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اقتصادهاي دولتي پرهزينه، بدون خالقيت و فاقد اثرگذاري الزم هستند

چراكشورگرانادارهميشود

يادداشت-2يادداشت-1

نرخ بهره بين بانكي و بورسماجراي تخصيص ارز ترجيحي 
طي روزه��اي اخير مبحثي 
در رس��انه هاي گروه��ي در 
خص��وص اراده دولت براي 
پ��س گرفتن اليح��ه حذف 
ارز ترجيح��ي مطرح ش��د 
ك��ه مبتني بر اخب��ار واقعي 
نبودن��د و بيش��تر مبتني بر 
برخ��ي گمانه زني ها مطرح 
ش��د. نهايتا اليحه مورد نظر روز يكش��نبه در صحن 
مطرح ش��د و نماين��دگان به اولوي��ت آن راي منفي 
دادن��د. موضوع تخصيص ارز ترجيح��ي به كاالهاي 
اساسي، دارو و نهاده ها يكي از موضوعاتي است كه به 
يك كالف س��ردرگم در اقتصاد ايران بدل شده است. 
كارشناس��ان اقتصادي با رويكردهاي فكري مختلف 
هركدام ديدگاه هاي متفاوت��ي را در خصوص حذف 
ي��ا تداوم اي��ن ارز مطرح مي كنن��د و از نظريات خود 
دفاع مي كنند. موافقان تداوم تخصيص ارز ترجيحي 
با اش��اره به شرايط دش��وار تحريمي، بيماري كرونا و 
تورم افسارگسيخته موجود در كشور، اعالم مي كنند 
حذف ناگهاني ارز ترجيحي ممكن اس��ت، اقتصاد و 
معيشت مردم را با تكانه هاي تورمي فزاينده اي روبه رو 
كند و ايران را در برابر مش��كالت افزون تري قرار دهد. 
در نقطه مقابل موافقان ارز ترجيحي اعالم مي كنند با 
توجه به اي��ن واقعيت كه تخصيص ارز ترجيحي تا به 
امروز نتيجه ملموسي در مهار قيمت ها نداشته است، 
تداوم آن تنه��ا به پر كردن جيب برخي س��وداگران 
و س��ودجويان منجر مي ش��ود و عمال فايده اي براي 
معيشت مردم نخواهد داشت. اين دسته از تحليلگران 
و كارشناسان پيشنهاد مي كنند، دولت منافع برآمده 
از حذف ارز ترجيح��ي را در قالب يارانه هاي نقدي در 
اختيار خانواده ها قرار دهد. در مجلس نيز اين تضارب 
آرا و تفاوت ديدگاه ها وجوددارد و گروهي از نمايندگان 
خواستار حذف و بخشي نيز خواستار تداوم تخصيص 
ارز ترجيحي هستند. فارغ از اين ديدگاه ها، اما واقعيت 
آن است كه برخالف برخي گمانه زني هاي رسانه اي، 
دولت براي حذف ارز ترجيحي از ساختار اقتصادي و 
بودجه اي كشور اساسا نيازي به مصوبه مجلس ندارد. 
بر اساس تصميم نمايندگان در اليحه بودجه 1400 
به دولت اجازه داده ش��د تا حدود 8ميليارد ارز 4200 
توماني ص��رف واردات اقالم اساس��ي، نهاده ها و دارو 
كند. در واقع اين 8ميليارد دالر سقفي است كه دولت 
با استفاده از آن مي تواند اقدام به واردات اقالم اساسي 
كند. در حال حاضر دولت نه تنها اين 8ميليارد دالر را 
تخصيص داده اس��ت، بلكه بر اساس اعالم مسووالن 
بانك مركزي 1ميليارددالر بيش��تر از اين سقف نيز 
تخصيص داده است. بنابراين تا به امروز 9ميليارد دالر 
ارز ترجيحي براي واردات اقالم موردنظر استفاده شده 
است. اليحه اي كه دولت راهي بهارستان كرده است 
در راستاي كسب مجوز براي افزايش سقف استفاده از 
ادامه در صفحه 2 ارز ترجيحي است و... 

ب��ا توجه به سياس��ت هاي بازار 
س��رمايه، با افزايش ن��رخ بهره 
بين بانكي P/E بازار كاهش پيدا 
 ،P/E مي كند و به واسطه كاهش
بازار ب��ا كاهش قيم��ت مواجه 
مي شود يعني به صورت عادي 
آيتمي هميشه P/E بازار با نرخ 
بهره بين بانكي تنظيم مي شود. 
به طور سنتي در 40 سال گذش��ته P/E بازار سرمايه ايران 
۶-۶0۵ بوده اس��ت زيرا هميشه نرخ بهره بين بانكي، حتي 
نرخ سود سپرده بانكي با نرخ اوراق بدهي بر محور 18 تا 20 
درصد بوده است اما به هر ميزان اين نرخ ها باالتر از 20 درصد 
قرار گيرند، P/E بازار به سمت پايين روانه مي شود و مثاًل روي 
اعداد 4 و ۵ ق��رار مي گيرد. در حال حاضر عالوه بر نرخ بهره 
بين بانكي كه افزايش پيداكرده است نرخ اوراق اسناد خزانه 
به دليل اينكه بازدهي بدون ريس��ك تلقي مي شود مالك 
بهتري است، 24 درصد است، بنابراين هنگامي كه نرخ بهره 
بين بانكي افزايش پيدا مي كند، به تبع  آن نرخ اسناد خزانه نيز 
با افزايش مواجه خواهد شد و به هر ميزان كه افزايش داشته 
باشند بازار با كاهش قيمت مواجه خواهد شد، اين رفتاري 
منطقي است كه هميشه بين نرخ بهره بين بانكي و P/E بازار 
برقرار است يعني به هر ميزان نرخ سود بين بانكي افزايش يابد 
به تناسب آن P/E بازار با كاهش مواجه مي شود. حذف نرخ 
بهره مركب بر بدهكاران بانكي كه تسهيالت معوق دارند، 
تأثيرگذار است و اصوالً شركت هاي پذيرفته شده به سيستم 
بانكي معوق ندارند كه حذف آن به اين شركت ها كمك كند 
اما بر ش��ركت هاي كوچك و خارج از بورس كه بدهي هاي 
معوق زيادي به سيستم بانكي دارند، اثرگذار است؛ بنابراين 
بر شركت هاي بورسي كه تسهيالت آنها به روز است و معوق 
ندارند و همچنين با بانك ها رابطه خوبي دارند، اثر محسوسي 
نمي گذارد. زماني كه تسهيالت شركت ها معوق مي شود، 
بانك ها تسهيالت يك ساله در نظر مي گيرند و سود را روي 
اصل تسهيالت مي گذارند و دوباره روي اصل آن سود مجدد 
درياف��ت مي كنند و هنگامي كه ش��ركتي توليدي جذب 
نقدينگي نداشته باش��د، فاقد سودآوري باشد و در نهايت با 
ورشكستگي مواجه شود نرخ بهره مركب به اين شركت ها 
كمك مي كند در مواقعي كه مي توانند خود را احياكنند با 
بانك ها مذاكره كنند و با پرداخت همان سود غير مركب و 
تسويه آن دوباره بتوانند شركت توليدي را احيا و توليد را برقرار 
كنند. بنابراين ماندگاري آن به نفع شركت هاي توليدي اما 
به ضرر سيستم بانكي است زيرا سيستم بانكي كه نمي تواند 
سود سپرده گذار را پرداخت نكند، بانك ها به عنوان واسطه 
س��رمايه را از مردم جذب و در اختي��ار متقاضيان پول قرار 
مي دهند و به طور ماهانه سود سپرده گذار را به صورت مركب 
ماهانه پرداخت مي كنند و اگر سود خود را به موقع از شخصي 
كه تسهيالت گرفته است دريافت نكنند به نوعي باعث ضرر 
بانك ها مي شود و از اين عمل نه تنها سود نمي كند بلكه منجر 
به ضرر و زيان سيستم بانكي نيز مي شود. ضرورت دارد اين 
قانون به صورت موقت باشد زيرا استمرار آن براي چرخه پول 

كشور از طريق سيستم بانكي نارسايي ايجاد مي كند.  

يادداشت روز

چرا كشور گر ان اداره مي شود
رييس قوه قضاييه اخيرا اعالم 
كرده ان��د كه قواي س��ه گانه 
كش��ور ش��امل دول��ت، قوه 
قضاييه و مجلس، كش��ور را 
بسيار پرهزينه اداره مي كنند 
و در ادامه نيز تاكيد كرده اند، 
اي��ن روند بايد اصالح ش��ود. 
واقع آن اس��ت كه اس��اتيد 
اقتصادي و صاحب نظران دلس��وز، سال هاس��ت كه 
نسبت به يك چنين وضعيتي هش��دار داده و تاكيد 
كرده اند ك��ه تداوم اي��ن وضعيت نهايت��ا باعث بروز 
بحران ه��اي فراگير اقتصادي، اجتماعي، معيش��تي 

و... مي شود. 
در اين ميان براي بررسي تحليلي موضوع پرسش هايي 
را به اين شكل مي توان مطرح كرد كه دليل شكل گيري 
يك چنين وضعيتي چيست و در مرحله بعدي راهكار 
برون رفت از آن چه مواردي مي تواند باشد؟ در جريان 
اين يادداش��ت با در كنار هم ق��رار دادن واقعيت هاي 
ملموس تالش مي كنم، پاسخي براي اين پرسش ها 

پيدا كنم.
نخست( اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است. زماني 
ك��ه از يك اقتصاد دولتي س��خن مي گوييم، يعني از 

شرايطي صحبت مي كنيم كه در آن دولت زمام امور 
را در بخش ه��اي گوناگون به دس��ت گرفته و امكان 
رشد، پويايي و پيشرفت را از فعاالن بخش خصوصي 
مي گيرد. تجربه زيست بشري طي قرن هاي متمادي 
نش��ان مي دهد، اقتصادهاي دولتي معموال پرهزينه، 
بدون خالقيت، با بروكراسي باال و فاقد اثرگذاري الزم 
هستند. آدام اسميت اس��كاتلندي يكي از نخستين 
اساتيدي است كه در تشريح مكتب اقتصاد سياسي، 
تالش مي كن��د تعريفي از نقش دولت ه��ا در فضاي 
عمومي و اقتصادي جامعه بپ��ردازد و مفهوم اقتصاد 
بازار آزاد را تشريح مي كند. از ديدگاه آدام اسميت، ركن 
پويايي يك اقتصاد به بخش خصوصي تنومند و نظام 
اقتصادي مبتني بر بازار آزاد گره خورده است. او نقش 
دولت همراه با وظايف حاكميتي آنكه شامل نظارت، 
ايجاد امنيت، حكميت در دعواها )ساختار قضايي( و... 
اس��ت تعريف مي كند و اقتصادي را در مسير درست 
ارزيابي مي كند كه بدون مداخالت دس��توري دولت 
مبتني بر نظام بازار آزاد )البته با نظارت عاليه دولت و 
حاكميت( رتق و فتق خود را سامان مي دهد. اين نظريه 
از نخستين س��ال هاي قرن نوزدهم مطرح شد و تا به 
امروز و بعد از كسب تجربياتي چون نظام هاي اشتراكي 
كمونيستي، رويكردهاي سوسياليستي و... همچنان 

مهم ترين نظريه اقتصادي موجود در پهنه خاكي است. 
دوم( در نقط��ه مقاب��ل اقتصادهاي مبتني ب��ر بازار 
آزاد، اقتص��اد دولتي مطرح اس��ت. مهم ترين ويژگي 
اقتصادهاي دولتي كه دانش رسوب كرده بشري به آن 
دست پيدا كرده است، فقدان رقابت پذيري، انحصار، 
فقدان بهره وري، رانت فراوان، تنزل كيفي محصوالت 
توليدي، شكل گيري مناس��بات خارج از محدوده به 
جاي روابط قانوني، رش��د قاچاق كاال، ش��كل گيري 
اقتصاد زيرزميني و... است. اين موارد، گزاره هايي است 
كه ردپاي آنها دقيق��ا در اقتصاد ايران كه يك اقتصاد 
مبتني بر رويكرد دولتي اس��ت، به عينه پيداست. به 
عنوان نمونه در ش��رايطي كه طي دهه هاي متمادي 
)بيش از ۵ دهه( ايران، صدها ميليارد دالر در صنعت 
خودروسازي دولتي و خصولتي خود سرمايه گذاري 
كرده، هنوز نتوانس��ته يك خودروي با كيفيت، ايمن 
و قابل رقابت در س��طح جهان ارايه كند. اين در حالي 
است كه كش��وري مانند كره جنوبي كه مسير رشد را 
س��ال ها بعد از ايران آغاز كرده با اس��تفاده از رويكرد 
مبتن��ي بر نظام بازار آزاد، دامنه وس��يعي از برندهاي 
معتبر را در صنعت خودروسازي و ساير صنايع مبتني 
بر  هاي تكنولوژي ارايه كرده اس��ت. جالب اينجاست 
كه دولت كره جنوب��ي از طريق دريافت ماليات از اين 

برندهاي معتبر، س��االنه صدها ميلي��ارد دالر درآمد 
به نفع ش��هروندان خود كسب مي كند، ولي در نقطه 
مقابل اي��ران، به رغم س��رمايه گذاري صدها ميليارد 
دالري از سرمايه هاي عمومي در اين صنايع، دستاورد 
چش��مگيري نيز كس��ب نمي كند. مقايسه تطبيقي 
دستاوردهاي اين دو كشور در حوزه اقتصادي، در واقع 
مقايسه اي ميان دو نظام فكري است كه در آن يكي از 
نظامات مبتني بر ب��ازار آزاد پيروي مي كند و ديگري 
ت��الش زايدالوصفي براي گره زدن مجموعه ش��ؤون 
اقتصادي به تصميم سازي هاي دولتي صورت مي دهد.

س��وم( موضوع زماني دردناك تر مي شود كه مردم و 
تحليلگران اقتصادي مشاهده مي كنند كه رويكردهاي 
مبتني بر بخشنامه هاي دستوري، دخالت هاي دولت 
در اقتصاد، توهم تثبيت قيمت ها و... همچنان در تار و 
پود ذهن مسووالن و تصميم سازان ايراني موج مي زند. 
هنوز هم مديران ارشد دولت راهكار حل مشكالت را 
در افزايش دامنه هاي دخالت دولت در اقتصاد ارزيابي 
مي كنند. طي دهه هاي اخير تنه��ا دولتي كه تالش 
كرد واقعيت هاي بازار را بپذيرد و اجازه بدهد مسائل 
اقتصادي از مجاري درست خود ساماندهي پيدا كند، 
دولت اصالحات )و مجلس شش��م( اس��ت كه اتفاقا 
ادامه در صفحه 2 بهترين عملكرد اقتصادي در ... 

علي قنبرياحمد اشتياقيمحسن زنگنه
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 به جای طرح صيانت
روی امنيت شبکه ها کار کنيم

 تداوم خروج حقيقي ها 
از بورس

 وزير پيشنهادي شايسته 
اين جايگاه نيست

همه س��ازمان های ذی ربط 
مانن��د پدافن��د غيرعامل، 
وزارت ارتباطات، مرکز فضای 
مجازی و حتی مجلس، همه 
تمرکز و حواس خود را روی 
محدود کردن اينترنت قرار 
داده اند و هدف آنها بيش��تر 
قطع ارتباط م��ردم با فضای 
س��ايبری خارج از کش��ور و محدود کردن اطالعات 
دريافتی و دسترس��ی مردم و محدوديت درگاه های 
ارتباطی با خارج از کش��ور است. ما از اساس در حوزه 
امنيت سايبری مش��کل داريم. دوبار به شکل جدی 
مورد هجوم سايبری قرار گرفتيم و هر دو در شبکه هايی 
بود که مستقل بودند  و هزينه و سرمايه گذاری کردند، 
يعنی راهی نبود که از طريق آن حمله صورت بگيرد. 
جايگاه های بنزين يک ش��بکه کامال مستقل است و 
ارتباطی به اينترنت ندارد اما يک سيستم قديمی است 
که تقريبا از رده خارج شده و سال های سال است که 
به روز نشده و امنيت آن مورد توجه قرار نگرفته است. 
از طرف ديگر همه سازمان های ذی ربط مانند پدافند 
غيرعام��ل، وزارت ارتباطات، مرک��ز فضای مجازی و 
حتی مجلس، همه تمرکز و حواس خود را روی محدود 
ادامه در صفحه 2 کردن اينترنت قرار داده اند و... 

 چش��م انداز ب��ازار س��رمايه 
كش��ور از منظ��ر تحليلي در 
چشم انداز كوتاه مدت و ميان 
مدت )تا پايان س��ال 1400( 
چگون��ه خواه��د ب��ود؟ اين 
پرسشي اس��ت كه اين روزها 
بس��ياري از فعاالن اقتصادي 
و س��رمايه گذاران ب��ه دنبال 
رمزگشايي از ابعاد و زواياي گوناگون آن هستند. واقع 
آن است كه در معامالت بورس كشور از روز شنبه 22 
آبان ماه 1400، ش��اهد خروج بي��ش از 3۶۶ ميليارد 
تومان پول حقيقي از بازار س��هام و خروج حدود 1۵0 
ميليارد توم��ان از صندوق هاي درآم��د ثابت بوديم. 
حقيقي ها مجددا با توجه به تصميمات خلق الس��اعه 
جاري، تح��ركات بازاره��اي رقيب و بيان س��خنان 
نسنجيده برخي مقامات مس��وول در معامالت خود 
احتياط را لحاظ كردند و در جايگاه فروشنده نشستند. 
در مقابل نيز حقيقي هايي نيز در جايگاه صندوق هاي 
ثابت در حال حركت به س��مت بازار س��هام هستند و 
قيمت س��هام را جذاب مي دانند، ام��ا همچنان روند 
فروش در بازار س��رمايه سرعت بيش��تري دارد و تراز 
پول حقيقي در معامالت سهام در اين روزها هم منفي 
ثبت شد. از س��وي ديگر، اين روزها در صنعت خودرو 

و ساخت قطعات با توجه به بسته بودن دو خودروساز 
بزرگ و تصميمات گرفته شده در زمينه قيمت خودرو 
توسط رييس جمهوري، شاهد صف هاي فروش در اين 
گروه بوديم. همچني��ن در گروه بانكداري نيز با توجه 
به وجود مازاد عرضه در بانك ملت، ش��اهد صف هاي 
فروش در ساير نمادهاي اثرگذار اين صنعت بوديم كه 
در محدوده هاي حمايتي مهمي قرار داشتند. انتظار اين 
است كه اين دو صنعت در چشم انداز پيش رو معامالت 
منفي داشته باشند. اما در خصوص صنايع شيميايي، 
فرآورده هاي نفتي، فلزات اساس��ي و كاني هاي فلزي، 
ش��اهد جو منفي همراه با برت��ري عرضه ها بوديم كه 
چشم انداز پيش روي اين صنايع را متعادل مي سازد. 
وضعيت بنيادي، چشم انداز آتي بازار و نزديكي سطوح 
حمايتي براي اين صنايع مي تواند باعث معامالت مثبت 
براي اين صنايع ش��ود. ارزش معامالت خرد به عنوان 
فاكتوري تعيين كننده در ميزان نقدينگي فعال در بازار 
كه موجب ايجاد روندها مي شود، پس از دو ماه كاهش 
متوالي، چند روزي روند افزايشي به خود گرفته بود اما 
اين روند طي س��ه روز گذشته متوقف شد. به گونه اي 
كه روز شنبه ارزش معامالت 4 هزار ۶۶0 ميليارد تومان 
ثبت شد كه كمتر از ميانگين هفتگي معامالت است. 
اگر ميانگين هفتگي محاسبه ش��ود، ميانگين ارزش 
ادامه در صفحه 2 معامالت هفتگي و... 

وزيري كه از سوي دولت براي 
تصدي وزارت آموزش و پرورش 
به مجلس معرفي ش��ده است 
اصال نمي تواند در چنين جايگاه 
حضور داشته باشد، همان طور 
كه در مجل��س هم اعالم كردم 
ايشان تاكنون حتي مدير يك 
دبس��تان كوچك در يك شهر 
دور افتاده هم نبوده و تصدي چنين پستي براي فردي با 
سوابق ايشان اصال كار درستي نيست و مصلحت مردم و 
نظام نيز نخواهد بود. به بيان واضح تر او شايسته اين جايگاه 
نيست. نبايد فراموش كنيم كه آموزش و پرورش يكي از 
اركان اساسي تعليم و تربيت در جامعه است و تمام افراد 
جامعه با اين ركن اساسي به گونه اي در ارتباط بوده و هستند 
و خواهن��د بود. حال چطور ممكن اس��ت فردي با چنين 
تجربياتي اندكي بتواند مشكالتي وزارتخانه اي با آن عظمت 
را سر و سامان بدهد. اينكه ما در حال حاضر در كشورمان با 
كمبود بودجه مواجه ايم و در برخي موارد هم مردم در تنگنا 
و فشار قرار دارند امري است كه بايد به آن رسيدگي شود 
و اما از سوي ديگر مردم هم تاكنون با ما همراهي كرده اند. 
اما اگر قرار باشد ما از لحاظ مديريت و انتخاب مديران هم 
خودمان را فقير و تهي دست نشان دهيم كه ديگر مشكالت 
ادامه در صفحه 8 صد چندان خواهد شد.  

جليل رحيمي جهان آباديحميد غالمي سروشافشين کالهی

موسسه فيچ سلوشنز منتشر كرد 

همينصفحه

آينده صنعت خودرو تا 2030 

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه: 

سهامداران در انتظار عرضه اي جديد در بازار سهام هستند

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اعالم كرد 
كه آقاي گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي 

اتمي به زودي به تهران سفر مي كند.
سعيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت خارجه در 
نشست هفتگي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي 
در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه رافائل گروسي 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم كرده 
كه از زمان روي كار آمدن دول��ت جديد در ايران 
ارتباط چنداني بين وي و دولت جديد ايران وجود 
نداشته و اين موضوع را حيرت انگيز خوانده، اظهار 
كرد: البته من تص��ور نمي كنم اظهاراتي كه مورد 
اشاره قرار گرفت منتسب به آقاي گروسي باشد و 
آقاي گروس��ي گفته باشد. آقاي گروسي مراودات 

نزديكي با دوس��تان ما در س��ازمان انرژي اتمي و 
همچنين نمايندگي ايران در وين دارند. از ايشان 
براي سفر به تهران دعوت شده است. تاريخي در اين 
زمينه مشخص شده و منتظر پاسخ ايشان نسبت 
به تاريخ مشخص شده هستيم. ايشان به زودي به 
ايران مي آيند. وي همچنين با بيان اينكه مراودات 
ايران و آژانس مثل هميشه بين دوطرف در جريان 
است و دو طرف با يكديگر ارتباط دارند، تصريح كرد: 
اگر آقاي گروسي نس��بت به تاريخ مشخص شده 
پاسخ بدهند ايشان در سفر به تهران عالوه بر ديدار 
با رييس سازمان انرژي اتمي ايران، با وزير خارجه 
آقاي اميرعبداللهيان ني��ز ديدار و رايزني خواهند 
صفحه 2 را بخوانيد كرد.  

عرضه اوليه هاي سال جاري روزهاي پرفرازونشيبي را 
پشت سر گذاشتند؛ از ورود به بازار سرمايه در روزهاي 
نزولي اين ب��ازار بگير تا تصميمات جديد س��ازمان 
درمورد سرنوشت اين عرضه ها. بااين وجود در شش 
ماه نخست امسال ش��اهد 13 عرضه اوليه بوديم كه 
به نوعي ركوردي در اين حوزه محس��وب مي ش��ود. 
هرچند بازار س��رمايه سال جاري را با چراغ قرمز آغاز 
كرد اما روند نزولي اين بازار سد راه عرضه اوليه ها نشد 
و اين روند به قدري ادامه يافت كه بازار س��بز ميزبان 
برخي عرضه هاي اوليه در تابستان امسال بود، البته 
اين روند تداوم نيافت و چندي پيش محمود گودرزي، 
مديرعام��ل بورس ته��ران گفت: رون��د عرضه اوليه 
شركت ها متوقف نخواهد شد و متناسب با وضعيت 

بورس و فراب��ورس، اين عرضه ها انجام  مي ش��ود. با 
شروع فصل پاييز هيچ عرضه اوليه اي در بازار رخ نداده 
و آخرين عرضه براي فصل تابس��تان ب��وده اما اخبار 
منتشرشده نش��ان مي دهد كه طي هفته هاي آينده 
بازار سهام ش��اهد يك عرضه اوليه خواهد بود.  البته 
بايد به اين نكته توجه داشت كه با روند معامالت بازار 
احتماالً اين عرضه به تأخير بيفتد. از سال گذشته تاكنون 
ميزان سهامداران در بازار افزايش يافته و بر همين اساس 
عرضه اوليه ها نيز بايد متناسب با تعداد سهامداران باشد 
اما اين روزها هيچ عرضه اي در بازار وجود ندارد و تنها 
شاهد سرخ پوشي نمادهاي اثرگذار هستيم. دراين بين 
حت��ي برخي از عرضه هاي اوليه با توج��ه به روند بازار 
صفحه 4 را بخوانيد اصالح شده اند.  

 پول هاي بلوكه شده ايران 
به تدريج در حال آزادسازي است

چه خبر از عرضه هاي اوليه؟

 مقامات مسوول در كاهش آلودگي هوا 
به دادستاني احضار شدند

وزارت ارتباطات با نظام مند كردن فضاي مجازي موافقت كرد 
اما گفت طرح صيانت مي تواند به ضرر كارآفرينان باشد

شاهِد آماري 
از مازوت سوزي پاييزه

صفحه5 صفحه6

 طرح صيانت 
به دور از واقعيت  صنعت آي تي است
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سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اعالم كرد كه 
آقاي گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 

به زودي به تهران سفر مي كند.
س��عيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت خارجه در 
نشست هفتگي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي 
در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه رافائل گروسي 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم كرده كه 
از زم��ان روي كار آمدن دولت جديد در ايران ارتباط 
چنداني بين وي و دولت جديد ايران وجود نداشته و 
اين موض��وع را حيرت انگيز خوانده، اظهار كرد: البته 
من تصور نمي كنم اظهاراتي كه مورد اشاره قرار گرفت 
منتسب به آقاي گروسي باشد و آقاي گروسي گفته 
باشد. آقاي گروسي مراودات نزديكي با دوستان ما در 
س��ازمان انرژي اتمي و همچنين نمايندگي ايران در 
وين دارند. از ايش��ان براي سفر به تهران دعوت شده 
اس��ت. تاريخي در اين زمينه مشخص شده و منتظر 
پاسخ ايشان نسبت به تاريخ مشخص شده هستيم. 

