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يادداشت- 1

گراني و سفره هاي خالي
نخست( ردپاي واقعيت هاي 
اقتص��ادي كش��ور ن��ه در 
اظهارنظره��اي گاه و بي��گاه 
سياس��تمداران، مدي��ران و 
مسووالن كش��ور پيداست و 
نه در وعده هاي رنگارنگي كه 
تصميم س��ازان ه��ر از گاهي 
مطرح مي كنند. ن��ه در امواج 
فضاسازي هاي رسانه اي مي توان آن را جست وجو كرد 
و نه حتي در آمارهاي اقتصادي ردي از واقعيات زندگي 
مردم هويدا اس��ت. واقعيت هاي اقتصاد را بايد در سبد 
بانوي مستاصلي جس��ت وجو كرد كه هر هفته و هر ماه 
اقالم افزون تري را ناچار است به دليل گراني از سفره خود 
حذف كند. در كارت بانكي پدر زحمتكشي كه روز و شب 
خود را صرف مي كند تا بتواند معادله هزينه هاي دالري 
و درآمد ريالي را حل كند. در نگاه نگران مردي كه قادر به 
اجاره يك واحد مسكوني آبرومند نيست. در سفره هاي 
خالي مردان و زناني كه هرگز پاسخي براي اين پرسش 
كليدي پيدا نمي كنند كه با اين تورم افسارگسيخته و 
گراني هاي مستمر چه بايد كرد؟ در شرايطي كه دولت 
سيزدهم نيز وعده هاي فراواني در خصوص مهار تورم و 
پايان عصر نوسانات قيمتي داده بود، اما همچنان مردم 
شاهد گراني افسارگسيخته هستند، بدون اينكه دولت 
جديد عمال توانسته باش��د قدمي براي حل مشكالت 
بردارد. در اين ميان بسياري از تحليلگران به دنبال پيگيري 
نشانه هايي هس��تند كه از طريق آن بتوانند چشم انداز 
روشني از احتماالت آينده به دست بياورند. اما متاسفانه 
نشانه هاي برآمده از وضعيت بازارها از يك طرف و نظام 
تصميم سازي كشور از سوي ديگر نيز به گونه اي نيست 

كه بتوان اميدي به آينده داشت. 
دوم( واقع آن است كه معضلي ذيل عنوان تورم به خودي 
خود از ميان نمي رود. تورم ريش��ه هايي دارد كه تا زماني 
كه اين ريشه ها خشكانده نشوند، لشكر گراني در اتمسفر 
اقتصادي و معيشتي جامعه به پيشروي خود ادامه مي دهد. 
بخشي از مش��كالت برآمده از تورم، كوتاه مدت و برخي 
بلندمدت هستند. دولت سيزدهم هم متاسفانه هنوز در 
خصوص تعيين يك متولي رس��مي براي مقابله با تورم 
تصميم معقولي اخذ نكرده است. بايد بدانيم، هرچند تورم 
گزاره اي چند وجهي با ابعادي مختلف است، اما عمال روند 
كلي مقابله با آن بايد در اختيار يك نهاد، ارگان و مسوول 
مشخص باشد. يكي از ريش��ه هاي كوتاه مدت بروز تورم 
در اقتصاد، انتظارات تورمي اس��ت. ضمن اينكه كسري 
بودجه، كسري تجاري، ناترازي نظام بانكي و... ريشه هاي 
بلندمدت تورم در نظام اقتصادي را تشكيل مي دهند. بر 
اين اساس است كه تا زماني كه براي انواع كوتاه و بلندمدت 
تورم چاره انديشي نشود و تصميمات منطقي در خصوص 
مهار آنها اتخاذ نشود، نمي توان اميدي به حل مشكل تورم 
و مقابله با گراني ها در جامعه داشت. آنچه موجب شده در 
هفته هاي اخير تالطمات��ي در حوزه قيمت ها بروز كند، 
افزايش دامنه انتظارات تورمي است كه به  طور مستقيم 
با تصميم س��ازي هاي دولت مرتبط اس��ت. از دو الي سه 
ماه گذش��ته اين انتظارات تورمي باعث افزايش اتمسفر 
بي اعتمادي در بازار ايران شده و قيمت دالر را از حدود 23 
هزار 500 تومان زمان آغاز به كار دولت جديد به 27 هزار 
500 تومان رسانده است. در واقع نوع تصميم سازي ها و 
اظهارنظرهايي كه از سوي دولتمردان مطرح مي شود، باعث 
شده تا انتظارات تورمي در بازارهاي كشور تشديد شود. 
به واقع همين افزايش انتظارات تورمي است كه سونامي 

گراني هاي اخير را در بازارهاي كشور ايجاد كرده است.
سوم( از سوي ديگر بايد توجه داشت كه عوامل بلندمدت 
همچنان اثرات خود را در اقتصاد ايران به جاي مي گذارند 
و دولت جديد هم تالشي براي مقابله با آنها صورت نداده 
اس��ت. قرار بود دولت متمم بودجه را براي حل مشكل 
كسري بودجه ارايه كند كه از بر اساس اعالم مسووالن 
رده ب��االي اقتصادي دول��ت، به رغ��م وعده هاي قبلي 
برنامه اي براي ارايه متمم بودجه وجود ندارد. مساله بعدي 
كسري هاي تجاري كشور است كه باعث شده نوع خاصي 
از عدم توازن در اقتصاد كش��ور نهادينه شود. براي حل 
اين مشكل نيز نياز به توسعه صادرات غيرنفتي و كنترل 
واردات است كه دولت در اتخاذ تصميمات مناسب براي 
توسعه صادرات و مهار واردات )والبته مقابله با قاچاق كاال( 
نيز عملكرد مناسبي نداشته است. گزارش هاي منتشر 
شده توس��ط وزارت اقتصاد در خصوص اوضاع آشفته 
نظام بانكي كشور نشان مي دهد كه ساختار بانكي ايران 
از مشكالت عديده اي رنج مي برد و اين ساختار بانكي نه 
تنها كمكي به حل مش��كالت اقتصادي و زمينه سازي 
براي رش��د نمي كند، بلكه خود به عامل��ي براي ايجاد 
مشكالت زيرساختي بدل شده است. بانك ها ناترازي باال 
و بدهي هاي فراواني دارند، بنابراين قادر به ايفاي نقش 
اصالحي خود در اقتصاد نيستند. با اين توضيحات ممكن 
است مقامات دولتي بپرسند كه پيشنهاد شما براي حل 

مشكالت چيست؟
چهارم( توصيه من به دولت آن است كه در گام نخست، 
يك مدير راهبردي و مدير هماهنگ كننده براي بحث 
تورم مشخص كند. ما هم مي دانيم كه تورم پديده اي چند 
وجهي است، اما نياز است كه يك نهاد تصميم ساز واحد در 
اين زمينه برنامه ريزي و اقدام كند. پيشنهاد بعدي من آن 
است كه دولت انتظارات تورمي را مديريت كند، چرا كه 
اين موضوع نيز بسيار مهم است. متاسفانه تيم اقتصادي 
و مقامات ارشد دولت آگاه نيستند كه چگونه مي توان اين 
ادامه در صفحه 2 انتظارات را مديريت كرد.  

وحيد شقاقي شهري

شوراي رقابت گروه خودرو هاي وارداتي را اعالم كرد

مونتاژكاران خودرو براي واردات قطعات ارزبري بي حساب و كتاب دارند

پيشنهاد واردات پرتيراژها

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2  يادداشت مهم 
 مديرعامل بانك ملي ايران 

در خصوص انتشار صورت هاي مالي
كابوس سهام عدالتريسك دخالت دولت در اقتصادرمزارز رمزآلود

محمدرضا حس�ين زاده|در يكي از روزهاي سال 
اول مسووليتم، در دفترم ميزبان معاون نظارت بانك 
مركزي يكي از كشورهاي بسيار معتبر اروپايي بودم و 
در خصوص همكاري هاي دوجانبه، بسط و گسترش آن 
به تبادل نظر مي پرداختيم. وي در سخنان خود مطلبي 
عنوان كرد ك��ه برايم هم جالب بود و هم افتخارانگيز. 
گفت: »حتما مي دانيد كه ش��مار زيادي از بانك هاي 
كشورتان تقاضاي اخذ مجوز از ما براي تاسيس شعبه 
يا حداقل دفتر نمايندگي در كش��ورمان را نموده اند و 
ما نپذيرفتيم و رد كرديم.« پاسخ دادم: بله در جريان 
هستم. ادامه دادند؛ اما براي شما پيشنهادي داريم؛ و اگر 
تمايل داشتيد به شما )بانك ملي ايران( مجوز تاسيس 
يك بانك تحت ليسانس بانك مركزي اتحاديه اروپا 
بدهيم. بر اين اساس هم در كشور ما و هم در اتحاديه 
اروپا مي توانيد ش��عب مختلفي داير نموده و فعاليت 
كنيد. در پاسخ، از حس��ن نظر و اعتمادشان به بانك 
ملي ايران تشكر كردم و نكته اي را يادآور شدم. گفتم: 
حتما مي دانيد بانك ملي ايران يك بانك دولتي است و 
تكاليف پرشمار دولت را در كشور اجرا مي كند؛ در اكثر 
نقاط كشور هيچ بانكي به سبب عدم توجيه اقتصادي 
حاضر به داير كردن شعبه نيست؛ اما بانك ملي ايران 
ناچار است براي خدمت رساني رايگان به مردم، در هر 
جايي كه نياز است شعبه داير نمايد. در اين شعب بيش 
از ده هزار نفر مشغول خدمت هستند و هم اكنون بيش 
از 1800 شعبه بانك ملي ايران در نقاط مختلف هستند 
كه با توجه به الزام داير بودن، شعب زيانده مي باشند. 
از سوي ديگر براي توسعه متوازن كشور و الزام دولت 
در برخي مناطق محروم كه هيچ بانكي حاضر نيست 
سرمايه گذاري نمايد؛ بانك ملي ايران الزام دارد كه عالوه 
بر سرمايه گذاري، تسهيالت طويل المدت پرداخت 
كند يا در زيرساخت هاي كشور نظير ساخت بزرگراه ها، 
راه آهن، آبرساني، كشاورزي و... مشاركت جدي نمايد 
كه برگشت آنها ساليان درازي طول مي كشد.  همچنين 
اين بانك در حوادث قهري مثل زلزله، سيل، خشكسالي 
و... تسهيالت كم بهره و طوالني مدت پرداخت مي نمايد 
و اين عوامل، زيان ده شدن بانك را در صورت هاي مالي 
نشان مي دهد. بنابراين و برفرض مطابق پيشنهادتان، 
درخواست تاسيس بانك را داديم حتما اقدام به تشكيل 
پرونده و اخذ صورت هاي مالي بانك ملي را خواهيد نمود، 
آيا با وجود زيان ده بودن بانك ملي ايران، باز شما مجوز 
تاسيس بانك را به ما خواهيد داد؟!  ادامه در صفحه 3

رمرزارزه��ا از هم��ان ابت��دا 
موضوع معمول و روز نبودند 
و حتي اين روزها هم كه همه 
جا از آنها صحبت مي ش��ود 
براي بسياري پايه شكل گيري 
آنها كم��ي نامفهوم اس��ت. 
بسياري از افرادي كه به خريد 
و فروش رمزارزها مي پردازند، 
از فناوري هايي كه اين رمزارزها ب��ر پايه آنها بنا نهاده 
شده اند اطالع دقيقي ندارند. برخي اشخاص فعال در 
آن شبكه هاي نقل و انتقال آنها را به خوبي نمي شناسند. 
البته كار به جايي رسيده اس��ت كه نيازي براي درك 
آنها حس نمي شود. حداكثر چيزي كه در حال حاضر 
ضروري به نظر مي رسد سرمايه الزم براي خريد و فروش 
و ثبت نام در يك صرافي رمزارزها است. اين آشفتگي تا 
جايي است كه افراد زيادي با آنكه دانش الزم را در اين 
حوزه ندارند فقط با اتكا به گفته هايي كه در شبكه هاي 
مجازي منتشر مي شود تصميم مي گيرند كه چه بخرند 
و چه بفروش��ند.  تاريخچه رمزارزها با آنكه به دهه 80 
ميالدي برمي گردد اما در ذهن بسياري تولد بيت كوين 
شروع رمزارزهاست. بيت كوين در سال 2008 توسط 
فرد يا گروهي ناشناس كه اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو 
را براي خود انتخاب كرده بودند، متولد شد. آنها پروژه 
بيت كوين را به صورت متن باز منتشر كردند. بااين حال 
 )Gamer( تا س��ال ها بيت كوين فقط بين گيمره��ا
و كس��اني كه شب و روزش��ان در اينترنت مي گذشت 
شناخته شده بود. به نظر مي رسد در ابتدا هم هيچكدام از 
خوره هاي اينترنت تصور نمي كردند كه روزي بيت كوين 
ادامه در صفحه 2 به بيش از 60هزاردالر برسد.  

يكي از مشكالت اساسي اقتصاد 
اي��ران دخالت هاي دس��توري 
دولت )به معن��اي كالن آن( در 
فضاي اقتصاد كشور است. وقتي 
بحراني در كشور پيش مي آيد در 
اكثر موارد، مردم از دولت انتظار 
دارند كه واكنشي نش��ان داده 
و اقدامي در مواجهه با ش��رايط 
مختلف صورت دهد. در اين مي��ان دولت ها نيز به محض 
بروز گونه هاي مختلف بحران، دست به اقداماتي مي زنند. 
اما متاسفانه اين اقدامات در بيشتر موارد نه تنها كمكي به 
حل مشكالت نمي كند، بلكه باعث بروز مشكالت بيشتر 
در فضاي اقتصاد مي ش��ود و كار را بدتر مي كند. به عنوان 
نمونه برخي افراد در نظام تصميم سازي كشور )به خصوص 
نمايندگان مجلس( تصميم مي گيرند تا به زعم خود از بازار 
سرمايه كشور حمايت كنند. اما نحوه اظهارنظرهاي آنان به 
گونه اي است كه بر دامنه و حجم مشكالت بورس مي افزايد. 
از يك طرف مي گويند، مي خواهيم افراد فاسد را بگيريم و از 
طريق بگير و ببند مشكالت بورس را حل كنيم و از سوي ديگر 
اعالم مي كنند، برخي فعاالن بازار پول هايشان را از بازار بيرون 
كشيدند و بايد محاكمه شوند. بايد بدانيم اين نوع اظهارات 
باعث مي شود تا سرمايه گذاران با احتياط بيشتري با بورس 
مواجه شوند و نهايتا دارايي هاي خود از بازار را بيرون بكشند. 
در واقع اين نوع اظهارنظرهاي مقامات مسوول باعث افزايش 
مشكالت مي شود و اوضاع را بدتر مي كند. اينكه دولت به زعم 
خود تصور كند در حال اجراي اقدامات حمايتي است، اما اين 
حمايت ها نتيجه بخش نباشد و نهايتا باعث ريزش بازار شود، 
باقيمانده اميد جامعه را براي حل مشكالت از ميان مي برد. 
بدون ترديد اين نوع اقدامات باعث بروز مشكالت عديده اي 

در اقتصاد مي شود. اين وضعيت زماني بحراني تر مي شود كه 
برخي رسانه هاي غير متخصص نيز وارد ميدان مي شوند و 
اوضاع بازار را بدتر از آنچه كه هست، تصوير سازي مي كنند. 
در واقع قبح فضاس��ازي هاي مخرب عليه بورس شكسته 
مي ش��ود و هر رسانه اي كه خبر و س��وژه كم مي آورد، يك 
گزارش منفي در خصوص بورس منتشر مي كند. اين باعث 
افزايش مشكالت بورس در كشور مي شود. در كل معتقدم 
يك ريسك مهم در اقتصاد وجود دارد و آن هم ريسك دخالت 
دولت در اقتصاد است. بسياري اين اشتباه را در تحليل ها دارند 
كه تصور مي كنند، ورود دولت به دايره تصميم سازي هاي 
اقتصادي مي تواند نتيجه بخش باشد. تجربه شخصي من آن 
است كه هر زماني كه مشكالت جامعه صنعتي ايران به فضاي 
مجازي كشيده مي شود، نهايتا نه تنها مشكل حل نخواهد 
شد، بلكه واحدهاي اقتصادي ناچار مي شوند به دولت باج 
بدهند. يعني دولت تصميماتي مي گيرد كه اوضاع را بدتر 
مي كند، هرچند در ظاهر افكار عمومي در اثر اين فضاسازي ها 
خشنود مي ش��ود. البته اين نكات نبايد باعث شود تا اصل 
موضوع فراموش ش��ود. اصل موضوع اين است كه محيط 
اقتصاد كالن، خودش را متعادل مي كند. ريسك ها جابه جا 
مي شوند و تغيير پيدا مي كنند، اما اقتصاد خودش به تعادل 
مي رسد. فهم من آن است كه بانك ها و دولت همچنان بايد به 
خريد ريسك در اتمسفر اقتصادي ادامه دهند تا در ادامه با حل 
مشكالت تحريمي و صادرات نفتي بدهي هاي دولت پرداخت 
شود. فعاالن بازار نيز بايد ريسك هاي اقتصاد را بخرند تا فشار 
به طبقات كمتر برخوردار كاهش پيدا كند )از طريق تعديل 
نرخ ارز( و زندگي براي عموم مردم قابل تحمل تر شود. به طور 
كلي مي توان گفت، اين روند كه بازار در حال تعادل بخشيدن 
به خودش است و متوجه بي اثر شدن تصميمات دولت شده 

است، نهايتا به نفع اقتصاد و معيشت است.

س��هام عدالت با ه��دف توزيع 
عادالن��ه مناب��ع كش��ور بين 
مس��تحقان دريافت اين منابع 
اجرايي شد. با اين  وجود بخشي از 
مردم در فرصت زماني كه ثبت نام 
انجام مي شد، نتوانستند براي به 
دست آوردن اين سهم ثبت نام 
كنند. در نتيجه از دريافت سهام 
عدالت محروم ش��دند. در حال حاضر به واسطه آزادسازي 
سهام عدالت مشخص است كه چه تعدادي از افراد مشمول 
سهام عدالت نشده اند و مستحق دريافت اين سهام هستند. 
به اين موضوع در دولت گذشته بسيار مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و در مقاطعي نيز اعالم  ش��د ب��ه افرادي كه در 
زمان اجرا شدن طرح سهام عدالت، سهامي تعلق نگرفته، 
سهام عدالت داده مي شود ولي تاكنون اين مساله محقق 
نشده است. تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت يكي از 
برنامه هايي است كه در دولت جديد درباره آن صحبت هاي 
زيادي ش��ده اس��ت. عالوه بر آن، در كميسيون اقتصادي 
مجلس نيز درباره سهام عدالت بحث و بررسي صورت گرفته 
است و به نظر مي رسيد كه نتيجه آن به عنوان يك قانون ابالغ 
شود. درواقع بنا بود سهام عدالت جاماندگان از شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت تخصيص پيدا كند. اين 
مساله در حال حاضر در مجلس مطرح  شده است و با توجه 
به اينكه تيم اقتصادي دولت جديد تشكيل  شده، الزم است 
پيگيري بيشتري در خصوص آن صورت بگيرد تا بتوانند 
به بازماندگان از اين طرح س��هام عدال��ت واگذار كنند. در 
خصوص آزادسازي ۴0 درصد باقي مانده سهام عدالت نيز 
بايد گفت، هنوز هم تكليف 60 درصد آزاد شده سهام عدالت 
ادامه در صفحه 2 به  طور دقيق مشخص نشده است.  

گزارش روز

تاريخ سازي زنان فوتباليست
تيم ملي فوتبال زنان ايران در ضربات پنالتي موفق شد 
تيم ملي اردن را شكس��ت داده و راهي مرحله نهايي 
جام ملت هاي آسيا شود. دروازه بان تيم ملي زنان ايران 
هم با مهار دو ضربه پنالتي عملكرد درخشاني داشت. 
تيم ملي فوتبال زنان ايران روز گذشته در ديدار سوم 
گروه جي مقدماتي جام ملت هاي آسيا 2022 هند در 
ورزشگاه بنيادكار تاشكند مقابل تيم ملي زنان اردن 
قرار گرفت. هر دو تيم در اولين بازي خود موفق شده 
بودند با نتيجه مشابه پنج بر صفر تيم ملي بنگالش را 
شكست دهند. به اين ترتيب پيروزي هر كدام از تيم ها 
در مسابقه روبرو موجب صعود به دور بعدي مي شد. دو 
تيم در طول ۹0 دقيقه نتوانستند گلي به ثمر برسانند. 
بر اس��اس مقررات اين رقابت ها در صورت برابر بودن 
امتياز و تفاضل گل و ديگ��ر نتايج در جدول، برنده و 
تيم صعود كننده را ضربات پنالتي مشخص مي كرد. 

در ضربات پنالتي بهناز طاهرخاني، فاطمه عادلي، زهرا 
قنبري و ثنا صادقي براي ايران موفق به گلزني شدند. 
زهره كودايي، دروازه بان تيم ملي فوتبال زنان ايران، 
با عملكردي درخشان موفق به مهار ضربه پنالتي دوم 
و چهارم تيم اردن شد و به اين ترتيب ايران با حساب 

چهار بر دو به پيروزي رسيد.
جام ملت هاي زنان آسيا از 20 ژانويه تا 6 فوريه 2022 
)30 دي ت��ا 17 بهمن ماه 1۴00( با حضور 12 تيم به 
ميزباني هند برگزار خواهد شد. عالوه بر هند ميزبان 
و هم اكنون تيم ملي فوتبال زنان ايران، تيم هاي ملي 
ژاپن، اس��تراليا، چين، فيليپين و كره جنوبي پيش 
از اين صعود خ��ود را به اين تورنمن��ت قطعي كرده 
بودند. تي��م ملي فوتبال زنان تركمنس��تان به دليل 
محدوديت هاي مرتبط با كوويد-1۹ پيش تر از حضور 
در اين تورنمن��ت انصراف داد. تيم ملي زنان ايران در 

حالي براي اولين بار به مرحله نهايي جام ملت هاي آسيا 
صعود كرد كه به علت پوشش رسمي بازيكنانش مورد 
انتقادهايي قرار گرفته بود.  پس از انتشار تصاوير لباس 

رسمي تيم ملي فوتبال زنان ايران، برخي نمايندگان 
مجلس و رسانه ها با انتقاد شديد از اين لباس، خواستار 

برخورد قانوني با مسووالن مربوطه شده بودند.

احسان عسكريمحمد حسين اديبسيدمحمود حسيني

 مراتب تسليت حضرت آيت اهلل خامنه اي
 به خانواده نوجوان ايذه اي ابالغ شد

رييس جمهوري در آيين  آغاز
 سال تحصيلي جديد از واكسيناسيون
 70 درصد جامعه در آينده نزديك خبر داد

رييس اتاق بازرگاني تهران: ايرانيان ۴۶00 خانه طي 7 ماه اخير در تركيه خريدند

صفحه 2         صفحه 2    

صفحه 7    

 موافقت  رهبر انقالب 
 با استفاده از عنوان

 »شهيد« براي علي لندي
هيچ كس نبايد به خاطر 
فقر از تحصيل باز بماند

پيش بيني كمبود مسكن با فرار سرمايه ها

فرارسيدن ايام اربعين حسيني )ع( را تسليت مي گوييم

»تعادل« ابهامات اقتصادي را 
 طي ۶ ماه نخست سال 

بررسي مي كند

رقيه ندايي| روند معامالت و حركت شاخص 
كل بازار سرمايه طي شش ماه ابتدايي سال جاري 
خبر از فقدان سياس��ت گذاري روشن و معقول 
در كشور مي دهد. اين بازار پس از سقوط عميق 
خود تغيير مسير داده بود و به سمت وسوي جذب 
نقدينگي هاي س��رگردان و هدايت آنها به بخش 
صفحه 4 را بخوانيد مولد مي رفت ...  

پژوهشكده پولي و بانكي كشور 
اعالم كرد 

تعادل|  پژوهش��كده پولي و بانكي كش��ور در 
گ��زارش ماهانه خود اعالم كرد كه رش��د مثبت 
ش��اخص توليد صنعتي در مردادم��اه بعد از 1۴ 
ماه متوقف شد و رشد شاخص در اين ماه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به محدوده صفر درصد 
رسيد. نگاهي به رشد اين شاخص در سه ماه اخير 
نشان از روند نزولي رشد شاخص توليد صنعتي در 
ماه هاي اخير دارد و براي دومين ماه متوالي رشد 
صفحه 7 را بخوانيد بخش صنعت...  

فقدان 
سياست گذاري 
روشن در كشور

رشد توليد صنعتي 
پس از 14ماه 

متوقف شد



رييس جمهوري با بيان اينكه امسال آموزش مجازي 
و حض��وري را دنبال مي كنيم، گفت: در برخي مناطق 
كه ام��كان آموزش حضوري نباش��د، آموزش مجازي 
مي شود، اما حركت به س��وي آموزش حضوري است؛ 
زيرا نبايد افت تحصيلي پي��دا كنيم. تا چند روز آينده 
۷۰ درصد جامعه واكسينه مي شوند. به گزارش ايسنا، 
ابراهيم رييسي صبح ديروز در مراسم بازگشايي مدارس 
در مدرسه فوالدفر شهرري با گراميداشت هفته دفاع 
مقدس و ش��هداي فرهنگي و دانش آموز، رزمندگان و 
جهادگران اظهار كرد: اميدوارم روحيه جهادي و بسيجي 
در ميان مردم و مسووالن گره گشاي مشكالت كشور 
باشد. او همچنين با تبريك آغاز سال تحصيلي جديد 
ادامه داد: از دانش آموز عزيزي كه با مسووليت پذيري و 
خطر كردن جان دو نفر را نجات داد و جانش را به خطر 
انداخت ياد مي كنم. علي لندي نشان داد دانش آموخته 
مكتب ايثار و از خودگذش��تگي اس��ت . روحش ش��اد 

ان شاءاهلل با شهيد فهميده و همه شهدا محشور شود.
رييس��ي با بيان اينكه هدف از آفرينش انسان، رشد و 
تعالي و نزديكي او به خداس��ت، افزود: تعليم و تربيت 
هدف اساس��ي انبياي الهي اس��ت. آموزش و پرورش 
جايگاه ويژه اي در زندگي انسان دارد. خانواده و مدرسه 
نقش اساس��ي در تربيت انس��ان دارد. مدرسه جايگاه 
مقدس بوده و ش��رافت دارد. مدرسه فقط آموزشگاه و 
خانه فقط خوابگاه نيست. مدرسه محل انديشه ورزي 
است. مدرس��ه، مكمل و مقاوم خانواده است. او تاكيد 
كرد: بايد به مدرسه انديشيد، هم به مدرسه فردا و هم 
فرداي مدرسه؛ معلم محور آموزش و پرورش است و بايد 
شأن معلم حفظ شده و به معيشت او توجه شود. طرح 
رتبه بندي مربوط به همين مسائل است. ارتقاي جايگاه 
و شأن و منزلت معلمان و افزايش كيفيت آموزش در اين 
طرح مورد توجه است.رييس جمهوري همچنين با بيان 
اينكه مدرسه مقوم همبستگي و نظم اجتماعي است، 
افزود: قدر مدرسه را در ايام كرونا دانستيم. مدرسه محل 
همبستگي خانه، معلم و دانش آموز است. من صميمانه 
از زنان و دختران كشور به صورت خاص تشكر مي كنم 
كه در ايام كرونا از طريق شبكه شاد نقش معلمي داشتند. 

رييسي با تاكيد بر اينكه همه دستگاه ها بايد به آموزش 
و پرورش كمك كنند، گفت: هزينه كردن در آموزش 
و پرورش بزرگ ترين س��رمايه گذاري در كشور است. 
نبايد چرتكه انداخت كه چق��در در آموزش و پرورش 
هزينه شده است. توسعه كشور در گرو توسعه آموزش 
و پرورش است. او ادامه داد: عدالت آموزشي مهم است. 
هيچ كس نبايد به خاطر فقر از تحصيل باز بماند. دولت 
بايد اقداماتي داش��ته باشد تا همه افراد از آموزش بهره 
ببرند. فقر نبايد موجب بازماندگي از تحصيل شود.رييس 
دولت سيزدهم با اشاره به لزوم تهيه گزارش دقيقي از 
وضعيت آموزش و پ��رورش تصريح كرد: بايد گام هاي 

اساسي براي تحول آموزش و پرورش برداشته شود. سند 
تحول در آموزش و پرورش بايد اجرايي شده و به سند 
تحول در مدرسه تبديل شود. با ايجاد سازمان و معاونت 
تحول انجام نمي شود، بلكه اصل تحول بايد در مدرسه 
انجام شود. مدرسه بايد تحول محور باشد. افراد تحول گرا 
هم مي توانند در مدرسه تحول ايجاد كنند نه كساني كه 
به تحول اعتقاد نداشته يا انگيزه ندارند. همه بايد به اين 
سند پايبند باشند و آن را اجرايي كرده و گزارش اجراي 
آن را ارايه كنند كه چند درصد اجرا شده و چرا بخشي 
از آن اجرا نشده است. رييسي در ادامه از دانش آموزان 
سوال كرد كه شعار دولت س��يزدهم ايران قوي است، 

ايران قوي چه ويژگي هايي دارد و نقش دانش آموزان در 
شكل گيري ايران قوي چيست؟

رييسي همچنين با بيان اينكه امسال آموزش مجازي 
و حضوري را دنبال مي كنيم، گفت: در برخي مناطق 
كه امكان آموزش حضوري نباش��د، آموزش مجازي 
مي شود، اما حركت به سوي آموزش حضوري است؛ 
زيرا نبايد افت تحصيلي پيدا كنيم. تا چند روز آينده 
۷۰ درصد جامعه واكس��ينه مي شوند. معلمان و اوليا 
و افراد مرتبط با دانش آموزان هم واكس��ينه شده اند، 
البته آموزش حضوري بايد با رعايت مقررات بهداشتي 

انجام شود.

