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يادداشت- 1

 توهم دالر 10هزار توماني 
و باقي ماجرا

اخي��ر  روزه��اي  ط��ي   
اظهارنظرهاي متف��اوت و در 
برخي موارد متضاد در خصوص 
راهبردي كه دولت س��يزدهم 
باي��د در ح��وزه ارزي در پيش 
بگيرد، مطرح مي ش��ود كه به 
نظرم ضروري است موضوع از 
ابعاد و زواياي گوناگون بررسي 
شود. برخي از اقتصاددانان اشاره مي كنند، دولت بالفاصله 
نرخ ارز را به صورت دستوري زير 10هزار تومان اعالم كند 
و گروه ديگري از تحليلگران نيز نظرات مخالف و موافقي 
در اين زمينه مطرح مي كنند. اما واقعيت آن است كه براي 
درك موضوع نياز است كه ماجرا از اين منظر بررسي شود 
كه ابتدا مهم ترين دارنده ارز در كش��ور كدام نهاد است و 
از آن مهم تر بخ��ش قابل توجه صادرات نفتي و غيرنفتي 
كشورمان توسط چه نهاد ساختاري صورت مي گيرد. آيا 
بخش خصوصي اي��ن روند را به دس��ت دارد يا دولت )به 
معناي stste يا حاكميت( مالك بالمنازغ داشته هاي ارزي 
و صادراتي و ... كشور است؟ بررسي اين زنجيره به ما كمك 
مي كند تا ببينيم مهم ترين حوزه اي كه تصميم سازان بايد 
تمركز و توجه ويژه براي اصالح آن داشته باشند كدام حوزه 
است. آيا حوزه ارزي است؟ بخش توليد و صادرات است؟ 

مقابله با تورم است؟ يا ساير موارد...
نخست( تا زماني كه نرخ ارز توسط دولت تعيين مي شود، 
سياست گذار اصلي حوزه ارزي نيز دولت خواهد بود. واقعيت 
آن است كه دولت )حاكميت( بزرگ ترين دارنده منابع ارزي 
)چه در حوزه فروش نفت و چه در حوزه صادرات غيرنفتي( 
است. در حوزه نفتي كه دولت به طور مطلق سكاندار است؛ 
ضمن اينكه در حوزه صادرات غير نفتي نيز بيش از 55درصد 
صادرات غير نفتي ايران در س��ال گذشته از فرآورده هاي 
نفتي و پتروش��يمي ثبت شده كه مالكيت اين بخش نيز 
در اختيار دولت است. يعني در ايران شركت پتروشيمي 
به معناي واقعي خصوصي وجود ندارد و همگي به نوعي 
در اختيار نهادهايي چون صندوق هاي بازنشستگي، تامين 
اجتماعي، بنيادهاي مختلف و... هستند. پس 55درصد 
صادرات غيرنفتي كشور از اين طريق به حاكميت مربوط 
مي شود.حدود 23درصد از صادرات غير نفتي كشور )در 
س��ال هاي مختلف تفاوت داش��ته( در حوزه محصوالت 
معدني اس��ت. اكثر معادن بزرگ و صنايع معدني ما مثل 
فوالد و مس و... نيز در اختيار سيستم است.فوالد مباركه، 
ذوب آهن، شركت ملي مس و...متعلق به اشخاص و بخش 
خصوصي نيست و دولتي هستند. بنابراين قيمت گذاري 
بيش از 80درصد صادرات غيرنفتي هم در اختيار دولت 
است. تا وقتي يك چنين وضعيتي در اقتصاد دولتي ايران 
وجود دارد، صحبت ك��ردن از قيمت واقع��ي ارز و موارد 
اينچنيني بيشتر به يك شوخي شبيه است تا واقعيتي كه 
بتوان روي آن حساب جدي باز كرد. بنابراين بخش قابل 
توجهي از اظهارنظرهايي ك��ه در خصوص مباحث ارزي 
مطرح مي ش��وند، فاقد ارتباط معنادار با نظام بازار است و 

نمي توان روي آن بحث جدي كرد.
دوم( آنچه كه مي توان آن را صادرات حقيقي ناميد و مبتني 
بر آن نظامات بازار را تعريف كرد، زماني اس��ت كه اقتصاد 
ايران به نقطه اي برس��د كه از يك طرف شركت ها وابسته 
به دولت نباشند يا وابستگي آنها حداقلي باشد و از سوي 
ديگر كاالهايي كه در اين ش��ركت هاي خصوصي توليد 
مي شود، كاالي نهايي باشد. در اين زمان است كه مي توان 
در خصوص ارتباطات نرخ ارز در صادرات و اهميت واقعي 
ش��دن نرخ ارز در اقتصاد صحبت كرد. با اين توضيحات 
ممكن است اين پرسش در اذهان عمومي شكل بگيرد كه 
پس تفاوتي نمي كند كه نرخ ارز در اقتصاد ايران چه عدد و 
رقمي باشد؟ بله در حقيقت، هيچ تفاوتي ندارد. چرا كه نرخ 
ارز در سال هاي قبل از 97، حدود 4هزار تومان بوده است، 
در آن برهه صادرات غيرنفتي كشور حدود 40ميليارد دالر 
ثبت شده است. سپس از سال 97 به بعد متوسط نرخ ارز 
در اقتصاد ايران به 24هزار تومان رسيده است، اما ميزان 
صادرات غيرنفتي كشور در اين بازه زماني به 31ميليارد 
دالر رسيده است. يعني از زمان دالر 4هزار توماني صادرات 
كشور كاهش نيز يافته است. اين برخالف ادعاهايي است كه 
برخي تحليلگران در خصوص ارتباط افزايش نرخ ارز و رشد 
صادرات غير نفتي مطرح مي كنند. بنابراين ارتباطي كه 
برخي تصور مي كنند با افزايش نرخ ارز ممكن است رخ دهد 
از اساس در اقتصادي مانند اقتصاد ايران شكل نمي گيرد. چرا 
كه موضوعات اقتصادي نيازمند بسترها و پيش نيازهايي 
هستند كه تا زماني كه اين پيش نيازها آماده نشود، گزاره ها 

نيز محقق نخواهد شد.
سوم( اگر موافق هستيد، نگاهي به برخي نمونه هاي توليدي 
كشورمان بيندازيم؛ در شرايطي كه در اقتصاد ايران شكر با 
ارز ارزان دولتي وارد مي شود، آرد با ارز ارزان وارد مي شود، 
آرد با ارز دولتي وارد مي شود، در مرحله بعد، مجموعه اين 
اقالم در يك دستگاه ميكسر ريخته و تبديل به بيسكوييت 
مي ش��وند. بعد اين محصول توليدي! با نرخ دالر 25هزار 
توماني در كشور فروخته مي شود. در نمونه ديگر نيز به يك 
كارخانه فوالد، سنگ آهن ارزان فروخته مي شود، نيروي 
انساني ارزان در اختيار واحدها قرار مي گيرد و انرژي را تقريبا 
رايگان در اختيار آنها ق��رار مي دهند، بعد محصول فوالد 
نهايي را قيمت ارز 25هزار توماني به فروش مي رسانند. اثرات 
اين چرخه معيوب، نهايتا در افزايش قيمت در بخش هايي 
چون صنعت ساخت و ساز، لوازم خانگي، خودرو و...ظهور و 
ادامه در صفحه 6 بروز مي كند.  

مجيدرضا حريري

در بافت فرسوده تهران چند آپارتمان مي توان ساخت؟

پيشنهاد برج سازي در قلب پايتخت

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 چاه ويل 
كسري بودجه

مسير سخت بورس براي 
رسيدن به قله

 سه چالش عمده
 دانش بنيان ها

 مصايب 
ركود تورمي 

طرح افزايش جمعيت از نظر 
علمي بررسي شود

بعد از مش��خص شدن تركيب 
كابينه س��يزدهم، مهم ترين 
دس��تور كاري ك��ه پيش روي 
دولت و مجلس و ساير نهادهاي 
تصميم ساز كشور قرار دارد، حل 
مشكل كسري بودجه در اقتصاد 
ايران اس��ت. واقع آن است كه 
يكي از كليدي ترين مشكالت 
پيش روي اقتصاد و معيش��ت ايرانيان ك��ه مي توان آن را 
ريشه بسياري از مشكالت ديگر دانست، مشكل كسري 
بودجه است. معضلي كه دامنه وسيعي از معضالت بعدي 
اقتصاد از آن نش��ات مي گيرد و زمينه ساز بروز مشكالت 
عديده اي در حيات معيش��تي ش��هروندان مي شود. اگر 
دولت ها در اقتصاد به سمت استقراض و چاپ اسكناس گام 
برداشته اند به دليل كسري بودجه بوده است. براي جبران 
كسري درآمدهاي بودجه اي است كه دولت ها استقراض 
مي كنند. بعد از استقراض، رشد نقدينگي در اقتصاد رخ 
مي دهد. رشد نقدينگي زمينه ساز توسعه پايه پولي مي شود 
و از دل توسعه پايه پولي است كه تورم هاي افسارگسيخته 
بروز مي كند. تبعات جبران ناپذير رشد تورم نيز در شكاف 
طبقاتي، افزايش مشكالت معيشتي و نهايتا گسترش فقر 
مطلق ظهور پيدا مي كند. بنابراين ابتداي چرخه اي كه دامنه 
وسيعي از مشكالت اقتصادي و معيشتي در كشور را ايجاد 
مي كند، ناشي از كسري بودجه است. اين روند در بودجه 
ارايه شده دولت دوازدهم در سال1400 نيز رخ داده است. 
بنا به داليل گوناگون از جمله نگاه غيرواقعي به درآمدهاي 
نفتي، باعث شد تا نوع خاصي از نگاه غيرواقعي ابعاد مختلف 
بودجه را در بر بگيرد. زماني كه اين درآمدها محقق نشد، 
بخ��ش قابل توجه��ي از پيش بيني درآمده��ا در بودجه 
محقق نشد، به گونه اي كه در حال حاضر، بخش اعظمي 
از پيش بيني هاي بودجه اي محقق نشده است. متاسفانه 
بر اساس آمارها حجم كسري بودجه اي كه اقتصاد ايران 
در س��ال 1400 به آن دچار شده از نمونه سال هاي قبلي 
نيز بيشتر است، يعني شكاف كسري بودجه عميق تري 
شكل گرفته كه در صورت عدم توجه، مي تواند آسيب هاي 
فزاينده تري را براي اقتصاد و معيشت كشور ايجاد كند. با اين 
توضيحات معتقدم، چاره انديشي در خصوص كسري بودجه 
بعد از تشكيل كابينه سيزدهم مهم ترين دستور كاري است 
كه دولت و مجلس بايد هرچه سريعتر براي برون رفت از آن 
چاره انديشي كنند. بر اساس وعده وزراي اقتصادي، دولت 
بالفاصله پس از تشكيل كابينه، زمينه ارسال اليحه متمم 
بودجه به مجلس را فراهم خواهد كرد تا از دل بررسي هاي 
كارشناسي بهترين راهكار براي جبران درآمدهاي محقق 
نش��ده، تدارك ديده شود. هر نوع تاخيري در بررسي اين 
موضوع اقتص��اد ايران را با چالش هاي متع��ددي روبه رو 
خواهد ساخت. در شرايط فعلي كه مردم دهك هاي پاييني 
با مشكالت فراواني در تامين نيازهاي معيشتي خود روبه رو 
ادامه در صفحه 5 هستند و... 

اگر اعتم��اد به ب��ازار بازگردد، 
مي ت��وان امي��د داش��ت كه 
برنامه ه��اي آق��اي خاندوزي 
يك س��اله محقق مي ش��وند. 
مساله  حائز اهميت اين است 
كه وزير جديد برخالف وزراي 
پيشين، اشراف كاملي به بازار 
سرمايه دارد و صرفًا بانك محور 
نيست و مختصات بازار سهام و نقش آن در اقتصاد ملي را 
به درستي مي شناسد. در حال حاضر، تقاضاي قوي در بازار 
نداريم كه بتوانيم ابزار جديد وارد كنيم يا شركت ها جديدي 
را پذيرش كنيم. اولين نكته اي كه بايد براي بازار سرمايه در 
نظر گرفت، بازگشت اعتماد سرمايه گذاران است كه اگر 
چنين اتفاقي در بازار رخ دهد، تمام برنامه ها قابليت اجرايي 
دارند، اما نكته ديگري كه حائز اهميت است، بحث ماليات بر 
بازارهاي موازي است كه قرار است به صورت جدي پيگيري 
شود. اين حركت خيلي مي تواند در بازار سرمايه اثرگذار 
باشد زيرا سرمايه گذاران اين بازار ماليات بر سود شركت ها 
و ماليات فروش س��هام را پرداخت مي كنن��د؛ درحالي 
كه در بازارهاي ديگر ماليات ها يا پرداخت نمي ش��وند يا 
بسيار ناچيز هستند كه اگر اين بحث درزمينه خانه هاي 
خالي، عايدي خودرو، سكه و ارز پيگيري شود، مي تواند به 
تقويت بازار سرمايه كمك كند كه به نظر مي رسد جزئي 
از اولويت هاي اين وزير پيشنهادي باشد. مردم در اين بازار 
آسيب  ديده اند و حق  دارند كه به آن اعتماد نداشته باشند 
ادامه در صفحه 5 چراكه دولت قبلي از ... 

در كشورمان به شركت هايي كه 
با استفاده از فناوري هاي سطح 
باال ارزش افزوده قابل توجهي 
ايجاد ك��رده و كاال و خدماتي 
را ارايه مي كنن��د، در اصطالح 
دانش بنيان مي گويند. معمواًل 
افرادي كه از سطح تحصيالت 
باالتري برخوردار هستند وارد 
اين حوزه ش��ده و س��عي مي كنند تيم هايي را تش��كيل 
داده و با كمك آن تيم ها نس��بت به دانش��ي ك��ه دارند و 
محصولي كه توليد كرده اند اقدام به كارآفريني مي كنند 
كه اغلب اين مجموعه ها شركت هاي متوسط يا كوچك 
هس��تند. تاكنون حدود ۶هزار ش��ركت دانش بنيان در 
سطوح مختلف در كشور رده بندي شده و در حال فعاليت 
هستند كه با مشكالت و چالش هاي متعددي مواجهند. 
نخستين مشكل مربوط به نهادهايي مانند معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري و صندوق نوآوري و شكوفايي 
رياست جمهوري است. اين نهادها علي رغم تالش هايي 
كه در راس��تاي توانمندسازي ش��ركت هاي دانش بنيان 
انجام داده و سياست هاي خوبي كه در اين مدت در پيش 
گرفته اند، اما به دليل بوروكراس��ي شديدي كه بر فضاي 
آنها حاكم اس��ت، مش��كالت عديده اي را ب��راي فعاالن 
كسب وكارهاي دانش بنيان به وجود آورده اند. چراكه، اين 
بوروكراسي موجب مي شود پس از مدتي شركت ها دلسرد 
شوند. در چنين فضايي شركت ها براي اينكه بخواهند مسير 
ادامه در صفحه 5 دانش بنيان شدن را... 

در اواخر دهه 80 و سال هاي 
ابتدايي دهه 90 خورشيدي 
بود ك��ه واژه اي ذي��ل عنوان 
»ركود تورمي« در اتمس��فر 
اقتصادي كشورمان به دفعات 
تكرار شد و به جز برخي مقاطع 
خاص تا همين امروز نيز اين 
معض��ل ادام��ه دارد. پيش از 
آن اغلب تحليلگران و كارشناسان براي تحليل شرايط 
اقتصادي ايران از واژه هايي چ��ون »بيماري هلندي« 
اس��تفاده مي كردند ت��ا تصويري از مش��كالت كالن 
اقتصادي كش��ور ارائه كنند؛ عارضه اي ك��ه برآمده از 
نوس��انات قيمت نفت بود و بيش��تر در كشورهايي كه 
ساختار اقتصاد خود را مبتني بر درآمدهاي نفتي تنظيم 
مي كردن��د، رخ مي داد. اما عارضه رك��ود تورمي اغلب 
اختصاص به كش��ورهايي دارد كه شرايط پس از دوران 
جنگ را تجربه مي كنند. در مس��ير تاريخ كشورهايي 
مانند آلمان، ويتنام، كره جنوب��ي، ژاپن و... همه و همه 
در زمره كش��ورهايي بوده اند كه اين ش��رايط را تجربه 
كرده اند. اما اغلب اين كش��ورها با اتخ��اذ راهبردهاي 
خاصي توانستند بحران ركود تورمي را پشت سر بگذارند 
به گونه اي كه امروز اثري از ركود تورمي در اقتصاد اين 
كشورها نيست. اما كشورهاي جنگ زده چكار كرده اند 
كه خيلي زود از اين شرايط خارج شده اند؟ واقع آن است 
كه بررسي تحليلي نحوه رويارويي اين كشورها با مقوله 
ادامه در صفحه 6 ركود تورمي نشان مي دهد كه... 

نياز اي��ران به افزايش جمعيت 
مساله اي است كه بايد به طور 
جدي به آن پرداخته شود، همه 
ما مي دانيم كه متاس��فانه سن 
جمعيت رو به پيري است و اين 
مس��اله مي تواند در دراز مدت 
از همه جهات به كشور آسيب 
بزند، وجود نيروي جوان براي 
پيش��برد اهداف اقتصادي و اجتماعي كشور بسيار الزم و 
ضروري است، اما براي اينكه بتوانيم به اين مهم دست پيدا 
كنيم، نبايد از روش هايي استفاده كنيم كه خود مي توانند 
به ساختار جامعه آسيب وارد كنند. طرحي كه در مجلس به 
تصويب رسيده از جهاتي داراي ايراداتي است كه بايد مورد 
توجه قرار گرفته و از نظر علمي بررسي شود. همانطور كه 
مي دانيد طرح جواني جمعيت از اسفند ماه 1399 رسانه اي 
شد. اين طرح براي تبيين راهكارهايي براي پيش گيري 
از ورود به مرحله پيري جمعيت و استفاده بهينه از پنجره 
جمعيتي توسط مجلس شوراي اسالمي در كميسيون ويژه 
جمعيت بر اساس اصل 85 تصويب شد و تا به حال دو بار 
به شوراي نگهبان جهت تاييد ارسال شده و فعال جهت رفع 
ايرادات و ابهامات به مجلس عودت داده شده است. انتقاد 
انجمن هاي علمي مشخصا به مواد 51 و 53 و 5۶ و جديدا 
به جابه جايي نسخ قانون سقط درماني مصوب سال 1384 
و ماده 73 اين قانون است. در ماده 53 غربالگري ها صرفا با 
درخواست والدين يا ظن قوي پزشك قابل انجام است كه 
ادامه در صفحه 8 در واقع...  

گزارش
رييسي بعد از جلسه سران سه قوه: 

 هرگونه توسعه يافتگي 
در گرو انسجام قوا و همه نيروهاي انقالب است

رييس جمهوري با بيان اينكه بدون ترديد امور و مس��ائل 
كشور نيازمند همفكري، همكاري و همگرايي همه قواي 
كشور است، گفت: هرگونه توسعه يافتگي دركشور در گرو 
انس��جام قوا و همه نيروهاي انقالب اسالمي است. سيد 
ابراهيم رييسي عصر ش��نبه پس از جلسه سران سه قوه، 
برگزاري جلسات سران قوا را زمينه بسيار خوبي درجهت 
همفكري و هم انديشي براي حل مسائل كشور، دانست و 
افزود: امروز دركشور مسائل مهمي از جمله مشكل كرونا را 
داريم كه مردم از آن به شدت رنج مي برند و حل اين مشكل 
نيازمند همفكري و همكاري همه نهادها و دستگاه ها و به 
كارگيري همه ظرفيت هاي كشور است. رييسي مشكل 
اقتصادي و ثبات در بازار را ديگر مس��اله مهم امروز كشور 
عنوان كرد و اظهار داشت: حل اين مشكل خواست مردم 
است و براي ايجاد ثبات در بازار نيازمند همكاري همه قوا 
هس��تيم كه بايد همه ظرفيت ها در كنار ظرفيت عظيم 

نيروهاي مردمي و مش��اركت همه م��ردم، كارآفرينان، 
سرمايه گذاران و اصناف به كار گرفته شود تا بتوانيم براي 
ايجاد ثبات در بازار و مهار تورم به يك نقطه روشني برسيم. 
رييس جمهوري ادامه داد: مس��اله مهم ديگر هم مساله 
كسري بودجه اس��ت كه با همكاري و همفكري مجلس 
شوراي اسالمي بايد دنبال شود و ان شاءاهلل اصالح بودجه 
بتواند آرامشي دركش��ور برقرار كند. وي در بخش پاياني 
سخنان خود تاكيد كرد: هرگونه توسعه يافتگي دركشور در 
گرو انسجام قوا و انسجام همه نيروهاي انقالب اسالمي است 
و همه كساني كه دغدغه انقالب و نظام را دارند با هر گويش 
و هر نگاه سياسي امروز بايد خودشان را براي نقش آفريني 
در حل مسائل كشور آماده كنند محمدباقر قاليباف در ادامه 
اين جلسه در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: نظام اداري 
در هر سه قوه و حتي در بخش خصوصي و نهادهاي عمومي 
غيردولتي اينگونه شكل گرفته كه بيشتر كارگزارمحور 

هستند و كمتر سيستم  محور هستند. 
البته اين چيز خوبي نيست ولي به هر حال واقعيت اين است 
كه در كشور ما وجود دارد.  وي ادامه داد: تصميم گرفته شد 
كه جلسات سران قوا به طور مرتب برگزار شود كه بتوانيم 
اين هم  افزايي را به وجود آوريم. قاليباف خاطرنشان كرد: 
مطمئن هستم كه همدلي بين سران قوا مي تواند موجب 
هم  افزايي براي حل مش��كالت مردم ش��ود. موضوعات 
مهمي در سطح ملي و بين المللي وجود دارد كه نيازمند 

گفت وگوهاي صريح و روان و تصميم گيري هاي مشخص 
است و در جلسات سران قوا، اين موضوعات مورد بحث قرار 
مي گيرد و اميدوارم آثار و بركات اين جلسات را مردم عزيز در 
زندگي خود لمس كنند. رييس قوه قضاييه، هم جلوگيري 
از موازي كاري، تشخيص بهتر اولويت ها و هم افزايي براي 
حل مشكالت مردم را هدف جلسات سران قوا عنوان و ابراز 
اميدواري كرد شيريني وحدت و انسجام سران قوا را مردم 
ادامه در صفحه 2 در آينده نزديك بچشند.  

مريم نورزادهمجيد گودرزيافشين كالهيعليرضا تاج برمحمد حسن آصفري

داد ه هاي درون شبكه اي مختلف نشان دهنده فشار فروش 
احتمالي براي بيت كوين است

 رشد آرام دالر صرافي ها 
در كانال ۲۷ هزار توماني

 رهبر انقالب در ديدار هيات دولت سيزدهم بر ترميم اعتماد
 از طريق عمل به وعده ها تاكيد كردند

حل مشكل اقتصادي را موكول به تحريم ها نكنيد

 نگراني   بيت كوينرها 
از تكرار سناريوي سقوط

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 5    

 افزايش قيمت سكه همزمان 
با رشد بهاي اونس جهاني و نرخ دالر

انقالبي بودن با  عقالنيت

از سوي هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار 

 در جريان بازديد از گمرك 
امام خميني صادر شد 

وزير اقتصاد از گمرك فرودگاه امام خميني  بازديد 
كرد. احسان خاندوزي در بازديد روز شنبه خود براي 
»تعيين تكليف داروهاي دپو شده وكاالهاي متروكه 
و تمليكي، تغيير رويه رجيس��تري گوشي همراه و 
انتقال داده هاي ارزي« س��ه فرمان مهم صادر كرد. 
در اولي��ن فرمان واقدام فوري، با رايزني وزير اقتصاد 
و وزير بهداشت قرار شد تا ترخيص داروهاي بدون 
مجوز دپو ش��ده در گمرك سرعت بگيرد. در رابطه 
با تعيين تكليف كاالهاي متروكه وتمليكي هم مقرر 
صفحه 7 را بخوانيد شد، تا نتيجه بعد از... 

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار با اعالم »هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار پس از 12 س��ال مجوز تأس��يس يك 
ش��ركت كارگزاري جديد را صادر كرد و با اين اقدام 
انحصار از تمامي مجوزهايي كه از سوي سازمان اعطا 
مي شد به طور كامل برداشته شد و ديگر استفاده از 
واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمايه 
معني نمي دهد«، گفت: طي 12 سال اخير به داليل 
مختلف با هيچ يك از درخواست هاي تأسيس شركت 
كارگزاري موافقت نشده بود اما با اجرا و پياده سازي 
صفحه 4 را بخوانيد سياست رفع انحصار در...  

سه فرمان گمركي 
وزير اقتصاد

انحصار مجوز 
كارگزاري هم 

شكسته شد



رهبر معظم انقاب اس��امي صبح روز ش��نبه در ديدار 
رييس جمهور و اعضاي دولت جديد، با تاكيد بر لزوم استفاده 
كامل دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به مردم، 
تمركز دولت بر بازسازي »انقابي، عقاني و خردمندانه« 
در همه عرصه هاي مديريتي كشور را ضروري خواندند و با 
اشاره به اولويت مسائل اقتصادي، نكات و توصيه هاي مهمي 
را درباره »مردمي بودن«، »عدالت ورزي«، »فسادستيزي«، 
»احياي اميد و اعتماد مردم« و »انسجام و اقتدار و اشراف 
دولت« بيان كردند. به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام 
معظ��م رهبري، ايش��ان همچنين امري��كا را در صحنه 
ديپلماس��ي، گرگي درنده و وحشي خواندند و با اشاره به 
اوضاع به شدت متاثركننده افغانستان گفتند: جمهوري 
اس��امي در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان 
افغانستان است و روابط ما با دولت ها، به روابط و رفتار آنها با 
ايران بس��تگي دارد. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در آغاز 
سخنان شان همه اعضاي دولت را به قدرداني عميق از توفيق 
خدمت توصيه كردند و با تش��كر از اقدام سريع و به موقع 
مجلس در بررس��ي صاحيت وزيران پيش��نهادي ابراز 
اميدواري كردند تشكيل دولت جديد، سرآغاز مباركي براي 
ملت و كشور باشد. ايشان با گراميداشت ياد شهيدان رجايي 
و باهنر گفتند: مدت خدمت آن دو بزرگوار كم بود اما در 
همين مدت نشان دادند كه با اخاص و قصد خدمت به 
مي��دان آمده اند و از روش ه��اي مردمي و مجاهدت آميز 
استفاده مي كنند كه اين براي همه مسووالن درس بزرگي 
است. رهبر انقاب شرايط كشور را دشوار خواندند اما تاكيد 
كردند: اگر تاش شبانه روزي، مجاهدانه و خستگي ناپذير 
را همراه توكل و توسل به پروردگار سرمايه خود قرار دهيد، 
قطعا بر مشكات فائق خواهيد آمد. رهبر انقاب افزودند: 
همان گونه كه به همه مسووالن گذشته گفته ام فرصت 
چهار سال خدمت به سرعت تمام مي شود و نبايد گذاشت 
حتي يك ساعت از اين فرصت كه متعلق به مردم و اسام 
است، هدر برود. البته ضمن پركاري و پشتكار مدام، نبايد 
به خانواده بي توجهي شود. ايشان، حركت بر ريل انقاب و 
ايج��اد تحرك انقاب��ي در همه بخش ه��اي »مديريت 
اقتصادي، سازندگي، خدمت رساني، سياست خارجي، 
فرهنگ، آموزش و ديگر بخش ها« را ضروري خواندند و در 
عين حال تاكيد كردند: انقابي بودن حتما بايد با عقانيت 
و انديش��ه ورزي و خردمندي همراه باش��د و اين ش��يوه 
جمهوري اسامي از آغاز بوده است.رهبر انقاب در تبيين 
نخس��تين توصيه مهم خود به دولتمردان، به جلوه هاي 
مختلف »مردمي بودن« اشاره كردند و افزودند: رفتن به 
ميان مردم و گفت وگوي بي واسطه با آنها از ابعاد بسيار خوب 
مردمي بودن اس��ت كه آقاي رييس��ي ديروز با س��فر به 
خوزستان آن را نشان داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي اتخاذ 
سبك زندگي مردمي، رفتار بي تكلف، دوري از اشرافي گري 
و پرهيز از نگاه از باال به مردم را از ديگر جلوه هاي مردمي 
بودن برشمردند و گفتند: بايد مشكات و راه حل ها را با مردم 
در ميان گذاشت و ضمن پرهيز از بيان حرف هاي غيرواقعي 
و نااميد كردن مردم، از آنها كمك فكري و عملي خواست. 
»عذرخواهي سريع از مردم در مواقع بروز اشتباه« و بيان 
گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعاليت ها به مردم، از ديگر 
روش هايي بود كه رهبر انقاب در بيان جلوه هاي مختلف 
مردمي بودن به آن اش��اره كردند. ايش��ان ب��ا توصيه به 
رييس جمهور و اعضاي دولت براي مطالعه دقيق فرمان 
بسيار مهم اميرمومنان به مالك اشتر افزودند: در اين فرمان 
تاريخي، ابعاد مختلف بيان شده، چراكه براساس اسام، 
رابطه حاكميت با مردم بايد برادرانه و دوستانه باشد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در تبيين »عدالت ورزي« به عنوان دومين 
توصيه اساس��ي خود به دولتمردان، اساس اديان الهي و 
مبناي تشكيل حكومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما 
در اين زمينه عقبيم و بايد خيلي تاش كنيم. ايشان تاكيد 
كردند: هر مصوبه، اليحه و تصميم دولت بايد »پيوست 
عدالت« داشته باشد و كاما مراقبت شود كه اين دستور يا 
تصميم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي برخي روش هاي رايج مديريتي 
را نافي عدالت دانس��تند و افزودند: در توزيع يارانه ها و هر 
مس��اله ديگر بايد به گونه اي عمل كرد كه فاصله طبقات 
محروم با طبقات برخوردار كم شود و هر چه ممكن است 
امكانات عادالنه توزيع شود. »فسادستيزي و مقابله دقيق و 
جدي ب��ا فس��اد« توصيه مه��م ديگر رهب��ر انقاب به 
رييس جمهور و دولت جديد بود. ايشان گفتند: فسادستيزي 
مكمل عدالت ورزي است زيرا فساد و مظاهر آن از جمله 
ويژه خواري، برخورداري هاي بيجا و عزيزشدگان بي جهت، 
جزو باهاي مهم ضد عدالت هس��تند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به مقابله آقاي رييسي با فساد در منصب 
رياست دس��تگاه قضا گفتند: اين كار خوب، اميد مردم و 
محبوبيت ايشان را افزايش داد اما بايد توجه داشت كه جاي 
اصلي مقابله با فساد و فسادس��تيزي قوه مجريه است تا 
زمينه هاي فساد از بين برود و اگر با وجود اين مراقبت ها، 
مواردي اتفاق افتاد آن گاه دستگاه قضا حتما بايد ورود و 
برخورد كند. ايشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع 
شخصي و عمومي در همه دستگاه ها فراخواندند و افزودند: 
از جمله مظاهر فساد، تخلفات در اجراي سياست هاي اصل 
۴۴ است كه اجراي صحيح آن مي توانست اقتصاد كشور را 
حقيقتا شكوفا كند اما متاسفانه به  طور صحيح اجرا نشد و 
فس��ادهايي در اج��راي آن به وج��ود آمد.رهبر انقاب، 
سامانه هاي نظارتي و خدماتي را ابزارهاي خوبي براي اشراف 
و هوشمندي دولت در مقوله نظارت بر عملكرد دستگاه ها 
و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مكرر توصيه كرده ايم 
كه اين سامانه ها را تهيه و به هم متصل كنند اما اين كار جلو 
نرفته است. توصيه بعدي رهبر انقاب، موضوع بسيار مهم 
»احياي اعتماد و اميد مردم« بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
گفتند: اعتماد مردم بزرگ ترين سرمايه دولت است كه 
متاسفانه تا حدي آسيب ديده است و راه ترميم آن، »يكي 
شدن حرف و عمل مسووالن« است. ايشان افزودند: بايد در 
وعده ها و صحبت ها بسيار مراقب بود و اگر وعده اي داده شد، 

