
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 3  صفحه 3 

   Vol. 7  No . 1770  Sat. Oct 3. 2020  شنبه 12 مهر 1399   15 صفر 1442  سال هفتم  شماره 1770 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
14600000  تومان

شاخص بورس
--

همتي: درباره افزايش قيمت ارز 
بعدا توضيح مي دهم

 يكه تازي بي سابقه 
قيمت دالر و سكه

 رييس كل بانك مركزي خبر داد
 ۸ ميليارد دالر از تعهدات ايفا نشده ارزي به كشور بازگشت

 دالر آزاد در مرز 30 هزار تومان، نيمايي دركانال23 هزار
 و قيمت سكه ۱۵ ميليون را رد كرد

رنا
: اي

س
عك

 صفحه 2 

 صفحه 4 

 صفحه 8 

يادداشت- 1

انتظارات خودرويي از 
»رزم حسيني« 

باالخ��ره بع��د از ماه ها 
كشمكش و سردرگمي، 
منتخ��ب  گزين��ه 
ب��راي  رييس جمه��ور 
سكانداري وزارت صمت 
مجل��س  از  توانس��ت 
راي اعتماد بگي��رد. اما 
همانطور ك��ه از دولت 
انتظار مي رفت، گزينه پيشنهادي نه يك اقتصاددان 
آشنا به توليد صنعتي- معدني و رويه هاي بازرگاني 
كه يك عنصر سياس��ي صرف است. رزم حسيني 
هرچند س��ابقه مديريت بنگاه ه��اي اقتصادي را 
ه��م دارد ولي واقعا وي را تنها يك مدير سياس��ي 
صرف مي توان دانس��ت. هرچند ماه ه��اي پاياني 
عمر دول��ت فعلي رخصت كافي ب��راي اصالحات 
اساسي و مواجهه با ريش��ه ابرچالش هاي اقتصاد 
ايران نمي دهد و هيچ گزينه اي هرچقدر مطلوب تر 
هم نمي توانس��ت مش��كالت فعلي را حل و فصل 
نمايد، ولي ش��ايد انتصاب گزين��ه اي تكنوكرات 
مي توانس��ت حداقل از تش��ديد وخام��ت اوضاع 
جلوگيري كند. رزم حسيني در حالي وزير صمت 
ش��ده اس��ت كه توليد صنعتي در وضعيت بسيار 
بدي قرار دارد و توليدكنن��دگان براي تامين مواد 
اوليه ت��ا قيمت فروش محصوالت خود به ش��دت 
دچار بحران هس��تند. وضعيت بازارهاي كشور به 
دليل دخالت هاي مكرر دول��ت در فرايند توزيع و 
اصرار بر مديريت دستوري اقتصاد با كمبود شديد 
عرضه در كنار ركود در عين افسارگسيخته ترين 
تورم هفت دهه اخير مواجه اس��ت. سياست هاي 
متناقض وزارت صمت قفل محكم��ي بر اقتصاد 
ايران شده است و س��رمايه گذاري حتي در بخش 
معدن با مش��كالت اساس��ي تامين ماشين آالت 
و ابزار-كه عمدتا وارداتي هس��تند- مواجه است. 
در واقع وزارت صمت خ��ود تبديل به مانعي براي 
خود شده اس��ت! در اين بين، ش��اخص ترين بازار 
بحراني، بازار خودرو است كه ظرف مدت كمتر از 
شش ماه با دو برابر شدن شاخص قيمت ها مواجه 
شده اس��ت. تنها در دوره چند هفته اي محدود به 
زمان معرفي وي ت��ا اخذ راي اعتم��اد از مجلس، 
تورم بخش��ي بازار خودرو بيش از 30 درصد بوده 
و ارزان تري��ن خودروي ب��ازار خودرو ب��ه بيش از 
130 ميليون تومان رس��يد. اصرار بر آمار درماني 
با اس��تفاده از مديران تماما دولتي و بدون س��بقه 
مديريت بنگاه هاي بزرگ در دو خودروساز بزرگ 
كش��ور هم وضعيت را پيچيده تر نموده است. در 
حالي كه وزارت صمت براي س��ال ج��اري توليد 
بيش از يك ميليون و ۲00 هزار دس��تگاه خودرو 
را هدف گذاري ك��رده بود، تيراژ تولي��د نيمه اول 
سال كمي از دويس��ت هزار دس��تگاه فراتر رفت 
و البت��ه به نق��ل از ريي��س انجمن قطعه س��ازان 
30 درصد اين تع��داد هم قابليت تجاري س��ازي 
و تحويل به مشتريان نداشته است. در واقع منابع 
مالي خودروسازان در فش��ار چند سويه سركوب 
قيمت ف��روش و ايج��اد تعهد دس��توري، اتالف 
منابع مالي ناش��ي از عدم توازن در تامين، فشار بر 
افزايش عمق س��اخت داخل بدون توجه به بهاي 
تمام شده و جذب س��رمايه نقدي براي آن و نهايتا 
عدم كاهش هزينه هاي سازماني نابود شده است. 
تاثير متقابل هدر رفت مناب��ع و افزايش نرخ تورم 
عمومي هرگز توجه مديران پولي كش��ور را جلب 
نكرده است و لذا خودروس��ازان اميدوارند از رافت 
هميشگي خزانه داران دست و دلباز بانك مركزي 
و دولت به همان شيوه هميشگي به ارتزاق از منابع 
مالي عمومي بپردازند و البته هرگز مس��ووليت و 
نقش خود را در بحران معيش��ت ميليون ها ايراني 
نپذيرند. رزم حسيني البته نه فرصت و احتماال نه 
تخصص الزم براي حل مش��كالت اقتصاد ايران را 
ندارد ولي در فشاري دوسويه بسيار سنگيني قرار 
خواهد گرفت كه خود آن را به درستي پيش بيني 
كرده بود. از طرفي افزايش قيمت خودروس��ازان 
سبب نارضايتي عمومي و كاهش شديد تقاضاي 
جديد مي ش��ود و از س��وي ديگر فروش زير بهاي 
تمام ش��ده اندك رمق مال��ي ش��ركتها را از بين 
خواهد برد. فش��اري كه احتماال س��بب مي شود 
قرعه ورشكستگي خودروسازان دولتي به نام وي 
رقم بخورد. بهتر اس��ت از االن خود را براي مواجه 
با بحران فزاينده ناشي از سياست هاي پانزي وزير 
اس��بق صمت و قهرمان بازي هاي رييس شوراي 
رقابت و تاثيرات مخرب انتصابات نادرست قومي 
و محفلي رحماني در هيات مديره ش��ركت هاي 
خودروس��ازي آماده كند. نزديك به دويست هزار 
از يك ميليون متقاضي خري��د خودرو كه بعضا با 
قيمتي كمتر از ۲5درصد قيمت روز خودروي خود 
را خريداري كرده اند، با تصميم آخرين سرپرست 
وزارت صمت حداقل براي يك سال اضافه تر بايد 
منتظر تحويل خودروي خود بمانند. خيل جمعيت 
عصباني و البته نبود قدرت خريد براي اين سطح 
قيمت ها مي تواند آواري بر س��ر خودروس��ازان و 
ادامه در صفحه 2 وزارت صمت باشد كه ... 

فربد  زاوه

نسخه »رزم حسيني« براي متعادل سازي قيمت خودرو جواب مي دهد؟ 

جاه طلبي قيمت ها در بازارخودرو
نگاهي به وضعيت قيمت ها 

در بازار كاالهاي اساسي

سخنگوي دولت  خبر داد

يك ماه از آغاز سال تحصيلي 
گذشته است

 تورم 
 چه باليي 

بر سر اقتصاد 
ايران آورد؟

ستاره خليج فارس 
در يک قدمی 

عرضه اوليه

3 ميليون كودك 
به سامانه شاد 

دسترسي ندارند

  فرش�ته فريادرس | »پرايد در مدل 111، يكصدو 
35 ميلي��ون تومان ش��د.« اي��ن تنها ي��ك نمونه از 
جاه طلب��ي قيمت ها در ب��ازار خودرو اس��ت و ديگر 
خودروه��ا نيز قيمت ه��اي ش��گفت انگيزتري را به 

ثبت رس��انده اند؛  به طوري كه »پژو ۲00۸ ميلياردي 
ش��د يا تندر-۹0 كه قيمت ۴00 ميلي��ون توماني را 
يدك مي كش��د.« افزايش عجي��ب و غريب قيمت 
خودروها در حالي اس��ت كه اين روزه��ا نه خبري از 

عرضه جديد اس��ت و نه وعده فروش هاي فوق العاده 
خودروسازان محقق شده. وضعيتي كه موجب شده 
تا بازار معامالت قفل و نه خبري از خريدار باش��د ونه 
فروش��نده. برخي از روايتگران بازار خودرو معتقدند 

روند صعودي قيمت ها در بازار سكه و ارز باعث شده تا 
هيچ كس حاضر به خريد خودرو آن هم با قيمت هاي 
نجومي نباش��د. در اين ميان، بررس��ي وضعيت بازار 

 صفحه 7 خودرو هر چند نشان مي دهد...

 رييس شوراي شهر از ناكارآمدي مديران شهري و دولتي  به شدت انتقاد كرد

محسن هاشمي در گفت و گو با » تعادل«:  پول  نباشد  خريدي  هم  نيست

سيستم حمل ونقل عمومي درآستانه فروپاشي

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

 تورم 
و نظام بودجه ريزي

 عوامل رانت و فساد 
عامل رشد نرخ ارز 

تقويت نظام مطالبه گري 
از كانديداها

 شرايط امروز بسيار 
خطرناك است

 تاثير جنگ قره باغ
 بر روي بازارهاي منطقه

در دهه هاي گذشته، بسياري 
از دولت ها با رس��يدن به اين 
جمع بندي كه نظ��ام اقتصاد 
ب��ازار بهتري��ن تعيين كننده 
س��طح قيمت ه��ا و وضعيت 
اقتصادي كش��ور اس��ت و از 
اي��ن رو همي��ن ش��يوه را در 
سال هاي گذشته در بسياري 
از كشورهاي توس��عه يافته ديده مي ش��ود. در اين فضا 
حتي افزايش قيمت كاالها ني��ز نمي تواند نگرا  ن كننده 
باشد. وقتي در يك اقتصاد، بازار و رقابت حكمفرما باشد، 
اين امري طبيعي است كه قيمت يك كاال افزايش پيدا 
كند، زيرا شركت هايي به فناوري هاي جديد دست پيدا 
مي كنن��د، كاالهايي با كيفيت باالت��ر و قيمت پايين تر 
عرضه مي شود و توليدكننده يك محصول اگر مي خواهد 
در بازار باقي بماند بايد با توجه به تغيي��رات خود را وفق 
دهد.در اين فضا وقتي قيمت يك كاالي��ي باال مي رود، 
نش��ان دهنده آن است كه فضا براي س��رمايه گذاري در 
اين حوزه باز شده و به اين ترتيب اقتصاد حركت طبيعي 
خود را پي مي گي��رد. در اي��ران اما هرگز توج��ه به اين 
اصول اقتصادي صورت نگرفته اس��ت. ما هنوز بر اساس 
تصميم هاي ش��خصي و بدون توجه به ش��رايط واقعي 
اقتصاد تصميم گيري مي كنيم.  ادامه در صفحه 2

 در روزه��اي اخي��ر افزايش 
قيمت ارز و طال بازهم خبرساز 
ش��ده و جالب اين اس��ت كه 
رييس كل بانك مركزي اعالم 
كرده كه در مورد داليل رشد 
ن��رخ ارز و وضعيت ب��ازار بعدا 
توضي��ح خواه��د داد و بازهم 
با بررس��ي رون��د نقدينگي، 
به سياس��ت هاي بانك مركزي در كنت��رل پايه پولي و 
نقدينگي اشاره كرده است. در حالي كه سال هاست اين 
سخنان گفته مي ش��ود و هنوز باور ندارند كه نمي توان 
دليل رش��د قيمت ارز و قيمت هاي ديگر و تورم را رشد 
نقدينگي و پايه پولي اعالم كنند بلكه بايد به عوامل بازار 
ارز، رانت ها و فرصت هاي ويژه و س��اختار اقتصاد توجه 
كنند تا مشكل حل شود. شاهد مدعا رشد ۴0 درصدي 
پايه پولي در اقصاد امريكا و اروپا در س��ال هاي اخير بوده 
و از بحران ۲00۸ تاكنون بارها تزريق سنگين كمك هاي 
مالي در امريكا و اروپا صورت گرفته اما نرخ ارز و تورم رشد 
زيادي نداشته است و مشخص نيس��ت كه چرا در ايران 
بازهم روي رابطه نقدينگي و تورم و ارز تاكيد مي شود و 
در رسانه هاي وابسته اعالم مي شود كه قيمت سهام و ارز 
و طال رش��د خواهد كرد و همين موضوع باعث التهاب و 
ادامه در صفحه 7 هجوم سرمايه ها و ... 

اي��ن روزه��ا در كن��ار اخبار 
و آمارهاي��ي ك��ه ب��ا موضوع 
نامناس��ب  وضعي��ت 
شاخص هاي اقتصادي كشور 
از افزايش تورم و بيكاري گرفته 
تا گسترش شكاف طبقاتي و 
رشد فقر و...منتشر مي شوند، 
برخي اخب��اري هم با موضوع 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري سال1۴00 منتشر 
مي شود كه باز هم بر اساس همان اسلوب ها و شيوه هاي 
قديمي قصد دارند، توجه افكار عمومي را به خود جلب 
كنند. هرچند بزرگواراني كه اسمشان در اين ليست ها 
مطرح مي شود، معموال اعالم مي كنند كه قصدي براي 
شركت در انتخابات ندارند، اما با نزديك تر شدن به موعد 
رسمي انتخابات هيچ بعيد نيست كه دوباره اين دوستان 
احس��اس تكليف كنند و وارد گود انتخابات ش��وند. اما 
نكته اي كه به نظر مي رسد حداقل طي يك قرن گذشته 
در نظام تصميم سازي كش��ور منشأ مشكالت بسياري 
ش��ده، فقدان برنامه ريزي هاي عملياتي براي به دست 
گرفتن سكان هدايت كش��ور باش��د. در اين 100سال 
۹0 نخس��ت وزير و 7 رييس جمهوري قبل از حضور در 
ساختار اجرايي وعده هاي بسياري را براي حل مشكالت 
ادامه در صفحه 7 اقتصادي... 

وقتي مس��ووالن خودشان 
اع��الم مي كنن��د ك��ه 60 
ميليون نفر در كشور احتياج 
به كمك ه��اي معيش��تي 
دارند، تنها آم��ار زمان كرونا 
نمي توان��د باش��د. در حال 
حاضر ما بي��ش از 7 ميليون 
جوان بيكار و بي��ش از 1۲ تا 
13 ميليون جوان مجرد داريم. در چنين شرايطي اين 
افراد چطور مي تواند زندگي نرمالي داشته باشند. ما 
نبايد وقتي مردم اعتراض مي كنند، آنها را شورش��گر 
خطاب كنيم. اين رفتارها شورش نيست، بلكه خيزش 
و اعتراض اس��ت. اعتراضي كه اگر كمي با دقت تر به 
زندگي و معيش��ت مردم نگاه كنيم متوجه مي شويم 
كه چاره ديگري جز اين كار نداش��ته اند. مس��ووالن 
كشور نبايد بگذارند كه به چنين جاهايي برسد. دالر 
30 هزار توماني را كسي در خوابش هم نمي ديد. مردم 
فكر چنين روزهاي��ي را هم نمي كردن��د، چه اتفاقي 
مي افتد كه دالر طي س��ه ماه 10 هزار تومان افزايش 
قيمت دارد. مردم عادي به اين چيزها فكر نمي كنند، 
آنها نگاه مي كنند به سفره اي كه بر سر آن نشسته اند 
و مي بينند كه هر روز خالي تر مي ش��ود. كس��ي بايد 
ادامه در صفحه ۸ جوابگو باشد.   

درحال حاضر ش��ركت ها و 
صنايعي ك��ه عمدتا مبتني 
ب��ر ن��رخ محص��والت خود 
براس��اس نرخ دالر هستند 
صناي��ع پيش��رو در ب��ازار 
سرمايه شناخته مي شوند. 
صناي��ع؛  اي��ن  جمل��ه  از 
پااليش��ي،  ش��ركت هاي 
پتروش��يمي، فوالد، معدني و امثال اين شركت ها و 
صنايع كه تبعيت مي كنند از ن��رخ كاموديتي و نرخ 
ارز. اما مادامي كه نظام كنت��رل قيمت ها از تعزيرات 
تا اتحاديه ه��اي خاص چنانچ��ه ورود پيدا مي كنند 
تاثيرات ونوس��ات مس��تقيم ن��رخ ارز ب��ر روي اين 
شركت ها و صنايع كمرنگ تر مي شود و اين شركت ها 
و صنايع به عنوان ش��ركت ها و صنايع پيشروي بازار 
سرمايه شناخته مي ش��وند. چند روزي مي شود كه 
تقربيا بازار جان گرفته و درحال بازگش��ت به شرايط 
طبيعي خود اس��ت. اغل��ب انتظار دارن��د قيمت ها 
صعودي ش��وند و شاخص افزايشي باش��د اما در كل 
بازار به حال طبيعي خود رس��يده و نوسان ذات بازار 
است و اعتماد س��هامداران با تالش هاي متعدد اين 
روزها درحال بازگشت اس��ت. بنابراين روند طبيعي 
اين اس��ت كه در مقاب��ل افزايش ها يك ش��يبي هم 
بايد باش��د با افزايش حدودي 300 درصدي ابتداي 
س��ال اين روند را معقول و طبيعي مي توان دانست. 
اين جلب اعتماد در بازار صرفا براي س��هم هاي پر اثر 
در بورس به وجود نيامده و سهامي كه خرد هستند 
نيز از اين روند پيروي مي كنند. ش��اخص اين روزها 
حالت تعادلي پي��دا كرده و ش��اخص روند مثبتي را 
پيش گرفته است، در اين روزها بيش از 350 شركت 
از صف هاي فروش س��هام به صف هاي خريد تبديل 
ش��ده اند. نكته مه��م در تع��ادل بازار اين اس��ت كه 
اگر تمامي س��هام موجود در بازار به تعادل قيمتي و 
ارزندگي مناسبي داشته باش��ند در نتيجه بازار روند 
خوبي را تجربه مي كند. فعل و انفعالت سياسي تاثير 
مستقيمي در بازار سهام مي گذارد و انتخابات امريكا 
نيز تاثيرگذار خواهد بود. براي مثال پس از اعالم خبر 
ابتالي كرونا ترامپ باعث شد كه بازارهاي مالي و نفت 
تاثير بپذيرند و شاخص اين بازار نزول را تجربه كردند 
و قيمت نفت افت 5 درص��دي را در كارنامه خود ثبت 
كرد البته اين يك ش��وك مقطعي است اما؛ به صورت 
كلي اخبار سياسي تاثير مهمي در اقتصاد و بورس دارند 
و اين اخبار مي توانند به راحتي بورس را نزولي كنند در 
ميان يك نكته نيز وجود دارد درس��ت است كه اخبار 
سياس��ي تاثير مهمي در اقتصاد دارند ام��ا؛ اگر ميزان 
مبادالت اقتصادي يك كشور با كشور مبدا كم باشد در 
نتيجه اخبار سياسي تاثير كمتري روي بازارهاي مالي 
ادامه در صفحه 3 آن كشور دارند...  

گزارش روز

 »تعادل« واكنش بازارها  به خبر
 ابتالي ترامپ به كرونا را بررسي مي كند

امان اهلل قراييمحمد غرضياحسان سلطاني علي اكبر نيكو اقبال فردين آقابزرگي

كرونا يا تاكتيك انتخاباتي
مهدي بيك |در شرايطي كه هنوز مردم امريكا و افكار عمومي بين المللي 
در تب و تاب نخستين مناظره انتخابات رياس�ت جمهوري امريكا و چهره 
فرد پي�روز اين مناظره، قرار داش�تند در نخس�تين س�اعات بام�داد روز 
گذشته رييس جمهور امريكا با انتش�ار توئيتي اعالم كرد كه وي و »مالنيا 
ترامپ« همسرش به كرونا مبتال و راهي قرنطينه شده اند. بر اساس روايت 
ان بي بي س�ي نيوز، بالفاصله پس از انتش�ار اين خب�ر و در حالي كه هنوز 
بازارهاي امريكا فعاليت هاي روزانه خود را آغاز نكرده بودند، شاخص سهام 
در بازارهاي مالي امريكا با افت شديدي روبرو ش�د و متعاقب آن بازارهاي 
نفت، طالو بازارهاي اروپا و آس�يا هم نس�بت به اين موضوع واكنش نشان 
دادند و با نزول شاخص ها روبه رو ش�دند. اما در همان ساعاتي كه گروهي 
از فعاالن سياسي و رسانه اي مانند »ماك الشرقاوي« تحليلگر امريكايي- 
مصري در گفت وگو با روسي اليوم، ابتالي ترامپ به كرونا را آخرين ميخ بر 
تابوت فعاليت هاي سياسي او تفسير مي كردند و با شادماني به دنبال جشن 
گرفتن پيروزي بايدن بودند...  ادامه در صفحه 6



مركز آمار در آخرين گزارش خود اعالم كرده كه نرخ 
تورم ساالنه ايران در شهريورماه به حدود 26 درصد 
رسيده، نرخي كه هرچند نسبت به مدت مشابه سال 
قبل كاهش��ي حدود 15 درصدي را نشان مي دهد 
اما فشار تورمي كه بر اقشار مختلف مردم وارد شده، 
بسيار بيش از چيزي اس��ت كه در آمارهاي رسمي 

خود را نشان مي دهد.
اقتصاد ايران در طول حدود 50 سال گذشته، همواره 
با باال بودن نرخ تورم دس��ت و پنجه نرم كرده است. 
هرچند در طول اين سال ها، بسياري از كشورها چه 
در اروپا و چه در آسيا نيز با روند افزايشي تورم مواجه 
شدند اما پس از چند سال با مديريت شرايط موفق 
شدند، اوضاع را به حالت عادي بازگردانند. در اقتصاد 
ايران اما اين آمار همواره تداوم داشته و با وجود تغيير 
پي در پي دولت ها، همچنان اوضاع تورم بي ثبات و 

افزايشي است.
افزايش نرخ تورم، ارتباط مستقيمي با قدرت خريد 
مردم دارد. هرچه اين نرخ افزايش پيدا كند، فش��ار 
بر اقش��ار كم درآمد جامعه باالتر رفته و در بازه هاي 
زماني مختلف، توان خريد م��ردم كاهش مي يابد. 
هرچند دولت ها با افزايش پايه حقوق و درآمد تالش 
كرده اند، راه را بر اين كاهش قدرت خريد ببندند اما 
در عمل حقوق در مي��ان مدت و بلندمدت با فاصله 
قابل توجهي از روند افزايش قيمت ها جامانده است.

نتيجه ديگر تورم براي اقتصاد ايران، كاهش ارزش 
پول مل��ي در برابر ارزهاي خارجي اس��ت. آنچه كه 
امروز خ��ود را در بازار ايران با ن��رخ دالر بيش از 30 
هزار تومان نش��ان داده، نتيجه حركتي است كه از 
سال ها پيش آغاز شده است. هرچند كاهش ارزش 
پول ملي در سال هاي گذشته از سوي برخي دولت ها 
با هدف و محوريت افزايش توان صادراتي به عنوان 
يك حربه كوتاه مدت مورد اس��تفاده قرار گرفته اما 
روند بلندمدت كاهش ارزش پ��ول ملي، نتيجه اي 
جز پايين آمدن توان حض��ور ايراني ها در بازارهاي 

بين المللي ندارد.
اگر به اين تصوير، ت��داوم طوالني مدت تحريم هاي 
يك و چند جانبه بين المللي نيز اضافه شود، مشخص 
مي شود كه ش��رايط در اقتصاد ايران بسيار دشوارتر 
از آن اس��ت كه بتوان با طرح هاي��ي زودگذر از آنها 

عبور كرد.

   تحريم هاي داخلي
يكي از اصلي ترين ش��يوه هايي كه دولت ها در زمان 
تحريم يا مشكالت مبنايي اقتصادي در دستور كار 
قرار مي دهند، اتكا به توان توليد داخل و رشد مثبت 
اقتصادي اس��ت. در دل چنين راهكاري، از يك سو 
نياز به واردات كاالهاي خارجي كاهش مي يابد و از 
سوي ديگر با افزايش توليد، در كنار ثروت اندوزي، 
آمارهايي مانند بيكاري و شاخص فالكت نيز بهبود 
مي ياب��د. موضوعي كه در ايران با وجود ش��عارهاي 
طوالني مدت هرگز به آن توجه جدي صورت نگرفته 
است. آمارها نشان مي دهد كه ايران از نظر شاخص 
محيط كسب و كار در رده 148 جهان قرار گرفته و 

اين يعني، فعاليت هاي مولد در ايران، از 147 كشور 
جهان دشوارتر است. وقتي فضاي توليد دشوار شود، 
فعاليت هاي غيرمولد نقشي محوري تر پيدا مي كنند. 
در ايران با توجه به باال بودن نرخ تورم و كاهش مداوم 
ارزش ريال، بخش قابل توجهي از جامعه به منظور 
حفظ قدرت پس اندازهايش��ان به بازارهايي مانند 
ارز و طال روي آورده اند كه اين امر از سويي به تداوم 
كاهش ارزش پول ملي و از سوي ديگر به سرگرداني 
نقدينگي و موج جديد تورم كمك كرده است تا به اين 
ترتيب معماي تورم در ايران همواره بي جواب بماند.

دشواري هاي به وجود آمده در مسير توليد، از سوي 
س��رمايه گذاران به تحريم هاي داخلي مشهور شده 
است. تحريم هايي كه در ش��رايط تداوم فشارهاي 
بين المللي، كار اقتصاد ايران در عبور از تورم و معضل 

كاهش ارزش پول ملي را دشوارتر مي كند.

   بازارها در اسارت تورم
براي آنكه مشخص شود، تورم در طوالني مدت چه 
باليي بر سر اقتصاد ايران آورده، بررسي روند افزايشي 
قيمت ها در دهه هاي گذشته بهترين گزينه خواهد 
ب��ود. گزينه اي كه در تمام بازاره��ا به خوبي خود را 
نشان داده و مش��خص مي كند كه براي خريد يك 
محصول مشابه جامعه ايران مجبور شده چه هزينه 
بااليي بكند. يكي از اصلي ترين شاخص هاي اثرگذار 
در تحليل ش��رايط اقتصادي اي��ران وضعيت ارزش 
ريال در مقايسه با ارزهاي خارجي و دالر است. آمارها 

نشان مي دهد كه ميانگين قيمت دالر در سال 57، 
10 تومان بوده است و اگر اين عدد را با نرخ 30 هزار 
تومان امروز در بازار آزاد مقايس��ه كنيم، قيمت اين 
ارز در ايران 3000 درصد افزايش يافته اس��ت. روند 
افزايش��ي قيمت دالر در طول تمام سال هاي چهار 

دهه گذشته ادامه داشته است. 
ميانگين قيمت دالر در س��ال 68، ب��ه 120 تومان 
رسيده و 10 سال پس از آن، در سال 78، دالر863 
تومان بوده اس��ت. قيمت دالر در سال 88، به هزار 
تومان رسيده و در س��ال 98، ميانگين قيمت دالر 
حدودا 16 هزار تومان بوده است.كاهش جدي ارزش 
ريال معضالت بس��يار زيادي براي اقتصاد ايران به 
وجود آورد و عمال قدرت واردات را به شدت كاهش 

داده است.
قيمت س��كه ني��ز در طول اين مدت به اين ش��كل 
افزايش يافته اس��ت. در س��ال 57، قيمت هر سكه 
تمام در ايران، 420 تومان بوده اس��ت. اين عدد در 
س��ال 68 به 10 هزار تومان رسيده و در سال 78 به 
58 هزار تومان رسيده است. در سال 88 نيز قيمت 
سكه 288 هزار تومان بوده است.آنچه كه وضعيت 
افزايش قيمت سكه را خطرناك مي كند بررسي روند 
افزايش قيمت از زمستان سال 98 تا امروز است. در 
بهمن ماه سال گذشته، قيمت هر سكه پنج ميليون 
تومان بوده و با گذشت تنها پنج ماه، قيمت سكه در 
تير ماه امسال از مرز 10 ميليون تومان گذشته است. 
فاجعه وقتي تكميل مي شود كه از تير ماه تا مهر ماه 

و در فاصله كمتر از س��ه ماه، قيمت سكه از مرز 15 
ميليون تومان نيز گذش��ته و عمال قيمت طال را به 

جايگاهي تاريخي رسانده است.
در بازار كاالهاي اساسي نيز، شرايط مشابه با آمارها در 
ارز و سكه است. قيمت هر كيلو برنج ايراني در سال 
84، حدودا 1300 تومان بوده اس��ت و در سال 92 
اين عدد به 8500 تومان رسيده است. امروز قيمت 
برنج ايران��ي در بازار 30 هزار تومان اس��ت و به اين 
ترتيب در طول 15 سال، قيمت برنج ايراني حدودا 

30 برابر شده است.
ميانگين قيمت گوش��ت گوس��اله نيز در سال 84، 
كيلويي 4500 تومان بوده كه اين عدد در سال 92، 
به 31 هزار تومان رسيده و امروز كيلويي 100 هزار 
تومان بوده اس��ت و در طول 15 سال، 20 برابر شده 
اس��ت. قيمت مرغ نيز در س��ال 82، حدودا 1500 
تومان بوده كه اين عدد امروز در بازار در مرز 20 هزار 
تومان است و افزايش جدي در اين ارزان ترين كاالي 

پروتئيني سفره مردم را نشان مي دهد.
در ساير بازارها نيز افزايش قيمت به همين شكل و 
حتي شديدتر رخ داده اس��ت. هرچند در طول اين 
س��ال ها ميزان درآمد نيز تا حدي افزايش يافته اما 
افزايش چند صد درصدي قيمت ها در بازارهاي مهم 
در مدتي كه از نظر تاريخي بسيار كوتاه است، نشان 
مي دهد تورم فاجع��ه اي بزرگ در اقتصاد ايران رقم 
زده است، فاجعه اي كه با حفظ تورم دو رقمي احتماال 

ميزان اين فاجعه را گسترده تر كرده است.

