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يادداشت- 1

رانتي در طرح خودرويي 
مجلس

زمزمه هاي آزادي واردات 
در روزه��اي اخير عمدتا 
از س��وي مجلس شدت 
گرفت��ه اس��ت. در حالي 
ك��ه برخ��ي از اعض��اي 
صناي��ع  كميس��يون 
مجلس ت��اش دارند در 
قالب طرح تح��ول بازار، 
قانونا واردات خودرو را مج��از كنند، برخي از اعضاي 
كميسيون مذكور در مصاحبه ها مخالفت شديد خود 
را براي ادامه حمايت بي قيد و ش��رط از اين صنعت 
اعام كرده اند. فارغ از اينكه آيا واردات خودرو با تعرفه 
بسيار باال آس��يبي به صنايع داخلي مي زند يا خير، 
اصوال منعيت و ممنوعيت فعلي ناشي از محدوديت 
قانوني نب��وده كه نيازمند وضع قانون جديد باش��د. 
محدوديت در واردات خودرو ناش��ي از دسته بندي 
كاالها به چهار گروه كااليي اس��ت كه بعد از خروج 
امري��كا از برجام و ب��ه منظور مقابله ب��ا كمبودهاي 
ارزي تهيه ش��د و خ��ودرو در در گ��روه كااليي 4 يا 
كاالي غيرضرور دسته بندي شد. حال نهايتا با تغيير 
خودرو از گ��روه كااليي 4 به 3 مش��كل محدوديت 
واردات مرتفع مي شود. اين موضوع در سطح وزارت 
صمت قابل مديريت است و قبا هم براي بسياري از 
گروه هاي كااليي و حتي برخي رديف هاي خودرويي 
انجام شده است. هرچند تغيير گروه كااليي به ظاهر 
مشكل محدوديت واردات را حل و فصل مي كند، ولي 
آيين نامه ها و قوانين دس��ت و پا گير پروسه تجارت 
خارجي خصوصا واردات با آن مواجه است، همچنان 
سد محكمي در مقابل دسترسي عادالنه تجار به بازار 
خودرو خواهد ماند. موضوعاتي مانند پروس��ه ثبت 
نمايندگي رسمي، انحصار واردات به نمايندگاني كه 
مجعول بودن بسياري از آنها بديهي است، اخذ مجوز 
از سازمان ملي اس��تاندارد و محيط زيست، پروسه 
نفس گير ش��ماره گذاري در پلي��س، قيمت گذاري 
عادالنه سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده 
)كه مشخص نيس��ت چرا بايد كاالي وارداتي را هم 
قيمت گذاري كند!!(، ارزش گذاري كاال در گمرك و 
نهايتا اخذ مجوز فروش از وزارت صمت و پروسه هاي 
كافه كننده ثبت س��فارش و شناس��ه كاال و تيك 
طايي تخصيص ارز از بانك مركزي آنقدر پيچيده 
هس��تند كه نيازمند لغو قانون هس��تند نه تصويب 
قانون جديد! فضاي كس��ب و كار در كش��ور بسيار 
مسموم است. قانون گذار و دولت بجاي تاش براي 
رفع اين مسمويت با مقررات زدايي گسترده، به تدوين 
آيين نامه ها و قوانين جديد مشغول هستند و هرگز 
به اين مهم توجه نمي كنند كه قوانين و پروسه هاي 
تودرتو و پيچيده فعل��ي عامل همه اغتشاش��ات و 
عقب ماندگي ها در كشور شده است و تاش مي كنند 
با حفظ پيش فرض هاي غلط، به ارايه رويه هاي جديد 
براي حل مش��كل بپردازند كه طبعا تنها به تخريب 
بيش��تر ختم مي ش��ود.  نكته جالب درپيش نويس 
جديد، پيش بيني چهار منبع مالي ب��راي تامين ارز 
اس��ت. واردات در مقابل صادرات خ��ودرو و قطعات، 
فروش مس��تقيم نف��ت و نهايتا ارز اش��خاص بدون 
تعهد قبلي به دولت روش هاي پيش بيني ش��ده در 
اين قانون اس��ت كه پيش فرض عدم حل مشكات 
سياس��ت خارجي را در درازمدت نش��ان مي دهد. 
تهيه كنن��دگان قانون اص��وال قائل به بازگش��ت به 
شرايط عادي در كشور نيستند كه براي حل مشكل 
موقت ناشي از تحريم، نياز نيست كل ساختار ارزي 
خصوصا انحصار دولتي در فروش نف��ت را لغو كرد! 
هرچند لغو انحصار حتي از فروش محصوالت نفتي 
و پااليش��ي امري پس��نديده و مطلوب است و قطعا 
باعث بهبود بازدهي عملك��رد در فرايند فروش نفت 
در كشور مي ش��ود، ولي به نظر مي رسد در خصوص 
تسري تفسيريه سال 1385 اصل 44 به فروش نفت 
خام، تصميم گيري در مراجع باالتر كشور نياز است 
و البته محدود كردن آن به بح��ث واردات خودرو هم 
عجيب و نامفهوم اس��ت. به هرش��كل پروس��ه هاي 
واردات خودرو و بروكراس��ي اداري وزارت نفت هر دو 
آنقدر پيچيده و البته تخصصي هستند كه بعيد است 
كسي هر دو تخصص و رابطه مورد نياز را داشته باشد. 
اين امتياز طاي��ي، ممكن اس��ت در حالي به طلوع 
مفسيدين جديد اقتصادي منجر شود كه هنوز تكليف 
پرونده هاي متعدد فروش نفت توسط تجار نظركرده 
و برخي ارگان هاي غير مرتبط دولتي مشخص نشده 
اس��ت. ش��روط صادرات خودرو و قطع��ات هم براي 
واردات خودرو با توجه به وضعيت شديدا رانتي صنعت 
خودرو و قطعه س��ازي و كيفيت بسيار نازل توليدات 
داخلي طبعا قابليت عملياتي ندارد و تنها ارز اشخاص 
است كه ممكن است بتواند گره گشاي واردكنندگان 
خودرو شود. به نوعي به نظر مي رسد قانون گذار تاش 
كرده است با تنوع بخشي به شيوه هاي تامين ارزي، 
نهايتا همان شيوه استفاده از ارز بي منشا را به صورت 
قانوني مجاز كند كه احتماال با مش��كات زيادي در 
تنظيم بازار آزاد ارز و پولش��ويي هاي گسترده و ورود 
گسترده وجوه غيرقانوني ناشي از تجارت هايي مانند 
مواد مخدر به صنعت خودرو مي شود و فضا را از آنچه 

هست، پيچيده تر مي كند. 

فربد زاوه

براساس طرح خودرويي بهارستان، ۴ گروه مي توانند خودرو  وارد كنند

خودروسازان جديدترين  واردكنندگان انحصاري خودرو
فرشته فريادرس | »آزادسازي واردات خودرو اما 
مشروط وانحصاري« براساس طرح ساماندهي بازار 
خودرو در مجلس كه به نوع��ي واردات خودرو مجاز 

دانسته ش��ده، چهار گروه مي توانند اقدام به واردات 
خودرو كنند. نخست افراد و خودروسازاني كه خودرو 
صادر كردند، مي توانند معادل آن خودرو وارد كنند. 

گروه دوم، قطعه س��ازاني كه قطعات��ي را صادر كنند 
مي توانند معادل آن خودرو به كش��ور وارد كنند. اما 
سومين گروهي كه مجاز به واردات خودرو هستند، 

افراد حقيقي غيردولتي كه نفت را خريداري و آن را 
صادر و به فروش برس��انند، مي توانند از محل ارز آن، 
صفحه 7 را بخوانيد خودرو به كشور وارد كنند.   

انحصار يا آزادسازي واردات خودرو؟
»تعادل« عملكرد آبان ماه 

شركت هاي بورسي را 
بررسي مي كند

 سود بيشتر كارگزاري ها
 به واسطه حضور مردم

  

سبزپوشي 
يكپارچه بورس

 »تعادل« نبض
 قيمت ملك در مناطق 
22گانه تهران را گرفت

روي خوش 
كدال براي 
سهامداران

قيمت هاي 
حبابي مسكن 

در پايتخت

 اهواز، بندر امام  و شهر چمران 
همچنان دچار آبگرفتگي است

خوزستان غرِق آب

يادداشت-2

 نقش نظام اداري پويا 
در توسعه پايدار

تج��ارت  س��امانه  افتت��اح 
واح��د ك��ه دي��روز توس��ط 
رييس جمهوري انجام ش��د، 
يك بار ديگ��ر موضوع اهميت 
اين س��امانه هاي ارتباطي در 
ش��كل گيري توس��عه پايدار 
جوامع را در فضاي رس��انه اي 
كش��ور مطرح كرده است. در 
واقع يكي از مش��كات نظام اداري كش��ورمان آن است 
كه افراد و فعاالن اقتصادي مجبورند براي اينكه بخشي 
از فرآيند تجارت، اخذ مجوزها، درياف��ت تاييديه ها و... 
را انجام دهند، با كاركنان دول��ت و متصديان امور اداري 
مواجهه فيزيكي و رودررو داش��ته باش��ند. اين مواجهه 
غيرضروري نه فقط در بخش هاي اقتصادي و تجاري، بلكه 
در بخش هاي فرهنگي، آموزشي و بسياري از بخش هاي 
اداري كش��ور وجود دارد. اگر كسي بخواهد يك تاييديه 
س��اده تحصيلي را دريافت كند، بايد دامنه وس��يعي از 
ادارات و دفاتر مدرس��ه و وزارت آموزش و پرورش گرفته 
تا دفاتر دانشگاه ها را بپيمايد تا در نهايت و با عبور از يك 
ساختار بوروكراتيك، يك برگه ساده تحصيلي دريافت 
كند. ضمن اينكه درياف��ت اين تاييديه ه��ا در صورتي 
محقق مي ش��ود كه فرض كنيم، افراد در ادارات پش��ت 
ميزشان حاضر باش��ند و بتوانند يك چنين خدماتي را 
ارايه كنند. چرا كه در بس��ياري از موارد پيش مي آيد كه 
كارمندان مورد نظر يا در مرخصي است، يا مشغول صرف 
غذاست و... و متقاضيان بارها براي يك امضا يا تاييد ساده 
مي بايست به ادارات مراجعه كنند.اين در حالي است كه 
يكي از نخستين اولويت هاي بحث توسعه رسيدن به يك 
ساختار اداري واحد، پويا و كار است كه بتواند در كمترين 
زمان ممكن به مطالبات اين بخش پاسخ دهد. به نظرم 
يكي از بزرگ ترين دستاوردهايي كه دولت مي تواند در 
سال پاياني فعاليت هايش از خود به يادگار بگذارد، ايجاد 
همين ساختار واحد و پنجره واحد اداري و ارتباطي است. 
بزرگ ترين دستاورد اين سامانه واحد تجارت كه بخشي 
از ايده كلي دولت الكترونيك محسوب مي شود، آن است 
كه از مواجهه چهره به چهره ارباب رجوع و كاركنان دولت 
جلوگيري خواهد كرد، همين عدم مواجهه رودررو، بخش 
عمده اي از استنباط هاي شخصي در پاسخ به استعامات 
را حذف خواهد كرد. به عبارت س��اده تر وقتي افراد با هم 
رودررو نشوند، يقينا هيچ استنباط  شخصي اساسا شكل 
نمي گيرد. ضمن اينكه زمينه بروز ناهنجاري هايي مثل 
رشوه يا ارتشا هم مس��دود خواهد شد.موضوع بعدي آن 
اس��ت كه تعداد متقاضيان و داده هاي اطاعاتي مستند 
در درگاه هاي الكترونيك ثبت خواهد شد. به عنوان مثال، 
درخواس��ت پروانه كس��ب، تاييديه تحصيلي، باز كردن 
ال سي وهرگونه نقل و انتقات مالي در درگاه هاي مرتبط 
به هم ثبت مي شود و ابهامات موجود در عملكرد بخش ها و 
ادامه در صفحه 7 دستگاه هاي مختلف كم خواهد شد.   
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 مسير معقول 
جبران كسري بودجه

 تصدي گري دولت 
بايد تمام شود

 تزريق عامل رواني
 به بازار

 رمال ها 
هيچ قدرتي ندارند

بعد از صحبت هايي كه درباره 
ضرورت استفاده از روش هاي 
اقتصادي مثل انتش��ار اوراق 
براي جبران كس��ري بودجه 
مطرح ش��ده، اين پرسش كه 
ض��رورت اس��تفاده از فروش 
اوراق ب��راي جبران كس��ري 
بودجه، چه تبعاتي در اقتصاد 
كش��ور خواهد داش��ت در محافل اقتصادي و رسانه ها 
مطرح شده است. همان گونه كه اطاع داريد دولت به 
دليل عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در نيمسال 
اول و نيمسال دوم با كس��ري بودجه باالتري نسبت به 
سال هاي قبل مواجه شده است. علي رغم افزايش نسبي 
درآمدهاي مالياتي، اين كسري همچنان به دليل عدم 
تحقق فروش نفت كه بخشي از درآمدهاي پيش بيني 
ش��ده از آن محل در نظر گرفته ش��ده بود با كس��ري 
مواجه ش��ده اس��ت. در خصوص منابع تامين كسري 
بودجه به خص��وص در نيمه دوم س��ال 1399معموال 
دولت ها از سازوكار هاي مختلفي اس��تفاده مي كنند. 
يك س��ازو كار آس��ان و بي دغدغه اس��تفاده از ذخاير 
صندوق توسعه ملي اس��ت كه در شرايط فعلي با توجه 
به محدوديت هاي منابع آن، دول��ت نمي توان روي آن 
ادامه در صفحه 7 حساب باز كند.  

آنچه كه در اقتصاد ايران به 
نام خصوصي س��ازي مطرح 
شده، موضوعي است كه در 
بسياري از كشورهاي جهان 
از س��ال ها و دهه ها قبل به 
مرحله اجرا درآمده و نهايي 
شده است. امروز در بسياري 
از اين كشورها مي بينيم كه 
بخش خصوصي به عنوان اصلي ترين بازيگر اقتصاد 
فعاليت مي كند و دولت ها صرفا به عنوان يك ناظر و 
رصد كننده شرايط اقدام مي كنند. در چنين فضايي 
نه تنها ب��ار مالي و بودجه اي دولت به ش��دت كاهش 
مي ياب��د و فضاي رقابت��ي در اقتصاد، باعث رش��د و 
پيشرفت مي ش��ود كه حتي در مورد مس��ائل مورد 
اختاف نيز دولت نه به عنوان يك بازيگر كه به عنوان 
يك داور بيروني شرايط را مديريت مي كند. متاسفانه 
اين رويه در اقتصاد ايران هرگز شكل نگرفته و در كنار 
فعاليت انحصاري بس��ياري از شركت هاي دولتي در 
حوزه هاي كان، در رابط��ه با آنچه به صراحت قانون 
بايد به بخش خصوصي واگذار شود نيز اما و اگرهاي 
فراواني وجود دارد. يك��ي از اصلي ترين نتايج تداوم 
اين شرايط، ضعيف و كوچك ماندن بازار سرمايه در 
ادامه در صفحه 7 اقتصاد ايران است.  

مهم تري��ن نكت��ه در تزريق 
يك هزار ميليارد بورس اين 
اس��ت كه اين مبلغ در زمان 
ريزش ب��ازار ب��راي حمايت 
اس��تفاده مي ش��ود و اي��ن 
هزينه در زم��ان تعادل براي 
افزايش رش��د بازار استفاده 
نمي شود. يكي از مهم ترين 
داليل اين تزريق اين اس��ت كه ميزان نقدشوندگي 
در بازار افزايش يابد و يك ه��زار ميلياردتومان باعث 
رشد بازار نمي شود بلكه مي تواند به عنوان يك عامل 
سرعت ريزش بازار را كاهش دهد. البته اين نكته نيز 
حائز اهميت اس��ت كه در زمان ريزش بازار اين مبلغ 
نمي تواند وضعيت بازار را تغيير دهد چراكه؛ باتوجه به 
حجم معامات بورس اين مبلغ رقمي بسيار كم است 
و نهايتا مي تواند برروي چند سهم اثرگذار باشد و اين 
يك هزار ميليارد تومان را مي ت��وان يك عامل رواني 
دانس��ت. ولي به طور كلي دولت و مسووالن به دنبال 
حمايت از بازار هستند و اين خبر نيز مي تواند بر روي 
بازار تاثيرمثبت بگذارد و روند آن را صعودي كند كه 
روز گذشته شاهد اين تاثير و رشد بازار بوديم. در سهام 
دولتي نيز وضعيت مطلوب است. ما در بازار تجربه دارا 
ادامه در صفحه 5 يكم را داشته ايم و ...  

يكي از راهكارهاي موثر براي 
بهب��ود ش��اخص هاي كيفي 
فعالي��ت در بورس اس��تفاده 
از تجربي��ات س��اير بازارهاي 
ب��ورس بين الملل��ي اس��ت. 
داده هاي اطاعاتي برآمده از 
تحركات س��اير بازارها، بدون 
ترديد منجر به افزايش دانايي 
رسوب ش��ده فعاالن بازار س��رمايه در ايران و در نهايت 
اتخاذ تصميمات��ي علمي و اصولي در مواجه��ه با فراز و 
نشيب هاي احتمالي بازار است. يكي از چالش هايي كه 
اين روزها در خصوص بازار س��رمايه به چشم مي خورد، 
حجم انبوهي از افراد و جريانات سودجويي است كه خود 
را متخصص بورس، استاد بازار سرمايه و همه فن حريف 
در س��رمايه گذاري معرفي مي كنند و با ارايه داده هاي 
اطاعاتي غيرعلمي و غيرمستند تاش مي كنند توجه 
فعاالن اين بازار را به خود جلب كنند. اين دسته از افراد 
تصور مي كنند به كيميايي دس��ت پيدا كرده اند كه از 
طريق آن مي توانند همواره موفقيت را در بازار سرمايه 
در آغوش بكشند و متاسفانه برخي از مخاطبان نيز اين 
تصور را ب��اور مي كنند. اگر گمان مي كني��د افرادي كه 
استاد بورس خطاب مي شوند يا تصور مي كنيد مجموعه 
ادامه در صفحه 4 تصميماتشان حرفه اي است و ...  

رضا غني پوررسول رحيم نيامرتضي دلخوشحسن گلمرادي

هادي حق شناس

تعادل|  در پي بارندگي هاي روز ش��نبه و يكش��نبه 
هفته ج��اري در آب��ادان، اهواز، بندر امام، شهرس��تان 
چمران و برخي ديگر از مناطق ش��هري خوزس��تان، 
برخ��ي از خيابان ه��ا و محله ه��اي اين اس��تان دچار 
آبگرفتگي شدند و به گفته مقام هاي مسوول، آبگرفتگي 
همچنان در برخي از مناطق اين استان فروكش نكرده 
و مردم با مشكات متعددي دست به گريبان هستند. 
آبگرفتگي در مناطق ش��هري اين استان باعث مشكل 
در تردد ش��هروندان ش��ده به گونه اي كه در شهر اهواز 
ادارات دولتي به همين دليل در روز يكش��نبه تعطيل 
ش��دند. در آبادان و اغلب ش��هرهاي خوزستان، بيشتر 
آبگرفتگي به دليل فرس��وده بودن سيس��تم فاضاب 
ش��هري و نداشتن سيس��تم دفع آبهاي سطحي فعال 
اس��ت كه بعد از هر بارندگي ش��ديد تا چندين روز در 
مناطق مختل��ف آبگرفتگي طوالني اتف��اق مي افتد و 
ش��رايط نامطبوعي را براي ش��هروندان ايجاد مي كند. 
آنگونه كه »اميد بن عباس«، مديركل مديريت بحران 
اس��تان خوزس��تان ديروز عصر اعام كرد: شهروندان 
در برخي از مناطق و معابر ش��هر بندر امام و شهرستان 
چمران كه جزئي از ش��هر ماهش��هر هستند همچنان 
شاهد آبگرفتگي هستند. وي ادامه داد: اقداماتي براي 
تخليه آب از اين مناطق در حال انجام اس��ت. فرماندار 
و معاون عمراني اس��تاندار نيز در منطقه حضور دارند 
و از نزدي��ك بر رون��د اقدامات نظ��ارت مي كنند. همه 
امكانات نيز بسيج ش��ده اند تا به سرعت آب جمع شده 

در خيابان ها و منازل را تخليه كنند. مديركل مديريت 
بحران استان خوزستان همچنين درباره ساير شهرهاي 
اس��تان به ايلنا تصريح كرد: در ديگر شهرس��تان هاي 
استان مشكل حاد و بحراني به ما گزارش نشده است. در 
شهر اهواز نيز ورود سامانه بارشي بيش از 9۰ ميليمتر 
بارش گزارش شده اس��ت. 5۶ ميليمتر از اين بارش ها 
ظرف سه تا چهار س��اعت بافاصله بعد از شروع باران 
و از ساعت ۲ روز يكشنبه انجام ش��د. بن عباس با بيان 
اينكه با توجه به زيرساخت ها و وضعيت توپوگرافي كه 
اهواز دارد ش��هر را با چالش مواجه ك��رد، تصريح كرد: 

بسياري از مناطق ش��هر اهواز نيز تا پاسي از شب دچار 
آبگرفتگي بودند بافاصله پس از اتمام بارش ها در بامداد 
دوشنبه با تش��كيل جلس��ه فوق العاده و تقسيم كاري 
كه ميان دس��تگاه هاي اجرايي انجام شد. دستگاه هاي 
اجرايي مانند شهرداري و آبفا س��ريعا به مناطق اعزام 
ش��ده اند. وي ادام��ه داد: در ح��ال حاضر ني��ز در اكثر 
مناطق اهواز وضعيت عادي اس��ت اما كم��اكان در دو 
تا سه منطقه در اهواز نيز با مش��كل و آبگرفتگي معابر 
مواجه هستيم. استاندار نيز دستورات ويژه اي براي اين 
مناطق صادر كرده اند تا ساعات آينده اين آبگرفتگي از 

معابر و منازل تخليه شده و ش��رايط به وضعيت عادي 
بازگردد. مديركل مديريت بحران استان خوزستان در 
پاس��خ به اينكه چند درصد منازل در اين مناطق دچار 
آبگرفتگي ش��ده اند، تصريح كرد: براس��اس قانون بايد 
گزارش ها توس��ط فرمانداران جمع آوري و به روس��اي 
مديريت بحران استان ها اعام شود. از زماني كه بحران 
تمام مي ش��ود فرمانداران به مدت ۷۲ س��اعت فرصت 
دارند تا گزارشات اوليه را براي ما ارسال كرده و ما ميزان 
خسارت هاي ا حتمالي را اعام مي كنيم. وي ادامه داد: 
البته در مناطقي كه درگير شده اند بسته غذايي، پتو و 
وسايل گرمايشي توزيع ش��ده است و خدمات عمومي 

نيز به افرادي كه دچار خسارت شده اند ارايه مي شود.

   معضل نبود شبكه سراسري فاضالب 
در اين حال، مس��عود انصاريان، مديركل بنياد مسكن 
خوزستان با تاكيد بر اينكه ميزان خسارات سيل استان 
بع��د از فروكش كردن س��يل برآورد مي ش��ود از تداوم 
امدادرساني به سيل زدگان اهواز، شوش، باوي و ماهشهر 
خبر داد. او گفت: شديدترين بارش ها در شهر چمران يا 
شهرك جراحي در شهرستان ماهشهر به وقوع پيوست 
كه برخي از واحدهاي مس��كوني اس��تان با آبگرفتگي 
شديدي مواجه شده اند و امدادرساني به مردم آن منطقه 
در حال انجام است. انصاريان ادامه داد: در بافت فرسوده 
شهر بندري امام خميني)ره(، واحدهاي مسكوني دچار 
آسيب شده اند.   ادامه در صفحه 6

يكي از شاخص هاي مهم 
در شناسايي مدير كارآمد 
از مدي��ران ناركارآم��د، 
كه  اس��ت  انتخاب هايي 
درخص��وص  مدي��ران 
موضوعات  اولويت بندي 
مختلف لتجام مي دهند. 
يعني با پيگيري اولويت 
بندي هاي يك س��اختار مديريتي مي توان اقدام 
به ارزياب��ي عملكرد مدي��ران و س��اختارها كرد. 
مديريت بر اس��اس رويكردهاي كارشناسي بايد 

يك شاخصه مهم را در مواجهه با حبران ها از خود 
نشان دهدو ابتدا بايد مشكات و زمينه هاي بحران 
را شناسايي كند. بعد از شناسايي بايد اولويت بندي 
و برنامه ريزي براي پيشگري در دس��تور كار قرار 
بگيرد و در نهايت اقدام��ات عملياتي براي اصاح 
انجام شوند. وقتي اس��تان خوزستان هر سال يك 
مش��كل تكراري مثل س��يل و آبگرفتگي را از سر 
مي گذراند اما برنامه جامعي براي حل اين بحران 
در دس��تور كار قرار نمي گيرد، نش��ان دهنده يك 

حفره اساسي در ساختار مديريتي است. 
 ادامه در صفحه 5

نگاه

مجتبي يوسفي

مصائب سيل در اهواز
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جهانگيري: 

معاون اول رييس جمهور با اش��اره به همكاري هاي 
موثر ايران با كش��ورهاي درگير با تروريسم داعش به 
ويژه دولت هاي عراق و سوريه كه به سركوبي يكي از 
خطرناك ترين تهديدات تروريستي در جهان منجر 
ش��د، گفت: متاس��فانه امروز ايران خود در معرض 
تروريسم دولتي قرار گرفته است. ترور سال گذشته 
قهرمان ملي كش��ور ما در مبارزه با تروريسم، سردار 
سپهبد شهيد قاسم س��ليماني و ترور چند روز اخير 
شهيد دكتر محسن فخري زاده از دانشمندان و مديران 
حوزه دفاعي كشورمان، نمونه هاي بارز به كارگيري ابزار 
تروريسم دولتي، عليه ايران است. متن صحبت هاي 

جهانگيري به شرح زير است: 
در دنياي پرمخاطره امروز، نهادهاي منطقه اي يكي 
از موثرترين س��ازوكارهاي مديري��ت و حل و فصل 
مسائل منطقه اي، جهاني و حتي ملي هستند. به اين 
اعتبار، اعضاي سازمان همكاري شانگهاي مي توانند 
ب��ا بهره گي��ري از ظرفيت ها و فرصت هاي وس��يع 
همكاري هاي چندجانبه، نقش مهمي در توس��عه و 
پيش��رفت ايفا كنند. با پايان جنگ سرد، چندجانبه 
گرايي از سوي برخي از كشورها به ويژه امريكا با چالش 
جدي مواجه شده اس��ت. برجام كه به عنوان يكي از 
دستاوردهاي مهم ديپلماسي بين المللي دهه اخير 
است، به رغم رويكرد برجام ستيزانه و خروج غيرقانوني 
دولت ترامپ و اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه كشور ما 
و بي عملي كشورهاي اروپايي عضو، به واسطه سياست 
صلح طلبانه و صبر راهبردي ايران و با حمايت اعضاي 
جامعه بين المللي، از جمله اعضاي سازمان همكاري 
شانگهاي و البته با مقاومت ملت بزرگ ايران تاكنون 
پايدار مانده است. هر چند ايران منفعت قابل توجهي از 
اجراي آن نبرده است اما همچنان براي تقويت رويكرد 
چند جانبه گرايي، درصدد بازگشت توازن و تعادل در 

انجام تعهدات طرفين به اين توافق بين المللي است.
همكاران گرامي،  با كمال تاسف يكي از ابزارهايي كه 
دولت امريكا همواره از آن براي اعمال فشار بر كشورهاي 
مستقل بهره مي برد، تحريم هاي غيرقانوني و ظالمانه اي 
است كه در نهايت مردم كشورها را هدف قرار مي دهد. 
ابزار مهم اين كش��ور در پيش��برد سياست تحريم، 
استفاده از سازوكارهاي بانكي و دالر است. از آنجايي 
كه اعمال تحريم هاي يكجانبه امريكا به عنوان اقدامي 
عليه تجارت آزاد جهاني محسوب مي شود و مي تواند 
براي هر رقيب سياسي يا اقتصادي اين كشور نيز تكرار 
شود، جاي آن دارد كه سازمان همكاري شانگهاي براي 
خنثي كردن اين دست اقدامات غيرقانوني تدابيري 
متناسب اتخاذ كند. بهترين راه مقابله در اين خصوص، 
يافتن سازوكارهاي بانكي و پولي بين منطقه اي است 
كه بتواند كش��ورهاي مس��تقل منطقه را از چرخه 
تحريم هاي ظالمانه خارج نمايد و زمينه هاي الزم را 
براي تبادل تجاري و اقتصادي بين منطقه اي با استفاده 
از پول هاي ملي يا تعري��ف ارز واحدي فراهم آورد كه 
بتواند جايگزين مناسبي براي ارز واسط دالر در روابط 
تجاري كشورهاي منطقه باشد. همچنين مي توان 
با تاسيس مركز ترانزيت و حمل و نقل منطقه اي در 
چارچوب سازمان همكاري شانگهاي، زمينه تسهيل 
و توس��عه همكاري هاي اقتصادي را بيش از گذشته 
فراهم كنيم. حدود يكسال است، جهان درگير بيماري 
عالم گير كرونا شده است. ايران از ابتداي مواجهه با اين 
همه گيري، اقدامات همه جانبه اي براي مقابله با اين 
بيماري انجام داد. اين اقدامات در حالي است كه ملت 
ايران عالوه بر رويارويي با اين ويروس مهلك با ويروس 
خطرناك تري به نام تحريم اقتصادي ظالمانه امريكا نيز 
روبرو است. پديده اي كه در مواردي حتي دسترسي 
به دارو و تجهيزات پزش��كي را براي بيماران خاص، 
كودكان، سالمندان و زنان با دشواري مواجه ساخته 
است. هرچند با تكيه بر دانش داخلي به سرعت بسياري 
از نيازمندي هاي درماني بيماران را برطرف ساختيم، 
اما ننگ اين ظلم آشكار و اقدام غيرانساني و ضد حقوق 
بشري تا ابد بر پيش��اني بانيان آن باقي خواهد ماند. 
متاسفانه به رغم همكاري هاي موثر ايران با كشورهاي 
درگير با تروريس��م داعش به ويژه دولت هاي عراق و 
سوريه كه به سركوبي يكي از خطرناك ترين تهديدات 
تروريستي در جهان منجر ش��د، امروز ايران خود در 
معرض تروريسم دولتي قرار گرفته است. ترور سال 
گذشته قهرمان ملي كشور ما در مبارزه با تروريسم، 
سردار سپهبد شهيد قاسم سليماني و ترور چند روز 
اخير شهيد دكتر محسن فخري زاده از دانشمندان 
و مديران ح��وزه دفاعي كش��ورمان، نمونه هاي بارز 
به كارگيري ابزار تروريس��م دولتي، عليه ايران است. 
انتظار داريم نهادهاي بين المللي، منطقه اي و دولت ها 
در برابر تروريس��م دولتي سكوت نكنند و با محكوم 
كردن آ ن، مانع از تكرار اين دست اقدامات ضد انساني 
ش��وند. البته ايران در فرصت مناسب به اين جنايت 
 ضد انس��اني پاسخ قاطع و حساب ش��ده خواهد داد.
جمهوري اس��المي ايران امنيت و ثبات كشورهاي 
منطقه و همسايگان را امنيت و ثبات خود مي داند و 
از برقراري صلح در منطقه قره باغ استقبال مي كند. 
ما با جمهوري آذربايجان و جمهوري ارمنستان مرز 
مشترك و اشتراكات فراوان تاريخي داريم، اميدواريم 
پاي��ان درگيري نظامي در اين منطق��ه، آغازي براي 
شكوفايي اقتصادي آن باش��د. ايران آمادگي دارد تا 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي اقتصادي خود به ويژه در 
حوزه ترانزيت و انرژي در بازسازي مناطق جنگ زده 
مش��اركت كند. جمهوري اسالمي ايران با عنايت به 
موقعيت جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي و اقتصادي ويژه 
خود كه پيوند دهنده مناطق گوناگون از جمله آسياي 
مركزي و قفقاز، آسياي غربي و خاورميانه است و بين 
درياهاي مهم خزر در ش��مال و خليج فارس و درياي 
عمان در جنوب واقع شده، آمادگي دارد به عنوان يكي 
از كانون ه��اي غني انرژي و ش��اهراه هاي مواصالتي 
منطقه با كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي 

همكاري كند.

