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آخرين نفس هاي قاچاق گوشي
 به اسم رجيستري

افزايش دخالت دولت 
در بازار پول با  رشد  سرمايه بانك ها

 اجاره گذرنامه براي دور زدن قانون
 توسط قاچاقچيان و ثبت تلفن  همراه

 منظور از كاهش 14 هزار توماني سرمايه
 در بانك هاي خصوصي چه بوده است؟
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يادداشت- 1

يادداشت- 2

دانستن حق مردم است

فناوري هاي روز و انفعال ساترا 

تقريبا در همان ماه هاي 
ابتدايي تشكيل شوراي 
ب��راي  پنج��م،  ش��هر 
ش��وراي  نماين��دگان 
اس��امي ش��هر تهران 
روشن ش��د كه ساختار 
مديريت شهري در دوره 
قبلي متاسفانه از انضباط 
الزم در خصوص رعايت اموال و اماك ش��هرداري 
برخوردار نبوده اس��ت. در واقع حساس��يت هايي 
كه مي بايس��ت يك مدير نس��بت به اموال تحت 
اختيارش كه متعلق به مردم است، داشته باشد در 
اين بازه زماني وجود نداشت و امانتداري مناسبي در 
حفظ اين اموال عمومي صورت نگرفته بود. اين رفتار 
ادامه در صفحه 5 شبهات، پرسش ها و...  

روزافزون  پيشرفت هاي 
ورود  و  فن��اوري 
پلتفرم ه��اي مختل��ف 
تولي��د و توزي��ع محتوا 
باعث ش��ده عصر نويني 
انتش��ار  خص��وص  در 
و تكثي��ر محتوا ش��كل 
بگيرد، اين در حالي است 
كه حكومت ها مي كوش��ند با ايجاد سازوكارهايي 
مش��خص و با اتخاذ سياس��ت هايي بر اين روند و 
به صورت كل��ي بر آن نظارت و ب��ر پايش و پااليش 
محتواهاي توليدش��ده اعمال نظ��ر كنند. هرچند 
كه توفيق حاكميت ها در اين عرصه متفاوت از هم 
است اما حركت همه آنها به سوي اعمال حاكميت 
و تعريف حكمراني در اين عرصه اس��ت .متأسفانه 
در ايران حكمراني فضاي مجازي كه توليد و انتشار 
ادامه در صفحه 6 محتوا نيز جزئي از آن است و...   

محمدجواد  حق شناس

محمدجعفر نعناكار

عرضه اوليه سهام گروه مالي سپهر صادرات در فرابورس معرفي شد

 » وسپهر«  در بازار سرمايه
توليد، عمران و توسعه 

زيرساخت ها فراموش شده است

 400 ملك 
 پس گرفته شد

  2  هزار ملك هم 
تعيين تكليف شد

رييس بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانشوري  هشدار داد

بودجه 
در اسارت 
امور جاري

گزارش 
اوليه حناچي 

از امالك 
نجومي

هر عالمت تنفسي 
مطمئنا كروناست

 »تعادل« آخرين تحوالت مرتبط با
 مكانيسم ماشه را بررسي مي كند

 تروييكاي اروپايي در نامه اي به
 شوراي امنيت سازمان ملل:  تصميم براي 
بازگشت تحريم ها عليه ايران بال اثر است

 رييس شوراي راهبردي روابط خارجي :  
پاسخ قاطع ايران به هرگونه تجاوز امريكا  
وفق ماده 51 منشور ملل متحد

 تيرخالص 
بر توهم امريكايي

يادداشت-5   يادداشت-4 يادداشت-3

 دستاورد 
سياست هاي حمايتي 

 بيماران خاص 
در ازدحام داروخانه ها 

 بورس
 و بودجه ريزي

1- جهش قيمت ه��ا در بازار 
خودروهاي داخلي و خارجي 
ط��ي هفته هاي گذش��ته در 
كانون توجه مردم قرار گرفته 
اس��ت. مس��اله اي كه چندان 
جدي��د نيس��ت و در پي هر 
جهش و دررفت��ن فنر نرخ ارز 
دامنگي��ر بازارهاي مختلف از 
جمله خودرو نيز مي شود. مبناي استدالل ها براي افزايش 
قيمت خودروهاي،  همواره نرخ دالر بوده اس��ت و گفته 
مي ش��ود قيمت مثا خودروي پرايد در خ��ارج از ايران 
6هزار دالر اس��ت و از آنجا كه نرخ دالر در كشور افزايش 
يافته است، در نتيجه قيمت اين خودرو در داخل كشور 
نيز به ميزان نوسان دالر دچار نوسان شده و مي شود. اين 
در حالي است كه ادعا مي شود و انتظار هم اين است كه 
تمام قطعات خودروهاي ايراني در داخل كش��ور توليد 
شوند و به همين دليل هم تحت تاثير نرخ ارز قرار نگيرند. 

اما ظاهرا اينگونه نيست.
 2-با بررس��ي قيمت ها در بازار خودروهاي داخلي و به 
ويژه خودروهاي خارجي و انجام يك حساب و كتاب سر 
انگشتي، به اين نتيجه مي رسيم كه قيمت ها حتي با دالر 
27 هزار توماني و عوارض گمركي و ... نيز بس��يار بيشتر 
از آنچه كه بايد باشد، است. به عبارت ديگر، قيمت ها به 
غير از افزايش نرخ دالر تحت تاثير عامل كمبود عرضه نيز 
قرار دارند و همين علت موجب شده است كه قيمت ها 
يك س��ر و گردن از ارزش ريالي خودروها باالتر باش��د. 
كمبود در بازار داخلي آنگونه آمارها نشان مي دهد ناشي 
از افت ميزان توليد با چاشني احتكار است. خودروهاي 
خارجي نيز به دليل ممنوعيت واردات در پي نوسان دالر، 
 طي دو سال گذشته به شدت از كمبود عرضه رنج مي برد 
و به همين دليل، خودرويي كه بايد حدود 800 ميليون 
تومان در بازار معامله شود، حدود 2.5 ميليارد تومان در 

بازار خريد و فروش مي شود.
3- در اين شرايط دولت براي ساماندهي بازار خودرو چه 
سياستي را بايد اتخاذ كند؟ پاس��خ به اين سئوال بسيار 
سخت و پيچيده است. چرا كه از سويي به دليل كمبود 
دالر در بازار ارز ايران،  دولت نمي توان��د حكم به واردات 
خودروي خارجي بدهد واز سوي ديگر، راه توليد خودرو 
ادامه در صفحه 5 همچون سال هاي قبل هموار نيست.  

در اين آش��فته بازار كرونا 
بد نيست مسووالن سري 
هم به داروخانه هايي بزنند 
ك��ه داروي بيماران خاص 
و اف��راد مبتا به س��رطان 
و ام اس و ديگ��ر بيماري ها 
در  تامي��ن مي كنن��د.  را 
چنين ش��رايطي كه همه 
كارشناسان و متخصصان از رعايت و حفظ فاصله 
اجتماعي مي گويند، در اي��ن داروخانه ها همهمه 
و ازدحامي بر پاس��ت كه بيا و ببين. ن��ه از رعايت 
فاصله اجتماعي خبري هست و نه از رعايت ديگر 
پروتكل ه��اي بهداش��تي. بيماران يا خ��ود براي 
دريافت داروهايش��ان مي آيند كه بي��ش از مردم 
عادي در مع��رض ابتا به كرونا ق��رار مي گيرند يا 
نزديكانش��ان كه آنها هم با ش��رايط موجود بعيد 
نيس��ت كه در آينده اي نزديك يك��ي از مبتايان 

باشند.
 حال س��وال اينجاس��ت كه آيا وزارت بهداش��ت 
و درمان و ديگر مس��ووالن نمي توانند ش��رايطي 
را فراهم كنند ك��ه داروي اين بيماران به ش��كل 
ساده تري به دس��ت آنها برس��د، يا حداقل فضاي 
داروخانه ها تا اين حد ش��لوغ و پر ازدحام نباشد. 
كرونا با كسي ش��وخي ندارد، اما نه تنها مردم كه 
مس��ووالن ما هم اين قضيه را آن طور ك��ه بايد و 

شايد جدي نگرفته اند. 
مسووالن محدوديت را برمي دارند، تعطيلي ها را لغو 
مي كنند، دوركاري ها را كم مي كنند و ناگهان در اين 
وانفسا مدارس بازگشايي مي ش��وند و مردم هم كه 
براي تامين معاش خود نياز به كار كردن دارند، بدون 
توجه به اينكه خطر ابتا به كرونا در كمين آنهاست 
از خانه بيرون مي آيند. اما حاال بايد ش��اهد شلوغي 
داروخانه هايي مانند هال احمر و 13 آبان و ... باشيم. 
داروخانه هايي كه فضاي محدودي دارند، راه خروج 
و ورود هوا به اين فضاهاي بسته تنها يك در است و 
تعداد افرادي كه روزانه در سالن اين داروخانه ها جمع 
مي ش��وند تا در نوبت دريافت دارو قرار بگيرند و اين 

زمان گاهي به 3 ساعت هم مي رسد.
ادامه در صفحه 8

بررس��ي عملك��رد اقتصادي 
كش��ورهاي  از  بس��ياري 
نش��ان  توس��عه يافته 
مي ده��د، ك��ه دولت ه��ا در 
اين كش��ورها براي به دست 
آوردن هزينه ه��اي خ��ود به 
جاي اينك��ه خ��ود را درگير 
درآمده��اي موق��ت كنند، 
به س��مت اس��تفاده از منابع پايدار حرك��ت كرده اند. 
پيگيري چنين سياس��ت هايي از س��ويي به دولت ها 
اين اطمينان را مي دهد كه در طوالني مدت، مشكلي 
در زمينه تامين مناب��ع مالي مدنظر خ��ود ندارند و از 
س��وي ديگر، در شرايط دش��وار و غيرقابل پيش بيني، 
تامين منابع اعتباري الزم، با مشكات كمتري دنبال 
مي ش��ود. موضوع ديگ��ري كه ام��روز در بس��ياري از 
كشورهاي توسعه يافته حل ش��ده و ديگر محل بحث 
نيست، بحث تصدي گري دولت است. در اين كشورها، 
بخش مهمي از فعاليت هاي اجرايي اقتصادي از سوي 
بخش خصوصي انجام مي ش��ود و دول��ت نقش خود 
را در فعاليت ه��اي اجرايي به حداقل رس��انده اس��ت. 
اين سياست باعث ش��ده حتي اگر بنا به شرايط دشوار 
اقتصادي، دولت در تامين بودجه با مشكل مواجه شد 
نيز امور اجرايي اقتصاد، روي زمي��ن نماند و اقتصاد به 
حركت فعال خ��ود ادامه دهد. براي رس��يدن به منابع 
بودجه اي پايدار، اس��تفاده از ماليات يكي از اصلي ترين 
سياست هايي كه از سوي دولت ها اجرايي مي شود ولي 
در ايران به دليل اتكاي تاريخي ب��ه درآمدهاي نفتي، 
عما امكان اجراي اين سياس��ت فراهم نشده و دولت ها 
يكي پس از ديگري، با فراموش كردن اين اصل مهم صرفا 
از درآمدهاي سهل الوصول نفتي بهره گرفته اند. در كنار 
آن ظرفيت بازار سرمايه نيز در ايران هيچگاه به درستي 
مورد اس��تفاده قرار نگرفته اس��ت. در صورتي كه سهام 
شركت هاي دولتي يا سهام شركت هاي بزرگ در بورس 
عرضه ش��ود، اين بازار توان تامين مال��ي الزم براي اين 
شركت ها را خواهد داش��ت و از سوي ديگر با جمع آوري 
نقدينگي جامعه، ديگر دغدغه مهم براي برطرف كردن 
مشكل تورم را نيز تس��هيل مي كند. در ايران با توجه به 
بانك محور بودن اقتصاد، بورس هيچ گاه به شكل محوري 
مورد توجه قرار نگرفته و...  ادامه در صفحه 6

مريم شاهسمنديمجيد اعزازي مرتضي دلخوش

با نهايت تاسف در گذش�ت برادر گراميتان را تسليت 
عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت 

و غفران و براي ش�ما طول عمر مسألت مي كنيم.

 سركار خانم فرشته فريادرس

همكاران شما در روز نامه تعادل

مصيب�ت درگذش�ت ب�رادر گراميت�ان را تس�ليت 
گفته،براي آن مرحوم غفران و آمرزش الهي و براي شما 

و خانواده محترمتان صبر و سالمتي مسالت داريم.

 سركار خانم فرشته فريادرس

الياس حضرتي - حجت طهماسبي

 صفحه 8 

 صفحه 3 



صحبت هاي چن��د روز قبل محمدباقر نوبخ��ت درباره 
تغييراتي كه در بودجه سال 1400 اعمال خواهد شد، رسما 
فصل بودجه ريزي كشور را كليد زد، فصلي شش ماهه كه 
در نهايت تكليف منابع هزينه اي و درآمدي دولت را روشن 
خواهد كرد. بر اساس رويه هاي جاري كشور، دولت موظف 
است اليحه بودجه سال آينده را تا نيمه آذر ماه به مجلس 
ببرد و نمايندگان مجلس پس از بررسي كليات اليحه، در 
صورتي كه به آن راي مثبت بدهند، كار را در كميسيون هاي 
تخصصي آغاز مي كنند و پس از نهايي شدن برنامه ها در 
كميسيون برنامه و بودجه، در نهايت سند اقتصادي سال 
آينده كشور بايد در اسفند سال جاري در مجلس به مصوبه 
تبديل شود. هرچند در دولت قبل، محمود احمدي نژاد 
چندان قائل به اين رويه نبود و اليحه را در بعضي سال ها با 
تاخير قابل توجه به مجلس ارايه مي داد اما در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم، دول��ت در آذر ماه اليحه را به مجلس 
تحويل داده و از اين رو به نظر مي رسد همين رويه در سال 

جاري نيز ادامه خواهد داشت.
آنچه كه در اين فرآيند تغييراتي به وجود مي آورد، نخست 
تغيير مجلس و آغاز به كار دور يازدهم آن است. نمايندگان 
مجلس جديد در حالي بايد براي نخستين سال، بودجه 
دولت را بررس��ي كنند كه با توجه ب��ه اختالف نظرهاي 
سياس��ي ميان دو قوه، مشخص نيس��ت اين اليحه چه 
سرنوشتي پيدا كند. پيش از اين انتقادات تند تعدادي از 
نمايندگان از عملكرد اقتصادي دولت و راي عدم اعتماد 
به گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت صمت نشان داده 
كه نمايندگان، آماده چالش هاي جدي با طرح هاي جديد 
اقتصادي دولت خواهند بود. تغيير دوم مربوط به س��ال 
پاياني دولت روحاني مي شود. بودجه سال 1400 در حالي 
بناست در اسفند امسال نهايي شود كه دولت روحاني تنها 
تا مرداد س��ال آينده بر سركار خواهد بود و به اين ترتيب 
برنامه اي كه در دستور كار است، سرنوشت دولت آينده در 
شش ماهه دوم سال آينده را نيز روشن خواهد كرد. جداي 
از تمام اين مسائل، صحبت هاي نايب رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس نشان مي دهد كه نمايندگان پيش 
از رسيدن به اليحه دولت، طرح اصالح بودجه را كليد زده 
و حتي به جمع بندي هايي نيز رسيده اند. ميرتاج الديني، با 
بيان اينكه نظرهاي مختلفي درباره اصالح ساختار بودجه 
در مجلس وجود دارد، گفت: كميته اصالح ساختار بودجه 
از حدود 2 ماه پيش كار بررسي اصالحات احكام بودجه 
را آغ��از و تاكنون چندين بار گزارش خود را در صحن اين 

كميسيون قرائت كرده است.
وي با اشاره به اينكه بعد از بررسي ها دو نظر اصلي درباره 
روند اصالح ساختار بودجه در كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات ش��كل گرفت، افزود: ابتدا ارايه يك طرح دو 
فوريتي در صحن درباره اصالح س��اختار بودجه تا قبل از 
ارسال اليحه بودجه سال 1400 توسط دولت به مجلس تا 
دولت بتواند، بودجه سال آينده را براساس آن تدوين كند.
اين موضوع به دليل كمبود زمان و اينكه به تدوين بودجه 
سال 1400 در دولت نمي رسد و ديگر آنكه اين تغييرات به 
نوعي اصالح احكام بودجه محسوب مي شود، از دستور كار 
خارج شد. كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
براين اساس تصميم گرفت تا تمام رويكردها و احكام قابل 
اصالحي را كه در صورت اعمال آنها توس��ط دولت عمال 
بخشي از ساختار بودجه اصالح مي شود را در كميسيون 

نهايي كرده و همراه با يك نامه و با اطالع هيات رييس��ه 
مجلس به سازمان برنامه و بودجه ابالغ كند. نايب رييس 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با بيان 
اينكه در اين راستا دولت در اولين گام براي اصالح ساختار 
بودجه مي تواند اين مسائل را در تدوين بودجه سال 1400 
لحاظ كند، اظهار كرد: اگر دولت زودتر از ارسال اين احكام 
به سازمان برنامه و بودجه، اليحه بودجه سال آينده را به 
مجلس تقديم كرد، مي توانيم ميزان لحاظ اين احكام را در 

زمان بررسي بودجه در كميسيون تلفيق در نظر بگيريم.

منابعدستنيافتني
هرچند هنوز مجلس جزييات طرح خود براي اصالح 
روند بودجه نويس��ي را اعالم نكرده اما به نظر مي رسد 
اصلي ترين چالش پيش روي دو قوه همچنان بر جاي 
خود باقي است. در سال جاري با توجه به تداوم تحريم ها 
و شيوع ويروس كرونا، دولت در تامين منابع درآمدي 
خود با مش��كالت و چالش هاي جدي مواجه ش��ده و 
احتماال همين روند در س��ال آينده ني��ز ادامه خواهد 
داشت. از اين رو بايد ديد در طرح مدنظر مجلس، تا چه 
حد به دسترسي دولت به منابع درآمدي پايدارتر كه در 
شرايط فعلي امكان وصول داشته باشند، تاكيد شده 
است. اگر گزينه پر خطر استقراض از بانك مركزي را كنار 
بگذاريم، احتماال مجلس بايد تالش كند دست دولت 
را در انتشار اوراق قرضه و بدهي، ورود گسترده تر به بازار 
سرمايه و افزايش دسترسي به درآمدهاي مالياتي باز 
كند. با توجه به اينكه دولت پيش از اين اعالم كرده بودجه 
سال آينده را انبساطي خواهد بست، احتماال نمايندگان 
نظرات جدي بر سر منابع درآمدي اين بودجه انبساطي 

خواهند داشت.

در كنار آن، واقعي س��ازي بودجه نيز اهميت فراواني 
دارد. در سال جاري يكي از مسائلي كه چالش فراواني 
را به همراه داش��ته و صداي بس��ياري از كارشناسان 
را نيز درآورده اس��ت، در نظر گرفتن منابع درآمدي 
براي دولت است كه در شرايط فعلي عمال امكان پذير 
نيستند. از باال بودن بهاي نفت نسبت به واقعيت هاي 
بازار و نامشخص بودن ميزان درآمد حاصل از صادرات 
اين محصول گرفته تا ناديده گرفتن ش��يوع كرونا و 
تاثيرات اقتصادي آن، همگي دست به دست هم دادند 
تا بودجه امسال كس��ري 150 هزار ميليارد توماني 
داشته باشد و از اين رو براي سال آينده يكي از تاكيدات 
كارشناسان، درك دقيق ش��رايط اقتصادي كشور و 

برنامه ريزي بر اساس آن است.

عمرانفراموششده
جداي از مش��كالت موجود در تامين منابع درآمدي 
الزم براي دولت، آنچه كه به نظر مي رسد دشواري هاي 
سال هاي گذشته موجب ناديده گرفته شدن آن شده، 
بودجه عمراني و زيرساختي كشور است. هرچند دولت 
مي گويد تالش كرده منابع الزم براي طرح هاي عمراني 
را بپردازد اما با توجه به دشواري هاي موجود در كسب 
درآمد و غيرقابل انكار بودن هزينه هاي جاري، عمال در 
تمام اين س��ال ها بودجه عمراني، فداي بودجه جاري 
شده است. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند 
آنچه كه اقتصاد كش��ور را در مي��ان و بلندمدت از اين 
دشواري ها خالص خواهد كرد، سرمايه گذاري در امور 
زيرساختي است. اين سرمايه گذاري ها، موجب ايجاد 
ارزش افزوده در سال هاي آينده مي شود و با بهبود توليد 
و افزايش اشتغال، بخش��ي از مشكالت امروز كشور را 

برطرف خواهد كرد. با وجود اهميت تامين اين منابع، 
نه تنها در حوزه بودجه ريزي كه حتي در سياست هاي 
اجرايي نيز، اهميت اين موضوع ناديده گرفته شده است. 
برآوردها نشان مي دهد رتبه ايران در ميان كشورهاي 
جهان در حوزه محيط كسب و كار از عدد 140 نيز فراتر 
رفته و به اين ترتيب جذب سرمايه گذاري هاي جديد 
در كشور بسيار دش��وار به نظر مي رسد. از سوي ديگر 
با وجود شعارهاي زيادي كه در زمينه مبارزه با قاچاق 
اعالم شده، در عمل هنوز در سال ميلياردها دالر كاالي 
قاچاق بدون پرداخت حقوق گمركي و بدون توجه به 
شرايط بازار داخلي، وارد كشور مي شوند و اين موضوع نيز 
گسترش زيرساخت هاي توليد را با رقيبي جدي مواجه 
كرده است. هرچند بر اساس آمارها، دولت در سال هاي 
گذشت توانسته آمار قاچاق را به شكل معناداري كاهش 
دهد اما در عمل هنوز بخش زيادي از بازارهاي كاالهاي 
خرد و كالن در اختيار محصوالت قاچاق قرار دارد كه از 
سويي دسترسي دولت به منابع درآمدي خود را كاهش 
مي دهد و از سوي ديگر توسعه توليد را ناممن مي كند. 
نبود نگاهي كالن و بلندمدت در ميان دولت هاي مختلف 
باعث شده در تمام دهه هاي گذشته با نخستين شوك 
يا فش��ار اقتصادي، بودجه عمراني فداي مشكالت و 
معضالت داخلي شود و همين امر، در سال هاي گذشته 
نيز تكرار شده است. تداوم عدم تخصيص بودجه عمراني، 
توسعه زيرساخت هاي كشور را براي سال هاي طوالني 
با محدوديت مواجه كرده و به نظر مي رس��د با وجود 
برنامه انبساطي دولت براي سال 1400 و طرح مجلس 
براي اصالح بودجه ريزي، همچنان توجه به توس��عه 
زيرساخت ها، الاقل براي سال آينده، فداي مشكالت و 

دغدغه هاي روزمره و جاري خواهد شد.

2 خبررويداد
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رييس جمهور:  

رييس جمهور گفت: رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در هفته هاي اخير در كش��ور پايين آم��ده و اين 
نگران كننده اس��ت. اين ميزان از ۸0 درصد به ۶0 
درص��د كاهش يافته و اين خبر بدي اس��ت. ما باز 
هم تاكيد مي كنيم كه در همه جا اصول بهداشتي 
را رعايت كنند. به گزارش ايس��نا، حجت االسالم 
والمسلمين حس��ن روحاني در جلسه ستاد ملي 
مقابله با ويروس كرونا با تاكيد بر رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي اظهار كرد: برخي دوگانه انگاري ها در 
جامعه ما مطرح مي شود مثل سالمت و معيشت، 
سالمت و ديانت، سالمت و آموزش؛ اين دوگانه ها 
نادرست است. ما فكر نكنيم اگر نوجواني به مدرسه 
رود مبتال مي شود اما اگر در كوچه بازي كند نه. اين 
ويروس مي تواند همه جا باش��د و در عين حال اگر 

پروتكل ها را رعايت كنيم، هيچ جا نباشد.
وي افزود: آمار و ارقام نشان مي دهد آن مشاغلي كه 
كارمند و كارگر زياد داشتند و مراعات كردند كمتر 
مبتال شدند و آنجا كه تعداد كارگران و كارمندان 
كم بوده و مراعات نكردند مبتال شدند. پس دليل 
نيست كه كارگر زياد باشد يا كم. آموزش در خانه 
باشد يا مدرسه. آنچه مهم است رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي است.
رييس جمهور يادآور ش��د: در ماجراي كنكور هم 
برخي به من نامه نوش��تند كه امس��ال از كنكور 
بگذريد و با آن كاري نداش��ته باشيد. اما ديديم كه 
نزديك به نهصد هزار نفر آمدند ولي كس��ي مبتال 
نشد كه از عجايب است. يعني از ميزان آن جمعيت 
نهصد و چهل  هزار نفري كه ش��ركت كردند، تنها 
5۶ نفر كه احتمال مي دادند مشكلي داشته باشند 
را تس��ت گرفتند كه نتايج منفي بود.در حالي كه 
به ما مي گفتند ش��ما يك سال اين كنكور را عقب 
بيندازيد و يك سال نتيجه كار اين جوانان را معلوم 
نكنيد. شما مي دانيد چه بار سنگين روحي، رواني 
و اضطراب و دلهره براي اينان ايجاد مي شد و حتي 
افسردگي را به همراه داشت؟ اما ما دوگانگي كنكور 

و سالمت را نپذيرفتيم.
روحاني تاكيد كرد: گفته مي ش��د كه اين بيماري 
براي بزرگساالن اس��ت اما ديديم كه اين بيماري 
سن سرش نمي شود و همه را درگير مي كند پس 

بايد همه رعايت اصول بهداشتي را داشته باشيم.
وي اف��زود: رعاي��ت پروتكل ه��اي بهداش��تي 
در هفته هاي اخير در كش��ور پايين آم��ده و اين 
نگران كننده اس��ت. اين ميزان از ۸0 درصد به ۶0 
درصد كاهش يافته و اين خبر بدي است. ما باز هم 
تاكيد مي كنيم كه در همه جا اصول بهداش��تي را 
رعايت كنند. اگر اي��ن روند ادامه يابد از هفته هاي 
آت��ي ش��اهد افزايش ابت��ال و پ��س از آن افزايش 
مرگ ومير خواهيم بود. رييس جمهور تصريح كرد: 
از اين به بعد همه بايد اين را در نظر داش��ته باشيم 
كه هر عالئمي ب��روز كرد را كرون��ا بدانيم و بعد از 
تست اگر چنين نبود به محل كار بياييم. موردي 
بوده كه فردي كرونا گرفته و دو هفته در اداره آمد 
و رفت داشته چرا كه تصور كرده عطسه يا سردرد 
او به بيماري باز نمي گ��ردد. روحاني با بيان اينكه 
صداوسيما و ساير رسانه ها بايد به آموزش بيشتر 
چگونگي مقابله با كرونا و درك شرايط اين بيماري 
ب��راي مردم بپردازن��د، اظهار كرد: باي��د از طريق 
صداوسيما و رسانه ها به صورت ساده تري به مردم 
بگوييم كه شرايط اين ويروس چگونه است. برخي 
تصور مي كنند حتمًا بايد سرفه كنند تا امكان ابتال 
در آنان وجود داشته باشد در حالي كه همان افراد 
با احس��اس نكردن مزه و بو مواجه هستند و وقتي 
از آنان پرسيده مي شود چرا زودتر خود را به مراكز 
درماني معرفي نكرديد مي گويند فكر نمي كرديم 

كرونا باشد.
وي افزود: چنين مواردي وج��ود دارند و اين افراد 
گاهي زماني به بيمارس��تان منتقل مي شوند كه 
ديگر دير اس��ت و اين در حالي است كه ماه پاييز و 
زمستان در راه است و نبايد هر عطسه يا سرفه اي 
سرماخوردگي تلقي شود و از انجام تست خودداري 
صورت گيرد. رييس جمه��ور در بخش ديگري از 
سخنانش با اش��اره به وجود قاچاق كاال در كشور 
و ضرورت مبارزه با آن، اظهار كرد: همه ما در برابر 
قاچاق كاال كه در كش��ور ما ديده مي شود مسوول 
هستيم. در شرايط فعلي بايد بيش از پيش بر قاچاق 
دارو تمرك��ز كنيم كه داروها را به خارج از كش��ور 
منتقل مي كنند، چرا كه گويا در كشورهاي همسايه 

قيمت آنها باالتر است.
روحاني تاكيد كرد: مبارزه با قاچاق كاال مخصوصا 
در زمينه دارو و واكسن تشديد شود و جلوي قاچاق 
واكس��ن و دارو به خارج از كشور گرفته شود. البته 
ما ص��ادرات دارو داريم اما اي��ن كار را بايد مبادي 
رس��مي انجام دهند نه اينكه قاچاق دارو و واكسن 
را ش��اهد باش��يم. وي در پايان با اشاره به ضرورت 
انجام امور اداري مردم تا ج��اي ممكن به صورت 
مجازي و غيرحضوري اظهار كرد: مساله ديگر ورود 
گردشگران به كشور اس��ت كه بايد پروتكل ويژه 
خودش رعايت شود نه اينكه رفت وآمد وجود داشته 
باش��د و پروتكل ها مراعات نشود. اين موضوع بايد 
بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گيرد تا نگراني ها 

در اين زمينه نيز رفع شود.

