين نامه و قوانين نيست. مديريت 
و پيش��رفت را يك قانون و رويه خوب هم��وار مي كند و 
بايد بر اس��اس آن قوانين خوب عمل كنيم. ما رويه هاي 
جديد را در وزارتخانه ش��روع كرده اي��م. ضرغامي گفت: 
گردشگري كوهنوردي، س��المت و غيره مهم است. من 
با س��رمايه گذارهاي هزار ميليارد تومان ش��خصًا جلسه 
مي گذارم. او تأكيد كرد: بايد غول نقدينگي هدايت شود به 
سرمايه گذاري. دولت ها نبايد زحمت چاپ پول بكشند و 
بايد با نقدينگي خلق ثروت شود. در دولت از سرمايه گذاري 
اس��تقبال مي كنن��د. او تصري��ح ك��رد: م��ا توانمندي 
 و مرض را مي شناس��يم و ان ش��اءاهلل زير مي��ز مي زنيم.! 
علي اصغر شال بافيان، معاون گردشگري وزارت گردشگري 
هم از اتاق ايران خواست الگوهاي سرمايه گذاري در ديگر 
حوزه ها را پيشنهاد كند، شايد بتوانيم از آنها نيز در اين عرصه 
بهره ببريم. شال بافيان، همچنين همكاري و همراهي دولت 

و بخش خصوصي را خواستار شد. 

خبراخبار
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جزييات جديد
از صادرات خودرو و قطعات  

سخنگوي گمرك اعالم كرد كه ايران در هفت ماه 
نخست امسال، ۵8ميليون و 40۷هزار و ۷۳۳دالر 
خودرو و لوازم يدكي صادر كرده، كه هفت ميليون 
و ۲1۷هزار و ۲۶۵دالر آن مربوط به صادرات انواع 
خودرو بوده اس��ت. بنابر آمار سيد روح اهلل لطيفي، 
از ابتداي س��ال ت��ا پايان مهرماه هف��ت ميليون و 
۲1۷هزار و ۲۶۵دالر انواع خودرو به 1۲كشور صادر 
شده اس��ت. به گفته او، از اين ميزان يك ميليون و 
104هزار و 484دالر مربوط به صادرات خودروهاي 
تا 1۵00سي س��ي بوده، كه به هشت كشور صادر 
شده و آذربايجان با خريد 9۷1 هزار و 898دالر در 
صدر خريد قرار دارد و كشورهاي »چين، اسپانيا، 
روسيه، سنگال، اوكراين، عراق و تركيه« در رتبه هاي 
بعدي هستند. لطيفي درباره صادرات خودروهاي 
1۵00تا ۲هزار سي سي هم گفت: ارزش صادرات 
اين خودروها در اين مدت 449ه��زار و 1۲4 دالر 
بود كه به شش كشور عراق با ۲۷4هزار و ۲۲۵دالر، 
س��نگال با ۶۳هزار و ۶0دالر، اس��پانيا با 40هزار و 
198دالر، روس��يه با ۳4هزار و ۷۲۵دالر، تايوان با 
۳۳هزار و ۷۵۲دالر و امارات با سه هزار و 1۶4دالر 
صادر شد. سخنگوي گمرك در ادامه گفت: 1۶هزار 
و ۵00دالر خودروهاي دو هزار تا دوهزار و ۵00سي 
س��ي هم به كش��ور آذربايجان صادر شد. لطيفي 
همچنين در مورد ص��ادرات خودروهاي ديزلي يا 
نيمه ديزلي عنوان كرده كه تا پايان مهرماه، چهار 
ميليون و ۷۳9ه��زار و ۳۳۲دالر خ��ودروي نيمه 
ديزلي و ديزلي ۲۵00 تا سه هزار سي سي به عراق 
صادر شده و تايوان نيز 80هزار دالر خودروي نيمه 
ديزلي 1۵00سي س��ي تا ۲ هزار سي سي از ايران 
واردات داشته، روس��يه نيز هزار و 9۲9 دالر از اين 
نوع خودرو از ايران خريداري كرده اس��ت. بنابراين 
آمار، 8۲۵هزار و 89۶ دالر خودروهاي حمل كاال و 
متفرقه نيز توسط كويت )148هزار دالر(، ونزوئال 
)۶۷۲ه��زار دالر( و ديگر كش��ورها با پن��ج هزار و 
89۶دالر از كش��ورمان خريداري شد. سخنگوي 
گمرك در خصوص صادرات لوازم يدكي خودرو نيز 
اعالم كرده كه تا پايان مهرماه، ۵1ميليون و 190هزار 
و 4۶8دالر لوازم يدكي خودرو صادر ش��ده است.  
بنابر اين آمار، 14ميلي��ون و ۲0۲هزار و ۳0۵دالر 
مربوط به بدنه خودرو، س��ه ميليون و 849هزار و 
4۲۵دالر اجزا و قطعات مربوط به بدنه، سه ميليون 
و 190ه��زار و ۳۲۶دالر محور خودرو، دو ميليون و 
۵84هزار و 9دالر انواع رادياتور، دو ميليون و 9۷هزار 
و ۲1۷دالر چرخ دن��ده و بازوهاي انتقال نيرو، يك 
ميليون و ۷۷۵هزار و 1۲9دالر كمك فنر، 8۵0هزار 
و ۶۶دالر انواع چرخ و قطعات، ۶4۲هزار و 49۲دالر 
اجزا و قطعات تريلرها بود.  همچنين مطابق آمارها، 
4۵9هزار و ۲41دالر سيبك و قطعات آن، ۳8۵هزار 
۳۲۶دالر دسته موتور و قطعات، ۳۷۲هزار و ۲۳دالر 
چراغ، المپ و راهنما، ۳04ه��زار و 81۵دالر لنت 
ترمز ۲۶9هزار و 4۶۶دالر كاس��ه و ديس��ك ترمز، 
۲49هزار و ۷۲دالر انواع سپر، ۲۳0هزار و ۵۷4دالر 
انواع اگ��زوز و قطعات، 1۵۶ه��زار و ۲8۲دالر انواع 
كمربند، ۳۳هزار و ۲4۵دالر جعبه دنده، ۳0هزار و 
۳۶0دالر اجزا و قطعات كالچ و ۲0هزار و 498دالر 
صندلي خودرو در اين مدت به كش��ورهاي ديگر 
صادر ش��د. لطيفي در پايان اف��زود: 19ميليون و 
1۲9هزار و 9۳۵دالر س��اير اج��زا و قطعات ديگر 

مرتبط با خودرو نيز در اين مدت صادر شده است.

