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يادداشت- 1

خانه هايي براي ارواح
آغ��از ط��رح نهض��ت ملي 
مس��كن، طي روزهاي اخير 
دامنه وس��يعي از موافقت ها 
و مخالفت ه��ا را در محاف��ل 
رس��انه اي  و  قتص��ادي  ا
كشور ش��كل داده است. اين 
انتقادات، زماني حادتر ش��د 
كه خبر رس��يد قرار است از 
توان فني و مهندسي كشور چين در ساخت خانه هاي 
مورد نظر ذيل اين طرح اس��تفاده شود. واقع آن است 
كه ايران يكي از صادركنندگان توان فني و مهندسي 
به كشورهاي همس��ايه و جهان است. از سوي ديگر، 
هر سال دامنه وسيعي از نيروهاي انساني و متخصص 
كش��ورمان در بخش مهندسي و معماري و... به دليل 
مشكل اشتغال، ركود در ساخت وساز، فقدان حمايت 
و... از كش��ور مهاجرت مي كنند.ضم��ن اينكه تعداد 
ديگري از جوانان متخصص ايراني در س��ازمان نظام 
مهندسي كشورمان ثبت نام كرده اند و سوابق جالب 
توجه��ي از فعالي��ت در بخش هاي عمراني كس��ب 
كرده اند كه به دلي��ل ركود در پ��روژه عمراني بيكار 
مانده اند.ب��ا يك چنين ظرفيت هايي ضروري اس��ت 
وزارت راه و شهرس��ازي از اين پتانسيل هاي انساني 
بهره ب��رده و در جريان پروژه نهضت ملي مس��كن به 
جاي توجه به كش��ور چين از اين توانايي ها استفاده 
كند. از اين طريق هم ايجاد اش��تغال مي شود، هم از 
فرايند مهاجرت اي��ن متخصصان، جلوگيري خواهد 
شد و هم اينكه براي آينده كش��ور، برنامه ريزي هاي 
معقولي صورت مي گيرد. اما دولت به جاي اس��تفاده 
از توان نظام مهندسي كشور در حال اشتغالزايي براي 
جوانان، مهندس��ان و كارگران چيني اس��ت. اين در 
حالي است كه پيش از اين كارنامه تيره و تاري از حضور 
ش��ركت هاي چيني در پروژه هاي عمراني كشورمان 
ثبت ش��ده اس��ت. مردم هنوز فراموش نكرده اند كه 
چيني ها در جريان پروژه آزادراه تهران-شمال و ساير 
پروژه هايي از اين دست چه كرده اند؟ چه اندازه از نظر 
كيفي و كمي، سرمايه هاي كشور اتالف و در نهايت هم 
به دليل عدم بررسي هاي تخصصي، پروژه با نشست 
و فروپاشي مواجه شدند. من شخصا با ورود دولت به 
روند اجراي پروژه هاي عمراني مخالفم و معتقدم اين 
امر بايد به عهده تعاوني هايي سپرده شود كه ظرفيت 
الزم براي اجراي اين نوع پروژه ها را دارند. در واقع دولت 
بايد زمينه اي را فراهم كند كه ش��ركت هاي كوچك 
مهندسي در هم ادغام ش��وند و از دل آنها كارتل هاي 
بزرگ بخش خصوصي شكل بگيرند و اقدام به اجراي 
اي��ن پروژه ها كنند. در همه جاي دنيا حرف نهايي در 
خصوص پروژه ه��اي عمراني و اجرايي را انجمن هاي 
علمي و صنف متخصص مي زنند. از طريق توانايي اين 
ظرفيت هاي علمي و تخصصي است كه مي توان روند 
اجراي پروژه هاي عمراني را تسريع بخشيد از انحراف 
آنها جلوگيري كرد. به عنوان مثال، من شخصا دو دوره 
است كه دبير انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران 
هس��تم؛ اين انجمن بزرگ ترين انجمن علمي كشور 
در حوزه صنعت س��اخت و ساز محسوب مي شود، اما 
واقع ان است كه تا به امروز حتي يك بار هم در جريان 
اجراي پروژه هاي عمراني كش��ور از اين ظرفيت هاي 
علمي و تخصصي استفاده نشده است. دامنه وسيعي 
از اساتيد دانش��گاهي، مهندسان، معماران و...در اين 
انجمن حض��ور دارند كه مي ت��وان از علم، تخصص و 
توانايي هاي آنان در مس��ير بهبود پروژه هاي عمراني 
كشور بهره برد، اما به جاي استفاده از اين ظرفيت ها، 
دولت تالش مي كند تا جاي پاي شركت هاي چيني 
را در پروژه هاي س��اخت مسكن كش��ور محكم كند. 
اساس��ا وقتي دولت مي خواهد پروژه هايي در س��طح 
مس��كن مهر يا نهضت ملي مسكن را آغاز كند بايد از 
اساتيد دانشگاهي و نهادهاي علمي استفاده كند و نظر 
تخصصي آنها را جويا ش��ود. بايد آگاهي پيدا كند كه 
جوان ايراني امروز براي بهره مندي از مسكن چه نيازها 
و ضرورت هايي دارند؟ چه نوع معماري بايد براي آنها 
به كارگرفته شود. نحوه سكني، امنيت، آموزش و...در 
اين مدل هاي سكونتي جديد چگونه باشد. تجربه تلخ 
مسكن مهر نش��ان داد كه عدم توجه به ضرورت هاي 
ميداني، تفريحي، انتظام��ي و...تا چه اندازه مي تواند، 
سرمايه گذاري هاي كشور را در مسير اتالف قرار دهد. 
دامنه وسيعي از دالرهاي نفتي كشور كه سال هاي 84 
تا 92 به دست آمده صرف اجراي پروژه مسكن مهري 
شد كه نهايتا گرهي از هزار توي مشكل مسكن مردم 
كش��ور باز نكرد. نبايد فراموش كرد كه ش��ركت هاي 
چيني برخي پروژه هاي عمراني را در بخش مسكن اين 
كشور اجرايي كرده اند كه امروز به شهر ارواح معروف 
شده اس��ت و هيچ فرد و خانواده اي حاضر به زندگي 
در اين كلوني هاي پر از مش��كل نيست. با يك چنين 
سابقه اي متاسفانه دولت سيزدهم به دنبال همكاري با 
شركت هاي چيني است تا پروژه را كه مي تواند تحرك 
مطلوبي در صنعت ساخت و س��از كشور ايجاد كند، 
اشتغالزايي كند، توان فني مهندس��ي كشور را ارتقا 
دهد را دربست در اختيار آنها قرار دهد. شك نكنيد در 
صورت اين اقدام روند مهاجرت مهندسان و معماران 
و نيروهاي متخصص كشور به ساير كشورها به شدت 
فزوني خواهد گرفت. ضمن اينكه مشكلي از مسكن 

اقشار محروم جامعه نيز دوا نخواهد شد.

عباس اكبرپور

پدرام سلطاني: درمان خونريزي هاي اقتصاد ايران نسخه ساده اي ندارد 

فاصله پارادايمي دولت و بخش خصوصي

يادداشت-2

 دانش معامالتي الزمه ورود 
به بورس

سهامداران بايد يك استراتژي 
يا نقش��ه راه مش��خص براي 
سرمايه گذاري در بورس داشته 
باشند، اينكه س��هامداران در 
اين ب��ازار بايد چگون��ه رفتار 
كنند، چگون��ه هيجانات خود 
را مديري��ت و از چه مس��يري 
حركت كنند، چه زماني بخرند 
و چه زماني بفروش��ند ازجمله موضوعات اساسي است 
كه در اس��تراتژي هر سهامدار بايد لحاظ شود. زماني كه 
استراتژي سهامدار روشن و حد سود و ضرر تعريف شده اي 
براي سرمايه گذاري خود ترسيم كرده باشد، او مي تواند 
يك سهامدار موفق باشد. حد ضرر و زيان و سود به معني 
انتخاب حد مشخصي است كه چنانچه قيمت سهام به آن 

حد برسد، معامله گر اقدام به فروش سهام خود مي كند.
فروش در حد سود به معني رسيدن به هدف سود مورد 
نظر و فروش در حد ضرر به معني جلوگيري از زيان بيشتر 
است. تعيين حد سود و ضرر به سهامدار امكان برخورداري 
از يك استراتژي معامالتي مشخص را مي  دهد. مهم ترين 
موضوعي كه پيش پاي سهامداران در بدو ورود آنها به بازار 
قرار دارد، كس��ب آموزش و مهارت هاي معامالتي كافي 
است. آموزش بايد براي سهامداران به گونه اي باشد كه آنها 

بتوانند به يك استراتژي مشخص دست يابند.
بدون داشتن آموزش، افراد به صورت كاماًل اتفاقي در بازار 
حضور مي يابند كه در برخي موارد چاره اي جز پذيرش 
زيان هاي س��نگين ندارند. به بيان ديگ��ر، آنها تابع بازار 
مي ش��وند و ازآنجاكه خود، استراتژي مشخصي ندارند، 
دنباله روي سيگنال فروش��ان يا كانال هاي ش��بكه هاي 
مجازي مي روند. اگر معامله گران از نقش��ه راه برخوردار 
باشند، به ويژه پيش از خريد س��هم، چرايي خريد آن را 
دريابند و مش��خص كنند در چه زمان��ي و با چه هدفي 
آن را مي فروش��ند و در آن س��هم چه حدي را براي سود 
يا زيان خود تعيين كرده اند، در اين صورت مي توانند در 
بازار سرمايه كه بازار حرفه اي هاست و از پيچيدگي بسيار 
بيشتري نسبت به بازارهاي موازي برخوردار است، چهره 

موفق تري داشته باشند.
سهامداران الزم است با رصد دقيق بازار منتظر فرصتي 
باشند كه قيمت ها به كف قيمتي خود مي رسند. در اين 
شرايط س��هم هاي ارزنده، قيمت هاي بسيار خوبي پيدا 
مي كنند. درحالي كه بيشتر سرمايه گذاران در قيمت هاي 
باال و بازار صعودي با پرداخت پول بيشتر اقدام به خريد اين 
سهم ها مي كنند. الزم است سهامداران، سرمايه گذاري 
را به صورت عملي ياد بگيرند. سرمايه گذاري به اين معني 
است كه افراد پولي را بابت خريد فرصت هايي كه در آينده 
براي آنها مهيا مي شود، پرداخت كنند. براي نمونه، زماني 
كه فردي ملكي را خريداري مي كن��د، او در عمل پولي 
را بابت چيزي كه در آينده به موقعيت خاصي مي رسد، 
ادامه در صفحه 8 مي پردازد. 

تعادل| آن گونه كه فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي اعالم كرده، طي 10 سال گذشته، 5 بار 
تورم مصرف كننده روستايي از تورم مصرف كننده شهري 
پيشي گرفته است؛ مساله اي كه برخالف انتظار منجربه 
دغدغه مس��ووالن نشده اس��ت. در همين حال، وضعيت 
روستاها به گونه اي اس��ت در دوران معاصر كه كل روستا 
تخليه و خالي از سكنه مي شود حال آنكه در زمان اجراي 
انقالب سفيد و اصالحات ارضي، صرفا نيروي فعال روستا 
با هدف يافتن كار به شهر كوچ مي كرد. در چنين شرايطي 
است كه جمعيت حاشيه نش��ين در اطراف شهرها به يك 
چهارم جمعيت كل كش��ور افزايش يافته اس��ت. مومني 
همچنين اعالم كرد كه طي سال هاي 96 تا 99 جمعيت 

زير خط فقر كشور دو برابر شده است.

   آشوبناكي غيرمتعارف در فهم واقعيت ها
اين استاد دانشگاه در نشستي مشترك با مديران موسسه 
عالي پژوهش تامين اجتماعي با بيان اينكه تمام مطالعات 
آينده ش��ناختي كه در زمينه توس��عه انجام شده بر روي 
مس��ائل اجتماعي تمركز و تاكيد دارد، گفت: اميدوارم به 
گوش مس��ووالن برسد. متاسفانه ما ش��اهد آشفتگي ها 
و بي هنجاري هايي هس��تيم. يك زمان��ي در مقام تحليل 
روي عواملي دست مي گذاريم و چشم انداز مثبت و منفي 
داريم اما آن چيزي كه نگران كننده مي ش��ود آشوبناكي 
غيرمتعارفي اس��ت كه اكنون در زمينه فهم واقعيت هاي 

موجود وجود دارد. 
رييس موسسه دين و اقتصاد تصريح كرد: اكنون هم از قبيل 
اين آشفتگي ها كم نيست، فرض كنيد در حيطه اجتماعي 
در ماه هاي اخير يك فردي با ژست بسيار افراطي آمده كه 
ريشه نئوليبراليسم را خشك كند در مسند كار قرار گرفته 
اس��ت آن وقت در حياتي ترين و اجتماعي ترين معاونت 
زيرمجموعه خود، ف��ردي را مي گمارد كه به افراطي ترين 
وفادار به آموزه نئوليبراليسم دستگاه قبلي كه شاغل بود 

مشهور است.
وي اف��زود: بنابراي��ن ترس��يم كردن يك تحلي��ل بامبنا 
در اين ش��رايط بسيار س��خت اس��ت. زماني كه ابزارها و 
جهت گيري هاي سياسي را رهگيري مي كنيم، مي بينيم 

نقطه مقابل آن چيزي كه مطرح مي شود عمل مي كنند؛ اگر 
مي دانند و عمل مي كنند يك حكم غم انگيز جاري مي شود و 
اگر ندانسته عمل مي كنند وضعيت بسيار بغرنج خواهد بود.

اين كارش��ناس و صاحب نظر اقتصاد توسعه تصريح كرد: 
بنابراين صرف نظر از جايگاه سازماني، همه ما در اين زمينه 
مسووليت داريم و مسووليت ملي ما به اندازه فهمي است 
ك��ه از اوضاع داريم كه ما را مس��وول مي كن��د و اميدوارم 
همه، مس��ووليت خود را به خوبي انجام دهيم و گوش ها و 
چشم هايي كه بايد ببينند و بشنوند، حداقل صالحيت ها 

را بتوانند نشان دهند.

   مساله فقر امنيتي شده است
 مومني با اشاره به نتايج برخي مطالعات انجام شده در زمينه 
فقر كه از سوي موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي انجام 
شده، گفت: در درجه اول اكنون بي سابقه ترين سطوح فقر 
انديشه اي را درباره فقر شاهد هستيم؛ متاسفانه مساله فقر 
امنيتي شده و گفت وگو در فضاي امنيتي امكان پذير نيست.

 وي با اشاره به نتايج به دست آمده از گزارش فقر در موسسه 
عال��ي پژوهش تامي��ن اجتماعي در خص��وص وضعيت 
نامطلوب فقر در روستاها و توجه به اين نكته كه جمعيت 
زير خط فقر در روس��تاها بيش از جمعي��ت زير خط فقر 
شهري است، گفت: گفته مي ش��ود هر سياست فقرزايي 
كه در دستور كار قرار مي گيرد با اينكه ممكن است ابتدا به 
ساكن و در ظاهر بر جامعه روستايي بي تاثير باشد اما نتايج 
آن نشان مي دهد كه آسيب پذيري جامعه روستايي از اين 

سياست ها بيشتر است.

   زيان روستاييان از تورم بنزين بيشتر است
وي گفت: در 50 سال اخير يك مطالعه نداريم كه غير از اين 
را گفته باش��د. در سال 1۳8۳ بانك جهاني در مورد شوك 
قيمت بنزين مطالعه اي را انجام داد و كتابي با عنوان »اقتصاد 
ايران از نگاه بانك جهاني« نيز منتشر كرده در اين كتاب، آنها 
اظهار شگفتي مي كنند چرا كه تصور اوليه شان اين بوده كه 
تورم زايي قيمت بنزين روي خانوارهاي روستايي كمترين 
تاثير را مي تواند داشته باشد اما پس از انجام محاسبات به 
اين نتيجه رسيده اند كه زيان رفاهي خانوارهاي روستايي از 

اين بابت دو برابر خانواده هاي شهري است. البته اين مساله 
جديدي نيست و تمام مطالعات قبلي هم بر اين موضوع تاكيد 
دارند اما موضوعات تكان دهنده در حال رخ دادن است كه 
نظام پايش ما دچار فلج مغزي ش��ده و شايد بديهي ترين 

چيزها را نمي بيند.

   نگراني از سبقت تورم روستايي از تورم شهري
مومني ادامه داد: در 10 س��ال گذشته بيش از 5 بار شاهد 
س��بقت ش��اخص قيمت مصرف كننده )cpi( روستايي 
نسبت به شاخص قيمت مصرف كننده )تورم خانوار( شهري 
بوده ايم كه در هر كجاي دنيا اين مساله اگر رخ مي داد آنها 
دچار نگراني مي شدند چراكه اين ش��اخص بر پنج مورد 
داللت دارد كه اساس امنيت ملي را متزلزل مي كند و توسعه 

را ناممكن مي سازد.
وي با بيان اينكه باب انديش��ه ورزي مساله محور و با 
كيفيت تا حد زيادي مسدود شده، اظهار كرد: كشور در 
ده زمينه آسيب پذير شده كه يكي از آنها، حاشيه نشيني 
اس��ت. در حال حاضر ميزان جمعيت حاشيه نش��ين 
از 25 درصد كل جمعيت كش��ور در حال عبور است، 
اين مساله، نشان دهنده آن است كه به اعتبار اينكه بر 
روي ارتقاي بنيه توليد فناورانه در بخش كشاورزي كار 
بايسته اي انجام نش��ده است و بخش اصلي اهتمام به 
خدمات عمراني و زيرساختي فيزيكي اختصاص يافت، 
زماني كه اولين ش��وك از طريق سياست گذاري هاي 
غلط وارد ش��د، به هيچ وجه آن خدم��ات در آن ابعاد 
بزرگي كه ارايه شده بود، نگهدارنده جمعيت روستايي 
نبود و اكنون تعداد روس��تاهاي خالي از س��كنه ابعاد 

نگران كننده اي پيدا كرده است.
 وي اظهار كرد: در موج اصالحات ارضي مي بينيم كه 
فقط جمعيت نيروي فعال مهاجرت مي كرده و پيوند 
و همدلي آنها با روستا از بين نمي رفته است، اما اكنون 
با پديده تخليه روستاها به طور كامل مواجه هستيم و 
به نظر مي رسد بهتر است در سال تدوين برنامه هفتم 
توسعه اهتمام ويژه در بحث حمايت اجتماعي به ويژه 
در مناطق روستايي داشته باشيم و به اين نكات كليدي 

توجه كنيم.

   دو برابر شدن جمعيت زير خط فقر در سه سال 
مومني گفت: نتايج پژوهش ها به ويژه مطالعه موسس��ه 
عالي پژوهش نشان مي دهد كه در دوره سه ساله 96 تا 99، 
جمعيت زير خط فقر بيش از دو برابر ش��ده و اين نيازمند 
گفت وگوهاي جدي است و بايد بررسي شود كه چه عواملي 
موجبات ايجاد اين شوك را فراهم كرده است!؟ استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي با تاكيد بر اينكه اكنون نيازمند 
گفت وگوهاي ملي هستيم، ادامه داد: متاسفانه در برخي 
س��طوح حتي نگاه به مسائل اجتماعي و اقتصادي نگاهي 
امنيتي پيدا كرده و اين موجب مي شود واكنش ها خاموش 
بمانند و زماني كه اوضاع ش��كننده ش��د ديگر آن موقع، 
اعتراضات و واكنش ها قابل پيش بيني و قابل جمع كردن 
نخواهد ب��ود.  وي اظهار كرد: اين نحوه جهش جمعيت به 
زير خط فقر در تاريخ بيش از صدساله كشور بي سابقه بوده 
و اين امر نيازمند آن است كه از ده ها زاويه به آن نگاه شود، 
سطح آگاهي عمومي و نظام آموزشي و تربيتي كشور بايد 
به موضوعاِت كم اهميت، پشت كند و در مقابل به مسائل 

مبتالبه و حياتي در جامعه بنگرد.

   رفاه از تحوالت فناورانه مستقل نيست
مومني با اشاره به نزديك شدن به فصل بودجه نويسي در 
كشور گفت: رفاه را نمي توان مستقل از تحوالت فناورانه ديد 
چراكه جزو حياتي ترين مسائل اين است كه آثار بنيه توليد 
ملي در مس��ائل سطح كالن ديده شود در حالي كه اكنون 
به كلي ناديده گرفته مي شود از طرفي فهم نظري از مسائل 
بسيار تعيين كننده است و در هدف گذاري برنامه هاي توسعه 

بايد به آن توجه كرد.
 رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: تمام اهداف 
توسعه از سال 1۳2۷ تا برنامه ششم توسعه و اكنون در برنامه 
هفتم توسعه نيز تكرار مي شود و اين به معني آن است كه 
به فهم نظري ديررسيده ايم و حتي يكي از اهداف كليدي 

برنامه توسعه تاكنون محقق نشده است.
وي با تقدير از تالش هاي انجام ش��ده در موسس��ه عالي 
پژوهش تامين اجتماعي اظهار ك��رد: اميدوارم همه ما در 
شرايط كنوني و حساس كشور، نگاهي غيرسياست زده و 

ملي به مسائل داشته باشيم.

همايون دارابي

يادداشت روز

مشكالت مدرك گرايي 
بخ��ش بزرگي از ش��اغالن 
تحصيلكرده كش��ور نه تنها 
در رش��ته تخصص��ي خود 
فعاليت نمي كنند، بلكه تازه 
پس از سال ها تحصيل وارد 
حرفه اي مي ش��وند كه هيچ 
شناختي از آن ندارند و بايد 
س��ال ها تجرب��ه بياموزند. 
نگاهي به آمارهاي اعالم ش��ده از س��وي س��ازمان 
آموزش فني و حرفه اي كش��ور نش��ان مي دهد كه 
ميزان تناسب مدارك دانش��گاهي با شغلي نيروي 
كار در اي��ران به ع��دد نگران كننده زي��ر ۳0 درصد 
رسيده است. به اين ترتيب بخش بزرگي از شاغالن 

تحصيلكرده كش��ور نه تنها در رشته تخصصي خود 
فعاليت نمي كنند، بلكه تازه پس از سال ها تحصيل 
وارد حرفه اي مي شوند كه هيچ شناختي از آن ندارند 
و بايد س��ال ها تجربه بياموزند يا به گفته حاتم زاده 
وارد مراكز فني وحرفه اي شوند و با فردي كه داراي 
مدرك سيكل است، هم زمان اقدام به مهارت آموزي 

كنند. 
اين وضعي��ت عالوه ب��ر زيان هاي ف��راوان مادي و 
معنوي، ب��ه تنهايي مي تواند روش��نگر بخش��ي از 
مشكالت كاري در حوزه هاي مختلف اشتغال كشور 
باشد كه به مقوله بازدهي و كيفيت كار برمي گردد. 
از س��وي ديگر اين آماره��ا بيان كننده حقيقت تلخ 
ديگري اس��ت كه خبر از هدر رفت ميلياردها تومان 

هزينه است كه براي تحصيل افراد از سوي خود آنها، 
دولت و خانواده ها خرج مي ش��ود. ب��ه عنوان مثال 
فردي 4 سال از عمر خود را صرف خواندن رشته اي 
مي كند كه هيچ عالق��ه اي به آن ن��دارد، يا از روي 
ناچاري چون نتوانس��ته رش��ته ديگري در دانشگاه 
قبول شود اين رشته تحصيلي را ادامه مي دهد، بعد 
از فارغ التحصيل��ي يا بازار كار ن��دارد يا اصال چيزي 
درباره اين رشته به صورت عملي نمي داند. در واقع 
آموخته هاي نظري نمي توانند به فرد تحصيل كرده 

براي ادامه راه موثر و مفيد باشند. 
از س��وي ديگر برخي از كارفرماها ترجيح مي دهند 
كه فردي با س��ابقه كار را اس��تخدام كنند و به اين 
ترتيب فارغ التحصيالن نمي توانند ش��غل مورد نظر 

خود را كه با رش��ته تحصيلي ش��ان همخواني دارد 
پيدا كنند. همين روند باعث مي شود كه چنين آمار 
نگران كننده اي در مورد تناس��ب رش��ته تحصيلي 
و ش��غل افراد ثبت ش��ود. آماري كه نشان مي دهد 
اكثريت افراد در جايگاه اصلي خود قرار ندارند و اين 

مي تواند از همه جهات آسيب زا باشد. 
اما مساله مهم ديگر اين است كه هدررفت منابع آموزشي 
و تحصيلي تنها يكي از زيان هاي چندوجهي اشتغال به كار 
در رشته هاي غيرمرتبط است؛ شايد مهم ترين زيان پنهان 
اين وضعيت، آثار رواني حاصل از ناكامي و س��رخوردگي 
دانش آموختگاني است كه پس از سال ها تحصيل، ناگزير 
به فعاليت در شغلي هستند كه اندك آشنايي )يا عالقه اي( 
ادامه در صفحه 8 به آن ندارند.  

امان اهلل قرايي

 فضاي كسب وكار 
در تابستان نسبت به بهار تغييري نداشته است

 آيا كرايه حمل و نقل عمومي 
هوايي، ريلي و جاده اي اصالح خواهد شد؟

فرشاد مومني  مطرح  كرد

پنج اولويت براي بهبود محيط كار
صفحه 7     صفحه 5    

صفحه 2    

تغيير پروتكل هاي سفر از اول آذر

 دو برابر شدن 
جمعيت زير خط فقر در 3 سال

بررسي وضعيت بورس و راهكارهاي 
حمايت از بازار سرمايه در ساختمان 
باب همايون وزارت اقتصاد و دارايي

دستورالعمل جديد FATF براي مبارزه 
با سوءاستفاده از ارزهاي ديجيتال

صبح روز دوشنبه يعني 10 آبان 1400 جلسه اي با 
حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، مديران بورس��ي و مديران 
حدود ۳0 هلدينگ و حقوقي بزرگ بازار س��رمايه 
در ساختمان باب همايون وزارت اقتصاد و دارايي 
گردهم آمدند تا وضعيت بورس و راهكارهاي حمايت 
از بازار سرمايه را بررسي كنند. تدابير اتخاذشده در 
اين جلسه، روند بازار س��هام را از نخستين دقايق 
آغاز معامالت با تغيير همراه كرد و شاخص بورس 
را با بيش از 20 هزار واحد افزايش به مدار صعودي 
صفحه 4 را بخوانيد بازگرداند.  

كارگروه ويژه اقدام مالي يا همان »FATF«، چند روز 
پيش دستورالعمل جديدي را با هدف ارايه راهكارهايي 
براي مبارزه با سوءاستفاده از ارزهاي ديجيتال در جرايم 
مالي منتش��ر كرد كه در آن بر احراز هويت كاربران 
از س��وي كس��ب وكارهاي فعال در اين حوزه و رصد 
تراكنش ها تأكيد شده اس��ت. از آنجا كه نام ايران در 
فهرست سياه FATF قرار دارد، اين ابهام ايجاد شده 
كه آيا شيوه نامه جديد مي تواند باعث محدودشدن 
فعاليت كاربران ايراني پلتفرم هاي ارز ديجيتال شود يا 
خير. كارگروه ويژه اقدام مالي پنجشنبه هفته گذشته 
صفحه 6 را بخوانيد شيوه نامه جديدي را ...  

 بورس 
دستوري سبز شد

 ابهام در ادامه 
فعاليت كاربران ايراني
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تعادل|پ�درام س�لطاني يك�ي از چهر ه ه�اي 
شناخته ش�ده بخش خصوصي و فعال اقتصادي 
در ايران اس�ت. او نزديك به هش�ت س�ال بين 
س�ال هاي 90 تا 98 نايب رييس ات�اق بازرگاني، 
معادن، صنايع و كشاورزي ايران بوده است، اما به 
گفته خودش در آخرين انتخابات اتاق بازرگاني 
به دليل نبود »زبان مشترك« ميان دولت و بخش 
خصوصي كانديدا نش�ده است. س�لطاني اما از 
»فاصل�ه پاراديمي زياد بين بخ�ش خصوصي با 
دولت مس�تقر« بسيار نگران اس�ت. به گفته او، 
در حال حاضر اقتص�اد ايران از چهار خونريزي و 
نشتي كوچ س�رمايه، كوچ نخبگان، تحريم ها و 
نقص در روابط بين الملل رنج مي برد. از اين رو به 
باور او، فاصله پارادايمي بخش خصوصي با دولت 
به اين معني اس�ت كه دولت اصال اين ش�رايط و 
چش�م انداز را يا باور ندارد ي�ا نمي خواهد اذعان 
بكند و در نتيجه آن زبان مش�ترك وجود ندارد. 
س�لطاني در گفت وگويي مفصل با »پادكس�ت 
سكه« تالش كرده است، تعريف دقيقي از »بخش 
خصوصي« و نسبت آن با »حمايت ها و رانت هاي 
دولتي« به دس�ت دهد. برش�مردن مزيت هاي 
نس�بي و رقابتي اقتصاد ايران و همچنين تبيين 
وضعيت كلي اقتصاد ايران و ارايه راهكار از ديگر 
بخش هاي اين گفت وگو است كه بخش هايي از آن 

را در ادامه مي خوانيد.

  تشبيه بخش خصوصي به راننده تاكسي
نايب رييس سابق اتاق بازرگاني ايران در تعريف بخش 
خصوصي با اشاره به تشبيه فعاليت بخش خصوصي ايران 
به فعاليت رانندگان تاكسي به دليل بي نيازي به دولت 
و مسووالن از س��وي يكي از وزيران نامدار ايران گفت: 
اين جمله براي من و بقيه دوستانم جمله سنگيني بود 
و قابل پذيرش نبود ولي يك ديدگاه را نش��ان مي دهد. 
ديدگاه كوچك شماري يا مهم ندانستن بخش خصوصي 
در حاكميت ايران اس��ت اين ديدگاه علي رغم رش��د و 
توسعه اي كه بخش خصوصي در پيش از انقالب داشته 
ريشه اش برمي گردد به زماني كه دولت و حكومت ايران 
توانس��ت درآمدهاي باالي نفتي را داشته باشد. يعني 
از دهه 50 ديدگاه كوچك ش��ماري و اهميت ندادن به 
بخش خصوصي آغاز شد و اين ميراث پس از انقالب باقي 
ماند و بسيار هم با نگاه چپي كه در حاكميت ايران بعد 
از انقالب اسالمي به وجود آمد تقويت هم شد و البته در 
كنار آن نگاه بي اعتمادي به ثروت هم از منظر تداخل در 
حكمراني و به عبارتي نگاه به قدرت به آن در سال هاي 
گذشته اضافه شد بعد از ابالغيه هاي اصل 44 كه انتظار 
مي رود بخش خصوصي تقويت بشود حال آنكه تضعيف 
شد بنابراين بخش خصوصي در ايران به تعبير من يك 
چرخ پنجم است. چرخ پنجمي كه در دوران مشكل زير 
اين خودرو بسته مي شود. امروز اين چرخ پنجم مثال از 
صندوق عقب اقتصاد درآمده زير خودرو بسته شده، چرا 
چون درآمد نفتي به شدت افت كرده، به دليل تحريم ها 
نقل و انتقاالت ارزي به ش��دت محدود شده و اينچنين 
هست كه بخش خصوصي عمال در نگاه حاكميت ايران 
يك ابزاري است كه هر از چند گاهي از جعبه ابزار بيرون 
مي آيد و اهميت پيدا مي كند در س��اير مواقع در جعبه 
ابزار هست اما آن نگاه جدي و همراه با اهميت به بخش 

خصوصي وجود ندارد.
وي اظهار كرد: واقعا بخش خصوصي را بايد آن بخشي 
بدانيم كه هم مالكيت و هم مديريت آن در اختيار بخش 
خصوصي و در استقالل از دستوري فراتر از سهامداران 
يا مالكين بنگاه يا آن فعاليت اقتصادي باشد چون دقيقا 
مي بينيم يك بخش��ي از اقتصاد كش��ور تحت عنوان 
خصوصي س��ازي يا تحت عنوان س��رمايه گذاري هاي 
غيردولتي مرتب رشد و توسعه پيدا مي كند و بزرگ تر 
مي ش��ود ادعاي مالكان آنها و حتي دولت  و حاكميت 
هم اين است كه اينها بخش خصوصي هستند ولي اين 
مورد پذيرش نيس��ت. در هر زماني بنا بر سياست ها و 
دستورهايي كه از جاهاي ديگري به آنها مي رسد رويه ها 
و برنامه هايشان را تغيير مي دهند، نوع كارشان را تغيير 
مي دهند و بنابراين بهتر است اينها را مورد پذيرش در 

تعريف بخش خصوصي قرار ندهيم.
س��لطاني با بيان اينكه موافقم اندازه بخش خصوصي 
واقعي درايران بسيار كوچك تر از كشورهاي ديگر است، 
با اشاره به تالش اتاق بازرگاني براي تعيين سهم بخش 
خصوص��ي از كيك اقتصاد ايران در س��ال 96 گفت: ما 
آمار س��ال 92 و 93 را اس��تخراج كرديم و بر اساس آن 
بررسي ها، سهم بخش خصوصي از اقتصاد ايران حدود 
49.4 درصد در سال 93 و 50.2 درصد در سال 92 بود. 
علت آن هم بيشتر تغيير قيمت نفت و اندازه نفت بود كه 

اين تفاوت را در دو سال داشتيم.
 وي افزود: بخش كشاورزي تقريبا سهمي 8 درصدي در 
جي دي پي دارد عموم آن بخش خصوصي است. بخش 
صنفي م��ا اصناف به عبارتي عموم��ا بخش خصوصي 
هس��تند حرف و مش��اغل ما عموما بخش خصوصي 
هس��تند مثل وكال، پزش��كان و امثال اينها اين ميزان 
از اقتصاد كش��ور حدود 30 درصد اس��ت. بنابراين ما 
آن ميزان خاكس��تري كه بايد ببينيم چقدرش بخش 
خصوصي اس��ت آن 20 درصد بعدي اس��ت كه ما را به 
50 درصد مي رساند كه با توجه به حس عمومي بخش 
خصوصي به نظر مي رس��د در اي��ن 20 درصد هنوز 4، 
5 درصدي بخش عمومي دولت��ي و بخش حاكميتي 
وجود دارد كه مي تواند تا 10 درصد هم باشد. ولي ديگر 
هيچ اطالعات و داده اي ندارم كه دفاعي بكنم اين صرفا 
استنباط عمومي است. مي شود گفت بخش خصوصي 
ما حدود 40 تا 50 درصد اقتصاد ايران است. اما چالش 
ما در تعريف بخش خصوصي و در مبارزه براي بزرگ تر 

كردن اندازه بخش خصوصي آن 30 درصد نيس��ت آن 
30 درصد يعني اقتصاد خرد و معيشتي اصال موضوعي 
است كه ما در آنجا بحثي نداريم، ما به دنبال اين هستيم 
كه اين 10 تا 20 درصد را گسترش بدهيم چرا كه مدعي 
اين هستيم كه اندازه كنوني بسيار كوچك است يعني 
اندازه اقتصاد بنگاهي بخش خصوصي ما اگر بين 10 تا 
20 درصد تلقي بكنيم تقريبا بين يك پنجم تا يك هفتم، 
يك هشتم ديگر كشورها است و اينجاست كه ما بايد ما 

زير ذره بين بگذاريم. 

