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يادداشت- 1

 متولي بانك مركزي 
بايد اقتصادخوانده باشد

به ط��ور كل��ي، رييس كل 
بانك مرك��زي بايد اقتصاد 
خوانده باش��د و در شمايل 
ي��ك اقتص��اددان كاربل��د 
فعاليت كند. حضور افرادي 
كه سابقه حسابداري دارند 
يا به عن��وان متول��ي بازار 
سرمايه انجام وظيفه كرده 
باشند، هرگز نمي تواند ساختار پولي، مالي و بانكي 
كش��ور را به س��مت اهداف از پيش تعيين ش��ده 

هدايت كند. 
ب��ا اين مقدمه مش��خص اس��ت حضور ف��ردي كه 
مهم ترين سابقه اش، حضور در بازار سرمايه كشور 
بوده اس��ت، كمك��ي به بهبود ش��اخص هاي كالن 
اقتصادي نخواهد كرد. البته به نظر مي رسد، قرارگاه 
اصلي تصميم سازي هاي دولت نه در بانك مركزي 
يا س��اير نهاد هاي اقتصادي، بلكه در وزارت اقتصاد 
قرار داده شده اس��ت.در واقع بعيد است كه رييس 
كل بانك مركزي، توان تصميم سازي هاي جدي در 
بخش هاي اقتصادي داش��ته باشد و احتماال بيشتر 
در ش��مايل مج��ري تصميماتي كه قرار اس��ت در 
وزارت اقتصاد اخذ ش��ود، عمل خواهد كرد. اما بعد 
از انتخاب رييس كل جديد بانك مركزي بس��ياري 
از تحليلگران تالش مي كنند، تصويري از مهم ترين 
اولويت ها و برنامه هاي پيش روي بانك مركزي در 
اين دوران جديد به دست آورند. همانطور كه اشاره 
شد، قبل از انتخاب صالح آبادي به عنوان رييس كل 
بانك مركزي، خاندوزي وزير اقتصاد اعالم كرده بود 
كه متولي بانك مركزي با هماهنگي ش��خص وزير 

اقتصاد انتخاب خواهد شد. 
اظهاراتي كه نش��ان داد، قرارگاه فرماندهي اقتصاد 
كش��ور در دولت جديد در وزارت اقتصاد گنجانده 
شده اس��ت. اگر خاطرتان مانده باشد، پيش از اين 
در زمان حض��ور عبدالناصر همت��ي در راس هرم 
بانك مركزي نيز اعالم ش��ده بود كه دورنماي تورم 
22درصدي مورد توجه قرار گرفته اس��ت. وعده اي 
كه گذش��ت ايام نش��ان داد به هيچ عن��وان امكان 
عملياتي ش��دن آن وجود ندارد. در همان زمان كه 
همتي وعده مهار تورم را مطرح كرد در يادداش��تي 
كه براي روزنامه تعادل تهيه كردم؛ به اين واقعيت 
اشاره كردم كه در ش��رايط فعلي و بدون ابزارهاي 
الزم امكان تحقق وعده مهار تورم وجود ندارد. امروز 
هم وعده هايي كه از س��وي تيم اقتصادي دولت در 
خص��وص مهار تورم از ابتداي س��ال 1401 مطرح 
مي ش��ود، از همين جنس وعده ها است كه معموال 

بر زمين مي ماند. 
متولي��ان اقتصادي در ي��ك معادله عجي��ب ابتدا 
اج��ازه مي دهند كه مثال نرخ اق��الم مصرفي مردم 
بيش از 50درصد افزايش پيدا كند، بعد از دل يك 
فضاسازي گسترده رسانه اي، اعالم مي كنند كه مثال 
10درصد نرخ اقالم لبني كاهش پيدا خواهد كرد. 
يعني بدون س��ر و صدا 500 توم��ان از جيب مردم 
برداشته مي شود، بعد از بوق و كرنا مي شود كه قرار 
اس��ت 100 تومان به آنها بازگرداند. متاسفانه اين 
روندي اس��ت كه در تمام طول س��ال هاي گذشته 
از س��وي مس��ووالن اقتص��ادي و تصميم س��ازان 
كشورمان در پيش گرفته شده است و باعث شده تا 
اقشار محروم كشورمان، نحيف تر از قبل شوند. اما 
پرسش��ي كه بعد از اين مقدمات ممكن است طرح 
شود آن اس��ت كه رييس كل بانك مركزي در اين 
دوران جدي��د چه اولويت هاي��ي را بايد مورد توجه 
ق��رار دهد؟ حتي يك بچه دانش آم��وز هم مي داند 
كه مهم ترين اولويت اقتصاد اي��ران در اين دوران، 
مهار تورم اس��ت. اما بايد ديد مهار نرخ تورم چگونه 
محقق مي شود؟ مهم ترين اولويت بانك مركزي آن 
اس��ت كه از يك طرف نرخ ارز را در وضعيت باثبات 
قرار دهد و از سوي ديگر تالش كند تا نرخ ارز را در 
داالن كاهش قرار دهد.اگر فرض بگيريم، قيمت ها 
در وضعيت باثبات قرار بگيرد و تورم مهار شود، باز 
هم اقتصاد اي��ران در يك ركود تورم��ي بعيد قرار 
دارد. چرا كه مردم با همي��ن قيمت هاي فعلي نيز 

توان خريد ندارند. 
بنابراي��ن بايد ش��اهد تورم منفي باش��يم تا قيمت 
كاال و خدم��ات در بازارهاي ايران ب��ا قدرت خريد 
مردم متناسب تر شود. بر اساس اين ملزومات است 
كه معتقدم رييس كل بان��ك مركزي نه يك مدير 
بورسي، بلكه بايد يك اقتصاد خوانده باشد.در واقع 
بايد ش��خصي در راس هرم بانك مركزي بنش��يند 
كه اقتصاد را از پايه خوانده باش��د. اولويت نخست 
مشخص كردن رژيم ارزي كشور براي كاهش نرخ 
ارز و مهار تورم است. موضوع مهم بعدي، بازگشت 
بدهي افرادي اس��ت كه منابع بانك ه��ا را در قالب 
تسهيالت دريافت كرده اند. اين معوقات بانكي باعث 
شده تا بانك ها نتوانند نقش واقعي خود را در اقتصاد 
و توليد ايفا كنند. اولويت سوم، تعيين تكليف امالك 
مازاد بانك ها است تا بانك ها به جاي بنگاه داري به 
نقش خود براي واسطه گري بانكي بازگردند. تا اين 
اولويت ها مورد توجه ق��رار نگيرند، وعده هايي كه 
براي مهار تورم داده مي شود، محقق نخواهند شد.
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ناامني غذايي؛ خطر پنهان جامعهاصالح مالياتي و نقدينگي هوشمندفرهنگ سازي جا ماندتالش براي كوچ دسته جمعي 
 در طول تاريخ تمدن بش��ري 
نمونه هاي متعددي وجود دارند 
كه در آن برخي كشورها اقدام 
به كوچاندن برخي اقوام، نژادها 
و مليت ها از س��رزميني خاص 
به قلمرويي جدي��د كرده اند. 
در اين نمونه ها و در راس��تاي 
تحقق اهداف نظامي، سياسي، 
ن��ژادي و... برخي حكام تصميم گرفته اند تا از طريق كوچ 
دسته جمعي برخي قوميت ها، دستاوردهايي براي خود در 
حوزه هاي نظامي، سياسي و... ايجاد كنند. هم در تاريخ عهد 
باستان و هم در تاريخ دوران جديد نمونه هايي از اين نوع 
كوچ ها را مي توان رديابي كرد. در عهد باستان كوچ يهوديان 
به بابل در زمان بخت النصر و در دوران جديد كوچ هايي كه 
در دوران صفوي شكل گرفته، برخي از اين نمونه ها هستند. 
اما اين تجربه ك��ه در دوران جدي��د و در قلمروي فضاي 
مجازي، كشوري تصميم بگيرد تا فعاالن فضاي مجازي را از 
قلمروي اپليكيشن هاي بين المللي به سمت پيام رسان هاي 
داخلي ك��وچ دهد، هنوز به ثبت نرس��يده اس��ت. امروز 
)يكشنبه( روزي است كه نمايندگان مجلس قرار است، 
نخستين جلسه مرتبط با طرح صيانت از فضاي مجازي در 
كميسيون مشتركي كه مجلس ذيل اصل 85 شكل گرفته 
را آغاز كنند. جلسه اي كه بر اساس اظهارنظرهاي مطرح 
شده قرار است در آن رييس، نواب رييس، سخنگو و ساير 
اعضاي كميسيون مشترك مرتبط با طرح صيانت انتخاب 
شوند. اما همزمان با افزايش تحركات مجلس ايران براي 
محدودسازي فضاي مجازي، نگراني هاي دامنه داري ميان 
فعاالن اقتصادي و صاحبان مشاغل آنالين در اين زمينه 
ايجاد شده است. فعاالن كسب و كار آنالين در ايران معتقدند 
كه سال ها براي برندس��ازي، نيازسنجي و ايجاد ارتباط با 
مشتريان خود در فضاي مجازي تالش و سرمايه گذاري 
كرده اند و هر گونه اقدامي براي محدودس��ازي اين فضا، 
خسارت هاي فراواني را براي آنان به دنبال خواهد داشت. از 
منظر منطق اقتصادي نيز يك چنين تصميماتي برخالف 
منافع ملي كشور است و سهم ايران را از اقتصاد ديجيتال 

جهاني محدود مي سازد.
واقع آن است كه حدود 2.5 الي 3درصد از GDP اقتصاد 
ايران، س��هم اقتصاد ديجيتال اس��ت. اين عدد در چين 
35درصد، در امريكا 26درصد و آمار متوس��ط جهاني آن 
حداقل 6درصد است. اين اعداد و ارقام گوياي آن است كه 
همين امروز نسبت اقتصاد ديجيتال ايران به GDP حداقل 
50درصد از متوسط جهاني پايين تر است. اما به جاي اينكه 
تصميم سازان ايراني تالش كنند تا ظرفيت هاي تازه اي براي 
گسترش مشاغل آنالين و اقتصاد ديجيتال )سخت افزاري 
و نرم اف��زاري( فراهم كنن��د، در ح��ال برنامه ريزي براي 
محدودسازي اين ظرفيت ها از طريق روش هاي سلبي و 
زورآزمايي هستند. در واقع مسووالن ايراني تصور مي كنند، 
با اين اقدام مي توانند اقبال عمومي ايرانيان در مواجهه با 
اپليكيشن هايي مانند اينستاگرام، تلگرام، واتس آپ و... را از 
ادامه در صفحه 2 ميان ببرند و...   

يكي از مهم تري��ن مولفه هاي 
ن��ش  ا د ري  يه گذا س��رما
اقتص��ادي و تواناي��ي تحليل 
است كه متاسفانه در كشور ما 
سرمايه گذاري براساس اتفاقات 
و توصيه دوست و آشنا صورت 
مي گي��رد، دانش و تحليل اين 
وسط جايي ندارد و حتي توسط 
مسووالن نيز ياد نمي شود. از روزهاي انتهايي سال 1398 
دعوت به بورس توسط دولت دوازدهم شروع شد و اكنون 
در دولت سيزدهم هنوز هم صحبت آنچناني درخصوص 
فرهنگ س��رمايه گذاري شنيده نمي ش��ود، به هرحال 
مس��ووالن بايد كمي به فكر نوع سرمايه گذاري مردم نيز 
باشند. در اين بين حتي نهادهاي مالي هم نقش چنداني در 
نحوه استفاده از سرمايه گذاري غيرمستقيم نداشتند و تنها به 
توليد محتواي كوتاه اينستاگرامي و وبسايتي رضايت دادند. 
در اي��ن بي��ن نباي��د فراموش ك��رد كه ش��ركت هاي 
مشاوره سرمايه گذاري، صندوق هاي سرمايه گذاري و 
سبدگردان   ها از نهادهاي بسيار اثرگذار بر بازار سرمايه 
هستند. بخش قابل مالحظه اي از دارايي هاي تحت اداره 
صندوق ها را پول هاي افراد حقيقي تشكيل مي دهد و 
از اين جهت رفتار حقيقي ها تعيين كننده نحوه عملكرد 
آنها خواهد بود البته اين پول با تالش و فرهنگ س��ازي 
سرمايه گذاري غيرمستقيم جمع آوري شده كه آمار ها 
نشان مي دهد با توجه به حجم بازار اين مبلغ ناچيز است.  
ادامه در صفحه 2 اما نبايد فراموش كرد كه... 

يكي از ضرورت هاي جدي كه 
اساتيد اقتصادي سال هاست در 
خصوص آن سخن مي گويند، 
ضرورت اص��الح نظام مالياتي 
كشور است. اهميت اين اصالح 
به اندازه اي اس��ت كه مي توان 
گفت سرنوشت كشور در مسير 
توسعه پايدار به گونه اي خاص 
در گروي آن است. اگر اقتصاد ايران قصد دارد وابستگي اش 
ب��ه درآمدهاي نفت��ي را كم كند، باي��د جايگزيني براي 
درآمدهاي نفتي ت��دارك ببين��د. مهم ترين جايگزين 
براي درآمدهاي نفتي بدون ترديد، ماليات اس��ت. اغلب 
كشورهاي توسعه يافته از طريق درآمدهاي مالياتي است 
كه امور جاري و عمراني و طرح هاي توسعه اي خود را دنبال 
مي كنند. ويژگي استفاده از ماليات آن است كه دولت ها 
)به معناي حاكميت( را در برابر مردم پاس��خگو مي كند، 
چرا كه دولت خود را وابسته به ماليات مردم مي داند. اما 
در نقطه مقابل اغلب دولت هايي كه به درآمدهاي نفتي 
وابستگي دارند، تالش��ي براي جلب توجه افكار عمومي 
صورت نمي دهند، چرا كه خود را از ماليات هاي عمومي 
بي نياز مي دانند. بنابراين اصالح رويكردهاي مالياتي نه 
تنها در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي منشأ اثرات مثبتي 
مي شود، بلكه در ساير بخش هاي مهم اجتماعي، آموزشي، 
فرهنگي و... نيز اثرگذار است. ايران از طريق اصالح نظام 
مالياتي خود مي تواند بخش��ي از ضرورت ه��اي الزم در 
بخش حقوق شهروندي و...را نيز اصالح كند. با اين مقدمه 

بد نيست نگاهي به يكي از خبرهاي مهم روز بيندازيم؛ در 
رسانه ها به نقل از سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، 
آمده است كه»احتماالً در آينده ارزهاي ديجيتال مشمول 
ماليات خواهند شد اما بايد نظرات دولت هم در اين زمينه 
مورد بررس��ي قرار گيرد.« غالمرضا مرحبا با بيان اينكه 
مجلس به  دنبال قانونمند كردن فعاليت در بخش ارزهاي 
ديجيتال است از ضرورت برنامه ريزي هاي مالياتي در اين 
زمينه سخن گفته است. اين خبر را به عنوان نمونه ذكر 
كردم تا نوري به ابعاد پنهان مهم ترين ضرورت هايي كه 

در بحث هاي مالياتي بايد مورد توجه قرار بگيرد، بتابانم.
نخست( در هر كشوري راه اصلي تامين مالي دولت از مسير 
ماليات طي مي ش��ود. اما در ايران در شرايط فعلي با وجود 
تحريم هاي اقتصادي درآمدهاي دولت دچار نقصان شده 
است و بودجه كسري شديد دارد. برخي روايت ها كسري 
بودجه س��ال 1400 را تا بيش از 400هزار ميليارد تومان 
ارزيابي مي كنند. در يك چنين شرايطي شناسايي پايه هاي 
جديد مالياتي و اخذ ماليات از ش��ؤون مختلف اقتصادي، 
يكي از راه هاي برون رفت از اين تنگنا است. البته گسترش 
نقدينگي كه خود موجب تورمي باال در اقتصاد شده است، 
درآمدهايي تورم زده را براي دارندگان نقدينگي و ثروت باال 
پديد آورده است. در اين ميان دولت و قانون گذار هم به دنبال 
تعبيه ماليات تورمي، پايه هاي جديد مالياتي را بر مسكن، 
خودرو، سكه و... رقم زده است. رمزارز هم مي تواند يكي ديگر 
از اين اقالم باش��د. البته برخي آمارها حاكي از آن است كه 
هنوز در زمينه استيفاي ماليات هاي جديد توفيقي حاصل 
ادامه در صفحه 4 نشده است. 

در شرايط فعلي با بحران كرونا 
و تبعات اقتص��ادي آن مواجه 
هس��تيم و ع��ده اي از مردم 
شغلشان را از دس��ت داده اند 
يا درآمدش��ان كم شده است. 
از طرفي ش��اهد تغييرات آب 
وهواي��ي و خشكس��الي نيز 
هستيم و خشكسالي در يكي 
دو سال اخير باعث ش��ده است كه با كاهش توليد مواد 
غذايي در كشور مواجه باشيم. همين مسائل باعث بروز 
و افزايش ناامني غذايي به ويژه در مناطق محروم كشور 
شده است. حاصل اين امر شيوع سوءتغذيه كودكان زير 
پنج س��ال و ديگر گروه هاي آسيب پذير تغذيه اي مانند 
مادران باردار و نوجوانان، كمبود ريزمغذي ها مانند كمبود 
آه��ن، روي، ويتامين آ و كمبود دريافت مواد پروتئيني 
خواهد شد. مساله ديگر اين است كه به دليل تحريم هاي 
اقتصادي، مش��كالتي ك��ه در واردات و ص��ادرات مواد 
غذايي در كشور وجود دارد، افزايش قيمت مواد غذايي 
و گراني ها همگي دست به دس��ت هم داده اند كه خطر 
ناامني غذايي در كش��ور مخصوصا در اقشار كم درآمد و 
دهك هاي درآم��دي پايين افزايش يابد. وضعيت چند 
استان كم برخوردار كشور از جمله سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان، كرمان، خراسان جنوبي و خوزستان به لحاظ 
امنيت غذايي نامطلوب تر است و درحال حاضر اين نگراني 
وجود دارد كه باتوجه به مواردي كه به آن اشاره شد، يعني 
ادامه در صفحه 8 خشكسالي و وضعيت اقتصادي...  

گزارش روز

دبلطاليیکشتیفرنگیايران

تاريخ سازی مردان سنگين وزن
محمدهادی ساروی و علی اکبر يوسفی مدال طالی 
کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهانی را کسب کردند 
و تاريخ ساز شدند. رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی 
جهان شب گذشته  با برگزاری مسابقات رده بندی و 
فينال اوزان  مختلف در شهر اسلو نروژ برگزار شد که دو 
کشتی گير ايرانی مدال طالی مسابقات جهانی را کسب 
کردند. هادی ساروی در وزن 97 کيلوگرم و علی اکبر 
يوس��فی در وزن 130 کيلوگرم )برای نخستين بار در 

تاريخ ايران( مدال طال را بر گردن آويختند.
محمدهادی ساروی در فينال اين وزن به مصاف ژوکه 
از مجارس��تان رفت و با نتيجه 3 بر يک رقيب خود را 
شکست داد و مدال طال را به گردن آويخت. در وزن 97 
کيلوگرم، محمدهادی س��اروی پس از استراحت در 
دور نخست در دور  دوم برابر آرتور سارگسيان از روسيه 
مبارزه کرد که در نهايت اين کشتی گير آملی با حساب 
6 بر 4 به پيروزی دس��ت يافت و به مرحله يک چهارم 

نهايی راه يافت. ساروی در کشتی بعدي خود مقابل مليا 
از گرجستان کشتی گرفت و رقيب خود را با حساب 9 بر 
يک شکست داد و راهی نيمه نهايی شد.او در اين مرحله 
با پيروزی 5 بر صفر کاخه الش��ويل را شکست داد و به 
فينال رسيدكه با شكست رقيب خود به مدال طال دست 
پيدا كرد.  علی اکبر يوسفی کشتی گير 130 کيلوگرم 
ايران در ديدار نهايی گدخائوری از روس��يه را با نتيجه 
5 بر يک شکست داد و اولين مدال طالی سنگين وزن 
تاريخ کشتی فرنگی ايران در مس��ابقات جهانی را به 
دست آورد. علی اکبر يوسفی پس از استراحت در دور 
نخست، مقابل اواساپيان از ارمنستان با نتيجه 6 بر يک 
پيروز شد. وی در دومين مبارزه و در يک چهارم نهايی 
مقابل کش��تی گير نروژی به پيروزی دو بر يک دست 
يافت و ب��ه نيمه نهايی صعود ک��رد. او در نيمه نهايی 
آکوستا فينا، کشتی گير شيليايی را با نتيجه نزديک دو 

بر يک شکست داد و فيناليست شد.

زهرا عبداللهيمحمدرضا منجذبرقيه نداييپيمان مولوي
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صفحه2

نقدينگي در مرز 4000 هزارميليارد

رهبرمعظمانقالب:

مسووالن افغانستان 
عامالن جنايت قندوز 

را مجازات كنند
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سنگين وزن
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 زميندرزمستان۹۹ 
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افت17درصديمعامالت

آنگونه كه مركز آمار اعالم كرده اس��ت، متوس��ط 
قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان 
مسكوني كلنگي در زمستان سال 1399 نسبت 
به زمستان س��ال 98 حدود 100 درصد افزايش 
داشته است. همچنين، متوسط قيمت فروش هر 
مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در 
كل كشور ٩٣ هزار و 100 ريال با ميانگين مساحت 
٣٧4 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 
صفحه 5 را بخوانيد 6.2 درصد و...  

خبرگزاري آناتولي به نقل از منابعي كه نامي از آنها 
برده نشده است، گمانه زني هايي را درباره ازسرگيري 
مذاكرات احياي توافق هسته اي در وين مطرح كرد. 
به گزارش ايسنا، خبرگزاري آناتولي تركيه به نقل 
از »منابع مطلع« كه نامي از آنها برده نش��ده است، 
نوشت: دور بعدي مذاكرات احياي توافق هسته اي 
]برجام[ ميان تهران و اعضاي باقي مانده در توافق، 
احتماال پيش از پايان يافتن اين ماه ]اكتبر[ در وين 
پايتخت اتريش برگزار خواهد شد. اظهارات اين منابع 
صفحه 2 را بخوانيد مطلع در...  

خبرگزاريآناتوليمدعيشد

سيگنال كاهش 
معامالت كلنگي ها 

احتمال از سرگيري 
مذاكرات وين پيش 

از پايان اكتبر 

بر اس��اس اعالم منابع آگاه قرار اس��ت طي چند روز 
آينده حامد س��لطاني نژاد، مديرعام��ل بورس كاال 
به عن��وان رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
جايگزين محمدعلي دهقان دهنوي معرفي شود و 

»تعادل« به همين واس��طه رزومه اين مدير بورسي 
را بررس��ي مي كند. اين مدير كرماني كارشناس��ي 
ارشدش را در رشته معارف اسالمي و مديريت مالي 
از دانشگاه امام صادق)ع( و دانشگاه عالمه طباطبايي 

نيز دكتراي مديريتش را گرفت و در همين مسير به 
تدريس دروس مديريت مالي و ريسك در دانشگاه ها 
و موسس��ات عالي پرداخت و ط��ي اين مدت كتابي 
با عنوان »م��دل ارتباطي بورس ه��اي اوراق بهادار 

كشورهاي اسالمي«تأليف كرد و به عضويت كميته 
مطالع��ات بهره و همكاري در ترجم��ه كتاب بهره و 
سرمايه درآمد. حامد سلطاني نژاد مدير جوان و بسيار 
صفحه 4 را بخوانيد پركاري است و از...   
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نقش نيروي انتظامي در سال هاي 
اخير برجستگي بيشتري يافته است

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به  مناس��بت 
هفته نيروي انتظامي، اين نيرو را از س��تون هاي 
امنيت در كش��ور خواندن��د و با تقدي��ر از كمك 
نيروي انتظامي به دستگاه هاي متصدي خدمات 
مردمي ازجمله در مقابله با كرونا، بر ارتقاي سطح 
خدمتگ��زاري و انجام وظيفه در اي��ن نيرو تاكيد 
كردند. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام 
معظم رهبري، در متن پيام فرمانده معظم كل قوا 
آمده اس��ت: »نيروي انتظامي يكي از ستون هاي 
استوار امنيت در كشور است. اين نقش ارزشمند، 
در سال هاي اخير برجستگي بيشتري يافته است. 
همكاري و كمك به دستگاه هاي متصدي برخي 
خدمات مردم��ي، مانند آنچه در تعامل با س��تاد 
ملي مقابله با كرونا ديده شد، نيز جنبه ديگري از 
ارزش هاي اين سازمان است. همه در نيرو - به ويژه 
مس��ووالن و مدي��ران- بايد تالش كنند س��طح 
خدمتگ��زاري و انج��ام وظيفه را ارتق��ا دهند و با 
كاركرد خود، قدر نيروي انتظامي را نيز در چشم 

عموم مردم ارتقا بخشند.«

چشم انگليس به دالرهاي نفتي 
كشورهاي حاشيه خليج فارس

انگليس اولين قدم خ��ود را براي مذاك��رات تجاري با 
6 كشور عضو ش��وراي همكاري خليج فارس برداشته 
است. وزير بازرگاني انگليس به دنبال عقد يك قرارداد با 
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس - عربستان، 
امارات، عمان، قطر، كويت و بحرين-  است و قصد دارد 
به دنبال خروج كشورش از اتحاديه اروپا، روابط جديدي 
در سراسر دنيا بسازد. وي طي بيانيه اي اعالم كرد: » ما 
خواس��تار يك قرارداد مدرن و جامع هستيم كه موانع 
تجاري در بازار بزرگ مواد غذايي و نوشيدني ها و همچنين 
در زمينه هاي��ي مانند تجارت ديجيت��ال و انرژي هاي 
تجديد پذير را بردارد. اين قرارداد مشاغل خوبي در سراسر 
انگليس به وجود خواهد آورد.« اين قرارداد ادامه روابطي 
خواهد بود كه انگليس به عنوان عضوي از اتحاديه اروپا 
داشت. اتحاديه اروپا ساالنه با شوراي همكاري خليج فارس 
دي��دار مي كند تا همكاري اقتصادي ب��ا اين اتحاديه را 
تقويت و روابط تجاري و سرمايه گذاري را توسعه دهد. 
ولي مذاكرات هجده س��اله براي رسيدن به يك قرارداد 
تجاري در 2008 متوقف ش��ده بود. شوراي همكاري 
خليج فارس از 2015 قرارداد تجارت آزاد را اجرايي نكرده 
و انگليس هيچ زماني براي مذاكرات مشخص نكرده است.

قيمت جهاني غذا به باالترين 
رقم طي ۱۰ سال گذشته رسيد

سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد )فائو( در روز 
پنجشنبه اعالم كرد قيمت جهاني غذا در سپتامبر 
براي دومين ماه پياپي افزاي��ش يافته و به باالترين 
رقم طي 10 سال گذش��ته رسيده است. بيشترين 
افزايش قيمت مربوط به غ��الت و روغن هاي نباتي 
اس��ت. فائو همچنين افزايش باالي توليد غالت در 
سراسر جهان در 2021 را پيش بيني كرده ولي اعالم 
كرده مصرف غالت از توليد آن پيشي خواهد گرفت. 
متوسط شاخص قيمت غذاي فائو در ماه گذشته به 
130 رسيد يعني باالترين رقم از سپتامبر 2011. اين 
شاخص براساس قيمت جهاني مواد غذايي كه بيشتر 
در سراسر دنيا معامله مي شوند سنجيده مي شود. اين 

شاخص در ماه آگوست برابر با 128،5 بود.

تالش براي كوچ دسته جمعي 
آنه��ا را وارد پيام رس��ان هاي داخلي ك��رده و يك 
كوچ دس��ته جمعي مجازي به راه بيندازند.اما بايد 
ديد ساير كش��ورها در اين زمينه چه رويكردهايي 
را م��ورد توج��ه ق��رار مي دهند. كش��ور چين كه 
الگوي مطلوب بسياري از مديران ايراني محسوب 
مي ش��ود و تصميماتش در ميان تصميم س��ازان 
كش��ورمان طرفداران فراوان��ي دارد، بيش از يك 
ميلي��ارد و نيم جمعي��ت دارد. يعني اين كش��ور 
ي��ك ماركت و ب��ازار بزرگ اس��ت و ه��ر تصميم 
اقتصادي در اين كش��ور مي تواند منطق اقتصادي 
داشته باشد. يك چنين كش��وري با اين جمعيت 
و با اي��ن حج��م از مصرف كنندگان فع��ال، هيچ 
تصميمي براي جايگزيني اپليكيشن هاي جهاني 
با نمونه هاي داخلي ندارد. نه اينكه در برابر حركت 
بخش خصوصي براي ارايه اپليكيش��ن ها بايستد، 
بلكه به صورت س��ازماندهي ش��ده برنامه اي براي 
محدودس��ازي برنده��اي جهاني در دس��تور كار 
ق��رار نمي دهد. اين در حالي اس��ت ك��ه چين در 
حوزه فناوري ه��اي نوين، مش��اغل آنالين و علم 
برنامه نويسي، توانايي هاي فراواني دارد. اين در حالي 
است كه ايران با يك بازار 85ميليون نفري در شرايط 
تحريم و در حالي كه هنوز بس��تر الزم براي توسعه 
مشاغل نوين در كشور فراهم نشده، با رويكردهاي 
سياس��ي، امنيتي و... تالش مي كند تا روند حضور 
مردم در ش��بكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي را 

محدودسازد.
در واقع مس��ووالن ايراني تصور مي كنند با اعمال 
برخي محدوديت ه��ا مي توانن��د مصونيت مورد 
نظر خود را در عرصه سياس��ي و امنيتي براي خود 
فراهم سازند. تصميم س��ازان كشورمان به اشتباه 
تصور مي كنن��د ردپاي اين ن��وع تصميمات تنها 
بخش هاي محدودي از كسب و كار را دربرمي گيرد 
و تاثير فراگيري در بخش هاي فرهنگي، اجتماعي، 
ارتباطي و... نخواهد داش��ت. اين تصور اش��تباهي 
اس��ت كه برآمده از اشتباه محاس��باتي مسووالن 
شكل گرفته اس��ت. اين محدود سازي ها در حوزه 
اينترتيمنت، آموزش، گردشگري، مشاغل خرد و...
اثرات مخرب فراواني خواهد داشت. اما چرا مديران 
ايراني اين رويكردهاي سلبي را در پيش مي گيرند؟ 
متاس��فانه هرچند مديران ايران��ي در اظهارات و 
گفت وگوهاي شان مدام از اولويت اقتصاد و معيشت 
سخن مي گويند، اما واقع آن است كه هنوز اقتصاد 
ت��م اصلي و اولويت نخس��ت تصميم س��ازي هاي 
كليدي كشور محس��وب نمي شود. سايه سنگين 
سياست، امنيت، جناح بندي و... هنوز در تار و پود 
تصميم سازي هاي كش��ور وجود دارد. اگر اقتصاد 
اولويت اصلي كشور بود، در آن صورت هر تصميمي 
كه بخواهد مش��كلي براي رش��د اقتصادي و رونق 
كسب و كار ايجاد كند از دستور كار خارج مي شد. 
اما چون اين اولويت شكل نگرفته است، شاهد اتخاذ 
يك چنين تصميماتي هس��تيم.  اي كاش يك نفر 
پيدا مي شد براي نمايندگان مجلس كه طرفدار اين 
نوع طرح ها هستند، آمارهايي از فاصله زياد اقتصاد 
ديجيتال ايران با متوس��ط جهاني ارايه مي كرد تا 
بدانند كه اين نوع نگاه ها چه خطراتي را براي اقتصاد 
و معيشت ايرانيان ايجاد مي كنند. البته بعيد است 
تصميم سازان كشور از اين آمارها و واقعيات بي خبر 
باشند. مساله اصلي آن است كه هنوز اقتصاد اولويت 
نيست و مسائل مهم تري براي آرياييان وجود دارد.

