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همس��از نبودن عرضه و تقاضا 
در بازار س��رمايه يعن��ي ورود 
س��رمايه و جري��ان نقدينگي، 
دورنماي سودس��ازي را براي 
س��رمايه گذاران با ابهام روبرو 
مي كند كه عمده اين مس��ائل 
به ريسك هاي سيستماتيك 
خارج از بازار س��رمايه ش��امل 
ريسك هاي سياس��ي- اجتماعي و سياست هاي بهره اي 
بانك مركزي برمي گردد و فشار تقاضا در بازار را به دنبال 
دارد كه به خروج س��رمايه ها از اين بازار منجر مي ش��ود. 
افزايش پيش بيني پذيري در اقتصاد مي تواند زمينه را براي 
ورود سرمايه گذاران به بورس فراهم كند، در اين راستا بايد 
كنترل هاي مناسبي براي بازار هاي موازي در نظر گرفته 
ش��ود. اگر عمق بازار بدهي را رصد كني��م در اين بازار به 
محدوده ۴۳۰ الي ۴۴۰ ميليارد تومان مي رسيم، در سال 
۹۹ كه اين رقم كمتر از يك س��وم بود. كل بازار بدهي كه 
مشتري آنها بانك ها هستند. از سوي ديگر نرخ بهره نيز 
مهم است چراكه س��رمايه گذاري در بانك نيز داريم. اما 
به طور كلي با در نظر گرفتن اين موضوعات سرمايه گذاري 
در بورس مطلوب اس��ت. به نظر مي رس��د اين دو عامل 
موجب شده است تا سرمايه ها از بازار هاي رقيب، همچون 
بازار ارز و بازار طال به مرور جذب بازار سهام شود. تصويب 
بسته ۱۰ بندي حمايت از بورس، تقويت بازار سرمايه را از 
ابتداي هفته گذشته دربر داشته است و اين موضوع مزيد 
علت شده و ورود سرمايه ها را از بازار ارز و طال به بازار سهام 
تشديد كرده است. از طرف ديگر، بانك مركزي در اقدامي 
مثبت و اثر گذار خريد آنالين ارز را از امروز شروع كرده است 
كه با كم شدن صف در مقابل صرافي ها و كاهش انتظارات 
تورمي ناشي از موج هاي رسانه اي موجب شده تا مانع رشد 
ادامه در صفحه 8 نرخ ارز شود.  

هر بار با آغاز مسابقات ورزشي 
جهان��ي مانند ج��ام جهاني 
فوتبال يا المپي��ك بحثي در 
محافل تخصصي و رسانه اي در 
خصوص نسبت توسعه كشورها 
با نتايج حاصله، مطرح مي شود. 
بر اساس اين رويكرد بسياري 
از ايراني��ان مي خواهند بدانند 
آي��ا باخت ايران به انگليس ارتباطي با توس��عه نيافتگي 
ايران و توسعه يافتگي انگليس دارد يا نه؟ هرچند بودند 
افرادي كه باخت ايران به انگليس را پيش بيني مي كردند 
اما شايد كمتر كسي پيش بيني خوردن ۶گل را در يك 
بازي داش��ت. هرچند در اين زمينه نمي توان به صورت 
مطلق حكم صادر كرد، اما واقعيت آن اس��ت كه ارتباط 
نزديكي ميان توسعه كشورها و موفقيت هاي آنان وجود 
دارد. نمونه عيني يك چنين ارتباطي را مي توان در نتايج 
ورزشي كشور چين قبل از دهه ۸۰ ميالدي و سال هاي 
پس از آن ديد. چين به عنوان يك كش��ور توسعه نيافته 
قبل از دهه ۸۰ ميالدي حتي در عرصه آسيايي ورزش نيز 
حرفي براي گفتن نداشت، اما پس از توفيق الگوي توسعه 
چيني، چين در قرن۲۱ بدل به كشوري شد كه همپاي 
امريكا، اروپا و اس��تراليا در رنكينگ بسترهاي المپيك و 
عرصه هاي جهاني قرار گرفته اس��ت. نمونه ديگر كشور 
كره جنوبي است كه قدم هاي بلندي در توسعه اقتصادي و 
ورزشي برداشته است. به طور كلي در ادبيات توسعه، يكي 
از مشخصات اصلي توسعه يافتگي كشورها اعتماد به نفسي 
است كه جامعه از آن برخوردار مي شود.جوامع با استفاده 
از اعتماد به نفس، رفاه، غرور و ظرفيتي كه توسعه براي 
آنها ايجاد مي كند، دستاوردهاي ورزشي مطلوب تري هم 
كسب مي كنند. در يك نمونه مثالي خانواده و جامعه اي كه 
درآمد سرانه بيشتري دارد، امكان استفاده از مربي و باشگاه 
تربيت ورزشي، علمي، هنري افزون تري را كسب مي كند و 
نتيجه اين تفاوت ها در صحنه ورزش نيز نمايان مي شود. 
ادامه در صفحه 5 البته همانطور كه اشاره شد، اين... 

مجيد عش��قي دي��روز در يك 
آيند و روند عجيب خبري، در 
نهايت در سازمان بورس ماندگار 
شد. ابتدا اعالم شد با استعفاي 
عش��قي، محم��د رضواني فر 
جايگزين او شده است. اما نهايتا 
اكثريت قاطع اعضاي شوراي 
عالي بورس پذيرش عش��قي 
مورد قبول واقع نشده و وي در رياست سازمان بورس باقي 
خواهد ماند. اما فارغ از اين تحوالت روبنايي، بايد ديد مشكل 
بازار سرمايه ايران با يك چنين رفت و آمدهايي حل و فصل 
مي شود؟ آيا مشكل بورس كشور، مديريت عشقي بود كه با 
خروج او از قطار سازمان بورس و جاگزيني اش با رضواني فر 
مشكالت بازار سرمايه حل شود؟ معتقدم كه مشكل بازار 
سرمايه كشور تابعي از مشكالت كالن اقتصاد كشور است 
و اين روند ارتباطي با تحوالت مديريتي در بازار س��رمايه 
ندارد. به عبارت روشن تر، هيچ تضميني وجود نداشت كه 
با تداوم اين شرايط، تغييري در بورس ايجاد شود. فارغ از 
تصميم سازي هاي پشت پرده، به صورت سنتي هر زمان 
كه اوضاع بورس خراب مي ش��ود و در وضعيت ركود قرار 
مي گيرد، عده اي از فعاالن بازار س��رمايه تصور مي كنند، 
مشكل در مديريت بازار سرمايه است و اگر مديريت بازار 
تغيير كند، مس��اله حل مي ش��ود. اين تجربه بارها تكرار 
ش��ده و با تغيير مديريت مشكل حل نشده است. اقتصاد 
ايران با مش��كل اقتصاد كالن مواجه است؛ يعني اقتصاد 
با ركود مواجه است، دولت كمبود منابع دارد و نمي تواند 
معافيت مالياتي و تخفيف هاي صادرات��ي و... بدهد. يا در 

بحث يارانه هاي اقتصادي تخفيفي قايل ش��ود. اين روند 
شرايطي را بر اقتصاد تحميل مي كند و مديريت را دشوار 
مي كند. طبيعتا در اين ش��رايط هر شخصي هم در راس 
س��ازمان قرار بگيرد، نمي تواند تغييرات بنياديني ايجاد 
كند؛ فقط در اين ميان برخي افراد قرباني مي شوند. البته 
اين روند تغييرات منتفي شد و عشقي در مديريت ماندگار 
شد. به نظرم بورس در اين زمينه تصميم درستي گرفت و 
تسليم شرايط تحميلي از سوي برخي از فعاالن بازار نشد. 
اما بايد ديد براي بهبود وضعيت بورس، چه گزاره هايي بايد 
مورد توجه قرار بگيرد؟ معتقدم برخي مشكالت در بازار 
س��رمايه وجود دارد كه بايد آنقدر گفته شود تا همه به آن 
عادت كنند. در واقع بايد گوش هاي مسووالن، فعاالن بازار 
سرمايه و عموم مردم به شنيدن اين حقايق عادت كنند. 
حقايقي كه اقتصاد ايران را در بر گرفته و امكان بهبود را به 
آن نمي دهد. مهم ترين مشكل بورس ما، در اقتصاد كالن 
كشور النه كرده و مهم ترين مش��كل اقتصاد كالن ايران 
هم فقدان پيش بيني پذيري در اقتصاد ايران اس��ت. اين 
گزاره باعث شده تا بس��ياري از مشكالت در بازار سرمايه 
ايران نهادينه شود و خروج از اين مشكالت دشوار شود. نه 
استراتژي كالني در اقتصاد ايران وجود دارد و نه منطقي 
بر اقتصاد ايران حاكم اس��ت، اين روند را مي توان از طريق 
برنامه ريزي هاي اصولي پوشش داد. بسياري از كشورهاي 
پيشرفته از برنامه ها، ادوات و ابزارهاي مالي براي پيش بيني 
كردن اقتص��اد خود بهره مي برند. اما در اي��ران اين اصرار 
وجود دارد كه اين ادوات استفاده نشود. اين روند باعث بروز 
مشكالت فعلي مي شود. اگر اقتصاد ايران پيش بيني پذير 
ادامه در صفحه 8 شود، حتي اگر پيش بيني ها از...  

يك��ي از موضوعات��ي ك��ه 
در روزه��اي گذش��ته در 
حوزه خودرو مطرح ش��ده، 
بح��ث ممنوعي��ت واردات 
خودروهاي فرانس��وي بوده 
اس��ت. بر اس��اس آنچه كه 
اعالم شده ممنوعيت فقط 
ب��راي واردات خودروه��اي 
فرانس��وي بوده و امكان همكاري ب��ا آنها در خطوط 
توليد يا قطعات وجود دارد. ممنوعيت اعمال ش��ده 
از ي��ك زوايه مي تواند براي صنع��ت خودروي ايران 
نتيجه مثبت داشته باشد. در صورتي كه شركت هاي 
فرانسوي احساس خطر كنند كه بازار ايران را از دست 
مي دهند قطعا امكان مذاك��رات تازه براي همكاري 
در خطوط توليد مش��ترك چه در خ��ودرو و چه در 
قطعات وجود خواهد داشت و آنها بايد در اين زمينه 

تصميم گيري كنند.
كنار گذاشتن خودروهاي فرانسوي در بحث واردات 
به معني خالي ش��دن بازار نيس��ت. آنچه كه در اين 
زمينه بيشترين اهميت را دارد عمل به برنامه اعالم 
شده از سوي نهادهاي تصميم گير است. اينكه ما از 
سويي بايد اس��تانداردهاي ۸5 گانه خودرو را رعايت 
كنيم و از سوي ديگر خودروهايي با قيمت كمتر از ۲۰ 
هزار يورو به كشور وارد كنيم قطعا نياز به بررسي هاي 
جدي دارد. با توجه به اين مقررات تعداد خودروهايي 
كه امكان وارد شدن به ايران را دارند محدود مي شود 
اما قطعا در بازار نمونه هايي براي ورود به كشور وجود 
خواهد داش��ت كه البته فعاالن در اين بازار بايد نظر 
نهايي را در رابطه با آنها ارايه كنند. نظر شخصي من 
اين اس��ت كه مي توان حداكثر حدود پنج درصد از 
س��هم واردات را به خودروهايي با قيمت هاي باالتر 
اختص��اص داد زيرا به هر ح��ال در جامعه ما افرادي 
هستند كه به دنبال خريدن خودروهاي گرانقيمت تر 
خواهند بود و در صورتي كه نياز آنها در اين چارچوب 
پاسخ داده نشود باز هم فشاري تازه به خودروسازان 

داخلي وارد مي شود.
موضوعي ك��ه براي صنع��ت خودروي م��ا اهميت 
زيادي خواهد داشت استفاده از فرصت واردات براي 
انتقال تكنولوژي و همكاري با شركت هاي خارجي 
در خط��وط داخلي اس��ت. در اين ص��ورت مي توان 
انتظار داش��ت ك��ه در كنار واردات خودرو ش��رايط 
براي ارتقاي صنعت خودروس��ازي كشور نيز فراهم 
ش��ود. اين همكاري ها مي تواند براي مشتريان اين 
خودروهاي وارداتي نيز شرايط بهتري را فراهم كند 
زيرا موضوعاتي مانند قطعات يدكي يا خدمات پس 
از فروش اهميت بس��يار زيادي دارد و در صورتي كه 
فكري به حال آن نش��ود خريداران اين خودروها در 

آينده با چالش مواجه خواهند شد.

اخباري مبني بر همكاري ايران 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
منشر ش��ده كه خود محركي 
براي حفظ محدوده هاي فعلي 
در بازار است. تا جايي كه از سطح 
فعلي پايين نرود و كف موجود 
را حفظ كند، حتي اميدواريم 
كه ش��اخص در محدوده يك 
ميليون و ۴۰۰ هزار واحد تا پايان هفته آرام بگيرد. اگر دالر 
نيما و آزاد در محدوده هاي فعلي باقي بماند، اميدواري ها 
براي ابقاي شاخص از بين نمي رود. بازار سهام در شرايطي 
قرار دارد كه با اخبار مثبت روند صعودي سختي را به خود 
مي گيرد، اما نسبت به اخبار منفي واكنش سريع از خود 
نش��ان مي دهد. ب��راي مثال كاهش قيمت نف��ت در روز 
پنجشنبه معامالت روز شنبه را بسيار متاثر كرد، به همين 
جهت بازار از نظر س��اختاري در محور رشد قرار ندارد كه 
اين موضوع هم متاثر از ابهامات )بودجه، برجام، انتش��ار 
اوراق بدهي و كسري بودجه( زيادي است. در اين شرايط 
بيشتر فعالين چشم اميد به گزارش هاي آبان ماه دوخته اند 
تا شايد كف بازار س��هام را تحكيم بخشد. در اين بين اگر 
اخبار مثبتي از ش��رايط سياسي كشور منتشر شود، كف 
بازار حفظ مي شود و حتي احتمال صعودي شدن دارد در 
غير اين صورت بورس در همين نقاط تعادلي باقي مي ماند.

صنايع دارو و س��يمان از آن دست گروه هايي هستند كه 
اين روز ها تحركاتي را به خود ديده اند، البته اكثر گروه ها به 
غير از بانكي )به دليل اخبار نااميد كننده برجام( در برگشت 
بازار با رشد اندكي مواجه شده اند. در اين بين گروه خودرو 
با توجه به عرضه برخي محصوالت در بورس كاال و با تمركز 
بر اين خبر مي تواند تا پايان هفت��ه بازدهي خوبي را براي 
سرمايه گذاران ارايه كند. در گروه سيمان، اما افزايش نرخ 
ادامه در صفحه 3 پايه ۳5 درصدي نسبت به... 

حميدرضا جيهاني

مرتضي افقه

عليرضا توكلي

احمد اشتياقي

محمدرضا نجفي منش

در وزارت اقتصاد و سازمان بورس چه خبر است؟

 شوراي عالي بورس پس از قبول استعفاي عشقي 
 و معرفي رضواني فر به عنوان رييس جديد 

سازمان بورس تغيير نظر داد و عشقي را ابقا كرد 

بدباختيم!

 فعاالن بازار خودرو: صدور فاكتور 
توسط خودروسازان همچنان كند است

 از تداوم تورم 40 درصدي 
تا احياي ظرفيت هاي توليد

عقبنشيني
خريددربازارخودرو
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از سال ۹۹ تا به امروز سازمان بورس روساي مختلفي به 
خود ديد و در نهايت روز ۲۱ مهر ماه سال ۱۴۰۰ مجيد 
عش��قي تكيه بر جايگاه رياست سازمان بورس زد. در 
يك ماه اخير حاشيه هاي زيادي درخصوص رياست 
سازمان بورس مطرح شده اما روز گذشته اين حاشيه ها 
قوت گرفت و رييس سازمان بورس كتبي استعفا نامه 
خود را به ش��وراي عالي بورس تحويل داد. چند نفر از 

اعضاي شوراي عالي بورس اعالم كرده  بودند كه با اين 
استعفا موافق اند و حتي بر اساس اخبار منتشر شده در 
رسانه وزير اقتصاد نيز با اين استعفا موافقت كرده بود 
اما در دقيقه ۹5 همه چيز تغيير كرد و تمامي مخالفين 
موافق شدند و مجيد عشقي رييس سازمان بورس ماند. 
درساعات پاياني جلسه تعدادي از اعضاي شورا به دليل 
صفحه 4 را بخوانيد شرايط بازار و...   

شكس��تي تلخ و تحقيرآميز ش��ايد تيتر بس��ياري از 
رسانه ها باشد شب تلخي كه همه چيز را باختيم، تيم 
ملي فوتبال ايران در نخستين بازي خود در چارچوب 
رقابت هاي جام جهاني ۲۰۲۲ قطر در نمايشي ضعيف 

با نتيجه ۶-۲ مقابل انگلستان شكست خورد. 
تيم ملي كش��ورمان كه با نظر كارل��وس كي روش با 
تركيبي عجيب و ناآشنا به بازي آمده بود از همان ابتدا 
ناهماهنگ و پراشتباه مسابقه را آغاز كرد. با اين حال در 
دقيقه ۲۰ برخورد ناخواسته عليرضا بيرانوند و مجيد 
حسيني باعث مصدوميت شديد دروازه بان شماره يك 
تيم ملي شد. بيرانوند كه به شدت از ناحيه بيني مصدوم 
شده بود نتوانس��ت به بازي ادامه دهد و جاي خود را 
به حسين حس��يني داد. پس از ورود حسيني دروازه 
ايران به س��رعت فروريخت و در دقيقه ۳5 بلينگهام 
براي نخستين بار توپ را از خط دروازه ايران عبور داد. 
پ��س از آن و در حالي كه ملي پوش��ان اي��ران گويي 
روحي��ه خود را از دس��ت داده بودن��د در دقايق ۴۴ و 
۴5 دو بار ديگر دروازه خود را توس��ط بوكاري س��اكا 
و رحيم استرلينگ باز ش��ده ديدند. روزبه چشمي و 
عل��ي كريمي دو انتخاب عجي��ب كارلوس كي روش 
در تركيب ۱۱ نفره، در نيمه نخست عملكردي بسيار 
ضعيف داشتند و تقريبا در هر سه گل دريافتي ايران 
مقصر بودند. كي روش در آغاز نيمه دوم هر دوي اين 
بازيكنان به عالوه عليرضا جهانبخش را از تركيب بيرون 
كشيد و به جاي آنها حسين كنعاني، سعيد عزت اللهي 
و علي قلي زاده به بازي آمدند.  اما حتي اين تعويض ها 
هم نتوانس��تند روند ضعيف تيم ملي را جبران كند و 
در دقيقه ۶۲ س��اكا براي چهارمين بار دروازه ايران را 
باز كرد.  هرچند در دقيقه ۶5 مهدي طارمي توانست 
يكي از گل ها را جبران كند اما انگليسي ها كه خط دفاع 
ايران را آشفته مي ديدند توانستند دو بار ديگر در دقايق 
۷۱ و ۹۰ توسط رش��فورد و گريليش دروازه حسين 

حسيني را باز كنند. 
با اين ح��ال در دقيقه ۱۰+۹۰ و ب��ه دليل خطا روي 

مرتضي پورعلي گنجي، داور براي ايران پنالتي گرفت 
و مهدي طارمي توانست توپ را وارد دروازه انگلستان 
كند.  پس از به ثمر رس��يدن اين گل داور سوت پايان 
بازي را به صدا در آورد و مسابقه با همان نتيجه ۶-۲ به 
سود انگلستان به پايان رسيد.  سنگين ترين شكست 
تيم ملي اي��ران در رقابت هاي جام جهاني به س��ال 
۱۹۷۸ و شكست هاي ۳-۰ و ۴-۱ در مقابل هلند و پرو 
باز مي گشت اما با نمايش ضعيف شاگردان كي روش 
در بازي مقابل انگلستان حاال سنگين ترين شكست 
تيم ملي در تاريخ حضور ايران در جام هاي جهاني به 
ثبت رسيد.  تيم ملي فوتبال ايران پس از اين شكست 
بايد در مسابقه دوم به مصاف ولز برود و در روز پاياني 
مرحله مقدماتي هم در مقابل تيم ملي فوتبال امريكا 
صف آرايي خواهد كرد پس از اين نمايش نا اميد كننده 
انتقادات آغاز  و فضاي مجازي پر ش��د از تحليل هاي 
ريز و درش��ت ع��ده اي ارنج بد ك��ي روش رو خطاب 
قرار دادند و عده اي ديگر عاقبت تحقير اسكوچيچ در 
شكل گيري اين نتيجه اثر گذار دانستند اما كي روش 
مثل هميشه براي همه انتقادات حاضر جواب است. 
كارلوس كي روش، س��رمربي تيم ملي فوتبال ايران 
بالفاصله پس از شكست ۶ بر ۲ تيم ملي برابر انگليس، 
در كنفرانس خبري بعد از بازي اظهار كرد: ما تا آخرين 
توان جنگيديم و شجاع بوديم. آنچه در توان داشتيم را 
در زمين پياده كرديم. وي ادامه داد: هنوز چيزي تمام 
نشده و ما دو بازي ديگر در جام جهاني داريم و تالش 
مي كنيم كه با موفقيت آنها را پشت سر بگذاريم. نظرم 
ساده و عملي است. در نيمه اول، بازي تمام شده بود. 
تنها هدفي كه براي تيم ما مانده بود اين بود كه بتوانيم 
متحد و شجاع باشيم و تا جايي كه مي توانيم بجنگيم 
و فوتبال را مفتخر كنيم. اين لحظات بد اين اجازه را به 
ما داد كه از ابتدا در سطح بااليي بازي كنيم. كي روش 
درباره س��وال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه تركيب او 
غيرمنتظره بود و آيا قبول دارد كه در انتخاب تركيب 
اشتباه كرده؟ گفت: نه! چيزي كه در اين بازي اشتباه 

بود، كيفيت، سرعت و رقابت بازيكنان انگليسي بود. 
با س��رعتي كه توپ را به چرخش درمي آوردند، تيم 
ما نتوانست خود را با اين سرعت تطبيق دهد. آنها در 
۲۰ دقيقه اول سريع بودند. گل اول و دوم موقعي زده 
شد كه انتظار نداشتيم. آن طور كه گل زده شد، شوكه 
شديم. درباره تركيب بازيكنان بايد بعد از بازي بررسي 
كنيم و ببينيم كه چه اتفاق��ي رخ داد و چيزهايي كه 
بايد ياد بگيريم را ياد بگيريم. اين نيست كه تركيب و 
زمين بازي مطرح نيست. موضوع اين است كه چگونه 
آموزش مي گيريم و چگونه بازيكنان و مربي، خود را 
آماده مي كنند و اگ��ر كه يك روز بخواهيد به برزيل و 
آرژانتين و انگلستان نزديك باشيم بايد اين مسائل را در 
نظر بگيريم. اين مساله درباره زمين نيست. بايد بدانيم 

چطور تمرين كنيم. 
اگر روي اين زمينه ها كار نكنيم به موفقيت نمي رسيم. 
او در واكنش به اينكه يكسري در اطراف تيم و همينطور 
بازيكنان، تمركز بازيكنان را به هم مي زنند و بهتر است 
در خانه بنشينند و قبل از حضور در قطر هم به خيريه 
بهشت امام رضا رفت و گفت كه هواداران واقعي تيمش 
اين گروه هستند اما خيلي از مردم خوشبين به صعود 
تي��م ملي ايران و بازي با ولز و امريكا هس��تند و او چه 
تضميني مي دهد كه تيم ملي به دور بعد صعود كند؟ 
گفت: ش��ما كامال درست گفتيد. در ۲۰۱۱ كار با تيم 
ملي را ش��روع كرديم. وقتي در ۲۰۱۴ مسابقه داديم، 
به خوبي آماده شده بوديم. بازي فقط درباره آمادگي 
بود و تماشاگران در كنار ما بودند. چيزي كه مي توانم 
بگويم اين اس��ت كه فوتبال و توپ چيزي اس��ت كه 
بايد بگذارد بازيكنان ما حس كنند بهترين هستند و 
فكرشان بايد بر فوتبال متمركز باشد. وقتي من درباره 
ايراني ها اظهارنظر كردم، البته به همه ايراني ها خوشامد 
مي گويم اما از كساني كه مي خواهند با موضوعاتي كه 
درباره فوتبال نيس��ت كارها را به هم بزنند، استقبال 
نمي كنيم. من با انگليسي ها كار كرده ام و مي دانم چقدر 

براي بازي در انگليس عالقه وجود دارد.



دولت از س��ويي اعالم كرده كه هي��چ اولويتي مهم تر از 
كنترل تورم ندارد و از س��وي ديگر تاكي��د دارد كه راه را 
براي توس��عه اش��تغال و بهبود توليد باز خواهد كرد، از 
طرفي اعالم مي شود كه تالش براي كاهش سرعت رشد 
نقدينگي به نتيجه رس��يده و از سوي ديگر با قانون ابالغ 
ش��ده جديد، موج جديدي از افزايش حقوق به حساب 
كارمندان و بازنشستگان واريز خواهد شد و به اين ترتيب 
موج جديدي از پول هاي تازه به دس��ت اقش��ار مختلف 
مي رسد. اين موقعيت پيچيده و بعضا متناقض باعث شده 
كه پاسخ دادن به يك س��وال واضح دشوار شود. اولويت 
اقتصاد ايران در 1402 چه خواهد بود؟ بر اساس تجربه 
ثبت شده از سوي بسياري از كشورها، در مديريت ركود 
و تورم، دولت ها يك برنامه كالن ثبات را نهايي مي كنند. 
يعني وقتي ركود افزايش پي��دا مي كند، دولت با اجراي 
سياست هاي انبساطي، مانند تزريق نقدينگي، تسهيالت 
اقتصادي و كاهش محدوديت هاي توليد، تالش مي كند 
كه اين ش��رايط را مديريت كند و از س��وي ديگر، وقتي 
تورم افزايش پيدا مي كند، دولت ها با اعمال سياست هاي 
انقباضي تالش مي كنند راه را بر رشد نقدينگي ببندند و با 
برخي سياست هاي محدود كننده روند افزايشي قيمت ها 
را مديريت كنند. در ايران اما در تمام اين س��ال ها، يك 
دوگانه متضاد وجود داشته و در بس��ياري از سال ها، در 
ش��رايطي كه دولت ها از تورم رنج برده اند، همزمان بايد 
راهي براي خروج از ركود ني��ز پيدا مي كردند. موقعيت 
بسيار دشوار ركود تورمي نياز به يك مديريت پيچيده و 
تخصصي دارد اما در ايران، معموال شعارهاي بزرگ جاي 
برنامه هاي علمي را مي گيرند و همين موضوع كار را دشوار 
مي كند. يكي از اصلي ترين مسائلي كه در برنامه ريزي هاي 
كالن سال آينده نيز بايد براي آن پاسخي پيدا شود، نحوه 
برنامه ريزي دولت براي عبور از اين موقعيت خواهد بود 
و اين در حالي اس��ت كه در هفته ه��اي آينده، دو برنامه 
مهم پيش روي قواي مقننه و مجريه خواهد بود. از سويي 
دولت اعالم كرده كه ظرف روزهاي آينده، اليحه بودجه را 
به مجلس مي دهد و از طرف ديگر مجلس منتظر دريافت 
قانون هفتم توسعه اس��ت. دو متني كه آينده اقتصادي 
كشور را در يك بازه يك و پنج ساله تعيين خواهند كرد. 
با وجود اهميت س��وال هاي كالن به نظر مي رس��د فعال 
اصلي ترين دغدغه دولت، به موقع رس��اندن اين متن ها 
است. مسعود ميركاظمي درباره اينكه بحث درباره بررسي 
بودجه س��ال 1402 و برنامه هفتم توس��عه زياد است و 
رييس مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد تا برنامه هفتم 
به مجلس نيايد بودجه را بررس��ي نمي كند، بررسي اين 
اليحه و برنامه در دولت چگونه است، گفت: هر دو بررسي 
مي شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي ها طوالني شد، 
سياست ها با تأخير ابالغ شد اما در عين حال هر دو را جلو 
برديم. رييس  سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تبصره هاي 

بودجه سال 1402 را به دولت فرستاديم. دولت مي تواند 
نظر دستگاه ها را بخواهد و كار روي تبصره ها را آغاز كند و 
در عين حال برنامه هفتم را هم جلو مي بريم و اميدواريم 
تا پايان آذرماه اين برنامه را به دولت برسانيم. وي درباره 
عدم اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي، عنوان كرد: نفت 
هميشه يكي از منابع بودجه بوده است ولي منبع اصلي 
نبوده است، نمي شود آن را به كنار گذاشت نظر مسووالن 
كشور هم اين نيست. ميركاظمي با تاكيد بر اينكه درآمد 
حاصل از فروش نفت نبايد به بودجه جاري برود، عنوان 
كرد: نظر اين است به سمت درآمدهاي مالياتي برويم و از 
طريق ساير درآمدها، هزينه هاي جاري دولت تأمين شود 
و فروش نفت براي س��رمايه گذاري در كشور اختصاص 
يابد. وي ادامه داد: منظور اين نيست كه نفت نفروشيم، 
نفت بايد بفروشيم ولي بايد تالش كنيم ارزش افزوده اش 
را باال ببريم و از خام فروش��ي جلوگيري كنيم و برويم به 
سمت اينكه ارزش بيش��تري ايجاد كنيم، براي همين 
در اين دولت 2 پااليشگاه پتروپااليشي با ظرفيت توليد 
۳00 هزار بشكه اي توافق نامه هايش امضا شد و براي اجرا 
رفته است كه انشااهلل توليد ۶00 هزار بشكه كمك كننده 
باشد. ميركاظمي درباره اينكه هر سال متن اليحه بودجه 
منتشر و در اختيار عموم قرار مي گرفت آيا امسال نيز اين 
كار صورت خواهد گرفت، گفت: هنگامي كه اليحه بودجه 
در دولت تصويب شد بله قطعا منتشر خواهد شد، يعني 
هنگامي كه اليحه به مجلس رفت و مجلس آن را تصويب 
كرد، منتشر خواهد شد. وي ادامه داد: البته ما زماني هم 
كه اليحه به دست مجلس رس��يده باشد و اعالم وصول 
اعالم كند هم مي توانيم آن را منتشر كنيم و زماني هم كه 
قانون شد، ابالغ مي شود. اين صحبت ها نشان مي دهد كه 
احتماال در نهايت حرف مجلس نهايي خواهد شد و دولت 

بايد بودجه سال آينده را بعد از نهايي شدن قانون برنامه 
هفتم توس��عه دريافت كند. البته حتي اين موضوع نيز 
كافي نيست و پس از آنكه رييس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم كرد كه نيازي به بررسي جداول بودجه وجود ندارد، 
نمايندگان مجلس به اين موضوع واكنش نشان دادند. يك 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد كه طرح 
اصالح روند بررسي بودجه ساالنه در مجلس در راستاي 
رفع اش��كاالت درباره رسيدگي به جداول بودجه است و 
دولت بايد به جاي انتقاد از اين موضوع، اس��تقبال كند. 
احسان اركاني در واكنش به صحبت هاي اخير ميركاظمي 
رييس سازمان برنامه و بودجه مبني بر اينكه ارسال جداول 
بودجه به مجلس به صالح نيست، گفت: يكي از اشكاالت 
جدي در روند بررس��ي جزييات بودجه ساالنه آن است 
ك��ه مجلس وقت زيادي جهت رس��يدگي ب��ه احكام و 
تبصره هاي بودجه صرف مي كرد و در دقيقه ۹0 راي كلي 
به جداول داده مي شد. حال اينكه كل بودجه مربوط به 
جداول است.وي يادآور شد: در همين راستا نمايندگان 
مجلس كليات طرح اصالح ماده 1۸2 آيين نامه داخلي 
مربوط به تغيير در روند بررسي بودجه را تصويب كردند 
كه قرار ش��د اين طرح به صورت دو شوري بررسي شود. 
بدان معنا كه مجددا طرح به كميسيون آيين نامه داخلي 
جهت بررسي جزييات آن ارجاع شد و بعد از ارايه گزارش 
اين كميسيون، مجلس وارد رسيدگي به جزييات مي شود. 
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: با تصويب 
اين طرح سازمان برنامه و بودجه مكلف خواهد شد كه به 
صورت جداگانه جداول بودجه را به مجلس ارايه داده تا 
آن را مورد بررسي دقيق قرار دهد؛ اينكه آقاي ميركاظمي 
بيان كرده كه اين موضوع به صالحديد نيست و نظم و نظام 
و يكپارچكي را به هم مي ريزد، حرف قابل قبولي نيست. 