ايشان به زودي به ايران مي آيند.
وي همچنين با بيان اينكه م��راودات ايران و آژانس 
مثل هميشه بين دوطرف در جريان است و دو طرف 
با يكديگر ارتباط دارند، تصريح كرد: اگر آقاي گروسي 
نسبت به تاريخ مشخص شده پاسخ بدهند ايشان در 
سفر به تهران عالوه بر ديدار با رييس سازمان انرژي 
اتمي اي��ران، با وزير خارجه آقاي اميرعبداللهيان نيز 

ديدار و رايزني خواهند كرد.
س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در مورد اخبار 
منتشر ش��ده مبني بر اينكه سه و نيم ميليارد دالر از 
پول هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور آزاد شده 
و وارد چرخه اقتصادي شده است و اينكه اين پول ها 
مربوط به دارايي هاي بلوكه شده ايران در كدام يك از 
كشورهاس��ت و آيا وزارت خارجه اين مسائل را تاييد 
مي كند، گفت: عموما در مورد اين مس��ائل اطالعات 
 ريزي از س��وي وزارت خارجه داده نمي شود و بانك 
مركزي اگر مصلحت بداند در اين زمينه اطالع رساني 

مي كند و مسائل را در ميان مي گذارد.
وي ادام��ه داد: همان طور كه پي��ش از اين گفته ام ما 
منابع متعددي در خارج از كش��ور داريم كه در حال 
آزادسازي تدريجي آنها هستيم و اگر امروز كاالهاي 
اساسي وارد كشور مي شوند به اين معناست كه اين 
پول ها به صورت تدريجي در حال آزاد شدن هستند و 

آنها از يك منبع نبوده اند.
س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به اين 
سوال كه گفته شده تعدادي از نيروهاي يمني برخي 
كارمندان محلي س��فارت امريكا در يمن را در محل 
سفارت امريكا به گروگان گرفته اند و آيا در اين زمينه 
ايران اطالع��ي دارد و نيروهاي يمني در اين زمينه با 
ايران صحبت كرده، گفت: من جزيياتي از آنچه كه شما 

اشاره كرديد ندارم.
وي ادامه داد: آنچه كه مي دانم اين است كه انصاراهلل 
و دولت نجات ملي يمن دولت مسوولي بوده و تاكنون 

براساس مسووليت كشور را اداره كرده است.
خطيب زاده ب��ار ديگر تاكيد كرد كه من جزيياتي در 

اين خصوص ندارم.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 

ديگري مبني بر اينكه به تازگي برخي منابع سعودي 
و صهيونيستي اخباري را درخصوص اخراج فرمانده 
نيروهاي مستشاري ايران در سوريه منتشر كرده اند 
و موضع وزارت خارجه در اين ارتباط چيست؟ گفت: 
البته اين گونه خبرسازي  رسانه هاي صهيونيستي و 
برخي كشورها موضوع تازه اي نيست. همان طور كه 
مي دانيم روابط ايران و سوريه در سطوح مختلف داراي 
اليه هاي عميقي است و اين روابط در سطح راهبردي 

دنبال مي شود.
وي ادامه داد: فرمانده نيروهاي مستش��اري ايران در 
سوريه در پايان دوره ماموريت موفق خود در سوريه 
مورد تقدير وزير دفاع اين كشور قرار گرفت و مدالي از 
سوي وزير دفاع اين كشور دريافت كرد. كساني كه به 
مسائل آشنا هستند مي دانند كه روابط ايران و سوريه 
در چه س��طحي اس��ت و داراي چه اليه هايي است. 
همان طور كه گفتم اينها خبرس��ازي است و ارزش 

جواب دادن ندارد.
س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در مورد س��فر 
كاظمي قم��ي نماينده ويژه رييس جمه��ور در امور 
افغانستان به كابل هم گفت: همان طور كه هفته قبل 
اعالم كردم آقاي كاظمي به عنوان نماينده ويژه ايران 
در امور افغانستان به كابل سفر مي كنند و ايشان در اين 
سفر گفت وگوهايي را با هيات حاكمه سرپرستي موقت 

افغانستان خواهند داشت و درمورد موضوعات مختلف 
كه مربوط به امروز و فرداي افغانستان است گفت وگو 
مي كنند. در حال حاضر مردم افغانستان با مشكالتي 
از جمله مشكالت اقتصادي و معيشتي روبه رو هستند 
و ما تالش داريم كه مردم افغانستان كمترين تاثير را 
از تحوالت اخير افغانستان و خروج فاجعه بار امريكا از 

اين كشور داشته باشند.
وي همچنين در مورد انفجارهاي اخير در افغانستان 
از جمله در برخي مساجد گفت: ما خيلي نگران رشد 
افراطي گري و تروريس��م در اين منطقه هس��تيم. از 
بدترين شكل تروريسم حمله به نمازگزاران است كه 
متاس��فانه چندين بار طي مدت اخير در افغانستان 

رخ داده است.
خطيب زاده افزود: هيات حاكمه سرپرس��تي موقت 
افغانستان در ارتباط با ايجاد امنيت در اين مكان ها و 
حفظ امنيت مردم افغانستان مسووليت مستقيم دارد 

و بايد به وظايفش در اين زمينه عمل كند.
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي در مورد 
تمايل اخير برخي كشورهاي عربي براي عادي كردن 
روابط شان با س��وريه علي رغم حمايت هاي شان در 
بحران داخلي سوريه از گروه هاي مخالف دولت مركزي 
اين كشور و اينكه اين تمايل و تالش براي نزديكي به 
س��وريه جهت كمرنگ كردن روابط تهران-دمشق 

صورت مي گيرد، گفت: سوريه يكي از كنشگران موثر 
در جهان عرب بوده اس��ت و حذف س��وريه از جهان 
عرب ميس��ر نبوده و كس��اني كه در اين راستا تالش 
كرده اند جهان عرب و منطقه را تضعيف كرده اند. جاي 
خوشحالي دارد كشورهايي كه در ابتدا به صورت پنهان 
به دنبال عادي س��ازي روابط خود با س��وريه بوده اند 
اكنون به صورت آشكارا در اين زمينه عمل مي كنند. 
ما از اين روند استقبال مي كنيم و حتي تالش مي كنيم 
كه اين روند تسريع شود و مجددا كشورهاي عربي و 

سوريه روابط عادي خود را از سر بگيرند.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا در جريان 
س��فر چاووش اوغلو وزير خارجه تركي��ه به ايران 
در مورد بحث س��وريه و اقدام آن��كارا براي حضور 
پررنگ تر در شمال سوريه رايزني و گفت وگو خواهد 
ش��د، گفت: همان طور كه مي دانيد ايران، روس��يه 
و تركيه هر س��ه كشور در روند آس��تانه در ارتباط 
با س��وريه حضور دارن��د و گفت وگوهاي مفصلي با 
يكديگر در ارتباط با تحوالت س��وريه داش��ته اند. 
يكي از مسائل مورد بحث در اين سفر موضوع روند 
آستانه، همكاري هاي دو كشور در اين زمينه و مسير 

پيش روي آن است.
خطيب زاده همچنين در پاسخ به سوالي در مورد روابط 
ايران و تركيه به خصوص در مورد مرزهاي دو كشور 
گفت: مرزهاي اي��ران و تركيه در اين منطقه بيش از 
۴۰۰ سال است كه مرزهاي ثبات و امنيت بوده است 
و مثالي اس��ت بر اينكه دو كشور چگونه مي توانند در 
كنار هم در مرزهاي باثبات و امن با يكديگر همكاري 

و گفت وگو كنند.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه به تازگي رابرت مالي نماينده ويژه امريكا 
در امور ايران در ارتباط با مس��ائل اي��ران و مذاكرات 
سفري را به كشورهاي منطقه داشته و اينكه آيا ايران 
نيز گفت وگوهايي را در اين زمينه با همسايگان خود 
داشته است، خطاب به خبرنگار پرسش كننده گفت: 
اگر منظورتان اين اس��ت كه تهران رايزني هايي را در 
مورد مسائل منطقه با كشورهاي منطقه داشته است 
بايد بگويم كه ما همواره رايزني هايي به صورت نزديك 
در مورد مسائل منطقه با كشورهاي مختلف منطقه 
به جز يكي، دو كشور كه قطع رابطه است، داشته ايم و 
رفت و آمدها بين مقامات ايران و مقامات كشورهاي 
منطقه در جريان است و ما اين رفت وآمدها را به صورت 

نزديك داريم.
وي ادامه داد: ما درمورد مسائل منطقه با كشورهاي 
منطق��ه صحبت مي كني��م و با گ��روه 1+۴ در مورد 
توافقنامه صورت گرفته )برجام( و رفع تحريم ها رايزني 

و گفت وگو مي كنيم.
خطيب زاده همچنين درمورد اظه��ارات اخير وزير 
خارجه عربستان در مورد گفت وگوهاي تهران و رياض 
و احتمال برگزاري دور جديد مذاكرات گفت: تحول 
جديدي در اين زمينه صورت نگرفته است. ما منتظريم 
كه جديت را در طرف مقابل ببينيم. در اين مذاكرات 
مسائل دوجانبه و برخي موضوعات منطقه و همچنين 
مسائل اختالفي مورد رايزني و گفت وگو قرار گرفته و 

محور رايزني ها بين دو كشور بوده است.

دولت
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رييس جمهور »قانون حمايت 
از خانواده و جواني جمعيت« را 

براي اجرا ابالغ كرد
رييس جمهور »قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت« را براي اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي و معاونت امور زن��ان و خانواده 

رييس جمهور ابالغ كرد.
سيد ابراهيم رييس��ي رييس جمهور، روز دوشنبه 
در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران، »قانون حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت« مصوب مجلس شوراي اسالمي 
را براي اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهور 

ابالغ كرد.
اين قانون در جلس��ه مورخ بيست و چهارم مهرماه 
يكهزاروچهارصد كميسيون مشترك طرح جواني 
جمعي��ت و حماي��ت از خانواده مجلس ش��وراي 
اسالمي تصويب و پس از موافقت مجلس با اجراي 
آزمايشي آن به مدت ۷ سال، به تأييد شوراي نگهبان 

رسيده است.

وزير امور خارجه: 
برای رسيدن به يک توافق 

خوب آماده ايم
اميرعبداللهيان وزير خارجه ايران ش��ب گذشته  
در گفت وگ��وی تلفنی با لوييج��ی دی مايو، وزير 
امورخارج��ه و همکاری های بين الملل��ی ايتاليا از 
درك مشترك دو كشور در  خصوص برجام خبر داد.

وي گف��ت: تمامی طرف ها به اين درک مش��ترک 
رس��يده اند ک��ه آمري��کا مقصر اصلی و مس��ئول 
وضعيت فعلی اس��ت و برخی طرف ها در رفتاری 
غير مس��ئوالنه با س��کوت در مقابل زياده خواهی 
آمريکا، در پيش آمدن شرايط غير قابل قبول فعلی 
نقش داشته اند. ما برای رسيدن به يک توافق خوب 
آماده ايم.  اين امر مستلزم بازگشت کامل طرف های 
مذاکراتی به تعهداتشان است.ايران در حال حاضر  
ميزبان حدود چهار ميليون نفر از مردم افغانستان 
اس��ت و لذا ضروری است س��ازمان های مسئول 
بين المللی به مسئوليت های خود نسبت به وضع 
اين بيجاشدگان عمل نمايند. تهران آمادگی دارد 
تا امکانات خود را برای انتقال کمکهای بين المللی و 
همچنين ساير کشورها از جمله ايتاليا به افغانستان 

را به کار بگيرد. 
وزير ام��ور خارجه ايتالي��ا در اين تم��اس تلفني 
گفت:اميدواريم اين روند به نتايج مطلوب منتهی 
شود تا شاهد گسترش بيش از پيش روابط تجاری 

ميان ايران و ايتاليا باشيم

ماجراي تخصيص ارز ترجيحي 
 ارتباطي به ح��ذف ارز ترجيحي پي��دا نمي كند. 
مجلس مختار است مجوز استفاده از ارز ترجيحي 
را تا پايان س��ال صادر كند يا اينكه نكند. روند كلي 
تصميم س��ازي هاي مجلس و دولت ب��ه گونه اي 
است كه به نظر مي رسد، دو طرف تصميم به تداوم 
تخصيص ارز ترجيحي در اين برهه گرفته اند. البته 
دولت مي توان��د اقدام به اس��تفاده از ارز ترجيحي 
تا پايان س��ال كند و بعد در بودجه سال 1۴۰1 در 
قالب برخي تبصره ها و بندها، مجوز استفاده از اين 
ارز  براي س��ال 1۴۰۰ را نيز كسب كند. در صورت 
عدم كس��ب مجوز، نهادهاي نظارتي مانند ديوان 
محاس��بات و... ورود كرده و بررس��ي موضوع را در 
دستور كار قرار مي دهند. بنابراين در شرايط فعلي 
به نظر مي رسد كه دولت تصميم به تداوم تخصيص 
ارز ترجيحي گرفته است و قصد دارد آن را تا پايان 

سال 1۴۰۰ ادامه دهد.

چرا كشور گر ان اداره مي شود
س��ال هاي پس از پيروزي انقالب در زمان همين 
دولت ثبت شده است. دولتي كه در آن نوسانات ارزي 
به پايين ترين درجه خود رسيد. مناسبات ارتباطي 
ايران با جهان پيراموني و همسايگان به بهترين وجه 
شكل گرفت و معيشت مردم به سمت بهبود حركت 
كرد. اين الگويي اس��ت كه ه��ر دولتي بايد تالش 
كند، خود را به آن نزديك س��ازد تا دس��تاوردهاي 
افزون تري به نفع مردم ثبت شود. دولت بايد نقش 
خود را در س��طح نظارت و برنامه ريزي هاي كالن 
تقلي��ل داده و اجازه بدهد كه جريان امور توس��ط 
بخش خصوصي ش��كل بگيرد. امروز ب��ه اندازه اي 
بدنه دولت، تنومند شده كه بخش قابل توجهي از 
بودجه ساالنه كشور، صرف حقوق پرداختي به اين 
بدنه غيرضروري مي شود. اين روند در صورتي كه 
تداوم پيدا كند، در س��ال هاي آينده اقتصاد كشور 
را با يكي از پيچيده تري��ن بحران هاي خود روبه رو 
مي س��ازد كه برون رفت از آن ش��ايد به اين راحتي 

امكان پذير نباشد.
چهارم( يكي از نمونه هاي عجيب دخالت دولت )به 
معناي حاكميت( در ام��ور غيرضروري حوزه هاي 
علميه در كش��ورمان هستند. س��اختاري كه طي 
قرن ها با تكيه بر ويژگي هاي دروني خود توانس��ته 
نقش بي بديلي در حيات سياسي، مذهبي، فرهنگي، 
آموزش��ي، اجتماعي و... كش��ور ايفا كند و اساسا 
وابستگي خاصي نيز به ساختاهاي سياسي نداشته 
اس��ت. اقتصاد حوزه ه��اي علميه ب��دون تكيه بر 
حاكميت ه��ا از طريق ارتباط آنها ب��ا بدنه مردمي 
تامين مي ش��د، بنابراين همواره نق��ش خود را در 
دفاع از خواس��ته هاي عمومي ايفا مي كردند. اين 
ساختار مستقل اما طي دهه هاي اخير و با افزايش 
دامنه دخالت ه��اي دولت و حاكميت در همه امور 
به ساختاري كه هزينه هاي خود را از طريق دولت 
تامين مي كند، تغيير وضعيت داده اس��ت. يعني 
اقتصاد دولتي ايران يكي از مهم ترين ساختارهاي 
مستقل كش��ور با عمري به درازاي چند قرن را نيز 
از كاركردهاي اصلي خود خارج كرده است. اقتصاد 
ايران براي برون رفت از اين وضعيت بايد اجازه بدهد، 
ساختارها و نهادها از وضعيت كج كاركردي خارج 
شده و به نقش اصلي خود بازگردند. البته در شرايط 
فعلي نظام تصميم س��ازي هاي دولت و مجلس به 
گونه اي است كه نش��انه هاي اصالح امور را از بطن 
آن نمي توان برداشت كرد. دولت عالقه شديدي به 
دخالت در ب��ازار دارد و تصور مي كند قيمت ها را از 
طريق بخشنامه هاي دستوري مي توان مهار كند. 
اين منظومه فكري تناسبي با واقعيت هاي مبتني 
بر نظام ب��ازار آزاد ندارد و قادر نيس��ت بهره وري را 
در شؤون مختلف كشور كسترش دهد. تا بعد چه 

پيش  آيد.

 تداوم خروج حقيقي ها 
از بورس

 ارزش معامالت خرد 6 هزار ميلي��ارد تومان بوده 
است. در صورتي كه شاهد افزايش ارزش معامالت 
و نزديك شدن به س��طوح 1۰ هزار ميليارد تومان 
باشيم، مي تواند نشانه اي از رشد بازار طي روزهاي 
آينده را متصور ش��د. اگر به صورت تكنيكال نيز به 
شاخص رشد بورس نگاه شود مي توان نتيجه گيري 
كرد، همچنان محدوده يك ميليون و ۴5۰ تا يك 
ميليون و ۴6۰ ه��زار واحدي، يك ناحيه مقاومتي 
با اهميت است در صورتي كه شاخص بتواند از اين 
قلمرو عبور ك��رده و خود را تثبي��ت كند مي توان 
چشم انداز بازاري يك ميليون و ۷۰۰ هزار واحدي 
در چشم انداز آينده تا پايان سال را پيش بيني كرد. 
بازار در روزهاي آينده، در ش��روع منفي و در ادامه 
با افزاي��ش تقاضا همراه خواهد بود. ه��ر اندازه كه 
ش��اخص ها از محدوده يك ميليون و ۴3۰ تا يك 
ميليون و ۴1۰هزار واحدي نزديك شود، مي توان 
انتظار افزايش تقاضا را متصور شد. تا پايان سال نيز 
با توجه به متغيرهايي چون، وضعيت تورم حاكم بر 
جامعه، افزايش نقدينگي، احتمال افزايش نرخ ارز و 
همچنين اراده دولت براي حمايت از بازار سرمايه 
كشور مي توان چشم انداز روشني را از بازار سرمايه 
متصور شد. اما معناي اين نوع تحليل ها اين نيست 
كه هر صنعت يا هر س��همي مي تواند سودآوري به 
همراه داشته باشد. بلكه اين روند و اين افت و خيزها، 
فرصتي مناسب براي حرفه اي هاست كه مي توانند 
از آن در راستاي تشكيل پرتفوي هايي بهينه مبتني 
بر شركت هايي با وضعيت س��ودآوري و رويكردي 

پايدار استفاده كنند.

به جای طرح صيانت، روی 
امنيت شبکه ها کار کنيم

 هدف آنها بيش��تر قطع ارتباط م��ردم با فضای 
سايبری خارج از کشور و محدود کردن اطالعات 
دريافت��ی و دسترس��ی م��ردم و محدودي��ت 
درگاه های ارتباطی با خارج از کش��ور اس��ت. در 
صورتی که کش��ورهای ديگر دني��ا برعکس اين 
عمل کرده و ارتباطات خود را با اين فضا توس��عه 
می دهند و معموال هم کمتر با چنين مشکالتی 
مواجه می ش��وند چراکه در حوزه های درس��تی 
سرمايه گذاری می کنند. متاسفانه حواس ما جای 
ديگری اس��ت و اصل موضوع را فراموش کرديم.  
به ج��ای اينکه ط��رح صيانت از کاب��ران فضای 
مجازی را به اين ش��کل مطرح کني��م، بهتر بود 
که برای ايجاد امنيت شبکه های حساس کشور 
سرمايه گذاری و تالش کنيم که از تکنولوژی روز 
اس��تفاده کنيم. البته تحريم ها هم در راس��تای 
کمتر ش��دن دسترس��ی ما به فناوری تاثيرگذار 
بوده ان��د؛ ب��ا اي��ن حال  اگ��ر در زمان مناس��ب 
سرمايه گذاری شده و شبکه به روز می شد، شايد 

اين اتفاقات رخ نمی داد.

سعيدخطيبزاده،سخنگويوزارتخارجه:

انتشارگزارشعملكرد۶ماههقانونبودجه۱۴۰۰ 

ديداراميرعبداللهيانوچاووشاوغلو

پول هاي بلوكه شده ايران به تدريج در حال آزادسازي است

تنها ۲۰ درصد احكام بودجه اجرايي شد

وزير خارجه تركيه: همواره با تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران مخالفت كرده ايم

گزارش اجراي قانون بودجه سال 1۴۰۰ در بازه زماني 
شش ماهه نخست، به مجلس شوراي اسالمي ارايه شد.

به گزارش تسنيم، گزارش اجراي قانون بودجه سال 
1۴۰۰ در بازه زماني شش ماهه نخست، از سوي ديوان 

محاسبات به مجلس شوراي اسالمي ارايه شد.
ديوان محاسبات كشور اعالم كرد: اين اقدام كه براي 
نخس��تين بار پيش از ارايه اليحه بودجه سال آينده و 
براساس بررسي كليه احكام و تبصره هاي قانون بودجه 
انجام شده است، به دولت و مجلس در تدوين و تصويب 
هرچه بهتر اليحه بودجه سال 1۴۰1 به ويژه در بخش 

شركت هاي دولتي كمك شاياني مي كند.

براس��اس اين گزارش، از مجموع ۴1۰ حكم مندرج 
در قانون بودجه سال جاري، 82 حكم يعني تنها 2۰ 
درصد آن به صورت كامل اجرا شده است، 238حكم 
معادل 58 درصد داراي عملكرد ناقص بوده و 9۰ حكم 

معادل 22 درصد نيز فاقد عملكرد بوده اند.
يافته هاي اين گزارش نشان مي دهد در حالي كه طبق 
بند )ف( تبص��ره 2۰ قانون بودجه س��ال 1۴۰۰ بايد 
تمامي ۴9 آيين نامه الزم جهت اجراي كليه بندها و 
تبصره هاي قانون بودجه تا پايان خردادماه به تصويب 
هيات وزيران مي رسيد، اما تا پايان شهريورماه تنها 25 
تصويب نامه معادل 51 درصد تصويب و ابالغ شده است 

و 2۴ مورد معادل ۴9 درصد به مرحله ابالغ نرس��يده 
است. در بخشي از گزارش ديوان محاسبات كشور از 
اجراي قانون بودجه سال 1۴۰۰ در بازه زماني 6 ماهه 
نخست سال، مي توان به عملكرد ضعيف دستگاه هاي 
اجرايي نس��بت به انجام تكليف قانوني )در راس��تاي 
ايجاد ش��فافيت و انضباط مالي( جهت درج اطالعات 
در س��امانه هايي همچون سادا )س��امانه دارايي ها و 
اموال(، پاكنام )پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري( 
و س��امانه حقوق و مزايا اشاره كرد. بررسي ها حكايت 
از آن دارند كه طي اين مدت، در س��امانه س��ادا 558 
دستگاه اجرايي اموال خود را ثبت نكرده يا ناقص ثبت 

كرده اند. همچنين، در س��امانه پاكنا از مجموع 382 
ش��ركت دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته 
به دولت، 55 ش��ركت اطالعات پايه اي، 63 ش��ركت 
صورت هاي مالي، 52 ش��ركت بودجه، 82 ش��ركت 
گزارش عملكرد و نهايتا 53 شركت اطالعات نيروي 
انساني خود را ثبت نكرده اند. از سوي ديگر، در سامانه 
حق��وق و مزايا در حالي كه ق��رار بود طبق تبصره 18 
قانون بودجه، تس��هيالت متعددي به بخش اشتغال 
اختصاص يافته و پرداخت شود، فقط كمتر از يك درصد 
از محل هدفمندي يارانه ها )بند الف( اختصاص يافته اما 
پرداخت نشده است و ساير بندها عملكردي نداشته اند.

در ديدار مول��ود چاووش اوغلو، وزي��ر خارجه تركيه با 
حس��ين اميرعبداللهيان وزير ام��ور خارجه جمهوري 
اس��المي ايران كه در روز دوش��نبه 2۴ آبان 1۴۰۰ در 
تهران برگزار شد مهم ترين موضوعات مرتبط با روابط دو 
كشور و تحوالت منطقه اي و بين المللي مورد گفت وگو 
قرار گرفت. به گزارش ايس��نا، اميرعبداللهيان در اين 
ديدار با تاكيد بر رويكرد دولت جمهوري اسالمي ايران 
مبني بر گس��ترش مناسبات با همس��ايگان و جايگاه 
مهم تركيه در اين خصوص، ابراز اميدواري نمود س��فر 
رييس جمهور تركيه به تهران با هدف برگزاري هفتمين 
اجالس شوراي عالي همكاري دو كشور در آينده نزديك 
صورت پذيرد. وي تدوين س��ند جامع همكاري ميان 
دو كش��ور را مفيد برش��مرد و افزود: تسهيل تجارت و 
س��رمايه گذاري و توس��عه همكاري هاي اقتصادي از 
اهميت زيادي در روابط دو كش��ور برخوردار است. در 
اين مالقات وزير خارجه كشورمان همكاري دو كشور 
در حفاظت از محيط زيست و مديريت منابع مشترك 
آبي را مورد تاكيد قرار داد. چاووش اوغلو نيز در اين ديدار 
ضمن اس��تقبال از ديدگاه هاي وزير خارجه جمهوري 
اسالمي ايران اظهار داشت: تركيه همواره با تحريم هاي 

غيرقانوني عليه جمهوري اسالمي ايران مخالفت نموده و 
ما سرمايه گذاران و شركت هاي تركيه اي را براي همكاري 
با ايران ترغيب مي كنيم و تسهيل زمينه هاي همكاري در 
اين عرصه را خواستاريم. وزير خارجه تركيه نهايي سازي 
اسناد مورد نياز براي توسعه روابط و نيز افزايش ارتباطات 

ميان مقامات دو كش��ور را الزمه گس��ترش مناسبات 
برشمرد و از آمادگي آقاي اردوغان براي سفر به ايران در 

اولين فرصت مناسب خبر داد.
گفت وگو پيرامون همكاري هاي پارلماني و رس��انه اي، 
تالش مشترك براي رفع مشكالت كنسولي و قضايي، 

تسهيل فعاليت نمايندگي هاي دو كشور، مبارزه با قاچاق 
مواد مخ��در، مهاجرت غيرقانوني و تروريس��م از ديگر 
موضوعات مورد گفت وگو ميان دكتر اميرعبداللهيان 
و چاووش اوغلو ب��ود. در اين مالقات همچنين دو وزير 
امور خارجه پيرامون اهم تح��والت منطقه اي به ويژه 
شرايط جاري در افغانستان و يمن تبادل نظر نمودند و بر 
همكاري دو كشور در راستاي تحكيم ثبات و امنيت در 

منطقه تاكيد كردند.

  اميرعبداللهيان: براي ارتقاء روابط با تركيه 
سقفي قائل نيستيم

وزير امور خارجه كشورمان گزارشي توييتري از ديدار و 
گفت وگو با وزير امور خارجه تركيه منتشر كرد. حسين 
امير عبداللهيان در توييتي نوشت:از ميزباني برادرم مولود 
چاووش اوغلو در تهران خرس��ندم. در طول اين ديدار 
صميمي و دوس��تانه، توافق كرديم كه روي يك نقشه 
راه بلندمدت براي توسعه بيش از پيش روابط دوجانبه 
كار كنيم. در خصوص موضوع��ات منطقه اي از جمله 
افغانستان نيز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ما براي 

ارتقاي روابط با تركيه سقفي قائل نيستيم.

خبرنگار وال استريت ژورنال در توييتي نوشت كه ايران از مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي 
بازديد از تهران دعوت كرده است. به گزارش ايسنا، الرنس نورمن، خبرنگار وال استريت ژورنال در توييتي 
نوشت: در خصوص وين بايد بگويم كه ايران باالخره از رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي براي بازديد از تهران دعوت كرده است. »تعيين تاريخ در حال نهايي شدن است«. منابع گفته اند 
كه بخش��ي از اين تاخيرها مرتبط به قرنطينه بودن حسين اميرعبداللهيان به دليل ويروس كرونا بوده 
است اما اين موضوع در تاريخ 12 سپتامبر اعالم شده، پس اين تنها دليل بخشي از تاخيرهاست. رافائل 
گروس��ي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز جمعه اعالم كرده بود كه انتظار داش��ت پيش از 
نشس��ت آتي ش��وراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در تاريخ 22 نوامبر سفري به ايران داشته 
باشد اما از اينكه تاكنون دعوتنامه اي در اين زمينه دريافت نكرده، نااميد شده است. وي در ادامه مدعي 
ش��د عدم ارتباط وي با دولت جديد ايران از زمان به روي كار آمدن درخصوص مس��ائل حايز اهميت، 

»حيرت انگيز« است.

وال استريت ژورنال: تعيين تاريخ سفر گروسي به تهران در حال نهايي شدن است

درجلسهستاداقتصاديدولتمطرحشد

در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت درباره 
س��پرده گذاري از منابع صندوق توس��عه ملي در 
صندوق تثبيت بازار سرمايه؛ مقرر شد مديرعامل 
صندوق توسعه ملي مصوبات الزم در اين زمينه را 

اخذ و به اجرا درآورد.
به گزارش ايسنا، جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت يكشنبه شب به رياست آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي برگزار ش��د و در آن وزير جهاد كشاورزي 
گزارش��ي از وضعيت تنظي��م بازار م��واد غذايي و 
خوراكي ها با توجه به تقس��يم كار جديد و تفويض 
اختيارات و اقدامات مناس��بي ك��ه دراين حوزه با 
مش��اركت فعال بسيج و بازرس��ان وزارتخانه هاي 
جهادكش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت انجام 

شده، بيان كرد.
وزارت جهاد كش��اورزي همچنين در گزارش هاي 
جداگان��ه اي، وضعيت توزيع م��رغ و تخم مرغ را با 
قيمت هاي مصوب و تحت نظارت، از طريق سامانه 
هوش��مندي كه به تازگي ب��ا عنوان »ب��ازرگام« 

راه اندازي شده، تشريح كرد.
پس از ارايه گزارش وزارت جهادكشاورزي مقرر شد 
تنظيم بازار در بخش مواد غذايي به گونه اي باشد كه 
شاهد افزايش قيمت نباشيم و قيمت ها تثبيت شود.

همچنين در اين جلسه بر تقويت صندوق تثبيت 
بازار سرمايه از طريق منابع قانوني ازجمله صندوق 

توسعه ملي تاكيد شد.
در ادامه اين جلسه، رييس كل بانك مركزي گزارشي 
از اقدامات خود در تنظيم بازار ارز و چگونگي نظارت 
بر مبادالت ريالي فع��االن حوزه بازار ارز ارايه كرد و 

مقرر شد اقدامات در اين زمينه با قدرت ادامه يابد.

ضرورت تثبيت تنظيم بازار در 
بخش مواد غذايي و خوراكي



گروه بانك و بيمه | 
رييس كل بانك مركزي گف��ت: امكان تاييديه صدور 
چك از طريق پيامك و خودپردازها نيز فراهم مي شود.

صالح آب��ادي، از امكان ثبت، ص��دور و تاييديه چك از 
طريق خودپرداز بانك ها و پاس كردن چك با استفاده 

ازموجودي فرد در بانك هاي مختلف خبر داد.
قانون جديد چك كه از ابتداي س��ال جاري الزم االجرا 
شد، ثبت و صدور چك را ملزم به ثبت در سامانه صياد 
كرد و نقل و  انتقال چك را از طريق پشت نويسي ممنوع 
كرد.  بانك مركزي در راس��تاي پياده سازي اين قانون، 
روش ه��اي متنوعي را ب��راي ثبت، تأييد و اس��تعالم 
چك هاي صادرش��ده تدارك ديد كه شامل روش هاي 
حض��وري و غيرحضوري مي ش��وند. روش هاي كاماًل 
غيرحضوري ك��ه همزمان با ش��روع توزيع چك هاي 
صيادي جديد عملياتي شده اند شامل ارايه خدمات ثبت، 
تأييد و استعالم چك به وسيله برنامك هاي تلفن همراه 
اعم از برنامك هاي پرداخت��ي، همراه بانك ها و فضاي 
اينترنت بانك ها است. كاربران مي توانند مراحل مورد 
نياز را از اين سه روش بدون مراجعه حضوري به شعب 

بانك يا خودپردازها انجام دهند.
در اين زمينه، از آنجا ك��ه امكان ثبت و صدور چك در 
سامانه صياد به صورت اينترنتي براي همه مقدور نيست، 
يكسري برنامه ريزي ها چون فعال سازي خودپردازها و 
ارسال پيامك براي ثبت و انتقال بايد در نظر گرفته شود 
كه از ابتداي سال تاكنون اين موضوع به نتيجه نرسيده 
تا اينكه علي صالح آبادي - رييس كل بانك مركزي - در 
اين رابطه اعالم كرد: امكان ثبت، صدور و تاييديه چك 
از طريق خودپرداز از آذرماه به تدريج آغاز مي شود و تا 
پايان سال همه بانك ها بايد اين امكان را براي مشتريان 

فراهم كنند. همچنين، در صورتي كه در زمان وصول 
چك ها موجودي حساب در بانك موردنظر كفايت مبلغ 
چك را ندهد و آن فرد در حس��اب خود در بانكي ديگر 
موجودي داشته باشد، بايد امكان برداشت از آن حساب 
فراهم شود كه طبق گفته رييس كل بانك مركزي از دي 
ماه امكان پاس كردن چك با استفاده موجودي فرد در 
بانك هاي مختلف فراهم مي شود و در حال حاضر ۱۸ 

بانك اين امكان را فراهم كرده اند. 
طبق اعالم بانك مركزي، صالح آبادي درباره تضمين 
چك نيز گفته كه محدويت هايي در قانون وجود دارد 
كه قرار ش��ده راهكار قانوني در اين زمينه پيدا شود. 
درباره سقف اعتباري چك نيز در جلسه آتي شوراي 

پول و اعتبار و به صورت تدريجي بررس��ي و عملياتي 
خواهد شد. البته، در كل موادي از قانون جديد چك 
توسط بانك مركزي و بانك ها اجرا نشده است كه طبق 
اعالم رييس كل بانك مركزي تا پايان سال جاري اين 
قانون به صورت كامل اجرا مي شود و براي اجراي قانون 
چك معادل ۱۷ وظيفه به بانك مركزي داده شده كه 
۱۱ مورد آن اجرا ش��ده و شش مورد آن نيز هنوز اجرا 
نشده است كه شامل مواردي چون چك الكترونيك، 

چك موردي، اعتبار چك و ... است.
دكت��ر علي صالح آب��ادي در خصوص جلس��ه خود با 
كميس��يون اصل ۹۰ درباره اجراي قانون چك گفت: 
يكي از مهم ترين بحث هاي��ي كه در قانون چك وجود 

دارد مربوط به ثبت، صدور و تاييديه چك هس��ت كه 
بايد امكان آن عالوه بر روش هاي فعلي كه وجود دارد، از 
طريق خودپردازها و پيامك نيز فعال شود.با كميسيون 
اص��ل ۹۰ توافق كرديم از آذرماه امس��ال بانك ها بايد 
ام��كان تاييديه صدور چك را از طري��ق خودپردازها و 
پيامك فراهم سازند.همچنين حداكثر تا پايان امسال 
تمامي بانك ها بايد اين امكان را از طريق خودپردازها 
فراهم نموده و به مشتريان خود خدمات ارايه دهند و ما 