در شرايطي كه سير صعودي تورم همچنان مهمان اقتصاد 
ايران اس��ت و وزير اقتصاد بر تامين كسري بودجه بدون 
روش هاي تورم زا تاكيد مي كند، افزايش انتشار اوراق با 
جذاب كردن بازار آنها از طريق افزايش نرخ بهره، كاهش 
زمان سررسيد اوراق و تداوم اعمال اين دو موضوع تا پايان 
سال به زعم كارشناسان، تنها برگ برنده دولت براي مهار 

تورم خواهد بود.
به گزارش ايسنا، انتشار اوراق و گسترش بازار آن  موضوعي 
است كه اقتصاددانان آن را الزمه اساسي تامين كسري 
بودجه دولت بدون ايجاد تورم و نيز مهار تورم مي دانند و 
در اين زمينه معتقدند دولت بايد با افزايش نرخ سود اوراق 
و كاهش زمان سررسيد آنها، اين بازار را براي مردم جذاب 
كند.  در اين راس��تا، كامران ندري ، كارشناس اقتصادي  
مي گويد يكي از راه هاي پيش روي دولت براي مهار تورم، 
فروش اوراق مشروط به عدم مداخله دستوري و جذاب 
بودن نرخ سود آن هاست زيرا، جذاب كردن نرخ اوراق، هم 
مردم را براي سرمايه گذاري در بازار اوراق تشويق مي كند 
و هم از هجوم منابع مالي به بازارهاي دارايي جلوگيري 
مي كند. اين اظهارات درحالي است كه آخرين وضعيت 
نرخ تورم و نقدينگي به عنوان مولفه هاي متاثر از برداشت 
از بانك مركزي و خلق پول در پي آن اينگونه است كه نرخ 
تورم ساالنه مردادماه براي خانوارها به ۴۵.۸ درصد رسيده 
و نقدينگي در پايان شهريور سال جاري به بيش از ۳۹۰۰ 

هزار ميليارد تومان رسيده است.

در اين زمينه، بانك مركزي عامل اصلي رشد نقدينگي در 
پايان مرداد ماه را افزايش ۱۲.۴ درصد رشد پايه پولي در 
اين مدت اعالم كرده و افزايش رشد پايه پولي در مردادماه 
سال جاري نسبت به پايان سال گذشته را عمدتا به دليل 
اس��تفاده دولت از وجوه تنخواه گ��ردان خزانه و افزايش 

سقف مجاز استفاده از آن دانسته است.
درحالي كه همچنان برداشت هاي دولت از بانك مركزي 
متهم اصلي رشد نقدينگي و تورم است، احسان خاندوزي 
به عنوان وزير امور اقتص��ادي و دارايي كه وظيفه تامين 
مال��ي دولت را از طريق مس��يرهايي چ��ون درآمدهاي 
مالياتي، خصوصي سازي، انتشار اوراق و... برعهده دارد، 
يكي از اولويت هاي مهم خ��ود را كمك به ثبات اقتصاد 
كالن و مهار پايدار تورم اعالم و تاكيد كرده اس��ت كه از 
روز اول تمام تالش خود را براي تامين كسري بودجه از 
روش هاي غيرتورم زا، كنترل نقدينگي و... به كار مي گيرد. 
همچنين، خاندوزي اقدام ف��وري دولت در حوزه ماليه 
عمومي به منظور ايجاد فرصت اصالحات اساسي را گذار 
از كسري بودجه س��ال ۱۴۰۰ با كمترين هزينه اقتصاد 
كالن اعالم كرد و گفت: با توجه به هزينه هاي استقراض 
از بانك مركزي در اقتصاد كالن، ايجاد تقاضا براي اوراق 
فوري ترين اقدام در اين حوزه است.  بدين منظور، توسعه 
بازار بدهي در راس��تاي كاهش هزينه تامين مالي دولت 
از بازار با انتشار اوراق با افزايش تنوع اوراق مالي اسالمي 
در نرخ، سررس��يد و افزايش نقد شوندگي اوراق دولتي و 

تدوين و انتشار برنامه زماني انتشار اوراق بدهي براي كمك 
به برنامه ريزي خري��داران اوراق دولتي از جمله اقدامات 
اولوي��ت دار خاندوزي براي اجرا در بازار اوراق اس��ت.  در 
اين راستا، بررسي آمار منتشر ش��ده از وضعيت فروش 
اوراق بدهي و اذعان وزير اقتصاد نيز حاكي از آن است كه 
در سال جاري عملكردها در حوزه فروش اوراق مناسب 
نبوده است و تفاوت هاي چشمگيري با سال گذشته دارد. 
اما آخرين اعالم بانك مركزي از هفدهمين مرحله فروش 
اوراق بدهي در س��ال جاري خبرهاي مثبتي را منعكس 
مي كند، زيرا در اين مرحله ۱۳ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان 
اوراق به فروش رفته اس��ت كه بيشترين فروش هفتگي 
اوراق از خرداد سال گذشته محسوب مي شود.  از سوي 
ديگر، در س��ال جاري تا پايان مرحله هفدهم معادل ۳۲ 
ه��زار و ۳۵۶ ميليارد تومان اوراق بدهي فروخته ش��ده 
است، درحاليكه سال گذشته در اين زمان به ميزان ۷۰ 
هزار و ۵۲۴ ميليارد تومان اوراق بدهي به فروش رفته بود. 
نكته حائز اهميت در اين حراج، نرخ بهره ۲۱.۸ درصدي 
اوراق اس��ت  كه باالترين نرخ از ابتداي س��ال محسوب 
مي ش��ود و مي توان اين ام��ر را در افزاي��ش خريد اوراق 

موثر دانست. 
عالوه براين، در هجدمين مرحل��ه از فروش اوراق نيز به 
مي��زان ۱۰هزار و ۸۹۰ ميليارد تومان تامين مالي ش��د 
كه معادل ۲۲۸۰ ميليارد توم��ان آن از طريق بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي و به ميزان ۸۶۱۰ ميليارد 

تومان از طريق بازار سرمايه صورت گرفته بود. 
درحالي كه دولت در شش ماه نخست سال به ميزان ۴۳ 
هزار و ۲۴۵ ميليارد تومان اوراق فروخته و توانس��ته به 
۲۲ درصد از هدف ساالنه تعيين شده خود كه ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان است، برس��د؛ با كاهش انتظارات محقق 
شده و رسيدن نرخ سود اوراق ثانويه )نرخ سود تعادلي( در 
حدود ۲۰ درصد به نظر مي رسد كه از اوراق ۲۱ درصدي 
در بازار حراج استقبال شود و فرصت طاليي براي دولت 
فراهم آورده اس��ت كه از طريق اوراق بتواند تامين مالي 

غيرتورمي خود را انجام دهد.
با اين تفاس��ير، به نظر مي رس��د كه دولت جديد گزينه 
غيرتورمي حراج اوراق را براي پوشش كسري بودجه خود 
فعال كرده اس��ت؛ به نحوي كه در دوهفته گذشته دولت 
توانسته به ميزان ۲۴ هزار ميليارد تومان از طريق حراج 
اوراق تامين مالي كند كه نش��ان از عملكرد خوب دولت 
دارد. بنابراين، از آنجا كه تامين كس��ري بودجه از محل 
برداشت از بانك مركزي يا تنخواه موجب افزايش پايه پولي 
و در نهايت تاثير آن بر افزايش تورم مي شود و قدرت خريد 
مردم را بيش از پيش تحت تاثير قرار مي دهد، الزم است 
تا وزارت اقتصاد مقابل خواسته هاي دولت براي برداشت 
از بانك مركزي بايستد، جذاب كردن بازار اوراق را با نگه 
داشتن نرخ بهره اوراق در محدوده اي باال به صورت مداوم 
تا پايان س��ال ادامه دهد و به صورت دستوري بانك ها را 

ملزم به خريد اوراق نكند.

روز ۲۲ مه  سال ۲۰۱۰ كه به روز پيتزا موسوم شده است، 
فردي با پرداخت ده هزار بيت كوين دوتا پيتزا براي خودش 
خريده بود و احتماال در آن زمان از خريد خود هم بسيار شاد 
بوده است از خوردن آن لذت برده است.  زماني كه بيت كوين 
رشد خود را شروع كرد كم كم توجه ديگران را به خود جلب 
نمود. اين شگفتي اول بود كه براي اولين بار مردم به چيزي 
توجه كرده بودند كه برخالف روند تاريخي هيچ دولتي پشت 
آن نبود و يك تغيير عظيم گسسته رخ¬داده بود كه همين 

موضوع باعث اقبال افراد زيادي به بيت كوين شد.
 ش��گفتي دوم زماني رخ داد كه از نوامبر تا دسامبر ۲۰۱۷ 
يعني حدود كمتر از دوماه، ۲۵۰۰درصد رشد داشت كه 
اين بار توجه خيلي ها، حتي كساني كه قبال اسم بازارهاي 
مالي را نشنيده بودند را به خود جلب كرد. اما ريزش شديد 
آن شوك بعدي بود. كساني كه در قيمت هاي باال بيت كوين 

را خريده بودند براي دو سال در حسرت اشتباه خود بودند. 
بيت كوين به اين نزول و نااميد كردن طرفدارانش تا مارس 
۲۰۲۰ ادامه داد تا اينكه اين بار با جهشي ۳ برابر بيشتر از بار 
قبل خود را به باالي ۶۴هزار دالر رسانيد. اين شوكي ديگر بر 
ذهن معامله گران و سرمايه گذارانش بود. براي برخي مثبت و 
براي برخي فاجعه بار. به نظر مي رسد زنجيره اين شگفتي ها 
همچنان ادامه خواهد داشت و نهايتا منجر به تغيير ماهيت 
اين رمزارز مادر خواهد شد. هرچند از ابتدا ماهيتي رمزآلود 
داش��ت اما اتفاقات اخير آن را بيشتر رمزآلود كرده است. 
فاصله زماني شوك هايي كه وارد مي كند كمتر شده و عالوه 
بر تالطم قيمتي، ش��رايط نامطمئني را سپري مي كند. 
موضوعات مختلفي مانند  پذيرش يا ممنوعيتي كه دولت ها 
اعمال مي كنند. هك هايي كه هر روز احتمال آنها بيشتر 
مي شود، موضوع مصرف باالي انرژي كه صداي طرفداران 

محيط زيس��ت را درآورده است. روي آوردن باج افزارها به 
سمت اين رمزارزها براي جابه جايي پول و ساير اتفاقاتي كه 

منشأ آن بيت كوين است. 
اخيرا برخي كارگزاري ها قراردادهاي مشتقه مانند قرارداد 
آتي رمزارزها را به كارب��ران خود ارايه مي كنند كه به كل 
ساختار و ش��كل بازار آن را تغيير داده است. اين قراردادها 
به ش��دت در حال گسترش هستند و استقبال عجيبي از 
آنها شده است. به طوري كه ارزش بازار مشتقات به بيش از 
۱۰۰ ميليارد دالر در روز رسيده است. طبق گزارش ها، در 
ريزش ۱۰ هزار دالري بيت كوين در ۲۱ سپتامبر بيش از 
۳ميليارد دالر پول اشخاصي كه در قراردادهاي اهرمي مانند 
قرارداد آتي معامله داشته اند از بين رفت كه اين موضوع در 
تاريخ بيت كوين بي سابقه بود. تالش دولت ها براي نظارت بر 
معامله و نقل و انتقال آنها موضوع مهم ديگري است كه بايد 

به آن توجه شود. چيزي كه در ابتدا ادعا مي شد كه به دليل 
نگهداري غيرمتمركز، دست دولت ها را از دنبال كردن نقل و 
انتقاالت كوتاه كرده است و اكنون بسياري از دولت ها مصمم 
به اين كار هستند و خود از بازيگران اصلي اين بازار شده اند. 
بر ما پوشيده است كه در روزها و ماه هاي آينده، اين رمزارز 
چه ش��گفتي هاي ديگري در چنته براي سورپرايز كردن 
طرفداران و معامله گران خود دارد. اما آن چيزي كه حتمي 
و واضح است تغيير ماهيت اين رمزارز و به دنبال آن ساير 
رمزارزهاست و به نظر مي رسد كه بايد منتظر باشيم كه وارد 
فازي جديد شود. در واقع اين تغيير سومين فاز تغييرات 
اوست. زماني با يك دالر مي شد چندين هزار بيت كوين 
خريد و زماني يك بيت كوين ۶۴ه��زار دالر مي ارزيد. فاز 
سومي كه منتظر آن بايد بود هم از جنس همين شگفتي ها 

خواهد بود. 

سال گذش��ته ورق بازار سهام به واس��طه آزادسازي 
۳۰ درصد دوم برگشته به همين دليل الزم است كه 
براي آزادسازي ۴۰ درصد باقي مانده احتياط بيشتري 
صورت بگيرد. البته افرادي كه در سهام عدالت به روش 
مستقيم وارد شدند، همچنان امكان فروش ندارند. از 
طرف ديگر افرادي كه به شكل غيرمستقيم سهامدار 
سهام عدالت هستند نيز با مشكالتي روبرو هستند چرا 
كه بسياري از شركت هاي سهام عدالت استاني هنوز 
وارد بورس نشده اند و آنهايي كه وارد بورس شده اند هم 

در حال حاضر با صف فروش سنگين مواجه هستند.
در خصوص ۴۰ درصد باقي  مانده الزم است كه ابتدا 
تكليف ۶۰ درصد آزاد ش��ده مشخص شود و سپس 
براي ۴۰ درصد بعدي تصميم گيري شود. الزم است 
براي آزادس��ازي ۴۰ درصد باقي مانده يك ساز و كار 
دقيق ارائه ش��ود چرا كه ش��كل فعلي فروش به يك 
كابوس براي بازار سرمايه تبديل  شده است كه هرگاه 
بحث عرضه س��هام عدالت پيش مي آيد، بازار سهام 
با واكنشي بس��يار عجيب  و غريبي مواجه مي شود و 

نمي تواند به  سادگي سهام عدالت را بپذيرد. علت اين 
مساله نيز احتماال به اين دليل است كه حجم بااليي از 

نقدشوندگي را از بازار سهام خارج مي كند.
به نظر در حال حاضر ام��كان عرضه ۴۰ درصد باقي  
مانده براي افرادي كه به شكل مستقيم مديريت سهام 
عدالت خ��ود را دارند، وجود ندارد. يكي از روش هايي 
كه مي توان به آن اتكا كرد. اين اس��ت كه سهامداران 
مستقيم را به روش غيرمستقيم تبديل كنند و براي 
شركت هاي استاني سهام عدالت بازارگردان تعريف 

شود و اين بازارگردان هم شبيه بازارگردان هايي كه 
روي سهام فعال هستند، نسبت به ايجاد نقدشوندگي 
و خريد و فروش سهم اين شركت ها اقدام كنند. قيمت 
برخي شركت هاي سرمايه گذاري استاني با كاهش 
بسيار زيادي مواجه شده است و بيشتر شركت هاي 
سرمايه گذاري س��هام عدالت با P/NAV ۵۰ درصد 
عمل مي كنند، بنابراين براي دارندگان سهام عدالت 
استاني قابل توجيه نيست كه بخواهند دارايي خود 

را بفروشند.

رويداد
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تسليت رهبري و موافقت با استفاده 
از عنوان »شهيد« براي علي لندي

مراتب تس��ليت حضرت آيت اهلل خامنه اي به خانواده 
علي لندي نوجوان ايذه اي ابالغ شد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در تماسي از دفتر 
رهبر انقالب اسالمي با خانواده علي لندي نوجوان غيور 
ايذه اي، مراتب تسليت حضرت آيت اهلل خامنه اي ابالغ و 
با اين خانواده داغديده همدردي شد. رهبر معظم انقالب 
اس��المي همچنين با درخواست رييس بنياد شهيد و 
امور ايثارگران مبني بر در حكم شهيد تلقي شدن علي 
لندي نوجوان فداكار ايذه اي موافقت كردند. اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران در 
نامه اي به رهبر انقالب اسالمي با اشاره به فداكاري علي 
لندي كه با ايثار و از خودگذشتگي براي نجات جان دو 
تن از هموطنان به دل آتش زد و روز گذشته بر اثر شدت 
جراحات ناشي از س��وختگي جان باخت، درخواست 
كرد كه اين نوجوان غيور در حكم شهيد تلقي شود كه 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اين درخواس��ت موافقت 
كردند. علي لندي قهرمان شجاع و فداكاِر ۱۵ ساله كه 
براي نجات دو تن از همسايگانش، خود را به آتش زده 
بود روز جمعه بر اثر شدت جراحات ناشي از سوختگي 

آسماني شد و نام خود را جاودانه كرد.

 عالمه حسن زاده آملي 
دار فانی را وداع گفت

عالمه حسن حسن زاده آملی دار فانی را وداع گفت. به 
گزارش خبرگزاری حوزه، يکی از نزديکان عالمه حسن 
حس��ن زاده آملی اعالم کرد: عالمه حس��ن زاده آملی 
دار فانی را وداع گفتند. عالمه حسن زاده آملی متولد سال 
۱۳۰۷، از فيلسوفان متأله، فقيه، عارف، منجم و مدرس 
دروس حوزوی است. اين عالم برجسته و شهره جهان 
اسالم در ادبيات، رياضی، هيئت و... تبحر خاص داشت و 
به زبان های فرانسوی و عربی نيز مسلط بود. اشعار اثرگذار 
و جذاب به زبان طبری و فارس��ی دارد و تاکنون حدود 

۱۹۰ اثر از عالمه حسن زاده آملی به ثبت رسيده است.

 برگزاري نشست سران 
قواي سه گانه به ميزباني رييسي

نشست سران سه قوه بعدازظهر شنبه به ميزباني 
رييس جمهوري برگزار شد. به گزارش ايسنا، در اين 
جلسه روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه درباره 
مهم ترين موضوعات كشور ازجمله مسائل اقتصادي 

گفت وگو و مشورت كردند.

 كاهش ۴۰ تا ۵۰ ميليون توماني 
خودروهاي چيني

ابراهيم مدديان، رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي 
تبريز اظهار داشت: پس از ايراد شوراي نگهبان به مصوبه 
مجلس قيمت ها به طور مختصر در حال افزايش بوده و 
مي توان گفت تا امروز حدود ۱ تا ۲ درصد افزايش داشته 
است. اكنون هم مي توان گفت حدود ۹۵ درصد در بازار 
فروشنده هستند و به ندرت پيش مي آيد كه كسي جرات 
خريد داشته باش��د، چراكه اگر اين طرح اجرايي شود 
احتماال ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش قيمت به وجود خواهد 
آمد.  وي در مورد آخرين وضعيت ب��ازار خودرو پس از 
ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس مبني بر واردات 
مشروط خودرو اظهار كرد: از زماني كه مصوبه مجلس 
مبني بر واردات خودرو مطرح شد، تاثير خود را عمال در 
بازار گذاشت به طوري كه خودروهاي خارجي بين ۱۰ تا 
۲۰ درصد كاهش قيمت داشتند، از نظر تقاضا هم دو هفته 
بود كه بازار خودرو به كما رفته بود و االن هم در كماست. 

مجوزهاي صادرات فوالد
به مدت دو ماه تمديد شد

كارگروه تنظيم ب��ازار تمديد مجوزهاي صادرات فوالد 
مياني و محصوالت فوالدي را به مدت ۲ ماه )تا اول آذر 
۱۴۰۰( تصويب كرد.در مصوبه كارگروه تنظيم بازار آمده 
است: درخواست معاونت امور معاون و صنايع معدني در 
خصوص جلوگيري از ص��ادرات واحدهاي فوالدي كه 
اكثر آنها كف عرضه ۷۰ درصدي توليد را رعايت نكرده اند 
و در صورت اعمال آن بيش از ۷۰ درصد واحدها از ليست 
صادراتي خارج خواهند شد، در جلسه مطرح و مقرر شد 
به منظور حمايت از واحدهاي توليدكننده محصوالت 
فوالدي و جلوگيري از توقف صادرات و از دس��ت دادن 
بازارهاي صادراتي پيشنهاد معاونت امور معادن و صنايع 
معدني در مورد صادرات اين محصوالت به مدت دو ماه 
تا زمان تصميم گيري و برنامه ريزي در خصوص زنجيره 

فوالد مورد تاييد قرار گرفت.

گراني و سفره هاي خالي
دامنه وسيعي از سخنراني هاي غيرمرتبط، اظهارنظرهاي 
اشتباه، وعده هاي بيهوده و... باعث شده تا انتظارات تورمي 
در جامعه در مقايس��ه با گذش��ته با التهابات بيشتري 
همراه ش��ود. به نظر مي رس��د، هيچ گونه برنامه ريزي 
جهت هدايت انتظارات تورمي وجود ندارد و هر كدام از 
مردان اقتصادي دولت بر اساس ظن خود در خصوص 
موضوعات مختلف اقتصادي ح��رف مي زنند، راهبرد 
مش��خص مي كنند و تصميم گيري مي كنند. اين در 
حالي است كه بخش هاي اقتصادي نيز مانند بسياري 
از حوزه هاي ديگر نيازمند س��خنگويي واحد هستند 
كه اخب��ار از كانال مش��خصي در ويترين رس��انه ها و 
افكار عمومي بنش��يند. آخرين توصيه اي كه به دولت 
مي توان داشت آن اس��ت كه برنامه ريزي و اقدام براي 
خشكاندن ريشه هاي بلندمدت تورم را آغاز كنند، بدون 
اين راهبردهاي كالن، ايجاد ثبات در بازارهاي كش��ور 
امكان پذير نخواهد بود و مردم همچنان بايد با هيوالي 

گراني ها دست و پنجه نرم كنند.

 دلخوش: كميسيون قضايي
 به رمز ارزها ورود مي كند

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن 
تشريح نقاط قوت و ضعف استفاده از رمزارز در تبادالت 
اقتصادي كش��ور گفت: با توجه به ابعاد حقوقي حوزه 
رمزارز ما درخواست كرديم كه اين موضوع براي بررسي 
به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز ارسال شود. 
سيدكاظم  دلخوش در گفت وگو با ايسنا، درخصوص 
ورود مجلس به موضوع تبادل رمز ارزها در كشور عنوان 
كرد: اعتقاد دارم استفاده از ظرفيت رمز ارزها در كشور 
مي تواند خوب باشد و ما مي توانيم مانند كشورهاي ديگر 
با استفاده از اين حوزه در بخش هاي مختلف اقتصادي 
فعاليت داشته باشيم، البته اين حوزه خطراتي دارد كه 
بايد به آن توجه كنيم، كنترل بان��ك مركزي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نهادها و دستگاه هاي نظارتي 
بايد به گونه اي باشد كه بتوانيم از اين رمز ارزها استفاده 
خوبي داشته باشيم. سخنگوي كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس بيان كرد: در همين تابستاني كه گذشت 
شاهد بوديم كه استفاده و استخراج نادرست از رمزارزها 
مشكالتي را در حوزه قطعي برق براي مردم ايجاد كرد، 
مزارع بي در و پيكر استخراج فاقد برنامه ريزي بودند و 
مردم را دچار قطعي برق كردن��د و براي صنايع ما هم 
مش��كل ايجاد كردند. دلخوش اضافه كرد: كميسيون 
اقتصادي به صورت جامع به حوزه رمز ارز اشراف ندارد، 
اين موضوع فعال در اختيار يك گروه تحقيقاتي است، با 
توجه به ابعاد حقوقي حوزه رمزارز ما درخواست كرديم 
كه اين موضوع براي بررس��ي به كميسيون حقوقي و 

قضايي مجلس نيز ارسال شود.

اصالح چرخه تخصيص اعتبار 
به توليد با ارايه كارت اعتباري

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: با اجراي 
طرح كارت اعتب��اري در قالب زنجيره تامين چرخه 
تخصيص تس��هيالت بانكي به بخ��ش توليد اصالح 
مي شود. علي بابايي كارنامي در گفت وگو با ايِبنا، در 
رابطه با تخصيص كارت هاي اعتباري به مردم مبتني 
بر زنجيره تامين اعتبار، اظهار كرد: اين كارت در تمام 
دنيا عرف بوده و در آينده نيز مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت، از اينرو استفاده از اين كارت ها در اين شرايط 
مي تواند به اقشار كم درآمد جامعه كمك كند.نبايد به 
اعطاي كارت اعتباري در جهت كمك به مردم اكتفا 
كرد و بايد اقتصاد از ريشه درست شود يعني براي اينكه 
بتوانيم قدرت خريد مردم را درست كنيم بايد به صورت 
علمي اين اتفاق بيفتد.اتفاق مثبتي كه در تخصيص 
اين كارت ها افتاده اين است كه به جاي پول از اعتبار 
استفاده ش��ده، زيرا اعتبار از همه جهات براي كشور 
و دولت بهتر اس��ت، زيرا اين اعتبار س��بب نمي شود 
نقدينگي در كشور افزايش پيدا كند و همچنين باعث 
مي ش��ود توليد به حركت در بياي��د. بابايي كارنامي 
افزود: در گذشته كارت هاي اعتباري براساس پول بود 
و اين پول توسط مردم در موارد ديگري به غير از خريد 
كاال مورد استفاده قرار مي گرفت و اصال اين يارانه به 
سمت توليد نمي رفت، ولي با اين ابتكار مي توان گفت 
كه چرخه معيوب درست شده است.امروزه كمك به 
توليد كشور بايد جزو اولويت هاي دولت جديد باشد، 
از اينرو اي��ن كارت هاي اعتب��اري مي تواند به توليد 
كشور كمك كند و باعث رونق آن شود و همچنين به 
مردم در جهت تهيه نيازهاي خودشان كمك خواهد 
كرد.در نهايت اين روش بانك ها درس��ت است و بايد 
ادامه دار باشد، اما بايد اجازه دهند تيم اقتصادي جديد 
دولت سر و شكل بگيرد و همچنين مجلس شوراي 
اسالمي بيشتر بر روي اين حركت كار كند تا به صورت 

زيرساختي انجام شود.

لير تركيه در قعر تاريخي
ارزش پول ملي تركيه در كمترين س��طح تاريخي 
خود قرار گرفت.ب��ه گزارش بلومب��رگ، تصميم 
غيرمنتظره بانك مركزي در كاهش نرخ بهره باعث 
ريزش مجدد ارزش لير ش��د. بانك مركزي تركيه 
تصميم گرفت تا نرخ بهره را با يك درصد كاهش به 
۱۸ درصد برساند تا نرخ بهره مجددا به سطح خود 
در ماه آگوست برسد. اين نگراني در بين معامله گران 
وجود دارد كه با روي كار آمدن تيم مديريتي جديد 
در بان��ك مركزي تركي��ه، رجب طي��ب اردوغان 

مداخالت بيشتري را در كار اين نهاد انجام دهد.
رييس جمهور تركيه كه يكي از منتقدان سرسخت 
نرخ بهره باال محسوب مي شود اخيرا در مصاحبه با 
يكي از شبكه هاي تلويزيوني اين كشور گفته بود نرخ 
بهره بايد از مقادير فعلي كمتر شود. وي با بيان اينكه 
رسيدن به يك محيط سرمايه گذاري آرام نيازمند 
خالص شدن از ش��ر نرخ بهره باال است، افزود: نرخ 
تورم باالي تركيه در ح��ال حاضر بيش از هر چيز 

ديگري به خاطر باال بودن نرخ بهره است. 
نگراني از وضعيت رواب��ط تركيه و امريكا، كماكان 
يكي از اصلي ترين نگراني هاي معامله گران بازارهاي 
ارز در اين كش��ور اس��ت. رجب طي��ب اردوغان- 
رييس جمهور تركيه- با وج��ود ديدار با جو بايدن 
گفته تركيه كماكان مصمم به تكميل خريد سامانه 
دفاع موشكي اس- ۴۰۰ از روسيه است كه به يكي 
از مهم ترين مناقشات واشنگتن- آنكارا تبديل شده 
و امريكا نيز به همين دليل تحريم هايي عليه تركيه 

اعمال كرده است. 
لير كه دو هفته پيش به باال ترين سطح هفت هفته 
اخير خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه 
كرد و به پايين ترين نرخ برابري خود مقابل دالر در 
دو ماه ماه اخير رس��يد تا جايي كه نرخ برابري دالر 
در كانال ۸.۸ تثبيت شد. در آخرين دور از معامالت 
ارزي اس��تانبول، هر دالر با ۲.۴۱ درصد افزايش به 
۸.۸۹ لير رس��يد. در برابر ديگ��ر ارزهاي مهم، نرخ 
برابري هر يورو معادل ۱۰.۴۱۸ لير و هر پوند معادل 

۱۲.۱۵۸ لير اعالم شد.

رييس جمهوري در آيين  آغاز سال تحصيلي جديد از واكسيناسيون 70 درصد جامعه در آينده نزديك خبر داد

هيچ كس نبايد به خاطر فقر از تحصيل باز بماند

ادامه از صفحه اول

برگ برنده خاندوزي براي تامين كسري بودجه 

افزايش سود و كاهش زمان سررسيد اوراق، راهكار مهار تورم

رمزارز رمزآلود

كابوس سهام عدالت



ايشان در پاسخ نكاتي را بيان داشت كه بر شگفتي ام افزود 
و گفت: ما همواره صورت هاي مالي بانك هاي مختلفي را 
در دنيا بررسي مي كنيم. بانك هاي بزرگي همچون بانك 
ملي ايران كه از طرف دولت هايشان ماموريت و تكاليف 
متعدد دارند، اكثريت زيان ده هستند؛ حتي چند روز پيش 
صورت هاي مالي يك بانك بزرگ ِ كش��ور همسايه مان 
در اروپا را بررس��ي مي كرديم )نام بانك و اس��م كشور را 
نيز گفت( متوجه ش��ديم كه آن بانك هم زيان ده بود و 
زيان انباشته دارد. بنابراين ِصرف ِ زيان ده بودن نمي تواند 
اشكالي ايجاد كند چرا كه در صورت هاي مالي و در كنار 
عدد زيان، اعداد و ارقام مثبت ديگري نيز وجود دارند كه 
اطمينان بخش است. ما متوجه هستيم كه بانك ملي ايران 
يك بانك باس��ابقه و قدرتمند است، ذخيره گيري هاي 
فراواني دارد، سرمايه و دارايي هاي هنگفت دارد كه نشان 
از اس��تحكام و بنيان مالي قوي آن مي باش��د و مهم تر از 
همه، محبوبيت و اعتماد عموم��ي را در داخل و خارج از 
كشور دارد و لذا اين مواردي كه گفتم براي صدور مجوز 
بانك مهم تر هستند. در ادامه مذاكره تخصصي مان، در 
خصوص ورشكستگي بانك هاي امريكا و برخي كشورها 
به بحث و تبادل نظر پرداختيم. وي نكته اي تخصصي را به 
درستي بيان كرد كه كامال با هم، هم عقيده بوديم؛ اينكه 
ورشكستگي صرفا براي بانك هاي خصوصي اتفاق مي افتد 

و هرگز براي بانك هاي دولتي اتفاق نمي افتد و تا به حال هم 
سراغ نداشته ايم، زيرا سهامدار بانك هاي دولتي، دولت ها 
هستند و لذا اگر دولتي ورشكسته شد در آن صورت بانك 
دولتي هم ورشكسته مي شود كه چنين چيزي تقريبا 

محال است و تا به حال هم اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد.
بگذريم... انتشار صورت هاي مالي بانك ها اقدام مباركي 
است و همگان از آن استقبال مي كنند. در روزهاي اخير و 
پس از كش و قوس هاي زياد، وزير محترم امور اقتصادي و 

دارايي شجاعت به خرج داده و دستور انتشار آن را دادند.
ابتدا صورت هاي مالي بانك ملي ايران و پس از چند روز 
صورت هاي مالي بانك هاي ديگر دولتي نيز انتشار يافت.