صادرات6ميليونتنيسيمان
تاپايانمرداد

سخنگوي گمرك اعالم كرد: كشورمان در پنج ماه اول 
امسال بيش از پنج ميليون و۸4۷ هزارو 201 تن انواع 
سيمان به ارزش 12۷ ميليون و ۹۹0 هزار و ۹5۹ دالر 
صادر كرده است.  به گزارش ايسنا، سيد روح اهلل لطيفي 
گفت: ظرفيت توليد س��يمان كشور ۸5 ميليون تن و 
ميزان نياز داخلي ۶5 ميليون تن است. در حال حاضر 
ايران جزو هفت كشور بزرگ توليد كننده سيمان جهان 
است كه به عقيده كارشناسان، عدم تناسب در تامين 
نهاده هاي توليد به دليل تحريم، م��ازاد عرضه و عدم 
تناسب تقاضا به دليل افزايش كارخانجات سيمان، بروز 
كوويد 1۹ و تبعات ناشي ازآن و مباحث مرتبط با حمل 
نقل ازجمله چالش هاي پيش روي صنعت س��يمان 
است.  دبير شوراي اطالع رساني گمرك با تشريح آخرين 
وضعيت تجارت سيمان اظهاركرد: كشورمان در پنج 
ماه اول سال جاري اقدام به صادرات پنج ميليون و ۸4۷ 
هزار و 201 تن به ارزش 12۷ ميليون و ۹۹0 هزار و ۹5۹ 
دالر انواع سيمان به 2۸ كشور جهان كرده است. لطيفي 
درباره كشورهاي مقصد صادراتي سيمان كشورمان 
افزود: س��يمان توليد ش��ده در كش��ور به كشورهاي 
هندوستان، افغانستان، روسيه، عراق، قطر، كنيا، كويت، 
سريالنكا، پاكستان، ارمنستان، تركمنستان، قزاقستان، 
آذربايجان، بنگالدش، چين، عمان و... صادر شده است.  
وي افزود: عراق با 24 ميلي��ون و ۷42 هزارو5۹۸ دالر 
در رتبه نخس��ت، كويت با 2۳ ميلي��ون و۳۷5 هزارو 
۸۷0 دالر و افغانستان با 1۹ ميليون و 540 هزار و 4۳۷ 
دالر بيش��ترين ميزان واردات سيمان ايراني را به خود 

اختصاص داده اند.

متوسطتورم
دركشورهاياروپاييمنفيشد

متوس��ط قيمت ها در كش��ورهاي اروپايي به طرز 
محسوس��ي كاهش پيدا كرد. به گزارش مركز آمار 
اتحاديه اروپا، متوس��ط نرخ تورم در 1۹ كشور عضو 
منطقه يورو در 12ماه منتهي به آگوست با 0.۶ درصد 
كاهش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه قبل به منفي 
0.2 درصد رس��يد كه اين نرخ ت��ورم هنوز در فاصله 
زيادي از سطح دو درصدي هدف گذاري شده توسط 
بانك مركزي اين منطقه باقي مانده است. همچنين 
متوسط نرخ تورم در 12 ماه منتهي به آگوست در 2۷ 
كشور عضو اتحاديه اروپا 0.4 درصد اندازه گيري شده 
كه 0.5 درصد كمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. 
در ماه آگوست، بخش مواد غذايي و نوشيدني با تورم 
0.۳۳ درصدي پيشتاز گروه هاي مختلف بوده است و 
خدمات با 0.۳ درصد در رده بعدي قرار دارد. از سوي 
ديگر انرژي با تورم منفي 0.۷۷ درصدي بيشترين تاثير 
را در كاهش تورم داشته است. بانك مركزي اروپا براي 
پيشبرد اهداف خود دستيابي به تورم دو درصدي را 
هدف گذاري كرده و باقي ماندن تورم در چنين سطحي 
كار كريستين الگارد، رييس جديد اين بانك را دشوار 
خواهد ساخت. در بين كشورهاي عضو منطقه يورو، 
باالترين تورم مربوط به مجارستان با چهار درصد بوده 
اس��ت و پس از اين كشور نيز لهستان با ۳.۷ درصد و 
جمهوري چك با ۳.5 درصد قرار دارند. از طرف ديگر 
كمترين تورم ثبت شده مربوط به قبرس با منفي 2.۹ 
درصد بوده است و پس از اين كشور، يونان با منفي 2.۳ 
درصد و استوني با منفي 1.۳ درصد قرار دارند. در بين 
ديگر كشورهاي اروپايي نيز نرخ تورم آلمان منفي 0.1 
درصد، فرانسه 0.2 درصد، اتريش 1.4 درصد و هلند 
0.۳ اندازه گيري شده است. در بين كشورهاي اروپايي 
كه عضو اتحاديه اروپا نيستند نيز نرخ تورم ايسلند 0.۹ 
درصد، سوييس منفي 1.4 درصد و نروژ 1.۶ درصد 
اندازه گيري شده است.  منطقه يورو شامل 1۹ كشور 
بلژيك، آلمان، استوني، ايرلند، يونان، اسپانيا، فرانسه، 
ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، 
هلند، اتريش، پرتغال، اس��لووني، اسلواكي و فنالند 
اس��ت كه از يورو به عنوان واحد پولي خود استفاده 
مي كنند. اتحاديه اروپا نيز داراي 2۷ عضو اس��ت كه 
شامل 1۹ كشور عضو منطقه يورو به عالوه بلغارستان، 
مجارستان، لهس��تان، دانمارك، س��وئد، كرواسي، 

جمهوري چك و روماني است.

آخرينمهلتارايهاظهارنامه
اشخاصحقوقياعالمشد

معاون سازمان امور مالياتي گفت: ۳1 شهريور ماه، 
آخري��ن مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي اش��خاص 
حقوقي و صاحبان امالك اج��اري بابت عملكرد 
سال 1۳۹۸ است و اين مهلت به هيچ عنوان تمديد 

نخواهد شد.
محمد مسيحي اعالم داش��ت: اشخاص حقوقي 
و صاحب��ان امالك اجاري كه مطاب��ق قانون بايد 
تا ۳1 تير ماه هر س��ال نسبت به تسليم اظهارنامه 
مالياتي خود اقدام نمايند، امسال با توجه به شرايط 
خاص ناشي از ش��يوع ويروس كرونا و تأثيري كه 
اين معضل بر كس��ب و كار و مشاغل كشور داشته 
اس��ت، براساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا و 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، تنها تا ۳1 
شهريورماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتي خود را 
به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور 
ارس��ال و ماليات خود را نيز به صورت الكترونيكي 

پرداخت نمايند.
وي در خاتمه تاكيد كرد: موديان محترم، ضروري 
است اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1۳۹۸ خود 
را با مراجعه به سامانه عمليات الكترونيك مالياتي 
به نش��اني tax.gov.ir  به ص��ورت الكترونيكي 
ارايه نم��وده و از ه��ر گونه مراجع��ه غيرضرور به 
ادارات مالياتي اجتناب نمايند. فعاالن اقتصادي در 
صورت عدم ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر 
قانوني، عالوه بر محروميت از تسهيالت و معافيت 
مالياتي، مشمول جرايم قانوني غيرقابل بخشش 

خواهند شد.

توليد، عمران و توسعه زيرساخت ها فراموش شده است

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي: 

بودجه در اسارت امور جاري

ازمكانيزمماشه،گلولهايشليكنخواهدشد
سرلشكر س��المي با بيان اينكه دشمن همه جا زير ديد 
ما است و اگر الزم باشد زير تير ما نيز قرار خواهد گرفت، 
تاكيد كرد: آقاي ترامپ اگر تار مويي از سر يك ايراني كم 
شود، تمام كرك هاي شما را به باد مي دهيم؛ اين تهديد 

جدي است و ما همه چيز را در عمل ثابت مي كنيم.
به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار حسين 
س��المي فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
در مراس��م صبحگاه فرماندهان، مس��ووالن و كاركنان 
ستاد فرماندهي كل و حوزه مركزي سپاه كه در آستانه 
فرارس��يدن هفته دف��اع مقدس برگ��زار ش��د؛ از امام 
خميني)ره( به عنوان ب��زرگ مردي كه مجد و عظمت 
از دست رفته مسلمانان را احيا و نقشي پيامبرگونه براي 
بعثت جديد اسالم ايفا كرد، نام برد و اظهار كرد: بنيانگذار 
انقالب اس��المي بزرگ مردي بود كه كرامت ذبح شده 
ملت هاي مس��لمان به ويژه اي��ران را بازيابي و احيا كرد 
و عّزت دفن ش��ده توس��ط جهانخواران را به مسلمانان 
بازگرداند.  وي از شهيدان به عنوان ستارگان درخشان 
آسمان افتخار ملت ايران ياد كرد و گفت: شهداي واالمقام 
ما قامتش��ان بر زمين افتاد تا اين ملت با عزت و س��ري 
برافراشته باقي بماند؛ كساني كه هر آنچه در دنيا داشتند 
را در راه جهاد في سبيل اهلل گذاشتند و دشمنان را تعقيب 
وتنبي��ه كردند و براي ملت اي��ران جاودانگي به ارمغان 
آوردند. سرلشكر سالمي با گراميداشت ياد و خاطره سردار 
سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني به عنوان سيد الشهداي 
مقاومت اظهار كرد: حاج قاسم كه همچون خورشيدي در 
ميان شهيدان مي درخشد در وفاداري به اسالم، انقالب، 
واليت و ملت ايران بي بديل بود. او سال گذشته در ميان 
ما بود اما امسال به خدا پيوسته و در محضر اصحاب عاشورا 
و مقربين الهي شاهد ادامه راه خود در مسير جهاد است.

فرمانده كل س��پاه جنگ ها را بهترين معيار براي نشان 
دادن عظمت و شكوه ملت ها توصيف و تصريح كرد: هر 
ملتي در ارتفاع رهبر خود بزرگ مي شود و شكوه مي يابد 
و ملت ايران در تراز رفيعي كه رهبرانش از انقالب و ايران 
ايجاد كرده اند بزرگ شده است . وي با بيان اينكه امروز از 
عظمتي ماندگار به نام دفاع مقدس سخن مي گوييم كه در 
دامنه قله اي ايستاده كه عاشورا بر بلنداي آن است، گفت: 

 ملت ايران در لحظه تولد يك انقالب درگير يك تهاجم 
همه جانبه شد و دشمنان دست به دست هم دادند تا نور 
خدا را در جنگي با ابعاد جهاني خاموش كنند؛ اما دفاع 
جانانه ۸ س��اله ما در دوران دفاع مقدس نظريه و الگوي 
جديدي را در معرض همگان قرار دادكه كيفيت و كميت 
سالح ها، مساحت هندسي كشورها و اتصال جغرافيايي 
جنگي به جهان نمي توان��د تضمين كننده پيروزي در 
جنگ باشد؛ بلكه حقيقت قدرت در قلب و دل انسان هاي 
با ايماني نهفته است كه مصمم و با شوق شهادت به ميدان 
مي روند . سرلشكر سالمي دفاع مقدس را عرصه تجلي 
ايمان به عنوان عامل اصلي پيروزي توصيف و تصريح كرد: 
برد پيش روي هر نيروي مسلحي در جنگ به افق هاي 
نگاه آرماني او است نه برد سالح ها. ما تا هر جا نشانه بگيريم 
مي رويم. امروز تا مديترانه رفته ايم اما ادامه مي دهيم و 

دشمنانمان را تعقيب مي كنيم.
وي پاسداران را نش��انه هاي برجسته فرزندان جهاد كه 
دشمن را در زمين، هوا و دريا تعقيب مي كنند و آرمان هاي 
بلندي دارند توصيف و خاطرنشان كرد: در دوران دفاع 
مقدس باتالق، هور، ارتفاعات، قله ها، ميدان هاي مين و 
حتي اليه هاي دفاعي به ظاهر مستحكم نتوانستند مانعي 
در مسير مردان اين سرزمين ايجاد كنند و امروز نيز اين 

روحيه مجاهدت و جانفشاني در ميان سبز پوشان حريم 
واليت جاري است. فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه اگر 
انقالب اسالمي ايران نبود، امريكا دنيا را مي بلعيد، گفت: 
انقالب ما بود كه امريكا را فرس��وده كرد؛ امريكاي امروز 
فاقد نشاط سياسي و بي رمق و ناتوان در تحول و شكست 
خورده در ميدان است و تمام مفاهيمي كه امريكا با آن با 

دنيا سخن مي گفت شكسته اند.
وي با بيان اينكه انقالب اسالمي، امريكا را از پناهگاه هاي 
راهبردي خود خارج و وارد ميدان عمل كرد، گفت: امروز 
توان نظامي امريكا نيز كهنه و قدرت پيروزي را از دست 
داده است؛ بعد از جنگ جهاني دوم امريكا در هيچ جنگي 
پيروز نشد مگر در ائتالف، كه آن را هم نتوانست به منفعت 
تبديل كند. فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه شكستن 
چهره امريكا بازگشت ناپذير اس��ت، گفت: امروز سهم 
امريكا از جهان در حال كوچك شدن است، به دليل آنكه 
قدرت هاي جديدي در حال ظهورند و اسالم با ايفاي نقش 

تمدني در قامت يك قدرت ظاهر شده است.
وي افزود: قرن امريكا با پايان قرن بيستم به پايان رسيد و 
به دليل مقاومت انقالب اسالمي در مقابل ستمگري آنان، 
امروز در جاي جاي عالم آزادي خواهان و مس��لمانان با 
الگوپذيري از انقالب، برابر امريكا صف كشيده اند و قدرت 

ساخته اند . سرلشكر سالمي با اشاره به وضعيت مناسبات 
سياس��ي امريكا اظهار كرد: از نظر سياسي امريكا امروز 
منزوي شده است؛ در موضوع تحريم تسليحاتي حتي 
متحدان س��نتي خود را نيز به همراه نداش��ت و تنها به 

دومينيكن متكي بود.
س��ردار س��المي با بيان اينكه پايان امري��كا واقعيتي 
انكارناپذير اس��ت، گفت: در موضوع مكانيسم ماشه نيز 
ماشه اي است كه حتي اگر چكيده شود، گلوله اي از آن 
خارج نخواهد ش��د . وي در ادامه خاطرنشان كرد: امروز 
ش��عارهاي انقالب اسالمي تا قلب امريكا پيش رفته و از 
امريكا چيزي جز دود، آتش و شكستن حرمت انسان ها 
در خيابان ها و ناتواني در مديريت بيماري و فروپاش��ي 
نظام سالمت چيزي باقي نمانده است؛ انحطاط اخالقي 
تمام زندگي رهبر امريكا را فرا گرفته وامريكايي كه براي 
نشان دادن قدرت طناب مجازي بر گردن برخي حكام 
خودفروخته مي ان��دازد تا مانور قدرت دهد، ما را تهديد 
مي كند. فرمانده كل سپاه در واكنش به گزافه گويي هاي 
اخير رييس جمهور امريكا، خط��اب به وي گفت: آقاي 
ترامپ انتقام ما از ش��هادت س��ردار بزرگ مان قطعي، 
جدي و واقعي است، اما ما اهل شرف و شرافت هستيم و 
جوانمردانه و عادالنه انتقام مي گيريم؛ شما فكر مي كنيد 
ما در برابر خون برادر شهيدمان يك سفير زن در افريقاي 
جنوبي را مي زنيم؛ ما كساني را مي زنيم كه در شهادت اين 
مرد بزرگ مستقيم و غير مستقيم نقش داشتند و شما 
بدانيد هر كه در اين ماجرا نقش داشته است زده خواهد 
شد و اين پيام جدي است. وي افزود: شما ما را به حمله 
هزار برابري تهديد مي كنيد؛ ما شما را مي شناسيم؛ آن 
وقت كه عين االسد را زديم فرض داشتيم كه شما پاسخ 
مي دهيد و صد ها موشك آماده كرديم كه اگر زديد داشته 

هايتان را ويران كنيم.
فرمانده كل سپاه در پايان با بيان اينكه دشمن همه 
جا زير ديد ما است و اگر الزم باشد زير تير ما نيز قرار 
خواهد گرفت، تاكيد كرد: آقاي ترامپ اگر تار مويي از 
سر يك ايراني كم شود؛ تمام كرك هاي شما را به باد 
مي دهيم؛ اين تهديدجدي اس��ت و ما همه چيز را در 

عمل ثابت مي كنيم .

كاهشرعايتپروتكلهاي
بهداشتينگرانكنندهاست



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 
به دنبال افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و خصوصي شده 
از يك سو و همچنين ادغام بانك هاي نظامي خصوصي 
ادغام ش��ده در بانك سپه در سال 99 عمال تعداد، سهم و 
سرمايه بانك هاي خصوصي از بازار پول نسبت به بانك هاي 
دولتي كاهش و س��رمايه بانك ه��اي دولتي و خصوصي 
شده كه دولت در مديريت آنها دخالت دارد، افزايش يافته 
است. براين اساس اتفاقات صورت گرفته در سال 99، به 
معناي افزايش دخالت دولت در بازار پول با افزايش سرمايه 

بانك هاي دولتي است. 
روي ديگر اين رويدادها، عملكرد بانك هاي خصوصي در 
سال هاي اخير است كه از موسسات غيرمجاز گرفته تا رشد 
مطالبات معوق و ضعف مديريت آنها موجب مش��كالت 
فراواني در بازارهاي سهام، ارز وطال و مسكن و خودرو و... 
شده است و كار به جايي رسيده كه دولت عمال به دنبال 
محدود كردن نقش بانك هاي خصوصي و افزايش سهم 

بانك هاي دولتي است. 
البته بايد در اين زمينه تحقيق شود كه بانك هاي دولتي 
وخصوصي شده در حال حاضر در حمايت از توليد و صنعت 
و همچنين در حاشيه بازارهاي سهام، ارز و طال، خودرو، 
مسكن و بورس چه نوع حضوري دارند و آيا به خلق ارزش و 
كار مولد مي پردازند يا بخشي از منابع آنها غير مستقيم و از 
طريق تسهيالت و روش هاي ديگر در خدمت سوداگري و 

سفته بازي و رشد قيمت ها و نوسان بازارهاست. 
در هر حال، خلق پول گسترده، رشد روزانه 2.2 هزار ميليارد 
توماني نقدينگي از كانال بانك ها و بازار بين بانكي و رشد 
سپرده و تسهيالت اتفاق مي افتد كه عامل رشد قيمت ها، 
س��هام، ارز و .... است لذا مديريت بانك هاي كشور در اين 
شرايط كار سخت و مهمي است كه چگونه در مقابل هيجان 
بازارها و درخواس��ت دريافت تس��هيالت بيشتر از سوي 
واحدهاي اقتصادي و بازارهاي دارايي مقاومت كنند واجازه 

رشد بيشتر نقدينگي و خلق پول را ندهند. 
به نظر مي رسد كه نوع مديريت و ساختار سرمايه و سهام 
بانك ها عامل عمده در عملكرد آنها نيست بلكه بانك ها چه 
دولتي و چه خصوصي يا خصوصي شده تحت تاثير عوامل 
بازار دارايي ها و ساختار اقتصاد ايران و محيط كسب وكار  
و در نتيجه ناگزير از خلق پول براي پاسخ گويي به تقاضاي 
موجود پول در كشور هس��تند و در نتيجه هر روز شاهد 
رشد هزينه هاي بانكي، رش��د قيمت ها ونوسان بازارها و 
اجراي سياس��ت هاي پولي و مال��ي و ارزي دولت و بانك 

مركزي هستند. 
وزارت امور اقتصادي و دارايي با انتشار گزارشي از اقدامات 
انجام شده در بازه زماني شهريور 9۸ تا مرداد 99 در حوزه 
اصالح نظام بانكداري اعالم كرد در راستاي برنامه اصالح 
نظام بانكداري و با هدف رفع مشكل كمبود سرمايه و بهبود 
كفايت سرمايه بانك ها افزايش سرمايه بانك هاي ملي، 
كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، توسعه صادرات و سپه 
انجام شد. بر اثر اجراي اين برنامه سرمايه بانك هاي دولتي از 
2۰ هزار ميليارد تومان در سال 9۸ به ۸2 هزار ميليارد تومان 
در سال 99 افزايش يافت و 62 هزار ميليارد تومان بيشتر 
شده است. اين در حالي است كه طبق اين گزارش سرمايه 
بانك هاي خصوصي از ۳۰ هزار ميليارد تومان در سال 9۸ 

به ۱6 هزار ميليارد تومان در سال 99 كاهش يافته است.
البته در گزارش به جزييات اشاره نكرده كه چه بخشي از 
اين افزايش 62 هزار ميليارد توماني از محل آورده نقدي و 
بودجه جديد بوده و چه بخشي را تجديد ارزيابي دارايي ها 
شامل شده است و همچنين مشخص نيست كه منظور 
از كاهش ۱4 هزار ميليارد توماني س��رمايه در بانك هاي 
خصوصي مربوط به كاهش س��هم دول��ت در بانك هاي 
خصوصي شده و واگذاري س��هام با صندوق etf است يا 
انتقال سهام 4 هزار ميليارد توماني 5 بانك نظامي به بانك 
س��په را شامل مي شود يا موارد ديگري نيز وجود دارد كه 
به آن اشاره نشده اس��ت. به هر حال اين گزارش نيازمند 
توضيحات بيشتر است تا مشخص ش��ود كه چه ميزان 
سرمايه جديد به بانك هاي كشور آمده و چه مقدار تجديد 

ارزيابي يا انتقال و واگذاري بوده است.

فروشسهامواموالمازادبانكها
در گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد اقدامات 
انجام شده در بازه زماني شهريور 9۸ تا مرداد 99 در حوزه 
اصالح نظام بانكداري اعالم ش��ده كه راهكارهاي اصالح 
و بهبود نظام بانكي و راهكارهاي حفظ و اس��تمرار ثبات 
و س��المت نظام بانكي در قالب برنامه هاي كوتاه مدت و 
بلندمدت تدوين و در شهريور 9۸ تقديم رييس جمهور شد.

يكي از اقدامات مهم در حوزه اصالح نظام بانكداري واگذاري 
اموال مازاد بانك ها بوده اس��ت كه در اين راس��تا برنامه 
زمانبندي اموال مازاد بانك ها تنظيم و سامانه اطالعات 
اموال مازاد بانك ها راه اندازي شد. بر اين اساس در سال 9۸ 
حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانك ها به فروش 
رسيد كه با اين حساب ميزان فروش اموال مازاد در بانك ها 
از دي ماه سال 96 تا مرداد ماه سال 99 به حدود 2۸ هزار 

ميليارد تومان رسيده است.
يكي ديگر از اقدامات انجام ش��ده در راستاي اصالح نظام 
بانكداري تدوين و ابالغ سند تحول ديجيتال بانك ها بوده 
است كه در راستاي تحقق اقتصاد هوشمند انجام شد. اين 
س��ند تحت عنوان »بانكداري آينده و تحول ديجيتالي؛ 
رويكرد سياستي و چارچوب استقرار بانكداري ديجيتال 
مبتني بر پارادايم اقتصاد هوشمند« از سوي معاون  امور 
بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و 

دارايي به بانك ها ابالغ شد.
اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي در راستاي اصالح 
نظام بانكداري در دستور قرار گرفته است كه بر اين اساس 
اقداماتي از جمله تحول در س��اختار سازماني بانك هاي 
دولتي، تفكيكي سمت مديرعامل از رييس هيات مديره در 
بانك ها و انتزاع وظايف اجرايي از هيات مديره و محول كردن 

آن به هيات عامل پيگيري و اجرايي شد.