  دولت در حال فقير شدن است
اين فع��ال اقتصادي همچنين اظهار ك��رد: با توجه به 
تعريف متعارف دولت اتفاقا دولت كوچكي ما داريم يعني 
آن دولتي كه بايد ماليات بگيرد و آن را در خدمات عمومي 
و كاالهاي عمومي مصرف كند اين دولت، دولت كوچكي 
است. شما بودجه دولت را مي بينيد در مقايسه با بودجه 
شركت هاي دولتي و شركت هاي عمومي در واقع يك 
كسري است از آن بودجه و خيلي از آن كوچك تر است 
و اتفاقا يكي از مغلطه هاي موجود در كشور ما اين است 
كه ما مي گوييم دولت بزرگ داريم ولي توجه نمي كنيم 
دولت بماهو دولت و كارهايي كه بايد انجام بدهد اتفاقا 
در كشور ما متاسفانه سال به سال دارد فقيرتر و كوچك تر 
مي شود در مقايس��ه با اندازه اقتصاد كشور و آن چيزي 
كه بزرگ مي ش��ود اندازه بودجه شركت هاي دولتي و 
حاكميتي و بخش عمومي غيردولتي كه چالش اساسي 
اس��ت و در آنجاست كه مي بينيم سهم دولت ما خيلي 
از اين كمتر است و اين الزاما مثبت و خوب نيست چون 
دولت در آموزش، در بهداشت و در ساير حوزه هايي كه 
كماكان در قلمرو دولت است كار خوب و با كيفيتي انجام 
نمي ده��د و خدماتش را به ش��هروندان ارايه نمي كند. 
پس اگر بخواهيم ذره بيني بگذاريم روي قياس بخش 
خصوصي با كشورهاي ديگر بايد آن بخشي از خدمات 
و كاالهاي عمومي را ك��ه دولت و دولت هاي ديگر ارايه 
مي كنند كنار بگذاريم و در آن باقيمانده قضاوت بكنيم 
كه چقدر اندازه دول��ت، چقدر بخش عمومي يا بخش 

حاكميتي و حاال بخش خصوصي چه جايگاهي دارد.

  بديل بخش خصوصي واقعي!
او در پاس��خ به اينكه چه سياس��ت اقتصادي در مسير 
توس��عه ايران سياس��ت اقتصادي مثبتي اس��ت و چه 
سياست هايي نيست، گفت: يك پاسخ انتزاعي مي شود 
داد يعني به شما بگويم كه وام ارزان كار خوبي نيست، ارز 
ارزان اصال سياست درستي نيست. انرژي ارزان موجب 
ايجاد وضعيت نسبتا كاذب مي ش��ود يا موجب اتالف 
منابع مي شود و... اين يك پاسخ انتزاعي است. يك پاسخ 
يكپارچه در واقعيت كشور مي شود داد و آن اين است كه 
اصالح اين سياست هاي اقتصادي در بستري كه ما انقطاع 
رابطه با دنيا داريم، تحريم هستيم، در تعامالت ارزي با 
دنيا هزينه مبادله بااليي داريم، به شدت نشتي سرمايه و 
نيروي كار شايسته از كشور داريم يعني مهاجرت نيروي 
كار و مهاجرت س��رمايه از كشور اتفاق مي افتد شما در 
اين بستر بياييد بگوييد من سياست هاي اقتصادي را، 
اين ايرادات را مي خواهم امس��ال لغو كنم بدون اينكه 
به آنها نگاه بكنم معناي اين نگاه اين خواهد شد كه شما 
بخشي از سياست ها را اصالح مي كنيد كه مي تواند آثار 
تشديد كننده داشته باشد روي سياست هاي غلط ديگر، 
يعني مي تواند اگ��ر تعدادي از فعاليت هاي اقتصادي را 
كه احيانا دسترسي دارند به تسهيالت ارزان و بر اساس 
آن مي خواهند فعاليت ش��ان را توسعه بدهند موقعي 
كه مي بينند ديگر دسترسي به آن ندارد فعاليتشان را 
توسعه نمي دهند معنايش اين نيست كه االن فعاليت 
بخش خصوصي در حوزه ديگري توسعه پيدا مي كند 
به دليل اينكه در اقتصادي كه كيك آن مرتب كوچك 
مي شود يعني ما نرخ رش��د منفي اقتصادي داريم اين 
توس��عه يا اين بزرگ تر شدن اندازه بخش خصوصي در 
چنين ش��رايطي اتفاق نمي افتد. بزرگ تر شدن بخش 
خصوصي برساخته اتفاق مي افتد بزرگ تر شدن بديلي 
كه حاكميت براي بخش خصوصي درست مي كند من 
قويا باور دارم كه در تقريبا حدود 10، 15 سال گذشته 
يك بخ��ش خصوصي جديد در اقتصاد ايران س��اخته 
مي شود از واگذاري هاي اموال دولت به بخش عمومي 
غيردولتي، نظامي، استان ها و اينها گرفته تا شركت هايي 
كه به تعبير ش��ما رانت و فساد بر پايه اين شرايط دارند 
شكل مي گيرند كه شما اگر  دسترسي به اطالعات آنها 
داشتيد مي ديديد كه واقعا آنها بخش خصوصي نيستند. 
آنها ايجاد شدند كه لباس بخش خصوصي را بپوشند و از 
اين امتيازات بهره برداري كنند و قابل اعتماد حاكميت 
باشند. متاسفانه يك اتفاقي كه در كشور ما در دو دهه 
گذشته مسجل شد قبلش به نوعي ديگر بروز كرده بود 
با مصادره هايي كه ابتداي انقالب انجام شد و به عبارتي 
انهدام بخش خصوصي توس��عه يافته يا مدرن پيش از 
انقالب در دهه 80 به نوعي ديگري نمود پيدا كرد و آن اين 
بود كه به نام خصوصي سازي رقباي قدرتمندي در كنار 
بخش خصوصي به وجود آمد كه در حوزه هاي مختلف 

دارند رقابت مي كنند.
سلطاني در پاس��خ به اينكه اش��كال بخش خصوصي 
برساخته چيست؟ اظهار كرد: اشكالش در همان تعريف 
اس��ت. يعني اينها بخش خصوصي نيس��تند چون در 
مديريت شان استقالل ندارند، از نظر ماموريتي استقالل 
ندارند اينها الزاما ماموريتش��ان توس��عه اقتصاد كشور 
نيس��ت، ماموريت اينها توليد ثروت است براي اهداف 
مشخصي كه برايشان تعريف شده است. اتفاقا اين سوال 
را كه شما مي كنيد حاكميت به آن پاسخ داده اشكالي 
ندارد از نظر حاكميت خيلي هم خوب اس��ت به دليل 
اينكه يك بخش خصوصي را توليد و ايجاد مي كند كه 
به آن اتكا كند و خيالش راحت است كه همه جا گوش 

به فرمان است همه جا همراه اس��ت در راه آرمان هاي 
حاكميت هم حركت مي كند اتفاقا هدف اين برساختن 

بخش خصوصي همين بوده.
او در پاس��خ به اينكه اگر اين خصوصي س��ازي درست 
انجام مي شد و به اهلش مي رس��يد به جاي اينكه يك 
بخش خصوصي برساخته برسد اين افزايش بهره وري از 
چيزي كه اتفاق افتاده خيلي بيشتر بود؟ گفت: بله بيشتر 
بود. اين بهره وري به صورت ناگزيري يعني بخشي از اين 
پس از واگذاري از دولت به هر بخشي اتفاق مي افتد چرا 
چون از آن ساختارهاي سخت تصميم گيري دولت بنگاه 
خارج مي شود. بنگاه مي تواند سريع تصميم بگيرد اين 
بخش را توسعه بدهد، اين بخش را واگذار كند، در اين 
بخش تكنولوژي جديد بياورد، دفتري خارج از كش��ور 
تاسيس كند. براي يك بنگاه دولتي تاسيس دفتر خارج 
از كشور امكان دارد ماه ها و سال ها طول بكشد كه بتواند 
موافقتش را از دولت بگيرد اصال اين از نظر ما شكي در 
آن نب��وده كه به محض واگ��ذاري بنگاه هاي دولتي به 
بخش غيردولتي هر بخشي كه باشد در كوتاه مدت اين 
بهره وري اتفاق مي افتد، مهم حف��ظ اين بهره وري در 
سال ها و دهه هاي بعد است كه شما موقعي كه همين 
بنگاه هاي واگذار ش��ده پايش بكنيد مي بينيد كه يك 
ماه عسل چهار و پنج س��اله يك مقدار باال و پايين بعد 
از واگذاري داش��تند اما بعدش افتادند در چالش هايي 
ش��بيه چالش هاي دولتي. نتوانستند آن مسير توسعه 
خودشان را و بهره ور كردن اقتصاد كشور را طي كنند اگر 
مي توانستند كه ما رشد اقتصادي مان از محل بهره وري 
صفر نبود پس مي بينيد كه عمال آنها نتوانستند به آن 

اهدافي كه برايشان گذاشته شده بود، برسند.
اين فعال اقتصادي همچنين در پاسخ به اينكه آيا امكان 
بزرگ شدن يك بنگاه در اقتصاد ايران وجود دارد يا نه؟ 
اظهار كرد: پاس��خ به اين سوال سهل ممتنع است، بله 
وجود دارد. پاسخ سهل اينكه وجود دارد پاسخ ممتنع اين 
است كه بستگي به مسيرش دارد و بستگي به اين دارد 
كه چطور ذي نفعانش را بتواند منتفع كند يا همراه بكند 
يا شريك بكند و چقدر بتواند اين احساس اطمينان را به 
وجود بياورد كه بزرگ شدنش تهديدي براي حاكميت 
نيس��ت كه در واقع نيست مي دانيد اين را من به عنوان 
يك جمله جدي مي گويم ولي واقعا در بخش خصوصي از 
اين نگاه ما يك مقداري خنده مان مي گيرد و هم مقداري 
رنج مي بريم كه در جايي فعاليت مي كنيم كه مدام بايد 
اي��ن پايش بكنيم كه باالخره نكند اين حساس��يت به 
وجود بيايد كه اين بزرگ شدن به نوعي احساس خطر 
بشود و بعد برخوردهايي به شيوه هاي مختلف با ما بشود 
بنابراين با اين نگاه شما بنگاه هاي بخش خصوصي را كه 
بزرگ شدند مي توانيد زير ذره بين بگذاريد و ببينيد كه 
هر كدام ش��ان به شيوه اي تالش كردند كه اين مسير را 
آن گونه كه احساس مي كنند ازشان خواسته مي شود 
ايجاد بكنند سهامدارهاي ش��ان را بعضا عوض كردند 
براي اينكه اعتماد الزم به وجود بيايد كه اين سهامدار 
بهتر از آن س��هامدار اس��ت بعضا بنگاه ه��اي عمومي 
غيردولتي را با خودشان شريك كردند يا همراه كردند 
بعضا پايگاه هاي قدرتي را براي خودشان ايجاد كردند 
از طريق كمك ك��ردن به مثال س��ازمان هاي مذهبي 
به طور مثال كمك هاي بعضي از بنگاه هاي كمك هاي 
س��نگيني انجام مي دهند به سازمان هاي مذهبي يا به 
اسيك  هلدرهاي ديگر بعضي ها وارد بازار سرمايه شدند 
و از اي��ن طريق به جهت حساس��يت هايي هم كه روي 
بازار سرمايه پيدا شده شاخص افت نكند يك محملي 
شده براي نشان دادن اقتدار اقتصاد كشور بازار سرمايه و 
نهايتا آن خودش موجب اين مي شود شركتي وارد بازار 
سرمايه بشود از يك ميزاني اطمينان بيشتر در فعاليتش 
برخوردار بش��ود براي همين مي بينيم جلوي بعضي از 
شركت ها را گرفتند كه اينها وارد بازار سرمايه نشوند. اين 
خيلي جالب است يعني شركت هايي كه هنوز آن درجه 
اعتماد به آنها وجود ندارد ماه هاست شايد بعضا سال ها 
كه پشت بازار س��رمايه ماندند و اجازه نمي دهند اينها 
وارد بش��وند چون اگر وارد بشوند در آنجا آن برخوردها 
نمي تواند شكل بگيرد بنابراين با لحاظ كردن تمام اين 
اما و اگرها بله بخش خصوصي مي تواند از يك اندازه اي 
بزرگ تر بش��ود يك نكته ديگر هم به اين اضافه بكنم و 
آن اينكه بعضي از اتفاقات در كش��ور از سر ناچاري رخ 
مي دهد يعني در ش��رايطي كه اقتصاد بسيار بد است با 
بنگاهي كه مثال اشتغال آفريني مي كند اشتغال زيادي 
دارد ولو اينكه اگر در شرايط خوب يك حساسيت هايي 
بود كه شايد موجب مي شد يك برخوردهايي با آن بشود 
در اين ش��رايط اين كار را انجام نمي دهند يعني بعضي 
مواقع چالش هاي اينچنيني مثل ركود اقتصادي مثل 
تحريم اگر چه لطماتي به بخش خصوصي وارد مي كند 
اما مفري را هم براي رشد به وجود مي آورد چون حداقل 
براي كوتاه مدت ترجيح مي دهند برخوردها را در زمينه 

اقتصاد انجام ندهند به زمينه هاي ديگر.
سلطاني در پاس��خ به اينكه مزيت هاي رقابتي و حتي 
مزيت هاي نس��بي بخش خصوصي در كدام قسمت ها 
هس��ت؟ گفت: درباره مزيت هاي رقابت��ي اگر بخواهم 
صحبت كنم به نظرم مي رسد ما بايد دو تا فضا را در نظر 
بگيريم؛ يك فضا كه فضاي واقعي است و اتفاقاتي كه در 
اقتصاد رخ مي دهد يعني ما در شرايطي قرار داريم، در 
كش��وري قرار داريم كه انرژي در آن ارزان است، در آن 
خوراك براي برخي از صنايع مثل صنايع پتروش��يمي 
يا پااليش��ي نس��بتا ارزان اس��ت. مواد اوليه در صنايع 
پتروش��يمي مي گويند خوراك. آب در آن بسيار ارزان 
اس��ت علي رغم اينكه يك كشور خشك و نيمه خشك 
هستيم محيط زيست و هوا در آن بسيار ارزان است يعني 
صنعت هزينه محيط زيست و هوا را نمي دهد علي رغم 
اينكه بسيار با مقررات محيط زيستي چالش هم دارد. 
اين يك پارادوكس عجيبي اس��ت كه مرتب ما دخالت 

سازمان محيط زيست يا سازمان هاي ذي ربط ديگر را 
در صنايع داريم و مي بينيد اين همه آلودگي و آلودگي 
زيست محيطي در كشور اتفاق مي افتد. مقررات سختي 
وجود دارد كه هزينه مبادله ايجاد مي كند و دور زدن آنها 
يك كسب و كار شده و به صرفه است. اتفاقات اينچنيني 
كه در نهايت و ديوار تعرفه اي نس��بتا بااليي دارد. اين را 
ه��م اضافه كنم در يك چنين محيطي كه من برخي از 
اجزايش را برشمردم مبتني بر اين صنايع شكل گرفتند 
و فعاليت هاي اقتصادي ما شكل گرفته اند مزيت نسبي ما 
شكل گرفته اينها مزيت نسبي ما را ساختند ولي مزيت 
رقابتي اش الزاما واقعي نيست يعني اگر تعدادي از اينها 
كه ما ناگزيريم اصالح كنيم يعني نرخ آب را در كش��ور 
نمي توانيم اصالح نكنيم. امكان دارد بگوييم چون منابع 
غني انرژي داريم به هر حال جزو كشورهايي باشيم كه 
قيمت ان��رژي در لول هاي پايين تر اس��ت و اين حرف 
درستي است يعني ما خودمان را با تركيه نبايد مقايسه 
كنيم بگوييم آنجا نرخ سوخت يا برق آنقدر ما هم آنقدر 
باشيم. ما اين را داريم و تركيه دارد وارد مي كند بنابراين 
اين مزيت بايد بماند نه به اين اندازه ولي بعضي چيزها 
اصال به هيچ وجه نمي تواند بماند يعني ارزان بودن آب 
ارزان بودن هوا ارزان بودن محيط زيست دور زدن قانون 
كه اينها برخي از فعاليت هاي اقتصادي را در كش��ور ما 
پرتوجيه كرده و به آن مزيت نسبي داده كه كاذب است 
كه واقعي نيست كه مخرب اس��ت. شايد كاذب نتوانم 
بگويم چون واقعيت اقتصاد مخرب است. در واقع اينها 
بايد اصالح بشود ولي در اين شرايط شما مي بينيد كه 
كشاورزي صيفي جات در كش��ور ما مزيت نسبي دارد 
يعني شما هندوانه اينجا بكاري و به كشور ديگر صادر 
كني در واقع داري آب و آينده سرزمينت را به آنجا صادر 
مي كني. توليدات با درجه آاليندگي محيط زيس��تي 
باال در ايران توجيه اقتصادي دارد. براي اينكه پساب را 
خالي مي كنند در زمين در رودخانه و بابت آن هزينه  اي 
به دولت پرداخت نمي كنند يا اصوال تكنولوژي يا فناوري 
الزم براي اين، آن پساب را تصفيه كند يا خنثي كند و بعد 
به محيط زيست برگرداند تعبيه نمي شود در اندازه الزم و 
اين اتفاق در آن مي افتد. يك مثال ساده تر بزنم؛ بازيافت 
كه يك��ي از صنايع جدي در دنيا اس��ت مرتب صنعت 
بازيافت در دنيا بيشتر از گذش��ته جاي پاي خودش را 
باز مي كند و از نظر فناوري رشد مي كند از نظر سهمش 
در توليد ناخالص داخلي رشد مي كند و امثال اينها در 
كشور ما امكان رشد به آن معنا ندارد، به دليل اينكه زير 
پله اي انجام مي شود، به دليل اينكه زباله را در اينجا فرض 
بفرماييد مي دزدند آن كس��ي كه قدرت دزديدن زباله 
دارد مي تواند صنعت بازيافت داشته باشد، به دليل اينكه 
بازيافت مي برند در پستوهايي يا در زيرزمين هايي انجام 
مي دهند با گرفتن كارگران افغانستاني يا كارگراني كه 
بيمه نمي شوند، بنابراين آن مي تواند فرضا آلومينيوم را 
از يك جاهايي جمع بكند بريزد در پاتيلي با يك فناوري 
خيلي راحتي تبديل به شمش آلومينيوم بكنند، بنابراين 
شما نمي توانيد واحد بازيافت مكانيزه و به نسبت قوي 
بزنيد ك��ه اين بتواند با اين زيرپل��ه اي اصطالحا رقابت 
بكند، در اين ش��رايط ما يك مزيت هاي نسبي مخرب 
يا موقتي داريم كه واقعيت هاي شرايط كنوني ما است 
اما آن چيزي كه مس��لم اس��ت ما در توليد محصوالت 
پتروشيمي در زنجيره پتروش��يمي تا پايين دست در 
زنجيره پااليش��ي تا پايين دس��ت در زنجيره برخي از 
مواد معدني تا پايين دس��ت در گردشگري در حمل و 
نقل به واسطه موقعيت ژئوپليتيك خودمان در صنايع 
غذايي به جهت بازارهاي در دسترس و به جهت اقليم 
چهار فصل مان و در تعداد ديگري از حوزه هاي صنعت و 

خدمات ما مزيت هاي رقابتي داريم كه به طور مسلم اگر 
موانع اين رقابت ها برداشته بشود اينها موتورهاي پويايي 

اقتصاد كشور خواهند بود. 

  جزو منزوي ترين اقتصادهاي جهان هستيم
او افزود: يكي از اين موانع، روابط بين الملل بسيار محدود 
و متشنج اقتصادي ما در منطقه و با دنيا و به ويژه با امريكا 
و برخي از كش��ورهاي غربي اس��ت. يعني همه شؤون 
روابط بين الملل كه با آن تصويري كه برشمردم كه اين 
رواب��ط هزينه پول براي ما باال مي ب��رد چون نمي توانيم 
از س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي ي��ا فاينانس هاي 
خارجي استفاده كنيم هزينه فناوري را براي ما باال برده 
هزينه تجارت خارجي را براي ما باال برده، هزينه تحرك 
بين المللي ش��ركت ها و تج��ار ما را باال ب��رده به راحتي 
نمي توانيم به كشورهاي ديگر سفر كنند مانند همتايان 
خودشان و تمام اينها هزينه مبادله اي شده كه به جد به نظر 
من اقتصاد ايران را در چنبره خودش قرار داده و متاسفانه 
نگاه حاكميت بسيار در اينجا نگاه تنگي است. بسيار نگاه 
تنگي است يعني با نگاه به اينكه در يك ابعادي بايد قوي 
شويم اقتصاد دارند فداي آن مي كنند و اين انزوا به نوعي 
ديگر هم دارد روي دوش اقتصاد ايران فشار مي اندازد و آن 
اين است كه ما بزرگ ترين اقتصاد خارج از سازمان تجارت 
هستيم. امروز ما جزو منزوي ترين اقتصادهايي هستيم 
كه كمترين ميزان پيمان هاي دوجانب��ه تجارت آزاد و 
پيمان هاي منطقه اي و فرامنطقه اي تجارت آزاد را داريم. 
ما در واقع در يك كشور تجارت آزاد داريم آن هم حدس 
بزنيد با چه كشوري با كشور جنگ زده سوريه، بنابراين ما 
با هيچ كشوري روابطي نداريم كه اين ديوارهاي تعرفه اي 
پايين بيايد و به رشد بيشتر مزيت هاي رقابتي ما كمك 
بكند، به همين جهت ش��ما فكر كنيد ما اگر كه در يك 
تبعيض حتي 5درصدي تعرفه اي با همتايان خودمان به 
جهت نبود در سازمان جهاني تجارت و پيمان هاي تجارت 
آزاد قرار داشته باشيم اين به معناي اين است كه 5درصد 
حاشيه سود صادرات ايران صرف پرداخت تعرفه به كشور 
مقابل مي شود و من مي دانم و حتما شما هم مي دانيد كه 
در تجارت جهاني 5درصد عدد هنگفتي است براي رقابت 

كردن و رقابت پذير بودن.

  تناسب راهكار با درك مخاطب!
فرض كنيد كه به دليل كرونا يك پزشك متخصص در 
جايي نشسته و در يك جاي دورافتاده اي كه دسترسي 
به آنجا ندارد يك بيماري دچار سانحه شده از طريق 
همين پلتفرم هاي مجازي كه من و شما داريم با هم 
صحبت مي كنيم كساني كه اطراف آن بيمار هستند 
با اين پزشك متخصص ارتباط مي گيرند آن پزشك 
متخصص ابتدا از آنها مي پرس��د كه بين شما پزشك 
هس��ت اگر پزشك باش��د مي گويد من با آن صحبت 
مي كنم بعد مي گويد فالن كار و فالن كار را بكن، اگر 
چون حرف هم را مي فهمند و مي داند كه او اين كار را 
بلد است اگر نباشد مي گويد پرستار هست اگر پرستار 
باش��د به آن مي گويد اين رگ را بگير آن سرم را بزن و 
فالن كار را انجام بده اگر پرستار هم نباشد آدم عادي 
باش��د فقط به آن مي گويد يك پارچه ب��ردار جلوي 
خونريزي را بگير و ببند و سريع با ماشين به بيمارستان 
برسان. به نظر من درخصوص مسائلي كه اجرا بسيار 
مهم است شما نمي توانيد در خأل صحبت كنيد. شما 
بايد ببينيد با كي صحبت مي كنيد و متناسب تخصص 
و دان��ش آن با آن حرف بزنيد، ب��راي همين واقعا من 
چالش جدي و اساسي كنوني كشور را در اين مي بينم 
كه چگونه بشود زبان مشتركي ايجاد كرد با كساني كه 

شما فكر مي كنيد دانشي را كه براي اجراي آن وظيفه 
بايد داشته باشند ندارند يا آن باور را ندارند حتي امكان 
دارد در اين ارتباط از راه دور پزشك متخصص بپرسد 
آنجا پزش��ك هس��ت مي گويند بله يك پزشك طب 
س��نتي ما اينجا داريم، آن پزشك متخصص متوجه 
مي شود كه زبان مشتركي نمي تواند داشته باشد. يك 
چنين فضايي وجود دارد و من در اين فضا تنها همان 
توصيه آخر را مي توانم بكنم؛ يك پارچه  برداريد و اين 

رگ اقتصاد كشور را كه پاره شده، ببنديد.

  4 خونريزي اقتصاد ايران؟
 اين فعال اقتص��اد ادامه داد: اين اقتص��اد تا به همين 
شيوه اگر ادامه بدهد طولي نمي كشد كه جان به جان 
آفرين تسليم مي كند يعني ما خونريزي هاي شديد و 
وخيمي در كشورمان داريم كه اتفاق مي افتد مهاجرت 
بي محاباي سرمايه يكي از موضوعاتي است كه در اين 
روزه��ا و ماه ها با همكارانم صحب��ت مي كنم، همه در 
ش��گفتند كه بي س��ابقه بوده اين ميزان تصميمي كه 
افراد يا دارند مي گيرند يا در س��بك و س��نگين كردن 
هستند تا كي باشم چه كار بكنم، كجا بروم يك پايگاه 
دوم كجا داشته باشم، فرزندانم را چه كار كنم، بي سابقه 
بوده حتي در ميان نيروهايي كليدي ما كاركنان بخش 
خصوصي و نيروه��اي خبره كه عين همين خونريزي 
به دنبال اين هس��تند از جايي پذيرش بگيرند، ش��ده 
تحصيلي، شده كاري يا هر شيوه ديگري كه فقط بروند 
و اين خونريزي دومي است كه اتفاق مي افتد. ادامه اين 
تحريم ها خونريزي سومي است كه در اقتصاد ما اتفاق 
مي افتد. ادامه آن روابط معيوب بين المللي خونريزي 
چهارمي است كه در كشور ما اتفاق مي افتد، حاال ديگر 
دروازه اقتصاد كه شما بهتر از ما مي دانيد كه چند تا رگ 
پاره شده ما داريم كه اول بايد ببنديم كه بعد اين بيمار 
را بگذاريم روي تخت جراحي و به ترتيب و تمهيدات و 
با تخصص آن را جراحي كنيم. من واقعا نسخه ساده اي 
براي عبور از اين شرايط ندارم. آنقدر دانش و فهمش را 
ندارم كه بتوانم با چند تا توصيه س��اده بگويم مي تواند 

شرايط به طرز خوبي تغيير كند. 

  فاصله پارادايمي با دولت سيزدهم
او افزود: همين چش��م اندازي را كه در بخش خصوصي 
براي تان تصوير كردم كه وج��ود دارد من هم عضوي از 
اين خانواده هستم. من هم دارم همين چشم انداز را تصور 
مي كنم و بس��يار نگرانم از اينكه فكر مي كنم كه خيلي 
فاصله پاراديمي بين ما وجود دارد با دولت مستقر و اين 
فاصله پارادايمي اين است كه اصال اين چشم انداز را يا باور 
ندارند يا نمي خواهند اذعان بكنند و در اين ش��رايط آن 
زبان مشترك وجود ندارد.  با دولت دوم آقاي روحاني هم 
ما بسيار چالش داشتيم. در دولت اول روحاني مي توانم 
بگويم باالي 60، 70 درصد بخش خصوصي احس��اس 
مي كرد كه دولت در حوزه اقتصاد و بين الملل چون اين 
دو تا االن به هم پيوس��ته هستند، تالشش را مي كنند و 
تصميمات به نسبت درستي مي گيرد. ولي اين ميزان در 
دولت دوم روحاني به شدت افت كرد به داليل مختلف كه 
بخش��ي از آن فرادولتي بود باعث كندن از بخش دولتي 
ش��د يكي از داليل اصلي اينكه م��ن در پايان ماموريتم 
در اتاق بازرگاني ديگر نامزد نش��دم ب��راي دوره آينده و 
نرفتم، احس��اس مي كردم فايده ندارد واقعا آن ديالوگ 
برقرار نيست و از همان جا مطمئن بودم كه دولت بعدي 
دولتي خواهد بود كه شايد حتي اين سطح پايين ديالوگ 
هم سازنده در آن نباش��د االن درخصوص دولت كنوني 

صحبت مي كنم.