2 اقتصاد كالندريچه
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 دولت ارزش پول ملي را 
رها كرده است

رييس مجلس ش��وراي اس��المي تاكيد كرد: وقتي 
ارزش پول ملي لجام گسيخته است تحول در اقتصاد 
شكل نمي گيرد زيرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد 
اس��ت. وي افزود: دولت ارزش پول ملي را رها كرده و 
مي خواهد مس��اله زباله استان را حل كند و در هر دو 
به مشكل مي خورد و با اين نوع مديريت در صنعت و 
كشاورزي نيز مش��كل ايجاد مي شود.  قاليباف بيان 
كرد: وقتي ارزش پول ملي لجام گسيخته است تحول 
در اقتصاد شكل نمي گيرد زيرا شرط اول توسعه ثبات 
در اقتصاد است. رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: نمايندگان مجامع اس��تان هاي ش��مالي شامل 
گيالن، مازندران و گلستان برنامه اي را براي توسعه 
مد نظر دارند كه بر اس��اس 3 سطح برنامه ريزي ياد 
شده به نظر مي رسد در پيشران اقتصادي نياز به افزوده 
شدن استان سمنان نيز به اين جمع باشد. وي گفت: 
وقتي با سياست غلط مهاجرتي جمعيت تهران و البرز 
افزايش يافت و 24 درصد جمعيت در يك درصد خاك 
مستقر شد بدون شك اين افراد در اولين فرصت تالش 
مي كنند به دليل آلودگي صوتي و هوا و ... از اين محيط 
خارج ش��وند لذا در جاده هاي شمالي اين موضوع به 
وضوح خودش را نشان مي دهد. قاليباف افزود: كسي 
كه وارد استان هاي ش��مالي مي شود بايد هزينه اش 
را پرداخت كند و ب��راي اين كار نياز به برنامه ريزي از 
سوي مديران استاني است. اگر تاكنون در مجلس به 
اين موضوع توجه نشده، بايد در برنامه 5 ساله هفتم به 
آن توجه شود. رييس قوه مقننه بيان كرد: افرادي كه 
در اين مناطق ويال مي سازند بايد ماليات متفاوتي از 
ساكنان آن بدهند كه آن هم بايد با اختيارات مديريت 

استاني باشد.

 عبور از بحران جز با 
همراهي مردم ممكن نيست

يادگار امام با اشاره به اينكه در جامعه ايران و در هيچ 
مقطعي مث��ل مقطع دفاع مق��دس »فردگرايي« به 
پايين ترين حد خودش نرسيد، گفت: هيچ راهي براي 
عبور از هيچ بحراني جز با همراهي مردم نيست؛ و اگر 
همه با هم باشند هيچ بحراني توان شكاندن كمر يك 
ملت را ندارد و عبور از هر مسيري با مردم ممكن است.
وي اظهار داشت: »دفاع مقدس« يا به تعبيري »جنگ 
تحميلي«، اتفاقي است كه از دو زاويه مي توان به آن 
نگاه كرد. جنگ تحميلي و دف��اع مقدس هر دو يك 
اتفاق هس��تند؛ اگر به بعد تجاوزكارانه آن نسبت به 
كش��ور بنگريد، نام آن جنگ تحميلي است، اما اگر 
به گل هايي كه در آن مرداب جنگ روييد توجه كنيد، 
نام آن دفاع مقدس است. بزرگ ترين گلي كه در اين 
مرداب روييد، »انس��جام ملي«، »همدلي« و »يكي 
شدن« بود. سيدحسن خميني ادامه داد: جنگ ها يك 
كاركرد ديگر هم داشته اند و آن اينكه »ملت سازي« 
مي كنند. چون همدلي ناشي از منافع مشترك است. 
وقتي همه با هم داراي يك درد مشترك شوند همدل 
مي ش��وند. لذا يكي از گل هايي ك��ه در جنگ روييد 
اين بود كه همدلي ايجاد ش��د. وي با بيان خاطره اي 
از انس��جام بي نظير دوران دفاع مقدس، يادآور ش��د: 
مهندس موس��وي نقل مي كردند ك��ه در آن دوران 
يك بار سوار بر هلي كوپتر بر فراز استان چهارمحال و 
بختياري مي رفتيم كه يك سري سياه چادر ديديم و 
به خاطر آنها فرود آمديم. ايشان مي گفت بعد از خوردن 
چاي من به آنها گفتم از ما چه مي خواهيد؟ رييس آن 
طايفه گفت در اين شرايط ما چيزي نبايد بخواهيم؛ 
ما )ش��رايط را( مي فهميم. مهندس موسوي سپس 
گفت، وقتي من در هلي كوپتر نشستم كه بلند شود، 
ديدم بقچه اي را رييس اين قوم داخل دامن گذاشت 
و در هلي كوپتر را بس��ت؛ باز كردم و ديدم هرچه طال 
داشته اند را به من داده است. يعني نه تنها چيزي را از 
من نخواستند، بلكه چيزي هم دادند! يادگار امام گفت: 
در نقطه مقابل، اين قصه خيلي براي من تكان دهنده 
است كه مي گويند رضا شاه چند ماه قبل از شهريور 
1320 به بازديد يكي از لشكرها رفته بود و به فرمانده 
خارجي لش��كر ايراني مي گويد، اگر متفقين به ايران 
حمله كنند اين لش��كر چن��د روز مي تواند مقاومت 
كند؟ او مي گويد بفرماييد چند س��اعت! به روز هم 
نمي كشد! بعد كه رضا شاه بيرون مي آيد به او مي گويند 
چرا آنقدر تلخ گفتي؟ او مي گويد خيلي شيرين گفتم؛ 
بايد مي گفتم چند دقيقه! همين هم شد و فروپاشي 
ارتش رضاشاه به دقيقه هم نكشيد. وي ادامه داد: هيچ 
لزومي ندارد اگر االن من با شما بد هستم گذشته هم 
بد بوده باشيم. ممكن است با كسي رفيق بوده ايم، اما 
بعدا روابطمان را به هم زده ايم. اين منافات ندارد با اينكه 
وقتي مي خواهيم قصه اش را نقل كنيم، درست نقل 
كنيم. عكس معروف استالين نماد سانسور در شوروي 
سابق است، از اول كه شروع مي شود لنين و استالين 
و هفت هشت ده نفر ايستاده اند و پله پله كم مي شوند 
تا دست آخر فقط لنين و استالين مي ماند. وي افزود: 
يكي گفت��ه بود ضد انقالب خوب ض��د انقالب مرده 
است، ظاهرا در ديد برخي انقالبي خوب هم انقالبي 
مرده است! مي توانيد بگوييد فالن شخص از ديد شما 
پريروز خوب بود و امروز بد اس��ت؛ از ديد من هم زيد 
پريروز خوب بود و امروز بد است. اما هيچ منافات ندارد 
با اينكه روزي با هم بوده ايم. اساسا اگر در جنگ همه 
با هم نبودند، دستي هم نبود كه نگذارد به اندازه كف 
دست از اين كشور جدا شود. همه با هم بودند. صف هاي 
نفت، گاز، كوپن و همه چيز ايجاد شد و يك نفر هم آخ 
نگفت. هر روز پيكر وارد شهرها شد ولي سرها بلندتر 
شد. اين به خاطر همه با هم بودن بوده است. سيدحسن 
خميني در پايان تأكيد كرد: هيچ راهي براي عبور از 
هيچ بحراني جز با همراهي مردم ميسر نيست؛ و اگر 
همه با هم باشند هيچ بحراني توان شكاندن كمر يك 
ملت را ندارد. همه با هم بودن به اين معني اس��ت كه 
همه احساس كنند مالك كشور و انقالب هستند. اگر 
اين انديشه را نپسنديدند مي توانند آن را عوض كنند. 
عبور از هر مسير سختي با همراهي مردم ممكن است.

مردم مزه ارز 4200 توماني را 
نچشيدند

يك تحليلگ��ر اقتصادي با بيان اينكه م��ردم مزه ارز 
4200 توماني را نچش��يدند، گف��ت: از زماني كه ارز 
دولتي وارد چرخه اقتصاد ش��د تا زماني كه اين ارز از 
اقتصاد كش��ور حذف شود، هيچ تاثيري بر نرخ سبد 
كااليي مردم نخواهد داشت، زيرا مردم همواره كاالهاي 
موردنياز خود را با نرخ ارز آزاد دريافت كرده  و خواهند 
كرد. حيدر مس��تخدمين حس��يني اظهار كرد: در 
سال هاي اخير نرخ ارز به مسير نادرستي گام برداشته 
است كه اثرات آن را بر بخش هاي مختلف اقتصادي 
شاهد بوديم و خواهيم بود. ارز 4200 توماني يكي از 
سياس��ت هاي دولت در دو سال گذشته بود كه طبق 
گفته كارشناسان هيچ نتيجه اي جز شكل گيري رانت 
نداشت. وي افزود: دريافت كنندگان ارز 4200 توماني 
محصوالت خودشان را با نرخ بازار آزاد ارز به دست مردم 
مي رسانند كه هيچ كدام از مردم مزه ارز 4200 توماني 
را نچشيدند. اين ارز باعث اختالف قيمت بين ارز بازار 
آزاد و ارز دولتي شد.  اين كارشناس اقتصادي با بيان 
اينكه ارزهاي متنوع بايد حذف شوند، گفت: ارزهاي 
متنوع جز شكل گيري رانت هيچ فايده ديگري ندارند. 
دولت از سال گذشته كه در بودجه 14 ميليارد دالر ارز 
براي كاالهاي اساسي و دارو پيش بيني كرده بود، در 
همان سال هم برخي از اقالم را از سبد ارز 4200 توماني 
آرام آرام حذف و به سمت ارز نيمايي هدايت كرد كه 
اين روند تاكنون هم ادامه دارد.  به گفته مستخدمين 
حسيني بانك مركزي بايد نرخ ارز 4200 توماني به 
عنوان ارز رسمي را از س��ايت خود حذف كند زيرا، با 
توجه به نياز كش��ور و مصرفي، ارز به لحاظ نرخ از ارز 
بازار آزاد و نيمايي تبعيت مي كند اما اينكه چرا تاكنون 
اين اقدام را انجام نداده است شايد بخواهد مابه التفاوت 
ارز نيمايي و آزاد را به عنوان درآمد دولت براي تامين 
كسري بودجه در نظر بگيرد كه در اين زمينه هم بايد 
دقت، احتياط و اقدامات كارشناسي صورت بگيرد.  اين 
تحليلگر اقتصادي در پايان حذف ارز 4200 توماني 
را  بر زندگي مردم بي تاثير دانست و تصريح كرد: چه 
پيش از اين و بعد از اين هم مردم كااليي را با نرخ 4200 
توماني دريافت نكرده اند بنابراين، حذف ارز دولتي در 
سبد نرخ كااليي مردم هيچ تاثيري نخواهد داشت. اگر 
ساختار اقتصادي كشور به سمت درستي برود، بايد 

يك نرخ براي ارز وجود داشته باشد.

انتظارات خودرويي
از »رزم حسيني« 

در كنار چالش كيفي��ت نازل محص��والت مي تواند 
محرك مشكالت و اعتراضات عمومي و اجتماعي شود. 
پروپاگانداي مديران خودروسازي به سوهان روح جامعه 
تبديل شده است. نمونه اخير، ادعاي معرفي محصولي 
داخلي و به اصطالح ملي يك شركت خودروساز داخلي 
بود كه سريعا مشخص ش��د يك خودروي درجه دوم 
چيني اس��ت. چنين رفتارهاي رس��انه اي و تحميق 
مخاطب سبب تشديد عصبانيت مشتريان و مردم شده 
است. رزم حسيني بايد در اسرع وقت، مديران خود را 
به سكوت وا دارد. هرچند تغيير مديران خودروسازي 
ن��ه محدود ب��ه مديران عام��ل كه اعض��اي ناكارآمد 
هيات مديره ها ضرورت دارد ولي چندان به حل و فصل 
مشكالت در كوتاه مدت كمك نخواهد كرد و هرچقدر 
هم گزينه هاي حرفه اي انتخاب شوند، نمي توانند صنعت 
خودرو را بدون درد و خونريزي درمان كنند. تعطيلي 
سريع السير سايت هاي شهرستان ها و تمركز در توليد، 
كاهش اهداف و شمارگان توليد مطابق توان مالي، فروش 
سهام هاي تودرتو، سبك سازي حداقل در سطح مديران 
داخلي شركت ها، كاهش سريع برنامه هاي بلندپروازانه 
خودكفايي و از همه مهم تر افزايش س��رمايه نقدي به 
ميزان حساب سازي هاي صورت گرفته در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم مسكن هاي است كه امكان دارد سبب 
شود بحران مشابه ارج در خودرو سازي به نام رزم حسيني 
ثبت نشود و وزير بعدي خود براي حل اساسي مشكالت 

خودروسازي انديشه نمايد!

تورم  و نظام بودجه ريزي
در اقتصاد ايران، براي دوراني طوالني وابس��تگي به 
پول نفت بسيار گسترده بوده و در سال هايي بيش از 
80 درصد از منابع دولت از طريق نفت پاسخ داده شده 
است. اين امر مقدمه بيماري هلندي است كه براي 
دوراني طوالني در اقتصاد ايران ديده شد و به افزايش 
جدي تورم انجاميد.اين در حالي است كه در بسياري 
از كشورها، امروز ماليات و درآمدهاي پايدار بيش از 
70 درصد درآمدهاي دولت را شامل مي شود و به اين 
ترتيب تكانه هاي بين المللي به عاملي براي افزايش 
نرخ تورم يا باال رفتن مشكالت دولت بدل نمي شود.

حتي در سال هايي كه دسترسي به درآمدهاي نفتي 
كاهش يافته نيز باز خبري از اتكا به درآمدهاي پايدار 
نيست. ما مي  بينيم كه در طول سال ميزان نقدينگي 
در اقتصاد ايران 30 درصد افزايش پيدا مي كند كه 
عامل بخش مهمي از اين موضوع، چاپ پول جديد 
از سوي بانك مركزي است.در كنار آن اين پول هاي 
جديد نيز به زيرسازي و افزايش بودجه عمراني منجر 
نمي شود، بلكه اقتصاد ايران بخش مهمي از منابع را 
صرف امور جاري مي كند. در كن��ار آن، تعداد قابل 
توجهي از نهادهاي فرهنگي و غيراقتصادي از دولت 
ايران بودجه اي بسيار گسترده دريافت مي كنند و اين 
در حالي اس��ت كه حتي دولت هايي كه با مشكالت 
جدي مواجه نيستند نيز چنين خرج هايي ندارند.تا 
زماني كه ما به سمت استفاده از تجارت علم اقتصاد 
حركت نكني��م و در نظام بودجه ري��زي و مديريت 
اقتصادي كشور تغييري جدي ايجاد نكنيم، نه تنها 
تورم كه بسياري از مشكالت در ديگر حوزه ها نيز به 

جاي خود باقي خواهد ماند.

نگاهي به وضعيت قيمت ها در بازار كاالهاي اساسي

رييس جمهور:

تورم چه باليي بر سر اقتصاد ايران آورد؟

كنترل هاي كرونايي در تهران شديدتر مي شود
رييس جمهور، نظارت هاي گسترده تر و وضع جرائم 
بر اساس مطالبه عمومي و درخواست دستگاه هاي 
مس��وول و نظارتي را براي تضمي��ن رعايت دقيق و 
همگاني دستورالعمل هاي بهداش��تي و مهار روند 
ش��يوع بيماري كرونا در جامعه، ضروري خواند و از 
روساي كميته هاي امنيتي - اجتماعي و درماني ستاد 
ملي مقابله با كرونا خواست تا دستورالعمل تدوين 
شده در اين عرصه را براي تصويب در جلسه روز شنبه 

ستاد ملي ارايه كنند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني در جلس��ه روس��اي كميته هاي ستاد ملي 
مقابل��ه با كرونا، گفت: بر اس��اس انتظ��ار و مطالبه 
جامعه و نيز دس��تگاه هاي نظارتي و مس��وول براي 
وضع ضمانت اجرايي در قبال رعايت دستورالعمل ها 
و جريمه كساني كه پروتكل ها را رعايت نمي كنند 
نظير آنچه در كش��ورهاي ديگر نيز اجرا شده است، 
جرائمي متناس��ب با تخلفات در سه سطح ادارات، 
اصن��اف وكس��ب و كارهاي خصوص��ي و فضاهاي 
عمومي و همچنين دستگاه هاي ناظر و جريمه كننده، 

مشخص شده است.
رييس جمهور اظهار داشت: در خصوص ادارات بايد 
تخطئي از پروتكل ها به عنوان تخلف اداري محسوب 
ش��ده و طبق ضوابط اداري، با قاطعيت و جديت با 
متخلفان برخورد شده و مورد توبيخ اداري قرار گيرند.

روحاني افزود: در خصوص اصناف نيز ضروري است 
با كمك س��ازمان هاي مرتبط با اصناف و بنگاه هاي 
خصوصي و اتاق اصناف، نظارت ها با قاطعيت دنبال 
شود و متخلفان چه صاحبان مشاغل و بنگاه ها و چه 
خدمات گيرندگان، بر اساس جرائمي كه تعريف شده 

بايد برخورد شوند.
روحاني با اشاره به اينكه س��تادهاي استاني مقابله 
با كرونا ب��ا توجه به مصوبات گذش��ته س��تاد ملي 
همچنان با مجوز وزيران كشور و بهداشت و متناسب 
با وضعيت ش��يوع كرونا در استان هاي خود تصميم 
مي گيرند، دس��تور داد با توجه به وضعيت شديدتر 
كرونا در تهران، كنترل ها و نظارت ها با دقت، شدت 
و جديت بيشتري دنبال ش��ود تا هر چه سريع تر به 

شرايط كنترل و مديريت شده بيماري، نزديك شويم. 
رييس جمهور در ابتداي سخنان خود نيز با اشاره به 
اقداماتي كه طي 8 ماه گذشته درخصوص آموزش 
دستورالعمل ها، اطالع رساني و تذكرات براي اجراي 
دقيق اين دستورالعمل ها براي حفظ سالمتي مردم 
انجام گرفته، گفت: با توجه به تداوم روند شيوع اين 
بيماري و شرايط جديد آن و افزايش شمار مبتاليان و 
فوتي ها، عدم رعايت دستورالعمل ها در سطح جامعه، 
مستلزم جريمه متخلفان است بويژه اينكه در ماه هاي 
پيش رو بر اثر امكان تالقي كرونا با سرماخوردگي و 
آنفلوآنزا با مخاطراتي مواجه خواهيم ش��د كه براي 
كنترل آن، وضع جرائم براي متخلفان را ضروري تر 

مي سازد.

   دارو بيش از حد نوشته مي شود
رييس جمهور همچني��ن در مراس��م بهره برداري 
از طرح ه��اي مل��ي معاون��ت علم��ي و فن��اوري 
رياس��ت جمهوري و وزارت جهاد كشاورزي با بيان 
اينكه در بخش دارو و مواد غذايي بايد به سمت خوب 
مصرف كردن حركت كنيم، گفت: گاهي دارو بيش 

از حد در نس��خه نوشته شده و خريداري مي شوند و 
در منازل مانده و مصرف نمي شوند. 40 درصد مواد 
غذايي ما به دليل بدمصرف كردن، توليد غيردقيق 
يا در اختيار نداش��تن زنجيره صناي��ع غذايي تلف 

مي شود.
حسن روحاني با اشاره به اهميت افتتاح پروژه هاي 
امروز اظهار كرد: اين افتتاح ها به معناي ارتقاي علم 
و فناوري در كشور ماست. از همه كساني كه در اين 
زمينه تالش كردند تشكر مي كنم. براي ما مهم است 
كه نسل جوان تحصيل كرده ما فضايي براي فعاليت 
علمي دارد. شركت هاي دانش بنيان صد برابر نسبت 

به هفت سال پيش شده است.
وي ادامه داد: داروها براي درمان بيماري يا پيشگيري 
از بيماري براي ما خيلي مهم است كه امروز در اين 
زمينه افتتاح داشتيم. خط توليد واكسني كه امروز 
افتتاح ش��د، اهميت زيادي ب��راي مصرف داخلي و 
صادرات در آينده دارد. ارزبري براي دارو و مواد اوليه 
شركت هاي داروسازي انجام مي شود اما شركت هاي 
دانش بنيان مي توانند ما را از واردات اين مواد اوليه 
بي نياز كنند. دولت با همه توان پشتيبان و حامي اين 

شركت هاست زيرا دارو امنيت جسم مردم را تامين 
مي كند. دكتر ستاري قول دادند تا پايان اين دولت 
چهار واكسن انساني ديگر توليد مي شود. تاكيد من 
هم از ابتداي دولت يازدهم، توليد واكسن انساني بود.

رييس جمهور همچنين با تش��كر از ش��ركت هاي 
خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش دارو، افزود: 
امنيت غذايي براي كش��ور ما بس��يار مهم اس��ت. 
در دوران كرون��ا اهميت دارو و غذا را بيش��تر درك 
كرديم. ما بايد روي پاي خود بايستيم. يك شركت 
دانش بنيان با توليد كود يا سم و بذر مورد نياز كمك 
زيادي ب��ه افزايش توليد مي كند و ب��ه خودكفايي 
نزديك ت��ر مي ش��ويم. روحاني با اش��اره به اهميت 
ش��ركت هاي دانش بنيان گفت: روزان��ه نيروهاي 
خالق انساني خارج از كش��ور جذب اين شركت ها 
مي شوند. دكتر ستاري معتقد است كه اگر 1 ميليارد 
دالر مواد اوليه وارد مي كنيم، با فعاليت اين شركت ها 
مي توانيم 400ميليارد دالر را در داخل تامين كنيم.

علم��ي  مع��اون  داد:  ادام��ه  رييس جمه��ور 
رياس��ت جمهوري اظهار اميدواري ك��رد كه توليد 
واكسن آنفوالنزا را در ماه هاي آينده به ثمر برسانيم 
كه اين ب��راي ما بس��يار مهم ب��وده و ب��راي مردم 

امنيت آفرين و آرامش بخش است.
روحاني با اشاره به اهميت خاص توليد واكسن براي 
بيم��اري دهانه رحم، گفت: اين واكس��ن پرمصرف 
اس��ت و اميدواريم نيازهاي داخلي را تامين كرده و 

اين واكسن را صادر كنيم .
وي در ادامه با بيان اينكه در بخش دارو و مواد غذايي 
بايد به س��مت خوب مصرف ك��ردن حركت كنيم، 
تصريح كرد: گاهي دارو بيش از حد در نسخه نوشته 
شده و خريداري مي شوند و در منازل مانده و مصرف 
نمي شوند. بد مصرف كردن در مواد غذايي و دارو بايد 
به مصرف بهينه تبديل شود. 40 درصد مواد غذايي ما 
به دليل بد مصرف كردن، توليد غيردقيق يا در اختيار 

نداشتن زنجيره صنايع غذايي تلف مي شود.
وي تاكي��د كرد: حتي تلف ش��دن 10 يا 20 درصد 
هم خيلي زياد است و بايد در زمينه توليد و مصرف 

فرهنگ سازي انجام شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 در ب��ازار آزاد ارز ميانگين قيمت دالر 29 هزار و 500 
تومان، يورو 35هزار تومان و درهم امارات 8 هزار و 150 
تومان اعالم شده است. اما خبرهاي رسانه هاي مختلف 
از عصر پنج شنبه حكايت از نوسان قيمت دالر تا 30 
هزار تومان داشته است. همچنين قيمت فروش دالر 
در صرافي ها با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 28 هزار و 850 تومان و قيمت خريد دالر 
نيز 28 هزار و 750 تومان درج شده است.ضمن اينكه 
قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل معادل 33 هزار و 900 تومان و 
قيمت خريد يورو 33 هزار و 800 تومان تعيين شده 
اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با 
نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند. 
ميانگين قيمت دالر در سامانه سنا در تاريخ 9 مهر 99 
به 28505 تومان و در سامانه نيما نرخ حواله دالر به 
23595 تومان رسيده اس��ت. براين اساس عالوه بر 
اينكه نرخ دالر نيما وارد كانال 23 هزار تومان ش��ده 
و روي واردات بس��ياري از كاالهاي مورد نياز اثر گذار 
خواهد بود، از س��وي ديگر فاصله دالر نيما و آزاد به 6 
هزار تومان و فاصله دالر نيما و سنا و صرافي ها به 5 هزار 
تومان رسيده است.  در بازار طال نيز با اعالم قيمت دالر 
29 هزار و 500 تومان و اونس طال به نرخ 1898 دالر، 
قيمت طال و سكه افزايش يافت. قيمت طالي 18عيار 
هرگرم يك ميليون و 339 هزار تومان، مظنه هر مثقال 
طالي آبشده يا 7 عيار 5 ميليون و 775 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 1۴ ميليون و 
800 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 13ميليون و 
800 هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون 
و 950 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 5 ميليون و 50 
هزار تومان و سكه گرمي2 ميليون و 530 هزار تومان 

معامله شده است.

    قيمت سكه ۱۵ ميليون را رد كرد
در ساعات عصر پنجشنبه نيز قيمت دالر و به دنبال آن 
طال افزايش يافت. بررسي جديدترين قيمت طال، سكه 
و ارز در بازار نشان مي دهد كه قيمت سكه تمام بهار 
طرح جديد در ساعات عصر پنجشنبه، افزايش 900 
هزار توماني داشت و نرخ فروش دالر و يورو با افزايش 
قيمت مواجه شد. براين اساس با افزايش قيمت دالر 
به 30 هزار تومان، سكه طرح جديد به 15 ميليون و 
200 هزار تومان رسيده و هر گرم طالي 18 عيار نيز 
يك ميليون و 3۴8هزار تومان قيمت دارد. همچنين 
سكه طرح قديم با قيمتي معادل 1۴ ميليون تومان داد 
و ستد مي شود كه افزايش ۴00 هزار توماني نسبت به 
روز قبل را تجربه كرد. اين در حالي اس��ت كه قيمت 
نيم سكه 8 ميليون و 200 هزار تومان با افزايش ۴00 
هزار توماني، ربع سكه 5 ميليون و 300 هزار تومان با 
افزايش 350 هزار توماني همراه بود . سكه گرمي نيز 2 
ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. صرافي ها، هر 
دالر امريكا را به قيمت 28 هزار و 800 تومان مي خرند 
و معادل 28 هزار و 900 تومان مي فروش��ند كه نرخ 
خريد و فروش دالر در مقايسه با ديروز با افزايش قيمت 

مواجه شده است.
فعاالن بازار، علت اصلي افزايش قيمت طال و سكه در 

روزهاي اخير را افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند و 
مي گويند: از روزهاي گذشته تقاضا براي خريد طالي 
خام و سكه در بازار افزايش يافته و همين امر موجب 
افزايش حباب سكه شده است. در بازار جهاني، قيمت 
هر اونس طال با 0.65 درصد افزايش به 1898 دالر و 3 
سنت رسيد. قيمت طال در معامالت آتي ديروز و براي 
تحويل در ماه دسامبر با 0.۴1 درصد افزايش به 1903 
دالر و 20 س��نت رس��يد. قيمت طال پس از به ثبت 
رساندن بدترين عملكرد ماهانه از اواخر سال 2016 
در ماه سپتامبر، ماه جديد را با رشد آغاز كرد. ادوارد 
مويا تحليلگر بازار طال در موسسه اوآندا در نيويورك 
گفت: »كاهش نسبي ارزش دالر تا حدودي موجب 
آسودگي خاطر سرمايه گذاران در بازار طال شده و آنها 
اكنون عمده تمركز خود را معطوف ريسك هاي پيش 
روي ترميم اقتصاد جهاني كرده اند.« شاخص ارزش 
دالر در برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني ديروز شاهد 
0.2 درصد كاهش بودو موجب ارزان تر ش��دن طال 
براي خريداراني شد كه از ارزهاي غيردالري استفاده 
مي كنند. استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا 
روز چهارش��نبه گفت، مداكرات با نانس��ي پلوسي، 
رييس مجلس نمايندگان امريكا بر سر بسته محرك 
مالي مقابله با كرونا پيش��رفت زيادي داش��ته است.

دولت ها و بانك هاي مركزي جهان طي ماه هاي اخير 
مجموعه اي از اقدامات محرك مالي گسترده را براي 
احياي اقتصادهاي بحران زده خود به اجرا گذاشته اند 
كه نتيجه آن رشد بيش از 20 درصدي قيمت طال تا 
اينجاي سال بوده اس��ت.فعاالن بازار اكنون منتظر 
آمارهاي اوليه در مورد ادعاهاي بيكاري در امريكا و 
گزارش بازار كار اين كشور هستند تا سرنخ هايي در 
مورد روند ترميم بزرگ ترين اقتصاد جهان به دست 
بياورند. گفتني است، تشديد نوسانات ارزي موجب 

شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و 
تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه 
در بازار با برداشتن س��قف فروش در سامانه نيما، از 
س��رگيري فروش ارز س��هميه اي و كاهش اختالف 
دالر در بازار رس��مي و آزاد و البته آزاد شدن فروش 
ارز پتروش��يمي ها در صرافي هاي مج��از مقدمات 
كاهش نوس��انات قيمتي را در ب��ازار ارز فراهم كرد.

ولي ظاهرا بازار از سياس��ت هاي بازارس��از استقبال 
نكرد و همين امر س��بب شد تا قيمت ارز در روزهاي 
اخير مدام ركوردهاي جديدي را به ثبت برساند؛ در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز ب��ه دنبال بازار آزاد 

درحال ركوردزني است.

      واسطه گري در صرافي ها ممنوع 
از سوي ديگر، رييس كانون صرافان ايرانيان طي اطالعيه اي 
از لزوم انجام معامالت در حس��ابي به نام صرافي ها خبر 
داد و گفت: هرگونه واسطه گري در معامالت غيررسمي 
ممنوع است. كامران سلطاني زاده رييس كانون صرافان در 
اطالعيه اي خطاب به صرافي ها اعالم كرد: با توجه به اينكه 
مديران شركت هاي صرافي همواره قوانين و بخشنامه هاي 
بانك مركزي را رعايت نموده و در باب اجراي قوانين مبارزه با 
پولشويي دقت داشته اند و با توجه به تاكيد بانك مركزي در 
جلسات با اين كانون به اهميت موضوع خواهشمند است، 
كما في السابق به رعايت و اجراي قوانين دقت نظر داشته 
و استناد ماده 3۴ دستورالعمل ناظر بر عمليات صرافي در 
خصوص استفاده از حساب هاي شخصي به هر عنوان در 
امور شركت هاي صرافي بدين وسيله ابالغ مي گردد، كليه 
دريافت ها و پرداخت ها صرفًا بايد در حسابي به نام صرافي 
نگهداري شود. واريز و يا پرداخت وجوه متعلق به صرافي 
در حساب هاي شخصي و همچنان هرگونه واسطه گري 
در معامالت غيررسمي ممنوع بوده و مديران شركت هاي 

صرافي موظف به رعايت اين موضوع مي باشند.لذا عواقب و 
تبعات عدم رعايت 3۴ دستورالعمل ناظر بر عمليات صرافي 

به عهده مديران صرافي است.