همچنين با هدف مولدسازي دارايي بانك ها، واگذاري سهام 
دولت در دستوركار قرار گرفت و باقيمانده سهام دولت در 
بانك هاي ملت، تجارت، صادرات و شركت هاي بيمه البرز 
و اتكايي امين در قالب صندوق هاي قابل معامله ETF انجام 
شد. تعديل شعب بانك ها نيز در بازه زماني ذكر شده ادامه 
يافت. در اين راستا 9۰۳ شعبه بانك هاي دولتي و خصوصي 
در سال 9۸ تعديل شد. همچنين كاهش ۷۳5 شعبه بانك 
در سال 99 و ۱۳95 شعبه در سال ۱4۰۰ در راستاي اجراي 

برنامه اصالح نظام بانكداري برنامه ريزي شده است.
براساس وضعيت سهام و سرمايه ۳۳ بانك كشور، دولت 
س��هم عمده اي در كنترل مديريت بانك هاي خصوصي 
شده و دولتي دارد و در نتيجه بخش عمده اي از سپرده ها، 
تسهيالت، سهام، سرمايه و دارايي هاي بانك ها از طريق 

مديريت دولتي اداره مي شود. 
در گزارش وزارت امور اقتصادي ودارايي كه در رس��انه ها 
منتشر شده به جزييات كاهش سرمايه بانك هاي خصوصي 
و افزايش سرمايه بانك هاي دولتي اشاره نشده، اما شايد 
منظور اين گزارش ميزان س��هام كاه��ش يافته دولت از 
س��رمايه اين بانك هاي خصوصي شده باشد كه از طريق 
صندوق هاي etf در سال 99 واگذار شده است و در سال 
99 واگذاري حدود ۱4 هزار ميليارد تومان از اين سهام در 
دستور كار دولت قرار گرفت كه البته مديريت بانك هاي 
خصوصي شده و سهام واگذار شده آنها از طريق صندوق 
etf كماكان در اختيار دولت اس��ت و همچنان دخالت و 
حضور دولت در مديريت بانك ها حفظ و تقويت شده است. 
از سوي ديگر، عالوه بر افزايش سرمايه بانك هاي دولتي 
ملي، كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، توسعه صادرات 
و سپه، در سال 99 سرمايه چند بانك خصوصي شده ديگر 
نيز افزايش يافته است كه با توجه به حضور دولت در تعيين 
مديريت اين بانك ها، كماكان حضور دولت در بازار پول و 

بانكداري كشور را تقويت كرده است. 
براساس اين گزارش مي توان دريافت كه عالوه بر افزايش 
س��رمايه بانك هاي دولتي، افزايش س��رمايه بانك هاي 
خصوصي شده نيز در اين محاسبات در نظر گرفته شده و 
افزايش سرمايه بانك هاي بزرگ ملت، صادرات و تجارت 
نيز جزو افزايش سرمايه بانك هاي دولتي در اين گزارش 

محسوب شده است. 
اما در بخش كاهش سرمايه بانك هاي خصوصي احتماال 
ادغام بانك هاي خصوصي نظامي در بانك سپه كه 4 هزار 
ميليارد تومان سرمايه داشته اند در اين محاسبات در نظر 
گرفته شده است كه از يك س��و 4 هزار ميليارد تومان از 
سرمايه بانك هاي خصوصي را كاهش داده و به رقم سرمايه 

بانك دولتي سپه افزوده است. 
براساس صورت هاي مالي بانك هاي خصوصي شده كشور، 
4۰ درصد از س��هام بانك تجارت در اختيار ۳۰ ش��ركت 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت و ۱۷ درصد از سهام هم 
در اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران است.۳۰ درصد از 
سهام اين بانك از آن كانون شركتهاي سرمايه گذاري سهام 
عدالت و ۱۷ درصد هم در اختيار دولت جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت.در بانك صادرات اما 4۰ درصد س��هام ازآن 
شركت كارگزاري سهام عدالت و ۱۸ درصد هم ازآن دولت 
است. دولت عالوه بر در اختيار داشتن مستقيم ۱۸ درصد 
از س��هام بانك صادرات، كنترل غيرمستقيم 4۰ درصد 
سهام بانك صادرات را در قالب شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني يا همان سهام عدالت در اختيار دارد. در بانك ملت 
هم دولت به طور مستقيم ۱۷ درصد سهم دارد كه نسبت به 
سهامداران عمده ديگر دست باال را دارد. پس از سهام دولت، 
شركت سرمايه  گذاري صباتامين كه مديريت سهام سازمان 
تامين اجتماعي را به عهده دارد بيش از ۷ درصد سهام را در 
اختيار دارد و سازمان تامين اجتماعي نيز به طور مستقيم 
صاحب نزديك به 4  درصد سهام اين بانك است. صندوق 
تامين آتيه كاركنان بانك ملت هم بيش از 6 درصد سهام 
بانك خصوصي شده ملت را در اختيار دارد. ۱۷ درصد سهام 
بانك تجارت هم به عنوان سومين بانك خصوصي شده در 
اختيار دولت است و 4۰ درصد اين سهام به سهام عدالت 
تعلق دارد. شركت سرمايه گذاري صباتامين كه سهامدار 
عمده بانك ملت است در بانك تجارت هم مديريت بيش 
از ۷ درصد سهام را به عهده دارد. 5 درصد سهام بانك تجارت 
هم به صورت وكالتي در اختيار سازمان خصوصي سازي 
كش��ور اس��ت. در روزهايي كه موضوع خصوصي سازي 
بنگاه هاي اقتص��ادي در مجلس مطرح بود ق��رار بر اين 

بود كه دولت مجموعا صاحب 2۰ درصد مالكيت س��هام 
بانك هاي واگذار شده باشد و به مرور اين سهام را نيز واگذار 
كند، اما تفس��ير ديگري از قانون شد و دولت در واگذاري 
سهام بانك ها، 2۰ درصد سهام هر بانك را در اختيار خود 
نگه داشت و به اين ترتيب با در اختيار داشتن غيرمستقيم 
مديريت سهام عدالت همچنان مالك بالمنازع بانك هاي 
خصوصي شده باقي ماند و به تبع آن مديريت اين بنگاه هاي 

اقتصادي را هم تعيين مي كند.

4هزارميلياردتومانكاهش
سرمايهبانكهايخصوصيادغامشده

در سال ۱۳99 موضوع ادغام بانك هاي نظامي خصوصي 
در بانك دولتي سپه شامل بانك ها و موسسات اعتباري مهر 
اقتصاد، حكمت ايرانيان، قوامين، انصار و موسسه اعتباري 
كوثر انجام ش��د و در نتيجه از ميزان س��رمايه بانك هاي 
خصوصي كاسته شده و به سرمايه بانك دولتي سپه افزوده 

خواهد شد. 
بانك انص��ار ۱۰۰۰ ميليارد تومان، بان��ك قوامين ۸۰۰ 
ميليارد تومان، مهر اقتص��اد ۱2۰۰ ميليارد تومان، كوثر 
4۰۰ ميليارد تومان، حكمت ايرانيان 6۰۰ ميليارد تومان  
سرمايه داشته اند كه روي هم 4۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه 
اين 5 بانك خصوصي نظامي است كه اگر اين رقم به بانك 
سپه اضافه شود سرمايه بانك سپه را از ۸۰۰ ميليارد تومان 
فعلي به 4۸۰۰ ميليارد تومان افزايش خواهد داد كه رقم 
قابل توجه و موثري است و مي تواند كفايت سرمايه، قدرت 
رقابتي، توان چانه زني در قراردادها و پش��توانه مطلوبي 
در بازار محسوب ش��ود و بانك سپه را به يك شبكه مالي 
قدرت مند با بيشترين تعداد شعبه و فعال در حوزه هاي 

مختلف مالي، ارزي، بورس و سهام و... تبديل كند. 
تعداد شعب اين بانك ها ش��امل حكمت ايرانيان با ۱۳2 
ش��عبه، كوثر ۳52، قوامين با ۷29، مهر اقتصاد با ۸۰۰، 
انص��ار۱۰۷5، روي هم ۳۰۷۰ ش��عبه دارند كه با ۱۷۰۳ 
شعبه سپه به 4۷۷۳ شعبه مي رسد كه شبكه قدرتمندي 
در بازار پول و بانكداري كشور محسوب خواهد شد كه البته 
نيازمند اصالح ساختار، بهبود مديريت و روش هاست تا 
اين بدنه سنگين و گس��ترده شعب و پرسنل آن را بتواند 
كارآمد ساخته و ارزش افزوده آن را نيز افزايش دهد و اين 
امكانات فيزيكي و نيروي انساني تبديل به ارزش افزوده 

باالي شبكه بانكي شود. 
 البته براساس قواعد جديد بانكداري جهان، رشد بانكداري 
الكترونيك، موبايل بانك ها و اينترنت بانك ها، انتظار مي رود 
كه تعدادي از اين شعب در آينده كاهش يابد. اما در قدم 
نخست شعبه با حدود بيش از 5۰هزار نفر كارمند و پرسنل 
و مدير بزرگ ترين شبكه بانكي در كشور را تشكيل خواهد 
داد. در اين رابطه، پرس��ش اساسي اين است كه خدمات 
اختصاصي يا ويژگي بارز بانك هايي مانند انصار، قوامين، 
مهر اقتصاد، حكمت ايرانيان و... كه در بخش قرض الحسنه 
يا پرداخت حقوق به فعاليت مشغول بوده اند چه تغييراتي 
خواهد كرد. زيرا هر يك از اين بانك ها به ارايه يكي از خدمات 
مش��هور بوده و به عنوان مثال، مهر اقتص��اد به پرداخت 
وام هاي قرض الحسنه به مردم مشهور بوده و در اين زمينه 
الزم اس��ت كه با اطالع رساني هاي كافي، مردم نسبت به 
فعاليت هر يك از شعب بانك سپه آگاهي داشته باشند. 
از سوي ديگر، به عقيده برخي كارشناسان پولي، اصالح 
ساختار، ساماندهي مطالبات معوق، تامين كسري منابع، 
رسيدگي به ميزان طلب ها و بدهي هاي هر بانك، مشاركت 
هر بانك در طرح هاي عمراني، و به خصوص بخش هايي از 
اقتصاد كه دچار ركود نسبي شده اند و... موضوعاتي است 
كه به كارشناسي و ارزيابي دقيق نياز دارد تا ضمن تقويت 
ساختار مالي آنها، مديريت بهتري را براي آينده اين بانك 
بزرگ به كار بگي��رد و از ورود بان��ك به فعاليت هايي كه 
چشم انداز روشني ندارد يا با زيان احتمالي مواجه خواهد 

شد، جلوگيري شود.
براين اساس به نظر مي رسد كه بانك بزرگ ادغام شده در 
كنار فرصت هايي كه به توانمندسازي آن كمك مي كند، با 
چالش هايي مواجه خواهد شد كه الزم است با برنامه ريزي 
آگاهانه به ساماندهي و اصالح ساختار قبلي بانك هاي قبلي 
منجر شود. از س��وي ديگر، به عقيده برخي كارشناسان 
پولي، اصالح ساختار، ساماندهي مطالبات معوق، تامين 
كسري منابع، رس��يدگي به ميزان طلب ها و بدهي هاي 
هر بانك، مش��اركت هر بانك در طرح ه��اي عمراني و به 

خصوص بخش هايي از اقتصاد كه دچار ركود نسبي شده اند 
و... موضوعاتي است كه به كارشناسي و ارزيابي دقيق نياز 
دارد تا ضمن تقويت ساختار مالي آنها، مديريت بهتري را 
براي آينده اين بانك بزرگ به كار بگيرد و از ورود بانك به 
فعاليت هايي كه چشم انداز روشني ندارد يا با زيان احتمالي 

مواجه خواهد شد، جلوگيري شود.

سهم16درصدي6بانكنظامي 
ازشبكهبانكيكشور

با توج��ه به رقم 2۸۰ ه��زار ميليارد تومان��ي دارايي ها و 
س��پرده هاي موجود در 6 بانك نظامي س��په، قوامين، 
مهراقتصاد، انصار، كوثر و حكم��ت ايرانيان  و همچنين 
ميزان نقدينگي ۱۷5۰ هزار ميليارد توماني كشور و ۱۷۱9 
هزار ميليارد تومان سپرده بانكي در آذر 9۷، برآوردها نشان 
مي دهد كه با ادغام اين 6 بانك نظامي، سهم بزرگ ترين 
بانك كشور با 4۷۷۳ شعبه بانكي به ۱6 درصد بازار پول، 
گردش مالي بانك ها، ميزان دارايي و سپرده هاي موجود 
در شبكه بانكي مي رسد. كه البته با ادغام آنها تحت كنترل 

مديريت دولتي خواهد بود.
اگرچه اين ارقام با برآوردهاي آمار از خبرهاي منتشر شده در 
سال هاي اخير به دست آمده و به خصوص در مورد آخرين 
گزارش مالي بانك دولتي س��په و ميزان دارايي، سرمايه 
و بدهي، سپرده ها و تس��هيالت آمار دقيقي در دسترس 
نيست اما آمارها حدود سهم اين 6 بانك نظامي از شبكه 
بانكي و بازار پول را نش��ان مي دهد و با توجه به ارقامي كه 
تاكنون منتشر شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه سهم 
اين 5 بانك نظامي به اضافه بانك سپه بيش از ۱6 درصد از 

بازار پول و بانكداري كشور است.

بستننمادبورس 
از س��وي ديگر، نماد بورسي تعدادي از اين بانك ها كه در 
بازار سرمايه حضور داشته اند به تدريج بسته خواهد شد و 
با دولتي شدن آنها عمال سرمايه آنها نيز دولتي مي شود و از 
حوزه بخش خصوصي به حوزه بخش دولتي منتقل خواهد 
ش��د.  در اين رابطه كارشناسان معتقدند: نسبت كفايت 
سرمايه، يكي از شاخص هاي مهم در سنجش توانايي بانك 
در تحقق انتظارات س��پرده گذاران و اعتباردهندگان در 
صورت بروز زيان هاي غير منتظره است.با توجه به اينكه 
اكثر بانك ها نسبت كفايت سرمايه كمتر از ۸ دارند ادغام 
اين 6 بانك مي تواند كفايت سرمايه قابل توجهي را براي 

بانك جديد ايجاد كند.

داراييوبدهي5بانكنظامي 
بر اساس آخرين آمارها پنج بانك و موسسه مالي و اعتباري 
كه در فهرس��ت ادغام با بانك سپه قرار دارند، در مجموع 
۱۸2 هزار و 292 ميليارد تومان دارايي دارند. بدهي اين 
موسسات نيز به ۱۷6 هزار و ۸۸2 ميليارد تومان مي رسد كه 
نشان دهنده شكنندگي باالي صورت هاي مالي آنهاست. اما 
در مجموع بايد توجه داشت كه بيش از ۱۰ درصد نقدينگي 

كشور در اين بانك ها در گردش است.
دراين فهرست باالترين دارايي به بانك قوامين وابسته به 
نيروي انتظامي تعلق دارد كه به 64 هزار و 54۱ ميليارد 
تومان مي رس��د. بدهي اين بانك نيز با 6۳ ه��زار و 6۷۷ 
ميليارد تومان اندكي كمتر از دارايي آن است. پس از آن 
موسسه اعتباري مهر اقتصاد وابسته به بسيج كه در انتظار 
دريافت مجوز از بانك مركزي قرار دارد با 5۳ هزار و ۸۸۳ 
ميليارد تومان رتبه دوم بيشترين دارايي را دراختيار دارد. 
بدهي اين بانك نيز 52 هزار و ۱۸2 ميليارد تومان برآورد 
مي شود. دررتبه سوم اين فهرست بانك انصار متعلق به 
سپاه پاسداران قرار دارد. اين بانك ۳9 هزار و ۳4۰ ميليارد 

تومان دارايي و ۳۷ هزار و 6۷6 ميليارد تومان بدهي دارد.
موسسه اعتباري كوثر وابسته به وزارت دفاع نيز 2۰ هزار 
ميليارد تومان دارايي و درمقابل ۱9 هزار و 5۰۰ ميليارد 
تومان بدهي دارد. درپايان بانك حكمت ايرانيان وابسته به 
ارتش دررتبه آخر دارايي است. دارايي اين بانك 4 هزار و 
529 ميليارد تومان و بدهي آن نيز ۳ هزار و 4۷4 ميليارد 
تومان برآورد ش��ده است.دارايي و بدهي هاي پنج بانك و 
موسسه وابسته به نهادهاي نظامي كه قرار است در بانك 
سپه ادغام شوند نش��ان مي دهد درمجموع اين بانك ها 
معادل 9۷ درصد دارايي ش��ان بدهي دارند كه ريس��ك 

سرمايه گذاري در آنها را باال مي برد.
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»وسپهر«دربازارسرمايه
مراس��م معارفه عرضه اوليه سهام شركت سرمايه گذاري 
گروه مالي سپهر صادرات با تشريح برنامه هاي آتي بانك 
صادرات ايران و گروه مالي سپهر صادرات براي حمايت از 
»وسپهر« با هدف راهبردي تعميق بازار سرمايه در محل 
شركت فرابورس برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانك 
صادرات ايران، تعداد 6 ميليارد سهم معادل 2۰ درصد از 
سهام شركت »سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات« 
در نماد »وسپهر« فردا )يكشنبه س��ي ام شهريورماه( به 
شيوه ثبت سفارش جهت كشف قيمت عرضه مي شود. 
حداكثر سهام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي و 
حقوقي ۱۱۰۰ سهم در بازه قيمتي 95۰ تا ۱۰۱۰ تومان 
بوده و تاريخ و دوره ثبت س��فارش از ساعت ۱۳ تا ۱۷ روز 
يكشنبه، تاريخ تخصيص سهام نيز چهارشنبه دوم مهر 
و تاريخ ش��روع معامالت ثانويه روز شنبه 5 مهرماه است.  
قائم مقام مديرعامل بانك صادرات ايران در اين نشست كه 
با حضور احمد فاضلي، معاون مالي بانك، بهروز خدارحمي، 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات 
و محمد وطن پور، مديرعامل شركت تامين سرمايه سپهر 
در جمع فعاالن بازار سرمايه و اصحاب رسانه برگزار شد، 
گفت: ارزش ذاتي سهم شركت سرمايه گذاري گروه مالي 
سپهر صادرات بيش از ۱6 هزار ريال و قيمت عرضه اوليه آن 
بسيار پايين تر از ارزش واقعي است و اين موضوع نويد بخش 
سودآوري مناسبي براي استقبال كنندگان از سهم مزبور 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، رضا 
صديق افزود: »وسپهر« متشكل از چندين شركت بزرگ و 
تاثيرگذار در اقتصاد كشور است كه در صنايع پتروشيمي، 
ساختماني و ساير صنايع بزرگ كشور فعالند و در آينده 
نزديك از شركت هاي بزرگ بازار سرمايه خواهند بود. رضا 
صديق اظهار كرد: بانك صادرات ايران در اين زمينه تجارب 
بسيار خوبي دارد و همان گونه كه در سنوات دور، شركت 
س��رمايه گذاري غدير را به بازار معرفي كرديم كه امروز به 
يكي از شركت هاي بزرگ بازار سرمايه تبديل شده است، 
قطعا گروه مالي سپهر صادرات نيز به يكي از شركت هاي 
بزرگ اين بازار مبدل خواهد ش��د. سهم »وسپهر« سهم 
ارزنده اي است و بانك صادرات ايران با تمام توان از اين سهم 
حمايت و پشتيباني خواهد كرد. وي افزود: ورود اين سهم 
به بازار موجب تعميق و رونق بازار سرمايه خواهد بود و در 
زماني كه اقبال عمومي و سهامداران از بازار سرمايه، شرايط 
مناسبي دارد و تعداد سهامداران روز به روز بيشتر مي شود، 
اين شركت مي تواند به كمك بازار سرمايه بيايد و شرايط 
مطلوب تري را در بازار بورس رقم بزند. صديق تاكيد كرد: 
تمام منابع حاصل از فروش اين سهم در اختيار گروه مالي 
قرار خواهد گرفت تا به بهترين نحو و در مواقع مناسب از 
سهام حمايت كند. قائم مقام مديرعامل بانك صادرات ايران 
اظهار كرد: مجموعه بانك صادرات ايران در تالش است تا با 
رعايت مقررات، استانداردها، ضوابط بانك مركزي و سازمان 
بورس اوراق بهادار خدمتگزار مناس��بي براي مشتريان و 
سهامداران باشد. »وسپهر« قطعا يكي از ارزنده ترين سهام 
بازار س��رمايه خواهد بود و همانطور ك��ه در مواقع لزوم از 
نقدشوندگي »وبصادر« حمايت شده، بازارگردان از اين سهم 
نيز با جديت حمايت خواهد كرد. در اين مراسم همچنين 
بهروز خدارحمي، مديرعامل گروه مالي سپهر صادرات با 
تشريح شرايط اين شركت سرمايه گذاري بر عزم جدي براي 
حفظ نقدشوندگي سهم مزبور و بازارگرداني با شيوه هايي 
متفاوت از گذشته در بازار سرمايه تاكيد كرد. مديرعامل 
شركت س��رمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات گفت: 
سهامداراني كه به جمع سهامداران سپهر خواهند پيوست، 
لذت سودآوري و شيريني ماندگار آن را خواهند چشيد. 
وي اظهار كرد: گروه مالي س��پهر صادرات در سال 9۳ و با 
س��رمايه 6۰۰ ميليارد ريال تاسيس شد و امروز به عنوان 
شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات ۳۰ هزار 
ميليارد ريال سرمايه ثبت شده دارد و رسالت اوليه آن اعمال 
مديريت حرفه اي و تخصصي در شركت هاي سرمايه پذير 
اس��ت. وي افزود: بانك ها بدون اراده الزم براي تحصيل و 
مالكيت يا ايجاد شركت ها، به دليل ساختار تسهيالت دهي 
و وامدار بودن آنها، گاهي به اين نتيجه هوشمندانه مي رسند 
كه ش��ركت هايي را به جاي مطالب��ات تملك كنند كه 
خوش نام ترين آنها در مجموعه گروه مالي سپهر صادرات 
وجود دارد. خدارحمي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه 
بنگاه داري و سهامداري در بورس با يكديگر اشتباه گرفته 
نشود، اظهار كرد: بايد كمك كنيم كه مطلوب ترين وضعيت 
را در شركت هاي سرمايه گذاري داشته باشيم. وي تجميع 
سرمايه گذاري ها را از ديگر دغدغه هاي موجود عنوان كرد 
و افزود: تالش كرده ايم تا مجموعه شركتهاي ساختماني را 
در يك شكل تجميع و با تبديل آن به هلدينگ، در گام هاي 
بعدي آنها را نيز وارد بازار سرمايه كنيم. مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر تسريع سرمايه گذاري در 
طرح هاي اوليه را نيز از جمله اهداف راهبردي اين شركت 
عنوان كرد و افزود: از هفته آينده گام هاي اوليه براي عرضه 
تك تك شركت هاي گروه مالي س��پهر آغاز خواهد شد. 
خدارحمي گفت: ش��ركت گروه مالي سپهر بزرگ ترين 
شركت سرمايه گذاري در بين شركت هاي سرمايه گذاري 
تلقي مي شود. اين شركت تا قبل از عرضه اوليه تماما )99.۷6 
درصد( در تملك بانك صادرات ايران بوده و در 24 ساعت 
آينده 2۰ درصد آن عرضه اوليه خواهد شد. وي به داشتن 
4۷ درصد سهام شركت انرژي سپهر و حضور چهار شركت 
بزرگ بالن، دنا، سيراف و الوان، به عنوان زير مجموعه هاي 
اصلي انرژي سپهر اش��اره كرد و افزود: سه شركت اول در 
زمينه توليد متانول و شركت الوان در زمينه توليد اوره و 
آمونياك فعال است كه شركت هايي با پتانسيل ارزشمند به 
حساب مي آيند. وي گفت: شركت هاي انرژي سپهر، توسعه 
نيشكر و تامين سرمايه س��پهر در اولويت واگذاري بانك 
صادرات ايران ق��رار دارند. خدارحمي با بيان اينكه ارزش 
برآوردي شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات 
۳۳۰ هزار ميليارد ريال اس��ت افزود: در تالشيم اقدامات 
ارزشمندي را كه تاكنون در بازار سرمايه اتفاق نيفتاده، رقم 
بزنيم. وي افزود: پنج صنعت ساختمان، بانك، برق و انرژي، 
قند و چند رشته اي بيشترين سهم را در پرتفوي گروه مالي 
دارند.  مديرعامل شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر 
صادرات همچنين در بيان خطوط راهبردي اين شركت 
افزود: رشد مستمر بهترين فرصت هاي سرمايه گذاري، 
پيشگامي در سودآوري، بهبود عملكرد مالي و عملياتي و 
حفظ چابكي گروه مالي در كنار شفافيت مهم ترين اهداف 

شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات است.
وي همچنين بهاي تمام شده پرتفوي گروه مالي را دو هزار 
و ۷۰۰ ميليارد تومان و ارزش روز آن را ۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد 

تومان اعالم كرد.

سكه ۱۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان شد
ماشهكارنكرد،ارزافتاد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 
به دنبال عدم امكان راه اندازي مكانيزم ماش��ه از سوي 
امريكا و عدم پذيرش س��ازمان ملل و شوراي امنيت، 
قيمت ارز و طال كاهش يافت و نرخ دالر در بازار آزاد 26 
هزار و ۷۰۰ تومان، يورو ۳۱هزار و 2۰۰ تومان و درهم 
امارات ۷هزار و 29۰ تومان اعالم ش��ده است. قيمت 
فروش دالر در صرافي ها با كاهش ۳۰۰ توماني نسبت 
به روز كاري قبل 26 هزار و 5۰۰ تومان و قيمت خريد 
دالر نيز 26 هزار و 4۰۰ تومان درج ش��ده اس��ت. نرخ 
خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است؛ برهمين اساس   از صبح شنبه 
تا عصر در چند نوبت قيمت ها در اين صرافي ها تغيير 
كرده و متاثر از عدم موفقيت امريكا در اجراي مكانيزم 
ماشه با كاهش همراه بوده است. نرخ لحظه اي فروش 
دالر در سامانه سنا به 2645۰ تومان و نرخ خريد دالر 
26۳5۰ تومان رس��يده و براي فروش يورو ۳۱2۰۰ و 
خريد يورو ۳۱۱۰۰ تومان اعالم شده است. همچنين 
نرخ ميانگين ارز معامله شده در تاريخ 2۷ شهريور 99 
براي دالر 266۰4 تومان و در س��امانه نيما براي حواله 
دالر 2۱555 تومان بوده است.  روز شنبه 29 شهريور 
99، در بازار طال با كاهش قيمت دالر و اعالم نرخ اونس 
جهاني ۱95۰ دالري، مظنه هر مثقال طالي آبشده 
5ميليون و 2۳4 هزار توم��ان، طالي ۱۸عيار هرگرم 
يك ميليون و 2۰۸ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد ۱2ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، سكه 
طرح قديم ۱2ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، نيم سكه بهار 
آزادي 6ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
۳ميليون و ۸5۰ هزار تومان و س��كه گرمي2 ميليون 
تومان معامله ش��د.  فعاالن بازار، علت اصلي افزايش 
قيمت طال و سكه در روزهاي اخير را افزايش چشم گير 
قيمت ارز مي دانند و مي گويند: از يكي دو روز گذشته 
تقاضا براي خريد طالي خام و سكه در بازار افزايش يافته 
و همين امر موجب افزايش حباب سكه شده است.در 
حالي كه دالر تضعيف شده و نگراني از ترميم اقتصاد 
بحران زده جهاني بار ديگر باال گرفته است، قيمت طالي 
جهاني روز جمعه افزايش داشت و دومين رشد هفتگي 
متوالي خود را پشت سر گذاشت. قيمت طال در پايان 
معامالت روز جمعه با ۰.۳۳ درصد رشد به ۱95۰ دالر و 
۸6 سنت رسيد. فلز زرد اين هفته را با رشد ۰.6 درصدي 
به پايان برد. قيمت طال در پايان معامالت آتي ديروز هم 
۰.6۳ درصد افزايش داشت و به ۱962 دالر و ۱۰ سنت 
رسيد. فدرال رزرو امريكا روز چهارشنبه وعده داد كه 
براي يك بازه زماني طوالني نرخ بهره را در نزديكي صفر 
حفظ كند. همچنين امريكا در حال بررسي پيشنهادي 
در خصوص يك بس��ته مقابله با كروناي ۱.5 تريليون 
دالري ديگر اس��ت. گفتني است، تش��ديد نوسانات 
ارزي و ورود دالر به كانال 2۷ هزار تومان موجب ش��د 
تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش قيمت ها را در بازار ارز فراهم كرد. 