ديدگاه هاي مختلفي درباره صورت هاي مالي بانك مطرح 
ش��د. برخي تنها به ظاهر يك عدد )زيان( توجه كرده و 
نتايج دلخواه خود را به دست آوردند! اما اغلب كارشناسان 
متخصص، اقتصاددانان، فرهيختگان كشورمان و افرادي 
كه در حوزه بانكداري تخصص دارند و با مسائل بانك هاي 
دولتي به ويژه بانك ملي ايران باخبرند؛ بسيار منصفانه 

تحليل و اظهارنظر كردند.
حال كه گرد و غبار ناشي از فضاي رسانه اي فرو نشسته 
و كارشناس��ان، اقتصاددانان و مديران نيز تا حد كافي، 
صورت هاي مالي بانك را با دقت مطالعه كرده اند؛ بنده به 
عنوان فردي كه كار خودر ا به عنوان يك كارمند ساده در 

بانك ملي ايران آغاز نموده و گام به گام و با كسب مدارج 
و عناوين مختلف شغلي در بانك خدمت كرده و عهده دار 
مس��ووليت هاي مختلف در بانك بوده ام و اكنون كه در 
جايگاه مديريت عامل بانك به مردم و كش��ورم خدمت 
مي كنم به منظور حفظ كيان بانك ملي ايران كه نهال آن 
با خون هموطنانم آبياري شده و اكنون به درختي تنومند 

و پرثمر تبديل شده است نكاتي را متذكر مي شوم: 
تكاليف پرش��ماري كه برعهده بانك ملي ايران گذاشته 
مي ش��ود و بخش اندكي از آن در سطرهاي ابتدايي اين 
نوشتار بيان گرديد؛ خيلي بيشتر از موارد ياد شده بوده از 
جمله پرداخت هزاران ميليارد تومان براي آسيب ديدگان 

از كرونا كه در اينجا مجال پرداختن به همه آنها نيست.
عالوه ب��ر آن، اغلب تصميمات و سياس��ت گذاري ها در 
خصوص بانك ها، به ويژه بانك ه��اي دولتي در بيرون از 
بانك ها اتخاذ مي ش��ود و مديران و هيات مديره بانك ها 
هيچ نقش��ي در آن ندارند. به طور مث��ال تعيين كارمزد 
خدمات بانكي كه تقريبا در حد صفر است ياتعيين نرخ 
سود س��پرده ها و وام ها . در سال 1396 نرخ ارز و سكه در 
كشور به شدت رو به افزايش گذاشته بود. بانك مركزي 
كشورمان، براي كنترل نقدينگي و نرخ ارز و سكه، يك شبه 
نرخ سپرده هاي بلندمدت را پنج درصد افزايش داد! همه 
مديران بانك ها كه در آن تصميم هيچ نقشي نداشتند 

معترض شدند. از آنجايي كه حجم سپرده هاي بلندمدت 
بانك ملي در شبكه بانكي كشور بيشترين رقم و سهم را 
دارد لذا از اين تصميم بانك مركزي كه پيشترها و در سال 
1390 نيز يك بار ديگر اتفاق افتاده بود، هزاران هزار ميليارد 

ريال دچار خسارت شد.
به بيان بهتر، بانك مركزي با خسارت زدن به بانك ها به 
ويژه بانك ملي ايران و براي سامان دادن به بحران نرخ ارز 

در آن مقاطع، آن تصميم را اتخاذ نمود!
سوال اينجاست كه آيا كسي يا نهادي نسبت به جبران 
خس��ارت به بان��ك ملي اي��ران اقدام نم��ود؟ علي رغم 

پيگيري هاي پرشمار، پاسخ منفي است!
اين فقط يك نمونه از خسارت هاي سياست گذاري هاي 

برون سازماني است!
همچنانكه در خبرها آمده بود، در سال 1399، دولت بدهي 
خود به س��ه بانك خصوصي صادرات، ملت و تجارت را 
تسويه نمود و موجبات بهبود صورت هاي مالي آن بانك ها 
را فراهم ساخت. اميد است شرايطي فراهم شود تا دولت 
در سال جاري يا در سال هاي آتي نسبت به تسويه بدهي 

خود به بانك هاي دولتي نيز اقدام نمايد.
در دفاتر بانك ملي ايران، بدهي دولت به پايان سال 1399 

رقم قريب به 70 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد.
هرچند كه تصميمات درون سازماني كمترين تاثير را در 
بهبود صورت هاي مالي بانك در مقايسه با تصميمات برون 
سازماني به ويژه تصميمات خلق الساعه دارد، با اين حال به 
دنبال انضباط مالي سختي كه در سال هاي اخير در بانك 
ملي به اجرا گذاشته شده است شاهد دستاوردهاي خوبي 

بوده ايم كه در جدول 1 ذيل به آن اشاره مي كنم.

همچنين تقاضا دارد جدول 2 را هم مالحظه فرماييد.
اكنون خوب است مخاطبان محترم، بار ديگر نگاهي به 
صورت هاي مالي بانك بيندازند و اعداد و ارقام آن را با آنچه 
گفته شد تحليل و با آسيب شناسي مناسب، راهكارهاي 

مناسب را ارايه كنند.
مانيفس��ت بانك ملي ايران در روزي كه اساس��نامه اش 
تنظيم شد اين جمله بود:  »بانك ملي ايران متعلق به ملت 

است و براي ملت ايران تاسيس مي شود.«
 متاس��فم كه بيان كنم در روزهاي اخي��ر، تعداد اندكي 
در فضاي مج��ازي همگام با برخي رس��انه هاي بيگانه 
و با اعداد س��ازي دروغين دست به دس��ت هم دادند تا 

نگراني هاي زيادي را براي مردم عزيزمان ايجاد نمايند.
البت��ه برخ��ي از اين رفتارها ناش��ي از حقد و حس��د از 
پيش��رفت هاي بانك ملي اي��ران در عرصه ن��وآوري و 
مدرنيزاسيون مي باشد كه پيشقراول همه بانك ها شده 
است، اما خرسندم كه به اطالع هموطنان عزيزم برسانم، 
تير اين اندك افراد به سنگ خورد و جالب اينكه مردم با 
هوشمندي به سپرده گذاري بيشتري در بانك ملي ايران 
اقدام نمودند و رشد اين منابع در روزهاي اخير و در مقايسه 

با هفته هاي قبل تر، بسيار عالي و درخور توجه مي باشد.
بانك ملي ايران يك بار ديگر اين اعتماد ستودني مردم را 
پاس مي دارد و اعالم مي نمايد با صالبت تر از قبل نسبت به 
حفظ منافع سپرده گذارانش اقدام خواهد نمود، همواره 
در توسعه، عمران و آباداني كش��ور خواهد كوشيد و در 
كنار مردم عزيز ايران، به ويژه اقشار محروم جامعه انجام 

وظيفه خواهد نمود.
 اعتماد مي ماند...

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
نرخ ارز در نخس��تين روز هفته، با كاهش اندك همراه بود. 
دالر امريكا 27 هزار و 200 تومان و هر يورو 31 هزار و ۸00 
تومان فروخته مي شد. در ساعات صبح نيز، قيمت دالر 27 
هزار و 5۸7 تومان، قيمت يورو 32 هزار و 350 تومان، پوند 
انگليس 37 هزار و 996 تومان و درهم امارات 7 هزار و 516 
تومان اعالم شد. همچنين هر دالر در بازار متشكل ارزي 26 
هزار و 605 تومان و ه��ر يورو 31 هزار و 210 تومان معامله 
مي شود.نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، سوم مهر ماه( 
در مقايسه با آخرين روز كاري هفته گذشته )پنجشنبه، يكم 
مهر ماه( 20۴ تومان افزايش يافت و 26 هزار و ۸3۴ تومان 
معامله شد.  قيمت فروش يورو نيز در مقايسه با پنجشنبه 
گذش��ته 15۴ تومان كاهش يافت و 31 هزار و ۴36 تومان 
تعيين شد. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 303 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 30 هزار و ۸13 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 239 تومان و نرخ 
فروش آن 26 هزار و ۴7۸ تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در 
اين بازار 30 هزار و 7۴0 تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار 
و 19 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما حواله يورو به 
قيمت 27 هزار و 260 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 
23 هزار و 269 تومان معامله شد. قيمت دالر در خردادماه 
وارد كانال 26 هزار تومان شد و چند روزي هم با نرخ 27 هزار 
تومان فروخته مي شد و در اين محدوده نوسان داشت، اما از 
ابتداي شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي بوديم. از اواخر ش��هريور ماه نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي در محدوده قيمتي 26 هزار و 700 تومان ثابت مانده 

بود و هم اكنون در ميانه كانال 26 هزار تومان نوسان دارد. 

     سكه ۲۷۰ هزار تومان ارزان شد 
دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر گفت: ش��نبه 3 مهر 
1۴00 به علت كاهش نرخ انس جهاني و ارز، ش��اهد پايين 
آمدن قيمت طال و س��كه در بازار هستيم. نادر بذرافشان با 
بيان اينكه انس جهاني به 1750 دالر رسيده افزود: هم اكنون 
قيمت سكه طرح جديد، يازده ميليون و 7۴0 هزار تومان، 
قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون و 350 هزار تومان، نيم 
سكه پنج ميليون و 9۴0 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 
500 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و 200 هزار تومان 
فروخته مي شود. هر گرم طالي 1۸ عيار يك ميليون و 1۴3 
هزار تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون و 960 هزار تومان معامله 
مي شود. صبح شنبه، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد )شنبه، سوم مهر ماه( در بازار تهران با 272 هزار 
توماني نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته )پنجشنبه، 
يكم مهر ماه( به رقم 11 ميليون و 720 هزار تومان رس��يد.
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 350 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون 
و 950 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۴50 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت خورد.

ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به 
يك ميليون و 1۴1 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز 
چهار ميليون و 9۴5 هزار تومان شد.همچنين اونس جهاني 
طال نيز يك هزار و 751 دالر و 12 سنت قيمت خورد كه در 
مقايسه با پنجشنبه گذش��ته 19 دالر و ۸0 سنت كاهش 
داشت. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 

رفتن نرخ دالر و انس جهاني اس��ت. براين اساس با توجه به 
كاهش 19 دالري انس جهاني طال و نوسانات دالر در كانال 
26 هزار تومان بهاي سكه در نخستين روز هفته كاهشي بود. 
البته بايد توجه داشت كه كاهش داد و ستدها در بازار طالي 

داخل نيز در اين كاهش قيمت ها بي تاثير نبوده است.

      دالر باال رفت
ارزش دالر مقابل رقبا افزايش يافت. ش��اخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
در معامالت با 0.26 درصد افزايش نسبت به روز گذشته در 
سطح 93.270 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 
نيز معادل 1.0۸1 دالر اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.31 درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.367 دالر مبادله شد. يورو 0.2۸ درصد پايين رفت و با ماندن 
در كانال 1.17 به 1.172 دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي 
ارزي آسيايي، هر دالر با 0.3۸ درصد افزايش به 110.765 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.377 
دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.۴66 
يوان چين اعالم شد. سخنان جديد جروم پاول، رييس بانك 
مركزي امريكا نشان مي دهد كه اين نهاد در حال آماده شدن 
براي عصر پس از كرونا است. پاول با بيان اينكه ركود اقتصادي 
ناشي از كرونا يكي از سنگين ترين ولي گذراترين ركودهاي 
تاريخ معاصر امريكا بود، بر ضرورت ش��تاب بخش��يدن به 
فعاليت هاي اقتصادي سخن گفت. در 1۸ ماه اخير پيامدهاي 
كرونا به صورت كامل بر روي اقتصاد امريكا تاثير گذاشته است 
اما با توجه به بهبود چشمگير وضعيت بهداشتي، انتظار مي رود 
تا پايان سال شاهد عادي شدن شرايط باشيم.  طي ماه هاي 
آينده ش��دت حجم نقدينگي تزريق شده توسط بانك هاي 
مركزي به بازار كاهش پيدا خواهد كرد كه اين مساله به نوبه 
خود در مهار تورم تاثير زيادي خواهد داشت. هم بانك مركزي 
امري��كا و هم بانك مركزي اروپا از تصمي��م خود براي پايان 
بخشيدن تدريجي به رويكرد فعلي كه از زمان شدت گرفتن 
شيوع كرونا اتخاذ شد، خبر داده اند. انتظار مي رود از نيمه دوم 
سال آينده ش��اهد افزايش نرخ بهره از محدوده پايين فعلي 
باشيم.  چين به تالش هاي خود براي جهاني شدن يوان شدت 
بخشيده و در همين راستا، بانك مركزي اين كشور اعالم كرد 
در حال تالش براي ترغيب شركاي تجاري و سرمايه گذاري 
اين كشور براي اس��تفاده از يوان در مبادالت دوجانبه است. 
چين پيش تر قراردادي را با كشورهاي عضو اتحاديه جنوب 
شرق اس��يا به امضا رسانده بود كه بر اساس آن، معافيت ها و 
مشوق هايي براي تجارت بر حسب يوان در نظر گرفته شده 
بود. چين همچنين از افزايش سهم يوان از بازپرداخت هاي 
بين المللي خبر داده است. افزايش سريع ميزان بدهي هاي 
دولت امريكا، ابهاماتي را در خصوص چشم انداز آتي اقتصادي 
اين كشور ايجاد كرده است به ويژه آنكه دولت بايدن مجبور 
خواهد شد رويكرد محتاط تري در حمايت از كسب و كارهاي 
آسيب ديده از كرونا اتخاذ كند. كسري بودجه دولت امريكا 
به 2۸.5 تريليون دالر رسيده و اين در حالي است كه مقامات 
دولت باي��دن تالش دارند تا قانون گ��ذاران را براي تصويب 
يك اليحه 3.5 تريليون دالري مجاب كنند. با توجه به اين 
وضعيت و مخالفت تعداد زيادي از نمايندگان هر دو حزب، 
احتمال تصويب اين بس��ته پايين است. با ريشه كن نشدن 
كرونا، موسسه رتبه بندي فيچ در گزارشي اعالم كرد برآورد 

خود از متوسط رشد اقتصادي جهان را كاهش داده است. طبق 
اعالم فيچ، متوسط رشد اقتصادي جهان در سال جاري 6.3 
درصد خواهد بود كه نسبت به برآورد قبلي 0.3 درصد كمتر 
شده است. فيچ در گزارش خود با بيان اينكه محدوديت هاي 
ايجاد شده در زنجيره تامين برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا 
را دشوار خواهد ساخت، از بيشتر شدن نرخ تورم كشورهاي 
مختلف از جمله امريكا در ماه هاي پيش رو خبر داد. گريگ 
مخوروس - استراتژيست ارشد ارزي در موسسه كارمينياك 
- گفت: مشخص نيست كه چه زماني شاهد بازگشت مجدد 
نرخ تورم در كشورهاي مختلف به محدوده هدف دو درصدي 
خواهيم بود اما با باال باقي ماندن نرخ تورم، انتظارات تورمي نيز 
نسبت به قبل از آغاز كرونا به ميزان قابل توجهي بيشتر شده 
است. در اين ش��رايط، دارايي هاي امن مقصد جذابي 
براي سرمايه گذاري باقي خواهند ماند و رشد قيمت 

دارايي هاي پرريسك تر آهسته خواهد بود. 

      ناكامي بيت كوين 
در مقاومت ۴۳ هزار دالري

ارزش بيت كوين و ارزهاي ديجيتالي مهم نزولي باقي ماند. 
ش��رايط براي فعاالن رمزارزها در چي��ن روز به روز در حال 
بدتر شدن است و حاال خبر مي رسد كه بانك مركزي چين 
به طور كامل هرگونه فعاليت مرتبط ب��ا رمزارزها را ممنوع 
اعالم كرده است. اين نهاد چيني به ارايه دهندگان خدمات 
مالي در چين هشدار داده است كه به هيچ وجه نبايد امكان 
خريد و ف��روش ارزهاي ديجيتالي را براي مش��تريان خود 
فراهم كنند. طبق بخشنامه صادره بانك مركزي چين، هيچ 
درگاه پرداخت و ش��ركتي اجازه ندارد نسبت به تبديل ارز 
ديجيتالي به پول فيات يا برعكس براي مشتريان خود اقدام 
كند.  به زودي معامالت رمزارزها در منطقه آزاد دوبي مجاز 

شناخته مي شود. سازمان تجارت جهاني دوبي اعالم كرد بر 
اساس توافق با سازمان بورس و كاالي امارات، دارايي هاي بر 
حسب ارز ديجيتالي تابع قوانين جديد خواهند شد. سازمان 
بورس امارات بر روي فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها نظارت 
خواهد كرد كه اين فعاليت ها شامل هر گونه صدور، خريد و 
فروش، عرضه يا صدور مجوز جديد براي ارزهاي ديجيتالي 
خواهد بود.  به گفته منابع آگاه، دولت بايدن احتماال يكي از 
منتقدان ارزهاي ديجيتالي را به سمت رييس كميته ارزي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار امريكا منصوب خواهد كرد. 
سويله اوماروا- استاد دانشگاه كارنل- تاكنون بارها از ارزهاي 
ديجيتالي انتقاد كرده و خواس��تار حف��ظ موقعيت غالب 
بانك هاي مركزي شده است. اوماروا در يكي از مقاالت خود 
با انتقاد از طرفداران رمزارزها، نوشته بود اين ايده كه ارزهاي 
ديجيتالي يك انقالب در خدمات مالي ايجاد خواهند كرد 
چندان درست نيس��ت. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي 
ديجيتالي در حال حاضر 1900 ميليارد دالر برآورد مي شود 
كه اين رقم نسبت به روز قبل ۴.70 درصد كمتر شده است.
در حال حاضر ۴۴ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 
بيت كوين و 17 درصد در اختيار اتريوم اس��ت. بيت كوين 
12 سال پيش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر 
بالك چين ايجاد شد و از سال 2009 معامالت اوليه آن شكل 

گرفت. چين براي مقابله با رمزارزها جدي است؟
بانك مركزي چين ضمن ممنوعيت هرگونه فعاليت مرتبط 
با ارزهاي ديجيتالي در اين كشور، نهادهايي را مامور نظارت 
بر اين قانون كرده است. ش��رايط براي فعاالن رمزارزها در 
چين روز به روز در حال بدتر شدن است و حاال خبر مي رسد 
كه بانك مركزي چين به طور كامل هرگونه فعاليت مرتبط 
با رمزارزها را ممنوع اعالم كرده اس��ت. اين نهاد چيني به 
ارايه دهن��دگان خدمات مالي در چين هش��دار داده كه به 

هيچ وجه نبايد ام��كان خريد و فروش ارزهاي ديجيتالي را 
براي مش��تريان خود فراهم كنند.  طبق بخشنامه صادره 
بانك مركزي چين، هيچ درگاه پرداخت و ش��ركتي اجازه 
ندارد نسبت به تبديل ارز ديجيتالي به پول فيات يا برعكس 
براي مشتريان خود اقدام كند. پيش از اين نيز بانك مركزي 
چين چندين اقدام عليه رمزارزها انجام داده بود اما برخي از 
تحليلگران معتقدند كه چين در مقابله با رمزارزها جدي تر 
شده است. بيل بيشاپ- نويسنده در پايگاه خبري سينوسيزم 
گفت: ممنوعيت جديد نش��ان مي دهد ك��ه تالش هاي 
چندجانبه اي در داخل چين براي مقابله با ارزهاي ديجيتالي 
در حال شكل گيري است. به عقيده بيشاپ، اين دستورالعمل 
مخرب تر از دستورالعمل قبلي در مقابله با استخراج كنندگان 
رمزارزها در چين است. با دستور جديد، سازمان مديريت 
فضاي سايبري چين، دادگاه عالي خلق چين، اداره امنيت 
عمومي و كليه بانك ها و نهادهاي مالي چين موظف شده اند 
بر اجراي اين دستور العمل نظارت كنند.  پيش از اين نيز 
يكي از دادگاه هاي چيني در حكمي اعالم كرده بود فعاالن 
ارزهاي ديجيتالي نبايد انتظار حمايت قضايي از خود را 
در صورت بروز مشكل داشته باشند چرا كه از نظر قانوني 
انجام فعاليت هاي مرتبط ب��ا رمزارزها در چين قانوني 
شناخته نمي شود. در سال 2017 نيز چين هرگونه عرضه 
اوليه مبتني بر ارزهاي ديجيتالي را ممنوع اعالم كرده بود.  
يك شركت فعال در حوزه ارزهاي ديجيتالي كه خواست 
نامش فاش نشود گفت: قانون جديد به اين معنا است كه 
اگر كسي اصرار به خريد و فروش ارزهاي ديجيتالي دارد 
بايد كامال ريسك آن را قبول كند چرا كه حتي اگر از وي 
كالهبرداري شود، قانون از وي حمايتي نخواهد كرد 
اين به ويژه باعث خواهد ش��د معامله گران محتاط يا 

كساني كه سرمايه كمي دارند قيد بازار را بزنند.
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بانك مركزي نسبت به خطرات 
شرط بندي آنالين هشدار داد

بانك مركزي س��رانجام از جزييات عمليات گسترده 
براي قطع شريان  مالي قماربازها و شرط بندهاي آنالين 
پرده برداري كرد و به شهروندان هشدار داد كه در دام اين 
فعاليت هاي مجرمانه و داراي شائبه پولشويي نيفتند. به 
گزارش ايِبنا، چرا كه ممكن است سروكارشان به دادگاه 
كشيده ش��ود. مهران محرميان، معاون فناوري بانك 
مرك��زي از برخورد با فعاليت هاي قمار و ش��رط بندي 
س��ايبري در 6 ح��وزه انتظامي و امنيت��ي، فرهنگي و 
اجتماعي، فن��اوري ارتباطات و اطالع��ات، اقتصادي، 
حقوقي و قضايي و خدمات بانكي و پرداخت خبر داد و 
گفت: پيشنهادهايي از سوي بانك مركزي به نهادهاي 
مسوول ارايه شده تا نهايتاً هزينه اين رفتار مجرمانه، براي 
مرتكبان و مس��ببان افزايش يابد. او بازيگران اصلي در 
قمار و شرط بندي سايبري را به ۴ اليه استفاده كنندگان، 
پشتيبانان شريان هاي مالي، پشتيبانان كسب وكاري و 
سرشاخه ها تقس��يم كرد و گفت: در اليه اول قماربازها 
و اجاره دهندگان ابزارهاي بانكي و پرداخت قرار دارند و 
اجاره كنندگان كارت و ارايه دهندگان غيرمجاز خدمات 
پرداخت نيز در اليه ش��ريان هاي مالي قرار مي گيرند. 
به گفته محرميان، در اليه پشتيبانان كسب وكاري اين 
توسعه دهندگان تارنماها، تبليغ كنندگان و گردانندگان 
تارنماها هس��تند كه زمينه انجام اين عمل مجرمانه را 
تسهيل مي كنند تا در نهايت سرشاخه ها به عنوان ذي 
نفعان اصلي سود ببرند. اين مقام بانك مركزي از مقابله با 
قمارخانه داران، مقابله با قماربازان، يافتن سرشاخه هاي 
اصلي و نهايتاً انجام سلسله اقدامات پيشگيرانه براي به دام 
انداختن كاربران شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي به  
عنوان سرفصل مبارزه با اين فعاليت ها ياد كرد و گفت: 
جلوي برخي فعاليت ها در دسته پرداخت هاي ريالي براي 
فعاليت هاي قماربازي و شرط بندي را گرفته ايم و تنها راه 
باقي مانده براي انجام اين عمل مجرمانه، سوءاستفاده از 
روش كارت به كارت اس��ت كه اين مسير هم با توجه به 
برنامه هاي ما بزودي تا حد بسيار زيادي مسدود خواهد 
شد. معاون فناوري بانك مركزي با اشاره به هماهنگي 
بين قوه قضاييه، وزارت اطالعات، پليس فتا با همكاري 
شبكه بانكي و پرداخت هاي الكترونيكي تصريح كرد: 
اين همكاري ها شامل مواردي مانند شناسايي و ارجاع 
اجاره دهن��دگان كارت هاي بانكي ب��ه قمارخانه هاي 
سايبري، شناس��ايي و ارجاع قماربازان شناسايي شده، 
شناسايي و ارجاع متوليان شناسايي شده در اليه هاي 
مختلف قمار، شناس��ايي و ارجاع سرشاخه هاي قمار 
و ش��رط بندي و همچنين رس��يدگي به پرونده هاي 
ارجاع ش��ده از سوي نهادها است. محرميان همچنين 
از مسدودس��ازي س��ايت هاي قمارب��ازي و همچنين 
ارايه دهندگان خدمات پرداخت با كمك دادستاني كل 
كشور خبر داد و افزود: شناسايي قماربازان از طريق واكاوي 
هوشمند تبادالت مالي از ديگر اقدامات بانك مركزي 
است كه طي آن ابتدا قماربازان از طريق مشخصه هايي 
مانند سطح اطمينان حس��اب مبدأ، سطح اطمينان 
حس��اب مقصد و س��طح اطمينان تراكنش به صورت 
هوشمند شناسايي مي شوند. وي ادامه داد: در مرحله 
دوم قماربازان س��ايبري براساس شاخصه هايي مانند 
مجموع مبالغ واريزي به قمارخانه ها، تعداد تراكنش هاي 
واريز به قمارخانه ها و تعداد كارت هاي متمايز قمارخانه 
مقصد واريز وجه س��طح بندي مي شوند تا با همكاري 
مشترك با دادستاني كل كشور درخصوص نحوه اقدام 
درخصوص هر سطح از قماربازان سايبري اقدام شود. وي 
گفت: در اليه بعدي با هماهنگي مقامات قضايي در قالب 
پيامك و... به افراد داراي فعاليت مشكوك به قماربازي 
سايبري هش��دار و اخطار داده مي شود و تمهيداتي نيز 
در دست بررسي است تا رفتارهاي مجرمانه و مشكوك 
در نتايج اعتبارسنجي مشتريان مورد استناد قرار گيرد. 
به  گفته محرميان، يافتن تقاطع سرشاخه هاي قمار 
و شرط بندي سايبري با سرشاخه هاي اخاللگر ارزي 
كه از مصاديق جرايم سازمان يافته تلقي مي شود و 
همچنين همكاري نزديك شركت كاشف و بانك 
مركزي با معاونت امور فضاي مجازي دادستاني كل 
كشور و دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 3۸ )جرايم 
امنيت اخالقي( جهت پيگرد سرش��اخه ها نيز در 
همين راستا انجام مي گيرد. معاون فناوري هاي نوين 
بانك مركزي گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر 
عملكرد ارايه دهندگان خدمات پرداخت در زمينه 
مقابله با قمار و ش��رط بندي سايبري در كنار ساير 
اقدامات به  عنوان مكمل روش هاي مقابله با اين عمل 

مجرمانه در دستور كار جاري قرار دارد.

گسترش مبادالت تجاري و مالي 
ايران و سريالنكا 

تج��اري و ص��ادرات و واردات متقاب��ل و نيز حل و 
فصل مسائل مالي بين ايران و سريالنكا در دستور 
كار است. »اكبر كميجاني« در ديدار با وزير انرژي 
كشور سريالنكا با اس��تقبال از گسترش مبادالت 
تجاري بين دو كش��ور اظهارداشت: انتظار مي رود 
س��ريالنكا از منافع ايران در محافل بين المللي به 
عنوان كشوري مستقل حمايت كند. وي با تاكيد 
بر پش��تيباني بانك مركزي و نظام بانكي ايران از 
تامين مالي صادرات و واردات بين دو كشور و ارايه 
مكانيزم هاي پرداخت و دريافت به طور مس��تقيم 
و غير مستقيم، افزود: گس��ترش روابط تجاري و 
بانكي بين ايران و سريالنكا بر اساس تامين مالي 
صادرات و واردات بين دو كشور و ارايه مكانيزم هاي 
پرداخت و دريافت به طور مستقيم و غير مستقيم 
امكان پذير اس��ت.اين ديدار مي تواند س��رآغازي 
براي بس��ط روابط تجاري و بانكي بين دو كش��ور 
باشد. رييس كل بانك مركزي براي انعطاف هرچه 
بيشتر و يافتن راه هايي براي گسترش همكاري ها 
ميان دو كشور، پيشنهاد ايجاد كارگروهي متشكل 
از متخصصين كشور سريالنكا، كارشناسان بانك 
مركزي، تجار و ساير فعاالن اقتصادي را به منظور 
بررسي راهكارهاي گسترش همكاري هاي تجاري 

و نيز راهكارهاي تسويه بدهي ارايه كرد.