حتما به آن عمل شود زيرا دادن وعده و عمل نكردن به آن 
موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.رهبر انقاب اسامي 
با اشاره به قول ها و دستورهاي روز گذشته رييس جمهور 
در سفر به اهواز، خاطرنشان كردند: بايد دقت شود كه اين 
قول ها حتما محقق شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد 
كردند: اگر وعده  اي داديد و به واسطه برخي مشكات، امكان 
تحقق آن ميسر نشد اين موضوع را به مردم توضيح دهيد و 
از آنان عذرخواهي كنيد تا اعتماد مردم خدشه دار نشود. 
ايشان با اشاره به كثرت قانون و طرح و برنامه گفتند: يكي از 
مشكات كشور، نبود پيگيري جدي است، بنابراين براي 
وعده ها، روزشمار تعيين شود تا پيگيري و در موعد محقق 
شوند. رهبر انقاب، »انسجام، اقتدار و اشراف دولت« را از 
ديگر مسائل مهم برشمردند و افزودند: انسجام دولت يعني 
از درون دولت حرف هاي مختلف بيرون نيايد و در عمل نيز 
همه دستگاه ها با انس��جام اقدام كنند، زيرا هرگونه نبود 
انسجام و اقتدار در دولت حالت رهاشدگي امور را در مردم 
القا مي كند و مانع پيشرفت برنامه ها و سياست هاي دولت 
خواهد شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، اشراف را به معناي 
اطاع دقيق از بخش هاي مختلف دولت دانستند و با اشاره 
به برنامه هاي آقاي رييسي براي ايجاد تحول در قوه مجريه 
خاطرنشان كردند: الزمه تحول و حركت به سمت پيشرفت، 
قانون گرايي، شفافيت، انضباط مالي، جلوگيري از تعارض 
منافع و جديت در انجام تصميم ها و مصوبات است. ايشان 
»جوان س��ازي دولت« را يك��ي ديگ��ر از الزامات تحول 
برش��مردند و افزودند: جوان گرايي در بدنه و بخش هاي 
مياني دولت موجب خواهد شد احساس انسداد در كشور از 
بين برود و همچنين ذخيره ارزشمندي براي مديران ارشد 
و مجرب آينده فراهم خواهد كرد.رهبر انقاب يكي از نكات 
مهم در مقوله تحول را »استفاده از خرد جمعي و عقانيت« 
دانستند و گفتند: در باب تحول بايد از ديدگاه هاي نخبگان 
خارج از دولت بدون درنظر گرفتن بحث هاي سياس��ي و 
جناحي استفاده شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد 
كردند: اين توصيه ها بايد تبديل به برنامه عملياتي شود تا 
تحول امكان پذير ش��ود وگرنه صرف نصيحت و اكتفا به 
يادداشت كردن فايده اي ندارد.رهبر انقاب سپس به بيان 
سرفصل اولويت هاي كاري كش��ور پرداختند و گفتند: 
مهم ترين اولويت كشور ابتدا اقتصاد و بعد از آن، فرهنگ و 
رسانه و علم است. البته يك موضوع فوري هم وجود دارد 
كه عبارت است از كرونا و سامت مردم. ايشان با اشاره به 
تاش هاي خوبي كه در دولت گذشته در موضوع سامت 
از جمله واكسن و واردات آن انجام شد، موضوعات مربوط 
به درمان، پيشگيري، مراقبت و غربالگري و واكسيناسيون 
عمومي را بسيار مهم برش��مردند و گفتند: يكي از موارد 
ضروري، قرنطينه هوش��مند و مراقبت جدي در بخش 
مربوط به مرزها و جلوگيري از ورود گونه هاي جديد بيماري 
است.رهبر انقاب اسامي به وظايف مردم براي مقابله با 
بيماري كرونا نيز اشاره و خاطرنشان كردند: مردم بايد چهار 
مسووليت يعني »ماسك زدن«، »رعايت فاصله«، »اهميت 
به تهويه و گردش هوا« و »شست وشوي دست ها با صابون« 
را قبول كنند و قطعا رعاي��ت اين موارد در كاهش تلفات 
سنگين كنوني موثر خواهد بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
درخصوص موضوع اقتصاد به عنوان يكي از اولويت هاي 
اصلي كشور، »تورم باال، كسري بودجه، مسائل معيشتي 

مردم، كاهش ارزش پول ملي، كاهش قدرت خريد مردم، 
مسائل فضاي كسب و كار و نظام بانكي« را از مشكات مهم 
اقتصادي برشمردند و افزودند: بايد براي حل هر يك از اين 
مشكات برنامه ريزي ش��ود و در مرحله بعد، مسووالن 
اقتصادي دولت هماهنگ عمل كنند كه اين هماهنگي 
يكي از مصاديق انسجام دولت است. ايشان گفتند: اينكه 
آقاي رييس جمهور، معاون اول را مسوول هماهنگي بخش 
اقتصادي دولت كرده اند، كار بس��يار مهمي است و اميد 
مي رود به خوبي محقق شود اما اگر اختاف نظري هم پيش 
آمد نبايد آن را به ميان مردم كش��اند زيرا تاثير خود را بر 
محيط اقتصادي خواهد گذاش��ت. رهبر انقاب اسامي 
توجه به پيشران هاي اقتصادي و به حركت درآوردن آنها 
همچون بخش مس��كن، صنايع فوالد، خودروس��ازي و 
بخش هاي انرژي و پتروشيمي را بسيار ضروري خواندند و 
بر لزوم هماهنگي متوليان اين بخش ها تاكيد كردند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي درخصوص كنترل نظام بانكي به موضوع 
خلق پ��ول و تولي��د نقدينگي اش��اره كردن��د و گفتند: 
صاحب نظران اقتصادي معتقدند خلق پول بايد در نسبت با 
توليد انجام شود و اگر اين نسبت وجود نداشت، جلوي خلق 
پول گرفته ش��ود كه اگر در اين زمينه درست اقدام شود، 
نتيجه آن جلوگيري از تورم، رونق توليد و اشتغال و تقويت 
قدرت پول ملي خواهد بود. ايشان در زمينه اقتصاد با تاكيد 
بر همت، تدبير و كار جهادي، دو نكته مهم را گوشزد كردند: 
۱- براي حل مش��كات اقتصادي ب��ه دنبال راه حل هاي 
موقتي و ُمسكن نرويد و پيگير راه حل هاي اساسي باشيد. 
۲- حل مشكات اقتصادي را موكول به رفع تحريم ها نكنيد 
و برنامه ريزي ها براي رفع مشكات با فرض وجود تحريم ها 
انجام شود.رهبر انقاب اسامي در ادامه با تاكيد بر اهميت 
مساله »فرهنگ و رسانه«، ساختار فرهنگي كشور را داراي 
اشكال و نيازمند بازسازي انقابي خواندند و افزودند: حركت 
انقابي يعني حركتي بنياني، خردمندانه، عاقانه و برخاسته 
از انديشه و حكمت، نه حركت بي هوا و بي حساب. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به نقش زيربنايي و نرم افزاري 
فرهنگ، بسياري از خطاها مانند اسراف، تقليد كوركورانه و 
سبك زندگي تجماتي را ناش��ي از ريشه هاي فرهنگي 
دانستند و با تاكيد بر ضرورت اصاح اين انحراف ها با استفاده 
از ابزارهاي فرهنگي، گفتند: ابزارهاي فرهنگي و هنري مانند 
سينما، رسانه هاي صوتي و تصويري، مطبوعات و كتاب را 
واقعا شكوفا كنيد. ايشان با ابراز خرسندي از رويش لشكر 
عظيمي از جوانان عاقه مند در حوزه فرهنگ، بخش هاي 
فرهنگي دولت را موظف به حمايت هوشمند از اين جوانان 
و طرح هاي ابتكاري آنان خواندند و خاطرنش��ان كردند: 
اس��تعدادهاي جوان را كشف، و آزادي آنها را در چارچوب 
قانون تضمين كنيد، البته با فساد اخاقي و فساد در زمينه 
فرهنگ نيز بدون رودربايستي مقابله كنيد.رهبر انقاب 
اس��امي افزودند: راه اصلي مواجهه با جنگ نرم دشمن، 
حمايت از حركت هاي صحيح در زمينه فرهنگ و تشويق 
آنها و ايستادن در مقابل حركت هاي غلط است، چرا عرصه 
فرهنگ و رس��انه آوردگاِه »صاح و فساد و حق و باطل« و 
عرصه جنگ فرهنگي با گسترش دهندگان فساد در دنيا 
اس��ت. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در بخ��ش ديگري از 
سخنان شان، مساله مهم و پرتاثير سياست خارجي را مورد 
توجه قرار دادند و با تاكيد بر لزوم تحرك مضاعف در سياست 

خارجي، گفتند: جنبه اقتصادي در ديپلماسي بايد تقويت 
ش��ود و همچنان كه در بس��ياري از كش��ورها ش��خص 
رييس جمهور ديپلماسي اقتصادي را دنبال مي كند، بايد 
ديپلماسي اقتصادي كشور با اين نگاه تقويت شود. ايشان 
گسترش تجارت خارجي با ۱۵ كشور همسايه و همچنين 
بسياري ديگر از كشورهاي جهان به جز يكي، دو مورد را 
ضروري و امكان پذير دانستند و تاكيد كردند: ديپلماسي را 
تحت تاثير و متصل به مساله هسته اي نبايد قرار دارد، زيرا 
هسته اي موضوع جداگانه اي است كه بايد به شكل مناسب 
و شايسته كشور حل شود.رهبر انقاب در همين زمينه 
افزودند: امريكايي ها در قضيه هسته اي واقعا وقاحت را از حد 
گذرانده اند و با وجود آنكه جلوي چشم همه از برجام خارج 
شدند، اكنون جوري صحبت و طلبكاري مي كنند كه گويا 
جمهوري اسامي از برجام و تعهداتش خارج شده است، در 
حالي كه تا مدت ها پس از خروج امريكا، كاري از طرف ايران 
انجام نشد و پس از مدتي و با اعام و با توجه دادن، برخي از 
تعهدات و نه همه آنها كنار گذاش��ته ش��د. ايش��ان سهم 
كشورهاي اروپايي همراه امريكا در كارشكني و بداخاقي را 
كمتر از امريكايي ها ندانستند و خاطرنشان كردند: آنها هم 
مانند امريكا هستند اما در مقام زبان بازي و حرف زدن هميشه 
طلبكارند، گويا اين ايران بوده اس��ت كه مدت ها مذاكره را 
مسخره كرد و زير پا گذاش��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
افزودند: دولت كنوني امريكا هيچ فرقي با دولت قبل ندارد، 
زيرا چيزي كه در هسته اي از ايران مطالبه مي كند، با يك زبان 
ديگر همان چيزي است كه ترامپ مطالبه مي كرد و آن روز 
مس��ووالن دولتي با تاكيد بر عاقانه نبودن، پذيرش آن را 
ممكن نمي دانستند.رهبر انقاب، امريكايي ها را در پشت 
صحنه ديپلماسي و در پس لبخند و حرف هاي حق به جانب، 
گرگ هاي وحشي و درنده خواندند و افزودند: البته گاهي نيز 
مانند روباه حيله گر هس��تند كه مظهر آن وضعيت امروز 
افغانستان است. حضرت آيت اهلل خامنه اي، افغانستان را 
كشور برادر، همزبان، هم دين و هم فرهنگ ايران خواندند و 
با ابراز تاس��ف عميق از مشكات مردم از جمله حادثه روز 
پنجشنبه فرودگاه كابل، گفتند: اين مشكات و سختي ها 
كار امريكايي ها است كه ۲۰ سال كشور را اشغال و انواع ظلم 
را به مردم آن تحميل كردند. بمباران مجالس عروسي و عزا، 
كش��تار جوانان، زنداني كردن بي دليل بسياري از مردم و 
افزايش ده ها برابري توليد مواد مخدر، بخشي از آثار منفي 
حضور امريكايي ها در افغانستان بود كه رهبر انقاب به آنها 
اشاره و گفتند: امريكا يك قدم هم براي پيشرفت افغانستان 
بر نداشت و افغانستاِن امروز اگر از لحاظ پيشرفت هاي مدني 
و عمراني از ۲۰ سال قبل عقب تر نباشد، جلوتر نيست. ايشان 
با اشاره به خروج فضاحت بار امريكايي ها و انتقال همكاران 
افغانستاني آنها به مناطق داراي وضعيتي بدتر از افغانستان، 
درخصوص موضع جمهوري اسامي ايران، تاكيد كردند: ما 
طرفدار ملت افغانستان هستيم چراكه دولت ها همچون 
گذشته مي آيند و مي روند اما ملت افغانستان است كه باقي 
مي ماند و نوع رابطه ايران با دولت ها نيز بستگي به نوع رابطه 
آنها با ايران دارد. از خداوند خير و نجات از اين وضع را براي 
مردم افغانستان مسألت مي كنيم. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در پايان سخنان شان با دعا براي توفيق ملت ايران و دولت 
جديد گفتند: اميدواريم با عمل به آنچه گفته ايد، مردم را از 

مشكات شان خاص و آنها را از خود راضي كنيد. 

آمارديپلماسي

ادامه از صفحه اول
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عبداللهيان در اجالس بغداد: 

از گفت وگوي منطقه اي 
حمايت مي كنيم 

سخنرانان در نشست اجاس حمايت منطقه اي از عراق  
بخش مهم��ي از اظهارات خود را به حمايت از امنيت و 
ثبات در عراق اختصاص دادند. به گزارش »انتخاب«، 
حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان در 
اين نشست اظهار داشت: جمهوري اسامي ايران ضمن 
حمايت از ثبات، امنيت، استقال، تماميت ارضي، عزت، 
اقتدار و ارتقاي جايگاه منطق��ه اي و بين المللي عراق، 
آمادگي خود را براي توس��عه همكاري هاي دوجانبه و 
منطقه اي اعام مي نمايد. وي افزود: جمهوري اسامي 
ايران همواره بر تحقق صلح از طريق گفت وگو و مذاكره 
درون منطقه اي تاكيد داشته و اميدوار است كشورهاي 
منطقه اي به اين باور مشترك دست يابند كه امنيت جز 
از طريق اعتماد متقابل كشورهاي منطقه محقق نخواهد 
شد. عبداهلل دوم ش��اه اردن كه به اين اجاس آمده بود 
هم طي سخناني گفت كه حامي تاش هاي عراق براي 
مبارزه با افراط گرايي، تروريسم و بازسازي در اين كشور 
هستيم . وي گفت كه عراق بخش محوري را در گسترش 
گفت وگوهاي منطقه اي و بين المللي ايفا مي كند. شيخ 
تميم بن حمد آل ثاني امير قطر يكي ديگر از سخنرانان 
در اجاس حمايت منطقه اي از عراق بود. امير قطر گفت 
كه از هم��ه تاش ها براي ايجاد امنيت و ثبات در عراق 
حمايت مي كنيم. شيخ تميم تاكيد كرد كه كشورش 
از ملت عراق براي رس��يدن به اهداف خود حمايت به 
عمل مي آورد. عبدالفتاح السيس��ي رييس جمهوري 
مصر هم اج��اس عراق را فرصتي ب��راي تبادل نظر و 
مش��ورت و رويارويي با بحران هاي منطقه بر ش��مرد. 
السيس��ي گفت: اطمينان داريم كه عراق در برگزاري 
انتخاب��ات آينده موفق خواهد ب��ود. رييس جمهوري 
مصر اظهار داش��ت: از عراق در مسير و ثبات و حفاظت 
از وحدت س��رزميني و بازس��ازي نقش آن در منطقه 
حمايت مي كنيم . او تاكيد كرد كه كش��ورش مخالف 
هرگونه دخالت در امور عراق است . شيخ صباح الخالد 
الحمدالصباح، نخست وزير كويت كه به نيابت از امير اين 
كشور به عراق سفر كرده بود گفت كه كشورش هرگز در 
امور داخلي عراق دخالت نخواهد كرد. آنها همچنين بر 
ضرورت يكپارچگي تاش هاي منطقه اي و بين المللي 
به شكلي كه تاثيري مثبت بر ثبات منطقه داشته باشد، 
تاكيد كردند. وي گفت كه عراق با برگزاري انتخابات يك 
مرحله سرنوشت ساز را در پيش رو دارد. مولود چاووش 
اوغلو وزير امور خارجه تركيه هم در اين اجاس تاكيد 
كرد كه كش��ورش آماده كمك براي بازسازي عراق از 
طريق اجراي پروژه هاي حياتي و زيربنايي اس��ت . وي 
گفت كه ع��راق نبايد ميداني براي رقابت بلكه ميداني 
براي مشاركت باشد. تروريس��م در آينده عراق جايي 
ندارد. آماده هرگونه حمايت از مبارزه عراق با تروريسم و 

پشتيباني از نهادهاي عراقي هستيم .
چاووش اوغلو با حمايت از برگزاري انتخابات پارلماني 
عراق گفت كه مخالف وجود پ ك ك در عراق هستيم . 
فيصل بن فرحان وزير امور خارجه عربستان كه آخرين 
نفري بود كه براي ش��ركت در اجاس بغداد وارد عراق 
شد، گفت كه كش��ورش از ثبات و وحدت ارضي عراق 
حمايت مي كند و نس��بت به امنيت و ثبات و توس��عه 
اين كشور پايبند است. وي با بيان اينكه با عراق و ديگر 
كشورهاي منطقه براي مبارزه با افراط گرايي و تروريسم 
همكاري مي كنيم، اظهار داشت: ديپلماسي عربستان 
مبتني بر حمايت از صلح و جلوگيري از تنش ها و ايجاد 
گفت وگو در مطقه است. جمهوري اسامي ايران يكي 
از مهم ترين شركت كنندگان در اين اجاس به شمار 
مي رود و رياس��ت هيات ايراني را در اين اجاس دكتر 
حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه ايران برعهده 
دارد. در اي��ن اجاس امانوئل مكرون رييس جمهوري 
فرانسه، عبدالفتاح السيس��ي رييس جمهوري مصر، 
ش��يخ تميم امير قطر، عبداهلل دوم پادشاه اردن، حاكم 
دب��ي و وزيران خارجه س��عودي و تركي��ه هم حضور 
دارند. عراق اعام كرده اس��ت كه اين اجاس با هدف 
كاهش تنش در منطقه و توس��عه مناسبات اقتصادي 
و حل اختافات ميان كشورهاي همسايه عراق برگزار 
مي شود. شركت كنندگان در بيانيه پاياني اين نشست 
حمايت همه جانبه خود را از دول��ت و ملت عراق ابراز 
داشتند و افزودند: تاش هاي منطقه اي و جهاني بايد 
منسجم شوند و تاثير مثبتي بر ثبات منطقه و امنيت 
عراق بگذارند. شركت كنندگان تاكيد كردند، برگزاري 
اين كنفرانس از سوي عراق دليلي روشن بر دنبال كردن 

سياست توازن و تعادل مثبت در روابط خارجي است.
در بيانيه پاياني كنفرانس آمده است، شركت كنندگان 
اذعان كردن��د منطقه با چالش هايي روبرو اس��ت كه 
مستلزم همكاري كشورهاي منطقه براساس همكاري 
مشترك است. در بيانيه پاياني از تاش هاي ديپلماتيك 
براي دستيابي به زمينه مشترك در دو فضاي منطقه 
و جهان تقدير شد. حاضران همچنين بر لزوم تقويت 
تاش ها با ع��راق براي تعامل با چالش هاي ناش��ي از 
تغييرات آب وهواي��ي و گرمايش زمين و همچنين بر 
لزوم حمايت از تاش هاي دولت عراق براي بازس��ازي 
و خدمت رساني و حمايت از زيرساخت ها تاكيد كردند. 
ش��ركت كنندگان حمايت خود را از تاش هاي دولت 
عراق در تقويت موسسات كشور طبق سازوكار قانون 
اساس��ي و برگ��زاري انتخابات پارلمان��ي و حمايت از 
تاش هاي عراق در درخواست براي نظارت بين المللي 
به منظور تضمين شفافيت روند انتخابات آينده اعام 
كردند. شركت كنندگان بيان كردند چالش هاي فراروي 
منطقه تعامل كش��ورهاي منطقه براساس همكاري 
مشترك و منافع متقابل طبق اصول حسن هم جواري 
و ع��دم مداخله در امور داخل��ي و احترام به حاكميت 
ملي را مي طلبد. شركت كنندگان از تاش هاي عراق 
و فداكاري هاي گسترده آن در جنگ عليه تروريسم با 
مساعدت ائتاف بين المللي و برادران و دوستان براي 
رقم زدن پيروزي تقدير كرده و از توانمندي هاي نظامي 
و امنيتي عراق به ش��كلي كه در تقويت امنيت دخيل 
باشد، استقبال كردند. آنها بار ديگر مخالفت خود را با 

انواع تروريسم و تفكر افراطي ابراز داشتند.

كاهش رقابت پذيري صادراتي 
با افزايش قيمت كاالها 

تغييرات شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر 
داده هاي ريالي در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل قبل 
١٣,٧ درصد است كه در مقايسه با تورم فصلي زمستان 
١٣٩٩ )برابر با ٣٣.٠ درصد( حدود ١٩.٣ واحد درصد 
كاهش داشته است. قيمت كاالهاي صادراتي يكي از 
مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر ميزان مبادالت خارجي 
كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله 
مي باش��د و تغييرات آنها از اهميت بااليي برخوردار 
است. در طرح ش��اخص قيمت كاالهاي صادراتي از 
كليه كدهاي تعرفه صادراتي كشور سال ١٣٩٥ )سال 
پايه( استفاده شده است. روش جمع آوري اطاعات با 
استفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسامي 
ايران و طبقه بندي مورد استفاده سيستم طبقه بندي 
 )HS( نظ��ام هماهنگ ش��ده توصيف و كدگ��ذاري
مي باشد. نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور 
و براي ٢٠ گروه  اصلي طبقه بندي HS قابل انتش��ار 
اس��ت و به تفكيك دالري و ريالي محاسبه و منتشر 
مي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه براي محاسبه 
شاخص  فصل بهار ١٤٠٠ از داده  هاي مقدماتي گمرك 
جمهوري اسامي استفاده شده است. لذا نتايج اعام 
شده به صورت مقدماتي بوده و استفاده از آنها بايستي با 
ماحظه انجام شود. شايان ذكر است كه پس از استخراج 
و ارايه داده  هاي قطعي س��ال ١٤٠٠ توس��ط گمرك 
جمهوري اسامي ايران، شاخص صادرات نيز از سوي 
مركز آمار بازنگري شده و ارقام نهايي شاخص مربوط 
به اين دوره مجدداً به صورت قطعي منتشر خواهد شد. 
تغييرات شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر 
داده  هاي ريالي در فصل بهار ١٤٠٠ نس��بت به فصل 
قبل ١٣,٧ درصد اس��ت كه در مقايسه با تورم فصلي 
زمس��تان ١٣٩٩ )برابر با ٣٣.٠ درص��د( حدود ١٩.٣ 
واحد درصد كاهش داشته است. همچنين تغييرات 
شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر داده  هاي 
دالري نيز در فصل بهار ١٤٠٠ نس��بت به فصل قبل، 
٣.٣ درصد است كه در مقايسه با تورم فصلي زمستان 
١٣٩٩ )براب��ر با ٧.٢ درصد( ح��دود ٣.٨ واحد درصد 
 HS كاهش داشته است. در گروه  هاي اصلي طبقه بندي
كمترين نرخ تورم فصلي در بخش ريالي مربوط به گروه 
»مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگ هاي گرانبها يا نيمه 
گرانبها و...« )٠,٢ درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه 
»آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي، سينماتوگرافي 
و...« )٦٩.٤ درصد( است. همچنين بيشترين كاهش 
مربوط به گروه »مواد پاستيكي و اشياء ساخته شده از 
اين مواد و...« ) ١.٥- درصد( مي باشد. تغييرات شاخص 
قيمت كاالهاي صادراتي مبتني ب��ر داده  هاي ريالي 
در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل 
١٩٣,١ درصد اس��ت كه در مقايس��ه با تورم نقطه به 
نقطه زمستان ١٣٩٩ )برابر با ٢٢٩.٨ درصد( ٣٦.٨ واحد 
درصد كاهش داشته است. همچنين تغييرات شاخص 
قيمت كاالهاي صادراتي مبتن��ي بر داده  هاي دالري 
در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل 
١٢.٧ درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 
زمستان ١٣٩٩ )برابر با ٧.٨ درصد( ٤.٩ واحد درصد 
 HS افزايش داشته است. در گروه  هاي اصلي طبقه بندي
كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ريالي مربوط 
به گروه »مواد پاستيكي و اشياي ساخته شده از اين 
مواد و...« )٦٠,٢ درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه 
» آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي، سينماتوگرافي 
و...« )٤١٧.٨ درصد( است. تغييرات ميانگين شاخص 
قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر داده  هاي ريالي در 
چهار فصل منتهي به فصل بهار ١٤٠٠ برابر با ١٩٣,٩ 
درصد بوده است كه در مقايسه با تورم ساالنه زمستان 
١٣٩٩ )برابر ب��ا ١٧٢.٢ درص��د( ٢١.٧ واحد درصد 
افزايش داشته است. تغييرات ميانگين شاخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني بر داده  هاي دالري در چهار 
فصل منتهي به فصل بهار ١٤٠٠ برابر با ٦.٩ درصد بوده 
است كه در مقايسه با تورم ساالنه زمستان ١٣٩٩ )برابر 
با ٢.٨ درصد( حدود ٤.١ واحد درصد افزايش داش��ته 
اس��ت. در گروه  هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين 
نرخ تورم ساالنه در بخش ريالي مربوط به گروه » مواد 
پاستيكي و اشياي ساخته شده از اين مواد و...« )٦٩,٢ 
درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه »ماشين آالت و 
وسايل مكانيكي، ادوات برقي، اجزاء و قطعات آنها و ...« 

)٤٨٩.٨ درصد( است.

هرگونه توسعه يافتگي  در گرو 
انسجام قوا و همه نيروهاي انقالب 
محس��ني اژه اي، گف��ت: از كار جهادي و فش��رده اي 
كه مجلس در دو هفته گذش��ته براي بررسي وزيران 
پيش��نهادي انجام داد و كم سابقه بود تشكر مي كنم و 
براي دولت س��يزدهم آرزوي توفيق دارم. وي با تاكيد 
بر اين موضوع كه بايد براي رفع س��ريع تر مش��كات 
مردم، هم افزايي كاملي داش��ته باشيم، گفت: قبا هم 
نشست داشته ايم اما اين نشست ها در مسووليت جديد 
معناي ديگ��ري دارد و بايد خروجي متفاوتي داش��ته 
باشد. اميدواريم براي تشخيص اولويت ها، جلوگيري از 
موازي كاري و اميدآفريني براي مردم بتوانيم هم افزايي 
خوبي داشته باشيم. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه آغاز 
خوبي در نشست امروز سران قوا داشتيم، خاطرنشان 
كرد: همان چيزي كه در ذهنم بود و به آن اميدوار بودم، 
كامًا طليعه آن را در جلس��ه امروز س��ران قوا ديدم و 
احساس كردم كه بعضي از موضوعاتي كه به آن پرداخته 

شد، موضوعات اساسي و مورد نياز اين مقطع هستند.
اژه اي با بيان اينكه جلسات سران قوا، جلسه ديد و بازديد 
نيست، گفت: اين جلسات كاما كاري است و استمرار 
خواهد يافت و ان ش��اءاهلل اميدوار هستيم كه خداوند 
عنايت كند و به اين نگاه وحدت آفرين و انسجام آفرين 
ان ش��اءاهلل بركت دهد و مردم ش��يريني و حاوت اين 
وحدت، همبستگي و تاش را در آينده نزديك بچشند.

رهبر انقالب در ديدار هيات دولت سيزدهم بر ترميم اعتماد مخدوش ملت از طريق عمل به وعده ها تاكيد كردند

انقالبي بودن با عقالنيت

ابراهيم رييسي كه نخستين روز كاري هفته جاري را همراه 
با اعضاي دولت سيزدهم در محضر رهبري آغاز كرد، در 
ادامه روز در نشست پيش از ظهر ستاد مديريت كرونا حاضر 
شد و در سخناني با تاكيد بر وضعيت نامساعد همه گيري 
كرونا در كشور به بحث مهم واردات واكسن كرونا اشاره 
كرد و با قدرداني نس��بت به تشكيل ستاد ويژه تسهيل 
واردات واكسن در وزارت خارجه، گفت: »واردات واكسن 
كرونا ازسوي هر نهاد يا شخصي بايد تحت اشراف و نظارت 
وزارت بهداشت باش��د.« رييس دولت سيزدهم ضمن 
اشاره به برخورد قاطع با سوءاستفاده كنندگان از موضوع 
واكسن، بر لزوم توجه به وضعيت معيشتي شهروندان نيز 
تاكيد كرد و گفت: »نبايد كسب و كار مردم تعطيل شود، 

اما ضروري است تدابير فوري براي جلوگيري از تجمعات 
و دورهمي ها و نيز تردد و فعاليت در مراكز پرتجمع مثل 
رستوران ها، تاالرها، پاساژها، بازارهاي سرپوشيده و نظاير 
آن اتخاذ و با دقت و جديت اجرا شود تا بتوانيم به شكلي 
موثر با شيوع بيماري و عوارض ناشي از آن مقابله كنيم.« 
اين درحالي بود كه رييس��ي در جريان ديدار با رهبري 
نيز رسيدگي به مس��اله »كرونا« و البته »حل مشكات 
اقتصادي و معيشتي« را اولويت هاي اصلي دولت سيزدهم 
برشمرده و تس��ريع در واكسيناسيون عمومي و تأمين 
داروهاي موردنياز مردم را برنامه مهم دولت خوانده بود. 
او با اشاره به چالش هاي اقتصادي فراروي دولت ازجمله 
كسري بودجه بسيار باال گفت: »حل مشكل تورم و تأمين 

كاالهاي اساسي مورد نياز، دو اولويت ديگر دولت در زمينه 
مسائل اقتصادي است.« رييس دولت سيزدهم همچنين 
در بخش ديگري از سخنانش در ديدار با رهبري، با اشاره به 
تجربه دولت هاي گذشته، بر ضرورت شناخت ضعف هاي 
دولت هاي قبل و عبرت گرفتن از آنها ازجمله لزوم پرهيز از 
دل بستن به بيگانگان و همچنين استفاده از تجارب مثبت 
و مفيد دولت هاي قبل تأكيد كرد. رييسي همچنين در 
بخش ديگري از سخنانش در نشست روز گذشته ستاد 
مديريت كرونا به برخي ديگر از اولويت ها و اهداف دولت 
س��يزدهم اش��اره كرد و ازجمله گفت: »تمركززدايي و 
تفويض اختيارات به استان ها از سياست هاي قطعي دولت 

سيزدهم است.«

رييس دولت سيزدهم مقابله با »كرونا« و »مشكالت اقتصادي« را اولويت هاي اصلي دولت عنوان كرد
دولت

سياست قطعي تمركززدايي



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز شنبه 6 ش��هريور 1400، قيمت ارز در بازار افزايش 
يافت و قيمت دالر 28 ه��زار و 310 تومان، قيمت يورو 
32 هزار و 323 تومان و درهم امارات 7 هزار و 706 تومان 
اعالم شده است. همچنين نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
)شنبه، 6 شهريورماه( با ۵0۵ تومان افزايش در مقايسه با 
روز كاري گذشته به 27 هزار و 842 تومان رسيد.قيمت 
فروش يورو در مقايسه با روز كاري گذشته )پنجشنبه، 4 
شهريورماه( با 404 تومان افزايش به 32 هزار و ۵24 تومان 
رسيد. قيمت خريد هر دالر 27 هزار و 2۹0 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 31 هزار و 880 تومان بود.عالوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 7۵1 تومان 
و نرخ فروش آن 26 هزار و ۹۹4 تومان اعالم شد.نرخ خريد 
يورو در اين بازار 31 ه��زار و ۵1۵ تومان و نرخ فروش آن 
نيز 31 هزار و 838 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه 
نيما در معامالت چهارشنبه گذشته )3 شهريورماه(، 
حواله ي��ورو به قيمت 27 هزار و 184 تومان فروخته و 
حواله دالر به قيمت 23 هزار و 48 تومان معامله ش��د. 
قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي به س��وي كانال 
2۵ هزار تومان ش��روع كرد و بي��ش از دو هفته در اين 
كانال نوسان داشت و وارد كانال 26هزارتومان شد و از 
روز چهارشنبه گذشته در صرافي بانكي به قيمت 27 
هزار تومان فروخته مي شود و در اين كانال نوسان دارد.