پيشبينيقيمت2100دالريطال
درسال2021

طبق گفته بانك س��رمايه گذاري يو بي اس سوييس، 
قيمت طال كه حدود ۳۰ درصد در سال جاري ميالدي 
افزايش يافته احتم��ااًل بيش از اين باال م��ي رود و در 
بحبوحه ادامه بي ثباتي هاي جهاني در همان سطح باال 
باقي مي ماند.  به گزارش راشاتودي، طبق گفته بانك 
سرمايه گذاري يو بي اس سوييس، قيمت طال كه حدود 
۳۰ درصد در سال جاري ميالدي افزايش يافته احتمااًل 
بيش از اين باال مي رود و در بحبوحه ادامه بي ثباتي هاي 
جهاني در همان سطح باال باقي مي ماند. يئو چو گوان، 
رييس بازارهاي جهاني آس��ه آن )اتحاديه كشورهاي 
جنوب شرق آسيا( در اين بانك گفت: »ما درمورد طال 
بسيار خوشبين هستيم و عقيده داريم قيمت طال بيش 
از اين افزايش مي يابد و تا مدت ها در همان سطح باال باقي 
مي ماند.«  وي گفت اين بانك پيش بيني خود از قيمت 
طال در سال آينده ميالدي را از ۱۸5۰ تا 2۱۰۰ دالر در 
هر اونس افزايش داده است. اين فلز گرانبها در روز جمعه 
حدود ۱95۳ دالر معامله شد كه 29 درصد باالتر از آغاز 
سال جاري ميالدي بود.  نرخ بهره منفي و بي ثباتي هاي 
جهاني از جمله انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا از 
عواملي هستند كه سرمايه گذاران را به افزايش ذخاير 
طالي خود تش��ويق مي كنند. يئو گفت: » به نظر من 
سرمايه گذاران بسياري سرمايه خود را در اوراق قرضه 
و ملك قرار داده اند و حاال در صورت تحت فش��ار قرار 
گرفتن اين بخش ها، طال جايگزين مناسبي خواهد بود«

روندصعوديطالادامهداراست
براساس گزارش بانك يوبي اس سوييس، طال كه در سال 
جاري حدود ۳۰درصد افزايش قيمت داشته، با توجه 
به تداوم بي ثباتي جهان، همچنان در مسير صعود قرار 
داشته و فراتر از انتظارات در اين سطح باقي خواهد ماند. 
به گزارش سي ان بي سي، »يو چوو گوآن« رييس واحد 
بازارهاي جهاني آسه آن در اين بانك سرمايه گذاري گفت: 
نظر ما در مورد طال بسيار مثبت بوده و اين كاموديتي به 
اصطالح در بازار گاوي قرار دارد. فكر مي كنيم قيمت ها از 
اين باالتر رفته و نكته جالب اين است كه فراتر از انتظارات 
و تا مدت زماني بيشتر در سطحي باال باقي خواهد ماند. 
وي در ادام��ه اضافه كرد كه بانك يوبي اس پيش بيني 
خود را براي قيمت طال در سال آتي از ۱۸5۰ به 2۱۰۰ 
دالر به ازاي هر اونس افزايش داده است. روز  جمعه فلز 
زرد در بازار در حوالي ۱95۳ دالر معامله شد؛ رقمي كه 
در مقايسه با ابتداي سال حدود 29 درصد باالتر است. 
به گفته گوآن، فضاي به وجود آمده ناش��ي از نرخ بهره 
منفي و همچني��ن بي ثباتي جهاني از جمله انتخابات 
قريب الوقوع رياست جمهوري امريكا، مولفه هايي هستند 
كه سرمايه گذاران را به سمت افزايش دارايي هاي طالي 

خود سوق مي دهند.

منظور از كاهش ۱4 هزار توماني سرمايه در بانك هاي خصوصي چه بوده است؟

افزايش دخالت دولت در بازار پول با  رشد  سرمايه بانك ها 
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گروه راه و شهرسازي|
در پي باالگرفتن درخواست ها از پيروز حناچي، شهردار 
تهران ب��راي ارايه گ��زارش عملك��رد اين س��ازمان در 
بازپس گيري امالك واگذار شده به غير، حناچي با اعالم 
اينكه تاكنون 400 ملك شهرداري بازپس گرفته شده و 
2000 ملك نيز تعيين تكليف شده است، اظهار كرد كه 
در نيمه اول مهرماه گزارش كاملي در اين رابطه به شوراي 

شهر تهران ارايه خواهد كرد.
به گزارش »تعادل«، طي يك ماهه گذشته، موضوع مساله 
امالك واگذار شده شهرداري تهران به غير،  در پي ماجراي 
افشاگري پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان عليه برخي 
افراد حقيقي و حقوقي مبني بر تصرف امالك اين بنياد، 
دوباره داغ ش��د و برخي از اعضاي شوراي شهر از حناچي 
درخواست كردند كه در اين رابطه گزارشي ارايه كند. روز 
جمعه اما، محمد ساالري و محمد جواد حق شناس دو عضو 
شوراي شهر تهران از طريق توييتر از حناچي درخواست 
كردند كه از عملكرد شهرداري در ماجراي بازپس گيري 
امالك خود گزارش دهد. از همين رو، شهردار تهران ديروز 
در پستي توييتري به اين درخواست ها واكنش نشان داده و 
عنوان كرده است كه كار تعيين تكليف امالك شهرداري در 
حال انجام است. حناچي نوشته است: در راستاي حفاظت 
از بيت الم��ال اقدامات الزم ب��راي بازپس گيري امالك 
ش��هرداري تهران از طريق سازمان امالك و مستغالت و 
كميسيون بنده شش ماده ۵۵ مستمر در حال انجام است. 
تاكنون حدود 2 هزار ملك تعيين تكليف شده و 400 مورد 
با پيگيري هاي قانوني بازپس گيري شده است. حناچي در 
توئيتي ديگر نوشته است: در مورد تعدادي از امالك هم قوه 
قضاييه را پيگير موضوع است. گزارش اقدامات و اليحه هاي 
مربوطه نيمه اول مهرماه به شوراي شهر ارايه خواهد شد. 
جلسات هم انديشي شورا و شهرداري محل مناسبي براي 
بررسي و رفع كاستي هاي احتمالي در اين باره و هماهنگي 
بيشتر جهت سرعت بخشي به روند اقدامات خواهد بود. روز 
جمعه محمد ساالري، عضو شوراي شهر تهران در صفحه 
شخصي خود در توييتر نوشته بود: بعد از گذشت سه سال 
از مصوبه ش��وراي پنجم مبني بر بازپس گيري و انتاشر 
عمومي ليست امالكي كه غيرمجاز بهره برداري مي شوند، 
 اين مصوبه عملياتي نشده جناب دكتر حناچي، آستانه 
تحمل اعضاي ش��وراي هم حدي دارد و تعلل غيرموجه 
برخي مديران را نمي پذيرد. به زودي اقدام نشود از ظرفيت 
قانوني شورا استفاده خواهيم كرد. در همين رابطه، محمد 
جواد حق ش��ناس، عضو ش��وراي ش��هر تهران و رييس 
كميسيون فرهنگي شوراي شهر نيز در پاسخ به سئواالت 
متعدد درباره امالك شهرداري تهران از حناچي خواسته 
بود تا فهرست اين امالك را منتشر كند. حق شناس نوشته 
بود: جناب حناچي اين درخواست بر اساس اصل شفافيت 
و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات خواسته اي به 
حق و عقالني است،  تعلل و بي توجهي بيش از اين به افكار 
عمومي و شهروندان شايسته نيست. هفته پيش نيز، افشين 
حبيب زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
تقريبا ليست امالك شهرداري تهران كه به افراد غير واگذار 
شده از سوي سازمان امالك شهرداري آماده شده است، 

گفته بود: بعد از آغاز شوراي شهر پنجم اعضاي شورا يك 
مصوبه اي داشتند كه بر اساس آن شهرداري ملزم شد كه 
ليست امالكي كه حق بهره برداري از آن را به غير واگذار 
كرده تهيه كند كه حاال پس از گذشت سه سال اين ليست 

نهايي شده است.
حبيب زاده با بيان اينكه در اين ليست تعداد امالك واگذار 
ش��ده به غير، امالك در اختيار شهرداري، امالك تخليه 
ش��ده، امالكي كه پرونده آن به دادگاه ارجاع شده است 
مشخص شده، اظهار كرده بود: اين ليست مهر محرمانگي 
ندارد و انتش��ار آن بر خالف ضوابط نيست. چرا كه اصال 
محرمانه نيست و من به شخصه معتقدم كه بايد اين ليست 
منتشر ش��ود. تا كنون هيچ يك از اعضاي شورا در مورد 
عدم انتشار اين ليس��ت اظهارنظر نكرده و همگي موافق 
انتشار آن هستند. چرا كه هم اطالعات محرمانه نيست 
و هم در راس��تاي شفافيت مردم پايتخت بايد در جريان 

امورات قرار گيرند. 

    اعالم آمادگي ديرهنگام
به گزارش »تعادل«، احمد توكلي،  رييس س��ازمان 
مردم نهاد ديده بان شفافيت در نيمه شهريورماه سال 
جاري براي بازپس گيري 700 ملك شهرداري تهران 
از اشخاص حقيقي و حقوقي اعالم آمادگي كرده بود.

البته پيش از اين، محمود مير لوحي، رييس كميته 
اقتصادي و تنظيم مقررات ش��وراي شهر تهران كه 
يكي از منتقدين جدي واگذاري امالك ش��هرداري 
و همچنين پيگير پرونده موسوم به امالك نجومي به 

شمار مي رود، در گفت وگو با »تعادل« گفته بود: برخي 
اساس��ا اعالم كردند كه پرونده امالك نجومي تمام 
شده است. اما ما مساله را رها نكرديم و در حال حاضر، 
بعضي از تصرف كنندگان امالك نجومي، اعالم آمادگي 
كرده ان��د كه حق و حقوق ش��هرداري و مابه التفاوت 
قيمت واقعي از قيمت هاي تخفيف داده شده را بدهند. 
او همچنين گفته بود: قبل از دوره پنجم شوراي شهر 
تهران، فقط در پارك هاي شهر 800 هزار متر امكانات 
اقتصادي مثل رس��توران، دكه ها و... بوده است. اين 
امالك االن نظم پيدا كرده اس��ت و هر كدام قرارداد 
دارند. در حالي كه در گذش��ته اغلب نه قراردادشان 
معلوم بود و نه چگونگي استفاده از آنها. 2000 ملك 
شهرداري كه در اختيار غير بود، اصال شناسايي نشده 
و آمار آن معلوم نبود. آقاي نجفي 674 ملك را اعالم 
كرد. بعد آقاي افشاني 1300 ملك را اعالم كرد. االن 
2000 ملك كه بعضا 2 تا 6 واحد آپارتمان دارند و در 
اختيار افراد بودند را پس گرفته ايم و نظم يافته است. 
ميرلوحي با بيان اينكه از پيروز حناچي،  شهردار تهران 
خواسته است تا درباره اقدامات مثبت مديريت شهري 
در بازپس گيري امالك واگذار شده به مردم گزارش 
دهد، افزوده بود: برخي از تصرف كنندگان اين امالك، 
حتي كارمند ش��هرداري هم نبودن��د، بعضي از آنها 
مديران ش��هرداري بودند و با تخفيف هاي غيرمجاز 
صاحب ملك شده بودند. حتي در برخي موارد مشاهده 
شد كه ملكي را از جاي ديگري گران تر خريده بودند و 
به اين افراد ارزان تر و با تخفيف بعضا ۵0 درصد واگذار 

كرده بودند. كارهاي عجيبي صورت گرفته بود. آن هم 
نه در رابطه با خانه كوچك واقع در جنوب شهر بلكه در 
رابطه با خانه هاي بعضا واقع در نياوران و مناطق شمالي 
شهر.   به گزارش »تعادل«، در پي افشاگري پرويز فتاح، 
رييس بنياد مستضعفان درباره امالك واگذار شده اين 
بنياد به برخي افراد و نهادها، پرونده موسوم به »امالك 
نجومي« دوباره بر سر زبان ها افتاد و پاي امالك واگذار 
شده شهرداري تهران به افراد صاحب نفوذ، نهادها و 
برخي خيريه ها نيز به ميان كش��يده و گفته شد، اگر 
تريبون رسانه ملي در اختيار فتاح گذاشته شد و او هم 
با افش��اگري از اين تريبون تالش كرد، قضيه امالك 
بنياد را برجسته كند، چرا مديريت شهري تهران به 
اين شيوه مستمسك نمي ش��ود و امالك خود را باز 
پس نمي گيرد؟ ميرلوحي اگر چ��ه همواره منتقد و 
پيگير بازپس گيري امالك شهرداري بوده است، اما 
در گفت وگو با »تعادل« از رويكرد »بدون س��ر و صدا 
و جدي« مديريت ش��هري در بازپس گيري امالك 
شهرداري دفاع كرده و گفته بود كه به كارگيري اين 
رويكرد طي سه سال گذشته، دستاوردهاي بسياري 
به همراه داشته است. حاال نيز به نظر نمي رسد، در پي 
دستيابي به اين دس��تاوردها همچنين بروز و ظهور 
كارايي روش پيگيري هاي حقوقي از مراجع رسمي و نه 
افشاگري و مطالبه گري هاي علني و رسانه اي، مديريت 
شهري از شيوه مورد نظر سازمان مردم نهاد ديده بان 
شفافيت و عدالت استقبال كند و موفقيت هاي خود را 

با اين نهاد شريك شود.

ايرانشهرادامه از صفحه اول 5 .Sun  راهوشهرسازي Sep 20. 2020  1759   يكشنبه  30  شهريور 1399   2 صفر 1442  سال هفتم    شماره 

دانستن حق مردم است
ابهامات فراواني را ايجاد كرد كه ضرورت داش��ت در 
خصوص آنها اطالع رساني و شفاف سازي الزم انجام 
گي��رد. در گزارش هايي كه كمتر از يك س��ال بعد از 
تشكيل شورا فراهم و ارايه شد، مشخص شد كه تعداد 
اين امالك متاسفانه به چند هزار واحد ملكي مي رسد 
كه اينها بر اساس برداشت خاص شهردار وقت يعني 
آقاي قاليباف -از اختيارات خودش در اختيار غير قرار 
گرفته است. طبيعتا اين سوال مطرح خواهد شد كه 
آيا اين واگذاري ها بر اس��اس ضابطه بوده است يا نه؟ 
در پاس��خ به اين پرسش بايد بگويم كه متاسفانه اين 
واگذاري ها ضابطه مند نبوده است. يعني به اين صورت 
برنامه ريزي نشده بود كه يك قاعده و قانوني توسط 
شوراي شهر تصويب شود و بعد بر اساس اين قاعده، 
مديريت ش��هري به عنوان مجري خودش را موظف 
بداند كه آن قواعد را اجرايي كند. به نظر مي رسد اينجا 
در غياب نظارت ش��وراي چهارم، مجري با دست باز 
و مطلق العنان اقدام به واگ��ذاري اين امالك و اموال 
عمومي به غير كرده است.براي شفاف سازي موضوع، 
در دوره جديد ابتدا بايد يك تفكيك و دسته بندي در 
خصوص امالك و اموال انجام مي ش��د، چرا كه همه 
واگذاري ها به لحاظ نوع واگذاري، نوعي بهره برداري ها، 
نوع رابطه حقوقي بين بهره بردار و ذينفع از يك طرف و 
نماينده مالك كه شهرداري به نمايندگي مردم است 
صورت گرفته اس��ت. همچنين در برخي پرونده ها 
مشخص ش��د كه بهره بردار اصلي خود شهرداري يا 
واحدهاي تحت امر ش��هرداري اس��ت، بنابراين اين 
دس��ته از امالك را نمي شد در ليست امالكي كه غير 
قاعده مند واگذار شده قرار داد. اين روند شفاف سازي 
اما بسيار كند پيش رفت و علي رغم تذكرات اعضاي 
شورا، اين رويكرد با اقبال مديريت شهري و شهرداري 
همراه نشد. تالش هايي شده بود تا بشود برخي از اين 
امالك را كه بر اس��اس يك رويكرد غيرقانوني انجام 
شده بود در راس��تاي منافع مردم پس گرفته شوند. 
بر اساس گزارشي كه مديريت ذيربط به كميسيون 
فرهنگي شورا دادند مشخص شد كه 10 درصد امالك 
يا از طريق توافق دو طرفه يا از طريق اقدامات حقوقي 
و قانوني عودت داده شده اند. اما برخي از اين امالك ها 
كه بهره بردارانش واحدهاي خود مديريت ش��هري 
بوده، به نظر مي رسد كه مشمول اين نوع واگذاري هاي 
غيرضابطه مند نمي شوند. نكته اي كه به نظر مي رسد 
مطالبه جدي افكار عمومي از نمايندگانش��ان باشد؛ 
اين اس��ت كه اين جدول به س��رعت و شفاف تهيه و 
اعالم عمومي مي شد و نام بهره برداران چه اشخاص 
حقيقي، چه حقوقي و چه افراد صاحب قدرت و بانفوذ 
و... بودند معرفي مي شدند تا حداقل افكار عمومي بداند 
كه كدام ملك با چه مشخصاتي با چه ويژگي هايي با 
چه نشاني، در كدام منطقه در اختيار كدام شخصيت 
حقيقي و حقوقي قرار گرفته است. در اين صورت خود 
افراد مي توانستند شفاف به مردم و رسانه ها توضيح 
دهند كه اين واگذاري ها بر چه اساس��ي انجام شده 
است. طبيعتا ممكن است يكسري ديگر از امالك كه 
اساسا اطالعي از آنها وجود ندارد و جزءواگذاري هايي 
بوده كه خود مديريت شهري و سازمان امالك هم از 
آن خبر نداش��تند و به ناروا واگذار شده است در اين 
ميان تعيين تكليف شوند. اين اتفاق متاسفانه هنوز رخ 
نداده و نكته اي كه امروز مي شود مشخصا به آن اشاره 
كرد آن است كه حداقل يك سوم اين امالك به لحاظ 
قواعد حقوقي و قواعد شناخته شده حقوق مردم به ناروا 
و حتي بسيار پايين تر از قيمت و ارزش واقعي امالك 
واگذاري بدون ضابطه مشخصي انجام شده است. در 
اين خصوص به نظر مي رسد شهرداري يك كم كاري 
غير قابل قبول براي شفاف سازي موضوع داشته است. 
معتقدم بايد در اين روند تجديدنظر ش��ود تا هرچه 
سريع تر اطالعات اين امالك در وهله اول به طور شفاف 
در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد و در مراحل بعدي 
اقدامات حقوقي و قانوني الزم را براي بازگرداندن اين 
سرمايه هاي عمومي كه س��ال ها در مسير اتالف در 

اختيار غير قرار گرفته در دستور كار قرار بگيرد.

 دستاورد 
سياست هاي حمايتي 

در اين حال، دو س��ال پيش كه دور جديد نوسان نرخ 
ارز آغاز شده بود، برخي از كارشناسان اقتصادي از لزوم 
ورود خودروهاي خارجي كاركرده به كشور سخن به 
ميان آوردند و از آن دفاع كردند. پيش��نهادي كه قابل 
توجه اس��ت. از آنجا كه قيم��ت خودروهاي خارجي 
كاركرده در كش��ورهاي مبدا به شدت افت مي كند و 
فاصله معناداري با قيمت خودروي صفر دارند و اغلب با 
رقمي زير 10 هزار دالر مي توان خودروي كاركرده اما 
مدرن و داراي استانداردهاي جهاني را در اختيار گرفت، 
آزاد ش��دن ورود اين نوع خودروها به كشور مي تواند 
پيامدهاي مثبت بي شماري هم براي افراد و هم براي 

جامعه داشته باشد. 
3-خودروهاي خارجي كاركرده، برتري هاي متعددي 
نس��بت به خودروهاي صفر داخلي دارند. در صورتي 
كه ورود اين نوع خودروها به كش��ور آزاد شود، قيمت 
آنها بسيار كمتر از خودروهاي صفر داخلي خواهد بود، 
همزمان كيفيتشان از نظر بهره مندي از تكنولوژي روز 
و دارا بودن امنيت و ايمني، بسيار باالتر از خودروهاي 
داخلي است. در كنار مزيت ها و منافع متعدد آزاد سازي 
ورود خودروهاي كاركرده يا صفر خارجي به كش��ور 
براي مصرف كننده و محيط زيست كشور، بي گمان 
حذف سياست هاي حمايتي از صنعت خودروسازي، 
تبع��ات اقتص��ادي و اجتماعي مختلفي ب��راي اين 
صنعت در پي خواهد داش��ت. با وجود اين،  الزم است 
تصميم گيران و سياستگذاران به جاي درگير شدن در 
مساله قيمت گذاري خودروهاي داخلي، بار ديگر مساله 
اصالح سياست هاي حمايتي از صنايع خودروسازي را 
بررسي كنند و منافع و مضار آن را در ترازوي نقد علمي 
و كارشناسي قرار دهند و به اين پرسش پاسخ گويند 
كه دستاورد سياست هاي حمايتي از خودروسازها طي 

چند دهه گذشته چه بوده است؟

متقاضيان مسكن ملي تا دوشنبه 
پول ندهند حذف مي شوند

معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه 470 هزار 
نفر از متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن واجد شرايط 
شناخته ش��دند، گفت: اين افراد تا پايان شهريور ماه 
فرصت دارند م��دارك خود را در س��امانه اقدام ملي 
به آدرس Tem.mrud.ir بارگ��ذاري و واريز وجه 
داشته باشند كه در غير اين صورت حذف و افراد ديگر 
جايگزين آنها خواهند ش��د.محمود محمودزاده در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از بين يك ميليون 600 
هزار متقاضي طرح اقدام ملي مسكن 470 هزار نفر 
واجد شرايط شناخته شدند كه شروط پنجگانه مثل 
عدم استفاده از زمين يا مسكن دولتي بعد از انقالب و 
عدم مالكيت از سال 1384 به بعد را داشتند. وي افزود: 
به افراد واجد ش��رايط مهلت داديم تا 1۵ شهريور ماه 
13۹۹ نسبت به بارگذاري مدارك در سامانه اقدام ملي 
مسكن به آدرس Tem.mrud.ir و واريز وجه اقدام 
كنند. قبل از پايان اين مهلت برخي افراد اعالم كردند 
براي تكميل مدارك مهل��ت مي خواهند كه آن را تا 
پايان شهريور ماه تمديد كرديم.  به گفته محمودزاده، 
تاكنون 226 هزار نفر مدارك خود را بارگذاري كرده اند 
و تعدادي نيز واريز وجه داشتند. تمامي افراد تا پايان 
شهريورماه فرصت دارند ثبت نام خود را تكميل و وجوه 
درخواستي را واريز كنند. در غير اين صورت حذف و 

افراد ديگر جايگزين آنها مي شوند.

اجراي آزمايشي فاصله گذاري 
اجتماعي در برخي پروازها

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ب��ا بيان اينكه 
2شركت هواپيمايي در حال اجراي آزمايشي موضوع 
فاصله گذاري اجتماعي در پروازها هستند، گفت: البته 
اين موضوع هنوز از سوي سازمان هواپيمايي كشوري 
ابالغ نشده است. مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با 
فارس درباره اجراي فاصله گذاري اجتماعي در پروازها 
اظهار داش��ت: در حال حاضر دو شركت هواپيمايي 
به صورت آزمايشي موضوع فاصله گذاري اجتماعي 
در پروازه��ا را اجرا مي كنند و يك صندلي خالي بين 
مسافران وجود دارد. وي ادامه داد: البته اين موضوع 
هنوز از سوي سازمان هواپيمايي كشوري به صورت 
رسمي ابالغ نشده است، اما شركت هاي هواپيمايي 
معراج و كاسپين در حال اجراي آزمايشي اين موضوع 
در پروازهاي خود هستند. وي در پاسخ به اينكه آيا اين 
فاصله گذاري اجتماعي تأثيري در نرخ بليت پروازهاي 
داخلي دارد؟ گفت: به هر حال ما به تفاوت قيمت اين 
صندلي هاي خالي طبق قاعده از محل افزايش قيمت 
بليت خواهد بود، چون دولت هيچ بودجه اي براي اين 

موضوع اختصاص نداده است.

كاهش ۹۱ درصدي پروازهاي 
بين المللي در ۵ ماه سال ۹۹

بررسي آمار شركت فرودگاه ها حاكي از آن است كه 
پروازهاي بين المللي ايرالين ه��اي داخلي در ۵ ماه 
نخست امسال در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 
۹1 درصد كاهش يافته اس��ت. به گزارش تس��نيم، 
مطابق آمار شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از 
ابتداي امسال تا پايان مرداد در پروازهاي بين المللي 
ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي نشست وبرخاست 
هواپيما، اعزام و پذيرش مس��افر و ارس��ال و پذيرش 
بار و پس��ت در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته 
۹1 درصد كاهش يافته اس��ت. بر اين اس��اس در 20 
فرودگاه تحت مالكيت ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران نشست وبرخاس��ت هواپيما رشد منفي 
۹1 درص��دي، اع��زام و پذيرش مس��افر ۹7 درصد 
كاهش و ارس��ال و پذي��رش بار و پس��ت 8۵ درصد 
رش��د منفي داشته اس��ت. )ميانگين ۹1 درصد(  در 
فرودگاه هاي اختصاصي كيش، چابهار و قشم به ترتيب 
در نشست وبرخاست هواپيما ۹7 درصد، 100 درصد 
و 83 درصد كاهش يافته است. در فرودگاه كيش اعزام 
و پذيرش مسافر در پروازهاي بين المللي 100 درصد 
كاهش و در فرودگاه هاي چابهار و قشم اين كاهش به 
ترتيب 100 و 8۹ درصد بوده است. ارسال و پذيرش 
بار و پست در پروازهاي بين المللي فرودگاه كيش 100 
درصدريال چابهار 100 درصد و قش��م 8۹ درصد در 

مقايسه با ۵ ماه نخست سال ۹8 كاهش يافته است.

400 ملك پس گرفته شد، 2  هزار ملك هم تعيين تكليف شد

گزارش اوليه حناچي از امالك نجومي

خاندوزي: كليات طرح جهش توليد مسكن قابل قبول است

لزوم اصالح ۳  نقطه ضعف طرح مسكني مجلس
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه، 
كليات طرح جهش توليد مس��كن، با توجه به وضعيت 
فاجعه بار بازار مسكن قابل دفاع است، گفت: 3 نقطه ضعف 
طرح مجلس، در خصوص تسهيالت بانكي، مشموالن و 
ذينفعان و نوع قيمت گذاري بايستي اصالح شود. به گزارش 
»تعادل« هفته گذشته 21 اقتصاددان در نامه اي به رييس 
مجلس با تاكيد بر اينكه اجراي طرح »جهش توليد و تامين 
مسكن« منجر به تورم بيشتر و تشديد نابرابري مي شود، 
خواستار لغو دو فوريت آن شدند، چرا كه معتقدند تصويب 
و اجراي اين طرح در شكل فعلي آن، با مخاطرات بزرگي 
همراه اس��ت كه ضمن عدم توفيق در حل پايدار مساله 
مسكن، مي تواند به تورم بيشتر و تشديد نابرابري در توزيع 
ثروت انجاميده و ناقض اهداف اوليه آن گردد. سيد احسان 
خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس اما در 
گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه، يكي از دستور كارهاي مهم 
مجلس در هفته پيش رو، گزارش كميسيون عمران مجلس 
در مورد طرح جهش توليد و عرضه مسكن است، گفت: دو 
فوريت طرح مذك��ور در صحن علني مجلس به تصويب 
رسيد اما از منظر تحليل اقتصادي نكاتي در مورد اين طرح 
قابل اشاره است. به گفته خاندوزي، نكته اول اين است كه با 
توجه به اينكه قريب به 20 ماده در اين طرح در ابعاد مختلف 
اقتصادي، بودجه اي، عمراني، بانكي و مالياتي و امثال آن 
وجود داشت انتظار بر اين بود كه چنين طرحي با حدود 18 
و 20 ماده و تعداد زيادي تبصره، حتما در كميسيون هاي 
مختلف مجلس مورد بررسي موشكافانه قرار بگيرد تا در 
واقع نتيجه اي كه به صحن علني ارايه مي شود از طرف تمام 
كميسيون هاي مرتبط مورد بررسي قرار گرفته باشد. البته 
هرچه قدر كه بنده و تعدادي از نمايندگان تالش كرديم كه 
در جلسه چهارشنبه صحن علني مجلس سلب دو فوريت 
اين طرح راي بياورد، از سوي ساير نمايندگان اين پيشنهاد 
مورد استقبال قرار نگرفت و بر اين اساس دو فوريت طرح 
به تصويب رسيد. نايب رييس كيمسيون اقتصادي مجلس 
گفت: يك��ي از اركان مجلس قوي باال ب��ردن كيفيت و 
اثربخشي قوانين است به نحوي كه قوانين، نه تنها مشكالتي 
در بخش هاي مختلف در ماه هاي پيش رو و آينده ايجاد 
نكند، بلكه بتوانند از استحكامي برخوردار باشند كه سال ها 
عملكرد قابل دفاع و موثري در عرصه اداره كشور از خود را بر 
جاي بگذارند. اين يكي از نقاط ضعفي بود كه متاسفانه موفق 
شديم در مورد سلب فوريت اين طرح. در صحن علني بقيه 

همكاران را قانع بكنيم. وي گفت: كليات طرح جهش توليد 
مسكن، با توجه به وضعيت فاجعه بار بازار مسكن در طي 
ماه هاي اخير و در نيمه اول سال ۹۹ رخ داده، حتمًا يكي از 
انتظارات طبقات مختلف جامعه از مجلس بود. كليت طرح 
به جهت اينكه تكليفي مشخص بر دولت قرار مي دهد براي 
اينكه از طريق تجميع تمام منابع درآمدي بخش مسكن 
در قالب صندوق ملي مسكن بتواند مديريتي را با تفويض 
اختيارات روشن به وزير و شوراي عالي انجام بدهد وساالنه 
هدفگذاري ساخت يك ميليون واحد مسكوني در كشور 
محقق شود كليات ارزشمند و قابل دفاعي است. اما مشروط 
بر اينكه سه نقطه ضعف اساسي در اين طرح مرتفع شود. 
خاندوزي اظهار كرد: نقطه ضعف اول برمي گردد به ماده 
4 اين طرح كه طبق آن بانك ها مكلف شدند از تسهيالت 
اعطايي هر سال خودشان 2۵ درصد تسهيالت خود را در 
بخش مسكن اختصاص بدهند.اساس تكليف بانك ها به 
حمايت از توليد مسكن بسيار امر درستي است و به جهت 
اقتصادي. از منظر اينكه بخش مسكن بخش پيشران توليد 
حساب مي شود و زنجيره اي ازصنايع را به همراه خودش 
مي تواند تحريك كند.  اعطاي تسهيالت بانكي به بخش 
مسكن امر قابل توجهي است كه متاسفانه در طول چند 
سال اخير كمتر به آن تو جه شده و هم اكنون سهم بخش 
مسكن از كل تسهيالت اعطايي كمتر از 10 درصد است. 
پس حتما بايد از ظرفيت سيستم بانكي براي تحريك در 

حوزه ساخت و ساز مسكن استفاده شود.

