
رييس جمهور در جلس��ه بعد از ظهر روز يكشنبه هيات 
دولت بر لزوم رفع نگراني هاي مردم و سرمايه گذاران خرد 
در بورس تاكيد كرد. سيدابراهيم رييسي در جلسه هيات 
دولت با اش��اره به وضع ش��اخص بازار بورس در روزهاي 
اخير گفت: ادامه نوس��انات بورس در زندگي مردم تاثير 
مي گذارد، لذا بايد تدبيري انديشيد تا آرامش بر اين بازار 

حاكم شود و مردم و س��رمايه گذاران ُخرد دچار نگراني 
نشوند. رييس جمهور از سخنگوي اقتصادي دولت آقاي 
خاندوزي خواست در اين زمينه با مردم و سهامداران سخن 
بگويد تا منطق بازار بورس و چشم اندازآينده بهتر تبيين 
شود. رييسي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
مشكل كم آبي در مناطق مختلف كشور گفت: تامين آب 

از منابع مختلف و صرفه جويي همه جانبه در بخش هاي 
صنعتي و كشاورزي براي مقابله با بحران كم آبي ضرورت 
دارد و حتما بايد دنبال شود. رييس جمهور افزود: دولت به 
لحاظ تامين بودجه الزم براي استخراج آب از منابع ژرف از 
اين موضوع حمايت مي كند چرا كه تامين آب براي مردم 
جزو اولويت هاي تخصيص بودجه است. وي ضمن تاكيد 

به تمامي وزرا براي برگزاري نشست با نخبگان در هر يك 
از حوزه هاي تخصصي گف��ت: بهره گيري از ديدگاه هاي 
نخبگان به ويژه علما و مراجع عظام تقليد ضروري است 
چرا كه ايشان خيرخواه مردم، مسووالن و كشور هستند 
و رهنمودهاي مراجع عظام تقليد همواره چراغ راه مردم و 
صفحات 2 و 4 را بخوانيد مسووالن است.  
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يادداشت- 1

كاسه ماست، دوغ و مسكن
 در يك��ي از روايت هاي عاميانه 
ايراني��ان قديم كه با زبان طنز و 
مطايبه بيان شده است، داستاني 
وجود دارد كه در آن شخصي بر 
لب دريا نشسته و با قاشقي كه 
در دس��ت دارد، ذره ذره، ماست 
در دريا مي ريزد. مرد با شگفتي 
و تحس��ين به دري��ا مي نگرد و 
چيزي زير لب زمزمه مي كند؛ زماني كه از او مي پرسند،  اي 
مرد، چه كار مي  كني و به چه مشغول گشته اي؟ مي گويد: 
در حال درست كردن دوغ هستم. به او گفتند، جان پدر با 
اين كاسه ماست و اين قاشق كه نمي شود آب دريايي چنين 
عظيم را دوغ كرد. باز پاسخ داد كه مي دانم نمي شود اما اگه 
بش��ود چه مي شود! به نظر مي رس��د، اين روايت، داستان 
مكرر بس��ياري از تصميمات اقتصادي كه در كش��ورمان 
اتخاذ مي ش��وند و هرچند مبتني بر دورنمايي ش��گرف و 
قابل توجه شكل گرفته اند، اما از آنجا كه تناسبي با واقعيات 
و ظرفيت هاي موجود در كش��ورمان ندارن��د، ره به جايي 
نمي برند. راه اندازي نهضت ملي مس��كن با هدف ساخت 
4ميليون مسكن تا سال 1404، يكي از طرح هايي است كه 
هرچند در راستاي پاسخگويي به يكي از مهم ترين نيازهاي 
شهروندان ايراني، برنامه ريزي شده اما با توجه به اين واقعيت 
كه اصول اقتصادي در آن مورد توجه قرار نگرفته است، راه به 
سرمنزل مقصود نخواهد برد، بلكه در ادامه باعث ايجاد دامنه 
وسيعي از مشكالت اقتصادي در كشورمان خواهد شد. قبل 
از ورود به هر نوع تحليل الزم است به اين نكته تاكيد كنم كه 
اين روزها دامنه وسيعي از خانوارهاي ايراني با مشكل مسكن 
دست به گريبان هستند. خانواده هايي كه بر اساس آمارهاي 
نهادهاي مس��وول، ناچارند بين 50درصد )در شهرهاي 
كوچك( تا 75درصد )دركالن شهرها( از درآمدهاي خود 
را صرف اجاره مسكن كنند. بنابراين اصل برنامه ريزي براي 
رونق ساخت و ساز در كش��ور، امري ضروري و مهم است. 
اما بايد ديد دليل گراني مسكن و نجومي شدن قيمت آن 
چيست؟ بر اساس اصل همگرايي بازارها، نوسان و تغيير هر 
كدام از بازار ها با صرف زماني مشخص بر روي ساير بازارهاي 
كشور تاثيرگذار است. يعني اگر بازار ارز در كشورمان دچار 
نوسانات پي درپي شود، در مدت زمان كوتاهي، تبعات اين 
نوسانات در 4بازار ديگر كشورمان نمودار مي شود. افزايش 
چند برابري ن��رخ ارز در برهه هاي گوناگون دهه 90 باعث 
شد تا نه تنها بازار مس��كن، بلكه ساير بازارها، از جمله بازار 
خودرو، طال و سكه و مهم تر از آن بازار اقالم مصرفي مردم 
نيز با نوس��انات تورمي مواجه شوند. بنابراين ريشه اصلي 
گراني مسكن در ايران نوساناتي است كه در بازار ارز كشور 
رخ داده اس��ت. اما دليل رش��د قيمت ارز در كشورمان نيز 
به طور مستقيم به كمبود ارز مربوط است. اقتصاد ايران طي 
دهه هاي متمادي به درآمدهاي نفتي وابستگي پيدا كرده 
اس��ت. هرگونه تاخير در ورود ارز حاصل از صادرات نفتي، 
باعث افزايش انتظارات تورمي و وقوع تكانه هاي مس��تمر 
تورمي در كشور مي شود. تحريم هاي اقتصادي باعث شد 
تا كشور با كمبود ارز مواجه ش��ود، عدم تعادل در عرضه و 
تقاضاي ارزي، نظم و نظامات بازارها را مختل كرد و نهايتا 
نرخ مجموعه كاالها و خدمات در كش��ور به طور نجومي 
افزايش پيدا ك��رد. اين افزايش در قيمت ه��ا در حالي رخ 
داد كه ميزان حقوق و دريافتي اقشار حقوق بگير و محروم 
جامعه به اندازه رشد قيمت ها باال نرفت. موضوعي كه باعث 
شد قدرت خريد مردم تا حد چشمگيري كاهش پيدا كند و 
شكاف طبقاتي عميقي در كشور ايجاد شود. بنابراين ريشه 
اصلي افزايش نرخ ارز و متعاقب آن افزايش قيمت مسكن و 
گسترش مشكالت معيشتي در كشور را بايد در تحريم هاي 
اقتصادي جس��ت وجو كرد. اما بايد دي��د، واكنش دولت 
سيزدهم نسبت به مشكالت، آيا تناسبي با واقعيات موجود 
در جامعه دارد؟ دولت اصولگراي س��يزدهم از همان آغاز، 
راهبرد انكار اثرگذاري تحريم ها در بروز مشكالت اقتصادي 
را در پيش گرفت. چهره هاي دولتي از هر فرصتي استفاده 
كردند تا اين پالس را به جامعه ارسال كنند كه تحريم ها هيچ 
تاثيري در بروز مشكالت نداشته است و معضالت مردم هيچ 
ارتباطي با تحريم ها ندارد. وقتي اصل بيماري به درستي 
تشخيص داده شود، طبيعي است كه نسخه هاي عملياتي 
براي عبور از بيماري نيز منجر به نتيجه نخواهد بود. به 
عبارت روش��ن تر دولت به جاي حل مشكل تحريم ها، 
رونق محيط هاي كسب و كار و بسترسازي براي افزايش 
مش��اركت بخش خصوصي در اقتصاد، تالش كرد تا به 
زعم خود از مسيرهاي ميان بر به جنگ مشكالت برود. 
ايده ساخت 4ميليون مسكن طي 4سال در يك چنين 
شرايطي شكل گرفت. از منظر اقتصادي هيچ دولتي در 
سطح جهان نتوانسته است، عملكرد موفقي در ساخت 
مسكن انبوه از خود ارايه كند. حتي دولت اتحاد جماهير 
شوروي به عنوان يك دولت قدرتمند، نتوانست در اين 
زمينه عملكرد مطلوبي ثبت كند. تجربه قبلي ايران از 
ساخت و س��از انبوه كه در قالب مس��كن مهر ظهور و 
بروز پيدا كرد، نشان داد كه يك چنين ايده هايي به جز 
اينكه جيب برخي واسطه گران و سودجويان را پر كند، 
فايده اي نخواهد داشت. براي رونق صنعت ساخت و ساز، 
ايران نيز بايد از تجربه هاي معقول ساير ملل توسعه يافته 
استفاده كند. در اكثر كشورها، دولت ها تالش مي كنند 
از طريق توزي��ع زمين ارزان قيم��ت )و حتي رايگان( 
زمينه مشاركت بيشتر مردم در ساخت و ساز را فراهم 
كنند. از س��وي ديگر در اكثر كشورها آورده خانواده ها 
براي بهره مندي از مسكن، بين 5تا 10درصد است و 90 
ادامه در صفحه 2 درصد، هزينه مسكن از...  

علي قنبري

 گزارش اول: »تعادل« نقش مثبت و منفي مجلس يازدهم 
در روند ريزشي بازار سرمايه را بررسي مي كند

گزارش دوم: »تعادل« طرح حمايت مجلس از حقوق 
سهامداران خرد را بازبيني مي كند

ماموريت ويژه رييس جمهور به خاندوزي:

 به مردم توضيح دهيد

بورس  سقوط  كرد
مجلس و دولت وارد شدند

يادداشت-4يادداشت-3 يادداشت-5يادداشت-2

جاي خالي ايران  شرايط نامناسب بازگشايي تأثير متغيرها روي بورستغيير كانون هاي اشتغال
نشس��ت بيس��ت كش��ور 
ثروتمند جهان روز گذشته 
به كار خود پايان داد؛ بيست 
كشوري كه حدود 90 درصد 
از تولي��د ناخال��ص جهان و 
ح��دود 80 درص��د تجارت 
جهاني را در اختي��ار دارند. 
مجموعه اي متشكل از هفت 
كش��ور صنعتي و كش��ورهايي كه با شتاب بيشتري 
نسبت به س��اير كشورها در حال رش��د و توسعه اند. 
كش��ورهايي كه با اتكا به اين قدرت اقتصادي درباره 
مهم ترين مس��ائل سياس��ي، مالي، تجاري، زيست 
محيطي جهان رايزن��ي و برنامه واحدي را براي حل 
آنها تهيه مي كنند و براي چيزي حدود 170 كش��ور 

ديگر جهان تصميم مي گيرند. 
آنچه براي ما ايرانيان ش��ايد بس��يار غم انگيز باش��د 
آن اس��ت ك��ه كش��ورمان، اي��ران عزي��ز، عليرغم 
توانمندي هاي بس��يار در اين جمع حض��ور ندارد و 
جزو تصميم گيرندگان نيس��ت و به نوعي مش��مول 
تصميماتي مي شود كه اين بيست كشور در مسائل 
مختلف اتخاذ مي كنند. كش��وري با توانمندي هاي 
بسيار از نيروي انساني جوان و تحصيلكرده و باسواد 
و متخصص تا منابع عظيم انرژي و معدني تا موقعيت 
مهم و استراتژيك جغرافيايي و قابليت هاي فرهنگي 

و تمدني باال و شايد كم نظير. 
اين تاسف وقتي عميق تر مي شود كه نام كشورهاي 
كره جنوبي و تركيه و عربستان را در بين بيست كشور 
ثروتمند مشاهده مي كنيم. كشورهايي كه تا همين 
چند دهه قبل اقتصادي كوچك ت��ر از اقتصاد ايران 
داشتند. چرا چنين شد و كشورمان نتوانست عليرغم 
شايستگي هاي بسيارش مسير توسعه را به درستي 
بپيمايد و اكنون جزو اين كلوپ و مجمع بيست كشور 

ثروتمند باشد؟! 
س��والي كه سال هاست ذهن محققان و پژوهشگران 
توس��عه را در كش��ورمان به خود مش��غول داشته و 
پاس��خ هاي بس��ياري از زوايايي تاريخي، فلس��في، 
اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي بدان داده شده است. 
صرفنظر از مباحث نظ��ري و تئوريك در عمل همه 
كارشناس��ان بر اين امر تاكيد دارند كه امر توس��عه 
در هر جامعه اي با ميزان تولي��د ثروت در آن جامعه 
نسبت دارد و ثروت آفريني با امنيت و ثبات گره خورده 
اس��ت. تا آنجايي كه به حوزه اقتصاد ب��از مي گردد، 
بدون احترام به حق��وق مالكيت و امنيت و اطمينان 
خاطر و اميد ب��ه ثبات در آينده، كمتر امكان فعاليت 
مولد پايدار وج��ود دارد. كارآفرين و بنگاهدار و فعال 
صنعتي بدون اطمينان از برخورداري از حق مالكيت 
و مبادل��ه و داش��تن تصور و تصوير مثب��ت از آينده، 
كمتر اقدام به س��رمايه گذاري مولد مي كند و بدون 
اين نوع سرمايه گذاري، ارتقاي توليد و امكان توسعه 
بس��يار ضعيف و پرهزينه و حركت آن عمدتا بر مدار 

دولت خواهد بود. مداري كه چندان قابل اتكا نيست 
)نمونه روسيه(. متاسفانه كشورمان در طي چند دهه 
اخير عمدتا بر بستر اقتدار سنتي و دولت پدرساالر و 
ويژه پرور و روابطي ديوانس��االرانه و آمرانه و متكي به 
درآمدهاي نفتي و حقوق مالكيت و مبادله ضعيف و... 
قرار داشته و همواره مقهور همين روابط و مناسبات 
و اهداف و ابزار بوده و نتوانسته چارچوب قانوني مورد 
نياز فعاليت موثر فعاالن اقتص��ادي و كارآفرينان را 

تدارك نمايد.
از سوي ديگر اين توليد ثروت نيازمند ارتباط و تعامل 
و داد و ستد با جهان اس��ت  كه اين نيز از پاشنه هاي 
آشيل كش��ورمان در طي دهه هاي اخير بوده است. 
همين چندي پيش بود كه موسسه فريزر در گزارشي 
از شاخص آزادي اقتصادي، كش��ورمان را در رديف 
10 كشور بسته جهان )در كنار كشورهاي جمهوري 
آفريق��اي مرك��زي، جمه��وري دموكراتيك كنگو، 
س��وريه، جمهوري كنگو و...( در رتبه 160 قرار داد. 
ش��اخصي كه با درجه آزادي اقتصادي در حوزه هاي 
اندازه دولت، مقررات، آزادي تجارت بين المللي، پول 
قوي و سيس��تم حقوقي و حقوق مالكيت، سنجيده 

 مي شود. 
بر اين اساس كش��ورمان نيازمند جراحي عميق در 
حوزه هاي اقتصادي و سياسي است: جراحي عميق 
در سياست خارجي با آش��تي و گفت وگو با جهان و 
گشايش درهاي اين س��رزمين به روي سرمايه هاي 
ايرانيان خارج از كش��ور و س��رمايه گذاران خارجي 
و به روي دان��ش و تكنولوژي هاي جدي��د و به روي 
دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي؛ جراحي عميق 
در اقتص��اد و خاتمه دادن ب��ه مداخالت اختالل زاي 
دولت و جمع كردن بساط كنترل قيمت و تعزيرات و 
برچيدن انحصارات و شبه انحصارات و ايجاد شفافيت 
و رقابت و احترام به حق مالكيت و حق مبادله، ارتقاي 
جايگاه كارآفرين و بنگاهدار و حرمت دانش اقتصاد؛ 
جراحي عميق در حوزه سياست داخلي با طرح آشتي 
ملي و ايجاد فضاي گفت وگو و نقادي و امكان فعاليت 
آزاد احزاب و نهادها و تشكل هاي مدني و صنفي و... 

يقينا با ميانگين تورم بيس��ت درصدي در طي چهار 
دهه )جزو شش كش��ور داراي باالترين تورم در بين 
185 كشور جهان( و رشد اقتصادي دو درصدي )قرار 
گرفته در بين كش��ورهاي فقير داراي ميانگين رشد 
زير دو درصدي در طي چهار دهه اخير( و... هر روز از 
جمع كشورهاي تاثيرگذار جهان فاصله مي گيريم و 
به سوژه اي براي تصميم گيري ساير كشورها تبديل 
مي ش��ويم. چنانكه اخيرا بانك جهاني با تنزل شديد 
توليد ناخالص داخلي كشورمان به 192 ميليارد دالر 
)نزول رتبه كش��ورمان از 23 ب��ه 51 جهان(، رقمي 
ك��ه در حدود يك ده��ه قبل )س��ال 2012( حدود 
600 ميليارد دالر و در س��ال گذشته ميالدي حدود 
490 ميليارد دالر محاسبه مي شد زنگ هاي خطر را 

براي مان به صدا درآورده است. 

وضعيت اش��تغال اي��ران در 
دوران تحريم ها چگونه شكل 
گرفته و اين روند در صورت 
احياي برج��ام دچار چه نوع 
دگرگوني هايي خواهد شد؟ 
صاحبان كس��ب و كار براي 
رشد در اتمسفر جديد كسب 
و كار كش��ور چ��ه بايده��ا و 
نبايدهاي��ي را بايد مورد توجه ق��رار دهند؛ اين موارد 
پرسش هايي است كه پاسخ به آن مي تواند دريچه هاي 
تازه اي را پيش روي صاحبان كسب و كار كشور باز كند. 
در شرايط فعلي اقتصادي كه ايران در وضعيت تحريم ها 
قرار دارد و دامنه وسيعي از محدوديت هاي اقتصادي 
در تار و پود اقتصاد ايران النه كرده، 70درصد فعاالن 
اقتصادي و صاحبان كسب و كار، خرجشان بيشتر از 
دخلشان است. يعني توازني در درآمدها و هزينه هاي 
آنان وجود ندارد. اين در حالي اس��ت كه بعد از احياي 
برجام و لغو بخش��ي از تحريم ه��اي اقتصادي، دامنه 
وسيعي از اين نوع كسب و كارها كه حدود 30درصد 
را شامل مي شود، دخلشان بهتر از خرجشان مي شود 
و مي توانند تعادلي در وضعيت هزينه ها و درآمدهاي 
خود ايجاد كنند. به عبارت روشنتر 60درصد فعاالن 
اقتصادي، در وضعيت متوزان درآمدي قرار مي گيرند. 
اما در اين ميان 40درصد نيز باقي مي مانند كه حتي 
بعد از احياي برجام نيز نمي توانند تكانه هاي مناسبي 
در وضعي��ت درآمدي خود ايجاد كنن��د و مبتني بر 
منطق اقتصادي به رتق و فتق امور خود بپردازند. يعني 
40درصد فعاالن اقتصادي وجود دارند كه حتي بعد از 
برجام نيز شرايط مناسبي نخواهند داشت. اين دسته از 
فعاالن اقتصادي، كساني هستند كه اساسا بدون دليل 
معقول اقتصادي در بازار كسب و كار حضور دارند و در 
واقع اشتباهي در بازار حضور دارند و منظر اقتصادي 
شكست خورده اند، اما به هر حال ول كن بازار نيستند. 
افرادي كه به عنوان مثال، صاحب امالك و مس��كني 
خاص هستند و از طريق فروش اين اموال و انتقال آن 
به فضاي كسب و كار خود، مدتي به تداوم فعاليت هاي 
خود مي پردازند. اين گروه از فعاالن كسب و كار، 4ماه، 
6ماه و نهايتا 1سال در اتمسفر كسب و كار جديد كشور 
مي توانند حضور داشته باشند و الجرم از فضاي كسب 
و كار خارج مي شوند. واقع آن است كه ماهيت اشتغال 
در ايران تغيير پيدا كرده است. اين ضرورتي است كه 
فعاالن اقتصادي بايد هرچه سريع تر آن را درك كنند. 
امروز ديگر با شكل و شمايلي كه در سال 96 اشتغال در 
ايران وجود داشت، اشتغالي وجود ندارد. اتمسفر كسب 
و كار و اشتغال كشور وارد ساحت جديدي شده است. 
در سال 96 دولت الكترونيك وجود داشت، شركت هاي 
ديجيتالي حضور داشتند، بيزينس ها مبتني بر فروش 
فراوان و سود بسيار شكل مي گرفتند و... در آن ايام، هر 
شخصي كه با يك دسته چك در بازار ورود پيدا مي كرد، 
ادامه در صفحه 2 موفق مي شد. 

نرخ به��ره بين بانك��ي يكي از 
بزرگ ترين مشكالت اقتصاد 
ملي اس��ت و همچنين رشد 
ب��االي نقدينگ��ي در كش��ور 
وجود دارد كه اين رويه هرسال 
مضاعف مي ش��ود. متأسفانه 
افزايش نرخ به��ره بين بانكي 
س��ريالي ادام��ه دار اس��ت و 
همچنان اين نرخ به صورت ماليم در حال افزايش است. 
نخس��تين زيان افزاي��ش نرخ به��ره بين بانكي، متوجه 
بازار س��رمايه مي شود و مردم دومين ضرر كنندگان اين 
موضوع هستند؛ زيرا افزايش نرخ بهره بين بانكي و افزايش 
حجم نقدينگي به تبع آن، پيامدهاي بسيار باالي تورمي 
دارد. تجربه افزايش نرخ بهره بين بانكي درگذشته، اين 
موضوعات را نش��ان داده اس��ت؛ بنابراين، بايد از اين امر 

اجتناب شود.
ممكن است در ظاهر افزايش نرخ بهره مسكن كوتاه مدتي 
براي مهار تورم و نقدينگي محسوب شود، اما در ميان مدت 
حتمًا منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم مي شود و 
تأثير منفي نيز بر بازار سرمايه و اقتصاد كشور مي گذارد. 
اگر دولتمردان شعار حمايت از اين بازار را سر مي دهند 
و با مباني آن آش��نايي دارند، نبايد اج��ازه افزايش نرخ 
بهره بين بانكي را بدهند زيرا مباني بازار سرمايه، توليد و 

شكوفايي صنايع است. 
از كاهش نرخ بهره همواره صحبت مي شود اما در عمل نرخ 
بهره به صورت آرام و خزنده روند افزايشي به خود گرفته 
و تا زماني كه تصميم گيران كالن به ويژه وزارت اقتصاد، 
به بازار سرمايه اعتقاد نداشته باشند، شاهد بهبود فضاي 
كسب وكار و توليد نخواهيم بود. الزمه توجه ويژه به بازار 
سرمايه، كاهش نرخ بهره بين بانكي و در نتيجه نرخ سود 
بانكي است. اگرچه نرخ بهره بين بانكي به نظر مي رسد كه 
تنها در ميان بانك ها باشد، اما در حقيقت، اين موضوع بر 
كل فضاي اقتصادي كشور اثرگذار است. زيرا زماني كه نرخ 
بهره بين بانكي افزايش مي يابد، نرخ بهره سرمايه گذاري 
بدون ريسك نيز افزايش مي يابد. البته در كوتاه مدت اين 
نوع از سرمايه گذاري بدون ريسك است و در سال هاي آتي 
نكول هايي را در اوراق دولتي با وضعيت فعلي نقدينگي و 

استقراض، خواهيم داشت.
فلسفه ارز 4200 توماني، براي جلوگيري از فشار ناشي 
از افزايش قيمت كاالهاي وارداتي بر مردم بوده است. 
در حالي كه در واقعيت اين اتفاق پيش نيامد و تنها به 
شكل گيري رانت براي عده اي منجر شد و اثر ارز 4200 
توماني در زندگي مردم ديده نشد. متأسفانه در قيمت 
فروش، بهاي تمام شده محصوالت اين صنايع و قيمتي 
كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد، اثر اين ارز 
مش��اهده نمي شود اما بدون ش��ك حذف ارز 4200 
توماني منجر به حذف رانت هاي ايجادشده مي شود و 
اقدام بسيار موثري در حذف دالالن است. به طوركلي، 
چند نرخي بودن ارز، به نفع مصرف كننده نهايي و مردم 
ادامه در صفحه 2 نيست . 

مطمئن��ا االن ما در ش��رايط 
مناسبي براي بازگشايي كامل 
مدارس و دانشگاه ها نيستيم، 
ما بايد با توجه به ش��رايطي كه 
داري��م همچنان صب��ر كنيم 
و تم��ام ت��الش خ��ود را براي 
واكسيناسيون سريعتر جامعه 
انجام دهيم. در چنين شرايطي 
كه هر لحظه ممكن است پيك ششم شروع شود و دوباره 
آمار ابتال و مرگ و مير باال برود، برداشتن محدوديت هايي 
از اين دس��ت به س��ود جامعه نخواهد بود. در حال حاضر 
وضعيت بسيار شكننده است و اگر همين رفتار را ادامه دهيم 
و بخواهيم محدوديت ها را برداريم، دوركاري را لغو كنيم و 
مدارس و دانشگاه ها را بازگشايي كنيم، پيك ششم كرونا 
به سرعت شروع مي شود و باز هم در شرايط نامناسبي قرار 
خواهيم گرفت. در نظر داشته باشيم نزديك به دو سال است 
كه كادر درمان بي وقفه در حال خدمت رساني به بيماران 
است و اين وضعيت بسياري از آنها را از پا درآورده و هجوم 
يك موج ديگر از اين بيماري مي تواند براي كادر درمان هم 
تحمل ناپذير باشد و باعث بروز مشكالتي در اين حوزه شود. 
فراموش نكنيم به دليل عملكرد نامناسبي كه ما در قرنطينه 
كردن شهرها و ايجاد سكون داريم، هربار كه پيك جديد 
كرونا آغاز مي شود پيك هاي بلندتري خواهند شد؛ اميدوارم 
تزريق واكسيناس��يون تا آن موقع سرعت بيشتري پيدا 
كند. اگر ما مداخالت غيردرماني خودمان را قوي نكنيم 
و واكسيناسيون را سرعت ندهيم مساله ادامه دارد. امروز 
تعداد زيادي واكسن در ايران موجود است و فقط بايد مردم 
براي تزريق واكسن اقدام كنند اما تا انجام كامل آن ممكن 
اس��ت ما مجدد پيك هاي بلند را تجربه كني��م. در مورد 
واكسيناسيون ما بايد روي افرادي كه دو دز واكسن تزريق 
كردند حساب باز كنيم كه اگر االن در نظر بگيريم چيزي 
حدود 33 درصد بيشتر نخواهد شد. اين عدد خيلي باال و 
مناسبي براي كنترل گردش ويروس نيست، بايد درصدي 
خيلي باالتر از اينها واكسن دز دوم تزريق شود. در كساني 
كه دو دز واكسن تزريق كردند درصد بااليي از نوع شديد 
بيماري و مرگ ومير جلوگيري خواهد شد. مطمئنًا االن 
ما در ش��رايط مناسبي براي بازگش��ايي كامل مدارس و 
دانشگاه ها نيس��تيم، ما بايد با توجه به شرايطي كه داريم 
همچنان صبر كنيم و تمام تالش خود را در واكسيناسيون 
سريع تر جامعه چه در بزرگساالن و چه در افراد باالي 12 
سال قرار دهيم. بنابراين اول بايد ميزان واكسيناسيون به 
باالي 70 الي 80 درصد برسد و بعد اين بازگشايي ها انجام 
شود. تجربه كشورهاي ديگر هم همين را مي گويد. وقتي كه 
مدارس، دانشگاه ها و جامعه زود بازگشايي شوند، با توجه 
به وجود واريانت هايي مانند دلتا، مطمئنًا شيوع ويروس و 
خيز آن را خواهيم ديد. در واقع تمام اقداماتي مانند انجام 
دوركاري ها، جلوگيري از مس��افرت ها، عدم بازگش��ايي 
مدارس و دانشگاه ها دنبال يك اصل هستند: جلوگيري از 
برپايي تجمع. لذا هركاري كه در خالف اين اصل انجام شود 
ادامه در صفحه 2 آسيب زاست.  

حسين حقگو عليرضا ناجيعليرضا تاج برمحمدحسين اديب

 استقراض از بانك مركزي و چاپ پول بدون پشتوانه 
به صورت كامل قطع شده است

 چمران: شهرداري سالي 10 هزار ميليارد تومان 
سود وام پرداخت مي كند

 محسن رضايي: خبرهاي 
خوش اقتصادي در راه است

صفحه 3     صفحه 5    

 روايت جديد 
از بدهي هاي شهرداري

رييس سازمان توسعه تجارت ايران 
خبر داد

جزييات نرخ تورم مهرماه 1۴00 
در استان هاي كشور

حذف مشروط سقف و سابقه براي واردات كليد 
خورد. دولت دوازدهم در راستاي اعمال برخي 
از محدوديت ه��ا به منظور مديري��ت واردات و 
همچنين افزايش صادرات، محدوديت هايي را 
در زمينه سقف واردات براي برخي از شركت ها 
به ويژه ش��ركت هايي كه تازه تاس��يس بودند 
اعمال كرد كه رفع اين موضوع از درخواست هاي 
بخش خصوصي از دولت در طي ماه هاي گذشته 
بوده اس��ت. حال رييس كل س��ازمان توسعه 
تجارت ايران در نشست با بخش خصوصي اعالم 
صفحه 7 را بخوانيد كرده كه...  

كاالهاي وارداتي در سال گذش��ته با افزايش 475 
درصدي قيمت نس��بت به قبل همراه بوده اس��ت. 
مركز آمار ايران جزيياتي از وضعيت تورم در كاالهاي 
وارداتي منتش��ر كرد كه نش��ان مي دهد تغييرات 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي 
ريالي در سال ١٣٩٩ نس��بت به سال قبل، ٤٧٥,١ 
درصد است كه در مقايس��ه با تورم سال ١٣٩٨ كه 
٣٠٤.٥ درصد گزارش شده بود حدود ١٧٠.٦ واحد 
درصد افزايش داش��ته اس��ت.  همچنين تغييرات 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده  هاي 
دالري نيز در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ٣٩.٥ 
صفحه 2 را بخوانيد درصد است كه...  

حذف مشروط 
سقف واردات 

تورم ۴۷۵ درصدي 
كاالهاي وارداتي

 پاييز سرد   بورس
 در سايه وعده هاي مجلس

حمايت  از  سهامداران  عملي  
مي شود؟



مجلس سال گذشته به داستان بورس ورود كرد اما 
در عمل هيچ نتيجه اي نداشت.