روز گذشته )دوشنبه( نخستين جلسه دادگاه رسيدگي 
به اتهامات ميرعلي اشرف عبداله پوري حسيني، رييس 
اسبق س��ازمان خصوصي سازي برگزار شد و در جريان 
آن، نماينده دادس��تان با قرائت كيفرخواست، برخي از 
عناوين اتهامي وي را تشريح كرد. جلسه اي كه به نظر 
مي رسد تنها آغاز فرايندي طوالني براي بررسي اتهامات 
پوري حسيني در زمان تصدي سازمان خصوصي سازي 

كشور خواهد بود.
ج��داي از اتهامات وي كه دادگاه در جلس��ات پيش رو 
م��ورد بررس��ي و واكاوي قرار مي دهد، آنچ��ه بار ديگر 
سوالي جدي را در اقتصاد ايران مطرح مي كند، وضعيت 
نامشخص خصوصي سازي در ايران و كالف سردرگم آن 
است، وضعيتي كه مشخص نيست چه زماني سرانجام 
به ش��فافيت نهايي و برنامه ريزي مش��خص و قانوني 

خواهد رسيد.
بر اس��اس متن اصل 44 قانون اساس��ي اي��ران، نظام 
جمهوري اس��المي، س��ه مدل از اقتصاد را به رسميت 
ش��ناخته و در چارچ��وب آن اقتصاد دولت��ي، تعاوني 
و خصوص��ي اجازه فعالي��ت دارند. در كن��ار مديريت 
بخش هاي كالن اقتصادي و غير اقتصادي كه بر اساس 
تصريح قانون در اختيار دولت باقي خواهد ماند، س��اير 
شركت ها، سهام و دارايي هاي دولت امكان واگذاري به 
بخش خصوصي را دارند و بر اساس قوانين مصوب بعدي، 
دولت موظف است به منظور كاهش تصدي گري خود 

اقدام به واگذاري آنها به بخش خصوصي كند.
با وجود اين صراحت قانوني اما آنچه كه در اقتصاد ايران 
براي مدتي طوالني مح��ل بحث و اختالف نظر بوده 
است، نحوه اجراي اين سياست ها و چگونگي تحويل 
مديريت و س��هام دولت به غير از خود اس��ت. يكي از 
اصلي ترين دوره هايي كه خصوصي سازي در آن با اما و 
اگرهاي بي شمار همراه شد، دولت محمود احمدي نژاد 
بود. هرچند در اين دولت شعارهايي مبني بر سرعت 
گرفتن واگذاري تصدي اقتصاد به بخش غير دولتي به 
گوش مي رسيد اما بررسي هايي كه در سال هاي بعد 
انجام ش��د، نشان از آن داشت كه بخش مهمي از اين 
واگذاري ها، به بخش خصوصي واقعي انجام نشده و 
نتيجه اين فرايند شكل گيري بنگاه هاي شبه دولتي 
و خصوصي در اقتصاد ايران بود. اين بنگاه ها با تغيير 
رويه از سويي از نظارت هايي كه بر شركت هاي دولتي 
انجام مي شود رهايي پيدا كردند و از سوي ديگر با توجه 
به اينكه بخش خصوصي واقعي نبودند، نيازي به ارايه 
اطالعات شفاف و عمل به تعهدات قانوني شان احساس 
نمي كردند و همين امر در تمام سال هاي گذشته به 

معضلي جديد براي اقتصاد ايران بدل شده است.
در دولت روحاني اما تصميم گيري ها در اين حوزه تغيير 
كرد و تالش شد با بازي دادن بيشتر به بخش خصوصي 
واقعي، راه براي كاهش تصدي گري اقتصادي دولت باز 
شود. هرچند در اين مسير نيز تحريم هاي اقتصادي به 
عاملي براي كاهش توان بخش خصوصي در افزايش 
نقش آفريني ها در عرصه اقتصاد تبديل شد اما نگاه 
مثبت دول��ت و وزارت اقتصاد ب��ه پيگيري اين مهم 
ش��رايط را قدري تغيير داد. وزارت اقتصاد در دو سال 
اخير تالش كرده با تاكيد بر اين موضوع كه براي حل 
مشكالت بودجه به سراغ استقراض از بانك مركزي 

نم��ي رود، راه را براي خصوصي س��ازي هموار كند و 
بخش��ي از درآمدهاي دولت را محل فروش دارايي ها 
و سهام و واگذاري مديريت به بخش خصوصي تامين 
كند. موضوعي كه در ماه هاي پر فروغ بورس در ابتداي 
سال جاري با سرعت بيشتري دنبال شد و تعداد زيادي 
از مجموعه هاي دولتي از جمله هلدينگ بزرگ شستا، 
عرضه سهام خود به بازار سرمايه را كليد زدند. با اين 
وجود اما نامش��خص بودن برخي رويه هاي قانوني و 
عدم ش��فافيت در حوزه هاي مختل��ف اقتصاد باعث 
شد، در برخي واگذاري ها ابهام هايي به وجود آيد كه 
نتيجه آن حتي به دس��تگيري رييس اسبق سازمان 

خصوصي سازي كشور نيز انجاميد.

     اتهامات پوري حسيني
در 23 مرداد س��ال گذشته، اعالم شد كه رييس اسبق 
س��ازمان خصوصي س��ازي با حكم قضايي بازداش��ت 
شده است. با دس��تور دادستان تهران تمام پرونده هاي 
پوري حس��يني جمع آوري و با اختصاص بازپرس ويژه 
در ظرف دو ماه تحقيقات روي اين پرونده ها انجام شد 
كه در نهايت، كار به بركناري و بازداشت وي كشيده شد. 
به گفته رس��انه ها وي به اتهام اخالل در نظام اقتصادي 
كشور و تضييع گسترده اموال عمومي و دولتي توسط 
شعبه نهم بازپرسي دادسراي ويژه كاركنان دولت تهران 

بازداشت شده بود.
با گذشت بيش از يك سال از بازداشت پوري حسيني، 
جلس��ات بررس��ي به اتهامات وي آغاز ش��د و نماينده 
دادستان در اين جلسه به تشريح برخي از آنها پرداخت. 
نماينده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مديران و 
در برخي موارد تخلفات و ارتكاب جرا يم متعدد باعث به 

تاراج رفتن اموال عمومي شده است. اصل 44 براي رونق 
و جهش توليد و اقتصاد اس��ت نه اينكه با واگذاري هاي 
بي ضابطه و بي توجه و تعدي به اموال مردم بنيه اقتصادي 
م��ردم را تضعيف كنيم. در پرون��ده حاضر عدم رعايت 
تشريفات قانوني و نكات ديگر باعث از بين رفتن وجوه و 
اموال دولتي وعمومي شده است و منجر به اخالل عمده 

در نظام توليد واقتصادي كشور شده است.
وي افزود: س��ازمان خصوصي س��ازي وظيفه نظارت 
پ��س از واگذاري ها را نيز دارد و بايد از طريق بازرس��ي 
از ش��ركت هاي واگذاري ش��ده به صورت مس��تقيم و 
غيرمستقيم در جريان اقدامات آنان قرار گيرد. در زمان 
پوري حسيني تعداد زيادي از واگذاري ها بدون تشريفات 
قانوني و بدون در نظ��ر گرفتن قوانين اصل 44 صورت 
گرفته اس��ت، اين واگذاري ها بدون كارشناس��ي هاي 
معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهليت و بدون برنامه 

واگذار شده است.
نماينده دادس��تان اضاف��ه كرد: در واگذاري س��ازمان 
خصوصي به اهليت خريدار توجه نشده است وبه افراد 
فاقد اهليت عهدشكن واگذار شده است.نماينده دادستان 
اضافه كرد: پوري حس��يني رييس سازمان خصوصي 
متهم اس��ت به اخالل عمومي در نظام توليدي كشور 
از طريق واگذاري بنگاه هاي كالن دولتي بدون رعايت 
تشريفات قانوني و بدون توجه به اجراي سياست هاي 
كالن اصل 44 و مقررات مربوطه و كارشناسي غيرمعتبر.

نماينده دادستان در ادامه خاطرنشان كرد: عدم رعايت 
تشريفات قانوني منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه 
خصوصي س��ازي از جمله بهب��ود كاراي��ي و افزايش 
رقابت پذيري شد. همچنين موجب كاهش سطح توليد 
و به تعطيلي كشاندن خطوط برخي از كاالهاي توليدي 

و بسترساز اعتراضات كارگري گرديده است. عدم رعايت 
مقررات مرب��وط در واگذاري هاي بنگاه هاي توليدي و 
برخي از بنگاه هاي كالن توليدي منجر به اخالل در نظام 

توليدي كشور شده است.
با پايان يافتن جلس��ه نخست، ادامه بررسي به اتهامات 
پوري حس��يني به جلس��ات بعدي دادگاه موكول شد 
اما به نظر مي رس��د دادس��تاني با جديت ورود به حوزه 
خصوصي سازي را آغاز كرده است. اين دادگاه در حالي 
آغاز ش��د كه چند روز قبل رييس ق��وه قضاييه نيز در 
اين زمين��ه اظهارنظر كرده بود. رييس��ي درخصوص 
رسيدگي به تخلفات در واگذاري ها و اجراي سياست هاي 
خصوصي س��ازي نيز اعالم كرد: دستگاه قضايي غالب 
واگذاري هاي مساله دار را بررسي كرده و به پرونده هاي 
زيادي از تخلفات صورت گرفته نيز رسيدگي شده است. 
در همين رابط��ه طي روزهاي آينده برخي پرونده هاي 
جديد كه آماده ارايه به دادگاه شده اند، مورد رسيدگي 

قرار مي گيرند.
صرف نظر از اتهامات پوري حس��يني، به نظر مي رسد 
آنچه كه باعث اختالف نظرهاي جدي در اين حوزه شده 
نامشخص بودن رويه هاي قانوني و برخي مقاومت هايي 
اس��ت كه در ميان مديران مياني وج��ود دارد. همين 
موض��وع بود كه چند روز قبل ب��ه جابه جايي دوباره در 
سازمان خصوصي سازي انجاميد و وزير اقتصاد در دفاع 
از لزوم پيگيري جدي خصوصي سازي، به دليل اختالف 
نظر با معاونش او را بركنار كرد. در شرايطي كه اقتصاد 
ايران آماده مي ش��ود تا س��هم بورس را از فرايند تامين 
مالي شركت هاي اقتصادي افزايش دهد، روشن شدن 
رويه هاي قانوني و جلوگيري از رخ دادن اتفاق هايي در 

پرونده پوري حسيني، اهميت فراواني خواهد داشت.

نخستين دادگاه پوري حسيني برگزار شد

معماي پيچيده خصوصي سازي در ايران

فرمانده نيروي دريايي سپاه: 

توان نظامي و موشكي ايران به هيچ عنوان قابل مذاكره نيست
فرمانده نيروي دريايي سپاه اظهارنظر درباره شروط يك 
مقام دولت منتخب امريكا براي بازگشت اين كشور به توافق 
برجام را وظيفه دولت مردان سياسي عنوان مي كند اما اين 
پرسش كه »آيا توان و برنامه موشكي جمهوري اسالمي 
ايران قابل مذاكره اس��ت؟« را بدون پاسخ نمي گذارد و با 
صراحت مي گويد كه »قطعاً قابل مذاكره نيست.« او تاكيد 
دارد كه پاسداران سياس��ت را مي دانند، اما سياست زده 
نيستند و اظهارنظر سياس��ي را بر عهده سياست مداران 
و بزرگان خود مي گذارند، اما در حوزه سياس��ت نظامي 
و تاكتيك هاي خود و آنچه كه ب��ر عهده دارند، صحبت 
مي كنند. فرمانده نيروي دريايي س��پاه اظهارنظر درباره 
ش��روط يك مقام دولت منتخب امريكا براي بازگش��ت 
اين كشور به توافق برجام را وظيفه دولت مردان سياسي 
عنوان مي كند اما اين پرسش كه »آيا توان و برنامه موشكي 
جمهوري اسالمي ايران قابل مذاكره است؟« را بدون پاسخ 
نمي گذارد و با صراحت مي گويد كه »قطعًا قابل مذاكره 
نيست«. او تاكيد دارد كه پاسداران سياست را مي دانند، 
اما سياست زده نيس��تند و اظهارنظر سياسي را بر عهده 
سياس��ت مداران و بزرگان خود مي گذارند، اما در حوزه 
سياس��ت نظامي و تاكتيك هاي خود و آنچه كه بر عهده 
دارند، صحبت مي كنند. س��ردار دريادار پاسدار عليرضا 
تنگسيري فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي )ندسا( در گفت وگو با ايسنا به پرسش هايي درباره 
اهداف سپاه از حضور در آب هاي بين المللي و برنامه هاي 
ندسا در حوزه زير سطح و رزم ناوها و همچنين پيشنهادات 
مقامات امريكايي براي بازگشت به برجام و »انتقام سخت« 

از عامالن ترور شهيد سپهبد سليماني پاسخ داد.
  اخيراً ناوگان نيروي دريايي س�پاه به يك ناو 
اقيانوس پيما تجهيز شد؛ لطفًا درباره برنامه هاي 
سپاه در اين حوزه و جزئيات تجهيزات و امكانات 
ناو اقيانوس پيماي شهيد رودكي توضيح دهيد.

ناو چندمنظوره شهيد رودكي مجهز به سالح ها و ادوات 
مختلفي نظير موشك هاي س��طحي، هوايي، ضد زره و 
دوش پرتاب و س��الح هايي در سينه، پاشنه و بغل شناور 
و همچنين قايق هاي راكت انداز موش��ك انداز و بالگرد، 
پهپادهاي عمود پرواز و پهپادهاي النچر پرواز است. اين 

شناور به منظور سيادت دريايي آماده شده و در حال حاضر 
نيز در مسير شمال اقيانوس هند به ماموريت دريانوردي 
خود ادامه مي دهد. اعتقاد ما بر اين اس��ت كه همان گونه 
كه امام راحل مان هم فرمودند ما نه ظلم مي كنيم و نه زير 
بار ظلم مي رويم و هميشه طرفدار مظلومان خواهيم بود.

دشمنان بدانند اگر تعرضي به اين مملكت اسالمي داشته 
باشند در همان س��طح بلكه سخت تر و پشيمان كننده 
پاسخ خواهند ديد؛ اصاًل براي ما قابل قبول نيست كه در 
دريا اتفاقي براي شناورهاي متعلق به جمهوري اسالمي 
ايران بيفتد. ما برنمي تابيم كه شناورهاي نفتكش، تجاري 
و صيادي ما مورد تعرض قرار بگيرند و حتي اگر برخي مانع 
فعاليت آنها شوند و براي آنها مشكالتي پيش بيايد و مورد 
تعرض دزدان دريايي قرار بگيرند اينجا است كه رسالت ناو 
با عظمت شهيد رودكي براي ايجاد و حفظ امنيت و دفاع 
از منافع متعلق به جمهوري اسالمي مشخص مي شود و 
ماموريتش را به نحو احس��ن در كنار برادران عزيزمان در 
نيروي دريايي ارتش انجام خواهد داد. پيام شناور شهيد 
رودكي صلح، دوستي و امنيت براي شناورهاي ما و حتي 

شناورهايي است كه نياز به كمك ما دارند.

  حضور در آب هاي بين المللي ماموريت جديد 
سپاه است؟

 ني��روي درياي��ي اص��اًل در يك قال��ب نمي گنجد و 
محدودي��ت براي نيروي دريايي معنا ن��دارد. ما بايد 
براي حفظ امنيت كشتيراني خود حتمًا در آب هاي 
آزاد و بين المللي حضور داشته باشيم. اصاًل قرار نيست 
نيروي دريايي ارتش و سپاه در يك جا مستقر شوند؛ 
بيگانگان از اقيانوسيه، اروپا، آفريقا و امريكا با شناورهاي 
خود در آب هاي نزديك كشور ما حضور دارند، چرا ما 
در آب هاي بين المللي حضور نداشته باشيم؟ البته آنها 
براي ايجاد نا امن��ي و به هم زدن ثبات امنيت حضور 
پيدا مي كنند ولي ما براي دفاع از ايجاد امنيت حضور 
مي يابيم كه اين يك افتخار براي جمهوري اسالمي 

ايران است.
  بعد از انتخابات اخي�ر امريكا، مقامات دولت 
منتخب طي اظهاراتي عنوان كردند كه به شرط 
مذاكره درباره برنامه موشكي ايران و نقش ايران 
در منطقه حاضر به بازگش�ت به توافق برجام 

هستند، نظر شما در اين باره چيست؟

من اهل اظهارنظر سياسي نيستم و معتقدم دولت مردان 
سياسي ما بايد به اين سواالت پاسخ دهند؛ اين سخن به 
اين معنا نيست كه ما )پاسداران( سياست نمي دانيم، بلكه 
به اين معناست كه سياست زده نيستيم و اظهارنظر سياسي 
را بر عهده سياست مداران و بزرگان خود مي گذاريم؛ ما در 
حوزه سياست نظامي و تاكتيك هاي خود و آنچه كه برعهده 

داريم، صحبت مي كنيم.
  به نظر جنابعالي به عنوان يك فرمانده نظامي 
آيا توان و برنامه موش�كي جمهوري اس�امي 

ايران قابل مذاكره است؟
قطعاً قابل مذاكره نيست و اين موضوع پيش تر نيز بارها اعالم 
شده كه »توان نظامي و موشكي جمهوري اسالمي ايران به 
هيچ عنوان قابل مذاكره نيست«؛ اين فرمايش مقام معظم 

رهبري و فرماندهي كل قواست.
  ح�دود يك م�اه ديگر نخس�تين س�الگرد 
شهادت سرلشكر قاسم سليماني فرا مي رسد؛ 
به نظر شما چه ويژگي شخصيتي خاصي در او 
وجود داش�ت كه مي تواند زمينه ساز پرورش 

شخصيت هايي مشابه ايشان باشد؟
ما شخصيتي را از دس��ت داديم كه خيلي بزرگ بود؛ اگر 
مي بينيم حاج قاسم در دل ها است به اين دليل است كه او 
خالصانه در راه خدا قدم برداشت و مردم دوست بود؛ اخالص 
و مردمي بودن او باعث شد كه خدا او را بزرگ كند؛ اين به ما 
نشان مي دهد كه اگر همه با اين اخالص وارد شوند، حاج 

قاسم ها خواهيم داشت.
 وجود سرلشكر سليماني بزرگ و ارزشمند بود، اما امروز 
به لطف خدا در كشور حاج قاسم ها داريم؛ اگر به خدا اتكا 
كنيم و خالصانه مسيري را كه سرلشكر سليماني رفت، طي 
كنيم و خدا به ما عنايت داشته باشد، مي شويم حاج قاسم. 
آيا بعد از شهيد بهشتي انقالب از بين رفت؟ امام فرمودند 
»بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي شود«؛ هر كسي جايگاهي 
دارد، حاج قاسم نيز جايگاهي داشت و ما نمي توانيم بگوييم 
كه حاج قاسم رفت و هيچ اتفاقي نيفتاد؛ اما اين سنگر نيز 
خالي نماند؛ جانشين ايشان سردار رشيد و شجاع اسالم 
برادر عزيزم آقا اسماعيل قاآني جاي او را در نيروي قدس 

گرفت. رفتن حاج قاسم سخت بود اما راهش ادامه دارد.

سرنخ هاي زيادي از ترور شهيد 
فخري زاده به دست آمده است

وزير اطالع��ات اعالم كرد: س��رنخ هاي زيادي در 
خصوص ترور شهيد فخري زاده به دست آمده است.

حجت االسالم والمسلمين علوي درحاشيه تشييع 
شهيد فخري زاده گفت: به دنبال وقوع ترور شهيد 
فخري زاده همكاران من در وزارت اطالعات در همه 
ابعاد پيگيري اين حادثه را اغاز كرده اند و تاكنون به 

سرنخ هاي زيادي نيز دست يافته اند.

 هيچ  جنايتي
 بي پاسخ  نخواهد ماند

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره به ترور 
ش��هيد محس��ن فخري زاده تصريح كرد: دشمن به 
خوبي مي داند هيچ جنايتي در نزد ملت ايران بي پاسخ 
نخواهد ماند و ما حتمًا جنايتكاران را تعقيب مي كنيم 
و امر فرماندهي معظم كل قوا اجرا خواهد ش��د. امير 
سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح گفت: ما امروز با شخصيتي و داع مي كنيم كه از 
نوجواني با خداي خود پيمان بست و بر اين پيمان پاي 
فشرد و امروز به اين  پيمان وفا كرد و به شرف شهادت 
رسيد.وي با بيان اينكه »فقدان اين شهيد عزيز براي 
همه ما جانكاه اس��ت« خاطرنشان كرد: اگر دشمنان 
رذيالنه دست به اين جنايت نزده بودند و خون شهيد 
عزيز ما را نريخته بودند، چه بسا او در گمنامي از اين دنيا 
مي رفت. امروز شهيد عزيز ما كه فقط الگوي شاگردان 
خودش بود، يك شخصيت جهاني است و همه كساني 
كه پاي در راه او مي گذارن��د، يك الگوي جديد دارند. 
وزير دفاع با تاكيد بر اينكه دش��منان بدانند اين اولين 
شكست آنها است، تصريح كرد: اگر شهيد ما را كشتند 
كه نامش از بين برود، او بلند آوازه شد. شكست دوم آنها 
اين بود كه بگويند شهيد عزيز ما در راه منافع ملت ايران 
گام بر نمي دارد و با رمز هسته اي مي خواستند اين كار 
را بكنند، اما اين باعث افتخ��ار وزارت دفاع و نيروهاي 
مسلح و مردم اس��ت؛ مگر نه اينكه بزرگ ترين تهديد 
عليه بشريت همين سالح هاي هسته اي است كه شما 
داريد؟ اين س��الح هاي هسته اي براي اين است كه در 
دكور منزل خود بگذاريد؟ امير حاتمي اظهار كرد: ملت 
ما مي داند صادق ترين خدمتگزاران كس��اني هستند 
كه عمر خود را صرف خدمت به ملت مي كنند و از اين 
آزمون سربلند بيرون مي آيند. دشمنان فكر كردند اگر 
اين كار را بكنند، عزمي را مي شكنند و راهي را مي بندند، 
اما ملت ما منسجم تر ش��دند. ما در محضر اين شهيد 
پيمان مي بنديم كه مصمم تر خواهيم شد و راه اعتالي 
كشور را با قدرت ادامه مي دهيم.   امير حاتمي در پايان 
تصريح كرد: دشمن به خوبي مي داند هيچ جنايتي در نزد 
ملت ايران بي پاسخ نخواهد ماند و ما حتماً جنايتكاران 
را تعقيب مي كنيم و امر فرماندهي معظم كل قوا اجرا 
خواهد شد. كشورهايي در اين حادثه ابراز انزجار كردند 
كه من از آنها تشكر مي كنم، اما نهادهاي بين المللي كه 
مماشات كردند، بدانند اين كار تروريست ها را وقيح تر 
مي كند. اگر در دام نظرات خود بمانيد، يك روز اين ترور 

دامن شما را مي گيرد.

همكاري اروپا با دولت بايدن 
در احياي برجام

انديشكده شوراي روابط خارجي اروپا در بيانيه اي كه به 
امضاي اعضاي ارشد آن رسيده است، خواستار همكاري 
اروپا با دولت جديد امريكا براي بازگشت به برجام شد. به 
گزارش ايسنا، انديشكده شوراي روابط خارجي اروپا در 
بيانيه اي مشترك كه به امضاي اعضاي ارشد آن رسيده 
است، ضمن اشاره به اينكه سياست فشار حداكثري 
دولت دونالد ترامپ رييس جمه��ور فعلي امريكا در 
برابر ايران، شكس��ت خورده است، خواستار همكاري 
دولت هاي اروپاي��ي با دولت جو بايدن رييس جمهور 
منتخب امريكا براي بازگشت به توافق هسته اي )برجام( 
و تقويت آن شد. به نقل از پايگاه اينترنتي انديشكده 
شوراي روابط خارجي اروپا، اين انديشكده در اين بيانيه 
آورده است: انتخاب جو بايدن گشايشي براي تقويت 
روابط فرااقيانوس��ي در زمينه  مسائل مهم امنيتي از 
جمله درباره ايران ايجاد مي كند. دولت هاي اروپايي و 
اتحاديه اروپا كه طي چهار سال گذشته تالش زيادي 
براي حفظ توافق هسته اي]برجام[ كرده اند، اكنون به 
وضوح از دولت آينده بايدن و ايران مي خواهند كه سريعا 
به پايبندي كامل نسبت به توافق بازگردند. طرف هاي 
اروپايي بايد به طرزي فعاالنه و هماهنگ يك نقشه راه 
با دوام براي حمايت از اين اقدام ارايه كنند. كارزار فشار 
حداكثري دولت دونالد ترامپ عليه ايران با تحريم هايي 
بي سابقه كه تاثيري منفي بر مردم عادي ايران داشت، 
شكست خورد. ايران در پاسخ به بازگشت تحريم ها از 
سوي امريكا، فعاليت هاي هسته اي اش را افزايش داد 
و به فاصله گرفتن از تعهدات تحت برجامش ادامه داد. 
تهران همچنين جايگاه نظامي اش را در منطقه تحكيم 
كرده  است. دوران باقي مانده از دولت ترامپ احتماال 
با اقداماتي جديد ك��ه مخصوصا براي پيچيده كردن 
بازگشت بايدن به برجام انجام خواهد شد، به آشفتگي 
مي گذرد. اخبار اخير همچنين حاكي از اين هستند 
كه خطر گس��ترش تنش هاي نظامي ميان امريكا و 
ايران وجود دارد. دولت آتي بايدن با گس��ترش جديد 
تنش ها مواجه مي ش��ود. براي ثبات خاورميانه مهم 
اس��ت كه امريكا و ايران فورا تنش ها را كاهش داده و 
تعامل ديپلماتيك را درباره طيفي از مسائل احيا كنند. 
اين بايد با احياي دوباره توافق هسته اي آغاز شود كه 
توافقي مهم در زمينه عدم اشاعه تسليحات هسته اي 
و حركتي به سمت گروه گسترده تري از مسائل است 
كه به عدم ثبات منطقه دامن مي زنند و اين براي منافع 
اروپايي ها بس��يار تعيين كننده اس��ت. دولت بايدن 
مي تواند ب��ا حمايت اروپا از اش��اره هاي مثبت دولت 
روحاني كه هشت ماه به پايان دوره آن باقي مانده و از 
هدف اعالم شده بايدن براي بازگشت به برجام و طي 
كردن مسير ديپلماسي با ايران استقبال كرده است، به 

گونه اي مثبت بهره مند شود. 

 سازوكارهاي منطقه اي 
راهي براي مقابله با   امريكاست 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز دوشنبه 10 آذر 99، در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 25 
هزار و 100 تومان، يورو 29 هزار و 700 تومان و درهم 
امارات 6 هزار و 950 تومان اعالم شده است. با وجود 
كاهش نزديك به يك درصدي قيمت اونس جهاني 
طال در بازار جهاني و ثبت عدد 1772 دالر، به خاطر 
افزايش قيمت دالر به 25 هزار و 100 تومان، قيمت 
س��كه در بازار ايران 500 ه��زار تومان افزايش يافت. 
همچنين قيمت طالي 1۸عيار هرگرم يك ميليون و 
62 هزار تومان، هر مثقال طال 4 ميليون و 600 هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 
ميليون و 200 هزار تومان، قيمت س��كه طرح قديم 
10 ميليون و 600 هزار تومان، نيم س��كه بهار آزادي 
5 ميليون و 700 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 3 
ميليون و 950 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 
350 هزار تومان معامله شد. هر دالر در صرافي هاي 
بانكي روز دوشنبه  24 هزار و ۸50 تومان معامله شد 
كه نسبت به روز گذش��ته 300 تومان افزايش ارزش 
يافت. قيمت ف��روش يورو نيز با افزايش نس��بت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته، معادل 29 هزار 
و 750 تومان شد.قيمت خريد هردالر در صرافي هاي 
بانكي 23 ه��زار و 650 تومان و قيمت خريد يورو نيز 
2۸ هزار و550 تومان اعالم شد. قيمت فروش دالر در 
صرافي ها با افزايش نس��بت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 24 هزار و ۸50 تومان و قيمت خريد دالر 
نيز با اختالف 1200توماني نسبت به قيمت فروش، 
23 هزار و 650 تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش نس��بت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل معادل 29 هزار و 750 تومان و قيمت خريد 
يورو نيز 2۸ هزار و 550 تومان اعالم شده است. قيمت 
خريد هر دالر در بازار متشكله ارزي براي 10 آذرماه 
24 هزار و 769 تومان و قيمت فروش آن نيز 25هزار و 
17 تومان اعالم شد.همچنين قيمت خريد هر يورو در 
اين بازار 2۸ هزار و۸75 تومان و قيمت فروش نيز 29 
هزار و 73 تومان اعالم شد. عالوه براين در سامانه سنا 
در روز معامالتي گذشته، هر يورو با قيمت ميانگين 
2۸ هزار و 640 تومان به فروش رس��يد و هر دالر نيز 
با قيمت ميانگين 23 هزار و 990 تومان فروخته شد. 
ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روز گذشته حواله 
يورو با ميانگين قيمت 30 هزار و 312 تومان به فروش 
رسيد و حواله دالر نيز قيمت ميانگين 25 هزار و 543 
تومان را ثبت كرد.ن��رخ خريد و فروش دالر و يورو در 
صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و 
متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. روند حركت قيمت دالر، كاهشي بود، اوايل 
آبان م��اه نرخ دالر روند صعودي داش��ت و به بيش از 
30 هزار تومان رس��يد، اما از اواسط آبان سير نزولي 

به خود گرفت.

    سكه در كانال ۱۱ ميليوني
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
دوشنبه دهم آذرماه با افزايش 500 هزار توماني نسبت 
به روز گذشته، 11ميليون و 150 هزار تومان معامله 
شد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با افزايش 400 
هزار تومان��ي به قيمت 10 ميليون و 600 هزار تومان 
معامله شد.همچنين قيمت نيم س��كه بهار آزادي با 
150 هزار تومان افزايش برابر با پنج ميليون و 700 هزار 
تومان، ربع سكه هم با افزايش 50 هزار توماني به قيمت 
سه ميليون و 950 هزار تومان و سكه يك گرمي نيز در 
برابر دو ميليون و 350 هزار تومان مبادله ش��د. عالوه 

ب��ر اين، در بازار طال نيز هر گرم طالي 1۸ عيار به يك 
ميليون و 57 هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار 
ميليون و 5۸0 هزار تومان فروخته شد.انس جهاني طال 
نيز امروز با كاهش به قيمت يك هزار و 773دالر و 40 
سنت معامله شد. طي دو هفته گذشته قيمت سكه و 
طال متأثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي 
و سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال نيز تأثير گذاشت. 
بررس��ي روند معامالت ارزي در روزهاي اخير نشان 
مي دهد كه كاهش ريسك هاي برون زا، حضور پرقدرت 
بازارساز و تقويت عرضه اسكناس در بازار متشكل ارزي 
به منظور مديريت نوسان نرخ ارز، باعث افت قيمت ها 

در بازار ارز و همچنين بازار طال شده بود.