با جديت بيشتري اين امر را دنبال خواهيم كرد.
رييس كل بانك مركزي گفت: در اين جلسه همچنين 
مطرح ش��د كه اگر فردي يك فقره چك مي كش��د و 
منابع اين فرد در بانك هاي مختلف وجود دارد عالوه 
بر اينكه اين چك بتواند از همان بانك وصول شود، اگر 
موجودي فرد كفايت نكند بتوان از س��اير بانك ها نيز 
كه موجودي دارد منابع مالي وي را برداش��ت تا چك 
پاس شود.در حال حاضر ۱۸ بانك اين امكان را فراهم 
كرده اند و اميدواريم در دي ماه اين امكان از طريق همه 

بانك هاي كشور فراهم شود.
رييس كل بانك مركزي افزود: يكي ديگر از موضوعاتي 
كه در اين جلسه مطرح شد موضوع بحث چك با عنوان 
وثيقه بود كه در ح��ال حاضر محدوديت هايي در قانون 
وجود دارد كه قرار شد با همكاري خود كميسيون راهكار 
قانوني را پيدا كنيم. همچنين بحث اعتبار چك نيز در 
اين جلسه مطرح شد كه فرد تا چه اندازه مي تواند چك را 
صادر كند و رقم چك تا چه عددي مي تواند باشد و قرار 
شد به تدريج اين كار را انجام دهيم.اين كار مستلزم اين 
است كه در شوراي پول و اعتبار اين موضوع مطرح شود 
و ان شاء اهلل اين امر از موارد قانوني است كه با هماهنگي 
كميسيون اصل نود به تدريج آن را عملياتي خواهيم كرد.
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آدرس غلط
حذف دالر  ۴۲۰۰ توماني

اساس��ًا حذف دالر ۴۲۰۰ 
تومان��ي آدرس غل��ط و 
پوشش��ي براي اين است 
تا دول��ت نتواند معضالت 
اصلي كشور را ببيند. طي ۲ 
هفته اخير با بيان سخناني 
در خص��وص ح��ذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ي، اث��ر اين 
موضوع را روي قيمت كاالهاي مختلف مش��اهده 
مي كنيم كه به تورم دامن زده است.سياست گذاراني 
كه اين پيش��نهاد را به دولت مي دهن��د و دولت را 
به اشتباه مي اندازند اساسًا نگاه بي دولتي را دارند و 
اقتصاد را اقتصادي بي دولت تصور مي كنند. وضعيت 
بي دولتي يعني دولت هيچ كار و تالشي انجام ندهد 
و سياست گذاري نداش��ته باشد؛ در حقيقت براي 

اقتصاد برنامه اي وجود نداشته باشد.
در بي دولتي هيچ قاعده و قيمت گذاري وجود ندارد 
و نرخ تخيلي و توهم��ي به نام »نرخ بازار آزاد« پيدا 
مي شود؛ اغلب مي گويند نرخ بازار آزاد قيمت واقعي 
دالر است، مي بينيم كه چند صرافي نرخ ارز را تعيين 
مي كنند و از نرخي كه عموم مبادالت كشور با آن 
انجام مي شود فاصله زيادي دارد؛ همان گونه كه در 
حال حاضر بين نرخ ۴۲۰۰ تا ۲۸هزار تومان فاصله 

زيادي وجود دارد.
 قرار است دولت با بازار آزاد كاري نداشته باشد مگر 
اينكه مانند يك دالل كنار بقيه دالالن س��راغ اين 
بازار بيايد؛ من ه��م مانند يك دالل اگر بخواهم در 
چهارراه استانبول نرخ ارز را تعيين كنم افرادي مانند 
روساي اسبق بانك مركزي داخل بازار پول مي ريزند 
كه نرخ پايي��ن بيايد.ازيك طرف مقامات با زحمت 
ارز به دست مي آورند و از سويي ديگر از كشورهاي 
عربي در بازار دالر كش��ور، دالر را جمع مي كنند و 
هر چه آنجا نرخ گ��ذاري كنند آن را نرخ اصلي بازار 
تلقي مي كنند!نرخ توهمي بازار آزاد معنايي ندارد 
و عده اي فاصل��ه دالر از ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار تومان را 
يك كاسبي براي دولت مي دانند تا كسري بودجه 
را جبران كند و يك اسم مضحك به نام يارانه پنهان 
ب��راي آن مي گذارن��د و يك توهم تاريخ��ي به نام 
رانت خواري دولت را عل��م مي كنند و مي گويند با 
ارز ۴۲۰۰ توماني رانت خواري مي شود؛ نمي گوييم 
رانت خواري نمي شود مي گوييم تنها در وضعيت 

بي دولتي رانت خواري اتفاق مي افتد.
ادبيات ش��يكاگويي در ب��ازار ارز يعني چه؟ دولت 
كه مس��ووليت جلوگي��ري از ران��ت را دارد همه 
كاركرده��اي اصلي خود را كنار گذاش��ته و حامي 
بازار تخيلي چند صراف در چهارراه استانبول شده 
است؛ كسري بودجه، واقعي شدن نرخ ها و شفاف 
شدن سيگنال هاي بازار، ادبيات شيكاگويي است 
كه امروزه در دنيا مورد تمسخر قرار مي گيرد. امروز 
اقتصاددانان غربي به اين نظريات مي خندند اما اين 
ادبيات مضحك در كشورمان به ادبيات شبه نوين 

روشنفكري تبديل شده است.
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به ايدئولوژي ش��به نوين 
روشنفكري دامن بيش��تري مي زند، رانت خواري 
از فضاي قابل كنترلي به ن��ام دولت به يك فضاي 
غيرقابل كنترل تحت عنوان بخش خصوصي رانتي 
در ح��وزه پولي و مالي منتقل مي ش��ود. حذف ارز 
۴۲۰۰ از دولت سلب مس��ووليت مي كند كه اين 
ساختار ناكارآمد بانك هاي خصوصي، بازار سرمايه 
و بازار سفته بازي پول است.اساسًا حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني آدرس غلط و پوششي براي اين است تا دولت 
نتواند معضالت اصلي كشور را ببيند؛ در كشور ما 
بين ۲ طيف تثبيتي و تحليلي گير كرديم؛ گاهي 
تثبيتي ها حاكمند و كش��ور را به جهتي مي برند و 
گاهي تحليلي ها حاكم هستند كه آنان نيز از سويي 
ديگر مي افتند؛ وجه مش��ترك هر ۲ اين طيف ها 
ندي��دن مش��كالت كش��ور و دادن آدرس غلط به 
مردم و سياست گذاران در مورد ماهيت مشكالت 
كشور اس��ت.اين ۲ طيف مش��كالت ساختاري و 
مسائل اصلي كش��ور را نمي بينند و انتظار مردم، 
توليدكنندگان و كنش��گران اقتص��ادي را ناديده 
مي گيرند. نرخ سياس��تي ارز را بايد دولت تعيين 
كند، اين نرخ بايد منافع ملي را شناسايي و متناسب 
با منافع ملي تصويب شود.عده اي در تالش هستند 
با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني فضا را متشنج كنند، قطعًا 
حذف آن روي كاالهاي تورم��ي و از مجراي گران 
كردن كاالهاي اساسي نيز روي كشور تأثير خواهد 
داشت.با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني آنها كه ارز ۴۲۰۰ 
مي گرفتند ازاين پس كنشگري منفي انجام خواهند 
داد، دولت ناچار خواهد بود خودش را به عنوان قوه 
ربالتور اقتصاد بر كشور تحميل كند و اگر اين كار را 
نكند اقتصاد مسير مشخصي نخواهد داشت.در همه 
جاي دنيا دولت ها نرخ ارز را تعيين مي كنند، دولت 
بايد نرخ ارز را تعيين كند و اجازه ندهد چند صرافي 
كه توسط چند سرمايه دار اداره مي شوند نرخ ارز را 

در كشور تعيين كنند.
نرخ واقعي دالر معنا ندارد چون آن نرخي اس��ت 
كه دولت تعيين مي كند؛ نرخ ۴۲۰۰ توماني نرخ 
واقعي و در حقيقت آن نرخي اس��ت كه مبادالت 
عظيم كش��ور با آن انجام مي ش��ود؛ گ��زاره اي با 
عنوان نرخ واقعي را قب��ول نداريم چون نرخ بازار 
آزاد و واقعي توهماتي اس��ت كه سرمايه داران آن 
را طراحي كرده اند.مشكل اصلي صادركنندگان 
فضاي كسب وكار، توليد، صادرات، مرزهاي بسته 
صادراتي و اقتصاد سياسي است، اگر اين مشكالت 
حل شود صادركننده مي تواند در همه جاي دنيا و 
با همه نرخ ها كار كند.به صادركننده، واردكننده، 
مردم و كنشگران اقتصادي آدرس غلط مي دهيم؛ 
راه حل مشكالت اينها در نرخ ارز نيست؛ تعطيلي 
مرزه��اي گمركي در پ��ي ديپلماس��ي اقتصاد 
سياسي و عدم توانايي در بازارهاي همسايه ناشي 

از مشكالت متعدد ديگري است.

خبر

بانك ها فهرست ابربدهكاران را 
منتشر كنند

احس��ان خاندوزي وزير اقتصاد از بانك ها خواست 
هر سه ماه فهرس��ت ابربدهكاران را منتشر كنند.
خاندوزي در صفحه مجازي خود نوش��ت: در نامه 
رسمي به بانك مركزي خواستم كه بانك ها هرسه 
ماه فهرس��ت  ابربدهكاران را در سايت خود منتشر 
كنند تا به جاي اش��خاص معدود، دسترس��ي به 
تسهيالت براي طيف وسيع تري از توليدكنندگان 
و مردم فراهم آيد.در نامه خاندوزي به صالح آبادي 
رييس بانك مركزي آمده است: بانك ها و موسسات 
اعتباري مكلف شوند مشخصات تسهيالت گيرنده 
يا متعهد، توجيه بانك براي تخصيص منابع، مبلغ 
تس��هيالت يا تعهدات، مي��زان بازپرداخت، مانده 

بدهي، نرخ سود، نوع كلي تضامين را منتشر كنند.
در اين نامه همچنين آمده است: بانك و موسسات 
اعتباري مكلف هستند كه آخرين اقدامات موسسه 
اعتباري براي وصول مطالب��ات در خصوص كليه 
اش��خاص حقيقي و حقوق��ي و ذينفع��ان واحد و 
اشخاص مرتبط با آنها كه مانده بدهي غيرجاري آنان 
اعم از بدهي تسهيالتي يا تعهدات ارزي يا ريالي بيش 
از سقف مقرر در آيين نامه تسهيالت و تعهدات كالن 
و همچنين ضوابط مقرر در آيين نامه تسهيالت و 
تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شوراي پول و اعتبار 
در هر موسسه اعتباري است، در پايگاه اطالع رساني 
رسمي خود براي اطالع عموم به صورت گزارش هاي 

۳ ماهه در پايان هر فصل منتشر كنند.
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 به دنبال تقدي��م اليحه ح��ذف دالر ۴۲۰۰ توماني و 
مخالفت مجلس ب��ا فوريت آن، واكنش ها نس��بت به 
موضوع ارز ۴۲۰۰ توماني و دفاع از تصميم مجلس در 
شرايط كنوني كشور ادامه دارد. يك عضو كميسيون امور 
داخلي كشور و شوراها تاكيد كرد: اينكه ما بخواهيم آتش 
ديگ ارز را با ارزپاش��ي خاموش كنيم سياست غلطي 
است، بلكه بايد با حمايت از توليد كننده امكان صادرات 
كاالها و ارزآوري بيشتر براي كشور را فراهم كنيم.احمد 
عليرضابيگي درباره راهكارهاي كنترل نرخ دالر در بازار، 
بيان كرد: از آنجا كه بازار ارز در كشور تابع عرضه و تقاضا 
مي باشد ما بايد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، 
پتروشيمي و ميعانات گازي و ساير محصوالت، ضمانت 
بيشتري ايجاد كنيم. اما متاسفانه در بخش هاي مختلف 
از جمله فوالد و پتروش��يمي اين تعهدات ارزي ناقص 
انجام مي شود.از سوي ديگر در حوزه تقاضا بايد مصرف 
ارز به حداقل برسد و ارز صرف اولويت هاي كشور شود. 
از سوي ديگر قيمت ارز بايد توسط بازار ارز تعيين شود 
و در گام دوم حمايت ويژه اي از صادرات صورت گيرد. 
طبيعي است كه صادرات در گرو تعيين صحيح قيمت 
ارز ميسر است.نماينده مردم تبريز در مجلس تصريح 
كرد: به عنوان مث��ال اگر توليد كنن��ده در آذربايجان 

شرقي يخچالي را توليد مي كند كه قيمت تمام شده آن 
۷ ميليون تومان است و مشابه همين يخچال در تركيه 
توليد شده كه قيمت تمام ش��ده آن ۲۰۰ دالر است با 
وجود پايين بودن هزينه هاي توليد در ايران نسبت به 
تركيه اما قيمت تمام ش��ده يك كاال مشابه اين ميزان 
باهم تف��اوت دارد. اين امر حاكي اس��ت كه قيمت ارز 
صحيح نيست و اين امر سبب مي شود كه امكان صادرات 
از كاالي توليدي در ايران سلب شود و صادرات نيز داراي 
امتياز در كشور نيست.اين عضو كميسيون امور داخلي با 
تاكيد بر اينكه متاسفانه قيمت ارز واقعي نبوده و قيمت 
دستوري است، خاطرنشان كرد: اينكه ما بخواهيم آتش 
ديگ ارز را با ارزپاش��ي خاموش كنيم سياست غلطي 
است. ما بايد توليد خود را تقويت كرده و اين فرصت را 
براي توليد كننده فراهم كنيم كه با صادرات كاال براي 
كش��ور ارزآوري داشته باش��د.طبيعتا تا به اين سمت 
حركت نكنيم بايد هرچه ارز به دست مي آوريم بر مبناي 
سياست تعيين فرمايشي قيمت ارز مدام در اين ديگ 
جوشان ارز بريزيم تا سرريز نشود.يك عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس گف��ت كه مجلس در مورد حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني و تبديل آن به يارانه با دولت هم راس��تا 
است، اما در شرايط فعلي حذف ارز ۴۲۰۰ حتما موجب 
افزايش قيمت ها خواهد شد.مجتبي توانگر با اشاره به 

ارايه اليحه »تامين مطمئن كاالهاي اساسي، نهاده هاي 
دايمي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست هاي جبراني 
براي حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير« موسوم به 
اليحه حذف ارز ترجيحي از سوي دولت گفت: اليحه 
دولت براي تبديل ارز ۴۲۰۰ به يارانه ارزي در شرايطي 
با دو فوريت ارايه شد كه فوريت آن به تصويب نرسيد. 
اين عدم تصويب با طرح اين پرسش همراه بود كه چرا 
مجلس كه سال گذشته در تصويب بودجه ۱۴۰۰ اصرار 
جدي بر تبديل ارز ۴۲۰۰ به يارانه نقدي داشت، اين بار 
كه دولت عزم اين كار را دارد، با فوريت آن مخالفت كرده 
است.وي افزود: واقعيت ماجرا اين است كه فاصله راي 
موافقان و مخالفان در مجلس نزديك بود اما استدالل 
مخالفان به تبعات ماجرا بر مي گشت. در حال حاضر با 
تورم ۵۰ درصدي به روايت مركز آمار و حدود ۶۰ درصد 
به روايت بانك مركزي مواجه هستيم. تالش هاي دولت 
براي جبران كسري بودجه با فاصله زماني تاثير خود را 
بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرايطي كه چنين تورم 
بااليي داريم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزايش 
قيمت ها خواهد شد.به عنوان مثال قيمت جهاني هر 
كيلو مرغ ۱.۸ تا ۱.۹ دالر است كه با ارز ۴۲۰۰ به معناي 
قيمت حدود ۸ هزار تومان است اما با وجود اختصاص 
اين ارز به واردات نهاده هاي دام و طيور، قيمت مرغ در 

حال حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. در حالي كه با 
ارز ۲۸ هزار تومان قيمت مرغ به ۵۰ هزار تومان مي رسد. 
با حذف ارز ۴۲۰۰ همين ميزان افزايش قيمت در تخم 
مرغ، لبنيات و روغن را نيز بايد متصور بود. اگرچه اين 
اتفاق در مقايسه با فس��ادي كه وجود دارد و رانتي كه 
به طور مث��ال در فاصله قيمت ۸ هزار تومان تا ۳۵ هزار 
تومان مرغ به جيب دالالن مي رود، از منظر اقتصادي 
بهينه است ولي از منظر اجتماعي جامعه تحمل پذيرش 
گراني بيش��تر در اقالم خوراكي را ندارد و توزيع يارانه 
نقدي هم جبران كننده افت قدرت خريد بس��ياري از 
اقشار نخواهد بود.توانگر در پايان با بيان اينكه مجلس 
بي ترديد در اصالح ارز كاالهاي اساس��ي و حذف ارز 
۴۲۰۰ و تبديل آن به يارانه با دولت همراستاست، در 
عين حال گفت: به نظر مي رس��د بررسي اين اليحه 
در فرص��ت زماني مناس��ب و با حوصله بيش��تر هم 
موجب مي شود كه چنين تصميم مهمي دور از عجله 
اتخاذ ش��ود و هم دولت فرصت دارد تا ضمن كاهش 
تورم و آرام ش��دن فضاي بازار و همچنين با تكميل 
زيرساخت هاي توزيع يارانه در قالب كارت هوشمند 
خريد كاال به جاي يارانه نقدي كه تبعات تورمي دارد 
و اثرگذاري چنداني نيز ندارد، تصميم اثرگذارتر و با 

فايده بيشتر و هزينه كمتري اتخاذ كند.
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روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰، قيمت دالر ۲۸ هزار و ۵۲۳ 
تومان، قيمت يورو ۳۲ هزار و ۶۴۴ تومان، پوند انگليس 
۳۸ هزار و ۴۰۴ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۷۶۶ تومان 
اعالم شده اس��ت. در برخي ساعات نيز قيمت دالر ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان و هر يورو ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله 
شد.عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 
۲۷ هزار و ۱۱۹تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۶هزار 
و ۵۶۷ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز 
معادل ۳۱ هزار و ۴۶۳تومان و قيمت خريد يورو نيز ۳۰ 
هزار و ۸۲۹ تومان اعالم شده است. محمد كشتي آراي 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: دوش��نبه ۲۴ 
آبان ۱۴۰۰ به دليل افت نرخ ارز و اونس جهاني، شاهد 
كاهش قيمت ها در بازار طال و سكه هستيم. اونس جهاني 
۱۸۵۷ دالر قيمت گذاري شده است. هم اكنون قيمت 
سكه طرح جديد ۱۲ ميليون و ۶۲۰ هزار تومان، قيمت 
س��كه طرح قديم ۱۲ ميليون و ۵۰۰ ه��زار تومان، نيم 
سكه ۶ ميليون و ۵۷۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون 
و ۸۳۰ هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار 
تومان بفروش مي رسد. هر مثقال طال ۵ ميليون و ۵۲۵ 
هزار تومان و هر گ��رم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۲۷۵ 
هزار تومان فروخته مي شود. فعاالن بازار طال مي گويند 
كه عصر دوش��نبه، قيمت طالي ۱۸ عيار هر گرم يك 
ميليون و۲۶۰ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۱۲ ميليون و ۴۷۰ هزار تومان و قيمت دالر 
۲۸ هزار و ۵۲۳ تومان است.قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز ۱۲ ميليون و ۴۰۰ تومان اس��ت.قيمت 
نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۵۷۰ هزار تومان، ربع 

سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان تعيين شده 
است و به فروش مي رسد. قيمت طالي ۲۴ عيار در هر 
گرم يك ميليون و ۶۹۲ هزار تومان و هر مثقال طال، ۵ 

ميليون و ۴۶۰ هزار تومان ارزش گذاري شده است.

     طرح ساماندهي رمزارزها در انتظار 
اظهارنظر مديران جديد بانك مركزي

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس اع��الم كرد ظرف 
دو ماه آينده طرح كميس��يون براي ساماندهي رمزارزها 
پ��س از اظهارنظر مدي��ران جديد بان��ك مركزي نهايي 
مي شود.در اين راستا »محمدرضا پور ابراهيمي«، رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به جلسات كميته 
رمز ارز كميسيون اقتصادي، گفت:  »جلسات كميته رمز 
ارز كميسيون اقتصادي آغاز شده و متن طرح پيشنهادي 
اين كميسيون به بانك مركزي ارايه شده است. ما منتظر 
هستيم تا مديريت جديد بانك مركزي نظر خود را در مورد 
طرح پيشنهادي ساماندهي رمزارزها اعالم كنند. پس از 
اظهارنظر بانك مركزي و تعيين چارچوب متن، مواردي 
را كه مورد توافق با بانك است در متن طرح اضافه خواهد 
شد. همچنين در مواردي كه اختالف نظر وجود دارد، سعي 
خواهيم كرد به جمع بندي برسيم.«با توجه به تالش هاي 
انجام شده در طرح ساماندهي رمزارزها، نظرات تخصصي 
بانك مركزي، تيم اقتصادي كميسيون و مركز پژوهش ها، 
وي افزود: »فكر مي كنم ظرف يكي دوماه آينده متن نهايي 
كميس��يون به جهت ارايه براي تصويب قانون رمز ارز در 
كشور، نهايي شود.«پور ابراهيمي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا امكان دارد دولت نيز اليحه اي را در اين زمينه ارايه دهد، 

گفت: »اگر دولت بخواهد اليحه دهد بايستي در كميسيون 
اقتصادي دولت بررسي شده، هيات وزيران آن را تصويب 
كند و سپس به مجلس ارايه شود. اين موضوع زمان بر بوده 
و چندي��ن ماه طول خواهد كش��يد. از همين روي دولت 
مي تواند نظرات خود را در طرح مجلس اعمال كند.«رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: » از ابتداي اين طرح 
تمام دستگاه هاي نظارتي، اطالعاتي و امنيتي در جلسات 
كميته حضور پيدا كرده اند. طبيعتا اختالف نظرهايي هم 
وجود دارد اما مبناي تصميم در مورد اين طرح، كميسيون 
و صحن علني است. اين دستگاه ها در بسياري از موارد همراه 
بوده و گاه نظرات متفاوتي داشتند كه اين امري طبيعي است 
و با اين رويكرد جلو مي رويم كه متن را نهايي كنيم.«اين 
گفته ها درحالي است كه محمدرضا پورابراهيمي در اواخر 
شهريورماه اعالم كرده بود با تصويب طرح ساماندهي بازار 
ارزهاي ديجيتال، به زودي تكليف دستگاه هاي مختلف در 
مواجهه با اين دارايي ها و مسائل مرتبط با استخراج مشخص 
خواهد ش��د. بازار پر شور و شلوغ رمزارزها مجلس را بر آن 
داش��ته تا طرحي را براي صيانت از حقوق سرمايه گذاران 
تصويب كند. گرچه سابقه نشان داده كه وعده هاي مطرح 

شده در اين زمينه با بدقولي همراه مي شود.

     صعود رمزارزها
قيمت ارزهاي ديجيتالي مهم نسبت به روز قبل افزايش 
يافت. به روزرساني جديد شبكه بيت كوين همان طور كه 
انتظار مي رفت تقاضاي خريد جديدي را به ويژه براي اين 
رمزارز وارد بازار ك��رد. بزرگ ترين اپديت بيت كوين در 
طول چهار سال اخير سرانجام در حالي رونمايي شد كه 
مي تواند اتفاق بسيار مثبتي براي بازار رمزارزها تلقي شود. 

بيت كوين به عنوان بزرگ ترين ارز ديجيتالي جهان نقش 
بسيار تعيين كننده اي در روند قيمت ارزهاي ديجيتالي 
دارد و اكنون به روزرساني جديد شبكه بيت كوين باعث 
افزايش كارايي ش��بكه و امنيت كاربران خواهد شد. در 
اين به روزرس��اني از قراردادهاي هوشمند نيز استفاده 
شده است.دولت چين كه پيشتر هرگونه فعاليت مرتبط 
با رمزارزها را در اين كشور غيرقانوني اعالم كرده و با اين 
تصميم خود باعث ريزش س��نگين و طوالني مدت بازار 
شده بود بار ديگر نش��ان داد كه روي تصميم خود براي 
مقابله ب��ا رمزارزها جدي اس��ت و كميته مركزي حزب 
كمونيس��ت چين اعالم كرد يك مقام ارشد دولتي اين 
كش��ور در اس��تان ژيانگ ژي را به دليل ناديده گرفتن 
دس��تورالعمل برخورد با اس��تخراج ارزهاي ديجيتالي 
اخراج كرده است.كميسيون بورس و اوراق بهادار در يك 
تصميم خالف انتظار با صدور مجوز براي فعاليت صندوق 
سرمايه گذاري مبتني بر بيت كوين در بازار سرمايه اين 
كش��ور مخالفت كرد. اين كميسيون اعالم كرد به دليل 
آنچه كه اطمينان نداشتن از امكان تقلب و دستكاري در 
قيمت سهام اين صندوق خوانده است، نمي تواند مجوز 
فعاليت صندوق ونكس را صادر كند. اين صندوق مبتني 
بر بيت كوي��ن و اتريوم بود.مجم��وع ارزش بازار جهاني 
ارزهاي ديجيتالي در حال حاض��ر ۲۸۷۰ ميليارد دالر 
برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل ۱.۱۵ درصد 
بيشتر ش��ده اس��ت.در حال حاضر ۴۴ درصد كل بازار 
ارزهاي ديجيتال��ي در اختيار بيت كوين و ۱۸ درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت كوين ۱۲ سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

حميدرضا مقصودي

تعميق بازار متشكل و سامانه نيما 
مانع جهش هاي نرخ ارز 

 شواهد نشان مي دهد كه 
ديگر خبري از جهش هاي 
يك باره نرخ ارز در اقتصاد 
نيس��ت كه اي��ن موضوع 
نتيج��ه عمق بخش��ي و 
تقويت سامانه نيما و بازار 
متشكل ارزي است.عرضه 
ارز هم��واره بايد تقاضاي 
بازار را پاسخ دهد، ارز نيمايي و بازار متشكل ارزي، 
مطمئن ترين راه براي تامين نياز ارزي كشور است.

طبيعتا هر زمان اين روند تداوم نداشته باشد، شاهد 
افزاي��ش قيمت ارز و ايجاد نگران��ي خواهيم بود، با 
توجه به اينكه در هفته ها و ماه هاي اخير اوال تجارت 
غيررس��مي و تجارت كاالهاي غيرنفتي كشورمان 
به طور نس��بي افزايش داش��ته اس��ت و ثانيا در اثر 
نظارت هاي قانوني، روند بازگشت ارزهاي صادراتي 
به چرخه اقتصادي كشور تقويت شده است، شاهد 
هس��تيم كه اين رويه به افزايش حجم عرضه ارز در 
سامانه نيما منجر شده است. بنابراين در اين شرايط، 
نياز ارزي كشورمان در زمينه واردات و صادرات، در 
بستر سامانه نيما به عنوان ارز تجاري به خوبي در حال 
تامين شدن است و از اين بابت نگراني وجود ندارد.
هرچقدر عرضه ارز در س��امانه نيما و بازار متشكل 
ارزي، روان و به اندازه كافي صورت بگيرد، مي تواند 
براي تعديل و تثبيت قيمت ها كمك موثري داشته 
باش��د، با توجه به اينكه ارز نيمايي همواره از طريق 
صادركنندگان تامي��ن مي ش��ود، در نتيجه از آن 
مي توان به عنوان يك مرجع اصلي و قابل اتكا براي 
تعيين شاخص ارزي در اقتصاد ياد كرد كه بايد مورد 
توجه فعاالن اقتصادي قرار داش��ته باشد. بنابراين 
هرچه قدر شاهد تسهيل صادرات و بازگشت ارزهاي 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي و سامانه نيما 
باشيم، اين روند مي تواند به تقويت عرضه ارز در بازار 
ثانويه و تعديل نرخ ارز كمك كند.در سال هاي اخير 
تحت تاثير تحريم ها و فش��ارهاي اقتصادي، شاهد 
هس��تيم كه فضاي بازار آزاد ارز تح��ت تاثير اخبار 
منفي و مثبت سياس��ي و غيراقتصادي قرار داشته 
و دارد و همين مس��اله باعث شده است كه با وجود 
اينكه نياز اصلي تجارت كشور از طريق بازار ثانويه 
ارزي تامين مي ش��ود، در زمان هاي مختلف تاثير 
اخبار سياسي منفي را در بازار آزاد ارز شاهد باشيم. 
ممكن اس��ت كه در شرايط كنوني بهاي ارز به ويژه 
دالر با افزايش هاي نسبي مواجه باشد، اما اين نكته 
را بايد در نظر گرفت كه ديگر خبري از جهش هاي 
يك باره نرخ ارز در اقتصاد نيست؛ موضوعي كه به نظر 
مي رسد نتيجه عمق بخشي و تقويت سامانه نيما و 
بازار متش��كل ارزي است.با توجه به اينكه صادرات 
نفت و محصوالت نفتي و پتروش��يمي مش��مول 
تحريم هاي امريكاس��ت و براي فروش و ارزآوري از 
اين ناحيه مشكالت متعددي وجود دارد، بايستي 
به صادرات غيرنفتي در اقتصاد توجه جدي ش��ود؛ 
موضوعي كه با توجه به تقويت آن در ماه هاي اخير، 
شاهد اثرگذاري آن بر رش��د عرضه در سامانه نيما 
هستيم. زيرا اگر ارزآوري و بازگشت ارزهاي حاصل 
از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصادي و س��امانه 
نيما نبود، امروز با جهش هاي يك باره نرخ ارز مواجه 
بوديم كه خوش��بختانه با مديريت بانك مركزي و 
نظارت بر بازگشت منابع ارزي به كشور، اين اتفاق 
محقق نش��ده و با توجه به تقويت عرضه در سامانه 
نيما و بازار متش��كل ارزي، تعديل نرخ ارز در روزها 
و هفته هاي آتي انتظار مي رود.از سوي ديگر مردم 
نيز بايد به ريسك بسيار باال براي سرمايه گذاري در 
بازار ارز توجه داشته باش��ند، زيرا از يك سو فضاي 
موجود به گونه اي است كه تحت تاثير اخبار سياسي 
و بين المللي هر زمان ممكن اس��ت شاخص ارزي با 
كاهش مواجه شود و از سوي ديگر با توجه به نكات فوق، 
شاهد تقويت روز افزون بازار متشكل ارزي و افزايش 
عرضه در سامانه نيما به عنوان ارز تجاري كشور هستيم؛ 

روندي كه به تثبيت قيمت ها منجر خواهد شد.