    ۳  عامل اصلي افزايش قيمت طال و سكه
از سوي ديگر، كش��تي آراي نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر با بيان اينكه افزايش تقاضا در بازار طال و س��كه 
موجب افزايش حباب س��كه شده اس��ت از حباب يك 
ميليون و 700 هزار توماني س��كه طرح جديد خبر داد. 
محمد كشتي آراي درباره وضعيت بازار طال و سكه اظهار 
داشت: قيمت هر اونس طالي جهاني با 9 دالر افزايش 
به 1895 دالر رس��يد ضمن اينكه قيمت طال و س��كه 
در ب��ازار داخلي باتوجه به افزايش قيم��ت ارز و افزايش 
چشمگير تقاضا با حباب زيادي همراه شده است. وي با 
اشاره به حباب باالي يك ميليون تومان نيم سكه و ربع 
سكه بهارآزادي افزود: افزايش تقاضا در بازار و عدم عرضه 
مناسب موجب شده تا حباب سكه به يك ميليون و 700 
هزار تومان برس��د اين درحالي است كه روز چهارشنبه 
حباب س��كه يك ميليون و ۴00 هزار توم��ان بود.روز 
پنجشنبه با توجه به قيمت اونس جهاني و قيمت دالر در 
بازار آزاد، قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم 13 ميليون و 
900 هزار تومان، سكه بهار آزادي طرح جديد 15 ميليون 
تومان، نيم سكه بهارآزادي 8 ميليون و 100 هزار تومان، 
ربع س��كه بهارآزادي 5 ميليون و 100 هزار تومان و سكه 
يك گرمي نيز 2 ميليون و 530 هزار تومان است.قيمت 
هر مثقال طالي آبشده 5 ميليون و 835 هزار تومان، هر 
گرم طالي 18 عيار يك ميليون و 3۴6 هزار تومان و هر گرم 
طالي 2۴ عيار نيز يك ميليون و 793 هزار تومان است. وي 
تصريح كرد كه افزايش قيمت اونس جهاني طال، افزايش 
قيمت ارز و افزايش تقاضا سه عامل مهمي هستند كه باعث 

افزايش قيمت طال و سكه در بازار داخلي شده اند.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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 رشد پايه پولي در شش ماه
 ۵،۴ درصد شد

رييس كل بانك مركزي، اعالم كرد: گزارش هاي اوليه 
اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي حاكي از رشد 
5.۴ درصدي پايه پولي و رشد 15.5 درصدي نقدينگي 
در پايان شش ماهه اول امسال نسبت به پايان سال 98 
است. محدود شدن رشد پايه پولي نشانگر ايستادگي 
بانك مركزي براي كنترل رشد پول پرقدرت در جامعه 
است.  همتي افزود: با توجه به تعديل اصالح انجام شده 
در نرخ سپرده قانوني كه به خاطر مساعدت به بانك ها 
در پرداخت وام هاي كرونا انجام شده بود و همچنين 
اقدامات احتياطي كه به زودي دنبال خواهد شد، در 
ادامه سال ان شااهلل شاهد تعديل نرخ رشد نقدينگي 
خواهيم شد.عالي ترين مقام بانك مركزي برنامه اين 
بانك براي كنترل رش��د ترازنامه بانك ه��ا را از ديگر 
اقدامات بانك مركزي براي كنترل رش��د نقدينگي 
دانست و تصريح كرد: مديريت نرخ سود به عنوان ابزار 

اصلي كنترل تورم دنبال خواهد شد.

 تاثير جنگ قره باغ
 بر روي بازارهاي منطقه

 چون به واسطه تحريم ها ميزان مبادالت مالي ايران 
و امريكا در كمترين حالت خود است مي توان بيان 
داشت كه اين اخبار و انتخابات تاثير بسيار عمده اي 
در بازار سرمايه نخواهد داشت و كمرنگ تر خواهد 
بود. اغلب پيش بيني مي شود كه جنگ قره باغ كه 
ميان جمهوري آذربايجان وارمنستان رخ داده است 
در منطقه تاثير منفي بگذارد و باعث شود بازارهاي 
مالي و اقتصاد كش��ورهاي خاورميانه به مخاطره 
بيفتند و اين مساله باعث شود كه نرخ ارز و ارزش 

پول ملي كمي افزايشي و يا كاهشي شود.

توقف تخفيف بيمه شخص ثالث 
از سوي استارت آپ ها

مديركل نظارت بر ش��بكه خدم��ات بيمه اي گفت: 
شركت هاي استارت آپ بايد به سرعت نسبت به توقف 
ارايه تخفيفات مازاد بر سقف مجاز اقدام كرده و نتايج 
اقدامات صورت گرفته را به بيمه مركزي اعالم كنند. 
به گزارش بيمه مركزي، مهرداد رضايي، طي نامه اي 
به بازاريابان برخط درخصوص ارايه تخفيفات خارج 
از قانون بيمه شخص ثالث تذكر داد.با توجه به نتايج 
بررسي هاي صورت گرفته، اقدام برخي شركت هاي 
بازارياب برخ��ط در ارايه تخفيفات مغاير با مفاد ماده 
18 قانون بيمه اجباري ش��خص ثال��ث، از مصاديق 
تخلف محسوب مي شود.هرچند اين تخفيفات از منبع 
شركت بيمه نبوده و از منابع داخلي شركت استارت آپ 
بيمه تامين مي شود، در هر صورت اين موضوع منجر به 
ايجاد بي نظمي در بازار و نارضايتي در ميان ساير فعاالن 
صنعت بيمه ش��ده و از نظر بيمه مركزي از مصاديق 

رقابت مكارانه و ناسالم تلقي مي شود.

وام ۶،۵ ميليارد دالري صندوق 
بين المللي پول به اكوادور 

رييس جمهور اك��وادور اعالم كرد كه هيات مديره 
صندوق بين المللي پول موافقتنامه وام 6.5 ميليارد 
دالري را كه در اواخر ماه آگوس��ت منعقد ش��ده 
بود، تصويب كرد. به گزارش شينهوا، لنين مورنو، 
رييس جمهور اكوادور روز چهارشنبه اعالم كرد كه 
هيات مديره صندوق بين المللي پول موافقتنامه 
وام 6.5 ميليارد دالري را كه در اواخر ماه آگوست 
منعقد شده بود، تصويب كرد.مورنو در گفت وگو با 
خبرنگاران در كيتو گفت: دقايقي پيش من با افرادي 
از صندوق بين المللي پول گفت وگو كردم و مي توانم 
به شما بگويم كه وام صندوق بين المللي پول امروز 
به اتفاق آرا تصويب شد.اين خبر براي ملت اكوادور 
كه به دليل ويروس كرونا دچار مش��كالت شديد 
اقتصادي شده اند، بس��يار عالي است. طبق گفته 
مورنو، پرداخت اوليه صندوق بين المللي پول كه 

2 ميليارد دالر است در روز جمعه انجام مي شود.

 صنعت بيمه
 نيازمند شركت هاي دانش بنيان 

رييس كل بيمه مركزي از آمادگي صنعت بيمه براي 
سرمايه گذاري 800 ميلياردتوماني به منظور تكميل 
زيرساخت هاي آي تي اين صنعت در كشور خبر دادو 
تاكيد كرد: صنعت بيمه به ش��دت نيازمند خدمات 
ش��ركت هاي دانش بنيان است. غالمرضا سليماني 
شامگاه چهارشنبه در نشست »تبيين نقش شبكه 
بانكي در نظام تامين مالي نوآوري كشور« سهم شبكه 
بيمه جهاني را 6 هزار و 200 ميليارد دالر و معادل 7 
درصد از توليد ناخالص كشورها دانست. وي با بيان 
اينكه، ميزان س��رمايه گذاري هاي صنعت بيمه در 
كشور باالي 100 هزار ميليارد تومان است، تصريح 
كرد؛ ضريب نفوذ بيمه نيز به 3.6 درصد افزايش يافته 
است و البته هنوز با اس��تانداردهاي جهاني فاصله 
داريم. رييس كل بانك مركزي در ادامه از شركت هاي 
دانش بنيان درخواست كرد با مشاركت در طرح هاي 
نوين بيمه اي و ايجاد بستر ديجيتال در صنعت بيمه 
و توسعه آن به تقويت ساختارهاي خدمات اقتصادي 
كمك كنند. وي همچنين از آمادگي صنعت بيمه 
براي سرمايه گذاري 800 ميلياردتوماني به منظور 
تكميل زيرس��اخت هاي IT صنعت بيمه در كشور 
خبر داد و تاكيد كرد: صنعت بيمه با در اختيار داشتن 
بيگ ديتاي ارزشمند، عالقه مند است در اين حوزه 
س��رمايه گذاري كند و به ش��دت نيازمند خدمات 

شركت هاي دانش بنيان است.

حمايت از خانواده  ايثارگران 
در اولويت بانك رفاه كارگران 

 اسماعيل هلل گاني گفت: بانك رفاه كارگران ارايه خدمات 
مطلوب و حمايت از خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان 
و ايثارگران را در اولويت برنامه ريزي هاي خود قرار داده 
است. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، هلل 
گاني مديرعامل اين بانك در گفت وگوي اختصاصي با 
استوديو اقتدار ۴0 با اعالم اين مطلب، ضمن گراميداشت 
هفته دفاع مقدس و قدرداني از برگزار كنندگان نمايشگاه، 
ابراز اميدواري كرد كه حضور بانك رفاه كارگران در جهت 
معرفي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس مثمر ثمر 
باشد. هلل گاني در تشريح اقدامات اين بانك طي برگزاري 
نمايشگاه ملي دستاوردهاي دفاع مقدس )اقتدار ۴0( و 
بيان اينكه بانك رفاه كارگران از زيرمجموعه هاي سازمان 
تامين اجتماعي اس��ت و س��رمايه  آن از اندوخته هاي 
ارزشمند قشر معظم كارگران تشكيل شده است، در 
خصوص حمايت اين بانك از خانواده  شهدا، جانبازان 
و ايثارگران گفت: بانك رف��اه كارگران، مركزي تحت 
عنوان »مركز حمايت اجتماعي« راه اندازي كرده و طي 
برگزاري نمايشگاه از تمامي بازديد كنندگان خواسته تا 
ضمن بازديد از اين مركز، نيازها و خواسته هاي خود را به 
اين بانك منتقل كنند؛ بانك رفاه كارگران اهتمام دارد 
در زمينه رفع مسائل و مشكالت اين عزيزان گام هاي 

موثري بردارد. 

كارنامه بانك رفاه در پرداخت 
تسهيالت مشاغل خانگي 

 بان��ك رفاه كارگران در راس��تاي حماي��ت از توليد و 
اشتغال زايي، در چهار ماهه اول سال جاري بيش از 133 
ميليارد ريال تسهيالت به مشاغل خانگي پرداخت كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، در راستاي 
حمايت از توليد و تحقق شعار سال، اين بانك از فروردين 
تا پايان تير ماه سال جاري، بيش از 133 ميليارد ريال 
تسهيالت اش��تغال زايي در حوزه مشاغل خانگي به 
متقاضيان پرداخت كرده است.بر اساس اين گزارش، 
در تهران و ساير استان هاي كشور، متقاضيان مشاغل 
خانگي با معرفي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با 
ارايه طرح هاي خود به بانك رفاه كارگران در رسته هاي 
ميراث فرهنگي، گردشگري، خدمات، صنايع دستي، 
صنايع تبديلي و تكميلي توانستند در بازه زماني مذكور، 

بيش از 133 ميليارد ريال تسهيالت دريافت كنند. 

قدرداني از بانك آينده 
به عنوان بانك برتر 

ش��امگاه چهارش��نبه نهم مهرماه، با حضور دكتر 
واعظي، رييس دفتر و دكتر ستاري، معاون علمي و 
فناوري رييس جمهور، در گردهمايي تبيين نقش 
شبكه بانكي در نظام تأمين مالي نوآوري كشور، از 
بانك آينده به عنوان بانك برتر قدرداني شد. در اين 
گردهمايي كه در محل ساختمان صندوق نوآوري 
و شكوفايي برگزار ش��د، دكتر مرادي و مجاهدي 
اعضاي هيات مديره بانك آينده و خانم دكتر فخريان، 
رييس اداره اعتبارات خرد و متوسط حضور داشتند. 
معاونت محترم علمي و فناوري رياست جمهوري 
و صندوق نوآوري و ش��كوفايي ب��ه پاس خدمات 
شايسته بانك آينده در امر تأمين مالي شركت هاي 
دانش بنيان و كوشش مجدانه و ارزشمند در توسعه 
نظام تأمين مالي نوآورانه و دانش محور، با اهداي لوح 
سپاس، از اين بانك تقدير نمود.  به استناد گزارش 
صندوق نوآوري و ش��كوفايي، ارايه خدمات مالي و 
اعتباري بانك آينده به شركت هاي دانش بنيان، از 
طريق اعطاي تسهيالت و صدور انواع ضمانتنامه، 
اش��تغال جديد را براي 162 نف��ر و حفظ و تثبيت 

اشتغال را براي 82۴0 نفر فراهم نموده است.

بانک تجارت حامی استارت آپ ها 
بانک تجارت به عنوان يکی از بانکهای بزرگ تجاری با 
شبکه گسترده شعب در سراسر کشور امروزه به عنوان 
يکی از حاميان اصلی شرکت های دانش بنيان به شمار 
می رود. با نگاهی به آمار همکاری اين بانک با صندوق 
نوآوری و شکوفايی به عنوان نهاد پشتيبان اين شرکت ها، 
شاهد عملکرد درخشان بانک تجارت هستيم به گونه 
ای که اين بانک در س��ال جاری با فاصله  بسيار زيادی 
به عنوان بانک نخس��ت صدور انواع ضمانت نامه برای 
شرکت های معرفی شده از س��وی صندوق نوآوری و 
شکوفايی به شمار می رود و اثرات اين خدمات در رونق 
کسب و کار  اين شرکت ها مشهود است. در سال های 
گذشته نشس��ت هايی با مسوولين صندوق نوآوری و 
شکوفايی برگزار شد که سرانجام بعد از توافقات صورت 
گرفته در تاريخ 26 فروردين 98 تفاهم نامه همکاری بين 
بانک و اين صندوق منعقد شد. اعطای تسهيالت ارزان 
قيمت  صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادی ريالی 
و ارائه خدمات نوين بانکی با توجه به نياز شرکت ها در 
چارچوب قوانين و مقررات بانکی از جمله مفاد اين تفاهم 
نامه به شمار می رود. بانک تجارت در قالب اين تفاهمنامه 
افتخار دارد به عنوان بانک پيشرو در تعامل با صندوق 
نوآوری و شکوفايی و حمايت از شرکتهای دانش بنيان 
تاکنون حج��م قابل توجهی از تس��هيالت اعطايی و 
ضمانتنامه های صادر شده خود را در اختيار شرکتهای 
معرفی شده از سوی صندوق قرار داده است.  استارت اپ 
المينگو به طور رسمی از فروردين ماه سال 1398 آغاز به 
کار کرد. ايده اصلی اين کسب وکار در سال 1397  مطرح 
شد. اين کسب و کار با هدف ارائه خدمات حقوقی نوين بر 
بستر اينترنت اقدام به ايجاد اولين پلتفرم هوشمند توليد 
قرارداد در کشور کرد. اولين خدمت اين استارتاپ ، بانک 
قراردادهای هوشمند بود که به مشتريان اين امکان را 
می داد تا قرارداد مورد نظر خود را با استفاده از سيستم 
هوشمند اين پلتفرم به صورت کامال شخصی سازی شده 
تنظيم و فايل آن را در لحظه دريافت کنند. پس از بانک 
قراردادهای هوشمند، پياده سازی بستری برای دريافت 

مشاوره حقوقی انجام گرفت.

صرافي ها ملزم به انجام معامالت در حسابي به نام صرافي شدند   

  دالر آزاد به مرز 30 هزار تومان رسيد          دالر نيمايي در كانال 23 هزار       قيمت سكه ۱۵ ميليون را رد كرد

رييس كل بانك مركزي خبر داد؛ ۸ ميليارد دالر از تعهدات ايفا نشده ارزي به كشور بازگشت

واسطه گري صرافي ها در معامالت غيررسمي ممنوع

همتي: درباره داليل افزايش قيمت ارز بعدا توضيح خواهم داد
گروه بانك و بيمه |

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه صادركنندگان 
8ميليارد دالر از تعهدات ارزي ايفا نشده خود را به 
چرخه اقتصاد كشور آورده اند، نوشت: درباره داليل 
افزايش قيمت ارز بعداً توضيح خواهم داد؛ خبرهاي 

مثبتي از منابع مسدودي دارم . 
بانك مركزي با تمركز بر تأمين كاالهاي اساسي، دارو 
و مواد اوليه موردني��از واحدهاي توليدي، نيازهاي 
اساسي و ضروري كشور را با تمام سختي ها به خوبي و 
كفايت تامين كرده و نيز اجازه نداده است كه واضعان 
تحريم به هدف اصلي خودش��ان در دوسال گذشته 
كه همانا فروپاشي اقتصاد كشور بود، برسند.  همتي 
افزود: در اوج فشار حداكثري و بعد از دو سال مقاومت 
بانك مركزي درخط مقدم جنگ اقتصادي و در مقابل 
شديدترين وبي سابقه ترين تحريم هاي پولي و بانكي 
و عليرغم محدوديت دسترسي به درآمدهاي ارزي 
كش��ور، بانك مركزي با تمركز ب��ر تأمين كاالهاي 
اساسي، دارو و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي، 
نيازهاي اساسي و ضروري كشور را با تمام سختي ها 
به خوب��ي و كفايت، تامين كرده و ني��ز اجازه نداده 
اس��ت كه واضعان تحريم به هدف اصلي خودشان 
در دوسال گذشته كه همانا فروپاشي اقتصاد كشور 
بود، برس��ند.  وي تصريح كرد: با افزايش نرخ ارز در 
چند هفته اخير كه در مورد داليل آن به موقع خود 
توضيح خواهم داد، هجمه هاي سازمان يافته و بعضًا 
با هدف ه��اي خاص، عليه بانك مركزي آغاز ش��ده 
است. با وجود سختي ها و دشواري ها، كنترل نرخ ارز 
دغدغه مهم بانك مركزي است، مردم عزيز مطمئن 
باشند بانك مركزي بدون توجه به حواشي، به تالش 
خود براي ثبات سازي بيش��تر در بازارها و ان شااهلل 
عب��ور مطمئن از آخرين مراحل فش��ار حداكثري، 
ادامه خواهد داد.  رييس كل بانك مركزي افزود: اين 

روزها بعد از طرح مكانيزم ماش��ه، اخباري در مورد 
قطع كامل ارتباط نظام مالي ايران مطرح مي شود، 
فارغ از قابليت عملياتي داشتن و ميزان تأثير عملي 

آن، متأسفانه تأثير رواني آن در بازار ارز سايه افكنده 
است. در حالي كه در مقابل آن، خبرهاي مثبتي از 
منابع مس��دودي دارم و نيز همانطور كه قبال گفتم 

روند عرضه و معامالت حواله هاي ارزي در بازار دوم، 
دربستر سامانه نيما، به خصوص سه ماهه اخير، بهتر 
از قبل ش��ده است. صادر كنندگان بالغ بر 8 ميليارد 
دالر از تعهدات ارزي 27 ميليارد دالري ايفا نش��ده 
خود، مرب��وط ب��ه پروانه هاي صادراتي س��ال هاي 
1398 - 1397 خ��ود را به تدريج به چرخه اقتصاد 
كش��ور آورده و مان��ده تعهدات آنها ب��ه حدود 19 
ميليار دالر كاهش يافته اس��ت. ميانگين وزني نرخ 
ارز در س��امانه نيما نيز، با روند كاهشي به محدوده 
23 ه��زار تومان به ازاي هر دالر رس��يده اس��ت كه 
 البته تأثير خود را به تدريج در نرخ هاي بازار نش��ان

 خواهد داد.
 عبدالناص��ر همت��ي، ريي��س كل بان��ك مركزي 
درخصوص حضور در مجمع تش��خيص مصلحت 
گفت: عصر 9 مهرماه ٩٩ به دعوت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در جلس��ه مجمع ش��ركت كرده و 
گزارش��ي از وضع اقتصادي كشور و اقدامات بانك 
مركزي براي كنترل نقدينگي و بازار ارز ارايه كردم.

روند رش��د نقدينگي در طول چند دهه گذش��ته، 
تاثير سياس��ت هاي مالي بر متغيرهاي پولي، تاثير 
تحريم و فش��ار حداكثري بر درآم��د ارزي دولت 
واقتصاد كشور، موضوع هدايت نقدينگي، اهميت 
برگش��ت ارز صادركنن��دگان به چرخ��ه اقتصاد، 
ض��رورت مديريت واردات و جلوگي��ري از واردات 
قاچاق، اصالح نظام بانكي و اقدامات در دست اجرا 
در بازار پول و ارز، محورهاي گزارش اينجانب بود. 
رييس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: در اين جلسه 
رياس��ت مجمع و برخي از اعض��اي مجمع: آقايان 
رييس��ي، قاليباف، احمدي نژاد، باهن��ر، انصاري، 
توكلي، مصباحي مقدم، محسني اژه اي، ايرواني و 
داودي، سواالت و پيشنهادات خود را در چارچوب 

مطالب مطرح شده بيان كردند.

عبدالناصر همتي و فقيرمردم!
نكته

احم�د زيدآب�ادي در واكن�ش ب�ه توييت 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
در حس�اب توييتري خود مطلب انتقادي 

منتشر كرد، در اين متن آمده است:
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
گفت�ه اس�ت ك�ه اقدام�ات بان�ك تحت 
مديريت اش اجازه نداده است كه »واضعان 
تحريم ب�ه هدف اصلي خود كه فروپاش�ي 

اقتصادي كشور بود، برسند.«

ظاه�را از ن�گاه آق�اي همتي، فق�ط نقطه 
»فروپاشي اقتصادي« مصيبت زاست و هر 

بدبختي ديگري جز آن، مساله اي نيست!
راس�تش اظه�ارات همت�ي م�را ب�ه ي�اد 
ماج�راي م�ردي در روس�تايمان انداخت 
كه با خوش�حالي خطاب به زنش مي گفت: 
»خاتونو! خدا را ش�كر كه ما دوغ داريم كه 
هر ظهر قاتوق نون ِمون كنيم! معلوم نيست 

فقيرمردم چه كار مي كنن«!



گروه بورس|
 پس از رش��د و صعود تاريخي بورس در ابتداي سال 
جاري، چند هفته اي بورس به داليل مختلف از جمله 
دخالت هاي مكرر مسووالن و اظهارنظر غيركارشناسي 
آنان و ديگر موارد باعث ش��د كه بورس نزولي با تاريخ 
بي��ش از 40 روز را در كارنامه خود ثبت كند. درحال 
حاض��ر به طور تقربي 53 روز اس��ت كه ب��ورس روند 
نزول��ي پيش گرفته ام��ا؛ در ميان برخ��ي از روزها به 
واسطه مصوبات، اخبار مختلف و يا حمايت حقيقي و 
حقوقي ها بازار روزهاي مثبتي را هم تجربه كرد. يكي از 
عوامل ابتدايي در سقوط بورس را مي توان دخالت هاي 
دولت دانس��ت در اين روزهايي كه بورس اس��تقبال 
ش��د افراد مختلفي راجع به بورس سخن گفتند و با 
برگزاري جلسات متعدد سعي در حمايت از اين بازار 
داشتند اما؛ با توجه به پيشينه شغلي اين افراد، باعث 
ش��د كه از ميزان اعتماد مردم به بورس كاسته شود 
براي مثال؛ رييس مجلس و يا اعضاي كابينه دولت در 
جمع خبرنگاران، فضاي مجازي و يا اينكه با برگزاري 
جلسات متعدد سعي در حمايت از اين بازار داشتند ولي 
مردم به پيشه شغلي توجه مي كنند. درنهايت مجموعه 
عملكردهاي حمايتي دولتي بازار را كمي سرخ پوش 
كرد. اين حمايت دولت باعث شد كه حجم انبوهي از 
سهامداران در بازار در نقش فروشنده ظاهر شوند و در 
نتيجه خروج نقدينگي از ب��ازار پديد آمد. اين خروج 
نقدينگي باعث مي شود كه بازارهاي موازي مانند ارز و 
سكه كه افزايش خريد افزايش قيمتي در اين بازارها 
پديد آورد و درنتيجه به واسطه حمايت دولت از بورس 

حباب قيمتي وارد ديگر بازارهاي ممكن مي شود.
س��يامك قاسمي، كارش��ناس اقتصادي در خصوص 
حمايت هاي دولت از ب��ازار گفت: نقش دولت در باال و 
پايين كردن قيمت سهام در بورس غيرقابل انكار است 
به واسطه اينكه س��هم دولت و شركت هاي دولتي در 
بورس ايران بسيار باالس��ت، سطح شناوري سهام در 
بازار پايين اس��ت، يعني در بهترين حالت بيش از 20 
درصد كل سهام موجود در بازار شناور نيست. وي ادامه 
داد: متاسفانه شركت هاي دولتي و حقوقي حمايت هاي 
خيلي زيادي در بازار ايجاد كردند با خريد هايي كه انجام 
مي دادند در رشد بازار نقش داشتند و جريان نقدينگي 
كامال هدفمند به سمت بازار سهام هدايت شد و اتفاق 
خطرناكي كه به نظر م��ن در حوزه جامعه اتفاق افتاد 
اين اس��ت كه در چندماه اخير تعداد زيادي مردم وارد 
بورس ش��دند كه با سوداي سود 30 تا 50 درصد سود 
ماهانه دست به اين اقدام زدند و وقتي نتوانند اين پول 
را دريافت كنند كه احتماال هم نمي توانند ما ش��اهد 
واخوردگي اجتماع��ي خواهيم بود.  يكي از مهم ترين 
و اساسي ترين عواملي كه باعث شد بورس سرخ پوش 
شود عدم آگاهي كامل سرمايه گذاران از بازار سرمايه 
بود. س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه نيازمند دانش 
اساسي و الزم اس��ت و اگر فردي دانش كافي نداشته 
باشد در نهايت با زيان مواجه خواهد شد. اين روزها كه 
تقربيا بيش از 90 درصد مردم به واسطه سرمايه گذاري 
و فروش سهام عدالت در بورس فعال هستند. سازمان 
بورس و دولت بايد آموزش هاي الزم را به س��هامداران 
بدهد و اگر اين آموزش انجام نمي شود بايد عواقب آن را 
نيز تحمل كرد. اغلب افرادي كه در بورس سرمايه گذاري 
مي كنند از طريق فضاي مجازي وارد اين فضا شده اند. 
اين روزها در فضاي مجازي از بورس و سقوط آن سخن 
گفته مي شود و برخي از افراد كه دانش مالي مناسبي 
ندارن��د از اين فرصت سوءاس��تفاده كردند و در نقش 

كارشناس بورس مشاوره خريد و فروش سهام مي دهند 
و در ميان مشاورات خود سيگنال فروشي مي كنند. اين 
سيگنال ها هيچ گونه منبع عملي ندارند و تنها به واسطه 
افت و اخيز بازار پيشنهاد خريد سهم را مي دهند و در 
نهايت مبلغ هنگفتي از سرمايه گذاران مي گيرند و اغلب 
در درصدهاي پايين اين سيگنال ها سود دهند و اغلب 
موارد سهامداران نه سود و تنها زيان مي كنند. سازمان 
بورس و دولت بايد آموزش هاي الزم را به سرمايه گذاران 
بدهد و اجازه فعاليت اينگونه افراد كالهبردار را در بازار 
س��رمايه ندهد. يكي ديگر از مواردي كه باعث بورس 
نزولي شد، مصوبه هاي شبانه س��ازمان بورس بود. از 
يك سو اين مصوبات باعث شد كه بازار به تعادل برسد 
و در زماني كه اغلب احساس��ات عامل تصميم گيري 
سهامداران بود اين محدوديت ها و ممنوعيت ها باعث 
شد بازار س��رمايه كمي جان بگيرد و كمتر رفتارهاي 
هيجاني در خود ببيند اما؛ از س��وي ديگر باعث ش��د 
كه س��هامداران اعتماد خود را به بازار از دست بدهند 
و بدون هدف به معامله در ب��ازار بپردازند. در اين بين 
كارشناسان ارشد بورس اعالم كردند كه سازمان بورس 
اين موارد را با آنان در ميان نگذاشته است و اين سخنان 
كارشناسان بورس��ي باعث شد كه جو بي اعتمادي در 
بازار تشديد شود. برخي كارشناسان معتقدند كه اين 
بورس مصوبات بورس به نفع بازار است و بعد از مدتي 
كه بازار به تعادل رسيد حذف مي شوند و به نوعي اين 
مصوبات در واقع كارهاي عقب مانده است و شرايط بازار 
توفيق اجباري آن را فراهم كرده اما؛ برخي ديگر عقيده 
دارند كه هرگونه حذف و يا اجراي مصوبات جديد يك 

نوع دخالت در بازار محسوب مي شود و تنها بي اعتمادي 
را براي بازار و سهامداران پديد مي آورد و سازمان بورس 
بايد اجازه دهد كه بازار به روند منطقي و طبيعي خود 
برسد. مصوبه ها باعث شد كه اغلب سهم ها به ارزندگي 
مناسب خود برس��ند و از حباب قيمتي خارج شوند، 
شايد باعث شد از ميزان نقدينگي در بازار كاسته شود 
اما؛ در حقيقت باعث شد كه بورس به نقطه مثبتي برسد 
چراكه؛ برخي از سرمايه گذاران در بورس با استفاده از 
نوسانگيري روزانه و امثال آن به سود خوبي مي رسيدند 
ولي بازار را قرمزپوش مي كردند. محدوديت ها و مصوبات 
باعث شد كه جلوي برخي از افراد سودجو گرفته شود 
و بازار به نقطه اعتدال برسد. همچنين راه اندازي بورس 
مسكن نيز برخي را نگران و گاها بي اعتماد كرده است. 
بورس مسكن به طور كامل راه اندازي نشده است و اغلب 
مخالفان زيادي دارد. بخش امالك و بازار س��رمايه از 
روش هاي متعدد با يكديگر ارتباط دارند. صندوق هاي 
مس��تغالت، اوراق رهني مس��كن و اوراق تسهيالت 
خريد مس��كن از جمله مواردي هس��تند كه ارتباط 
مسكن با بورس كاال را برقرار كرده است. صندوق هاي 
سرمايه گذاري زمين و س��اختمان كه به جمع آوري 
س��رمايه هاي خرد براي اجراي پروژه هاي ساختماني 
مي پردازد و البته قرار است گسترش پيدا كند؛ بيش از 
50 روز است كه مسووالن اعالم كرده اند بورس مسكن 
تا يك ماه آينده اجرايي مي شود اما؛ با گذشت اين مدت 
طوالني هنوز اتفاقي در بازار نيفتاده است. دراين ميان 
اتفاقات سياسي نيز تاثير مهمي در بازار دارند و اغلب 
سهامداران در انتظارند كه آبان ماه و انتخابات امريكا فرا 