پدرامسلطاني:درمانخونريزيهاياقتصادايراننسخهسادهايندارد

فاصله پارادايمي دولت و بخش خصوصي

 اين فعال اقتصاد ادامه داد: اين اقتصاد تا به همين شيوه 
اگر ادامه بدهد طولي نمي كشد كه جان به جان آفرين 
تسليم مي كند يعني ما خونريزي هاي شديد و وخيمي 
در كشورمان داريم كه اتفاق مي افتد مهاجرت بي محاباي 
سرمايه يكي از موضوعاتي است كه در اين روزها و ماه ها با 
همكارانم صحبت مي كنم، همه در شگفتند كه بي سابقه 
بوده اين ميزان تصميمي كه افراد يا دارند مي گيرند يا در 
سبك و سنگين كردن هستند تا كي باشم چه كار بكنم، 

كجا بروم يك پايگاه دوم كجا داشته باشم، فرزندانم را چه 
كار كنم، بي سابقه بوده حتي در ميان نيروهايي كليدي 
ما كاركنان بخ��ش خصوصي و نيروهاي خبره كه عين 
همين خونريزي به دنبال اين هستند از جايي پذيرش 
بگيرند، شده تحصيلي، شده كاري يا هر شيوه ديگري كه 
فقط بروند و اين خونريزي دومي است كه اتفاق مي افتد. 
ادامه اين تحريم ها خونريزي سومي است كه در اقتصاد ما 
اتفاق مي افتد. ادامه آن روابط معيوب بين المللي خونريزي 

چهارمي است كه در كشور ما اتفاق مي افتد، حاال ديگر 
دروازه اقتصاد كه شما بهتر از ما مي دانيد كه چند تا رگ 
پاره شده ما داريم كه اول بايد ببنديم كه بعد اين بيمار را 
بگذاريم روي تخت جراحي و به ترتيب و تمهيدات و با 
تخصص آن را جراحي كنيم. من واقعا نسخه ساده اي براي 
عبور از اين شرايط ندارم. آنقدر دانش و فهمش را ندارم 
كه بتوانم با چند تا توصيه ساده بگويم مي تواند شرايط به 

طرز خوبي تغيير كند. 
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گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهيالت به سپرده بعد 
از كسر سپرده قانوني، در بانك هاي تجاري دولتي، بانك هاي 
تخصصي دولتي، بانك هاي خصوصي ش��ده و بانك هاي 
خصوصي و موسسات اعتباري كشور را به تفكيك هر استان 
تا پايان تير ماه سال جاري منتشر كرد. هر چند كه بسياري 
از كارشناسان خواستار كنترل تسهيالت دهي بانك ها براي 
مهار مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانك مركزي و خلق 
پول در بازار بين بانكي و رشد نقدينگي و تورم هستند. اما 
برخي سازمان هاي دولتي و نمايندگان مجلس همچنان 
پرداخت تسهيالت بيشتر از سوي بانك ها براي جهش توليد 
هس��تند. اين در حالي است كه بسياري از صاحب نظران 
معتقدند كه رشد 58 درصدي، 30 درصدي و 40 درصدي 
تسهيالت در سال هاي اخير و اثر آن بر رشد نقدينگي و تورم، 
موجب رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و توليد نشده 
است و مشكل را بايد در بهره وري وكاهش هزينه ها و ارتباط 
بهتر بين المللي و كاهش تنش ها و تحريم ها جست وجو كرد 
و نبايد تنها با فشار تزريق پول انتظار رشد توليد و اشتغال را 
داشت زيرا تزريق بيشتر پول تنها موجب به تاخير انداختن 
اقدامات اساسي در توليد و كارخانه ها و صنايع و همچنين 

رشد تورم و فشار بر زندگي خانوارها مي شود. 

    نسبت تسهيالت به سپرده باالتر
 در بانك هاي تخصصي دولتي

براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارايي، بانك هاي تخصصي 
دولتي شامل بانك مس��كن، كشاورزي، صنعت و معدن، 
توسعه صادرات و توس��عه تعاون در اكثر استان ها نسبت 
تسهيالت باالتر داشته اند. ميانگين نسبت تسهيالت اين 
گروه از بانك ه��ا باالتر از همه گروه هاي بانكي بوده و 126 
درصد اعالم شده است.  در استان هاي خوزستان، بوشهر، 
و كرمان نسبت تسهيالت پايين تر از 100 درصد بوده و در 
بقيه استان ها نسبت تسهيالت بانك هاي تخصصي دولتي 
باالتر از 100 درصد بوده است. به عبارت ديگر بانك هاي 
تخصصي با نسبت باالي تسهيالت در استان هاي كشور، در 

توسعه صنعتي و اقتصادي نقش آفرين بوده اند. 

    بانك هاي دولتي تجاري 
بانك ه��اي دولتي تج��اري عبارت از بانك ملي، س��په و 
پست بانك هستند كه ميانگين نسبت تسهيالت آنها 79 
درصد است كه اگرچه باالتر از بانك هاي خصوصي است اما 
پايين تر از ميانگين بانك هاي تخصصي دولتي و بانك هاي 
خصوصي شده بوده اس��ت.  بانك هاي دولتي تجاري در 
استان هاي كهگيلويه بويراحمد با 155 درصد، باالترين 
نسبت تسهيالت راداش��ته اند و در بوش��هر با 40 درصد 
كمترين رقم نسبت تسهيالت را داشته اند. در استان هاي 
گلستان، سمنان، لرستان، زنجان، ايالم، خراسان شمالي 
نس��بت تس��هيالت باالي 100 بوده اس��ت اما در ساير 
استان هاي نسبت تسهيالت بين 40 تا 95 درصد بوده است. 

    بانك هاي خصوصي شده 
بانك هاي خصوصي شده ش��امل بزرگ ترين بانك هاي 
كش��ور و داراي گردش مالي و سپرده ها و تسهيالت باال 
هس��تند كه عبارت از بانك هاي صادرات، تجارت، ملت 
و رفاه كارگران هس��تند. ميانگين نسبت تسهيالت در 
بانك هاي خصوصي شده 86 درصد بوده است. بانك هاي 
خصوصي شده در تهران با 108 درصد، قزوين 102 درصد، 
چهارمحال و بختياري 133 درص��د، ايالم 118 درصد، 
خراسان شمالي 105 درصد، كهگيلويه و بويراحمد  105 
درصد، لرستان 101 درصد، نسبت تسهيالت باالترين 
رقم را ثبت كرده اند اما در ساير استان ها بين 28 درصد در 

بوشهر تا 95 درصد در مازندران بوده است.

    نسبت تسهيالت به سپرده پايين تر 
در بانك هاي خصوصي

گروه هايي از بانك ها نيز با نسبت تسهيالت به سپرده 
پايين تر عم��ل كرده اند كه عمدتا ش��امل بانك هاي 
خصوصي هستند.  نسبت تس��هيالت در بانك هاي 

خصوصي تنها در ته��ران 78 درصد بوده كه باالترين 
نسبت تسهيالت بانك هاي خصوصي است اما در ساير 
استان ها نسبت تسهيالت از 25 درصد در بوشهر تا 56 

درصد در خراسان جنوبي بوده است.
بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري شامل كارآفرين، 
س��امان، اقتصاد نوين، پارس��يان، پاس��ارگاد، سرمايه، 
سينا، آينده، دي، انصار، شهر، گردشگري، ايران زمين، 
قرض الحسنه مهر، قرض الحس��نه رسالت، خاورميانه، 
ايران و ونزوئال، قوامين، موسسه اعتباري توسعه، موسسه 
اعتباري كوثر و موسسه اعتباري ملل هستند. ميانگين 
نسبت تسهيالت در بانك هاي خصوصي 63 درصد اعالم 
شده كه كمترين نرخ ميانگين گروه هاي بانكي را تشكيل 
مي دهد.  هر چن��د كه گزارش بانك مركزي و بانك هاي 
ديگر در سال هاي اخير نشان مي دهد كه نسبت تسهيالت 
باالتر از آن چيزي است كه وزارت اقتصاد و دارايي اخيرا 
اعالم كرده، اما بايد ديد كه عالوه بر اين گزارش رس��مي 
وزارت اقتصاد و دارايي، ساير بانك ها و بانك مركزي چه 
نظري در مورد نسبت تسهيالت در بانك هاي كشور دارند و 
چه واكنشي نشان خواهند داد.  زيرا اتفاقا يكي از نگراني ها و 
واكنش هاي اساسي نسبت به وضعيت تسهيالت بانك ها، 
همين رقم نسبت تس��هيالت بوده كه عامل عمده رشد 
مطالبات معوق در بانك هاي مختلف و رشد اضافه برداشت 
و رش��د پايه پولي و نقدينگي بوده است و به خصوص در 
بانك هاي خصوصي و خصوصي شده در سا لهاي اخير رقم 
مطالبات معوق و اضافه برداشت ها و رشد پايه پولي حاصل 
از عملكرد بانك ها و رشد بدهي هاي دولت به بانك هاي 

خصوصي و خصوصي شده در حال رشد بوده است.

    مقايسه نسبت تسهيالت 
در بانك هاي مختلف 

گ��زارش تازه وزارت اقتصاد درباره نس��بت تس��هيالت 
به س��پرده هاي بانكي نش��ان مي دهد، متوسط نسبت 
تس��هيالت به س��پرده پس از كسر س��پرده قانوني در 
بانك هاي خصوصي و موسس��ات اعتب��اري غير بانكي 
معادل 63 درص��د و پايين تر از بانك هاي ديگر اس��ت. 
متوسط نسبت تسهيالت به سپرده پس از كسر سپرده 
قانوني بانك هاي تخصصي دولت��ي معادل 126 درصد 
است. اين شاخص در بانك هاي تجاري دولتي معادل 79 
درصد و در بانك هاي خصوصي ش��ده معادل 86 درصد 
بوده است. در اين گزارش كه به منظور سياست گذاري 
بهتر و ارتقاي شفافيت و عدالت منتشر شده تصريح شده 
است: از سال 1385 بانك مركزي به صورت ماهانه ميزان 
مانده تسهيالت و مانده سپرده هاي »كل شبكه بانكي« 
را به تفكيك استان منتش��ر مي كند اما وجه تمايز اين 
گزارش نسبت به داده هاي منتشر ش��ده از سوي بانك 
مركزي، انتشار نسبت تس��هيالت به سپرده به تفكيك 
بانك هاي تجاري دولت��ي، تخصصي دولتي، خصوصي 
شده، خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي است كه 
اين امكان را به آحاد مردم و كارشناسان اقتصادي مي دهد 
كه بتوانند يكي از جنبه هاي الگوي پرداخت تسهيالت 
بانك هاي مختلف را بررسي و ارزيابي كنند. اين گزارش 

مي افزايد: البته اين شاخص به تنهايي نمي تواند مالك 
ارزيابي توازن و عدالت در پرداخت تس��هيالت باشد چرا 
كه اين امكان وجود دارد به هر دليلي از جمله اينكه دفتر 
شركت در شهري غير از شهري كه شركت توليدي فعاليت 
دارد، افتتاح حس��اب كرده باشد ولي تسهيالت در شهر 
محل فعاليت ش��ركت مصرف شود؛ در چنين شرايطي 
نسبت تسهيالت به سپرده استان محل فعاليت شركت 
پايين خواهد بود، در حالي كه در واقعيت استان محل 
مصرف تس��هيالت از مزاياي آن بهره مند شده است. 
در اين گزارش آمده اس��ت: اش��كال ديگر اين نسبت 
اين است كه در صورتي كه تسهيالت بانك به مرحله 
تمليك وثائق برسد، منابع تخصيص داده شده به آن 
تسهيالت از سرفصل تسهيالت خارج شده و در نسبت 
فوق الذكر گزارش نمي ش��ود در حالي كه قباًل بانك 

معادل آن تسهيالت را پرداخت كرده است.
همچنين اشكال ديگر نسبت تسهيالت به سپرده كه الزم 
است محققان در استفاده از اين نسبت، به آن توجه داشته 
باشند، دخيل بودن كيفيت تسهيالت و ذخيره مطالبات 
مشكوك الوصول در صورت نسبت تسهيالت به سپرده 
است؛ يعني اگر بانكي تسهيالت مشكوك الوصول داشته 
باشد كه در برخي موارد بايد معادل 100 درصد ارزش آن 
را ذخيره گيري نمايد، تسهيالت پرداخت شده در نسبت 
تسهيالت به سپرده گزارش نمي شود در حالي كه چنين 
تسهيالتي پرداخت شده است.   با اين همه، با توجه به اينكه 
اين اشكاالت در نس��بت گزارش شده براي همه بانك ها 
احتماالً يكسان است، تفاوت نسبت فوق الذكر، در بانك هاي 
مختلف مي تواند حاوي نكاتي براي پژوهشگران اقتصادي 
و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومي باش��د. اين گزارش در 
ادامه، متوسط نسبت تسهيالت به س��پرده پس از كسر 
سپرده قانوني در بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري 
غير بانكي را معادل 63 درصد و پايين تر از نسبت تسهيالت 
به س��پرده بانك هاي ديگر اعالم م��ي دارد.  اين گزارش با 
اعالم اينكه متوسط نسبت تس��هيالت به سپرده پس از 
كسر سپرده قانوني بانك هاي تخصصي دولتي معادل 126 
درصد بوده است، مي افزايد: اين يعني مقدار مانده تسهيالت 
بيش از معادل مانده ارزش سپرده هاست كه به اين دليل 
اس��ت كه بانك هاي تخصصي دولتي از خطوط اعتباري، 
منابع صندوق توسعه ملي و سرمايه بيشتري در مقايسه 
با ساير بانك ها برخوردار بوده اند و به اتكاي منابعي غير از 
سپرده ها اقدام به پرداخت تسهيالت كرده اند. بانك هاي 
دولتي تجاري عبارت از بانك ملي، س��په و پس��ت بانك 
هستند.بانك هاي تخصصي دولتي نيز شامل بانك مسكن، 
كشاورزي، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون 
مي شوند.بانك هاي صادرات، تجارت، ملت و رفاه كارگران 
ذيل »بانك هاي خصوصي شده « قرار گرفته اند.همچنين، 
بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري شامل كارآفرين، 
سامان، اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سرمايه، سينا، 
آينده، دي، انصار، شهر، گردشگري، ايران زمين، قرض 
الحسنه مهر، قرض الحس��نه رسالت، خاورميانه، ايران 
و ونزوئال، قوامين، موسس��ه اعتباري توسعه، موسسه 

اعتباري كوثر و موسسه اعتباري ملل هستند.

    گزارش بانك مركزي 
به دنبال انتش��ار گزارش وزارت اقتص��اد و دارايي، بانك 
مركزي نيز گزارش سپرده ها و تسهيالت بانك ها مربوط 
به تيرماه 1400 را منتش��ر كرد كه در آن نشان مي دهد 
نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني به 
رقم 81.5 درصد رسيده و نسبت به 76.5 درصد تير 99 به 
ميزان 5 واحد درصد افزايش داشته است و نشان مي دهد 
كه در شرايط كرونايي يك سال اخير بانك ها تسهيالت 
بيشتري داده اند و ميزان تسهيالت نيز بيش از 53 درصد 
رشد كرده است. همچنين ميزان سپرده ها و تسهيالت 
بانكي تا پايان تيرماه س��ال جاري نس��بت به پايان سال 

گذشته معادل 14.3 و 16.5 درصد افزايش يافته است.
درطول 124 روز اول س��ال مانده تسهيالت بانك ها 461 
هزار ميليارد تومان بيشتر ش��ده و به عبارت ديگر روزانه 
3718 ميليارد تومان به تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها 
اضافه شده است.  از سوي ديگر، ميزان سپرده هاي بانكي 
نيز در اين چهارماه اول س��ال به ميزان 553 هزار ميليارد 
تومان بيشتر شده و به عبارت ديگر، روزانه 4460 ميليارد 
تومان به مانده سپرده هاي ريالي و ارزي بانك ها اضافه شده 
است. اكنون اين پرسش مطرح است كه با وجود اين همه 
رشد نقدينگي، خلق پول، تزريق منابع مالي و رشد سپرده و 
تسهيالت بانكي، چرا رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي 
در كشور همچنان اندك اس��ت و چرا بهره وري و كارايي 
واحدهاي اقتصادي رشد نمي كند. در نتيجه با وجود اين 
همه تزريق منابع مالي و رشد تسهيالت بانكي، چرا باز هم 
مسووالن و واحدهاي توليدي، خواستار تزريق بيشتر منابع 
بانك ها به اقتصاد هستند.  هرچند كه تورم عامل عمده بي اثر 
شدن تسهيالت بانكي است و هر چه تسهيالت رشد مي كند 
به زحمت رشد هزينه ها نسبت به سال قبل و نرخ تورم را 
پوشش مي دهد، اما تزريق بيشتر پول عمال به معناي رشد 
نقدينگي و تورم بيشتر و دور و تسلسل رشد هزينه ها، رشد 
تسهيالت، رشد بدهي ها، رشد مطالبات معوق، رشد اضافه 
برداشت و بدهي دولت و بدهي بخش خصوصي و... است.  
براين اساس، چاره كار بايد رشد بهره وري و هزينه مبادله، 
بهبود فضاي كسب وكار و كاهش تورم باشد تا واحدهاي 
اقتصادي نيازمند تزريق بيش��تر پول و تامين سرمايه در 
گردش براي ادامه حيات خود نباش��ند.  زي��را ادامه اين 
روند عمال به معناي رشد بيشتر تورم، هزينه ها، بدهي ها، 
تسهيالت بانكي و مطالبات معوق و... است و دردي از اقتصاد 
دوا نمي كند.  براساس گزارش بانك مركزي از وضعيت كل 
مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات 
اعتباري به تفكيك استان در پايان تير سال جاري، مانده 
كل س��پرده ها به رقم 4428 ه��زار و 500 ميليارد تومان 
رسيده است كه نسبت به پايان سال قبل و مقطع مشابه در 
پارسال معادل 14.3 و 44.8 درصد افزايش را نشان مي دهد.  
همچنين، باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده 2442 هزار و 900 ميليارد تومان و كم ترين مبلغ 
مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 10 هزار و 
800 ميليارد تومان است. عالوه براين، مانده كل تسهيالت 
در اين زمان 3253 هزار و 500 ميليارد تومان اس��ت كه 
نسبت به تير و پايان سال گذشته به ترتيب معادل 53.1 
و 16.5 درصد افزايش داش��ته است. طبق اين گزارش، 
بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان تهران 
با مان��ده 2125 هزار و 400 ميليارد تومان و كم ترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 10 
هزار و 200 ميليارد تومان است. نسبت تسهيالت به 
سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 81.5 درصد است 
كه نسبت به مقطع مشابه در سال قبل 5 واحد درصد 
افزايش يافته و در مقايسه با پايان سال گذشته نيز 1.3 
درصد افزايش داشته است كه نسبت مذكور در استان 
ته��ران 95.1 درصد و اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
106.8 درصد است. در اين گزارش، يكي از علل مهم 
باال بودن رقم تس��هيالت و سپرده ها در استان تهران 
استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها و موسسات 
توليدي ساير استان ها در اس��تان تهران بيان شده و 
عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها و 

موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.
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امهال تسهيالت بخش گردشگري 
تا پايان سال ۱۴۰۰ ابالغ شد

بانك مركزي امهال تسهيالت پرداختي به شركت ها 
و فعاالن حوزه گردش��گري تا پايان س��ال 1400 را به 
بانك ها ابالغ كرد. به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي 
بانك مركزي، اين بانك در بخشنامه اي خطاب به تمامي 
بانك ها و موسسات اعتباري، مصوبه ستاد ملي مديريت 
كرونا در زمينه حمايت از تاسيسات و فعاالن گردشگري 
را ابالغ كرد. براس��اس اين بخشنامه بازپرداخت تمام 
تسهيالت بانكي اخذ شده توسط تاسيسات و فعاالن 
گردش��گري داراي مجوز از وزارت گردش��گري بايد تا 
پايان سال 1400 امهال و به انتهاي دوره تقسيط منتقل 
شود تا پس از آخرين قسط وصول شود. براساس اعالم 
بانك مركزي، تس��هيالت پرداختي از محل صندوق 
كارآفريني اميد نيز مش��مول امهال اين بند مي شود. 
پيش از اين براساس مصوبه ستاد ملي مديريت كرونا، 
مهلت ثبت ن��ام و پرداخ��ت پرداخت تس��هيالت به 
صاحبان كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا 
و نيز حوزه هاي گردشگري، ورزش و جوانان، فرهنگ و 
هنر و حمل و نقل ريلي و هوايي به ترتيب تا پايان آذرماه 
و بهمن ماه تمديد شد. صاحبان مشاغل آسيب ديده از 
كرونا در چهار رسته گردشگري، فرهنگ و هنر، حمل 
و نق��ل ريلي و هوايي و ورزش و جوانان جهت ثبت نام 
و بهره مندي از تس��هيالت حمايتي كرونا مي توانند 
به سامانه كاراي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 
نشاني https: //kara.mcls.gov.ir مراجعه كنند.

نحوه ارايه خدمات بانكي به 
صندوق هاي قرض الحسنه اعالم  شد

بانك مركزي در بخش��نامه اي به بانك ها و موسسات 
اعتباري نح��وه ارايه خدمات بانكي ب��ه صندوق هاي 
قرض الحسنه را اعالم كرد. به گزارش پژوهشكده پولي 
و بانكي بانك مركزي، بر اساس بخشنامه بانك مركزي 
ارايه خدمات بانكي به صندوق هاي قرض الحسنه داراي 
مجوز فعاليت معتبر از بان��ك مركزي يا صندوق هاي 
قرض الحس���نه تحت نظر شركت س��ازمان اقتصاد 
اسالمي توسط بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
منوط به دريافت تص�وير برابر اصل مجوز فعاليت معتبر 
صادره از س��وي بانك مركزي يا تأييديه صادره توسط 
شركت سازمان اقتصاد اس���المي، توس�ط بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي بالمانع است.  همچنين 
بانك مركزي اراي��ه خدمات بانكي ب��ه صندوق هاي 
قرض الحسنه با مجموع سپرده هاي كمتر از 30 ميليارد 
ريال و صندوق هاي قرض الحس��نه تحت نظر شركت 
سازمان اقتصاد اسالمي در چارچوب شرايط مشخص 
را اعالم كرد. براساس اين گزارش بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي موظف هستند »مدارك و مستندات 
مربوط به آگهي تاسيس«، »نسخه اصلي اساسنامه«، 
»اصل آگهي ثبتي تأس��يس«، »اص��ل آگهي روزنامه 
رسمي«، »صورت هاي مالي حسابرسي شده«، »نام و 
مشخصات اعضاي هيات مديره، مديرعامل و صاحبان 
امضاي مجاز«، »صورت وضعيت حس��اب هاي بانكي 
صندوق و اعضاي هيات مديره و مديرعامل« و نيز ساير 
اسناد الزم كه توسط مديريت كل نظارت بر بانك ها و 
موسسات اعتباري بانك مركزي تعيين خواهد شد را 
از صندوق هاي قرض الحسنه متقاضي دريافت خدمات 
بانكي يا صندوق هاي قرض الحسنه اي كه در حال حاضر 
به آنها خدمات بانكي ارايه مي كنند، دريافت كرده و پس 
از صحت سنجي، مدارك مزبور را به مديريت كل نظارت 
بر بانك ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارسال كنند.

بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظف هستند 
در مقاطع زماني سه ماهه جزييات مربوط به تراكنش 
و مانده حس�اب صندوق هاي قرض الحسنه با مجموع 
س��پرده هاي كمتر از ٣٠ ميليارد ريال و صندوق هاي 
قرض الحسنه تحت نظر شركت سازمان اقتصاد اسالمي 
را براي مديري��ت كل نظارت بر بانك ها و موسس��ات 
اعتباري بانك مركزي ارس��ال كنن��د. چنانچه منابع 
صندوق هاي قرض الحس��نه مشمول، بيش��تر از ٣٠ 
ميليارد ريال ش��ود، مديريت كل نظارت بر بانك ها و 
موسسات اعتباري بانك مركزي با ارسال اخطاريه اي به 
صندوق، ضرورت اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي يا 
تأييديه شركت سازمان اقتصاد اسالمي را اعالم مي نمايد. 
چنانچه ظرف مدت يك ماه، صندوق هاي قرض الحسنه 
مزبور درخواس�ت خود را براي اخذ مجوز از بانك مركزي 
يا تأييديه از شركت سازمان اقتصاد اسالمي ارايه ندهند، 
مديريت كل نظارت بر بانك ها و موسس��ات اعتباري 
بانك مركزي بايد با ارسال ابالغيه، ارايه خدمات بانكي 

به صندوق هاي قرض الحسنه ياد شده را ممنوع كند. 

گزارش عمليات اجرايي 
سياست پولي

با توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي، موض��ع بانك در اين هفته توافق 
بازخريد بود و به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق 
بازخريد به مبلغ 341.0 هزار ميليارد ريال اقدام كرد. 
بانك مركزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد 
نياز بازار بين بانكي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت 
هفتگي و موردي اجرا مي كند. موضع عملياتي اين 
بانك )خريد يا ف��روش از طريق ابزارهاي موجود( بر 
اساس پيش بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي 
و با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ 
هدف، از طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي 
اعالم مي ش��ود. متعاقب اطالعيه مزب��ور، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي 
مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نسبت به 
ارسال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه 
بازار بين بانكي اقدام كنند. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از 
اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از بانك 
مركزي( مش��روط به در اختيار داش��تن اوراق مالي 
اسالمي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سقف 

داالن نرخ سود )22 درصد( استفاده كنند.

بازار ارز از سوي دستگاه هاي 
اجرايي و نظارتي كنترل شود

س��خنگوي كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس 
درخصوص نوسانات قيمت ارز و فعاليت دالالن در 
اين ب��ازار تاكيد كرد: در قانون نقص��ي وجود ندارد 
و دس��تگاه هاي اجرايي و نظارتي باي��د پيگير اين 
حوزه باش��ند. س��يدكاظم دلخوش  در گفت وگو با 
ايس��نا درباره فعاليت دالالن بازار ارز و نوساناتي كه 
اين دس��ت از فعاليت ها در قيمت ارز ايجاد مي كند، 
گفت: اين مس��اله موضوع بس��يار مهمي است كه 
دولت و دستگاه هاي نظارتي اين حوزه بايد پيگيري 
الزم را نس��بت به آن داش��ته باش��ند، من معتقدم 
ك��ه آيين نامه هاي نظارت��ي و كنترل ب��ازار بايد به 
خوبي اجرايي ش��ود تا ما ش��اهد فعاليت هاي ارزي 
در چارچوب قانون باش��يم. نماينده مردم صومعه 
س��را در مجلس افزود: قانونگ��ذار قانوني كامل و 
جامع تدوين كرده و دس��ت نهاده��اي نظارتي را 
براي كنترل بازار ارز و نظارت بر فعاليت هاي ارزي 
و اقتصادي باز گذاش��ته اس��ت، بر همين اس��اس 
معتقديم دستگاه هاي نظارتي متولي اين حوزه بايد 
به اين حوزه ورود كنند، اما به هرشكل اين موضوع 
بايد پيگيري ش��ود و نقص كار مشخص شود. اين 
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: در 
صورتي كه پس از پيگيري ها مشخص شود نقص كار 
مربوط به حوزه تقنين و قانونگذاري است، مي توانند 
اين موضوع را مش��خص كنند تا ما قانون را اصالح 
كنيم، اما در حال حاضر نقصي در قوانين مشاهده 
نمي كنيم و معتقديم مجريان قانون و دستگاه هاي 

نظارتي بايد با دقت اين موضوع را پيگيري كنند.

عزم دولت براي رشد اقتصادي
رييس كل بانك مركزي گفت: بخش��ي از رش��د 
پايه پولي در س��ال هاي 98 و 99 مربوط به تسعير 
دارايي هاي بلوكه ش��ده و پرداخ��ت مابه التفاوت 
ارز ترجيحي توس��ط بانك مركزي ب��وده كه اين 
رويكردها در نهايت منجر به رشد تورم شده است. 
علي صالح آبادي در نشست بودجه دولت تصريح 
كرد: اگر مي خواهيم تورم كنترل ش��ود حتما بايد 
جلوي كسري بودجه گرفته شود و رويكرد سازمان 
برنامه براي 1401 ب��ه بانك مركزي براي كنترل 
تورم كمك شاياني مي كند. رييس سازمان برنامه 
و بودجه كشور گفت: عزم دولت براي تحقق رشد 
باالي اقتصادي جزم است.مسعود ميركاظمي در 
جلسه اي كه با برخي وزراي اقتصادي دولت كه به 
منظور هماهنگي اليحه بودجه 1401 تش��كيل 
شده بود افزود: بالفاصله بعد از روي كار آمدن دولت 
سيزدهم بر روي حل مشكل تامين واكسن تمركز و 
همه ديدند اين كار به خوبي انجام شد.دولت در هر 
كارمتمركز شود كارها به خوبي جلو مي رود و حاال 
اولويت اول كشور رشد اقتصادي است؛ منابع بايد به 
سمت طرح هايي در كشور برود كه رشد اقتصادي 
ايجاد مي كند. ميركاظمي با اش��اره به درخواست 
مقامات اس��تاني ب��راي تامين مناب��ع طرح هاي 
زيرس��اختي تصريح كرد: در س��فرهاي اس��تاني 
دولت مقامات دولت��ي به دنبال منابع براي هزينه 
هس��تند اما اين رويكرد بايد ب��ه حركت در جهت 
ايجاد درآمد در استان ها تغيير كند.وزارتخانه هاي 
مختلف بايد طرح هاي اولويت داري كه در رش��د 
اقتصادي موثر اس��ت را معرفي كنند و البته بعد از 
تخصيص منابع اين طرح ها دائم رصد مي شوند تا 
كار به نتيجه برس��د و رشد اقتصادي محقق شود. 
وزير امور اقتصاد و دارايي هم در اين نشست افزود: 
رشد اقتصادي برونداد يك نظام اقتصادي است و 
اگر به دنبال آن هستيم بايد الزامات آن فراهم شود. 
سيد احسان خاندوزي با حمايت از رويكرد اصالح 
بودجه افزود: وقتي بتوانيم متغييرهاي اصلي را براي 
بخش خصوصي حداقل در ميان مدت پيش بيني 
كنيم، سرمايه ها به سمت فعاليت هاي مولد هدايت 
مي شود. وزير اقتصاد با حمايت از افزايش پايه هاي 
مالياتي گفت: در تالشيم به زودي اليحه ماليات بر 
مجموع درآمد را به دولت ببريم. وزير صنعت، معدن 
و تجارت هم در اين نشست گفت: كشور راهي جز 
تغيير ريلي كه سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته 
ندارد؛ بايد به سمت رشد اقتصادي حركت كرد و راه 
آن كنترل تورم است.با وضع فعلي يارانه هاي انرژي، 
نوع مالياتي ستاني و بودجه سنتي حل مشكالت 
قابل تصور نيس��ت، پس راهي به ج��ز تغيير ريل 
نداريم. وي با اش��اره به تغيير تركيب صادرات غير 
نفتي كشور در سال آينده گفت: ما فقط براي اجراي 
طرح مسكن نياز به حدود 6 ميليون تن فوالد داريم 
كه اين رقم از ميزان صادرات كشور كاسته مي شود، 
اما باي��د برنامه ريزي كرد ك��ه صادراتي غيرنفتي 
س��رجمع افزايش خوبي پيدا كند. وزير نفت هم 
در نشس��ت بودجه 1401 گفت: متاس��فانه در 
سال هاي گذشته سرمايه گذاري الزم در صنعت 
نفت و گاز نش��ده و حال آنكه براي پاسخ به نياز 
كش��ور نياز به 160 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
در اين ح��وزه داريم. جواد اوجي ب��ا بيان اينكه 
اگر ب��راي توس��عه هزينه نش��ود در آين��ده به 
واردكننده اين محصوالت تبديل مي شويم، گفت: 
در س��رمايه گذاري ها بايد به آمايش س��رزمين 
توجه بيش��تري كرد، چون طرح هايي كه توجيه 
اقتص��ادي ندارند دام��ن دول��ت و مجلس و در 
كل اقتصاد كش��ور را خواه��د گرفت. وزير جهاد 
كشاورزي هم ضمن حمايت از تغيير ريل گذاري 
بودجه گفت: ظرفيت هايي كه در سازمان برنامه 
براي رشد بخش كشاورزي ديده شده كارشناسي 
و قابل تحقق است؛ البته بايد الزامات و منابع آن 
تامين شود. سيد جواد س��اداتي نژاد افزود: خام 
فروش��ي در بخش كش��اورزي بيداد مي كند؛ با 
كوچك ترين سرمايه گذاري هدفمند به ويژه در 
بخش صنايع تكميلي مي توان شاهد بهبود رشد 

و اقتصادي و اشتغال در اين بخش بود.
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ثبات نسبي در بازار ارز و طال
گروه بانك و بيمه | 

در س��اعات صبح بازار آزاد ارز، قيمت دالر 27 هزار و 614 
تومان، قيمت يورو31 ه��زار و 947تومان، پوند انگليس 
37هزار و 827 تومان و درهم امارات 7 هزار و 516 تومان 
اعالم ش��د. همچنين نايب رييس اتحادي��ه طال و جواهر 
گفت: نرخ ارز در بازار با افزايش همراه است. قيمت دالر 27 
هزار و 650 تومان و هر يورو 32 هزار و 300 تومان فروخته 
مي شود. دوشنبه 10 آبان 1400 به دليل باال رشد نرخ ارز، 

شاهد افزايش قيمت ها در بازار طال و سكه هستيم.
محمد كشتي آراي با بيان اينكه انس جهاني 1783 دالر 
قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح 
جديد 11 ميليون و 790 هزار تومان، قيمت س��كه طرح 
قديم 11 ميليون و 500 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 
100 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 600 هزار تومان و 
سكه گرمي دو ميليون و 270 هزار تومان به فروش مي رسد. 
هر گرم طالي 18 عيار يك ميليون و 173 هزار تومان و هر 

مثقال طال 5 ميليون و 83 هزار تومان فروخته مي شود.
قيمت سكه در بازار تهران )دوشنبه، 10 آبان ماه( با 20 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم 11 ميليون 
و 750 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 11 ميليون و 600 هزار تومان معامله ش��د.همچنين 

نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 100 هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و 570 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 230 هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 172 هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 79 هزار 
تومان شد.همچنين اونس جهاني طال با 47 سنت افزايش 
نسبت به روز گذشته يك هزار و 784 دالر و 47 سنت رسيد. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ ارز در صرافي هاي بانكي 
203 تومان افزايش يافت. با توجه ثبات قيمت اونس جهاني 

طال و نرخ دالر، بهاي انواع سكه و طال ثابت ماند.