      افزايش قيمت سكه همزمان با رشد 
بهاي اونس جهاني و نرخ دالر

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )شنبه، 
6 شهريورماه( در بازار تهران با افزايش 2۵0 هزار توماني 
نس��بت به روز كاري گذش��ته به رقم 12 ميليون و 2۵0 
هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
11 ميلي��ون و 8۵0 هزار تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 300 هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و ۹00 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 400 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 201 هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 203 
هزار تومان شد.همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار 
و 817 دالر و ۵0 سنت قيمت خورد.مهم ترين عوامل موثر 
در رش��د قيمت طال و سكه، باال رفتن دالر و انس جهاني 
است. بر اين اساس قيمت دالر در روزهاي اخير وارد كانال 
27 هزار تومان شد. نيز بهاي انس جهاني افزايش يافت و از 
يك هزار و 786 دالر به يك هزار و 817 دالر رسيده است.

از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد تدريجي قيمت ارز، 
بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت همواره در كانال 
11 ميليون تومان در نوسان بوده و حركت آرام را به سمت 
قيمت 12 ميليون تومان آغاز كرده است و در يك هفته 
گذشته در كانال 12 ميليون تومان نوسان داشته است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 
طول روز چند بار تغيير مي كند.در بازار جهاني نيز شاخص 
دالر با وجود س��خنان مثبت رييس بانك مركزي امريكا 
ريزش كرد.جروم پاول- رييس بانك مركزي امريكا- تاييد 
كرد كه سياس��ت هاي حمايتي اين نهاد در حال نزديك 
شدن به پايان خود است. پاول با بيان اينكه قرار نيست نرخ 
بهره خيلي س��ريع افزايش پيدا كند، از برنامه ريزي براي 
مديريت تورم خبر داد و افزود: آن طور كه ارزيابي هاي ما 
نشان مي دهد، نرخ تورم در ماه هاي پيش رو از مقدار فعلي 
كمتر خواهد بود يا دستكم ثابت مي شود.شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با 0.31 درصد كاهش نس��بت به 
روز گذشته در س��طح ۹2.6۹ واحد بسته شد. )شاخص 
دالر معموال در برابر ش��ش ارز مهم جهاني يا 10 ارز برتر 
جهاني بيان مي شود كه شاخص دالر شاخص 10 ارزي 
و در بردارنده تغييرات قيمت��ي دالر مقابل ارزهاي: يورو، 
پوند انگليس، روپيه هند، دالر اس��تراليا، دالر كانادا، دالر 

سنگاپور، فرانك سوييس، رينگت مالزي، ين ژاپن و يوان 
چين اس��ت( .در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.۵3 
درصد افزايش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 1.377 
دالر مبادله ش��د. يورو 0.38 درصد باال رفت و با ماندن در 
كانال 1.17 به 1.17۹ دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي 
ارزي آسيايي، هر دالر با 0.23 درصد كاهش به 10۹.80۹ 
ين رس��يد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.367 دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر 
معادل 6.471 يوان چين اعالم شد.به دنبال افزايش تقاضا 
براي سرمايه گذاري امن و كاهش ارزش دالر قيمت طال 
روز جمعه ش��اهد افزايش بود و در باالي رقم 1800 دالر 
تثبيت شد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در 
پايان معامالت با با 1.40 درصد رشد به 1817 دالر و ۵8 
سنت رسيد. قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي روز جمعه 
هم با 1.3۵ درصد رشد به 181۹ دالر و ۵0 سنت رسيد. 
قيمت طال شاهد رشد تفتگي بيشاز از 1.3 درصدي بود 
كه بيشترين رشد هفتگي در طي بيش از 3 ماه كذشته به 
شمار مي رود. شاخص ارزش دالر در برابر ارزهاي معتبر 
جهاني با 0.1 درصد كاهش مواجه شد و افت هفتگي را نيز 
به ثبت رساند. دانيل هاينس تحليلگر موسسه اي ان زد در 
اين باره گفت: »سرمايه گذاري هاي امن ناشي از نگراني هاي 
ژئوپلتيك مربوط به تحوالت افغانستان در بازار طال افزايش 
يافته است. سرمايه گذاران نگران تشديد بيشتر بحران در 
افغانستان هستند.« در حمله دو روز قبل به افرادي كه در 
مقابل ورودي فرودگاه كابل تجم��ع كرده بودند 8۵ نفر 
كشته شدند كه 13 نفر آنها نظاميان امريكايي بودند.در 
ساير بازارهاي فلزات گرانبها قيمت نقره در پايان معامالت 

با 2.18 درصد افزايش به 24 دالر و 11 سنت رسيد.

     تركيه 105 ميليارد دالر ذخاير ارزي دارد
 بانك مركزي تركيه در بيانيه اي اعالم كرد حجم ذخاير 
طال و ارز اين كشور تا پايان ماه جوالي به 10۵.8 ميليارد 
دالر رسيده كه در مقايسه با ميزان ذخاير ارزي اين كشور 
در ماه قبل 8.1 ميليارد دالر افزايش يافته اس��ت. طبق 
اعالم بانك مركزي تركي��ه، 62.6 ميليارد دالر از ذخاير 
ارزي اين كشور به شكل اسكناس بوده كه نسبت به ماه 
قبل 12.6 ميليارد دالر بيشتر شده است. ذخيره طال نيز با 
2.4 ميليارد دالر افزايش به 62.6 ميليارد دالر رسيده است.  
ركورد ذخاير طال و ارز تركيه در سال هاي اخير مربوط به 
دسامبر سال 2013 بوده است كه طي آن اين كشور 136 

ميليارد دالر ذخاير طال و ارز شامل 21 ميليارد دالر طال در 
اختيار داشت. ماه گذشته و به دنبال بحران ارزي كه منجر 
به س��قوط 14 درصدي ارزش پول ملي اين كشور شد، 
بانك مركزي مجبور شد بخش بزرگي از ذخاير ارزي خود 
را به بازار تزريق كند اما با بهبود تدريجي وضعيت، روند 
تقويت ذخاير ارزي مجددا آغاز شده است.از سوي ديگر 
بانك مركزي تركيه در نشست اخير خود بر خالف انتظار 
اوليه بسياري از كارشناسان اعالم كرد نرخ بهره را بدون 
تغيير در سطح 1۹ درصدي باقي نگه خواهد داشت. اغلب 
كارشناسان انتظار داشتند اين نرخ بين 0.۵ درصد تا يك 
درصد كاهش پيدا كند. هنوز نسبت به سال قبل ذخاير طال 
و ارز تركيه حدود پنج درصد كمتر است. با توجه به احياي 
نس��بي از كرونا، انتظار مي رود رسيدن به سطح ذخاير 
100 ميليارد دالري در سال جاري محقق شود.از سوي 
ديگر خالص ذخاير طال و ارز كه از كس��ر كردن تعهدات 
كوتاه مدت، وام هاي ارزي، اوراق قرضه و سپرده هاي ارزي 
از كل ذخاير به دست مي آيد تا پايان اين ماه به 22.713.6 
ميليارد دالر رسيده است. طبق اعالم بانك مركزي تركيه، 
اين كشور حدود 17.1 ميليارد دالر تعهد ارزي كوتاه مدت 
دارد كه نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزايش نشان مي دهد.

همچنين بانك مركزي كوبا ارزهاي مجازي را به  رسميت 
شناخت. دولت كوبا به بانك مركزي اين كشور اجازه داده 
اس��تفاده از ارزهاي مجازي را به خاطر منافع اجتماعي 
و اقتصادي قانوني اعالم كند.طب��ق قطعنامه اي كه در 
روزنامه رسمي كوبا منتشر شده است، دولت اين كشور 
رسمًا ارزهاي مجازي را براي پرداخت مي پذيرد. در اين 
قطعنامه آمده است: بانك مركزي كوبا مي تواند استفاده 
از ارزهاي مجازي را به خاطر منافع اجتماعي و اقتصادي 
مجاز اعالم كند.البته بانك مركزي كوبا يك سري قوانين 
براي استفاده از اين ارزهاي مجازي در داخل كشور وضع 
مي كند و اعطاي مجوز به تامين كنندگان خدمات مربوط 
به اين ارزها را كنترل خواهد كرد. اين قطعنامه همچنين 
هش��دار مي دهد ك��ه عمليات هاي مربوط ب��ه ارزهاي 
مجازي نبايد شامل فعاليت هاي غيرقانوني شوند. با توجه 
به سخت تر شدن استفاده از دالر امريكا در كوبا به خاطر 
تشديد تحريم ها عليه اين كشور در زمان رياست جمهوري 
ترامپ، ارزهاي مجازي طي ماه هاي اخير در ميان مردم 
اين كشور محبوب شده اند. مردم كوبا به خاطر تحريم هاي 
امريكا به امكانات ويزا و مس��تركارت دسترسي ندارند. 
وسترن يونيون، بزرگ ترين مركز خدمات انتقال پول در 

دنيا هم انتقال دالر به كوبا را در نوامبر سال گذشته ميالدي 
متوقف كرد. السالوادور اولين كشور دنيا بود كه در سال 
جاري ميالدي ارزهاي مجازي را قانوني اعالم كرد. مجلس 
اين كشور بيت كوين را به عنوان يك ارز قانوني پذيرفته 
است و اين قانون از ماه آينده ميالدي اجرايي خواهد شد

     افزايش ذخاير ارزي روسيه 
طبق آخري��ن گزارش بانك مركزي روس��يه، ذخاير 
ارزي خارجي و طالي اين كشور در هفته منتهي به 20 
آگوست 1.8 ميليارد دالر رشد كرده است.طبق آخرين 
گزارش بانك مركزي روس��يه، ذخاير ارزي خارجي و 
طالي اين كشور در هفته منتهي به 20 آگوست 1.8 
ميليارد دالر رشد كرده است. طبق اين گزارش ميزان 
ذخاير روس��يه در اين هفته از ۵۹3.8 ميليارد دالر به 
۵۹۵.6 ميليارد دالر رسيده است.گفته مي شود رشد 
اخير اين ذخاير مربوط به خري��د از قبل برنامه ريزي 
شده ارزهاي خارجي توسط بانك مركزي و همچنين 
رشد نرخ ارزهاي موجود در ذخاير روسيه در برابر دالر 
مي باشد. گزارش بانك مركزي روسيه همچنين نشان 
مي دهد كه در سال 2020 ميزان ذخاير ارزي و طالي 
اين كشور 7.۵ درصد جهش كرده و تا 1 ژانويه 2021 
به ۵۹۵.8 ميليارد دالر رسيده بود.ميزان ذخاير ارزي 
خارجي و طالي روس��يه در پايان م��اه مه به باالترين 
ركورد تاريخ خود رس��يد و 60۵.۹ ميليارد دالر شد. 
مقادير بزرگي از اين ذخاير صرف هزينه هاي مربوط به 
پاندمي كرونا شده است.قيمت انواع رمزارزها و ارزهاي 
ديجيتال را در بازار ششم شهريورماه 1400 مشاهده 
كنيد.در حال حاضر ح��دود 7.30۹ ارز ديجيتال در 
40۵ صرافي بين المللي معامله مي ش��وند كه از اين 
مقدار 7۹0 تاي آن كوين و 1.384 تاي آن توكن است. 
ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال هم اكنون حدود 2 
تريليون دالر است كه نس��بت به روز گذشته 4.07 
درصد افزايش يافته اس��ت. حجم معامالت اين بازار 
طي 24 ساعت گذشته 11۹ ميليارد دالر بوده است 
و ارز ديجيتال تتر بيشترين ميزان خريد و فروش را به 
خود اختصاص مي دهد. ارزهاي ديجيتال بيت كوين، 
اتريوم و كاردانو، به عنوان سه ارز ديجيتال برتر بازار به 
ترتيب 42.38 درصد، 17.4۵ درصد و 4.18 درصد 
از س��هم بازار ارزهاي ديجيتال را به خود اختصاص 

مي دهند. قيمت دالر حدود 28.2۵4 تومان است. 
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 اولويت هاي رفاهي 
و كاهش تورم در دولت سيزدهم

اولويت تيم اقتصادي بايد 
با مردم باشد كه اين امر به 
معناي ايجاد رفاه، معيشت، 
گشايش در س��فره آنان با 
ايجاد افزايش توليد است 
كه برآين��د اقدامات فوق 
كاهش تورم را ب��ه دنبال 
خواه��د آورد. پيش از هر 
اظهارنظري ابتدا بايد اين نكته را مورد توجه داشت 
كه فرماندهي واح��دي براي تيم اقتصادي به وجود 
آمده و اين امر را بايد به فال نيك گرفت، زيرا فارغ از 
نتيجه هم پراكندگي و اغتشاش ديگر وجود نخواهد 
داشت و هم از تشتت سرداران اقتصادي جلوگيري 
به عمل مي آيد.  اولويت اول هر تيم اقتصادي بدون 
شك بايد رفاه و معيش��ت مردم باشد، اما اين اتفاق 
بدون چرخيدن چرخ اقتصاد روي نخواهد داد، چرخ 
اقتصاد هم با خروج از ركود و ايجاد توليد مي چرخد.

يكي از مشكالت دولت آقاي روحاني تمركز صرف 
بر كاهش تورم بود و كاهش ركود يا نرخ خروج از آن 
چندان مورد توجه قرار نگرفت، در حالي كه خروج از 
ركود بايد در اولويت جاي داشته باشد زيرا چنانچه 
نرخ آن كاهش يابد، توليد هم افزايش خواهد يافت 
و به خودي خود بر تورم اثر مي گذارد و رفاه نس��بي 
را براي زندگي مردم به وجود مي آورد.  واقعيت اين 
است كه بايد نگاه به توليد ايده آل باشد، به اين معنا؛ 
توليد كننده سياست تشويقي را مورد توجه قرار دهد، 
اكنون سياس��ت تنبيهي براي توليد در نظر گرفته 
مي شود كه بسيار مخرب است. يك بار از جايي عبور 
مي كردم، كارگرهاي كارخانه اي را در حال شعار دادن 
ديدم، با توجه به آشنايي و اطالع از شرايط مالي مدير 
كارخانه ب��ا او تماس گرفتم و درباره تجمع كارگرها 
سوال كردم، دليل اين مساله را عدم تخصيص كمك 
دولتي به دليل پرداخت بي س��روصدا دس��تمزد و 
استفاده از سياست هاي تشويقي براي كارگران عنوان 
ساخت زيرا براي دريافت اين موارد كارخانه هايي كه 
توانايي پرداخت حقوق ندارند، بيش��تر مورد توجه 
ق��رار مي گيرند، بنابراين ب��ه كارگرها گفتم قدرت 
پرداخت دستمزد ماهيانه را ندارم، دست به شكايت 
بزنيد. سياست بايد به صورت تشويقي درآيد. به اين 
معنا؛ شركت ها و كارخانجاتي كه موفق به صادرات 
شدند، افزايش نيرو داشتند، كيفيت توليدات خود 
را باال بردند، هر ماه حقوق كارگران و بيمه را به موقع 
پرداخت كردند و بدهكار مالياتي هم نيستند، مورد 
تشويق قرار گيرند. نوع نگرش سياست ها نياز به يك 
تغييرات اساسي دارد كه براي عملياتي ساختن اين 
كار دولت بايد مجوزهاي الزم را از مجلس دريافت 
كند. در مورد توانايي تيم اقتصادي معرفي ش��ده 
براي انجام اين كار نيز الزم اس��ت كه ش��ش ماه 
حداقل از عملكرد دولت بگذرد تا مورد قضاوت قرار 
گيرند زيرا همه در ابتداي كار شعار مي دهند. با اين 
حال اميدوار هس��تم كه گروه جديد موفق باشد 

زيرا نتيجه آن به مردم بر مي گردد.

آيين نامه اجرايي مولدسازي 
دارايي هاي دولت ابالغ شد

مع��اون اول رييس جمه��ور آيين نام��ه اجراي��ي 
مولدسازي دارايي هاي دولت را پس از اصالح، ابالغ 
كرد.هيات وزيران در جلس��ه 31 مرداد 1400 به 
پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و به منظور 
تامين نظر مجلس شوراي اسالمي، آيين نامه اجرايي 
مربوط به مولدسازي دارايي هاي دولت را اصالح كرد. 
به موجب اصالحيه مذكور، دس��تگاه هاي اجرايي 
مكلفند اموال غيرمنقول مازاد يا حقوق مالي را كه 
مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير 
امور اقتصادي و دارايي ص��ادر مي گردد، ظرف دو 
ماه از تاريخ اب��الغ مجوز با رعايت قوانين و مقررات 
از طريق حراج عمومي در بورس امالك و مس��كن 
يا مزايده عمومي در س��امانه تداركات الكترونيك 
دولت ب��ا رعايت قانون تج��ارت الكترونيكي و نيز 
مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به 
نحوي كه با مزايده منطبق باشد، به فروش برسانند. 
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي 
استاني تابع مي توانند راس��ًا عمليات فروش را )در 
اس��تان ها با نظارت اس��تاندار( به ترتيب مذكور از 
طريق مزايده عمومي توسط سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي در چهارچوب قانون بودجه 
1400كل كشور يا از طريق حراج در بورس امالك 
و مسكن انجام دهند. دستورالعمل اجرايي شرايط و 
فرآيند حراج از طريق بورس امالك و مسكن ظرف 
يك ماه پس از ابالغ اين آيين نامه توسط وزير امور 
اقتصادي و دارايي ابالغ خواهد شد. الزم به ذكر است، 
مولدسازي در شركت هاي دولتي تنها با اخذ مجوز 
وزير امور اقتصادي و دارايي بالمانع است. به موجب 
اصالح آيين نامه اجرايي ياد شده، سازمان برنامه و 
بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصول 
رديف درآمدي مربوط، ابتدا تا س��قف مبلغ ۵00 
ميليارد ريال وجوه واريزي براي اجراي رديف مربوط 
مندرج در قانون بودجه س��ال 1400 كل كش��ور 
موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجويان روزانه دوره 
دكتري دانشگاه هاي دولتي را كسر و سپس مابقي 
را به همان دستگاه اجرايي يا استاني وصول كننده 
منابع از محل رديف  مربوط و به استناد رديف مندرج 
در بخش نهم تغييرات متفرقه آن، بابت اعتبارات 
هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، 
طرح هاي استاني، كمك به تأمين مسكن كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي و مجتمع هاي اداري نيمه تمام، 
تكميل، بازس��ازي و تجهيز پايگاه ها و حوزه هاي 

مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

اولين خواسته خاندوزي 
از بانك مركزي

وزير ام��ور اقتصادي و دارايي گف��ت: يكي از موارد 
مطرح شده در جلسه با مسووالن گمرك در بازديد 
از گمرك فرودگاه امام خميني)ره(، انتقال برخي 
داده هاي ارزي بود كه تس��ريع آنها موجب سرعت 
بخش��يدن به ترخيص كاالها مي شود لذا از رييس 
كل بانك مركزي مي خواهم تا انتقال اين داده ها را 
به صورت برخط و آنالين در دستور كار بانك مركزي 
قرار بدهند.  احسان خاندوزي در حاشيه بازديد از 
گمرك فرودگاه بين المللي ام��ام خميني)ره( در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: در اين جلس��ه درباره 
برخي از نارضايتي ها و مشكالت در زمينه گمرك 
با حضور رييس كل گمرك و رييس س��تاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز تصميماتي گرفته ش��د كه نكته 
اول اين تصميمات به تسريع ترخيص محموله هاي 
دارويي مربوط مي شود كه در تماس با وزير بهداشت 
قول مس��اعد از سوي ايش��ان داده شد تا اين اتفاق 
در گمرك رخ بدهد.  وي اف��زود: نكته دوم، انتقال 
برخي داده هاي ارزي كه تسريع آنها موجب سرعت 
بخشيدن به ترخيص كاالها مي شود كه از رييس 
كل بانك مركزي مي خواهيم تا انتقال اين داده ها 
را به ص��ورت برخط و آنالين در دس��تور كار بانك 
مركزي قرار بدهند.  وزير اقتصاد درباره معطلي مردم 
و نارضايتي هايي كه در زمينه رجيس��تري گوشي 
همراه در ورود به كشور مواجه بودند، گفت: در اين 
راستا مقرر شد تا سازوكار رويه رجيستري و پرداخت 
گمركي ها به شكل برخط به نحوي تغيير كند كه 
مستلزم معطلي مس��افران ورودي كشور نباشد.  
خاندوزي بيان كرد كه تعيين تكليف اموال تمليكي و 
كاالهاي متروكه در گمرك مستلزم برگزاري جلسه 
مستقلي اس��ت كه بعد از برگزاري جلسه با رييس 
سازمان اموال تمليكي نتيجه آن اعالم خواهد شد.

جزييات طرح حمايت از 
سرمايه گذاري خارجی ضدتحريمي

۵۹ نماين��ده مجل��س در طرح��ي اع��الم كردند: 
اشخاص حقيق��ي و حقوقی خارجی که ب��ه رغم 
تحريم ها به تعامل تجاری خود با ايران ادامه داده اند، 
مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون، مشمول برخی 
معافيت ه��ا ي��ا مشوقها خواهند شد.  تع��دادي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به منظور فراهم 
سازی زمينه تحقق سرمايه گذاري خارجی، با امضاي 
طرحي با عنوان »حمايت از سرمايه گذاري خارجی 
ضدتحريم��ي« موافقت كردند. اين ط��رح پس از 
اينكه به امضاي ۵۹ نفر از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي رسيده است، براي طي مراحل قانوني تقديم 
دكتر قاليباف رياست محترم مجلس شوراي اسالمي 
شده است. در باب داليل توجيهي اين طرح شش 
ماده اي آمده است: »برخی از شرکت ها و دولت ها در 
زمان اوج تحريم ها، همکاری بيشتري با ايران داشته 
و از تروريسم اقتصادی آمريكا تبعيت نکرده اند که 
الزم است در روابط آين��ده اقتصادی کشور اولويت 
داشته باشند و بالعکس آنها که خصومت ورزيده  اند 
بايد متنبه شده و مشروط به تعهد و جبران خسارت 
قبلی اجازه حضور در بازار اي��ران پارس جنوبی با 
تبعيت از تحريم آمريكا چند ميليارد دالر 11 يابند.

به عنوان مثال شرکت توتال فرانسه در فاز به کشور 
خسارت وارد کرد که نبايد از اين موضوع به سادگی 
گذشت.« همچنين در ماده واحده اين طرح تاكيد 
شده اس��ت: به منظور فراهم سازی زمينه تحقق 
سرمايه گذاري خارجی و حمايت از سرمايه گذاران 
واقعی بوي��ژه شرکتها و دولت هاي��ي که در زمان 
تحريم ها همکاری بيشتري با جمهوری اسالمی 
اي��ران داشته اند، عقد قرارداد تجاری و بازرگانی 
بين كليه دستگاه ه��اي اجرائی موضوع ماده )۵( 
قانون مديري��ت خدمات کشوری و موسسات و 
شرکتهای تابعه آنها با شرکتها و طرفهای 

خارجی، منوط به قواعد و مقررات عمومی، است.

رشد اقتصادي 6 درصدي امريكا 
بزرگ ترين اقتصاد جهان رشد باالي 6 درصد را تجربه 
كرد.به گزارش فاكس بيزينس، وزارت بازرگاني امريكا 
آمار نهايي س��ه ماهه دوم امسال را اعالم كرد كه بر اين 
اساس نرخ رشد اقتصادي اين كشور مثبت 6.۵ درصد 
اندازه گيري شده كه اين رقم 2.2درصد بيشتر از رشد 
سه ماهه قبل و 0.4 درصد بيشتر از نرخ رشد پيش بيني 
شده قبلي بوده است. اين رشد اقتصادي كه سومين رشد 
فصلي متوالي ثبت شده اين كشور بوده است، بيش از 
همه تحت تاثير رشد نيرومند بخش سرمايه گذاري ثابت 
قرار گرفته كه رشد آن ۹.3 درصد اندازه گيري شده است.
طبق پيش بيني نهاده��اي مختلف از جمله صندوق 
بين المللي پول، رشد اقتصادي امريكا در سال 2021 
نيز مثبت اما كمتر از چين خواهد بود. در نتيجه احياي 
تدريجي تقاضاي مصرفي كه بار اصلي رشد اقتصادي 
امريكا را بر دوش مي كشد انتظار مي رود اقتصاد اين كشور 
تا پايان امسال به طور كامل از ركود ناشي از كرونا عبور 
كند و نرخ بيكاري و تورم در آنكه در ماه هاي اخير روند 
صعودي به خود گرفته است، مجددا در مسير كاهشي 
قرار گيرند. در نتيجه كرونا اقتصاد امريكا بدترين بحران 
خود را از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون تجربه كرده بود. 
 ليديا بوس��ور، كارشناس مسائل اقتصادي در موسسه 
» آكسفورد اكونوميكس« گفت: با تداوم سرعت باالي 
شيوع كوويد-1۹ در امريكا، ريسك ها بر سر راه اقتصاد 
كماكان در سطح بااليي باقي مانده اند. من يادم نيست 
مشابه چنين شرايطي را قبال تجربه كرده باشيم و ممكن 
است اين وضعيت براي مدتي طوالني ادامه پيدا كند.  
متوسط رشد اقتصادي فصلي امريكا در بازه زماني 1۹47 
تا 2020 معادل 3.16 درصد بوده است كه باالترين رشد 
ثبت شده مربوط به رشد 33.1 درصدي سه ماهه سوم 
سال 2020 و كمترين رشد ثبت شده نيز مربوط به سه 

ماهه دوم سال 2020 با منفي 31.4 درصد بوده است.

رشد آرام دالر صرافي ها در كانال ۲۷ هزار توماني

دالر در كانال ۲8 هزار تومان جاخوش كرد؛ سكه ۱۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد

افزايش قيمت سكه همزمان با رشد بهاي اونس جهاني و نرخ دالر

در اقتصاد سواري مجاني نداريم هيچ پولي بدون حساب و كتاب به حساب شما واريز نمي شود

هشدار درباره روش هاي جديد كالهبرداران بانكي، اينترنتي و تلفني
گروه بانك و بيمه |

كالهب��رداران اينترنت��ي و فيش��رها هر روز ب��ه دنبال 
ش��گردهاي جديدي ب��راي سوءاس��تفاده از اطالعات 
حس��اب هاي بانكي افراد هستند. فيش��رها در طراحي 
صفحات جعلي س��امانه بانكداري اينترنتي سازوكاري 
طراحي كرده اند كه قرباني به محض كليك روي لينك 
 جعلي ب��ا تلفن همراه خ��ود و قبل از ورود ن��ام كاربري 
و رمز عبور با پيغام نياز به دسترس��ي به برخي اطالعات 
گوشي )همانند برخي اپليكيشن ها( مواجه خواهد شد. 
به محض تاييد اين دسترسي توسط كاربر، فيشر با خوانش 
پيامك هاي ارسالي به صندوق پيامك تلفن همراه به يك بار 
رمزهاي قرباني دست يافته و اقدام به فيشينگ مي كند. 
برخي قربانيان با نصب اپليكيشن هاي غيراصيل كه در 
ظاهر با پوش��ش ارايه خدماتي مانند پيام رس��ان بدون 
فيلتر، دوس��ت يابي، همس��ريابي و... توليد شده، اما در 
حقيقت يك بدافزار با قابليت دستيابي به محتواي تلفن 
همراه )به ويژه پيامك ها( است، در تله فيشينگ گرفتار 
مي شوند.برخي كالهبرداران نيز با تماس از طريق تلفن 
يا واتساپ، اعالم مي كنند كه شما برنده جايزه از مخابرات 
يا صداو سيما شده ايد و با آرم و شماره تلفن سازمان هاي 
مختلف تماس مي گيرند و به دنبال ورود به نرم افزار تلفن 
همراه شما و بانك هايي هستند كه شما كارت بانكي آن 
را داريد و درنهايت كد cvv كارت ش��ما را مي خواهند تا 

حساب بانكي را خالي كنند. در حالي كه نبايد هيچ گونه 
اطالعات، كد، رمز، مطالب و شماره و رمز پيامك شده را 
به تماس گيرنده كالهبردار اط��الع دهيد. آنها به دنبال 
پرداخت پول و جايزه به شما نيستند و تنها به دنبال خالي 
كردن حساب شما هس��تند و لذا هيچ گونه اطالعاتي به 
آنها ندهيد. در اقتصاد سواري مجاني نداريم و هيچ جايزه 

و پولي بدون حساب و كتاب پرداخت نمي شود. مراقب 
كالهبرداران باش��يد آنها دائم به دنبال راه هايي هستند 
كه از حس��اب و كارت شما استفاده كنند و حساب شما 
را خالي كنند . حتي ممكن است كه پول به حساب شما 
بريزند و بابت آن از ش��ما خدمات يا كااليي را بخواهند و 
شما تصور كنيد كه پول آن پرداخت شده است و كاال را 

به مشتري تحويل مي دهيد. در حالي كه پول واريز شده 
را شخص ديگري بابت خريد يك كاالي ديگر پرداخت 
كرده و منتظر دريافت آن است در حالي كه پول در حساب 
شماست و شما تصور كرده ايد كه بايد كااليي را به شخص 
سوم تحويل دهيد. ش��خص اول كه پول به حساب شما 
واريز كرده از شما پول يا كاال طلب خواهد كرد و شما كامال 
از موضوع كالهبرداري بي خبر هستيد.از تماس مشتري يا 
آشناي خود مطمئن باشيد و به تماس اينترنتي يا پيامك 
اكتفا نكنيد زيرا ممكن است شخص ديگري پشت اين 
تماس ها باشد و حتي به حساب ش��ما پول واريز كند و 
شما تصور مي كنيد كه طبق قاعده پول پرداخت شده و 
كااليي را براي يك مشتري ارسال مي كنيد يا خدمتي را 
انجام مي دهيد. در حالي كه شماره كارت شما بابت يك 
كالهبرداري سوءاستفاده شده است. لذا به دنبال هر گونه 
واريز و دريافت و پرداخت بانكي، بايد از صحت و سالمت 
و مسير درست طي شده اطمينان حاصل كنيد. برخي 
افراد نيز به نام افراد ديگ��ر و حتي با پروفايل و عكس 
افراد يا سازمان ها و ش��ركت ها ممكن است مشكلي 
درس��ت كنند و تماس بگيرند. بايد مراقب باش��يد و 
هيچگونه اطالعات و عدد و رقم و رمز پيامك شده را به 
تماس گيرنده اعالم نكنيد و به خصوص اطالعات كارت 
 cvv بانكي را به هيچ وجه به ديگران اطالع ندهيد و كد
و تاريخ اعتبار كارت و شماره كامل كارت را اعالم نكنيد. 