مسير صحيح براي فعاليت تجاري
ط��ي چند س��ال اخي��ر، يك��ي از بخش هايي كه 
چندان از ثبات الزم براي ش��روع هر گونه كس��ب 
و كار برخوردار نبوده، بخش تجارت خارجي بوده 
است. واقعيت اين اس��ت كه براي شروع هر گونه 
كس��ب و كار موفق در بازار ايران بدون شناخت از 
فضاي كس��ب و كار تجارت خارجي اعم صادرات 
و واردات بسيار شكننده و س��خت است. به دليل 
ويژگي س��اختار توليدات صنعتي ايران به جهت 
تنوع پايين، وابس��تگي ب��ازار داخلي ب��ه واردات 
رسمي و غيررسمي و همچنين تامين نياز مصرفي 
كشورهاي پيرامون از محل صادرات، بخش زيادي 
از كسب و كارهاي كشورمان خواه ناخواه با تجارت 
خارجي پيوند خورده است. اين مساله باعث شده 
هرگونه تغيير در محيط تج��ارت خارجي ايران، 
شاهد تاثير اين تغييرات در ساير كسب و كارهاي 
توليدي و خدماتي مرتبط باش��يم. يكي از منابع 
اطالعاتي مهم و كاربردي جهت ش��ناخت فضاي 
تجارت خارجي كشور، آشنايي با مجموعه مقررات 
صادرات و واردات جاري كش��ور است. امسال هم 
همانند سنوات گذش��ته كتاب مقررات صادرات 
و واردات س��ال 1400 توسط شركت چاپ و نشر 
بازرگاني منتشر و در اختيار عالقه مندان دسترسي 
به اطالعات توليد و تجارت قرار گرفته اس��ت. اين 
كتاب تنها مرجع قانوني و معتبر اطالعات مقررات 
صادرات و واردات ايران در نيمه دوم سال و همزمان 
با شروع كار دولت سيزدهم جمهوري اسالمي ايران 
ب��راي كليه فعالين حوزه گمرك��ي، امور صادرات، 
واردات، بيمه و حمل و نقل مي باشد. كتاب مقررات 
صادرات و واردات سال 1400 از حيث ارايه كمي و 
كيفي از آخرين اطالعات نرخ حقوق ورودي و قوانين 
مقررات جاري صادرات و واردات براي بيش از 8 هزار 
قلم كاال را پوش��ش مي ده��د. مهم ترين اطالعات 
قابل دسترس در اين كتاب قوانين امور گمركي و 
استانداردها و موافقت نامه هاي ترجيحي در تجارت 
دوجانبه و چندجانبه اس��ت. در اين كتاب پاس��خ 
پرسش هايي است كه فعالين صادراتي و وارداتي 
براي رصد فضاي كس��ب و كار در نيمه دوم سال و 
براي حل مشكالت خود با آن در ثبت سفارش كاال 
و تجارت مرزي مواجه هس��تند و آن��گاه در منابع 

اطالعاتي غيررسمي به دنبال پاسخ آن مي گردند.

مواد غذايي و لوازم يدكي
در صدر قاچاق

طبق اعالم س��ازمان حمايت، در هفت ماه امسال، 
بيشترين قاچاق مربوط به مواد غذايي، لوازم يدكي 
و الس��تيك، كاالهاي موضوع تبص��ره 4 ماده 18 
قانون مبارزه با قاچاق، رايان��ه و قطعات آن و لوازم 
خانگي بود.عليرضا رس��تمي اظهار كرد: از ابتداي 
سال  جاري تا پايان مهرماه، ۳00  هزار و 4۵1 مورد 
بازرس��ي براي مقابله با عرضه، نگهداري و فروش 
كاالهاي قاچاق در سطح كشور انجام شده  است.وي 
افزود: در نتيجه اين بازرسي ها طي مدت ياد شده، ۵ 
هزار و 1۳8 پرونده قاچاق به ارزش بيش از 1۶ هزار 
ميليارد ريال تشكيل شده است.مديركل بازرسي و 
مبارزه با قاچاق كاالهاي سرمايه اي سازمان حمايت 
با اشاره به اينكه تمام پرونده هاي متخلفين پس از 
تحقيقات تكميلي، جهت تعيين تكليف در اختيار 
تعزيرات حكومتي استان ها قرار گرفته است، تصريح 
كرد: تحقق قانون مبارزه با قاچاق كاال مستلزم اراده 
جدي، هماهنگي و همكاري متوليان و مسووالن 
امر مبارزه با قاچاق است.به گفته رستمي، بيشترين 
كاالي قاچاق كشف شده در هفت ماهه امسال، مواد 
غذايي و خوراكي، لوازم يدكي و الستيك، كاالهاي 
موضوع تبصره 4 م��اده 18 قانون مبارزه با قاچاق، 
رايان��ه و قطعات آن و لوازم خانگي بوده اس��ت.وي 
ضمن تأكيد بر اينكه همه سازمان هاي مسوول در 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مطابق قانون بايد همكاري 
شايسته اي با هم داشته باشند تا پيگيري ها به نتيجه 
برس��د، خاطرنش��ان كرد: كنترل و رصد واردات و 
صادرات كاال با هوش��ياري هرچه بيشتر، عالوه بر 
تشديد نظارت هاي مس��تمر و هدفمند، مي تواند 
مسير را براي فعاليت مطلوب تر توليدكنندگان و 
بازرگانان فراهم كند.مديركل بازرس��ي و مبارزه با 
قاچاق كاالهاي سرمايه اي سازمان حمايت در ادامه 
با بيان اينكه تالش جدي صورت مي گيرد تا شكايات 
ثبت شده در زمان قانوني آن رسيدگي شود، اعالم 
كرد: در هفت ماهه امس��ال 1۲1 هزار و 8۷0 فقره 
گزارش و شكايات مردمي اعم از حقيقي يا حقوقي از 
تخلفات واحدهاي صنفي و غيرصنفي براساس نوع 
تماس به صورت حضوري، تلفني، كتبي و سامانه 
1۲4 ستادهاي خبري سازمان هاي صنعت، معدن و 

تجارت استان ها دريافت و بررسي شده است.

سرپرست جديد پااليشگاه امام 
خميني )ره( شازند منصوب شد 

آيين توديع و معارفه سرپرست شركت پااليش نفت 
امام خميني )ره( شازند با حضور مهندس ساالري، 
معاون وزي��ر و مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و 
پخش و هيئت همراه و جمعي از مديران س��تادي 
و عملياتي پااليشگاه در محل سالن شهداي مدافع 
حرم اين شركت برگزار شد . به گزارش روابط عمومي 
در اين مراس��م كه با حضور فرماندار و ائمه جمعه 
شهرستان هاي ش��ازند و ديگر مسووالن و روساي 
ستادي و عملياتي پااليشگاه همراه بود، مهندس 
مجيد رجبي به عنوان سرپرست جديد پااليشگاه 
منصوب ش��د و از زحم��ات و تالش هاي مهندس 
غالمحسين رمضان پور تقدير به عمل آمد .  مهندس 
رمضان پور ضمن خوشامدگويي و خيرمقدم به كليه 
ميهمانان حاضر در مراسم گفت: » طي مدتي كه من 
در اين پااليشگاه حضور داشتم، وفاق سازماني خوبي 
بين همكاران برقرار بود و همت و تالش كليه پرسنل 
سخت كوش اين مجموعه را در پيشبرد برنامه هاي 
شركت ش��اهد بودم؛ لذا جا دارد از همه دوستان و 
عزيزان كه دو سال در خدمتشان بودم تشكر كرده، 
مراتب قدرداني خود را اعالم نمايم . « وي در ادامه 
با ارايه گزارشي از مهم ترين كارهاي انجام شده در 
دو سال اخير، تصريح كرد: » مهم ترين اقدامي كه 
به عنوان هدف اصلي مد نظر مجموعه قرار داشت، 
حفظ و اس��تمرار عمليات توليد بود كه به حمداهلل 
دراين مدت حتي بيشتر از ظرفيت اسمي پااليشگاه 
به خوبي انجام ش��د و ما بيشتر از برنامه ريزي هاي 