اين روزها نيز مجل��س به موضوع بورس و پرداخت 
س��ودها ورود كرده اس��ت و بايد ديد همانند سال 
گذشته بي نتيجه مي ماند يا اينكه مجلس پيگير اين 
موضوع و از بين رفتن سرمايه هاي مردم خواهد بود.

روز گذشته و در دومين روز كاري بازار سرمايه افتي 
بيش از ۳۵ هزار واحد و معادل ۲.۵ درصد داشت كه 
موجبات نابودي بيش از پيش س��رمايه سهامداران 

را فراهم ساخت.

اينتصميماتبهمرحلهاجراميرسد؟
 ، علي محم��د م��د  حا
كارش��ناس بازار سرمايه 
درخص��وص اين موضوع 
گف��ت: مجلس ش��وراي 
اس��امي دوباره دست به 
كار شد در طي مشكات 
روزافزون بازار سرمايه و 
ثب��ات در ريزش��ي ب��ودن ش��اخص كل در طول 
هفته هاي اخير مجلس ب��ار ديگر در خصوص بازار 
س��رمايه دس��ت به كار ش��ده تا مصوباتي را تحت 

حمايت از سهامداران داشته باشد.
ريزش هاي سال گذش��ته در شاخص باعث شد در 
دوره اي اوج تن��ش در بين س��هامداران مجلس در 
دوره اي وارد ش��د و تصميماتي را مطرح كردند كه 
حمايت از س��هامداران باش��د ولي اين اتفاق هيچ 
تصميمي ص��ورت نگرفت و در س��كوت خبري از 

اذهان عمومي پاك شده بود.
تصميم مجلس در دولت جديد گرفته شده است در 
صورتي عموم مردم و س��هامداران دچار مشكاتي 
ش��ده اند و وضعيت اقتصادي بس��يار دش��واري را 
سپري مي كنند، مجلس بعد رس��وايي هاي كه در 
بورس رخ داده خود را مصمم دانسته تا به اين بازار 
كه جمعيت باالي كش��وري را دربرگرفته اس��ت، 
ورود كند و تصميمات واضح و قدرتمندي را بگيرد 
و بايد ديد اين تصميمات چه زماني به مرحله اجرا 

خواهد رسيد.

آقاياننمايندهشايداين
آخرينفرصتباشد

محمدرض��ا چراغ��ي، 
كارش��ناس بازار سرمايه 
در اين خصوص نوش��ت: 
اين روزها كه بازاِر سهام با 
روند نزولي مواجه است، 
براي عده اي از سهامداران 
خرد كه فك��ر مي كردند 
مي توانند در شرايط بد اقتصادي از بورس سودي به 
دست آورند و ش��رايط خود را سامان دهند، بسيار 
س��خت مي گذرد. اين ع��ده كه با وع��ده برخي از 
مس��ووالن، ناآگاهان��ه و ب��دون هيچ دان��ش مالي 
پس انداز خود را به بازار س��رمايه آورده بودند ديگر 
به بورس و وعده هاي حمايتي بي اعتماد شدند و اين 
موضوع خود يكي از داليل تاثيرگذار در روند نزولي 

بازار سهام است.
در چنين شرايط دلسردكننده اي براي افرادي كه 
سرمايه خود را رو به نابودي مي بينند عده اي شعار 
حمايت از بازار سرمي دهند. اما آيا اين سهامداران 
خرد كه حاص��ل مدت ها تاش ش��ان از بين رفته 
مي توانن��د به اين ش��عارهاي حمايت��ي دل خوش 

كنند؟
در اي��ن راس��تا برخ��ي از اعض��اي مجل��س ني��ز 

اظهارنظرهايي داشتند كه بايد از بازار حمايت كرد 
اما به راس��تي مجلس چطور مي تواند از بازار سهام 
حمايت كند؟ آيا حمايت لزوما به معني رشد قيمت 

سهم هاست؟
ما بايد آگاه باشيم كه اگر مي خواهيم از بازار سرمايه 
حمايت كنيم اي��ن حمايت باي��د در كنار حمايت 
از صنايع باش��د و حماي��ت از صنايع ب��ا انحصار و 
قيمت گذاري دستوري در تضاد است. توجه كنيم 
كه ريشه قيمت گذاري دس��توري، انحصار است و 
همين انحصار است كه باعث شده با قيمت گذاري 
دستوري فقط الش��ه اي از صنعت خودرو در كشور 
باقي بماند. قيمت گذاري دس��توري كه ريش��ه در 
انحصار دارد نه تنها در سال هاي متمادي نفعي براي 
صنعت خودرو نداشته بلكه سبب شده سهامداران 
خودرويي هر سال شاهد بيشتر شدن زيان انباشته 
باش��ند. به نظر مي رسد مهم ترين رويكرد حمايتي 
ب��راي صنعت و بازار س��رمايه شكس��تن انحصار و 

قيمت گذاري دستوري در صنايع است.
ما بايد بدانيم كه حمايت به معني تمكين به قوانين 
و مقررات و ساز و كار بازار است. اگر اعضاي محترم 
مجلس شوراي اس��امي مي خواهند سهامداراني 
كه ديگر از بازار و شعارهاي برخي مسووالن نااميد 
و دلس��رد ش��ده اند را اميدوار كنن��د قدمي جدي 
در راس��تاي رفع انحصار و قيمت گذاري دستوري 
بردارند و تدابيري اتخاذ كنند كه بتوان به ساز و كار 

بازار ايمان داشت. 
نمايندگان محترم مجل��س نيك مي دانند كه تا به 
امروز بسياري از سياس��ت هاي حمايتي نه تنها به 
بازار س��رمايه كمك نكرده بلكه س��بب كوچك تر 
شدن اقتصاد ايران و فرار سرمايه به سمت بازارهاي 
مسكن تركيه و بازار رمزارز شده است در حالي كه تا 
ديروز نگراني مان اين بود كه نقدينگي به »بازارهاي 
موازي داخلي« از جمله ارز، طا و مسكن برود امروز 

بايد شاهد فرار سرمايه به خارج از مرزها باشيم!
فراموش نكنيم كه شفافيت و نقدشوندگي دو اصل 
اساسي در بازار سرمايه است، نمي توان با ساز و كار 
بازار جنگيد و انتظار داشت بازاري پويا داشته باشيم 
كه به توليد و صنعت كمك مي كند. آقايان نماينده! 

اين روزها شايد آخرين فرصت براي حمايت واقعي 
از اقتصاد و بازار س��رمايه و مهم تر از آن بازگرداندن 
اعتماد از دس��ت رفت��ه مردم باش��د؛ صنعتگران و 

سهامداران را نااميد نكنيد.

پاييزسردبورس
درسايهوعدههايمجلس

امير توپچي پور، كارشناس 
ب��ازار س��رمايه در اي��ن 
خصوص نوش��ت: ب��ازار 
س��رمايه اي��ن روزها در 
شرايط بدي به سر مي برد 
و وضعي��ت فعل��ي ب��ازار 
ن��ي  ا نگر ج��ب  مو

كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه شده است.
در اي��ن ميان اخباري كه از گوش��ه و كنار در مورد 
بازار س��رمايه منتشر مي شود اوضاع را بدتر از آنچه 
هس��ت پيش مي برد. افزايش نرخ بهره بين بانكي و 
فروش روزانه اوراق، فعاالن بازار س��رمايه را جان به 
لب كرده و هر روز بر خروجي هاي زخم خورده اين 

بازار مي افزايد.
با توجه به س��طح نف��وذ بورس در كش��ور در طول 
دو، سه س��ال اخير ش��رايط به  گونه اي رقم خورد 
كه مس��ووالن براي كس��ب محبوبيت بيشتر هر از 
گاهي صحبت هايي درباره بورس داش��تند و حتي 
در برخ��ي موارد اظهارات ضد و نقيض آنها كار را به 
جايي مي رساند كه بگوييم اگر مرهم نيستيد نمك 

بر زخم سهامداران نپاشيد.
از آغاز ريزش بازار س��رمايه در مردادماه س��ال 99 
اظهار نظرات مختلفي از س��وي مس��ووالن مطرح 
ش��د كه خود را حامي بازار س��رمايه مي دانستند و 

با زيان ديدگان بورس اظهار همدردي مي كردند.
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي نيز به عنوان 
صداي مل��ت اظهار نظرات مختلفي در اين راس��تا 
مطرح كردند و طرح هاي مختلفي را براي بورسي ها 
در نظر گرفتند اما نتايج اين طرح ها به كجا انجاميد؟

نمايندگان مجلس در طول يك سال اخير طرح هاي 
مختلفي را بررس��ي و در دس��تور كار ق��رار دادند 

كه طرح اس��تيضاح وزير اقتصاد، تش��كيل مجمع 
س��هامداران حقيقي، تحقي��ق و تفح��ص از بازار 
س��رمايه، طرح مجلس براي جبران زيان اشخاص 
حقيقي در بورس، ارسال ليست ۵0 نفره متخلفان 
بورسي براي قوه قضاييه از جمله مواردي بودند كه 
بارها مطرح  ش��ده و س��هامداران متضرر را اميدوار 
كردن��د اما در نهايت هيچ  ي��ك از آنها نتيجه اي در 
پي نداش��ت و كوچك ترين اتفاق مثبتي براي بازار 

رقم نخورد.
البته اين موضوع شامل وعده هاي شيرين مجلس 
بود ك��ه در كنار آن تصميمات��ي همچون مخالفت 
مجلس با ورود محصوالت كشاورزي به بورس، كام 

سهامداران را تلخ كرد. 
طرح عرضه خودرو در ب��ورس كاال نيز بارها و بارها 
در مجلس ش��وراي اس��امي به بحث و تبادل نظر 
گذاشته  شده و حتي كميسيون صنايع مجلس نيز 
با عرضه خودرو در ب��ورس كاال موافقت كرد اما در 
عمل همچون وعده هاي ديگر مجلس��ي ها اقدامي 

عملي صورت نگرفت.
البته تجربه نش��ان داده ايده هاي خوبي در مجلس 
ش��وراي اس��امي مطرح مي شود كه ش��ايد فقط 
مختص مجلس باشد. در اين راستا محسن زنگنه، 
نماينده مجلس شوراي اسامي اخيرا ضمن انتقاد از 
نبود سياست جامع و اصولي براي هدايت نقدينگي 
سرگردان در جامعه به بورس گفت: از وزير اقتصاد 
و امور دارايي انتظار م��ي رود با توجه به اينكه آقاي 
خاندوزي پيش از رفتن به اين وزارتخانه ايده هاي 
خوبي داشتند، در خصوص ورود سريع تر نقدينگي 
به بورس كه ارتباط مس��تقيم با زندگي و س��رمايه 

مردم دارد، ورود كند.
ش��واهد نش��ان مي دهد نمايندگان مجلس به رغم 
تاش هاي صورت گرفته نه تنها در طول يك س��ال 
اخير نتوانس��ته اند گامي در راستاي بهبود شرايط 
بازار س��رمايه بردارند، بلكه وعده هاي داده شده در 
بيش��تر موارد باعث رنجش خاطر س��هامداران نيز 
شده اس��ت و چه بهتر كه وعده اي داده نمي شد تا 
خلف وع��ده دل ميليون ها زيان دي��ده بورس را به 

درد نياورد.

خبراخبار
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شرايطنامناسببازگشايي
لغو دوركاري ها كه فقط باز ش��دن ادارات نيست، خود 
افراد براي جابه جايي نياز به وس��يله نقليه دارند، همه 
آنها هم كه ماشين شخصي ندارند، لذا تجمع هايي در 
سرويس ها، اتوبوس ها اتفاق مي افتد كه ما اصًا شرايط 
مناسبي براي رعايت كردن پروتكل بهداشتي در اين 
زمينه نداريم. لذا با توجه به شيوع باالي ويروس در جامعه 
هرگونه از اين اقدامات كه سبب افزايش تراكم جمعيت 
شود مي تواند سبب افزايش شيوع كرونا شود. بنابراين 
همانطور كه گفتم ما همچنان بايد مقداري صبر كنيم تا 
واكسيناسيون پيشرفت كند، با همين تدابير مانند انجام 
كار به صورت دوره اي و شيفتي مدتي در جامعه سكون 
ايجاد كنيم تا كمي وضعيت كنترل شود تا آن موقع با 
توجه به شرايط و اطاعاتي كه داريم شروع كنيم به انجام 
بازگشايي ها در جامعه. از سوي ديگر حتما بايد نگاهي هم 
به دز بوستر داشته باشيم. به خاطر دامنه بلندمدتي كه 
واكسيناسيون دارد، االن كساني كه در مرحله اول واكسن 
تزريق كردند مانند كادر درمان و همين طور افراد مسن 
و آنهايي كه بيماري هاي خاص داشتند نوبت دز سوم 

واكسن آنها رسيده است.

نگرانيشركتهايامريكايياز
تورمشديدباالي۵۰درصد

چندين نفر از روساي ش��ركت هاي برتر و مديران 
صندوق هاي مالي در امريكا ابراز نگراني كردند كه 
فدرال رزرو )بانك مركزي( اين كش��ور براي مهار 
فش��ارهاي تورمي به اندازه كافي س��ريع واكنش 

نشان نمي دهد.
به گ��زارش نش��نال نيوز، چندين نفر از روس��اي 
ش��ركت هاي برتر و مديران صندوق هاي مالي در 
امريكا اب��راز نگراني كردند كه ف��درال رزرو )بانك 
مركزي( اين كش��ور به ان��دازه كافي ب��راي مهار 
فشارهاي تورمي در بزرگ ترين اقتصاد جهان سريع 

واكنش نشان نمي دهد.
هفته گذشته، جك دورسي، مدير اجرايي توييتر 
و اس��كوئر، در اين باره اظهارنظ��ر و توييت كرد كه 
»ابرتورم« كه معمواًل به افزايش بيش از ۵0 درصدي 
قيمت ها در هر ماه گفته مي شود، در حال وقوع است 

و همه چيز را تغيير خواهد داد.
يك اقتصاددان برجسته و رييس تحقيقات در بانك 
امارات NBD در گزارشي در نشريه نشنال نيوز اين 
اظهارات را »يك ادعاي شگفت انگيز« خواند و گفت: 
نرخ تورم ماه به ماه اياالت متحده در ماه س��پتامبر 

تنها 0.4 درصد و سال به سال نيز ۵.4 درصد بود.

رييس سازمان پدافند غيرعامل از 
مشابهت حمله به سامانه سوخت 

راه آهن و بندر شهيد رجايي خبر داد

 رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور 4 روز پس 
از حمله س��ايبري به سامانه س��وخت گيري كشور با 
حضور در برنامه تلويزيوني »نگاه يك« از منشا خارجي 
اين حمله خبر داد. س��ردار غامرضا جالي با اشاره به 
اينكه اين سازمان پدافند غيرعامل دو حادثه حمله به 
بندر ش��هيد رجايي و همچنين حادثه راه آهن را كه به 
 لحاظ مدل حمله به يكديگر شباهت داشتند و مانند 
هم بودند، تحليل كرده، گفت: »از نظر ما، طراحان اين 
حمات قطعا دشمنان ما هستند؛ يعني امريكايي ها و 
رژيم صهيونيستي. وقتي كه كسي در اليه سخت افزار 
مي خواهد به ديگري حمله كند بايد نفوذ اطاعاتي در 
اليه سيس��تم نهادينه  شده مجموعه مورد نظر داشته 
باش��د.« رييس س��ازمان پدافند غيرعامل يادآور شد: 
»معموال كشورهايي كه به اين سطح دسترسي دارند، 
كشورهاي سازنده همان سيستم ها هستند كه مي توانند 
در اين اليه باشند يا كساني كه بتوانند اين سيستم ها را 
به صورت فيزيكي ساخته باشند.« او با اشاره به عوامل 
شكست اهداف حمله سايبري به شبكه توزيع سوخت 
كشور گفت: »اول اينكه حضور هوشمندانه و تغيير روش 
صداوسيما در پرداختن به اين مسائل بود كه بسيار دقيق 
بود و اطاع رساني به مردم را انجام داد. دوم اينكه مردم 
شناخت موثري از اين حادثه داشتند و سريعا حواس شان 
جمع شد كه باالخره حادثه اي بوده و تهاجمي از بيرون 
انجام شده و چند ساعت صبر مي كنيم تا درست شود.« 
جالي با اشاره به عامل سوم گفت: »سوم اينكه عوامل 
فني يعني هم تيم هاي ما و هم تيم هاي وزارت نفت كه 
داشتند كار اپراتوري انجام مي دادند، سريعا توانستند 
خدمت سوخت رساني به مردم را حتي به صورت آفاين 
و موقت برقرار كنند و ما جز در ۳ تا 4 ساعت اوليه ديگر 
شاهد صف و تجمع ماشين ها در پمپ بنزين ها نبوديم.«

بيانيهپايانينشستسرانگروه2۰
سران كشورهاي گروه ۲0 روز يكشنبه و در پايان نشست 
رم، درخصوص بيانيه اي توافق كردند كه بر انجام اقدامات 
موثر و معنادار براي محدود كردن روند گرمايش جهان 
تا يك و نيم درجه سانتيگراد تاكيد دارد ولي با وجود اين 
توافق، تقريبا هيچ تعهد ج��دي براي اجراي اين توافق 
دركار نيست. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رويترز، 
نتيجه مذاكرات سخت در ميان ديپلمات ها در رم ممكن 
است باعث ش��ود در اجاس آب و هوايي سازمان ملل 
در گاسكو كه اكثر رهبران گروه ۲0 مستقيما از رم به 
آنجا پرواز مي كنند، اقدامات مهمي انجام شود. به نوشته 
رويترز، گروه ۲0 ك��ه از جمله اعضاي آن برزيل، چين، 
هند، آلمان و امريكا هس��تند، به طور تقريبي مسوول 
انتشار ۸0 درصد گازهاي گلخانه اي جهاني هستند. در 
بيانيه پاياني اجاس گروه ۲0 آمده است كه طرح هاي 
ملي فعلي در مورد نحوه مهار انتشار گازهاي گلخانه اي 
بايد در صورت لزوم تقويت شود. اين بيانيه در عين حال 
هيچ اشاره ويژه اي به سال ۲0۵0 به عنوان تاريخ دقيق 
دستيابي به هدف انتشار كربن صفر نمي كند. رهبران 
گروه ۲0، ارتباط كليدي دستيابي به انتشار كربن صفر 
تا اواسط قرن حاضر را به رسميت شناختند. چين، سال 
۲0۶0 را به عنوان تاريخ هدف در اين زمينه تعيين كرد 
و ديگر كش��ورهاي توليد كننده آالينده ها چون هند 
و روس��يه نيز به تاريخ موردنظر ۲0۵0 متعهد نشدند. 
كارشناس��ان مي گويند حتي اگر طرح هاي ملي فعلي 
به طور كامل اجرا شود، جهان به سوي گرمايش جهاني 
۲.۷ درجه سانتيگراد پيش مي رود كه تسريع فاجعه بار 
حوادثي چون خشكسالي، توفان و سياب را به همراه 
دارد. پيش نويس اين بيانيه شامل تعهدي براي توقف 
تامين مالي توليد برق با س��وخت زغال سنگ تا پايان 
سال جاري است، اما تاريخي براي قطع تدريجي توليد 
برق با سوخت زغال س��نگ تعيين نكرده و وعده داده 
اس��ت اين كار در اسرع وقت انجام مي شود. سران گروه 
۲0 همچنين تاريخي براي توقف تدريجي يارانه هاي 
مخصوص سوخت هاي فسيلي تعيين نكردند و گفتند 

كه براي انجام اين كار تاش مي كنند. 
همچنين پوتين در سخنراني ويدئويي در نشست سران 
گروه ۲0 گفت: افزايش كسري بودجه در سراسر جهان 

خطر تورم باالي جهاني را به همراه دارد.
به  گزارش خبرگزاري تاس، والديمير پوتين خاطرنشان 
كرد كه دولت روس��يه توانس��ته مازاد بودجه در سال 
۲0۲۱ را تضمين و سياس��ت هاي پولي را تشديد كند. 
رييس جمهور روسيه در سخنراني ويدئويي در نشست 
سران گروه ۲0 گفت: افزايش كسري بودجه در كشورهاي 
سراسر جهان خطر تورم باالي جهاني را به همراه دارد. 
پوتين خاطرنشان كرد: برنامه هاي محرك بيش از حد 
منجر به بي ثباتي كلي و افزايش قيمت اموال و كاالها در 
برخي بازارها شامل بازار انرژي و مواد غذايي شده است 
و با توجه به اينكه كسري بودجه كه اقتصادهاي توسعه 
يافته با آن مواجه هستند، دليل اصلي اين فرآيندها است، 
افزود كه تورم باالي جهاني در ميان مدت ايجاد مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد كه دولت روس��يه توانسته مازاد 
بودجه را در سال ۲0۲۱ تضمين و سياست هاي پولي را 
تشديد كند. به طور كلي، در مورد كشورهاي گروه بيست 
وضعيت كمي متفاوت است. در سال هاي ۲0۱۷-۲0۱9، 
متوسط كسري بودجه ۳.۸ درصد از توليد ناخالص داخلي 
بود اما در سال ۲0۲0 و در مدت زمان همه گيري ويروس 
كرونا به ۱۱.۲ درصد افزايش يافت و امس��ال، اين نرخ 
كاهش يافته و ۸.۷ درصد است. رهبر روسيه تاكيد كرد 
كه اين اياالت متحده است كه 40 درصد از كسري بودجه 
كلي گروه ۲0 را در سال ۲0۲0 تا ۲0۲۱ به خود اختصاص 
داده است. به گفته پوتين، حركت در جهت نرمال كردن 
سياست هاي پولي و بودجه، بهبود روش هاي مديريت 
الگوهاي تقاضاي اقتصادي و تعيين اولويت هاي اقتصادي 
براي حل مسائل نابرابري و افزايش استانداردهاي زندگي 

حايز اهميت است.

كاسهماست،دوغومسكن
 طريق ساختارهاي تسهياتي تامين مي شود. اين روند 
اما در ايران هرگز جدي گرفته نمي شود. دولت نه تنها 
بستر مناسب براي افزايش س��اخت و ساز در كشور را 
فراهم نمي كند، بلكه حتي نظام تسهيات دهي در بخش 
مسكن نيز تناسبي با نيازهاي خانواده هاي ايراني ندارد. 
اشتباه بزرگ تر دولت، سپردن پروژه به دست چيني ها 
است. در حالي كه در ايران، ظرفيت هاي فني و مهندسي 
فراواني وجود دارد و مهندسان و معماران ايراني در سطح 
منطقه و جهان شناخته شده هستند، دولت به دنبال 
آن است كه پروژه ساخت 4ميليون مسكن را به دست 
چيني ها بسپارد. اين در حالي است كه عملكرد چيني ها 
در جريان پروژه آزادراه تهران-شمال و ساير پروژه هاي 
عمراني كش��ور، فاجعه بار بود و مشكات عديده اي را 
ايجاد كرد. نهايتا هم پروژه نه از نظر كيفي و نه از نظر كمي 
واجد ويژگي هاي مناسب نبود. با اين توضيحات معتقدم 
اجراي طرح جهش توليد مس��كن، در وهله نخس��ت 
باعث افزايش تقدينگي و توس��عه پايه پولي مي شود و 
در مراحل بعدي نيز باعث افزايش تورم در كش��ورمان 
خواهد بود. ضمن اينكه كمكي به حل مشكل مسكن 

اقشار آسيب پذير در كشورمان نخواهد كرد.

تغييركانونهاياشتغال
 اين روند تغيير پيدا كرده اس��ت و اشتغال وارد مرحله 
جديد شده اس��ت. به عبارت روشن تر، مفهوم اشتغال 
موج چهارمي در ايران شكل گرفته است. نكته اي كه در 
من احترام عميقي ايجاد مي كند، يك زيرساخت پيش 
ديجيتال است كه شرايط جديدي را در اتمسفر كسب و 
كار ايران ايجاد كرده است. در دوران كرونا در هر موردي 
كه دست گذاشته ش��د تا خدمات آناين ايجاد شود، 
عليرغم همه مقاومت هاي مخالفان، موفقيت حاصل 
شد. البته ايجاد اين زيرساخت هاي ديجيتالي در يك 
دوره و توسط يك دولت ايجاد نشده، بلكه در طول ۲دهه 
و توسط دولت هاي مختلف پايه گذاري شد تا به امروز كه 
مي توان گفت بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران مبتني 
بر اقتصاد ديجيتال شكل گرفته است. بنده معتقدم بازار 
كار ايران بيش از ۸0 درصد مبتني بر گفتمان ديجيتالي 
شده است.بنابراين آن دسته از افراد و شركت ها و صاحبان 
كسب و كاري كه قصد حضور و ماندگاري در اين بازار 
جديد را دارند، بايد ملزومات اين شرايط جديد را درك 

كنند و مبتني بر آن وارد فضاي كسب و كار شوند.

تأثيرمتغيرهارويبورس
يكي از مسير هاي اعتمادسازي را مي توان داشتن يك 
برنامه ميان مدت براي بازار و حمايت عملي از آن بيان 
كرد كه تمام اركان در اين حمايت حضورداشته باشند و 
نكته بعد اينكه اعتماد به تدريج به بازار بازمي گردد. براي 
اعتمادسازي مشخصًا بايد از بازار حمايت عملي صورت 
گيرد. حمايت عملي از بازار به اين صورت اس��ت كه 
به طور مثال حجم معامات و خريد سهامداران حقوقي 
وابس��ته به دولت در يك مدت ادامه دار باشد و شاهد 
رفتار هاي نوساني و موقت و اقداماتي كم اثر براي رفع 
تكليف نباشند. بايد سهامداران با چشم خود مشاهده 

كنند كه حجم معامات افزايش پيداكرده است.

»تعادل« نقش مثبت و منفي مجلس يازدهم در روند ريزشي بازار سرمايه را بررسي مي كند

پاييز سرد بورس در سايه وعده هاي مجلس

جزييات نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۰ در استان هاي كشور

تورم۴۷۵درصديكاالهايوارداتي
كاالهاي وارداتي در س��ال گذش��ته با افزايش 4۷۵ 

درصدي قيمت نسبت به قبل همراه بوده است.
مركز آمار ايران جزيياتي از وضعيت تورم در كاالهاي 
وارداتي منتشر كرد كه نشان مي دهد تغييرات شاخص 
قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي ريالي در 
سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ٤٧٥.١ درصد است 
كه در مقايسه با تورم س��ال ١٣٩٨ كه ٣٠٤.٥ درصد 
گزارش ش��ده بود حدود ١٧٠.٦ واحد درصد افزايش 
داشته اس��ت.  همچنين تغييرات ش��اخص قيمت 
كاالهاي وارداتي مبتني بر داده  هاي دالري نيز در سال 
١٣٩٩ نسبت به س��ال قبل، ٣٩.٥ درصد است كه در 
مقايسه با تورم سال ١٣٩٨ كه برابر با ٣١.١ درصد بود 

به حدود ٨.٤ واحد درصد افزايش داشته است. 
در گروه ه��اي اصلي طبقه بن��دي HS كمترين نرخ 
تورم س��االنه در بخش ريالي مربوط به گروه »چوب و 
اش��يا چوبي، زغال چوب، چوب پنبه و... « ٧.٩ درصد 
و بيش��ترين نرخ مربوط به گروه »محصوالت صنايع 
شيميايي يا صنايع وابس��ته به آن« با ٥٥٤.٢ درصد 
اس��ت.  همچنين بيش��ترين كاهش مربوط به گروه 
»پوست خام، چرم، پوست هاي نرم و اشيا  ساخته شده 

از اين مواد و ...« با منفي سه درصد است.
بنا بر اع��ام مركز آمار بيش��ترين نرخ ت��ورم ماهانه 
خانوارهاي كشور در مهرماه ۱400 به گيان، بيشترين 
نرخ ت��ورم نقطه به نقطه به كهگيلوي��ه و بويراحمد و 
بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماه��ه به ايام اختصاص 

داشته است.

مركز آمار ش��اخص قيمت مصرف كننده به تفكيك 
استان را در مهر منتشر كرد كه بر اين اساس بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان كهگيلويه 
و بويراحمد )٤٨.٥ درص��د( و كمترين آن مربوط به 
استان سيستان و بلوچستان )٣١.٩ درصد( بوده است.

در مهر ماه ١٤٠٠ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
كش��ور )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٦٤.١ رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ٣.٧ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه 
بيش��ترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط 
به اس��تان هاي گيان و كرمان با ٥.٨ درصد افزايش و 
كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سيستان و 

بلوچستان با ٢.٢ درصد افزايش است.
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كش��ور ٣٩.٢ 
درصد مي باش��د. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد )٤٨.٥ درصد( 
و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان 

)٣١.٩ درصد( است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مهر ماه ١٤٠٠ براي 
خانوارهاي كشور به عدد ٤٥.٤ درصد رسيد. بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان ايام )٥٣.٣ 
درص��د( و كمتري��ن آن مربوط به اس��تان قم )٤٠.٩ 

درصد( است.
در مهر ماه ١٤٠٠ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٦٠.٢ رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ٣.٦ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه 

بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به 
استان كرمان با ٦.٧ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان هاي  سيستان و بلوچستان با 
١.٩ درصد افزايش اس��ت. درصد تغيير شاخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي شهري كشور ٣٨.٤ درصد است. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به 
استان زنجان )٤٧.٣ درصد( و كمترين آن مربوط به 

استان سيستان و بلوچستان )٣٠.٩ درصد( است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مهر ماه ١٤٠٠ براي 
خانوارهاي شهري به عدد ٤٤.٧ درصد رسيد. بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان ايام )٥٢.٥ 
درص��د( و كمتري��ن آن مربوط به اس��تان قم )٤٠.٨ 

درصد( است.
در مهر ماه ١٤٠٠ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
روستايي )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٨٦.٠ رسيد كه نسبت 

به ماه قبل ٤.١ درصد افزايش داشته است. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط 
به اس��تان گيان با ٦.٨ درصد افزايش و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به اس��تان خراسان شمالي با ٢.٥ 

درصد افزايش مي باشد.
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي روستايي ٤٣.٩ 
درصد مي باش��د. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد )٥٤.٣ درصد( 
و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان 

)٣٤.١ درصد( است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مهر ماه ١٤٠٠ براي 
خانواره��اي روس��تايي به عدد ٤٩.٦ درصد رس��يد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايام 
)٥٦.٩درصد( و كمترين آن مربوط به استان هاي تهران 

و قم )٤٣.٣ درصد( است.