رسد و تكليف رياست جمهوري امريكا مشخص شود 
چراكه؛ برنده شدن هريك از نامزدهاي انتخابي يعني 
جوبايدن و دونالد ترامپ روي ب��ورس و اقتصاد ايران 
تاثير متفاوتي دارند. اگر ترامپ برنده اين انتخابات شود 
انتظارات تورمي افزايش مي يابد و با افزايش نرخ دالر 
بورس نيز يك سقوط كوتاه مدت وبعد صعود تورمي را 
در كارنامه خود ثبت مي كند اما؛ با پيروز شدن بايدن 
مي توان كاهش قيمت دالر را در بازار متصور بود و اين 
كاهش به مرور و در مدت زمان طوالني بورس و اقتصاد 
كشور را به تعادل مي رساند. همچنين روزهاي گذشته 
نشست سهامداران حقوقي با حضور سيدامير حسين 
قاضي زاده هاشمي، نائب رييس مجلس شوراي اسالمي 
برگزار اس��ت كه پيش بيني مي شود با اين جلسه بازار 
سرمايه روزهاي آينده روندي مثبت را پشت سر بگذارد 

و تنها چند سهم در بازار سرخ پوش شود.
با تمامي اين موارد بازار سرمايه ارزندگي مناسبي دارد 
و مقايسه با بازار بورس كشورهاي همسايه خريداري 
اغلب س��هم هاي موجود در بازار به نفع س��هامداران 
خواهد ب��ود اما؛ س��رمايه گذاران در بورس بايد توجه 
كنند كه اگر دانش كافي براي خريد وفروش س��هام 
را ندارند از روش هاي غيرمس��تقيم و كم ريس��ك تر 
مانند؛ صندوق ه��اي س��رمايه گذاري و امثال آن در 
بازار اس��تفاده كنند. بازار س��رمايه را مي توان يكي از 
پربازده ترين بازارهاي مالي دانس��ت ولي الزمه بازار 
تنها قدرت ريسك  پذيري و صبر است. اگر فردي صبر 
پيشه كند مي تواند در بلندمدت سود بسيار خوبي در 

بازار كسب كند.
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چه خبر از عرضه هاي اوليه؟
هرچند در هفته اخير بعد از مدت ها س��هامداران 
ش��اهد هيچ عرضه اوليه اي نبودند اما فهرستي از 
14 عرضه اوليه پيش روي بورس قرار دارد. هشتم 
مهرماه امسال اعالم شد در جلسه هيات پذيرش 
بورس سهام شركت چوب خزر كاسپين مورد تاييد 
اعضا قرار گرفت و قرار است به زودي در بازار سهام 
عرضه اوليه شود. عالوه بر اين، از ديگر شركت هايي 
كه احتمال عرضه آنها در پاييز وجود دارد، فروشگاه 
شهروند و روزنامه همشهري هستند. البته ممكن 
اس��ت زمان عرضه آنها در بورس ب��راي آخر پاييز 
باشد. به جز اين س��ه عرضه اوليه، 11 عرضه اوليه 
ديگر نيز در راه اس��ت. اس��تقالل و پرس��پوليس، 
پتروش��يمي هاي الوند و بوعلي، شركت پااليشي 
س��تاره خليج فارس، ش��ركت حمل و نقل ريلي 
رجا، پتروشيمي اروند، شركت توسعه عمران اميد، 
شركت تامين سرمايه تمدن، شركت صنايع غذايي 
كورش و شركت اوپال پارسيان سنگان از مهم ترين 
عرضه  اوليه هاي احتمالي پاييز امسال خواهند بود. 
اما در اين ميان كدام عرضه اوليه زودتر انجام خواهد 
شد؟ طبق آخرين پيگيري ها، عرضه  اوليه شركت 
توسعه عمران اميد، شركت تامين سرمايه تمدن 
و همچنين شركت صنايع غذايي كورش احتماال 
زودتر از بقيه نمادها باشد. هرچند در هفته اخير بعد 
از مدت ها س��هامداران شاهد هيچ عرضه اوليه اي 
نبودند اما فهرس��تي از 14 عرضه اوليه پيش روي 
بورس قرار دارد. هشتم مهر ماه امسال اعالم شد در 
جلسه هيات پذيرش بورس سهام شركت چوب خزر 
كاسپين مورد تاييد اعضا قرار گرفت و قرار است به 
زودي در بازار سهام عرضه اوليه شود. عالوه بر اين، 
از ديگر شركت هايي كه احتمال عرضه آنها در پاييز 
وجود دارد، فروشگاه شهروند و روزنامه همشهري 
هس��تند. البته ممكن اس��ت زمان عرضه آنها در 
بورس براي آخر پاييز باش��د. به جز اين سه عرضه 
اوليه، 11 عرضه اوليه ديگر نيز در راه است. استقالل 
و پرس��پوليس، پتروش��يمي هاي الوند و بوعلي، 
شركت پااليشي ستاره خليج فارس، شركت حمل 
و نقل ريلي رجا، پتروشيمي اروند، شركت توسعه 
عمران اميد، شركت تامين سرمايه تمدن، شركت 
صنايع غذايي كورش و ش��ركت اوپال پارس��يان 
سنگان از مهم ترين عرضه  اوليه هاي احتمالي پاييز 
امسال خواهند بود. اما در اين ميان كدام عرضه اوليه 
زودتر انجام خواهد شد؟ طبق آخرين پيگيري ها، 
عرضه  اوليه شركت توس��عه عمران اميد، شركت 
تامين س��رمايه تمدن و همچنين شركت صنايع 
غذايي كورش احتماال زودتر از بقيه نمادها باشد. 
هرچند در هفته اخير بعد از مدت ها س��هامداران 
شاهد هيچ عرضه اوليه اي نبودند اما فهرستي از 14 
عرضه اوليه پيش روي بورس قرار دارد. هشتم مهر 
ماه امسال اعالم شد در جلسه هيات پذيرش بورس 
سهام شركت چوب خزر كاسپين مورد تاييد اعضا 
قرار گرفت و قرار است به زودي در بازار سهام عرضه 
اوليه ش��ود. عالوه بر اين، از ديگر شركت هايي كه 
احتمال عرضه آنها در پاييز وجود دارد، فروش��گاه 
شهروند و روزنامه همشهري هستند. البته ممكن 
اس��ت زمان عرضه آنها در بورس ب��راي آخر پاييز 
باشد. به جز اين س��ه عرضه اوليه، 11 عرضه اوليه 
ديگر نيز در راه اس��ت. اس��تقالل و پرس��پوليس، 
پتروش��يمي هاي الوند و بوعلي، شركت پااليشي 
س��تاره خليج فارس، ش��ركت حمل و نقل ريلي 
رجا، پتروشيمي اروند، شركت توسعه عمران اميد، 
شركت تامين سرمايه تمدن، شركت صنايع غذايي 
كورش و شركت اوپال پارسيان سنگان از مهم ترين 
عرضه  اوليه هاي احتمالي پاييز امسال خواهند بود. 
اما در اين ميان كدام عرضه اوليه زودتر انجام خواهد 
شد؟ طبق آخرين پيگيري ها، عرضه  اوليه شركت 
توسعه عمران اميد، شركت تامين  سرمايه تمدن 
و همچنين شركت صنايع غذايي كورش احتماال 

زودتر از بقيه نمادها باشد.

مطمئن ترين راه 
سرمايه گذاري در بورس

 همانگونه كه گفته شد بازار سرمايه يكي از پربازده ترين 
بازارهاي مالي ممكن است. اين روزها اغلب مردم وارد 
بورس شده اند اما؛ به واسطه اينكه دانش كافي ندارند 
نمي توانند به راحتي خريد و فروش كنند، اگر ش��ما 
دانش و زمان كافي براي س��رمايه گذاري در بورس را 
نداريد صندوق هاي س��رمايه گذاري بورس��ي يكي از 
مطمئن ترين و سودده ترين روش هاي ممكن است. 
ما در بازار بيش از 200 صندوق داريم و اين صندوق ها 
ان��واع مختلف دارد. ازصندوق هاي پرريس��ك گرفته 
تا صندوق هاي كم ريس��ك و س��ودده. صندوق هاي 
سرمايه گذاري يك روش غير مستقيم سرمايه گذاري 
در بورس محسوب مي شود و اين صندوق ها با نظارت 
س��ازمان بورس و با كمترين ريس��ك ممكن در بازار 
فعاليت مي كنند. همچنين ميزان بازدهي هر صندوق 
متفاوت اس��ت و ش��ما با مطالعه عملكرد صندوق ها 
مي توانيد سرمايه گذاري كنيد. مي توان گفت حداقل 
سرمايه گذاري در اين صندوق ها يكسال است و شما 
اغلب نبايد كمتر از آن را انتخاب كنيد چراكه؛ با بازدهي 
پاييني مواجه مي ش��ويد. برخي از عنوان صندوق ها 
عبارتنداز؛ صندوق با درآمد ثابت، اين صندوق ريسك 
كاهش سرمايه اوليه را ندارد و سودي بيش از سپرده هاي 
بانكي به متقاضيان پرداخت مي كند. صندوق مختلط؛ از 
صندوق هاي بادرآمد ثابت در بلندمدت بازدهي بيشتري 
همراه با برخي از ريس��ك هاي كنترل ش��ده خواهند 
داشت و البته از صندوق هاي سهامي ريسك كمتري 
دارند. صندوق سهامي؛ اين صندوق ها پر ريسك ترين 
صندوق هستند كه سود و ضرر آن تابع مستقيم شرايط 
بازار است. در بازار س��رمايه ايران عنوان صندوق هاي 
سرمايه گذاري وجود دارد و سرمايه گذاران مي توانند با 
توجه به ماهيت صندوق و همچنين فعاليت خود انواع 

صندوق ها را انتخاب كنند.

عدم معرفي بازارگردان ها 
مساوي با تنبيه است

جعفر جمالي، معاون حقوقي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: مطابق مصوبه اخير هيا  ت مديره 
سازمان، كليه ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد 
س��ازمان، مكلف به انعقاد قرارداد بازارگرداني و 
معرفي حداقل يك بازارگردان حس��ب مورد به 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ظرف 
مهلت ابالغي از س��وي بورس تهران و فرابورس 
ايران شده اند. وي ادامه داد: به واسطه اين مصوبه، 
تمامي ناشران اوراق بهادار اعم از ناشران پذيرفته 
شده در بورس و فرابورس ايران و همچنين ناشران 
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم 
به انعقاد قرارداد با حداقل يك بازارگردان و اعالم 
آن به بورس مربوطه خواهن��د بود. همچنين بر 
اس��اس مصوبه مذكور، شركت هاي بورس اوراق 
به��ادار تهران و فرابورس اي��ران مكلف به رصد و 
نظارت بر اين امر و رسيدگي به تخلف از آن مطابق 
مقررات هستند. جمالي تاكيد كرد: اين مصوبه كه 
در جهت الزام به وجود بازارگردان به ازاء هر ورقه 
بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
در بازار س��رمايه و تقويت نهاد بازارگرداني ابالغ 
شده، به شدت و با قاطعيت از سوي سازمان بورس 
پيگيري خواهد شد و اين سازمان از تمامي ابزارها 
جهت عملياتي شدن اين موضوع استفاده خواهد 
كرد. معاون حقوقي سازمان بورس تصريح كرد: 
بر حسب اين مصوبه، عدم معرفي و انعقاد قرارداد 
بازارگرداني ظرف مهلت اعالمي از س��وي بورس 
و فرابورس، تخلف محسوب شده و با قاطعيت با 
مديران متخلف برخورد خواهد شد. عدم معرفي 
و انعقاد قرارداد بازارگرداني ظرف مهلت اعالمي 
از سوي بورس و فرابورس، تخلف محسوب شده 
و با قاطعيت با مدي��ران متخلف برخورد خواهد 
ش��د. جمالي اظهار داشت: بر اس��اس مواد 13 و 
14 قانون توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
و آيين نامه ه��اي اجرايي مربوط��ه، تخلف از اين 
مصوبه، حس��ب م��ورد مس��تلزم مجازات هايي 
همچون سلب صالحيت مدير از تصدي به عنوان 
عضو هيات مديره و مديرعاملي ش��ركت يا تمام 
شركت ها و اشخاص تحت نظارت، جرايم نقدي، 
لغو يا تعليق مجوز، لغو پذيرش و ... است. جمالي 
گفت: آراء انضباطي مذكور در صورت قطعيت و 
متناسب با نوع مجازات بر اساس الزامات مندرج 
در بند )چ( ماده 3۶ قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كش��ور در سايت رسمي سازمان بورس و 
اوراق بهادار منتش��ر و عموم از اسامي متخلفين 
مطلع خواهند ش��د. وي افزود: س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار بر اس��اس بن��د )چ( ماده 3۶ قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كشور موظف 
اس��ت عملكرد مديران نهادهاي مالي و ناشران 
اوراق بهادار را از حي��ث رعايت قوانين و مقررات 
حاكم بر ب��ازار اوراق بهادار و س��وابق تخلفاتي و 
كيفري مربوط به آنها در طول مديريت بر اساس 
ترتيبات اجرايي مصوب ش��وراي عالي بورس و 
اوراق بهادار منتشر كند. معاون حقوقي سازمان 
بورس ادامه داد: در همين راستا با توجه به فراهم 
شدن زير ساخت هاي الزم براي عملياتي شدن 
اين تكليف قانوني، و مباحث مطروحه در شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار و هيات مديره سازمان، 
آراء انضباط��ي مدي��ران متخلف نيز بر اس��اس 
مقررات در سايت رسمي سازمان بورس و اوراق 
بهادار منتشر و اس��امي متخلفان به عموم اعالم 
خواهد شد. همچنين لينك س��امانه مربوط به 
انتشار آراء انضباطي در س��ايت رسمي سازمان 
به نش��اني www.seo.ir در دسترس است. از 
طرف ديگر سازمان فهرستي از اشخاص حقوقي 
كه تعهد پذيري و مس��ووليت پذيري مناس��بي 
داش��ته و مقررات بازار را ب��ه موقع اجرا مي كنند 
تهيه كرده و در رسيدگي به درخواست هاي آنان 
براي دريافت هر گونه مج��وز و خدمات مالي به 
سرعت و با اولويت رسيدگي خواهد كرد. فهرست 
شركت هاي خوشنام و مس��ووليت پذير و داراي 
حس��ن عملكرد مرتبا ب��ه روز خواهد ش��د و در 
اولويت قرار دادن ارايه خدمات و مجوزها مالك 
عمل قرار خواهد گرفت. وي تصريح كرد: عملكرد 
شركت هاي بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران 
نيز به عنوان تشكل هاي خود انتظام تحت نظارت 
و رصد كامل سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و 
كوچك ترين قصور يا تخلف در اجراي مصوبه اخير 
از سوي آنها قابل پذيرش نخواهد بود. رسيدگي به 
تخلف از مقررات مربوط به بازارگرداني و صيانت 
از حقوق س��هامداران و ثبات بازار سريع به طور 
فوق العاده و خارج از نوبت رس��يدگي مي ش��ود. 
جمالي خاطرنش��ان كرد: توصيه اكيد بنده اين 
است كه تمامي ناشران اوراق بهادار اعم از بورسي 
و غيربورسي نسبت به اجراي اين مصوبه اهتمام 
كامل داش��ته و ظرف مهلت تعيين شده از سوي 
ش��ركت هاي بورس و فرابورس، نسبت به انعقاد 
قرارداد و معرفي بازارگ��ردان اقدام كنند. معاون 
حقوقي س��ازمان بورس در پاي��ان همچنين از 
بازارگردان ه��ا و صندوق ه��اي بازارگرداني كه 
به عنوان يك��ي از كليدي تري��ن و ضروري ترين 
نهادهاي مالي موثر در نقدش��وندگي و مديريت 
هيجان و نوسانات بازار محسوب مي شوند و طرف 
ديگر اين مصوبه هستند خواست كه همكاري الزم 
را با شركت ها داشته باشند و وظايف خود را در اين 
زمينه به نحو احسن پيگيري كنند. خاطرنشان 
مي شود: بر اساس ابالغيه مدير نظارت بر ناشران 
و مطاب��ق مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، كليه ناشران ثبت شده نزد سازمان 
موظفند نس��بت به انعقاد قرارداد بازارگرداني و 
معرفي بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران يا 

فرابورس ايران اقدام كنند.

»تعادل« روند سياستگذاري در بازار سرمايه را بررسي مي كند

ستاره خليج فارس در يک قدمی عرضه اوليه

مصوبه هايي كه ارزندگي براي بازار آورد

ماه هاست که خبر عرضه شرکت نفت ستاره خليج 
فارس در بازار سرمايه مطرح می شود اما؛ تابه حال 
زمان دقيق آن اعالم نشده است. شرکت نفت ستاره 
خليج فارس بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازی 
خاورميانه و جهان محسوب می شود و قرار است 30 
الی 40 درصد از سهام اين شرکت توسط فرابورس 
عرضه شود و می توان عرضه اوليه اين پااليشگاه  را 
جزء اولين و بزرگ ترين عرضه های بازار س��هام در 
اين حوزه دانست. پااليشگاه ستاره خليج فارس که 
بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازی جهان و اولين 
در خاورميانه اس��ت و با توليد سوخت با کيفيت به 
جمع صادرکنندگان پيوست. اگرچه ميزان صادرات 
بنزين ستاره خليج فارس مش��خص نيست، اما؛ با 
ورود بنزين توليد ش��ده در اين پااليش��گاه بود که 
ايران فرصت صادرات بنزين پيدا کرد. وزارت نفت 
و ش��رکت ملی پااليش و پخش مس��ئول صادرات 
بنزين هستند و مشخص نيست چه ميزان از مجموع 
بنزين صادراتی ايران در س��تاره خليج فارس توليد 
شده است. در نتيجه پيش بينی می شود که عرضه 
اين پااليشگاه بزرگ تر و پررونق تر از عرضه شستا 
در بازار باشد. همچنين سخنگوی دولت در آخرين 
سخنان خود خبر اين عرضه را در بازار فرابورس داده 
اس��ت اما؛ تاريخ دقيقی اعالم نشده و ممکن است 
طی هفته جاری و ي��ا هفته آينده در بازار فرابورس 

عرضه شود.
15 تير ماه سال جاری، محمد رضوانی فر، مديرعامل 
شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی درباره عرضه 
پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس در بورس گفته بود: 
با عنايت به غيرمديريتی بودن شرکت پااليشگاه نفت 
خليج فارس انجام اين امر مستلزم موافقت سهامداران 
بوده و بنابراين در صورتی که اين توافق حاصل شود 
انجام اين کار امکانپذير خواهد بود. هرچند کمی بعد 
به نظر رسيد اين موضوع چندان مانعی بر سر راه اين 

عرضه اوليه نيست اما مقامات مس��ئول ديگر اعالم 
کردند که اين عرضه اوليه موانعی دارد و آن موانع در 
حال برطرف شدن هستند. همچنين در 15 شهريور 
ماه سال جاری امير هامونی، مدير عامل فرابورس از 
انجام فرآيند پذيرش شرکت ستاره خليج فارس در 
بازار فرابورس خبر داد و گفت: پيش تر مساله پذيرش 
شرکت نفت ستاره خليج فارس در فرابورس مطرح 
ش��ده بود که به دليل مس��ائلی در بده��ی ارزی اين 
ش��رکت فرآيند آن با توقف مواجه شد. با تالش های 
صورت گرفته و قول های مساعدی که مبنی بر تبديل 
بدهی ارزی اين ش��رکت به بدهی ريالی داده ش��ده، 
فرآيند پذيرش آن بار ديگر به جريان افتاده اس��ت تا 
بخشی از س��هام اين شرکت بزرگ پااليشی بتواند با 
انجام فرآيندهای الزم برای پذي��رش و درج، در بازار 

فرابورس عرضه اوليه شود.
داود زاهدی کارش��ناس بازار سرمايه درخصوص 

تاريخ عرضه اوليه اين شرکت بزرگ پااليشی بيان 
داشت: مسوولين اقتصادی در تالشند که وضعيت 
اين روزهای ب��ازار و تاثير اخبار منف��ی را در بازار 
خنثی کنند در نتيجه اين عرضه باعث خواهد شد 
که بازار سهام جانی دوباره به خود بگيرد. وی ادامه 
داد: عرضه اوليه ش��رکت سهام ستاره خيلج فارس 
به دليل بزرگی می تواند اث��ر روانی مثبتی بر روی 
بازار سهام داش��ته و موج مثبتی ميان سهامداران 
داش��ته باش��د اما؛ در صورتی که با حجم بزرگ تر 
وقيمت مناسب در بازار عرضه شود. اين کارشناس 
بورسی افزود: بسياری از کارشناسان بورسی بر اين 
نظرند که قيمت فعلی س��هام و نرخ دالر، می تواند 
وارد دوره ای جديد شود و روندی صعودی به خود 
گيرد. براين اس��اس عرضه اولي��ه ای در اين حجم 
می تواند محرک مناس��بی برای رشد بازار سرمايه 
باش��د. برهمين اساس گمانه زنی ها براين موضوع 

اس��ت که عرضه اوليه در هفته جاری انجام خواهد 
ش��د اما؛ در غير اين صورت تنه��ا اخبار اين عرضه 
در بازار بخش می شود تا زمينه سازی برای عرضه 
فراهم شود. عرضه اين س��هام می تواند تحولی در 
بازار پس از عرضه سهام شستا در بازار باشد. ستاره 
خليج ف��ارس می تواند روند مثبت و صعودی برای 
چندين هفته برای بازار پديد آورد. سهامدار اصلی 
شرکت ستاره خليج فارس شستا و تاپيکو هستند 
و اين عرضه می تواند سوددهی خيلی خوبی برای 
اين س��هم پديد آورد در نتيجه اگر سهامدار يکی 
از اين دو سهم هس��تيد به هيچ عنوان سهام خود 
را نفروشيد چراکه؛ س��ود در انتظار شماست.  اين 
عرضه يک سری نکات قابل توجه دارد: زمان ثبت 
سفارش عرضه اوليه اين شرکت با زمان تخصيص 
سهام عرضه شده فرق دارد. الزم است سهامداران 
حداقل 12ماه يعنی يکس��ال س��هام خود را نگاه 
دارند. و ش��ما نمی توانيد س��هام خود را تا پيش از 
اسفند 99 به فروش برسانيد باتوجه به زمان عرضه 
اوليه اين شرکت ممکن اس��ت زمان فروش کمی 
جابه جا ش��ود. اين عرضه تنها بزرگترين عرضه در 
فرابوررس نخواهد بود بلک��ه رونق بورس انرژی را 
ني��ز پديد می آورد و پيش بينی می ش��ود تا پايان 
فصل پاييز و ش��روع فصل جديد ب��ورس انرژی به 
واس��طه اين عرضه از رونق خوبی برخوردار شود و 
س��هامداران اقدام به خريد و فروش سهام موجود 
در اين ب��ازار کنند. می توان گفت که عرضه هرچه 
زودتر سهام اين پااليشگاه باعث می شود که بورس 
سريع تر به تعادل برسد و ميزان نقدينگی موجود در 
بازار افزايشی شود. براساس گفته های سخنگوی 
دولت پيش بينی می شود که طی هفته جاری اين 
عرضه انجام ش��ود اما؛ اگر عرضه هم انجام نش��ود 
زمينه س��ازی الزم در بازار سهام انجام می شود که 

زمينه مناسبی برای عرضه ايجاد شود. 

   يكي از مواردي كه باعث بورس نزولي شد، مصوبه هاي شبانه سازمان بورس بود. از يك سو اين مصوبات باعث شد كه بازار به تعادل برسد و در 
زماني كه اغلب احساسات عامل تصميم گيري سهامداران بود اين محدويت ها و ممنوعيت ها باعث شد بازار سرمايه كمي جان بگيرد و كمتر رفتارهاي 

هيجاني در خود ببيند اما؛ از سوي ديگر باعث شد كه سهامداران اعتماد خود را به بازار از دست بدهند و بدون هدف به معامله در بازار بپردازند.

برش



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر تهران 
اعالم كرده است، سيستم حمل و نقل عمومي از دو سال 
گذشته، از وضعيت هشدار عبور كرده و هم اينك در آستانه 
فروپاشي است. به گزارش »تعادل«، اگر چه وضعيت حمل 
و نقل عمومي طي دو سال گذشته بحراني بوده است، اما 
از 7 ماه پيش،  يعني از زمان شيوع كرونا در كشور و تهران، 
نقص ها و نقيصه هاي اين سيستم بيش از هر زمان ديگري 
هويدا شد. با اين حال، دولت ها هنوز حمايت مالي موثري 
از حمل و نقل عمومي پايتخت نكرده اند. اگر يك روز دولت 
به دليل رقابت هاي جناحي در اوج وفور درآمدهاي نفتي از 
انجام تعهدات قانوني خود در قبال نوسازي سيستم حمل و 
نقل عمومي تهران طفره رفت، حاال دولتي ديگر، زير سايه 
تحريم ها و كرونا، توان حمايت مالي از آن را ندارد. با اين حال، 
آن گونه كه محسن هاشمي گفته است، مديران شهري 
و دولتي در اجرايي كردن مصوب��ات مرتبط ناكارآمدي 
داشته اند و هزينه اين ناكارآمدي بر دوش شهروندان تهراني 
افتاده است. از آنجا كه كرونا در اسفند ماه ظاهر شد، يعني 
زماني كه تقريبا فصل وارونگي هوا پايان يافته بود، مصايب 
تشديد آلودگي هوا به دليل استفاده بيشتر از خودروهاي 
شخصي و همچنين دلهره هاي سفر با ناوگان شلوغ در فصل 
پاييز و زمستان، تاكنون تمام قد سد راه شهروندان نشده 
است. در چنين شرايطي است كه سردار محمدحسين 
حميدي، رييس پليس راهور تهران از عدم اقدام عملي در 
زمينه كاهش آلودگي هوا انتقاد كرد و گفت: صداي كسي 
درنمي آيد تا مجدداً به فصول وارونگي هوا مي رسيم، آن 
موقع كنار هم جمع مي شويم تا براي آلودگي هوا كاري 
كنيم. اين مقام انتظامي بيان كرد: در كالن قضيه، گروه 
خودروس��وار تمايلي به اس��تفاده از حمل و نقل عمومي 
ندارند. يكي از داليل آن اين است كه حمل و نقل عمومي 
ما ايمن، پاسخگو و پاك نيست، اگر عدم ايمني و پاك بودن 
آنها را به خاطر فرسودگي ش��ان در نظر بگيريم اما ضعف 
آنها، عدم به هنگام بودن است، اكنون رام هاي قطار شهري 
و اتوبوس به تعداد كافي وجود ندارد، در بس��ياري از نقاط 
شهر ايستگاه اتوبوس وجود ندارد، مردم بايد مسافت زيادي 
را از منزل تا رسيدن به نخستين ايستگاه اتوبوس يا مترو به 
صورت پياده طي كنند و به همين داليل گرايش به حمل 
و نقل عمومي آنچنان كه بايد و شايد وجود ندارد. حميدي 
متذكر شد: محصول اين دو اتفاق يعني عدم پاسخگويي 
كافي حمل و نقل عمومي و عدم گنجايش سطح معابر در 
سطح شهرها، منجر به بروز ترافيك شده است و اين نگاه 

هميشه ما را اذيت مي كند.

    عبور از وضعيت هشدار
محسن هاشمي در گفت وگو با ايسنا، درمورد حال ناخوش 
سيس��تم حمل و نقل عمومي در تهران، گفت: حدود دو 
س��ال است كه از وضعيت هشدار در مورد سيستم حمل 
ونقل عمومي تهران عبور كرديم و همان زمان هشدارهاي 
الزم را به مس��ووالن داديم ودر رسانه ها اعالم كرديم. وي 
با بيان اينكه واقعيت اين اس��ت كه سيستم حمل ونقل 

عمومي تهران در آستانه فروپاشي است، چراكه 10 سال 
است ناوگان اتوبوسراني تهران، نوسازي نشده و در حال 
حاضر بيش از ۸0 درصد اتوبوسهاي تهران فرسوده شده 
و با كمبود ۵0 درصدي هم مواجه هستيم، يعني به جاي 
۹000 دستگاه اتوبوس در حدود ۵۵00 دستگاه اتوبوس 
فعال داريم. رييس شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه در 
مترو اين كمبودها بيشتر احساس مي شود، چرا كه سه خط 
مترو در سال هاي اخير افتتاح شده اما واگن وتجهيزات آن 
تامين نشده است و اين خطوط؛ تجهيزات ساير خطوط 
را استفاده مي كنند، گفت: طبيعي است اين مشكالت، 
موجب كمبود تجهيزات و افزايش استهالك و عدم اورهال 
و تعميرات اساسي به موقع در تجهيزات مي شود و اخيرا 
هم شاهد س��وانحي در اين حوزه بوديم كه به دليل عدم 
تلفات، متاسفانه رسانه ها به سادگي از كنار آن عبور كردند.

وي درب��اره دو حادثه در مترو و ارتباط آن با فرس��ودگي 
قطعات و قطارها گفت: س��ري نخست قطارهايي كه در 
متروي تهران مورد استفاده قرار گرفتند، به عمري بيش از 

۲0 سال رسيده اند كه قاعدتا بايد مورد تعميرات اساسي و 
نوسازي قرار بگيرند كه متاسفانه به دليل كمبود اعتبارات 
و ناوگان، اين اتفاق رخ نداده است، زماني كه از زمان الزم 
براي تعميرات اساسي عبور مي شود، امكان سانحه افزايش 

مي يابد و در واقع آن سيستم ديگر ايمني ندارد.
هاشمي درباره برنامه اورهال اتوبوس هاي پايتخت به جاي 
خريد اتوبوس هاي جديد نيز با بيان اينكه دقت داش��ته 
باش��يد زماني كه اعتبار تامين اتوبوس هاي نو تخصيص 

پيدا نمي كند ما ناگزير به تعمير ناوگان فعلي براي جبران 
موقت كمبود و كاهش آلودگي هس��تيم، گفت: اما اين 
نمي تواند جايگزين تامين اتوبوس هاي نو شود و شهرداري 
بايد جسارت داشته باش��د و قرار داد خريد اتوبوس هاي 
گازسوز را با كارخانه هاي داخلي و اتوبوس هاي برقي را با 

توليد كننده هاي خارجي منعقد كند.

     شهروندان هزينه ناكارآمدي را مي پردازند
وي ادامه داد: در يك س��ال گذش��ته كه وق��ت ما صرف 
بروكراسي و كاغذبازي بين دستگاه هاي مختلف شد، قيمت 
ارز دوبرابر و عمال قدرت خريد ما نصف ش��د متاسفانه نه 
مديران شهرداري ريسك الزم را پذيرفتند و نه دستگاه هاي 
دولتي و سيستم بانكي مش��كل را حل كردند و شرايط 
به شكلي شده اس��ت كه فقط شهروندان بايد هزينه اين 

ناكارآمدي را پرداخت كنند.

