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راه و چاه!

فيل اقتصاد در تاريكي 

يكي از نمايندگان مجلس اخيرا 
از ارايه اليحه اصالح تخصيص 
ارز 4200 توماني از سوي دولت 
به مجل��س و آمادگي مجلس 
براي اصالح اين وضعيت خبر 
داد؛ وضعيتي كه به استناد آمار 
رسمي طي 4 سال اخير حدودا 
500 هزار ميليارد تومان هزينه 
دربرداش��ته و به فس��اد و ناكارآمدي انجاميده و اكنون به 
بن بست رسيده است.  چگونگي مواجهه با مشكل ارز4200 
توماني اكنون يك��ي از مهم ترين پيچ هاي تصميم گيري 
دولت و سنجش ميزان كارآمدي دولت سيزدهم براي حل 
كم هزينه اين معضل است. آخرين گزارش گمرك از صرف 
حدود 8 ميليارد و 800 ميليون دالر ارز ترجيحي براي ورود 
هفت رديف كاالي اساسي )گندم، انواع دانه هاي روغني، 
ادامه در صفحه 6 انواع روغن خام... 

مس��ير  در  گذش��ته  روز 
تصميم س��ازي هايي كه طي 
ماه ه��اي اخي��ر در خص��وص 
بحث واردات خودرو عملياتي 
مي ش��وند، اع��الم ش��د ك��ه 
نماين��دگان ايرادات ش��وراي 
نگهبان و هي��ات عالي مجمع 
تش��خيص را رفع ك��رده و در 
خصوص منش��أ ارزهاي خارجي مرتبط ب��ا بحث واردات 
خودرو تصميم گرفته اند، وارد كنندگان خودرو از قبل منشأ 
ارزهاي خارجي را ب��ه بانك مركزي اعالم كنند. بالفاصله 
پس از انتشار اين خبر نيز برخي سايت ها و خبرگزاري ها، 
بدون توجه به اصل موض��وع، تحليل هايي را در خصوص 
كاهش قيمت خودروهاي داخلي ارزان قيمت )پرايد و...( 
ارايه كردند كه متاسفانه هيچ كدام از اين تحليل ها مبتني 
بر واقعيات بازار خودرو و اقتصاد كشور مطرح نشدند. موالنا 
جالل الدين بلخي، داس��تاني در مثنوي معن��وي دارد كه 
در آن روايت مي ش��ود كه در يك شهر براي نخستين بار، 
فيلباني فيلي را براي نمايش مي آورد. برخي افراد كه خود 
را زرنگ تر از بقيه مي دانستند و كنجكاوي هاي خاص خود 
را داشتند، تصميم مي گيرند كه زودتر از بقيه فيل را ببينند 
و با ش��مايل آن آشنا شوند. مساله اصلي اما اين بود كه اين 
آشنايي در شب و در تاريكي اتفاق مي افتد. هر كدام از اين 
افراد وارد خيمه فيل مي شود و در تاريكي دستي بر اندام فيل 
مي كشد. شخصي كه دست به پاهاي فيل مي كشد، فيل را 
ستون فراخ، توصيف مي كند، آن كس كه دست بر گوش 
فيل مي كشد، فيل را موجودي پهن، فهم مي كند و در ادامه 
نيز فرد ديگر فيل را خرطومي دراز و... ارزيابي مي كند. اين 
روند به اندازه افرادي كه براي ديدن فيل اقدام مي كنند تداوم 
مي يابد و هر كدام از مخاطبان از ظن خود، تعريفي متفاوت از 
فيل ارايه مي كند. اين روايت جذاب موالنا كه در تاريخ ادبيات 
ايران با عنوان فيل در تاريكي از آن ياد مي شود، نماد روشني 
از فهمي اس��ت كه برخي افراد و جريانات از ش��مايل كلي 
اقتصاد دارند. از آنجا كه توجهي به علم به عنوان چراغ درك 
مسائل نمي شود، افراد و جريانات در جهل و تاريكي خود، 
تالش مي كنن��د، تعريفي از موضوعات مختلف اقتصادي 
ارايه كنند كه به هيچ عنوان تناسبي با واقعيات ندارد.واقعيت 
آن است كه مساله نابساماني بازار خودرو در كشورمان، تنها 
افزايش عرضه نيست. حتي اگر خودروهاي جديد به كشور 
وارد شوند، باز هم تغييري در قيمت پرايد رخ نمي دهد. علت 
هم بسيار ساده است و آن اينكه منشأ افزايش قيمت خودرو 
در كشورمان، سياست هاي اشتباه پولي است و زماني كه 
منشا، سياست هاي پولي باشد، با افزايش عرضه نمي توان 
قيمت را مهار كرد. اگر تنها قيمت خودرو در داالن افزايشي 
قرار داشت و ساير اقالم در وضعيت باثباتي قرار داشتند، از 
طريق افزايش عرضه مي شد اين روند را مهار كرد. اما وقتي 
قيمت همه اقالم و خدمات در حال افزايش است، كسري 
بودجه عميقي وجود دارد، سياست هاي پولي انبساطي است 
و دولت فاقد انضباط مالي كافي است، نشان مي دهد مساله 
خودرو، مساله سياست هاي پولي است. موضوع سياست هاي 
پولي هم با افزايش عرضه حل نمي شود. در واقع اين بخش از 
علم اقتصاد را كه تصميم سازان دولتي و نمايندگان مجلس 
در تاريكي شنيده اند كه با افزايش عرضه مي توان قيمت ها را 
مهار كرد، مربوط به شرايطي است كه جريان پولي كشور در 
وضعيت باثباتي قرار داشته باشد. در شرايطي كه اين ثبات 
وجود نداشته باشد، افزايش عرضه كمكي به مهار قيمت 
نمي كند. مانند تماشاي فيل در تاريكي است كه هرچند 
ظاهرا بخشي از شمايل را تعريف مي كنند، اما همه واقعيت 

فيل ارايه نمي شود. 
در اين شرايط، چه با افزايش توليد خودروسازان داخلي و 
چه ب��ا واردات خودرو، بهبودي در بازار خودرو را نمي توان 
متصور شد. لذا نمايندگاني كه از طريق افزايش توليد به 
دنبال ثبات هستند، توقع بيجايي دارند. اتفاقا افزايش عرضه 
به شكلي كه امروز در كشور انجام مي شود، يعني با سركوب 
قيمت ها، تامين مالي صرفا بانكي و فروش زير قيمت تمام 
شده به ش��دت تورم زا است و بر دامنه مشكالت اقتصادي 
مي افزايد. به عبارت روشنتر، براي حل اين نوع مشكالت 
ابتدا بايد قيمت ها اصالح و ثبات ايجاد شود، بعد ساختار 
مالي بانك ها و ساختار مالي ش��ركت هاي خودروسازي 
ادامه در صفحه 6 اصالح شود و در نهايت انضباط در...  

حسين حقگو

فربد زاوه

آيا ماليات ساالنه 3 درصدي از امالك بر تورم 30 تا 40 درصدي مي تواند غلبه كند؟

سناريوي »واقعي« حل بحران مسكن
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بازي با نرخ ارز براي حل 
مشكالت

 انتظار رشد متوازن 
براي بازار سرمايه

 افسردگي، شايع ترين
 بيماري قرن

در شرايطي كه دولت و مجلس از 
طريق اجراي طرح هاي تحقيق 
و تفح��ص و بگي��ر و ببندهاي 
مرسوم به زعم خود به دنبال حل 
مش��كل بورس كشور هستند، 
اما واقعيت آن اس��ت كه ريشه 
بسياري از مشكالت بازار سرمايه 
كشور، اساسا تصميماتي است 
كه دولت در بازار س��رمايه اتخاذ مي كن��د. يكي از اين نوع 
برنامه ريزي ها، افزايش نرخ سود بين بانكي است كه باعث 
شده بس��ياري از س��اختارهاي اقتصادي و بانكي كشور، 
س��رمايه هاي خود را از بازار سرمايه خارج كرده و به سمت 
نظام بانكي سوق دهند. مساله كسري بودجه دولت و سرريز 
اين كسري به بازار سرمايه از ديگر موضوعاتي است كه به 
دليل تصميم سازي هاي اش��تباه دولت ايجاد شده اند. در 
دوره هاي گذشته و قبل از جهش هاي ارزي اخير كه ركود 
تورمي در اقتصاد وجود داشت و بانك ها نيز با حجم زيادي از 
مطالبات وصول نشده، روبرو بودند و ترازهايشان نامتعادل 
بود به ناگهان با افزايش نرخ ارز )كه طي چند سال تورمي، 
نرخش افزايش نيافته بود( وضعيت بانك ها با توجه به دارايي 
ارزي كه در ترازنامه وجود دارد بهتر مي شد.امروز نيز از يك 
طرف بانك ها وضعيت نامناس��بي دارند و از سوي ديگر، 
دولت هم بايد پايان س��ال ۱400 و ۶ ماه اول سال ۱40۱ 
حجم زيادي از اوراق سررسيد شده را با سودش تسويه كند. 
اگرچه يك راه اين است كه دوباره اوراق منتشر كنيم ولي 
اين كار باعث افزايش تصاعدي بدهي هاي دولت مي شود 
و مي تواند دولت را به س��مت بحران بدهي پيش ببرد. در 
اين شرايط، دولت دو راه پيش رو دارد: راه حل ميان مدت، 
احياي توافق برجام است كه البته در كوتاه مدت نمي تواند، 
اقتصاد ايران را به منابع مالي برساند، ضمن اينكه بخشي 
از دارايي هاي دولت نيز از قبل هزينه شده اند. در قبال آنها 
پول چاپ شده اس��ت و مبالغ چاپ شده نيز هزينه شده 
اس��ت. در واقع دولت ها در ايران با فرض اينكه نهايتا روز و 
روزگاري اين دارايي هاي مسدودي آزاد خواهد شد، معادل 
ريالي آنها را وارد چرخه اقتصادي كش��ور كرده اند. با اين 
حال بهبود فروش نفت و دسترسي به منابع بلوكه شده، 
مي تواند دولت را از اين فش��ار هزينه اي خارج كند. با اين 
وجود بانك ها همچنان تحت فشار باقي خواهند ماند.منبع 
ديگر درآمدي دولت كه با استفاده از آن مي تواند كسري 
بودجه خود را جبران كرده و انضباط مالي افزونتري ايجاد 
كند، وصول ماليات است كه هم اينك هم با جديت دنبال 
مي شود.بايد توجه داشت در شرايط ركود فعلي نمي شود به 
درآمدهاي مالياتي به عنوان منبع اصلي درآمد دولت براي 
جبران كسري بودجه نگاه كرد.چرا كه فضاي كسب و كار 
در وضعيت ركود قرار دارد و صاحبان كسب و كار و توليد، 
دستاورد ويژه اي كسب نمي كنند كه بتوان ماليات قابل 
توجهي از آنان دريافت كرد. در اين شرايط در دسترس ترين 
گزينه ك��ه هم دولت و هم بانك ه��ا را از اين بحران خارج 
ادامه در صفحه 6 مي كند، دالر است.  

با توجه ب��ه قيمت هاي جهاني 
و تورمي كه در اقتصاد كش��ور 
وج��ود دارد، انتظ��ارات از نرخ 
رشد، صعودي بوده و پيش بيني 
مي شود سود شركت ها افزايش 
پيدا كند. همچنين بايد گفت 
كه در ح��ال حاض��ر P/E بازار 
پايين و جذاب است. با توجه به 
فاكتورهاي مذكور، انتظارات براي رشد بازار سهام در آينده 
فراهم است. در حقيقت بازار سهام از شرايط بنيادي خوبي 
برخوردار بوده و افت  هفته هاي اخير نيز به علت مسائل رواني 
و برخي از كج فهمي هايي كه نسبت به اوراق يا سياست هاي 

دولت به وجود آمده، است.
بحث فروش اوراق يك��ي از مواردي بود ك��ه عموم مردم 
كج فهمي هايي نسبت به آن داش��تند و گمان مي كردند 
كه دولت بدون در نظرگيري ش��رايط بازار س��هام، قصد 
تامين مالي  با فروش اوراق را دارد در حالي كه اين برداشت 
اش��تباهي بوده و فروش اوراق مربوط به عمليات بازار باز 
مي ش��ود؛ اين اقدام نه تنها آسيبي به بازار سهام نمي زند، 
بلكه به نفع آن نيز بوده چراكه بانك مركزي تالش دارد با 
تزريق پول به بازار بين بانكي، مانع از رشد نرخ بهره شود و 
اين مساله در يك داالني قرار بگيرد. بنابراين تهديدي براي 
بازار سهام وجود نداشته و اين سياست گذاري امري مفيد و 

به نفع بازار سرمايه است. همچنين ابهاماتي درمورد بورس 
كاال وجود داش��ت و عده اي گمان مي كردند كه دولت به 
دنبال قيمت گذاري دس��توري بوده اما اين برداش��ت نيز 
اشتباه بوده و وزير امور اقتصادي و دارايي قصد خارج كردن 
تمام محصوالت از اين فرايند را دارد و حتي در گفته هاي 
خود اش��اره اي به كااليي همانند خودرو كه سال هاس��ت 
مشمول قيمت گذاري بوده نيز داشته است. ابهام درمورد 
سياس��ت هاي بازار باعث شده بود تا سهامداران نسبت به 
معام��الت خود احتياط كنند، از طرفي هميش��ه عده اي 
فروش��نده نيز در بازار وجود دارند كه بر تعداد عرضه هاي 
هفته هاي پيشين مي افزود اما با جلساتي كه دولت و وزارت 
اقتصاد برگزار كرد، ديدگاه ها نسبت به مسائل بنيادي و كالن 

تغيير كرده و اطمينان  خاطر نسبي به وجود آمده است.
به نظر مي رسد حاكميت به دنبال حل مسائل كالن اقتصاد و 
به دنبال آن تقويت بنيادي شركت هاست، در نتيجه مواردي 
همچون نرخ بهره، قيمت گذاري و افزايش هزينه هاي توليد 
و غيره جاي نگراني ن��دارد و دولت اين موارد را مدنظر قرار 

مي دهد كه اين بخش از اقتصاد آسيب نبيند.
در كنار شرايط خوب بنيادي شركت ها، حمايت از بازار نيز 
مقدمات رش��د را فراهم كرده و به اصطالح كفي براي بازار 
شكل گرفته است، سهامداران طي هفته اخير با مشاهده 
حمايت دولت به آينده بازار سهام اميدوارتر شدند و اين اقدام 
ادامه در صفحه 2 دولت از... 

اولي��ن عام��ل در افس��ردگي 
مي تواند بي تحركي فرد باشد، 
وقتي تحرك نداش��ته باشيم 
وقت��ي انگيزه و اميد نداش��ته 
باشيم و در يك سيكل تكراري 
گرفت��ار ش��ويم افس��ردگي 
خود به خود به سراغمان مي آيد.

از س��وي ديگر عوامل بيروني 
مثل آلودگي صوتي و آلودگ��ي هوا نقش موثري در بروز 
افسردگي در افراد دارند. بدخلقي هم يكي از نشانه هاي 
افسردگي اس��ت. اينكه كم كم حتي از جمع دوستان و 
خانواده هم فاصله مي گيريم و تنهايي را ترجيح مي دهيم. 
در واقع مي توان مدعي ش��د كه افس��ردگي شايع ترين 
بيماري قرن اس��ت. افراد بي ش��ماري هر روز به دام اين 
بيماري اس��ير مي ش��وند. فضاي مجازي هم يكي ديگر 
از عوامل افس��ردگي افراد اس��ت، اين روزه��ا ديگر تمام 
معاش��رت ما به فضاي مجازي محدود شده است، ديگر 
خب��ري از دورهمي ه��اي واقعي نيس��ت. همه ترجيح 
مي دهيم دوستانمان را در فضاي مجازي بيينيم، با افراد 
در فضاي مجازي آشنا شويم و همه چيز به همين فضاي 
مجازي محدود مي شود. شما در يك لحظه مي توانيد با 
ب��اال و پايين كردن صفحه اينس��تاگرام خود از حال و 
اوضاع بيش از 50 نفر آگاه مي ش��ويد در حالي كه اگر 

بخواهيد در دنياي واقعي 50 دوست داشته باشيد بايد 
لحظات زي��ادي را صرف كنيد تا بتواني��د با آنها گپي 
بزنيد و از حالش��ان با خبر ش��ويد. اين مساله شايد در 
نگاه اول خيلي هم خوب به نظر برسد و براي خيلي ها 
صرفه جويي در وقت و هزينه باشد، اما در طوالني مدت 

باعث منزوي شدن افراد مي شود. 
فضاي مجازي جايي نيست كه شما بتوانيد احساسات 
واقع��ي خود را بروز بدهيد. در واق��ع زندگي كردن در 
فضاي مجازي از ش��ما انساني سرد و بي روح مي سازد. 
كم كم نوع معاشرت و رفتار با اطرافيان تان را هم از ياد 
مي بريد و به يك فرد كسل كننده تبديل مي شويد. اين 
نوع رفتار همانطور كه اطرافيان شما را دلزده و خسته 
مي كند، باعث افسردگي خود شما هم مي شود، چون 
بعد از گذشت يك مدت متوجه مي شويد كه ديگر هيچ 
انس��ان واقعي را در كنار خود نداريد و تمام زندگي تان 
به فضاي مجازي محدود شده است.  در واقع افرادي كه 
به صورت اعتياد گونه از ش��بكه هاي اجتماعي استفاده 
مي كنند، احساسات منفي بيشتري را تجربه مي كنند و 
اين در افسرده شدن آنها نقش موثري دارد. مثال نوجواني 
كه ديده ش��دن در فضاي مجازي و تاييد شدن از سوي 
افرادي كه اصال آنها را نمي شناسد به معاشرت با دوستان 
واقعي و افراد خانواده ترجي��ح مي دهد، به زودي دچار 
ادامه در صفحه 2 افسردگي خواهد شد.  

گزارش روز
رزمايش ذوالفقار۱۴۰۰ ارتش آغاز شد

قدرت نمايي ارتش در سواحل مكران
رزمايش مش��ترك ذوالفقار۱400 ارتش با گسترش 

يگان هاي شركت كننده در رزمايش آغاز شد.
مراحل اصلي رزمايش مشترك ذوالفقار۱400 ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، با نام مقدس يا رسول اهلل)ص( 
با حضور و گسترش يگان هاي پياده، زرهي و مكانيزه 
ني��روي زميني ارتش، س��امانه هاي پدافندي نيروي 
پدافند هوايي، شناورهاي سطحي و زيرسطحي نيروي 
دريايي ارتش با پشتيباني جنگنده ها و پهپادهاي نيروي 
هوايي ارتش در منطقه عمومي سواحل مكران آغاز شد.

 امير دريادار سيد محمود موسوي سخنگوي رزمايش 
مش��ترك ذوالفق��ار۱400 ارتش، با تش��ريح برخي 
جزييات مراحل شناس��ايي، اطالعات��ي و رزمي اين 
رزمايش تصريح كرد: عملي��ات جمع آوري اطالعات 
الكترونيكي و س��يگنالي و ضدالكترونيكي نيروهاي 
مهاجم با اس��تفاده از س��امانه هاي شنود و جهت ياب 
يگان ه��اي تاكتيكي و س��احلي، با ان��واع پهپادهاي 
شناس��ايي ايراني ابابيل3، يس��ير، صادق، مهاجر4 و 
  P3F، RF4 سيمرغ و انواع هواپيماهاي شناسايي شامل

و بويينگ707 با موفقيت اجرا شد.

وي پاي��داري ارتباط��ات در فض��اي مطل��ق جنگ 
الكترونيك را از جمله نقاط قوت اين رزمايش دانست و 
افزود: رصد و پايش حريم هوايي كشور و منطقه عمومي 
رزمايش در پهنه آبي جنوب كشور توسط نيروي پدافند 
هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و همچنين اجراي 
آتش توسط سامانه هاي پدافندي براي مقابله با اهداف 
متخاصم و همچنين اجراي عمليات گش��ت هوايي 
توس��ط خلبانان تيزپرواز و پهپاده��اي نيروي هوايي 
ارتش، بخش ديگري از سناريوها است كه در رزمايش 

مشترك ذوالفقار۱400 ارتش تمرين خواهد شد.
امير دريادار موسوي در ادامه برقراري امنيت در منطقه 
غرب آسيا را با تكيه بر توان و اتحاد كشورهاي منطقه 
عملي دانست و گفت: پيام رزمايش مشترك ذوالفقار 
ارتش به كش��ورهاي منطقه، آمادگي براي برقراري 
صلح و دوستي با تكيه بر ظرفيت هاي درون منطقه اي 
اس��ت، چراكه تاريخ ثابت كرده است ساير كشورهاي 
فرامنطق��ه اي، بازيگراني جنگ طل��ب و ناامن كننده 
بوده اند و جز ناامني، جنگ و اشغال ارمغان ديگري براي 
ادامه در صفحه 8 منطقه غرب آسيا نداشته اند. 

علي اصغر كيهان نياسعيد درخشانيمحسن عباسي

 چه كسي قرار است سكان هدايت آموزش و پرورش 
را در اين شرايط بحراني به دست بگيرد؟

سامانه »سيدا و پادا« مشكل دارند

مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد 

رييسي در جلسه هيات دولت از برنامه ريزي و پيش بيني براي  بودجه سال آينده گفت

سامانه شاد تعطيل شد
صفحه 8     صفحه 7    

صفحه 5    

كاهش  بيش از5۰ درصدي 
ترانزيت در 2 سال گذشته

 ۸ درصد رشد اقتصادي  در بودجه ۱۴۰۱ 

»تعادل« در نظرسنجي 
ميزان رشد بازار سهام 

را بررسي مي كند

سودي 
عايد 

سهامداران 
نشد!

حمايت ه��اي كالمي هفته اخير سياس��ت گذاران 
بورس��ي از بازارس��رمايه باعث ش��د وضعيت تاالر 
شيشه اي تغيير كند و هم راستا با اين موضوع دالر 
نيز وارد كانال 24 هزار توماني شد اما دستور رشد بازار 
پايدار نبود و در دومين روزكاري هفته يعني يكشنبه 
شاهد افت شاخص كل بورس بوديم.  معامالت بازار 
طي چند روز اخير رمق چنداني نداشت اما باتوجه به 
سيگنال مثبت طي دو روز اخير بورس نزولي شدو 
شاهد تداوم كاهش قيمت ها در بازار هستيم البته 
نبايد فراموش كرد كه اگر از بورس حمايت شود اين 
بازار پتانسيل رشد و سودآوري خوبي دارد. براساس 
نظرسنجي هاي »تعادل« از سرمايه گذاران بورسي 
رش��د بازار تاثير چنداني روي پرتفوي سهامداران 
نداشته و تنها ش��اخص و برخي سهام مثبت پوش 
شد. براساس نظرسنجي هاي صورت گرفته مثبت 
شدن بازار تاثير چنداني روي بورس نداشته است. 
براساس نظرسنجي ها 48 درصد سهامداران گفته اند 
كه  مثبت شدن چند روز بورس كمتر از 5 درصد روي 
پرتفوي آنها اثر داشته؛ ۱0 درصد از سهامداران اظهار 
صفحه 4 را بخوانيد كرده اند كه...  



رييسي با اشاره به اينكه بودجه ۱۴۰۱ براي رشد اقتصادي ۸ 
درصدي پيش بيني و برنامه ريزي شده است، افزود: تفاوت 
بودجه امسال با سنوات قبل در اين است كه ديگر استانداران 
براي بودجه و اعتبار به مس��ووالن مركز كش��ور مراجعه 
نمي كنند و به هر استان اعتباري داده شده تا سهم خود را 
در راستاي تحقق رشد ۸ درصدي ايفا كند. رييس جمهوري 
همچنين در اين جلسه با بيان اينكه دشمنان راهبرد مأيوس 
كردن مردم را در پيش گرفته اند، گفت: آنان از اينكه فضاي 
اميدواري در كشور ايجاد شده ناراحت و عصباني هستند و 
با طرح ادعاهاي غيرواقع به دنبال ايجاد يأس در بين آحاد 
مردم هستند لذا همه بايد مقابل اينگونه هجمه ها هوشيار 
باشند. سيد ابراهيم رييسي روز يكشنبه در جلسه هيات 
دولت با اشاره به طرح شبهات مختلف در رسانه ها از جمله 
موضوع توجه بعضي از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، 
گفت: وزرا و مس��ووالن اجرايي به خبرس��ازي و ادعاهاي 
كذب، بالفاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنيت منفي 
در جامعه به وجود آيد. رييس جمهوري تاكيد كرد: هدف 
از تكرار ش��بهات، ايجاد يأس و نااميدي در بين آحاد مردم 
است و در اين زمينه متأسفانه بعضي ها نادانسته با راهبرد 
دشمن همراهي مي كنند. رييسي افزود: مسووالن ضمن 
اينكه مراقب هستند وارد حاشيه هاي كاذب نشوند بايد به 
افكار عمومي اهميت قايل شوند و به شبهات، پاسخ مستند 
و مستدل بدهند. رييس��ي تبعيض در پرداخت حقوق و 
قراردادهاي كاري مختلف در سازمان ها و ادارات دولتي را 
غيرقابل قبول دانست و تأكيد كرد: يكي از جلوه هاي مهم 
اجراي عدالت در دولت سيزدهم نظام عادالنه پرداخت است 
و بايد همه دستگاه ها تالش كنند تا تبعيضي وجود نداشته 
باشد. رييسي در ادامه با اش��اره به اهميت جايگاه شوراي 
فرهنگ عمومي از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خواست 
موانع فعاليت اين شورا را برطرف كند. رييس جمهوري در 
ادامه جلسه پس از رأي اعتماد هيات دولت به محمدمهدي 
اعاليي به عنوان اس��تاندار قزوي��ن، مجتبي عبداللهي به 
عنوان اس��تاندار البرز و سيدمحمود حسيني پور نوري به 
عنوان استاندار مازندران، گفت: در هر ۳ استان ظرفيت هاي 
زيادي براي ايجاد اشتغال و فعال كردن اقتصاد گردشگري 
و اقتصاد ديجيتال و نيز اقتصاد دريا در س��واحل مازندران 

وجود دارد و بايد همه ظرفيت ها را براي رفع مشكالت مردم 
به ويژه ايجاد اشتغال و رفع بيكاري به كار گرفت. رييسي با 
اشاره به اينكه بودجه ۱۴۰۱ براي رشد اقتصادي ۸ درصدي 
پيش بيني و برنامه ريزي شده است، افزود: تفاوت بودجه 
امسال با سنوات قبل در اين است كه ديگر استانداران براي 
بودجه و اعتبار به مسووالن مركز كشور مراجعه نمي كنند 
و به هر استان اعتباري داده شده تا سهم خود را در راستاي 
تحقق رشد ۸ درصدي ايفا كند. رييس جمهوري تأكيد كرد: 
رشد اقتصادي بدون حضور همه دستگاه ها و اعطاي سهم 
به هر يك از آنها اتفاق نمي افتد، لذا بر اين اساس براي ايجاد 
رشد ۸ درصدي همه دستگاه ها، استان ها و استانداران بايد 

نقش جدي ايفا كنند. رييس��ي با تأكيد بر لزوم استفاده از 
نيروهاي كارآمد و انقالبي در س��طوح مختلف مديريتي، 
اظهار داشت: همه مسووليت داريم تا متناسب با انتظارات 
مردم با تالش شبانه روزي، دغدغه ها و نگراني آنها را برطرف 
نموده و اعتماد عمومي را جلب كنيم و الزمه اين كار استفاده 
از نيروهاي انقالبي و كار جهادي است. در اين جلسه وزير 
اقتصاد و دارايي با اشاره به بازديد يك ماه قبل رييس جمهور 
از انبار س��ازمان اموال تمليكي در استان بوشهر و دستور 
رييس جمهوري براي ساماندهي اين اموال  در مدت ۳ ماه، 
افزود: پيش نويس مصوبه اصالح اختيارات سازمان اموال 
تمليكي براي تصويب به دولت ارايه شده است ضمن اينكه 

رييس جديد سازمان اموال تمليكي نيز با همين ماموريت 
انتخاب شد تا بتواند ظرف ۳ ماه آينده موضوع ساماندهي و 
فروش اموال را پيگيري كند. احسان خاندوزي افزود: انتظار 
داريم با اجراي دستور رييس قوه قضاييه براي صدور احكام 
قضايي در مهلت ۱۵ روزه در محاكم و تعزيرات، بالفاصله 
در دولت فروش اموال و س��اماندهي انباره��ا را ۳ ماهه، با 
سرعت عملياتي كنيم. در ابتداي اين جلسه حجت االسالم 
والمسلمين قرائتي در سخناني با تشريح اخالق و مديريت از 
ديدگاه اسالم بر اهميت رعايت اصول و ارزش هاي ديني در 
حوزه مديريت و توجه جدي مسووالن به اقامه نماز به عنوان 

اولويت در دستگاه هاي اداري تأكيد كرد.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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انتظار نداشتم عربستان
 به روسيه جواب دهد

جو باي��دن، رييس جمهور امري��كا در اظهاراتي اعالم 
كرد كشورهاي اوپك پالس توليد نفت را به حد كافي 
براي تامين نياز امريكا افزاي��ش نخواهند داد و زمينه 
را براي بررسي گزينه هاي مختلف ايجاد كرده اند. اين 
اظهارات جو بايدن در پاسخ به پرسشي درباره استفاده از 
ذخاير استراتژيك پس از امتناع اوپك پالس از پذيرش 
درخواست امريكا براي افزايش بيشتر توليد و تصويب 
افزايش توليد ماهانه تدريجي به ميزان ۴۰۰ هزار بشكه 
در روز مطرح شد. رييس جمهور امريكا روز شنبه در كاخ 
سفيد به خبرنگاران گفت: در وهله نخست انتظار نداشتم 
كه اوپك جواب دهد كه روس��يه يا عربستان سعودي 
جواب دهند. آنها نفت بيشتري توليد مي كنند اما اينكه 
نفت كافي توليد كنند، موضوع ديگري اس��ت. جنيفر 
گرانهولم، وزير انرژي امريكا روز جمعه گفته بود بايدن در 
حال بررسي گزينه برداشت از ذخاير نفت استراتژيك 
براي پايين بردن قيمت هاي بنزين است. وي در مصاحبه 
با تلويزيون بلومبرگ گفته بود: ذخاير نفت استراتژيك 
مطمئنا يك گزينه مطرح است. بايدن درباره برداشت 
از ذخاير كه در مخازن زيرزميني در تگزاس و لوييزيانا 

نگهداري مي شوند، مي تواند هر گونه تصميمي بگيرد.

بايدن: فعال درباره ايران 
اظهارنظر نمي كنم

»ج��و بايدن« رييس جمه��ور امريكا روز ش��نبه طي 
س��خنراني در كاخ س��فيد درباره طرح يك تريليون 
دالري اياالت متحده براي توسعه زيرساخت امريكا كه 
مورد تاييد كنگره قرار گرفته، حاضر به اظهارنظر درباره 
وضعيت فعلي مذاكرات »وين« براي احياي برجام نشد. 
بنا بر گزارش خبرگزاري روسي تاس، بايدن در پاسخ به 
س��والي مبني بر موضع فعلي وي درباره مذاكرات وين 
براي احياي برجام چيس��ت اينكه آيا طرح جايگزين 
شرايطي دارد كه مذاكرات با شكست مواجه شود، گفت: 
»هم اكنون درباره ايران اظهارنظري مطرح نمي كنم.« 
اظهارات بايدن در شرايطي مطرح شد كه »ند پرايس« 
سخنگوي وزارت خارجه امريكا چهارشنبه هفته گذشته 
)۱2 آبان ماه( از تصميم ازسرگيري مذاكرات چندجانبه 
وين درباره برنامه هسته اي ايران استقبال كرد و گفت 
كه واش��نگتن قصد دارد در اين نشس��ت ها مشاركت 
كند. پرايس تصريح كرد كه »راب��رت مالي« نماينده 
ويژه امريكا در امور ايران براي اين رايزني ها به پايتخت 

اتريش خواهد رفت.

 كرونا 10 تريليون دالر 
به اقتصاد جهاني ضرر زد

رييس اتاق حساب هاي روسيه طي اظهاراتي اعالم كرد 
كه مجموع ضرر اقتصاد جهان درپي همه گيري كرونا 

از ۴ تريليون دالر به ۱۰ تريليون دالر رسيده است.
به گزارش خبرگزاري تاس، الكسي كودرين، رييس 
اتاق حساب هاي روسيه در يك سخنراني ويدئويي براي 
شركت كنندگان در مجمع بين المللي شهرداري هاي 
كشورهاي بريكس اعالم كرد كه مجموع ضرر اقتصاد 
جهان درپي همه گيري كرونا از ۴ تريليون دالر به ۱۰ 

تريليون دالر رسيده است.
وي با بيان اينكه بر اساس برآوردهاي مختلف، خسارات 
اقتصاد جهان از اين همه گيري از ۴ تريليون دالر به ۱۰ 
تريليون دالر رسيده است كه عمده اين زيان ها به ويژه 

بودجه مناطق و شهرداري ها را شامل مي شود.
اين مقام روس��يه در ادامه تأكيد كرد: سيس��تم هاي 
بهداش��ت و درمان كشورها در سراس��ر جهان عدم 

آمادگي خود را براي اين همه گيري نشان داده اند.
كودرين گفت: دس��تگاه هاي حماي��ت اجتماعي و 
بهداشتي نش��ان داده اند كه براي شوك هاي جهاني 
آمادگي ندارن��د. وظيفه ام��روز نهاده��اي دولتي و 
س��ازمان هاي نظارتي در همه س��طوح اين است كه 
مكانيسم هايي را پيش نويس كنند كه اين دستگاه ها 

را قادر بسازد تا پايدارتر و كارآمدتر شوند.