مدون، كار كرديم و برنامه ها را به ثمرنشانديم .«

آغاز ويژه برنامه هاي سيزدهمين 
جشنواره »نخستين واژه آب« 

با حضور مديرعامل آبفا و معاون پرورشي فرهنگي 
اداره كل آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان، ويژه 
برنامه هاي سيزدهمين جش��نواره »نخستين واژه 
آب«؛ »سه شنبه هاي شادابي« و»پرسش شادابي« 
آغاز شد.  مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
اصفهان ضمن ابراز خرسندي از برگزاري حضوري 
اين مراسم پس از دو س��ال از شيوع ويروس كرونا، 
گفت: در دهه اخير فعاليت هاي فرهنگي بس��ياري 
در زمينه مديريت مصرف بهينه آب براي گروه هاي 
مختلف در استان اصفهان انجام شده است.  هاشم 
اميني ابراز اميدواري ك��رد در آينده نيز با همكاري 
آموزش و پرورش و كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، اين روند همچنان ادامه داشته باشد زيرا 
براي تامين پايدار آب شرب بايد فرهنگ مصرف بهينه 
آب در جامعه نهادينه شود. وي به ميزان بارندگي ها 
در سال آبي گذشته اشاره كرد و گفت: سال گذشته 
ميانگين بارش در حوضه آبريز زاينده رود 8۲0 ميلي 
متر بود در حالي كه ميانگين بلندمدت بارش در اين 
حوضه 1400 ميلي متر بوده است، بنابراين مديريت 
مصرف، راهكار اصلي غلبه بر بحران كم آبي در استان 
اس��ت. مديرعامل ّآبفاي اس��تان اصفهان مديريت 
مص��رف را مختص تم��ام بهره ب��رداران زاينده رود 
دانست و بيان كرد: كشاورزان، صنعت گران و مردم 
بايد مديريت مصرف آب را همواره مد نظر قرار دهند 

تا دسترسي پايدار به اين نعمت الهي هموار شود.

ضرغامي در جمع فعاالن اقتصادي: حرف هاي شما را بدون تبصره گوش مي دهم

رييس اتاق ايران: بودجه سال آينده واقعي تنظيم شود 

مرجوع شدن خودروهاي بدون ثبت سفارش منتفي شد؟

فرشقرمززيرپايسرمايهگذاران

گمرك به دنبال ترخيص خودروهاي لوكس!
مع��اون فني گم��رك درحال��ي پيش نوي��س ترخيص 
خودروهاي رسوبي را تنظيم كرده، كه اخيرا كميسيون 
اصل نود مجلس بر مرجوع شدن اين خودروها كه عمدتا 
ثبت سفارش معتبري ندارند تاكيد كرده است.با دستور 
رييس جمهور مبني بر پيگيري وضعيت خودروهاي دپو 
شده در گمرك، پيش نويس پيشنهادي از سوي گمرك 
ايران جهت تصويب در هيات وزيران، به وزارت اقتصاد ارايه 
شده تا در هيات دولت مورد بررسي قرار گيرد. در صورت 
تصويب، مهلت شش ماهه اي در اختيار صاحبان خودروهاي 
رسوبي قرار مي گيرد تا طبق ضوابط تعيين شده نسبت به 
ترخيص اقدام كنند. وزير اقتص��اد هم به تازگي موضوع 
ترخيص خودروهاي رس��وبي را به گمرك سپرد و پس از 
بررس��ي هاي الزم، پيش نويس مصوبه اي را در خصوص 
خودرو هاي��ي كه قبل از ممنوعيت به بن��ادر و گمركات 
رسيدند تنظيم شده كه هم اكنون در حال طي مراحل در 
سازمان ها و مراجع مربوط است تا پيش نويس را تاييد كنند 
و پس از آن در كميسيون هاي مختلف مطرح و سپس به 
هيات وزيران برود كه اگر هيات وزيران آن را تصويب و ابالغ 
كند، كه در اين صورت طبق اعالم گمرك شاهد ترخيص 

خودرو هاي باقيمانده در بنادر و گمركات خواهيم بود.

  چند شرط براي ترخيص!
در همين حال؛ در متن پيشنهادي معاون فني گمرك براي 
تصويب در هيات وزيران به وزارت اقتصاد ارايه شده، بر لزوم 
باز شدن ثبت س��فارش براي تعيين تكليف بخش زيادي 
از اين خودروها تاكيد دارد؛ به طوري كه اعالم ش��ده، ثبت 
سفارش براي واردات خودروهاي سواري كه تا تاريخ 1۶ دي 
ماه 1۳9۷ داراي قبض انبار اماكن گمركي و مناطق ويژه و 
آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي 
با اظهار منشأ ارز به بانك مركزي بالمانع خواهد بود، بنابراين 
كليه ثبت سفارش هاي قبلي خودرو اعم از بانكي و غيربانكي 
لغو خواهد شد. خودروهايي كه تا 1۶ دي ماه 1۳9۷ داراي 
قبض انبار بوده و با رويه بانكي تأمين ارز ش��ده  اس��ت نيز با 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه نيما و با 
ثبت سفارش بانكي قابل ترخيص است و هر نوع تخصيص ارز 
جديد براي اين ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود. همچنين 
اعالم شده است خودروهاي با ارزش بيش از 40 هزار دالر با 
محاسبه و پرداخت 40 درصد سود بازرگاني، مازاد بر مأخذ 
حقوق ورودي قابل ثبت سفارش و ترخيص هستند. درمورد 
خودروهاي سواري با حجم موتور باالتر از ۲۵00 سي سي نيز با 
تاكيد بر اينكه امكان ترخيص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح 