خبرگزاري آناتولي مدعي شد

نگاهي به زندگي سياسي نخستين رييس جمهوري ايران

احتمال از سرگيري مذاكرات وين پيش از پايان اكتبر

بني صدر درگذشت

خبرگزاري آناتولي به نق��ل از منابعي كه نامي از آنها برده 
نشده است، گمانه زني هايي را درباره ازسرگيري مذاكرات 
احياي توافق هسته اي در وين مطرح كرد. به گزارش ايسنا، 
خبرگزاري آناتولي تركيه به نقل از »منابع مطلع« كه نامي 
از آنها برده نشده است، نوشت: دور بعدي مذاكرات احياي 
توافق هسته اي ]برجام[ ميان تهران و اعضاي باقي مانده در 
توافق، احتماال پيش از پايان يافتن اين ماه ]اكتبر[ در وين 
پايتخت اتريش برگزار خواهد شد. اظهارات اين منابع مطلع 
در پي اين مطرح مي شود كه سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امورخارجه كشورمان در گفت وگو با شبكه فرانس٢٤ 
در پاسخ به س��والي درباره اظهارات اخير وزير امورخارجه 
كشورمان مبني بر اينكه مذاكرات هسته اي به زودي از سر 
گرفته مي شود، گفت: به محض اينكه روند بررسي و بازبيني 
رايزني هاي قبلي پايان يابد، مذاكرات وين از س��ر گرفته 
خواهد شد. وي ادامه داد: پس از آغاز به كار دولت جديد ما 
دو روند بررسي گفت وگوهاي قبلي را در داخل كشور شروع 
كرديم. نخستين پروسه بازبيني به جمع بندي رسيده و 
پايان يافته است و بر همين اساس تصميم گرفتيم كه به طور 
قطع به مذاكرات با ١+٤ در وين بازگرديم و آن را نيز اعالم 
كرده ايم. بنابراين، پاسخ به نخستين پروسه بازبيني مثبت 
بوده است. خطيب زاده تصريح كرد: اما دومين فرايند بازبيني 
هنوز به اتمام نرسيده است. دولت جديد در حال بررسي 
تمامي جزييات گفت وگوهاي صورت گرفته در جريان شش 
دوره مذاكرات در دولت گذشته است و به طور قطع سواالتي 

دارد كه مي خواهد آن را بررسي كند. اينكه كمبودها چه 
ب��وده و مجموعه ويژگي ها و نتاي��ج آن گفت وگوها مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد. وي ادامه داد: اما به زودي روند اين 
بازبيني به پايان خواهد رس��يد و ما قادر خواهيم بود يك 
تاريخ دقيق براي از سرگيري اين مذاكرات تعيين كنيم. 
خبرگزاري آناتولي به نقل از اين منابع رسمي آورده است، 
مرحله بررسي كه از زمان روي كار آمدن دولت جديد در ماه 
آگوست شروع شد، احتماال در روزهاي آتي به اتمام خواهد 

رسيد. اين منابع همچنين به آناتولي گفته اند، با نزديك 
شدن به پايان مرحله بررسي، نقشه راه دور بعدي مذاكرات 
»تا حد زيادي« با برنامه دولت قبلي »تفاوت خواهد داشت«.
توافق هسته اي در س��ال 2015 ميان ايران و قدرت هاي 
جهاني )امريكا، آلمان، فرانسه، انگليس، چين و روسيه( 
منعقد شد اما پس از خروج يك جانبه دولت دونالد ترامپ، 
رييس جمهور پيش��ين امريكا از اين توافق و در پي آن، با 
فاصله گرفتن تدريجي ايران از عم��ل كردن به تعهدات 

داوطلبان��ه اش در تواف��ق كه در نتيجه متحمل  ش��دن 
تحريم هاي امريكا و عدم بهره مندي از منافع تعيين شده 
در برجام رخ داد، تاكنون به مرحله اجرايي ش��دن كامل 

نرسيده است.
پس از پيروزي جو بايدن در انتخابات رياس��ت جمهوري 
2021 امري��كا و تش��كيل دولت جديد در كاخ س��فيد، 
موضوع بازگش��ت امريكا به توافق هسته اي، طبق وعده 
انتخاباتي او در دس��توركار سياست خارجي دولت بايدن 
قرار گرفت. قدرت هاي جهاني از جمله امريكا، در ماه هاي 
گذشته شش دور مذاكرات پيرامون احياي توافق هسته اي 
در وين را برگزار كردند. اي��ن مذاكرات ميان ايران و ديگر 
اعضاي كميس��يون مش��ترك برجام و با حض��ور امريكا 
درمحل مذاكرات برگزار شد. البته ايران و امريكا مذاكرات 
مس��تقيمي نداش��تند و تنها از طريق نمايندگان ديگر 
كشورهاي حاضر در مذاكرات در جريان مواضع يكديگر 
قرار مي گرفتند. برگزاري دور هفتم اين مذاكرات تا پس 
از تش��كيل دولت سيدابراهيم رييس��ي، رييس جمهور 
كشورمان به تاخير افتاد. زمان دقيق از سرگيري مذاكرات 
مشخص نيست، اما ايران اخيرا همزمان با برگزاري نشست 
ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل گفته كه اين مذاكرات 
مي تواند در آينده نزديك از سر گرفته شود. مذاكرات وين در 
اين راستا پيش مي رود كه بتواند از طريق اقداماتي هماهنگ 
شده، موجب بازگشت دوجانبه امريكا و ايران به پايبندي 

كامل به توافق هسته اي شود.

دي ماه 99 بود كه نخس��تين بار شايعه اي در خصوص 
درگذش��ت سيدابوالحس��ن بني صدر در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد؛ شايعه اي كه البته هنوز ساعتي 
نگذشته از سوي چندين منبع رسانه اي و خبرگزاري 
بين المللي تكذيب شد. اما ديروز وقتي خانواده بني صدر 
خبر مرگ پدر را روي س��ايت ش��خصي او گذاشتند، 
باوجود آنكه آنان بدون اشاره به علت، صرفا از اين مهم 
خبر دادند، امكان ترديد در صحت و س��قم خبر وجود 
نداشت. به  خصوص آنكه در همين خبر مختصر محل 
مرگ بني صدر نيز اعالم شده بود؛ بيمارستان سالپتريِه 

پاريس!
خبر درگذشت سيدابوالحسن بني صدر در 88 سالگي 
در حالي ديروز منتشر شد كه زندگي سياسي او شايد 
همچون هر سياستمداري همواره موضوع بحث هايي 
ضدونقي��ض از جانب موافقان و مخالفان بوده اس��ت. 

سيدابوالحسن بني صدر فرزند آيت اهلل سيدنصرت اهلل 
بني صدر بود و در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. او كه 
پس از اتمام تحصيالت مقدماتي، به دانشگاه تهران رفت 
و ليس��انس اقتصاد و حقوق اسالمي گرفت، در ادامه با 
پيوستن به جبهه ملي، به عنوان ليدر دانشجويان مخالف 
رژيم پهلوي وارد عرصه سياس��ت شد و به  خصوص در 
جريان قي��ام 15 خرداد س��ال 42 از جمله چهره هاي 
فعال بود. فعاليتي ك��ه همان روز منجر به مجروحيت 
او ش��د و كمي بعد، در بهمن ماه همان سال با حمايت 
احس��ان نراقي از موسس��ان بنياد فرهن��گ ايران، به 
فرانس��ه مهاجرت كرد تا تحصيالتش را در دانش��گاه 
سوربن پي بگيرد. مسيري كه او تا انتها پيمود و موفق 
به كسب مدرك دكتراي اقتصاد و سرمايه گذاري از اين 
دانشگاه ش��د. با اين حال با شركت در مراسم تشييع و 
خاكس��پاري پدر در س��ال 50، فرصتي پيش آورد كه 

منجر به آشنايي او با امام خميني در تبعيدگاه ايشان 
در نجف اشرف شد. آشنايي اي كه 7 سال بعد، منجر به 
آن ش��د كه وقتي امام با پرواز بويينگ 747 معروف به 
پرواز انقالب به ايران بازمي گشت، او نيز از مسافران آن 
پرواز باشد. بازگشت بني صدر به كشور اما فراتر از اين، 
باعث شد كه او در بهمن ماه 58 و با پيروزي در نخستين 
انتخابات رياست جمهوري با حدود 11 ميليون راي با 
كس��ب 76 درصد آرا شركت كنندگان به عنوان اولين 
رييس جمهوري و نخس��تين فرمانده كل قواي ايران 
در نظام جديد سياسي مشغول به كار شود. با اين همه 
آنچه »شكاف ايدئولوژيك ميان او و نيروهاي انقالب به 
 خصوص اعضاي جريان رقيب يعني حزب جمهوري 
اسالمي« توصيف مي ش��ود، رفته رفته موجب فاصله 
گرفت��ن او از كادر طاليي نظام جمهوري اس��المي و 
از دس��ت دادن اعتماد رهبر انقالب و مجلس شوراي 

اسالمي شد و نخستين رييس جمهوري ايران خيلي 
زود با حكم عدم كفايت از كار بركنار شد. 

اين روند اما به  خصوص پس از واقعه هفتم تير و انفجار 
مقر حزب جمهوري اسالمي و شهادت دكتر سيدمحمد 
حسيني بهشتي و 72 نفر از اعضاي حزب، تشديد شد و او 

آرام آرام به سوي سازمان مجاهدين خلق رفت. 
بني صدر در نهايت چند روزي پس از پيروزي محمدعلي 
رجاي��ي در دومين انتخابات رياس��ت جمهوري ايران 
همراه با مس��عود رجوي با يك فروند بويينگ 707 با 
خلباني سرهنگ معزي از فرودگاه مهرآباد گريختند 
و براي هميشه به فرانسه پناهنده شد و از همان زمان، 
به عنوان يكي از مخالفان سرس��خت نظام جمهوري 
اسالمي فعاليت خود را در مقام اپوزيسيون از سر گرفت 
و روز گذشته پس از سال ها فعاليت ناكام در اين جبهه 
تازه، در 88 سالگي در بيمارستاني در پاريس درگذشت.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
براساس گزارش بانك مركزي از شاخص هاي پولي و بانكي 
مرداد 1400، ميزان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 
معادل 655 ه��زار ميليارد تومان بوده كه ش��امل بدهي 
دولت 593 هزار ميليارد تومان و بدهي شركت هاي دولتي 
نزديك به 62 همت بوده اس��ت. از اين ارقام بدهي دولت 
ب��ه بانك مركزي 165 همت، بدهي ش��ركت هاي دولتي 
به بانك مرك��زي 36 همت اس��ت.  همچنين رقم بدهي 
دولت به بانك ها نيز 428 همت اعالم شده كه رشد 25.9 
درصدي در يكسال داشته است و در 5 ماه نخست نيز رشد 
7.9 درصدي داشته است. بدهي دولت به بانك هاي دولتي 
107 همت، بدهي دولت به بانك هاي تخصصي 71 همت، 
بدهي دولت به بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري 
249 همت بوده است. به عبارت ديگر، رشد بدهي دولت به 
بانك ها و به خصوص بانك هاي خصوصي رشد فزاينده اي 
داشته است.  همچنين بدهي بانك ها به بانك مركزي 124 
همت بوده كه ش��امل بدهي بانك هاي تخصصي به بانك 
مركزي 47 همت و بدهي بانك ه��اي خصوصي به بانك 
مركزي معادل 69 همت و بدهي بانك هاي دولتي به بانك 
مركزي معادل 8 همت بوده است. براساس داده هاي آماري 
بانك مركزي ميزان نقدينگي در مردادماه امسال 3921 
هزار ميليارد تومان شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته 39.1 درصد رشد داشته است.بانك مركزي گزيده 
آمارهاي اقتصادي تا پايان مردادماه را منتشر كرد. حجم 
نقدينگي يكي از موارد اعالمي بانك مركزي است. براساس 
اين گزارش حجم نقدينگي در مردادماه س��ال گذشته 2 
هزار و 819 هزار ميليارد تومان، در اسفند 99 نيز سه هزار 
و 476 هزار ميليارد تومان بود. حجم نقدينگي در مردادماه 
امسال برابر سه هزار و 921 هزار ميليارد تومان شد كه در 
مقايسه با مرداد سال گذشته 39.1 درصد رشد داشته است. 
همچنين نقدينگي در مردادماه امسال در مقايسه با اسفند 
سال گذشته 12.8 درصد افزايش يافته است.  اقتصاد بدون 
رشد نقدينگي، معنايي ندارد و وجود اين پديده در اقتصاد 
ايران نيز امري غيرقابل انكار و طبيعي است. موضوع مهم، اما 
كميت و كيفيت نقدينگي است.مقدار نقدينگي نبايد آنقدر 
باال باشد كه نتوان ارتباطي منطقي بين آن و شاخص هاي 
كالن اقتصاي همچون »نرخ رشد اقتصادي« برقرار كرد. 
دولت ها همواره سعي مي كنند رشد نقدينگي را كنترل و آن 
را به مسير درست هدايت كنند. هر دولتي كه بتواند رشد 
نقدينگي را كنترل و آن را از روندي قابل قبول برخوردار 
و به سمت توليد هدايت كند، مي تواند پيامدهاي مثبتي 
از نظر رشد اقتصادي، افزايش اشتغال و كاهش تورم را 
براي كشور رقم بزند.اما عدم كنترل و هدايت نقدينگي، 

رشد لجام گسيخته تورم را به دنبال دارد.

     دارايي و بدهي سيستم بانكي
 در مرداد ۱۴۰۰ چقدر بود؟

بررس��ي جداول گزيده هاي آماري بانك مركزي نشان 
مي دهد كه در مردادماه دارايي و بدهي سيس��تم بانكي 
برابر 8هزار و 870 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت.بانك 
مركزي در گزارش خ��ود از گزيده آمارهاي اقتصادي تا 
پايان مردادماه، خالصه وضعيت ميزان دارايي و بدهي 
سيس��تم بانكي در اين دوره را نيز منتشر كرد. براساس 
جدول آماري منتشر شده ميزان دارايي و بدهي سيستم 
بانكي در مردادماه 8هزار و 870 هزار ميليارد تومان بود. 
ميزان دارايي خارجي بانك ه��ا در اين دوره 2هزار و 30 
هزار ميليارد تومان و ميزان بدهي بخش دولتي 655 هزار 
ميليارد تومان بود. بدهي بخش غيردولتي به سيس��تم 
بانكي در مرداد ماه نيز برابر با 2هزار و 759 هزار ميليارد 
تومان گزارش شد.دارايي هاي سيستم بانكي در مردادماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61.7 درصد و 
در مقايسه با اسفندماه 99 نيز 29.8 درصد رشد داشت.

بدهي سيستم بانكي شامل نقدينگي، وام ها و سپرده هاي 
بخش دولتي، حساب سرمايه و بخش هاي ديگر است. 
بدهي سيستم بانكي در بخش نقدينگي برابر با 3هزار 
و 921 هزار ميليارد تومان است كه 781 ميليارد تومان 
آن پول و 3هزار و 139 ميليارد تومان شبه پول است.
وام ها و سپرده هاي بخش دولتي بخش ديگري از بدهي 
سيستم بانك به حس��اب مي آيد كه براساس جداول 
آماري بانك مركزي ميزان در مردادماه برابر 212 هزار 
ميليارد تومان است. ميزان وام ها و سپرده هاي بخش 
دولتي نزد سيستم بانكي در مرداد امسال در مقايسه 

با مرداد سال گذشته 33.4 درصد رشد داشته است.

      ميزان بدهي هاي خارجي 
بدهي خارجي ايران در پايان مرداد امس��ال، به رقم هش��ت 
ميليارد و 840 ميليون دالر رسيده است.گزارش جديد بانك 
مركزي از گزيده آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد كه ميزان 
بدهي هاي خارجي كشور در پايان مرداد ماه سال جاري به 
رقم هشت ميليارد و 840 ميليون دالر رسيده است. ميزان 
بدهي هاي كوتاه مدت كشور دو ميليارد و 480 ميليون دالر و 
بدهي هاي بلندمدت ايران نيز شش ميليارد و 360 ميليون دالر 
اعالم شده است.از سوي ديگر، معادل يورويي بدهي خارجي 
ايران معادل هفت ميليارد و 555 ميليون يورو است كه پنج 
ميليارد و 436 ميليون يورو از اين ميزان، حجم بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت بوده و دو ميليارد و 119 ميليون يورو 
حجم بدهي هاي كوتاه مدت است. اين در حالي است كه ميزان 
بدهي خارجي كشور در پايان مردادماه سال گذشته معادل 
هشت ميليارد و 935 ميليون دالر بوده و ميزان بدهي هاي 
كوتاه مدت كشور يك ميليارد و 755 ميليون دالر و بدهي هاي 
بلندمدت ايران نيز هفت ميليارد و 180 ميليون دالر اعالم 
شده است. البته اين شاخص در پايان سال گذشته نيز معادل 9 
ميليارد و 142 ميليون دالر بوده و ميزان بدهي هاي كوتاه مدت 
كشور يك ميليارد و 966 ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت 
ايران نيز هفت ميليارد و 176 ميليون دالر بوده است.  بنابراين، 
ميزان بدهي هاي خارجي كش��ور در پايان مرداد ماه س��ال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل و پايان سال گذشته 
با كاهش مواجه شده است. گفتني است كه بدهي خارجي 
مجموعه تعهدات ايجاد شده در نتيجه گشايش اعتبار اسنادي 
تسهيالت دريافتي از بانك جهاني و ساير سازمان ها و نهادهاي 
بين المللي همچنين تامين مالي پروژه هاي از طريق فاينانس، 

پيش فروش نفت و اوراق قرضه بين المللي را در بر مي گيرد.

     ضريب فزاينده 7.6
بانك مركزي با انتش��ار گزيده آمارهاي اقتصادي در پايان 
مردادماه 1400، حجم نقدينگي را 3921 هزار و 400 ميليارد 
تومان اعالم كرد كه حاكي از رشد 39.1 درصدي نقدينگي 
نسبت به پايان مرداد سال گذشته است.اين در حالي است 
كه اين شاخص نسبت به اس��فندماه سال گذشته معادل 
12.8 درصد رشد داشته است.ضريب فزاينده نقدينگي در 
پايان مردادماه امسال 7.601 بوده كه 2.1 درصد نسبت به 
مرداد سال گذشته كاهش داشته است. ميزان دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي در پايان مرداد ماه به 655 هزار و 600 
ميليارد تومان رسيد كه حاكي از رش��د 16.4 درصدي در 
اين سال است.همچنين خالص مطالبات بانك مركزي از 
بخش دولتي با 50 درصد رش��د نسبت به مرداد سال قبل 
201 هزار و 450 ميليارد تومان و مطالبات بانك مركزي از 
بانك ها با 6.8 درصد رشد به 124 هزار و 200 ميليارد تومان 
رسيد. اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي 
در اين بخش با 94.8 درصد رشد نسبت به پايان مرداد سال 
قبل همراه بوده و به 1375 هزار و 100 ميليارد تومان رسيد. 
حجم اسكناس و مسكوك نيز با 10.5 درصد افت به 9320 
ميليارد تومان رسيد.س��پرده بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي نزد بانك مركزي با 47.9 درصد افزايش نسبت به 
مرداد سال گذشته به 433 هزار و 900 ميليارد تومان رسيد. 
همچنين بدهي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك 
مركزي نيز در پايان مرداد 1400 با 6.8 درصد افزايش به 124 
هزار و 200 ميليارد تومان رسيده است. ميزان دارايي هاي 
خارجي بانك هاي تجاري كش��ور در پايان مرداد 1400 
معادل 195 هزار و 100 ميليارد تومان است كه نسبت به 
مدت مشابه سال پيش 159.2 درصد رشد نشان مي دهد.

سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز 81 هزار و 
500 ميليارد تومان بوده ك��ه 46 6. درصد افزايش يافته 
اس��ت. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تجاري در دوره 
مورد بررسي، 1321 هزار و 200 ميليارد تومان بوده كه 
به نسبت مرداد سال گذشته داراي 61.6 درصد رشد است 
و ميزان بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان 
مرداد 1400 به 8100 ميليارد تومان رسيده كه 21 درصد 
نسبت به سال قبل افت داشته است. براساس اين گزارش، 
ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي در پايان 
مرداد 1400 معادل 337 هزار و 900 ميليارد تومان است 
كه نسبت به سال قبل 77.8 درصد رشد يافته است.جمع 
كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي در اين دوره رقم 1236 
هزار و 500 ميليارد تومان اس��ت كه 44.7 درصد رش��د 
دارد.همچنين ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك 
مركزي 48 هزار ميليارد تومان است كه معادل 5.5 درصد 

نسبت به پايان مرداد سال گذشته كاهش داشته است.

با رشد  ۳۹ درصدي نسبت به پارسال، رشد نقدينگي  همچنان ركوردها را جابه جا مي كند

بدهي بانك ها به بانك مركزي 124 هزار ميليارد تومان 

نقدينگي در مرز 4000 هزارميليارد

رهبر انقالب:

رهبر معظم انق��الب در پي حادث��ه مصيبت بار 
انفجار در مسجدي در اس��تان قندوز افغانستان 
و جان باختن تع��داد زيادي از مردم نمازگزار، در 
پيام��ي بر مجازات عامالن اي��ن جنايت بزرگ و 
جلوگيري از تكرار چنين فجايعي تاكيد كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، در متن پيام رهب��ر معظم انقالب آمده 
است: »حادثه تلخ و مصيبت بار انفجار در مسجد 
منطقه خان آباد اس��تان قندوز كه به جان باختن 
جمع زيادي از مومنان نمازگ��زار انجاميد، ما را 
داغدار كرد. از مس��ووالن كشور همسايه و برادر 
افغانستان جدا انتظار مي رود كه عامالن خونخوار 
اين جنايت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابير 
الزم از تك��رار چنين فجايعي جلوگيري كنند. از 
خداوند متعال رحمت و علو درجه براي شهيدان 
اين حادثه و ش��فاي عاجل براي آسيب ديدگان 
و صبر و س��كينه براي كس��ان و بازماندگان آنها 

مسالت مي كنم.«

مسووالن افغانستان عامالن 
جنايت قندوز را مجازات كنند

 اين فرهنگ س��ازي كامل نيس��ت ب��راي مثال 
در زمان اص��الح يا ركود بازار بخ��ش عمده اي از 
سرمايه گذاران حقيقي اين صندوق ها واحدهاي 
س��رمايه گذاري خود را ابطال مي نمايند و در اين 
حالت صندوق ناچار اس��ت جه��ت تامين وجه، 
اقدام به فروش سهام نمايد و به ناچار فشار فروش 
بيشتري به بازار وارد مي كند. افزايش تعداد و حجم 
منابع اين صندوق ها در سال هاي اخير، آنها را به 
يك��ي از مهم ترين بازيگران ب��ورس تبديل كرده 
است. درنتيجه اگر مديران اين صندوق ها از سهام 
بزرگ، با شناوري باال و نقدشونده جهت تشكيل 
پرتفوي صندوق انتخاب نمايند، در زمان ريزش 
ب��ازار، هم خود و سهامدارانش��ان صدمه كمتري 
مي بينند و هم فشار كمتري به بازار وارد مي شود. 
البته نبايد عدم موفقيت دولت و نهادهاي مربوط 

در فرهنگ سرمايه گذاري ناديده گرفت.
به ج��ز فرهنگ س��ازي و معامالت س��هامداران 
حقيقي و معمول بازار، حقوقي ها نيز نقش بسزايي 
در تعيين روند بازار دارند و اگر روند خريد وفروش 
آنها به درس��تي و وضوح مديريت ش��ود وس��يله 
فرهنگ س��ازي و اعتماد در بازار فراهم مي شود. 
حقوقي ه��ا وظايف خ��اص خود دارن��د اما نبايد 
رفتاري همانند س��هامداران خرد داشته باشند از 
سال 1399 تاكنون چندين بار حقوقي ها همانند 
سهامداران تازه وارد رفتار كرده اند و به بازار فشار 
بيش��تري براي فروش آورده اند و حقوقي ها بايد 
كمي معقول تر رفتار كنند تا سهامداران حقيقي 

نيز الگويي از معامالت آنان بگيرند.
در ميان حقوقي هاي وابسته به دولت يا حقوقي هاي 
دولتي باتوجه به جايگاه ش��ان خطراتي براي بازار 
داشته اند تجربه نشان مي دهد كه طي سال هاي 
گذشته نهادهاي بزرگ دولتي بيش از آنكه نقش 
حامي بازار را داش��ته باش��ند، به عنوان تهديدي 
براي بازار به لحاظ عرضه س��هام در حجم زياد به 
حس��اب مي آيند و حتي در يك برهه زماني نيز از 
اعتماد سرمايه گذاران خرد به واسطه همين گروه 
كاسته شده اس��ت. درست اس��ت كه بايد منابع 
و منافع اين نهادها نيز تامين ش��ود اما به واسطه 
دولتي بودن بايد به گون��ه اي عمل كنند كه بازار 
بيش از اين تضعيف نش��ود و سهامداران حقيقي 
نيز بتوانند س��رمايه گذاري درستي انجام دهند. 
براي يك مثال كامال ساده مي توان گفت كه يكي 
از روش هاي فروش سهام توسط نهادهاي حقيقي 
فروش به صورت عمده و بلوكي اس��ت كه نه تنها 
اثر منفي بر بازار نخواهد داش��ت، بلكه با توجه به 
جابه جايي س��هم و ورود بازيگر جديد بر روي آن 
مي تواند محرك مناس��بي ب��راي افزايش ارزش 

سهام تلقي گردد.
بدين ترتيب مي توان گفت كه مسوول رفتارهاي 
هيجاني برخي از س��هامداران مسووالن مربوطه 
هستند چراكه در وهله نخست آموزش نداده اند و 
در وهله دوم نيز خود رفتارهاي هيجاني داشته اند. 
به هرحال انتظار مي رود كه روند فرهنگ س��ازي 
توسط مسووالن كمي بيش از گذشته تقويت شود.

فرهنگ سازي جا ماند
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بخشودگي جرايم ديركرد
بيمه شخص ثالث وسايل موتوري 
بيمه مرك��زي اعالم ك��رد: جراي��م ديركرد بيمه 
شخص ثالث تمامي وسايل نقليه موتوري از تاريخ 
۱۷ مهرماه تا ۶ آبان ماه سال جاري به مدت ۲۰ روز 
بخشوده مي شود. رييس مجمع عمومي صندوق 
تامين خس��ارت هاي بدني با پيشنهاد رييس كل 
بيمه مركزي مبني بر بخشودگي جرايم ديركرد بيمه 
شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني موافقت 
كرد. جرايم ديركرد بيمه شخص ثالث تمامي وسايل 
نقليه موتوري زميني براي حمايت از اقشار آسيب 
پذير، پيش��گيري از آسيب هاي اجتماعي به دليل 
شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه ناشي از تحريم هاي 
ظالمان��ه و پاندمي وي��روس كرونا و در راس��تاي 
ترويج فرهنگ بيمه و افزايش ضريب نفوذ بيمه اي 
همچنين به مناسبت حلول ماه ربيع االول و هفته 
وحدت از تاريخ ۱۷ مهرماه تا ۶ آبان ماه سال جاري 
به مدت ۲۰ روز بخشوده مي شود. الزم به ذكر است 
اين بخشودگي شامل افرادي مي شود كه بيمه نامه 
يك س��اله خريداري كنند. با تصميم شوراي عالي 
بيمه مركزي، نرخ بيمه ثالث وسايل نقليه ۱۴۰۰ با 
۳۷ درصد )۸.۵ درصد تخفيف شرايط كرونا( رشد 
نسبت به سال ۹۹ به اين صورت اعالم شد كه وسايل 
نقليه كمتر از چهار سيلندر يك ميليون و ۹۳۷ هزار 
و ۵۰۰ تومان، پيكان، پرايد و سپند دو ميليون و ۲۹۴ 
هزار و ۳۰۰ تومان، ساير چهار سيلندرها ۲ ميليون 
و ۶۹۷ هزار و ۱۰۰ تومان و بيش از چهار س��يلندر 

سه ميليون و ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان بايد بپردازند.

توصيه هاي دهنوي به
رييس جديد بانك مركزي

يك عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي اسالمي 
به علي صالح آبادي رييس بانك مركزي توصيه 
كرد كه يكسري اقدامات را در صدر اولويت هاي 

كاري خود قرار دهد.
سيدمحسن دهنوي نماينده تهران در مطلبي در 
صفحه توييتر خود نوشت: »ضمن تبريك انتصاب 
آقاي صالح آبادي به رياست بانك مركزي، پيشنهاد 

مي شود اقدامات زير در صدر اولويت ها قرار گيرد: 
 كنترل حجم خلق نقدينگي به وسيله شبكه بانكي، 

خصوصا بانك هاي خصوصي
 تجمي��ع تمام��ي فراينده��اي مرتبط ب��ا اعطا و 
بازپرداخت تسهيالت در ش��بكه بانكي در سامانه 

متمركز اعطاي تسهيالت
استفاده از نشان گرهاي فعاليت اقتصادي مولد در 

اعتبارسنجي متقاضيان تسهيالت
 مديريت سپرده هاي بانكي و اِعمال محدوديت هايي 
بر س��پرده هاي س��رمايه گذاري مانند حذف ابزار 

پرداخت
تعيين فاصله زماني تاريخ درخواست و امكان برداشت 
از حساب و تعيين نرخ موثر شكست سود در برداشت 
پيش از موعد.« چهارشنبه هفته گذشته )۱۴ مهر(، 
علي صالح آبادي با پيشنهاد احسان خاندوزي وزير 
امور اقتصادي و دارايي و راي اعتماد هيات وزيران به 

عنوان رييس كل بانك مركزي انتخاب شد.

زيان ۲۰۰ ميليارد دالري كرونا
به خاورميانه و شمال آفريقا

بانك جهاني در گزارشي اعالم كرد كه هزينه ناشي از 
همه گيري كرونا براي اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا 
تا پايان سال ۲۰۲۱ به ۲۰۰  ميليارد دالر رسيد.بانك 
جهاني در گزارشي كه روز پنجشنبه منتشر شد، اعالم 
كرد كه هزينه ناشي از همه گيري كرونا براي اقتصاد 
خاورميانه و شمال آفريقا تا پايان سال ۲۰۲۱ به ۲۰۰ 
ميليارد دالر خواهد رس��يد و ق��درت بهبود در آينده 
بستگي به قابليت هاي سيستم بهداشتي هر كشور و 
افزايش قيمت كاالها دارد. فريد بلحاج، معاون بانك 
جهاني در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا )منا( گفت: 
تاثيرات فلج كننده اين بيماري همه گير بر فعاليت هاي 
اقتصادي در اين منطقه، به ش��كل دردناكي يادآوري 
مي كند كه توس��عه اقتصادي و سالمت عمومي يك 
پيوند ناگسستني با يكديگر دارند. وي افزود: همچنين 
اين واقعيت تلخ وجود دارد كه سيستم هاي بهداشتي 
منطقه منا، كه نسبتاً توسعه يافته تلقي مي شدند، تحت 
فشار اين بحران دچار گسستگي شد. اين مقام بانك 
جهاني در ادامه گفت: در آينده، بايد تمركز بيشتري 
بر ايجاد كاركردهاي اصلي بخش س��المت عمومي و 
استفاده از اطالعات و سيستم هاي بهداشتي پيشگيرانه 
صورت بگيرد تا بهبود )اقتصادي( اين منطقه تسريع 
شود و آمادگي براي فوريت هاي بهداشت عمومي كه 
ممكن است به دليل همه گيري، بالياي طبيعي و حتي 
درگيري هاي اجتماعي در آينده ايجاد شود، صورت 
بگيرد. بر اساس گزارش بانك جهاني، مجموع هزينه 
اين بيماري همه گير از نظ��ر كاهش توليد براي اين 
منطقه تا پايان س��ال جاري ميالدي، نزديك به ۲۰۰ 
ميليارد دالر برآورد مي ش��ود. اين بانك هزينه ها را با 
مقايسه توليد ناخالص داخلي اين منطقه در صورت عدم 
وقوع همه گيري محاسبه كرد. توليد ناخالص داخلي 
منطقه منا در سال ۲۰۲۰، ۳.۸ درصد كاهش يافته و 
پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۲۱، ۲.۸ درصد رشد 
كند. پيش بيني مي شود سرانه توليد ناخالص داخلي 
اين منطقه كه يك روش اندازه گيري استاندارد زندگي 
محسوب مي شود، پس از كاهش ۵.۴ درصدي در سال 
۲۰۲۰، ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد كند. بر اساس 
اين گزارش، تا پايان سال ۲۰۲۱، سرانه توليد ناخالص 
داخلي اين منطقه همچنان زير س��طح سال ۲۰۱۹ و 
۴.۳ درصد خواهد بود. اين بانك بر درخواست صندوق 
بين المللي پول مبني بر عرضه عادالنه واكسن تاكيد 
كرد. به گفته اين بانك، بهبود اقتصادي كشورها عالوه 
بر خطرات ناش��ي از عدم قطعيت سياسي در برخي از 
كشورها و سرعت رشد گردشگري، به دسترسي آنها به 

واكسن و سرعت واكسيناسيون بستگي دارد.