    برنامه ريزي دقيق براي تسهيالت بانكي 
به گفته نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، تعيين 
رقم 2۵ درصد از همين ابتداي اجراي اين قانون به معناي 
اين است كه در واقع تسهيالتي كه بانك ها به بخش هاي 
مختلف اقتصادي تاحاال تخصيص مي دادند بايد به سرعت 
تغيير رويه پيدا بكند و در واقع فضاي الزم براي استفاده از 

منابع 2۵ درصد سهم بخش مسكن ايجاد شود.
اين در حالي است كه عاقالنه تر اين بود تقسيمات با يك 
روش پلكاني و تدريجي انجام مي ش��د مي توانستيم در 
نهايت به س��طح 2۵ درصد تسهيالت بانكي دسترسي 
پيدا كنيم. چراكه ثمره اجراي تبصره 4 اين طرح كاهش 
شديد تسهيالت دريافتي س��اير بخش ها خواهد بود و 
بنابراين موجب فشار اقتصادي و ركود در ساير بخش هاي 
اقتصادي خواهد شد. وي افزود: البته با اصالح كوچكي 

در ماده 4 طرح اين نقيصه قابل برطرف كردن است، بر 
اين اساس بانك ها بايد مكلف شوند كه به تدريج مانده 
تسهيالت اعطايي ساالنه خود در بخش مسكن را به 2۵ 
درصد برس��انند كه اين عبارت مانده تسهيالت موجب 
مي شود بخش زيادي از اين بار كه در ماده 4 وجود دارد 
كاهش پيدا كند و لزوما 2۵ درصد از تسهيالت اعطايي 
هر سال صرفا به بخش مسكن محدود نشود. بلكه صنايعي 
كه در بخش هاي مرتبط هس��تند مانند صنايع فلزي و 
صنايع كانيهاي غيرفلزي، س��يمان، كاشي و سراميك 
و س��اير صنايع مرتبط با توليد مس��كن ه��م بتوانند از 
ظرفيت تسهيالت بانكي استفاده كنند. خاندوزي ادامه 
داد: ايراد دومي كه در اين طرح وجود دارد اين است كه 

قيمت گذاري مصالح ساختماني به شكل كامال دستوري 
است، اين درحالي است كه سال ها تجربه قيمت گذاري 
دس��توري ناكارآم��د و پر از رانت و فس��اد را در كش��ور 
تجربه كرديم و حتما تاثير منفي بر شفافيِت اقتصادي 
و واقعي ب��ودن قيمتها خواهد داش��ت و باعث افزايش 
رانت وشكل گيري امضاي طاليي در اين بخش خواهد 
بود به طور مشخص در واقع شركت هاي توليدي بخش 
مصالح ساختماني رو كه طيف وسيعي را در بر مي گيرند 
رو به ش��كل منفي متاثر خواهد كرد و نوعي برگشت به 
عقب نسبت به تجارب پيشين خود ما است و مي تواند 
آثار منفي بر شاخص اين ش��ركت هاي توليدي در بازار 

سرمايه داشته باشد.

آگهی فراخوان ارزيابی کيفی
شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت های دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید.   بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این 

ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 99/6/30 ساعت 14 الی 99/7/2  ساعت 16 اسناد ارزیابی کیفی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR  دریافت نمایند و تا تاریخ 99/7/16 ساعت 16 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند .
بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد 
مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد تا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در سایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. خواهشمند است، آدرس، کدپستی و تلفن به وضوح 

مشخص گردد . در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر می باشد .
آدرس امور کاال: ساری- بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33204091- 33492352- 011
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عنوان و مشخصات کلی پروژه ها:

تجديد دوم مناقصه عمومی )دو مرحله ای(    شماره مناقصه ۵74۳۵
شرکت ملي گازایران

شرکت گاز استان مازندران
سهامی خاص

حداقل امتیاز کیفیمبلغ برآورد )به ریال(مبلغ تضمین )به ریال(شماره فراخوان سامانه در ستادتعدادموضوع مناقصهردیف
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تجدید دوم مناقصه خرید پکیج آپگرید NEXAN با مشخصات ذیل:
Upgrade package foe NEXSAN E18P.

NRO)Include1*E18XP
With18 NEXSAN HDD SAS 1.2 TB 10K( 

بهمراه نصب و راه اندازی و آموزش و تهیه کابلها و اتصاالت و 3 سال گارانتی شرکت ارائه دهنده

 4
20990915780000991/320/000/00026/400/000/00060دستگاه

1-  محل تامین اعتبار: منابع داخلی
2- مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه می باشد واین مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید می باشد.

3- نوع تضمین شرکت در فرایندارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ ت 50659 ه  مورخ 1394/9/22 واصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری 
یا واریز وجه نقدی به شماره حساب بانک مرکزی )ir 710100004001102607375883( واریز گردد.

4-زمان مهلت دریافت اسناد: از شنبه 99/8/10 الی چهارشنبه 99/8/14 ساعت 14:30 )ضمنا اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه گردد(.
5- زمان عودت پیشنهاد مالی: چهارشنبه 99/8/28 ساعت 14:30

6- زمان گشایش پیشنهادات: یکشنبه 99/9/2 )ساعت 9 صبح(
ضمنا هر گونه تغییر در زمان های یادشده از طریق سامانه اعالم می گردد.

 7-شرایط متقاضی:
- مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق )رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانت نامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 97/12/29 با توجه به الزام ارائه صورت های مالی و حسابرسی 
شده با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرت اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، 

کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیئت مدیره و سهام داران باالی 10%، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی ارسالی، گواهی ایمنی صادره از اداره کار، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده.
NEXAN عضور وندور لیست وزارت نفت در حیطه تولید کنندگان و عضویت سامانه ستاد و تامین کنندگان پکیج آپگرید-

- ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان
- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )ارائه رزومه کاری مرتبط(

- تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی(
- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت )گارانتی(

http://iets.mporg.ir ثبت نام واخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
- حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این تجدید دوم مناقصه دو مرحله ای فراخوان عمومی به تعداد هر مناقصه گر می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc mazandaran.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

نوبت دوم

شماره مجوز ۱۳۹۹/۳28۳

 روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران



مهدي بي�ك| »هرگون��ه تصميم ي��ا اقدام در راس��تاي 
بازگرداندن تحريم هاي س��ازمان ملل عليه ايران، فاقد »اثر 
قانوني«است.«اين عباراتي است كه تروئيكاي اروپايي )شمال 
انگليس، فرانسه و آلمان( در نامه خود خطاب به شوراي امنيت 
سامان ملل با استفاده از آنها تالش كرده اند تا نظر نهايي خود را 
در خصوص تالش هاي امريكا براي راه اندازي مكانيسم ماشه 
و بازگشتن تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل عليه كشورمان 
اعالم كنند. در شرايطي كه كمتر از 2 روز به ضرب االجل ادعايي 
ترامپ مبني بر بازگشت مكانيسم ماشه و بازگشت خودكار 
تحريم ها عليه كش��ورمان باقي مانده، اما واقعيات ميداني و 
داده هاي اطالعاتي و رسانه اي نشان مي دهد كه امكان اجرايي 
شدن مكانيسم ماشه از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
براي ترامپ وجود نخواهد داشت و اين ادعا را هم بايد در رديف 
ساير بلوف هاي سياسي ترامپ در خصوص ايران طبقه بندي 
كرد.  ادعاهاي پي در پي با محوريت ايران كه بالفاصله پس از 
كليدداري ترامپ بر كاخ سفيد يكي يكي از راه رسيدند تا ايران 
را مجاب به نشستن پاي ميز مذاكره اي كنند كه خروجي اش 
چيزي جز پر كردن سبد دستاوردهاي سياست خارجي ترامپ 
نبوده و نيست. هر كدام از اين ايده ها و طرح هاي ضدايراني اما 
بعد از مدتي از دستور كار خارج شدند و جاي خود را به طرح و 
ادعاهاي تازه اي دادند. در آخرين دست از اين اظهارنظرهاي 
عجيب و بعد از شكست طرح امريكا در شوراي امنيت سازمان 
ملل و انزواي كامل اياالت متحده، ترامپ با انتشار توييتي ادعا 
كرد امريكا از طريق مكانيسم ماشه تحريم هاي ايران را تا پايان 
شهريورماه بازمي گرداند. ادعايي كه بالفاصله هم از سوي چين 
رد شد، هم روس ها آن را شوخي فرض كردند و هم اروپا حاضر 
نشد آن را به رسميت بشناسد تا يك بار ديگر امريكا در صحنه 
مناسبات جهاني منزوي و تنها نظاره گر تحوالتي باشد كه ساير 
كشورها راهبري مي كنند. در آخرين دست از اظهارنظرهاي 
رسمي با محوريت اين موضوع، آنتونيو گوترش دبيركل سازمان 
ملل هم در روزهاي پاياني آب پاكي را روي دست ترامپ ريخت 
و در خصوص ادعاي اياالت متحده براي بازگرداندن تحريم هاي 
سازمان ملل عليه ايران گفت: ما در خصوص برجام بر اساس نظر 
شوراي امنيت عمل مي كنيم نه امريكا. هرچند مخالفان برجام 
در داخال كشورمان همچنان در آتش انتقاد از برجام ميدمند 
و دستاوردهاي اين س��ند بين المللي را هيچ مي انگارند، اما 
واقعيات ميداني نشان مي دهد كه ايران جداي از توان داخلي و 
ظرفيت هاي عمومي كشور با استفاده از فضايي كه برجام ايجاد 
كرده توانسته است، امريكا را دچار انزوايي ديپلماتيك كند. 
انزوايي كه تحليلگران معتقدند نقش مهمي در انتخابات امريكا 
بازي خواهد كرد و يكي از نقاظ ضعف جدي ترامپ در حوزه 
سياست خارجي در جريان مناظره هاي انتخاباتي خواهد بود.

   تروئي�كاي اروپ�ا: همچن�ان ب�ه ادام�ه اجراي 
قطعنامه ۲۲۳۱ متعهديم

در نخستين س��اعات بامداد ديروز بود كه رس��انه ها خبر از 
نامه كش��ورهاي اروپايي به ش��وراي امنيت سازمان ملل در 
خصوص مكانيسم ماشه و بازگش��ت تحريم هاي اقتصادي 
سازمان ملل عليه ايران دادند. خبري كه ابتدا توسط برخي 
خبرنگاران شناخته شده اروپايي توئيت شد و ساعاتي بعد نيز 
آسوشيتدپرس رسما آن را در ستون اخبار بين المللي خود قرار 
داد. بر اساس اعالم آسوشيتدپرس تروئيكاي اروپايي در نامه اي 
به رييس شوراي امنيت سازمان ملل متحد بار ديگر تأكيد كرد 
كه سه كشور اروپايي همچنان خود را به ادامه اجراي قطعنامه 
22۳۱ متعه��د مي دانند و هرگونه تصميم براي بازگش��ت 
تحريم ها عليه ايران بالاثر و فقد جايگاه قانوني و حقوقي است.به 
گزارش العالم به نقل از آسوشيتدپرس، انگليس، آلمان و فرانسه 
در اين نامه  به شوراي امنيت گفته اند كه تعليق تحريم ها عليه 
ايران در چارچوب توافق هس��ته اي با ايران موسوم به برجام، 
پس از تاريخ 20 س��پتامبر )۳0 شهريور( ادامه خواهد يافت. 
نسخه اي از نامه اين سه كشور اروپايي حاضر در برجام در اختيار 
برخي از خبرگزاري ها قرار گرفته است. انگليس، آلمان و فرانسه 

تاكيد كرده اند، هرگونه تصميم يا اقدام در راستاي بازگرداندن 
تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران، فاقد »اثر قانوني«است. 
نمايندگان انگليس، فرانسه و آلمان در سازمان ملل در ادامه 
اين نامه گفته اند: ما تالشي بي وقفه براي حفظ توافق هسته اي 

داشته ايم و همچنان به آن پايبند هستيم.
اين سه كشور اروپايي تاكيد كرده اند كه همچنان به »اجراي 
كامل« قطعنامه 22۳۱ شوراي امنيت كه سال ۱۳۹۴ در پيوند 
با توافق هسته اي ايران و شش قدرت جهاني تصويب شد، پايبند 
هستند. نامه اي كه گفته مي شود، امريكايي ها چند روز قبل 
در جريان مضمون آن قرار گرفته بودند و برخي تحركات تازه 
امريكايي ها در منطقه ناشي از شكستي است كه امريكا در اين 

زمينه احساس مي كند.

   تير خالص بر يك توهم 
قبل از نامه رسمي كشورهاي اروپايي به شوراي امنيت، نظر 
مخالف دبيركل سازمان ملل نيز يكي آخرين حلقه از سلسله 
مخالفت هايي بود كه مدت كوتاهي پس از ادعاي ترامپ در 
خصوص بازگشت تحريم ها از طريق مكانيسم ماشه مطرح 
ش��دند. از مخالفت هاي صريحي كه ابتدا روس ها و چيني ها 
مطرح شدند تا مخالفت هاي معتدل تري كه در مراحل بعدي 
از سوي كشورهاي مختلف اروپايي اتخاذ شد، همگي واجد 
يك معن��اي كلي بود؛ اول اينكه برج��ام به عنوان مهم ترين 
سند بين المللي در خصوص عدم اشاعه بايد تداوم پيدا كند و 
دوم اينكه امريكا بعد از خروج از برجام اجازه استفاده از برجام 
را نخواهد داشت.آنگونه كه برخي تحليلگران معتقدند نامه 
ديروز تروييكاي اروپايي خطاب به شوراي امنيت در خصوص 

برجام، قاطع ترين حمايت��ي بود كه اروپا بعد از خروج ترامپ 
از اين سند در دستور كار قرار داده بود.اما استفاده از ظرفيت 
عمومي سازمان ملل متحد آخرين تير در تركش ترامپ بود 
كه بعد از اظهارنظر گوترش آن نيز نقش بر آب شد. ظرفيتي كه 
براي دستيابي به آن پمپئو ناچار شد دامنه وسيعي از ابزارهاي 
ارتباطي و اعتباري را به كار بگيرد تا سازمان ملل را مجبور به 
همكاري با امريكا كند. تالش هايي كه بعد از اظهارات گوترش 
مشخص شد نتيجه اي در بر نداشته است. دبيركل سازمان 
ملل متحد درباره ادعاي امريكا براي بازگرداندن تحريم هاي 
سازمان ملل متحد عليه ايران، گفت: ما درباره برجام بر اساس 
نظر شوراي امنيت عمل مي كنيم. گوترش در نشست خبري 
خود كه به مناس��بت آغاز هفتاد و پنجمين مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد كه امسال به دليل شيوع كرونا در جهان 
به ويژه امريكا به صورت مجازي برگزار ميشد، اين مطلب را در 
پاسخ به اين پرسش مطرح كرد كه امريكا مدعي است مكانيزم 
ماشه را فعال كرده است، در حاليكه تقريبا همه اعضاي شوراي 
امنيت با آن مخالفت كرده  و همچنان در برجام باقي مانده اند. 
آيا با شوراي امنيت در اين باره همكاري داريد يا با مقامات امريكا 
براي جلوگيري از هرج و مرج در سازمان ملل تماس داشته ايد؟ 
وي تصريح كرد: موضع ما بسيار ساده و به همان صورت باقي 
است. اين شوراي امنيت به عنوان يك ركن سازمان ملل متحد 
است كه وظيفه تفسير قطعنامه هاي شوراي امنيت را دارد. از 
اين رو، ما همان گونه عمل مي كنيم كه شوراي امنيت عمل 
كند. گفتني است، گوترش از زمان خروج يكجانبه امريكا از 
برجام تا كنون همواره بر حفظ اين توافق بين المللي كه از آن 
به عنوان دستاورد ديپلماتيك براي رژيم منع گسترش سالح 

اتمي ياد مي كند، تاكيد داشته است

   تالش از سر نااميدي
پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن است 
كه علي رغم احتمال پايين موفقيت طرح، چرا اياالت متحده 
تا اين اندازه نسبت به اجراي آن پيگيري بوده است؟بسياري از 
تحليلگران معتقدند با نزديك شدن به موعد رسمي انتخابات 
امريكا و خالي بودن دست ترامپ در توفيقات منطقه اي، ترامپ 
بدنبال آن بود كه از طريق ظرفيتي كه گمان مي كرد مكانيسم 
ماشه برايش ايجاد مي كند سبد خالي دستاوردهاي سياست 
خارجي خود را كمي ُپرتر كند و براي اين منظور ناچار ش��د 
ريسك انزواي بيش��تر امريكا را به جان بخرد و دست به يك 
چنين اقدامي بزند. اما بعد از اطمينان خاطر از عدم موفقيت اين 
طرح، بازي خطرناك به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي 
توسط كشورهاي منطقه را راه انداخت تا بزعم خودش دست 
خالي، راهي جلسات مناظره هاي انتخاباتي با بايدن نشود. اما 
واكنش كش��ورمان به اين فضاسازي هاي حاشيه اي امريكا، 
استفاده از ظرفيت ۱+۴ براي رويارويي با امريكا بود تا بجاي 
اينكه ايران پاسخ اظهارنظرهاي غير منطقي ترامپ و پمپئو را 
بدهد، اين ديپلمات هاي بلندپايه كشورهاي اروپايي، چين و 
روسيه باشند كه از بيهودگي تالش هاي ترامپ و اهميت برجام 
سخن بگويند. در واقع ايران بدنبال آن است كه از شكاف موجود 
در روابط كشورهاي دو سوي آتالنتيك در راستاي منافع كلي 
خود بهره برداري كند تا به وقت مقتضي دوباره قطار برجام در 
مسير درست خود قرار بگيرد. در پاسخ به اين راهبرد دستگاه 
سياست خارجي كشورمان، پمپئو با انتشار رشته توئيت هاي 
توهين آميز عليه ظريف و فضاي داخلي كشور تالش كرد تا 
ظريف را وارد منازعه كالمي بي حاصل با خود كند. سخنگوي 
وزارت امور خارجه كشورمان اما در واكنش به دروغ پراكني هاي 
توئيتري وزير خارجه امريكا عليه وزير امور خارجه كشورمان و 
تالش هاي اياالت متحده براي اجرايي ساختن مكانيسم ماشه 
تأكيد كرد كه عكس العمل هاي روان پريشانه اين مقام امريكايي 
از سر افسردگي و نااميدي ناشي از شكست هاي پياپي امريكا 
در برابر ايران است. سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران توييت هاي اخير مايك پمپئو در خصوص مسائل 
داخلي كشورمان كه مملو از خشم  وي نسبت به محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه كشورمان است را عكس العمل هايي 
روان پريشانه از سر نااميدي و افسردگي ناشي از شكست هاي 
پي در پي دستگاه تحت مديريت پامپئو و نوعي سرپوش گذاري 
بر اين ناكامي ها ارزيابي كرد. او در اين خصوص در شبكه هاي 
اجتماعي نوشت: متاسفانه وزير امور خارجه امريكا كه هر لحظه 
بيش از قبل رويكرد فشار حداكثري و يكجانبه گرايي در مورد 
ايران را شكست خورده مي بيند، تالش مذبوحانه دارد با ادعاي 
طرفداري از حقوق بشر، قدري از حيثيت برباد رفته رژيم ترامپ 
را برگرداند.اين در حالي است كه دولتي كه آقاي پامپئو به آن 
منتسب است داراي بدترين كارنامه حقوق بشر بوده و روزي 
نيست كه صداي دادخواهي مردم امريكا در مقابله با خشونت، 
تبعيض و نژاد پرس��تي شنيده نشود. به رغم وضعيت وخيم 
داخلي امريكا، آقاي پامپئو كه آموزش هاي جعل، فريبكاري 
و دروغگوئي را در سازمان سيا فرا گرفته، بدنبال انحراف افكار 

عمومي بر پايه هرقدر دروغ بزرگ تر، باورپذيرتر، هست. 
با عبور از اين اتمسفر پر نوسان، بنظر ميرسد توئيت هاي خشني 
كه ترامپ اخيرا با محوريت ايران منتش��ر مي كند، برآمده از 
شكست هاي تلخي باش��د كه در پرونده راه اندازي مكانيسم 
ماشه از سر گذرانده است. شكستي كه حتي باعث شد اروپا نيز 
در مقابل اياالت متحده قرار بگيرد و مسير تازه اي را جداي از 
امريكا جست وجو كند. امري كه كارشناسان معتقدند از زمان 
جنگ جهاني دوم به اين سو هرگز سابقه نداشته و اين موضوع، 
اهميت برجام را به عنوان يك سند حقوقي برجسته بر بلنداي 
تاريخ دوچندان مي كند، حتي اگر برخي از افراد و جريانات، 
قدر اين دستاورد را ندانند، تاريخ اين حقايق را براي نسل هاي 

آينده حفظ خواهد كرد.

6 دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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فناوري هاي روز و انفعال ساترا
همچنين استقرار شبكه ملي اطالعات كه جزو اركان آن 
محسوب مي شود آنگونه كه بايد اتفاق نيفتاده است. بر 
اساس اهداف و سياست هاي مركز ملي فضاي مجازي و 
وظايف و اختيار اين مركز، علي الخصوص وظايف دبيرخانه 
مستند به بند ۷، ۸، ۹ و ۱0 بخش اول ماده ۴ اساسنامه 
مركز ملي فضاي مجازي كشور اين مركز وظيفه بررسي 
و تصويب طرح هاي كالن مرتبط با فضاي مجازي كشور 
نظير ش��بكه ملي اطالعات و همچنين آي پي تي وي و 
آي پي مديا و نظارت مس��تمر بر آنها را به عه��ده دارد. از 
طرفي بر اس��اس نظريه تفسيري ش��وراي نگهبان در 
خصوص تفس��ير اصل ۴۴ قانون اساس��ي، تأسيس و 
راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني به 
هر نحو مغاير با اصل مذكور تفسير شده و انتشار و پخش 
برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم هاي فني 
قابل انتشار فراگير مانند ماهواره، فرستنده هاي زميني، 
فيبر نوري و غيره براي مردم در قال��ب امواج راديويي و 
كابلي در انحصار س��ازمان صداوسيما قرارگرفته است. 
شايد ازاين رو بوده كه صداوسيما اقدام به تأسيس سازمان 
تنظيم مقررات صوت وتصوير فراگير )ساترا( در فضاي 
مجازي كرده، اين در حالي اس��ت كه توسعه امر محتوا 
بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون توسعه پنجم به گونه اي 
تعريف شده كه فعاليت هاي رسانه اي در شبكه هاي باسيم 
و بي سيم مانند ماهواره ها پخش كابلي شبكه هاي ملي 
و ناحيه اي براي فعاليت هاي رس��انه اي در بخش صوت 
و تصوير جزئي از شبكه ملي اطالعات تعبير شده، حال 
آنكه در طرح كلي شبكه ملي اطالعات از سازمان ساترا 
و ظرفيت نظارتي اين س��ازمان بر بحث هاي محتوايي 
آنگونه كه بايد و شايد استفاده  نشده است. در سال هاي 
اخير و بعد از تأسيس سازمان ساترا، اين سازمان به علت 
منفعل بودن در س��اخت ساختارهاي حقوقي و تبيين 
مسائل مبتالبه مبتني بر فناوري هاي روز و عدم شناخت 
دقيق از حكمراني فضاي مجازي و سياست هاي نظارتي 
دستاوردهاي ش��ايان ذكري را به دست نياورده، اين در 
حالي است كه مس��اله فعاليت بخش خصوصي يكي از 
مهم ترين مسائل پيش روي صداوسيما است، تغييرات 
فناورانه به ويژه در س��اختار ش��بكه هاي مجازي مانند 
اينترنت و ماهواره به دليل سهولت و ارزاني چه در حوزه 
دسترسي به مخاطبان و چه ارزان شدن توليد محصوالت 
چندرسانه اي محيطي را به وجود آورده است كه برخي 
از فعاالن عرصه محتوا در داخل برخالف نظرات بنيادين 
شوراي نگهبان در حال فعاليت و توليد و انتشار محصوالت 
س��معي و بصري خود هستند. سازمان تنظيم مقررات 
صوت وتصوير فراگير در فضاي مجازي بايد مرجع صدور 
مجوز و نظارت بر فعاليت هاي بخش خصوصي، عمومي و 
دولتي باشد، هرچند كه مي توان اين نظارت را به گونه هاي 
سنتي و مدرن، پسيني و پيشيني، طولي و عرضي تعريف 
كرد اما آنچه بديهي است بايد اين نظارت و صدور مجوز 
به گونه اي باش��د كه اصول قانون اساسي و اهداف واالي 
جمهوري اسالمي را در امر توسعه امور فرهنگي و ترويج 
ارزش هاي اسالمي ايراني همياري رساند، ايضاً اين سازمان 
بايد نهاد تنظيم كننده مقررات بوده و اصول و چارچوب و 
ضوابط فعاليت هاي، فعاالن اين عرصه را تدوين و تبيين 
كرده و البته اين معيارها را به واسطه شوراي عالي فضاي 
مجازي تصويب كند. همچنين اين سازمان بايد سازوكار 
رسيدگي به تخلفات را سازمان دهي كرده و بر بسترهاي 
انتشار محتوا نظارت هاي خود را از لحاظ فني و حقوقي 
اعمال كند. به نظر مي رسد انتشار صوت و تصوير فراگير 
در فضاي مجازي نيازمند قانون گذاري توسط مجلس 
شوراي اسالمي است و پيچيدگي هاي فضاي مجازي، 
كسب وكارها، تبليغات رسانه اي، فعاليت هاي فرهنگي و 
فعاليت پلتفرم هاي انتشار محتواهاي صوتي و تصويري، 
پادكست ها، VODها، IPTVها و همچنين صدور مجوز 
توليد آثار، سازوكارهاي نظارت و مانند آن نيازمند تشريح 
حقوقي و وضع قانون است تا بتوان براي آن ضمانت اجرا 
نيز در نظر گرفت. همچنين شوراي عالي فضاي مجازي 
بايد به صورت دقيق صوت و تصوير فراگير را تعريف كرده 
و سازمان تنظيم مقررات صوت وتصوير فراگير در فضاي 
مجازي را ذيل يك مصوبه به عنوان تنها متولي ساماندهي 
به صوت و تصوير فراگير معرفي كند. يادمان نرود كه بر 
اساس مصوبه ۱۵2۹ شوراي عالي انقالب فرهنگي سازمان 
صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران رسالت خطيري در 
توسعه فرهنگي و تحوالت اجتماعي ايران بر عهده دارد و 
تحقق اين امر بر اقدامات فعاالنه حقوقي و تعريف مباني 
و رفتارهاي بنيادين سازمان صداوسيما و سازمان تنظيم 
مقررات صوت وتصوير فراگير در فضاي مجازي استوار 
اس��ت، لذا درصورتي كه اين سازمان در تعامل با شوراي 
عالي فضاي مجازي نتواند جايگاه مشروع و مقبول خود 
را در سطح كشور و در گفتمان حكمراني فضاي مجازي 
مش��خص و تميز دهد نمي توان به س��اماندهي فضاي 
رسانه اي در كشور اميدوار بود. از طرفي بايد تأكيد كرد 
عدم انجام وظايف قانوني شوراي عالي فضاي مجازي و 
مركز ملي فضاي مجازي آنگونه كه در اسناد باالدستي 
و اساس��نامه مركز به آن اشاره شده اس��ت، حكمراني 
فضاي مجازي، پدافند سايبري و مرزهاي مجازي ما را با 
چالش هاي گوناگوني روبرو كرده كه اميد است با همكاري 
و هماهنگي نهادها و مراجع ذي صالح باالدستي شاهد 
رفع اين چالش ها و توفي��ق روزافزون نظامات حكومت 

جمهوري اسالمي باشيم.