 افسردگي شايع ترين
 بيماري قرن

چرا كه هر نظ��ر منفي در ش��بكه هاي اجتماعي 
مي تواند يك درجه از اعتماد به نفس او را از بين ببرد.

البته بي��ان اين مطال��ب به آن معني نيس��ت كه 
شبكه هاي اجتماعي بايد به طور كلي از بين بروند، 
بلكه تمام هدف از بيان اين مطالب استفاده درست 
و به ان��دازه از تمام امكانات فضاي مجازي اس��ت. 
اگر افراد زندگي خود را به اين ش��بكه هاي مجازي 
متصل نكنند و هميشه فرصتي براي بودن در كنار 
افرادي كه دوستشان دارند داشته باشند، آن وقت 
مي بينند كه دوس��ت داشته ش��دن و تاييد شدن 
واقعي خيلي بهتر از تاييد هاي مجازي است كه هيچ 
واقعيتي ندارند. به هر حال تمام افراد جامعه بايد به 
اين موضوع توجه داشته باشد كه بي تحركي و انزوا 
حاصلي جز افسردگي در پي نخواهد داشت و افتادن 
در دام اين بيماري يعني از دست دادن فرصت هايي 
كه در زندگي ممكن است سر راه شما قرار بگيرد و 

بي اينكه استفاده شود از بين برود.

 انتظار رشد متوازن 
براي بازار سرمايه

 نظر رواني كمك بس��ياري به بازار سرمايه داشته 
و همين امر موجب ورود بيش��تر پول هاي حقيقي 
به بازار سرمايه شده است. بازار سهام ارزنده بوده و 
قيمت بسياري از نمادها در سطح جذابي قرار دارند. 
بخش عمده اي از گروه ها رش��د خوبي را در آينده  
خواهند داشت و مي توانيم انتظار صعودي متوازن 

در بازار را داشته باشيم.

رسانه هاي عراقي گزارش دادند 

اعتمادآنالين| رس��انه هاي عراقي گزارش دادند 
كه در پي سوءقصد به جان نخست وزير اين كشور در 
منطقه سبز بغداد، صداي انفجار و تيراندازي شنيده 
ش��د اما نخس��ت وزير از اين حمله جان سالم به در 
برده است.  برخي رسانه هاي عراقي بامداد يكشنبه 
از شنيده شدن صداي تيراندازي و انفجار در منطقه 
سبز بغداد خبر دادند. كانال »صابرين نيوز« در خبري 
فوري گزارش داد: »صداي انفجار در منطقه سبز بغداد 
شنيده شده است. در نزديكي منطقه سبز تيراندازي 
شديدي در حال رخ دادن است«. به گزارش فارس، 
اين رسانه عراقي سپس نوشت: »آژيرهاي خطر در 
داخل سفارت امريكا در بغداد به صدا درآمده و تعداد 
زيادي نيروي امنيتي در داخل و اطراف دروازه هاي 
منطقه سبز مستقر شده اند«. صابرين نيوز در ادامه 
گزارش خود اف��زود: »آژير ماش��ين هاي پليس در 
منطقه سبز و اطراف آن شنيده مي شود. هواپيماهاي 
جنگي و پهپادها در تعداد گسترده بر فراز منطقه سبز 
در حال پرواز هستند«. اين رس��انه عراقي ادامه داد: 
 »ستون هاي دود از داخل منطقه سبز در بغداد بلند 
شده است. سفارت امريكا در بغداد به طور تصادفي در 

حال تيراندازي هوايي است«.
صابرين نيوز دقايقي بع��د با اعالم خبر وقوع دومين 
انفجار در پايتخت ع��راق، گ��زارش داد كه از هتل 
بابل در بغداد با پليس تماس گرفته شده و وضعيت 
اضطراري اعالم شده اس��ت. خبرگزاري فرانسه به 
نق��ل از منابع امنيت��ي در عراق گ��زارش داد كه در 
نزديكي منزل »مصطفي الكاظمي« نخست وزير اين 
كشور در منطقه سبز هدف حمله هوايي قرار گرفته 
است. برخي منابع عامل اين حمله را پهپاد انفجاري 
و برخي ديگر، موشك كاتيوشا اعالم كرده اند. هنوز 
هيچ منبع رسمي دولتي يا رسانه اي عراقي اين خبر 
را تاييد نكرده اس��ت. دقايقي بعد اما نهاد موسوم به 
»گروه رس��انه اي امنيتي عراق« در بيانيه اي اعالم 
كرد كه منزل نخست وزير عراق با يك فروند پهپاد 
انفجاري هدف سوءقصد قرار گرفته بود اما اين تالش 
ناكام مانده و الكاظمي در سالمت كامل است. به گفته 
منابع مطلع، الكاظمي در زمان حمله به اقامتگاه وي، 
در منزل نبوده اس��ت. در متن اين بيانيه آمده است: 
»سوء قصد نافرجام عليه نخست وزير، فرمانده كل 
نيروهاي مسلح، توسط يك پهپاد بمب گذاري شده 
كه قصد داشت اقامتگاه وي را در منطقه سبز بغداد 
هدف قرار دهد، انجام شد ولي او آسيبي نديده و در 
سالمت كامل اس��ت. نيروهاي امنيتي به نوبه خود 
اقدام��ات الزم را در رابطه با اين تالش نافرجام انجام 
مي دهن��د«.  با اين حال منبع وي��ژه صابرين نيوز از 
داخل كاخ رياست جمهوري عراق مي گويد: »هيچ 
آسيبي ]به اقامتگاه وي[ وارد نشده است. يك پهپاد 
كوچك به كاخ مصطفي الكاظمي برخورد كرد كه 
بدون آسيب ديدگي بود«. نخست وزير عراق در اولين 
واكنش بعد از حمله به اقامتگاه وي، در توئيتي نوشت: 
»من رس��تگاري عراق و مردم عراق بودم و هستم، 
موش��ك هاي خيانت، مومنان را دلسرد نمي كند و 
اس��تواري و عزم نيروهاي امنيت��ي قهرمان ما براي 
حفظ امنيت مردم نمي لرزد. الحمدهلل در ميان مردمم 
حالم خوب اس��ت و به خاطر عراق از همه به آرامش 
و خويشتن داري دعوت مي كنم« سخنگوي وزارت 
امور خارجه با محكوم كردن س��وءقصد به نخست 
وزير عراق، گفت: اينگونه حوادث در راستاي منافع 
طرف هايي اس��ت كه به ثبات، امنيت، اس��تقالل و 
تماميت ارضي عراق تعرض كرده و در پي دستيابي 
به اهداف شوم منطقه اي خود بوده اند. علي شمخاني 
در توييتي نوشت: س��وء قصد به جان نخست وزير 
عراق فتنه جديدي است كه رد آن را بايد در اتاق هاي 
فكر خارجي جس��ت وجو كرد كه از س��ال ها قبل با 
ايجاد و پشتيباني گروه هاي تروريستي و اشغال اين 
كشور، جز ناامني، ايجاد اختالف و بي ثباتي، ارمغاني 
براي مردم مظلوم عراق نداشته اند وزير امور خارجه 
كش��ورمان در تماس تلفني با فواد حسين همتاي 
عراقي خود با ابالغ س��الم رييس جمهوري اسالمي 
ايران به مصطفي الكاظمي، از سالمتي نخست وزير 
عراق كسب اطمينان و ابراز خرسندي نمود. در اين 
گفت وگوي تلفني اميرعبداللهيان چنين اتفاقاتي را 
خالف ثبات و امنيت كشور دوست عراق برشمرد كه 
از سوي بدخواهان عراق و در جهت بر هم زدن آرامش 
عراق انجام مي شود. در اين گفت وگو فواد حسين وزير 
امور خارجه عراق ضمن تشكر از اهتمام رييس محترم 
جمهوري اسالمي ايران و وزير امور خارجه كشورمان 
و توضيح آخرين تحوالت مرتبط با اين حادثه به نيابت 
از الكاظمي از رييس جمهور كشورمان نيز تشكر نمود. 
وي تاكيد كرد: هيچ فردي در اين حمله آسيب نديده 
است و مقامات مسوول عراقي پيگير تحوالت هستند 
روساي جمهوري لبنان و مصر، عربستان و شوراي 
همكاري خليج فارس ت��رور نافرجامي را متعرض 
نخست وزير عراق ش��د، محكوم كردند گردان هاي 
حزب اهلل عراق در واكنش به انتشار خبر سوء قصد به 
جان نخست وزير اين كشور، اين رويداد را »نمايشي« 
خوان��ده و الكاظمي را به ايف��اي نقش قرباني متهم 
كرد. ابوعلي العسكري، مسوول امنيتي گردان هاي 
حزب اهلل عراق در توئيتي نوش��ت: »طبق اطالعات 
تاييد شده ما، هيچكس در عراق حتي مايل نيست 
يك پهپاد براي هدف قرار دادن خانه نخس��ت وزير 
سابق )اش��اره به الكاظمي( ضرر كند.« »العسكري 
ادامه داد: ايفاي نقش قرباني تبديل به يك تاكتيك 
نخ نما شده است. وي افزود: اگر كسي بخواهد به اين 
»موجود فيس بوكي« آسيب برساند، راه هاي بسيار 
كم هزينه تر و مطمئن تري براي رسيدن به آن وجود 
دارد. در جريان حمله با پهپاد بمب گذاري ش��ده به 
محل اقامت نخست وزير عراق سه تن از محافظان 
وي زخمي شدند. هيچ گروهي مسووليت اين حمله 
را كه الكاظمي آن را اقدامي »بزدالنه« توصيف كرد، 

بر عهده نگرفته است.«

رييسي در جلسه هيات دولت از برنامه ريزي و پيش بيني براي  بودجه سال آينده گفت

اكونوميست از مصيبت هاي پيش روي بايدن و دموكرات ها مي گويد

 ۸ درصد رشد اقتصادي  در بودجه ۱۴۰۱ 

خطر ترامپ نزديك است؟

ادعاي دونالد ترامپ: بايدن در برابر ايران كوتاه آمد

 سياست امريكا بيشتر تابع الگو هايي شبيه به قوانين فيزيك 
است. يك موضوع اين است كه حزب رييس جمهور احتماال 
كرس��ي هاي خود را در انتخابات ميان دوره اي از دس��ت 
مي دهد. به اين ترتيب، هر كاري كه آقاي بايدن انجام بدهد، 
باز هم رياست جمهوري او احتماال از حالت قانونگذاري به 
حالت نظارتي تغيير حال��ت مي دهد. با اين حال، با وجود 
اكثريت محافظه كار در ديوان عالي، احتماال او تالش خود 
را براي تغيير اوضاع به كار خواهد بست. اكونوميست نوشت: 
دو تا از كتاب هاي خوبي كه براي جورج واشنگتن منتشر 
شده اند، عنوان مشترك »رياس��ت غيرممكن« را دارند. 
جرمي سوري در كتابش مي نويسد، حتي تواناترين روساي 
جمهور نيز محكوم به شكست هس��تند. محدود كردن 
شكست و دس��تيابي به برخي نتايج خوب در اين مسير، 
بهترين چيزي است كه مي توانيم انتظار داشته باشيم. به 
گزارش »انتخاب« در ادامه اين مطلب آمده است: حتي با 
اين معيار هاي تي��ره و تار هم جو بايدن در حال لنگ زدن 
اس��ت. او كه بيش از هر نامزدي در تاريخ راي كسب كرده 
است، شاهد سقوط محبوبيت خود بوده است. در اين مرحله 
و در دوره اول رياست جمهوري، تنها دونالد ترامپ كمتر از 
ميزان فعلي بايدن محبوبيت داشته است. دموكرات ها به 
تازگي سه دفتر عالي ايالتي در ويرجينيا را از دست داده اند. 
دفاتري كه آقاي بايدن يك سال پيش، ۱۰ درصد پيروزي 
در آنها به دست آورد. اين موضوع پيش بيني ضعيفي براي 
انتخابات ميان دوره اي سال آينده به دست مي دهد، مبني 
بر اينكه حزب او احتماال اكثريت كنگره خود را از دس��ت 
خواهد داد. دموكرات ها در كنگره به دليل اختالفات جناحي 
متفرق شده اند. اوايل امسال آنها يك طرح محرك بزرگ را 
تصويب كردند، اما بقيه برنامه هاي آقاي بايدن شامل يك 
بسته زيرساختي يك تريليون دالري دو حزبي و يك طرح 
۱/۷ تريليون دالري در زمينه هزينه هاي اجتماعي، متوقف 
شده است. در صورت تصويب، اين قانون تقريبا به  طور قطع 
شامل اختصاص پول بيشتري براي زيرساخت ها، اعتبار 
مالياتي براي كودكان در راستاي فقرزدايي و بودجه پيش 
دبستاني ها مي شود و كاهش هزينه دارو هاي تجويزي و 
افزايش اعتبار مالياتي بر انرژي پ��اك را به دنبال دارد كه 
سرمايه گذاري خصوصي در بخش هاي جديد را تشويق 
مي كند. ظرفيت تولي��د اين هزينه ها احتماال با تغييرات 
مضر مالياتي تامين مي شود، اما راي دهندگان ممكن است 
به اين موضوع اهميتي ندهند. در واقع، روحيه آنها ممكن 
است در سال آينده بهبود يابد. موارد ابتال به كوويد-۱۹ از 
س��پتامبر به نصف كاهش يافته است. اگر بيكاري بيشتر 

كاهش يابد، از انسداد هاي زنجيره تامين بيشتر كاسته شود 
و تورم كاهش پيدا كند، زندگي براي كساني كه احساس 
مي كنند بدشانسي آورده اند، آسان تر مي شود. با اين حال 
براي آقاي بايدن، اينجا خبر هاي خوب به پايان مي رسد. 
برخي از مشكالت او داخلي است؛ سياست امريكا بيشتر 
تابع الگو هايي شبيه به قوانين فيزيك است. يك موضوع اين 
است كه حزب رييس جمهور احتماال كرسي هاي خود را در 
انتخابات ميان دوره اي از دست مي دهد. به اين ترتيب، هر 
كاري كه آقاي بايدن انجام بدهد، باز هم رياست جمهوري 
او احتم��اال از حالت قانونگذاري ب��ه حالت نظارتي تغيير 
حالت مي دهد. با اين حال با وجود اكثريت محافظه كار در 
ديوان عالي، احتماال او تالش خود را براي تغيير اوضاع به 
كار خواهد بست. فراتر از سال آينده، چشم انداز دموكرات ها 
حتي تيره تر است. عدم محبوبيت آنها در ميان سفيدپوستان 
غير تحصيلكرده دانشگاهي باعث مي شود كه بخش بزرگي 
از كشور كه در خارج از شهر ها زندگي مي كنند، براي آنان 
مشكل ساز شوند. دموكرات ها براي پيروزي در كالج الكترال، 
مجلس نمايندگان و سنا نسبت به هر حزب ديگري در تاريخ 
به سهم بيشتري از آراي خام نياز دارند. برنده شدن در اين 
شرايط، همزمان با ترميم نهاد هاي ملي و پيشرفت در حل 
و فصل مشكالت امريكا از سالمت عمومي گرفته تا آب و هوا 
و تحرك اجتماعي، وظيفه يك سياستمدار با استعداد هاي 
فوق بشري است. آقاي بايدن آن فرد با استعداد هاي فوق 
بشري نيست. او به لحاظ شخصيتي توانمندي هاي زيادي 

دارد و طبق اكثر روايت ها مهربان و شايس��ته است. با اين 
حال، دليلي وجود دارد كه چرا كسب مقام رياست جمهوري 
توسط او بيش از ۳۰ سال به طول انجاميد. راي دهندگان 
اوليه دموكرات در واقع به او به عنوان يك اقدام دفاعي براي 
جلوگيري از روي كار آمدن برني س��ندرز، قهرمان ترقي 

خواهان راي دادند.
آقاي بايدن بر اس��اس شاخص هايي همچون صالحيت، 
مركزگرايي، تجربه در سياس��ت خارجي و رد ترامپيسم 
اعصاب خردكن خود به مب��ارزات انتخاباتي پرداخت. اما 
عقب نشيني از افغانستان يك شكست بود و جنگ هاي 
فرهنگي در اين كشور مثل هميشه ش��ديد است. با اين 
حال، فقر كودكان به لطف قانون تصويب شده توسط كنگره، 
يك چهارم كاهش يافته است و اين براي اكثر دموكرات ها 

خبري خوب خواهد بود.
مش��كل فقط آقاي بايدن نيست. طبقه فعال جناح چپ 
حزب او كه تحصيالت دانشگاهي دارد، دائما فرض مي كند 
كه راي دهندگان هم��ان نگرش هايي را در م��ورد نژاد و 
نقش دولت دارند كه آنها دارند. حال آنكه امريكا كشوري 
جوان و متنوع است. ميانگين س��ني زير ۴۰ سال است و 
فقط ۶۰ درصد از مردم اين كش��ور سفيدپوست هستند. 
راي دهندگان متفاوت هستند. با در نظر گرفتن ميانگين 
شاخص هاي ميان دوره اي 2۰۱۸ و 2۰۱۴ به عنوان راهنما 
مي توان فهميد كه ۷۵ درصد از راي دهندگان سفيدپوست 
خواهند بود و ميانگين س��ني آنها در سال آينده ۵۳ سال 

است. دموكرات ها در ميان تحصيلكرده هاي دانشگاهي 
پيش��تازي زيادي دارند. اما تنها ۳۶ درصد از امريكايي ها 
دوران چهار ساله خود را در دانشگاه به پايان رسانده اند. اين 
پايگاه بسيار كوچك است، به خصوص كه جمهوري خواهان 
در ميان راي دهندگان غيرسفيدپوست محبوب هستند و با 

آنها به سمت دموكرات ها هجوم مي آورند.
زماني كه ريچارد نيكس��ون در س��ال ۱۹۷2 پيروز شد، 
دموكرات هاي چپ جديد به عنوان حزب »اس��يد، عفو 
عمومي و سقط جنين« معرفي شدند. چپ جديد به همين 
راحتي به تمسخر گرفته مي شود. حزب گناه سفيد و لغو 
فرهنگ، افرادي كه به جاي »م��ادر« مي گويند »به دنيا 
آورنده فرد« و مي خواهن��د اف بي آي را در مقابل والديني 
قرار دهند كه جرات انتقاد از معلمان را دارند، جزو همين 

گروه ها هستند.
اين فعاالن پر سر و صدا و تعداد كمي از راديكال هايي كه 
از كرسي هاي امن دموكرات ها انتخاب مي شوند، پيروزي 
حزب را در مناطق معتدل تر دشوار مي كنند، حتي اگر آنها 
اكثريت راي دهندگان حزب را نمايندگي نكنند. فعاالن 
مهاجرت در خ��ارج از اقامتگاه معاون رييس جمهور اردو 
زده اند و شكايت دارند كه آقاي بايدن سياست هاي مرزي 
آقاي ترامپ را تغيير نداده است. در مقابل، راي دهندگان 
دموكرات در مينياپولي��س، جايي كه جورج فلويد در آن 
كشته ش��د، به تازگي به جايگزيني اداره پليس با بخش 

امنيت عمومي راي منفي داده اند.
مقابله با پيام جمهوري خواهان مبني بر اينكه او خواسته هاي 
چپ راديكال را برآورده مي كند، مس��تلزم آن اس��ت كه 
آقاي بايدن در حزبش سختگيرتر باشد. اين ممكن است 
به معناي انجام كار هايي باش��د كه از آنها متنفر اس��ت. او 
به طور مثال مي تواند به استخدام افسران پليس بيشتر در 
شهر هايي كه نرخ قتل در آنها افزايش يافته است، اقدام كند.

اگر دموكرات ها بر اي��ن باورند كه تالش هاي كثيف براي 
به دست آوردن قدرت را تحت كنترل دارند، بايد به آنچه 
در ح��زب جمهوري خواه مي گذرد، ن��گاه كنند. انتخاب 
گلن يانكين به عنوان فرماندار ويرجينيا نش��ان مي دهد 
كه جمهوري خواه��ان مي توانند در ايالت هايي كه پايگاه 
حتمي جمهوري خواهان يا دموكرات ها نيس��تند، پيروز 
شوند. در رقابت دو نامزدي براي رياست جمهوري، هر دو 
تقريبا هميشه شانس واقعي براي برنده شدن دارند. آقاي 
بايدن و حزبش بايد به  شدت به اين موضوع فكر كنند كه 
براي محدود كردن خطر ترامپ در انتخابات آينده چه كاري 

بايد انجام دهند.

»دونالد ترامپ« رييس جمهور س��ابق امريكا روز شنبه 
در مراس��مي سخنراني كرد و در آن ضمن اشاره به سابقه 
حمايت دولت خود از رژيم اسراييل، دولت كنوني امريكا 
را به دليل آنچه »پش��ت ك��ردن« به متحد اين كش��ور 
)اس��راييل( خواند، مورد س��رزنش ق��رار داد. به گزارش 
خبرگزاري فارس، ترامپ در يك س��خنراني ويديويي از 
پيش ضبط ش��ده در گردهمايي س��االنه البي اسراييلي 
»ائتالف يهوديان جمهوري خواه« در الس وگاس در روز 
ش��نبه گفت: اتحاد بين اياالت متحده و اسراييل هرگز، 

هرگز قوي تر از اين نبود )در اشاره به زمان حضور خود در 
قدرت(. تحت رهبري من، ما پايتخت ابدي اسراييل را به 
رسميت شناختيم و سفارت امريكا را در اورشليم )قدس 
اشغالي( افتتاح كرديم. ما همچنين حاكميت اسراييل بر 
بلندي هاي جوالن را به رسميت شناختيم. ما يك فرستاده 
ويژه براي مبارزه با آفت يهودي استيزي منصوب كرديم و 
از ش��وراي حقوق بشر فاسد و متظاهر سازمان ملل كه به 
طرزي شرم آور عليه اياالت متحده و اسراييل تعصب دارد، 
خارج شديم. وي سپس با بيان اينكه »هيچ رييس جمهوري 

هرگز دوس��ت بهتري براي اس��راييل نب��وده و من به آن 
مفتخرم«، افزود: »شايد مهم تر از همه، ما از توافق ناعادالنه 
و يك جانبه هس��ته اي ايران خارج ش��ديم و سخت ترين 
تحريم ها را عليه رژيم اعمال كرديم.« ترامپ با متهم كردن 
دولت بايدن و »دموكرات هاي چ��پ راديكال« به تالش 
»سيستماتيك و عمدي« براي برچيدن »موفقيت هاي« 
دولت خود، با گزافه گويي عليه ايران مدعي شد كه بايدن 
»در براب��ر ديكتاتوري ايران و )در قب��ال( ايمني و امنيت 
اسراييل به شكلي بي سابقه كوتاه آمده است.« به گزارش 

»اسپوتنيك«، وي در ادامه ادعاهاي خود، ظاهرا با اشاره به 
جنگ مه 2۰2۱ غزه افزود: »ضعف باور نكردني ]بايدن[ 
در برابر رژيم ايران مستقيما حمله موشكي به غيرنظاميان 
اسراييلي را برانگيخت. هزاران موشك شليك مي شود.« 
رييس جمهور س��ابق امريكا س��پس از ائتالف يهوديان 
جمهوري خواه خواست تا تالش هاي خود را در سال آينده 
براي كمك به انتخاب »تعداد بي سابقه جمهوري خواهان 
در هر سطح از دولت در انتخابات ميان دوره اي سال آينده« 

تثبيت كند.

سوءقصد ناكام به جان الكاظمي



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در بازار آزاد ارز قيمت دالر 27 هزار و 794 تومان، قيمت 
يورو 32 هزار و 142 تومان، پوند انگليس 37 هزار و 630 
تومان و درهم امارات 7 هزار و 565 تومان اعالم ش��ده 
است.محمد كش��تي آراي نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر با اشاره به اينكه هر اونس جهاني طال 1۸19 دالر 
قيمت گذاري شده است افزود: قيمت سكه طرح قديم 
11 ميليون و ۸00 هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد 
12 ميليون، نيم س��كه 6 ميليون و 200 هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و 650 هزار تومان و سكه گرمي 2 
ميليون و 2۸0 هزار تومان به فروش مي رس��د.نرخ ارز 
نيز در بازار نس��بت به روز قبل، با افزايش مواجه است. 
قيمت دالر 27 ه��زار و 7۸0 تومان و هر يورو 32 هزار 
و 100 تومان به فروش مي رس��د.وي با اشاره به اينكه 
افزايش نرخ ارز و اونس جهاني، قيمت سكه را باال برده 
است ادامه داد: هر گرم طالي 1۸ عيار 1 ميليون و 196 
هزار تومان و هر مثقال طال 5 ميليون و 1۸0 هزار تومان 
فروخته مي شود.كشتي آراي با بيان اينكه حباب سكه 
به 250 هزار تومان رسيده گفت: با توجه به نوسانات كم 
بازار طال ميل براي سرمايه گذاري در اين بازار كم شده 

و به همين دليل حباب سكه نيز كاهش داشته است.

    سكه وارد كانال ۱۲ ميليون توماني شد
قيمت س��كه در بازار تهران )يكشنبه، 16 آبان ماه( با 
150 هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 
12 ميليون و 30 هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قدي��م نيز 11 ميليون و ۸00 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و 200 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 650 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 250 هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 19۸ هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 191 هزار تومان 
ش��د.همچنين اونس جهاني طال با توجه به تعطيلي 
بازاره��اي جهاني بدون تغيير و ب��ه قيمت يك هزار و 
۸1۸ دالر و 50 س��نت ارزش گذاري ش��د. مهم ترين 
عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ 
دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
بدون تغيير و با قيمت 27 هزار تومان معامله مي شد. 
قيمت اونس جهاني طال نيز با توجه به تعطيلي بازارها 
تغييري نداشت. قيمت سكه از روز گذشته با توجه به 
رشد اونس جهاني طال و نرخ ارز افزايش يافته است.

  كاهش قيمت يورو و ثبات نرخ دالر
هر دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، 16 آبان ماه( در 
مقايس��ه با روز گذشته بدون تغيير قيمت به ارزش 27 
هزار و 73 تومان داد و ستد شد.قيمت فروش يورو نيز در 
مقايسه با روز كاري گذشته با 10۸ تومان كاهش برابر 
30 هزار و 973 تومان بود.قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 
537 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 360 تومان 

بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 
هزار و 54۸ تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 7۸9 تومان 
اعالم ش��د.نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 690 
توم��ان و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و 969 تومان اعالم 
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز يكشنبه، 
حواله يورو به نرخ 26 هزار و 903 تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي 23 هزار و 271 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 شهريورماه نرخ 
دالر نزولي يا ثابت بوده است. البته براي چند روزي در 
محدوده قيمتي 2۸ هزار تومان نيز معامله مي شد اما اين 
شرايط دوامي نداشت.براساس اين گزارش، از يازدهم 
مهرماه نرخ دالر كاهشي شد. قيمت دالر در هفته هاي 
گذشته در كانال 26 هزار تومان نوسان داشت و در هفته 
نخست آبان ماه به كانال 27 هزار تومان صعود كرد، اما 
دوباره در محدوده 26 هزار تومان در نوس��ان بود، كه 

از روز گذشته وارد كانال 27 هزار تومان شده است.

   روز آرام دالر
ارزش دالر مقابل بيش��تر ارزهاي مهم كم نوسان بود. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.02 
درصد كاهش نسبت به روز گذشته، در سطح 94.207 
واحد بسته شد.شاخص دالر معموال در برابر شش ارز 

مهم جهاني ي��ا 10 ارز برتر جهاني بيان مي ش��ود كه 
ش��اخص دالر در بردارنده تغييرات قيمتي دالر مقابل 
ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه هند، دالر اس��تراليا، 
دالر كانادا، دالر س��نگاپور، فرانك سوييس، رينگيت 
مالزي، ين ژاپن و يوان چين اس��ت.به گزارش رويترز، 
نرخ بيكاري بزرگ ترين اقتصاد جهان تا پايان ماه اكتبر 
باز هم كاهشي شد و رقم 4.6 درصد را ثبت كرد. اين نرخ 
بيكاري كه 0.2 درصد كمتر از ماه قبل بوده، كمترين 
نرخ بيكاري اين كش��ور در طول 20 ماه اخير است. از 
آوريل پارسال كه نرخ بيكاري امريكا با رسيدن به 14.۸ 
درصد ركوردش��كني كرد، روند نزول��ي نرخ بيكاري 
امريكا ادامه داشته است. طي اين مدت شمار جمعيت 
بيكاران با تغييري محسوس نسبت به ماه قبل به هفت 

ميليون و 400 هزار نفر كاهش پيدا كرده است. 

    صعود رمزارزها
بيشتر ارزهاي ديجيتالي مهم افزايش قيمت را تجربه 
كردند. به گزارش ايسنا به نقل از سي ان بي سي، مجلس 
نماين��دگان امري��كا اليحه بودجه پيش��نهادي يك 
تريليون دالري دولت را براي تقويت س��رمايه گذاري 
در زيرس��اخت ها تصويب كرد كه قرار اس��ت بخش 
بزرگي از بودجه اين اليح��ه از طريق ماليات گرفتن 
از تراكنش هاي مربوط به رمزارزها تصويب ش��ود. به 
اين ترتيب اگرچه معامله گران بابت پرداخت ماليات 
ناراحت خواهند بود اما نسبت به اينكه امريكا قرار نيست 

راه چين را در پيش بگيرد مطمئن تر هستند. شهردار 
جديد شهر نيويورك اعالم كرد حقوق سه ماه ابتدايي 
كار خود را بر حسب بيت كوين دريافت خواهد كرد. با 
توجه به اينكه شهر نيويورك بزرگ ترين قطب مالي و 
بانكي جهان محسوب مي شود روي كار آمدن اريك 
ادامز كه در پيامي توييتري گفته است اين شهر را به 
قطب ارزهاي ديجيتالي دنيا نيز تبديل خواهد كرد، 
خبري بسيار مثبت تلقي شده و بايد منتظر روزهاي 
سبزتري براي بازار در آينده بود.  كالهبرداري بزرگ 
صورت گرفته توس��ط تيم توسعه دهنده رمزارز بازي 
مركب نگراني ه��ا از در امان نبودن س��رمايه معامله 
گران را به ش��دت افزايش داده است. اين رمزارز پس 
از آنكه تنها طي ي��ك هفته حدود 2۸ ميليون درصد 
رشد قيمت را تجربه كرد پس از آغاز روند نزولي خود 
به صفر رس��يد. صرافي باينانس با صدور بيانيه اي از 
آغاز تحقيقات براي شناسايي كالهبرداران خبر داده 
اما اعالم كرده است هويت آنها فعال نامشخص است.

مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر 2740 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه اين 
رقم نسبت به روز قبل 0.79 درصد بيشتر شده است. 
در حال حاضر 45 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي 
در اختيار بيت كوي��ن و 17 درصد در اختيار اتريوم 
است. بيت كوين 12 سال پيش توسط گروه گمنامي 
از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

يادداشت

اخبار

نگاه

خبر
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بانك مركزي: مجوزي براي ارتقاي 
موسسه اعتباري ملل صادر نشده است

بانك مركزي تاكنون مجوزي مبني بر ارتقاي موسسه 
اعتباري غيربانكي ملل به بان��ك صادر نكرده و صرفا با 
رسيدگي به درخواست اين موسسه براي ارتقا موافقت 
كرده است.به گزارش ايِبنا، روابط عمومي بانك مركزي 
اعالم كرد: پيرو انتشار برخي اخبار در رسانه ها مبني بر 
موافقت بانك مركزي با ارتقاي موسسه اعتباري غيربانكي 

ملل به بانك، توضيحات ذيل را به اطالع مي رساند: 
1- بانك مركزي تاكنون مجوزي مبني بر ارتقاء موسسه 
اعتباري غيربانكي ملل به بانك صادر نكرده اس��ت. به 
موجب قوانين و مقررات، صدور مجوز بانك مس��تلزم 
سير تشريفات قانوني مربوطه است كه در مورد موسسه 
اعتباري غيربانكي ملل، تشريفات الزم طي نشده است.

