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يادداشت- 1

مذاكره در دقيقه 90
مذاكره در خصوص مسائل 
ح��اد بين الملل��ي در حكم 
ماهي بيرون افتاده از دريايي 
اس��ت ك��ه چنانچ��ه زمان 
زيادي از آب دور نگه داشته 
شود از دس��ت خواهد رفت. 
مثالي كه نش��ان مي دهد تا 
چه ان��دازه مقول��ه زمان در 
گفت وگوهاي بين المللي داراي اهميت است. دامنه 
وسيعي از كارشناسان بارها در خصوص اهميت عنصر 
زمان در مذاكرات هسته اي ايران با كشورهاي 1+4 و 
امريكا هشدار داده اند و اعالم كرده اند كه مساله زمان، 
عنصر بسيار مهمي در مجموعه مناسبات بين المللي 
است. در اين ميان به نظر مي رسد، مذاكره كنندگان 
ايراني در اين هنگام��ه، روش خاصي را در مذاكرات 
در پيش گرفته و تاكتيك هاي��ي را به كار مي گيرند 
تا به زعم خود امتيازات بيش��تري را دريافت كنند. 
البت��ه از منظري خاص، حق با ايران اس��ت، چرا كه 
اي��ران بعد از خروج امريكاي م��دل ترامپ از برجام، 
هزينه هاي س��نگيني را پرداخت ك��رده و امروز كه 
باز هم بحث تداوم گفت وگوها مطرح شده، طبيعي 
است كه حساسيت هاي بيش��تري داشته باشد. اما 
واقع آن اس��ت كه امريكايي ها حاض��ر به پرداخت 
هزينه ه��اي تخلف��ات خ��روج از برجام نيس��تند و 
برنامه اي براي جبران خس��ارت هاي وارد ش��ده بر 
ايران ندارند. ايران بايد بپذيرد كه نظم نوين جهاني 
مبتني بر حق و عدال��ت، امور خود را پيش نمي برد، 
بلكه نوعي موازنه قدرت در س��اختار جهاني حاكم 
اس��ت كه در آن قوي تر، حرف نهايي را مي زند. ايران 
با شناخت مناس��ب از اين مناسبات بايد تالش كند 
منافع حداكث��ري خود را از نظام جهاني برداش��ت 
كن��د. من اي��ن نگراني و دغدغ��ه را دارم ك��ه ايران 
زمان را از دست بدهد، اگر تصميم سازان كشور اين 
رويكرد را ب��ه عنوان يك تاكتيك ب��ه كار گرفته اند 
تا از امريكايي ها امتياز بيش��تري بگيرند، بايد گفت 
اين تاكتيك، نه تنها اثر بخشي خود را از دست داده 
است، بلكه ايران را به سمت و سويي هدايت مي كند 
كه در مقابل يك اجماع جهاني ت��ازه قرار بگيرد.در 
زمان مديريت دولت قبل، ايران توانس��ته بود امريكا 
را در ان��زوا قرار دهد و امكان اجم��اع را از طرف هاي 
مقابل سلب كند. نبايد اين دس��تاورد از دست برود 
و به گونه اي برنامه ريزي ش��ود كه دوباره كشورهاي 
1+4 و امري��كا در كنار هم قرار گرفته و ناجوانمردانه 
ايران را در گوشه رينگ صحنه مناسبات جهاني گير 
بيندازند. ش��واهد حاكي از آن است كه امريكا نيز از 
ايجاد اجماع جهاني عليه ايران، اس��تقبال مي كنند 
و تالش مي كنن��د روند قبلي كه به نفع ايران جريان 
داشت را معكوس كنند. البته ديروز خبري از سوي 
علي باقري مذاكره كننده ايراني منتش��ر و مبتني بر 
آن اعالم ش��د، دو طرف توافق كرده اند كه مذاكرات 
را از ماه ميالدي نوامبر آغاز كنند. البته نوامبر زمان 
دوري محسوب مي ش��ود، اما در اين برهه حساس، 
همين كه دو طرف در خصوص آغاز مذاكرات به يك 
نتيجه مشترك رسيده اند، مي توان آن را امر مباركي 
دانس��ت. اكثريت قريب به اتف��اق ايرانيان منتظرند 
تا خبر توافق و لغو تحريم هاي اقتصادي را بش��نوند 
تا اقتصاد و معيش��ت كشور در وضعيت مطلوب تري 
قرار بگيرد. ضمن اينكه توافق ايران و 1+4 و امريكا، 
از ي��ك طرف صل��ح و امنيت را در س��طح منطقه و 
جهان ب��ه ارمغان مي آورد و از س��وي ديگر، فرصت 
بازسازي و حل مشكالت اقتصادي را براي ايران فراهم 
مي سازد. البته برخي از تحليلگران اشاره مي كنند كه 
حضور چهره هاي مخالف برجام، ممكن اس��ت روند 
مذاكرات را به سمت بن بست هدايت كند. اما شخصا 
معتقدم، پرونده هسته اي ايران يك پروژه مهم ملي 
و كالن در ايران اس��ت. تصميم س��ازي در خصوص 
اين پروژه در اختي��ار وزارت خارجه، ديپلمات ها يا 
دولت نيست و موضوع در سطوح كالن تري بررسي 
مي شود. بنابراين حضور ديپلمات هاي مخالف برجام 
باعث نخواهد ش��د كه رويكرد ايران تغييري كند. از 
اين جهت من نگراني خاص��ي از مخالفت احتمالي 
چهره هايي مانند علي باقري و همراهان ايشان ندارم. 
اگر سياست هاي كالن كش��ور مبتني بر استفاده از 
منافع برجام باش��د، مخالفت ديپلمات ها نمي تواند 
خللي در سياست گذاري هاي كالن كشور ايجاد كند. 
با اين توضيحات به نظرم، ايران هرچه سريع تر بايد 
در مسير احياي برجام و پايان منازعه هسته اي گام 
بردارد تا بتواند، فش��ار زايدالوصف اقتصادي كه طي 
س��اليان متعدد بر دوش مردم كشورمان سوار شده 
است را تعديل سازد. معتقدم تاكتيك اتالف وقت در 
اين برهه نه تنها به نفع ايران نيست، بلكه خطر ايجاد 
اجماع جهاني عليه ايران را بيشتر از هر زمان ديگري 
شكل مي دهد. واكنش بازارهاي اقتصادي كشور نيز 
نشان دهنده اين واقعيت اس��ت كه بازارهاي 5گانه 
كشور نسبت به هر خبري كه در آن نشانه اي از توافق 
وجود داشته باشد، واكنش مثبت نشان مي دهد و در 
مسير معكوس نسبت به هرگونه تاخير در مذاكرات 
و توافق نيز واكنش منفي نشان مي دهد. روندي كه 
نش��ان مي دهد، اتمس��فر اقتصادي ايران نيز تشنه 

توافقي پايدار با جهان پيراموني است.
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 الگوي 
مشترك سردرگمي

از افزايش كارايي تا سوددهي 
شركت هاي بورسي

لزوم حمايت از بخش هاي 
تحقيق و توسعه در صنعت

 هشدارهايي
 براي جلسات مشاوره

اي��ن روزه��ا يك ب��ار ديگر 
موضوع اس��قراض دولت از 
منابع سيستم بانكي كشور 
در راس اخبار و گزارش هاي 
اقتص��ادي كش��ورمان قرار 
گرفته اس��ت؛ تصميمي كه 
احتم��اال يك بار ديگر حجم 
انبوهي از پول هاي پرقدرت 
را وارد اتمس��فر اقتصادي كشور مي كند و بر حجم 
مشكالت اقتصادي و معيشت مي افزايد. بعد از اعالم 
اين خبر اما اتفاقي در سطح رسانه اي كشور رخ داد 
كه ب��ه نظرم ضروري اس��ت در خصوص آن بحث و 
تبادل نظر ص��ورت بگيرد. بس��ياري از چهره هاي 
اقتصادي س��ابق و اسبق اقتصادي كشور، نسبت به 
اين تصميم دولت معترض ش��دند و ناگهان از خانه 
برون تاختند و فرياد وااقتصادا س��ر دادند كه اتخاذ 
يك چنين تصميماتي باعث بروز مش��كالت عديده 
در جريان عادي اقتصادي و معيشتي كشور مي شود.