انتظار مي رود كه آقاي ميركاظمي و س��اير اركان دولت 
مصوبات مجلس به عن��وان قانون را در مقام مجري اجرا 
كند نه اينكه براي آن »چون و چرا« بياورد. اركاني با تاكيد 
بر لزوم رسيدگي دقيق به جداول بودجه، گفت: معموال 
هزاران اتفاق در جداول بودجه رخ مي داد و مورد رسيدگي 
نمايندگان هم قرار نمي گرفت. ما با آسيب شناسي اين 
اتفاقات در اين طرح به دنبال رفع اشكاالت هستيم پس 
نبايد اين موضوع باعث ناراحتي و نارضايتي سازمان برنامه 
و بودجه شود، مجلس مي خواهد اشكاالت موجود در روند 
رسيدگي به جداول را حل كند پس دولت هم استقبال 
كند. در چنين شرايطي بايد ديد كه آيا اساسا دو قوه امكان 
عبور از اختالف نظرهاي جزيي و اجرايي و رس��يدن به 
مسائل و مشكالت كالن را دارند يا مانند موضوع اصالحات 
در بودجه، تغييرات در برنامه توسعه نيز به آينده موكول 
مي شود. فعال به نظر مي رسد نقدها به برنامه هاي گذشته 
هنوز در س��طح كليات باقي مانده است. يك عضو ناظر 
مجلس در شوراي عالي اقتصاد گفت: در جلسه شوراي 
اقتصاد مقرر شد كه در برنامه هفتم توسعه بر توانمندي ها 
و چالش ها تمركز شود تا سرنوشت برنامه هفتم به ساير 
برنامه ها دچار نش��ده كه هيچ مش��كلي را حل نكرده و 
توانمندي ها نيز بالفعل نشد. جعفر قادري با اشاره به جلسه 
روز گذشته ش��وراي عالي اقتصاد بيان كرد: طبق قانون 
برنامه توسعه، بايد محورهاي كلي برنامه قبل از تصويب در 
دولت، در شوراي عالي اقتصاد مطرح شده و كليات محورها 
و جهت گيري هاي آن در شوراي عالي اقتصاد مصوب شود 
كه بر همين اساس جلسات شوراي عالي اقتصاد تشكيل 
مي ش��ود. وي ادامه داد: روز گذش��ته جلسات كارگروه 
تخصصي و شوراي عالي اقتصاد برگزار شد؛ نمايندگاني از 
سازمان برنامه و بودجه كليتي از محورها، جهت گيري ها 
و سرفصل هاي برنامه هفتم توسعه ارايه كردند. همچنين 
درباره چالش ها، توانمندي ها، ظرفيت ها و نقاط مثبت 
به بيان توضيحاتي پرداختند. اين عضو كميس��يون 
برنامه و بودجه مجلس توضيح داد: در اين جلسه قرار 
شد كارگروهي كار سازمان برنامه و بودجه را تكميل تر 
كند و گ��زارش آن به كارگروه ش��وراي عالي اقتصاد 
ارايه شود. البته جهت گيري سازمان برنامه و بودجه با 
استناد به توصيه ها و تاكيدات مقام معظم رهبري است 
تا برنامه هفتم مساله محور باشد بدين معنا كه مسائل 
و مشكالت كشور مورد توجه قرار گيرد. در اين صورت 
بر روي معضالت كشور همچون وضعيت صندوق هاي 
بازنشستگي، ناترازي سيستم بانكي و ناترازي بودجه 
تمركز ش��ده و ب��راي رفع موانع و مش��كالت تالش 
مي شود. در روزهاي گذشته بخش قابل توجهي از اين 
مشكالت خود را در متن دولت و سپس بررسي هاي 
مجلس نش��ان خواهد داد و بايد ديد كه آيا به سوال 

اساسي موجود پاسخ داده خواهد شد يا خير.
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مردم در برابر توطئه ها 
مي ايستند

معاون اقتصادي رييس جمهور گف��ت: امروز مردم ما 
به محض اينكه آگاه شوند چه توطئه هايي وجود دارد 
خودش��ان از توطئه ها جدا مي شوند و روبروي كساني 
مي ايس��تند كه ادعاي طرفداري از مردم را داشته اند. 
محسن رضايي در همايش جايگاه علم و فناوري در دفاع 
مقدس با بيان اينكه مديريت كوانتومي به شكل مديريت 
سپاه نزديك تر است، اظهار كرد: مديريت هاي قديمي 
براساس مديريت نيوتني بوده است اما در قرن بيستم به 
دليل پيچيدگي هاي موجود ديگر شكل مديريت قبلي 
نمي توانست پاسخگو باش��د. وي افزود: سازمان هاي 
كوانتومي يادگيرنده هستند، يعني به صورت دايم بر 
اين امر يادگيري تأكيد دارند. س��پاه هم يكي از اركان 
اساسي اش همين تاكيد بر امر يادگيري است. رضايي 
يادآور ش��د: در زمان جنگ هركس كه براي حضور در 
جبهه اعالم آمادگي مي كرد يك گزينش ساده داشتيم 
و اعتم��اد فوق العاده اي در آن زمان وجود داش��ت و بر 
روابط انساني و اجتماعي تاكيد فراواني مي شد. معاون 
اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه ما در زمان جنگ 
با آزادگي و همفكري طراحي عمليات مي كرديم، ادامه 
داد: تاسيس گري در سپاه جايگاه وااليي داشت و ما در 
عمليات فتح المبين از س��ردار سليماني خواستيم كه 
تيپ تاس��يس كند و اين امر در ميان فرماندهان سپاه 
رواج داشت. وي با بيان اينكه پرسشگري از اصول كار در 
سپاه بوده است، اظهار كرد: در جنگ انرژي مثبت دادن 
با عقالنيت و تدبير همخواني داشت و از عينيت به دور 
نبود. ما در دوران جنگ، براي خود رسالت قائل بوديم. 
رضايي يادآور ش��د: سازمان سپاه و مديريت آن در 
دوران دفاع مقدس خالقيت، دانايي و يكپارچگي 
را در خود جمع ك��رده بود. امروز ه��م مردم ما به 
محض اينكه آگاه شوند چه توطئه هايي وجود دارد 
خودشان از توطئه ها جدا مي شوند و روبروي كساني 
مي ايستند كه ادعاي طرفداري از مردم را داشته اند.

پوتين در اوكراين باخت
يك كارشناس مسائل بين الملل گفت: تصور پوتين درباره 
جنگ اوكراين، تكرار اتفاقات مربوط به جنگ گرجستان 
و جنگ در كريمه بود، اما اين تصورات محقق نشد. رضا 
ذبيحي درباره تازه ترين نتايج جن��گ اوكراين و حمله 
روسيه به اين كشور اظهار كرد: در سال 200۸ و به دنبال 
جنگ گرجستان و روسيه، پوتين توانست دو استان اين 
كشور يعني اوستياي جنوبي و آبخازيا را از گرجستان جدا 
كند و آنها را تحت الحمايه روسيه قرار دهد. اين استاد روابط 
بين الملل دانشگاه افزود: اين اتفاقات هزينه بين المللي 
چنداني براي روسيه نداشت، چون اروپا، گرجستان را به 
عنوان شروع كننده جنگ شناخته بود، هر چند اعالم كرد 
بود كه اين جنگ به دليل تحريكات و فشار طوالني مدت 
روسيه آغاز شده است. اين كارشناس مسائل بين الملل 
تصريح كرد: جدايي اين استان ها از گرجستان، در نتيجه 
اشتباهات حزب حاكم گرجستان ارزيابي شد كه پس از 
انقالب گل رز در س��ال 200۳ قدرت را در اين كشور به 
دست گرفته بودند. در واقع اشتباهات آنها باعث شد كه در 
سال 200۸ فرصت جدا كردن اين استان ها از گرجستان 
براي روسيه و پوتين فراهم شود ذبيحي افزود: اقدام بعدي 
پوتين جنگ كريمه در سال 2014 بود كه طي آن جنگ، 
روسيه قسمت جنوبي اوكراين يعني كريمه را از اين كشور 
جدا و به خاك روسيه الحاق كرد.  اين كارشناس مسائل 
بين الملل ادامه داد: جدايي كريمه از اوكراين نيز در زماني 
صورت گرفت كه دولت مركزي در اوكراين هنوز ضعيف 
بود، چرا كه اين دولت اندكي پس از انقالب سال 2014 
معروف به انقالب كرامت در اين كشور شكل گرفته بود. اين 
استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: واكنش غربي ها 
و اتحاديه اروپا به اين اقدام نيز همراه با تحريم هاي قابل 
توجهي بود، اما سطح اين تحريم ها آنقدر نبود كه اقتصاد 
روسيه را زمين گير كند يا اينكه باعث شود صادرات نفت 
و گاز روسيه به كشورهاي اروپايي متوقف شود. ذبيحي 
تصريح كرد: بنابراين اين تصور در دولت روسيه و شخص 
پوتين ايجاد شده بود كه حمله مجدد به اوكراين نيز تبعات 
چنداني براي اين كشور در پي نخواهد داشت، اما اين تصور 
اشتباه بود. اين كارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: پس 
از انقالب 2014 در اوكراين و س��رنگوني دولت طرفدار 
روسيه در اين كشور و تالش دولتمردان اين كشور براي 
الحاق به اتحاديه اروپا و ناتو، روسيه از اين اتفاقات جديد 
بيمناك شد. اين پژوهشگر روابط بين الملل افزود: در واقع 
ترس آنها از هم مرز شدن با ناتو پس از پيوستن اوكراين 
ب��ه اين اتحاد نظامي، دولت پوتين را به آنجا رس��اند كه 
مي بايست در خصوص اين اتفاق احتمالي واكنش نشان 
دهد، اما اين واكنش خش��ونت آميز و همراه با حمله به 
اوكراين بود. ذبيحي ادامه داد: در حقيقت، پوتين دست به 
يك قمار زد. از يكسو تصور مي كرد كه با تصرف بخش هايي 
از خاك اوكراين مي تواند اين كشور را وادار به تسليم كند تا 
قراردادي مبني بر عدم الحاق به ناتو، با روسيه امضا نمايد 
و از سوي ديگر با توجه به واكنش نه چندان محكم غرب 
در رويدادهاي قبلي، اين تصور را داشت كه اين جنگ نيز 
تبعاتي بيشتر از جنگ كريمه برايش نخواهد داشت. اين 
استاد روابط بين الملل دانشگاه افزود: البته در زمينه تصرف 
سرزمين هاي اوكراين روسيه تاكنون به توفيق هايي دست 
يافته است و همين سرزمين هاي اشغال شده، مهم ترين 
كارت پوتين براي تحميل توافق دلخواه خود به اوكراين 
است. اين كارشناس مسائل بين الملل تصريح كرد: با اين 
وجود، روسيه به دليل مقاومت مستحكم اوكرايني ها، 
خيلي زود از اه��داف جاه طلبانه اوليه خود براي تصرف 
كي يف عقب نش��يني كرد و اكن��ون وضعيت جنگ به 
گونه اي ادامه دارد كه روس ها ناچار شدند از شهر خرسون 
كه مهم ترين منطقه اش��غال شده توس��ط آنها بود، نيز 
عقب نشيني نمايند. ذبيحي افزود: بنابراين روسيه در 
عرصه ميدان و زمين نيز در حال تحليل رفتن است و 
از سوي ديگر عليرغم تمامي تالش هاي نظامي خود 
نتوانسته اس��ت اوكرايني ها را تسليم كند، تا آنطور 
كه پوتين مي خواس��ت وارد توافق شوند. اين استاد 
روابط بين الملل دانش��گاه ادامه داد: دليل اصلي كه 
اوكرايني ها توانسته اند در برابر روسيه مقاومت نمايند 
و تسليم نشوند، حمايت همه جانبه غربي ها چه در 
زمينه مالي و چه در زمينه نظامي از اين كشور است.

ريشه هاي وابستگي
اقتصاد ايران به نفت

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي 
در خصوص وضعيت پيچيده دهه پيش رو هش��دار 
داد و با بيان اينكه مس��ائل سنگين و پيچيده اي در 
پيش داريم، گفت: در اين دهه ما با انباش��ت مسائل 
متعدد از جمله آب مواجه هستيم؛ احتماال تحريم ها 
ادامه خواهد داشت، سرنوشت نفت مشخص نيست 
و با مباحث مرب��وط به جمعيت و نابرابري هم روبرو 
هس��تيم. براي عبور از اين مسائل به يك عقالنيت 
نياز داريم. وحيد ش��قاقي روز دوشنبه ۳0 آبان ماه 
در برنامه اي با عنوان بررس��ي تح��والت اقتصادي 
۵0 سال اخير ايران كه در دانشگاه خوارزمي برگزار 
شد با اشاره به معضل اساسي تورم در اقتصاد ايران، 
گفت: باالترين تورم در ايران در س��ال 1۳20 با نرخ 
110 درصد ثبت شد كه عامل اصلي آن اشغال كشور 
توسط قواي متفقين بود. پس از آن در دهه ۵0 براي 
اولين ب��ار اقتصاد ايران درگير تورم حاصل از رش��د 
نقدينگي شد و تورم در سال ۵۵ به 2۵ درصد رسيد. 
ش��قاقي خاطرنش��ان كرد: گاهي اوقات در جاهاي 
مختلف اينطور بحث مي شود كه هويدا توانست در 
دهه ۵0 قيمت ها را ثابت نگه دارد، در حالي كه اينطور 
نبوده و در آن دوره از حيث تورم و نابرابري وضعيت 
ما بسيار ناگوار بود. مراجعه به يادداشت هاي اسداهلل 
علم هم موض��وع گراني و كمبود كاال و س��وخت را 
تأييد مي كند. وي در ادامه به ريش��ه هاي وابستگي 
اقتصاد ايران به نفت پرداخ��ت و افزود: حدود 114 
سال است كه ايران تحت سيطره اقتصاد نفتي قرار 
دارد، اولين تحريم ها هم در زمان ملي شدن صنعت 
نفت از سوي بريتانيا به ايران تحميل شد كه در آن 
زمان مصدق با اقداماتي چون تنظيم نظام مالياتي 
براي كاهش نابرابري، فروش اوراق و شرط صادرات 
كاالي لوكس در ازاي واردات كاالي لوكس كش��ور 
را اداره ك��رد و در اين دوره نرخ تورم در نهايت به 14 
درصد رسيد. اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي با 
بيان اينكه وقتي وارد دهه ۵0 مي ش��ويم به يك باره 
قيمت نفت افزايش سرسام آور پيدا مي كند، گفت: 
به طوري ك��ه از س��ال ۵2 تا ۵۷ مع��ادل ميانگين 
س��الي 100 ميليارد دالر درآمد نفتي داشتيم. اين 
وابس��تگي به نفت و پس از آن واردات بي رويه كاال و 
رشد نقدينگي و عدم بهره برداري بهينه از نفت بعد از 
انقالب هم ادامه داشت و در واقع دولت ها توانستند 
از درآمد سرشار نفت عبور كنند. وي در ادامه اظهار 
كرد: اقتصاد ما در دهه ۹0 شاهد شديدترين تحريم ها 
بود و در كنار آن به دليل گذاشتن همه تخم مرغ ها در 
سبد برجام نتوانستيم از فرصت ها به خوبي استفاده 
كنيم. شقاقي با بيان اينكه دهه پيش رو دهه حساسي 
اس��ت و براي عبور از آن به عقالنيت براي اصالحات 
اساسي در اقتصاد نياز داريم، تصريح كرد: دهه پيش 
رو تحريم ها ادامه خواهد داشت. اميدوارم خداوند به 
ما عقالنيت بدهد كه دست به اصالحات ساختاري در 
اقتصاد بزنيم در غير اين صورت دهه سختي خواهد 
بود . وي خاطرنشان كرد: متأسفانه نظامات اقتصادي 
ما فزاينده نابرابري، معي��وب و مولد تورم و نابرابري 
اس��ت و همين وضعيت اقتصاد را به پاش��نه آشيل 
تبديل كرده است. اين استاد اقتصاد با اشاره به وجود 
فساد در اقتصاد، گفت: مردم اين فساد و نابرابري را 
مي بينند و لمس مي كنند. متأس��فانه هيچ كدام از 
نظامات بازتوزيع در اقتصاد ما به خوبي ثروت را توزيع 
نمي كند و اثرات فساد، رانت، نابرابري و تورم به طبقه 
فقير تحميل مي شود. وي با بيان اينكه ما به اصالحات 
ساختاري در نظامات بازتوزيع ثروت و شفاف سازي 
نياز داريم، گفت: حقيقت اين است كه در طول چند 
س��ال گذش��ته هيچ كدام از دولت ها به اصالحات 
ساختاري در نظامات بازتوزيع دست نزدند. به عنوان 
نمونه قانون ماليات بر ثروت 20 سال است كه تصويب 
نمي شود يا بحث ماليات بر عايدي سرمايه سه سال 
است كه از كميسيون اقتصادي مجلس خارج نشده 
است. وي با انتقاد از توزيع ناعادالنه يارانه هاي مختلف 
از جمله يارانه انرژي در كشور، گفت: در كشور، ماهانه 
2۷0 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي و ... داده مي شود 
ك��ه ۸0 درصد نصيب يك گروه اقليت 10 درصدي 
مي شود. اين ثروت كالن نابرابر توزيع مي شود. مثاًل 
يك توليد كننده آب، ان��رژي و ... را به صورت ارزان 
دريافت و سپس كاالي توليدي را صادر و دالر آن را به 
قيمت آزاد يا در نهايت با نرخ نيما وارد كشور مي كند.

جزييات افزايش حقوق 
بازنشستگان

اكبر شيرمحمدي اظهاركرد: در اجراي اليحه اصالح 
قانون بودجه 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان 
دولت و بازنشستگان كشوري مصوب ۸ آبان ماه 1401 
مجلس شوراي اسالمي، با اقدامات انجام شده افزايش 
مصوب در احكام بازنشستگان و موظفين اين صندوق 
اعمال ش��ده اس��ت و حقوق آبان ماه مشتركين اين 
صندوق به همراه معوقه مهرماه واريز مي ش��ود. وي با 
اشاره به جزييات افزايش حقوق بازنشستگان كشوري 
گفت: بر اس��اس بند )1-2( ماده واح��ده قانون مزبور 
مبلغ مقطوع ۹00 هزار تومان به حقوق بازنشستگان و 
موظفين مشمول قانون بودجه 1401 از تاريخ اجراي 
قانون كه ابتداي مهرماه 1401 اس��ت و همچنين به 
مي��زان ۵ درصد حقوق ش��هريورماه، براي تعداد يك 
ميليون و ۵۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و وظيفه بگيران 
ذينفع )بازنشس��تگان قبل از 1401/0۷/01( اضافه 
شده است. شيرمحمدي به افزايش ۵0درصدي مبلغ 
كمك هزينه عائله مندي بازنشستگان كشوري اشاره 
ك��رد و گفت: اين مبلغ از 40۷ ه��زار و ۳۸۹ تومان به 
مبلغ ۶11 هزار و ۸4 تومان افزايش يافته است؛ تعداد 
افراد مش��مول اين كمك هزينه ۹۶۷ هزار ۸۹0 نفر 
است. معاون امور فني صندوق بازنشستگي كشوري 
همچنين تصريح كرد: مبلغ حق اوالد نيز به ازاي هر 
فرزند با افزايش 100 درصدي از مبلغ 10۵هزارو ۶1۹ 
تومان به مبلغ 211هزار و 2۳۹ تومان بهبود يافته است.

ازتداومتورم40درصديتااحيايظرفيتهايتوليد

رييسجمهور:

اولويت اقتصادي 1402 چيست؟

كمبود يك دارو، تمام تالش هاي دستگاه سالمت را زير سوال مي برد
رييس جمهور كسب رتبه اول در منطقه و پانزدهم در دنيا 
در حوزه بهداش��ت و درمان را نشانه پيشرفت و بالندگي 
كشور دانست و گفت: كينه دشمنان از همين دستاوردهاي 
عظيم ناش��ي شده و قطعًا براي آنها پذيرفتني نيست كه 
كشوري تحت تحريم نه تنها ۹۵ درصد از داروهاي مورد 
نياز مردمش را توليد كند، بلك��ه به صادركننده دارو نيز 
تبديل شود. س��يد ابراهيم رييسي در هشتمين مقصد 
از جلس��ات نظارت ستادي بر دس��تگاه هاي اجرايي، به 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي رفت و پس از 
استماع گزارش وزير و معاونين اين وزارتخانه از عملكرد 
يك ساله، راهكارها و پيشنهاداتي در 2۳ محور در جهت 
ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي وزارت بهداشت و درمان 
و آموزش پزشكي ارايه كرد. رييس جمهور ضمن قدرداني 
از نقش آفريني همه دس��ت اندركاران و مس��ووالن اين 
بخش در ادوار مختلف در ارتقاي شاخص هاي سالمت، 
بهداشت و درمان كش��ور، تصريح كرد: وزارت بهداشت 
و درمان، در دولت س��يزدهم، در ش��رايط بسيار سخت 
همه گيري كرونا كار خود را آغاز ك��رد كه روزانه بيش از 
۷00 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست مي دادند و 
خانواده هاي بسياري داغدار مي شدند، اما با همت مسووالن 
اين وزارتخانه برگ زريني در تاريخ نظام س��المت كشور 
رقم خورد و در كنترل اين بيماري به نقطه اي رس��يديم 
كه ه��م در ابتال و هم در فوتي ه��ا، آمار صفر يا تك رقمي 
را تجربه مي كنيم و اقدام جهادي وزارت بهداشت و كادر 
درمان كشور در واكسيناسيون سراس��ري مردم ما را در 
زمره كشورهاي موفق در مبارزه با كرونا قرار داد. رييسي 
»بيمه رايگان ۶ ميليون نفر« از دهك هاي پايين جامعه در 
قالب بيمه سالمت را اقدام بزرگ و ارزشمند ديگر دولت 
سيزدهم در عرصه بهداشت و سالمت عنوان كرد و افزود: 
با استمرار طرح بيمه سالمت در چند ماه آينده، پوشش 
بيمه همگاني كه از اقدامات ناتمام دولت هاي گذشته بوده 
است، محقق خواهد شد. رييس جمهور طراحي و اجراي 
»ط��رح دارويار« با هدف مبارزه با رانت و قاچاق معكوس 
دارو را اقدام مهم ديگر وزارت بهداشت در دولت سيزدهم 
برشمرد و اظهار داشت: اهميت نظارت بر اجراي صحيح 
اين طرح بسيار مهم، كمتر از طراحي آن نيست و تحقق 
كامل اين طرح نيازمند توجه و مراقبت دقيق، موثر و مستمر 
وزارت بهداش��ت است. رييس��ي همچنين با قدرداني از 
اقدام بسيار ارزشمند كاشت حلزون براي 10 هزار كودك 
ناشنواي زير دو سال تصريح كرد: اين اقدام از جمله خدمات 
بسيار حائز اهميت وزارت بهداشت و درمان است كه قابل 
ارزش گذاري نيس��ت و بايد با قوت ادامه يابد تا جايي كه 
همه خانواده هاي داراي كودك ناش��نوا يا كم شنوا از اين 
امكان و خدمت ذي قيمت مطلع شده و براي درمان كودك 

خود اقدام كنند و ديگر كودك ناشنوايي در كشور نداشته 
باشيم. رييسي به اجراي موفق »طرح نسخه الكترونيك« 
نيز اشاره كرد و گفت: اين طرح مهم و كاربردي مدت ها به 
كندي انجام شده و در ميدان اجرا قرار نمي گرفت، اما در 
دولت سيزدهم به صورت موفق به اجرا درآمد و آن بخش 
معدود از پزشكان محترم كه همچنان از نسخه الكترونيك 
استفاده نمي كنند نيز بايد خود را مقيد و موظف به اجراي 
آن بدانند تا در روند اجراي اين طرح اخالل ايجاد نش��ود. 
رييس جمهور »افزاي��ش ظرفيت 20 درصدي رش��ته 
پزشكي« در كنكور را اقدام اساسي ديگر دولت سيزدهم 
در راستاي ارتقاي كيفي و كمي عملكرد آتي نظام سالمت 
كشور برشمرد و افزود: در سال هاي گذشته به بهانه عدم 
وجود زيرس��اخت از افزايش پذيرش رشته هاي پزشكي 
امتناع مي شد كه خوشبختانه در دولت سيزدهم با نگاه 
مساله محور به دنبال ايجاد زيرساخت ها رفتيم و افزايش 
20 درصدي ظرفيت رشته هاي پزشكي متناسب با نياز 
كش��ور انجام ش��د و جا دارد اين روند با نگاه كارشناسي 
همچنان ادامه داشته باشد. رييس��ي در ادامه به مديران 
اين وزارتخانه توصيه كرد در زمينه افزايش دانشكده هاي 
پزش��كي، به دور از توقعات و چانه زني ها، مالك و معيار 
را صرفا تشخيص و نظر كارشناسي قرار دهند. پيگيري 
و اجراي طرح پزش��ك خانواده، توجه وي��ژه به موضوع 
گردشگري سالمت، استفاده بيشتر از دستاوردهاي علمي 
و فناوري و محصوالت دانش بنيان در خدمات پزشكي، 
سامان دادن به طرح پرونده الكترونيك سالمت، تسهيل و 
تسريع در صدور مجوز كسب و كارها در حوزه بهداشت و 
درمان در درگاه ملي خدمات دولت هوشمند، ايجاد ظرفيت 
براي جذب پزش��كان متخصص در استان ها و شفافيت 

سهام داري موسسات پزشكي از ديگر نكات مهمي بود كه 
رييس جمهور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
را به پيگيري و اجراي دقيق آنها مكلف كرد. رييس جمهور 
در بخش ديگري از سخنانش به مسووالن وزارت بهداشت 
توصيه كرد با پايش دقيق و مستمر اجراي »قانون جواني 
جمعيت« به عنوان يكي از قوانين مورد تأكيد دولت، هر 
بخشي را كه مشكلي در اجراي آن وجود دارد، يا اجراي آن 
مثمرثمر نيست، حتمًا به دولت و مجلس گزارش كنند. 
بازنگري در ساعات كشيك  پزش��كان در بيمارستان ها 
با هدف افزايش كيفيت خدمات پزش��كي، بهره گيري از 
ايده ها و نظريات جديد در حوزه درمان به ويژه در بحث طب 
سنتي، ارتباط موثر با نخبگان و توجه به نظرات متخصصان 
برغم تفاوت سليقه در مسائل سياسي و اجراي عدالت در 
نظام پزشكي در بخش آموزش، جذب، ارتقا، توزيع نيروي 
انساني و تقسيم امكانات و ظرفيت ها نيز از توصيه هاي مهم 
آيت اهلل رييسي به مديران وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي بود. رييسي »پيش بيني نيازهاي دارويي كشور« 
را امري بسيار مهم و حياتي توصيف و تصريح كرد: تشكيل 
معاونت غذا و دارو در اين وزارتخانه به معناي آن است كه 
امنيت غذايي و دارويي به شكل توأمان و در يك درجه از 
اهميت قرار دارد، بنابراين مساله تأمين داروي مورد نياز 
كشور بسيار حائز اهميت است و پيدا نشدن يك دارو در 
داروخانه ها تمام اقدامات و خدمات ارزشمند مجموعه نظام 
سالمت و بهداشت و درمان كشور را زير سوال خواهد برد.

رييس جمهور ضرورت تبيي��ن اقدامات و خدمات ارايه 
ش��ده در حوزه بهداش��ت و درمان به م��ردم در دولت 
مردمي، از جمله نظارت بر انضباط مالي در بيمارستان ها 
و بسترسازي براي حفظ نخبگان حوزه پزشكي از سوي 

وزارت بهداش��ت را مورد اش��اره قرار داد و اظهار داشت: 
مساله ارتقاي بهره وري نيز يكي ديگر از مسائل محوري و 
مهم در دولت سيزدهم است. در همه حوزه ها به ويژه در 
حوزه بهداشت و درمان به دنبال آن هستيم تا بر اساس 
يك نظام برنامه ريزي و ارزيابي دقيق، به نحو شايسته و با 
هدف افزايش بهره وري از نيروي انساني استفاده كنيم، 
چرا كه رشد اقتصادي، سالمت و كيفيت خدمات پزشكي، 
متكي به افزايش بهره وري اس��ت. رييس��ي همچنين 
تكميل و بهره برداري از ۸۵0 پروژه بهداشتي و درماني، 
معرفي 220 بيمارستان كشور به عنوان مراكز گردشگري 
سالمت و همچنين كسب رتبه اول در منطقه و پانزدهم 
در دنيا در حوزه بهداش��ت و درمان را نشانه پيشرفت و 
بالندگي كشور و موجب افتخار نظام جمهوري اسالمي و 
مردم ايران دانست و گفت: حقد و كينه دشمنان از همين 
دستاوردها و پيشرفت هاي بزرگ و عظيم ناشي شده و 
قطعاً براي آنها پذيرفتني نيست كه كشوري تحت تحريم 
نه تنها ۹۵ درصد از داروهاي مورد نياز مردمش را در داخل 
توليد كند، بلكه به صادركنندگان دارو نيز تبديل شود. 
رييس جمهور در پايان بار ديگر »توجه ويژه به موضوع 
بهداش��ت« در راستاي پيشگيري قبل از درمان را مورد 
تأكيد قرار داد و گفت: اميدواريم با اس��تمرار تالش هاي 
مجموعه وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزشكي، 
نظام سالمتي عادالنه، مردم محور و توأم با حفظ كرامت 
بيمار داشته باشيم كه به قطب سالمت منطقه و جهان 
نيز تبديل شده باشد. پيش از سخنان رييس جمهور، دكتر 
بهرام عين اللهي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
گزارشي درباره اقدامات انجام شده از سوي اين وزارتخانه 
از جمله در زمينه كنترل موفق بيماري كرونا، طراحي و 
توليد كيت تشخيص س��ويه اُميكرون، توليد ۵ واكسن 
كرونا به عنوان تنها كشور توليدكننده واكسن در منطقه، 
بيمه رايگان ۶ ميليون نفر از سه دهك پايين جامعه، بيمه 
روس��تايي، اجراي طرح دارويار، تخصيص سهم يارانه 
سالمت به ۳۶۶ دارو، تكميل و بهره برداري از ۸۵0 پروژه 
بهداشتي و درماني، اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري، تجهيز ۷۹0 بيمارس��تان در راستاي توزيع 
عادالنه خدمات سالمت، توزيع 10 هزار پزشك متخصص 
در مناطق محروم در راستاي محروميت زدايي در حوزه 
سالمت، حمايت از بيماران صعب العالج با افتتاح صندوق 
حمايت از اين بيماران، افزايش 41 درصدي شركت هاي 
دانش بنيان در حوزه بهداشت و سالمت، بهره برداري از 
2 هزار پروژه عمراني در حوزه بهداشت و درمان تا پايان 
سال و آمادگي براي افتتاح يك پروژه بزرگ ملي در هر 
هفته، ايجاد پنجره واحد توليد دانش بنيان، ايجاد سامانه 
برخط قيمت گذاري دارو و ديپلماسي سالمت ارايه كرد.



در آخرين روز آبان ۱۴۰۱ قيمت دالر در كانال ۳۵ هزار 
تومان نوسان داشت. در يك ماه گذشته اين اسكناس 
امريكايي ۱۶/۸ درصد رشد داشته است. با ورود به ماه 
جدي��د قيمت دالر چه رون��دي را پيش مي گيرد؟ به 
گزارش تجارت نيوز قيم��ت دالر در آخرين روز آبان 
۱۴۰۱ با روندي باثبات در كان��ال ۳۵ هزار تومان در 
نوسان اس��ت. يكشنبه نيز اين اس��كناس امريكايي 
همانند دي��روز در پله ۳ و ۴ محدوده مذكور نوس��ان 
داش��ت. تالش هاي بازارساز براي مهار قيمت دالر در 
۱۰ روز گذشته تواونست دالر را از محدوده قيمتي ۳۶ 
به ۳۵ بازگرداند. به نظر مي رسد با هر بار افزايش قيمت 
دالر نهاد پولي كشور نيازمند تالش بيشتر و استفاده 
از ابزارهاي پيچيده تري است تا موفق به كنترل بازار 
ش��ود. در حالي كه با هر بار رش��د قيمت دالر، تالش 
بيشتري توسط بازارساز انجام مي شود اما اقبال كمتري 

نصيبش مي شود.