علي ابراهيمي



بازار سرمايه|
عرضه اوليه هاي س��ال جاري روزهاي پرفرازونشيبي را 
پشت سر گذاش��تند؛ از ورود به بازار سرمايه در روزهاي 
نزولي اين بازار بگير تا تصميمات جديد سازمان درمورد 
سرنوشت اين عرضه ها. بااين وجود در شش ماه نخست 
امسال شاهد ۱۳ عرضه اوليه بوديم كه به نوعي ركوردي 
در اين حوزه محسوب مي شود. هرچند بازار سرمايه سال 
جاري را با چراغ قرمز آغاز كرد اما روند نزولي اين بازار سد 
راه عرضه اوليه ها نشد و اين روند به قدري ادامه يافت كه 
بازار سبز ميزبان برخي عرضه هاي اوليه در تابستان امسال 
بود، البته اي��ن روند تداوم نيافت و چندي پيش محمود 
گودرزي، مديرعامل بورس تهران گفت: روند عرضه اوليه 
شركت ها متوقف نخواهد شد و متناسب با وضعيت بورس 
و فرابورس، اين عرضه ها انجام  مي شود. با شروع فصل پاييز 
هيچ عرضه اوليه اي در بازار رخ نداده و آخرين عرضه براي 
فصل تابستان بوده اما؛ اخبار منتشرشده نشان مي دهد 
كه طي هفته هاي آينده بازار سهام شاهد يك عرضه 
اوليه خواهد بود. البته بايد به اين نكته توجه داش��ت 
كه ب��ا روند معامالت بازار احتمااًل اين عرضه به تأخير 
بيفتد. از سال گذشته تاكنون ميزان سهامداران در بازار 
افزايش يافته و بر همين اساس عرضه اوليه ها نيز بايد 
متناسب با تعداد سهامداران باشد اما اين روزها هيچ 
عرضه اي در بازار وجود ندارد و تنها شاهد سرخ پوشي 
نمادهاي اثرگذار هس��تيم. دراين بين حتي برخي از 

عرضه هاي اوليه با توجه به روند بازار اصالح شده اند. 

    هشت عرضه براي تابستان
بررسي عرضه اوليه هاي تابستان نيز الزم است و بر همين 
اساس، قرعه اولين عرضه اوليه تابستان و ششمين عرضه 
س��ال جاري به نام »لطيف« افتاد. عرضه اي كه در دوم 
تيرماه و با مش��اركت حدود دو ميليون و ۷۶۴ هزار كد 
صورت گرفت. »س��پيد« هفتمين عرضه اوليه امسال 
بود. در اين عرضه كه ۲۳ تيرماه انجام ش��د بيش از دو 
ميليون و ۸۰۰ هزار كد مشاركت كردند. ششم مردادماه 
عرضه اوليه »وهامون« با مشاركت بيش از دو ميليون و 
۶۰۰ هزار كد و ۲۰ مرداد نيز عرضه اوليه »مديريت« با 
مشاركت بيش از دو ميليون و ۸۱۳ هزار كد انجام شد. 
بازار سرمايه در ۱۷ شهريورماه و درحالي كه رو دوباره 
رو به ن��زول بود ميزبان دو عرضه اوليه »كيمياتك« و 
»فجهان« به ترتيب با مشاركت بيش از دو ميليون و 
۶۰۰ هزار و بيش از سه ميليون و ۱۳۳ هزار كد صورت 
گرفت كه مي توان گفت ركورد ميزان مش��اركت در 

خريد عرضه اوليه ها در عرضه اوليه فجهان شكست.
پس ازآن پاي عرضه اوليه ها ب��ا روش هاي جديد به بازار 
باز ش��د. در وهله نخس��ت »حآفرين« ۲۱ شهريورماه با 
مدل جديدي عرضه ش��د. در اين عرضه اوليه بر اساس 
دستورالعمل پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در 
فرابورس ايران سهام ش��ركت مذكور به سرمايه گذاران 
واجد ش��رايط عرضه شد. منظور از سرمايه گذاران واجد 

ش��رايط صندوق هاي س��رمايه گذاري قاب��ل معامله و 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مش��ترك ثبت شده نزد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار است. بر اين اساس، اعالم 
ش��د از روز دوم صندوق هاي س��رمايه گذاري مي توانند 
ت��ا ۵۰ درصد دارايي كه خري��داري كرده اند را به فروش 
برسانند و سرمايه گذاران حقيقي هم مي توانند اقدام به 
خريد كنند. پس ازآن »توسن« در تاريخ ۲۳ شهريورماه 
به روش تركيبي و طي دو مرحله عرضه شد. بر اين اساس 
مرحله اول آن عرضه به س��رمايه گذاران واجد ش��رايط 
)صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشترك ثبت ش��ده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار( به روش ثبت س��فارش و مرحله دوم نيز 
عرضه به ساير س��رمايه گذاران به روش قيمت ثابت بود. 
عرضه به روش تركيبي عرضه اي است كه در آن در مرحله 
اول نسبت مش��خصي از ورقه بهادار قابل عرضه به روش 
ثبت سفارش جهت كشف قيمت به سرمايه گذاران واجد 
شرايط عرضه شده و در مرحله دوم به قيمت كشف شده به 
روش قيمت ثابت به ساير سرمايه گذاران عرضه مي شود. 
تفاوت شيوه عرضه حآفرين با توس��ن در اين بود كه 
عرضه توسن دومرحله اي بوده و عموم مردم يا همان 
سهامداران خرد در مرحله دوم حق خريد عرضه اوليه 
رادارند. اين درحالي است كه در همان تاريخ »فسبزوار« 
نيز عرضه شد بدون اينكه سهمي به صندوق ها تعلق 
بگيرد و همه سهام اين شركت در روز عرضه در اختيار 

سهامداران خرد قرار گرفت. در اين عرضه بيش از دو 
ميليون و ۹۰۰ هزار كد مشاركت كردند. پرونده عرضه 
اوليه هاي شش ماه نخست سال جاري با »شكام« بسته 
شد. عرضه اي كه نصيب سرمايه گذاران واجد شرايط 
يا همان صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله شد.

    اثرات گرانفروشي عرضه اوليه
مريم محبي، كارشناس بازار سهام در گفت وگوي اخير 
خود درباره ش��يوه ورود عرضه هاي اوليه به بازار س��هام 
گفت: عرضه اوليه سهام ش��ركت ها درواقع جذاب ترين 
گزينه س��رمايه گذاري ب��راي س��رمايه گذاران، به ويژه 
تازه واردترها و افراد داراي س��رمايه  هاي اندك به شمار 
مي رود. اين تعيين ارزش بر اساس بررسي كامل بنيادي 
شركت، تخمين سودآوري آتي، تخمين نرخ بازدهي مورد 
انتظار سرمايه گذار و استفاده از روش هاي ارزش گذاري 
همچون تنزيل جريانات نقدي انجام مي شود. محبي ادامه 
داد: اگر ارزش سهمي كه در بازار عرضه مي شود، توسط 
شركت هاي مربوطه، مناسب ارزيابي نشده و اصطالحًا 
به صورت overvalue يا گرانفروشي در بورس عرضه 
ش��ود، اين موضوع آس��يب هاي متع��ددي را به صورت 
زنجيروار بر پيكره كلي بازار بورس وارد خواهد كرد. زيرا 
س��هامداران در هنگام عرضه يا هنگام خريد متوجه اين 
گرانفروشي شده و اعتماد خود را نسبت به بي طرف بودن 
سازمان و همچنين شركت ارزش گذار از دست مي دهد. 

وي درباره آثار زيان گران فروش��ي عرضه اوليه ها در بازار 
گفت: اين ام��ر باعث خروج زودهنگام س��رمايه گذاران 
از ب��ورس و متعاقبًا خروج نقدينگي از بازار مي ش��ود كه 
مي توانس��ت عوايد حاصل از عرضه اوليه را وارد فرآيند 
توسعه شركت نمايد. بنابراين زيان سهامدار، باعث خروج 
سرمايه از بخش مولد اقتصاد كشور شده و هم زمان اعتبار و 
توان ارزيابي ارزش يك نماد كه توسط شركت هاي مربوطه 
به درستي تشخيص داده نشده است، اعتبار كلي شركت 
ارزش گذار و همچنين شاكله كلي سازمان بورس را دچار 
چالش هاي متعدد مي كند. وي تأكيد كرد: بنابراين الزم 
است تا شركت هاي مشاور سرمايه گذاري يا تأمين سرمايه 
به عنوان نهادهاي ذي صالح توس��ط ب��ورس، قدردان 
اعتماد سرمايه گذاران و همچنين سازمان بورس بوده و با 
اعالم واقعي ارزش ذاتي هر نماد، باعث افزايش جذابيت 
مشاركت مردم در خريد عرضه هاي اوليه شوند. محبي در 
بخش ديگري درباره اهميت زمان عرضه يك سهم به بازار 
سهام گفت: زمان عرضه، از مبحث گران بودن يا نبودن آن، 
بااهميت تر است. هرچند عرضه اوليه هاي اخير مي  توانست 
باقيمت مناسب تري به بازار عرضه شود، ولي ارزان ترين 
سهم نيز اگر در زمان نامناسب عرضه شود، روند عادي بازار 
را دچار چالش مي كند. عرضه هاي اخير در كمتر از يك 
هفته از زمان عرضه، قفل در صف فروش شدند كه اين 
موضوع بيانگر و تاييد كننده اهميت لزوم ورود عرضه هاي 

اوليه باقيمت مناسب و در زمان مناسب است.
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نامه اي از بورس، به رييسي
س��عيد اس��المي بيدگلي دبيركل كان��ون نهادهاي 
سرمايه گذاري با ارس��ال نامه اي به ابراهيم رييسي در 
خصوص ضرورت اجتناب از قيمت گذاري دستوري اعالم 
كرد: يكي از معضالت بزرگ اقتصادي كه زمينه ساز بروز 
فساد و ايجاد بستر رانت شده، قيمت گذاري دستوري 
كاالها و خدمات است. در اين نامه آمده است: به طوري كه 
طي ساليان اخير اتخاذ برخي تصميم هاي اشتباه در اين 
حوزه باهدف حمايت از مصرف كننده منجر به مخاطرات 
و مشكالت اقتصادي و اجتماعي بسيار شده كه درنتيجه 
آن ازيك طرف توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي را دچار 
بحران كرده و از طرف ديگر نارضايتي عمومي مردم را به 
همراه داشته و چنان فشاري بر ساختار توليدي وارد كرده 
كه گاه برخي از بخش هاي توليدي را در آستانه فروپاشي 
قرار داده اس��ت. در اين برهه حساس اتخاذ تصميمات 
هوشمندانه و به دوراز جناح بندي هاي سياسي و در نظر 
گرفتن منافع عموم جامعه، اهميت فزاينده اي پيداكرده 
اس��ت. به نظر اكثر متخصصين، پژوهشگران و فعاالن 
اقتصادي يكي از راهكارهاي موثر در خشكاندن ريشه هاي 
فساد و رانت در اقتصاد، حركت به سمت ايجاد بازارهاي 
شفاف و رقابتي به معناي واقعي و حمايت از رقابت و تعيين 
قيمت محصوالت بر اساس سازوكار بازار است تا از طريق 
برقراري توازن ميان عرضه و تقاضا، منابع محدود به طور 
بهينه به بخش هاي مولد تخصيص يابد. با توجه به مطالب 
فوق به پيوست نامه برخي از نهادهاي عضو كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري و فعاالن بازار سرمايه در رابطه با مضرات و 
مشكالت ناشي از قيمت گذاري و پيشنهادهاي ارايه شده 
جهت استحضار و بهره برداري به حضور تقديم مي شود. 
موضوع اين كانون نيز پرهيز از مداخله دولت در بازار 
و اجتناب از قيمت گذاري دستوري كاالها و خدمات 
است تا در ش��رايط تنگناي اقتصادي، منابع محدود 
صرف فربه تر كردن دالالن، تشديد اختالف طبقاتي 
و افزايش بيكاري به اسم حمايت از مردم نشود. تغيير 
سازوكارهايي كه س��ال ها است بر اقتصاد حكمراني 
مي كند، كاري بس��يار دشوار است و پيچيدگي هاي 
فراواني دارد. به همين دليل پيشنهاد مي شود اين مهم 
با تشكيل كارگروه تخصصي ويژه با حضور كارشناسان و 
پژوهشگران و نهادهاي فعال در بازار سرمايه انجام شود 
و اين كارگروه در طراحي سازوكارهاي نوين با وزارت 
اقتصاد و ساير دستگاه هاي دولتي همكاري كند و در 
فرآيند اجرا نيز حضورداشته باشد. اميد كه با بذل توجه 
ب��ه دغدغه هاي مطرح ش��ده و نظرات كارشناس��ي 

ارايه شده شاهد رشد و شكوفايي اقتصاد باشيم.

دست كاري در پرتفوي
سهام عدالت

اكبر حيدري، سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني س��هام عدالت، در رابطه با تغيي��رات در تعداد 
شركت هاي سهام عدالت بيان كرد: يكي از آفت هاي بزرگ 
سهام عدالت تغييرات مكرر در واگذاري هاي شركت ها 
به سبد سهام عدالت بوده اس��ت. در ابتداي اين طرح بنا 
به فرمان مقام معظم رهبري و م��اده ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴، 
صرفاً به جاي اينكه شركت هاي بورسي به سبد سهام عدالت 
تخصيص داده شوند بعضي از شركت هاي غير بورسي نيز 
به اين سبد اضافه شد. به طوري كه ارزش و همچنين نحوه 
مديريت دارايي  اين ش��ركت ها شفاف و مشخص نبود. 
اين مقام مس��وول در ادامه اظهار كرد: در طول سال هاي 
اجراي طرح نيز، دولت ها بدون امضا و اجازه مالكان سهام 
و به صرف يك وكالت نامه ك��ه در مبناي آن اجازه تغيير 
و تحول در پرتفوي س��هام عدالت نبوده است به صورت 
مكرر، سهام هاي سبد سهام عدالت را تغيير داده اند. ۶۱ 
شركت بورسي و غير بورسي سهام عدالت با رفت وآمدهاي 
مكرر درگذش��ت زم��ان، به ۴۹ ش��ركت فعلي كاهش 
پيداكرده اند و به اين ترتيب تعدادي از سهم هاي ارزنده از 
سبد سهام عدالت حذف شد. سخنگوي كانون شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در رابطه با اين اقدام 
و آيا تخلفي صورت گرفته است يا خير؟ اظهار كرد: اصل 
موضوع اين است كه قراردادهاي واگذاري در قالب قرارداد 
فروش بوده و بيع جاري شده اما برخي از اين جاي جايي ها 
بدون لحاظ شرايط عقد قرارداد بيع بوده است. بايد در اين 
رابطه براي صاحبان سهام عدالت مسائل مالي روشن و 
رضايتشان جذب مي ش��د اما دولت ها بدون اجازه مردم 
و شركت هاي سرمايه گذاري استاني، جابه جايي سهام 
را انجام داده اند. عسگر توكلي رييس هيات مديره اتحاديه 
كشوري تعاوني هاي سهام عدالت در رابطه با ۱۱ شركت 
حذف شده از سبد سهام عدالت بيان كرد: مشخص نشد 
كه دولت قبل با چه سازوكاري اين سهام و شركت ها را از 
پرتفوي سهام عدالت خارج كرده است. همچنين عالوه بر 
حذف اين ۱۱ شركت متأسفانه حتي ميزان سهام برخي 
از ش��ركت هاي باقيمانده نيز كاهش داده شد كه در اين 
زمينه از مجلس و مسووالن مربوط درخواست تحقيق و 
تفحص داريم. اين مقام مسوول در ادامه بيان كرد: شركت 
غله بازرگاني منطقه يك، دو، س��ه، چهار و پنج، پااليش 
نفت شازند اراك )۳۰ درصد سهام شركت(، پااليش نفت 
آبادان )۴۰ درصد سهام ش��ركت(، مديريت توليد برق 
نيروگاه، نيروگاه تركيبي يزد، ملي حفاري ايران و هواپيماي 
جمهوري اسالمي ازجمله شركت هايي بوده اند كه از سبد 
سهام عدالت حذف شد. او گفت: اين اقدام براي كاهش و 
تغيير پرتفوي سهام عدالت بيشتر به فعاليت هاي سازمان 
خصوصي سازي وقت به رياست پوري حسيني بازمي گردد 
كه بايد پاسخگوي اقدامات خود باشد. چراكه تضييع حق 
سهامداران عدالت مطرح است. حتي در ابالغيه ۸ بندي 
مقام معظم رهبري به صراحت مطرح مي شود كه دولت 
حق تصدي گري در بنگاه هاي واگذارشده را نخواهد داشت، 
حال مشخص نيست چطور ممكن است بدون مصوبه، 
بدون مجمع و بدون اطالع نمايندگان مردم و خود مردم 
اين اقدام صورت گرفته باشد؟ رييس هيات مديره اتحاديه 
كشوري تعاوني هاي سهام عدالت بابيان اينكه ۲۰ ميليون 
جامانده سهام عدالت در كش��ور وجود دارد، گفت: اگر 
اين ش��ركت ها دوباره به سبد س��هام عدالت بازگردند 
تكليف جاماندگان سهام عدالت نيز مشخص مي شود. 
يك ميليون و ۸۰۰ هزار سهامدار جامانده عدالت، برگه 
سهام دارند، اما به دليل قرار نگرفتن مشخصات شان در 

سامانه، سود و سهامي به آنها تعلق نگرفته است.

دولت و مجلس با مردم
شفاف باشند

عليرضا عسگري ماراني، پيشكسوت بازار سرمايه 
بابيان اينكه اقتصاد كش��ور نيازمند توسعه است، 
گفت: زماني بخش واقع��ي اقتصاد مي تواند خوب 
كار كند كه يك بنگاه توليدي بتواند توليد خود را با 
سود منطقي بفروشد. در غير اين صورت، آن واحد 
توليدي در بخش واقعي اقتصاد با مش��كل مواجه 
خواهد شد. عسگري ماراني در اين باره افزود: زماني 
كه يك واحد توليدي با مش��كل مواجه مي ش��ود، 
توسعه اي نمي يابد و توليد هم افزايش پيدا نمي كند 
و بازار ثانويه كه حامي بازار اوليه است نيز واكنش هاي 
منفي از خود نشان خواهد داد. اين كارشناس ارشد 
بازار سرمايه ادامه داد: در بيشتر اوقات مردم با اعتماد 
و بر اساس وعده هاي مديران كشور تصميم مي گيرند 
بنابراين، بخش واقعي اقتصاد كشور با تناقض گويي 
نمي تواند برنامه ريزي درستي داشته و خود را با آن 
تطبيق دهد. وي با تأكيد بر آنكه دولت و مجلس بايد 
با مردم شفاف باشند، اظهار كرد: دولت و مجلس، 
بايد بيش��تر به فكر مردم و وضعيت معيشتي آنان 
باش��ند و وعده هاي خود را عملي كنند. عسگري 
ماراني درباره قيمت گذاري دس��توري بيان كرد: 
هرچقدر دولت بخواهد وارد مكانيزم قيمت گذاري 
ش��ود، مصرف كننده نهايي باقيمت باال كاالهاي 
اساس��ي را تهيه خواهد كرد زي��را چرخه توليد و 
فروش ناقص خواهد بود و كاال را باقيمت باال به دست 
مصرف كننده مي رساند. اين خبره بازار سرمايه به 
نبود مكانيزم انعطاف پذيري در ارتباط باقيمت هاي 
جهاني اش��اره كرد و گفت: نبود اين مكانيزم باعث 
ش��ده مديران روي كاالهاي اساس��ي و موردنياز 
مردم قيمتي تعيين كنند كه باقيمت جهاني كاماًل 
فاصله دارد و مردم هم بر اساس آن قيمت گذاري، 
واكنش هاي خوبي از خود نش��ان نمي دهند. وي 
خاطرنشان كرد: دولت بايد به وعده هاي خود جامه 
عمل پوشانده و مردم را مدام با تناقض گويي مواجه 
نكند زيرا موجب گسترش بي اعتمادي خواهد شد. 
اين پيشكسوت بازار س��رمايه اظهار كرد: دولت و 
مجلس بايد واقعيت را به م��ردم بگويند و اگر قرار 
است اوراق منتشر شود بايد به جاي انكار، راحت به 
مردم بگويند، زيرا تورمي كه پس ازآن ايجاد مي شود 

بعد از چند ماه در جامعه خود را نشان خواهد داد.

عرضه هاي كشف پريميوم 
به روز شد

در راس��تاي طرح وزارت صمت مبني بر اس��تفاده 
از ابزاره��اي نوي��ن مالي بازار س��رمايه در مديريت 
هوشمند بازارهاي كااليي و رفع دغدغه هاي توليد، 
انعق��اد قراردادهاي بلندمدت ميان توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان صنايع معدني از چهارشنبه اين 
هفته در قالب قراردادهاي كشف پريميوم در بورس 
كاال آغاز مي ش��ود ك��ه فوالد خوزس��تان، ايميدرو 
و آلومين��اي ايران هر ي��ك به ترتيب ب��راي انعقاد 
قراردادهاي كشف پريميوم تختال، آهن اسفنجي و 
شمش آلومينيوم اعالم آمادگي كرده اند. در تازه ترين 
به روزرساني عرضه هاي كش��ف پريميوم در سايت 
بورس كاال آمده اس��ت كه چهارشنبه اين هفته ۲۶ 
آبان ماه ۱۵۰۰ تن ش��مش آلومينيوم هزار پوندي 
ش��ركت آلوميناي ايران در قالب ۳ قرارداد كش��ف 
پريميوم روي تابلوي معامالت بورس كاال مي رود و 
تاريخ معامله نهايي اي��ن ۳ قرارداد به ترتيب ۵ دي، 
۳ بهمن و اول اسفندماه سال ۱۴۰۰ است. بر اساس 
اطالعيه عرضه كشف پريميوم شمش آلومينيوم در 
هرماه از دي تا اسفند، يك قرارداد ۵۰۰ تني نهايي و 
تحويل مي شود. همچنين تاريخ تحويل اولين قرارداد 
كشف پريميوم ش��مش آلومينيوم، ۸ دي ماه سال 
جاري اعالم شده و تحويل در ساير قراردادها به ترتيب 
۶ بهمن ماه و ۴ اسفندماه امسال خواهد بود. عالوه بر 
شركت آلوميناي ايران، شركت فوالد خوزستان هم 
آماده عرضه تختال C خود براي عرضه در قالب كشف 
 C پريميوم است و به اين ترتيب ۱۵۰ هزار تن تختال
اين شركت در قالب ۲ قرارداد كشف پريميوم روي 
تابلوي معام��الت بورس كاال مي رود و تاريخ معامله 
نهايي قراردادها ۱۲ بهمن ماه و ۱۷ اس��فندماه سال 
۱۴۰۰ است. بر اساس اطالعيه عرضه كشف پريميوم 
تختال C در ماه هاي بهمن و اس��فند هر قرارداد به 
ميزان ۷۵ هزار تن نهايي و تحويل مي شود. همچنين 
تاريخ تحويل اولين قرارداد كش��ف پريميوم تختال 
فوالد خوزستان، ۱۲ اسفندماه سال جاري اعالم شده 
و تحوي��ل در ق��رارداد دوم ۱۷ فروردين ماه ۱۴۰۱ 
خواهد ب��ود و حمل كاال فقط به مقصد كارخانجات 
نوردي مجاز اعالم ش��ده است. ش��نبه هفته آينده 
۲۹ آبان ماه نيز ۲۰ هزار تن آهن اس��فنجي از سوي 
سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني 
ايران )ايمي��درو( و متعلق به كارخانه ميانه در قالب 
۱۰ قرارداد كش��ف پريميوم روي تابلوي معامالت 
بورس كاال م��ي رود و تاريخ معامله نهايي قراردادها 
از اول دي ماه آغاز و تا ۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ ادامه 
دارد. بر اساس اطالعيه عرضه كشف پريميوم آهن 
اسفنجي ۵ قرارداد ۲ هزار تني در دي ماه، ۴ قرارداد 
۲ هزار تني در بهمن ماه و يك ق��رارداد ۲ هزار تني 
ديگر در اسفندماه نهايي و تحويل مي شود. همچنين 
تاريخ تحويل اولين قرارداد كشف پريميوم محصول 
مذكور، ۶ دي ماه سال جاري اعالم شده و تحويل در 
ساير قراردادها به ترتيب تا ۹ اسفندماه امسال ادامه 
مي يابد. پيش ازاين نيز اطالع رس��اني شده بود كه 
چهارش��نبه اين هفته ۲۶ آبان ماه ۳۰ هزار تن مس 
كاتد از سوي شركت ملي صنايع مس ايران در قالب 
۱۲ قرارداد كش��ف پريميوم، ۱۲۰ هزار تن شمش 
بلوم شركت معدني و صنعتي چادرملو و ۴۸ هزار تن 
شمش بلوم شركت جهان فوالد سيرجان هر يك در 
قالب ۱۲ قرارداد كشف پريميوم و ۶۰ هزار تن تختال 
C شركت فوالد هرمزگان در قالب ۳ قرارداد كشف 

پريميوم روي تابلوي معامالت بورس كاال مي روند.

سهامداراندرانتظارعرضهايجديددربازارسهامهستند

چه خبر از عرضه هاي اوليه؟

اصالح بورس ادامه دارد

بازاربدهيرابزرگميكنيم

شاخص كل بازار بورس در سومين روز كاري هفته يعني 
دوش��نبه، ۲۴ آبان ماه با ۲۶  هزار و ۱۷۴ واحد كاهش در 
جاي��گاه يك ميليون و ۴۱۶ هزار واح��دي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۲۲۶ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۶۷۷ ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با چهار هزار 
و ۱۱۴ واحد كاهش به ۳۸۴ هزار و ۸۸۵ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۲هزار و ۵۹۲ واحد افت به ۲۴۲ هزار و 
۴۹۴ واحد رسيد. شاخص بازار اول ۲۲  هزار و ۷۹۴ واحد 

و شاخص بازار دوم، ۴۱ هزار و ۳۳۸ واحد كاهش داشتند.
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »فلزات اساسي«، »فرآورده هاي نفتي« و »بانك ها و 
موسسات اعتباري« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »فعاليت هاي كمكي به نهادهاي مالي واسط« و 
»توليد محصوالت كامپيوتري الكترونيكي  و نوري« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. سه نماد »سمگا«، »شپنا« و »فوالد« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به »بورس«، »كاال« و 
»حكشتي« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت بورس اوراق بهادار تهران با نماد »بورس« با يك هزار 
و ۸۲۸ واحد، گروه صنعتي پاكشو با نماد »پاكشو« با ۳۰۰ 
واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد »حكشتي« 
با ۲۸۵ واحد، گروه دارويي بركت با نماد »بركت« با ۱۸۷ 
واحد و پتروش��يمي فناوران با نماد »شفن« با ۱۰۸ واحد 

تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در مقابل فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با س��ه هزار و ۳۷۲ واحد، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با ۲ هزار و 
۸۷۲ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با ۲ هزار 
و ۵۱ واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا« با يك هزار و ۶۳۴ واحد، معدني و صنعتي چادرملو 
با نماد »كچاد« ب��ا يك ه��زار و ۲۶۳ واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »شپنا« با يك هزار و ۲۶ واحد، پتروشيمي 
پرديس با نماد »شپديس« با ۹۹۶ واحد، فوالد خوزستان 

با نماد »فخوز« با ۹۰۰ واحد، نفت و گاز پتروشيمي تأمين 
با نماد »تاپيكو« با ۲۸۵ واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 
۸۱۰ واحد و پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با 
۸۰۶ واحد، با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند. 
بر پايه اين گزارش، در سومين روز كاري هفته شركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شس��تا«، 
بورس اوراق بهادار تهران با نم��اد »بورس«، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »ش��پنا«،  گروه دارويي بركت با 
نماد »بركت«، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، 

بانك ملت با نماد »وبملت« و گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو با نماد »خگستر« در نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند. گروه اداره بازارهاي مالي هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۳۱۹  ميليون و ۸۶۳ هزار برگه سهم به ارزش پنج 

 هزار و ۲۵۱ ميليارد ريال دادوستد شد.

    فرابورس كاهشي شد
طي روز دوش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از ۲۴۲ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال ۲۰ هزار و ۲۸۷ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار ۲ ميليارد و ۵۳۵ ميليون برگه 
سهم به ارزش ۶۸۵ هزار و ۵۶۱ ميليارد ريال دادوستد شد.

در س��ومين روز كاري هفته شركت صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، مديريت انرژي اميد تابان هور با نماد »وهور«، 
ش��ركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، بيمه سامان با 
نماد »بساما« و گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا« و توكاريل با نماد »توريل« با تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، سهامي ذوب آهن اصفهان با 
نماد »ذوب«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، شركت سرمايه گذاري 
صبا تأمين با نماد »صب��ا« و پااليش نفت الوان با نماد 

»شاوان«، تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره 
ف��روش اوراق دولتي در بازار س��رمايه گفت: بازار بدهي 
و بازار س��رمايه دو بازار مجزا هس��تند كه در كل دنيا در 
كنار هم فعاليت مي كنند. وي ادامه داد: فردي كه سهام 
خريداري مي كند به ندرت اتفاق مي افتد كه سهام خود 
را بفروشد و اقدام به خريد اوراق مشاركت يا اوراق بدهي 
كند. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد: ما 
قصد داريم بازار بده��ي را بزرگ كنيم تا هم دولت و هم 
شركت هاي خصوصي به راحتي از اين بازار تأمين مالي 
كنند. عشقي بابيان اينكه بر اساس كشش بازار سرمايه 
اقدام به عرضه اوراق دولتي مي كنيم گفت: نهادهاي مالي 
مانند بانك ها، بيمه ها و صندوق هاي سرمايه گذاري بايد 
بر اساس مقررات، بخشي از دارايي خود را اوراق خريداري 
كنند و درزماني كه قرار است اوراق عرضه شود ما ميزان 
توانايي آنها در خريد اوراق را مي سنجيم و بر همين اساس 

خريداران اوراق مشخص مي شوند. وي با اشاره به اينكه 
سهامداران حقيقي اين اوراق را خريداري نمي كنند ادامه 
داد: اينگونه نيس��ت كه اوراق روي ميز باش��د و به مردم 
بگوييم سهام بفروشند و اوراق خريداري كنند، زيرا ۹۹ 
درصد اين اوراق قباًل بازاريابي شده است. عشقي تصريح 
كرد: بخش عمده اي از منابع حاصل از فروش اوراق صرف 
بازخريد اوراق قبلي مي ش��ود و وجوه حاصل از فروش، 
دوباره به بانك ها و صندوق ه��ا بازمي گردد و لذا خالص 

عددي كه از بازار خارج مي شود ۱۰ درصد است.
وي افزود: ما در عرضه هاي اوليه نيز كشش بازار را مدنظر 
قرار مي دهيم و اكنون برخي از شركت ها آماده عرضه اوليه 
هستند. اين مسوول درباره اصالح قيمت خودرو گفت: با 
پيگيري هاي سازمان بورس و وزير اقتصاد و در جلساتي 
كه با حضور وزير صمت و رييس جمهور برگزار شد، مقرر 
گرديد اصالح قيمت خودرو مجدد در ستاد تنظيم بازار 

بررس��ي ش��ود كه بزودي نتيجه آن اعالم مي شود. وي 
بابيان اينكه يكي از وظايف ذاتي سازمان بورس، نظارت 
بر ناشران اس��ت، افزود: ناشران شركت هايي هستند كه 
در سازمان بورس پذيرفته ش��ده اند، اين شركت ها بايد 
اطالعاتشان در بازار سرمايه به صورت شفاف اعالم شود. 
عشقي درباره نمادهاي بسته شده خودروها، افزود: اين 
نمادها تا زماني كه اطالعيه ش��فافي درب��اره اثرات اين 
تصميم ها بر روي سودآوري شركت ها اعالم نكنند، بسته 
مي مانند. وي اضافه كرد: در پي انتش��ار اطالعيه اصالح 
قيمت خودرو، نماد شركت هاي اصلي كه اين اطالعيه را 
دادند، در روز چهارشنبه )۱۹ آبان( قبل از معامالت بسته 
شد تا شركت ها شفاف سازي كنند و اطالعات تكميلي را 
ارايه دهند. عشقي بابيان اينكه اعالم حذف قيمت گذاري 
دستوري سه شنبه گذشته )۱۸ آبان( باعث خوش بيني 
در بازار ش��د و اثر مثبتي در س��اير س��هام داشت افزود: 

پنجشنبه ۲۰ آبان به واسطه اختالف نظري كه درباره نحوه 
اجراي سياست حذف قيمت گذاري دستوري ايجاد شد 
اين اطالعيه ملغي و روز ش��نبه به دليل ملغي شدن اين 
سياست، بازار سرمايه منفي شد. وي ادامه داد: سياست 
دولت در بلندمدت پرهيز از قيمت گذاري دستوري است 
اين سياست بارها توسط رييس جمهور و تيم اقتصادي 
دولت اعالم شد و در دستور كار دولت قرار گرفت. امروز 
بازار شرايط عادي خود را پيدا كرد، اما تأثير اين سياست 
اثر يك يا دوروزه بر بازار گذاشت. عشقي بيان كرد: سياست 
بلندمدت اين است كه از سياست گذاري دستوري فاصله 
بگيريم تا شركت ها بتوانند سودآوري بلندمدتي داشته 
باشند. وي گفت: خيلي از صنايع مانند فوالد و پتروشيمي 
شامل قيمت گذاري دستوري نيستند، در برخي از صنايع 
شاهد قيمت گذاري دستوري هستيم كه سياست كلي 
دولت اين است كه قيمت گذاري دستوري برداشته شود.