 برخي از اين چهره ها كه امروز در شمايل اپوزيسيون 
تصميمات اقتصادي ق��رار گرفته اند، همان افرادي 
هس��تند كه طي س��ال ها و دهه هاي گذشته خود 
در جاي��گاه مدي��ران ارش��د اقتصادي كش��ور قرار 
داشتند و اتفاقا اقدام به اتخاذ تصميماتي به مراتب 
دهشتناك تر مي كردند. اساس��ا شرايطي كه امروز 
اقتصاد كشور بدان دچار شده، برآمده از نوع خاصي 
از نظام تصميم س��ازي است كه ش��ايد طي دهه ها 
و س��ال هاي متمادي تداوم داش��ته اس��ت. برخي 
از مديران س��ابق و اس��بق اقتصادي كشور كه اين 
روزها در شمايل مخالف جدي عدم استقالل بانك 
مركزي و توزيع پول پرقدرت بيانيه صادر مي كنند 
و اعالميه هاي رنگ به رنگ در شبكه هاي اجتماعي 
پخش مي كنند در زمان زمامداري شان بر نهادهاي 
اقتص��ادي كارنامه نه چندان درخش��اني از خود به 
يادگار گذاشته اند و منش��أ بروز مشكالت بسياري 

در اقتصاد بوده اند. 
از هم��ان روز و روزگاري كه مول��ود ناخلفي به نام 
ارز 4200 تومان��ي در اقتص��اد ايران متولد ش��د، 
اقتصاددانان و اس��اتيد دانش��گاهي هش��دار دادند 
كه ي��ك چنين رون��دي در نهايت منج��ر به خلق 
نقدينگي باال، رانت، انحص��ار، ويژه خواري و دامنه 
وسيعي از مشكالت فراواني خواهد شد، اما مديران 
وقت بانك مركزي نه تنها ب��ه اين تذكارها توجهي 
نكردند و تالش��ي براي بهبود اوضاع صورت ندادند، 
بلكه منتق��دان را ع��ده اي ليبرال خط��اب كردند 
كه مش��كالت مردم براي آنها مهم نيس��ت. زماني 
هم كه حقيقت س��ر برآورد و مش��خص شد كه اين 
ارز ترجيح��ي چه بالهايي بر س��ر اقتصاد و زندگي 
معيشتي خانوارهاي ايراني آورده، شانه هاي خود را 

باال انداختند و اشاره كردند كه از آغاز با اين نوع ارزها 
مخالفت داش��تند، اما بنا به مصالحي مخالفت هاي 
خود را رسانه اي نكردند!طبيعي است با يك چنين 
كارنام��ه اي امروز كه اين اف��راد و جريانات از توزيع 
پ��ول پرقدرت و عدم اس��تقالل بان��ك مركزي و... 
سخن مي گويند، مردم و كارشناسان در صداقت اين 
افراد شك مي كنند و اين پرسش را مطرح مي كنند 
كه آيا بهتر نب��ود، در زمان مس��ووليت يك چنين 
ضرورت هايي را ارج مي نهاديد و براي بهبود وضعيت 
اقتصادي كشور گام برمي داشتيد؟ متاسفانه فقدان 
الگوي توس��عه در اقتصاد ايران باعث شده تا افراد و 
جريانات سياسي، مقوله اقتصاد را با عينك سياست 
و جناح بندي ها مرسوم مي نگرند. هر طيف سياسي 
ك��ه در اي��ران روي كار مي آيد، ناگه��ان مجموعه 
برنامه ريزي هاي جديدي را در پيش مي گيرد كه با 
اصول قبلي، فرسنگ ها فاصله دارد. در يك دگرگوني 
سازماني، عظيم، مجموعه مديران تغيير مي كنند و 
ظاهرا برنامه هاي جديدي به كار گرفته مي شوند، اما 
آنچه باقي مي ماند و ثبات دارد، تصميم سازي هاي 
خلق الساعه، دس��توري و ناگهاني است كه اقتصاد 
ايران را وارد داالن هاي تاريك ابهام و معضل مي كند. 
اساس��ا مهم تري��ن ثباتي ك��ه در اقتص��اد ايران به 
چش��م مي خورد، ثبات در تصميم س��ازي هاي غير 
كارشناس��ي و دستوري اس��ت. دولتي مي آيد، نرخ 
ارز را سركوب مي كند، دستورات ناگهاني براي رشد 
بازار سرمايه صادر مي كند و بخشنامه هاي دستوري 
متعدد اب��الغ مي كند. بعد از مدتي اين دولت، جاي 
خود را به دولت ديگري مي دهد كه ظاهرا متفاوت 
اس��ت، اما اين دولت هم از تثبيت قيمت ها س��خن 
مي گوي��د، نظامات بازار آزاد را به كن��ار مي نهد و با 
بخشنامه هاي دس��توري توليدكنندگان لبنيات را 
مجبور مي كند كه نرخ محصوالت خود را 10درصد 

كاهش دهند. 
بنابراي��ن تنها الگوي مش��ترك در اقتصاد كش��ور، 
تصميمات خلق الساعه و بخش��نامه هاي دستوري 
و...براي پيچيده تر س��اختن كالف اقتصاد كش��ور 
اس��ت. در يك چنين ش��رايطي، برخي اف��راد نيز 
هس��تند كه هرچند كاراكتري از يك منتقد از خود 
ارايه مي كنند اما با توجه به سوابقي كه از خود ثبت 
كرده ان��د، نمي توان روي اظه��ارات و انتقادات آنها 
حساب جدي باز كرد. مي ماند، گروه انگشت شماري 
از اساتيد دلسوز و تحليلگران صاحب نظر كه همواره 
تالش كرده اند، توجه افكار عمومي را متوجه دانش 
رسوب كرده كش��ور كنند. دانشي كه براي انباشت 
آن، چهره هاي برجس��ته اي عمر و س��رمايه خود را 
صرف كرده اند تا ايراني��ان در هنگامه گرفتاري ها، 
داش��ته هاي مناس��بي براي عبور از بحران داشته 

باشند.

بورس ه��ا ب��راي حماي��ت از 
كليت ب��ازار، برق��راري ثبات و 
حماي��ت از س��رمايه گذاران 
در مقابل نوس��ان هاي شديد 
قيمت��ي لحظ��ه اي، اص��الح 
پيوسته ريزس��اختارهاي بازار 
)Microstructure( و از 
مهم تري��ن آن حدود نوس��ان 
قيمت را دسترس دارند. دامنه توس��ان قيمت در دو نوع 
ايس��تا و پويا در بازارهاي س��رمايه دنيا مورداستفاده قرار 
مي گيرد. دامنه ايستا كه مشابه آن در سهام پذيرفته شده 
در بورس اوراق بهادار كش��ور مع��ادل مثبت/منفي پنج 
درصد استفاده مي شود، از معامله اي به معامله ديگر تغيير 
 )Auction( نمي كند و عمومًا با برگزاري حراج قيمتي
تغيير مي كند. دامنه نوس��ان پويا يا دايناميك قيمت را از 
هر معامله نسبت به معامله ديگر كنترل مي كند. عمومًا 
بورس ها از سازوكارهايي مانند حدود نوسان قيمت، توقف 
معامالت و حراج ها به طور پيوسته براي كنترل نوسان هاي 
قيمتي استفاده مي كنند. استفاده از اين ابزارها و ازجمله 
دامنه نوس��ان پويا زماني به كارايي و انسجام بازار سرمايه 
كمك مي كند كه عالوه بر سيستم هاي معامالتي پيشرفته 
و قوي، سيستم هاي هوشمند كشف دستكاري يا تقلب در 
معامالت از سوي نهادهاي ناظر به كار گرفته شود. دامنه 
نوس��ان پويا مطابق آنچه در ساير بورس ها وجود دارد، آن 
است كه درصورتي كه سفارش باقيمت مشخص به بازار 
ارسال شود و قيمت سفارش مقابل براي مچ شدن در رنج 
فراتر از دامنه نوسان پويا باشد، بالفاصله معامالت به صورت 
خودكار متوقف شده و حراج قيمتي با مدت زمان كوتاه تر 
از ح��راج قيمتي اول بازار )مثاًل در ح��د دو دقيقه( برگزار 
مي ش��ود و سپس سفارش ها مچ مي ش��ود و اين در تمام 
س��اعات معامالت رعايت مي شود. اين نوع سازوكار قطعًا 
نوسان هاي قيمتي در طول معامالت را كاهش مي دهد و 
درصورتي كه بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن فراهم 
باشد، مي تواند كمك ش��اياني به بازار سهام داشته باشد. 
آنچه بايد مدنظر قرارداد، آن است كه در مقطع فعلي بازار 
سرمايه به سيستم معامالتي و نظارت پيشرفته و قوي تر از 
سيستم هاي فعلي نياز دارد و پيش نياز اصالح اين ريزساختار 
در شرايط فعلي است. همچنين اصالح مقررات مربوط به 
برگزاري پيش گش��ايش آغازين و پاياني بازار مي تواند به 
كارايي اطالعات بازار كمك كن��د. موضوع ارز 4200 نيز 
مهم اس��ت و به نظر بنده روي شركت هاي بورسي تأثير 
دارد. شركت هاي حاضر در بازار سرمايه هم به طور حتم از 
اين اتفاق تأثير مي پذيرند و قيمت ها به نرخ دالر در بازار آزاد 
نزديك تر خواهد شد.اميدواريم در دولت سيزدهم اين اتفاق 
و رويداد مهم به واقعيت تبديل شود و شاهد اجراي هر چه 
سريع تر آن در اقتصاد كشور باشيم. ارز 4200 تومان براي 
شركت هايي كه جهت واردات از ارز 4200 توماني استفاده 
ادامه در صفحه 2 مي كردند و...   