    نوسان قيمت دالر در كانال ۲۶ هزار تومان 
هر دالر در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، 10 آبان ماه( در 
مقايسه با روز گذشته با 203 تومان افزايش به قيمت 26 
هزار و 873 تومان داد و ستد شد. قيمت فروش يورو نيز 
در مقايسه با روز كاري گذشته با 66 تومان افزايش برابر 30 
هزار و 900 تومان بود. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 341 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 288 تومان بود.
عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار 
و 229 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 467 تومان اعالم 

شد. نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 332 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 30 هزار و 607 تومان اعالم شد.همچنين در 
سامانه نيما در معامالت روز دوشنبه، حواله يورو به نرخ 26 
هزار و 982 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 23 هزار 
و 332 تومان معامله ش��د. قيمت دالر از خردادماه وارد 
كانال 26 هزار تومان شد و همواره در اين محدوده نوسان 
داشت و حتي در مقطعي به سمت رقم 27 هزار تومان نيز 
حركت كرد. در ش��هريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بوده 
است. البته براي چند روزي در محدوده قيمتي 28 هزار 
تومان نيز معامله مي ش��د اما اين شرايط دوامي نداشت. 
براساس اين گزارش، از يازدهم مهرماه نرخ دالر كاهشي 
شد. قيمت دالر در هفته هاي گذشته همواره در كانال 26 
هزار تومان نوسان داشت و دوشنبه گذشته حركت آرامي 
به سمت محدوده قيمتي 27 هزار تومان داشت، اما هفته 
جديد را با نرخ 26 هزار و 870 تومان شروع كرد و همچنان 
در كانال 26 هزار تومان نوسان دارد.  در حالي كه به دنبال 
كاهش قيمت قابل توجه قيمت طال در جلسه قبل برخي 
سرمايه گذاران اقدام به خريد كرده اند، قيمت فلز زرد اندكي 
افزايش داشت، اما در آستانه نشست مهم فدرال رزرو و پس 
از انتش��ار آمارها در مورد رشد نرخ تورم در امريكا فعاالن 
بازار همچنان محتاطانه حركت مي كنند. بر اساس اين 

گزارش، قيمت هر اون��س طال با 0.14 درصد افزايش به 
1785 دالر و 96 سنت رسيد. روز جمعه قيمت طال با 1.5 
درصد كاهش به پايين ترين رقم بيش از يك هفته گذشته 
رسيده بود. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل 
در ماه دسامبر با 0.12 درصد افزايش به 1786 دالر و 10 
سنت رسيد. وانگ تائو تحليلگر فني رويترز پيش بيني 
كرد قيمت طال در روزهاي آتي به رقم 1776 دالر برسد 
و پس از آن به سمت 1764 دالر حركت كند. نشست دو 
روزه فدرال رزرو قرار است روز چهارشنبه به اتمام برسد. 
طال در وضعيت افزايش تورم معموال به عنوان محل امن 
سرمايه گذاري تلقي مي شود، اما كاهش اقدامات محرك 
مالي و باال رفتن نرخ بهره جهت مهار فش��ارهاي تورمي 
سبب باال رفتن سوددهي اوراق قرضه دولتي شده و هزينه 
فرصت س��رمايه گذاري در بازار طال را افزايش مي دهد. 
ش��اخص ارزش دالر روز جمعه در نزديكي باالترين رقم 
بيش از 2 هفته اخير ثابت بود و موجب كاهش جذابيت 
طال براي خريداراني شد كه از ارزهاي غيردالري استفاده 
مي كنند. قيمت نقره نيز با 0.2 درصد كاهش به 23 دالر و 
80 سنت رسيد. همچنين قيمت پالتين با 0.9 درصد 
رشد به 1027 دالر رسيد. قيمت فلز پاالديوم هم با 

0.4 درصد افت به 1995 دالر و 17 سنت رسيد.



صبح روز دوش��نبه يعني ۱۰ آبان ۱۴۰۰ جلسه اي با 
حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، مديران بورسي و مديران حدود 
۳۰ هلدينگ و حقوقي بزرگ بازار سرمايه در ساختمان 
باب هماي��ون وزارت اقتصاد و دارايي گردهم آمدند تا 
وضعيت بورس و راهكارهاي حمايت از بازار سرمايه را 
بررسي كنند. تدابير اتخاذشده در اين جلسه، روند بازار 
سهام را از نخستين دقايق آغاز معامالت با تغيير همراه 
كرد و شاخص بورس را با بيش از ۲۰ هزار واحد افزايش 

به مدار صعودي بازگرداند.
در اين نشست، مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، ذات بازار سرمايه را همراه با نوسان دانست 
و افزود: متأسفانه به دليل اتفاقاتي كه به خصوص در نيمه 
دوم سال گذشته افتاد، شاهد ريزش عجيبي در اين بازار 
بوديم، اتفاقي كه به موجب آن سهامداران دچار هراس 
ش��دند. در اين ش��رايط مطابق با علم مالي رفتاري و با 
بيش واكنشي كه در مقابل اخبار منفي اتفاق مي افتد، 
شاهد افت قيمت سهام نسبت به ارزش ذاتي آن بوديم.

عش��قي با اش��اره به برنامه هاي خود در راستاي ايجاد 
ثبات در بازار س��رمايه گفت: نخستين برنامه اي كه در 
نظر داريم، افزايش شفافيت در اطالعات و صورت هاي 
مالي شركت ها است تا سرمايه گذاران اطالعات دقيقي 

از سودآوري شركت ها داشته باشند.
وي افزود: در ۶ ماه نخست سال جاري اطالعات بسيار 
مطلوبي در اين خصوص به دست آمده است؛ بااين حال به 
دليل برخي ابهاماتي كه در بازار وجود داشته و همانطور 
كه اشاره شد واكنش شديدي كه سرمايه گذاران به دليل 

ترس از بازار نشان دادند، ريزش ها ادامه دار شده است.
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار تصريح كرد: 
حضور قوي تر صندوق هاي بازارگرداني و صندوق هاي 
سرمايه گذاري براي خريد سهام از ديگر برنامه هايي است 
كه سازمان بورس و اوراق بهادار در دست اقدام دارد. در 
نظر داشته باشيد از ابتداي سال تاكنون ۲۵ هزار ميليارد 
تومان تنها توسط صندوق هاي بازارگرداني، توسعه بازار 
و سرمايه گذاري س��هام از بازار سرمايه خريداري شده 
است، به طوري كه شركت هاي بزرگ و هلدينگ هاي 
سرمايه گذاري راغب هس��تند كه اين خريدها را ادامه 
دهند. وي بابيان اينكه اعتمادسازي فرآيند زمان بري 
است، گفت: محدوديت هاي موجود در برخي از صنايع 
مانند خودرو به افت قيمت هاي آنها منجر شده است كه 
به نظر من اگر دولت هر چه سريع تر تصميمات مناسبي 
براي اين صنايع بگيرد، بورس به شرايط قبل بازمي گردد 
و شرايط ريزشي به پايان خواهد رسيد. اين تصميمات 
در چند روز آينده اعالم خواهد ش��د. عشقي بيان كرد: 
طي ۲۰ سال گذشته با حدود ۴ دوره افت شديد روبرو 
بوديم كه البته اين نوسانات پس از طي مراحل به ثبات 

و شرايط قبل خود رسيده است.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه قرمزي 
بازار از سال قبل و از مرداد ۹۹ شروع شد، اعالم كرد: در 
تابستان امسال نيز شاهد شرايط نوساني در بازار سرمايه 
بوديم اما بايد توجه كرد كه امروز ش��رايط با سال قبل 
تفاوت دارد. وي بابيان اينكه وظيفه س��ازمان بورس، 
افشاي اطالعات شركت ها در زمان مناسب و نظارت بر 
معامالت است، افزود: شركت ها در ۶ ماهه اول امسال 
سودآوري خوبي داشتند و P/E )نسبت قيمت به درآمد( 
شركت ها پايين آمده و از باالي ۳۰ به ۵ و ۶ رسيده است 
و به اين ترتيب قيمت س��هم ها جذاب است؛ لذا جاي 
نگراني نيس��ت و ش��رايط بنيادي خوبي بر بازار حاكم 
است كه البته چند ابهام در بازار داريم و براي رفع آنها با 
جديت تالش مي كنيم. عشقي با تأكيد بر اين نكته كه 
تمام تالش ما حذف قيمت گذاري دستوري و جلوگيري 
از رانت است عنوان كرد: رشد و نزول شديد براي بازارها 
سم است و نبايد رشد و ريزش شديدي داشته باشيم. 
در اين ميان نمي توانيم مردم را به س��رمايه گذاري در 
بورس دعوت كنيم و بعد با اقداماتي نظير قيمت گذاري 
دستوري كاالي توليدي ش��ركت ها، دست در جيب 
ش��ركت ها كنيم؛ در اين زمينه با همراهي دولت قطعًا 
دخالت ها به حداقل مي رس��د تا س��ود واقعي نصيب 

توليدكننده و سهامداران شود.
وي بابي��ان اينكه دول��ت در ۴۰ روز گذش��ته هيچ 
اوراقي در فرابورس نفروخته است، گفت: سودآوري 
ش��ركت ها صرف طرح هاي توس��عه اي مي ش��ود و 

هم اكن��ون در حوزه ف��والد، معدن و پتروش��يمي 
طرح هاي توس��عه بس��يار زيادي وجود دارد كه اين 
اقدامات زمينه ثبات بازار سرمايه را فراهم خواهد كرد.

    دولت در ۴۰ روز گذشته 
هيچ اوراقي در فرابورس نفروخته

همچنين رييس سازمان بورس امروز در برنامه راديويي 
جوان ايراني ذات بازار سرمايه را همراه با نوسان دانست 
و گفت: متأسفانه به دليل اتفاقاتي كه به خصوص در نيمه 
دوم سال گذشته افتاد، شاهد ريزش عجيبي در اين بازار 
بوديم، اتفاقي كه به موجب آن سهامداران دچار هراس 
ش��دند. در اين ش��رايط مطابق با علم مالي رفتاري و با 
بيش واكنشي كه در مقابل اخبار منفي اتفاق مي افتد، 
شاهد افت قيمت سهام نسبت به ارزش ذاتي آن بوديم.

عش��قي با اش��اره به برنامه هاي خود در راستاي ايجاد 
ثبات در بازار س��رمايه گفت: نخستين برنامه اي كه در 
نظر داريم، افزايش شفافيت در اطالعات و صورت هاي 
مالي شركت ها است تا سرمايه گذاران اطالعات دقيقي 

از سودآوري شركت ها داشته باشند.
وي افزود: در ۶ ماه نخس��ت س��ال ج��اري اطالعات 
بس��يار مطلوبي در اين خصوص به دست آمده است؛ 
بااين حال ب��ه دليل برخي ابهاماتي ك��ه در بازار وجود 
داشته و همانطور كه اشاره ش��د واكنش شديدي كه 
سرمايه گذاران به دليل ترس از بازار نشان دادند، سبب 
ادامه دار شدن ريزش ها شده است. رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار تصريح كرد: حضور قوي تر صندوق هاي 
بازارگرداني و صندوق هاي سرمايه گذاري براي خريد 
س��هام از ديگر برنامه هايي است كه س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در دست اقدام دارد. در نظر داشته باشيد از 
ابتداي سال تاكنون ۲۵ هزار ميليارد تومان تنها توسط 
صندوق هاي بازارگرداني، توسعه بازار و سرمايه گذاري 
سهام از بازار سرمايه خريداري شده است، به طوري كه 
ش��ركت هاي بزرگ و هلدينگ هاي س��رمايه گذاري 
راغب هس��تند كه اين خريدها را ادامه دهند. عشقي 
بابيان اينكه اعتمادسازي فرايند زمان بري است، گفت: 
محدوديت هاي موجود در برخي از صنايع مانند خودرو 
به افت قيمت هاي آنها منجر شده است كه به نظر من 
اگر دولت هر چه سريع تر تصميمات مناسبي براي اين 
صنايع بگيرد، بورس به شرايط قبل بازمي گردد و شرايط 
ريزشي به پايان خواهد رسيد. اين تصميمات در چند روز 

آينده اعالم خواهد شد.
وي بيان كرد: طي ۲۰ سال گذشته با حدود ۴ دوره افت 
ش��ديد روبرو بوديم كه البته اين نوسانات پس از طي 

مراحل به ثبات و شرايط قبل خود رسيده است.

    شرايط بنيادي بازار خوب است
اين مقام مسوول در ادامه و در برنامه صبح بخير ايران 

شبكه ۳ صداوسيما درباره نگراني هاي اخير مردم نسبت 
به س��رمايه هاي خود در بازار س��رمايه، گفت: شرايط 
امروز بازار سرمايه با س��ال گذشته تفاوت بسيار دارد 
به طوري كه با افشاي درست اطالعات شركت ها توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان مناسب، موجب 
انتشار اطالعات و شفافيت معامالت و نظارت كامل بر 
فعاليت ها شده است. عشقي افزود: شركت ها در ۶ ماهه 
امسال سودآوري بسيار مناسبي نسبت به سال گذشته 
داشته اند و P/E بازار از اعداد باالي ۳۰، ۴۰ به اعداد ۴، 

۵ و ۶ رسيده و قيمت سهام را جذاب تر كرده است.
به گفته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در راستاي 
رفع نگراني هاي اش��خاص حقيق��ي، از صندوق هاي 
بازارگرداني، صندوق هاي با درآمد ثابت و هلدينگ هاي 
بزرگ، دعوت ش��ده تا فعاليت خود را در بازار افزايش 
دهند كه در همين راستا، خريدهاي خوبي انجام شده 
و طي صحبت هايي هم قرار شد اين خريدها همچنان 
ادامه پيدا كند.  دكتر عشقي در ادامه صحبت هاي خود 
بابيان اينكه تالش مي كنيم بازار را به ثبات برسانيم، 
اظهار كرد: متأس��فانه رشد و نزولي  شدن سريع براي 
بازار سرمايه »سم« محسوب مي شود و اين به ماهيت 
سرمايه گذاري برمي گردد به طوري كه به دنبال رشد 
سريع سرمايه گذاري ها، نزولي شدن بازار دور از انتظار 
نيست. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در توضيح 
مطلب فوق افزود: به طوركلي كسري بودجه دولت از 
بازار سرمايه تأمين نمي شود بلكه ابزارهاي ديگري در 
بانك مركزي، سيستم بانكي، بيمه ها وجود دارد كه به 
تأمين كسري بودجه كمك مي كند؛ و با توجه به اينكه 
انتشار اوراق به نيت جبران كسري بودجه بازار را تحت 
تأثير خود قرار مي دهد وزارت اقتصاد و سازمان بورس 
به صورت هماهنگ و همسو با توجه به كشش بازار اقدام 
به انتشار اوراق كرده و اين طور نيست كه بدون برنامه 

اقدام به انتشار اوراق كرد.
وي با اشاره به برخي خبرها و عكس ها مبني بر انتشار 
اخير اوراق در بازار سرمايه، گفت: طي ۴۰ روز گذشته 
حتي يك ريال انتش��ار اوراق در بازار سرمايه نداشتيم 
اما متأس��فانه با عكس ها و مصاحبه هايي در رسانه ها 
مواجه مي شويم كه حاكي از انتش��ار اوراق بوده است. 
عشقي در اين باره توضيح داد: اين اخبار تنها يك شايعه 
است و دولت اقدام به فروش اوراق نكرده بلكه معامله اي 
بين بانك ها بوده و ربطي به دول��ت ندارد. بايد مراقب 
اظهارنظرهايي كه از سوي برخي افراد صورت گرفته و 
در فضاي رسانه ها منتشر مي شود باشيم. وي خاطرنشان 
كرد: خريداران اوراق با خريداران سهام در بازار سرمايه 
متفاوت بوده و بازيگران خاص خود رادارند و به طوركلي 
فردي كه اوراق خريداري مي كند ديگر اقدام به فروش 
س��هام خود نمي كند بلك��ه برنامه ريزي ب��راي اوراق 

خريداري شده و مديريت ثروت خود دارد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين برنامه عنوان 
كرد: تمام تالش ما اين است كه از قيمت گذاري دستوري 
و ايجاد رانت در شركت ها جلوگيري كنيم. ما نمي توانيم 
ثروت مردم را در بورس دعوت كرده تا سهام شركت ها 
را بخرند و ازآنجا دست در جيب شركت ها كرده و پول 

مردم را به هر دليلي بيرون بكشيم.
عشقي بيان كرد: به عنوان متولي بازار سرمايه، وظيفه 
حفاظت از منافع شركت ها را بر عهده دارم به طوري كه 
در بحث مربوط به فوالد، محصوالت فلزي و پتروشيمي 
اقدامات الزم انجام ش��ده و دول��ت هم همكاري هاي 
الزم را داش��ته اس��ت و در مابقي صنايع نيز با كمك 
دولت س��يزدهم و قول هم��كاري صددرصدي آنان، 
اين كار امكان پذير خواهد بود. اين مس��وول در ادامه 
صحبت هاي خود عنوان كرد: در حال حاضر طرح هاي 
توسعه اي بسيار بزرگي در صنايع مختلف وجود دارد 
به طوري كه شب گذشته با بخش صنايع معدني و فلزي 
جلسه مبسوطي برگزار و طرح هاي توسعه اي زيادي 
در حوزه صنايع معدني، اكتشاف و غيره مطرح شد. اگر 
بتوانيم تجهيز منابع كافي داشته و به افزايش سرمايه 
شركت ها كمك كنيم به طورقطع به ثبات بازار سرمايه 
از طريق طرح هاي توس��عه، ايجاد اشتغال و درنهايت 
سودآوري شركت ها كمك خواهد شد. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: جو كاهشي و نااميدي از بازار 
سرمايه پيش ازاين نيز در سال هاي 8۳، 8۴ و ۹۲ هم 
وجود داشته و سال گذشته بازار براي چندمين بار اين 
جو را تجربه كرده اما به دليل افزايش تعداد سهامداران 
طي سال هاي اخير شدت آن نسبت به گذشته بيش از 
قبل خود را نشان مي دهد. در حال حاضر در سازمان 
ب��ورس و در ش��ركت س��پرده گذاري نزديك به ۵8 
ميليون كد سهامداري صادرشده است و اين موضوع، 
حساسيت موضوع را باال مي برد. عشقي تصريح كرد: 
ما به پشتوانه جامعه سهامداري و با توجه به منابع كل 
جمعيت كشور كه درگير بازار سرمايه هستند، پيگير 
جدي براي بحث قيمت گذاري ها و جلوگيري از ايجاد 
رانت توسط اموال شركت هاي بورسي هستيم تا تكرار 
نش��ده و بتوانيم به س��ودآوري و درنهايت به توسعه 
شركت ها كمك كنيم. وي در پاسخ به اين سوال كه 
چه برنامه اي براي ثبات بازار سرمايه داريد، گفت: بحث 
اطالع رساني به موقع از اهميت ويژه اي برخوردار است 
كه با توجه به تغيير و تحول يك ماهه در سازمان بورس 
و اوراق بهادار، وقفه اي در بحث اطالع رساني ايجاد شد 
كه اميدواريم با برنامه ريزي دقيق و مناسب، به صورت 
منظم، اطالع رساني درستي از وضعيت بازار و شايعاتي 
كه مطرح مي ش��ود، داشته باش��يم تا مردم به كانال 
رسمي انتش��ار اطالعات دسترسي داشته و يكسري 
اخبار كه در رس��انه ها به صورت خالف واقع منتش��ر 

مي شود بر جريان بازار اثرگذار نباشد.
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ضرورت سد دفاعي
براي مقابله با تالش  هكرها

حسن فرج زاده، معاون اجرايي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، با اشاره به اهميت امنيت اطالعات در بازار سرمايه 
گفت: انجام حمالت سايبري هدفمند يكي از شيوه هاي 
جديد براي ايجاد اختالل در س��رويس دهي به مردم و 
ايجاد نارضايتي عمومي است. حمالت يك ساله اخير به 
مجموعه راه آهن، وزارت راه، حمله چند روز اخير به شبكه 
توزيع س��وخت و حمالتي ازاين دست، با همين هدف 
صورت گرفته است. وي ادامه داد: با توجه به تحليل هاي 
متعددي كه در سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مركز 
نظارت بر امنيت اطالعات بازار سرمايه )مكنا( انجام شده، 
نرخ حمالت سايبري به بازار سرمايه در يك سال اخير 
رشد فراواني داشته كه هرگونه اختالل احتمالي منجر 
به تأثير مستقيم در سرمايه گذاري مردم و كاهش اقبال 
عمومي از بازار سرمايه خواهد شد. معاون اجرايي سازمان 
بابيان اينكه بازار س��رمايه ازلحاظ وسعت تكنولوژي و 
فناوري يكي از حوزه هاي كم نظير در سطح كشور است، 
اظهار كرد: وجود بي��ش از 7۰۰ نهاد مالي در اين حوزه 
و ارايه خدمات مس��تقل اين نهادها در بستر اينترنت، 
در مقايسه با س��اير حوزه ها و صنايع كشور، مثال زدني 
است. وي بابيان اينكه گستردگي بستر تكنولوژيك در 
بازار س��رمايه يك تيغ دو لبه است، تصريح كرد: وجود 
س��امانه هاي متعدد در بستر اينترنت، فضاي بيشتري 
براي مهاجمان س��ايبري فراهم مي كن��د. در صورت 
اختالل و تهاجم سايبري در هر بخشي از اين خدمات 
از اعتبار بازار س��رمايه مي كاهد؛ بنابراين، ضرورت دارد 
تمامي خدمات اينترنتي با سطح باالي امنيت و پايداري 
ارايه شود. فرج زاده ادامه داد: حفظ امنيت صرفًا محدود 
به سامانه هاي اينترنتي نيست بلكه امنيت شبكه هاي 
داخلي شركت هاي كارگزاري و خدمات داخلي آنها نيز 
مهم اس��ت و بايد داده ها و اطالعات مشتريان محرمانه 
تلقي شود و هرجايي كه به هر طريقي دسترسي به اين 
اطالع��ات وجود دارد حفظ امنيت اي��ن اطالعات بايد 
موردتوجه جدي قرار گيرد. وي تصريح كرد: از ابتداي 
سال ۱۳۹8، بازار س��رمايه با اقبال عمومي مواجه شد؛ 
به گونه اي كه اكنون بازار س��رمايه پذيراي ۵۰ ميليون 
سرمايه گذار مستقيم است. شمار باالي سرمايه گذاران 
در اين بازار، اهميت امنيت اطالعات و حصول اطمينان از 
فرآيندهاي اطالعاتي و فناوري اطالعات را بيش ازپيش 
كرده اس��ت. فرج زاده با مدنظر قرار دادن ش��رايط ويژه 
سياسي كشور، تصريح كرد: تالش هاي بي شماري براي 
صدمه زدن به زيرساخت هاي فناوري اطالعات ازجمله 
اطالعات سهامداران به دليل شمار باالي آنها شده تا از 
اين طريق به نارضايتي عمومي دامن بزنند. وي با اشاره به 
نقش كليدي كارگزاري ها به عنوان بازوي اجرايي سازمان 
بورس تصريح كرد: اگرچه موضوعات فناوري اطالعات 
به ش��ركت هاي OMS بازمي گردد، اما ازآنجاكه ارايه 
خدمات بر عهده كارگزاري ها است، ازاين رو، مسووليت 
حفظ امنيت اطالعات بر عهده آنهاست؛ بنابراين الزم 
است زيرساخت هاي اطالعاتي كارگزاري ها به گونه اي 
باشد كه از باالترين سطح امنيت برخوردار باشند تا امكان 
دسترسي به اطالعات سرمايه گذاران ميسر نشود. معاون 
اجرايي س��ازمان بورس افزود: كارگزاري ها بايد نسبت 
به س��رمايه گذاري در عرصه امن سازي زيرساخت ها و 
تربيت نيروي انساني متخصص در اين خصوص متعهد 
و پيگير باش��ند، زيرابه خطر افت��ادن اعتماد و امنيت، 
هزينه هاي بسيار باالتري نسبت به ارتقاي سطح امنيت 
فناوري اطالعات در پي دارد. ف��رج زاده درباره اقدامات 
س��ازمان بورس در اين خصوص گفت: سازمان بورس 
با تشكيل مركز مكنا سعي بر ايجاد يك ساختار منظم 
سياس��ت گذاري و هداي��ت امنيت اطالع��ات در بازار 
سرمايه داشته است. اين مركز با بهره گيري از نيروهاي 
متخصص، الزام��ات، دس��تورالعمل ها و مقرراتي را 
تدوين كرده كه رعايت اين الزامات و ابالغيه ها از سوي 
تمامي شركت ها و نهادهاي مالي ضروري است. اين 
مسوول خاطرنشان كرد: كارگزاري ها بايد همكاري 
الزم را با مركز نظارت بر امنيت بازار س��رمايه داشته 
باشند تا اين اطمينان به سرمايه گذاران داده شود كه 
بازار س��رمايه جاي امني براي سرمايه گذاري است و 
سوءاستفاده از اطالعات آنها وجود ندارد و آنان مي توانند 

با سرمايه گذاري دراين بازار، به اهداف خود برسند.

اجماع وزارتخانه هاي
براي رونق بورس

صبح روز گذشته جلسه اي با حضور وزير امور اقتصادي 
و دارايي، مديران بورس��ي و مديران حدود ۳۰ هلدينگ 
و حقوقي بزرگ بازار سرمايه در ساختمان باب همايون 
وزارت اقتصاد و دارايي گردهم آمدند تا وضعيت بورس و 
راهكارهاي حمايت از بازار سرمايه را بررسي كنند. در اين 
نشست بر لزوم فراهم كردن بسترها براي فعاليت شفاف 
بازار سرمايه تأكيد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين 
نشست گفت: شواهد قطعي نشان مي دهد بازار سرمايه 
در بلندمدت بيشترين بازدهي را در مقايسه با بازارهاي 
رقيب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه اي و بلندمدت 
است. سيد احسان خاندوزي ادامه داد: با نگاه به اطالعات 
سودآوري شركت ها نشان مي دهد چشم انداز، روشن است 
و جاي نگراني براي تصميم هيجاني نيست. وي اضافه كرد: 
»وظيفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و 
نهادها و ايجاد بازاري شفاف و كارا و پيش بيني پذير است 
و بازار بدهي مكمل بازار سهام است نه رقيب آن.« رييس 
ش��وراي عالي بورس در اين جلسه گفت: خالص تأمين 
مالي دولت از اوراق در دوماه اخير بس��يار اندك و ناچيز 
و در ۴۰ روز اخير صفر ريال بوده اس��ت هرچند فضاي 
مجازي پر از اطالعات غيردقيق اس��ت. از اين به بعد هم 
دولت بيشتر به دنبال جبران كس��ري بودجه از طريق 
مولدس��ازي دارايي و فروش اموال مازاد است. وي اظهار 
داشت: برنامه ما پيش بيني پذير كردن اقتصاد و حذف 
قيمت گذاري هاي مضر به بازار در صنايع بورسي است و 
بزودي زود خبر تغيير نظام قيمت گذاري خودرو توسط 
وزارت صمت منتشر خواهد شد. خاندوزي اظهار داشت: 
به دنبال پيش بيني پذير كردن نرخ هاي كليدي اقتصاد 
و بالطبع بورس هستيم تا نا اطميناني از بازار زدوده شود.

نحوه معامالتي گواهي 
سپرده سيمان در بورس كاال

مديريت توس��عه بازار فيزيكي ب��ورس كاالي ايران در 
اطالعي��ه اي به كارگزاران و فعاالن بازار س��رمايه تغيير 
روزهاي معامالتي گواهي سپرده سيمان را اطالع رساني 
كرد؛ براين اس��اس پيرو گش��ايش انباره��ا و نمادهاي 
معامالتي سيمان تيپ۲ )كيسه ۵۰ كيلوگرمي( جهت 
انجام معامالت ناپيوسته گواهي سپرده كااليي، فعاالن 
بازار مي توانند از روز سه ش��نبه ۱۱ آب��ان ماه معامالت 
گواهي س��پرده س��يمان را تا اطالع ثانوي در روزهاي 
دوشنبه و سه ش��نبه هر هفته انجام دهند. شايان ذكر 
است در نخستين روز راه اندازي معامالت گواهي سپرده 
سيمان در بورس كاال كه به ديروز )۹ آبان( برمي گردد، 
معامله ۱۳۱ هزار گواهي سپرده معادل ۱۳۱ تن سيمان 
انبار كارخانه هاي سيمان غرب، فارس، خاش و دو رود به 
ثبت رسيد. اين گزارش مي افزايد: براي انجام معامالت 
گواهي سپرده سيمان، حداقل و حداكثر خريد ۱۰ تا ۱۰۰ 
تن بوده و هر گواهي سپرده سيمان معادل يك كيلوگرم 
سيمان است. به اين ترتيب هر فردي كه تمايل به خريد 
دارد بايد حداقل ۱۰ هزار گواهي معادل ۱۰ تن سيمان و 
حداكثر ۱۰۰ هزار گواهي معادل ۱۰۰ تن سيمان تيپ ۲ 
پاكتي سفارش خريد ثبت كند. هر نماد نيز امكان خريد 
بيشتر از ۱۰۰ تن را ندارد و انجام معامالت در اين روش 
با همان كد س��هامداري مقدور است. مبناي قيمتي در 
اين روش قيمت روز قبل سيمان در بازار فيزيكي بورس 
كاالست كه با محدوده نوسان مثبت و منفي ۳ درصد در 
بازار گواهي كش��ف مي شود. معامالت از ساعت ۱۲:۴۵ 
تا ۱۳:۳۰ به صورت پيش گش��ايش انج��ام و پس ازآن، 
معامالت به صورت تك قيمتي و ناپيوسته انجام مي شود؛ 
به اين معني كه خريدار تا دو هفته مهلت دارد محصول 
را از انبار كارخانه تحويل بگيرد. خريداران بايد بدانند كه 
گواهي سپرده سيمان بازار ثانويه ندارد و مانند ساير گواهي 
سپرده هاي كااليي كه معامالت در آنها به صورت پيوسته 
است، نمي باشد و كساني كه خريد سيمان انجام داده اند 
حتمًا بايد نسبت به تحويل از فروشنده و حمل سيمان 
اقدام كنند. سيمان در نظر گرفته شده در اين روش از نوع 

تيپ ۲ و در بسته بندي هاي ۵۰ كيلوگرمي است.