  رشد ۱۶/۸ درصدي قيمت دالر در يك ماه
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ قيمت دالر در پله سوم كانال 
۳۵ هزار توماني قرار گرفت. اين نرخ در مدت مش��ابه 
ماه قب��ل در كانال ۳۲ هزار تومان بود و هر برگ از اين 
اسكناس امريكايي ۳۰ مهر ۱۴۰۱ با قيمت ۳۲ هزار 
و ۶۵۵ تومان معامله مي ش��د. در هفته دوم آبان دالر 
به محدوده ۳۷ هزار توماني هم رس��يد، اما بازارساز با 
ايجاد فضاي انتظامي در ب��ازار و تهديد به قطع يارانه 
خريداران دالر موفق به كاهش قيمت و جمع ش��دن 
صف متقاضيان از ميدان فردوسي و ساير مراكز فروش 
ارز ش��د. در روزهاي بعدي نيز ساير ابرازها را رو كرد و 
موفق شد دالر را نزديك به ۲ كانال عقب بنشاند. ديروز 
نسبت به مدت مش��ابه ماه گذشته قيمت دالر ۱۶/۸ 
درصد رش��د و در حدود ۲ هزار و ۶۶۵ تومان افزايش 
قيمت داشت. به نظر مي رس��د فروش اوراق ارزي كه 
از روز ش��نبه آغاز شد و بازارس��از به اميد جمع كردن 
نقدينگي از بازار و اقبال بسته جديد اقدام به رونمايي 
از آن كرده بود، تاثير چنداني در بازار نداشته است. در 
حالي كه اين اوراق بار اولي نيس��ت كه از سوي دولت 
ارايه مي شود و تجربه قبلي نيز چندان خوشايند مردم 
نبود. با وجود كاهش ارزش محسوس ريال در ماه هاي 
گذشته مردم نسبت به تبديل سرمايه هايشان به اوراق 
ارزي و اعتماد مجدد به نهاد پولي كشور چندان تمايلي 
ندارند. با وجود اقدامات متعدد بانك مركزي در ۱۰ روز 
گذشته براي سامان دادن به بازار ارز اما به نظر مي رسد 
متقاضيان ارز سهميه اي بار ديگر در ميدان فردوسي 
و در صرافي هاي مجاز عرضه اين ارزها جمع شده اند. 
فعاالن بازار مي گويند دوباره ميدان فردوس��ي شلوغ 
شده و بسياري متقاضي دريافت ۲ هزار دالر سهميه  
ارزشان هستند. به نظر مي رسد ترس دريافت ماليات 
يا قطع يارانه كم رنگ شده و اين اختالف قيمت دالر 
س��هميه اي و بازار آزاد مردم را براي خريد وسوس��ه 
مي كند. همچنين برخي رسانه ها از اجاره ۵۰۰ تا ۹۰۰ 
هزار توماني قيمت اجاره كارت مل��ي براي واگذاري 
سهميه دالرشان نوشته اند. به نظر مي رسد اقدامات 
بانك مركزي براي انص��راف مردم از خريد ارز چندان 
كارساز نبوده است. آيا دولت ناچار خواهد شد بار ديگر 
سهميه ارزي را قطع كند؟ كارشناسان مالي و فعاالن 
بازار نوس��ان ۲ و ۳ هزار توماني براي اين اس��كناس 
امريكايي را چندان قابل اهمي��ت و توجه نمي دانند. 
آنها معتقدند با وجود تورم ۵۰ درصدي از ابتداي سال 
تاكنون قيمت دالر چندان رشد نداشته و فنر فشرده 

دالر همچنان در دستان دولت است. كارشناسان بازار 
بر اين عقيده  هس��تند روندي كه دولت براي كنترل 
قيم��ت دالر در پيش گرفته، ممكن اس��ت از كنترل 
خارج ش��ود. نرخ تورم با قيمت دالر همخواني ندارد و 
اين ناهماهنگي به توليد و صادرات و حتي واردات هم 
آسيب وارد كرده است. برخي تحليلگران بازار نيز پيش 
از اين كار دولت، ۶ ماهه دوم سال را سخت تر پيش بيني 
كرده بودند. آنها معتقد بودند در نيمه دوم سال دولت 
با كاهش درآمد مالياتي، كسري بودجه و نيز احتمال 
كاهش قيمت نفت مواجه است. حاال به نظر مي رسد 
تحليل كارشناسان رنگ واقعيت به خود گرفته است. 
هم اكنون حدود ۱۰ نوع نرخ دالر در كشور وجود دارد و 
به اعتقاد فعاالن بازار اگر اين نرخ ها برداشته شود و دالر 
تك نرخي ش��ود، قيمت دالر به نقطه تعادلي و واقعي 
خود مي رس��د. كارشناس��ان بازار، فضاي فعلي براي 
قيمت دالر را مه آلود و غير قابل پيش بيني مي دانند. 
آنها بر اين عقيده هس��تند عاملي غير از فاكتورهاي 
تاثيرگذار بر قيمت دالر، بر بازار ارز تاثير مي گذارد و آن 
دخالت مستقيم دولت و بانك مركزي در قيمت ها است. 
به عقيده آنها با وجود دخالت بازارساز هر پيش بيني 
براي قيمت دالر بي اثر اس��ت. در غير اين صورت اگر 
قيمت دالر را با عاملي نظير تورم داخلي كشور بسنجيم 

قطعا روند، رو به باال خواهد بود

  بازار طال در ماهي كه گذشت
قيمت طال و س��كه در يك ماه آبان رش��د داش��ت و 
بيشترين سهم افزايش قيمت در ربع سكه بود. قيمت 
سكه امامي ديروز در كانال ۱۶ ميليون توماني نوسان 
داشت و اونس جهاني طال نيز ۱۰ دالر ريخت. اما روند 
قيمت در بازار اين فلز خوش رنگ در آذر ماه چگونه رقم 
مي خورد؟ در آخرين روز آبان ۱۴۰۱ قيمت سكه امامي 
بر خالف روز گذش��ته در آغاز معامالت روند كاهشي 
داشت و وارد دومين پله كانال ۱۶ ميليون توماني شد. 
اين روند اما در بازار طال برعكس بود و قيمت طال رشد 
داشت. اين روند االكلنگي قيمت طال و سكه نزديك 

به ۳ روز اس��ت تا ميانه هاي روز ادامه دارد؛ قيمت طال 
گران مي شود و سكه در مسير مخالف پيش  مي رود. 
ديروز نيز قيمت با همين روال پيش رفت. اما با گذشت 
ظهر قيمت س��كه امامي با رشدي بين ۴۰ تا ۵۰ هزار 
تومان برخالف س��اير قطعات سكه گران شد. قيمت 
اونس جهاني طال در نخستين روز هفته در بازارهاي 
بين المللي با روند كاهشي همراه بود و بيش از ۱۰ دالر 
كاهش قيمت داشت. اونس جهاني طال امروز محدوده 
حمايتي ۱۷۵۰ دالري را شكست و به پله هاي پايين تر 
رسيد. در حال حاضر قيمت هر اونس طال ۱,۷۴۰,۳۸ 

دالر است.

  مقايسه قيمت طال و سكه در يك ماه گذشته
روند قيمت طال و س��كه در يك ماه گذشته نسبت به 
مدت مش��ابه مهر ماه صعودي بوده و بيشترين رشد 

قيمت نيز سهم ربع سكه با ۷۶/۱۳ درصد رشد بود.
س��كه امامي در پله دوم و س��وم كان��ال ۱۶ ميليون 
توماني نوسان داش��ت. اين قطعه از سكه در ماه مهر 
۱۴ ميليون و ۸۹۴ هزار تومان معامله مي شد. در يك 
ماه اخير سكه امامي يك ميليون و ۳۵۹ هزار تومان 
گران تر ش��د و ۱۲/۹ درصد رشد داشته است. سكه 
تمام ط��رح قديم نيز در لحظه نگارش اين گزارش با 
اختالف قيمت ۵ تا ۱۰ ه��زار توماني بين افزايش و 
كاهش قيمت نوسان داش��ت. اين قطعه از سكه در 
حدود ۱۵ ميليون و ۴۹۵ هزار تومان معامله ش��د و 
نسبت به مدت مشابه ماه گذش��ته ۱۱ درصد رشد 
داشت. ۳۰ مهر ۱۴۰۱ سكه طرح قديم در كانال ۱۳ 
ميليون توماني بود و با قيمت ۱۳ ميليون و ۹۵۹ هزار 
تومان معامله مي ش��د. نيم سكه در آخرين روز آبان 
۱۴۰۱ با روند كاهش��ي نزديك ب��ه ۳۰ هزار توماني 
هم��راه بود و با قيمت ۸ ميلي��ون و ۸۲۰ هزار تومان 
در بازار معامله ش��د. اين قطعه از سكه نسبت به ماه 
گذشته ۴۹/۸ درصد رشد داشت. در روز آخر مهر ماه 
نيم س��كه با قيمت ۸ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان در 

بازار معامله مي شد.

  رشد ۱۳ درصدي ربع سكه در يك ماه
قيمت ربع سكه بيشترين درصد تغييرات را در يك ماه 
داشت. اين قطعه از سكه ۷۰۶ هزار تومان نسبت به ماه 
قبل گران تر ش��د و ۷۶/۱۳ درصد رشد قيمت داشته 
است. قيمت ربع سكه در حدود ۱۴ هزار تومان ارزان تر 
شد و به قيمت ۵ ميليون و ۸۳۶ هزار تومان رسيد. اين 
درحالي است كه اين قطعه از سكه ماه پيش ۵ ميليون 
و ۱۳۰ هزار تومان بود. در يك ماه گذشته قيمت طال 
نيز از بازار س��كه جا نمانده و رشد قيمت داشته است. 
ديروز روند قيمت هر مثقال ط��ال در حدود ۱۶ هزار 
تومان رشد داشت. هر مثقال طال در يك ماه گذشته 
۵۶/۱۱ درصد رشد داشته است. در آخرين روز مهر ماه 
هر مثقال طالي ۱۸ عيار ۵ ميليون و ۸۱۱ هزار تومان 
بود. ديروز اين قيمت با رشد ۶۷۲ هزار تومان در يك ماه 
گذشته به ۶ ميليون و ۴۸۳ هزار تومان رسيد. هر گرم 
طالي ۱۸ عيار امروز با بيش از ۳۲ هزار تومان افزايش 
قيمت به يك ميليون و ۴۹۶ هزار تومان رسيد. قيمت 
اين مقدار طال در ماه گذشته يك ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان بود و با ۶۹۰ هزار تومان تغيير، در حدود ۴۹/۸ 

درصد رشد داشته است.

  اونس جهاني طال بر بازار فعلي بي اثر است
ميثم رادپور، تحليلگر بازارهاي مالي درباره پيش بيني 
قيمت طال و سكه به تجارت نيوز گفت: »اگر بخواهيم 
آينده قيمت طال را بفهميم بايد ببينيم آينده قيمت 
دالر چ��ه مي ش��ود. در حال حاضر آين��ده دالر تمام 
عوارض دولت هاي قبل را دارد و پيامد ناش��ي از تورم 
در اوج خود به سر مي برد.« او با اشاره به اينكه قيمت 
دالر براي صعود تمام شرايط را دارد خاطرنشان كرد: 
»در بازار طال بهترين و ساده ترين تحليل توجه به بازار و 
قيمت دالر است. اگر قيمت دالر  ۱۰۰ درصد رشد كند 
قيمت طال به همين نسبت رشد خواهد كرد.« رادپور 
ابراز عقيده كرد: »در مقطع فعلي اونس طالي جهاني 
در ماه ها و سال هاي اخير بازيگر فعالي در قيمت طال در 

ايران نبوده است.«
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رييسكميسيوناصل۹۰مجلس:

رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي 
گف��ت: ۱۰ بدهكار ب��زرگ مالياتي كش��ور معرفي 
مي شوند؛ برخي از اين افراد ۲۰ سال ماليات پرداخت 

نكردند.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم نصراهلل پژمانفرروز 
گذش��ته در نشست خبري با اش��اره به اعالم اسامي 
بدهكاران بانكي و بدهي مالياتي كالن در كشور اظهار 
داشت: قرار است ۱۰ نفر با بدهكاري مالياتي باال معرفي 
شوند، در خصوص بدهكاري هاي بانكي هم اقداماتي 
داش��تيم و بانك ها گزارش هاي خود را ارسال كردند 
بعضي از اين افراد بيش از ۲۰ س��ال ماليات پرداخت 
نكرده اند و اگر ماليات خود را پرداخت نكنند از ابزار هاي 

مختلف استفاده خواهيم كرد.
نماينده مردم مش��هد و كالت در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود به مش��كالت شهري مشهد اشاره كرد 
و افزود: جريانات رانتي به بهانه توس��عه شهر اتفاقات 
ناگ��واري را در كمربندجنوبي مش��هدرقم زدند كه 

خوشبختانه جلو ي آن گرفته شد.
وي افزود: به ش��دت مخالف بلندمرتبه سازي در اين 
منطقه از شهر هستيم، لذا با تصميمات ملي كه صورت 
گرفته ش��د، ديگر چيزي به عنوان كمربند جنوبي و 
مسير تردد خودرو نخواهيم داشت و اگر اتفاقي بيفتد 

جلوي بازگشايي آن را خواهيم گرفت.
پژمانفر در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع آب 
مشهد اشاره و تصريح كرد: سياست هاي غلط در حوزه 
آب باعث شده دشت مشهد با بحران جدي روبرو شود 
كه به همين منظور كارگروهي در حوزه دشت مشهد 
شكل گرفته است. در حوزه »كشف رود« مشهد نيز 
شهرداري بايد به سرعت نسبت به راه اندازي تصفيه خانه 
اقدامات خود را انجام دهد. امروز مداخالت دولت در 
كار هاي مختلف نه تنها بهتر نكرده بلكه كار ها را پيچيده 

كرده و موضوع آب هم يكي از همين مسائل است.
وي هش��دار داد: با توجه به شرايط موجود وضعيت 
تابستان مشهد، تابستان سختي پيش رو خواهد بود. 
با تركمنستان گفت وگو شده تا از سد دوستي برداشت 
كمي داشته باشند و ما به ازاي آن خدمات ديگري ارايه 
خواهيم داد. رييس كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: مسائل كشف رود بايد به 
صورت شفاف به مردم اعالم شود و اگر كوتاهي صورت 
بگيرد از طريق كميسيون اصل ۹۰ به عنوان كوتاهي 
استانداري ورود خواهيم كرد چرا كه كشف رود امنيت 
غذايي مردم مشهد را تهديد مي كند و استانداري بايد 
با جديت ورود پيدا كند وتا ام��روز به دليل عدم ارايه 
گزارش رسمي كشف رود تخلف كرده است. پژمانفر 
درباره آخرين وضعيت تحقيق و تفحص از استانداري 
خراس��ان رضوي نيز اظهار داش��ت: يكي از حقوق 
نمايندگي نظارت است كه مي تواند در قالب سوال يا 
تحقيق و تفحص باشد. اين موضوع توسط چند نفر از 
نمايندگان استان در مجلس مطرح شده است در اين 
تحقيق و تفحص همه نمايندگان مشاركت نداشتند 
البته من در جريان جزييات آن نيس��تم و هنوز تيم 
بررسي انتخاب نشده است. رييس كميسيون اصل 
۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: 
جاي تاسف است كه مس��ووالن استان نتوانستند 
حمايت داشته باشند از فوتبال و تيمي كه روشن بود 
در آستانه فروپاشي است از دست كسي كه با روحيات 
جوانان ما بازي ك��رد ورود پيدا نكردند. ورزش براي 
مسووالن اجرايي اولويت نبود و هم وزارتخانه و هم 
مسووالن محلي كوتاهي كردند. ضعف مديريت در 
حوزه ورزش استان خراسان رضوي نمايان است و اين 
وضعيت نابسمان را ايجاد كرده است. استاني مانند 
خراسان رضوي و مشهد با توجه به منابعي كه دارد 
يك تيم فوتبال ندارند در همين راستا در كميسيون 
اصل نود ش��كايتي از ورزش خراسان رضوي داريم 
كه در دس��ت بررسي است. پژمانفر با اشاره به اينكه 
همواره آثار سوء تلويزيون هاي خانگي، گيم بازي هاي 
رايانه اي و رس��وبات ذهني كه در بچه هاي ما شكل 
گرفته هش��دار داده بوديم بيان ك��رد: اين اتفاقاتي 
كه درجامعه رخ مي دهد براي امروز نيس��ت، بلكه 
مربوط به گذشته است كه امروز شاهد رونمايي آن 
هستيم. براي حل اين مساله يكسان بايد پيش برويم 
و رويكرد ديگر اينكه با افرادي كه با س��رويس هاي 
جاسوس��ي ارتباط دارند برخورد امنيتي كنيم. اما 
درصد قابل توجهي از افراد كه در خيابان نيامدند و 
آسيب خورده هاي اين تجمعات هستند بايد با رويكرد 

فرهنگي زمينه سازي كرد و پاسخ داد.

جوابيه سازمان برنامه به 
گزارش هاي روزنامه »تعادل«

در سلسله جوابيه هاي دولت به روزنامه »تعادل« 
اين بار سازمان برنامه به دو گزارش »تعادل« پاسخ 
داده است. الزم به توضيح است بانك مركزي هم 
براي انتشار اين گزارش ها جوابيه هايي را ارسال 

كرده بود.
پاسخ هاي سازمان برنامه را در زير مي خوانيد.

برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 

  گزارش��ي با عن��وان »ثبات در عص��ر بي قراري 
اقتص��ادي« م��ورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ در آن روزنامه 
منتش��ر ش��ده؛ مقتضي اس��ت بر اس��اس ماده 
۲۳ قان��ون مطبوع��ات و به منظور رف��ع ابهام و 
روشن شدن افكار عمومي، دس��تور فرماييد اين 
پاس��خ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با 
تيتر ذيل دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
كاهش كس��ري بودجه با اتكا به ش��يوه هاي غير 

تورمي
دولت با اتخاذ سياست هاي پايدار و علمي و ارايه 
راهكارهاي مختلف به دنبال تقليل كسري بودجه 

با كمترين پيامد تورمي است.
كساني كه در آخرين سال دولت مورد حمايتشان 
عملكرد منابع اش��تغال )تبص��ره ۱۸( صفر بوده 
و كش��ور را با كس��ري ۴۸۰ هزار ميلياردتوماني؛ 
هزين��ه ۵۴ ه��زار ميلياردتوماني تنخ��واه بانك 
مركزي؛ هزينه ۶۰ ميليارد دالر از صندوق توسعه 
ملي تحوي��ل داده اند حاال مدع��ي بي برنامگي و 

كسري شديد بودجه دولت شده اند.
دولت اس��تقراض از بانك مركزي را كه در دولت 
قبل رويه ش��ده ب��ود، همچنان خ��ط قرمز خود 
مي داند؛ صفرش��دن س��هم صندوق توس��عه از 
هزينه ه��اي جاري، كاه��ش ۱۹,۶ درصدي تراز 
عملياتي و كاهش ۱۰۱,۷ درصدي كس��ري تراز 
عملياتي و س��رمايه اي )كسري بودجه دولت( در 
شش ماهه اول ۱۴۰۱ گواه رويكرد عقاليي دولت 

در تنظيم دخل وخرج كشور است.
از س��وي ديگر بهبود تراز تجاري؛ كاهش رش��د 
نقدينگي، رش��د اقتصادي ۴,۳ درصدي و ديگر 
متغيره��اي كالن از جمل��ه ادامه رون��د كاهنده 
تورم از صحيح ب��ودن جهت گيري ه��اي دولت 

حكايت دارد.
كس��ري ۲۰۰ هزار ميلياردتوماني مورد اش��اره 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور در مجلس 
شوراي اس��المي عمدتًا ناش��ي از افزايش منابع 
اليحه بودجه توس��ط نمايندگان محترم مجلس 
ش��وراي اس��المي به ص��ورت موهومي اس��ت و 
چنان كه در جلسه مجلس نيز ذكر شد، سازمان 
برنامه و بودج��ه با راهكاره��اي مختلف همانند 
كاهش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل 
از صادرات نف��ت، صرفه  جويي در هزينه ها و ... به 
دنبال تقليل كس��ري بودجه از راه هايي است كه 
حداق��ل پيامدهاي تورمي را داش��ته باش��ند.  از 
سوي ديگر بانك مركزي نيز با اتخاذ سياست هاي 
مختلف سعي در ثبات نرخ ارز و برقراري انضباط 
پولي و بانك��ي به منظور مقابله با ت��ورم را دارد و 
اقدامات سازمان برنامه و بودجه در تقليل كسري 
بودجه در تعارض با سياست هاي مقابله با تورم و 

ثبات ارزي بانك مركزي قرار ندارد.
  مركز اطالع رساني، روابط عمومي
و امور بين الملل

جوابيه دوم
برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
  گزارشي با عنوان »اكران نمايش افزايش قيمت 
بنزين« مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ در آن روزنامه منتشر 
ش��ده؛ مقتضي اس��ت بر اس��اس ماده ۲۳ قانون 
مطبوع��ات و به منظور رفع ابهام و روشن ش��دن 
اف��كار عمومي، دس��تور فرماييد اين پاس��خ در 
همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل 

دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
اجراي سناريو بنزيني برخي رسانه ها ضد منافع 

ملي است/بنزين گران نخواهد شد
به اس��تناد ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، قانون 
هدفمندكردن يارانه ها، تبصره )۱۴( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ كل كشور و قوانين بودجه سنواتي، منابع حاصل 
از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين جزو 
منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها بوده و ارتباطي با 
بودجه عمومي دولت ندارد. در اين راستا تمامي منابع 
حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي به حساب 
سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها نزد خزانه واريز و بر 
اساس رديف هاي مصوب مصارف جدول تبصره )۱۴( 
قوانين بودجه سنواتي توسط سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور براي پرداخت يارانه نقدي و ساير رديف هاي 
قانوني تبصره مذكور تخصيص داده مي شود.  با توجه 
به موارد ياد شده دولت در صورت وجود كسري بودجه، 
براي تأمين آن در بودجه عمومي خود قانونًا اختياري 
براي اختصاص منابع ناشي از فروش فرآورده هاي نفتي 
ب��ه درآمدهاي عمومي دولت را ن��دارد. از طرف ديگر 
دولت به صورت متداوم هرگونه افزايش قيمت بنزين را 
تكذيب كرده است و برنامه نيز براي اصالح قيمت بنزين 
ندارد.  معلوم نيست چرا برخي جريان هاي سياسي به 
هر بهانه و بدون داش��تن اطالعات دائم از قصد دولت 
براي افزايش قيمت بنزين مي گويند، آيا در ش��رايط 
فعلي دامن زدن به التهاب��ات افكار عمومي در جهت 

منافع ملي است؟
   مركز اطالع رساني
روابط عمومي و امور بين الملل

اونسجهانيطالبربازارفعليبياثراست

بازگشت دالالن دالر سهميه اي 

اكونوميستبررسيكرد
آياجامجهانيهدردادنپولهنگفتاست؟

هزينه هايي كه قط��ر براي برگ��زاري جام جهاني 
۲۰۲۲ انجام داده نزديك به ۳۰۰ ميليارد دالر است. 
اين درحالي اس��ت كه بر اساس بررسي هزينه هاي 
برگزاري رويدادهاي ورزش��ي بزرگ در طول ادوار 
گذش��ته، اقتصاد كش��ورهاي ميزب��ان از برگزاري 
تورنمت هاي ورزش��ي س��ود چندان��ي نمي برند. 
موضوع��ي كه در نامزد ش��دن تنها دو ش��هر براي 

المپيك تابستاني ۲۰۲۴ نيز بي تاثير نبوده است.
به گزارش اكونوميس��ت، آمارها و گزارش ها نشان 
مي دهند كه قطر در طول ۱۲ سال، يعني از زماني 
ك��ه حق ميزباني ج��ام جهاني مردان را به دس��ت 
آورده است، ۳۰۰ ميليارد دالر هزينه كرده است. در 
مقابل، اين كشور عربي انتظار دارد كه ميزباني جام 
جهاني تنها ۱۷ ميليارد دالر به اقتصادش بازگرداند.

بخش اعظم اين هزينه ها صرف ساخت زيرساخت ها 
در قطر ش��ده اس��ت؛ از جمله يك سيستم متروي 
جديد كه براي پذيرايي از ۱.۵ ميليون بازديدكننده 
ساخته شده كه انتظار مي رود در بزرگ ترين رويداد 
فوتبالي جهان شركت كنند. سازمان دهندگان اين 
رويداد فوتبالي اميدوار هس��تند كه تمام ساخت و 
س��ازها حتي پس از به ثمر رساندن گل هاي نهايي 

به يك هدف كمك كنند.
اين درحالي اس��ت كه آمارها نش��ان مي دهند كه 
به عن��وان يك س��رمايه گذاري، رويدادهاي بزرگ 

ورزشي تقريبًا هميشه بي معنا هستند!
به گفته محققان دانش��گاه لوزان، بين س��ال هاي 
۱۹۶۴ ت��ا ۲۰۱۸، ۳۱ روي��داد از ۳۶ رويداد بزرگ 
ورزش��ي مانند جام  جهاني يا بازي ه��اي المپيك 
تابستاني و زمستاني با ضررهاي كالن مالي مواجه 
شده اند. همچنين از ۱۴ جام جهاني كه اين محققان 
تجزيه و تحلي��ل كرده اند، تنها جام جهاني س��ال 
۲۰۱۸ كه در روسيه برگزار شد، سودآور بوده است. 

روس��يه، ميزبان جام جهاني ۲۰۱۸، بيش از ۲۳۵ 
ميليون دالر به واس��طه ي��ك معامله هنگفت براي 

حق پخش به دست آورد.
با اين وجود، اين مسابقات تنها ۴.۶ درصد بازگشت 
سرمايه داشته اند. )داده هاي مربوط به جام جهاني 
مكزيك در سال ۱۹۸۶ ناقص است. احتمااًل كسري 

داشته است.( 
يكي ديگ��ر از موضوعات جال��ب در  برگزاري جام 
جهاني اين است كه نقش فيفا در تامين هزينه هاي 
برگزاري مسابقات به چه ميزان است؟ تقريبًا تمام 
هزينه هاي اصلي بر عهده كش��ور ميزبان اس��ت و 
فيفا، نه��اد حاكم بر ورزش فوتبال، تنها هزينه هاي 
عملياتي را پوش��ش مي دهد. اين در حالي اس��ت 
كه فيفا، بيش��تر درآمد به دس��ت آمده از برگزاري 
مسابقات از جمله فروش بليت، حمايت مالي و حق 

پخش را از آن خود مي كن��د. براي مثال، از آخرين 
ج��ام جهاني ۵.۴ ميلي��ارد دالر به فيفا رس��يد كه 

بخشي از آن به تيم هاي ملي منتقل مي شود.
همچنين داده هاي لوزان فقط ش��امل هزينه هاي 
مربوط ب��ه مكان ه��اي برگ��زاري مانند س��اخت 
اس��تاديوم و تداركات مانند هزينه ه��اي كاركنان 
مي ش��ود و هزين��ه پروژه هاي غيرمس��تقيم مانند 
زيرس��اخت هاي متروي قط��ر و هتل هاي جديد را 

ناديده مي گيرد.
اگرچ��ه برخ��ي از پروژه ه��اي زيربناي��ي اقتصاد 
كشورهاي ميزبان را در بلندمدت مولدتر مي كند، 
اما بسياري از استاديوم هاي پرهزينه در نهايت بدون 
اس��تفاده باقي مي مانند و اي��ن رويدادها به ندرت 
جرقه اي براي توس��عه اقتصادي در اين كش��ورها 

ايجاد مي كنند.

بنابراين س��اكنان شهرهاي ميزبان ش��روع به زير 
س��وال بردن مزاي��اي دولت هاي خ��ود در صرف 
ميلياردها دالر براي برگزاري رويدادهاي ورزش��ي 
ب��زرگ كرده اند. در نتيجه، كش��ورهاي كمتري به 
عنوان ميزبان داوطلب مي شوند. براي مثال، هفت 
ش��هر براي ميزباني بازي هاي المپيك تابستاني در 
سال ۲۰۱۶ نامزد شدند. اين درحالي است كه براي 
اين رويداد ورزشي در سال ۲۰۲۴، فقط دو پيشنهاد 

نهايي وجود داشت.
از سوي ديگر، اين هزينه هاي هنگفت براي دنياي 
ورزش ه��م تازگي دارد؛ در ج��ام جهاني ۱۹۹۶، با 
حضور ۱۶ تيم، هزينه صرف ش��ده براي هر بازيكن 
فوتب��ال حدود ۲۰۰هزار دالر بود )به قيمت س��ال 
۲۰۱۸( . اما در س��ال ۲۰۱۸، اين رقم به ۷ ميليون 

دالر افزايش يافت.
همچني��ن هزينه ها براي برگ��زاري تورنمنت هاي 
ورزش��ي با ساخت اس��تاديوم هاي بيشتر، افزايش 
يافته اس��ت. در قطر از هشت اس��تاديومي كه قرار 
است مس��ابقات فوتبال در آنها برگزار شوند، هفت 
اس��تاديوم جديد اس��ت. اي��ن درحالي اس��ت كه 
انگلس��تان براي مس��ابقات ۱۹۶۶ هيچ استاديوم 

جديدي نساخت.
عالوه بر اقتصاد، قطر هم مانند س��اير ميزبانان جام 
جهاني در تالش است تا اعتباري جديد براي خود 
كسب كند. بر اس��اس يك تحليل، دو سوم پوشش 
خبري قبل از جام جهاني قطر در رسانه هاي بريتانيا 
بر سوابق ضعيف حقوق بش��ري اين كشور بياباني 
تاكيد داش��ته اند. بنابراين ممكن است هواداران از 
ممنوعيت ناگهاني الكل در استاديوم هاي قطر تحت 
تاثير قرار نگيرند. مانند ه��ر مهماني، ميزباني تنها 

چيزي نيست كه بايد انجام شود
منبع: اقتصادآنالين.

 بدهكاران بزرگ مالياتي 
معرفي مي شوند

ثبات بورس برمي گردد؟
 كش��ف قيمت صورت مي گيرد و به تنهايي باعث 
س��ودآوري در صنعت سيمان نمي شود، به همين 
جهت بيشتر تحركات در اين گروه متاثر از هيجانات 
بود. به صورتي كه در شرايط فعلي هم سيمان بيش 
از ۳۵ درصد در بورس كاال قيمت گذاري مي شود، 
بنابراين تاثير عملياتي بر سودآوري شركت ها ندارد.

 به نظر مي رس��د بازار هفته را تا قبل از شروع به كار 
بازار هاي جهاني مرتبط ب��ا كاموديتي ها با تعادل 
سپري كند. بازار سهام براي ابتداي هفته متعادل، اما 
اندكي منفي است، اگر روند كاهشي بازار هاي جهاني 
با مثبت جايگزين شود به نظر مي توان به تعادلي و 
اندكي مثبت شدن بورس اميدوار بود. بازار در اين 
هفته منفي بسيار بااليي را تجربه نمي كند، چراكه 
بيشترين ميزان منفي را در معامالت روز شنبه به 
خود ديد. در معامالت روز ش��نبه در گروهي مانند 
پااليشي حجم معامالت بااليي را شاهد بوديم، با اين 
حجم باال بورس به سمت تعادل حركت مي كند البته 
مي تواند اندكي مثبت يا منفي باشد، اما انتظار رشد و 

ريزش زيادي را از بازار متصور نيستم.