يك��ي از معض��الت جامع��ه 
دانش��گاهي ما، ع��دم ارتباط 
صحيح و بروز با صنعت اس��ت 
و اينجانب و كارشناسان بارها 
در صحبت ها و سخنراني هايي 
ك��ه در دانش��گاه ها و صنايع 
داش��ته ايم بر ل��زوم همكاري 
و نزديكي بيش��تر اين دو نهاد 
تاكي��د كرده ايم. اكنون به بهان��ه تحوالت صنعتي اخير 
كشور از جمله ضرورت تحرك در صنايع برق و آب و ساير 
نيازمندي هاي معيش��تي، رفاهي و عمراني جامعه، الزم 
است كه بر اهميت تحقيق و توسعه براي عبور از شرايط 
تحريم و ركود تورمي موجود تاكيد بيش��تري شود.  در 
كشورهاي اروپايي و امريكايي، نزديكي و همراهي دانشگاه 
و صنعت موجب اعتالء و پيش��رفت هر دو نهاد صنعت و 
دانشگاه گرديده است. صنعت مشكالت و معضالت خود 
را به عنوان صورت مساله در اختيار دانش��گاه قرار داده و 
دانشگاه با پشتوانه مالي و عملياتي صنعت نه تنها مشكالت 
صنعت را حل مي نمايد بلكه موجب ايجاد و توسعه علم 
در دانش��گاه ش��ده و منبع درآمدي نيز براي خود ايجاد 
مي نمايد. متاسفانه در كشور ما صنعت، دانشگاه را نهادي 
صرفاً تئوري گرا و دور از واقعيت هاي روز صنعت و دانشگاه، 
صنعت را نهادي دور از علم روز مي داند و لذا همكاري بين 
اين دو شكل نمي گيرد. اين است كه دانشگاه براي گذران 
روزانه خود به بودجه دولتي وابسته است و براي پروژه ها و 
تز هاي دانشگاهي به مجالت علمي خارج كشور و صنعت 
در مشكالت خود غرق شده و با افزايش هزينه ها و كاهش 
سودآوري به سمت تعطيلي واحد مي رود. اينجاست كه 
راه سومي در صنعت به وجود آمد كه سعي مي كند خود 
گره گشاي مشكالت خود باشد. بسياري از صنايع پيشرو با 
ايجاد واحد تحقيق و توسعه در بطن صنعت و به كارگيري 
نيروهاي نخبه و مستعد دانشگاهي درصدد حل مشكالت 
فرآين��دي و اجرايي خود هس��تند. اين راه س��وم گرچه 
بهترين راه حل نيست اما در حال حاضر تنها راه براي حل 
مشكالت صنعت مي باش��د. واحد هاي تحقيق و توسعه 
تاكنون توانسته اند بار زيادي از مشكالت صنعت را بر دوش 
بگيرند و راه حل هاي بسياري را پيش روي صنعت خسته 
و بي رمق قراردهند. اين واحدها توانسته اند براي دانشجويان 
و فارغ التحصيالن نخبه دانشگاهي بازار كار ايجاد كنند و در 
عين حال بر اعتبار علم و صنعت كشور در جامعه جهاني 
بيفزايند. اما اگر اين را از منظر ديگر بنگريم، مي بينيم كه 
س��اختارهاي دولتي ما براي حمايت و پشتيباني از اين 
راه سوم ساختار مناسبي نيست. معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و مركز شركت ها و موسسات دانش بنيان، 
صندوق نوآوري و ش��كوفايي، صندوق ه��اي حمايت از 
دانش بنيان و ديگر نهادهايي كه براي حمايت از اينگونه 
حركت ها در نظر گرفته شده اند به هيچ وجه جوابگوي نياز 
ادامه در صفحه 8 مراكز دانش بنيان صنعتي نيستند.   

اين روزها متاس��فانه اخباري 
ب��ه گ��وش مي رس��د ك��ه 
برخي اف��راد س��ودجو بدون 
داش��تن تحصيالت دست به 
فعاليت هاي مشاروه اي مي زنند، 
كه بايد بعد از شناسايي با آنها 
برخورد قانوني شود، اما مساله 
ديگر برخي رفتارهاي خارج از 
عرف در فرآيند جلسات مشاوره نظير بازنمايي رفتارهاي 
جنس��ي يا لمس مراجعين غير هم جنس است كه قطعا 
خالف قوانين بوده و روانشناسان و مشاوران مي توانند تنها 
درباره مشكالت مراجعين با آنها صحبت كنند. روانشناسان 
و مشاوران موظف اند در فرآيند مصاحبه تشخيصي، درباره 
تمام اطالعات الزم براي تش��خيص مشكل مراجع را از او 
س��وال كنند و از اين رو روانشناس و مشاور مي تواند حتي 
ش��خصي ترين سواالت را از مراجع بپرس��د اما اينكه اين 
س��واالت به جا يا نا به جا پرس��يده شده است تنها توسط 
مشاوران و روانشناسان متخصص امكان پذير است و مردم 
نمي توانند اين موارد را تش��خيص دهند. روانشناسان و 
مش��اوران موظف اند حتي سواالت بعضا شخصي را نيز از 
مراجع بپرسند چراكه پاس��خ اين سواالت براي شناخت 
بيش��تر مراجع و هدايت او در جهت پيدا كردن خطاها و 
كش��ف راه حل هاي از بين بردن خطاها الزم است. البته 
مراجع مي تواند در صورت عدم تمايل، به سواالت روانشناس 
و مشاور خود پاسخ ندهد اما همين امر منجر به سخت شدن 
همراهي روانشناس و مشاور و ادامه دادن جلسه مشاوره 
مي شود. بروز رفتارهاي خالف قانون از سوي روانشناسان 
و مشاوران در جلسات مشاوره جرم محسوب مي شود، با 
ذكر مثالي تصريح كرد: براي مثال اگر مراجعي مورد ضرب 
وشتم قرار گرفته باشد، روانش��ناس و مشاور حق ندارد از 
مراجع تقاضا كند كه بدنش را به او نشان دهد. همچنين 
مشاور و روانشناس نمي تواند تحت هيچ شرايطي مراجع 
غيرهم جنس خود را لمس كند و تنها روانشناس و مراجع 
هم جنس مي توانند در ابتدا و انتهاي جلسه براي رعايت 
ادب با يكديگر دس��ت دهند كه اين مورد نيز در ش��رايط 
پاندمي كوويد 1۹ انجام نمي شود. از سوي ديگر مشاور و 
روانشناس نمي تواند از مراجع بخواهد در جلسات درمان 
اعمالي حاكي از رفتار جنسي انجام دهد. اين موارد معموال 
در آيين نامه اخالق حرفه اي روانشناسان و مشاوران آمده 
و تمام روانشناسان و مشاوران از اين موارد مطلع هستند 
و خوب هس��ت مردم نيز بدانند. دريافت هديه از مراجع و 
ايجاد روابط دوگانه يا چندگانه ميان روانشناس و مراجع، 
بازنمايي رفتارهاي جنسي و لمس مراجع غيرهم جنس در 
حين جلسات ممنوع است و روانشناسان و مشاوران تنها 
مي توانند درباره مسائل و مشكالت مراجعين با آنها صحبت 
كنند. اگر افراد شاهد تخلفاتي بودند و مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته اند، مي توانند به معاونت انتظامي سازمان نظام 
ادامه در صفحه2 روانشناسي و...  
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 هدف حمله به سيستم سوخت
اختالل در زندگي مردم بود

تشكيل دولتي فراگير
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 ايرجرهبر:
ردپايدالالندرورودخارجيها

بهساختمسكندولتيمشهوداست

 وزير صمت وعده كاهش 15 درصدي قيمت خودرو 
را داده اس��ت؛ حال اين پرسش قابل طرح است كه 
آيا وعده كاهش قيمت ها شدني است؟ كارشناسان 
تحقق كاهش قيمت را منوط به ش��روطي از جمله 
حذف قيمت گ��ذاري دس��توري و افزاي��ش تيراژ 
توليد مي دانند. البته وعده كاهش قيمت از س��وي 
وزير صمت، واكنش هاي زيادي به همراه داش��ت؛ 
به طوري كه برخي در انتقاد به اين وعده وزير عنوان 
صفحه 7 را بخوانيد كردند، براي...  

در شرايطي كه مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي 
طي دو هفته اخير، دست كم دو بار از ورود خارجي ها 
به ابرپروژه س��اخت س��االنه يك ميليون مسكن 
در كش��ور خبر داده اند، رييس كانون سراس��ري 
انبوه سازان كشور اعالم كرد، انبوه سازان داخلي نيز از 
انجام اين پروژه در قبال »نفت« استقبال مي كنند. به 
باور ايرج رهبر، انبوه سازان خارجي در كشور كارنامه 
قابل قبولي ندارند و برخي از دالالن زمينه هاي ورود 
صفحه 5 را بخوانيد آنها به...  