شاخص هاي كالن اقتصاد ايران 
در سال ۲۰۲1

بانك جهان��ي در جديدترين گزارش خود رش��د 
اقتصادي ۲.۱درصدي را براي اقتصاد ايران در سال 

۲۰۲۱ پيش بيني كرد.
بانك جهاني در جديدترين گزارش خود از وضعيت 
اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا انتظار 
دارد اقتصاد ايران در س��ال ۲۰۲۱ وضعيت بهتري 

نسبت به سال ۲۰۲۰ داشته باشد.
بر اس��اس پيش بين��ي اين نهاد بين المللي رش��د 
اقتص��ادي ايران در س��ال جاري مي��الدي به ۲.۱ 
درصد خواهد رسيد، اين در حالي است كه ايران در 
س��ال ۲۰۲۰ رشد اقتصادي ۱.۷درصدي را تجربه 

كرده بود.
همچنين تراز حساب هاي جاري ايران كه در سال 
۲۰۲۰ منفي شده بود و به منفي ۰.۸ درصد توليد 
خالص داخلي رس��يده بود در س��ال جاري دوباره 
مثبت خواهد ش��د و به مثب��ت ۰.۸ درصد توليد 

ناخالص داخلي ايران خواهد رسيد.
بر اساس پيش بيني بانك جهاني اما وضعيت تراز 
مالي دولت ب��ه منفي ۶.۷ درص��د توليد ناخالص 
داخلي افزايش خواهد يافت. در س��ال پيش از آن 
تراز مالي دولت به منفي ۶.۳ درصد توليد ناخالص 

داخلي رسيده بود.
بر اس��اس اين گزارش متوس��ط رش��د اقتصادي 
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۲۱ 
به ۲.۲ درصد خواهد رسيد. رشد كشورهاي نفتي 
منطقه به ۲.۳ درصد خواهد رسيد. قطر در اين سال 
رشد ۳درصدي، امارات رشد ۱.۲درصدي، كويت 
رش��د ۲.۴درصدي، بحرين رش��د ۳.۳درصدي و 

عربستان رشد ۲.۴درصدي خواهند داشت.
نرخ تورم: رقم ثبت ش��ده در س��ال گذشته: ۳۶.۴ 
درص��د، نرخ پيش بيني ش��ده براي س��ال جاري: 
۴۲.۹ درصد، نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: 

۴۱.۶ درصد
نرخ رشد اقتصادي: رقم ثبت شده در سال گذشته: 
۳.۴ درصد نرخ پيش بيني ش��ده براي سال جاري: 
۳.۱ درصد نرخ پيش بيني ش��ده براي سال آينده: 

۲.۴ درصد
رش��د بخش كش��اورزي: رقم ثبت ش��ده در سال 
گذشته: ۳.۶ درصد نرخ پيش بيني شده براي سال 
جاري: ۳.۱ درصد نرخ پيش بيني ش��ده براي سال 

آينده: ۲.۴ درصد
رشد بخش صنعت: رقم ثبت شده در سال گذشته: 
۴.۵ درصد نرخ پيش بيني ش��ده براي سال جاري: 
۱.۶ درصد نرخ پيش بيني ش��ده براي سال آينده: 

۲.۱ درصد
رشد بخش خدمات: رقم ثبت شده در سال گذشته: 
منفي ۰.۱ درصد نرخ پيش بيني ش��ده براي سال 
جاري: ۲.۹ درصد نرخ پيش بيني ش��ده براي سال 

آينده: ۱.۶ درصد
تراز حساب جاري: رقم ثبت شده در سال گذشته: 
منفي ۰.۳ درصد، نرخ پيش بيني ش��ده براي سال 
جاري: ۱.۴ درصد و نرخ پيش بيني شده براي سال 

آينده: ۱.۵ درصد
بانك جهاني گزارش بازبيني شده خود از وضعيت 
اقتص��ادي كش��ورهاي مختلف را به روزرس��اني 
كرد كه قس��مت مربوط به ايران، تغييرات اندكي 

داشته است.
در گزارش جديد اين نهاد پيش بيني شده است در 
سال جاري رشد اقتصادي ايران كمتر از سال قبل 
خواهد بود. اين نهاد با بيان اينكه اقتصاد ايران پس 
از دو سال ركود متوالي در سال قبل به رشد مثبت 
دست پيدا كرد كماكان تحريم ها و كرونا را دو چالش 
اصلي خارجي اقتصاد ايران معرفي كرده اس��ت و 
تنش ها در كشورهاي همسايه از جمله افغانستان و 
تغييرات آب و هوايي را به عنوان ديگر ريسك هاي 

اصلي بر سر راه اقتصاد ايران دانسته است. 
بانك جهان��ي ميزان ص��ادرات ايران در س��ال 
گذش��ته را ۱۷.۶ ميليارد دالر و ميزان واردات را 
۱۶.۶ ميليارد دالر اعالم كرده است. حجم توليد 
ناخالص داخلي ايران ۲۰۲.۸ ميليارد دالر اعالم 
شده است كه دليل اصلي آن، تبديل نرخ ريال به 
دالر بوده اس��ت. همچنين سرانه توليد ناخالص 
داخلي ايرانيان نيز ۲۴۱۴.۳ دالر اعالم شده است.

ملك بهترين وثيقه براي 
دريافت وام وديعه مسكن است

دبير كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
گفت: وام وديعه مس��كن ك��ه در قالب مجموعه 
تسهيالت كرونايي ارايه مي شود به لحاظ بودجه اي 

داراي محدوديت است.
به گزارش ايس��نا، محمدرضا جمش��يدي درباره 
وضعيت پرداخ��ت وام وديعه مس��كن گفت: وام 
وديعه مس��كن كه در قالب مجموعه تس��هيالت 
كرونايي ارايه مي ش��ود به لحاظ بودجه اي داراي 

محدوديت است. 
وي كه در يك برنامه راديويي سخن مي گفت، در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا براي وام وديعه مسكن، 
بانك هاي خصوصي سخت گيري مي كنند؟ گفت: 
در تمامي دس��تور العمل هاي اهداي تسهيالت، 
بانك ه��ا موظفند وثيق��ه اي را تعيي��ن كنند كه 

مطمئن به بازگشت آن هستند.
دبير كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
در بخ��ش ديگر صحبت هايش مل��ك را بهترين 
وثيقه براي دريافت وام ديعه مسكن خواند و افزود: 
چنين اتفاقي به شرط رعايت مسائل قانوني اگر به 
وقوع پيوندد مي تواند رابطه سه جانبه اي را ميان 
بانك و مالك و مس��تاجر پديد آورد.  دبير كانون 
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي خاطرنشان 
كرد: در وام وديعه مس��كن دولت فقط در تعيين 
درصد ذخيره قانوني تاثيرگذار اس��ت و مي تواند 

درصدي از اين ذخيره قانوني را كاهش دهد.

سهم ۳۲ بانك و موسسه از تراكنش ها در پايان تابستان
بانك هاي مل��ت، ملي، صادرات، س��په، پارس��يان، 
كش��اورزي، تجارت، سامان و رسالت بيشترين سهم 
را از تعداد تراكنش هاي شبكه پرداخت در شهريورماه 
۱۴۰۰ داشته اند.سهم بازار هر يك از بانك هاي پذيرنده 
از تعداد و مبلغ تراكنش هاي شبكه پرداخت، از جمله 
شاخص هايي است كه گستره فعاليت هر يك از بانك ها 
در پذيرش تعداد و مبلغ تراكنش هاي پشتيباني شده 

در شبكه شاپرك را نشان مي دهد.
بر اين اساس بررسي اين شاخص مهم در آخرين ماه 
تابستان سال جاري حاكي از آن است كه بانك ملت 
با س��هم ۲۰.۲۲ درصدي از تعداد تراكنش ها و سهم 
۱۹.۳۵ درصدي از مبلغ تراكنش ها، همچنان با اختالف 
زياد، باالترين سهم از پذيرش تراكنش هاي بازار را به 
خود اختصاص داده و در جايگاه نخست در بين تمام 

بانك هاي پذيرنده قرار گرفته است.
پس از بانك ملت به ترتيب بانك هاي ملي، صادرات، 
سپه، پارسيان، كش��اورزي، تجارت، سامان و رسالت 
بيش��ترين س��هم را از تعداد تراكنش ها و بانك هاي 
ملي، صادرات، تجارت، كشاورزي، سپه، سامان، رفاه 
و آينده بيشترين سهم را از مبلغ تراكنش هاي شبكه 

پرداخت داشته اند.
از يك ط��رف همان طور كه در جدول زير مش��اهده 
مي كنيد بررسي سهم تعدادي بانك هاي پذيرنده از 
كل بازار تراكنش هاي هر يك از ابزارهاي پذيرش در 
ش��هريورماه ۱۴۰۰ نشان مي دهد كه: باالترين سهم 

تعدادي از تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي به 
ترتيب به بانك هاي ملت )۱۹.۷۷ درصد(، ملي )۱۵.۰۹ 
درصد(، سپه )۱۰.۷۷ درصد( و صادرات )۸.۲۴ درصد( 

تعلق دارد.
باالترين س��هم تعدادي از تراكنش هاي ابزار پذيرش 
اينترنتي به بانك هاي پارسيان )۳۰.۸۲ درصد(، ملي 
)۱۷.۵۷ درصد(، ملت )۱۵.۳۷ درصد( و سامان )۶.۹۳ 
درصد( اختصاص داشته  است.باالترين سهم تعدادي 
از تراكنش هاي ابزار پذيرش موبايلي به بانك هاي ملت 
)۴۱.۹۳ درصد(، آينده )۲۷.۲۸ درصد(، اقتصاد نوين 

)۱۴.۶۱ درصد( و ملي )۸.۴۱ درصد( تعلق دارد.
همچنين در طرف ديگر بررسي سهم مبلغي بانك هاي 
پذيرنده از كل ب��ازار تراكنش هاي هر يك از ابزارهاي 
پذيرش در ش��هريورماه ۱۴۰۰ حاكي از آن است كه: 
باالترين سهم مبلغي از تراكنش هاي ابزار كارتخوان 
فروش��گاهي به بانك هاي ملت )۱۹.۵۳ درصد(، ملي 
)۱۴.۱۵ درص��د(، صادرات )۱۱.۷۶ درصد( و س��په 
)۹.۵۱ درص��د( تعلق دارد.باالترين س��هم مبلغي از 
تراكنش هاي اب��زار پذيرش اينترنت��ي به بانك هاي 
ملت )۱۷.۹۲ درصد(، آينده )۱۶.۱۹ درصد(، سامان 
)۱۲.۲۲ درص��د( و صادرات )۶.۰۸ درصد( اختصاص 
يافته اس��ت.باالترين س��هم مبلغي از تراكنش هاي 
ابزارهاي پذيرش موبايلي به بانك هاي ملت )۴۴.۹۱ 
درصد(، آينده )۲۵.۵۷ درصد(، اقتصاد نوين )۱۳.۲۲ 
درصد( و ملي )۵.۳۹ درصد( تعلق گرفته و اين بانك ها 

به ترتيب در مكان هاي اول تا چهارم جاي گرفته اند.

 كدام بانك ها بيشترين تراكنش  را دارند؟
بانك هاي مل��ت، ملي، صادرات، س��په، پارس��يان، 
كشاورزي، تجارت، سامان و رسالت باز هم بيشترين 
س��هم را از تع��داد تراكنش هاي ش��بكه پرداخت در 
شهريور ۱۴۰۰ داشته اند.بررس��ي آمار سهم بازار هر 
يك از بانك هاي پذيرنده از تعداد و مبلغ تراكنش هاي 
ش��بكه پرداخت در ش��هريورماه ۱۴۰۰ حاكي از آن 
اس��ت كه بانك ملت با سهم ۲۰.۲۲ درصدي از تعداد 
تراكنش ها و سهم ۱۹.۳۵ درصدي از مبلغ تراكنش ها، 
همچن��ان با اختالف زياد، باالترين س��هم از پذيرش 
تراكنش ه��اي بازار را ب��ه خود اختص��اص داده و در 
جايگاه نخس��ت در بين تمام بانك هاي پذيرنده قرار 

گرفته است.
پس از بانك ملت به ترتيب بانك هاي ملي، صادرات، 
سپه، پارسيان، كش��اورزي، تجارت، سامان و رسالت 
بيش��ترين س��هم را از تعداد تراكنش ها و بانك هاي 
ملي، صادرات، تجارت، كشاورزي، سپه، سامان، رفاه 
و آينده بيشترين سهم را از مبلغ تراكنش هاي شبكه 

پرداخت داشته اند.
از سوي ديگر، بررسي سهم تعدادي بانك هاي پذيرنده 
از كل بازار تراكنش ه��اي هر يك از ابزارهاي پذيرش 
نشان مي دهد كه باالترين سهم تعدادي از تراكنش هاي 
ابزار كارتخوان فروشگاهي به ترتيب به بانك هاي ملت 

)۱۹.۷۷ درصد(، ملي )۱۵.۰۹ درصد(، سپه )۱۰.۷۷ 
درصد( و صادرات )۸.۲۴ درصد( تعلق دارد.

باالترين س��هم تعدادي از تراكنش هاي ابزار پذيرش 
اينترنتي به بانك هاي پارسيان )۳۰.۸۲ درصد(، ملي 
)۱۷.۵۷ درصد(، ملت )۱۵.۳۷ درصد( و سامان )۶.۹۳ 

درصد( اختصاص داشته  است.
بيشترين سهم تعدادي از تراكنش هاي ابزار پذيرش 
موبايلي ب��ه بانك هاي مل��ت )۴۱.۹۳ درصد(، آينده 
)۲۷.۲۸ درصد(، اقتصاد نوين )۱۴.۶۱ درصد( و ملي 

)۸.۴۱درصد( تعلق دارد.
همچنين، بررسي سهم مبلغي بانك هاي پذيرنده از كل 
بازار تراكنش هاي هر يك از ابزارهاي پذيرش حاكي 
از آن اس��ت كه باالترين سهم مبلغي از تراكنش هاي 
ابزار كارتخوان فروشگاهي به بانك هاي ملت )۱۹ ۵۳. 
درصد(، ملي )۱۴.۱۵ درصد(، صادرات )۱۱.۷۶ درصد( 

و سپه )۹.۵۱ درصد( تعلق دارد.
باالترين س��هم مبلغي از تراكنش هاي ابزار پذيرش 
اينترنتي به بانك هاي مل��ت )۱۷.۹۲ درصد(، آينده 
)۱۶.۱۹ درصد(، سامان )۱۲.۲۲ درصد( و خاورميانه 

)۸.۴۲ درصد( اختصاص يافته است.
باالترين سهم مبلغي از تراكنش هاي ابزارهاي پذيرش 
موبايلي ب��ه بانك هاي مل��ت )۴۴.۹۱ درصد(،  آينده 
)۲۵.۵۷ درصد(، اقتصاد نوين )۱۳.۲۲ درصد( و ملي 
)۵.۳۹ درصد( تعلق گرفته و اين بانك ها به ترتيب در 

مكان هاي اول تا چهارم جاي گرفته اند.

گروه بانك و بيمه | 
روز ش��نبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، نرخ ارز روند كاهشي به خود 
گرفته و قيمت دالر ۲۷ هزار و ۸۲۳ تومان، قيمت يورو ۳۲ 
ه��زار و ۲۱۴ تومان، پوند انگليس ۳۸ هزار و ۱۵۱ تومان 
و درهم امارات ۷ هزار و ۵۸۱ تومان اعالم ش��ده است. با 
اونس طالي ۱۷۵۷ دالري كه با افزايش ۹ دالري مواجه 
شده، عمال قيمت سكه نيز تغييري نداشته است. قيمت 
دالر امريكا در ساعات عصر نيز ۲۷ هزار و ۷۴۰ تومان و هر 
يورو ۳۲ هزار و ۲۳۰ تومان فروخته شد. معامله گران بازار 
ارز پس از افت بهاي دالر در هفته گذشته، نيز شاهد روند 
نزولي ش��اخص ارزي هستند. جديدترين نرخ هاي بازار 
ارز در اولين روز هفته )شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰( بيان گر 
تداوم روند كاهشي نرخ دالر و يورو در آغاز سومين هفته از 
پاييز است. هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و 
مجاز سطح كشور به نرخ ۲۶۸۵۵ تومان از مردم خريداري 
و در مقابل به قيمت ۲۷۳۹۷ تومان به متقاضي دريافت 
دالر فروخته مي شود كه نسبت به پايان هفته قبل، ۲۵۳ 
تومان ارزان تر شده است.همچنين در اين صرافي ها، هر 
اسكناس يورو به قيمت ۳۱۱۳۵ تومان از مردم خريداري 
و در مقابل با افت ۲۵۳ توماني نسبت به چهارشنبه هفته 
قبل، به ن��رخ ۳۱۷۶۴ تومان به متقاض��ي دريافت يورو 

فروخته مي شود.
بر اساس اين گزارش، در ساعت ۱۴:۳۰ نرخ هر اسكناس 
دالر امريكا در بازار متشكل ارز ايران )تنها مرجع رسمي 
كشف نرخ نقدي ارز - اسكناس( به رقم ۲۶۹۰۸ تومان و 
نرخ هر اسكناس يورو نيز به رقم ۳۱۴۴۱ تومان رسيده 
اس��ت.عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش 
دالر ۲۷ هزار و ۴۹۸ تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۶ 
هزار و ۹۵۴ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل ۳۱ هزار و ۸۶۵ تومان و قيمت خريد يورو نيز 
۳۱ هزار و ۲۳۴ تومان اعالم شده است. محمد كشتي آراي 
نايب رييس اتحاديه طال گفت: در بازار داخل با توجه به 
افت نرخ ارز در مقايس��ه با روزهاي پاياني هفته گذشته، 
قيمت طال و سكه با كاهش همراه است به نحوي كه هر 
گرم طالي ۱۸ عيار يك ميلي��ون و ۱۵۰ هزار تومان به 
فروش مي رسد.هر مثقال طال با ۴۵ هزار تومان كاهش، ۴ 
ميليون و ۹۸۵ هزار تومان قيمت گذاري شده است. وي 
گفت: قيمت س��كه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۷۵۰ هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۴۵۰ هزار 
تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ 
ميليون و ۵۸۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 

۲۵۰ هزار تومان فروخته مي شود. 
در ساعات صبح نيز نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، 
۱۷مهرماه( در مقايسه با روز كاري گذشته )چهارشنبه، 
۱۴ مهرماه( با ۲۲۰ تومان كاهش به قيمت ۲۷ هزار و ۴۴۸ 
تومان داد و س��تد شد. قيمت فروش يورو نيز در مقايسه 
با روز كاري گذش��ته با ۲۰۲ تومان كاهش برابر ۳۱ هزار 
و ۸۱۵ تومان بود. قيمت خري��د هر دالر ۲۶ هزار و ۹۰۴ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۱ هزار و ۱۸۵ تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۷ هزار 
و ۲۱۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۴۵۹ تومان اعالم 
شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۱ هزار و ۴۹۰ تومان و نرخ 
فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۷۷۶ تومان اعالم شد. همچنين 
در سامانه نيما در معامالت روز شنبه، حواله يورو به قيمت 
۲۷ ه��زار و ۶۹ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۳ 
هزار و ۳۹۲ تومان معامله ش��د. قيمت دالر در خردادماه 
وارد كانال ۲۶ هزار توماني شد و سپس حركت آرامي به 
سوي نرخ ۲۷ هزار تومان داشت و بعد از آن همواره در اين 
محدوده نوسان داشت. از ابتداي شهريورماه شاهد روند 
نزولي نرخ دالر و حتي ثبات آن در كانال ۲۷ هزار تومان 
در صرافي هاي بانكي بوديم.  اواخر هفته گذشته قيمت 
دالر بعد از مدت ها رفت و برگشت در كانال ۲۷ هزار تومان 
با ورود به محدوده قيمت��ي ۲۸ هزارتومان چند روزي با 
اين نرخ معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت و از 
يازدهم مهرماه قيمت ها كاهشي و سپس ثابت ماند. نيز 
نرخ دالر و يورو هر كدام ۲۰۰ تومان افت قيمت داشتند. 

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
تهران )شنبه، ۱۷ مهرماه( بدون تغيير نسبت به روز كاري 
گذشته )چهارشنبه، ۱۴ مهرماه( به ۱۱ ميليون و ۷۸۰ 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ 
ميليون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
بهار آزادي ۶ ميليون تومان، ربع سكه سه ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۱۵۱ هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۹۸۸ هزار تومان 
شد.همچنين اُنس جهاني طال با حدود ۹ دالر افزايش، 
يك هزار و ۷۵۷ دالر و ۹۴ سنت قيمت خورد.  مهم ترين 
عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ 
دالر و انس جهاني است. اگرچه انس جهاني طال حدود 
۹ دالر افزايش يافت اما نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
كاهشي بود و در نتيجه قيمت سكه طرح جديد ثابت 

ماند و انواع ديگر سكه و طال كاهش قيت داشتند.

      عرضه 1۶۶ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: سامانه نيما )شنبه، ۱۷ مهرماه( 
ش��اهد عرضه حدود ۱۶۶ ميليون دالر به صورت حواله 
ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور بوده اس��ت.از 
عرضه هاي مذكور حدود ۷۸ ميليون دالر معامله ش��ده 
است.براساس معامالت انجام شده، ميانگين موزون نرخ 
دالري معامالت ۲۳ هزار و ۲۶۷ تومان بوده است.اين امر 
حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ 
مذكور بوده است.س��امانه نيما از نيمه نخست سال ۹۷ 
پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع 
تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين ش��د. 
نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي ش��ده و با اس��تفاده از آن، خريداران 
)واردكنندگان( و فروش��ندگان )صادركنن��دگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 
در آن در فرآيند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد. 
قيمت ه��ر اونس طال در پايان معام��الت ديروز با ۰.۰۸ 
درصد افزايش به ۱۷۵۷ دالر و ۱۳ سنت رسيد.در حالي 
كه آمارهاي رسمي دولت امريكا نشان داد كه اقتصاد اين 
كش��ور در ماه سپتامبر بسيار كمتر از حد انتظار فرصت 

ش��غلي ايجاد كرده است و همزمان با تقويت ارزش دالر 
قيمت طال روز جمعه شاهد نوسان محدودي بود.

بر اس��اس اين گ��زارش، قيمت هر اونس ط��ال در پايان 
معام��الت ديروز با ۰.۰۸ درصد افزاي��ش به ۱۷۵۷ دالر 
و ۱۳ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي 
روز جمعه هم با ۰.۱۰ درصد كاهش به ۱۷۵۷ دالر و ۴۰ 
سنت رسيد.به گفته رونا اوكانل، تحليلگر اقتصادي، بازار 
طال مدتي است كه احتمال انقباضي شدن سياست پولي 
فدرال رزرو را لحاظ كرده و بنابراين احتمال افت ناگهاني 

قيمت ها وجود ندارد.
جرومي پاول رييس فدرال ماه گذش��ته گفته بود براي 
آغاز انقباضي ش��دن سياس��ت پولي انقباضي در سال 
جاري بايد آمارهاي مثبتي در م��ورد وضعيت بازار كار 
امريكا در ماه س��پتامبر منتشر ش��ود.وزارت كار امريكا 
روز جمعه در گزارش ماهانه خ��ود اعالم كرد كه بخش 
غيركشاورزي اقتصاد اين كشور در ماه سپتامبر تنها ۱۹۴ 
هزار فرصت شغلي ايجاد كرده است. اين در حالي است 
كه پيش از اين تحليلگران انتظار داشتند در اين ماه نيم 
ميليون فرصت شغلي ايجاد شود. بخش عمده كاهش 
استخدام ها به مدارس دولتي مربوطه مي شود. كاهش 
استخدام ها در بخش آموزش دولتي منجر به كاهش 
۱۲۳ هزار موردي اس��تخدام هاي دولتي شده است. 
ديروز همچنين ارزش دالر امريكا تقويت شد و موجب 
گرانتر ش��دن طال براي خريداراني شد كه از ارزهاي 

غيردالري استفاده مي كنند.

     افت قيمت رمزارزها
بيش��تر ارزهاي ديجيتالي مهم كاهش قيمت را تجربه 
كردند.به گ��زارش سي ان بي س��ي، با ادام��ه روند ورود 
س��رمايه گذاران بزرگ به بازار ارزهاي ديجيتالي، بانك 
جي پي مورگان در گزارش��ي اعالم كرد در سه ماهه دوم 
امسال ميزان سرمايه گذاري هاي سازماني روي بيت كوين 
به يك ركورد تاريخي تازه رسيده است. قيمت بيت كوين 
از ابتداي امسال بيش از ۸۰ درصد رشد را به ثبت رسانده 
كه اين رقم بسيار بيشتر از رشد منفي ۶.۵ درصدي قيمت 
طال طي همين بازه زماني بوده است. احتماال كره جنوبي 
به نخستين كشور پيشرفته جهان تبديل خواهد شد كه 
يك ماليات نسبتا س��نگين را از سود معامالت رمزارزها 
اخذ خواهد كرد. هونگ نام كي- معاون وزير دارايي كره 
جنوبي- گفته است از سال آينده، ارزهاي ديجيتالي جزو 
دارايي هاي مالي در اين كش��ور شناخته خواهند شد و 

معامله گران موظفند ۲۰ درصد سود حاصل از معامالت 
خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كنند. پيش تر 

قرار بود اين اليحه از اكتبر امسال اجرايي شود.
بيت كوين موفق شد خود را پس از پنج ماه به طور كامل 
باالي كانال ۵۴ هزار دالري تثبيت كند تا اميدها به ثبت 
قله قيمتي جديد آن زنده شود. در همين حال ارزش 
بازار اين رمزارز از يك تريليون دالر عبور كرد كه خود 
اين خبر با توجه به اهميت آن بار رواني زيادي داشت 
و سرمايه هاي زيادي را جذب اين رمزارز كرد. يكي از 
تحليلگران بلومبرگ گفته است ۵۰ هزار دالر به زودي 
به حمايت بيتكوين تبديل مي ش��ود.  مجموع ارزش 
بازار جهاني ارزه��اي ديجيتالي در حال حاضر ۲۲۸۰ 
ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه اين رقم نس��بت به 
روز قبل ۰.۲۲ درصد كمتر شده است. در حال حاضر 
۴۵درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيتكوين 
و ۱۷ درصد در اختيار اتريوم است. بيتكوين ۱۲ سال 
پيش توس��ط گروه گمنامي از معامله گران بر بس��تر 
بالك چين ايجاد ش��د و از سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه 
آن شكل گرفت.  ارزش دالر مقابل بيشتر رقباي مهم 
كاهش يافت.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
با ۰.۱۱ درصد كاهش نسبت به روز گذشته، در سطح 
۹۴.۱۱۵ واحد بس��ته ش��د. به گزارش رويترز، بانك 
جهاني در گزارش جديد خود از چشم انداز اقتصادي 
كشورهاي جهان اعالم كرد كه همه گيري كرونا كماكان 
اصلي ترين ريس��ك مشترك بر سر راه اقتصاد جهاني 
است و در نتيجه شيوع سويه هاي جديد انتظار مي رود 
رشد اقتصادي جهان كمتر از چيزي باشد كه پيشتر 
تصور مي شد.در اين بين، رشد اقتصادي چين در سال 
آينده به ۵.۴ درصد خواهد رس��يد كه نسبت به رشد 
۸.۵ درصدي پيش بيني ش��ده امسال آن يك كاهش 
محسوس است. اقتصاد چين سال قبل را با رشد ۲.۳ 
درصدي به پايان برده بود. ارزهاي اروپايي در هفته هاي 
اخير تا حد زيادي برابر دالر عقب نشسته اند كه يكي از 
داليل اصلي آن، رشد اقتصادي بيشتر امريكا در ماه هاي 
قبل و همچنين انتظار رشد اقتصادي بيشتر براي اين 
كشور تا سال آينده به نسبت كشورهاي اروپايي بوده 
است. در بين ارزهاي مهم اروپايي، يورو عملكرد بدتري 
را نسبت به ساير سايرين مقابل اسكناس سبز داشته و 
نرخ برابري آن به طور معناداري از محدوده ۱.۲ دالري 

كه اواخر سال قبل ثبت شد، فاصله گرفته است.

كاهش ۲۰۰ توماني قيمت دالر و يورو در صرافي هاي بانكي

تثبيت قيمت سكه در پي ادامه كاهش نرخ دالر 



تعادل|رقيه ندايي|
بر اساس اعالم منابع آگاه قرار است طي چند روز آينده 
حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاال به عنوان رييس 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و جايگزين محمدعلي 
دهقان دهنوي معرفي شود و »تعادل« به همين واسطه 

رزومه اين مدير بورسي را بررسي مي كند.
اين مدير كرماني كارشناسي ارشدش را در رشته معارف 
اس��المي و مديريت مالي از دانش��گاه امام صادق)ع( و 
دانش��گاه عالمه طباطبايي نيز دكت��راي مديريتش را 
گرفت و در همين مس��ير به تدري��س دروس مديريت 
مالي و ريسك در دانشگاه ها و موسسات عالي پرداخت و 
طي اين مدت كتابي با عنوان »مدل ارتباطي بورس هاي 
اوراق بهادار كشورهاي اسالمي«تأليف كرد و به عضويت 
كميته مطالعات بهره و همكاري در ترجمه كتاب بهره 
و سرمايه درآمد. حامد سلطاني نژاد مدير جوان و بسيار 
پركاري اس��ت و از در رزومه وي حضور در شركت هاي 
سرمايه گذاري قدس، مديريت س��رمايه گذاري اميد، 
الوان ثابت، پشتيباني احداث صنايع ايران و بورس هاي 
منطقه اي كرج و كرمان از مهم تر مديرعاملي ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه و 
درنهايت بورس كاال ايران ديده مي ش��ود و عالوه بر اين 
موضوع وي به مدت دو سال به عضويت هيات داروي بازار 
اوراق بهادار مش��اركت درآمد و در طراحي بورس انرژي 

ايران مشاركت بسزايي داشته است.

 جريان زندگي در بورس كاال
همان گونه كه گفته شد اين مدير در 23 آذر سال 1390 
ب��ارأي قاطع و مثبت هيات مديره به مدت چهار س��ال 
مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تس��ويه وجوه درآمد و مي توان گفت اين 4 س��ال جز 
سال هاي درخشان اين ش��ركت بوده. پس ازآن در 24 
تيرماه سال 1394 وارد بورس كاال شد و از آن سال تاكنون 

تالش هاي وي زبانزد اهالي بازار سرمايه است.
وي در مراس��م معارفه اش از سوي حاضران، لقب مدير 
توس��عه اي در بازار س��رمايه را گرفته بود و با حضورش 
در بورس كاال جريان جدي��دي را وارد اين بازار كرد كه 
مهم تري��ن و خاص ترين آن مقابله با س��ه وزير صنعت 
و مع��دن و تجارت ب��راي جلوگي��ري از قيمت گذاري 

دستوري بوده.