و تاكيد شده اس��ت خودروهاي سواري مربوط به جانبازان 
طبق مصوبه بهمن م��اه 1۳8۷ و اصالحات بعدي آن كه تا 
شهريور ماه 1۳9۳ وارد گمرك شده و داراي ثبت سفارش 
هستند، از اين موضوع مستثني بوده و امكان ترخيص خواهند 
داشت. در مناطق آزاد نيز ترخيص خودروهاي سواري بدون 
الزام به رعايت محدوديت حجم موتور ۲۵00 سي سي كه تا 
۳1 مرداد 1۳9۷ براي آنها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر 
شده با رعايت مقررات مربوطه، جهت شماره گذاري و تردد در 
محدوده مجاز تعيين شده در مناطق آزاد قابل ترخيص است. 
در حالي مهلت تعيين تكليف و ترخيص خودروهاي رسوبي 
شش ماه تعيين شده كه خودروهاي داراي پرونده قضايي را 
از لحاظ زماني در بر نمي گيرد؛ به طوري كه در پيش نويس 
آمده انجام تشريفات گمركي و ترخيص خودروهاي داراي 
پرونده قضايي كه رأي قطعي منع پيگرد يا برائت آنها از سوي 
مرجع رس��يدگي كننده صادر مي شود مشمول قيد زماني 

براي ترخيص نيست و با رعايت مقررات ترخيص مي شود.

  دعواي صمت و گمرك بر سر »بوش« 
گمرك در حالي در تالش است تا خودروهاي مانده در گمرك 
و ممنوع الورود ترخيص ش��وند، كه با وجود دستور قانوني و 

تاييد وزارت صمت، همچنان ترخيص محموله لوازم خانگي 
بوش را غيرقانوني مي داند. در همين حال، طي روزهاي اخير 
نيز ش��اهد يك دعواي رسانه اي مابين معاون فني گمرك و 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بوديم. هركدام 
ديگري را در ماجراي محموله »بوش« مانده در گمرك مقصر 
 مي دانند و اتهاماتي عليه يكديگر مطرح مي كنند. به طوري كه 
سعيد عباسپور مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت، ضمن انتقاد شديد از موضعگيري معاون فني گمرك 
نسبت به پرونده ترخيص محموله بوش در اظهاراتي عنوان 
كرده بود: »پيوند زدن سرنوشت پرونده شركت بوش سرويس 
به درخواست گمرك ايران به ترخيص ساير كاالهاي گروه 4 
موجود در گمركات از جمله خوروهاي سواري شايسته شان 
و منزلت آن معاونت نيست، بنابراين جهت حل اين مشكل 
مراتب از طري��ق اداري )طرح و تدوي��ن و ارايه پيش نويس 
مصوبه اي به هيات محترم وزيران از طريق وزارت متبوع خود 
جهت تعيين تكليف اينگونه موارد يا قضايي )حسب مورد و 
صالحديد ذينفع( قابل اقدام و حل و فصل است.« معاون فني 
گمرك هم در پاس��خ به اين نامه ايراداتي را متوجه اين مقام 
مسوول در وزارت صمت كرد و اين وزارتخانه را متهم به تبعيض 

رفتاري و عملكردي در ترخيص برخي كاالها كرد. 
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خبرروز

۱۰۴ بيمار  كرونايي ديگر فوت شدند
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در شبانه روز منتهي به ۳۰ آبان، ۴ هزار و ۳۴۰ نفر ديگر به تعداد بيماران كرونايي در كشور افزوده شد و بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴ هزار و ۳۴۰ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۶۵۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۷۷ هزار و ۴۳۸ نفر رسيد. متأسفانه در طول اين ۲۴ ساعت، ۱۰۴ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۸ هزار و ۹۵۶ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون ۵ ميليون و ۷۸۳ هزار و ۴۲۵ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۴۰۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 

قرار دارند. تاكنون ۳۷ ميليون و ۷۸۱ هزار و ۱۳۴ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. 

خبر

 ۳ پيشنهاد افزايش
تعرفه هاي پزشكي ۱۴۰۰ 

دبير شوراي عالي بيمه سللالمت با اشاره به اينكه 
طي يكسال گذشته جزو فني و هتلينگ در بخش 
خصوصي ۹۰ درصد افزايش داشللته است، گفت: 
براي تعيين درصد افزايش تعرفه ها در سال آينده 
اختالف نظر وجود دارد. به گزارش مهر، سيد سجاد 
رضوي، با اشللاره به اينكه موسسات پزشكي سال 
گذشللته اوضاع خوبي به لحاظ گراني تجهيزات و 
اقالم مصرفي نداشتند، اظهار كرد: طي سال گذشته 
سه بار افزايش تعرفه داشتيم و جزو فني و هتلينگ 
نيز در بخش خصوصي ۹۰ درصد افزايش داشت كه 
اين مهم در بخش دولتي وجود نداشت. وي افزود: 
اين افزايش در حد توان بود و زحمات زيادي براي 
اصالح تعرفه ها كشيده شد و اكنون نيز براي سال 
آينده مبحث تعرفه ها را زودتر به جريان انداختيم 
تا سللازمان برنامه و بودجه بهانه نداشته باشد كه 
اين موضوع را دير مطرح كرديد. رضوي با اشللاره 
به برگزاري جلسات متعدد در خصوص تعرفه هاي 
سال آتي و حضور فعال سازمان نظام پزشكي، ادامه 
داد: پيشنهاد سازمان نظام پزشكي، معاونت درمان 
و بيمه ها اختالف زيادي با هم دارد زيرا سازمان هاي 
بيمه گر موافق افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي تعرفه ها 
هستند كه در اين بين سازمان تامين اجتماعي به 
دليللل محدوديت منابع تللوان افزايش تعرفه ها را 
ندارد. معاونت درمان افزايللش ۴۰ تا ۴۵ درصد ر ا 
بيان مي كند و سازمان نظام پزشكي نيز عدد باالي 
۶۵ درصد را پيشللنهاد داده اسللت كه رييس كل 
نظام پزشكي به طور قاطع و محكم روي اين موضع 
پافشللاري مي كند. وي با بيان اينكه فرمول تعرفه 
سال بعد و پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه متفاوت 
است، اذعان كرد: پيشنهاد ما اين است كه حقوق 
و دستمزد تابع قوانين كشللوري باشد و در زمينه 
تجهيزات پزشكي نيز تورم لحاظ شود و در نهايت 
اگر وزن تللورم را با حقوق محاسللبه كنيم عددي 
بين ۲۸ تا ۳۰ درصد خواهد شد كه اختالف با نظر 
نظام پزشكي دارد. دبير شوراي عالي بيمه سالمت، 
به مبحث هشتگ در تعرفه ها اشللاره و بيان كرد: 
تعرفه كنوني حوزه پاتولوژي سبب حذف اين رشته 
خواهد شد و حذف هشتگ نيز يك مطالبه جدي 
ما است. رضوي با اشاره به اينكه اگر تعرفه ها به 
اندازه سال گذشته افزايش يابد مي توان حقوق 
و دسللتمزد را به اندازه جامعه كارگري افزايش 
داد و تا ۵۰ درصد تللورم را در زمينه تجهيزات 
تحمل كرد، گفت: دولت خواستار اين است كه 
سطح و عمق پوشش خدمات را افزايش دهيم 
وخدماتي مانندناباروري و جوان سازي جمعيت 
لحاظ شود، لذا سازمان نظام پزشكي بايد فكري 
اساسللي در زمينه تعرفه ها داشللته باشد و اين 
بحث كه يك يا دو درصد جامعه پزشكي درآمد 
كالن دارند به كل اين جامعه تعميم داده نشود. 