 واكنش ها 
 به وعده 

وزير صمت 

 آمادگي 
انبوه سازان براي 

كار در قبال »نفت« 



دبير شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه حمله سايبري به 
جايگاه هاي سوخت رساني احتماال از يك كشور خارجي انجام 
شده، اظهار داشت: به هيچ وجه به اطالعات سهميه بنزين 
مردم لطمه اي وارد نشده است. روز سه شنبه اختالل در سامانه 
سوخت رساني، مردم را كه به پمپ بنزين ها مراجعه كرده بودند 
را سردرگم كرد، اختاللي كه ناشي از حمله سايبري بود. يك 
گروه ايراني با اعالم به خبرگزاري ه��اي داخلي و خارجي، 
مسووليت اين حمله را پذيرفته است. البته برخي معتقدند 
اين گروه اگرچه اسم ايراني يدك مي كشد، در خارج از كشور 
مستقر هستند. در همين راستا »ابوالحسن فيروزآبادي«، دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي در برنامه تلويزيوني درباره حمله 
سايبري رخ داده، توضيحاتي را ارايه كرد: اين حمله ساعت ۱۱ 
صبح سه شنبه اتفاق افتاد و در همه جايگاه هاي بنزين كشور 
شاهد اختالل وسيع بوديم. دستگاه هاي مربوطه با ورود به 
ماجرا شاهد عالئم يك حمله سايبري بودند كه خوشبختانه 
خسارت هاي سخت افزاري به دنبال نداشته و فقط در ارايه 
خدمت به شهروندان ايجاد اختالل كرد. به گفته وي حدود 
۴۶۰۰ جايگاه سوخت رس��اني بنزين در كشور وجود دارد 
كه كارشناسان بايستي اصالحاتي در برنامه نرم افزاري شان 
انجام دهند. فيروزآبادي با بي��ان اينكه نظر نهايي در مورد 
اين حمله سايبري هفت يا ۱۰ روز آينده اعالم خواهد شد، 
گفت: »هنوز نمي توان مبدا و جزييات حمله سايبري را اعالم 
كرد، اما احتمال دارد اين حمله نيز همانند حمله سايبري به 
سيستم هاي راه آهن جمهوري اسالمي ايران از طريق خارج 
از كشور انجام شده باشد. او با بيان اينكه حادثه مذكور در مدت 
كوتاهي رفع عيب شده، طوالني شدن رفع اشكال را ناشي از 
لزوم اعزام تيم هاي كارشناسي به جايگاه ها و گستردگي اين 

جايگاه ها در سراسر كشور دانست.
فيروزآبادي با تاكيد بر اينكه س��ازمان ها و نهادها مسوول 
حمالت سايبري به سيستم ها و سامانه هاي خود هستند، 
گفت: مقابله با حمله وظيفه همان س��ازمان مربوطه است 
و مس��وول امنيت هرس��ازماني باالترين مقام آن سازمان 
اس��ت. او با بيان اينكه افتا، متولي و پشتيبان امنيت است، 
اظهار داشت رزمايش هايي كه در رابطه با سيستم امنيتي 
زيرساخت هاي كشور در حوزه وزارت نفت و شركت هاي تابعه 
آن بايستي انجام مي گرفت به پدافند غيرعامل سپرده شده 
بود و اين سازمان دو دوره رزمايش را اجرا كرده بود. به گفته 
فيروزآبادي، پدافند غيرعامل نقاط آسيب پذيري سيستم 
امنيتي وزارت نفت و شركت هاي تابعه را مشخص كرده و در 
اختيار اين مجموعه قرار داده بود. با توجه به اينكه اين اشكاالت 

هزينه و زمان بر بوده به تدريج در حال رفع هستند.
رييس مركز ملي فضاي مجازي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
به سرورهاي مركزي آسيبي وارد شده، گفت: خوشبختانه به 
سرورها و اطالعات لطمه اي وارد نشده است. اصوال طراحي 
ش��بكه جايگاه سوخت رس��اني در كش��ور ما يك طراحي 
خاص مربوط به كش��ور خودمان است. پمپ بنزين هاي ما 
تمام الكترونيك هستند و از نظام پرداخت و نظام واگذاري 
سوخت، تا نظام هاي الكترونيكي ديگر مانند تلفن مداربسته 
در جايگاه ها تحت نظام واحدي كار مي كنند. خوشبختانه با 
تمهيداتي كه از قبل از لحاظ امنيتي در نظر گرفته شده بود، 
سيستم طوري اس��ت كه به هيچ وجه به اطالعات سهميه 
مردم لطمه اي وارد نش��ده و فقط در نظام خدمت رس��اني 
اختالل ايجاد شده اس��ت. به گفته فيروزآبادي اين حمله 
سايبري سطح بااليي نداشته و به علت كثرت ترمينال ها و 
عدم پيچيدگي زياد اين سيستم صورت گرفته است. اگرچه 
در صورت اتخاذ تدابير مناسب، وقفه در سوخت رساني نيز 
صورت نمي گرفت. او در پاسخ به اين سوال كه چرا اقدامات 
الزم براي پيش��گيري از حمالت سايبري انجام نشده بود؟ 

اظهار كرد: سرعت توسعه ديجيتالي، بيش از سرعت نظامات 
امنيتي ديجيتالي است و شاهد اين مشكل در سراسر دنيا 
هس��تيم. در دنيا شاهديم كه هميشه اخباري در اين حوزه 
ش��نيده مي ش��ود و حمالتي به نظامات بانكي، بانك هاي 
اطالعاتي و ايجاد اختالل ديده شده است. حتي در شبكه هاي 
اجتماعي بعضا افشاگري هاي وسيعي به صورت ميلياردي 
در زمينه كشف اطالعات يا ايجاد اختالل در سرويس ديده 
مي شود. او تاكيد كرد بعد از اين حادثه دستگاه هاي مربوطه 
مامور خواهند شد تا آسيب هاي موجود و نقاط ضعفي را كه 
در سيستم وجود دارد، شناسايي كنند تا كمتر شاهد لطمه 

به خدمات عمومي كشور باشيم.
در عين ح��ال س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور با بيان 
اينكه آسيب پذيري س��ايبري شركت پخش و پااليش به 
مسوول دستگاه اطالع داده شده بود اعالم كرد اختالل در 
خدمت رساني به مردم و خدشه به اعتبار سايبري كشور را 
قانونا پيگيري خواهد كرد. روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان پدافند غيرعامل كشور با صدور اطالعيه اي درباره 
حمله سايبري به سامانه هوشمند توزيع سوخت توضيحاتي 
را ارايه كرد. در اين اطالعيه آمده اس��ت كه اساسا ايمني، 
امنيت و دفاع در فضاي سايبري امري نسبي است و به ميزان 
سايبري شدن زيرساخت ها و دارايي ها، امكان اختالل در 
كاركرد خدمات به دليل حوادث سايبري افزايش مي يابد. 
امروزه بروز حوادث سايبري در كشورهاي توسعه يافته با 
داليل مختلف تبديل به يك واقعيت اجتناب ناپذير و يك 
چالش جهاني شده اس��ت. به گفته روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان پدافند غيرعامل كشور، اين سازمان از 
سوي مركز ملي فضاي مجازي مكلف به اجراي رزمايش ها 
در زيرس��اخت ها در جهت تس��ت پايداري ارايه خدمات 
ش��ده اس��ت. موضوعي كه پيش از اين دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي به آن اشاره كرد بود. بر همين مبنا، پدافند 
غيرعامل در هماهنگي با مركز ملي، در سال جاري تاكنون 
بيش از ۷۰ رزمايش س��ايبري در زيرساخت هاي حياتي 
كشور انجام داده است كه نتايج آن به مركز ملي و مسووالن 
زيرساخت ها جهت رفع آسيب پذيري ها ابالغ شده است. 
طبق اين اطالعيه، در حوزه زيرساخت انرژي تاكنون پدافند 
غيرعامل دو رزمايش در حوزه وزارت نفت و ش��ركت هاي 
تابعه از جمله ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي انجام داده و نتايج از جمله آسيب پذيري هاي عمده 
را جهت برطرف سازي به مس��ووالن ابالغ كرده است و در 
راس��تاي صيانت از حقوق عامه و تاب آوري ملي موضوع 
رفع آسيب پذيري ها را مكرر پيگيري كرده است: از ابتداي 
بروز حادثه در سامانه هوشمند توزيع سوخت نيز تيم هاي 
عملياتي قرارگاه پدافند سايبري در تعامل با ساير بخش هاي 
امنيت س��ايبري كش��ور به بررس��ي داليل بروز اختالل 
سايبري و كمك به بازگشت كاركرد خدمات جايگاه هاي 
توزيع س��وخت اقدام كردند كه در نتيجه خدمات سامانه 
هوش��مند به تدريج درحال بازگشت به حالت اوليه است. 
همچنين تيم ويژه تحقيقات پدافند س��ايبري با در نظر 
گرفتن تمامي احتماالت، درحال تكميل شواهد فارنزيك 
)جرم شناسي رايانه اي( منشأ اختالل سايبري است كه با 
توجه به حساسيت و تخصصي بودن موضوع نتايج آن پس 
از تكميل اطالع رساني مي شود. سازمان پدافند غيرعامل 
كش��ور در پايان اين اطالعيه، ضمن تذكر مجدد به همه 
دستگاه ها و زيرساخت هايي كه در آنها رزمايش سايبري 
برگزار شده اس��ت اعالم كرد در صورت بروز هر نوع حادثه 
از محل آسيب پذيري هاي اعالم و ابالغ شده اين سازمان، 
موضوع اختالل در خدمات رساني به مردم و خدشه به اعتبار 
سايبري كشور را از طريق مراجع قانوني پيگيري خواهد كرد.