از سال 99 تا به امروز سازمان بورس راساي مختلفي 
به خود ديد و در نهايت روز 21 مهر ماه سال 1400 
مجيد عشقي تكيه بر جايگاه رياست سازمان بورس 
زد. در يك ماه اخير حاشيه هاي زيادي درخصوص 
رياست س��ازمان بورس مطرح شده اما روز گذشته 
اين حاش��يه ها قوت گرفت و رييس سازمان بورس 
كتبي اس��تعفا نامه خود را به ش��وراي عالي بورس 

تحويل داد.
چند نفر از اعضاي ش��وراي عالي بورس اعالم كرده  
بودند كه با اين اس��تعفا موافق اند و حتي بر اساس 
اخبار منتشر ش��ده در رسانه وزير اقتصاد نيز با اين 
استعفا موافقت كرده بود اما در دقيقه 95 همه چيز 
تغيير كرد و تمامي مخالفين موافق شدند و مجيد 
عشقي رييس سازمان بورس ماند. درساعات پاياني 
جلسه تعدادي از اعضاي شورا به دليل شرايط بازار 
و عبور نس��بي از بحران در مخالفت با پذيرش اين 
اس��تعفا صحبت كردند كه در نهاي��ت خاندوزي با 

احترام به نظر اعضا از نظر خود عقب نشيني كرد.
اغل��ب خبرگزاري ه��اي دولتي صبح دي��روز خبر 
استعفاي مجيد عش��قي و جايگزيني رييس جديد 
يعني محمد رضواني فر را منتشر كردند؛ اما ساعتي 
بعد خبر خ��ود را تكذيب كردند و گفتند عش��قي 

رييس سازمان بورس باقي مي ماند.
خب سوال اصلي اينجاست كه مگر برخي از اعضاي 
ش��وراي عالي بورس با اين اس��تعفا موافق نبودند 
پس چرا در دقيقه 95 تغيير موضع دادند و مخالف 

استعفا شدند؟
مساله مهم اين روزها شفافيت است كه بورس نيز از 
شفافيت خارج شده است كه اين موضوع به ماهيت 

بازار سرمايه آسيب شديدي وارد مي كند.

  اطالع رساني اشتباه در سازمان بورس
وضعيت اطالع رس��اني سازمان بورس نيز به قدري 
وخي��م بود ك��ه مهر نوش��ت: مجيد عش��قي متن 
استعفاي خود را تهيه كرده و به وزير اقتصاد تقديم 
كرده بود، فضاي مجازي اين خبر را پوشش داد ولي 
هيچ خبري در رسانه هاي رسمي سازمان بورس اعم 
از سنا و سايت سازمان بورس نبود، اين نوع پوشش 
خبر نشان از وجود غيرحرفه اي ترين افراد در سمت 

روابط عمومي سازمان بورس دارد.
 به خبرهاي رس��انه هاي رس��مي در اين باره اكتفا 
نكرده و دوب��اره خبر را از منابع رس��مي در ارتباط 
با رسانه س��ازمان بورس پيگيري كرده و اطالعات 
غلطي را در اختيار خبرنگار قرار داد كه اين وضعيت 
نشان از ناهماهنگي بسيار شديد رده هاي مختلف 
روابط عمومي س��ازمان بورس داش��ته و اين رويه 

به شدت به ضرر بازار سرمايه تمام خواهد شد.
ريي��س روابط عموم��ي س��ازمان بورس، رس��مًا 
رس��انه هاي رس��مي )حتي رس��انه خود سازمان 
بورس( را براي انتش��ار خبر مناس��ب ندانسته و به 
شبكه اجتماعي فيلتر شده توئيتر براي اطالع رساني 
خبره��اي خود اكتفا ك��رده بود و اگر رس��انه هاي 
رس��مي با وي تماس نمي گرفتند شايد اين خبر در 
هيچ رس��انه رسمي منتشر نمي شد كه اين موضوع 
نشان مي دهد حتي روابط عمومي سازمان بورس به 

رسانه رسمي اين سازمان نيز اعتماد ندارد.
اين موضوع ج��اي تعجب و خن��ده دارد كه روابط 
عمومي سازمان بورس به رسانه   سازمان اعتمادي 
ندارد و تنه��ا از طريق توييتر اطالعات را منتش��ر 

مي كند. مس��اله مهم نوع اطالع رس��اني اس��ت كه 
س��ازمان بورس مش��كل بس��يار جدي در موضوع 
اطالع رس��اني دارد. البته مشكل اس��تعفا نيز جاي 
خود دارد چرا كه در زمان استعفاي دو رييس قبلي 
س��ازمان يعني حس��ن قاليباف اصل و محمدعلي 

دهقان دهنوي نيز اين معضل وجود داشت.
ح��ال در وهله اول وزير اقتص��اد و پس از آن روابط 
عمومي س��ازمان بورس بايد پاسخگو باشد. روابط 
عمومي س��ازمان ب��ورس بايد مش��خص كند كه 
كدام مرجع را براي اطالع رس��اني در نظر دارد؛ آيا 
اين سازمان سايت يا رس��انه اي براي اطالع رساني 
ندارد؟ آيا نمي تواند به واس��طه رسانه هاي رسمي 
اطالع رس��اني كند و الزم از توييتر اس��تفاده كند؟ 
اينها كوچك ترين س��واالتي هس��تند ك��ه روابط 

عمومي سازمان بورس بايد پاسخگو دهد.
از س��وي ديگر وزير اقتص��اد نيز بايد پاس��خگوي 
وضعيت باش��د كه چرا اطالع رساني اينقدر مشكل 

ساز بوده و چرا نظرات به يك باره تغيير كرد.

  پاي وزير اقتصاد به مجلس رسيد
احسان اركاني، عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس 
از بازار سرمايه اظهار كرد: مجلس تا يكشنبه هفته 
آينده موضوع رياس��ت س��ازمان بورس را پيگيري 
مي كند. اما روز يكش��نبه در صح��ن علني مجلس 
پيرامون بحث تغيير مديريت بورس از وزير اقتصاد 
توضيح خواس��ته خواهد ش��د. بورس در اين مدت 
لطمه خورده و وضعيت نامس��اعدي دارد. اگر قرار 
اس��ت تغييري انجام ش��ود به صورت منطقي اين 
تغيير انجام شود نه اينكه بگوييم تغيير انجام شده 

و يك ساعت بعد بگوييم پشيمان شديم.
اين عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس تأكيد كرد: 
اين موضوع نشان دهنده اوج بي ثباتي در مديريت 

و تصميم گيري است.
اركاني با ارايه مثالي از وضعيت بورس گفت: زماني 

كه وزارت كش��ور مي خواه��د براي يك اس��تان، 
استاندار انتخاب كند؛ گزينه هاي پيشنهادي خود 
را بررس��ي مي كند و در نهايت پ��س از طي مراحل 
اس��تاندار توس��ط دول��ت انتخاب مي ش��ود. هيچ 
زماني وزارت كش��ور گزينه اي ك��ه تازه مي خواهد 
به دولت معرفي كند نمي گويد كه اس��تاندار ش��د! 
درباره بورس نيز آق��اي رضواني فر گزينه  احتمالي 
بوده و تا زماني كه به تصويب اعضاي ش��وراي عالي 
بورس نرسيده انتصاب تلقي نمي شده كه از طريق 
رس��انه هاي رسمي اعالم ش��ود؛ مديرعامل جديد 

بورس منصوب شد!
عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس در پايان تاكيد 
كرد: وزير اقتصاد براي توضيح��ات درباره اتفاقات 

اخير بورس به مجلس مي آيد.

   رضواني فر كيست؟
محم��د رضواني  فر از مديران س��تاد اجرايي فرمان 
امام بوده كه پس از 6 سال مديرعاملي پخش البرز 
به شس��تا رفت و مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي شد. در نهايت رضواني فر به ويتانا 
رسيد و مديرعامل و عضو هيات مديره اين شركت 

شد.
رضواني ف��ر متول��د 1۳56 و از فارغ التحصي��الن 
دانشگاه امام صادق )ع( است. او مدرك كارشناسي 
و كارشناسي  ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه 
ام��ام صادق اخذ ك��رده و دوره دكت��راي مديريت 
بازرگاني با گرايش رفتار س��ازماني و منابع انساني 
را نيز در دانش��گاه عالمه طباطبايي گذرانده است. 
عضويت در هيات مديره  شركت ليزينگ پارسيان، 
شركت س��رمايه گذاري آتيه صبا، شركت دارويي 
صالحان ش��يمي، ش��ركت دارويي بركت، موسسه 
آموزش عالي نوآوران، شركت بازرگاني آرين و البرز، 
شركت دارويي ايران دارو، ش��ركت صنايع غذايي 
كيوان، گس��ترش تجارت معين شهروند، خدمات 

دارويي انص��ار درمان كوثر، ارزش آفرين س��رمد، 
ش��ركت س��رمايه گذاري دارويي تأمين، ش��ركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي، شركت دارويي و 

بهداشتي لقمان از سوابق اوست.
با اين سابقه مش��خص نيست كه رضواني فر رييس 
س��ازمان بورس ش��ود يا نه؟ چرا كه بورس تهران 
وضعيت خوبي ندارد و بايد يك مدير بورس��ي براي 
تغيير وضعيت سكاندار س��ازمان بورس شود. يك 
مدير غير بورسي و عدم آشنا به بازار سرمايه ممكن 
اس��ت با ارايه راهكارها و نظرات ب��ه ماهيت بورس 
و بازار س��رمايه آس��يب بزند و ريزش بازار بيش از 

گذشته شود.

  اتفاقات مهم براي بورس
ديروز با اتفاقي تاريخي براي بورس تهران همراه بود 
و براي اولين بار يك خ��ودرو پرتيراژ در بورس كاال 
عرضه شد. پژو 207 با 8۳ درصد رقابت در محدوده 
قيمتي ۳42 ميليون تومان مورد معامله قرار گرفت 
و با احتس��اب هزينه هاي ماليات و عوارض قانوني، 
سود 50 ميليوني نس��بت به قيمت بازار آزاد براي 

خريداران آن به همراه داشت.
اختالف 8۳ درصدي با قيمت پايه به معناي افزايش 
س��ود توليدكننده و طبعا منتفع شدن سهامداران 
از آن اس��ت. اين اتفاق مثبت براي بازار سرمايه در 
حالي رخ داد كه روز شنبه با اخبار استعفاي مجيد 
عشقي رييس سازمان بورس و ارواق بهادار و سپس 

ابقاي وي همراه شد.
گفتني است در نهايت اين استعفا با مخالفت شوراي 
عالي بورس مواجه شده است. آنچه براي بازار مهم 
است چشم انداز رييس سازمان و برنامه هاي او براي 
آينده بازار سرمايه است و بايد ديد عملكرد رياست 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در ادامه چقدر در 
راستاي افزايش اس��تانداردها و خواست مخاطبان 

بازار خواهد بود.
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دورنماي بازار عناب
با عرضه در بورس كاال

باش�گاه خبرن�گاران| محمدرض��ا برگ��ي، 
كارش��ناس بازاره��اي كااليي گفت: بر اس��اس 
تازه ترين آمارها، س��االنه حدود 5 هزار تن عناب 
در كشور توليد مي ش��ود و عناب ايران نيز مانند 
زعفران و زرش��ك از لحاظ مي��زان توليد در دنيا 
در رتبه نخس��ت قرار دارد و به عبارتي به صورت 

انحصاري در كشور توليد مي شود.
وي با بيان اينكه ح��دود 90 درصد توليد عناب 
كشور در خراس��ان جنوبي متمركز شده است، 
گفت: عناب نيز همانند زرش��ك بازاري س��نتي 
و به عبارتي داللي داش��ته و تاكنون بازار رسمي 
را تجربه نكرده اس��ت، بنابراي��ن فاصله قيمتي 
از توليدكنن��ده ت��ا مصرف كنن��ده نهاي��ي زياد 
اس��ت. در خصوص اين اختالف بايد به زيان در 
حوزه صادرات همانند زرش��ك نيز اش��اره كرد؛ 
به طوري كه يا درآم��د ارزي در اين حوزه وجود 
نداش��ته يا اگر هم بوده، ع��ده خاصي از آن بهره 
 مند مي ش��دند، ضمن اينكه در اين حوزه شاهد 

خام فروشي هستيم. 
با وجود اينكه عناب فوايد دارويي بس��ياري دارد 
كه مي ت��وان ارزش اف��زوده مناس��بي براي آن 

ايجاد كرد.
به گفته وي، عرضه عناب در بورس كاال مي تواند 
اتفاق مثبت و مطلوبي باش��د زي��را با عرضه اين 
محصول در بورس كاال، يك بازار رس��مي مانند 
زعفران براي عناب ش��كل مي گي��رد و قيمت ها 
براي اين محصول واقعي  مي ش��ود، به اين دليل 
كه ب��راي پذيرش محص��ول در انبارهاي بورس 
كاال، كشاورز مجبور اس��ت استانداردها را طبق 

بخشنامه  رعايت كند.
 در نتيج��ه افزاي��ش كيفيت كلي ني��ز براي اين 
محصول رقم مي خورد. نكته بعدي اين است كه 
كش��اورز مي تواند عناب توليدي خود را به بدون 
واس��طه و به ش��كل مس��تقيم به مصرف كننده 

عرضه كند.
برگي اضافه كرد: نكته مهم اين اس��ت كه نبايد 
عرضه عناب در بورس كاال صرفا اس��مي باش��د، 
بلكه براي اثرگذاري بيشتر بايد به سمت افزايش 
عرضه رفت، البته اس��تقبال در اي��ن بخش نيز 

مهم است.
اين كارشناس حوزه كااليي خاطرنشان كرد: در 
كل انبار يك حاش��يه امني براي محصول ايجاد 
مي كند؛ به طوري كه با عرضه عناب در بورس كاال 
و نگه��داري آن در انبارهاي بورس كاال، عالوه بر 
ايجاد حاش��يه امن براي اين محص��ول، ارتقاي 
كيفيت نيز ثبت مي شود؛ عرضه و پذيرش انبار در 
بورس كاال نيازمند شرايطي است كه بايد فراهم 
شود و مشكالت برخي كشاورزان در اين خصوص 

مدنظر قرار گيرد.
پيش از اين جواد فالح، مدي��ر بازار مالي بورس 
كاالي ايران اعالم كرده بود كه به زودي عناب در 

بورس كاال پذيرش و عرضه مي شود.

دو عاملي كه بازار را 
قرمزپوش كرد

بورس نيوز| احس��ان خاتوني، كارشناس بازار 
سهام مطرح كرد: ريسك سياسي در بازار متأثر 
از برخي مس��ائل كه كليت كشور را درگير كرده 
باال رفته اس��ت. ريسك سياس��ي در بازار وجود 
داش��ت اما قطعنامه آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي اين دس��ت ريس��ك ها را افزاي��ش داد و از 
طرفي قيمت هاي جهاني هم با افت همراه شدند 
به همين خاطر بازار س��هام معام��الت خود را با 

روندي منفي سپري كرد.
 صدور قطعنامه آژان��س بين المللي انرژي اتمي 
عليه ايران، ش��ايد منج��ر به باال رفت��ن نرخ ارز 
مي شد اما انتش��ار اوراق ريالي مبتني بر ارز مانع 
اين اتفاق ش��د. احتمال دارد بازار حمايت شود و 
فردا به تعادل برسد حتي ممكن است، اين روند 

تا انتهاي هفته نيز ادامه يابد. 
وي با اش��اره به دو گروه س��بزپوش در معامالت 
تشريح كرد: واكنش مثبت بازار در گروه دارويي 
متأثر از افزاي��ش نرخ در برخي داروها بود كه آن 
هم فراتر از انتظار بوده است. بايد گفت گروه دارو 
مورد كم لطفي قرارگرفته بود تا جايي كه انتظار 
نمي رفت دولت چنين اقدامي انجام دهد، به هر 
جه��ت افزايش نرخ انجام ش��د و خريدها در اين 
گروه از هفته هاي گذشته آغازشده است. افزايش 
تقاضا در گروه س��يمان بيشتر ناشي از هيجانات 
است، البته درخواست افزايش نرخ داشته اند اما 
۳5 درصد افزايش نرخ در زمستان تأثير چنداني 
بر روند كاري اين گروه ندارد، از طرفي نرخ فروش 
در بورس كاال رقابتي است و بدون افزايش نرخ، 
س��يماني ها باالتر از نرخ پاي��ه معامالت خود را 

انجام مي دهند. 
خاتوني تصريح كرد: قطعنامه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي عليه ايران بيشتر جنبه تنبيهي دارد، 
ايران هم واكنش تندي از خود نشان نخواهد داد. 
دراين بين باوجود كم رنگ شدن توافق بر جامي 
مي توان به اين توافق اندك اميدي داشت چراكه 
قطعنامه آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي عليه 
ايران در ش��وراي امنيت مطرح نش��ده و بيشتر 
هشداردهنده است. با توجه به اين موضوعات به 
نظر مي رسد دالر در همين محدوده باقي بماند 
چراكه اين نرخ ها مقاومت بسيار مهمي براي آن 

تلقي مي شود. 
وي گفت: دو گروه خودرويي و پااليشي ها براي 
خريد در قيمت هاي خوبي قرار دارند همچنين 
ارزنده هس��تند و مي ت��وان آنها را ب��راي مقصد 

سرمايه گذاري تا انتهاي هفته توصيه كرد.

خريد پژو ۲۰۷ حدود
۵۰ ميليون تومان زير قيمت بازار

س�نا| ۳0 آب��ان 1401 در تاريخ بازار س��رمايه و 
صنعت خودروي كشور ماندگار خواهد شد چراكه 
پس از سال ها قيمت گذاري هاي مختلف دستوري 
و نيمه دستوري براي خودروهاي پرتيراژ و عمومي، 
دي��روز 1000 دس��تگاه پ��ژو 207 در يك فرآيند 
شفاف و برپايه عدالت معامله ش��د تا دولت نشان 
دهد عزمي جدي براي احقاق حقوق توليدكننده، 
مصرف كننده و سهامدار دارد؛ ديروز براي هميشه 
در ذهن دالالن خودرو نيز خواهد ماند چراكه معامله 
پژوه 207 در بورس، نقطه آغازي براي پايان دوران 
س��ودهاي بادآورده و رانت هاي كالن در معامالت 
خودرو خواهد بود. ديروز 1000 دستگاه پژو 207 
با ميانگين قيمتي ۳42 ميليو ن و 842 هزار تومان 
و 400 تومان پس از 60 دقيقه رقابت مورد معامله 
قرار گرفت كه به احتساب هزينه هاي جانبي قيمت 
تمام ش��ده 207 در بورس به ۳91 ميليون تومان 
مي رسد؛ قيمت 207 در سايت هاي خريد و فروش 
اينترنتي حدود 440 ميليون تومان است و به اين 
ترتيب خريد اين خودرو در بورس حدود 50 ميليون 

تومان زير قيمت بازار انجام شد.
تيرماه امسال طرح عرضه خودرو در بورس كاالي 
ايران در ش��وراي عالي بورس م��ورد تصويب قرار 
گرفت و طبق وعده وزير ام��ور اقتصادي و دارايي، 
عرضه هاي خودرو ك��م تيراژ در ب��ورس كاال آغاز 
ش��د. بررس��ي آمار معامالت ب��ورس كاالي ايران 
نش��ان مي دهد عرضه خودرو در ب��ورس كاال كه با 
خودروي كارا دو كابين و تك كابين آغاز شد، تا قبل 
از معامالت ديروز در مجموع به حجم معامله ۳ هزار 

و 80 دستگاه خودرو در بورس كاال رسيد.
در اين مدت 742 دس��تگاه فيدليتي گروه بهمن 
موتور، 7۳1 دستگاه هايما S7 گروه صنعتي ايران 
خودرو، 594 دستگاه ديگنيتي بهمن موتور، ۳16 
دستگاه كارا دو كابين بهمن موتور، 140 دستگاه 
كاراتك كابين، 200 دستگاه الماري ايما مجتمع 
صنعتي آرين پارس موتور، 121 دستگاه كاميون 
كشنده امپاور بهمن ديزل، 69 دستگاه كي ام سي 
T8 كرمان موتور، 68 دس��تگاه ج��ك S5 كرمان 
موتور، 64 دس��تگاه شاهين س��ايپا و ۳5 دستگاه 

كاميون كشنده FAW معامله شده است.
اما پس از موفقيت معامالت خودروهاي كم تيراژ و 
به نوعي غير عمومي تر براي مردم، از ديروز عرضه 
پژو 207 ايران خودرو به عنوان نخس��تين عرضه 
خودروي پرتيراژ در بورس كاالي ايران آغاز شد تا 
حذف قيمت گذاري دستوري خودروهاي عمومي 
پس از س��ال ها به طور رس��مي و براساس عرضه و 
تقاضا عملياتي شود. ديروز 1000دستگاه پژو 207 
با ميانگين قيمتي ۳42 ميليون و 842هزار تومان 
و 400 تومان پس از 60 دقيقه رقابت مورد معامله 
قرار گرفت تا مش��خص ش��ود عرضه خودروها در 
بورس كاال به سود توليدكننده و مصرف كننده و به 

زيان دالالن است.
نگاهي به آگهي هاي منتش��ر ش��ده درشبكه هاي 
اجتماعي خريد و فروش بيانگر آن است كه پژو 207 
معمولي ديروز با قيمتي حدود 4۳0 تا 440 ميليون 
تومان به فروش مي رسد اما مصرف كنندگاني كه 
ديروز در بورس كاال اقدام ب��ه رقابت و خريد 207 
كردند با ميانگين قيمتي ۳42 ميليون تومان موفق 
به خريد شدند تا مشخص شود وقتي به سازوكار بازار 
اعتماد مي كنيم، به طور قطع، يك سمت برنده اين 

سياست، مصرف كنندگان واقعي هستند.

خريدهاي صندوق توسعه ملي 
در بورس محرمانه شد؟

تسنيم| حدود سه هفته پيش بود كه رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار از ورود مستقيم صندوق توسعه 
ملي به بازار سرمايه خبر داده بود. اين موضوع مورد 
توجه اهالي بورس قرار گرفت چرا كه نخستين بار بود 

كه چنين موضوعي اعالم مي شد.
عشقي گفته بود كه صندوق توسعه ملي براي اولين بار 
با كد معامالتي خود، در بورس تهران سهام خريداري 
كرد. براساس بودجه سال جاري صندوق توسعه ملي 
40 درصد درآمده��اي نفتي را دريافت خواهد كرد، 
البته براس��اس مجوزي كه دولت دريافت كرده 10 
درصد از س��هم صندوق توسعه ملي كاهش خواهد 

يافت و به ۳0 درصد خواهد رسيد.
براين اساس منابع قابل توجهي در اختيار اين صندوق 
قرار دارد. صندوق توس��عه ملي به عنوان يك منبع 
بين النسلي شناخته مي شود. با توجه به اينكه به عقيده 
برخي كارشناس��ان برخي از سهام ها قيمت پاييني 
دارند ورود صندوق توس��عه در اين مقطع مي تواند 

منافع خوبي به دنبال داشته باشد.
البته بايد به اين نكته نيز توجه داش��ت كه نوس��ان 
در ذات بازار س��رمايه است و همانطور كه اشاره شد، 
منابع بين نسلي است كه اختيار صندوق توسعه ملي 
قرار دارد و بايد ارزش ذاتي آن حفظ ش��ود. در مقابل 
گفته هاي رييس س��ازمان ب��ورس، پيمان حدادي 
رييس صندوق تثبي��ت بازار س��رمايه اواخر هفته 
گذشته اعالم كرد كه صندوق توسعه ملي به صورت 
غير مستقيم و از طريق س��پرده گذاري در صندوق 
تثبيت اقدام به خريد س��هم مي كند. بر اين اساس 
اين صندوق مستقيم اقدام به خريد سهم نمي كند. 
با توجه به اظهارات متناقض مطرح شده در اين مورد 
انتظار مي رفت تا صندوق توسعه ملي يا سازمان بورس 
نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهند اما با وجود 
گذش��ت نزديك به يك هفته از مطالبه اين موضوع 
همچنان شفاف سازي رخ نداده است. اين انتظار وجود 
دارد كه به دليل ماهيت وجودي صندوق توسعه ملي، 
در صورت ورود مستقيم اين صندوق به بازار سرمايه، 
در مورد مكانيزم خريد و همچنين سهام خريداري 

شده شفاف سازي صورت گيرد.

تاييدوتكذيباستعفايرييسسازمانبورس

رفت و برگشت عشقي در بورس

پيشگيري و بازدارندگي از ارتكاب تخلفات و جرايم در حوزه بازار سرمايه
محمدصادق ش��باني رييس مركز تدوين، تنقيح و 
تطبيق قوانين و مقررات بازار سرمايه درباره بند )چ( 
ماده ۳6 قانون احكام دايمي توس��عه كشور گفت: به 
موجب اين بند، سوابق انضباطي و كيفري مديران و 
اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابليت انتشار 

دارد و بايد منتشر شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بند )چ(، چه سوابقي 
را شامل مي شود، افزود: مهم ترين بُعدي كه قابليت 
افشا دارد و شايد جالب توجه باشد، سوابق كيفري و 
انضباطي مديران و اشخاص تحت نظارت نهادهاي 

مالي، ناشران و تشكل هاي خود انتظام است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتشار سوابق، آثار 
سوئي هم براي بازار سرمايه به همراه دارد، اظهار كرد: 
نخست اينكه، انتشار مبني بر سوابقي است كه توام با 
صدور راي قطعي بوده و در مراحل مختلف رسيدگي 
به آن صورت گرفته و احراز ش��ده كه ُجرم يا تخلف 
انجام ش��ده است. دوم اينكه، انتشار براساس ضريب 
اهميت اس��ت، به اين معنا كه درجه بندي براي آن 

صورت مي گيرد.
شباني اضافه كرد: رنگ بندي در اين زمينه پيش بيني 
شده و به طور قطع، همه سوابق و تخلفات و جرايم در 
يك رده ديده نخواهد شد و براي مردم ملموس است 

كه در چه سطحي بوده است.
وي تصريح كرد: برخي از تخلفاتي كه داراي ضريب 
اهميت كمتري بوده افشاي آنها منوط به تكرار است و 
اين موضوع از افشاي مواردي كه ممكن است ضرورت 

نداشته باشد، پيشگيري مي كند.
رييس مركز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و مقررات 
بازار سرمايه، در ادامه صحبت هاي خود اظهار كرد: به 
نظر مي رسد كه پيش بيني قانون بيش از اينكه تمركز 
بر مجازات افراد متخلف داشته باشد، قصد و هدف آن 
پيشگيري و بازدارندگي از ارتكاب تخلفات و جرايم 

در حوزه بازار سرمايه بوده است.

وي عنوان كرد: به ط��ور قطع، مديران فعال در حوزه 
بازار سرمايه به منظور حفظ اعتبار خود و همچنين 
درج پيشينه سوء در پايگاه اطالعاتي مربوطه، سعي 
مي كنند كه مرتكب تخلف نشوند و از تكرار آن پرهيز 
و در حوزه هايي كه ممكن است مواجه با ارتكاب جرم 

يا تخلف باشد، دقت بيشتري كنند.
به گفته اين مسوول مربوطه؛ به نظر مي رسد كه اين 
امر مي تواند ارزيابي خوبي در انتخاب مديران س��الم 
و داراي سابقه خوب باش��د. اجراي اين حكم قانوني 
عالوه بر اينكه بازدارنده اس��ت و از ارتكاب تخلف يا 
جرم از سوي مديران پيشگيري مي كند، به انتخاب 
مديران شايسته و بدون سوابق سوء در بازار سرمايه 

هم كمك خواهد كرد.
ش��باني ادامه داد: در حوزه س��وابق كيفري موضوع 
مرب��وط ب��ه ص��دور راي قطع��ي كيفري از س��وي 
دادگاه هاي صالح است و البته ناظر به جرايمي است كه 
مرتبط با مسووليت مديران بوده و در حوزه تخلفات 
و سوابق انضباطي، انتشار مربوط به احراز موضوع به 
موجب آراي قطعي اس��ت كه مراجع انضباطي بازار 
س��رمايه راي صادر مي كنند ك��ه در نهايت منجر به 

صدور راي قطعي مي شود.
رييس مركز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و مقررات 
بازار س��رمايه يادآور شد؛ اش��خاصي چون مديران، 
اشخاص تحت نظارات، ناشران اوراق بهادار، نهادهاي 
مالي و تش��كل هاي خود انتظام مش��مول اين حكم 

قانوني مي شوند.
وي خاطرنش��ان كرد: گاهي مجازات ه��ا بازدارنده 
نيست و با توجه به اقتضائات بازار سرمايه، ممكن است 
محكوميت فرد به جريمه نقدي يا برخي محروميت ها 
يا گاهي محكوميت به حبس از سوي دادگاه ها، منجر 

به جلوگيري از تخلفات اشخاص نباشد.
شباني گفت: اما موضوعي كه بسياري از كشورها و 
بسياري از بازارهاي س��رمايه در دنيا از آن استفاده 

كردند، و نتيجه موفقي را به همراه داش��ته اس��ت، 
مكاني��زم يا فرآيند افش��ا ب��ه عنوان اب��زاري براي 
اينكه فرد با دقت بيش��تري در اين حوزه ها فعاليت 
و از ارتكاب ب��ه جرم يا تخلف اجتاب كند، بس��يار 

كمك كننده است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه قانون مجازات اسالمي 
جرايم را به 8 دس��ته تقسيم كرده است، عنوان كرد: 
جرايم در ۳ دس��ته رنگ مشكي، قرمز و نارنجي قرار 
گرفته كه مش��ابه اين موضوع در حوزه تخلفات هم 

وجود دارد.
به گفته رييس مركز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و 
مقررات بازار سرمايه، تخلفات به واسطه درجه بندي 
كه موضوع جديدي در بازار سرمايه است در 6 درجه 
قرار گرفته و اين 6 درجه هم در 4 رنگ مشكي، قرمز، 

نرنجي و زرد تعريف شده است.
وي هدف از اين رنگ بندي و درجه بندي را آش��نايي 
عموم مردم و فعاالن بازار س��رمايه با سطح اهميت 
تخلف و جلوگيري از بي عدالت��ي يا اجحاف در حق 
مديراني كه ممكن اس��ت تخلفي با ضريب اهميت 

كمتري مرتكب شوند، اعالم كرد.
ش��باني افزود: تشخيص تخلف و اينكه چه مجازاتي 
در نظر گرفته مي شود، براساس دستورالعمل هايي 
اس��ت كه در بازار س��رمايه و با تصويب هيات مديره 
س��ازمان بورس مبناي عمل قرار گرفته و به موجب 
آن، اشخاص و افراد محكوم به محكوميت انضباطي 

شده اند.
وي با اعالم اينكه انتش��ار س��وابق ب��ا رنگ بندي و 
درجه بندي مختلف انجام شده است، اظهار كرد: در 
حوزه جرايم 8 درجه وجود دارد كه به موجب قانون، 
درجه هاي 7 و 8 كه اغلب جرايم حوزه بازار س��رمايه 
در همين درجه قرار مي گيرد، با رنگ نارنجي منتشر 

مي شود.
رييس مركز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و مقررات 

بازار سرمايه بيان كرد: رنگ قرمز شامل درجه هاي 5 
و 6 اس��ت و سطح اهميت ميانه را دارد و جرايمي كه 
غالبا مجازات هاي سنگين دارند نيز در درجه هاي 1، 
2، ۳ و 4 قرار گرفته و با رنگ مشكي منتشر مي شود. 
اين درجه بندي در حوزه تخلفات هم وجود دارد و با 
6 درجه و 4 رنگ براس��اس سطح اهميت نشان داده 

مي شود.
وي گف��ت: درجه 6 با رن��گ زرد، درجه 4 و 5 با رنگ 
نارنج��ي، درج��ه 2 و ۳ با رنگ قرم��ز و درجه يك با 
رنگ مشكي منتشر مي شود. اينكه اين درجه بندي 
چه مجازات هايي را در بر مي گيرد، مفصل اس��ت كه 
بخش��ي در دس��تورالعمل مرتبط با بند چ ماده ۳6 

منعكس شده است.
شباني توضيح داد: براي اولين بار در بند )ز( ماده 99 
قانون برنامه پنجم توسعه، پيش بيني شد كه عالوه بر 
ضمانت اجراهاي كيفري و انضباطي كه براي هر جرم 
يا تخلف مديران اش��خاص تحت نظارت پيش بيني 
مي شود، اين س��وابق به موجب قانون منتشر شود. 
اين حك��م به طور مجدد در بن��د )چ( ماده ۳6 قانون 
احكام دايمي تكرار و منوط به اين ش��د كه ترتيبات 
اجرايي آن از سوي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 

به تصويب برسد.
 وي عنوان كرد: در حال حاضر با تصويب آن پيش بيني 
شده كه در چه ش��رايطي و با چه ترتيبي اين سوابق 

منتشر و در دسترس عموم قرار گيرد.
به گفته رييس مركز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و 
مقررات بازار سرمايه؛ با توجه به اينكه انتشار به صورت 
عمومي است، به موجب قانون و دستورالعمل مربوطه، 
پيش بيني ش��ده پاي��گاه اطالعات��ي و تارنمايي در 
دسترس عموم باشد كه سوابق مديران در آن منتشر 
شود. همچنين اين دستورالعمل تا ۳ ماه پيش بيني 
كرده كه سازمان بورس پايگاه مربوطه را راه اندازي و 

سوابق منتشر و در دسترس عموم قرار گيرد.