    نامه سرگشاده را نمي پسندم
رييس ش��وراي شهر تهران در مورد نامه اخير حناچي به 
دفتر رهبري درباره توسعه حمل ونقل عمومي، گفت: به طور 
كلي مي گويم كه من اين نحوه تعامل شهرداري با دولت و 
حاكميت را نمي پسندم، نوشتن نامه هاي سرگشاده بدون 
نتيجه، چه حاصلي جز تبليغات براي مردم دارد، ما دوسال 
از ش��هردار خواهش مي كرديم كه با قاطعيت و پيگيري 
بيشتري با مس��ووالن دولتي عمل كند و مسائل شهر را 
حل كند، ايشان مي گفت كه نمي خواهم رابطه شهرداري 
با دولت دچار خدشه شود، بعد سر يك موضوع حاشيه اي، 
اين همه تنش ايجاد شد و شهردار به هيات دولت، دعوت 
نشد و متعاقب آن هم نامه هاي سرگشاده اي كه از نظر دولت 
فرافكني و كار تبليغاتي به نظر مي رسد، اصوال ورشكسته 
نش��ان دادن ش��هرداري به ضرر مديريت شهري است، 
همين حاال ما حداقل ۳000 ميليارد تومان اوراق مشاركت 
بايد جذب كنيم و با اين اقدامات اعتبار شهرداري آسيب 
مي بيند. وي درباره چشم انداز بهبود اوضاع باتوجه به شرايط 
مالي دولت، گفت: شرايط مالي دولت تابع مسائل تحريم و 
سياست خارجي است و شايد نتوان قبل از تعيين تكليف 
رييس جمهور شدن ترامپ درباره آينده دراز مدت وضعيت 
اقتصادي نظر داد، اما در همين شرايط هم مي توان بهتر از 
مديريت روزمره، تبليغاتي و ريسك گريزي عمل كرد، به 
شرط آنكه اولويت ها وتدبير الزم از سوي مديران اجرايي 
شهر در نظر گرفته ش��ود و با واقع گرايي و عملگرايي، با 

چالش ها مواجه شويم.
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 وجود ۲۷۵ گود پرخطر 
در مناطق ۲۲گانه پايتخت

رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران، از وجود ۲7۵ گود پرخطر در مناطق 
۲۲گانه پايتخت خبر داد. به گزارش مهر، محمد 
ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران، در حاش��يه بازديد از برخي 
از گودهاي پرخطر منطقه ي��ك تهران در جمع 
خبرن��گاران، گف��ت: اكنون م��ا ۲7۵ گود كامال 
پرخطر در مناط��ق ۲۲ گانه داريم كه منطقه ۲۲ 
رتبه اول و منطقه يك رتبه دوم را دارد و از آنجايي 
كه معضل گودهاي رها شده در تهران بسيارتهديد 
آميز شده است، هفته گذش��ته كميسيون هاي 
شهرسازي و معماري و عمران و حمل نقل شوراي 
شهر جلسه اي را باحضور رياست شورا و معاونين 
مربوطه شهرداري در اين خصوص برگزار كردند 
و در اين جلسه مقرر شد، شهرداري تهران از تمام 
ظرفيت هاي قانوني و مناب��ع اعتباري خود براي 
تعيين تكليف گودها رها شده استفاده كند. وي 
ادامه داد: بر اساس تصميم جلسه،  شهرداري بايد 
گودهايي كه امكان پر كردن با خاك اس��ت را در 
اولوي��ت كار خود قرار دهد البت��ه اين در صورتي 
است كه مالكين بر اس��اس آخرين اخطار حاضر 
به مقاوم سازي گود نباش��ند، در خصوص مابقي 
گودها نيز بايد از منابع اعتباري مشخص، نسبت 
به مقاوم سازي آنها اقدام كند. رييس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران، با اشاره 
به گودهاي پرخطر منطقه يك گفت: اين منطقه 
داراي ۸۵ گود ش��امل 1۹ گود پرخطر، ۲۹ گود 
كم خطر رها ش��ده و  ۴۶ گود فعال كه مش��كل 
ايمني ندارند، است كه ما امروز از تعدادي از آنها 
بازديد كرديم كه جزو گودهاي پرخطري هستند 
كه نه تنها همسايگان را تهديد مي كنند بلكه براي 
عابرين نيز داراي خطر اس��ت كه شهردار منطقه 
يك قول دادند كه به عنوان منطقه پيش��گام در 
خصوص ايمن سازي آنها اقدامات الزم انجام شود 
و البته يكي از اين گودها را با خاك پر كرده بودند.

هيچ پروازي به عراق براي انتقال 
زائران ايراني در اربعين نداريم

معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به مصوبه 
ستاد ملي كرونا، گفت: در ايام اربعين امسال هيچ 
پروازي از ايران براي انتقال زائران به عراق نداريم. 
ت��ورج دهقاني زنگن��ه در گفت وگو با تس��نيم، 
اظهار كرد: با توجه به مصوبه ستاد ملي مبارزه با 
ويروس كرونا، امس��ال هيچ پروازي براي انتقال 
زائران ايراني توس��ط ش��ركت هاي هواپيمايي 
داخل��ي و ايرالين هاي عراقي انجام نمي ش��ود. 
وي با تاكيد بر اينك��ه برنامه اي براي جابه جايي 
مسافران بين ش��هرهاي كشور و عتبات عاليات 
نداريم، افزود: فقط در اين ايام به ش��ركت هاي 
هواپيمايي عراقي مج��وز مي دهيم تا اتباع خود 
را از اي��ران به كشورش��ان برگردانن��د. رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري گفت: همچنين به 
شركت هاي هواپيمايي ايراني نيز مجوز مي دهيم 

تا هموطنان را از عراق به كشور بازگردانند.

مهلت تكميل مدارك طرح ملي 
مسكن تا پايان مهر تمديد شد

معاون وزير راه و شهرسازي از تمديد مهلت تكميل 
مدارك متقاضيان طرح ملي مسكن تا پايان مهرماه 
امسال خبر داد و گفت: اين مهلت تمديد نخواهد 
ش��د. محمود محمودزاده در گفت وگو با تسنيم، 
اظهار كرد: با توجه به اينكه در برخي اس��تان ها به 
داليلي براي متقاضيان طرح ملي مسكن پيامك 
دريافت نكرده ان��د، مهلت تكميل مدارك تا پايان 

مهرماه امسال تمديد شده است. 

بازار مسكن تابع نوسانات 
اقتصادكالن

بيت اهلل ستاريان، كارشناس مسكن با بيان اينكه تا سال 
1۴00 اوضاع كج دار و مريز بازار مس��كن ادامه خواهد 
يافت،گفت: در دوران كرونا بازار مسكن طبيعتاً بايد وارد 
ركود مي شد اما تحوالت اين حوزه از نوسانات اقتصاد 
كالن نشات مي گيرد. بيت اهلل ستاريان در گفت وگو با 
ايس��نا اظهار كرد: علت نوسانات بازار مسكن در دوران 
كرونا را نبايد در درون اين بخش جست وجو كرد؛ چراكه 
با آغاز شيوع كرونا در ايران طبيعتاً بايد بخش مسكن وارد 
ركود مي ش��د اما اينكه شاهد رشد حدود ۵0 درصدي 
قيمت مسكن در شهر تهران بوده ايم از تاثيرات اقتصاد 
كالن و بازارهاي موازي بر بخش مسكن نشأت مي گيرد.

وي افزود: هم اكنون در دوره اي از اقتصاد هس��تيم كه 
تجارت بين المللي به حالت تعطيل درآمده و حتي در 
مقاطعي از صادرات كاميوني جلوگيري ش��د. در اين 
شرايط تاجر بايد سرمايه خود را به كدام بخش ببرد تا 
سود كند يا حداقل از تورم مصون بماند؟ زماني كه توليد 
به مشكل برخورده، جايي به جز بازارهاي ارز، طال، بورس 
يا مسكن باقي نمي ماند و همين مساله باعث افزايش 
قيمت ها مي شود. البته اين وضعيت منحصر به ايران 
نيس��ت و در همه جاي دنيا وجود دارد. اين كارشناس 
اقتصاد مس��كن با بيان اينكه در اروپاي كرونازده هيچ 
س��اختاري براي س��رمايه گذاري وجود ندارد،گفت: 
بسياري از ايرانيان مقيم خارج از كشور در ماه هاي اخير 
س��رمايه هاي خود را به خريد ملك در ايران اختصاص 
داده اند. ستاريان با بيان اين پيش بيني كه اقتصاد اروپا بعد 
از پايان كرونا هم روبه راه نخواهد شد تاكيد كرد: در آن 
مرحله كه آغاز آن از سال 1۴00 خواهد بود سرمايه هاي 
بيشتري از غرب به سمت كشورهاي شرقي مثل چين، 
هند و ايران مي آيد. اين مي تواند به رشد بازار مسكن منجر 
شود و البته همزمان توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد؛ 
بنابراين رشد قيمت مسكن با افزايش درآمدها همراه 
خواهد بود و جاي نگراني نيست. وي اظهار كرد: معتقدم 
در نيمه دوم سال جاري رشد حدود ۵ درصدي قيمت 
مسكن كه با توجه به اوضاع كنوني نوعي ركود نسبي 

محسوب مي شود ادامه مي يابد.

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر از ناكارآمدي مديران شهري و دولتي  به شدت انتقاد كرد

سيستم حمل ونقل عمومي تهران در آستانه فروپاشي

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
OIL FREE شرح مناقصه : تعمير اساسي دو دستگاه کمپرسور

نوع مناقصه : عمومي دو مرحله اي
مدت زمان : 1 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/07/22 )با ارسال  ایميل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت www.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات 

عمومی و تکميلی خود ، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از ارائه گواهی صالحيت ایمنی اداره کار و تائيد واحد ارزیابی تامين کنندگان( از تاریخ  1399/07/30 به مدت دو 

روز در قبال ارائه اصل رسيد واریز مبلغ  500,000 ریال )غير قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاریخ تحویل پيشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1399/08/19

تاریخ گشایش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز سه شنبه مورخ 1399/08/20
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 400,000,000 ریال

نوع تضمين :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه : 
الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882

ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز – کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

E.HEIBATI@KSC.IR : کارشناس: الهام هيبتي                     تلفن: 32136418-061                             ایميل

» آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره : ۵۲41۷3۷1 «

نوبت اول 

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

توجه: اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا بصورت الکترونيکی )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی ir . setadiran .wwwمی باشد.
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م /99/0030مربوط به تهيه و تامين 25 دستگاه مينی بوس کولردار مدل 1390 و به باال با راننده به صورت 12 ساعته داخلی جهت ایاب و ذهاب کارکنان عملياتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 

از سطح شهر به عمليات اتوبوسرانی و بالعکس مورد نياز عمليات ترابری اتوبوسرانی مدیریت عمليات ترابری و پشتيبانی توليد
  الف - شرح مختصر خدمات

 تهيه و تامين 25 دستگاه مينی بوس کولردار مدل 1390 و به باال با راننده بصورت 12 ساعته داخلی جهت ایاب و ذهاب کارکنان عملياتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از سطح شهر به عمليات اتوبوسرانی مدیریت عمليات ترابری 
و پشتيبانی توليد

 ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار 
محل اجرای خدمات در شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب مدیریت عمليات ترابری و پشتيبانی توليد و مدت انجام آن 12 ماه می باشد. 

ج - برآورد کار فرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات  26/873/550/000ریال می باشد .

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
 - داشتن ظرفيت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه

داشتن گواهينامه تعيين صالحيت در رشته حمل ونقل کد 1
داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ارائه مدرکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی
در تعيين برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد 

-توانایی ارائه تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1/343/677/500 ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:
 الف: ارائه رسيد و جه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب IR 940100004001111604022067نزد بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسالمی ایران - اهواز کد : حساب - بنام شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب  
ارائه ضمانتنامه بانکی به ميزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم کارفرما برای مدت )90 روز دیگر قابل تمدید باشد. 

مناقصه گر جهت تحویل تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر پارگذاری تصویر تضمين از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی 
بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمایند

ه "محل و مهلت دریافت اسناد 
از کليه متقاضيان واجد شرایط دعوت به عمل مياید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی

www . setadiran . irمراجعه نمایند تا ارزیابيهای الزم وفق آیين نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی ساده( بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران به عمل آید
1- مهلت دریافت اسناد. بصورت الکترونيکی )غير حضوری و( از ساعت 00: 8 تاریخ 27/ 07 / 1399 لغایت ساعت 00: 19تاریخ 11/ 08 /1399

www.setadiran2- مبلغ خرید استاد و شماره حساب: واریز مبلغ 000 , 840 ریال به حساب ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها

 متقاضيان مکلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 00: 14 روز یکشنبه مورخ 02/ 09 / 1399به صورت الکترونيکی و از طریق سامانه ستاد تسليم نمایند. ضمنا پيشنهادات در ساعت  30 : 08 روز دوشنبه مورخ 03/ 09 / 1399 گشایش 
و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.

ضمنا مهلت و محل تحویل تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 00: 14 روز یکشنبه مورخ 02/ 09 /1399 در محل کميسيون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب در آدرس فوق الذکر می باشد. 
همزمان ارانه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد. 

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها، أگهی تاسيس، آخرین تغييرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.
WWW.NISOC.IRhttp://lets .mporg.ir.www.shana.ir

فراخوان مناقصه عمومی
شركت ملي  نفت ایران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)سهامی خاص(

نوبت اول
شماره مجوز 1399,3579

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

 نظربه دس�تور مواد 1و 3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20-9-1390،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی ميگردد: ا مالک متقاضيان واقع در قریه کفش�گرکال پالک 25 اصلی بخش 16 17229 فرعی 
بنام آقای بهنام محمودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
48-119متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم الهه محسنيان قادیکال ئی ما لک رسمی . . لذا به موجب ماده 
3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثير االنتش�ار درشهرها منتشر و در 
روستاها عالوه بر انتشارآگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم ورسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
 ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نماید وصدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .
بدیهی اس�ت برابر ماده 13 ائين نامه مذکور درمورد قس�متی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولين اگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19905624

تاریخ انتشارنوبت اول :12-07-1399 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-07-27 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

رحمت سلمانی قادیکالئي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

 نظربه دس�تور مواد 1و 3قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20-9-1390،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رس�يدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهی ميگردد: ا مالک متقاضيان واقع در قریه تنبال پالک 2 اصلی بخش 3 1319 فرعی بنام آقای 
منوچهر نادری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده است به مساحت 569-20 
متر مربع خریداری بدون واسطه از خا نم نيره رحيمی کفشگری ما لک رسمی . . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثير االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولين آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسليم ورسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت ودر صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نماید وصدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست 
.بدیهی اس�ت برابر ماده 13 آئين نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولين آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19905620

تاریخ انتشارنوبت اول :12-07-1399 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-07-27 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

رحمت سلمانی قادیکالئي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 و برابر رای شماره 139960310013004796و4797 
...مورخ 99/4/18 هيات قانون تعيين تکليف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم...علی اصغری و محرم بانو علی پور....فرزند...رضا و سيب بالسویه ..نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی / به مساحت 
.....960,06 متر مربع به شماره پالک ...622....فرعی از ....25.... اصلی واقع در قریه..جليکان ...بخش...یک ...خریداری شده از آقای /خانم...جمشيد 
هدایتی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیين نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصادق 
تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 

ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف 19905154
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/29

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/12  

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- مهدی آزاد

نظر به دستور مواد1و3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,09,20 برابر رای شماره139960310013005189...
مورخ 1399,04,29 .هيات قانون تعيين تکليف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم...حکيمه رنجبر ....فرزند...احمد ... .نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی / به مساحت .....183,40 متر مربع به شماره 
پالک ...615 ....فرعی از ....35.... اصلی واقع در... قریه سيد کال بخش...11 ...خریداری از آقای /خانم...وحيد بودش مالک رسمی محرز گردیده است لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصادق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسليم و رسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
 در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت

 می نماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف 19905149
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/29 تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/12

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - مهدی آزاد

برابر رای ش�ماره 139960310006008544 م�ورخ 1399,04,30 هيات اول موضوع قان�ون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم رحيم 
شجاع پيله رود فرزند شاه وردی 220 سير مشاع عرصه بانضمام ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی که مابقی آن وقف می 
باشد به مساحت 198,00 مترمربع به پالک 304 فرعی از 277 فرعی از 21 اصلی واقع در سياهکال مازندران بخش 11 ثبت نور محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی 
که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسليم و رسيد اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19905152
 تاریخ انتشار اول 99/6/29 تاریخ انتشار دوم 99/7/12

 آگهی موضوع ماده3وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف
 وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ب�ه اطالع مي رس�اند به اس�تناد مصوبه مجم�ع عمومي فوق الع�اده در  صفر رضوانی گيل کالیی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
تاری�خ 1399/07/01 و مصوبه هيئت مدیره مورخ 1399/07/09 ش�ركت 
سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص( و مجوز شماره 121/123051 مورخ 
1399/07/08 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شركت 
از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 100 ميليارد ریال به مبلغ 500 ميليارد 

ریال منقسم به 500 ميليون سهم 000ر1 ریالي به شرح زیر افزایش یابد: 
1- مبلغ افزایش سرمایه: 400 ميليارد ریال 

2- ارزش اسمي هر سهم: 000ر1 ریال 
3- تعداد سهام عرضه شده: 400 ميليون سهم 

4- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي 
5- به هر صاحب سهم در ازاي هر سهم 4 حق تقدم خرید در سهام جدید 

تعلق مي گيرد. 
6- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید س�هام  60 روز از تاریخ انتشار 

این آگهي مي باشد. 
7- س�هامداران محترم مي بایس�ت ظرف مهلت مقرر، موافقت خود با 
تبدیل مطالبات به س�رمایه را به شركت اعالم و مابه التفاوت مطالبات و 
بهاي سهام جدید را به حساب شماره 0113822638009 این شركت نزد 
بانك ملي ایران شعبه آناهيتا كد 965 واریز و رسيد بانكي مربوطه را به 

شركت تحویل نمایند.

آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه 
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص(

 ثبت شده به شماره 4۷48۵0 
با شناسه ملي 1400۵048۷11

هيئت مدیره شركت سبدگردان سرآمد بازار

محس�ن هاشمي، ریيس ش�وراي شهر تهران 
در گفت وگو با »تع�ادل« مي گوید: تا زماني كه 
دول�ت بدهي خود به سيس�تم حم�ل و نقل را 
پرداخت نكن�د، ما نمي توانيم ن�اوگان حمل و 
نقل عمومي را نوسازي كنيم. به طور مثال باید 
همان اتوبوس هاي كهنه و قدیمي را تعمير كنيم 
و دوباره به سيستم حمل و نقل بازگردانيم. در 
مترو هم همين مساله حاكم است. سري نخست 
قطارهای�ي كه در ته�ران مورد اس�تفاده قرار 
گرفته اند، مربوط به 20 س�ال پيش است. نباید 
فراموش كنيم كه تعمير كردن واگن ها هم زمان 
طالیي دارد و وقتي از زمان آن مي گذرد استفاده 

مج�دد از این تجهيزات مي تواند سانحه س�از 
باشد. به همين خاطر اس�ت كه معتقدم حمل 
ونقل عمومي شهر تهران در آستانه فروپاشي 
قرار گرفته است. او در بخش دیگري از سخنانش 
مي افزای�د: جمعيت ته�ران در ح�ال حاضر 9 
ميليون نفر برآورد شده است و تعداد سفرهاي 
درون شهري به 20 ميليون سفر در روز رسيده 
كه بر اس�اس طرح جامع حم�ل و نقل عمومي 
تهران باید 10 ميليون س�فر با مترو، 5 ميليون 
سفر با اتوبوس و 5 ميليون سفر هم با تاكسي و 
خودروهاي شخصي انجام شود. اما در حال حاضر 

چنين امكاني در تهران وجود ندارد. 

 ذره بين
 پول  نباشد  خريدي  هم  نيست



ادامه از صفحه اول|
 برخي ديگر از تحليلگران سياس��ي با احتياط بيشتري 
به استقبال اين موضوع رفتند و تالش كردند تا ارتباطي 
ميان انتش��ار خبر ابتالي ترامپ به كرونا و شكست او در 
دور اول مناظره هاي انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا 
بيابند. اين دس��ته از تحليلگران با اش��اره به اين واقعيت 
كه ترامپ بع��د از پاي��ان دور اول مناظره هاي انتخابات 
رياست جمهوري متوجه ش��د كه ديگر مانند دور قبل با 
استفاده از تاكتيك هاي تهاجمي اش قادر نخواهد بود توجه 
افكار عمومي را به خود جلب كند، بنابراين با انتشار خبر 
ابتال به كرونا در الك دفاعي فرو رفته تا در گام نخس��ت با 
تعويق مناظره هاي 2هفته آينده فرصت كافي براي تغيير 
راهبرد و برنامه ريزي دوباره را داشته باشد و در گام دوم، بعد 
از ريكاوري با پرسوناژ تازه و در شمايل يك قرباني كرونا، وارد 
مناظره هاي بعدي شود. هركدام از اين فرضيه ها كه درست 
باشند يا نباشند، حقيقت داشته باشند يا نداشته باشند، از 
يك واقعيت غيرقابل انكار نمي توان عبور كرد و آن اينكه به 
نظر مي رسد، خبر ابتالي ترامپ به كرونا متغيري است كه 
تبعات دامنه داري در انتخابات رياست جمهوري امريكا و 
البته اقتصاد بين الملل خواهد داشت. تكانه هايي كه اولين 
پيامدهاي آن باعث سقوط اكثر شاخص هاي اقتصادي در 

امريكا و ساير بازارهاي بين المللي شد. 

   ماجراي توئيتي كه منتشر شد
»امشب آزمايش كوويد-۱۹ بانوي اول اياالت متحده و من 
مثبت شد. ما روند قرنطينه و بهبودي را فوراً آغاز مي كنيم. 
ما با هم از پس اين )بيماري( برخواهيم آمد!« اين 2۹كلمه، 
عبارات ابتدايي توئيتي است كه ترامپ با استفاده از آنها خبر 
ابتالي خود و مالنيا به كوويد۱۹را رس��انه اي كرده است. 
پيش از اين هرچند ترامپ پنجشنبه شب اعالم كرده بود 
كه به دنبال ابتالي يكي از دستيارانش به بيماري »كوويد 
۱۹« به همراه همسرش تست كرونا داده و خود را قرنطينه 
مي كند، اما با اين حال س��اعت يك صبح جمعه به وقت 
واشنگتن رسمادر صفحه توئيترش نوشت: »نتيجه تست 
بانوي اول و من امشب مثبت اعالم شد.« در شرايطي كه 
رسانه هاي اياالت متحده به دنبال جزئيات بيشتري از اين 
خبر بودند، پزشك كاخ سفيد لحظاتي بعد از انتشار توئيت 
دونالد ترامپ اعالم كرد كه حال عمومي رييس جمهوري 
امريكا »خوب« اس��ت.رييس جمهوري اياالت متحده 
ك��ه در پيچ و خم كارزار انتخاباتي براي راهيابي مجدد به 
كاخ س��فيد قرار دارد، پيش از اين در صفحه توئيتر خود 
نوشته بود كه نتيجه تست كروناي »هوپ هيكز« يكي از 
دستيارانش مثبت بوده است. دونالد ترامپ ضمن تجليل 
از دستيارش كه به طور بي وقفه و بدون استراحت مشغول 
به كار بوده افزوده است: »وحشتناك است! بانوي اول و من 
منتظر نتيجه آزمايشمان هستيم. تا آن موقع روند قرنطينه 
خود را آغاز خواهيم كرد.«هوپ هيلكز اما شخصي است كه 
بيشترين تاثير رسانه اي را طي سال هاي اخير در برنامه ها 
و راهبردهاي رس��انه اي ترامپ داشته است. قرار گرفتن 
اين مدل امريكايي در متن اين خبر شائبه ها در خصوص 
اين مطلب كه ترامپ در حال پياده كردن راهبردي است 
كه هيكز براي عبور از چالش انتخابات برنامه ريزي كرده 
را تقويت مي كن��د. به گفته مربي ورزش��ي كه هيكز در 
دوران جواني در آن ب��ازي مي كرد، مدير دفتر ارتباطات 

رييس جمه��وري امريكا )هوپ هيكز( دوس��ت دارد كه 
به جاي گل زدن، پاس گل بده��د و معموال اين كار را به 

روش هاي غيرمرسوم به سرانجام مي رساند.

   مناظره فعال لغو تا بعد....
رييس جمهور امريكا كه تس��ت كروناي وي مثبت شده 
است، سفر روز جمعه خود به فلوريدا را لغو كرد و روز خود 
را در قرنطينه گذراند. رس��انه ها همچنين اعالم كردند 
مايك پنس، معاون ترامپ بايد در زمان قرنطينه كرونايي و 
درمان ترامپ مسووليت رياست جمهوري را برعهده بگيرد. 
همچنين احتماال مناظره دوم ترامپ با بايدن كه قرار بود ۱5 
اكتبر )24 مهر( برگزار شود لغو خواهد شد. سي ان ان روز 
جمعه طي گزارشي عنوان كرد كه ابتال ي دونالد ترامپ به 
ويروس كرونا مي تواند به دليل سن باال و اضافه وزن نسبتا 
باال براي وي خطرناك باشد.ترامپ اكنون به دليل باال بودن 
سن )۷4 سال( در گروه مبتاليان به كرونا با خطر باال قرار 
دارد. همچنين براساس گزارش ها وزن نسبتا باالي وي نيز 
مي تواند در روند بهبودي مشكالتي ايجاد كند.براساس 
اعالم مركز كنترل و پيشگيري بيماري ها در امريكا، افراد 
بين ۶5 تا ۷4 سال با پنج برابر خطر بيشتر بستري شدن 
در مقايسه با ديگر افراد روبرو هستند. خطر مرگ اين افراد 
در اين سنين در مقايس��ه با افراد بين ۱۸تا 2۹ سال سن 
۹۰ برابر بيشتر است. براساس اعالم پزشكان اضافه وزن 
نيز مي تواند خطر بس��تري شدن را به دليل ابتال به كرونا 
سه برابر بيشتر كند. هنوز به طور دقيق مشخص نيست كه 
آيا ترامپ مشكالت جسمي ديگري دارد كه منجر به قرار 
گرفتن در گروه مبتاليان با خطر باال شود يا خير. پيش از 
اين هيچ نشانه اي از اينكه ترامپ سرطان، بيماري كليوي، 
ديابت يا بيماري هاي خاص ديگري كه منجر به تشديد 
وخامت شرايط جسماني اش به دنبال ابتال به كرونا شود، 

مشاهده نشده بود.

   واكنش بازارها به خبر قرنطينه شدن ترامپ
بعد از مش��خص ش��دن ابعاد و زواياي جزئي تر موضوع، 
تحليلگران تالش كردند واكنش بازارها نس��بت به خبر 
را رديابي كنند. نش��انه هاي كه پيگيري آنها مي توانست 

تصويري از احتماالت آينده در صحنه سياسي را نيز مشخص 
كند. به نظر مي رسد، نشانه مهمي كه استراتژيست هاي 
اقتصادي براي تصميم گيري به دنبال ظهور و بروزش بودند 
از راه رسيده باش��د. نزول اكثر شاخص هاي اقتصادي در 
بازارهاي بين المللي بعد از انتشار خبر ابتالي ترامپ به كرونا 
از منظر تحليلگران به اين معني است كه اقتصاد تصميم 
خود را در خصوص انتخابات رياست جمهوري امريكا گرفته 
است. هرچند براي اين اظهارنظرها شايد كمي زود باشد، اما 
گروهي از تحليلگران معتقدند، تفسير نزول شاخص هاي 
اقتصادي در اين مقطع زماني از منظر سياسي مي تواند به 
معناي كنار گذاشته شدن ترامپ و ايده هايش و استقبال از 

بايدن و راهبردهايش از سوي بازارها باشد. 

   اعداد و ارقام بازارها چه مي گويد
شاخص سهام بورس وال اس��تريت امريكا روز جمعه 
بالفاصله پس از مثبت اعالم شدن تست ويروس كروناي 
دونالد ترامپ و همسرش با ريزش همراه شدند. ضمن 
 ،Nasdaq و  Dow Jones اينكه ش��اخص س��هام
 S&P( 5۰۰2 درصد و همچنين ش��اخص ِاس اند پي
5۰۰( يا به عبارت ديگر، ش��اخص 5۰۰ ش��ركت برتر 
امريكا نيز۱.۷درصد پس از انتشار خبر ابتالي ترامپ 
به كرونا دچار س��قوط در ش��اخص ها شدند. بر اساس 
گزارش ان بي سي ش��اخص صنعتي داوجونز بيش از 
5۰۰ واحد كاهش يافته و شاخص هاي اس اند پي 5۰۰ 
و نزدك نيز منفي شده است. سود اوراق قرضه دولتي 
۱۰ س��اله خزانه داري امريكا نيز به كمت��ر از ۰.۶5۷۸ 
درصد كاهش يافته است.اين در حالي است كه مجلس 
نمايندگان امريكا بس��ته محرك مال��ي 2.2 تريليون 
دالري براي مقابله با ويروس كرونا را تصويب كرده اند 
و سرمايه گذاران منتظر تحوالت بعدي هستند. دولت 
ترامپ و دموكرات ها هنوز بر سر بخش هاي اصلي اين 
بسته محرك مالي اختالفات عميقي دارند. پيش بيني 
مي شود اين بسته محرك مالي در مجلس سنا تصويب 
نخواهد شد. ميچ مك كانل رهبر اكثريت سناي امريكا 
با مفاد اصل��ي اين طرح مخالفت كرده اس��ت. ابتالي 
رييس جمهور امريكا به كرونا باعث س��قوط بازارهاي 

سهام آس��يا و كاهش ارزش واحدهاي پولي استراليا و 
نيوزيلند در برابر دالر ش��د. به گزارش روسيا اليوم، در 
پي اعالم ابتالي »دونالد ترامپ« رييس جمهور امريكا و 
همسرش به ويروس كرونا بازارهاي بورس آسيا جمعه 
سقوط كرد. همچنين اعالم ابتالي ترامپ به كرونا باعث 
كاهش ارزش واحدهاي پولي اس��تراليا و نيوزيلند در 
برابر دالر امريكا شد. ساير بازارها و بورس هاي اروپايي و 

آسيايي نيز نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند.