اخبار
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باقري: پيش  از پايان ماه نوامبر 
مذاكرات را شروع مي كنيم

معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان گفت: 
توافق كرديم پيش  از پاي��ان ماه نوامبر مذاكرات را 

شروع كنيم.
به گزارش ايسنا، علي باقري در صفحه توييتر خود 
با اشاره به ديدارش با هماهنگ كننده كميسيون 
مشترك برجام در اين ارتباط نوشت: » گفت وگويي 
جدي و سازنده با انريكه مورا در مورد عناصر ضروري 
مذاكرات موفق داشتم. توافق كرديم  پيش  از پايان 
ماه نوامبر مذاكرات را شروع كنيم. تاريخ دقيق هفته 

بعد اعالم خواهد شد.«

شبكه  جاسوسي در  وزارت  
نفت را  بايد  جدي گرفت

هادي بيگي ن��ژاد، نماين��ده مالي��ر در مجلس 
شوراي اسالمي و عضو كميسيون انرژي مجلس 
در توييتي نوش��ت:  لو دادن كشتي هاي نفتكش 
در ش��رايط دور زدن تحريم ها، حمل��ه به مركز 
مديريت سوخت كش��ور و حواشي متعددي كه 
براي پرسنل زحمتكش وزارت نفت رخ مي دهد، 
بيانگر اين است كه ش��بكه جاسوسي در وزارت 
نفت را  بايد جدي گرفت، شايد تهديدات باالتري 

در  راه باشد.

هزينه توسعه مناطق آزاد 
را نبايد بومي هاي  مناطق  بدهند

س��عيد محمد بر ل��زوم اهميت معيش��ت مردم 
تاكيد و اظه��ار كرد: مناطق آزاد كش��ور با هدف 
رونق اقتص��ادي، توليد و صادرات ايجاد ش��ده و 
نبايد بهاي آن را مردم بومي اين مناطق پرداخت 
كنند.وي تصريح كرد: توجه به معيشت مردم در 
اجراي هر گونه طرح اقتصادي بايد از اولويت هاي 
نخست مسووالن باشد و ضروري است اين مهم را 
سرلوحه كار خود قرار دهند. مشاور رييس جمهور 
در خصوص قراردادهاي پيمانكاري كه با معيشت 
جامعه كارگري ارتباط مستقيم دارد، اشاره كرد 
و افزود: احداث خانه هاي پيش س��اخته در قالب 
BOT با جديت تمام در دستور كار سازمان منطقه 

آزاد كيش قرار گرفته است.

هشدارهايي براي جلسات 
مشاوره

 مشاوره در تهران يا به شوراي استاني در هر استان 
مراجعه كنند. افراد بايد شكايت خود را كتبا همراه 
با شماره ملي، آدرس، شماره تلفن و نام خود ثبت 
كنند تا توس��ط هيات ه��اي بدوي رس��يدگي به 
تخلفات، بررسي شود. مس��اله ديگر در مورد وقت 
دهي جلسات مش��اوره اس��ت كه البته استاندارد 
مكتوبي در اين زمينه وجود ندارد، اما س��اعت كار 
جلسات بايد در س��اعات عرف و نهايتا تا ۱۰ و نيم 
شب در زمستان يا حداكثر تا ۱۱ شب در تابستان 
باشد و جلس��اتي كه پس از نيمه شب و در ساعات 
۱۲ و يك يا دو نيمه ش��ب برگزار شوند، قابل قبول 
نيستند. در ضمن هر مراجعي اين حق را دارد كه در 
آغاز جلسات از روانشناس يا مشاور خود بخواهد نام 
و نام خانوادگي كامل خود و شماره پروانه فعاليت 
خود در سازمان نظام روانشناسي را در اختيار او قرار 
دهد و حتي درخواست كند تا پروانه اشتغال مشاور 
يا روانشناس را ببيند. در پروانه اشتغال نوشته شده 
اس��ت كه روانشناس يا مشاور چه تحصيالتي دارد 
و در چه ح��وزه اي مي تواند كار كند و خدمات ارايه 
دهد. افراد بايد در همان حوزه اي كه اجازه فعاليت و 
پروانه اشتغال دارند مشغول به ارايه خدمات شوند.

از افزايش كارايي تا سوددهي 
شركت هاي بورسي

 به دنبال آن محصوالت را باقيمت پايين تر در بازار 
عرضه مي كردند، حذف مي شود و درنتيجه قيمت ها 
واقعي تر خواهد ش��د.حذف اين ارز با اثر مثبت در 
صنايع غذايي، دارويي، الستيك همراه خواهد بود 
و برخي از شركت هاي پخش هم از اين اتفاق منتفع 
مي شوند اما اين موضوع نمي تواند تأثير چنداني را 
بر كليت بازار سرمايه داشته باشد و فقط در برخي از 

صنايع تأثيرگذار خواهد بود.
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي تواند قدمي در راستاي 
حذف قيمت گذاري دس��توري و مح��دود كردن 
شركت ها در بازار رقابتي باشد. كليت بازار سرمايه 
هميشه از حذف رانت، قيمت گذاري دستوري و هر 
آنچه دست توليدكننده را در بازار آزاد رقابتي محدود 

كند، استقبال خواهد كرد.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي: 

حمله سايبري به جايگاه هاي سوخت از يك كشور خارجي بود

پيام وزراي خارجه كشورهاي همسايه افغانستان و روسيه در اجالس تهران

اجماع براي تشكيل دولتي فراگير
نشست وزراي امور خارجه كشورهاي همسايه افغانستان 
به همراه روسيه، چهارشنبه در تهران و با محوريت حل و 
فصل بحران اين كشور برگزار شد. در اين نشست وزراي امور 
خارجه كشورهاي همسايه افغانستان بر اهميت شنيدن صدا 
و خواسته مردم افغانستان از سوي جامعه بين المللي تاكيد 
كردند و خواس��تار اين شدند كه گروه حاكم بر افغانستان 
)طالب��ان( به تعهدات خود در مقابل خواس��ته هاي مردم 
افغانس��تان و انتظارات جامعه بين الملل عمل كرده و آنها 
همچنين بر اهميت تشكيل دولت فراگير در اين كشور با 
مشاركت و حضور گروه هاي مختلف افغانستاني تاكيد كردند. 
وزير خارجه كشورمان در اين اجالس گفت: ريشه بسياري از 
مشكالت فعلي افغانستان ريشه در مداخالت خارجي دارد و 
آمريكا بايد مسووليت خود را در برابر فجايعي كه در افغانستان 
به ب��ار آورده با صداي بلند بپذيرد. وي با اش��اره به اهداف 
برگزاري اين نشست گفت: ما بايد تالش كنيم كه صداي 
واحدي را در ارتباط با حمايت از مردم افغانستان و تحوالت 
اخير در اين كشور به جامعه جهاني و مردم افغانستان ارسال 
كنيم. اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان با بيان اينكه ما از 
تشكيل دولتي فراگير با حضور اقوام مختلف در افغانستان 
حمايت مي كنيم، افزود: در اين ارتباط بايد تاكيد كنيم كه 
مسووليت امنيت شهروندان افغانستاني و همچنين امنيت 
مرزهاي اين كش��ور با همسايگانش در درجه اول با هيات 
حاكمه سرپرستي موقت افغانستان است. وي با بيان اينكه از 
اين اجالس بايد پيامي قوي براي شكل گيري دولتي فراگير 
در افغانس��تان ارسال شود به اهميت تاريخي افغانستان و 
نقش گروه ها و اقوام مختلف در تاريخ اين كشور اشاره كرد و 
گفت: براي برون رفت از وضعيت كنوني افغانستان نيازمند 
انسجام داخلي، به كارگيري تمام ظرفيت هاي داخلي اين 
كشور و بهره گيري از استعدادهاي باالي كشورهاي همسايه 
و همچنين جامعه بين الملل هس��تيم. مخبر، معاون اول 
رييس جمهورهم در بخشي از سخنانش در اين اجالس با 
تاكيد بر اينكه امنيت و ثبات همسايگان افعانستان با امنيت 

افعانستان به هم پيوسته است، گفت: ما از ابتكار پاكستان 
از برگزاري نشست اول درباره افغانستان حمايت كرديم و 
ميزباني دور دوم را برعهده گرفتيم و از ميزباني دور س��وم 
توسط چين استقبال مي كنيم. مخبر با طرح اين پرسش كه 
چه كساني مسوول اين وضعيت اسفناك هستند، اظهاركرد: 
دو دهه پيش آمريكا با دستاويز قرار دادن حادثه ۱۱ سپتامبر 
و مبارزه با تروريسم به اين كشور حمله كرد، اما جز افزايش 
ناامني و گسترش افراطي گري و عقب ماندگي اقتصادي و 
تضعيف انسجام ملي و افزايش توليد مواد مخدر و...، نتيجه اي 
در پي نداشته است. سياست آمريكا درباره افغانستان دو و نيم 
تريليون دالر هزينه در برداشته است كه آن هم با شكست 
همراه بود و امروز مي توان گفت كه آنها در دولت سازي در اين 
كشور شكست خوردند. سقوط دولت پيشين در افغانستان 
در كمتر از دو هفته نشان داد آمريكا در ايجاد ساختارهاي 
دولتي با فرهنگ و محيط اجتماعي افغانستان بيگانه بوده 
اس��ت. وي ادامه داد: فرار آمريكا بدون احساس مسووليت 
نس��بت به آينده مردم اين كشور صحنه هايي را خلق كرد 
كه در ذهن مردم افغانس��تان و مردم آزاده دنيا مي ماند. در 
پي سخنراني مخبر، دبيركل سازمان ملل كه سخنانش به 
صورت ويدئويي در اين نشست پخش شد، هشدار داد كه 
افغانستان با يك »بحران فزاينده انساني« مواجه است كه 
نياز به اقدام فوري دارد. وي همچنين نسبت به موارد نقض 
حقوق بشر و حمالت در افغانستان از زمان تسلط طالبان بر 
اين كشور به شدت ابراز نگراني كرد و خواستار تالش براي 
مبارزه با تروريس��م و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شد. 
در ادامه اين نشس��ت، وانگ يي، وزير خارجه چين نيز در 
س��خناني اظهار كرد: معتقديم كه دومين نشست وزراي 
خارجه كشورهاي همسايه افغانستان در زمان خوبي برگزار 
شده است و اين باعث مي شود كه كانال هاي ديپلماتي كه 
بين ما ايجاد شده در اين زمينه تقويت شود. وانگ يي كه به 
صورت ويدئو كنفرانس در دومين نشست وزراي خارجه 
كشورهاي همسايه افغانستان در تهران سخنراني مي كرد، 