بورس و بودجه ريزي
از اين رو زيرساخت هاي الزم براي انتقال منابع در گردش 
بورس به ساير بخش هاي اقتصاد نيز تعريف نشده است. 
حركت چند ماه گذشته بورس به خوبي اين موضوع را 
نشان مي دهد. با وجود آنكه شاخص رشد قابل توجهي 
داشت و به دنبال آن، تعداد قابل توجهي از سرمايه گذاران 
به اين سمت سرازير شدند اما اين نقدينگي به درستي به 
بخش هاي كالن مانند توليد منتقل نشد. در بودجه سال 
آينده، اگر بناست سهم بورس در اقتصاد ايران افزايش 
پيدا كند، نقش آفرين��ي در تامين منابع مالي دولت با 
استفاده از عرضه سهام شركت هاي دولتي در اين بازار و 
انتقال اين نقدينگي به بخش هاي مهم اهميتي كليدي 
خواهد داشت و از اين رو بايد در بودجه ريزي سال آينده، 

توجهي جدي به آن صورت گيرد.

اجراي طرحي براي آرشيو 
كردن بخش زيادي از اينترنت

سايت اينترنت آرش��يو قصد دارد با همكاري شركت 
كلودفلير ط��رح گس��ترده اي را براي آرش��يو كردن 
ميليون ها وب سايت اينترنتي به اجرا درآورد. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، س��ايت اينترنت آرشيو در حال 
حاضر نيز برخي صفحات ميليون ها وب س��ايت را به 
زبان هاي مختلف آرشيو كرده تا كاربران با مراجعه به آنها 
دريابند اين سايت ها در سال هاي گذشته چه ظاهر و چه 
محتوايي داشته اند. حاال قرار است اين طرح با همكاري 
كلودفلير گسترش يابد. اجراي اين طرح در قالب يك 
پروژه مشترك به نام ماش��ين بازگشت به گذشته يا 
وي بك ماشين صورت مي گيرد. كاربران از اين طريق 
مي توانند محتواي صفحات وب مختلف را در دو دهه 
گذشته به همان شكل اصلي مشاهده كنند. در حال 
حاضر اين خدمات در صورت ثبت وب سايت ها توسط 
كاربران، يا توسط اطالعات ثبت شده توسط ربات اين 
سايت در دسترس قرار مي گيرد. اما از طريق اين دو روش 
تنها صفحات محدودي از هر س��ايت ذخيره مي شود 
كه براي استفاده پژوهشگران و محققان كافي نيست. 
با اجراي اين طرح، وب س��ايت ها مي توانند از خدمات 
جديد كلودفلير موسوم به هميشه آنالين براي آرشيو 
كردن محتواي خود در سايت اينترنت آرشيو استفاده 
كنند. از اين طريق يك تصوير ثابت از صفحات وب هر 
سايت روي سرورهاي كلودفلير ذخيره مي شود و اين 
اطالعات در سال هاي بعد به راحتي در دسترس خواهند 
بود. اينترنت آرشيو از ذخيره سازي اطالعات حدود يك 
ميليارد صفحه وب در روز با اجراي اين طرح خبر داده 
است. تا به امروز حدود ۴۶۸ ميليارد صفحه وب با اجراي 

اين طرح ذخيره سازي و آرشيو شده اند.

 امكان دسترسي به مرورگرها
با حفره خطرناك فايرفاكس

نتايج يك بررسي امنيتي جديد نشان مي دهد حفره اي 
خطرناك در مرورگر اينترنتي فايرفاكس موجب مي شود 
تا هكرها بتوانند از طريق شبكه هاي واي فاي به محتواي 
اين مرورگر دسترس��ي يابند. به گزارش مهر به نقل از 
زد دي نت، بنياد موزيال سازنده مرورگر فايرفاكس اعالم 
كرده كه كاربران بايد هرچه سريع تر تازه ترين نسخه 
از فايرفاكس براي سيس��تم عامل اندرويد موسوم به 
فايرفاكس ۷۹ را بارگذاري و نصب كنند. موزيال مي گويد 
آسيب پذيري يادشده را در نسخه تازه اين مرورگر براي 
اندرويد برطرف كرده اس��ت. هكره��ا از اين طريق در 
صورت استفاده از شبكه واي فاي مشابه با ديگر كاربران 
قادر به دسترسي به كل محتواي مرورگر فايرفاكس آنها 
بوده اند. در اين صورت كالهبرداران اينترنتي مي توانند 
كاربران مرورگرهاي فايرفاك��س را مجبور به بازديد 
از س��ايت هاي حاوي كدهاي مخرب كنند يا حمالت 
فيش��ينگ را عليه آنها اجرا كنند. اين آسيب پذيري 
امنيتي اولين بار توسط كريس موبرلي محقق امنيتي 
استراليايي شناسايي ش��د. مشكل يادشده مربوط به 
يكي از پروتكل هاي فايرفاكس موسوم به اس اس دي پي 
است كه توسط فايرفاكس براي شناسايي ساير وسايل 
الكترونيكي در يك شبكه اينترنتي و به اشتراك گذاري 

انواع محتوا مورد استفاده قرار مي گيرد.

  تيك تاك از فيس بوك
كمك خواست

 تيك تاك از رقيب ش��بكه اجتماعي امريكايي خود 
 فيس بوك براي چالش هاي حقوقي عليه برنامه دونالد 
ترامپ براي ممنوعيت اين اپليكيشن ويديويي چيني 
در امريكا درخواست پشتيباني كرد. به گزارش ايسنا به 
نقل از بلومبرگ، آدام موسري كه اپليكيشن اشتراك 
عكس اينستاگرام متعلق به  فيس بوك را اداره مي كند، 
روز جمعه در توييتي نوشت: ممنوعيت  تيك تاك كه 
روز جمعه از س��وي وزارت بازرگاني امريكا اعالم شد، 
براي اينستاگرام،  فيس بوك و كل اينترنت بد خواهد 
بود. ويلبر راس، وزير بازرگاني امريكا روز جمعه اعالم 
كرد دانلود اپليكيشن هاي  تيك تاك و وي چت شركت 
تنسنت از فروشگاه هاي برنامه امريكايي از روز يكشنبه 
مسدود خواهد شد. ونس��ا پاپاس، مديرعامل موقت 
 تيك تاك در پاسخ به توييت موسري خواستار پيوستن 
اين شركت به مبارزه حقوقي عليه كاخ سفيد شد. وي 
نوشت: اكنون زمان آن رسيده كه رقابت را كنار گذاشته 
و به اصول اصلي مانند آزادي بيان و دادرس��ي قانوني 
متمركز شويم. مارك زاكربرگ، مديرعامل  فيس بوك 
اخيرا اظهار كرد كه احس��اس مي كن��د ممنوعيت 
 تيك تاك رويه بلندمدت بدي براي صنعت فناوري به 
وجود خواهد آورد.  فيس بوك در چين ممنوع است و 
زاكربرگ اظهار كرد از اين نگران است كه ممنوعيت 
 تيك تاك در امريكا راه را براي كشورهاي ديگر به منظور 
قدغن كردن اپليكيشن هاي يا خدمات  فيس بوك باز 
كند. اما از سوي ديگر زاكربرگ از دولت امريكا خواست 
موضع قوي تري در برابر چين اتخاذ كند و هشدار داد 
شكستن شركت هاي فناوري امريكايي مانند  فيس بوك 
ممكن است راه را براي رقيبان چيني براي گرفتن جاي 
آنها هموار كند. مديرعامل  فيس بوك در س��خنراني 
كه پاييز گذش��ته در دانش��گاه جورج تاون داشت، از 
 تيك تاك كه متعلق به شركت چيتي بايت دنس است، 
بابت سانسور محتواي مربوط به اعتراضات هنگ كنگ 
انتقاد كرده بود. در اين بين، كاربران آيفون در امريكا 
براي نصب برنامه پيام رسان وي چت پيش از مسدود 
شدن دانلود آن در اين كشور هجوم آورده اند. طبق اعالم 
شركت تحليل داده موبايلي سنسور تاور، افزايش دانلود 
وي چت، اين برنامه پيام رسان را روز جمعه صدمين 
برنامه پردانلود در امريكا س��اخت. اين برنامه امسال 
معم��وال در رتبه ۱000 تا ۱۵00 قرار داش��ت اما روز 
جمعه وارد جمع ۵00 برنامه برتر در سال 2020 شد. 
كاربران وي چت در امريكا در آستانه اجراي مسدوديت 
دانلود اين پيام رسان از روز يكشنبه، درخواست خود در 
دادگاه براي جلوگيري از اجراي محدوديت هاي دولت 

ترامپ عليه برنامه وي چت را تكرار كردند.

تعادل آخرين تحوالت مرتبط با مكانيسم ماشه را بررسي مي كند

تيرخالص بر يك توهم امريكايي

آخرين نفس هاي قاچاق گوشي به اسم رجيستري
خريد امتياز گذرنامه )پاس��پورت( براي رجيس��تر كردن 
تلفن همراه در ماه هاي اخير، رونق زيادي داشته به طوري كه 

در برخي موارد به پنج ميليون تومان نيز رسيده است. 
قبل از شيوع كرونا اگر از مرزهاي زميني سفر كرده باشيد، با 
تعداد زيادي از افراد روبرو مي شديد كه قصد داشتند امتياز 
پاسپورت مسافران را بخرند و گوشي هايي كه در انبار مانده كه 
گاه، غيرقانوني بودند را با اطالعات هويتي آنها رجيستر )ثبت( 
كنند. اين روال ادامه داشت تا اينكه بسته شدن مرزها و تعطيلي 
مسافرت ها به علت شيوع كرونا، حق معافيت پاسپورت ها براي 
رجيستري را بيش از هر زمان ديگري افزايش داد. تا جايي كه 
برخي حاضرند براي آن تا پنج ميليون تومان نيز پرداخت كنند. 
به گزارش »تعادل«، طرح رجيستري يا شناسنامه دار كردن 
تجهيزات سيم كارت خور از همان زمان كه به عنوان راهي براي 
مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش هايي همراه بود. در اولين 
تجربه اين طرح كه برمبناي IMEI گوشي ها بود، اين كد قابل 
جعل بود و به همين دليل در جديدترين اجراي رجيستري، 
تالش شد با تركيب دو شناسه گوشي و سيم كارت به صورت 
همزمان، از شكست دوباره اين طرح جلوگيري شود. از طرف 
ديگر، با اجراي رجيس��تري براي تمامي برندهاي گوشي، 
افرادي كه منافعشان از طريق قاچاق تامين مي شد، دست 
به كارهاي مختلفي براي دور زدن اين طرح زدند. يكي از اين 
راه ها، واردات چمداني گوشي هاي مسافري بود؛ زيرا افرادي 
كه به اين شيوه گوشي هاي خود را وارد مي كردند، از پرداخت 
۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافيت هاي 
گمركي نيز بهره مي بردند. اين موضوع باعث شد مسووالن 
روش دريافت مستقيم كد فعال سازي گوشي مسافري پس 
از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناس��ه سريال دستگاه در 
گمرك جايگزين ش��ود كه با اتصال گمرك به سامانه همتا 
امكان پذير شد. روش ديگري كه واردكنندگان غيررسمي و 
قاچاقچيان گوشي براي استفاده از گوشي هاي قاچاق انتخاب 
كردند، استفاده از اطالعات مس��افران واقعي بود كه اگرچه 
خودشان اقدام به واردات گوشي نكرده اند، اما برخي با گرفتن 
اطالعات از آنها، اقدام به واردات گوش��ي به اسمشان كردند. 

اگرچه با تصميم به افزايش تعرفه گمركي و حذف معافيت ۸0 
دالري براي واردات تلفن همراه مسافري، واردات غيررسمي 
گوش��ي تا حد زيادي كاهش يافت، ام��ا اين روش تا چندي 
پيش هم ادامه داشت. چندي پيش سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي اعالم كرد از آنجا كه برخي افراد سودجو 
با سوءاس��تفاده از اطالعات هويتي مسافراني كه به خارج از 
كشور سفر كرده و به كشور بازگشته اند، به نام آنها سيم كارت 
خريداري كرده و از آن براي رجيستري گوشي تلفن همراه 
قاچاق استفاده مي كردند، كميته راهبري طرح رجيستري، 
سپري شدن حداقل 20 روز از زمان فعال سازي سيم كارت 
را براي رجيس��تري گوشي مسافري الزامي كرد. همچنين 
به تازگي گمرك ايران اعالم كرد هرگونه ثبت غيرحضوري 
تلفن همراه مس��افري و بعد از خروج از گم��ركات اجرايي 
)مبادي ورودي( توسط مسافرين ممنوع مي شود و اظهار و 
ثبت تلفن همراه مس��افر از مهر ماه سال جاري پس از احراز 
هويت و تشخيص غيرتجاري بودن و طي تشريفات گمركي 
در لحظه ورود به كشور انجام خواهد شد. براساس برآوردها، در 
دو سال اخير صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق كه عمدتا 
موبايل هايي با ارزش بيشتر از ۳00 يورو بوده اند با سوءاستفاده 
از رويه مسافري وارد كشور شده است. اين موضوع، صدمات 
جبران ناپذيري را با خروج صدها ميليون دالر بر بدنه اقتصادي 
كشور وارد كرده و بس��ياري از خريداران اين دستگاه ها را با 
مشكالت عديده اي از جمله عدم پشتيباني مواجه كرده است.

    جهش ۱۰   برابري خريد امتياز گذرنامه
از زمان آغاز طرح رجيستري و در نظر گرفتن شرايط ويژه براي 
رجيستر كردن تلفن هاي همراهي كه به صورت مسافري وارد 
كشور مي شد، پاسپورت هاي مسافران براي واردكنندگان 
غيرقانوني از اهميت ويژه اي برخوردار شد. تا شهريور سال 
گذشته، پاسپورت هاي مس��افران براي ثبت گوشي تلفن 
همراه با قيمت ۳00 تا ۴00 هزار تومان خريداري مي شد اما 
اكنون و با باال رفتن قيمت گوشي هاي تلفن همراه، برخي از 
فروشندگان براي رجيستر كردن تلفن هاي همراه، حاضرند 

پنج ميليون تومان بابت هر پاسپورت پرداخت كنند. تفاوت 
قيمت تلفن همراه رجيسترشده و نش��ده آيفون »۱۱ پرو 
مكس« امروز در بازار تقريبا هشت ميليون تومان است و فردي 
كه با اطالعات هويتي مسافران اقدام به رجيستر كردن گوشي 
مي كند، حتي با پرداخت پنج ميليون تومان هم پول خوبي 
به جيب مي زند. البته در اين بين عده اي هستند كه با قيمت 
پايين تر اقدام به خريد حق امتياز پاسپورت مي كنند و سودي 
كه به جيبشان مي رود خيلي بيشتر از تفاوت رجيستري با 
پاسپورت مسافري است. اين تجارت به قدري پرسود شده 
است كه امروز با يك جست وجوي ساده در اينترنت مي توانيد 
كانال هايي را پيدا كنيد كه خريدار امتياز پاسپورت هستند. با 
اعالم خبر ممنوعيت ثبت غيرحضوري تلفن همراه مسافري 
از ابتداي مهرماه، افرادي كه گوشي هاي رجيسترنشده را انبار 
كرده اند به تكاپو افتادند تا به هر ترتيبي كه هست گوشي هاي 
خ��ود را از حالت غيرقانوني به حالت قانوني در بياورند. پيام 
»همراهان عزي��ز فقط ٣ روز مهلت ف��روش امتياز مانده و 
كساني كه شامل مي شوند، ما اين امتياز را به باالترين قيمت 
خريداريم« در كانال هاي فضاي مجازي دس��ت به دس��ت 
مي شود. كانال هايي كه كاربران آن چندين هزار نفر هستند. 
البته براي جوالن دادن در اين بازار فرصت زيادي باقي نيست 
و با آغاز مهرماه و ممنوعيت ثبت غيرحضوري تلفن همراه 
مسافري، قطعا اين افراد بايد دنبال راه چاره ديگري باشند. 
حاال كه سوءاستفاده از اين طريق به انتهاي خط رسيده و به 
علت بسته شدن خطوط هواپيمايي امكان سفر مانند گذشته 
مهيا نيست، اين كانال ها جهت ترغيب به افراد اعالم مي كنند 
اگر كسي را براي فروش امتياز پاسپورتشان معرفي كنند، به 
آنها نيز 200 هزار تومان پرداخت مي شود. در كانال هايي كه 
اين افراد ساخته اند پر است از اسكرين شات مبالغي كه جهت 
خريد امتياز پاسپورت به حساب افراد واريز كرده اند. اسامي 
افراد كامال مشخص است اما براي اينكه بازارشان خراب نشود 
معموال روي مبلغ را خط كشيده اند تا بتوانند از افرادي كه 
قصد فروش امتياز پاسپورت خود را دارند، تخفيف بگيرند.

در حال حاضر ش��كايات زيادي وجود دارد از مسافراني كه 

بدون اطالع آنها و تنها با سوءاستفاده از اطالعات هويتي شان، 
تلفن همراه به نامشان رجيستر شده و آنها نمي دانند دقيقا 
اين اتفاق از چه طريقي رخ داده است. از داليل سوءاستفاده 
از گذرنامه براي واردات تلفن همراه، وجود خأل قانوني بود و 
اينكه طبق قانون، مسافران مي توانستند كه تا سقف مشخصي 
اقدام به وارد كردن كاالي همراه خود كنند، كه اين موضوع، 
باعث سوءاستفاده قاچاق چيان شد. وزير ارتباطات پيش از 
اين درب��اره اجاره گذرنامه براي ثبت تلفن همراه گفته بود: 
»قاچاقچيان براي دور زدن طرح رجيستري به سراغ مسافران 
و كاروان هاي زيارتي مي روند و با اجاره پاسپورت، گوشي ها را 
رجيستر مي كنند. وقتي سامانه گمرك به سامانه ناجا متصل 
ش��د يك حقوق قانوني را براي افراد قرار داد كه بر اساس آن 
تا سقف ۸0 دالر در سال مي توانند كااليي را از كشوري وارد 
كنند و اين حق قانوني هر ايراني است. وارد كردن تلفن هاي 
همراه هوشمند هم فرقي با ساير كاال نمي كند.« اما با ادامه 
روند سوءاستفاده از پاسپورت مسافران، در نهايت تصميم 
گرفته شد كه ثبت غيرحضوري تلفن همراه مسافري از اول 
مهر امسال ممنوع شود. مهرداد جمال ارونقي، معاون فني 
گمرك ايران در اين باره گفت: »هرگونه ثبت غيرحضوري 
تلفن همراه مس��افري و بعد از خروج از گم��ركات اجرايي 
)مبادي ورودي( توسط مس��افرين ممنوع مي شود. بر اين 
اس��اس، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرين از مهر ماه سال 
جاري پس از احراز هويت دقيق و تشخيص غيرتجاري بودن 
و طي تشريفات گمركي در لحظه ورود به كشور انجام خواهد 
شد.« در ش��رايطي كه كارشناسان معتقدند اگر تشريفات 
گمركي كاالي همراه مسافر و سپس ترخيص آن از اماكن 
گمركي منطبق بر قانون انجام مي شد امكان سوءاستفاده 
براي متخلفان فراهم نبود، با الزام گذشت حداقل 20 روز از 
زمان فعال سازي سيم كارت براي رجيستري گوشي مسافري 
و ممنوع شدن ثبت غيرحضوري تلفن همراه مسافري، انتظار 
مي رود واردات كاالي قاچاق به اس��م گوشي مسافري كه با 
آغاز رجيستري به روشي معمول توسط سوءاستفاده جويان 

تبديل شد، پايان يابد.

شوراي راهبردي آنالين: رييس شوراي راهبردي روابط خارجي در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره ادعاي امريكا مبني 
بر بازگشت تحريم هاي شوراي امنيت از جمله تحريم تسليحاتي ايران گفت: اين ادعاي امريكا آنقدر بي مبنا و بي معناست 
كه حتي متحدان نزديك امريكا نيز آن را غيرمشروع مي دانند؛ زيرا با خروج امريكا از برجام حقي براي آن رژيم در استفاده 
از بند ماشه در برجام يا قطعنامه 22۳۱ قائل نيستند. دكتر سيدكمال خرازي تصريح كرد: البته امريكا كه با سياست 
يكجانبه گرايي خود اهميتي براي نهادهاي بين المللي قائل نيست و با زورگويي تالش دارد سياست هاي نامعقول خود 
را بر ديگران تحميل كند، به منظور اجراي خواست نامشروع خود در تمديد تحريم تسليحاتي ايران نيازي به تمسك به 
قطعنامه هاي شوراي امنيت ندارد، چنانكه االن هم از طريق تهديد ديگران به تحريم هاي ثانويه قصد دارد جلوي معامالت 
تسليحاتي ايران را بگيرد. دكتر خرازي در پاسخ به اين سوال كه پاسخ ايران به اقدامات امريكا چه خواهد بود؟ گفت: ايران 
براساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره حق ذاتي دفاع از خود مجاز است بي درنگ پاسخي قاطع به هرگونه 
اقدام تجاوزكارانه امريكا به بهانه بازگشت قطعنامه هاي لغو شده در قطعنامه 22۳۱ بدهد. آنها مي دانند كه ايران در دفاع 
از حقوق خود مطلقا كوتاه نمي آيد و اين را بارها در عمل به اثبات رسانده است. رييس شوراي راهبردي روابط خارجي در 
پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما درباره انتخابات رياست جمهوري امريكا چيست؟ گفت: براي ايران فرق ندارد چه كسي 
در نوامبر انتخاب خواهد شد، براي ما سياست هاي امريكا مالك عمل خواهد بود. البته دوره رياست ترامپ از اين جهت 
مهم بود كه ماهيت امريكا براي جهانيان به خوبي آشكار شد. امروز پوچ بودن شعارهاي فريبنده امريكايي ها و استفاده 

ابزاري آنها از نهادهاي بين المللي عليه ديگران براي همگان روشن شده است.

برش
پاسخ قاطع ايران به هرگونه تجاوز امريكا وفق ماده 51 منشور ملل متحد



پس از گذشت یک ماه شاخص بازار سرمایه توانست روند 
روبه باالیی به خود بگی��رد و پس از عبور از کانال از یک 
میلیون و 550 هزار واحد روند صعودی به خود گیرد و 
توانست تا ارتفاع بیش از یک میلیون و 700 هزار واحد 
پیشروی کند. این درحالی است که مسئولین و حقوقی ها 
برای حمایت از بازار س��رمایه جلسات متعدد تشکیل 
دادند و در میان مجلس شورای اسالمی نیز با برگزاری 
جلسات سعی در ایجاد تعادل در بازار داشت. قیمت دالر 
 و تورم همه اینان در روند بازار سرمایه تاثیرگذار بودند و 
بی اعتمادی مردم روند بازار س��رمایه را کمی کند و 

نزولی کرد.

    رشد 120 هزار واحدی شاخص 
ش��اخص کل بورس ته��ران که از نوزدهم م��رداد روند 
اصالحي در پیش گرفت، پ��س از حدود یک ماه با افت 
بی��ش از 500 هزار واحد، تا کانال ی��ک میلیون و 550 
هزار واحد هم نزول کرد؛ از هفته گذش��ته ش��اهد روند 
متعادل تری در معامالت بودی��م و صف فروش ها چند 
صد میلیوني فرو ریخت و نقشه بازار سهام پس از مدت ها 
سبز شد. براساس همین مورد شاخص بورس تهران هم 
توانست حدود 120 هزار واحد رشد کند و به کانال یک 
میلیون و 700 هزار واحدی برسد. گفتنی است شاخص 
هم وزن اما ش��رایط متفاوت تری داشت به گونه ای که 
روزهای ابتدایی هفته دیگر ش��اخص ه��م وزن منفی 
بود اما توانست با رشد بیش از شش هزار واحد در پایان 
معامالت، سبزپوش ش��ود. نمادهای فوالدی همچون 
»فوالد« و »فملی« پتروشیمی »فارس« و گروه  بانکی 
بیش��ترین تاثیر را بر شاخص کل بورس طي هفته قبل 
داشتند. در فرابورس هم آیفکس شرایط مشابه با شاخص 
کل را داشت و یک هفته اخیر از حالت متعادل به سمت 
مثبت و تشکیل صف خرید در بسیاری از نمادها پیش 
رفت.  شاخص کل فرابورس هم در نهایت  به حدود 18 
هزار واحد آرام گرفت.  می توان پیش بینی کرد در هفته 
جاری هم وضعیت به مراتب متعادلی را در روند معامالت 
شاهد باشیم. به عقیده کارشناسان گرچه وضعیت بازار 
س��رمایه اکنون متعادل شده است، اما همچنان موجي 
از ترس و بی اعتمادی در بازار س��هام دیده می شود. به 
گونه ای که با فرض یک اتفاق اشتباه یا مصاحبه نادرست 
از سوی مسئوالن بورسی و اقتصادی دوباره شاهد فشار 
عرضه و صف فروش در آین��ده خواهیم بود.  همچنین 
بازار سرمایه در اولین روز معامالت خود در حالی به پایان 
رسید که شاخص کل این بازار با 4597 واحد کاهش رقم 
یک میلیون و 699 هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل 
با معیار هم وزن نیز با 2477 واحد کاهش در رقم 427  
هزار و 724 واحد ایس��تاد. معامله گران در این روز یک 
میلیون معامله به ارزش 132 هزار و 550 میلیارد ریال 
انجام دادند. ش��اخص کل فرابورس با 199 واحد صعود 
رق��م 18 هزار و 120 واحد را ثبت کرد. معامله گران این 
بازار942  هزار معامله به ارزش 44 هزار و 105 میلیارد 
ریال انجام دادند. حقوقی ها حدود 470 میلیارد تومان از 
بازار سهام خارج کردند. ارزش کل معامالت خرد 14 هزار 
و 370 میلیارد تومان بود، اش��خاص حقوقی 20 درصد 

یعنی دو هزار و 810 میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد 
خریدشان سه درصد از کل معامالت شد. بیشترین تزریق 
پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه »بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری«، »خودرو و س��اخت قطعات« و 
»محصوالت شیمیایی« رقم خورد در حالی که برآیند 
معامالت گروه های »استخراج کانه های فلزی« و »فلزات 

اساسی« به نفع حقیقی ها تمام شد.