غالمعلي جعفرزاده



محمدعلي دهقان دهن��وي، رييس س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار با اع��ام »هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار پس از ۱۲ س��ال مجوز تأسيس يك شركت 
كارگزاري جدي��د را صادر كرد و با اين اق��دام انحصار از 
تمامي مجوزهايي كه از س��وي س��ازمان اعطا مي ش��د 
به طور كامل برداشته شد و ديگر استفاده از واژه انحصار 
در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمايه معني نمي دهد.« 
گفت: طي ۱۲ سال اخير به داليل مختلف با هيچ يك از 
درخواست هاي تأسيس شركت كارگزاري موافقت نشده 
بود اما با اجرا و پياده سازي سياست رفع انحصار در حوزه 
نهادهاي مالي بازار سرمايه، مجوز يك شركت كارگزاري 
جديد از سوي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
صادر و بدين ترتيب زنجيره انحصار در حوزه شركت هاي 
كارگزاري پس از ۱۲ س��ال با صدور اين مجوز شكسته 
شد. وي با اشاره به اينكه چهار درخواست در هيات مديره 
سازمان بورس موردبررسي قرارگرفته است گفت: تاكنون 
درخواست هاي زيادي براي تأسيس شركت كارگزاري 
دريافت شده كه طبق آمار بالغ بر ۳۰ درخواست است اما 
در مرحله اول چهار درخواست،  بررسي شد. در اين راستا 
تمام مدارك و مستندات اين چهار درخواست دريافت و 
مصاحبه هاي تخصصي آنها نيز انجام شد و پس از طي اين 
مراحل در هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح 
ش��د. از اين چهار درخواست يك مورد به تصويب رسيد 
كه پس از آماده سازي و فراهم شدن امكانات و مقدمات 
الزم توسط موسسان آن، در آينده نزديك شاهد شروع 
فعاليت اين كارگزاري خواهيم بود. رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار گفت: از بين اين چهار درخواس��ت، يك 
مورد به دليل نداش��تن ش��رايط الزم رد و دو مورد ديگر 
نيز باهدف رفع اشكاالت، برگشت داده شد تا متقاضيان 
نس��بت به اين موضوع و نقايص پرونده شان، آگاه شوند 
و در صورت ام��كان، ايرادات را رفع كنن��د تا بتوانند بار 
ديگ��ر در فرآيند امتيازدهي، امتيازات الزم را به دس��ت 
آورند. اين مس��وول ادامه داد: اين اولين جلسه اي بود 
كه باهدف بررس��ي درخواست هاي تأسيس شركت 
كارگزاري برگزار شد و به طورقطع اين شروع كار است 
و ما حتمًا درخواس��ت هاي ديگر را نيز بررسي كرده و 
پس از دريافت مدارك و انجام مصاحبه هاي اختصاصي، 
در هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار مطرح 
خواهيم كرد. در اين ميان اگر درخواست هاي دريافتي 
امتياز الزم را داش��ته باشند و تشخيص داده شود كه 
وجود اين شركت ها در بازار سرمايه كمك كننده است 
و اثري مثبت بر فرآيند توسعه ظرفيت هاي بازار سرمايه 

خواهند داشت، مجوز آنها نيز صادر خواهد شد.

      رفع انحصار، مهم ترين ماموريت
سازمان بورس در دوره جديد

 رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تأكيد بر 
اينكه رفع انحصار از مهم ترين سياست هاي سازمان بورس 
و اوراق بهادار در دوره مديريت وي بوده است گفت: يكي 
از برنامه هايي كه از ابتداي ورود من به س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار و در دوره جديد مديريت سازمان پيگيري و 
به عنوان يكي از اولويت ها معرفي شد، بحث رفع انحصار 
از مجوزهاي بازار س��رمايه بود.وي توضيح داد: هدف از 
رفع انحصار در نهادهاي مالي و تسهيل در صدور مجوزها، 
توسعه بازار سرمايه است زيرا نهادهاي مالي، ابزارهاي بازار 
سرمايه براي توسعه هستند. وقتي يك نهاد مالي تأسيس 
مي شود، به معني اين است كه سرمايه، سهامداران و افراد 
متخصص، كارشناس و خبرگان مالي متعددي در يك 
نقطه جمع شده اند تا خدمات مختلفي به مردم ارايه كنند. 
اين تجميع س��رمايه ها، ايده ها و تخصص هاي مختلف، 
منجر به بهبود فرآيند خدمات رس��اني در بازار سرمايه 
و درنهايت توس��عه اين بازار مي ش��ود.دهقان دهنوي با 
اش��اره به اينكه يكي از اين نهادهاي خدمات دهنده در 
بازار س��رمايه، ش��ركت هاي كارگزاري هس��تند گفت: 
باوجود نقش مهم و پررنگ ش��ركت هاي كارگزاري در 
ارايه خدمات به فعاالن بازار س��رمايه، مدت زمان زيادي 
از صدور آخرين مجوز شركت كارگزاري در بازار سرمايه 
ايران گذش��ته بود به طوري كه از ۱۲ سال پيش تاكنون 
هيچ مجوز جديدي در حوزه كارگزاري صادر نشده بود.
رييس سازمان بورس در پاسخ به اين سوال كه چرا تسهيل 
در صدور مجوز ش��ركت هاي كارگزاري ديرتر از س��اير 
نهادهاي بازار سرمايه صورت گرفت اظهار داشت: در ساير 
مجوزهاي مربوط به نهادهاي مالي، جريان صدور مجوز 
وجود داشت اما در حوزه شركت هاي كارگزاري سال ها 
بود ك��ه در عمل فرآيند صدور مجوز متوقف ش��ده بود، 
ازاين رو دستورالعمل را بازنگري كرديم كه اين بازنگري 
زمان بر بود.دهق��ان دهنوي گفت: در حال حاضر به طور 
رسمي اعام مي كنيم كه با صدور مجوز اين كارگزاري 
پس از ۱۲ سال، موضوع انحصار از تمامي مجوزهايي كه از 
سوي بازار سرمايه اعطا مي شد به طور كامل برداشته شده 
و ديگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در 
بازار س��رمايه معني نمي دهد. در حال حاضر هيچ كدام 
از مجوزهاي س��ازمان بورس مشمول انحصار نيستند و 
خوشبختانه مسير براي درخواست و دريافت مجوز جديد 

در همه حوزه ها و در همه نهادهاي مالي باز است.

       بهبود كيفيت و كميت خدمات كارگزاري 
با افزايش سطح رقابت بين آنها

دهقان دهنوي در مورد داليل صادر نشدن مجوز براي 
شركت هاي كارگزاري طي اين مدت طوالني گفت: صادر 
نشدن مجوز تأسيس شركت كارگزاري، داليل متعددي 
داشته است، براي مثال از يك منظر تلقي مي شد كه بازار 
سرمايه ظرفيت پذيرش تعداد بيشتري از شركت هاي 
كارگ��زاري را ندارد يا تلقي مي ش��د ك��ه هرچه تعداد 
شركت هاي كارگزاري كمتر باشد، نظارت بر عملكرد آنها 
نيز آسان تر خواهد بود ولي امروز با توجه به توسعه بازار 
س��رمايه و با توجه به حضور تعداد زيادي از افراد جامعه 
در اين بازار، الزم است عاوه بر كيفيت، كميت خدمات 
كارگزاري نيز در بازار س��رمايه ارتقا يابد كه اين ارتقا نيز 
جز در جريان رقابت بين شركت هاي كارگزاري محقق 

نمي شود.رييس سازمان بورس افزود: ارتقاي كيفيت 
و كميت شركت هاي كارگزاري از طريق رقابت بيشتر 
در اين صنعت محقق مي شود و طبيعي است كه اگر 
رقابت در اي��ن صنعت به اندازه كافي وجود نداش��ته 
باش��د، انگيزه هاي نوآورانه، ارتقاي كيفيت خدمات و 
ارايه خدمات بهتر به مشتريان نيز كمرنگ تر مي شود.

     مزاياي افزايش
تعداد شركت هاي كارگزاري

به عقيده وي افزوده شدن تعداد كارگزاران تنها يكي از 
مزاياي صدور مجوزهاي جديد است و در اين باره گفت: 
يكي از مزاياي مهم تأسيس كارگزاري هاي جديد اين 
است كه آنها با خود ايده هاي جديد مي آورند. ازاين رو 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اعطاي مجوز به 
كارگزاران و تغييراتي كه در دستورالعمل آورده است 
همين هدف را دنبال مي كند زيرا بازار سرمايه، امروز 

نيازمند ايده ها و خدمات جديد است.
اين مس��وول توضيح داد: ب��ر اين مبنا م��ا از افرادي كه 
درخواست تأسيس كارگزاري جديد دارند، چندين سوال 
اساسي مطرح مي كنيم. نخست اينكه چه ارزش افزوده 
جديدي براي بازار س��رمايه دارند. چه فعاليت جديدي 
در بازار س��رمايه انجام خواهند داد و ب��راي آنكه در اين 
بازار موفق ش��وند، چه ايده و كس��ب وكاري پيش بيني 
كرده اند و درنهايت بر مبناي پاس��خ هاي دريافتي آنها را 
امتيازدهي مي كنيم. بر اين مبنا درخواست هايي مجوز 
دريافت مي كنند كه با ايده هاي جديد وارد مي شوند. ما 
انتظار داريم موضوعاتي مانند فرهنگ سازي و آموزش، 
افزايش كيفيت خدمات و ارايه ابزارهاي الكترونيكي كه 
در معامات استفاده مي شود، تقويت شده و بيش ازپيش 
توسعه يابد كه درنهايت اين توسعه و تقويت مي تواند به 
رقابت بيش��تر در آن صنعت كمك كند.دهقان دهنوي 
يكي ديگر از مزاياي ورود شركت هاي كارگزاري جديد 

به بازار سرمايه را ورود سرمايه ها و امكانات جديد دانست 
و اظهار داشت: شركت هاي كارگزاري جديد با خودشان 
سرمايه جديد و امكانات جديد مي آورند و بدين ترتيب 
كميت خدمت رس��اني هم بيشتر مي ش��ود. راه اندازي 
كارگزاري هاي بيشتر، ايجاد نمايندگي هاي بيشتر را به 
دنبال داشته و پرسنل بيشتري در اين صنعت به خدمت 
گرفته مي شوند و درنهايت خدمت رساني بيشتر و بهتري 

به عموم سهامداران صورت خواهد گرفت.

     داليل سهم نامتوازن كارگزاران از بازار
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اين گفت وگو 
در پاسخ به اين سوال كه چرا سهم كارگزاران بازار سرمايه 
از بازار بس��يار متفاوت است به طوري كه برخي از آنها در 
عمل فعاليت زي��ادي ندارند گفت: تعدادي از كارگزاران 
سهم بس��يار اندكي از بازار سرمايه دارند و در عمل فعال 
محسوب نمي شوند، در مقابل تعدادي از كارگزاران به طور 
قابل توجهي فعال بوده، درحال توسعه هستند و خدمات 
خوبي نيز به فعاالن بازار ارايه مي كنند و زمينه توس��عه 
بيشتر را نيز دارند. بر اين اساس سهم باالي كارگزاران 
مي تواند ناشي از كيفيت خوب خدمات آنها باشد كه 
اين امر هيچ اشكالي ندارد ضمن اينكه مجوزهاي جديد 
نيز به نس��بت قدرت مديريت، قدرت نوآوري و توان 
سرمايه گذاري آنها صادر خواهد شد.وي خاطرنشان 
كرد: اگر كارگزاري هاي جديد يا كارگزاري هاي موجود 
بتوانند استراتژي خوبي دنبال كنند، مي توانند سهم 
بيشتري از بازار به دس��ت آورند و اين امر خودبه خود 
باعث مي شود سهم كارگزاران ديگر كاهش پيدا كند. 
اين هنر كساني هست كه وارد اين صنعت مي شوند 

و مي توانند خدمات آنها را گسترش دهند.

      نظارت سازمان
  برنهادهاي مالي سخت گيرانه تر مي شود

اين مقام مسوول اظهار داشت: استراتژي اتخاذشده 
در س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در حوزه نهادهاي 
مالي، تسهيل نظارت هاي پيشيني است به اين معني 
كه تاش مي ش��ود راه باز شود تا افراد بتوانند با ايده و 
سرمايه خوبي واردشده و خدمات متعددي را باكيفيتي 
باالتر ارايه كنند اما اين تسهيل ايجادشده كه منجر به 
صدور مجوزهاي بيشتر مي شود يك مكمل نيز دارد 
و آن چيزي نيست جز »تقويت نظارت هاي پسيني« 
يعني نظارت هايي كه بعد از شروع فعاليت هاي نهاد 
مالي اتفاق مي افتد.دهقان دهنوي با اشاره به فرآيند 
نظارت بر عملكرد نهادهاي مالي در س��ال هاي قبل 

گفت: پيش تر به اين مقوله توجه زيادي نمي شد و اصواًل 
باطل كردن يا ح��ذف كردن مجوز نهادهاي مالي امر 
رايجي نبود و اقدامي مقبول در بازار سرمايه محسوب 
نمي شد، بر همين اساس سعي مي شد به جاي آن در 
جريان ورود نهادهاي مالي جديد، سخت گيري زيادي 
صورت بگيرد.  وي در خصوص اين نوع استراتژي كه 
درگذشته در سازمان وجود داشته است توضيح داد: 
البته اين اس��تراتژي از يك جهت مي تواند استراتژي 
درستي ارزيابي شود زيرا الزم اس��ت همواره در بازار 
سرمايه تعادل برقرار باشد و به همين جهت نه تعداد 
باالي نهادهاي مالي يك مزيت است نه تعداد كم آنها، 
مهم اين است كه نهادهاي مالي برندهاي ارزش مندي 
داشته باش��ند. وقتي يك نهاد مالي ارزش برند داشته 
باشد، خودبه خود ريسك ها را بهتر مديريت مي كند 
و خودش نيز ريسك زيادي پذيرش نمي كند. اين امر 
باعث مي ش��ود نظارت نيز راحت تر انجام شود اما اگر 
تعداد نهادهاي مالي زياد باشند و نظارت بر آنها به اندازه 
كافي نباش��د، اين امر مي تواند ريسك هاي بيشتري 
ايجاد كند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه 
كرد: بنابراين حاال كه اين تصميم در بازار سرمايه وجود 
دارد كه بازار توسعه يافته و ايده هاي جديد، فرصت بروز، 
ظهور و اعمال پيدا كنند، الزم است نظارت، قوي تر شود 
تا از بروز ريس��ك هاي جديد جلوگيري شود و در اين 
راستا سازمان بورس هيچ ابايي ندارد از اينكه برخورد 
با متخلفان به سخت ترين شكل ممكن انجام شود و 
اش��د مجازات را در هر تخلف انتخاب كند. قاعدتًا اگر 
نهادهاي مالي، چه نهادهاي مالي كه االن حضور دارند 
 و چه نهادهايي كه مجوز مي گيرند اعم از كارگزاري، 
سبد گردان، مشاور يا هر نهادمالي ديگر، تخلفات شان 
به نحوي باشد كه ادامه فعاليت شان به صاح نباشد، 

به سرعت مجوزشان باطل خواهد شد.

      مسووليت سهامداران نهادهاي مالي
در مقابل تخلفات و اشد مجازات براي متخلفان

وي گفت: سهامداران نهادهاي مالي نسبت به يكديگر يك 
نوع مسووليت تضامني دارند براي مثال وقتي در برخي 
موارد سهامداران نهاد مالي حداقل سه نفر تعيين شده يا 
دس��تورالعمل جديد كارگزاري ها به نحوي تنظيم شده 
است كه حضور حداقل ۴ الي ۵ نفر خبره مالي براي كسب 
امتياز الزم است، هدفي پشت اين قضيه هست. ازنظر ما 
وقتي چند خبره و كارشناس يا شخص حقوقي در يك نهاد 
مالي حضور دارند، به نوعي ريس��ك هاي يكديگر را هم 
كنترل مي كنند و اين امر موجب مي شود كه به نوعي نقش 
خودكنترلي و نظارت دروني در داخل نهاد مالي اجرا شود.

به گفته وي س��ازمان بورس در نظ��ر دارد از اين طريق 
مسووليت پذيري شركاي نهادهاي مالي را رسمي كرده 
و آنها را نسبت به رفتارهاي يكديگر آگاه كند. ازاين رو از 
اين به بعد اينگونه نخواهد بود كه سهامداران نهادهاي 
مالي فقط از منافع آن نهاد كس��ب منفعت كنند اما در 
مقابل تخلفات آن نهاد، مسووليتي نداشته باشند. اين 
مقام مسوول درنهايت توضيح داد: سهامداران نهادهاي 
مالي بايد بدانند متناس��ب با منافعي ك��ه از نهاد مالي 
كسب مي كنند، نسبت به رفتار بقيه شركا و اتفاقاتي كه 
در نهاد مالي رخ مي دهد، نس��بت به رفتار هيات مديره، 
قوانين حاكميت شركتي و رعايت اصول و هنجارهاي 
رفتاري در بازار سرمايه مسووليت دارند و اين مسووليت 
درصورتي كه به درستي انجام نشود، مي تواند، عواقبي را 
براي هركدام از سهامداران و اعضاي هيات مديره نهادهاي 
مالي به همراه داشته باشد. با دستورالعمل ها و مقررات 
تعيين شده، نظارت ها سخت گيرانه تر شده و با نهادهاي 

مالي متخلف برخوردهاي شديد و جدي خواهد شد.
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احراز هويت ۹۹ هزار سهامدار 
در مرداد امسال

ب��ر اس��اس اطاع��ات گ��زارش ماهان��ه ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
در خصوص مردادماه امسال، تعداد 77 هزار و 88۲ 
ثبت نام از سوي سرمايه گذاران حاضر در بازار سرمايه 
در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هويت 
ش��ده ها نيز با عبور از 99 هزار سهامدار در اين ماه به 
99 هزار و ۴7۱ مورد رسيده است. الزم به ذكر است 
بر اساس آمار منتشرش��ده، در تيرماه امسال تعداد 
ثبت نام در سامانه »سجام« 89 هزار و ۱۲۰ و تعداد 
احراز هويت ش��ده ها نيز ۱۱۲ هزار و ۲6۳ مورد بوده 
است. همچنين بر اس��اس اين گزارش تعداد نفرات 
ثبت نام شده در سامانه »سجام« در سومين ماه بهار 
به تفكيك هر اس��تان حاكي از آن است كه ۵ استان 
»تهران با ۱6 هزار و ۱۴9 مورد، خوزس��تان با 8 هزار 
و 69۴ مورد، خراس��ان رضوي با 6 هزار و ۱8۲ مورد، 
اصفهان ب��ا ۴ هزار و 979 مورد و كرم��ان با ۴ هزار و 
۱8۱ مورد« در صدر بيشترين ثبت نام شده ها در كل 
كشور قرار دارند.  از س��ويي ديگر بر اساس آمارهاي 
منتشرشده، ۵ استان »ايام با ۲98، خراسان جنوبي 
با ۴۲۵، كهكيلويه و بويراحمد با ۴78، چهارمحال و 
بختياري با ۵۲9 و س��منان با 6۱۳ مورد« در انتهاي 
ليست كمترين ثبت نام شده هاي در بين ساير استان ها 
قرار دارند. شايان ذكر است س��امانه سجام »سامانه 
جامع ثبت اطاعات مش��تريان«، براي الكترونيك 
كردن و خودكار كردن فرآيند جمع آوري و مديريت 
اطاعات مشتريان است و عملياتي شدن اين سامانه 
باعث افزايش دقت، س��رعت و به��ره وري درزمينه 
جمع آوري اطاعات و ارايه خدمات عمومي و مهم تر 

از همه، يكپارچگي سامانه هاي اطاعاتي شده است.

سهم باالي معامالت طال
از معامالت مرداد بورس كاال

در جريان معامات مردادماه گذشته معامله گران تعداد 
۱۲ ميليون و 6۰ هزار گواهي سپرده كااليي را به ارزشي 
بالغ بر 9 هزار و 88۴ ميليون ريال دادوستد كردند كه 
اين آمار معاماتي نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
به ترتيب با رشد ۱6 و ۱۵8 درصدي همراه بوده است؛ 
در مردادماه مدال طاي حج��م و ارزش معامات به 
گواهي سپرده سكه طا رسيد. اين گزارش مي افزايد: 
در جريان معامات ماهي كه گذشت بيشترين حجم و 
ارزش معاماتي در نماد معاماتي گواهي سپرده سكه 
طاي بانك هاي آينده، رفاه، سامان، صادرات و ملت به 
ثبت رسيد تا سكه طا در اين بازار مدال طاي معامات 
ماهانه را كسب كند. به طوري كه طي مردادماه امسال 
8 ميليون و 9۲ هزار و ۳۰۰ گواهي سپرده سكه طاي 
تحويل يك روزه مورد معامله قرار گرفت و ارزش بالغ بر 9 
هزار و ۳۳8 ميليارد ريال براي آن رقم خورد. همچنين 
در اين مدت تعداد ۳ ميليون و 7۴۰ هزار و 877 گواهي 
سپرده زعفران نگين به ارزشي بيش از ۵۱۲ ميليارد و 
6۴7 ميليون ريال بين بازيگران بازار دس��ت به دست 
شد تا اين دارايي پايه پس از سكه طا بيشترين حجم 
و ارزش معاماتي ماهانه را به ثبت برساند و دوم شود. 
معامله گران در دو نماد معاماتي انبارهاي سحرخيز 
و طاي س��رخ تعداد ۲۱7 هزار و 88۰ گواهي سپرده 
زعفران پوشال را خريدوفروش كردند تا ارزشي بيش از 
۲۳ ميليارد و ۱۲9 ميليون ريال براي دارايي پايه مذكور 
ثبت شود. بر اساس اين آمارها، زعفران پوشال به لحاظ 
حجم و ارزش معامات در رده س��وم جدول معامات 
مردادماه قرار گرفت. آمارها حاكي از آن است كه در دوره 
زماني موردبررسي ۳6۱9 گواهي سپرده پسته فندقي و 
بادامي انبارهاي مه والت و سبز دانه معامله شده و ارزش 
6.6 ميليارد ريالي را رقم زده است. معامله ۵۳۲۰ گواهي 
سپرده زيره سبز انبارهاي دانش، كيميابذر و مينوبذر 
نيز ارزش��ي بيش از ۴ ميليارد ريال را به ثبت رس��اند. 
معامله ۱9۵ گواهي سپرده كشمش تيزابي تاكستان 

نيز ارزشي نزديك به ۴۵ ميليون ريال را در پي داشت.

رشد ادامه دار شاخص كل
بازار| كريمي، كارش��ناس بازارسرمايه گفت: بازار و 
حركت هاي كه انجام مي شود در واكنش به ريزش هاي 
اخير بوده اس��ت. باوجوداينكه پارامترهاي اقتصادي 
خاصي تغيير پي��دا نكرده، اما اگر توجه كنيد س��ال 
گذش��ته وقتي بورس افت پيدا ك��رد، در همان بازه 
زماني دالر به رش��د كردن ادام��ه داد و از محدود ۲۱ 
هزار تومان تا ۳۱ هزار تومان رشد كرد و مجدداً اصاح 
كرد و تا نزديك ۲۰ هزار تومان هم ريزش داشت. اين 
كارشناس اضافه كرد: از ابتداي ارديبهشت ماه تا االن 
دالر از محدود ۲۱ هزار تومان به ۲7 هزار تومان رشد 
داشته است. پس يكي از پارامترهاي تأثيرگذار روي 
شاخص كل بورس تهران نرخ دالر است. از سال گذشته 
كه شاخص افت داشته دالر هم چندان افزايش قيمت 
نداده است اما با رشد دالر شاخص بورس به آن واكنش 
نشان داده و در حال رشد است. او نرخ بهره بين بانكي 
را به داليل رشد ش��اخص اضافه كرد و گفت: يكي از 
پارامترهاي تأثيرگذار نرخ بهره بين بانكي است كه در 
حال حاضر از محدود ۲۲ درصد به ۱8 درصد رسيده 
است كه اين موضوع به نفع بورس هست و باعث شده 
كه س��رمايه در بورس به جاي اينكه در مس��ير سود 
بين بانكي قرار بگيرد، پارك شود. كريمي گزينه هاي 
ديگر مثل تعطيلي كسب وكارها در ايام كرونا را باعث 
سرمايه گذاري مجدد مردم به سمت بورس به داليل 
رشد شاخص اضافه كرد. رشد شاخص بيشتر ناشي 
از بازي االكلنگي سهم هاي بزرگ است و بسياري 
از سهم هاي بازار در اين رشد چندان موثر نبودند و 
به اندازه رشد شاخص رشد نكردند كه كريمي هم با 
تأكيد بر اينكه رشدهاي اخير را نمي توان پاي سهام 
گذاشت گفت: ش��ايد بتوان گفت سهام موجود در 
بازار به اندازه رشد شاخص، رشد نكردند، اما حتمًا 
بعد از رسيدن قيمت ها به سطوح باالتر بايد انتظار 

رشد قيمت هاي بيشتري در بازار داشته باشيم.

از سوي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 

انحصار مجوز كارگزاري هم شكسته شد

عوامل اقتصادي و سياسي مي توانند آينده تاالر شيشه اي را
 تحت تأثير قرار دهند

بورس صعودي مي شود؟
گروه بازار سرمايه|

بازار س��رمايه همچنان به مس��ير صعودي خ��ود ادامه 
مي دهد و شاخص كل، بيشترين صعود خود را طي يك 
سال اخير تجربه كرده و بيش از ۴۰ درصد از كف سومين 
ماه سال جاري فاصله گرفته است. در اين بين هنوز هم 
س��هامداران بااحتياط و ترس وارد معامات مي شوند 
چراكه؛ تجربه تلخ سال ۱۳99 را هنوز فراموش نكرده اند 
و بااحتياط سرمايه هاي خود را وارد بورس مي كنند. سال 
گذشته كارشناسان زيادي از فتح قله دوميليوني سخن 
مي گفتند كه با توجه به دخالت ها و برداش��ت اين فتح 
محقق نشد و ش��اخص كل بورس با سقوط مواجه شد. 
مجدداً برخي از كارشناسان خبر از فتح اين قله تا پايان 
سال جاري مي دهند و برخي ديگر موانع و چالش هاي 
زيادي بر تداوم اين رشد و رسيدن به قله حداقل در بازه 
زماني كوتاه مدت مي دانند. بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
هرچند در حال حاضر قيمت  سهم ها در بورس تهران از 
ارزش ذاتي خود منحرف نشده اند، اما چالش هاي مهمي 
بر سر امكان تداوم رشد، پيش روي سهامداران خواهد 
بود. »تعادل« در گزارش هاي پيشين خود تمامي عوامل 
تأثيرگذار بر روي روند شاخص را بررسي كرده و اين بار با 
كارشناسان به بررسي ارزش گذاري سهام پرداخته است. 
ارزش گذاري سهام مس��اله مهمي است كه به چندين 
روش صورت مي پذيرد. رضا محمدي، كارش��ناس بازار 
س��هام در خصوص ارزش گذاري سهام نوشت: متوسط 
نسبت قيمت بر  درآمد سهام در بورس تهران در بلندمدت 
در محدوده 7 واحد قرار دارد. بااين حال، در مقاطعي كه 
انتظ��ار افت ارزش ريال وج��ود دارد يا انتظارات تورمي 
باال مي گيرد، خريد س��هام به ويژه در صنايع كااليي، به 
عنوان يك دارايي كه بازدهي غير ريالي كمابيش ثابت 

دارد، توجيه پذير مي شود. در چنين فضايي، نرخ سهام 
كااليي به عنوان دارايي واج��د بازه دالري رو به افزايش 
مي گذارد و سرمايه گذاران حاضر مي ش��وند تا درازاي 
نسبت سود كمتر نسبت به متوسط تاريخي، قيمت هاي 
باالتري براي خريد سهام پرداخت كنند. همين رويكرد 
در سال گذشته منجر به جهش نسبت قيمت بر درآمد 
)P/ E( به كانال بيش از ۳۰ واحدي شد. تحوالت بعدي 
به ويژه در حوزه سياسي، فرضيه تداوم كاهش پرشتاب 
نرخ ارز را تضعيف كرد و با ايجاد چشم انداز تثبيت ارزش 
ريال، انتظارات در بازار سهام به نحو قابل توجهي تعديل 
شد. در دوماه اخير اما اين روند متوقف شده و نشانه هاي 
مجدد از رشد ارزش گذاري سهام به دليل عدم اطمينان 
از چشم انداز ارزش ريال ديده مي شود. هرچند در حال 
حاضر نس��بت موردبحث بر اساس س��ودآوري ۱۲ ماه 
گذش��ته شركت ها باالتر از ميانگين اس��ت، اما با فرض 
تحقق دالر ۲۵ هزارتوماني در سامانه نيما و تثبيت نرخ 
جهاني كاال در محدوده جاري، نسبت P/E متوسط بورس 
در صورت عدم تغيير قيمت سهام، به دليل رشد مخرج 
كسر )سودآوري شركت ها( تا يك سال آينده به سمت 
ميانگين ميل خواهد كرد. با عنايت به موارد مطرح شده 
در بخش هاي قبلي مبني بر امكان مهار كسري بودجه از 
محلي غير از منابع بانك مركزي و نيز تثبيت نسبي ارز، 
احتمال رشد مجدد نسبت هاي P/E در فضاي كنترل 
انتظارات تورمي كمرنگ اس��ت. ب��ا توجه به وضعيت 
مي ت��وان گفت هرچند وضعي��ت كنوني قيمت هاي 
سهام در بورس تهران از ارزش هاي ذاتي انحراف مهمي 
نيافته اما چالش هاي مهمي بر س��ر امكان تداوم رشد 
به ويژه با عنايت به شتاب افزايش اخير در ارزش سهام 

شركت هاي بزرگ و كاال محور پيش رو خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي ) نوبت اول(
نام مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق مازندران 

موضوع مناقصه : عبارت است از :  )1

شركت توزيع نيروي برق مازندران

روابط عمومي  شركت توزيع نيروي برق مازندران 

2 – زمان فروش اسناد :  از روز سه شنبه تاريخ 1400/06/09 لغايت پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 1400/06/14
3- محل دريافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس setadiran.ir - سامانه مناقصه

4-مبلغ فروش اسناد: مبلغ ۵4۵.000 ريال به حساب جام شماره ۵240332412 بانك ملت شعبه اميرمازندراني ساري ) پرداخت از طريق درگاه 
اينترنتی (

۵-مهلت تحويل پاكات ) الف، ب و ج (: الف( زمان تحويل اسناد فيزيکی حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 1400/06/24 می باشد.
ب( زمان بارگذاری اسناد مناقصه در س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس Stadiran.ir، حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 

1400/06/24 می باشد.
۵- زمان بازگشايی پاکات : ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخه 1400/06/24 به ترتيب شماره مناقصه انجام می گيرد.

6- محل تحويل اسناد الکترونيکی مناقصه : اسناد می بايست در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به صورت اسکن بارگذاری گردد.
تبصره: فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد، به آدرس ساري بلوار خزر جنب خيابان حزب اهلل امور تدارکات 

شرکت توزيع برق مازندران تحويل گردد .
6-1(  شرايط مناقصه گران : الف - داشتن شخصيت حقوقی                      ب- داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر 

 پ- ارائه تصوير گواهينامه معتبر تائيد صالحيت )رتبه( نيرو                     ج – ارائه گواهينامه معتبر ايمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7-  محل بازگشايي اسناد مناقصه : ساري ، بلوار خزر ، بعد از خيابان حزب ا ... امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران

8 – نشانی کسب اطالعات بيشتر :    
     Tender.Tavanir.org.ir  ب-   سايت معامالت توانير به آدرس              setadiran.ir الف- سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس 

ج-  سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرسmaztozi.ir                   د- شماره تلفن 3340۵121-011 امور تداركات -  اداره مناقصات

مبلغ برآوردی نام امور برقشرح مناقصهشماره مناقصهرديف
ريال

مبلغ تضمين 
ريال

4.729.037.683473.000.000قائمشهرتوسعه و احداث شهری فاز 4 نصب ترانس و احداث خط1400110061
4.726.673.410473.000.000جنوب ساریتوسعه احداث شهری فاز 1  2400110017
3.148.161.40831۵.000.000غرب آملکاهش تلفات فاز 2 تبديل سيم به کابل خودنگهدار34001100۵9
4.162.344.308417.000.000شرق آملتوسعه و احداث شهری )ترانس دار(فاز 1 سال44001100631400
4.687.329.609469.000.000شرق آملتوسعه و احداث فاز 2 شهری ۵400110071
3.643.607.76036۵.000.000جنوب بابلکاهش تلفات بندپی غربی و الله آباد6400224213
3.041.006.18130۵.000.000جنوب بابلکاهش تلفات بخشهای گتاب و بابلکنار740022423۵
3.003.372.024301.000.000جنوب ساریمعين حوادث شهری سال 84002210721400

1- تضمين شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئين نامه تضمين شرکتهای توزيع می باشد.
2- اين شرکت از پذيرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضمين شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .

3- به پيشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر و پيشنهاداتی که بعد 
از انقضای مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهد شد.

4- ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .
۵- تامين منابع از محل اعتبار داخلی است.



0008210030072 DT1  آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي از ميان توليد كنندگان داراي تاييديه پژوهشگاه صنعت نفت تأمين نمايد.

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

نوبت اول

شناسه :1180344

لذا كليه شركتهايي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذكر، نسبت به 
استخراج و تكميل  » فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب« و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي 

كيفي )براي معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.  
WWW.NISOC.IR      فرم پرسش نامه ارزيابي      مديريت تداركات و اموركاال      مزايده و مناقصه      كسب و كار

كسب حداقل نمره 60 در ارزيابي كيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنًا مبلغ تضمين شركت در مناقصه -/000ر000ر500ر1 ريال مي باشند.

آدرس پستي: اهواز- كوي فدائيان اسالم)نيوسايد(-  خيابان شهريور- مجتمع تداركات و امور كاال- ساختمان 102-اداره تداركات خريد كاالي داخلي –واحد  خريدهاي عمومي  اتاق  13  كد 
پستي 54579-61138تلفن:061-341-24625

درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه وساير مشخصات فني و مقادير كاال :
   WWW.SHANA.IR    /                       WWW.NISOC.IR    /             WWW. IETS. MPORG. IR   

آدرس اينترنتي جهت دسترسي به اسناد و مدارك مناقصه، آخرين مهلت تحويل پاكات به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و همچنين تاريخ گشايش پاكات فني، متعاقبًا 
به مناقصه گراني كه صالحيت دريافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مكتوب اعالم خواهد گرديد.

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

01)kg 25 0030072-89-21-2000008ميكا متوسط )كيسه

برابر رای شماره 140060310004003242 – 1400/04/07 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و باال معارض آقای علی قلی زاده آغوزی فرزند طالب به شماره شناسنامه 10 و شماره ملی206-4467246 
صادره از بابل نسبت به ششدانگ  اعيانی يک باب خانه بانضمام 16 سير و 5 مثقال و 8 نخود مشاع از ششدانگ عرصه باقيمانده عرصه آن معادل 5 دانگ 
و 22 سير و 8 مثقال وقف هالل احمر و 1 سير و 2 مثقال و 16 نخود آن ثلث باقی است  به مساحت 4311/40 مترمربع پالک 4866/175 – اصلی واقع در 
آغوزبن بخش دو غرب ثبت بابل خريداری از آقای حاج طالب قلی زاده آغوزی محرز گرديده است . لذ 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 انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 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 
م الف: 1176219

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/05/23
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/07

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سيد مهدی حسينی کريمی - سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

 تعدادی از وراث برار فرضی پور برابر گواهی حصر وراثت شماره 421 مورخ 1396/10/30 شعبه اول شورای حل اختالف 
گيالنغرب و درخواست شماره  140085616006002173مورخ  1400/06/01و ارائه يكبرگ استشهاديه مصدق شده 
در دفتر اسناد رسمی شماره 78-گيالنغرب مدعی است که سند مالکيت شش دانگ يکباب  ساختمان مسکونی 
بمساحت 745/27مترمربع بالک 66- فرعی از 189- اصلی  گيالنغرب  بخش شش کرمانشاه ذيل ثبت 9102صفحه 
58 دفتر امالک جلد 56 به شماره سريال 364676 که در تاريخ 88/02/17 به استناد رای شماره 2380 هيات ماده 
133 قانون برنامه چهارم توسعه بنام آفای برار فرضی پور فرزند اسمعيل صادر و تسليم گرديده و بعلت سهل انگاری 
مفقود گرديده اس�ت لذا مراتب طبق تبصره يک ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه شخصی 
مدعی انجام معامله ويا سند نزدخود باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اين اداره اعالم و ارسال 
نمايد. بديهی است پس از انقضاء مهلت مقرر نسبت بصدور سند مالكيت المثنی اقدام خواهد شد و سند مالکيت 
نقدي اوليه باطل و از درجه اعتباردساقط خواهدشد.  

آگهی فقدان سند مالکیت

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول 5   يكشنبه 7 شهريور 1400    20 محرم 1443  سال هشتم    شماره   Sun. Aug 29. 2021  2018  راهوشهرسازي

مسیر سخت بورس براي 
رسیدن به قله

اعتمادش��ان سوءاس��تفاده كرده اس��ت. اين مساله 
بايد در ميان مدت حل ش��ود و اگر وزير پيش��نهادي 
بتواند با تمهيداتي اين مساله را حل كند، ساير موارد 
به خودي خود حل خواهند شد. در حال حاضر، هيات 
پذيرش كار خ��ود را به صورت هفتگ��ي در بورس ها 
انجام مي دهد، اما تقاضا در بازار براي ورود شركت ها به 
بورس وجود ندارد و اگر تقاضا وجود داش��ته باشد، ما 
هر هفته مي توانيم پذيرش دو شركت در بازار سرمايه 
را داشته باشيم يا تأمين مالي شركت ها از بازار سرمايه 
نيازمند ورود نقدينگي به بازار است كه اگر اعتماد به 
بازار بازگردد، با اطمين��ان مي توان گفت برنامه هاي 
آقاي خاندوزي يك س��اله محقق خواهند ش��د. بايد 
به اين نكته توجه داش��ت درگذش��ته كه شاخص به 
عدد دو ميليون و ۷۸ هزار واحد رسيد با شتاب بسيار 
سريعي به اين عدد رسيد و همين مساله باعث حضور 
گروهي مردم و توده اي آنان در بازار شد. عالوه بر اين در 
بخش هايي از بازار هم حباب وجود داشت و همچنان 
هم در بخشي از بخش ها حباب تخليه نشده و برخي از 
سهم ها هستند كه با فروش سنگين مواجه اند و هنوز 
حباب اين س��هم ها گرفته نشده اس��ت. ولي در سال 
جاري چند مساله وجود دارد: يكي اينكه شركت هاي 
صادركننده و شركت هايي كه نرخ هاي آنان به نرخ هاي 
جهاني وابسته است به دليل افزايش نرخ هاي جهاني 
سودآوري بيشتري داشته اند و سودآوري آنها جهش 
داش��ته است. از س��وي ديگر در بازارهاي موازي بازار 
س��رمايه هم مباحث مالياتي مطرح اس��ت و شاهد 
حباب  در اين بازار هستيم كه اين مسائل مطمئنًا در 
اقبال مردم به بازار سرمايه اثرگذار خواهد بود؛ اما االن 
خيلي زود است كه از شاخص دوميليوني صحبت كنيم؛ 
شاخص دوميليوني هنوز هم با اين سودآوري شركت ها 
خيلي زياد است، باوجوداينكه يكسري از شركت ها هم 
به تازگي وارد بازار ش��ده اند. بااين حال مي شود درباره 
شاخص يك ميليون و ۸۰۰ هزار واحدي تا پايان سال 
صحبت كرد. البته اقتصاددانان به دليل مسائل پولي كه 
در كشور جاري است تورم بااليي را پيش بيني مي كنند 
و اين تورم ممكن است هر عددي را براي شاخص رقم 
بزند. ولي اگر اين تورم را در نظر نگيريم با اين شرايط و 
با اين P/E كه بازار دارد رسيدن به شاخص دوميليوني 
خيلي سخت است. بااين حال روند صعودي بازار حتمًا 
تا پايان سال صعودي پيش بيني مي شود و مطمئنًا از 

ساير بازارها هم سوددهي باالتري دارد.

چاه ويل كسري بودجه
 ض��رورت مس��اعدت ب��ه جمعي��ت مح��روم و 
حقوق بگيران احساس مي شود بايد از هر گزاره اي 
كه ممكن اس��ت باعث بروز تكانه ه��اي تورمي در 
اقتصاد شود، جلوگيري شود. از سوي ديگر بايد ديد 
دولت با استفاده از چه راهكارهايي قصد دارد، كسري 
بودجه خود را پوشش دهد؟متاسفانه برخي دولت ها 
در زمان بروز كسري به سهل الوصول ترين راهكار 
كه استقراض و چاپ اسكناس است، اقدام مي كنند، 
اما بايد توجه داش��ت كه اين نوع تصميم سازي ها 
نه تنها گروهي از هزار توي مش��كالت معيش��تي 
مردم باز نمي كنند، بلكه خود به عاملي براي ظهور 
مش��كالت تازه اي مي ش��وند. دولت براي جبران 
كسري در بودجه سال جاري بايد جلوي هزينه هاي 
اضافي و غير ضروري را بگيرد. از س��وي ديگر بايد 
س��طح بهره وري در نهاد هاي اجراي و پروژه هاي 
عمران��ي افزايش پيدا كند. ب��راي اين منظور الزم 
اس��ت، مديراني پاكدس��ت و متخصص روند كلي 
اج��راي پروژه هاي خدماتي و عمراني را به دس��ت 
بگيرند تا ب��ا كمترين ميزان س��رايه گذاري بتوان 
بيشترين بهره برداري را ايجاد كرد. دولت نيز معتقد 
اس��ت كه به جاي كاهش دريافتي حقوق بگيران، 
مستمري بگيران و... بايد زمينه كاهش هزينه هاي 
غير ضروري را فراهم كند. ضمن اينكه براي جبران 
س��اير كمبودهاي بودج��ه اي باي��د از روش هاي 
اقتصادي تر ك��ه تاثير نامطلوبي بر ش��اخص هاي 
اقتصادي مانند تورم به جاي نمي گذارند استفاده 
كرد. در كل مجلس و دولت تالش مي كنند، اصالح 
بودجه را از روش هاي كارشناس��ي و تخصصي به 
سرانجام برس��انند تا در بلندمدت بتوان روند ارايه 
بودجه هاي واقع��ي با كمترين ميزان كس��ري را 

تدارك ديد.

سه چالش عمده دانش بنیان ها
 ط��ي كنند و مورد حمايت واقع ش��ده و از وام ها 
و تس��هيالتي ك��ه اي��ن نهادها در اختيارش��ان 
مي گذارند، بهره مند ش��وند بايد وقت فرسايشي 
بگذارند و گاه ممكن اس��ت رفت وآمدهايش��ان 

سال ها طول بكشد و به نتيجه اي نرسند.
مس��اله ديگ��ري كه در اي��ن حوزه وج��ود دارد 
و مي ت��وان ب��ه آن اش��اره ك��رد، اين اس��ت كه 
شركت هاي فعال در اين حوزه با تمام مشكالتي 
كه دارند در يك فضاي گلخانه اي رشد مي كنند، 
اما زمان��ي كه از آن فضاي گلخان��ه اي كه در آن 
پرورش يافته اند خارج و به عنوان يك ش��ركت 
دانش بنيان مستقل، مطرح شده و محصول خود 
را تجاري س��ازي كرده و وارد بازار مي شوند، در 
ادام��ه كار با يك فضاي انحص��اري و غيررقابتي 
و با قوانين و مقرراتي كه مخل آس��ايش فعاالن 
اقتصادي و كسب وكارهاست مواجه مي شوند و 

نمي توانند به رشد خود ادامه دهند.
مشكل ديگر مربوط به حوزه ارتباطات بين الملل 

است. 
در ح��وزه فن��اوري، ارتب��اط موث��ري با س��اير 
كشورهاي پيشرو در اين زمينه نداريم. در حالي 
كه كش��ورهايي ك��ه روي لبه فن��اوري در حال 
حركت هس��تند به اين نوع از ارتباطات نيازمند 

هستند. 
س��رمايه گذاري خارج��ي، تب��ادل دانش فني و 
مديري��ت خارج��ي در حوزه ش��ركت هايي كه 
فعاليت ه��اي بين المللي دارن��د موضوع مهمي 
اس��ت و تا اين امر محقق نشود، اوال شركت هاي 
نمي توانند به بلوغ واقعي برسند و دوما نمي توانند 
صادرات داشته باشند. اين عدم وجود ارتباطات 
مناسب بين المللي به صادرات در اين حوزه لطمه 

جدي زده است.
نكته آخر كه مي خواهم به آن اش��اره كنم بحث 
مهاج��رت نيروه��اي كار متخص��ص اس��ت كه 
شركت هاي دانش بنيان فعال در اين اكوسيستم 
در حال حاضر با آن دس��ت به گريبان هس��تند. 
به گون��ه اي ك��ه برخ��ي اقدامات مانن��د »طرح 
صيانت« كه به تازگي از س��وي مجلس شوراي 
اس��المي مطرح ش��ده، باعث ايجاد بي انگيزگي 
در فعاالن اقتصادي و حتي كارآفرينان ش��ده و 

بسياري از آنها به فكر مهاجرت افتاده اند.
قطعا در چنين شرايطي نمي توان انتظار معجزه 
از فعاالن اين حوزه داش��ت. اين در حالي اس��ت 
كه در بسياري از كش��ورهاي جهان كه به حوزه 
دانش بنيان��ي ورود كرده و موفق ه��م بوده اند، 
متوليان و دولت ها سعي دارند با حمايت، كاهش 
محدوديت ه��ا و ايجاد فضاي مناس��ب منجر به 

رونق علم اقتصاد شوند.

در بافت فرسوده تهران چند آپارتمان مي توان ساخت؟

پيشنهاد برج سازي در قلب پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

با تاييد مصوبه جهش توليد و تامين مس��كن در شوراي 
نگهبان، عمال از امروز دولت سيزدهم بايد زيرساخت هاي 
الزم ب��راي اجراي اين طرح را فراه��م آورد و تا 365 روز 
ديگر، يك ميليون مسكن ساخته باشد. در شرايطي كه 
ايجاد شهرها و شهرك هاي جديد نيازمند تزريق منابع 
مالي زياد براي احداث زيرساخت هاي الزم شهري است، 
و از سوي ديگر، بافت هاي فرس��وده در كالن شهرهايي 
همچون تهران در معرض آسيب هاي زلزله احتمالي قرار 
دارند، برخي از كارشناسان پيشنهاد مي كنند، در مرحله 
نخست، دولت روي احياي بافت هاي فرسوده تمركز كند تا 
با يك تير دو نشان را زده باشد. به گونه اي هم قانون مجلس 
مبني بر ساخت يك ميليون مسكن در سال را اجرايي و 
هم بافت هاي ناپايدار در برابر حوادث طبيعي را احيا كرده 
باشد. در اين حال، چندي پيش، عليرضا زاكاني، شهردار 
منتخب تهران در خصوص الگوي نوسازي محله به محله 
در اين شهر س��خن گفت. الگويي كه البته در سال هاي 
قبل نيز برخي از كارشناسان با اشاره به تجربيات برخي از 
كشورها و كالن شهرهاي جهان از آن سخن به ميان آورده 
بودند. اجراي اين الگو اما با مشكالت متعددي رو به رو است 
و همانطور كه شهردار منتخب گفته است، بايد يك محله 
به طور كامل تخليه شود و با طراحي مجدد شهري، از نو 
بنا شود. حال، اگر وزارت راه و شهرسازي با هدف اجراي 
قانون جهش توليد و تامين مس��كن با شهرداري وارد 
تعامل شود، اين دو نهاد مي توانند با ارايه مشوق هاي الزم 
براي كوچ مردم از بافت فرسوده، زمينه نوسازي كل يك 
محله و نه نوسازي پالك به پالك را در دستور كار خود 
قرار دهند.  بي گمان، تخليه يك محله نيازمند واحدهاي 
آپارتمان حاضر و آماده به منظور مستقر شدن، شهروندان 
محله مورد نظر است. البته بخشي از اين شهروندان اجاره 
نشين هستند و مي توانند در محله يا منطقه مشابه واحد 

اجاره اي ديگري را پيدا كنند و ساكن شوند.

      در بافت فرسوده تهران
چند آپارتمان مي توان ساخت؟

به گزارش »تعادل«، بر اساس اطالعات شركت عمران 
و بهسازي شهري ايران مساحت بافت فرسوده مصوب 
در تهران برابر با 326۸ هكتار اس��ت. همچنين نسبت 
مساحت بافت فرسوده به سطح كل شهر تهران در حدود 
5 درصد اس��ت. براس�اس ش�اخص هاي شهرس�ازي، 
چنانچ�ه 1۰۰هكتار زمين شهري در اختيار شهرساز 
گذاشته ش��ود، او موظف اس��ت ب�ين 2۰ تا 25 درصد 
اين سطح را براي معابر و شبكه هاي دسترسي اصلي و 
فرعي كنار بگذارد، 1۰ درصد را ب�ه فضاي سبز اختصاص 
دهد. همچنين مجبور است 2۰درصد را نيز براي ايجاد 
كاربري هاي خدمات��ي و فضاهاي عمومي نظير مراكز 
آموزشي، بهداشتي، درماني، فرهنگي و نظ�اير آن در 
نظر بگيرد. در نهايت 45درصد س��طح را مي تواند ب�ه 
ك�اربري مس�كوني اختص�اص ده�د. چنانچه اين سطح 
با سطح اشغال 6۰درصد )يعني 4۰درصد ب�راي حياط و 
فض�اي س�بز داخل قطعات كنار گذاشته شود( با تراكم 
متوسط 1۸۰درصد )يعني س��ه طبقه( ساخته شود، 
به طور متوسط در هر هكتار، حداقل 2۰قطعه و 6۰واحد 
مسكوني ب�ا مت�راژ 12۰مترمرب�ع به دست مي آيد. )بر 
گرفته از مقاله »مسكن مهر: اصالح الگوي مصرف زمين 
شهري و ارتقاي كيفيت زندگي شهري« نوشته: محمد 

آييني، فصلنامه شماره 4۷ و 4۸ اقتصاد مسكن( 
به گزارش تعادل، با توجه به اين فرمول، از مجموع 326۸ 
هكتار بافت فرس��وده تهران، مي توان در 45 درصد آن 
معادل 14۷۰ هكتار ساخت و ساز با كاربري مسكوني 
انجام شود كه پس از سهم حياط و ... 6۰ درصد قابليت 
ساخت دارد كه معادل ۸۸3 هكتار خواهد بود. حال اگر، 
به توصيه برخي از كارشناسان، به جاي تراكم متوسط، 
از تراكم ۸ تا 12 طبقه اس��تفاده شود، بافت فرسوده 
تهران با اين مدل بازسازي، قابليت ساخت حدود 5۰۰ 
هزار تا يك ميليون واحد مسكوني متوسط متراژ )۷5 
تا ۸۰ متر( را دارد. از اين رو، دولت با همكاري شهرداري 
تهران مي تواند در قلب تهران و نه در بيابان هاي اطراف 

آن، اين طرح معظم و چند وجهي را استارت بزند.

      هزينه الگوي جديد ساخت وساز
در تهران؟

بر اس��اس نتايج طرح اطالعات قيمت و اجاره مسكن 
ش��هر تهران در فصل بهار ١٣٩٩ قيمت فروش يك 
مترمربع زمين يا ساختمان مسكوني كلنگي معامله 
شده در بنگاه هاي معامالت ملكي )معادل 25 ميليون 
و 51۰ هزار تومان( اس��ت. در صورتي كه همين رقم 
را مالك ق��رار دهيم و ض��رب در 326۸ هكتار بافت 
فرسوده كنيم، ۸1۷ هزار ميليارد تومان هزينه خريد 
اين زمين ها از مردم خواهد شد. البته راه هاي متعددي 
براي تهيه و تامين اين زمين ها وجود دارد كه از جمله 
آنها مي تواند تهاتر ملك كنوني با چند واحد آپارتمان 
ساخته شده در آينده باشد. در اين حال، هزينه ساخت 
و س��از آپارتمان ها قابل چشم پوشي نيست و در حال 
حاضر در شهر تهران، دستكم ساخت هر متر مربع 5 
ميليون تومان هزينه دارد. از اين رو، هزينه س��اخت 
يك واحد متوسط حدود 4۰۰ ميليون تومان است. به 
عبارتي هزينه ساخت 5۰۰ هزار واحد مسكوني حدود 
25۰ هزار ميليارد تومان و هزينه ساخت يك ميليون 
واحد مسكوني حدود 5۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد 
بود. مساله اي كه انجام چنين طرح هايي را بسيار غامض 
و حتي نشدني نشان مي دهد. البته در كنار هزينه تامين 
زمين و هزينه ساخت و س��از، دولت و شهرداري بايد 
تدبيري براي سرپناه مالكان در محله يا محالت مورد 
نظر در زمان كوچ داشته باشند و هزينه هاي اجاره ملك 

براي آنان را در زمان كوچ در نظر بگيرند.

     برج سازي در بافت هاي فرسوده 
آنگونه كه علي شماعي، كارشناس اقتصاد مسكن گفته، 
احياي بافت هاي فرسوده با ساخت بلوك هاي ۸ تا 1۰ 
طبقه، ساخت مسكن در زمين هاي خالي درون شهرها، 
توسعه زيرساخت هاي حاشيه و تامين خدمات و حمل 
و نقل در شهرهاي جديد از راهكارهاي ساماندهي بازار 
مسكن است كه دولت رييس��ي مي تواند به آن توجه 
كند. ش��ماعي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قيمت 
مس��كن در دولت قبل بين ۷ تا 1۰ برابر افزايش پيدا 
كرد و به همين دلي��ل متقاضيان واقعي از توان خريد 
برخوردار نيستند. اگر دولت رييسي بخواهد در بخش 
مسكن موفق شود بايد برنامه ميان مدت و بلندمدت 
براي خود ترسيم كند. اين برنامه بايد شامل تدريجي 
افزايش توان متقاضيان و توسعه عمودي و افقي شهرها 
باشد. وي افزود: ما براي ساماندهي بازار مسكن ناچاريم 
مثل كشورهاي توسعه يافته برج هاي 1۰ تا 2۰ طبقه 
احداث كنيم. بافت هاي فرسوده حدود 3۰ تا 4۰ درصد 

فضاي ش��هري را به خود اختصاص داده اند كه اگر در 
اين محدوده ها اقدام به بلندمترتبه سازي با فضاهاي 
سبز، خيابان كشي منظم و تامين خدمات كنيم تا حد 
زيادي نياز مسكن پاسخ داده مي شود. اخيرا هم موضوع 
افزايش تراكم توسط شهرداريها مطرح شده كه به نظرم 
الزم است. از طرف ديگر زمين هاي خالي بعضا درون 
شهرها رها شده كه مي تواند به توليد مسكن اختصاص 
پيدا كند. اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه 
ساخت شهرك هاي مس��كوني در نزديكي شهرهاي 
ب��زرگ، راهكار ديگري اس��ت بيان ك��رد: در احداث 
شهرك و شهرهاي جديد بايد مسائلي مثل حمل ونقل، 
تامين آب و زيرساخت ها مورد توجه قرار گيرد. حتي 
المقدور بايد اين شهرك ها نزديك شهر مادر باشد تا اگر 
نتوانستيم بخشي از خدمات آن را تامين كنيم ساكنان 
با طي كمترين فاصله بتوانند از خدمات بهداش��تي، 
آموزشي، درماني و تفريحي شهر مادر استفاده كنند. به 
گفته شماعي، به جاي تعريف و برنامه ريزي براي احداث 

شهرهاي جديد در زمين هاي بكر مي توانيم در بسياري 
از روستاها و ش��هرهاي كوچك كه از آب و زيرساخت 
مناس��بي برخوردارند كارخان��ه و بنگاه هاي توليدي 
اح��داث كنيم و جلوي مهاجرت را بگيريم. ش��ماعي 
تصريح كرد: در ش��مال تهران قيمت هر متر خانه در 
مواقعي به باالي 1۰۰ ميليون تومان رس��يده و خريد 
مسكن در مناطق برخوردار شهري از توان اقشار پايين 
و حتي متوسط جامعه خارج شده است. در اين شرايط 
بافت هاي فرس��وده به عنوان يك ظرفيت رها شده 
است. تجميع پالك ها و بازآفريني شهري مي تواند 
ظرفيت تامين مس��كن را افزاي��ش دهد. وي ايجاد 
ساز و كارهايي براي جلوگيري از احتكار مسكن را 
از ديگر راهكارهاي تعادل بخشي به اين بازار دانست 
و گفت: بس��ياري از ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و 
افراد، ده ها و صدها آپارتمان را بايكوت كرده اند كه 
سود ببرند. اخذ ماليات از خانه هاي خالي مي تواند 

در ورود اين آپارتمانها به بازار مصرف موثر باشد.



پس از اينكه بيت كوين هفته گذشته بار ديگر به ۵۰ هزار 
دالر رسيد، در نهايت نتوانست در اين محدوده تثبيت 
شود و به زير اين ناحيه سقوط كرد و حتي به ۴۶ هزار و 
۴۰۰ دالر هم رسيد. اين اتفاق بار ديگر سرمايه گذاران 
ارزهاي ديجيتال را با نگراني مواجه كرد كه سقوطي در 
پيش است، اما پس از آن ارزش ارزهاي ديجيتال باز هم 
با صعود مواجه شد و بيت كوين به ۴۸ هزار دالر هم رسيد. 
با وج��ود اين، علي رغم جهش اخير قيمت بيت كوين، 
داد ه هاي درون ش��بكه اي مختلف نشان دهنده فشار 

فروش احتمالي براي بيت كوين هستند. 
بر اس��اس توييت اخير ش��ركت تحليلي سنتيمنت، در 
روزهاي اخير حدود ۱.۶۸ ميليون بيت كوين به صرافي ها 
وارد شده است كه بزرگ ترين ورود بيت كوين به صرافي ها 
در دو س��ال اخير محسوب مي ش��ود. موجودي استيبل 
كوين ها در صرافي ها نيز ب��ه اوج تاريخي ۱۹.۲۲ ميليارد 
دالر رسيده است كه مي تواند نشانه اي براي فروش احتمالي 
سرمايه گذاران باش��د. با وجود اين، دانيل استراچمن، از 
سرمايه گذاران باسابقه بازارهاي مالي معتقد است هنوز 
براي پاسخ دادن به اين سوال كه آيا جايگاه بيت كوين در 
صدر جدول ارزهاي ديجيتال متزلزل خواهد شد يا خير، 
زود است. او گفته است كه صحبت هاي زيادي درباره پيشي 
گرفتن اتريوم از بيت كوين وجود دارد اما بايد مدت زمان 
ديگري بگذرد تا ببينيم چه اتفاقي رخ خواهد داد. به اعتقاد 
استراچمن واكنش بازار و عالقه سرمايه گذاران دو مولفه اي 

است كه نقش اصلي را در اين زمينه ايفا مي كند.

     تحليلگران از تكرار پنجشنبه سياه
 صحبت مي كنند

شاخص هاي فني نش��ان مي دهد كه بازار بيت كوين 
اكنون در وضعيت حساس��ي قرار گرفته اس��ت و اگر 
خري��داران نتوانند قيمت را حماي��ت كنند، احتمال 
شكل گيري يك سقوط گسترده مانند پنجشنبه سياه 
س��ال ۲۰۲۰ وج��ود دارد. در حال حاض��ر بيت كوين 
به دنبال بازپس گيري و حفظ سطح ۵۰ هزار دالر است. 
عالوه بر اي��ن، خريداران تالش مي كنند كندل قيمت 
را حفظ كنند. آخرين باري كه كندل قيمت نتوانست 
موقعيت خود را حفظ كند، مربوط به پنجشنبه سياه 
م��ارس ۲۰۲۰ )اس��فند ۹۸( اس��ت، در آن زمان بازار 
بيت كوين با يكي از سنگين ترين فروش هاي تاريخ خود 
مواجه شد. تا زماني كه بيت كوين يك كف قيمتي جديد 
ثبت كند يا اينكه يك حركت صعودي قدرتمند از سطح 
۵۰ ه��زار دالر بتواند اين ارز ديجيتال را به اوج تاريخي 
اخير خود برساند، بحث درباره ادامه روند صعودي يا آغاز 
روند نزولي به قوت خود باقي است. اكنون خريداران و 
فروشندگان براي شكستن مقاومت بيت كوين با يكديگر 
رقابت مي كنند. در نگاه اول به نظر مي رس��د كه سطح 
۵۰ ه��زار دالر نقطه عطف بيت كوين اس��ت، با وجود 
اين، با وجود رشد قيمت بيت كوين در هفته هاي اخير، 
فروشندگان همچنان قدرت بيشتري داشته باشند. اگر 
چنين سقوطي شكل بگيرد، ثبت كف قيمتي جديد 
لزومًا به معناي ش��كل گيري يك رون��د نزولي جديد 

نخواهد بود. تعريف درست روند نزولي ثبت مجموعه اي 
از كف ها و اوج هاي قيمتي متوالي اس��ت كه هركدام از 
كف ها و اوج ها قيمتي ماقبل خود پايين تر باشند. اين 
تنها اتفاق در صورتي رخ مي دهد كه روند بازار در سطح 
فعلي معكوس شود، در آن صورت بيت كوين با يكي از 

بدترين بزارهاي نزولي تاريخ خود مواجه خواهد شد.
 

      چين موضع منفي خود را عليه
ارزهاي ديجيتالي حفظ كرده است

بانك مركزي چين يك بار ديگر عليه ارزهاي ديجيتالي 
موضع گرفته و با صدور بيانيه اي از شهروندان اين كشور 
خواسته اس��ت تا از بازار رمزارزها دوري كنند. اين نهاد با 
تاكيد مجدد بر غيرقانوني بودن رمزارزها در اين كش��ور 
گفته است هيچ حمايت قانوني از كساني كه در اين بازار 
دچار ضرر ش��وند، صورت نخواهد گرفت. به گفته بانك 
مركزي چين، بيت كوين و س��اير رمزارزها داراي ارزش 
ذاتي نيستند و قيمت آنها حباب است. تحليل هاي درون 
شبكه توسط موسسه گالسنود نش��ان مي دهد ميزان 
 فعاليت ش��بكه بيت كوين از زمان ريزش بازار در ماه مه

 تاكنون نتوانس��ته اس��ت به قله جديدي برسد حتي با 
وجود آنكه بيتكوي��ن در ۳۰ روز اخير بيش از ۴۵ درصد 
رشد قيمت را تجربه كرد. اين مساله نشان مي دهد تمايل 
معامله گران به ويژه معامله گران با ديد كوتاه مدت نسبت 
به بيت كوين بدبينانه تر و تمايل آنها به ساير رمزارزها بيشتر 
شده است. شركت ارايه خدمات پي پال به عنوان يكي از 
بزرگ ترين شركت هاي پرداخت جهان اعالم كرد از اين 

پس امكان نگهداري و خريد و فروش ارزهاي ديجيتالي 
براي مش��تريان اين شركت كه ساكن انگليس هستند 
فراهم شده است. شهروندان انگليسي براي انجام مبادالت 
ارزهاي ديجيتالي خود مي توانند هم از وبسايت و هم از 
اپليكيشن پي پال استفاده كنند. البته پي پال تاكيد كرده 
در اين زمينه تابع قوانين و مقررات نهادهاي ناظر انگليسي 
خواهد بود. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در 
حال حاضر ۲۰۸۰ ميليارد دالر برآورد مي شود. در حال 
حاضر ۴۷ درصد كل ب��ازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 

بيت كوين و ۱۷ درصد در اختيار اتريوم است. 