افزود: تاكنون در اين اجالس در مسير خوبي حركت كرده ايم 
و اميدواريم كه همگي بتوانيم به تحقق صلح و آرامش در 
افغانستان كمك كنيم. عالوه بر اين، شاه محمود قريشي، 
وزير امور خارجه پاكستان در سخنراني اش در اين نشست با 
اعتقاد بر اينكه بايد جامعه جهاني به وضعيت اقتصادي مردم 
افغانستان در حال حاضر توجه و از وقوع يك فاجعه انساني 
در اين كش��ور جلوگيري كند، گفت: ما معتقديم كه بايد 
پول هاي افغانستان در خارج از كشور آزاد شود. وي با بيان 
اينكه در حال حاضر شاهد موج فراگير پناهجويان نيستيم، 
ادامه داد: اولين نشست كشورهاي همسايه افغانستان در ماه 
سپتامبر برگزار شد و اين نشست نيز در ادامه آن برگزار شده 
تا كشورهاي همسايه در افغانستان به يك هماهنگي برسند 
تا چالش هاي به وجود آمده را به نوعي مديريت كنند. اين 
ديپلمات عاليرتبه پاكستاني با بيان اينكه ما همه به دنبال 
اين هستيم كه افغانستان به عنوان يك كشور همسايه داراي 
ثبات باشد، ادامه داد: معتقديم كه جلسه امروز مي تواند نتايج 
جلسه اول را تقويت كند و گام هاي مهمي براي ايجاد ثبات 
در افغانستان بردارد. وي همچنين افزود: ما در همين راستا 
معتقديم كه بايد سرمايه مردم افغانستان در خارج از كشور 
نيز آزاد شود تا به اقتصاد مردم افغانستان كمك كند. در ادامه 
سخنراني هاي وزراي امور خارجه همسايگان افغانستان، 
سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه در يك سخنراني 
ويديويي با بيان اينكه از تشكيل دولت فراگير در افغانستان 
حمايت مي كنيم و شهروندان افغانستاني بايد بدانند حقوق 
آنها عملي و اجرايي مي ش��ود، اظهار كرد: وضعيت فعلي 
افغانستان نتيجه حضور نظامي چندين ساله آمريكا در اين 
كشور است. الوروف ضمن حمايت از ايجاد صلح و ثبات در 
افغانستان گفت: اين كشور بايد از صفر شروع و خرابي ها را 
جبران كند. وي با بيان اينكه وضعيت فعلي افغانستان نتيجه 
حضور نظامي آمريكا در افغانستان است، افزود: از تشكيل 
دولت فراگير در افغانستان حمايت مي كنيم و شهروندان 
افغانستاني بايد بدانند حقوق آنها عملي و اجرايي مي شود. 

وزير خارجه روسيه بيان كرد: بايد قوميت هاي مختلف در 
افغانس��تان را در نظر بگيريم و از تشكيل دولت فراگير در 
افغانستان حمايت كنيم و شهروندان افغان بايد بدانند كه 
حقوق آنها محقق و اجرايي مي ش��ود. اين مقام روسيه در 
بخشي ديگر از صحبت هاي خود تاكيد كرد: در حال حاضر 
شاهد قاچاق مواد مخدر و فعاليت گروه هاي تروريستي در 
افغانستان هستيم، تصريح كرد: بنابراين بايد از همه امكانات 
منطق��ه اي و بين المللي براي بهبود وضعيت اين كش��ور 
اس��تفاده كنيم. وزير امور خارجه روسيه ادامه داد: موضع 
شركت كنندگان در اين نشست به هم نزديك است و اين 

مي تواند به تحقق صلح در افغانستان كمك كند.
درپايان وزراي شركت كننده در اين اجالس بيانيه اي صادر 
كردند در اين بيانيه آمده است، - با توجه به اينكه وضعيت 
در افغانستان به طور اساسي تغيير كرده است بر حمايت از 
حاكميت ملي، استقالل سياسي، وحدت و تماميت ارضي 
افغانستان و عدم مداخله در امور داخلي آن تاكيد كردند؛  - با 
يادآوري اصول پذيرفته ش��ده جهاني حقوق بين الملل و 
احترام به آرمان مردم افغانستان براي تحقق صلح پايدار، براي 
مشاهده يك افغانستان با ثبات، توسعه، رفاه و روابط هماهنگ 
با كشورهاي همسايه ابراز اميدواري كردند؛  - از وضعيت 
پيچيده نظامي- سياسي، اجتماعي-اقتصادي و بشردوستانه 
در افغانستان نگراني عميقي ابراز داشتند؛  - توافق دارند كه 

كشورهايي كه مسوول اصلي مشكالت در افغانستان هستند 
بايد تعه��دات خود را با جديت انج��ام دهند و كمك هاي 
ضروري اقتصادي، معيشتي و بشردوستانه را براي كمك به 
تحقق انتقال پايدار وضعيت در افغانستان، به اين كشور ارايه 
دهند  - متذكر شدند يك ساختار سياسي فراگير و گسترده 
با مشاركت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است - 
حمايت قوي كشورهاي همسايه افغانستان براي دستيابي 
به صلح، ثبات و آشتي ملي در اين كشور را ابراز نموده و همه 
طرف هاي درگير از جمله طالبان را براي ادامه گفت وگوها و 
مشورت هاي سياسي به منظور بهبود وضعيت آتي اين ملت 
تشويق كردند - بر اين موضوع كه سازمان هاي بين المللي و 
منطقه اي به ويژه سازمان ملل متحد و اعضاي شوراي امنيت 
سازمان ملل بايد به مسووليت خود در زمينه پيشبرد حل 
و فصل سياسي مسائل افغانستان پايبند باشند و از افغان ها 
براي توسعه زيرساخت هاي اقتصادي - اجتماعي كمك هاي 
اقتصادي و بشردوس��تانه حمايت كنند، تاكيد كردند- با 
ابراز نگراني ش��ديد درمورد وخام��ت اوضاع اقتصادي در 
افغانستان از جامعه بين المللي درخواست ارايه كمك هاي 
بشردوستانه به صورت فوري نمودند- حمالت تروريستي 
را در هر فرم و شكل از جمله حمالت عليه گروه هاي قومي 
و مذهبي به ويژه حمالت تروريس��تي اخير به مساجد را 

شديدا محكوم نمودند؛ 

رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت پيش بيني، پيشگيري 
و تجهيز در مقابل حمالت سايبري گفت: عده اي قصد 
دارند با ايجاد بي نظمي و اخالل در زندگي مردم آنان را 

عصباني كنند.
ابراهيم رييسي روز گذشته در جلسه هيات دولت با اشاره 
به حمله سايبري به سيستم جايگاه هاي سوخت در كشور 
گفت: هدف از اين اقدام مختل كردن زندگي مردم بود تا 

بتوانند به مقاصد مشخص خود برسند.
رييس جمه��ور اف��زود: در اين حمله س��ايبري نه تنها 
مسووالن دچار سردرگمي نشده بلكه بالفاصله شرايط 
را مديري��ت كردند و مردم نيز آگاهي خود را در مواجهه 
با اين مشكل نشان دادند و با هوشياري اجازه ندادند كه 
كسي بتواند سوءاستفاده و فرصت طلبي كند. رييسي با 
تمجيد از اطالع رساني به موقع رسانه ملي تأكيد كرد: جا 
دارد صميمانه از همراهي و همكاري مردم نيز قدرداني 
كنيم. رييس جمهور تأكيد كرد: متقاباًل وزارت نفت بايد 
نسبت به جبران آثار اخالل ايجاد شده، اقدام نمايد كه 
حقي از مردم ضايع نگردد. رييس��ي تاكيد كرد: بايد در 
عرصه جنگ سايبري آمادگي جدي داشت و دستگاه هاي 
مربوطه با تقسيم كار مناسب، اجازه ندهند دشمن در اين 
عرصه اهداف شوم خود را پيگيري كرده و در روند زندگي 
مردم مشكل ايجاد كند. رييس جمهور در ادامه با تاكيد 
بر اهميت و اولويت خدمت رساني و رفع مشكالت مردم، 
گفت: مسووالن بايد توجه داشته باشند كه هر كسي كه 
شهروند ايران است و در اين مملكت زندگي مي كند فارغ 
از دين و مذهب و قوم و نژاد بر گردن ما حق دارد و ما نيز 
نسبت به آنان تكليف و وظيفه خدمت رساني داريم لذا نگاه 
و رويكرد مسووالن بايد خدمت به همه اقشار و مردم باشد.