 پاي اين مدير به سازمان مي رسد؟
پيش ازاين »تعادل« در گزارش هاي خود اش��اره كرده 
بود كه مدير بورس��ي هيچ انگيزه اي براي افزايش سواد 
مالي ندارند اما سلطاني نژاد به تنهايي اين بار را بر دوش 
خود كشيد و به گفته سهامداران معمول بازار وي تالش 
زيادي براي كاهش حباب قيمتي و افزايش سواد مالي 

داشته است. در نخس��تين روزهاي بهمن سال 1399 
و پس از استعفاي حس��ن قاليباف اصل نامش به عنوان 
يكي از گزينه هاي اساسي مطرح شد كه اين مدير در آن 
شرايط مي توانست گره گشا باشد اما به داليلي نامشخص 
رييس سازمان نشد و اين روزها تنها گزينه مطرح شده و 
موردقبول حامد سلطاني نژاد است. مي توان گفت كه او 
توجه بسزايي به تحليل بنيادي دارد و جزو اولين نفراتي 
است كه نسبت يا ميزان PEG را به زور كرد و اين نسب يا 
ميزان رابطه بين قيمت درآمد به رشد كه نسبت به روزتر 

و دقيق تري نسبت به P/E دارد.
 PEG در توضيحات بيشتر بايد گفت كه ميزان يا نسبت
براي تعيين ارزش سهام استفاده و در رشد درآمد مورد 
انتظار شركت ها قابل استفاده است تا تصويري كامل تر از 

نسبت P/E ارايه دهد.

 درخشش بورس كاال
آمارها نش��ان مي دهد كه بورس كاال در دوره هاي قبلي 
چالش بسزايي داشته اما در دوره فعاليت اين دوره مدير 
جان تازه اي به خود گرفته و حتي فرهاد دژپسند، وزير 
اقتصاد سابق و حسن قاليباف اصل رييس سازمان بورس 
ميز از شتاب بورس كاال در مسير توسعه بازارها و طراحي 

نوآوري هاي جديد او دفاع بسياري كرده اند.
بورس كاال در زمان مديريت سلطاني نژاد در حوزه ايجاد 
رقابت نيز با ايج��اد تابلوي مناقصه، نق��ش بورس كاال 
پررنگ تر از قبل ش��د؛ به طوري كه درگذشته معامالت 
به طور عموم مزايده مح��ور و در رقابت خريداران انجام 
مي ش��د اما با راه اندازي تابلوي مناقصه، قدرت انتخاب 
خريداران و رقابت فروش��ندگان در فروش محصوالت 
افزايش يافت.در حوزه پوش��ش ريس��ك ني��ز بورس 
كاال داراي معام��الت مش��تقه و قراردادهاي بلندمدت 
ازجمله كشف پريميوم است كه البته در زمينه پوشش 
ريسك نوسانات نرخ ارز نيز زيرساخت ها براي راه اندازي 
قرارداده��اي آت��ي ارز در ب��ورس كاال فراهم اس��ت و 
س��رمايه گذاران مي توانند بدون تحمل ريس��ك هاي 
غيرقابل پيش بين��ي به فعاليت در مس��ير توليد كاالي 

ايراني بپردازند.
توس��عه ارتباطات تجاري ايران با كش��ورهاي همسايه 
ازجمله عراق از ديگر اقدامات او طي س��ال هاي اس��ت. 
حمايت از كاالي ايراني، ايجاد شفافيت و رقابت به همراه 
تأمين مناسب مواد اوليه توليد ماموريت ديگر بورس كاال 
است كه در سال هاي گذشته اقدامات قابل توجهي براي 

بازگشت به رونق توليد بوده است.

 بورس كاال درميان برترين ها
بورس كاال كه در س��ال 1397 رتبه نخس��ت را در 
ميان بورس هاي كش��ور ازنظ��ر مجموع كل ارزش 
معامالت به خود اختصاص داده بود، در سال 1398 
نيز با رش��د ۵۶ درص��دي ارزش مجموع معامالت 
بازار فيزيكي توانست به رشد در بازارها ادامه دهد. 
در س��ال 1399 اما با ركوردش��كني  در ارزش كل 
معامالت با رقم 3۵0 ه��زار ميليارد تومان و افزاش 
بيش از 100 درصدي نسبت به سال 98 و در كنار 
آن معامله بيش از 33 ميليون تن كاال و رشد حجم 
و ارزش آمار معامالت فيزيكي توانست كارنامه قابل 
قبولي را به ثبت برس��اند و حركت رو به جلويي در 

اقتصاد كشور داشته باشد.

 در يك قدمي رياست
دو منبع آگاه به »تعادل« گفته اند كه حامد سلطاني نژاد 
قرار است به عنوان ششمين رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار معرفي شود اما اين معرفي درگرو برگزاري جلسه 
شوراي عالي بورس است.  البته اين منابع آگاه گفته اند 
با توجه به فش��ارهاي وارده سلطاني نژاد قبول كرده كه 

رييس سازمان بورس شود. 

اخباربازارسهام
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بازار سرمايه4   Sun. Oct 10. 2021  2050   يكشنبه 18 مهر 1400    3 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره 

واريز سود سهام ۱۲۸ شركت
از طريق سجام

تازه ترين آمارها حاكي از آن اس��ت ك��ه از روز 1۶ 
فرودين ماه تا پايان روز 31 شهريور ماه امسال، سود 
سهام 128 ناشر بازار سرمايه كه در مجموع شامل 
89 ه��زار ميليارد ريال براي بي��ش از 23 ميليون 
سهامدار مي شود از س��وي سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه از طريق سامانه سجام 
واريز شده است. جزييات اطالعات واريز سود در اين 
دوره زماني نشان مي دهد كه توزيع سود به تفكيك 
تعداد ناش��ران در ۶ ماه ابتدايي سال جاري به اين 
صورت بوده است كه در فرودين براي ۵، ارديبهشت 
ب��راي 9، خرداد براي 1۵، تير براي 2۵، مرداد براي 
3۵ و شهريور براي 39 شركت حاضر در بازار سرمايه 
ص��ورت گرفته اس��ت. در ۶ ماه اول س��ال جاري، 
سمات در مجموع سود سهام 128 ناشر كه شامل 
23 ميليون و 733 هزار و ۵7۵ سهامدار مي شود را 
به ميزان 89 هزار و 738 ميليارد و ۵84 ميليون و 
12۵ هزار و ۵80 ريال در سررسيد هاي اين دوره 

۶ ماهه از طريق سامانه سجام واريز كرده است.

روند اصالحي شاخص كل 
بورس

ش��اخص كل بازار بورس در اولين روزكاري هفته يعني 
شنبه، 17 مهرماه با 22  هزار و 280 واحد كاهش در جايگاه 
يك ميليون و 4۶۵ هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت 
اين روز بيش از ۶ ميليارد و 431 ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۵۵ هزار و 327 ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۶  هزار و 70۵ 
واحد كاهش به 420 هزار و ۵80 واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( با چهاره��زار و 230 واحد افت ب��ه 2۶۵ هزار و 
334 واحد رسيد. شاخص بازار اول 21  هزار و ۵40 واحد 
و شاخص بازار دوم 28 هزار و ۶۶8 واحد كاهش داشتند. 
ارزش كل معامالت خ��رد پنج هزار و 380ميليارد تومان 
بود، افراد حقيقي 7۵درصد يعني چهار هزار و 10ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان 17درصد از كل 
معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس و 
فرابورس در سه گروه فلزات اساسي، محصوالت شيميايي 
و سرمايه گذاري ها رقم خورد. در مقابل ورود پول حقيقي ها 
در صنايع مختلف چشمگير نبود. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
)شستا( با 388 واحد، فجر انرژي خليج فارس با نماد )بفجر( 
با 239 واحد، پتروش��يمي فناوران با نماد )شفن( با 217 
واحد، مبين انرژي خليج فارس با نماد )مبين( با 20۶ واحد، 
كالسمين با نماد )فاسمين( با 70 واحد، توليدي فوالد سپيد 
فراب كوير با نماد )كوير( با ۶7 واحد و پست بانك ايران با نماد 
)وپست( با ۶2 واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد )فوالد( با دو هزار و 
114 واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين با نماد )تاپيكو( 
با يك هزار و 419 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسيان با 
نماد )پارس��ان( با يك هزار و 88 واحد، ملي صنايع مس 
اي��ران با نماد )فملي( با يك هزار و 4۵ واحد، پااليش نفت 
بندرعباس با نماد )شبندر( با يك هزار و 3۶ واحد، شركت 
سرمايه گذاري غدير با نماد )وغدير( با 89۵ واحد و پااليش 
نفت اصفهان با نماد )ش��پنا( با 888 واحد تاثير منفي بر 

شاخص بورس همراه شدند.
برپايه اين گزارش، در اين روز شركت پارس فوالد سبزوار 
با نماد )فس��بزوار(، آريان كيمياتك با نماد )كيمياتك(، 
شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد )شستا(، 
معدني دماوند با نماد )كدما(، پااليش نفت اصفهان با نماد 
)شپنا(، پااليش نفت بندرعباس با نماد )شبندر( و سايپا 
با نماد )خس��اپا( در نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. 
گروه شيميايي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 172  ميليون و 43 
هزار برگه س��هم به ارزش چهار  هزار و 4۵8 ميليارد ريال 

داد و ستد شد.

  فرابورس كاهشي شد
در اولين روزكاري هفته شاخص فرابورس بيش از 3۵1 واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال 20 هزار و 980 واحد ثابت 
ماند همچنين در اين بازار سه ميليارد و 4۵ ميليون برگه 
سهم به ارزش 107 هزار و 703 ميليارد ريال داد و ستد شد. 
طي روز شنبه شركت نفت پاسارگاد با نماد )شپاس(، پخش 
البرز با نماد )پخش(، صنايع شيميايي كيمياگران امروز با 
نماد )شكام(، قاسم ايران با نماد )قاسم(، اعتباري ملل با نماد 
)ملل(، ويتانا با نماد )غويتا(، ريل سير كوثر با نماد )حسير(، 
توسعه مس��ير برق گيالن با نماد )بگيالن( و پااليش نفت 
شيراز با نماد )شراز( تاثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنين پليمر آريا ساسول با نماد )آريا(، بيمه پاسارگاد با 
نماد )بپاس(، پتروشيمي زاگرس با نماد )زاگرس(، مجتمع 
جهان فوالد سيرجان با نماد )فجهان(، سهامي ذوب آهن 
اصفهان با نماد )ذوب(، سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات 
با نماد )وسپهر(، شركت سرمايه گذاري صبا تامين با نماد 
)صبا(، فوالد هرمزگان جنوب با نماد )هرمز(، پااليش نفت 
الوان با نماد )شاوان( و پتروشيمي تندگويان با نماد )شگويا( 

با تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

  سهام عدالت بر روي مدار نزول
در پايان معامالت روز شنبه بازار سهام، ارزش سهام عدالت 
درمقايسه با روز چهارشنبه )14 مهرماه(، 1.3درصد كاهش 
يافت و ارزش سبد ۵32هزار توماني و يك ميليون توماني 
سهام عدالت به ترتيب به 13 ميليون و ۶۵۶هزار تومان و 2۵ 
ميليون و 722هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶0درصد قابل فروش سبد ۵32هزار توماني سهام 

عدالت به 8 ميليون و 193هزار تومان رسيده است.

اصالح مالياتي و نقدينگي هوشمند
دوم( اما ماليات بر رمزارزها و موارد اينچنيني هرچند در 
كوتاه م��دت درآمدهايي را براي دولت ب��ه دنبال خواهد 
داشت، اما يادمان باشد هميشه نقدينگي هوشمند عمل 
مي كند. اگر سياست گذار به دنبال اعمال ماليات بر تورم 
باشد و به دنبال بازارهاي با بازدهي باالتر باشد و همه راه هاي 
بازارهاي با بازدهي باال با ماليات بسته شود، بيم آن مي رود 
كه اين نقدينگي سمت وسوي ديگري بيابد و با تبديل به 
ارز به س��مت بازارهاي با بازدهي در كشورهاي ديگر رود. 
اين رويكرد در ميان مدت مي تواند تقاضاي ارز را در داخل 
افزايش دهد. نمونه آن احراز رتبه اول خريد ملك از سوي 
ايرانيان در تركيه است. احتمال اينكه بخش توليد و صنعت 
داخلي هم به اين جريان بپيوندد زياد اس��ت. اين روند به 
معناي خروج سرمايه از كشور خواهد بود. در اين صورت در 
بلندمدت هرچند كه پايه هاي مالياتي افزايش يافته است، 
ليك��ن در كل درآمدهاي ماليات��ي كاهش مي يابد چون 
پايه هاي مالياتي تهي از ماليات دهنده شده است. بنابراين 
در زمان اصالح رويكردهاي مالياتي بايد زمينه اي فراهم 
شود تا امنيت الزم براي فعاليت هاي اقتصادي ايجاد شود.

س��وم( با اين توضيحات اين پرس��ش مطرح مي شود كه 
چه رويكردي بايد در يك چنين شرايطي در پيش گرفته 
شود؟ بهتر است سياست گذار قبل از اعالم و سپس اعمال 
هر سياس��تي آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. هزينه 
فايده كند، كه چنين سياس��ت هايي چه هزينه هايي بر 
جامعه دارد و چه فوايدي. منطق هزينه فايده دقيق و علمي 
به سياس��ت گذار كمك مي كند كه بي گدار و عجوالنه و 

احساسي دست به هر سياستي نزند.

 عرضه صكوك اجاره سهام
در بازار

غالمرض��ا ابوترابي، مديرعامل ش��ركت مديريت 
داراي��ي با اعالم اينكه » با مجوز س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، صكوك اجاره سهام شركت بين المللي 
توسعه صنايع و معادن غدير )سهامي عام( به مبلغ 
7 هزار ميليارد ريال از طري��ق بورس اوراق بهادار 
تهران از روز دوش��نبه 19 مهر 1400 به مدت سه 
روز كاري در نم��اد »صمعاد407« عرضه عمومي 
خواهد ش��د.« افزود: ش��ركت بين المللي توسعه 
صنايع و معادن غدير قصد دارد بخش��ي از منابع 
مالي مورد نياز خ��ود را از طريق فروش و اجاره به 
شرط تمليك بخشي از سهام شركت فوالد آلياژي 
ايران )س��هامي عام( تأمين كند. وي توضيح داد: 
اين اوراق ب��ا نرخ اجاره بهاي س��االنه 18 درصد و 
عمر 4 ساله به ش��يوه حراج از طريق بورس اوراق 
بهادار تهران از روز دوشنبه 19 مهر 1400 لغايت 
چهارشنبه 21 مهر 1400 عرضه عمومي خواهد 
شد. مبلغ اسمي هر ورقه آن يك ميليون ريال بوده و 
اجاره بهاي مربوطه هر سه ماه يك بار توسط شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به 

حساب دارندگان اوراق واريز مي شود.
ابوترابي در خصوص اركان انتش��ار اين اوراق بيان 
كرد: صكوك اجاره سهام مذكور از طريق شركت 
كارگزاري آرمون بورس به عنوان عامل فروش و با 
استفاده از خدمات شركت تأمين سرمايه دماوند 
به عنوان متعهد پذيره نويس و بازارگردان توسط 
شركت واسط مالي آبان سوم )با مسووليت محدود( 

در بورس اوراق بهادار تهران منتشر خواهد شد.
وي در خصوص ش��يوه ضمانت اين اوراق توضيح 
داد: جهت تضمين پرداخت اجاره بها و اصل اوراق 
در سررسيد، بخشي از سهام شركت فوالد آلياژي 

ايران و شركت موتوژن توثيق شده است.
ابوترابي در خصوص وثايق اين اوراق توضيح داد: 
از آنجا كه ش��ركت بين المللي توس��عه صنايع و 
معادن غدير از جمله شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران نبوده 
اما موفق به كسب رتبه اعتباري بلندمدت A شده 
 اس��ت، لذا به اس��تناد مفاد مصوبه 3 ارديبهشت 
1399 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
از امكان كاهش وثايق مورد نياز بر اس��اس رتبه 
اعتباري كس��ب شده اس��تفاده نموده و ضرايب 
توثيق بر اساس مصوبه مذكور تعديل شده است.

ارجاع بررسي معامالت »پرديس« 
به سازمان بورس

سعيد واش��قاني فراهاني، رييس اداره نظارت بر 
ناش��ران گروه مالي و خدماتي س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار گفت: ش��ركت س��رمايه گذاري 
پرديس پيشنهاد هيات مديره به مجمع عمومي 
فوق العاده در خصوص افزايش س��رمايه شركت 
از مبل��غ 1,2۵0 ميليارد ريال ب��ه مبلغ 3 هزار 
ميليارد ريال )مبلغ 1، 7۵0 ميليارد ريال از محل 
مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران( را 
ابتدا در تاريخ 29 ارديبهشت 1400 و اظهارنظر 
حسابرس نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره 
مذك��ور را در تاري��خ 10 خرداد س��ال جاري در 

سامانه كدال افشا كرده است.
واشقاني فراهاني، افزود: با توجه به انقضاي مهلت 
مجوز افزايش س��رمايه مذكور در تاريخ 1۵ مهر 
1400، شركت س��رمايه گذاري پرديس در تاريخ 
14 مهر به منظور درخواست مجدد مجوز افزايش 
سرمايه، اقدام به انتش��ار دوباره گزارش توجيهي 
هيات مديره و اظهارنظر حسابرس نسبت گزارش 
توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه 
فوق الذكر كرده اس��ت؛ در نظر داش��ته باشيد كه 
اين بار به طور اشتباهي در فرم اطالعيه هاي مذكور 
افزايش سرمايه شركت از مبلغ 12.۵ ميليارد ريال 
به مبلغ 300 ميليارد ريال )مبلغ 287.۵ ميليارد 
ريال از محل مطالبات حال ش��ده و آورده نقدي 
سهامداران( درج شده است. او تاكيد كرد: با توجه 
به پيگيري ها، اطالعيه اصالح شده در همان تاريخ 
و با فاصله زماني ۵۵ دقيقه اي در سامانه كدال افشا 
شده است؛ اما با توجه به حجم زياد معامالت سهم 
و افزايش قابل توجه دامنه نوسان قيمت سهم طي 
فاصله زماني بين انتشار اطالعات اوليه و اطالعيه 
اصالح شده، بررسي معامالت سهام به اداره مربوطه 
در سازمان ارجاع شده اس��ت. واشقاني فراهاني 
گفت: در صورت احراز هرگونه تخلف در خصوص 
افشاي اطالعات و همچنين معامالت انجام شده، 

مراتب به مراجع ذي صالح اعالم خواهد شد.

»تعادل« آخرين گمانه زني ها درباره انتخاب رييس جديد سازمان بورس را بررسي مي كند

رييسبازارسرمايهازبورسكاالميآيد؟

اصالح  پايان  پيدا  مي كند؟ 
گروه بازارسرمايه|

بازار س��رمايه در اولين روزكاري هفته روند نزولي به خود 
گرفت دليل اين موضوع را مي توان تاثيرپذيري از اتفاقات 
هفته گذشته و روزهاي اخير دانست. به عقيده كارشناسان 
كش��ف ماينرها در ش��ركت بورس طي اي��ن هفته روي 
شاخص تاثيرگذار خواهد بود از سوي ديگر انتصاب رييس 
بانك مركزي، حواشي رياست سازمان بورس، نرخ دالر و 

مذاكرات تاثير بسزايي در معامالت خواهد داشت.
طي معامالت روز گذشته نرخ دالر به 27 هزار و ۶۵0 تومان 
رسيد و در مقايسه با روز گذشته خود در حدود 0/۶ درصد 
كاهش قيمت داشته و براساس اعالم رسمي بانك مركزي، 
تنها در ۶ ماه اول سال جاري، 9/۵ ميليارد دالر منابع براي 
واردات كاالهاي اساس��ي تخصيص داده شده كه معادل 
كل رقم س��ال گذش��ته بوده. اين واردات كه عمدتا با نرخ 
ترجيحي 4200تومان به ازاي هر دالر انجام مي شود طيف 
محدودي از كاالهاي خوراكي، دارويي و نيز خوراك دام و 
تجهيزات پزشكي را در بر مي گيرد. فاصله نرخ آزاد و نرخ ارز 
واردات كاالي اساسي آنقدر بزرگ شده كه حتي تخصيص 
دوبرابري ارز هم مانع رشد غيرعادي تقاضاي واردات در اين 
حوزه نيست. اگر گزارشات مركز آمار را نيز بررسي كرديم 
نرخ خوراكي ها و آشاميدني ها در صدر تورم ساالنه و ماهانه 
قرار دارد و كماكان آثار حذف ارز ترجيحي براي بخشي از 
كاالهاي مرتبط در حال بروز است. در حوزه بازار سرمايه 
نيز در ۶ماه اول امسال محصوالت طيف وسيعي از صنايع در 
بخش خوراكي، مصرفي و تا حدي دارويي مشمول افزايش 
نرخ شده اند كه از ناپايداري ادامه تخصيص ارز ارزان و حركت 
به سمت حذف نرخ مزبور حكايت دارد. در اين ميان، صنعت 
دارو هنوز بيشترين درگيري با ادامه سياست ارز ترجيحي 
را دارد و به تبع آن، مهم ترين اثر از حذف دالر 4200 توماني 
را خواهد پذيرفت. انتظار مي رود با تبدي��ل ارز واردات به 
نيمايي، بخش مهمي از شركت هاي دارويي و تا حد كمتر 
غذايي در بورس تهران از اين موضوع متاثر شوند؛ تاثيري كه 
احتماال با رشد تدريجي و هماهنگ فروش و بهاي تمام شده، 
امكان رشد عدد مطلق سودآوري شركت ها در كوتاه مدت 

را فراهم خواهد كرد.
اين ارقام تاثير بسزايي در روند معامالت داشته و دارد به طور 
مثال افزايش تورم و نرخ ارز موجبات رشد بازارسرمايه در 
كوتاه مدت فراهم سازد. بورس تنها بازاري است كه مي تواند 
در مقابل تورم ايستادگي كند و نرخ ارز نيز به طور مستقيم 
در ميان مدت وبلندمدت موجبات رشد شاخص را فراهم 
سازد، بدين ترتيب مي توان آينده را روشن تر از ساير بازارها 

پيش بيني كرد.
در اين رييس بانك مركزي نيز انتخاب شد كه علي صالح 
آبادي به عنوان جوان ترين رييس سازمان بورس شناخته 

مي ش��ود از س��ويي ديگر اين رييس به استقالل يافتن 
زيرمجموعه هاي خود و بانك مركزي اعتقاد دارد كه اگر اين 
استقالل اجرايي شود مي توان به رشد قابل قبول بازارسهام 

تا پايان سال اميدوار بود.
 از سويي ديگر و براساس اعالم منابع معتبر حامد سلطاني ن ژاد، 
مديرعامل بورس قرار است جايگزين محمدعلي دهقان 
دهنوي رييس سازمان بورس شود و به عقيده كارشناسان 
بازار باتوجه به سابقه بورسي اين مدير تاالر شيشه اي سقوط 

عميقي را تجربه نخواهد كرد.

     آينده مذاكرات چه مي شود؟
وضعيت پرونده هسته اي ايران هنوز پيچيده و مبهم است 
اما در روزهاي اخير شاهد اظهارات و مواضعي بوده ايم كه 
اميدواري به خروج از اين مرحله و شروع دوباره مذاكرات را 
افزايش داده  است. شاهد هم رويكرد ايران درباره بازگشت 
به مذاكره. اميرعبداللهيان نقش آزادسازي پول هاي بلوكه 
شده ايران در امر از سرگيري مذاكرات را تكذيب كرد اما در 
عين حال تاكيد داشت كه ايران شرطي بر اين كار ندارد. 
طرف امريكايي نيز مي گويد كه براي بازگشت به مذاكره 
شرط ندارد. فقط اما اين نيست و شاهديم كه قيد به زودي در 
اظهارات طرف هاي برجامي بيش از قبل به كار برده مي شود. 
وزير امور خارجه كشورمان در پايان سفر خود به مسكو در 
جمع خبرنگاران گفت: در اين مذاكرات ما تاكيد كرديم 
ايران اهل مذاكره است ، مرد مذاكره و مرد عمل واقعي است 
و اميدواريم در آينده نزديك در ميز مذاكرات، طرف هاي 
مقابل نيز به همه تعهدات خود بازگردند و اگر همه طرف ها 
به تعهدات خود پايبند باشند و راستي آزمايي در اين زمينه 
صورت بگيرد ، اي��ران نيز پايبندي خود را همانطور كه در 

گذشته نشان داده در آينده نيز نشان خواهد داد.
همچنين الوروف هم صراحتا از بازگشت ايران به مذاكرات 
گفته است. در اين بين البته بلينكن، وزير خارجه امريكا 
بر محدود بودن فرصت مذاكرات تاكيد كرده و مركل هم 
قصد رايزني هايي درباره ايران با بنت را دارد كه شايد بتوان 
آن را نشانه سختي مواضع طرف غربي دانست. با اين حال 
نشانه هاي اميدواركننده اي از تغيير فضاي مذاكرات بيشتر 
است. البته تحليلگران داخلي در اين باره هم اختالف نظر 

دارند.
يك تحليلگر سياسي نيز در صفحه مجازي خود درخصوص 
وضعيت امريكا نوشت: در حالي كه بسياري از شاخص هاي 
پيش نگر از احتمال افت فعاليت هاي اقتصادي و كندشدن 
آهنگ رش��د حكايت مي كنند، نگاه س��رمايه گذاران در 
جهان به سمت تصويب بودجه انبساطي در اياالت متحده 
امريكا و جبران اف��ت تقاضاي اقتصاد جهاني از اين محل 
معطوف است. اين بودجه كه در اوايل سال جاري ميالدي 

خوش بيني زي��ادي در مورد تصويب آن وجود داش��ت، 
با گذش��ت زمان و پيچيده تر شدن ش��رايط سياسي در 
واشنگتن و افت محبوبيت سياسي رييس جمهور، با موانع 
زيادي در مسير تصويب مواجه شده است. در همين راستا، 
حداقل دو نماينده دموكرات مجلس سنا از قبول پيشنهاد 
بودجه ۵/ 3 تريليون دالري جسورانه دولت بايدن به دليل 
مالحظات تورمي امتناع كرده اند و در س��مت مقابل، در 
مجلس نمايندگان، ائتالف چپ گرايان پيش��رو در حزب 
دموكرات حاضر نيس��تند كه با پيش��نهاد ۵/ 1 تريليون 
دالري دموكرات هاي معتدل و جمهوري خواهان به پيش  
روند و تهديد به ع��دم راي مثبت به هر نوع اليحه كمتر از 
۵/ 3 تريليون دالري كرده اند. به اين ترتيب  تصويب اليحه 
انبساطي در امريكا با يك چالش عمده سياسي مواجه شده 
است. كارشناس��ان معتقدند در صورتي كه دولت بايدن 
موفق به تصويب اليحه مزبور نشود احتماال غلبه سياسي 
ح��زب دموكرات در ه��ر دو انتخابات مجال��س 2022 و 
رياست جمهوري 2024 با چالش عمده روبرو خواهد بود. از 
منظر اقتصادي نيز بازارهاي جهاني نگران آثار عدم تصويب 
بودجه مزبور بر سمت تقاضا هستند؛ وضعيتي كه اگر تا پيش 
از پايان سال ميالدي تعيين تكليف نشود پتانسيل ايجاد موج 
اصالحي در بازارهاي ريسك پذير ازجمله كاموديتي ها را 
به صورت عمومي در پي دارد و بايد به آينده اين مذاكرات و 

تاثير مثبت آن روي بورس ماند.
در عين حال و با بررس��ي رون��د معامالت طي چندهفته 
گذشته خبر از عدم نقش آفريني حقوقي ها در معامالت 
سهام مي دهد و ظن ورود پول هاي بزرگ براي خريد اوراق 
تضميني دولت را تقويت كرده است. در اين ميان همچنين 
زمزمه هايي مبني بر توصيه هاي باالدستي به صندوق هاي 
سرمايه گذاري براي خريد اوراق دولتي شنيده مي شود. 
روندي كه دولت دوازدهم نيز با هدف پوشش كسري بودجه 
آن را طي كرد و با افزايش فشار فروش اوراق در بستر بازار 
سرمايه، زمينه ساز كوچ پول از معامالت سهام و ركود در اين 
بازار شد. حاال منتقدان پيشين سياست هاي اقتصادي دولت 
دوازدهم كه به مديران دولت جديد تبديل شده اند، همان 
راهي را طي مي كنند كه پيش از اين نتايج زيان بار خود را در 
بازار سرمايه نشان داده و اعتماد نيم بند سرمايه گذاران به اين 
بازار را از ميان برده است. در نتيجه براي بررسي و پيش بيني 

بازار سهام بايد در انتظارمشخص شدن وضعيت ماند.

     اصالح قابل قبول بازار
سهيل كالهچي، كارشناس درخصوص وضعيت بازار گفت: 
بازار سرمايه از خرداد ماه رشد معقولي را تجربه كرد و در اين 
مدت براي يك ماه وارد مدار نزولي ش��د، اين روند در ابتدا 
منجر به نگراني سهامداران ش��د در حالي كه بازار نياز به 

چنين اصالحي داشت و روند آن چندان نگران كننده نبود.
وي با تاكيد ب��ر اينكه روند نزولي ص��ورت گرفته در بازار 
اصالحي به موقع و منطقي ب��ود، توضيح داد: فعاالن بازار 
بايد به اين موضوع واقف باشند كه وقتي معامالت بازار با 
سرعت باال در حال رشد است به طور حتم اصالح پرشتابي 
هم در انتظار آن خواهد بود، روند اصالحي بازار س��هام در 
شهريور ماه رخ داد كه اصالح صورت گرفته بسيار شديد 
بود و سبب نگراني س��هامداراني در بازار شد كه طي سال 
گذشته متحمل ضرر و زيان سنگين در بازار شدند. وجود 
چنين روند اصالحي در بازار نشان دهنده آن است كه رشد 
صورت گرفته در بازار طي چند ماه گذشته بسيار پرشتاب 

بوده است.
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار داشت: تا قبل از ايجاد 
روند اصالحي در بازار، برخي از تحليل ها نشان دهنده ورود 
احتمالي ش��اخص بورس به مدار اصالحي بود؛ در حالي 
كه چنين اتفاقي رخ نداد و بازار به راحتي ضمن شكستن 
مقاومت هاي پي��ش رو به روند صعودي خ��ود ادامه داد؛ 
در نهايت يك باره ش��اهد ايجاد روند اصالحي سنگين در 
معامالت شهريور ماه بازار س��هام بوديم. وي روند بازار را 
مورد پيش بيني قرار داد و افزود: روند معامالت بازار سهام 
تا پايان سال 1400 چندان نگران كننده نيست و مي توان 
شاهد شرايطي مثبت در اين بازار براي سرمايه گذاري باشيم. 
اكنون به نظر مي رسد اصالحي كه بازار در پيش گرفته بود 
به پايان رسيده باشد و سقف قبلي كه كانال يك ميليون 
و ۵80 هزار واحد بود را به عنوان هدف نخس��ت در پيش 
بگيرد، در مرحله بعد كانال يك ميليون و ٧٥٠ هزار واحد را 
مي توان براي هدف دوم شاخص بورس در نظر گفت. اين 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است؛ با توجه به وضعيت فعلي 
معامالت بورس به نظر مي رسد كه برآيند كلي بازار تا پايان 
سال مثبت باشد و نبايد چندان نگران روند فعلي اين بازار 
بود. با توجه به وجود ركود اقتصادي در كشور، بحث هايي 
كه مي توانند روند صعودي يا نزولي بازار را تحت تاثير خود 
قرار دهند در ٦ ماه دوم سال ضعيف تر عمل خواهند كرد. 
كالهچي تاكيد كرد: براي مثال اكنون كشور درگير ركود 
تورمي است، تورم محرك رشد بورس است و مي تواند اين 
بازار را در مدار صعودي قرار دهد. با توجه به ش��رايط ركود 
تورمي نمي توان انتظار روندي پرقدرت را در بازار داش��ت 
اما به نظر مي رسد كه روند اين بازار تا پايان سال صعودي 
باشد. وي ادامه داد: نمي توان پيش بيني دقيقي را از كانال 
شاخص بورس تا پايان سال اعالم كرد اما احتمال شكست 
سقف تاريخي شاخص بورس تا پايان سال يا ابتداي سال 
آينده زياد است. در شرايط ركودي فضاي حاكم در معامالت 
بازار آرام تر است و معامالت پر رونقي در هيچ يك از بازارهاي 

سرمايه گذاري رخ نمي دهد.