    كاهش قيمت طال 
آخرين معامالت انج��ام ش��ده در بازارهاي جهاني 
منتهي به جمعه )7 آذرماه( به��اي هر اونس طال رو 
به كاهش گذاش��ت، و فلز زرد وارد كانال كمتر از يك 
هزار و ۸00 دالري ش��د. به گزارش رويترز، هر اونس 
طال در پايان معامالت هفته گذش��ته در مقايس��ه با 
پنجش��نبه با 1.54 درصد افت به س��طح يك هزار و 
7۸7 دالر و 79 س��نت رس��يد.به گفته كارشناسان، 
به دنبال انتشار اخبار مربوط به كشف واكسن كرونا 
ميزان خوش  بيني نس��بت به آينده بازارهاي جهاني 
افزايش يافته اس��ت.عالوه براين بورس هاي جهاني 
در واكنش به واكسن كرونا در سراسر جهان از جمله 
وال استريت، بازار آسيا و اروپا سبزپوش شده اند.بهاي 
جهاني طال در روز جمعه با كاهش دو درصدي روبرو 
شد. آمارهاي رسانه اي حاكي است، بهاي فلز زرد در 
نتيجه رشد شاخص جهاني طال و ميزان اميدواري در 
زمينه رونق بازارهاي جهاني در هفته گذشته به طور 
كلي روند كاهشي داش��ته و حدود 4.5 درصد افت را 
تجربه كرد. گزارش ها حاكي است با افت بهاي جهاني 
طال، اكثر س��رمايه گذران تمايل بيشتري به فروش 
طال دارند. همچنين مشتريان رغبت اندكي به خريد 
طال از خود نشان مي دهند و ميزان تقاضا براي خريد 

فلز زرد رو به كاهش گذاش��ته اس��ت. از ديگر داليل 
كاهش بهاي جهاني طال رونق ش��اخص هاي بورس 
در امريكاست. شركت »فايزر« امريكا روز 19 آبان ماه 
اعالم كرد: اين شركت به واكسن كرونا دست يافته و 
اين واكسن تا 90 درصد در پيشگيري از ابتال به كرونا 
موثر عمل كرده است. س��پس شركت »مادرنا«، كه 
يك شركت امريكايي است 25 آبان ماه اعالم كرد كه 
واكس��ن توليدي اين شركت براي كرونا تا حدود 95 
درصد موثر بوده و ايمني ايجاد كرده اس��ت. دانشگاه 
آكس��فورد نيز نتايج مرحله آزمايش انساني واكسن 
كرونا توليدي خود را اعالم كرده كه براساس آن اين 
واكسن تا 70 درصد باعث جلوگيري از ابتال به كوويد 
19 مي ش��ود و در صورت باال بردن ُدز مي تواند تا 90 
درصد نتيجه بخش باشد. اين نتيجه نسبت به نتايج دو 
واكسن توليد شده توسط شركت فايزر و مدرنا كه بيش 
از نود درصد كارايي داشتند، نااميد كننده است. با اين 
حال واكسن دانشگاه آكسفورد ارزان تر ونگهداري آن 
ساده تر و به راحتي به همه نقاط دنيا قابل حمل است.

    سطح حمايتي طال ۱۷۰۰ دالر
انتظار مي رود سطح حمايتي مهم بعدي طال در قيمت 
1700 دالر و كوتاه مدت باش��د. ب��ه گزارش فاكس 
استريت، تحليلگران سيتي بانك پيش بيني هاي خود 
درباره قيمت طال را در سال 2021 در كنار برآورد خود 
براي جريان وجوه قابل معامله در بورس با پش��توانه 
طال و محصوالت مش��ابه يا ETFs، در راستاي بهبود 
اقتصادي در اقتصادهاي توسعه يافته، كاهش داده اند. 
س��رمايه گذاري خالص به صورت ETF هاي طال در 
س��ال 2020 با ۸00 تن، 75 تن كمتر از پيش بيني 
قبلي است و در سال 2021 كاهش مجدد 50 درصدي 
خواهد داش��ت. پش��تيباني از طال در كوتاه مدت در 
قيمت 1700 دالر ديده مي شود. رالي قيمت كاالهاي 
صنعتي )ب��ه عنوان مثال مس( چرخش از ريس��ك 
پذيري به دارايي هاي ريسك پذير را پيشنهاد مي دهد. 
احتمااًل قيمت باالت��ر از 2000 دالر را طي 3 تا 6 ماه 

آينده مش��اهده كنيد كه مانع بحران فيات نيست، 
قيمت ها ممكن است روند نزولي داشته باشند.

    ارزش بيت كوين امسال سه برابر شد
به گزارش ويژوال كپيتاليست، بيت كوين در حال حاضر 
محبوب ترين ارز ديجيتالي جهان محسوب مي شود و 
بيشترين سهم را از اين بازار دارد. در روزهاي اخير خيز 
بيت كوين به سمت ركوردشكني جديد خبرساز شده 
است.در ١٧ دسامبر 2017 ارزش بيت كوين با رسيدن 
به 19 هزار و ۸91 دالر به اوج تاريخي خود رسيد اما پس 
از آن با ريزش شديدي مواجه شد؛ تا جايي كه تا روز 22 
دسامبر با از دست دادن حدود يك سوم ارزش خود به 
14 هزار و 210 دالر رسيد.  ارزش بيت كوين از ابتداي 
امسال تاكنون تقريبا سه برابر شده است. بيت كوين يكي 
از داغ ترين موضوعات توييتري اين روزها نيز هست. 
در ماه نوامبر به طور متوس��ط روزانه بيش از 60 هزار 
توييت در خصوص بيت كوين منتشر شده است. البته 
اين رقم با ركورد روزانه 100 هزار توييت در دس��امبر 
2017 فاصله زيادي دارد.   ميزان جست وجوي كلمه 
بيت كوين در نيجريه بيش از هر جاي ديگري در جهان 
است. در مقايسه با چهار سال پيش، ارزش پول ملي اين 
كشور در مقابل دالر نصف شده است و به همين دليل نيز 
مردم اين كشور تمايل بااليي به خريد بيت كوين براي 
كسب سود يا حفظ ارزش پول خود پيدا كرده اند. تعداد 
بيت كوين هايي كه مي توانند استخراج شوند محدود 
هستند و به همين دليل انتظار مي رود به مرور زمان و 
با حفظ تقاضا در سطح كنوني ارزش بيت كوين بيش 
از س��طح فعلي افزايش پيدا كند. امكان استخراج 21 
ميليون بيت كوين در سراسر جهان وجود دارد.  با وجود 
نامشخص بودن هويت معامله گران، حجم تراكنش ها 
از طريق بالك چين كامال مش��خص و قابل مشاهده 
است. بيت كوين ها در كيف پول الكترونيكي نگهداري 
مي ش��وند و فراموش كردن يا از دست رفتن اطالعات 
اي��ن كيف پول به منزله از دس��ت رفتن جبران ناپذير 

بيت كوين براي صاحب آن خواهد بود. 
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ممنوعيت صدور چك
در وجه حامل از ۲۱ آذرماه امسال

با اجرايي شدن قانون اصالح صدور چك، از 21 آذرماه 
صدور چك در وجه حامل مجاز نبوده و ثبت هويت 
دارنده چك به همراه اق��الم اطالعاتي چك اعم از 
مبلغ، تاريخ سررسيد چك و ثبت كليه نقل و انتقاالت 
چك در س��امانه صياد بانك مركزي تحت عنوان 
 س��امانه پيچك )پيمايش مبادالت چك( الزامي 

خواهد شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي بانك مل��ت، براين 
اساس از تاريخ 99/9/21 بانك ها طبق ابالغ بانك 
مركزي مكلفند چك هايي راكه از تاريخ يادشده 
به مشتري تخصيص مي دهند، پس از استعالم از 
سامانه پيچك و اطمينان از ثبت و عدم مغايرت 
مشخصات فيزيك چك با اطالعات ثبت شده در 

سامانه يادشده، كارسازي كنند.
براس��اس ابالغ بانك مركزي جمهوري اسالمي 
اي��ران فرآيند ثبت صدور چك توس��ط صاحب 
حساب و تاييد آن توسط گيرنده چك )ذي نفع( 
به اين ش��كل است كه صاحب حس��اب )صادر 
كنن��ده چ��ك( بع��د از تحري��ر فيزي��ك چك 
بايد به س��امانه بانك��داري اينترنتي ي��ا همراه 
بانك خ��ود )بانك��ي در آن حس��اب دارد( وارد 
ش��ود و با انتخ��اب گزينه مربوطه به ش��رح زير 
 نس��بت به ثبت اطالع��ات چك اق��دام نمايد: 
1- درج اطالعات چك اعم از شناسه صياد، سري 
و سريال چك، مبلغ، تاريخ سررسيد، شماره ملي/

شناسه ملي/شماره فراگير و نام ذي نفع چك
2- كنت��رل اق��الم اطالعات��ي چ��ك توس��ط 
 بان��ك عه��ده و ارس��ال آن ب��ه س��امانه پيچك

3- كنترل شناس��ه صياد و فقدان چك برگشتي، 
زن��ده ب��ودن صادركنن��ده و گيرنده و... توس��ط 
بانك مرك��زي و ثبت موقت اطالعات در س��امانه 
 پيچك يا ع��دم ثبت چك و نماي��ش پيغام خطا

4- تحويل فيزيك چك توس��ط صاحب حساب 
به ذي نفع س��پس گيرنده چك )ذي نفع( بايستي 
به س��امانه بانكداري اينترنتي يا همراه بانك خود 
)بانكي در آن حس��اب دارد( وارد شود و با انتخاب 
گزينه مربوطه به شرح ذيل نسبت به تاييد دريافت 

چك اقدام نمايد: 
1- درج شناسه صياد چك و استعالم اطالعات 

چك از سامانه پيچك
2- كنت��رل اقالم اطالعاتي چك توس��ط بانك 

مشتري و ارسال آن به سامانه پيچك
3- كنترل مش��خصات ذي نف��ع و ثبت قطعي 

توسط بانك مركزي
اين گزارش مي افزايد، فرآيند ثبت انتقال چك 
توس��ط دارنده چك و تاييد آن توس��ط گيرنده 
چ��ك )ذي نف��ع جدي��د( نيز ب��ه اي��ن ترتيب 
اس��ت كه دارن��ده چ��ك )ذي نفع فعل��ي( بعد 
از ظهرنويس��ي چ��ك مبني بر انتق��ال چك به 
ذي نفع جديد بايد به سامانه بانكداري اينترنتي 
يا هم��راه بان��ك خ��ود )بانكي در آن حس��اب 
دارد( وارد ش��ود و با انتخ��اب گزينه مربوطه به 
 ش��رح زير نس��بت به انتقال چك اق��دام كند: 
1- درج شناس��ه صياد و ش��ماره ملي/شناس��ه 
 ملي/ش��ماره فراگي��ر و ن��ام ذي نف��ع جدي��د

2- كنت��رل اقالم اطالعاتي چك و مش��خصات 
ذي نفعان توسط بانك مش��تري و ارسال آن به 

سامانه پيچك
3- كنترل مالكيت انتقال دهنده، وضعيت چك 
و زنده بودن صادركننده و گيرنده توس��ط بانك 
مركزي و ثبت موقت اطالعات در سامانه پيچك 
 يا عدم ثبت چك و نمايش پيغام خطا به مشتري

4- تحويل فيزيك چك توسط ذي نفع فعلي به 
ذي نفع جديد

سپس ذي نفع جديد چك بايد به سامانه بانكداري 
اينترنتي يا همراه بانك خود )بانكي در آن حساب 
دارد( وارد ش��ود و با انتخ��اب گزينه مربوطه به 
 شرح ذيل نسبت به تاييد انتقال چك اقدام كند: 
1- درج شناسه صياد چك و استعالم اطالعات 

چك از سامانه پيچك
2- كنت��رل اقالم اطالعاتي چك توس��ط بانك 

مشتري و ارسال آن به سامانه پيچك
3- كنترل مش��خصات ذي نف��ع و ثبت قطعي 

توسط بانك مركزي
بانك مركزي از مشتريان بانك ها كه در مبادالت 
تجاري از ابزار چك اس��تفاده مي كنند خواسته 
اس��ت به اين نكات مهم در فرآيند جديد توجه 

داشته باشند: 
  باتوجه به اينكه مش��تري باي��د عمليات ثبت 
)صدور چك(، تاييد )توس��ط ذي نفع( و انتقال 
چ��ك را در محيط هاي غيرحض��وري )در حال 
حاضر سامانه بانكداري اينترنتي( انجام دهد، لذا 
مشتريان تا قبل از عملياتي شدن سامانه يادشده 
نسبت به مراجعه به شعب بانك و تخصيص رمز 

خدمات غيرحضوري خود اقدام كنند.
 به منظور ايجاد ام��كان ثبت عمليات صدور يا 
انتقال چك در س��امانه پيچك صاحب حساب 
و ذي نفع چ��ك بايد نزد يك��ي از بانك ها داراي 

حساب و كد شهاب باشند.
 در صورتي كه چك از محل حس��اب اشتراكي 
يا حقوقي صادره ش��ده باش��د، بايد مشخصات 
امضاكنن��دگان چك طبق ش��رايط برداش��ت 

حساب در سامانه پيچك ثبت شود.
 در صورت��ي ك��ه چك بي��ش از ي��ك ذي نفع 
داشته باشد، انتقال چك منوط به ثبت عمليات 
 انتق��ال چ��ك توس��ط ذي نفع��ان در س��امانه 

پيچك است.
 در صورت��ي كه ذي نفع چك ش��خص حقوقي 
باش��د بايد تركيب امضاكنن��دگان مجاز طبق 
شرايط برداش��ت نس��بت به تاييد انتقال چك 

اقدام كنند. 

تسهيالت بانكي
به بخش بازرگاني ۲ برابر شد

آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت نشان مي دهد كه 
تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري به بخش 
بازرگاني در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته بيش از دو برابر شده است. طبق اين آمار در 
نيمه نخست امسال در مجموع 696 هزار و 720 ميليارد 
تومان تسهيالت از سوي بانك ها و موسسات اعتباري 
به بخش هاي كش��اورزي، صنعت و معدن، مس��كن و 
ساختمان، بازرگاني، خدمات و ساير بخش هاي متفرقه 
پرداخت شده كه نسبت به تسهيالت 3۸2 هزار و 140 
ميليارد توماني در مدت مشابه سال قبل ۸2.3 درصد 
افزايش داشته است. در اين ميان تسهيالت پرداختي 
به بخش صنعت و معدن ب��ا افزايش 79.۸ درصدي در 
شش ماهه نخست امسال، به 212 هزار و ۸40 ميليارد 
تومان رسيده است. مقدار اين تسهيالت در شش ماه اول 
سال گذشته 11۸ هزار و 370 ميليارد تومان بوده است. 
سهم تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري 
به بخش صنعت و معدن از كل تسهيالت پرداخت شده 
به بخش هاي كش��اورزي، صنعت و معدن، مس��كن و 
ساختمان، بازرگاني، خدمات و ساير بخش هاي متفرقه 
در شش ماهه نخست سال گذشته، 31 درصد بوده كه 
امسال اين رقم به 30.5 درصد رسيده است. اين در حالي 
است كه طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانك مركزي 
)شوراي پول و اعتبار( مكلف است سياست هاي پرداخت 
تسهيالت بانكي را به گونه اي تنظيم كند كه سهم بخش 
صنعت و معدن از تسهيالت پرداختي ساالنه طي اجراي 
قانون برنامه حداقل 40 درصد باشد. همچنين تسهيالت 
پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني 
نيز در درنيمه نخس��ت سال گذش��ته 6۸ هزار و 920 
ميليارد تومان بوده كه ب��ا 105 درصد افزايش به 141 
هزار و 270 ميليارد تومان در شش ماهه نخست سال 
جاري رسيده است. با اين حال سهم بخش بازرگاني از كل 
تسهيالت پرداختي به بخش هاي ياد شده از 1۸ درصد در 
شش ماه اول سال 139۸ به 20.3 درصد افزايش يافته 
است. در اين ميان بيشترين تسهيالت پرداختي بانك ها 
و موسسات اعتباري به بخش خدمات اختصاص يافته 
كه در نيمه نخست امسال سهم 35.1 درصدي از كل 
تسهيالت پرداختي را به خود اختصاص داده كه معادل 
244 هزار و 550 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته، ۸2.2 درصد افزايش داشته است. 
بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتيب بخش 
بازرگاني، كشاورزي و مسكن 20.3، 7.2 و 5.7 درصد از 
كل تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري را 
دريافت كرده اند. البته تسهيالت پرداختي به دو بخش 
كش��اورزي و مس��كن به ترتيب 56.4 و 3۸.7 درصد 
نسبت به ش��ش ماهه اول سال گذشته افزايش داشته 
و به 49 هزار و ۸60 ميلي��ارد و 39 هزار و 3۸0 ميليارد 

تومان رسيده است.

 سقوط دالر
به پايين ترين سطح دوساله

نرخ دالر در پايين ترين سطح دو ساله خود قرار گرفت و 
در مقابل ساير ارزها تضعيف شد. به گزارش رويترز، روز 
دوشنبه دالر به پايين ترين سطح بيش از دو ساله سقوط 
كرد و قرار است بزرگ ترين سقوط ماهانه خود را از ماه 
جوالي ثبت كند، زيرا تركيبي از خوش بيني واكسن 
و اميد ب��راي انقباض پولي بيش��تر در اياالت متحده، 
سرمايه گذاران را از ارز ذخيره جهان خارج مي كند. در 
مقابل يك سبد ارزي، ارزش دالر با 0.1 درصد كاهش 
به 91.707 رس��يد، كمترين مي��زان از آوريل 201۸. 
دالر پرريس��ك نيوزيلند به باالترين س��طح دو سال و 
نيم رسيد و به بهترين درصد سود ماهانه در هفت سال 
گذشته رسيده است. يورو و دالر استراليا هر كدام اندكي 
افزايش يافت و به اوج هاي سه ماهه رسيد. دالر استراليا 
اين ماه بي��ش از 5 درصد، دالر نيوزيلن��د 6.4 درصد و 
يورو 2.7 درصد افزايش يافته است. استرلينگ اين ماه 
روي 1.3325 دالر ايستاد، و در اين ماه به طور مرتب به 
باالترين حد خود از سپتامبر صعود كرد، سرمايه گذاران 
اعالم كردند كه معامله برگزي��ت حتي با پايان يافتن 
مهلت مذاكرات با واسطه انجام مي شود. شاخص دالر 
در م��اه نوامبر حدود 2.4 درصد كاهش يافته اس��ت با 
توجه به نتايج اميدواركننده آزمايش براي س��ه نمونه 
اصلي واكسن، كه سرمايه گذاران را در مورد پايان بيماري 
همه گير ويروس كرونا هيجان زده كرده است. تقريباً 11 
درصد زير اوج ماه مارس يعني 102.990 است. در عين 
حال عصبي بودن در مورد موجي از موارد ابتالي جديد 
در سراسر اروپا و اياالت متحده و تعطيلي هاي جديد، 
برخي از ارزهاي امن را پشتيباني كرده و اندكي جلوي 
افت دالر را گرفته اس��ت. با اين حال، با توجه به اينكه 
انتخابات امريكا منجر به انصراف قانونگذاران از تصويب 
هر نوع بسته هزينه هاي مالي شده است، سرمايه گذاران 
انتظار دارند كه فدرال رزرو، احتمااًل با خريد اوراق قرضه 
بيشتر، درجلسه بعدي دسامبر، وارد عمل شود. در اين 
هفته اظهارات رييس ف��درال رزرو، جروم پاول قبل از 
كنگره در روزهاي سه ش��نبه و چهارشنبه و همچنين 
داده هاي بازار كار اياالت متحده از نزديك براي پي بردن 
به تفكر بانك مركزي و شكل گسترده بهبود اقتصادي 
بررسي شد. ين ژاپن روز دوشنبه در104.07دالر بود و 
از ماه نوامبر كمي بيش از نيم درصد افزايش يافته است 
با توجه به اينكه ش��مار مرگ ومير اين بيماري به 1.5 
ميليون نفر افزايش يافته است. به گفته تحليلگران دالر 
به آرامي به پايين ترين سطح سال مي رود و با اين وجود 
سرمايه گذاران مجدداً اوراق بهادار خود را به معامالت 
در ساير نقاط جهان اختصاص مي دهند. اگرچه ممكن 
است محدوديت هاي بيشتري براي تعطيل شدن براي 
بازارهاي س��هام اياالت متحده وجود داشته باشد، اما 
احتمال آماده شدن فدرال رزرو براي افزودن نقدينگي 
بيشتر بايد هر نوع افزايش دالر را محدود كند و با توجه به 
اينكه شاخص دالر در هفت از ده دسامبر گذشته كاهش 
يافته است، تحليلگران طرفدار روند نزولي آرام دالر در 

پايان سال هستند. 

نوسان نرخ دالر در كانال ۲۴ هزار تومان 

كاهش يك درصدي قيمت اونس جهاني و ثبت عدد 177۲ دالر

همتي: كاهش تورم، بستر جهش توليد را فراهم خواهد كرد

افزايش 500 هزار توماني سكه 

كاهش انتظارات تورمي در هفته هاي اخير
گروه بانك و بيمه |

به دنبال كاهش نرخ ارز و طال، تقاضا براي سفته بازي 
و س��وداگري در ب��ازار ارز، كاهش ش��اخص بورس، و 
قيمت برخي كاالها از جمله خودرو، برخي كارشناسان 
معتقدند كه انتظارات تورمي در جامعه كاهش يافته و 
مردم انتظار دارند كه به دنبال كاهش نرخ ارز و همچنين 
روي كار آم��دن بايدن و احتمال مذاكرات بازگش��ت 
امريكا به برجام، به تدريج رشد قيمت ها كاهش يابد و 
تورم كمتر از سال هاي اخير شود.  اما در عين حال رشد 
قيمت برخي كاالها در هفته هاي اخير از جمله كمبود 
روغن، افزايش قيمت مرغ و رشد قيمت برخي كاالهاي 
معيش��تي و مورد ني��از مردم، برخ��ي صاحب نظران 
معتقدند كه چس��بندگي قيمت ها، اثر نرخ ارز و تورم 
ماه هاي اخير بر هزينه توليد و مواد اوليه، موجب شده 
كه قيمت ها رشد زيادي داشته باش��د و به اين زودي 
نمي توان انتظار داشت كه قيمت ها كاهش يابد و رشد 
قيمت ها متوقف ش��ود. اما در ماه هاي آينده به تدريج 
اثر كاهش ن��رخ ارز و تثبيت قيمت دالر مي تواند روي 
كاهش هزينه ها و تولي��د و قيمت كاال در بازار اثرگذار 
باشد  اين صاحب نظران معتقدند كه كاهش قيمت مواد 
اوليه و قيمت كاالهاي مصرفي و مورد نياز مردم نيازمند 
برنامه مناسب و موثر واردات كاال، ترخيص به موقع كاال 
از گمرك، توزيع مناس��ب، برنامه صادراتي مناسب و 
جلوگيري از خالي شدن بازارها از كاالي مورد نياز و ساير 
برنامه هاي تنظيم بازار مي تواند در كنترل قيمت ها موثر 
باشد و همه مشكالت را نبايد به تحريم هاي اقتصادي، 
بحران ارزي، نوسان قيمت دالر و... مرتبط دانست بلكه 
بايد ساير سازمان هاي اقتصادي، تنظيم بازار، واردات 

و صادرات، تامين م��واد اوليه توليد و... نيز مورد توجه 
باش��د.  از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه 
با توزيع واكسن كرونا، مي توان انتظار تحرك در توليد 
و بازارها را داشت و به دنبال آن ميزان بستري بيماران 
و تعداد فوت بيماران نيز كاهش خواهد يافت. در تمام 
بازارهاي جهان، انتظار مي رود كه دريك سال آينده به 
تدريج با توزيع واكس��ن كرونا و كاهش تلفات و بهبود 
توليد، كاهش تعطيلي ها و قرنطينه ها، افزايش مبادالت 
اقتصادي و... مواجه باشيم و همين مسائل مي تواند روي 
رشد اقتصادي و كاهش قيمت ها نيز اثرگذار باشد.  براين 
اساس كاهش انتظارات تورمي موضوعي جدي است 
اما زمان بر و نيازمند گذر زمان و برنامه مناسب دولت 

در تنظيم بازار اس��ت. رييس كل بانك مركزي گفت: 
با توجه به تغيير قابل مالحظه در انتظارات تورمي در 
هفته هاي اخير، اميد مي رود كه با اين اقدامات، التهابات 
و نااطميناني هاي تورمي كاهش يافته و از مسير كاهش 
تورم انتظاري در افق پيشرو، بستر مناسب تري براي 
فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و تقويت سرمايه گذاري و 
جهش توليد فراهم شود. عبدالناصر همتي اظهار داشت: 
رهبر معظم انقالب در ديدار 4 آذر ماه 1399 با اعضاي 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نكات مهم و راهبردي 
در خصوص اقتصاد كشور بيان كردند. بخشي از بيانات 
ايشان در مورد نحوه تامين كسري بودجه دولت، روش 
فروش اوراق و س��هام دولت را م��ورد تاكيد قرار داده و 

استقراض از بانك مركزي و انتش��ار پول براي تامين 
كسري بودجه را نفي كردند. وي افزود: از بابت عنايت 
ويژه ايشان به كنترل پايه پولي و نقدينگي در جهت مهار 
تورم صميمانه قدرداني مي كنم. همراهي دولت محترم 
در تامين كسري بودجه هشت ماهه اول سال از طريق 
انتشار اوراق بدهي و فروش سهام نيز قابل تقدير است. 
همچنين اميدوارم ب��ا توجه به مجوز هاي قانوني اخذ 
شده اين روند در ماه هاي باقيمانده سال نيز با جديت 
ادامه يابد تا بتوان بودجه امسال را به صورت سالم و با 
كمترين اثرات جانبي بر اقتصاد كالن و معيشت مردم 
تامين مالي كرد. همتي ادامه داد: بانك مركزي نيز با 
توجه به آرامش موجود در بازارها و چشم انداز آن ضمن 
تقوي��ت اقدامات و جديت براي ايجاد تع��ادل در بازار 
ارز از كليه ابزارهاي پولي در دس��ترس در نيل به تورم 
هدف گذاري شده استفاده خواهد كرد. سياست هاي 
احتياطي كالن براي جلوگيري از ناترازي سيستم بانكي 
و اثر آن بر متغيرهاي پولي و تورم در دستور كار بانك 
مركزي قرار دارد كه در اين راستا شوراي پول و اعتبار 
نيز رشد ترازنامه ش��بكه بانكي را به تصويب رسانده و 
همكاران من دستورالعمل هاي مرتبط را با اين مصوبه 
و س��قف هاي تعيين ش��ده براي ميزان رش��د دارايي 
بانك ها را به زودي اعالم خواهند كرد. رييس كل بانك 
مركزي در پايان گفت: با توجه به تغيير قابل مالحظه 
در انتظارات تورمي در هفته هاي اخير، اميد مي رود كه 
با اين اقدامات، التهابات و نااطميناني هاي تورمي كاهش 
يافته و از مس��ير كاهش تورم انتظاري در افق پيشرو، 
بستر مناسب تري براي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و 

تقويت سرمايه گذاري و جهش توليد فراهم شود.



گروه بورس|
اگر بخواهيم بازار سرمايه را با سال هاي گذشته مقايسه 
كنيم متوجه مي ش��ويم كه بازار دچ��ار تغيير و تحول 
عمده شده و حتي غيرقابل پيش بيني است براي مثال؛ 
سال هاي گذشته افزايش يا كاهش نرخ ارز تنها با تاخير 
چند روزه بر بورس تاثيرمي گذاشت اما؛ اين روزها نرخ 
ارز با گذش��ت چندين ماه روي بورس اثرمي گذارد. به 
نوعي مي توان گفت كه ساختار بورس كمي تغيير يافته 
اس��ت. انتخابات امريكا نيز همين وضعيت را داش��ت و 
كارشناسان بازار پيش بيني مي كردند با ورود جوبايدن 
به كاخ سفيد بازار س��رمايه به صورت عمده اي متضرر 
مي شود ولي با گذش��ت چند روز از انتخابات بازار سهام 
وارد فاز جديدي شد و س��ومين هفته اي است كه بازار 
س��رمايه پس از زيان هاي پي در پي روزهاي س��بزي را 
پشت سرمي گذارد. حركت مثبت و كم حاشيه شاخص، 
ارزش معامالت بيش از 15 هزار ميليارد تومان در روز و 
حضور سهامداران حقيقي همراه با گزارش هاي ماهانه 
شركت ها در س��امانه كدال، سيگنال رسيدن به تعادل 

را به سهامداران و سرمايه گذاران بازار سرمايه مي دهد.
اين وضعيت بورس درحالي است كه وضعيت بازارهاي 
موازي چنگي ب��ه دل نمي زند و اغلب روند نزولي را طي 
مي كند. نرخ دالر از 30 هزارتومان به مبلغ 23 هزارتومان 
رس��يد و س��كه نيز ريزش 35 درصدي را متحمل شد، 
كاهش تورم افزوده در مس��كن و تعطيل و نيمه تعطيل 
شدن كسب و كارها به سبب موج سوم كرونا باعث شد 
تا سرمايه گذاران بيش��تري وارد بازار سهام شوند. يك 
دسته از تحليلگران بازار مي گويند كه بازار سرمايه پس از 
اصالحات شديد و طوالني به واسطه شيوع ويروس كرونا  
همچنين نزول بازارهاي موازي و امثال اين موارد توانسته 
روندي متعادل روبه باال داشته باشد. البته گزارش هاي 
آبان ماه شركت ها و صنايع مختلف بورسي در سامانه كدال 
نويد از رشد بازارسهام مي دهد كه در نتيجه )P/E نسبت 
قيمت به درآمد( نمادهاي بورسي و جذابيت قيمت ها 
مي تواند موج جديدي از اعتم��اد و اميدواري را به تاالر 
شيشه اي بازگرداند. همچنين در شركت هاي توليدي، 
صنايع مختلف با توجه به تحريم هاي اعمال شده و كاهش 
واردات، شاهد افزايش تقاضا براي تامين جبران كسري 
واردات هستيم كه منجر به افزايش فروش و سودآوري 
شده است و تورم قابل توجه در ماه هاي گذشته يكي از 
داليل اصلي افزايش سود شركت ها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته است، اين در حالي كه با تداوم روند افزايش 
نرخ مواد اولي��ه، افزايش هزينه ه��ا و در نهايت افزايش 
بهاي تمام شده محصوالت در آينده برخي شركت ها با 

مشكالت بسياري مواجه مي شوند.