رييسي همچنين با اشاره به گفت وگو با دانشجويان و ابراز 

نگراني تعدادي از آنان از وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي، 
به وزراي علوم و بهداش��ت و درمان دستور داد نسبت به 
تجهيز، ترميم و رفع مشكالت خوابگاه هاي دانشجويان 

متاهل و مجرد اقدامات الزم را به عمل آورند.

اين حمله سايبري نه اولين بار است 
نه آخرين بار

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه بخش ها بايد براي 
ايمن سازي سيستم ها و سامانه هاي خدماتي خود نهايت 
جديت و دقت را اعمال كنند، گفت: بايد تالش كنيم 
در برابر حمالت احتمالي آينده كامال مصون باشيم تا 
در اثر تحركات دشمن، كوچك ترين اخالل و مشكلي 
در زندگي مردم به وجود نيايد. س��يد ابراهيم رييسي 
رييس جمهور ظهر چهارشنبه در بازديد از وزارت نفت 
با تشكر از تالش هاي مسووالن، كارشناسان و كاركنان 
مجموعه وزارت نفت كه تالش كردند مشكل پيش آمده 
در سامانه توزيع هوشمند سوخت در سريع ترين زمان 
ممكن برطرف شود، گفت: بايد از همراهي و همكاري 
بس��يار خوب مردم نيز صميمانه قدرداني كنيم كه با 
اعتمادشان به خدمتگزاران خود در دولت، زمينه برطرف 
شدن مشكل را فراهم كردند. رييس جمهور اعتماد و 
همكاري مردم را در حل اين مس��اله سرمايه اي بزرگ 
براي كشور توصيف كرد كه همواره به آن نيازمنديم و 
افزود: نكته بسيار مهم اين است كه اين نه اولين حمله 
سايبري به كشور است و نه آخرين حمله خواهد بود؛ 
وزارت نفت و همه دستگاه ها و بخش هاي ديگر كشور 
بايد تدابير الزم را براي پيشگيري از حمالت سايبري 
آينده به بهترين و دقيق ترين شكل انجام دهند. رييسي 
گفت: اخبار و گزارش ها حاكي از اين است كه دشمن 

به دنبال ايجاد اخالل در كشور است تا مردم را ناراضي 
كند، اما بصيرت و حركت هوشمندانه مردم باعث خنثي 
شدن همه ترفندهاي دشمن شده و مي شود. رييسي 
همچنين با تش��كر از همراهي و اطالع رساني به موقع 
و دقيق رسانه ها و به ويژه رسانه ملي در جريان مشكل 
پيش آمده در س��امانه توزيع هوشمند سوخت تاكيد 
كرد: مهم ترين مساله و دغدغه همه ما اين است كه مردم 
آرامش داشته باشند و به هيچ عنوان نگران نشوند. همه 
خدمتگزاران و رسانه ها بايد به شكلي عمل كنند كه اميد 
و نشاط مردم افزايش يابد و تقويت شود. مهندس جواد 
اوجي وزير نفت نيز در جريان اين بازديد با تشكر از اينكه 
رييس جمهور با وجود مشغله هاي فراوان شخصا براي 
پيگيري مشكل پيش آمده در سامانه هوشمند توزيع 
سوخت به وزارت نفت آمده است، در توضيح تالش ها و 
اقدامات انجام شده براي رفع كامل اين مشكل گفت: با 
تشكيل ستاد بحران از اولين دقايق، همه ظرفيت هاي 
وزارتخانه براي رفع اين مشكل به كار گرفته شد و در حال 
حاضر بيش از ۳ هزار و ۲۰۰ جايگاه در كشور مشغول 
سوخت رساني است كه از اين تعداد حدود ۴۰۰ جايگاه 
به مدار سامانه هوشمند توزيع سوخت بازگشته  است. 
وي با بيان اينكه با تالش هاي جهادگونه كاركنان وزارت 
نفت مش��كل پيش آمده تا يكي- دو روز آينده به طور 
كامل برطرف خواهد شد، گفت: مردم به هيچ وجه نگران 
نباشند چرا كه سهميه سوخت افراد كامال محفوظ است. 
همچنين وضعيت ذخاير بنزين كشور از هر زمان ديگري 
بهتر و بيشتر است. همچنين پيش از اين بازديد آيت اهلل 
رييسي در يكي از جايگاه هاي توزيع بنزين حضور يافت 
و با مردم و كاركنان آن جايگاه درباره وضع سوخت گيري 

گفت وگو كرد.

رييسي در جلسه هيات دولت: 
هدف حمله به سيستم سوخت ، اختالل در زندگي مردم بود

ايران به آژانس:

س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي گفت:» آژانس 
اطالعات جزيي و ريِز اقدامات فني هسته اي ايران 
را به طور مداوم منتشر مي كند، درصورتي  كه مشابه 
اين اتفاق درخصوص ديگر كشورها اتفاق نمي افتد. 

آژانس بايد اطالعات را به طور كلي منتشر كند.
ارزش اين اطالعات عمدتا تجاري اس��ت و به اين 
دليل كه فني اس��ت، نبايد در اختيار ديگران قرار 
گيرد. آژانس حتي نامه هاي محرمانه ما به مديركل 
را هم در اختيار رسانه ها قرار مي هد. بايد جلوي اين 
اتفاقات گرفته شود. اگر اين وضعيت ادامه يابد، در 
تعامل خود با آژان��س بازنگري مي كنيم. البته كار 

پادماني آژانس انجام مي شود.«

 اطالعات محرمانه ما را منتشر كنيد 
در تعامالت خود بازنگري مي كنيم

2



گروه بانك و بيمه|
  دالر 4200 توماني از يك سو منابع بسياري براي خريد 
دالر نيمايي نياز دارد كه عامل رش��د پايه پولي و تورم 
است اما از سوي ديگر تورم كاالي اساسي را حدود 190 
درصد حفظ كرده در حالي كه تورم ساير اقالم بيش از 
400 درصد بوده است. همچنين پرداخت 430 هزار 
تومان يارانه نقدي مانند پرداخت 45 هزار تومان يارانه 
هدفمندي يارانه ها، پس از مدتي براي دولت مشكل 
ساز است و قادر به ادامه آن نخواهد بود و در عين حال 
به ق��درت خريد مردم كمك نمي كن��د و موج گراني 
كاالها را به همراه خواهد داش��ت . برخي كارشناسان 
پيش بيني كرده اند كه مرغ 72 هزار توماني نتيجه اين 

سياست خواهد بود. 
براين اس��اس، از كارشناسان مستقل تا دولت نظرات 
مختلفي دارند و نتيجه هر چه باش��د فشار بر مردمي 
اس��ت كه همين حاال قدرت خريد كاف��ي ندارند. در 
نتيجه اي كاش به جاي روش هاي حسابداري و حذف 
نرخ و پرداخت يارانه، به حل مشكل اساسي يعني حذف 
هزينه هاي مبادله حاصل از تحريم ها توجه شود و رابطه 

اقتصاد ايران با جهان بهتر شود. 
معاون حقوقي وزير اقتصاد پيش بيني كرد بعد از حذف 
ارز 4200 توماني يارانه 430 هزار توماني به خانوارها 
پرداخت شود. دولت به جايي رسيده است كه بايد در 
مورد حذف يا ابقاي اين ارز در 6 ماهه دوم س��ال براي 
تخصيص ب��ه نهاده هاي دام��ي و دارو تصميم گيري 
كند. در همين راس��تا عبدالهي از كارشناس��ان مركز 
پژوهش هاي مجل��س، قوامي مع��اون حقوقي وزير 
اقتصاد و زنگنه عضو كميسيون برنامه و بودجه به بيان 
نظرات خود درباره آثار و الزامات حذف ارز 4200 توماني 
پرداخته اند. عبداللهي در موافقت با حذف ارز 4200 
گف��ت: ارز4200 توماني داراي ابعاد مختلف اس��ت، 
زماني كه دولت در سال 97 سياست ارز 4200 توماني 
را اجرا كرد و اين ارز را براي واردات كاالهاي اساس��ي 
تخصيص داد، تجربه نش��ان داد به اهداف قيمتي كه 
دولت به دنبال آن بود در بسياري از كاالها مانند گوشت 
گوسفند نرسيد و مرغ هشت هزار توماني امروز به قيمت 
سي و يك هزار تومن رسيده است.دولت سال گذشته 
از ذخاير ارزي بانك مركزي اس��تفاده كرده و امس��ال 
هم مشخص نيست مابقي منابعي كه براي ارز 4200 
توماني تخصيص مي دهد آي��ا از منابع بانك مركزي 
است يا از سامانه نيما خريد مي كند و معادل ارز 4200 
توماني قرار مي دهد يا كار ديگري مي كند. ارز4200 
توماني باعث ايجاد تورم است و به دليل كسري كه در 
منابع خودش دارد باعث ايجاد پول پرقدرت در جامعه 
ش��ده و اثرات تورمي و رشد پايه پولي را به همراه دارد. 
امروز تا آخر سال ده ميليارد دالر ارز 4200 توماني نياز 
داريم، اگر طبق روال گذش��ته باشد حدود 30 درصد 
رشد پايه پولي را شاهد هس��تيم و اين چرخه همين 
طور در سال هاي بعد ادامه پيدا مي كند. متوسط نرخ 
تورم در دنيا 2 درصد است، افزايش قيمت يك كاال يا 
چند كاال به معني افزايش نرخ تورم نيست براي مثال 
پارس��ال تحت تاثير اختالل در يكي از پااليشگاه هاي 
امريكا قيمت بنزين افزايش يافت اما اين منجر به رشد 
تورم 100 درصدي امريكا نشد . وقتي ما درباره حذف 
ارز4200 صحب��ت مي كنيم در م��ورد چند تا كاالي 
مش��خص صحبت مي كنيم يعني قيمت مرغ، شير و 
روغن، در مورد قيمت ساير كاالها قرار نيست تغييري 
اتفاق بيفتد، ضمن اينكه ما منكر سياس��ت حمايتي 
دولت نيستيم، حرف ما اين است كه سياست حمايتي 
نباي��د به حذف نش��دن ارز4200 توماني گره بخورد. 
توجه داشته باشيم كه طبق اعالم رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس 40 ميليون فقير در كشور داريم 
و آمار وزارت رفاه هم رقم هايي در همين حدود است. 
كل درآمد فروش نفت ما در 6 ماهه اول 20 ميليارد دالر 
است ما اگر همه اين درآمد را نيز براي تامين ارز4200 
اختصاص بدهيم، باز كم اس��ت و درآمدي براي دولت 
نمي ماند. ما ارز 4200 را حذف و ما به تفاوت 430 هزار 
تومان را به صورت ريال��ي در قالب هاي مختلف مثل 
كارت اعتباري در اختيار مصرف كننده قرار مي دهيم. 