شاخص كل رشد كرد
ش��اخص كل بازار بورس در س��ومين روز كاري هفته 
دوشنبه، ۱۰ آبان ماه با ۲۱ هزار و ۱۱۴ واحد افزايش در 
جايگاه يك ميليون و ۳۶۱ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از چهار ميليارد و ۳۲۶ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۳۲ هزار و 
77۲ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با سه هزار و ۱۲۲ واحد افزايش به ۳۶۳ هزار و 
۱۰۵ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۹۶7 
واحد رشد به ۲۲8 هزار و 8۳۶ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول ۲۲ هزار و ۶۶۰ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۹ هزار و 
۹۱۴ واحد افزايش داشتند. بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بورس و فرابورس در س��ه گروه »فلزات اساس��ي«، 
»م��واد و محصوالت دارويي« و »بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري« رقم خ��ورد درحالي ك��ه برآيند معامالت 
گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و »فعاليت هاي كمكي 
به نهادهاي مالي واسط« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه 
نماد »بركت«، »ميدكو« و »غزر« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيشتر به »شپنا«، »شبريز« و »فرابورس« معطوف 
بود. عالوه ب��ر اين در بين همه نمادها، ش��ركت فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با س��ه هزار و ۵7 واحد، 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با دو هزار و ۳۳۵ 
واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با يك 
هزار و ۴۴۰ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 
۹۲۵ واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با 
۹۰۱ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شتران« با 8۶۹ 
واحد و شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با 
8۵8 واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در 
مقابل خدمات انفورماتيك با نماد »رانفور« با ۱۴۲ واحد، 
گروه دارويي بركت با نماد »بركت« با ۱۱8 واحد، آسان 
پرداخت پرشين با نماد »آپ« با ۵۱ واحد، صنايع سيمان 
دشتستان با نماد »سدش��ت« با ۴7 واحد و آلومينيوم 
ايران با نماد »فايرا« با ۴۰ واحد با تأثير منفي بر شاخص 
بورس همراه شدند. بر پايه اين گزارش، در سومين روز 
كاري هفته شركت گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، معدني دماوند با 
نماد »كدما«، صنعتي زر ماكارون با نماد »غزر«، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »شپنا«، پارس فوالد سبزوار با نماد 
»فس��بزوار« و آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۹۳۳  ميليون و ۲۱ هزار برگه سهم به 
ارزش دو  هزار و 878 ميليارد ريال دادوستد شد. طي روز 
دوشنبه ش��اخص فرابورس بيش از ۱۶۹ واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كانال ۱۹ هزار و ۴۰۰ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۵۳۵ ميليون برگه سهم 
به ارزش ۶۱۰ هزار و 7۲۲ ميليارد ريال دادوستد شد. در 
اين روز شركت پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«،  سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، شركت سرمايه گذاري 
صبا تأمين با نماد »صبا«، پتروشيمي تندگويان با نماد 
»شگويا«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، فرابورس ايران 
با نماد »فرابورس«، پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، 
مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان« و فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرمز« تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس داشتند. همچنين گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي با نماد »سمگا«، صنايع پتروشيمي تخت 
جمشيد با نماد »شجم«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد 
»اتكاي«، پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، بيمه 
س��امان با نماد »بساما« و كلر پارس با نماد »كلر« با 
تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند. افزايش 
سهام حقيقي ها در ۳7نماد و افزايش سهام حقوقي ها 
در 88نماد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه 
جمع تغيير مالكيت دسته اول ۱۱۰ميليارد تومان 

و تغيير مالكيت دسته دوم ۳۰۰ميليارد تومان بود.

بررسيوضعيتبورسوراهكارهايحمايتازبازارسرمايهدرساختمانبابهمايونوزارتاقتصادودارايي

»تعادل«داليلصعودشاخصكلرابررسيميكند

عزم دولت براي حمايت از بورس جدي است

رشد بورس ادامه دارد؟
گروه بازار سرمايه|

چهارمين افت بزرگ بورس در دومين روز از هفته جاري 
رقم خورد. در اين روز نماگر اصلي بورس تهران به ميزان 
۲/۵7 درصد از موضع قبلي خود عقب نشيني كرد تا با 
قرار گرفتن در محدوده يك ميليون و ۳۴۰ هزار واحدي 
نگاه ها به احتمال بازگشت شاخص به روند صعودي در 
روزهاي پيشرو از گذشته نيز تيره  تر شود اما؛ روز گذشته 
در سومين روز كاري هفته شاخص مثبت و برخي از سهام 
به صف شاهد صف خريد بودند اما ميزان زيان سهامداران 
كمي بيشتر شد، درست است شاخص كل مثبت شد ولي 
برخي از قيمت ها كاهش يافت و به پايين كدترين خود 
طي چندين س��ال اخير رسيدند. اين سومين بار است 
كه از ابتداي سال جاري تاكنون خالص خريد حقوقي 
در يك روز از يك هزار ميليارد تومان بيش��تر مي شود. 
برخي از ادامه هراس بورس  بازان از آينده بازار به عنوان 
دليل ريزش روز يكشنبه شاخص سهام سخن مي گويند 
و برخي ديگر اخبار مثبت برجامي را عامل عقب  نشيني 
دسته  جمعي قيمت ها معرفي مي كنند. روز گذشته با 

جلسه اي فوري بورس رش��د كرد اما اين رشد تأثيري 
روي قيمت ها يا وضعيت بازار نداشته و با توجه به سابقه 
بازار سرمايه در اين خصوص انتظار نمي رود كه رشدي 
آن چناني در انتظار باشد و اين جلسه تأثير بلندمدتي نيز 
داشته باش��د. به هرحال بورس وضعيت بسيار وخيمي 
دارد ميزان معام��الت روزانه ارزهاي ديجيتال از ميزان 
معامالت روزانه بورس فراتر رفته و اغلب سهامداران زيان 
بسيار شديد بر روي س��رمايه خودكرده اند و بااين حال 
راضي اند كه از بورس خارج شوند. تقريبًا مي توان گفت 
كه هيچ يك از حمايت هاي دولت دوازدهم و سيزدهم تا 
امروز عملي نشده و از روز شروع به كار دولت سيزدهم 
برخالف وع��ده وضعيت ب��ورس وخيم تر از گذش��ته 
شده اس��ت. رييس جمهور و وزير اقتصاد نيز تا امروز به 
وعده هاي خود عمل نكرده اند و تقريبًا روندي بالعكس 
را پيش گرفته اند. بايد ديد صحبت هاي معاون اقتصادي 
رييس جمهور با عنوان »برنامه هاي جديدي براي بهبود 
شرايط داريم و به احتمال زياد در آذرماه خبرهاي خوبي 
به مردم خواهد رسيد و آينده بورس بسيار خوب خواهد 

بود.« عملي خواهد شد يا خير؟ آمارهاي موجود نشان 
مي دهد ك��ه دولت به فكر جمع آوري نقدينگي در بازار 
براي جبران كس��ري بودجه خود است و عدم توجه به 
بورس نيز يكي از يك راهكارها محسوب مي شود و اگر 
دولت به همين ش��كل ادامه دهد نمي تواند نقدينگي 
موجود را جب��ران كند بلكه نقدينگ��ي موجود نيز به 
سمت و سوي بازار ارزهاي ديجيتال روانه مي شود. نيما 
ميرزايي كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه در گفت وگو 

در خصوص پيش بيني معامالت روز جاري گفت: بازار 
سرمايه با سيگنال هاي حمايتي و پرتعداد مديران اجرايي 
باالخره امروز سبزپوش شد. اما با توجه به شدت بدبيني 
صورت گرفته در جامعه س��هامداري، ادامه سبزپوشي 
براي روزهاي آينده با ترديد روبرو مي باش��د و مشروط 
ب��ه حمايت قوي ت��ر اركان ب��ازار و ذي نفعان باالخص 
سهامداران حقوقي مي باش��د. براي بازار فردا معامالت 

با نوسانات شديد و برآيند مثبت شاخص را انتظار دارم.



گروه راه و شهرسازي| 
براساس آخرين پروتكل هاي ابالغ شده از سوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا پروتكل هاي بهداش��تي براي همه شقوق 
حمل و نقل درون شهري و برون شهري با توجه به توسعه 
واكسيناس��يون از اول آذر ماه س��ال جاري تغيير خواهد 
كرد و ظرفيت هاي محدود شده ناوگان هوايي، جاده اي و 
ريلي و همچنين تاكسي هاي درون شهري افزايش خواهد 
يافت. بر اين اس��اس، هم اينك اين سئوال از سوي ناظران 
و كارشناسان مطرح ش��ده است كه آيا با افزايش ظرفيت 
ناوگان ريلي، جاده اي و به ويژه ناوگان هوايي از 60 درصد 
به 100 درصد، آيا نرخ بليت سفرها نيز با توجه به سرشكن 
ش��دن هزينه ها به تعداد بيش��تري از مس��افران، كاهش 
مي يابد و بر اساس مصوبات قبل از اعمال محدوديت هاي 
كرونايي خواهد بود يا خير؟ آنگونه كه خبرگزاري ها گزارش 
كرده اند، براساس مكاتبات صورت گرفته وزارت بهداشت با 
ديگر دستگاه هاي اجرايي با توجه به توسعه واكسيناسيون 
عمومي و اجراي طرح مديريت هوش��مند كرونا برخي از 
پروتكل هاي بهداش��تي در حوزه ها و بخش هاي مختلف 
اقتصادي از جمله حمل و نقل تغيير كرده است كه شامل 
حمل و نقل درون ش��هري و برون شهري و در بخش هاي 
حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي اس��ت. براساس اين 
پروتكل هاي ابالغ شده، محدوديت ظرفيت حمل مسافر 
توسط قطار، اتوبوس و هواپيما با توجه به وضعيت پوشش 
واكسيناسيون عمومي و براساس مصوبات ستاد مقابله با 
كرونا در نظر گرفته خواهد شد كه در تبصره 1 مصوبه اخير 
آمده است كه پذيرش مس��افر در سفرهاي برون شهري 
)ش��ناورها، اتوبوس ها و قطار( حداكثر ۸0 درصد ظرفيت 
خواهد بود تا زماني كه پوشش واكسيناسيون عمومي به 
بيش از ۸0 درصد برسد و در آن زمان ظرفيت پذيرش در 
اين بخش ها به 100 درصد خواهد رس��يد. اما در هواپيما 
پذيرش مسافر 100 درصد است. البته كوپه هاي قطار براي 
خانواده ها شامل محدوديت مذكور نيست. در بخش هاي 
ديگر پروتكل ابالغ شده رعايت فاصله گذاري بين افراد در 
پايانه هاي مسافري و ديگر حوزه هاي مرتبط با حمل و نقل 
و رعايت پروتكل هاي بهداشتي مانند ماسك و غيره اشاره 
شده است. همچنين مسافران و گردشگران در ناوگان حمل 
و نقل برون شهري بايد شرايط و پروتكل ها را رعايت كنند 
كه در بخش هاي مختلف متفاوت است. در سفرهاي زميني 
و دريايي داخلي نيز پروتكل ها مانند پروازهاي داخلي و در 
سفرهاي دريايي خارجي پروتكل ها مانند پروازهاي خارجي 
در نظر گرفته خواهد شد. در اين پروتكل جديد ابالغي به 
بخش هاي ديگر مانند غربالگري، مراقبت و بازتواني، اقدامات 
كنترلي سالمت محيط و كار و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
مانند ضدعفوني و گندزدايي اماكن اشاره شده كه بخش 
حمل و نقل هم در آن مورد تاييد شده است. اين پروتكل ها 
از ابتداي آذرماه امسال قابل اجرا است و در همه بخش هاي 
مختلف از جمله حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي 
در قالب طرح مديريت هوش��مند كرونا به اجرا در خواهد 
آمد. همچنين در ش��ناورها، قطار و اتوبوس ظرفيت مجاز 
پذي��رش ۸0 درصد خواهد بود. اي��ن محدوديت تا زماني 

كه سطح واكسيناسيون عمومي به ۸0 درصد برسد، ادامه 
خواهد داش��ت. بر اساس اين دستورالعمل، همراه داشتن 
كارت واكسيناسيون براي استفاده از حمل ونقل عمومي 
برون شهري در تمام شقوق الزامي است. در صورت همراه 
نداشتن كارت واكسيناسيون، مسافران در مسيرهاي 
داخلي )زميني، هوايي و دريايي( ملزم به ارايه تست منفي 
PCR با اعتبار ۷۲ ساعت هستند. همچنين اين اطالعيه 
مي افزايد در سفرهاي خارجي )هوايي و دريايي(، عالوه 
بر كارت واكسيناسيون، ارايه تست PCR منفي با اعتبار 
۹6 ساعت الزامي است. در پروتكل جديد بر لزوم رعايت 
فاصله اجتماعي در فرآيند تخليه و پذيرش مس��افر و 
جلوگيري از تشكيل صف نيز تاكيد شده است. بر اساس 
اين گزارش، فاصله گذاري اجتماعي در پروازهاي داخلي 
از تابستان سال گذشته اجرا مي شد و ايرالين ها موظف 
به فروش فقط 60 درصد ظرفيت خود در هر پرواز بودند.

    فعال ظرفيت ۶۰ درصدي پروازها 
اعمال مي شود

در همين حال، شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزير راه 
و شهرسازي گفت: لغو محدوديت مسافرگيري در پروازها 
از ابتداي آذرماه اجرا مي شود و شركت هاي هواپيمايي 
كماكان موظف به مس��افرگيري با 60 درصد ظرفيت 
هواپيما هستند. آدم نژاد در گفت وگو با ايرنا، در خصوص 
لغو محدوديت فاصله گذاري اجتماعي در پروازها، افزود: 
اين قانون كه مصوبه ستاد ملي كرونا است از ابتداي آذرماه 

اجرايي خواهد شد و فعال شركت هاي هواپيمايي موظف 
به بليت فروشي با همان ظرفيت 60 درصدي در پروازها 
هس��تند. وي گفت: طبق مصوبه ستاد ملي مبارزه با 
كرونا و با توجه به واكسيناس��يون اكثر ش��هروندان 
تصميم بر تغيير محدوديت ها در بخش حمل و نقل 
برون ش��هري وجود دارد اما نه از امروز )دوشنبه 10 

آبان( و اين قانون از ابتداي آذرماه اجرايي مي شود.

    سامانه اميد چيست و چه كار مي كند؟
آدم نژاد با اشاره به طراحي »سامانه اميد« توسط وزارت 
كش��ور افزود: درحال بارگزاري اطالعات در اين سامانه 
هستيم. وي در خصوص نحوه كار اين سامانه نيز گفت: 
مس��افران از ابتداي آذرماه موظف هستند قبل از خريد 
بليت مشخصات واكس��ن را در س��امانه بارگذاري و در 
صورت تاييد انجام واكسيناسيون بليت آنها صادر مي شود. 
آدم نژاد درباره شرايط مسافرگيري در بخش جاده اي و 
ريلي نيز گفت: در سفر با اتوبوس و قطار نيز لغو ظرفيت 
۸0 درصدي مس��افرگيري از اول آذر مشروط به داشتن 

كارت واكسن مسافران، اجرايي خواهد شد.

    قيمت بليت هواپيما كاهش پيدا مي كند؟
براساس آنچه كه رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي اعالم 
كرده بود در صورت حذف محدوديت پذيرش مس��افر در 
پروازهاي داخلي و قيمت بليت هواپيما كاهش پيدا خواهد 
كرد و با توجه به ابالغ پروتكل هاي بهداشتي جديد كه از اول 

آذرماه اجرا مي شود بايد ديد اين اتفاق خواهد افتاد يا خير. 
قاسمي در حاشيه مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت 
راه آهن در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه چرا تاكنون 
تكليف قيمت بليت هواپيما مشخص نشده و ايرالين ها 
بدون داشتن مصوبه و اختيار قانوني اقدام به افزايش نرخ 
پروازهاي داخلي كرده اند، اظهار كرد: قيمت بليت هواپيما 
به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي به ويژه محدوديت 
پذيرش 60 درصدي مسافر در پروازهاي داخلي افزايش 
يافته بود كه اميدواريم با بهبود شرايط كشور از نظر شيوع 
ويروس كرونا و برداشته شدن اين محدوديت بتوانيم قيمت 
بليت هواپيما را تعديل كنيم. وي اضافه كرد: محدوديت 
60 درصدي پذيرش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومي 
براساس مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا اتفاق افتاده كه 
هم اكنون در جلسات اين ستاد در حال بحث و بررسي براي 
اعمال تغييرات اس��ت. اين اظهارات وزير در حالي مطرح 
شده اس��ت كه در پروتكل اخير ابالغ شده آمده است كه 
از ابتداي آذرماه محدوديت پذيرش 60 درصدي مسافر 
در پروازهاي داخلي از ابتداي آذر ماه برداش��ته مي شود و 
ايرالين ها مي توانند ب��راي 100 درصد ظرفيت خود در 
پروازها بليت فروشي كنند. حاال بايد ديد كه قيمت بليت 
هواپيما در ابت��داي تيرماه بدون مصوبه قانوني و تاييد 
شوراي عالي هواپيمايي افزايش يافته بود، به نرخ مصوب 
قانوني خود )نرخ نامه آبان ماه سال گذشته( برمي گردد 
ي��ا آنكه ش��ركت هاي هواپيمايي بهان��ه ديگري براي 
گران فروشي و افزايش قيمت بليت هواپيما مي تراشند؟
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بهمن ۴ محصول جديد رو 
مي كند

به گزارش خودرونامه، دوش��نبه 10آبان ماه سال 1۴00 
مديران ش��ركت بهمن موتور در يك نشس��ت خبري با 
خبرنگاران به تش��ريح برنامه هاي توسعه اي بهمن موتور 
پرداختند. در اين نشست خبري كه با حضور محمد ضرابيان 
مديرعامل بهمن موت��ور و عضو هيات مديره گروه بهمن، 
علي پورابراهيم آبادي رييس هيات مديره بهمن موتور، نيما 
مومني مدير تحقيقات و بازاريابي و فروش، پارس��ا نوري 
معاون مهندسي و اسماعيل نوروزي مدير كسب وكار اين 
شركت برگزار شد، ضمن تشريح برنامه هاي توسعه اي بهمن 
موتور، به سواالت خبرنگاران نيز پاسخ دادند. ضرابيان در 
خصوص برنامه هاي توسعه اي بهمن موتور گفت: ۴محصول 
جديد شامل يك نوع ون باري )CARGO VAN( در گروه 
تجاري سبك، يك نوع خودروي سواري و دو نوع خودروي 
SUV جديد طي شش تا هفت ماه آينده در بهمن موتور 

عرضه خواهد شد.
به صادرات خودرو ب�ه عنوان يك مقوله بلندمدت 

نگاه مي كنيم
مديرعامل بهمن موتور در پاسخ به سوالي در خصوص ورود 
اين خودروس��از به مقوله صادرات خودرو، اظهاركرد: ما به 
صادرات خودرو به عنوان يك مقوله بلندمدت كه س��بب 
ايجاد مزيت و تراز تجاري مثبت براي ما خواهد ش��د نگاه 
مي كنيم. وي با تاكيد بر اينك��ه در مجموعه گروه بهمن 
هم اكنون روي صادرات خودروهاي تجاري برنامه داريم، 
تصريح كرد: حضور طوالني مدت در بازارهاي خارجي به 
ويژه بازارهاي منطق��ه را در برنامه دارد. مديرعامل بهمن 
موتور همچنين در خصوص طرح ساماندهي صنعت خودرو 
و واردات در مقابل صادرات خودرو اذعان داشت: اگر به اين 
موضوع با ديد تنظيم ب��ازار و رعايت حقوق مصرف كننده 
نگاه كنيم، بايد گفت در مقوله رعايت حقوق مصرف كننده 
بسيار عالي خواهد بود، اما بايد ديد چه مجموعه و طيفي از 
مردم از آن بهره خواهند برد و مطالبي كه در اين زمينه عنوان 
مي شود با واقعيت ها تطابق ندارد. مديرعامل بهمن موتور 
همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اشكاالت روش هاي 
فروش و عرضه خودروها از سوي بهمن موتور بيان داشت: 
سياست بهمن فروش فوري خودروها با زمان تحويل ۳0 
روزه و تحويل قطعي خودرو به تمام خريداران است و روند 
ثبت نام و فروش نيز مطابق الزامات و محدوديت هاي تعريف 
شده است، مشكالتي كه در روند ثبت نام به وجود مي آيد 
نيز ناش��ي از تقاضاي باالي بازار و البته محدوديت تعداد 
خودروي تجاري ش��ده جهت عرضه مي باشد. وي افزود: 
دو محصول ديگنيتي و فيدليتي در طي دوره هاي فروش 
اينترنتي گذشته در مراحل ابتدايي توليد انبوه قرار داشتند و 
مسلما با برنامه ريزي صورت پذيرفته در افزايش تيراژ توليد 
ماهيانه عرضه محصوالت با تعداد بيشتري در مراحل فروش 
آتي خواهد بود. ضرابيان اظهار كرد: تنها امكان گروه بهمن، 
تالش براي افزايش تيراژ توليد خودروهاس��ت تا ظرفيت 
فروش ماهانه خ��ود را افزايش دهد و تالش اين گروه براي 
افزايش تيراژ توليد و رسيدن به هدف عرضه ۹000 دستگاه 
فيدليتي تا پايان سال ادامه دارد، اما مشكالتي مانند كمبود 
كانتينر و تراش��ه هاي الكترونيكي كه صنعت خودرو را در 
سطح جهاني تحت تاثير قرار داده، نيز رسيدن به اين هدف 
را سخت تر از گذشته كرده است. ضرابيان در ادامه تاكيد كرد: 
بستر فروش اينترنتي مورد استفاده توسط شركت بهمن 
iranecar. موتور متعلق به شركت مگا و درگاه اينترنتي
com مي باشد و شركت مگا موظف به تامين امنيت ثبت 

نام و اطالعات مشتريان مي باشد.
گام جدي بهمن موتور براي راه اندازي خطوط جديد

در ادام��ه اين نشس��ت، علي پ��ور ابراهيم آب��ادي رييس 
هيات مديره شركت بهمن موتور نيز در تشريح اقدامات اين 
شركت در راستاي افزايش كيفيت محصوالت توليدي بيان 
كرد: افتتاح سالن ساين آف )Sign Off (، به روزرساني خط 
رنگ شركت و تهيه تجهيزات مدرن كنترل كيفي خودروها 
پس از توليد در دستور كار است. وي همچنين افزود: طي 
ساليان گذش��ته 1۲ هكتار به فضاي توليدي و انبارهاي 
كارخانه بهمن موتور افزوده شده است، همچنين توسعه 
و ساخت سالن هاي پرس بدنه، س��الن مونتاژ مجزا براي 
محصول فيدليتي و خريد تجهيزات براي ايجاد خط تست 
دوم نيز انجام شده كه با راه اندازي اين خط تست طي چند 
ماه آتي، ظرفيت توليد شركت بهمن موتور افزايش خواهد 
شد. رييس هيات مديره بهمن موتور در پاسخ به اين سوال كه 
آيا بهمن موتور با كاهش توليد روبرو بوده است، بيان داشت: 
در دوران تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران، با مشكالت 
زيادي همراه بوديم اما با توجه به اينكه يك مجموعه چاالك 
هستيم با همت همه متوليان و دست اندركاران بهمن موتور 
توانستيم بر بسياري مشكالت فائق آييم. وي همچنين در 
خصوص پلتفرم ديگنيتي و فيدليتي گف��ت: بر روي اين 
پلتفرم نسل هاي مختلفي از خودرو هاي SUV با توان هاي 

متفاوت و آپشن هاي به روز عرضه خواهد شد.

زياده خواهي برخي 
واردكنندگان كاميون از رانندگان

در حالي كه به گفته معاون فني گمرك 500 كاميون 
وارداتي در گمرك معطل مانده و ترخيص نش��ده اند 
و برخ��ي ش��ركت هاي واردكننده با كالهب��رداري و 
زياده خواهي مبالغ زيادي از رانندگان دريافت كرده اند، 
اما هنوز كاميون ها به دست آنها نرسيده است. برخي از 
رانندگان متقاضي طرح اسقاط كاميون هاي فرسوده با 
»سامانه سوت زني« خبرگزاري فارس تماس گرفته و 
اينگونه عنوان كردند كه با وجود آنكه از س��ال گذشته 
بيش از ۲ ميليارد و ۲60 ميليون تومان به شركت هاي 
خصوصي واردكننده كاميون خارج��ي پول داده اند و 
كاميون هاي قديمي خود را اس��قاط كرده اند، اما هنوز 
كاميون جديد به دس��ت آنها نرسيده است. آنها اعالم 
كردند كاميون هاي وارداتي توسط شركت هاي خارجي 
وارد كشور شده و عمدتا در گمرك غرب تهران و شهريار 
معطل مانده و زير باد و باران در حال پوسيدن است، اما اين 
كاميون ها را به دليل زياده خواهي شركت وارد كننده و 
درخواست ۷00 ميليون تومان براي ترخيص هر كاميون 
و عدم توان رانندگان، هنوز خودروهاي كار را ترخيص 
نمي كنند. آنها اين نكته را هم گفتند كه در جلسه اي 
كه با مهرداد جمال ارونقي داشتند، معاون فني گمرك 
اعالم كرده هزين��ه ترخيص هر كاميون خارجي ۲00 
ميليون تومان است، در حالي شركت هاي واردكننده 
از اي��ن متقاضي��ان مبلغي بين ۷00 ميلي��ون تومان 
طلب مي كند و برخي شركت ها تا ۹50 ميليون تومان 
خواسته اند تا يك دستگاه كاميون را از گمرك ترخيص 
كنند. در اين زمينه رانندگان در تماس با سامانه سوت 
زني اعالم كردند كه اول قرار بود، اين كاميون ها توسط 
شركت هاي واردكننده به نرخ 5۲ هزار يورو وارد شود 
كه آن را براي ما به نرخ ۷0 هزار يورو حساب كردند و االن 
كه بعد از يك سال اين كاميون ها را وارد كشور كرده و 
در گمرك مانده است، براي ترخيص اين كاميون ها به 
جاي ۲00 ميليون تومان مبلغ ۷00 ميليون تومان طلب 
مي كنند، در حالي كه ما حدود يك سال است كاميون 
نداريم در نتيجه كار و درآمدي هم نداريم و تمام دارايي 

و وام هاي گرفته شده را به اين شركت ها داده ايم.

مترو پرديس در انتظار برداشتن 
آخرين مانع

تمامي مجوزهاي آغاز عملي��ات اجرايي مترو تهران � 
پرديس اخذ شده و فقط در مسير تونل ورودي پرديس 
باالي جاجرود بايد 500 اصله درخت جابه جا شود كه 
انجام آن منوط به دريافت مجوز از س��ازمان پارك ها و 
فضاي سبز شهرداري تهران است. به گزارش ايسنا، پروژه 
مترو تهران � پرديس 15 بهمن ماه 1۳۹۹ توسط هيات 
دولت به تصويب رسيد. اين پروژه به طول ۲5 كيلومتر 
و داراي دو ايستگاه در مسير است كه هزينه اجراي آن 
۴۲00 ميليارد تومان تخمين زده مي شد اما بنا به گفته 
مهدي هدايت � مديرعامل شركت عمران پرديس � به 
دليل تاخير به وجود آمده اين رقم به 5000 ميليارد تومان 
رسيده است. عمليات اجرايي اين طرح به عهده قرارگاه 
خاتم االنبياء )ص( است. ساكنان پرديس مدت هاست 
كه با شنيده شدن زمزمه هاي ساخت مترو در انتظار 
اين پروژه هستند كه مي تواند به سهولت جابه جايي 

و افزايش جذابيت سكونت در اين شهر منجر شود.

آياكرايهحملونقلعموميهوايي،ريليوجادهاياصالحخواهدشد؟

تغيير پروتكل هاي سفر از اول آذر

آقای جمال شکربيگی فرزند شيرخان به شماره کد ملی ۳۳۶۹۳۸۸۷۲۳ صادره 
 از س�رپل ذهاب طی تقاضای ش�ماره ۲۰۶۶- ۱۴۰۰ م�ورخ ۱۴۰۰/۸/۹ اعالم نموده 
اين جانب احد از وراث مرحوم شيرخان شکربيگی می باشم و قصد اخذ سند مالکيت 
به ميزان سهم االرث خود از اسناد مالکيت به شماره های 55۲5۲۲ و 55۲5۲۱ را دارم 
که اسناد مالکيت مذکور در يد احد از ورثه به نام خانم فرحناز شکربيگی می باشد و 
ضمن اخطار از ارائه آن خودداری می نمايد لذا از اداره ثبت اسناد و امالک سرپل ذهاب 
خواستار ابطال اسناد مرقوم صدور سند مالکيت سهم االرث را گرديده است بررسی 
سوابق حکايت از آن دارد که سند مالکيت شش دانگ يک باب مغازه دو دهنه تحت 
پالک ۲۴۴اصلی ناحيه ۲۲ شهرستان سرپل ذهاب به شماره 5۲۲5۲۲ به نام شيرخان 
شکربيگی و همچنين سند مالکيت شش دانگ يک باب ساختمان تحت پالک ۲۴5 
ناحيه ۲۲ شهرستان سرپل ذهاب به شماره 55۲5۲۱ شيرخان شکربيگی صادر و 
تسليم گرديده است لذا در اجرای تبصره ۳ ذيل ماده ۱۲۰ آيين نامه اصالحی قانون 
ثبت مراتب آگهی می گردد چنانچه کس�ی مدعی يا معترض باشد از تاريخ انتشار 
آگهی به مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا نوشته و به اداره ثبت اسناد و امالک سرپل 
ذهاب واقع در طبقه سوم ساختمان شهرداری سرپل ذهاب ارائه نمايد. در صورتی 
که ظرف مدت مقيده اعتراضی نرس�د و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

اداره ثبت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. 
فرج اله حيدری - مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سرپل ذهاب

آگهی صدور سند مالکيت سهم االرث ورثه
برگ س�بز س�ند تراکتور کش�اورزی ن�وع ITMتيپ 
۲۸5 رن�گ قرمز – روغنی مدل ۱۳۸۴ با ش�ماره موتور 
 LFW۲۰۷۱P  با شماره شاس�ی C۱۳۷۳۴  شماره پالک
 ۱۹ ۹۱۹ ک ۲۳ به نام سعيد سليمی مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد .  کرمانشاه

مفقودی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

گروه راه و شهرسازي|
 آنگونه كه رستم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي اعالم كرده 
است، از ديروز، دوش��نبه 10 آبان عمليات اجرايي ساخت 
خانه هاي طرح »نهضت ملي مس��كن« موس��وم به طرح 
ساخت يك ميليون مس��كن در يك سال در هر استان آغاز 
شده اس��ت. البته پيش از اين، در جريان سفر هيات دولت 
به استان اردبيل، س��اخت ۴ هزار واحد مسكوني دولتي در 
اين استان، آغاز شده بود. به گزارش ايرنا، قاسمي در مراسم 
چهارمين همايش ملي پدافند ش��هري كه صبح ديروز در 
ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازي برگزارشد، افزود: 
ساخت ۴ ميليون مسكن نياز به تاسيس شهرك هاي جديد و 
توسعه فضاي شهري دارد و فرصت خوبي است كه در طراحي 
شهرك هاي جديد موضوع پدافند غيرعامل را در دستور كار 
قرار دهيم. وزير راه و شهرس��ازي ب��ا بيان اينكه با همكاران 
در بخش پدافند غيرعامل هماهنگ هستيم تا سازوكارها 
در شهرهاي بزرگ و ش��هرك هاي جديد با تكيه بر پدافند 
غيرعامل باشد، ادامه داد: هر چقدر به سمت هوشمندي و 
تكنولوژي برويم خطر جنگ هاي س��ايبري بيشتر خواهد 
بود و از آنجايي كه جنگ هاي آينده جنگ هاي س��ايبري 
است الزم است در طراحي شهري موضوع پدافند غيرعامل 
لحاظ شود و ادامه مسير كار امن باشد. وي گفت: براي اينكه 
بتوانيم تعهدات خود نس��بت به اب��الغ قانون جهش توليد 

مسكن را كه س��اخت ۴ ميليون مسكن است، انجام دهيم 
نيازمند ضوابط و اقداماتي هستيم كه نشان دهنده رويكرد 
اصلي ما يعني »شهرك س��ازي« به جاي خانه سازي باشد. 
بنابراين همزمان تالش مي كنيم در طراحي شهرهاي جديد 
با همكاري همكاران در بخش پدافند غيرعامل كارها پيش 
رود. همچنين در ادامه اين برنامه وزير راه و شهرس��ازي در 
گفت وگوي آنالين با شهرداران و استانداران سراسر كشور 
با توجه به ابالغ اجراي قانون جهش توليد مسكن، گفت: از 
آنجايي كه استانداران رييس شوراي شهرسازي استان نيز 
هستند تقاضا داريم در اجراي طرح نهضت ملي مسكن همه 
تالش خود را داشته باشند. وي با بيان اينكه سهميه ها بر اساس 
جمعيت هر استان ابالغ شده است و استانداران هر چه سريعتر 
بايد عمليات اجرايي را آغاز كنند، گفت: جلسه مشترك روز 
گذش��ته با نمايده بانك مركزي داش��تيم و بر اين اساس از 
امروز به بانك ها ابالغ مي شود تا تخصيص سهم ۲0 درصدي 
تسهيالت مسكن را انجام دهند و ۳60 هزار ميليارد تومان به 
صورت ساالنه بايد سهم مسكن را پرداخت كنند . وزير راه و 
شهرسازي گفت: چنانچه هر بانكي به اين قانون عمل نكند 
مشمول جريمه مالياتي مي شود. به گفته وزير راه و شهرسازي 
سهم هر واحد مسكوني نبست به موقعيت پروژه ها مشخص 
شده اس��ت و از امروز كه ابالغ تخصيص وام به بانك ها داده 

مي شود پروژه ها نيز وارد مرحله عمليات اجرايي مي شود.