امريكاواسراييل؛عامالنقطعي
حمالتسايبري
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توان بانك ها در ارتقاي 
عمليات ارزي باز 

اگرچه ارتقاي عمليات ارزي 
بانك ها در ش��رايط كنوني 
كمي س��خت به نظر برسد 
اما شايد بتوان با به كارگيري 
برنامه ه��ا و راهكاره��اي 
هوشمندانه نسبت به اهداف 
تعيين شده اقدام كرد.وزير 
اقتصاد ب��ه تازگي به يكي از 
انتظارات از نظام بانك كشور اشاره كرد كه آن هم رشد 
عمليات ارزي بود. احس��ان خاندوزي در اين باره گفته 
اس��ت براي اينكه فعاالنه در گره گشايي از تراز تجاري 
كشور تاثيرگذار باشيم، انتظار مي رود هر آن چيزي را 
كه از دست بانك ها براي باال بردن حجم عمليات ارزي 
برمي آيد، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدي، طي 
يكي و دو س��ال آينده شاهد جهش هاي بزرگي در اين 
حوزه خواهيم بود.اين گفته در حالي مطرح مي ش��ود 
كه اقتصاد ايران در تحريم بين المللي و محدوديت هاي 
نقل و انتقال پولي به سر مي برد و بانك ها هم نمي توانند 
معجزه كنند چرا كه تحت نظارت نهادهاي بين المللي 
هس��تند؛ اما آنطور كه در اين دو ماه آغاز به كار كابينه 
دولت سيزدهم به نظر مي رسد، مسووالن عزم راسخي 
دارند كه شرايط را از اين وضعيت كنوني تغيير دهند و 
تحولي به اقتصاد كشور و بخش هاي زيرمجموعه تزريق 
كنند؛ از حل مشكالت صادرات غيرنفتي به عنوان موتور 
محركه اقتصاد گرفته تا اصالح نظام بانكي كه سود همه 
آحاد جامعه را در بردارد.ارتقاي عمليات ارزي بانك ها 
كه مورد تاكيد وزير اقتصاد است هم اگرچه در شرايط 
كنوني كمي ناشدني و سخت به نظر مي رسد اما شايد 
بتوان با به كارگيري برنامه ها و راهكارهاي هوشمندانه 
نسبت به اهداف تعيين شده اقدام كرد. برنامه هايي كه 
با عزم جدي دولت سيزدهم تحقق مي يابد، البته كه در 
كنار اين شرايط بايد ديپلماسي سياسي-اقتصادي كشور 
نيز بيش از پيش تقويت ش��ود چرا كه هيچگاه در انزوا 
نمي توان به رشد و توسعه دست يافت وبه دليل مسائل 
تحريم و FATF، براي نقل و انتقال پول با محدوديت هايي 
زيادي روبرو هس��تيم، به طوري كه حتي با بانك هاي 
داخلي خودمان كه در خارج از كشور فعاليت مي كنند 
نمي توانيم به راحتي مراوده داش��ته باشيم. براساس 
قوانين ساير كش��ورها، از آنجايي كه همه تراكنش ها 
و معام��الت ارزي بانك ها تحت كنترل اس��ت و اجازه 
دريافت و پرداخت ندارند، اين امر باعث شده تا ما نتوانيم 
با بانك هاي داخلي خودمان كه در اين كشورها شعبه 
دارند كار كنيم و اين امر محدوديت زيادي براي ما ايجاد 
كرده است.عدم پذيرش اعتبار اسنادي، ضمانتنامه و ... 
از محدوديت هايي است كه بانك هاي ايراني با آن مواجه 
هستند. اين شرايط سبب شده تا عمليات بانكي و نقل 
و انتقال پول با ساير كشورها محدود به صرافي ها شود. 
به اين ترتيب در حوزه صادرات و واردات، وجوه دريافتي 
و پرداختي از مسير شعب بانك هايي كه اجازه فعاليت با 
ايران دارند و داراي صرافي هستند، انجام مي گيرد. در 
چنين شرايطي واردكنندگان مي بايست براي واردات 
كاال به كش��ور با توجه به اولوي��ت كاالي خود حتما از 
حواله نيمايي اس��تفاده كنند، چون فقط صرافي هاي 
مجاز موجود در س��امانه نيما مي توانند براي انتقال ارز 
به صورت حواله كارايي داش��ته باشند. درحال حاضر 
ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص يافته به كاالهاي اساسي و 
دارو، توسط كارگزاران و تراستي هاي معتبر در داخل و 
خارج كشور انجام مي شود، در حال حاضر شعب خارج 
از كشور ما تابع قوانين محلي هستند و امكان فعاليت 
خاصي را ندارند چرا كه تحت نظارت هستند. در مجموع 
تمركز روي صرافي ها ب��ا ارز صادرات غيرنفتي صورت 
مي گيرد و اين در حالي اس��ت كه از لحاظ هزينه هاي 
واردات سخت در مضيقه هستيم. زماني كه كااليي وارد 
گمرك ايران مي ش��ود اما دپو خواهد شد، به اين دليل 
است كه فروشنده، اسناد را به خريدار يا همان واردكننده 
ما نمي دهد تا بتواند با بانك تسويه و كاال را ترخيص كند. 
چون بانك هاي ما در فضاي بين المللي صرفا از طريق 
صرافي ها مي توانند كار كنند و الغير.يك سري مبالغ 
جزئي در منابع بانك ها وجود دارد كه داخلي است و بايد 
با بانك مركزي تسويه كنند. مثال بانك ملي ايران با بانك 
سپه معامله اي در خارج از كشور انجام دهند اما تسويه 
آن در داخل با منابع ارزي خودشان صورت بگيرد كه در 
اين صورت هم بانك ما در خارج از كشور تحت نظارت 
بانك هاي مركزي دنياست و خيلي با مالحظات و شروط 
خاصي انجام مي گيرد. ضمن اينكه بانك هاي ما در خارج 
از كشور منابع زيادي ندارند. اما درباره اعطاي تسهيالت 
ارزي اگر امكانش باشد، برخي از بانك هاي ما در خارج 
از كشور كه منابعي دارند مي توانند به واردكنندگان 
ايراني تسهيالت ارايه دهند البته اگر بتوانند آن پول را 

برسانند و قابل دسترسي به فروشنده خارجي باشد.

خبر

افزايش كسري بودجه و
خطر تورم باال در سراسر جهان

پوتين در سخنراني ويدئويي در نشست سران گروه ۲۰ 
گفت: افزايش كسري بودجه در سراسر جهان خطر تورم 
باالي جهاني را به همراه دارد. به  گزارش خبرگزاري تاس، 
والديمير پوتين خاطرنشان كرد كه دولت روسيه توانسته 
مازاد بودجه در سال ۲۰۲۱ را تضمين و سياست هاي 
پولي را تشديد كند. رييس جمهور روسيه در سخنراني 
ويدئويي در نشس��ت س��ران گروه ۲۰ گفت: افزايش 
كسري بودجه در كشورهاي سراسر جهان خطر تورم 
باالي جهاني را به همراه دارد. پوتين خاطرنشان كرد: 
برنامه هاي محرك بيش از حد منجر به بي ثباتي كلي 
و افزايش قيمت اموال و كاالها در برخي بازارها شامل 
بازار انرژي و مواد غذايي شده است و با توجه به اينكه 
كسري بودجه كه اقتصادهاي توسعه يافته با آن مواجه 
هستند، دليل اصلي اين فرآيندها است، افزود كه تورم 

باالي جهاني در ميان مدت ايجاد مي شود.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
نرخ ارز نسبت به روز قبل، بدون تغيير ماند؛ نرخ دالر 
۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان و هر يورو ۳۲ هزارو ۱۰۰ تومان 
بفروش مي رس��د.همچنين در بازار متش��كل ارزي 
ه��ر دالر ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان و هر ي��ورو ۳۰ هزار و 
۴۰۰ تومان فروخته مي ش��ود.محمد كش��تي آراي 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: روز يكشنبه به 
دليل تعطيلي بازارهاي جهاني و ثبات در قيمت ارز، 
قيمت ها در بازار طال و س��كه بدون تغيير بوده است. 
قيمت انس جهاني ۱۷۸۵ دالر است و به اين ترتيب هر 
قطعه سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۸۲۰ هزار تومان، 
س��كه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان، نيم 
سكه ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي ۲ ميليون و ۲۷۰ 
هزار تومان فروخته شده است.هر مثقال طال ۵ ميليون 
و ۷۰ هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و 

۱۷۰ هزار تومان فروخته شده است.

    ادامه روند كاهشي قيمت انواع سكه 
قيمت سكه در بازار تهران )يكشنبه، نهم آبان ماه( با ۱۰ 
هزار تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته به رقم 
۱۱ ميليون و ۷۳۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قدي��م نيز ۱۱ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
و ۱۰۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و ۵۸۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۱۶۹ هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۶۷ هزار تومان 
شد.همچنين اُنس جهاني طال به دليل تعطيلي بازار 
بدون تغيير قيمت نسبت به روز كاري گذشته يك هزار 
و ۷۸۴ دالر و ۲ سنت رس��يد.مهم ترين عوامل موثر 
در رش��د قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و انس 
جهاني است. نرخ ارز در صرافي هاي بانكي ۲۰۰ تومان 
كاهش يافت. با توجه به افت قيمت دالر و كاهش تقاضا 

قيمت انواع سكه در بازار كاهشي بود. 

    كاهش نرخ دالر در كانال ۲۶ هزار توماني
هر دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، نهم آبان ماه( 
در مقايسه با روز كاري گذشته با ۲۰۰ تومان كاهش 

به قيمت ۲۶ هزار و ۶۷۰ تومان داد و ستد شد.قيمت 
فروش يورو نيز در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه در مقايسه با 
روز كاري گذشته با ۲۴۱ تومان كاهش برابر ۳۰ هزار 
و ۸۳۴ تومان بود. قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۱۴۲ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۲۲۴ تومان 
بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۶ هزار و ۴۱۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۶۵۴ 
تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و 
۵۴۰ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۸۱۷ تومان 
اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز 
يكش��نبه، حواله يورو به ن��رخ ۲۷ هزار و ۷۳ تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي ۲۳ هزار و ۴۱۶ تومان 
معامله ش��د.قيمت دالر از خردادماه وارد كانال ۲۶ 
هزار تومان ش��د و همواره در اين محدوده نوس��ان 
داش��ت و حتي در مقطعي به س��مت رقم ۲۷ هزار 
تومان نيز حركت ك��رد. در ش��هريورماه نرخ دالر 
نزولي يا ثابت بوده اس��ت. البته براي چند روزي در 
محدوده قيمتي ۲۸ هزار تومان نيز معامله مي شد 

اما اين شرايط دوامي نداشت.
براس��اس اين گ��زارش، از يازدهم مهرم��اه نرخ دالر 
كاهشي شد. قيمت دالر در هفته هاي گذشته همواره 
در كانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشت و شنبه گذشته 

حركت آرامي به سمت محدوده قيمتي ۲۷ هزار تومان 
داشت، اما هفته جديد را با نرخ ۲۶ هزار و ۸۷۰ تومان 
ش��روع كرد و هم دوباره كاهش ۲۰۰ توماني كاهش 

بهاي دالر را در صرافي هاي بانكي شاهد بوديم. 

      تعيين تكليف ارز ۴۲۰۰ در كميسيون برنامه 
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس از حضور 
وزير صنعت، معدن و تجارت براي تعيين تكليف ارز 
۴۲۰۰ توماني و وضعيت خودرو خبر داد.محمدمهدي 
مفتح در گفت وگو با ايسنا در توضيح جلسه يكشنبه 
كميسيون برنامه و بودجه گفت: اين جلسه با حضور 
فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت جهت ارايه 
گزارش درباره اقدامات اي��ن وزارتخانه در حوزه هاي 
مختلف تش��كيل ش��د و نمايندگان به طرح نظرات 
خود درباره خودرو، تعيين تكليف ارز ۴۲۰۰ توماني، 
راه اندازي كارخانه ها و موارد ديگر پرداختند.به گفته 
وي در اين جلس��ه مقرر ش��د كه نشس��ت هايي در 
هفته هاي آينده براي بررسي حوزه صنعت و معدن و 
تجارت برگزار شود.مفتح همچين با اشاره به حضور 
دادستان ديوان محاسبات كل كشور به همراه معاونان 
اقتصادي ديوان در كميس��يون برنامه گفت: در اين 
جلس��ه درباره بودجه پيش��نهادي ديوان محاسبات 

براي سال ۱۴۰۱ مطالبي بيان شد. اعضاي كميسيون 
برنامه و بودجه تمام هزينه هاي پيش��نهادي ديوان 
محاسبات را با ديد كاهش هزينه ها مورد بررسي قرار 
داد و نسبت به مواردي كه به نظر مي رسيد ارقام رشد 
داشته است، خواستار توضيحاتي شد.وي ادامه داد: 
عالوه بر اين بحث ميزان استخدام ها و پرداخت پاداش 
پايان خدمت بازنشس��تگان در ديوان محاسبات نيز 
مورد بررسي قرار گرفت. قرار شد بودجه پيشنهادي 
بعد از تاييد كميسيون، به دولت براي درج در اليحه 

بودجه سال آينده مجلس ارسال شود.

    روز آرام دالر
ارزش دالر نوسان هاي كمي را تجربه كرد.شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گي��رد، در معامالت با ۰.۰۵ درصد افزايش 
نسبت به روز گذش��ته، در سطح ۹۴.۱۰۸ واحد بسته 
شد.شاخص دالر معموال در برابر شش ارز مهم جهاني 
يا ۱۰ ارز برتر جهاني بيان مي شود در بردارنده تغييرات 
قيمتي دالر مقابل ارزه��اي يورو، پوند انگليس، روپيه 
هند، دالر اس��تراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك 
سوييس، رينگيت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.

به گزارش رويترز، افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي و 
كمتر شدن كسري بودجه دولت امريكا تا پايان ماه اكتبر 
كه حاال به دو تريليون و ۷۸۸ ميليارد و ۷۲۸ ميليون دالر 
رسيده است، مي تواند خبر خوبي براي تقويت دالر باشد. 
در حال حاضر بزرگ ترين اقالم بودجه اي امريكا شامل 
مراقبت هاي درماني با ي��ك تريليون و ۲۴۰ ميليارد و 
۷۷۰ ميليون دالر، تامين اجتماعي با يك تريليون و ۸۸ 
ميليارد و ۸۸۵ ميليون دالر، هزينه هاي دفاعي با ۷۱۶ 
ميليارد و ۵۱۶ ميلي��ون دالر و بهره پرداختي بدهي با 
۴۱۵ ميلي��ارد و ۷۷۹ ميليون دالر اس��ت. در خبري 
خوب براي يورو و اروپا، تا پايان ماه سپتامبر متوسط 
نرخ بيكاري در بزرگ ترين اقتصاد اروپا به ۳.۴ درصد 
رسيد كه در مقايسه با ماه قبل ۰.۲ درصد كمتر شده 
است. بدين ترتيب پايين ترين نرخ بيكاري آلمان در ۱۸ 
ماه اخير به ثبت رس��يد. طي اين مدت شمار بيكاران 
آلماني با ۱.۱ درصد كاهش نسبت به ماه قبل به يك 
ميليون و ۴۴۰ هزار نفر رسيده و جمعيت شاغالن نيز 
در اين ماه با ۰.۱ درصد افزايش نسبت به ماه قبل به ۴۴ 

ميليون و ۳۶۰ هزار نفر رسيده است.

دالر 2۷ هزار و ۶00 تومان، سكه 11 ميليون و 820  هزار تومان

تعيين تكليف ارز ۴۲۰۰ در كميسيون برنامه 

محسن رضايي: خبرهاي خوش اقتصادي در راه است

استقراض از بانك مركزي و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت كامل قطع شده است
گروه بانك و بيمه |

محس��ن رضايي معاون اقتص��ادي رييس جمهور 
نيز به دنب��ال اعالم نظر رييس جمه��ور و وزير امور 
اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه و 
تعداد ديگري از مسووالن دولت و كارشناسان بانك 
مركزي، به موضوع حذف استقراض از بانك مركزي 
در ماه هاي ش��هريور و مهرماه اشاره كرده است، اما 
محسن رضايي نيز مانند خاندوزي و ديگر مسووالن 
دولت، به راهكار مورد اس��تفاده جهت تامين منابع 
مورد نياز دولت و رفع كسري بودجه اشاره اي نكرده 
اس��ت. او به همين جمله اكتفا كرده كه راهكارها و 
منابع ديگري براي تامين بودجه مورد استفاده قرار 

گرفته است.
اكنون اين پرس��ش مطرح اس��ت كه اوال مسووالن 
دول��ت چرا به اين راهكار رفع كس��ري بودجه بدون 
استقراض از بانك مركزي و خلق پول اشاره نمي كنند 
و دوم اينكه اگر راه��كاري براي تامين بودجه وجود 
داش��ته چرا در دولت قبلي و در س��ال هاي س��خت 
ت��ورم باالي ۴۰ درص��د و ۳۰ درص��د از اين راهكار 
جهت توقف خلق پول و استقراض از بانك مركزي و 
رشد پايه پولي اس��تفاده نشده است؟ همچنين اين 
پرسش مطرح است كه رش��د پايه پولي در شهريور 
 و مهرم��اه از چ��ه محل��ي رخ داده اس��ت و در بازار 
بين بانكي و معامالت بانك ها و رفتار و عملكرد بانك ها 
و تسهيالت دهي بانك ها و اضافه برداشت بانك ها و... 
چه روندي طي شده است و آيا اساسا عملكرد بانك ها 
در مسير رفع كس��ري بودجه دولت موثر بوده است 
يا اينكه دولت از يك منبع ديگر براي تامين مخارج 
بودجه ده ها هزار ميليارد توماني در شهريور و مهرماه 

استفاده كرده است؟ 
معاون اقتص��ادي رييس جمهور ب��ه در نظر گرفتن 
دو برنامه در حوزه معيش��ت ب��راي كنترل گراني ها 
و جبران هزينه هاي تحميل ش��ده به زندگي مردم 
اش��اره كرد و گف��ت: براي جب��ران اي��ن هزينه ها 
برنامه ريزي هايي انجام شده و اميدوارم در اين زمينه 
در آذرماه خبرهاي خوش��حال كننده اي براي مردم 

داشته باشيم.

    استقراض از بانك مركزي و چاپ پول
 بدون پشتوانه به صورت كامل قطع شده است

محسن رضايي با اشاره به در نظر گرفتن دو برنامه 
در حوزه معيش��ت براي كنت��رل گراني ها و جبران 
هزينه هاي تحميل ش��ده به زندگ��ي مردم گفت: 
ب��راي كنترل گراني ها، س��تاد تنظيم بازار ش��كل 
گرفته و اكنون در همه استان ها مستقر شده است 
و ب��راي جب��ران هزينه هايي كه ب��ه زندگي مردم 
تحميل ش��ده اس��ت ني��ز برنامه ريزي هايي انجام 
ش��ده و اميدوارم در اين زمينه در آذرماه خبرهاي 
خوشحال كننده اي براي مردم داشته باشيم.  معاون 
اقتص��ادي رييس جمهور اضافه ك��رد: بزرگ ترين 

آس��يبي كه در آغاز ب��ه كار دولت س��يزدهم با آن 
روبرو ش��ديم، كس��ري ۴۰۰ هزار ميليارد توماني 
بودج��ه بود كه اي��ن عدد در حال حاض��ر به مقدار 
زيادي در حال رفع شدن است.رضايي با بيان اينكه 
اكنون استقراض از بانك مركزي و چاپ پول بدون 
پشتوانه به صورت كامل قطع شده است، ادامه داد: 
درآمدهاي جديدي تعريف شده است تا از فشاري 
كه روي مردم است كاسته شود و دولت با استفاده از 
جيب مردم به دنبال تامين هزينه هاي خود نباشد.

به گزارش خانه ملت، محسن رضايي پس از حضور 
در نشس��ت كميس��يون اقتصادي گفت: مهم ترين 
مسائل كنوني كشور، رسيدگي به مسائل اقتصادي 
مانند معيش��ت، رفاه و بهبود زندگي مردم، رش��د 

اقتصادي و ... است.
معاون اقتص��ادي رييس جمهور، با بي��ان اينكه در 
دولت س��يزدهم ب��راي تحقق موضوع��ات مذكور 
برنامه ريزي ه��اي بس��ياري صورت گرفته اس��ت، 
افزود: هرچند رس��يدگي به مسائل روزمره اهميت 
بسيار داشته و بايد با جديت پيگيري شود اما توجه 
و رسيدگي به مس��ائل بنيادي نيز از اهميت زيادي 

برخوردار است.
وي با اشاره به اينكه نكته اساسي كه به دنبال ايجاد 
يكپارچگي ميان مجلس، دولت و قوه قضاييه، بخش 
خصوصي و مردم اس��ت، اضافه كرد: همان گونه كه 
انق��الب با يكپارچگي پيروز ش��د و در دفاع مقدس 
با يكپارچگي به پيروزي رس��يديم اكنون نيز براي 
حل مشكالت اقتصادي كشور و پيشرفت در مسائل 
اقتصادي به يكپارچگ��ي نياز داري��م. در ابتدا بايد 
يكپارچك��ي را از دول��ت و مجلس آغ��از كنيم و در 
مراحل بعدي به سراغ بخش خصوصي و تمامي آحاد 
جامعه برويم.رضايي تصري��ح كرد: حتي از ايرانيان 
عزيزي كه در خارج از كش��ور نيز به س��ر مي برند، 
دعوت مي كنيم تا سرمايه هاي فكري و مالي خود را 
وارد كشور كنند زيرا فضا در داخل كشور به سرعت 
در حال تغيير است و همه زيرساخت هاي الزم براي 
جهش اقتصادي در ايران فراهم خواهد ش��د لذا از 
ايرانيان خارج از كش��ور دعوت مي كنيم با انگيزه و 
ش��وق وارد وطن خود شوند تا بتوانيم كشور را بهتر 

از گذشته بسازيم.
معاون اقتصادي رييس جمهور ادامه داد: در نشست 
مقرر ش��د همكاري هاي مش��ترك مي��ان معاونت 
اقتصادي و كميسيون اقتصادي مجلس ادامه يابد. 

     سهامداران صبر و حوصله داشته باشند 
آينده بورس بسيار خوب خواهد بود

وي با بيان اينكه برنامه ه��اي جديدي براي بهبود 
شرايط داريم و به احتمال زياد در آذرماه خبرهاي 
خوبي به مردم خواهد رسيد، ادامه داد: دولت براي 
تقويت بازار س��رمايه اقدامات متعددي را پيگيري 
مي كند؛ زيرساخت بازار س��رمايه در حال تكميل 

است، زيرا بسياري از ابزارهاي موجود مربوط به ۵۰ 
س��ال گذشته بوده و سنتي اس��ت و بازار نمي تواند 
انعطاف داش��ته باش��د.رضايي با بيان اينكه از آنجا 
كه بازار س��رمايه را ب��راي آينده اقتصادي كش��ور 

بسيار مهم مي دانيم، اهميت فوق العاده اي براي آن 
قائل هستيم و آن را تقويت مي كنيم، تصريح كرد: 
س��هامداران اين بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ 

آينده بورس بسيار خوب خواهد بود.
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ضرورت كاهش
هزينه هاي جاري دولت 

كاري ك��ه فع��ال در اين 
شرايط اقتصادي متناسب 
ب��ه حس��اب مي آي��د و 
تجربي��ات اقتصادي دنيا 
هم ب��رآن تاكي��د دارد، 
كاهش هزينه هاي جاري 

دولت است.
قاعدتا كنت��رل تورم نياز 
دارد ت��ا همخواني هزين��ه و درآم��د همزمان با 
ه��م اتفاق افتد، اما كاري كه فعال در اين ش��رايط 
اقتصادي متناس��ب به حساب مي آيد و تجربيات 
اقتص��ادي دني��ا هم ب��رآن تاكي��د دارد، كاهش 

هزينه هاي جاري دولت است. 
يكي ازمهم تري��ن موارد بودجه س��ال هاي اخير 
كاهش درآمده��اي مختلف دولت بوده اس��ت، 
در ادامه اين روند بودج��ه عمراني تقريبا به صفر 
رس��يده و كاهش بس��يار ش��ديدي پي��دا كرده، 
اما ع��دد هزينه هاي جاري هميش��ه زي��اد بوده 
اس��ت، از طرف ديگرشاهد هس��تيم كه در بحث 
دستمزدها حساسيتي در جامعه وجود دارد كه به 
راحتي قابليت كاهش ندارد، پس بايد ساير موارد 

هزينه ايي دولت كم شود.
 دولت در بخش بهبود فضاي كسب و كار مي تواند 
سياس��ت هايي را در پيش گيرد ك��ه درآن بحث 
افزايش هزينه و بهبود مناسبات بين المللي مورد 
توجه قرار گي��رد و به افزايش مي��زان صادرات و 
درآمدزايي بينجامد. همچنين سياست هايي در 
بخش تنوع بخشي به موديان مالياتي اختصاص 
دهد، به اين معنا كه به جاي افزايش ميزان ماليات، 
افزايش مؤديان در دستور كار قرار گيرد. البته اينها 
جزو سياس��ت هاي دولت بوده، ام��ا خيلي موفق 
عمل نشده است. مطالب فوق مجموعه اقداماتي 
محسوب مي شود، چنانچه دولت قدرت انجام آن 
را داش��ته باشد، خواهد توانس��ت به كاهش تورم 

كمك كند.
يكي از مهم ترين ابزارهاي سياس��ت هاي پولي و 
مالي دولت بحث بودجه اي است و مشكل جدي كه 
در اين خصوص وجود دارد، حجم نقدينگي است 
كه طي س��ال هاي گذشته پايه پولي كشورنيز در 
نتيجه آن مرتبا افزايش پيدا كرده است. برهمين 
اساس به نظر مي رس��د، مي توان با سياست هايي 
نظام بانكي، بخشي از اين سرمايه هاي سرگردان 
كه خود منجر به تورم مي شود را جمع آوري كرد و 

هزينه هاي جاري را كاهش داد.
ماليات بسيار اهميت دارد وابزار مهمي در دست 
دولت از اين طريق به حساب مي آيد زيرا در واقع 
سياست هاي كالن اقتصادي كشوراز اين طريق را 
پيش گرفته مي ش��ود. در بخش تورم قاعدتا اخذ 
ماليات از بخش هايي كه درآمد بيشتري دارند، به 
ش��كل هدفممند درست و منطقي بايد اخذ شود 
كه در اي��ن حالت به بازتوزي��ع عدالت اجتماعي 

منجر خواهد شد. 
دريافت ماليات بايد به ش��كل هدفمند و درست 
اجرا شود تا فش��ار بيش از حد برتوليد، فعاالن در 
اين حوزه را دلسرد نكند و چالش جانبي هم براي 

دولت به همراه نداشته باشد.

اباذربراري 



گروه بازار سرمايه|
باالخره از مجلس خبرهاي خوشي رسد و بر اساس همين 
خبرها طرح حمايت از حقوق سهامداران خرد در بهارستان 
كليد خ��ورده؛ جزئيات ط��رح بر دو وجه نح��وه پرداخت 
س��ود و اصالح قانون تجارت در اين باره و نيز تضمين زيان 
خريداران عرضه هاي اوليه تا يك س��ال نخست، متمركز 
است. بر اساس اين طرح در صورت تأخير در پرداخت سود 
سهام به سهامدار از طريق سجام، در زمان مراجعه سهامدار، 
شركت مكلف به پرداخت سود مربوطه با احتساب سودي 
معادل سود تسهيالت بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار و 
احتس��اب ۶ درصد جريمه است. در همين حال اين طرح 
در صورت تصويب، ش��ركت هاي تابع��ه دولت و نهادهاي 
عمومي غيردولتي را مكلف كرده تا يك سال پس از عرضه 
سهام اوليه، ميزان كاهش ارزش سهام را به خريدار پرداخت 
كنند ك��ه از آن به عنوان نوعي تضمي��ن عدم زيان عرضه 
اوليه براي خريداران ياد مي ش��ود. بااين حال اما اين طرح 
مجلس از سوي اهالي بازار سرمايه چندان مورد استقبال 
قرار نگرفته و به عنوان موازي كاري اين نهاد با شوراي عالي 
بورس قلمداد شده است.طرح حمايت از حقوق سهامداران 
منتشر شد كه بر نحوه پرداخت سود تقسيمي شركت ها 
به عن��وان يك��ي از دغدغه هاي س��هامداران، به خصوص 
سهامداران خرد تأكيد ش��ده است. سود تقسيمي پس از 
تصويب در مجمع عمومي شركت ها، با اعالم زمان بندي و 
نحوه پرداخت توسط هيئت مديره شركت ها به سهامداران 
پرداخت مي شود. بااين حال هرساله بسياري از سهامداران 
خرد به دليل روش هاي نامناسب پرداخت، امكان برداشت 
و اس��تفاده از اين سود تقس��يمي را ندارند و از حقوق خود 
محروم مي شوند؛ اين طرح به سه روش پرداخت سود سهام 
از طريق شعب بانك ها، از طريق شركت ها به صورت مستقيم 
و پرداخت سجامي اشاره شده است.در طرح اصالحي مجلس 
همچنين بر مشكالت جدي دو روش اول تأكيد شده است. 
طراحان بر اين باورند كه سهامداران حقيقي، معمواًل تعداد 
كمي از سهام شركت را در اختياردارند و مقدار اندكي از سود 
تقسيمي به آنها مي رسد. درنتيجه براي سهامداران خرد 
صرفه اقتصادي ندارد كه براي دريافت سود به بانك مراجعه 
كنند يا زماني را براي ارسال مدارك به شركت و پيگيري آن 
اختصاص دهند. اين در حالي است كه سهامدار خرد ممكن 
است چندين شركت در پرتفوي خود داشته باشد و مجموع 
سود تقسيمي همه آنها براي سهامدار ارزش قابل توجهي 
باش��د، اما مراجعه حضوري براي دريافت سود همه آنها، 
نسبت به هزينه آن صرفه ندارد.البته شيوع ويروس كرونا 
مشكالت بيشتري را براي سهامداران در پي داشته است و 
بسياري از سهامداران خرد از دريافت سود تقسيمي محروم 
شده اند. اگرچه به منظور حل مش��كل سهامداران خرد از 
سال ۹۹، توزيع سود به صورت متمركز به حساب اعالم شده 
س��هامداران در سامانه سجام در دس��تور كار قرارگرفته و 
به اين ترتيب شركت ها موظف  هستند ضمن هماهنگي با 
شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه، سود تقسيمي 
را از طريق سامانه سجام به حساب مشتريان خود واريز كنند 
اما بااين حال به علت عدم پيش بيني اقدامات تنبيهي در بازه 
يك ساله شهريور ۱۳۹۹ تا انتهاي مرداد ۱۴۰۰ بيش از نيمي 
از شركت هاي بازار سرمايه، سود تقسيمي را از طريق سامانه 
س��جام واريز نمي كنند؛ امري كه طي ماه هاي گذشته به 
چالش اصلي سهامداران تبديل شده و در هفته هاي اخير نيز 
موردبررسي قرارگرفته است. حاال در طرح مجلس سعي شده 
با پيش بيني اقدامات تنبيهي، شركت ها براي واريز به موقع 
سود سهامداران خرد از طريق سامانه سجام مكلف شوند. 
همچنين اين طرح پيشنهاد كرده كه براي تشويق مردم به 
سهامداري، بهتر است دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي 
هم مكلف شوند در مورد عرضه هاي اوليه، در صورت كاهش 

ارزش سهام تا يك سال بعد، زيان آن را جبران كنند.