گروه راه و شهرسازي| 
اندازه گيري گاز آالينده س��لفور يا دي اكسيد گوگرد 
)SO2( در پاييز امس��ال و مقايس��ه آن با پاييز سال 
گذشته نش��انگر آن اس��ت كه طي اين مدت ۶ روز از 
روزه��اي پاك از لحاظ اين آالينده كاس��ته ش��ده و 
غلظت آن نيز حدود 2۰ درصد افزايش داش��ته است 
كه نشان دهنده افزايش استفاده از سوخت هاي داراي 
محتواي گوگرد باال )مازوت و گازوئيل فاقد استاندارد 
يورو 4 كه در صنايع و نيروگاه ها استفاده مي شود( در 
اطراف تهران است. در اين حال، يك عضو شوراي شهر 
از احضار مسووالن دستگاه مسوول در كاهش آلودگي 

هوا به دادستاني خبر داد. 
اين روزها خبرهاي مختلفي درباره مازوت سوزي در 
كالن شهرهاي كشور شنيده مي شود، اما همان گونه 
كه منابع مختلفي براي توليد و انتشار آالينده هاي هوا 
وجود دارد، آالينده هاي متنوعي نيز چه به لحاظ تفاوت 
فيزيكي و چه از نظر فرمول ش��يميايي در جو منتشر 
مي ش��ود. بر اين اساس، آن طور كه مسووالن شركت 
كنترل كيفيت هواي ته��ران مي گويند، مازوت تنها 
عامل انتشار دي اكسيد گوگرد نيست و گازوئيل هاي 
فاقد اس��تاندارد يورو 4 كه اغلب به عنوان س��وخت 
جايگزين در كارخانه ه��ا و نيروگاه هاي اطراف تهران 
استفاده مي شود، نيز مولد دي اكسيد گوگرد هستند.

به گزارش »تعادل«، در روزهاي نخست شهريور سال 
جاري، جواد اوجي، وزير نفت دولت سيزدهم، از كمبود 
2۵ درصدي ذخاير و مخازن سوخت مايع نيروگاه ها 
به نسبت سال ۱۳۹۹ خبر داده و گفته بود كه »امسال 
در فصل سرما، روزي تا 2۰۰ ميليون مترمكعب كمبود 
گاز داريم.« اي��ن خبر، به معني افزايش اس��تفاده از 
سوخت »مازوت« در نيروگاه هاي توليد برق ارزيابي 
ش��د، حال آنكه به گفته مس��ووالن، در زمان هاي 
افت فشار گاز، گازوئيل به عنوان سوخت جايگزين 
ارايه مي شود تا از مازوت سوزي پرهيز شود. اين در 
حالي است كه حاال مسووالن كنترل كيفيت هواي 
تهران اعالم كرده اند كه گازوئيل هاي ارايه شده به 
كارخانج��ات و نيروگاه هاي برق اط��راف تهران به 
دليل نداشتن اس��تاندارد يورو 4 مولد دي اكسيد 
گوگرد هستند و در واقع تفاوت آنچناني در ممانعت 

از »مازوت سوزي« ايجاد نمي شود.

    مازوت، سوختي با آاليندگي باال
محس��ن روش��ني مدير واحد پايش شركت كنترل 
كيفيت هواي ته��ران در اين باره مي گوي��د: يكي از 
سوخت هايي كه مي تواند توليد ميزان باالي آاليندگي 
داشته باش��د، مازوت است كه به علت كيفيت پايين 
خود و همين طور عدم احتراق كامل، مي تواند موجب 
توليد گازي مانند مونوكسيد كربن گردد و همچنين 
مي تواند به صورت مستقيم دوده و ذرات معلق بسيار 
ريز كه مشكالت زيادي در سالمتي ايجاد مي نمايند، 

منتشر نمايد. 
به گزارش ايلنا، آنگونه كه روشني گفته، با توجه به آنكه 
معمواًل در س��وختي مانند مازوت، محتواي زيادي از 
سولفور يا گوگرد وجود دارد، هنگام احتراق، گازهايي 
مانند دي اكس��يد گوگرد نيز توليد مي شود. اين گاز 
عالوه بر آنكه خود يك آالينده معيار به شمار مي رود، 
مي تواند با فعل و انفعاالت ش��يميايي در جو، موجب 

تشكيل ذرات معلق ريز نيز بشود. 
بر اساس گفته هاي اين كارشناس، در شهري مانند 
تهران و بر اساس اطالعات دريافتي از ايستگاه هاي 
س��نجش كيفيت هوا، در س��ال هاي اخير مشكلي 
به لحاظ آالينده مونوكس��يدكربن وج��ود ندارد و 
بيش��ترين مشكل ذرات معلق بس��يار ريز و همين 
طور در برخي روزهاي سال اكسيد گوگرد به عنوان 

آالينده ش��اخص در هواي ش��هر مطرح مي شود.  
بنابراين در صورتي كه از س��وختي مانند مازوت در 
صنايع و نيروگاه ها اس��تفاده از جنبه هاي مختلف 
مي تواند موجب توليد انتشار آالينده هاي هوا شود. 
شايان ذكر است در حال حاضر در بسياري از شهرهاي 
كشور از جمله براي مصرف خودروهاي ديزلي پايتخت، 
گازوئيل با استاندارد يورو 4 توزيع مي شود كه محتواي 
 )ppm۵۰( گوگرد آن حدود ۵۰ قسمت در ميليون
است. اما گازوئيل مصرفي در صنايع و نيروگاه ها معمواًل 
داراي استاندارد يورو 4 نيست و ميزان محتواي گوگرد 
آن تا چند هزار در ميليون ppm مي رس��د. از اين رو، 
اس��تفاده از آن به جاي مازوت را نمي توان به حساب 

استفاده از سوخت پاك به حساب آورد. 
ضمنًا اندازه گيري گاز آالينده SO2 در پاييز امسال 
و مقايس��ه آن با پاييز سال گذشته نشانگر آن است 
كه طي اين مدت ۶ روز از روزهاي پاك به لحاظ اين 
آالينده كاسته شده و غلظت آن نيز حدود 2۰ درصد 
افزايش داشته است. اين خود نشان دهنده افزايش 
استفاده از س��وخت هاي داراي محتواي گوگرد باال 

در اطراف تهران است.

    ذرات معلق دست از سر تهران برنمي دارد
براساس اين گزارش، ديروز نيز شاخص آلودگي هوا، 
بر اساس اعالم شركت كنترل آلودگي هوا بر روي عدد 
۱27 ق��رار گرفته بود و هواي ته��ران براي گروه هاي 
حس��اس جامعه آلوده اعالم و توصيه شد افراد مبتال 
به بيماري قلبي يا ريوي، س��المندان و كودكان بايد 
فعاليت هاي طوالني يا سنگين خارج از منزل را كاهش 
دهند. ش��اخص كيفيت هوا در 24 ساعت منتهي به 
ظهر ديروز نيز بر روي عدد ۱2۶ قرار داشت و كيفيت 
هواي تهران براي گروه هاي حساس جامعه آلوده بود.

پايتخت از ابتداي س��ال 2 روز ه��واي پاك، ۱8۹ روز 
هواي قابل قبول، 47 روز هواي ناسالم براي گروه هاي 
حساس جامعه و يك روز آلوده براي همه افراد داشته 
است.اين در حالي است كه تهران در مدت مشابه سال 
پي��ش ۱۵ روز هواي پاك، ۱۶۳ روز هواي قابل قبول، 
۵۹ روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس جامعه و 

2 روز آلوده براي همه افراد داشته است.

    احضار مقامات مسوول
 در كاهش آلودگي هوا به دادستاني

در ش��رايطي كه آلودگي هوا در پاييز س��ال جاري 
نس��بت به دوره مشابه سال قبل 2۰ درصد افزايش 
يافته اس��ت، ناصر اماني، عضو كميس��يون برنامه 
و بودجه ش��وراي اسالمي ش��هر تهران گفت: روز 
دوشنبه دادستاني تهران همه مقامات مسوول در 

حوزه آلودگي هو را احضار كرده است.
اماني در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به دس��تور 
س��ازمان بازرس��ي مبني بر ارايه گزارش عملكرد 
دستگاه هاي مسوول در اجراي قانون هواي، اظهار 
كرد: دادستاني تهران همه مقامات مسوول در حوزه 
آلودگي هو را احضار كرده اس��ت و بر اساس دستور 
سازمان بازرسي از مقامات مسوول در شهرداري و 

ساير دستگاه ها گزارش عملكرد اخذ مي شود.
وي با بيان اينكه احتماال ترك فعل دس��تگاه هاي 
مربوطه در اجراي قان��ون هواي پاك موضوع بحث 
جلسه روز دوشنبه بوده است، ادامه داد: معاون حمل 
و نقل و ترافيك شهردار تهران به عنوان متولي اصلي 
اين موضوع در حوزه مديريت شهري در اين جلسه 

حاضر شده است.
بر اساس اين گزارش، به تازگي معاون سازمان بازرسي 
كل كشور در نشس��ت بررسي عملكرد دستگاه ها در 
قانون هواي پ��اك اعالم كرد كه گ��زارش ترك فعل 
دس��تگاه ها در خصوص قانون ه��واي پاك به مراجع 
قانوني ارسال شده است. معاون نظارت و بازرسي كل 
كشور دستگاه هاي مسوول را مكلف كرد، طي 2 هفته 
توضيحات تكميلي از چگونگي اجراي تكاليف قانوني، 
چالش ها و موانع موجود را تهيه و به صورت مستند به 

سازمان بازرسي كل كشور ارايه كنند.

    ساير عوامل دخيل در آلودگي هوا
به گزارش »تعادل«، اگر چه كمبود و افت فشار گاز 
در فصول س��رد سال و اس��تفاده اجباري از سوخت 
مازوت به ج��اي گاز در نيروگاه هاي توليد برق يكي 
از عوامل اساس��ي طي دو دهه اخير در تهران و ساير 
كالن ش��هرهاي ايران بوده اس��ت، اما كارشناسان 
ش��هري، افزايش اس��تفاده از خودروهاي شخصي 

درحالي ك��ه خودروهاي داخلي از اس��تانداردهاي 
پاييني برخوردارند، به عنوان يك��ي ديگر از عوامل 
اساس��ي آلودگي هوا در كالنشهرها ياد مي كنند و از 
همين رو، يكي از راهكارهاي اساس��ي در زمينه رفع 
آلودگي هوا توسعه حمل و نقل عمومي )مترو، اتوبوس 
و تاكسي( است. مس��اله اي كه با جهش هاي تورمي 
طي 4 سال گذش��ته و همچنين بروز بيماري كرونا 
طي 2.۵ س��ال گذش��ته، بيش از هميشه به حاشيه 
رفته است. دستكم طي ۱۶ سال گذشته، درخواست 
ش��هرداري تهران از دول��ت براي انج��ام تعهدات و 
تكاليف حاكميتي خود در قب��ال تخصيص بودجه 
براي توسعه و نوسازي ناوگان مترو و اتوبوس پايتخت 
اجابت نشده اس��ت و اندك توسعه مترو و ناوگان آن 
از محل درآمدهاي ناپايدار ش��هري )تراكم فروشي( 
صورت گرفته است. حال كه اقتصاد مسكن هم تحت 
تاثير جهش هاي تورمي و نوس��ان هاي اقتصادي به 
ركود رفته اس��ت، منابع ناپايدار ش��هري هم از مدار 
رشد خارج ش��ده و از س��وي ديگر، به دليل جهش 
نرخ ارز توان مديريت شهري در تامين ناوگان مترو 
و اتوبوس از خارج كشور به شدت افت كرده است. از 
همين رو است كه مديريت ش��هري جديد درصدد 
تعمير ناوگان فعلي مترو و اتوبوس اس��ت تا بلكه اثر 

اندكي روي كاهش آلودگي هوا ايجاد كند.
به گفته مس��ووالن شهري، ۹4 درصد اتوبوس هاي 
ديزلي بخش خصوص��ي و 7۶ درصد اتوبوس هاي 
ديزلي بخ��ش عمومي و همچني��ن ۱۰۰ اتوبوس  
برقي فرس��وده هس��تند. از اين تع��داد 2۳ درصد 
اتوبوس هاي گازس��وز بخش عمومي و ۱۰۰ درصد 

بخش خصوصي فرسوده است.
در عين حال، پيروز حناچي، ش��هردار سابق تهران 
با اش��اره به قانون هواي پاك و نقش ۱8 دستگاه در 
اجراي اين قانون، ب��ر اين باور بود و مي گفت كه در 
اين قانون كمترين نقش به شهرداري ها داده شده 
است كه تنها نقش توس��عه حمل و نقل عمومي را 
برعهده دارند . اما بايد بگويم كه حل مشكل آلودگي 
هوا و ترافيك در ش��هري به مانند تهران يك مساله 
حاكميتي است و شهرداري نمي تواند به تنهايي بار 

اين حجم سنگين را به دوش بكشد.
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افزايش دوباره نرخ 
كرايه تاكسي در برخي شهرها 

مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني 
كشور از افزايش مجدد نرخ كرايه تاكسي در برخي 
ش��هرها به دليل تورم و تغيير مكرر قيمت كاالها 
خبر داد. ضامني در گفت وگو با ايلنا درباره تعويض 
رايگان مخازن گاز تاكس��ي ها اظهار كرد: براساس 
يكي از مصوبات دولت، اگر ناوگان بنزيني نسبت به 
دوگانه سوز كردن خودروي خود اقدام كنند، دولت 
براي آن يارانه پرداخت مي كند.  او ادامه داد: اكنون 
با خودروهايي مواجه هستيم كه سن مخزن گاز آنها 
به فرسودگي رسيده است و مطابق استانداردها بايد 
مخزن گاز آنها تعويض شود، اما قيمت مخازن رقم 
بسيار زيادي است و راننده ها ناگزير بودند مخزن را 
جدا كنند و از بنزين استفاده كنند.  ضامني با بيان 
اينكه به مصوبه دولت اصالحيه اي زده شد كه امكان 
تعويض رايگان مخازن گاز تاكسي ها را فراهم كرد، 
گفت: اين مساله را منعكس كرديم و در اصالحيه اي 
كه در مصوبه رخ داد، مقرر ش��د ب��راي اين گروه از 
خودروها كه مخزن گاز آنها توس��ط مراكز معاينه 
فني رد مي ش��ود و ديگر قابل اس��تفاده نيست، با 
تحويل مخزن كهنه بتوانند مخزن جديد را به صورت 
رايگان نسب كنند.  مديرعامل اتحاديه تاكسيراني 
كش��ور درباره آمار خودروهايي كه مخزن گاز آنها 
به سن فرسودگي رسيده اس��ت، گفت: از آنجايي 
كه مصوبه تازه تصويب ش��ده و اين شرايط فراهم 
شده است آمار را به صورت معمول از سامانه سيمفا 
اس��تخراج مي كنيم و در اختي��ار وزارت نفت قرار 
مي دهيم. سپس در فراخواني صاحبان خودرو براي 
تعويض مخزن فرسوده مراجعه مي كنند.  ضامني 
در پاسخ به اين سوال كه نرخ كرايه تاكسي ها تقريبا 
به صورت فصلي در خطوطي كه به ويژه از تاكسي 
چرخشي استفاده مي شود در حال تغيير است كه 
علت اصلي آن افزايش گسترده قيمت ها و نرخ تورم 
در جامعه است، آيا بايد اين افزايش به صورت مصوبه 
در شوراهاي ش��هرها به تصويب برسد، اظهار كرد: 
مطلوب همه ما اين اس��ت كه شرايط اقتصادي به 
گونه اي باشد كه هر سال با توجه به يك تورم متعارف 
قيمت گذاري ها به شوراي شهرها ارسال و تصويب 
شود، اما االن با تغيير مكرر قيمت ها در حوزه هاي 
مختلف از قطعات خ��ودرو گرفته تا كاالهاي اوليه 
روبرو هس��تيم. وي افزود: جايي كه سازمان هاي 
تاكس��يراني به اين نتيجه برسد كه همه چيز به 
واسطه اين تورم گران شده و بايد نسبت به اصالح 
قيمت كرايه اقدام كند، قان��ون يك فرآيندي را 
تعريف كرده است كه براساس آن بايد پيشنهاد 
به شوراي شهر برود و در صورتي كه شورا مصوب 
كرد و به تاييد فرمانداري مربوطه رسيد، افزايش 
كرايه قانوني مي ش��ود، اما اگر ش��رايط مطلوب 
باش��د تنها يك بار افزايش قيمت داريم. او ادامه 
داد: اما با اين شرايط اقتصادي در برخي از شهرها 
اين اتفاق رخ داده و شوراهاي شهر روند افزايش 
قيمت ها را انجام داده اند. اين فرآيندي است كه 
قانون تعريف كرده است و هر كرايه اي كه با اين 
فرآيند به تصويب برسد، قانوني است كه ممكن 

است يك بار در سال يا چندبار در سال باشد.

 بررسي نهايي اليحه 
درآمد پايدار شهرداري ها

مه��دي جمالي نژاد، معاون عمران و توس��عه امور 
ش��هري و روستايي وزير كش��ور و رييس سازمان 
شهرداريها و دهياري هاي كشور از بررسي و اصالح 
موادي از اليحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و 
دهياري  ها توسط كميسيون امور داخلي و شوراهاي 

مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان خبر داد.
به گزارش ايس��نا، جمالي نژاد افزود: اليحه درآمد 
پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها در جلسه 
علني ۱۱ مهر ماه مجلس شوراي اسالمي به منظور 
تامين نظر شوراي نگهبان اصالح و موضوع براي سير 
مراحل قانوني تصويب به شوراي نگهبان ارسال شد.

 علت كمبود كاذب 
در مسير »بي.آر.تي« 

مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران 
درباره كمبود اتوبوس در خطوط «بي آرتي « با بيان 
اينك��ه اتوبوس در اين خطوط كم نيس��ت، گفت: 
مساله اصلي كه حس كمبود اتوبوس را ايجاد كرده 
نحوه بهره برداري است. وي در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه در برخي خطوط وارد كردن خودروهاي 
شخصي به خطوط ويژه بي آر تي سبب اختالل در 
خدمات رساني مي شود، افزود: مخصوصا در خيابان 
وليعصر شاهد هستيم، پليس در ساعات اوج ترافيك 
اجازه ورود خودروها به خطوط ويژه را مي دهد كه 
معموال در اين ساعات نيز ايستگاه ها مملو از مسافر 
است و اين اختالل در تردد اتوبوس ها ممكن است 
اين تصور را ايجاد كند كه با كمبود اتوبوس روبه رو 
هستيم. شفيعي با اشاره به اينكه زمان بندي اعزام 
اتوبوس ها بهينه سازي نشده و سيستم اعزام سنتي 
و دستي است، گفت: سيس��تم اعزام بايد مكانيزه 
ش��ود چراكه اتوبوس ها بايد بين خطوط خلوت و 
شلوغ جابه جا شود؛ به گونه اي كه در برخي خطوط 
در برخي س��اعات مسافر زياد اس��ت؛ اما در مقابل 
مي بينيم كه در همان ساعت، اتوبوس در خطوط 
خلوت ديگر، خالي تردد مي كند كه بايد اصالح شود.

وي با بيان اينكه مديريت سيستم زمان بندي اعزام 
اتوبوس ها به صورت دستي و ديدن اپراتور است، 
خاطرنشان كرد: در دنيا اين شيوه منقضي شده و 
ما درصدد هستيم كه در بحث نرم افزاري سامانه 
به روزرساني شود. شفيعي ادامه داد: كمبود تعداد 
ناوگان حاد نيست، اما پايين بودن كيفيت خدمات 
به خاطر فرس��ودگي اس��ت كه در بحث اورهال 

اتوبوس ها به اين خطوط نيز توجه مي شود.

ثبت نام مسكن دولتي تا ۱۵ آذر 
تمديد شد

محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازي از تمديد ثبت نام طرح نهضت ملي 

مسكن تا نيمه آذر ماه امسال خبر داد.
به گ��زارش مهر، محمودزاده گف��ت: در پي افزايش 
تقاضاي تمدي��د مهلت ثبت نام در س��امانه نهضت 
ملي مس��كن، نام نويس��ي در اين طرح كه تا پيش 
از اي��ن 28 آبان به اتمام مي رس��يد، ت��ا ۱۵ آذر ماه 
تمديد ش��ده اس��ت. معاون مسكن و س��اختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: متقاضي��ان 
مي توانند ب��دون نگران��ي ثبت ن��ام در مرحله اول 
 نهضت ملي مسكن را در س��امانه مربوطه به آدرس

https: //saman.mrud.ir انج��ام دهن��د. 
محمودزاده يادآور ش��د: تاكنون يك ميليون و 2۶۰ 
هزار نفر در سامانه نهضت ملي مسكن ثبت نام كرده اند 
كه در ۵2۰ شهر تقاضاي آنها ثبت شده است. در اين 

۵2۰ شهر، زمين به اندازه كافي تأمين شده است.

هشدار نارنجي و زرد
درباره كاهش ناگهاني دما

سازمان هواشناسي با اعالم وضعيت نارنجي و زرد 
نسبت به تشديد فعاليت سامانه هاي سرد بارشي در 
روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و همزمان كاهش 
محسوس دما در اغلب اس��تان ها به دليل نفود دو 

سامانه هواي ناپايدار به كشور هشدار داد.
به گزارش ايرنا، س��ازمان هواشناسي از ورود دو 
سامانه هواي ناپايدار به كشور نيز خبر داده است. 
بر اساس اعالم س��ازمان هواشناسي، سامانه اول 
مربوط به تش��ديد فعاليت س��امانه نسبتا سرد 
بارشي از سه شنبه )2۵ آبان( تا چهارشنبه )2۶ 
آبان( است. نوع مخاطره اين سامانه بارش برف، 
مه آلودگي و احتمال كوالك برف و منطقه اثر آن 
در روز سه شنبه شامل همدان، خراسان شمالي، 
نيمه ش��رقي اردبيل، ش��مال كرمانش��اه، نيمه 
شمالي خراس��ان رضوي و ارتفاعات استان هاي 
گيالن، مازندران، گلستان، سمنان، تهران، البرز، 
قزوين، اصفهان و نيمه ش��رقي لرستان و در روز 
چهارش��نبه شامل خراس��ان رضوي و ارتفاعات 

سمنان، گلستان، مازندران و شرق تهران است.
اثر مخاطره اين س��امانه، لغزندگي معابر عمومي، 
كاه��ش ديد، اختالل تردد در جاده ه��ا، به ويژه در 
عبور از گذرگاه هاي كوهستاني و گردنه ها، تاخير يا 
احتمال لغو پرواز، مسدود شدن مسيرهاي روستايي 

سردسير است.
 اجتن��اب از تردد غير ض��روري در جاده ها، همراه 
داشتن تجهيزات زمس��تاني هنگام سفر، آمادگي 
راهداري ها و ش��هرداري ها جهت نمك پاش��ي و 
برف روبي، پرهيز از صع��ود به ارتفاعات و مديريت 
در مصرف ان��رژي از جمله توصيه هاي س��ازمان 

هواشناسي كشور است.
بر پايه اي��ن گزارش، س��امانه دوم بارش��ي از روز 
سه شنبه تا چهارش��نبه فعال مي شود كه به بارش 

برف و باران و مه گرفتگي منجر خواهد شد.
منطقه اثر اين س��امانه در روز سه ش��نبه گيالن، 
مازندران، گلستان، اصفهان، چهارمحال و بختياري، 
مركزي، لرس��تان و كهگيلويه و بويراحمد و در روز 
)چهارش��نبه( اصفهان، چهارمح��ال و بختياري، 
مركزي، لرستان، گلستان، مازندران، نيمه جنوبي 

قم و نيمه شمالي يزد است.
سازمان هواشناس��ي گزارش داد كه تاثير مخاطره 
اين سامانه شامل لغزندگي معابر عمومي، اختالل در 
تردد شهري و جاده اي، آب گرفتگي معابر عمومي، 
سيالبي شدن مسيل ها، طغيان رودخانه ها و كاهش 

ديد است.
بر اين اس��اس، پرهي��ز از س��فرهاي غيرضروري، 
بازگش��ايي آبروه��ا و دهان��ه پل ه��ا، اجتن��اب از 
فعاليت هاي كوهنوردي، عدم جابه جايي عش��اير، 
همراه داش��تن تجهيزات زمس��تاني و اطمينان از 

ميزان سوخت خودرو توصيه مي شود.
اين س��ازمان همچنين با صدور يك هشدار سطح 
زرد هواشناسي، از ورود دو س��امانه هواي ناپايدار 
ديگر نيز خبر داد. سامانه اول بارشي از روز سه شنبه 
تا چهارش��نبه وارد كشور مي شود كه بارش برف يا 

باران را به دنبال دارد.
منطقه اثر اين سامانه )سه شنبه( كردستان، ايالم، 
خوزس��تان، نيمه جنوبي كرمانشاه، شمال و غرب 
فارس، ش��مال بوشهر، نيمه ش��مالي يزد، تهران، 
قزوي��ن، البرز، غرب س��منان و قم، و چهارش��نبه 
خراسان شمالي، خراس��ان جنوبي، سمنان، نيمه 
ش��مالي كرمان، شمال و ش��رق خوزستان، نيمه 

جنوبي يزد و نيمه شمالي قم است.
اثر مخاطره اين سامانه احتمال جاري شدن روان آب، 
احتمال آبگرفتگي معابر، لغزندگي جاده ها همراه با 
كاه��ش ديد به ويژه در گذرگاه هاي كوهس��تاني، 
احتمال باال آمدن سطح رودخانه ها و احتمال تاخير 

در پروازها خواهد بود.
 س��امانه دوم مربوط به سامانه پرفشار و هواي سرد 
است كه از روز سه شنبه تا پنجشنبه در شمال غرب 
و غرب و مركز و ش��مال شرق و ش��رق كشور وارد 

كشور مي شود.
نوع مخاطره اين س��امانه در روز س��ه ش��نبه و 
چهارش��نبه كاهش ۶ تا ۱2 درج��ه اي دما و در 
اردبيل و استان هاي س��احلي درياي خزر است. 
روز چهارش��نبه تا پنجش��نبه ني��ز كاهش ۶ تا 
۱2 درجه اي دما در ش��مال شرق و شرق كشور 
و كاهش 4 ت��ا 8 درجه اي دم��ا در غرب، نواحي 
مركزي كشور و در استان هاي جنوبي رشته كوه 
البرز )قزوين، البرز، تهران و سمنان( پيش بيني 
مي ش��ود. بر پايه اين گزارش، تاثير اين سامانه، 
افت فشار گاز و افزايش مصرف انرژي و احتمال 
خسارت به محصوالت و ماشين آالت كشاورزي 

در اثر سرد شدن هوا خواهد بود.

مقاماتمسوولدركاهشآلودگيهوابهدادستانياحضارشدند

رعايتمقرراتمليوكنترلساختماندركاهشخساراتزلزله،نقشمهميايفاميكند

شاهِد آماري از مازوت سوزي پاييزه

علت خسارات اندك زلزله دو قلوي هرمزگان
گروه راه و شهرسازي|

علي رغ��م اينكه زلزله ه��اي دو قلوي روز يكش��نبه 
هرمزگان با بزرگاي ۶.۳ و ۶.4 در زمره هاي زلزله هاي 
بزرگ به ش��مار م��ي رود، اما خس��ارات و تلفات آن 
نس��بت به زلزله هاي مشابه در س��ال هاي گذشته 
اندك گزارش شده است. طبق اعالم مراجع رسمي، 
در زلزله روز يكشنبه يك نفر كشته شده و ۹۹ نفر نيز 
مصدوم ش��ده اند. همچنين اگر چه تعداد خسارات 
وارده به خانه هاي مردم هنوز مشخص نشده است، 
اما گفته مي شود كه 7۰ درصد از واحدهاي مسكوني 
»فين« دچار خسارت جدي و تخريب شده است. از 
اين رو، طبق ارزيابي مقام هاي مسوول، علت كاهش 
تلفات و خس��ارات وارد در زلزله اخي��ر هرمزگان، از 
سويي شتاب اندك زلزله هاي دو قلو و از سوي ديگر، 
به ثمر نشستن »رعايت آيين نامه ها و مقررات ملي 

كنترل ساختمان« بوده است.
آنگون��ه ك��ه محمد ش��كرچي زاده، ريي��س مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي درباره زمين لرزه 
دوقلوي استان هرمزگان به تس��نيم گفته، شتاب 
كم اين زلزله ها يكي از علل خس��ارات اندك است. 
در عي��ن حال با توج��ه به اينك��ه آيين نامه 28۰۰ 
)آيين نامه طراحي س��اختمان ها در برابر زلزله( در 
ساخت وسازها رعايت شده، ميزان خسارات نسبت 

به سال هاي قبل كاهش چشمگيري داشت.
وي افزود: هرچه كه به س��مت رعايت مقررات ملي 
س��اختمان و آيين نامه 28۰۰ در ساخت و سازهاي 
جديد پيش برويم قطعا مي توانيم خسارت هاي ناشي 

از زلزله و ديگر حوادث را كاهش بدهيم .شكرچي زاده 
يادآور شد: زلزله اي كه در سال ۱۳82 در بم با بزرگي 
كمتر ار 7 رخ داد با خسارت هاي فراوان مالي و جاني 
همراه بود زيرا بخش عمده اي از ساختمان ها، خشتي 
و گلي بودند، در زلزل��ه بم، بيش از ۳۰ هزار نفر جان 
باختند. در س��ال هاي بعد و در سال ۱۳۹۶ كه زلزله 
س��رپل ذهاب در آبان م��اه رخ داد، با مقاوم س��ازي 
ساختمان ها و رعايت مقررات ملي و كنترل ساختمان 
و همچنين آيين نامه 28۰۰، ميزان خسارت ها كاهش 
يافت و در آن زلزله ب��ا بزرگي 7.۳ حدود ۶2۰ نفر از 

هموطنان جان باختند.
وي ادامه داد: مقايس��ه زلزله ها در دهه هاي مختلف 
نش��ان مي دهد رعايت آيين نامه ه��ا و مقررات ملي و 
كنترل س��اختمان از جمله آيين نامه 28۰۰ كه سند 
بهسازي كشور محسوب مي شود، مي تواند در كاهش 

خسارات ناشي از زلزله، نقش مهمي ايفا كند.
ش��كرچي زاده با مقايس��ه رخداد زلزله در جنوب 
كشور و در هرمزگان در حوالي فين و قلعه قاضي در 
سال هاي ۱۳۵۶ و ۱4۰۰ گفت: اول فرودين ۱۳۵۶ 
در منطقه هرمزگان زلزله اي ب��ا بزرگي ۶.۹ اتفاق 
افتاد و بيش از ۱۵۰ نفر كش��ته شدند، اما در زلزله 
كه روز يكشنبه 2۳ آبان ۱4۰۰ در هرمزگان رخ داد 
تعداد كش��ته ها ناچيز اس��ت كه اينها نشان دهنده 

ارتقاي كيفي ساختمان ها در برابر زلزله است.
وي با اعالم اينكه ارزيابي ميزان خسارت هاي وارده به 
ساختمان هاي هرمزگان در زلزله روز يكشنبه هرمزگان 
ادامه دارد، ابراز اميدواري كرد، در آينده با اجراي بيشتر 

و رعايت بيشتر آيين نامه 28۰۰، خسارات ناشي از زلزله 
در مناطق مختلف كشور، كاهش چشمگيري يابد.