وزيرراهوشهرسازيخبرداد

ساختمسكندولتيدراستانهاكليدخورد



كارگروه ويژه اقدام مالي ي��ا همان »FATF«، چند 
روز پي��ش دس��تورالعمل جديدي را با ه��دف ارايه 
راهكارهايي براي مبارزه با سوءاس��تفاده از ارزهاي 
ديجيتال در جرايم مالي منتش��ر ك��رد كه در آن بر 
احراز هويت كاربران از سوي كسب وكارهاي فعال در 
اين حوزه و رصد تراكنش ها تأكيد شده است. از آنجا 
كه نام ايران در فهرس��ت سياه FATF قرار دارد، اين 
ابهام ايجاد شده كه آيا شيوه نامه جديد مي تواند باعث 
محدودشدن فعاليت كاربران ايراني پلتفرم هاي ارز 

ديجيتال شود يا خير.
كارگروه ويژه اقدام مالي پنجش��نبه هفته گذشته 
ش��يوه نامه جدي��دي را با موضوع كس��ب وكارها و 
فعاليت هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال منتشر كرد. 
اين ش��يوه نامه حاوي توصيه هايي براي كشورهاي 
عضو اين سازمان بين المللي است تا بتوانند خطرات 
مربوط ب��ه سوءاس��تفاده از ارزه��اي ديجيتال در 
پول شويي و تأمين مالي تروريسم را كاهش دهند. 
ش��يوه نامه جديد FATF حاوي جزييات و تعاريف 
جامعي اس��ت و مي توان گفت يك��ي از كامل ترين 
دس��تورالعمل هاي منتشرش��ده از سوي نهادهاي 
بين المللي در طول چند س��ال اخير است. با وجود 
ش��فاف بودن تعاريف موج��ود در اين ش��يوه نامه، 
برخي از مس��ائل نظارتي مربوط به كسب و كارهاي 
فعال در حوزه ارز ديجيت��ال همچنان مبهم مانده 
است. كارگروهFATF در شيوه نامه جديد خود ابتدا 
خطرات مرتبط با سوءاستفاده از ارزهاي ديجيتال 
در پول ش��ويي و جراي��م مالي را ي��ادآوري كرده و 
 سپس با تأكيد بر لزوم اجراي قانون انتقال اطالعات 
)Travel Rule( از س��وي كش��ورهاي عضو، به 
كسب وكارهاي فعال در اين حوزه توصيه كرده است 
تا با استفاده از ابزارهاي تحليل بالك چين و از طريق 
احراز هويت كارب��ران، فعاليت هاي خود را با قانون 
انتقال اطالعات مطابقت دهند. انتقال اطالعات يا 
همان تراول رول يكي از مقررات كارگروه ويژه اقدام 
مالي اس��ت كه بر اساس آن نهادهاي مالي فعال در 
كش��ورهاي عضو، ملزم به ارايه س��وابق و اطالعات 
مربوط به تراكنش هايي هستند كه ارزش آنها بيشتر 

از ۱,۰۰۰ دالر است.
 نام، آدرس و ديگر اطالعات هويتي مربوط به طرفين 
درگير در تراكنش هم از جمله مواردي هستند كه 
بايد هنگام انتقال وجوه گزارش شوند. قانون انتقال 
اطالعات به عنوان يكي از ابزارهاي موثر در مبارزه با 
پول شويي و جرايم مالي شناخته مي شود، اما مساله 
اين اس��ت كه درباره پلتفرم هاي فعال در حوزه ارز 
ديجيتال، اجراي اين قانون به س��ادگي موسسات 

مالي سنتي نيست. 
ساختار غيرمتمركز شبكه برخي از ارزهاي ديجيتال 
و اس��تفاده از روش هاي غيراماني در ارايه خدمات، 
اج��راي اي��ن قانون توس��ط پلتفرم ه��اي فعال در 
اين حوزه را س��خت ك��رده اس��ت. از طرفي ديگر، 
اعم��ال محدوديت ب��راي ارايه خدم��ات مرتبط با 
ارزه��اي ديجيتال به كش��ور هايي ك��ه از مقررات 
FATF پي��روي نمي كنن��د و عض��و اين س��ازمان 
نيستند، با توجه به زيرس��اخت هاي فعلي و شيوه 
سرويس دهي پلتفرم هاي فعال در اين حوزه، بسيار 
چالش برانگيز به نظر مي رسد. تأثير شيوه نامه جديد 
بر فعاليت كارب��ران كش��ورهاي غيرعضو، دغدغه 
اصلي معامله گران ايراني اس��ت و با توجه به اينكه 
نام ايران بار ديگر و مانند گذشته در فهرست سياه 

FATF قرار گرفته اس��ت، نگراني هاي نس��بت به 
اقدامات و تصميم گيري ه��اي اين نهاد بين المللي 

كمي بيشتر از قبل شده است.

 FATF شيوه نامه جديد    
شامل چه مواردي است؟

FATF يك نهاد بين المللي است كه وظيفه اصلي آن 
توصيه راهكارهاي موثر براي مبارزه با پول شويي، تأمين 
مالي تروريسم و جرايم مالي است. شيوه نامه جديد هم 
بيشتر جنبه توصيه اي دارد و نمي توان گفت كه بايد تمام 
بندهاي آن موبه مو اجرا شود. اين گروه بر ميزان پيشرفت 
كشورهاي عضو در زمينه پياده سازي راهكارهاي مبارزه 
با جرايم مالي هم نظارت دارد و بر اساس همين نظارت، 
كشورهاي سراس��ر جهان را به سه دسته كلي تقسيم 
 FATF مي كند. دسته اول كشورهايي هستند كه از نظر
كاماًل مطابق با توصيه هاي اين گروه فعاليت مي كنند. 
گروه دوم شامل كشورهايي است كه در حال پيشرفت 
و انطباق فعاليت هاي خود با اس��تانداردهاي مشخص 
شده هستند. دسته آخر هم كشورهاي فهرست سياه 
يا همان بلك ليس��ت است كه همكاري اي با اين گروه 
ندارند و به همي��ن خاطر از نظر FATF انجام مبادالت 
تجاري با اين كشورها مي تواند با خطر درگيرشدن در 
جرايمي نظير پول شويي و تأمين مالي تروريسم همراه 
باشد.FATF پيش تر و در سال ۲۰۱۹ هم شيوه نامه اي 
را ويژه كس��ب وكارهاي فعال در ح��وزه ارز ديجيتال 
منتشر كرده بود، بنابراين مي توان گفت دستورالعمل 
جديد دنباله همان شيوه نامه سال ۲۰۱۹ است؛ با اين 
تفاوت كه بس��يار كامل تر از قبل شده است و اين بار بر 
اجراي قانون انتقال اطالعات تأكيد مي كند. در صفحات 
ابتدايي اين شيوه نامه مفاهيمي همچون ارز ديجيتال، 
ارايه دهن��دگان خدمات مرتبط ب��ا ارزهاي ديجيتال، 
امور مالي غيرمتمركز )DeFi(، معامالت همتا به همتا 
)P۲P(، توكن ه��اي غيرمثلي  )NFT(، كيف پول هاي 
غيراماني )non-custodial( و مواردي از اين دست، 
به طور كامل توضيح داده شده است و به نظر مي رسد كه 
تنظيم كنندگان اين دستورالعمل بر موضوعات مربوط 
  FATF .به حوزه ارز ديجيتال اش��راف كامل داشته اند
در شيوه نامه جديد خود به استانداردهاي بين المللي 
مبارزه با پول شويي و جرايم مالي اشاره كرده و سپس 
اين موضع را به كسب وكارهاي حوزه ارز ديجيتال ربط 
داده است. تأكيد اصلي كارگروه ويژه اقدام مالي بر رعايت 

قانون انتقال اطالعات است. اين سازمان از كشورهاي 
عضو خواسته است تا بر رعايت قانون انتقال اطالعات 
از س��وي پلتفرم هاي فعال در اين حوزه نظارت كنند. 
توصيه FATF به صرافي ها، كيف پول ها و به طور كلي 
تمام سازمان ها متمركز و غيرمتمركز فعال در زمينه ارايه 
خدمات مرتبط با ارزهاي ديجيتال اين است كه از طريق 
احراز هويت مش��تريان خود و با به كارگيري ابزارهاي 
تحليل بالك چين، نظير آنچه ش��ركت سايفرتريس 
ارايه مي دهد، خطر درگيرشدن در جرايم پول شويي و 
تأمين مالي تروريسم را كاهش دهند. اما اين شيوه نامه 
نقاط تاريك و مبهمي هم دارد كه حتي كارشناسان هم 

نمي توانند با قطعيت در رابطه با آنها اظهارنظر كنند.

   آيا FATF با پلتفرم هاي غيرمتمركز 
كنار مي آيد؟

از آنجا كه بس��ياري از پلتفرم هاي فعال در حوزه ارز 
ديجيتال، از جمله صرافي ها و كيف پول ها، به صورت 
غيرمتمركز و غيراماني خدمات ارايه مي كنند، توصيه 
FATF براي احراز هويت مشتريان و رصد تراكنش ها، 
بسياري از كارشناسان و كسب وكارهاي فعال در اين 
حوزه را دچار س��ردرگمي كرده است. كارشناسان 
 FATF معتقدند انطباق با دستورالعمل هاي جديد
براي بخ��ش قابل توجهي از كس��ب وكارهاي فعال 
در اي��ن حوزه امكان پذير نيس��ت، چراك��ه اگر قرار 
باش��د صرافي ها و ديگر پلتفرم ه��اي غيرمتمركز و 
غيراماني هم مانند بانك ها و موسسات مالي سنتي 
احراز هويت را براي مشتريان خود اجباري كنند و با 
رصد تراكنش ها اطالعات كاربران خود را در اختيار 
س��اير نهادها قرار دهند، ديگر نمي توان آنها را مانند 
گذش��ته غيرمتمركز خطاب كرد. جوزف وينبرگ، 
هم بنيان گذار شركت ش��يفت نتورك كه در زمينه 
ارايه ابزارهاي تحليل ب��الك چين فعاليت مي كند 
و ابزاري  ه��م براي انطباق فعالي��ت صرافي هاي ارز 
ديجيت��ال با قان��ون انتقال اطالع��ات FATF دارد، 
معتقد است رعايت اس��تانداردهاي FATF از سوي 
كيف پول هاي غيراماني، كه كلي��د خصوصي را در 
اختيار خود كاربر ق��رار مي دهند، يك چالش بزرگ 
است. وينبرگ در مصاحبه با كوين دسك گفته است: 
»شيوه نامه جديد FATF اين موضوع را روشن نكرده 
است كه انجام تراكنش بين يك پلتفرم  فعال در حوزه 
ارز ديجيتال و يك كيف پول غيراماني چه شرايطي 
دارد و تنها تأكيد كرده است كه چنين تراكنش هايي 
ريسك باالتري دارند، بايد دقيق تر بررسي شوند و در 
صورت لزوم محدوديت هايي براي آنها در نظر گرفته 
ش��ود.« همانطور كه هم بنيان گذار شركت شيفت 
نت��ورك توضيح داده اس��ت، FATF در ش��يوه نامه 
جديد خود ارزيابي ريسك انجام تراكنش ها را برعهده 
پلتفرم ها گذاش��ته و چهارچوب مشخصي براي اين 
موضوع در نظر نگرفته اس��ت. در متن دستورالعمل 
جديد FATF آمده است: »اگر يك پلتفرم ارايه دهنده 

خدمات مرتبط با ارزهاي ديجيتال خطر دريافت يك 
تراكنش از مبدأ يا انتق��ال به مقصد كيف پول هاي 
غيراماني را ب��اال ارزيابي كند، ممكن اس��ت به اين 
نتيجه برس��د كه بايد نظارت بيشتري بر اين كيف 
پول ها داشته باشد، محدوديت هايي در نظر بگيرد 
و شايد هم تراكنش هاي مربوط به اين كيف پول ها 
 FATF را نپذيرد.«به عقيده كارشناسان، لحني كه
در اين بخش از متن ش��يوه نامه به كار برده اس��ت، 
نشان مي دهد كه اين سازمان بين المللي هم راهكار 
مشخصي براي كنترل كيف پول هاي غيراماني ندارد 
و مس��ووليت تصميم گيري درب��اره همكاري با اين 
پلتفرم ها را برعهده ش��ركت ها گذاشته  است؛ البته 
ش��ركت هايي كه برخي از آنها خودشان به صورت 

غيرمتمركز و غيراماني خدمات ارايه مي كنند.

 FATF تأثير شيوه نامه    
بر فعاليت معامله گران ايراني

يكي ديگ��ر از ن��كات بحث برانگيز اين ش��يوه نامه 
مساله برخورد با كش��ورهاي غيرعضو و كشورهاي 
ليس��ت س��ياه FATF، مانند ايران اس��ت. از ميان 
۱۹۵ كش��ور جهان، تنها ۳۷ كش��ور و ۲ س��ازمان 
منطقه اي، از جمله اتحاديه اروپا و شوراي همكاري 
خلي��ج ف��ارس، در FATF عضويت كام��ل دارند و 
تقريبًا مي توان گفت كه نصف بيش��تر كشورها در 
وضعيتي خاكستري قرار گرفته اند. به همين خاطر 
كارشناس��ان معتقدند كه حذف كردن كشورهاي 
غيرعضو از چرخه مبادالت بين المللي ارز ديجيتال 
تقريبًا غيرممكن به نظر مي رسد و البته FATF هم 
تاكنون چني��ن چيزي را مطرح نكرده اس��ت. پله 
برانگارد، مديرعامل ش��ركت نوتابن، كه در زمينه 
تحلي��ل بالك چين فعاليت مي كن��د و اخيراً هم با 
عرضه كنندگان اس��تيبل كوين تتر وارد همكاري 
شده اس��ت، مي گويد FATF نمي خواهد مبادالت 
با كش��ورهاي غيرعضو را محدود يا مس��دود كند. 
 FATF مديرعامل نوتابن گفته است: »توصيه هاي
نش��ان مي دهد كه ارايه دهندگان خدمات مرتبط 
ب��ا ارزهاي ديجيت��ال مي توانند ب��ه مبادالت خود 
با كش��ورهايي كه از قوانين]اين س��ازمان پيروي 
نمي كنند، ادامه دهند تا از محروم شدن كشورهاي 
در حال توسعه جلوگيري ش��ود.« از طرفي ديگر، 
برخي از كارشناس��ان معتقدند كه بازگشت مجدد 
نام ايران به فهرست سياه FATF مي تواند شرايط را 
براي معامله گران ايراني پيچيده تر كند و باعث شود 
تا صرافي ها و پلتفرم هاي بيشتري از ارايه خدمات 

به كاربران ايراني سر باز بزنند.
 به عقيده كارشناسان اگر قرار باشد محدوديت هاي 
جديدي در نظر گرفته ش��ود، اولويت با صرافي هاي 
متمركز فعال در كش��ورهاي عضو FATF است و از 
آنجا كه وضعيت پلتفرم هاي غيرمتمركز هنوز كاماًل 
روشن نش��ده اس��ت، نمي توان با قطعيت در رابطه 
ب��ا آينده اين بخش اظهارنظر ك��رد. با توجه به متن 
شيوه نامه جديد FATF و نظر كارشناسان اين حوزه، 
به نظر مي رسد كه ممكن است در ادامه صرافي هاي 
متمركز بيشتري احراز هويت كاربران خود را اجباري 
كنند؛ مانند اتفاقي كه چند ماه باعث شد معامله گراني 
ايراني بايننس پس از سال ها فعاليت در اين صرافي 
به پلتفرم هاي جايگزين نقل مكان كنند. درباره كيف 
پول هاي غيراماني و پلتفرم ه��اي غيرمتمركز هم، 
كارشناس��ان بر اين باورند كه با وج��ود تالش هاي 
FATF براي ارايه راهكارهاي موثر در كاهش خطرات 
سوءاس��تفاده از ارزهاي ديجيتال در پول ش��ويي و 
جرايم مالي، همچنان مس��ائل مهمي مبهم مانده و 
الزم اس��ت تا اين س��ازمان بين المللي شفاف سازي 
بيشتري در رابطه با اين موضوع انجام دهد. در ادامه 
 FATF بايد ديد كه نهادهاي نظارتي كشورهاي عضو
چه برخوردي با كس��ب وكارهاي فعال در اين حوزه 
دارن��د و تا چه حد مي توانند فعاليت ه��اي خود را با 

استانداردهاي اين سازمان مطابقت دهند.
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مسدودسازي ۳۵۶ هزار سيم كارت 
به دليل ارسال پيامك انبوه بر

س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكنون با 
توسعه سامانه ۱۹۵ براي ثبت ش��كايات مردم، بيش از 
۳۵۶ هزار سيم كارت كه پيامك مزاحم ارسال مي كردند 
را مسدود كرده است. به گزارش ايرنا، اينكه پيامك هاي 
تبليغاتي انبوه از چه زماني مزاحمت خود را براي كاربران 
آغاز كرده اند، مش��خص نيس��ت. اما حدود چهار سال 
قبل برخورد ب��ا صاحبان س��يم كارت هايي كه پيامك 
انبوه ارسال مي كردند توسط سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي كش��ور )رگوالتوري( آغاز شد. تعداد 
سيم كارت هايي كه توسط رگوالتوري مسدود شده اند، 
هر روز به شكل برخط در سامانه سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي در دسترس است. تازه ترين آمار تا امروز 
)دوشنبه - ۱۰آبان( حكايت از مسدودسازي ۳۵۶ هزار و 
۲۰ سيم كارت متخلف دارد كه پيامك انبوه براي دارندگان 
سيم كارت ارس��ال كرده اند. همكاري شكل گرفته بين 
اپراتورها، مردم و سازمان تنظيم مقررات كه مدت هاست 
شكل جدي تر به خود گرفته، باعث شده روند شناسايي و 
مسدودسازي سيم كارت هايي كه اقدام به ارسال پيامك 
انبوه مي كنند سريع تر دنبال شود، به گونه اي كه اكنون 
س��ازمان رگوالتوري در تازه ترين آمار خود اعالم كرده 
تاكنون حدود ۳۶۰ هزار سيم كارت به دليل ارسال پيامك 
مزاحم مسدود شده اند. البته رگوالتوري به مسدودسازي 
بسنده نكرده، بلكه قوانين سخت گيرانه اي را براي احراز 
هويت زمان خريد س��يم كارت و برخورد با افرادي كه 
اقدام به ارسال پيامك مي كنند در پيش گرفته است. 
زماني كه شهروندان، شماره سيم كارت ارسال كننده 
پيامك تبليغات��ي مزاحم را در س��امانه ۱۹۵ به ثبت 
برسانند يا آن را به سرشماره ۱۹۵ ارسال كنند، روند 
مسدودسازي آغاز مي شود. به گفته سازمان تنظيم 
مقررات از زماني كه ش��ماره به ثبت مي رسد تا زمان 
مسدودسازي حداكثر ۲۴ساعت زمان نياز است، غيراز 

موارد خاص كه نياز به بررسي بيشتري دارند.

موضوع رمزارزها در كشور 
معطل باقي مانده است

سرپرس��ت پژوهش��گاه فضاي مجازي با تاكيد بر ورود 
موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني )ره( به موضوع 
رمزارزها، تصريح كرد: موضوع رمزارزها معطل باقي مانده 
و مباني روشني در اين زمينه وجود ندارد و هر تصميمي 
كه در اين خصوص گرفته مي شود بايد مباني مشخص 
و روشني داشته باشد. به گزارش ايسنا، سيدابوالحسن 
فيروزآبادي- دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي 
مجازي به همراه عبدالحس��ين كالنتري- سرپرس��ت 
پژوهش��گاه فضاي مجازي طي س��فر ي��ك روزه به قم 
ضمن ديدار با آيت اهلل محمود رجبي - رياست موسسه 
آموزش��ي پژوهش��ي ام��ام خمين��ي )ره(، تفاهم نامه 
همكاري امضا كردند. در اين نشست طرفين ضمن بيان 
ديدگاه هاي خود، به ضرورت تعامل بين دو نهاد و اهميت 
پرداختن به جنبه هاي مختلف علوم انساني اسالمي در 
سياست گذاري هاي خرد و كالن در فضاي مجازي تاكيد 
كردند.  بر اساس تعاريف مطرح شده در غرب فضاي مجازي 
به معناي فضاي اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژي پايه است 
اما اكنون آن چه به عنوان فضاي مجازي ساخته مي شود 
تكنولوژي در آن ديده نمي ش��ود و مباحث اقتصادي و 
اجتماعي است. هم اكنون زيرساخت هاي الزم در حوزه 
تكنولوژي هاي فناوري اطالعاتي و ارتباطي در كشور وجود 
ندارد و نبود اين تكنولوژي در كشور از نكات تاسف برانگيز 
است. وي تصريح كرد: در رصدي كه بين سال هاي ۱۳۹۶ 
تا ۱۳۹۸ انجام شده، متوجه شديم دانشگاه هاي تهران در 
حوزه اقتصادي و اجتماعي به شدت فقير هستند و هنوز 
بحث هاي كهنه اقتصاد صنعتي و اقتصاد بازار مطرح است، 
در حالي كه داده كاوي ساده در مقاالت دانشگاه هاي غرب 
نشان مي دهد در حوزه اقتصاد خدماتي و ديجيتالي نظير 

تحول و دولت ديجيتال تمركز زيادي انجام شده است.

ضرر ۱۰ ميليارد دالر به غول هاي 
فناوري با سياست حريم شخصي اپل
سياست جديد اپل براي جلوگيري از كنترل كاربران 
از طريق اپليكيش��ن هاي ثالث ب��ه ضرر غول هاي 
فناوري در امريكا تمام شده و در مجموع ده ميليارد 
دالر به آنها خسارت زده است. به گزارش مهر به نقل 
از ورج، اسنپ چت، فيس بوك، توئيتر و يوتيوب از 
اين بابت بيش��تر از ديگر شركت هاي فناوري ضرر 
كرده اند و مجموع خسارت وارد شده به آنها بر مبناي 
بررسي هاي نشريه تايمز مالي بيش از ۹.۸۵ ميليارد 
دالر بوده است. اپل سال گذشته اعالم كرد ابزاري 
موسوم به شفافيت كنترل توسط اپليكيشن ها را 
به كار مي گيرد تا نرم افزارها و اپليكيشن هاي ثالث 
براي جمع آوري اطالعات خصوصي كاربران مجبور 
به اطالع رساني و كسب اجازه از كاربران باشند. اين 
سياست از ماه آوريل اجرايي شده و اپليكيشن هاي 
ثالث ديگر نمي توانند مخفيانه كاربران را دنبال كرده 
و اطالعات خصوصي آنها را براي بازاريابي و ارسال 
تبليغات هدفمند جمع آوري كنند. اين اقدام اپل با 
واكنش تند فيس بوك مواجه ش��د و اين شركت با 
انتشار يك آگهي تمام صفحه در نشريات مختلف 
به آن اعتراض كرد. بررسي هاي تايمز مالي حاكي 
است فيس بوك بيش از ساير رقبا از اين سياست 
اپل متضرر شده و اسنپ چت هم با توجه به ابعاد 
كسب و كاري كه دارد با بدترين شرايط به همين 
علت مواجه شده است. انتظار مي رود شركت هاي 
فناوري براي جبران اين خس��ارت به روش هاي 

تبليغاتي جديد و خالقانه اي روي آورند.

اجراي بازي هاي واقعيت مجازي 
باكيفيت از طريق هدست اپل

اپل به دنبال عرضه هدس��ت هاي واقعيت مجازي 
اختصاصي خود اس��ت ك��ه در س��ال ۲۰۲۲ از راه 
مي رسند و توانايي اجراي بازي هاي واقعيت مجازي 
باكيفيت باال را خواهند داش��ت. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، چند سالي است كه شايعاتي در مورد 
توليد هدس��ت واقعيت مجازي توسط اپل شنيده 
مي شود. كاركرد اصلي اين هدست اجراي بازي هاي 
فوق دقيق واقعيت مجازي اس��ت. گفته مي شود 
هدست يادشده مجهز به نمايشگري فوق دقيق و 
تراشه هاي سريع خواهد بود. هنوز نام تراشه مورد 
استفاده در اين هدست افشا نشده است. پيش از اين 
گفته شده بود دقت نمايشگر يادشده كه براي هر 
چشم به طور جداگانه طراحي مي شود، ۸K است. 
اپل اميدوار اس��ت اين هدس��ت را تا اوايل سال 
۲۰۲۲ عرضه كند. ش��ايد عالوه بر مدل واقعيت 
مجازي يك مدل واقعيت افزوده از اين هدس��ت 
هم با امكانات منحصر به فرد عرضه ش��ود. منابع 
مختلف قيمت اين هدس��ت را تا ۳۰۰۰ دالر هم 
برآورد كرده اند. اپل در مورد اخبار منتش��ر شده 
در اين زمينه موضع گيري رسمي نداشته است.

سايت مشهور توليد
و اجراي بازي از كار افتاد

س��ايت رابلكس كه براي طراحي ب��ازي و اجراي 
بازي ه��اي آنالين ب��ه كار مي رود از روز يكش��نبه 
عصر هفته گذشته از كار افتاد، ولي سرانجام در روز 
سه شنبه به حالت عادي بازگشت. به گزارش مهر 
به نقل از ورج، اين سايت پرطرفدار توليد بازي هاي 
ويدئويي از ساعت ۷ عصر ۲۸ اكتبر به وقت محلي 
امريكا دچار مشكل ش��د. رابلكس در همان زمان 
بيانيه اي صادر كرد و از تالش جدي براي بازگرداندن 
شرايط به حالت عادي خبر داد. اين شركت از ارايه 
جزييات فني در اين زمينه خودداري كرد. اما علت 
وقوع مشكل يادشده را يك نقص فني داخلي عنوان 
كرد. رابلكس همچنين افزوده كه علت از دسترس 
خارج شدن آن تهاجم خارجي و حمله هكري نبوده 
است. شركت مذكور از كاركنان خود نيز عذرخواهي 
كرده اس��ت. س��ه روز اختالل در رابلكس موجب 
اعتراض گسترده كاربران در شبكه هاي اجتماعي 
شد. رابلكس به خصوص در ميان كودكان محبوب 
است و بيش از ۵۰ درصد از كاربران آن را كودكان 
زير ۱۳ سال تشكيل مي دهند. بيش از ۴۰ ميليون 

نفر هم هر روز به اين سايت سر مي زنند.
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نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱2۱۵8۱2

شهرداري بندركیاشهر به استناد مجوز شماره 6/11/ش مورخ 1400/07/26 شوراي محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یك واحد ساختمان به مالكیت شهرداري بندركیاشهر واقع در بندركیاشهر، 
بازار ماهی فروشان، ساختمان كتابخانه و شوراي قدیم شهر به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .فلذا متقاضیان می توانند جهت شركت در مزایده و كسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداري 

بندر كیاشهر مراجعه و یا با شماره هاي 42822444 و 42822445 و 42822848 013-تماس حاصل فرمایند. 
شرایط مزایده: 

نام دستگاه مزایده گذار: شهرداري بندركیاشهر 
1- شرح مختصر موضوع مزایده و میزان سپرده: 

 2-1-  شركت كنندگان براي خرید میبایست مبلغ 1/624/000/000 ریال بابت سپرده شركت در مزایده به حساب 5944911169 شهرداري نزد بانك ملت شعبه بندركیاشهر واریز نمایند. 
2- تاریخ چاپ آگهی مرحله اول 1400/08/11 

3- تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/08/12 
4- تاریخ بازگش�ایی: رأس س�اعت 13 روز سه شنبه مورخ  1400/08/25 در محل دفتر كار مدیرامور مالی شهرداري به نشانی : شهرستان آستانه اشرفیه – بندركیاشهر – خیابان امام خمینی – شهرداري 

بندركیاشهر قرائت می شود. حضور شركت كنندگان در جلسه مذبور بالمانع می باشد. 
5- باالترین مبلغ پیشنهادي  برنده شناخته شده و سپرده شركت نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداري باقی خواهد ماند. 

6- برنده مزایده مكلف است از تاریخ اعالم ظرف مدت سه روز نسبت به واریز كل بها)قیمت پیشنهادي( به حساب  درآمد شهرداري به شماره 5944910594 اقدام نماید در غیر این صورت انصراف وي  از انجام 
معامله تلقی و سپرده  او به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و با نفر دوم  معامله انجام می گردد و در صورت انصراف نفر دوم سپرده وي نیز ضبط و معامله با نفر سوم انجام می گیرد. 

7- به پیشنهادات فاقد سپرده تعیین شده و مبهم و یا خارج از موعد مقرر كمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
8- شركت در مزایده براي عموم آزاد است. 

9- كلیه هزینه هاي نقل و انتقال و آگهی و غیره بر عهده برنده حراج می باشد. 
10- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و این برگ هیچگونه حقی از جهت خرید براي شركت كنندگان ایجاد نمی كند. 

آگهی مزايده عمومی  

 مرتضی عاطفی-  شهردار 

نوبت اول

شهرداري بندركیاشهر به استناد مجوز شماره 6/11/ش مورخ 1400/07/26 شوراي محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یك قطعه زمین واقع در بندركیاشهر، خیابان فلسطین جنوبی، پشت سپاه 
پاسداران متعلق به شهرداري بندركیاشهر به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .فلذا متقاضیان می توانند جهت شركت در مزایده و كسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداري بندر كیاشهر 

مراجعه و یا با شماره هاي 42822444 و 42822445 و 42822848 013-تماس حاصل فرمایند. 
شرایط مزایده: 

1- نام دستگاه مزایده گذار: شهرداري بندركیاشهر 
2- شرح مختصر موضوع مزایده و میزان سپرده: 

 2-1-  شركت كنندگان براي خرید میبایست مبلغ 748/405/000 ریال بابت سپرده شركت در مزایده به حساب  5944911169 شهرداري نزد بانك ملت شعبه بندركیاشهر واریز نمایند. 
3- تاریخ چاپ آگهی مرحله اول 1400/08/11 

4-  تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/08/12 
5- تاریخ بازگش�ایی: رأس س�اعت 13 روز سه شنبه مورخ  1400/08/25 در محل دفتر كار مدیرامور مالی شهرداري به نشانی : شهرستان آستانه اشرفیه – بندركیاشهر – خیابان امام خمینی – شهرداري 

بندركیاشهر قرائت می شود. حضور شركت كنندگان در جلسه مذبور بالمانع می باشد. 
6- باالترین مبلغ پیشنهادي  برنده شناخته شده و سپرده شركت نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداري باقی خواهد ماند. 

7- برنده مزایده مکلف است از تاریخ اعالم ظرف مدت سه روز نسبت به واریز كل بها)قیمت پیشنهادي( به حساب  درآمد شهرداري به شماره 5944910594 اقدام نماید در غیر این صورت انصراف وي  از 
انجام معامله تلقی و سپرده  او به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و با نفر دوم  معامله انجام می گردد و در صورت انصراف نفر دوم سپرده وي نیز ضبط و معامله با نفر سوم انجام می گیرد. 

8- به پیشنهادات فاقد سپرده تعیین شده و مبهم و یا خارج از موعد مقرر كمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9- شركت در مزایده براي عموم آزاد است. 

10- كلیه هزینه هاي نقل و انتقال و آگهی و غیره بر عهده برنده حراج می باشد. 
11- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و این برگ هیچگونه حقی از جهت خرید براي شركت كنندگان ایجاد نمی كند. 