    صعود پتروشيمي ها و فلزات اساسي
 به صدر جدول

بورس تهران سومين هفته خود را نيز با سبزپوشي آغاز 
كرد و شاخص كل بازار سرمايه در پايان معامالت اولين 
روزهفته به 36 ه��زار و 426 واحد رس��يد و اين صعود 
خوب نويد رشد براي ماه ها و هفته هاي آينده را مي دهد. 
گزارش عملكرد ش��ركت ها در آبان ماه نش��ان مي دهد 
كه احوال بورس در دومين ماه پاييز بس��يار دلچسب تر 
ازماه هاي قبل از آن است. شركت هاي صادرات محور به 
صورت عمده در گروه هاي پتروشيمي و فلزي و معدني 
است و افزايش س��ودآوري اين شركت ها وابسته به سه 
عامل بسيار مهم همانند نرخ دالر، نرخ جهاني كاموديتي 

محورها و ميزان فروش بستگي دارد. اگر ميانگين نرخ 
فروش اين دسته از شركت ها در 6 ماهه نخست سال در 
نظربگيريم مي توان دريافت كه براساس نرخ دالر نيمايي 
17 هزارتومان بسته شده و اغلب اين شركت ها كاري با 
دالر 30 هزارتومان به باال نداش��ته اند بنابراين نرخ دالر 
فعلي براي شركت خوب است و اگر دالر در محدوده نرخ 
22 الي 24 تومان تثبيت يابد به نفع اين دسته از شركت ها 
است. همچنين با توجه به افزايش نرخ محصوالت، كاهش 
ارزش ريال و كاهش نرخ دالر و گشايش هاي بين المللي 
ميزان فروش اين نوع شركت ها به مرور و آرام آرام افزايش 
مي يابد. اگر گزارش هاي آبان ماه را بررسي  كنيم متوجه 
مي شويم شركت هايي كه توليد »اتيلن« دارند وضعيت 
قابل قبول تري دارند همچنين شركت هايي كه فلزات 
اساسي و غيرآهني توليد مي كنند به دليل افزايش نرخ 
محصوالت خود توانسته اند گزارش مثبت تري نسبت 
به ماه هاي گذشته ارايه دهند. البته برخي از شركت ها 
وضعيت خوبي در آبان ماه نداشتند اما؛ باتوجه به بهبود 
وضعيت انتظار مي رود آذرماه گزارش هاي قابل تامل تري 

ارايه دهند.

    قيمت بالي جان خودرويي ها
عليرضا تاج بر، كارش��ناس بازارس��هام درخصوص 
وضعيت شركت ها مي گويد: عملكرد برخي شركت ها 
به دليل تورم داخلي مثبت ارزيابي مي شود. گروه هاي 
ش��وينده، توليدكننده هاي تاير و محصوالت غذايي 
همس��و با تورم داخلي گزارش هاي قابل تاملي ارايه 
كردند. اما در گ��روه خودرو وضعيت به گونه اي ديگر 
است. اگرچه اين گروه ها فروش خوبي داشتند اما به 
دليل ثبت افزايش هزينه ها نمي توانيم بگوييم عملكرد 
مثبت��ي در اين خصوص داش��ته اند. در واقع افزايش 
هزينه هاي مالي شركت هاي خودروسازي دليل اصلي 
زيان ده بودن اين صنايع به شمار مي رود، از اين رو تا 

زماني كه بين نرخ فروش و نرخ بازار خودرو گپ شديد 
قيمتي وجود داشته باش��د نمي توان انتظار گزارش 
مثبت از سوي اين گروه داشته باشيم و به نظر مي رسد 
عرضه خودرو در بورس كاال با وجود فروش باالي آنها 

تنها راه نجات اين صنايع است.
اين كارشناس بازار سرمايه به وضعيت گزارش آبان ماه 
بانكي ها مي پردازد و عنوان مي كند: برخي بانك ها به دليل 
فروش دارايي ها و اتفاقات داخلي در وضعيت خوبي به سر 
مي برند. به طور كلي با رفع شدن تحريم ها و محدوديت ها 
شرايط بانك ها تغيير خواهد كرد و صنعت مناسبي براي 
سرمايه گذاري محسوب مي شوند. وي در مورد تفاوت 
وضعيت گزارش صنايع مختلف درآبان امس��ال و مدت 
مشابه سال قبل خاطرنش��ان مي كند: برخي اتفاقاتي 
كه در اقتصاد كش��ور رخ داد عملكرد ش��ركت ها را وارد 
فاز ديگري كرد. افزايش نرخ دالر و تورم تاثيربسزايي در 
عملكرد شركت ها دارد اين در حالي است كه سال گذشته 
نه خبري از نوسانات شديد قيمت دالر بود و نه خبري از 
اين ميزان تورم. گزارش هايي كه شركت هاي توليد كننده 
مواد پتروشيمي و شركت هاي فوالدي ارايه كرده اند به 
هيچ عنوان قابل مقايسه با گزارش همين شركت ها در 
مدت مشابه سال قبل نيست. اين شركت ها از نظر ميزان 

فروش با رشد عجيبي روبه رو شده اند.
تاج بر به هيجان فروش سهامداران در ماه هاي اخير اشاره 
مي كند و مي گويد: هيجان فروش در بازار س��هام بعد از 
صعود شارپي قيمت ها غيرعادي نيست. وقتي قيمت ها 
بدون پشتوانه و غيرمنطقي افزايش مي يابد سرانجام با 
اصالح مواجه مي شود. ريزش شاخص از اواسط مرداد ماه 
ربطي به عوامل بنيادي سهام ندارد. در حال حاضر روند 
معامالت سهام متفاوت تر از گذشته جلو مي رود بر همين 
اساس صنايعي كه عملكرد مثبتي از خود نشان داده اند با 
اقبال بازار مواجه شده اند از اين رو شاهد مثبت بودن همه 

سهم ها بر اثر هيجانات سهامداران نيستيم.

   روي خوش صنايع بنيادي
طي چهارماه گذشته شاهد اين موضوع بوديم كه صنايع 
بنيادي وضعيت ناخوش��ي در سامانه كدال داشتند اما؛ 
اي��ن روزها وضعي��ت مطلوب تري به خ��ود گرفته اند و 
شاهد رشد توليد و فروش از سوي صنايع بورسي بوديم، 
صنايعي مانند پتروشيمي، معدني، فوالدي و بانكي نيز 
در 8 ماه گذشته در مقايسه با ساير صنايع تزار مثبت تري 
داشته اند و به نظرمي رسد تا ماه هاي باقي مانده تا پايان 
سال شرايط شركت ها باتوجه به تحريم ها تغيير مي كند 
و در نتيجه شاهد تغييرات گزارش شركت ها خواهيم بود. 
براساس وضعيت بورس و عملكرد شركت ها مهم ترين 
موردي كه مي تواند وضعيت و مس��ير بازار س��رمايه را 
تغيي��ر دهد تح��والت سياس��ي-اقتصادي و تحوالت 
بين المللي است. همچين حميد ميرمعيني كارشناس 
بازار س��رمايه درخصوص شركت هاي كادمويتي محور 
مي گويد: شركت هاي صادرات محوري كه درآمدشان 
رابطه مستقيمي با نرخ ارز دارند عمدتا در 6 ماه اول سال 
توليداتشان را با دالر 17 هزارتوماني فروخته اند. با توجه به 
اينكه پيش بيني مي شود قيمت دالر به زير 20 هزارتومان 
كاهش پيدا نكند، ثبات قيمت دالر در همين محدوده 
باعث مي شود ميزان فروش و صادرات شركت ها حتي 
از 6 ماه اول س��ال نيز بهتر باشد، از اين رو كاهش قيمت 
دالر از 30 هزارتومان به نرخ فعلي تهديدي براي صنايع 
بورسي محسوب نمي شود. پيامد افت قيمت دالر در آبان 
ماه، سقوط شاخص به كانال يك ميليون و 200 هزارواحد 
را رق��م زد، به همين دليل نگراني در مورد ريزش دوباره 
قيمت سهام در بازار سرمايه وجود ندارد. اين كارشناس 
با بيان اينكه شركت هاي خصوصي كه حاكميت شركتي 
در آنها رعايت نمي شود ممكن است ميزان توليد و فروش 
را دستكاري كنند، اظهار مي كند: اما در مجموع شركت ها 
و صنايع بورسي گزارش هاي جذابي ارايه كردند و به مرور 

با معامالت بيشتري رو به رو خواهيم بود.
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پرداخت 5 هزار ميليارد تومان 
سود و اصل اوراق اشاد9

امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران گفت: انتش��ار 
اوراق مشاركت طرح هاي عمراني دولت در نهم آذر 99 
با سررسيد 4 ساله از طريق سه بانك عامل شامل بانك 
سپه، بانك مسكن و بانك كشاورزي به دنبال پذيرش 
اين اوراق در بازار ابزاره��اي نوين مالي فرابورس و پس 
از اعالم رسمي بانك مركزي براي توقف معامالت اوراق 
ياد شده در بانك هاي عامل صورت گرفت. به گفته امير 
هاموني اين اوراق در بازار پول با مجوز بانك مركزي بابت 
تامين مالي طرح هاي عمراني دولت منتشر شده بود و 
س��پس براي بازار پذيركردن اين اوراق، فرابورس ايران 
تمامي امكانات خود را در راستاي سرعت بخشيدن به 
معامله پذير كردن اوراق دولتي ب��ه كار گرفت و بر اين 
اساس همكاري خوبي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
فرابورس ايران، سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه و 
بانك هاي عامل انجام شد. مديرعامل فرابورس عنوان كرد 
كه با تجارب حاصل از پذيرش و معامله اوراق دولتي در 
فرابورس ايران، اميد است بتوان پيش از پيش در راستاي 
افزايش تأمين مالي از بازار س��رمايه قدم برداشت و به 
استحكام و قوام نظام اقتصادي كشور مساعدت كرد. او با 
اشاره به اينكه براي جلب اعتماد عمومي و حفظ سرمايه 
اجتماعي حاكميت دولت به همراه رتبه اعتباري آن الزم 
است بازپرداخت به موقع بدهي ها در سررسيد ادامه پيدا 
كند، افزود: تضمين باالي اسناد و اوراق دولتي و ايفاي به 
موقع تعهدات دولت در سال هاي گذشته نيز عامل رونق 
سريع تر بازار بدهي بوده است. هاموني با تاكيد بر اينكه 
تعميق بازار بدهي، يكي از استراتژي هاي مهم شركت 
فرابورس ايران است، اظهار كرد: اميدواريم بتوانيم همانند 
ساليان گذشته در توسعه بازار بدهي دولت در كنار حفظ 
مسير تأمين مالي بخش خصوصي، بر رونق اقتصادي و 
تأمين مالي پروژه هاي عمراني كشور كمك كنيم. او در 
نهايت با بيان اينكه فرابورس ايران در سال هاي اخير به  
عنوان بازوي اجرايي تش��كيل و ساماندهي بازار بدهي 
دولت تمامي ظرفيت هاي خود را به كار گرفته اس��ت، 
خاطرنشان كرد: اين امر با اين هدف صورت گرفته است 
تا هم در توسعه اقتصادي كشور نقش ايفا كنيم و هم با 
تسريع امور پيمانكاران دولتي در تأمين مالي اين فعاالن 

اقتصادي ياري رسان باشيم.

صندوق سرمايه گذاري پااليشي 
يكم مجوز فعاليت گرفت

صندوق سرمايه گذاري پااليشي يكم، در اجراي ماده 28 
و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 
و ماده 2 قانون توسعه ابزارها ونهادهاي مالي جديد به 
منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي مصوب آذر 88 با مجوز اين سازمان نزد مرجع 
ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران، به عنوان 
نهاد مالي ثبت شده است . اين صندوق سرمايه گذاري 
مجاز است از تاريخ صدور اين مجوز )9 آذر 99( با رعايت 
قوانين و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب 
خود به عنوان يك نهاد مالي – صندوق سرمايه گذاري 
فعاليت كند. در همين حال »محمود گودرزي«، معاون 
بازار شركت بورس گفت: همه فعاليت هاي مربوط به 
بازگشايي صندوق انجام شده و مدير اين صندوق بايد 
با هماهنگي با سامانه معامالت بر خط )OMS( مجوز 
بازگشايي را از سازمان بورس اخذ كند و ترتيبات افشاي 
ارزش خالص دارايي هاي صن��دوق را انجام دهد. وي 
افزود: مشكلي از سوي شركت بورس براي بازگشايي 
وج��ود ندارد و به محض اعالم آمادگي از س��وي مدير 
صندوق و انجام فعاليت هاي مربوط در اين زمينه نماد 
اين صندوق بازگشايي خواهد شد. به گفته گودرزي، 
اكنون در انتظار تاييد مدير صندوق پااليشي يكم بسر 
مي بريم تا بت��وان اطالعيه مربوطه را ص��ادر و نماد را 
بازگشايي كرد. گودرزي خاطرنشان كرد: تاكنون زمان 
دقيقي براي بازگشايي نماد ارايه نشده است، اما به نظر 
مي رس��د تا چند روز آينده فعاليت هاي مربوط به اين 
اقدام به مراحل پاياني خود نزديك و اطالع رساني هاي 

الزم از سوي شركت بورس ارايه مي شود.

اعتماد به بخش خصوصي عامل 
موفقيت در واگذاري سرخابي ها

جعفر سميعي، مديرعامل باش��گاه پرسپوليس درباره 
واگذاري اس��تقالل و پرسپوليس و آثار ناش��ي از آن در 
فوتبال و ورزش كش��ور گفت: تالش هاي سه ساله و در 
واقع ش��هامت و درايت وزي��ر و وزارت ورزش و جوانان 
براي واگذاري سرخابي ها ارزش��مند و ستودني است. 
مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: واگذاري استقالل 
و پرسپوليس احترام به خواست مردم و آينده دار كردن 
اين دو باشگاه از مسير فراهم كردن امكان نظارت بيشتر 
آنها بر امور اين دو باش��گاه به عنوان سرمايه ملي است. 
وي گسترش مشاركت و نظارت مردم را نتيجه مهم اين 
تصميم دولت و كشور با تالش هاي بي وقفه وزير ورزش و 
جوانان دانست و تصريح كرد: خصوصي شدن استقالل و 
پرسپوليس اميدهاي بخش خصوصي را براي مشاركت در 
امور كشور باال مي برد، ضمن اينكه دو تيم از بن بست هاي 
مالي و مديريتي دوره هاي گذشته خارج مي شوند و با رفع 
تنگناهاي مديريتي و غيرالزم دولتي، بازدهي مديريتي 
و عملكردي بهت��ري را از آنها در آينده انتظ��ار داريم. او 
خاطرنشان كرد: واگذاري و خصوصي شدن پرسپوليس 
به عنوان يك استراتژي توسعه فوتبال و ورزش از سال هاي 
گذشته مطرح بوده و اكنون به مرحله اجرا رسيده است، 
ولي تضمين موفقيت آن نيازمند يك تالش همه جانبه 
ملي اس��ت و بايد از طريق مش��اركت عمومي مردم با 
تجديدنظر در روش برنامه ريزي و اجرا، مديريت نوين آنها 
مطابق با ضرورت هاي جديد فوتبال و ورزش كشور تحقق 
پيدا كند. سميعي افزود: دولت و وزارت ورزش و جوانان با 
اين واگذاري و سبك كردن بار اجرايي خود در حقيقت به 
بخش خصوصي كمك مي كنند تا نقش مهم خود را در 
كليه فعاليت هاي اجتماعي از جمله ورزش برعهده گيرند 
و من تصوير بلندمدت خصوصي شدن پرسپوليس را براي 

ورزش و فوتبال كشور مثبت مي بينم.

 بررسي مواد طرح 
اصالح قانون اوراق بهادار

مهدي طغياني سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: گزارش نظارتي مشروحي درباره 
وضعيت صنعت اس��تخراج رمزارزها و مبادالت 
داخلي آن در ابتداي جلسه قرائت و مورد بحث 
و بررس��ي قرار گرفت. نماينده مردم اصفهان در 
مجلس با بيان اينكه كميسيون پيرو گزارش هاي 
نظارتي مي تواند، نس��بت به خ��أ و ضعف هاي 
قانوني طرح هاي اصالحي را پيشنهاد دهد، افزود: 
براين اس��اس بعد از ارايه گزارش نظارتي درباره 
رمزارزها نماين��دگان قانون حمايت از رمزارزها 
و س��اماندهي ب��ازار معامالت داخل��ي آن را در 
چند ماده با دربرگيري مبادالت، بانك مركزي، 
اس��تخراج آن، تعرفه ها و... به مجلس پيشنهاد 

خواهند داد. 
وي تصري��ح كرد: در ادامه جلس��ه ام��روز پيرو 
گزارش نظارتي كميسيون اقتصادي درباره بازار 
بورس، اصالح قانون بازار سرمايه در دستور كار 
قرار گرفت، موادي از اين طرح مورد بررس��ي و 
پيشنهاد كارگروه براي اصالح قانون اوراق بهادار 
پيشنهاد داده شد و كارشناسان مركز پژوهش ها 
نظرات خود را نس��بت به اين طرح ارايه كردند. 
طغياني با اش��اره به مهم ترين مواد طرح اصالح 
قان��ون اوراق بهادار گفت: ارتقاي ش��فافيت در 
بازار، عملكرد صندوق تثبيت، ارتقاي س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، عملكرد ش��وراي عالي 
بورس و گزارش دهي آن، ارتقاي نظارت بر اركان 
س��رمايه، كنترل بازارگرداني  توسط حقوقي ها، 
افزايش پاس��خگويي س��ازمان ب��ورس، تنظيم 
فعاليت فعاالن مجازي در حوزه سرمايه، آموزش 
سواد مالي و افزايش آگاهي مردم نسبت به بازار 
س��رمايه و تعيين تكاليفي براي س��ازمان هاي 
مربوطه مانند صدا و سيما از اهم مواد مطروحه 

در اصالح قانون بازار سرمايه است.

 رمال ها 
هيچ قدرتي ندارند

با پيش بين��ي آينده بازار، مي توانن��د ده ها برابر 
شما س��ود كس��ب كنند، بايد بگويم كه سخت 
در اش��تباهيد. اين نتيجه اي اس��ت كه بسياري 
از تحليلگ��ران و فعاالن بازار به آن دس��ت پيدا 
كرده ان��د و مبتني بر داليل و اس��ناد مس��تند 
ارايه مي شود. لرز سودرو، مدير ارشد تحقيقات 
 Bridgeway اندرو بركين ريي��س تحقيقات
Capital در كتابي كه جديدا با عنوان »آلفاي 
بسيار كوچك« منتش��ر كرده تالش مي كند تا 
ابعاد و زواياي مستند اين واقعيت را تشريح كند. 
بر اساس آمارها، 85 درصد مديران صندوق هاي 
بزرگ پس از 10 س��ال عملكردي پايين  تري از 
معيار هاي بازار )معموال S&P500(( داشته اند 
و در ب��ازه زماني 15 س��اله، 92 درصد مديران، 
بازده��ي پايين تر از اين معيار كس��ب كرده اند. 
دليل اصل��ي بازده��ي كمتر اين مدي��ران هم 
توهم تواناي��ي پيش بين��ي و ارزش يابي قيمت 
س��هام اس��ت. در واقع اين دس��ته از افراد دچار 
خودشيفتگي اقتصادي، تصور مي كنند كه حتي 
بهتر از بازار توانايي ارزش يابي سهام را دارند. اين 
در حالي است كه بازارهاي س��رمايه كارآمدي 
خارق العاده اي در در قيمت  گذاري سهام دارند.

معن��اي اين داده ه��اي اطالعاتي آن اس��ت كه 
برخي از اف��راد و جرياناتي ك��ه تالش مي كنند 
خود را داراي توانايي ه��اي باال در ارزش گذاري 
سهام نشان دهند، در عمل از بيشتر معامله گران 
در ب��ازار بازدهي س��رمايه گذاري كمتري ثبت 
خواهن��د كرد. چرا كه مبتني بر دس��تاوردهاي 
گذش��ته تالش مي كنند دورنماي آينده بازار را 
تحليل كنند. برخي از اي��ن چهره هايي كه اين 
روزها در ماش��ين هاي مدل باال مي نشينند و از 
طريق ش��بكه هاي اجتماعي ادع��ا مي كنند كه 
قادر هستند سرمايه هاي خرد و كالن مردم را به 
سرعت چندين برابر كنند را از نزديك مي شناسم. 
آنها حتي جرات سرمايه گذاري شخصي با مبالغ 
بس��يار پايي��ن بر اس��اس تحليل ه��اي خود را 
ندارن��د. اين در حالي اس��ت كه در ش��بكه هاي 
اجتماعي ب��ه گونه اي تبلي��غ مي كنند كه انگار 
مادر زاد »بيزينس من« بازار س��رمايه هستند و 
صدها ميليارد تومان از اين طريق كسب درآمد 
مي كنن��د. نكت��ه دردآور اينجاس��ت كه برخي 
از اش��خاص به اين ادعاهاي بي اس��اس اعتماد 
مي كنند و س��رمايه هاي خ��ود را در اختيار اين 
افراد و جريانات ق��رار مي دهند. اغلب مردم فكر 
مي كنند اگر آين��ده بازارها رو  پيش بيني كنند، 
ثروتمند مي شوند. در صورتي كه اينطور نيست. 
كليد ثروت نه در پيشگويي، بلكه آمادگي براي 

هرگونه تغيير در بازار است.
پيش از اين هم بارها نوش��تيم ك��ه پيش بيني 
قطع��ي بازار غيرممكن اس��ت و باي��د به دنبال 
روش معامالتي باش��يم كه متكي بر پيش  بيني 
آينده نباش��د. همانطور كه اكثر م��ا در زندگي 
خود به رمال ها و فالگير ها باور نداريم چون آگاه 
هس��تيم كه پيش بيني رفتار انسان ها و اتفاقات 
آينده غيرممكن است، به همين ترتيب هيچكس 
واقعًا نمي داند كه هفته بعد در چنين لحظه اي، 
بازار درحال فكر كردن به چه مكانيسم و تحولي 
خواهد بود؟ و چ��ه جهتي را براي حركت بعدي 
خ��ود انتخاب خواهد ك��رد؟ هر ي��ك از ما بايد 
صرفًا با روش و سيستم شخصي و منحصربه فرد 
خودمان معامله كنيم. اين راز سودآوري دراين 

بازار است.

»تعادل« عملكرد آبان ماه شركت هاي بورسي را بررسي مي كند

روي خوش كدال براي سهامداران

در معامالت روز گذشته بازار سرمايه شاخص كل بورس 
با 38 هزار و 656 واحد صعود در رقم يك ميليون و 465 
هزار واحد ايس��تاد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز با 6 
هزار و 942 واحد افزايش در رقم 417 هزار و 788 واحد 
ايستاد. معامله گران اين بازار يك ميليون معامله به ارزش 
181 هزار و 353 ميليارد ريال انجام دادند. شاخص كل 
فرابورس هم با 425 واحد افزايش مجددا به كانال 18 هزار 
واحد بازگش��ت و رقم 18 هزار و 261 واحد را ثبت كرد. 
معامله گران اين بازار 900 هزار معامله به ارزش 59 هزار 
و 825 ميليارد ريال انجام دادند. درنهايت شاخص كل 
بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز گذشته 
2.7درصد رشد داشت، شاخص هم وزن نيز 1.7درصد 

صعود كرد.
در روز گذشته بازار حقيقي حدود 700 ميليارد تومان 
وارد بازارسهام كردند و ارزش معامالت خرد به 19 هزار 
و 380 ميليارد تومان رس��يد همچنين حقيقي ها 90 
درصد مع��ادل با 17 هزار و 400 ميليارد تومان س��هام 
خري��داري كردند و م��ازاد خريدخود را ب��ه 4 درصد از 
معامالت رس��اندند. بيشترين تزريق پول حقيقي ها در 
گروه هاي »اس��تخراج كانه هاي فل��زي«، »محصوالت 
شيميايي« و »فلزات اساس��ي« رخ داد و حقوقي ها نيز 
س��هام در گروه »س��رمايه گذاري ها« بودند. نمادهاي 
»فوالد«، »وتجارت« و »شبندر« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقيقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقي ها 
نيز بيشتر به »شپنا«، »ميدكو« و »فخوز« بود. آخرين 
قيمت 325نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز 
قبل آنها افزايش يافته و 115نماد با كاهش بيش از سه 
درصدي قيمت همراه بوده اند. افزايش سهام حقيقي ها 
نيز در 167 نم��اد و افزايش س��هام حقوقي ها در 129 
نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير 
مالكيت حقيقي ها هزار و 320 ميليارد و تغيير مالكيت 
دس��ته دوم 620 ميليارد تومان بود.  روز گذش��ته، روز 
خوبي براي سهام شركت ايران خودرو بود و سهام شركت 

ايران خودرو با رشد سه درصدي روبه رو شد و در نتيجه 
بين نمادهاي پرتراكنش امروز قرار گرفت و س��هام اين 
شركت در آخرين معامالت خود رقم 4150 ريال را ثبت 
كرد كه در مقايسه با روزگذشته چهار درصد افزايش يافته. 
همچنين با جابه جايي حدود دوميليارد و 400 ميليون 
برگه سهم روز بعدي معامالت خود را با 4110 ريال آغاز 
خواهد كرد. ارزش معامالت خودرو به 990 ميليارد تومان 
رسيد و از سوي ديگر بيش از دو ميليارد و 150 ميليون 
برگه سهم معادل با 90 درصد را حقيقي ها و بيش از 220 
ميليون برگه سهم يعني 10 درصد را كد هاي حقوقي ها 

به فروش رساندند. 

    عرضه اوليه اي جديد در بازار
تاپيكو با توجه به بازگشت رونق به بازار سرمايه و ايجاد 
شرايط مساعد، 35 ميليون سهم معادل 17.5 درصد از 
كل سهام منتشره شركت صنايع چوب خزر كاسپين با 
نماد »چخزر«، روز چهارشنبه 12 آذر ماه 99 در دامنه 
قيمتي 2400 تا 2500 تومان عرضه اوليه مي ش��ود. بر 
اساس اين گزارش، بهاي تمام شده چوب خزركاسپين در 
پرتفوي هلدينگ سلولزي، 794 ريال براي هر سهم است 
كه با توجه به سهم 99/99 درصدي هلدينگ سلولزي 
در سهام چوب خزر كاسپين، بالغ بر 85 ميليارد تومان 
سود حاصل از فروش س��هام در روز عرضه اوليه نصيب 
هلدينگ سلولزي وگروه تاپيكو خواهد شد. همچنين 
در صورت موفقيت عرضه اوليه و فروش كل سهام قابل 
 EPS عرضه، بطور متوسط 10 ريال به ازاي هر سهم به
تاپيكو اضافه خواهد ش��د. ش��ركت صنايع چوب خزر 
كاس��پين به عنوان اولين توليد كننده MDF در ايران 
با بهره گيري از جديدترين تكنولوژي هاي كش��ورهاي 
مطرح در امر فرآورده هاي چوبي از نيمه دوم سال 1383 
آغاز به كار كرد. ظرفيت اس��مي كارخانه در ابتدا روزي 
100 مترمكع��ب لكن با بهره گيري از دانش، تخصص و 
تالش مهندسين و كادر فني شركت، هم اكنون ظرفيت 

توليد اين مجتمع صنعتي به 56000 متر مكعب افزايش 
يافته است. همچنين در آبان ماه 1398، با ادغام شركت 
فيبر بابلس��ر در اين ش��ركت، دامنه توليد محصوالت 
شركت از ام.دي.اف روكش شده فراتر رفته و اين شركت 
هم اكنون توليد انواع محصوالت چوب، ش��امل پاركت، 
صفحه كابينت، ان��واع ورق، فوم پي.وي.س��ي و... را در 
س��بد محصوالت خود دارد. بر اساس صورت هاي مالي 
حسابرسي شده 6 ماهه 99 منتشر شده در سامانه كدال، 
شركت صنايع چوب خزركاسپين در 6 ماه نخست سال 
جاري بيش از 17 ميليارد تومان س��ود خالص به دست 
آورده و جمع فروش محصوالت خود را در اين بازه زماني 
به بيش از 103 ميليارد تومان داده اس��ت. عرضه اوليه 
چوب خزركاسپين پس از آخرين عرضه اوليه كه در تاريخ 
30 شهريور ماه انجام شد، نخستين عرضه اوليه اي خواهد 
بود كه پس از ريزش شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 

در دو ماه گذشته انجام خواهد گرفت.

    عملكرد دقيق كارگزاري ها
بررس��ي دقيق ت��ر عملك��رد كارگزاري ه��اي فعال در 
بازارسرمايه نش��ان مي دهد اين نهادهاي مالي در آبان 
ماه امسال توانستند 240 هزار ميليارد تومان بابت خريد 
و فروش س��هام، اوراق بدهي اوراق مشتقه و واحدهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در كارنامه خود 
ثبت كنند. در اين ميان حدود 176 هزار ميليارد تومان 
از اين رقم يعني بالغ بر 73 درصد از كل دادوس��تد ها در 
اختيار مبادالت آنالين بوده است. همچنين 52.7 هزار 
ميليارد تومان ديگر نيز حجم معامالت عادي در خريد و 
فروش سهام در اين نهادهاي مالي بوده است. همچنين 
بررسي عملكرد اين كارگزاري ها به تفكيك فعاليت در 
انواع اوراق و بازار نش��ان مي دهد كه اين نهادها مالي در 
ماه گذش��ته درآمدي حدود 2.8 هزار ميليارد تومان در 
خريد و فروش اوراق در بازار بدهي داشته اند. همچنين 
در بخش بازار اوراق مش��تقه نيز معامالت اين نهادهاي 
مالي به بيش از 600 ميليارد تومان رس��يده اس��ت. در 
همين راس��تا حدود 36.5 هزار ميليارد تومان از خريد 
و فروش كارگزاري ها در ماه گذشته مربوط به معامالت 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس بوده 
است. در اين ميان 50 ميليارد تومان از رقم مزبور به خريد 

و فروش در زمينه بازارگردان��ي الگوريتمي در ETF ها 
تعلق داشته كه توسط كارگزاري حافظ صورت گرفت. 
البته كارگزاري حافظ در زمينه بازارگرداني در بازار سهام 
فعاليت قابل توجهي داشت. به طوري كه حجم خريد و 
فروش سهام براي بازارگرداني توسط كارگزاري حافظ 
به 265ميليارد تومان رسيد. بايد عنوان داشت كه شركت 
كارگزاري توسعه معامالت كيان فعال ترين كارگزاري در 
بخش بازارگرداني سهام طي آبان ماه بود. در اين راستا 
حجم معامالت صورت گرفته در زمينه بازارگرداني توسط 

اين كارگزاري به بيش از 430ميليارد تومان رسيد.
بررسي روند بيشترين خريد و فروش هاي صورت گرفته 
در ميان 109 كارگزاري فعال در بازار سرمايه، نشان از آن 
دارد كه مي دهد كه درصد بااليي از خريد و فروش ها تنها 
در انحصار چند كارگزاري بود. به طوري كه 51درصد از 
كل دادوستدها به 10كارگزار برتر تعلق داشت. در اين 
ميان كارگزاري مفيد به تنهايي 23 درصد از كل خريد 
و فروش هاي ثبت شده را در آبان ماه به خود اختصاص 
داد. معامالت اي��ن كارگزاري به حدود 54 هزار ميليارد 
تومان رسيد. همچنين اين كارگزاري بيشترين فعاليت 
را در حوزه معامالت آنالين داش��ته است. به طوري كه 
98درصد از كل خريد و فروش هاي صورت گرفته در اين 
كارگزاري يعني معادل 93 هزار ميليارد تومان از معامالت 
كارگزاري مفيد به صورت آنالين بوده اس��ت. در ادامه 
برترين كارگزاري ها در مهرماه، كارگزاري آگاه قرار گرفت. 
اين كارگزاري در ماه گذشته دادوستد 26.2 هزار ميليارد 
توماني را ثبت كرد. سهم اين كارگزاري از كل مبادالت 
به بيش از 10 درصد رسيد. در ادامه نيز كارگزاري مبين 
س��رمايه رتبه س��وم را با خريد و فروش بيش از 8 هزار 
ميليارد توماني به خود اختصاص داد. دو كارگزاري فارابي 
و پاس��ارگاد نيز هر كدام با ثبت معامالت بيش از 5هزار 
ميليارد توماني در رتبه هاي برترين كارگزاري هاي ماه 
گذشته قرار گرفتند. در اين ميان خريد و فروش 6.7 هزار 
ميليارد توماني در كارنامه كارگزاري فارابي و حدود 6 هزار 
ميليارد توماني در كارنامه كارگزاري بانك پاسارگاد ثبت 
شد. كارگزاري هاي سهم آشنا، نهايت نگر، حافظ و صبا 
تامين نيز از ديگر كارگزاري هاي فعال در ماه گذشته كه 
خريد و فروش بيش از 4 هزار ميليارد توماني را در كارنامه 

خود ثبت كردند.