»تعادل« عوامل تاثيرگذار بر تاالر شيشه اي را بررسي مي كند



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه مركز آمار اعالم كرده است، متوسط قيمت فروش 
هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در 
زمستان سال ۱۳۹۹ نس��بت به زمستان سال ۹۸ حدود 
۱۰۰ درصد افزايش داشته است. همچنين، متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زمين يا زمين س��اختمان مسكوني 
كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در 
كل كشور ٩٣ هزار و ۱۰۰ ريال با ميانگين مساحت ٣٧۴ 
مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، ۶.۲ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨.٩ درصد افزايش داشته 
است. بر اين اساس، تعداد معامالت زمين با زمين ساختمان 
مسكوني كلنگي در كل كشور طي فصل زمستان نسبت به 
فصل قبل از آن منفي ۱7.۶ درصد و نسبت به فصل پاييز 

سال قبل منفي ۲۴.۴ درصد ثبت شده است. 
به گزارش »تعادل«، از آنجا كه زمين و واحدهاي مسكوني 
كلنگي به عنوان يكي از نهاده هاي اساسي و مهم ساخت 
وس��از به ش��مار مي رود، افت معامالت آنها نيز به معني 
كاهش تقاضاي س��رمايه گذاري در توليد مس��كن و در 
نهايت افت عرضه آپارتمان به شمار مي رود. از سوي ديگر، 
از آنجا كه رش��د قيمت زمين و ساختمان هاي كلنگي 
طي دو فصل زمس��تان و پاييز سال گذش��ته به زير ۱۰ 
درصد افت كرده است، مي توان گفت كه در كنار تعديل 
انتظارات تورمي ناشي از انتخابات امريكا در نيمه دوم سال 
گذشته، افت تقاضا براي زمين نيز در اين مساله دخيل 
بوده كه منجر به تعديل قيمت ها شده است. طي چند ساله 
اخير، همواره تعداد پروانه هاي ساختماني )درخواست 
رس��مي س��ازندگان براي آغاز پروژه( رو به كاهش بوده 
است. همچنين ميزان ارزش ريالي سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در توليد مسكن نيز دچار افت شده است. از اين 
رو، مي توان آمار افت معامالت زمين در زمس��تان سال 
گذشته را در ادامه سير نزولي كاهش سرمايه گذاري در 
توليد مسكن ارزيابي كرد با اين تفاوت كه اين افت با تورم 
باالي قيمت ها همراه نبوده و به همين دليل تا اندازي از 
عمق ركود تورمي حاكم بر بازار زمين و مس��كن كاسته 
است. در همين حال، متوسط قيمت فروش هر متر مربع 
زيربناي مسكوني در كل كشور ۱۰ ميليون و ۲5۰ هزار 
تومان با ميانگين مساحت ۱۰ متر مربع و متوسط عمر 
بناي ۱۲ سال بوده اس��ت كه نسبت به فصل قبل ۱۴.5 
درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۱.۶ درصد 

افزايش داشته است. تعداد معامالت واحدهاي مسكوني 
نيز در زمستان ۹۹ نسبت به فصل قبل منفي ۲.۶ درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال قبل منفي 5۳.۱ درصد بوده 
است. از سوي ديگر، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه 
درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك متر مربع زيربناي 
مس��كوني در كش��ور ۲۲ هزار و ۹۲۰ تومان با ميانگين 
مساحت ۱۰۴ مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۳ سال بوده 
است كه نسبت به فصل قبل ۹.۸ درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۴۲.7 درصد افزايش داشته است. در عين 
حال، معامالت اجاره در زمستان سال گذشته نسبت به 
فصل قبل از آن منفي ۳۸.5 درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ۱۰5.۸ درصد رشد داشته است.

     رشد 7 برابري امالك در شميرانان
ديروز در ش��رايطي، آمار قيمت و معامالت زمين منتشر 
شد كه محمدرضا قاسمي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
شميران در يك نشست خبري چالش هاي بازار مسكن را 
تشريح كرد. به گفته او، از سال ۱۳۹۶ تا االن بعضي از امالك 
در شميرانات هفت برابر رشد قيمت داشته است. آپارتمان 
سه سال ساختي كه سال ۱۳۹۶ متري ۹ ميليون تومان 
بوده االن كه هفت سال ساخت شده به متري ۶۰ ميليون 
تومان رسيده و قيمت نوسازها تا هفت برابر افزايش يافته 
است. به گزارش ايسنا، وي افزود: آنچه در بازار مي بينيد با 

آنچه معامله مي شود فرق دارد. يك پنت هاوس متري ۲۲۰ 
ميليون تومان قيمت خورد ولي متري ۱۶۰ تومان فروخته 
شد. بنابراين اگر مالكان بخواهند سرمايه خود را به سرمايه 

پولي تبديل كنند بايد انعطاف داشته باشند.
قاس��مي با بيان اينكه مش��اوران امالك بايد سعي كنند 
اطالعات واقعي به خري��داران بدهند گفت: قيمتها بايد 
پايين تر بيايد. اينكه مي گويند قيمت را دفاتر امالك باال 
مي برند كذب محض است. ممكن است كساني باشند كه 
كار را بلد نيستند و اشتباه مي كنند و باعث شوند ذهنيت 

خريداران بر روي افزايش قيمت دور بزند.

     خانه هاي خالي دست بانك ها است
رييس اتحاديه مشاوران امالك شميرانات درباره ماليات بر 
خانه هاي خالي اظهار كرد: افراد عادي تعداد زيادي خانه در 
اختيار ندارند. اكثر واحدهاي خالي مربوط به بانك ها است 
و زماني كه ملك افزايش قيمت پيدا مي كند دارايي آنها نيز 
افزايش مي يابد. وي درباره طرح مجلس مبني بر كاهش 
تعرفه بنگاه هاي ملكي كه در كميسيون عمران مجلس 
دنبال مي شود گفت: اگر چيزي به تصويب برسد بايد اجرا 
شود اما من به عنوان كسي كه در كف بازار مسكن هستم 
مي بينم مشاوران امالك چقدر تالش مي كنند تا قيمت 
مسكن كاهش پيدا كند. هركسي باالتر از ميزان كميسيون 
كه ۲5 صدم درست است به مشاوران امالك پرداخت كرد 

مي تواند به اتحاديه شكايت و مازاد پرداختي را دريافت كند.
قاسمي اظهار كرد: ما به مجلس قبل پيشنهاد داديم كه 
رقم ۹ درصد ماليات ب��ر ارزش افزوده از قراردادهاي اجاره 
از مستاجران دريافت نشود. جالب اينكه برخي نمايندگان 
خبر نداشتند مستاجران ۹ درصد ماليات مي دهد. قرار شد 

پيگيري كنند كه نهايتا به نتيجه نرسيد.

     وداع با افزايش لحظه اي قيمت مسكن 
در ادامه اين نشس��ت ايمان خدابخش، كارشناس بازار 
مسكن نيز اظهار كرد: با توجه به برنامه هاي دولت جديد 
و آقاي رييسي نظر شخصي من اين است كه بازار خوبي 
را در آينده داريم وافزايش قيمت نخواهيم داشت، البته 
كاهش قيمت نداريم. به دليل رشد قيمت دالر، مصالح 
ساختماني و افزايش ش��ديد قيمت مسكن، بسياري از 
متقاضيان مصرفي در دو سال اخير خريد نكردند. بنابراين 
يك بخشي از تقاضا پشت بازار منتظر است تا بازار مسكن 
به ثبات برسد و بتوانند وارد بازار شوند. وي افزود: اگر توليد 
ساالنه يك ميليون واحد مسكوني در كشور اتفاق بيفتد 
قطعا افزايش قيمت نخواهيم داشت. با توجه به برنامه هاي 
دقيق آقاي رييسي و رزومه اي كه از ايشان مي بينم قطعا 
افزايشهاي لحظه اي اتفاق نمي افتد. خدابخش تصريح 
كرد: در حال حاضر به دليل اپيدمي ويروس كرونا بسياري 
از فروشگاه ها تعطيل ش��ده و خدمات در فضاي مجازي 
انجام مي ش��ود. وي با بيان اينكه مشاور امالك در وهله 
اول يك مشاور است و نبايد صرفا فروشنده باشد گفت: 
مشاور بايد ش��ناخت كاملي از بازار امالك منطقه خود 
داشته باش��د. پلتفرم آقاي امالك امكاني را فراهم كرده 
تا مشاوران امالك بر اس��اس ميزان فعاليت رتبه بندي 
شوند. همچنين تمامي مشاغل ساختماني پوشش داده 
مي شوند. هوشمندس��ازي ساختمان، ضمانت و امنيت 
خريد نيز از جمله كاركردهاي اين سامانه است. به گفته 
خدابخش، تمامي توليدكنندگان مصالح ساختماني و 
سازندگان در اين اپليكيشن وارد مي شوند كه براي خود 
پروفايل دارند و رتبه بندي مي شوند. اين كارشناس بازار 
مسكن اظهار كرد: سايتي ايجاد شده كه قيمت مسكن 
و نرخ اجاره واحد مس��كوني مدنظر را محاسبه مي كند 
كه سقف و كف قيمت منطقه را تعيين مي كند. در حال 
حاضر بسياري از آپارتمانها باالتر از نرخ واقعي اجاره داده 
مي شوند كه علت آن باال بودن تقاضا نسبت به عرضه است.
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آرادكوه منتقل نمي شود
 دفن زباله را صفر كنيم  

نايب رييس كميس��يون س��المت و محيط زيست 
شوراي ش��هر تهران گفت: آرادكوه حدود 5۰ سال 
پيش و پيرو مطالعات انتخاب شده است. در اين محل 
نفوذپذيري خاك بسيار پايين است و شورآباد است و 
امكان رويش درختان و گياهان اغلب به دليل شوري 
باالي خاك در مكاني كه آرادكوه احداث شده وجود 
ندارد، لذا انتقال آرادكوه منتفي است.  مهدي بابايي، 
عضو كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با ايلنا در پاس��خ به سوالي درباره 
دستور رييس جمهور سابق ايران مبني بر جابه جايي 
آرادكوه كه با مخالفت ش��هرداري تهران روبرو بود، 
اظهاركرد: احتياجي به انتخاب محل جديد براي دفن 
نداريم، اما ايده آل ما در بحث ساماندهي پسماند در 
سطح ش��هرداري تهران اين است كه دفن را به صفر 
برسانيم. لذا قسمتي از زباله كه قابل بازيافت است، 
وارد چرخه بازيافت مي شود. بخش زباله تر بايد تبديل 
به كمپوست شود و بخش��ي از زباله خشك كه قابل 
بازيافت نيست، بايد توسط زباله سوزها به انرژي تبديل 
شود و اين امكان كه به دفن صفر برسيم، وجود دارد. 
در حال حاضر تفكيك زباله در تهران انجام مي شود، 
دستگاه زباله سوز هم فعال است و كمپوست هم در 

حال توليد است، اما تا نقطه مطلوب فاصله داريم. 

تشكري هاشمي: امالك 
شهرداري واگذار نشده است

سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون حمل 
و نقل شوراي شهر تهران در گفت وگو با مهر، درباره 
امالك واگذار شده و در دست غير شهرداري و نحوه 
اقدام مديريت شهري ششم در اين زمينه گفت: در 
شوراي قبلي يك فضاسازي سنگين و غير واقعي در 
اين زمينه صورت گرفت و اعالم ش��د كه امالك در 
اختيار شهرداري به غير واگذار شده اما هيچ جزيياتي 
از اين ماجرا مطرح نشد. شايد بتوان گفت كه بيش 
از ۶۰ تا 7۰ درص��د آن امالك در اختيار واحدهاي 

مختلف خود شهرداري بود.
عضو شوراي ش��هر افزود: برخي از امالك نيز طبق 
قانون ش��هرداري در اختيار مجموعه هايي ازجمله 
مساجد، سراهاي محالت، ان جي اوهاي ارايه دهنده 
خدمات شهري بود كه شهرداري بايد از آنها حمايت 
مي كرد. تش��كري هاشمي با تاكيد بر اينكه امالك 
مذكور به اين مراكز واگذار نشده بود بلكه آنها از حق 
بهره برداري آن استفاده مي كردند، تصريح كرد: موارد 
معدودي نيز بود كه كساني به عنوان خانه سازماني 
و غيره اين امالك را گرفته بودند كه خوش��بختانه 
اين موارد نيز تعيين تكليف ش��د. وي با بيان اينكه 
در حال حاضر به آن مفهوم، امالك تصرفي نداريم 
خاطرنشان كرد: اما حتمًا و قطعًا با دقت اين موضوع 
بايد توسط شورا پيگيري شود تا در صورتي كه جايي 
به صورت غيرقانوني ملك شهرداري را تصرف شده 
و طبق آنچه در قانون تعيين شده، عمل نمي شود به 
شهرداري بازگردانده شود. رييس كميسيون حمل 
و نقل شوراي شهر با اشاره بر برخي امالك در دست 
نهادها بيان كرد: برخي ام��الك نيز طبق قانون در 
اختيار مجموعه هايي بوده كه به عنوان مثال يكي 
از آنها در اختيار يك ان جي او ارايه دهنده خدمات 
به معلولين بود. اين قش��ر به دليل محروميت هاي 
خود نياز به پشتيباني داشته و طبق قانون بايد از آنها 
حمايت شود اين در حالي است كه ملك در اختيار 
اينان جي او، از آن گرفته شده است. تشكري هاشمي 
با تاكيد بر اينكه با بازپس گيري امالك ارايه دهنده 
خدمات به م��ردم، قرار اس��ت چه اس��تفاده اي از 
اين امالك ش��ود، اظهار كرد: بخشي از مردم شهر 
معلولين نيازمند به حمايت هس��تند و اين امر بايد 
بدون سياسي كاري و بدون ورود به يك فضاي غير 
متعارف انجام شود. وي تاكيد كرد: بايد از شهرداري 
بخواهيم كه اگر ملكي به صورت غيرقانوني واگذار 
شده، به شهرداري بازگردانده شود اما اگر واگذاري 
در راس��تاي ماموريت هاي ش��هرداري است، مورد 
حمايت نيز قرار بگيرد. چراكه به عنوان مثال وقتي 
مس��جد را خالي كردي��م و آن را از مردم گرفتيم 
س��پس قرار اس��ت در آن ملك چه كار كنيم. اين 
موضوع در خانه هاي محالت، س��المت و اسباب 
بازي نيز به همين شكل است و برخي از اين موارد 
از اين مجموعه هاي خدماتي باز پس گرفته شده 
است. عضو شوراي شهر با بيان اينكه برخي امالك 
به طور قانوني در اختيار نهادها بوده اما آنها را امالك 
واگذار شده اعالم كرده اند، تصريح كرد: شهرداري 
باي��د برخي از اين س��اختمان ها را طبق قانون به 
راهنمايي و رانندگي بدهد، در واقع طبق مصوبه 
قانوني كشور به جز سالح، مهمات و نيروي انساني، 
تمام پش��تيباني از راهنمايي و رانندگي ازجمله 

ساختمان هاي اداري وظيفه شهرداري است.

توافق براي ساخت كريدور 
ترانزيتي ايران- ارمنستان- گرجستان

خيراهلل خادمي، معاون وزير راه و شهرسازي اعالم كرد: 
ارمنستان به دنبال ساخت جاده ترانزيتي جديد از ايران 
تا گرجستان است كه براي مش��اركت در ساخت اين 
مسير جديد كه كشورمان را به گرجستان مي رساند، 
اعالم آمادگي كرده ايم. خادمي در گفت وگو با ايلنا ادامه 
داد: البته اين كريدور جديد ترانزيتي جدا از ساخت مسير 
جايگزين گوريس- قاپان است و درباره ساخت مسير 
جايگزين يا همان جاده تاتو هم به توافقاتي رسيديم.  
معاون وزير راه و شهرس��ازي افزود: در سفري كه بنا به 
دستور وزير راه وشهرسازي از مسير جايگزين قاپان- 
گوريس بين دو كشور آذربايجان و ارمنستان و مسير 
مستقل ايران به ارمنستان انجام شد، با وزير زيرساخت 
اين كشور و معاونان مربوطه در حوزه احداث زيرساخت ها 
جلساتي فشرده و موثري برگزار كرديم و براي زمان بندي 
رفع مشكل به وجود آمده مذاكراتي داشتيم خوشبختانه 
به تصميمات خوبي هم رسيديم. خادمي گفت: در حال 
حاضر يك مس��ير ارتباطي از مرز نوردوز در آذربايجان 
شرقي تا مركز كشور ايروان به طول حدود ۴۰۰ كيلومتر 
وجود دارد كه اين مسير به عنوان كريدور شمال- جنوب 
به مرز گرجستان مي رسد و عمال اين مسير بخشي از 
كريدور شمال- جنوب كشورمان محسوب مي شود كه 
از اين مسير از طريق ارمنستان و گرجستان به حوزه قفقاز 
و در نهايت به اروپا متصل مي شويم. مديرعامل شركت 
ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل و نقل ادامه داد: در 
محدوده نوردوز به ايروان كه حدود ۴۰۰ كيلومتر است، 
حدود ۲۱ كيلومتر از آن مسير با توجه به تحوالت اخير، 
جزو خاك اذربايجان به حساب مي آيد كه در حال حاضر 
كشور آذربايجان براي همين مسير كوتاه براي ناوگان 
ايراني عوارض سختگيرانه اي در نظر گرفته است . وي با 
بيان اينكه آذربايجان براي همين محدوده كه تنها يك 
پست وجود دارد و مسير كوتاهي است، مانند ورود به 
يك كشور با مسير طوالني عوارض دريافت مي كند، 
اظهار كرد: مسافت عبوري براي كاميون هاي ايراني 
براي عبور از آذربايجان كمتر از ۲۰ كيلومتر اس��ت. 
همين موضوع اخذ عوارض سختگيرانه و عالوه بر اين 
موانعي هم براي عبور ن��اوگان ايراني ايجاد كرده اند 
باعث ش��ده كه براي ساخت كريدور جديد و مسير 
جايگزين با ارمنستان وارد مذاكره شويم. خادمي تاكيد 
كرد: معتقديم كشور آذربايجان عوارض بيشتري از 
ناوگان و مسافران ايراني دريافت مي كند و اين موضوع 

تحميل عوارض اضافه مورد اعتراض ايران است. 

راهداري: پليس با تخلفات 
اضافه بار قاطع برخورد كند

داريوش اماني، رييس س��ازمان راهداري گفت: انتظار 
داريم پليس با تخلفات اضافه بار برخورد قاطعي داشته 
باشد تا بتوانيم گام هاي بلندي در اعتالي سطح اعمال 
مقررات برداريم. به گزارش تس��نيم، اماني اظهار كرد: 
انتظار مي رود با اصالح برخي روال هاي كاري كه نيازمند 
توجه بيشتري هستند نظير برخورد قاطع با تخلفات 
اضافه بار، اعمال تخلفات ارسالي دوربين ها و اطالع رساني 
بالدرنگ به متخلفان و واگذاري اطالعات كامل تصادفات 
جهت انجام تحليل هاي مهندسي و برنامه ريزي ايمني، 
بتوان گام ه��اي بلندي در اعتالي س��طح اعمال 

مقررات جاده اي و ايجاد بازدارندگي برداشت.

متروي پرديس معطل مجوز 
جابه جايي ۵۰۰ اصله درخت

در حالي حدود ۲ ماه از صدور مجوز زيس��ت محيطي 
متروي پرديس مي گذرد كه به دليل عدم صدور مجوز 
جابه جايي 5۰۰ اصله درخت عملي��ات اجرايي آن در 
هاله اي از ابهام قرار دارد. به گزارش تسنيم، اواسط تيرماه 
امسال عيسي كالنتري رييس سابق سازمان حفاظت 
محيط زيست در نامه اي به محمد اسالمي وزير سابق 
راه و شهرسازي با اجراي طرح قطار برقي تهران-پرديس 
موافقت كرد. در اين نامه تصريح شد: »در راستاي صدور 
مجوز زيس��ت محيطي قطار برقي تهران-پرديس به 
اس��تحضار مي رس��اند با عنايت به تصميمات كميته 
ارزيابي ش��روع عمليات اجرايي طرح مذكور با رعايت 
شروط اعالمي دفتر زيستگاه ها و امور مناطق سازمان 
متبوع و نيز الزامات مدنظر دفتر برنامه ريزي كالن آب 
و آبفاي وزارت نيرو از نظر اين س��ازمان بالمانع است. 
الزم به ذكر است نظارت بر حسن اجراي ضوابط زيست 
محيطي الزم الرعايه توسط اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان تهران نيازمند ارايه برنامه زيست محيطي 
)EMP( توسط مجري و تاييد آن توسط سازمان خواهد 
بود كه انتظار دارد موضوع به مجري طرح تاكيد و ابالغ 
شود.« پس از اين مجوز، عضو هيات مديره شركت عمران 
شهرهاي جديد ايران طي نامه اي به سازمان پارك ها 
و فضاي سبز ش��هرداري تهران خواستار صدور مجوز 
جابه جايي درختان در ورودي قطعه ۲ مترو پرديس شد.
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تورم اجاره نامه هاي تمديدي در تابستان به ۴7 درصد رسيد

سبقت تورم اجاربها از نرخ دولت
گروه راه و شهرسازي|

شش��مين نش��انه از فرمان ناپذيري اجاره بها از نرخ هاي 
دستوري دولت در تابستان سال جاري به ثبت رسيد. آنگونه 
كه مركز آمار اعالم كرده، تورم اجاره نامه هاي تمديدي در 
تابستان امسال به ۴۶.۹ درصد رسيده است. اين در حالي 
است كه س��تاد كرونا از ابتداي تابس��تان سال ۹۹ سقف 
افزايش اجاره بها در تمديدها را در ته��ران ۲5 درصد، در 
كالنشهرها ۲۰ درصد و در ساير شهرها ۱5 درصد تعيين 
كرده بود. جالب اينكه اجاره بهاي خانه در تابستان امسال 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۲۴.7 درصد گران شده 
است. يعني حدود ۲5 درصد كمتر از اجاره نامه هاي تمديد 
شده!  به گزارش مركز آمار ايران، در فصل تابستان ١۴٠٠، 
شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق 
ش��هري، به عدد ۲۴۴.۱ رسيد كه نسبت به فصل قبل ٨ 
درصد افزايش داشته است. در اين فصل استان لرستان با 
۲7.5 درصد بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با ۲.5 
درصد كمترين نرخ تورم فصلي را در بين استان هاي كشور 
داشته اند. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل 
تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه(، ۲۴.7 درصد است كه نسبت به فصل بهار ١۴٠٠ 
)٢٩.١ درصد(، ۴.۴ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. در 
اين فصل بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴١.٨ درصد 
مربوط به استان لرستان و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
با ١٣.١ درصد مربوط به اس��تان خراسان رضوي است. به 
عبارتي در فصل تابستان ١۴٠٠ خانوارهاي استان لرستان 
به طور متوسط ١٧.٢ واحد درصد بيشتر از ميانگين كل 
كشور و خانوارهاي استان خراسان رضوي به طور متوسط 
۱۱.5 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كش��ور در بخش 
اجاره بها هزينه كرده اند. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل 
منتهي به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر ۲7.۶ درصد است. كه 
استان كرمانشاه با ۳7.5 درصد بيشترين نرخ تورم و استان 
سيستان و بلوچستان با ١٣.٢ درصد كمترين نرخ تورم را 

داشته اند. همچنين در فصل تابستان ١۴٠٠ متوسط 
افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد 

قرارداد داشته اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است.

     6  فصل شكست براي تغيير سياست
 كافي نيست؟

به گزارش »تعادل«، با همه گيري بيماري كرونا، دولت تصميم 
گرفت در سال جديد همانند سال گذشته قراردادهاي اجاره 
تا س��ه ماه پس از اعالم رسمي پايان كرونا همچنان به طور 
اجباري تمديد شود و مالكان نمي توانند مستاجران خود 
را جواب كنند. در اين حال، متوسط افزايش هزينه اجاره بها 
براي كل خانوارهايي كه در فصل بهار ١٣٩٩تمديد قرارداد 
داش��ته اند، ٣٣.٦ درصد، براي كل خانوارهايي كه در فصل 
تابستان ۹۹ تمديد قرارداد داشته اند، ۴۱.۲درصد و براي كل 
خانوارهايي كه در فصل پاييز ١٣٩٩ تمديد قرارداد داشته اند، 
۳۴ درصد بوده است. اين شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ 
به ۳۸.۶ درصد و در فصل بهار سال جاري نيز به ۳۹.۸ درصد 

رسيده اس��ت. همان طور كه مشاهده مي ش��ود، آمارهاي 
مربوط به ۶ فصل گذشته بيانگر افزايش چشمگير اجاره بها 
از رقم اعالمي از س��وي دولت براي تهران )۲5 درصد( بوده 
است،  حال آنكه آمارهاي ارايه ش��ده مربوط به كل كشور 
است و فاصله آنها بسيار بيشتر با رقم اعالمي ۲۰ درصد براي 

كالنشهرها و ۱5 درصد براي ساير شهرهاي كشور است.

     نرخ گذاري دولتي جواب نمي دهد
مساله مداخله دولت در بازارها از طريق تعيين قيمت )نه 
مداخله در اقتصاد كالن از طريق سياس��ت گذاري( يكي 
از مهم ترين مسائل در اقتصاد به شمار مي رود و البته اين 
مساله در شرايط كنوني اقتصاد ايران به يكي از بزرگ ترين 
چالش ها و نقاط ضعف اقتصاد كشور تبديل شده است. طي 
سه س��ال گذشته، تعيين نرخ ۴۲۰۰ براي هر دالر امريكا 
يكي از بارزترين نمونه هاي تعيين دستوري قيمتها است كه 
نتيجه اي جز ايجاد رانت براي گروه هاي خاص نداشته است 
و هيچ يك پيامدهاي مثبتي كه براي اين سياست برشمرده 

مي شد، تحقق نيافته اند و هم اينك مردم، با تورم سرسام آور 
مواد غذايي و كاالهاي اساسي مواجه اند، اين در حالي است 
كه اساس سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني بر تامين ارز 
مورد نياز براي كاالهاي اساسي بنيان نهاده شده بود و قرار 
بود كه تورم قيمت اين دسته از كاالها مهار شود اما نشد و 
هم اينك نه تنها قيمت مرغ كه قيمت تخم مرغ به عنوان 
ساده ترين خوراك مردم سر به فلك كشيده است. قيمت 
مسكن نيز فارغ از اين ماجرا نيست، از همان روزهاي اول 
نيز برخي از كارشناسان مسكن اعالم كردند كه تعيين نرخ 
۲5 درصد خود به پايه و سكويي براي پرش بزرگ تر اجاره بها 
تبديل خواهد شد كه حاال شده است. به اعتقاد كارشناسان 
مسكن، سابقه نشان داده اين روش ها جواب نمي دهد. فقط 
هم مختص بازار مسكن نيست در همه بازارها اين تجارب 
موجود است و نتايجش هم موجود است. در بازار مسكن دو 
سال است كه صحبت از سقف اجاره بها مي شود و حمايت از 
مستاجران مي شود كه در عمل مي بينيم اتفاق خاصي در 
كاهش قيمت ها نمي افتد. حتي مي تواند اثرات التهابي در 
بازار مسكن ايجاد كند. با توجه به تورم حدود 5۰ درصد اگر 
به مالك بگوييم حق ندارد بيش از ۲5 درصد نرخ ها را افزايش 
دهد به م��رور واحدهاي اجاره اي را از بازار خارج مي كنند. 
واحدهاي نوساز نيز به بازار فروش و اجاره عرضه نمي شود. 
در نتيجه با فشار تقاضا مواجه مي شويم كه مي تواند به رشد 
قيمت مسكن منجر شود. اگر نرخ ها را سركوب مي كنيم 
بايد گزينه جايگزين هم بگذاريم تا صاحبان سرمايه در آن 
سرمايه گذاري كنند. اما گزينه جايگزين نداريم و بيش از 
۸۰ درصد سرمايه ها در حوزه مسكن قرار دارد. بنابراين با 
نرخ گذاري فقط با افزايش پرونده هاي مالك و مستاجري 
در قوه قضاييه مواجه مي شويم و شوراي حل اختالف مگر 
به چه تع��داد پرونده مي تواند رس��يدگي كند؟ فقط 
نمي توان منافع مستاجر را لحاظ كرد. چه بسا بسياري 
از مالكان با پول اجاره امرار معاش مي كنند و با تعيين 
سقف كمتر از نرخ تورم، زندگي آنها را مختل مي كنيم.
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ج( برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دوازده ميليارد( ريال مي باشد.

۲( كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط بند » ب « ميتوانند حداكثر تا 5 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( مراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي ، 
كليه مدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تكميل و در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. ضمنًا ارزيابي كيفي متقاضيان بصورت غيرحضوري و صرفًا از طريق سامانه ستاد صورت خواهد پذيرفت.بديهي است بارگذاري اسناد و مدارك جهت ارزيابي كيفي از 

سوي متقاضيان بعد از مهلت مقرر مقدور نمي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:  شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك ، كيلومتر۲۰ جاده بروجرد- تلفن تماس ۳۳۴۹۱۰۹۸-۰۸۶                نمابر: ۰۸۶-۳۳۶7۳7۰۱                     

آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي:         روز :      چهار شنبه                تاريخ : ۱۴۰۰/۰7/۲۸
آخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي:                        روز:       چهار شنبه                تاريخ : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱          دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸5۱۹۳7۶۸                                                                           

WWW. SHANA.IR                      WWW.IKORC. IR   : آدرس اينترنتي

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

600,000,000يكسال شمسيحمل تدريجی 4000 تن سود مايع در طی سال بوسيله تانکر از مجتمع های پتروشيمی کشور به محل سايت شرکت پااليش نفت امام خمينی)ره( شازند11400/10

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند

نوبت اول
شماره مجوز:  1400-4329

شناسه آگهي : 1204201

شركت پااليش نفت امام خميني )ره(شازند
 برابر  رای شماره 139960310004003182- 1400/4/6هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای ) سهامي عام(

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض دولت جمهوری اسالمی ايران   به نمايندگی از سازمان 
جهاد کش�اورزی استان مازندران شناس�ه ملی 14003065800 نسبت شش�دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به 
مس�احت 10533/53 مترمربع پالک 16/1/2615 اصلی و16 اصلی واقع در احمد چاله بخش 7 ثبت بابل   خريداری از س�يد 
خليل مرتضوی واهالی محل   محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهدشد. م الف 1193739
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/7/3  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/18

سيد مهدی حسينی کريمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برگ سبز ،سندقطعی،برگ کمپانی  خودرو سواری پيکان به رنگ 
س�فيد روغنی با ش�ماره موتور 11158289764 و شماره شاسی 
 82479300با شماره پالک 19  535 ل 77 به نام نادر زنگيه وندی فرد
 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .  کرمانشاه

مفقودي

نام و نام خانوادگی: احد  بهرام پور 
شغل : بيکار 

آدرس : مجهول المکان 
موضوع: آقای احد بهرام پور فرزند کرم بگ ، احتراما به اطالع می رس�اند همس�رتان خانم زينب اکبری چفته فرزند ش�کر 
خان با وکالت خانم ش�هال دس�تی کيا با ارائه دادنامه ش�ماره 140050390000316754مورخ1400/1/31 و دس�تور ش�ماره 
505094000044360 م�ورخ 1400/6/17و 140050990013839620 م�ورخ1400/7/3 ش�عبه 8 دادگاه خانواده کرمانش�اه 
تقاضای اجرای حکم طالق را دارد لذا بدينوس�يله از ش�ما دعوت به عمل می آيد حداکثر ظ�رف يک هفته پس از رويت با در 
دس�ت داشتن مدارک جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه فرمائيد بديهی است در صورت عدم حضور طالق در غياب 

شما به ثبت خواهد رسيد .
کرمانشاه: ميدان وزيری ابتدای خيابان رشيدی دفتر خانه8/12  خرم شاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
دفتر اسناد رسمی شماره 12 حوزه ثبتی کرمانشاه ،ميدان وزيری ابتدای خ رشيدی 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



رويكرد كش��ورها نس��بت به حوزه رمزارزها بس��يار 
متفاوت بوده اس��ت. برخي مثل چين به طور كامل با 
اين فضا مخالف��ت و آن را ممنوع كرده اند، ولي برخي 
مثل السالوادور بيت كوين را به عنوان پول قانوني خود 
شناخته و اجازه معامله آن را داده اند. دراين ميان، كاخ 
سفيد در بيانيه اي به مشكالت ناشي از حمالت سايبري 
به زيرس��اخت ها و باج افزارها اش��اره كرده و استفاده 
غيرقانوني از رمزارزها را مورد توجه قرار داده اس��ت. 
گفته مي شود كه فرمان اجرايي جديد بايدن مي تواند 
شرايط را براي ابزارهاي مالي غيرسنتي سخت تر كند. 
اين فرمان شامل موضوعاتي مثل قانون گذاري در حوزه 
امور مالي، امنيت ملي و نوآوري هاي اقتصادي خواهد 
بود. مفاد فرمان بايدن هنوز نهايي نشده و ممكن است 
تا پيش از امضا ش��دن دستخوش تغييراتي شود. اين 
درحا لي است كه بيت كوين در هفت روز گذشته شاهد 
يكي از بهترين دوره هاي قيمتي خود بود و در جريان 
اين حركت صعودي اخير توانست قيمت خود را به ۵۵ 

هزار دالر برساند.