    پیش بینی ها  چه می گویند؟
برخی از کارش��ناس معتقدند عقب نشینی اخیر قیمت 
ها فرص��ت را برای ورود مجدد س��هامداران فراهم كرده 
است. امری که در هفته گذشته در صعود قیمت عمومی 
سهام )به ویژه شرکت های بزرگ تر بازار (منعکس شد و 
با توجه به نقدینگی موجود در بازار به احتمال باال حداقل 
در کوتاه مدت مثبت خواهد بود. از سوی دیگر نرخ دالر در 
سامانه نیما رشد قابل توجهی را تجربه کرده است که این 
امر برای شرکت های صادراتی که بخش قابل توجهی از 
بازار را تشکیل می دهند، بسیار مهم خواهد بود. همچنین 
افزایش قیمت محصوالت در بورس کاال تحت تاثیر رشد 
نرخ ارز و س��طوح مناس��ب قیمت در بازارهای جهانی و 
همچنین پیش بینی ها از روند آتی آنها نیز اثر گذار خواهد 
بود. همچنین برخی از کارشناس��ان معتقدند علی رغم 
تضعیف وضعیت معامالت در چند هفته اخیر که بخشی از 
پول ها را از بازار خارج کرد ، هنوز هم میزان نقدینگی در بازار 
قابل توجه است.این امر سدی بر سر افت قیمت سهام است. 
سهامدارانی که روی درخشان سرمایه گذاری در بورس را 
در ماه های اخیر دیده اند ، به همین س��ادگی و در زمانی 

که بسیاری از سهام از لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی دارند 
)تحت تاثیر تورم و نرخ ارز( با آن از بازار خارج نمی شوند با 
این حال نگرانی های سیاسی ناشی از اخباری در مورد فعال 
شدن مکانیسم ماشه از سوی امریکا ،رکود اقتصاد کشور و 
همچنین ضعف عوامل بنیادی به نوسان محدود قیمت ها 

و بالطبع شاخص سهام خواهد انجامید.

    حقوقی ها هفته گذشته چه کردند؟
در آنس��وی بازار اما بیش��ترین خرید حقوق��ی ها از دو 
گروه س��رمایه گذاری و بانک رقم خورد. این دو گروه در 
مجموع هفته گذشته شاهد حمایت 286  میلیارد تومانی 
حقوقی ها بودند؛ در این میان پست بانک ایران توانست 
خالص خرید 110 میلیارد تومانی را از سوی سهامداران 
عمده تجربه کند. در میان نمادهای سرمایه گذاری نیز، 
حقوقی ها بیش��ترین حمایت را از دو نماد »وبوعلی« و 
»وبیمه« داش��تند. به طوری که سرمایه گذاری بوعلی 
با انتقال 86 میلیارد تومان نقدینگی و س��رمایه  گذاری  
صنعت  بیمه نیز با انتقال 57 میلیارد تومان نقدینگی در 
مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی روبرو شوند.

  صنایع مورد عالقه سهامداران
صنایع ب��زرگ و کاالمحور در کانون توجه س��هامداران 
حقیقی قرار گرفتند. بیشترین خالص خرید توسط این 
دسته از بازیگران س��هام در گروه محصوالت شیمیایی، 
فلزات اساس��ی و در نهایت خودرویی ها ثبت شد. در این 
میان گروه شیمیایی با جابه جایی 694 میلیارد تومانی در 
مسیر حقوقی به حقیقی در صدر لیست خرید سهامداران 

خرد ق��رار گرفت. پس از آن گروه فلزات اساس��ی بود که 
خالص خرید 550 میلیارد تومانی را از سوی سهامداران 
خرد تجربه کرد. در گروه خودرویی بازگشایی دو لیدر گروه 
یعنی ایران خودرو و سایپا سبب شد تا خریدهای پرحجمی 
در این صنعت صورت گیرد. به طوری که در نهایت خالص 

خرید 408 میلیارد تومانی در این گروه ثبت شد.

    حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سرمایه 
در حالي که پیش تر اعالم شد قرار است منابع صندوق 
توسعه ملی به منظور حمایت از بازار سرمایه به آن تزریق 
ش��ود، در آخرین روزکاری بازار سرمایه خبری مبنی بر 
تصویب این مهم منتش��ر شد. در جلسه ای که با حضور 
اعضای هیات عامل صندوق توس��عه ملي و محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان سازمان برنامه و بودجه، برگزار 
ش��د، س��ازوکار حمایت این صندوق براي پش��تیبانی 
از بازار س��رمایه مورد بررس��ی قرار گرفت و به تصویب 
رس��ید. اغلب  فعاالن در مصاحبه های قبلي این اقدام را 
مثبت ارزیابی کردند و اذعان داشتند، در شرایط بحرانی 
نمی توان انتظار داشت که صندوق توسعه کنار بایستد، 
بذا حمایت آن می تواند جان دوباره ای را به معامالت بازار 
س��هام تزریق کند. حال باید منتظر باشیم و ببینیم، در 
کنار وعده ها حمایتی که پیش از این توس��ط مسئوالن 
بورس داده مي ش��د، اکنون تزریق این منبع مهم تا چه 
اندازه به بازار سرمایه کمک خواهد کرد! طی روز گذشته 
نیز رئیس جمهور با اعالم افزایش سرمایه شرکت های 
دولتی موجود در بازار س��رمایه سعی در افزایش اعتماد 

سهامداران در بازار داشت.

يادداشتاخبار
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با ابالغ روحاني، افزایش سرمایه 
بورسي هاي دولتي كلید خورد

رییس جمهور قانون افزایش س��رمایه ش��ركت هاي 
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران از طریق صرف 
سهام با س��لب حق تقدم را كه در 29 مرداد امسال در 
مجلس به تصویب رس��یده بود، براي اجرا به سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار ابالغ كرد.. »صرف س��هام« به 
مابه التفاوت ارزش اسمي س��هام و ارزش افزوده ایجاد 
ش��ده براي آن در بازار سهام )قیمت فعلي بازار( گفته 
مي شود. شركت ها براي پذیره نویسي جدید، قیمت 
سهام را كمي كمتر از قیمت بازار اعالم مي كنند. »حق 
تقدم« نیز به حق ایجاد ش��ده براي سهامداران فعلي 
شركت هاي بورسي گفته مي شود كه در این قانون، حق 
خرید سهام جدید از سوي سهامداران موجود، سلب 
شده و همه فعاالن بازار مي توانند در پذیره نویسي جدید 
سهام این شركتها مشاركت كنند. ماده یك قانون مذكور 
مي گوید: شركت هاي پذیرفته شده در بورس تهران یا 
فرابورس كه كنترل یا مالكیت بیش از 50 درصد سهام 
آنها در اختیار دستگاه هاي اجرایي موضوع ماده 5 قانون 
خدمات كشوري مصوب 8 مهر سال 86 با اصالحات و 
الحاقات بعدي قرار دارند، موظفند از تاریخ الزم االجراء 
شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله 
ششم توس��عه اقتصادي، تأمین منابع مالي موردنیاز 
از طریق بازار س��رمایه را پس از تصویب درخواس��ت 
افزایش س��رمایه در مجمع عمومي ش��ركت از محل 
افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم 
از سهامداران و عرضه عمومي آن انجام دهند. استفاده از 
سایر روش هاي تأمین منابع مالي از بازار سرمایه منوط 
به تایید سازمان بورس مبني بر عدم امكان تأمین مالي 

از طریق فوق است.

افزایش شركت سرمایه گذاري 
سهام عدالت در بورس

با موافقت هیات پذیرش ش��ركت بورس تهران، این 
شركت ها در فهرست نرخ هاي بازار دوم بورس تهران 
درج ش��ده اند. طبق م��اده 36 قانون اح��كام دایمي 
برنامه هاي توس��عه كشور كه اش��اره دارد »معامالت 
اوراق بهادار ثبت ش��ده در سازمان فقط در بورس ها و 
بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعایت مقررات 
معامالتي هر یك از آنها حسب مورد امكان پذیر بوده و 
معامله اوراق بهادار مذكور، بدون رعایت ترتیبات فوق 
فاقد اعتبار است« مي بایست معامالت اوراق بهادار آن 
ش��ركت در یكي از بازارهاي بورس / فرابورس صورت 
گیرد. همچنین بر اساس بند »ت« همان قانون كه اعالم 
مي دارد »سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله كنندگان 
آنها باید به گونه اي ثبت و نگهداري ش��ود كه قابلیت 
بازسازي معامالت را داشته باشد« و با عنایت به اینكه 
یكي از شرایط پذیرش بعد از ثبت شركت نزد سازمان، 
سپرده نمودن سهام شركت نزد شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه است، بنابراین شركت 
مي بایستي نسبت به دریافت امضاي دیجیتال و سپرده 
نمودن سهام خود نزد شركت سپرده گذاري مركزي 

اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام كند .

عرضه تمام تولیدات فوالد 
در بورس كاال

مهدي صادق��ي نیاركي در گفت وگو با ش��بكه خبر 
س��یما با موضوع روند عرضه ورق لول��ه و پروفیل در 
بورس گفت: قیمت كاالهاي عرضه ش��ده در بورس 
تابع مكانیسم هاي قیمت جهاني است و نمي شود با 
عرضه كم و وجود تقاضاي زیاد قیمت را ذیل قیمت 
جهاني تعیین كنیم و مدعي كش��ف قیمت باشیم و 
خارج از بورس با هر قیمتي كه مورد نظر است عرضه 
را انجام دهیم. وي تصریح ك��رد: اصالح این روند در 
دستور كار معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است و مطمئنًا این موضوع و فرآیند موجود 
ساماندهي مي شود. صادقي نیاركي تاكید كرد: تامین 
مواد اولیه فوالد باید حتمًا ذیل سامانه بهین یاب و بر 
اساس سهمیه هایي كه مستند بر صورت هاي مالي 
حسابرسي شده است؛ انجام شود و همچنان كه كل 
تقاضا باید از طریق بورس باشد، همه تولیدكنندگان 
فوالد نیز مكلف هستند تمام عرضه خود را از طریق 
بورس انجام دهند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: كسانیكه بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار كشور در بورس عرضه را انجام ندهند، ورق 
گرم براي تبدیل به ورق سرد به آنها تحویل نخواهد 
شد و واحدهایي كه ورق گرم خود را به بورس عرضه 
نكنند و به آنها نیز اسلب تعلق نخواهد گرفت. حدود سه 
ماه است كه مسوولیت عرضه و تقاضاي ورق فوالدي 
به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
واگذار شده است و با توجه به اینكه باید میزان عرضه 
و تقاضا با هم دیده ش��وند، نمي شود كه از مجموعه 
فوالدسازان فقط یك شركت محصول خود را آن هم با 
درصد پایین در بورس عرضه كند و براي تقاضاي باال در 
بورس كشف قیمت شده و تحت عنوان مچینگ خارج 
از این چارچوب محصوالت فروخته شود. وي افزود: 
اطالعات مربوط به روند عرضه به شكل مچینگ از خود 
شركت فوالد مباركه دریافت شده و همكاري خوبي 
هم از طرف این شركت در روند عرضه و تقاضا وجود 
داشته اس��ت. صادقي نیاركي اضافه كرد: هم اكنون 
حدود 430 واحد از طریق مچینگ خرید مي كنند كه 
اصاًل عضو بهین یاب نیستند و به عبارتي از مجموع یك 
هزار و 66 واحدي كه ورق دریافت مي كنند حدود 600 
واحد در بهین یاب هستند و الباقي فاقد كد بهین یاب 
هستند .صادقي نیاركي تصریح كرد: همه این واحدها 
باید كد بهین یاب دریاف��ت مي كردند و از زماني كه 
برنامه ساماندهي آغاز ش��ده است، باالي 300 واحد 
فاقد كد را موفق شدیم كه وارد مدار بهین یاب كنیم. 
صادقي نیاركي گفت: در بخش عرضه متاسفانه همه 
فوالدسازان عرضه خود را به طور كامل انجام نمي دهند 
و ش��ركت فوالد مباركه نیز بخشي از تولیدات فوالد 
خود را در بورس عرضه كرده و طرف دیگر تقاضاست. 

 ارتقاي شركت هاي فرابورسي
از بازار دوم به بازار اول 

فرناز  طبقيان| 
مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران با اشاره به اینكه 
شرایط پذیرش در بازار اول و دوم متفاوت هستند، عنوان 
كرد: بر اس��اس تغییراتي كه در این دستورالعمل رقم 
خورد براي انتقال نمادها میان این دو بازار معیارهایي 
مرتبط با حداقل شناوري، حداقل تعداد سهامداران، 
حداقل زمان سپري شده از زمان بهره برداري عملیات 
یا ارایه خدمات، حداقل سرمایه، نداشتن زیان انباشته 
و نسبت حقوق صاحبان س��هام به كل دارایي ها براي 
تمامي شركت هاي پذیرفته شده در بازارهاي اول و دوم 
فرابورس بررسي شد.  وي گفت: آیتم هاي دیگري نیز 
در ارتقاي بازار شركت ها در سال جاري بررسي شد كه 
از آن جمله باید به تعداد روزهاي معامالتي و میزان سهام 
معامله شده اشاره كرد. در انتقال نماد همچنین روزهاي 
معامالتي شركت نباید از 75 درصد متوسط روزهاي 
معامالتي شركت هاي بازار اول فرابورس در سال منتهي 
به تیرماه كمتر باشد و دوم آنكه بدون احتساب معامالت 
عمده، نسبت سهام معامله شده به كل سهام ثبت شده 
شركت نیز از 75 درصد متوسط این نسبت در بازار اول 
فرابورس در سال منتهي به تیرماه كمتر نباشد.  طبقیان 
معیارهایي از قبیل تع��داد روزهاي معامالتي و میزان 
سهام معامله شده را بیانگر میزان نقدشوندگي سهام این 
شركت ها دانست و بیان كرد: به منظور ارتقاي نماد، احراز 
تمامي شرایط بازار اول الزامي است به همین دلیل عدم 
ارتقاي نماد یك شركت لزوماً به منزله عدم نقدشوندگي 
سهام آن شركت نیست. در روزهاي پیش رو مدیریت 
عملیات بازار متعاقبا در این زمینه اطالع رساني خواهد 
كرد.  مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران، فرناز طبقیان 
با اشاره به اینكه شرایط پذیرش در بازار اول و دوم متفاوت 
هس��تند، عنوان كرد: بر اس��اس تغییراتي كه در این 
دستورالعمل رقم خورد براي انتقال نمادها میان این دو 
بازار معیارهایي مرتبط با حداقل شناوري، حداقل تعداد 
سهامداران، حداقل زمان سپري شده از زمان بهره برداري 
عملیات یا ارایه خدمات، حداقل سرمایه، نداشتن زیان 
انباشته و نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارایي ها 
براي تمامي شركت هاي پذیرفته شده در بازارهاي اول 
و دوم فرابورس بررسي شد.  او با یادآوري اینكه مبناي 
بررسي معیارهاي مالي مرتبط در انتقال نمادها، آخرین 
صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده منتشرشده در 
سامانه كدال است، گفت: آیتم هاي دیگري نیز در ارتقاي 
بازار شركت ها در سال جاري بررسي شد كه از آن جمله 
باید به تعداد روزهاي معامالتي و میزان سهام معامله شده 
اشاره كرد. به گفته مدیر نظارت بر ناشران فرابورس براي 
بررسي شركت ها به منظور ارتقاي بازار باید حداقل یك 
سال از پذیرش آنها در بازار دوم فرابورس گذشته باشد.  
طبقیان درباره سایر معیارها نیز اظهار كرد: در انتقال 
نماد همچنین روزهاي معامالتي شركت نباید از 75 
درصد متوسط روزهاي معامالتي شركت هاي بازار اول 
فرابورس در سال منتهي به تیرماه كمتر باشد و دوم آنكه 
بدون احتساب معامالت عمده، نسبت سهام معامله شده 
به كل سهام ثبت شده شركت نیز از 75 درصد متوسط 
این نسبت در بازار اول فرابورس در سال منتهي به تیرماه 
كمتر نباشد. به منظور ارتقاي نماد، احراز تمامي شرایط 
بازار اول الزامي است به همین دلیل عدم ارتقاي نماد یك 
شركت لزوماً به منزله عدم نقدشوندگي سهام آن شركت 
نیست. او درباره زمان انتقال این شركت ها نیز اعالم كرد: 
در روزهاي پیش رو مدیریت عملیات بازار متعاقبا در این 

زمینه اطالع رساني خواهد كرد.

 سرمایه گذاري
 63  هزار میلیارد ریال در 

شهرك هاي صنعتي استان مركزي
سرپرس��ت ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي استان 
مركزي گفت: 62 هزار و 994 میلیارد ریال در هفت 
س��ال اخیر در شهرك ها و نواحي صنعتي این استان 
س��رمایه گذاري ش��د.  طیب میرزایي افزود: میزان 
س��رمایه گذاري در شهركهاي صنعتي استان تا قبل 
از فعالیت دولت تدبیر و امید 22 هزار و 139 میلیارد 
ریال بوده است. وي ادامه داد: تا پیش از فعالیت دولت 
تدبیر و امید 27 شهرك و ناحیه صنعتي استان مركزي 
داراي آب لوله كش��ي بود كه در هفت س��ال گذشته 
6 ش��هرك و ناحی��ه صنعتي دیگر اس��تان از نعمت 
آب برخوردار شدند. سرپرست شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان مركزي میزان آب تامین ش��ده این 
مناطق صنعتي تا قبل از س��ال 1392 را حدود 567 
لیتر برثانیه عنوان كرد و گفت: این شاخص اكنون به 

771 لیتر برثانیه رسیده است. 
میرزایي بیان كرد: میزان برق تامین شده در شهرك ها 
و نواحي صنعتي استان مركزي تا قبل از سال 1392 
مع��ادل 317 مگاوات بود كه این ش��اخص در هفت 
سال گذشته به 506 مگاوات رسیده است. وي اظهار 
داشت: شمار قراردادهاي واگذاري زمین در شهرك ها 
و نواحي صنعتي استان مركزي قبل از دولت تدبیر و 
امید 2 ه��زار و 9 فقره بودكه اكنون این ش��اخص به 
سه هزار و 359 فقره رسیده است. سرپرست شركت 
شهرك هاي صنعتي اس��تان مركزي اظهار داشت: 
مجموع زمین هاي واگذار شده در شهرك ها و نواحي 
صنعتي این اس��تان تا پیش از س��ال 1392 حدود 
یك هزار و 447 هكتار بود اما اكنون با حدود 90 درصد 
رش��د به 2 هزار و 714 هكتار رسیده است. میرزایي 
بیان كرد: آمار اشتغال در شركت هاي صنعتي مستقر 
در شهرك ها و نواحي صنعتي استان مركزي در بدو 
دولت تدبیر و امید 28 هزار و 615 نفر بود كه این رقم با 
رشد 30 درصدي اكنون به 35 هزار و 543 نفر افزایش 
یافته است. بیش از 35 هزار و 600 نفر در حدود 2 هزار 
واحد صنعتي در 38 شهرك و ناحیه صنعتي استان 

مركزي اشتغال دارند.

شاخص كل بورس تهران هفته گذشته 120هزار واحد رشد كرد

بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري طي يك سال اخير 

تزریق جان تازه به بورس

ماجراي بورس با صندوق هاي سرمایه گذاري
بازار س��رمایه یك��ي از پربازده تری��ن بازارهاي مالي 
براي س��رمایه گذاري شمرده مي ش��ود. بازار سرمایه 
نیز براي س��رمایه گذاري نیاز به دانش اساسي دارد و 
اگر افرادي دانش الزم را براي س��رمایه گذاري ندارند 
مي توانن��د از روش هاي دیگر س��رمایه گذاري در این 
بازار استفاده كنند. صندوق هاي سرمایه گذاري یكي 
از این روش هاست همچنین این صندوق ها ساده ترین 
و مطمئن ترین راه براي جذب سرمایه هاي عمومي در 
یك كشور هستند. عمر صندوق هاي سرمایه در دنیا به 
بیش از یك قرن مي رسد اما ظهور صندوق ها به شكل 
امروزي از نیمه قرن نوزدهم میالدي آغاز شد. به طوري 
كه تعداد صندوق هاي سرمایه گذاري در امریكا از 68 
صندوق در س��ال 1940 به 9599 صندوق در س��ال 
2019 رسیده است. باتوجه به كاهش سود بانكي طي 
سال هاي اخیر در كشورهاي مختلف این صندوق ها 

رونق یافتند و هر روز بیش از پیش شدند.

    صندوق هاي سرمایه گذاري در ایران
از س��ال 1386 صندوق هاي س��رمایه گذاري كشور 
شروع به فعالیت كردند و در حال حاضر بیش از 200 
صندوق سرمایه گذاري در بازار كشورمان فعال است. 
به طور تقریبي ارزش سرمایه تحت مدیریت صندوق ها 
نزدیك به هزار و ششصد هزار میلیارد ریال است. این 
رقم نشان دهنده افزایش محبوبیت و اطمینان مردم به 
صندوق هاي سرمایه گذاري است. اما این صندوق ها 

مناسب چه كساني است؟
صندوق سرمایه گذاري مسیري مطمئن و سودده را در 
بازار سرمایه سپري مي كند و براي كساني كه دانش و 
وقت كافي ندارند گزینه اي مناسب و سودده است. بازار 
سهام به دلیل اینكه توانایي حفظ ارزش ها در برابر تورم 
و همچنین سوددهي باالیي دارد براي سرمایه گذاران 
جذاب اس��ت اما  این جذاب بودن به سادگي نیست و 
گاهي همراه با زیان اس��ت. سرمایه گذاراني كه دانش 
كافي ندارند باید با روش غیر مستقیم وارد بورس شوند 
چراكه روش مستقیم هم زیان ده است و هم مي توانند 
موجبات ایجاد صف هاي طوالني براي خرید و فروش 
 یك س��هم را مهیا كنند. به همین دلی��ل روش هاي 
غیر مستقیم كم ریس��ك تر و سودده تر هستند مانند 

خدمات سبدگرداني و صندوق هاي سرمایه گذاري.
صندوق سرمایه گذاري با دارا بودن تمام ویژگي هاي 
خدمات سبدگرداني این مزیت را براي سرمایه گذاران 
فراهم مي كنن��د تا بتوانند با س��رمایه هاي خرد خود 
در سهم هاي بزرگ و بنیادي ش��ریك شوند. در بیان 
ساده تر صندوق سرمایه گذاري مكاني است كه سرمایه 
خ��رد افراد حقیق��ي و حقوقي را جم��ع آوري كرده و 
تحت نظر مدیریتي حرف��ه اي در دارایي هاي مختلف 
و بصورت كالن سرمایه گذاري مي كند. صندوق هاي 
سرمایه گذاري تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار 
فعالیت مي كنند و مهم ترین مزایاي آنها عبارت اند از: 1. 
مدیریت حرفه اي دارایي ها 2. استفاده از قدرت جمعي 
سرمایه گذاري 3. عدم نیاز تخصصي به سواد مالي 4. 
نقدشوندگي باال 5. شفافیت اطالعات 6. بازدهي قابل 

مالحظه در مقایسه با سایر بازارهاي مالي
همچنین متداول ترین شیوه دسته بندي صندوق هاي 
س��رمایه گذاري بر مبناي تركیب دارایي ها است كه 
بر این اساس صندوق ها به س��ه دسته اصلي با درآمد 
ثابت س��هامي و مختلط تقسیم مي شوند. 1. صندوق 
سرمایه گذاري با درآمد ثابت 2. صندوق سرمایه گذاري 

سهامي 3. صندوق سرمایه گذاري مختلط

براس��اس گزارش��ات س��ازمان بورس طي یك سال 
گذش��ته میزان بازدهي صندوق هاي ب��ا درآمد ثابت 
39.8 درصد، صندوق هاي س��هامي 117.6 درصد و 
صندوق هاي مختلط 69.4 درصد بوده است. با نگاهي 
به این اعداد به راحتي مي توان متوجه ش��د كه میزان 
سود صندوق هاي سرمایه گذاري با درآمد ثابت كمتر از 
دو گزینه دیگر است و صندوق هاي سهامي بیشترین 
بازدهي را داشته اند. همانطور كه گفته شد صندوق هاي 
مختلط ب��ه دلیل اینكه حد میان��ي دو صندوق دیگر 
هستند بازدهي متوسطي نس��بت به آنها داشته اند و 
از لحاظ می��زان بازدهي در بین ای��ن دو صندوق قرار 
گرفته اند. موارد مذكور میزان متوس��ط بازدهي كل 

صندوق هاي سرمایه گذاري 81.6 درصد بوده است.
بامقایس��ه میانگی��ن وزن��ي بازده��ي صندوق هاي 
سرمایه گذاري در س��ال گذشته مي توان دریافت كه؛ 
در اوراق به��ادار ب��ا درآمد ثب��ات 25.95 درصد و در 
صندوق ه��اي مختل��ط 197.41 درصد و در س��هام 
439.95 درص��د بازده داش��ته اند. همچنین باتوجه 
ب��ه تغییرات ش��اخص كل ب��ورس تهران ای��ن بازده 
در مقایسه با س��ال گذش��ته 433 درصد بوده است. 
با بررس��ي عملكرد س��ه ماهه نخست س��ال جاري 

صندوق ها مي توان دریاف��ت كه در خردادماه 5، 904 
سرمایه گذاري توسط حقوقي ها در اوراق بهادار با درآمد 
ثابت انجام شده و 226 سرمایه گذاري در صندوق هاي 
 مختلط، 1، 255 س��رمایه گذاري در س��هام و در كل

 7، 636 تعداد سرمایه گذاري توسط حقوقي ها طي ماه 
مذكور در صندوق هاي بورس��ي انجام شده است و در 
خردادماه حقوقي ها مشتري صندوق سرمایه گذاري 
اختصاصي بازگرداني نبوده اند. باتوجه به تركیب دارایي 
صندوق هاي س��رمایه گذاري طي خردادماه مي توان 
گف��ت: بی��ش از 73.06 درصد صن��دوق اختصاصي 
بازارگرداني در اختیار سهام و حق تقدم سهام است و 
20.28درصد دارایي این صندوق در گواهي سپرده و 

سپرده بانكي خالصه مي شود. 
ارزش دارای��ي صندوق ه��اي س��رمایه گذاري ط��ي 
خردادماه 2، 777، 233 میلیارد ریال بوده و ارزش سهام 
این صندوق ها معادل با 826، 529 میلیارد ریال بوده 
است. و تقریب به 1.94 درصد از این دارایي ها در سایر 
بازارها و همچنی��ن 0.40 درصد دارایي صندوق ها به 
صورت نقدي بوده است. بیش از 42.61درصد از دارایي 
صندوق هاي س��رمایه گذاري توسط گواهي سپرده و 
سپرده بانكي اداره مي شود . تنها 29 درصد از كل این 

دارایي ها در اختیار سهام و حق تقدم سهام است.
ابطال صندوق ها در بازار سرمایه روشي عادي و معمول 
است و طي آخرین ماه از فصل بهار 197، 349 میلیارد 
ریال از معامالت سهام صندوق هاي سرمایه گذاري در 
بورس و فرابورس این ابطال انجام شد و همچنین 260، 
819 میلیارد ریال نیز سهام صندوق هاي سرمایه گذاري 
صادر ش��د. طي این م��اه 1، 634، 368 میلیارد ریال 
معاالت نرمال )خرد و بل��وك( در بورس تهران انجام 
و 734، 911 میلی��ارد ریال معامالت در ب��ازار اول و 
دوم پایه فرابورس انجام شد و ارزش سهام صندوق ها 
ب��ه ارزش كل بازار بورس تهران و ب��ازار اول و دوم پایه 
فرابورس ایران به 1.59 درصد رسید. در نهایت مي توان 
گفت كه انتخاب صندوق هاي سرمایه گذاري انتخابي 
هوشمندانه براي ورود به بازار سرمایه است اما باید دقت 
داشت كه انتخاب از میان 200 صندوق سرمایه گذاري 
موجود در ایران صندوقي متناسب با بودجه و عملكرد 

درست آن است.
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چهرهروز

ماهچهرهخليلي؛جايخاليمهربانيكهپرنميشود
مراسم چهلم ماه چهره خليلي در فرهنگسراي نياوران با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در كنار جمعي از هنرمندان و دوستانش 
برگزار شد. در مراسم چهلم ماه چهره خليلي؛ مهري شيرازي، فلورا سام، شقايق فراهاني، اميرعلي دانايي، نويد دري )پسر مرحوم 
ضياء الدين دري( و سوس��ن پرور حضور داشتند. سوسن پرور با اشاره به اينكه هنوز رفتن اين هنرمند عزيز را باور نكرده، گفت: 
زندگي هايمان به اندازه كافي خالي از عشق و محبت شده است. اين عمر باقي مانده را مهربان تر كنار هم باشيم و دستان يكديگر را 
محكم تر از قبل بگيريم و ياد عزيز از دست رفته را گرامي داريم. او هنرمندي بي حاشيه، شوخ، خندان و با معرفت بود كه نتوانست 

حقش را از اين سينما بگيرد.