سود بيشتر كارگزاري ها به واسطه حضور مردم

سبزپوشي يكپارچه بورس



مجيد  اعزازي|
آن گونه كه بانك مركزي گزارش كرده است، تورم ماهانه 
مسكن در ش��هر تهران از حدود 10 درصد طي ماه هاي 
گذشته، در آبان ماه به 1.8 درصد افت كرد. اين در حالي 
است كه تورم عمومي ماهانه در آبان ماه 5 درصد از سوي 
مركز آمار ايران گزارش شده است. از اين رو، از تفاضل تورم 
اسمي مس��كن و تورم عمومي به عدد منفي 3.2 درصد 
مي رسيم كه نشانگر نرخ تورم واقعي مسكن در آبان ماه 
است.  بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در تهران، 2۷ ميليون و 1۹3 هزار و 100 
تومان بود، ولي در مهر ماه امسال، 2۶ ميليون و ۷20 هزار 
تومان بود كه سبب شد اين شاخص با رشد 1.8 درصدي 
همراه شود. حال سوال اين اس��ت كه اين تورم منفي در 
مناطق تهران به چه صورت توزيع شده است؟ به عبارت 
ديگر، در كدام مناطق شاهد كاهش بيشتر قيمت مسكن 
بوده ايم؟ در كدام مناطق تورم ماهانه مسكن مثبت بوده 
است؟ به گزارش »تعادل«، با يك بررسي ساده مشاهده 
مي شود كه در ش��ش منطقه )يك، 4، ۶، 20، 21 و 22( 
متوسط قيمت هر مترمربع مسكن در آبان نسبت به مهرماه 
سال جاري كمتر بوده است. اما واقعيت اين است كه تعداد 
مناطقي كه تورم واقعي آنها منفي بوده اس��ت، بيش از ۶ 
منطقه است. محاسبات »تعادل« نشان مي دهد كه تورم 
واقعي افزون بر ۶ منطقه ياد شده در 10 منطقه ديگر )2، 

3، 5، ۷، ۹، 13، 14، 15، 1۷ و 18( نيز منفي بوده است.

    بيشترين افت قيمت مسكن؟
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد كه منطقه ۶ با تورم 
منفي ۹.2 درصد مس��كن )14.2- درص��د تورم تعديل 
شده( داراي بيشترين افت قيمت مسكن در آبان ماه سال 
جاري بوده اس��ت. منطقه يك با ت��ورم منفي 3.2 درصد 
)8.2- درصد تعديل شده( و منطقه 22 با تورم منفي 3.1 
درصد )8.1- درصد تعديل شده( در رتبه هاي بعدي قرار 
دارند. در اين حال، 13 منطقه ديگر نيز داراي تورم منفي 
تعديل شده با تورم عمومي بوده اند كه به ترتيب عبارتند از 
منطقه20 )۶.4-درصد(، منطقه 4 )5.۷2- درصد(، منطقه 
21 )5.۷- درصد(، منطقه 13 )4.2- درصد(، منطقه 1۷ 
)3.۷- درصد(، منطقه 3 )3.2 – درصد(، منطقه 15 )2.۹- 
درصد(، منطقه ۷ )2.1- درصد(، منطقه 18 )2- درصد(، 
منطقه 14 )1.5- درصد(، منطقه ۹ )1.4- درصد(، منطقه 
5 )1- درصد( و منطقه 2 )0.۶- درصد( . منطقه ۶ با كاهش 
3 ميليون و ۶45 هزار تومان در هر متر مربع، رتبه اول افت 
قيمت مسكن در آبان نسبت به مهر امسال را داشته است و 
ركورد بيشترين كاهش ماهانه متوسط قيمت مسكن در 
سال هاي اخير را به نام خود ثبت كرده است. بررسي ها نشان 
مي دهد در منطقه يك تهران از متوسط قيمت هر مترمربع 
آپارتمان يك ميليون و 8۷0 هزار تومان كاسته شده است.

به نظر مي رس��د علت كاهش متوسط قيمت مسكن در 
لوكس ترين و گران ترين منطقه پايتخت، باال بودن قيمت 
باشد كه افت كمتر از 10 درصدي، سبب اثرگذاري ناگهاني 
حدود 2 ميليون توماني به ازاي هر متر مربع مي ش��ود. بر 

اس��اس اين گزارش، منطقه 4 با كاهش حدود 140 هزار 
توم��ان در هر متر مربع، منطقه 13 ب��ا كاهش 180 هزار 
توماني به ازاي هر متر، منطقه 18 با كاهش متري 42۷ هزار 
تومان، منطقه 20 با كاهش متري 225 هزار تومان، منطقه 
21 با كاهش متري 150 هزار توماني و منطقه 22 با كاهش 

81۷ هزار تومان در هر متر مربع بوده اند.

      بيشترين رشد مثبت قيمت در جنوب تهران 
در آبان امسال، تنها ۶ منطقه تهران داراي افزايش قيمت 
بيش��تر از تورم عمومي ماهانه يا ب��ه عبارتي تورم واقعي 
داشته اند. بيشترين افزايش قيمت ها به مناطق مياني و 
پايين شهر اختصاص داشت. اين مناطق به ترتيب دارا بودن 
بيشترين تورم ماهانه واقعي مسكن )تعديل شده با تورم( 
عبارتند از: منطق��ه 12 )14.5 درصد(، منطقه 11 )3.5 
درصد(، منطقه 1۶ )1.1 درصد(، منطقه 8 )0.8 درصد(، 
منطقه 10 )0.۷ درصد(، منطقه 1۹ )0.3 درصد(.  به اين 
ترتيب، طي آبان ماه سال جاري در منطقه 12، متوسط 
قيمت هر متر مربع مسكن حدود 2 ميليون و ۷50 هزار 
تومان، در منطقه 11 حدود يك ميليون و ۶00 هزار تومان، 
در منطقه 1۶ حدود يك ميلي��ون و 200 هزار تومان، در 
منطقه 8 حدود 1۶0 هزار تومان، در منطقه 10 حدود 113 
هزار تومان و در منطقه 1۹ حدود 80 هزار تومان رشد يافته 

است. در عين حال، منطقه يك با متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني 5۶ ميليون و ۷80 هزار تومان، منطقه 
3 با 50 ميليون و 450 هزار تومان و منطقه 2 با 42 ميليون 
و 2۹0 هزار تومان همچنان در صدر فهرس��ت گرانترين 
مناطق پايتخت قرار دارند و مناطق 18 )12 ميليون و 420 
هزار تومان(، 20 )12 ميليون و ۹30 هزار تومان( و 1۶ )13 
ميليون و 220 هزار تومان( نيز در انتهاي اين فهرست قرار 
گرفته اند. روند تورم ماهانه مسكن بررسي هاي »تعادل« 
حاكي از آن است كه تورم ماهانه مسكن در سال جاري، 
طي ماه هاي ارديبهشت تا آبان همواره بيشتر از نرخ تورم 
عمومي بوده اس��ت. در اين حال، اگر از منفي شدن تورم 
ماهانه مسكن در فروردين سال جاري بنا به داليل مختلف 
از جمله بازبودن بازار مسكن صرفا در هفته آخر فروردين 

ماه چشم پوشي كنيم، طي سال جاري، براي نخستين بار 
در آبان ماه تورم مسكن از تورم عمومي كمتر رشد كرده و 
در نتيجه منفي شده است. البته تورم ماهانه مسكن در تير، 
مرداد، شهريور، مهر و آبان سال گذشته نيز از تورم عمومي، 
ركوردهاي كمتري را برجاي گذاشته است، اما به دنبال 
تغيير قيمت بنزين در آبان ماه سال ۹8 و در پي آن تغيير 
انتظارات تورمي ناشي از افزايش نرخ سوخت، از آذر سال 
گذشته قيمت مسكن دوباره وارد محدوده حبابي شده بود. 
اما حاال به نظر مي رسد دوباره وارد مسير تازه اي شده است 
كه در صورت تداوم شرايط حاكم بر اقتصاد كالن، انتظار 

مي رود تا پايان سال ۹۹ در اين مسير باقي بماند.

    دو نيمه متفاوت آبان
در كنار كاهش رشد قيمت مسكن، بازار ملك در آبان 
ماه كاهش شديد تعداد معامالت را نيز تجربه كرد. بر 
اساس گزارش بانك مركزي، در اين ماه تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران به 4.5 هزار فقره 
رسيد كه نسبت به ماه قبل 48.4 درصد افت و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۹.۹ درصد افزايش نشان مي دهد. 
به گزارش »تعادل« اگر چه در ماه هاي ارديبهش��ت تا 
اول آبان س��ال جاري به دليل جهش قيمت و ناتواني 
مالي سمت تقاضاي مصرفي و همچنين كم رنگ شدن 
تقاضاي سفته بازي به دليل جذابيت بازار سهام، تعداد 
معامالت ملكي افت زي��ادي را تجربه كرده بود، اما در 
آب��ان ماه كه در ميانه آن انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا برگزار شد، با دو نيمه متفاوت مواجه بوديم كه 
موجب كاهش معامالت در هر دو نيمه اين ماه شد. در 
نيمه اول آبان، گروهي از فروشندگان مسكن با توجه به 
احتمال برنده شدن دونالد ترامپ و افزايش قيمت ها در 
نيمه دوم آبان، از عرضه ملك خود به بازار طفره رفتند. 
در نيمه دوم آبان نيز تقاضاي موثر در بازار مس��كن به 
واسطه چش��م انداز مثبت اقتصاد و احتمال نزولي تر 
شدن قيمت ها با رسميت يافتن رياست جمهوري جو 
بايدن، از بازار بطور موقت كناره گرفتند. به اين ترتيب 
در هر دو نيمه آبان به قدري از معامالت كاسته شد كه 
تعداد معامالت به زير 5 هزار فقره س��قوط كرد. غير از 
فروردين سال جاري كه حجم معامالت ملك به 1200 
فقره رسيد، در ماه هاي تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان 
سال گذشته نيز حجم معامالت به زير 5 هزار فقره در 
ماه رسيده بود. تعداد ماه هاي ياد شده به ترتيب 4800، 

3300، 2800، 3400 و 4100 فقره ثبت شده است.
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مصائب سيل در اهواز
بعد از سال ها خشكسالي در استان خوزستان، طي چند 
سال اخير، به لطف خداوند منان، شاهد افزايش بارش ها 
در اين اس��تان هس��تيم. موضوعي كه هرچند نعمت 
خداوند متعال است اما به دليل سوءمديريت ها و فقدان 
برنامه ريزي هاي جامع، اين نعمت خداوندي به نقمت 
و گرفتاري هاي دامنه داري براي مردم بدل شده است. 
در شرايطي كه مشكالت معيشتي، تبعات گراني ها و 
گرفتاري هاي برآمده از كرونا ب��ه اندازه كافي بر دوش 
مردم خوزستان سنگيني مي كند، سراريز شدن سيل 
و آبگرفتگي ها در خانه هاي مردم به مشكل مضاعفي 
بدل ش��ده كه براي شهروندان اين اس��تان آزار دهنده 
شده است. از روز يكشنبه كه موضوع سيل، آبگرفتگي 
و سرريز فاضالب به شهرها اتفاق افتاده، دامنه وسيعي 
از ش��هروندان در تماس با من نماينده پرسش هايي را 
مطرح مي كنند كه جز ش��رمندگي حقيقتا پاسخي 
براي آنها نمي ت��وان پيدا كرد. اين در حالي اس��ت كه 
از سه ماه قبل كارشناسان و دلس��وزان كشور هشدار 
داده بودند كه پيش بيني ها حاكي از پاييز و زمس��تان 
پربارش در خوزستان اس��ت و بايد براي اين شرايط از 
تابستان برنامه ريزي هاي الزم را انجام داد. اما متاسفانه 
به اين هشدارها و تذكار توجهي نشد و در شرايطي كه 
مي بايست اصالح شبكه جمع آوري آب هاي سطحي 
و بهبود زيرس��اخت هاي مرتبط با فاضالب ش��هري 
در اولويت تصميم س��ازي هاي بودج��ه اي و اعتباري 
استان قرار مي گرفت، برخي سوءمديريت ها باعث شد 
تا اولويت هاي كم اهميت تري مث��ل نورپردازي هاي 
پارك ها و برخي پروژه هاي غيرضروري در اولويت قرار 
بگيرند. ضمن اينكه هم وزارت كشور و هم ساير نهادهاي 
مسوول ملي براي حل مشكل آبگرفتگي شهر اهواز و 
استان خوزستان تعهداتي داده بودند كه متاسفانه به اين 
تعهدات هم عمل نشده است تا امروز مردم خوزستان با 
مشكل سيل مواجه شوند. در شرايطي كه قيمت لوازم 
خانگي در بازارها قيمت هاي نجومي پيدا كرده، زندگي 
مردم خوزستان در اثر سيل با آسيب هاي جدي مواجه 
شده است. خانواده اي كه مشكل معيشتي دارد چطور 
مي تواند چند ميليون آسيب خرابي يخچال و تلويزيون 
و فرش هايش را جبران كند؟به نظرم ضروري اس��ت 
زيرساخت هاي ضروري استان خوزستان در بخش هايي 
چون آب شرب، راه سازي، اصالح شبكه هاي فاضالب و... 
بايد هرچه سريع تر در دستور كار قرار بگيرد تا مشكل 
آبگرفتگي و سيل يك بار براي هميشه حل شود. مردم 
خوزستان عادت كرده اند تابستان ها گرفتاري كمبود 
آب و ريزگردها را تحمل كنند و زمس��تان ها با مصائب 
آبگرفتگي و سيل كنار بيايند. اين در حالي است كه اگر 
مسووالن برنامه ريزي درستي براي استفاده از شرايط 
تازه جوي را داشتند، بارش هاي اخير مي توانست زمينه 
رشد توليد محصوالت كشاورزي و بهبود وضعيت صنعت 
استان را فراهم كند. به نظرم وقت آن رسيده كه مسووالن 
رويكردهاي كهنه و قديمي را در خصوص مشكالت اين 
استان كنار بگذارند و زمينه اصالح و ايجاد زيرساخت هاي 
اين استان را فراهم كنند. مديراني كه توسعه و پيشرفت را 

به مردم اين استان و اساسا كشور بدهكارند.

تزريق عامل رواني به بازار
اين س��هام قيمت و سوددهي بس��يار مناسبي براي 
سهامداران و بازار داشت اما؛ يكي از مهم ترين مشكالت 
دارايكم نبود بازارگردان بود كه در زمان ريزش بازار به 
واسطه نبود بازارگردان نقدشوندگي مناسبي هم نداشت. 
اين موضوع باعث شد كه دارايكم بيش از قيمت واقعي 
ريزش داشته باشد و باتوجه صعود بازار اين سهم پايين 
از قيمت اصلي معامله مي شود و دليل موضوع مذكور نيز 
هيجانات بيش از حد سهم است. در صندوق دارادوم نيز 
باتوجه به اتفاقي كه در بازار رخ داده است قيمت صندوق 
نيز كاهش پيدا كرده يكي از عوامل موضوع اين بود كه 
قيمت، به پايين تر از نرخ پذيره نويسي برسدو با زيان به 
فروش برسد و نكته دوم نيز برخي از سهام زيرمجموعه 
صندوق پااليشي افزايش سرمايه داده بودند و ثبت اين 
افزايش س��رمايه كمي زمان بر بود، اين دوعامل باعث 
شدند كه بازگشايي سهام كمي با مشكل مواجه شود و 
مسووالن نيز در انتظار بازدهي مثبت اين صندوق براي 
بازگشايي هستند. همچنين منابع حمايتي در بازار كمي 
كمتر است و فروش اين سهام توسط مردم مي تواند كمي 
مشكل ساز باشد. پيش بيني بازار كمي دشوار شده است 
اما؛ بازار بر روي سهام هاي اساسي روندي روبه باال خواهد 
داشت و روند سابق كه ارزش جايگزيني به علت افزايش 
نرخ دالر كه موجبات صف خريد سهامي را پديدمي آورد 
كمرنگ تر خواهد شد و بازار به شرايط معقول و گذشته 
خود بازمي گردد. يك نكته ديگر نيز كه باعث رشد بازار 
سهام مي شود سركوب بازارهاي موازي همانند؛ دالر، 
سكه، مسكن وخودرو است كه موجب مي شود كه تنها 
گزينه باقي مانده براي سرمايه گذاري بورس شود و اگر 
اتفاق خاصي در بازار رخ ندهد روند روبه رشد و خوبي 

خواهيم داشتيم.

نمايندگان از پاسخ هاي
وزير راه و شهرسازي قانع شدند

رييس كميس��يون عمران مجلس اع��الم كرد كه 
نماين��دگان س��وال كننده از پاس��خ هاي وزير راه و 
شهرسازي قانع شدند و وزير نيز به تالش براي پايان 
پروژه  ش��هري و روس��تايي تاكيد كرد. محمدرضا 
رضايي كوچي در گفت وگو با ايرنا درباره نشس��ت 
عصر دوشنبه كميس��يون عمران با محمد اسالمي 
وزير راه و شهرس��ازي گفت: در اين نشس��ت هفت 
نماينده از وزير راه و شهرسازي درباره شبكه ريلي، 
بافت هاي فرسوده، پروژه  راه هاي روستايي و شهري 
و همچنين آغاز به كار ديگر پروژه ها در ساير مناطق 
كشور سوال داشتند كه نمايندگان سوال كننده از 
پاسخ هاي وزير، قانع شدند. رييس كميسيون عمران 
مجلس با اشاره به طرح جهش توليد و تامين مسكن 
كه دومين دستور جلسه كميسيون بود، اظهار كرد: 
كارشناساني از مركز پژوهش هاي مجلس نيز در اين 
نشست حضور داشتند و پيشنهادهايي براي طرح 
جهش توليد و توليد مسكن ارايه كردند و توافقاتي 
نيز در اين باره انجام شد. او عنوان كرد: تامين زمين، 
منابع مالي و تامين مصالح براي ساخت يك ميليون 
واحد مسكوني در سال از جمله دغدغه هايي بود كه 
مطرح شد و بر اساس توافقات انجام شده اين طرح 
جامع پس از بررسي همه جوانب آن به صحن ارجاع 
ش��ده تا جزييات با حضور نمايندگان بررسي شود. 
وي درباره چگونگي تامين منابع مالي براي اين طرح 
اظهارداش��ت: براي اين طرح قرار اس��ت تسهيالت 
بانكي، وام هاي مسكن مهر و همه منابعي كه در قانون 
بودجه براي مسكن تخصيص داده شده در يك جا 
متمركز شود تا در بخش اجرايي اين طرح هزينه شود.

ترانزيت ريلي
به رشد ۲۲۰ درصدي رسيد

معاون وزير راه وشهرس��ازي گفت: سهم راه آهن 
از ترانزيت زميني از 10 درصد در س��ال ۹8 به 30 
درصد در ۶ ماهه اول امسال رسيده است و نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته 220 درصد سهم 
رشد در اين حوزه را تجربه كرديم. سعيد رسولي، 
مديرعامل ش��ركت راه آهن در گفت وگو با ايلنا با 
اش��اره به افزايش ترافيك ترانزيتي از مسير ايران 
با افتتاح راه آهن خواف –هرات و اتصال دو كش��ور 
ايران و افغانستان از مسير ريلي اظهار داشت: ايران، 
افغانستان را به آب هاي آزاد متصل مي كند و بخشي 
از اين بار ترانزيتي محصوالت معدني اين كشور از 
مسير ايران اس��ت و بخش مهم پتانسيل راه آهن 
خواف- هرات ترانزيت بين تركيه و كشورهاي حوزه 

CIS به افغانستان است.

»تعادل« نبض قيمت ملك در مناطق 22گانه تهران را گرفت

قيمت هاي حبابي مسكن در پايتخت

منشا بوي بد پايتخت چيست؟
تركيب گوگرد با رطوبت، تهران را بد بو كرد

عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
علت بد بو شدن پايتخت در يكي از روزهاي باراني اخير را 

تركيب گاز گوگرد دي اكسايد با رطوبت هوا عنوان كرد.
به گزارش مهر علي بيت اللهي در صفحه ش��خصي خود 
در فضاي مج��ازي، اظهار كرد: در تحقيق مفصلي كه در 
سال هاي 13۹۷ و 13۹8 روي بوي بد تهران انجام دادم، 
مشخص شد كه دو پارامتر، با بوي بد تهران مرتبط هستند: 
يكي گاز so2 و ديگري رطوبت هوا. وي افزود: رطوبت هوا 
بدون افزايش تراكم گاز گوگرد دي اكسايد، عماًل نقشي در 
ايجاد و پخش بوي بد و نامطبوع تهران ندارد؛ اما تركيب گاز 
so2 با آب يا همان رطوبت هوا، منجر به تشكيل اسيدهاي 
گوگردي با قدرت تجزيه كنندگ��ي مواد آلي، فاضالبي و 
… موجود در چاه ها و ش��بكه هاي فاضالبي مي شود كه 
پس از اين فعل و انفعاالت شيميايي، بوي بد را به صورت 
گسترده و نه نقطه اي در فضاي تهران احساس مي كنيم. 
عضو هيات عملي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
ادامه داد: مكانيس��م پخش همگن بوي بد تهران به اين 
صورت است كه ابتدا به صورت تصادفي و حادثه اي ميزان 
گاز so2 كه از سوي ايستگاه هاي سنجش كيفيت هواي 
تهران بطور پيوسته ثبت مي شود، بطور غير منتظره اي گاه 
تا 4 تا 10 برابر مقدار زمينه و عادي خود، افزايش جهشي 
مي يابد،  وي تأكيد كرد: با اين ح��ال، بوي بد همزمان با 

افزايش ناگهاني so2 ايجاد و احساس نمي شود؛ بلكه پس 
از چندين ساعت و گاه يك شبانه روز در مجاورت رطوبت 
هوا كه تركيب اسيدي پيدا مي كند، ايجاد مي شود. به گفته 
بيت اللهي، گاز so2 پس از افزايش ناگهاني و غير منتظره، 
با جريان هوا پوشش وسيع و همگني را در هواي باالي سر 
تهران پيدا مي كند و نواحي وسيعي را در بر مي گيرد سپس 
و پس از گذشت چندين ساعت، با تركيب با آب و رطوبت 
هوا، تركيب اسيد گوگردي را پيدا مي كند؛ اسيد حاصله در 
تماس با سطح زمين و ورود به چاه ها و شبكه هاي فاضالبي 
و چاه هاي جذبي فاضالب كه در سطح تهران پراكنده اند، 
موجب تجزيه مواد آلي و فاضالبي و متصاعد شدن گازهاي 
آمونياكي و فاضالبي بسيار بدبويي مي شوند؛ به نظر مي رسد 
اين فعل و انفعاالت است كه عامل اصلي بوي بد تهران است. 
وي با اشاره به انتشار بوي بسيار نامطبوعي در روز اول دي 
ماه سال 13۹8 در مناطق مركزي، شرق و شمال شرقي 
تهران كه به طور گسترده احساس شد، گفت: در آن زمان 
بررسي مقادير so2 در تمامي ايستگاه هاي سنجش نشان 
داد كه در تعدادي ايستگاه، گاز گوگرد دي اكسايد، به ميزان 
چشمگيري باال رفته و بيشترين مقدار در ايستگاه دانشگاه 
تربيت مدرس بود؛ در حالي كه در اولين واقعه انتشار بوي 
بد در تاريخ تهران كه در 12 دي ماه 13۹۷ رخ داد، ايستگاه 
www.nidc.irشادآباد منطقه 18 بيشترين مقدار so2 را ثبت كرده بود. http://sapp.ir/nidc- pr کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

٭   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآوردشماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/17-99/080-1شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.:43-22-990394805528.901.78318.635.400.000

٭  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

توزیع اسناد 
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

محل دریافت
آدرس: اهواز -  بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه -  شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملياتی -  طبقه 
اول -  س�الن 113 -  اداره تدارکات خارجی کاال- خانم نادری- آقای سنگ بهرام -  شماره تماس : 06134148615- 

061-34148656

نحوه دریافت

1- ارائه فيش واریزی به مبلغ 000ر190 ریال به حساب شماره 4001114004020491  تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد 
شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

) IR 520100004001114004020491 شماره شبا ( 
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به 
شرکت

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالمهای ارزیابی کيفیآخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملياتی – طبقه اول محل تحویل
پارت B – اتاق 107- دبيرخانه کميسيون مناقصات- شماره تماس 341485690 061– 34148580 061

٭   روش ارزیابی کيفی مناقصه گران :
بر اساس کسب حداقل امتياز )50( مربوط به معيارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل می شود انجام می گردد.روش ارزیابی

تعادل نوبت اول  99/9/11 و نوبت دوم 99/9/12

٭  تضمين شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
932.000.000 ریال / 3.301 یورومبلغ تضمين

انواع تضامين قابل قبول
  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی

  اصل فيش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 
) IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا

90 روز ) و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمدید باشد.(مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

تجديد آگهی مناقصه دو مرحله ای )به صورت نيمه فشرده(
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت اول

1399.4933 موضوع مناقصه :خرید مربوط به:
QUICK LATCH CEMENT HEAD )BY INSTALLMENT(

٭تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/665/138 مورخ 1398/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگيری سامانه تدارکات الكترونيکی دولت 
)ستاد( ثبت نام کليه متقاضيان حضور در مناقصات ، مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه setadiran.ir   می باشد.

اداره تدارکات خارجی کاال

 نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
90/9/20 ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رسيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی ميگردد: 3877 فرعی از 617 فرعی از40 - اصلی واقع در قریه دارکال بخش یک قش�القی 
دهستان کالرستاق به نام شهاب شجاعی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با ساختمان باستثنای بهای 
ثمن اعيان به مساحت 207.86 متر مربع مالک رسمی مشاعی لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیين نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات 
الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم 
و رسيد اخذ نمایند . معترضين باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت می نماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بدیهی 
است برابر ماده 13 آیين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، 
واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19907041

    تاریخ انتشار نوبت اول:99/8/26                         تاریخ انتشار نوبت دوم:99/9/11

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

 نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

 نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
90/9/20 ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رسيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی ميگردد: 3878 فرعی از 617 فرعی از40 - اصلی واقع در قریه دارکال بخش یک قش�القی 
دهستان کالرستاق به نام شهاب شجاعی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با ساختمان باستثنای بهای 
ثمن اعيان به مساحت 280.02 متر مربع مالک رسمی مشاعی لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیين نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات 
الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم 
و رسيد اخذ نمایند . معترضين باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت می نماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بدیهی 
است برابر ماده 13 آیين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، 
واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19907029

   تاریخ انتشار نوبت اول:99/8/26                          تاریخ انتشار نوبت دوم:99/9/11

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

نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اس�ناد و کس�ب اطالعات بيش�تر به نش�انی   www.msc.ir  لينک مناقصات و مزایدات بخش خرید و 
تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بيشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعيه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایيد.
کد آگهی : 99148

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه 

مدیریت  مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

انجام عمليات  تعمير و بازسازی  انواع تجهيزات 48517841منا قصه1
قراردادهای خرید1399/09/15متفرقه شرکت فوالد مبارکه

خرید انواع مواد غذائی مورد نياز مراکز طبخ ٤٨٥٠٤٨٠٧منا قصه2
قراردادهای خرید1399/09/20شرکت فوالد مبارکه

خرید و طبخ غذاي مورد نياز درمرکز طبخ      ٤٨٥٠٤٦٦٧منا قصه3
قراردادهای خرید1399/09/20شماره یک شرکت فوالد مبارکه



با شيوع بيماري كرونا و لزوم استفاده از آموزش مجازي 
و رونق كسب و كارهاي آنالين، تعداد مشتركان اينترنت 
ثابت به صورت قابل توجه��ي افزايش يافت و هم اكنون 
شاهد آن هس��تيم كه افراد بيشتري از خدمات آموزش 
مجازي استفاده و از طريق اينترنت ثابت نسبت به دريافت 
آن اقدام كرده اند. افزايش اس��تفاده كاربران از اينترنت، 
به نحوي كيفيت و س��رعت را براي كاربران كاهش داده 
و گزارش سرعت اينترنت جهان در اكتبر نشان مي دهد 
رتبه ايران در رده بندي جهاني سرعت اينترنت ثابت يك 
پله س��قوط كرده است و در مقايس��ه با ماه آگوست نيز 
اينترنت موبايل ايران، 6 رتبه سقوط كرده است، در حال 
حاضر متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران تا 
ماه اكتبر س��ال جاري ميالدي، ۲6.۹۳ مگابيت برثانيه 
است كه رتبه ايران را به ۷۸ از ميان ۱۳۹ كشور رسانده 
است. سرعت اينترنت از مواردي است كه همواره براي 
كاربران دغدغه بوده و يكي از فاكتورهاي كيفي خدمات 
اينترنتي محس��وب مي ش��ود. در ايران در حالي كه تا 
چندين سال پيش برخي معتقد بودند فناوري اطالعات 
و اينترنت، جزو كاالهاي لوكس اس��ت و اينترنت ۱۲۸ 
كيلوبيتي براي دسترسي مردم كافي است، اكنون ديگر 
كمتر كس��ي از اهميت استفاده از اينترنت غافل است و 
فناوري اطالعات به پديده اي ض��روري در زندگي افراد 
تبديل شده است. اين روزها وضعيت حاكم بر كشور به 
دليل شيوع بيماري كرونا، باعث مجازي شدن بسياري 
از كسب و كارها، آموزش در دانشگاه ها و مدارس شده و 
اين تغيي��ر رويكرد در اعداد و ارق��ام مربوط به وضعيت 
اس��تفاده از ICT در كشور قابل مش��اهده است. تعداد 
كل مشتركان كش��ور در حوزه ارتباطات )تلفن ثابت و 
همراه و اينترنت پهن باند ثابت و همراه( در سال ۹۸ در 
پايان ش��هريورماه، ۲۱۷ ميليون و ۵6۸ هزار نفر بود اما 
امس��ال در 6 ماه اول س��ال ۹۹ به بالغ بر ۲۴۰ ميليون و 
۳6۵ هزار مشترك رسيده است. با شيوع اپيدمي بيماري 
كرونا و افزايش ميزان استفاده مردم از خدمات اينترنت، 
بسياري از مشتركان از عملكرد مراكز تماس و پاسخگويي 
اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات اينترنت ناراضي هستند. 
اين مشتركان مي گويند كه بابت اعالم مشكل خدمات 
اينترنت خود و نيز دريافت پاس��خ از سوي كارشناسان 
پاسخگوي مراكز تماس، به ناچار دقايق زيادي را در صف 
انتظار، منتظر پاس��خگويي اپراتور صرف مي كنند و در 
موارد متعددي نيز يا با قطع ارتباط بدون دريافت نتيجه 
قابل قبول مواجه مي شوند يا ترجيح مي دهند اين ارتباط 
را به دليل افزايش ميزان زمان انتظار، قطع كنند. طبق 
اطالعات وب سايت Speedtest كه شاخص هاي جهاني 
اينترنت را در كشورها بررسي مي كند. در ماه ژانويه سال 
۲۰۲۰ متوسط جهاني س��رعت دانلود اينترنت موبايل 
در تمامي كش��ورها، ۳۱.۹۵ مگابيت برثانيه و متوسط 
جهاني سرعت آپلود، ۱۱.۳۲ مگابيت برثانيه بود. متوسط 
جهاني سرعت دانلود اينترنت پهن باند ثابت نيز در تمامي 
كشورها، ۷۴.۲۳ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت 
آپلود، ۴۰.۷۹ مگابيت برثانيه اعالم ش��د. طبق گزارش 
اين وب سايت متوسط س��رعت دانلود اينترنت موبايل 
در سراس��ر جهان در ماه اكتبر ۳۹.۱۸ و س��رعت آپلود 

اطالعات آن ۱۱.6۳ مگابيت برثانيه بوده است. همچنين 
متوسط س��رعت دانلود اينترنت ثابت در سراسر جهان 
۸۷.۸۴ و س��رعت آپلود آن نيز ۴۷.۱6 مگابيت برثانيه 
ثبت شده است كه هر دو اين شاخص ها در مقايسه با ماه 

گذشته ميالدي )سپتامبر( افزايش يافته اند.