گروه راه وشهرسازي |
آلودگي هوا همچنان يكي از مهم ترين مخاطرات زيستي 
در كالنشهرهاي كشور و به ويژه پايتخت به شمار مي رود. 
تازه ترين آمارهاي رسمي نشان مي دهد، در ۲۴۵ روزي 
كه از سال ۱۴۰۱ مي گذرد، پايتخت تنها ۲ روز هواي پاك 
داش��ته و ۱۳۸ روز هواي تهران قابل قبول بوده است، اما 
تهراني ها ۹۳ روز هواي ناس��الم براي گروه هاي حساس، 
۸ روز هواي ناسالم براي همه گروه ها، ۲ روز هواي بسيار 
ناسالم و ۲ روز هواي خطرناك را تجربه كرده اند. اين يعني 
در نزديك نيمي از روزهاي امسال، هواي تهران وضعيت 
قابل قبولي براي اهالي اين شهر نداشته و اين در حالي است 
كه هنوز ماه هاي آذر و دي ك��ه در آنها اغلب روزهاي هوا 
ناسالم خواهد بود، فرا نرسيده است. براي كاهش معضل 
آلودگي هوا راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدت متعددي 
ارايه شده است اما هر كدام نيازمند بودجه هاي كالن است. 
به طور مثال، به گفته داريوش گل عليزاده، سرپرست مركز 
ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست حداقل ۵۰ 
هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. هفته گذشته نيز بازوي 
پژوهشي مجلس اعالم كرد، اجراي راهكارهاي اصلي رفع 
آلودگي هوا به بيش از ۲۰6 ه��زار ميليارد تومان بودجه 
)معادل ۲.۵ درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ كشور( نياز دارد. 
اما از آنجا كه تامين اين بودجه در ش��رايط كنوني مقدور 
نيست، مركز پژوهش هاي مجلس راهكارهاي »كم هزينه 
و زودبازده« كاهش آلودگي هوا را بررس��ي كرده است تا 
خسارت حدود ۲.۳ ميليارد دالري )بيش از ۸۰ هزار ميليارد 
تومان( آن بر سالمتي مردم تهران كم شود. ارزيابي هاي 
مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد، براي كاهش 
آلودگي هوا از طريق اج��راي راهكارهاي پيش رو، حدود 
۱۱هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است كه بخشي از 
آن توسط دولت، بخشي توسط شهرداري ها، بخشي آورده 
متقاضيان و باقي از ساير منابع قابل تأمين است. با صرف اين 
هزينه، حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان عايدي اقتصادي ناشي 
از كاهش آلودگي هوا نتيجه خواهد شد و بيانگر اين است كه 
طول دوره بازگشت سرمايه كمتر از يك سال خواهد بود. 
در اين حال، آنگونه كه ايلنا گزارش كرده است، داريوش 
گل عليزاده، سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان 
محيط زيست در يك نشس��ت خبري اعالم كرد كه اين 
سازمان براساس قانون هواي پاك و ساير مقررات مربوط 
به مبارزه آلودگي هوا، اجراي 6۲ حكم را كه معطل مانده 
براي حل اين معضل در كالنشهرها شناسايي كرده است كه 
البته اجراي آنها به حداقل ۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز 
دارد. اين در حالي است كه بودجه امسال مبارزه با آلودگي 
هوا تنها ۳۲۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است و اين 
مساله نشان مي دهد كه اعتبارات جاري كشور براي تامين 
هزينه هاي الزم در جهت مبارزه با آلودگي هوا بسيار ناكافي 
است. پيش از اين سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم 
سازمان محيط زيست اعالم كرده بود كه آلودگي هوا 
ساالنه ۳۱۰ هزار ميليارد تومان به كشورمان خسارت 
مي زند ك��ه بخش مهمي از آن مرب��وط به هزينه هاي 
درماني بيماري هاي مربوط به اين معضل زيست محيطي 
است؛ به نحوي كه ساالنه حداقل ۲۱ هزار مرگ منتسب 
با آلودگي هوا در كشورمان ثبت مي شود. مجموع اين 
مسائل نيز نشان مي دهد كه رفع معضل آلودگي هوا با 
وجود اينكه در كوتاه مدت هزينه هاي زيادي را بر دوش 
دولت مي اندازد، اما قطعا در بلندمدت از نظر اقتصادي 
و بهداشتي براي دولت به صرفه است و مي تواند باعث 
كاهش هزينه هاي اجتماعي و نارضايتي هاي مردمي 

ناشي از وجود اين پديده در كشورمان شود.

آلودگيهواكاهشنمييابد
با وجود اينكه سرمايه گذاري براي كاهش آلودگي هوا 
قطعا در بلندمدت از نظر اقتصادي به صرفه است، اما 
در سال هاي گذشته دولت ها عمدتا به دليل هزينه بر 
بودن راهكارهاي الزم براي مبارزه با اين پديده زيست 
محيطي، از اجراي برنامه هاي كارشناس��ي و مقررات 
صريح كشور براي حل معضل آلودگي هوا سر باز زده اند. 
در اين ميان حتي راهكاره��اي ۱۵ گانه اي كه اخيرا 
توسط مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد شده است 
نيز بيشتر معطوف به تعويض كاتاليست خودروهاي 
شخصي و تاكس��ي ها، نصب فيلتر جاذب دوده روي 
اتوبوس هاي درون شهري، برون شهري و كاميون ها، 
انژكتوري كردن تمام موتورسيكلت هاي كاربراتوري و 
نصب تجهيزات مخصوص روي اتوبوس هاي گازسوز، 
ماشين آالت عمراني و ژنراتورها و برنامه هاي هزينه بر 
ديگري از همين دس��ت است. اين در حالي است كه 
راهكارهاي زي��ادي نيز براي كاه��ش آلودگي هوا 
وجود دارد كه از نظر مالي خودگردان اس��ت، يعني 
منابع مالي الزم براي آنها از طريق اجراي خود اين 
راهكارها تامين مي شود و نياز به صرف بودجه هاي 
كالن دولتي براي عملياتي كردن آنها وجود ندارد.

روشهايخودگردانرفعآلودگي
اين نكته اي است كه »يوس��ف رشيدي« پژوهشگر 
حوزه آلودگي هوا و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد 
بهشتي روي آن دست گذاشت و به ايلنا گفت: با توجه 
به اينكه تاكنون دولت ها اس��تقبال چنداني از اجراي 
راهكارهاي هزينه بر در جهت مب��ارزه با آلودگي هوا 
نداشته اند، به نظر مي رسد ما براي كاهش آلودگي هواي 
كالن شهرها بايد به فكر اجراي روش هاي خودگردان يا 
تغيير برخي رويكردهاي مديريتي داشته باشيم، زيرا 
اكنون شرايط اقتصادي كشور به گونه اي نيست كه ما از 
دولت انتظار داشته باشيم كه بتواند با صرف هزينه هاي 

باال به كاهش آلودگي هوا بپردازد. بنابراين تا زماني كه 
برنامه هاي كاهش آلودگي هوا از نظر مالي خودگردان 
نباشد، اقدامات پيش بيني شده در اين برنامه ها اجرايي 
نخواهد شد. وي افزود: در قانون هواي پاك و ساير مفاد 
قانوني و برنامه هايي كه تاكنون براي مبارزه با آلودگي 
هوا پيش بيني شده است، عمدتا روي اقدامات هزينه اي 
نظير تعويض كاتاليس��ت خودروهاي بنزيني، نصب 
فيلتر ج��اذب دوده روي خودروهاي ديزلي، تغيير 
سوخت نيروگاه ها، به روزرساني تجهيزات صنايع، 
ارتقاي كيفيت س��وخت، ارتقاي اس��تانداردهاي 
آاليندگي وسايل حمل و نقل، توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومي و مواردي از اين دس��ت تمركز شده 
است كه قطعا همگي نقش مهمي در كاهش آلودگي 
هواي كالن شهرها دارند، اما چون همه اين راهكارها 
هزينه بر هستند، دولت ها در چند سال گذشته كه 
كش��ور درگير مشكالت اقتصادي ش��ديدي بوده، 
بخش زيادي از آنها را اجراي��ي نكرده اند و به دليل 
همين خودگردان نبودن اس��ت ك��ه اجراي اغلب 
قوانين مبارزه با آلودگي هوا روي زمين مانده است.

كسريبودجهدولتوآلودگيهوا
رشيدي با بيان مثالي درباره اقدامات موفق خودگردان 
اجراشده در كش��ور در راس��تاي كاهش آلودگي هوا 
توضيح داد: در س��ال هاي گذشته، ما فرآيند مناسبي 
را براي اسقاط خودروهاي فرسوده اجرا مي كرديم كه 
خود اين فرآيند، هزينه هاي مالي خود را تامين مي كرد 
و تاثير مناس��بي هم در كاهش آلودگي هوا داشت؛ به 
نحوي كه وقتي واردات خودرو آزاد بود، ما واردكنندگان 
را موظف كرده بوديم كه به ازاي واردات هر خودرو، بسته 
به حجم موتور، دو يا س��ه خودروي فرسوده را اسقاط 
كنند و همين مساله باعث ش��ده بود كه بدون صرف 
اعتبارات مستقيم دولتي، بخش زيادي از خودروهاي 
فرسوده كش��ور از چرخه تردد خارج شود و همزمان 

خودروهاي كم مصرف وارد كشور شوند، اما متاسفانه 
خيلي زود واردات خودرو متوقف شد و فرآيند تعريف 
شده براي اسقاط خودروهاي فرسوده نيز كاركرد خود 
را از دست داد. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
ادامه داد: با توجه به تداوم مشكالت اقتصادي كشور و 
كس��ري بودجه دولت در سال هاي گذشته، اكنون ما 
نياز داريم كه اقداماتي را در جهت كنترل آلودگي هوا 
تعريف كنيم كه به صورت خودگردان، منابع مالي خود 
را تامين كنند تا نيازي نباشد كه با صرف بودجه هاي 
هنگفت، اين معضل اساسي حل ش��ود. اما متاسفانه 
انتشار گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس نشان داد 
كه قوه مقننه هنوز هم به دنبال تصويب مقررات هزينه بر 
است كه دقيقا به دليل همين هزينه بر بودن، دولت از 
عهده اجراي آنها برنخواهد آمد. اين در حالي است كه در 
سال هاي گذشته تصويب قوانين هزينه بر براي كاهش 
آلودگي هوا، باعث شده است كه عمال اينگونه قوانين به 
توصيه هايي كارشناسي براي دولت ها تقليل يابند كه 
در عمل اجرايي نمي شوند و به اين شكل، هم معضل 
آلودگي هوا حل نمي ش��ود و هم وجهه قانون آسيب 
مي بيند. وي تاكيد كرد: مراكز تحقيقاتي و اتاق هاي 
فكر مهم كشور از جمله مركز پژوهش هاي مجلس، 
بايد به جاي نوش��تن توصيه هاي كارشناسي به فكر 
برنامه ري��زي براي اجراي راهكاره��اي عملياتي در 
راستاي مبارزه با آلودگي هوا باشند. به عبارت ديگر، با 
توجه به مشكالت بودجه اي شديد دولت، ما ابتدا بايد 
به فكر تدوين راهكارهاي خودگردان كنترل آلودگي 
هوا و سپس اجراي اين راهكارها به صورت آزمايشي 
باشيم و بعد هم وقتي به راهكارهايي عملياتي بدون 
صرف هزينه مستقيم دولتي رسيديم، تاثير محسوس 
آن بر كاهش آلودگي هوا را ش��اهد خواهيم بود، اين 
راهكارها را بايد به صورت قانون در مجلس تصويب 
كنيم و در نهايت به اجراي راهكارهاي موثر، عملياتي 

و خودگردان در سراسر كشور بپردازيم.

گزارش وارده
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سخنيباشهردارشيراز
امير اميري|نزديك يك سال از تغيير مديريت 
يك��ي از تخصصي ترين ادارات كل ش��هرداري 
ش��يراز، يعني اداره كل حقوقي مي گذرد، تغيير 
در ذات و در معن��ا تحول نيز ب��ه همراه دارد، اگر 
تغيي��ري صورت پذي��رد و به دنب��ال آن تحولي 
ايجاد نش��ود، تنها نامي آمده و نامي رفته است. 
اداره كل حقوقي ش��هرداري شيراز در طول يك 
س��ال گذش��ته با مديريت جديد نه تنها پوياتر 
و فعال تر نش��ده اس��ت بلكه روز به روز فربه تر و 
منفعل تر نيز مي ش��ود، بي برنامگي در مديريت 
س��تادي، روزمّرگي مفرط در رفت��ار مديريت و 
انجام امورات، عدم همفكري مستمر در راستاي 
بهبود عملكرد كارشناس��ان متخصص ستادي و 
ايضا مناطق و معاونت ها و سازمان ها، عدم ايجاد 
انگيزه در ميان كارشناسان مجموعه و تبعيض در 
پرداخت ها و موارد ديگر همگي باعث شده اميد 
ايجاد شده پس از انتصاب شهردار جديد شيراز در 
ميان نيروهاي خدوم اداره كل حقوقي شهرداري 
كمرنگ ش��ود. از آنجايي ك��ه اداره كل حقوقي 
شهرداري شيراز مي تواند نقش موثري در حركت 
توس��عه مند ش��هرداري در دوره جديد داش��ته 
باشد و با توجه به ش��رايط اقتصادي، مي تواند با 
عملكردي مدبرانه از اتالف سرمايه هاي شهري 
جلوگيري كند حال چند سوال از شهردار محترم 

شيراز مطرح است. 
جناب آقاي ش��هردار در يك س��ال گذشته چه 
تعداد راي به نفع ش��هرداري ش��يراز در محاكم 
قضايي با درايت و مديريت مديركل حقوقي صادر 
شده است؟ چه تعداد از آرايي كه در مرحله بدوي 
به ضرر ش��هرداري صادر شده، در مرحله تجديد 
نظر به نفع شهرداري راي تغيير كرده است؟ آقاي 
شهردار در يك سال گذشته آيا مديريت حقوقي 
حتي يك جلس��ه با كارشناسان مجموعه جهت 
همفكري برگزار كرده اس��ت؟ آيا در يك س��ال 
گذشته جلس��ه اي با مسووالن حقوقي مناطق يا 
س��ازمان ها و معاونت ها برگزار شده است؟ آقاي 
ش��هردار! دليل اين همه تبعيض در پرداخت ها 
)معاضدت ه��ا( در مي��ان كارشناس��ان حقوقي 
چيست؟؟ حتي شنيده مي شود افرادي كه حتي 
در اداره كل حقوق��ي مش��غول نيس��تند و بعضا 
تحصيالت حقوقي هم ندارند معاضدت حقوقي 

دريافت مي كنند. 
آقاي شهردار خروجي يك سال مديريت مديركل 
محترم حقوقي چيست؟ اگر اقدامي و عملكردي 
بوده و اطالع رس��اني نشده كه جاي سوال است، 
اگر هم نبوده كه جاي صد س��وال است مي طلبد 
شهردار جديد شيراز و شوراي انقالبي شهر توجه 
ويژه اي به اصالح س��اختارها و مديريت هايي كه 
حركتي كند و آهسته دارند داشته باشد تا قطار 
پيش��رفت و تعالي شيراز، سومين حرم اهل بيت 
در خدمت به مردم ش��ريف اين شهر سريع تر از 

قبل حركت كند. 
اين رسانه آمادگي كامل جهت پاسخ شهرداري 

شيراز را دارد.

ارتباطباخت
ايرانبهانگليسباتوسعه

 رون��د مطلق نيس��ت، چه بس��يار كش��ورهاي 
توس��عه نيافته اي ك��ه در جام جهان��ي فوتبال 
توانس��ته اند، قدرت هاي ورزش��ي و اقتصادي را 
شكس��ت دهن��د. آرژانتين در ج��ام جهاني ۸6 
مكزيك توانس��ت انگليس توسعه يافته و يكي از 
ابرقدرت هاي ورزش فوتبال را شكس��ت دهد. يا 
كامرون در جام جهاني ۹۰ توانس��ت، آرژانتين 
قهرمان دوره قبل جام جهان��ي را ببرد. بنابراين 
موضوعات ورزش��ي مطلق نيس��تند. بخشي از 
مشكالت تيم هاي ورزش��ي ايران در عرصه هاي 
جهاني به گزاره هاي مرتبط با توسعه، بازمي گردد 
و بخش��ي از آن نيز ناش��ي از عدم بهره برداري از 
ظرفيت هاي آموزشي كشور و نهايتا عدم اعتماد 
به نفس. مي توان ردپاي مشكالت تحريم و عدم 
امكان اس��تفاده از تجهيزات به روز را در آن ديد 
و مي توان ردپاي رخدادهاي اخير را نيز در بروز 
مش��كالت تيم ملي فوتبال ردياب��ي كرد. امروز 
ورزش عام��ل مهمي در رش��د صنعت و افزايش 
درآمد س��رانه كشورهاس��ت. قطر با استفاده از 
ميزبان��ي اين بازي ها، هم اعتبار فراواني كس��ب 
مي كند، هم ارزش افزوده تبليغاتي ايجاد مي كند 
و هم اين فرصت را در اختيار مردم و ورزشكاران 
ق��رار مي دهد كه اين فس��تيوال جهاني و تجربه 

كسب كنند. 
جاي ايران ام��ا در عرصه اقتص��اد جهاني خالي 
اس��ت. بخش��ي از ع��دم توفي��ق تي��م فوتبال 
ايران به اي��ن خألها و بخش ه��اي ديگر به عدم 
توسعه يافتگي باز مي گردد. نه فقط عرصه ورزش 
بلكه حوزه هاي هنري، فرهنگي، اجتماعي و... نيز 
از اين توسعه نيافتگي آسيب مي بينند.ايران هم 
براي قرار گرفتن در جمع كشورهاي توسعه يافته 
ورزش��ي بايد تكليف خود را در توسعه مشخص 
كن��د، ببيند آيا مي خواهد الگ��وي مختص خود 
را اراي��ه كند يا نه. اگر اي��ن بديهيات مورد توجه 
قرار بگيرد مي توان امي��دوار بود كه ايران هم در 
عرصه ورزش��ي بتواند نتايج مطلوبي كسب كند. 
حتي اگر ايران بر انگليس يا امريكا پيروز مي شد 
به معناي، قوي تر بودن ايران در عرصه مديريت 
نيس��ت، بلكه به معناي يك اتفاق اس��ت. ما بايد 
اصول علمي، تكنيكي، مهارتي و آموزش��ي را فرا 
بگيريم و به سمت توسعه حركت كنيم. هيچ راه 

ميانبر ديگري وجود ندارد.

معاونرييسجمهور:موضوع
تغييردروزارتراهجدياست

معاون پارلماني رييس جمهور در پاسخ به اينكه »آيا در 
حال حاضر تغييري در دولت نهايي شده است« عنوان 
كرد: بحث درخصوص وزارت راه و شهرسازي جدي است 
كه تغيير انجام شود. احتمال زياد هفته آينده در اين حوزه 
اتفاقاتي رقم بخورد. سيد محمد حسيني معاون پارلماني 
رييس جمهور در گفت وگو با ايلنا در خصوص صحبت هاي 
اخير حجت االس��الم رييس��ي درباره احتمال برخي 
تغييرات در دولت و اينكه »اصالح به معني عقب نشيني 
نيست«، گفت: اين يك امر طبيعي است در همه دولت ها 
و اينطور نيست كه اگر مديري در جايگاهي منصوب شد، 
تا پايان عمر دولت الزاما در آن جايگاه حضور داشته باشد. 
اين دولت هم از اين مساله مستثني نيست و در يك سال 
گذشته هم تغييراتي انجام شده است. در آينده هم اگر 
در جايي الزم باشد تغيير انجام خواهد شد. وي ادامه داد: 
اين يك امر طبيعي است كه دولت براي اينكه بتواند 
اهداف و برنامه هاي خود را پيش ببرد و به مردم ارايه 
خدمت كند، نياز به انجام تغييرات داشته باشد، مانند 
يك تيم فوتبال كه در ميانه يك مسابقه براي تجديد 
قوا اقدام به تعويض مي كند حسيني در پاسخ به اين 
سوال كه »آيا در حال حاضر تغييري در دولت نهايي 
شده است« عنوان كرد: بحث درخصوص وزارت راه و 
شهرسازي جدي است كه تغيير انجام شود. احتمال 

زياد هفته آينده در اين حوزه اتفاقاتي رقم بخورد.

تداومآلودگيهوا
درشهرهايصنعتيوپرجمعيت

كارشناس سازمان هواشناسي از كاهش كيفيت هوا در 
شهرهاي صنعتي و پرجمعيت خبر داد و براي برخي 
استان هاي جنوبي كش��ور رگبار، رعدوبرق و وزش باد 
پيش بيني كرد. به گزارش ايرنا، فريبا گودرزي در مورد 
آخرين وضعيت جوي كشور، اظهار كرد: امروز فقط در 
جزاير پيرامون خليج فارس رگبار رخ خواهد داد و دريا 
در تنگه هرمز و شرق خليج فارس مواج و متالطم است. 
كارشناس سازمان هواشناسي ادامه داد: امروز و روزهاي 
آتي براي شهرهاي صنعتي و پرجمعيت همچون تهران، 
البرز، تبريز، اروميه، اراك و اصفهان، افزايش آالينده هاي 
جوي و كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شود. به گفته 
گودرزي، براي روز چهارش��نبه در دامنه هاي زاگرس 
مركزي واقع در غرب و جنوب غرب و همچنين جزاير 
واق��ع در مركز خليج ف��ارس بارش ه��اي پراكنده رخ 
مي دهد. وي بيان كرد: آسمان استان هاي تهران، البرز، 
اصفهان، اراك در روز چهارشنبه هفته جاري غبارآلود 
است و روز جمعه با ورود سامانه بارشي ناپايداري وارد 
اين استان ها و از شدت غبار در اين مناطق كم مي شود.

تامين۵۷هزارهكتارزمين
براينهضتمليمسكن

عضو هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن ميزان 
اراضي تامين ش��ده در حريم و محدوده شهرها براي 
طرح نهضت ملي مسكن را ۵6 هزار و ۹۷۲ هكتار اعالم 
كرد و گفت: مالكان بخش خصوصي در استان هايي كه 
با كمبود زمين مواجه اند مي توانند براي تامين زمين در 
طرح نهضت ملي مسكن مشاركت كنند. به گزارش ايرنا، 
ارسالن مالكي اظهار كرد: تاكنون ۲۴ هزار و ۲۲۴ هكتار 
اراضي مسكوني در محدوده شهرها شناسايي شده و در 
اختيار طرح نهضت ملي مسكن قرار گرفته است. وي 
افزود: اين ميزان زمين پاسخگوي يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار واحد مسكوني بود اما با توجه به سياست كاهش 
تراكم واحدها، اين ظرفيت نيز كمتر خواهد شد. عضو 
هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن ميزان اراضي 
تامين شده واقع در حريم شهرها كه در مراحل الحاق 
قرار دارند، ۳۲ هزار و ۷۴۸ هكت��ار اعالم كرد و گفت: 
مجموع زمين هاي شناسايي شده در محدوده يا حريم 
شهرها به ۵6 هزار و ۹۷۲ هكتار رسيده است. مالكي به 
ماده ۱۰ قانون جهش مسكن اشاره كرد و گفت: با توجه 
به دس��تور رييس جمهور مبني بر الزام انتقال اراضي 
مازاد دستگاه هاي دولتي به سازمان ملي زمين و مسكن 
براي استفاده در طرح نهضت ملي مسكن، تاكنون اسناد 
حدود ۳ هزار و ۷۰۰ هكتار زمين به اين سازمان منتقل 
شده است. وي بيان كرد: همچنين ۸۰۰ هكتار زمين 
ديگر نيز در مرحله انتقال سند قرار دارند كه در صورت 
نهايي شدن، مجموع اين اراضي به ۴ هزار و ۵۰۰ هكتار 
مي رسد. عضو هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن 
تاكيد كرد: بسياري از اراضي تامين شده در محدوده 
شهرها نبوده؛ بلكه در حريم شهرها قرار دارد و الحاق اين 
زمين ها بر عهده شوراي برنامه ريزي استان است و روند 
الحاق اراضي در حريم شهرها بايد تسريع شود. مالكي 
مانع ديگر در مسير انتقال اسناد اراضي دستگاه هاي 
دولتي را نداشتن سند اعالم كرد و گفت: برخي از آنها 
در مراحل ثبتي و تهيه نقش��ه قرار دارن��د. وي درباره 
راهكارهاي پيش رو براي تامين زمين در ش��هرهايي 
كه با كمبود اراضي مواجه هس��تند، خاطرنشان كرد: 
در شهرهايي كه كمبود زمين دارند، از طريق مالكين 
بخش خصوصي و اراضي س��ازمان هايي مثل اوقاف، 
بنيادها و نيروهاي مس��لح براي تامي��ن زمين اقدام 
مي شود. به گفته عضو هيات مديره سازمان ملي زمين 
و مس��كن، تاكنون ۷ هزار و ۳6۹ هكتار زمين در حال 
مذاكره قرار دارد تا به طرح نهضت ملي مسكن بپيوندد. 
مالكي راهكار ديگر را ايجاد شهرهاي جديد و شهرك ها 
به ويژه در كالن شهرها دانست و گفت: بايد مكان يابي و 
شناسايي فضاي مستعد براي احداث شهرك ها تسريع 
شود. وي خاطرنشان كرد: در برخي استان ها مثل البرز، 
مكان يابي شهرهاي اطراف تهران انجام و ۴۷ هزار و ۳۴۳ 
هكتار زمين براي احداث شهرك و بارگذاري شناسايي 
شده اس��ت. عضو هيات مديره س��ازمان ملي زمين و 
مسكن ادامه داد: ساخت ۴ شهرك معادل يك هزار و 
۷۱۵ هكتار زمين به دستگاه هاي مربوطه ابالغ شده، 
۸ ش��هرك نيز در كارگروه ها در حال بررسي است و ۲ 

شهرك نيز مورد مخالفت قرار گرفته است.

عضوهياتعلميدانشگاهشهيدبهشتيپيشنهادكرد

سرپرستشهرفرودگاهيامام:2هزارميلياردتوماناز2ايرالينطلبداريم

راهكار تامين مالي مبارزه با آلودگي هوا

تكذيبزياندهيشهرفرودگاهيامام)ره(
گروه راه و شهرسازي|

 آنگونه كه س��عيد چلندري، سرپرست شهر فرودگاهي 
امام)ره( اعالم كرده، اين فرودگاه بر خالف اظهارات يكي از 
نمايندگان مجلس نه تنها زيانده نيست، بلكه ۲ هزار ميليارد 
تومان از ۲ ايرالين داخلي طلبكار است. چلندري ديروز در 
يك نشس��ت خبري در پاسخ به اينكه رييس كميسيون 
عمران مجلس هفته گذش��ته اعالم ك��رد فقط فرودگاه 
مهرآباد در كشور س��ودده است، اظهار كرد: وقتي بودجه 
ش��هر فرودگاهي ۲۰۰۰ ميليارد تومان است؛ قطعًا نبايد 
زيانده باشيم. مطلبي كه رييس كميسيون عمران مجلس 
گفته را نه مي توانم رد كنم و نه تاييد. وي در عين حال با بيان 
اينكه »آق��اي رضايي كوچي با ديد كالن نگاه مي كند كه 
قطعا درست است« افزود: با ۲۰۰۰ ميليارد تومان درآمد 
ساالنه نمي توان فرودگاه امام را سودده دانست. ولي تمام 
پروژه هاي عمراني شهر فرودگاهي را از محل درآمدها انجام 
مي دهيم. بر اساس آمار گذشته ۵، 6 فرودگاه كشور سودده 
و در نقطه سربه سر قرار داشته  اند. وي با تاكيد بر اينكه در 
رابطه با شهر فرودگاهي امام زيانده نيستيم، گفت: بر 
اساس ارزيابي مجمع عمومي وزارت راه و شهرسازي به 
عنوان شركت سودده مطرح شده ايم و ارزيابي مطلوب 
گرفته ايم. وي درباره درآمدها طي 6 ماه اخير، اضافه 
كرد: بر اس��اس آخرين آمار ب��االي 6۵ درصد بودجه 
۲۰۰۰ ميليارد توماني درآمد داشته ايم و نمي گذاريم 
پول در حس��اب بماند و ب��ا درآمدها صورت وضعيت 

پيمانكاران و هزينه هاي جاري را پرداخت مي كنيم.

CIPفسخقراردادناچيزاجاره
فرودگاهامام

وي يادآور شد: برخي فرودگاه را از يك منظر مي بينند؛ اينكه 
فرودگاه يك باند و يك ترمينال دارد، اما شهر فرودگاهي امام 
بنگاهي بسيار بزرگ است. در اينجا ترمينال CIP را داريم 
كه بخش خصوصي در قبال اجاره آن ماهانه حدود ۵۰۰ 

ميليون تومان حق االرض مي داد. قرارداد ۲۱ ساله بود كه 
پس از ۸ سال اين قرارداد فسخ شد. پس از  آن فراخوان داده 
شد كه يك شركت با مبلغ ۸۸۰۰ ميليارد تومان براي ۴ ماه 
برنده شد.  اين قرارداد در شرف نهايي شدن بود كه جلوي 
آن را گرفتم و آن را ابطال كردم. وي تصريح كرد: بر اساس 
 cip مجوز اخذ شده از سوي وزير راه و شهرسازي، براي اجاره
مجدد فراخوان داديم. در فراخوان جديد با آناليز جديد از ۸ 
ميليارد تومان به ۴۳ ميليارد و 6۸۰ ميليون تومان افزايش 
يافت كه س��االنه به حدود 6۰۰ ميليارد تومان مي رسد. 
حدود س��ه ماه از اين قرارداد مي گ��ذرد و پيمانكار عين 
اجاره ۳ ماهه را پرداخت كرده است. اين پيمانكار ضمانت 
۵۲ ميليارد توماني را هم به ما داده است. سرپرست شهر 
فرودگاهي امام خميني )ره( گفت: به زودي پاكت مربوط 
به فراخوان پاركينگ فرودگاه بازگشايي مي شود كه در 
اين مورد هم حداقل سه برابر قيمت افزايش مي يابد و پول 
اين قراردادها را صرف توسعه شهر فرودگاهي مي كنيم.

نيازيبهبودجهدولتينداريم
چلندري با طرح اين پرسش كه در كجاي دنيا پاسپورت 
را دستي مي خوانند، گفت: براي تامين اعتبار ۳۰ ميليارد 
توماني جهت اس��تقرار دستگاه پاس��پورت خوان اعالم 
آمادگ��ي كرده ايم و بايد فراجا اي��ن كار را انجام دهد كه 
تاكنون پيگيري ها در اين زمينه نتيجه اي نداشته است. 
به دليل حضور مديران متخصص نتوانسته اند بازنگري ها 
را انج��ام دهند. وزير گفته كه در ف��رودگاه امام خجالت 
مي كشيم. در فرودگاه امام مش��كل كم آبي داشته ايم و 
مشكالت اشاره شده از سوي وزير باعث بازنگري و اصالح 
شده اس��ت. وي با بيان اينكه نيازي به بودجه  دولتي در 
فرودگاه هاي بزرگ نداريم در عين حال گفت: البته بودجه 
دولتي مي تواند روند كار را تسريع كند. تمام دستگاه هاي 
نظارتي و اجرايي به ما كمك كنند تا بتوانيم از پتانسيل 
سرمايه هاي بخش خصوصي به خصوص سرمايه گذاران 

داخلي اس��تفاده كنيم. سرپرست ش��هر فرودگاهي 
امام)ره( همچنين با اعالم اينكه ايران اير و ماهان حدود 
۲۰۰۰ ميليارد تومان طلب داريم، اظهار كرد: با اين دو 
ايرالين وارد مذاكره شده ايم و به نتيجه خوبي مي رسيم.