      متن طرح »حمايت از حقوق سهامداران جزء«
بر اس��اس ماده )۱( طرح مجلس براي حمايت از حقوق 
سهامداران خرد، يك ماده با عنوان »ماده ۱۴۰ مكرر« به 
قانون تجارت اضافه مي ش��ود. بر اين اساس در ماده ۱۴۰ 
مكرر پيشنهادي مجلس تأكيد شده است كه در شركت هاي 
سهامي كه حداكثر بعد از گذشت يك ماه از فراهم شدن 
امكان قانوني واريز سود به حساب سهامداران، به هر دليلي 
سودهاي توزيعي از طريق سامانه سجام به حساب سهامدار 
واريز نمي شود، در زمان مراجعه سهامدار، شركت مكلف 
به پرداخت س��ود مربوطه با احتساب سودي معادل سود 
تسهيالت بانكي مصوب ش��وراي پول و اعتبار و احتساب 
۶ درصد جريمه باش��د. اين ماده پيشنهادي همچنين از 
دو تبصره برخوردار است.بر اساس تبصره يك، در صورت 
مسدود بودن حساب سهامدار در سامانه سجام و درخواست 
شركت و بي توجهي ايشان در اعالم شماره حساب جديد، 
شركت مكلف به پرداخت ۶ درصد جريمه نيست. تبصره 
دو نيز ناظر بر آن اس��ت كه تا زماني كه با استفاده از يكي 
از روش هاي متداول س��ود قابل تقس��يم به سهامداران 
پرداخت نش��ده اس��ت، پرداخت پاداش به هيئت مديره 
مصداق برداشت غيرقانوني از اموال شركت محسوب شده 
و مستوجب مجازات است. در ادامه اين طرح همچنين به 
ماده )۲( اشاره شده كه بر اساس آن، يك ماده به عنوان »ماده 
۱۵ مكرر« به قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و 
چهارم قانون اساسي اضافه مي ش��ود. بر اساس ماده ۱۵ 
مكرر پيشنهادي از سوي مجلس، شركت هاي تابعه دولت 
و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف اند تا يك سال پس از 
عرضه سهام اوليه، كاهش ارزش سهام را به خريدار پرداخت 
كنند. اين نكته حائز اهميت اس��ت كه در حالي مجلس، 
تضمين سودآوري عرضه هاي اوليه را در طرح خود گنجانده 
كه سازمان بورس مدتي است اغلب عرضه هاي اوليه را به 
روش تركيبي و از مسير صندوق هاي سرمايه گذاري دنبال 
مي كند و عمل دست سهامداران خرد را از خريد مستقيم 
عرضه هاي اوليه كوتاه كرده است. اكنون مشخص نيست 
طرح مجلس تا چه ميزان مي تواند متضمن روش هاي 

مختلف عرضه اوليه در بازار سرمايه باشد.

    ورود كميسيون اصل 90 
براي پيگيري مسائل بورسي

حجت االسالم حسن شجاعي، رييس كميسيون اصل 
۹۰ در مورد جلس��ه روز ش��نبه خود با رييس سازمان 
بورس و پيگيري مطالبات سهامداران خرد گفت: امروز 
شنبه در جلسه اي ميزبان رييس سازمان بورس بودم كه 
در اين جلسه دغدغه هاي مردم درباره مسائل مختلف 
بورسي ازجمله پرداخت سود از مسير سجام بيان شد و 
رييس سازمان بورس هم وعده داد تا دو ماه آينده همه 
سودهاي تقسيمي از طريق س��امانه سجام پرداخت 
شود تا از آن به بعد شاهد تخلف از قانون و پايمال شدن 
حقوق س��هامداران خرد نباشيم.وي خاطرنشان كرد: 
بر اس��اس تبصره ۳ ماده ۵ »دس��تورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران«، 
شركت هاي بورسي بايد براي تسهيل امور سهامداران، 
توزيع س��ود را در صورت قبول شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار، از طريق سامانه سجام انجام دهند 
و در صورت عدم قبول از راه هاي ديگر اس��تفاده كنند.

رييس كميس��يون اصل ۹۰ افزود: در ش��رايط فعلي 
دستورالعمل ها و قوانين نظارتي موجود بايد به گونه اي 
تغيير كند تا شركت هاي بورسي ديگر مسيري به غير 
سامانه س��جام جهت واريز سود براي سهامداران خود 
نداشته باشند. انجام اين كار نيازمند عزم جدي سازمان 
بورس و تشديد جريمه هاي مربوط به تخلف شركت هاي 
بورسي است.حجت االسالم شجاعي خاطرنشان كرد: 
بررسي ها نشان مي دهد كه از ۴۹۰ شركتي كه امسال 
قصد واريز س��ود براي س��هامداران خود رادارند، ۲7۲ 
شركت دستورالعمل سازمان بورس را زير پا گذاشته و 
از راه هاي ديگري س��ود را توزيع خواهند كرد؛ اما آنچه 
تاكنون مشاهده شده است، س��كوت مسووالن قبلي 
س��ازمان بورس و عدم برخورد با شركت هاي متخلف 
است.وي بيان كرد: كميس��يون اصل ۹۰ در پيگيري 
مسائل مردم ازجمله واريز سود از مسير سامانه سجام 
مصمم است و اميدواريم رييس جديد سازمان بورس هم 
به اين موضوع اهتمام ويژه داشته باشد تا در آينده نزديك 
مشكالت مردم و تخلفات شركت هاي بورسي تمام شود.

    الزام شركت ها
 به واريز سود سجام قانون مي خواهد

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار روز 
شنبه با رييس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس در مورد 
اينكه گفته شده همه ش��ركت هاي بورسي ظرف دو 
ماه آينده ملزم به واريز سود سهام خود از طريق سجام 
مي شوند، گفت: اينگونه نبود، بلكه رييس كميسيون 
اصل نود دغدغه هاي خود مبني بر واريز س��ود نقدي 
سهامداران را مطرح كرد و قرار شد با همكاري مجلس 
تالش كنيم، ظرف يكي دو ماه آينده مش��كالتي كه 
ازنظر زيرساخت وجود دارد را برطرف كنيم. همچنين 
با شركت هاي بزرگ ظرف اين مدت به تفاهم برسيم 
كه سود سهامداران خود را به صورت متمركز از طريق 
س��جام واريز كنند. وي در مورد اينكه قانون تجارت 
مهلت واريز سود ظرف هش��ت ماه را در نظر گرفته و 
الزامي به روش واريز سود ندارد، گفت: قانون تجارت 
مهلت داده است و پيشنهاد زمان بندي سود شركت ها 
كه در مجامع تصويب مي شود، در كدال اعالم مي شود، 
اما اگر اين واريز سود بخواهد منسجم باشد، الزام قانوني 
مي خواهد، فعاًل سازمان بورس در قوانين خود به صورت 
اختياري شركت ها را تشويق كرده كه به صورت متمركز 
سود سهامداران را واريز كنند.رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در مورد اينكه ب��ا توجه به پراكندگي 
سهامداران خود بخشي از سودها رسوب مي كند، گفت: 
عدد و رقم رسوب سود در حساب شركت ها را نداريم و 
از قديم هم اين اتفاق مي افتد، برخي از شركت ها سود 
كه به سهامداران مي دادند، بخشي از سود در حساب 
شركت ها مي ماند كه در گزارش حسابرسي هم اعالم 
مي شد.عشقي تأكيد كرد: توافق كلي با كميسيون اصل 
۹۰ انجام شد كه زيرساخت هاي فني را فراهم كنيم و همه 
كدهاي معامالتي در سجام ثبت نام كنند، اما اگر قرار باشد 
شركت هاي بورسي را الزام كنيم كه سود خود را از طريق 
سجام واريز كنند يا بايد مجلس طرحي تصويب كند يا 
اينكه قانوني از طرف بورس باشد و شركت ها ملزم شوند. در 
حال حاضر ۵8 ميليون كد سهامداري در بورس صادرشده 

كه حدود ۳۵ ميليون نفر در سجام ثبت نام كردند.
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قانون برخورد با ناشران متخلف 
خأل ندارد

حميد اسدي، حقوقدان و كارشناس بازار سرمايه درباره 
الزام افشاي اطالعات از سوي ناشران به پايگاه خبري بازار 
سرمايه )سنا( گفت: افشاي اطالعات از سوي ناشران در 
بازار سرمايه يك الزام است و با ناشراني كه دستورالعمل 
اجرايي افشاي اطالعات را ناديده مي گيرند به صورت 
انضباطي و كيفري برخورد مي ش��ود. اس��دي افزود: 
قانون گذار دربند ۲ ماده ۴۹ بازار اوراق بهادار به سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار اجازه داده ناش��ري كه اطالعات 
موردنياز سهامداران را افشا نكند، در دادسراي جرايم 
اقتصادي تحت تعقيب كيفري قرار دهد.اين كارشناس 
حقوقي تأكيد كرد: اهرم ها و ضمانت اجراي اين قانون 
يعني افشاي اطالعات از سوي ناشران بسيار گسترده 
اس��ت به طوري كه نمي توان ادعا كرد كه در اين بخش 
خأل قانوني وجود دارد. در بحث مربوط به عدم افشاي 
اطالعات هيچ گونه توجيهي مبني بر نبود قوانين كافي 
براي رسيدگي به اين موضوع وجود ندارد.وي با اشاره به 
اينكه افشا نكردن اطالعات، يك چالش بسيار جدي به 
شمار مي رود، افزود: چنانچه ناشران اطالعاتي موردنياز 
و مفيد را براي سهامدار افشا نكنند، مرتكب جرم شده 
و از اي��ن بابت تحت پيگرد قانوني ق��رار مي گيرند.اين 
حقوقدان خاطرنشان كرد: بند يك و دو ماده ۴۶ قانون 
بازار اوراق بهادار بر جرم انگاري معامله متكي بر اطالعات 
نهاني اشاره دارد و اذعان مي كند هرگونه معامله متكي 
بر اطالعات نهاني جرم است . اگر ناشر اطالعات مبهم به 
سهامداران ارايه دهد بازهم جرم است و افشاي اطالعات 
ناقص خود، جرم انگاري مجزا محسوب مي شود.اسدي 
اضافه كرد: افشاي اطالعات گمراه كننده نيز جرم تلقي 
مي شود و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد از پارامترهاي 
قانوني براي جرم انگارها و تخلف انگارها در راس��تاي 
حمايت از حقوق و منافع سهامداران خرد استفاده كند.

وعده كسب سود در بورس 
عملي نشده

سيد كاظم موسوي، نائب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به وضعيت بازار سرمايه، 
عنوان كرد: در يكسال اخير شاهد افت شديد بازار سرمايه 
و ريزش شاخص بورس بوده ايم كه باعث شده عده زيادي 
از ش��هروندان متحمل ضررهاي سنگين شوند. نبايد 
فراموش كرد بيش از ۵۵ ميلي��ون نفر درگير اين بازار 
هستند و دولت بايد به فكر ضررهايي كه به اين دسته 
از شهروندان تحميل شده باشد.نماينده مردم اردبيل در 
مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر لزوم پاسخگويي دولت 
درزمينه، شرايط بازار سرمايه تصريح كرد: در اين مورد 
دولت بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد، وزارت اقتصاد 
و دارايي و همچنين س��ازمان بورس مسوول مستقيم 
بازار هستند و بايد درزمينه، ضررهاي سنگيني كه مدام 
بر مردم تحميل مي شود اقدامات عاجل و الزم را ترتيب 
دهند. وي يادآور شد: دولت و سازمان بورس در ماه هاي 
اخير به مردم قول داده بودند كه بازدهي در بازار سرمايه 
افزايش خواهد يافت اما متأسفانه چنين وعده اي محقق 
نشده است.موسوي با اش��اره به حضور اقشار مختلف 
مردم در بورس اوراق بهادار تأكيد كرد: تعهدات پيرامون 
بازار سرمايه در حالي به نتيجه نمي رسد كه بسياري از 
كم درآمدها و دهك هاي پاييني هم تتمه دارايي خود را 
وارد بورس كرده بودند تا شايد سودي عايدشان شود، 
اما با اين وضعيت فقط شاهد تنگ تر شدن سفره مردم 
و همچنين كوچك شدن اقتصاد كشور هستيم. حق 
مردم بسيار بيشتر از اين حرفهاست و نبايد شخصيت 
شهرونداني كه وارد بازار شده اند به بازي گرفته شود.وي 
ادامه داد: س��هامداران اطمينان داشته باشند مجلس 
در سنگر مردم بوده و مدام پيگير شرايط بازار سرمايه 
است. ما تالش مي كنيم از طريق ابزارهاي نظارتي كه 
در اختيار مجلس ق��رار دارد به اين موضوع ورود كنيم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: هيچ ش��كي نيست كه 
مجلس در اين زمينه و س��اير موضوعات، طرف مردم 
مي ايستد و به طرفداري از دولت نمي پردازد. نمايندگان 
فراموش نمي كنند كه مردم ما را به مجلس فرستاده اند 
و حقشان اس��ت كه در مجلس صدا و مطالبات آنها از 
دولت، موردبررسي و پيگيري قرار بگيرد. بورس نيز در 
حال حاضر يكي از مهم ترين موضوعات اقتصاد كشور 
است و نمايندگان به عنوان يكي از اولويت هاي اساسي، 
رصد و نظارت بر بازار سرمايه را در دستور كار قرار داده اند.

چگونه از بورس برنج بخريم؟
جواد فالح، مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران 
در رابطه با اين پرس��ش كه آيا همه مردم مي توانند از 
بورس كاال برنج خريداري كنند؟ بيان كرد: بله، هر فردي 
كه كد سهامداري معمولي دارد به صورت آنالين و يا از 
طريق شركت هاي كارگزاري، مي تواند سفارش خريد 
خود را ارسال كند. اين فرد بعدازآن كه برنج را خريداري 
كرد، اگر وزن آن بيشتر از ۱۰۰ كيلوگرم باشد مي تواند از 
انبار درخواست ترخيص كرده و برنج را تحويل بگيرد، اما 
اگر برنج خريداري شده زير ۱۰۰ كيلوگرم باشد نمي تواند 
آن را تحويل بگيرد و بايد آن را نگهداري و يا به فرد ديگر 
بفروشد. در صورت نگهداري گواهي هاي سپرده كااليي 
برنج، در سررسيد كه تقريباً ده ماه ديگر خواهد بود، بايد 
خريدار به انبار مراجعه و برنج خود را از انبار تحويل بگيرد.
اين مقام مسوول در ادامه اظهار كرد: نكته بعدي اينكه كد 
موردنياز براي اين معامالت همان كد سهامداري عادي 
براي معامالت سهام است، كه عالقه مندان مي توانند با 
مراجعه به سايت tsetmc داخل تب بورس كاال، روي 
تب گواهي سپرده كااليي كليك و داخل اين صفحه 
نماد معامالتي برنج را انتخاب و با وارد شدن به صفحه 
مربوطه، به اطالعات معامالتي اين نماد دسترسي پيدا 
كنند. فالح در ادامه اف��زود: كارمزد معامالت گواهي 
سپرده كااليي برنج ۲۴ در ۱۰۰۰۰ ارزش معامله است. 
همچنين هزينه انب��ارداري براي روز هاي كه خريدار 
مالك گواهي سپرده است، از روزي كه گواهي سپرده 
خريداري مي شود تا روز ترخيص يا معامله آن در بازار 

ثانويه، با دارنده گواهي سپرده كااليي است.

اوراق فروشي دولت در بورس 
به چه شكل است؟ 

ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اين سوال كه از مجموع 
اوراقي )اوراق دولتي( كه در س��ال جاري منتشر شده 
است چه ميزان وارد بازار سرمايه شده و به فروش رفته 
و چه ميزان در بانك مركزي به فروش رفته است، گفت: 
در سال جاري كه يكي از سخت ترين سال ها به لحاظ 
تامين بودجه دولت بوده است، اوراق بهادار دولتي در بازار 
سرمايه منتشر شده است.فدايي افزود: يكي از اين اوراق 
كه توسط دولت در بازار سرمايه منتشر شده، اوراق خزانه 
بوده به اين صورت كه اين اوراق در قالب تهاتر بدهي هاي 
دولت با پيمانكاران منتشر و در اختيار سازمان برنامه و 
بودجه قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه نيز اين اوراق 
را در اختيار پيمانكاران قرار داده تا در يك بازار نقد شونده 
بازار سرمايه، اين اوراق به پيمانكاران ارايه شده تا با فروش 
آن، تامين مالي كنند.وي ادامه داد: جالب آن است كه 
۶7 همت )هزار ميليارد تومان( از اين اوراق توسط وزارت 
اقتصاد در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته اما 
هنوز در اختيار پيمانكاران قرار نگرفته است، اما اوراقي كه 
دولت در بازار سرمايه منتشر كرده و منابع نقدي را از بازار 
سرمايه در دو بخش اوراق سلف دولتي و اوراق مراوهه 
دولتي تامين كند. مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: دولت توانسته در بخش 
اوراق س��لف دولتي ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان و در 
اوراق مراوه��ه دولتي هم ۳۴ ميليارد توم��ان را از بارار 
سرمايه به صورت نقد تامين مالي كند.وي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا دولت با فروش اوراق بدهي در بازار سرمايه 
باعث شده كه شركت ها يا صندوق ها سهام فروخته و 
پول خ��ود را اوراق دولتي خريده و از اين طريق موجب 
ريزش بازار شوند، گفت: صندوق هاي سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه كه داراي حجمي بيش از ۵۵۰ هزار ميليارد 
تومان هستند پشتوانه اي بسيار خوب در اين زمينه براي 
حمايت از بازار سرمايه بوده و هستند.به گفته فدايي؛ در 
حال حاضر حجم صندوق هاي بازارگرداني به ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان مي رسد كه وظيفه ايجاد نقدشوندگي در 
بازار سرمايه را بر عهده دارند و طي 7 ماه گذشته بالغ بر 
۴۲ هزار ميليارد تومان خريد سهام را انجام داده و ۲8 هزار 
ميليارد تومان نيز فروش سهام و به طور خالص حدود ۱۴ 
هزار ميليارد تومان خريد سهام را در برنامه فعاليت خود 
داشته اند.وي افزود: عالوه بر صندوق هاي بازارگرداني 
ساير صندوق ها نيز در بازار سرمايه فعال بودند به طوري 
كه صندوق هاي با درآمد ثابت نيز ۱۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد 
تومان خريد سهام را در بازار سرمايه انجام داده اند. بازار 
سرمايه آينه تمام نماي اقتصاد كشور است اما با دو ابهام 

سياسي و اقتصادي در فعاليت هاي خود مواجه است.

با افزايش ساعت طرح ترافيك 
اعزام قطار فوق العاده  در صورت 

افزايش مسافران مترو
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از 
تمهيدات شركت بهره برداري مترو همزمان با افزايش 
ساعت طرح ترافيك از دهم آبان ماه سال جاري خبر داد. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حوم��ه؛ علي عبداله پور با 
اشاره به اينكه مترو يكي از مهم ترين وسايل حمل و نقل 
عمومي در شهر تهران است و استفاده شهروندان از آن 
باعث كاهش ترافيك و آلودگي هوا خواهد شد گفت: در 
حال حاضر به خاطر شرايط كرونا و رعايت فاصله اجتماعي، 
س��رفاصله حركت قطارها با حداقل زمان ممكن اجرا 
مي شود و اين روند همزمان با افزايش ساعت طرح ترافيك 
نيز ادامه خواهد داشت. وي تصريح كرد: اگر با روند افزايشي 
مسافر در ايستگاه هاي خطوط هفتگانه و واگن هاي مترو 
روبرو شويم با تمام توان و ظرفيت خدمات رساني مي كنيم 
و در صورت لزوم قطارهاي فوق العاده را براي جابه جايي 
مس��افران نيز اعزام خواهيم كرد. مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه با اشاره به اينكه، حدود 
۲۵ درصد از قطارها معم��وال به علت تعميرات خارج از 
سرويس دهي مي باشند گفت: در حال حاضر ۱۶۱ قطار 
از ۱7۱ قطار موجود در خطوط هفتگانه مترو فعال هستند 
و با توجه به اينكه ساعات طرح ترافيك افزايش مي يابد، 

زمان تعمير قطارها نيز سرعت خواهد يافت.

اعالم تاريخ انقضاي اعتبار 
گواهي سپرده پسته 

مديريت توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران با صدور 
اطالعيه از تاريخ انقضاي اعتبار گواهي سپرده پسته با 
سررسيد سال ۱۴۰۰ و مهلت تحويل كاال از انبار خبر 
داد. در اطالعيه منتشره كه مخاطب آن كليه كارگزاران 
و فعاالن بازار سرمايه به ويژه فعاالن بازار گواهي سپرده 
كااليي پسته هستند آمده است، تاريخ انقضاي اعتبار 
گواهي سپرده كااليي و آخرين روز معامالتي نماد گواهي 
سپرده پسته فندقي و بادامي انبارهاي شركت سبز دانه 
كوير و شركت زرين زعفران مشرق زمين روز چهارشنبه 
هفته آينده ۱۹ آبان ماه خواهد بود و پس از آن گواهي 
مزبور قابليت معامله در بورس را ندارد، بنابراين دارندگان 
گواهي س��پرده كااليي نم��اد فوق بايد قب��ل از تاريخ 
مذكور، نسبت به فروش گواهي سپرده يا خروج كاال از 
انبار اقدام كنند. در ادامه اين اطالعيه اشاره شده مطابق 
دس��تورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه 
گواهي سپرده كااليي، دارندگان گواهي سپرده كااليي 
نماد فوق، تا روز يكش��نبه ۳۰ آبان ماه مهلت دارند تا با 
مراجعه به انبار و پرداخت هزينه هاي انبارداري، نسبت 
به تحويل كاال اقدام كنند و در صورت عدم مراجعه دارنده 
گواهي سپرده كااليي يا نماينده قانوني وي به انبار پس از 
مهلت مذكور، انباردار خروج نهايي كاال را ثبت كرده 
و متعاقبا تضامين توديع شده توسط شركت سپرده 

گذاري مركزي آزاد و به انباردار مسترد مي شود.

»تعادل« طرح حمايت مجلس از حقوق سهامداران خرد را بازبيني مي كند

حمايتازسهامدارانعمليميشود؟

بورس يكپارچه سرخ پوش شد
ش��اخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته يعني 
يكش��نبه، نهم آبان ماه با ۳۵ هزار و ۳۴۹ واحد كاهش در 
جاي��گاه يك ميليون و ۳۴۰ هزار واح��دي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از ۶ ميليارد و ۳۱ ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳8 هزار و ۱۲۶ ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۱۰هزار 
و ۴۴۴ واحد كاهش به ۳۵۹ هزار و ۹7۹ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۶ هزار و ۵8۲ واحد افت به ۲۲۶ هزار و 
8۶۶ واحد رسيد. شاخص بازار اول ۳۳ هزار و 878 واحد و 
شاخص بازار دوم ۴۶ هزار و ۹۱ واحد كاهش داشتند. ارزش 
كل معامالت خرد بورس و فرابورس نيز درمجموع به بيش 

از سه هزار و ۶7۰ميليارد تومان رسيد.
بيش��ترين تزريق پول حقوقي به ب��ورس و فرابورس در 
س��ه گروه »فلزات اساس��ي«، »محصوالت شيميايي« و 
»فرآورده هاي نفتي« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »حمل ونقل آبي« و »استخراج نفت گاز و خدمات 
جانبي « به نفع حقيقي ها تمام ش��د. سه نماد »اتكاي«، 
»فملي« و »شپنا« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي 
را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 
»حسير«، »سمايه« و »فاراك« معطوف بود.عالوه بر اين در 
بين همه نمادها، شركت فرآوري معدني اپال كاني پارس با 
نماد »اپال« با ۳۰ واحد، تأمين سرمايه امين با نماد »امين« 
ب��ا ۲۴ واحد، بانك كارآفرين با نم��اد »وكار« با ۱۲ واحد، 
ليزينگ ايران با نماد »وليز« با ۱۱ واحد و داروسازي اسوه 
با نماد »داسوه« با ۱۰ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند.در مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با 
دو هزار و ۴۲۰ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
با يك هزار و 7۰۲ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد 
»پارسان« با يك هزار و ۶۰۱ واحد، شركت سرمايه گذاري 
غدير با نماد »وغدير« با يك هزار و ۱8۹ واحد، پتروشيمي 
پرديس با نماد »شپديس« با يك هزار و ۱77 واحد، معدني 

و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با يك هزار و ۱7۶ واحد، 
نفت و پتروشيمي و پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك 
هزار و ۱۲۱ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 
با يك هزار و ۲8 واحد، پتروشيمي جم با نماد »جم« با ۹۹۵ 
واحد و پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با ۹7۰ واحد 
با تأثير منفي بر ش��اخص بورس همراه شدند.بر پايه اين 
گزارش، در دومين روز كاري هفته شركت پارس فوالد 
سبزوار با نماد »فسبزوار«، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد«، آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »ش��پنا«، ايران خ��ودرو با نماد 
»خودرو«، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« 
و ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داش��تند. گروه فلزات اساسي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۳7۰  ميليون و ۲۵۶ هزار برگه سهم 
به ارزش چهار  هزار و ۶۲۴ ميليارد ريال دادوستد شد.

    فرابورس نزولي شد
در دومين روز كاري هفته ش��اخص فرابورس بيش 
از ۳77 واحد كاهش داشت و بر روي كانال ۱۹ هزار 
و ۲۳۱ واحد ثابت مان��د. همچنين در اين بازار يك 
ميلي��ارد و 8۶۱ ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش ۲۳ 
هزار و 78۴ ميليارد ريال دادوس��تد شد. در اين روز 
ش��ركت صنعتي مينو با نماد »غصينو«، بيمه دي 
با نماد »ودي«، ريل س��ير كوثر با نماد »حس��ير«، 
ويتان��ا با نماد »غويتا«، ش��ركت س��رمايه گذاري و 
خدمات مديريت صندوق بازنشس��تگي كشوري با 
نماد »ومديريت«، ش��ير پاستوريزه پگاه گلستان با 
نماد »غگلس��تا« و شركت س��رمايه گذاري مسكن 
زاينده رود با نماد »ثرود« تأثير مثبت بر ش��اخص 
فرابورس داش��تند.همچنين پليمر آريا ساس��ول با 
نماد »آريا«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
فوالد هرم��زگان جنوب با نماد »هرمز«، ش��ركت 

سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، پتروشيمي 
تندگوي��ان با نماد »ش��گويا«،  س��هامي ذوب آهن 
اصفهان با نم��اد »ذوب«، پااليش نفت الوان با نماد 
»شاوان« و پااليش نفت شيراز با نماد »شراز« با تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

    ريزش بازار تا كجا ادامه دارد؟
سعيد جعفري، كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه بازار 
سرمايه با ابهامات زيادي مواجه است، اظهار كرد: مشكل 
اساسي كه بازار با آن مواجه است، نرخ باالي سود بهره بدون 
ريسك يا همان نرخ اوراق است. نرخ بهره بين بانكي نسبت به 
تابستان سال جاري كه شرايط بازار خوب شده بود حداقل دو 
درصد افزايش يافته است. اين عامل مهمي است. رفتار دولت 
كه درحال انتشار اوراق و اجراي سياست هاي انقباضي و 
جمع آوري نقدينگي است باعث شده در بازار سرمايه شاهد 
حضور پول هاي پارك شده نباشيم.وي ادامه داد: همچنان 
هم با ابهام آينده مذاكرات مواجه هستيم و چشم انداز تورم 
ش��ديد مانند دوره هاي قبل وجود ندارد. به همين دليل 
فعالين بازار نمي دانند نرخ ارز كه عامل مهمي در وضعيت 
سودآوري شركت ها است را چند در نظر بگيرند. از سوي 
ديگر نگراني درمورد اينكه دولت بخواهد در بودجه سال 
آينده چه تصميمي براي حامل هاي انرژي بگيرد وجود دارد 
و اين نگراني باعث شده است شركت هاي انرژي بر علي رغم 
اينكه ارزنده هستند مورد توجه نباشند.جعفري درمورد 
آينده بازار سرمايه در كوتاه مدت توضيح داد: برآورد من اين 
است كه فشار فروش با اين شدت، نهايتا تا نيمه آبان وجود 
داشته باشد و هرچه به سمت اواخر آبان مي رويم شرايط 
بازار بهتر شود و به مرور شاهد رش��د در بازار در آذر و دي 
خواهيم بود. قيمت ها در بازار اي��ن روزها براي افرادي كه 
قصد سرمايه گذاري در بازار سهام را دارند جذاب است. اين 

اتفاق و اين قيمت ها شايد هرچند سال يك بار اتفاق افتد.