      سرعت اينترنت ايران در مسير نزولي
 اينترن��ت موباي��ل ايران در م��اه ژانويه س��ال ۲۰۲۰ با 
متوسط س��رعت دانلود ۲۷.۵۳ مگابيت برثانيه در رتبه 
۷۰ قرار داش��ت، در بخش اينترن��ت پهن باند ثابت نيز 
ايران با متوسط س��رعت دانلود ۱۸.۴۱ مگابيت برثانيه، 
جايگاه ۱۲۲ جهاني را كس��ب كرده بود. در حال حاضر 
متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران ۲6.۹۳ 
مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود اينترنت موبايل، 
۱۱.6۳ مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را به ۷۸ از ميان 
۱۳۹ كشور رسانده و در مقايسه با رتبه ۷۰ در ژانويه سال 
جاري ميالدي، حاكي از سقوط ۸ رتبه اي و در مقايسه با 
ماه آگوست، حاكي از سقوط 6 رتبه اي است. اين در حالي 
است كه در ماه گذشته ميالدي سرعت اينترنت موبايل 
ايران ۲۷.۰۲ مگابيت برثانيه و رتبه ۷۷ فهرست مذكور را 
به خود اختصاص داده بود. طبق اين آمار، اينترنت موبايل 
ايران در حال حاضر از كوبا و گوآتماال كندتر و از كوزوو و 

كاستاريكا سريع تر است.
در بخش اينترنت پهن باند ثابت در ماه ژانويه سال جاري، 
ايران با متوسط س��رعت دانلود ۱۸.۴۱ مگابيت برثانيه، 
جايگاه ۱۲۲ جهاني را كس��ب كرده بود. در حال حاضر 
در حوزه اينترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ايران، 

۱۹.۰۸ مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۳۵ 
مگابيت برثانيه اس��ت كه رتبه ايران را با ۹ رتبه سقوط 
نسبت به ماه آگوست، به ۱۲۸ مي رساند و در مقايسه با 
ژانويه نيز 6 رتبه سقوط صعود را تجربه كرده است. اين 
در حالي است كه ماه گذشته ايران با سرعت اينترنت ثابت 
۲۰.6۷ مگابيت بر ثانيه در رتبه ۱۲۰ قرار داشت و اكنون 
۸ پله سقوط كرده است. طبق اين آمار، اينترنت موبايل 
ايران در حال حاضر از ميانمار و مالي كندتر و از آنتيگوا و 

باربودا و فيجي سريع تر است.

    سقوط يك پله اي چين 
در فهرست اينترنت پرسرعت موبايل

طبق اطالعات وب سايت اسپيدتست، در صدر فهرست 
س��رعت اينترنت موبايل كره جنوبي با س��رعت دانلود 
۱۴۵.۰۳ مگابيت برثانيه قرار دارد. اين كشور در ماه قبل 
نيز باالترين سرعت اينترنت موبايل )۱۲۱ مگابيت برثانيه( 
را در اختيار كاربرانش قرار داده بود. در رده دوم كش��ور 
امارات متحده عربي با سرعت ۱۲۹.6۱ مگابيت برثانيه 
قرار دارد كه جايگاه آن نس��بت به ماه قبل يك پله رشد 
كرده است. اما چين كه در ماه سپتامبر اينترنت موبايلي 
با سرعت ۱۱۳.۳۵ مگابيت برثانيه ارايه كرده بود در ماه 
اكتبر با كاهش س��رعت روبه رو شده و با يك پله سقوط 
در رده سوم قرار گرفته اس��ت. سرعت اينترنت موبايل 
اين كشور ۱۲۴.۳۹ مگابيت برثانيه ثبت شده است. در 
رده چهارم نيز قطر با سرعت ۱۰۸.۴۴ مگابيت قرار دارد 
كه جايگاه آن نسبت به ماه قبل تغيير نكرده است. اما در 
رده پنجم استراليا با سرعت اينترنت ۸۸.۳۵ مگابيت قرار 

گرفته كه نسبت به ماه سپتامبر ۵ پله رشد كرده است. 
در رده هاي ششم، هفتم و هشتم نيز به ترتيب كشورهاي 
هلند )با سرعت ۸۸.۱۳ مگابيت برثانيه(، نروژ )۸۷.۳۷ 
مگابيت برثانيه( و عربستان سعودي )با سرعت ۸۴.6۴ 
مگابيت برثانيه( قرار دارند. جالب آنكه هر سه اين كشور 

در رده بندي ماه جاري يك پله سقوط كرده اند.

    سنگاپور و هنگ كنگ
سردمداران اينترنت پرسرعت ثابت

مانند ماه هاي گذشته سنگاپور همچنان باالترين سرعت 
اينترنت موبايل جه��ان را در اختيار كاربرانش قرار داده 
است. س��رعت اينترنت ثابت اين كش��ور در ماه اكتبر 
۲۲۹.۴۲ مگابيت بر ثانيه گزارش شده است. اين شاخص 
اينترنت سنگاپور ماه گذشته ۲۲6.6۰ مگابيت برثانيه 
ثبت شده است. در اين فهرس��ت رتبه هاي دوم، سوم، 
چهارم و پنجم مانند ماه گذشته به ترتيب به كشورهاي 
هنگ كنگ )۲۱۵.۱۹ مگابيت برثانيه(، روماني )۱۸۸.۵۵ 
مگابيت برثانيه(، س��وييس )۱۸6.۴۰ مگابيت برثانيه( 
و تايلن��د )۱۸۳.۵۸ مگابيت برثانيه( اختصاص دارد. در 
رتبه ششم اين فهرس��ت دانمارك با سرعت ۱۷۹.۸۱ 
مگابيت برثانيه قرار دارد. رتبه اين كش��ور نسبت به ماه 
قبل يك پله رشد كرده است. اما كشور آندروا با سرعت 
۱۷۸.۱۹ مگابيت برثانيه در رده هفتم قرار گرفته است. 
سرعت اينترنت ثابت اين كشور نسبت به ماه گذشته ۹ پله 
صعود كرده است. در رده هاي هشتم و نهم نيز به ترتيب 
فرانسه )۱۷۷.۹۳ مگابيت برثانيه( و مجارستان )۱6۹.۵۲ 

مگابيت برثانيه( قرار دارند.
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مدني در شروع رويداد حمايت از 
طرح هاي حوزه آبزي پروري خبر داد 

توليد 11 هزار تن پروتيين
در درياي بركت

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از توليد 
۱۱ هزار تن پروتيين از طريق آبزي پروري خبر داد. مراسم 
افتتاح و نخستين نشست شوراي هماهنگي رويداد ملي 
»درياي بركت« با هدف حمايت از ايده ها، طرح هاي كسب 
و كار و اش��تغال آفريني در حوزه زنجيره آبزي پروري با 
حضور اميرحسين مدني و محمود عسكري آزاد مديرعامل 
و رييس هيات مديره بنياد بركت، معين الدين سعيدي 
سخنگوي كميسيون كشاورزي و نماينده مردم چابهار 
در مجلس شوراي اسالمي و نمايندگاني از وزارت كشور، 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، كميته امداد 
امام)ره(، سازمان شيالت، ، اتحاديه توليد و تجارت آبزيان 
ايران، موسسه مطالعاتي سپيد و فعاالن حوزه شيالت 
برگزار شد. مديرعامل بنياد بركت در اين مراسم با اشاره به 
آغاز رويداد ملي »درياي بركت« در كشور گفت: با توجه به 
تاكيدات رهبر معظم انقالب بر امنيت غذايي به خصوص 
در حوزه آبزيان، بنياد بركت توليد ۱۱ هزار تن پروتيين 
از طريق آبزي پروري را تا پايان س��ال ۹۹ هدف گذاري 
كرده است. اميرحسين مدني خاطرنشان كرد: عالوه بر 
توليد ۱۱ هزار تن پروتيين از طريق آبزي پروري، ايجاد 
بيش از ۵ هزار فرصت شغلي نيز در قالب رويداد درياي 
بركت در دستور كار است. وي با تاكيد بر پتانسيل هاي 
مغفول مانده كشور در حوزه پرورش آبزيان اظهار داشت: 
كشور از ۱۲ هزار كيلومتر مربع پهنه آبي و ۳۲۰۰ كيلومتر 
خط ساحلي برخوردار است كه بايد از اين ظرفيت استفاده 
شود. مديرعامل بنياد بركت تصريح كرد: سهم ايران از 
توليد ۲۱۳ ميليون تني آبزيان در دنيا فقط يك ميليون و 
۲۰۰ تن يعني فقط نيم درصد است. همچنين در حالي 
كه ۵6 ميليون نفر در حوزه پرورش آبزيان در دنيا مشغول 
به كار هستند، اين رقم در كشور ما كمتر از ۲۲۰ هزار نفر 
است. مدني افزود: ميانگين سرانه مصرف آبزيان در دنيا 
۲۲ كيلوگرم است كه اين رقم در كشور ما به ۱۲ كيلوگرم 
مي رسد. هر چند كه مصرف گوش��ت آبزيان در كشور 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ۴۰ برابر شده است. وي 
تاكيد كرد: بنياد بركت جهت عمل به منويات مقام معظم 
رهبري، برنامه ريزي گس��ترده اي را براي افزايش توليد 
پروتيين از طريق پرورش آبزيان در كش��ور صورت داده 
و اقدام به انعقاد تفاهم نامه هايي در اين راستا كرده است. 
بر اين اس��اس، ۸ طرح آبزي پروري از طريق بنگاه هاي 
متوسط با ظرفيت توليد ۷ هزار تن انواع آبزيان و ايجاد 
۱۷۰۰ اش��تغال تا پايان س��ال به بهره برداري مي رسد. 
همچنين توليد ۴ هزار تن گوشت آبزيان در قالب ۱۲۰۰ 
طرح اشتغال زايي خرد و خانگي در دستور كار است. به 
گفته مديرعامل بنياد بركت، اين بنياد از ايده ها و طرح هاي 
نوين در حوزه آبزي پروري اس��تقبال كرده و از صاحبان 
ايده هاي برتر حمايت هاي الزم را به عمل خواهد آورد. تا 
به امروز و با وجود منتشر نشدن فراخوان در رسانه ها، 6۵ 
طرح و ايده به رويداد درياي بركت رس��يده است. مدني 
توضيح داد: سازمان ها، گروه ها و سازمان هاي مردم نهاد 
فعال در حوزه آبزي پروري را شناس��ايي كرده و با هدف 
ايجاد زنجيره توليد، ميان آنها ارتباط برقرار كرده ايم. وي 
برگزاري رويداد درياي بركت را در ادامه دو رويداد كاك 
بركت و چرخ بركت ارزيابي كرد و گفت: رويدادهاي كاك 
بركت و چرخ بركت با هدف توليد حداقل 6 ميليون دست 
پوش��اك و ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي كولبران 
سه استان مرزي كردستان، آذربايجان غربي و كرمانشاه 
در حال برگزاري هستند و به ترتيب، ۴۰۰ و 6۷۵ طرح 
به اين دو رويداد ارسال شده است. مديرعامل بنياد بركت 
اظهار اميدواري كرد كه با برگزاري رويداد درياي بركت و 
دريافت ايده هاي جديد و تشكيل شبكه ها، شاهد افزايش 

توليد آبزيان در كشور باشيم.
  حذف واسطه ها از فرآيند توليد و فروش 

آبزيان
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس نيز در نخستين 
نشست شوراي هماهنگي رويداد ملي »درياي بركت« 
خواستار حذف واسطه ها از فرآيند توليد و فروش آبزيان 
در كشور شد. معين الدين سعيدي تصريح كرد: موضوع 
اقتصاد دريامحور با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري 
مود توجه قرار گرفته است و آبزي پروري مي تواند تاثيري 
شگرف بر معيشت مردم داشته باش��د. نماينده مردم 
چابهار در مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: فعاليت ها 
و اقدامات ستاد اجرايي فرمان امام با مطالعات گسترده 
قبلي است و با شرايط فرهنگي و اجتماعي هر منطقه 
سنخيت دارد. سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس 
از تدوين برنامه هفتم توسعه در اين كميسيون خبر داد و 
بيان كرد: به طور قطع، در تهيه و تدوين اين برنامه از نقطه 
نظرات ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد بركت استفاده 
خواهد شد. سعيدي خاطرنشان كرد: جهت دست يافتن 
به توسعه نبايد لزوما طرح هاي بزرگ و هزينه بر تعريف 
كرد بلكه با طرح هاي كوچك اما عملياتي هم مي توان به 

اين هدف رسيد.
  آبزي پروري كار مردم است

در ادامه اين مراسم، رييس هيات مديره بنياد بركت تاكيد 
كرد: كار شيالت و آبزي پروري كار مردم است و دولت بايد 
از تصدي گري در اين حوزه دست بردارد. محمود عسكري 
آزاد گفت: بنياد بركت به عنوان يك نهاد توسعه گر تالش 
كرده تا با حمايت و آموزش نيروي انساني و تامين منابع 
ارزان قيمت، يك زنجيره كامل را در آبزي پروري در قالب 
رويداد ملي درياي بركت تشكيل دهد و الگوسازي كند. 
وي با تاكيد بر تكيه بر مردم و به خصوص ساحل نشينان 
افزود: يكي از اولويت هاي ما در بنياد بركت اشتغال زايي 
از طريق طرح هاي پرورش ماهي و ساير آبزيان است. به 
همين دليل، از طريق نظام تسهيل گري و توسط 6۰۰ 
تسهيل گري كه در سطح كش��ور داريم به سراغ مردم 
مي رويم. عسكري آزاد اظهار داشت: انتخاب پشتيبان، 
ق��رارداد با ش��ركت هاي پرورش بچه ماه��ي، فعال در 
بسته بندي و ساخت قفس ماهي، شناسايي و مذاكره 
با طراحان پلتفرم هاي فروش و سرمايه گذاري از جمله 
ديگر اقدامات بنياد بركت جهت افزايش توليد آبزيان و 

اشتغال زايي از اين طريق است.

امريكا در پي تحريم
يك شركت تراشه سازي چيني

به گفته مناب��ع آگاه دونالد ترام��پ تصميم دارد 
يك توليدكننده تراشه چيني را به فهرست سياه 
ش��ركت هاي نظامي اضافه كند. ب��ه گزارش مهر 
به نقل از رويترز، به گفت��ه منابع آگاه و طبق يك 
سند افشا ش��ده، دولت دونالد ترامپ تصميم دارد 
 CNOOC توليد كننده تراش��ه( و( SMIC ت��ا
)توليد كنن��ده نفت و گاز( را به فهرس��ت س��ياه 
شركت هاي نظامي چين اضافه كند. به اين ترتيت 
عالوه بر محدود شدن دسترس��ي اين شركت به 
س��رمايه هاي امريكايي، تنش ميان دو كشور نيز 
افزايش مي يابد. در اوايل ماه جاري فاش شد وزارت 
دفاع امري��كا تصميم دارد چهار ش��ركت چيني 
ديگر را به فهرست سياه اضافه كند و ادعا كرد اين 
ماهيت هاي تجاري ب��ه ارتش چين تعلق دارند يا 
توسط آن اداره مي ش��وند. در همين راستا دونالد 
ترامپ اخيرا دس��تور اجرايي صادر كرده كه طبق 
آن از اواخر سال آينده ميالدي، خريد اوراق بهادار 
شركت هاي حاضر در فهرست سياه منع مي شود. 
ش��ركت SMIC در بيانيه اي اع��الم كرد به طور 
سازنده و شفاف با دولت امريكا همكاري مي كند. 
عالوه بر آن محصوالت و سرويس هاي اين شركت 
براي مصارف تجاري و ش��هري است. در بخشي از 
آن آمده است: »اين شركت هيچ رابطه اي با ارتش 
چين ندارد.« اين شركت به تجهيزات تهيه كنندگان 
امريكايي وابسته است. هنوز دقيقا مشخص نيست 

چه زماني اسامي اين شركت ها منتشر مي شود.

 اعتصاب كارگران آمازون 
در آلمان

اعتصاب كارگ��ران آمازون در آلمان آغاز ش��ده تا 
اين خرده فروش��ي را وادار به رس��ميت شناختن 
توافقنامه هايي كند كه به طور جمعي براي كاركنان 
خرده فروشي ش��ركت هاي ديگر اعمال مي شود. 
به گزارش مهر به نقل از رويت��رز، اتحاديه صنفي 
»وردي« از كارگران انبار آمازون در آلمان خواست 
براي دومين بار در كمتر از هفت روز اعتصاب كنند 
تا در فرآيند س��فارش هاي مرب��وط به تخفيفات 
خريد جمعه سياه اختالل ايجاد شود. اين در حالي 
است كه از پنج شنبه هفته گذشته تا شنبه جاري 
بيش از ۵۰۰ كارگرآم��ازون اعتصاب كرده بودند. 
اتحاديه »وردي« از س��ال ۲۰۱۳ ميالدي يكي از 
س��ازمان دهندگان اعتصابات كارگري آمازون در 
آلمان اس��ت. اين اتحاديه هاي صنفي اميدوارند با 
چنين اقداماتي آمازون را وادار به رسميت شناختن 
توافقنامه هاي��ي كنن��د كه به ط��ور جمعي براي 
كاركنان خرده فروشي ش��ركت هاي ديگر اعمال 
مي شود. اتحاديه وردي معتقد است شرايط به وجود 
آمده به دليل شيوع كرونا، لزوم پرداخت دستمزد 
باالتر به كارمندان را نش��ان مي ده��د. عالوه برآن 
كارگران در برابر شيوع ويروس كرونا ايمن نيستند.

صدها ايميل مديران
شركت مايكروسافت هك شد

يك هكر با فروش اطالعات دسترسي به صدها ايميل 
متعلق به مديران شركت مايكروسافت تهديد امنيتي 
جدي براي اين ش��ركت ايجاد كرده است. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، اطالعات ايميل هاي سرقت شده 
مربوط به برخي مديران ارشد مايكروسافت، معاونان آنها 
و مديران مياني اين شركت است كه بالغ بر صدها آدرس 
ايميل را شامل مي شود. مديران يادشده عالوه بر امريكا 
در برخي كشورهاي اروپايي و در شعبات مايكروسافت 
در اين كشورها مشغول به كار هستند و تعدادي از آنها 
نيز مسووليت هايي در فروش��گاه هاي زنجيره اي اين 
ش��ركت بر عهده دارند. فروش اطالعات حساب هاي 
ايميل يادشده اولين بار در يك بازار زيرزميني متعلق 
به هكرهاي روس��يه آغاز ش��د. قيمت هر يك از اين 
آدرس هاي ايميل بس��ته به موقعيت مدير مالك آن 
از ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ دالر در نوس��ان اس��ت. بررسي هاي 
موسسه امنيتي KELA نشان مي دهد سرقت اطالعات 
ايميل هاي مذكور از طريق رايانه هايي رخ داده كه آلوده 
به تروج��ان AzorUlt بوده اند. اين تروجان از جمله 
بدافزارهاي مشهوري است كه براي سرقت اطالعات به 
كار مي رود. اصالت برخي از اين آدرس هاي ايميل تأييد 
شده و مايكروسافت در حال اطالع رساني در اين زمينه 

به مديران و كارمندان خود است.

رباتي كه خريدها را از فروشگاه 
تا درب منزل حمل مي كند

شركت ال جي از توليد رباتي خبر داده كه بعد از انجام 
خريد در فروشگاه هاي مختلف، تمامي اقالم را تا درب 
منزل حمل مي كند. به گزارش فارس به نقل از زد دي 
نت، اين ربات نه تنها از هوش��مندي الزم براي انتخاب 
كاالها و برداشتن آنها از قفسه ها برخوردار است، بلكه 
مي تواند به طور مستقل از آسانسور هم استفاده كند. 
ربات يادشده كه كلوي سروي بات نام دارد، مي تواند از 
فروشگاه زنجيره اي جي اس ۲۵ خريد كند كه در پارك 
علمي ال جي در شهر سئول پايتخت كره جنوبي واقع 
است. از اين ربات مي توان براي خريد اقالم مختلفي مانند 
ساندويچ، نوشيدني، مواد غذايي مختلف و غيره استفاده 
كرد. اين ربات داراي سه قفسه است كه در مجموع توان 
حمل ۱۵ كيلوگرم بار را دارند. براي سفارش كاال از طريق 
 KakaoTalk اين ربات از يك اپليكيش��ن ويژه به نام
استفاده مي شود و ربات ها بعد از دريافت اقالم با كمك 
متصدي فروشگاه به طور مستقل به سمت مقصد حركت 
مي كنند و در زمان رس��يدن به مقصد براي مش��تري 
پيامك مي زنند. كل اين فرآيند در مجموع حدود ۵ دقيقه 
طول مي كشد. ال جي در حال برنامه ريزي براي استفاده 

از اين ربات در بيمارستان ها و رستوران هاست.

متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل ايران تا ماه اكتبر سال جاري ميالدي ۲۶،۹۳ مگابيت  برثانيه است

سقوط 6 رتبه اي اينترنت ايران در دو ماه

خوزستان غرِق آب
همچنين، در بافت فرسوده مسجدسليمان، نيز تعدادي 
از واحدهاي مسكوني آسيب ديده اند كه معاون بازسازي 
بنياد مسكن خوزستان نيز به آن منطقه گسيل شده است 
تا از واحدها بازديد به عمل آورد و به آسيب ديدگان جهت 
جابه جايي كمك و امداد الزم را برس��اند. مديركل بنياد 
مسكن خوزس��تان با اعالم اينكه بنياد مسكن برحسب 
وظايف، تيم هاي عملياتي و ماشين آالت خود را در شهرهاي 
اهواز، شوش، باوي، ماهشهر، مستقر كرده و مشغول مقابله 
با سيل و كمك و امدادرساني به سيل زدگان با هماهنگي و 
مديريت ستاد بحران خوزستان است، توضيح داد: در شوش 
و اهواز و باوي در حال تقويت سيل بندها هستيم. انصاريان 
تصريح كرد: برآورد ميزان خس��ارت هاي ناشي از سيل، 
هم اكنون، امكانپذير نيست. بايد آب فروكش كند تا بتوانيم 
بازديدهاي ميداني براي برآورد خسارات، داشته باشيم. 
به عنوان نمونه، هم اكنون در شهرك چمران آبگرفتگي 
برطرف نشده است و ماشين آالت و دستگاه هاي مربوط به 

آنها در حال خدمات رساني هستند.

   هراس از بارندگي هاي جديد
وي در پاسخ به اينكه بارندگي هاي جديدي نيز در راه است 
و از جنوب وارد كش��ور خواهد شد در اين خصوص ستاد 
مديريت بحران خوزستان چه تمهيداتي را در نظر گرفته 
است؟ گفت: تمهيدات الزم براي بارندگي هاي پيشرو بايد 
توسط ستاد مديريت بحران خوزستان اتخاذ شود. انصاريان 
مشكل اصلي در خوزستان را نبود شبكه سراسري فاضالب 
عنوان كرد و گفت: نبود شبكه سراسري فاضالب و ضعف 
و نقص و نبود جمع آوري آب هاي سطحي در استان است 
كه مش��كالتي را براي استان ايجاد كرده است. از دو سال 
گذشته تاكنون كه شاهد س��يل هاي عمده اي در استان 
خوزس��تان بوديم در اهواز براي ايجاد ش��بكه سراسري 
فاضالب و جمع آوري آب هاي سطحي كارهايي انجام شد. 
اما تمام شهرهاي استان اين مشكل را دارند و اين مشكلي 
است كه از گذشته بوده و هم اكنون كه شهرها گسترش پيدا 
كرده، ساخت و سازها و جمعيت افزون شده است همچنان 
اين مشكالت وجود دارد. وي افزود: در برخي از شهرهاي 
استان در برخي از نواحي شبكه جمع آوري و دفع آب هاي 
س��طحي و فاضالب وجود ندارد كه بايد احداث شود. در 
برخي از مناطق نيز كه وجود دارد نياز به بازسازي و نوسازي 
دارد. زيرا حجم بارش ها طي دو سه سال اخير، بي سابقه بوده 

است و اقليم تغيير كرده است. به همين دليل مجدد بايد 
شبكه هاي موجود مورد طراحي مجدد و توسعه قرار بگيرد.

   محورهاي استان خوزستان سالم هستند 
رضا رضايي، مديركل راه و شهرسازي استان خوزستان 
نيز دي��روز عصر در خصوص آخرين وضعيت س��يل در 
استان خوزستان گفت: بارش هاي شديد اين چند روز در 
استان تلفات جاني به همراه نداشته و بيشترين مشكل 
آبگرفتگي در سه منطقه استان بوده است. رضايي اظهار 
كرد: بعد از بارش هاي ش��ديد اين چند روز در شهرهاي 
اهواز، بندر امام و كوت عبداهلل شاهد آب گرفتگي و ورود 
آن به خانه ها هستيم كه مشكالتي را براي مردم به وجود 
آورده است. وي ادامه داد: خوشبختانه با توجه به سدهاي 
زياد موجود در اس��تان شاهد سيالب يا طغيان نبوديم و 
آب پشت سدها كنترل شد اما آبگرفتگي معابر در برخي 
مناطق اهواز، كوت عب��داهلل و بندر امام ام��كان تردد را 
از مردم گرفته و حتي در زيرگذرها نيز آب جمع ش��ده 
بود. مديركل راه و شهرس��ازي با اشاره به مشكالت دفع 
آب هاي سطحي در اهواز و كوت عبداهلل اظهار كرد: اهواز 
و كوت عبداهلل سيستم دفع آب هاي سطحي را ندارند.در 
اهواز اين مساله با فاضالب مشترك است و چون قديمي 
بوده و همراه با رشد شهر توسعه پيدا نكرده با يك بارندگي 
چنين اتفاقاتي را شاهد هستيم كه با باران بيش از ۴۰ ميلي 

متر آب اينگونه باال مي آيد و با جمع شدن به شكل سيل 
وارد خانه ها مي ش��ود. وي ادامه داد: در كوت عبداهلل هم 
سيستم فاضالب وجود ندارد چون خانه ها در اين منطقه با 
توجه به قرار گرفتن در تاالب به هيچ عنوان تحت ضوابط 
شهري و معماري ساخته نشده است. به همين خاطر و 
با توجه به قرار گرفتن اي��ن خانه ها در تاالب و با توجه به 
ساخته شدن در حوزه هاي آبريز با بارش باران، آب ها به 
اين منطقه جاري مي شود و مشكالتي را به وجود مي آورد. 
مديركل راه و شهرس��ازي استان خوزستان درخصوص 
اقدامات انجام گرفته براي حل اين معضل در اين مناطق 
تصريح كرد: بعد از اين اتفاق بالفاصله ستاد بحران استان 
مصوباتي داشت و دستگاه هاي اجرايي در حال جمع آوري 
آب هاي سطحي جمع شده در اين مناطق هستند. وي 
ادامه داد: نيروهاي جهادي هم به كمك مردم آمده اند و 
در كنار ديگر دستگاه ها در حال كمك به آسيب ديدگان 
و براي جمع كردن وسايل يا اسكان دادن عزيزاني هستند 
كه منازل شان آسيب ديده است. رضايي با اشاره به اينكه 
اين بارش ها تلفات جاني به همراه نداش��ته است، گفت: 
خوشبختانه تردد در كليه محورهاي استان برقرار بوده 
است و آسيبي به آنها وارد نشده است. در اين حال، غالم 
عباس بهرامي نيا، مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
خوزستان از مسدود شدن محور فرعي غرب جراحي تا 
اطالع ثانوي به دليل سرريز شدن سد تنظيمي خبر داد و 

گفت: محور جايگزين آن سه راهي خلف آباد رامشير، پل 
مزار شهدا است.

   ريشه اصلي مشكالت اهواز چيست؟
در شرايطي كه پس از س��يل فروردين ۹۸، مصوبه ۱۰۰ 
ميليون يورويي از محل صندوق توس��عه ملي براي حل 
مشكل آب و فاضالب اهواز اختصاص يافت اما دوباره شاهد 
وقوع آب گرفتگي در اين كالن ش��هر هستيم. به گزارش 
فارس، فروردين ماه س��ال گذش��ته بود كه پس از وقوع 
بارش هاي گسترده شاهد وقوع ش��رايط بحراني در اهواز 
بوديم، پس حل معضالت سيل سال گذشته، با موافقت 
رهبر انقالب مقرر شد، ۱۰۰ ميليون يورو از محل صندوق 
توسعه ملي در اختيار ترميم، نوسازي و بهسازي شبكه آب 
و فاضالب شهر اهواز قرار بگيرد. دولت اعالم كرد كه قسط 
اول اي��ن اعتبار به مبلغ ۵۰ ميليون يورو را تخصيص داده 
است. اما در همين ارتباط، شهريورماه سال جاري، مجتبي 
يوس��في نماينده مردم اهواز، باوي، حميديه و كارون در 
مجلس شوراي اسالمي در تشريح اين نكته كه قسط اول 
اعتبار تخصيص پيدا كرده از صندوق توسعه ملي به مبلغ ۵۰ 
ميليون يورو در سال جاري تا انتهاي فصل تابستان به اهواز 
نرسيده است، گفت: »اين اعتبار تاكنون و پس از گذشت 
6 ماه از سال و عبور از فصل فعاليت عمراني، توسط هيات 
دولت پرداخت نشده است.« عالوه بر تاخير دولت به منظور 
تخصيص اعتبار در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملي، 
شهرداري اهواز نيز در اقدامي قابل تامل پروژه هاي كنترل 
آب هاي س��طحي را متوقف كرد. در اين حال، حميدرضا 
كش��في، معاون راهبري و نظارت بهره برداري ش��ركت 
مهندسي آب و فاضالب كشور با اشاره به ريشه مشكالت 
آب و فاضالب اهواز گفت: »مشكل اصلي اهواز مسطح بودن 
شهر و وجود نداشتن سيستم جمع آوري آب هاي سطحي 
است. در مواقع بحراني و بارش هاي شديد، به غلط از سيستم 
جمع آوري فاضالب براي دفع آب هاي سطحي استفاده 
مي كنند. در حالي كه سيستم جمع آوري فاضالب در شهر 
اهواز به صورت مجزا طراحي شده است.« اين مقام مسوول، 
با اشاره به هزينه هنگفت شركت آب و فاضالب براي اليروبي 
شبكه فاضالب گفت: »حتما بايد اين سيستم جمع آوري 
آب سطحي در دستور كار قرار گيرد. از طرفي قدمت شبكه 
فاضالب اهواز ۳۰ ساله است و حدود ۵۰ درصد از اين شبكه 

فرسوده بوده كه نياز به بازسازي دارد.«

ادامه از صفحه اول



تعادل| فرشته فريادرس |
»آزادس��ازي واردات خودرو اما مشروط وانحصاري« 
براساس طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس كه 
به نوعي واردات خودرو مجاز دانسته شده، چهار گروه 
مي توانند اقدام به واردات خودرو كنند. نخست افراد 
و خودروس��ازاني كه خودرو صادر كردند، مي توانند 
معادل آن خودرو وارد كنند. گروه دوم، قطعه سازاني 
كه قطعاتي را صادر كنند مي توانند معادل آن خودرو به 
كشور وارد كنند. اما سومين گروهي كه مجاز به واردات 
خودرو هس��تند، افراد حقيقي غيردولتي كه نفت را 
خريداري و آن را صادر و به فروش برسانند، مي توانند 
از محل ارز آن، خودرو به كشور وارد كنند. گروه آخر 
هم اشخاصي را در بر مي گيرد كه ارز در خارج از كشور 
دارند كه تعهدي نس��بت به بازپرداخت آن به دولت 
ندارند واز اين رو، مي توانند از محل آن خودرو به كشور 
وارد كنند. اين طرح درحالي در دستور كار مجلس قرار 
گرفته كه واردكنندگان خودرو به شدت با آن مخالفند. 
البته اين طرح براي اجرايي شدن بايد در صحن مجلس 
به قانون تبديل شود. در اين ميان برخي ازكارشناسان 
نيز آن را طرحي غيركارشناسي شده مي دانند و نسبت 
به صدور مجوز انحصاري براي خودروسازان در زمينه 
واردات خودرو، منتقد هس��تند. مخالفان اين طرح 
مي گويند انحصار توليد كم بود كه حاال مي خواهيد 
انحصار در واردات هم دو دستي تقديم خودروسازان 
كنيد. به گفته آنها، آزادسازي واردات خودرو، آن هم 
به صورت محدود و انحصاري ممكن است تبعاتي از 
جمله توزيع رانت را به همراه داشته باشد. با اين حال 
آزادس��ازي واردات خودرو مواف��ق ومخالفيني دارد. 
برخي  معتقدند آزادسازي واردات خودرو تبعات منفي 
براي صنعت خودروسازي وتوليد دارد. در مقابل برخي 
هم آزادسازي واردات خودرو را بهترين راه براي رونق 

صنعت خودرو و شكستن انحصار مي دانند.