2- موضوع مصوبه جلس��ه مورخ 1400.7.10 هيات 
عامل بانك مركزي، صرفا اعالم موافقت با رس��يدگي 
به درخواست موسس��ه اعتباري ملل، منوط به تعهد 
هيات مديره موسسه مذكور به انجام اصالحات ساختاري 
ناظر بر مواردي همچون افزايش سرمايه، فروش اموال 
م��ازاد، عدم هرگونه س��رمايه گذاري جديد، انطباق با 
ش��اخص ها و حدود نظارتي و رعاي��ت كامل قوانين و 
مقررات مربوطه اس��ت. بديهي اس��ت مصوبه مذكور 
هيچگونه تعهدي براي بان��ك مركزي مبني بر صدور 
مجوز بانك براي موسسه اعتباري غيربانكي ملل ايج�اد 

نخواهد كرد. 
3- بانك مركزي در اجراي ط��رح اصالح نظام بانكي، 
مجموعه تدابي��ر و اقدامات اصالح��ي را براي هر يك 
از بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي، مبتني بر 
ش��رايط و اقتضائات هريك درنظ��ر دارد كه به تدريج، 
پس از هماهنگي هاي الزم به مورد اجرا گذاشته شده و 

اطالع رساني خواهد شد.

تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد 
بانك هاي دولتي در دستور كار مجلس
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي تقاضاي تحقيق 
و تفحص از عملك��رد بانك هاي دولت��ي و بانك هاي 
واگذارشده در اجراي اصل )44( قانون اساسي را بررسي 
مي كنند.  تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد بانك هاي 
دولتي و بانك هاي واگذارش��ده در اج��راي اصل )44( 
قانون اساسي و بررسي تقاضاي دو فوريت در مورد طرح 
الحاق يك تبصره به ماده )63( قانون تشكيالت، وظايف 
و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 

در دستور كار نمايندگان پيش بيني شده است.

ثبت ۳.۲ ميليارد
تراكنش شاپركي در مهرماه

تعداد تراكنش هاي ش��اپركي در مهرماه 1400 به 
بيش از 3.2 ميليارد تراكنش رس��يد. براساس آمار 
ش��اپرك در مهرماه 1400 بالغ بر 3 ميليارد و 271 
ميليون تراكنش با ارزش 5969 هزار ميليارد ريال 
در شبكه الكترونيك پرداخت كارت پردازش شده 
كه نسبت به شهريور ماه رشد منفي 4.62 درصدي 
در تعداد و منف��ي 7.77 درص��دي در ارزش ريالي 
داشته است.  همچنين تراكنش هاي مهر 1400 به 
نسبت ماه مشابه سال 1399 از نظر تعدادي 16.77 
درصد و از نظر ريالي 23.34 درصد رشد داشته است.

الزم به ذكر اس��ت كه ارزش اس��مي تراكنش هاي 
مهر 1400 نس��بت به ماه گذش��ته با رش��د منفي 
7.77 درصدي همراه بوده و اين در حالي اس��ت كه 
ارزش حقيقي تراكنش ها در مهر 1400 رشد منفي 
11.06 درصدي را تجربه نموده است. ارزش حقيقي 
تراكنش ها در واقع ارزش تراكنش هاي ش��اپركي 
بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت ديگر 
ارزش تراكنش هاي شاپركي كه نسبت به نرخ تورم 
خالص سازي شده است، ارزش حقيقي تراكنش هاي 
شاپركي را تشكيل مي دهد.از سوي ديگر آمار منتشر 
شده حاكي از رشد 23.34 درصدي در ارزش اسمي 
تراكنش ها در قياس نقطه به نقطه بوده كه مي توان آن 
را شاهدي براي افزايش استقبال عمومي از پرداخت 
الكترونيكي تفسير كرد. اما براساس محاسبات رشد 
حقيقي ارزش تراكنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات 
تورم منفي 11.44 درصد اس��ت. اثرات نرخ تورم بر 
مبلغ تراكنش هاي شاپرك طي سال هاي 1399 و 
1400 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده است.

كارشكني بانك ها
در پرداخت وام وديعه مسكن 

در حالي طي 2 سال اخير ستاد ملي كرونا براي حمايت 
از اجاره نشين ها وام وديعه مسكن را مصوب كرده كه 
به دليل كارشكني بانك ها پرداخت اين وام با كندي 
فراوان پيش مي رود.طي سال 99 و 1400 ستاد ملي 
كرونا در راس��تاي حمايت از مستاجران پرداخت وام 
وديعه مسكن 70، 50 و 30 ميليون توماني را به ترتيب 
براي تهران، كالن شهرها و ساير شهرها مصوب كرده 
است. امسال بيش از 1.5 ميليون نفر براي دريافت اين 
وام ثبت نام كرده اند ام��ا تاكنون فقط حدود 5 درصد 
توانس��ته اند وام را دريافت كنند.به دليل سختگيري 
بانك ها در خصوص ضامن اين وام، بخش قابل توجهي از 
مستاجران موفق به دريافت وام وديعه مسكن نشده اند.

افزايش قيمت اونس طال، دالر و سكه 

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از كاهش حباب سكه به دليل افت تقاضا خبر داد

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد 

سكه 12 ميليون شد 

اقتصاد ايران همچنان در معرض ركود 

طال به دور افزايش قيمت برمي گردد؟

درحالي كه رييس كل بانك مركزي از خروج اقتصاد 
ايران از ركود خبر مي دهد، يك كارشناس اقتصادي 
معتقد اس��ت زماني مي توان گفت اقتصاد از ركود 
خارج شده كه رشد اقتصادي براي سه سال پياپي 
مثبت شود و نمي توان به رشد اقتصادي مثبت براي 

يكسال يا چند فصل اكتفا كرد.
به گزارش ايس��نا، پيش از اين علي صال��ح آبادي در 
جلسه اي اعالم كرد كه آخرين آمارهاي منتشره حاكي 
از رش��د 6.2 درصدي توليد ناخالص داخلي ايران در 
فصل دوم سال 2021 است كه دستاورد قابل توجهي 
با وجود محدوديت شديد ايران در دسترسي به منابع 
خارجي خود و در نتيجه عدم امكان خريد واكسن از 

خارج به دليل تحريم هاي امريكا است.
رييس كل بانك مركزي گفته بخش غير نفتي در همان 
دوره 4.7 درصد رشد كرده كه نشان دهنده آن است كه 
اقتصاد ايران به طور قابل توجهي از ركود خارج شده و به 

سمت بهبود حركت كرده است.
در اين زمينه، پيمان قرباني - معاون اقتصادي بانك 
مركزي - درباره خ��روج اقتصاد ايران از ركود توضيح 
داد: طبق اس��تانداردهاي اقتص��ادي، زماني كه يك 
اقتصاد در دو فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت داشته 

باشد، به معناي خروج آن از ركود است. وي كه در يك 
برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، افزود: از فصل دوم 
سال گذشته )رشد اقتصادي 3.5 درصدي( تا فصل اول 
سال جاري رشداقتصادي )6.2 درصدي(، اقتصاد ايران 
به صورت مستمر رشد اقتصادي مثبت داشته است كه 
به معناي اين است كه اقتصاد ايران در مسير درستي 
حركت كرده و رش��د اقتصادي مناسبي داشته است. 
البته گسترش ويروس كرونا موجب شد تا اقتصادهاي 
زيادي از اين موضوع متضرر ش��وند اما در ايران تاثير 

كرونا بر اقتصاد مهار شده است. 
به گفته قرباني، درحالي كه رش��د اقتصادي س��ال 
گذشته 2.9 درصد بود، رش��د بخش هاي مختلف 
در اي��ن مدت چون كش��اورزي )4.3 درصد(، نفت 
)۸.7(، صنايع و معادن )7.6 درصد( خدمات منفي 
0.2 درصد بوده است. همچنين، در فصل اول سال 
جاري نيز ب��ا توجه به اينكه خشكس��الي و كاهش 
نزوالت جوي وجود داشتيم، رشد بخش كشاورزي 
منفي 0.9 درصد، نفت 23.3 درصد، صنايع و معادن 
2.1 درصد و بخش خدمات كه بيشترين تاثير منفي 
را از گس��ترش ويروس كرونا داشته است، در فصل 
اول سال جاري هفت درصد رشد كرد كه اين رشد 

متاثر از رش��د فعاليت هاي حمل ونقل، انبارداري، 
اطالعات و ارتباطات و... بوده است. معاون اقتصادي 
بانك مركزي بيان كرد كه رشد اقتصادي با نفت در 
فصل اول س��ال جاري 6.2 درصد و رشد اقتصادي 
بدون نفت در اين مدت نيز 4.7 درصد بوده است. 

در اين زمينه، وحيد شقاقي در گفت وگو با ايسنا، نيز 
اظه��ار كرد: در علم اقتصاد زماني گفته مي ش��ود كه 
اقتصادي از ركود خارج شده است كه حداقل سه سال 
پي در پي رشد مثبت داشته باشد و با يك سال يا چند 
فصل رشد اقتصادي مثبت نمي توان ادعا كرد كه اقتصاد 
از ركود خارج شده است. برآورد من اين است كه رشد 
اقتصادي براي امسال مثبت خواهد بود و دليل آن اين 
است كه در سه سال گذش��ته اقتصاد ايران به شدت 
كوچك شده است و بيش از اين ظرفيت كوچك شدن 
ن��دارد. از يك زماني به بعد اقتص��اد برمي گردد كه به 
اعتقاد من امسال وضعيت اقتصادي برمي گردد و رشد 

اقتصادي مثبت مي شود. 
وي افزود: تورم امسال قطعا باالي 40 درصد خواهد 
بود و برآورد 43 تا 45 درصد براي نرخ تورم س��ال 
جاري را دارم. همچنين، باالي 30 درصد در س��ال 
جاري رش��د نقدينگي خواهيم داشت. نرخ ارز نيز 

اگر اتفاقي خاصي رخ ندهد، در صورت خوش بينانه 
در همين كانال 27 تا 2۸ هزار تومان نوسان خواهد 
كرد اما اگر فشار تحريم ها بيشتر شود و اخبار بدي 

به اقتصاد منتقل شود، نرخ ارز افزايش مي يابد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه رشد اقتصادي 
امسال احتماال سه الي چهار درصد مي شود، ادامه داد: 
رشد اقتصادي مثبت به معناي خروج از ركود نيست 
و به منزله پايان كرونا، بازگشت بنگاه هاي اقتصادي به 
فعاليت و افزايش درآمده��اي نفتي از محل صادرات 
پتروشيمي و مش��تقات نفت است كه اين موارد رشد 
اقتصادي را تحريك مي كند. اگر رشد براي سال هاي 
آين��ده دوام پيدا كند، در آن زم��ان مي توان گفت كه 
اقتصاد از ركود خارج ش��ده اس��ت. شقاقي بيان كرد: 
زماني مي توان ادعا كرد كه اقتصاد از ركود خارج شده 
است كه يكسري اصالحات س��اختاري در كشور در 
جهت حمايت از توليد، تقويت رش��د اقتصادي ايجاد 
ش��ود. اين اصالحات ساختاري شامل تقويت امنيت 
س��رمايه گذاري و رقاب��ت اقتص��ادي، بهبود محيط 
كس��ب وكار، پيش بيني پذير كردن اقتصاد، احترام 
به حق��وق مالكيت فكري و ثبات در متغيرهاي كالن 

اقتصادي و جذاب شدن محيط اقتصاد كالن است.

با تعديل برنامه خريد اوراق قرضه بانك مركزي امريكا و 
آمار جديد اشتغال ماهانه امريكا، بازار طال سرانجام تكان 
خورد. به گزارش ايسنا، اونس طال روز جمعه كه بازارها 
انتظار پيدا كردند بانك مركزي امريكا با صبر پيشتري 
حركت كن��د، 25 دالر افزايش پيدا كرد. بهاي هر اونس 
طال در معامالت روز جمعه بازار امريكا در 1۸16 دالر و ۸0 
سنت بسته شد و 1.3 درصد رشد روزانه نشان داد با وجود 
آغاز تعديل برنامه خريد اوراق قرضه در ماه جاري، جروم 
پاول، رييس بانك مركزي امريكا ضمن تاكيد بر اينكه 
آغاز افزايش نرخهاي بهره هنوز زود اس��ت، خاطرنشان 
كرد ابهاماتي پيرامون تورم وج��ود دارد. اورت ميلمان، 
كارشناس فلزات ارزش��مند شركت گينزويل كوين به 
كيتكونيوز گفت: نوس��ان اواسط معامالت براي طال رو 

به افزايش اس��ت. بازار ت��الش مي كند هضم كند بانك 
مركزي امريكا تا چه ح��د موافق افزايش نرخهاي بهره 
است. اظهارات پاول فضاي زيادي را براي پسرفت توقعات 
مربوط به افزاي��ش نرخهاي بهره به وج��ود آورد. بانك 
مركزي امريكا احتماال صبور مي ماند تا به اقتصاد كمك 
كند كه اين امر براي طال مثبت خواهد بود. بانك مركزي 
امريكا ممكن اس��ت زمان طوالني تري ب��راي افزايش 
نرخهاي بهره صبر كند يا ممكن است حتي تعديل خريد 
اوراق قرض��ه را متوقف كند. در بخ��ش آمار اقتصادي، 
طال با وجود اينكه اقتصاد امريكا 531 هزار شغل جديد 
در اكتبر ايج��اد كرد و نرخ بيكاري به 4.6 درصد كاهش 
يافت، صعود كرد.بارت ميلك، مدير استراتژي جهاني تي 
دي سكيوريتيز گفت: دليل صعود طال اين بود كه نرخ 

مشاركت بدون تغيير ماند. اين به معناي آن است كه نرخ 
مش��اركت نيروي كار احتماال در سطوح پاييني مانده و 
هنوز به اشتغال كامل نزديك نشده ايم. به همين دليل 
بازارها روي احتمال قريب الوقوع بودن تحكيم سياست 
پولي بانك مركزي امريكا حساب باز نكردند. بعالوه جاي 
ترديد وجود دارد كه روند رشد قوي اشتغال در شش ماه 
يا يك سال آينده ادامه پيدا كند.با توجه به اعالم تعديل 
خريد اوراق قرضه و آمار اشتغال، افزايش نرخهاي بهره در 
ژوئن چندان محتمل به نظر نمي رسد.ميلك گفت: بانك 
مركزي امريكا سياس��ت پولي را براي يك دوره طوالني 
حفظ خواهد كرد زيرا ما به اشتغال كامل نزديك نيستيم. 
ديدگاه بانك مركزي امريكا اين است كه داغ نگه داشتن 
اقتصاد باعث جذب افراد بيشتري به نيروي كار خواهد 

شد.ميلمان هم خاطرنشان كرد: عدم تاثير آمار اشتغال 
مطلوب روي طال نشانه آن است كه بازارها انتظار دارند 
بانك مركزي صبور باش��د. اگر طال به باالي 1۸00 دالر 
صعود كن��د، مي تواند تا 50 دالر تغيير قيمت پيدا كند. 
بازارهاي مهم تاثيرگذار، دالر و اوراق قرضه خواهند بود. 
در ص��ورت ثابت بودن اين دو بازار، طال همچنان در بازه 
محدودي خواهد ماند. بر اساس گزارش كيتكونيوز، هفته 
جاري آمار مهمي منتشر خواهد شد كه شامل آمار تورم 
روز چهارشنبه است. بازار پيش بيني مي كند شاخص 
قيمت مصرفي در اكتبر بر مبناي س��االنه به 5.۸ درصد 
رسيده باش��د. بازارها همچنين منتظر انتشار شاخص 
قيمت توليدكننده در روز سه شنبه و متقاضيان بيكاري 

امريكا در روز چهارشنبه هستند.

آسيب هاي حذف
دالر ۴۲۰۰ توماني

باي��د فرآين��د اج��را و 
تخصيص ارز 4200 توماني 
را به درستي اجرا كنيم نه 
اينكه به طور كلي صورت 
مساله حذف شود چرا كه 
تضميني وج��ود ندارد كه 
قيمت ها و ت��ورم افزايش 
نيابد.در س��ال 97، دولت 
وقت تصميم داشت كاالي اساس��ي و ضروري را با 
قيمت ارزان تر به دس��ت مردم برساند كه برهمين 
اساس تخصيص دالر 4200 توماني را آغاز كرد اما 
نتيجه بخش نبود و حركت اشتباهي را رقم زد. اگر 
دالر 4200 توماني را اينگونه بخواهيم حذف كنيم، 
حركت اشتباه بعدي را در اين باره خواهيم داشت، در 
آن زمان هم اين پرسش مطرح بود كه چه تضميني 
وجود دارد ارز 4200 توماني ادامه پيداكند و دچار 
مفسده نشود؟ يعني مانند اتفاقي كه رخ داد عده اي 
ارز ارزان را بگيرند و كااليي وارد نكنند يا وارد كنند و با 
ارز آزاد بفروشند يا اينكه كااليي جز كاالي ضروري و 
اساسي با آن وارد كنند.در آن سال ها اعالم شد نظارت 
و كنترل كافي و الزم وجود دارد اما شاهد رانت ها و 
فسادهايي در اين باره بوديم به نحوي كه ذخائر ارزي 
به حراج گذاشته ش��د. بعد از مدتي زمزمه هايي به 
گوش رسيد كه چون نتوانستيم در اهداف مشخص 
ش��ده به خوبي عمل كنيم و مديريت خوبي داشته 
باش��يم بنابراين اين ارز ترجيحي بايد حذف شود. 
حذف دالر 4200 توماني به چه معناس��ت؟ يعني 
كاالي اساسي با نرخ ارز آزاد وارد خواهيم كرد؟ يعني 
نرخ ارز يكسان س��ازي خواهد ش��د؟ اساسا درباره 
جايگزيني آن هم هنوز صحبت دقيق و شفافي نشده 
است و فقط مي خواهيم ارز 4200 توماني را حذف 
كنيم. اين در حالي است كه وارد شدن كاالها با نرخ 
آزاد، قطعا قيمت كاالها در بازار را افزايش مي دهد 
چرا كه به هر حال گوشه اي از ارز 4200 توماني وارد 
سفره مردم مي شد. متاسفانه برنامه مشخصي براي 
دوره بع��د از حذف دالر 4200 توماني و جبران اين 
افزايش قيمت داده نشده اس��ت و تنها به مواردي 
اشاره شده كه روي كاغذ مطلوب است اما در واقعيت 
يك بروكراسي عظيمي براي اجراي آنها الزم داريم. 
پيشنهاد مي شود دولت همچنان كاالهاي اساسي 
و ض��روري و دارو را ب��ا دالر 4200 توماني توس��ط 
افراد امي��ن در بخش تجارت وارد كند و به دس��ت 
مصرف كننده واقعي برساند. در واقع دولت اين امر را 
برعهده بگيرد و افرادي را مشخص كند و ارز را فقط 
به آنها تخصيص دهد. ما بايد اين طرح را به درستي 
اجرا كنيم نه اينكه چون در اجراي آن موفق نبوديم و 
به اهداف مشخص شده نرسيديم، درصدد حذف ارز 
ترجيحي در اقتصاد برآييم. نبايد كاري كنيم همان 
افرادي كه در اين مدت از دالر 4200 توماني س��ود 
بردند، دوباره از اين موضوع سوءاس��تفاده كنند. در 
اعطاي كارت اعتباري و راهكارهاي اينچنيني هم 
هيچ گونه تضميني وجود ندارد كه بتواند قيمت ها 

را حفظ و سفره افراد كم درآمد را رنگين كند.

آلبرت بغزيان 

پرداخت مابه التفاوت حذف ارز 
ترجيحي به صورت كااليي يا خدماتي

مابه التفاوت ارز ترجيحي با 
غير آن بايد شكل حمايتي 
به خود بگيردو نقدي نباشد، 
يعني كااليي يا جايگزيني 
مانند حمايت در حمل و نقل، 
مسكن، بهداشت، آموزش 
و كارت ه��اي خريد باش��د.

بهتري��ن زمان ت��ك نرخي 
شدن ارز يا پايان دادن به ارزهاي يارانه اي يا با هر عنوان 
ديگر ترجيحي، دولتي و ... اين است كه فاصله ارز حمايتي 
با غيرحمايتي كاهش يابد زيرا اتفاقي كه در سال 13۸0 
روي داد، بي توجهي به اين مساله بود و نبايد دوباره تكرار 
ش��ود. براي حذف ارز 4200 توماني نياز است تا چند 
گروه هدف مورد توجه ق��رار گيرند و وضعيت زندگي 
آنها مشخص شود. تمام گروه هايي كه از اين ارز استفاده 
مي كنند، تحت تاثير دو اثر واقع��ي و رواني بر بازار قرار 
خواهند گرفت، به همين دليل انجام اين كار بايد بسيار 
دقيق و با تعمق صورت گيرد، به طوري كه مشخص شود 
تا چه ميزان مي توان قيمت ها را به شكل واقعي درآورد.

مدافعان حذف ارز 4200 تومان��ي براين اعتقادند كه 
قيمت هاي بسياري از كاالها به صورت واقعي درآمده 
و حمايتي كه بنا بوده طي اين سال ها توسط ارز 4200 
توماني از آنها انجام شود، ديگر تاثيرگذار نيست، دراين 
شرايط بايد گروه هايي كه باقي ماندند و مدعي هستند 
كه هنوز ارز 4200 تومان��ي دريافت مي كنند، چه در 
جلسات رسمي و بحث هاي تخصصي و چه غير رسمي 
بايد مورد شناس��ايي قرار گيرند و در آن مشخص شود 
كاالهايي كه بابت آن ارز حمايتي دريافت مي كردند، 
درصورتي كه جريان حمايتي قطع شود چه سرنوشتي 
پيدا خواهند كرد؟ دو راه وجود دارد يا سرنوش��ت آنها 
بسيار تورم زا خواهد شد و بخش وسيعي از كاالها را تحت 
تاثير قرار مي دهد كه با شرايط فعلي جامعه ايران اين 
مساله خوشايند نيست يا در صورتي كه بخش كوچكي 
محسوب مي ش��ود، به طوري كه خوراك و پوشاك را 
تحت الشعاع قرار نمي دهد، زمان مناسبي است.  با تزريق 
نقدينگي به اقشار جامعه در كل مخالف هستم، به دليل 
اينكه قرار گرفتن پول مستقيم در اختيار مردم يك نوع 
تورم ايجاد خواهد كرد، اما در صورتي كه اين پول شكل 
حمايتي به خود بگيرد، يعني كااليي يا جايگزيني باشد 
مانند حمايت در حمل و نقل، مسكن، بهداشت، آموزش 
و كارت ه��اي خريد كه در اين م��وارد هدف گذاري به 
حساب مي آيد، خوب است. ولي اساسا هرجايي كه پول 
نقد به بازار تزريق شود، مفهوم آن ايجاد تورم است.زماني 
كه پول به دست طبقات پايين برسد، آنها به سراغ مواد 
غذايي و مواد اوليه مي روند، ولي در صورتي كه اين پول 
به دست اقشارثروتمند قرار گيرد، كاالهاي سرمايه اي 
مي خرند. يعني هر ميزان كه يارانه توزيع ش��ود قدرت 
تخريب تورمي با خود به همراه مي  آورد و به همين دليل 
اين راه حل نيست، ولي در طي يك برنامه دولت مي تواند 
اين فاصله را به ح��ذف درآورد و مابه التفاوت نرخ ارز را 
براي هر شهروند ايراني در مسيرهاي حمايتي قرار دهد.

سياوش غيبي پور



گروه بازارسرمايه|
حمايت هاي كالم��ي هفته اخير سياس��ت گذاران 
بورس��ي از بازارس��رمايه باعث ش��د وضعيت تاالر 
شيشه اي تغيير كند و هم راستا با اين موضوع دالر نيز 
وارد كانال 24 هزار توماني شد اما؛ دستور رشد بازار 
پايدار نبود و در دومين روزكاري هفته يعني يكشنبه 
شاهد افت شاخص كل بورس بوديم.  معامالت بازار 
طي چند روز اخير رمق چنداني نداش��ت اما باتوجه 
به سيگنال مثبت طي دو روز اخير بورس نزولي شدو 
ش��اهد تداوم كاهش قيمت ها در بازار هستيم البته 
نبايد فراموش كرد كه اگر از بورس حمايت شود اين 

بازار پتانسيل رشد و سودآوري خوبي دارد.

نظرسنجيهاچهميگويند؟
براساس نظرسنجي هاي »تعادل« از سرمايه گذاران 
بورس��ي رش��د بازار تاثي��ر چندان��ي روي پرتفوي 
سهامداران نداشته و تنها شاخص و برخي سهام مثبت 
پوش شد. براساس نظرس��نجي هاي صورت گرفته 
مثبت ش��دن بازار تاثير چنداني روي بورس نداشته 
است. براساس نظرسنجي ها 48 درصد سهامداران 
گفته اند كه مثبت ش��دن چند روز ب��ورس كمتر از 
5 درصد روي پرتفوي آنها اثر داش��ته؛ 10 درصد از 
سهامداران اظهار كرده اند كه پرتفوي آنها طي چند 
روز رشد بازار بين 5 تا 20 درصد رشد داشته؛ براساس 
همين نظرسنجي 11 درصد از سهامداران گفته اند 
كه پرتفوي آنها در اين مدت بيش از 30 درصد رشد 
داشته و درنهايت 22 درصد سهامداران به نقطه سر 

به سر در پرتفوي خود رسيده اند.
از تابس��تان س��ال 1399 تاكنون بورس به صورت 
دس��توري تغيير كرده و معامالت صعودي اين بازار 
واقعي نبوده به همين است كه پس از چند روز صعود 
شاخص سقوط مي كند. قيمت اغلب سهام موجود در 
بازار به آستانه سال 97 الي 96 رسيده و تنها چند سهم 
بنيادي بازار با كمك حقوقي هاي بازار تغيير كرده اند 
و انتظار نمي رود كه وضعيت بنيادي تاالر شيشه اي 
بهبود يابد. بخش عمده اي از سرمايه گذاران نقدينگي 
خود را از بورس خارج كرده اند؛ اين موضوع نش��ان 
مي دهد كه ميزان اعتماد در بازار كمتر از گذش��ته 
شده، البته نبايد فراموش كرد كه عملكرد دولتي ها 
اين روزها در راستاي اعتمادزايي در بازارسهام است. 
درحال حاضر افزايش ن��رخ بهره بين بانكي، فروش 

اوراق، صحبت هاي ضد و نقيض برخي از مسووالن، 
وضعيت مذاكرات، نرخ دالر و قيمت گذاري دستوري 

جزو مولفه هاي تاثيرگذاري روي بورس هستند.

چندراهكاربراينجاتبورسايران
محمد ماهيدشتي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
وضعيت بورس مي گويد: بهبود بورس نيازمند بهبود 
ش��اخص هاي اقتصاد كالن اي��ران اس��ت. بازارهاي 
اقتصادي از جمله بورس نس��بت به مس��ائل سياسي 

زودتر از آنكه رخ دهد واكنش نشان مي دهد و از همين 
رو واكنش بورس نيز به انتخاب��ات پيش از موعد بود. 
روند نزولي ش��اخص بورس قبل از انتخابات آغاز شد 
و در روز انتخاب��ات به پايين ترين ميزان خود رس��يد، 
اما تا زمان تش��كيل كابينه كمي روندي صعودي پيدا 
كرد.به گفته اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي، پس 
از تش��كيل كابينه دولت سيزدهم و ش��روع فعاليت 
رسمي آن باز هم شاهد كاهش شاخص بورس و موج 
نزولي آن بوديم.ماهيدشتي با اشاره به اينكه اين روند 

كاهش��ي در شاخص هم وزن بيشتر خود را نشان داد، 
توضيح مي دهد: شاخص هم وزن بهتر از شاخص كل 
وضعيت شركت ها خصوصا ش��ركت هاي كوچك را 
نشان مي دهد، زيرا عمده سرمايه هاي مردم عادي نيز 
بيشتر در همين شركت هاي كوچك تجميع شده بود.

اين كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اينكه مجموع اين 
شرايط باعث ش��د نزديك به 90 درصد سهام داران در 
همين كف قيمت و با زيان هاي عظيم س��هام خود را 
بفروشند، اضافه مي كند: نياز مالي، باال رفتن نرخ تورم، 
دشواري دريافت تسهيالت بانكي و... از عواملي بود كه 
باعث شد مردم با وجود زيان زياد سهام خود را بفروشند 
و از بازار خارج شوند.بسياري از اين افراد كساني هستند 
كه در اوج قيمت ها و در بهار س��ال 1399 در ايامي كه 
تبليغات زيادي براي بورس مي ش��د، وارد بازار شدند. 
اگر اكنون وضعيت بازار سرمايه بهتر هم بشود، ديگر 
براي اين تعداد زياد سرمايه گذاران كه از بورس خارج 
شدند نمي توان كاري كرد.اين كارشناس بورس سپس 
به وضعيت كنوني بازار و چش��م انداز آن اشاره كرده و 
مي گويد: به نظر مي رسد اكنون ركود بورس كه واقعا 
سقوطي تاريخي از زمان شروع بورس ايران بود به اتمام 
رسيده باشد. البته بايد منتظر ماند و ديد طي روزهاي 
آينده در بازار چه اتفاقي رخ مي دهد. بايد اين واقعيت 
را بپذيريم كه گذش��ت دو ماه از استقرار كابينه، زمان 
كافي نيس��ت كه بخواهيم عملكرد دولت را در زمينه 
بازار سرمايه ارزيابي كنيم.اين كارشناس بازارسرمايه 
توضيح مي دهد: يك فصل زمان نياز است تا دولت دقيقا 
و با استفاده از كار كارشناسي مشخص كند بايد براي 
بورس چكار كرد، يك فصل براي اجراي اين برنامه ها 
زمان نياز است و يك فصل نيز طول مي كشد تا نتايج 
عيني آن را در بهبود بازار سرمايه ببينيم. ديگر اين است 
كه براي بورس دو كار بايد انجام شود، اول اينكه بورس را 
به بازار پر رشد، كم نوسان و با ثبات تبديل كنيم و دوم 
بخشي از زيان عظيم سهام داران بازيابي شود. هركدام 
از اين دو بخش ابزارها و سياس��ت هاي خاص خود را 
نياز دارد.وي تاكيد مي كند: همچنين در نظر گرفتن 
سياست هاي انبساطي صرفا براي بازار سرمايه از جمله 
تسهيل دريافت تس��هيالت براي سهام داران خرد يا 
قبول كردن سهام به عنوان وثيقه بانكي نيز مي تواند 
در بهبود ش��رايط بورس راهگشا باش��د. تا زماني كه 
قيمت گذاري دستوري وجود دارد و شركت ها زيان ده 
هستند، تاثير منفي آن در بورس نمود خواهد داشت.
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مديرجديدروابطعمومي
سازمانبورسكيست؟

روز گذشته طي حكمي از سوي رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار محمدهادي س��ليمي زاده به عنوان 
مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس 
و اوراق بهادار منصوب شد. وي دانش آموخته مقطع 
كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تهران است. 
زمينه هاي تخصصي فعاليت سليمي زاده بيشتر در 
حوزه رسانه و اقتصاد عمومي است. سليمي زاده پيش 
از اين تهيه كنندگي و س��ردبيري برنامه تلويزيوني 
پايش را به عهده داشته است. از ديگر فعاليت هاي اين 
فعال و مدرس بازار س��رمايه، مي توان به عضويت در 
شوراي اقتصاد سازمان صدا و سيما، تهيه كنندگي و 
سردبيري برنامه هاي اقتصادي در شبكه هاي يك، پنج 
و شبكه خبر اشاره كرد. وي مهم ترين اهداف كاري 
خود را در دوران مسووليت حفظ منافع سهامداران 
خرد، ارتقاي سواد مالي، ارايه الگوي صحيح مشاركت 
عموم��ي در بازار مالي و برقراري روابط دو س��ويه و 
مستمر ميان سازمان، سهامداران و ذينفعان خواند.

نگاهدستوري
ريشهاصليفساددراقتصاد

مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي درباره قيمت گذاري دستوري 
و ضرر و زياني كه به صنايع كشور وارد مي شود گفت: 
تبعات منفي قيمت گذاري دس��توري و به كارگيري 
بلندمدت اين سياست در بازارهاي مختلف اقتصادي، 
بيش از تأثيرات مثبتي است كه در كوتاه مدت ايجاد 
مي كند.طاهري افزود: اصلي ترين مشكل در تعيين 
قيمت به شكل دس��توري اين است كه مابه التفاوت  
قيمت ها نصيب مصرف كننده و توليدكننده نمي شود 
و مستقيمًا واس��طه ها را منتفع مي كند.وي با بيان 
اينكه با اجراي درست طرح حذف ارز 4200 توماني 
به معيشت مردم آسيب وارد نمي شود، گفت: با اتخاذ 
سياست هاي درست و حذف قيمت گذاري دستوري 
نه توليد كننده و مصرف كننده و نه بخش هاي مختلف 
اقتصادي آسيب خواهند ديد.طاهري در ادامه گفت: 
طي سال هاي اخير هر زمان، ارز چند نرخي بوده سود 
آن براي م��ردم حداقل بوده و به جيب رانت خواران و 
دالالن رفته اس��ت.اين نماينده مجلس عنوان كرد: 
حذف ارز 4200 توماني طي سال هاي گذشته مطرح 
ش��ده اما با توجه به اينكه زيرساخت هاي مناسبي 
براي توزيع يارانه هاي پنهان وجود ندارد، در نهايت 

در مرحله اجرا, مشكالت بسياري ايجاد شده است.