رشد قيمت دالر در برابر كاهش نرخ يورو در صرافي هاي بانكي

كاهش قيمت سكه و دالر در اولين روز هفته

يادداشت مهم مديرعامل  بانك ملي ايران در خصوص انتشار صورت هاي مالي

جدول شماره 1- ارقام به ميليارد ريال
ميزان رشدسال مالي1399سال مالي 1398شاخصرديف
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تعادل|رقيه ندايي|
رون��د معامالت و حركت ش��اخص كل بازار س��رمايه 
طي ش��ش ماهه ابتدايي س��ال جاري خب��ر از فقدان 
سياس��ت گذاري روش��ن و معقول در كشور مي دهد. 
اين بازار پس از س��قوط عميق خود تغيير مسير داده 
بود و به سمت وس��وي جذب نقدينگي هاي سرگردان 
و هدايت آنها به بخش مول��د مي رفت اما در نيمه هاي 
راه به واسطه مش��كالت و ابهامات سياسي و اقتصادي 
از رش��د جا ماند كه اين موضوع ناش��ي از بي برنامگي 
سياست گذاران دولتي است. درست است رفتار برخي 
از سهامداران در فصل تابستان بيش واكنشي نسبت به 
تحوالت غيراقتصادي را نش��ان مي دهد اما بايد به اين 
نكته توجه داشت كه به دليل بسته بودن اقتصاد ايران، 
تحوالت سياسي داخلي و بين المللي در حوزه نرخ ارز 
و تحريم ها اثر قوي در تمامي اقتصاد و به خصوص بازار 
سرمايه خواهد داشت. بر همين اساس بازار سهام طي 
ماه هاي اخي��ر درگير ابهامات و ضدونقيض گويي هاي 
مقامات مسوول ايراني و خارجي در خصوص مذاكرات 
وين بوده؛ مذاكراتي ك��ه در صورت توافق، آثار ويژه اي 
بر متغيرهاي كالن اقتصادي خواهد داشت و مي تواند 

عملكرد شركت هاي بورسي را به طور كل تغيير دهد. 
بورس ته��ران از انتهاي بهمن ماه س��ال اخير با دامنه 
نوس��ان نامتقارن در حال جدال اس��ت و هرروز شاهد 
تشكيل صف هاي فروش سنگين تر بوده؛ كه اين روند 
تا نيمه هاي بهار طول كشيد تا مسووالن بازار سرمايه 
به عدم كارايي اين اقدام اعتراف كردند و دامنه نوسان 
را از پايان ارديبهشت به شكل اوليه خود بازگرداندند و 
بر همين اس��اس بازار شاهد افزايش اميدواري ها براي 
رش��د مجدد بود و از روزهاي پاياني بهار شاهد كاهش 
حجم و ارزش صف هاي فروش ب��ازار بوديم. آمارهاي 
منتشرشده از حركت شاخص كل و هم وزن و همچنين 
روند معامالت بازار سرمايه نش��ان از آغاز يك حركت 
صعودي از نيمه هاي خردادماه بود و پس از گذر از ابهام 
انتخابات رياست جمهوري اين موضوع نيز تقويت شد. 
به همين ترتيب شاخص كل بورس و شاخص هم وزن از 
ابتداي سال جاري روندي نوساني و عمومًا نزولي را طي 
مي كردند به تدريج در مدار صعودي قرار گرفتند. روند 
رو به رشد شاخص ها با رشد ارزش معامالت خرد همراه 
بود و خبر از روزهاي بهتر با معامالت سهامداران حقيقي 
مي داد. درهمين حال بازار سهام طي دو ماه تير و مرداد 
به كمك حواشي مثبت و تقسيم سود شركت ها مجددا 
به يك س��رمايه گذاري مطمئن و هدف سرمايه گذاري 
تبديل شد و همسو با ارزنده شدن سهام شركت ها، صعود 
نرخ دالر و رش��د دوباره تورم حرك��ت رو به باالي خود 

را بيش ازپيش تقويت كرد اما؛ دراين بين با شناس��ايي 
ابهامات جديد و برجسته شدن بيشتر عدم برنامه هاي 
دولت سيزدهم اين بازار مجدد در الك دفاعي فر رفت و 
رونق معامالتي جاي خود را به معامالت با ترس و احتياط 
داد. كارشناسان و فعال اقتصادي يكي از مهم ترين داليل 
وضعيت كنوني بازار س��رمايه را سردرگمي سهامداران 
نس��بت به سياس��ت هاي دولت مي دانند. طي ماه هاي 
اخير قيمت دالر هر بار تحت تأثير اخبار مثبت و منفي از 
مذاكرات يا افزايش و كاهش تنش هاي بين المللي كشور، 
با نوس��ان روبرو بوده و اثرگذاري رواني بر معامالت بازار 
سرمايه را در پي داشته است. البته دراين بين ابهامات نيز 
ادامه دارد و انتخاب رياست بانك مركزي به تأخير افتاده 
و معلوم نيست كه سياست هاي پولي كشور در ماه هاي 

آتي، كدام مسير را در پيش خواهد گرفت. 
افزايش نرخ بهره و عرض��ه اوراق دولتي باهدف گذاري 
كاهش آثار كس��ري بودجه و تأمين هزينه هاي دولت 
به يكي از مهم ترين مس��اله هاي فعالين بازار س��رمايه 
تبديل شده. درست است اغلب وزراي جديد اقتصادي 
كشور باسياست قيمت گذاري دستوري مخالفت كرده اند 
اما به دليل صحبت هاي ضد تورمي دولت فعلي هراس از 
آن است كه سركوب قيمتي ارزي و كااليي در دستور كار 
قرار گيرد كه درنهايت زيان شركت هاي توليدي و تجاري 
 FATF را در پي خواهد داشت. البته مخالفت ها با پذيرش
در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز همچنان جدي 
است و نتايج آن اقتصاد كشور را تهديد مي كند. مجادالت 
مجلس با مخالفان بر سر پايان يافتن به انحصار در بازار 
خودرو و لوازم خانگي نيز پابرجاست و مشخص نيست 
كه شركت هاي توليدي با چه تحوالتي مواجه خواهند 

شد. ابهامات ريزودرش��ت اقتصادي و سياسي در ايران 
همچنان بي پايان به نظر مي رسد و سكوت دولت در اعالم 
روشن سياست هاي اقتصادي بر اين ابهامات افزوده است. 
بااين حال اما صاحب نظران بازار سرمايه بر اين باورند 
كه متغيرهاي دروني ب��ازار نويد روزهاي بهتري را در 
پاييز مي دهند و به نظر مي رسد از دو منظر تكنيكالي و 
بنيادين، بازار سهام آماده آغاز يك روند صعودي متعادل 
و منطقي است، به شرط آنكه متغيرهاي بيروني موثر 
بر بازار س��رمايه نيز با تحوالت ويژه اي روبرو نشوند و 
ثبات نسبي در فضاي اقتصادي و سياسي برقرار باشد.

همچنين انتشار آخرين آمار پولي كشور نشان مي دهد 
كه رش��د پايه پولي در مردادماه متوقف ش��ده و روند 
معكوس در پيش گرفته اس��ت. عالوه ب��ر اين، با فعال 
كردن ابزارف��روش اوراق بدهي توس��ط دولت، نياز به 
افزايش پايه پولي و توسل به  روش پر هزينه استقراض 
از بانك مركزي كاهش يافته است. باگذشت حدود يك 
ماه، آثار اين مس��ائله در حوزه نماگر هاي متأثر نمايان 
شده است. در همين راستا، نرخ سود موثر اوراق اسناد 
خزانه اسالمي از كانال ۲۰ به ۲۳ درصد واردشده است. 
همچنين  كشيده شدن ترمز پايه پولي منجر به تعديل 
انتظارات تورمي، كاهش التهاب ارز و عقب نشيني قيمت 
سهام شده است. درنتيجه اين روند  بازدهي دارايي هاي 
ريسك پذير ش��امل طال، مسكن و سهام همگرا شده و 
اضافه پرش شاخص بورس از كف اخير نسبت به ساير 
دارايي ها  كه در فاصله خرداد و اوايل شهريور مشهود بود، 
به طور كامل تعديل شده است. از اين منظر، در صورت 
تداوم فضاي انقباض در متغيرهاي پيشران شامل پايه 
پولي و تعهد دولت به  تامين غيرتورمي كسري بودجه، 

امكان امتداد فضاي آرامش در متغيرهاي متأخر شامل 
دارايي هاي ريسك پذير و انتظارات تورمي وجود دارد.

      وضعيت معامله گران 
بالتكليفي معامله گران طي يك ماه اخير س��بب ش��د 
ش��اخص كل بورس ك��ه از خردادماه روند رو به رش��د 
مناسبي را در پيش گرفته بود، در پايان شهريورماه افت 
۸/۵ درصدي را ثبت كند. بدين ترتيب بازدهي شاخص 
بورس از ابتداي سال تا پايان شهريورماه با تنها ۸۰ هزار 
واحد رشد، ش��ش درصد بوده است. وضعيت معامالت 
سهام ش��ركت هاي كوچك بازار هم در ششمين ماه از 
سال جاري چندان بهتر از شاخص سازان نبوده و درنهايت، 
ش��اخص هم وزن نيز با عبور از موانع متع��دد، در پايان 
شهريورماه ۴/۷ درصد بازدهي منفي را ثبت كرد. بر اين 
اساس شاخص هم وزن نيز كه در مردادماه روند پرقدرتي 
را در مس��ير افزايش��ي آغاز كرده بود با ثبت ركوردهاي 
منفي در شهريورماه، بازدهي شش ماهه ۵/۵ درصدي را 
ثبت كرد. اين در حالي بود كه اميد مي رفت با آغاز اصالح 
شاخص سازان، صنايع كوچك و متوسط رشد تدريجي 
مناسبي را پيش رو داشته باشند. طي شش ماهه نخست 
امسال همچنين شاخص كل فرابورس توانست ۱۲ درصد 
بازدهي مثبت ثبت كند و عملكرد بهتري را نسبت به بورس 
رقم زند. گفتني است فرابورس هم رشد خود را از نيمه هاي 
خردادماه آغاز كرده و توانسته بود روند صعودي مناسبي را 
طي كند، اما اين شاخص نيز طي شهريورماه شش درصد 
بازدهي منفي ثبت كرده است. بررسي روند قيمتي صنايع 
در بازار سرمايه طي نيمه نخست سال جاري نشان مي دهد 
صنايع قند و شكر، محصوالت كاغذي و حمل ونقل با بيش 
از ۲۶ درصد عقب گرد، در صدر زيان ده ترين گروه ها بوده اند. 
در مقابل اما صنايع شيميايي و كانه هاي فلزي با ثبت بازدهي 
بيش از ۲۳ درصدي در مرتبه هاي نخس��ت پربازده ترين 
گروه هاي بازار سرمايه در نيمه نخست سال قرار گرفته اند. 
پس از اين دو صنعت، فلزات اساسي و زراعت بيش از ديگر 
صنايع، سودبخش ظاهرشده اند. گفتني است روند معامالت 
بازار در نيمه نخست سال نشان مي دهد در پايان شهريورماه، 
به ترتيب صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه و 
توسعه معادل و صنايع معدني خاورميانه بيشترين ارزش 
بازار را به خود اختصاص داده اند. همچنين با چشم پوشي 
از دو ش��ركت فرابورس و بورس كاالي ايران، شركت هاي 
ريل سير كوثر، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
و صنايع جوشكاب يزد، سه سهم پربازده بازار سرمايه در 
نيمه نخست س��ال بوده اند. گفتني است سرمايه گذاري 
لقمان، پتروشيمي  هاي فارابي و نوري، شيشه  سازي مينا 

و پتروشيمي شازند در ادامه اين فهرست قرار گرفته اند.

رويدادبازار سهام بازار سرمايه4   Sun. Sep 26. 2021  2042   يكشنبه 4 مهر 1400    19 صفر 1443  سال هشتم    شماره 

دادوستد بيش از ۸ ميليون تن 
محصول در بورس كاال

طي شهريورماه س��ال جاري، ۸ ميليون و ۶۲ هزار تن 
انواع كاال به ارزش بي��ش از ۵۳۳ هزار ميليارد ريال در 
بازار فيزيكي بورس كاالي ايران مورد دادوس��تد قرار 
گرفت كه نس��بت به مردادماه به ترتيب رشد ۷۰ و ۴۹ 
درصدي را در حجم و ارزش معامالت تجربه كرد. تاالر 
محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي ايران، طي 
ماه گذشته ميزبان معامله ۶ ميليون و ۱۸ هزار تن انواع 
كاال به ارزش بيش از ۲۶۴ هزار ميليارد ريال بود. در اين 
تاالر ۴ ميليون و ۶۴۹ هزار تن سيمان، يك ميليون و ۵۰ 
هزار تن انواع فوالد، ۲۵۰ هزار تن سنگ آهن، ۳۱ هزار 
تن آهن اسفنجي، ۲۸ هزار و ۱۰ تن آلومينيوم، ۱۹ هزار 
و ۱۸۰ تن انواع مس، ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن روي، ۷۲۰ تن 
كنس��انتره موليبدن، ۴۰۰ تن كك، ۸۴ تن كنسانتره 
فلزات گرانبها و ۱۰۸ كيلوگرم ش��مش طال از س��وي 
مشتريان خريداري شد. همچنين در تاالر فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران نيز طي شهريورماه 
افزون بر ۲ ميليون و ۴ هزار تن انواع كاال به ارزش ۲۶۱ 
هزار ميليارد ريال در دو بخش داخلي و صادراتي معامله 
شد.در اين تاالر بالغ بر ۵۲۱ هزار و ۲۴ تن انواع قير، ۴۱۷ 
هزار و ۷۸۷ تن انواع مواد پليمري، ۱۶۳ هزار و ۱۶۹ تن 
مواد شيميايي، ۱۷ هزار و ۲۹ تن روغن، ۳ هزار و ۵۰۰ 
تن سالپس واكس و ۶۴۳ هزار تن وكيوم باتوم به فروش 
رسيد. از ديگر كاالهاي معامله شده در اين تاالر مي توان 
به دادوستد ۳۴ هزار و ۶۴۵ تن گوگرد، يك هزار و ۶۱۰ 
تن عايق رطوبتي و ۱۹۴ هزار تن لوب كات اشاره كرد. 
شايان ذكر است ۸۶۰ كيلوگرم زعفران رشته اي نيز 
در تاالر كشاورزي بورس كاالي ايران دادوستد شد. 
بازار فرعي بورس كاالي ايران نيز طي مدت مذكور 

معامله ۳۹ هزار و ۱۹۸ تن انواع كاال را تجربه كرد.

عرضه به شيوه تركيبي؛ اقدامي 
سنجيده در عرضه هاي اوليه

حميدرضا جيهاني، نايب رييس هيات مديره شركت 
سبدگردان فراز با اش��اره به فلسفه عرضه هاي اوليه 
اظهار كرد: ش��ركت هايي كه به مرحله رش��دونمو و 
سوددهي رس��يده اند از طريق بازارهاي مالي، عرضه 
اوليه مي شوند و نسبت به تأمين مالي و ادامه فعاليت  
و طرح هاي توسعه اي خود اقدام مي كنند. جيهاني با 
اشاره به اينكه عرضه هاي اوليه براي سهامداران جذاب 
است، تصريح كرد: عرضه هاي اوليه به دليل تازه وارد 
بودن يك سهم، معموالً از حاشيه سود و بازدهي خوبي 
برخوردارند و غالبًا سهامداران از اين عدد حاشيه سود 
اوليه استقبال مي كنند. ازاين رو، عرضه هاي اوليه طي 
دو سال گذشته از رونق بيشتري برخوردار شده اند. وي 
شيوه عرضه هاي اوليه پيشين را مدنظر قرارداد و افزود: 
در اين شيوه، عرضه هاي اوليه با توجه به سهميه بندي 
هر كد بورسي و نيز بر اساس تقاضاي سهامداران ميان 
آنها توزيع و درنتيجه، مقدار اندكي نصيب سهامداران 
مي شد. همچنين، در روزهاي پس از عرضه اوليه، در 
اين سهم ها با پديده صف نش��يني خريد و در پي آن 
ريزش بازار مواجه مي شديم.نايب رييس هيات مديره 
شركت س��بدگردان فراز اقدام اخير سازمان بورس 
و اوراق بهادار در حوزه عرضه اوليه به ش��يوه تركيبي 
را يك تدبير مناسب و به جا خواند و خاطرنشان كرد: 
سازمان بورس به منظور فرهنگ سازي درست و ارتقاي 
فرهنگ سازي سرمايه گذاري غيرمستقيم، عرضه هاي 
اوليه را از قاعده پيشين خود جدا كرده و آنها را به ويژه در 
شركت هاي پرريسك به صندوق هاي سرمايه گذاري 
اختصاص داده است.وي غالب مشتريان صندوق هاي 
س��رمايه گذاري را س��هامداران خرد و غيرحرفه اي 
برش��مرد كه درصدد بهره گيري از ظرفيت هاي بازار 
س��رمايه به منظور كسب س��ود و بازدهي هستند و 
ادامه داد: يكي از اقداماتي كه س��بب بي ميل ش��دن 
سرمايه گذاران غيرحرفه اي به ورود مستقيم به بازار 
سرمايه مي شود، همين عرضه اوليه به شيوه تركيبي 
است. رجيهاني با مدنظر قراردادن آمارهاي رسمي 
در ارتباط با س��هامداران خردي كه سرمايه آنها بين 
۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان است، اذعان داشت: اين گروه 
از سرمايه گذاران غالبًا باهدف خريد عرضه هاي اوليه 
وارد بازار مي ش��وند. طبيعي اس��ت كه آنها افزون بر 
عرضه هاي اوليه، به سهم هاي ديگر نيز ورود مي كنند 
كه گاهي با رفتارهاي هيجاني همراه مي شود و پديده 

صف نشيني و پس ازآن ريزش را در پي دارد.

دستورالعمل اجرايي
سندباكس بازار سرمايه

حميد حسن آبادي، مدير فناوري اطالعات سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: سندباكس بازار سرمايه، 
بس��تري براي محك ايده هاي نوآوران��ه در حوزه 
محص��والت و خدمات مالي جديد اع��م از بازارها، 
ابزارها، نهادها و راهكاره��اي نوين مرتبط به بازار 

سرمايه است كه تاكنون قانونمند نشده بودند.
وي توضيح داد: س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
راس��تاي مس��ووليت تنظيم گري خود و باهدف 
س��اماندهي به ايده هاي نوآورانه مرتب��ط به بازار 
سرمايه اقدام به راه اندازي سندباكس كرد تا از اين 
طريق ش��رايطي نظير محيط عملياتي بازار براي 
طرح هايي كه تاكنون مقررات و دستورالعملي براي 
آنها تدوين نشده فراهم گردد و پس از بررسي ابعاد 
گوناگون طرح ها، نهاد ناظر در جهت تنظيم گري 
آنها كه مي تواند ابزار معامالتي جديد، بازار جديد، 
نه��اد جديد يا راه��كاري نوين براي ح��ل يكي از 
چالش هاي بازار باش��د، اقدام كن��د. مدير فناوري 
اطالعات س��ازمان بورس همچنين افزود: در اين 
راستا سازمان بورس در ارديبهشت ماه سال جاري 
مجوز و مصوب��ه الزم به منظ��ور راه اندازي محيط 
آزم��ون )س��ندباكس( را از ش��وراي عالي بورس 
اخ��ذ كرد. در مرحل��ه بعد موفق ب��ه اخذ موافقت 
اصولي از كارگ��روه مديريت يكپارچه و هماهنگي 
محيط هاي آزم��ون وزارت امور اقتصاد و دارايي در 
خردادماه ش��د؛ در گام بعد دس��تورالعمل اجرايي 
سندباكس بازار سرمايه تدوين و در تيرماه امسال در 
هيات مديره سازمان مطرح و تصويب شد. اكنون بعد 
از اعمال نقطه نظرات اعضاي محترم هيات مديره، 
دس��تورالعمل اجرايي س��ندباكس بازار سرمايه 
تكميل و از اين طريق ابالغ مي ش��ود. حسن آبادي 
عنوان كرد ك��ه با ابالغ اين دس��تورالعمل تمامي 
متقاضيان كه ايده هاي نوآورانه در حوزه بازار سرمايه 
دارند مي توانند طرح هاي خود را كه با شرايط مندرج 
در ماده ۶ دس��تورالعمل مطابقت داشته باشند به 
دبيرخانه شوراي راهبري سندباكس بازار سرمايه 
مستقر در مديريت فناوري اطالعات سازمان بورس 
و اوراق بهادار ارسال كنند. متن دستورالعمل اجرايي 
محيط هاي آزمون )س��ندباكس( بازار سرمايه در 
پايگاه قوانين و مقررات بازار سرمايه به اين آدرس 
در دسترس است و كانال هاي ارتباطي و نحوه ارسال 
درخواست ها به دبيرخانه شوراي راهبري سندباكس 

بازار سرمايه بزودي اطالع رساني مي شود.

فشاري از سمت كارگزاري ها براي 
تسويه اعتبار مشتريان وجود ندارد

محمدرضا دهقان��ي احمدآباد، دبي��ركل كانون 
كارگزاران بورس و اوراق بهادار در رابطه با فش��ار 
كارگزاري ها براي تسويه اعتبار مشتريان در اواخر 
شهريورماه كه پايان سال مالي اغلب كارگزاري ها 
اس��ت، گفت: بانك ب��ه كارگزاري ها تس��هيالت 
مي ده��د و كارگزاري ها دراين بي��ن نقش توزيع 
تسهيالت را دارند، به اين صورت كه كارگزاري ها 
از بانك تسهيالت را مي گيرند و بين مشترياني كه 
واجد شرايط هستند، توزيع مي كند. طبق قرارداد، 
رابطه مش��تري و كارگزار مي تواند نامحدود باشد 
اما اعتبار داده ش��ده بايد در سررسيد يعني ۳ يا ۶ 
ماه آينده يا در انتهاي س��ال مالي تس��ويه شود و 
مش��تريان قبل از انعقاد قرارداد از آن اطالع كافي 
دارند.وي ادامه داد: طبق ضوابط قرارداد، به علت 
اينكه در شهريورماه سال مالي اغلب كارگزاري ها 
تمام مي شود بايد حساب خودش��ان را نزد بانك 
تسويه كنند. چراكه كارگزاري ها ترجيح مي دهند 
بدهي كمتري در صورت هاي مالي ش��ان منتشر 
شود و صورت مالي باكيفيت بهتري تحويل دهند؛ 
اما اين ترجيح باعث نمي شود فشار جدي از سمت 
كارگزاري ها در رابطه با تسويه اعتبار، به مشتريان 
وارد شود. به علت اينكه آنها مهلت تسويه اعتبارات 
مشتريان را تمديد مي كنند.دهقاني تصريح كرد: 
بر اس��اس اس��تاندارد هاي بانك و بخشنامه اخير 
بانك مركزي، بانك ها به كارگزاري ها تس��هيالت 
مي دهند. ميزان اين تس��هيالت به ان��دازه ۵ برابر 
حقوق صاحبان س��هام درج شده در صورت مالي 
كارگزار است و اين تسهيالت كوتاه مدت و ماهانه 
هستند كه بايد سر ماه تسويه شوند. از آن سمت 
بانك نيز به فكر منافع خودش اس��ت و ارجحيت 
را به مش��ترياني مي دهد كه حساب شان گردش 
بيش��تري دارد. به همي��ن علت، بان��ك گردش 
حس��اب كارگزاري ها را نگاه مي كند و اگر گردش 
حس��اب كارگزاري ها كم باش��د به ج��اي ۵ برابر 
۳ برابر تس��هيالت به آنها داده مي شود. دبيركل 
كانون كارگزاران به اين پرس��ش كه آيا آماري از 
ميزان اعتب��ارات پرداخت ش��ده كارگزاري ها به 
مشتريان ش��ان وجود دارد يا خير؟ پاسخ داد: رقم 
مانده بدهي تعديل ش��ده شركت هاي كارگزاري، 
ش��اخص خوبي از حجم اعتبارات پرداخت شده 
اس��ت. اين مبلغ ۲۱ هزار ميليارد تومان بوده كه 
نسبت به حجم كل سپرده و تسهيالت بانكي مقدار 
قابل توجه اي نيست.دهقاني در رابطه با رتبه بندي 
كارگزاري ها كه چند سالي اس��ت به روزرساني و 
منتشرنشده، بيان كرد: رتبه بندي كارگزاري ها و 
اعالم آن درگذشته تكليفي از سوي سازمان بورس 
به كارگزاري ها بود، اما در حال حاضر الزامي از سوي 
سازمان به كارگزاري ها در اين رابطه وجود ندارد؛ 
بنابراين اين رتبه بندي ها منتشر نمي شود.دبيركل 
كانون كارگزاران به اين پرس��ش كه اگر فردي از 
كارگزاري ها ش��كايت داشته باش��د بايد شكايت 
خود را به كجا اعالم كند؟ بيان كرد: در بازار سرمايه 
كميته سازشي وجود دارد كه اگر مشتريان حقيقي 
و حقوقي از كارگزاري ها ش��كايت داش��ته باشند 
مي توانند به كميته سازش شكايت كنند و فرآيندي 

كه طي مي شود را در سايت كانون مشاهده كنند.

»تعادل« ابهامات اقتصادي را طي 6 ماهه نخست سال بررسي مي كند

فقدان سياست گذاري روشن در كشور

استقبال گرم سهامداران از پاييز
شاخص كل بازار بورس در اولين روز كاري پاييز يعني شنبه، 
س��وم مهرماه با ۳۵ هزار و ۶۵۲ واح��د افزايش در جايگاه 
يك ميليون و ۴۲۲ ه��زار واحدي قرار گرفت.در معامالت 
اين روز بيش از ۶ ميليارد و ۹۰۷ ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار و ۳۶۲ ميليارد ريال دادوستد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با هفت هزار و ۴۴۲ 
واحد افزايش به ۴۲۲ هزار و ۹۴۱ واحد و ش��اخص قيمت 
)ه��م وزن( با چهار هزار و ۶۹۵ واحد رش��د به ۲۶۶ هزار و 
۸۷۶ واحد رس��يد. شاخص بازار اول ۳۱ هزار و ۹۸۷ واحد 
و شاخص بازار دوم ۵۳ هزار و ۵۷۱ واحد افزايش داشتند. 
ع��الوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« با سه هزار و ۲۸۱ واحد، ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« ب��ا ۲ هزار و ۶۸۷ واحد، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با ۲ هزار و ۲۸۵ 
واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با يك هزار 
و ۵۴۲ واحد، گسترش نفت وگاز پارسيان با نماد »پارسان« 
با يك هزار و ۴۵۱ واحد، ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا« با يك هزار و ۴۴۸ واحد، نفت و گاز 
پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك هزار و ۲۳۷ واحد، 
شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با يك هزار و 

۲۳۶ واحد و پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با يك هزار 
و ۱۵۳ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.در 
مقابل بورس كاالي ايران با نماد »كاال« با ۲۴۵ واحد، پارس 
فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار« با ۹۷ واحد، آسان پرداخت 
پرشين با نماد »آپ« با ۸۲ واحد، تراكتورسازي ايران با نماد 
»تايرا« با ۷۲ واحد و گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۵۹ واحد 
و پارس الكتريك با نماد »لپارس« با ۵۱ واحد تاثير منفي 
بر شاخص بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، در اولين روز 
كاري هفته شركت پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، پااليش نفت اصفهان 
با نماد »شپنا«، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، سپيد 
ماكيان با نماد »س��پيد« و ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه فلزات 
اساسي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه ۴۳۴  ميليون و ۵۲۵ هزار برگه 

سهم به ارزش ۹  هزار و ۶۸۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز ش��نبه ش��اخص فرابورس بي��ش از ۲۹۳ واحد 

افزايش داش��ت و بر روي كانال ۲۰ هزار و ۸۵۷ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و ۴۰۳ ميليون برگه 
سهم به ارزش ۱۸۹ هزار و ۳۲۱ ميليارد ريال دادوستد شد.

در اولين روز كاري هفته پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، شركت سرمايه گذاري صبا تأمين 
با نماد »صبا«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، سنگ آهن 
گهر زمين با نماد »كگه��ر«، پااليش نفت الوان با نماد 
»ش��اوان«، پااليش نفت ش��يراز با نماد »شراز« و گروه 
توسعه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان« تاثير مثبت 
بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين بيمه پاسارگاد با 
نماد »بپاس«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، مجتمع 
جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، توليد نيروي برق 
دماوند با نماد »دماوند«، ش��ركت سرمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات با نماد »وسپهر« و صنعتي مينو با نماد 
»غصينو« با تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

     ارزش سهام عدالت افزايش يافت
طي معامالت روز ش��نبه بازار س��هام، ارزش سهام 

عدالت در مقايسه با روز چهارشنبه )۳۱ شهريورماه(، 
۳.۱درصد افزايش يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزارتوماني 
و يك ميليون توماني س��هام عدالت به ترتيب به ۱۳ 
ميليون و ۱۲۰هزار تومان و ۲۴ ميليون و ۷۱۴هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد 
قابل فروش سبد ۵۳۲هزارتوماني سهام عدالت به ۷ 

ميليون و ۸۷۲هزار تومان رسيده است.

     يك نماد پس از معامالت درج شد
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه از درج نماد ش��ركت بنيان ديزل در سامانه پس 
از معامالت خب��ر داد. درج نم��اد »ذخبنيان« متعلق 
به ش��ركت بنيان ديزل با س��رمايه ۵۵ ميليون سهم و 
قيمت اس��مي ۱۰۰۰ ريال در سامانه پس از معامالت 
صورت گرفت. ش��ركت درمن ديزل »بنيان ديزل« در 
تاريخ ۹ ارديبهش��ت ۱۳۴۷ نيم ق��رن پيش با موضوع 
فعاليت توليد و ساخت انواع موتورهاي ديزلي در اداره 
ثبت شركت هاي تهران به ثبت رسيد و پس از تكميل 
احداث سالن كارگاه توليد و ساختمان مربوطه و نصب و 
راه اندازي ماشين آالت پروانه بهره برداري را دريافت كرد.

مشموالن سهام عدالت جاماندگان چه  كساني هستند؟
محمدعل��ي دهقان دهنوي، رييس س��ازمان بورس 
درباره آخرين تصميمات براي سهام عدالت جاماندگان 
اظهار داش��ت: بح��ث تعيين تكليف س��هام عدالت 
جاماندگان در حال حاضر موض��وع مجلس و دولت 
اس��ت و در س��طح حاكميتي بايد درباره جاماندگان 
سهام عدالت تصميم گيري ش��ود و موضوع سازمان 
بورس نيست.وي در پاسخ به اين سوال كه چه كساني 
مشمول سهام عدالت جاماندگان مي شوند، ادامه داد: 
زماني كه سهام عدالت توزيع شد، عده اي حواله هاي 
اولي��ه را دريافت كردند اما درنهايت به آنها س��هامي 
نرسيد و از س��وي ديگر وقتي شرايط امروز را بررسي 
مي كنيم مي بينيم كه عده اي همان شرايط دريافت 
س��هام عدالت در آن مقطع زماني گذش��ته را دارند و 
ممكن است با تخصيص دوباره سهام عدالت مشمول 
شوند اما درنهايت دولت درباره مشموالن و به طوركلي 

بحث جاماندگان سهام عدالت تصميم مي گيرد.
رييس س��ازمان بورس افزود: در اين مرحله سازمان 
ب��ورس دخالت��ي ن��دارد و تصميم گيري در س��طح 
حاكميتي است و در سطح حاكميتي تصميم گرفته 
مي شود كه سهام عدالت جديد به چه شكلي و به چه 
كساني تخصيص داده شود. پس از تصميم گيري هاي 
نهايي و تخصيص س��هام عدالت، بح��ث جاماندگان 
مي تواند موضوع سازمان بورس باشد و به عنوان مجري 
عمل كند.دهقان  دهنوي در پاس��خ به اين سوال كه 

سهام جاماندگان از چه محلي تأمين خواهد شد، اظهار 
داشت: دولت سهام دار شركت هاي بسيار زيادي است 
و با درصدهاي مختلفي در سهام اين شركت ها حضور 
دارد. در برخي از شركت هاي بورسي شده درصدهاي 
باالتري سهام دارد و ش��ركت هايي هم كه هنوز وارد 

بورس نشده اند صد درصد آنها متعلق به دولت است.
وي گفت: دول��ت مي تواند درب��اره دارايي هاي خود 
تصميم بگيرد، اين س��هام متعلق به دولت اس��ت و 
مي تواند درباره اينكه به چه ترتيبي از آن استفاده كند، 

تصميم بگيرد اما هنوز جزييات آن مشخص نيست.
رييس سازمان بورس در پاسخ به سوال ديگري مبني 
بر اينكه گفته مي ش��ود، توزيع سبد سهام عدالت در 
۱۰ سال گذش��ته عادالنه نبوده  است، تأكيد كرد: در 
آن مرحله اي كه س��هام عدالت توزيع شده مشخص 
نبوده كه س��هام كدام يك از اين شركت ها نصيب چه 
كسي مي شود. البته شركت هاي بزرگ كه سهام كافي 

داشتند به همه سهامداران تخصيص پيداكرده اند.
وي تأكي��د ك��رد: از س��وي ديگر س��هام برخي از 
شركت هاي كوچك تر به صورت منطقه اي تخصيص 
پيداكرده و سعي شده تركيب يكنواختي باشد و در 
مرحله اول ارزش خالص دارايي ها حساب شده است 
كه همه ارزش يكساني داش��تند و به همين دليل 
هم توزيع سبد سهام عدالت به طور شانسي نبوده و 

كاماًل به صورت مساوي تقسيم شدند.
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گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران 
اعالم ك��رده، ايرانيان ۴۶۰۰ خانه طي ۷ ماه اخير در تركيه 
خريداري كرده اند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۲۱ درصد افزايش داشته است. خوانساري در توييتي 
در صفحه شخصي خود نوشت: در سال ۲۰۲۰ ايرانيان در 
بين خارجي ها رتبه نخست خريد مسكن در تركيه و در ۷ 
ماهه سال جاري رتبه دوم را با خريد ۴۶۰۰ خانه به دست 
آورده اند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد 
افزايش يافته. دليل اين وضعيت تورم افسارگسيخته، نبود 
چشم انداز روشن از آينده و وضعيت بد سرمايه گذاري است.