     ايران در بين شش كشور اول استخراج
ارز ديجيتال

اما در ايران، همچنان مناقشه درباره تاثير استخراج ارزهاي 
ديجيتال بر خاموشي هاي كشور ادامه دارد. مصطفي رجبي 
مشهدي، معاون شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق 
در مصاحبه اخير خود اعالم كرد كه ايران در بين ش��ش 
كشور بزرگ اس��تخراج ارزهاي ديجيتال قرار دارد و اين 
در حالي است كه بيشتر اين اس��تخراج با استفاده از برق 
غيرمجاز انجام مي گيرد. مصطفي رجبي مشهدي گفت: 
ايران جزو شش كشور اول استخراج كننده رمز ارز ها در دنيا 
است كه متأسفانه عمدتا استخراج آن به صورت غيرمجاز 
صورت مي گيرد. وي افزود: قيمت يارانه اي برق، جذابيت 
الزم را براي سودجويي و سوءاستفاده برخي افراد فراهم و 
سود هاي كالني را نصيب آنها كرده است. معاون شركت 
توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ادامه داد: در حال حاضر 
نيروگاه هاي ما ۵۲ تا ۵۳ هزار مگاوات توليد برق دارند كه 
مصرف ما بيشتر از اين ميزان است. رجبي مشهدي با بيان 
اينكه همكاران ما تمام وقت در تالش براي تامين برق كشور 
هستند، خاطرنش��ان كرد: اگر مراكز غيرمجاز استخراج 
رمزارز ها نبودند قطعا خاموش��ي هايي كه در اين ادوار به 
صورت پراكنده اتفاق افتاد، كمتر مي ش��د و شايد اتفاق 
نمي افتاد. وي با اعالم اينكه ۵۶ مركز استخراج رمز ارز در 
كشور مجوز فعاليت دارند، گفت: اين مراكز با افزايش گرما 

در فصل تابستان غير فعال شده اند كه بزودي با پايدار شدن 
شرايط تأمين برق، برق آنها را تامين خواهيم كرد. معاون 
شركت توليد، انتقال و توزيع برق افزود: تاكنون ۵۰۰۰ 
مركز غيرمجاز استخراج رمزارز ها كشف شده كه مصرف 
برق دستگاه هاي ماينر آنها ۶۰۶ مگاوات است. رجبي 
مشهدي، مصرف برق مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز ها 
در كشور را بيش از ۲۰۰۰ مگاوات تخمين زد و گفت: سه 
استان خراسان جنوبي، رضوي و شمالي ۳ هزار و ۷۰۰ 
تا ۸۰۰ مگاوات برق مصرف مي كنند كه ۲۰۰۰ مگاوات 
برق مصرفي اين مراكز برابر با ۶۰ درصد مصرف اين سه 
استان پهناور است كه يك پنجم تا يك ششم جغرافياي 
ايران را به خود اختصاص مي دهند. معاون شركت توليد، 
انتقال و توزيع برق اظهار كرد: علي رغم اينكه امس��ال 
محدوديت جدي در توليد ب��رق نيروگاه هاي برق آبي 
داشتيم، اما اگر مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز ها فعاليت 
نداشتند بيش از ۸۰ درصد خاموشي ها، اعمال نمي شد. 

     استخراج رمزارزها
 كمتر از ۳درصد برق كشور است

عليرضا هادي مديركل سرمايه گذاري و طرح هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ني��ز درباره چگونگي اخذ مجوز 
فعاليت مراكز رمزارز، گفت: همه مي توانند از طريق سامانه 
بهين ياب اق��دام به دريافت مجوز توليد رمزارز كنند. وي 
اظهار كرد: هر ش��خصي كه قصد فعاليت داش��ته باشد 
مي تواند مجوز بگيرد و اين س��هولت در اعطاي مجوز در 
راستاي كمك به كاهش مراكز استخراج غيرمجاز رمزارز ها 
صورت مي گيرد. مديركل سرمايه گذاري و طرح هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت توان نيروگاه هاي توليد برق كشور 
را حدود ۶۰ هزار مگاوات اعالم كرد و گفت: علي رغم اينكه 
رقم ۲۰۰۰ مگاوات برق مصرفي مراكز غيرمجاز استخراج 
رمزارز ها را قبول ندارم، اما اگر اين رقم هم درست باشد كمتر 
از ۳درصد برق كشور را مصرف مي كند. هادي اظهار كرد: 
ميزان مصرف برق مراكز مجوزدار توليد رمزارز در كشور 

۴۰۰ مگاوات است كه تا پايان شهريور غيرفعالند.
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 توهم دالر 10هزار توماني 
و باقي ماجرا

در واق��ع هزين��ه اي��ن س��اختار معي��وب را بايد 
مصرف كنن��ده اي پرداخت كند ك��ه قصد دارد از 
يك خودرو، يك مس��كن حداقلي و بهره مندي از 
لوازم خانگي اس��تفاده كند. باز هم ممكن است، 
پرس��ش تازه اي مطرح شود و آن اينكه بنابراين با 
اين توضيحات مهم نيس��ت، دولت سيزدهم چه 
راهبردي را براي نرخ ارز و ساير گزاره ها در پيش 
مي گيرد؟براي پاس��خ اين پرس��ش بايد ببينيم 
اقتصاد ايران چه روندي را طي كرده كه به جايگاه 

امروز رسيده و بايد كمي به عقب بازگرديم.
چه��ارم( اينك��ه برخي تص��ور مي كنن��د، دولت 
س��يزدهم قادر است در يك بازه زماني ۴يا ۸ساله 
تمام ضوابط اقتصادي چند د هه اي را زير و زبر كند، 
اشتباه است. هر وعده اي هم كه رييس جمهور در 
ايام انتخاب��ات و مناظ��رات و... داده باش��د، اين 
روند اصالح��ي يك روند بلندمدت اس��ت. گفته 
مي شود، ويراني آسان اس��ت و سازندگي زمان بر 
اس��ت. زماني كه براي تخريب ساختار اقتصادي 
كشور طي ۵دهه زمان صرف شده باشد، طبيعي 
اس��ت، اصالح آن در يك بازه زماني كوتاه مقدور 
نخواهد بود. يك پروسه در اقتصاد ايران در طول 
۵دهه طي ش��ده تا امروز شرايط اينچنيني شكل 
گرفته اس��ت. بنابراين اصالح آن نيز نياز به زمان 
دارد. مهم ترين نكته در خصوص دولت سيزدهم 
آن اس��ت كه ببيني��م دولت چ��ه جهت گيري را 
در پيش گرفته اس��ت.اگر جهت گيري هاي كلي 
دولت درست باش��د، مي توان به چشم انداز آينده 
در بخش هاي مختلف خوش بين بود و در غير اين 
صورت بايد منتظر آسيب هاي بيشتري باشيم. اما 

موضع اصلي در اقتصاد ايران چيست؟
پنجم( برخالف بسياري از تحليل ها موضوع مهم و 
كليدي در اقتصاد ايران، نرخ ارز نيست. مهم ترين 
مصيبتي كه اقتصاد ايران با آن دس��ت به گريبان 
است، تورم است. در واقع نرخ ارز در اقتصاد ايران 
باال نم��ي رود، اين ارزش پول ملي ماس��ت كه در 
حال نزول مس��تمر اس��ت. به اين دليل است كه 
تنها نرخ ارز رش��د نمي كند، بلكه مس��كن نيز با 
تكانه هاي افزايش��ي مواجه مي ش��ود. خودرو هم 
گران مي شود و در نهايت نرخ ماست هم افزايش 
پيدا مي كند. يك چنين چرخه اي، نش��ان دهنده 
س��قوط ارزش پول ملي اس��ت. از اوايل دهه ۵۰ 
خورش��يدي تا امروز، اقتصاد اي��ران به تورم هاي 
چند رقمي عادت كرده است. بايد ديد در هر فصل 
سياس��ت هاي دولت نس��بت به كاهش نرخ تورم 
چگونه محقق مي ش��ود؟هر اقدام دول��ت اعم از 
سياسي، اقتصادي، عمراني، آموزشي، فرهنگي و... 
بايد يك پيوست مشخص داشته باشد و آن اينكه 
آيا حاصل سياست ها منجر به كاهش تورم مي شود 
يا آن را افزايش مي دهد. دولت مجبور است، همه 
اقدامات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و تصميمات 
خود را در راس��تاي مهار ت��ورم ارايه كند. چرا كه 
موضوع اصلي در اقتصاد اي��ران مقابله با نرخ ارز، 
خودكفايي، سركوب قيمت ها و... نيست، موضوع 
اصلي كاهش نرخ تورم است. ساير گزاره ها در واقع 
تبعات برآمده از افزايش نرخ تورم هستند و ريشه 
اصلي بيماري تورم است. درك اين موضوع به همه 
ما كمك مي كند تا مطالبات معقول تري از ساختار 

تصميم ساز كشور داشته باشيم. اگر بدانيم...

مصايب ركود تورمي 
 اين كشورها نه به س��مت توزيع گسترده يارانه 
حركت كردند، نه اقدام به كاهش حقوق كارگران 
و كارمن��دان كردن��د و نه تالش كردند مش��كل 
را با دادن وام و تس��هيالت گس��ترده حل كنند. 
اين معض��ل االكلنگي به گونه اي اس��ت كه هر 
راهب��رد جداگان��ه اي براي حل مش��كل تورم را 
تبديل به مش��كلي عميق تر براي ركود مي كند 
و در مس��ير معكس هر تالش مجزايي براي حل 
معضل ركود را باع��ث تكانه هاي افزون تر تورمي 
مي كند. چرخه اي كه به نظر مي رس��د در طول 
تمام س��ال هاي گذش��ته در اقتصاد ايران نيز در 
تكرار ش��ده اس��ت. حتي در دولت اول روحاني 
نيز كه تورم كش��ور به دليل چشم انداز برآمده از 
برجام تك رقمي ش��د به اين دليل كه راهبردي 
جامع براي حل مش��كل پيش بيني نش��ده بود، 
در نهايت دولت مس��تقر كشور را با تورمي بيش 
از ۴۰ درصد ترك ك��رد. بنابراين نمي توان تورم 
را بدون مهار ركود و رك��ود را بدون راهكار موثر 
ب��راي درك و حل مش��كل تورم حل ك��رد. اما 
راهب��رد موثر ب��راي نگاه توام��ان و جامع به اين 
مش��كل چيس��ت؟ نگاه جامع و درمان اساسي 
براي درمان اين بيم��اري مزمن اقتصادي، فقط 
و فقط از مس��ير مديريت سرمايه گذاري درست 
مي گ��ذرد. ب��دون تقوي��ت و مديريت درس��ت 
سرمايه گذاري امكان درمان ركود تورمي نيست. 
در حقيقت ريش��ه ركود تورمي كاهش درآمدها 
در زمان جنگ و انتش��ار نقدينگي گسترده براي 
جبران هزينه هاي جنگ است. علت عدم توفيق 
سياست هاي اقتصادي براي درمان اين بيماري 
ضعف شديد در مديريت س��رمايه ها و در نتيجه 
بحران ارزش افزوده است. در شرايط فعلي بخش 
عظيمي از سرمايه هاي كش��ور در بخش هاي با 
ارزش افزوده صفر س��رمايه گذاري ش��ده است. 
مانند سرمايه گذاري هاي عظيم و سرسام آور در 
طرح هاي نيمه تمام، سپرده هاي بانكي، خانه هاي 
كلنگ��ي و ب��ازار ارز و س��كه كه در چش��م انداز 
پيش رو ش��رايط اقتصادي كش��ور را بحراني تر 
مي كند. ب��راي حل اي��ن معض��ل عالمانه ترين 
راهكار مديريت درس��ت س��رمايه گذاري ها در 
كشور اس��ت. هدايت جريان نقدينگي به سمت 
حوزه هاي مول��د اقتصادي، ضرورتي اس��ت كه 
مي تواند بستر الزم براي مواجهه با مشكل ركود 
تورم��ي را در اقتصاد ايران فراه��م كند. وقتي نه 
چش��م انداز روش��ني براي جذب س��رمايه هاي 
خارجي وجود دارد و نه س��رمايه گذاري داخلي 
درست و موثر مديريت مي ش��ود، طبيعي است 
كه نمي ت��وان دورنماي مش��خصي ب��راي حل 
مش��كل ركود تورمي پيش بيني ك��رد. انحراف 
در رويكردهاي س��رمايه گذاري باعث ش��ده تا 
ش��اخص هاي اقتص��ادي كش��ور در بخش هاي 
مختل��ف از جمله رش��د اقتصادي، تورم، رش��د 
نقدينگ��ي، كاهش ارزش پول مل��ي و... بحراني 
شوند. براي بهبود اوضاع هم چاره اي جز مديريت 
درست س��رمايه گذاري ها نمي توان متصور شد. 
اما مديريت در اين رويكردهاي س��رمايه گذاري 
نه از طريق بخش��نامه هاي دس��توري و قوانين 
خلق الساعه بلكه از طريق افزايش مشاركت هاي 
عموم��ي م��ردم در حوزه هاي اقتصادي ميس��ر 
خواهد ش��د. وقتي بازدهي س��رمايه گذاري در 
بخش هاي غيرمولد، مانند ارزهاي ديجيتال و... 
گاهي تا ۲۰ برابر س��رمايه گذاري در حوزه هاي 
توليد باش��د، طبيعي است كه س��رمايه گذاران 
تالش مي كنند دارايي خ��ود را راهي مختصاتي 
كنند كه سود بيشتري براي آن مي توان متصور 
ش��د. اگر بگوييم يكي از مهم تري��ن پروژه هاي 
اقتصادي دولت سيزدهم )اگر نگوييم مهم ترين 
پروژه( س��ودآور كردن بخش توليد در مقايسه با 
ساير بخش هاي اقتصادي است، سخني به گزاف 
گفته نشده است. در آلمان هيچ حوزه اقتصادي 
وجود ندارد كه بيشتر از توليد سودآور باشد. اين 
رون��د در ژاپن، ويتنام و كره جنوبي نيز به همين 
صورت است. اين كشورها از طريق ساختارهاي 
تقنيني مناسب به گونه اي برنامه ريزي كرده اند 
كه س��ود هيچ فعاليتي در اقتصادشان بيشتر از 
بخش توليد نباشد. اصالحي كه اقتصاد ايران نيز 
براي حل مشكل ركود تومي چاره اي جز حركت 

به سمت آن ندارد.

 تبريك مديرعامل همراه اول
  به وزير جديد ارتباطات

 و فناوري اطالعات
مديرعامل همراه اول در پيامي انتصاب دكتر عيسي 
زارع پور را به عنوان وزير جديد ارتباطات و فناوري 

اطالعات تبريك گفت.
جناب آقاي دكتر زارع پور

وزير محترم ارتباطات و فناوري اطالعات
اكنون كه با تدبير شايسته رياست محترم جمهوري 
و اعتماد نمايندگان محترم ملت س��كاندار وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات شده ايد، ضمن تبريك 
مس��ووليت جديد و آرزوي بهترين ه��ا، از خداوند 
منان توفيق روزافزون جنابعالي را در راستاي تحقق 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري )دامت بركاته( و  
خدمت به مردم عزيز كشورمان در سايه توجهات 
حضرت ولي عصر)عج( خواس��تارم. در اين مسير 
همراه اول به عنوان بزرگ ترين اپراتور ارتباطات سيار 
كشور وظيفه خود مي داند كه ياريگر جنابعالي در 

تحقق اهداف كمي و كيفي حوزه فاوا باشد.
من اهلل التوفيق
مهدي اخوان بهابادي

داد ه هاي درون شبكه اي مختلف نشان دهنده فشار فروش احتمالي براي بيت كوين است

نگراني   بيت كوينرها از تكرار سناريوي سقوط

لزوم حضور نمايندگان بخش خصوصي
در جلسات كميسيون  ويژه بررسي طرح صيانت 

مجمع تشكل هاي دانش بنيان ايران و فدراسيون فاوا 
در بيانيه اي خطاب به رييس مجلس ضمن مخالفت با 
طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي« پيشنهاد دادند تا در جلسات كميسيون 
ويژه مجلس كه قرار است براي بررسي اين طرح تشكيل 
ش��ود، نمايندگان بخش خصوصي مرتبط هم حضور 
پيدا كنند و نظرات كارشناس��ي اين تشكل ها هم در 
تدوين قانون لحاظ ش��ود. به گزارش پيوست، مجمع 
تشكل هاي دانش بنيان و فدراسيون فاوا در بيانيه اي 
مشترك مواضع خود را نسبت به طرح قانون حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي 
بيان كردند. براس��اس اين بيانيه، طبق وظايف مقرر 
در قانون بهبود مس��تمر فضاي كسب و كار براي اتاق 
ايران، فدراس��يون فناوري اطالعات و ارتباطات ايران 
و مجمع تش��كل هاي دانش بنيان ايران به عنوان دو 
تشكل باالدس��تي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
و دانش بنيان نشست ها و جلسات متعدد كارشناسي 
با كليه فعاالن اقتصادي و ذي نفعان به منظور بررسي 
و كنكاش بيش��تر در پيامدهاي تصويب طرح صيانت 
از حقوق كاربران برگزار شد. از منظر فدراسيون فاوا و 
مجمع تشكل هاي دانش بنيان براساس نظرات گرفته 
شده در جلسات تصويب طرح حمايت از حقوق كاربران 
و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي با ساختار فعلي، 
موجب ايجاد موانع جدي در روندهاي جاري و اخالل 
در اشتغال و توليد كاال و خدمات حوزه هاي بهره مند از 
فضاي مجازي، آسيب به روندهاي تجاري و ارتباطي 
شركت ها، ايجاد فاصله بيشتر با سطح فناوري جهاني، 
مهاجرت نخبگان به سمت رقباي منطقه اي و همچنين 
ايجاد انحصار و رانت هاي متاثر از آن خواهد شد. سحر 
بنكدارپور، دبيركل مجمع تشكل هاي دانش بنيان در 
مورد اين بياني��ه و پيگيري هاي اين نهاد پيش از آنكه 
طرح در كميسيون ويژه بررسي شود، به پيوست گفت: 

»پيش از آنكه اين طرح در مجلس مطرح شود و ذيل 
طرح ۸۵ قانون اساسي قرار بگيرد، با طراحان اين طرح 
جلس��اتي را در اتاق بازرگاني برگزار و داليل مخالفت 
خود و عواقب تصوي��ب اين طرح را بي��ان كرديم؛ اما 
ترتيب اثري داده نشد و اتفاق خاصي رخ نداد.« او ادامه 
داد: »پس از آن نامه نگاري ه��اي مختلف با نهادهاي 
مربوطه انجام داديم و با رس��انه هاي مختلف مصاحبه 
كرديم و در اليوهاي اينستاگرامي گوناگون در اين باره 
شركت كرديم. اميدوار بوديم اين طرح به كميسيون 
بازگردد تا مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد؛ اما اصل ۸۵ 
ش��دن آن تاييد شد.در اين مدت هركاري كه از دست 
ما برمي آم��د، انجام داديم تا در نهايت به انتش��ار اين 
بيانيه رسيديم.« فدراسيون فاوا و مجمع تشكل هاي 
دانش بني��ان همچني��ن در اين بياني��ه ضمن اعالم 
مخالفت خود با كليات طرح مذكور به رييس مجلس 
پيشنهاد مي كنند تا ترتيبي اتخاذ شود و نمايندگان 
كليه تشكل هاي مرتبط از بخش خصوصي در جلسات 
كميسيون ويژه حضور يافته و نظرات كارشناسي اين 
تشكل ها در تدوين قانون لحاظ شود. در ماه هاي اخير 
با مطرح شدن دوباره طرح صيانت از حقوق كاربران در 
فضاي مجازي در دستور كار مجلس يازدهم و به دنبال 
آن تصويب اصل ۸۵ شدن اين طرح، نهادهاي بسياري 
به اين موضوع اعت��راض كردند و انتقادهاي خود را در 
قالب بيانيه هاي مختلف ابراز كردند. براساس اصل ۸۵ 
قانون اساس��ي، اين طرح قرار است در يك كميسيون 
ويژه مورد بررس��ي قرار بگيرد و ديگر در صحن علني 
مورد بررسي نمايندگان قرار نمي گيرد و با تاييد شوراي 
نگهب��ان در يك بازه زماني به صورت آزمايش��ي اجرا 
خواهد شد.سخنگوي كميسيون فرهنگي پيشتر اعالم 
كرده بود كه اين كميسيون بعد از راي اعتماد وزيران 
دولت س��يزدهم با حضور ۲۳ نماينده از ۶ كميسيون 
تخصصي و صاحب نظران اين حوزه تشكيل خواهد شد.

برابر رای شماره 140060310004003224 – 1400/04/07 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس�تقر در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و باال معارض آقای مهدی فالح خورش�يدی فرزند موسی به شماره شناسنامه 9791 و شماره 
ملی0065097841صادره از تهران نسبت به ششدانگ اعيانی یک قطعه زمين  بانضمام 16 سير و 5 مثقال و 8 نخود مشاع از ششدانگ عرصه باقيمانده 
عرصه آن معادل 5 دانگ و 22 س�ير و 8 مثقال وقف هالل احمر و 1 س�ير و 2 مثقال و 16 نخود آن ثلث باقی است  به مساحت 102/30 مترمربع پالک 
4866/177 -  اصلی واقع در آغوزبن بخش دو غرب ثبت بابل خریداری از آقای حاج طالب قلی زاده آغوزی محرز گردیده است . لذ 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 تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .

م الف: 1175932
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/07

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف
 وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سيد مهدی حسينی کریمی  - سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی محمودآباد
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/۹/20 ،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور 

مستقر در واحد ثبتی محمودآباد مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد :
امالک متقاضيان واقع در حاجی کال پالک اصلی 14 بخش 2

648 فرعی مهدی قنبری فرزند قدرت اهلل  نس�بت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت 238 متر مربع خریداری مع الواسطه از مصيب عليزاده مالک رسمی.

650 فرعی سيدمسعود هاشميان فرزند سيدشجاع نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 136.65 متر مربع خریداری مع الواسطه از عبداله قاسمی مالک رسمی.

651 فرعی س�يدمرتضی صدرنژاد فرزند س�يدصدرالدین  نس�بت به ششدانگ 
یک ب�اب خانه به مس�احت 138.35 متر مرب�ع خریداری مع الواس�طه از عبداله 

قاسمی مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در معلم کال پالک اصلی 18 بخش 2

1240 از 943 فرعی ربابه ولی پور فرزند پنجعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 928.97 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

امالک متقاضيان واقع در سرخرود پالک اصلی 36 بخش 2
3687 فرعی محمدحس�ن خس�روی پور فرزند محمدتقی نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مس�احت 370.7 متر مربع خریداری مع الواسطه از زین العابدین 

حاجی زاده مالک رسمی.
3688 فرعی رامين یغمائی فرزند هوش�نگ نسبت به شش�دانگ یک باب خانه 
به مس�احت 336.77 مت�ر مربع خریداری مع الواس�طه از زی�ن العابدین حاجی 

زاده مالک رسمی.
3690 فرعی فاطمه جعفرقلی زاده آش�تين فرزند عزیزاهلل نس�بت به ششدانگ 
یک باب خانه به مس�احت 159.8 متر مربع خریداری مع الواس�طه از قاس�م قلی 

پور مالک رسمی.
3691 فرعی فاضل جوکار فرزند حس�ن رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 383 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی جوکار مالک رسمی.
3695 فرعی مرتضی ميران آملی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 95.7 متر مربع خریداری مع الواسطه از غالمحسن پروین مالک رسمی.
3696 فرعی پری سيما جزء تقوی شيرازی فرزند غالمحسين نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مس�احت 199 متر مرب�ع خریداری مع الواس�طه از جواد اصغری 

مالک رسمی.
3698 فرعی محمد علی سرداری فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 740 متر مربع خریداری مع الواسطه از قلی جوکار مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در وزراءمحله پالک اصلی 37 بخش 2

218 فرعی عارف صالحی فریدونی فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 146.5 متر مربع خریداری مع الواسطه از حسن قربانی مالک رسمی.

امالک متقاضيان واقع در سرخرود پالک اصلی 118 بخش 2
3090 از 2و417 فرعی آمنه فرهادی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 219.5 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
امالک متقاضيان واقع در ترسياب پالک اصلی 10 بخش 10

1013 فرعی عسگر جاللی کریملو فرزند زیاد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 138.92 متر مربع خریداری مع الواسطه از فضل اهلل محمدتبار مالک رسمی.

امالک متقاضيان واقع در سوراخ مازو پالک اصلی 14 بخش 10
3433 از 51 فرعی حس�ن خس�روی پور فرزند امامقلی نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مس�احت 323 متر مربع خریداری مع الواس�طه از امامقلی خسروی 

پور مالک رسمی.
3434 فرعی صادق غالمی فرزند نصرت اهلل و هادی برزگر فرزند رضا هریک نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162.36 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از غالمحسن غالمی مالک رسمی.
3435 فرعی منص�وره خاکپور فرزند محمدنبی نس�بت به چهاردانگ مش�اع و 
منظر صباحی فرزند اس�ماعيل نس�بت به دو دانگ مشاع از شش�دانگ یک باب 
خانه به مس�احت 125.03 متر مربع خریداری مع الواس�طه از رمضانعلی حس�ين 

پور مالک رسمی.
3436 فرعی محس�ن حس�ن زاده فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مس�احت 155.35 متر مربع خریداری مع الواس�طه از محمد حس�ن زاده 

مالک رسمی.
3437 فرعی مهدی رنجبر فرزند حس�ين نسبت به شش�دانگ یک باب خانه به 

مساحت 80.45 متر مربع خریداری مع الواسطه از قدرت اهلل دهقان مالک رسمی.
3438 فرعی یوس�فعلی دهقان کریملو فرزند شربتعلی نسبت به ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 167.08 متر مربع خریداری مع الواسطه از رمضانعلی حسين 
پور مالک رسمی.

3439 فرعی عليرضا خاک پور فرزند روح اله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 601.4 متر مربع خریداری مع الواسطه از قدرت اله دهقان مالک رسمی.

امالک متقاضيان واقع در تليکسر پالک اصلی 15 بخش 10
1139 فرعی داود عليزاده فرزند آدی گوزل نس�بت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 84.63 متر مربع خریداری مع الواسطه از کریم سعيدی مالک رسمی.
1140 فرعی جمشيد اس�فندیاری فرزند نصرت اهلل نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمين مزروع�ی به مس�احت 54015 متر مربع خریداری مع الواس�طه از موس�ی 

اسفندیاری مالک رسمی.
1141 فرعی س�يد کریم ميراسماعيلی فرزند سيدمحمد نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مس�احت 240 متر مربع خریداری مع الواس�طه از ش�عبانعلی منفرد 

مالک رسمی.
1142 فرعی حس�ين روحی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به 

مساحت 48.3 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقاباال سعيدی مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در آبادمحله پالک اصلی 16 بخش 10

123 فرعی حسن بابائی فرزند شعبان نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار نيم 
دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 262.5 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از حبيب اله زارعی مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در سيارکال پالک اصلی 18 بخش 10

484 فرعی خس�رو فرش چی فرزند علی نس�بت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت 290.55 متر مربع خریداری مع الواسطه از ذبيح اله درزی مالک رسمی.

485 فرعی بدرالسادات س�جادیان فرزند سيد مجتبی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمي�ن مزروعی به مس�احت 2237.15 متر مربع خریداری مع الواس�طه از 

محمود شاعری مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در خوردونکال پالک اصلی 19 بخش 10

388 فرعی محمد کاظم معتمد نيا فرزند احمدرضا و سيدمحمدرضا امين جواهری 
فرزند سيدرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
355.08 متر مربع خریداری مع الواسطه از ابراهيم اسماعيلی گليرد مالک رسمی.

امالک متقاضيان واقع در خشت سر پالک اصلی 45 بخش 10
747 فرعی ميمنت خرادی نوری فرزند ذبيح اهلل  نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
که نيم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 219.3 متر مربع خریداری مع 

الواسطه از کمال حسينی  مالک رسمی.
748 فرعی عباس اسدی مالواجردی فرزند محمدحسين نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه که مقدار نيم دانگ مش�اع عرصه وقف می باشد به مساحت 529.04 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از کمال حسينی مالک رسمی.
749 فرعی آناهيتا ش�هبازی فرزند ولی اهلل نسبت به ششدانگ یک باب خانه که 
مقدار نيم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 169 متر مربع خریداری مع 

الواسطه از بهرام علی پور مالک رسمی.
750 فرعی بهنام محمدی فرزند قهرمان نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار 
نيم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 174.52 متر مربع خریداری مع 

الواسطه از سيدمحسن حسينی مالک رسمی.
751 فرعی مهين علی پور فرزند مهرداد و رضا ابراهيمی فرزند لطف اهلل  هریک نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  299 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از جواد سلطانی مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در اورطشت پالک اصلی 17 بخش 11

38 فرعی علی اصغر عزیزی فرزند غالمعباس  نسبت به ششدانگ یک باب خانه که 
مقدار یک و نيم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 428 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از غالمعباس عزیزی  مالک رسمی.
39 فرعی سعيد اسمی فرزند شيخ کریم نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار 
یک و نيم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 201 متر مربع خریداری مع 

الواسطه از یداله مجنون مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در اسکنده پالک اصلی 19 بخش 11

557 فرعی محسن اصغری فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ یک یک قطعه زمين 
با بنای احداثی)پرورش ماهی( به مس�احت 1000 متر مربع که متقاضی خود مالک 

رسمی مشاعی می باشد.

558 فرعی رضا ش�يرازی فرزند فریدون  نس�بت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت 268.4 متر مربع خریداری مع الواسطه از ابراهيم شعبانی  مالک رسمی.

559 فرعی جواد ش�يرازی فرزند فریدون  نسبت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت 531 متر مربع خریداری مع الواسطه از ابراهيم شعبانی  مالک رسمی.

امالک متقاضيان واقع در علی آباد پالک اصلی 20 بخش 11
456 فرع�ی قهرمان روح نواز فرزند یادکار نس�بت به شش�دانگ ی�ک باب خانه 

به مساحت 270.4 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی جهين مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در عزت آباد و علمده شرقی پالک اصلی 21 بخش 11

542 فرعی رحمان محمدپورآقامحلی فرزند یداهلل نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 295.4 متر مربع خریداری مع الواسطه از سبزعلی دریایی مالک رسمی.

امالک متقاضيان واقع در بيشه کال پالک اصلی 23 بخش 11
870 از 286 فرعی زهرا ابراهيمی فرزند علی اکبر  نس�بت به شش�دانگ یک باب 
خانه که مقدار نيم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 212.04 متر مربع که 

متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد..
امالک متقاضيان واقع در دریاسر پالک اصلی 25 بخش 11

948 از 405 فرعی س�اناز پاش�ا فرزند س�عيد نسبت به شش�دانگ یک باب خانه 
به مساحت 363.01 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

امالک متقاضيان واقع در ميانکلمرز پالک اصلی 28 بخش 11
239 از 69 فرعی فتحعلی وطن خواه علمداری فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 198 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
240 فرعی رجبعلی برس�النی فرزند امان اله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 247.85 متر مربع خریداری مع الواسطه از داود رضایی مالک رسمی.
امالک متقاضيان واقع در متوریج پالک اصلی 30 بخش 11

1708 فرعی حس�ن فخر راد فرزند موس�ی نسبت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت 310.84 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی داودی مالک رسمی.

1709 از 1182 فرعی پریسا معينی فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 114.86 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

1710 فرعی عفت بيکعلی سلطانی مهابادی فرزند کریم نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 219 متر مربع خریداری مع الواسطه از احمدعلی ملکی مالک رسمی.

امالک متقاضيان واقع در ارمکال پالک اصلی 32 بخش 11
236 فرعی روح اله محمودخانی فرزند اسماعيل نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 518.85 متر مربع خریداری مع الواسطه از رضاعلی وليپور مالک رسمی.

237 فرعی زهره اختری فرزند قدرت اهلل نس�بت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت 291 متر مربع خریداری مع الواسطه از رضا علی وليپور مالک رسمی.

238 فرعی فاطمه یولچی خانی فرزند اس�داله نس�بت به چهاردانگ مشاع و ليال 
شهبازی مقدم فرزند فيروز نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 273.45 متر مربع خریداری مع الواسطه از رضاعلی وليپور مالک رسمی.