حراجاوراقمالياسالميلغوشد
مرحله نوزدهم حراج اوراق مالي اسالمي دولتي كه مقرر 
بود روز سه شنبه 18 آبان ماه 1400 اجرا شود، ملغي و 
تاريخ جديد اطالع رساني خواهد شد. كارگزاري بانك 
مركزي در راستاي عرضه تدريجي اوراق مالي اسالمي 
توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيرو اطالعيه 
منتشر شده مورخ 30 شهريور مقرر بود مرحله نوزدهم 
حراج اوراق مالي اسالمي دولتي را به منظور فروش به 
بانك ها، موسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي 
سرمايه گذاري، ش��ركت هاي بيمه اي و شركت هاي 
تأمين سرمايه در روز سه شنبه 18 آبان ماه 1400 اجرا 
كند، اما بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
حراج مذكور در تاريخ ياد شده برگزار نمي شود و تاريخ 
دقيق به اطالع هموطنان خواهد رسيد. خاطرنشان 
مي ش��ود، متولي اصلي انتش��ار و عرضه اوراق مالي 
اسالمي دولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و آن 
وزارتخانه الزامي به پذيرش تمام پيشنهادات دريافتي 
يا فروش كليه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانك 
مركزي نيز صرفًا سفارشات دريافت شده را به منظور 
تصميم گيري به آن وزارتخانه ارس��ال و وزارتخانه ياد 
شده نسبت به تعيين سفارش هاي برنده اقدام مي كند. 
در نهايت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام مي شود. 
بانك مركزي بر اساس جزو )4( بند »ك« تبصره )5( 
قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق 

مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق است. 

سازمانبورسمنافعمردمرا
درنظرنميگيرد

عليرضا پاك فطرت، نماينده مردم ش��يراز و زرقان در 
نشست علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسالمي با تشكر 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمي به خاطر توقيف نفت كش 
حامل نفت ايران در تذكري ش��فاهي ب��ه دولت درباره 
گراني ها، گفت: هر روز قيمت اقالم اساسي گران تر مي شود 
 و همين امر باعث شده سفره مردم و اقشار آسيب پذير 
كوچك تر شود. لذا به دولت توصيه مي كنم نظارت بهتري 
بر بازار داشته باشد. نماينده مردم شيراز و زرقان در مجلس 
يازدهم با تذكر به س��ازمان صداوسيما افزود: متأسفانه 
تبليغات تجمل گرايي و مصرف گرايي روز به روز در اين 
سازمان بيشتر مي شود. در حالي كه اينگونه تبليغ كردن 
در صداوسيما در شأن نظام جمهوري اسالمي نيست. 
ضمن آنكه در بحث ها و ميزگرده��ا از تعداد خاصي از 
نمايندگان استفاده مي كنند. در حالي كه حتما مي دانند 
كه مجل��س نزديك به 290 نفر نماين��ده دارد كه بايد 
از نظرات همه آنها استفاده ش��ود. پاك فطرت در مورد 
سازمان بورس گفت: متأس��فانه سازمان بورس منافع 
مردم را در نظر نمي گيرد. چرا كه دخالت هاي غيرعلمي 
سبب شده مردم اعتماد خود را به سازمان بورس از دست 
بدهند. وي در پاي��ان گفت: مجلس از بحث تعارض 
منافع سطحي عبور نكند. چرا كه امروز تعارض منافع 
در بسياري از دستگاه ها و وزارتخانه ها وجود دارد. مثال 
در وزارت بهداشت تعارض منافع سبب شده هر ساله 
تعداد زيادي از دانش آموزان نخبه براي آنكه بتوانند 
در رشته پزشكي تحصيل كنند، از كشور خارج شوند. 
در صورتي كه اگر سهميه دانشگاه ها در رشته پزشكي 
افزايش پيدا ك��رده بود، خانواده ها تا اين حد متضرر 

نمي شدند و اين همه ارز از كشور خارج نمي شد.

توقفبررسيطرح
عرضهخودرودربورس

اقتصادآنالين| علي جدي، نايب رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس گفت: موضوع مذاكره براي 
عرضه خودروهايي كه مشمول قيمت گذاري نيستند 
در بورس كاال، به كميسيون ارتباطي ندارد و بحثي 
ميان خود وزارت صمت و سازمان بورس و اوراق بهادار 
است و مي توانند در اين زمينه تصميم بگيرند. يعني 
مي توانند بدون اعمال تصميم كميس��يون، خودرو 
را مانند بس��ياري ديگر از كاال ها )فوالد، سيمان و...( 
در بورس كاال عرضه كنند. جدي تصريح كرد: طرح 
قيمت گذاري خودرو، بس��يار مفصل بوده و يكي از 
مواد آن، عرضه خودرو در بورس كاال است. اما بررسي 
اين ماده در حال حاضر متوقف شده و كميسيون در 
حال بررسي ماده چهار طرح ساماندهي است كه به 
مجلس مرتبط مي شود و شوراي نگهبان، آن را عودت 
داده بود. وي افزود: بحث عرضه خودرو در بورس، به 
صورت كامل در كميسيون صنايع منتفي نشده و تنها 
در بازه فعلي متوقف شده است و احتمال مطرح شدن 
دوباره آن وجود دارد. نايب رييس كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: 
در طرح مجلس، قرار بر تعيين قيمت پايه خودرو 
توسط شوراي رقابت و پس از آن، عرضه در بورس 
است و اختالف ميان قيمت پايه و قيمتي كه براي 
عرضه در بورس درنظر گرفته مي شود، براي موارد 

پيش بيني شده ديگري هزينه خواهد شد.

رنكينگجديد
شركتهايبرتربورسكاال

براس��اس ارزش فروش محصوالت شركت ها در بازار 
فيزيكي ب��ورس كاالي ايران طي هفته گذش��ته به 
ترتيب فوالد مباركه اصفهان، فوالد خوزستان، شركت 
ملي صنايع مس ايران، س��ازمان توس��عه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران، فوالد هرمزگان جنوب، 
پتروشيمي تندگويان، ذوب آهن اصفهان، پااليش نفت 
اصفهان، پااليش نفت تهران )تندگويان( و پتروشيمي 
اروند در جمع 10 شركت برتر بورس كاال قرار گرفتند. 
شركت فوالد مباركه اصفهان با ثبت معامله 286 هزار 
و 930 تن محصول شامل تختال و انواع ورق فوالدي 
ارزشي معادل 60 هزار و 284 ميليارد ريال را به ثبت 
رس��اند و در صدر ايس��تاد و برترين شركت به لحاظ 
ارزش معامالت ب��ازار فيزيكي بورس كاال در هفته اي 
كه گذشت ش��د. پس از فوالد مباركه، شركت فوالد 
خوزس��تان با فروش 71 هزار و 500 تن شمش بلوم 
و تختال ب��ه ارزش 10 هزار و 388 ميلي��ارد ريال در 
جايگاه دوم ايس��تاد. شركت ملي صنايع مس ايران با 
ثبت معامله 2630 تن مس كاتد، سولفور موليبدن، 
كنسانتره فلزات گران بها و مس كم عيار ارزش 6802 
ميليارد ريالي را رقم زد و جايكاه سوم را از آن خود كرد. 
پس از آن س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 
معدني اي��ران نيز با ثبت معامل��ه 240 هزار تن آهن 
اسفنجي و سنگ آهن كلوخه به ارزش بيش از 5083 
ميليارد ريال چهارم شد.شركت فوالد هرمزگان جنوب 
با ف��روش 30 هزار تن تختال ارزش��ي بيش از 4607 
ميليارد ريال را رقم زد و در جايگاه پنجم قرار گرفت. 
پس از فوالد هرمزگان جنوب نيز شركت پتروشيمي 
تندگويان با ثبت معامله 13 هزار و 396 تن انواع پلي 
اتيلن و نخ پلي استر موفق به ثبت ارزش 4348 ميليارد 
ريالي ش��د و جايگاه شش��م را به خود اختصاص داد.
ذوب آهن اصفهان با دادوستد 27 هزار و 103 تن سبد 
ميلگرد و تيرآهن و ريل آهن به ارزش 4004 ميليارد 
ريال رتبه هفتم را كسب كرد و بعد از آن شركت پااليش 
نفت اصفهان با ثبت معامله 30 هزار تن محصول شامل 
لوب كات سبك و وكيوم باتوم به ارزش 3458 ميليارد 
ريال در جايگاه هش��تم جاي گرفت. شركت پااليش 
نفت تهران )تندگويان( ب��ا فروش 28 هزار و 360 تن 
گوگرد گرانوله، لوب كات سبك و سنگين و وكيوم باتوم 

ارزشي بيش از 3298 ميليارد ريالي را به ثبت رساند.

اوراقفروشيها
ودغدغهتامينماليدولت

بورس نيوز| عبداهلل رحيم لوي، بنيس كارشناس 
بازار س��رمايه در خصوص وضعيت اي��ن روزهاي 
بازارس��رمايه بيان كرد: ب��ورس از منظر بنيادي و 
تكنيكال، شرايط بازگشت به مدار صعود را پيدا كرده 
و از سوي ديگر، روند قيمت هاي جهاني و وضعيت 
گزارش هاي منتش��ر شده ش��ركت ها نويد بخش 
بازگشت ش��اخص در بازار بود.وي با اشاره به اينكه 
آنچه مانع رشد بورس مي شد، بيشتر عوامل رواني 
بود، اف��زود: دغدغه هاي تامين مالي دولت از محل 
انتشار اوراق در اين بازار، يكي از داليلي بود كه به جو 
رواني منفي بازار سرمايه دامن مي زد.اين كارشناس 
بازارس��رمايه افزود: اظهارنظر هاي رييس جمهور 
و معاون اقتص��ادي دولت و البته تمركز مجلس بر 
رفع مش��كالت بازارس��رمايه و ... از بار منفي رواني 
بورسي ها كاسته و فشار هاي تخريبي را در اين بازار 
كم اثرتر كرده است. اين كارشناس بازارسرمايه در 
رابط��ه با دغدغه هاي احتمال تامي��ن مالي دوباره 
دولت از واگ��ذاري دارايي ها گفت: اين واگذاري ها 
مطابق آنچه در بودجه 1400 پيش بيني شده، نه 
تنها اتفاق نگران كننده براي اين بازار نيست؛ بلكه 
اگر با روش اصولي و صحيح و در شرايط مساعدي 
صورت بگيرد كه هم جو رواني بازار مثبت باش��د و 
هم حجم معامالت به ميزان قابل قبولي رس��يده 
باشد، شوكي به بازار سرمايه تحميل نخواهد كرد و 
موجب افزايش عمق بازار هم خواهد شد.رحيم لوي 
در توصيه به سهامداران گفت: فعاالن بازار سرمايه 
در صعود و سقوط بي سابقه بازار در سال 99، تجربه 
بزرگي كسب كردند و معتقدم حتي سهامداراني كه 
آنها را تازه وارد مي خوانديم، با توجه به تجربه اي كه 
در يكي دو سال گذشته از اين بازار كسب كرده اند، 

شناخت نسبتًا مناسبي از بازار سرمايه دارند.

»تعادل« در نظرسنجي ميزان رشد بازار سهام را بررسي مي كند

سودي عايد سهامداران نشد!

اعتمادحقيقيهابهبازارادامهنداشت

تخلفات بورسي هنوز هم ادامه دارد

ش��اخص كل بازار ب��ورس در دومي��ن روزكاري هفته 
يكش��نبه، 16 آبان ماه با 9 هزار و 689 واحد كاهش در 
جايگاه يك  ميليون و 430 هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از 13 ميلي��ارد و 423 ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 82 هزار و 150 
ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با يك هزار و 558 واحد كاهش به 384 هزار و 
696 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 982 واحد افت 
به 242 هزار و 403 واحد رسيد. شاخص بازار اول پنج 
هزار و 839 واحد و ش��اخص بازار دوم 23 هزار و 490 
واحد كاهش داش��تند. بيش��ترين تزريق پول حقوقي 
به بورس و فرابورس در س��ه گروه »فلزات اساس��ي«، 
»محصوالت ش��يميايي« و »فرآورده هاي نفتي« رقم 
خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »خودرو 
و ساخت قطعات« و »خدمات فني و مهندسي« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فوالد«، »فملي« و »شپنا« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »خساپا«، »خودرو« 
و »رمپنا« معطوف بود.عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
ش��ركت گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 598 واحد، ايران 
خودرو با نماد »خودرو« با 564 واحد، پتروشيمي نوري 
با نماد »ن��وري« با 559 واحد، مخاب��رات ايران با نماد 
»اخابر« با 449 واحد، س��ايپا با نماد »خساپا« با 272 
واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 269 واحد، ساير 
اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي« با 179 واحد، گروه 

بهمن با نماد »خبهمن« با 176 واحد، گروه پتروشيمي 
س��رمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول« با 155 واحد 
و بانك پارس��يان با نماد »وپارس« ب��ا 126 واحد تاثير 
مثبت بر شاخص بورس داشتند.در مقابل فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« با 2  هزار و 131 واحد، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا« با يك 
 هزار و 357 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد 
»فارس« با يك هزار و 312 واحد، ملي صنايع مس ايران 
با نماد »فملي« با يك هزار و 247 واحد، صنعتي و معدني 
چادرملو با نماد »كچاد« با 634 واحد، پتروشيمي پارس 

با نماد »پارس« با 631 واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
غدير با نماد »وغدير« با 493 واحد و گس��ترش نفت و 
گاز پارسيان با نماد »پارسان« با 429 واحد با تاثير منفي 
بر ش��اخص بورس همراه ش��دند.برپايه اين گزارش، 
در دومين روزكاري هفته ش��ركت س��رمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا«، ايران خودرو با نماد 
»خودرو«، سايپا با نماد »خساپا«، بورس كاالي ايران 
با نماد »كاال«، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، 
گروه دارويي برك��ت با نماد »بركت« و پااليش نفت 
اصفهان با نماد »ش��پنا« در نماده��اي پرتراكنش 

قرار داش��تند. گروه خودرو ه��م در معامالت امروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه پنج  ميليارد و 960 ميليون برگه سهم به ارزش 

13  هزار و 189 ميليارد ريال داد و ستد شد.

فرابورسيكاهشيشد
در دومين روزكاري هفته ش��اخص فرابورس بيش از 
128 واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال 20 هزار و 
231 واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار 2 ميليارد 
و 422 ميليون برگه س��هم به ارزش 30 هزار و 487 
ميليارد ريال داد و ستد شد.در اين روز شركت صنعتي 
مينو با نماد »غصينو«، گروه س��رمايه گذاري ميراث 
فرهنگي با نماد »س��مگا«، توليد نيروي برق دماوند 
با نماد »دماوند«، توليدات پتروش��يمي قائد بصير با 
نماد »شبصير«، پخش البرز با نماد »پخش«، توسعه 
س��امانه نرم افزاري نگين با نماد »توس��ن«، مجتمع 
صنايع الستيك يزد با نماد »پيزد« و صنايع شيميايي 
كيمياگران امروز با نماد »ش��كام« ب��ا تاثير مثبت بر 
ش��اخص فرابورس همراه بود.در مقابل شركت هاي 
پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگ��رس«، پليمر آريا 
ساسول با نماد »آريا«، مجتمع جهان فوالد سيرجان 
با نماد »فجهان«، شركت سرمايه گذاري صبا تامين با 
نماد »صبا«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »صبا«، 
فرابورس ايران با نماد »فرابورس« و پااليش نفت الوان با 
نماد »شاوان« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس 
گفت: از سال گذشته، يكي از موضوعات مهمي كه سبب 
نگراني نمايندگان بوده، موضوع بازار س��رمايه است. بعد 
از ريزش هايي كه س��ال گذش��ته در بازار سرمايه شاهد 
بوديم و اظهارنظرهاي ضد و نقيضي كه توس��ط برخي از 
مسووالن شكل گرفت )تصميماتي كه در اركان مختلف 
دولت باعث ضرر و زيان به بازار سرمايه شد( اين اهتمام را 
براي نمايندگان بيشتر كرد تا براي آغاز تحقيق و تفحص 
از عملكرد سازمان بورس و اركان آن تصميم گيري شود.

عليزاده ادامه داد: داليلي از جمله شناسايي عوامل تاثيرگذار 
در قيمت گذاري دستوري كه در ماده 18 قانون بازار سرمايه 
به صراحت عنوان شده است؛ هر كااليي كه در بورس عرضه 
مي شود بايد از شمول قيمت گذاري دستوري خارج شود. 
يكي از موضوعاتي اس��ت كه در اين تحقيق و تفحص 
به دنبال آن هستيم شناسايي خألهاي قانوني و آيين 
نامه اي بازار سرمايه است و هدف اين است كه متخلفان 
در بازار سرمايه را شناسايي و به قوه قضاييه معرفي كنيم.

اين عضو شوراي عالي بورس تصريح كرد: از سال گذشته 
اين موضوع در كميس��يون اقتصادي مجلس مطرح و 
تصويب شد. اما بنا به مالحظاتي كه براي بازار سرمايه 
وجود داشت، در صحن علني مجلس مطرح نشد. اما در 
هفته هاي گذشته با توجه به اينكه دوباره نگراني هايي 

براي ما شكل گرفت، تصميم گرفتيم كه آن را در صحن 
علني مجلس قرائت كنيم كه در نهايت نيز با راي باالي 
نمايندگان راي آورد.او تاكيد كرد: به نظر مي رسد كه آغاز 
اين تحقيق و تفحص مي تواند باعث ايجاد تعادل در بازار 
شود. همچنين، استقرار يك تيم از متخصصان و فعاالن 
بازار در سازمان بورس مي تواند جلوي تصميماتي كه 

شايد باعث آسيب به اين بازار مي شود را بگيرد.

سودورانتهايهنگفتبرخيسهامداران
عليزاده در پاس��خ به اينكه چه تخلفاتي تاكنون مشاهده 
شده كه مجلس تصميم به تحقيق و تفحص گرفته است، 
بيان كرد: اثبات تخلف ها بايد در دستگاه قضا اتفاق بيفتد. 
اما چيزي كه مورد نظر كارشناسان اقتصادي است، اعمالي 
خالف قانون را نشان مي دهد كه باعث ضرر و زيان بسياري 
از مردم شده است. بعضي از اعضاي حقيقي يا حقوقي بازار 
با استفاده از رانت هاي موجود و ابزارهاي در اختيار، سبب 
شدند كه سودهاي هنگفتي نصيب شان شود و به همان 
نسبت ضررهاي زيادي براي سهامداران خرد ايجاد شد.اين 
مسوول تصريح كرد: اما اثبات و اينكه چه مجازاتي براي آنها 
در نظر گرفته مي شود، به عهده دستگاه قضايي است. ما 
اين تحقيقات را كامل مي كنيم و به همراه مستندات آن به 
قوه قضاييه تحويل مي دهيم. او در پاسخ به اين سئوال كه 

آيا مي توانيد نمونه اي از اين تخلفات صورت گرفته را بيان 
كنيد، اظهار كرد: يك سهامدار حقوقي در بازار بيش از 8 
هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده است. اما در زماني كه 
الزم بوده از بازار حمايت كند، كمتر از يك هزار ميليارد 
توم��ان آن را هزينه كرده و با هم��ان يك هزار ميليارد 
تومان تمام آن س��هامي را كه 8 ه��زار ميليارد تومان 
فروخته بود را مجددا خريداري كرده است. اين موضوع 
تعادل عرضه و تقاضا را به هم مي ريزد.اين عضو شوراي 
عالي بورس ادامه داد: يكي ديگر از حقوقي ها در س��ال 
گذشته رقمي بين 35 تا 50 هزار ميليارد تومان درآمد 
كس��ب كرده، اما آن را مجددا براي خريد سهام به بازار 
وارد نكرده است. احتمال مي رود كه بخش زيادي از آن را 
بابت بدهي هاي قبلي خود در ساير بازارها پرداخت كرده 
است. نام بردن از اين شخصيت ها اكنون صحيح نيست. 

اما اتفاقات مشابه به آن در بازار زياد تكرار شده است.

تخلفاتهمچنانادامهدارند!
عليزاده در پاسخ به اينكه آيا اين تخلفات صرفا به سال 
99 مربوط مي شوند يا خير؟، بيان كرد: اين تخلفات فقط 
مربوط به سال 1399 نيست؛ پيش از آن و همچنان نيز 
سابقه داشته و دارد.اين عضو ش��وراي عالي بورس در 
پاسخ به اينكه گفته مي شود در روند تصويب قطعي براي 

شروع تحقيق و تفحص، فشارهايي از سوي برخي براي 
جلوگيري از اين اقدام صورت گرفته است، اظهار كرد: 
تا به امروز هيچ گونه فشاري را نپذيرفته ايم. در مقاطع 
مختلفي درباره موضوعاتي كه حتي حساس تر از اين 
بوده، فشارهاي مختلفي وارد شده، اما جلوي اين فشارها 
ايستاده ايم.او بيان كرد: اينكه فشارهاي اينچنيني سبب 
شده تا تحقيق و تفحص تا به امروز به تعويق بيفتد، چنين 
نبوده است. تنها دليلي كه باعث شده اين موضوع تاكنون 
در صحن علني مجلس مطرح نشود، صرفا حفظ ثبات 
و آرامش در بازار سرمايه بوده است. احساس مي كرديم 
كه مطرح شدن اين موضوع باعث سلب آرامش در بازار و 
ايجاد نگراني مي شود. اما با توجه به درخواست زياد مردم 
و سهامداران اين موضوع را پيش برديم و تا آخر نيز دنبال 
مي كنيم.عليزاده در پاس��خ به اينكه چه زماني امكان 
معرفي متخلفان وجود دارد، بيان كرد: قاعدتا بايد تمام 
مطالعات و بررسي هاي ما در تحقيق و تفحص به طور 
كامل انجام شود تا بتوان از آن نتيجه گرفت. اما در حين 
تحقيق و تفحص مي توان به بخش��ي از اين تخلفات 
ش��كل گرفته اش��اره كرد. اين قول را به سهامداران 
داده ايم كه از تمام ابزارهاي نظارتي خود براي حفظ 
و صيانت از حقوق آنها استفاده كنيم. اگر الزم باشد 

حتي از ساير ابزارهاي خود نيز استفاده مي كنيم.



مجيد اعزازي|
در پي جهش هاي متعدد قيمت مس��كن طي 15 س��ال 
گذش��ته، نابرابري در مالكيت مسكن تشديد شده است. 
قيمت مس��كن به گواه آمارهاي رسمي در سال هاي 86، 
89، 91، و 97 تا پايان 99 نوس��ان هاي شديدي را تجربه 
كرده است. در آخرين دور از اين جهش ها، قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني از حدود 5 ميليون تومان به باالي 30 
ميليون تومان رسيد كه به معني 500 درصد رشد طي يك 
دوره سه ساله است. در اين ميان، تالش هاي فكري و عملي 
متعددي هم از س��وي دولت ها و هم از سوي كارشناسان 
صورت گرفته اس��ت. دولت ها در 15 سال گذشته تالش 
كردند با پول پاش��ي در پروژه هاي بزرگ، اقشار متوسط و 
ضعيف جامعه را خانه دار كنند. طرح مس��كن مهر، طرح 
اقدام ملي و حاال طرح موسوم به نهضت مسكن )ساخت 4 
ميليون آپارتمان در 4 سال كه البته مصوبه قانوني مجلس 
را هم دارد( از جمله اين طرح ها هستند. اگر چه طرح اقدام 
ملي و همچنين نهضت مسكن هنوز به سرانجام نرسيده اند، 
اما طرح مسكن مهر به عنوان الگوي دو طرح يادشده، بارها 
و بارها از سوي كارشناسان اقتصادي به دليل تورم زايي و 
س��اخت وساز در بيابان ها و اساسا ايجاد شهر و شهرك در 
مناطق بدون استعداد الزم براي سكونت مورد نقد و بررسي 
قرار گرفته است. در برابر ايده هاي دولتي مبتني بر افزايش 
عرضه انبوه، برخي از كارشناسان درمان معضل مسكن را 

در اخذ »ماليات ساالنه« از تمام امالك كشور مي دانند.
طرفداران ماليات س��تاني اما تصور مي كنند، »نابرابري 
مسكن« همچون »نابرابري درآمدي« با دريافت ماليات 
از درآمده��اي باال و اعطاي ماليات به گروه هاي كم درآمد 
مي تواند مش��كل را حل كرد. به اين ترتيب كه با افزايش 
هزينه نگهداري خانه دوم و سوم از طريق ماليات ساالنه 2 
تا 3 درصد از قيمت ملك، عرضه مسكن از اين محل بيشتر 
مي شود، داللي ملك كاهش مي يابد و قيمت هاي حبابي 

مي شكنند يا دستكم رشد قيمت ها متوقف مي شود.

    حل مسكن با مهار تورم
روزنامه »تعادل« اما طي ماه هاي اخير در چند مطلب )از 
جمله در دو يادداش��ت با تيتر هاي »كاالي لوكس يا تورم 
زده؟« و »سرطان مسكن« كه به ترتيب در تاريخ 24 مهر و 
15 آبان سال جاري در صفحه نخست روزنامه تعادل منتشر 
شدند( اين تصور را رد و استدالل كرد كه »سرطان مسكن« 
با داروهاي معمولي و متداول همچون »آسپرين ماليات« 
حل نخواهد شد و نيازمند جراحي هاي بزرگ اقتصادي و 
در واقع تحول اساسي در ساختارها و سياست هاي اقتصاد 
با هدف مهار »تورم« و كنترل پايدار آن در رقم هايي كمتر 
از 5 درصد است. با اين حال، در اين گزارش تحليلي تالش 
مي كنيم تا گزينه ماليات ساالنه مسكن را بيشتر و دقيق تر 
بررسي و نقد كنيم. بررسي هاي آماري حاكي از اين است 
كه طي 50 سال گذش��ته »كس��ري بودجه« و »تورم« 
اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده اند و مشكالت متعددي 
را در ساحت هاي مختلف اقتصاد و از جمله مسكن ايجاد 
كرده اند. در ادبيات اقتصاد، وقتي دولتي از طريق چاپ پول 
و رشد نقدينگي و ايجاد تورم، كسري بودجه خود را تامين 
مي كند، اصطالحا گفته مي شود كه »ماليات تورمي« وضع 
كرده اس��ت به اين معني كه از همه افراد جامعه »ماليات 
پنهان« اخذ مي شود. اخذ ماليات تورمي به معني وخيم تر 
شدن وضعيت افراد با درآمد ثابت و جهش قيمت دارايي افراد 
ثروتمند بدون فعاليت اقتصادي و بدون خلق ارزش افزوده 
است. با وخيم تر شدن وضعيت مالي كارگران و كارمندان، 

توان مالي آنها در پرداخت هزينه هاي زندگي و سبد معيشت 
از جمله هزينه تامين مسكن به ش��دت افت مي كند. در 
نتيجه اين وضعيت، شكاف طبقاتي تشديد مي شود. در 
چنين شرايطي، روشن است كه اخذ ماليات ساالنه از همه 
امالك، منجر به تشديد فشارهاي تورمي ناشي از »ماليات 
تورمي« به ويژه روي اقش��ار متوس��ط و ضعيف جامعه 
مي شود و در عين حال، در كاهش شكاف منابع و مصارف 
بودجه ساالنه دولت هايي كه با وجود درآمدهاي سرشار 
نفتي نتوانسته اند كسري بودجه خود را جبران كنند، نيز 
بسيار كم اثر خواهد بود. با وجود چنين نتيجه اي، فرض 
مي كنيم كه »ماليات ساالنه از امالك« مانند آسپرين 
داروي بدون ضرري براي سرطان مسكن است. آيا اين 
نسخه كم خطر يا بي خطر، براي بحران مسكن در ايران نيز 
پاسخگو است؟ آيا ماليات ساالنه از امالك همان كاركرد 
مثبتي را كه در اقتصاد كشورهاي اروپايي و امريكايي دارد، 
در اقتصاد ايران نيز دارد؟ پاسخ به اين سئوال قطعا منفي 
است و البته اين پاسخ منفي به معني اين نيست كه علم 
اقتصاد در كشورهاي مختلف، نتايج مختلف دارد، بلكه 
به معني تفاوت شرايط و بنيان هاي اقتصادي متفاوت 

كشورها است كه منجر به نتايج متفاوت مي شود.

   تشخيص صحيح درد و درمان مسكن
تسري فقر مسكن به جمعيت 4 دهك درآمدي اول، جهش 
متوالي مس��كن طي س��ال هاي 97 تا پايان 99، طوالني 
شدن مدت دسترسي به مس��كن در كشور به حدود يك 
قرن، خالي ماندن 2.5 ميليون واحد مسكوني، وجود بيش 
از 2 ميليون اقامتگاه دوم در ايران و شاخص هاي گوناگون 
ديگر، همگي »نشانه اي« از عملكرد منفي اقتصاد )و بلكه 
حكمراني بد( در ايران است. عملكرد اقتصاد ايران بنا به دو 
علت عمده و اساسي، منجر به وضعيتي شده است كه در 
حال حاضر كشور گرفتار آن است. از سويي منابع زيستي 
تحليل رفته اند، از سوي ديگر خروج سرمايه از كشور تشديد 

شده، همزمان مهاجرت سرمايه انساني به طور پيوسته طي 
5 دهه گذشته روندي صعودي داشته و با نزديك تر شدن به 
زمان حال، اين روند تشديد شده است و... »تورم« و »رشد 

پايين اقتصاد« دو عامل اصلي بروز چنين شرايطي است.
بررسي هاي آماري حاكي از اين است كه طي 4 دهه اخير، 
متوسط نرخ تورم حدود 20 درصد و متوسط رشد اقتصاد 
هم حدود 3 درصد بوده است. از اين رو، مشاهده مي شود كه 
شكاف بزرگي ميان اين دو شاخص اقتصاد كالن وجود دارد. 
شاخصي كه نشان مي دهد، رشد قيمت دارايي ها و كاال در 
اثر ارزش افزوده يا فعاليت توليدي و اقتصادي صورت نگرفته 
است، بلكه ناشي از افزايش نقدينگي )اخذ ماليات تورمي با 
هدف جبران كسري بودجه( است. از اين رو، علت شكل گيري 
گسل هاي اقتصاد ايران )نابرابري درآمدي، نابرابري ثروت، 
نابرابري مسكن، فقر، فقر مسكن، ش��كاف طبقاتي و ...( را 
بايد در سياست هاي دولتي جست وجو كرد. آنجا كه به رغم 
درآمدهاي سرشار نفتي، بودجه هاي ساالنه دچار كسري 
هستند و به ناچار دولت از بانك مركزي استقراض مي كرده 
است. البته طي سال هاي اخير به دليل منع قانوني استقراض 
مستقيم از بانك مركزي، دولت ها از طريق نظام بانكي به طور 
غير مس��تقيم از بانك مركزي استقراض كرده و مي كند و 
نمود و مظهر آن در گزارش هاي رسمي قابل رديابي است. 
بي گمان، افزايش قيمت مسكن و ساير كاالها، صرفا ناشي از 
عدم عرضه و »احتكار« نيست و بخش بزرگي از اين افزايش 
قيمت به دليل رشد نقدينگي و تورم شكل گرفته و مي گيرد. 
به طور مثال، طي حدود 4 س��ال گذشته، با نوسان دالر كه 
در حكم نشانه اوليه از تغيير انتظارات تورمي است، قيمت 
مسكن، سكه و طال، سهام و... و طي ماه هاي اخير، حتي قيمت 
كاالهاي اساسي دچار جهش شدند. آيا تعداد سكه هاي عرضه 
شده در بازار كم بود؟ آيا تعداد اسكناس هاي دالر عرضه شده 
به بازار كم بود؟ آيا تعداد سهام قابل معامله در بازار سرمايه كم 
بود؟ پاسخ به اين سئوال ها منفي است. حتي شاهد بوديم در 
مقاطعي بانك مركزي در چهارچوب هاي قانوني، اقدام به 

عرضه سكه و دالر در بازار كرد و به تازگي نيز رييس كل 
اسبق بانك مركزي و معاون او به همين علت به حبس 
محكوم شدند. پس مش��خص است كه مساله جهش 
قيمت مسكن طي دوره مورد بررسي نيز »صرفا« به دليل 
افت عرضه يا »احتكار« نبوده است، بلكه بخش بزرگي 
از اين افزايش قيمت به دليل رشد نقدينگي و افزايش 
تورم تحت تاثير تحوالت سياسي و سياستي بوده است.