      يك ميليارد و 150 ميليون دالر!
بررس��ي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد، از آنجا كه حداقل 
ارزش دالري خري��د ملك مورد قب��ول دولت تركيه براي 
اعطاي تابعيت به خارجي ها، ۲5۰ هزار دالر )با دالر ۲5 هزار 
تومان مي شود ۶ ميليارد و ۲5۰ ميليون تومان( است، ارزش 
دالري ۴۶۰۰ آپارتمان خريداري شده توسط ايراني ها طي 
۷ ماه اخير، دست كم برابر با يك ميليارد و ۱5۰ ميليون دالر 
اس��ت. ارزش ريالي اين مقدار نيز )با دالر ۲5 هزار توماني( 
برابر با ۲8 هزار و ۷5۰ ميليارد تومان اس��ت. بدون ترديد، 
سرمايه گذاري رقم يك ميليارد و ۱5۰ ميليون دالر طي ۷ 
ماه، در حالي كه كل درآمدهاي صادراتي كشور در سال 99 
حدود 39 ميليارد دالر بوده است، رقم قابل توجهي به نظر 
مي رسد. مقايسه حداقل ارزش ريالي آپارتمان هاي خريداري 
شده در تركيه طي ۷ ماهه گذشته با بودجه عمراني در سال 
جاري نيز خالي از لطف نيست. بودجه عمراني سال جاري كه 
حدود ۱۲ درصد از كل مصارف عمومي دولت در سال ۱۴۰۰ 
را تشكيل مي دهد، حدود ۱۰۴ هزار ميليارد تومان است. به 
اين ترتيب، ارزش ريالي خانه هاي خريداري شده )۲8 هزار 
و 5۰ ميليارد تومان( حدود يك چهارم بودجه عمراني كشور 

است كه رقم قابل توجهي به شمار مي رود.

        چه كساني در تركيه سرمايه گذاري مي كنند؟
در حالي كه دست كم روي كاغذ خريد و فروش دالر قاچاق به 
شمار مي رود، و از آن مهم تر، بسياري از خانوارهاي ايراني تحت 
تاثير جهش هاي تورمي و بيكاري گسترده و ركود اقتصادي در 
شرايط اقتصادي نامناسبي قرار دارند، اين سوال وجود دارد كه 
چه كساني حداقل ۲5۰ هزار دالر )۶ ميليارد و ۲5۰ ميليون 
تومان( مازاد بر ني��از خود در ايران، مي توانند تهيه كرده و از 
كشور خارج كنند؟ آيا اساسا اين پول ها از داخل كشور به خارج 
منتقل شده و مي شود؟ يا اينكه اين افراد در اثر رانت ارز ۴۲۰۰ 
توماني و ساير رانت موجود در نظام اقتصادي ايران توانسته اند 
راه صد ساله را يك شبه طي كنند؟يا اين افراد كساني هستند 
كه به اسم صادرات، محصوالت توليدي خود با انرژي و آب و 
خاك اين سرزمين را به خارج از كشور صادر كرده اما ارزهاي 
حاصله را به داخل كشور نياورده اند و همان جا، بخش اندكي 
از آن را به خانه و مستغالت تبديل كرده اند؟ هر چه كه هست، 
به طور قطع، خريداران ملك در كشورهاي همسايه، كارمندان 
و كارگران نيستند و هويت اين افراد هم از نظر اقتصادي و هم 
از نظر جايگاه اجتماعي قابل بررسي دقيق است. در اين حال، 
شايد اين س��ئوال پيش روي نمايندگان مجلس و شوراي 
نگهبان نيز گشوده شود كه آيا خريد خانه در خارج از كشور 
بهتر است يا واردات خودرو با ارزهاي موجود ايرانيان در خارج 
از كشور؟ همچنين پاسخ به اين سئوال شايد براي نمايندگان 

مجلس و مسووالن سياسي كشور جالب باشد كه چرا وقتي 
افزايش نرخ ارز منجر به تشويق به صادرات و جان گرفتن توليد 
داخلي مي شود، در ايران منجر به فرار سرمايه شده است؟ آيا 
آنگونه كه خوانساري گفته است، تورم افسارگسيخته منجر 
به فرار سرمايه شده؟ آيا ملك و مستغالت موجود در ايران كه 
همواره طي 5۰ سال گذشته، پناهگاه نقدينگي در مواجهه 
با تورم بود، ديگر قابليت جذب نقدينگي را ندارد؟ بي گمان، 
تورم نمي تواند منجر به فرار سرمايه ها شود، بلكه تا حدودي 
براي جذب سرمايه مناسب هم هست. سرمايه افراد در عرض 
چند ماه چندين برابر مي شود. شايد بايد به دو دليل ديگري 
كه خوانساري گفته بيشتر توجه كنيم: نبود چشم انداز روشن 
از آينده و وضعيت بد سرمايه گذاري! بله. مهم ترين عامل، تورم 
نيست، بلكه نبود چشم انداز روشن از آينده است. شاهد مثال 
را هم مي توان از مقام هاي وزارت كشور سراغ گرفت. دو روز 
پيش، يكي از مقام هاي وزارت كش��ور اعالم كرد كه مشوق 
اعطاي تابعيت ايران در ازاي ۲5۰ هزار دالر در كشور تاكنون 

حتي نتوانسته يك نفر را هم به خود جذب كند! 

        رونق بازار مسكن تركيه از جيب همسايه ها
در اين حال، ايرج رهبر، كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه 
بي ثباتي اقتصادي و تغيير س��اليق مديران در ايران باعث 
فرار سرمايه ها از بخش مسكن به ديگر كشورها شده است، 
گفت: تركيه از س��ال ها قبل به اتباع ديگر كشورها ازجمله 
ايران اعالم كرد كه در پروژه هاي مسكوني اين كشور شريك 
شوند و بدين ترتيب صنعت ساختمان خود را رونق داد. عراق 
و سوريه هم در حال حاضر اين سياست را در پيش گرفته اند 
و اگر فكري براي فرار سرمايه ها نشود با كمبود شديد مسكن 
در ايران مواجه مي ش��ويم.رهبر در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: مجموعه عواملي مثل عدم ثبات قوانين و مقررات، نبود 
ثبات در سياس��ت گذاري، بي اعتماد شدن فعاالن صنعت 
ساختمان و نوس��انات اقتصاد كالن باعث فرار سرمايه ها از 
بازار مسكن ايران و ورود آن به كشورهاي اطراف شده است.

وي افزود: طي سال هاي گذشته همواره سياست هايمان را 
در بخش مسكن تغيير داده ايم. يكي از مثال هاي بارز به پروژه 
مسكن مهر برمي گردد كه يك دولت با تمام توان آن را شروع 
و سازندگان را به پروژه دعوت كرد. بسياري از فعاالن صنعت 
ساختمان، سرمايه و تجهيزات خود را وارد اين طرح كردند و 
متحمل هزينه هاي فراواني شدند. اما دولت بعدي به يك باره 
اعالم كرد كه مسكن مهر را قبول ندارد. اين سياست دوگانه 
به بي اعتمادي عميقي بين بخش خصوصي و بخش دولتي 
منجر شد.نايب رييس انجمن انبوه س��ازان استان تهران با 
بيان اينكه هم اكنون بخش عمده سرمايه هاي ايرانيان كه 
مي توانست وارد صنعت ساختمان كشور خودمان شود به 
كشورهاي اطراف مثل تركيه، امارات، گرجستان، قبرس و 
غيره رفته است گفت: تركيه سال ها قبل به سرمايه گذاران 
ايراني، عراقي و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس اعالم 
كرد كه سرمايه هايتان را به اينجا بياوريد و با ما شريك شويد 

كه همين اتفاق هم افتاد. عراق و سوريه نيز در حال حاضر اين 
سياس��ت را در پيش گرفته اند و ادامه اين روند باعث ايجاد 
خأل در بخش مسكن خواهد شد.رهبر تاكيد كرد: خانه در 
تركيه از ايران ارزانتر اس��ت؛ زيرا آنجا به اندازه كافي عرضه 
صورت مي گيرد و تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن 
برقرار مي شود. آنها نفت و معادن ندارند. پس فقط دو حوزه 
گردشگري و مسكن باقي مي ماند كه روي آن برنامه ريزي و 
كار جدي كرده اند. مي دانند كه مسكن حوزه پيشران است و 
با ارايه مشوق هايي در قوانين و مقررات، تسهيالت و نهاده هاي 
ساختماني سرمايه ها را به سمت خود جذب مي كنند. وي، 
تحريم ها را در صنعت س��اختمان ايران بي تاثير دانست و 
گفت: مصالح، نيروي انس��اني و زمين به اندازه كافي داريم. 
پس مشكالت بخش مسكن به هيچ عنوان ربطي به تحريم 
ندارد. ما با وضع قوانين ركودزا و نداشتن يك روند باثبات در 
قوانين و تصميمات مديريتي به خودتحريمي دچار شده ايم.
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31 شهريور؛ شلوغ ترين
روز ترافيكي سال 1400 

هرس��اله همزمان با ش��روع پاييز و بازگش��ايي 
مدارس، ترافيك پايتخت نس��بت ب��ه روزهاي 
عادي افزايش مي يابد. اما امسال باتوجه به شيوع 
ويروس كرونا و محدوديت هاي تحصيل حضوري 
دانش آم��وزان و دانش��جويان، وضعيت ترافيك 
متفاوت تر از قبل ش��يوع كرونا است. به گزارش 
ايس��نا، ترافيك صبحگاهي روز ش��نبه -3 مهر 
۱۴۰۰- در مقايس��ه با روز چهارشنبه گذشته با 
كاهش در تمام محدوده ها مواجه بوده است با اين 
توضيح كه ترافيك روز چهارشنبه -3۱ شهريور- 
شلوغ ترين روز سال ۱۴۰۰ بوده است. بيشترين 
ازدحام امس��ال در كل محدوده شهر از ساعت ۶ 
صبح تا ۱۱ )3۱ ش��هريور( برابر با ۲۶5 كيلومتر 
و كمترين ازدح��ام در كل محدوده ش��هر )۱5 
خرداد( برابر با ۱۶ كيلومتر است.طبق آمار مركز 
كنترل ترافيك شهر تهران؛ ترافيك صبح گاهي 
در مقايسه با شنبه هفته گذشته افرايش را نشان 
مي دهد و تغييرات بسيار معنا دار است.همچنين 
ترافيك در مقايس��ه با شروع س��ال تحصيلي در 
سال گذشته بسيار متفاوت بوده است و با توجه 
به شرايط كرونايي سال گذشته و عدم بازگشايي 
مدارس قابل بررس��ي نيس��ت. درضمن ازدحام 
ديروز را نمي توان مرتبط با بازگش��ايي مدارس 
و دانشگاه دانس��ت چون روند تغييرات افزايش 
ترافيك از ابتداي ش��هريور شروع به تغيير كرده 
است.بر اساس اين گزارش، همچنين از ساعت ۶ 
تا ۱۱ صبح دي��روز، ۲۴ مورد تصادف و 3۲ مورد 

خرابي خودرو در معابر گزارش شده است.

برنامه هاي تازه براي نوسازي 
بافت فرسوده پايتخت

رييس ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه 
برنامه ه��اي تازه براي نوس��ازي بافت فرس��وده 
داريم، گفت: هماهنگي دولت و مديريت شهري 
و بهره مندي از ظرفيت وزارت راه و شهرس��ازي 
منجر به تسريع در نوسازي بافت فرسوده پايتخت 
خواهد شد.مهدي چمران، رييس شوراي ششم 
ش��هر تهران در گفت وگ��و با خبرنگار ش��هري 
خبرگزاري فارس، درباره موضوع نوسازي بافت 
فرسوده اظهارداشت: اين مساله يكي از رويكردها 
و اولويت هاي ما در مديريت شهري جديد است، 
باي��د برنامه هاي نو و تازه اي در اي��ن زمينه آغاز 
كنيم. وي گف��ت: نتيجه برنامه هايي كه داريم را 
زماني كه بخواهيم عملياتي كنيم اعالم خواهيم 

كرد تا خداي ناكرده وعده بيجا نداده باشيم.
وي ب��ا بيان اينكه نگاه ويژه به موضوع نوس��ازي 
بافت فرس��وده به ويژه در نقاط جنوبي پايتخت 
داريم، گفت: بافت فرس��وده يك��ي از مطالبات 
ش��هروندان اس��ت كه م��ا ت��الش خواهيم كرد 
برنامه ريزي ه��اي الزم را ب��ا هم��كاري عليرضا 

زاكاني شهردار تهران انجام دهيم.
چمران با اش��اره به اينكه يكي از موضوعاتي كه 
در شوراي چهارم به طور ويژه پيگيري و اجرا شد 
نوسازي بافت فرس��وده بود، خاطرنشان كرد: در 
دولت جديد هم وزير راه و شهرسازي بحث هايي 
را در اين زمينه داشته است كه ما اين موارد را نيز 
دنبال خواهي��م كرد.چمران با بيان اينكه تعامل 
دولت و مديريت ش��هري در پيشبرد برنامه هاي 
مختلف بسيار حائز اهميت است، گفت: مديريت 
ش��هري حتما حداكثر تعامل را با دولت خواهد 
داش��ت.  هماهنگي دولت و مديريت ش��هري و 
بهره من��دي از ظرفيت وزارت راه و شهرس��ازي 
منج��ر به تس��ريع در نوس��ازي بافت فرس��وده 

پايتخت خواهد شد.

اوج گيري سفرهاي جاده اي
در هفته پاياني تابستان  

سفرهاي جاده اي مردم در هفته پاياني تابستان به 
باالترين ميزان در تابستان و حتي كل امسال رسيد 
و به بيش از يك ميليون و 9۰۰ هزار وس��يله نقليه 
در روز رسيده است. به گزارش ايسنا، در هفته اي كه 
گذشت سفرهاي مردم ركورد شكست و به باالترين 
ميزان در شهريور ماه و حتي سال جاري رسيد. چرا 
كه بر اس��اس جديدترين گ��زارش مركز مديريت 
راه هاي كش��ور از تحليل وضعيت تردد در روزهاي 
۲۶ ش��هريور ماه تا يكم مهر ماه، متوسط تردد بين 
اس��تاني به يك ميليون و 9۱۷ هزار و 989 وسيله 
نقليه رسيده كه نسبت به مدت مشابه در هفته قبل از 
اين گزارش پنج درصد و در قياس با بازه زماني مشابه 
در سال گذشته چهار درصد رشد داشته است. در 
اين بازه زماني حدود 8 ميليون و ۶۴۰ هزار خودرو 
در محورهاي برون شهري مشاهده شدند كه حدود 
33۰ هزار خودور بيشتر از هفته قبل از اين گزارش 
بوده اس��ت. در اين ميان سهم خودروهاي تهران و 
البرز از پالك هاي غير بومي كش��ور بازهم سهمي 
بيش از ۲۰ درصد داش��ته و صدرنشين سفرهاي 
جاده اي بوده اند. پس از آن وس��ايل نقليه با پالك 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي، اصفهان، فارس و 

مازندران در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

ايران نايب رييس كميته 
همكاري هاي فني آيمو شد

نماينده دايم ايران در سازمان بين المللي دريانوردي 
)آيمو( ب��ا اكثريت قاط��ع آراي كش��ورهاي عضو 
اين س��ازمان، براي سومين س��ال پياپي به عنوان 
نايب رييس كميته همكاري هاي فني در سال ٢٠٢٢ 
انتخاب شد.به گزارش ايلنا، ماندانا منصوريان، معاون 
سفير جمهوري اسالمي ايران و نماينده دايم ايران در 
سازمان بين المللي دريانوردي كه نماينده سازمان 
بنادر و دريانوردي در آيمو نيز هست، در نشستي كه به 
صورت مجازي در مقر سازمان بين المللي دريانوردي 
)آيمو( در لندن برگزار شد، توانست براي سومين سال 
پياپي به عنوان نايب رييس كميته همكاري هاي فني 
س��ازمان بين المللي دريانوردي انتخاب و در پست 
خود ابقا شود.گفتني است، ماندانا منصوريان اولين 
بانويي است كه در كميته همكاري هاي فني آيمو 
براي پست نايب رييسي انتخاب مي شود.نماينده 
دايم ايران در سازمان بين المللي دريانوردي درباره 
هفتاد و يكمين اجالس كميته همكاري هاي فني 
س��ازمان بين المللي دريانوردي كه از ۲9 شهريور 
ماه س��ال ۱۴۰۰ به مدت 5 روز به صورت مجازي 
برگزارش��د، گفت: اين كميته بر آموزش و تربيت 
نيروي هاي انساني ش��اغل در صنعت دريانوردي 

به ويژه در كشورهاي در حال توسعه تاكيد دارد.

رييس اتاق بازرگاني تهران: ايرانيان ۴۶۰۰ خانه طي ۷ ماه اخير در تركيه خريدند

ارزش دالري ۴۶۰۰  آپارتمان خريداري شده توسط ايراني ها در تركيه طي ۷ ماه اخير
 دست كم برابر با يك ميليارد و 15۰ ميليون دالر است 
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عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز 
تماس : 1456 / دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 مي باشد . لذا از متقاضيان شركت د رمناقصه دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با درنظر داشتن مدارك مندرج در ذيل ، به سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت مراجعه نمايند. 

آگهي هاي فوق قابل مشاهده در سايت هاي  : 
 http://Monaghese.niopdc.ir               http://IETS.MPORG.ir              http://Kerman.niopdc.ir

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشناسه آگهي :1196171 

 آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 
توام با ارزيابي كيفي به صورت فشرده    )  نوبت دوم (

كد فراخوان 2000091990000014 سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( 

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصه
)ريال(

مبلغ تضمين 
فرايند ارجاع 

كار )ريال( 

مهلت دريافت اسناد 
مناقصه از سامانه 

ستاد

تاريخ بارگزاري پاكات 
در سامانه ستاد)مهلت 

ارسال پيشنهاد(

زمان جلسه
 توجيهي

تاريخ بازگشايي 
اوليه پاكات 
ارزيابي كيفي

زمان بازگشايي 
پاكات 
الف و ج

تجديد مناقصه واگذاري 
حجمي زماني انبار نفت 

ناحيه سيرجان  
70.262.266.5123.513.113.326

از تاريخ 
چاپ آگهي 1400/7/3 

تا تاريخ 1400/7/8 
 1400/7/18

1400/7/12 سالن 
جلسات منطقه 

ساعت10 

1400/7/19
ساعت 8 

1400/7/25 ساعت 
13:30

ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز نقدي مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به شماره حساب 9200055212 بانك ملت و شناسه 55281 شركت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه نوع تضمين
كرمان

محل گشايش 
كرمان چهارراه خواجو جنب زمين ورزشي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمان تلفن 32531191 – 034 پيشنهادها

شرايط عمومي و مدارك 
مورد نياز براي شركت در 

مناقصه

دارا بودن و ارائه گواهي تائيد  صالحيت معتبر از اداره كل تعاون ، كار و  رفاه  امور اجتماعي  )شركتهايي حق حضور در مناقصه را دارند كه داراي رتبه بندي طرح طبقه بندي مشاغل 
كارگري مورد تائيد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در موضوع مناقصه و پيمان )حسب مورد ( باشند(/دارا بودن و ارائه گواهينامه  صالحيت ايمني معتبر  از اداره كل تعاون ، كار 
و رفاه امور اجتماعي/ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيات مديره شركت ، تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت، تصوير آگهي تاسيس شركت ، گواهي 

آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ،  سوابق شغلي و تحصيلي مدير عامل و اعضاء هيئت مديره ، گواهي صاحبان امضاء مجاز شركت و مشخصات هويتي شركت ) گواهي كد اقتصادي 
و شناسه ملي ( ، ارائه اسناد مبني بر ارتباط موضوع مناقصه با اساسنامه شركت ، ارائه گواهينامه معتبر ثبت نام در نظام ماليات و عوارض ارزش افزوده/عدم وجود سوء عملكرد در 
پيمانهاي سنوات گذشته/عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كليه شركتها ) در صورت قرارداشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه 

گزار ضبط خواهد گرديد (/احراز امتياز  قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي ) HSE(/ احراز امتياز  قابل قبول بر اساس معيارهاي 
ارزيابي توانمندي مالي مناقصه گران /  ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده )سال 98 ؛ ترجيحاً سال 99 ( / كليه مدارك و مستندات مهمور و مي بايست به تائيد مدير عامل شركت 

رسيده باشند./مسئوليت صحت مستندات ارائه شده برعهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هرمرحله از مناقصه و فرآيند پس از آن جهت عقد قرارداد ؛ صحت آنها براي 
شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانت نامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد. / تكميل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي و الصاق نمودن كليه مستندات مرتبط در سامانه 

ستاد / برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل ياكپي برابر با اصل مستندات بارگزاري شده مي باشد و در صورت هرگونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد.

نوبت اول آگهي روز شنبه  مورخ 1400/7/3  و نوبت دوم آگهي روز يك شنبه 1400/7/4 تاريخ چاپ آگهي

توضيحات 

كليه مدارك شرايط عمومي  در سامانه به همراه فرمهاي ارزيابي كيفي بارگزاري گردد. 
از بارگزاري  مدارك تكراري و غيرمرتبط با موضوع مناقصه در سامانه ستاد خودداري گردد 

تمامي صفحات داخل فايلهاي بارگزاري شده در سامانه ستاد پشت سرهم و به ترتيب شماره گذاري گردد.
مناقصه با هر تعداد شركت كننده بازگشايي مي گردد.

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي )شماره 99/م ع/1400 (

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 1000 تن ماسه فرآيندی و 100 تن شن فرآيندی را از محل اعتبارات طرحهاي عمراني را از 
طريق مناقصه عمومي از منــاقصـه گران واجد شرايط خريداري نمايد. 

مدت تحويل :  از تاريخ انعقاد قــرارداد به مدت 1.5 )يک و نيم( ماه تعيين مي گردد. 
کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir با شـماره فراخوان 2000005186000040 انجام خواهد شـد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي. مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهينامه امضاي الکترونيکي را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : 797.500.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شرکت. ضمانتنامه بانکي به نام شرکت 

آب و فاضالب استان البرز و يا اوراق مشارکت مي باشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي بايست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت 19 روز 

شنبه مورخ 1400/07/24 بصورت فايل  PDFدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.  
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايل PDF تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار و اسناد ارزيابي کيفي. موظف به ارائه آن در پاکت الک 

و مهر شده تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/07/24 به دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب استان البرز ميباشند.
تاريخ بازگشايي پاکات : ساعت 13:30 روز يکشنبه مورخ 1400/07/25 خواهد بود.

نحوه دريافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1400/07/03 تا پايان وقت اداري روز 
چهارشنبه مورخ 1400/07/07 از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 026-32117150  

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات، به آدرسiets.mporg.ir( ( مراجعه نماييد. 

شناسه آگهي : 1197487

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف شرکت آب و فاضالب استان 
البرز»سهامي خاص«

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان البرز»سهامي خاص«



نمايندگان مجلس با هدف رفع خألهاي قانوني مربوط به 
داده ها و اطالع��ات به ويژه داده هايي كه در فضاي مجازي 
توس��ط ارايه دهندگان خدمات از مردم و كس��ب وكارها 
گردآوري و پردازش مي ش��ود، طرح »حمايت و حفاظت 
از داده ه��ا و اطالعات ش��خصي« را به صح��ن علني ارايه 
دادند. براساس اين طرح براي حفاظت و صيانت از داده ها و 
اطالعات شخصي، كميسيون صيانت از داده ها و اطالعات 
شخصي تشكيل مي شود. همچنين آن طور كه نمايندگان 
مقرر كردند، پردازش داده ها و اطالعات شخصي، منوط به 

رضايت شخص موضوع اين طرح است.
نمايندگان مجلس طرح جديدي با عنوان حفاظت از داده ها 
ارايه داده اند. پيش از اين نيز طرح قانون يكپارچه سازي داده 
و اطالعات ملي در مجلس اعالم وصول شده بود. همچنين 
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات ارديبهشت امسال 
اعالم كرد اليحه مقررات عمومي حفاظت از داده به زودي 
در دولت تصويب شده و به مجلس مي رود. طرح »حمايت 
و حفاظت از داده و اطالعات ش��خصي« اواخر شهريور در 
صحن علني اعالم وصول شد. هدف اصلي اين طرح، رفع 
خأل قانوني مربوط به داده ها و اطالعات به ويژه آن دسته از 
اطالعات كه در فضاي مجازي توسط ارايه دهندگان خدمات 
از مردم و كسب وكارها اخذ و گردآوري و پردازش مي شود. 
همچنين اين طرح قرار است قوانين مرتبط با قانون وظايف 
و اختيارات وزير ارتباطات، قانون انتشار و دسترسي آزاد به 
اطالعات، قانون تجارت الكترونيكي، قانون مجازات اسالمي، 
قانون برنامه ششم توسعه و قانون سالمت نظام اداري و غيره 
را تكميل كند. اين طرح در ۵۶ ماده تدوين و تهيه شده و به 
امضاي ۳۱ نماينده رسيده است. اشخاص مشمول اين طرح، 
اتباع ايراني و حقيقي و حقوقي عمومي يا خصوصي و اتباع 
خارجي حقيقي يا حقوقي عمومي يا خصوصي كه داده ها 
و اطالعات ش��خصي آنها درون يا بيرون از ايران پردازش 
مي شود، اس��ت. پردازش داده هاي اش��خاص هم شامل 
اقداماتي چون ايجاد، ثبت، دريافت، گردآوري، نگهداري، 
جداسازي، تغيير، تجزيه و تحليل، طبقه بندي، تطبيق، 
ذخيره سازي، اشتراك گذاري، فرستادن، توزيع و عرضه، 
انتشار و دردس��ترس قراردادن و پاك كردن آنها مي شود. 
براساس اين طرح كنترل گر شخصي است كه همه يا بخشي 
از هدف، سازوكار، شرايط، ويژگي ها و ابزارهاي يك يا چند 
عمليات پ��ردازش داده ها و اطالعات ش��خصي در اختيار 
پردازش گر را تعيين مي كند. پردازشگر هم شخصي است 
كه براي پردازش از كنترل گر اجازه مي گيرد. در صورت نبود 

كنترل گر، پردازشگر به عنوان كنترل گر شناخته مي شود.

      حقوق اشخاص درمقابل داده ها 
و اطالعات شخصي

از منظر طراحان، اشخاص موضوع اين طرح درمقابل داده ها 
و اطالعات ش��خصي خود از حقوقي برخوردار هستند. در 
ابتدا پردازش داده ها و اطالعات شخصي، منوط به رضايت 
شخص موضوع اين طرح اس��ت. البته اعالم رضايت بايد 
پيش از پردازش داده ها باشد، بيانگر آگاهي شخص موضوع 
داده باش��د و استنادپذير باشد. پردازش داده ها و اطالعات 
شخصي مربوط به وضعيت ها يا موقعيت هاي عمومي، بدون 
رضايت شخص يا اش��خاص موضوع اين طرح در صورتي 
بالمانع است كه خودش اجازه داده تا اطالعات را در معرض 
پردازش قرار دهد و پ��ردازش روي داده ها و اطالعات خود 
را منع يا محدود نكرده باشد. در صورتي كه شخص موضوع 
داده فهميد كه داده هاي حاصل از پردازش نادرست است 
يا پردازش داده ها خارج از محدود رضايت او بوده، حق دارد 
هرزمان، خواستار پردازش يا عدم پردازش همه يا بخشي 
از داده و اطالعات باش��د. اگر فردي به پ��ردازش داده هاي 
خود رضايت دهد، به معناي آش��كار شدن هويت شخص 
موضوع داده و اطالعات نيست و بايد گمنامي او حفظ شود. 
البت��ه در مواردي پردازش اطالعات و داده هاي ش��خصي 
در چارچوب قوانين مربوطه بدون رضايت شخص مانعي 
ندارد. اين موارد عبارت هستند از »صيانت از حيثيت، جان 
و مال شخص موضوع داده ضروري باشد«، »براي صيانت 
از حيثيت يا جان ديگري و پيشگيري از زيان مالي شديد به 
او ضروري باشد«، »براي پيشگيري يا پاسخ به تهديدهاي 

نظم، ايمني و امنيت عمومي ضروري و براي كشف جرايم 
يا تخلفات يا شناسايي متهمان يا اجراي احكام قضايي و 
انتظامي ضروري باشد.« بهره برداري از داده ها و اطالعات 
شخصي، بدون رضايت شخص در صورتي بالمانع است 
كه گمنامي او حفظ شود، زيان مادي يا معنوي براي او 

نداشته باشد و جلب رضايت او امكان پذير نباشد.