كتابخانه

حرفهاييبادخترمدربارهاقتصاد
كت��اب »حرف هايي با دخترم درباره اقتصاد« نوش��ته يانيس واروفاكيس اقتصاددان مش��هور اس��ت. در اين كتاب كوچك، او 
مي كوشد به پرسشي كه به شكل فريبنده اي ساده است، به دخترش ِسنيا پاسخ دهد. او از داستان هاي زندگي اش و اسطوره هاي 
مشهور- از اديپ و فاوس��ت گرفته تا فرانكشتاين و ماتريكس- استفاده مي كند تا توضيح دهد چرا اينقدر نابرابري وجود دارد؟ 
كتاب حرف هايي با دخترم درباره اقتصاد، مهم ترين درام روزگار ما را به خوانندگانش نش��ان مي دهد. اين كتاب كمك مي كند 

تا جهان را به جاي بهتري براي زيستن بدل كنيم و به آن معنا دهيم.

میراثنامهجامعه

پي بن��دي و استحكام بخش��ي ديوار با خش��ت و 
م��ات گل، دوخ��ت و دوز خش��ت هاي آس��يب 
ديده، دوخت و دوز ترك هاي عميق، قالب سازي 
براي ان��واع قوس ها، طاق زني، تثبي��ت، مرمت و 
بازس��ازي بخش هاي فرس��وده طاق  هاي خشتي 
از جمله فعاليت هاي در دس��ت اجرا براي مرمت 
بافت تاريخي سمنان اس��ت. مصطفي يغماييان، 
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي استان سمنان ضمن 
بيان مطلب ف��وق گفت: آج��ركاري، هره چيني 
نيم آجره، اج��راي ناودان دي��واري و نماچيني با 
آجر س��نتي، ديوارچيني با خشت و دوخت و دوز 
خش��ت هاي آس��يب ديده نيز در اي��ن مرحله از 
مرمت اجرا مي شود. بافت تاريخي سمنان با ۳۵۷ 
هكتار وسعت، از كهن ترين و مهم ترين بافت هاي 
تاريخي كشور است و داراي آثاري از دوره ايلخاني 
تا قاجار اس��ت. در اين بافت تاريخ��ي با تنوعي از 
جزييات معماري آرامش و آس��ايش ساز در فرم، 
حجم، فضاهاي داخلي و تركيبي هدفمند با حياط 

مركزي روبرو مي شويم و به جرات مي توان گفت 
اين بناها بخش��ي از هويت تاريخي اين سرزمين 
كهن هستند. بناهاي تاريخي متنوعي كه عموما 

درمعرض تخريب و نابودي قرارگرفته اند و بايد براي 
احيا و حفظ آنها كه از عناصر شاخص و شكل دهنده 

محات تاريخي هستند تدبيري انديشيد.

آغاز مرمت و ساماندهي بخشي از بافت تاريخي سمنان

بارش هاي بي سابقه هم نتوانست »گاوخوني« را زنده كند
با وجود بارش هاي خوب دو سال اخير 
ت��االب گاو خوني همچنان در وضعيت 
خوبي نيس��ت. مديركل دفتر حفاظت 
و احياي تاالب هاي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفت: ب��ه دليل حجم 
بارگذاري ها در باالدست تاالب اگر سه 
برابر ميانگين بارش س��االنه، بارندگي 
داش��ته باش��يم باز هم آب ب��ه تاالب 

گاوخوني نمي رسد. مسعود باقرزاده كريمي ضمن 
اشاره به اينكه به عنوان يك كارشناس تاالب بر اين 
باورم كه تاالب گاو خون��ي مظلوم ترين تاالب ايران 
است، اظهار كرد: بيشتر تاالب هاي ما در كشور چندين 
رگ حياتي دارند اما ت��االب گاوخوني تنها يك رگ 
حياتي دارد كه آن هم زاينده رود است. باالدست اين 
رگ حياتي آنقدر بارگذاري هاي صنعتي، كشاورزي، 
جمعيتي و... صورت گرفته است كه سال گذشته كه 
بيشترين بارندگي طي ۵۰ س��ال اخير را در برخي 
استان ها را داشتيم، نتوانستيم حتي ۱۰ درصد نياز 
آبي گاوخوني را تامين كني��م. با بيان اينكه حق آبه 
گاوخوني ساالنه ۱۷۶ ميليون متر مكعب است، گفت: 
آنقدر حجم بارگذاري ها در باالدست تاالب زياد است 
كه اگر سه برابر ميانگين بارش ساالنه، بارندگي داشته 
باشيم باز هم آب به تاالب گاوخوني نمي رسد. مديركل 
دفتر حفاظت و احياي تاالب هاي سازمان حفاظت 
محيط زيست ضمن اش��اره به اينكه درحال حاضر 
حق آبه تاالب گاوخوني تاييد شده و وزارت نيرو آن را 
پذيرفته است، تصريح كرد: درحال حاضر مشكل اين 
است كه وزارت نيرو مي گويد حق آبه اين تاالب را از 
سمت سد زاينده رود رهاسازي مي كند اين درحالي 
است كه از محل رهاسازي تا تاالب ۳۰۰ كيلومتر راه 
است و در اين بين هزاران هكتار زمين كشاورزي وجود 
دارد. از اين رو حق آبه تاالب گاوخوني در اين مس��ير 
برداشت مي شود و در نهايت آبي به تاالب نمي رسد. 

باقرزاده كريمي با تاكيد بر اينكه آب بايد 
در ورودي تاالب به ما تحويل داده شود، 
گفت: درحال حاضر شوراي هماهنگي 
زاينده رود تشكيل داده شده است. در اين 
شورا نمانيدگان دستگاه هاي مختلف از 
جمله وزارت نيرو، وزارت صنعت، وزارت 
كشاورزي، س��ازمان محيط زيست و... 
حضور دارند و درمورد نيازهاي آبي هر 
يك از دس��تگاه ها و تاالب تصميم گيري مي ش��ود. 
سال گذشته با تاش همكارانم در استان اصفهان ۲۰ 
ميليون مترمكعب آب به سمت تاالب رهاسازي شد 
اما زنده نگه داشتن تاالب ها نيازمند اتخاذ تصميماتي 
كان است كه بايد در بلندمدت انجام شوند. وي در 
ادامه تصريح كرد: موضوع تاالب ها ارتباط مستقيمي 
با توسعه پايدار كش��ور دارد. متاسفانه طي چندين 
دهه ح��دود ۷۰ درصد جمعيت و بيش از ۸۰ درصد 
صنعت و اقتصاد كش��ور در قس��مت هاي خشك و 
مرتفع ايران كه بارش هاي زير ۱۰۰ ميليمتر دارند، 
تجمع پيدا كرده اند. اثرات تدريجي اين اتفاق خشك 
شدن تاالب هايي مانند گاوخوني، بختگان، هامون 
و... است.  مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالب هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه دولت 
كارگروه سازگاري با كم آبي را در كشور تشكيل داده 
است، اظهار كرد: اين كارگروه مي تواند در مديريت 
مصرف آب در بخش هاي مختلف كشور اثرگذار عمل 
كند. باقرزاده كريمي در پايان با تاكيد بر اينكه ما بايد 
بتوانيم خود را با خشكسالي و كم آبي منطبق كنيم، 
گفت: اقداماتي مانند توزيع مناسب آب در حوضه 
آبريز زاينده رود، بستن چاه هاي غيرمجاز، برخورد 
با تجاوز به حريم رودخانه و... در حال بررسي و انجام 
است اما مشكات در بخش تاالب گاوخوني آنقدر 
زياد است كه هنوز نتوانستيم براي تمامي آنها چاره 

پيدا كنيم.

هنر

»كمي از من را ببينيد« عنوان نمايش��ي است به نويس��ندگي و كارگرداني 
امير عبادي كه از ۳۰ ش��هريور تا ۱۶ مهر ساعت ۲۱ در خانه نمايش مهرگان 
ميزبان عاقه مندان است. در خاصه اين نمايش آمده است: داستان موازي 
دو خانواده كه هر كدامشان به خاطر كارهايي كه مي كنند، دچار آسيب هاي 
اجتماعي هستند و به صورت اتفاقي با يكديگر برخورد و دچار تغييرات اساسي 
مي شوند. در يادداشت كارگردان هم آمده است: در جوامع امروز بشري ثروت، 
فقر، خشونت، جنگ، محبت، دوستي، قدرت و ... وجود دارد. هر كس به دنبال 
نياز هايش مي گردد. حاال نياز مي تواند مالي باشد يا روحي و يا عاطفي و يا قدرت 
و يا هر چيزي كه مي تواند وجود داشته باشد. انسان خودش راه زندگي خود را 
انتخاب مي كند ولي شرايط نيز تصميم گيرنده اين زندگي است تا پايان كه تنها 
راه پاياني مرگ است. از اين شروع تا پايان تاثيراتي است بنام غريزه، خانواده، 
فرهنگ و جامعه كه نقش اصلي را دارد ولي اجبار در الويت است، اجبار نفس 
كشيدن. اگر اهل ديدن نمايش هايي از اين دست هستيد، اين فرصت را از دست 
ندهيد. البته كه بايد براي ديدن اين نمايش تمام پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 

كنيد تا خدايي نكرده به بيماري كرونا مبتا نشويد.

كمي از من را ببينيد 

احداث مراكز رفاهي براي بازنشستگان تامين اجتماعي
معاون فرهنگي اجتماعي س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي، از اح��داث مراكز 
رفاهي ب��راي بازنشس��تگان تامين 
اجتماعي در نيمه دوم امسال خبر داد. 
عادل دهدشتي، در خصوص سفرهاي 
بازنشستگان تأمين اجتماعي گفت: از 
ابتداي سال جاري در حوزه رفاهي و 
گردشگري برنامه ريزي براي سفرهاي 

بازنشستگان طبق س��نوات گذشته انجام و ۳۰۰ 
ميليارد تومان نيز اعتبار ب��راي آن در نظر گرفته 
شد. او افزود: البته اين اعتبار جداي از طرح كرامت 
رضوي است كه بازنشس��تگان به مشهد مقدس 
اعزام مي شوند و جلساتي نيز براي اجرايي شدن 
طرح ها برگزار شده است. معاون فرهنگي اجتماعي 

سازمان تأمين اجتماعي تاكيد كرد: 
متأس��فانه با توجه به شيوع ويروس 
كرون��ا و بحث رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي منتظريم ببينيم وضعيت 
چطور مي ش��ود تا م��ا ني��ز بتوانيم 
برنامه ريزي هاي الزم را براي سفرهاي 
زيارتي بازنشس��تگان انج��ام دهيم. 
دهدشتي گفت: البته از ابتداي سال 
تا كنون سفرهاي بازنشستگان به مشهد مقدس 
تعطيل بوده است و اگر نتوانيم در نيمه دوم سال 
سفرها را مجدداً آغاز كنيم قصد داريم چندين مركز 
رفاهي براي بازنشستگان احداث كنيم و اعتباري 
كه قرار بود براي سفرهاي بازنشستگان هزينه شود 

را به سمت راه اندازي مراكز رفاهي مي بريم.

ادامهازصفحهاول

بيمارانخاص
درازدحامداروخانهها

  آنقدر زياد است كه نفس كشيدن را هم سخت 
مي كند چه برس��د به رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي. واقعا اينكه مي گويند جان انسان ها 
در ايران ارزان شده، حرف دور از ذهني نيست. 
مردم نه تنها خودش��ان به فكر سامتش��ان 
نيستند كه مسووالن هم با ابتكار عمل هايي 
كه بيش��تر به ضرر مردم است آنها را به سوي 
ابتاي بيشتر به كرونا س��وق مي دهند. يك 
بيمار مبتا به سرطان در شرايط عادي نبايد از 
خانه خارج شود، سيستم ايمني بدن اين افراد 
به شدت ضعيف اس��ت و خيلي زود مي توانند 
به انواع بيماري ها مبتا ش��وند، با اين شرايط 
در نظر بگيريد كه اين فرد مجبور است براي 
تهيه داروي شيمي درماني اش به داروخانه اي 
بيايد كه نزديك به ۷۰ نفر ديگر در آن منتظر 
دريافت دارو هستند. چطور مي توانيم اميدوار 
باش��يم كه اين بيمار سرطاني سالم از در اين 
داروخانه بيرون برود.  اي كاش مسووالن گاهي 
ب��ه اين مراكز هم س��ري مي زدند و راهكاري 
مناس��ب براي برچيدن چني��ن تجمع هاي 

خطرناكي پيدا مي كردند. 
اي��ن وضعي��ت در مراكز بيمه ه��م به همين 
شكل اس��ت و اغلب هم افراد سالخورده براي 
انجام كاره��اي بيمه و بازنشس��تگي خود به 
اين مراكز مراجعه مي كنند، در حالي كه اين 
افراد بيش از بقي��ه در معرض ابتا به ويروس 
كرونا ق��رار دارند. اينكه تنه��ا بخش تاييديه 
نس��خ بيماران خاص را به مدت يك سال باز 
گذاش��ته اند، نمي تواند دردي از آنها دوا كند، 
ازدحام تاييديه نس��خه ب��ه بخش هاي ديگر 
داروخانه ها كشيده شده اس��ت. معاون وزير 
بهداش��ت كه بارها و بارها از قرمز بودن تمام 
نقاط ايران سخن مي گويد و شرايط را بحراني 
اعام مي كند، آي��ا نبايد براي اين دس��ته از 
افراد كه زندگي ش��ان به استفاده از داروهاي 
خاص بس��تگي دارد هم كاري انجام دهد. آيا 
نمي شود قبل از آنكه دير شود فكري به حال 

اين افراد كرد. 
همين حاال هم آمار مبتايان به بيماري هاي 
خاص مانند س��رطان كه گرفت��ار كرونا هم 
شده اند، كم نيست. بس��ياري از آنها جانشان 
را از دس��ت داده ان��د و بس��ياري ديگ��ر رنج 

بيماري شان چند برابر شده است.
 اما انگار كس��ي آنها را به خاطر نمي آورد و از 
مش��كاتي كه تا قبل از كرونا با آن دس��ت و 
پنجه نرم مي كردند، خبر ندارد و حاال مشكل 
كرونا هم به بقيه مشكات مانند گراني دارو، 
كمبود و نبود داروهايي كه استفاده از آن براي 

بيماران حياتي است و... اضافه شده است. 

رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري  هشدار داد

هرعالمتتنفسي،مطمئناكروناست
تعادل|رييس بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانشوري با اشاره به پيك سوم كرونا 
و با بيان اينكه اين روزها چيزي به اس��م 
سرماخوردگي نداريم اعام كرد كه هر عامت تنفسي 
مطمئنا كروناست. دكتر پيام طبرس��ي در اين باره به 
خبرنگاران گفت: متاسفانه موج سوم كروناشروع شده، 
حداقل تا چهار ماه آينده بايد براي جلوگيري از فاجعه  
جديد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كرده و حواس خود 
را سرگرم اخبار واكسن و دارو نكنيم. او با اشاره به افزايش 
تقاضاي بستري در بخش اورژانس بيمارستان مسيح 
دانشوري از اواخر هفته گذشته، عنوان كرد: متاسفانه آمار 
مراجعه به اورژانس از حدود ۶۸ نفر در چند روز گذشته، 
اين روزها به حدود ۲۰۰ نفر در روز رسيده، به گونه اي كه 
مردم براي بستري در اورژانس صف كشيده اند و فشار 

كاري شديدي طي چند روز اخير شروع شده است.

موجسومكروناشديدترخواهدبود
طبرسي با انتقاد از تكرار اشتباهات در زمينه كنترل 
اين اپيدمي، اظهار كرد: تجربه هفت ماه گذش��ته 
نش��ان داده كه وقتي اپيدمي وارد موج مي ش��ود، 
مانند موج اول و دوم، موج س��وم ش��ديدتر خواهد 
بود و موج س��وم بين يك ت��ا دو هفته طول خواهد 
كشيد، بنابراين به طور خيلي جدي از مردم خواهش 
مي كنم كه پروتكل هاي بهداشتي را بيش از پيش 
رعايت كنند، از مس��افرت ها، حض��ور در تجمعات 
غيرضروري و رفتارهاي غيربهداش��تي خودداري 
كنند. اوهمچنين از مس��ووالن خواست كه بحران 
كرونا را جدي تر بگيرند و تاكيد كرد: نبايد صبر كنيم 
كه شرايط بحراني شود و بعد به دنبال حل آن بحران 
باشيم. شيوع موج سوم از اواخر هفته گذشته آغاز 
شده و اگر به همين منوال پيش برويم، طبق تخمين 
دكتر حريرچي در نموداري كه نشان دادند، در آبان 
ماه مرگ و مير ناش��ي از كرونا ب��ه ۶۰۰ نفر در روز 
مي رسد، البته اميدواريم كه اين تخمين هيچ وقت 
محقق نشود، ولي اگر برنامه  ريزي درستي نداشته 
باشيم و اين تخمين واقعي شود، واقعًا يك فاجعه در 

كشور رخ مي دهد.

بازنگريجديدرموردبازگشاييمدارس
طبرس��ي خطاب به مس��ووالن آموزش و پ��رورش بر 
بازنگري جدي برنامه ها براي بازگشايي مدارس تاكيد 
كرد و گفت: متاسفانه طي چند روز اخير شاهد مواردي 
از ابتاي دانش آموزان و معلمان بوديم. بايد دقت كنيم 
كه شايد دانش آموزان به كروناي شديد مبتا نشوند ولي 
مي توانند بيماري را به ساير اعضاي خانواده منتقل كنند، 
متاسفانه سرعت چرخش و انتقال اين بيماري باالست. 
در حال حاضر توصيه مي شود كه آموزش در مدارس و 
دانش��گاه ها به صورت مجازي باشد تا بتوانيم از اين فاز 
بگذريم، چراكه اگر نتوانيم آن را كنترل كنيم، شرايط 
بدي پيش رو خواهد بود. رييس بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانشوري با بيان اينكه تخت خالي براي پذيرش 
بيماران جديد نداريم، گفت: مدتي تناسب و تعادل بين 
ترخيص و بستري بيماران كرونايي برقرار شده بود كه 
متاسفانه از اواخر هفته گذشته مجددا اين تعادل برهم 

خورده و براي پذيرش در اورژانس تخت خالي نداريم.

ايمنيگلهايديگركاربردندارد
او با بيان اينكه پيدايش موج سوم كرونا نشان داد كه بحث 
ايمني گله اي نيز ديگر كاربرد ندارد، گفت: همان گونه كه 
مشاهده مي كنيد در استان هايي مانند قم كه در اسفند 
و فروردين به ش��دت درگير بودند، االن مجدداً وارد فاز 
قرمز شدند. بنابراين نبايد خود را با موضوعات جانبي و 
حاشيه اي گول بزنيم. ويروس كرونا متاسفانه همچنان 
در جوامع جوالن مي دهد و ما نيز متاسفانه وارد فاز جديد 
پاندمي شده ايم. اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه 
عائم كرونا تغيير خاصي نكرده و گهگاهي عائم نادري 

در اين رابطه گزارش مي ش��ود، گفت: عائم كلي كرونا 
همچنان تب و سرفه اس��ت. بنابراين به صورت جدي 
به همه مردم توصيه مي شود كه اين روزها هر عامت 
تنفسي، مطمئنا كروناست؛ چراكه االن چيزي به اسم 
سرماخوردگي نداريم و كوچك ترين عائم مثل آبريزش 
بيني، تب و بدن درد مي تواند عامت كرونا باشد. پس 
افراد بايد به محض مشاهده اين عائم خود را قرنطينه 
كرده و در مجامع عمومي حاضر نشوند. اين روزها آبريزش 
بيني هم مي تواند از عائم كرونا باشد، برخي تنها آبريزش 
بيني دارند و به خيال سرماخوردگي از كنار آن مي گذرند، 
ولي بعد از مدتي عائم شديدتر مي شود. لذا هر عامتي 
مي تواند نشانه كرونا باشد و فرد بايد خود را سريع قرنطينه 
كند. بايد بدانيم كه فلسفه قرنطينه تنها براي جلوگيري 
از انتقال بيماري به ديگران نيست، بلكه اگر فرد بتواند 
استراحت كند، احتمال اينكه بيماري وارد شرايط حاد و 
شديد شود، كمتر مي شود. طبرسي تاكيد كرد: بيماران 
بايد از زمان ش��روع عائم تا دو هفته حتمًا در قرنطينه 
باشند و اگر با گذشت دو هفته و در ۷۲ ساعت آخر، فرد 
تب و سرفه نداشته باشد، مي تواند با رعايت پروتكل ها از 
قرنطينه خارج شود و احتياج به تست مجدد كرونا نيست.

ازوقوعبحرانجديدپيشگيريشود
رييس بخش عفوني بيمارس��تان مس��يح دانشوري 
همچنين با اشاره به خستگي و فرسودگي كادر درمان 
و ضرورت رسيدگي به اين وضعيت، گفت: كادر درمان 
بعد از گذشت هفت ماه كار مداوم بسيار خسته شده اند 
و فشار كاري و روحي بااليي را متحمل شده اند، بنابراين 
هرچه سريع تر براي آنها بايد فكري شود. اين متخصص 
عفون��ي افزود: زماني ك��ه مي توان ب��راي جلوگيري از 
س��فرهاي غيرضروري راه ها را بس��ت و يا از بازگشايي 
برخي اماكن جلوگيري كرد؛ چرا اين كار را نمي كنيم 
تا با شرايط حاد بيماري و بحران مواجه نشويم. از مردم 
نيز خواهش مي كنم بيماري را جدي تر بگيرند و بدون 
مسووليت پذيري در قبال جامعه رفتار نكنند، در غير 
اين صورت پيش بيني مي ش��ود كه در آب��ان و آذر آمار 
فوتي ها به شدت افزايش پيدا كند، لذا براي پيشگيري 

ازبروز فاجعه بايد از امروز به فكر باشيم.

گزارش

درآيینكهنزرتشت،هنگاميكهشخصيفوتميكرداينترسوجودداشتكهبدناوتوسطشیاطینآلودهشود.بههمیندلیل،زرتشتیان
بدنشخصرادربااليبرجهاييبانامبرجخاموشانيابرجسكوتقرارميدادندتاخوراكپرندگانشكاريشوند.برجخاموشانيزدمكاني
اسرارآمیزاس�تكهشماراكميبادنیايمردگانآشناميكند.اينبرجدر15كیلومتريش�هريزدودرحواليمنطقهصفايیهروييككوه
كمارتفاعقرارگرفتهاست.شايدجالبتوجهباشدكهاينروشتدفینتاقبلازدورهپهلويرواجداشتامادرايندورهممنوعشد.بازديداز
دودخمهاينبرجيعنيدخمهبزرگمانكجيودخمهگلستانحدود1الي2ساعتزماننیازداردامابرجسكوتيكيازجاهايديدنيايران

استكهقطعًاحسيمتفاوتبهشماخواهدداد.

مرزپرگهر

هنر

پيمان معادي در فيلم جديد گوين هود با نام »تس��ت« ب��ا جان بويگا بازيگر 
فيلم هايي چون »جنگ ستارگان«، هم بازي مي شود.كمپاني »اينترتينمنت 
وان« با اقتباس از رماني از سيلوين نوول با عنوان »تست« اين فيلم را به كارگرداني 
كارگردان برنده اس��كار با بازي جان بويگا و پيمان معادي مي س��ازد.اين فيلم 
درباره يك مهاجر با بازي پيمان معادي است كه در يك تست شهروندي شركت 
مي كند و در برابر او يك روانش��ناس جوان باهوش با بازي بويگا حضور دارد كه 
بايد بر چگونگي انجام تست نظارت داشته باشد. در عين حال آنها در برابر يك 
گروه تروريستي كه فردي متعصب و تندرو هدايتش را برعهده دارد، قرار دارند. 
گوين هود كه فيلم تحسين شده »توتسي« را ساخته فيلم هاي جديدتري نيز 
در كارنامه اش دارد كه »چشم بر آسمان« و »اسرار رسمي« از جمله آنها هستند.

معادي كه پيش از اين در فيلم اسكاري »جدايي نادر از سيمين« به كارگرداني 
اصغر فرهادي بازي كرده بود، پس از آن به واسط نقش آفريني در سريال هايي 
چون »وست ورلد« و »آن شِب« با تحسين روبرو شد. بويگا نيز كه بازيگر »جنگ 
ستارگان« بود پس از آن در فيلم »قرمز، سفيد و آبي« بازي كرده كه ساخته استيو 
مك كويين است و براي نخستين بار در جشنواره فيلم نيويورك ديده مي شود. 

پيمان معادي و نقش آفريني در »تست«
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