گروه راه و شهرسازي|
طي 4 سال گذش��ته، ميزان بدهي هاي شهرداري تهران 
همواره يكي از مسائل مبهم و غيرشفاف بوده است. با روي 
كار آمدن پنجمين مديريت ش��هري در سال 96، اعضاي 
شوراي شهر و همچنين شهرداران اين دوره يعني محمد 
علي نجفي، محمد علي افشاني و پيروز حناچي، تالش كردند 
تا با گزارش دهي درباره نقاط تاريك و مبهم دوره مديريتي 
قبل از خود، فضاي كار را براي شهروندان شفاف كنند. البته 
هر بار گزارش هاي آنان با پاسخ هاي رسانه اي مديران سابق 
شهرداري مواجه مي شد. در آخرين مورد، چند ماه پيش، 
حناچي به طور رسمي ميزان بدهي هاي شهرداري تهران 
را 66 هزار ميليارد تومان اعالم و جزييات آن را تشريح كرد. 
عليرضا زاكاني، شهردار جديد تهران نيز در روزهاي نخست 
فعاليت خود به عنوان شهردار منتخب، همين عدد 66 هزار 
ميليارد تومان را در اظهارات و سخنراني هاي خود عنوان 
مي كرد و مي افزود كه اين همه ماجرا نيست و اين سكه روي 
ديگري هم دارد و آن اين است كه شهرداري تهران حدود 
30 هزار ميليارد تومان نيز از دستگاه ها و سازمان مطالبه 
دارد. در روزهاي پاياني ش��هريور ماه سال جاري اما زاكاني 
در ديدار با سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي 
كش��ور اظهار كرد كه ش��هرداري تهران ۸0 هزار ميليارد 
تومان بدهي دارد كه ۱۲.۵ هزار ميليارد بايد بابت آن سود 
بانكي پرداخت شود. در واكنشي فوري به اختالف ۱4 هزار 
ميلياردتوماني ميان 66 هزار ميليارد تومان و ۸0 هزار ميليارد 
تومان، دو نفر از اعضاي كنوني شوراي شهر تهران اظهارنظر 
كرده اند. اظهارنظرهايي كامال متفاوت و متضاد كه بر ابهام و 
پيچيدگي مساله بدهي هاي شهرداري تهران افزود. يكي از 
اعضاي شوراي ششم گفت»در دوره قبل مي خواستند بدهي 
را باال ببرند و بگوين��د آقاي قاليباف آنقدر بدهي باال آورده 
است و هرچه توانستند در رقم بدهي آب بستند« و از همين 
رو، ۲0 تا 30 درصد بدهي هاي اعالمي شهرداري »حباب« 
دارد. در اين حال، يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر ششم 
اظهار كرد »ميزان بدهي هاي پنهان هنوز بررسي نشده و 
اگر اعتبارسنجي شود قطعاً ميزان بدهي ها فراتر از معوقات 

مربوط به تسهيالت دريافتي از بانك ها است.«

    رقم جديد بدهي؛ 72 هزار ميليارد تومان
در چنين شرايطي ديروز معاون مالي شهرداري تهران در 
پارلمان شهري پايتخت رقم 7۲ هزار ميليارد تومان را به 
عنوان بدهي شهرداري تهران بدون در نظر گرفتن بدهي 
به تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي اعالم كرد.مهدي 
چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران اما در واكنش 
به گزارش معاون مالي شهرداري تهران گفت: همان گونه 
كه از ابتداي ورود و حضور ما به مديريت شهري مطرح شد 
بدهي شهرداري بالغ بر 6۵ هزار ميليارد تومان بود كه بنا بر 
گزارش امروز 7۲ هزار ميليارد تومان بدهي شهرداري احصا 
شده و ممكن است اضافه هم بشود. البته بخش اعظمي از 
بدهي ها به بانك ها اس��ت و سالي ۱0 هزار ميليارد تومان 
تنها بايد براي پرداخت سود بانك ها هزينه شود و اين كمر 
بودجه شهرداري را مي شكند. وي افزود: ما وقتي در پايان 
دوره چهارم شهرداري را تحويل داديم بر اساس حسابرسي 
رسمي كه شده بود ۱۵.۵ هزار ميليارد تومان بدهي داشتيم 
و اين پرداخت نش��ده و سال به س��ال به آن اضافه شده تا 
امروز به بيش از 70 هزار ميليارد تومان رسيده و براي دوره 
جديد به ارث گذاشته شده است كه اين اداره دوره جديد 
را خيلي سخت مي كند.رييس شوراي اسالمي شهر تهران 

گفت: البته در بحث طلب شهرداري نيز بايد گفت كه بايد 
اين طلب ها احصا شود. امروز مطالبات به ۵0 هزار ميليارد 
تومان رسيده است. به هر روي شرايط بحراني وجود دارد 
ولي مي توانيم از اين شرايط عبور كنيم و بايد عبور كنيم تا 
براي كارهاي عمراني مانند مترو، حمل و نقل و ترافيك و 

پروژه هايي كه نيمه كاره باقي مانده است، هزينه كنيم.

    بدهي ۵۶ هزارميلياردي شهرداري
 به بانك ها

ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران 
ديروز در صحن علني شوراي شهر در خصوص وضعيت 
مالي اين نهاد توضيحاتي ارايه كرد و گفت: تا پايان شهريور 
۱400، 7۲ ه��زار ميليارد تومان بدهي ناش��ي از دعاوي، 
بيمه، ماليات، توافقات داخلي و نهادها را احصا كرديم كه 
اين با جمع بدهي بانك ها است.فالح با بيان اينكه در بازه 
زماني سال 90 تا 99 آمارها نشان مي دهد كه درآمدها بر 
اساس قيمت روز روند كاهشي داشته است، تصريح كرد: 
در بررسي سهم اجزاي درآمدها مي بينيم كه شهرسازي 
۵0 درصد، تسهيالت ۱0 درصد، اوراق مشاركت 7 درصد، 
اسناد دريافتي 6 درصد و ساير درآمدها 4 درصد بوده است 
و ميزان درآمد پايدار نيز ۲3 درصد بوده اس��ت. وي گفت: 
بررسي ها در زمينه دريافت تسهيالت از سوي شهرداري 
تهران نشان مي دهد از سال 96 به بعد جرايم و بدهي از اصل 
تسهيالت پيشي گرفته و به خصوص در سال هاي 93، 94 
و باالخص 9۵ تسهيالت عمده اي از سوي شهرداري تهران 
براي كارهاي عمراني دريافت شده است كه بر همين اساس 
تا پايان شهريور ماه ۵6 هزار ميليارد تومان انباشت بدهي 
بانكي با در نظر گرفتن اصل و فرع آن را داريم كه عدد قابل 
توجهي است.فالح با بيان اينكه در دو سال اخير استفاده 
از اوراق مشاركت افزايش يافته است، افزود: با اينكه اوراق 
مشاركت به ديون ما اضافه مي كند اما ابزار خوبي براي تامين 

مالي است و در حوزه هزينه اي نيز بايد بگويم كه هزينه هاي 
جاري ش��هرداري در بازه ۱0 سال به قيمت ثابت تقريبا با 
نمودار كندي تغيير نكرده اما اين در حالي است كه درآمدها 
كاهش يافته است.معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران 
با بيان اينكه هنوز اقدامات در حوزه مالي دس��تي است و 
نتوانستيم رقم دقيقي از بدهي در خصوص طلب پيمانكاران 
به دست بياوريم كه در اين خصوص مكاتبه كرديم، گفت: 
اگر سامانه بدهي ها ايجاد شود عدد مطالبات و بدهي ها دقيق 
شده و سامانه به صورت هوشمند به روزرساني مي شود و 

براي پرداخت بدهي ها راهكار ارايه مي شود.

     ۶  هزار ميليارد تومان مطالبه تامين اجتماعي
او درباره بدهي به تامين اجتماعي نيز گفت: از روز اول بدهي 
به تامين اجتماعي مطرح شد به گونه اي كه حساب ها را 
مي بستند اما به دستور زاكاني كارگروهي تشكيل شد تا 
ميزان بدهي و طلب ها از تامين اجتماعي مشخص شود و 
ادعاي اوليه تامين اجتماعي طلب 6000 ميليارد توماني 
از شهرداري بود كه برگ به برگ اسناد را بررسي مي كنيم 
و به عدد نهايي نزديك شديم كه به نظر مي رسد تا دو هفته 
ديگر بتوانيم به عدد نهايي برسيم.وي با بيان اينكه براي 
جلوگيري از بدهي جديد در اين حوزه دستور داديم كه 
بدون كسورات قانوني هيچ سندي پرداخت نشود، گفت: 
متاسفانه در گذشته بدون پرداخت كسورات قانوني، اسناد 

را پرداخت مي كردند كه اين رويه تغيير خواهد كرد.

    شهرداري فاقد سيستم مديريت بدهي
و مطالبات

فالح پس از استماع نظرات اعضاي شوراي شهر با بيان اينكه 
اطالعات مالي بر اس��اس آمار و اطالعات مستند ارايه شده 
است، ادامه داد: باور كنيد كه شهرداري تهران فاقد سيستم 
مديريت بدهي و مطالبات اس��ت و بر همين اساس در اين 

مدت كوتاه اطالعات مان را صرفا بر اساس اطالعات بانكي 
و به اضافه اجزاي قطعي اع��الم كرديم كه به عدد 7۲ هزار 
ميليارد تومان رس��يديم.وي با بيان اينكه بدهي هاي ما به 
تامين اجتماعي هنوز قطعي نشده، گفت: بايد بگويم كه بخش 
زيادي از مطالبات ادعايي تامين اجتماعي كه بعضا مربوط به 
۱0 تا ۱۵ سال پيش است مستند نيست و اين به دليل فقدان 
سيستم مديريت بدهي و مطالبات است.وي با بيان اينكه ۱0، 
۱۵ كارشناس در حال احصاي عدد دقيق بدهي و مطالبات 
هستند، افزود: من به عنوان مسوول مالي شهرداري مي گويم 
كه رقم بدهي ها 7۲ هزار ميليارد تومان است؛ اما هنوز عدد 
بدهي به پيمانكاران، تامين اجتماعي و اداره ماليات مشخص 
نيس��ت كه بايد بگويم اداره ماليات ادعاي 3000 ميليارد 

توماني مطرح مي كند اما هنوز مورد تاييد نيست.

    ماجراي بسته شدن 1200 حساب بانكي!
ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه پس از استماع 
گزارش مالي شهرداري تهران با بيان اينكه ايجاد خزانه واحد 
كار خوبي است، گفت: زاكاني اعالم كرده كه ۱۲00 حساب 
بانكي را در شهرداري بسته است اما از همان زمان كارشناسان 
مالي با ما تماس مي گيرند كه اين حس��اب ها كجا بوده كه 
بسته شده است؟ چرا كه هيچ وقت شهرداري ۱۲00 حساب 
فعال نداشته است.وي با بيان اينكه از شوراي شهر سوم بحث 
ايجاد خزانه واحد مطرح است اما برخي شركت ها و سازمان ها 
درآمدهايشان را به خزانه نمي ريختند، گفت: اينكه بتوانيم اين 
خزانه را واحد كنيم جاي تقدير دارد اما در شهرداري سيستم 
فاينانس وجود دارد و بهتر اس��ت كه مبنا همين سيستم 
موجود باشد و اشكاالت را رفع كنيم. وي با بيان اينكه زاكاني 
معتقد است كه ۸0 هزار ميليارد تومان بدهي داريم و حاال 
شما عدد 7۲ هزار ميليارد تومان را مطرح مي كنيد، گفت: قرار 
بود سند تحويل بدهيد تا رقم بدهي و مطالبات شفاف شود 

و حاال سردرگم شده ايم كه رقم دقيق بدهي چقدر است؟
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ارسال سناريوهاي
كاهش آلودگي هوا به دولت

داريوش گل عليزاده، معاون كيفيت هواي مركز هوا و 
تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست از تدوين و 
ارسال سناريوهاي كاهش آلودگي هواي كالن شهرها به 
دولت و مجلس خبر داد و گفت: سناريوها و راهكارهاي 
مختلفي براي كاهش آلودگي هواي كالنشهرها براي 
درج در بودجه سال ۱40۱ و برنامه هفتم توسعه به دولت 
و مجلس ارايه ش��د. گل عليزاده افزود: مركز ملي هوا و 
تغيير اقليم با همكاري كنسرسيوم دانشگاه هاي برتر 
كشور با محوريت دانشگاه تهران در اجراي ماده ۲4 آيين 
نامه فني قانون هواي پاك، سياهه انتشار آالينده هاي 
هواي 9 كالنشهر كش��ور را تهيه كرد كه سناريوهاي 
كاهش آلودگي هواي بر اس��اس نتاي��ج اين مطالعات 
مبتني بر ارزيابي فني- اقتصادي و اثربخشي به تفكيك 
هر كالنشهر احصا  شد.وي خاطرنشان كرد: سناريوهاي 
كاهش آلودگي هوا در دو سطح ملي و استاني تهيه شده 
كه با توجه به اهميت موضوع آلودگي هوا، جهت تصويب 
در دولت و درج در »فصل محيط زيست« برنامه هفتم 
توسعه، به دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال 
شده است همچنين سامانه سياهه انتشار هم تهيه شده 
است كه بر اس��اس داده هاي روز، قابليت بازنگري و به 
روز رساني سياهه انتشار كالنشهرها در سال هاي آتي 
وجود دارد. تامين اعتبارات پيش بيني شده و هماهنگي 
بين بخشي جهت اجراي برنامه هاي پيش بيني شده 
منجر به بهبود كيفيت هواي كالنشهرها خواهد شد.به 
گزارش ايسنا، معاون كيفيت هواي مركز ملي هوا و تغيير 
اقليم با اشاره به نقش پررنگ منابع آالينده متحرك در 
ايجاد و افزايش آلودگي هواي كالنشهرها گفت: ناوگان 
حمل و نقل عمومي فرسوده - كه از سوخت گازوييل 
استفاده مي كنند - سهم بيش��تري از منابع متحرك 
را در انتش��ار ذرات معلق كمت��ر از ۲.۵ ميكرون و دي 
اكس��يد گوگرد به عهده دارند كه با نصب فيلتر جاذب 
دوده )DPF( روي اين قبيل خودروهاي در حال تردد 
مي توان ميزان انتشار آالينده هاي گازي و ذرات را كاهش 
داد. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود يادآور شد: 
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه خودروهاي شخصي، 
تاكسي، موتورسيكلت و منابع ساكن شامل موتورخانه ها 
و سامانه هاي احتراقي ساختمان هاي اداري و تجاري 
همچنين صنايع در كالنش��هرها در توليد آالينده ها 
سهم قابل توجهي دارند.معاون كيفيت هواي مركز هوا و 
تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص 
عدم اجراي دقيق تكاليف مندرج در قانون هواي پاك 
و مصوبات دولت گف��ت: از اصلي ترين راهكارهايي كه 
اجراي آن مي توانست در جهت كنترل و بهبود آلودگي 
هوا بس��يار اثر گذار باشد اما به داليلي از جمله تحريم، 
افزايش هزينه و عدم تامين اعتبارات الزم اين امر محقق 
نشد، بحث توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي 
اس��ت كه متاس��فانه در حال حاضر در ته��ران حدود 
60درصد اتوبوس هاي در حال تردد فرس��وده هستند 
كه متاس��فانه به غير از تعداد معدودي )۵0 دستگاه( 
مابقي فاقد فيلتر جاذب دوده هستند. لذا ضرورت دارد تا 
شهرداري تهران، تجهيز اين اتوبوس ها به فيلتر جاذب 
دوده را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد. گل عليزاده 
در ادامه درباره موتورسيكلت ها گفت: در تهران حدود 
3 ميليون موتورسيكلت ش��ماره گذاري شده داريم و 
تقريبا روزانه ۵00 هزاردستگاه از اين موتورسيكلت ها 
در حال تردد هستند كه بيش از ۸۵ درصد از اين وسيله 
نقليه كاربراتوري و فرسوده هستند. تصور كنيد هر يك 
دستگاه موتورسيكلت كاربراتوري معادل ۱۸ دستگاه 
خودروي اس��تاندارد آالينده منتشر مي كند. سهم 
موتورسيكلت ها در تهران از نظر توليد گازهاي آالينده 
حدود ۲3 درصد و در انتش��ار ذرات معلق حدود ۱0 
درصد است. در مجموع منابع متحرك اعم از ديزلي 
و بنزيني بيش از 70درصد در آلودگي هواي تهران 

سهم دارند كه اين ميزان، قابل توجه است.

 راه آهن سريع السير 
تهران-قم-اصفهان آب رفت!

ش��وراي اقتصاد زمان بندي بازپرداخت فاينانس 
۱۵.3 ميليارد يوآني س��اخت راه آهن سريع السير 
قم-اصفهان را به وزارت راه و شهرسازي ابالغ كرد. 
سيدمس��عود ميركاظمي معاون رييس جمهور و 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه و شوراي اقتصاد، 
مصوبه اين ش��ورا درخصوص راه آهن سريع السير 
قم-اصفهان را با استفاده از فاينانس ۱۵ ميليارد و 
300 ميليون يوآني چين به وزارت راه و شهرسازي 
ابالغ كرد. براساس اين مصوبه، در ال سي مربوطه از 
سال ۱39۵ تاكنون چيني ها ۲ ميليارد و ۲6 ميليون 
و 7۵۱ هزار و 9۵7 يوآن واريز كرده اند؛ قرار اس��ت 
تا سال ۱403 نيز مجموع واريزي چيني ها در اين 
ال س��ي، به ۱۵ ميليارد و 300 ميليون يورو برسد. 
بازپرداخت اين فاينانس )تسهيالت خارجي( تا سال 
۱40۸ ادامه داشته و به طرف چيني ۲۱ ميليارد و 

۸۸۱ ميليون يوآن برگشت داده مي شود.

عرضه بنزين 1۵00 توماني
 در ۳100 جايگاه

به گفته سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران تاكنون 3۱00 پمپ بنزين در سراس��ر 
كشور به سامانه هوش��مند سوخت متصل شده اند. 
فاطمه كاهي، با اشاره به آخرين وضعيت جايگاه هاي 
سوخت، اظهار كرد: در 900 جايگاه در كشور بنزين 
آزاد عرضه مي شود و تاكنون ۲40 جايگاه در تهران به 
سامانه هوشمند سوخت متصل شده است و در ۱۲0 
جايگاه بنزين با نرخ آزاد عرضه مي شود. سخنگوي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه 
هيچ مشكلي براي تامين سوخت وجود ندارد، گفت: 
همچنان نيروهاي فني ما در حال راه اندازي جايگاه ها 
 و برقراري امكان س��وختگيري با كارت هوش��مند 

سوخت هستند.

نبرد نابرابر قيمت مسكن
در مناطق پايتخت

درحالي كه تازه ترين آمار حاكي از كاهش قيمت و تعداد 
معامالت مسكن در تهران طي مهرماه است، در اين ماه 
قيمت خانه در 9 منطقه تهران كاهشي و در ۱3 منطقه 
ديگر افزايشي بوده است . به گزارش ايسنا، براساس آخرين 
آمارها متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران 
طي مهرماه به 3۱ ميليون و 63۱ هزار تومان رسيده كه 
نسبت به ماه قبل 0.۲ درصد كاهش و در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل ۱۸.4 درصد افزايش يافته است.همچنين، 
تعداد معامالت انجام شده در اين ماه حدود ۵.۵ هزار فقره 
بوده كه در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است كه در اين 
بين، بررسي جزييات متوسط قيمت هر متر خانه و تعداد 
معامالت انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان 
مي دهد كه بيشترين قيمت هر متر خانه 69 ميليون و 670 
هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با ۱۵ ميليون و 
۱44 هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است. عالوه براين، 
در هفتمين ماه سال در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به ترتيب 
معادل ۲96 و ۱46 فقره خانه معامله شده است.  بررسي 
تفاوت متوسط قيمت مسكن در مناطق ۲۲ گانه تهران در 
مهر نسبت به شهريورماه سال جاري بيانگر اين است كه 
معادل ۱3 منطقه از تهران با افزايش قيمت مسكن در ماه 
موردنظر مواجه شده اند كه در اين بين، به ترتيب مناطق 
۲۲، ۱6 و ۵ بيشترين افزايش قيمت را داشته اند.  عالوه 
براين، مسكن در مهرماه سال جاري در 9 منطقه ديگر 
از تهران نسبت به شهريورماه كاهش قيمت داشته  كه 
شامل مناطق 3، 4، 6، 9، ۱0، ۱۱، ۱۲، ۱3، ۱4 مي شود.  از 
سوي ديگر، تعداد معامالت مسكن در مهر ماه سال جاري 
نسبت به شهريورماه در تمام مناطق تهران كاهشي بوده 
است و كم ترين تعداد معامله مسكن به منطقه ۱9 با 37 
معامله و بيشترين تعداد معامله نيز به ترتيب به مناطق 
۵، ۲، ۱0 و 4 مربوط مي شود كه هر يك به ترتيب 793، 

۵40، ۵0۵ و 440 معامله مسكن داشته اند.

ثبت نام ۶۳2 هزار نفر 
در سامانه »نهضت ملي مسكن«

بر اس��اس تازه ترين آماري ك��ه از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي اعالم شده اس��ت، بيش از 63۲ هزار نفر در 
سامانه »نهضت ملي مسكن« ثبت نام كردند.به گزارش 
ايرنا، وزارت راه و شهرس��ازي با راه اندازي سامانه ثمن 
يك ماه بعد از ابالغ قانون جهش توليد مسكن، ثبت نام 
از متقاضيان مسكن را آغاز كرد.متقاضيان مي توانند با 
مراجعه به سايت saman.mrud.ir با داشتن چهار 
ش��رِط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ 
سال سكونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالكيت خصوصي 
و در نهايت عدم استفاده از امكانات دولتي از اول پيروزي 
انقالب در حوزه مسكن، نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

بانوان مجرد باالي 3۵ س��ال سن، معلوالن جسمي و 
حركتي با ۲0 سال سن، مي توانند در قانون جهش توليد 

مسكن )نهضت ملي مسكن( مشاركت داشته باشند.

موجودي 7۵00 هكتاري زمين 
داخل محدوده شهرها

در حالي اخي��را عمليات اجرايي اولي��ن پروژه قانون 
جهش توليد مسكن در كشور آغاز شده كه موجودي 
زمين داخل محدوده شهري حدود 7۵00 هكتار است. 
به گزارش تسنيم، وزارت راه و شهرسازي اخيرا اعالم 
كرده فعال براي ساخت يك ميليون مسكن زمين دارد. 
اوايل ماه جاري مشاور وزير راه با اعالم اينكه وزارت راه 
در زمان حاضر براي توليد يك ميليون مسكن در سال 
اول زمين دارد، گفته بود: اگر مشكل زمين حل شود 

مشكل مسكن هم حل خواهد شد.

ركوردشكني سفرهاي جاده اي 
امسال در مهرماه

بر اس��اس آخرين آمارهاي منتش��ر ش��ده ترددهاي 
بين اس��تاني در مهر ماه امسال به باالترين حد در سال 
جاري و ركوردي تازه رسيده است. به گزارش ايسنا، در 
هفت ماهه امسال وضعيت سفرهاي جاده اي مردم باز 
هم روند افزايشي داشته و در نخستين ماه پاييز نيز اين 
وضعيت ادامه داشته اس��ت چرا كه بر اساس آمارهاي 
مركز مديريت راه هاي كشور از تحليل وضعيت تردد در 
مهر ماه امسال بيش از 60 ميليون تردد بين استاني اتفاق 
افتاده كه نسبت به شهريور ماه سال جاري ۱3 درصد و 
در قياس با مهر ماه سال گذشته ۱۵ درصد افزايش پيدا 
كرده است.البته تردد بين استاني كل وسايل نقليه در 
هفت ماهه نخس��ت امسال مجموعًا به 37۱ ميليون و 
۸۲6 هزار و 46۵ وسيله نقليه رسيده است كه نسبت 
به همين آمار در نيمه نخست سال گذشته هفت درصد 
افزايش يافته و در اين ميان سهم خودروهاي شخصي 
مردم بيش از 303 ميليون وس��يله نقليه بوده اس��ت. 
اگر به آمارهاي تردد مهر ماه سال جاري نگاهي كنيم، 
سفرهاي مردم نسبت به همه ماه هاي گذشته بيشتر 
ش��ده و مردم در ترددهاي بين استاني ركوردي جديد 
را به ثبت رساندند. به نظر مي رسد كه افزايش معني دار 
سفرهاي مردم در مهر ماه سال جاري نسبت به گذشته به 
دليل ممنوعيت هاي تردد اعمال شده بود كه به صورت 
جدي اجرايي و س��بب كاهش ۱4 درصدي سفرهاي 
مردم نسبت به همين ماه در سال گذشته شد. اما به نظر 
مي رسد اين محدوديت ها در مهر ماه جدي گرفته نشده 
و با توجه به زرد و آبي شدن استان ها و شهرهاي مختلف 

مردم با خيال راحت تري به مسافرت رفته اند.

چمران: شهرداري سالي 10 هزار ميليارد تومان سود وام پرداخت مي كند

در سال هاي ۹۳، ۹۴ و باالخص ۹۵ تسهيالت عمده اي از سوي شهرداري براي كارهاي عمراني دريافت شده است

رييس پليس راهور تهران عنوان كرد

هشدار نسبت به وجود انبار مواد خطرناك در تهران

روايت جديد از بدهي هاي شهرداري

هماهنگي قوا، فرصت طاليي براي حل معضالت شهري
رييس پليس راه��ور تهران ب��ا بيان اينك��ه براي حل 
مش��كالتي همچون ترافي��ك و آلودگي ه��وا نيازمند 
همكاري تمام ارگان ها هستيم و اين اراده براي حل اين 
مشكالت اكنون وجود دارد، گفت: آلودگي هواي تهران 
ربطي به خارج از كشور ندارد و مربوط به خودمان است.

سردار محمدحس��ين حميدي در همايش »مهندسي 
و ايمني ترافيك« پلي��س راهور تهران ب��زرگ با بيان 
اينكه ارتباط خوبي بين معاونت حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران و پليس راهور وجود دارد، اظهار كرد: 
زماني كه خيلي از كشورها وجود نداشتند ما در آن زمان 

حمل و نقل و راهس��ازي و ترافيك داشتيم.وي با بيان 
اينكه بايد در پايان زمان خدمت خود كارنامه مشخص 
داشته باشيم، تصريح كرد: حل مشكالت تهران نيازمند 
اراده اي فراتر از پايتخت دارد، هيچ مشكلي در كشورمان 
غيرقابل حل نيست اما مشكالت تهران اراده اي فراتر از 
مديران ش��هرداري مي خواهد، در گذشته نقاط ضعف 
زيادي وجود داش��ت به طور مثال شهرداري هماهنگ 
بود اما دول��ت ناهماهنگ نبود يا اينكه دولت هماهنگ 
بود اما مجلس ناهماهنگ نبود اما خوش��بختانه اكنون 
در شرايطي هستيم كه همه اعم از دوستان در مجلس، 

دولت و شهرداري قصد دارند مشكالت مربوط به تهران به 
حداقل ممكن برسد.حميدي با بيان اينكه هنوز تصور بر 
اين است كه با احداث پاركينگ و راهسازي، تمام شهر را 
در اختيار خودرو قرار دهيم، تأكيد كرد: اين نگاه بايد تغيير 
كند، خودرومحوري، شهر را از حالت زندگي انساني خارج 
كرده لذا بايد براي انسان محوري هزينه كنيم و تنها شعار 
انسان محوري كفايت نمي كند.رييس پليس راهور تهران 
با بيان اينكه اقدامات صورت گرفته در گذشته منتج به 
افزايش سفرها و ترددها شده است، بيان كرد: اكنون بايد 
در زمان پيك ترافيك را تحمل كنيم هر چند كه ترافيك 

تهران هنوز به اوج خود نرس��يده و در شرايطي هستيم 
كه با دوران اوج ترافيك پيش از كرونا فاصله داريم.وي با 
تأكيد بر اينكه بايد با مردم شفاف و بي پرده سخن گفت، 
يادآور شد: حرف هاي پوپوليستي و سياسي بازي اكنون 
جايگاهي ندارد اكنون همه مشكالت را مي دانند لذا بايد 
براي حل آنها راهكار دهيم، بايد با مردم راحت صحبت 
كنيم تا گره كار باز شود.اين مقام انتظامي با بيان اينكه 
در حوزه ايمني  كارهاي زيادي انجام شده و نشده است، 
يادآور ش��د: اميدواريم با هم��ت و اراده موجود اقدامات 

صورت نگرفته را نيز سامان بخشيده و انجام دهيم.