مسوولمستقيمهاياكارت
وزارتگردشگرياست

چلندري با يادآوري اينكه مس��ووليت مستقيم حل 
مش��كل هاياكارت تماش��اگران ايراني جام جهاني با 
وزارت گردشگري است، تاكيد كرد: در بحث هاياكارت 
نه سازمان هواپيمايي و نه شركت هاي هواپيمايي هيچ 
نقشي ندارند. كساني كه تيك هايا كارت آنها نخورده باشد 
و اصطالحا اين اكتيو نباشد امكان سفر به قطر را ندارند. 
وي بيان كرد: وزارت گردشگري وظيفه اصلي اين كار را 
داشته است، در هفته حدود ۵ تا 6 پرواز توسط قطري ها 
انجام مي شود و ايران اير هم درخواست ۵۸ پرواز را داشته 
و ديروز ۵ پرواز را انجام داده است. درباره هاياكارت نيز 

ديروز حدود ۵۰ نفر امكان سفر به قطر را نداشتند.

اعالمآمادگي۸شركتچينيبراي
ساختترمينالجديدشهرفرودگاهيامام)ره(
سرپرست ش��هر فرودگاهي امام خميني)ره( از اعالم 
آمادگي ۸ شركت چيني  براي ساخت ترمينال جديد 
اين فرودگاه خبر داد و گفت: ۳ ميليارد يورو پروژه براي 

سرمايه گذاري بخش خصوصي تعريف شده است.
به گزارش تسنيم، سعيد چلندري در نشست خبري و در 
آستانه تاسيس شهر فرودگاهي حضرت امام)ره( با اشاره 
به اينكه مطالعات فرودگاه امام از سال ۱۳۴۷ شروع شد 
و با وجود فراز و نشيب هاي زياد در آن سال ها، نهايتا در 
س��ال ۸۴ بحث فرودگاه به اتمام رسيد و راه اندازي شد. 
از سال ۸۴ تا ۱۳۹۳ در فرودگاه يك سري فعاليت ها در 
حوزه هوانوردي انجام داد. يك ترمينال حدود ۸۰ هزار 

متري و امكانات پروازي براي آن س��اخته شده بود. وي 
افزود: به دليل مشكالت و محدوديت ها در فرودگاه امام، 
دولت يازدهم )اواخر سال ۹۳( تصميم گرفت اين فرودگاه 
به اولين شهر فرودگاهي تبديل شد. بالفاصله اقدامات 
زيربنايي خوبي در فرودگاه انجام ش��د. منطقه آزاد نيز 
سال ۱۳۹۸ عملياتي شد و عمال يك سري فعاليت هاي 
ديگري را در شهر فرودگاهي آغاز كرديم. وي با بيان اينكه 
عمده فعاليت ها با توجه به استقرار دولت سيزدهم طي 
يك سال و چند ماه اخير آغاز شده است، ادامه داد: با توجه 
به اقدامات انجام شده امروز اعالم مي كنم شهر فرودگاهي 
امام )ره( ۱۵ پروژه به ارزش حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان 
در حال انجام اس��ت. از اين تعداد ۲۱۲۰ ميليارد تومان 
توسط شهر فرودگاهي امام تامين اعتبار مي شود و حدود 
۸۷۵ ميليارد تومان س��رمايه گذاري بخش خصوصي 
اس��ت. وي با اعالم اينكه ۱۸ پروژه براي سرمايه گذاري 
بخش خصوصي آماده ش��ده كه ارزش سرمايه گذاري 
آن حدود ۳ ميليارد يورو اس��ت، افزود: از اين تعداد ۱۳ 
پروژه در محدوده شهر فرودگاهي امام خميني قرار دارد 
كه بزودي فراخوان آنها انجام مي شود. يكي از پروژه ها، 
ترمينال ۴۱۰ هزار متري فرودگاه حضرت امام )ترمينال 
ش��ماره ۳( است كه براي اين پروژه ۸ شركت چيني و ۴ 
شركت داخلي براي اين پروژه ها اعالم آمادگي كرده اند. 
وي با تاكيد بر اينكه تا پايان س��ال بحث ترمينال ۴۱۰ 
هزار مترمربعي را به مرحله تفاهمنامه يا امضاي قرارداد 
برس��د، گفت: اين ترمينال يك ترمينال تركيبي است؛ 
 در فرودگاه ايرالين هاي داخلي زمان��ي كه پرواز دارند، 
بايد خالي به مهرآباد برگردند و يك پرواز انجام دهد كه 
اين براي ايرالين ها مقرون به صرفه نيس��ت. همزمان 
پروازهاي داخلي و ه��م پروازهاي خارجي را از اين 
ترمينال انجام دهيم. اين مساله در اكثر فرودگاه هاي 
خارجي مرسوم است اگر اين اتفاق بيفتد بخش قابل 
مالحظه اي از مشكالت ايرالين ها برطرف مي شود.



بيت كوين، بزرگ ترين و محبوب ترين توكن ديجيتال 
جهان با بيش از چهار درصد كاهش در ۱۵ هزار و ۹۷۳ 
دالر معامله شد و به زير مرز ۱۶هزار دالر رسيد. از سوي 
ديگر، اتر، س��كه متصل به بالك چين اتريوم و دومين 
ارز ديجيتال بزرگ، با بيش از هش��ت درصد كاهش به 
۱۱۱۸ دالر رس��يد. براي اولين ب��ار از زمان همه گيري 
ويروس كرونا در سراسر جهان و سقوط بازارهاي مالي 
در م��ارس ۲۰۲۰ )اس��فند ۱۳۹۸(، بي��ش از نيمي از 
آدرس هاي داراي بيت كوين در وضعيت زيان دهي قرار 
گرفته اند. چرخه هاي نزولي پيشين قيمت نيز در چندين 
مورد زماني به پايان رس��يده اند ك��ه بيش از ۵۰درصد 
آدرس هاي شبكه بيت كوين در وضعيت زيان دهي قرار 
داش��تند. طبق داده هاي پلتفرم تحليلي اينتو ِد بالك، 
در ح��ال حاضر ۵۱ درصد ي��ا ۲۴.۵۶ميليون آدرس از 
مجم��وع ۴۷.۸۵ميليون آدرس هول��در بيت كوين در 
شبكه، در وضعيت زيان دهي هستند؛ يعني قيمت هاي 
كنون��ي پايين تر از متوس��ط قيمت خريد آنهاس��ت. 
۴۵درصد ديگر در سود و مابقي هم تقريبًا در وضعيت 
سربه س��ر قرار دارند. لوكاس اوتومورو تحليلگر اينتو ِد 
بالك نيز معتقد است حركت نزولي بيت كوين در حال 
حاضر به اوج خود رسيده است. او مي گويد چرخه هاي 
نزولي پيشين قيمت زماني به پايان رسيده اند كه بيش 
از ۵۰درصد آدرس ه��اي هولدر بيت كوين در وضعيت 
زيان دهي قرار گرفته بودند. براي مثال، در ژانويه ۲۰۱۹ 
)دي ۱۳۹۷( سهم آدرس هاي در ضرر به ۵۵درصد رسيد 
و بيت كوين هم تقريبًا هم زمان با آن كف قيمتي خود را 
در ۳/۲۰۰ دالر تجربه و سه ماه بعد يك حركت صعودي 
تازه را آغاز كرد. در اعماق بازار نزولي س��ال ۲۰۱۵ نيز 
سهم آدرس هاي در ضرر شبكه بيت كوين به ۶۲ درصد 
رسيده بود. البته اين نكته هم حائز اهميت است كه هيچ 
تضميني براي تكرار ش��دن روند هاي تاريخي در آينده 
وجود ندارد و سقوط اخير صرافي FTX مي تواند در ادامه 
فشار نزولي بيشتري را به بازار وارد كند. بيت كوين، اتريوم 
و اكثر ارزهاي رمزپايه به دليل فشار شديد فروش در آخر 
هفته به معامالت پايين خود ادامه دادند. اگر خريداران 
بتوانند قيمت بيت كوين را ب��ه باالي خط روند كنوني 
سوق دهند ممكن است شاهد روند صعودي باشيم. از 
سوي ديگر، اتريوم نيز در آخر هفته هشت درصد كاهش 
يافت. اگر فشار فروش فروكش نكند، ممكن است شاهد 
كاهش اتر به ۱۰۸۰ دالر باشيم. ادول پاتل، مديرعامل 
و يكي از بنيانگذاران پلتفرم جهاني سرمايه گذاري ارز 
ديجيتال Mudrex گفت كه احتمااًل اتريوم تا زماني 

كه قيمت زير خط روند باشد، تحت تهديد نزولي باقي 
خواهد ماند. در همين حال، قيمت دوج كوين با بيش 
از ۱۱ درصد كاهش در ۰.۰۷ دالر معامله شد، در حالي 
كه شيبا اينو نيز بيش از هفت درصد كاهش داشت و به 
۰.۰۰۰۰۰۸ دالر رسيد. عملكرد امروز ساير قيمت هاي 
كريپتو نيز كاهش يافت و با روند كاهشي در ۲۴ ساعت 
گذشته معامله شدند. فروپاشي صرافي اف تي ايكس 
)FTX( ب��ر بازار رمزارزها تأثير گذاش��ته و نقدينگي 
شركت هايي كه زماني يكي از بزرگ ترين صرافي هاي 
رمزنگاري جه��ان بودن��د را كاه��ش داده و موجب 
تحقيقات قانون گذاران در چندين كشور شده است. 
اف تي ايكس، جديدترين شركت ارزهاي ديجيتال در 
سال جاري است كه تحت فشار مالي قرار گرفته زيرا 

ارزش دارايي هاي رمزنگاري شده سقوط كرده است.

    ريزش بازار هنوز تمام نشده است؟
در حال حاضر به نظر مي رس��د ك��ه قيمت بيت كوين 
به آرامي در حال حركت به س��مت ۱۵/۵۰۰ دالر است. 
بازار اكنون در خطر سقوط به سطوح پايين تر قرار دارد، 
مگر اينكه خريداران بتوانند خ��ود را به باالي مقاومت 
۱۷/۰۰۰ دالري برسانند. بيت كوين طي روزهاي گذشته 
در تالش براي حفظ موقعيت خود باالي ۱۶/۶۵۰ دالر 
بود و از طرفي، در عبور از ۱۷/۰۰۰ دالر نيز ناموفق ظاهر 
شد. اوج روزهاي اخير قيمت در نزديكي ۱۶/۷۹۵ دالر 

ش��كل گرفت و قيمت پس از برخورد با اين سطح، يك 
حركت نزولي چندپله اي را آغاز كرده است. ابتدا حمايت 
۱۶/۵۰۰ دالري و ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ ساعته 
شكسته ش��د و در ادامه هم بيت كوين به زير ۱۶/۱۵۰ و 
۱۶/۰۰۰ دالر سقوط كرد. كف اخير قيمت در ۱۵/۸۷۹ 
دالر ش��كل گرفت. اولين مقاوم��ت كليدي پيش روي 
قيمت ۱۶/۴۰۰ دالر است و مقاومت كليدي بعدي هم در 
نزديكي ۱۶/۵۰۰ دالر قرار دارد. در اين صورت ۱۷/۰۰۰ 
و ۱۸/۰۰۰ دالر اصلي ترين موانع پيش روي خريداران 
خواهند بود. در مقابل، اگر بيت كوين در عبور از ۱۶/۴۰۰ 
دالر ناموفق ظاهر شود، روند نزولي ادامه پيدا خواهد كرد. 
در اين شرايط، نزديك ترين حمايت پيش روي قيمت 
۱۶/۰۰۰ دالر است و پس از آن نوبت به آزمايش حمايت 
۱۵/۵۰۰ دالري مي رسد. گفتني است شكسته شدن اين 
حمايت مي تواند به سقوط عميق تر بيت كوين منجر شود.

    بيت كوين مي تواند
 به ۱۱هزار  يا ۹هزار دالر سقوط كند

يك سال گذشته تحت تأثير عوامل گوناگون براي بازار 
ارزهاي ديجيتال دوران سختي بوده است. بيت كوين 
از زمان ثبت اوج تاريخي قيمت در نوامبر ۲۰۲۱ )آبان 
۱۴۰۰( تاكنون حدود ۸۰درصد از ارزش خود را از دست 
داده اس��ت و همچنان برخي انتظار دارند با ادامه روند 
نزولي، قيمت اين ارز ديجيتال حتي چهاررقمي شود. 

تقريبًا يك سال پيش صنعت ارزهاي ديجيتال در اوج 
قرار داشت و بيت كوين نيز روند صعودي كم سابقه اي را 
تجربه مي كرد. در اين دوران اخبار مثبت زيادي به گوش 
مي رسيد و آخرين خبري كه سبب رسيدن بيت كوين به 
اوج تاريخي ۶۹/۰۰۰ دالري شد، احتمااًل عرضه اولين 
صندوق بورس��ي )ETF( مبتني بر اين ارز ديجيتال در 
اياالت متحده بود. در ماه هاي بعد از آن اما، شرايط شروع 
به تغيير كرد. بانك هاي مركزي سياست كالن خود را از 
چاپ و عرضه پول هاي جديد در بازار به افزايش نرخ بهره 
بانكي تغيير دادند تا از اين طريق با تورم خودساخته شان 
مقابله كنند. همراه با اين تغيير سياست پولي در جهان، 
روس��يه هم به خ��اك اوكراين حمله نظام��ي كرد و با 
زياد ترشدن تعداد عوامل كالن اقتصادي كه خالف جهت 
دارايي هاي ريسكي عمل مي كردند، ارزهاي ديجيتال 
نيز با فشار نزولي بيش��تري مواجه شدند. شكل گيري 
بحران هاي بزرگ در بخش هاي مهمي از صنعت ارزهاي 
ديجيتال نيز كه با فروپاشي شبكه ِترا آغاز شد، شرايط را 
به مراتب بدتر كرد. به دنبال آن، چندين پلتفرم مختلف 
برداشت هاي كاربران خود را به حالت تعليق در آوردند، 
درخواست بودجه اضطراري كردند و برخي هم ناچار به 
اعالم ورشكستگي ش��دند. در آن دوران يك شركت به 
عنوان ناجي اين پلتفرم هاي ورشكسته شناخته مي شد؛ 
FTX! مجموعه اي كه خود اكنون يك صرافي ورشكسته 
محسوب مي ش��ود. تقريبًا هرجا كه صحبت از اعطاي 
وام به پلتفرم ها و ارايه پيش��نهاد خريد مجموعه هاي 
ورشكس��ته اين حوزه بود، نام FTX و سم بنكمن فريد 
ديده مي شد و كمتر كسي تصورش را مي كرد كه خوِد 
FTX هم تنها چن��د ماه بعد به ورشكس��تگي فراگير 
صنعت ارزهاي ديجيتال دچار شود. بعد از اينكه روشن 
ش��د FTX، ناجي پلتفرم هاي ورشكسته، توان نجات 
مشتريان خود را ندارد، بيت كوين سقوط ناگهاني ديگري 
را تجربه كرد و به پايين ترين سطح در دو سال گذشته، 
يعني زير ۱۶/۰۰۰ دالر رس��يد. با اين ريزش، بزرگي 
سقوط بيت كوين از اوج تاريخي ۶۹/۰۰۰ دالري به 
 ،)DonAlt( ۸۰درصد افزايش يافت. حال، دان آلت
تحليلگر ارزهاي ديجيتال در توييتر، هش��دار داده 
كه ممكن است ريزش هاي بيت كوين هنوز به آخر 
نرسيده باش��د. او با مقايسه ميزان ريزش قيمت در 
چرخ��ه نزولي فعلي، با دو چرخ��ه ماقبل آن، گفته 
است بيت كوين مي تواند با تقليد از چرخه سال هاي 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ب��ه ۹/۵۰۰ دالر و در صورت تكرار 

شرايط سال ۲۰۱۸، به ۱۱/۰۰۰ دالر سقوط كند.
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آخرين وضعيت
پروژه فيبرنوري در كشور

رشته هاي شفاف شيش��ه اي و پالستيكي يا فيبر 
نوري اكنون بخش مهم��ي از تجهيزات ارتباطي 
زيرساختي در جهان را تشكيل داده است؛ فناوري 
اصلي كه طي سال هاي گذشته در بخش ارتباطات 
ثابت ايران كمتر به كار گرفته شده بود، اما در دولت 
سيزدهم مورد توجه ويژه دولت و وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات قرار گرفته اس��ت. به گزارش 
ايسنا، شبكه زيرساخت كش��ور با سرمايه گذاري 
دول��ت، بيش از ۷۰ ه��زار كيلومتر فيب��ر را براي 
اتصال ش��هرهاي مختلف كشور به يكديگر فراهم 
كرده، اما در داخل ش��هرها هنوز شبكه دسترسي 
يا آخرين اليه اتصال به ساختمان هاي مسكوني و 
تجاري كش��ور با تجهيزات قديمي هم وجود دارد 
كه به شبكه مسي مشهور است؛ اين شبكه به رغم 
گس��تردگي زياد، توانايي كمي براي سازگاري با 
فناوري هاي جديد و اس��تفاده از خدمات پهن باند 
دارد. اين در حالي است كه بر اساس مصوبه شوراي 
عالي فضاي مجازي تا سال ۱۴۰۴ بايد ۸۰ درصد 
خانوارها و ۱۰۰ درصد كس��ب وكارها با متوس��ط 
س��رعت ۲۵ مگابي��ت  برثانيه ب��ه پهن باند ثابت 
دسترسي داشته باش��ند و دسترسي ۲۰ ميليون 
خانوار و پنج ميليون كس��ب وكار تا س��ال ۱۴۰۴ 
به اينترنت پهن باند ثابت بايد بر بس��تر فيبر نوري 
شكل گيرد. بر همين اساس آغاز پروژه راهبردي 
فيبر نوري منازل و كسب و كارها از جمله اقدامات 
راهب��ردي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در 
يك س��ال آغازين فعاليتش اعالم شده است.  اين 
طرح از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و همچنان 
در مرحل��ه اجرا ق��رار دارد و درصد پيش��رفت آن 
براس��اس خانوارهاي تحت پوشش از ۲۴ ميليون 
خانوار، ۸ درصد اعالم ش��ده ب��ود. طبق اطالعات 
اعالمي، پروژه راهبردي »فيبر نوري منازل و كسب 
وكارها« قرار بود تا پايان مرداد سال ۱۴۰۱ نزديك 
به دو ميليون خانوار را در كشور تحت پوشش قرار 
دهد؛ الزم به ذكر اس��ت اين عدد در ابتداي دولت 
س��يزدهم كمتر از ۵۰۰ هزار خانوار بود. در همين 
رابطه طرح هاي توسعه پوشش فيبر نوري منازل و 
كسب و كارها FTTX، تهيه و تصويب بسته حمايتي 
براي توس��عه ارتباطات ثابت، فراخوان مش��اركت 
اپراتورهاي ارتباطي در توسعه فيبر نوري از جمله 
اقداماتي است كه در پيشبرد پروژه فيبر نوري منازل 
و كسب و كارها نقش موثري داشته اند كه تعدادي از 
آنها همچنان در مرحله اجرايي قرار دارند. طبق اين 
گزارش هدف گذاري انجام شده اين است تا پايان 
دولت س��يزدهم ۲۰ ميليون پوشش ايجاد شود و 
مردم مي توانند به صورت آنالين ميزان پيش��رفت 

پروژه را در سايت Iranfttx.ir مشاهده كنند. 

تيك تاك را حذف
و گوشي خود را عوض كنيد

همزم��ان با تواف��ق احتمالي كه به تيك ت��اك اجازه 
خواهد داد فعاليت در امريكا را حفظ كند، دو س��ناتور 
امريكايي اين اپليكيشن اشتراك گذاري ويدئو را ابزار 
شنود چين خواندند. به گزارش ايسنا، تام كاتن، سناتور 
جمهوري خواه آركانزاس در برنامه خبري يكش��نبه 
ش��بكه فاكس نيوز گف��ت: نه فقط محتواي��ي كه در 
تيك تاك بارگذاري مي شود بلكه همه اطالعات گوشي 
شما، اپليكيشن هاي ديگر، همه اطالعات شخصي شما، 
حتي تصوير چهره، حتي نقطه اي كه چشمان شما به 
گوشي نگاه مي كند، ش��نود مي شود. تيك تاك يكي 
از عظيم ترين برنامه هاي شنود تاكنون به خصوص از 
جوانان امريكايي بوده است. مارك وارنر، رييس كميته 
اطالعات س��نا كه دموكراتي از ويرجينياست، گفت: 
اين اپليكيشن يك تهديد عظيم است. همه اطالعاتي 
كه فرزند ش��ما وارد و دريافت مي كند، جايي در پكن 
نگهداري مي ش��ود. دولت جو بايدن، رييس جمهور 
امريكا، به دنبال توافق امنيتي با تيك تاك است كه به 
اين اپليكيش��ن اجازه مي دهد از ممنوعيت مربوط به 
دوران ترامپ رهايي پيدا كند. مخالفان نگران اطالعاتي 
مانده اند كه ممكن است از طريق اين اپليكيشن محبوب 
كه متعلق به شركت چيني بايت دنس است، به چين 
درز پيدا كند. س��ناتور ماركو روبيو از فلوريدا و مايك 
گاالگر، نماينده جمهوري خواه از ويسكانسين كه دو 
قانونگذار پرنفوذ هستند، ماه جاري اظهار كردند: قانوني 
را براي ممنوعيت استفاده از تيك تاك در امريكا معرفي 
مي كنند و از دولت بايدن براي عدم انجام اقدام كافي، 
انتقاد كردند. كريس��توفر ري، مدير اف بي آي، هفته 
گذشته نگراني هاي امنيت ملي اين سازمان نسبت به 
تيك تاك را تكرار و به يك كميس��يون مجلس گفت: 
احتمال دسترسي دولت چين به اطالعات كاربران يا 
نرم افزار، دليلي نگراني بي نهايت اس��ت. دولت امريكا 
در حال بررسي پيشنهادي است تا به تيك تاك اجازه 
دهد تحت مالكيت بايت دنس، به فعاليت در امريكا كه 
ميليون ها كاربر جوان دارد، ادامه دهد. اين توافق شامل 
هدايت ترافيك كاربران امريكايي از طريق سرورهايي 
است كه توسط شركت اوراكل اداره مي شوند و پايگاه 
داده اين شركت، بر الگوريتم هاي اپليكيشن تيك تاك 
نظارت خواهد كرد. شو زي، مديرعامل تيك تاك هفته 
گذشته گفت: اين شركت سرگرم كار روي پروژه اي 
به نام تگزاس اس��ت كه اطالعات حساس كاربران 
امريكايي را جدا مي كند و تنها كارمندان امريكايي 
اين اپليكيشن به آن دسترسي خواهند داشت. اين 
اقدام بي نهايت دشوار و گران است اما هدف آن رفع 
نگراني مقامات امريكايي است. تيك تاك اعالم كرده 
است بعضي از كارمندان خارج از امريكا مي توانند به 
اطالعات كاربران امريكايي دسترسي داشته باشند اما 
اين اطالعات را در اختيار دولت چين قرار نمي دهند. 

ارزشبازارجهانيارزهايديجيتال،زيرمرزيكتريليوندالرباقيماندهاست

بيش از نصف هولدرهاي بيت كوين در ضرر هستند

فراخوان تجديد مناقصه عمومي  همزمان با ارزيابي كيفي)فشرده( يك مرحله اي
واگذاري اداره امورخودروهاي استيجاري   منطقه  استان مركزي

ش�ركت مل�ي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اس�تان مركزي در نظ�ر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي )فش�رده()واگذاري اداره امور خودروهاي اس�تيجاري  منطقه ( به ش�ماره 
2001091536000008را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 

ديجيتال الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/08/03 مي باشد.
برآورد اوليه منطقه: 49/584/550/400 ريال

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت19:00         روز : دوشنبه   تاريخ: 1401/08/16
مهلت زماني ارسال پيشنهاد : ساعت :19:00                                                         روز : پنجشنبه   تاريخ: 1401/08/26 

زمان بازگشايي پاكت ارزيابي كيفي : ساعت:8 صبح                            روز : شنبه   تاريخ:  1401/08/28
زمان برگزاري جلسه توجيهي:   ساعت 10 صبح                                            روز : يكشنبه      تاريخ :   1401/08/22

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:
آدرس: استان مركزي-اراك-دوراهي شازند-جنب پااليشگاه امام خميني )ره(- شركت پخش فراورده هاي نفتي     تلفن:086-33493310

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
مركز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ، در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر« موجود است.

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 منطقه استان مركزي 

نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱4۱۱۹54

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي
آدرس :اراك-سه راهي شازند- جنب پااليشگاه- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي تلفن تماس

ستادوفاكس 94 و 33668868 – 086 كدپستي 41113 – 38671

 آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت 
 واگذاري غرف بسته بندي بار همراه مسافر و امانات بار 

در فرودگاه شهيد باكري اروميه
اداره كل فرودگاه هاي اس�تان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين 
فرودگاهي نسبت به واگذاري استفاده از غرف بسته بندي بار همراه مسافر و امانات بار فرودگاه بين المللي شهيد باكري اروميه را به 
مدت حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت اليحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل ها در فرودگاه هاي 
كشور مصوب )1358( و آيين نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي واگذار نمايد.

اداره كل فرودگاه هاي 
استان آذربايجان غربي

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی )فشرده(
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در نظر دارد ، به منظور اجرای پروژه ذيل که بر اساس فهرست بهای پايه سال 1401 برآورد گرديده، مطابق مشخصات زير نسبت به انتخاب پيمانکار ذيصالح اقدام نمايد. 
لذا از کليه پيمانکاران واحد صالحيت که دارای سابقه کاری مرتبط هستند دعوت می شود. از تاريخ 1401/8/30 تا تاريخ 1401/09/02 ساعت 14 برای خريد اسناد ارزيابی کيفی و اسناد مناقصه به سامانه ستاد 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

قيمت خريد اسناد ارزيابی و مناقصه مبلغ 2/000/000 ريال می باشدکه می بايست به حساب شماره IR630100004001103403018818  به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت آب منطقه ای بوشهر نزد بانک   -1
مرکزی جمهوری اسالمی ايران و شناسه حساب 31510347325010000000000000000 واريز و فيش واريزی آن همراه به درخواست شرکت در مناقصه تحويل گردد.

ضمانتنامه شرکت در مناقصه می بايست به صورت ضمانتنامه بانکی يا واريز وجه نقد در وجه شرکت ارائه گردد.  -2
آخرين مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونيکی در سامانه ستاد تا ساعت 8 صبح روز يکشنبه مور 1401/09/13 می باشد. توجه :تنها پاکت الف )تضمين شرکت در مناقصه ( عالوه بر فايل الکترونيکی،   -3

می بايست به صورت فيزيکی به دبيرخانه محرمانه شرکت آب منطقه ای بوشهر )دفتر حراست( تحويل گردد.
پاکت ها در ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/09/13 گشوده خواهد شد.حضور يک نفر نماينده از طرف پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهاد آزاد است.  -4

هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.  -5
به پيشنهادات فاقد امضا مشروط و مخدوش، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.  -6

کليه اسناد ارزيابی و مناقصه و مدارک ارائه شده می بايست به مهر و امضا، مجاز تعهد آور است )امضای ديجيتالی( برسد.  -7
ارائه تصوير تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا، مجاز مناقصه گران الزامی است.  -8

ارائه کد شناسايی ملی الزامی می باشد.  -9
10- ارائه گواهی صالحيت ايمنی توسط پيمانکاران الزامی می باشد.

11- مدت اعتبار پيشنهاد قيمت: 3 ماه

نوبت دوم

محل تامين اعتبارتضمين شرکت در مناقصه )ريال(رشته و حداقل پايه مدت اجرا محل اجرامبلغ برآورد اوليه )ريال(موضوع مناقصه شماره فراخوان رديف

 ساخت و اجرای ربر حد بستر رودخانه12001001431000019
استان بوشهر ، 14/333/267/746 در کره و سرشاخه های آن

اعتبارات ملی5717/000/000-ابنيه يا 5 آب5 ماهشهرستان تنگستان 

شرکت سهامی
 آب منطقه ای بوشهر

برابر رای شماره14016032400201163 مورخه 08/1/ 1401 هيات اول  موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساخنمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بال معارض  متعلق به خانم فاطمه رضائی فرزند علی به شماره شناسنامه320042809 وشماره 
ملی 320042809 صادره از   دشتستان در ششدانگ يک  باب ساختمان به مساحت 94/64 متر مربع قسمتی از پالک3346  واقع در بخش سه 

حوزه ثبت ملک برازجان  شهر برازجان خريداری شده از آقای   اکبر خرد و شرکاء به ايشان واگذار گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی  
داشته باشند می توانند از تاريخ اولين انتش�ار اگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت  يکماه 
از تاريخ  تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد  شد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانونی  ) دادگاه ( نيست. م الف 498
تاريخ انتشار نوبت اول:1401/9/1   تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/09/16

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

حميدرضا باقرپور - رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

برابر رای شماره140160324002001196 مورخه 08/15/ 1401 هيات اول  موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساخنمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بال معارض  متعلق به آقای حسين دهقان فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه92 وشماره 
ملی 3521146960 صادره از   دشتستان در ششدانگ يک  قطعه  زمين مزروعی به مساحت 66860/53 متر مربع قسمتی از پالک2592  واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان   اراضی دهقايد خريداری شده از آقای   محمد جعفر  باصولی به ايشان واگذار گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی  
داش�ته باشند می توانند از تاريخ اولين انتشارآگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت  يکماه 
از تاريخ  تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد  شد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانونی ) دادگاه ( نيست. م الف 496
تاريخ انتشار نوبت اول:1401/9/1      تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/09/16

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

حميدرضا باقرپور - رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

مبلغ تضمين فراخوانمتراژمحلعنوان فراخوانرديف

غرف بسته بندي بار همراه 1
مسافر و امانات بار

سالن عمومي ترمينال داخلي و 
10180,000,000خارجي

بدينوس�يله از كليه اش�خاص حقوقي واجد ش�رايط ك�ه داراي ت�وان مالي اجراي�ي و مديريتي الزم مي باش�ند دع�وت به عمل 
مي آي�د حداكثر تا پايان وقت اداري روزسه ش�نبه مورخ 1401/9/15 ضم�ن واريز مبلغ 2,500,000 ريال براي ش�ركت در فراخوان 
مربوطه به نام ش�ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با ش�ماره ش�باي IR 180100004001068404006338 با شناس�ه پرداخت 
300068482280520000000000619213 اقدام و با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه به آدرس اروميه جاده س�لماس انتهاي بلوار 

فرودگاه، فرودگاه شهيد باكري اروميه نسبت به ارايه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.
تضمين شركت در فراخوان ها در قالب ضمانتنامه معتبر بانكي )با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر( يا سپرده 

نقدي مي باشد. 
مهلت تكميل و تسليم اسناد )حداكثر( تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1401/9/27 به فرودگاه شهيد باكري اروميه مي باشد 
كه كليه پاكات فراخوان )شامل پاكت ضمانتنامه، پاكت رزومه و پاكت قيمت پيشنهادي( مي بايست به طور جداگانه مهر و موم و در 

يك پاكت اصلي ديگر مهر و موم شده به فرودگاه ارايه گردد.
متقاضيان مي توانند جهت اطالعات بيشتر در خصوص فراخوان به شماره 04432777766 داخلي 2381 اداره بازرگاني فرودگاه 

اروميه تماس حاصل نمايند. 
الزم به ذكر است ارزيابي و شناسايي متقاضي واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گرديد و شركت 

در فراخوان هيچ گونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود.
مشخصات محل هاي قابل واگذاري از طريق فرودگاه و سايت مربوطه به آدرس ذيل، قابل دسترسي خواهد بود.