رويخطخبر

تعداد گورخرهاي پارك ملي كوير سمنان به 10 راس رسيد
مديركل حفاظت محيط زيسللت استان سمنان 
گفت: اكنون با تالش متخصصان و زادآوري موفق 
گورخرهللا، ۱۰ گورخر ماده و پنللج گورخر نر در 
پارك ملي كوير گرمسللار در غرب استان سمنان 
زيسللت مي كنند. امير عبللدوس در گفت وگو با 
ايرنا، ابراز داشللت: از ۱۰ گورخر ماده كه در پارك 
ملي كوير زيست مي كنند، ۲ گورخر در طبيعت و 
يك گورخر در اسارت نابالغ هستند. از پنج گورخر 
نر موجود در پارك ملي كوير گرمسللار در استان 
سللمنان ۲ گورخر نللر نابالغ هسللتند. وي اضافه 
كرد: از زماني كلله گورخرها به پارك ملي كوير در 
شهرستان گرمسار در غرب استان سمنان منتقل 
شللدند ۶ تولد موفق ثبت شده اسللت كه ۴ تولد 
پس از رهاسللازي گورخرها در طبيعت ثبت شد 
و ۲ گورخر از والدهاي در اسللارت متولد شللدند. 
مديركل حفاظت محيط زيسللت استان سمنان 
بيان كرد: گورخرهللا داراي قابليت تكثير ضعيف 
هسللتند و به طور معمول از هر سه كره اين گونه، 
يك كره باقي مي ماند و احتمال بقاي كره گورخر نر 
ضعيف است، چرا كه گورخر نر، كره نر را نمي پذيرد 
و همين عامللل موجب كاهش جمعيت گورخرها 
مي شود. به گزارش ايرنا، در نوزدهم مهر سال ۹۷ 
از پارك ملي توران در شاهرود ۱۰ راس گورخر به 

پارك ملي كوير مركزي در گرمسار با هدف معرفي 
مجدد گونه به زيسللتگاه قبلي منتقل شد كه پنج 
راس به دليل انتقال غيرايمن تلف شدند و پنج راس 
باقي ماندند و بعد از آن چهار راس گورخر از سايت 
تكثير گوراب استان يزد به پارك ملي كوير استان 
سمنان در پاييز ۹۷ با هدف معرفي مجدد اين گونه 
به منطقه، منتقل شد. گورخر ايراني زيرگونه اي از 
گورخر آسيايي است كه به شدت در معرض خطر 
انقراض قرار دارد، گورخر آسلليايي در گذشللته 
جمعيت فراواني در خاورميانه، آسياي ميانه و چين 
داشت اما اكنون نسل آن در اغلب مناطق منقرض 
شده است. پارك ملي كوير در غرب استان سمنان 
يكي از زيستگاه هاي مهم گورخر ايراني در كشور 
است كه آخرين گزارش ها از مشاهده اين گونه در 
پارك ملي كوير، مربوط به اوايل دهه ۱۳۶۰ است. 

كفه ترازوي سريال هاي نمايش خانگي سنگين تر از تلويزيون 
در بيسللت و يكمين جشللن حافظ، سريال هاي 
شبكه نمايش خانگي از مجموعه هاي تلويزيوني 
در دريافللت جوايز پيشللي گرفتند. بلله گزارش 
ايسللنا، با اعالم نتايج برگزيدگان جشللن حافظ، 
سهم جوايز سللريال هاي شبكه نمايش خانگي از 
توليدات صداوسيما بيشتر بود و اين اتفاق، فرضيه 
رقابت جدي اين دو مديللوم در جذب مخاطب و 
استقبال بيشتر از توليدات شبكه نمايش خانگي 
در مقايسه با تلويزيون، خصوصا در دوران كرونا را 
پررنگ تر كرد. اين اتفاق در سللال ۹۹ هم رخ داده 
بود. در دوره بيسللتم نيز جوايز سريال هايي چون 
»هيوال«، »نهنگ آبي« و »مانكن« در مقابل تك 
جايزه سللريال »پايتخت ۶« در كفه سللنگين تر 
ترازو قرار گرفتند. اين در حالي اسللت كه در دوره 
نوزدهم جشللن حافظ اين موازنه كامال برعكس 
بود و اغلللب جوايز بخش تلويزيونللي اين رويداد 
هنري، به سريال »بانوي عمارت« محصول سال 
۹۶ صداوسيما رسيد و تنها موفقيت سريال هاي 
شللبكه نمايش خانگي، جايزه امين حيايي براي 
بازي در سللريال »سللاخت ايران ۲ « محسللوب  
مي شد. اما در دوره بيست و يكم در مجموع، جوايز 
بخش تلويزيوني بين سريال هاي »زخم كاري«، 
»مي خواهم زنده بمانم« و »آقازاده« تقسيم شد 
و در اين بين »زخم كاري« بيشللترين جوايز را به 

خود اختصاص داد. امسال عنوان بهترين سريال، 
بهترين فيلمنامه، بهترين بازيگر زن درام تلويزيون 
و شللبكه نمايللش خانگللي و جايزه ويللژه هيات 
 داوران به عواملي از سللريال »زخم كاري« رسيد. 
»مي خواهم زنده بمانم« جايزه بهترين كارگرداني 
را دريافت كرد و جايزه بهترين بازيگر مرد تلويزيوني 
را هللم »آقازاده« گرفت. سللريال »هم گناه« هم 
جايزه بهترين ترانه تيتراژ فيلم يا سريال را با خود 
به خانلله برد. در مقابل، سللريال »زيرخاكي« )با 
بازي پژمان جمشيدي و ژاله صامتي( تنها نماينده 
موفق صداوسلليما در جشللن حافظ بللود كه در 
مجموع دو جايزه را از آن خود كرد. در اين مراسم 
سللروش صحت به خاطر »كتاب بللاز« بهترين 
چهللره تلويزيوني شللد. اين عنوان سللال ۹۹ به 
 احسان عليخاني و سال ۹۸ به عادل فردوسي پور 

رسيده بود.