علي نصيري، سرپرست س��ازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهرداري تهران نسبت به وجود صنايع و انبار مواد 
خطرناك در وسط پايتخت هشدار داد.نصيري در گفت وگو 
با ايلنا درباره رويكرد اين سازمان در دوره جديد مديريت 
شهري اظهار كرد: رويكرد ما مديريت خطر است، چرا كه 
مديريت بحران مقوله اي تقريبا منسوخ شده در دنيا است 

و مديريت ريسك يا خطر، مطرح است. 
او ادامه داد: تقدم پيشگيري بر پاسخ و اقدامات پيش از وقوع 
حادثه بر اقدامات پس از وقوع حادثه مطرح است و عاقالنه تر 
است كه به جاي گسترش صرف آتش نشاني، بيمارستان 
و زيرساخت هايي كه مربوط به پس از حادثه است، روي 
اقداماتي تمركز كنيم كه منجر به عدم رخداد حادثه  شود يا 
اگر رخ داد، در فازهاي اوليه شناسايي و در نطفه خفه شود. 
نصيري با تاكيد بر اينكه اين سازمان، سازمان پيشگيري و 
مديريت همه بحران ها و نه برخي از آنها است، گفت: به اين 
دليل نيز در مساله كرونا ورود كرديم چرا كه با بزرگ ترين 
بحران تاريخ كشور مواجه هس��تيم. اگر آمار مرگ و مير 
كرونا را با آمار ش��هداي جنگ تحميلي و فوتي هاي تمام 

زلزله هاي چهل سال اخير مقايسه كنيد، متوجه مي شويد 
كه چه آمار وحشتناكي است.روزانه بيش از ۱00 كشته در 
روز داريم كه به اندازه سقوط روزانه هواپيماست و ما حس 
نمي كنيم. در نتيجه وظيفه داري��م كه در دوران پاندمي 
كرونا به اين دليل كه موض��وع اول جامعه و بحران مهم 
كشور است به آن توجه كنيم. او تاكيد كرد: اقداماتي كه در 
يك ماه و نيم اخير در زمينه تزريق واكسن انجام داديم، اگر 
۱0 درصد هم جلوي مرگ را گرفته باشد كار بسيار بزرگي 
است. از طرفي هم به وضعيت كرونا رسيدگي مي كنيم و 
در عين اينكه يك نياز واقعي از ش��هر را پاسخ مي دهيم، 
زيرس��اخت هاي مديريت بحران را نيز درست مي كنيم. 
وقتي پايگاه هاي مديريت بحران را كه سال هاست رها شده 
را براي تبديل به پايگاه واكسن تعمير و اصالح مي كنيم، 
زير ساخت براي همه حوادث شهري مي شود. نصيري با 
تاكيد بر اينكه بايد مخازن آب اضطراري را تكميل كنيم، 
اظهار كرد: هماهنگي ها بايد تقويت شود و بايد دستگاه ها 
بيشتر با همديگر در تعامل و رايزني باشند. ما نيز با قوت 
بيشتري اين مسير را ادامه مي دهيم و تنها در كرونا متمركز 

نخواهيم شد و تالش ش��بانه روزي مي كنيم كه مساله 
كرونا جايگزين ديگر فعاليت ها نشود. سرپرست سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران اظهار كرد: اگر زلزله هم بيايد، 
مساله اول شهر زلزله مي شود، اما به مفهوم اين نيست كه در 
شهر سيل نيايد. بايد با رويكرد متوازن هر بحراني كه پيش 
مي آيد را كنترل كنيم و سازمان ما در هر بحراني در مركز 
عمليات مقابله است، اما نبايد اين عمليات منجر به تضعيف 

زيربنايي در ساير حوزه ها شود.
او با اش��اره به ديگر موضوعات مهم در شهر تهران گفت: 
موضوع فرونشست، فروريزش و گودهاي پرخطر مساله 
بسيار مهمي در تهران است، با توجه به برودت هوا، توجه 
به مخاطرات هواش��ناختي در دستور كار قرار مي گيرد و 
جدي تر به آن پرداخته مي ش��ود. تقويت و تسريع روند 
سامانه هشدار س��ريع زلزله، مورد ديگري است كه مورد 
توجه قرار خواهد گرفت.نصيري در بخش ديگري از سخنان 
خود اظهار كرد: بحث تخليه اضطراري چند ميليون نفري 
ش��هر تهران در صورت وقوع حوادثي همچون زلزله نيز 
مطرح است و بايد مناطق تجمعي ايمن را شناسايي كنيم 

و آنها را توسعه دهيم. تهران كشش تخليه ميليوني در بازه 
زماني چند ساعت را ندارد و بايد بتوانيم بين سه تا چهار 
ميليون نفر را امكان اسكان اضطراري دهيم. او افزود: زلزله 
۵ ريشتري تهران نشان داد كه اگر زلزله اي در تهران رخ 
دهد، موضوع اول تهران كشته هاي وسيع نيست، بلكه 
موضوع اول اختالل عملكرد است چرا كه نظم و هارموني 
شهري به هم مي ريزد، با انسداد مسير روبرو مي شويم و 
ممكن است گروهي نظم شهري و امنيتي را به هم بزنند 

و اين موارد به كشته هاي وسيع اولويت خواهد داشت.
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۱۳ سال پيش، وايت پيپر بيت كوين توسط ساتوشي ناكاموتو 
منتش��ر ش��د. وايت پيپر بيت كوين، برترين ارز ديجيتال 
جهان ازنظر ارزش بازار، اكنون ۱۳ ساله شده است. شبكه 
بيت كوين در روز ۳ ژانوي��ه ۲۰۰۹ )۱۴ دي ۸۷( راه اندازي 
ش��د؛ قيمت بيت كوين در آن زمان تنها ۰.۰۰۰۸ دالر بود. 
امروز بيت كوين در باالي ۶۰,۰۰۰ دالر معامله مي ش��ود و 
از زمان راه اندازي شبكه، بهاي آن حدود ۷,۷۴۹,۹۹۹,۹۰۰ 
درصد افزايش يافته است. مايكل سيلور، مديرعامل شركت 
مايكرواستراتژي، يكي از مشهورترين چهره هاي مرتبط با 
بيت كوين است كه بارها از اين ارز ديجيتال حمايت كرده 
اس��ت. او چند روز پيش با انتشار چند توييت به ميليون ها 
دنبال كننده خود توصيه كرد ك��ه بيت كوين هاي خود را 
نفروشند. ۱۳ سال پيش در چنين روزي ساتوشي ناكاموتو 
بيت كوين را معرفي كرد. ۱۳ س��ال از زماني كه ساتوشي 
ناكاموتو وايت پيپر اين ارز ديجيتال را منتشر كرده مي گذرد 
و طي اين س��ال ها بيت كوين رشدي خيره كننده را تجربه 
كرده است. وايت پيپر بيت كوين ۱۳ سال پيش، ۳۱ اكتبر 
۲۰۰۸ )۱۰ آبان ۸۷(، توس��ط فرد يا نهادي ناشناس به نام 
ساتوشي ناكاموتو منتشر شد. پس از گذشت اين همه سال، 
هنوز هويت واقعي او فاش نش��ده است. چند ماه بعد و در ۳ 
ژانويه ۲۰۰۹ )۱۴ دي ۸۷( هم شبكه بيت كوين كار خود را 
آغاز كرد. گفته مي شود كه در آن زمان هر واحد بيت كوين 
۰.۰۰۰۸ دالر قيمت داشت و حاال قيمت هر واحد از اين ارز 
ديجيتال در باالي ۶۰,۰۰۰ دالر معامله مي شود. وايت پيپر 
بيت كوين با عنوان »بيت كوين: سيستم پول نقد الكترونيك 
همتا به همتا« منتشر شد. از آن زمان، بسياري معتقدند كه 
بيت كوين قوانين بازي را تغيير داد. بسياري ديگر هم آن را به 

عنوان يك تهديد براي اقتصادي سنتي توصيف مي كنند. 

       بيت كوين، از پرسودترين سرمايه گذاري ها 
براي دوران اينترنت است

فرقي ن��دارد بيت كوين را چطور توصيف كنيم، حاال ديگر 
اين دارايي يكي از پرسودترين سرمايه گذاري ها براي دوران 
اينترنت است و اين موضوعي انكارناپذير است. طبق برآوردها، 
قيمت بيت كوين از زمان عرضه تا به حال ۷,۷۴۹,۹۹۹,۹۰۰ 
درصد رش��د كرده اس��ت. چالش هاي بيت كوي��ن در اين 
مسير ۱۳ س��اله كم نبوده؛ از سخت گيري هاي دولت ها 
و قانون گذاران گرفته تا س��قوط هاي قيمتي ش��ديد، 
همه و همه موانعي بوده كه بيت كوين با آنها روبرو بوده 
است. زماني كه وايت پيپر بيت كوين منتشر شد، كمتر 
كس��ي فكرش را مي كرد روزي را ببينيم كه السالوادور 
بيت كوين را به عنوان پول رس��مي قبول كرده است. يا 

هيچ كس احتمال نمي داد روزي برسد كه ايالن ماسك، 
ثروتمندترين انسان روي زمين، از بيت كوين تمجيد كند.

    وضعيت تكنيكال 
حاكي از تداوم روند صعودي است

در ش��رايطي كه هفته گذش��ته بيت كوين توانسته بود به 
س��قف قيمتي خود در ۶۷ هزار دالر هم برس��د، اكنون در 
ش��رايط تثبيت در ۶۰ هزار دالري به س��ر مي برد. در عين 
حال، پس از عبور قيمت اتريوم از ۴,۰۰۰ دالر، تحليل گران 
با اش��اره به عواملي كه ممكن اس��ت روند صعودي اين ارز 
ديجيتال را تقويت كنند، پيش بيني مي كنند كه اتر در راه 
رس��يدن به ۵,۰۰۰ دالر اس��ت. پس از تالش معامله گران 
براي بازگرداندن قيمت بيت كوين به نزديكي ۶۳۰۰۰ دالر، 
قيمت اتريوم هم با عبور از اوج تاريخي خود، به باالي ۴,۴۶۰ 
دالر رس��يد. حاال و با توجه به حمايت شدن بيت كوين در 
سطح ۶۰,۰۰۰ دالري، تحليل گران انتظار افزايش بيشتر 
قيمت اتريوم و ورود به فاز كش��ف قيمت را دارند. نوسانات 
صعودي قيمت بيت كوين و اتريوم باعث شد تا تحليل گران 
اظهارنظرهاي متفاوت و عمدتاً  صعودي در مورد بازار داشته 
باشند. كريپتواد، از تحليل گران توييتري، در توييتي نوشت: 
»به نظر مي رسد روي ۴۰,۰۰۰ دالر به اندازه كافي ديدگاه 
صعودي داش��تم و آن زمان هدف ۷۳,۰۰۰ دالر را تعيين 
كردم.« پس از افزايش قيمت اخير و جهش شتاب صعودي، 
او در توييتي ديگر نوشت: »هدف قبلي تا ۹۰,۰۰۰ دالر باال 
رفته است. پس از اصالح قيمت از آنجا احتمااًل ۱۰۰,۰۰۰ 
دالر را خواهيم داشت.« كريپتواد با اشاره به سناريوي صعودي 

قيمت بيت كوين، در توييت بعدي خود نوشت كه چنين 
نوساناتي ممكن است باعث افزايش قيمت اتريوم تا ۶,۰۰۰ 
دالر شود. شركت تحليلي ديسنتريدر هم با ارايه تحليلي 
جزئي تر از وضعيت بازار، اعالم كرد كه پولبك ۱۴ درصدي 
قيمت از سطح ۶۷,۰۰۰ دالري به دليل فعاليت معامله گراني 
بوده كه از اهرم در معامالت خود استفاده مي كردند. طبق 
اعالم ديسنتريدر، اين معامله گران با استفاده از اهرم هاي باال 
با خيز بيت كوين به سمت اوج تاريخي، به شكلي تهاجمي 
موقعيت هاي خريد ايجاد كرده اند. به گفته ديسنتريدر، با 
توجه به ليكوييدشدن ۱۲۰ ميليون دالر موقعيت شورت 
در چهارشنبه گذش��ته و ليكوييدشدن ۱۰۰ ميليون دالر 
موقعيت النگ در روز بعد از آن، هم معامله گران موقعيت هاي 
النگ و معامله گران موقعيت هاي شورت دچار ضرر شدند. 
ديسنتريدر معتقد اس��ت معامله گران النگي كه ليكوييد 
ش��دند، اواخر جهش موقعيت هاي صعودي خود را ايجاد 
كرده بودند. ديسنتريدر در اين باره مي نويسد: »بيت كوين 
به نقطه آغاز رالي ماه مه )ارديبهش��ت( پولبك زده اس��ت 
كه حاال و پس از جهش ناموفق اخير به عنوان يك س��طح 
حمايتي عم��ل مي كند.« از نظر تكني��كال، چرخه بازار و 
عوامل درون زنجيره اي، انتظار داريم تا رسيدن به ۸۵,۰۰۰ 
و ۹۰,۰۰۰ دالر، مانع مهمي پيش روي بيت كوين نباش��د 
مايكل وندپوپ، تحليل گر مطرح ب��ازار، اخيراً پيش بيني 
خود از بازار را تش��ريح كرده اس��ت. او در اين باره مي گويد: 
»تغيير مطلوب حمايت/ مقاومت را شاهد هستيم و احتمااًل 
وضعيت براي تداوم روند به سمت ۵۰۰۰ دالر آماده است.« 
در حال حاضر ارزش بازار ارزهاي ديجيتال ۲.۷۵ تريليون 

دالر است. در اين ميان بيت كوين با سهم ۴۲ درصدي از 
بازار، بيشترين سلطه را در ميان ديگر ارزها در اختيار دارد. 

اتريوم، بايننس كوين و تتر در رده هاي بعدي قرار دارند.

    مايكرواستراتژي در سه ماهه سوم امسال 
۹,۰۰۰ بيت كوين خريده است

گزارش درآمدي جديد مايكرواس��تراتژي نشان مي دهد 
كه اين شركت در سه ماه سوم س��ال ۲۰۲۱ حدود ۹,۰۰۰ 
واحد بيت كوين خريده است. با در نظر گرفتن قيمت هاي 
فعلي ارزش بيت كوين هاي اين شركت به حدود ۷ ميليارد 
دالر مي رسد. بر اساس گزارش درآمدي سه ماهه سوم سال 
۲۰۲۱ مايكرواس��تراتژي كه در ۲۸ اكتبر )۶ آبان( منتشر 
شد، اين شركت در مجموع ۱۱۴,۰۴۲ بيت كوين در اختيار 
دارد كه با قيمت متوسط ۲۷,۷۱۳ دالر خريداري شده اند. 
در نتيجه ارزش كل بيت كوين هايي اين شركت، با در نظر 
گرفتن متوسط قيمت خريد، تقريباً بيش از ۳ ميليارد دالر 
اس��ت. با اين وجود اگر دارايي هاي مايكرواس��تراتژي را با 
قيمت هاي فعلي، يعني باالي ۶۰ هزار دالر حساب كنيم، 
ارزش كل بيت كوين هاي آن حدود ۷ ميليارد خواهد بود. 
اين يعني اگر مايكرواستراتژي بخواهد بيت كوين هاي خود 
را بفروشد، ۴ ميليارد دالر سود مي كند. با وجود وسوسه انگيز 
بودن اين سودها، مايكرواستراتژي حداقل به اين زودي ها 
نمي خواهد هيچ كدام از بيت كوين هاي خود را بفروش��د. 
مايكل سيلور، مديرعامل اين ش��ركت، هم مجدداً تأكيد 
كرد كه مايكرواستراتژي همچنان به دنبال راهي است كه 
بتواند به روند خريد بيت كوين خود ادامه دهد. و گفته است: 
»همچنان فرصت هاي مختلف را براي جذب سرمايه هاي 
اضافي ارزيابي مي كنيم تا بتوانيم استراتژي بيت كوين خود 
را به اجرا درآوريم.« اين شركت تاكنون ۷۵۴.۷ ميليون دالر 
از خريد بيت كوين ضرر كرده است، اما تنها زماني ملزم به 
گزارش اين زيان خواهد ب��ود كه ارزش بيت كوين هاي آن 
از قيمت تمام شده كمتر باشد. مايكل سيلور، مديرعامل 
شركت مايكرواستراتژي، يكي از مشهورترين چهره هاي 
مرتبط با بيت كوين اس��ت كه بارها از اي��ن ارز ديجيتال 
حمايت كرده است. او چند روز پيش با انتشار چند توييت به 
ميليون ها دنبال كننده خود توصيه كرد كه بيت كوين هاي 
خود را نفروشند. مديرعامل مايكرواستراتژي با اشاره به 
مسائل مربوط به نگهداري بيت كوين توسط بانك هاي 
امريكايي، گفته است: »وقتي بانك هاي بزرگ امريكايي 
بتوانند بيت كوين را به ترازنام��ه خود اضافه كنند، همه 
مشتاق خريد آن مي شوند، كسي نياز به فروش نخواهد 

داشت و ديگر مايل به خرج كردن آن نخواهيد بود.«

دنياي فناوريدريچه
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راه اندازي شبكه ملي اطالعات 
و ادامه حمالت سايبري 

رييس مرك��ز ملي فضاي مجازي گفت: ش��بكه ملي 
اطالعات هم اگر راه اندازي ش��ود اين حمالت ادامه دار 
خواهد بود چرا كه اين شبكه جدا از اينترنت نيست. يك 
شبكه جهاني مرتبط و متصل به دنيا است كه در حوزه 
حكمراني براي كشور قلمروسازي كرده و توان اعمال 
حاكميت را افزايش مي دهد. از س��اعت ۱۱ صبح روز 
سه شنبه ۴ آبان ماه حمله سايبري به سامانه هوشمند 
س��وخت جايگاه هاي بنزين سراسر كشور را با اختالل 
وس��يع روبرو كرد. تيرماه امس��ال هم حمله گسترده 
سايبري به شركت راه آهن و ستاد وزارت راه و شهرسازي 
به دليل ضعف اليه هاي امنيتي فعاليت هاي جاري اين 
وزارتخانه را چندين روز دچار مشكل كرد؛ پيش تر نيز 
حمله سايبري به سامانه سازمان هايي مانند گمرك، 
پليس راهور، وزارت بهداش��ت و ثب��ت احوال گزارش 
ش��ده بود. وقوع اين قبيل اتفاقات ناشي از بي توجهي 
سازمان ها به هشدارها و بي اهميت جلوه دادن مسائل 
مربوط به امنيت سايبري كشور و عدم مسووليت پذيري 
و موازي كاري دس��تگاه هاي متولي اس��ت و به همين 
دليل مشخص نيست كه مسووليت اين قبيل رخدادها 
برعهده كدام نهاد و يا س��ازمان اس��ت و در اغلب موارد 
پيگيري موضوع در جريان پاس كاري ميان دستگاه ها 

به فراموشي سپرده مي شود. 

   افزايش حمالت سايبري  
در دو سال گذشته

وي در خصوص وضعيت كش��ور در ح��وزه امنيت 
سايبري گفت: در سال هاي گذشته به خصوص در 
دو سال اخير شدت حمالت به كشور زياد شده است. 
در واقع ميزان حمالت و پيچيدگي آن به ايران نسبت 
به بقيه كشورها بي نظير است و اولين حمله وسيع 
و پيچيده س��ايبري كه كشوري متحمل شد همان 
استاكس نت بود كه ۱۰ سال پيش در كشور صورت 
گرفت. فيروزآبادي افزود: شبكه ملي اطالعات هم 
اگر راه اندازي شود اين حمالت ادامه دار خواهد بود 
چرا كه اين شبكه جدا از اينترنت نيست و يك شبكه 
جهاني مرتبط و متصل به دنياس��ت ك��ه در حوزه 
حكمراني براي كشور قلمروسازي كرده و توان اعمال 
حاكمي��ت را افزايش مي دهد. دبير ش��وراي عالي 
فضاي مجازي با اش��اره به اينكه بايد رسانه ها در 
اين مواقع همچون زمان جنگ سرد در كنار مردم 
و مس��ووالن به دنبال انعكاس واقعيت باتاكيد بر 
نكات مثبت اجرايي باشند، افزود: در حوزه سايبر 
به دليل پيچيدگي سرعت باز آوري سيستم بسيار 
مهم است كه در حمالت اخير همچون حمله به 
راه آهن، بنادر و جايگاه سوخت كشور اين موضوع 
به خوبي انجام شده و در كوتاه ترين مدت خدمات 

و كسب وكارها به حالت اوليه برگشته است.

مصيبت بدنامي فيس بوك  دامن گير 
واتس اپ و اينستاگرام شد

كاركنان فيس بوك براي اشاره به تأثير بدنامي اين شبكه 
اجتماعي بر روي زيرمجموعه هايي مانند اينستاگرام و 
واتس اپ از اصطالح ماليات بر برند استفاده مي كنند. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از س��ي ان بي سي، 
كاركن��ان فيس بوك در مكاتب��ات و تعامالت داخلي 
خود مي گويند فيس بوك با تغيي��ر نام خود به متا در 
ت��الش براي از بين بردن آن چيزي اس��ت كه ماليات 
بر برند توصيف شده اس��ت. منظور آنان اين است كه 
بدنامي فيس بوك و س��وء ش��هرت آن بر روي اعتبار 
و محبوبيت اينس��تاگرام و واتس اپ هم كه توس��ط 
فيس بوك خريداري ش��ده اند، تأثير منفي گذاش��ته 
است. مارك زاكربرگ مديرعامل فيس بوك از تغيير نام 
اين شركت به متا خبر داده است تا براي مقابله با موج 
حمله به فيس بوك برنامه ريزي كند. در هفته هاي اخير 
افشاگري هاي گسترده اي عليه فيس بوك اتفاق افتاده 
كه نشان مي دهد اين شركت مروج نفرت پراكني است، 
دوقطبي شدن جامعه و حمله به دموكراسي امريكايي 
را ترويج و محتواي آن احساسات منفي را در نوجوانان 
و جوان��ان ايجاد مي كند.اس��تفاده از اصطالح ماليات 
بر برند توس��ط كاركنان فيس بوك به س��ال ۲۰۱۶ و 
زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور 

بازمي گردد كه به انتخاب دونالد ترامپ منجر شد.

معارفه عضو جديد هيات مديره 
همراه اول

حجت نيكي ملكي، عضو جدي��د هيات مديره همراه 
اول ديروز معارفه ش��د. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، حجت نيكي ملكي كه از 
سوي سهامدار عمده شركت مخابرات ايران به جاي 
محمود كماني به عنوان عضو جديد هيات مديره اپراتور 
اول معرفي شده بود، در جلسه ديروز )يكشنبه ۹ آبان 
۱۴۰۰( هيات مديره اين اپراتور معارفه و از زحمات عضو 
پيشين تقدير شد. نيكي ملكي دانش آموخته رشته 
مديريت ارشد كسب و كار )MBA( دانشگاه صنعتي 
شريف و داراي دكتراي مديريت رسانه از دانشگاه تهران 
است. رياست مركز اطالع رساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام خميني)ره(، عضويت در هيات مديره 
موسس��ه جام جم، عضويت در هيات مديره بنياد 
احسان ستاد اجرايي، مديرعاملي مجتمع رسانه اي 
آفاق، رياست مركز س��رويس هاي فضاي مجازي 
اطلس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي 
ش��ريف و عضويت در گروه مشاوران وزارت صنايع 

و معادن بخشي از سوابق كاري نيكي ملكي است.

بهاي بيت كوين از زمان راه اندازي شبكه، حدود ۷,۷۴۹,۹۹۹,۹۰۰ درصد افزايش يافته است

بيت كوين ۱۳ ساله شد

فراخوان عمومی جذب سرمايه گذار
به استناد ماده 27 قانون الحاق )2( و دستور العمل هیات وزیران مصوبه 142600 مورخ 1394/07/04 این 
فراخوان جهت اطالع عموم منتشر می گردد ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن 

شرایط و مدارک ذیل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه )دبیرخانه ماده 27 ( مراجعه نمایند .
1-  مشخصات پروژه :

 اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه

نوبت دوم

آدرسمشخصات پروژهردیف

1
 ساخت ، تجهیز و بهره برداری از باشگاه سوارکاری و پرورش اسب

  )مزرعه پرورش اسب با 16 جایگاه نکهداری و باشگاه سوارکاری با مانژ داخلی 
و خارجی(مساحت زمین 7000 متر

دهکده المپیک 

2-  مدل واگذاری : با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد BOT )ساخت ، بهره برداری 
و انتقال ( واگذار می گردد .

3-  س�پرده ش�رکت در فراخوان : مبلغ تضمین ش�رکت در فراخوان پنج درصد )5%( قیمت پیشنهادی 
جه�ت تکمیل و س�اخت پروژه می باش�د ک�ه متقاضی می بایس�ت مبلغ مذکور را به ش�ماره حس�اب 
4056005507595472 و شناس�ه واریز 942128556214000261140000000000 نزد بانک مرکزی واریز 

نماید .
4-  مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
پنجشنبه مورخ 1400/08/20 به دبیر خانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند .
5-  مهلت تکمیل و ارائه پاکت : متقاضیانی که اسناد را در موعد مقرر دریافت نمودند ضروری است پاکت 
الف و ب و ج را به صورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 08/26/ 1400 تحویل دبیرخانه 
مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند . بدیهی است به 
تقاضاهایی که خارج از وقت مزبور ارائه ش�ده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد ش�رایط مندرج در 

فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6-  تاریخ افتتاح پاکت : پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/08/29 در کمیسون بازگشایی 

می شود . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها آزاد می باشد .
7-  اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد .

8-  در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با ش�ماره تلفن 38353946-083 اداره کل ورزش و 
جوانان استان کرمانشاه )مهندس رشیدی ( تماس حاصل فرمائید .

9-  پرداخت هزینه چاب دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده واگذاری می باشد .
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

فراخوان  ارزيابی و مناقصه
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروش�یمی در نظر دارد انجام موضوع ذیل را از طریق مناقص�ه عمومي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره)2000092372000027(را 

ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به 
آدرس WWW.Setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
الف( موضوع پروژه:خرید، حمل و نصب، تست و راه اندازی  سیستم اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک اتاق های سرور و برق ساختمان آموزشی  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

ب( مبلغ برآورد پروژه : در حدود6،600،000،000ریال)شش میلیارد و ششصدمیلیون ریال(
ج ( مدت انجام كار:   سه ماه

د( محل اجراي كار : استان خوزستان ،بندرامام خمیني)ره( ، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي
ه�( مبلغ خرید اسناد ارزیابي و مناقصه : پانصد هزار ری�ال)به حساب شماره ش�با 090100004001124504022848 بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی با شناس�ه پرداخت 300124557294240868160003910001(
و( مبلغ تضمین:،330،000،000ریال)تضامین مورد قبول یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد(

ز ( معیارهای ارزیابی کیفی:
- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر      2- داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی   3- داشتن توان مالي

ح( حداقل شرایط پیمانكاران:
1-  داشتن شخصیت حقوقي،  كد اقتصادي و شناسه ملي

2- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی در ارتباط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
ی ( مهلت  زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت :ازساعت 8روز1400/8/8لغایت ساعت 13 روز1400/8/15 میباشد.

ک( مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  13 روز دوشنبه مورخ 1400/9/22 میباشد.
ل ( زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز سه شنبه مورخ 1400/9/27 میباشد.

م( مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس : 02141934  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

نوبت دوم 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

CH2=CH2                                    CH2=CH2                                      CH2=CH2                                    CH2=CH2

CH2=CH2                                    CH2=CH2                                      CH2=CH2                                    CH2=CH2
 تالش                                                             آفرینش                                                             بالندگی

شناسه آگهی  : 12۰653۰

»آگهي فراخوان مناقصه عمومي «
ش�ركت ش�هركهاي صنعتي اس�تان مركزي در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ي ب�ه ش�ماره )2000001072000068(،)2000001072000069(، )2000001072000070( 
و)2000001072000071( و)2000001072000072( را از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاري مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

نوع تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار: بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر یا اوراق مش�اركت و یا واریز نقدي به حس�اب جاري منابع داخلي به ش�ماره حساب 
4001103506375974  نزدبانك مركزي.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت10 روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 باشد.
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/08/17

ملهت زماني ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1400/08/27
زمان بازگشایي پاكت ها: ساعت 9 روز شنبه مورخ  1400/08/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: 
آدرس اراك بلوار فاطمیه جنب استانداري مركزي    تلفن  08633443209 كارشناس ذیربط -  تلفن 08633443311 امور قراردادها

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس 02141934 دفتر ثبت نام: 02188969737 و 02185193768

شناسه آگهي :1213739

مبلغ تضمین شركت در مبلغ برآورد )ریال(نوع برگزاريموضوعردیف
مدت رتبهفرآیند ارجاع كار )ریال(

)ماه(

6نیرو+ تاییدیه شركت برق45.497.074.4292.280.000.000دو مرحله اياحداث شبكه برق 20 كیلوولت فاز توسعه شهرك صنعتي مامونیه1

6نیرو+ تاییدیه شركت برق34.415.334.5031.721.000.000دو مرحله اياجراي شبكه روشنایي معابر در شهرك صنعتي ساوه2

6راه و ترابري87.329.320.0284.370.000.000دو مرحله ايروسازي و آسفالت در ناحیه صنعتي پرندك3

3نیرو+ تاییدیه شركت برق7.750.286.994390.000.000یك مرحله اي اجراي شبكه برق 20 كیلوولت در نواحي صنعتي خنجین و سمقاور4

3ابنیه5.788.265.054290.000.000یك مرحله اياحداث ایستگاه تقلیل فشار گاز در ناحیه صنعتي سمقاور5



تعادل |
حذف مشروط سقف و سابقه براي واردات كليد خورد. 
دولت دوازدهم در راستاي اعمال برخي از محدوديت ها 
به منظور مديريت واردات و همچنين افزايش صادرات، 
محدوديت هايي را در زمينه سقف واردات براي برخي 
از شركت ها به ويژه شركت هايي كه تازه تاسيس بودند 
اعمال كرد كه رفع اين موضوع از درخواست هاي بخش 
خصوصي از دولت در طي ماه هاي گذشته بوده است. 
حال رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در نشست 
با بخش خصوصي اعالم كرده كه شرط سقف و سابقه 
براي واردكنندگاني كه افزايش صادراتي نسبت به سال 
گذشته داشته باشند، از ابتداي سال ۱۴۰۱ برداشته 
خواهد شد. در همين حال پيمان پاك درباره اعتبار 
يك ميلي��ارد يورويي خري��دار، در اظهاراتي عنوان 
كرد كه اين رقم در گذشته دو ميليارد يورو بوده كه 
به دليل اينكه از آن اس��تفاده نشده، به يك ميليارد 
يورو تقليل يافته است، اما اين فرصت بسيار مناسبي 
است كه صادركنندگان بتوانند با نرخ ۲.۵ درصد از 

تسهيالت اعتبار خريدار بهره مند شوند.

    اصالح يك رويه نادرست وارداتي 
»عليرضا پيمان پاك« در جلسه كميسيون تسهيل 
تجارت و توس��عه صادرات اتاق بازرگاني تهران كه در 
سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد، اظهار داشت: 
دولت سيزدهم معتقد است كه در شرايط عادي، اعمال 
شرط سقف و سابقه براي واردات كاال يك رويه نادرست 
است اما اين موضوع با توجه به شرايط موجود اعمال 
ش��د. او با بيان اينكه تصميم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت حذف شرط سقف و سابقه براي واردات از سال 
آينده است، تصريح كرد: هر صادركننده اي كه نسبت 
به سال گذشته، از صادرات بيشتري برخوردار باشد، 
از شرط س��قف و س��ابقه معاف خواهد بود كه بر اين 
اساس آيين نامه و دستورالعمل مرتبط با اين موضوع، 
در حال تدوين است و به زودي ابالغ مي شود. رييس 
كل سازمان توس��عه تجارت ايران تصريح كرد: بر اين 
اساس، شرط سقف و سابقه براي واردات هر صادركننده 
به ميزاني كه افزايش صادرات نسبت به سال گذشته 
را تجربه كنند، از ابتداي سال ۱۴۰۱ برداشته مي شود 
و به عنوان مشوق مي توانند هر كااليي را بدون اعمال 
اين شرط وارد كنند. دولت دوازدهم در راستاي اعمال 
برخي از محدوديت ها ب��ه منظور مديريت واردات و 
همچني��ن افزايش ص��ادرات، محدوديت هاي را در 
زمينه سقف واردات براي برخي از شركت ها به ويژه 
شركت هايي كه تازه تاس��يس بودند اعمال كرد كه 
رفع اين موضوع از درخواست هاي بخش خصوصي 

از دولت در طي ماه هاي گذشته بوده است. 
پيمان پاك با اش��اره به اينكه تك نرخي ش��دن ارز 

بايد انجام ش��ود، تاكيد كرد: اين موضوع مشكالت 
متعدد فعل��ي پيش روي تجارت خارجي كش��ور را 
برطرف مي كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز 
مطالبه گر حذف ارز ترجيحي است اما دولت نياز به 
سنجش مجموعه شرايط دارد و برخي معتقدند كه 
بايد چند ماه براي حذف كامل اين ارز زمان داده شود 

تا بتوان همه مكانيزم ها را هماهنگ كرد.
پيمان پاك همچنين با اش��اره به اعتبار خريدار يك 
ميليارد يوروي��ي در اظهاراتي عنوان كرد كه اين رقم 
در گذشته دو ميليارد يورو بوده كه به دليل اينكه از آن 
استفاده نشده، به يك ميليارد يورو تقليل يافته است، 
اما اين فرصت بسيار مناسبي است كه صادركنندگان 
بتوانند با نرخ ۲.۵ درصد از تس��هيالت اعتبار خريدار 
بهره مند ش��ود. رييس سازمان توسعه تجارت تامين 
مالي بخش صادرات را موضوع بسيار مهمي دانست و 
بيان كرد كه تامين مالي صادرات در دستوركار جدي 
اين سازمان قرار دارد، اما اگر بتوانيم كنسرسيوم هاي 
صادراتي قوي تشكيل دهيم، از منابع بانك ها در بخش 
مش��اركت بهره مند خواهيم شد، به اين معنا كه يك 
بانك به جاي اينك��ه وام به صادركننده پرداخت كند 
مشاركت كرده و صادرات را رونق خواهد داد و در حال 
حاضر يك بانك اع��الم آمادگي و مراحل اجرايي را تا 

حدودي آغاز كرده اس��ت. همچنين به گفته پيمان 
پاك، ايران برخالف ظرفيت عظيم صادراتي، كمتر 
از يك درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص 
داده و حتي در برخي از محدود بازارهايي كه حضور 
داريم نيز با پديده رقابت منفي مواجه هس��تيم كه 

الزم است به آن رسيدگي شده و ساماندهي شود.