    علت مستقيم بي اثري ماليات ساالنه؟
بررسي هاي »تعادل« حاكي از اين است كه نرخ تورم عمومي 
در اغلب كشورهاي امريكاي شمالي و اروپايي كه تا پيش 
از بحران كرونا از بازار مس��كن متعادلي برخوردار بودند و 
همچنين از مالكان به طور ساالنه معادل 2 تا 3 درصد ماليات 
نيز اخذ مي كرده اند، حدود 5 درصد بوده است. به عبارتي 
نرخ تورم عمومي و نرخ ماليات ساالنه در اين كشورها حدود 
2 تا 3 درصد فاصله داشته است و به همين دليل، ماليات 
ساالنه در ممانعت از »احتكار« و »داللي« مسكن در اين 
كشورها كارآمد و موثر بوده است. اما در ايران، شكاف ميان 
نرخ 3 درصدي ماليات ساالنه از امالك تا نرخ تورم، دستكم 
17 تا 37 درصد اس��ت! و به همين علت، ماليات س��االنه 
نمي تواند از »احتكار« و »داللي« ملك در ايران جلوگيري 
كند. چرا كه اين فاصله دو رقمي ميان نرخ ماليات ساالنه و 
نرخ تورم، همچنان احتكار و داللي ملك در ايران را توجيه 
مي كند و »سود تورمي« را به ارمغان مي آورد. از اين رو، بايد 
بار ديگر، يادآور شد كه »تورم« همچون »تب« كه عملكرد 
سيستم هاي مختلف بدن انسان را تحت تاثير قرار مي دهد 
و در آنها اختالل ايجاد مي كند، سيستم هاي اقتصادي و 
بازارها را مختل كرده و كارآمدي آنها را تضعيف مي كند. 
بازار مسكن و همچنين كليت اقتصاد ايران، براي رهايي از 
ريسك »تورم مزمن و دو رقمي« نيازمند اصالح ساختارها 
و سياست هاي اقتصادي اس��ت. مساله اي كه همواره از 
سوي اقتصاددانان برجسته كشور مورد تاكيد بوده است.
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ماجراي واگذاري 2 رام
قطار متروي تهران به قم

مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران توضيحاتي 
درباره وعده شهردار تهران به شوراي شهر قم مبني 
بر واگذاري دو رام قطار مترو به شبكه حمل و نقل قم 
ارايه كرد. چمران ديروز در حاشيه بيست و يكمين 
جلسه شوراي تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سوالي درباره واگذاري دو رام قطار مترو تهران به 
شهر قم اظهار كرد: هنوز خبر صحيح ندارم و هنوز 
هم فرصت نشد سوال بپرسم چون بايد مقدمات آن 

فراهم شود و هنوز اطالع صحيح از آن ندارم.
او در پاسخ به اينكه آيا از نظر قانوني اين اقدام صحيح 
است يا خير، گفت: بايد يكسري اجازه ها را گرفت و 
بعد اقدام كرد. عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي 
شهر نيز در همين رابطه به خبرنگاران گفت: براي 
هرگونه انتقال امكانات تهران ش��هرداري نيازمند 

مجوز شوراي شهر است.
اگرچ��ه هنوز صحت خبر واگ��ذاري دو رام قطار 
مترو به قم، ش��هري كه زاكان��ي پيش از تصدي 
ش��هرداري تهران، نماينده مردم آن بود، رسما 
تاييد نشده است، اما در صورتي كه اين خبر تاييد 
شود، تعداد اقدامات جهت دار زاكاني طي مدت 
كوتاه ش��هرداري او افزايش خواهد يافت و افكار 

عمومي شهروندان تهراني را متاثر خواهد كرد.

آخرين آمار روزانه
فوتي هاي كرونا در پايتخت

عضو ش��وراي شهر تهران با اش��اره به آخرين آمار 
فوتي هاي كرونا در پايتخت گف��ت: از 175 فوتي 
طي روز گذش��ته كه آمار آنها در بهشت زهرا)س( 
ثبت شده 32 فوتي علت آن كرونا بوده است. ناصر 
اماني، عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس، 
درباره آمار متوفيان كرونا در پايتخت اظهارداشت: بر 
اساس آمار سازمان بهشت زهرا )س( طي شبانه روز 
گذش��ته 175 نفر در پايتخت ب��ه داليل مختلف 
جان خود را از دس��ت داده اند. وي افزود: از كل آمار 
متوفيان 72 نفر مرد و 43 نفر زن بوده اند همچنين 3 
مورد از متوفيان متاسفانه نوزاد بوده اند. عضو شوراي 
شهر تهران با اشاره به اينكه 57 متوفي هم مربوط 
به كساني بوده كه خارج از سازمان تدفين شده اند، 
خاطرنشان كرد: از تعداد كل متوفيان 32 مورد علت 

فوت آنها كرونا بوده است.

 واكنش به 2 طبقه شدن
 اتوبان همت

معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران 
درباره دو طبقه ش��دن بخش��ي از اتوبان همت 
گف��ت: اين طرح به عنوان برنامه مطرح نيس��ت 
و در حال مطالعه اس��ت و تامين بودجه مس��اله 

اصلي آن است.
به گزارش ايلنا، مجتبي شفيعي در حاشيه جلسه 
امروز شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالي درباره طرح دو طبقه شدن بخشي 
از اتوبان همت گفت: اين طرح يعني حركت قطار 
فوق سبك در بخش��ي از اتوبان همت به عنوان 
برنامه مطرح نيس��ت و در حال مطالعه اس��ت و 

مساله اصلي آن تامين بودجه است. 
براي بخشي از همت كه ترافيك زيادي دارد اين 
طرح ارايه ش��ده و البته تنها فعال يك ايده است 
و اگر به تصويب برسد ايده خوبي است. شفيعي 
گفت: اين قطار فوق س��بك قرار اس��ت روي پل 
حركت كند و بدون اينكه در عمق زمين باشد و 
مشكالت حفاري داش��ته باشيم به عنوان اولين 

قطار فوق سبك مورد استفاده قرار گيرد.
او با اش��اره به وضعيت حمل و نق��ل عمومي در 
پايتخت گفت: فرس��ودگي ن��اوگان حمل و نقل 
عموم��ي دغدغه اصلي اس��ت كه ناش��ي از كم 
توجهي مس��ووالن س��ابق بوده اس��ت. شفيعي 
همچنين در واكنش به اختالالت شبكه مترو در 
روز گذشته گفت: اختالل سيگنالينگ مقطعي 
بود كه كمتر از يك ربع زمان برد و در يك ايستگاه 
روي داد و دو ايس��تگاه را درگير كرد كه از حالت 
خودكار به حالت دس��تي درآمد و 40 دقيقه به 
طول انجاميد. اين اتفاقات نبايد مجدد رخ دهد، 
باي��د مديريت كني��م اين اتف��اق رخ ندهد. اين 
اتفاقات ممكن است ناش��ي از خطاي انساني يا 

ضعف تجهيزات باشد كه بايد رفع شود.

عدم اعمال تخفيف
2۵ درصدي عوارض شهرسازي

احمد علوي، عضو شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
مصوبه 25 درصد تخفيف عوارض شهرسازي گفت: 
از اين مصوبه به علت اطالع رساني ضعيف و ناآگاهي 

شهروندان و مناطق استقبال نشده است.
به گزارش ايس��نا، عض��و كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران صبح ديروز در تذكر 
پيش از دس��تور خود ضمن انتقاد از اعمال نشدن 
مصوبه تخفيف 25 درصدي عوارض شهرسازي در 
مناطق گفت: متاسفانه در بحث اطالع رساني خوب 
عم��ل نكرديم چرا كه نه م��ردم از چنين تخفيفي 

مطلع هستند و نه پرسنل كه آن را اعمال كنند.
وي افزود: اين موضوع هم مردم را دچار مش��كل 
كرده و هم در بحث درآمدي موجب مش��كالتي 
براي شهرداري شده است. وي ادامه داد: متاسفانه 
زماني كه به مناطق مراجعه مي شود تا نسبت به 
پرداخت ع��وارض اقدام كنند، از س��وي مناطق 
نس��بت به مصوب��ه تخفيف 25 درص��دي اعالم 
بي اطالعي مي شود. در ادامه چمران، رييس شورا 
نيز در تكميل تذكر علوي خواس��تار اعمال اين 
مصوبه شد و گفت: تبليغات صورت گرفته و اين 
صورت خوشي ندارد كه مناطق آن را اجرا نكنند.

درخواست تشكيل فوري
جلسه شوراي عالي مسكن  

رييس كميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، 
تاكيد ك��رد: انتظار م��ي رود رييس جمه��ور هرچه 
سريع تر جلسه شوراي عالي مس��كن را جهت انجام 
هماهنگي هاي بين دستگاهي براي آغاز ساخت ساالنه 
يك ميليون واحد مسكوني تشكيل دهد.محمدرضا 
رضايي كوچي در گفت وگو با ايس��نا، بي��ان كرد: در 
اولين جلسه شوراي عالي مسكن مقرر شد تا حداكثر 
ظرف 10 روز بعد بالفاصله رييس جمهور جلسه بعدي 
را برگزار كند، اما با گذشت سه هفته هنوز اين جلسه 
از سوي رييس جمهور تشكيل نشده است. وي اظهار 
كرد: اين امر مي تواند به توليد مسكن آسيب وارد كند. 
درخواست بنده از رييس جمهور اين است كه به سرعت 
جلسه شوراي عالي مسكن را تشكيل دهد تا كارهايي 
كه بر روي زمين مانده و نياز به هماهنگي دارد انجام 
شود. نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسالمي، 
تصريح كرد: بايد هماهنگي بين دس��تگاه ها از جمله 
بانك ها، وزارت صمت براي تامين مصالح، وزارت اقتصاد 
براي زمين هايي كه در اختيار دستگاه هاي دولتي است 
هرچه سريع تر انجام ش��ود تا شاهد تسريع در شروع 

ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال باشيم.

گاليه هاي كاميون داران
از بالتكليفي و بدقولي ها

دبير كانون انجمن هاي صنف��ي كاميونداران اعالم 
كرد: در زمينه مشكالت و موانع واردات كاميون هاي 
دست دوم بالتكليف در گمرك هاي كشور مجموع 
عواملي دست به دس��ت هم مي دهد كه اين مسائل 
به وجود آمده و نمي توان يك فرد يا دستگاه را مقصر 
دانس��ت. ترخيص كاميون هاي وارداتي از گمركات 
كشور كه طي ماه هاي اخير بالتكليف مانده اند، يكي از 
بزرگ ترين دغدغه هاي كاميون داران در اين ايام است 
و طي ماه گذش��ته اولتيماتوم و هشدارهاي دستگاه 
قضايي هم نتوانست راه ترخيص اين كاميون ها را باز 
كند. احمد كريمي، دبير كانون انجمن هاي صنفي 
كاميونداران در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: 
گرچه عوامل و مسائل متعددي دست به دست هم 
داده اند و سبب بروز اين مشكالت براي كاميون داران 
شده اند اما بيشترين قصور را در اين ميان شركت هاي 
خودروساز كه خدمات پس از فروش را ارايه نمي دهند 
و واردكنندگاني كه قراردادي با خريداران نبس��تند 
و مناس��بات درس��ت و تعريف ش��ده اي بين آنها و 
كاميون داران برقرار نكرده اند، مرتكب ش��ده اند. وي 
افزود: برخي از واردكنندگان نه براي بهاي تمام شده 
نه براي تاريخ تحويل، تكليف را روشن نكرده اند و به 
عنوان مثال بعضا از حدود يكصد كاميون دار و حتي 
بيشتر پول گرفته اند اما كمتر از نصف تعهدات شان 
كاميون وارد كرده اند. البت��ه در اين ميان نمي توان 
از قصور س��ازمان راهداري هم گذش��ت چرا كه اين 
سازمان بايد س��اماندهي مناسبي ايجاد مي كرد كه 
اين مشكالت به وجود نيايد. دبير كانون انجمن هاي 
صنفي كاميونداران ادامه داد: سازمان راهداري اين 
موضوع را بايد به صورت يك پروژه مي ديد و ش��رح 
وظايف هر يك از عوامل دخيل را مشخص مي كرد اما 
اين كار را انجام نداده است. اين سازمان بايد برنامه اي 
را تعريف و شركت هاي مجاز را تاييد كند. از سوي ديگر 
نيز واردكنندگان هم بايد بر اساس سفارش هايي كه 
مي دهند و خودروهايي كه به كاميون داران تحويل 
مي دهند، بتوانند سفارش جديدي ثبت كنند. كريمي 
گفت: در راستاي حل مشكالت كاميون داران قرارداد 
حقوقي مناسبي را كه در آن حقوق متقابل پيش بيني 
شده باشد را تنظيم كرديم و با اطالع رساني گسترده 
اعالم كرديم كه كامي��ون داران تنها در اين قالب كه 
قيمت قطعي، مدت زمان تحويل، وظيفه وارد كننده تا 
پالك گذاري و... در آن ديده شده است با واردكنندگان 
قرارداد ببندند. وي اعالم كرد: اميدواريم با ورود دوباره 
دس��تگاه قضايي و درخواست او از پليس فاتب براي 
ورود به اين پرونده و شفاف س��ازي از واردكنندگان، 
مشكل كاميون داران حل شود و بتوانيم با كمترين 
خس��ارت اين مشكل را پشت س��ر بگذاريم چرا كه 
مساله امروز كاميون داران داشتن خودرو براي تردد 
و عبور و مرور آنها نيست بلكه موضوع آنها معيشت و 

زندگي شان است كه به اين كاميون ها وابسته است.

آيا ماليات ساالنه 3 درصدي از امالك بر تورم 30 تا 40 درصدي مي تواند غلبه كند؟

سناريوي »واقعي« حل بحران مسكن

معاون شهردار تهران پس از درگيري لفظي با اعضاي شوراي شهر »مگا پروژه هاي شهري« را معرفي كرد

ورود LRT به پايتخت نيازمند يك ميليارد يورو
گروه راه و شهرسازي|

عباس شعباني، معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
ديروز در جلس��ه علني شوراي ش��هر »مگا پروژه هاي 
شهري« مورد نظر تيم جديد مديريت شهري را معرفي 
كرد. راه اندازي قطار س��بك ش��هري )LRT( در س��ه 
 بزرگراه به طور 50 كيلومتر و اتصال بزرگراه امام علي )ع( 
از طري��ق تونل زيرزميني به آزاد راه تهران- ش��مال از 
جمله اين مگاپروژه ها هستند. سخنان ديروز شعباني 
ديروز اما باعث جدال لفظي مي��ان او و يكي از اعضاي 
شوراي شهر شد و نشست ديروز را براي لحظاتي تحت 
تاثير قرار داد. او در ابتداي سخنان خود خطاب به اعضاي 
شوراي شهر تهران گفت: بنده تذكري را مي خواهم به 
اعضا شوراي شهر تهران و البته خودم بدهم. تذكر بنده 

اخالقي است و به اعضا و به خودم مطرح مي كنم.
در پي اين اظه��ارات معاون ش��هردار تهران، مهدي 
اقراريان عضو ش��وراي ش��هر تهران خطاب به معاون 
ش��هردار تهران گفت: ش��ما در جايگاهي قرار نداريد 
كه به اعضا تذكر بدهيد. در ادامه نيز ش��عباني معاون 
شهردار تهران تاكيد كرد بنده مي توانم اين تذكر را كه 
تذكر اخالقي اس��ت هم به شما )اعضا( و هم به خودم 
بدهم. پس از اين درگيري هاي لفظي و ادامه آن مهدي 
اقراريان عضو شوراي شهر تهران در واكنش به اظهارات 

معاون شهردار تهران صحن علني را ترك كرد.
در ادامه اما معاون عمراني شهرداري تهران از اعضا 
خواس��ت تا سكوت كنند تا جلس��ه ادامه پيدا كند 
كه اين مس��اله نيز منجر به واكنش حبيب كاشاني 
شد و او خطاب به معاون شهردار تهران گفت: شما 
نمي تواني��د اين مس��اله را مطرح كني��د. در ادامه 
مهدي چمران رياس��ت شوراي شهر تهران خطاب 
به معاون ش��هردار تهران گفت: اگر ش��ما احساس 
مي كنيد آمادگي ارايه گزارش را نداريد اين موضوع 
را به جلسه بعد موكول كنيد، اما شعباني اصرار كرد 
كه آمادگي دارد و گزارش خود را ارايه خواهد كرد.

   2  شرط براي اجراي پروژه هاي جديد
معاون شهردار اما در بخشي از سخنان خود با بيان 
اينكه شهردار تهران در بازه هاي زماني متعدد اعم 
از شش ماهه، يك س��اله و نهايتا چهار ساله وظايف 
كاري ب��ه ما محول كرده اس��ت، گف��ت: اولويت ما 
اتمام پروژه هاي نيمه تمام اس��ت. ب��ه عنوان مثال 
پروژه شهيد شوشتري 12 سال است كه نيمه كاره 
مانده و از س��ويي ديگر اجراي پروژه هاي تقاطعي و 
بزرگراهي را در دس��تور كار قرار داده ايم. او با بيان 
اينكه ما ب��راي اجراي پروژه هاي جديد دو ش��رط 
داريم، تصريح كرد: تكميل پيوست هاي مطالعاتي 
و همچنين تامين اعتبار دو شرط اجراي پروژه هاي 
جديد هستند. وي با بيان اينكه پروژه LRT بزرگراه 
همت، خ��رازي و زين الدين را در دس��تور كار قرار 
مي دهيم، گفت: س��اخت تونل شهيد متوسليان و 
اتصال بزرگراه امام علي به آزاد راه تهران - ش��مال 
به ش��رط تامين فاينانس محقق مي شود. شعباني 
با بي��ان اينكه بودجه معاونت فني و عمراني 1500 
ميليارد تومان بوده است، افزود: اين در حالي است 
كه ما براي انجام پروژه ها و برنامه هايمان در 4 سال 
ب��ه 74 هزار ميلي��ارد تومان اعتبار ني��از داريم كه 
نمي گوييم به صورت نقد پرداخت شود اما مي توانيم 

به روش هاي مختلف آن را تامين كنيم.
معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران با اشاره به 
پروژه LRT گفت: اين پروژه مي تواند سه بزرگراه را 
به طول 50 كيلومتر پوشش دهد و در يك مقاطعي 
دو طبقه خواهد ش��د ك��ه از پايانه ش��رق آغاز و تا 
شهربازي هزار و يك شهر امتداد خواهد داشت و 50 
ايستگاه دارد و مي توان ظرف يك ساعت با سرفاصله 
مش��خص اين مس��ير را طي كرد و تقريبا 25 مركز 

اصلي شهر را در بر مي گيرد.
وي با بيان اينكه امكان ساخت، نصب و اجراي اين 
پ��روژه در ايران وجود دارد، گف��ت: طبق مطالعات 

نيمي از اي��ن پروژه ني��از به رفع مع��ارض ندارد و 
محدوديت اجراي��ي و معارض نداريم و مي توانيم با 
سرعت ادامه دهيم اما يك ميليارد يورو اعتبار الزم 
دارد كه مطالعات اقتصادي آن نش��ان مي دهد كه 

در يك بازه زماني مشخص به سودآوري مي رسد.

وي با بيان اينكه از صياد تا شيخ فضل اهلل اوج ترافيك 
است كه در اين مقطع LRT دو طبقه مي شود، گفت: ما 
دو پروژه شهيد شوشتري و همچنين اتصال يادگار امام 
به بزرگراه بروجردي و اتصال به مسير تهران – ساوه را 

نيز به عنوان اولويت در دستور كار قرار داده ايم.

آگهی مزايده اموال غير منقول )اسناد ذمه (
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۸۰۳۸۹۰ سه دانگ از ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره پالک ۱۷۳۹۲ فرعی از ۹۳اصلی به شماره چاپی ۳۶5۱۲۰ سری ب  سال ۹۴ واقع در : کرمانشاه-۲۲ بهمن پایين تر از 
ميدان مرکزی _کوی ۱۴۰ )عطاویچ (ساختمان شماره. ۱۸-پالک ۱۸ -کدپستی :۶۷۱۴۷۹۶۷۹۱ طبق نظر هيئت کارشناسان رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ ارزش سه دانگ آن به مبلغ ۱۰/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)ده ميليارد و هفتصد و 

چهل ميليون ریال ( بشرح ذیل ارزیابی شده است:
ملک مذکور به صورت یک واحد آپارتمان مسکونی و مطابق تصویر سند مالکيت به مساحت ۱۴۳/۲ متر مربع واقع در طبقه سوم که 5/۴5 متر مربع آن بالکن است ،بانضمام پارکينگ قطعه ۳ تفکيکی به مساحت ۸ متر مربع واقع 
در همکف،با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات آپارتمانی طبق قانون تملک آپارتمانها و آیين نامه اجرایی آن )همچنين عرصه ملک طلق،با پالک و به مساحت۲۳۱/۹5 متر مربع می باشد.( ونيز حدودات مطابق با 
حدود مندرج در سند تعریف شده اند. واحد فوق دارای سه اتاق خواب ،هال و پذیرایی، آشپزخانه با کابينت های گلس، سرویس های بهداشتی کف واحد به صورت سراميک و بدنه ترکيبی از کاغذ دیواری و نقاشی ،دارای سيستم 

گرمایش پکيج و سرمایش کولر آبی، دارای پنجره های دوجداره درب ضد سرقت می باشد.
واحد فوق در یک مجتمع با ۶ طبقه مسکونی و طبقه همکف نيز به صورت پارکينگ )مجموع ۷ طبقه با اسکلت بتنی و نمای سنگ کف پارکينگ موزایيک و دیوار سراميک و دارای آسانسور ميباشد. واحد فوق دارای امتيازات و 
انشعابات معمول ميباشد. قدمت ساختمان حدود ۶ سال می باشد و ارزش ششدانگ ملک مذکور )قدرالسهم از عرصه و مشاعات آپارتمانی ،اعيان امتيازات ( در صورت صحت اصالت اسناد و مدارک بدون لحاظ هرگونه منع قانونی 
ثبتی و حقوقی با فرض بالمعارض بودن با توجه به مشخصات فوق الذکر و با عنایت به موقعيت مکانی، کاربردی، ابعاد مساحت، قدمت، وضعيت موجود و کيفيت بنا و عوامل موثر در قضيه و به ازای هر مترمربع به مبلغ ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال و در مجموع به مبلغ ۲۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعيين و اعالم می گردد. ارزش سه دانگ مشاع ملک فوق به مبلغ ۱۰/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )ده ميليارد و ۷۴۰ ميليون ریال( تعيين و اعالم می گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره ۴5۰۱۸۷۸۶-۱۴۰۰/۷/۴ملک به صورت یک واحد آپارتمانی در طبقه سوم یک آپارتمان ۶ طبقه تک واحدی ميباشد و با تحقيقات به عمل آمده از اهالی محل و پسر مدیر ساختمان )عباس 
شيخی( ماه گردید که ملک مذکور در تصرف مدیون می باشد ولی مدیون به صورت مستمر در ملک سکونت ندارد و گاهی اوقات به ملک مذکور مراجعه می کند طبق پاسخ دفتر امالک حدودات و مشخصات پالک ثبتی فوق 

به شرح ذیل می باشد
مشخصات ملک یک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی ۱۷۳۹۲ فرعی از ۹۳ اصلی مفروض و مجزا شده از ۶۳۴۰ فرعی از اصلی مذکور،۳ در طبقه ۳ و واقع در بخش ۹۹ ناحيه ۰۰ حوزه ثبت 
ملک کرمانشاه ناحيه یک استان کرمانشاه به مساحت ۱۴۳/۲ متر مربع.  متن ملک آپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکيکی مفروز و مجزا شده از شماره ۶۳۴۰ فرعی از ۹۳ اصلی ،به مساحت )۱۴۲/۲(یکصد و چهل و دو متر و بيست 

دسيمتر مربع ،واقع در طبقه سوم که )5/۴5(پنج متر و چهل و پنج دسيمتر  مربع آن بالکن است.
توضيحات ملک :به حدود شماال در دو قسمت بطول های :)۷/۷۹( هفت مترو هفتاد و نه سانتيمتر ،)۴/۱5(چهار مترو پانزده سانتيمتر اول دیوار و پنجره است دوم نيم دیوار جلوی بالکن اول و دوم به فضای گذر ۱۰ متری شرقا در ۶ 
قسمت که قسمت پنجم آن شمالی قسمت های دوم و چهارم آن جنوبی است به طول های )5/۹۹(پنج مترو نود و نه سانتی متر ،)۲/۴۱(دو متر و چهل و یک سانتيمتر ،)۱/۸۶(یک متر و هشتاد و شش سانتيمتر ،)۱/۴۳(یک متر و 
چهل و سه سانتيمتر ،قوس درونی )۱/۷۳(یک متر و هفتاد و سه سانتی متر )۴/۰۶(چهار مترو شش سانتيمتر ،اول دیوار ایست به درز انقطاع مورد تفکيک دوم و سوم دیواریست چهارم درب و دیوار است پنجم و ششم دیواریست 
اول به فرعی۴۷_۶۶۹دوم تا ششم به راه پله و آسانسور مشاعی  جنوبا بطول )۹/۲۲(نه مترو بيست و دو سانتی متر ،دیوار و پنجره است به فضای حياط مشاعی غربا در دو قسمت بطول های )5/۳5( پنج متر وسی و پنج سانتی 

متر )۸/۹5( هشت متر و نود و پنج سانتيمتر ،اول و دوم دیواریست اول به فرعی ۱۰۸۰۹ دوم فرعی ۱۶۹۳۷
مشخصات منضمات ملک :پارکينگ قطعه ۳ به مساحت ۸ در طبقه ۰به حدود اربعه شماال بطول )۲/۰۰(دومتر ،خط فرضی به محوطه مشاعی است ،شرقا بطول )۴/۰۰(چهار متر ،خط فرضی به محوطه مشاعی است،جنوبا بطول 

)۲/۰۰( دو متر خط فرضی به محوطه مشاعی است،غربا بطول )۴/۰۰(چهار متر ،خط فرضی به محوطه مشاعی است .
مشخصات مالکيت :مالکيت حسين /ایمانی زاده فرزند مرادعلی شماره شناسنامه ۸۲۸۳ تاریخ تولد ۱۳۶۷/۰5/۱۲ صادره از کرمانشاه دارای شماره ملی ۳۲5۸۹۷۶۴۶5 با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ به عنوان مالک ۶ دانگ 
عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت ۱۸۷۰5 تاریخ ۱۳۹5/۰۹/۲۰ دفترخانه اسناد رسمی ۱۴۴ شهر کرمانشاه استان کرمانشاه موضوع سند مالکيت اصلی به شماره چاپی ۳۶5۱۲۰ سری ب سال ۹۴ با شماره دفتر الکترونيکی 

۱۳۹5۲۰۳۱۶۰۰۱۰۱۰5۹۰ثبت گردیده است .
پالک فوق از ساعت ۹الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ در اداره اجرای فرهنگيان فاز ۱بلوار شهيد مطاعی _اداره ثبت اسناد و امالک کرمانشاه از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۱۰/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )ده ميليارد 
و هفتصد و چهل ميليون ریال ( شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گازاعم  از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزایده نقداوصول می گردد و کليه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نيم عشر و حق مزایده نقد وصول خواهد شد شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت واریز نمایند و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش و به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید می گردد ضمنا  ملک فوق فاقد بيمه می باشد. تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۸/۱۷



يك كارشناس فناوري اطالعات با واكاوي فني بروز اختالل 
در سامانه هوشمند سوخت كشور، ساختار اين شبكه را به 
لحاظ وقوع رخدادهايي مانند حمله سايبري، هك يا نفوذ 
تشريح كرد. به گزارش مهر، در پي بروز اختالل نرم افزاري 
به وجود آمده در سامانه هوشمند سوخت كشور كه منجر 
به قطع سوخت رس��اني جايگاه هاي بنزين سراسر كشور 
شد، ش��اهد اظهارنظرهاي متعدد و متفاوتي درباره قطع 
سيستم ارتباطي جايگاه هاي بنزين سراسر كشور بوديم و 
مسووالن متولي و نهادهاي مرتبط، وقوع »حمله سايبري« 
به اين سامانه حياتي كشور را تأييد و اطالعيه هايي در اين 

زمينه منتشر كردند.
سيدميثم سيدصالحي كارش��ناس فناوري اطالعات در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، به تش��ريح ابعاد فني س��اختار 
سامانه هوشمند سوخت در پي اتفاقات اخير و بروز اختالل 
در اين سامانه پرداخت. سيدصالحي با اشاره به اينكه شبكه 
هوشمند سوخت حتي قابليت خودترميمي و بازيابي دارد، 
افزود: مدل داده شبكه، اطالعاتي كه در اين شبكه رد و بدل 
مي شود و جايگاه هايي كه اين اطالعات را نگهداري مي كنند 
به گونه اي است كه اين شبكه از هر نقطه اي كه مورد آسيب 
واقع شود، قابليت بازيابي و خودترميمي دارد. به اين معني 
كه حتي اگر يك جايگاه سوخت كاًل منفجر شده و سرورها 
و همه داده هاي آن از بين برود، دوباره به محض اينكه سرور 
بعدي جايگزين آن شود، كل شبكه خود را بازيابي مي كند.

وي با اش��اره به اظهارات مسووالن در خصوص اختالل به 
وجود آمده در سامانه هوش��مند سوخت مبني بر اينكه 
»خوشبختانه هيچ سخت افزاري آس��يب نديده و فقط 
دسترس��ي مردم قطع شده اس��ت« تصريح كرد: در اين 
اظهارات به اين موضوع توجه نشده كه اهميت سرويس به 
مراتب باالتر از سخت افزار است و اين مساله نشان مي دهد 
كه ما چقدر نسبت به اهميت سرويس و در دسترس بودن 

آن در اليه متوليان و مسووالن ناآگاه هستيم.
 اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه در شبكه سوخت 
چه داده اي جابه جا مي شود، گفت: در شبكه سوخت، داده 
ميزان مصرف سوخت كشور از طريق كارت هاي سوختي 
كه در اختيار مردم است، جابه جا مي شود. براي آنكه بتوان 
اين داده را تخريب ك��رد، هم بايد بانك اطالعاتي اصلي و 

هم تمام اطالعات روي جايگاه ها و اطالعات روي كارت ها 
همزمان از بين برود تا بتوان گفت كه اطالعات از بين رفته و 
اين شبكه ديگر نمي تواند خود را بازيابي كند. وي در پاسخ به 
اين سوال كه چگونه ممكن است فايل به روزرساني سرورها 
خراب يا دستكاري شده باشد، گفت: اين شبكه به جايي 
متصل نيست. تنها كامپيوتري كه به آن نقطه يكتاي سرور 
دسترسي دارد يك دستگاه كامپيوتر در شركت پااليش و 
پخش تهران است. در مورد اخير تنها اتفاقي كه احتمال دارد 
رخ داده باشد اين است كه فايل به روزرساني دستكاري شده 
باشد و آن فايل دستكاري شده توسط سيستم كپي شده و 
روي سرورهاي جايگاه ها عمل كرده باشد. اين كارشناس 
در پاس��خ به اينكه چگونه مي توان امنيت س��اختارهاي 

زيرساختي كشور را افزايش داد، اظهار داشت: متأسفانه 
چند نهاد موازي در فضاي امنيت زيرساختهاي كشور وجود 
دارد كه به رغم تصويب سند ملي مقابله با حمالت سايبري 
مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، اقدام موثري براي فعال 
كردن سازوكارهاي اين سازمان ها و نهادها انجام نشده است. 
وي با اشاره به مراكز افتا و ماهر و سازمان پدافند غيرعامل 
و پليس فتا گفت: مطابق اين سند مسووليت سازمان ها و 
نهادهاي مذكور، بررسي و گزارش دهي است. ادعاي تك 
تك آنها نيز اين است كه موارد را بررسي كرده اند و نقاط قوت 
و ضعف را اعالم كرده اند اما دستگاه ها به اين هشدارها عمل 
نكرده اند. پس از بروز اتفاق نيز به دنبال گزارش دهي هستند. 
با اين حال سوال اينجاست كه بررسي بعد از وقوع اتفاق چه 

دردي را دوا مي كند؟ وي گفت: در اين مصوبه ذكر شده كه 
اين نهادها بايد فعاليت كنند و جلوي حوادث را بگيرند و 
پس از آنكه حادثه اي رخ داد نيز خروجي بدهند و جزييات 
آن را اعالم كنند؛ اما متأس��فانه اين س��ازمان ها به لحاظ 
عملياتي سازمان هاي عقيمي هستند و حتي اين وظيفه 
از سازماني مانند پدافند غيرعامل كه قدرت عملياتي دارد 
مطابق اين سند، گرفته شده است. اين كارشناس تاكيد 
كرد: به طور كلي جلوگيري از وق��وع چنين رويدادهايي 
با عدم م��وازي كاري در حوزه امنيت و ايج��اد تمركز در 
نهادهاي عمل كننده، اعطاي قدرت اجرايي در پياده سازي 
و نظارت ب��ر اجراي راهكارها و مطالبه از نهادهاي متولي، 

ممكن خواهد بود.

دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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بازي با نرخ ارز براي حل 
مشكالت

همان گزاره اي كه دولت ها در بزنگاه هاي مختلف از آن 
بهره برده اند تا تراز خود را مثبت و مشكالت خود را حل 
كنند. افزايش قيمت دالر خبر خوبي براي دولت است تا 
بدهي هايش را با دالرهاي كمتري بپردازد. براي بانك ها 
هم با توجه به دارايي ارزي شان دلچسب است. هرچند 
اين خبر براي مردم به معناي افزايش تكانه هاي تورمي، 
گراني، كاهش قدرت خريد و فقر بيش��تر اس��ت. در 
شرايطي كه دالر در حال افزايش قيمت است، ركود به 
سرعت از بين مي  رود و تقاضا تحريك مي شود. اين يك 
راه ميان بر براي وضعيت فعلي است كه البته دولت هاي 
قبل از آن استفاده كرده اند و به هيچ وجه به معناي رشد 
اقتصادي نيست و باعث خوشحالي كسي هم نمي شود. 
هدف از طرح اين مطالب آن است كه گزاره هاي پيش 
روي دولت تشريح شود، وگرنه هيچ عقل سليمي در اين 
شرايط راي به افزايش قيمت دالر نمي دهد. بايد ديد آيا 
دولت با افزايش نرخ ارز، بخش زيادي از بدهي  هايش 
را با فروش دالر تس��ويه خواهد كرد و با شوك تورمي 
بورس و بانك و مسكن و كليت اقتصاد را از ركود خارج 
خواهد كرد يا باز هم به اوراق فروش روي خواهد آورد و 
تورم را به سال هاي بعد موكول خواهد كرد؟البته دولت 
به مجموعه وزارتخانه ها و ارگان هايش دستور داده تا 
اموال و دارايي هاي مازاد خود را بفروش��ند تا كسري 
بودجه به هر طريقي غير از استقراض مستقيم از بانك 
مركزي جبران شود )كه نمي شود( تا فعال فشار رو به 
بااليي روي دالر نباشد. از طرفي با همه محدوديت ها، 
موتور اوراق فروشي سه شيفت روشن است. بارها اشاره 
شده كه سونامي بدهي هاي دولت تورم بي سابقه اي را 
رقم خواهد زد تا نهايتا دولت ناچار شود، فنر دالر را آزاد 
كند. دولتي كه در حال حاضر در هزينه هاي جاري خود 
مانده در سال هاي بعد چگونه از پس هزينه ها و پرداخت 

سود اوراق برمي آيد؟

فيل اقتصاد در تاريكي 
 تصميم سازي هاي مالي دولت، شكل بگيرد.اين نوع 
نگاه، بحران هاي اقتصادي كش��ور و مصائب صنعت 
خودروسازي كشور را تعميق مي كند. در حال حاضر 
خودروس��ازان 200هزار ميليارد تومان زيان انباشته 
دارند، بعد از افزايش تيراژ اين زيان به 400هزار ميليارد 
تومان مي رسد، اما قيمت پرايد از 170ميليون تومان 
فعلي كاهش پيدا نمي كند. اگر تصميم سازان ندانند 
مشكل اصلي اقتصاد چيست، افزايش تيراژ و عرضه، 
گرهي از هزار توي بازار خودرو باز نمي كند. در شرايط 
فعلي، حتي لغو تحريم ها و fatf و... هم همه مشكالت را 
حل نمي كنند. 4سال پيش ممكن بود با واردات خودرو 
بتوان مشكل خودروسازان را حل كرد اما امروز، واردات 
به طور كامل اين مشكالت را حل نمي كند، 2سال پيش 
نيز ممكن بود با لغو تحريم ها بتوان مشكالت را حل كرد 
اما امروز نمي توان اين روند را تحقق بخشيد. در واقع هر 
گزاره اي براي مختصات زماني خاصي، تاثيرگذار است. 
البته اين موضوعات الزم هستند، ولي كافي نيستند. 
در شرايط فعلي، گزاره مهم براي بهبود شاخص هاي 
اقتص��ادي، انضباط مالي اس��ت. انضباط مالي يعني 
كوچك سازي حاكميت در ايران. توجه كنيد كه بحث 
كوچك سازي دولت مطرح نيست، بلكه كوچك سازي 
حاكميت مطرح اس��ت. يعني نهادهاي موازي اعم از 
انتظامي، اطالعاتي، قضايي و...بايد در هم ادغام شده و 
كوچك شوند. از سوي ديگر دولت بايد به اندازه پولي 
كه دارد، هزينه كند، صندوق هاي بازنشستگي اصالح 
شوند و ساير گزاره هايي كه بايد براي ثبات مورد توجه 
قرار بگيرن��د در غير اين صورت تصميمات مقطعي و 
موردي نه تنها كمكي به اقتصاد ايران نمي كنند، بلكه 
در بس��ياري از موارد باعث افزايش دامنه مش��كالت 

كشور مي شوند.

راه و چاه!
 جو، ذرت دامي، كنجاله سويا، دارو و تجهيزات پزشكي( 
در طي هفت ماه ابتدايي سال حكايت دارد. رقمي كه 
نسبت به سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 
حدود 25 و 95 درصد افزايش داشته است. تداوم اين 
روند و تامين كاالهاي اساس��ي فوق و دارو و واكس��ن 
تا پايان س��ال طبق گزارش ها به 19 ميليارد دالر ارز 
ترجيحي نياز خواهد داش��ت )خبرگ��زاري فارس- 
1400/8/15(. اين در حالي اس��ت كه حداكثر منابع 
در اختيار دول��ت براي تخصيص ارز ترجيحي در كل 
امسال حدود 11 ميليارد دالر است فلذا كسري هشت 
ميليارد دالري در منابع رقم خواهد خورد. بدين ترتيب 
كامال آشكار است كه ادامه اين وضعيت و واردات اقالم 
اساس��ي فوق با ارز 4200 توماني ناممكن مي باشد. 

مي ماند دو راهكار: 
- تامين كسري نياز ارز ترجيحي 4200 توماني از طريق 
مراجعه دولت به بازار آزاد و تامين ارز از اين محل كه اين 
يعني تشديد كسري بودجه دولت و تورم و همچنين 
افزايش قيمت ارز در بازار آزاد به واسطه ورود تقاضاي 
دولت. - طرح مساله با جامعه و توضيح آن كه با توجه 
به فش��ارهاي تحريمي و كاهش فروش و درآمدهاي 
ارزي از يك سو و فساد زا بودن روش فعلي تخصيص ارز 
4200 توماني به كاالهاي اساسي، تداوم اين وضعيت 
امكان پذير نيست و درخواست همراهي مردم با دولت و 
قبول دريافت مبالغي به عنوان يارانه مستقيم در قبال 
حذف يارانه ه��اي اين كاالها تا بهبودي اوضاع.  دولت 
البته مي بايس��ت دو كار ديگر را ني��ز به طور همزمان 
انجام دهد: الف- رويكرد مثبت به مذاكرات وين و اراده 
براي حل هر چه سريعتر اين بحران با توجه به واقعيات 
اقتصادي و سياسي كشور؛ ب- انس��جام سازماني و 
نه��ادي در دولت )وزارتخانه ه��اي اقتصاد و صمت و 
كش��اورزي و...( و نيز مشاركت تنگاتنگ با اتحاديه و 
اصناف و تشكل هاي بخش خصوصي در انجام اين اقدام 
به نحوي كه اين تحول اقتصادي هر چه كم هزينه تر و 
با متولي مشخص انجام شود و هر دستگاهي مشكالت 
و معضالت كار را به گردن دس��تگاه ديگر نيندازد.  راه 
سومي به نظر وجود ندارد. البته اگر راهكار اول را اصوال 

راه بدانيم و نه چاه! 

خزانه داري امريكا داده هاي 
حساس كاربران را مي خرد

طبق گزارش��ي جديد خزانه داري امريكا طي 2 قرارداد 
داده هاي حساس اپليكيشن ها را خريده است. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، داده هاي اپليكيشن ها بدون نظارت 
جمع آوري مي شوند، اما نكته جالب برخي از خريداران اين 
داده ها است. طبق گزارش موسسه تك انكوايري، سازمان 
خزانه داري امريكا اخيراً داده هاي حساس اپها را از شركت 
بابل استريت مي خرد. اين شركت قباًل داده هاي جمع آوري 
شده را به سرويس جاسوسي و آژانس هاي ديگر فروخته 
بود. خزانه داري امريكا طي 4 ماه گذشته در 2 قرارداد بيش 
از ۳00 هزار دالر براي تحقيقات خود از طريق جمع آوري 
اطالعات هزينه كرده اس��ت. يكي از قراردادها در جوالي 
2021 ميالدي به طور رسمي اعالم شد و به كارآگاهان دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي )OFAC( اجازه دسترسي به 
داده هاي موقعيت مكاني موبايل از ابزارLocate X بابل 
استريت را داد. طبق قرارداد، اين داده ها به OFAC كمك 
مي كند افراد را رديابي و تحريم هاي بين المللي را اعمال 
كنند. اكنون اين نگراني به وج��ود آمده كه دفتر مذكور 
محدوديت هاي جست وجوي ذكرشده در قانون اساسي 
امريكا را دور مي زند. البته اين داده ها به طور فني ناشناس 
هستند، اما كارآگاهان به راحتي مي توانند داده ها را به افراد 
مرتبط كنند. قرارداد ديگر در سپتامبر 2021 بسته شده 
و ابزاري در اختيار »خدم��ات درآمد داخلي« )IRS( قرار 
مي دهد تا داده ها را از سوابق رسانه هاي ديجيتال عمومي 
استخراج كند. اين نرم افزار به IRS كمك مي كند تا افرادي 
كه از ماليات فرار مي كنند را از طريق فعاليت هاي آنالين 
مانند پست هاي شبكه اجتماعي و گفت وگو در انجمن هاي 
آنالين رديابي كند. هرچند بررسي محتوا قانوني است اما 
خزانه داري امريكا از بابل اس��تريت خواسته تا داده هاي 
موجود مانند آدرس و وضعيت تأهل را فراهم كند تا يك 
پروفايل دقيق از افراد بسازد. البته تنها نگراني كارشناسان 
جمع آوري اطالعات )به خصوص داده هاي موقعيت مكاني( 
بدون حكم قانوني توس��ط خزانه داري امريكا نيست. به 
نوشته تك انكوايري چنين اقداماتي نشان دهنده گسترش 
نظ��ارت تهاجمي اس��ت. دولت امريكا ب��ه جاي آنكه 
اقدامات خود را محدود كند، آنها را گسترش مي دهد.

تقدير وزير ارتباطات
از همراه اول بابت به كارگيري 

جوانان براي تحول ديجيتال
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بابت بها دادن به جوانان 
در راس��تاي تحول ديجيتال، از همراه اول تقدير كرد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
صبح امروز يكشنبه 16 آبان 1400 عيسي زارع پور، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات به همراه جمعي معاونان 
و مديران س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
و ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت ايران، ضمن بازديد از 
»مركز مانيتورينگ پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول« كه 
با همراهي مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول و 
معاونان و مديران اپراتور اول تلفن همراه صورت گرفت، در 
جريان آخرين اقدامات و دستاوردهاي فني نخستين و 

بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور قرار گرفتند.
    همراه اول

 به دنبال پاسخ به نياز كاربران ايراني
اخوان بهابادي در اين مراسم بازديد با اشاره به گسترش 
ظرفيت هاي زيرساختي و ارتباطي همراه اول همپاي نياز 
جامعه، به تشريح وضعيت توسعه بسترها و پلتفرم هاي 
ديجيتالي مانند روبيكا، ش��اد، ذره بين و... نيز پرداخت 
كه ميزان قابل توجه��ي از نياز كاربران داخلي را همپاي 
پلتفرم هاي بين المللي پاسخگو بوده است. مديرعامل 
همراه اول همچنين اين سكوهاي ديجيتال را كه تماما 
با اتكا به دانش و تخصص مهندسان ايراني توسعه يافته 
اس��ت، امري مبارك در راستاي اشتغالزايي عنوان كرد 
كه در شرايط حساس و اعمال نگاه هاي قهرآميز توسط 
متخاصمان، مي تواند راهي جايگزين براي حراس��ت از 
ظرفيت هاي ديجيتال كشور باشد. وي با تأكيد بر افزايش 
قابل توجه ش��يب ترافيك پهناي باند داخلي نسبت به 
بين الملل اظهار كرد: اين موضوع ناشي از توسعه همين 
سكوهاي ديجيتال اس��ت كه نياز مردم را پاسخگو بوده 
اس��ت. اخوان بهابادي در ادامه نگاهي به وضعيت آماري 
پلتفرم ش��اد به عنوان »بزرگ ترين اپليكيشن تعاملي 
كشور« داش��ت و گفت: به عنوان مثال اين پلتفرم بيش 

از 26 ميليون نصب و 10 ميليون كاربر فعال روزانه دارد.
    حركت خوب متخصصان همراه اول 

در حوزه پلتفرم هاي ديجيتال
عيسي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هم در 
ادامه اين مراسم ضمن تقدير از همراه اول كه با بها دادن 
به جوانان، فضا را براي تحول ديجيتال فراهم كرده است، 
اظهار كرد: امروز فرصتي شد تا با جوانان متخصص و پر 
انرژي كه در كنار دكتر اخوان براي حل مشكالت و پاسخ به 
نيازهاي مردم با ابزارهاي فناورانه جمع شده اند، آشنا شويم. 
وي ادامه داد: حركت خوب و رو به رشدي به واسطه همين 
طليعه ها در حوزه موتور جس��ت وجو و پيام رسان بومي 
صورت گرفته است. وزير ارتباطات با اشاره به دو راهبرد 
كليدي اين وزارتخانه در چهار سال پيش رو، عنوان كرد: 
اولي توسعه دسترسي به شبكه پرسرعت داخلي تا دورترين 
نقاط كشور است كه يكي از راهكارهاي آن ايجاد توازن بين 
بخش فيكس و موبايل مي باشد؛ متأسفانه تاكنون مسير 
ريل گذاري توسعه به سمت موبايل بوده و همين منجر 
به تحميل فشار روي شبكه موبايل شده است. زارع پور 
خاطرنشان كرد: سهامدار همراه اول كه شركت مخابرات 
ايران است، مي تواند نقش موثري در توسعه بستر ثابت 
داش��ته باشد. وي توسعه س��رويس و خدمات را راهبرد 
ديگر دانست و بيان كرد: درصدد هستيم تا در اين چهار 
سال، نيازمندي هاي مردم كه از جنس سرويس هستند 
را برطرف كنيم؛ در اين راستا ارايه پنجره هاي واحد ملي و 
دستگاهي بايد صورت گيرد. وزير ارتباطات همچنين خبر 
از راه اندازي اپراتورهاي حوزه خدمات داد كه مي توانند 
خروجي اكوسيستم را به سمت خدمت به مردم ببرند و 

صدها شركت كوچك را با خود همراه سازند.

پاندمي كرونا، ريسك رفتارهاي اعتيادآور را براي كساني كه به استفاده از اينترنت عادت داشتند، افزايش داد

كنسرسيوم »ايرانيان نت –  هاي وب« به زودي افتتاح مي كند

واكاوي فني اختالل در سامانه هوشمند سوخت

بزرگ ترين ديتاسنتر كشور
شركت ايرانيان نت با مشاركت با »هاي وب« ديتاسنتر 
هزار ركي راه اندازي مي كند كه اين پروژه در آستانه 
بهره برداري است. همچنين شركت، در طرح توسعه 
شبكه انتقال مخابراتي درون استاني و اعالم آمادگي 
براي اجراي شبكه دولت و تداوم پروژه فيبر خانگي 
كرج با مش�اركت با »پارس آنالين«، گام هاي موثري 
برداشته است. تشكيل »كنسرسيوم ايرانيان نت- 
ه�اي وب« از موفق تري�ن مش�اركت ها در ح�وزه 
 اي سي تي طي سال هاي اخير بوده است. در راستاي 
اقدامات اين شركت با رضا خضردوست، مديرعامل 
اپراتور چهارم مخابراتي كشور )ايرانيان نت( گفت وگو 
كرديم. مهم ترين پروژه هاي اين ش�ركت راه اندازي 

ديتاسنتر و توسعه شبكه انتقال درون استاني است.

  در خص�وص ش�ركت ايرانيان ن�ت كم�ي توضيح 
مي دهي�د؛ چرا ب�ه اين ش�ركت »اپرات�ور چهارم« 

مي گويند؟
شركت ايرانيان نت در اواخر دولت دهم در سال 1۳91 با مجوز 
انحصاري ارايه سرويس هاي ارتباطي بر پايه FTTx تاسيس 
ش��د و هدف از تاسيس آن توس��عه فيبر خانگي در تمامي 
شهرها و ارايه سرويس هاي مكالمه و اينترنت بر بستر فيبر به 
كاربران خانگي بود. در آن بازه زماني اين طرح بسيار اغواكننده 
و جذاب بود اما دو ويژگي اين تكنولوژي از چشم ها پنهان ماند: 
ديربازدهي و بلعيدن سرمايه كالن . اين موضوعات و ضعف 
زيرساخت هاي شهري ما كه بايد توسط تيم هاي كارشناسي 
خبره با وسواس بسيار مورد بررسي قرار مي گرفت در عمل 
اتفاق نيفتاد و عجوالنه انتخاب هاي اشتباهي انجام گرفت كه 
نه تنها هزينه هاي سنگيني را به شركت تحميل كرد بلكه 
شركت به درآمد منطقي و سودعملياتي حتي نزديك هم نشد! 
و همزمان جرايم عدم تحقق تعهدات، اضافه و روي هم انباشته 
مي شد. متوليان شركت براي برون رفت از اين وضعيت، گزينه 
مشاركت با سرمايه گذاري خارجي را مطرح و دنبال كردند. 
شركت MTN كه حدود نيمي از سهام ايرانسل را در اختيار 
دارد به عنوان بهترين گزينه مورد تاييد قرار گرفت. كار شروع 
و مطالعات و طرح ريزي آغاز شد اما با آغاز تحريم ها، اين طرح 
كالن هم در نطفه خفه ش��د. از همين جا بود كه سروصداي 
»ورشكستگي« ايرانيان نت پيچيد. انتخاب نام اپراتور چهارم 
در آن زمان براس��اس ترتيب حضور اين ش��ركت در عرصه 
 اي سي تي پس از حضور سه اپراتور قبلي و هماهنگي با سازمان 
تنظيم مقررات انجام شد. ايرانيان نت قرار بود چهارمين اپراتور 

كشور براي ارايه سرويس اينترنت بر بستر فيبرنوري باشد.
 شركت با وجود شكست در انجام پروژه فيبررساني 
به منازل و زير ساخت توانسته به درآمد عملياتي برسد، 

چه برنامه هايي طي سال هاي اخير محقق كرده ايد؟
در س��ال 1۳99 وقتي مسووليت مديرعاملي اين شركت را 
پذيرفت��م، پروژه فيبر خانگي كرج كامال شكس��ت خورده، 
زيان ده و شركت بدون درآمد عملياتي، در حال انحالل بود. 
به همين دليل ملزم به اتخاذ يك استراتژي تدافعي بوديم تا 
هزينه هاي شركت را كاهش دهيم. در همين راستا دو برنامه 
كوتاه مدت براي رس��يدن به درآمد عملياتي اتخاذ كرديم 
كه عبارت بودند: از مش��اركت در شبكه FTTh كرج با يك 
شركت FCP و بهره برداري از شبكه انتقال درون استاني فانا با 

مشاركت با شركت ارتباطات زيرساخت ايران.

به عنوان اولين گام با يك شركت FCP كه به طور بالقوه تعداد 
مشترك زيادي در كرج داشت وارد مشاركت شده و پروژه كرج 
را با حذف هزينه هاي اضافي به صورت مشاركتي ادامه داديم. 
در واقع با حذف هزينه هاي سربار پروژه كرج كه زيان روزانه 
 FCP هنگفتي به شركت تحميل مي كرد و مشاركت با آن
شريك خود، پروژه مذكور را به سوددهي رسانديم. دومين 
برنامه، توسعه شبكه انتقال مخابراتي و ارتباطي كشور با اجاره 
شبكه موسوم به فانا از شركت ارتباطات زيرساخت بود. اين 
شبكه را از شركت ارتباطات زيرساخت اجاره كرده و با كمي 
تغييرات در آن، امكان استفاده از لينك هاي آن را به صورت 
درون اس��تاني فراهم كرديم و چندين لينك  انتقال را براي 
برخي اپراتورها از جمله ايرانسل و همراه اول در استان هاي 
مازندران، خوزستان، بوشهر، كرمان، هرمزگان و… ايجاد 
كرديم و از طريق اين كسب وكار نيز از سال گذشته به درآمد 
عملياتي رسيده ايم كه با توجه به كيفيت خوب شبكه درحال 

توسعه فعاليت هاي مان و افزايش درآمد هستيم.
   ش�ركت طي س�ال گذش�ته س�ود خوبي از محل 
درآمد هاي عملياتي كسب كرده است در اين خصوص 

كمي بيشتر توضيح مي دهيد؟
از نظر ما كه به برنامه ريزي هاي مان باور داريم و برآنيم با همه 
توان در همه پروژه هاي كوتاه مدت و ميان مدت به ماكسيمم 
سودهي برسيم اين را درآمد و سود خوب و قابل توجه به شمار 
نمي آوريم. پس از تكميل اين پروژه ها كه به زودي و به ياري 
خداوند اتفاق خواهد افتاد س��ود عمليات��ي خوب را تجربه 

خواهيم كرد.
     مهم ترين پروژه هاي ش�ركت ش�امل ديتاس�نتر 
و ش�بكه انتقال اس�ت، اين دو پروژه در چه مراحلي 

هستند؟
مهم ترين پروژه هاي اين شركت راه اندازي ديتاسنتر و توسعه 
ش��بكه انتقال درون استاني اس��ت. ايرانيان نت و   هاي وب 
كنسرسيومي را براي راه اندازي بزرگ ترين ديتاسنتر كشور 
تشكيل دادند اين مركز اكنون آماده شده و مراحل تست را 
مي گذراند و به زودي بهره برداري با پيك ظرفيت آغاز خواهد 
شد. در فاز اول فقط سرويس Collocation يا همان رك 
ارايه مي ش��ود اما در فازهاي بعدي ارايه سرورهاي مجازي و 
فيزيكي و ميزباني كالن داده براي توليدكنندگان محتواي 
داخلي نيز در برنامه كاري است. در كنسرسيوم »ايرانيان نت- 
ه��اي وب« طي كمت��ر از پانزده ماه با فعاليت چش��مگير و 
هدفمند و البته س��رمايه گذاري منطقي براي فاز اول موفق 
شديم اين هدف بزرگ را محقق كنيم. الزم است تاكيد كنم 
ديتاسنتر نقش مهمي در شبكه ملي اطالعات ايفا مي كند 
و از اجزاء اصلي آن است. كنسرسيوم ما به صورت مشاركت 
مساوي )50% - 50%( با نهاده مالي حدود سه هزار ميليارد 
ريال موفق به تاس��يس اين ديتاسنتر شد. الزم است بدانيد 
كه ماموريت اول ما توسعه شبكه هاي انتقال درون استاني 
است و راه اندازي اين ديتاسنتر به عنوان يك ماموريت جنبي 
تعريف شده، بنابراين خودتان گستردگي كارمان را حدس 
بزنيد وقتي در حوزه اي جنبي با تشكيل كنسرسيومي مقتدر 
و با برنامه ريزي و سرمايه گذاري كالن به موفقيتي بزرگ نايل 
مي شويم بنابراين در اين حوزه اصلي كارمان تمركز ويژه اي 
خواهيم كرد و با آمادگي كامل ان ش��اءاهلل با توكل به خداي 
متعال به نتيجه خواهيم رساند. همانطور كه گفتم انديشه 
ايجاد پروژه ديتاسنتري با كيفيت و استاندارد از اواسط سال 

گذشته به صورت مشاركتي با شركت »هاي وب « در همين 
ساختمان ش��ركت، كليد خورد. كليه كارهاي ساختماني، 
تامين و نصب تجهيزات فني انجام شده و ديتاسنتر با 1000 
رك كه قابليت توسعه به 1500 رك را دارد آماده بهره برداري 
است و اولين طبقه آن به زودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
در اينجا پيش از اينكه به كار اصلي مان اشاره كنم بايد نكته اي 
را درباره واگذاري »انحصار« به ايرانيان نت عرض كنم. وقتي 
شركتي به بزرگي مخابرات ايران با حجم وسيعي از امكانات 
اجازه راه اندازي FTTH و FTTx را گرفت ديگر انحصار خيلي 
معنا نمي دهد. پروژه اصلي ما كه اكنون بر آن متمركز هستيم، 
توسعه شبكه انتقال درون استاني ايرانيان نت است كه با اجاره 
فيبرتاريك به صورت بلندمدت )IRU( از شركت ارتباطات 
زيرساخت امكانپذير شده است. در اين پروژه با اخذ مصوبه 
و اجاره فيبر تاريك از زيرساخت، نسبت به ايجاد شبكه هاي 
درون استاني با نصب تجهيزات مخابراتي اقدام خواهيم كرد و 
يكي از نيازهاي اساسي اپراتورهاي ارتباطي ثابت و سيار مثل 
شاتل،  هاي وب و ايرانسل به خصوص در مناطق دوردست 
و روستايي را تامين مي كنيم. براي اين كار درخواست اصالح 
پروانه ايرانيان نت را نيز داده ايم كه كمك مي كند در موقعيتي 
قرار بگيريم كه به تحقق برنامه هاي اعالم شده جناب آقاي 
دكتر زارع پور وزير محترم  اي سي تي ياري رسانيم. ما به عنوان 
بنگاهي اقتصادي كه سهامدارانش حاكميتي هستند دو هدف 
خدمت رساني به مردم عزيزمان و كسب سود حداكثري را 
سرلوحه اهداف مان قرار داده ايم. همان طور كه اشاره كردم 
شبكه ملي اطالعات نيازمند شبكه هاي انتقال توسعه يافته، 
پايدار و با پهناي باند زياد و همچنين ديتاسنترهاي پرظرفيت 
است و ما با انجام اين پروژه سهم مان را در اين پيوند ادا كرديم.

ما فعال تمركزمان را بر توسعه شبكه انتقال درون استاني بر 
بسترفيبرنوري كه از ملزومات شرايط نوين به شمار مي رود و 
اپراتورها اين تكنولوژي را ترجيح مي دهند گذاشته ايم و در 
حوزه شبكه هاي دسترسي و ارايه سرويس به كاربر نهايي كمي 
وزن كار را كاهش داده ايم . قبال در جريان وارد كردن خارجي ها 
به اين پروژه، وقتي شرايط بازار متالطم شد بالفاصله پا پس 
كشيدند. ما باتوجه به نوع امكاناتي كه در اختيار داشتيم پس از 
بررسي هاي جامع بدين نتيجه رسيديم كه فعال اين استراتژي 
را انتخاب كنيم و بخشي از امور را به صورت مشاركتي به پيش 
ببريم . اما در آينده اگر س��رمايه گذاري هاي مناسبي در اين 
حوزه انجام ش��ود باز آمادگي ورود به همان فعاليت ها يعني 
ارايه سرويس به كاربران و مصرف كننده هاي نهايي را داريم. 
اكنون ما خود را ملزم به حركت در چارچوب سياس��ت هاي 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مي دانيم.
در حال پيگيري موضوع اصالح پروانه فعاليت ش��ركت هم 

هستيم اما نخواستيم منتظر تكميل همه موضوعات شويم 
و سپس ش��روع به كار كنيم. ما در دوره اي به سر مي بريم كه 
فرمان »اقتصاد مقاومتي« صادر شده است بنابراين همزمان، 
فرآيندهاي كارمان را در همه حوزه ها استارت زده ايم. ان شاءاهلل 
با تكميل اين پروژه ها، با ايرانيان نتي كه پروانه اش اصالح شده، 
پروژه هاي ناموفقش يا متوقف شده يا با تغيير طرح ها، سودآور 

گشته اند روبرو مي شويم.
     شريك استراتژيك شما در اجراي پروژه ها و انجام 
قرار دادهاي تان شركت هاي وب است، چه پروژه هاي 

مشتركي را باهم دنبال مي كنيد؟
پروژه ديتاسنتر را با تشكيل يك كنسرسيوم با شركت »هاي 
وب « به صورت مشاركت مس��اوي در هزينه و درآمد كليد 
زده ايم همانطور كه در پاسخ به پرسش قبل گفتم براي اين 
كار سه هزارميليارد ريال هزينه شده است. پروژه بسيار خوب 
و درآمدزايي است و درعين حال يكي از ملزومات شبكه ملي 
اطالعات كه نگهداري داده و محتواي داخلي در مراكز داده 
داخل كشور است كه آن را حمايت كرده ايم. پروژه فيبر خانگي 
كرج را هم سال گذشته تغيير داده و به صورت مشاركتي با يك 
شركت FCP قرارداد بستيم. هردو پروژه دورنماي توسعه اي 
خوبي دارند و قطعا درآمدزايي چشمگيري خواهند داشت. 
در حوزه شبكه هاي انتقال مخابراتي نيز شركت »هاي وب« 
عالوه بر اينكه مشتري سرويس هاي اين شبكه در تمام كشور 
هستند بلكه براي مش��اركت در توسعه آن و به خصوص در 
نقاط روستايي نيز اعالم آمادگي كرده است يعني اين بنگاه 

اقتصادي يك شريك تجاري تمام قد محسوب مي شود.
     ش�نيده شده، با ش�ركت هاي وب كنسرسيومي 
تشكيل داده ايد، اين كنسرسيوم براي چه منظوري 

است؟
در حوزه ديتاسنتر كه اشاره شد با  هاي وب كه تقريبا مي توان 
آن را بزرگ ترين شريك تجاري مان خواند با عقد يك قرارداد 
مشاركت كنسرسيوم كار را ش��روع كرديم و در حوزه هايي 
همچون فيب��ر خانگي كرج و انتقال نيز ب��ا اين بنگاه موفق 

اقتصادي همراه و همكار و شريك تجاري هستيم.
     آيا برنامه ورود به بازار سرمايه را در شركت اصلي يا 

شركت هاي زير مجموعه دنبال مي كنيد؟
ما بنگاهي اقتص��ادي در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
هستيم هدف اول مان خدمات رساني و سپس كسب حداكثر 
سود است. در چارچوب پروانه مان وارد هر ماركتي كه دو هدف 
فوق را محقق كند مي شويم. باتوجه به سرمايه اوليه شركت 
و ارزيابي مجدد آن و وجود سهامداران حاكميتي قدرتمند و 
همچنين سودده شدن پروژه هاي شركت، آماده ورود به بازار 

سرمايه نيز هستيم.