عليرضا كمرئي معاون آموزش متوسطه 
و سللخنگوي آموزش و پللرورش درباره 
بازگشللايي مدارس به تشللريح آخرين 
شرايط بازگشللايي مدارس دوره ابتدايي، متوسطه اول 
و دوم از اول آذرمللاه پرداخت و گفت: سللومين مرحله 
از بازگشللايي مدارس را از اول آذرماه خواهيم داشللت 
كه دانش آموزان ابتدايي در تمام پايه ها و دانش آموزان 
متوسللطه اول راهي مللدارس مي شللوند. در حالي كه 
سخنگوي آموزش و پرورش اعالم كرده از اول آذر تمام 
مدارس در همه مقاطع تحصيلي بازگشايي مي شوند، در 
اكثر مدارس دولتي خبري از بازگشايي نيست و برخي 

اطالعيه ها نيز آن را تاييد مي كند.
بار ديگر بازگشايي مدارس وارد چرخه پيچيده اي شد 
كه حدود دو سللالي است درگير و دار آن است. در حالي 
كه قرار بللود مهر ماه ۱۴۰۰ سللال تحصيلي در فضاي 
مجللازي كار خود را آغللاز كند اما به مللرور و از آبان ماه 
آموزش ها حضوري شللود و واكسيناسلليون ۱۶ سال 
به باالها در دسللتور كار قرار گرفت تا با مقطع متوسطه 
دوم بازگشللايي مدارس صورت بگيرد. همچنين كادر 
مدرسه و معلم ها تا امروز به طور كامل واكسينه شده اند 
و تقريبًا تمام گروه هاي سني واكسن را دريافت كرده اند. 
اما آنچه از گزارش هاي مردمللي مي توان دريافت كرد 
اين حقيقت اسللت كه عمومًا مدارس فني و حرفه اي و 
دروس مهارتي و مدارس غيردولتي در اين روزها آموزش 
حضوري را دنبال مي كنند. از سوي ديگر قرار بود از اول 
آذرماه آموزش ها در تمامي مقاطع به صورت حضوري 
با رعايت پروتكل ها و تقسيم بندي دانش آموزان صورت 
بگيرد. بر اسللاس برنامه ريزي هاي مدارس كه به اطالع 
دانش آموزان رسيده است مدارس از اول آذر باز خواهند 
شد؛ براي رعايت فاصله گذاري اجتماعي، دانش آموزان 
گروه بندي مي شللوند كه تعداد روز حضور در مدارس 
براي دانش آموزان متفاوت است. بنا بر منطق بازگشايي 
مدارس و دانشگاه ها كه آنها هم مقرر بود از ۱۵ آبان ماه 
حضوري شوند، بود كه شللوراي عالي ترافيك مصوب 
كرده بود همزمان با بازگشايي مراكز آموزشي در پايتخت 

از اول آذرماه بر اسللاس تصميم ستاد ملي كرونا، زمان 
اجراي طرح هاي ترافيكي از ۷:۳۰ به ساعت ۶:۳۰ صبح 
و از ۱۷ به ۱۸ تغيير مي كند. معاون وزير و سللخنگوي 
وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشايي مدارس با بيان 
اينكه از اول آذر همه دانش آموزان ابتدايي و متوسللطه 
اول بر اساس مقررات مدرسه و در روزهاي تعيين شده 
به مدرسلله مي روند، گفت: تكليف اسللت كه مدارس 
بازگشايي را انجام دهند. بنابراين با برگشت به شرايط 
آموزش حضوري هم مدارس تكليف روشللني دارند و 
هم دانش آموزان بايد بر اساس آيين نامه هاي آموزشي 
مقررات مدرسه را رعايت كنند. عليرضا كمرئي در اين 
باره توضيح داد: سللومين مرحله از بازگشايي مدارس 
جهت فعاليت هاي حضوري را از ابتداي آذر ماه خواهيم 
داشللت كه ابتدايي ها در همه پايه ها و متوسطه اولي ها 
وارد مدارس خواهند شللد. وي افزود: اين امر بر اساس 
برنامه ريزي كه مدارس انجللام داده اند و قبال به اطالع 

دانش آموزان رسانده اند صورت مي گيرد.

   تعداد روزهاي حضور دانش آموزان 
توسط مدارس اطالع رساني مي شود 

سخنگوي آموزش و پرورش در امر بازگشايي مدارس با 
بيان اينكه در شرايطي هستيم كه بايد فاصله گذاري را 
با تاكيد تمام رعايت كنيم، گفت: رعايت فاصله گذاري 
مالك اصلي فعاليت حضوري اسللت و ايجاب مي كند 
دانش آموزان گروه بندي شللوند. ممكن است در طول 
هفته برخي دانش آموزان سه روز، برخي دو روز و برخي 
همه روزها به مدرسه بروند. به همين علت قبال به اطالع 
دانش آموز و خانواده رسلليده است كه وي چه روزهايي 
بايد به مدرسه برود. كمرئي در پاسخ به اينكه هنوز برخي 
مدارس به خانواده ها دربللاره نحوه حضور چيزي اعالم 
نكرده اند گفت: نگراني ما از اين بابت است كه در جايي 
كالس درس تراكم داشللته باشللد و دانش آموزان وارد 
مدرسه شوند و نتوانيم فاصله گذاري را رعايت كنيم. اگر 
هنوز به خانواده هايي اطالع داده نشده است، لزومي ندارد 
اول آذر به مدرسه مراجعه كنند و آموزش را غيرحضوري 

دريافت مي كنند. البته اين گفته به معناي اين نيست 
كه مللدارس نبايد فعاليللت حضللوري را آغاز كنند 
بلكه ممكن اسللت هنوز آمادگي به ويژه در مدارس 
پرجمعيت ايجاد نشده باشللد كه در روزهاي آينده 
اين آمادگي كسب مي شود. اما در مجموع زمان آغاز 
فعاليت حضوري براي همه مدارس از دوشنبه است.

   مدارس 
مكلف به ارايه آموزش هاي حضوري هستند

وي در پاسللخ به اينكه آيا اين حضور اجباري اسللت يا 
خانواده مختار هسللتند فرزندشان را به مدرسه ببرند؟ 
عنوان كرد: با تكليفي كه سللتادملي كرونا معين كرده 
است فعاليت هاي آموزشي شروع شده و مدارس مكلفند 
فعاليت حضوري ارايه دهند و بناي آموزش حضوري را 
بگذارند و اگر در همه روزها امكان حضور نيست زماني 
را هم به آموزش مجازي اختصاص دهند. معاون وزير و 
سللخنگوي آموزش و پرورش در امر بازگشايي مدارس 
افزود: همه دانش آموزان بر اساس مقررات مدرسه و در 
روزهاي تعيين شده به مدرسه مي روند و تكليف است 
كه مدارس بازگشايي را انجام دهند. بنابراين با برگشت 
به شرايط آموزش حضوري، هم مدارس تكليف روشني 
دارند و هم دانش آموزان بايد بر اسللاس آيين نامه هاي 

آموزشي مقررات مدرسه را رعايت كنند.