    وقفه كوتاه در عمليات بندري 
سوغات زلزله ديروز

در تحولي ديگر، در پي زلزله روز يكشنبه در هرمزگان، 
مديركل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي نيز 
اعالم كرد كه خس��ارتي به زيرساخت ها و تجهيزات 
بندري وارد نشده اس��ت و تنها وقفه كوتاه مدتي در 
عمليات بندري به وجود آمد. به گزارش ايس��نا، بعد 
از ظهر يكشنبه دو زلزله با بزرگاي بيشتر از ۶ ريشتر 
در هرمزگان به ثبت رس��يد كه اولين زمين لرزه در 
ساعت ۱۵:۳7 ديروز )يكشنبه 2۳ آبان ماه( و دومي 
يك دقيقه بعد از آن رخ داد. تا اينجا بر اساس آمارها 
و گزارش هاي رس��مي منتشر شده گرچه خساراتي 
به ابنيه و س��اختمان ها در اين اس��تان وارد شده اما 
آسيب جدي تاكنون گزارش نشده است و تاكنون ۹۹ 
نفر مصدوم به اورژانس مراجعه كرده اند. روانبخش 
بهزاديان، مدي��ركل امور بندري س��ازمان بنادر و 
دريانوردي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين 
زلزله به زيرس��اخت هاي بندري آسيب و خسارتي 
وارد كرده است يا خير، اظهار كرد: تاكنون گزارشي 
درباره خس��ارت و آس��يب در حوزه بندري استان 
هرمزگان نداشته ايم و مشكلي در اين زمينه نداريم. 
وي درباره روند اجراي عمليات بندري در هرمزگان 
در روز گذشته اينگونه توضيح داد كه در هنگام زلزله 
توقف كوتاهي در انج��ام عمليات بندري و تخليه و 

بارگيري داش��تيم اما اين وقفه به س��رعت به پايان 
رسيد و دوباره عمليات بندري از سر گرفته شد.

   پرداخت ۲۲۰ ميليون تومان وام 
و كمك به زلزله زدگان 

در همين حال، اكبر نيكزاد، رييس بنياد مسكن انقالب 
اسالمي اعالم كرد: هموطناني كه خانه هاي آنها در جريان 
زلزله هرمزگان تخريب يا دچار آسيب شده به هيچ عنوان 
نگران بازسازي خانه هاي خود نباشند و به هر نفر مجموعا 
22۰ ميليون تومان وام، كمك بالعوض و كمك هزينه 
اسكان موقت پرداخت مي ش��ود. نيكزاد در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: ميزان خسارات به واحدهاي مسكوني در 
جريان زلزله روز گذشته استان هرمزگان را ارزيابي و اعالم 
مي كنيم. آنچه مسلم است مردم هيچگونه نگراني بابت 
بازسازي، نوسازي و تعمير خانه هاي خود نداشته باشند. 
وي افزود: طبق آخرين ميزان تسهيالت مصوب احتماال 
۱۵۰ ميليون تومان وام، ۵۰ ميليون تومان كمك بالعوض 
و 2۰ ميليون تومان براي اس��كان موقت به زلزله زدگان 
اس��تان هرمزگان اختصاص پيدا مي كند. رييس بنياد 
مسكن انقالب اس��المي درباره آخرين وضعيت منطقه 
الفت گفت: همكاران ما در منطقه حضور دارند و در حال 
ارزيابي ميزان خسارات هستند. به محض اينكه امداد و 
نجات تمام شد، به احتمال زياد از فردا كار آواربرداري 
و ساخت خانه هاي مردم را آغاز مي كنيم. نيكزاد تاكيد 
كرد: به محض اينكه ستاد حوادث استان اجازه انجام 
كار را به ما بدهد، عمليات ارزيابي، تعيين خس��ارت و 
بازسازي واحدهاي خسارت ديده را شروع خواهيم كرد.



 نمايندگان بخش دولتي و خصوصي در كميسيون 
مش��ترك طرح صيان��ت اعالم كردند ك��ه به دليل 
تحريم ها ايران را نبايد با تركيه و آلمان مقايسه كرد 
و بايد ديد آيا از لحاظ فني نيز امكان پياده س��ازي 
اي��ن قوانين وج��ود دارد ي��ا خير؟ از س��وي ديگر 
وزارت ارتباطات دغدغه جايگاه بخش خصوصي و 
كارآفرين ها را در طرح صيانت دارد و معتقد اس��ت 
اين ط��رح ب��ه دور از واقعيت هاي صنع��ت و حوزه 
كسب وكارهاي ديجيتال نگاشته شده است. نماينده 
وزارت ارتباطات همچنين با نظام مند كردن فضاي 
مجازي موافقت كرد؛ اما گفت آنچه در طرح نگاشته 

شده مي تواند به ضرر كارآفرينان كشور باشد.
جلسه هفتم كميسيون مشترك طرح صيانت با حضور 
نمايندگان بخش هاي دولتي و خصوصي برگزار شد. 
رضا تقي پور، رييس كميسيون، در اين جلسه با بيان 
اينكه فضاي مجازي مي تواند روش��نگر باشد، گفت: 
پتانس��يل بااليي براي كس��ب وكارهاي ديجيتال در 
كشور وجود دارد كه ما بايستي با قانون گذاري صحيح 
اين مسير را براي آنها هموار كنيم. پلتفرم هاي داخلي 
ما مي توانند در س��طح منطقه بدرخش��ند. بايستي 
به نحوي فضا را براي كس��ب وكارها باز كرده تا حتي 
مهاجرت معكوس رخ دهد. ايراني ها در گوگل، آمازون و 
مايكروسافت فعال هستند و قطعا اگر فضا در ايران ايجاد 
شود آنها به كشور باز مي گردند و پلتفرمي بهتر از اينها 
در ايران ايجاد خواهد شد. وي درباره مديريت پهناي 
باند در كشورهاي ديگر اظهار كرد: اين موضوع نيازمند 
تكنولوژي خاصي نيست و صرفا يك بحث حاكميتي 
است. امروز بسياري از پلتفرم ها دسترسي به مطالب 
علمي را به بهانه تحريم ها مسدود كرده اند اما محتواي 
ضداخالقي براي آدرس هاي اينترنتي ايران در دسترس 
است. اگر تحريم هستيم پس چرا به ما خدمات ارايه 
مي كنند؟ اين نشان دهنده مظلوميت ماست كه آنها هر 
محتوايي كه مي خواهند را به كشور ما ارسال مي كنند. 
بايستي از حقوق مردم و دانشمندان مان دفاع كنيم تا 

بتوانند به مقاالت علمي دسترسي پيدا كنند.

    به علت خأل قانوني، كسب وكارها 
دچار مشكل شده اند

او در پاسخ به اين سوال كه با اين طرح، مصوبات شوراي 
عالي فضاي مجازي در اين زمينه حذف مي ش��ود يا 
خير، توضيح داد: ش��وراي عالي فضاي مجازي محل 
سياست گذاري عالي و چارچوب متمركز براي نظارت 
و سياست گذاري اس��ت كه به مصوباتش ترتيب اثر 
داده مي شود. طبيعتا معني آن جايگزيني براي قانون 
نيست. در اين فضا به علت خأل قانوني، كسب وكارها 
دچار مشكل شده و بس��ياري از نهادها مدعي متولي 
اين حوزه هستند. از همين رو بايستي جهت تسهيل 
مجوزدهي به كسب وكارها يك نهاد واحد ديده مي شد. 
تقي پور خاطرنشان كرد: طرح اگر تبديل به قانون شود 
قرار نيست جاي سياس��ت گذاري هاي شوراي عالي 

فضاي مجازي در اين حوزه را بگيرد. در حال حاضر نيز 
در طرح حمايت، كميسيون عالي به عنوان تنظيم گر 
تنظيم گرها تعريف شده است. مي خواهيم كميسيون 
عالي براي قانون گذاري را تعريف كنيم، پس شوراي 
عالي باقي مي ماند و همه فعالي��ت و قانون هاي ما در 
پي سياست هاي شورا خواهد بود. در حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات بيشترين خصوصي سازي انجام شده 
است و اينكه بگوييم همين مقدار هم دست حاكميت 
نباش��د بي انصافي اس��ت. در حال حاضر تنها بحث 

زيرساخت در اختيار بخش دولتي است.

    به دليل تحريم ها 
ايران را نبايد با تركيه و آلمان مقايسه كرد

محسن زنگنه، عضو كميسيون طرح صيانت، با بيان 
اينكه حرف منتقدان بايد شنيده شود، اظهار كرد: بايد 
درباره ساختار در اين طرح به جمع بندي برسيم، زيرا 
بحث دروازه باني و تصميم گيري را به كميسيون عالي 
س��پرده ايم و بايد جايگاه آن در مقايسه با مركز ملي 
فضاي مجازي مشخص شود. همچنين طرح صيانت 
نياز به چند پيوست دارد. يكي بحث تحريم هاست كه 
ايران را نبايد با تركيه و آلمان مقايس��ه كرد. آيا واقعا 
ش��ركت هاي اروپايي و امريكايي از قوانين ما پيروي 
خواهند كرد؟ از لحاظ فني نيز بايد بررسي شود كه 
امكان پياده سازي قوانين وجود دارد يا خير. به طور 
مث��ال اينس��تاگرام و تلگرام حج��م داده بزرگي را 
مديريت مي كنند و تكنولوژي آن را نيز دارند. بحث 
فرهنگي ني��ز اهميت دارد و نبايد ايراني جماعت را 
با نگاه چين و مال��زي مديريت كرد. او همچنين به 
اظهارنظر وزير ارتباطات درباره طرح صيانت اشاره 
كرد و گف��ت: در گفت وگويي كه با آق��اي زارع پور 
داشتم ايشان اعالم كردند حدود 4۰-3۰ درصدي 
روي اين طرح بحث دارند. از همين روي نياز است 

تا مجلس كه با دولت همسو است، تعامالت داشته 
باشد و نظر كارشناسان وزارت ارتباطات اخذ شود.

    خأل قانون گذاري در كشور حس مي شود
در ادامه علي محسنيان، نماينده مركز پژوهش هاي 
مجلس، با بيان اينكه فضاي مجازي قابل مديريت است، 
گفت: رويكرد قانون گذاري حداكثري در كشورهاي 
جهان وجود دارد و اين خأل در كشور ما حس مي شود. ما 
در بحث فضاي مجازي نياز به قوانين موردي و راهبردي 
داريم. به طور مث��ال قانون مبارزه با قم��ار در فضاي 
مجازي، حفاظت داده و جرايم رايانه اي از جمله قوانين 
موردي هس��تند. اما طرح حمايت از كاربران فضاي 
مجازي و خدمات پاي��ه كاربردي به عنوان يك قانون 
راهبردي، مديريت كالن اين حوزه را برعهده گرفته 
و خط مشي كلي سياس��ت گذاري را تعيين مي كند. 
تعيين مقررات نيز بايد توسط يك نهاد تنظيم گر باشد. 
از همين روي كميسيون عالي تنظيم مقررات در اين 
طرح پيش بيني شده است. وي در ادامه به مرور پيش 
نويس قانون پرداخته و اظهار كرد: اين طرح در 3۷ ماده 
و ۶ فصل تنظيم شده است. فصل اول به بيان كليات و 
تعاريف خدمات پايه كاربردي و اثرگذار براساس اسناد 
موجود پرداخته اس��ت. فصل دوم اين طرح به بحث 
تنظيم گري پرداخته و نهاد مديريت كننده را تقويت 
كرده است. كميسيون عالي تنظيم مقررات نيز تعيين 
و وظايف و كارگروه هاي آن پيش بيني ش��ده اس��ت. 
فصل سوم نيز بيانگر ش��رايط و ضوابط خدمات پايه 
كاربردي است. در فصل چهارم به حمايت از خدمات 
پايه كاربردي داخل��ي و خارجي ه��اي داراي مجوز 
پرداخته شده است. در فصل ششم نيز مسووليت ها، 
ضمانت اجرا، ايجاد هيات رس��يدگي به تخلفات اين 
حوزه و پيش بيني طيف وسيعي از مجازات پرداخته 
شده است. نماينده مركز پژوهش هاي مجلس ادامه 
داد: احترام به حريم خصوصي كاربران و حمايت از 
حقوق و آزادي هاي مشروع فعاالن فضاي مجازي، 
باز طراحي كميس��يون عالي تنظيم مقررات مركز 
ملي فضاي مجازي ب��ه عنوان نهاد عالي تنظيم گر، 
انتقال مديريت ترافيك كشور به صورت كارگروهي 
ذيل شوراي عالي فضاي مجازي، پيش بيني ضمانت 
اجرايي براي مس��ووالن دولتي و دس��تگاه اجرايي 
و ارايه دهن��دگان خدم��ات پايه كارب��ردي، حذف 
انحصار در اختصاص درآمد خدمات ارتباطي كشور 
و تس��هيم ميان توليد كنن��دگان و ارايه دهندگان 
خدم��ات و يكپارچگ��ي و هماهنگي كنش��گران و 
بازيگران كليدي زيس��ت بوم شبكه ملي اطالعات، 
از جمله مهم ترين نوآوري هاي طرح صيانت است.

    پلتفرم هاي امريكايي مرزهاي مجازي 
خود را به كل دنيا گسترش دادند

در اين جلس��ه ميرزاپور، نماين��ده وزارت ارتباطات، 
به بيان دغدغه هاي اين وزارتخان��ه درباره اين طرح 

پرداخت و گفت: طبق آمارهاي اعالم ش��ده بيش از 
نيمي از ترافيك دنيا به دو پلتفرم امريكايي اختصاص 
داده شده اس��ت. اين نش��ان مي دهد اين پلتفرم ها 
توانس��ته اند مرزهاي مج��ازي خود را ب��ه كل دنيا 
گس��ترش دهند. اروپايي ها تاكن��ون قوانين زيادي 
در اي��ن حوزه نگاش��ته اند؛ اما هنوز نتوانس��ته اند به 
اين صورت تاثيرگذار باش��ند. وي ادامه داد: با اينكه 
بس��ياري از مردم از اين دو پلتفرم امريكايي استفاده 
مي كنن��د، اما كاربراني هم داريم ك��ه از پلتفرم هاي 
داخلي بهره مي برند و اين نش��ان مي دهد كه كشور 
فرصت خوبي دارد و پلتفرم هاي داخلي به خوبي كار 
مي كنند. اينكه طرحي تهيه شده تا تكليف مرزهاي 
مجازي را مشخص كند، از حقوق مردم دفاع كرده و 
تكليف كارآفرين هاي بومي را تعيين كند امر مبارك و 
ميموني است، اما ما با جزييات آن مخالفت هايي داريم 
كه اميدواريم در اين مسير اصالح شود و ما نگران اين 
هس��تيم كه با اين طرح چه اتفاقي براي كارآفرينان 
مي افتد. نماينده وزارت ارتباطات مهم ترين دغدغه 
اين وزارتخانه در اين زمينه را جايگاه بخش خصوصي 
و كارآفرين ها در طرح صيانت دانس��ت و گفت: طرح 
ارايه شده در ۲۶ تيرماه، به دور از واقعيت هاي صنعت 
و حوزه كسب وكارهاي ديجيتال نگاشته شده است. 
تعدد نهادهاي تنظيم گر مثل س��اترا، رگوالتوري و 
سازمان تبليغات در حال حاضر آسيب زاست و مجلس 
به دنبال ايجاد يك كميسيون جديد تنظيم گري است 
كه موازي با رگوالتورها فعاليت كرده و وارد ارتباط با 
پلتفرم ها مي شود و نگراني اين است كه اضافه شدن 

نهاد ديگر مشكالت جديد ايجاد كند.

    ايرادات قانون اساسي به طرح صيانت 
وارد است

رهبرپور، نماينده انجمن تج��ارت الكترونيك اتاق 
بازرگاني، نيز با بيان اينكه اين انجمن يكسري ايرادات 
قانون اساسي به طرح وارد مي كند، گفت: يك سري 
تعارضات در طرح صيانت ديده مي شود. همين االن 
سه طرح در مجلس درحوزه داده دنبال مي شود. در 
اين حوزه هم به عنوان مثال طرح حمايت از خدمات 
پاي��ه كاربردي نياز به يك س��ري قوانين كوچك تر 
دارد كه اين موضوع مستلزم سياست گذاري كالن 
است و سياست گذاري كالن هم برعهده شوراهاي 
زيرنظر رهبري مانند ش��وراي عالي فضاي مجازي 
اس��ت. وي اظهار كرد: نيازسنجي و مشكالت دقيق 
كس��ب وكارها در اين طرح به درستي ديده نشده و 
هدف ارايه طرح صيانت مشخص نيست. اين طرح 
3۷ ماده دارد كه در مورد مشكالت عديده اي صحبت 
مي كند. م��ا هم به بحث حكمران��ي فضاي مجازي 
اعتق��اد داريم، اما در اين 3۷ م��اده نمي توان به اين 
بحث پرداخت. وظايف كميسيون در نظر گرفته شده 
آن قدر گسترده است كه همه آنها بحث قانون گذاري 
است كه خود موجب ايجاد فس��اد و رانت مي شود. 
همانند بحث ارز 4۲۰۰ توماني كه دولت راهكاري 
را ب��راي حمايت ها در نظر گرفت ام��ا در نهايت رخ 
نداد. با توجه به حضور پلتفرم هاي دولتي اين رانت 
گسترده تر خواهد شد. نماينده اتاق بازرگاني به خطر 
از بين رفتن رقابت س��الم اشاره و بيان كرد: هركجا 
تنظيم گ��ر و فعال صنعت در يك نهاد جمع ش��ده، 
رقابت س��الم از بين رفته اس��ت، مانند ساترا. خطر 
تضعيف بيش از بيش ارايه دهندگان خدمات داخلي 
هم با تصويب اين طرح وج��ود دارد. با اين موضوع 
اعتماد كاربران از بين مي رود. يكي از مواردي كه ما 
در اين سال ها با آن مواجه هستيم، بحث مهاجرت 
نيروهاي متخصص است. مدام به شركت هاي بزرگ 
مي رويم و با نيروهاي متخصص گفت وگو مي كنيم 
كه قرار نيست اتفاق نگران كننده اي رخ دهد. مبهم 
بودن تكاليف و محول شدن آنها به كميسيون عالي 
و عجله نماين��دگان در تصويب قانون در اين حوزه 
 GDPR برخالف مراحلي كه در اتحاديه اروپا و بحث

طي شد، از جمله انتقادات ما است.
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چالش حاكميت سايبري 
پيش روي قانون گذاران در امريكا

كارشناسان منتقد عملكرد ش��ركت هاي فناوري در 
امري��كا بر اين باورند كه اكنون زم��ان اتخاذ رويكردي 
جديد و آگاهانه در مقابل ش��ركت ها فرا رسيده و بايد 
اقدام به مقابله با رويكردهاي انحصاري شركت ها كرد. به 
گزارش خ مهر، با اطالع از وقايع اخير و چالش هاي قرار 
گرفته پيش روي شبكه هاي اجتماعي، مي توان نتيجه 
گرفت كه شعار ديرينه فيس بوك »سريع حركت كن 
و همه چيز را بش��كن.«، رويكردي اشتباه براي ايجاد و 
مديريت يك پلتفرم فعال در حوزه محتوا بوده است. در 
مقطع كنوني به نظر مي رسد كه برخي از اعضاي كنگره 
اياالت متحده امريكا، با الهام از همين شعار، در پي وارد 
ساختن ضربه به انحصار و قدرت روزافزون فيس بوك 
هستند. در حالي كه بسياري از هواداران شركت هاي 
فناوري، رويكرد قانون گذاران امريكا را نامعقول و عجوالنه 
مي دانند و مدعي هستند كه مدافعان طرح هاي ياد شده 
به عواقب تصميمات خود فكر نمي كنند؛ اما سناتورهاي 
حاض��ر در كنگره بر تدوين، تصوي��ب و اجراي قوانين 
ضد انحصار در راستاي ايجاد رقابت پذيري و تضمين 
تأمين امنيت ملي اياالت متح��ده امريكا تاكيد دارند. 
كارشناسان منتقد عملكرد شركت هاي فناوري بر اين 
باورند كه اكنون زمان اتخاذ رويكردي جديد و آگاهانه 
فرارسيده است. به نظر مي رسد امريكا نياز دارد مانند 
مقاطع تاريخي پيشين، يك بار ديگر اقدام به مقابله با 
رويكردهاي انحصاري شركت ها و صنايع بزرگ كند. از 
سوي ديگر، راهبردهاي حكمراني فضاي مجازي روسيه 
و چين نيز، موضوع ديگري اس��ت كه تئوريسين هاي 
اياالت متحده، خطر ظهور و تقويت آن را احساس و درك 
كرده اند. دولت اياالت متحده امريكا كه زماني به واسطه 
فشار و انتقاد بين المللي در مورد در اختيار داشتن انحصار 
شبكه اينترنت طي سال هاي نخست ظهور اين پديده، 
قدرت و توان اعمال اراده خود بر اين فضا را به شركت هاي 
خصوصي فناوري تفويض كرده بود در مقطع كنوني، با 
بحران قدرت گيري بيش از حد پلتفرم هاي يادش��ده، 
مواجه شده اس��ت. امروزه، آلفابت، شركت مادر گوگل 
با در اختيار داشتن ۲3۶ شركت فناوري و شركت هاي 
مايكروسافت، اپل، آمازون و فيس بوك، به ترتيب با ۲۲۵، 
۱۰۹، ۸۵ و ۷۹ شركت زيرمجموعه، صنعت فناوري را 
به انحصار خود در آورده اند. با وجود اين، ديويد سيسلين 
و امي كلوبشار پيشنهاددهندگان طرح مقابله با انحصار 
شركت هاي فناوري با چالش هايي بيش از خرد كردن 
ابرشركت هاي فناوري مواجه هستند. آنها بي شك پس 
از اجراي طرح يادشده به نهادي براي نظارت مستقيم 
بر عملكرد صدها شركت فناوري كوچك نياز دارند 
و قطعًا افزايش تعداد فعاالن اين حوزه، شناس��ايي 
مشكالت و تخلفات را بسيار دشوار مي سازد. اين در 
حالي است كه عالوه بر مشكالت و مسائل متناقض 
موجود در داخل اياالت متحده بر سر نظام حكمراني 
فضاي مجازي، گفتمان ه��اي حاكميتي متفاوتي 
در ديگر نقاط دنيا در حال ظهور و پيش��رفت است. 
شركت هايي چيني چون تنسنت و بايت دنس از يك 
س��و و وي كي و ياندكس در روسيه، از سوي ديگر، با 
حمايت مستقيم دولتي و سرعتي شگفت آور در حال 
پيشرفت هستند و همين امر، سبب مواجه شدن دولت 
امريكا با چالش هاي بين المللي متعدد بر سر راه احياي 

خود به عنوان رهبر حوزه فناوري جهان، مي شود. 

برنامه استراليا براي حفاظت از 
فناوري هاي حياتي در برابر هك 
وزارت كشور دولت استراليا مجموعه اصولي را منتشر 
كرده كه حاوي خط مش��ي هايي براي س��ازمان هاي 
مختلف براي حفاظت از فناوري ه��اي حياتي در برابر 
حمالت سايبري اس��ت. به گزارش خبرگزاري مهر به 
نقل از زد دي نت، كارن اندروز وزير كشور استراليا با اعالم 
اين خبر گفت: اين اصول زنجيره تأمين فناوري بحراني 
نام دارد و به سازمان ها و مشتريان اعتماد به نفس كافي 
براي تخصيص منابع بيشتر براي حفاظت از فناوري هاي 
حياتي خواهد داد. از جمله اين فناوري ها مي توان به هوش 
مصنوعي، رايانش كوانتومي، بالك چين و خودكارسازي 
فرآيندهاي الگوريتمي اشاره كرد. به گفته وزير كشور 
اس��تراليا تنظيم اين اصول در شرايطي رخ مي دهد كه 
دامنه گس��ترده اي از بازيگران خرابكار سايبري فعال 
شده اند و انسان ها به فناوري هايي متكي شده اند كه قادر 
به هك بوده و از طريق آنها باج گيري و خرابكاري مي شود. 
وي افزوده است كه طراحي اين اصول با همكاري صنعت، 
سازمان هاي غيردولتي، دولتي و فعاالن اجتماعي صورت 
گرفته است. اصول يادشده مواردي همچون شناسايي 
موارد نيازمند محافظت، ضرورت و چگونگي حفاظت، 
معرفي ان��واع خطرات امنيتي، اف��زودن مالحظات 
امنيتي به تمامي فرآيندهاي سازماني و افزايش آگاهي 

و ارتقاي امنيت زنجيره هاي تأمين را دربرمي گيرد.

سرمايه گذاري عربستان براي 
ساخت بزرگ ترين ديتاسنتر ابري

شركت سعودي تلكام كه بزرگ ترين شركت مخابراتي 
در خاورميانه اس��ت، ۱.۵ ميليارد ريال )4۰۰ ميليون 
دالر( براي س��اخت بزرگ ترين ديتاسنتر ابري در اين 
منطقه س��رمايه گذاري خواهد كرد. به گزارش ايسنا، 
سخنگوي اين شركت كه به دنبال تبديل شدن به مركز 
ديجيتال سازي است، فاز سوم برنامه ديتاسنتر خود را با 
تاسيساتي آغاز مي كند كه بيش از ۱۸۰ هزار متر مربع 
فضا به آن اختصاص داده شده است. اين شركت مخابراتي 
مستقر در رياض فاز نخست اين پروژه را در سال ۲۰۱۹ 
تكميل كرده و فاز دوم در مرحله نهايي س��اخت است. 
طبق بيانيه سعودي تلكام، برنامه ديتاسنترهاي شركت 
سعودي تلكام شامل ۱۶ ديتاسنتر در شش شهر است. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، هيثم الفرج، مدير فناوري 
سعودي تلكام در بيانيه اي اظهار كرد: ما برنامه هاي بزرگي 
براي تبديل ديتاسنترهاي خود به عنوان دروازه اي براي 

زيرساخت منطقه خاورميانه  و شمال آفريقا داريم.

همراه اول عضو مستقل اتحاديه 
جهاني ارتباطات راه دور شد

در راستاي استراتژي تحول ديجيتال، همراه اول عضو 
مستقل اتحاديه جهاني ارتباطات راه دور شد. به گزارش 
اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، با 
توجه به اهميت ارتباطات ديجيتال و ماموريت تحقق 
روياي ديجيتال، ضمن پيگيري هاي الزم و پرداخت 
حق عضويت، همراه اول توانس��ت به صورت مستقل 
و به عنوان عضو بخش��ي )sector member(، به 
 )ITU( عضويت اتحاديه جهاني ارتباط��ات راه دور
درآيد. نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور 
 »ITU كه از سال گذشته »كميته گروه هاي مطالعاتي
را با رويكرد بررسي تكنولوژي هاي جديد ارتباطي و 
استانداردهاي رگوالتوري در جهان در شركت شكل 
داده اس��ت، اكنون مي تواند با اين عضويت مستقل، 
دسترسي آسان و مستقيم به مقاالت و توصيه نامه هاي 
ITU و امكان شركت در جلسات آن را داشته باشد. اين 
اقدام همراه اول مي تواند منجر به شناخته شدن هر 
چه بيشتر برند MCI در جهان به عنوان بزرگ ترين 
اپرات��ور ارتباطي اي��ران نيز ش��ود. اتحاديه جهاني 
ارتباطات راه دور )ITU( يك س��ازمان بين المللي 
وابسته به س��ازمان ملل متحد اس��ت كه امروزه، 
به واس��طه عضويت ۱۹3 كش��ور و ۹۰۰ شركت، 
دانشگاه و سازمان منطقه اي و بين المللي در آن، به 
يك بستر منحصر به فرد براي مشاركت هاي دولتي 

و خصوصي جهاني تبديل شده است.

وزارتارتباطاتبانظاممندكردنفضايمجازيموافقتكرداماگفتطرحصيانتميتواندبهضرركارآفرينانباشد

طرح صيانت به دور از واقعيت  صنعت آي تي است

 » آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي
 شماره : 52439931 «

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : بازسازي سنترپارت  گندله سازي

نوع مناقصه : عمومي يک مرحله اي
مدت زمان : 3 سال

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1400/09/03 )با ارسال  ايمیل به نشانی زير(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات 

و مدارک الزم خود را پیوست نمايند .
دريافت اسناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزيابی تامین کنندگان( از تاريخ  1400/09/09 به مدت دو روز در قبال واريز مبلغ  500,000 
ريال )غیر قابل استرداد( به صورت آنالين از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات 

/ عملیات / خريد اسناد تخصصی (
دريافت الکترونیک فايل اسناد تخصصی مناقصه از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی 

مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی (
تاريخ تحويل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1400/09/20

تاريخ گشايش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز يکشنبه مورخ 1400/09/21
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,000,000,000 ريال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
کارشناس: علی نیسی                              ايمیل : A.NEISI@KSC.IR                               تلفن:061-3213-6433    

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

 آگهي فراخوان ارزيابي كيفي تجديدمناقصه عمومي 
 يك مرحله اي شماره 1400/08 تحت عنوان انجام

 كارهاي ساختماني در سطح شركت و شهرك پااليشگاه
ش�ركت پااليش نفت امام خمیني)ره( ش�ازند در نظر دارد فراخوان ارزيابي كیفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي صدراالش�اره به ش�ماره فراخوان2000092447000118را از 
طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نمايد. ضمنًا خاطر نشان مي سازد كلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كیفي اعم از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كیفي 
 تا ارسال دعوتنامه و س�اير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ضمنًا تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد 

مورخ 1400/08/30مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي مورد نظر پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كیفي از طريق سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران واجد شرايط خواهد رسید. 
1- موضوع مناقصه :

الف( شرح مختصركار:

شركت پااليش نفت امام خمیني)ره( 
شازند)سهامي عام(

ب( شرايط متقاضي:
1- داشتن شخصیت حقوقي ، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نیروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از  كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه و همچنین گواهینامه تائید صالحیت ايمني ويژه پیمانكاران الزامي مي باشد.