دريچه



عملكرد ترانزيتي كشور در بخش هاي ريلي و جاده اي طي ۸ 
سال اخير در بهترين حالت، تنها يك بار به مرز ۱۳ ميليون 
تن رسيده است كه با ظرفيت هاي بالقوه كشور فاصله اي 
چشمگير دارد. تقريبًا عمده اين ميزان بار نيز سهم بخش 
جاده اي كشور بوده و بخش ريلي تقريبًا سهم چنداني در 
عملكرد ترانزيتي نداشته است. كشور در چند سال گذشته، 
با روند نزولي ميزان ترانزيت روبرو بوده به طوري كه ميزان 
كاهش در دو سال گذشته شديدتر شده و بيش از ۵۰ درصد 
كاهش يافته اس��ت. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي گزارش��ي با عنوان »ترانزيت؛ عرصه رقابت هاي 

منطقه اي« منتشر كرد كه متن آن به شرح زير است: 
جغرافياي ايران و موقعيت ژئوپليتيكي آن، اهميت ويژه      اي 
به كشور به لحاظ ترانزيت بار]۱[ در اقتصاد جهاني بخشيده 
است. ش��بكه هاي ارتباطي ريلي، جاده اي و هوايي ايران، 
پتانسيل هاي ارزشمند و يك فرصت استثنايي و بي   نظير 
اقتصادي و تجاري براي كشور محسوب مي شوند. به   رغم 
قرارگيري ايران در مسيرهاي ترانزيتي مختلف از جمله 
كريدور شمال-جنوب )NOSTRAC(، كريدور اقتصادي 
چين-آس��ياي ميانه-آس��ياي غربي]2[، كريدورهاي 
حمل   ونقلي تعريف ش��ده ميان كشورهاي عضو سازمان 
همكاري اقتصادي )اكو( مانند كريدور اسالم آباد-تهران-

استانبول )ITI(، و كريدور ايران-عراق-سوريه، توجه الزم 
و كافي به اين ظرفيت فوق العاده نشده است. عدم توجه الزم 
به ظرفيت ترانزيتي ايران در حالي است كه اين موضوع عالوه 
بر درآمدزايي و نقش مهم در اقتصاد كشور، مي تواند ارزش 
راهبردي براي كشور داشته باشد چراكه موجب گسترش 
و تقويت ديپلماسي اقتصادي ايران در بين كشورهاي جهان 
و در نتيجه وابس��تگي بيشتر كشورهاي دنيا به همكاري 
اقتصادي با ايران خواهد شد و كاهش تحريم پذيري اقتصاد 
ايران را به همراه خواهد داشت. به موازات عدم برنامه   ريزي 
براي فعال   س��ازي اين ظرفيت فوق العاده در كشور، شاهد 
فعاليت و سرمايه   گذاري سنگين رقباي منطقه   اي و فعال 
ش��دن كريدورهاي موازي ايران )مانند: ۱. ايجاد مس��ير 
ترانزيتي با اتصال بندر تركمن باش��ي در تركمنستان به 
بندر باكو در آذربايجان از طريق ايجاد خط كشتيراني در 
عرض درياي خزر؛ 2. توافقنامه الجورد و اتصال كشورهاي 
افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، گرجستان و تركيه]۳[؛ 
۳. اتصال ريلي باكو-تفليس-قارص]4[؛ 4. سرمايه گذاري 
گسترده چين ذيل ابتكار كمربند و راه در كريدور اقتصادي 
چين-پاكستان )CPEC(، ۵.برنامه   ريزي تركيه براي تبديل 
شدن به هاب ترانزيتي و نقش كمرنگ ايران در آن( هستيم 
كه تهديدي جدي براي مزيت   هاي نسبي ايران به حساب 
مي   آيد. با اين توصيف، اگر كريدورهاي ترانزيتي منطقه   اي 
و جهاني را به مثابه يك ميدان نفتي مشترك ميان كشورها 
بدانيم، مي توان گفت كه كش��ورهاي همسايه و منطقه با 
ايجاد و فعال   سازي كريدورهاي ديگر، در حال بهره برداري 
از اين فرصت و ربودن سهم ايران از اين ميدان نفتي مشترك 
هس��تند. خوشبختانه مسووالن كش��ور به داليلي مانند 
تشديد تحريم هاي نفتي و وقوع بحران ارزي در اين سال ها، 
ضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي ربوده ش��ده ترانزيتي 
كشور به عنوان راهبردي براي ايجاد درآمدهاي كالن ارزي 
و خنثي س��ازي تحريم هاي ظالمانه را بيش از پيش درك 
كرده      اند و پيش   بيني مي شود كه ميزان توجه به اين موضوع 
در آينده و به خصوص در دولت سيزدهم نيز افزايش يابد. در 
اين شرايط، سوال بسيار مهمي كه پيش مي آيد اين است كه 
ايران با سرمايه گذاري در توسعه كدام بخش از كريدورهاي 
ترانزيتي خود و در ك��دام زمينه )اعم از س��خت   افزاري و 
نرم   افزاري(، مي تواند در رقابت با كريدورهاي رقيب، سهم 
بيشتري از بازار ترانزيت منطقه را به خود اختصاص دهد و 

درآمد بيشتري به دست آورد؟ به بيان ديگر، آيا برنامه توسعه 
فعلي به لحاظ سوددهي، در مسير بهينه و مطمئني صورت 
مي گيرد؟ اهميت اين موضوع، در اختصاص بودجه ها   ي 
س��االنه به طرح ها و پروژه هاي حمل   ونقلي و به خصوص 
در جذب سرمايه هاي خارجي و قراردادهايي كه در آينده 
ممكن است منعقد شود، دو چندان مي شود. به طور مثال، 
در راستاي عملياتي شدن تفاهم نامه 2۵ ساله ايران و چين، 
چه گزينه هايي از طرف ايران در بخش توسعه ترانزيتي بر 
روي ميز قرار خواهد گرفت؟ آيا مي توان بدون برخورداري از 
يك نقشه راه يا برنامه ملي، از ظرفيت چنين تفاهم   نامه هايي 
استفاده بهينه نمود؟ در راستاي پاسخ به اين سوال كالن، 
بايد به پرسش   هاي متعددي پاسخ داد. در اين گزارش، به 

بررسي يكي از ابعاد موضوع پرداخته شده است.

     نگاهي به عملكرد ترانزيتي كشور
عملكرد ترانزيتي كشور در بخش هاي ريلي و جاده اي طي ۸ 
سال اخير در بهترين حالت، تنها يك بار به مرز ۱۳ ميليون 
تن رسيده است كه با ظرفيت   هاي بالقوه كشور فاصله   اي 
چشمگير دارد. تقريبًا عمده اين ميزان بار نيز سهم بخش 
جاده   اي كشور بوده و بخش ريلي تقريبًا سهم چنداني در 
عملكرد ترانزيتي نداشته است. كشور در چند سال  گذشته، 
با روند نزولي ميزان ترانزيت روبرو بوده به طوري كه ميزان 
كاهش در دو سال گذشته شديدتر شده و بيش از ۵۰ درصد 
كاهش يافته است. روند موجود اگرچه متأثر از تحريم ها و 
وقوع بحران كرونا بوده، لكن ارتباط مستقيم و معناداري نيز 
با نظام برنامه   ريزي و مديريتي كشور دارد. فاصله اساسي 
وضع موجود با وضع مطل��وب ترانزيت در طول دهه هاي 
گذشته نيز نش��ان  مي دهد كه ناكارآمدي در استفاده از 
استعدادهاي ترانزيتي كشور ريشه در عوامل ديگري غير از 

تحريم ها و همه گيري كرونا دارد.
يك سوال چالش��ي: آيا بدون مطالعه دقيق ظرفيت هاي 
ترانزيتي ايران، سرمايه گذاري ها در مسير صحيحي هدايت 

خواهند شد؟
يكي از اولين س��وال هايي كه براي سرمايه   گذاري بهينه 
و مطمئن در حوزه ترانزيت مطرح مي ش��ود اين است كه 
ظرفيت )پتانسيل( ترانزيتي ايران در شرايط ايده آل چقدر 
اس��ت؟ اهميت پاسخ به اين س��وال از آن جهت است كه 
معمواًل براي جابه جايي بار و كاالي بين المللي، دو يا چند 
مس��ير موازي وجود دارد و صاحبان بار و كاال مس��يري را 
انتخاب مي كنند كه بيش��ترين مزيت رقابتي را داش��ته 
باشد. كما اينكه يكي از اهداف ابرپروژه كمربند و راه چين، 
كاهش وابس��تگي اين كشور به يك يا چند كشور محدود 
براي انتقال بار وارداتي و صادراتي خود )از طريق ايجاد چند 
كريدور موازي( ذكر ش��ده است. بنابراين، قبل از هرگونه 
سرمايه گذاري كالن زيرساختي در كريدورهاي ترانزيتي، 
بايد با استفاده از مطالعات دقيق و اصولي، اطمينان حاصل 
كرد كه سرمايه گذاري مورد نظر، حتماً در بلندمدت مي تواند 
براي كريدور ترانزيتي مورد نظر مزيت رقابتي ايجاد كند 
و سهم پيش بيني ش��ده از بازار را به خود اختصاص دهد. 
تأكيد بر انجام مطالعات دقيق و اصولي از اين جهت است 
كه ساير كشورهاي رقيب نيز بيكار ننشسته اند و در حال 
سرمايه گذاري براي باال بردن جذابيت مسيرهاي ترانزيتي 
خود هستند و بدون محاسبه مزيت هريك از اين كريدورهاي 
رقيب، عم��اًل نمي توان س��رمايه گذاري هاي مورد نظر را 

ارزيابي كرد.

     برآورد ظرفيت هاي ترانزيتي ايران؛ گمانه 
يا ارزيابي مبتني بر مطالعات دقيق و كالن   نگر؟

طبق اع��الم وزارت راه و شهرس��ازي، در صورت تكميل 

زيرساخت كريدورهاي داخلي و پيوستن به ابتكار كمربند و 
راه چين، روان سازي رويه ها در تبادالت مرزي و بهره گيري 
حداكث��ري از ظرفيت ديپلماس��ي حمل ونقل، ظرفيت 
ترانزيتي كشور ساالنه به ۸۰ ميليون تن خواهد رسيد. بر 
اين اساس، با در نظر گرفتن درآمد حداقل ۱۰۰ دالري]۵[ 
به ازاي هر تن بار ترانزيتي، ايران مي تواند س��االنه بيش از 
۸ ميليارد دالر درآمد ارزي از ترانزيت داشته باشد. در اين 
حالت، درآمد ساالنه ايران از ترانزيت، به تنهايي بيشتر از يك 
چهارم كل صادرات غير نفتي خواهد بود. همچنين، بدون 
اضافه كردن زيرساخت جديد به شبكه حمل ونقل كشور و 
صرفا از طريق برخي اقدام هاي مديريتي مانند تسهيلگري 
و روان سازي رويه ها در تشريفات گمركي و تبادالت مرزي 
و بهره گيري از ديپلماس��ي حمل ونقل، مي توان ظرفيت 
ترانزيت كش��ور را به 2۰ ميليون تن با درآمد ارزي بيش 
از 2 ميليارد دالري رساند. گفتني است، در مورد ظرفيت 
ترانزيتي ايران، پاسخ هاي متفاوت ديگري - از ۳۰ ميليون 
تن تا ۳۰۰ ميليون تن - نيز در مطالعات و اظهار نظرهاي 
ساير دستگاه هاي ذي ربط و كارشناسان يافت مي شود كه 
در حالت بيشينه، درآمد ساالنه۳۰ ميليارد دالري را براي 

كشور ايجاد مي كند.
نكته  بسيار مهم آن است كه تاكنون مطالعه اي كالن نگر 
)حتي در اسناد مطالعات آمايش سرزمين( در اين خصوص 
انجام نشده است كه در آن برآورد ظرفيت ترانزيتي ايران 
بر اساس مزيت رقابتي كريدورهاي داخلي به ازاي برخي 
سناريوهاي محتمل در آينده منطقه محاسبه شده باشد. بر 
اين اساس مي توان گفت آنچه در بين عمده اظهارنظرهاي 
انجام ش��ده در خصوص ظرفيت ترانزيتي ايران مشترك 
است، اين اس��ت كه اين اظهارات مبتني  بر ارزيابي هاي 
دقيق و كامل از مزيت كريدورهاي عبوري از ايران نسبت 
به كريدورهاي رقيب نيستند. بنابراين، در راستاي پاسخ 
به پرس��ش اصلي اين گزارش، يكي از اولين موضوعاتي 
كه بايد به آن پرداخته ش��ود، تهيه يك نقشه راه يا برنامه 
ملي براي توس��عه كريدورهاي ترانزيتي است كه در آن 
از طريق مطالعات كالن نگر با استفاده از ابزارهاي ارزيابي 
به روز و كارآمد، ظرفيت ها و مزيت هاي ترانزيتي كشور بر 
اساس سناريوهاي محتمل از تحوالت آينده برآورد شده 

باشد. عملكرد ترانزيتي ناموفق در سال هاي اخير )به رغم 
سرمايه گذاري هاي كالن صورت گرفته در بنادر، فرودگاه ها 
و خطوط ريلي و جاده اي( اين ظن را تقويت مي كند كه در 
نبود يك نقشه راه يا برنامه ملي كالن نگر براي جهت بخشي 
و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در توسعه كريدورهاي 
ترانزيتي، همچنان بر مسير فرصت سوزي ده ها ميليارد 

دالري سال هاي گذشته حركت خواهيم كرد.

     جمع بندي و راهكار
به   رغم اينكه ترانزيت كاال يك ظرفيت فوق العاده براي 
كشور به حساب مي      آيد، توجه الزم و كافي به اين موضوع 
در سال هاي متمادي صورت نگرفته است. با اين وجود، 
مسووالن كشور به داليلي مانند تحريم ها و وقوع بحران 
ارزي در اين سال ها، ضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي 
ربوده شده ترانزيتي كشور به عنوان راهبردي براي ايجاد 
درآمدهاي كالن ارزي و خنثي سازي تحريم هاي ظالمانه 
را بيش  از  پيش درك كرده      اند و پيش   بيني مي شود كه در 
آينده، سرمايه   گذاري   هاي بيشتري را به سمت توسعه 
ترانزيتي كشور هدايت كنند. از طرفي بدون برخورداري 
از يك نقشه راه يا برنامه ملي نمي توان انتظار داشت كه 
اين سرمايه   گذاري   ها در مسيري مطمئن و بهينه صورت 

بگيرد.
در اين راس��تا، يكي از مهم ترين مسائلي كه الزم است در 
گام نخست حل  و فصل شود، تهيه نقشه راه يا برنامه ملي 
براي جهت بخشي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در 
توسعه كريدورهاي ترانزيتي، بر اساس سناريوهاي محتمل 
از تحوالت آينده داخلي و بين المللي است. بديهي است كه 
تهيه اين برنامه به دليل ابعاد گسترده و پيچيدگي هاي بسيار 
زياد آن و با توجه به ضرورت كسب حمايت نهادهاي مختلف 
حاكميتي براي پياده سازي آن، نمي تواند در يك حلقه بسته 
كارشناسي صورت پذيرد؛ بلكه الزمه تهيه چنين برنامه اي، 
انج��ام مطالعاتي متراكم با بهره گي��ري از حداكثر توان و 
ظرفيت علمي كشور و رسيدن به سطح كافي از اجماع و 

حمايت نخبگاني است.
تحقق جهش هاي اساس��ي در افزايش سهم ايران از بازار 
ترانزيت منطقه، نيازمند پيگيري هاي مجدانه نمايندگان 

محترم مجلس و نقش آفريني فعاالنه رياست محترم قوه 
مجريه و تحرك بيش��تر دس��تگاه هاي اجرايي براي رفع 
خألهاي موجود از جمله خأل برنامه اي ياد ش��ده در اين 
گزارش اس��ت كه انتظار مي رود در اولين س��ال از دولت 
سيزدهم اين امر محقق شود و در سال هاي آتي با پياده سازي 
و به هنگام سازي اين برنامه، شاهد بهره مندي حداكثري از 
منافع راهبردي فراوان حاصل از فعال شدن ظرفيت هاي 

ترانزيتي كشور باشيم.
منابع:

۱- در گزارش حاضر، منظور از ترانزيت بار )بار عبوري(، 
ارايه خدمات حمل ونقل به بار يا كااليي است كه از يك 
مبدأ خارجي به مقصد خارجي ديگري ارس��ال ش��ده 
است و بخش��ي از فرآيند نگهداري بار و جابه جايي آن، 
در قلمروي جمهوري اسالمي ايران انجام مي شود. در 
فرآيند ترانزيت بار از اي��ران، بار از يك نقطه مرزي وارد 
كشور شده و از همان نقطه يا از  نقاط مرزي ديگر خارج 
مي ش��ود و در ازاي دريافت خدمات حمل ونقل، به آن 
عوارض تعلق مي  گي��رد. از اين منظر مي توان ترانزيت 
را نوعي از صادرات خدمات حمل ونقل داخلي به ديگر 

كشورها دانست.
2- يك��ي از 6 كريدور پيش��نهادي چين ب��راي كمربند 
 Belt and( اقتصادي راه ابريش��م در ابتكار كمربند و راه

. )Road Initiative or BRI
۳- به معناي دور زدن اي��ران به   رغم وجود اتصال ريلي با 

افغانستان و به سمت تركيه در كريدور شرق- غرب.
4- منجر به ايجاد اتصال ريلي از درياي خزر به اروپا از طريق 
تركيه و در تقويت مسير تركمن باشي - باكو )اين مسير 
نيز تكميل و تقويت كننده سناريوي حذف ايران از مسير 

شرق-غرب است.( 
۵- محاسبه دقيق درآمد ارزي حاصل از ترانزيت به عوامل 
متعددي ازجمله ميزان تعرفه هاي خدمات بندري، گمركي، 
بيمه، تخفيف هاي در نظر گرفته شده در تفاهمنامه ها و 
همچنين سهم هر  يك از شيوه هاي جاده اي، ريلي، هوايي 
و دريايي از بار و كاالي ترانزيتي بستگي دارد. اما به  صورت 
تقريبي مي توان گفت به  طور متوسط هر تن بار ترانزيتي 
دست كم ۱۰۰ دالر براي كشور درآمد ارزي ايجاد مي كند.
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فوالد مباركه اول، فوالد خوزستان 
دوم، شركت ملي مس سوم شد

 براس��اس ارزش فروش محصوالت شركت ها در بازار 
فيزيكي بورس كاالي ايران طي هفته گذشته به ترتيب 
فوالد مباركه اصفهان، فوالد خوزس��تان، شركت ملي 
صنايع مس ايران، س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران، فوالد هرمزگان جنوب، پتروشيمي 
تندگويان، ذوب آهن اصفهان، پااليش نفت اصفهان، 
پااليش نفت تهران )تندگويان( و پتروش��يمي اروند 
در جمع ۱۰ ش��ركت برتر بورس كاال قرار گرفتند. به 
گزارش شما و اقتصاد: شركت فوالد مباركه اصفهان با 
ثبت معامله 2۸6 هزار و ۹۳۰ تن محصول شامل تختال 
و انواع ورق فوالدي ارزشي معادل 6۰ هزار و 2۸4 ميليارد 
ريال را به ثبت رساند و در صدر ايستاد و برترين شركت 
به لحاظ ارزش معامالت ب��ازار فيزيكي بورس كاال در 
هفته اي كه گذشت شد. پس از فوالد مباركه، شركت 
فوالد خوزس��تان با فروش ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن شمش 
بلوم و تختال به ارزش ۱۰ هزار و ۳۸۸ ميليارد ريال در 
جايگاه دوم ايستاد. شركت ملي صنايع مس ايران با ثبت 
معامله 26۳۰ تن مس كاتد، سولفور موليبدن، كنسانتره 
فلزات گران بها و مس كم عي��ار ارزش 6۸۰2 ميليارد 
ريالي را رقم زد و جايگاه سوم را از آن خود كرد. پس از آن 
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 
نيز با ثبت معامله 24۰ هزار تن آهن اسفنجي و سنگ 
آهن كلوخه به ارزش بيش از ۵۰۸۳ ميليارد ريال چهارم 
شد. ش��ركت فوالد هرمزگان جنوب با فروش ۳۰ هزار 
تن تختال ارزش��ي بيش از 46۰۷ ميليارد ريال را رقم 
زد و در جايگاه پنجم قرار گرفت. پس از فوالد هرمزگان 
جنوب نيز شركت پتروشيمي تندگويان با ثبت معامله 
۱۳ هزار و ۳۹6 تن انواع پلي اتيلن و نخ پلي استر موفق 
به ثبت ارزش 4۳4۸ ميليارد ريالي شد و جايگاه ششم 
را به خود اختصاص داد. ذوب آهن اصفهان با دادوستد 
2۷ هزار و ۱۰۳ تن س��بد ميلگرد و تيرآهن و ريل آهن 
به ارزش 4۰۰4 ميليارد ريال رتبه هفتم را كسب كرد 
و بعد از آن شركت پااليش نفت اصفهان با ثبت معامله 
۳۰ هزار تن محصول ش��امل لوب كات سبك و وكيوم 
باتوم به ارزش ۳4۵۸ ميليارد ريال در جايگاه هش��تم 
جاي گرفت. شركت پااليش نفت تهران )تندگويان( 
با فروش 2۸ هزار و ۳6۰ تن گوگرد گرانوله، لوب كات 
سبك و سنگين و وكيوم باتوم ارزشي بيش از ۳2۹۸ 
ميليارد ريالي را به ثبت رساند. در نهايت نيز شركت 
پتروشيمي اروند با ثبت معامله ۱6 هزار و ۱۵۱ تن پلي 
وينيل كلرايد و سود كاستيك به ارزش 2۹۳4 ميليارد 
ريال دهمين شركت برتر به لحاظ ارزش معامالت شد.

زيرساخت همه تغييرها و تحول ها 
در انسان فرهنگ است

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه با 
بيان اينکه امروز روز فرهنگ عمومی است و حضرت 
ام��ام)ره( می فرماي��د آنچه که ملت ها را می س��ازد 
فرهنگ صحيح است، گفت: زيرساخت همه تغييرها 
و تحول ها در انسان فرهنگ است. »بهرام فاضلی زاد« 
به مناسبت روز فرهنگ عمومی در سخنرانی پيش 
از خطبه های نماز جمعه اين هفته کرمانشاه افزود: از 
آغاز پيدايش تمدن آن بخش از تمدن ها ماندگاری 
داش��تند که فرهنگ غنی تری داش��تند. وی اظهار 
داش��ت: آنچه يک ملت را نگه م��ی دارد فرهنگ آن 
اس��ت و آنچه که امروز ايران اس��المی را س��رپا نگه 
داشته است؛ »فرهنگ فاعلی« است. او تصريح کرد: 
در بحت فرهنگ عمومی به دنبال انس��جام فرهنگ 
جامعه هستيم به ش��کلی که جامعه را برای گذر از 
حربه های مختلف راهبری کند. مديرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کرمانش��اه در پايان گفت: با پيگيری 
امام جمعه کرمانشاه، نماينده مردم استان در مجلس 
خبرگان رهبری و استاندار کرمانشاه پنجم مرداد به 
عنوان روز ملی کرمانشاه در شورای فرهنگ عمومی 
استان و ش��ورای فرهنگ عمومی کشور به تصويب 
رس��يد و اولين استانی هستيم که روز ملی داريم. به 
گزارش ايرنا، ش��ورای فرهنگ عمومی ۱4 آبان ماه 
را در تقويم س��ال ۱۳۸۷ به نام روز شورای فرهنگ 
عمومی نامگذاری کرد. فرهنگ عمومی به معنای 
فرهنگ غالب و گس��ترده ای اس��ت ک��ه در ميان 
عموم جامعه رواج و رسوخ دارد و حوزه ای از عقايد،  
ارزش ها، جلوه های احساس��ی و هنجارهاست که 
اجبار اجتماعی غير رسمی از آن حمايت می کند و 
فراتر از گروه ها و اقشار خاص در کليت جامعه مورد 
قبول است. در سال ۱۳64 به منظور تعيين اهداف، 
سياس��تگذاری و هدايت فرهنگ عمومی کش��ور 
شورای فرهنگ عمومی با وظايف مشخص تشکيل 
شد و از سال ۱۳6۵ به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

نشست مديركل هواشناسي استان 
با مديرمخابرات منطقه مركزي

مديركل هواشناس��ي اس��تان در راس��تاي ارتقاء 
بسترهاي ارتباطي و مخابراتي هواشناسي با مدير 
مخاب��رات منطقه مركزي ديدار نم��ود.  به گزارش 
اداره روابط عمومي مخابرات منطقه مركزي، كمالي 
مديركل هواشناسي استان در نشستي با مهندس 
لطفي مدير مخابرات منطقه مركزي با اشاره به ارسال 
داده هاي هواشناسي گفت: مناس��ب بودن، به روز 
بودن و مطلوب بودن بسترهاي مخابراتي و تجهيزات 
مي تواند در اين بين نقش مهمي را ايفا نمايد. وي در 
اين راستا به منظور ايجاد ايستگاه هاي هواشناسي 
خواستار همكاري وتعامل مخابرات جهت بهبود و 
ارتقاي بسترهاي هواشناسي استان و ساير ادارات 
تابعه شد. در ادامه مهندس لطفي ضمن قدرداني 
از زحمات هواشناسي استان از پيگيري و دستور 
الزم در راس��تاي بهينه شدن وضعيت بسترهاي 
ارتباط��ي و مخابراتي خبر داد و اف��زود: با تعامل 
وهمكاري دوجانبه در ايجاد ايستگاه هاي جديد 
هواشناسي وبرقراري ارتباطات پايدار بسترهاي 

مخابراتي هواشناسي تالش خواهيم كرد.

مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد 

كاهش بيش از50 درصدي ترانزيت در 2 سال گذشته

وزير صنعت خبر داد: صنعت خودرو تا ۲ سال آينده بهبود مي يابد

توليد خودروهاي به روز و كم مصرف در سال هاي آينده 
گروه صنعت و تجارت |  ش��انزدهمين نمايش��گاه 
بين المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خودرو با حضور 
حدود ۵۰۰ شركت بزرگ قطعه س��ازي داخلي و خارجي 
از كشورهاي چين، تركيه، هند، آلمان و ايتاليا، همچنين 
خودروسازان، قطعه سازان و شركت هاي بزرگ و كوچك 
داخلي آغاز به كار كرد.اين نمايشگاه در ۱۰ سالن و نزديك 
به 2۵ هزار متر فضاي نمايشگاهي افتتاح شده كه به مدت 
چه��ار روز )تا ۱۹ آبان ماه( آماده اس��تقبال از صنعتگران و 
عالقه مندان است. زمينه فعاليت مشاركت كنندگان، قطعات 
و مجموعه هاي خودرو، ماشين آالت و تجهيزات قطعه سازي، 
تحقيقات و طراحي مهندسي، مواد اوليه و تجهيزات جانبي 
خودرو، بازرگاني و خدم��ات پس از فروش، لوازم تزئيناتي 
خودرو، تعمير و نگهداري خودرو است.وزير صنعت، معدن و 
تجارت در حاشيه افتتاح نمايشگاه بين المللي قطعات، لوازم 
و مجموعه هاي خودرو، ضمن تاكيد براينكه برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته براي صنعت، در حال اجراس��ت، نويد اين را 
داد كه ظرف مدت دو س��ال آينده شاهد صنعتي به روزتر 
و توليد محص��والت با مصرف س��وخت پايين و باكيفيت 
خواهيم بود.سيدرضا فاطمي امين- وزير صنعت، معدن و 
تجارت- در مراسم افتتاحيه نمايشگاه بين المللي قطعات، 
ل��وازم و مجموعه هاي خودرو، ضمن انتق��اد از روابط مالي 
بين خودروسازان و قطعه سازان، كاهش هزينه هاي سر بار 
خودروس��ازان را نيز امري مهم دانسته و اظهار كرد: اصالح 
ساختار مالي شركت بايس��تي صورت گيرد كه اكنون در 
حال انجام است. نمي توان منكر بدهي هاي صنعت خودرو به 
قطعه سازان و زيان انباشته باالي آنها شد. برنامه ريزي هايي 
براي بهبود صنعت خودرو تعريف ش��ده است كه در مسير 
تحقق بوده و ظرف دو سال آينده قطعا شاهد صنعت خودرو به 
روزتر با توليداتي با مصرف سوخت پايين و باكيفيت خواهيم 
بود.وي افزود: در چند بخش در حال انجام كار هستيم كه از 
جمله آنها مديريت جريان نقدينگي خودروسازان و كاهش 

هزينه هاي س��ربار آنها خواهد بود. اصالح ساختار صنعت 
خ��ودرو از جمله ۱۰ برنامه در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ما 
دنبال مجموعه سازي هستيم. در مجموعه سازي، خودرو 
ساز با چندين قطعه ساز همكاري خواهد كرد و كار را باهم 
پيش خواهند برد. اين س��اختاري است كه در اكثر صنايع 
خودروس��ازي در جهان موفقيت آميز بوده است.گفتني 
است شانزدهمين نمايش��گاه بين المللي قطعات، لوازم و 
مجموعه هاي خودرو با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، 
معاون امور صنايع وزارتخانه مذكور، عبدالرزاق داود )مشاور 
نخست وزير پاكستان در امور بازرگاني و سرمايه گذاري( و 
با مشاركت حدود ۵۰۰ شركت بزرگ قطعه سازي داخلي و 
خارجي )چين، تركيه، هند، آلمان و ايتاليا( افتتاح شد. اين 
نمايشگاه كه توسط شركت بازرگاني بين المللي ايدرو برگزار 
شده، در زمينه قطعات و مجموعه هاي خودرو، ماشين آالت 
و تجهيزات قطعه س��ازي، تحقيقات و طراحي مهندسي، 
مواداوليه و تجهيزات جانبي خودرو، بازرگاني و خدمات پس 
از فروش، لوازم تزئيناتي خودرو، تعمير و نگهداري خودرو 
فعاليت دارد و از ۱6 آبان ماه تا ۱۹ آبان ماه داير اس��ت.وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه هاي طراحي ش��ده 
براي اصالح صنعت خودروس��ازي به خوب��ي در حال اجرا 
اس��ت و تا دو سال آينده شاهد صنعتي به روز با توليداتي با 
مصرف سوخت پايين و باكيفيت خواهيم بود.»سيد رضا 
فاطمي امين« يكشنبه در جريان شانزدهمين نمايشگاه 
بين المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خودرو در جمع 
خبرنگاران افزود: همانطور كه از ابتداي آغاز به كار در وزرات 
صنعت، معدن و تجارت وعده كرده بودم ۱۰ پروژه در صنعت 
خودرو تعريف شده كه اجراي آنها از دو ماه پيش آغاز شده و با 
زمان بندي مناسب در حال پيشرفت است.وي با بيان اينكه 
منكر بدهي هاي صنعت خودرو به قطعه سازان و زيان انباشته 
باالي آنها نيس��تيم، ادامه داد: در چند بخش در حال انجام 
كار هس��تيم كه از جمله آنها مديري��ت جريان نقدينگي 

خودروسازان، كاهش هزينه هاي سربار آنها و همچنين اصالح 
ساختار مالي شركت هاست.فاطمي امين خاطرنشان كرد: با 
اين وجود نويد مي دهيم كه برنامه هاي طراحي شده براي 
اصالح صنعت خودرو به خوبي در حال انجام اس��ت و همه 
تعهدات ما در اين صنعت اجرايي خواهد شد.وي بيان داشت: 
يكي از ۱۰ پروژه ياد ش��ده، اصالح ساختار صنعت خودرو 
اس��ت، به اين معني كه روابط بين خودروساز و قطعه ساز 
روابط نادرستي است كه آشفتگي زيادي در آن وجود دارد و 
بايد اصالح شود.وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: 
به جاي ارتباط مستقيم خودروساز و قطعه ساز و اينكه به طور 
مثال هر خودروساز با ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه ساز كار كند كه با 
خود مشكالتي همچون پيچيده شدن مديريت، سخت شدن 
كنترل كيفيت قطعات و قيمت ها و غيره را به دنبال دارد، به 
دنبال مجموعه سازي هستيم.وي اضافه كرد: در اين صورت 
هر خودروساز با ۷۰ تا ۱۰۰ مجموعه ساز كار خواهد كرد و 
مجموعه سازان نيز با قطعه سازان در ارتباط خواهند بود؛ 
شيوه اي كه توسط خودروسازان خارجي هم اجرايي شده 
و موفقيت آميز بوده است.عضو كابينه دولت سيزدهم 
اظهار داشت: ايجاد يك يا دو واحد موتورساز در كشور 
كه موتور در اختيار همه خودروسازان قرار بدهد، از ديگر 

برنامه هايي اصالحي اين صنعت خواهد بود.

    برنامه توليد ۳ ميليون خودرو 
دست يافتني است

فاطمي امين با اشاره به برنامه ريزي براي توليد ساالنه سه 
ميليون دستگاه خودرو تا سال ۱4۰4، آن را منطبق بر 
توانايي هاي خودروسازان برشمرد و گفت: در اين زمينه 
ظرفيت ها و برنامه هاي همه ۱۰ خودروساز بزرگ كشور 
اخذ شده است.وي يادآور شد: اكنون ۹۰ درصد توليد 
توسط دو خودروس��از بزرگ كشور يعني ايران خودرو 
و سايپا انجام مي ش��ود و اين سهم تا س��ال ۱4۰4 به 

۷۰ درصد كاهش خواهد يافت، به عبارتي سهم ساير 
خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت.

     عرضه خودرو از هفته آينده افزايش مي يابد
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: در 2 ماه گذشته 
جلسات متعددي بين وزارت صنعت با خودروسازان در 
خصوص تامين قطعات، مشكالت خودروهاي ناقص 
و غيره برگزار ش��ده و در هفته هاي آينده خودروهاي 
باقي مانده در كف پاركينگ خودروسازان تكميل شده 
و به بازار عرضه خواهد ش��د.وي اف��زود: از هفته آينده 
ايران خودرو روزانه ۵۰۰ دس��تگاه و سايپا روزانه 2۰۰ 
دستگاه بيش از ظرفيت كنوني خود توليد خواهند كرد 
و به اين ترتيب عرضه خودروسازان افزايش خواهد يافت.

    توليد تاير در ايران 
كارخانجات تايرس��ازي از ابتداي امسال تا پايان مهرماه 
امس��ال ۱4۹ هزار و ۳۷۱ تن انواع تاير س��بك و سنگين 
توليد كردند.اين ميزان توليد مشتمل بر ۱۳ ميليون و ۷۸4 
هزار و ۱۳۷ حلقه تاير است.بررسي عملكرد تايرسازان در 
مقايسه با مدت مشابه پارس��ال افت سه درصدي وزني و 
كاهش چهار درصدي از نظر تعداد حلقه را نشان مي دهد.