    شرط انجام فعاليت هاي ورزشي
كمرئي همچنين با اشاره به اينكه بوفه مدارس بازنخواهد 
بود و سرويسي داده نمي شود، گفت: اگر دانش آموزان 
نياز به خوراكي داشللتند از منزل بياورنللد و آب نيز در 
بطري هاي آب با خودشللان به همراه داشته باشند. در 
كالس  هاي ۱۵ نفره فعاليت  هاي خاص ورزشي با رعايت 
ابعاد بهداشتي مجاز است. حاال در حالي كه سخنگوي 
آموزش و پرورش مي گويللد از اول آذر همه مدارس باز 
خواهند بود و بر اسللاس اعالم آموزش عالي دانشگاه ها 
نيز قرار بوده آموزش را حضوري كنند، اما روابط عمومي 
معاونللت حمل و نقللل و ترافيك شللهرداري تهران در 

اطالعيه اي اعللالم كرد: پيش از اين بر اسللاس مصوبه 
شوراي ترافيك شهر تهران قرار بود، همزمان با بازگشايي 
مدارس و دانشگاه ها ساعت اجراي محدوده طرح ترافيك 
و كنترل آلودگي هوا از ساعت ۶:۳۰ لغايت ۱۸:۰۰ )در 
نيمه دوم سال( تغيير يابد كه با توجه به عدم بازگشايي 
 كامل مدارس و دانشللگاه ها در تهران به صورت كامل، 
كما في السللابق از اول آذر ۱۴۰۰ سللاعت اجراي طرح 
ترافيك و كنتللرل آلودگي هوا از سللاعت ۷:۳۰ لغايت 
۱۷ اسللت. اين دوگانگي در اعالم اطالعيه ها و سخنان 
مسووالن نشان مي دهد كه همانطور كه بارها رسانه ها 
در گزارش هاي خود اعالم كرده اند و همچنين والدين و 
معلم ها در فضاي مجازي مي نويسند، خبري از بازگشايي 
كامل مدارس نيست و آموزش مجازي همچنان يكه تاز 
آموزش در كشور اسللت. مهم ترين چالش ها در مسير 
بازگشايي مدارس نيز عدم امكان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي از جمله تهويه هوا و فاصله گذاري اجتماعي در 
بسياري از مدارس دولتي است. جمعيت باالي مدارس 
نيز مزيد بر علت است تا اين مدارس نتوانند تقسيم بندي 
را به گونه اي انجام دهند كه هم بچه ها در مدارس حضور 
يابند و هم آموزش ها به طور كامل پيگيري شود. از سوي 
ديگر اعالم نگراني برخي از مسووالن و كارشناسان حوزه 
سالمت نيز در ترديد كادر مدرسه و عدم پيگيري كامل 

مسللووالن آموزش و پرورش بر بازگشايي مدارس نيز 
بي تأثير نيست؛ نگراني از اينكه بازگشايي مدارس پيك 
كرونايي را شكل بدهد. نگراني كه از ابتداي شيوع كرونا 
همواره درباره بازگشايي مراكز آموزشي خصوصاً مدارس 
وجود داشته است و موجب شده است با وجود بازگشايي 
تمام فعاليت ها اما اين مراكز بازگشايي نشوند و آموزش ها 
در فضاي مجازي دنبال شود. كمال حيدري، معاون وزير 
بهداشت با اشاره به اعالم سرپرسللت وزارت آموزش و 
پرورش مبنللي بر حضور الزامللي دانش آموزان مقاطع 
ابتدايي و دوره اول متوسطه در كالس هاي درس، اظهار 
داشللت: اگر بنا است اين پروتكل ها رعايت نشود و همه 
دستگاه ها پاي كار نيايند، نمي توان اميدوار بود شرايط 
كرونايي كشور بهتر شود. يكي از دغدغه هاي من، بحث 
بازگشايي مدارس و دانشللگاه ها است. اگر واقعًا نظارت 
نكنيم و دستورالعمل ها را جدي نگيريم، هر آن ممكن 
است شللرايط بدي را تجربه كنيم. وي تاكيد كرد: االن 
شرايط كرونايي كشور بسيار خوب است و اگر با اهمال 
كاري اين شرايط را از دست بدهيم، شيريني اين لحظات 
را مجدداً با افزايش آمار كرونا به كام خودمان تلخ خواهيم 
كرد. بايد ياد بگيريم با كرونا زندگي كنيم و از همين رو، 
سعي كنيم دستورالعمل ها و پروتكل ها را رعايت كنيم. 
حيدري مسللووليت رعايت پروتكل هللا در مدارس را 

مسوول آموزشگاه دانست و افزود: كالس ها بايد با حداقل 
ظرفيت و رعايت پروتكل ها اعم از تهويه، ماسك و…، 
تشكيل شود. وظيفه اصلي رعايت پروتكل ها با وزارت 
آموزش و پرورش است، ما هم نظارت عالي داريم و اگر 
تخلفي صورت بگيرد، برخورد خواهد شد. مدارس بايد 
با اطالع رساني به بازرسان بهداشتي ما نسبت به حضور 

دانش آموزان در كالس هاي درس اقدام كنند.
به نظر مي رسد آموزش و پرورش در روزهايي كه دارد با 
سرپرست اداره مي شود و ۲ وزير پيشنهادي آموزش و 
پرورش نيز از مجلس شوراي اسالمي رأي اعتماد نگرفت، 
حاال روزهاي آذرماه نيز كه قرار بود سللال تحصيلي به 
روزهاي حضوري شدن برسد، نه تنها به مقصد نرسيده 
كه چالش سخنان مسووالن با آنچه در عمل در مدارس 
رخ مي دهد، بر پيچيدگي آن افزوده است. اينها در حالي 
است كه شايد آلودگي هوا در شهرهاي پرجمعيت، شيوع 
بيماري هاي ويروسي و… هر ساله اين روزهاي مدارس را 
در اكثر شهرهاي كشور دچار چالش مي كرد تا به تعطيلي 
بروند. از سللوي ديگر آنچه به نظر حلقه مفقوده و باعث 
نگراني همه اقشاري است كه از بازگشايي مدارس اظهار 
نگراني مي كنند عدم نظارت آموزش و پرورش بر رعايت 
پروتكل ها در مدارس است؛ كاري كه طي دو سال گذشته 

بايد مقدمات جدي براي آن فراهم مي شد.