علترشداخيرقيمتبيتكوين
كارشناسان جي پي مورگان، بزرگ ترين بانك امريكا، 
معتقدند كه دليل اصل��ي افزايش قيمت بيت كوين 
در روزهاي اخير، بازگش��ت سرمايه گذاران نهادي به 
بازار اين ارز ديجيتال بوده اس��ت. اين بانك سنتي در 
يك يادداشت تحقيقاتي اعالم كرد كه سرمايه گذاران 
نهادي در حال بازگش��ت به بازار بيت كوين هستند و 
اين در حالي است كه بس��ياري از تحليل گران هنوز 
اش��اره اي به داليل حركت صعودي اخير بيت كوين 
نكرده ان��د. به گفته جي پي مورگان، س��رمايه گذاران 
نهادي جديد براي فرار از تورم به بازار بيت كوين هجوم 
آورده ان��د. اين بانك توضيح مي دهد كه در گذش��ته 
س��رمايه گذاران احتمااًل طال را ب��راي مقابله با تورم 
انتخاب مي كردند، با اين وجود آنها اكنون احس��اس 
مي كنند كه بيت كوين كارايي بيش��تري در مقابله با 
تورم دارد. در گزارش جي پي مورگان آمده است: »به 
نظر مي رسد سرمايه گذاران نهادي مي خواهند دوباره 
در بيت كوين س��رمايه گذاري كنند. شايد از نظر آنها 
بيت كوين در مقايس��ه با طال ابزار بهتري براي مقابله 
با تورم اس��ت.« جي پي مورگان توضيح داده اس��ت 
كه تنها در س��ال جاري، بيش از ۱۰ ميلي��ارد دالر از 
صندوق هاي قابل معامله در بورس طال خارج ش��ده و 
اين در حالي است كه در بازه زماني مشابه بيش از ۲۰ 
ميليارد دالر نقدينگي وارد صندوق هاي سرمايه گذاري 
در بيت كوين شده اس��ت. در مقايسه با ديگر ارزهاي 
ديجيتال، اين جري��ان ورودي تأثي��ر مثبتي بر نرخ 
تس��لط بيت كوين گذاشته اس��ت. از طرفي، افزايش 
س��هم بيت كوين از بازار ارزهاي ديجيتال را مي توان 
پيشرفت خوبي دانست، چراكه اين موضع مي تواند به 
معني مشاركت بيشتر سرمايه گذاران نهادي در بازار 
بيت كوين، در مقايسه با ارزهاي ديجيتال كوچك تر 
باش��د. جي پي مورگان مي گويد يكي ديگر از داليل 
افزاي��ش قيمت بيت كوين، اين اس��ت ك��ه مقامات 
امريكايي به جامع��ه ارز ديجيتال اطمينان دادند كه 
نمي خواهند اين صنعت را ممنوع كنند. پيش از اين در 
فضاي ارزهاي ديجيتال اين ترس و نگراني وجود داشت 
كه امريكا هم مسير چين را در پيش بگيرد و معامالت 
ارزهاي ديجيتال را ممنوع كند. گري گنسلر، رييس 
كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا، هم اخيراً اعالم 
كرد كه امريكا به دنبال ممنوع كردن ارزهاي ديجيتال 
نبوده است. بانك جي پي مورگان اعالم كرد كه رشد 
اخير شبكه اليتنينگ و راهكارهاي پرداختي اليه دوم 
كه به پذيرش بيت كوين در السالوادور كمك كردند هم 

بر افزايش قيمت اين ارز ديجيتال تأثيرگذار بوده اند.

بايدنروييكفرماناجرايي
برايكنترلارزهايديجيتالكارميكند

اين در حالي است كه گزارش هاي تازه نشان مي دهد 
ظاهراً دولت بايدن قصد دارد براي قانون گذاري ارزهاي 
ديجيتال از فرمان اجرايي استفاده كند. گفته مي شود 
هدف بايدن از اين كار شفاف تركردن صنعت ارزهاي 
ديجيتال و نظارت بيش��تر بر اين حوزه است. بايدن 
مي خواهد براي هر حوزه اي چهارچوب قانوني تعريف 
كند و ظاهراً اين بار ارزهاي ديجيتال را مستقيمًا هدف 
قرار داده اس��ت. به نظر مي رس��د كه رييس جمهور 
امريكا به دنب��ال صدور يك فرمان اجرايي اس��ت تا 
فض��اي ارزهاي ديجيتال را ش��فاف تر كند و كنترل 
بهتري بر اين صنعت و فعاليت هاي مرتبط با اين حوزه 
داشته باشد. صدور فرمان اجرايي يكي از اختيارات 
رييس جمهور اياالت متحده اس��ت كه به كمك آن 
دول��ت مي تواند حكمي را به ص��ورت قانون درآورد، 
با اين حال اگر دادگاه  يك فرم��ان اجرايي را خالف 
قوانين تشخيص دهد، ممكن است آن حكم لغو شود.

 اين خبر براي اولين بار از سوي بلومبرگ منتشر شد و در 
آن به ادعاهاي شخصي استناد شده بود كه به گفته اين 
رسانه، فردي مشهور است اما ترجيح داده نامش در اين 
گزارش فاش نشود. با اين حال انتشار اين خبر چندان 
غافل گيركننده نبود، چراكه بسياري از كارشناسان با 
توجه به اظهارنظرهاي اخير برخي از اعضاي كابينه، 
انتظار چني��ن حركتي را داش��تند. از آنجا كه بايدن 
نمي تواند مستقيمًا قانون موثري براي حوزه ارزهاي 
ديجيتال وضع كند، مي خواهد با اس��تفاده از فرمان 
اجرايي كه يكي از اختيارات سياس��ي رييس جمهور 
اياالت متحده است، مقررات مورد نظر خود را به صورت 
احكام قانوني به اجرا درآورد. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
اين فرمان اجرايي در ابتدا بس��ياري از س��ازمان هاي 
دولتي را موظف مي كند تا با توجه به زمينه اي كه در 
آن تخصص دارند پيشنهادات خود را براي قانون گذاري 

در اين حوزه ارايه كنند. به گفته وندي بنجامينسون، 
معاون س��ردبير بلومبرگ كه اخبار دولت امريكا را 
پوشش مي دهد، وزارت خزانه داري، وزارت بازرگاني، 
بنياد ملي علوم، ب��ورس اوراق بهادار فايننش��يال 
تايمز، كميس��يون معامالت آتي كاال، اداره درآمد 
داخلي و شوراي امنيت ملي اياالت متحده از جمله 
س��ازمان هايي هس��تند كه مش��مول اين دستور 
اجرايي مي شوند. احتمااًل قرار است هركدام از اين 
سازمان ها با كاخ س��فيد در ارتباط باشند و نظرات 
خود را درباره قانون گذاري بخش هاي مختلف اين 
حوزه مطرح كنند. ظاهراً دولت بايدن به دنبال راهي 
مي گردد تا ديدگاه نهاده��اي مختلف را با يكديگر 

هماهنگ كند و از آنها بهره مند شود.

واكنشفعاالنحوزهارزديجيتال
طرفداران فناوري بالك چين در قانون گذاري ارزهاي 
ديجيتال ب��ا يكديگر اختالف نظر دارن��د. از طرفي، 
افرادي مانند راج��ر ِور و ايالن ماس��ك، كه طرفدار 
آنارشيس��م ب��ازار آزاد و حريم خصوص��ي در حوزه 
فعاليت هاي اقتصادي هستند، معتقدند كه ارزهاي 
ديجيتال نيازي به قانون گذاري ندارند و تالش هاي 
دولت براي نظارت بر اين ح��وزه آزادي را از كاربران 
س��لب مي كند و در نهايت به كنترل مستقيم مردم 
منجر مي ش��ود. راج��ر ِور، س��رمايه گذار و فعال در 
كس��ب وكارهاي حوزه ارز ديجيتال، چند ماه پيش 
در توييتر خود گفته بود: »تصور كنيد آنقدر مغزتان 
را شست وشو داده اند كه باور كرده ايد اشخاص براي 
انتقال پ��ول خود نياز به اج��ازه ديگ��ران دارند.« از 
طرف ديگر، افراد عمل گرايي مانند مايكل س��يلور، 
برد گارلينگهاوس و چهره هاي سياس��ي تأثيرگذار، 
معتقدند كه شفاف  ترشدن مقررات، امينت قانوني و 
اطمينان بيشتري را براي سرمايه گذاري جريان اصلي 
فراهم مي كند و به استقبال گسترده تر سرمايه گذاران 
نهادي از بازار ارزهاي ديجيتال منجر مي ش��ود. برد 
گارلينگهاوس، بنيان گذار ارز ديجيتال كاردانو، چند 
ماه پيش در توييتر نوش��ت: »برداشت اصلي من از 
اين موضوع اين است كه جي كاليتون، رييس سابق 
كميسيون بورس امريكا در حال پيوستن به كساني 
است كه مي گويند ارزهاي ديجيتال شفافيت قانوني 
ندارند و اين موض��وع باعث از بين رفتن نوآوري در 
امريكا مي شود. مش��خصًا كنايه آميز است اما اقداِم 
ب��ا تأخير بهتر از اقدام نكردن اس��ت.« هر دو طرف 
ماجرا واكنش هاي س��ريع و شفافي به اين موضوع 
داشته اند. براي مثال ديويد گاكشتاين، بنيان گذار 
پك پروتكل، گفته اس��ت اين اقدام بايدن مي تواند 
ش��فافيت بيش��تري را براي اكوسيس��تم ارزهاي 
ديجيتال به ارمغان آورد و باعث گس��ترش نوآوري 
ش��ود. با اين حال ريك مك كراكن، در پادكس��ت 
كاردانو اليو، خواستار واكنش فعاالن حوزه ارزهاي 
ديجيتال ش��د و اين اقدام بايدن را با فرمان اجرايي 
س��ال ۱۹۳۳ روزولت مقايسه كرد. بر اساس فرمان 
اجرايي سال ۱۹۳۳، دولت امريكا استفاده از طال را 
به عنوان پش��توانه پول ممنوع اعالم كرد و وزارت 
خزانه داري هم از فروش طال در مقابل دالر منع شد.

يكسناتورامريكاييبين۵۰تا۱۰۰هزار
دالربيتكوينخريدهاست

در عين ح��ال بيت كوي��ن طرف��داران پروپاقرصي 
هم در سناي امريكا دارد. س��ينتيا لوميس، نماينده 
جمهوري خ��واه ايالت وايومينگ در س��ناي امريكا و 
از طرفداران ارزهاي ديجيت��ال، اعالم كرد كه در ۱۶ 
اوت )۲۵ م��رداد( و زمان��ي كه بيت كوي��ن با قيمتي 
كمتر از ۴۵,۰۰۰ دالر معامله مي ش��د بين ۵۰,۰۰۰ 
ت��ا ۱۰۰,۰۰۰ دالر بيت كوي��ن خري��ده اس��ت. اين 
افشاسازي مربوط به بخشي از قانون »افشاي اطالعات 
تجاري اعضاي كنگره« است كه بر اساس آن اعضاي 
كنگره و كاركنان دولت نمي توانند اطالعات مربوط به 
درآمدهاي ش��خصي خود را غيرعلني نگه دارند. اين 
قانون كه با عنوان قانون اس��توك شناخته مي شود، 
در آوريل ۲۰۱۲ )فروردين ۹۱( و توسط باراك اوباما، 
رييس جمهور سابق امريكا، به تصويب رسيد. هدف از 
تصويب اين قانون مبارزه با تجارت پنهاني اعضاي كنگره 

و كارمندان دولت بود. به گزارش شبكه سي ان بي سي، 
خريد لوميس خارج از فرصت ۴۵ روزه اي اعالم شده 
كه براي افش��اي اطالعات تجاري در نظر گرفته شده 
است. گفته مي ش��ود علت اين تأخير خطايي بود كه 
هنگام تشكيل پرونده به وجود آمده است. اين خريد 
دو هفت��ه پس از آن صورت گرفته اس��ت كه لوميس 
و چند س��ناتور ديگر تالش مي كردند تا اصالحيه اي 
را به اليحه س��رمايه گذاري زيرساختي دولت بايدن 
اضافه كنند كه حاوي بندهايي براي حمايت از صنعت 
ارزهاي ديجيتال بود. اين اصالحيه دوحزبي از سوي 
مارك وارنر و كريستن سينما، سناتورهاي امريكايي هم 
مورد حمايت قرار گرفته بود. هدف از ارايه اين اصالحيه 
اين بود كه استخراج كنندگان و ارايه دهندگان كيف 
پول ه��اي ارز ديجيتال از اراي��ه گزارش هاي مالياتي 
معاف شوند. اصالحيه لوميس به شكل بحث برانگيزي 
به اليحه س��رمايه گذاري زيرس��اخت  راه پيدا نكرد و 
اين طرح بدون تغيير در تاريخ ۱۰ اوت )۱۹ مرداد( به 

تصويب سنا رسيد. پت تومي، سناتور جمهوري خواه و 
نماينده پنسيلوانيا، گفته بود كه اين اليحه پر از نقص 
و ايراد اس��ت و برخي از ش��ركت هاي فعال در حوزه 
ارزهاي ديجيتال، امكان ارايه گزارش هاي مالياتي به 
ش��يوه اي كه در اين طرح آمده است را ندارند. اليحه 
سرمايه گذاري زيرساختي هنوز در مجلس نمايندگان 
به رأي گيري گذاشته نشده اس��ت و به نظر مي رسد 
علت اين تأخير رس��يدگي كنگره به اقدامات معوقه 
است. خريد لوميس با توجه به موضع سرسختانه او در 
حمايت از ارزهاي ديجيتال، چندان تعجب آور نيست. 
پي��ش از اينكه قيمت بيت كوين به زير ۳۰ هزار دالر 
برسد، او گفته بود كه دوست دارد بيت  كوين بخرد، با 
اين حال هنوز مشخص نيست كه لوميس در آن زمان 
بيت  كوين داشته اس��ت يا خير. او در ژوئن )خرداد( 
به فاكس نيوز گفته بود: »واقع��ًا درباره اين موضوع 
هيجان زده ام و به محض اينكه قيمت كمي پايين تر 

بيايد، باز هم مقداري بيت كوين مي خرم.«
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قطعيدوبارهسرويسهاي
فيسبوكدرطوليكهفته

كمتر از يك هفته پيش، سرويس هاي فيس بوك 
ش��امل خود فيس بوك، اينس��تاگرام و واتس اپ 
نزديك به ۶ س��اعت از دس��ترس خارج شدند كه 
دردس��رهاي زيادي به همراه داش��ت. اما تنها به 
فاصل��ه چند روز، جمعه نيز برخي س��رويس هاي 
اين كمپاني دوباره قطع شدند. اين قطعي كه روي 
فيس بوك، اينس��تاگرام و مس��نجر تاثير گذاشته 
بود، دو س��اعت طول كشيد و علتش يك تغيير در 
پيكربندي عنوان شده است. اين مشكل كه پس از 
چند ساعت برطرف شد، مانع از دسترسي كاربران 
به س��رويس هاي اين شركت ش��د. فيس بوك در 
توييتر با اعالم رفع اين مشكل، به خاطر بروز آن از 
كاربران عذرخواهي كرد و گفت: »بسيار متاسفيم 
اگر نتوانستيد دو ساعت به محصوالتمان دسترسي 
پيدا كنيد. ما مي دانيم تا چ��ه اندازه براي برقراري 
ارتباط با ديگران به ما تكيه مي كنيد. ما مش��كل را 
برطرف كرده ايم و دوباره به خاطر صبوري تان تشكر 
مي كنيم.« در طي اين قطعي، كاربران در بسياري 
از كش��ورها به فيد اينستاگرام دسترسي نداشتند 
و نمي توانس��تند ب��راي ديگ��ران روي فيس بوك 
مسنجر پيام ارس��ال كنند. البته اين اولين قطعي 
سرويس هاي فيس بوك در يك هفته اخير نبود و 
چند روز پيش يعني دوشنبه ش��ب هم براي شش 
ساعت سرويس هاي اين كمپاني قطع شدند. قطعي 
دوشنبه شب بسيار طوالني تر و شديدتر از قطعي 
جمعه بود. در قطعي اول، براي مدت شش ساعت 
كاربران ب��ه فيس بوك، اينس��تاگرام و واتس اپ 
دسترسي نداش��تند و حتي بنابر مشكالت فني، 
كارمندان فيس بوك نمي توانستند وارد ساختمان 
اين كمپاني شوند و براي ارتباط با يكديگر هم از 
س��رويس ايميل اوت لوك مايكروسافت استفاده 
كردن��د. علت اختالل اول، تغيي��رات پيكربندي 
روترهاي فيس بوك اعالم شد. تنها در همان شش 
ساعت، نزديك به ۱ ميليارد دالر به اقتصاد جهاني 
آسيب وارد شد و البته ساير شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رسان ها مانند توييتر و تلگرام هم به خاطر 
هجوم كاربران دچار مشكل ش��دند. تلگرام ادعا 
كرده كه در مدت قطعي سرويس هاي فيس بوك، 

۷۰ ميليون كاربر جديد جذب كرده است.

حلمشكلكنديتراشهرايزن
درويندوز۱۱

نصب ويندوز ۱۱ موجب كند شدن عملكرد تراشه هاي 
رايزن شركت اي ام دي مي شود و اين شركت وعده داده 
مش��كل مذكور را برطرف مي كند. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، شركت اي ام دي فهرستي از مشكالت 
ويندوز ۱۱ كه موجب كند شدن عملكرد تراشه هاي 
رايزن مي شود را منتشر كرده است. بر اساس همين 
اسناد يكي از اين مشكالت باعث مي شود تا عملكرد 
پردازنده رايانه ها در صورت نص��ب ويندوز ۱۱ تا ۱۵ 
درصد كندتر شود. اين مشكل منحصربه فرد عملكرد 
كش رايانه ها را تا س��ه برابر آهسته تر مي كند كه اين 
مساله بر سرعت اجراي نرم افزارهاي مختلفي كه بايد به 
حافظه دسترسي يابند، تأثير منفي مي گذارد. بررسي ها 
نشان مي دهد س��رعت اجراي اين برنامه ها به همين 
علت بين ۳ تا ۵ درصد كندتر مي شود و اين مساله به 
خصوص در صورت اج��راي بازي هاي ويدئويي تأثير 
منفي بر عملكرد كاربران مي گذارد. كاهش س��رعت 
اج��راي بازي هاي ويدئويي در اين روند بين ۱۰ تا ۱۵ 
درصد برآورد شده ولي شركت تصريح كرده براي حل 
مشكل مذكور در تالش است. اين مشكل به خصوص 
در تراشه هايي با بيش از هش��ت هسته و با قدرت 
طراحي حرارتي بيش از ۶۵ وات محسوس تر است. 
لذا بسياري از رايانه هاي مجهز به تراشه هاي روميزي 
پيشرفته به همين علت با مشكل كند شدن عملكرد 
نرم افزارها مواجه خواهند بود. بر مبناي مذاكرات 
اي ام دي با مايكروسافت قرار است وصله جديدي 

براي ويندوز ۱۱ طي هفته هاي آينده عرضه شود.

رقبايگوگلدستبهدامن
اتحاديهاروپاشدند

چهار موتور جست وجوي رقيب گوگل از قانونگذاران 
اتحاديه اروپا خواس��ته اند قوانين جديدي عليه اين 
شركت امريكايي وضع كنند. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، آنها در نام��ه اي تاكيد كرده اند هنوز نتايج 
مثبت��ي از رأي آنتي تراس��ت عليه گ��وگل را رصد 
نكرده اند. كميس��يون اتحاديه اروپا در س��ال ۲۰۱۸ 
ميالدي جريمه اي ۴.۲۴ ميليارد يورويي براي گوگل 
وضع كرد زيرا به طور غيرقانوني از اندرويد براي تثبيت 
س��لطه خود بر بازار موتور جست وجو استفاده كرده 
بود. كميس��يون به شركت دس��تور داد تا شرايط را 
براي فعاليت عادالنه رقباي ديگر فراهم كند. پس از 
آن گوگل تغييراتي انج��ام داد و چهار ماه قبل اعالم 
كرد به رقبايش اجازه مي دهد براي نصب پيش فرض 
در سيس��تم عامل اندرويد در اروپا با يكديگر رقابت 
كنند. اما موتور جست وجوي امريكايي داك داك گو، 
Ecosia آلمان، Qwant و Lilo فرانسه معتقدند 
قانونگذاران بايد با اس��تفاده از اليحه اي كه مارگارت 
وستاگر )كميسيونر رقابت اتحاديه اروپا( آن را تنظيم 
كرده، وجود رقابت در بازار را تضمين كنند. اين اليحه 
»قانون بازارهاي ديجيتال« نام دارد. اين موتورهاي 
جست وجو در نامه اي مشترك به قانونگذاران پارلمان 
اتحاديه اروپا نوشته اند: هرچند در اين اواخر تغييراتي 
ايجاد ش��ده اما به دليل وج��ود محدوديت ها در آن، 
تصور نمي كنيم تغيير قابل توجهي در سهم بازار موتور 
جست وجوها ايجاد شود. به گفته آنها در دستگاه هاي 
اندرويد منو ترجيحاتي كه به كاربران اجازه مي دهد 
موتور جست وجوي مورد نظرشان را انتخاب كنند، 
روي كروم دسك تاپ يا سيستم هاي عامل ديگر وجود 

ندارد و فقط يك بار به كاربران نشان داده مي شود.

الزامشركتهايفناوريامريكايي
بهرعايتحريمخصوصيكاربران

سه نماينده حزب دموكرات امريكا از كميسيون فدرال 
تجارت خواسته اند تا ايجاد تغييرات با هدف حفاظت از 
كاربران جوان در شركت هاي فناوري مانند فيس بوك، 
يوتيوب و تيك تاك را تضمين كند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، اد ماركي، كتي كاستور و لوري تراهان در 
نامه اي به نگراني هاي قانونگذاران درباره كاربران جوان 
در فضاي آنالين و تعهدات اخير شركت هاي فناوري 
اش��اره كردند. به گفته آنها وظيفه كميسيون فدرال 
تجارت تضمين اين موضوع است كه پلتفرم هاي فناوري 
در راس��تاي بيانيه هاي عمومي و سياست هاي درباره 
حريم خصوصي كودكان و نوجوانان عمل كنند. اين در 
حالي است كه هفته گذشته فرانسيس هوگن كارمند 
سابق فيس بوك در جلسه اس��تماع كميته بازرگاني 
كنگره شهادت داد و گفت: »محصوالت فيس بوك به 
كودكان و بازار سهام آسيب مي رساند و دموكراسي را 
تضعيف مي كند.« همين امر انتقادات وسيعي را عليه 
فيس بوك برانگيخت. قانونگذاران با اشاره به استفاده 
روزافزون كاربران جوان از فضاي آنالين در نامه خود به 
كميسيون فدرال تجارت نوشته اند: »ما شما را تشويق 
مي كنيم تا از تمام ابزارهاي در اختيار خود استفاده و 
عملكردهاي مربوط به داده ها در شركت ها را بررسي 
كنيد. همچنين تضمين كنيد آنها به تعهدات عمومي 
خود پايبند هستند.« در همين راستا انگليس در ماه 
 گذشته با اجراي قانون »كد طراحي مناسب سني 
 )Age Appropriate Design Code(
« تغييراتي را در اين زمينه اجرايي كرده اس��ت. 
كميس��يون فدرال تجارت امريكا و فيس بوك از 

اظهارنظر در اين باره خودداري كرده اند.

فروشغيرقانونيجنگلهاي
آمازونازطريقفيسبوك

عده اي كالهبردار از امكانات فيس بوك براي فروش 
جنگل هاي مشهور آمازون استفاده كرده اند. به گزارش 
مهر به نق��ل از ورج، ف��روش زمين هاي جنگل هاي 
آمازون كه در شرايط فعلي نيز در معرض نابودي است، 
محيط زيس��ت و زندگي ميليون ها نفر را در سراسر 
جهان تهديد مي كند و كالهبرداران براي فريب مردم 
و كسب سود به انتشار آگهي هاي تبليغاتي غيرقانوني 
در فيس بوك متوسل ش��ده اند. به دنبال گسترش 
اين پديده در فيس بوك و اعتراض به آن، اين شبكه 
اجتماعي روز جمعه اعالم كرد سياست هاي تجاري 
خود را تغيير مي دهد تا فروش زمين هاي محافظت 
شده در فيس بوك و پلتفرم هاي اينستاگرام و واتس اپ 
به طور صريح ممنوع شود. بررسي ها نشان مي دهد 
قطعات وس��يعي از جنگل هاي آمازون از طريق 

فيس بوك براي فروش عرضه شده است.

نشانه هاي افزايش سخت گيري امريكا در برابر رمزارزها در حال افزايش است

تالش بايدن براي كنترل ارزهاي ديجيتال

شرکت فوالد خوزستان از میان دارندگان 
م�درک تحصیل�ی دیپلم، کارشناس�ی، 
کارشناسی ارشد و دکتری پزشکی عمومی، 

نیروی انسانی بومی استخدام می کند.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، شرکت 
فوالد خوزس�تان بزرگ ترین تولید کننده 
شمش فوالدی کشور و دومین قطب صنعت 
فوالد کش�ور از می�ان دارن�دگان مدرک 
تحصیلی دیپلم،  کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری پزشکی عمومی با برگزاری 
آزمون کتبی و مصاحبه، استخدام می کند.

یک�ی از مهم ترین ش�رایط آزم�ون بومی 
بودن شرکت کنندگان اس�ت. شایان ذکر 
اس�ت، محل صدور شناس�نامه در یکی از 
شهرستان های استان خوزستان و یا محل 
تحصیل در استان خوزستان، دو شرط بومی 

بودن شرکت کنندگان در آزمون است.
متقاضی�ان می توانند ب�ا مراجعه به س�ایت 
رس�می ش�رکت فوالد خوزس�تان به آدرس 
www.ksc.ir از جزئی�ات این آزمون مطلع 
ش�وند. مهندس�ی صنایع، مکانیک، مواد 
و متالورژی، مدیری�ت بازرگانی، مدیریت 
)کلی�ه گرایش ها به اس�تثنای بازرگانی(، 
عمران، حسابداری، برق )کلیه گرایش ها 

به استثنای الکترونیک(، شیمی/ مهندسی 
ش�یمی، کش�اورزی، برق )الکترونیک(، 
حقوق، بهداشت حرفه ای، فناوری اطالعات 
سالمت، ایمنی، س�المت و محیط زیست 
)HSE(، رواب�ط عموم�ی و علوم اجتماعی 
در مقطع کارشناس�ی، مهندس�ی جوش، 
روان شناس�ی عموم�ی و روان شناس�ی 
صنعتی س�ازمانی در مقطع کارشناس�ی 
ارشد و پزشکی عمومی در مقطع دکتری و 
در مقطع دیپلم: مواد و متالورژی، ریاضی، 
تجربی، مکانیک، ب�رق، عمران/معماری و 
حسابداری، رشته های واجد شرایط شرکت 

در آزمون هستند.
گزارش خبرنگار ما حاکی اس�ت، سیاست 
مجموعه فوالد خوزس�تان همواره جذب 
نیروهای کارآمد و متخصص از میان افراد 

بومی استان خوزستان است.
گفتن�ی اس�ت، متقاضی�ان می توانند از 
۲۰ لغایت ۲۷ مهرم�اه ۱۴۰۰ به مدت یک 
هفته با در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز و 
مراجعه به سایت دانشگاه شهید چمران 
اه�واز ب�ه آدرس scu.ac.ir نس�بت به 

ثبت نام اقدام کنند.
@khouzestan_steel_co

شرکت فوالد خوزستان نيروی انسانی بومی 
استخدام می کند  



تعادل |
با فروكش كردن بحران دو ماهه پيك پنجم كرونا، شاخص 
مديران خريد اقتصاد )PMI( در شهريورماه با جهش ۱۹,۲ 
درصدي به ۵۵.۵۵ واحد رس��يده و همه زيرشاخص هاي 
آن نيز باالي ۵۰ واحد ثبت شده اند. نظر سنجي از فعاالن 
اقتصادي از شروع مجدد فعاليت اكثر كسب وكارها پس 
از دو ماه محدوديت ج��دي در پيك پنجم كرونا حكايت 
دارد؛ اما هم زمان مسائلي نظير افزايش شديد قيمت مواد 
اوليه و لوازم موردنياز توليد، نوسانات نرخ ارز، كمبود مواد 
اوليه، رشد قيمت كاال و خدمات و همچنين كمبود شديد 
نقدينگي در برخي از بنگاه هاي اقتص��ادي نيز به عنوان 
تهديدهاي توليد باقي مانده اس��ت. اين مسائل مي تواند 
چالش هاي جديد براي توليد و بازار به همراه داشته باشد. 