     كميسيون صيانت از داده ها 
و اطالعات شخصي

آنطور كه نمايندگان مشخص كردند، تنظيم و نظارت بر 
پ��ردازش داده ها و اطالعات ش��خصي به عهده چهار نهاد 
است؛ كميس��يون صيانت از داده ها و اطالعات شخصي، 
هيات نظارت، كارگروه هاي تخصصي و دبيرخانه اجرايي 
كميسيون. ۱۳ نفر عضو اين كميسيون هستند كه عبارتند 
از وزير ارتباطات، وزير اطالعات، وزير كشور، وزير اقتصاد، 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي، دبير شوراي عالي و رييس 
مركز ملي فضاي مجازي، معاون پيشگيري از وقوع جرم 
قوه قضاييه، رييس كميسيون اصل نودم مجلس، رييس 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، دبير شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات و دو نفر از صاحب نظران داراي س��وابق 
مرتبط با سياست گذاري، حكمروايي داده ها و اطالعات به 
پيشنهاد دبير و تاييد رييس كميسيون. براساس اين طرح، 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات رييس و دبير ش��وراي 
اجراي فناوري اطالعات دبير كميسيون مذكور هستند. به 
تشخيص رييس كمسيون، جلسات در سطح اعضا يا معاونان 
آنها تشكيل مي شود. وظيفه اين كميسيون »همسوسازي 
امور تنظيم و نظارت بر كارگروه هاي تخصصي با يكديگر 
و همچنين با هيات نظارت«، »تعديل و تجميع، تلفيق يا 
تفكيك وظايف يا اعضاي كبارگروه هاي تخصصي برپايه 
اختيارات قانوني آنها«، »تصويب ضوابط و دستورالعمل هاي 
مربوط به صيانت از داده هاي ش��خصي و آيين نامه داخلي 
كميسيون«، »گزارش به مراجع باالدستي درباره وضعيت 
صيان��ت از داده ها و اطالعات ش��خصي وتنظيم و نظارت 
پردازش آنه��ا«، »تصويب تخلفات و ضمانت اجرايي  هاي 
انتظامي« و »صدور احكام روساي كارگروه هاي تخصصي و 
ناظران ويژه« است. مصوبات و تصميمات كميسيون براي 
كليه دستگاه هاي اجرايي، كارگروه هاي تخصصي و هيات 
نظارت و كنترل گراي��ان و پردازش گران ضروري اس��ت. 
دبيرخانه اين كميسيون همچنين در وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات تشكيل مي شود. كميسيون همچنين با 
توجه به اولويت هاي مرتبط با صيانت و حفاظت از داده ها 
و اطالعات ش��خصي، كارگروه هاي تخصصي متشكل از 

نمايندگان نهادهاي متولي امور حاكميتي مرتبط با صيانت 
از داده هاي ش��خصي در موضوعات خاص نظير سالمت، 
بانكداري، امور مالي، امور اجتماعي، امور ش��هري و غيره 
تشكيل مي شود. هركدام از كارگروه ها، مسووليت اجرا يا 
نظارت بر حس��ن اجراي مصوبات كميسيون را در حيطه 
كاري خود به عهده دارد. هيات نظارت هم براس��اس اين 
طرح تشكيل مي شود كه اعضاي آن، دادستان كل كشور، 
رييس كميس��يون اصل نود مجلس و دبير كميس��يون 
صيانت از داده هاي شخصي هستند. هيات نظارت در محل 
دادس��تاني كل كشور تشكيل مي شود و وظايفي مانند 
»نظارت بر حسن اجراي امور نظارتي ابالغي كميسيون«، 
»دريافت و رسيدگي به ش��كايات ذي نفعان صيانت از 
داده ها و اطالعات شخصي«، »شناسايي و معرفي ناظران 
ويژه به كمس��يون و نظارت بر فعاليت آنها«، »پيشنهاد 
شيوه نامه هاي اختصاصي استنادپذيري ادله ناظر برداده ها 
و اطالعات شخصي« را به عهده دارد. در بخشي از وظايف 
هيات نظارت »انتخاب ناظر ويژه« آمده كه اين ناظر در 
شرايط ويژه اي از س��وي اين هيات انتخاب مي شود. در 
مواردي كه پردازش داده ها و اطالعات شخصي حياتي 
و حساس باش��د، كالن داده ها در حال پردازش باشند و 
زيان ها و آسيب هاي جدي به داده ها و اطالعات وارد شود.

     وظايف كنترل گران و پردازش گران
در اين ط��رح نمايندگان همچنين ب��راي كنترل گران و 
پردازش گ��ران وظايف و مس��ووليت هايي تعيين كردند. 
البته كه براس��اس اين طرح پردازش��گر به عنوان شغل يا 
حرفه مستقل، مستلزم دارا بودن پروانه يا گواهي از مرجع 
صالحيتدار است. واگذاري اين شغل و حرفه، عالوه بر رعايت 
ساير مقررات، مستلزم ثبت در سامانه مرجع صالحيتدار 
ذي ربط اس��ت. كنترل گر ي��ا پردازش گر ب��راي پردازش 
اطالعات ش��خصي افراد موضوع اين طرح، بايد يكسري 
اطالعات در اختيار آنها ق��رار دهند. يعني كنترل گران يا 
پردازش گردان بايد ه��دف از پردازش، مناب��ع پردازش، 
ويژگي ها و ش��رايط فني پردازش، سطح ايمني و امنيت 
پردازش را به شخص اعالم كنند، اشخاص موضوع اين ماده 
بايد از هويت، ماهيت و فعاليت كنترل گران مطلع شوند. 
كنترل گر يا پردازش گر موظف هس��تند ظرف يك ماه از 
تاريخ دريافت داده ها و اطالعات شخصي اين اطالع رساني ها 
را انجام دهن��د. آنها همچنين در برابر اش��خاص موضوع 
داده بايد پاس��خگويي كامل را داشته باشند. كنترل گر يا 
پردازش گر موظف است اطالعاتي مانند اطالعات هويتي، 
انواع پردازش هاي انجام شده روي داده ها و اطالعات هويتي 

كنترل گران يا پردازش گران را تا ۱۸ ماه پس از پردازش داده 
نزد خود نگه دارند. اگر صحت و تماميت داده ها و اطالعات 
شخصي اصلي مخدوش شده باشد، كنترل گر يا پردازش گر 
موظف است، همه نسخه هاي اصلي و مخدوش شده داده ها 
و اطالعات را به مدت ۶ ماه از تاريخ آخرين پردازش نگهداري 
كنند. آنطور كه در اين طرح آمده است، پردازش داده ها 
و اطالعات در صورتي فرامرزي ش��ناخته مي شوند كه 
هريك از كنترل گران يا پردازش گران تابعيت خارجي 
داشته باشند، سامانه هاي پردازنده داده ها و اطالعات 
بيرون از قلمرو جمهوري اسالمي باشد و پردازنده هاي 
نرم افزاري در ايران ثبت نشده باشد. البته كه در خصوص 
پردازش داده ها و اطالعات ش��خصي اتباع ايراني، اين 
پردازش تنها بايد در مراكز داده واقع در داخل كش��ور 
يا مراكز خارجي مورد تاييد مراجع صالحيت دار انجام 
گيرد. همه پردازنده هاي سخت افزاري و نرم افزاري بايد 
از مراجع صالحيت دار گواهي الزم را داشته باشند. اين 

اطالعات روي شبكه ارتباطي مطمئن جابه جا شوند.

     ضمانت اجرايي
آن ط��ور كه در اين طرح مش��خص ش��ده، كنترل گران و 
پردازش گران در برابر تعهدات خود مس��ووليت مستقل 
دارن��د و فرد زيان ديده مي تواند به كنترل گر يا پردازش گر 
مراجعه كند و خواستار جبران زيان خود شود. اگر شخص 
موضوع اين طرح، حقوق خود را به صورت ناروا درخواست 
و به ديگري زياني وارد كند، مسوول جبران آن خواهد بود. 
در صورت وارد كردن آسيب، مرجع صالحيت دار قضايي يا 
انتظامي مي تواند متناسب با نوع و گستره آسيب حيثيتي 
به موضوع وارد ش��ود و ميزان زيان را بسنجند و براي فرد 
مرتكب شده جريمه تنبيهي در نظر بگيرند. ميزان جريمه 
يا كسب نظر از كميسيون يا كارگروه هاي تخصصي تعيين 
و اعمال مي شود. تخلفات انتظامي مقرر از سوي كميسيون 
همه جرايم مقرر در اين قانون، نقض تعهدات كنترل گران 
و پردازش گران، نقض تعهدات اش��خاص موضوع داده در 
برابر ساير ذي نفعان و نقض تعهدات قراردادي يا ساير اسناد 
تعهدآور را در برمي گيرد. در پايان نمايندگان مقرر كرده اند 
تا اعتبارات هزينه اي مورد نياز اين قانون به نحوه متمركز در 
رديف بودجه دبيرخانه و پيشنهاد وزارت ارتباطات در اليحه 
بودجه ساالنه درج و به تصويب برسد. از تاريخ تصويب اين 
قانون همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ 
مي شود و تا زماني كه در قوانين بعدي نسخ يا اصالح 
مواد و مقررات اين قانون به صورت صريح و با ذكر نام 
اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.
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اف بي آي كدهاي رمزگشايي 
باج افزار كاسيا را در اختيار داشت

بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، پليس فدرال 
امريكا كدهاي رمزگش��ايي باج افزار كاسيا كه صدها 
شركت را در جهان فلج كرد، در اختيار داشت، ولي تا سه 
هفته آنها را در اختيار عموم نگذاشت. به گزارش مهر به 
نقل از زد دي نت، مخفي كاري و عدم به اشتراك گذاري 
كدهاي يادشده توس��ط اف بي آي براي دسترسي به 
داده هاي قفل شده صدها شركت امريكايي و اروپايي 
با انتقادهاي گس��ترده مواجه شده است. اين حمالت 
در ماه جوالي رخ داد و به كسب و كارهاي زيادي لطمه 
زد. باج افزار كاسيا دسترسي ده ها بيمارستان، مدرسه، 
ش��ركت تجاري در امريكا و حتي يك س��وپرماركت 
زنجيره اي در سوئد را به شبكه هاي رايانه اي و اطالعات 
ذخيره ش��ده خود ناممكن كرد. اگر اف بي آي كدهاي 
رمزگش��ايي از اين اطالعات را در اختيار اين مش��اغل 
مي گذاشت خسارات مادي و معنوي بسيار كمتري به 
بار مي آمد. اف بي آي موفق شد به كدهاي رمزگشايي 
باج افزار يادشده دسترس��ي پيدا كند، زيرا توانست به 
س��رورهاي يك گروه جنايتكار در روس��يه موسوم به 
REvil نفوذ كن��د. اين گروه عامل حمل��ه باج افزاري 
مذكور بود. گروه REvil در مجموع خواستار دريافت 
۷۰ ميليون دالر باج از قربانيان حمالت يادش��ده بود. 
نكته جالب اين است كه هنوز هم بسياري از سازمان هاي 
آسيب ديده نتوانسته اند خسارات وارده را جبران كرده 
و به وضعيت ع��ادي بازگردند. به نظر مي رس��د چون 
اف بي آي آماده حمله به زيرساخت هاي گروه باج افزاري 
REvil بود و تصور مي كرد افشاي دسترسي پليس به 
كدهاي رمزگشايي حمله مذكور را افشا مي كند، حاضر 
نشد كدهاي مذكور را در دسترس آسيب ديدگان قرار 
دهد. اف بي آي همچنين مدعي شده آسيب هاي وارد 
شده آن چنان كه تصور مي شد شديد نبوده اند. پليس 
فدرال امريكا در نهايت در ۲۱ جوالي كدهاي رمزگشايي 
باج افزار كاسيا را افشا كرد. بررسي ها نشان مي دهد اين 
باج افزار ميليون ها دالر خسارت به تك تك آسيب ديدگاه 

وارد كرده است.

آيفون ۱۳ پرو و اختالل در برخي 
برنامه هاي ثالث 

اپل در مورد برخي برنامه هاي توليدي شركت هاي ثالث 
دست به اقدام عجيبي زده و سرعت نمايش آنها را روي 
نمايشگر ۱۲۰ هرتز آيفون ۱۳ پرو به ۶۰ هرتز كاهش 
داده است. به گزارش مهر به نقل از انگجت، اپل امسال 
آيفون هاي ۱۳ پرو و پرو مكس را روانه بازار كرده و فناوري 
پروموشن را كه ابتدا به آيپد پرو افزوده شده بود به برخي 
آيفون هاي خود اضافه كرده اس��ت. اين فناوري جديد 
سرعت تازه سازي نمايشگرهاي آيفون را از ۶۰ هرتز به 
۱۲۰ هرتز افزايش داده، اما اپل مانع از آن شده كه اين 
سرعت باال براي برخي اپليكيشن هاي ثالث در دسترس 
باشد و مش��اهده تصاوير در صورت اجراي آنها با همان 
س��رعت قديمي ۶۰ هرتز صورت مي گيرد. اعمال نرخ 
تازه سازي صفحه ۱۲۰ هرتز موجب مي شود تا تصاوير 
نرم تر و ماليم تر به نظر رس��يده و جلوي پرش تصوير 
گرفته ش��ود. اين امر به خص��وص در زمان باال و پايين 
كردن محيط برنامه در گوشي مشخص است. اپل اين 
محدوديت را تنها روي اپليكيشن هاي ثالث اعمال كرده 
و نرم افزارهاي توليدي خود اين شركت با نرخ تازه سازي 

صفحه ۱۲۰ هرتز در دسترس هستند.

رييس صندوق بين المللي پول 
متهم به دستكاري داده هاي 

اقتصادي چين شد
بر اس��اس يافته هاي يك تحقيق مس��تقل، رييس 
صندوق بين المللي پول متهم است زماني كه رياست 
بانك جهاني را بر عهده داشته، كاركنان خود را تحت 
فشار قرار داده است تا اطالعات را دستكاري كرده و 
فضاي كسب و كار چين را مطلوب تر نشان دهند. به 
گزارش رويترز،  كريستالينا جورجيوا، رييس صندوق 
بين المللي پول اتهامات مطرح شده عليه خود مبني 
بر دستكاري داده هاي اقتصادي چين را » نادرست و 
جعلي« خواند و دفتر رييس سابق بانك جهاني را به 
اين كار متهم كرد. بر اس��اس يافته هاي يك تحقيق 
مستقل، جورجيوا متهم است زماني كه رياست بانك 
جهاني را بر عهده داشته، كاركنان خود را تحت فشار 
قرار داده است تا اطالعات را دستكاري كرده و فضاي 
كسب و كار چين را مطلوب تر نش��ان دهند. وي در 
بيانيه اي كه قصد دارد آن را به هيئت اجرايي صندوق 
بين المللي پول ارايه كند، دفتر جيم كنگ كيم، رييس 
سابق بانك جهاني، را به دستكاري اين داده ها متهم 
كرد. جورجيوا گفت كه وي براي جلوگيري از پيشنهاد 
يكي از كاركن��ان كيم ب��راي ق��رار دادن داده هاي 
اقتصادي هنگ كنگ در رتبه بندي چين در گزارش 
فضاي كسب و كار سال ۲۰۱۸ بانك جهاني، كه به طور 
قابل توجهي موقعيت اين كشور را بهبود مي بخشيد، 
دخالت كرده است. كيم به اين درخواست براي اظهار 
نظر پاسخ نداد. بانك جهاني هفته گذشته گزارشي 
از تحقيقات موسسه حقوقي ويلمر هيل منتشر كرد 
و مشخص ش��د كه مقامات ارشد اين بانك از جمله 
جورجيوا زماني كه اين بانك به دنبال حمايت چين 
براي افزايش س��رمايه بود، كاركنان خود را به شدت 
تحت فش��ار قرار داده اند تا داده ها را براي بهبود رتبه 

چين در گزارش فضاي كسب و كار تغيير دهند.

شاكيان گوگل خواهان 
كناره گيري »ساندار پيچاي« شدند

براس��اس اس��ناد دادگاه��ي مربوط به يك ش��كايت 
دسته جمعي از گوگل، س��اندار پيچاي از چالش هاي 
مربوط به حالت ناشناس مرورگر كروم در ۲۰۱۹ مطلع 
بوده است. اكنون وكالي شاكيان خواهان بركناري وي 
شده اند. به گزارش ي مهر به نقل از رويترز، طبق اسناد 
جديد يك دادگاه، س��اندار پيچاي، مدير ارشد اجرايي 
گوگل در سال ۲۰۱۹ هشداري درباره حالت ناشناس 
مرورگر كروم دريافت كرد كه نشان مي داد چالش هايي 
در ب��ر دارد. اما پيچاي اقدامي در اين باره انجام نداد زيرا 
نمي خواست اين قابليت در مركز توجه قرار گيرد. خوزه 
كاستاندا سخنگوي گوگل در اين باره مي گويد: »در اسناد 
شكايت از ايميل هاي حساب هاي كاربري درجه دوم و 
سوم اشتباه برداش��ت شده است.« طي سال هاي اخير 
افشاگري هاي مربوط به واحد حريم خصوصي آلفابت 
)شركت مادر گوگل( تحقيقاتي از سوي قانونگذاران را 
پي داشته، اين درحالي است كه نگراني هاي مردم درباره 
نظارت آنالين نيز افزايش يافته است. در همين راستا، 
در ماه ژوئن گروهي از كاربران عليه گوگل شكايت و اين 
ش��ركت را متهم كردند به طور غيرقانوني آنها را هنگام 
استفاده از مرورگر در حالت ناشناس رديابي كرده است. 
از سوي ديگر گوگل ادعا مي كند درباه حالت ناشناس 
مرورگر كروم به طور كامل شفاف سازي كرده و توضيح 
داده است در اين وضعيت فقط ذخيره شدن داده ها در 
دستگاه كاربر متوقف مي شود. اكنون گوگل تصميم 
دارد با اين شكايت مقابله كند. در به روزرساني مكتوب 
مربوط به آماده سازي هاي دادگاه اعالم شده وكالي 
كاربران خواهان كناره گيري پيچاي و لورين توهيل 
)مدير ارشد بازاريابي ش��ركت( شده اند. اين وكال با 
اش��اره به اس��ناد گوگل ادعا كردند پيچاي در سال 
۲۰۱۹ ميالدي مطلع شد كه حالت ناشناس كروم 
نبايد به عنوان »خصوصي« معرفي شود زيرا ممكن 

است تصور اشتباهي از اين حالت را به وجود بياورد.

ويژه

برگزاري كمپ آموزشي
توليد محتواي ديجيتال در 

منطقه اروند با حمايت همراه اول
كمپ آموزش��ي س��ه ماهه توليد محت��وا و مديريت 
شبكه هاي اجتماعي منطقه آزاد اروند كه از تير ماه سال 
جاري با حمايت همراه اول آغاز به كار كرده بود، به كار خود 
پايان داد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، كمپ آموزش��ي سه ماهه »توليد محتوا و 
مديريت شبكه هاي مجازي« با حمايت مركز تحقيق 
و توس��عه همراه اول و همت مركز نوآوري اروند تك در 
راستاي تقويت دستگاه هاي توليد محتوا در بخش هاي 
خصوصي و دولتي استان خوزستان در سه فصل آموزش، 
سنجش و جذب بازار كار برگزار شد. اين طرح حمايتي 
در قالب كارگاهي با توجه به اينكه مي توانست جرقه اي 
موثر در ذهن جوانان اس��تان خوزستان ايجاد كند، در 
راستاي اهداف مس��ووليت اجتماعي اپراتور اول تلفن 
همراه قرار گرفت كه همسو با نهضت توليد محتوا، زمينه 
جذب جوانان اقصي نقاط كشور به بازار كار را فراهم آورد. 
شايان ذكر است محمدرضا كشاورزي، معاون راهبرد 
همراه اول در اختتاميه اين رويداد درباره اهميت توليد 
محتوا و حمايت از كسب و كارهاي اين حوزه در همراه 
اول به سخنراني پرداخت. برخي سرفصل هاي كارگاهي 
اين كمپ به شرح شناخت شبكه هاي اجتماعي، انواع 
محتواي شبكه هاي اجتماعي، توليد محتواي متني، 
نحوه ن��گارش تقويم محتوا، تولي��د محتواي صوتي و 
تصويري، معرفي ابزارهاي مديريت شبكه هاي اجتماعي، 
بازه زماني انتش��ار محتوا، استراتژي و بازاريابي محتوا، 
برندينگ در شبكه هاي اجتماعي، اصول تبليغات در 
شبكه هاي اجتماعي، ارتباط با مشتريان CRM، نحوه 
كسب درآمد از شبكه هاي اجتماعي، رفتارشناسي 

مشتريان، اينفلوئنسر ماركتينگ و... بود.

شاد پلتفرمي در راستاي 
عدالت آموزشي و شكل دهنده 
زيرساخت هاي آموزشي كشور

رييس جمهور در ايين بازگش��ايي مدارس از توس��عه 
ظرفيت هاي فضاي مجازي گفت و به ش��رح اهميت 
پلتفرم ش��اد پرداخت. به گ��زارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، صبح امروز شنبه سوم 
مهرماه ۱4۰۰، همزمان با آغاز سال تحصيلي ۱4۰۱-

۱4۰۰ حجت االسالم سيدابراهيم رييسي رييس جمهور 
و عليرضا كاظمي سرپرست وزارت آموزش و پرورش با 
حضور در مدرسه پس��رانه فوالدفر شهرري، به صورت 
رسمي در ايين بازگشايي مدارس كشور كه پخش زنده 
آن از طريق »شاد« نيز انجام شد، شركت و سال تحصيلي 
خوبي را براي دانش آموزان آرزو كردند. در اين مراسم كه 
مهدي اخوان بهابادي مديرعامل همراه اول نيز حضور 
داشت، رييس جمهور با اشاره به برنامه »شاد«، از زحمات 
تمامي تالشگران عرصه آموزش در دوران كرونا تقدير 
كرد. حجت االسالم سيدابراهيم رييسي هزينه كردن در 
امر آموزش را بزرگ ترين سرمايه گذاري دانست و با اشاره 
به اينكه ظرفيت هاي فضاي مجازي بايد فعال شود، اظهار 
كرد: توسعه كشور در گروي توسعه آموزش و پرورش آن 
است و در اين راستا عدالت آموزشي امر مهمي است كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد. عليرضا كاظمي نيز در بخشي 
از سخنراني خود به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در 
حوزه توسعه عدالت آموزشي پرداخت و گفت: در اين 
راستا با استفاده از ظرفيت تمام سازمان ها، زمينه آموزش 
همگاني را فراهم آورديم كه »شاد« يك نمونه آن بود؛ به 
اين واسطه توانستيم چراغ آموزش را در كشور روشن نگاه 
داريم. گفتني است شاد، رسانه آموزشي-تعاملي ملي 
است كه همزمان با شيوع كرونا در كشور، توسط همراه 
اول براي كمك به نظام آموزشي كشور پايه گذاري شد.

طرح جديد حفاظت از داده ها و اطالعات شخصي در مجلس اعالم وصول شد

رفع خألهاي قانوني مربوط به اطالعات كاربران

آخرين وضعيت فرار مالياتي شركت هاي بزرگ فناوري
فعاليت اقتصادي و ماليات شركت هاي بزرگي چون گوگل، 
آمازون، فيس بوك، مايكروسافت و اپل، طي سال هاي اخير 
به چالشي جدي براي متخصصان فضاي مجازي و دولت هاي 
جهان بدل شده است. به گزارش مهر، موضوع نحوه محاسبه و 
اخذ ماليات از غول هاي فناوري، طي سال هاي اخير به بحثي 
داغ ميان متخصصان حوزه فناوري و اقتصاد بدل شده است. 
استفاده از خألهاي قانوني براي فرار مالياتي، اتهامي است كه 
شركت هاي بزرگ فناوري امريكا، سال ها است با آن مواجه 
هستند. گاردين طي گزارشي مدعي شد كه شش شركت 
بزرگ فناوري مستقر در دره سيليكون با استفاده از ترفندهاي 
فرار مالياتي، رقمي بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دالر از ماليات فعاليت 
اقتصادي خود را پرداخت نكرده اند. تحقيقات صورت گرفته 
در اين مورد نش��ان مي دهد كه ابرش��ركت هاي فناوري در 
خالل س��ال هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، ۱۰۰ ميليارد دالر كمتر 
از آنچه بايد به عنوان ماليات به دولت ها پرداخت كرده اند. از 

همين روي، حل اين معضل بزرگ، در دستور كار بسياري از 
كارشناسان و مسووالن اقتصادي قرار گرفته است. بر اساس 
گزارش هاي موجود، اين ش��ركت ها طي ۱۰ س��ال اخير با 
وجود درآمد شش تريليون دالري، در مجموع ۲۱۹ ميليارد 
دالر ماليات پرداخت كرده اند. محققان بر اين باور هستند 
كه ش��ركت هاي س��يليكون ولي به منظور كاهش ماليات 
پرداختي، عمداً بخش بزرگي از درآمد خود را به مناطقي با 
سطح ماليات پايين و قوانين مالي ساده، منتقل مي كنند. به 
عنوان مثال، مارك زاكربرگ، مالك شركت فيس بوك، در 
طول دهه گذشته، علي رغم درآمد ۳۲۸ ميلياردي و سود 
۱۳۳ ميليارد دالري، تنها ۱۶.۸ ميليارد دالر ماليات پرداخت 
كرده است. پل موناگان، مدير اجرايي بنياد عدالت مالياتي 
انگلي��س، طي اظهارنظري در اين م��ورد گفت: »محققان 
شواهد محكمي ارايه داده اند كه نشان مي دهد، فرار مالياتي 
همچنان در بسياري از شركت هاي بزرگ چندمليتي وجود 

دارد و چيزي كمتر از يك اصالح اساسي در قوانين بين الملل، 
نمي تواند وضعيت موج��ود را اصالح كند.« پيش از اين نيز 
در طول ساليان اخير بارها شاهد انتشار گزارشاتي از سوي 
رسانه هاي بزرگ در مورد راهكارهاي غول هاي فناوري براي 
دور زدن قانون و عدم پرداخت ماليات بوده ايم. كريس��تين 
ياردين، سخنگوي ليبرال دموكرات و اسكاتلدي خزانه داري 
بريتانيا، اخيراً طي مقاله اي در رسانه مكتوب حزب ياد شده 
به موضوع عدم پراخت ماليات از سوي شركت هاي فناوري 
بزرگ پرداخت و نوشت: »تغييرات در سيستم مالياتي جهان 
امروز، سال هاست كه به تأخير افتاده. بي شك، بزرگ ترين و 
سودآورترين شركت هاي جهاني بايد سهم عادالنه خود از 
ماليات را درست مانند بقيه كسب وكارها بپردازند. بزرگ ترين 
و موفق ترين ش��ركت هاي جهان، از جمله گوگل، آمازون و 
فيس بوك، از پرداخت ماليات در كشورهايي كه فعاليت دارند، 
اجتناب مي كنند و در عوض، س��ود خود را انتقال داده و در 
بهشت هاي مالياتي پنهان مي شوند.« بسياري از متخصصان 
و كارشناس��ان بر اين عقيده اند ك��ه اعمال برخي تغييرات 
قانوني مي تواند شرايط را تغيير دهد. از جمله اين تغييرات 
مي توان به مواردي از جمله افزايش جهاني حداقل نرخ ماليات 
موسسات و شركت ها به ۲۱ درصد، مسدودسازي حفره هاي 
قانوني موجود كه سبب بروز فرار مالياتي مي شود و همكاري 
با كشورهاي كم درآمد و متوسط و ايجاد اجماع ميان آنها به 
منظور پذيرش قانون جديد اشاره كرد. غالب كارشناسان فعال 
در حوزه اقتصاد ديجتال و حقوق، درمورد غيرقابل قبول بودن 
تداوم روند فرار مالياتي از سوي شركت هاي فناوري، اتفاق 

نظر دارند. قطعاً شركت هاي ياد شده با ارزش و سطح درآمدي 
بسيار باال، بايد ماليات فعاليت هاي اقتصادي خود را پرداخت 
كنند. ايجاد يك سيستم مالياتي عادالنه جهاني مستلزم 
همكاري بين المللي گسترده ميان بازيگران اين حوزه است. 
متوليان امر بايد بيشتر تالش كنند تا به نگراني هاي كشورهاي 
كم درآمد و در حال توسعه نيز رسيدگي شود. از سوي ديگر، 
نظارت مستمر براي جلوگيري از تصويب و اجراي برخي 
قوانين در راستاي كاهش ماليات پرداختي از سوي فعاالن 
بخش فناوري ديجيتال نيز امري بسيار حائز اهميت است. 
كشورهاي عضو گروه G۷ نيز، در نشست پيشين خود 
در مورد افزايش ماليات بر فعاليت ش��ركت هاي فناوري 
شاخص امريكايي، به توافق رس��يدند. بر همين اساس 
كسب وكارهاي چند مليتي مانند آمازون و فيس بوك بايد 
ماليات بيش��تري بپردازند. اين در حالي است كه مساله 
حضور پلتفرم هاي خارجي در بازار ايران و عدم پرداخت 
هزينه و ماليات اين فعاليت ها به دولت ايران، مدت ها است 
كه به بحثي داغ در ميان متخصصان كشور بدل شده است. 
در نهايت مي توان اظهار داشت كه تحوالت اخير و بسياري 
از تغييرات پيش رو، در حوزه مديريت و حكمراني فضاي 
مجازي، واكنش��ي منطقي به ناكارآمدي و عدم انطباق 
قوانين موجود با پيشرفت هاي تكنولوژيك جهان است. 
ماليات تنه��ا يكي از ده ها ح��وزه قانون گذاري نيازمند 
تحول در شرايط حاضر است و بسياري از كارشناسان 
معتقدند كه نظام قوانين جهان، در برابر فناوري هاي 

نوين، دچار دگرگوني هاي بسياري خواهند شد.

برابر رای شماره 140060310004003248 – 1400/04/08 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و باال معارض خانم سید زینب مقیمی درزی فرزند سید یعقوب به شماره شناسنامه 
2 و ش�ماره 3739552-206 صادره از بابل نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 194/76 مترمربع پالک 
2819/397/669 – اصلی واقع در درزیکال نصیرائی بخش یکشرق بابل خریداری از آقای سید جعفر حسینی نژاد درزی محرز گردیده است .
لذ به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
م الف: 1183093

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/20          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/04

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سید مهدی حسینی کریمی - سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

برابر رای شماره 140060310004003131 – 1400/04/05 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و باال معارض آقای علی مهری  فرزند محمد به شماره شناسنامه 1188 و شماره 0792503058 
صادره از س�بزوار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 1036/35 مترمربع پالک 7816/2160 – اصلی واقع 

در سیاهکال محله بخش یکشرق بابل خریداری از خانمها فاطمه صغری،مولود شکوفه شهرت همگی امامی کالئی محرز گردیده است .
لذ به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
م الف: 1186659

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/20     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/04

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سید مهدی حسینی کریمی - سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل



تعادل - گروه صنعت |
طرح آزادس��ازي خودرو از ابتداي ش��هريورماه سال 
جاري در دستور كار بهارستان قرار گرفت. طرحي كه 
طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنين 
در ازاي ص��ادرات، براي اش��خاص حقيقي و حقوقي 
آزاد اعالم ش��د. اين طرح پس از ارايه در صحن علني 
مجلس با راي بااليي به تصويب رسيد. اما چهارشنبه 
هفته گذشته ش��وراي نگهبان به اين مصوبه دو ايراد 
وارد كرد و آن را به مجلس عودت داد. حال قرار است، 
مجلسي ها ايرادات ش��وراي نگهبان را رفع و مصوبه 
واردات خودرو را دوباره به اين شورا بفرستند. برخي 
نمايندگان ايرادات وارده را شكلي مي دانند و نه مغاير 
با قان��ون كه مجلس در حال رفع و اصالح آن اس��ت. 
برخي ديگر از نمايندگان هم معتقدند كه با اجرايي 
شدن اين مصوبه، قيمت ها منطقي و كيفيت افزايش 
مي يابد. در همين حال، رييس ش��وراي رقابت نيز از 
مصوبه واردات خودرو حمايت ك��رده و آن را عاملي 
براي ايجاد رقابت و افزايش سطح كيفي توليد داخلي 
مي داند. او در عين حال معتقد است، اگر به جريان ارز 
واردات از طريق اين مصوبه ايراد وارد مي كنند و با آن 
مخالفند، بايد گفت كه مونتاژكاران خودرو هم براي 
واردات قطعات بي حساب و كتاب ارزبري دارند. از اين 
رو، شوراي رقابت گروه خودرو هاي وارداتي را پيشنهاد 
كرده و گفته است: واردات خودرو مي تواند در سطح 
خودروهاي پرتيراژ كه مورد استقبال قرار مي گيرد، 
انجام شود. به گفته رضا شيوا، درحال حاضر، درباره 
واردات خودروهاي لوكس به دليل ميزان اس��تقبال 

پايين و واردات كم، صحبتي نشده است. 