   واكنش بازارهاي ايران به خبر
اگر همگرايي و ارتباط متقابل بازارها را مانند قطعات مختلف 
يك دومينو فرض كنيم، در آن صورت سقوط بازار سرمايه 
امريكا نخستين قطعه از زنجيره اي اين سقوط بود و متعاقب 
آن ساير بازارها هم دچار تكانه شدند. متعاقب سقوط بازار 
سهام امريكا، نزول شاخص در بازارهاي سهام اروپا، آسيا و 
كاهش ارزش واحدهاي پولي اس��تراليا و نيوزلند در برابر 
دالر نيز يكي يكي از راه رسيدند. ساعاتي از اين دومينوي 
سقوط، نگذشته بود كه بازار جهاني نفت هم وارد عمل شد 
و پالس كاهش قيمت ارسال كرد. قيمت دادوستد نفت 
برنت در پي انتشار خبر كرونا ترامپ يك دالر و 4۹ سنت 
معادل ۳.۶ درصد كاهش يافت و به ۳۹ دالر و چهار سنت 
در هر بشكه رسيد. حال وضعيت در بازار جهاني طال اما به 
شكل و ش��مايل ديگري بروز كرد. طبق گزارش رويترز، 
قيمت هر اونس طال جمعه با ۰.۶5 درصد افزايش به ۱۸۹۸ 
دالر و سه سنت رسيد. بدين ترتيب در بازارهاي جهاني 
هرچند نفت و بورس واكنش منفي نش��ان دادند و ارزان 
شدند اما طال احتماال به دليل گسترش بي اعتمادي نسبت 
به حضور دوباره ترامپ در كاخ س��فيد در داالن افزايشي 
قرار گرفت. اما ردپاي اين تحوالت اقتصادي در بازارهاي 
داخلي به چه صورتي ظهور خواهد كرد. در كوتاه مدت به 
نظر مي رسد نوسانات در بازار ارز نخستين نشانه هايي باشد 
كه اقتصاد ايران با آن دس��ت به گريبان خواهد بود اما در 
ميان مدت و بلندمدت احتمال شكست ترامپ و متعاقب 
آن حضور بايدن در كاخ سفيد و بازگشت به برجام دورنماي 
روش��ن تري را پيش روي اقتصاد كشورمان مي گشايد. 
هرچند برخي افراد و جريانات خاص از طريق رسانه هاي 
رسمي و ش��بكه هاي اجتماعي تالش مي كنند تا برجام 
را بي اهميت جل��وه دهند، اما همچنان برجام مهم ترين 
گزاره اي است كه ايران از طريق آن مي تواند زمينه تحقق 
منافعش را فراهم سازد. در بازار طال و سكه به دليل كاهش 
قيمت جهاني طال قاعدتا نبايد با افزايش مواجه شود، اما 
فعل و انفعاالت سوداگرانه اي كه از سوي برخي كارتل ها و 
گروه هاي بانفوذ براي القاي ناكامي دولت در دستور كار قرار 
مي گيرد، ممكن است بر دامنه نوسانات اين بازار بيفزايد. 
تجربه قبلي بازارهاي كشور از مناظره ترامپ و بايدن نشان 
داد هر اندازه كه كفه ترازوي پيروزي بيشتر به سمت بايدن 
ميل كند به هم��ان اندازه نيز بازارهاي كش��ورمان روند 
صعودي به خود مي گيرند و هر ميزان كه احتمال پيروزي 
ترامپ در انتخابات بيشتر مي شود به همان ميزان بازارهاي 
كشور هم نشانه هاي منفي و نوسان از خود نمايان مي كنند. 
با عبور از اين اظهارنظرها و تحليل ها بايد منتظر روزهاي 
آينده و اخبار تازه باشيم تا مبتني بر داده هاي اطالعاتي 
تكميلي بهتر بتوان در خصوص ميزان اثرگذاري متغيرهاي 

سياسي در اقتصاد ارزيابي تحليلي داشت.
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يكپارچه سازي چت اينستاگرام
و مسنجر كليد خورد

 فيس بوك اعالم كرد برخي از كاربران اكنون مي توانند 
پيامهايي را بين مسنجر و اينستاگرام ارسال كنند كه 
نخس��تين گام در   يكپارچه س��ازي كامل سه سرويس 
رسانه اجتماعي جداگانه اين شركت است. به گزارش 
ايسنا به نقل از بلومبرگ، استن چادنوفسكي، نايب رييس 
مس��نجر اظهار كرد مديران  فيس ب��وك همچنين در 
حال بررس��ي افزودن م��دل محدودي از مس��نجر به 
اپليكيشن اصلي  فيس بوك هستند تا كاربران جديد را 
تشويق كنند بدون دانلود يك برنامه جداگانه ديگر، به 
ارتباطاتشان با ساير كاربران بپردازند. مسنجر در ابتدا 
بخشي از اپليكيش��ن  فيس بوك بود اما در سال 2۰۱4 
با وجود نارضايتي كاربران، از اين برنامه جدا شد. مارك 
زاكربرگ، مديرعامل  فيس بوك طرح   يكپارچه سازي 
مس��نجر، اينس��تاگرام و  واتس اپ را اوايل سال 2۰۱۹ 
اعالم كرد. زاكرب��رگ همچنين اعالم كرده كه تجارت 
يك اولويت بزرگ براي  فيس بوك اس��ت و اين تالشها 
متكي بر   پيام رس��اني براي ارتباط ميان كسب و كارها 
و خريداران خواهد ب��ود. منتقدان مي گويند اين اقدام 
شكس��تن انحصارطلبي  فيس بوك را دشوارتر خواهد 
كرد. مديران  فيس بوك هش��دار داده   ان��د كه اين يك 
پروژه فني عظيم است و تكميل آن سال ها طول خواهد 
كشيد زيرا اين برنامه شامل رمزنگاري همه پيامها بين 
سه س��رويس اس��ت تا  فيس بوك نتواند آنها را بخواند. 
 فيس بوك   يكپارچه سازي را با مسنجر و اينستاگرام آغاز 
كرده و از تابستان در حال تست قابليت ارسال پيام ميان 
دو سرويس است و در هفته هاي آينده، ارسال اين قابليت 
را براي همه كاربران آغاز مي كند. اما اين تازه گام نخست 
است و شامل رمزنگاري سرتاسري نيست. مسنجر گزينه 
چت محرمانه را عرضه مي كند اما اين سطح از رمزنگاري 
در آپديتهاي اينستاگرام وجود ندارد. پيامهاي  واتس اپ 
رمزنگاري شده   اند و از اين رو،  فيس بوك پيش از برقرار 
كردن ارتباط ميان سه اپليكيشن، بايد اين قابليت را بين 

مكالمات مسنجر و اينستاگرام ايجاد كند.

هواوي آماده توضيح روندهاي 
كاري براي رفع ترديدها است

مدير واحد ايتاليايي هواوي در مراسم افتتاحيه »مركز 
امنيت سايبري« در رم اعالم كرد كه اين شركت قصد 
ترك بازار ايتاليا را ن��دارد. وي همچنين اعالم كرد كه 
شركت آماده اس��ت تا با ارايه مستندات داخلي و نشان 
دادن فعاليت هاي خود، ضمن شفاف سازي فعاليت ها، 
نس��بت به اتهامات وارده از خود دف��اع كند. به گزارش 
ديجياتو، مدير واح��د ايتاليايي هواوي معتقد اس��ت 
موضوعي براي پنهان كاري وجود ندارد و هواوي درها 
را باز گذاشته تا فعاليت هاي داخلي و مستندات موجود 
شركت مورد بررسي قرار گيرد. با چنين رويكردي غول 
فناوري چيني اثبات مي كن��د كه فعاليت هايش براي 
امنيت ملي امريكا و ساير كشورها تهديدآميز نخواهد 
بود. مدير هواوي ايتاليا اعالم كرد اين شركت آمادگي 
الزم جهت باز كردن درب  هاي ش��ركت به روي همه را 
دارد تا نش��ان دهد فناوري  مربوط به توسعه تجهيزات 
ايجاد شبكه هاي 5G هيچ گونه تهديد امنيتي را به دنبال 
ندارد. »لوئيجي دي وكس��يس«، مدير واحد ايتاليايي 
هواوي در مراسم افتتاحيه مركز امنيت سايبري در رم 
اعالم كرد: »موضوعي براي پنهان كاري نداريم و همه 
فعاليت ها و اطالعات را در دس��ترس قرار مي دهيم تا از 
فشارهاي سياسي موجود خالص شويم.« اياالت متحده 
امريكا به ايتاليا و ديگر متحدان اروپايي نيز اعالم كرده 
بود كه استفاده از تجهيزات هواوي در شبكه هاي نسل 
پنجم مي تواند تهديد و خطر امنيتي به همراه داش��ته 
باشد. هرچند هواوي چنين اتهاماتي را رد مي كند ولي 
در اثر همين اتهامات، طي يك سال گذشته مشكالت 
بسياري براي غول فناوري چيني به وجود آمده است. 
دي وكسيس در ادامه اعالم كرد كه عليرغم همه فشارها، 
هواوي قصد ترك كردن بازار ايتاليا را ندارد. اين شركت 
حتي در نظر دارد در زمينه انرژي، محصوالت بيشتري را 
به سبد محصوالت خود در ايتاليا اضافه كند و اين موضوع 

را در دست بررسي قرار داده است.

گوگل براي معتبرسازي اخبار 
خود يك ميليارد دالر هزينه مي كند

گوگل از سرمايه گذاري يك ميليارد دالري با همكاري 
ناشران مختلف اخبار خبر داده تا از نمايش اخبار جعلي 
و نامعتبر در بخش هاي مختلف وابسته به خود جلوگيري 
كند. به گزارش فارس به نقل از انگجت، استفاده گسترده 
از شبكه هاي اجتماعي و پلتفرم هاي مشهور در امريكا 
براي انتش��ار اخبار جعلي و دروغي��ن موجب نگراني 
جدي و سوءاستفاده هاي فراوان شده است. از همين رو 
برخي شركت هاي مشهور فناوري در تالش هستند تا با 
مشكالت اينچنيني مقابله كنند. گوگل براي ساماندهي 
اخبار و مقابله با انتشار مطالب جعلي قصد دارد محصول 
جديدي به نام گوگل نيوز ش��وكيس اراي��ه دهد. اين 
محصول تضمين خواهد كرد كه كاربران محتواي خبري 
باكيفيت دريافت كنن��د. گوگل همچنين قصد دارد با 
راه اندازي خدمات يادشده روابط خود را با ناشران اخبار 
در كشورهاي مختلف بهبود ببخشد. شركت هاي فناوري 
مانند گوگل و  فيس بوك بارها به علت تبديل شدن به 
ابزار نشر خبرهاي دروغ مورد انتقاد قرار گرفته   اند و هر دو 
قصد دارند در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
امريكا با اين مشكل مقابله كنند. گوگل در سال 2۰۱۸ 
هم ۳۰۰ ميلي��ون دالر ب��راي مقابله ب��ا اخبار جعلي 
س��رمايه گذاري كرده بود. گوگل هم اكنون در استراليا 
و فرانسه درگير نبرد حقوقي با رگوالتوري هاي اين دو 
كشور در زمينه ضرورت پرداخت پول به ناشران اخبار 
مختلف است. اين شركت اميدوار است با ابتكارعمل هاي 
جديد خود كشورهاي يادشده را راضي كند از درخواست 
خود دست بكشند و براي نشر مشترك اخبار غيرجعلي 
همكاري كنند. خدمات گوگل نيوزشوكيس در آلمان و 
برزيل راه اندازي شده و براي ارايه آن در آرژانتين، كانادا و 
انگليس با 2۰۰ ناشر خبر قراردادهايي منعقد شده است. 
اين خدمات فعال براي كاربران اندرويد در دسترس بوده 

و براي كاربران  آي او اس نيز به زودي عرضه مي شود.

چين شهر هوشمند
»ضد كرونا« مي سازد

چين در حال س��اخت شهر هوشمند جديد »ضد 
كوويد« ب��ا منطقه اي خودكفا اس��ت كه با هدف 
فراهم كردن زندگي آسان تر براي افراد در صورت 
وقوع و تداوم وخامت همه گيري طراحي شده است. 
به گزارش خبرگزاري مهر ب��ه نقل از گروه علوم و 
فناوري هاي نوين پژوهش��گاه فضاي مجازي، اين 
منطقه مسكوني بخشي از ناحيه جديد شيانگان، 
كالن ش��هري در نزديكي پكن است كه مساحتي 

بسيار بيشتر از لندن بزرگ دارد.
امكانات پيش��رفته اين منطقه مث��ل تراس هاي 
بزرگ تر، چاپگرهاي س��ه بع��دي و گلخانه هاي 
اشتراكي آن به ساكنان اين امكان را مي دهد تا در 
قرنطينه هاي احتمالي آين��ده زندگي راحت تري 
داشته باشند. به گفته معمار ارشد اين پروژه، اين 
مجموعه كه در اس��تان هبئي قرار دارد، قرار است 
داراي س��اختمان هاي چوبي، مزرعه هاي پش��ت 
بامي و ان��رژي تجديدپذير باش��د. اين مجموعه 
همچنين شامل تراس هاي مناسب براي پهپادها 
و فضاهاي وسيعي است كه وقتي افراد قرار باشد از 
خانه كار كنند، نياز آنها به فضاي بيشتر را برطرف 
 Guallart مي كنند. شركت مستقر در بارسلونا
Architects م��اه پي��ش در مس��ابقه طراحي 
اين ش��هرك در ش��يانگان برنده ش��د. شي جين 
پينگ رييس جمهور چين اي��ن پروژه را به عنوان 
»استانداردي جديد در دوره پساكرونا« مطرح كرده 
كه مي توان آن را در مكان هاي ديگر هم اجرا كرد. 
به گفته اين شركت معماري اين پروژه پيشنهادي 
ساكنان را قادر مي سازد منابع مورد نيازشان را در 
همان محل توليد كنند و همه امكانات را »حتي در 
دوره قرنطينه« نيز فراهم مي كند. ويسنته گواالرت، 
بنيان گذار اين شركت مي گويد: »نمي توانيم بدون 
توجه به اتفاقات بدي كه افتاده به همان شيوه قبلي 
در طراحي شهرها و ساختمان ها ادامه دهيم«. وي 
همچنين مي گويد: »پيش��نهاد ما پاسخي به نياز 
به اراي��ه راه حل هايي ب��راي بحران هاي گوناگون 
موجود است و مي خواهد زندگي شهري جديدي 

را بر مبناي اقتصاد زيستي چرخشي ايجاد كند«.
در اقتصاد چرخشي منابع تا هر زمان كه ممكن باشد 
بازيافت و دوباره استفاده مي شوند و به زباله تبديل 
نمي شوند. درحالي كه شهرهايي از سراسر جهان با 
اجراي قرنطينه به دنبال جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونا بودند، مس��ووالني از آمستردام تا سيدني از 
طرح هايي براي بهبود پاي��داري، امنيت غذايي و 
جابه جاي��ي رونمايي كردند كه از فضاهاي س��بز 
بيشتر، مسيرهاي دوچرخه سواري و فناوري هاي 

جديد برخوردار هستند و بهره مي برند.
در چين غول فناوري تنس��نت برنامه هايش براي 
ساخت »ش��هري هوش��مند« را اعالم كرد كه از 
فناوري براي قرار دادن افراد و محيط زيست در صدر 
اولويت ها استفاده مي كند. طبق گفته هاي تنسنت 
اين مدل به ويژه براي دوران پساكرونا مناسب است. 
رييس جمهور شي در سال 2۰۱۷ از برنامه هاي اين 
كشور براي ساخت ناحيه جديد شيانگان به عنوان 
منطقه نوآوري ش��هري واقع در ۱۳۰ كيلومتري 
جنوب غربي پكن رونمايي كرد. اين ش��هر 2۰۰۰ 
كيلومتر مربع يعني تقريباً به اندازه مجموع مساحت 
لندن بزرگ و نيويورك وس��عت دارد. گواالرت به 
بنياد تامسون رويترز مي گويد مسابقه براي پروژه 
شيانگان زماني برگزار شد كه كارمندان شركت در 
اسپانيا در قرنطينه بودند و اين مساله »كامال« روي 
طراحي اثر گذاشت. گواالرت كه در گذشته معمار 
ارشد شهر بارسلونا بوده مي گويد: »مي خواستيم 
تصوي��ري از آن چيزهاي��ي ايجاد كني��م كه فكر 
مي كرديم در قرنطينه و آينده مهم هستند«. وي 
همچنين مي گويد: »اگر خانه ها كار و آموزش از راه 
دور را امكان پذير كنند، فضاهاي انعطاف پذيري در 
تراس هاي بزرگ داشته باشند و شهرها بتوانند روي 
بام ها مواد غذايي رشد دهند يا اشيا را در همان محل 
مورد نياز چاپ كنند، بيشتر براي بحران هاي آينده 

آماده خواهيم بود«.
همه گيري ه��اي گذش��ته نيز به ايج��اد تغييرات 
چشمگيري در برنامه ريزي و زيرساخت هاي شهري 
از سيستم هاي فاضالب و حمل ونقل عمومي گرفته 
تا مقررات ساخت مسكن منجر شدند. توني متيوز، 
دانشيار برنامه ريزي شهري و محيطي در دانشگاه 
گريفيث استراليا مي گويد: اين بار نيز ترس از شيوع 
ممكن است به ايجاد »منطقه هاي محصور و تا حدي 
خودكفا براي برخي اقش��ار ثروتمند« منجر شود. 
وي همچنين با اشاره به شهرك هاي اختصاصي به 
عنوان مثال مي گويد: »افرادي كه تمكن مالي الزم 
را دارند اغلب با پرداخت هزينه خودش��ان را جدا و 
ايزوله خواهند كرد. ممكن است شاهد ظهور مناطق 
محصور پساكرونايي با حفاظت اختصاصي، امكانات 
پزش��كي خصوصي و توليد م��واد غذايي در محل 
باش��يم«. براي گواالرت همه گيري كرونا فرصتي 
براي ترويج الگوهاي ش��هري جديد ب��ا تمركز بر 
بوم شناسي بوده است. وي مي گويد: »اين همه گيري 
سرعت نزديك شدن ما به آينده را بيشتر كرده است. 
شهرها متوجه شده اند چه توانايي هاي پنهاني دارند 
كه در مواجهه با چالش بروز پيدا مي كنند. در نتيجه 
تصميم هاي مربوط ب��ه تغيير اقليم و پيامدهايش 
براي مدل زندگي ش��هري، طراحي ساختمان ها و 
جابه جايي بايد بي درنگ اتخاذ شوند«. ناحيه جديد 
شيانگان كه در نزديكي پكن قرار دارد، منطقه اي 
خودكفا خواهد داشت. اين منطقه به نحوي طراحي 
شده كه در همه گيري هاي احتمالي بعدي، زندگي 
راحت تر را براي افراد امكان پذير كند. اين مجموعه 
از تراس هاي بزرگ تر، چاپگرهاي سه بعدي، پهپادها 
و… برخوردار خواهد بود. ايده اين مجموعه زماني 
به ذهن معمار اس��پانيايي آن خطور ك��رد كه در 

قرنطينه ويروس كرونا در حال كار بود.

»تعادل« واكنش بازارها  به خبر  ابتالي ترامپ به كرونا را بررسي مي كند

كرونا يا تاكتيك انتخاباتي

با بهره گيري از اينترنت 5G مي توان ويدئوهاي 4K را با سرعت باال و پهناي باند 100 گيگابيت مشاهده كرد

تحول در دريافت ويديوهاي 4K با اينترنت نسل پنج
يك��ي از بزرگ ترين فناوري هايي ك��ه همه  جهان انتظار 
عملياتي شدنش را مي كشد، نسل پنجم شبكه ارتباطي 
يا5G است. شبكه 5G حتي در شلوغ ترين ساعات مصرف 
اينترنت س��رعت حداقلي ۱۰۰ مگابيت را ارايه مي دهد. 
ميانگين سرعت در اين شبكه يك گيگابايت برثانيه است و 
به عبارت ديگر تقريبًا 2۰ برابر سريع تر از نسل چهار عمل 
مي كند. اين يعني دانلود يك فيلم بلند با كيفيت HD در 
اينترنت نسل چهار، ۱۰ دقيقه زمان مي برد اما اين زمان 
براي اينترنت نس��ل پنج تنها يك ثانيه اس��ت. از طرفي 
درحالي كه سرعت، دغدغه اصلي كاربران اينترنتي است، 
به گفته علي اصغر زارعي، يك كارشناس فناوري اطالعات، 
با بهره گيري از اينترنت 5G مي ت��وان ويدئوهاي 4K با 
سرعت باال و پهناي باند ۱۰۰ گيگابيت مشاهده كرد. پس از 
اينكه در سال هاي گذشته با ورود نسل سوم و چهارم تلفن 
همراه در دنيا مواجه بوديم، چند سالي است كه صحبت 
از نسل پنجم تلفن همراه مطرح مي شود. كاهش تأخير، 
ظرفيت باالي دسترسي، قابليت اطمينان بسيار باال، ارتقاي 
ارتباطات موبايل پهن باند و قابليت اتصال و ارتباط اشيا در 
سطح بسيار وسيع ازجمله ويژگي هاي نسل پنج ارتباطي 
است كه اين فناوري نوين ارتباطي را به عنوان يك فناوري 
تحول ساز كه ساير جنبه هاي فناوري را نيز متحول مي كند، 
مطرح كرده است. از طرف ديگر، با استفاده از اينترنت نسل 
پنجم مي توانيد با قطع شدن تماس تصويري يا تأخير در 
رسيدن صدا و تصوير در تماس هاي اينترنتي خداحافظي 
كنيد. كاربردهاي اين نسل از اينترنت را در ارتقاي كيفيت 
زندگي و تسهيل فرآيندهاي صنعتي نيز نمي توان ناديده 
گرفت. شبكه 5G كنترل ربات ها، ماشين آالت صنعتي، 
تراكتورهاي هوش��مند و مانند آن را از راه دور ممكن و به 

عملكرد هرچه بهتر خودروهاي خودران كمك مي كند. 

   تحول در دنياي اينترنت اشيا
فراگير ش��دن اينترنت نس��ل پنج دنياي اينترنت اشيا را 
نيز متحول مي كند. از ماشين  لباس شويي و ظرف شويي 
گرفته تا خودروها، دوربين هاي ترافيكي و لوازم آشپزخانه، 
همگي تبديل به وسايلي قابل كنترل از راه دور مي شوند. 
پيش بيني مي شود كه در دهه آينده بيشتر از 2۰ ميليارد 

وسيله به اينترنت اشيا مجهز و با استفاده از اين تكنولوژي 
حتي به هم متصل شوند. در اين راستا علي اصغر زارعي در 
گفت وگو با ايسنا، درباره اينترنت 5G بيان كرد: اينترنت 
5G، نس��ل جديدي از اينترنت گوش��ي هاي هوشمند 
 5G 4 مي شود. با اينترنتG است كه به زودي جايگزين
سرعت آپلود و دانلود بس��يار باال مي رود و مدت تاخير در 
ارتباط دستگاه ها  يا ش��بكه هاي  وايرلس به صورت قابل 
توجهي كاهش پيدا مي كند. وي با بيان اينكه س��رعت، 
موضوع و دغدغه اصلي كاربران اينترنتي است كه اينترنت 
5G سرعت بااليي نسبت به ساير نسل  هاي  اينترنت  هاي 
 تلفن  هاي  همراه دارد؛ به طور تقريبي مي شود عنوان كرد 
كه سرعت اينترنت 5G هزار برابر بيشتر از سرعت اينترنت 
4G است. با نسل اينترنت 5G مي شود، ويدئوهاي 4K با 
سرعت باال و پهناي باند ۱۰۰ گيگابيت مشاهده كرد. اين 
كارشناس فناوري اطالعات با بيان اينكه از بين بردن تاخير 
در ارسال و دريافت داده از قابليت  هاي  بسيار مهم اينترنت 
5G است، اظهار كرد: در حالت كلي سرعت ارسال داده از 
يك نقطه به نقطه ديگر، در 4G، حدود چهار ميلي ثانيه است 
اما سرعت همين كار در اينترنت 5G يك ميلي ثانيه است. 
اين شبكه همچنين تراكم اتصال بيشتري نسبت به شبكه 
4G دارد و دستگاه هاي  بيشتري را براي اتصال ساپورت 
مي كند كه در حقيقت يك ميليون دستگاه متصل در هر 

كيلومتر مربع است.

    اينترنت نسل پنج  
مطالبه جدي  و نيازمندي كسب وكارهاست

به نظر مي رسد در ايران هم اقداماتي براي ورود به نسل پنجم 
آغاز شده و مسووالن از تكميل نقشه راه اين فناوري تا پايان 
سال خبر مي دهند، بدين ترتيب كه تا پايان سال 2۰2۰ به 
نتيجه نهايي در زمينه اين فناوري برسيم. محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات سال گذشته 
درباره اينترنت نس��ل پنج  گفته بود مقدمات پياده سازي 
5G در ايران انجام ش��ده اس��ت و از اجرايي كردن اولين 
نسخه 5G و ارايه خدمات اينترنت نسل 5 به عنوان يك 
مطالبه جدي و نيازمندي كسب وكارها در كشور خبر داده 
بود. در اين راستا زارعي درباره كاربردهاي اينترنت 5G بيان 

كرد: اينترنت اشيا، وسايل نقليه خودكار، كنترل دستگاه از 
راه دور، مراقبت هاي  بهداشتي، ايمني و زير ساخت  هاي 
 عمومي از كاربردهاي اين نسل اينترنت است. ورود به دنياي 
5G بدون شك، روش تعامل روزانه با فناوري را مدام تغيير 
مي دهد و نبايد فراموش كرد كه استفاده از پهناي باند تلفن 
همراه و ضرورت اس��تفاده از آن، يك نياز مطلق است. وي 
ادامه داد: حاال ديگر در بسياري از مناطق مهم كالن شهرها، 
ش��بكه هايLTE از ظرفيت خارج شدند؛ در حقيقت در 
برخي از شهرها كاربران در اوقات شلوغ روز با كندي سرعت 
اينترنت مواجه هستند. اينترنت 5G، طيف  هاي  عظيمي را 
در باندهايي كه قباًل براي ترافيك پهناي باند تجاري استفاده 
شدند، اضافه مي كند. وي درباره نقش نسل پنج اينترنت در 
وسايل نقليه خودكار گفت: انتظار مي رود در آينده بسيار 
نزديك تعداد وسايل نقليه مجهز به 5G افزايش پيدا كند 
تا اين وس��ايل بتوانند به راحتي در جاده ها  با همديگر در 
ارتباط باشند و به راننده ها  و خودروسازها اطالعاتي درباره 
ساير خودروها، شرايط جاده، عملكرد وسيله نقليه و غيره 
ارايه دهند. مثاًل وقتي يك اتومبيل در مسير شما ناگهان 
ترمز كند، خودرو شما با اطالعاتي كه از طريق سيستم به 
دست مي آورد با احتياط ترمز مي كند؛ اتفاقي كه ساالنه 
جان ه��زاران، هزار آدمي كه در تصادفات مهيب كش��ته 
مي شوند را نجات مي دهد. اين كارشناس ارشد مديريت 
سيس��تم هاي اطالعاتي، درباره ايمني و زير ساخت  هاي 
 عمومي با بهره گيري از 5G توضيح داد: شبكه هاي 5G به 
شهرها و شهرداري ها  امكان مي دهند كارآمدتر، عمل كنند 
در حقيقت ش��ركت  هاي زيادي مي توانند به راحتي از راه 
دور و از طريق سنسورها، به اطالعات زيادي نظارت و آنها 
را ارزيابي و در صورت لزوم اطالع رساني بكنند. مثاًل وقتي 
كه شهرداري مشغول ساخت و ساز در بخشي از شهر است، 
خيلي ساده و سريع مي توانند همه مردم را از آن مطلع كند 
عالوه بر اين شهرداري مي تواند دوربين  هاي شهري را به 

سرعت و قيمت پايين نصب و راه اندازي كند.

5G كنترل دستگاه هاي از راه دور با   
زارعي با اش��اره به نقش 5G در كنترل دستگاه از راه دور 
بيان كرد: از آنجا كه 5G تاخير خيلي كم و سرعت بااليي 

دارد كنترل از راه دور ماشين آالت سنگين، با اين تكنولوژي 
به واقعيت تبديل مي شود. براي مثال 5G اين امكان را به 
تكنسين هايي كه مهارت  هاي  ويژه دارند، مي دهد كه بتوانند 
ماشين آالت را از هر كجاي دنيا كنترل كنند. هدف اصلي، 
كاهش خطر در محيط  هاي  خطرناك است. وي با اشاره به 
مراقبت هاي  بهداشتي با بهره گيري از 5G اظهار كرد: شبكه 
5G اساساً مي تواند مراقبت هاي  بهداشتي را هم به روز كند. 
با توجه به پهناي باند باال و تاخير كم اين شبكه انتظار مي رود 
در سال هاي  آينده شاهد پيشرفت در امور پزشكي، ترميم 
از راه دور، فيزيوتراپي از طريق AR، جراحي دقيق و حتي 
جراحي از راه دور باشيم. براي مثال بيمارستان  ها  مي توانند 
براي نظارت بر بيماران، شبكه هاي  حسگر بزرگي ايجاد كنند 
يا پزشكان مي توانند قرص  هاي  هوشمندي را براي رديابي 
روند بهبودي تجويز كنند؛ حتي بيمه گذاران هم مي توانند 
بر مشتركانش��ان براي تعيين روش ها  و مراحل درماني 
مناسب نظارت كنند. اين كارشناس فناوري اطالعات با 
 ،5G بيان اينكه يكي از جالب ترين و مهم ترين جنبه هاي
تاثير آن بر اينترنت اشيا است. در حال حاضر سنسورهايي 
وجود دارد كه مي توان��د با همديگر ارتباط برقرار كند. اما 
آنها به منابع بيش��تري نياز دارند و ما به سرعت با كاهش 
ظرفيت داده اي LTE روبه رو هس��تيم. با س��رعت باالي 
5G و مقدار كم تاخير آن، اينترنت اشيا، از طريق ارتباط 
بين سنسورهاي و دس��تگاه هاي هوشمند، قدرتمندتر 
 ،5G مي شود. در حقيقت دستگاه هاي  هوشمند مجهز به
در مقايسه با دستگاه هاي هوشمند فعلي موجود در بازار 
به منابع كمتري نياز دارند چون كه تعداد بسيار زيادي از 
اين دستگاه ها  مي توانند به يك ايستگاه پايه متصل شوند، 
امري كه آنها را بسيار كارآمدتر مي كند. زارعي خاطرنشان 
كرد: امكان دسترسي به اينترنت 5G بستگي به اين دارد 
كه شركت  هاي  مخابراتي و ارتباطي چقدر مشغول كار روي 
زير ساخت  هاي  اين شبكه باشند و امكان دسترسي به آنها را 
براي شما فراهم كنند. در حال حاضر در امريكا، شركت  هاي 
 زيادي در منابع مختلف در حال كار روي 5G استفاده از آن 
در صنعت خودشان هستند. در زمان هاي  آينده زياد دور 
نيست كه زير ساخت  هاي  شبكه 5G هم آماده شود و در 

اختيار عموم قرار بگيرد.