      شاخص مديران خريد كل اقتصاد
مركز پژوهش هاي اتاق ايران گزارش دوره بيست و چهارم 
طرح شاخص مديران خريد )PMI( كل اقتصاد و گزارش 
 )PMI( دوره سي و ششم طرح ش��اخص مديران خريد
بخش صنعت را بر اس��اس اظهارنظر فعاالن اقتصادي از 
وضعيت بنگاه ها در شهريورماه منتشر كرد. روايت مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران از شامخ كل اقتصاد در شهريورماه، از 
فعال شدن اغلب كسب وكارها پس از محدوديت هاي اخير 
كرونا در سايه مشكالت بزرگ و شرايط نامساعد حكايت 
دارد.طبق نظرس��نجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي 
كشور، شاخص مديران خريد )تعديل فصلي نشده( براي 
كل اقتصاد ايران در شهريورماه ۵۵.۵۵ به دست آمده است 
كه نسبت به مردادماه )۴۶.۵۹( افزايش قابل توجه داشته 
اس��ت و به يكي از بيش��ترين مقدار خود از ابتداي شروع 
طرح رسيده است. البته دليل عمده اين افزايش شاخص 
و زيرشاخص هاي آن در شهريورماه شروع مجدد فعاليت 
اكثر كسب وكارها در كشور بعد از ركود شديد ۲ ماه اخير )به 
دليل تعطيالت ناشي از پيك پنجم كوويد و شرايط سياسي 
كشور( بوده است. در شهريورماه عدد همه زيرشاخص هاي 
اصلي باالي ۵۰ ثبت شده اند. در اين ماه شامخ بخش هاي 
خدمات، كشاورزي و صنعت نسبت به ماه قبل بهتر شده 

و فقط شامخ بخش ساختمان زير ۵۰ ثبت شده  است.
ش��اخص ميزان فعاليت هاي كس��ب وكار در شهريورماه 
۵۷.۶۴ بعد از دو ماه كاهش پياپي به بيشترين مقدار خود 
طي ۴ ماه اخير رسيده اس��ت. به خصوص كه بازگشايي 
مجدد كسب وكارها بعد از پيك پنجم كوويد ۱۹ در افزايش 
فعاليت ها تأثيرگذار بوده است بااين حال فعاليت ها در بخش 
ساختمان با ركود همراه بوده است.شاخص ميزان سفارشات 
جديد مشتريان )۵۷.۴۳( در شهريورماه افزايش داشته و 
به بيشترين مقدار خود از ابتداي شروع طرح رسيده است. 
افزايش اين شاخص هم كه در بخش صنعت و خدمات و 
كشاورزي بوده است بيش��تر متأثر از شرايط بعد از ركود 
ش��ديد دو ماه قبل و كمتر شدن ترديد در تصميم گيري 
مشتريان است.شاخص ميزان اس��تخدام و به كارگيري 
نيروي انساني )۵۲.۶۵( نسبت به مردادماه افزايش داشته 
و ش��يب آن اندكي نس��بت به ماه قبل بيشتر شده است. 
افزايش اين شاخص علي رغم كاهش در بخش ساختمان 
ناشي از افزايش استخدام در بخش هاي خدمات، كشاورزي 
و صنعت است.ش��اخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم 
خريداري ش��ده )۸۰.۱۳( همچنان با شدت زياد در حال 
افزايش است. شاخص قيمت مصرف كننده در شهريورماه 
به ۳۵۱.۱ رسيده كه نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. اين در حالي است كه نرخ تورم ۱۲ ماهه 
منتهي به شهريورماه براي خانوارهاي كشور به رقم ۴۵.۸ 
درصد رسيده است.شاخص قيمت محصوالت توليدشده 
يا خدمات در شهريورماه )۶۲.۵۲( با افزايش شديد قيمت 
مواد اوليه و لوازم موردنياز با شيب بيشتري افزايش يافته و 

طي ۵ ماه اخير به بيشترين مقدار خود رسيده است.شاخص 
ميزان فروش كاالها و خدمات نيز )۵۷.۶۴( كه طي ۲ ماه 
اخير به شدت كاهش يافته بود بيش��ترين مقدار ۶ ماهه 
اخير را ثبت كرده است.به طوركلي بر اساس نظرسنجي 
انجام شده از فعاالن اقتصادي در شهريورماه همانطور كه 
پيش بيني مي شد ش��اخص مديران خريد از حالت ركود 
شديد ۲ ماه اخير خارج شده و اكثر فعاليت هاي كسب وكار، 
بعد از تعطيالت ناش��ي از پيك پنجم كوويد ۱۹، فعاليت 
خود را مجدداً از س��ر گرفتند. هرچند بنا به گفته فعاالن 
اقتصادي همچنان با مشكالت زيادي اعم از افزايش شديد 
قيمت هاي مواد اوليه و لوازم موردنياز و مشكل تأمين آن، 
كمبود شديد نقدينگي و بي ثباتي شديد نرخ ارز و كاهش 

تقاضاي مشتريان، دست وپنجه نرم مي كنند.

     شاخص صنعت
بر اس��اس داده هاي به دس��ت آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، ش��اخص مديران خريد صنعت در شهريورماه 
عدد ۵۷.۶۶ به دست آمده است و بعد از ۲ ماه پياپي ركود 
فعاليت ه��ا، روند بهب��ود در فعاليت هاي بخش صنعت 

مش��اهده مي ش��ود. بااين حال همچنان حدود نيمي از 
شركت كنندگان وضعيت را مانند ماه قبل ارزيابي كردند. 
در بين زيرش��اخص هاي اصلي ش��اخص صنعت، فقط 
شاخص موجودي مواد اوليه عدد زير ۵۰ را به ثبت رسانده 
و ساير زيرشاخص ها باالي ۵۰ بوده اند. در شهريورماه همه 
رشته فعاليت هاي صنعتي به جز صنايع نساجي و پوشاك 
و چرم، عدد شاخص كل صنعت باالي ۵۰ را ثبت كرده اند.

شاخص مقدار توليد محصوالت در شهريورماه )۶۱.۹۶( 
بيش��ترين مقدار خود را طي ۴ ماه اخير به ثبت رسانده 
است. افزايش اين شاخص به دليل بازگشايي صنايع بعد 

از تعطيالت ناشي از پيك پنجم كرونا بوده است.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در شهريورماه 
)۵۸.۹۳( افزايش داشته است و طي ۴ ماه اخير به بيشترين 
مقدار خود رسيده است. البته فعاالن اقتصادي با كاهش 
قدرت خريد مش��تريان و كمبود ش��ديد نقدينگي آنها 
مواجه هستند.شاخص موجودي مواد اوليه در شهريورماه 
)۴۸.۷۵( براي چهارمين ماه پياپي همچنان روند كاهشي 
داشته اس��ت هرچند شدت كاهش آن نسبت به ماه قبل 
اندكي كمتر بوده اس��ت. افزايش شديد قيمت مواد اوليه 

و نوسانات نرخ ارز، دليل اصلي كمبود مواد اوليه در بخش 
صنعت است. از سوي ديگر بسياري از مواد اوليه داخلي 
با افزايش قيمت شديد همراه بوده اند. )برخي از صنايع 
مانند پتروشيمي ها قيمت فروش محصوالت خود را 
به شدت افزايش داده اند كه صنايع وابسته در تأمين مواد 

اوليه داخلي با مشكل روبرو شده اند.( 
شاخص قيمت خريد مواد اوليه )۷۹.۷۳( در شهريورماه 
همچنان به ش��دت در حال افزايش است به خصوص كه 
افزايش نرخ ارز از يك سو و افزايش شديد قيمت مواد اوليه 
داخلي از س��وي ديگر بر اين روند افزايشي تأثيرگذار بوده 
است. اما به علت كاهش س��طح عمومي تقاضا و كمبود 
نقدينگي از سوي مشتريان، توليدكنندگان، قيمت فروش 
محصوالت توليد ش��ده )۵۶.۰۷( را متناس��ب با افزايش 
قيمت مواد اوليه افزايش نداده اند.شاخص ميزان صادرات 
كاال )۵۱.۳۶( با اندكي افزايش طي ۶ ماه اخير به بيشترين 
مقدار خود رسيده است. اگرچه شاخص صادرات در صنايع 
الستيك و پالستيك، صنايع شيميايي و پوشاك و چرم 
به شدت كاهش يافته اس��ت و به اعتقاد فعاالن اين حوزه 
افزايش شديد قيمت مواد اوليه توان رقابت با ساير كشورها 
را از آنها گرفته است.شاخص ميزان فروش محصوالت در 
شهريورماه )۵۸.۱۹( نس��بت به تير و مردادماه كه با افت 
شديد )به دليل تعطيالت كرونا و تغييرات فضاي سياسي 
كشور( روبرو شده بود مجدداً بهتر شده اما همچنان بسياري 
از توليدكنندگان از كمبود شديد نقدينگي شكايت دارند 
كه در تأمين مواد اوليه آنها را دچار مشكل كرده است. در 
شهريورماه شاخص ميزان فروش محصوالت به ترتيب در 
صنايع چوب، كاغذ و مبلمان بيشترين و در صنايع فلزي 
كمترين مقدار را داش��ته اس��ت.به طوركلي در شهريور 
همانطور كه شاخص انتظارات ماه قبل نشان مي داد شاخص 
مديران خريد افزايش يافت��ه و توليدكنندگان در بخش 
صنعت بعد از ركود شديد فعاليت ها در تير و مرداد، مجدداً 
فعاليت هاي خود را از س��ر گرفتند و دليل اصلي افزايش 
شاخص نيز بيشتر ناشي از همين موضوع است. افزايش 
شديد نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي 
كمبود شديد نقدينگي در اكثر صنايع توليدكنندگان را با 
چالش كمبود نقدينگي و مواد اوليه روبرو كرده است كه 

تأثير مستقيم بر بازار كاالهاي صادراتي خواهد داشت.

       مشكالت عمده فعاالن اقتصادي در شهريور
۱- افزايش شديد قيمت مواد اوليه توسط پتروشيمي ها، 
صنايع پايين دس��تي مانند الس��تيك و پالس��تيك را با 
هزينه باالي توليد روبرو ك��رده به طوري كه امكان رقابت 
در بازارهاي صادراتي را از آنها گرفته اس��ت و با ادامه روند 
ممكن است بازار صادرات ايران در اين حوزه به كلي از بين 
برود. )الستيك و پالس��تيك(. ۲- افزايش شديد قيمت 
مواد اوليه و كمبود نقدينگي، افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي، قابل پيش بيني نبودن قيمت مواد اوليه، دريافت 
مطالبات به صورت چك، بس��ياري از توليدكنندگان را با 
مشكل روبرو كرده اس��ت. )صنايع فلزي و...(؛  ۳- افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي از يك سو و افزايش قيمت مواد اوليه 
فوالدي از سوي ديگر باعث شده تا قيمت تمام شده توليد 
باال رود و توان رقابت در بازارهاي صادراتي وجود نداش��ته 
باشد. )صنايع فلزي( ۴- مواد اوليه داخلي با افزايش قيمت 
بااليي همراه بوده و نقدينگي و تقاضا پايين است از سوي 
ديگر حمايت از صادرات در زمينه افزايش قيمت ها صورت 
نمي گيرد. به دليل تقاضاي كم ناچار به پايين آوردن قيمت ها 
شده اند. )پوشاك و چرم(؛ ۵. اخذ هزينه گزاف براي صدور 
مجوزها توسط سازمان غذا و دارو براي توليدكنندگان 
آرايشي بهداشتي و مشكل شديد كمبود نقدينگي در 
توليدكنندگان صنايع داروس��ازي، توليدكنندگان را 

با چالش زيادي روبرو كرده است )صنايع شيميايي( .
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مي توان دو برابر واردات
 لوازم خانگي ايراني صادر كرد؟

ايران چطور مي تواند به صادركننده لوازم خانگي تبديل 
شود؟ محدوديت خروج سرمايه، بي ثباتي نرخ ارز، سطح 
حمايت از توليدات داخلي و س��طح بروكراسي به ترتيب 
بيشترين اثر را بر توس��عه صادرات غيرنفتي ايران دارد. 
در هفته گذشته ممنوعيت واردات لوازم خانگي كره اي 
به ايران خبر ساز ش��د. اين هفته رضا فاطمي امين، وزير 
صمت اعالم كرده تا ۴ س��ال ديگر، ايران ۲ برابر واردات، 
لوازم خانگي صادر مي كن��د. به گفته وزير صمت، بايد تا 
سال آينده نسبت صادرات به واردات به ۵۰ درصد برسد و 
معادل ۵۰ درصد واردات قطعات، صادرات داشته باشيم . 
همچنين اين نس��بت بايد در س��ال ۱۴۰۲ به يك تراز 
متعادل و در س��ال ۱۴۰۴ حداقل ۲ برابر شود. اين به اين 
معناست كه تا پايان عمر دولت سيزدهم، ايران به يكي از 
مهم ترين كشورهاي توليدكننده لوازم خانگي در منطقه 
تبديل شده اس��ت. اما مسير چيست و چه مهره هايي در 
اين بازي اثرگذارند؟ به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، 
توسعه صادرات غيرنفتي، به ويژه در بخش صنايع، متاثر 
از عوامل مختلفي اس��ت و ريس��ك هاي سياسي يكي از 
اين عوامل اس��ت. ريسك هاي سياس��ي از جمله عوامل 
اثرگذار بر توسعه صادرات غيرنفتي در كشورهاست كه از 
دهه ۱۹۶۰ در ادبيات اقتصادي جهان بررسي شده است. 
درآغاز، به اين دليل كه ريسك هاي سياسي بيشتر بر كسب 
وكار شركت هاي چندمليتي امريكايي و سرمايه گذاران در 
كشورهاي ديگر اثر مي گذاشت، كمتر كسي به اثر آن بر 
صادرات توجه مي كرد. اما اكنون اثر ريسك هاي سياسي بر 
صادرات هم مورد توجه قرار گرفته است. جنگ ها، كودتاها، 
تحريم، ملي ش��دن ها، بحران هاي اقتصادي در س��طح 
بين المللي به طور مستقيم و غيرمستقيم بر مبادالت تجاري 
در كشورهاي مختلف اثر مي گذارد و اين پژوهشگران را بر 
آن داش��ته تا اثر ريسك هاي سياسي در كشورهاي مبدا 
و مقصد بر صادرات را بررسي كنند.يك بررسي ايراني با 
پرسش از جامعه مديران و كارشناس��ان حوزه صادرات 
بين الملل در شركت هاي نمونه صادراتي در ۵ سال اخير 
كه مشتمل بر ۱۶۰ شركت است، به نتايج مهمي درباره 
ريسك هاي سياسي اثرگذار بر توسعه صادرات غيرنفتي 
ايران رسيده است.اين بررسي نشان مي دهد محدوديت 
خروج سرمايه، بي ثباتي نرخ ارز، سطح حمايت از توليدات 
داخلي و سطح بروكراسي به ترتيب بيشترين اثر را بر توسعه 
صادرات غيرنفتي ايران دارد و همچنين تعرفه هاي سنگين 
بر واردات، تحريم هاي بانكي كشور ميزبان توسط سيستم 
بانكي بين المللي و بروز جنگ يا حالت جنگي از مهم ترين 
متغيرهاي اثرگذار بر توسعه صادراتي غيرنفتي ايران است.

تهاتر دام زنده با نهاده
غيرممكن است

رييس شوراي تامين دام كشور اظهار داشت: بانك هاي 
كشورها با ما مراوده مالي ندارند، اين مهم صادرات دام 
را دشوار كرده و از آنجايي كه صادرات دام هزينه بر است 
از قرنطينه ۱۴ روزه آن گرفته تا اجاره دامداري، كارگر، 
هزينه هاي دامپزشكي و.... صادرات صرف مالي ندارد. به 
گزارش »ايلنا« منصور پوريان، درباره روند صادرات دام 
زنده، گفت: چند وقتي اس��ت كه در خصوص صادرات 
دام سبك و سنگين بحث هايي مطرح شده اما هنوز از 
چگونگي نحوه صادرات آن شيوه نامه اي ارايه نشده است.

وي با بيان اينكه مسووليت صادرات به شركت پشتيباني 
امور دام واگذار شده است، خاطرنشان كرد: در گذشته 
نيز در بيش��تر فصول صادرات دام از سوي معاونت هاي 
بازرگان��ي وزارت صم��ت صورت مي گرف��ت و بخش 
خصوصي و دامداراني ك��ه داراي كارت بازرگاني بودند 
دام مش��خصي را صادر مي كردند. اين فعال اقتصادي 
ادامه داد: صادرات دام زنده ملزوم به رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و دامپزشكي است. وي با بيان اينكه نمي توان 
براي كش��ور مقصد تعيين تكليف كرد كه چه دامي را 
خريداري كنند، افزود: ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي 
اعالم كردند كه دام عش��اير صادر شود اما ما نمي توانيم 
براي كشور مقصد تعيين كنيم آنها خود با توجه به نياز 

خود خريداري مي كنند.

چتر حمايت بنياد بركت
بر سر زندانيان آزاد شده 

مديرعام��ل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان امام از 
راه ان��دازي ۷ ه��زار و ۵۰۰ ش��غل براي زنداني��ان آزاد 
ش��ده و خانواده هايشان در سال جاري خبر داد. محمد 
تركمانه با اش��اره به حمايت ويژه بنياد بركت از اقش��ار 
آس��يب پذير اجتماعي گفت: در همين راستا، تا پايان 
سال ۲ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال زايي اجتماع   محور منجر 
به ايجاد ۷ هزار و ۵۰۰ ش��غل براي زندانيان آزاد شده و 
خانواده هايشان راه اندازي مي شود. وي تصريح كرد: از اين 
تعداد تا به امروز ۵۰۰ شغل طرح به طور كامل راه اندازي 
شده كه ايجاد اشتغال براي يك هزار و ۵۰۰ نفر را به دنبال 
داشته است. تركمانه با تاكيد بر اجراي اين طرح در سراسر 
كشور خاطرنشان كرد: استان هاي لرستان، خوزستان، 
فارس، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان بيشترين 
سهم را از طرح هاي اشتغال زايي بنياد براي زندانيان آزاد 
شده از زندان و خانواده هايشان دارند. به گفته مديرعامل 
بنياد بركت، نه فقط زندانيان آزاد شده كه خانواده هايشان 
نيز مشمول طرح هاي اشتغال زايي بنياد بركت هستند. 
وي حجم كل سرمايه گذاري اشتغال زايي براي زندانيان 
آزاد ش��ده را ۳ ه��زار و ۳۷۵ ميليارد ري��ال اعالم كرد و 
توضيح داد: زندانيان آزاد شده اي كه داراي طرح توجيهي 
براي اشتغال هس��تند مي توانند با مراجعه به مجريان 
 و تس��هيل گران بنياد بركت در سراسر كشور نسبت به 
ثبت نام و ارايه درخواست خود اقدام كنند.  تركمانه ادامه 
داد: مشاغلي كه براي اين قشر آسيب پذير ايجاد مي شود، 
در رسته هاي توليد پوشاك، مشاغل خدماتي، پرورش 
دام و كشاورزي است و همچنين بيشترين مساعدت در 

پرداخت تسهيالت با آنها مي شود.

عرضه گسترده تخم مرغ؛ 
شانه اي 42500 تومان ! 

تس�نيم | سرپرس��ت معاونت امور دام وزارت 
جهاد كش��اورزي گفت: از ام��روز ۱۷ مهر به طور 
گس��ترده تخم مرغ در سطح مراكز عرضه سراسر 
كش��ور با قيمت ش��انه اي حدود ۴۲۵۰۰ تومان 
عرضه مي شود.حسين دماوندي نژاد اظهار داشت: 
تولي��د ماهانه تخم مرغ در كش��ور به حدود ۱۰۰ 
هزار تن رس��يده كه اين ميزان از مصرف كش��ور 
كمي بيشتر است و به اين ترتيب هيچ مشكلي در 
تامين تخم مرغ مورد نياز كش��ور و حتي افزايش 
ذخاير وجود ندارد.وي ادامه داد: اتحاديه سراسري 
مرغ تخم گذار هم توافقاتي براي واردات تخم مرغ 
از كشور تركيه داشته كه اين واردات هم در حال 
انجام اس��ت.دماوندي نژاد تاكيد كرد: با توجه به 
واردات و مازاد توليد پي��ش بيني هاي الزم براي 
تامين افزايش تقاضاي تخم مرغ هم صورت گرفته 
و به اين ترتيب مشكلي هم در تامين مازاد تقاضاي 
شش ماهه دوم س��ال وجود ندارد.وي افزود: تمام 
تالشمان اين است كه با حفظ تعادل بازار تخم مرغ 
آرامش به اين بازار باز گردد.دماوندي نژاد با اشاره 
به اقدامات ص��ورت گرفته براي تامين نهاده هاي 
دامي مورد ني��از واحد هاي توليد مرغ گوش��تي 
و تخم گذار و همچنين دامداران خاطرنشان كرد: با 
توجه به تالش هاي صورت گرفته و تامين ارز مورد 
نياز توس��ط بانك مركزي نياز مرغداران به نهاده 
براي ماه جاري و آينده به طور كامل تامين ش��ده 
است.وي افزود: براي جبران كاستي ها اين نهاده ها 
به سرعت در حال رس��يدن به گمرك و ترخيص 
هستند و در كوتاه ترين زمان در اختيار واحد هاي 
توليدي قرار مي گيرند.دماوندي نژاد تصريح كرد: 
با تمهيدات ص��ورت گرفته اين تامي��ن نهاده در 
ماه هاي پ��س از آبان نيز به مقدار مورد نياز تامين 

و در اختيار دامداران و مرغداران قرار مي گيرند.

ويژه

فضاسازي ويژه جشنواره 
بين المللي فيلم كودك

و نوجوان در اصفهان انجام شد
همزمان با برگزاري سي و چهارمين جشنواره بين المللي 
فيلم ه��اي كودكان و نوجوانان در ش��هر اصفهان، اين 
شهر توسط سازمان زيباسازي شهرداري فضاسازي و 
آذين شد.  به گزارش روابط عمومي سازمان زيباسازي 
ش��هرداري اصفهان، مديرعامل اين سازمان گفت: در 
اين زمينه ۵۵ المان نگاتيو با موضوع جشنواره كودك 
و شهيد »علي لندي« نوجوان فداكار ايذه اي كه براي 
نجات جان دو نفر خود را به دل آتش زد در سطح مناطق 
پانزده گانه شهر اصفهان نصب شد.  حسن موذني افزود: 
حدود يكهزار و ۵۰۰ پرچم ويژه جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان نيز در ۱۵ منطقه ش��هر 
اصفهان به اهتزاز درآمده اس��ت.  وي بيان كرد: ديواره 
پازلي جهان نما واقع در ميدان امام حس��ين)ع( نيز 
اين هفته به موضوع جشنواره فيلم كودك و نوجوان 
و گراميداشت علي لندي اختصاص يافته است.  سي 
و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و 
نوجوانان با شعار »سينما، سرزمين خيال« و با يادبود 
شهيد علي لندي روز گذشته در شهر اصفهان آغاز 
به كار ك��رد.  اين دوره از جش��نواره ۱۶تا ۲۱ مهر 
امسال به صورت مجازي وحضوري برگزار مي شود.

رشد ۳۳ درصدي تخليه و 
بارگيري كاال در بنادر اميرآباد و نكا 
مديركل بنادر و دريان��وردي اميرآباد با بيان اينكه در 
ماه هاي اخير با حمايت هاي استاندار، نمايندگان مردم 
در مجلس شوراي اسالمي، مديران استاني، هماهنگي 
دس��تگاه هاي ذيربط و تالش و پيگيري همكاران در 
س��ازمان بنادر و دريانوردي، حجم بااليي از كاالهاي 
متروكه از بندراميرآباد خارج گرديد اظهار داش��ت از 
ابتداي سال جاري تاكنون بيش از يك ميليون و ۹۰۱ 
هزار تن كاال از طريق بنادر اميرآباد و نكا تخليه و بارگيري 
ش��ده اس��ت. به گزارش واحد روابط عمومي اداره كل 
بنادر و دريانوردي اميرآباد؛ محمدعلي اصل سعيدي 
پور در تش��ريح عملكرد ۶ ماهه بندراميرآباد، به رشد 
شاخص هاي عملياتي در برآورد عملكرد اقتصادي اين 
بندر اشاره و از رشد ۳۳ درصدي تخليه و بارگيري كاال 
در اين مدت خبر داد.  وي ميزان تخليه و بارگيري كاال 
را در نيمه نخست امسال ۱,۹ ميليون تن عنوان كه از اين 
ميزان، ۷۹۰ هزار تن مربوط به بارگيري كاال مي باشد 
كه در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل رشد ۱۲۹ 
درصدي را نشان مي دهد و تخليه كاال نيز در اين مدت 
به يك ميليون و ۱۱۲ هزار تن افزايش يافت.  مديركل 
بندراميرآباد در ادامه ميزان صادرات كاال به كشورهاي 
حوزه CIS را در ۶ ماهه نخست سال ۴۰۱ هزار و ۷۱۶ 
تن اعالم كرد كه در همس��نجي با تراز موجود در سال 

گذشته ۲۵ درصد رشد را نشان مي دهد.
س��عيدي پور، به ضرورت ه��م افزايي بن��ادر ايران و 
كشورهاي همسايه درياي خزر و كاالهاي بي شماري 
را كه مي توان از كش��ورهاي CIS به كشورهاي شرق 
آسيا، حاشيه جنوبي خليج فارس و اروپايي به واسطه 
قرار گي��ري بندراميرآباد در كريدور ش��مال - جنوب 
ترانزيت كرد، اشاره و از رش��د ۱۹۰ درصدي ترانزيت 
خارجي كاال از بندر اميرآباد به كشورهاي هدف خبر داد.

مديركل بندراميرآباد در ادامه تبيين عملكرد ۶ ماهه 
بندراميرآباد، ايمني، صرفه اقتصادي  ، جابه جايي 
سريع كاال و وجود زيرساخت هاي شبكه داخلي راه 
آهن بندراميرآباد را از عوامل مهم تداوم رشد حمل 
ريل��ي كاال در ماه هاي اخير برش��مرد كه با ثبت 
۴۴هزار و ۸۲۱ ت��ن جابه جايي كاال از اين طريق، 
رشد ۱۸ درصدي در اين زمينه رقم خورده است.

شامخ شهريورماه ۵۵,۵۵  واحد اعالم شد

رشد قيمت خريد مواد اوليه توليد و محصوالت و خدمات همچنان پابرجاست

فعاليت مجدد كسب وكارها با فروكش كرونا

روند ورود وخروج كاال در ماه پاياني تابستان نشان مي دهد 

رشد تجارت خارجي در ماه شهريور 
آمارهاي منتشر ش��ده از سوي گمرك نشان مي دهد، در 
شهريور امسال ۱۹ ميليون و ۸۴۱ هزار تن كاال به ارزش ۱۰ 
ميليارد و ۶۳۵ ميليون دالر بين ايران و كشورهاي جهان 
تبادل شد كه نس��بت به مردادماه، ۱۳۵ درصد در وزن و 
۹۸درصد در ارزش رش��د داشته است. بنابر آمار گمرك، 
سرجمع تجارت غير نفتي كش��ور در رويه هاي صادرات 
و واردات در ششمين ماه س��ال ۱۴۰۰ از لحاظ وزني ۱۹ 
ميليون و ۸۴۱ هزار تن به ارزش ۱۰ ميليارد و ۶۳۵ميليون 
دالر بوده است كه سهم صادرات در اين ماه )۳۱روز(، ۱۴ 
ميليون و ۵۲۲هزار تن به ارزش چهار ميليارد و ۱۴۵ ميليون 
دالر بوده است كه نسبت به صادرات كشور در شهريور ماه 
سال ۹۹ از لحاظ وزني ۷۵درصد و از لحاظ ارزش نيز رشد 
۵۶ درصدي داشته است. مطابق آمار، صادرات كشور در 
شهريور نسبت به مرداد ماه امسال با رشد ۱۰۳ درصدي در 
وزن و ۲۵ درصدي در ارزش همراه بوده است. سيد روح اهلل 
لطيفي س��خنگوي گمرك در خصوص مقاصد كاالهاي 
ايراني در ش��هريور ماه با ارايه آمار اعالم كرده كه تركيه با 
پنج ميلي��ون و ۸۳۹ هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۲۰۲ 
ميليون دالر با رش��د هزار و ۵۱۲ درصدي در وزن و ۵۵۳ 
درصدي در ارزش نسبت به ماه گذشته و رشد يك هزار و 
۴۲۰درصدي در وزن و ۶۹۶ درصدي در ارزش نسبت به 
شهريور سال گذشته در رتبه نخست قرار گرفت. براساس 
آمارها، بعد از تركيه، كشور عراق با يك ميليون و ۸۶۳ هزار 
تن كاال به ارزش ۶۷۷ ميليون دالر با رشد ۳۰ درصدي در 
وزن و ۱۹ درصدي در ارزش نسبت به شهريور سال ۹۹ و 
رشد ۷۲ درصدي در وزن و ۸۶ درصدي در ارزش كاالهاي 
صادراتي ايران نسبت به مرداد ماه در رتبه دوم قرار دارد.به 

گفته لطيفي، كشور چين كه در ماه هاي گذشته در رتبه 
نخست مقاصد صادراتي ايران قرار داشت در شهريور ماه 
با دو ميليون و ۵۰۹ هزار تن به ارزش ۶۶۸ ميليون دالر در 
رتبه سوم قرار گرفت، صادرات كشورمان به چين در شهريور 
رشد ۱۱ درصدي در وزن و كاهش يك درصدي در ارزش 
را نسبت به شهريور سال ۱۴۰۰ داشته است اما نسبت به 
مرداد ماه امسال ۳ درصد در وزن رشد و ۵۶ درصد در ارزش 
كاهش داشته است. همچنين مطابق آمارها، امارات هم 
با ۸۰۷ هزار تن كاال به ارزش ۳۳۱ ميليون دالر با كاهش 
۳۳ درصدي در وزن و ۱۲ درصدي در ارزش نسبت به 
شهريور ۹۹ و رشد ۱۱۵ درصدي در وزن و ۱۶ درصدي 
در ارزش نسبت به ماه گذشته در رتبه چهارم قرار گرفت 

و نهايتا افغانستان با ۳۵۱هزار تن خريد كاال از ايران به 
ارزش ۱۴۴ميليون دالر در شهريور ماه امسال نسبت به 
شهريور سال قبل ۵۰درصد در وزن و ۳۹درصد در ارزش 
كاهش داشته است و نسبت به ماه قبل ۳ درصد در وزن 

كاهش و ۱۳ درصد در ارزش افزايش را شاهد بوديم.