آگهی مزايده عمومی  

 مرتضی عاطفی-  شهردار 

نوبت اول



تعادل |
نتايج نظرسنجي از فعاالن اقتصادي حاكي از اين است 
كه شاخص ملي محيط كسب وكار در تابستان امسال 
به 5.91 رسيده كه نسبت فصل بهار تغيير محسوسي 
نداشته است. در تابس��تان 1۴۰۰، فعاالن اقتصادي 
مش��اركت كننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه 
»غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه 
و محصوالت«، »بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات 
و رويه هاي اجرايي ناظر بر كس��ب وكار« و »دشواري 
تأمين مالي از بانك ها« را نامناس��ب ترين مولفه هاي 
محيط كس��ب وكار كشور نسبت به س��اير مولفه ها 
ارزيابي كرده اند. وضعيت محيط كسب و كار به تفكيك 
استان هاي كشور نيز حاكي از اين است كه استان هاي 
»اردبيل، كرمان و كرمانشاه« داراي بدترين وضعيت 
محيط كسب وكار و استان هاي »مركزي، آذربايجان 
غربي و خراس��ان رض��وي« داراي بهترين وضعيت 
محيط كسب وكار نسبت به ساير اس��تان ها ارزيابي 
شده اند. فعاالن اقتصادي به طور متوسط، ميزان تأثير 
كرونا بر كسب وكار را ۶.۴۴ ارزيابي كردند و در عين 
حال پنج اق��دام داراي اولويت بيش��تر براي دولت 
جديد را »رفع محدوديت ها و مخاطرات تحريمي و 
عضويت در معاهدات بين المللي«، »ممانعت دولت 
در قيمت گذاري محص��والت بنگاه هاي خصوصي 
به ويژه ش��ركت هاي بورس��ي«، »حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني و يكسان سازي نرخ ارز«، »الكترونيكي شدن 
حداقل 5۰ درص��د از فرآيندهاي اداري موجود كه 
نياز به مراجعه حضوري دارند« و »حذف يا كاهش 
عمده مجوزهاي كسب وكار و گسترش نظارت هاي 

پسيني بر بنگاه ها« عنوان كردند. 

   پيمايش محيط كسب وكار
بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسب وكار 
ايران در تابس��تان 1۴۰۰، رقم ش��اخص ملي، 5.91 
)نمره بدترين ارزيابي 1۰ است( محاسبه شده كه تغيير 
محسوسي نسبت به وضعيت اين شاخص نسبت به 
ارزيابي فصل گذشته )بهار 1۴۰۰ با ميانگين 5.9۰( 
نداشته است. وضعيت اين شاخص در فصل )زمستان 
1۳99 (5.۸۰ بوده اس��ت. در اين بررسي هرچه عدد 
محيط كسب و كار به يك نزديك شود، نشان دهنده 
بهبود فضا و هر چه به 1۰ نزديك ش��ود، نشان دهنده 

دشوار شدن شرايط براي سرمايه گذاران است.
بر اس��اس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت توليدي 
)واقعي( بنگاه هاي اقتصادي شركت كننده در فصل 
تابستان معادل ۴۰.۳۲ درصد بوده كه نسبت به همين 
ميزان در زمستان گذشته )۳۸.۶۴ درصد(، با افزايش 
1.۶۸ واحدي مواجه ش��ده اس��ت.  فعاالن اقتصادي 
به طور متوسط، ميزان تأثير كرونا بر كسب وكار را ۶.۴۴ 
ارزيابي كردند. الزم به ذكر است كه شاخص كل كشور، 
شاخص اس��تاني و ساير شاخص ها نيز در اين فصل با 

در نظر گرفتن اين عامل محاسبه و گزارش شده اند.
در تابستان 1۴۰۰، فعاالن اقتصادي مشاركت كننده 
در اين پايش، به ترتيب سه مولفه »غيرقابل پيش بيني 
بودن و تغيي��رات قيمت مواد اولي��ه و محصوالت«، 
»بي ثباتي سياس��ت ها، قوانين و مقررات و رويه هاي 

اجرايي ناظر بر كسب وكار« و »دشواري تأمين مالي از 
بانك ها« را نامناسب ترين مولفه هاي محيط كسب وكار 
كشور نسبت به س��اير مولفه ها ارزيابي كرده اند. اين 
در حالي اس��ت كه در به��ار 1۴۰۰، فعاالن اقتصادي 
مش��اركت كننده در اين پايش، بازهم اين سه مورد را 
نامناس��ب ترين مولفه هاي محيط كسب وكار كشور 
نسبت به س��اير مولفه ها ارزيابي كرده اند. بنابراين به 
نظر مي رسد، مشكالت علي رغم بازگو شدن همچنان 

سرجاي خود باقي مانده اند. 
از سوي ديگر، بر اساس يافته هاي اين طرح در تابستان 
1۴۰۰، استان هاي اردبيل، كرمان و كرمانشاه به ترتيب 
داراي بدترين وضعيت محيط كسب وكار و استان هاي 
مركزي، آذربايجان غربي و خراسان رضوي به ترتيب 
داراي بهترين وضعيت محيط كس��ب وكار نسبت به 
ساير اس��تان ها ارزيابي شده اند.بر اس��اس نتايج اين 
پايش در تابستان 1۴۰۰، وضعيت محيط كسب وكار 
در بخش خدمات )5.۸۸( در مقايس��ه با بخش هاي 
كشاورزي )5.۷۲( و صنعت )5.۸۴( نامناسب تر ارزيابي 
شده است. البته بر اساس يافته هاي اين طرح در بهار 
1۴۰۰، اس��تان هاي كرمانش��اه، كرمان و كردستان 
به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط كس��ب وكار 
و اس��تان هاي س��منان، مركزي و خراسان رضوي به 
ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت 
به س��اير استان ها ارزيابي ش��ده بودند.  در بين رشته 
فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد 
ISIC.rev۴، رش��ته فعاليت ه��اي »س��اختمان«، 
»حمل ونق��ل و انبارداري« و »امالك و مس��تغالت« 
داراي بدترين وضعيت محيط كس��ب وكار و رش��ته 
فعاليت هاي »مالي و بيمه«، »هنر، سرگرمي و تفريح« 

و »كش��اورزي، جن��گل داري و ماهيگيري« بهترين 
وضعيت محيط كسب وكار را در مقايسه با ساير رشته 
فعاليت هاي اقتصادي در كش��ور داشته اند. وضعيت 
محيط كسب وكار كشور برحسب تعداد كاركنان شاغل 
در بنگاه هاي بر اساس نتايج به دست آمده به صورت 
بنگاه هاي با كمتر از 5 كاركن )5.91( داراي بدترين 
وضعيت و بنگاه هاي داراي 5۰ تا 1۰۰ كاركن )5.۷1( 
داراي بهترين وضعيت محيط كس��ب وكار نسبت به 

ساير بنگاه ها ارزيابي شده اند. 
وضعيت محيط كس��ب وكار كش��ور برحسب سال 
تأسيس بنگاه اقتصادي در كارگاه هاي كمتر از ۲ سال، 
بدترين وضعيت )۶.1۲( و در كارگاه هاي بيشتر از 1۶ 
سال، داراي بهترين وضعيت )5.۸۰( ارزيابي شده اند.

    نظريه عمومي كارآفريني شين
بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي 
محيط كسب وكار ايران در تابستان 1۴۰۰، عدد ۶.۰۶ 
)عدد 1۰ بدترين ارزيابي است( به دست آمده است كه 
بدتر از وضعيت اين ش��اخص در ارزيابي فصل گذشته 
)بهار 1۴۰۰ با ميانگين ۶.۰۲( اس��ت. ميانگين ارزيابي 
محيط اقتصادي عدد ۶.۳۳ اس��ت كه در ارزيابي فصل 
گذش��ته عدد ۶.19 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي 
محيط نهادي عدد 5.۸۳ اس��ت كه در فصل گذش��ته 
ع��دد 5.۸9 ارزيابي ش��ده بود. بر اين اس��اس، محيط 
علمي و آموزش��ي با عدد 5.۴1 و محي��ط مالي با عدد 
۸.15 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها 
بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده اند. الزم 
به ذكر است كه ش��اخص شين به دليل در نظر گرفتن 
وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت 

به شاخص كل كش��ور برخوردار اس��ت. در بين رشته 
فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد 
ISIC.rev۴ در فص��ل تابس��تان 1۴۰۰، فعاليت هاي 
»ام��الك و مس��تغالت )۸.۴9( «، »اداري و خدم��ات 
پشتيباني )۸/۲۴( « و »تأمين جا و غذا شامل هتل ها، 
 اقامتگاه ها و رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي )۷/۸9( «

 بيشترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا متحمل شده و 
در مقابل رشته فعاليت هاي »سالمت انسان و مددكاري 
اجتماعي )5/۶۶( «، »استخراج معدن )5/۷۰( «، »مالي 
و بيمه )5/۷9( « كمترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا 
نسبت به ساير فعاليت ها متحمل شده اند. همچنين در 
فصل تابستان 1۴۰۰، ميزان آسيب وارده بر كسب وكارها 
از شيوع ويروس كرونا در اس��تان هاي اردبيل )۷.۸۸( 
خراس��ان جنوبي )۷.5۴(، خراسان ش��مالي )۷.۲۷( 
و گلس��تان )۷.1۶(، بيش��ترين مقدار و در استان هاي 
خراسان رضوي )5.۴5(، قزوين )5.۴۷( مركزي )5.۷9( 
و مازندران )5.۸۳( كمترين مقدار نسبت به ساير استان ها 

توسط فعاالن اقتصادي ارزيابي شده اند. 
همچني��ن فع��االن اقتص��ادي، پنج اق��دام داراي 
اولويت بيشتر براي دولت جديد را به ترتيب: »رفع 
محدوديت ه��ا و مخاط��رات تحريم��ي و عضويت 
در معاه��دات بين الملل��ي«، »ممانع��ت دولت در 
قيمت گ��ذاري محص��والت بنگاه ه��اي خصوصي 
به ويژه ش��ركت هاي بورس��ي«، »حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني و يكسان سازي نرخ ارز«، »الكترونيكي شدن 
حداقل 5۰ درص��د از فرآيندهاي اداري موجود كه 
نياز به مراجعه حضوري دارند« و »حذف يا كاهش 
عمده مجوزهاي كسب وكار و گسترش نظارت هاي 

پسيني بر بنگاه ها« ذكر كرده اند.

ويژهرويداد 7
سهشنبه 11 آبان 1400    26 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره   Tue. Nov 2. 2021  2069  صنعت،معدن و تجارت

مهلت رفع تعهدات ارزي صادرات 
تمديد شد

دبير كميته اقدام ارزي در نامه اي به س��ازمان هاي 
صمت سراسر كشور از تمديد مهلت ايفاي تعهدات 
ارزي صادركنندگان س��ال 9۸ خبر داده اس��ت.

احسان قمري، دبير كميته اقدام ارزي در نامه اي به 
سازمان هاي صمت سراسر كشور از تمديد مهلت 
ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان سال 9۸ خبر 
داده اس��ت. مطابق اين نامه صادركنندگاني كه در 
سال 9۸ صادرات داشته اند و اقدام به رفع تعهدات 
ارزي خ��ود نكرده اند، تا پايان آذرماه س��ال جاري 

مي توانند براي رفع تعهدات خود اقدام كنند.

جذب منابع براي زيرساخت  
سرمايه گذاري مناطق

مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي گفت: به دنبال جذب 
منابع براي تكميل زيرساخت هاي سرمايه گذاري در 
مناطق آزاد هس��تيم. به گزارش فرينا، سعيد محمد 
امروز دوشنبه )1۰ آبان ماه( در قالب چهارمين سفر 
خود به مناطق آزاد كش��ور در بدو ورود به منطقه آزاد 
ارس ضمن غبارروبي و عطرافشاني مزار شهداي گمنام 
در ديدار با امام جمعه شهر جلفا به ظرفيت هاي منطقه 
آزاد ارس اشاره كرد و افزود: پيشرو بودن ارس در حوزه 
كشاورزي و از طرفي وجود ظرفيت هاي متنوع صنعتي 
مي تواند گره گشاي بس��ياري از مشكالت باشد. وي، 
جذب س��رمايه گذار در مناطق آزاد را اولويت اصلي و 
جهت گيري اساسي در اين مناطق اعالم كرد و گفت: نه 
تنها مشكالت موجود و موانع را در مسير سرمايه گذاري 
حل خواهيم كرد بلكه به دنبال مشوق هاي بيشتر 
براي سرمايه گذاري در مناطق آزاد هستيم، تعامل 
بيشتر با كشورهاي همسايه نيز از ديگر اولويت هاي 

مهم دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد است.

بدون برجام و FATF اقتصاد 
چشم انداز درخشاني ندارد

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس اظهار 
 FATF داشت: اگر ما اقتصاد بدون برجام و راه حل براي
را در نظر بگيريم، چشم انداز خيلي درخشاني در چند 
سال آينده نخواهد داشت. اما اگر توافقي صورت بگيرد 
يك فصل شكوفايي اقتصادي پيش رو خواهيم داشت و 
تجار، بنگاه هاي اقتصادي و به طور كلي بخش خصوصي 
مي توانند كارآفريني و گسترش سرمايه گذاري داشته 
باش��ند و اقتصاد ايران مي تواند به رش��دي كه بعد از 
بازگشت تحريم ها از دست داد برگردد.  شريف نظام 
مافي در گفت وگ��و با خبرنگار اقتصادي ايلنا در مورد 
چش��م انداز تجارت با اروپا اظهار كرد: نگاه همه تجار، 
بنگاه هاي اقتصادي و توليدكنندگان به تحوالت برجام 
و FATF است. از اين نظر اگر ما اقتصاد بدون برجام و 
بدون راه حل براي FATF را در نظر بگيريم، چشم انداز 
خيلي درخشاني در چند سال آينده نخواهد داشت. اما 
اگر توافقي صورت بگيرد يك فصل شكوفايي اقتصادي 
پيش رو خواهيم داش��ت و تجار، بنگاه هاي اقتصادي 
و به طور كلي بخش خصوصي مي توانند كارآفريني و 
گسترش سرمايه گذاري داشته باشند و اقتصاد ايران 
مي تواند به رشدي كه بعد از بازگشت تحريم ها از دست 
داد برگردد. وي افزود: برداشته شدن تحريم از شركت 
ماموت، اتفاق بسيار مهمي بود كه در رسانه ها چندان به 
آن پرداخته نشد. اين رفع تحريم نشان دهنده اين است 
كه كساني كه در بخش خصوصي به صورت حرفه اي 
كار مي كنند، مي توانند سدي در مقابل تحريم ها باشد و 
دولت مي تواند به بخش خصوصي اعتماد كند. درحالي 
كه تاكنون سابقه نداشته كه شركت يا نهادي بتواند 
به طور مستقل تحريم ها را از روي خود بردارد. بايد به 
اين موضوع توجه بيشتري شود كه بخش خصوصي 
مي تواند با هماهنگي با دولت، از لطماتي كه تحريم ها 
مي توانند به اقتصاد ايران وارد كنند، جلوگيري كند. 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس در پاسخ 
به سوالي پيرامون احتمال رسيدن به توافق تصريح كرد: 
اتفاقاتي كه در حال رخ دادن است، احتمال رسيدن به 
توافق را 5۰-5۰ نشان مي دهد. از طرفي به نظر مي رسد 
كه اروپا عالقه مند است كه برجام دوباره شكل بگيرد و 
به مكاني��زم آن برگرديم كه اقتصاد بتواند پيش رود و 
شركت هاي اروپايي بتوانند كار كنند. انگليس، فرانسه 
و آلمان هم فش��ار بسيار س��نگيني روي امريكا وارد 
مي كنند تا به مفاد قراردادهايي كه توافق شده بازگردد. 
وي اضافه كرد: از طرف مقابل با اتفاقاتي كه در افغانستان 
رخ داد، آقاي باي��دن نمي تواند در امريكا ديگر هزينه 
سياسي بدهد. با توجه به انتخابات ۲۰۲۲ امريكا براي 
مجلس، مطمئنا جمهوري خواهان از موضوع افغانستان 
به عنوان نقطه ضعف استفاده خواهند كرد. از اين جهت 
مي توان گفت كه ش��ايد بايدن نخواه��د براي برجام 
هزينه سياس��ي بدهد. مافي در ادامه با تاكيد بر نقش 
ارتباطات گسترده جهاني بر شكوفايي اقتصادي گفت: 
متاسفانه سيستم توافق ها و قراردادهاي جهاني بسيار 
متزلزل شده است، آقاي ترامپ تنها از برجام خارج نشد 
بلكه از معاهده پاريس و نفتا يعني معاهده همكاري 
اقتصادي مكزيك، كانادا و امريكا و چند قرارداد رسمي 
بالستيك با روسيه نيز خارج شد. در جهاني كه توافق 
و امضا ديگر ارزش ن��دارد و دولت ها فقط براي منافع 
كشورشان حركت مي كنند، كشورها بايد سيستمي 
داشته باشند تا تداوم شكوفايي اقتصادي آنها منوط به 
يك قرارداد نباشد كه بتوان به راحتي آن را فسخ كرد و 
اقتصاد به سراشيبي سقوط برود. اقتصاد و به ويژه بخش 
خصوصي بايد به شكلي با دنيا ارتباط داشته باشد كه 
تداوم ارتباط به نفع ش��ركت هاي ذي نفع باشد. وي 
همچنين خاطرنشان ساخت: در سال ۲۰۲۴ ممكن 
است دولتي روي كار بيايد كه از دولت آقاي ترامپ 
بدتر باش��د كه مي تواند دولت تام كاتن، پومپئو يا 
خانم نيكي هيلي باشد. همه اينها جمهوري خواه هاي 
راست افراطي هستند و مي توانند دوباره قرارداد را 

فسخ كنند تا ما دوباره در سراشيبي قرار بگيريم.

آمادگي كامل منطقه 9  عمليات 
انتقال گاز براي ورود به فصل سرما 
سرپرست منطقه 9 عمليات انتقال گاز از آمادگي كامل 
اين منطقه براي ورود به فصل س��رما با اتمام تعميرات 
اساسي ايستگاه هاي تقويت فشار گاز خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي منطقه 9 عمليات انتقال گاز، محي الدين 
مفخمي با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در تاسيسات 
منطقه اظهار كرد: موارد تعميراتي در تاسيسات منطقه 
مطابق برنامه ريزي ساالنه به طور كامل توسط مجموعه 
معاونت عمليات ايستگاه هاي تقويت فشار گاز با موفقيت 
انجام ش��ده است. وي تعمير ۳ دستگاه مبدل حرارتي 
توربين نوس��كي تاسيسات رش��ت و نصب ۲ دستگاه 
مب��دل حرارتي واح��د ۲ اين تاسيس��ات رااز اقدامات 
تعميراتي در اين تاسيسات برشمرد و افزود: همچنين 
نصب يك دستگاه Core Engine مربوط به توربين  
Dresser_randتاسيسات تقويت فشار گاز رامسر و 
تعميرات اساسي كمپرسور گاز واحد ۲ تاسيسات رامسر 
و همچنين تعميرات اساسي توربين واحد 1 تاسيسات 
قلعه جيق و واحد ۳ تاسيس��ات رشت از ديگر اقدامات 
تعميرات اساس��ي در ايستگاه ها بوده است. سرپرست 
منطقه 9 عمليات انتقال گاز خاطرنشان كرد: منطقه 9 با 
هدف استفاده حداكثري از توان توليد داخل با همكاري 
كميته خودكفايي منطقه توانست حدود يكصد قلم از 
قطعات مختلف توربوكمپرسورها را توليد و نصب نمايد 
ومراحل تست ميداني آنها را نيز مورد آزمايش قرار دهد. 
مفخمي با اشاره به اتمام تعميرات اساسي در ايستگاه هاي 
تقويت فشار گاز سه اس��تان شمالي ضمن قدرداني از 
مجموعه معاونت ايستگاه هاي منطقه، يادآور شد: منطقه 
9 عمليات انتقال گاز آمادگي كامل براي ورود به فصل 
سرما و انتقال پاك، ايمن، پايدار و بهره ور گاز طبيعي در 

سه استان شمالي گلستان، مازندران و گيالن را دارد.

حركت ذوب آهن اصفهان در مسير 
توسعه با توليد محصوالت جديد

ذوب آه��ن اصفهان در ۶ ماهه اول س��ال 1۴۰۰ با 
وج��ود كمبود م��واد اوليه و بح��ران آب، در توليد 
چدن مذاب 1۰ درصد نس��بت به ۶ ماهه اول سال 
گذشته رشد داشت و 1۲ محصول جديد نيز به سبد 
محصوالت اين مجتمع عظيم صنعتي اضافه شد . 
منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان با 
بيان اين مطلب گفت: با جهش قابل توجه درآمد، 
 سود خالص اين شركت رشد چشمگيري نسبت به

 ۶ ماهه اول سال گذشته داش��ته است . وي افزود: 
ميزان صادرات ۶ ماهه اول سال جاري اين مجتمع 
عظيم صنعتي نيز ۶۰5 هزار و ۶۰۶ تن مي باشد كه 
ارزش دالري آن 1۰5 درص��د و تناژ آن ۳1 درصد 
رشد داشته است . در ش��ش ماهه سال اول جاري 
تقريبًا 9۰ درصد س��ود س��ال 1۴۰۰ در ذوب آهن 
اصفهان ثبت ش��د و براي اولين بار حاش��يه سود 
شركت به باالي 1۰ درصد رسيد.شركت ذوب آهن 
اصفهان در ۶ ماهه منتهي به شهريور براي هر سهم 
۳۳1 ريال سود محقق كرد كه نسبت به مدت مشابه 
قبل رشد ۲۷۰ درصدي داشته است- سود ناخالص 
با رشد 195 درصدي به ۳9۳۰ ميليارد تومان و سود 
خالص به ۲۰۳۶ ميليارد تومان رس��يد. ذوب آهن 
اصفهان در ۶ ماهه اول س��ال جاري ۶پروژه جهت 
تامين پايدار آب كارخانه، ۲ پروژه جهت توس��عه و 
بهينه سازي ظرفيت توليد و 5 پروژه جهت اصالح 

ساختار فني كارخانه در دست اقدام دارد.

معضل بزرگ كرمانشاه ترافيك 
و بي نظمي آشكار وآلودگي  است

شهروندان، بايس��تي به طور واقعي و عملي »محترم« 
شمرده ش��وند و محترم شمرده ش��دن، دقيقًا يعني 
مشاركت دادن همه آنها در امور اجرايي، شهرداري ها، 
شوراهاي شهر و ساير سازمان ها و مجامع مدني، شديدا 
نيازمند مشاركت مردم از اقشار مختلف هستند و اين 
نهادها و سازمان ها بايد عماًل راه هاي حضور و مشاركت 
موثر مردم را در دس��ت بررس��ي قرار دهند و از ايده ها، 
خالقيت ها، توانايي هاي ذهن��ي، دانش و توان عملي 
شهروندان اس��تفاده كنند. برنامه ريزي امري است كه 
 نيازمند فهم درست خواسته ها و مطالبات مردمي است . 
پايين بودن س��رانه مطالعه به دليل گراني سرسام آور 
در صنعت چاپ و نشر و ساير معضالت جامعه، پايين 
آمدن سن اعتياد و فحشا و باال رفتن سن ازدواج و رابطه 
معنادار بين اين دو را نمي توان يك مشكل ساده ندانست 
و بس��تگي به عوامل مختلفي دارد كه پژوهش��گران 
حوزه هاي اجتماعي، مي بايست پيرامون آن بررسي ها 
و پژوهش هاي الزم و موثر داشته باشند و شهرداري ها 
نيز به چنين پژوهشگراني به هر ميزان و از هر نظر، كمك 
كنند. ياري رس��اندن به نويسندگان و رسانه ها، نوعي 
سرمايه گذاري بسيار مفيد است كه حتماً بايد در دستور 
كار قرار بگيرد. كمك به اصناف و بازاريان خرده پا، آن هم 
در شرايط بحراني كرونا و ضربه خوردن اقتصاد معيشتي، 
امر بسيار مهمي است كه نيازمند مطالعات فوري و البته 
گسترده است .ساختن، بازيابي، بازبيني و تغيير و تحكيم 
س��اختارهاي شهري مس��تلزم نگاه اصولي به اقتصاد 
كالن و بودجه هاي كالن اس��ت كه معمواًل از دس��ت 
مديران اس��تاني تا حدود زيادي خارج است و نيازمند 
تعريف برنامه نويسي، ارايه طريق، پيشنهاد به سازنده و 
پيگيري هاي مداوم است. بدين ترتيب مشخص مي شود 
كه شهرها مش��كالت فراواني دارند كه با شعار و حرف 
زدن حل نخواهد شد. معضل بزرگ كرمانشاه ترافيك 
و بي نظمي آشكار و تردد خودرويي، مسافركشي هاي 
بي رويه و آلودگي هاي حاصل از اين معضل است كه اين 
خود با توجه به بيكاري گسترده و نبود منابع درآمدي، 
مستلزم انديشيدن راه يابي و اصول راهبردي مديريت 
ترافيك و حمل و نقل شهري، توسعه ناوگان عمومي 
و تغيير در فرآيندها و روش هاي به كار گرفته ش��ده در 
اين ناوگان است. هرچند مشكل كرمانشاه زياد است، 
اما هر مشكلي راه حل دارد اگر هم انديشي هم افزايي 

ياري گري و دست به دست دادن اساس كار باشد.

فضايكسبوكاردرتابستاننسبتبهبهارتغييرينداشتهاست

پنج اولويت براي بهبود محيط كار

ترخيص 9,۷ ميليون تن كاالي اساسي در ۲ماه

آلاسحاق:درتجارتبامنطقهجايگاهمناسبينداريم

گمرك:

پيشبينيصادرات۹ميليارددالريبهعراق

بنابر اعالم گمرك، طي دوماه شهريور و مهر يعني 
اس��تقرار دولت س��يزدهم، 9 ميلي��ون و ۶۸۶هزار 
ت��ن كاال به ارزش 11ميلي��ارد و 1۰۸ميليون دالر 
از گمركات كش��ور ترخيص شده است. سخنگوي 
گم��رك گفت: تج��ارت خارجي كش��ور در دولت 
س��يزدهم افزايش معناداري داشته به گونه اي كه 
در رويه واردات در ماه هاي شهريور و مهر نسبت به 
معدل واردات در پنج ماه نخست به ترتيب 95درصد 
و ۳9درص��د در ارزش و 9۲ و 5۸ درص��د در وزن، 
كاالي بيش��تري ترخيص قطعي ش��ده است و اين 
رشد در صادرات هم كامال محسوس بوده و ركورد 

صادرات ماهيانه در مهر ماه شكسته شد. 
س��يد روح اهلل لطيفي، س��خنگوي گم��رك اظهار 
داشت: در پنج ماهه نخست امس��ال 1۳ميليون و 
۸19هزار تن كاالي وارداتي به ارزش 1۶ميليارد و 
۶۳1ميليون دالر به صورت قطعي از گمركات كشور 
ترخيص ش��د و در همين مدت ني��ز ۴5ميليون و 

۴۷۲هزار تن كاال به ارزش 1۷ميليارد و ۶۶1ميليون 
دالر نيز به كش��ورهاي ديگر صادر ش��د. وي افزود: 
متوس��ط ماهانه واردات كاال در پنج ماهه نخس��ت 
امس��ال دوميليون و ۷۶۴هزار تن كاال به ارزش سه 
ميليارد و ۳۲۶ميليون دالر بوده اس��ت، اما آمارها 
نشان مي دهد در دو ماه اخير با جهش در ترخيص 
كاالهاي وارداتي و صادرات كاالهاي ايراني در دولت 

سيزدهم مواجه شديم.
 س��خنگوي گمرك اعالم كرد: در ماه هاي شهريور 
و مهر يعني اس��تقرار دولت س��يزدهم، 9ميليون و 
۶۸۶هزار تن كاال به ارزش 11ميليارد و 1۰۸ميليون 
دالر از گمركات كشور ترخيص شد و۲9ميليون و 
۷۰9هزار ت��ن كاالي ايراني ب��ه ارزش 9ميليارد و 

۴1۳ميليون دالر نيز به ساير كشورها صادر شد. 
وي افزود: از اين ميزان پنج ميليون و ۳19هزار تن 
كاالي وارداتي به ارزش ۶ميلي��ارد و ۴9۰ميليون 
دالر مربوط به شهريور و چهار ميليون و ۳۶۷هزار تن 

به ارزش چهار ميليارد و ۶1۸ميليون دالر مربوط به 
مهر ماه است كه از لحاظ وزني در شهريور 9۲درصد 
و در مهر 5۸درصد و از لحاظ ارزش نيز در شهريور 
95درصد و در مهر ۳9 درصد واردات كاالهاي مورد 
نياز كشور نسبت به متوسط پنج ماهه نخست بيشتر 

از گمركات كشور ترخيص شده است. 
لطيف��ي در خصوص جهش در ص��ادرات در دولت 
س��يزدهم گف��ت: آهنگ ص��ادرات از آغاز س��ال 
1۴۰۰نسبت به سال99 رشد فزاينده اي داشته و با 
وجود رشد صادرات و بازگشت آن به شرايط قبل از 
همه گيري كرونا، اين رشد در دو ماه استقرار دولت 

سيزدهم آهنگي سريعتر به خود گرفته است.
بنابر آمار اين مقام مس��وول در گمرك، در پنج ماه 
نخست امس��ال ۴5 ميليون و ۴۷۴هزار تن كاال به 
ارزش 1۷ميلي��ارد و ۶۶1 ميليون دالر از كش��ور با 
متوس��ط ماهانه 9ميليون و 95ه��زار تن به ارزش 
س��ه ميليارد و 5۳۲ميليون دالر صادر شده بود در 

صورتي كه با اضافه شدن ميزان كاالهاي صادراتي 
در دو م��اه ش��هريور و مهر به مي��زان ۲9ميليون و 
۷۰9هزار تن كاال به ارزش 9ميليارد و ۴1۳ميليون 
دالر، س��رجمع ص��ادرات هف��ت ماهه كش��ور به 
۷5ميليون و 1۸۳هزار تن ب��ه ارزش ۲۷ميليارد و 

۷۴ميليون دالر رسيد. 
س��خنگوي گمرك همچنين اعالم كرد: صادرات 
كشور در شهريور ماه 1۴ميليون و 5۲۲هزار تن به 
ارزش چهار ميلي��ارد و 1۴5ميليون دالر و در مهر 
ماه 15ميليون و 1۸۷هزار تن به ارزش پنج ميليارد 
و ۲۶۸ميليون دالر بوده است كه نسبت به متوسط 
ماهانه صادرات در پنج ماهه نخس��ت، در شهريور 
۶۰درص��د در وزن و 1۷درص��د در ارزش و در مهر 
ماه ۶۷درصد در وزن و ۴9درصد در ارزش افزايش 
و جه��ش صادرات را ش��اهد بوديم ب��ه گونه اي كه 
صادرات مهر ماه ركورد تازه اي را در صادرات كشور 

جابه جا كرده است.