    طرح در گوشي
آزادسازي واردات خودرو 

م��رداد م��اه س��ال ۱۳۹۷ ب��ود كه رس��ما صنعت 
خودروس��ازي ايران تحريم ش��د. با تحريم صنعت 
خودروسازي ايران، شركت هاي خودروسازي خارجي 
يك بار ديگر بازار ايران را ترك كردند. برهمين اساس، 
سياست منع واردات خودرو به منظور حفظ تعادل در 
عرضه و تقاضاي بازار ارز، در دستور كار سياست گذار 
قرار گرفت. شرايط به وجود آمده موجب شد تا عرضه 
خ��ودرو در بازار روند كاهش��ي را در پيش بگيرد. در 
نتيجه تع��ادل در بازار خودرو به لحاظ عرضه و تقاضا 
به نفع تقاضا برهم خورد و قيمت ها افزايش��ي ش��د. 
پس از گذشت دو س��ال و ۶ماه از ممنوعيت واردات 
خودرو، حال به منظور برگشت تعادل به بازار خودرو، 
بهارستان پيشنهادهايي براي واردات خودرو در قالب 
يك طرح خودرويي ارايه كرده ان��د. در البه الي اين 
طرح خودرويي، ظاهرا بندي گنجانده شده كه نشان 
آزادس��ازي واردات خودرو آن هم به صورت مشروط 
دارد. طرح��ي كه به نظر مي رس��د به يك موضوع در 
گوش��ي بين مجلس و دولت تبديل ش��ده است. اما 
روح اهلل ايزدخواه، عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس درمصاحبه ايي كه۲۵ آبان ماه ۹۹ انجام داده، 
با اش��اره به تصويب كليات طرح ساماندهي توليد و 
عرضه خ��ودرو، در اظهاراتي گفته بود: قرار اس��ت از 
محل صادرات خودرو و قطع��ات آن يا صادرات نفت 
خام يا ارز بدون منشأ خودرو وارد كرد كه البته شرايط 
فني و كيفي خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تعيين خواهد كرد.
اما حجت اهلل فيروزي، سخنگوي كميسيون صنايع و 
معادن مجلس به تازگي در مصاحبه اي با بيان اينكه 
در طرح س��اماندهي صنعت خودرو به نوعي واردات 
خودرو نيز مجاز دانسته شده، در تشريح شرايط واردات 
آن گفته اس��ت: طبق اين طرح افراد و خودروسازاني 
مي توانند خ��ودرو وارد كنند كه خودرو صادر كردند 
و معادل آن مي توانند خ��ودرو وارد كنند. همچنين 
قطعه سازان نيز اگر قطعاتي را صادر كنند مي توانند 
معادل آن خودرو به كشور وارد كنند. بنابه اظهارات 
او، اف��راد حقيقي غيردولتي كه نف��ت را خريداري و 
آن را صادر و به فروش برسانند، مي توانند از محل ارز 
آن، خودرو به كشور وارد كنند و همچنين اشخاصي 

كه ارز در بيرون از كش��ور دارند كه تعهدي نسبت به 
بازپرداخت آن به دولت ندارند، مي توانند از محل آن 

خودرو به كشور وارد كنند.
انتشار خبر واردات خودرو از سوي خودروسازان اما با 
انتقادات زيادي همراه شد. هر چند اين طرح هنوز براي 
اينكه به قانون تبديل ش��ود راه زيادي دارد، اما جنبه 
نمايشي آن بيشتر از منطق نهفته در آن باشد، چراكه 
با اجرايي ش��دن چنين طرحي عمال انحصار واردات 
خودرو در اختيار دو خودروس��از ب��زرگ قرار خواهد 
گرفت. خودروسازاني كه حتي براساس صورتهاي مالي 
كه خودشان ارايه مي دهند، زيانده هستند.از طرفي، 
با تدوين اين طرح انحصاري، ديگرواردكنندگان هم 
اميدي به احي��اي واردات خودرو غير از اين مس��ير 
ندارند. به طوري كه دبير انجمن واردكنندگان خودرو 
در اظهاراتي گفته اس��ت: »نمايندگان مجلس، بند 
مربوط به واردات را به شكل تزئيني در طرح خودرويي 
خود گنجانده اند، تا چنانچه از خودروسازان حمايت 
شد و بازار باز هم به تعادل نرسيد، بگويند ما قانون را 
تصويب كرديم، اما واردكنندگان خودشان ميلي به 
واردات نش��ان ندادند.« در اين ميان برخي هم بر اين 
باورند طرح غيركارشناسي شده مجلس براي واردات 
از محل صادرات خ��ودرو و قطعه، به قاچاق معكوس 
دامن مي زند؛ چراكه كمتر بازاري در دنيا وجود دارد 
كه قطعات بي كيفيت قطعه سازان رانتي ايران را بشود 

در آن فروخت.
در همين حال، منصور معظمي، معاون اس��بق وزير 
صمت در اي��درو نيز در اظهاراتي گفته اس��ت: ايران 
خودروساز نيست زيرا خودروساز به كسي مي گويند: 
كه بتواند خودروي خود را صادر كند. اوبر اين باور است 
كه ممنوعيت واردات خودرو بايد برداشته شود و ارزي 
كه در اين سال ها براي واردات خيلي از كاالها كه توان 
ساخت آنها در داخل وجود داشت، اختصاص يافته بود 
را مي توانستيم براي واردات خودرو تخصيص دهيم. 
البته به گفته معظمي، آزادسازي به معناي آزادكردن 
واردات هر نوع خودرويي نيست و بايد مديريت شده 
باش��د. اگر طبق يك برنامه دقيق واردات خودرو آزاد 
ش��ود؛ هم به صنعت خودرو كمك خواهد كرد و هم 
قيمت ها كاهش مي يابد. بطور قطع يقين رضايتمندي 
مردم نيز بيشتر خواهد شد. او مي گويد: اگر بتوان بدون 
انتقال ارز واردات خودرو انجام داد، ديگر مشكلي بابت 
افزايش قيمت ارز و تاثير آن ب��ر روي كاالهاي ديگر 

ايجاد نخواهد كرد.
از س��وي ديگر، برخي ديگر از كارشناسان خودرويي 
معتقدند كه واردات خودرو در قبال صادرات نفت خام 
بيشتر به نفع دولت است تا بازار خودرو. حسن كريمي 
سنجري، فعال صنعت خودرو كش��ور در اين باره به 
»ايسنا« گفته است: اگر آنقدر توان داشته باشيم كه 
خودرو و قطعه صادر كنيم، اين موضوع يك مزيت به 

حس��اب خواهد آمد و طبيعتا خواهد توانست باز هم 
تعادلي براي بازار ايجاد كند. اما طرح تهاتر فروش نفت 
در ازاي واردات خودرو، به نوعي كمك به فروش نفت 
خواهد بود؛ نه كمك براي تعادل بخشي به بازار خودرو. 
اما به گفته او، در رابطه با واردات خودرو در مقابل ارز 
با منشأ خارجي، بهتراين بود كه زودتر اتفاق مي افتاد.

با اين حال، طرح ساماندهي صنعت خودرودر حالي 
از سوي بهارستان نشينان نوشته شده كه سال هاست 
به بهانه حمايت از توليد داخ��ل، انحصار توليد به دو 
خودروساز بزرگ سپرده شده و همواره هم مورد انتقاد 
بوده است. بازاري انحصاري كه نه از رقابت خبري است 
و نه از كيفيت و خلق برندهاي جديد. عرضه و تقاضا 
هم كه هيچ وقت در اين بازار همخواني نداشته است. 
به نظر مي رسد، فقط رانتي در تمامي اين سال ها براي 
حفظ يك صنعت زيان ديده، براي عده اي در نظر گرفته 
شده است. رانتي كه موجب شده تا خودرو از يك كاالي 
مصرفي به يك كاالي سرمايه اي تبديل شود، آن هم با 
پايين ترين سطح از كيفيت و مدل. حاصل اين انحصار 
هم منجر به قيمت كاذب ناشي از افت توليد و عرضه 

در بازار شده است. 

    مزايا ومعايب
آزادسازي واردات خودرو چيست؟ 

در اين ميان اما برخي اساسا با آزادسازي واردات خودرو 
به هر شكلي مخالفند. بهانه آنها هم براي اين مخالفت 
تنگناي ارزي اس��ت. به گفته آنها، اكنون با شرايطي 
مواجه هستيم كه فروش نفت كاهش يافته و فشار و 
تقاضا براي ارز باال رفته و از اين ناحيه با افزايش قيمت 
ارز روبرو هستيم. حال وقتي تقاضا براي خودرو وارداتي 
هم افزايش يابد، ارز بري از كشور افزايش خواهد يافت 
و همين امر س��بب جهش دوباره نرخ ارز مي ش��ود. 
مخالفت ها با لغو ممنوعيت واردات خودرو در حالي 
است كه در مقابل برخي ديگر معتقدند يكي از راه هاي 
نجات بازار خودرو، آزادس��ازي واردات است. به گفته 
موافقان، ممنوعيت واردات ضرباتي به بازار خودرو وارد 
كرده و صنعت خودرو را بيش از گذشته در موقعيت 
انحصاري قرار داده است. آنها در عين حال بر اين نكته 
تاكيد دارند كه دولت بايد با راهكاري مناس��ب براي 
آزادسازي واردات خودرو قدم بردارد تا اقتصاد كشور 
تحت فشار تقاضاي ارز براي واردات خودرو قرار نگيرد.

به هر حال آزادسازي واردات خودرو مي تواند مزايا و 
معايبي به همراه داشته باشد. اما مزاياي آن چيست؛ 
شايد اولين مزيت آزادسازي واردات خودرو، »افزايش 
عرضه خ��ودرو در بازار ايران« باش��د. مس��اله اي كه 
مي تواند بر روي قيمت هاي خودرو اثر گذار باش��د. از 
اين منظر، چنانچه واردات خودرو خارجي آزاد شود، 
قيمت خودرو هاي ميليارد تومان��ي خارجي در بازار 
به نصف خواهد رسيد. »شكس��تن انحصار و رقابتي 

شدن در عرضه خودرو« را مي توان از ديگر مزيت هاي 
آزاد س��ازي واردات خودرو عنوان ك��رد. مادامي كه 
درهاي كشور بر روي خودروهاي با كيفيت تر و مدل 
باال، بسته باش��د، قطعا خودروسازان داخلي تالشي 
براي عرض��ه محصوالت با كيفيت ت��ر نخواهد كرد. 
اما آزادس��ازي واردات مي تواند ب��ر عملكرد توليدي 
خودروس��ازان داخلي اثر گذار باشد. مزيت ديگر اين 
موضوع اين است كه بسياري از كساني كه در زمينه 
واردات خودرو مش��غول به فعاليت بودند و با اعمال 
محدوديت ها بيكار ش��دند، مي توانند فعاليت خود 
را از س��ر بگيرند. به طوري كه به گفت��ه دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو، قبل از ممنوعيت واردات ۶80 
ش��ركت  واردكننده در مجموع ۱۵ هزار نفر پرسنل 
داشتند، اما االن تعداد شركت ها به ۹ شركت و تعداد 
پرس��نل در مجموع به 800 يا ۹00 نفر مي رس��د. از 
ديگر مزاياي طرح آزادسازي خودرو، ايجاد يك منبع 
درآمد جديدب��راي دولت از محل ماليات س��تاني از 
واردات خودرو شكل خواهد گرفت. اما اگر بخواهيم 
معايب آزادس��ازي واردات خودرو را برشمريم شايد 
مهم ترين عيب آن اين باشد كه تقاضاي مازادي بر بازار 
ارز خواهد آمد كه اين مساله مي تواند موجب جهش 
دوباره قيمت ارز شود. اين در حالي است كه به گفته 
مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان، حتي بدون 
انتقال يك دالر، واردكنندگان رسمي امكان واردات 
خودرو هاي خارجي را دارند.حتي پيشنهادهايي هم 
در اين زمينه از س��وي انجمن واردكنندگان خودرو 
براي آزاد شدن واردات خودرو مطرح شده كه شامل 
مواردي چون »اجازه از س��رگيري واردات خودرو با 
استفاده از سرمايه  ايرانيان خارج از كشور يا استفاده 
از سرمايه ش��ركت هاي نمايندگي و مالكان كسب و 
كار حوزه  تجارت خودرو، اجازه از س��رگيري واردات 
خودرو با استفاده از اعتبار يك تا دو ساله شركت هاي 
توليدكننده اصلي به نمايندگان ش��ان بدون خروج 
هرگونه ارز يا ريال از كش��ور حداقل در شرايط فعلي 
و...« است. بنابراين با نگاه به اين موارد مي توان نگراني 
از خروج ارز از كشور را مرتفع كرد. يكي از معايب ديگر 
طرح آزادس��ازي واردات خودرو ش��ايد اين باشد كه 
آزادسازي واردات خودرو ممكن است به توليد داخلي 
ضربه وارد كند.اين در حالي است كه برخي معتقدند 
كه ورود خودروهاي جديد به كشور خودروسازان را در 
يك چرخه رقابتي خواهد انداخت و موجب بهبود روند 
توليد آنها خواهد شد. باهمه اينها شواهد نشان مي دهد، 
عليرضا رزم حسيني وزير صمت نگاه مثبتي به واردات 
خودرو داشته باشد. به طوري كه چندي پيش هم در 
اظهاراتي عنوان كرد كه صنعت خودرو انحصاري است 
و بايد از حالت انحصاري خارج شود. حال بايد ديد كه آيا 
ديدگاه وزارت صمت با نظر مجلس در زمينه آزادسازي 

واردات خودرو، همسو است يا خير. 

گزارش كوتاهادامه از صفحه اول 7  سه شنبه  11     آذر 1399   15 ربيع الثاني 1442  سال هفتم    شماره   Tue. Dec 1. 2020  1816  صنعت،معدن و تجارت

 نقش نظام اداري پويا 
در توسعه پايدار

ديگر دس��تگاه يا س��ازماني بدون ارايه اس��ناد و مدارك 
نمي تواند ادعا كند كه عملكرد مناسبي داشته است، چرا 
كه تصويري ش��فاف از مجمومه فعاليت هاي اقتصادي، 
اجرايي، آموزشي و... در يك پنجره واحد در سامانه واحد 
تجارت برآمده از ايده دولت الكترونيك بازتاب پيدا خواهد 
كرد. به نظر مي رس��د در ايران كه معموال دس��تگاه هاي 
مختلف با بخشنامه هاي مختلف اداره مي شوند و دستگاه 
قانون گذار كشور و به تبع آن دستگاه هاي اجرايي مرتب 
بخش��نامه هاي متفاوت و در برخي م��وارد متضاد صادر 
مي كنند، اينگونه خدمات الكتروينكي در قالب س��امانه 
تجارت، پنجره واحد، دولت الكترونيك يا هر نام ديگري كه 
دارد، حتما منجر به كاهش روند بوروكراتيك در ساختار 
كلي تصميم ساز و مجري كشور خواهد شد. برخي از اين 
بخشنامه ها كه ناسخ و منسوخ يكديگر هستند، آسيب هاي 
فراواني را به شاكله كلي اقتصادي و معيشتي كشور وارد 
مي سازند. در بسياري از موارد صاحبان سرمايه و فعاالن 
اقتصادي كه با هدف سرمايه گذاري و فعاليت هاي توليدي 
قصد حضور در اتمسفر اقتصادي را دارند، زماني كه با يك 
چنين ساختار آشفته اداري و تصميم سازي هاي متناقض، 
روبه رو مي شوند از خير سرمايه گذاري در توليد و خدمات 
كشور مي گذارند. با ايجاد اين سامانه هاي نوين ارتباطي 
بدون ترديد روند بوروكراتيك كشور را كاهش خواهد داد 
و به فعاالن اقتصادي اجازه خواهد داد با آرامش بيشتري 
برنامه ريزي هاي اقتصادي خود را پيگيري كنند. اين سامانه 
واحد نه تنها در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي و فضاي 
كسب و كار باعث بهبود وضعيت خواهد شد، بلكه در ساير 
بخش هاي اجتماعي، فرهنگي و نيز تاثير خواهد گذاشت. 
وقتي مردم مجبور نباشند براي انجام يك كار اداري روتين 
به اداره يا سازماني مراجعه كنند، ترافيك كمتري در شهرها 
مشاهده خواهد شد. شاخص هاي آلودگي هوا رو به سمت 
بهب��ود حركت خواهد كرد و در نتيجه به س��المت كلي 
شهروندان نيز كمك خواهد كرد. بنابراين معتقدم ايجاد 
اين پنجره واحد و و اساسا تحقق دولت الكترونيك يكي 
از پيش نيازهاي ضروري هر نوع پيشرفت و توسعه پايدار 
است. بررسي محتوايي مسير كشورهاي توسعه يافته نيز 
نشان مي دهد كه ايجاد يك ساختار اداري پويا و كارآمد 
يكي از نيازهاي اصلي پيشرفت همه جانبه در جوامع به 
ش��مار مي آيد. ضرورتي كه اقتصاد ايران نيز بايد هرچه 

سريع تر خود را به ابزار و لوازم آن مجهز كند.

مسير معقول  جبران كسري بودجه
منبع دوم فروش سهام و واگذاري شركت هاي دولتي است 
كه در نيمه اول سال به ميزان زيادي از آن استفاده شد و با 
توجه به كاهش نسبي شاخص بورس استفاده از آن در نيمه 
دوم سال خيلي راهگشا به نظر نمي رسد. سومين راه جبران 
كسري بودجه، استقراض خارجي است كه عالوه بر داشتن 
مسائل خاص خود در شرايط فعلي كه حتي امكان اخذ 
تسهيالت و وام از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
براي مشكالتي نظير كرونا نيز مهيا نيست عملي نخواهد 
بود. راهكار ديگر پيش فروش خدمات و محصوالت نظير 
نفت است كه به دليل برخي اختالف نظرهاي كارشناسي 
مبني بر انتقال بار بده��ي و تورم به دولت هاي آتي و عدم 
همكاري مجلس خيلي امكان توفيق و مانور براي تامين 
كسري بودجه وجود ندارد. راه ديگر افزايش ماليات هاست 
كه گرچه دولت در اين مسير توفيقاتي داشته اما به دليل 
ركود خيلي از كسب و كارها به دليل كرونا و مسائل ديگر 
نمي توان به جبران زياد كسري بودجه از اين محل اميدوار 
بود. راهكار بعدي تامين مالي از بانك هاست كه به دليل 
اث��رات تورم��ي آن و كاهش قدرت وام ده��ي بانك ها به 
خصوص در ش��رايطي كه خود بانك ها با مشكل كفايت 
سرمايه مواجه هستند عمال امكان  پذير نيست. آسان ترين 
را تامين كس��ري بودجه كه اثرات تورمي فوق العاده باال و 
حاد بر رشد پايه پول و رشد نقدينگي و در نتيجه تورم دارد 
جبران كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي 
است كه به هيج وجه توصيه كارشناسي نخواهد شد. راهكار 
ديگر فروش دارايي ها و امالك بنگاه ها و موسسات وابسته به 
دولت است كه با مشكالت خاص خود نظير روش مناسب 
واگذاري و بي حاشيه و محدوديت هاي خاص خود از جمله 
زمان بر بودن و عدم قيمت گذاري مناس��ب مواجه است. 
بنابراين با اين مقدمات راهكارهاي زياد و بدون هزينه اي 
براي تامين كسري وجود ندارد و يك روش كه هزينه تورمي 
كمتر دارد و در شرايط فعلي عملي تر است استفاده از فروش 
اوراق مالي است كه در صورت كاهش انتظارات تورمي در 
بازارهاي موازي نظير طال، ارز، خودرو، مسكن و بازار بورس 

امكان تحقق آن در نيمه دوم سال مهياتر است.

تصدي گري دولت  بايد تمام شود
هرچند در ماه هاي ابتدايي امسال با رشد بي سابقه بورس، 
بسياري گمان كردند كه اين بازار نقشي محوري در اقتصاد 
ايران پيدا كرده اما واقعيت اين است كه عمق بازار بورس 
ايران هنوز بسيار محدود است و در مقايسه با حجم اقتصاد 
ملي، نقش آفريني بورس همچنان محدود باقي مانده است.

بسياري از شركت هاي دولتي و مديران مياني آنها، هنوز در 
برابر خصوصي سازي مقاومت مي كنند و حتي وقتي قرار بر 
اجراي آن مي شود نيز يا پس از مدتي خبر از تخلفات جدي 
به گوش مي رسد يا تنها با واگذاري بخشي از سهم، مديريت 
آن همچن��ان در اختيار دولت باقي مي مان��د. تداوم اين 
شرايط سبب مي شود كه نه تنها امكان استفاده از مواهب 
خصوصي فراهم نخواهد شد كه حتي شرايط دولتي قبل 
نيز ديگر امكان پذير نيست و از بين رفتن اهرم هاي نظارتي 
بخشي از نتايج اين فرايند اشتباه است.اگر مقاومت ها كنار 
رود و خصوصي سازي بر اساس قانون دنبال شود، از سويي 
تصدي گري اقتصادي دولت در بسياري از بخش ها پايان 
خواهد يافت و امكان رشد اقتصادي و بهبود توليد ايجاد 
مي شود و از سوي ديگر دغدغه هايي كه براي تامين مالي 
شركت هاي دولتي و گس��تردگي بودجه تحت تاثير آن 
وجود دارد نيز كنار مي رود. به اين ترتيب بخش خصوصي 
از سويي امكان مديريت نهادهاي اقتصادي ايران را پيدا 
مي كند و از سوي ديگر، با واگذاري سهام در بورس، ضمن 
عمق دادن به بازار، فش��ار بار تامي��ن مالي اقتصاد از روي 
بانك ها كم شده و بازار س��رمايه نقشي كليدي را در اين 

حوزه ايفا خواهد كرد.

سنگ اندازي ارزي
بانك مركزي جلوي واردات

تع�ادل |محدوديت هاي جديد بان��ك مركزي در 
عرصه واردات وترخيص كاالها صداي اعتراض بخش 
خصوصي را درآورد. تصميم��ات جديد اين بانك به 
موضوع »حواله هاي ارزي و كاهش مدت زمان ۲ ماهه 
براي تسليم اظهارنامه هاي وارداتي به بانك به منظور 
رفع تعه��د ارزي واردكنندگان« و همچنين»مهلت 
۴۵ روزه ترخيص قطعي كاال از گم��رك بعد از ارايه 
اسناد حمل« مربوط مي شود. صدور بخشنامه بانك 
مركزي و اعمال محدوديت هاي ارزي براي ترخيص 
كاال به فاصله كوتاهي پس از اجرايي ش��دن مصوبه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي ترخيص فوري 
كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه خط��وط توليد، انجام 
شده است؛ بخش��نامه اي كه نش��ان مي دهد، بانك 
مركزي با مفاد ارزي مصوبه موافقت چنداني نداشته 
اس��ت. به طوري كه چندي پيش ريي��س كل بانك 
مركزي مخالفت و انتقاده��اي خود را طي نامه اي به 
رييس جمهورنيز اعالم ك��رده بود.اما اين اقدام بانك 
مركزي واكنش بخش خصوصي را به همراه داشت؛ 
به طوري كه رييس اتاق بازرگاني تهران طي نامه اي 
به رييس جمهور از او خواس��ت دستور بازنگري اين 
بخشنامه صادر شود. مسعود خوانساري در نامه خود به 
حسن روحاني از ابالغ بخشنامه هاي متناقض و متضاد 
از سوي نهادهاي مختلف دولتي انتقاد و عنوان كرده 
كه بخشنامه اخير بانك مركزي فرآيند واردات و تامين 
مواد اوليه و نيازهاي كارخانجات بخش هاي مختلف 
توليدي را با مشكالت جدي مواجه مي سازد و مصوبات 
راهگشاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت را مسدود 
مي كند.خوانساري همچنين از روحاني خواسته است 
كه در تدوين بخشنامه ها و پيش از تصويب و ابالغ آنها 
با بخش خصوصي مشورت شود و نظرات كارشناسي 
آنها مورد مداقه و توجه قرار گيرد.  سخت گيري هاي 
بانك مرك��زي عالوه بر اين موجب انباش��ت كاال در 
گمركات ش��د به نحوي كه در برابر آم��ار در مهرماه 
حدود 8 ميليون تن كاال در بنادر و انبارهاي گمرك 
رسوب كرده بود. در نهايت با پيشنهادات كارشناسي 
بخش خصوصي، فشار بازار و جهش قيمت ها ناشي از 
كمبود كاال و مواد اوليه خطوط توليد، ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت در اواسط آبان ماه با اخذ تصميماتي 
سعي در تسهيل روند واردات و صادرات گرفت كه اين 
تصميمات توسط محمد نهاونديان، معاون اقتصادي 
رييس جمهور، ابالغ شد، تصميماتي كه به واسطه آن 
گشايش هايي براي ترخيص كاال از گمركات يا واردات 
با استفاده از ارز متقاضي فراهم شد و به صادركنندگان 
و واردكنندگان نيز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابالغ 
و اجراي اين سياس��ت ها بود كه ترخيص كاال شتاب 
گرفت. با اين همه كمتر از دو هفته بعد بخشنامه اي 
از س��وي بانك مركزي جمهوري اسالمي صادر شد 
كه تقريبا تمام آنچه رش��ته ش��ده بود را پنبه كرد و 
سياست هاي تسهيلي قبلي را مس��دود. به گزارش 
خبرگزاري »ايسنا« برابر اين بخشنامه جديد كه به 
موضوع حواله هاي ارزي اختصاص دارد، مدت زمان 
مقرر براي تسليم اظهارنامه هاي وارداتي به بانك به 
منظور رفع تعهد ارزي واردكنندگان به دو ماه كاهش 
يافته و ب��راي ترخيص قطع��ي كاال از گمرك بعد از 
ارايه اسناد حمل مهلتي ۴۵ روزه تعيين شده است. 
همچنين در اين بخشنامه عنوان شده كه صاحب كاال 
بايد نسبت به ارايه اسناد حمل حواله هاي ارزي كه قباًل 
ارسال ش��ده است، حداكثر تا ۲0 دي ماه سال جاري 
اقدام كند. از طرفي ارايه اس��ناد حواله هايي كه بعد از 
۲8 آبان ارسال مي شود از تاريخ صدور تا تاريخ اعالمي 
تامين ارز حداكثر دو ماه زمان تعيين ش��ده است. از 
سويي ارسال مس��تندات ترخيص كاال در خصوص 
اعتبارات و بروات اسنادي از زمان واريز يا ظهرنويسي 
اسناد حمل و حواله هاي ارزي از تاريخ صدور اعالميه 
تامين ارز حداكثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده 
است. به اين ترتيب طبق اعالم بانك مركزي، تعهدنامه 
ورود ترخيص و ارايه پروانه گمركي از سه ماه به ۴۵ روز 
و تعهدنامه حواله ارزي بابت واردات كاال از سه ماه به 
دو ماه كاهش يافته و بانك مركزي تاكيد كرده است 
اين مهلت قابل تمديد نيست و در صورت عدم رعايت 
مهلت هاي تمديد شده، مشتري بايد نسبت به ارايه 

عين ارز به بانك اقدام كند.

   انتقاد خوانساري
از بخشنامه جديد بانك مركزي

صدور و ابالغ اين بخش��نامه كه براب��ر روال معمول 
ب��دون در نظر گرفت��ن بنده��اي ۲ و ۳ قانون بهبود 
مس��تمر محيط كس��ب وكار، يعني بدون مشورت 
با بخش خصوصي گرفته ش��ده، باعث ش��د بخش 
خصوصي نس��بت به اين مس��اله معترض شود. در 
همين رابطه، رييس اتاق بازرگاني تهران طي نامه اي 
به رييس جمهوربه صدور اين بخشنامه بانك مركزي 
واكنش نش��ان داده و از او خواس��ت دستور بازنگري 
اين بخشنامه صادر شود. در نامه مسعود خوانساري 
به حس��ن روحاني آمده اس��ت: »بعد از مصوبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت كه مي توانس��ته موجب 
تسهيل ترخيص كاال شود بخشنامه اخير بانك مركزي 
با موضوع اب��الغ حواله ه��اي ارزي، محدوديت هاي 
جديدي را پيش پاي تجارت خارجي كشور قرار داده 
است؛ به نحوي كه عملياتي ش��دن مفاد آن، اجراي 
بخش عمده اي از مصوبات راهگشاي ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت را در تامين نيازهاي ارزي واردكنندگان 
از محل ارزهاي صادراتي را با بن بست مواجه خواهد 
كرد كه نمون��ه آن، در نظر گرفتن بندهايي همچون 
مهلت دوماهه تسليم اظهارنامه هاي وارداتي به بانك 
به منظور رفع تعهد ارزي واردكنندگان و نيز مهلت ۴۵ 
روزه ترخيص قطعي كاال از گمركات پس از ارايه اسناد 
حمل به بانك اعم از صدور اعالميه تامين ارز و دريافت 
كد ساتا است كه عمال پروسه واردات و تامين مواد اوليه 
و نيازهاي كارخانجات بخش هاي مختلف توليدي را با 

مشكالت جدي مواجه مي سازد.«

براساس طرح خودرويي بهارستان، ۴ گروه مي توانند خودرو وارد كنند

انحصار يا آزادسازي واردات خودرو؟ 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درنشست مشترك با وزيرصمت: 

ضرورت انطباق خودروها با كيفيت و قيمت جهاني
شاتا|

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: خودروي 
داخلي بي كيفيت س��بب ورود خودروس��ازان خارجي 
به كشورمان شده اس��ت كه در اجراي خودروي مدرن 
و اقتص��ادي بايد نگاه وي��ژه اي به كيفيت ش��ود. علي 
آقامحمدي در نشست مشترك با معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و وزير صمت كه در خصوص بررسي 
طرح توليد خودروي مدرن و اقتصادي برگزار شد، اظهار 
داشت: براي توليد خودروهاي ارزان و مدرن بايد تمامي 
دستگاه هاي مرتبط تعامل داشته باشند و مشكالت پيش 
پاي خودروسازان در اين طرح برداشته شود. عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر ضرورت ايجاد فضاي 
رقابتي براي اجراي اين طرح، بيان كرد: خودروس��ازان 
دولتي و بخش خصوصي بايد در كنار هم اين طرح را جلو 
ببرند. وي گف��ت: انطباق با قيمت هاي جهاني نيز نكته 
حائز اهميتي است كه سبب ورود خودروهاي توليدي 
كشورمان به بازارهاي رقابتي دنيا خواهد شد. آقامحمدي 

ادامه داد: توجه به استانداردهاي نوين و روز دنيا در توليد 
خودروها و پلتفرم هاي ايجاد شده بسيار مهم است. وي 
تصريح كرد: در واقع خودروي داخلي بي كيفيت سبب 
ورود خودروسازان خارجي به كشورمان شده است كه 
در اجراي خودروي مدرن و اقتصادي بايد نگاه ويژه اي به 
كيفيت شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح 
كرد: نگاه مردمي و اقتصادي به توليد خودروهاي مدرن 
سبب استقبال طيف گسترده اي از مردم از خودروهاي 

داخلي خواهد شد.