    ايجاد داالن هاي تجاري
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران عنوان كرد كه 
بر اين اساس داالن هاي تجاري را تعريف كرده و قصد 
داريم تا مي توانيم در قالب آنها، همراهي كاملي ميان 
اتاق هاي مش��ترك بازرگاني و صادركنندگان فراهم 
آورده و زيرس��اخت هاي الزم براي تجارت منسجم را 
فراهم كنيم. معاون وزير صمت همچنين با اشاره به 
ضرورت رفع مشكالت پيش روي صادركنندگان در 
رفع موانع ارزي بيان ك��رد كه هماهنگي هاي الزم با 
ساير دستگاه هاي ذيربط و بانك مركزي براي اجراي 
هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزي در حال انجام است؛ 
ضمن اينكه به موازات، موضوع ورود موقت كه مساله 
بسيار مهمي است، در حال پيگيري است به نحوي كه 
با دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت و 
گمرك ايران كارگروهي تشكيل خواهد شد تا بتوان 

مش��كالت اين موضوع را بند به بند حل و فصل كرد. 
پيمان پاك در بخش ديگري از برنامه هاي خود گفته 
است: در نظر داريم كه مشكالت پيش روي توافقات 
تعرفه ترجيح��ي را حل ك��رده و از فرصتي كه براي 
تجارت با ساير كشورها داريم، به نحو حداكثري بهره 
ببريم، البته بايد توجه داشت كه در چنين پيمان هايي، 
تجارت يك جاده دوطرفه است و نبايد به بهانه حمايت 
از توليد داخلي يك كاالي محدود، تجارت پرپتانسيل 
با يك كش��ور را منتفي كرد. پيمان پاك با بيان اينكه 
وزارت جه��اد كش��اورزي هم آمادگي كام��ل دارد تا 
مسائل و مش��كالت پيش روي قراردادهاي تجاري و 
موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي را حل و فصل كند، 
گفت: همچنين در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي 
نيز به نظر مي رس��د كه نبايد به قيمت ثابت رو آورد، 
بلكه بايد فرمول قيمت گ��ذاري را در حوزه پايه هاي 
صادراتي تعيين كرد. رييس كل س��ازمان توس��عه 
تجارت اي��ران در ادامه عنوان كرده ك��ه در حوزه 
صدور ضمانتنامه ه��اي مرتبط با صادرات خدمات 
فني و مهندسي نيز تمام تالش ما اين است كه اين 
ضمانتنامه با ش��رايطي به مراتب بهتر از گذشته به 
دست صادركنندگان برسد تا بتوان از اين فضا هم 

در تجارت خارجي به بهترين شكل استفاده كرد.
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تورم ۴۷۵ درصدي
كاالهاي وارداتي

ايسنا|كاالهاي وارداتي در س��ال گذشته با افزايش 
۴۷۵ درصدي قيمت نسبت به قبل همراه بوده است. 
مركز آمار اي��ران جزيياتي از وضعيت تورم در كاالهاي 
وارداتي منتشر كرد كه نشان مي دهد تغييرات شاخص 
قيمت كاالهاي وارداتي مبتني ب��ر داده  هاي ريالي در 
سال ١٣٩٩ نسبت به س��ال قبل، ٤٧٥,١ درصد است 
كه در مقايس��ه با تورم س��ال ١٣٩٨ كه ٣٠٤.٥ درصد 
گزارش ش��ده بود حدود ١٧٠.٦ واحد درصد افزايش 
داشته است. همچنين تغييرات شاخص قيمت كاالهاي 
وارداتي مبتني بر داده هاي دالري نيز در س��ال ١٣٩٩ 
نسبت به س��ال قبل، ٣٩.٥ درصد است كه در مقايسه 
با تورم سال ١٣٩٨ كه برابر با ٣١.١ درصد بود به حدود 
٨.٤ واحد درصد افزايش داشته است. در گروه هاي اصلي 
طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم ساالنه در بخش ريالي 
مربوط به گروه »چوب و اشياء چوبي، زغال چوب، چوب 
پنبه و... « ٧,٩ درصد و بيش��ترين نرخ مربوط به گروه 
»محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آن« با 
٥٥٤.٢ درصد است. همچنين بيشترين كاهش مربوط 
به گروه »پوس��ت خام، چرم، پوس��ت  هاي نرم و اشياء 

ساخته شده از اين مواد و ...« با منفي سه درصد است.

تخصيص ۶.۵ ميليارد دالر
براي واردات نهاده هاي دامي

سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگاني معاونت توس��عه 
بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي، خاطرنش��ان كرد: 
سهميه نهاده تعيين شده براي دامداران و مرغداران تا 
پايان مهر داده شده است. حسن عباسي معروفان گفت: 
نهاده هاي دامي عبارتند از كنجاله س��ويا، ذرت، جو و 
كنجاله روغن كه بعد از روغن گيري از دانه هاي روغن، 
كنجاله آن قابليت خوراك ش��دن دام را دارد. وي ادامه 
داد: در ۷ ماه نخست س��ال جاري بيش از ۱۰ ميليون 
تن نهاده دامي توزيع ش��ده كه از اين مقدار نزديك به 
۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تن ذرت و بقيه آن جو و كنجاله 
سويا بوده اس��ت. اين مقام مسوول سامانه بازارگاه را به 
عنوان سامانه توزيع نهاده هاي دامي معرفي كرد و افزود: 
معاونت امور دام و طيور وزارت جهاد كشاورزي با توجه 
به ميزان جوجه ري��زي مرغداري ها و همچنين پروانه 
بهره برداري هاي دامداران در استان ها ميزان سهميه 
آنها را مشخص مي كنند. عباس��ي معروفان ادامه داد: 
توليدكنندگان دام و مرغ هزينه خري��د نهاده ها را در 
سامانه بازارگاه واريزمي كنند. تمام اطالعات بعد از واريز 
پول در سامانه مشخص مي ش��ود كه چه زماني نهاده 
خريداري شده به دست آنها مي رسد. به گفته وي، در 
حال حاضر سهميه دامداران و مرغداري ها تا پايان مهر 
داده شده است. قيمت نهاده ها در اين سامانه به قيمت 
دولتي عرضه مي شود. اين مقام مسوول با اشاره به نرخ 
مصوب نهاده هاي دامي تصريح كرد: ذرت كيلويي ۱۹۰۰ 
تومان، جو كيلويي ۱۸۵۰ تومان و كنجاله سويا كيلويي 
۳۴۰۰ تومان به فروش مي رس��د. عباسي معروفان در 
پاس��خ به اين پرس��ش كه برخي مرغداران و دامداران 
براين باورند كه ميزان سهميه درنظر گرفته شده براي 
آنها كافي نيست آيا چنين ديدگاهي را تاييد مي كنيد؟ 
تصريح كرد: درباره كافي بودن سهميه درنظر گرفته شده 
بخش بازرگاني وزارت جهاد نمي تواند پاسخگو باشد و 
اين انتقاد متوجه بخش ما نمي شود بايد بگويم معاونت 
توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، مسوول دادن 
نهاده به توليدكنندگان دام و طيور است كه سهميه در 
نظر گرفته شده براي آنها را تا پايان مهر پرداخت كرده  
است. اين مقام مسوول با اشاره به خريد آزاد نهاده از سوي 
برخي توليدكنندگان دام و طيور، خاطرنشان كرد: ذرت، 
جو و كنجاله سويا در كشور توليد مي شود اما نرخ مصوب 
ندارند و عرضه و تقاضا مشخص كننده نرخ نهايي آنها 
هستند. وي س��هميه در نظر گرفته معاونت امور دام 
براي توليدكنندگان ام��ور دام را نرمال عنوان كرد و 
افزود: سهميه در نظر گرفته شده براي پرورش مرغ ۲ 
كيلويي ۴,۵ كيلو دان است. عباسي معروفان در پاسخ 
به اين پرسش كه چه ميزان ارز براي واردات نهاده هاي 
دامي تخصيص داده شد؟ گفت: بيش از ۶ ميليارد و 

۵۰۰ ميليون دالر نهاده هاي دامي وارد كشور شد.

دليل گراني
برخي از صيفي جات چيست؟

ايسنا |قيمت برخي از صيفي جات در بازار باال رفته 
است. افزايش قيمتي كه رييس اتحاديه فروشندگان 
ميوه و س��بزي علت آن را گراني در مبدا و جايگزيني 
محصوالت مناطق گرمسيري با سردسيري عنوان كرد. 
مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه قيمت برخي 
از صيفي جات مانند گوجه فرنگي، فلفل دلمه، كاهو در 
روزها و هفته هاي اخير افزايش يافته است؛ به طوري 
كه هر كيلو گوجه فرنگي با قيمت ۱۳ تا ۱۴هزار تومان، 
فلفل دلمه با قيمت هر كيلو ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان و كاهو 
نيز با قيمت هر كيلو ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در مغازه هاي 
س��طح ش��هر به مصرف كنندگان عرضه مي شود. در 
اين راستا و در پاسخ به اين س��وال كه چرا قيمت اين 
محصوالت باال رفته اس��ت، اس��داهلل كارگر_ رييس 
اتحاديه فروشندگان ميوه و س��بزي استان تهران به 
ايسنا گفت: مغازه داران به هر قيمتي كه ميوه و صيفي 
را از مبدا يعني ميدان مركزي ميوه و تره بار خريداري 
كنند با اعمال سود قانوني به دست مصرف كنندگان 
مي رسانند. بنابراين اگر تغيير قيمتي اتفاق افتاده 
اس��ت علت آن را بايد در مبدا جست وجو كرد. وي 
ادامه داد: به اعضاي صنف فروشندگان ميوه و سبزي 
اس��تان تهران اعالم كرديم كه حتما هنگام خريد 
محصوالت مورد نياز خود فاكتور دريافت كنند. زيرا 
فاكتور خريد، مالك است. بنابراين اگر فروشنده اي 
فاكتور نداشته باشد و بازرسان مراجعه كنند قطعا 
آنها جريمه خواهند شد. كارگر اضافه كرد: البته اين 
نكته نيز حائز اهميت است كه محصوالت مناطق 
سردسير جمع شده و تا محصوالت مناطق گرمسير 

به دست بيايد مدتي زمان مي برد تا به انبوه برسد.

بنياد بركت ۵۴ مدرسه 
و ۴۰۰ خانه آسيب ديده

زلزله انديكا را بازسازي مي كند
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از 
تعمير و بازسازي ۵۴ مدرسه و ۴۰۰ واحد مسكوني 
آسيب ديده در زلزله انديكا خبر داد. محمد تركمانه 
با بي��ان اين مطلب افزود: حس��ب موافقت رييس 
س��تاد اجرايي فرمان امام و بر اساس گزارش هاي 
ارايه ش��ده، به ۵۴ مدرس��ه و ۴۰۰ واحد مسكوني 
آسيب ديده و دچار سانحه  شده در زلزله شهرستان 
انديكا در اس��تان خوزس��تان كمك هزينه تعمير 
و بازس��ازي پرداخت مي ش��ود. وي اظهار داشت: 
منازل و خانه هاي آسيب ديده با كمك بنياد مسكن 
انقالب اسالمي و مدرسه هاي دچار خسارت شده با 
مشاركت سازمان نوسازي مدارس تعمير و بازسازي 
مي شوند. تركمانه تاييد كرد: همچنين ۱۵۰ طرح 
اشتغال زايي اجتماع محور براي كساني كه كسب 
و كارش��ان در جريان زلزله دچار آسيب شده است 
راه اندازي مي شود. به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
راه اندازي اي��ن ۱۵۰ ط��رح اجتماع محور، زمينه 
اشتغال مستقيم و غيرمس��تقيم را براي ۴۵۰ نفر 
فراهم خواهد كرد. وي همچنين از پرداخت خسارت 
به خانه هاي روستايي آس��يب ديده در زلزله اخير 
انديكا خبر داد  و افزود: شركت بيمه بركت وابسته 
به بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام با هماهنگي 
مس��ووالن امور روستايي اس��تانداري خوزستان 
نسبت به بازديد از مناطق زلزله زده و شروع فرآيند 
كارشناسي و ارزيابي خس��ارت اقدام نموده است. 
تركمانه تصريح كرد: ۱۵۰ هزار باب منزل مسكوني 
روستايي استان خوزستان تحت بيمه آتش سوزي 
و حوادث طبيعي هستند.  مديرعامل بنياد بركت 
تاكيد ك��رد: با حمايت بيمه برك��ت هر باب منزل 
روستايي در خوزستان تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال 
در قبال خطرات آتش س��وزي، صاعق��ه، انفجار، 
سيل، زلزله، آتش فش��ان، طغيان آب رودخانه ها و 
آب گرفتگي به مدت يك سال تحت پوشش بيمه 
قرار گرفته  است. وي با تاكيد بر بيمه آتش سوزي و 
حوادث خانه هاي روستايي در مناطق محروم كشور 
تصريح كرد: بيمه بركت با هدف توس��عه فرهنگ 
بيمه اي در مناطق روس��تايي و كمتر برخوردار و 
ايجاد چتر حمايتي براي ساكنين آسيب پذير اين 
مناطق، اقدام به پوشش بيمه اي منازل روستايي 
استان هاي مختلف كشور از جمله خراسان شمالي، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرس��تان و گلستان كرده 
اس��ت. به گفته مديرعامل بنياد بركت، تا به امروز 
منازل يك ميلي��ون و ۳۵۰ هزار خانه روس��تايي 
تحت پوش��ش بيمه حوادث طبيعي شامل سيل، 
زلزله، آتش سوزي و ديگر حوادث قرار گرفته است. 
تركمانه در پايان يادآور شد: ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا و 
۲ ميليون و ۲۵ هزار خانوار تحت پوشش فعاليت ها 

و خدمات بيمه بركت در سراسر كشور قرار دارند.

لزوم توسعه همكاري هاي 
نيروي انتظامي با شركت توزيع 

برق مازندران
جلسه هماهنگي در راستاي پيشگيري؛ شناسايي 
و جلوگيري از وقوع سرقت تجهيزات و تاسيسات 
ش��بكه توزيع برق مازندران با حضور س��رهنگ 
سيد موسي حسيني جانش��ين فرمانده انتظامي 
استان؛ روس��اي پليس آگاهي؛ پليس پيشگيري 
و فرمانده��ان انتظامي و مدي��ران امورهاي برق 
شهرستان هاي گلوگاه؛ بهش��هر؛ نكا؛ مياندورود؛ 
س��اري و جويبار در س��الن جلس��ات اين شركت 
برگزار شد.   در اين جلسه سرپرست شركت توزيع 
برق مازندران به ل��زوم تعامالت في مابين نيروي 
انتظامي استان و شركت توزيع نيروي برق مازندران 
در راس��تاي همكاري ها در شناس��ايي؛ كش��ف و 
جلوگيري از وقوع س��رقت در تاسيس��ات شبكه 
برق بر نگاه برنامه مح��ور؛ اقدام و عمل هماهنگ 
نهاد هاي مسوول با استفاده از ظرفيت هاي موجود 
تاكيد كرد. مهندس سيد كاظم حسيني كارنامي 
گف��ت: با توجه به افزايش آمار و كش��ف س��رقت 
تعدادي از تجهيزات ش��بكه توزيع برق در ۶ ماهه 
اول سال ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
راهكارهاي الزم نسبت به باز شناختي جرم سرقت 
سيم برق شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت . وي 
افزود: اخذ آمار روزانه سرقت شبكه هاي توزيع برق 
)سيم برق( به همراه جغرافيايي محل وقوع جرم، 
استفاده از ظرفيت هاي جامع محلي از قبيل شوراها، 
دهياري ها و بسيج مردمي در خصوص پيشگيري از 
سرقت تجهيزات شبكه توزيع برق و كسب خبر در 
راستاي شناسايي مظنونين، استفاده از كارشناسان 
حقوقي مجرب در پيگي��ري پرونده هاي قضايي 
متهمان دستگير شده، تعامل با مراجع قضايي در 
راستاي اختصاص شعبه ويژه رسيدگي به جرايم 
خاص سرقت تجهيزات شبكه برق، تجميع كليه 
ضايعات سيم هاي برق متعلق به شركت توزيع برق 
و فروش يكجا به مراكز مجاز، تهيه اطلس سرقت 
سيم برق جهت رصد وضعيت اين نوع سرقت در 
س��طح استان با قابليت به روز رساني و انعكاس به 
نيروي انتظامي، تعيين جايگاه هر شهرس��تان و 
منطقه شهري از منظر سرقت سيم برق به لحاظ 
وسعت شبكه، شناسايي محل هاي حساس و آلوده، 
شناس��ايي و كنترل مراكز مجاز و غير مجاز ذوب 
فلزات و نيز شناسايي مالخرهاي حرفه اي و معرفي 
متخلفين جهت برخورد قاطع به دستگاه قضايي، 
نظارت بر اماكن خريد و فروش ضايعات، افزايش 
گشت هاي تلفيقي و بازخورد گيري فعاليت هاي 
گشت ها و تجزيه و تحليل آن و تشكيل جلسات 
مستمر در راس��تاي پيشگيري، كاهش و مبارزه 
با سرقت تجهيزات برق از جمله راهكارهاي الزم 

جهت كاهش سرقت تجهيزات برق است.

رييس سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد

يك مقام دولتي خطاب به بخش خصوصي: مطالبه گر اصالحات در اقتصاد باشيد

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت تشريح كرد

حذف مشروط سقف واردات 

تبعات آزادسازي نرخ ارز بر »مرغ و تخم مرغ«

برنامه جديد تنظيم بازار كاالهاي اساسي

تعادل |
در ششمين جلسه كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي 
ات��اق تهران، آناليز آزادس��ازي ن��رخ ارز در صنعت مرغ و 
تخم مرغ كش��ور كه از سوي دبير انجمن ملي طيور ايران 
ارايه ش��ده بود، مورد نقد و بررس��ي قرار گرف��ت. در اين 
نشس��ت، اميد گيالن پور معاون وزير جهاد كش��اورزي 
نيز گره زدن رفع مش��كالت اقتصادي كشور به حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني را سرابي بيش ندانست و از بخش خصوصي 
خواست تا مطالبه گر اصالحات در اقتصاد باشد. به گزارش 
رواب��ط عمومي اتاق ته��ران، در ابتداي اين جلس��ه كاوه 
زرگران رييس كميس��يون كش��اورزي و صنايع تبديلي 
 اتاق تهران، در س��خناني با اشاره به اينكه طبق آمار، طي

 ۶ ماهه ابتداي امسال در مجموع ۸ ميليارد دالر ارز ترجيحي 
براي غذا و دارو تخصيص يافته است، افزود: برآوردها حاكي 
از آن اس��ت كه طي نيمه دوم امسال نيز به همين ميزان 
ارز ترجيحي براي دارو و غذا بايد تخصيص پيدا كند كه با 
توجه به مشكالت موجود و عدم تحقق درآمدهاي نفتي، 
بعيد به نظر مي رس��د اين ميزان ارز تامين شود، بنابراين 
ادامه تخصيص ارز ترجيحي نه به نفع مردم است و نه دولت.

زرگران با اش��اره به اينك��ه ارز ۴۲۰۰ توماني هيچگاه در 
سفره مردم نمود عيني پيدا نكرد و از سوي ديگر، به قاچاق 
معكوس نيز دامن زده است، افزود: افزايش تورم و كسري 

بودجه دولت، از ديگر نمودهاي ارز ترجيحي بوده است.
رييس كميس��يون كش��اورزي و صنايع تبديلي اتاق 

تهران س��پس، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و به دنبال آن، 
پرداخت يارانه مستقيم به اقش��ار كم درآمد را راهكار 
جمعي كارشناسان اقتصادي و فعاالن بخش خصوصي 
در شرايط حال حاضر عنوان كرد و به گفته وي، تخصيص 
اين يارانه به جاي ارز ترجيحي، بر ايجاد رونق و اشتغال در 
صنايع تبديلي اثر مستقيم خواهد داشت. در ادامه اين 
جلسه، سيد فرزاد طالكش دبير انجمن ملي طيور ايران 
به تشريح گزارشي تحليلي درباره پيامد آزادسازي نرخ 
ارز در صنعت مرغ و تخم مرغ و اثر آن بر دهك هاي پايين 
جامعه پرداخت. وي در اين تحليل، به مقايسه هزينه هاي 
مصرف تخم مرغ به هزينه كل خوراكي خانوار طي يك 
دهه گذشته پرداخت و با ارايه آمار، برآورد كرد كه اين 
هزينه طي سال ۹۹ معادل ۰,۱ درصد بوده است. به گفته 
وي، ميانگين هزينه يك كيلوگرم تخم مرغ به هزينه كل 
خانوار طي سال گذش��ته نيز معادل ۰,۰۲ درصد بوده 
است. طالكش سپس با اشاره به اينكه در شرايط حاضر 
حدود ۸ ميليارد دالر يارانه ارزي مصرفي براي كاالهاي 
اساسي تخصيص يافته، گفت: در صورت آزادسازي ارز 
به نرخ ۲۵ هزار تومان، مابه التفاوت ريالي حدود ۱۶۶ هزار 

ميليارد تومان در دسترس دولت قرار مي گيرد.
وي افزود: آمار نش��ان مي دهد طي س��ال هاي ۱۴۰۰ تا 
۱۴۰۴، جمعي��ت هفت دهك متوس��ط و كم برخوردار 
جامعه حداكثر ۶۵ ميليون نفر خواهد بود، در صورتي كه 
اين هفت دهك براي ميانگين سرانه مصرف ۲۵۰ عدد 

تخم مرغ، يارانه خريد دريافت كنند، در باالترين قيمت 
بايد در ازاي هر عدد تخم مرغ معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ ريال 
اضافه تر پرداخت كنند كه به معني آن اس��ت كه دولت، 
بايد حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان مابه التفاوت گران شدن 
تخم مرغ با ارز آزاد را پرداخت كند كه در مقايسه با ۱۶۶ 
هزار ميليارد تومان، رقم بس��يار اندكي است. طالكش 
س��پس مش��ابه اين تحليل را بر قيمت مرغ در صورت 
آزادس��ازي نرخ ارز، برآورد كرد. وي با بيان اينكه قيمت 
واقعي هر كيلوگرم مرغ كه مرغ دار با شرايط حاضر انتظار 
دارد به طور منصفانه براي او قيمت گذاري شود، حداقل 
۲۱۵ هزار ريال اس��ت، افزود: با آزادسازي نرخ ارز به ۲۵ 
هزار تومان، قيمت تمام شده مرغ در واحدهاي توليدي 
معادل ۴۱۲ هزار ريال برآورد مي ش��ود كه اين ميزان در 
خرده فروش��ي ها به ۵۱۵ هزار ۹۰۰ ريال خواهد رسيد. 
دبير انجمن ملي طيور ايران سپس افزود: با محاسبه ۲۵ 
كيلوگرم سرانه مصرف مرغ براي ۶۵ ميليون نفر جمعيت 
در دهك هاي كم درآمد و متوسط، مابه التفاوت حداكثري 
نرخ هر كيلوگرم مرغ گرم با آزاد شدن ارز معادل ۲۵۸ هزار 
ريال خواهد بود كه الزم است دولت مبلغ ۴۲ هزار ميليارد 
تومان پرداخت كن��د. وي افزود: بنابراين، مجموع يارانه 
موردنياز براي جبران افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ براي 
۶۵ ميليون نفر جمعيت كشور، معادل ۶۲ هزار ميليارد 
تومان برآورد مي شود كه نسبت به رقم ۱۶۶ هزار ميليارد 

تومان حاصل از اين آزادسازي، عدد ناچيزي است.

طالكش در ادامه، به تاثير اين آزادسازي بر صنعت مرغ 
و تخم مرغ كشور اشاره كرد و افزود: در صورتي كه صرفا 
در سال اول آزادسازي نرخ ارز، حداكثر مبلغ ۴۰ هزار 
ميليارد تومان در قالب تسهيالت و با ساز و كاري كه از 
سوي انجمن ملي طيور ايران تدوين شده، در اختيار 
قرار گيرد، مشكل نقدينگي صنعت برطرف خواهد شد. 
اميد گيالنپور معاون وزير جهاد كشاورزي نيز در اين 
نشست، با بيان اينكه تمام مشكالت اقتصادي كشور 
را نمي توان در وج��ود ارز ۴۲۰۰ توماني خالصه كرد، 
گفت: نبايد اين تصور را داش��ته باشيم كه با برداشته 
شدن ارز ترجيحي، همه مشكالت نيز رفع خواهد شد.

وي افزود: ارز ۴۲۰۰ توماني بايد حذف ش��ود و امروز تمام 
كشور به اين نتيجه واحد نيز رسيده است، اما برچيده شدن 
ارز ترجيحي در يك نقشه كالن اصالحات اقتصادي معني 
پيدا مي كند. گيالن پور افزود: امروز بخش خصوصي بايد 
از دولت مطالبه جدي داشته باشد كه در مسير اصالحات 
اقتصادي گام بردارد ك��ه در دل اين اصالحات، حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني نيز قرار دارد. وي در عين حال تصريح كرد 
كه بخش خصوصي دست به كار شده و نياز به نقدينگي 
واقعي براي بخش توليد و تجارت را برآورد و به دولت اعالم 
كند، در عين حال، بررسي كند كه براي نقدينگي مورد نياز، 
آيا بانك ها توان ورود به اين عرصه را دارند يا نه. معاون وزير 
جهاد كشاورزي افزود: اگر قرار است حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
اتفاق افتد، بايد گام هاي بعدي آن نيز از قبل مشخص باشد.

سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخل��ي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درباره برنامه جديد تنظيم بازار كاالهاي 
اساسي اين وزارتخانه گفت: در اين برنامه حلقه اول يعني 
توليد ت��ا حلقه آخر يعني توزيع به صورت هوش��مند 
تحت نظ��ارت بازرس ها قرار مي گيرن��د و قيمت ها با 
توجه به اهميت كاالها بر اساس كمترين دخالت تعيين 
مي شود. به گزارش ايسنا، صديف بيك زاده در يك برنامه 
تلويزيوني اظهار كرد: ابزارها و سياست هاي تنظيم بازار 
از بخش پولي و مالي تا كاالهاي نهايي و مصرفي شكل 
هوشمند گرفته و تغييرات ماه هاي اخير شامل تغييرات 
مديريتي و ساختاري است. وي با بيان اينكه سياست ها 
و تنظيم بازار از توليد تا توزيع ش��كل جديدي به خود 
گرفته، تصريح كرد: برنامه ريزي توليد، تنظيم و نظارت، 

يعني زنجيره كامل، در برنامه جديد تحت پوشش است 
و همچنين اصالح نظام قيمت گ��ذاري و كنترل هاي 
پيشيني و پسيني دنبال مي ش��ود. به طور كلي سعي 
مي ش��ود قيمت ها با توجه به اهميت كاالها بر اساس 
كمترين دخالت تعيين ش��ود. بيك زاده با بيان اينكه 
دستورالعمل جديد با مطالعات ميداني انجام شده است، 
تاكيد كرد كه كنترل و نظارت به صورت سيستمي انجام 
مي شود، به طوري كه تمام توليد كنندگان و اصناف با 
سيستم هوشمند در دسترس هستند و هر گونه افزايش 
قيمت رصد مي شود. به گفته اين مقام مسوول حلقه اول 
يعني توليد تا حلقه آخر يعني توزيع به صورت هوشمند 
تحت نظارت بازرس ها هستند و خود تنظيمي و نظارت 
مردمي هم در اين سامانه ديده شده است. در ادامه اين 

برنامه قاسم نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف تهران، با 
بيان اينكه اصناف در تصميم س��ازي و تصميم گيري 
دخالتي ندارند، اما بعد از ابالغ اجرا مي كنند، اظهار كرد: 
كمبود كاال در بازار وجود ندارد، اما گراني و گرانفروشي 
در بازار هست كه اتاق اصناف در گراني دخالتي ندارد، اما 
با گرانفروشي برخورد مي كند. رييس اتاق اصناف تهران 
همچنين از عدم همكاري برخي دستگاه ها و ارگان ها 
درباره واحدهاي صنف��ي بدون پروانه خبر داد و گفت: 
سيستم هوشمند رصد و نظارت هنوز كامل نشده و الزمه 
اجراي خوب اين سيس��تم آموزش است. اين سيستم 
در برخي كاالها انجام مي شود و در برخي كاالها انجام 
نمي شود، اما بايد به صورت يكپارچه در تمام استان ها 
ابالغ شود. محمدعلي اسفناني معاون سازمان تعزيرات 

حكومتي هم درادامه اين برنامه با بيان اينكه اگر نظارت 
هوشمند در يك مجموعه يكپارچه اجرا شود، خيلي از 
مشكالت حل خواهد شد، اما اين پيچيده و زمانبر است، 
تصريح كرد: برخي از واحدهاي صنفي در اين س��امانه 
نيستند و كنترل آنها در اين سامانه مشكل خواهد شد. 
از طرفي هيچ الزامي نداريم كه واحد صنفي كااليي را 
عرضه كند. مشكل ديگر س��امانه يكپارچه، كاالهاي 
خدماتي است كه مرجع قيمت گذاري يكساني ندارند 
و نظارت بر آنها مش��كل خواهد بود. معاون س��ازمان 
تعزيرات حكومتي درباره گرانفروشي نيز گفت: روي 
برخي كاالها قيمت درج شده كه اگر باالتر از آن فروخته 
شود نوعي گرانفروشي است؛ اما مشكل در كاالهايي 

مثل ميوه است كه قيمت روي آنها درج نمي شود.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Mon. Nov 1. 2021  2068   دوشنبه 10 آبان 1400    25 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره 

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

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

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

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

اذانظهر:11:48اذانمغرب:17:28اذانصبحفردا:5:02

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۱۷۷ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، ۱۷۷ بيمار كرونا در كش��ور جان خود را از دست دادند. بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۸ هزار و ۴۲۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۱۰۸ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۵ ميليون و ۹۲۴ هزار و ۶۳۸ نفر و مجم��وع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۶ هزار و 
۳۰۳ نفر رس��يد. سه هزار و ۸۸۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۳۵ ميليون و ۵۱۶ هزار و ۳۹۹ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. در حال حاضر ۲۲ 
شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۰۱ شهر در وضعيت زرد و ۱۱۱ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

محیطزيست

 صدور سند مالكيت 
براي ۲ تاالب بين المللي 

»آلماگل و آالگل«
رضا س��اراني رييس اداره ثبت اس��ناد و امالك 
گنبدكاووس از صدور سند مالكيت براي ۲ تاالب 
بين المللي »آلم��اگل و آالگل« واقع در نواحي 

شمالي اين شهرستان مرزي خبر داد. 
رضا س��اراني در روز ۹ آبان ماه در اين خصوص 
به ايرنا گفت: »اس��ناد سه قطعه سند با مجموع 
مس��احت ۲ هزار هكتار براي اين تاالب ها صادر 
شده است. مالكيت اين ۲ تاالب بين المللي كه 
جزو اراضي ملي و منابع طبيعي هستند با هدف 
حفظ و صيانت از عرصه هاي ملي، پيشگيري از 
زمين خواري و تصرف زمين و در راس��تاي طرح 
كاداس��تر )تعيين مح��دوده و مالكيت اراضي( 
صادر ش��د.«او در ادامه گفت: »اس��ناد مالكيت 
اين تاالب ها براساس استعالم از معاونت حقوقي 
رياست جمهوري به  نام سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور ثبت شده و سازمان حفاظت 
محيط زيست مي تواند با انجام مراحل قانوني، اين 

اسناد را به نام خود انتقال دهد.«
ساراني گفت: »اس��ناد مالكيت ۲ تاالب آالگل 
و آجي گل در روز ۸ آبان ماه در مراسمي تحويل 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري گلس��تان 
ش��د و در صورت درخواست اين اداره كل، سند 
مالكيت براي آج��ي گل ديگر تاالب بين المللي 
گنبدكاووس صادر خواهد شد.« رييس اداره ثبت 
اسناد و امالك گنبدكاووس ادامه داد: »با تالش 
شبانه روزي نيروهاي اين اداره و همراهي ادارات 
و نهادهاي دولتي طي يكسال اخير براي تمامي 
اراضي ملي و منابع طبيعي موجود اين شهرستان 

سند مالكيت صادر شده است.«
س��ه تاالب بين المللي واقع در ناحيه ش��مالي و 
مرزي گنب��دكاووس ش��امل آالگل، آلماگل و 
آجي گل با عمق تقريبي ۲ تا چهار متر، در مجموع 
حدود سه هزار هكتار مساحت دارند كه در اين 
بين تاالب آالگل حدود ۲ ه��زار و ۵۰۰ هكتار، 
تاالب آلماگل حدود ۳۰۰ هكتار و تاالب آجي گل 

حدود ۲۵۰ هكتار وسعت دارند.
اين سه تاالب گنبدكاووس در دوم فوريه ۱۹۷۱ 
مي��الدي برابر ب��ا ۱۳ بهم��ن ۱۳۴۹ با حضور 
نمايندگاني از ۱۸ كش��ور در شهر رامسر استان 
مازندران و انعقاد معاهده اي جهاني كه س��ال ها 
بعد به كنوانس��يون رامسر مشهور شد، اهميت 
بين المللي يافتند. گنبدكاووس با ۳۷۵ هزار نفر 
جمعيت و پنج هزار و ۷۲ كيلومتر مربع وسعت، 
دومين شهرستان بزرگ استان گلستان است.

طرح كاداس��تر در قالب برنامه شش��م توسعه 
كشور و از س��ال ۱۳۹۵ شروع شد و شامل طرح 
پايش، تعيين كاربري و سنددار كردن زمين هاي 

كشاورزي و رفع تداخل اراضي ملي است.

گليماندگار|
 ش��ايد برايتان پيش آمده باشد كه به هر 
دليلي س��رما يا اس��تفاده از مواد شوينده 
دست هايتان پوسته پوسته شوند، اگر اين روند بيش از چند 
روز ادامه داشته باشد، هم برايتان دردناك مي شود و هم 
غير قابل تحمل. تا آنجا كه ممكن است به متخصص پوست 
مراجعه كنيد و با دريافت كرم هاي مرطوب كننده بخواهيد 
اين مشكل را هر چه زودتر رفع كنيد.  حاال كودكان را تصور 
كنيد كه با چنين مشكلي صدبرابر بزرگ تر و دردناك تر 
مواجه اند. تا حدي كه حتي پوشيدن لباس هم برايشان 
عذاب آور مي شود. به اين افراد مي گويند بيماران پروانه اي!

    بيماري پروانه اي چيست؟
بيماري پروانه اي )اپيدرموليز بول��وزا( يك بيماري 
ارثي در بافت هاي پوستي است كه در پوست و غشاي 
مخاطي ايجاد تاول مي كند، شيوع اين بيماري يك 
در ۵۰ هزار نفر است. شدت بيماري از ماليم تا كشنده 
تغيير مي كند، اين بيماري از يك جهش ژنتيكي در 
كراتين يا كالژن ايجاد مي ش��ود. در تمام گروه هاي 
قومي و نژادي رخ مي دهد و به طور مساوي بر مردان و 
زنان اثر مي كند. در نتيجه اين بيماري پوست به شدت 
شكننده مي شود و كوچك ترين اصطكاك يا آسيب 
اليه هاي پوس��تي را جدا كرده و ايجاد تاول مي كند. 
افراد دچار ش��ده به اين بيماري در معرض ريس��ك 
سرطان پوست هستند. بر اس��اس آمارهاي جهاني 
مي بايست در ايران ۱۲۰۰ بيمار پروانه اي شناسايي 
شود اما به گفته مديرعامل خانه »اي بي« تاكنون تنها 

۹۵۰ نفر از اين بيماران شناسايي شده اند.

    دردي كه به مرگ مي انجامد
ب��ه گفته مديرعامل و موس��س خان��ه »اي بي« يا 
همان بيماران پروانه اي از م��اه مه ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ 
۱۵ نفر از بيماران پروانه اي در ايران به دليل نبودن 
پانس��مان هاي مورد نياز فوت كرده اند.  خبر تلخي 
است اما تلخ تر از آن گم شدن بيش از ۲ هزار و ۵۰۰ 
كيلو پانسمان اهدا شده از سوي كشور آلمان است 

كه گم شده و كسي از سرنوشت آنها خبر ندارد.

   پانسمان هايي كه در بازار سياه
 فروخته مي شوند

افراد سودجو از هيچ چيزي دريغ نمي كنند، آنها براي به 
دست آوردن سود حتي با جان انسان ها هم قمار مي كنند. 
در اين بين افراد بيمار و البته نيازمند بيش از همه قرباني 
اين افراد مي شوند. چندي پيش اعالم شد كه بيش از ۲ 
هزار و ۵۰۰ كيلو پانس��مان مورد نياز بيماران پروانه اي 
كه اهدا شده از سوي كش��ور آلمان بود گم شده است. 
اما روز گذشته يكي از نمايندگان مجلس اعالم كرد اين 
پانسمان ها در بازار آزاد در حال فروش هستند. حال سوال 
اينجاست كه چرا و چگونه چنين اتفاقي بايد در سيستم 
بهداش��ت و درمان كش��ور رخ بدهد. چرا بايد داروهاي 
مورد نياز افراد يا وسايل درماني افراد بيمار بعد از ورود به 
سيستم درماني كشور ناگهان سر از بازار سياه در بياورد 
در حالي كه بيماران نيازمند به اين وس��ايل درماني به 
دليل نبود همين امكانات جان خود را از دست مي دهند؟ 

   گره هايي كه با دندان هم باز نمي شود
در چنين بيماران پروانه اي عالوه بر مشكالتي كه در تحمل 
درد ناشي از اين بيماري دارند بايد با درد نبود پانسمان و عدم 
توانايي بيمار در تامين پانسمان هاي مورد نياز هم دست به 
گريبان باشند. از سوي ديگر امكان درمان اين بيماران در 
شهرستان ها وجود ندارد و اكثر آنها براي تكميل دوره درمان 
خود مجبورند به تهران سفر كنند و البته عالوه بر دردي كه 
در طول سفر متحمل مي شوند، تامين هزينه هاي سفر و 
درمان هم خود گره ديگري است كه حتي با دندان هم باز 
نمي شود. حاال در چنين شرايطي بايد تكليف پانسمان هاي 
گم شده و رنج مضاعفي كه اين بيماران به دليل نبود همين 

پانسمان ها متحمل مي شوند هم روشن شود. 

    درخواست براي ورود قضايي به موضوع 
مديرعامل و موس��س خانه اي بي با اب��راز نگراني از آنچه 
كه »مفقود شدن ۲۵۰۰ كيلو از پانسمان بيماران اي بي 
)پروانه اي( «خواند، گفت: از مسووالن قضايي و بهداشتي 
خواه��ش مي كنم كه اين موضوع پيگيري ش��ود و براي 
ادامه تامين پانس��مان هاي اين بيماران نيز فكري شود. 
حجت االسالم هاشمي گلپايگاني با اشاره به اينكه بيمار 

جز رنج بيماري نبايد رنج ديگري داش��ته باش��د، افزود: 
خانواده هايي كه با بيمار خاص زندگي مي كنند، با عمق 
وجود و با گوش��ت و پوست و استخوان اين جمله را درك 
مي كنند. در خانه اي ب��ي ۹۵۰ فرد مبتال به اي بي تحت 
پوشش هستند. پانسمان هاي مربوط به اين بيماران رو به 
اتمام است و در چنين شرايطي ما هنوز نتوانسته ايم تكليف 
آن ۲ هزار و ۵۰۰ كيلو پانسمان مفقود شده را روشن كنيم. 
اين در حالي است كه پانسمان ها در بازار سياه خريد و فروش 
مي شوند و در اين زمينه ديگر نياز به ورود قوه قضاييه براي 
پيگيري موضوع داريم. در واقع روند قضايي در كش��ور به 
گونه اي باشد كه مسووالن پاسخگوي اقدامات شان باشد. 
اگر مديران فعلي ببينند كه كسي با اشتباهات مديران قبلي 

كاري نداشت، اين اقدامات رويه مي شود. 

    مشكالت اسكان بيماران پروانه اي
مديرعامل خانه اي بي ادامه داد: يكي از مش��كالت مهم 
ما اين است كه وقتي يك بيمار از شهرستان با مشكالت 
خاصي به تهران مراجعه مي كند و باي��د در تهران مورد 
جراحي و مراقبت قرار گيرد، ممكن است اين جراحي ها 
هفته ها طول بكشد و نمي تواند هر بار برود شهرستان و 
دوباره به تهران بيايد. برخي بيم��اران به دليل توده هاي 
سرطاني دست يا پايش��ان قطع مي شود. در اين شرايط 
اينها نياز به اس��كان دارند. ما در تهران نياز به آسايشگاه 
براي بيم��اران داريم. به اين معنا كه وقتي بيمار مراجعه 
مي كند، بتواند در آسايشگاه اسكان داشته باشد و ما كار 
پزشكي اش را دنبال كنيم. برخي خانواده ها براي مقطعي 
نمي توانند از فرزندشان مراقبت كنند و نياز دارند كه براي 
مدتي به صورت پانسيون از خانه اي بي كمك بگيرند. ما به 
زميني نياز داريم كه آسايشگاه و كلينيك در آن ايجاد شود.

هاشمي گلپايگاني گفت: در تمام اين سال ها براي اسكان 
بيماران در تهران هتل اجاره مي كرديم اما آن هتل ديگر ما 
را پذيرش نمي كند. زيرا وقتي بيمار با زخم مراجعه مي كند، 
ساير افراد به آن هتل نمي آيند. حال اين بيمار چقدر تحقير 
مي شود كه پول مي دهد، اما هتل او را پذيرش نمي كند. 
واقعا به آسايشگاهي براي اين بيماران نياز داريم. ما اين 
م��وارد را مطرح كرديم، بيمار بايد صبح در بيمارس��تان 
شهداي تجريش و عصر به بيمارستان حضرت رسول برود. 

    دولت بودجه اي براي اين بيماران 
در نظر نمي گيرد

او گفت: بيماران م��ا هزينه هاي زيادي دارند اما تا 
امروز ريالي بودجه دولتي به خانه اي بي نرسيده و 
با كمك خيرين سرپا مانده است. خير يك روز پول 
دارد و ممكن است روزي هم پول نداشته باشد. من 
نمي توانم به بيمار بگويم تا فردا صبر كن. اين بيمار 
حتي نمي تواند بخوابد. كودكان اي بي زخم دارند، 
انگشتان شان از بين مي رود و... خانواده هاي اي بي 
واقعا در رنج و عذاب هس��تند و بايد فكري كنيم تا 
آرامش بيشتري داشته باشند. هاشمي گلپايگاني 
با اشاره به خدمات خانه اي بي، گفت: ما پانسمان ها 
را ماهي يك بار براي خانواده ها از طريق پس��ت و با 
ش��ماره مرسوله كه كامال مش��خص است، ارسال 
مي كنيم. در عين حال ما درخواس��ت جلسه اي از 
وزارت ارتباطات كرديم كه جلسه اي داشته باشيم 
و تخفيفي را براي پست اين مرسوله ها بگيريم، زيرا 
هزينه بااليي است. در عين حال مكمل هاي مورد 
نياز اين بيماران هم در خانه اي بي بسته بندي شده 

و از طريق پست ارسال مي شود.

    بيماراني كه پنهان مي شوند
هاشمي گلپايگاني در ادامه درباره تعداد بيماران در كشور، 
گفت: تاكنون ۹۵۰ نفر بيمار اي بي در كش��ور شناسايي 
شدند كه از اين تعداد ۹۵ درصد حاصل ازدواج فاميلي است. 
بنابراين در خوزستان، سيستان و بلوچستان و جاهايي كه 
ازدواج هاي فاميلي مرسوم است، اين بيماري بيشتر ديده 
مي شود. او در پاسخ به اين سوال، درباره وضعيت بيماريابي 
اين بيماري در كشور نيز، گفت: طبق برآوردهاي جهاني 
بايد بين ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر بيمار اي بي شناسايي كنيم. 
زيرا از ه��ر ۵۰ هزار تولد زنده يك نف��ر مي تواند به اي بي 
مبتال باش��د و قطعا حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر را نتوانستيم 
پيدا كنيم. يكي از علل آن منزوي شدن خانواده  است كه 
فكر مي كنند فقط خودشان اين مشكل را دارند. البته ما با 
كمك دانشگاه هاي علوم پزشكي پيگير بيماريابي هستيم.

   كودكاني كه توان مدرسه رفتن ندارند
هاشمي تاكيد كرد: در طرح معيشتي خانه »اي بي« در 
س��ال جاري كه از ش��هريور ماه آغاز و تا اسفند هم ادامه 
دارد ماهانه مبل��غ ۵۰۰ هزار تومان به هر بيمار پرداخت 
مي شود، همچنين به منظور تسكين آالم بيماران پروانه اي 

و رسيدگي به مشكالت آنها ماهانه به دو استان سركشي 
مي ش��ود و از نزديك مش��كالت آنها مورد بررسي قرار 
مي گيرد. او در مورد مدرسه رفتن كودكان مبتال به بيماري 
پروانه اي گفت: به دليل زخم هاي موجود در بدن اين افراد 
رفتن به مدرسه براي آنها سخت است به همين منظور از 
آموزش و پرورش تقاضاي همكاري بيشتري را داريم كه 
در اين مورد اطالع رس��اني شود كه اين بيماري واگيردار 

نيست تا اينكه آنها هم بتوانند راحت تر به مدرسه بروند.

   كالم آخر
بيماران پروانه اي رنج بيماري به اندازه كافي توانش��ان 
براي زندگي را از بين مي برد، محروميت آنها از امكانات 
بيم��اران خ��اص، از دارو و اقالم بهداش��تي اين رنج را 
مضاع��ف مي كند. بي توجهي به اين بيماران از س��وي 
مسووالن به هيچ دليلي قابل پذيرش نيست. در ضمن 
نمايندگان مجلس ك��ه با موضوع غربالگ��ري دوران 
بارداري مشكل داش��تند و اين مساله را يكي از عوامل 
كاهش جمعيت مي دانستند، بهتر است بدانند يكي از 
عوامل به متولد شدن نوزاداني با اين اين بيماري دردناك 

و تلخ عدم غربالگري و ازدواج هاي فاميلي است. 

گزارش

۲۵۰۰ كيلو پانسمان بيماران پروانه اي گم شده است!

چه كسي پانسمان هاي اهدايي را فروخت؟

رويخطخبر

هر دقيقه يك تصادف در تهران رخ مي دهد
معاون عمليات پلي��س راهور تهران 
ب��زرگ اعالم كرد ك��ه روزانه ۱۷۰۰ 
تصادف اعم از جرحي و خس��ارتي در 
تهران رخ مي دهد. س��رهنگ محمد 
رازقي گفت: ش��هر ته��ران جمعيتي 
حدود ۹ ميلي��ون نف��ر دارد. در اين 
شهر روزانه حدود ۱۷۰۰ تصادف رخ 
مي دهد و به عبارت��ي ديگر مي توان 

گفت كه هر ي��ك دقيقه يك تص��ادف در معابر 
پايتخت رخ مي دهد.

 او ش��مار موتورس��يكلت ها در ته��ران را چهار 
ميلي��ون و ۲۰۰ ه��زار دس��تگاه اع��الم كرد و 
گفت: معادل همين تع��داد نيز خودرو در تهران 
ش��ماره گذاري ش��ده و عالوه بر آن تعداد قابل 

توجهي خودرو ني��ز در حال تردد در 
معابر است كه داراي پالك شهرهاي 
ديگر است. رازقي با بيان اينكه حدود 
۶۶۰ تقاطع هوشمند درتهران داريم، 
گفت: مش��كل اصلي م��ا فوتي هاي 
موتورسيكلت س��واران است كه بايد 
اي��ن موضوع و مش��كل حل ش��ود. 
معاون عمليات پلي��س راهور تهران 
بزرگ گفت: تعامالت مناس��ب و س��ازنده اي با 
كميس��يون هاي فن��ي به ميزان ۳۳۶ جلس��ه و 
كميته فني ۲۵ جلس��ه و ۱۴ جلس��ه با موضوع 
ساماندهي موتورس��واران برگزار ش��ده است و 
جلس��ات تخصصي و نشس��ت هاي مش��ترك با 

مجموعه شهرداري و معاونين آن داشته ايم.

افزايش حقوق هيات علمي ها يا اجراي تعرفه گذاري پرستاران 
پرستاران از عدم تخصيص اعتبار براي 
اج��راي رتبه بندي انتق��اد كردند. در 
سال جاري حقوق اعضاي هيات علمي 
برخي دانش��گاه ها بيش از سي درصد 
افزاي��ش يافته اما مي گوين��د بودجه 
نداريم كه قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري را اجرا كنند. پرس��تاران با 
اعالم اين مطلب، افزودند: در ماه هاي 

اخير حقوق هيات علمي ها افزايش يافته به گونه اي 
كه مي توان آنها را نجومي بگير دانست اما عليرغم 
تاكيد مقام معظم رهبري، تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري بعد از گذش��ت بيش از س��يزده سال 
هنوز معطل مانده و به بهانه نبودن اعتبار اجرايي 
نمي ش��ود. اين پرس��تاران از كمپين گسترده  اي 

به ناِم »اج��راي تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري« خبر دادند و گفتند: اين 
كمپين با چند هزار عضو فعال هنوز به 
نتيجه نرسيده و نتوانسته ايم مسووالن 
را به اجراي تعرفه گذاري متقاعد كنيم. 
در عين حال به گفته اين پرس��تاران، 
عالوه ب��ر عدم اج��راي تعرفه گذاري، 
فوق العاده خاص كاركنان نظام سالمت 
نيز در بسياري از مراكز درماني و بيمارستان هاي 
كشور پرداخت نشده است. پرستاران مي گويند: 
به اين تبعيض آشكار در تخصيص بودجه هاي ملي 
معترضيم؛ چرا براي برخي هميش��ه پول و اعتبار 
هس��ت اما براي افرادي ك��ه در صف مقدم خطر و 

مبارزه با بيماري قرار دارند، بودجه و پول نيست؟!

هشدار هواشناسي نسبت به افزايش آلودگي هواي تهران
اداره كل هواشناس��ي اس��تان تهران 
نسبت به انباشت آالينده ها و برقراري 
هواي ناس��الم تا چهارشنبه )۱۲ آبان 
ماه( در اين استان هشدار داد. در هشدار 
زرد رنگ اداره كل هواشناس��ي استان 
تهران با اشاره به شرايط پايداري نسبي 
هوا و انباش��ت آالينده ها آمده است: از 
بكشنبه )۹ آبان ماه( تا صبح چهارشنبه 

)۱۲ آبان م��اه( افزايش غلظ��ت آالينده ها به ويژه 
ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون در نواحي پرتردد 
و صنعتي اس��تان تهران پيش بيني مي ش��ود. بر 
اثر حاكميت اين ش��رايط جوي افزايش ش��اخص 
آلودگي هوا در حد ناسالم براي گروه هاي حساس و 
درصورت افزايش ترددهاي درون شهري و عدم مهار 
فعاليت هاي صنعتي آالينده هوا در برخي مناطق 
درحد ناسالم براي تمام گروه ها دور از انتظار نيست 

بنابراين پرهيز از ت��ردد غير ضروري 
به ويژه براي سالمندان، كودكان و افراد 
با سابقه بيماري قلبي و ريوي، مديريت 
جهت كاهش تردد خودروها و كنترل 
فعاليت واحدهاي صنعتي آالينده هوا 
و اجتناب از فعاليت فيزيكي طوالني و 
ورزش در فضاي باز توصيه مي ش��ود. 
هش��دار زردرنگ به معناي اين است 
كه پديده اي جوي رخ خواهد داد كه ممكن اس��ت 
در سفرها و انجام كارهاي روزمره اختالالتي را ايجاد 
كند. اين هش��دار براي آگاهي مردم صادر مي شود 
تا بتوانند آمادگي الزم را براي مواجهه با پديده اي 
جوي داش��ته باش��ند كه از حال��ت معمول كمي 
شدت بيشتري دارد. از سوي ديگر مسووالن نيز در 
جريان اين هشدارها قرار مي گيرند تا اگر الزم باشد 

تمهيداتي را بينديشند.

رويداد

مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي 
ش��رايط برخ��ورداري بيمه ش��دگان زن از ۹ م��اه 
مرخص��ي زايمان، مدارك مورد ني��از، نحوه تقاضا، 
نحوه محاسبه مبلغ و... را تشريح كرد. مهدي شكوري 
در خصوص اينكه مرخصي زايمان به كدام گروه از 
بيمه شدگان تعلق مي گيرد، گفت:   مرخصي زايمان 
در زمره تعهدات كوتاه مدت اين س��ازمان است و به 
بيمه شدگان زن شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون 
تأمين اجتماعي كه داراي رابطه مزد بگيري با كارفرما 
باشند، پرداخت مي شود. او  به شرايط بيمه شدگان 
براي استفاده از آن اشاره كرد و افزود: براساس ماده 
۶۷ قان��ون تأمين اجتماعي بيمه ش��دگان زن كه 
طي يك س��ال قبل از زايمان، سابقه پرداخت حق 
بيمه ۶۰ روز كار را داش��ته باشد مي تواند به شرط 
عدم اشتغال به كار و مزد بگيري، از كمك بارداري 
استفاده كنند. ضمن آنكه بيمه شده بايد در تاريخ 
شروع استراحت، مشغول به كار بوده يا در مرخصي 
 استحقاقي باشد. مديركل امور بيمه شدگان سازمان 
تأمين اجتماعي در مورد استفاده بيمه شدگان نيز 
گفت: محدوديتي در مرتبه اس��تفاده از مرخصي 
زايمان نب��وده و بابت هر زايم��ان در صورت احراز 

شرايط قانوني قابل پرداخت است.

    مدت زمان مرخصي زايمان
او با اش��اره ب��ه اينكه مدت مرخص��ي زايمان براي 
تمامي بيمه شدگان مشمول، يكسان است تاكيد 
 كرد: براي زايمان هاي يك قلو و دو قلو ۹ ماه و براي 
وضع حمل هاي سه قلو و بيش��تر، يك سال است. 
شكوري در پاسخ به اين سوال كه سال هاي گذشته 
بس��ياري از بيمه ش��دگان براي اس��تفاده از ۹ ماه 
مرخصي زايمان به دي��وان عدالت اداري مراجعه و 
شكايت تنظيم مي كردند، چه تعداد شكايت عليه 
سازمان ثبت مي شد و چه مشكالتي در اين خصوص 

ايجاد ش��ده بود ادامه داد: در س��ال ۱۳۹۹ حدود 
۱۷ هزار دادخواس��ت در ديوان عدالت اداري براي 
پرداخت ۹ ماه كمك بارداري عليه اين سازمان ثبت 
شد كه اجراي دادنامه هاي مذكور عالوه بر مشكالت 
اداري و حقوقي بار مالي قابل توجهي را به سازمان 
تأمي��ن اجتماعي تحميل كرد كه خوش��بختانه با 
صدور مصوبه در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط دولت، 
مشكالت مربوط به نحوه تأمين بار مالي مربوط به 
افزايش مرخصي زايمان به ۹ ماه و همچنين ضرورت 
مراجعه مردم به ديوان عدالت اداري مرتفع ش��د. 
او تاكيد كرد: سال گذش��ته ۱۹۲ هزار و۳۱۵ سند 
كمك ب��ارداري به مبلغ ۵۵۰ ميلي��ارد تومان و در 
شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نيز ۹۲ هزار و۷۸۴ سند 
كمك بارداري به مبلغ ۳۵۰ ميليارد تومان صادر و 

به حساب متقاضيان واريز شده است.

    ثبت نام غير حضوري و مدارك مورد نياز
مدي��ركل ام��ور بيمه ش��دگان س��ازمان تأمين 
اجتماعي در پاس��خ به اين سوال كه بيمه شدگان 
براي برخورداري از مرخص��ي زايمان چگونه بايد 
اقدام كنند و آيا به ش��يوه غيرحضوري مي توانند 
درخواس��ت دهند اظهار داشت: به منظور تسهيل 
در پرداخت مرخصي زايمان ب��ه مادران و كاهش 
مراجعه آنان ب��ه واحدهاي اجرايي، ام��كان ارايه 
درخواست و بارگذاري مستندات و مدارك مربوطه 
از طريق مراجعه به درگاه غيرحضوري به نش��اني 
ES.tamin.ir فراهم شده است. به گفته او، براي 
استفاده از مرخصي زايمان الزم است گواهي والدت 
يا شناسنامه نوزاد، شناسنامه بيمه شده و گواهي 
پزشك متخصص در سامانه خدمات غيرحضوري 
بارگذاري شود. ضمنًا با بهره گيري از سرويس هاي 
س��اير مراجع ذيربط از جمله سازمان ثبت احوال 
كشور كنترل هايي در زمينه تاريخ والدت فرزند و 

ارتباط نسبي مادر و فرزند به صورت غيرحضوري 
انجام مي ش��ود. ش��كوري در خص��وص اينكه آيا 
بيمه ش��دگان زن باردار مي توانند قبل از زايمان از 
مرخصي زايمان استفاده كنند نيز گفت: بيمه شده 
مي تواند حداكثر سه ماه از مدت مرخصي بارداري 
را قبل از تاريخ زايمان استفاده كند، ضمنًا در صورت 
ابتالء بيمه شده به بيماري هايي كه سالمت جنين يا 
مادر را تهديد مي كند، متقاضيان مي توانند با ارايه 
گواهي پزشك متخصص و تأييد شوراي پزشكي، 
در دوره بارداري از غرامت دس��تمزد ايام بارداري 
و مازاد بر اس��تراحت زايمان استفاده كنند. او در 
مورد محاس��به مبلغ مرخصي زايمان نيز افزود: 
مي��زان كمك هزينه ب��ارداري، معادل دوس��وم 
آخري��ن مزد يا حقوق بيمه ش��ده اس��ت كه با در 
نظر گرفتن روزهاي استراحت پرداخت مي شود.

    اما و اگرهاي كارفرمايان
با همه اين قوانين و اخب��اري كه در مورد مرخصي 
زايمان زنان از س��وي مس��ووالن اعالم مي شود اما 
تصويب اين قوانين هم مانند بسياري ديگر تا زماني كه 
ضمانت اجرايي نداشته باشند نمي توانند مشكالت 
را حل كنند. قانون مرخصي زايمان از سوي بسياري 
از شركت هاي خصوصي اجرا نمي شود. شايد يكي از 
داليلي كه زنان فرصت هاي شغلي خود را در مقايسه 
با مردان از دست مي دهند چنين قانون هايي باشد 
كه اغلب كارفرمايان از اجراي آن دل خوش ندارند و 
ترجيح مي دهند به جاي استخدام يك زن كه ممكن 
اس��ت در طول دوران كاري خود به ۹ ماه مرخصي 
زايمان احتياج داشته باش��د كه البته در اين ماه ها 
حقوقش را هم دريافت كند، مردي را استخدام كنند 
كه تمام مدت و ب��دون مرخصي هاي طوالني مدت 
به انجام وظايف خود بپ��ردازد و به اين ترتيب ديگر 

دغدغه اي در اين زمينه نداشته باشند. 

شرايط برخورداري از ۹ ماه مرخصي زايمان براي بيمه شدگان زن
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