برپايه اين گزارش، بيشترين ميزان تاير توليدي هفت ماهه 
امسال مربوط به تاير خودروهاي سواري بود. به طوري كه 
با توليد ۸۵ هزار و ۹۰۷ تني، ۵۷.۵ درصد توليد را به خود 
اختصاص داد.در اين نوع از تاير توليدي، افت پنج درصدي در 
هم سنجي با پارسال به ثبت رسيد.در بخش تايرهاي وانتي، 
اما شاهد رشد توليد بوديم به طوري كه ۱۵ هزار و ۸2۳ تن 
از اين نوع تايرها توليد شد كه حاكي از رشد ۱2 درصدي 
است.همچنين تايرسازان در توليد تايرهاي باري و اتوبوسي 
با ثبت رشد 2 درصدي، ۳2 هزار و ۳۰4 تن تاير توليد كردند.

كارخانجات تايرس��ازي همچنين در هفت ماهه امسال 

2 هزار و ۷۸ تاير كشاورزي س��بك )افت 26 درصدي در 
مقايسه با مدت مشابه پارسال(، ۱۰هزار و ۳۸۳ تن تاير 
كشاورزي سنگين )افت 2 درصدي( و 2 هزار و ۸۷6 تاير 

راه سازي و صنعتي )افت ۱۸ درصدي( توليد كردند.

    توليد ساير محصوالت
بر اساس اين گزارش، در هفت ماهه امسال۱۰ هزار و 6۹۰ 
تن تاير دوچرخه و موتور توليد شد كه رشد 2۰ درصدي را 
نشان مي دهد.كارخانجات ياد شده در اين مدت پنج هزار و 
۵۸۷ تن تيوب توليد كردند كه در قياس با مدت مشابه سال 
گذشته بدون تغيير بوده است.تا پايان مهرماه همچنين 2 
ميليون و 4۳ هزار و ۵۳ حلقه فلپ، تسمه نقاله، شيلنگ و 
غيره به وزن سه هزار و 6۷۹ تن توليد شد.كارشناسان عنوان 
مي كنند: اشباع بازار از تايرهاي راديال موجب كاهش تمايل 
به توليد اين تايرها شده است. همچنين مشكالت حمل بار 
از مبدا چين به كشور، نوسان نرخ ارز و افزايش قيمت مداوم 
مواد اوليه داخلي بدون آنكه در عمل امكان افزايش قيمت 
متناسب فرآورده ها وجود داشته باشد، از جمله داليلي 
است كه براي دومين ماه متوالي كاهش توليد تايرسازان 

را رقم زده است.

    صباغيان: واردات خودروي هيبريدي 
قيمت خودروي داخلي را مي شكند

نماينده م��ردم بافق در مجلس با بيان اينكه قيمت باالي 
خودروي داخل��ي و كيفيت پايين آن به علت نبود رقابت 
است، گفت: دس��ت كم اجازه دهيد خودروي هيبريدي 
)برقي( وارد شود، اين مهم مي تواند قيمت خودرو را بشكند.

محمدرضا صباغيان در جلسه علني يكشنبه  مجلس شوراي 
اسالمي در تذكري شفاهي گفت: بر اساس اصل ۳۰ قانون 
اساس��ي آموزش و پرورش بايد رايگان باشد، وزارت خانه 
فعلي حقوق معلمان حمايتي را از اسفند ماه پرداخت نكرده 
است. همچنين پاداش بازنشستگان فرهنگي حدود يك 
سال است كه پرداخت نشده است.نماينده مردم مهريز و 
بافق در مجلس با اشاره به مشكالت رانندگان گفت: قيمت 
الستيك بين ۳۰ تا 4۰ درصد گران شده است، روغن موتور 

همچنين گران شده است.
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خبرروز

۱۲۶ فوتي و ۷۵۵۴ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۲۶ بيمار كوويد ۱۹ در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ هزار و ۵۵۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۷۸ 
نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۹۸۷ هزار و ۸۱۴ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۲۷ هزار و ۲۹۹ نفر رس��يد. س��ه هزار و ۶۸۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۳۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۹۵ شهر در وضعيت نارنجي، 

۲۲۰ شهر در وضعيت زرد و ۱۰۰ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 قدرت نمايي ارتش 
در سواحل مكران

وي خاطرنشان كرد: كليه مراحل اين رزمايش توسط 
كارشناسان خبره ستادكل نيروهاي مسلح، قرارگاه 
مركزي حضرت خاتم االنبياء)ص( و ارتش جمهوري 
اسالمي ايران، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. در اولين 
روز از مرحله اصلي رزمايش مشترك ذوالفقار۱۴۰۰ 
ارتش جمهوري اسالمي ايران، جنگنده بمب افكن هاي 
اف-۴ نيروي هوايي ارتش پس از انجام پرواز برد بلند 
از پايگاه هاي خود به سمت منطقه عمومي رزمايش و 
انجام عمليات سوختگيري هوايي از هواپيماي تانكر، 
با استفاده از موش��ك هاي بهينه شده و نسل جديد 
هوابه سطح بهينه شده، اهداف س��طحي خود را در 
منطقه عمومي رزمايش منهدم كردند. امير دريادار 
»سيد محمود موسوي« سخنگوي رزمايش مشترك 
ذوالفقار۱۴۰۰ ارتش، گفت: استفاده از موشك هاي 
ضدكشتي به روزشده هوابه س��طح در اين مرحله از 
رزمايش و همچنين اجراي عمليات توسط خلبانان 
ج��وان نيروي هوايي ارتش از جمل��ه نقاط قوت اين 
مرحله از رزمايش بود. وي افزود: همچنين در بخش 
ديگري از رزمايش، جنگنده هاي اف-۴ نهاجا با هدف 
پشتيباني از يگان هاي سطحي نيروي دريايي ارتش 
)Splash target( شليك به اهداف متحرك دريايي 
را با موفقيت تمرين كردند. همچنين فرمانده نيروي 
دريايي ارت��ش هدف از برگ��زاري رزمايش ذوالفقار 
۱۴۰۰ ارتش را هماهنگي بين نيروها دانست و گفت: 
امروز جمهوري اس��المي ايران حرف هاي زيادي در 
صحنه نبرد و عمليات براي گفتن دارد. امير دريادار 
شهرام ايراني در حاشيه برگزاري رزمايش مشترك 
ذوالفق��ار ۱۴۰۰ ارتش، هدف از برگ��زاري رزمايش 
ذوالفق��ار ۱۴۰۰ را هماهنگي بي��ن نيروها و انتقال 
دانش و تجارب به عناصر جواني كه در بدنه عملياتي 
نيروي هاي چهارگانه ارتش جمهوري اسالمي ايران 
مشغول انجام وظيفه هستند، دانست. دريادار ايراني 
اعالم توانمندي نيروهاي مسلح و به طور خاص نيروي 
دريايي راهبردي ارتش در تامين امنيت منافع كشور 
و آشنايي كاركنان جوان با صحنه هاي واقعي نبرد را 
از ديگر اهداف اين رزمايش برشمرد. فرمانده نيروي 
دريايي ارتش با اشاره به ماموريت ناوگروه هاي مختلف 
نيروي دريايي ارتش در مقابله با تروريس��م و دزدي 
دريايي و اس��كورت كشتي هاي تجاري و نفت كش، 
افزود: همرزمان من در نيروي دريايي ارتش با انجام 
اسكورت شناورها و نفتكش ها و همچنين كشتي هاي 
تجاري، شاهرگ اقتصادي كشور را در امنيت كامل 
قرار داده اند. دريادار ايراني با بيان اينكه ما براي همه 
كشورهاي دوست عزيز و برادر اين پيام را داريم كه آنها 
بدانند امروز جمهوري اسالمي ايران حرف هاي زيادي 
در صحنه نبرد و عمليات براي گفتن دارد، تصريح كرد: 
به همگان اين پيام را مي دهيم كه هرگاه با ايراني ها با 
احترام صحبت شود قطعاً ايراني ها نيز با احترام برخورد 
خواهند كرد و اگر غير از اين باشد يقينا با پاسخ قاطع 

مواجه خواهند شد.

رويدادرويخطخبر

صدور بخش��نامه دور كاري زناني كه كودكان زير ۶ 
سال دارند به موضوعي بحث انگيز بدل شده است، 
اينكه آيا واقعا اين بخش��نامه براي رفاه بيشتر زنان 
بوده يا اينكه قرار اس��ت آغازي باشد بر خانه نشيني 
زنان كارمند؟! »س��ارا فالحي« نماينده مردم ايالم 
در مجلس شوراي اسالمي و سخنگوي فراكسيون 
زنان مجلس در واكنش به صدور بخشنامه استفاده 
از امكان دوركاري براي زناني كه فرزند كمتر از شش 
سال دارند و در پاسخ به اين سوال آيا اين بخشنامه 
به كمرنگ شدن حضور زنان در جامعه و حذف آنان 
از فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي منجر 
نمي شود، گفت: اين بخشنامه براي زناني است كه 
خودشان طالب اين موضوع هستند و خودشان تحت 
فش��ار بوده و نگهداري از كودكان ش��ان در اولويت 
است. اين بخش��نامه به اين منظور نيست كه همه 
زنان ش��اغل را وادار به دوركاري كنند. او ادامه داد: 
تضادي كه بين ايفاي دو نقش مادري و اشتغال براي 
زنان ايجاد مي شود دغدغه ما نيز است، از همين رو ما 
بايد در مجلس در اين خصوص در سطح كالن تري 
بينديش��يم و قواني��ن را در حوزه زن��ان به گونه اي 
بنويس��يم كه تضاد نقش بين مسووليت اجتماعي 
زنان و مس��ووليت آنها در قبال خانواده ايجاد نشود 
و زن مجبور نش��ود يكي را فداي ديگري كند. اين 
نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه حضور اجتماعي زنان بسيار مهم است، به 
ايلنا گفت: اين دغدغه را با وضع قوانين درس��ت و 
همه جانبه و شفاف مي توانيم برطرف كنيم، چراكه 
تضاد اين دو نقش براي زنان يك مس��اله اساسي 
است. ما از يك سو مي خواهيم زنان مان مسووليت 
اجتماعي داشته باشند و از طرف ديگر شرايطي را 
براي آنها فراهم نمي كنيم كه با استفاده از قوانين 

درست خانواده دچار مشكل نشود.

    حل برخي مشكالت در دوران كرونا
فالحي ادامه داد: بايد اين مس��ووليت اجتماعي به 
گونه اي باش��د كه هم خانواده دچار مشكل نشود و 
هم مس��ووليت در قبال خانواده به گونه اي باشد كه 
مسووليت اجتماعي زنان ناديده گرفته نشود. با اين 
بخشنامه سعي شده است كه بخشي از مشكالت زنان 
را در ش��رايط كرونا حل كنيم. او تاكيد كرد: اما بايد 
توجه كنيم كه وقتي يك بخش��نامه را مي نويسيم 
بايد پيوست اجتماعي، فرهنگي و... را براي آن در 
نظر بگيريم و بخش��نامه ها تك بعدي نباش��د. در 
فراكس��يون زنان ما به دنبال رف��ع اين تضاد نقش 
زنان در جامعه و خانواده هستيم و تالش مي كنيم 
اين موض��وع را مديريت كنيم و جلس��اتي در اين 
خصوص قرار است، برگزار شود تا ببينيم چه اقدام 
مناس��بي را مي توانيم انجام دهيم تا هم از خانواده 
حفاظت شود؛ چراكه خانواده اساس جامعه است 
و هم حضور اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان به 

گونه اي نباشد كه زنان حذف شوند.

    زنان بايد در جامعه حضور داشته باشند
سخنگوي فراكسيون زنان با تاكيد براينكه زنان يك 
بال توسعه هستند، تصريح كرد: نياز است كه زنان 
در جامعه حضور داشته باشند، چرا كه توانمندي و 
حضور زنان در جامعه به كارآمدي سيستم و توسعه 
كشور كمك مي كند، بنابراين ما در فراكسيون زنان 
به دنبال حل اين تضاد نقش هس��تيم و آن بخشي 
كه مربوط به مجلس اس��ت را ما در فراكسيون زنان 
مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. فالحي در پاسخ 
به اين سوال كه با توجه به اين بخشنامه اين امكان 
وجود دارد كه نقش و حضور زنان به واسطه دوركاري 
در جامعه كمرنگ تر ش��ود، خاطرنش��ان كرد: فكر 
نمي كنم اينچنين باشد. ما با زنان جلسات مختلفي 

داريم زنان كارمند در حال حاضر به واسطه بيماري 
كرونا طالب دوركاري هستند. قبل از اين مقوله هم 
زماني كه من در دانشگاه حضور داشتم بانوان كارمند 
نيز خواستار اين بودند كه توجه بيشتري به آنها شود 
و فرجه هاي بيش��تري به آنها داده شود تا بتوانند به 

خانواده رسيدگي بيشتري داشته باشند.
او ادامه داد: رسيدگي به خانواده نيز به اين معنا نيست 
كه حتما زن را به داخل خانه بفرستيد. زماني كه ما 
در دانشگاه بوديم زنان خواستار اين بودند كه به طور 
مثال مهدكودكي در دانش��گاه باشد يا زماني براي 
اين زنان در نظر گرفته شود مانند ساعت شيردهي تا 
بتوانند به كودكان شان رسيدگي كنند. اين موضوع 
لزوما به اين معنا نيست كه دادن امكانات به زنان كه 
حق آنها نيز هس��ت به معني خانه نشيني زن باشد 
همانط��ور كه گفتم الزمه توس��عه اجتماع، حضور 
توامان زن و مرد در اجتماع است و اين بخشنامه به 
معني اين نيست كه حضور فيزيكي زنان را در جامعه 
نادي��ده بگيريم و مي توان از مس��يرهاي مختلف و 
متفاوت از جمله رشد امكانات و استفاده از تكنولوژي 
اين تضاد و دوگانگي را حل و اين دو را به هم نزديك 
كرد. وقتي م��ا مي گوييم كه بايد قوانين همه جانبه 
نگريسته شود، منظور اين است كه قانون بايد به اين 
موضوع نيز توجه كند و مسووليت هايي براي كارفرما 
در قبال زناني كه دوركاري مي كنند يا براي حفاظت 
از خانواده مجبور مي ش��وند س��اعات كمتري كار 
كنند، بايد تعريف شود. ما بايد ارزش گذاري كنيم و 
وقتي روي كار و حضور زنان در خانواده ارزش گذاري 
مي كنيم نباي��د حقوق و مزاياي زنان را به واس��طه 
اينكه ساعات كمتري در اداره هستند، كمتر كنيم، 
چراكه وقتي اين كار را مي كنيم عمال اين سيگنال 
را مي فرستيم كه حفاظت از خانواده براي ما ارزشي 
ندارد و زن را مجبور مي كنيم كه خانواده را رها كند.

مسووليت اجتماعي زنان نبايد ناديده گرفته شود شرايط دريافت»وام ضروري« بازنشستگان كشوري
ثبت ن��ام »وام ض��روري« بازنشس��تگان و 
وظيفه بگيران صندوق بازنشس��تگي كش��وري 
مرحل��ه اول س��ال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ك��ه از ابتداي 
آبان ماه آغاز شده اس��ت تا پايان همين ماه ادامه 
دارد. ب��ه منظور ثبت نام اين وام ي��ك بازه زماني 
۳۰روزه )آبان ماه( اعالم شده است و تنها از طريق 
درگاه خدمات الكترونيك صندوق بازنشس��تگي 
كشوري به نش��اني sabasrm.ir انجام و پس از 
اتمام مهلت يك ماهه ثبت نام، سوابق متقاضيان از 
جمله مجموع وام هاي دريافتي، بهره مندي از ساير 
تس��هيالت، ميزان حقوق و … بررسي مي شود. 
پس از آن با اولويت بندي و براساس ميزان اعتبار 
تخصيصي از س��وي بانك عامل، تعداد تسهيالت 
كه ۳۰۰هزار فقره است به واجدين شرايط تعلق 
مي گيرد. پرداخت وام ضروري سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
به حس��اب »واجدين شرايط« به صورت ماهانه و 
براس��اس نوبت بندي كه در سايت اعالم مي شود 
انجام خواهد شد كه اطالعات آن پس از مشخص 
شدن نتايج، اطالع رساني مي شود. اعالم صندوق 
بازنشستگي كش��وري، ميزان وام ضروري در اين 
دوره ۱۲ ميليون تومان تعيين شده است و تنها به 
متقاضياني پرداخت مي شود كه از طريق حساب 
بانك صادرات حقوق بازنشس��تگي يا مستمري 

دريافت مي كنند. وام با نرخ سود چهار درصد ارايه 
مي شود و اقساط بازپرداخت آن ۳۶ ماهه )ماهانه 
۰۰۰‘۵۴۳‘۳ ري��ال( خواهد بود.مبلغ وام، پس از 
اعالم اس��امي متقاضيان واجد شرايط، بر اساس 
اولويت تعيين شده به شماره حساب متقاضي در 
بان��ك صادرات ايران واريز مي ش��ود و واريز وام از 
طريق پيامك به اطالع آنها خواهد رسيد. افراد زير 

مجاز به ثبت نام وام ضروري نيستند: 
- بازنشستگاني كه كمتر از يك سال از صدور حكم 

بازنشستگي آنها گذشته باشد.
- وارث ذكوري كه تا س��ه س��ال آينده از فهرست 

وظيفه بگيران خارج مي شود.
- متقاضياني كه حكم ترميم حقوق در سال جاري 

براي آنها صادر نشده باشد.

تعادل| ش��رايط آموزش و پ��رورش در 
وضعيتي كه هنوز هيچ كس از سوي دولت 
به عنوان وزير معرفي نشده و گزينه ها در حد 
گمانه زني هستند، چندان مطلوب به نظر نمي رسد. بيشتر 
از يك ماه و نيم از ش��روع سال تحصيلي گذشته، هر روز 
خبرهايي در مورد شرايط بازگشايي مدارس اعالم مي شود 
و اين در حالي اس��ت كه از هفته گذش��ته تاكنون تعداد 
شهرهاي قرمز كرونايي باز هم افزايش يافته اند و همين امر 
باعث شده تا كارشناسان حوزه بهداشت و درمان بازگشايي 
زودهنگام مدارس در شهرهاي قرمز را يك ريسك پرخطر 
اعالم كنند. از سوي ديگر وضعيت تحصيلي دانش آموزان 
در اين يك سال و اندي با چالش هاي بسياري مواجه بوده 
و آموزش مجازي نتوانسته آن طور كه بايد و شايد از پس 
وظيفه محول ش��ده بر بيايد و متاسفانه برآيندها نشان 
مي دهد، اكثر دانش آموزش افت تحصيلي محسوسي 
داشته اند و از سوي ديگر تعداد قابل توجهي به دليل 
عدم دسترسي به وس��ايل آموزش مجازي مجبور به 
ترك تحصيل ش��ده اند كه البته برگرداندن تمام اين 
تعداد به سر كالس هاي درس هم خود چالش ديگري 

است كه وزارت آموزش و پرورش با آن مواجه است. 

    عدم توجه به
 پرداخت سرانه بهداشتي مدارس

در حالي كه مس��ووالن آموزش و پ��رورش از ضدعفوني 
كردن مدارس و رعايت پروتكل ها حرف مي زنند، مسووالن 
مدرسه ها در حال جمع آوري مبالغي از اولياي دانش آموزان 
هستند براي تامين وسايل بهداشتي مورد نياز مدارس. اين 
در حالي است كه وزارت آموزش و پرورش وظيفه دارد تمام 
اين اقالم را در اختيار مدارس قرار دهد يا با پرداخت سرانه 
مدارس شرايط مالي تهيه اين اقالم را فراهم كند، نه اينكه 
اوليا دانش آموزان مجبور به تامين اين اقالم باشند. در واقع 
بي توجه��ي وزارت آموزش و پرورش به پرداخت س��رانه 
بهداشتي مدارس و اصرار به بازگشايي مدارس در حالي 
كه حتي اقالم بهداشتي مورد نياز دانش آموزان و معلمان 
تامين نشده اس��ت، خود مي تواند نقطه شروع ديگري بر 

پيك خطرناكتري از كرونا در كشور باشد. 

    اختالل در سامانه »سيدا« و »پادا«
از سوي ديگر دو سامانه »سيدا« و »پادا« دچار اختالل هايي 
هس��تند كه با وجود گذش��ت يك ماه و نيم از آغاز سال 
تحصيلي بسياري از والدين را دچار دردسرهاي عجيب و 
غريبي كرده است. يكي از مشكالت سامانه براي ثبت نام 
دانش آموزان بود و ديگر اينكه كار سنجش نوآموزان را با 
تأخيري مواجه كرد كه تا ماه مهر هم شاهد اين سنجش ها 
در م��دارس بودي��م و در مقطع پيش دبس��تاني هنوز 
سنجش ها تمام نشده است. سيد جواد حسيني رييس 
سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در اين باره به 
»مهر« گفت: برنامه سيدا يك ماه با تأخير آماده شد و كار 
سنجش پيش دبستاني ها با تأخير مواجه شد؛ هدف گذاري 
كرديم كه ۵۵ درصد پيش دبستاني ها را سنجش كنيم 
كه اكنون به ۲۰ تا ۲۲ درصد رس��يده است. يكي ديگر از 
مشكالت مربوط به اين دو سامانه اين است كه والدين براي 
ساده ترين كارها كه از سوي مدارس و آموزش و پرورش به 
آنها محول مي شود، از جمله ورود اطالعات مربوط به طرح 
سواد حركتي، گاه تا چند روز درگير خطاهاي متعدد اين 

سامانه ها هستند تا گاهي هم از خير آن بگذرند.

    سامانه شاد فعال نيست
پروانه خورشيدي، كارشناس آموزش در اين باره به تعادل 
مي گويد: سال گذشته با هر س��ختي بود دانش آموزان 
توانستند در سامانه شاد بخشي از درس هاي خود را آموزش 
ببينند، اما اين سامانه همواره با اختالالت زيادي همراه بود 
و تا جايي كه بسياري از معلمان، دانش آموزان و حتي اوليا 
دانش آموزان از اين سامانه گاليه داشتند. در سال تحصيلي 
جديد قرار شد سامانه شاد مورد استفاده قرار نگيرد، اما از 
آنجا كه براي راه ان��دازي آن هزينه هاي كالني پرداخت 
شده بود در حال حاضر اين سامانه به صورت نمادين فعال 
است، در واقع اولياي دانش آموزان بايد اين سامانه را 
روي يكي از ش��ماره هاي خود نصب كنند، از سوي 
ديگر معلمان هم بايد هر از گاهي مطالبي را روي اين 
سامانه بارگزاري كنند تا به نظر فعال بيايد در حالي 
كه اصال قرار نبوده و نيست كه امسال سامانه شاد در 

آموزش دانش آموزان نقشي داشته باشد. 

    بازگشايي مدارس تنها راه چاره است اما...
او در بخ��ش ديگري از س��خنانش به مي��زان ترك 
تحصيل دانش آموزان در دو سال گذشته اشاره كرده 
و مي افزايد: متاسفانه آمارها نشان مي دهد كه بيش 
يك ميليون دانش آموز در مقاطع مختلف به طور كامل 
ترك تحصيل كرده اند كه برگرداندن اين تعداد سر 
كالس هاي درس چالش جدي براي آموزش و پرورش 
خواهد بود. از سوي ديگر آموزش تلويزيوني درس ها 
نيز امسال خيلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در 
حال حاضر اگر بخواهيم واقع بينانه به مساله نگاه كنيم 
ما در آموزش مجازي و تصويري هيچ توفيقي كسب 
نكرده ايم، اكثر دانش آموزان با افت تحصيلي مواجه 
شده اند، در اين ش��رايط بازگشايي مدارس مي تواند 
تنها راه چاره باش��د اما از سوي ديگر بحث سالمتي 
دانش آموزان هم مطرح است. اگر ما واكسيناسيون 
را به موقع در كش��ور آغاز مي كرديم شايد االن مانند 
بسياري از كش��ورهاي ديگر مي توانستيم با خيالي 
آسوده فرزندانمان را سر كالس هاي درس بفرستيم 
.خورشيدي مي افزايد: البته در شرايط كنوني ديگر اما 
و اگرها نمي توانند گره از مش��كالت باز كنند، در اين 
شرايط قبل از هر چيز بايد تكليف وزير آموزش و پرورش 
مشخص شود، اين وزارت خانه بيش از هر چيز به سرو 
سامان گرفتن نياز دارد تا بتواند با چالش هايي كه پيش 
رويش قرار گرفته اند به درستي برخورد كرده و آنها را 
حل و فصل كند. از سوي ديگر بايد برنامه اي مدون 
براي بازگشايي مدارس در ش��هرهاي آبي داشته 
باشيم، در اين شرايط بازگشايي سراسري مدارس 
مي تواند خطرناك باشد، در حالي كه االن برخي از 
كارشناسان حوزه بهداشت و درمان از پيك ششم 
كرونا هم خبر مي دهند به هر حال اين ش��رايطي 

است كه بايد خيلي محتاطانه در آن رفتار كرد. 

    مصائب دوران كرونا 
از زبان سرپرست آموزش و پرورش

سرپرس��ت آموزش پرورش در مصاحبه اي اظهار كرد: 
در دو ماه اخير دو كار مهم »تدوين الگوي بازگش��ايي« 

و »تمهيد اجراي اين الگو« در عرصه بازگشايي مدارس 
و آغاز س��ال تحصيلي جديد انجام ش��ده اس��ت اما در 
خصوص چالش هاي آموزش و پرورش اعالم كرده است: 
اگر بخواهيم در سطح كالن به اين چالش ها نگاه كنيم 
يكي از مهم ترين چالش ها ترك تحصيل و بازماندن از 
تحصيل دانش آموزان در برخي مناطق اس��ت. در حال 
حاضر آمارها نشان مي دهد حدود ۲۱۰ هزار دانش آموز 
دوره ابتداي��ي و در حدود ۷۶۰ ه��زار دانش آموز دوره 
متوسطه، ترك تحصيل داريم كه اين يك آسيب جدي 
اس��ت و بايد براي آن برنامه داشته باشيم و بر آن تمركز 
كنيم. عليرضا كاظمي همچنين به »ناكارآمدي برنامه 
درسي« در نظام تعليم و تربيت هم اشاره كرده است كه 
شايد در دوره كرونا و دوري معلم و دانش آموز و بسنده 
شدن به محتواي كتاب درسي بيشتر خود را نشان داده 
اس��ت و گفته اس��ت: مي توان ادعا كرد كه محتواهاي 
درسي عالي است ولي فرآيند آموزش برنامه هاي درسي، 
فرآيند »حافظه محور« اس��ت و نه تربيت محور و اين 
چالش بسيار بزرگي است. كاظمي، چالش بعدي را افت 
كيفيت آموزشي دانس��ت و گفت: در دوران كرونا همه 
دنيا با كاهش كيفيت آموزشي روبرو شدند ولي صحبت 

م��ن در مورد كيفيت پايين آموزش��ي در دوران قبل از 
كروناست كه مهارت خواندن، نوشتن و سواد مهارتي در 
آموزش و پرورش، حتي در آن دوران هم از كيفيت بااليي 

برخوردار نبود و بايد براي ارتقاي آن برنامه ريزي كنيم.

    اخبار ضد و نقيض در مورد بازگشايي مدارس
اما بر خالف آن چيزي كه اين روزها در خبرها مي آيد 
و اظهارنظرهايي كه مس��ووالن آموزش و پرورش 
در مورد بازگش��ايي مدارس اراي��ه مي دهند، آنچه 
در س��طح جامعه در حال حال اتفاق است واقعيت 
ديگري را بيان مي كند. بسياري از مدارس در مناطق 
شهري هنوز به روي دانش آموزان شان گشوده نشده 
است و حتي اصراري به بازگشايي هم ندارند. هنوز 
نگراني براي سالمتي دانش آموزان در شرايطي كه 
نظارت ها به حداقل خود رسيده است، وجود دارد. 
هنوز عليرغم واكسيناس��يون كامل معلم ها، شمار 
زيادي از اين قش��ر به راحتي حاض��ر به دل كندن 
از آموزش مجازي نيس��تند. اين ه��م يكي ديگر از 
مشكالتي اس��ت كه حضور نداشتن وزير در وزارت 
خانه اي به اين مهمي مي تواند از پيامدهاي آن باشد. 

    مشكالتي كه تمامي ندارند
يك ماه و نيم از سال تحصيلي مي گذرد، اين در شرايطي 
است كه قرار اس��ت مدارس بازگشايي شوند، اما حتي در 
فضاي مجازي هم خيلي از دانش آموزان معلم ندارند، يعني 
هنوز مشخص نشده كه چه كسي قرار است به آنها درس 
بدهد. در برخي از مدارس جلسه معارفه معلم و دانش آموزان 
برگزار ش��ده اما باز هم آموزش مجازي با كيفيت مطلوب 
انجام نمي شود، از سوي ديگر اين نوع آموزش بيش از همه به 
اولياي دانش آموزان فشار مي آورد و بسياري از آنها مي گويند 
كه ديگر حاضر به ادامه اين روند نيستند. در حقيقت اگر با 
عينك واقع بينانه به وضعيت امروز عرصه تعليم و تربيت 
نگاهي بيندازيم بايد بگوييم اين عرصه به حال خود رها شده 
است و در اين ميان بالتكليفي دروني آموزش و پرورش كه 
به دليل عدم وجود وزير تشديد شده است، بر اين نابساماني 
افزوده است. در واقع اگر تا ديروز مطالبه اين بود كه وزيري 
مقتدر و با روحيه تحول گرا براي آموزش و پرورش انتخاب 
ش��ود تا بتواند عرصه تربيت را به طور خاص سامان دهد 
و آس��يب هاي دوره آموزش مج��ازي را كنترل كند و اين 
وزارتخانه را به ريل اصلي بازگرداند، امروز مطالبه اين است 

كه هر چه زودتر وزيري براي اين وزارتخانه معرفي شود!

گزارش

چه كسي قرار است سكان هدايت آموزش و پرورش را در اين شرايط بحراني به دست بگيرد؟

سامانه شاد تعطيل شد
سامانه »سيدا و پادا« مشكل دارند

روند افزايشي نگران كننده كرونا در برخي استان ها
سرپرس��ت مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات 
وزارت بهداشت با اش��اره به وضعيت بيماري كرونا 
در استان هاي كشور، در عين حال بر لزوم مديريت 
به موقع ش��رايط تاكيد كرد و گفت: اكنون در س��ر 
دو راه��ي قرار داري��م و اگر به موقع به داد ش��هرها 
برسيم و در اين شهرها كنترل جدي صورت گيرد 
و ادارات دولتي تدبير كنند و نكات را رعايت كنند؛ 
وضعيت خطرناك نخواهد شد. دكتر علي شريفي 
زارچي، گفت: از اس��فند سال ٩٨ تاكنون پنج موج 
بيماري كرونا را پش��ت سر گذاشته ايم و در هر موج 
تعداد مبتالي��ان افزايش يافته و بعد از مدتي به قله 
موج مي رسيم و سپس روند كاهشي آغاز مي شود. 
االن اگر به سراسر كشور نگاه كنيم ۵ موج به وضوح 
مشخص است و موج اول تا سوم كوچك تر بودند. در 
دي، بهمن و اسفند ۹۹ اندكي شرايط كشور آرام بود 
و در همه استان ها به جز خوزستان وضعيت آرامي 
داشتيم تا اينكه به نوروز رسيديم و روند كل كشور 
افزايشي شد و خيز چهارم و پنجم رخ داد. اكنون روند 
بيماري در اكثر استان ها نزولي است ولي سيستان 
و بلوچستان، قزوين، سمنان و يزد در ٢ هفته اخير 
روند افزايشي نگران كننده اي دارند. شريفي زارچي 
افزود: از ٢٣ مرداد در اوج قله پيك پنجم بوديم و پس 
از آن روند كاهشي شد و از اوج قله گذشتيم؛ به همين 
دليل رنگ شهرها تغيير كرد و اكنون در لبه پايين 

رونده موج پنجم هستيم. در ١٧ مهرماه همه شهرها 
در وضعيت آب��ي و نارنجي قرار گرفتند و تنها چند 
شهر در شمال غربي كشور وضعيت قرمز داشتند كه 
طبيعتا آخر از ساير شهرها درگير موج پنجم شده 
بودند. او تاكيد كرد: در آبان ماه در برخي شهرها روند 
كرونا افزايشي شد و برخي شهرها وضعيتشان قرمز 
شده است. اكنون در سر دو راهي قرار داريم و اگر به 
موقع به داد ش��هرها برسيم و در اين شهرها كنترل 
جدي صورت گي��رد و ادارات دولتي تدبير كنند و 
نكات را رعايت كنند؛ وضعيت خطرناك نخواهد شد. 
ش��ريفي زارچي گفت: اكنون اصال نمي توانم تصور 
كنم كه در شهرهاي قرمز مدارس باز شوند و بايد با 
هوشياري مانع بروز پيك ششم كرونا در سطح كشور 
شد چون شايد خطري دانش آموز را تهديد نكند اما 

خانواده او در معرض خطر قرار مي گيرند.


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