اداره كل فرودگاه هاي استان آذربايجان غربي    www.urmiaairport.ir آدرس سايت فرودگاه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
شماره مناقصه عمومي۱5/ م خ /۱40۱               شماره تقاضا:  0۱005۱۱-48                                  شرح تقاضا:  فلنج گردن جوشی

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه نمايد.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در سامانه ستاد ايران مناقصه گران ميبايست اسناد مناقصه را در مهلت تعيين شده 
از سامانه ستادايران)www.setadiran.ir( دريافت نموده و تا قبل از پايان مهلت ارسال پاسخ،اسناد ارزيابی کيفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمايند.در غير اينصورت مدارکی که به صورت فيزيکی ارسال شده و در سامانه 

ستاديران بارگذاری نشده باشند،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه کنار گذاشته می شود.
٭٭ در راستای حمايت از توليد داخل کاالی مورد نظر می بايست از سازندگان داخلی تامين گردد.

٭٭ مدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي)طبق فرم ارزيابي كيفي اسناد مناقصه(:1- آخرين صورتهاي مالي تاييد شده)5سال آخر(به همراه اظهارنامه وترازنامه وفيشهاي پرداخت ماليات قطعي  2-قرارداد هاي مرتبط با موضوع مناقصه به همراه حسن 
انجام كار3-ليست پرسنل وتصوير مدارك تحصيلي پرسنل كليدي به همراه ليست بيمه4-مدارك ايزو9001 ،14001 و 18001 معتبر

٭٭ مدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي)طبق فرم ارزيابي كيفي اسناد مناقصه(:1- آخرين صورتهاي مالي تاييد شده)5سال آخر(به همراه اظهارنامه وترازنامه وفيشهاي پرداخت ماليات قطعي  2-قرارداد هاي مرتبط با موضوع مناقصه به همراه حسن 
انجام كار3-ليست پرسنل وتصوير مدارك تحصيلي پرسنل كليدي4-مدارك ايزو9001 ،14001 و 18001 معتبر

1- مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر101ر72 ريال
2- نوع و مبلغ تضمين: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 000ر050ر605ر3 ريال

توجه: در مرحله ی ارزيابی کيفی نياز به ارائه ضمانت نامه نمی باشد و فقط مدارک و مستندات ارزيابی کيفی می بايست در سامانه ستاد ايران بارگذاری گردد.
3- آخرين مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارك ارزيابي کيفی در سامانه ستادايران:14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم  

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كيلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسيده به پليس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون – ساختمان شماره دو –اتاق 32-اداره تداركات و امور كاال-تلفن : 06134188665 فكس : 06134434067
4-آخرين مهلت ارسال پاکات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاکات فنی)ب( و مالی)ج( متعاقبا پس از تعيين ليست کوتاه اعالم خواهد شد.

5-  تاريخ و محل گشايش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.
6-  زمان تحويل كاال : 120 روزه

7-ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به ميزان10%مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه ضروري مي باشد.
8-با وصول دو پاکت معتبر،گشايش مالی انجام خواهد شد.

نكته : هزينه درج آگهي در جرايد از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

براي دريافت اطالعات تكميلي به سايت هاي ذيل مراجعه شود.
http://setediran.ir                                        http://mogpc.nisoc.ir         : آدرس سايت ستادايران

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون 
)سهامي خاص(

نوبت اول

شناسه آگهي : ۱4۱288۱

شماره فراخوان در سامانه ی ستادايران: 200۱0۹307۹00۱35 

تعدادقلمشرح كاالواحدتعداد

FLANGES, WELDING NECK,CLASS 150,RF5 )طبق اسناد مناقصه(.عدد130

FLANGES, WELDING NECK,CLASS 300,RF, SERRATED FINISH, FORGED STEEL IN ACCORDANCE WITH ASTM A-105, DIM. DRILLENG & FACING IN ACC. WITH عدد168
ANSI B16.5 RF8 )طبق اسناد مناقصه(.

FLANGES, WELDING NECK,CLASS 300,RF, SERRATED FINISH, FORGED STEEL IN ACCORDANCE WITH ASTM A-105, DIM. DRILLENG & FACING IN ACC. WITH عدد6
ANSI B16.47 RF 1)طبق اسناد مناقصه(.

FLANGES, WELDING NECK,CLASS 600,RF7 )طبق اسناد مناقصه(.عدد125

FLANGES, WELDING NECK, CLASS 900,RF.  4)طبق اسناد مناقصه(عدد40

FLANGES, WELDING NECK,CLASS 1500,RF. 3 )طبق اسناد مناقصه(عدد30

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

شناسه آگهي : 1414345



تعادل|
قيمت خودرو همچنان روند صعودي را در پيش گرفته 
است. به نظر مي رس��د اين افزايش قيمت باعث شد 
كه سطح معامالت كمي نس��بت به ماه هاي گذشته 
افزايش پيدا كند. البته بازار همچنان در ركود قرار دارد 
و خري��د و فروش عمدتا بين دالالن صورت مي گيرد. 
طي هفته هاي اخير تاثير رواني افزايش نرخ ارز بر بازار 
خودرو باعث شد تا فروشندگان به نوعي عقب نشيني 
كرده و چندان راغب به فروش نباشند. البته به اعتقاد 
فعاالن بازار نبود تقاضا از سوي خريداران حتي موجب 
شده تا شاهد ركود در بازار هم باشيم. موتمني رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نيز 
معتقد است يكي از مشكالت اساسي بازار خودرو روند 
كل صدور فاكتورهاست بايد از خودروسازان پرسيد 
در اين مدت چه مقدار خودرو فاكتور شده است. آمار 
نشان مي دهد تعداد خودروهاي فاكتور شده متناسب با 
ميزان تقاضا نبوده و نسبت به تقاضاي بازار بسيار كمتر 
است. طبيعي است همين موضوع تاثيرات خود را بر 

روند صعودي قيمت ها در بازار خودرو بگذارد.

  قيمت خودروهاي صفر و پرطرفدار
با افزايش نرخ دالر از هفته گذش��ته، قيمت انواع خودرو 
نيز با افزايش همراه شد. البته برخي معتقدند كه قيمت 
خودرو هم گام با نرخ دالر افزايش نداشته است. قيمت هاي 
ثبت شده در سايت هاي آگهي خودرو پس از گذشت يك 
هفته از سقف شكني دالر، حاكي از بالتكليفي و سردرگمي 
بازار است. برخالف هفته هاي گذشته، برخي خودروها با 
ثبات، برخي با كاهش و برخي نيز با افزايش قيمت همراه 
شده اند و ديگر آن جهش قيمتي كه در همه خودروها در 
بازار اتفاق افتاد وجود ندارد. به نظر مي رسد بازار در تالش 
است تا دوباره ثبات نس��بي قيمت ها را بازگرداند. رصد 
ديروز بازار نشان مي دهد، قيمت خودرو صفر داخلي روز 
  دوش��نبه 3۰ آبان ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قيمت روزانه 
سايت ديوار با تغييراتي همراه شد.  براساس اين گزارش، 
برخالف ماه هاي گذشته كه قيمت پرايد ثابت مانده بود، 
اما باالخره سقف شكني تاريخي دالر اين ثبات را شكست 
و اين خودرو را با نوس��ان قيمت همراه كرد. پرايد پس از 
چند روز مقاومت امروز مجددا با افزايش قيمت همراه شد. 
پرايد ۱۱۱ اكنون در قيمت 2۱۰ ميليون تومان به فروش 
مي رسد. اما پرايد ۱3۱ نيز چهار ميليون تومان گران شد 
و اكنون به نرخ ۱9۰ ميليون تومان عرضه مي ش��ود. پژو 
2۰۷ اتومات كه روزها سكوي 63۰ ميليون تومان را حفظ 

كرده بود، اما امروز با افزايش ۱۰ ميليون توماني نسبت به 
روز گذشته، به قيمت 6۴۰ ميليون تومان رسيد. خودرو 
دنا معمولي هم كه روزها بود كه با ثبات قيمت همراه شده 
بود، امروز با افزايش س��ه ميليون توماني قيمت همراه و 
حاال نيز با قيمت ۴3۰ ميليون تومان در بازار عرضه شد. 
پژو پارس اتوماتيك هم امروز، مانند روزهاي گشته، در 
قيمت ۴96 ميليون تومان در بازار خودرو كشور به ثابت 
ماند. تارا اتوماتيك هم كه در روزهاي گذشته با افزايش 
قيمت قابل توجهي همراه شد، امروز چهار ميليون تومان 
گران شد و به قيمت 625 ميليون تومان رسيد. اما فعاالن 
بازار خودرو مي گويند كه برخي خودروها بيشتر خريد 
و فروش مي شوند و پرطرفدار هستند. اين خودروها 
با چه قيمتي در بازار معامله مي ش��وند؟ تيبا هاچ بك  
پالس كه از خودروهاي پرطرفدار اين روزهاس��ت، 
صبح امروز هم مانند روزهاي گذشته، در محدوده 
222 ميليون تومان قيمت گذاري ش��د. قيمت پژو 
2۰6 تي��پ دو صفر حاال 333 ميليون تومان ارزش 

دارد. در اين ميان، تيپ پنج اين مدل پژو امروز هم 
در بازار كشور در نرخ 385 ميليون تومان ثبت شد.

 
  پيش بيني قيمت خودرو 

موتمني رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و فروشندگان 
خودروتهران نيز معتقد است يكي از مشكالت اساسي بازار 
خودرو روند كل صدور فاكتورهاست بايد از خودروسازان 
پرسيد در اين مدت چه مقدار خودرو فاكتور شده است. 
اما قيمت خودرو پس از جه��ش ناگهاني دالر با افزايش 
همراه ش��د. در اين ميان، جهش دالر تاثير بيشتري بر 
خودروهاي دست دوم وارداتي نسبت به ساير خودروها در 
بازار داشته است. عماد جعفري، كارشناس صنعت خودرو 
در رابطه با وضعيت معامالت به »تجارت نيوز« گفته است: 
معامالت در بازار به سختي انجام مي شوند و تنها معامالتي 
كه در اين فضا صورت مي گيرد به صورت معاوضه و بين 
نمايشگاه داران است. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه 
در بازار خودروهاي دست دوم داخلي كه قيمت كمتري 

دارند خريد و فروش به ن��درت صورت مي گيرد. به نظر 
مي رسد بازار در هفته هاي آينده نيز به روند كنوني خود 
ادامه دهد.برخي ديگر از كارشناس��ان حوزه خودرو نيز 
مي گويند: هنگامي كه دالر نوسان قيمتي زيادي را طي 
دو روز تجربه كرد، بازار خودرو نيز ش��اهد نوساناتي بود 
كه شوك جديدي بر آن وارد شد. اما هم اكنون كه بهاي 
دالر كمي كاهش داشته مشاهده مي شود كه ديگر قيمت 
خودرو با كاهش همراه نشد و باال ماند. موضوعي ديگري 
كه فعاالن بازار خودرو به آن اشاره مي كنند، اين است كه 
باال ماندن قيمت خودرو صرفا به دليل نوسانات ارزي نبوده 
و خودروسازان هم در اين مساله دخيل اند. علت افزايش 
قيمت در بازار بيش��تر به دليل عرضه كم خودرو به بازار 
است. در نتيجه به نظر مي رسد روند افزايش قيمت با يك 
شيب ماليمي ادامه دار باشد. اما بايد توجه كرد كه در يك 
هفته اخير مردم به سمت بازار خودرو آمده و اقدام به خريد 
و فروش خودروهايش��ان كرده اند. پيش بيني مي شود 

اين روند هم در هفته هاي آينده ادامه داشته باشد.
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اصناف عالقه اي به ورود
به بازي هاي سياسي ندارند

عضو هيات رييس اتاق اصناف تهران خاطرنش��ان كرد: 
اصناف عالقه اي به ورود به بازي هاي سياس��ي ندارند و 
س��مت هيچ گروهي قرار نمي گيرند. محمدرضا فرجي 
در گفت وگ��و با ايلنا، در واكنش به انتش��ار عكس هايي 
در فضاي مجازي مبني بر پلمب تع��دادي از واحدهاي 
صنفي به دليل پايين كشيدن كركره  مغازه هايشان در 
زمان اغتشاشات گفت: اين روزها در فضاي مجازي اخبار 
دروغ زياد منتشر مي شود به عنوان مثال نامه اي جعلي از 
سوي رييس اماكن عمومي استان تهران منتشر شد كه 
در واقعيت چنين سمتي وجود خارجي ندارد و ما رييس 
اماكن عمومي تهران بزرگ داريم و اين احتمال وجود دارد 
كه اين عكس ها فيك باشد. وي ادامه داد: ممكن است كه 
چنين نامه اي آمده باشد اما هنوز به اتاق اصناف چيزي 
ابالغ نشده اس��ت. عضو هيات رييس اتاق اصناف تهران 
گفت: اماكن تهران ب��ا اتاق اصناف تعامل نزديكي دارد و 
واحدهايي كه ممكن اس��ت به هر دليلي اخطار دريافت 
كرده باشند مي توانند از طريق اتحاديه داليل تعطيلي خود 
را مطرح كنند و اتحاديه داليل را به اماكن منتقل مي كند. 
ترديد نداشته باشيد كه اتاق و اتحاديه با واحدهاي صنفي 
همكاري هاي الزم را انجام مي دهد. فرجي گفت: اصناف 
عالقه اي به ورود به بازي هاي سياس��ي ندارند و س��مت 
هيچ گروهي قرار نمي گيرند. اصناف موضوع اعتراض را از 
اغتشاشات جدا مي داند به عنوان مثال واحدهاي صنفي 
فناوران رايانه كه بيشتر در چهارراه وليعصر متمركز هستند 
چگونه مي توانند در فضاي ملتهب فعاليت كنند؟ برخي از 
پاساژها درب جلوي پاساژ را بسته اند اما درب پشتي را باز 
گذاشتند و كسبه فعاليت خود را متوقف نكردند. رييس 
اتحاديه فناوران رايانه گفت: بازار در شرايط ركود است و 
امروز حساب 2 واحد صنفي بسته شده و اتاق پيگير اين 

موضوع بوده و قرار است كه مشكالت آنها را حل كنيم.

تجارت ۱۱۴ ميليون دالري 
ايران و قطر از ابتداي امسال

س��خنگوي گمرك گفت: از ابتداي سال ۱۴۰۱، ايران و 
قطر حدود ۱۱۴ ميليون دالر تجارت داشته اند. به گزارش 
خبرگزاري تسنيم، س��يد مرتضي عمادي، سخنگوي 
گمرك گفت: از ابتداي سال ۱۴۰۱، تجارت ايران با قطر به 
ميزان ۱۱3.۷ ميليون دالر رسيد كه از اين ميزان تجارت، 
۷9.8 ميليون دالر به صادرات و 33.9 ميليون دالر هم به 
واردات اختصاص داشت. ميزان وزني تجارت ايران با قطر 
از ابتداي امسال 6۱۱.6 هزار تن بوده است كه 6۰3.2 هزار 
تن به صادرات و 8.۴ هزار تن به واردات اختصاص داشت. 
عمادي افزود: در سه ماهه اخير هم ميزان تجارت ايران با 
قطر از نظر ارزشي 59.۷ ميليون دالر و به وزن 323.6 هزار 
تن بوده است. سيمان، سبزيجات و صيفي جات، هندوانه، 
پسته و زعفران پنج قلم كاالي صادر شده به قطر و مواد 
ش��يمايي، اجزا و قطعات خودرو و قطعات الكتريكي، از 
جمله اقالم وارد شده از قطر از ابتداي سال ۱۴۰۱ بوده اند.

سازمان حمايت:
شوينده ها گران نخواهد شد

سرپرس��ت س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان گفت: هيچ تصميمي مبني بر افزايش 
قيم��ت محص��والت ش��وينده در س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان وجود ن��دارد. به 
گزارش تس��نيم، اخيراً علم بيگي رييس هيات مديره 
انجمن صنايع ش��وينده اعالم كرده است: »با توجه به 
افزايش هزينه هاي توليد در سال جاري، توليدكنندگان 
درخواس��ت افزايش ۴5درصدي قيمت شوينده ها را 
داشته اند اما در سال جاري يك بار با 25 درصد افزايش 
قيمت موافقت شده است«. وي گفته است: ارديبهشت 
امس��ال هنوز مجوز افزاي��ش باقيمانده درخواس��ت 
توليدكنندگان صادر نشده اس��ت و فعاًل از شركت ها 
خواهش كرده ايم با همين شرايط به توليد ادامه دهند تا 
همزمان رايزني ها براي تغيير قيمت ها انجام شود.حسين 
فرهيدزاده سرپرست سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان در رابطه با اظهارات اين مقام مسوول 
در انجمن صنايع ش��وينده، با اع��الم اينكه هنوز هيچ 
درخواس��تي براي افزايش قيمت به سازمان حمايت 
ارسال نشده است به تسنيم مي گويد: در جلسه اخير 
ستاد تنظيم بازار ما براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي 
توليد براي شوينده ها مصوب كرده ايم كه مواد اوليه پودر 
شوينده ۱۰ درصد كاهش قيمت پيدا كند.وي افزود: با 
اين مصوبه بعيد است كه شاهد افزايش قيمت شوينده ها 
باشيم. فرهيدزاده تصريح كرد: هيچ تصميمي مبني بر 
افزايش قيمت محصوالت شوينده در سازمان حمايت 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان وجود ندارد.

رشد ميانگين ۱۵ درصدي
توليد در صنعت فوالد

طبق آمار، در هفت ماهه امس��ال، روند افزايش توليد 
فوالدي ها طي ماه هاي اخير تا مهر ماه هم ادامه پيدا كرد 
و در نهايت توليد صعودي ۱2 تا ۱9 درصدي را نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده و بدين ترتيب 
ميانگين ۱5 درصد افزايش توليد را ثبت كرده اس��ت. 
طبق آمار ارايه شده توسط انجمن توليدكنندگان فوالد 
ايران به ايسنا، از ابتداي س��ال جاري تا پايان مهر ماه، 
توليد آهن اسفنجي بيشترين افزايش توليد را معادل 
۱9 درصد داشته  و در مقابل كمترين ميزان افزايش را 
مجموع مقاطع تخت فوالدي آن هم به ميزان ۱2 درصد 
به خود اختصاص داده  است. در مجموع طي اين مدت 
مقاطع تخت فوالدي توليد شده معادل پنج ميليون و 
3۱۴ هزار تن ثبت ش��ده كه نسبت به چهار ميليون و 
۷۷۴ هزار تن توليدي طي نيمه نخست ۱۴۰۰، رشد 
۱2 درصدي داشته است. پس از آن ۱2 ميليون و 6۷۰ 
هزار تن محصوالت فوالدي و ۱8 ميليون و 268 هزار تن 
شمش فوالد توليد شده كه به  ترتيب توليد محصوالت 
فوالدي ۱5 درصد و توليد شمش فوالد، ۱6 درصد بيشتر 

از ميزان توليد آنها در هفت ماهه ابتدايي ۱۴۰۰ است.

سود باالي دولت
از محل آزادسازي نرخ نهاده ها

رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار اس��تان 
تهران خاطرنش��ان كرد: در گذشته توليدكنندگان 
رنگ دانه اس��تفاده مي كردند ام��ا از آنجايي كه نرخ 
رنگ دانه از ۱5۰ تا 2۰۰ هزار تومان به يك ميليون و 
2۰۰ هزار تومان رسيده است از اين رو توليدكنندگان 
براي كاهش قيمت توليد اين ماده را از فرآيند توليد 
حذف كردند ناص��ر نبي پور در گفت وگو ب��ا ايلنا، از 
افزايش هزار توماني نرخ تخم مرغ درب مرغداري ها 
خبر داد و افزود: قيمت يك كيلو تخم مرغ از كيلويي 
36 ه��زار تومان به كيلويي 3۷ هزار تومان رس��يده 
اس��ت. به گفته وي؛ افزايش ه��زار توماني تخم مرغ 
درب مرغداري ه��ا حداقل قيمت آن را در واحدهاي 
صنفي حدود 2 تا 3 هزار تومان افزايش مي دهد. اين 
فعال اقتصادي ميزان توليد روزانه تخم مرغ را حدود 
2 هزار 3۰۰ تن دانست و افزود: اگر هر كيلو تخم مرغ 
كيلويي 38 هزار تومان محاسبه شود توليدكنندگان 
كيلويي ۱۰ هزار تومان ضرر مي كنند و نرخ منطقي 
تخم مرغ بدون احتساب سود ۱۰ درصد بايد كيلويي 
۴3 تا ۴5 هزار تومان درب مرغداري ها ش��ود. وي با 
تاكيد بر عملياتي نشدن وعده هاي دولت در زمينه 
حمايت از توليدكنندگان، خاطرنشان كرد: معاون 
اول رييس جمه��ور به توليدكنندگان ق��ول داد در 
صورت همراهي با دولت تا پايان ش��هريور عالوه بر 
اصالح قيمت ها ذرت  معوقه ماه هاي گذش��ته را به 
توليدكنندگان بدهد اما نمي دانم وزير كشاورزي با 
چه منطقي مي خواهد اين سخنان را كتمان كند در 
صورتي كه در اين جلسه حضور داشتند.نبي پور ادامه 
داد: معاون اول رييس جمهور 2 بار به وزير كشاورزي 
نامه نوشت كه مش��كل قيمت تخم مرغ را حل كند 
اما وزير كش��اورزي تمايلي به اصالح قيمت ها ندارد 
و اين ذهنيت براي توليدكنندگان ايجاد شده است 
كه مي خواهند ما را بازي بدهند. اين فعال اقتصادي 
با اش��اره به افت توان خريد مصرف كنندگان، افزود: 
س��ود قابل توجهي از محل آزادس��ازي نرخ نهاده ها 
عايد دولت شد از اين رو دولت بايد به اجبار يارانه اي 
به توليدكنندگان و مصرف كنندگان پرداخت كند 
كه آنها بتوانند به كار خود ادامه بدهند تا مردم بتوانند 
ارزان ترين پروتئين را خريداري كنند.وي با انتقاد از 
نحوه ذخيره سازي تخم مرغ از سوي شركت پشتيباني 
امور دام، خاطرنشان كرد: شركت پشتيباني امور دام 
ارديبهشت سال جاري 2 هزار و ۷۰۰ تن تخم مرغ از 
مرغداران خريداري كرد اما هنوز پولي به آنها پرداخت 
نكرده است. نبي پور با بيان اينكه روزانه ۱۰۰ تا ۱5۰ 
تن تخم مرغ از كشور صادر مي شود، گفت: صادرات 
متاثر از نرخ دالر اس��ت اگر نرخ دالر باال برود شاهد 
افزايش صادرات هس��تيم و با كاهشي شدن نرخ آن 
روند صادرات متوقف مي ش��ود. رييس هيات مديره 
اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا زرده تخم مرغ مانند گذشته نارنجي 
رنگ نيست، گفت: در گذشته توليدكنندگان رنگ 
دانه استفاده مي كردند اما از آنجايي كه نرخ رنگ دانه 
از ۱5۰ تا 2۰۰ هزار تومان به يك ميليون و 2۰۰ هزار 
تومان رسيده اس��ت از اين رو توليدكنندگان براي 
كاهش قيمت توليد اين ماده را از فرآيند توليد حذف 
كردند؛ همچنين كيفيت ذرت��ي كه مرغ تخم گذار 
مصرف مي كند در كيفيت تخم مرغ تاثير مي گذارد. 
مرغ هاي محلي به دليل علوف��ه و يونجه  تازه اي كه 

مصرف مي كند زردي آن پررنگ تر است.

حمل بيش از ۱،۵ ميليون تن 
كاالي اساسي از بندر امام

مديركل غله و خدمات بازرگاني خوزستان گفت: 
در سال جاري يك ميليون و 538 هزار تن انواع 
كاالي اساس��ي خوراك��ي از بندر ام��ام خميني 
حمل شده اس��ت. اميد جهان نژاديان در جلسه 
ش��وراي هماهنگي بخش كشاورزي اظهار كرد: 
استان خوزستان پرچمدار خريد تضميني گندم 
كشور در ۱۰ سال گذشته است. وي با بيان اينكه 
برنامه ري��زي خريد تضميني گندم توس��ط اين 
اداره كل از آذرماه ط��ي 6 گام صورت مي گيرد، 
افزود: تا 28 آبان ماه س��ال جاري 3۴ كش��اورز 
جهت كش��ت قراردادي در وس��عت يك هزار و 
3۴6 هكتار گندم در سامانه ثبت نام كرده اند.  به 
گزارش ايسنا به نقل از سازمان جهاد كشاورزي 
خوزستان، وي افزود: از 2 هزار و 88۷ سفته سال 
گذشته كه از كش��اورزان براي كشت قراردادي 
اخذ شده بود 2 هزار و ۱5۷ سفته بازگردانده شد.

جهان نژاديان تصريح كرد: يك ميليون و 36۱ هزار 
تن گندم معمولي و ۴ هزار و ۴9۷ تن گندم دوروم 
در سال زراعي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از كشاورزان به صورت 
تضميني خريداري شد. وي با بيان اينكه 98 سيلو 
كار ذخيره سازي گندم را بر عهده دارند، اظهار كرد: 
خريد كلزا از ۱8 هزار تن در س��ال 96 به ۱۰۱ هزار 
تن در س��ال ۱۴۰۰ رسيد و در س��ال جاري نيز با 
وجود مش��كالت بيش از ۷8 هزار تن دانه روغني 
كلزا از كش��اورزان خريداري شد. جهان نژاديان با 
اشاره به اينكه در سال گذشته 65 فروند كشتي با 
3 ميليون و 229 هزار تن محموله كاالي اساس��ي 
وارد بندر امام خميني و به صورت ريلي و جاده اي در 
كشور توزيع شد، ادامه داد: در سال جاري نيز تاكنون 
يك ميليون و ۷38 ه��زار و 862 تن محموله اقالم 
اساس��ي به بندر وارد و يك ميليون و 538 هزار تن 
آن حمل شده است. وي غيراستاندارد و روباز بودن 
مراكز تعاون روستايي، عدم رعايت فاصله منطقي 
براي دس��تورالعمل خريد تضميني با س��يلوهاي 
استاندارد، عدم برخورداري مراكز پوشش مناسب 
مانند چ��ادر، كاور در هنگام بارندگي، عدم توانايي 
نگهداري از لحاظ كم��ي و كيفي به مدت يك ماه، 
رقابت در تحويل گندم از كشاورزان در خصوص افت 
مفيد و غير مفيد و عدم پرداخت مطالبات كشاورزان 
در زمان مقرر را عمده مشكالت اين بخش دانست.

فعاالنبازارخودرو:صدورفاكتورتوسطخودروسازانهمچنانكنداست

عقب نشيني خريد در بازار خودرو

درنامهايبهرييسجمهورياعالمشد

پاسخمخابراتبهشورايرقابت:تلفنهايشورابهدليلبدهيقطعشد

آياپروسهمعيوبتوزيعنهادهداميمنجربهافزايشقيمتگوشتميشود؟

مخالفت قاطع بخش خصوصي با جابه جايي كميته اقدام ارزي

باتالفيمخابراتتلفنهايشورايرقابتقطعشد!

رسوببيشاز3ميليونتننهادهدامي

رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد كه اتاق هاي سه گانه با 
هرگونه جابه جايي در كميته انتقال ارزي مخالف هستند 
و اين مخالف��ت را در قالب نامه اي ب��ه رييس جمهوري 
اعالم كرده اند. غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران در 
نشست شوراي روساي اتاق هاي استاني با تاكيد بر اينكه 
موضوعات مربوط به صادرات بايد در سازمان توسعه تجارت 
مورد تصميم گيري قرار گيرد و بانك مركزي نيز ابزار الزم 
براي مديريت ارز را در اختيار دارد، گفت: زماني كه موضع 
انتقال كميته اقدام ارزي از س��ازمان توس��عه تجارت به 
بانك مركزي عنوان شد، اتاق ايران مخالفت خود را اعالم 

كرد با اين وجود نامه اي هم با امضاي روساي هر سه اتاق 
بازرگان��ي، اصناف و تعاون تهيه كرديم و مخالفت خود را 
با اين موضوع به اطالع رييس جمهوري رس��انديم. او در 
ادامه ضمن تشريح مجموعه اقداماتي كه در طول يك ماه 
گذشته صورت گرفته است به سفر هيات روسي به ايران و 
برگزاري همايش تجاري بين دو كشور به ميزباني اتاق ايران 
اش��اره و نتايج حاصل از مذاكرات انجام شده بين روساي 
اتاق هاي دو كشور را اميدواركننده ارزيابي كرد و گفت: در 
اين گفت وگوها دو طرف بر تسهيل شرايط حمل ونقل و 
ترانزيت، تشكيل يك صندوق مشترك و استفاده از پول 

ملي دو كشور تاكيد داشتند. ش��افعي به دستاوردهاي 
حاصل از اعزام هيات تجاري اتاق ايران به پاكستان اشاره 
كرد و از رايزني با طرف پاكستاني درباره سازوكار اجراي 
تهاتر سخن گفت. بررسي روند اصالح قانون اتاق ايران كه 
در حال حاضر در كميته بازرگاني كميس��يون اقتصادي 
مجلس در دس��ت بررس��ي اس��ت، موضوع اين نشست 
ش��وراي روساي اتاق هاي اس��تاني بود.رييس اتاق ايران 
درباره قانون و اص��الح آن، توجه به قانون اتاق هاي موفق 
جهان را مورد تاكي��د قرار داد و گفت: فراموش نكنيم كه 
قرار نيست در اصالح قانون اتاق، اقدام كوتاه مدتي انجام 

دهيم، پس الزم است به عمق موضوع رجوع كرده و با نگاه 
بلندمدت اصالحات الزم را پيگيري كنيم. از طرف ديگر 
بايد براي استقالل اتاق ها و افزايش شفافيت در عملكرد 
آنها نيز فكري كنيم.بر اساس اعالم سايت اتاق بازرگاني 
ايران، در ادامه اين نشست روساي اتاق ها ديدگاه هاي 
خود را درباره قانون اتاق ايران و بندهاي اصالح ش��ده 
آن مطرح كردند. در اين بين موضع عضويت فراگير به 
عنوان يكي پيشنهاد اصلي كه بايد در بندهاي قانون 
ديده شود پيشنهاد شد و از طرفي جلوگيري از دولتي 
شدن اتاق ايران مورد تاكيد فعاالن اقتصادي قرار گرفت.