تعادل |  فرشته فريادرس |
»پرايد در مدل ۱۱۱، يكصدو ۳۵ ميليون تومان ش��د.« 
اين تنها يك نمون��ه از جاه طلبي قيمت ها در بازار خودرو 
است و ديگر خودروها نيز قيمت هاي شگفت انگيزتري 
را به ثبت رسانده اند؛  به طوري كه »پژو ۲۰۰۸ ميلياردي 
ش��د يا تندر-۹۰ كه قيمت ۴۰۰ ميليون توماني را يدك 
مي كش��د.« افزايش عجيب و غريب قيمت خودروها در 
حالي است كه اين روزها نه خبري از عرضه جديد است و 
نه وعده فروش هاي فوق العاده خودروسازان محقق شده. 
وضعيتي كه موجب شده تا بازار معامالت قفل و نه خبري 
از خريدار باشد ونه فروشنده. برخي از روايتگران بازار خودرو 
معتقدند روند صعودي قيمت ها در بازار سكه و ارز باعث 
شده تا هيچ كس حاضر به خريد خودرو آن هم با قيمت هاي 
نجومي نباشد. در اين ميان، بررسي وضعيت بازار خودرو 
هر چند نشان مي دهد، سه فاكتور»نرخ ارز، تورم انتظاري 
و عرضه«، بيشترين وزن را در ايجاد آشفتگي بازار خودرو 
دارند، اما »درج قيمت هاي غيرواقعي و حبابي در سايتها 
و كانال تلگرامي و دپوي خودروها در خانه به اميد گرانتر 
ش��دن«، بر اين آشفته بازار بيشتر دامن زده است. در اين 
ميان، صاحبان نمايشگاه هاي خودرو در پايتخت توصيه 
مي كنند كه مردم در شرايط فعلي اقدام به خريد خودرو 
نكنند. البته برخي از فعاالن حوزه خودرو نيز اميدوارند كه 
نسخه »رزم حسيني« بتواند بازار خودرو را متعادل سازد. 
اما برنامه وزير جديد صمت براي بازار خودرو چيس��ت؟ 
»افزايش عرضه خودرو، كاهش قيمت تمام شده خودرو از 
طريق كاهش قيمت مواد اوليه و افزايش توليد و شكستن 
انحصار در بازار« از جمله وعده هاي خودرويي وزير جديد 
است كه قبل از آنكه از پيچ بهارستان عبور كند، به عنوان 
اولويت هاي كاريش ترسيم كرد. حال بايد ديد، رزم حسيني 
كه به تازگي توانسته بر صندلي وزارت صمت تكيه بزند، به 
وعده هاي خودرويي عمل مي كند و اينكه مي تواند قيمت ها 

در بازار خودرو را به تعادل برساند يا خير. 

    قيمت هاي نجومي در بازار خودرو
آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صمت، نشان مي دهد، 
در نيمه نخست سال جاري ۴۶۸ هزار و ۶۹۹ دستگاه انواع 
خودرو در كشور توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۲۳.۴ درصد رش��د داشته اس��ت. در اين مدت ۴۲۵ 
هزار و ۹۲۵ دس��تگاه انواع سواري در كشور توليد شد كه 
نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۸ رشد ۲۱.۹ درصدي را تجربه 
كرده است. در مورد توليد انواع خودرو در شهريورماه ۹۹، 
بايد به عدد ۸۶ هزار و ۲۹۳ دس��تگاه اشاره كرد؛ به طوري 
كه نسبت به شهريور سال گذش��ته رشد ۳۶.۴ درصدي 
را ش��اهد هس��تيم. در اين مدت ۷۷ هزار و ۵۹۸ دستگاه 
سواري در كشور توليد شد كه نسبت به شهريور سال قبل 
رشد ۳۵ درصدي را داشته است.آمارها در حالي حكايت از 
افزايش توليد خودرو دارد كه قيمت خودرو ها در بازار نيز به 
صورت نجومي و غافلگيرانه در حال افزايش است. اين در 
حالي است كه با افزايش توليد بايد تا حدي شاهد كاهش 
يا متعادل سازي قيمت ها باش��يم. بررسي وضعيت بازار 
خودرو نشان مي دهد سه شاخص »نرخ ارز، تورم انتظاري 
و عرضه«، بيشترين وزن را در ايجاد آشفتگي بازار خودرو 
دارند. هرچند هر س��ه بخش يادشده از متغيرهاي كالن 
اقتصادي تاثير مي پذيرند با اين حال بازار خودرو را متاثر از 

خود كرده اند. در همين حال، مشاهدات بازار خريد و فروش 
خودرو نيز نشان مي دهد، قيمت خودرو با سرعتي عجيب 
و غريب در حال تاخت وتاز است. اما قيمت انواع خودروها 
آنقدر غيرمنطقي است كه عماًل نه كسي حاضر به خريد 
خودرو اس��ت و نه كس��ي قصد فروش دارد. اين در حالي 
است كه قيمت ها به صورت سليقه اي در آگهي ها و توسط 
دالالن اعالم مي شود؛ به نحوي كه اختالف قيمت ها براي 
محصوالت وارداتي در آگهي هاي مختلف، اختالف فاحش 
چند صد ميليون توماني دارد. البته در محصوالت داخلي 
هم اختالف قيمت ها تا چند ده ميليون تومان مي رسد.  
از سوي ديگر، بررسي هاي ميداني نيز نشان مي دهد كه 
متقاضي براي اين قيمت هاي نجومي وجود ندارد. گويي با 
اين قيمت ها بازار خودرو در يك خواب كامل به سر مي برد. 
بازاري كه به نقطه صفررسيده و معامله اي انجام نمي شود. 
تحليلگران ب��ازار خودرو، نرخ هاي فعل��ي را غيرواقعي و 
حبابي مي دانند. در اين ميان برخي نيز منتظرند تا منحني 
قيمت نزولي شود و آنگاه اقدام به خريد كنند. اما ببينيم 
عجيب ترين قيمت ها از آن كدام خودروهاست؟ مشاهدات 
ميداني از قيمت ها در بازار خودرو نشان مي دهد كه قيمت 
پرايد ۱۱۱ در بازار ۱۳۱ ميليون تومان، پرايد ۱۳۱ در حدود 
۱۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، پرايد ۱۳۲ در حدود ۱۱۸ 
ميليون تومان است؛ قيمت هايي كه مشتريان را بيشتر 
شگفت زده كرده است. در گروه محصوالت پژو در هفته 
گذشته پژو۲۰۰۸ قيمتي ميلياردي و حدود يك ميليارد 
و ۱۴۵ ميليون تومان را پيدا كرده است. پژو۲۰۶ تيپ دو 
نيز در بازار با قيمت ۲۲۰ ميليون تومان، پژو۲۰۶تيپ پنج 
۲۷۳ ميليون تومان، پژو۲۰۷ اتومات ۴۲۳ ميليون تومان، 
 GLX ۴۰۵پ��ژو۲۰۷ دنده اي ۴۲۴ ميليون توم��ان، پژو
دوگانه سوز ۲۲۰ ميليون تومان، پژوGLX ۴۰۵ بنزيني 

۲۰۰ ميليون تومان و پژوپارس اتوماتيك ۳۷۱ ميليون 
تومان ديده مي ش��ود . در اين مي��ان، در بازار خودرو تيبا 
هاچ بك اي ايكس ۱۵۱ ميليون تومان، تيبا هاچ بك پالس 
۱۵۶ ميليون تومان، دنا معمول��ي ۳۱۵ ميليون تومان، 
دناپالس دنده اي توربو ۴۳۸ ميليون تومان و رانا ال ايكس 
۲۳۰ ميليون تومان قيمت دارد. رصد اين قيمت ها بيانگر 
اين است كه در آش��فته بازار اقتصاد كشور، هر كسي هر 
طور دل��ش مي خواهد اقدام به قيمت گ��ذاري مي كند. 
اوضاع به گونه اي است حتي نمايشگاهداران خودرو، نيز 
به مشتريان توصيه مي كنند كه در شرايط كنوني از خريد 

خودرو اجتناب كنند.

    دپوي خودرو از سوي مصرف كنندگان! 
اما برخ��ي از فعاالن حوزه خودرو، يكي ديگر از داليل اين 
وضعيت در بازار خودرو را تقاضاي كاذب مي دانند. به گفته 
آنها ۲۰ درصد خريداران مصرف كننده واقعي هستند و در 
اين ميان برخي افراد اقدام به دپوي خودرو در خانه هايشان 
كرده اند، تا وقتي قيمت ها به اوج رس��يد، اقدام به فروش 
كنند. موضوعي كه باعث شده، تقاضاي كاذب در بازار شكل 
بگيرد كه خود عامل اصلي گراني ها در بازار است. عامل ديگر 
اما به گفته روايتگران بازار خودرو، درج قيمت هاي غيرواقعي 
در س��ايت ها و كانال تلگرامي است كه بر اين آشفته بازار 
دامن مي زند. به عبارتي ديگر، با اشتراك گذاري قيمت هاي 
عجيب و غريب بازار را ملتهب مي كنند و مردم با توجه به 
اين قيمت ها گمان مي كنند قيمت خودرو بسيار گران شده 
است. اما آنچه مهم است اينكه در اين شرايط مصرف كننده 
در بازار سرگردان است و نمي داند كدام قيمت منطقي و 
كدام قيمت صوري است. بنابراين برخي فعاالن بازار خودرو 
توصيه مي كنند كه افراد در شرايط كنوني از خريد خودرو 

اجتناب كنند، چراكه معلوم نيست با گذشت هر ساعت 
قيمت خودرو چگونه رق��م مي خورد. در اين ميان برخي 
نيز اين احتمال را مي دهند كه با روي كار آمدن »عليرضا 
رزم حسيني« وزير جديد صمت، بازار خودرو متعادل شود. 

    نسخه رزم حسيني جواب  مي دهد؟
افزاي��ش عجيب قيمت خودرو در بازار در ش��رايطي 
است كه وزير جديد صنعت، معدن و تجارت در جريان 
گرفتن راي اعتماد از مجلسي ها، با تاكيد بر ساماندهي 
بازار خودرو، عنوان كرده بود كه براساس شرايط موجود 
و به ص��ورت همزمان هم توليد افزايش مي يابد و هم 
فضا براي رقابت مهيا مي ش��ود تا قيمت ها در بازار به 
تعادل برسد. عليرضا رزم حسيني، همچنين افزايش 
عرضه خودرو را جزو مهم تري��ن اولويت هاي  وزارت 
صمت دانسته و اظهار كرده كه اگر شرايط اجازه دهد، 
بايد مقداري انحصار در خودروسازي شكسته شود تا 
فضا براي تنوع خودرو در بازار مهيا شود. وزير صمت با 
بيان اينكه قيمت تمام شده خودرو در ايران باال است، 
نيز گفته است: خودرو هزينه هاي مالي بااليي دارد و 
احتمال دارد طي سه تا چهار ماه آينده براساس بررسي 
كارشناسي كه پيش از قبول مسووليت و با استفاده از 
ظرفيت تيمي انجام دادم، با همكاري كارشناس��ان 
دولت و مجلس تدابيري اتخاذ كنيم كه براساس آن 
قيمت هاي مناسبت تري براي تامين مواد اوليه مورد 
نياز كارخانجات خودرو تعيين كنيم تا قيمت خودرو 
تا حدودي كاهش ياب��د. از اين رو، بايد منتظر ماند و 
ديد طي روزها يا هفته هاي آتي، رزم حس��يني براي 
متعادل سازي بازار خودرو، چه اقداماتي انجام خواهد 

داد و اينكه وعده هايش را تحقق مي بخشد يا خير.

روند
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جزييات تجارت خارجي 
كشور در نيمه اول سال 

رييس كل گمرك گفت: مبادالت تجاري كشوري 
در نيمه اول س��ال به ۳۰ ميليارد دالر رسيد. نگاهي 
به جزييات عملكرد تجارت خارجي كشورمان نشان 
مي دهد در نيمه اول سال ۱۳.۵ميليارد دالر صادرات 
انجام شده اس��ت. همچنين كل واردات كشور نيز 

نزديك به ۱۶.۵ميليارد دالر بوده است.
مهدي ميراشرفي، معاون وزيراقتصاد و رييس كل 
گمرك ايران در گفت وگو با »تسنيم« در خصوص 
وضعيت تجارت  كش��ور در نيمه اول س��ال، اظهار 
داشت: مبادالت تجاري ايران با كشورهاي خارجي 
در ۶ ماهه نخست سال جاري به ۳۰ ميليارد و ۳۴۹ 
ميليون دالر و حجم آن ب��ه ۶۲ ميليون و ۸۴۲هزار 
تن رسيد. وي با اعالم اين خبر گفت: سهم صادرات 
قطعي كااله��اي غيرنفتي به اس��تثناي نفت خام، 
نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون احتساب 
صادرات از محل تجارت چمداني در اين مدت بالغ 
بر ۴۶ ميليون و ۳۱۸ه��زار تن به ارزش ۱۳ ميليارد 
و ۵۶۶ ميليون دالر بود كه بنزين همچنان در صدر 
كاالهاي صادراتي كش��ور در نيمه نخس��ت امسال 
ق��رار دارد و پلي اتيلن، گريد فيلم، متانول و اوره بعد 
از بنزين ۴قلم نخست كاالي صادراتي كشور بودند. 
عمده مقاصد صادراتي ايران در نيمه نخست سال، 
به ترتيب چين با ۱۳ميليون و ۱۱۱ هزار تن كاال به 
ارزش بيش از ۳ ميليارد و ۷۰۹ميليون دالر و سهم 
۲۷.۳ درصدي، عراق با ۹ ميليون و ۲۸۱ هزار تن به 
ارزش ۲ ميليارد و ۹۷۱ ميليون دالر و س��هم ۲۱.۹ 
درصدي، امارات متحده عربي با ۷ ميليون و ۱۶۴ هزار 
تن به ارزش يك ميليارد و ۹۳۳ميليون دالر و سهم 
۱۴.۲ درصدي، افغانستان با ۳ ميليون و ۳۳۲ هزار 
تن به ارزش يك ميليارد و ۱۰۳ ميليون دالر و سهم 
۸.۱ درصدي و تركيه با يك ميليون و۴۴۹ هزار تن به 
ارزش ۷۳۱ ميليون دالر و سهم ۵.۳ درصدي بودند. 
وي گفت: مجموع صادرات كش��ور به اين ۵مقصد، 
۱۰ميليارد و ۴۴۸ميليون دالر است كه از لحاظ وزني 
بيش از۷۲درصد و از لحاظ ارزش بيش از ۷۴درصد 
صادرات را به خود اختصاص داده است.  واردات كاال از 
كشورهاي خارجي نيز طي پنج ماهه نخست امسال 
به ۱۶ ميليون و ۵۲۴ هزار تن به ارزش ۱۶ ميليارد و 
۷۸۳ ميليون دالر رسيد. ميراشرفي در ادامه گفت: 
چين با صدور ۱ ميليون و ۵۹۹ هزار تن كاال به ارزش 
۴ ميليارد و ۲۹۵ ميليون دالر و سهم ۲۵.۶ درصدي، 
امارات متحده عربي با صدور دو ميليون و ۱۱۷ هزار 
تن كاال ب��ه ارزش ۳ ميلي��ارد و ۹۶۱ ميليون دالر و 
سهم بيش از ۲۳ درصدي، تركيه با صدور ۲ ميليون 
و ۴۰۲هزار ت��ن كاال به ارزش ي��ك ميليارد و ۸۱۴ 
ميليون دالر و سهم۱۰.۸درصدي، هند با صدور يك 
ميليون و ۲۶۷ هزار تن كاال ب��ه ارزش يك ميليارد 
و ۹۷ ميلي��ون دالر و س��هم ۶.۵ درصدي و آلمان با 
صدور۷۷۲ هزار تن كاال به ارزش ۸۳۵ ميليون دالر 
و سهم ۵ درصدي، پنج كشور عمده صادركننده كاال 
به ايران بودند كه جمعا ۸ميليون و ۱۶۰هزارتن كاال 
به ارزش ۱۲ميليارد و ۳ميليون دالربه كشورمان كاال 
صادر كردند كه از لح��اظ وزني حدود۵۳درصد و از 
لحاظ ارزش حدود ۷۰ درصد كل واردات كشور را به 
خود اختصاص دادند. با اصالح ورود كاالها به كشور، 
بيش از۷۰درصد كاالهاي وارداتي، كاالي اساس��ي 
اس��ت و مابقي نيز عمدتا مواد اوليه، ماشين آالت و 

قطعات و اجزاي توليد هستند.

افزايش 30   درصدي فروش 
گوگرد در پااليشگاه گاز ايالم 

رييس امور پيمان هاي شركت پااليش گاز ايالم از 
افزايش ۳۰ درصدي فروش گوگرد در سال جاري 
خبر داد و گفت: درآمد فروش گوگرد در شش ماهه 
اول سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

افزايش چشمگيري داشته است.  
رضا شيرخاني افزود: گوگرد توليدي اين مجتمع 
با مص��رف در صنايع داخلي، ضم��ن ايجاد ارزش 
افزوده از طريق توليد محصوالت جانبي گوگردي، 
سبب اشتغال پايدار مي ش��ود. وي اظهار داشت: 
مهم ترين مصرف كننده هاي گوگرد اين پااليشگاه، 
صنايع پتروشيمي، اسيد سازها، مراكز تحقيقاتي 
و توليدكنندگان كودهاي كشاورزي هستند. وي 
تصريح كرد: توليد گوگرد در شش ماهه اول امسال 
از لح��اظ ارزش حدود ۳۰ درص��د و از لحاظ وزني 
قريب ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش داشته است كه اين مهم با تالش همكاران 
در بخش هاي مختلف اين پااليشگاه محقق شده 
است.  رييس امور پيمان هاي شركت پااليش گاز 
ايالم خاطرنشان كرد: درحال حاضر اين محصول 
عمدتا به ص��ورت نقد به فروش م��ي رود و برنامه 
فروش اقساطي مدت دار نيز با استفاده از ظرفيت 
قانون رفع موانع توليد به منظور حمايت از بخش 
خصوصي در دست بررسي و اقدام است.  شيرخاني 
با اشاره به اينكه عمده خريدار ها با صرف هزينه، به 
حمل و مذاب كردن گوگرد در محل كارخانه خود 
اقدام مي نمايند، گفت: توليد محصوالت وابسته به 
گوگرد در استان ايالم به جهت كاهش هزينه حمل 
يا در جوار پااليش��گاه به لحاظ عدم نياز به هزينه 
براي مذاب كردن مجدد گوگرد، بسيار مقرون به 
صرفه بوده و از س��رمايه گذاران بخش خصوصي و 
مقامات مسوول در اين حوزه دعوت مي شود نسبت 

به پيگيري اين موضوع همكاري كنند.
رييس امور پيمان هاي شركت پااليش گاز ايالم در 
بخش ديگري از سخنانش گفت: گوگرد توليدي 
پااليشگاه گاز ايالم با درجه خلوص ۹۹.۹۹ درصد، 

خالص ترين گوگرد موجود در كشور است.

۷۶۷ واحد صنعتي راه اندازي 
مجدد شد

شاتا | معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي ايران از احيا و راه اندازي مجدد 
۷۶۷ واحد صنعتي از ابتداي سال ۹۹ تاكنون خبر داد. 
اصغر مصاحب گفت: با راه اندازي مجدد اين واحدها براي 
۱۳ هزار و ۵۷۷ نفر اشتغال ايجاد و يا تثبيت شغل شده 
است. هم اكنون در شهرك هاي صنعتي كشور حدود 
۴۶ هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط مستقر هستند 
كه ۹۸۰۰ مورد از آنها غير فعال و راكد مي باش��ند؛ در 
سال ۹۹، احياي ۱۵۰۰ واحد صنعتي در سراسر كشور 
برنامه ريزي و در دستور كار قرار گرفته است. مصاحب 
اعالم كرد: با بازگشت ۷۶۷ واحد صنعتي به چرخه توليد 
از ابتداي امسال، ۵۱ درصد از برنامه تدوين شده براي 
احياي صنايع كوچك و متوسط در سال ۹۹ عملياتي 
شده اس��ت. وي گفت: با توجه به برنامه ريزي احياي 
۲۷ هزار شغل در واحدهاي صنعتي راكد، آمار تحقق 
يافته اشتغال در واحدهاي احيا شده بيش از ۵۰ درصد 
از مجموع اش��تغال مورد نظر از محل اين برنامه است. 
مصاحب افزود: استان تهران با ۸۱ واحد، استان اصفهان 
با ۶۰ واحد صنعتي و مازندران با احياي ۵۱ واحد صنعتي 
به ترتيب بيشترين تعداد راه اندازي مجدد واحدهاي 
صنعتي را از ابتداي امسال به خود اختصاص داده اند. 
سرانه اشتغال هر واحد صنعتي كه دوباره راه اندازي شده 
به طور متوسط ۱۸ نفر است و سرمايه گذاري انجام شده 
براي احياي اين واحدها بيش از ۲ هزار و ۵۶۰ ميليارد 
تومان با سرانه سرمايه گذاري حدود ۳ ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون تومان است. وي ادامه داد: طي يك هفته گذشته 
تعداد ۲۷ واحد صنعتي جديد مج��دداً راه اندازي و به 
چرخه توليد بازگشته است. راه اندازي مجدد واحدهاي 
غيرفعال از طريق واگذاري به سرمايه گذار جديد، تأمين 
مالي، اخذ شريك سرمايه گذار، تأمين مواد اوليه، اجاره به 
شرط تمليك، حل مشكالت اختالف شركا و…، انجام 
شده است. تجربه سال هاي گذشته در راه اندازي مجدد 
واحدهاي غير فعال نشان مي دهد كه در ۶ ماهه دوم سال 
عملكرد بهتري در اين حوزه اتفاق مي افتد و اميدواريم 
اين روند در س��ال ۹۹ نيز با تمهيدات گرفته ش��ده و 
همكاري دستگاه هاي مرتبط بيش از پيش محقق شود.

قاچاق معكوس كاهش يافته است
فارس | معاون پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز گفت: با توجه به اقدامات پيشگيرانه ستاد از 
سال ۹۷ ميزان كشفيات قاچاق معكوس افزايش و لذا 

قاچاق معكوس نيز كاهش يافته است.
عبداهلل هندياني گفت: بعد از تحريم هاي ظالمانه امريكا 
در سال ۹۷، قيمت برخي كاالها مثل كاالهاي اساسي 
كه با نرخ ارز ترجيحي به كشور وارد مي شود نسبت به 
قيمت همين كاالها در كشورهاي ديگر و به خصوص 
كشورهاي همسايه تفاوت قابل توجهي پيدا كرد . معاون 
پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: 
ل��ذا از آنجا كه خروج اين كاالها از كش��ور و به عبارتي 
قاچاق آن به كشورهاي همس��ايه سود زيادي را عايد 
افراد سودجو مي كرد بيم آن مي رود كه قاچاق معكوس 
افزايش يابد. وي با بيان اينكه از همان سال ۹۷ اقدامات 
پيشگيرانه توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز براي جلوگيري از كاالهاي وارداتي به كش��ور با ارز 
ترجيحي و به عبارتي قاچاق معكوس شكل گرفت بيان 
داشت: براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز با تصميم ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، از اوايل سال ۹۷ خروج خارج از تشريفات قانوني در 
برخي گروه هاي كااليي نظير دام، فرآورده هاي دخاني، 
سالمت محور و كاالي اساسي قاچاق محسوب مي شود.

هنديان بيان داشت: لذا با اقدامات انجام شده و پيشگيرانه 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در مورد قاچاق 
معكوس، پديده قاچاق معكوس كاهش چشمگيري 
يافته اس��ت. وي افزود: با توجه به اقدامات پيشگيرانه 
ميزان كشفيات قاچاق معكوس نيز افزايش يافته است.

صادرات تخم مرغ را گران كرد
تس�نيم | مدي��ر كل دفتر طي��ور وزارت جهاد 
كش��اورزي گفت: هيچ محدوديتي در توليد تخم 
مرغ وجود ندارد و عرضه گسترده اين محصول تا 
ثبات قيمت در بازار ادامه مي يابد. غالمرضا ملك نيا 
با بيان اينكه ساالنه بيش از يك ميليون تن توليد 
تخم مرغ در كش��ور توزيع مي ش��ود افزود: به اين 
ترتيب به صورت ماهانه ح��دود ۸۰ هزار تن تخم 

مرغ به بازار عرضه مي شود.
وي اضافه كرد: اخت��الف قيمتي كه در چند وقت 
اخير براي تخم مرغ به وجود آمد به علت صادراتي 
بود كه صورت پذيرفت به طوري كه در سال گذشته 
مجموعاً ۵۰ هزار تن تخم مرغ صادر شد در حالي كه 
در همين چند ماهه ۶۰ هزار تن تخم مرغ صادر شد 
كه اين موضوع موجب افزايش قيمت اين محصول 
در بازار شد. وي گفت: در حال حاضر صادرات اين 
محصول به طور كامل متوقف شده و همه تخم مرغ 
توليدي در كش��ور به سمت بازار گسيل داده شده 
به طوري كه با قيمت مصوب ۱۲ هزار تومان از درب 
مرغداري تخم مرغ هم اكنون به شكل گسترده به 
ميادين ميوه و تره بار در حال عرضه اس��ت كه در 
نهايت اين محص��ول در ميادين با قيمت مصوب 
مصرف كننده كيلويي ۱۴ه��زار و ۵۰۰ تومان در 
حال عرض��ه به مصرف كنندگان اس��ت. ملك نيا 
ادامه داد: به هر ميزان كه نياز باش��د امكان توزيع 
تخم مرغ در ميادين وجود دارد و اميدواريم با اين 
عرضه گسترده قيمت تخم مرغ به نرخ مصوب برسد 
چنانچه تاكنون اين اتفاق تا حدودي محقق شده و 
قيمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشي ها از باالي 
۳۸ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان رسيده است. 
وي گفت: براي توزيع تخم مرغ با قيمت مصوب در 
خرده فروشي ها نيز هيچ مشكلي وجود ندارد، اما 
براي اين موضوع به همكاري بيشتر وزارت صنعت 

و گسترش شبكه توزيع نياز است.

نسخه »رزم حسيني« براي متعادل سازي قيمت خودرو جواب مي دهد؟ 

جاه طلبي قيمت ها در بازار خودرو 

تقويت نظام مطالبه گري از كانديداها

عوامل رانت و فساد  عامل رشد نرخ ارز 

 ايجاد يك نظام سازمان يافته توليدي، رهايي وابستگي 
ب��ه درآمده��اي نفت��ي، پرهي��ز از انحصارگرايي در 
بازارهاي اقتصادي، عدم به كارگيري اقوام و دوس��تان 
در پست هاي حس��اس و...داده بودند اما بالفاصله بعد 
از حضور در مس��ووليت به گون��ه اي رفتار كرده اند كه 
ان��گار هيچ وعده اي ارايه نك��رده بودند و هيچ ميثاقي 
با ملت نبسته بودند. بر اس��اس يك چنين چرخه اي 
است كه ش��ما امروز وقتي رسانه ها و روزنامه هاي يك 
قرن گذشته را مرور كنيد، احساس مي كنيد كه درباره 
مش��كالت امروز كشور صحبت مي كنند. اين به دليل 
چرخه اشتباهاتي اس��ت كه در حال تكرار است. اين 
چرخه امروز هم در حال تداوم است، افراد و چهره هايي 
به عنوان كانديداي انتخابات رياست جمهوري معرفي 

مي شوند كه هنوز يك برگ برنامه و عملكرد مناسب به 
مردم و رسانه ها ارايه نداده اند. آيا مشخص است كه اين 
افراد براي حل مشكل تورم چه راهبرد مشخصي دارند؟ 
براي تقويت پايه پولي چه مي خواهند كنند؟ بيكاري 
فعلي را چطور مي خواهند حل كنند؟ كسري بودجه را 
با استفاده از چه مكانيسمي مي خواهند جبران كنند؟ 
نظرشان درباره انحصار در اقتصاد چيست؟ درباره ارتباط 
با جهان پيراموني چطور فكر مي كنند؟ و پرسش هاي 
ديگري از اين دس��ت كه نه تنها بايد پاس��خ داده شود 
بلكه بايد ضمانت اجرايي محكمي براي تحقق آنها اخذ 
شود تا بعد از انتخابات مانند تجربيات گذشته اينگونه 
نشود كه فرد منتخب راه خود را برود و مردم در درياي 
مشكالت تنها به حال خود رها شوند. مگر از اين تجربه ها 

قبال نداشته ايم. در زمان رياست جمهوري يك فردي 
ما بيش از ۷۰۰ميليارد دالر درآمد ارزي داشتيم، ولي 
در حوزه مسائل زيربنايي و مولد هيچ سرمايه گذاري 
صورت نگرفته است. خبرگان جامعه، احزاب، رسانه ها 
و عموم مردم بايد از كساني كه قصد نامزدي در انتخابات 
را دارند؛ مطالبه كنند، بپرسند، ثبت كنند كه برنامه هاي 
اقتصادي و معيشتي شان چيست؟ مگر قرار نبود كشور 
در فضاي باثباتي حركت كند، دالر ۳هزار توماني تبديل 
شده به دالر ۲۸هزار توماني؛ شما فكر مي كنيد با اين 
ش��رايط مردم حس و حالي براي شركت در انتخابات 
خواهند داش��ت. امروز فاصله زيادي ميان دهك هاي 
پاييني و بااليي به وجود آمده و بخش قابل توجهي از 
طبقه متوسط به دهك هاي پاييني نزول كرده اند. در 

اين شرايط مردم در اخبار مي خوانند كه بيش از ۵هزار 
نفر از اقوام و نزديكان مسووالن كشور در خارج هستند و 
صدها ميليون دالر از دارايي هاي كشور بر باد رفته است. 
با اين توضيحات معتقدم كه نظام مطالبه گري عمومي 
در جامعه بايد تقويت شود تا افراد و جريانات نه بر اساس 
فضاسازي ها و وعده هاي بي پايه و اساس بلكه از طريق 
دستاوردها و برنامه هايشان انتخاب شوند. برنامه هايي 
كه قبال مي بايست ضمانت هاي اجرايي آنها از طريق 
نهادهاي مدني و احزاب تاييد شده باشد. ضمن اينكه 
در تمام طول دوران مسووليت بايد نسبت عملكرد فرد 
مس��وول با وعده ها و برنامه هايش سنجيده شود تا در 
صورت انحراف از برنامه ها و اهداف به سرعت به افكار 

عمومي اطالع رساني شود. 

مردم به سمت بورس و ارز و طال و خودرو و... مي شود و عده اي 
از رانت فروش سهام و ارز و طال و خودرو سود مي برند. 