239 فرعی ميثم ذبحی فرزند حسين و رضا کوروش احمدپور فرزند محمد هریک 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 332.6 متر مربع 

خریداری مع الواسطه از رضاعلی وليپور مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثيراالنتش�ار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 

که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد .
م الف 1176057

تاریخ انتشار: 1400/5/23        تاریخ انتشار: 1400/6/7

فرهاد آقا بابایی - رئيس ثبت اسناد امالک محمود آباد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 



تعادل | فرشته فريادرس |
وزير اقتصاد از گمرك ف��رودگاه امام خميني  بازديد كرد. 
احسان خاندوزي در بازديد روز شنبه خود براي »تعيين 
تكليف داروهاي دپو ش��ده وكاالهاي متروكه و تمليكي، 
تغيير رويه رجيستري گوش��ي همراه و انتقال داده هاي 
ارزي« س��ه فرمان مهم صادر كرد. در اولين فرمان واقدام 
فوري، با رايزني وزير اقتصاد و وزير بهداش��ت قرار ش��د تا 
ترخيص داروهاي بدون مجوز دپو شده در گمرك سرعت 
بگيرد. در رابطه با تعيين تكليف كاالهاي متروكه وتمليكي 
هم مقرر ش��د، تا نتيجه بعد از برگزاري جلس��ه با رييس 
سازمان اموال تمليكي اعالم شود. همچنين با فرمان وزير 
اقتصاد، مقرر شد تا با تشكيل كارگروهي در رابطه با حذف 
عمليات رجيستري در مبادي ورودي گمرك و انجام كامال 
غير حضوري آن تصميم نهايي اخذ و اعالم شود. در سومين 
اقدام و در راستاي تسريع و سهولت در ترخيص كاالها از 
گمرك، وزير اقتصاد از رييس كل بانك مركزي خواست 

تا برخي از داده هاي ارزي به صورت برخط منتقل شود. 

      فرمان اول؛ تعيين تكليف داروهاي دپويي
در جريان بازديد روز شنبه وزير اقتصاد از انبار كاالهاي 
فرودگاه امام خميني )ره(، ترخيص كاالهاي دپو شده 
و به ويژه »دارو واقالم كرونا« مورد اشاره قرار گرفت. به 
گفته »احسان خاندوزي«، تصميم نخست به »تسريع 
ترخيص محموله هاي دارويي« مربوط مي شود كه در 
تماس با وزير بهداشت قول مساعد از سوي او داده شد 
ت��ا اين اتفاق در گمرك رخ بده��د. رييس كل گمرك 
ايران داليل عمده متروكه شدن اين كاالها را » نداشتن 
مجوز ترخيص، ورود بدون هماهنگي و ثبت سفارش 
و...« اعالم كرد كه باعث شده دو سوم كاالها ماندگاري 
نداشته باشند و ترخيص نشوند. اما آنطور كه مسووالن 
گمرك عنوان كردند، در حال حاضر معادل ۳۱۳۰ تن 
كاالي بالصاحب و متروك��ه در گمرك وجود دارد كه 
مقدار كمي از آنها بالصاحب اس��ت كه س��تاد اجرايي 
مسوول آنهاست و مقدار بيشتري از آنها مرتبط با سازمان 
اموال تمليكي اس��ت كه بيشتر اين موارد نيز وسايل و 
لوازم مسافرتي هستند. از مدتي پيش، مسووالن گمرك 
ايران اعالم كرده بودند كه حجمي از دارو در گمرك امام 
خميني )ره( دپو شده كه حدود ۱۸ تن مربوط به اقالم 
مرتبط با كرونا است. در همين راستا، بازديدي از سوي 
دادس��تان و البته نمايندگان ساير دستگاه ها از جمله 
وزارت بهداشت و س��ازمان غذا و دارو صورت گرفت و 
مقرر شد كه تعيين تكليف و ترخيص اقالم دارويي در 
گمرك به سرعت صورت گرفته و براساس آن ترخيص 
اين كاالها از جمله سرم يا واكسن و اقالم مرتبط با كرونا 
در صورت داشتن مجوز وزارت بهداشت به صورت حمل 
يكس��ره و بدون تخليه در انبارهاي گمرك ترخيص و 
تحويل شود كه ترخيص داروهاي دپو شده نيز با مجوز 
وزارت بهداشت در هفته هاي اخير آغاز شد. در اين بين، 
اما اعالم مس��ووالن س��ازمان غذا و دارو از اين حكايت 
داشت كه بخش��ي از داروهاي دپو شده با مجوز وزارت 
بهداشت وارد گمرك نشده و در نهايت اقدام موثري هم 
براي تعيين تكليف آن صورت نگرفت. حال روز گذشته 
و در جريان بازديد وزير اقتصاد، با رايزني صورت گرفته 
كه با وزير بهداشت داش��ته، مقرر شد در مورد تعيين 
تكليف بخش��ي از داروهاي دپو ش��ده كه هنوز مجوز 
وزارت بهداش��ت را دريافت نك��رده و وزارتخانه به آن 
ورود نكرده است، تصميم گيري شود. با مذاكره صورت 
گرفته تسريع تعيين تكليف داروهاي موجود در گمرك 
فرودگاه امام خميني )ره( به زودي در دستور كار قرار 
خواهد گرفت. در رابطه با تعيين تكليف كاالهاي متروكه 
و تمليكي نيز مقرر شد تا نتيجه برگزاري جلسه با رييس 

سازمان اموال تمليكي در اين زمينه اعالم شود.

      فرمان دوم؛ حذف رجيستري موبايل
وزير اقتصاد در ادامه  اين بازديد، از بخش رجيستري تلفن  
همراه مسافران ورودي به كشور بازديد كرد و از نزديك در 
جريان نحوه رجيستري گوشي تلفن همراه مسافران قرار 
گرفت. در جريان اين بازديد، مس��ووالن اين بخش اعالم 
كردند كه سيستم مربوطه براي رجيستري گوشي همراه 
قطع و دچار اختالل شده كه باعث شده، برخي نتوانند اين 
عمل را انجام دهند. در اين ميان، يكي از مسافراني كه منتظر 
رجيستري گوشي خود بود، از معطل شدن در اين زمينه به 
خاندوزي گاليه كرد. در همين حال »مهدي ميراشرفي« 
رييس كل گمرك در اظهاراتي عنوان كرد: اگر فرايند كار 
اصالح شود، مي توان در كسري از دقيقه اطالعات گوشي 
و س��يمكارت را ثبت و بدون معطلي آن را هماهنگ كرد. 
بنابه توضيحات او، براي رجيستري گوشي همراه چندين 
سازمان نقش دارند كه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
گمرك، وزارت اقتصاد بخش��ي از آنهاست. از آنسو، كاربر 
سيستم نيز به مساله ديگري در اين رابطه اشاره كرد وگفت: 
زماني كه به دنبال رجيستري هستيم به دليل آنكه ساير 
اطالعات گذرنامه و ساير موارد ثبت نشده، نمي توان نسبت 
به رجيستري اقدام كرد و بعضًا ۴۸ ساعت طول مي كشد. 
وزير اقتصاد هم با ابراز نارضايتي از اين مساله خواستار رفع 
اين مشكل و تسهيل فرآيند رجيستري گوشي هاي تلفن 
همراه مسافران شد. با دستور وزير اقتصاد مقرر شد به زودي 
كارگروهي با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذيربط از جمله 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تشكيل شده و با بررسي ابعاد 
موضوع، سازوكار حذف رجيستري از مبادي ورودي گمرك 
تعيين شود. به گفته معاون فني گمرك، پس از تشكيل 
كارگروه و بررسي ابعاد موضوع تا پايان هفته و تأييد وزير 
اقتصاد، اين طرح از هفته آينده اجرايي مي شود. ذكر اين 
نكته ضروري است كه طرح رجيستري حذف نمي شود 
بلكه اين طرح در مبادي ورودي حذف مي شود و مسافران 
از صفر تا صد موضوع را به صورت برخط اين فرآيند در داخل 
كشور انجام مي دهند و آن صف اوليه در مبادي ورودي ديگر 
ايجاد نمي شود. با اجرايي شدن اين تصميم، هر مسافر بعد 
از ورود به كش��ور بدون ارايه مشخصات در گمرك، مانند 
رويه قبلي، يكماه فرصت دارد تا با ورود به سامانه نسبت به 
رجيستري اقدام كند. در اين صورت، همچنان هر مسافر 

مي تواند يك گوشي با خود آورده و با هر پاسپورت و كد 
ملي فقط يك گوشي رجيستر خواهد شد.

      فرمان سوم: درخواست ارزي
از بانك مركزي

وزير اقتصاد همچنين در حاشيه اين بازديد از تصميم 
ديگري در حوزه ارزي خبر داد كه شامل » انتقال برخي 
داده هاي ارزي به گمرك« بود كه تس��ريع آنها موجب 
سرعت بخشيدن به ترخيص كاالها مي شود. وزير اقتصاد 
در اين باره از رييس كل بانك مركزي درخواست كرد تا 
انتقال اين داده ها به صورت برخط و آنالين و بدون فوت 

زمان در دستور كار بانك مركزي قرار بگيرد. 

     ترخيص فوري 143تن سرم 
در بخش ديگري از بازدي��د وزير اقتصاد از فرودگاه امام 
خميني، تريلي هاي حامل سرم دارويي كه به تازگي وارد 
محوطه گمرك شده بودند نيز مورد بازرسي قرار گرفت. 
كاميونهاي مورد نظر حامل ۱۴۳ تن سرم از كشور تركيه 
هستند كه به سفارش ستاد فرمان اجرايي امام خميني 
وارد كشور شده اند و قرار است تا به وزارت بهداشت تحويل 
داده شوند. براساس اعالم متوليان گمرك، تاكنون ۱۸۲ 
كاميون سرم انساني وارد كشور شده و يك برند ديگر از 
سرم دارويي در گمرك شهريار قرار دارد كه استعالم آن از 
وزارت بهداشت كشور تركيه گرفته شده است و فردا اجازه 

ترخيص و ورود آن محموله نيز داده مي شود. 

     ثبت تراز مثبت تجاري در مردادماه
در حاش��يه بازديد وزير اقتصاد از گمرك ف��رودگاه امام، 
وضعيت تجارت خارجي كش��ور در پنجمين ماه از سال 
هم تشريح ش��د. براس��اس آمار اعالمي از سوي »مهدي 
ميراشرفي«، مجموع تجارت خارجي كشور در پنج ماهه 
نخست سال جاري به ۵۹ ميليون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش 
۳۴ ميليارد دالر رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته از لحاظ وزن ۱۴ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد 
رشد را نشان مي دهد. جزييات روند تجارت خارجي نشان 
از اين دارد كه صادرات كاالهاي غيرنفتي در اين مدت ۴۵ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ ميليارد و ۶۶۱ ميليون 

دالر بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۰ 
درصد و از لحاظ ارزش ۶۳ درصد افزايش داشت. در مقابل، 
در اين مدت، ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۱۶ 
ميليارد و ۶۳۱ ميليون دالر وارد كشور شده كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال ۹۹ از لحاظ وزن پنج دهم درصد كاهش 
و از نظر ارزشي ۲۱ درصد رشد را نشان مي دهد. پنج مقصد 
صادراتي ايران در بازه زماني ياد شده، چين، عراق، امارات، 
تركيه و افغانستان عنوان مي ش��ود. كه براساس آمارها، 
چين با ۱۲ ميلي��ون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش پنج ميليارد 
و ۹۰۰ ميليون دالر، عراق با ۱۲ ميليون تن به ارزش س��ه 
ميليارد و ۱۶۳ ميليون دالر و امارات با پنج ميليون تن به 
ارزش يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر جزو س��ه شريك 
اصلي و عمده صادراتي ايران به شمار مي روند. در همين 
حال نيز صادركنندگان به تركيه يك ميليون و ۳۷۵ هزار 
تن به ارزش يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر و به افغانستان 
۲ ميليون و ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۸۸۵ ميليون دالر كاال 
صادر كرده اند. ۱۰ قلم عمده صادراتي ايران را در اين مدت 
»متانول، گاز طبيع��ي، پلي اتيلن، محصوالت نيمه تمام 
آهني، ش��مش آهن، بنزين، پروپان مايع شده، ميله هاي 
آهني، اوره و قير نفت« تشكيل داده است.همچنين براساس 
آمارهاي ارايه شده، پنج كش��ور عمده واردات كاال شامل 
»امارات« با ۴ ميليون و ۴۳۶ هزار تن به ارزش پنج ميليارد 
و ۳۹۱ ميليون دالر، »چين« با يك ميليون و ۱۰۰ هزار تن 
به ارزش سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر، »تركيه« با يك 
ميليون و ۵۷۸ هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون 
دالر، »آلمان« با ۴۳۱ هزار تن به ارزش ۶۶۸ ميليون دالر و 
»سوييس« با ۶۹۲ هزار تن به ارزش ۵۷۲ ميليون دالر ذكر 
شده اند. بنابر آمارها، »تلفن همراه، ذرت دامي، دانه سويا، 
روغن آفتابگردان، جو، گندم، كنجاله س��ويا، روغن پالم، 
شكر و الكترودهاي ذغالي« ۱۰ قلم عمده كاالهاي وارداتي 
ايران در اين مدت بوده است. همچنين به گفته ميراشرفي، 
در پنج ماهه نخست سال جاري چهار ميليون و ۷۲۷ هزار 
تن كاال از خاك ايران ترانزيت خارجي شد كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد نشان مي دهد. بنابه 
اظهارات اين مقام گمركي، اين آمار از تجارت خارجي حاكي 
از آن است كه هم آثار تحريم و هم آثار شيوع ويروس كرونا 
به حداقل رسيده است و اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند.
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 مصوبه جديد خودرويي
 شوراي رقابت 

فارس | شوراي رقابت در مورد نحوه محاسبه قيمت 
خودروهاي پيش فروش شده مصوبه جديدي صادر 
كرد. در چهارصد و هفتاد و س��ومين جلس��ه شوراي 
رقابت در خصوص شرايط ثبت نام و قرعه كشي خودرو 
توسط شركت هاي خودروس��از داخلي تصميماتي 
اتخاذ شد. بر اين اساس، اعضاي شورا در رابطه با نحوه 
اقدام خودروس��ازان در موضوع پيش فروش خودرو 
به اس��تناد ماده ۵۸ قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي با اكثري��ت آراء مقرر كردند 
چنانچه مراج��ع ذي صالح در رابطه ب��ا خودروهاي 
انحصاري مش��مول دس��تورالعمل قيمت ش��ورا، با 
پيش فروش خ��ودرو موافقت كنند به نس��بت مبلغ 
پرداختي بابت پيش پرداخت، هر مش��تري درصدي 
از قيمت رس��مي خودرو را در زمان ثبت نام )نسبت 
به قيمت كارخانه( پرداخت كرده است. طبق مصوبه 
 ش��وراي رقابت، در اين صورت س��همي از خودرو كه 
پيش پرداخت آن قباًل انجام شده مشمول هيچگونه 
تورم قيمتي احتمالي نخواهد شد و صرفًا بقيه سهم 
باقيمانده مشمول تورم بخشي احتمالي خواهد بود. 
بديهي است خودروهايي كه قيمت آن تعيين نشده 

حق پيش فروش نخواهند داشت.

توليد ۲۹۲ هزار دستگاه خودرو 
تا پايان تير

ايرنا|  بررسي آمارهاي منتشر شده رسمي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاكي از توليد ۲۹۲ هزار 
و ۵۰۰ دس��تگاه خودروي سواري از ابتداي امسال 
تا پايان تيرماه اس��ت. با توجه ب��ه توليد ۲۹۵ هزار 
و ۴۰۰ دس��تگاه خودروي س��واري در چهار ماهه 
نخس��ت س��ال ۹۹، توليد خودرو در مدت مشابه 
امس��ال افت يك درصدي را نشان مي دهد. در اين 
مدت خودروسازان داخلي ۲۲ هزار و ۴۱۵ دستگاه 
وان��ت توليد كردند كه در هم س��نجي با پارس��ال 
 افت ۱۱.۳ درصدي نش��ان مي دهد. همچنين در 
چهار ماهه امس��ال ۵۳۸ دس��تگاه اتوبوس، ميني  
بوس و ون توليد ش��د كه در مقايس��ه با آمار چهار 
ماهه پارس��ال افت ۱.۱ درصدي داش��ته است. در 
بخ��ش خودروهاي كش��اورزي، ام��ا كارخانجات 
داخلي رش��د ثبت كردند. تا پايان تيرماه امس��ال 
پنج هزار و ۹۳۷ دستگاه تراكتور توسط شركت هاي 
داخلي توليد شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته رشد ۲.۴ درصدي نشان مي دهد. همچنين 
كمباين سازان با توليد ۲۱۶ دستگاه كمباين، رشد 

۳۰.۹ درصد رقم زدند.

قيمت پرايد را مالكان آن
در بازار تعيين مي كنند

مهر | معاون س��ايپا گفت: قيمت هايي كه براي 
خودروه��ا در ب��ازار آزاد اعالم مي ش��ود، به نوعي 
عددس��ازي دالالن و واس��طه ها اس��ت و قيمت 
مصوب خودرو در ش��ركت هاي خودروساز بسيار 
كمتر از اين اعداد اس��ت. حسين كاظمي طرقي 
افزود: در روزهاي اخير قيمت پرايد همچون ساير 
خودروها در بازار دچار نوس��ان شده كه متأسفانه 
برخي آن را منتسب به س��ايپا دانسته اند، اين در 
حالي اس��ت كه سايپا يكسال است كه توليد انواع 
پرايد را متوقف ك��رده و خودرو پراي��د را به بازار 
عرضه كرده و پس از آن هيچ فروش��ي نداش��ته 
اس��ت. وي ادامه داد: همان گونه كه پيش��تر نيز 
بارها اعالم كرده ايم، قيمت بازار خودروها توسط 
واسطه ها و سودجويان تعيين مي شود و برآوردها 
حاكي از عدم استقبال جامعه از اين عددسازي ها 
و وجود ركود در بازار خودرو است. معاون بازاريابي 
و فروش س��ايپا از افزايش عرضه خودرو توس��ط 
خودروس��ازان در ماه هاي اخير خبر داد و گفت: 
گروه خودروسازي سايپا با برنامه ريزي هاي موثر 
در زمينه افزايش توليد و عرضه، موفق شده است 
تا توازني در عرضه و تقاضا ايجاد كند، به ش��كلي 
كه برخي از محصوالت اين گروه خودروسازي در 
طرح هاي فروش اخير، از فرآيند قرعه كشي خارج 
ش��ده و به تمامي متقاضيان خودرو تعلق گرفته 
اس��ت. وي افزود: اين روند همچنان ادامه خواهد 
داش��ت و اميدواريم حمايت ه��اي الزم از صنعت 
خودروسازي به ويژه در ش��رايط دشوار تحريم و 
كرونا انجام ش��ود تا با افزايش تنوع و تيراژ توليد 

شاهد حذف واسطه گري از بازار خودرو باشيم.

جزييات وام هاي پرداختي
به صادركنندگان

شاتا| وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: در ۴ 
ماهه اول امسال بيش از ۱۶ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال 
تسهيالت به واحدهاي صادراتي پرداخت شده است. 
 در اين ب��ازه زماني ۴ ماهه، ۱۲۳ واحد صادرات گرا 
ب��راي دريافت تس��هيالت ثبت نام ك��رده بودند. 
همچنين ۷۱ واح��د صادرات گرا براي دريافت ۱۷ 
هزار و ۳۲۹ ميليارد ريال تس��هيالت به بانك هاي 
عامل معرفي شده اند. از ابتداي خردادماه ۱۳۹۹ تا 
پايان تيرماه امسال )۱۴۰۰( بيش از ۲۹ هزار و ۴۴ 
ميليارد ريال تسهيالت به ۱۶۶ واحد صادراتي اعطا 
شده اس��ت. در اين بازه زماني ۴۰۷ واحد صادراتي 
براي دريافت تسهيالت ثبت نام كرده اند. همچنين 
۲۳۰ فقره معرفي به بانك براي دريافت بيش از ۴۴ 
هزار و ۷۴۵ ميليارد ريال تسهيالت انجام شده است. 
شايان ذكراست كه كمك به مثبت شدن تراز تجاري 
كشور به موازات توسعه صادرات، يكي از راهبردهاي 
اصلي وزارت صمت به ش��مار مي آيد. در اين راستا 
سياست هاي تجاري س��ال ۱۴۰۰ قطعًا مبتني بر 
توسعه توليد و اشتغال و توسعه صادرات غير نفتي و 

در نهايت ورود به بازارهاي جديد خواهد بود. 

درخواست تشكل ها
از وزير جديد كشاورزي

رييس اتحاديه واردكنن��دگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران گفت: مهم ترين انتظار فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي در زنجيره ارزش اقتصاد كش��اورزي توجه 
بي��ش از پيش وزي��ر جديد كش��اورزي ب��ه نقش و 
نظرات مشورتي تشكل هاي تخصصي فعال در بخش 
خصوصي به ويژه در پياده سازي برنامه هاي اين وزارت 
خانه در دولت سيزدهم است. ابوالحسن خليلي با اعالم 
اين مطل��ب اظهار كرد: وزير جهادكش��اورزي دولت 
سيزدهم از كس��وت قانون گذاري و نمايندگي مردم 
در مجلس شوراي اسالمي وارد حوزه مديريت كالن 
كش��اورزي و دامپروري كشور شده اند بنابراين توجه 
ويژه به قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و افزايش 
تعامل با ذي نفعان مي تواند سرمايه ارزشمندي براي 
پيشبرد اهداف توسعه اي اين بخش محسوب شود. وي 
افزود: تجربه اجرايي كشور نشان داده كه هيچ دولتي 
امكان رفع مش��كالت و موانع كالن كش��وري بدون 
همراهي و مش��اركت مردمي را نداشته است. رييس 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران ادامه 
داد: اساسا مفهوم دولت قوي يعني دولتي كه برآمده از 
همه توان و ظرفيت فكري و عملياتي مردمي به ويژه 
در بخش هاي اقتصادي باشد. اين مقام مسوول صنفي 
درباره ضرورت اس��تفاده از پتانس��يل تشكل هاي 
تخصصي در عرصه كالن اقتصاد كش��ور پيشنهاد 
داد كه از همين ابتداي كار وزير جهاد كش��اورزي 
سازوكار مشخصي براي تعامل مستمر با تشكل هاي 
رس��مي فعال در اين عرصه ك��ه عموما چكيده و 
عصاره فعاالن اقتصادي بخش خصوصي هستند 

را تبيين كرده و از اين امكان بهره برداري كنند.

خطر تكرار بابك زنجاني
در صنعت نفت! 

ايسنا | رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران 
مي گويد در ش��رايط دش��وار فعلي بايد تمام فعاالن 
اقتصادي و كارشناس��ان توان خ��ود را براي كمك به 
دولت ب��راي عبور تحريم ه��ا و محدوديت هاي فعلي 
بسيج كنند. حميدرضا صالحي اظهار كرد: اقتصاد ايران 
و به طور خاص صنعت نفت در طول سه سال گذشته 
با تحريم هاي يك جانب��ه امريكا مواجه بوده و همين 
مساله دسترسي ما به منابع درآمدي نفت را به شدت 
كاهش داده است. عدم حضور طوالني مدت ايران در 
بازار نفت، باعث شده تعدادي از رقباي منطقه اي جاي 
ايران را در بازارهاي هدف بگيرند و اين موضوع نيز براي 
ما دش��واري هايي خلق خواهد كرد. وي با بيان اينكه 
درآمد حاصل از نفتي كه در اين سال ها فروخته شده 
نيز با اما و اگرهاي فراوان به كشور رسيده، توضيح داد: 
امروز منابع قابل توجهي از پول نفت ايران در چند كشور 
خارجي بلوكه ش��ده و همين موضوع دش��واري هاي 
اقتصادي را بيشتر كرده اس��ت. در كنار تحريم، عدم 
پيوستن ايران به اف اي تي اف و محدوديت هاي بانكي 
نيز مزيد بر علت شده تا نقل و انتقال پول به كشور دشوار 
شود. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران ادامه 
داد: يكي از اصلي ترين مش��كالتي كه تحريم براي ما 
به وجود مي آورد، افزايش قابل توجه هزينه هاس��ت. 
يعني شايد ما بتوانيم با دور زدن تحريم يا پيدا كردن 
مسيري جديد كاالي خود را بفروشيم و پولش را نيز به 
كشور بياوريم اما همين تبادل هزينه اي بسيار بيشتر 
از يك تبادل عادي دارد و از اين رو تحريم براي كشور 
بسيار هزينه زاست و ما اميدواريم دولت جديد راهي 
براي برون رف��ت از آن پيدا كند. صالحي با اش��اره به 
صحبت هاي وزير نفت درباره كمك گرفتن از بخش 
خصوصي ب��راي دور زدن تحريم ها، بيان كرد: بخش 
خصوصي در سال هاي گذشته نيز تمام تالش خود را 
كرده تا در اين سختي ها براي اقتصاد كشور آورده جديد 
توليد كند و از اين پس نيز با همين شيوه كار خود را ادامه 
خواهد داد. قطعا فعاالن اقتصادي با تمام قوا به عنوان 
يك وظيفه ملي در جايي كه دولت از آنها بخواهد ورود 

كرده و تالش مي كنند مشكالت را حل كنند.

در جريان بازديد از گمرك امام خميني صادر شد 

سه فرمان گمركي وزير اقتصاد

تورم دالري اقالم صادراتي ايران به 4.1 درصد رسيد

كاالهاي صادراتي گران شدند
نرخ تورم ساالنه كاالهاي صادراتي مبتني بر داده هاي ريالي 
۲۱.۷ درصد رش��د و مبتني بر داده هاي دالري ۴.۱ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. گزارش مركز آمار ايران از وضعيت 
شاخص قيمت كاالهاي صادراتي نشان مي دهد كه در سال 
١٤٠٠ نرخ تورم صادرات، در برآورد ريالي و دالري افزايش 
يافته اس��ت. تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي صادراتي 
مبتني بر داده هاي ريالي در ١٤٠٠ نس��بت به س��ال قبل 
١٩٣.٩ درصد بوده كه در مقايسه با تورم سال ٩٩ كه ١٧٢.٢ 
درصد بوده است، ٢١.٧ درصد افزايش داشته است.همچنين 
تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني 
بر داده  هاي دالري در سال ١٤٠٠ نسبت به سال قبل، ٦.٩ 
درصد بوده اس��ت كه در مقايسه با تورم ۲.۸ درصدي سال 

۹۹، حدود ٤.١ درصد افزايش داش��ته است. در گروه  هاي 
اصلي كمترين نرخ تورم س��االنه در بخش ريالي مربوط به 
گروه » مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده از اين مواد و ...« 
با ٦٩.٢ درصد و بيشترين نرخ مربوط به گروه » ماشين آالت 
و وسايل مكانيكي، ادوات برقي، اجزاء و قطعات آن ها و ...« با 
٤٨٩.٨ درصد است. تورم نقطه به نقطه كاالهاي صادراتي 
مبتني بر داده  هاي ريالي در سال ١٤٠٠ نيز نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ١٩٣.١ درصد است كه در مقايسه با تورم 
۲۲۹.۸ درصدي نقطه به نقطه زمس��تان سال قبل، ٣٦.٨ 
درصد كاهش داشته است. همچنين تغييرات شاخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني بر داده  هاي دالري در فصل بهار 
١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد است 

كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه زمستان كه اين عدد برابر 
با ٧.٨ درصد بوده اس��ت، ٤.٩ درصد افزايش را تجربه كرده 
است.در گروه هاي اصلي كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه در 
بخش ريالي مربوط به گروه » مواد پالستيكي و اشياء ساخته 
شده از اين مواد و...« با ٦٠.٢ درصد و بيشترين نرخ مربوط به 
گروه »آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي، سينماتوگرافي 
و...« با ٤١٧.٨ درصد است. به عالوه نرخ تورم فصلي كاالهاي 
صادراتي مبتني بر داده  هاي ريالي نسبت به فصل قبل ١٣.٧ 
درصد است كه در مقايسه با تورم فصلي ۳۳ درصدي زمستان 
قبل، حدود ١٩.٣ درصد كاهش داش��ته است. همچنين 
تغييرات شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر داده

 هاي دالري نيز در فصل بهار ١٤٠٠ نس��بت به فصل قبل، 

٣.٣ درصد اس��ت كه در مقايسه با تورم فصلي زمستان ۹۹ 
كه اين عدد ٧.٢ درصد بوده، حدود ٣.٨ واحد درصد كاهش 
داشته است. در گروه هاي اصلي كمترين نرخ تورم فصلي 
در بخش ريالي مربوط به گروه »مرواريد طبيعي يا پرورده، 
سنگ هاي گرانبها يا نيمه گرانبها و...« با ٠.٢ درصد و بيشترين 
نرخ مربوط به گروه »آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي، 
سينماتوگرافي و...« با ٦٩.٤ درصد است. همچنين بيشترين 
كاهش مربوط به گروه »مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده 
از اين مواد و...« با  ١.٥ درصد است. قيمت كاالهاي صادراتي 
يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر ميزان مبادالت خارجي 
كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله است 

و تغييرات آن ها از اهميت بااليي برخوردار است.

 عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران پاسخ مي دهد

چرا خودرو دوباره گران شد؟
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است مانند 
تجربه سال هاي اخير، افزايش قيمت خودرو در روزهاي 
گذشته از بيرون به اين صنعت تحميل شده است. قيمت 
خودرو در بازار تا تابس��تان سال گذشته روندي صعودي 
همراه با ركوردش��كني هاي قيمتي پ��ي در پي را تجربه 
مي كرد، با اين وجود اما با پيروزي جو بايدن در آبان س��ال 
گذشته در انتخابات امريكا، بسياري از فعاالن بازار به اميد 
گشايش در حوزه تحريم ها و بازگشت امريكا به برجام به 
انتظار نشستند و همين موضوع به كاهش نسبي قيمت ها 
در ماه ها پاياني سال قبل انجاميد. از اسفند سال گذشته تا 

چند هفته قبل نيز با توجه به آغاز مذاكرات وين و افزايش 
اميدها به رفع تحريم ها، بازار به ركودي جديد دچار ش��د 
و همين امر، ركودي انتظ��اري را در بازار به وجود آورد. در 
هفته هاي گذشته با توقف مذاكرات برجام و نامشخص بودن 
سرنوشت تحريم ها اما بار ديگر قيمت برخي خودروهاي 
 داخلي در بازار افزايشي ش��ده، موضوعي كه محمدرضا 
نجفي منش – عضو اتاق بازرگاني ته��ران – علتش را در 
بيرون از صنعت خودرو جس��ت وجو مي كند.عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران دليل جهش ناگهاني قيمت ها در 
بازار خودروهاي داخلي را افزايش دوباره نرخ دالر در بازار 

آزاد مي داند. به گفته محمدرضا نجفي منش، قيمت تمام 
كاالها و خدمات در ايران، چس��بندگي معني داري با نرخ 
دالر در بازار آزاد دارد و خودرو ساخت داخل نيز از اين قاعده 
مستثني نيس��ت. به گفته نجفي منش، قيمت كارخانه 
خودروها در داخل كشور، در مقايس��ه با آنچه كه در بازار 
معامله مي شود، به مراتب پايين تر است و از اين رو، امروز 
خودروسازها با ضرر و زيان در حال توليد هستند به طوري 
كه تفاوت قيمت كارخانه و بازار در خودروهاي س��اخت 
داخل به ۵۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان رسيده است. او در ادامه 
تصريح مي كند كه خودروسازها از افزايش قيمت ها در بازار 

خودرو، منفعتي نمي برند و در حالي با زيان و ضرر مشهود و 
قابل توجه به توليد مشغول هستند كه پرداخت بدهي آنها 
به قطعه سازها نيز امكان پذير نيست.رييس انجمن صنايع 
همگن قطعه سازي به سايت اتاق تهران توضيح داد: تا هر 
زمان كه قيمت ارز در بازار آزاد افزايش يابد، قيمت خودرو نيز 
در بازار صعودي است و اين تصور نيز كه با كاهش قيمت ارز، 
مي توان منتظر سقوط قيمت ها در بازار خودرو بود يا نه، به 
دليل ماهيت چسبندگي قيمت ها كه در اقتصاد ايران ريشه 
دوانيده، نبايد انتظار شوكه آوري از كاهش قيمت  خودرو در 

مدت زمان كوتاه و فوري متصور بود.