شوراي رقابت امروز با انتشار خبري مدعي شد كه در 
پي اعالم رأي محكوميت شركت مخابرات به ارتكاب 
رويه ضد رقابتي در افزايش تعرفه تلفن ثابت از سوي 
شوراي رقابت، شركت مخابرات تلفن هاي مركز ملي 
رقابت را قطع كرده اس��ت.  ش��وراي رقابت در خبري 
اعالم كرد: ش��ركت مخابرات ايران در يك اقدام تأمل 
برانگيز و به دليل اصرار شوراي رقابت بر استيفاي حق 
مردم در مقابله با افزايش غيرقانوني تعرفه تلفن ثابت، 
اقدام به قطع تمامي خطوط ارتباطي شورا و مركز ملي 
رقابت كرد. در پانصد و نوزدهمين جلسه شوراي رقابت 
در ۱۷ آبان ماه، شوراي رقابت پيرو وصول شكايات در 
خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه 5۰9 شوراي رقابت 

با موضوع درج مبالغ اضافي در قبوض تلفن ثابت و اخذ 
آن از مشتركين، رأي به محكوميت شركت مخابرات 
در ارتكاب رويه ضد رقابتي داده و براي توقف اجراي اين 
تصميم غيرقانوني، از قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل 
كشور درخواست رسيدگي كرده است. علي رغم اين 
موضوع، متأسفانه تاكنون مقابله اي با رويه ضد رقابتي 
و انحصاري شركت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه 
غيرقانوني از مش��تركين ادامه دارد. پاسخ مخابرات: 
تلفن هاي ش��ورا به دليل بدهي قطع ش��د محمدرضا 
بيدخام«، مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت 
مخابرات ايران، در گفت وگو با خبرنگار تسنيم اظهار 
داشت: براس��اس مصوبه 2۰۷ ابالغي توسط سازمان 

تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شركت مخابرات 
ايران مكلف است چنانچه حدنصاب كاركرد هزينه تلفن 
ثابت مشتريان از سقف تعيين شده باالتر رود به صورت 
سيستماتيك و خودكار، خطوط بدهكار ابتدا به صورت 
يك طرفه و س��پس به ص��ورت دوطرفه قطع ش��ود، 
همچنين اگر سازمان، نهاد و ارگاني نياز به سقف باالتر 
داشته باشد با اعالم درخواست اين سقف بدهي افزايش 
پيدا مي كند. وي افزود: با توجه به اعالم رسانه اي شوراي 
عالي رقابت درخصوص قطع تلفن هاي اين شورا توسط 
شركت مخابرات، اين شركت اعالم مي دارد تعدادي از 
خطوط شوراي رقابت با توجه به قوانين به علت بدهي 
به صورت سيستماتيك قطع شده است و موضوع مورد 

بررس��ي قرار گرفت و با توجه به نياز آن ش��ورا سقف 
كاركرد ش��ماره ها افزايش پيدا كرد و در زمان حاضر 
شماره هاي مورد نظر وصل مي باشد. مديركل ارتباطات 
و امور بين الملل شركت مخابرات بيان داشت: شركت 
مخابرات ايران اعالم مي دارد س��ازمان ها و موسسات 
دولتي به جاي استفاده ابزاري و غيرحرفه اي از رسانه ها 
نسبت به پرداخت بدهي تلفن هاي خود اقدام نمايند و 
در صورت نياز مسائل مطروحه را از كانال هاي مخابراتي 
دنبال نمايند. بيدخام در انتهاي سخنان خود تصريح 
كرد: ش��ركت مخاب��رات همچنين اع��الم مي دارد 
موضوع مطرح شده هيچ گونه ارتباطي با رأي شوراي 

رقابت درخصوص شركت مخابرات ايران ندارد.

بيش از س��ه ميليون تن نه��اده دامي در بن��در امام 
رسوب ش��ده اس��ت. اين اتفاق در حالي اخيراً رخ داد 
كه توليدكنندگان ناچار هستند از بازار آزاد و با قيمت 
باالتر اقدام به تامين نهاده دامي كنند. اما آيا پروس��ه 
معيوب توزي��ع نهاده دامي منجر ب��ه افزايش قيمت 
گوشت مي شود؟ اخيرا بهروز آقايي، مديركل بنادر و 
دريانوردي استان خوزس��تان، از انباشت بيش از سه 
ميليون و 9۰۰ هزار تن نهاده دامي در انبارهاي بندر 
امام خبر داد. او به ايلنا اعالم كرد كه در حال حاضر 3۷ 
فروند كش��تي در لنگرگاه روي آب مانده و در انتظار 
تخليه هس��تند. طبق گفته اين مقام مس��وول، امور 
پشتيباني دام نتوانسته كاالهاي خود يعني همان سه 
ميلي��ون و ٩٠٠ هزار تن را از انبارهاي بندر امام خارج 
كند. ب��ه همين جهت، ديگر ظرفي��ت و انباري براي 
پذيرش بار كش��تي هاي مانده روي آب وجود ندارد. 

نكته قابل توجه اين اس��ت كه بعضي از كش��تي ها از 
مردادماه در انتظار ورود به بندر براي تخليه بار هستند، 
اما به دليل مدت زم��ان باالي ماندگاري و دپو كاال در 
انبارها امكان بارگيري و تخليه آنها وجود ندارد. حتي 
برخي از كاالها از ارديبهشت  سال جاري در انبارهاي 
بندر امام دپو شده اند. ظاهرا دليل رسوب اين حجم از 
نهاده  دامي و كشاورزي به دليل عدم تامين مالي است. 
در حالي امكان فسادپذيري، آفت و حتي آتش سوزي 
اين كاالهاي وجود دارد كه ش��ركت پشتيباني امور 
دام كش��ور اعالم كرد: با تامين مناب��ع مالي و پس از 
پرداخت عوارض و ماليات هاي مربوط به بخش هاي 
گمركي، اس��تاندارد، دامپزش��كي و غ��ذا و دارو، اين 
نهاده ها ترخيص و به سراسر كشور ارسال خواهد شد. 
البته گفته مي شود عمده كاالهاي اساسي توسط دو 
شركت دولتي )شركت بازرگاني دولتي و پشتيباني 

امور دام( وارد مي شود. در حالي رسوب نهاده  دامي در 
بندرها رو به افزايش است كه دامداران در تامين آن با 
مشكل مواجه اند و برخي به ناچار نهاده مورد نياز خود را 
از بازار آزاد تهيه مي كنند. منصور پوريان، رييس شوراي 
تامين كنندگان دام كشور، در گفت وگو با تجارت نيوز در 
اين باره عنوان كرد: متاسفانه پروسه تخليه، بارگيري 
و توزيع نهاده  يكي از مشكل س��ازترين موضوعات در 
صنعت دام و طيور است. او با بيان اينكه رسوب نهاده در 
انبارها يكي از عوامل تاثيرگذار در كاهش توليد گوشت 
سفيد و قرمز است، گفت: البته منظور از گوشت قرمز، 
گوشت گاوهاي شيري اس��ت؛ چراكه به هيچ عنوان 
به دام س��بك نهاده تعلق نمي گيرد. وي خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر تمام توليدكنندگان از بازار آزاد و با 
قيمت باالتر نهاده دامي موردنياز خود را تامين مي كنند. 
پوريان تصريح كرد: حال اگر چرخه توزيع درست انجام 

شود، نهاده با قيمت مناسب تر به دست توليدكنندگان 
مي رسد و اين موضوع انگيزه توليد را افزايش مي دهد. 
اين فعال صنفي تاكيد كرد: در حالي شاهد رسوب بيش 
از سه ميليون نهاده دامي در بندرها هستيم كه دامداران 
در چند ماه اخير در شرايط بسيار سخت خشكسالي 
نهاده به دستشان نرس��يد. اين فعال صنفي در پايان 
وضعيت فعلي را نش��ان از سيس��تم معيوبي دانست 
كه نمي تواند به موقع نهاده را دس��ت توليدكنندگان 
برساند. در حالي بيم آن مي رود كه بيش از سه ميليون 
تن نهاده دامي رسوب  شده فاسد شود كه تجربه آن در 
سال گذشته وجود داشت. در بهمن سال گذشته چند 
صد تن سويا به جاي توزيع و ورود به چرخه مصرف، 
در بندر امام جوانه زد و فاسد شد. اين موضوع در حالي 
رقم خورد ك��ه اين حجم از نهاده با ارز ۴2۰۰ توماني 

توسط يك شركت دولتي وارد كشور شده بود.
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هنوزدرميانهپيكآنفلوآنزاهستيم

160 نفر بر اثر آنفلوآنزا در كشور جان خود را از دست دادند
تعادل|

 انگار داستان كرونا در حال تكرار شدن است، 
البته اين بار با آنفلوآنزا. شلوغي مراكز درماني، 
ابتالي كودكان و افراد مسن به اين بيماري و شيوع غير 
منتظره آن همه و همه نشان از اتفاق ناگوار ديگري در اين 
زمينه دارد. بر اساس آمارهاي رسمي وزارت بهداشت و 
درمان تاكنون 16۰ بيمار مبتال به آنفلوآنزا جان خود را 
از دست داده اند. مساله كمبود داروهاي درماني هم خود 
حديث ديگري است كه بارها و بارها به آن پرداخته شده 
و البته هر بار هم فقط با وعده هايي كه مس��ووالن براي 
تامين دارو داده اند، مواجه بوده اس��ت. اما واقعيت وقتي 
مش��خص مي ش��ود كه براي تامين داروي يك كودك 
مبتال به آنفلوآنزا بايد چندين و چند داروخانه را بگردي تا 
شايد بتواني مشابه دارويي را كه در نسخه پزشك نوشته 
شده است پيدا كني. در حالي كه طي سه سال گذشته 
ما روزهاي س��خت و پيك هاي سخت كرونا را پشت سر 
گذاشته ايم حاال به ناگاه با پيك آنفلوآنزا مواجه شده ايم. 
بيماري كه هر سال در پاييز همه گير مي شود و در بسياري 
از موارد هم بدون هيچ مشكلي به پايان مي رسد. اما امسال 
در شرايطي كه حتي ساده ترين داروهاي داخلي هم به 
سختي پيدا مي شوند و قيمت داروها چندين و چند برابر 
شده است، پيك آنفلوآنزا نيز بسيار سخت و شديد است 
و تعداد مبتاليان به اين بيماري هر روز در حال افزايش 
است. مساله مهم رسيدن به موقع دارو، رسيدگي به موقع 
درماني به بيماراني است كه به اين ويروس مبتال شده اند. 
در حال حاضر كودكان و افراد سالخورده بيش از همه در 
معرض خطر قرار دارند. در واقع عدم رسيدن به موقع براي 
خدمات درماني و دريافت دارو، مي تواند باعث بروز يك 
بيماري مزمن در كودكان شود، بيماري كه متخصصان با 
نام »پنوموكوك« از آن ياد مي كنند، در واقع اين عارضه 
نشان دهنده هجوم ميكروني به دستگاه تنفسي است و اگر 
درمان به موقع انجام نشود مي تواند به قيمت جان كودكان 
تمام شود. به گفته متخصصان در حال حاضر ما در ميانه 
پيك آنفلوآنزا قرار داريم و كمبود دارويي يكي از مواردي 
اس��ت كه بايد هر چه سريع تر رفع شود. در واقع حاال كه 
توانستيم بعد از سه سال كرونا را پشت سر بگذاريم نبايد با 
بي تفاوتي باعث شويم تا امسال آنفلوآنزا به بيماري كشنده 

در كشور تبديل شود و قرباني هاي بي شماري بگيرد.

    عالئم خطر »پنوموكوك« در كودكان
رييس مركز طبي كودكان با اشاره به وضعيت شيوع 
آنفلوآنزا و عفونت ميكروب��ي پنوموكوك در اطفال، 
مي گوي��د: هنوز به طور كامل از پي��ك آنفلوآنزا عبور 
نكرده ايم؛ در عين حال ما در آس��تانه فصل س��رما و 
زمستان هستيم و ممكن است مجددا پيك جديدي 
از آنفلوآنزا را در فصل زمستان داشته باشيم. دكتر رضا 
شروين بدو با اشاره به وضعيت شيوع آنفلوآنزا، كرونا و 
همچنين عفونت ميكروبي همراه با پنوموكوك ميان 
اطفال و كودكان، مي افزايد: در حال حاضر در بحث ابتال 
به كوويد19، وضعيت مان مطلوب است و موارد ابتال در 
كودكان تك گير بوده و شدت بااليي هم ندارند. عمده 
موارد تست هاي ما درباره ابتال به كرونا منفي مي شود، 
اما در زمينه آنفلوآنزا و بيماري هاي تنفسي همچنان 
مراجعه كننده داريم. در زمينه ابتال به آنفلوآنزا بعد 
از بازگشايي مدارس، يك پيك اصلي را گذرانديم و 
در عين حال عفونت هاي ثانويه از جمله پنوموكوك 
هم بعد از آن ديده مي شود. در عين حال از آنجايي 
كه مركز طبي كودكان بيمارس��تان ارجاعي است، 
تعداد زيادي بيمار را با اين تابلو به ما ارجاع مي دهند.

    عالئم ابتال به ميكروب تهاجمي پنوموكوك 
در كودكان

او با بيان اينكه هنوز از پيك آنفلوآنزا به طور كامل عبور 
نكرده ايم، اظهار مي دارد: كماكان در كودكان موارد ابتال 
به آنفلوآنزا را داريم و هنوز به طور كامل از پيك آنفلوآنزا 
عبور نكرده ايم. در عين حال ما در آستانه فصل سرما و 
زمستان هستيم. البته در هفته اخير آمار مراجعات مان 
نسبت به هفته ماقبل كمتر بوده، اما ممكن است مجددا 
پيك جديدي از آنفلوآنزا را در فصل زمس��تان داشته 
باش��يم. بايد توجه كرد كه در آنفلوآنزا كودكان مبتال 
عمدتا با درگيري دس��تگاه تنفسي فوقاني، تحتاني، 
سرفه هاي مكرر و تب مراجعه مي كنند كه اين عالئم 
بعضا تا يك هفته الي 1۰ روز هم طول مي كشد. كودكاني 
كه دچار عفونت ثانويه پنوموكوك مي شوند، كودكاني 
هستند كه تب هاي بسيار بااليي داشته و بسيار بدحال 
مي شوند كه اين نشان دهنده يك ميكروب تهاجمي 

است كه اصطالحا پنوموكوك گفته مي شود.

رضا ش��روين بدو مي افزايد: به طور كلي كودكي كه تب 
بيش از سه روز داشته باشد، بي حال باشد، نتواند غذا يا 
شير بخورد، تعداد تنفس هايش در يك دقيقه بيش از 
حد تعريف  شده براي سنش باشد و افزايش ضربان قلب 
داشته باشد، از مواردي اس��ت كه خانواده ها بايد توجه 
كنند و اگر با تب باال، بي حالي، عالئم ريوي و تعداد تنفس 
باال در كودك شان مواجه شدند، بايد سريعا كودك را به 
يك مركز بهداشتي و درماني برسانند؛ به ويژه كودكاني 
كه سن پايين داشته يا به بيماري زمينه اي مبتال هستند. 
تعدادي از اين كودكان به بستري نياز پيدا مي كنند و تعداد 
زيادي هم با درمان هاي سرپايي به درمان پاسخ مي دهند. 

    بحران غيرقابل كنترل دارویي نداریم
رضا شروين بدو در ادامه درباره وضعيت داروهاي سرپايي 
و بستري بيماري هاي عفونتي اطفال به ويژه در مركز طبي 
كودكان، مي گويد: در حالت كلي عفونت هاي ويروسي 
مانند آنفلوآنزا نياز به آنتي بيوتيك ندارند. بنابراين مشكلي 
از بابت آنتي بيوتيك در آنفلوآنزا نداريم. زيرا اصال مصرف 
آن در آنفلوآنزا توصيه نمي شود. با اين حال در موارد ديگر 
مانند مواردي كه بيماران به صورت س��رپايي به مركز 
طبي كودكان مراجعه مي كنند، داروخانه بيمارستان تا 
حد زيادي توانسته داروها را تامين كند. در حوزه بستري 
نيز از آنجايي كه بيمارس��تان مرجع است، مانند بسيار 
ي از موارد ديگر ممكن است ما هم كمبودهاي دارويي 
در سطوح مختلف داشته باشيم، اما به طور كلي بحران 
غيرقابل كنترلي درباره تامين دارو و سرم و... نداشتيم. 
البته درباره برخي از داروها به ويژه داروهاي گران قيمت 
و خاص ممكن اس��ت ما هم مانند ساير مراكز درماني 
دچار مشكل شويم. برخي سرم هاي خاص در اطفال و 
برخي داروهاي تخصصي و فوق تخصصي ممكن است 
مشكالتي داشته باشد، اما به طور كلي مشكل حادي كه 

بيماري بخواهد بر اثر آن صدمه ببيند، نداشتيم.

    لزوم تشدید رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
براي پيشگيري از آنفلوآنزا

رييس مرك��ز طبي كودكان با تاكيد ب��ر لزوم رعايت 
نكات بهداشتي براي پيش��گيري از ابتال به آنفلوآنزا، 
گفت: رعايت نكات مهم بهداشتي مانند شست وشوي 

دست ها، رعايت فاصله فيزيكي و ... بيش از قبل توصيه 
مي شود. خانواده ها تصور مي كنند كه اكنون كه از پيك 
ش��يوع كوويد19 عبور كرده ايم، نيازي به رعايت اين 
دستورالعمل ها نيست، در حالي كه اكنون با آنفلوآنزا 
مواجهيم. در عين حال به ويژه در مدارس الزم است كه 
كودكان آموزش كافي ديده، شست وشوي دست ها را به 
كودكان آموزش دهند، تهويه مناسبي در كالس ها باشد 
و همچنين استفاده از ماسك كماكان توصيه مي شود.

    افراد باالي 60 سال 
حتما واكسن آنفلوآنزا تزریق كنند

از سوي ديگر مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي گفت: افراد باالي 
6۰ سال تا پايان همه گيري آنفلوآنزا حتما واكسن تزريق 
كنند زيرا اين گروه سني بيشتر از ساير افراد در معرض 
ابتالي شديد به اين بيماري قرار دارند. بهنام عرشي افزود: 
تاكنون حدود 16۰ نفر در كشور بر اثر ابتال آنفلوآنزا جان 
خود را از دست داده اند و بهترين راه مقابله با اين بيماري 
تزريق واكسن است كه اكنون در داروخانه ها موجود است 

و توصيه مي شود سالمندان نسبت به تهيه آن سريعتر 
اقدام كنند. او اظهار داشت: بهترين زمان تزريق واكسن 
آنفلوآنزا اواخر شهريور و مهر است، اما با توجه به موج اين 
بيماري، هنوز همزمان مناسبي براي تزريق واكسن در 
افراد واجد شرايط به ويژه سالمندان و كودكان است زيرا 
همه گيري هنوز تمام نشده است. عرشي ادامه داد: از 4۵۰ 
هزار ُدز واكسن آنفلوآنزا توزيع شده در مراكز بهداشتي و 
بيمارستاني كشور بيش از ۲۵۰ هزار نوبت آن تزريق شده 
است و در مجموع ساالنه ۵۰۰ هزار دز واكسن آنفلوآنزا 
در مراكز بهداشت و درمان و بيمارستان ها و حدود سه 
تا چهار ميليون ُدز هم در داروخانه ها توزيع مي ش��ود. 
عرشي اظهار داشت: ۵۰ درصد سرماخوردگي هاي 
شديد، ابتال به آنفلوآنزا تشخيص داده مي شود و هر 
سال حدود هزار تا ۲ هزار موارد ابتال به آنفلوآنزا را 
حتي در فصول گرم س��ال نمونه برداري مي كنيم 
البته افرادي كه عالئم سرماخوردگي دارند. او ادامه 
داد: امسال روند ابتالي افراد به آنفلوآنزا زودتر شيوع 
يافته به همين دليل مشاهده مي شود كه مراجعات 

مردم به مراكز درماني نيز بيشتر شده است.

    ایجاد مقاومت ميكروبي در بدن كودكان 
و ابتال به پنوموكوك

سرپرس��ت مركز مديري��ت بيماري ه��اي واگير 
وزارت بهداشت در مورد اظهارنظر روساي برخي 
بيمارس��تان هاي كودكان در م��ورد افزايش ابتال 
به پنوموكوك در كش��ور، افزود: اي��ن بيماري در 
سطح وسيع در جامعه شيوع نيافته و بيشتر داخل 
بيمارستاني و مربوط به كودكاني است كه آنفلوآنزا 
در آنه��ا به دلي��ل مصرف نابه جا و زي��اده روي در 
آنتي بيوتيك ه��ا بهبود نيافت��ه و منجر به عفونت 
ريه ش��ده كه قابل درمان اس��ت. عرش��ي تصريح 
كرد: پوش��اندن دهان و بيني در هنگام س��رفه يا 
عطسه، اس��تفاده از ماس��ك در مكان هاي شلوغ، 
شست وشوي مداوم و مكرر دست ها، نوشيدن آب 
و مايعات كافي و استراحت، استفاده از داروهاي ضد 
ويروسي بنا به تشخيص و تجويز پزشك )در صورتي 
كه سيس��تم ايمني آسيب پذيري داشته باشيد( و 
استفاده نكردن خودسرانه داروهاي آنتي بيوتيك 

باعث پيشگيري از ابتال به آنفلوآنزا مي شود.

گزارش

ادامهازصفحهاول

بورس طالیي مي شود؟
رجوع گس��ترده مردم به بازار سكه و ارز طي 
دو هفت��ه اخير اغلب به دلي��ل تبديل ريال به 
ارز ه��اي خارجي معتبر براي پوش��ش ارزش 
دارايي هاي��ي اس��ت. بنابراين بان��ك مركزي 
و تصميم گي��ران اقتصادي دول��ت بايد براي 
جلوگيري از هجوم مردم ب��ه بازار هايي نظير 
طال و ارز يكسري ظرفيت ها را ايجاد مي كردند 
كه در چنين ش��رايطي مانع از حضور فيزيكي 
افراد به صرافي ها با اين حجم ش��وند. انتش��ار 
چنين اوراقي چنانچه به درس��تي اعمال شود 
به لحاظ نداشتن دغدغه و اعتمادي كه مردم 
به آن دارند راهكاري درس��ت و كارشناس��انه 
اس��ت زيرا م��ردم از طريق خريد اي��ن اوراق 
مي توانن��د ارزش دارايي هاي خ��ود را حفظ 
كنند. از طرفي با توجه به انجام معامالت اين 
اوراق در معامالت ثانويه ب��ورس كه نقد پذير 
است دارندگان چنين اوراقي مي توانند آن را 

تبديل به پول نقد كنند.
البت��ه هن��وز خيلي ه��ا از كارايي و محاس��ن 
خريد اوراق س��رمايه گذاري اط��الع چنداني 
ندارند در چنين شرايطي بانك مركزي بايد با 
اطالع رساني دقيق و گسترده از طرق مختلف 
سواد و دانش مالي را به مردم و سرمايه گذاران 
انتقال دهد چرا كه خري��د اوراق معتبري كه 
داري پش��توانه هستند ظرفيت خوبي را براي 
س��رمايه گذاران مهيا مي كند تا از اين طريق 
عالوه بر حفظ ارزش سرمايه هايش��ان كسب 
س��ود كنند. محاس��ن انتش��ار اوراق گواهي 
ارزي ع��الوه برجمع ش��دن حض��ور فيزيكي 
س��رمايه گذاران يا خريداران ارز و سكه ارز از 
بازار باع��ث كاهش حب��اب كاذب قيمت اين 
كاال ها مي ش��ود زيرا بازار با مواجهه با تقاضاي 
زياد خري��داران چنين كاال هاي��ي از ظرفيت 
الزم براي عرضه در چنين شرايطي برخوردار 
نيس��ت، بنابراين اين موضوع موجب افزايش 

قيمت ها به شكل حبابي در بازار خواهد شد.

مشكل بازار بورس عشقي نيست
 چشم اندازهاي تيره حكايت كنند، به مراتب 
بهتر از اقتصادي اس��ت ك��ه در آن پيش بيني 
از آينده وجود نداشته باش��د. اين ضرورت ها 
بايد در اقتصاد ايران م��ورد توجه قرار بگيرند 
تا نظم و نظامات بازارهاي كشورمان از جمله 
ب��ازار ب��ورس متعادل ش��وند. بازار س��رمايه 
ايران نيازمند بهبود ش��اخص هاي اقتصادي 
اس��ت. بدون اين اصالحات اقتصادي و بهبود 
ش��اخص ها - حتي اگر مدي��ران تغيير كنند 
- تغيي��ري در وضعي��ت بازار س��رمايه ايجاد 

نمي شود.

رويداد

مديركل دفتر بررس��ي هاي ام��ور حقوقي معاونت 
رياس��ت جمهوري در امور زنان و خانواده، با اش��اره 
به خالء هاي قانون »نح��وه اهداي جنين به زوجين 
نابارور« و در همين راستا اتمام تدوين اليحه »اهداي 
جنين در مراكز ناباروري« از سوي اداره حقوقي اين 
معاونت، گفت: طبق اين اليحه زين پس هيچ   كس 
حق ندارد صرفا به بهانه آنكه فرزن��دي از راه اهداي 
جنين به وجود آمده، دعواي نفي و اثباِت نس��ب يا 
اس��ترداد فرزند را اقامه كند چراكه مجاز دانس��تن 
اهداء از يك س��و و از س��وي ديگر حكم به استرداد 
فرزند حاصل از آن، بي  معنا است. رقيه سادات مومن 
درباره اهداف تدوين اليحه »اهداي جنين در مراكز 
ناباروري«، با بيان اينكه پديده باروري و زايش نسل در 
فرهنگ غني اسالمي و تمدن ايراني از اهميت ويژه اي 
برخوردار بوده و دعوت به ايجاد و تربيت نسلي مصلح 
و س��رمايه بندگي الهي از اهداف مهم ارسال رسل و 
انزال كتب الهي برشمرده شده است، اظهار كرد: لذا 
در كنار تاكيد بر اهميت كميت نسل مسلمان، كيفيت 
اين نسل نيز مورد نظر اسالم بوده و آنچه كه موجبات 
مباهات نبي اكرم را در ميان ساير امم فراهم مي كند، 
امتي است كه عالوه بر فزوني جمعيت، تمدن ساز و 
تاثيرگذار باش��د. او در ادامه با اشاره به سياست هاي 
كالن جمعيت ابالغي مقام معظم رهبري در سال 9۳، 
توضيح داد: اين سياست هاي كالن ابالغي با تاكيد بر 
تربيت نسل صالح و كارآمد به اختصاص تسهيالت 
مناس��ب جهت هزينه هاي درمان ناباروري مردان و 
زنان و تقويت نهادها و موسس��ات حمايتي ذي ربط 
اشاره مستقيم دارد. از سوي ديگر به موجب سند ملي 
حقوق كودك و نوجوان مصوب سال 14۰۰، دولت 
موظف است تمهيدات و تدابير الزم براي فرزندآوري و 
سالمت باروري را فراهم آورد، همچنين دولت  مكلف 
است بر حفظ حق نسب كودك در والدت هاي ناشي 
از روش ��هاي نوين باروري از قبيل تلقيح مصنوعي، 

رحم جايگزين، اهداي جنين و... نظارت كند.

    نسب فرزند حاصل از اهداي جنين 
مساله اي رها شده

او در پاس��خ به اين س��وال كه اليحه ياد شده كدام 
يك از مشكالت فعلي زوجين نابارور را رفع مي كند؟ 
توضي��ح داد: از زمان تصويب قان��ون نحوه اهداي 
جنين به زوجين نابارور در س��ال 1۳۸۲ تاكنون، 
برخي ايرادات و نواقص آن آش��كار شده كه عمده 
اي��رادات و چالش ه��اي عملي، به موضوع نس��ب 
فرزند حاصل از اهداء باز مي گردد و ريشه در ابهام 
و اجمال قانون دارد. در واقع قانون مصوب 1۳۸۲، 
به  كلي مس��اله نسب را رها و از آن عبور كرده است 
و اين ابهام و اجمال، عوارض س��وء خود را در عمل 
نشان مي دهد. منشأ ماجرا نيز آنجا است كه محاكم 
در موارد س��كوت قانون، براي يافتن پاسخ مساله، 

به منابع فقهي و فتاوي مشهور مراجعه مي كنند.

    افزایش طرح دعاوي »استرداد فرزند« 
مومن تصريح كرد: وقتي اصل نس��ب برقرار شد، 
آثار آن نيز الج��رم و خودبه  خود بارز مي ش��ود. 
از جمل��ه آثار نس��ب نيز، حضان��ت و واليت و نام 
خانوادگي، در كنار ارث و محرميت و نفقه اس��ت. 
دعاوي اثبات نس��ب و در نتيجه اس��ترداد فرزند، 
عمده مواردي است كه از س��وي اهداكنندگان، 
عليه اهداگيرندگان و فرزند حاصل از اهدا، طرح 
مي شود. طبيعتًا محاكم طبق نظر مشهور، حكم 
به اجابت اين درخواس��ت مي دهند و اين احكام 
در حال فزوني اس��ت. او معتقد است كه محرمانه 
ش��مردن اطالعاِت مرتبط با اه��داي جنين نيز 
كمك چنداني به جلوگي��ري از طرح اين دعاوي 
نمي كند چراكه همواره راه هايي براي درز اطالعات 
وجود دارد و از اين گذش��ته، انجام آزمايش  هاي 
تش��خيص ژنتيكي نس��ب )DNA( نيز مي تواند 

حقايق فراواني را برمال كند.

    جاي خالي »بانك اطالعاتي« 
او با بيان اينكه جاي يك بانك اطالعاتي براي ثبت 
و ضبط كليه اطالعات اهداء كنندگان و گيرندگان 
در شرايط كامال محرمانه خالي است، تاكيد كرد: 
محرمانگي اسناد مربوط به اهداي جنين در قانون 
نيامده است ولي باز سعي شده كه محرمانگي اين 
اس��ناد از طريق ايين نامه اجرايي قانوني ش��ود. 
ب��ه دليل اهمي��ت محرمانگي اين اس��ناد و براي 

جلوگيري از عواقب حقوق��ي احتمالي براي اين 
خانواده ها كه به آن اشاره شد، اسناد اهداي جنين 
در آيين نامه اجرايي در ح��د طبقه بندي به كلي 
سري قرار داده شده است كه معموال اسناد امنيت 

ملي در اين طبقه بندي قرار مي گيرد.

    باز پس گيري 
فرزند حاصل اهداي جنين؛ ممنوع!

مومن تصريح ك��رد: اين راهكار عبارت اس��ت از 
ممنوعيت )به  اصطالح حقوقي »غيرقابل استماع 
بودِن«( ط��رح دعاوي اس��ترداد فرزند حاصل از 
اهداء يا نفي نس��ب و نفي ولد يا اثبات نسب او، به  
بهانه تولد او از روِش اهداي جنين اس��ت. به بيان 
ديگر، طبق اين پيش��نهاد، زي��ن پس هيچ  كس 
ح��ق ندارد صرف��ا به بهان��ه آنكه فرزن��دي از راه 
اه��داي جنين به وجود آمده، دعواي نفي و اثباِت 
نس��ب يا اس��ترداد او را خواه اقامه  كننده دعوي 
»اهداكنندگان« جنين ي��ا »اهداگيرندگان« يا 
يكي از زوجين يا بس��تگان ايش��ان باشند؛ اقامه 
كند. اين ممنوعيت، در واقع محدوديتي »شكلي« 
است كه از جهت آيين دادرسي و اقامه دعوي )به 
اصطالح، »جنبه اثباتي«( برقرار ش��ده و ارتباط 
مس��تقيم با ام��ور ماهوي و نس��ب )در اصطالح، 
»جنبه ثبوتي«( ن��دارد. به بيان ديگر، اين مقرره 
پيش��نهادي در مورد نسِب فرزند، حكمي ندارد و 

تنها امكان طرح پاره  اي دعاوي را نفي مي كند.

نهاييشدناليحه»اهدايجنيندرمراكزناباروري«
رويخطخبر

كمبودبيشاز۹۰۰۰خودرويامداديدرهاللاحمر

رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از 
كمبود بيش از 9۰۰۰ دستگاه انواع خودروي امدادي 
براي تكميل لجستيك زميني اين سازمان خبر داد. 
مهدي ولي پور درباره وضعيت ناوگان زميني امداد و 
نجات گفت: در حال حاضر حدود 4۲۰۰ خودروي 
امدادي س��بك، نيمه س��نگين و س��نگين شامل 
آمبوالنس، خودروي نجات، تريلر، كاميون، كاميونت، 
موتورس��يكلت، اتوبوس آمبوالن��س و ... براي ارايه 
خدمات امدادي در جمعيت هالل احمر وجود دارد. 
اين در حالي است كه از بين اين تعداد خودرو، بيش 
از 16۰۰ دستگاه خودرو مستهلك و فرسوده است 
و براي استفاده در عمليات امداد و نجات در حوادث 

و س��وانح مناسب نيست. او با اش��اره به اينكه تعداد 
خودروهاي امدادي كشور، پايين تر از استانداردهاي 
مورد نياز است، افزود: طبق استانداردها بايد 11 هزار 
و ۵۵۵ خودروي امدادي ب��راي ارايه خدمات امداد 
و نجات در اختيار اين س��ازمان باشد. با اين حساب 
بيش از 9 هزار دس��تگاه خودروي امدادي در كشور 
كمبود داريم. رييس سازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر كشورمان ادامه داد: براي برطرف شدن 
اين كمبود و با در نظر گرفتن نوس��انات موجود، در 
برهه كنوني به بيش 16 هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان 
اعتبارات نياز اس��ت كه تامي��ن آن حمايت دولت و 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را مي طلبد.
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