4- توان ارائه تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آئین نامه تضمین براي معامالت دولتي.
ج( برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 30,000,000,000 )به حروف: سي میلیارد( ريال مي باشد.

2( كلیه اشخاص حقوقي واجد شرايط بند »ب «مي توانندمطابق تاريخ هاي مندرج در آگهي فراخوان جهت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كیفي به آدرس اينترنتي سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
مراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعالم ارزيابي كیفي ، كلیه مدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تكمیل و در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. ضمناً ارزيابي كیفي متقاضیان بصورت 

غیرحضوري و صرفاً از طريق سامانه ستاد صورت خواهد پذيرفت.بديهي است بارگذاري اسناد و مدارك جهت ارزيابي كیفي از سوي متقاضیان بعد از مهلت مقرر مقدور نمي باشد.
3( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:شركت پااليش نفت امام خمیني )ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك ، كیلومتر20 جاده بروجرد-تلفن تماس 086-33491175

آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كیفي:روز: شنبه تاريخ : 1400/09/06
آخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كیفي:روز : شنبه تاريخ : 1400/09/20

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
 WWW. SHANA.IR                                  WWW.IKORC. IR : آدرس اينترنتي

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خمیني )ره(شازندشناسه آگهي : 1221276

مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار)ريال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

61,500,000,000 ماه شمسيانجام كارهاي ساختماني در سطح شركت و شهرك پااليشگاه11400/08

نوبت اول

شماره مجوز:  5354 - 1400

موضوع فراخوان : طراحی لباس کار 
پرسنل ستادی و فنی شرکت فوالد مبارکه

 از کلی�ه طراح�ان و تولیدکنندگان داخلی ک�ه در زمینه طراحی لباس در س�ازمان های خصوص�ی ، دولتی و
 شرکت های معتبر دارای گواهی نامه های معتبر ،جهت طراحی لباس کار پرسنل ستاد و فنی شرکت فوالد مبارکه 

دعوت به همکاری می گردد .
کلیه مدارک و مستندات شامل » مستندات مربوطه،ارسال نمونه لباس های طراحی شده )در صورت امکان(،ارسال 
نمونه های طراحی شده برای شرکت ها و سازمان ها ،گواهی کیفیت و رضايت مندی از مشتريان و ....« می بايست 

حداکثر تا تاريخ 1400/09/10 از طريق پست و يا از طريق ايمیل به آدرس s.ataei@msc.ir ارسال گردد .
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تعادل |
 موسس��ه فيچ سلوش��نز به تحليل و بررسي صنعت 
خودروي ايران در فصل سوم س��ال 2021 پرداخته 
و با اس��تفاده از پيش بيني هاي مرب��وط به روندهاي 
س��اختاري توليد و فروش و نيز با چشم اندازي مثبت 
از احياي توافق هسته اي ميان ايران و امريكا، وضعيت 
اين صنعت را براي يك دوره 10 س��اله تا سال 2030 
پيش بيني كرده است. اگرچه خودروسازي در ايران 
تا حد زيادي متاثر از محدوديت در واردات، ناش��ي از 
اعمال تحريم هاي بين المللي اس��ت، اما اين گزارش 
پيش بيني ك��رده در نتيجه تالش ه��اي دولت براي 
بومي سازي، صنعت خودرو در سال 2021 حدود 1,19 
درصد رشد كند. داده هاي اين گزارش همچنين نشان 
مي دهد، در سال 2021 فروش خودرو هاي تجاري در 
ايران، در قياس با كاهش برآوردشده 23,۸ درصدي 
در سال 2020، معادل 1۸.۵ درصد رشد داشته باشد. 
اما در گزارش ديگري، اتاق تهران، آورده است كه دولت 
س��وريه مجوز واردات خودرو ايراني را دست كم يك 
سال ونيم اخير لغو كرده است. اين تصميم در حالي از 
سوي دولت سوريه اتخاذ شده كه از سال هاي گذشته، 
ايران خودرو كارخانه اي با سه سالن مجهز در اين كشور 
احداث كرد. در حالي افزايش صادرات خودرو يكي از 
برنامه هاي اصلي وزارت صمت در دولت سيزدهم اعالم 
شده  كه س��وريه به عنوان يكي از كشورهاي همسو با 
دولت ايران، واردات خودرو ايراني را ممنوع كرده است.

    صنعت خودرو در 10 سال آينده 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران ترجمه گزارش موسسه 
فيچ سلوشنز از صنعت خودروي ايران را منتشر كرده 
اس��ت. اين گزارش با عنوان »صنعت خودروي ايران؛ 
فصل سوم 2021« حاوي پيش بيني هاي 10 ساله تا 
2030 و تحليل هاي مربوط به صنعت خودروي كشور 
بوده و با هدف ارايه چشم اندازي از اين صنعت و با در نظر 
گرفتن احتمال دست يابي مجدد به توافق هسته اي، 

تهيه شده است.
فيچ سلوشنز در تحليل سوآت صنعت خودروي ايران 
آورده: وجود يك طبقه متوسط رو به رشد در كشور، 
چش��م انداز رش��د قوي براي توليد و فروش و نيز قرار 
داشتن ايران در جايگاه بزرگ ترين كشور توليد كننده 
خودرو در خاورميانه، نقاط قوت اين صنعت را تشكيل 
مي دهند. در مقابل، س��خت  گيري در برابر بازگشت 
مجدد خودروسازان خارجي، قديمي بودن تجهيزات 
و فناوري و كيفيت نامناسب برندهاي داخلي به دليل 
عدم وجود رقابت، از نقاط ضعف اين صنعت محسوب 
مي  شود. فرصت هاي مهم، ش��امل اتكاي فزاينده به 
برون س��پاري قطعات و لوازم يدك��ي، هدف گذاري 
افزايش صادرات و طرح نوس��ازي ن��اوگان جاده اي و 
شهري اس��ت كه فرصت  بهره مندي توليدكنندگان 
خودرو هاي تجاري از بازار را فراهم مي كند. در مقابل، 
مهم ترين تهديدها نيز وجود بي ثباتي سياس��ي و از 
بين رفتن قدرت خري��د مصرف كنندگان در نتيجه 

تحريم هاي بين المللي است.
بر اس��اس اين گزارش طي ماه هاي گذشته، وضعيت 
شركت هاي خودروسازي به طور محسوسي بدتر شده 
و طبق آمار اعالم شده توسط مقامات كشور، بزرگ ترين 
شركت هاي خودروسازي، يعني ايران خودرو و سايپا، 
هر كدام متحمل ضرري بالغ بر ۵0 هزار ميليارد ريال 
شده اند. اين موسسه در گزارش خود آورده: برآورد ها 

نش��ان مي دهد مجموع فروش خ��ودرو بالغ بر 22,۶ 
درصد و توليد كل خودرو نيز 13.1 درصد طي س��ال 
2020 كاهش يافته است. اما به دليل خوشبيني هاي 
موجود در مورد افزايش احتمال توافق هسته اي جديد، 
پيش بيني  مي شود در سال 2021، فروش خودرو در 
كش��ور به ميزان 13.3 درصد و تولي��د خودرو نيز به 
ميزان 19.1 درصد افزايش  يابد. همچنين پيش بيني 
مي شود كه متوسط رشد ساالنه توليد خودرو در ايران 
در سال هاي 2022 تا 2030 با هدف دستيابي به توليد 
ساالنه حدود ۵.2 ميليون دستگاه در سال تا پايان سال 

2030، معادل 12.۵ درصد باشد.
همچنين فيچ سلوش��نز پيش بيني كرده كه در سال 
2021 فروش خودرو هاي سواري ايران با افزايش 13 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مسير رشد 
قرار گرفته و توليد خودروي سواري نيز به ميزان 19,۵ 

درصد افزايش يابد.
بر اين اساس اين موسسه در گزارش خود آورده است با 
ازسرگيري رشد اقتصادي ايران، در نتيجه خوش بيني 
به احياي توافق هس��ته اي و ني��ز تصميم دولت براي 
نوسازي ناوگان اتوبوسراني فرسوده، فروش خودرو هاي 
تجاري در ايران، بازگش��ت به جايگاه خود را در سال 
2021 آغاز خواهد كرد. لذا برآورد مي ش��ود در سال 
2021 ف��روش خودرو هاي تجاري در ايران در قياس 
با كاهش برآوردشده 23,۸ درصدي در سال 2020، 

معادل 1۸.۵ درصد رشد داشته باشد.
بر اس��اس گزارش فيچ سلوشنز، ايران با امتياز ۴۶,2 
در ش��اخص ريس��ك به بازده توليد خ��ودرو در بين 
چهار كشور منطقه يعني كشورهاي مراكش، مصر و 
الجزاير و ايران رتبه اول و در بين پنجاه و هفت كشور 
جهان، رتبه 3۵ را كس��ب كرده اس��ت. همچنين در 
شاخص ريسك به بازده فروش خودرو نيز امتياز ايران 
۴۵.۵ بوده و در ميان 1۷ كش��ور منطقه خاورميانه و 
ش��مال آفريقا، رتبه ۸ و در بين 12۵ كش��ور جهان 

رتبه ۷۴ را به خود اختصاص داده است. اين موسسه 
گزارش داده راهبرد ش��ركت ايران خودرو به عنوان 
بزرگ ترين توليد كننده خودرو در ايران، شامل تمركز 
بر گس��ترش محدوده فعاليت خود به جاي تمركز بر 
توليد محصوالت تحت ليسانس، گسترش پايگاه توليد 
و صادرات به خارج از مرزهاي ايران، گسترش همكاري 
بين تأمين كنندگان ايراني و همتايان بين المللي و نيز 
برنامه ريزي براي توسعه و راه اندازي خودرو هاي برقي 
و خودروهاي هيبريدي در آينده نزديك است. راهبرد 
شركت سايپا نيز شامل گسترش حضور برند خود در 
خارج از بازار داخلي و بهره مندي حداكثري از مزاياي 

كاهش احتمالي تحريم ها است.

   سوريه واردات خودرو ايراني را 
ممنوع كرد

در همين حال و در گزارش ديگري، سايت اتاق بازرگاني 
تهران از ممنوعيت واردات خودروي ايراني از س��وي 
س��وريه خبر داده است. اين س��ايت در گزارش خود 
آورده است: دولت سوريه مجوز واردات خودرو ايراني 
را لغو كرده است. اين تصميم در حالي از سوي دولت 
سوريه اتخاذ شده كه از سال هاي گذشته، ايران خودرو 
كارخانه اي با سه سالن مجهز در اين كشور احداث كرد.

در حالي افزايش ص��ادرات خودرو يكي از برنامه هاي 
اصلي وزارت صمت در دولت س��يزدهم اعالم ش��ده 
است كه سوريه به عنوان يكي از كشورهاي همسو با 
دولت ايران، واردات خودرو ايراني را ممنوع كرده است. 
بررسي هاي روابط عمومي اتاق تهران نشان مي دهد 
كه مجوز واردات خودرو س��اخت ايران از سوي دولت 
سوريه، طي دست كم يك سال ونيم اخير لغو شده است 
و هيچ خودرو توليد داخل به اين كشور اجازه ورود به 

اين كشور را ندارد.
اين بررسي نش��ان مي دهد كه تدوين و اعمال برخي 
استانداردهاي سخت گيرانه از سوي دولت سوريه، از 

جمله داليل ممنوعيت واردات خودرو و قطعات از ايران 
بوده است، در حالي كه دولت س��وريه تعرفه واردات 

خودرو از ايران را نيز افزايش داده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با تاييد ممنوعيت 
واردات خودرو و قطعات خودرو ساخت ايران از سوي 
س��وريه، اين تصميم را تنها شامل خودروهاي ايراني 
ندانست و عنوان كرد كه اين ممنوعيت براي توليدات 
ساير كشورها نيز اعمال شده است. به گفته محمدرضا 
نجفي منش، دولت س��وريه در حالي مج��وز واردات 
خودرو از ايران به همراه ديگر كش��ورها را صادر كرده 
است كه نبود ارز كافي و نگراني از جهش نرخ ارز در اين 
كشور، دليل اصلي اتخاذ اين تصميم عنوان شده است.

وي با اعالم اينكه ايران از سال هاي گذشته، كارخانه 
توليد خودرو مجهز به س��ه سالن را در سوريه احداث 
كرد، يادآور ش��د كه از سال گذش��ته، مذاكرات ميان 
ش��ركت ايران خودرو با نخس��ت وزير و وزارت صنايع 
سوريه براي صدور دوباره مجوز واردات خودرو از ايران 
آغاز شده است و ايران خودرو در تالش است تا مقامات 
و تصميم گيران اين كشور را مجاب كند تا با توجه به 
وجود تنها كارخانه س��ه سالني خودرو از ايران در اين 

كشور، اجازه واردات به توليدات ايراني داده شود.
به گفته نجفي منش، مذاكره كنندگان ايراني همچنين 
راهكارهايي براي عدم نياز ب��ه نقل و انتقال ارز جهت 
واردات خودرو از ايران را به مقامات دولت سوريه ارايه 
داده اند و ايجاد خط اعتباري از طريق بانك توس��عه 
صادرات ايران، از جمله اين راهكارها براي تشويق دولت 

سوريه به واردات مجدد خودرو از ايران است.
به گ��زارش روابط عمومي اتاق ته��ران، ممنوعيت 
واردات خودرو س��اخت ايران به س��وريه در حالي 
طي بيش از يك س��ال گذشته برقرار شده است كه 
خودروسازان ايراني به دنبال ورود به ديگر بازارهاي 
منطق��ه از جمله ارمنس��تان هس��تند و حتي بازار 
جمهوري آذربايجان را نيز در دستوركار قرار داده اند.
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كشف محموله بزرگ قاچاق 
مبلمان

تسنيم | گمرك از كش��ف محموله قاچاق مبلمان 
تحت رويه ترانزيت خبر داد. سخنگوي گمرك گفت: 
پنج دس��تگاه كاميون ترانزيتي ك��ه محموله مبلمان 
خارجي را با مبلمان ايراني جابه جا كرده و با اين روش 
دنبال فروش مبلمان خارجي در اي��ران بودند با رصد 
گمرك ايران و همكاري گمرك بوشهر به عنوان گمرك 
ورودي و گمرك لط��ف آباد به عنوان گمرك خروجي 
محموله هاي مبلمان، كش��ف و ضبط شد. سخنگوي 
گمرك ايران گفت: با مش��كوك شدن و رصد گمرك 
ايران، مستند سازي محموله مبلمان چيني در هنگام 
بارگيري در گمرك بوش��هر به عنوان گمرك ورودي و 
پلمپ كاميون هاي حامل كاال بدون ايجاد حساسيت در 
دستور كار قرار گرفت. سپس در زمان خروج كاميون ها 
از كشور به سمت تركمنس��تان نيز، كنترل محموله، 
پلمپ ها، دريچه ها، سيم هاي اتصال و اسناد با تصاوير 
ارسالي از گمرك مبدأ )بوش��هر( در گمرك لطف آباد 
خراسان رضوي توسط كاركنان اين گمرك، با هماهنگي 
ستاد گمرك صورت گرفت كه با بررسي هاي انجام شده 
مشخص شد با وجود اينكه پلمپ ها دست كاري نشده 
اما سيم اتصاالت و دريچه ها دچار تغييراتي شده است.  
از همه مهم تر اينكه محموله مبلمان از مبدا كش��ور 
چين كه مي بايست با عبور از ايران )ترانزيت( به كشور 
تركمنستان منتقل مي شد در داخل كشور تخليه شده 
و محموله مبلمان ايراني جايگزين آن شده است تا با 
اين روش مبلمان خارجي را در بازار داخل به فروش 
برسانند.  وي افزود: متخلفين براي عبور از مسير كنترل 
»ايكس ري« با جابه جابي محموله مشابه ايراني به 
سمت مقصد، قصد فريب گمرك را داشتند. سخنگوي 
گمرك در پايان گفت: رانندگان و همه محموله هاي 
اين پنج كاميون مبلم��ان براي تحقيقات و اقدامات 
بعدي، طي صورتجلسه اي تحويل مقام قضايي شدند.

اجازه ترخيص محموله
جو حشره زده را نمي دهيم

مديركل دفتر ارزيابي كيفيت كااله��اي صادراتي و 
وارداتي س��ازمان ملي اس��تاندارد تاكيد كرد كه اين 
س��ازمان به هيچ وجه اجازه ترخيص محوله هاي جو 
كه طعمه حشره و فاسد شده را نخواهد داد. بر اساس 
اعالم گمرك حدود 2۸1۷ تن جو دامي كه از انتهاي 
س��ال 1399 وارد و در ابتداي سال 1۴00 به گمرك 
اظهار شده بود، به دليل عدم تأمين ارز، در تيرماه سال 
جاري فاسد و طعمه حشره ها شده است. در اين رابطه 
مهدي عليپور، مديركل دفتر ارزيابي كيفيت كاالهاي 
صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد، گفت: اين 
محموله هنوز به سازمان ملي استاندارد اظهار نشده كه 
براي فرآيند ترخيص نظر بدهيم. اما اگر هم اظهار شود 
و كنترل كنيم به هيچ وجه اجازه ترخيص نخواهيم داد. 
به گفته وي از كليه فرآورده هاي وارداتي بعد از اظهار به 
سازمان ملي استاندارد، بازرسي و نمونه برداري مي شود. 
بنابراين فقط در صورت مطابقت با استانداردهاي ملي 
اجازه ترخيص كاال داده مي شود و در صورتي كه مغاير 
استاندارد باشد با واردات مخالفت خواهد شد. گفتني 
است كه بر اساس اعالم گمرك، طي سال هاي 139۸ 
و 1399 بيش از ده ها هزار تن كاالهاي اساس��ي با ارز 
۴200 توماني، فاسد شده و هزاران تن كاالهاي اساسي 
ديگر نيز متعلق به سال هاي 1392، 139۵، 139۷ و 
1399 در بندر امام خميني )ره( دچار فساد شده است.

دالل ها عرضه سيب زميني را 
كاهش دادند

ايلنا  |رييس اتحاديه بارفروش��ان خاطرنشان كرد: 
دالالن سيب زميني را در انبارهاي همدان، كرمانشاه و 
اردبيل دپو كردند و عرضه اين محصول را به يك سوم 
رساندند در نتيجه قيمت سيب زميني در ميدان تره بار 
به ۸ هزار رسيد. مصطفي دارايي نژاد، در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا روند افزايشي صادرات سيب زميني باعث 
باال رفتن نرخ اين محصول شده است؟ گفت: فعاالن 
توزيع محصوالت هيچگاه خواهان توقف روند صادرات 
نيستند چراكه كشور براي ادامه حيات اقتصادي خود 
به ارز نياز دارد. اما ادامه صادرات بايد مشروط به تامين 
تقاضاي داخلي باش��د. وي ادامه داد: من ۴ ماه پيش 
زماني كه قيمت س��يب زميني در مي��دان كيلويي ۴ 
هزار تومان شد به مسووالن هشدار دادم كه اگر نحوه 
توزيع اين محصول رصد نش��ود بدون ترديد ش��اهد 
افزايشي ش��دن نرخ آن خواهيم بود. من اين روزها را 
پيش بيني مي كردم. قيمت سيب زميني 2۴ آبان در 
ميدان تره بار به كيلويي ۸ هزار تومان رس��يده است. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه صادرات سيب زميني 
هيچگاه متوقف نش��د، تصريح كرد: اين محصول به 
كشورهاي ازبكستان، ارمنستان و عراق صادر مي شد و 
امروز نيز صادرات آن ادامه دارد. به نظر من اصلي ترين 
دلي��ل افزايش نرخ اي��ن محصول به انب��ار كردن آن 
برمي گردد انبارهاي همدان، اردبيل و كرمانشاه مملو 
از سيب زميني شده است. وي با اشاره به دپو محصوالت 
از سوي دالالن، گفت: دالل ها با كاهش عرضه قيمت 
محصوالت را تعيين مي كنند از اين رو بايد مانع جوالن 
دالل ها در بازار شويم نه اينكه روند صادرات را متوقف 
كنيم. در حال حاضر عرضه سيب زميني در بازار به يك 
سوم رسيده است بدون ترديد با اين ميزان عرضه شاهد 
افزايش نرخ اين محصول خواهيم بود. دارايي نژاد توليد 
سيب زميني در س��ال جاري را حدود ۵ ميليون تن 
اعالم كرد و افزود: اگر مانع توزيع اين محصول در بازار 
شوند بدون ترديد توان مردم براي خريد آن كاهش 
پيدا مي كن��د. وي بابيان اينكه ميداني ها مي توانند 
نرخ ها را كنترل كنند، گفت: توليد مركبات در استان 
مازندران به 2 ميليون و ۶00 هزار تن رسيده است. 
عرضه پرتقال در ميدان قابل توجه شده و قيمت آن 
در ميدان بين ۸ تا 13 هزار تومان شده است. 13 هزار 
تومان قيمت پرتقال صادراتي وكيوم شده است وگرنه 

قيمت پرتقال فله اي كيلويي ۸ هزار تومان است.

گزارش رسمي هزاران تن
ذرت آلوده

گرچ��ه بعد از اعالم خبر آلودگ��ي ۵000 تن ذرت 
آلوده به سم آفالتوكسين، برخي دستگاه ها از جمله 
وزارت جهاد اين موضوع را تاييد نكرده و ترجيح را 
بر پاسخ مبهم گذاش��تند، ولي گزارش اعالم شده 
گمرك ايران به وزارت اقتصاد ضمن تاييد آلودگي 
اين ذرت ها نش��ان مي دهد كه از حداقل يك سال 
پيش اين آلودگي رس��ما از س��وي س��ازمان ملي 
استاندارد تاييد شده است. در مهرماه امسال خبر 
فساد ۵000 تن ذرت و آلودگي به سم آفالتوكسين 
در گمرك نوشهر منتشر شد و پيگيري از گمرك هم 
به نوعي تاييد كننده اين خبر بود. ماجرا از اين قرار 
بود كه نزديك به ۵000 تن ذرت به عنوان بخشي 
از محموله وارداتي يك شركت كه از دو سال پيش 
وارد گمرك ش��ده بود، آلوده به سم آفالتوكسين 
ش��ده و ديگر امكان ترخيص نداش��ت. بعد از آن و 
حدود يك م��اه پيش پيگيري ه��ا از وزارت جهاد 
كشاورزي براي شفاف شدن موضوع و چرايي عدم 
ترخيص كاال، با اين اعالم معروفان- سرپرست دفتر 
خدمات بازرگاني معاونت توسعه بازرگاني وزارت 
جهاد - همراه بود كه »چون ذرت ها هنوز وارد كشور 
نشده نمي توان دقيقا نظر داد كه آلوده هستند.« اين 
اظهارات در حالي مطرح شد كه ذرت ها در گمرك 
موجود بود و از س��ويي كاال بايد قبل از ترخيص و 
وارد شدن به كشور مجوزهاي الزم را دستگاه هاي 
ذيربط از جمله استاندارد و وزارت جهاد دريافت كند 
نه اينكه بعد از ورود مشخص شود آلوده است يا خير.

به هر صورت اما و اگرها و سكوت دستگاهاي مربوطه 
در اين رابطه ادامه داشت تا اينكه مكاتبه اخير معاون 
فني گمرك ايران با مديركل دفت��ر وزارتي وزارت 
اقتصاد از اين حكايت دارد كه حداقل از سال گذشته 
براي بار دوم آلودگي اين ذرت ها تاييد ش��ده است، 
در اين حالت اين س��وال مطرح اس��ت كه آيا واقعا 
دستگاه ها تا يك ماه پيش هم از آلودگي اين حجم 
از ذرت  خبر نداش��تند آن هم ذرت  به عنوان نهاده 
دامي كه بيشترين ميزان واردات را در سال به خود 
اختصاص مي دهد؟! اما در اين مكاتبه اعالم شده كه 
»يك شركت در سال 139۸ اقدام به واردات بيش 
از 9000 ت��ن ذرت دامي طي چهار فقره اظهارنامه 
واردات قطعي از طريق منطقه ويژه اقتصادي بندر 
نوش��هر كرده كه در مرحله نخست با بررسي انجام 
شده و با عنايت به تاييد اداره استاندارد شهرستان 
نوشهر ۵3۶2 تن ترخيص و مابقي به ميزان 3۷۷0 
تن به علت آلوده بودن به سم آفالتوكسين، مغاير با 
استاندارد ملي ايران اعالم شد.« در ادامه اشاره شده 
كه » يك بار در سال 1399 نيز، با دستور دادستان 
شهرستان نوش��هر، محموله ها مورد آزمايش قرار 
گرفت كه اداره اس��تاندارد غي��ر قابل مصرف بودن 
ذرت ها را به اين اداره كل اعالم كرد. لذا حوزه نظارت 
گمركات اس��تان مازن��دران در چارچوب وظيفه 
قانوني نسبت به اعمال ماده 10۵ قانون امور گمركي 
و تنظيم صورتجلسه ضبط و مراحل قانوني اخطار و 
ابالغ به ذينفع اقدام، كه با توجه به عدم اقدام موثر از 
سوي ذينفع براي تعيين تكليف محموله ها، پرونده 
جهت س��ير مراحل قانوني به سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي اس��تان مازندران ارسال، كه 
علي رغم پيگيري هاي مكرر از س��وي سازمان طي 
سال 1399، اقدامي صورت نگرفته است.در حالي 
كه امكان آلودگي محموله هاي س��الم در انبارهاي 

منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر نيز وجود دارد.«
در اعالم اين مقام مسوول در گمرك ايران به وزارت 
اقتصاد، اين موضوع مورد توجه اس��ت كه »با اينكه 
ذرت هاي مورد نظر به ضبط قطعي دولت در آمده، 
شركت مربوطه از طريق اداره استاندارد نوشهر و بدون 
هماهنگي و اطالع گمرك نسبت به اخذ نمونه برداري 
مجدد اقدام كرده است. ضمن اينكه اين محموله بيش 
از دو سال در انبار منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر 
موجود بوده و تاكنون هيچ گونه اقدام خاصي بر روي 
آن صورت نگرفته است. در عين حال كه در مكاتبات 
صورت گرفته، اداره استاندارد به موضوع آلوده بودن 
كاال به سم آفالتوكسين و غير قابليت مصرف براي 
دام و طيور نيز اشاره كرده است.«   اين ذرت ها تنها 
بخشي از فساد كاالهاي اساسي مانده در گمرك و 
بنادر اس��ت و در قياس با حجم باالي اقالم رسوبي 
و گاها در آس��تانه فساد چشم گير نيست، اما به هر 
صورت اين اقالم با ارز ۴200 وارد كشور مي شوند 

و در شرايط موجود ارزي بسيار قابل اهميت است.

ويژه

انجمن كتابخانه هاي استان 
كرمانشاه رتبه اول كشور شد

انجمن كتابخانه هاي عمومي اس��تان كرمانش��اه 
در ميان 31 اس��تان كشور، به عنوان رتبه نخست 
برگزيده ش��د و در آييني از اس��تاندار كرمانش��اه 
تقدير به عمل آمد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
اس��تانداري كرمانش��اه؛ صب��ح دي��روز در آيين 
بزرگداش��ت روز كتاب، كتابخواني و كتابدار كه با 
حضور محمدمهدي اس��ماعيلي، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، علي نيكزاد، نايب رييس اول مجلس 
شوراي اسالمي و عليرضا مختارپور، دبيركل نهاد 
كتابخانه هاي عمومي كشور و جمعي از اهالي كتاب 
و نشر در محل تاالر وحدت برگزار شد، از استاندار 
كرمانش��اه به عنوان رييس انجمن كتابخانه هاي 
عمومي با رتبه اول كش��ور تقدير ش��د و اس��تان 
كرمانشاه در بين 31 استان كشور به عنوان رتبه اول 
انجمن كتابخانه هاي عمومي برگزيده شد. حسين 
خوش اقبال، معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري كرمانشاه، در اين مراسم به نمايندگي از 

استاندار حضور يافته و لوح يادبود را دريافت كرد.

موسسهفيچسلوشنزمنتشركرد

اتاقتهران:سوريهوارداتخودرويايرانيراممنوعكرد

فعاالناقتصادي:محدودشدنبازارهايتجارياقتصادراآسيبپذيرميكند

آينده صنعت خودرو تا 2030 

امارات از اولويت صادراتي خارج شد!
اتاق بازرگاني تهران در گزارش��ي جديد به بررس��ي 
فهرست اولويت هاي نخست صادراتي ايران پرداخته 
كه حاكي از برخي تغييرات در اين بخش است. با وجود 
آنكه تحت تاثير تحريم هاي اقتصادي ميزان تجارت 
ايران در سال هاي گذشته كاهش يافته، اما همچنان 
بخش مهمي از ني��از ارزي كش��ور از طريق صادرات 
غيرنفتي تامين مي شود و ميزان صادرات پس از شوك 
ناشي از شيوع كرونا در سال 1399، در سال جاري بار 

ديگر افزايشي شده است.
با وج��ود آنكه ب��ر اس��اس آمارهاي گم��رك تعداد 
كش��ورهايي كه ايران به آنها صادر كرده از مرز 100 
كش��ور نيز عبور مي كند اما در عمل، بخش مهمي از 
تجارت ايران تنها به چند كشور خاص محدود مي شود.