رييس اتاق مش��ترك ايران و ع��راق گفت: يكي از 
چالش هاي اساسي ما در تجارت، جايگاه ناصحيح 
تجارت ما در منطقه و جهان است كه امروز متناسب 
با آنچه كه بايد باش��د، نيست. يحيي آل اسحاق در 
گفت وگو با خبرگزاري ف��ارس در رابطه با وضعيت 
صادرات ايران به عراق، اظهار داشت: صادرات ايران 
به عراق طي س��ال هاي اخير ارزش��ي بين ۸ تا 1۲ 

ميليارد دالر داشته است. 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و عراق با بيان 
اينكه در ۷ ماهه نخست امسال ارزش صادرات ايران به 
عراق 5 ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر بوده است، افزود: 
اگرچه موضوعات مختلفي در حوزه صادرات به عراق 
تاثيرگذار است، اما با توجه به شرايط صادرات در سال 

جاري، بررسي وضعيت رقبا و قيمت كاالهاي صادراتي، 
پيش بيني مي شود كه صادرات ايران به عراق تا پايان 
امسال به رقمي حدود ۸ تا 9 ميليارد دالر افزايش يابد. 
وي رشد ۴۳ درصدي تجارت خارجي كشور در ۷ ماهه 
امسال نسبت به سال گذشته را ناشي از بهبود شرايط 
كرونا در دنيا عنوان  كرد و گفت: با بهبود شرايط كرونا در 
دنيا، همه شاخص هاي تجارت نسبت به سال گذشته 
تغيير كرده است و بنابراين در ۷ ماهه امسال شاهد رشد 
تجارت خارجي كشور بوديم. اين كارشناس اقتصادي 
ب��ا بيان اينكه بخش��ي از بهبود ش��رايط تجاري عزم 
مسووالن را مي طلبد، افزود: تالش شده تا يك مقدار 

مساله تجارت از حاشيه به متن آورده شود. 
وي با بيان اينكه چالش هاي اساسي در اقتصاد كشور 

تورم، معيش��ت و تجارت اس��ت، گفت: كش��ورهاي 
همس��ايه حدود 1۲۰۰ ميليارد دالر ظرفيت واردات 
دارن��د و با توجه به ظرفيت و ت��وان داخلي مي توان تا 
حدود ۳۰۰ ميليارد دالر به كشورهاي اطراف صادرات 
داش��ت اما در حال حاضر صادرات ما به اين كشورها 

حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دالر است. 
آل اسحاق اظهار داشت: تقريبا همه مسووالن رده اول 
كش��ور در دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده اند كه 
ميزان صادرات ما به كشورهاي همسايه بسيار اندك 

است و ايران ظرفيت  بسيار بيشتري دارد. 
رييس اتاق مش��ترك اي��ران و عراق اف��زود: يكي از 
چالش هاي اساس��ي ما در تجارت، جايگاه ناصحيح 
تجارت ما در منطقه و جهان است يعني نسبت تجارت 

ما متناس��ب با آنچه كه بايد باشد نيست .آل اسحاق 
اظهار داشت: بخشي از داليل جايگاه ناصحيح ما در 
تجارت مربوط به رويكردهاي داخلي كشور در مورد 
مديري��ت صادرات، واردات و خدمات و بخش��ي هم 
به مس��ائل و محدوديت هاي بين المللي و منطقه اي 
برمي گردد .وي گفت: متاسفانه بعد از انقالب در بين 
برخي از مسووالن اين نقطه نظر وجود داشت كه كه 
تجارت مولد نيس��ت و به مرور هم به سايرين تسري 
يافت اما اكن��ون به دليل واقعيت ه��اي تجاري اين 
رويكرد تغيير كرده اس��ت.  آل اسحاق گفت: به نظر 
مي رسد در دولت سيزدهم تجارت منطقه اي ما تغيير 
كند و تسهيالت، امكانات و حمايت هاي بيشتري از 

حوزه تجارت خارجي كشور صورت گيرد. 
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خبرروز

۱۵۳ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۹هزار و ۸۵۷ بيمار جديد كوويد-۱۹ در كشور شناسايي شدند و ۱۵۳ نفر نيز به 
 دليل اين بيماري جان خود را از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۹۳۴ هزار و ۴۹۵ نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۲۶ هزار و ۴۵۶ نفر رس��يد. س��ه هزار و ۸۵۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۵ ميليون و ۶۲۰ هزار و ۳۸۱ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كش��ور انجام شده اس��ت. در حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۴ ش��هر در وضعيت نارنجي، ۲۰۱ شهر در 

وضعيت زرد و ۱۱۱ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

مشكالت مدرك گرايي 

 دانش معامالتي الزمه ورود 
به بورس

 از يك زاويه ديگر، با توجه به اينكه سهم دارندگان 
مدارك دانشگاهي در مديريت هاي رده متوسط 
به باال بيشتر است و اين نوع مديريت ها با توجه به 
سهم بخش دولتي از اقتصاد كشور، بسيار باالست، 
مي توان نتيجه گرفت كه حجم عمده اي از مديران 
بخش هاي حاكميتي، عمومي و ش��به دولتي در 
مشاغلي مديريت مي كنند كه  مدرك تحصيلي 
مرتبط ندارن��د؛ همين يك مالحظ��ه مي تواند 
گوياي نامديريتي و آش��فتگي در اداره كشور از 
سوي برخي مديران باشد و سخنان مكرر رييس 
مجل��س را كه همواره »مديري��ت« را مهم ترين 
مشكل كش��ور مي داند، مقرون به صحت نشان 
دهد. ش��ايد از همي��ن منظر بت��وان درك كرد 
كه ب��ا وجود حجم ب��االي »هزينه  ك��رد« منابع 
عظيم كش��ور در بخش هاي دولت��ي و عمومي، 
چرا »بهره وري« كار تا اين حد در كش��ور پايين 
است و بس��يار از منابع، در گيرو دار نامديريتي ها 
و روش هاي غيركارشناس��ي به ه��در مي رود؛ يا 
چرا بهاي تمام ش��ده محصوالت داخل��ي اعم از 
محصوالت صنعتي، فناوري، كشاورزي و خدماتي 
تا اين حد باالس��ت اما بعضا كيفيت آن پايين تر 
از نمونه خارجي اس��ت. در واق��ع غلبه كميت بر 
كيفيت و رواج مدرك س��االري در كشور، كار را 
به جايي رس��انده كه بدون يك سياست گذاري 
درست، س��االنه هزاران فارغ التحصيل مدارس 
وارد محيط هاي دانش��گاهي مي ش��وند، بدون 
آنكه چشم اندازي درس��ت از بازار كار رشته هاي 

دانشگاهي داشته باشند.

در بازار سرمايه نيز ش��رايط همين گونه است؛ 
زمان��ي ك��ه س��هامداران پولي را بابت س��هام 
پرداخت مي كنند، الزم اس��ت آنها براي كسب 
سود قابل توجهي در آينده و در بازه زماني ميان 
يا بلندمدت منتظر بمانند. متأسفانه دوره  هاي 
صعود ي��ا نزول اين ب��ازار، در عمل ت��وده اي و 
گروهي اس��ت. به بياني ديگ��ر، زماني كه بازار 
باال م��ي رود، همه نمادها افزاي��ش مي يابند و 
همه خريدار مي شوند و زماني كه بازار كاهشي 
مي ش��ود، همه نمادها نزولي مي شوند و همه 
فروش��نده مي ش��وند. ماهيت بازار سرمايه به 
دلي��ل كمبود نقدينگ��ي، نب��ود بازارگردانان 
حرفه اي و همچنين نب��ود آموزش هاي كافي 
ميان سهامداران چه حقيقي ها و چه حقوقي ها 
به گونه اي است كه رفتارهاي گروهي در آن در 
ابعاد بااليي مشاهده مي شود و كمتر ديده شده 
كه س��هامداري خالف مسير بازار حركت كند. 
درحالي كه بايد از رفتارهاي گروهي و تقليدي 

در اين بازار به شدت پرهيز شود.

گليماندگار|
 ه��ر اتفاقي كه در حي��ات وحش، محيط 
زيس��ت و... رخ بدهد، مي تواند باعث بروز 
خسارت هاي اقتصادي در كشور شود. از خشكسالي گرفته 
تا از بين رفتن گونه هاي مختلف حيوانات و گياهان، از سيل 
و زلزله تا بيماري هاي دامي كه چند سال اخير شدت پيدا 
كرده اند. تمام اين اتفاقات حاصلشان مي شود خسارت هاي 
 مالي براي مردم و البته دول��ت. وقتي آنفلوآنزاي مرغي 
همه گير مي شود و تعداد زيادي از طيور نابود مي شوند، 
وقتي سيل باغات و مزارع را از بين مي برد، وقتي طاعون به 
 جان دام ها مي افتد اينها همه در درجه اول به مزرعه داران، 
مرغ داران و دامپروران آس��يب مي رساند و بعد هم براي 
جبران اين خسارت ها دولت مجبور است كه هزينه كند. 
اما آيا مي شود براي جلوگيري از اين اتفاقات راهكاري پيدا 
كرد و حداقل ميزان خس��ارت ها را پايين آورد. قطعا اگر 
بي توجهي به استفاده از آب هاي زير زميني نبود و كشاورزي 
به طور مكاني��زه و م��درن اداره مي ش��د، االن با چنين 
خشكسالي بزرگي مواجه نبوديم. اگر جنگل خواري و كوه 
خواري صورت نمي گرفت، هيچ سيل خانمان براندازي 
هم در كش��ور راه نمي افتاد و آن طور خيابان ها و شهرها 
و خانه ها را ويران نمي كرد. اگر براي رسيدگي به دام هاي 
كشور واكسيناسيون به موقع انجام مي شد حاال خبري از 
طاعون نشخوار كنندگان و نابودي صدها راس دام در كشور 
 نبود. اينها همه اتفاقاتي است كه مي شد با كمي تدبير و 
دور انديش��ي مانع از وقوع آنها ش��د و حاال هم كه اتفاق 
افتاده نمي توانيم دس��ت روي دس��ت بگذاريم و شاهد 
بروز اين خس��ارت هاي بي امان و توامان باش��يم. در اين 
ش��رايط هر مس��وولي بايد به نوبه خود گامي هر چند 
كوچك براي رفع اين مشكالت بر دارد. همين طاعون 
نشخوار كنندگان اولين سالي نيست كه رخ مي دهد، اما...

   تزريق واكسن بهترين راه حل
طاعون نش��خواركنندگان كوچك براي چندمين سال 
پياپي در ۵ كانون باعث تلفات بس��ياري از حيات وحش 
و دام هاي تجاري ش��د، مسووالن س��ازمان دامپزشكي 

مي گويند، تزريق واكسن بهترين راه حل است.
چند سالي است كه طاعون نشخواركنندگان كوچك يا 

تب نشخواركنندگان، به يكي از مهم ترين عوامل تهديد 
جمعيت حيات وحش ايران شده است. امسال هم سروكله 
اين بيماري در ۵ كانون پيدا ش��د و منطقه شكار ممنوع 
طالقان نيز با ۷۵ هزار هكتار وس��عت از جمله مهم ترين 
كانون ه��اي درگير اين بيماري بود كه به گفته فالح نژاد 
رييس اداره محيط زيست اين شهرستان ۲۴ رأس كل و 
بز را تلف كرد. اين بيماري در س��ال ۹۴ حدود ۲۰۷ رأس 
وحوش و در سال ۹۷ حدود ۲۸ رأس كل و بز وحشي را در 
منطقه شكار ممنوع طالقان تلف كرد. در حالي كه عامل 
انتقال اين بيماري به حيات وحش، دام هاي اهلي هستند 
و راه مقابل��ه با انتقال اين ويروس، واكسيناس��يون دام و 
جداسازي دام هاي اهلي از دام هاي وحشي عنوان مي شود.

    حضور دام در مراتع طالقان
 با وجود گسترش تب نشخواركنندگان 

اما ب��ا وجود اينك��ه از اواي��ل مهرماه خب��ر ورود تب 
نش��خواركننده به تدريج در استان هاي قزوين، البرز، 
مازندران، خراسان شمالي گسترش يافت كه همزمان 
با موعد خروج دام هاي اهلي از مراتع شاهد بوديم كه 
اين اتفاق به موقع رخ نداد و به گفته منابع محلي طالقان 
همچنان بعد از گذشت ۲ ماه برخي دام ها در منطقه 
پراكنده هستند كه مي توانند منشأ شيوع ويروس در 
ميان حيات وحش باش��ند. هرچند فالح نژاد رييس 
اداره محيط زيست طالقان با تأييد اين مطلب به مهر، 
اين دام ها را عموماً دام هاي غيرمجازي دانست كه دور از 
چشم مسووالن وارد منطقه مي شوند. اما گزارش منابع 
محلي حاكي از اين است كه اين دام ها مربوط به چند 
روستاي اطراف هستند. ضمن اينكه گفته مي شود 
بس��ياري از دارندگان پروانه چرا، در اواخر فصل در 
اين منطقه مرتع را به صورت غيرقانوني به دسته هاي 

دام خارج از منطقه اجاره مي دهند.

    تلفات حيات وحش و حفاظت از چراگاه ها 
دغدغه سازمان جنگل ها نيست؟

ريي��س اداره محي��ط زيس��ت طالق��ان با بي��ان اينكه 
واكسيناسيون در اين منطقه شروع شده است، ابراز داشت: 
با وجود اينكه واكسن PPR يكي از واكسن هاي اجباري دام 

به حساب مي آيد اما برخي دامداران از تزريق آن به دام هاي 
خود امتناع مي كنند، و تنها راه مقابله با اين مساله اين است 
كه در مبادي ورودي دام ها به مراتع س��ختگيري شود، 
موضوعي كه به نظر مي رسد آنچنان هم دغدغه سازمان 
جنگل ها و مراتع نيست. چون اين سازمان عالوه بر كنترل 
مبادي پايش و مقابله با ورود دام غيرمجاز بر عهده سازمان 
جنگل ها و مراتع است. شهاب الدين منتظمي مديركل 
دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش س��ازمان محيط 
زيست در گفت وگو با خبرنگار مهر وضعيت پراكندگي 
اين بيماري در ميان حيات وحش را در حال حاضر بسيار 
كم دانست و ابراز داشت: اگر واكسيناسيون انجام نمي شد 

همچون سال هاي گذشته شدت بيماري بسيار باال بود.

    اثرات تب نشخوار كننده 
و تهديد اقتصادي دامدار

او خشكس��الي و كمبود علوفه را موجب نزديك ش��دن 
حيات وحش به آبشخورهاي دام هاي اهلي و شيوع اين 
بيماري در سال اخير برشمرد و در پاسخ به اين سوال كه آيا 
بي مباالتي دامداران در تزريق واكسن به اين دليل نيست 
كه دام هاي اهلي كمتر از اين بيماري آس��يب مي بينند، 
پاسخ داد: اين طور نيست، اين بيماري عالوه بر تلفاتي كه 
در قوچ، ميش و كل و بزهاي اهلي و دامي دارد، در صورت 
انتقال به ديگر انواع دام موجب الغري مي شود و اين الغري 

از لحاظ اقتصادي براي دامدار تهديد محسوب مي شود.

    تزريق ۶۰ ميليون دوز واكسن 
براي مقابله با تب نشخواركنندگان

عليرضا اكبرشاهي مديركل دفتر بهداشت و مديريت 
بيماري هاي دامي سازمان دامپزشكي نيز در گفت وگو با 
مهر به آمار ۶۰ ميليون و ۵۰۵ هزار و ۸۲ دوزي تزريق اين 
واكسن اشاره كرد و گفت: اين واكسيناسيون از ابتداي 
سال آغاز شده و بخش عمده اي از دام هاي اهلي تاكنون 
واكسينه شده اند. و حدود ۳ ميليون دام باقي مانده كه 
عمدتاً مربوط به دام هاي عشاير هستند در بازه آبان و آذر 
واكسينه خواهند شد. اكبرشاهي در واكنش به انتقاد 
فعاالن محيط زيس��ت كه تأخير در تزريق واكسن را 
منجر به شيوع مجدد اين بيماري در ميان حيات وحش 

ايران مي دانند، اظهار داشت: واكسيناسيون زمان بندي 
دارد و ما روند واكسيناسيون را از ابتداي ارديبهشت ماه 
در اوج بيماري كرونا و تعطيلي ادارات شروع كرديم. او 
با اشاره به اينكه يك بار واكسينه شدن دام ها، باعث 
مصونيت آنها در طول عمر تجاري ش��ان مي شود، 
تاكيد كرد: وس��عت واكسيناس��يون دام ه��ا به ۸۵ 
درصد رس��يده و هم اكنون در حال واكسينه كردن 
دام هاي عشايري هستيم كه براي قشالق به مراتع 
پايين دس��ت آمده اند و تا به امروز به آنها دسترسي 
نداشته ايم. اين ادعا در حالي از سوي اين مقام مسوول 
دامپزشكي بيان شده است كه سازمان دامپزشكي 
كشور در مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد »سي و 
پنج ميليون ُدز« واكسن PPR براي دو بار، يك بار در 
بهمن ماه ۱۳۹۹ و بار دوم در خردادماه ۱۴۰۰ منتشر 
كرده است و بنابراين ممكن نيست كه تا آخر فصل 
چراي دام در ايران همه دام هاي اهلي واكسينه شوند.

    رازي امكان توليد واكسن با كيفيت را 
دارد چرا از خارج وارد مي كنيد؟

از س��وي ديگر واردات اين واكس��ن از س��وي مسووالن 

موسسه رازي مورد نقد قرار گرفته و سينا سليماني مدير 
كنترل كيفيت موسس��ه رازي دو سال پيش اعالم كرده 
بود كه در اين شركت حدود پنج ميليون دز ساالنه توليد 
مي شود ولي اين آمادگي را دارد تا بيشتر از اين ميزان توليد 

كرده و حتي تمام واكسن مورد نياز كشور را تأمين كند.
اواظهار داشت: دانش مورد نياز براي توليد اين واكسن با 
بهترين كيفيت در رازي وجود دارد و دليلي براي واردات 
آن نمي بينيم چرا كه با واردات ارز زيادي از كشور خارج 
مي شود. ضمن اينكه واكسن هاي وارداتي از كيفيت بسيار 

پاييني نسبت به واكسن هاي رازي برخوردار هستند.

    يك دام وحشي مبتال جمعيت بزرگي را
 درگير و تلف مي كند

با اين وجود مديركل دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي 
دامي سازمان دامپزشكي اقدامات انجام گرفته را موثر 
دانسته و از كاهش كانون هاي انتشار تب نشخواركنندگان 
كوچك از ۷ كانون در س��ال گذشته به ۵ كانون در سال 
جاري خبر داد و گفت: كاهش كانون هاي بيماري مي تواند 
مهم ترين اقدام براي شيوع اين بيماري باشد اما حتي اگر 
يك دام وحشي ناقل اين بيماري شود مي تواند جمعيت 

بزرگي از دام را درگير بيماري و موجب تلفات آن شود 
و بنابراين فرآيند فروكشي بيماري در كشور است.

     خسارت هاي اقتصادي و زيست محيطي 
طاعون نشخواركنندگان 

 )PPR( بيماري طاعون نش��خواركنندگان كوچك
كه با عنوان »طاعون بزي« نيز ش��ناخته مي ش��ود، 
يك بيماري كشنده حاد با واگير بسيار باال است كه 
نشخوار كنندگان كوچك و شترها را درگير مي كند. 
عالئم اين بيماري تب، ترشحات چشم و بيني، تورم 
دهان، اسهال، ذات الريه همراه با سختي تنفس بوده 
ك��ه گاهي منجر به مرگ نيز مي ش��ود. اين بيماري 
جزو فهرست بيماري هاي مهم در سازمان جهاني دام 
)OIE( است و كشورها موظف هستند كه در صورت 

وقوع، بيماري را به اين سازمان گزارش دهند.
همه گي��ري PPR ب��ر اس��اس كنت��رل جابه جايي 
حيوانات، دفع صحيح الشه و استفاده از واكسن قابل 
كنترل اس��ت. موثرترين روش براي كنترل بيماري 
واكسيناسيون است كه بايد در مناطق بومي قبل از 

شروع فصول باراني به صورت ساالنه تكرار شود.

گزارش

اتفاقاتزيستمحيطيوخسارتهاياقتصاديبهجامانده

طاعون و تب نشخواركنندگان در حال گسترش است

رويخطخبر

شرايطبيمهزنانخانهدارودخترانمجرداعالمشد
طبق اعالم س��ازمان تامي��ن اجتماعي، 
همه زنان ۱۸ تا ۵۰ س��ال سراسر كشور 
مي توانن��د از حمايت ه��اي مق��رر در 
قان��ون بيمه صاحبان حرف و مش��اغل 
آزاد بهره من��د ش��وند و برخ��ورداري از 
اي��ن حمايت ها نيازمند تأهل و س��ابقه 
بيمه پردازي نيست. از ديگر ويژگي هاي 
خاص بيمه زنان خانه دار امكان انتخاب 

نرخ پرداخت حق بيمه و دس��تمزد مبناي پرداخت 
حق بيمه است. نرخ پرداخت حق بيمه زنان خانه دار 
ب��راي برخورداري از حمايت هاي بازنشس��تگي ۱۲ 
درصد؛ بازنشس��تگي و فوت )پرداخت مستمري به 

بازماندگان واجد ش��رايط( ۱۴ درصد و 
بازنشس��تگي، فوت و از كار افتادگي ۱۸ 
درصد اس��ت. همچنين در مواردي كه 
دستمزد انتخابي متقاضي باالتر از حداقل 
دستمزد مصوب شوراي عالي كار باشد، 
ضريب دستمزد انتخابي نسبت به حداقل 
دستمزد مصوب شوراي عالي كار همواره 
در سنوات آتي رعايت مي شود. متقاضيان 
بدون مراجعه حضوري به شعب تامين اجتماعي و با 
ورود به سامانه خدمات غيرحضوري سازمان تامين 
 www.es.tamin.ir اجتماعي به آدرس اينترنتي
نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه اقدام كنند.

اعالمشروطوزارتبهداشتبرايبازگشاييمدارس
اگر ب��راي كالس هاي حض��وري مدارس 
سخت گيري كنيم، بهتر از اين است كه كار 
را شروع كنيم اما بعد خدايي نكرده مجددا 
با بيماري آن را تعطيل كنيم. معاون فني 
مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
با بيان اين مطلب گفت: مهم ترين ش��رط 
آموزش و پرورش براي بازگشايي مدارس 
اين است كه كليه كاركنان مدرسه، نسبت به 

واكسينه كردن خودشان اقدام كنند و اگر فردي به داليل 
غيرموجه نسبت به انجام واكسيناسيون اقدام نكند، الزم 
است كه هر ۷۲ ساعت يك بار PCR  آزمايشگاهي را به 
مسوول مدرسه ارايه كند. محسن فرهادي افزود: همچنين 
تمام دانش آموزان ۱۲ س��ال به باال كه اكنون در چرخه 
واكسيناسيون كشور قرار دارند، بايد واكسينه شوند. در هر 
كالس هم فضاي چهار متر مربع را براي هر دانش آموز نياز 
داريم و اين فضا بايد به گونه اي چيدمان شود كه يك ونيم تا 
دو متر فاصله بين دانش آموزان از يكديگر و دانش آموزان از 

معلمين باشد. فرهادي ادامه داد: نكته ديگر 
اين است كه در تمام طول ساعت آموزش 
ماس��ك بايد هم به صورت كاركنان و هم 
دانش آموزان باشد. در زنگ هاي تفريح بايد 
تمهيداتي ديده شود كه فاصله يك ونيم تا 
دو متري ميان دانش آموزان حفظ شود. از 
ورزش هاي پربرخورد در حياط مدرس��ه 
جلوگيري شود. از همه مهم تر اينكه در طول 
مدت حضور در كالس تهويه مناسب و تامين هواي تازه 
بايد فراهم باشد. بنابراين بايد پنجره ها و در كالس باز باشد. 
او گفت: با ش��روع فصل سرما بايد به دانش آموزان اعالم 
كنيم كه با لباس كامل و گرم بيايند. رعايت اين شرايط و 
تامين زيرساخت الزم براي آن، طبيعتا اجازه نمي دهد 
كه تمام دانش آموزان يك كالس باهم در يك كالس 
حضور داشته باشند. طبيعتا اين كالس ها خرد مي شود 
و تعداد نفرات كمتري حاضر خواهند شد. بنابراين بايد 

يكسري از دروس را حضوري برگزار كرد.

موانعيپيشروي»استخدام«معلوالن
مديركل دفتر توانمندس��ازي معلوالن 
سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه 
تمامي دس��تگاه هاي دولتي تخصيص 
سهميه ۳ درصد اس��تخدام افراد داراي 
معلوليت را رعايت مي كنند، گفت: اين 
در حالي اس��ت كه در فرآيند مصاحبه و 
كميسيون دس��تگاه هاي جذب كننده 
نيرو با چالش هايي مواجه هستيم كه از 

طريق نشست هاي كارشناسي درصدد رفع آن هستيم. 
محمدرضا شهبازي با بيان اينكه در سال ۱۳۹۹، ۲۳ 
دس��تگاه اجرايي با سازمان بهزيس��تي براي تعيين 
سهميه استخدام ۳ درصد معلوالن هماهنگي الزم را 
انجام دادند، اظهار كرد: زماني كه هر دستگاهي مجوز 
اس��تخدامي را از سازمان اداري و استخدامي دريافت 
مي كند، قانونا به سمت سازمان بهزيستي و بنياد شهيد 

س��وق داده مي شوند تا س��هميه خود را 
تعيين كنند. او درخصوص اينكه در سال 
گذش��ته چه تعداد فرد داراي معلوليت 
جذب دس��تگاه ها و اس��تخدام شدند، 
اف��زود: از محل ۱۳۰۶ س��هميه تعيين 
ش��ده براي جذب افراد داراي معلوليت 
با دس��تگاه هاي اجرايي كش��ور تعداد 
۴۶۲ نفر پذيرفته شده نهايي هستند و 
همچنين ۱۰۲ نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي جذب شده اند. در مجموع تعداد ۵۶۴ نفر سال 
گذشته پذيرفته شده نهايي مربوط به هشتمين آزمون 
استخدام دس��تگاه هاي اجرايي هستند. او همچنين 
بيان كرد: بيشترين ميزان سهميه به تعداد ۱۱۴۳ نفر 
مربوط به وزارت اموزش و پرورش و ۲۹ سهميه مربوط 

به سازمان بهزيستي كشور بوده است.

رويداد

يكي از مهم ترين ابزارهاي توسعه اقتصادي شركت هاي 
بزرگ بهره مندي از داده هايي است كه در شبكه هاي 
اجتماعي ردوبدل مي ش��ود. مقص��ود از داده، در واقع 
هرگونه محتواي متني، صوتي و تصويري است كه مردم 
در طول روز توسط آن با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. 
بهره مندي فراوان شركت هاي گوناگون از اين داده ها 
سبب شد تا آنها بيش از گذشته براي توسعه و گسترش 

نفوذ و كنترل خود بر داده ها سرمايه گذاري كنند.
حميدرضا بيژني، جامعه شناس در اين باره گفت: يكي 
از نخستين ابزارهاي آنها براي اين بهره مندي استفاده از 
قدرت سلبريتي ها بود تا از شهرت و قدرِت ديده شدن آنها 
جهت كنترل افكار عمومي استفاده كنند. اما اين سطح 
براي آنها كافي نبود و آنها در راستاي دستيابي به قدرت 
كنترلي باالتر، دست به توليد اينفلوئنسرهايي زدند كه 
تمام شؤونشان را در اختيار داشته باشند؛ اينفلوئنسرهاي 
مبتني بر هوش مصنوعي. اينفلوئنسرهايي كه به سبب 
ماهيت انيمه بودنشان از قضا بيش��ترين تاثير را نيز بر 

گروه هاي سني كودك و نوجوان مي گذارند.

    هشدار درباره سلبريتي هاي نوظهور
بيژني در پاس��خ به اين پرسش كه آيا اينفلوئنسرهاي 
مبتني بر هوش مصنوعي در ايران فراگير شده اند؟ اظهار 
كرد: اين امر، درون مرزي نيست و ميزان فراگيري اش 
مي تواند همانند بازي هاي آنالين باش��د كه در كشور 
ما اس��تفاده مي ش��ود. البته اكنون صنايعي كه از اين 
اينفلوئنسرها استفاده مي كنند، خارجي هستند. درباره 
اين مساله آنچه اهميت دارد اين است كه يك بار به جاي 
آنكه عقب بيفتيم به موقع درباره اين موضوع هش��دار 
بدهيم. مهم است كه به موقع هشدار دهيم؛ همان طور 
كه شاهد بوديم تكنولوژي هاي ديگر به سرعت زيادي از 
كشورهاي ديگر به كشورهاي در حال توسعه مي رسند. 
اين موضوع اگر امروز وجه پررنگي نداشته باشد باالخره 

چندماه ديگر بيش از امروز با آن درگير خواهيم شد.

او ادامه داد: اينفلوئنسرهاي نوظهور با استفاده از امكان 
»هويت مج��ازي« در ش��بكه هاي اجتماعي فعاليت 
مي كنند. آنها بسيار واقعي به نظر مي رسند و احساسات و 
رفتارهايشان كامال مانند انسان است. فرصتي كه زمينه 
تعامل و همدردي آسان ديگر مخاطبان مجازي با آنها 
را محيا مي كند و از اين مجرا زمينه بهره مندي كسب و 
كارهاي قدرتمند را فراهم مي آورد. اين اينفلوئنسرهاي 
نوظهور از يك سو با به دست آوردن داده هاي مورد نظر 
زمينه داده كاوي هاي مرتبط با ساليق و گرايش هاي 
گروه هاي مختلف را فراهم مي كنند و از سوي ديگر 
با بهره مندي از قدرت خالقانه هوش مصنوعي كه هر 
عمل غيرممكني را ممكن مي سازد، با ارايه مطلوبيتي 
فراتر از هر ايده آل قابل دس��تيابي، به تاثيرگذاري و 

شكل دهي بر تصميمات آنها دست مي زنند. 

   گروه هاي مورد هدف
اين جامعه شناس با بيان اينكه اين پديده نوظهور بيش 
از هرگروهي، گروه هاي سني كودك و نوجوان را مورد 
هدف و آسيب خود قرار مي دهد عنوان كرد: بدين ترتيب 
روز به روز ش��ركت هاي بيش��تر و بيش��تري با ايجاد 
حساب هاي اينفلوئنسري مجازي، به توليد آرزوهاي 
رويايي، تصاوير مش��خصي از بدن يا سبك هاي عالي 
زندگي دست مي زنند و به آسان ترين شيوه گروه هاي 
سني مورد نظر خود و به عبارتي مخاطبانشان را تحت 
تاثير قرار مي دهند. بيژني افزود: تحقيقات جديد نشان 
داده اس��ت كه دو س��وم والدين نگران اين هستند كه 
زندگي به تصوير كش��يده شده در وبالگ هاي آنالين، 
انتظارات غيرواقعي را در مورد زندگي واقعي به كودكان 
ارايه مي دهد. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي 
از والدين اذعان مي كنند تشخيص اينكه آيا وبالگ ها 
يا وبالگ نويس هاي خاصي براي فرزندانشان مناسب 
هستند يا خير، برايشان مشكل است. موضوعي كه بر 
اساس ديدگاه متخصصان اين حوزه، تاثيرات مخرب 

بس��ياري بر عزت نفس، تصوير بدن و درك »زندگي 
واقع��ي« كودك خواه��د گذاش��ت. او ضمن تصريح 
اين مطلب كه به روزرساني پيوس��ته توليدات جديد 
اينفلوئنسرها در قالب هاي متنوع اين امكان را به برندها 
و ش��ركت ها مي دهد كه روزبه روز سايه خود را بر ابعاد 
گوناگوني از زندگي روزمره كودكان و نوجوانان و البته 
خانواده هايشان بگس��ترانند و از اين مجرا آسيب هاي 
اجتماع��ي مخرب تر و نوين تري را ب��راي ما به ارمغان 
آورند، اظهار كرد: از اين رو است كه والدين بايد فرزندان 
خود را براي توانمند شدن در برابر اين آسيب ها آماده 
كنند. مسيري كه بيش از پيش لزوم توجه به آموزش 
ش��يوه هاي نوين تفكر انتقادي براي ذهن كودكان را 
آشكار مي كند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، يكي 
از راهكارهاي شناسايي و معرفي برخي از حساب هاي 
الگوريتم��ي، ارايه پرس��ش هايي كليدي اس��ت: چه 
كس��ي اين پس��ت ها را ايجاد مي كند؟ چه كساني را 
هدف قرار مي دهند؟ چرا آن لباس ها را مي پوش��ند و 
آن محصوالت را تبلي��غ مي كنند؟ بدين ترتيب آنچه 
والدين به عنوان گام نخست مي توانند انجام دهند، 
تقويت روحيه پرسشگري و كاش��تن بذر ترديد در 
ذهن فرزندانشان اس��ت. اين جامعه شناس در ادامه 
تاكيد كرد كه ضروري است والدين با آخرين روندهاي 
نوظهور آنالين آشنا شوند و با فرزندان خود در مورد 
آنچه به ص��ورت آنالين مي بينند و مصرف مي كنند 
گفت وگوهاي منظم، باز و صادقانه داش��ته باش��ند. 
اجازه دهيد فرزندتان بداند هر صفحه اي فقط به اين 
دليل كه »تيك آبي« دارد و نش��ان مي دهد توس��ط 
اينستاگرام به عنوان يك شخصيت تأييد شده است، به 
اين معني نيست كه واقعي هستند. اين جامعه شناس 
همچنين توصيه كرد كه با فرزند خود در مورد تفاوت 
وجود فن پيج ها يا صفحه طرفداران و صفحات اصلي 
صحبت كنيد. بچه ها را تشويق كنيد قبل از پذيرش 

درخواست، به هويت درخواست كننده توجه كنند. 

سلبريتيهاينوظهورابزارهايتوسعهاقتصادي
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