     وضعيت واردات در ماه شهريور
در مقابل آمارهاي منتش��ر نيز نش��ان مي دهد، در ۳۱ روز 
شهريور ماه امسال پنج ميليون و ۳۱۹ هزار تن كاال به ارزش 
۶ ميليارد و ۴۹۰ميليون دالر به صورت ترخيص قطعي وارد 
كشور شد كه نس��بت به واردات در شهريور ماه سال ۹۹ از 
لحاظ وزن ۹۲درصد و از لحاظ ارزش ۱۰۷درصد رشد داشته 

است. اما در مقايسه با مردادماه ۱۴۰۰ رشد ۳۰۶ درصدي 
در وزن و ۲۱۶ درصدي در ارزش را نش��ان مي دهد. كه اين 
امر با اهتمام دولت مردمي سيزدهم و هماهنگي هاي صورت 
گرفته براي تامين نيازهاي اساسي و ضروري كشور صورت 
چشم گيري در شهريور ماه داشته است.  رصد آمار گمرك 
حاكي از اين است كه امارات با يك ميليون و ۴۸۵هزار تن 
به ارزش يك ميليارد و ۹۱۴ ميليون دالر نسبت به مردادماه 
رشد ۳۰۳ درصدي در وزن و ۱۶۹ درصدي در ارزش و نسبت 
به شهريور س��ال قبل ۲۵۴ درصد در وزن و ۱۴۲ درصد در 
ارزش رشد داشته است چين با ۴۱۸ هزار تن كاال به ارزش 
يك ميليارد و ۴۳۳ ميليون دالر نسبت به ماه قبل رشد ۲۲۹ 
درصدي در وزن و ۲۰۱ درص��دي در ارزش را تجربه كرده 
است، تركيه با ۵۴۰ هزار تن كاال به ارزش ۶۴۱ ميليون دالر 
رشد ۷۳ درصدي در وزن و ۷۶ درصدي در ارزش صادرات 
به ايران را نسبت به مردادماه را داشته، سوييس با ۳۷۱ هزار 
تن كاال به ارزش ۳۲۸ ميليون دالر نسبت به مرداد ماه رشد 
۱۷۵۰ درصدي در وزن و ۸۹۳ درصدي در ارزش را به خود 
اختصاص داده است و آلمان با ۴۴ هزار تن كاال به ارزش ۲۳۷ 
ميليون دالر كاهش ۸۱ درصدي در وزن و رشد ۳۵ درصدي 
در ارزش كاالهاي معامله ش��ده براي بازار ايران را نسبت به 
مرداد ماه داشته است.لطيفي در خصوص كاالهاي عبوري 
از ايران در ششمين ماه سال گفت: در شهريور ماه امسال 
يك ميليون و ۱۲۹ هزار تن كاال ي خارجي از مسير ايران 
عبور كرده است كه نسبت به كاالي عبوري از كشورمان 
در مرداد ماه ۱۶ درصد رشد و نسبت به شهريور ۹۹ رشد 
۶۳ درصدي داشته است و اين ميزان كاالي عبوري از 

ايران بيشترين حد نصاب در ماه هاي اخير است.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sun. Oct 10. 2021  2050   يكشنبه 18 مهر 1400    3 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:51اذانمغرب:17:54اذانصبحفردا:4:43

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۱۷۳ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۷۳ بيمار كوويد  ۱۹ در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. همچنين 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ هزار و ۶۵۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۲۸۶ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۶۹۱ هزار و ۶۳۴ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۲ 
هزار و ۳۷۰ نفر رسيد. ۵ هزار و ۳۶۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون ۳۳ ميليون و ۱۴۴ هزار و ۵۵۵ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۷ شهر كشور در 

وضعيت قرمز، ۱۰۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۴۸ شهر در وضعيت زرد و ۸۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 ناامني غذايي 
خطر پنهان جامعه

 شرايط در اس��تان هاي كم برخوردار بدتر و ناامني 
غذايي بيشتر شود. اين موضوع خودش را به شكل 
افزايش شيوع سوءتغذيه كودكان زير پنج سال يعني 
الغري، كم وزني، كوتاه قدي نشان مي دهد. شواهدي 
نيز وجود دارد كه در برخي از اس��تان ها همزمان با 
كرونا و تورم، ميزان س��وءتغذيه نسبت به سال هاي 
گذشته بيشتر شده اس��ت. براي مثال پيش از سال 
۹۹ يعني قبل از شيوع كرونا، ميزان الغري كه يكي از 
شاخص هاي سوءتغذيه كودكان است در سيستان و 
بلوچستان درحدود شش يا هفت درصد بوده است 
اما اين رقم درحال حاضر به حدود ۱۲ درصد رسيده 
است. در استان خراسان جنوبي اين ميزان در سال ۹۶ 
كه كرونا شيوع پيدا نكرده بود و خشكسالي و قيمت 
مواد غذايي نيز به اين اندازه نبود، در حدود ۵ درصد 
بوده است كه درحال حاضر به ۸ درصد رسيده است. 
افزايش ناامني غذايي كه به ويژه در مناطق محروم 
كشور مشاهده ش��ده است، منجر به افزايش شيوع 
س��وءتغذيه كودكان زير پنج سال و ديگر گروه هاي 
آسيب پذير تغذيه اي مانند مادران باردار و نوجوانان، 
كمبود ريزمغذي ها مانند كمبود آهن، روي، ويتامين 
آ و كمبود دريافت مواد پروتئيني كه شواهد كمبود 
آن هميشه در كشور وجود داشته است، خواهد شد. 
هشدار به مسووالن درحال حاضر اين است كه اگر 
به موقع براي وضعيت امني��ت غذايي مردم كاري 
انجام نشود با شيوع بيش از پيش سوءتغذيه و كمبود 
ريزمغذي ها مواجه خواهيم بود. اين مساله از اين نظر 
مهم است كه درحال حاضر با كرونا مواجه هستيم و به 
اين دليل كه سيستم ايمني بدن فرد داراي سوءتغذيه 
از كارايي خوبي برخوردار نيس��ت، اين افراد با خطر 
بيشتر كرونا مواجه هستند و كنترل كرونا در اين افراد 
سخت تر است، به اين دليل كه سيستم ايمني شان 
ضعيف اس��ت و نمي تواند در مقابل ويروس خوب 
عمل كند و حتي پاسخ به واكسيناسيون نيز تحت 
تاثير قرار مي گيرد. پاسخ به واكسيناسيون در كساني 
كه دچار سوءتغذيه هستند و تغذيه خوبي ندارند، به 
اين دليل كه سيستم ايمني شان خوب كار نمي كند 
مطلوب نيست و در بدن آنها مقاومت دربرابر ويروس 
به اندازه مورد انتظار نخواهد بود. بايد به سرعت براي 
مهار گراني و افزايش قيمت مواد غذايي، مخصوصا 
پروتئين حيواني، مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ، شير 
و لبنيات كه دسترسي براي آنها بسيار سخت شده 
اس��ت و مصرف آن يا كم يا حذف شده است فكري 
ش��ود. به عنوان فوري ترين كاري كه مي توان انجام 
داد بايد قيمت ها كنترل شوند و دستگاه هاي مختلف 
مانند جهاد كشاورزي بايد باتوجه به خشكسالي و 
تغييرات آب و هوايي بر روي الگوي كشت و اينكه چه 
محصوالتي را مي توان در شرايط خشكسالي توليد 
كرد كه آب كمتري بخواهد و مردم به غذا دسترسي 

بيشتري داشته باشند، فكر و برنامه داشته باشد.

گليماندگار|
 حاال كه تاالب هاي كش��ور ي��ك به يك رو 
به خشكي و نابودي گذاشته اند و از سويي 
طي س��ال هاي قبل هم پرندگان مهاجر در اين سرزمين 
جز مرگ و نيستي چيز ديگي عايدشان نشده، ديگر شايد 
جغرافيايي را كه روزي بهترين سكونتگاه براي آنها بود از ياد 
ببرند و به دنبال سرزمين تازه اي براي گذران زمستان هاي 
سرد و طوالني خود باشند. سال ها پيش وقتي پاييز از راه 
مي رسيد و زمين از برگ هاي زرد و نارنجي درختان فرش 
مي شد، آسمان ايران هم ميزبان مهماناني بود كه پرواز كنان 
از گوشه و كنار دنيا به اين سرزمين مي آمدند تا در تاالب هاي 
سرسبز و پر آب اين منطقه زمستان را به راحتي و سالمت 
بگذرانند. اما... مساله فقط خشك شدن تاالب ها و از بين 
رفتن زيستگاه هاي اين پرندگان نيست، مساله كشتار اين 
پرندگان هم چند س��الي است كه به مشكالت عديده اي 
براي آنها بدل شده، بسياري از صيادان بدون در نظر گرفتن 
وضعيت حيات وحش و فقط به سبب سودآوري دست به 
كشتار اين پرندگان زده اند. كافي است در فصل كوچ سري 
به بازارهاي شهرهاي شمالي كشور بزنيد تا ببينيد انواع 
پرندگان مهاجر صيد شده در اين بازار به فروش مي رسند. 
مس��اله اي كه هر چند س��ازمان محيط زيس��ت و ديگر 
ارگان هاي مربوطه تالش بر متوقف كردن آن داشته اند، اما 
البي هاي قدرت همچنان اين روند را حفظ كرده و كشتار 
پرندگان مهاجر را در دس��تور كار خود قرار داده اند. حال 
سوال اينجاست با رفتن اين پرندگان و تغيير مسير مهاجرت 
آنها چه بر سر زيس��تگاه هاي بومي اين پرندگان خواهد 
آمد. زيستگاه هايي كه همين االن هم در آستانه نابودي 
قرار دارند. فراموش نكنيم تاالب ها، درياچه ها و سواحل 
برخي استان هاي كشور صدها سال است كه پذيراي 
پرندگاني است كه با شروع فصل پاييز و افزايش برودت 
هوا در عرض هاي جغرافيايي باال به عرض هاي جنوبي تر 
مهاجرت مي كنند اما طي سال هاي اخير ميزبان خوبي 
براي اين مهمانان زمستاني نبوده ايم. آنها در اين سال ها 
با خطراتي از صيد و شكار غيرمجاز و بي رويه در برخي 
استان هاي ش��مالي و جنوبي گرفته تا ناديده گرفتن 
حق آبه تاالب هايي كه محل زمستان گذراني و حتي 

جوجه آوري شان است، مواجه بوده اند.

      وضعيت بحراني تاالب ها
حاكميت خشكسالي و كمبود منابع آب طي يك سال 
گذشته وضعيت بسياري از تاالب هاي كشور را بحراني 
كرده است. براساس اعالم س��ازمان هواشناسي امسال 
نيز اميدي به بارش هاي پاييزه نيست. عليرضا هاشمي - 
كارشناس محيط زيست و مديرعامل انجمن پرنده شناسي 
و پرنده نگ��ري طرالن - ضمن بيان اينكه يك س��ري از 
تاالب هاي مهم كشو از جمله  پريشان، و بختگان از بين 
رفته  و تقريبا خشك شده اند، مي گويد: كمبود بارش طي 
 پاييز سال جاري نيز وضعيت اين زيستگاه هاي آبي را كه 
ميزبان  پرندگان مهاجر و ساير تنوع زيستي منطقه بوده اند 
شكننده تر مي كند. او ادامه مي دهد: كاهش بارندگي ها 
گرچه يك امر طبيعي اس��ت اما مي تواند به صورت غير 
مستقيم ناشي از عوامل انساني و نتيجه تغييرات اقليم و 
گرمايش جهاني باشد. با اين حال طي سال هاي اخير 
با ع��دم  پرداخت حق آبه زيس��ت محيطي تاالب ها، 
فشاري بيش از حد ظرفيت به آنها وارد كرده و باعث 
تخريبشان شده ايم. حال اين زيستگاه هاي آبي محدود 
ديگر ظرفيت كافي براي ميزباني تعداد وسيعي از تنوع 
زيستي و حيات وحش را ندارند و اين شرايط بخش 

بزرگي از تنوع زيستي ما را محكوم به فنا مي كند.

      مرگ فالمينگوها در پريشان و بختگان
اين كارشناس محيط زيست با بيان اينكه هرساله شاهد 
مرگ هزاران  فالمينگو در تاالب هايي چون  پريش��ان و 
بختگان هستيم كه در فصل بهار جوجه آوري مي كنند، 
اظهار مي كند: با روند مديريتي كه سازمان حفاظت محيط 
زيست به عنوان متولي طي سال هاي اخير در  پيش گرفته 
است همچنين  پيش بيني  پاييزي كم بارش در بسياري از 
مناطق كشور، امسال نيز به طور قطع شاهد تلفات  پرندگان 
مهاجر و شايد افزايش اين ميزان نسبت به سال هاي قبل 
باشيم. متاسفانه سازمان حفاظت محيط زيست طي چند 
سال اخير هيچ برنامه اي براي حفاظت و مديريت تاالب ها 

و تنوع زيستي آن  از جمله  پرندگان مهاجر نداشته است.
هرچند  پرداخت حق آبه تاالب ها براس��اس »آيين نامه 
جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالب  ها«، 
قان��ون »حفاظت، احياء و مديريت تاالب هاي كش��ور« 

همچنين »قانون هواي  پاك« بر عهده وظيفه وزارت 
نيرو است اما س��ازمان حفاظت محيط زيست نيز به 
عنوان متولي حفاظ��ت از تاالب ها و ناظر بر  پرداخت 
حق آب��ه آنها مورد انتقادات زيادي قرار گرفته اس��ت 
چراكه در بسياري از موارد موفق نشده اين حق را آنطور 
كه الزم است از ساير دستگاه هاي ذي ربط مطالبه كند. 

     تغيير مسير مهاجرت
ايمان معماريان، كارش��ناس حيات وحش، نيز در مورد 
وضعيت پرندگان آب��زي و كنارآبزي گفت: از آنجايي كه 
تمام تاالب هاي ايران تحت تاثير وضعيت خشكسالي قرار 
گرفته اند لذا بسياري از آنها به طور كامل خشك شده اند 
و بس��ياري هم در حال خشك شدن هستند، در نتيجه 
خيلي از پرندگان كه سال هاي سال مسير مهاجرتشان به 
سمت ايران بوده است، مجبور به تغيير مسير مهاجرت خود 
شدند. خشك شدن تاالب و از بين رفتن زيستگاه نه تنها 
براي محيط زيست مشكل ايجاد مي كند بلكه باعث از بين 
رفتن تعداد بسيار زيادي از پرندگان نيز مي شود كه مسير 
مهاجرتشان طي چند ميليون ساله بدين شكل بوده است.

      قتل عام  آشكار پرندگان مهاجر
او افزود: اما خشك شدن تاالب ها تمام دغدغه كارشناسان و 
فعاالن محيط زيست درباره  حيات پرندگان مهاجر نيست. 
شكار و صيد يكي از عواملي اس��ت كه طي حداقل پنج 
سال گذشته در برخي استان ها براي بسياري از پرندگان 
مهاجر فاجعه آفرين بوده است. هر ساله ۵۰۰ هزار تا بيش 
از يك ميليون بال پرنده مهاجر كه براي زمستان گذراني 
به تاالب هاي شمال كش��ور مهاجرت مي كنند از سوي 
شكارچيان و صيادان به دام مي افتند و به صورت علني با 
قيمت هايي باال در بازار فريدون كنار به فروش مي رسند. 
اين كشتار فجيع تنها به پرندگان مهاجر شمال كشور و 
استان مازندران ختم نمي شود بلكه در استان خوزستان 
نيز بسياري از پرندگان مهاجري كه براي زمستان گذاري 
از اوايل زمس��تان تا اواخر اسفند ماه از مناطق سردسير 
به تاالب ها و رودخانه هاي اس��تان خوزستان مهاجرت 
مي كنند به همين سرنوشت تلخ دچار مي شوند.  علي رغم 
اينكه در استان مازندران روش هاي نامتعارف صيد پرندگان 

ازجمله نصب دام هوايي، گذر و كرس ممنوع اعالم شده 
اس��ت اما در كنار دامگاه ها و ش��اليزارهاي شهرس��تان 
فريدونكنار دام هاي هوايي در سطح بسيار وسيعي ديده 
مي شود و گوشت پرندگان مهاجر به صورت علني در بازار 
فصلي فريدونكنار به فروش مي رس��د. معماريان اظهار 
داشت: فاجعه صيد و شكار تنها به فريدون كنار محدود 
نمي شود و تمام استان مازندران  پوشيده از دام و تورهاي 
هوايي است.۹۰ درصد صيد و شكار  پرندگان مهاجر در 
اس��تان مازندران به صورت غيرقانوني انجام مي ش��ود و 
سازمان متولي نيز هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نمي دهد. 
به نظر مي رس��د كه در رابطه با شكار  پرندگان مهاجر، در 
استان مازندران قانون متفاوت با ساير استان هاي كشور 
اجرا مي شود چون تورهاي هوايي كه براساس قانون جزو 
ابزار و ادوات ممنوعه ش��كار و صيد به  حساب مي آيد به 
وضوح در اين استان مشاهده مي شود اما اداره  كل محيط 
زيست اس��تان مازندران انگار نمي خواهد آنها را ببيند. 
اين كارشناس معتقد است: ساده ترين و نخستين اقدام 
در زمينه مقابله با صيد و شكار  پرندگان مهاجر برخورد 
با متخلفان و جمع آوري تورهاي هوايي است اما چنين 
اقدامي از سوي س��ازمان متولي صورت نمي گيرد و اين 
بي مالحظگي و عدم تدبير سازمان حفاظت محيط زيست 
باعث شده اين روش نادرست به استان هاي ديگر كشور 
نيز سرايت كند. او افزود: سازمان حفاظت محيط زيست 

بايد از هم اكنون به فكر ساماندهي وضعيت تاالب ها 
و مساله صيد و شكار  پرندگان مهاجر باشد اما به نظر 
مي رسد كه سازمان، مديريت صيد و شكار و مديريت 
بر زيستگاه ها را رها كرده است. اين سازمان متاسفانه 
طي سال هاي اخير امانت دار خوبي نبوده و در صيانت 

و حفاظت از محيط زيست موفق عمل نكرده است.

     البي هايي كه مانع از برخورد ها مي شود
عبداهلل ساالري، كارشناس حيات وحش، نيز نظرات 
مشابهي دارد.او مي گويد: دامگاه ها و صيد و برداشت 
بي روي��ه از  پرندگان مهاجر از جمله چالش هاي مهم 
و الزم اس��ت با متخلفان برخورد شود اما البي هايي 
كه يك عده دارند مانع از اين برخوردها مي ش��ود. با 
اينكه پرونده صيد و ش��كار و فروش  پرندگان مهاجر 
در فريدونكار همچنان باز اس��ت اما متاس��فانه هنوز 
هيچ اتفاق خاصي در اين خصوص رخ نداده است. اين 
كارشناس حيات وحش، فرهنگ سازي را يك اصل 
اساسي در بحث حفاظت عنوان و اظهار كرد: از آنجايي 
كه عرضه پرندگان مهاجر و صيدهايي كه اتفاق مي افتد 
ناشي از تقاضاست لذا فرهنگ سازي و انجام مطالعات 
عميق در اين حوزه ضروري به نظر مي رسد. شناخت 
ناكافي مردم و مس��ووالن از حي��ات وحش و محيط 
زيست و اكوسيستم باعث شده است كه دغدغه مندي 

هم نسبت به اين موضوع وجود نداشته باشد. ما بايد 
 ب��ا همكاري س��ازمان هاي مردم نه��اد و انجمن ها و
 دغدغه مندان محيط زيس��ت و حي��ات وحش اين 

فرهنگ عمومي نسبت به محيط زيست را باال ببريم.

     ايران؛ نقطه پاياني سفر پرندگان مهاجر
ايران در س��ال هاي اخير نقطه  پاياني سفر هزاران  پرنده 
مهاجر شده است؛  پرندگاني كه اگر مي توانستيم به آنها 
مي گفتيم كه  پروازشان به ايران را براي مدتي لغو كنند. 
هرچند سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولي 
بايد تمهيداتي براي آبگيري تاالب ها و مقابله با ش��كار و 
صيد گسترده  پرندگان مهاجر در برخي استان هاي كشور 
اتخاذ كنند اما مردم نيز مي توانند از روش هاي ديگري به 
اين  پرندگان كمك كنند. تنها ممنوع اعالم كردن شكار 
و صيد موجب حل مشكل نمي شود همانطور كه با وجود 
ممنوع اعالم شدن ابزار و ادوات شكار پرندگان مهاجر هم 
شاهد شكار و فروش علني پرندگان مهاجر بوده ايم بنابراين 
كاهش تقاضاي گوشت پرندگان مهاجر مي تواند نقش 
موثري بر كاهش اقدام به ش��كار پرندگان مهاجر داشته 
باشد. اگر مردم از بازارهاي فروش گوشت پرندگان مهاجر 
خريد نكنند تقاضا و به تبع آن درآمدزايي افراد سودجو نيز 
كمتر مي شود و اين مهم مي تواند نقش مهم و تاثيرگذاري 

در زمينه جلوگيري از شكار پرندگان مهاجر داشته باشد.

گزارش

نتيجه نابودي تاالب ها و شكار بي رويه پرندگان مهاجر 

تغيير مسير مهاجرت پرندگان 

رويداد

ما در دوران كرونا چالش هاي متعددي داشتيم، زماني كه 
كرونا شيوع پيدا كرد و در برنامه هاي درسي وقفه ايجاد 
شد، مدل هاي آموزشي مختلف در وضعيت هاي سفيد، 
آبي، زرد، نارنجي و قرمز مدنظر قرار گرفت. نكته اي كه در 
مدارس عشايري به آن توجه ويژه شد اين بود كه مسائل 
تربيتي به حاش��يه نروند. مديركل دفتر توسعه عدالت 
آموزشي و عشاير كشور با بيان اين مطلب گفت: يكي از 
مطالبات ما اين است كه حداقل دسترسي امكانات اوليه 
در مدارس عشايري فراهم شود . يكي از اين امكانات اوليه 
لوازم التحرير يا كتاب رايگان اس��ت. محمدرضا سيفي 
افزود: يكي از مش��كالت ما عدم امكان دسترسي تمام 
دانش آموزان كشور به فضاي مجازي بود. دانش آموزان 
عش��ايري ما به دلي��ل محدوديت ه��اي مضاعفي كه 
داشتند، بيش��تر تحت تأثير اين مساله قرار گرفتند. 
اين دانش آموزان نه تنها خودشان گوشي هوشمند 
نداشتند، بلكه والدين آنها نيز گوشي ندارند. در يك 
برهه دفتر توسعه عدالت آموزشي و مدرسه عشايري 
كار تهي��ه تبلت براي دانش آم��وزان مناطق محروم 
را برعهده داش��ت كه بعد از آن از طريق معاون وزير 
آموزش و پرورش؛ سيد جواد حسيني اين كار انجام 
شده و خوشبختانه موفقيت هاي زيادي كسب كردند. 

    توزيع ناعادالنه نيروي انساني
او در خصوص مهم ترين مشكالت حوزه عشايري بيان 
ك��رد: يكي از بدترين ظلم هايي كه ب��ه دانش آموزان 
عشايري و روستايي شده اين است كه توزيع ناعادالنه اي 
در رابط��ه با نيروي انس��اني در اين مناط��ق داريم و 
نيروي متخصص را براي اين دس��ته از دانش آموزان 
نمي فرستيم. دانش آموزان عشايري كه در دورترين 
نقطه كشور حضور دارند نه تنها از بسته هاي فرهنگي 
مانند كتابخانه، آزمايشگاه، فرهنگسرا و سينما دور 
هستند، بلكه از پدر و مادر باسواد نيز به گونه اي محروم 
 هستند. ما محروميت اين دانش آموزان را با اعزام 

سرباز معلم مضاعف مي كنيم و اميدوار هستيم كه 
اين مشكل به نحوي حل شود.

     سرباز معلم ها
مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و عشاير كشور 
گفت: اگر س��رباز معلم كارايي دارد چرا در ش��مال 
شهر تهران از آن استفاده نمي شود؟ و چرا در مناطق 
محروم روستايي و عشايري از اين معلمان استفاده 
مي ش��ود؟ اگر در تهران اين اتفاق بيفتد هزاران نفر 
فرياد مي زنند. من نمي توانم در اين زمينه س��كوت 

كنم و صداي دانش آموزان مناطق عشايري نباشم.

     حداقل امكانات در دسترس باشد
سيفي همچنين در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
گفت: يكي از مطالبات ما اين است كه حداقل دسترسي 
امكانات اوليه در مدارس عشايري فراهم شود . يكي از اين 
امكانات اوليه؛ ارايه لوازم التحرير رايگان يا كتاب رايگان 
به دانش آموزان اس��ت. نامه اي را به سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي درسي ارسال كرديم تا حداقل آنها در مناطق 
عشايري كتاب رايگان توزيع كنند. چهار سال است كه ما 
اين درخواست را داريم. طبق بند ۱۴ اساسنامه مدارس 
عشايري، رديف اعتباري خاصي در بودجه ساالنه كشور 
بايد مقرر شود و ما آن را درخواست داشتيم، اما هيچگونه 
اتفاقي نيفتاده است و متاسفانه در بودجه امسال نيز اين 
اعتبار تخصيص پيدا نكرده و شرايط را دشوار كرده است. 
او تاكيد كرد: ما به اعتبار ويژه اي براي توانمندسازي 
دانش آم��وزان در مناطق دو زبانه ني��از داريم، وقتي 
در مناط��ق دو زبانه معلم نمي تواند به زبان فارس��ي 
صحبت كند، ما چطور انتظار داريم كه دانش آموزان 
الفباي فارسي را از معلمي كه با زبان مادري صحبت 
مي كند، آموزش ببينند. فرهنگ سازي در اين زمينه 
ضرورت دارد و بعد هم بايد روش هاي توانمندسازي 

دانش آموزان در اين مناطق امكان سنجي شود.

     تجهيز مدارس شبانه روزي
مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و عشاير كشور 
گف��ت: يكي ديگر از خواس��ته هاي ما تجهيز ش��دن 
مدارس شبانه روزي است، سازمان نوسازي توسعه و 
تجهيز مدارس كشور قول مساعد داده در سال آينده 
كانكس مورد نياز كالس هاي عش��ايري را تهيه كند 
و خودش��ان هم به اين نتيجه رسيده اند كه سازه هاي 
ساختماني براي عشاير مناسب نيست، بلكه كانكس 
مناسب تر اس��ت. عالوه بر اين پنج هزار ميليارد ريال 
براي ساخت سرويس بهداشتي در مدارس عشايري 
اختصاص داده شده است. او تصريح كرد: خوشبختانه 
بعد از سال هاي متمادي توانستيم ۱۷۰ ميليارد ريال 
س��رانه براي دانش آموزان عش��ايري دريافت كنيم، 
اين مبلغ به حس��اب مدارس واريز ش��ده و يك خون 
جديدي به رگ هاي مدارس عشايري تزريق گرديد. 
ما طبق اساسنامه براي نقاطي كه نمي توانيم مدرسه 
ش��بانه روزي ايجاد كنيم بايد وس��يله اياب و ذهاب 
مخصوصًا براي دانش آموزان دختر تامين كنيم. يكي 
از داليل ت��رك تحصيلي دختران؛ نبود مدرس��ه در 
نزديكي محل هاي اسكان آنها است. سيفي ادامه داد: ما 
در مناطق صعب العبور نياز داريم كه از چادر استفاده 
كنيم. از طرفي هم همانطور كه گفته شد كانكس مجهز 
براي برقراري كالس هاي عش��ايري بهتر از فضاهاي 
ساختماني است زيرا قابل حمل و نقل است و مي تواند 
در مسير كوچ عشاير جابه جا شود. كانكس ها بايد كاماًل 
استاندارد و مجهز به سرويس بهداشتي، اتاق استراحت، 
تخته هوشمند، پنل خورش��يدي و صاعقه گير بوده 
و قابل حمل باش��ند. او تاكيد ك��رد: باالخره معلمان 
عشايري بيش از يك سال زحمت كشيده اند و اجازه 
ندادند مدرسه تعطيل شود، پس بايد اينها ديده شوند. 
بعد از گذش��ت ۶ س��ال از تصويب اساسنامه مدارس 
عشايري برخي از بندهاي اين اساسنامه متاسفانه اصال 

اجرا نشده و بايد عملي شود زيرا قانون است. 

مدارس عشايري در ايام كرونا تعطيل نشد
رويخطخبر

بيمه شدگان مراقب سوءاستفاده از كارت ملي خود باشند
بيمه شدگان با حفاظت از كارت ملي 
)همانند دفترچه هاي درمان( و عدم 
ارايه آن به ديگران، از اس��تفاده هاي 
درمان��ي به ناحق جلوگي��ري كنند. 
مدي��ركل درم��ان غيرمس��تقيم 
س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي گفت: 
ب��ا ح��ذف تدريج��ي دفترچه هاي 
تأمي��ن اجتماع��ي از م��دار درمان و 

نس��خه نويسي الكترونيك با اس��تفاده از شماره 
مل��ي، امكان ثبت و نگهداري س��وابق پزش��كي 
تمامي بيمه ش��دگان فراهم ش��د و با تش��كيل 
پرونده الكترونيك س��المت بيمه شدگان، تأثير 
چش��مگيري در تش��خيص و درمان ب��ه موقع 
بيماري ها و مديريت بهينه منابع نظام س��المت 
خواهد گذاش��ت. ش��هرام غفاري اظه��ار كرد: 
با توجه ب��ه اينكه تمامي خدمات تش��خيصي و 
درماني با ش��ماره ملي ثبت و ذخيره مي ش��ود، 
ضرورت دارد ارايه كنندگان خدمات و پزش��كان 

به منظور جلوگيري از مخدوش شدن 
س��وابق پزش��كي و ممانعت از ايجاد 
س��وابق غيرواقعي براي بيماران، در 
هنگام پذيرش و ارايه خدمت، هويت 
بيم��اران را با مش��خصات مندرج در 
كارت ملي تطبي��ق دهند. او تصريح 
ك��رد: درج اطالع��ات نادرس��ت در 
پرون��ده س��المت نه تنه��ا رون��د 
تشخيص و درمان بيماري را مختل و در شرايط 
اورژانس��ي مخاطره آميز مي كند بلكه در مراجع 
قانون��ي مي تواند مبن��اي تصميم گيري خالف 
واقع نيز باش��د. مديركل درمان غير مس��تقيم 
س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: در مواردي كه 
سوءاس��تفاده از كارت ملي بيمه ش��ده با اطالع 
قبلي وي باش��د، براب��ر ماده ۹۷ قان��ون تأمين 
اجتماعي هر گونه خس��ارت مالي ناش��ي از اين 
اقدام متوجه بيمه شده بوده و بيمه شده ملزم به 

جبران زيان وارده به سازمان خواهد بود.

ارايه خدمات روانشناسي توسط »اسنپ« غيرقانوني است
رييس س��ازمان نظام روانشناس��ي و 
مشاوره كش��ور ارايه خدمات مشاوره  
روانشناسي توسط اپليكيشن »اسنپ« 
را غيرقانون��ي دانس��ت. دكتر حاتمي 
گفت: درحالي اپليكيشن اسنپ مدعي 
است از روانشناسان »پروانه دار« براي 
ارايه مشاوره به مردم استفاده مي كند 
كه در عمل اينگونه نيس��ت. به گفته 

او، بعضا افرادي در اين پلتفرم  خدمات مش��اوره و 
روانشناس��ي ارايه مي دهند كه حتي روانش��ناس 

نيس��تند و اين موضوع تخلف اس��ت. 
دكتر محمد حاتمي اظهار كرد: برخي 
پلتفرم ها نظير اس��نپ مدعي هستند 
كه براي خدمات مشاوره و روانشناسي 
ك��ه ارايه مي دهن��د از روانشناس��ان 
پروانه دار استفاده مي كنند اما در عمل 
اينگونه نيست و بعضا افرادي كه در اين 
پلتفرم ها ارايه خدمات مي دهند حتي 
روانشناس نيستند چه برسد به اينكه پروانه داشته 

باشند و در واقع اينها در حال تخلف اند.

بازگشايي همه مدارس كشور از نيمه دوم آبان ماه
س��خنگوي وزارت آموزش و پرورش 
در امر بازگشايي مدارس، درباره نحوه 
از س��رگيري آموزش هاي حضوري 
مدارس از آبان ماه توضيح داد.عليرضا 
كمرئي با اعالم جزييات بازگش��ايي 
مدارس از آبان ماه، اظهار كرد: الگوي 
بازگشايي مدارس، ش��رايط فعاليت 
آموزش��ي را در م��دارس مش��خص 

مي كند. طبق الگوي بازگشايي، مدارس روستايي 
و عش��ايري در نيمه اول و دوم مهرماه بازگشايي 
مي ش��وند. او افزود: در نيمه اول مهرماه، مدارس 
فني و حرف��ه اي و كاردانش براي دروس مهارتي 
بازگش��ايي ش��ده اند؛ همچني��ن دانش آموزان 
ابتدايي ني��ز در نيمه اول مهرماه براي آش��نايي 
با معلم��ان خود در مدارس حض��ور پيدا كردند. 
كمرئي بيان كرد: در نيم��ه دوم مهرماه، مدارس 

روستايي و عش��ايري كه كالس هاي 
كمت��ر از ۳۰ نفر دانش آم��وز دارند، 
بازگشايي مي شوند. سخنگوي وزارت 
آموزش و پرورش در امر بازگش��ايي 
مدارس اضاف��ه ك��رد: در نيمه اول 
آبان ماه، بر اساس الگوي بازگشايي 
مدارس و س��رعت واكسيناس��يون 
جامعه، مدارس كم جمعيت شهري 
با كمت��ر از ۶۰ نفر جمعيت بازگش��ايي خواهند 
ش��د. به گزارش مرك��ز اطالع رس��اني و روابط 
عمومي وزارت آم��وزش و پرورش، وي خبر داد: 
در نيمه دوم آب��ان ماه نيز تمام مدارس با رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي بازگش��ايي مي شوند و 
مدارس بر اس��اس الگوي بازگشايي گروه بندي 
خواهند شد و با توجه به مجوز هر منطقه، فعاليت 

آموزشي خود را آغاز خواهند كرد.
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