      كدام ايرادات اصالح مي شود؟ 
نمايندگان مجلس 24 شهريورماه اصالحيه مصوبه 
واردات خودرو را در صحن مجلس به تصويب رساندند 
و اين طرح براي تاييد نهايي به ش��وراي نگهبان ارايه 
ش��د. طبق اين مصوبه مجلس، هر شخص حقيقي يا 
حقوقي مي تواند به ازاي ص��ادرات خودرو يا قطعات 
خودرو يا ساير كاالها يا خدمات مرتبط با انواع صنايع 
نيرو محركه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت 
به واردات خودرو تمام برقي يا دو نيرويي )هيبريدي( يا 
واردات خودروي بنزيني يا گاز سوز با بر چسب انرژي 
ب )B( و باالتر يا داراي شاخص ايمني سه ستاره يا باالتر 
بر اساس گواهي هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش 
صادراتي خود اقدام كند. همچنين واردات خودروهاي 
كاركرده در چارچوب اين ماده، به شرطي كه بيش از 
۳ سال از تاريخ توليد آنها نگذشته باشد، مجاز است. 
اين مصوبه كه ب��ا 172 رأي موافق، ۳8 رأي مخالف و 
۳ رأي ممتنع از 24۳ نماينده حاضر در صحن مجلس 
به تصويب رسيد، براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان 
ارسال شد و حاال شوراي نگهبان ايراداتي را به آن وارد 

دانسته است. اما كدام ايرادات شورا اصالح مي شود؟ 
سيدجواد حسيني كيا، نايب رييس كميسيون صنايع 
و معادن مجلس در پاس��خ به اين پرسش گفته است: 
تالش مي شود، موضوعاتي مانند واردات خودرو به ازاي 
صادرات خودرو و قطعات با روان سازي متن مصوبه و 
درج جزييات اصالح شود. به گفته او، شوراي نگهبان 
اشكال جدي به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط 
خودرو وارد نكرده و بيش��تر ايرادات شكلي است، نه 
مغايرت با قانون اساس��ي. بنابه گفته هاي حس��يني 
كيا، پس از اينكه كميسيون صنايع و معادن ايرادات 
شوراي نگهبان را برطرف كند، مصوبه به صحن اصلي 
مجلس ارسال و پس از رفع ايرادات توسط نمايندگان، 
براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال مي شود. 
درهمين ح��ال، رضا تقي پور، رييس كميته صنعت 
كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در مورد يكي 
از ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس مبني بر 
اينكه درباره نحوه انتقال ارز در اين مصوبه صحبتي 
نش��ده، به »فارس« گفته اس��ت: ما دخالتي در اين 
موضوع نكرديم، چراكه نحوه انتقال ارز توسط بانك 
مركزي و برابر روال  و س��از و كار بانك مركزي انجام 
مي ش��ود. او با بيان اينكه بر اس��اس مصوبه مجلس، 
ارز حاصل از صادرات خ��ودرو و قطعات خودرو و ارز 
منشأ خارجي براي واردات به كار گرفته خواهد شد، 

بيان كرده: پس از بررسي ابهامات و ايرادات وارده از 
سوي شورا در كميسيون صنايع مجلس، اطالعات و 
جزييات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطالع ش��وراي 
نگهبان خواهد رس��يد. البته به گفت��ه تقي پور، در 
مصوبه مجلس، تصويب ساير مقررات برعهده وزارت 
صمت است، زيرا پيش از اين روش ها و سيستم هاي 
بسياري مانند تعرفه در فرآيند واردات وجود داشت 
كه تغيير آنها ممكن است، اشكاالت جديدي ايجاد 
كند. در هر حوزه اي كه ورود نكرديم به اين معنا است 

كه فرآيند همانند سابق و در اختيار دولت است.

      قيمت ها منطقي مي شود
از آن سو، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس هم گفته است: هر تصميمي كه به 
كاهش انحصار و ايجاد رقابت كمك كند موجب بهبود 
قيمت ه��ا و افزايش كيفيت خواهد ش��د و در مقابل، 
هر موضوعي كه موجب انحصار ش��ود، منجر به اُفت 
كيفيت و افزايش بهاي اين كاال مي ش��ود. به گفته او، 
مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با ظرفيت سازي، 
ش��رايطي فراهم مي كند كه با ارز حاصل از صادرات 
خودرو بتوان خودرو وارد كش��ور كرد. بر اس��اس اين 
مصوبه حتي اگر كش��ور با محدوديت ارزي نيز روبرو 
باشد مي توان از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات 
خودرو براي واردات استفاده كرد. او همچنين عنوان 
كرده: هرچند طي س��ال هاي اخير واردات خودرو به 
دليل كمبود منابع ارزي ممنوع ب��ود، اما بايد فارغ از 
شرايط ارزي كش��ور برنامه مشخصي براي همكاري 
مشترك خودروسازان داخلي با شركت هاي خارجي 
به منظور توليد خودروهاي باكيفيت با هدف صادرات 
داشته باشيم كه بتوان همزمان با صادرات، واردات را 
انجام داد. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد نمايندگان 
مجلس در نهاي��ت چه تغييراتي را در ط��رح واردات 
خودرو لحاظ مي كنند و ايرادات ش��وراي نگهبان در 

مورد واردات خودرو به چه صورت اصالح مي شود.

      ۱۵ خودرو ساز نداريم، بقيه مونتاژكارند
اما در مصوبه آزادسازي واردت خودرو در كنار شرايط 
تعيين ش��ده، مقرر شد كه س��قف تعداد خودروهاي 
وارداتي مجاز هر 6 ماه يك بار توس��ط شوراي رقابت و 
براساس ميزان كمبود عرضه نسبت به تقاضاي موثر 
خودروهاي سواري طي يكسال قبل مشخص شود، اين 
در حالي بود كه پيش از اين مسووالن شوراي رقابت به 
نوعي موافقت خود براي واردات خودرو را اعالم كرده 
بودند. رضا شيوا درباره اينكه اين اقدام مي تواند بر تغيير 
وضعيت بازار خودرو موثر باش��د، به ارايه توضيحاتي 
پرداخته است. رييس شوراي رقابت با اشاره به اينكه 

واردات خودرو و رايزني در اين رابطه موضوع جديدي 
نيس��ت و به دولت قبل برمي گردد، اف��زود: در دولت 
گذشته نيز شوراي رقابت چندين بار طي مكاتبه اي 
خواستار برنامه ريزي براي واردات خودروهاي پرتيراژ 
و ايجاد بازار رقابتي شده بود، اما به هر صورت دولت به 
دليل وضعيت ارزي اين موضوع را نپذيرفت و وارداتي 
صورت نگرف��ت. او با بيان اينكه ما بحثي براي واردات 
خودروهاي لوك��س و پرمصرف نداريم يادآور ش��د: 
همواره براين تاكيد داشته ايم خودروهاي پرتيراژ كه 
عامه مردم بتوانند از آن اس��تفاده كنند، در چارچوب 
تعيين شده وارد كشور شود تا اين وضعيت انحصاري را 

تحت تاثير قرار داده و رقابت ايجاد كند.
شيوا با بيان اينكه در حال حاضربازار خودروي ايران 
انحصاري اس��ت و در اين س��ال ها هراندازه وزارت 
صمت و سازمان گسترش تالش كردند نتوانستند 
خودروسازهاي جديدي را وارد عرصه توليد كنند 
و اي��ن اتفاق خوش��ايندي نيس��ت، گف��ت: برخي 
مي گوين��د در حال حاضر بيش از 1۵ خودروس��از 
داريم و به نوعي با واردات خودرو مخالفت مي كنند، 
در حالي كه اين طور نيس��ت و ما در عمل فقط دو 
خودروس��از اصلي داريم و مابق��ي مونتاژكارهاي 

خودرو هستند كه مانند قارچ در حال رشدند.

      ارزبري مونتاژكاران 
بي حساب وكتاب است

او با اش��اره به مخالفت ها به دلي��ل ارزبري واردات 
خودرو در شرايط فعلي نيز گفت: بايد توجه داشت 
كه همين شركت هاي مونتاژكار خودرو هم ارزبري 
دارند و وضعيت ارزي آنها حس��اب و كتابي ندارد، 
به هر صورت آنها براي تامين قطعات جهت مونتاژ 
خ��ودرو واردات انجام داده و به نوع��ي همان ارز را 
مصرف مي كنن��د، بنابراين بايد اين وضعيت س��ر 
و سامان داده ش��ود و واردات خودرو در چارچوب 

مشخص ارز، تعرفه و آيين نامه صورت بگيرد.
رييس ش��وراي رقابت همچنين در پاس��خ به برخي 
اظهارنظرها مبني بر اينكه واردات خودرو را متعارض 
با اقتصاد مقاومتي مي دانند، مي گويد: اتفاقا اينگونه 
نيست، اقتصاد مقاومتي بر توليد با كيفيت و سطح باال 
در بازار رقابتي تاكيد دارد در حالي كه واردات خودرو 
مي تواند بازار فعلي خودرو را از اين وضعيت خارج كرده 
و به نوعي وارد رقابت كند كه نتايج مثبتي را به همراه 
دارد، اگر رقابتي در كار نباش��د به طور حتم كارايي و 
كيفيت هم افزايش نخواهد يافت. شيوا با بيان اينكه 
خودروسازها نيز نظر منفي در مورد واردات ندارند، نيز 
بيان كرد: آنچه در موضع گيري هاي خودروسازان در 
مقاطعي ش��اهد بوديم اين است كه با واردات مخالف 

نيس��تند و آنها هم مي توانند با خودروهاي وارداتي 
رقابت كرده و سطح توليد خود را افزايش دهند.

      از كاهش قيمت تا اثرمنفي تصميم 
شوراي نگهبان بر بازار

اما ببينم در بازار خودرو چه خبر است؟ رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران خودروي تبريز در مورد آخرين وضعيت 
بازار خودرو پس از ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس 
مبني بر واردات مشروط خودرو به »ايلنا« گفته است: از 
زماني كه مصوبه مجلس مبني بر واردات خودرو مطرح 
ش��د، تاثير خود را عمال در بازار گذاشت به طوري كه 
خودروهاي خارجي بين 10 تا 20 درصد كاهش قيمت 
داشتند، از نظر تقاضا هم دو هفته بود كه بازار خودرو 
به كما رفته بود و االن هم در كما اس��ت. اما به گفته او، 
پس از ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس قيمت ها 
به طور مختصر در حال افزايش است مي توان گفت تا 
امروز حدود 1 تا 2 درصد افزايش داشته است. اكنون 
هم مي توان گفت حدود 9۵ درصد در بازار فروش��نده 
هستند و به ندرت پيش مي آيد كه كسي جرات خريد 
داشته باشد، چراكه اگر اين طرح اجرايي شود احتماال 

۳0 تا 40 درصد كاهش قيمت به وجود خواهد آمد.
ابراهيم مدديان تاكيد كرده كه نوسانات ارز هم تاثير 
غيرقابل كتماني دارند، اما مشكل را انحصاري بودن بازار 
مي داند. به گفته او، دو خودروساز بزرگ كنترل بازار را 
به دس��ت گرفته اند، وقتي عرضه كم مي شود مسلما 
قيمت ها افزايش مي يابد. اين خودروسازان خودروهاي 
توليدي را در انبارهاي خود دپو كرده اند تا نبض بازار را 
به دست بگيرند. با آزاد شدن واردات خودرو عالوه بر 
اينكه بازار رقابتي مي شود احتمال مي رود كه به دليل 
كمبود مشتري خودروسازان هم كيفيت محصوالت 
خود را افزايش دهند. البته واردات بايد به حدي باشد 

كه كمبود بازار را جبران كند.
براس��اس اعالم اين فعال صنفي، در ب��ازار خودرو در 
مجم��وع ۵ تا 10 درصد كاهش قيمت نس��بت به دو 
هفته پيش را ش��اهد هستيم. به طوري كه قيمت پژو 
206 كه تا 2۵7 ميليون تومان افزايش يافته بود، تا 240 
يا 2۳8 ميليون تومان كاهش داشته است. سمند 240 
ميليون تومان، پرايد 1۳۵ ميليون تومان، پژو پارس 
270 ميليون تومان، دنا پ��الس ۳۵۵ ميليون تومان 
و هايما 780 ميليون تومان خريد و فروش مي ش��ود. 
خودروهاي خارجي در اين مدت 200 تا ۳00 ميليون 
تومان هم كاهش قيمت داشتند براي مثال آزرا كه 2 
ميليارد و 900 ميليون تومان قيمت داشت تا 2 ميليارد 
600 يا تا ميليارد و 700 ميليون تومان كاهش داشته 
است. در مورد خودروهاي چيني نيز در دو هفته اخير 
40 تا ۵0 ميليون تومان كاهش قيمت را تجربه كردند. 
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پيشنهاد بخش خصوصي
براي تنظيم بازار برنج

تسنيم |رييس انجمن وارد كنندگان برنج با ارسال نامه 
به مسوول هماهنگي تيم اقتصادي دولت، به هم ريختي 
بازار برنج را ميراث دولت قبل دانست و پيشنهادهايي 
براي تنظيم بازار اين محصول ارايه كرد. عباس توكلي 
رييس انجمن وارد كنندگان برنج با ارسال نامه به محمد 
مخبر معاون اول رييس جمهور و مس��وول هماهنگي 
تيم اقتصادي دولت، بهم ريختي ب��ازار برنج را ميراث 
دولت قبل دانست و پيشنهاداتي براي تنظيم بازار اين 
محصول ارايه كرد. متن اين نامه به اين ش��رح اس��ت: 
»احتراماً، ضمن تبريك انتصاب شايسته حضرتعالي و 
آرزوي موفقيت در رسيدن به اهداف عالي دولت محترم 
سيزدهم، درپي به هم ريختگي تنظيم بازار محصوالت 
كشاورزي به ارث رس��يده از قبل در خصوص افزايش 
قيمت برنج ايراني و شائبه كمبود و گراني برنج خارجي 
تأمين دومين كاالي استراتژيك كشور علي رغم ارايه 
تجزيه و تحليل بازار از نگاه بخش خصوصي و پيشنهاد 
عملي به مس��ووالن محترم وزارت جهاد كشاورزي در 
دولت سيزدهم، بحران ادامه دارد . مراتب طي نامه شماره 
00/7089 ب/الف مورخ 1400/06/1۵ تصوير پيوست 
به مقام عالي وزارت جهاد تقديم شد. در نامه مذكور به 
موضوع ورود دولت با توزيع يكصد هزارتن برنج خارجي 
از محل ذخيره احتياطي كشور در دوره ممنوعيت فصلي 
واردات برن��ج وآثار منفي آن و همچنين بي تأثير بودن 
آن در كنترل افزايش قيمت هاي برنج پرداخته شد. با 
ارجاع نامه به ش��ركت محترم مادرتخصصي بازرگاني 
دولتي ايران و پاس��خ آنان طي نامه شماره 2/78۵48 
م��ورخ 1400/06/2۳ سياس��ت يك ب��ام و دو هوا را 
وظيفه حاكميتي تعبير كرده و خود را محق مي داند از 
اين فرصت كه تهديد براي كشور است استفاده كرده و 
برنج هاي خود را در شرايط انحصاري به فروش برساند و 
بالفاصله براي جايگزين كردن هزاران تن در بازار جهاني 
حضور يابد ؟! عاليجناب، بخش خصوصي با يك دهه 
حضور در تأمين امنيت غذايي كشور و كسب كارنامه اي 
درخشان، با ذكر واقعيت ها و عواقب آنكه يك بار قبال 
نيز به مسووالن محترم وقت ارايه شد و عدم اجراي آن 
وضعيت امروز را به وجود آورده مجدداً عرض مي نمايد 
با كاهش دوره ممنوعيت فصلي برنج به دو ماه و اجازه 
شروع واردات از اول مهرماه، ضمن رفع شائبه كمبود 
و گراني برنج خارجي، با ايجاد جو رواني كه مس��تمر 

خواهد بود قيمت برنج ايراني تعديل خواهد شد.«

نوسان شديد قيمت
جوجه يكروزه در بازار

ايسنا |دبير كانون مرغداران گوشتي از نوسانات قيمتي 
جوجه يكروزه در بازار خبر داد. پرويز فروغي در پاس��خ 
به اين سوال كه آيا قيمت جوجه يكروزه كاهش يافته 
است يا خير؟ گفت: در هفته هاي گذشته وزارت جهاد 
كشاورزي دستورالعملي صادر كرد كه براساس آن فاصله 
بين دوجوجه ريزي به 90 روز افزايش يافت و مرغداران 
نيز با 80 درصد ظرفيت خود جوجه ريزي كردند. اين 
دستورالعمل باعث شد قيمت جوجه يكروزه از 11 هزار 
تومان به 7000 تومان كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: اما 
اين كاهش قيمت پايدار نبود، زيرا برخي استان ها از اين 
دستورالعمل مستثني شدند و همين موضوع اختالفات 
بس��ياري ايجاد كرد و در نهايت مجددا قيمت جوجه 
يكروزه افزايش يافت و از 7000 تومان به 9000 تومان 
رسيد. دبير كانون مرغداران گوشتي در بخش ديگري 
از صحبت هايش به وضعيت نهاده هاي دامي اشاره 
كرد و گفت: همچنان در ارسال و بارگيري نهاده هاي 
دامي تاخير وجود دارد و مرغداراني هستند كه هنوز 
بعد از 40 روز نهاده هايشان را دريافت نكرده اند. وي 
تصريح كرد: همچنين حدود يك ماهي مي شود كه 
ذرت و س��ويا در س��امانه بازارگاه شارژ نشده است و 
مرغداران مجبور هستند نهاده هاي دامي مورد نياز 
خود را از بازار آزاد خريداري كنند. قيمت ذرت در بازار 
آزاد حدود ۵000 تومان و سويا نيز9000 تومان است.

نوسان قيمت هويج در بازار
ايسنا |رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي استان 
تهران از نوس��انات قيمت هويج در بازار خبر داد. اسداهلل 
كارگر در اين باره اظهار كرد: قيمت هويج روند كاهشي 
به خود گرفته اس��ت، ولي همچنان در بازار نوسان دارد. 
با سردترش��دن هوا و به دست آمدن هويج مناطق ديگر 
قيمت ها كمتر هم خواهد شد. وي در پاسخ به اينكه چرا 
قيمت موز در بازار باال رفته است، گفت: مالك قيمت ها 
ميدان مركزي ميوه و تره بار است. قيمت موز در ميدان 
مركزي به حدود 2۵ هزار تومان رس��يده اس��ت كه در 
خرده فروش��ي ها بيش از ۳0 هزار تومان خواهد شد. وي 
ادامه داد: از طرفي معموال در فصولي كه تنوع ميوه زياد 
است موز تقاضاي كمتري دارد ولي با كاهش تنوع و ورود 
به فصل س��رما تقاضاي آن باال مي رود. وي در خصوص 
باال بودن قيمت خيار نيز گفت: خيار با گرما سازگار است 
و معموال با سردترش��دن هوا خيار دير بار مي دهد و دير 
برداشته مي شود و ممكن است قيمت آن باالتر هم برود. در 
حقيقت هر چه به سمت سرما برويم برداشت خيار بوته اي 

كم مي شود و فقط جنوب كشور تامين كننده آن است.

به روز بودن تعهدات موجب 
جلب اعتماد مشتريان مي شود

يك فعال حوزه قطعه سازي ضمن تحسين صفر شدن 
تعهدات معوق س��ايپا، اين موضوع را موجب جلب 
اعتماد هرچه بيشتر مشتريان اين گروه خودروسازي 
دانس��ت. محمدرضا نجفي منش اظهار داشت: در 
شرايط حاكم بر وضعيت اقتصادي كشور، نخبه ترين 
افراد جهان در حوزه هاي اقتصادي هم به ايران بيايند، 
نمي توانند همانند فعاالن اقتصادي و توليدي كشور 
به كسب و كار و توليد بپردازند. چرا كه قيمت توليد 
و هزينه هاي سربار در كشور موجب آن مي شود كه 

توليد بسياري از كاالها مقرون به صرفه نباشد.

 خدمات رساني رايگان متروي 
تهران و حومه به شركت كنندگان 

در پياده روي اربعين
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه اعالم كرد: شهروندان و مسافراني 
كه در راهپيمايي اربعين در تهران ش��ركت مي كنند 
مي توانند از ابتدا تا پايان مراسم ازتمامي ايستگاه هاي خط 
يك به صورت رايگان استفاده كنند. به گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه علي عبداله پور با تس��ليت فرارسيدن 
اربعين سالروز شهادت سرور و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبداهلل الحس��ين )ع( و 72 تن از ياران با وفاي ايشان 
گفت: اين ش��ركت طبق سنوات گذش��ته آماده ارايه 
خدمات حداكثري به عزاداران و ش��ركت كنندگان در 
مراس��م دلدادگان و جاماندگان اربعين حس��يني در 
پايتخت اس��ت. وي تصريح كرد: ايستگاه هايي كه در 
مسير اين مراس��م قرار دارند به ويژه ايستگاه هاي امام 
حسين)ع( واقع در خطوط 2 و 6 و ايستگاه شهر ري واقع 
در خط يك آماده ارايه خدمات حداكثري به عزاداران و 
شهروندان در اين روز هستند. عبداله پور با بيان اينكه 
خط يك مترو به دليل نزديكي به اماكن مذهبي مختلف 
در شهر تهران معموال در روز اربعين بيشترين مسافر را 
دارد افزود: در روز دوشنبه پنجم مهرماه 1400 با كاهش 
فاصله حرك��ت قطارها در اين خ��ط، خدمات دهي به 
مسافران در ساعات پرتردد با حداكثر توان انجام مي گيرد 

و در صورت نياز قطارهاي فوق العاده اعزام خواهد شد.

پيشرفت روزافزون شركت گاز 
 استان مركزي درگروي تعامل 
با مراكزعلمي و پژوهشي است

مديرعامل شركت گازاستان مركزي گفت: همكاري 
هدفمند و نظام يافته اين شركت بامراكزعلمي وپژوهشي 
موجب پيشرفت روزافزون خواهد شد وتبادل اطالعات و 
ارتباطات تنگاتنگ با اين مجموعه، به روزشدن درهمه 
عرصه ها را به دنبال خواهد داش��ت.  به گزارش روابط 
عمومي شركت گازاستان مركزي محمدرضا سميعي 
با اش��اره به اينكه پذيرش و بررسي نظرات واستفاده از 
كليه تجربيات و علوم نوين دانشگاهي از اولويت هاي اين 
شركت مي باشد افزود: پذيرش پيشنهاد و انتقاد موجب 
باالبردن بهره وري مي شود و به همين منظور به همت 
واحد پژوهش اين شركت درسال 1400تاكنون تعداد 
1۳4پيشنهاد ارسالي ازسوي كاركنان دركميته هاي 
تخصصي موردبررسي قرارگرفته كه دومورد ازآنها 
موردتاييد قرارگرفته است و اين خود نشانگر عملكرد 

صحيح و پيشرفت كاردرامرپژوهش مي باشد.

 بهره برداري 
از پايانه بركت با هدف 

خدمت رساني به زائران اربعين 
در جريان س��فر مديرعامل بنياد بركت به اس��تان 
اي��الم، پايانه بركت در منطقه م��رزي ايران و عراق 
با راه اندازي خط 20 كيلومتري انتقال آب از ش��هر 
مهران به اين پايانه به بهره برداري رسيد.  مديرعامل 
بنياد بركت درباره اين طرح توضيح داد: عالوه بر خط 
20 كيلومتري انتقال آب نسبت به احداث و تكميل 
دو مخزن با ظرفيت 2 هزار مترمكعب در شهر مهران 
و 700 مترمكعب در پايانه بركت اقدام ش��ده است 
كه اولين مخزن به طور كامل تكميل شده و دومين 
مخزن، مراحل پاياني ساخت را پشت سر مي گذارد.

محمد تركمانه خاطرنشان كرد: براي انتقال آب از 
شهر مهران به پايانه بركت ۳00 ميليارد ريال اعتبار 
تكميلي هزينه ش��ده و قرار است زائران حسيني از 
نتايج و بركات آن بهره مند شوند. مديرعامل بنياد 
بركت در تش��ريح داليل احداث پايان��ه بركت در 
منطقه مرزي مهران اظهار داشت: بنياد اين پايانه را 
در مساحت ۳0 هكتار و عمليات راه سازي 8 كيلومتر 
با هدف ساخت سوله هاي اس��كان موقت، احداث 
محل پذيرايي و پاركينگ براي زوار حسيني در دست 
ساخت دارد. تركمانه اضافه كرد: ساخت مركز جامع 
س��المت، تامين و نصب مخازن آب و 20 دستگاه 
آبس��رد كن، احداث نمازخان��ه 200 متر مربعي، 
ساخت 200 چشمه س��رويس بهداشتي و احداث 
۵ هزار متر مربع سايه بان از ديگر امكانات و خدمات 
در نظر گرفته شده براي زائران در پايانه بركت است.

افتتاح همزمان بزرگ ترين 
آزمايشگاه ميكرو بيولوژي آب 

غرب استان و طرح آبرساني
به جنوب شهر نجف آباد  

همزمان با چهارمين روز ازگرامي داشت هفته دفاع 
مقدس و با هزينه اي بالغ بر ۵4 ميليارد ريال دو طرح 
بزرگ در حوزه تامين آب شرب پايدار در نجف آباد 
به بهره برداري رسيد.  آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب 
نجف آباد كه بزرگ ترين آزمايشگاه ميكروبيولوژي 
آب اس��تان اصفه��ان محس��وب مي ش��ود يكي 
از طرح هاس��ت كه با ص��رف24 ميلي��ارد ريال در 
ساختمان شماره 2 آبفاي نجف آباد تجهيز و راه اندازي 
شده اس��ت. اين آزمايش��گاه با هدف پايش روزانه 
ميكروبي آب ش��رب منابع، مخازن و شبكه توزيع، 
ميزان كلر باقي مانده، PH و كدورت آب شهرهاي 
نجف آباد، دهق، علويجه، فوالدش��هر و روستاهاي 
تحت پوش��ش راه اندازي ش��ده و نقش بسزايي در 
حفظ سالمت و ارتقاي كيفي آب شرب مناطق ياد 
ش��ده دارد. طرح آبرساني به جنوب شهر نجف آباد 
ديگر طرحي بود كه در چهارمين روز از هفته دفاع 
مقدس در اين شهرستان به بهره برداري رسيد. اين 
طرح با هدف تامين آب شرب پايدار ۵۳ هزار نفر 
ازساكنان محالت جنوبي شهر نجف آباد و با صرف 
هزينه اي بالغ بر ۳0 ميليارد ريال اجراء شده است.

شوراي رقابت گروه خودرو هاي وارداتي را اعالم كرد

مونتاژكاران خودرو براي واردات قطعات ارزبري بي حساب و كتاب دارند

پژوهشكده پولي و بانكي كشور اعالم كرد 

پيشنهاد واردات پرتيراژها

رشد توليد صنعتي پس از ۱4ماه متوقف شد
تعادل| 

پژوهش��كده پولي و بانكي كشور در گزارش ماهانه 
خود اع��الم كرد كه رش��د مثبت ش��اخص توليد 
صنعت��ي در مردادماه بعد از 14 ماه متوقف ش��د و 
رشد شاخص در اين ماه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به محدوده صفر درصد رس��يد. نگاهي به رشد 
اين ش��اخص در سه ماه اخير نش��ان از روند نزولي 
رشد شاخص توليد صنعتي در ماه هاي اخير دارد و 
براي دومين ماه متوالي رش��د بخش صنعت تحت 
تاثي��ر محدوديت هاي تامين ب��رق صنايع فوالد و 
س��يمان قرار گرفت و رشد ش��اخص توليد صنايع 
فلزات اساسي و كاني هاي غيرفلزي تحت تاثير اين 
محدوديت ها در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه به 
ترتيب به 8.6 - و 4.2- درصد رس��يد. عالوه براين، 
شاخص موجودي انبار در بخش صنعت در مردادماه 
افزايش موجودي انبار در اين ماه را نشان مي دهد كه 
افزايش موجودي انبار بخش صنعت در سه ماه اخير 

به همراه روند كاهشي رشد توليد مي تواند نشانه هايي 
از كاهش بيشتر رشد توليد در ماه هاي آتي باشد.

      وضعيت سودآوري شركت هاي صنعتي
بررسي وضعيت س��ودآوري شركت هاي صنعتي نشان 
مي ده��د كه تع��داد ش��ركت هاي زي��ان ده در صنايع 
توليدكننده محصوالت ض��روري يعني صنايع غذايي و 
صنايع دارويي كه درگير قيمت گذاري هاي دس��توري 
هس��تند، افزايش داشته و رشد سود اسمي شركت هاي 
اين دو صنعت در س��ه ماهه اول 1400 نسبت به مدت 
مشابه به ترتيب 16 - و 22 درصد بوده است. از سوي ديگر، 
سود اسمي شركت ها در صنايع صادراتي مانند محصوالت 
شيميايي و فلزات اساسي در سه ماهه نخست سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 200 درصد رشد 
كرده است. طبق اين گزارش، در فروردين و ارديبهشت ماه 
سال جاري تغيير در موجودي انبار شركت هاي صنعتي 
تحت تاثير تغيير قابل توجه استراتژي فروش شركت هاي 

خودروساز قرار گرفت و شاخص كل موجودي انبار صنعت 
كاهش در موجودي انبار را نشان داد اما در سه ماهه اخير 
از خرداد تا مرداد، موجودي انبار در بخش صنعت به طور 

متوسط افزايش را نشان مي دهد. 