    هوشمند سازي در صنعت خودرو
را دنبال مي كنيم

از س��وي ديگر، سورنا س��تاري در نشست مشترك با 
وزير صمت و رييس گروه اقتصادي معاونت بررس��ي 
دفتر مقام معظم رهبري كه در خصوص بررسي طرح 
توليد خودروي مدرن و اقتصادي برگزار ش��د، افزود: 
ايجاد نوآوري با استفاده از طراحي هاي داخلي بيشتر 

خواهد شد و به همين لحاظ در طرح توليد خودروي 
ارزان قيمت و مدرن بر روي طراحي داخلي با استفاده از 
ظرفيت هاي داخل كشور تأكيد داريم. وي با اعالم اينكه 
اگر طراحي دست خودمان باشد، خلق خودرو خواهيم 
كرد، گفت: از كپي كاري در حوزه خودرو و مونتاژ بايد 
بيرون بياييم و به س��مت خلق خودرو با اس��تفاده از 
طراحي نيروهاي متخصص كشورمان و نخبگان حركت 
كنيم. معاون علمي و فناوري رييس جمهور در ادامه با 
تأكيد بر اينكه آينده صنعت خودرو در هوشمند سازي 
است، بيان كرد: كش��ور ما نيز در آينده بايد به سمت 
توليد خودروهاي هوشمند و برقي برود تا از اين موضوع 
عقب نمانيم كه اين مهم را نيز در دستور كار داريم.  از 
سوي ديگر، وزير صمت در نامه اي به معاون اقتصادي 
رييس جمه��وري اعالم كرد كه بس��ته جهش توليد 
و خروج ش��ركت هاي خودروس��از از زياندهي تدوين 
شده و الزم اس��ت در اولين جلسه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت بررسي شود. عليرضا رزم حسيني در 

نامه اي به نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهوري، 
»بسته جهش توليد و خروج شركت هاي خودروساز از 
زياندهي« را تقديم كرد و خواستار بررسي اين بسته در 
اولين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت شد. در 
نامه رزم حسيني به نهاونديان آمده است: »همان گونه 
كه مستحضريد برابر اقدامات و سياست هاي اتخاذ شده 
به جهت رفع مشكالت صنعت خودرو، با سرفصل هاي 
تولي��د، رف��ع مش��كالت اقتص��ادي و قيمت گذاري 
محصوالت شركت هاي خودروساز، افزايش تيراژ توليد 
و توليد بدون ضرر و نهايتًا ايجاد آرامش در بازار خودرو و 
حذف واسطه گري در اين بازار، بسته اجرايي با ساعت ها 
كار كارشناسي و مشاركت تشكل هاي بخش خصوصي 
و خبرگان عرصه صنعت خودروسازي كشور تهيه شده 
است. با عنايت به ضرورت تسريع در اتخاذ تصميمات 
الزم در اين خصوص، خواهشمند است با اولويت ترتيبي 
اتخاذ فرماييد تا موضوع در دستور اولين جلسه ستاد 

هماهنگي اقتصادي دولت قرار گيرد.«
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خبرروز

هنوز مورد انساني آنفلوآنزاي پرندگان گزارش نشده 
رييس آزمايشگاه هاي مرجع كشوري آنفلوآنزا با اشاره به اخبار منتشر شده درخصوص مشاهده آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در بخش هايي 
از كشور، گفت: ويروس آنفلوآنزاي ميان پرندگان هنوز به انسان ها سرايت نكرده است، ويروس در صورتي مي تواند به انسان منتقل شود كه 
تغييراتي در آن به وجود  آيد. طلعت مختاري آزاد در گفت وگو با ايسنا، گفت: آنفلوآنزايي كه در پرندگان مشاهده مي شود از نوع H5N8 است و 
تنها در ايران هم ديده نشده در كشورهاي اروپايي، قزاقستان و شوروي نيز ديده شده است. وي با اشاره به اينكه اين ويروس ها از طريق پرندگان 
مهاجر به كشورهاي مختلف مي رسد، اظهار كرد: در ايران هم گزارشاتي مبني بر وجود ويروس در پرندگان وحشي داريم. هنوز مورد انساني 

گزارش نشده است اما مساله مهم اين است كه چون ويروس آنفلوآنزا تغيير مي كند، هميشه اين نگراني وجود دارد .

كتابخانه

»ساعت هاي قرمز« در كتابفروشي ها
رمان  »ساعت هاي قرمز« اثر لني زوماس با ترجمه  كامبيز منوچهريان به تازگي راهي بازار كتاب شده است. اين كتاب در ۴۲۱ صفحه با شمارگان 
۱۰۰۰ نسخه و قيمت ۴5 هزار تومان در نشر فالمينگو منتشر شده است. در معرفي ناشر از اين كتاب آمده است: اين كتاب برنده  جوايز متعددي 
شده و به بيش از ۲۰ زبان ترجمه شده است. اين كتاب يك رمان ويرانشهري است و مسائل و مشكالت زنان در جامعه  امريكا را به تصوير مي كشد. 
سبك منحصر به فرد نگارش اين كتاب كه داستان هاي موازي زندگي پنج زن را روايت مي كند منتقدين را به تحسين واداشته است. همچنين 
در بخشي از كتاب مي خوانيم: در اتاق انتظاِر پزشك زنان، نويسنده  زندگينامه  ايوور مينروودوتير منتظر نوبتش است. او شلوار گرمكن پوشيده 

و داراي پوستي سفيد و كك مكي است. نه جوان و نه پير است.

میراثنامه

تصوير مادام ژان ديوالفوا - باستان شناس فرانسوي - از 
انتقال آثار تاريخي كشف شده از محوطه هاي تاريخي به 
خارج از كشور »اگر به ميراث فرهنگي مان بي اعتنايي 
كنيم، اگر تخريب ها و ويراني ها و س��هل انگاري ها در 
قبال ميراث فرهنگي مان را مسووالنه پيگيري نكنيم، 
بار ديگر روزي مي رسد مانند تصاوير ثبت شده توسط 
»ديوالفوا« كه ش��رافت مان را بر دوش مان مي گذارند 
و در مس��ير بازگشت پيروزمندانه به فرنگستان، از هر 
دو ما س��واري مي گيرند.«  اين هشدار را عباس مقدم 
- سرپرست كاوش هاي باستان شناسي چگاسفلي - 
خطاب به متوليان ميراث فرهنگي و فعاالِن اين حوزه 
مطرح مي كند؛ كسي كه در طول يكي دو ماه گذشته 
و بعد از تجمع هاي مختلف توسط كاسبان شغل هايي 
چون زنبوردارها و مطرح شدن برخي هشدارها از سوي 
برخي افراد مانند صحبتي كه دهم آبان در جلسه اي 
به زباِن يكي از شركت كنندگانش آمده بود كه »لودر 
مي اندازد و چگاس��فلي محوطه اي باستاني متعلق به 
دوران ۴۷۰۰ تا ۳8۰۰ پيش از ميالد در محدوده بهبهان 
را خراب مي كند« همه تالش خود را كرد تا نشان دهد 
كه چگاسفلي، اگر بيشتر نه، دست كم به اندازه شوش 
و اليه هاي تاريخي خليج ف��ارس براي تاريخ و تمدن 
كشور اهميت زيادي دارد. او حتي در نامه اي بلندباال 
به غالمرضا شريعتي- استاندار خوزستان- تالش كرد 
تا دنياي خوزستان را بعد از چگاسفلي و تاريخي كه از 
دست مي رود به وضوح نمايش دهد. پس از آن نيز در 

گفت وگوي دونفره اي در اينستاگرام كه با پيگيري هاي 
انجمن علمي دانشجويان باس��تان شناسي دانشگاه 
شهيد بهشتي به صورت زنده انجام شد، عباس مقدم 
وضعيت چگاسفلي و نخس��تين اقداماتي را كه براي 
نجات آن انجام شده، توضيح مي دهد. مقدم نخستين 
اقدام جدي براي نجات چگاسفلي را مربوط به سال ۹۴ 
مي داند زماني كه موفق شد تا بولدوزرچي را كه در طول 
۱۰ سال دشت زهره را براي كشاورزان صاف مي كرده و 
حتي جاي بولدوزرش درست روي تپه اصلي چگاسفلي 
قرار داشته از محوطه بيرون كند. او با اشاره به اينكه آن 
بولدوزرچي بخش زيادي از زمين ها را صاف و يكدست 
مي كرده، ادامه مي ده��د: با اين وجود هنوز معتقديم 
هر چيزي را كه در شوش از دست داديم مي توانيم در 
چگاسفلي به دست آوريم، چون در نقطه اي قرار داريم 
كه مي توانيم بس��ياري از مدارك باستان شناسي به 
خصوص از هزاره پنجم را به بهترين نحو ثبت و ضبط 
كنيم. مقدم با اشاره به موقعيت قرارگيري چگاسفلي 

كه در فاصله بسيار كمي از خليج فارس قرار دارد، ادامه 
مي دهد: اين محوطه با دو بخش زيستگاهي و قبرستاني 
يك بايگاني براي باستان شناسان درست كرده، بنابراين 
حرف هاي زيادي براي گفتن دارد، چون در اين محوطه 
اتفاقات مهمي براي تاريخ و فرهنگ ما رخ داده است، 
در اواخر هزاره پنجم مردم تصميم مي گيرند به جاي 
دفن مردگان خود در كف خانه هايشان آن را در مكاني 
كه گورستان مي نامند، دفن كنند، بنابراين اين محوطه 
اطالعات زيادي از ويژگي هاي انساني و اسكلتي تا آداب 
و رس��وم استفاده ش��ده در تدفين هاي گورستاني به 
باستان شناسان مي دهد كه بايد آن را حفظ كرد. اين 
باستان ش��ناس در پاسخ به اين پرسش كه حذف اين 
منطقه چه تبعاتي در زنجيره مطالعات باستان شناسي 
پيش از تاريخ به وجود مي آورد، تاكيد مي كند: در اين 
محوطه كه آن را به ش��كل يك بايگاني كامل از تاريخ 
هزاره پنجم مي بينيم، انواع و اقس��ام مدارك را داريم. 
در خود چگاسفلي به عنوان يك منطقه زيستگاهي 
استخوان هاي جانوري نشانه هاي زيادي دارند، به عنوان 
مثال آنها در زيستگاه هاي خوده از حيواناتي مانند گاو 
كمتر اس��تفاده مي كردند چيزي كه هنوز دليلش را 
نمي دانيم؛ به همين دليل معتقديم اين بقايا مي توانند 
در بازس��ازي آن دوره به ما كمك كنند. سرپرس��ت 
كاوش هاي باستان شناسي چگاسفلي اميدوار است 
به زماني برسيم كه اين نكته بين مسووالن و مردم جا 
بيفتد كه نياز است تا چگاسفلي به طور كامل حفظ شود.

هرچه حرف مي زنم  نمي شنوند
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مرزپرگهر

جامعه

»وام ازدواج« ۷۰ ميليون مي شود؟
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با اشاره مش��خص نبودن رقم قطعي »وام ازدواج« 
سال آينده در اليحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار كرد: بارها 
گفته ايم كه ما مخالف افزايش رقم وام  ازدواج در جهت 
كمك به جوانان نيستيم اما بايد دستورالعمل هاي 
الزم در جه��ت جلوگي��ري از سوءاس��تفاده و 
آسيب هاي احتمالي افزايش رقم وام ازدواج تدوين 
ش��ود و مجلس هنگام تصويب و ي��ا افزايش مبلغ 
 پيشنهادي برنامه و بودجه به اين نكات توجه كند. 
محمد مه��دي تندگويان با تاكيد ب��ر اينكه تامين 
تضامين و بازپرداخت وام  ازدواج بايد در توان زوجين 
باش��د، گفت: تاكنون دس��تور العملي توسط بانك 
مركزي براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي 
از افزايش رقم وام ازدواج تدوين نشده است، از سوي 
ديگر در تمام اين س��ال ها با افزايش رقم وام ازدواج 
شاهد افزايش تعداد ازدواج ها نبوده ايم. در حالي كه 
زمزمه هايي از افزايش رقم وام ازدواج در سال آينده از 
5۰ به ۷۰ ميليون تومان به گوش مي رسد، تندگويان 
معتقد است كه براي افزايش آمار ازدواج جوانان بايد 
هم راستا با پرداخت وام ازدواج، راهكارهاي بلندمدت 
نظير مسكن ارزان زوجين و يا تامين اشتغال پايدار 

براي زوجين را در پيش گرف��ت چراكه در غير اين 
صورت با افزايش رقم وام ازدواج شاهد افزايش تعداد 
ازدواج نخواهيم بود. تندگويان افزود: هرس��ال آمار 
ازدواج كاهش بيشتري داشته است. ما نيازمنديم تا در 
كنار رسيدگي به موضوعات اقتصادي، فرهنگ سازي 
و تغيير نگرش جوانان به س��مت تشكيل زندگي و 
خانواده، برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي بلندمدتي 
را همگام با سياست هاي كلي جمعيت و خانواده در 
پيش گيريم. معاون ساماندهي امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان در انتها گفت: افزايش رقم وام ازدواج 
در س��ال آينده بايد بر مبناي بررسي كارشناسانه و 
مشخص انجام شود تا زوجين توان بازپرداخت آن و 

تامين تضامين الزم را داشته باشند.

بررسي آموزش حضوري براي كالس اولي ها 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
درباره برگ��زاري كالس حض��وري براي كالس 
اولي ها گفت: م��ا مي دانيم هم��ه دانش آموزان، 
آموزش را دريافت مي كنند، اما چون با آنها ارتباط 
رو در رو نداري��م، اطمين��ان از يادگيري آنها يك 
چالش اساس��ي اس��ت كه بايد به آن توجه شود. 
رضوان حكيم زاده معاون آموزش ابتدايي وزارت 
آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در 
واكنش به توصيه وزير آم��وزش و پرورش مبني 
ب��ر آموزش حضوري ب��راي كالس اولي ها گفت: 
موضوع آموزش كالس اولي ها خيلي حائز اهميت 
اس��ت، زيرا دانش آموزان كالس اولي براي اولين 
بار اس��ت كه با دنياي مدرسه آش��نا مي شوند و 
مهارت هاي پايه خواندن، نوشتن و حساب كردن 
را در همين پايه تحصيلي مي آموزند. وي در ادامه 
با اش��اره به اهميت يادگيري رو در رو در كالس 
اول ابتدايي گف��ت: اين مهارت ه��ا مقدمه همه 
يادگيري هاي بعدي اس��ت و اگر اين يادگيري ها 
در پايه هاي اول ضعف داشته باشد، تاثير منفي در 
ساير سال هاي تحصيلي به جاي مي گذارد. از اين 
رو در دستورالعمل آموزشي كه تهيه كرده بوديم، 
پيش بيني مان اين ب��ود در همه مناطق حتي در 
مناطق قرمز ني��ز دانش آموزان كالس اول يك يا 
دو روز در هفته آن هم در س��اعت هاي محدودي 
به صورت گروه هاي كوچك چند نفره در مدرسه 
حضور داشته باش��ند و بتوانند به صورت رودررو 
آموزش را دريافت كنند. مع��اون وزير آموزش و 

پرورش افزود: با توجه به اينكه شرايط كرونا قابل 
پيش بيني نيست و ما خيلي نگران ميزان يادگيري 
كالس اولي ها هستيم، بنابراين طبق تاكيد وزير 
آموزش و پرورش ما به دنبال اين هستيم شرايطي 
را فراهم كنيم ت��ا از طريق آن مطمئن ش��ويم، 
دانش آموزان كالس اول براي يادگيري مشكلي 
ندارند. وي با بيان تف��اوت آموزش الفبا از طريق 
آموزش مجازي و حضوري تصريح كرد: در سال 
تحصيلي گذشته دو سوم از سال تحصيلي سپري 
و كالس ها تشكيل شده بود و دانش آموزان معلم 
خود را مي شناختند، اما تصور اينكه دانش آموزان 
كالس اولي كه تا به حال مدرسه نرفته اند، از طريق 
گوشي موبايل حروف الفبا، نوشتن يا مهارت هاي 
ارتباط��ي و اجتماعي را ياد بگيرن��د، يك مقدار 
غيرواقع بينانه است. ساير كشورها نيز روي بحث 
پيش دبس��تاني و ابتدايي و حضور دانش آموزان 
تاكيد خيلي زيادي داشتند، از اين رو ما نيز دنبال 
راهكارهايي هستيم تا بتوانيم موضوع اطمينان 

از يادگيري در كالس اولي ها را تحقق ببخشيم.

خبر

 تست سريع كرونا
در بيمارستان ها ممنوع 

وزير بهداشت با اش��اره به پيك اخير بيماري كرونا 
در كش��ور و با بيان اينكه توفان س��همگيني بود و 
خوش��بختانه داريم به تعادل جديد بازمي گرديم، 
گفت: مردم ب��ه تله قديمي عادي انگاري ش��رايط 
نروند و با تصور اينكه شرايط بهتر شده، ما را از اجراي 
دقيق پروتكل ها دور نكنند. نمكي درباره تست هاي 
تشخيصي كرونا، اظهار كرد: تست هاي سريع براي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي ارسال مي شود، اما برخي 
دانش��گاه ها به اشتباه فكر مي كنند با داشتن تست 
س��ريع بايد از تست PCR غافل ش��وند. ما وقتي از 
ظرفيت ۱۰۰ هزار تس��ت در روز صحبت مي كنيم 
براي تست هاي س��ريع و PCR همزمان را در نظر 
مي گيريم ؛ بايد ۴۰ هزار تس��ت PCR روزانه انجام 
شود و بين ۶۰هزار تا 8۰ هزار مورد هم تست سريع 
انجام دهيم. در بيمارستان مطلقا كسي حق ندارد از 
 PCR تست سريع استفاده كند و بايد حتما از تست
استفاده شود و در پايگاه هاي سالمت و سرپايي بايد 
از تست سريع استفاده شود و تكليف فرد ظرف ۲۰ 
دقيقه  مشخص ش��ود تا تماس هاي نزديك بيمار 
را شناس��ايي كنيم. وي با اشاره به اهميت قرنطينه 
بيماران، تصريح كرد: در حوزه قرنطينه دستگاه هاي 
مختلفي مانند عزيزان گردشگري و ميراث فرهنگي 
همكاري داش��تند و مراكزي شناس��ايي شدند اما 
خواهش ما از روساي دانشگاهي اين است كه تخمين 
بزنند و اعالم كنند چند درصد بيماران امكان قرنطينه 
خانگي دارند و چند درصد اين امكان را ندارند، ما نبايد 
به كارگر فصلي و فردي كه در فضاي بسيار كوچك با 
جمعيت باال زندگي مي كند، اصرار به آنگونه قرنطينه 
كنيم. فضاي قرنطينه با استفاده از ظرفيت هتل ها 
تامين مي شود تا موارد مورد نظر مردم هم فراهم شود. 
به نسبت تعداد تخت ها تيم پزشكي و پرستاري براي 
مراقبت از بيماران در نظر گرفته شده است. نمكي در 
رابطه با داروهاي مورد نياز براي درمان بيماري نيز 
گفت: قرار شد داروهايي كه براي درمان سرپايي نياز 
است را حتما تامين كنيم. هر استان بايد يك متولي 
براي موارد مذكور در نظر گيرد و آن را به دكتر كوليوند 
و دكتر شانه ساز انتقال دهند. لوازم حفاظت فردي بايد 
به شكل مناسب فراهم شود تا آلودگي جديد نداشته 
باش��يم. وي گفت: ترديد ن��دارم در پايان اين طرح 
دستاورد بسيار خوبي خواهيم داشت، ما ايستاديم 
تا بازهم به مرگ هاي دو رقم��ي و تك رقمي كرونا 
بازگرديم و با همت شما و مقامات ارشد نظام اين هدف 
محقق مي شود. نمكي افزود: توسعه مراكز سرپايي از 
تقاضاهايي است كه از همكاران خواستم، بايد به مراكز 
۱۶ و ۲۴ ساعته پرداخته شود؛ به خصوص در حاشيه 
شهرها؛ اين طرح بايد در حاشيه شهرها كه فضاهاي 
كوچكي براي زندگي دارند و در اين فضاهاي كوچك 
افراد زيادي كنار هم هستند و اين افراد در زير پوست 

شهر در تردد هستند، بيشتر جدي گرفته شود. 
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آخرين وضعيت پرونده بودار پايتخت
مديركل دفتر پايش فراگير س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت مي گويد كه 
طي روزهاي اخير دستگاه اندازه گيري 
شدت بو در تهران راه اندازي ش��ده و ازسوي ديگر 
استانداردهايي براي پايش بو نيز تدوين شده است.

طي روزهاي اخير براي سومين سال متوالي در تهران 
بوي نامطبوعي استشمام شد كه هنوز منشأ و منبع آن 
براي دستگاه هاي مسوول ازجمله شهرداري تهران و 
سازمان حفاظت محيط زيست نامعلوم است. هرچند 
كه طي س��ال هاي اخير حدس و گمان هايي درباره 
منشأ بوي نامطبوع در تهران زده شده است؛ از مركز 
دفع زباله آرادكوه گرفته تا زمين هاي كش��اورزي و 
دامداري هاي اطراف تهران و حتي سيستم جمع آوري 
فاضالب ش��هري اما هنوز هيچكدام از اين منابع به 
عنوان منشأ اصلي بوي مرموز تهران تاييد نشده اند. 
انتشار بوي نامطبوع در تهران طي سال اخير در بيشتر 
مواقع با افزايش غلظت آالينده دي اكس��يد گوگرد 
همزمان بوده است. براي مثال شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران اعالم كرده است كه طي روز شنبه )8 آذر( 
همزمان با استشمام بوي نامطبوع در تهران، غلظت 
آالينده دي اكسيد گوگرد در برخي از ايستگاه هاي 
سنجش كيفيت هوا حدود سه تا چهار برابر افزايش 
يافته بود. افزايش غلظت اين آالينده مي تواند درپي 
انجام فعاليت هاي صنعتي و حتي غيرصنعتي رخ دهد. 
از سوي ديگر بررسي ها نش��ان داده است كه جهت 
باد نيز در انتش��ار اين بوي نامطبوع بي تاثير نيست 
چون طي سال هاي اخير زماني كه جهت باد از سمت 
جنوب و جنوب غرب بوده ب��وي نامطبوع به تهران 
رسيده است. از اين رو گمان مي رود كه بوي نامطبوع 
مسير فرودگاه امام )ره( - كه داليل ايجاد اين بو پيش 
از اين ازسوي محيط  زيست استان تهران اعالم شده 
بود - همزمان با وزش بادهاي جنوبي و جنوب غربي 
به تهران مي رسد. با اين حال انتشار و استشمام بوي 
نامطبوع در تهران درحالي تداوم پيدا كرده اس��ت 
كه منشأ و يا منشاهاي آن همچنان به صورت دقيق 
مشخص نيستند و از اين جهت نگراني هايي را از جهت 
حفظ سالمت شهروندان به دنبال دارد. هلنا كعبي - 
مديركل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط 

زيس��ت - درباره آخرين اقدامات انجام شده توسط 
اين س��ازمان براي يافتن منبع انتشار بوي نامطبوع 
در پايتخت مي گويد: متاسفانه طي سال هاي گذشته 
روي موضوع انتشار بو كارهاي زيادي انجام نشده و 
حتي استانداردي براي آن تعريف نشده بود بنابراين 
براي برخورد با واحدهاي صنعتي و غيرصنعتي مانند 
دامداري ها، كش��تارگاه ها و... - كه بوي نامطبوعي 
ايجاد مي كنند - ازنظر قانوني كار س��ختي داشتيم. 
وي ضمن اشاره به كمبود تجهيزات براي اندازه گيري 
شدت بو ادامه مي دهد: اواخر سال گذشته دستگاهي 
براي اندازه گيري ش��دت توسط س��ازمان حفاظت 
محيط زيست خريداري شد و اخيرا نيز اين دستگاه 
راه اندازي شده است. كعبي با بيان اينكه با راه اندازي 
اين دستگاه دقت كار براي منشايابي بوي نامطبوع در 
تهران باالتر رفته است، تصريح مي كند: درحال حاضر 
درحال استفاده از اين دستگاه براي آناليز بوي مسير 
فرودگاه امام )ره( هستيم. از سوي ديگر استانداردهاي 
الزم براي بو و فاكتورهاي بوي نامطبوع تدوين شده و 
براساس آن براي صنايع مختلف در تهران و اطراف آن 
برنامه پايش و اندازه گيري بو در دستوركار قرار گرفته 
است.  مديركل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت تاكيد مي كند: ما براي هر اقدام در 

جهت كاهش بو و برخورد با واحدهاي آالينده آن نياز 
داشتيم كه اس��تانداردهايي براي بو داشته باشيم تا 
بتوانيم داده هاي خود را با استانداردها مقايسه كنيم.

كعب��ي در ادامه ضمن بيان اينك��ه اكنون كارهاي 
زيرس��اختي براي يافتن منابع ايجاد بوي نامطبوع 
در تهران انجام شده و تجهيزات الزم نيز خريداري 
شده است، مي گويد: در كش��ورهاي مختلف دنيا 
پرسش��نامه هايي را نيز براي پايش بو تدوين و بين 
مردم پخش مي كنند. ما در سازمان حفاظت محيط  
زيس��ت نيز درحال تدوين اينگونه پرسش نامه ها 
براساس س��اختارهاي كشور هس��تيم تا بتوانيم 
به عن��وان ابزاري ديگ��ر درجهت پايش ب��و از آن 
استفاده كنيم. مديركل دفتر پايش فراگير سازمان 
حفاظت محيط زيست ادامه مي دهد: درحال تهيه 
سنس��ورهاي آنالين براي پايش بو و نصب آنها در 
نقاطي كه پتانس��يل ايجاد بوي نامطبوع دارند نيز 
هستيم همچنين كار نمونه برداري و آناليز نمونه ها 
در جنوب تهران و مسير فرودگاه امام )ره( انجام شده 
است. وي در پايان اظهار مي كند: اميدواريم بتوانيم 
تا حدود شش ماه آينده مس��تندات خود را درباره 
منابع ايجاد بوي نامطبوع در تهران به صورت دقيق 

و علمي منتشر كنيم.

گزارش

هنر

علي رهبري با تقسيم بندي اهالي موسيقي به گروه هاي 
مختلف به لحاظ كس��ب درآم��د، تاكيد ك��رد، گروه 
ُپردرآمدها كه با آمدن كرونا، صرفا درآمدش��ان پايين 
آمده است، حق گله و شكايت از اين وضعيت را ندارند؛ 
چراكه اي��ن روزها كرونا بس��ياري از صن��وف را كامال 
ورشكست كرده است. اين آهنگس��از و رهبر اركستر 
باسابقه درباره شرايطي كه هنرمندان موسيقي با شيوع 
كرونا درگير آن هستند، به ايسنا مي گويد: موسيقيدان ها 
چند دسته هستند و بايد آنها را به دسته هاي مختلف 
تقسيم كرد؛ گروه اول مختص به موسيقيدان هايي است 
كه پيش از كرونا وضعيت مالي خيلي خوبي داشتند كه 
آنها نبايد در اين ش��رايط شاكي باشند. اصال در چنين 
ش��رايطي نبايد از وضع زندگي افراد معروف و پردرآمد 
صحبت ك��رد و به عقيده من اگر ه��م حرفي مي زنند، 
پررويي مي كنند. در زماني ك��ه ميليون ها آدم در دنيا 
ضررهاي بزرگ مي كنند، كس��ي كه درآمدش پايين 
آمده اس��ت، نبايد غر بزند.  علي رهبري ادامه مي دهد: 
گروه دوم افرادي هس��تند كه شغل هاي دولتي دارند؛ 
مثال در اركستر مي نوازند يا در مدرسه موسيقي تدريس 
مي كنند كه مديران آنها درآمدي برايشان در نظر گرفته 
و به آنها رسيدگي خواهند كرد. بنيادها و موسسه هايي 

مانند بنياد رودكي كه هميشه درآمدهاي بسيار بااليي 
داشته اند، اكنون بايد از موسيقيدان ها حمايت كنند و اگر 
هم بگويند پول نداريم، پس واقعا كار خود را درست انجام 
نداده، صرفه جويي نكرده و يا به فكر روز مبادا نبوده اند.

دومين نهادي كه بايد در اين شرايط از موسيقيدان ها 
حمايت كند، خانه موسيقي است كه بايد دست از شعار 
دادن بردارد و اكنون كه برخي از موس��يقيدان ها بيكار 
هستند و از هيچ راهي نمي توانند درآمد داشته باشند، 
از آنها حمايت كند.او تصريح مي كند: البته به طور كلي 
وضعيت زندگي موسيقيدان ها در هر شرايطي نسبت به 
خيلي از قشرهاي جامعه بهتر است؛ براي مثال كسي كه 
يك مغازه، آرايشگاه يا رستوران دارد، در چنين شرايطي 
ورشكس��ت و يا وضع زندگي او ب��ا بدهكاري هاي زياد 

به طور كلي خراب مي شود. از همه اين حرف ها گذشته، 
موسيقيدان ها امكاناتي دارند كه افراد ديگر ندارند و بايد 
از اين امكانات استفاده كنند؛ به عنوان نمونه آن دسته از 
موسيقيدان هايي كه وضع مالي بدي ندارند، بايد از اين 
فرصت استفاده كنند و سطح خود را باال ببرند. آنهايي كه 
امكان تدريس دارند، به صورت آنالين اين كار را انجام 
دهند. اينجا در اتريش، همه معلم ها به صورت آنالين 
درس مي دهند و مشكلي هم ندارند. به طور كلي در اين 
شرايط چاره اي جز اين نداريم و مهم ترين شانسي كه 
موسيقيدان ها دارند، اين است كه حداقل در اين دوران 
وقت تمرين بيشتري دارند.رهبري درباره فعاليت هاي 
خود از ابتداي شيوع ويروس كرونا، مي گويد: خود من به 
هيچ وجه نمي توانم از شرايط حاضر گله كنم؛ چون ۴5 
سال است كه به طور مرتب هر روز و هر هفته كار كرده ام. 
از هشت ماه پيش كه حدود ۱۰ كنسرتم لغو شده، مجبور 
شده ام در خانه به كارهايي رسيدگي كنم كه در اين مدت 
فرصت انجام آنها را نداشته ام. مثال سونت هاي شكسپير را 
كه ۱5۴ ترانه بودند، با همكاري دوستان ايراني به مرحله 
خيلي خوبي رسانده ايم كه اكنون در كانادا روي آن كار 
مي كنند.او ادامه مي دهد: همچنين در اين شرايط اثر 

»چنين گفت زرتشت« را هم تمام كردم.

همه حق ندارند از كرونا شاكي باشند
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