مس��ووالن بانك مركزي بايد توجه داشته باشند كه وقتي 
اقتصاد دالريزه مي ش��ود و در هر نقطه اي از كشور به بهانه 
نرخ دالر، قيمت ها باال مي رود، اين موضوع تنها به نقدينگي 
مرتبط نيس��ت و بايد توجه داشته باشند كه كاهش ارزش 
پول ملي ريشه هاي ديگري غير از نقدينگي و پايه پولي نيز 
دارد. زيرا پايه پولي و نقدينگي در سه سال اخير بسيار كمتر 
از نرخ دالر رشد كرده و كل نقدينگي كشور با همين دالر ۳۰ 
هزار تومان حدود ۱۰۰ ميليارد دالر است در حالي ذخيره 
طال و دالر خانه هاي مردم از اين رقم باالتر است لذا نبايد دايم 
به رشد نقدينگي و كسري بودجه به عنوان عامل رشد دالر 
اشاره كنند بلكه بايد عوامل بازار و عرضه و تقاضا را بررسي 
كنند كه چرا عده اي از بازگشت ارز خودداري كرده اند. چرا 
جريان خروج سرمايه از كشور تشديد شده است. چرا نرخ ارز 
باال مي رود و عمال عامل سود رانت خواري ها و خروج سرمايه 

بيشتر مي شود؟
وقتي نرخ ارز در يك سال دو برابر مي شود و از اول سال تاكنون 
از ۱۶ به ۳۰ هزار تومان رسيده و در سه سال اخير از ۴ هزار 
تومان به ۳۰ هزار تومان رسيده به معناي آن است كه تنها به 
رابطه نقدينگي و تورم و ارز مرتبط نيست بلكه ناكارآمدي ها، 
سوءمديريت ها و سياست هاي اشتباه نيز در آن موثر بوده 
است و نبايد تنها به شاخص هاي نقدينگي و كسري بودجه 

و تورم و پايه پولي اشاره كنند.  سوابق تاريخي به ما مي گويد 
كه در دهه ۱۳۵۰ فردي ب��ه نام خوش كيش رييس بانك 
مركزي بوده اما يكي از مواد اتهامي ايشان ثبات نرخ ارز براي 
حدود ۵ سال بوده كه عامل خروج سرمايه ها از كشور و لطمه 
به توليد و ايجاد تورم شده است و....اين سابقه تاريخي را با 
سخنان مسووالن در مجلس مقايسه كنيد كه گفته اند اگر 
نرخ ارز باال نمي رفت باعث خروج سرمايه ها از كشور مي شد. 
اما طبق بررسي هاي صورت گرفته در ۲ سال اخير حدود ۶۰ 
ميليارد دالر از كشور خارج شده كه دو سه برابر ميزان خروج 
ارز در دوره مديريت روساي قبلي بانك مركزي است.  دليل 
اين وضعيت به رابطه سود حاصل از صادرات غير نفتي ايران 
برمي گردد. قبال با دالر ۴ هزار توماني حدود ۱۰ درصد سود 
ايجاد مي كرد و در هر دالر ۴۰۰ تومان سود داشت اما حاال 
با دالر ۳۰ هزار توماني، هزينه نهايتا ۱۲ هزار تومان شده و 
س��ود آن ۱۸ هزار تومان است يعني سود هر دالر صادراتي 
از ۱۰ درصد قبلي به ۶۰ درصد در حال حاضر رسيده است 
و همي��ن عامل انگيزه عدم بازگش��ت ارز صادراتي، خروج 
سرمايه ها از كشور و افزايش قيمت ارز در بازار است. حتي 
فروش ارز پتروشيمي ها و معدني ها در صرافي ها نيز نتوانست 
مانع افزايش نرخ ارز شود چون طبيعي است كه صادر كننده از 
افزايش بيشتر نرخ ارز سود مي برد و از عدم بازگشت ارز سود 
مي برد. بنابراين بانك مركزي به اش��تباهات خود اشاره اي 
نمي كند. بانك مركزي به جاي اشاره به اين موارد و جلوگيري 

از خروج سرمايه ها، دايم به رابطه پايه پولي و نقدينگي اشاره 
دارد و به ساماندهي بازار ارز توجه ندارد. حاال كه دالر ۳۰ هزار 
تومان شده، ميزان سود حاصل از خروج ارز به مراتب بيشتر 
شده است. بررسي ها نشان مي دهد كه ۸۰ درصد صادرات 
غير نفتي مرتبط با منابع ملي، انرژي ارزان، آب ارزان، كارگر 
ارزان، مواد نفتي و سنگ آهن و مواد معدني است. در نتيجه 
وقتي نرخ ارز باال مي رود طبيعي است كه سود بيشتري را 
نصيب صادر كننده مي كند و منابع كشور صادر مي شود و 
با نرخ باال براي عده اي ايجاد سود مي كند و آنها ارز صادراتي 
را بر نمي گردانند تا باعث رشد نرخ ارز و سود بيشتر شود و 
عمال عامل خروج سرمايه از كشور شده است. به عنوان مثال 
اگر هزينه توليد صادر كننده به ۱۲ هزار تومان افزايش يافته 
اكنون با كم كردن هزينه ريالي آن، عمال بيش از ۵۰ درصد 
سود براي صادر كننده ايجاد مي كند. رييس كل بانك مركزي 
بايد توجه داشته باشد كه افزايش ساالنه نرخ ارز در سه سال 
اخير ساالنه بيش از ۴۶ درصد بوده در حالي كه باالترين رشد 
نرخ ارز در دوره روساي بانك مركزي در دوره آقاي بهمني و 
با ۲۵ درصد رشد همراه بوده و رشد نرخ ارز در دوره مديريت 

فعلي بانك مركزي دو برابر پيك تاريخي ما بوده است. 
بسياري از اقتصاددانان كشور قبال اعالم كرده بودند كه نرخ 
ارز بايد باال برود تا همه چيز درست شود و مكانيزم قيمت ها 
همه شاخص ها را درست كند و ميزان صادرات، واردات، تورم، 
نقدينگي و... را متعادل كند. اما با وجود اين همه افزايش نرخ 

ارز، مكانيزم قيمت ها آن طور كه انتظار داشتند عمل نكرد. 
آقاي همتي اعالم كرده بود ك��ه ذخاير ارزي ناموس بانك 
مركزي است و از اين ذخاير استفاده نكرد تا بازار را كنترل كند 
و عوامل بازار ارز، مديريت نشد تا چنين مشكلي ايجاد نشود. 
وضعيت بازار ارز ايران حتي با سوريه كنوني، وضعيت ايران در 
جنگ جهاني دوم و اشغال ايران، دوره هاي مختلف تاريخي 
ايران و بسياري از كشورها ناتوان نيز قابل مقايسه نيست و از 
نظر شاخص كاهش ارزش پول ملي، نرخ ارز، تورم، وضعيتي 
پايين تر از نمونه هاي تاريخي و كشورهاي امروز جهان داريم. 
دليلش اين است كه به عوامل بازار توجه نمي كنند كه عده اي 
به دنبال رانت خواري و فرصت كسب سود، از بازار موسسات 
غيرمجاز، تا بازار خودرو، مسكن، بازار ارز، سهام و... دايم به 
دنبال كسب سود هستند و اكنون نيز از بازار ارز صادراتي بهره 
مي برند و ارز به بازار بر نمي گردد و سعي مي كنند كه با عدم 
بازگشت ارز و رشد نرخ ارز، سود خود را افزايش دهند. دولت 
و بانك مركزي بايد با عوامل رانت و فساد اقتصاد مقابله كند و 
دايم به دنبال رابطه نقدينگي و پايه پولي و ارز و تورم نباشد. 

جالب اين است كه در س��خت ترين روزها نيز بازهم بانك 
مركزي اعالم مي كند كه رشد پايه پولي به ۵ درصد در سال 
۹۹ رسيده اس��ت و آن را موفقيت كنترل تورم مي خواند. 
در حالي كه بايد س��اختار اقتصاد و مقابله با رانت و فسادو 
سوءمديريت ها را ساماندهي كند و اعتبار را به بازار برگرداند 

تا بازگشت اعتبار باعث تقويت ارزش پول ملي شود.

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

ابوتراب خسروي و اصالت كلمه در آثار او
كلمه، كليدواژه اصلي آثار ابوتراب خسروي است. »كلمه« در آثار خسروي اصالت دارد. ابوتراب خسروي »زاده ۱ فروردين ۱۳۳۵ 
در فسا« نويسنده معاصر ايراني و برنده هفتمين دوره جايزه ادبي جالل آل احمد براي رمان »ملكان عذاب« است. ابوتراب خسروي 
مدرك كارشناسي آموزش ابتدايي دارد و سال ها در شيراز به كودكان عقب مانده ذهني آموزش مي داد. ابوتراب خسروي هم اكنون 
بازنشسته شده و در شهر شيراز زندگي مي كند. نوش��ته هاي ابوتراب خسروي از مضامين فراواقع گرايانه با تكيه بر ويژگي هاي 
پسانوگرايانه مايه مي گيرد. نوشته هاي خسروي انسان را به درنگ در واژه ها دعوت مي كنند. موضوعاتي مانند هستي، مرگ، عشق، 

و انسان كه با استحاله هاي پي درپي از موضوعات اصلي كارهاي او هستند. 

كتابخانه

درباره كتاب »كج رفتاري«
كتاب »كج رفتاري« نوش��ته »ريچارد تيلر« به تحليل رفتار انسان هاي اقتصادي كه موجوداتي خيالي با رفتارهاي كامال عقالني 
هستند و انسان هاي عادي كه هميشه عقالني رفتار نمي كنند، مي پردازد و ثابت مي كند كه انسان هاي عادي كج رفتاري مي كنند 
و رفتار آنها تحت تأثير جنبه هاي احساسي و هيجاني قرار دارد و نبايد نقش محدوديت هاي ذهني و خطاهاي شناختي و كنترل 
عواطف آنها را ناديده گرفت. درحقيقت، تيلر اعتقاد دارد انسان ها بازيگران اصلي حوزه اقتصاد هستند. در اين كتاب، ريچارد به اين 
امر مي پردازد كه مدل هاي اقتصاد براساس شخصيت پردازي دقيق تر از رفتار انسان هاي عادي، قابل تغيير است و اقتصاد رفتاري، 

اقتصادي هيجان انگيزتر و لذت بخش تر از اقتصاد متعارف است.

میراثنامه

بيش از يك دهه از آخرين كاوش هاي اين ش��هر 
تاريخي مي گذرد و با توجه به وسعت شهر، تنها 
۵ درصد آن كاوش ش��ده از اين رو نياز اس��ت تا 
در س��ال جاري، تمركز بر كارهاي پژوهش��ي و 
كاوش باستان شناسي باش��د. مدير پايگاه شهر 
تاريخي »س��يمره« ضمن بي��ان مطلب فوق از 
عدم پرداختن به مباحث پژوهش��ي در اين شهر 
تاريخي خبر داد و گفت: س��عي ما برآن است تا 
برنامه ها را پژوهش مح��ور كنيم و اعتبارات نيز 
تخصيص يابد. اميدواريم بتوانيم در سال جاري 
يك فصل كاوش يا گمانه زني در ش��هر تاريخي 
سيمره داش��ته باشيم. جمال شيخي افزود: طي 
اين س��ال ها حتي ۵ درصد شهر تاريخي سيمره 
نيز كاوش نش��ده و نياز اس��ت تا توجه بيشتري 
به اين ش��هر تاريخي ش��ود. البته اكنون اولويت 
كاوش ، انجام گمانه زني در چهارطاقي است كه 
در اين شهر قرار دارد و تصور آن است كه به دوره 
ساسانيان بازمي گردد اما بايد گاهنگاري و تاريخ 
آن را به دس��ت آوريم ضمن آنكه عرصه و حريم 

آن مشخص و مدون شود.

يك دهه از آخرين كاوش »سيمره« گذشته است

درزمانهايگذشتهبهدلیلدوريشهرهاازهم،ساختمكانهاييبراياستراحتمسافرانوچهارپايانشانامريضروريوالزمبودكهاين
مسالهمنجربهساختمكانهاييبهنامكاروانسرا،رباطياسرادرگوشهوكنارايراندرسرراههايمواصالتييادرونشهرهاشد.دراواخردوران
ناصرالدينشاهقاجار،توسطباقرخانسعدالسلطنهسراييسرپوشیدهوبزرگبامساحتيبالغبر2.6هكتاردرخیابانامامخمینيشهرقزوين
س�اختهشد.اينسرابزرگترينسرايتجاريدرونشهريوسرپوشیدهايراناستكهدرداخلفضايشهريقرارداردوجزييازبازارقديم

قزوينكهبنايابتداييآندردورانصفويساختهشدهبود،بهحسابميآيد.

مرزپرگهر

هنر

فيلم سينمايي »دشت خاموش« به كارگرداني احمد بهرامي بعد از موفقيت 
در جش��نواره ونيز حاال در دو جش��نواره توكيو و فلورانس رقابت مي كند. 
پس از حضور موفق فيلم دش��ت خاموش به تهيه كنندگي س��عيد بشيري 
در هفتادوهفتمين جشنواره فيلم ونيز و دريافت جايزه بهترين فيلم بخش 
افق ها »جايزه اي كه براي نخستين بار نصيب سينماي ايران شد« و انتخاب 
به عنوان بهترين فيلم از سوي هيات داوران فدراسيون بين المللي منتقدان 
)فيپرشي( و جايزه با عنوان اتحاد ملي ايتاليا، در هفته آينده در يازدهمين 
دوره جشنواره اينك خاورميانه در شهر فلورانس و با حضور كارگردان فيلم 
احمد بهرامي و در سه شب متوالي به نمايش در خواهد آمد. همچنين جلسه 
نقد و بررس��ي فيلم با حضور منتقدان و اصحاب رسانه نيز در هجدهم مهر 
ماه برگزار مي شود. اين جشنواره كه با موضوع سينما و فرهنگ برپا مي شود 
امس��ال با نمايش فيلم مستند س��ايه هاي بي خورشيد س��اخته فيلمساز 

نام آشناي ايراني افتتاح خواهد شد.

 توكيو و فلورانس دو مقصد بعدي 
»دشت  خاموش«

هنر

فيلمبرداري فيلم »داس��تان زودگذر« به نويس��ندگي نسيم احمدپور و 
كارگردان��ي رومد وايدر، محصول مش��ترك س��وييس و لوكزامبورگ به 
پايان رسيد. نسيم احمدپور، فيلمنامه نويس آثاري چون »ماهي وگربه«، 
»هجوم« و »جنايت بي دقت«، اين بار با كارگردان خارجي، در توليد فيلم 
»داستان زودگذر« همكاري كرده است. داستان فيلم درباره مقطع زماني 
كوتاهي است كه يك زن ايراني و يك مرد سوييسي، به ناچار در شهر ژنو 
همخانه مي ش��وند. نقش دختر ايراني فيل��م را پونه حاج محمدي، بازيگر 
ايراني مقيم لندن بازي مي كند و فليپ كاسترو، اليزابت جوهانس و آسترد 
رز، از ديگر بازيگران فيلم هستند. »داستان زودگذر«، چهارمين فيلم رومد 
وايدر درمقام كارگردان است كه با نس��يم احمدپور در نوشتن فيلمنامه 
همكاري داش��ت. احمدپور همچنين فيلمنامه بع��دي اين كارگردان به 
عنوان »غيبت آوا« را هم در دس��ت نگارش دارد كه تا پايان سال ميالدي 

به اتمام خواهد رسيد.

داستاِن زودگذِر زندگي 
زن ايراني و مرد سوييسي 

جامعه

واكسيناسيون معلوالن و سالمندان بهزيستي عليه آنفلوآنزا
معاون امور توانبخشي س��ازمان بهزيستي، از آغاز 
واكسيناسيون سالمندان عليه ويروس آنفلوآنزا در 
مراكز نگهداري تحت پوش��ش بهزيستي خبر داد. 
محمد نفريه، در جمع خبرن��گاران، توضيحاتي در 
خصوص توزيع واكسن آنفلوآنزا ارايه داد و گفت: در 
۳۱۱ مركز نگهداري سالمندان كه ۱۳ هزار و ۸۹۶ 
سالمند را پذيرايي مي كنند، از چند روز قبل توزيع 
واكسن آنفلوآنزا آغاز شده است. او افزود: در همين 
مدت در مراكز ديگر تحت پوش��ش بهزيس��تي كه 
شامل مراكز نگهداري شبانه روزي معلولين جسمي-

حركتي و ذهني و همچنين كودكان مي ش��ود نيز 
توزيع اين واكسن آغاز شده است. اين در حالي است 
كه هنوز واكسن آنفلوآنزا در داروخانه ها موجود نيست 
و بس��ياري از افراد براي خريد آن دچار سردرگمي 

شده اند. اما حاال كه در تزريق اين واكسن افراد سالمند 
و گروه هاي پرخطر در اولويت قرار گرفته اند، اميد آن 
مي رود كه واكسن آنفلوآنزا به زودي در داروخانه ها 
توزيع ش��ود و در دسترس بقيه افراد جامعه هم قرار 
بگيرد. بنا بر اعالم س��ازمان بهداشت جهاني زمان 

طاليي تزريق واكسن آنفلوآنزا ۱۵ مهرماه است.

۱۰۵بيمارستان تهران درگير كرونا هستند
با توجه به وضعيت كنوني بيماري كرونا در كش��ور و 
افزايش موارد ابتال، بس��تري و فوتي ها، مي توان گفت 
كه بيمارستان هاي تهران شرايط خوبي ندارند. رييس 
دانشگاه علوم پزشكي ايران افزود: طي ۱۰ روز گذشته 
بيش از چهار هزار مراجعه به بيمارستان ها و همچنين 
بيش از ۱۰ هزار مراجعه به مراكز جامع س��المت ۱۶ 
ساعته داشتيم، نس��بت به روزهاي قبل تر، بستري ها 
بيشتر شده و قطعًا بايد براي روزهاي آتي تمهيدات را 
بيشتر كنيم و همچنين رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
را در اولويت قرار دهيم. جليل كوهپايه زاده افزود: بهترين 
واكسن و روش، استفاده از دستورالعمل هاي بهداشتي 
است كه شايد ما را در برابر همه بيماري هاي حاد تنفسي 
از جمله كرونا، آنفلوآنزا و س��اير بيماري هاي تنفسي 
كمك كند. او درباره امكانات، دارو و كاركنان پزشكي 

دانشگاه علوم پزش��كي ايران اظهار داشت: نزديك به 
۳۰ درصد تخت هاي مراقبت هاي وي��ژه و حدود ۲۵ 
درصد تخت هاي بستري در اختيار بيماران كرونايي 
اس��ت. نزديك به ۱۷۰ بيمارستان خصوصي و دولتي 
در تهران وجود دارد كه ۱۰۵ بيمارستان درگير بيماران 

كرونايي است.

هشدار هواشناسي درباره رگبار و تندباد در ۱۷ استان
 س��ازمان هواشناسي كش��ور با صدور هش��داري از 
بارش هاي رگباري همراه با رعد و برق، تندباد لحظه اي 
و كاهش دما در ۱۷ استان كشور طي سه روز آينده خبر 
داده است.سامانه بارشي سبب بارش و گاهي رگبار و رعد 
و برق همراه با تندبادهاي لحظه اي، كاهش دما - حدود 
۵ تا ۱۰ درجه س��انتيگراد، مواج ش��دن درياي خزر و 
بارش برف در قله هاي سبالن و رشته كوه البرز مركزي 
مي شود. بر اين اساس، اين شرايط جوي روز يكشنبه 
)۱۳ مهر( در استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان 
شرقي، اردبيل، زنجان، كردستان، قزوين، البرز، شمال 
همدان، شمال مركزي، گيالن، مازندران، برخي نقاط 
استان هاي كرمانشاه، اصفهان، لرستان و غرب سمنان 
دور از انتظار نيس��ت. طي روز دوش��نبه )۱۴ مهر( در 
استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، 
زنجان، كردستان، قزوين، البرز، شمال همدان، تهران، 
گيالن، مازندران، گلس��تان، خراسان شمالي و برخي 
مناطق استان هاي مركزي و قم نيز رگبار و رعد و برق 

همراه با كاهش دما خواهيم داشت. سازمان هواشناسي 
در ادامه هش��دار داده اس��ت كه احتمال آب گرفتگي 
معابر، جاري ش��دن روان آب در مسيل ها و خسارت 
به محصوالت كشاورزي دپو شده وجود دارد. از اين رو 
آبراه ها كنترل و بازگشايي ش��وند. احتياط در تردد و 
اتراق و چراي دام در حاشيه رودخانه ها، اتخاذ تمهيدات 
الزم براي فعاليت هاي كوهنوردي و انتقال محصوالت 
كشاورزي برداشت ش��ده به انبار از ديگر توصيه هاي 

سازمان هواشناسي است.

ادامهازصفحهاول

 شرايط امروز 
بسيار خطرناك است

نمي توانيم بگوييم تمام اينها تقصير تحريم اس��ت، 
نمي توانيم در مقام مسووليت به مردم بگوييم آدرس 
جاي ديگري اس��ت. بايد كاري انجام دهيد كه مردم 
ببينند و باور كنند كه تمام تالش خ��ود را كرده ايد. 
وضعيت امروز كشور بس��يار خطرناك است. من به 
عنوان يك جامعه شناس سال ها در كنار قوه قضاييه 
كار كرده ام. در اين ش��رايط تمام آسيب ها و بزه هاي 
اجتماع��ي افزايش پيدا مي كن��د. از طالق گرفته تا 
سرقت، از قتل گرفته تا فحشا. نبايد حتي يك لحظه را 
از دست بدهيد. نمي توانيم با دادن آمارهاي نادرست، 
حرف و شعارهاي اميد بخش س��فره خالي مردم را 
پر كنيم. مردم مي بينند كه آنقدر اوضاع معيش��تي 
و اقتصادي ش��ان بد ش��ده كه دوباره قرار است براي 
تامين مايحتاج خود از كوپن استفاده كنند. اين همان 
پيش��رفتي بود كه به مردم وع��ده داده بوديد. اينكه 
بازگشت به عقب است، بازگشت به سي و اندي سال 
پيش. به زمان جنگ. مردم پايين دست جامعه به ستوه 
آمده اند. شرايط اقتصادي به گونه اي شده كه برخي از 
خانواده ها تنها مي توانند يك وعده غذا داشته باشند. 
هر روز بر تعداد كودكان كار افزوده مي شود. به گفته 
پليس سرقت هاي بار اولي زياد شده است. اينها همه 
نشانه افزايش آسيب هاي اجتماعي است. فكر نكنيم 
با دس��تگيري چند زورگير و گرداندن آنها در ش��هر 
مي توانيم مانع از اين رفتارها شويم. وقتي پاي فقر وسط 
باشد هر كسي براي به دست آوردن نيازهاي مادي خود 
ممكن است دست به هر كاري بزند. به همين خاطر 
است كه بسياري از جامعه شناسان بر اين باورند كه 
فقر مي تواند پايه هاي يك جامعه را سست كرده و آن 
را به آستانه فروپاشي بكشاند.  فرض كنيد پشت ميزي 
تمام فلزي نشسته ايد و دزدي و بيكاري و فساد و فقر و 
فحشا و... يا به طوركلي هر بزه اجتماعي مانند براده هاي 
آهن است كه روي اين ميز فلزي ريخته ايد؛ اگر زير اين 
ميز آهنربايي بگردانيد، هر چه باشد جذب خواهد شد. 
اين آهنربا همان اقتصاد است كه مي گوييم زيربناست. 
اين زيربنا به هر طرف بچرخد، اين شاخص ها به آن سو 
حركت خواهند كرد. امروز جامع��ه ما دچار تئوري 
سوركين است؛ برادر برادر خود را مي كشد، پدر فرزند 
خود را مي كشد، و جامعه از اين مساله با بي تفاوتي گذر 
مي كند. اين ذهنيت مادي است؛ در چنين جامعه اي 
شما همانقدر ارزش داريد كه پول داريد. شما فراموش 
مي شويد و جامعه ديگر چندان معنوي نيست. حضرت 
علي)ع( گفت: فقر از هر دري وارد شود، ايمان از در ديگر 
بيرون مي رود. سعدي گفته است :»هر كه دست از جان 
بشويد هر چه در دل دارد بگويد«. متاسفانه ديگر دزدي 
و خوابيدن معتادان متجاهر كنار خيابان مانند آنچه 
نيمه شب ها در پارك هرندي و ميدان شوش و پارك 
حقاني و زمين هاي سعادت آباد و خاك سفيد و... در 
تهران شاهد آن هستيم، عادي شده است. امروز ايران 
۱۳ تا ۱۴ ميليون حاشيه نشين دارد. حاشيه نشين 

يعني كسي كه دست از جان شسته است. 
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يك ماه از آغاز سال تحصيلي گذشته است

3 ميليون كودك به سامانه شاد دسترسي ندارند
گليمان�دگار| نزديك ب��ه يك ماه 
از زمان آغاز س��ال تحصيلي مي گذرد 
و هنوز خيل��ي از دانش آموزان موفق 
نشده اند از امكانات آموزشي فضاي مجازي استفاده 
كنند. دلي��ل آن هم خيلي واضح اس��ت، به خاطر 
نداشتن تبلت و گوشي و عدم دستري به شبكه شاد. 
اينكه مديركل آموزش عش��ايري مي گويد اولويت 
دريافت تبلت با دانش آموزان دوره ابتدايي در مناطق 
روستايي، عشايري و حاشيه شهرهاست نكته قابل 
توجهي است اما مساله اينجاست كه چرا اينقدر دير 
به فكر تامين آن افتاده ايد كه بودجه در نظر گرفته 
شده براي اين كار با توجه به افزايش روز افزون قيمت 

دالر كفاف آن را ندهد.

  تاثير قيمت دالر بر تحصيل دانش آموزان
محمد رضا س��يفي مي گويد: حدود دو ماه قبل تبلت 
مناس��ب براي دانش آموزان حدود يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار ب��ود و ما نيز همين مبلغ ميانگي��ن را براي تبلت 
دانش آموزان در نظر گرفته بوديم، اما اكنون با توجه به 
افزايش قيمت دالر قطعا قيمت تبلت نيز تغيير كرده 
اس��ت. او مي افزايد: ما در فراخواني كه قبال اعالم كرده 
بوديم، قيمت تبلت را يك ميليون و ۵۰۰ در نظر گرفتيم 
و اعالم كرديم كه هر كسي مي خواهد مي تواند به شماره 
حس��ابي كه اعالم ش��ده پول واريز كند. خوشبختانه 
بانك رفاه مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان واريز كرد كه براي 
دانش آموزان محروم استان خراسان جنوبي شهرستان 
نهبندان تبلت تهيه شد. سيفي در پاسخ به اين سوال كه 
چقدر بودجه براي پوشش دانش آموزاني كه هنوز به شاد 
متصل نشده اند، الزم است تا آنها نيز به اين اپليكيشن 
متصل شوند، به ايلنا مي گويد: با توجه به نواسانات نرخ ارز 
نمي توان دقيقا گفت كه چقدر بوجه نياز است و بستگي 
دارد كه تبلت ها و گوشي ها را چه زماني خريداري كنيم.

   درآمد به ريال، خرج به دالر
اينكه خيلي از مردم معتقدند ما در ايران به ريال پول 
در مي آوريم و به دالر خرج مي كنيم خيلي هم اشتباه 
نيس��ت. تنها تحصيل دانش آموزان از گزند دالر در 

امان مانده بود و تاثير خيلي مستقيمي بر آن نداشت 
كه امس��ال با ورود كرونا به كش��ور حاال حتي درس 
خواندن هم به قيمت دالر بستگي دارد. هر چند كه 
هميشه قيمت لوازم التحرير و كاغذ و دفتر با قيمت 
دالر باال و پايين مي شد، اما اينكه ناگهان چند ميليون 
دانش آموز به دليل بيماري كرونا، با باال رفتن قيمت 
دالر و البته بي توجهي مس��ووالن آموزش و پرورش 
مديركل آموزش تنها به اين دليل كه وس��ايل مانند 
تبلت و موبايل دسترسي ندارند، از تحصيل باز بمانند، 

بسيار رنج آور است. 

    دانش آموزان وامانده از تحصيل
خيلي ازدانش آموزاني كه به داليل مادي نتوانسته اند 
به موبايل و تبلت دسترسي پيدا كنند، قيد تحصيل 
را زده و راهي خيابان ها ش��ده اند و به دستفروشي و 
دوره گردي پرداخته اند، آنها هم��ان دانش آموزاني 
هس��تند كه در حاشيه ش��هرها زندگي مي كنند و 
حداقل امكاني كه داشتند تحصيل در مدارس دولتي 
بود كه آن هم امسال به واسطه كرونا از آنها گرفته شد. 
جمشيد محبي، كارشناس حوزه آموزش در اين باره 
به »تعادل« مي گويد: البت��ه كرونا از ۱۰ ماه پيش به 
ايران آمده، حال چرا آم��وزش و پرورش در تمام اين 
ماه ها براي اينكه بتواند يك سيستم هماهنگ آموزشي 
براي سال تحصيلي جديد راه اندازي كند، تعلل كرده، 
سوالي است كه تاكنون هيچ مقام مسوولي به آن پاسخ 
نداده است. شايد به همين دليل بود كه وزير آموزش و 
پرورش ناگهان اعالم كرد كه تمام مدارس بازگشايي 
ش��ده اند و دانش آموزان و معلمان بايد در كالس ها 

حضور فيزيكي داشته باشند، انگار كه اصال بيماري 
به اس��م كرونا وجود ندارد. اما بعد از اينكه بسياري از 
كارشناسان حوزه بهداش��ت و درمان به اين تصميم 
غير مسووالنه اعتراض كردند و تعداد قابل توجهي از 
دانش آموزان و معلمان به كرونا مبتال شدند، وزير اعالم 
كرد كه اصراري بر حضور فيزيكي در مدرسه نيست. 
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: متاسفانه 
برنامه آموزشي در كشور ما باري به هر جهت است و 
كرونا باعث شد تا ما خأل هاي موجود در اين سيستم 
را به وضوح ببينيم. مساله اينجاست كه آيا اين تجربه 
باعث مي شود تا مسووالن به خودشان بيايند و فكري 
به حال بهبود سيستم آموزشي كشور بكنند. بسياري از 
خانواده ها حتي آمادگي اين را داشتند كه در يك سال 
تحصيلي پيش رو بچه هايشان ترك تحصيل كنند، 
چون معتقد بودند، سالمت آنها از درس خواندنشان 
مهم تر است، اما در خانواده هايي كه امكان تهيه وسايل 
الزم براي تحصيل فرزندانشان را نداشتند، ماجرا فرق 
مي كند و فقر باعث مي شود كودكي كه از تحصيل باز 
مانده به عنوان كودك كار به خيابان ها فرستاده شود تا 

در تامين معاش خانواده نقشي داشته باشد. 

    نيمه هاي پر ليوان هم خالي است
محبي به سخنان مسووالن درباره سامانه شاد اشاره 
كرده و مي افزايد: مسووالن آموزش و پرورش معتقدند 
كه سامانه ش��اد توانس��ته عدالت آموزشي به وجود 
بياورد، اما سوال اين است وقتي ۳ ميليون دانش آموز 
از اين نرم افزار محروم هستند چطور مي توان اسم آن 
را عدالت آموزش��ي گذاشت؟ عدالت آموزشي زماني 
رخ مي دهد كه حتي اگر يك كودك در يك روستاي 
دور افت��اده حضور دارد، از همان امكانات آموزش��ي 
برخوردار باش��د كه كودك ديگر در يك شهر بزرگ 
از آن برخوردار اس��ت، در اين ص��ورت ما مي توانيم 
بگوييم عدالت آموزشي برقرار كرده ايم. حاال كه اصال 
صحبت از يك كودك و ۱۰۰ كودك نيست، صحبت 
از ۳ ميليون كودكي است كه به اين سامانه دسترسي 
ندارند و اصال شايد به هيچ امكان ديگري براي تحصيل 

هم دسترسي نداشته باشند. 

گزارش
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