گزارش

 معاون بهداشت وزارت بهداشت، نسبت به بازگشايي مدارس 
و احتمال اوج گرفتن بيماري كرونا، ابراز نگراني كرد

يك بام و دو هواي بازگشايي مدارس

رويداد

در حالي كه مديران وزارت ارشللاد طي روزهاي گذشته 
از تالش دولت براي از سللرگيري كنسرت ها در آذرماه 
سخن گفته بودند، اما گويا هنوز كنسرت گذاران تمايلي 
براي برگزاري برنامه در پايتخت ندارند. به گزارش مهر، 
در روزهاي گذشللته موضوع برگزاري كنسللرت ها در 
پايتخت طي روزهاي كرونايي به عنوان يكي از مهم ترين 
و بحث انگيزترين مباحث مطرح شده در رسانه ها مورد 
توجه قرار گرفته است. شرايطي كه با اظهارنظر مستقيم 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي مبني بر آغاز اجراهاي زنده 
موسيقايي در شهرهاي با وضعيت نارنجي مي توانست 
به نوعي طلسللم برگزار نشدن كنسللرت ها در تهران را 
بشكند. اما تاكنون، هنوز سامانه هاي رسمي فروش بليت 
كنسرت ها، از رويداد يا برنامه خاصي مبني بر برگزاري 
كنسرت در تهران به نكته اي اشاره نكرده و فقط به اعالم 
برگزاري چند كنسرت با خوانندگي بهنام باني، عليرضا 
طليسچي، اشوان، بابك جهانبخش، مسعود صادقلو، گروه 
»هوروش« آن هم در جزيره كيش با قيمت بليت هاي 
۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار توماني و برگزاري كنسللرت در چند 
كشللور اروپايي به خوانندگي رضا صادقي، رضا بهرام و 
محسن ابراهيم زاده اكتفا كرده اند. اين شرايط در حالي 
اسللت كه با وجود مصاحبه هللا و گفت وگوهاي متعدد 
رسانه اي كه مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
بخش هاي مختلف پيرامون تاكيللد و تالش خود براي 
برگزاري كنسرت ها و اجراهاي زنده موسيقايي در همه 
گونه ها انجام داده اند، اما گويللا حلقه مفقوده اي در اين 
بين وجود دارد كه مانع از برگزاري كنسرت ها در شرايط 
كرونايي شده است. شللرايطي كه در حوزه هاي سينما 
و تئاتر با وجود تمام اتفاقات و فراز و نشلليب هايي كه در 
اين چارچوب وجود دارد، فعاًل چراغ سالن هاي سينما و 
تاالرهاي تئاتر را روش نگه داشته و هنرمندان اين عرصه 

آثارشان را با رعايت ظرفيت حداقلي سالن ها، پيش روي 
مخاطبان قرار مي دهند. البته محمود شالويي سرپرست 
معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي روز 
بيست و دوم آبان ماه بود كه در تازه ترين اظهارات و اعالم 
مواضع وزارت ارشاد درباره برگزاري كنسرت ها از آذرماه 
و وضعيت بررسي درخواست هاي هنرمندان موسيقي 
براي اجراي زنده كنسللرت ها، گفته بود: از زمان اعالم 
سللازوكارها براي اجراي زنده كنسرت ها، متقاضيان و 
داوطلبان زيادي مراجعه كرده اند و جلسللات متعددي 
با صاحبان سالن ها، تهيه كنندگان و خوانندگان برگزار 
شللد، بررسي ها به منظور متضرر نشللدن سالن دارها و 
البته مخاطبان در حال برگزاري است؛ قيمت ها بعد از دو 
سال اجرا نشدن كنسرت ها قدري تغيير كرد اما وظيفه 
مهم معاونت هنري وزارت فرهنگ حمايت از مخاطبان و 
عالقه مندان موسيقي است و بايد نقطه نظرهاي آنها را به 
اندازه متعارفي تامين كنيم. سرپرست معاونت امور هنري 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره پيشنهاد سالن دارها 
مبني بر دريافت تنها يك چهارم عايدي فروش كنسرت ها 
و موافقت معاونت هنري با اين موضوع كه اتفاقًا يكي از 
چالش هاي مهم در برگزاري كنسرت هاست، بيان كرده 
بود: با تعدادي از سللالن دارها جلساتي برگزار كرديم اما 
هنوز به تصميم قطعي نرسيديم و پيشنهادهاي دريافت 
شده در حال بررسي است. وي در اين گفت وگو با اشاره 
به برگزاري جلسللاتي كه خواننللدگان و فعاالن عرصه 
موسيقي با سرپرست دفتر موسيقي وزارت ارشاد داشتند، 
از رعايت ضوابط بهداشتي برگزاري كنسرت ها هم سخن 
گفته و توضيح داده بود: با توجه به اينكه كنسللرت هاي 
موسيقي به مدت ۲ سال برگزار نشده بود با نگاهي نو و 
شرط رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي دوباره كنسرت ها 
را اجرا مي كنيم و بررسي هاي جديدي صورت مي گيرد. 

شالويي در همين مصاحبه رسانه اي با ابراز اميدواري براي 
برگزاري كنسرت ها از اول آذرماه اعالم كرده بود: فرايند 
بررسي درخواست ها براي بررسي مجوز كنسرت ها ادامه 

دارد و هنوز مجوزي براي اجراي زنده صادر نشده است.
اين گفت وگوي محمود شالويي كه طي هفته هاي اخير 
عالوه بر مسووليت سنگين حوزه وزارتي، عهده دار سمت 
سرپرسللتي مجموعه مهم و استراتژيكي چون معاونت 
امللور هنري وزارت فرهنگ و ارشللاد اسللالمي نيز بوده 
نشان دهنده اختالفات متعددي ميان حوزه تهيه كنندگان 
و كنسرت گذاران در بخش اقتصادي برگزاري كنسرت ها 
به ويژه موسلليقي پاپ اسللت كه گويا هنوز به مفاهمه 
مشتركي در اين زمينه دست پيدا نكرده اند. اين درحالي 
استبرخي از مصاحبه هاي تهيه كنندگان مطرح كنسرت 
با رسانه ها نشان دهنده اختالف نظرهايي است كه موجب 
تشتت آرا در آستانه برگزاري احتمالي كنسرت ها در تهران 
شده اند. شرايطي كه هنوز هم خروجي مشخص و روشني 
حداقل در رسانه ها از آن استخراج نشده است كه با وجود 
تاكيدات سرپرست معاونت امور هنري و حتي محمد اهلل 
ياري سرپرست دفتر موسلليقي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي براي برگزاري كنسرت ها از آذرماه سال جاري، 
برخي از مصاحبه هاي تهيه كنندگان مطرح كنسللرت 
با رسانه ها نيز نشللان دهنده اختالف نظرهايي است كه 
موجب تشتت آرا در آستانه برگزاري احتمالي كنسرت ها 
در تهران )با در نظر گرفتن وضعيت نارنجي( شللده اند. 
شللرايطي كه هنوز هم خروجي مشخص و روشني 
حداقل در رسانه ها از آن منعكس نشده است. نكته اي 
كه اگر حداقل در از رسللانه ها براي پوشش صادقانه و 
درست برخي از اين جلسات دعوت به عمل مي آمد 
شايد مي توانستيم شاهد روند بهتر و روشن تري در 

مشخص شدن تكليف برگزاري كنسرت ها باشيم.

خبري از برگزاري كنسرت ها در تهران نيست
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