فعاالن اقتصادي معتقدند محدود شدن اين بازارهاي 
تجاري باعث مي شود ميزان آس��يب پذيري اقتصاد 

كش��ور افزايش پيدا كند و از اين رو تنوع بخش��ي به 
بازاره��اي صادراتي و باال بردن س��هم آنها از كل آمار 
تجاري اهميت فراواني دارد. بررسي آمارهاي تجاري 
كشور در سال هاي اخير نشان مي دهد كه چين همواره 
اصلي تري��ن واردكننده كاال از ايران ب��وده و هر چند 
جايگاه خود به عنوان اصلي ترين صادركننده كاال به 
ايران را از دست داده اما همچنان شريك تجاري اول 
ايران محسوب مي شود. امارات متحده عربي، تركيه، 
عراق و افغانستان ديگر شركاي اصلي تجاري ايران در 

سال هاي گذشته به شمار مي روند.
هر چند در سال هاي گذشته تالش هايي براي افزايش 
تعداد شركاي تجاري كش��ور به كار گرفته شده اما با 
توجه به محدوديت هاي تحريمي، اولويت نخس��ت 
كش��ور اس��تفاده حداكثري از ظرفيت كش��ورهاي 
همسايه و منطقه اس��ت و آنطور كه سازمان توسعه 

تجارت اع��الم كرده ب��ا اس��تفاده از همين ظرفيت 
بناست صادرات غيرنفتي ايران به ۷0 ميليارد دالر در 
سال برسد. اتاق بازرگاني تهران در گزارشي بر اساس 
اطالعاتي كه از سازمان توسعه تجارت دريافت كرده، از 
ايجاد تغيير در فهرست اولويت هاي نخست صادراتي 
كش��ور خبر داده و نام 9 كشور را به عنوان اصلي ترين 

اهداف ايران در صادرات مطرح كرده است.
بر اس��اس پيش نويس طرحي كه از س��وي مشاوران 
رييس سازمان توسعه تجارت تدوين و آنطور كه اعالم 
شده، قرار اس��ت آذرماه امسال از سوي وزارت صمت 
رونمايي شود، كشورهاي هدف صادراتي ايران از اين 
پس بر مبناي چندين معيار از جمله اشتراكات فرهنگي 
و مذهبي، همسويي سياسي و ميزان فاصله جغرافيايي، 

انتخاب و اولويت بندي مي شوند.
در طرح جديد توسعه صادرات غيرنفتي ايران كه بنا 

دارد، تا سال 1۴0۴ خوشيدي، ارزش صادرات كااليي 
ايران را به ۷0 ميليارد دالر برساند، كشورهاي چين، 
افغانستان، عراق، سوريه، روسيه، ونزوئال، كنيا، هند، 
بالروس جزو اولويت ه��اي اول تجارت خارجي ايران 

طي دوره چهار ساله پيش رو قرار گرفته اند.
همچنين كشورهاي امارات، آلمان، اتريش، بحرين 
و لبنان جزو اولويت  دوم ب��ازار صادراتي ايران قرار 
گرفته اند. اين در حالي است كه امارات متحده عربي 
طي سال هاي گذشته، پس از كشور چين، همواره 
در جايگاه ش��ريك دوم تجاري ايران قرار داش��ته 
اس��ت. به اين ترتيب در صورت نهايي ش��دن اين 
طرح، ايران براي افزايش صادرات اولويت خود را بر 
نزديكي سياسي قرار داده و اين موضوع بر نزديكي 
جغرافيايي اولويت داش��ته تا جايي كه از ونزوئال تا 

كنيا در اين فهرست قرار دارند.
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خبرروز

۱۰۵ بيمار ديگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۱۰۵ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند.  بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ هزار 
و ۴۹۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۶۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كشور به ۶ ميليون و ۴۵ هزار و ۲۱۲ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۸ هزار و ۲۷۲ نفر رسيد. سه هزار و ۴۹۱ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۷ ميليون و ۱۴۶ هزار 
و ۸۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۸۷ شهر در وضعيت 

نارنجي، ۲۲۲ شهر در وضعيت زرد و ۱۱۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 وزير پيشنهادي
شايسته اين جايگاه نيست

ما االن بحران هاي زي��ادي در آموزش و پرورش از 
جمله وجود انواع و اقس��ام مدارس و دسته بندي 
دانش آم��وزان ب��ه گروه ه��اي مختل��ف از جمله 
دانش آم��وز نخب��ه و عادي ي��ا م��دارس دولتي، 
غيردولتي، تيزهوشان، هيات امنايي و... داريم كه 
اينها تنها يكي از مشكالت آموزش و پرورش است. 
همچنين با كمبود فضاي آموزشي، ضعف محتواي 
دروس و كمبود شديد نيروي معلم مواجه هستيم. 
كس��ي كه در حد رياس��ت آموزش و پرورش يك 
شهرستان را هم نبوده؛ يا معاون وزير يا حتي مدير 
يك دبيرستان نبوده با چه استداللي بايد در راس 

وزارت آموزش و پرورش قرار بگيرد.
نبايد فراموش كنيم كه انتخاب چنين فردي براي 
چنين مقامي مي تواند نوعي توهين به معلمان، 
دانش آموزان و خانواده هايش��ان تقلي كرد، اين 
بي احترامي به عظمت نام ايران است. فكر نكنيد 
كه با بيان اين حرف ها مي خواهيم سنگ بر سر 
راه دولت بيندازيم يا رييس جمهور را دچار چالش 
كنيم، بلكه آنچه كه گفته مي شود به صالح كشور 
و مردم اس��ت، اين وزير پيشنهادي هيچ يك از 
ش��رايط احراز چنين مقامي را ن��دارد. نه از نظر 
تجربه، نه از نظر تحصيالت و حتي از نظر سني 
هم ايشان براي اينكه اين پست را به دست بگيرد 
بسيار جوان و بي تجربه است.  به هر حال كشور 
ما ميليون ها فرد تحصيلكرده دارد. در كشوري 
كه آمار دانشگاهيان، نخبگان و متخصصان آن 
جزو پيشروترين كشورها است، چرا بايد فردي را 
كه نه سابقه مديريت، نه تجربه كار در آموزش و 
پرورش و نه اطالعات كافي درباره اين حوزه دارد 
را انتخاب كرد؟ وي در حوزه علميه درس خوانده 
و ليسانسي كه در دانش��گاه مدرك آن را كسب 
كرده در رشته عمران است، بنابراين به چه دليل 
بايد اين فرد در راس وزارت آموزش و پرورش قرار 
داد؟ در ش��رايطي كه اكثر فرهنگيان از شرايط 
معيشتي خود راضي نيستند، وضعيت تعليم و 
تربيت طي ۲ س��ال گذشته در كشور به واسطه 
كرونا به شكل غير قابل باوري به مشكل خورده 
اس��ت، با تعداد ب��االي دانش آموزاني كه ترك 
تحصيل كرده اند مواجه ايم و مشكالت و مسائل 
عديده ديگر، شايسته اس��ت كه فردي از سوي 
رييس جمهور براي تصدي اين پست به مجلس 
معرفي شود كه حداقل چند سال سابقه مديريتي 
را در كارنامه خود داش��ته باش��د ضمن اينكه با 
مش��كالت آموزش و پرورش آش��نايي داشته و 
براي رفع اين مشكالت برنامه هايي قابل اجرا به 
مجلس ارايه دهد، در غير اين صورت راي اعتماد 
به فردي مانند وزير پيشنهادي از سوي مجلس 
خطاي بزرگ محاسباتي به حساب آمده و باعث 
بروز مشكالت عديده تري در اين حوزه مي شود.

رويخطخبر

اورژانسبايدجزومشاغلسختوزيانآورمحاسبهشود
نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي در بازديد از 
سازمان اورژانس كشور، در جريان ميزان آمادگي و 
همچنين اقدامات انجام شده در زمان وقوع حوادث به 
ويژه زلزله اخير هرمزگان و پاندمي كرونا قرار گرفت. 
علي نيكزاد با تاكيد بر اينكه براي تخصيص امكانات 
به اورژانس پيگيري هاي الزم انجام مي شود، گفت: 
تالش مي كنيم ش��غل اورژانس جز مشاغل سخت 
و زيان آور محاسبه شود. او همچنين در حاشيه اين 
بازديد با بيان اينكه در دوران كرونا جامعه بهداشت و 
درمان رو سفيد شد و اقدامات آنها در تاريخ ماندگار 
است، گفت: اطالع دارم كه اورژانس با حضور به موقع 
و راهنمايي هايي خود توانسته جان بسياري را نجات 
دهد اما در عين حال با بسياري از كمبودها و نقايص در 
حوزه نيازهاي اوليه و منابع و تجهيزات مواجه است. 
نيكزاد با بيان اينكه براي ايجاد و تصويب قانون يا بايد 
از دولت اليحه بيايد يا ١۵ نماينده طرحي را به مجلس 

ارايه دهند، افزود: سعي مي كنم از كانال دولت چنين 
اليحه اي به مجلس ارسال شود، همچنين پيگير آن 
هستم كه اين شغل نيز جز مشاغل سخت و زيان آور 
محاسبه شود. نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
ادام��ه داد: با مذاكراتي كه با وزارت كش��ور خواهيم 
داش��ت پيگير واگ��ذاري زمين به اورژانس كش��ور 
خواهيم بود اما بايد گفت ك��ه تبديل اورژانس هاي 

كانكسي به سال ١۴٠١ موكول مي شود.

رويداد

حاال كه سرشماري حيات وحش آغاز شده كم كم 
بايد به ش��نيدن اخبار ناخوش��ايند در مورد كم 
ش��دن تعداد گونه هاي مختلف حيواني در كشور 
عادت كنيم، سال هاست كه مردم و مسووالن در 
كنار هم كمر همت بس��ته اند ت��ا حيات وحش را 
رو به نابودي بكش��انند. از يك طرف بي تدبيري و 
بي توجهي مسووالن و از طرف ديگر سودجويي و 
طمع كاري مردم باعث شده تا هر روز گونه تازه اي 
از حي��ات وحش رو به انق��راض و نابودي بگذارد. 
درس��ت همان اتفاقي كه بر س��ر مرغ��ان مهاجر 
تاالب هاي شمال آورديم و الشه شان را در بازار به 
فروش گذاشتيم، بي توجهي كه باعث از بين رفتن 
گونه يوز ايراني شد، باعث از بين رفتن بز و كل هاي 
كوهستان هاي غرب ش��د. حاال هم نوبت رسيده 
به آهوان دشت »سهرين« زنجان. همان طور كه 
جنگل ها در آتش مي س��وزند و هر سال بر تعداد 
شهرهايي كه قرباني سيل مي شوند و ريزگردها راه 
نفس شان را مي بندد، همان طور كه سفره هاي آب 
زيرزميني رو به نابودي گذاشتند و تاالب ها خشك 
شدند و رودها بي آب، حاال ديگر حيات وحش هم 
بي رمق تر از هميشه در اين جغرافيا به حيات خود 
ادامه مي دهد تا روزي كه به طور كامل از بين برود 
و تازه آن زمان است كه هم مردم و هم مسووالن به 
اين فكر مي كنند كه بايد چاره اي انديشيده شود، 
درس��ت مثل حاال كه ديگر براي رفع خشكسالي 
كه به دامان اين س��رزمين افتاده خيلي دير شده 
اس��ت و ممكن است براي نجات حيات وحش آن 

هم خيلي دير باشد. 

    كاهش جمعيت آهوان
 نگران كننده است

رييس اداره نظارت بر امور حيات وحش اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان زنجان گفت: جمعيت آهوان دشت 
س��هرين به عنوان گونه ش��اخص جانوري اين اس��تان 
در صورت ادامه وضعيت حاك��م با خطر انقراض مواجه 
مي ش��وند. پرويز رستمي افزود: كاهش جمعيت آهوان 
اين دشت بسيار نگران كننده است و بر اساس سرشماري 
جديدي كه هفته گذشته /دوشنبه و سه شنبه ۱۷ و ۱۸ 
آبان ماه جاري/از سوي كارشناسان و محيط بانان اين اداره 
كل صورت گرفت تعداد آهوان موجود در دشت سهرين 
)بخش��ي از منطقه حفاظت شده س��رخ آباد( و منطقه 
حفاظت ش��ده فيله خاصه از يك هزار و ۳۶۰ راس سال 
گذشته )۹۹( به ۸۵۰ راس رسيده است. او اظهار داشت: در 
طي يكسال اخير بيش از ۵۰۰ راس از آهوان اين ۲ منطقه 
آهو خيز به داليل مختلف تلف شده اند كه ادامه اين روند 
بسيار نگران كننده است و بايد از سوي مسووالن ذيربط 
چاره جويي اساسي شود تا اين گونه جانوري شاخص و زيبا 
از خطر انقراض دور شود. رستمي، تصريح كرد: اگر وضع به 
همين منوال پيش برود به حتم در آينده اي نه چندان دور 
شاهد انقراض نسل آهوان در اين ۲ منطقه بكر، وسيع و زيبا 
كه تنها زيستگاه آهو در شمالغرب كشور است خواهيم بود.

    از شكار غيرمجاز تا حفر چاه و بي آبي
ريي��س اداره نظ��ارت بر ام��ور حيات وح��ش اداره كل 
حفاظت محيط زيست اس��تان زنجان گفت: متاسفانه 
ش��كارهاي غيرمجاز و بي رويه، حفر چاه هاي غيرمجاز، 
وجود پرتعداد گله هاي دام در سرتاسر دشت، محدود و 

جزيزه اي شدن زيستگاه، ايجاد باغات، كاشت محصوالت 
كش��اورزي و نهال، تغيير الگوي كشت از ديمي به آبي، 
كمبود نيرو، امكانات و تجهيزات به منظور رصد و پايش 
مدام، وجود دام هاي اهلي مازاد در منطقه در واقع عمده 
دليل كاهش جمعيت آهوان در اين زيستگاه اصلي است. 
دشت سهرين جزو منطقه حفاظت شده سرخ آباد و تنها 
زيستگاه آهو در شمال غرب كشور است و زيستگاه بكر و 
مناسبي براي اين گونه جانوري زيبا و شاخص محسوب 
مي شود. رستمي اظهار داشت: در زيستگاه دشت سهرين 
جانوراني چون آهو، پلنگ، گراز، خرس قهوه اي، سمور 
سنگي، سنجاب زميني، رودك، كبك دري، هوبره، عقاب، 
ش��اهين، دال، غاز خاكس��تري، خوتكا، لك لك سفيد، 
باكالن، افعي البرزي، افعي شاخدار ايراني، افعي زنجاني و 
ماهياني نظير كپور، سيم، اسبله و غيره، زيست مي كنند. 
او افزود: در منطقه حفاظت شده فيله خاصه نيز گونه هاي 
جانوري ازجمله آهوي ايراني، گراز، پرندگاني چون كبك، 
باقرقره، انواع پرندگان شكاري، آبزي و كنار آبزيي مهاجر 
زمس��تاني و انواع خزندگان در اين منطق��ه وجود دارد. 
براساس سرشماري سال ۹۲ قريب يك هزار و ۵۰۰ راس 
آهو در دشت سهرين و منطقه شكار ممنوع فيله خاصه 
زيست مي كردند كه در سال ۹۳ با كاهش ۱۴ درصدي 
مواجه شد، در سال ۹۴ با كاهش ۱۰ درصدي به يك هزار 
و ۲۴۶ راس رسيد و سال ۹۵ نيز يك هزارو ۸۲ راس در اين 
مناطق سرشماري شد. طي سال هاي ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ 
نيز به ترتيب تعداد يك هزارو ۱۰۵ راس، يك هزارو ۲۷۷ 
راس، يك هزار و ۴۰۰ و يك هزار و ۳۶۰ راس آهو از سوي 
محيط بانان و كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست 
استان زنجان در اين ۲ منطقه مشاهده و سرشماري شدند.

خطرانقراضبيخگوشآهواندشت»سهرين«زنجاناست

تمديداعزاممشموالنمناطقزلزلهزدههرمزگان
س��ازمان وظيفه عموم��ي نيروي انتظام��ي از ارايه 
خدمات ويژه و تمديد تاريخ اعزام به خدمت مشموالن 
مناطق زلزله زده استان هرمزگان خبر داد. به گزارش 
پايگاه خبري پليس، سازمان وظيفه عمومي نيروي 
انتظامي در اطالعيه اي اعالم كرد: مش��موالني كه 
خ��ود را براي اعزام ب��ه خدمت آماده ك��رده و برگ 
اعزام ب��ه خدمت در تاريخ ه��اي آذرم��اه و دي ماه 
دريافت كرده اند ولي به دليل وقوع زلزله در اس��تان 
هرمزگان دچار حادثه شده و امكان معرفي در تاريخ 
اعزام تعيين ش��ده را ندارند، ب��ه منظور همدردي با 
اين عزيزان و خانواده هاي آنان با مساعدت سازمان 
وظيفه عمومي مي توانند تاريخ اعزام به خدمت خود را 
تمديد كنند. الزم به ذكر است: اين دسته از مشموالن 
مي توانند درخواس��ت تمديد تاريخ اعزام به خدمت 
خ��ود را از طريق دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي 

)پليس+۱۰( ثبت و پيگيري كنند. شايان ذكر است 
مشموالن و خانواده هاي آنان براي كسب اطالعات 
بيشتر مي توانند از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان 
به نش��اني www.vazifeh.police.ir، سامانه 
 تلفن گويا به شماره ۰۹۶۴۸۰ يا كانال خبرسربازي در 
  @ khabaresarbazi پيام رسان سروش به نشاني

از آخرين اخبار مربوطه مطلع شوند.

استفادهازرينگاسپرتبرايخودروهاتخلفاست
معاون اجتماعي پليس راهور نيروي انتظامي استفاده از 
رينگ هاي اسپرت كه سبب افزايش عرض خودرو شده 
و آن را از حالت استاندارد خارج مي كند، تخلف دانست. 
س��رهنگ عين اهلل جهاني گفت: در صورت مش��اهده 
اينگونه خودروها پليس با رانن��دگان برخورد و آنان را 
جريمه و اعمال قانون خواهد كرد. او افزود: اس��تفاده از 
رينگ هاي اسپرت كه از نظر سايز و اندازه با استاندارد 
تفاوت داشته و خارج از قالب گلگير خودرو باشد براي 
رانندگان آن وسيله تخلف محسوب شده و اعمال قانون 
خواهند شد. رينگ خودرو نبايد پهن تر از حد معمول و 
خارج از استاندارد باشد و براي خودرو نبايد از الستيكي 
استفاده كرد كه س��بب افزايش عرض آن شود. معاون 
اجتماعي پليس راهور با تاكيد بر اينكه رانندگان نبايد 

خودروها را به بهانه زيبايي از حالت استاندارد خارج كنند، 
گفت: هر تغيير در وضعيت خودرو ممكن است آن وسيله 
نقليه را از حالت استاندارد خارج و سبب بروز حادثه براي 
سرنشينان آن شود، از اين رو از مردم مي خواهيم به هيچ 
عنوان وسايل نقليه خود را از حالت استاندارد خارج نكنند.

تعادل|
 همه چيز آرام بود، ساعت سه بعدازظهر 
در شهرهاي جنوبي يعني خواب قيلوله 
بسياري از اهالي. اكثر افراد صبح ها قبل از طلوع آفتاب 
از خانه بيرون مي روند و رهس��پار كسب و كارشان 
مي شوند و ظهر به خانه بر مي گردند و بعد از ظهر هم 
به قول خودشان وقتي »كمر آفتاب شكست« دوباره 
رهسپار كسب و كارشان مي شوند. اما روز يكشنبه 
براي اهالي هرمزگان، بندرعباس، كيش و خيلي از 
شهرهاي ديگر در جنوب كشور، كابوسي بود كه انگار 
خيال تمام شدن نداشت. دقيقا راس ساعت ۱۵ و ۳۶ 
دقيقه اولين زمين لرزه با شدت ۶/۳ ريشتر به وقوع 
پيوست. براي خيلي از اهالي شهرهاي جنوبي كه اين 
زلزله شديد را حس كردند، زمان طوالني سپري شد 
تا زمين آرام بگيرد اما تنها دو دقيقه بعد از زلزله اول 
زلزله ديگري به ش��دت ۶/۴ ريشتر به وقوع پيوست. 
باور كردني نبود، خيلي ها هراس��ان و سراسيمه به 
خيابان ها ريختند، در همين گريزهاي سراسيمه بود 

كه دو نفر جان باختند. 

   پس لرزه ها ادامه دارد
از روز يكشنبه ساعت ۱۵ و ۳۶ دقيقه كه اولين زلزله به 
وقوع پيوست و دو دقيقه بعد از آن زلزله دوم با شدت 
بيشتري به وقوع پيوست زمين هنوز آرام نگرفته و 
پس لرزه ها ادامه دارد. بسياري از مردم يكشنبه شب را 
در خيابان ها سپري كردند و مسووالن اعالم كرده اند 
كه بهتر است تا اطالع ثانوي كسي در خانه ها ساكن 
نشود. طبق آخرين آمار اعالم ش��ده از سوي هالل 
احمر تعداد زخمي هاي زلزله به ۹۹ نفر افزايش يافته 
و از اين تعداد تنها ۸ نفر بستري شده اند و بقيه افراد به 
درمان سرپايي احتياج داشته و فوتي ها دو نفر بوده اند. 

   ترس و دلهره وجودمان را فراگرفت
فرانك ۵۰ س��اله س��اكن بندر عباس ب��ه خبرنگار 
»تعادل« مي گويد: خيلي وحشتناك بود، اين زلزله 
انگار با تمام زلزله ه��اي ديگري كه در تهران و ديگر 
شهرها آمده بود فرق داش��ت، من سال ها در تهران 
زندگي ك��رده بودم و زلزله تهران را ب��ه ياد دارم، اما 
اين يكي خيلي فرق داش��ت، صداي وحش��تناك، 
ش��دت لرزه ها به قدري زياد بود كه نمي توانس��تيم 
از جايمان ت��كان بخوريم. پس لرزه ه��ا هم تا صبح 
دوشنبه شدتشان زياد بود و كم كم از شدت آنها كاسته 

شد.  او در مورد قطعي آب و برق در مناطق زلزله زده 
گفت: تا صبح دوشنبه بسياري از منطقه ها آب و برق 
نداشتند، اما از اوايل صبح كم كم هم آب وصل شد و 
هم برق. در اين زمينه مشكلي نداريم و فقط مساله 
اين است كه بسياري از افراد خانه هايشان به قدري 

آسيب ديده كه ديگر نمي توانند در آن ساكن شوند.

     اكثر خانه ها ديگر امن نيستند
علي ۴۵ ساله يكي ديگر از س��اكنان بندرعباس به 
خبرنگار تع��ادل مي گويد: با ش��رايطي كه خانه ها 
دارند رفتن ب��ه آنها عين بي احتياطي اس��ت، اكثر 
خانه ها نياز به بازس��ازي و ايمن سازي دارند. ممكن 
است با يك زمين لرزه ديگر خيلي از خانه ها خراب 
شوند. متاسفانه خانه هاي نوس��از بيشتر از قديمي 
سازها آس��يب ديده اند. او نيز شب زلزله را به همراه 
خانواده اش در خيابان به صبح رس��انده و مي گويد 

خانه شان براي بازگشت امن نيست. 

    وضعيت خانه هاي بومي و روستايي
بدتر است

پيروز بنايي، يكي از كارمندان استانداري هرمزگان 
نيز در اين باره به تعادل مي گويد: وضعيت خانه هاي 
بومي اص��ال خوب نيس��ت، خيلي از آنه��ا تخريب 
شده اند. اكثر خانه هايي كه در روستاها و محله هاي 
فقيرنشين شهرها هستند آوار شده اند، البته خدا را 
شكر ساعتي كه زلزله به وقوع پيوسته ساعتي نبوده 
كه افراد در خواب عميق باشند و تلفات جاني زيادي 
به جا نگذاش��ته البته تعداد قاب��ل توجهي مصدوم 
ش��ده اند اما فوتي ها بس��يار كم و در حد دو، سه نفر 
بوده اند. او مي افزايد: در اين شرايط بيشتر روستاها و 
خانه هاي روستايي هستند كه آسيب مي بينند و بايد 

به وضعيت آنها پيش از همه رسيدگي شود. 

    خسارت 7۰۰ ميليارد توماني 
به زلزله زدگان هرمزگان

مه��دي دوس��تي، اس��تاندار هرم��زگان در جمع 
خبرن��گاران، گفت: طب��ق برآورد ص��ورت گرفته 

ميزان خس��ارت زمين لرزه به واحدهاي مسكوني 
و زيرس��اخت ها در اس��تان هرمزگان بالغ بر ۷۰۰ 
ميلي��ارد تومان اس��ت. همچنين ح��دود ۳۰۰۰ 
واحد مس��كوني در روس��تاها و مناطق كانون اين 
زلزله، نيازمند بازس��ازي، تعمير و احداث هستند. 
دوس��تي تصريح كرد: تاكنون ۲۵۰۰ تخته چادر 
جهت اسكان اضطراري در مناطق زلزله زده استان 
هرم��زگان توزيع ش��ده اس��ت و ۵۰۰ تخته چادر 
ديگر طي امروز توزيع خواهد شد. بازسازي منازل 
آس��يب ديده و واحدهاي تخريب شده به ويژه در 
روستاهاي گيشان غربي و آب شيرين بخش فين 
شهرستان بندرعباس در اولويت قرار دارد. او افزود: 
اسكان اضطراري مردم در روستاهاي كانون زلزله 
در بخش فين شهرستان بندرعباس با برپايي چادر 
آغاز شد. برق بيشتر روستاهاي مناطق زلزله زده نيز 

وصل شده است.

    نيروهاي امدادي ارتش 
در هرمزگان مستقر هستند

همچنين س��خنگوي ارتش از اس��تقرار بالگردها 

و نيروهاي واكنش س��ريع در مناط��ق زلزله زده و 
آمادگي كمك دهي به مردم شريف هرمزگان خبر 
داد. امير سرتيپ ش��اهين تقي خاني در مصاحبه با 
برنامه »روي��داد« راديو گفت وگو در رابطه با آخرين 
جزييات امداد رس��اني به زلزله زدگان و هموطنان 
هرمزگاني اظهار كرد: هم��ه از ابتدا پاي كار بودند و 
پس از دستور رييس جمهور و حضور معاون اول در 
منطقه، همه دستگاه ها و نيز نيروهاي مسلح در منطقه 
حاضر شدند. تقي خاني اضافه كرد: در ارتش نيز امير 
محم��دي كه معاون اجرايي و رييس س��تاد بحران 
ارتش هستند در كانون زلزله حاضر شدند و نيروهاي 
ارت��ش اعم از بالگرده��ا، تيم هاي واكنش س��ريع، 

بيمارستان ها و مراكز درماني اعالم آمادگي كردند.

   پرداخت 22۰ ميليون تومان وام
و كمك بالعوض به زلزله زدگان 

اكبر نيكزاد، رييس بنياد مسكن نيز به ايسنا گفت: 
هموطنان��ي ك��ه خانه هاي آنه��ا در جري��ان زلزله 
هرمزگان تخريب يا دچار آسيب شده به هيچ عنوان 
نگران بازس��ازي خانه هاي خود نباشند و به هر نفر 

مجموعا ۲۲۰ ميليون تومان وام، كمك بالعوض و 
كمك هزينه اسكان موقت پرداخت مي شود. او افزود: 
طبق آخرين ميزان تسهيالت مصوب احتماال ۱۵۰ 
ميليون تومان وام، ۵۰ ميليون تومان كمك بالعوض 
و ۲۰ ميليون تومان براي اسكان موقت به زلزله زدگان 

استان هرمزگان اختصاص پيدا مي كند.

    بازديدهاي مسووالن از وعده تا عمل
باز هم بازديدهاي مسووالن از مناطق زلزله زده آغاز 
شده است، هميش��ه بعد از زلزله مسووالن مي روند 
به مردم دلگرمي مي دهند و بعد از چند ماه همه چيز 
فراموش مي شود. مگر زلزله بم نبود، زلزله ورزقان و 
اهر در آن زمستان اس��تخوان سوز، زلزله كرمانشاه 
چند درص��د از زلزله زدگان هنوز در كانكس زندگي 
مي كنند؟ خانه هاي ويران شده چند نفر از آنها ساخته 
شده و تحويلشان شده اس��ت؟  حاال هم مسووالن 
به اهالي روس��تاهاي هرمزگان و ديگر افرادي كه در 
شهرهاي كوچك و بزرگ خانه هايشان آسيب ديده 
وعده مساعدت و ياري مي دهند، بازسازي خانه ها، 
پرداخت كمك هاي بالعوض، هزينه اسكان موقت و 
... اما اين وعده ها چقدر اجرايي خواهد شد مساله اي 

است كه تنها زمان آن را مشخص مي كند.

   معاون اول رييس جمهور و وزير نيرو
 به جنوب رفتند

 محمد مخبر معاون اول رييس جمهور و علي اكبر 
محرابيان وزي��ر نيرو در اين بازدي��د از بخش هاي 
مختلف آبشيرينكن يكصدهزار متر مكعبي بازديد 
و از نزديك بر رون��د آب توليدي آن نظارت كردند. 
مخبر در اين بازديد با تاكيد بر پايداري وضعيت آب 
مركز استان افزود: خوشبختانه روند تامين آب در 
س��ايت يكصدهزار متر مكعبي با تمام ظرفيت در 
مدار است و نگراني از بابت ايجاد خسارت و كمبود 
آب نيس��ت. محرابيان وزير نيرو نيز در اين بازديد 
گفت: تمامي امكانات براي تامين آب مناطق زلزله 
زده بس��يج شده و مشكلي از نظر تامين آب به ويژه 

مركز استان هرمزگان وجود ندارد.

   آسيب ديدن 3۰۰۰ واحد مسكوني
در هرمزگان

اسماعيل نجار نيز در جلسه ستاد بحران استانداري 
هرمزگان افزود: ۱۶۵ ميليون تومان وام روستايي و 
۱۸۵ ميليون تومان وام شهري براي بافت هاي آسيب 
ديده در نظر گرفته شده است. او با اشاره اينكه مبلغ 
۲۰ ميليون تومان به عنوان مس��كن موقت در نظر 
گرفته شده اس��ت، گفت: كمك هايي شامل، چادر، 
تسهيالت ساخت مس��كن، كمك هاي بالعوض و 
بازسازي جايگاه هاي احشام در اختيار زلزله زدگان 
قرار مي گيرد. مراحل ساخت و ساز بافت هاي آسيب 
ديده با موافقت مع��اون اول رييس جمهور به زودي 

آغاز مي شود.

    برپايي بيش از 6۰۰ چادر 
در مناطق زلزله زده در هرمزگان

محمدحسن قوسيان مقدم، س��خنگوي جمعيت 
هالل احمر نيز درباره آخرين وضعيت مناطق زلزله زده 
در جنوب كش��ور اظهار كرد: دقايق��ي پس از زلزله 
نخس��تين گروه از امدادگران در اس��تان هرمزگان 
فعالي��ت خود را آغاز كرده و تيم ه��اي ارزياب نيز به 
مناطق داراي بيشتري تاثير از زلزله اعزام شدند. او با 
بيان اينكه جمعيت هالل احمر همچنان در آماده باش 
اس��ت، گفت: در مجموع بي��ش از ۶۰۰ چادر براي 
اس��كان اضطراري در استان هرمزگان داير شده كه 
از اين تعداد حدود ۴۰۰ تخته چادر در بندرعباس و 
بيش از ۲۲۰ چادر نيز در مناطق روستايي برپا شده 
است تا هموطناني كه امشب را در بيرون از منازل خود 

هستند، در اين چادرها اسكان پيدا كنند.

   تخريب 3۰ واحد مسكوني
در روستاي گيشان غربي 

مه��رداد حس��ن زاده، مدي��ركل مديري��ت بحران 
اس��تانداري هرمزگان با بيان اينك��ه زلزله موجب 
تخريب ۳۰ منزل مس��كوني در روس��تاي گيشان 
غربي از توابع شهر فين شده است، گفت: ۷۰ درصد 

اين منازل مسكوني، صد درصد تخريب شده است.
به گفته او، بيشتر تخريب ها در بخش روستايي انجام 
شده اما منازل شهري هم در برخي مناطق آسيب هاي 
جدي ديده اند. مديركل مديريت بحران استانداري 
هرمزگان از مردم خواست تا اطالع ثانوي از رفتن به 
داخل خانه ها جلوگيري كنند، تا شرايط عادي شود. 

گزارش
حضوربرخيمسووالندرمحل؛ازوعدهتاعمل

برخي روستاهاي هرمزگان 100 درصد تخريب شده اند
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