      رشد منفي فروش كل صنعت در مردادماه 
به عبارت ديگر رش��د فروش در ماه ه��اي اخير كمتر از 
رشد توليد بوده اس��ت و حتي در مرداد ماه رشد فروش 
كل صنعت نسبت به مدت مش��ابه سال قبل منفي نيز 
بوده است. جزييات تغييرات موجودي انبار محصوالت 
شركت هاي صنعتي نشان مي دهد، صنعت محصوالت 
شيميايي كه در ماه هاي اخير همواره كاهش در موجودي 
انب��ار را تجربه كرده بود در تير ومردادم��اه با افزايش در 
موجودي انبار مواجه شده است. با توجه به رشد نزديك 
صفر اين صنعت در تير و مردادماه مي توان گفت كه فروش 
ش��ركت هاي اين صنعت در دو ماه اخير نسبت به مدت 
مشابه كاهش داشته است كه مي تواند به رشد منفي توليد 

اين صنعت در ماه هاي آتي منجر شود.  يكي از صنايعي كه 
در دوره هاي اخير بيشترين تغيير را در موجودي انبار دارد 
صنعت خودروسازي است. اين صنعت از مرداد ماه 1۳99 
تا اسفند 1۳99 به طور متوسط در هر ماه 12.8 درصد به 
موجودي انبار خود اضافه كرد اما در ارديبهشت ماه سال 
جاري رشد فروش حدود 27 درصد بيشتر از توليد بوده 
است كه به معني كاهش موجودي انبار انباشته شده در 
ماه هاي قبلي است. در تير ماه نيز رشد فروش اين صنعت 
حدود 1۵.1 درصد بيشتر از رشد توليد اين صنعت بوده 
كه نشان دهنده كاهش در موجودي انبار اين صنعت شده 
است و در ادامه اين روند، مردادماه نيز موجودي انبار اين 
صنعت 9.4 درصد كاهش يافت. در صنعت فلزات اساسي 
كاهش توليد در مردادماه با كاهش موجودي انبار در اين 
ماه همراه بوده كه محدوديت از سمت عرضه رشد توليد 
اين صنعت را منفي كرده است و همان طور كه در بخش 
قبل اشاره شد محدوديت در تامين برق در صنعت فوالد 

محدوديت بخش عرضه در اين صنعت بوده است.
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خبرروز
مرگ ۲۸۰ نفر ديگر از مبتاليان به كرونا

2۸0بيمار مبتال به كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۴۹ ميليون و ۷۸۹ هزار و 
۵0۴ ُدز رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱0 هزار و ۸۴۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك 
هزار و ۵۶۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۵۱۹ هزار و ۷2۸ نفر رسيد. تاكنون ۴ ميليون 
۹20 هزار و ۹۷۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. مجموع جان باختگان اين بيماري در كشور به ۱۱۹ 
هزار و ۷2 نفر رسيد. تاكنون ۳۱ ميليون و ۶۵۳ هزار و ۷۹۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر 

2۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، 22۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۶۵ شهر در وضعيت زرد و ۳0 شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

خبر

كرونا زايمان را در كشور 
كاهش داد

از س��ال ۹۸ ت��ا ۹۹ بارداري در كش��ور به علت 
شيوع بيماري كرونا بس��يار كاهش يافته و در 
۶ ماه نخس��ت س��ال جاري اين كاهش بسيار 
چشمگير بوده است. رييس انجمن متخصصان 
زن��ان و زايمان ايران با بي��ان اين مطلب گفت: 
بسياري از زنان در دوران كرونايي به علت ترس 
از ابتال به اين بيماري و مسائل ديگر كمتر اقدام 
به بارداري كردند در حالي كه حفظ باروري يك 
چالش مهم است و سرطان هاي دستگاه تناسلي 
و افزايش سن، باروري را دچار مشكل مي كند. او 
تصريح كرد: ايران جزو كشورهاي داراي درصد 
ب��االي زوج هاي نابارور اس��ت و افزايش س��ن، 
تعداد محدود فرزندان و اينكه ديرتر زنان باردار 
مي شوند و مسائل ديگر از مهم ترين عوامل اين 
موضوع بوده در حالي كه بايد برنامه ريزي اساسي 
در اين زمينه ش��ود. رييس انجمن متخصصان 
زنان و زايمان ايران به افزايش آمار س��زارين در 
كشور نيز اش��اره كرد و اين مس��اله را ناشي از 
ترس از زايمان طبيعي، آموزش ناكافي به تيم 
پزشكي ش��امل متخصص زنان، ماما، پرستارو 
غيره و مسائل فرهنگي دانست. به گفته موسوي، 
در دو س��ال اخير علم پزش��كي تحت الش��عاع 
سياس��ت قرار گرفته و افراد سياسي در حيطه 
پزشكي نبايد دخالت مس��تقيم كنند، مساله 
غربالگري مساله طبي است و تاثيري در افزايش 
جمعيت ندارد، ام��ا در اليحه افزايش جمعيت 
كه به مجلس كشيده شده بايد با خردجمعي و 
همكاري كارشناسان مساله غربالگري از افزايش 
جمعيت خارج ش��ود و در حيطه پزشكي قرار 
گيرد. اين متخصص زنان و زايمان با بيان اينكه 
شيوع ناباروري در كش��ور افزايش يافته، ادامه 
داد: س��ندرم تخمدان پلي كيس��تيك بيماري 
چندجانبه اس��ت كه س��المت زندگي زنان را 
مختل مي كند و مس��اله فلج مغزي نوزادان نيز 
به عوامل متعدد ژنتي��ك و متابوليك در دوران 
بارداري بس��تگي دارد و با توج��ه به اينكه همه 
خانواده ها انتظار تولد فرزند سالم دارند وقتي با 
اين پديده مواجه مي شوند آن را ناشي از كم كاري 
پزشك دانسته و آمار شكايات از متخصصان زنان 
در اين زمينه باالست. دبير همايش بين المللي 
زنان و زايمان نيز گفت: مادران بدودن دغدغه 
و نگراني مي تواند واكسن هاي كرونا و آنفلوآنزا 
را تزريق كنند و نگراني در اين زمينه نداشته 
باشند. با توجه به اينكه سن باروري در كشور 
افزايش يافته، زنان بايد بدانند هر چقدر س��ن 
ب��اروري كمتر باش��د نازايي ني��ز كمتر اتفاق 
مي افتد زيرا ع��وارض مادر و جني��ن ارتباط 
مستقيم با سن باال دارد در حالي كه بسياري از 

افراد در اين زمينه بي اطالع هستند.

گليماندگار|
يك��ي از معضالتي كه جامع��ه كنوني 
ايران با آن دس��ت و پنجه نرم مي كند، 
اعتياد است. معضلي كه خانواده هاي بسياري را به مرز 
نابودي كشانده و جوانان زيادي را آواره خيابان ها كرده 
است؛ حاال ديگر اعتياد زن و مرد نمي شناسد، هر چند 
هنوز آمار زنان معتاد در مقايسه با مردان ناچيز به نظر 
مي رسد اما افزايش تعداد زنان معتاد طي سال هاي 
اخير مي تواند زنگ خطري باشد براي جامعه اي كه 
بيش از ه��ر چيز به پويايي و حرك��ت رو به جلو نياز 
 دارد. اعتي��اد نه تنها چرخ زندگي اف��راد را از حركت 
باز مي دارد كه حركت چرخ اقتص��اد، فرهنگ و ... را 
نيز در جامعه با مش��كل مواجه مي كند. سال هاست 
كه معضلي به نام معتادان متجاهر در جامعه وجود 
دارد، جامعه اي كه انگار هر چه هم مسووالن به قول 
خودشان آنها را جمع آوري مي كنند، اما از جاي ديگر 
به شكل ديگر سر بيرون مي آورند. البته اينها كساني 
هس��تند كه در واقع به آخر خط اعتياد رسيده اند و 
افرادي كه تازه وارد اين راه شده اند مي توانند آنها را 
آيينه آينده خود بدانند. اما چند سالي است كه اتفاق 

تازه اي رخ داده راه اندازي خط ملي اعتياد.

      خط ملي اعتياد؛ چرا و چگونه؟
اولين بار س��امانه خط ملي اعتياد در ۵ اس��فند ماه 
۱۳۸۷ راه اندازي ش��د، وزير رفاه و تامين اجتماعي 
آن زمان اين خط را افتت��اح كرد. عبدالرضا مصري 
دليل راه ان��دازي اين خط را كه با ش��ماره ۵۹۶2۸ 
افتتاح شد، پايين آمدن س��ن اعتياد به مواد مخدر 
اعالم كرد و اميدوار ب��ود اين خط تلفن بتواند براي 
مشاوره دادن به خانواده هايي كه درگير مساله اعتياد 
اعضاي خود هس��تند، كمك چشمگيري باشد. اما 
بعد از گذش��ت بيش از يك ده��ه از آن روز خبري 
از خط ملي اعتياد و فعاليت هايي كه انجام مي داد، 
منتشر نشد، در واقع آن افتتاحيه نمايشي هيچ وقت 
به سرانجام نرس��يد و حاال بعد از ۱2 سال خط ملي 
اعتياد ديگري راه اندازي ش��د. روز 2۳ آبان س��ال 
۱۳۹۹ بود كه سرپرست معاونت توسعه پيشگيري 

بهزيستي استان قم از راه اندازي اين خط خبر داد. به 
گفته او خط ملي اعتياد با هدف كمك به پيشگيري، 
درمان و كاهش آس��يب هاي ناشي از معضل اعتياد 
با ش��ماره0۹۶2۸ به صورت 2۴س��اعته همه روزه 

ازساعت ۸صبح تا۸شب در خدمت مردم است.

      كاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از اعتياد
عليمرادي درب��اره اه��داف راه اندازي اي��ن خط به 
»تعادل« مي گويد: سازمان بهزيستي كشور و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با مشاركت هم خط ملي اعتياد را 
با شماره 0۹۶2۸ و با هدف كمك به پيشگيري، درمان 
و كاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از اعتياد راه اندازي 
كرده اند. همچنين خط ملي اعتياد ارايه دهنده مشاوره 
تلفني به عموم مردم خصوصا خانواده هاي داراي عضو 
معتاد است و اين خانواده ها براي شناخت رفتار صحيح 
با فرد داراي اعتياد يا آش��نايي ب��ا اثرات مخرب مواد 
اعتياد آور ناشناخته مي توانند از خدمات مشاوره اي 
اين خط استفاده كنند. او مي افزايد: افرادي كه قصد 
ترك اعتياد دارند مي توانند براي آشنايي با شيوه ها و 
فرآيند درمان و شناخت مراكز معتبر درمان اعتياد اعم 
از مراكز اقامتي يا مراكز درمان سرپايي استان با خط 
ملي اعتياد تماس بگيرند و از راهنمايي هاي مشاوران 

و بانك اطالعاتي اين مجموعه بهره ببرند.

      چه كساني با خط ملي اعتياد 
تماس مي گيرند

با راه اندازي اين خط با توجه به تجربه شكست خورده 
قبلي خيلي از كارشناسان اين حوزه چندان اميدوار 
نبود كه اين بار هم خط ملي اعتياد بتواند تاثير قابل 
توجهي داشته و بازخورد خوبي در بين مردم داشته 
باش��د. اما بعد از گذش��ت تنها ۳ ماه ماجرا به شكل 
ديگري رق��م خورد. تماس هاي زي��ادي با اين خط 
گرفته شد. بس��ياري از افراد به دنبال راه هايي بودند 
تا بتوانند اعتياد خود را ترك كنند. ش��رايط سخت 
اقتصادي و وضعيت بيماري كرونا، اعتياد ديگر حكم 
تير خالص ب��راي هر خان��واده اي را دارد. اما در اين 
بين تعداد تماس هايي كه از س��وي زنان با اين خط 

گرفته ش��ده خيلي بيشتر از تماس هايي است كه از 
سوي مردان بوده اس��ت. در واقع بر اساس آمارهاي 
اوليه بيش از ۹0 درصد تماس ها از س��وي زنان بوده 
كه عمدتا يا مادر يا همسر فرد معتاد بوده اند.  رييس 
مركز توس��عه پيش��كيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور در اين باره به تعادل مي گويد: در سه 
ماهه ابتداي سال جاري بيش از ۱۱0 هزار تماس با 
خط ملي اعتياد برقرار شده است و البته بيشتر اين 
افراد هم زنان بوده اند. بسياري از اين افراد درخواست 
دريافت مش��اوره براي آش��نايي با مواد، نشانه هاي 
اعتياد، معرفي مراكز مج��از ترك اعتياد، چگونگي 
دستگيري فرد معتاد و راهكارهاي مختلفي درباره 
شيوه هاي درمان بوده اس��ت. فاطمه رضوان مدني 
مي افزايد: خط ملي اعتياد با شماره 0۹۶2۸ در سال 
۹۹ بالغ بر ۴۸۹۷۳۴ تماس داشته كه ۹۸.۵ درصد 
آن تماس موفق بوده اس��ت. از اين طريق خدمات را 
به افرادي كه نيازمند دريافت خدمات هستند، ارايه 
شده است. در س��ه ماهه ابتداي سال ۱۴00 بالغ بر 
۱۱0 هزار تماس با خط ملي اعتياد برقرار شده است. 
ميانگين سني تماس گيرندگان در سه ماهه ابتدايي 

سال ۱۴00، حدود 2۵ سال بوده است.

      ميزان تاثير گذاري استفاده از
 خط ملي اعتياد

حوريه مدني، مددكار اجتماعي درباره اين موضوع كه 
ايجاد اي��ن خط تلفن تا چه اندازه مي تواند تاثيرگذار 
باشد، به تعادل مي گويد: انجام هر حركتي خيلي بهتر 
از بي عملي و به تماشا نشستن است. نمي توانيم توقع 
داشته باشيم كه با راه اندازي خط ملي اعتياد به ناگاه 
آمار اعتياد در كش��ور پايين آمده و آمار افرادي كه از 
دام اين بالي خانمانس��وز رها ش��ده اند افزايش پيدا 
كند، اما اين روش مي تواند در بسياري از موارد بسيار 
هم تاثيرگذار باشد. مشاروه تلفني اين امنيت را به فرد 
مي دهد كه او بدون اينكه از سوي كسي مورد قضاوت 
و تهدي��د قرار بگيرد در مورد مش��كل خود صحبت 
كند. اكثر افرادي كه به اعتياد دچار هس��تند، وقتي 
در مواجهه با افراد درمانگ��ر قرار مي گيرند صحبت 

كردن از اين مساله برايشان چندان خوشايند نيست، 
اما اين ارتباط تلفني مي توان��د از نظر رواني تاثيرات 
مثبتي داشته باشد. از س��وي ديگر اعضاي خانواده 
اين افراد هم مي توانند به راحتي با مش��اوران اين 
خط تماس برقرار ك��رده و راهكارهاي موثر براي 
درمان عضو معتاد خان��واده خود را دريافت كنند. 
البته قرار نيس��ت همه چيز به صورت تلفني حل و 
فصل شود، اما اين روش مي تواند بسيار در پيشبرد 
اهداف كاهش آمار اعتياد در كشور تاثيرگذار باشد. 

     راه طوالني مجرم انگاري و بيمار پنداري
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي��ش مي افزايد: 
متاس��فانه اين روزها آمار زناني هم كه به اعتياد دچار 
ش��ده اند رو ب��ه افزايش اس��ت و بي توجه��ي به آنها 
مي تواند آينده جامع��ه را به خطر بيندازد. بهره بردن 
از اين امكانات تا حدود زيادي در جهت كاهش چنين 
آسيب هايي موثر اس��ت و نبايد كارايي آنها را ناديده 
بگيريم. البته در كنار اين امكانات بايد ش��رايط براي 
افراد مبتال كه نياز به بستري و درمان دارند هم فراهم 
شود.  اين مددكار اجتماعي اظهار مي دارد: اولين گام 

موثري كه س��ال ها پيش در اين زمينه برداشته شد، 
بيمار انگاري معتادان بود، بس��ياري از اف��راد در اين 
زمينه تالش كردند تا بتوانند انگ مجرم بودن را از روي 
معتادان بردارند و به مسووالن و البته مهم تر از همه افراد 
جامعه اين را بقبوالنند كه معتادان بيمارند، نه مجرم. 
پس در نتيجه بيمار نياز به مراقبت دارد. تغيير همين 
ديدگاه نياز به سال ها تالش مستمر داشت اما باالخره 
جواب داد، به همين خاطر اس��ت ك��ه راه اندازي خط 
ملي اعتياد هم مي تواند يكي از همان كارهايي باشد 
كه در دراز مدت نتيجه هاي بسيار خوبي را در بر بگيرد. 

       استقبال از خط ملي اعتياد 
مدير گروه پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي نيز، 
با بيان اينكه برخي روزها ميزان تماس با اين خط به 
۷ هزار تماس مي رسد، مي گويد: با اين حال در برخي 
روزها تماس ها فقط در برخي س��اعات بيشتر است 
اما ميانگي��ن ماهانه تعداد تماس ها به ۳0 تا ۳۵ هزار 
تماس مي رسد. افراد مستقر در اين مركز با تحصيالت 
فوق ليسانس و تخصص در زمينه هاي روانشناسي و 
مددكاري در حال مشاوره به تماس گيرندگان هستند 

و همزمان نيز آموزش هاي تخصصي را فرا مي گيرند.  
ماريت قازاريان در مورد تفكيك تعداد تماس ها از سوي 
فرد مبتال به اعتياد يا اعضاي خانواده او مي گويد: تعداد 
تماس ها در اين زمينه متفاوت اس��ت، برخي افرادي 
كه تمام مي گيرند، خودشان مصرف كننده هستند و 
بيشتر به دنبال آدرس مراكز درماني مجاز مي گردند، 
البته تماس هايي هم از سوي خانواده هاي فرد معتاد 
گرفته مي شود. البته تماس هايي هم هستند كه بيشتر 
از س��وي خانواده هاي نگران گرفته مي شوند، كساني 
كه هيچ فرد معتادي در منزل ندارند اما به دنبال رفع 
ابهامات و سوال هايي هس��تند كه در مورد رفتارهاي 
فرزندان يا نزديكانشان برايشان پيش آمده است. او در 
بخش ديگري از س��خنانش مي افزايد: در حال حاضر 
۵0 خط آماده ارايه مش��اوره به مردم است و اين مركز 
ظرفيت اين را دارد كه ساعت بيشتري را به پاسخگويي 
اختصاص دهد و خطوطش افزايش يابد. گفتني است، 
سامانه تلفني مشاوره اعتياد، شماره 0۹۶2۸ است و 
اين خط به عنوان خ��ط كمكي براي راهنمايي مردم 
و مراجعه آنها ب��ه نزديك ترين مركز درماني اعتياد يا 

معرفي خدمات موردنياز آنها طراحي شده است.

گزارش

خط ملي اعتياد؛ راهكاري براي روزهاي سخت است

امنيت رواني افراد با مشاوره تلفني

رويداد

زنگ خطر خشكسالي در كشور مدت هاست كه 
به صدا درآمده و اين مس��اله طي سال گذشته و 
س��ال جاري بيش از هر زمان ديگري خودنمايي 
كرده است. با اينكه چند روزي از آغاز فصل پاييز 
مي گذرد نه از كاهش دماي هوا خبري هس��ت و 
نه از ابرهاي پاييزي كه هر سال اين موقع ها از راه 
مي رسيدند و نم باراني را بر تن خشك خيابان هاي 
شهر مي نشاندند. اين روزها خشكسالي بيش از هر 
زمان ديگري چهره ترك خورده اش را به ما نشان 
مي دهد. كمبود آب در شهرهاي كوچك و بزرگ، 
خشك ش��دن رودها، كم شدن آب سدها، از بين 
رفتن تاالب ها و... كاري از دس��ت ما بر نمي آيد، 
خبره��اي خوبي هم در راه نيس��ت و نمي توانيم 
اميد داش��ته باشيم كه امس��ال بارش باران قرار 
است زمين تشنه را س��يراب كند. همه چيز خبر 
از س��الي كم ب��ارش و روزهايي س��خت تر دارد. 
تنها راه چاره صرفه جويي در مصرف آب اس��ت. 
تنها راه چاره مديريت درس��ت همين ميزان آبي 
است كه در كشور باقي مانده. هر كدام ما به نوبه 
خود وظيفه داريم ت��ا از هدر رفت آب جلوگيري 
 كنيم. قرار نيست سال پر بارشي را داشته باشيم. 
سال هايي كه بسياري از كالن شهرهايمان حتي از 
بارش يك برف سنگين هم محروم مانده اند و تمام 
اينها يعني كم ش��دن ميزان آب هاي زير زميني، 
همان آب هايي كه با حفر چاه هاي غيرمجاز ديگر 
از بين رفته اند و در واقع اين خشكسالي ها يكي از 
داليل هدر دادن همان آب هاست. حاال كه ديگر 
سفره هاي آب زير زميني خشك شده و بارش ها 
كم اين يعني هر سال ممكن است كشور بيشتر و 
بيشتر با خطر كمبود آب و از بين رفتن حيات در 

نقاط مختلف مواجه شود. 

       پاييز كم بارشي خواهيم داشت
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناس��ي ضمن اش��اره به كاه��ش ۴0 درصدي 
بارندگي ها طي سال آبي گذشته نسبت به حد نرمال 
گفت: بارندگي ها طي س��ال آبي جاري ديرتر از حد 
نرمال آغاز مي ش��ود و پاييز كم بارشي پيش رو داريم. 
احد وظيفه ضمن اش��اره به اينكه دماي كش��ور طي 
تابستان امسال حدود ۱ درجه سانتيگراد باالتر از حد 
نرمال بود، اظهار كرد: مقدار بارندگي ها طي سال آبي 
گذشته )۱۴00- ۱۳۹۹( منتهي به اول مهر ماه سال 
جاري نيز كاهش چشمگيري داش��ته است. به طور 
كلي ۱۴۳.۴ ميليمتر بارندگي طي سال آبي گذشته 
در س��طح كشور رخ داد كه اين مقدار نسبت به بارش 
متوسط كشور يعني 2۳۵.2 ميليمتر كاهش حدود 
۴0 درصدي داشته است. او با بيان اينكه با دوره هاي 
خش��ك متعددي به ويژه در بهار و زمستان مواجه 
بوديم، تصريح كرد: متوسط بارش ساالنه در كشور 
بين يك سوم تا يك چهارم متوسط جهاني است. از 
اي��ن رو كاهش ۴0 درصدي بارندگي ها نس��بت به 
حد نرمال كاهش چشم گيري به حساب مي آيد كه 
مي تواند كش��ور را با چالش هاي متعددي از جمله 

مشكالت تامين آب شرب مواجه كند.

     كسري بارش در اكثر استان ها
وظيفه افزود: در برخي استان ها به خصوص چهارمحال 
و بختياري، كهگيلويه و بوير احمد، لرستان، كرمانشاه، 
كردستان - كه مناطق پربارش كشور در فصول سرد سال 
محسوب مي شوند - نيز با كاهش حدود ۴0 درصدي 
بارندگي ها روب��رو و برخي از اين اس��تان ها از جمله، 
لرستان، كرمانشاه، چهارمحال و بخيتاري، كهگيلويه 
و بويراحمد و شمال خوزستان تقريبا با 200 ميليمتر 

كسري بارش طي سال آبي ۱۴00- ۱۳۹۹مواجه بودند. 
به گفته رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران 
سازمان هواشناس��ي، كم بارشي شديد طي سال آبي 
گذشته به ويژه در جنوب غرب و غرب كشور اثرات بسيار 
جدي و مشكالت زيادي را براي دبي رودخانه ها و آب 
پشت سدها ايجاد كرد، به طوري كه در حال حاضر نيز 
مخازن سدها كسري قابل مالحظه اي نسبت به شرايط 

نرمال و حتي سال گذشته دارند.

      بارندگي  طي سال آبي جاري
 ديرتر آغاز مي شود

وظيفه درباره وضعيت بارندگي ها طي سال آبي جاري 
اظهار كرد: مدل هاي عددي نشان مي دهد كه به جز 
در نوار شمالي كشور طي دو تا سه هفته نخست مهرماه 
تقريبا هيچ بارش��ي در كش��ور نخواهيم داشت. اين 
شرايط حاكي از آن است كه بارندگي ها طي سال آبي 
جاري ديرتر از حد معمول آغاز خواهد شد. او با اشاره 
به اينكه كش��اورزان به ويژه در نوار غربي كشور با آغاز 
مهرماه در انتظار دريافت اولين بارش هستند، گفت: 
نخستين بارش قابل مالحظه در پاييز كه اصطالحا به 
آن بارش موثر گفته مي شود با مرطوب كردن اراضي 
اجازه كاشت بذر را به كشاورزان مي دهد اما متاسفانه 
به نظر مي رسد كه اين بارندگي ها امسال با تاخير آغاز 
مي ش��ود و به جز در نوار شمالي، در ساير نقاط كشور 
بارندگي نخواهيم داشت. وظيفه در پايان خاطرنشان 
كرد: مقدار بارندگي در فصل پاييز امسال به احتمال 
زياد كمتر از حد نرمال خواهد بود كه با توجه به اينكه از 
فصل خشك و سال آبي كم بارشي كه بسياري از نقاط 
كشور در تنش آبي بوده اند وارد پاييز مي شويم، تداوم 
كم بارشي مي تواند شرايط تنش آبي و مشكل تامين 
آب شرب براي برخي شهرها و روستاها را بغرنج تر كند.

كاهش ۴۰ درصدي بارندگي ها طي سال جاري
رويخطخبر

افزايش ضريب حفاظتي مناطق اولويت جدي محيط زيست
براي ما حفظ حيات وحش از هرگونه 
آس��يب و گزن��د احتمال��ي به وي��ژه 
در مناطق��ي كه داراي مس��تثنيات 
سكونتگاهي يا مجاور باغات و مناطق 
روستايي است اهميت بسيار ويژه اي 
دارد. مديركل حفاظت محيط زيست 
استان تهران در جريان بازديد و ديدار 
با باغداران و روستاييان منطقه پشت 

كوه بخش مركزي شهرستان فيروزكوه با بيان اين 
مطلب گفت: حفاظت از محيط زيس��ت نيازمند 
مشاركت عمومي اس��ت و در مناطق روستايي، 
شهرهاي كوچك، دهستان ها و بخش ها، جوامع 
محلي مي توانند بهترين يار و پش��تيبان محيط 
زيس��ت براي حفاظ��ت از طبيع��ت و گونه هاي 
جانوري و گياهي باش��د. سعيد محمودي با بيان 
اينكه خوشبختانه فرهنگ حفظ حيات وحش و 
زندگي مسالمت آميز با آنها در خيلي از مناطق در 

حال پيشرفت و نهادينه شدن است، 
تصريح كرد: البته در جاهايي ش��اهد 
تهديد منافع باغداران، روس��تاييان و 
مزرعه داران به عل��ت حضور و هجوم 
حيات وحش و تع��ارض منافع آنها با 
محيط زيست هستيم اما اين موضوع 
نيايد موجب آسيب رسيدن به حيات 
وح��ش و تهديد گونه ه��اي جانوري 
ش��ود. مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان 
تهران با بي��ان اينكه بهترين راه برخ��ورد با اين 
موض��وع تعامل روس��تاييان و جوام��ع محلي با 
محيط زيست و محيط بانان است، گفت: حيات 
وح��ش و گونه هاي جان��وري و گياه��ي به ويژه 
دسته بندي هاي حمايت شده يا در معرض خطر 
انق��راض، ارزش و س��مبل خاص ي��ك محدوده 
جغرافيايي و زيستگاه آن محسوب مي شوند كه 

هيچگونه جايگزيني براي آن وجود ندارد.

پرخطرها واكسن آنفلوآنزا بزنند
دبي��ر كميته علمي كش��وري كرونا با 
بيان اينكه انتطار نمي رود امسال هم با 
افزايش شيوع آنفلوآنزا روبرو باشيم، در 
عين حال بر لزوم تزريق واكسن آنفلوآنزا 
براي كادر بهداش��ت و درم��ان و افراد 
داراي بيماري هاي زمينه اي تاكيد كرد. 
دكتر حميدرضا جماعتي درباره شيوع 
آنفلوآنزا در فصول سرد سال، تاكيد كرد: 

به طور كلي توصيه ما اين است كه افراد در معرض 
خطر حتما واكسن آنفلوآنزا را تزريق كنند؛ ولي سال 
گذشته هم كه براي مدتي فصل ابتال به آنفلوآنزا و 
كرونا همزمان شد، ميزان و شدت بااليي از ابتال به 
آنفلوآنزا را نداشتيم و اكثر بيماران همان مبتاليان 
به كرونا بودند. او تاكيد كرد: اين موضوع در پزشكي 
يك اصل است كه اگر گرفتاري با ويروس يا ميكروبي 
خيلي شديد باشد، معموال اجازه نمي دهد ويروس 

يا ميكروب ديگري خود را نشان دهد؛ 
بنابراين با توجه به شيوع باالي كرونا، 
ويروس آنفلوآنزا مانند گذش��ته شدت 
نخواهد داش��ت و امس��ال هم انتظار 
نمي رود با ش��دت بااليي از آن مواجه 
باشيم. دبير كميته علمي كشوري كرونا 
درباره تزريق واكسن آنفلوآنزا، بيان كرد: 
همزماني و نزديكي زمان تزريق واكسن 
كرونا و آنفلوآنزا مشكلي ندارد. البته توصيه مي كنيم 
اگر فردي عالئم عفوني داش��ته باشد، بهتر است تا 
بهبود عالئم از تزريق واكس��ن خ��ودداري كند. او 
تاكيد كرد: بهترين زمان تزريق واكسن آنفلوآنزا 
اواخر ش��هريور و مهرماه است؛ ولي چون پس از 
تزريق واكسن آنفلوآنزا چند هفته طول مي كشد 
تا ايمني حاصل شود، بنابراين بهتر است پس از 

نيمه دوم شهريور اين واكسن تزريق شود.

ماه مهر در نقاط صفر مرزي
بيش از ۶ سال است كه جمعيت طلوع 
بي نام و نشان ها كيف و لوازم التحرير را 
به نقاط صفر مرزي كه كشور مي برد 
و به دس��ت دانش آموزان مناطق كم 
برخوردار مرزي كشور مي رساند. اكبر 
رجبي مش��هود، مديرعامل جمعيت 
طلوع بي ن��ام و نش��ان ها در اين باره 
گفت: امسال بيش از شش هزار كيف 

و لوازم تحرير به نقطه صفر مرزي كش��ور ارسال 
خواهد ش��د كه اين تعداد رو به افزايش اس��ت. 
هدف اصلي اين است كه تا آنجايي كه مي توانيم 

با ارسال كيف و لوازم التحرير جلوي 
بازماندگ��ي از تحصيل دانش آموزان 
را بگيريم. او افزود: داس��تان كمپين 
صفرم��رزي از روزي آغ��از ش��د كه 
عكس كودكي ك��ه از گوني برنج به 
جاي كيف مدرس��ه اس��ت استفاده 
كرده بود در فضاي مجازي پخش شد 
و آنجا ب��ود كه به اين فكر افتاديم كه 
براي نقاط صفر مرزي كشور كيف و لوازم التحرير 
ارس��ال كنيم تا دانش آموزان نق��اط صفر مرزي 

كشور هم با كيف به مدرسه بروند.
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