ويژه

با 1۲ راي موافق؛  علي قاسم زاده 
به عنوان شهردار اصفهان

انتخاب شد
با ۱۲ راي موافق، در شش��مين جلس��ه علني شوراي 
اسالمي شهر اصفهان كه به صورت فوق العاده به منظور 
انتخاب شهردار اصفهان برگزار شد، علي قاسم زاده به 
عنوان شهردار اصفهان انتخاب ش��د.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، محمد نورصالحي 
در ششمين جلسه فوق العاده )علني( شوراي اسالمي 
ش��هر اصفهان در دوره ششم، با اش��اره به تبريك روز 
كارمند به همه كارمندان خدوم و پاك دست شهرداري 
اظهار كرد: دولت سيزدهم نيز در كوتاه ترين زمان كابينه 
را معرفي كرد و مجلس هم با راي قاطع حمايت خود را از 
دولت مردمي نشان داد. وي ادامه داد: اين دولت با همه 
قوا و ظرفيت و حمايت مردمي و نيروهاي انقالب كار خود 
را شروع كرده است؛ مردم به فعاليت هاي اين دولت اميد 
بسته اند و اميدواريم اقدامات آن در حوزه هاي مختلف 
مانند اقتصاد، ايجاد اشتغال و ساخت مسكن محقق شود. 
رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان افزود: ما هم به نوبه 
خود به عنوان شوراي اسالمي شهر، در خدمت دولت 
جديد هستيم تا انتظارات مردم برآورده شود؛ با انتخاب 
استانداري فعال، جهادي، بومي و انقالبي در راستاي حل 
مشكالت استان گام برداشته مي شود و شوراي شهر با 
استاندار آتي كمال همكاري را خواهد داشت. وي با بيان 
اينكه مجموعه همكاران در ش��وراي اسالمي شهر 
اصفهان كوشيدند تا در جهت انتخاب شهردار اصفهان 
قدم بردارند، اظهار كرد: هدف از تشكيل جلسه امروز 

انتخاب شهردار اصفهان و معرفي آن به مردم است.
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خبرروز

۶۱۴ هموطن ديگر بر اثر كرونا جان باختند
 بنا بر اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۶۱۴ بيمار كرونايي ديگر جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۰۵ هزار و ۹۰۱ نفر رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۶ هزار و ۳۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۴ هزار و ۲ نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۸۹۵ هزار و ۴۴۸ نفر رسيد.

تاكنون ۴ ميليون ۱۱۷ هزار و ۹۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند، ۷ هزار و ۸۴۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند و ۲۸ ميليون و ۵۵۶ هزار و ۹۱۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. در حال حاضر ۳۰۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي و ۳۲ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 طرح افزايش جمعيت
از نظر علمي بررسي شود

 عمال به معناي حذف غربالگري به خصوص براي 
خانواده هايي كه اطالعات كافي و به روز پزش��كي 
ندارند، است و از آنجايي كه مساله كامال تخصصي 
است و عموم جامعه اطالعات دقيق ندارند، سبب 
آس��يب به آح��اد خانواده هاي جوان مي ش��ود. از 
آنجايي كه پزشك بر اساس اين قانون قابل پيگرد 
نيست در نهايت حق خانواده ها از داشتن آگاهي از 
سالمتي جنين ضايع شده و هيچ ارگان يا سازماني 
هم مس��وول جبران خس��ارت وارده ب��ه خانواده 
نخواهد بود. اين موضوع از سويي ديگر سبب افزايش 
نابرابري در جامعه مي ش��ود زيرا خانواده هاي كم 
بضاعت يا با اطالعات كم پزشكي از انجام غربالگري 
بي به��ره مي مانند. با تولد ن��وزاد ناهنجار وضعيت 
اجتماعي - اقتصادي در اي��ن خانواده ها به مراتب 
بدتر از قبل خواهد ش��د. مساله قابل اهميت ديگر 
افزايش ش��اخص مرگ و مير نوزادان است. اين امر 
يك شاخص مهم بهداشتي جهاني است؛ زيرا بعضي 
از اين نوزادان بعد از تولد فوت خواهند كرد كه اين 
موضوع اثر چش��مگيري در افزايش اين ش��اخص 
دارد و از سويي ديگر چون نوزادان ناهنجار يا مبتال 
به اختالل ژنتيكي نياز به بخش مراقبت ويژه دارند، 
 NICU اشغال شدن طوالني مدت تخت هاي بخش
توسط آنان سبب بي بهره ماندن نوزادان سالم نيازمند 
اين تخت ها خواهد ش��د. مساله مهم ديگر افزايش 
سقط هاي غيرقانوني و افزايش شاخص بهداشتي 
مرگ و مير زنان باردار است. در مورد ماده ۵۶ طرح 
جواني جمعي��ت بايد به عنوان مقدمه بگويم كه بر 
اساس استفتائات فقها اجازه سقط قانوني در صورت 
وجود بيماري صعب العالج جنين و عسر و حرج مادر 
در سال ۱۳۸۴ به صورت قانون در آمده بود. در ماده 
۵۶ طرح جواني جمعيت اجازه سقط فقط صرفا به 
بيماري هاي غيرقابل درمان داده شده و بيماري هاي 
صعب العالج كه براي خانواده ها بسيار پر دردسر و 
آزاردهنده اس��ت، حذف شده است. از طرفي اجازه 
سقط به قاضي سپرده شده است. با توجه به مدت 
زمان بسيار كم فاصله تشخيص ناهنجاري جنيني 
و زمان اجازه سقط قانوني، اين مساله سبب از دست 
رفتن زمان اجازه س��قط قانوني مي شود. در مورد 
اينكه آيا غربالگري اشكاالت داشته است يا خير، 
بايد گفت بر اساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت 
مقادير مثبت كاذب تست هاي غربالگري حدود 
۵ درصد اس��ت كه منطبق بر آمار جهاني است. 
اصوال بع��د از جواب آزمايش غربالگري، مثبت به 
معناي ابتالي جنين به بيماري ژنتيكي نيست و 
صرفا به معناي لزوم بررسي هاي بيشتر است كه 
اين بررسي ها شامل انجام آزمايش آمينوسنتز يا 
آزمايش CELL FREE DNA  است. در آزمايش 
آمينوسنتز تاييد تش��خيص بيماري ژنتيكي به 
صورت قطعي است؛ لذا نهايتا اشتباهي در تشخيص 

وجود بيماري ژنتيكي در جنين رخ نمي دهد.

گليماندگار|
 آس��يب هاي اجتماع��ي هميش��ه يكي 
از معضالت اساس��ي جامعه م��ا بوده اند، 
آس��يب هايي كه هر چند دولت ها در تمام اين س��ال ها 
س��عي در از بين بردن آنها داش��ته اند، ام��ا از آنجايي كه 
زير ساخت هاي مناسب براي اين كار را فراهم نكرده اند، 
هيچ��گاه موف��ق نبوده ان��د. آس��يب هاي اجتماعي از 
حاشيه نشيني گرفته تا فقر و اعتياد و كودكان كار همه و 
همه حاصل رفتارهاي اشتباه دولتمرداني بوده اند كه راه را 
اشتباه رفته اند. به عنوان مثال هر از چند گاهي طرح هاي 
ضربتي جمع آوري ك��ودكان كار يا معت��ادان متجاهر 
اجرا مي ش��ود اما نتيجه آن را مي توانيم در تمام كوچه و 
خيابان هاي شهر ببينيم. نداشتن برنامه دقيق و مدون و 
البته همراه نبودن نهادهاي مسوول هميشه باعث مي شود 
تا يك جاي كار بلنگد و اين مش��كالت به صورت پايه اي 
حل نشود. در واقع اين طرح هاي ضربتي بيشتر شبيه يك 
تسكين دهنده هستند تا مداوا كننده. اما در طي ماه هاي 
گذشته كه تورم اقتصادي با كرونا همراه شده و بسياري از 
خانواده ها با مشكالت معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند، 
آسيب هاي اجتماعي هم هر روز بيشتر و بيشتر مي شوند، 
از جمله مساله كودكان كار. فقر و همچنين بسته شدن 
مدارس باعث شده تا بر خالف آنچه تاكنون در خبرها 
مي آمد و نشان از نرخ باالي كودكان كار مهاجر به ايران 
داش��ت، حاال ديگر اين مهاجران افغان يا پاكس��تاني 
نيستند كه تنها كودكان كار را تشكيل مي دهند، اين 
روزها خيل��ي از خانواده هاي ايراني ه��م براي گذران 
زندگي ش��ان به كار كودكان نياز دارند و آنها را راهي 
كوچه و خيابان مي كنند تا سهمي هر چند اندك در 

تامين هزينه هاي زندگي داشته باشند. 

     جذب و ساماندهي كودكان كار
رييس س��ازمان بهزيستي كش��ور با اش��اره به جذب و 
س��اماندهي ۱۰۰۰ كودك كار و خيابان در تهران گفت: 
هر زماني كه نرخ اشتغال كاهش و بيكاري افزايش پيدا 
كند تعديل نيرو در مراكز مختلف انجام مي شود كه اين 
مساله باعث از بين رفتن شغل خانواده شده و به دنبال آن 

آسيب هاي مختلف اجتماعي بروز مي كند.

وحيد قبادي دانا در پاسخ به اين سوال كه در دولت هاي 
مختلف اقداماتي در حوزه آس��يب هاي اجتماعي انجام 
شده است، اما شاهد هستيم كه آسيب هاي اجتماعي نه 
تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه به شكل هاي مختلفي بروز 
پيدا كرده است. با توجه به بروز آسيب هاي نوظهور پيش 
بيني شما از آينده آسيب هاي اجتماعي چيست؟ گفت: 
عوامل متعددي در موضوع سالمت اجتماعي در جامعه 
تاثير دارد؛ عواملي مانند اقتصادي، سياس��ي، فرهنگي، 
اجتماعي، بين المللي و… در حقيقت درسالمت اجتماعي 

فاكتورهاي مختلفي اثرگذار است.
او ادامه داد: اگر بخواهيم از يك منظر محدود به اين موضوع 
نگاه كنيم ما را دچار خطا و اش��تباه مي كند. آسيب هاي 
اجتماعي نيز نتيجه اختالل در عملكردي اس��ت كه در 
حوزه هاي مختلف وجود دارد و خود را به شكل آسيب هاي 
اجتماعي بروز و ظهور مي دهد مانند بحث اعتياد كه يكي 
از مهم ترين آس��يب هاي اجتماعي است. اگر ما موضوع 
اعتياد را محدود به مساله اختالل سوء مصرف مواد كنيم 
و موضوعات اجتماعي كه باعث اين اختالل مي شود را در 
نظر نگيريم و همچني��ن آثار و تبعاتي كه بر اثر اعتياد در 
جامعه ايجاد مي شود را ناديده بگيريم راه را به خطا رفتيم.

      مسائل اقتصادي، اشتغال و بيكاري 
در بروز آسيب هاي اجتماعي موثرند

قبادي دانا افزود: آن چيزي كه مي تواند بر سالمت اجتماعي 
تاثيرگذار باشد بنيان ها و ساختارهاي اجتماعي است كه در 
جامعه وجود دارد اعم از خانواده و ساير نهادسازي هايي كه 
در اجتماع صورت مي گيرد و كاركردهاي يك جامعه رو به 
توسعه را تشكيل مي دهد. از مسائلي است كه بايد حتمًا 
در كاهش آسيب هاي اجتماعي مد نظر قرار داده شود 
مسائل اقتصادي است. موضوع بيكاري از موضوعاتي 
است كه حتمًا در بروز آسيب هاي اجتماعي تاثيرگذار 
اس��ت. خانواده اي كه ب��ه لحاظ اقتص��ادي در تامين 
حداقل هاي معيشتي دچار مشكل است، يا خانواده اي 
كه سرپرست آن امكان انجام يك شغل شرافتمندانه 
براي او فراهم نيست يا شغلش يك شغل پايدار نيست 
و براي تامين حداقل هاي هزينه هاي زندگي با مشكل 

مواجه است؛ هميشه در معرض آسيب قرار دارد.

      نااميدي، ضربه اي مهلك
براي سالمت اجتماعي هر جامعه است

رييس سازمان بهزيستي كش��ور با اشاره به يكي ديگر از 
موضوعاتي كه بر سالمت اجتماعي تاثيرگذار است، گفت: 
اميد به آينده و اميدواري نسبت به بهبود شرايط نيز يكي 
ديگر از مسائل تاثيرگذار در حوزه سالمت اجتماعي است. 
در جامعه اي كه اميدي به آين��ده ندارد قطعًا نااميدي به 
عنوان يك ضربه مهلك است كه مي تواند مسائل مختلف 
را در جامعه تحت تأثير قرار دهد. موضوع سرمايه اجتماعي 
نيز يكي ديگر از موضوعات بسيار مهمي است كه در سالمت 
اجتماعي تاثيرگذار است. ميزان اعتماد افراد جامعه نسبت 
به يكديگر و نسبت به افرادي كه مسووليت هاي مختلفي 
را بر عهده دارند؛ بسيار مهم است. سلب اعتماد افراد قطعًا 
به سالمت اجتماعي آسيب وارد مي كند و كاهش سرمايه 
اجتماعي موجب آسيب رسيدن به سالمت اجتماعي و بروز 
آسيب هاي اجتماعي خواهد شد. هرگونه اختالل در اين 
مسائل باعث ايجاد و بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي 
خواهد شد، بنابراين جامعه ما يك جامعه بسته نيست و 
عوامل تاثيرگذار در آن باعث مي شود تا پيش بيني هاي ما 
بعد درست از آب در نمي آيد. قبادي دانا با بيان اينكه وقتي 
فقر در جامعه گسترش پيدا مي كند پيش بيني بروز انواع 
آس��يب هاي اجتماعي در آن جامعه كامال صحيح است، 
تصريح كرد: در موضوع آسيب هاي اجتماعي پاك كردن 
صورت مساله و نديدن آسيب ها يكي از مسائلي است كه 
در سنوات گذشته با آن مواجه بوديم در حالي كه فهم يك 
آسيب و در نظر گرفتن و شناخت آن آسيب مي تواند بسيار 
در كنترل آن آسيب موثر باشد.عادي انگاري و بزرگ نمايي 
هم به ميزاني كه ناديده گرفتن آسيب ها مي تواند بر شدت 

آسيب ها اضافه كند؛ مي تواند تاثيرگذار باشد.

     آسيب هاي اجتماعي با يك دستور
طرح ضربتي قابل رفع نيست

اوخاطرنش��ان كرد: دركي كه ما از آسيب هاي اجتماعي 
داريم و دورنما و هدفي كه براي مواجهه با آس��يب هاي 
اجتماعي تعيين كرده ايم، بس��يار مهم است؛ اينكه فكر 
مي كنيم يك آسيب اجتماعي با يك دستور و بخشنامه 
قابل رفع اس��ت يا با يك طرح ضربتي و اقدام خش��ن و 

برخورد سريع قابل جمع شدن است؛ درك اشتباهي است. 
همچنين درصد آسيب هاي اجتماعي بايد به درستي و 
علمي صورت بگيرد. معموال بررسي هاي ما در سطح ملي 
و شهرستاني استاني است در حالي كه رصد آسيب هاي 

اجتماعي بايد در سطح محله و خانواده صورت بگيرد.

      مسووليت پذيري
و كاهش آسيب هاي اجتماعي

قب��ادي دانا با تاكيد براينكه موضوع مس��ووليت پذيري 
اجتماعي ني��ز از موضوعاتي اس��ت كه در س��طح يك 
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مي تواند موثر باشد، 
گفت: مطالعات نشان مي دهد جوامعي كه در آن مسووليت 
اجتماع��ي جايگاه ويژه اي دارد ميزان بروز آس��يب هاي 
اجتماعي كمتر اس��ت و همچنين كنترل آسيب هاي 
اجتماعي به راحت��ي صورت مي گي��رد. بنابراين اگر ما 
بخواهيم موضوع آسيب هاي اجتماعي را محدود كنيم، راه 
به جايي نخواهيم برد. او با اشاره به تاثير آموزش مهارت هاي 
زندگي گف��ت: اين آموزش ها چه به صورت رس��مي در 
مدارس و دانش��گاه ها و چه از طريق رسانه مي تواند تاثير 
بسيار زيادي در كاهش آسيب هاي اجتماعي و افزايش 
سالمت اجتماعي داشته باشد. ما بعضا مهارت هاي ارتباط 
اجتماعي، مهارت هاي زندگي اجتماعي و زيست جمعي 

را ياد نمي گيريم و به صورت تجربي آن را تجربه مي كنيم 
در حالي كه نياز اس��ت مهارت هايي مانند فرزند پروري، 
مهارت هاي اجتماعي بين فردي و مهارت هايي مانند نه 
گفتن را كه تاثير آن در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
مشخص است؛ توس��ط نهادها و دستگاه هاي مسوول 
آموزش داده شود. همچنين ايجاد امكان تامين معيشت 
افراد به صورت يك زندگي مس��تقل همراه با منزلت 
اجتماعي براي آحاد جامعه بايد برقرار شود و اين حق 
تمام افراد جامعه است تا بتوانند يك زندگي مستقل 

همراه با شان و منزلت اجتماعي داشته باشند.

     »فقر مطلق خانواده«
از داليل حضور كودكان كار در خيابان

رييس سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه هر كدام از 
اين موضوعات اگر در آن خللي ايجاد شود ما شاهد آسيب 
خواهيم بود و بعضا مي بينيم كه برآورد ما از وجود آسيب، 
علمي و دقيق نيست و ما را دچار مشكل مي كند، گفت: 
يكي از آسيب هايي كه وجود دارد موضوع كودكان كار و 
خيابان اس��ت. اگر در جامعه فقر مطلق ريشه كن نشود 
و شرايط تامين اجتماعي براي همه شهروندان به نحوه 
شايسته اعمال نشود، كودكان براي كار به خيابان ها خواهند 
آمد. خانواده هايي كه دغدغه معيشت، اشتغال و تامين 

مايحتاج اوليه زندگي را دارند و همچنين خانواده هايي 
كه بر اثر بيم��اري، هزينه هاي فلج كنن��ده اي براي آنها 
ايجاد شده و آنها را به زير خط فقر رسانده، كودكانشان در 
خيابان ها مشغول كار مي شوند. اگر جنبه هاي فرهنگي 
و آموزش هاي الزم براي خانواده ها به صورت علمي ارايه 
نش��ود، خانواده اي كه دچار فقر مي شود راه حل برطرف 
كردن مش��كل را در بهره كش��ي از كودكش بداند؛ كار 
كودكان در خيابان همچنان ادامه پيدا مي كند. قبادي دانا 
با بيان اينكه وقتي كه اس��تفاده از ك��ودك در خيابان به 
عنوان امري مذموم در فرهنگ يك جامعه تلقي نمي شود، 
حضور كودكان براي كار در خيابان ادامه مي يابد، تصريح 
كرد: در بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه بيش از 
۸۰ درصد كودكان كار خيابان تهران از اتباع غير ايراني و 
اكثريت آنها نيز افغانستاني هستند. تا زماني كه مرز ها باز 
باشد و اتباع خارجي به صورت غيرقانوني وارد كشور 
شده و اين امكان را داشته باشند كه به صورت غيرقانوني 
بيايند و در كش��ور حضور داش��ته و بدون اينكه اوراق 
هويتي مشخصي داشته باشند در حداقل زمان از مرز 
به خيابان هاي تهران برسند؛ حل كردن مساله كودكان 
كار و خيابان به تنهايي توسط سازمان بهزيستي ميسر 
نخواهد بود و اقدامات ضربتي سازمان بهزيستي براي 

جمع آوري اين كودكان مطلوب اثربخش نيست.

گزارش

آسيب هاي اجتماعي با دستور و طرح ضربتي حل نمي شود

فقر مطلق اولين دليل حضور كودكان كار در خيابان 

رويخطخبر

ساعت كار مراكز تزريق واكسن 
س��اعت كار مراكز تزريق واكس��ن در 
پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران 
پايتخت اعالم شد. مراكز تزريق واكسن 
در پايگاه ه��اي مديري��ت بحران همه 
روزه از س��اعت ۸ تا ۱۴ فعال هستند و 
شهروندان با در دس��ت داشتن كارت 
ملي و پيامك اعالم شده از مراكز درماني 
مي توانند جهت تزريق واكسن به اين 

پايگاه ها مراجعه كنند. بر اساس گزارش دريافتي 
از س��تادهاي مديريت بحران مناط��ق ۲۲گانه، ۳ 
پايگاه طالقاني، اش��راق و طرشت تا ساعت ۲۲ نيز 
فعال هستند. در عين حال فعاليت اين پايگاه ها به 
ميزان موجودي واكسن نيز بستگي دارد. اين مراكز 
همچنين روزهاي پنجشنبه فعال هستند. همچنين 

افراد داراي بيماري خاص نيز عالوه بر 
ش��هرونداني كه در نوبت سني تزريق 
واكسن اعالم شده اند، مي توانند جهت 
انجام واكسيناس��يون به اين پايگاه ها 
مراجعه كنند. به گزارش روابط عمومي 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران 
شهر تهران، پايگاه هاي مديريت بحران 
ايثار، طرشت، بوستان طالقاني، اشراق، 
صياد شيرازي، بروجردي، بيمه، سازمان برنامه، كن، 
والفجر، ايرانشهر، دماوند، فتح، بريانك، انبار نفت، 
پيروزي، آيت اهلل س��عيدي، نارنج، زيتون، بعثت، 
مدائن، بوس��تان واليت، وحدت اسالمي و شهرك 
استقالل از جمله پايگاه هاي مديريت بحران هستند 

كه تزريق واكسن در اين مراكز انجام مي شود.

مهلت جاماندگان براي ثبت نام كتاب هاي درسي 
آن دس��ته از دانش آموزاني كه تاكنون 
كتاب هاي درس��ي خ��ود را خريداري 
نكرده اند تا ۱۵ شهريور مهلت دارند كه با 
 IRTEXTBOOK.IR ورود به سامانه
نسبت به خريد كتاب درسي خود اقدام 
كنن��د. آن طور ك��ه معاون س��ازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي اعالم 
كرده اس��ت، همچنين دانش آموزاني 

كه مدرس��ه محل تحصيل خود را تغيير داده اند تا 
۳۱ ش��هريور فرصت دارند نسبت به اصالح نشاني 

مدرسه محل تحصيل خود اقدام كنند.
خريد كتاب درسي نيازمند ثبت نام دانش آموزان در 
سامانه پادا و مشخص شدن مدرسه محل تحصيل 
آنهاست. در صورتي كه دانش آموزي در اين سامانه 
ثبت نام نكند موفق به خريد كتاب درسي هم نخواهد 

شد. وزارت آموزش و پرورش براي سال 
جاري بيش از ۱۴۶ ميليون جلد كتاب 
درسي چاپ كرده اس��ت كه همه آنها 
از طريق مدارس توزيع خواهند ش��د. 
توزيع كتاب هاي درسي دانش آموزان 
در همه مقاطع تحصيلي از ۲۰ شهريور 
در مدارس آغاز مي ش��ود. آخرين آمار 
ثبت نام دانش آموزان براي كتاب هاي 
درسي نيز به اين ش��رح است: تاكنون ۱۰ ميليون 
و ۳۵۲ ه��زار دانش آموز يعني ح��دود ۹۵ درصد 
دانش آموزان ميان پايه و يك ميليون و ۷۱۱ هزار 
دانش آموز پايه هاي اول، هفتم و دهم نيز كتاب هاي 
درسي خود را به صورت اينترنتي خريداري كرده، 
اما هن��وز ۳ ميليون دانش آموز نس��بت به خريد 

اينترنتي كتاب هاي درسي خود اقدام نكرده اند.

فرانشيز تست تشخيص كرونا رايگان شد
دبيرخانه شوراي  عالي بيمه سالمت با 
ارسال نامه اي، رايگان شدن فرانشيز 
تست تشخيصي كوويد ۱۹ را به مراكز 
درماني و تشخيصي كشور اعالم كرد. 
بناب��ر اعالم روابط عمومي س��ازمان 
بيم��ه س��المت، در نام��ه دبيرخانه 
ش��وراي  عالي بيمه س��المت آمده 
است: » به  منظور كاهش پرداخت از 

جيب مردم و شناس��ايي به  موقع افراد مشكوك 
مبتال به كوويد ۱۹ با عنايت به فرمايش��ات مقام  
معظم رهبري، خود پرداخت )فرانشيز( به  منظور 
دريافت تس��ت گلوبال تش��خيص آزمايشگاهي 
كوويد ۱۹ با كد ۸۰۵۱۱۹ كتاب ارزش نس��بي 
خدمات س��المت، در بخش س��رپايي با رعايت 
شرايط ذيل تا سقف تعرفه بخش دولتي رايگان 

و به طور كامل توس��ط سازمان هاي 
بيمه گر پرداخت خواهد شد. 

اول:صرف��ًا در مراك��ز مج��از ارايه 
خدمت طبق اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و با رعايت 
استانداردها و ضوابط فني آزمايشگاه 
مرجع س��المت در مركز ارايه دهنده 

خدمت
دوم:رعايت انديكاسيون و پروتكل هاي ابالغي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي و 
دس��تورالعمل مصوب ابالغي دبيرخانه شوراي  

عالي بيمه سالمت كشور
س�وم:ثبت اطالع��ات در س��امانه هاي پرونده 
الكترونيك سطح يك تبادل اطالعات و در سامانه 

پرونده الكترونيك ايرانيان )سپاس( سطح دو

رويداد

بنا به گفته متخصصان بهداشت و درمان، افرادي كه 
يك بار به بيماري كرونا مبتال شده و بهبود يافته اند، 
امكان دارد دوباره به اين بيماري مبتال شوند. اما اين بار 
درد و ناراحتي بسيار كمتري را تجربه خواهند كرد. در 
واقع سيستم ايمني بدن كه يك بار با ويروس كرونا آشنا 
شده است، مي تواند با آن مقابله كرده و حداقل از مرگبار 

شدن آن پيشگيري كند.
دانشمندان بريتانيايي با بررسي تقريبا ۲۰  هزار بريتانيايي 
كه دوباره به كوويد۱۹ مبتال ش��ده بودند، دريافتند كه 
شدت اين بيماري براي بار دوم خفيف تر است. همچنين 
بررسي ها نشان داده افراد آلوده به ويروسي كه بار ويروسي 
كمتري دارد، كمتر بيمار مي شوند و در عين حال كمتر 
اين ويروس را به ديگران انتقال مي دهند. سال گذشته 
دانشمندان شروع به بررسي افراد مبتال به كرونا كردند 
تا تعيين كنند آيا آنها دوباره در خطر ابتال به اين ويروس 
قرار مي گيرند يا خي��ر. از ميان ۱۹هزار و ۴۷۰ نفر بيمار 
بهبوديافته از كرونا، ۱۹۵ نفر دوباره به كوويد۱۹ مبتال 
ش��دند كه اين تعداد حدود ۱درصد افراد مورد آزمايش 
اس��ت. اما در گزارش فعلي فقط افرادي بررسي شده اند 
كه آزمايش آنها حداقل پس از ۹۰ روز از اولين ابتاليشان 
به كرونا انجام شده و نتايج تمام آزمايش هاي بين اولين 
تا دومين ابتال منفي بوده است. محققان در اين بررسي 
اندازه دفعات تكثير ويروس كرونا )Ct( در بدن داوطلبان 
آزمايش را بررسي كردند و متوسط اين مقدار را بين اولين 
و دومين ابتال را با هم مقايسه كردند. هر چه عدد Ct در 
آزمايش فرد كمتر باشد، تعداد تكثير ويروس در بدن آنها 
بيشتر اس��ت. اندازه Ct مقدار وجود ويروس كرونا را در 
آزمايش خوني كه از بيمار گرفته مي شود نشان مي دهد 

و فقط يك چهارم شركت كنندگان آزمايش كه دوباره به 
ويروس كرونا مبتال شده بودند، مقدار زيادي ويروس در 
بدن شان مشاهده شد. در واقع مقدار Ct اين افراد وقتي 
بار اول به كرونا مبتال شده بودند، ۹,۲۴ بود اما وقتي 
بار دوم به كرونا مبتال شده بودند، اين مقدار به ۳۲,۴ 
رسيده بود. دانشمندان مي گويند، نتايج اين بررسي 
اثباتي بر اين است كه سيس��تم ايمني بدن- با زدن 
واكسن يا به طور طبيعي پس از بهبودي از بيماري- 

وارد عمل شده و از فرد در برابر كرونا مراقبت مي كند.

       چرا واكسن مي تواند كرونا را 
به يك بيماري معمولي تبديل كند؟

در بريتانيا تقريبا بي��ش از ۳۷ ميليون و ۵۰۰هزار نفر از 
بزرگساالن هر دو دوز واكسن فايزر يا آسترازنكا را دريافت 
كرده اند. البته هيچ كدام از واكسن هاي توليدشده بدن 
را در براب��ر كرونا ۱۰۰درصد بيمه نمي كنند و هنوز هم 
خطر ابتال به كرونا وجود دارد. اما واكسن ها و همچنين 
ايمن شدن بدن به طور طبيعي پس از بهبودي از بيماري 
كرونا مي توانند جلوي شدت بيماري و مهلك شدن آن را 
بگيرند. بررسي ها نشان مي دهد كه واكسن مي تواند بيش 
از روش ايمني به طور طبيع��ي به مردم در برابر ويروس 
كرونا كمك كند. البته انتش��ار اين ويروس بين مردم 
به مرور زم��ان منجر به ايجاد ايمني طبيعي )ايمني 
گله اي( در بدن مي شود. در بريتانيا به دنبال سه موج 
شديد ابتال، تقريبا ۶ ميليون نفر مبتال شدند و احتمال 
مي رود كه ميليون ها نفر ديگر هم به اين ويروس مبتال 
شوند. بنا به گفته محققان، نتايج بررسي آنها نشان 
مي دهد، ابتال به اين بيماري در صورت بهبودي مي تواند 

ايمني خوبي در بدن ايجاد كند اما آنقدر كافي نيست 
كه فرد دوباره به اين بيماري مبتال نش��ود. با اينحال 
مقدار ويروس در بيني و گلوي آنها در مقايسه با بار اول 
ابتاليشان به كرونا بسيار كمتر است و به همين دليل 
هم از ش��دت بيماري شان كاسته مي شود. محققان 
مي گويند، ايمني قبلي ب��دن در برابر ويروس كرونا، 
اگرچه جلوي ابتالي مجدد به كرونا را نمي گيرد، اما از 
تعداد تكثير ويروس كرونا در بدن پيشگيري مي كند. 
اين نتيجه مهم است، زيرا نشان مي دهد افرادي كه 
دوباره به كرونا مبتال ش��ده اند، اين ويروس مهلك را 

كمتر از بار قبل به ديگران منتقل مي كنند.

       همه چيز درباره ۱۰ واكسن كرونا
 از سينوفارم تا بهارات بيوتك

همچنين بررس��ي هاي محققان بريتانيايي نشان داد، 
۴۶درصد از افرادي كه به ويروس كروناي دلتا مبتال شده 
بودند، امكان ابتالي مجدد در آنها وجود داشت. وضعيتي 
كه در كروناي آلفا و سويه هاي ديگر كرونا مشاهده نشده 
بود. اين نتايج بر اساس تجزيه و تحليل شرايط ۸۰ هزار 
نفر بيمار مبتال به كروناي دلتا در موج سوم كروناي بريتانيا 
به دست آمده است. البته بايد گفت، سيستم ايمني بدن 
بيش��تر افرادي كه به ويروس كرونا مبتال شده و درمان 
مي ش��وند، حداقل تا ۶ ماه از فرد در برابر ويروس كرونا 
مقاومت مي كند. محققان مي گويند، براي پيشگيري 
از مرگ ومير بيشتر مردم از اين ويروس كشنده بايد 
هرچه سريع تر واكسن  در اختيار آنها قرار داد تا سيستم 
ايمني بدن در برابر ويروس كرونا به خوبي فعال شود 

و اين ويروس در حد يك بيماري معمولي عمل كند.

چرا واكسن مي تواند كرونا را به يك بيماري معمولي تبديل كند؟
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