قيمت متوسط مرغ جهاني حدود 1.8 دالر است كه با 
دالر نيمايي حدود 23-24 هزار تومان چيزي حدود 
چهل و س��ه هزار تومان در مي آيد و انتظار قيمت مرغ 

باالي 48 هزار تومان را نداريم .

    پيش بيني معاون وزير اقتصاد
 از پرداخت يارانه 430 هزار توماني

هادي قوامي، معاون پارلماني وزير اقتصاد در رابطه با 
سياس��ت حمايتي جايگزين حذف ارز 4200 توماني 
گفت: با توجه به عدم نظارت درست و ايجاد رانت هايي 
كه ارز 4200 توماني به وجود آورده امكان ادامه راه با اين 
وضعيت نيست. اما بناي ما حذف ارز4200 توماني هم 
نيست، يعني ما ارز 4200 توماني را بايد با سياست هاي 
حمايتي ديگري جايگزين كنيم.امسال 8 ميليارد دالر 
براي دارو و نهاده هاي دامي ارز 4200 تومني در بودجه 
اختصاص داده شده است كه درشش ماهه اول مصرف 
شده اس��ت در حالي كه تا پايان سال 17 ميليارد دالر 

ديگر نياز داريم.

    از هفت دهك پايين جامعه 
حمايت درستي نمي شود

معاون پارلماني وزير اقتصاد تاكيد كرد: وضع موجود 
وضع ناكارامدي است، و حمايت درستي از هفت دهك 
پايين جامعه نمي شود. اين شيوه تخصيص ارز 4200 
توماني به كاالهاي اساس��ي بايد تغيير كند و بصورت 
كارت اعتباري به مصرف كننده نهايي انتقال پيدا كند 
. در همين راستا ارسالن ظاهري در مخالفت با حذف 
ارز 4200 توماني گفت: سياست رايانه اي كه بخواهد 
از مح��ل گران ك��ردن ارز كاالهاي اساس��ي يا بنزين 
تامين شود قطعا قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد. 
يادمان نرود مردم در سال 89 با يارانه 45 هزار توماني 
چهارده كيلو مرغ مي توانس��تند بخرند اما امروزچه؟ 
يك مرغدار براي توليد يك كيلو مرغ پانزده مولفه دارد 
كه چهارده تاي ان با ارز آزاد تامين مي شود و فقط يك 
مورد آن با ارز 4200 تامين مي شود كه البته طبق آمار 
57 درصد قيمت مرغ به همين خاطر است . بخشي از 
تورم كاالهاي اساسي در كشور ما به خاطر تورم جهاني 
است. طبق آمار بانك مركزي شاخص تورم كاالهايي 
كه ارز4200 توماني گرفتند از سال 97 تاكنون 199 
درصد رشد داشته اما ساير كاالها كه ارز4200 نگرفتند 
433 درصد رش��د داشته كه اين آمار بيان مي كند كه 
اين سياست با تمام ضعف هايش عملكرد موفقي دربرابر 

كنترل نسبي تورم داشته است.

     زنگنه: حذف ارز دولتي
 اثرات تورمي خاص خود را دارد

از سوي ديگر محسن زنگنه از اعضاي كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس در خصوص ديگر راه جايگزين حذف 
ارز حمايتي گفت: سه راه بيشتر جلوي پاي ما نيست 
يك همين وضعيت است، دوم دادن كارت اعتباري با 
حذف ارز حمايتي سوم بردن يارانه در جايي بين زنجيره 
توليد بعد از حذف ارز حمايتي.  پيشنهاد ما اين است 
كه به جاي دادن ارز 4200 به وارد كننده ما يارانه اي كه 
بابت حذف ارز 4200 مي خواهيم بدهيم را به انتهاي 
زنجيره توليد بدهيم. ارز 4200 به اين شكل قطعا بايد 
حذف شود، و دولت تبديل به يارانه ريالي بكند اما نه به 
صورت كارت اعتباري كه باعث رشد انتظارات تورمي 
مي ش��ود، بلكه اين را به انتهاي زنجي��ره توليد مانند 
كشتارگاه ها و كارخانه هاي لبنيات بدهد و براي دارو هم 
از مكانيسم بيمه ها استفاده كند. محسن زنگنه، درباره 
ح��ذف ارز 4200 توماني و جايگزيني كارت اعتباري 
به ايِبنا گفت: حذف ارز 4200 توماني تورم انتظاري را 
در جامعه به وجود مي آورد زيرا كاالهايي كه از اين ارز 
تاثير مي گيرد، بيشتر شامل گوشت، مواد پروتئيني و 
لبنيات است و اين گروه مخصوصا تخم مرغ به معنايي 
جزو قوت غالب مردم به حساب مي آيد.حذف ارز 4200 
توماني سبب خواهد شد يك شوك تورمي را در گروه 
كاالهاي مورد اشاره شاهد باشيم كه به طور غيرمستقيم 
در ساير كاالهاي ديگر هم تاثيرگذار خواهد بود.  علي 

ايحال گوشتي كه دركشور كيلويي 250 هزار تومان 
است، با ش��وك تورمي روبرو خواهد شد زيرا برحمل 
و نقل، آموزش، خدمات و حقوق و مزاياي كارگر تاثير 
مي گذارد.  ارسالن ظاهري كارشناس اقتصادي نيز با 
بيان اينكه ارز 4200 ناقص متولد ش��د و در حذف آن 
بايد همه جوانب را سنجيد، گفت: حذف ارز 4200 از 
كاالهاي اساسي به هسته س��خت خود رسيده است 
و دولت ت��ا پيش از مهار بانك ه��اي خصوصي و مهار 
ت��ورم از گران كردن ارز كاالي اساس��ي بپرهيزد. وي 
در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به »اثرات حذف ارز 
4200توماني كاالهاي اساسي« عنوان كرد: آمارهاي 
بانك مركزي نش��ان مي  دهد تورم 12ماهه منتهي به 
ش��هريور 1400 به رقم نزديك ب��ه 60 درصد و تورم 
خوراكي  ها و آشاميدني  ها به بيش از 73 درصد رسيده 
است كه اين افزايش در نوع خود در تاريخ اقتصاد ايران 
كم نظير است، نتيجه چنين شرايط بغرنجي كوچك 
شدن سفره مردم و مضيقه معيشتي طبقات متوسط و 
محروم جامعه است. به گفته اين كارشناس اقتصادي، 
عده  اي در چنين موقعيتي مدام با القاي مداوم يك امر 
غيرواقعي به مسووالن كشور از جمله مجلس و دولت 
محترم، توصيه مي  كنند تا ارز كاالهاي اساس��ي )ارز 
4200توماني( حذف شود، حال آنكه حذف ارز 4200 
از كاالهاي اساسي به هسته سخت خود رسيده است و 
دولت تا پيش از مهار بانك هاي خصوصي و مهار تورم، 
از گران كردن ارز كاالي اساسي بپرهيزد. زيرا در چنين 
شرايطي گران كردن ارز كاالهاي اساسي قطعًا واجد 
آثار تورمي و ش��وك به اقتصاد و س��فره مردم خواهد 
بود و بهتر اس��ت برخي نمايندگان محترم مجلس از 
فش��ار به دولت آن هم در ابتداي راه، براي گران كردن 
ارز كاالهاي اساس��ي بپرهيزند. ارز 4200توماني در 
دولت روحاني ناقص متولد ش��د و دولت رييسي بايد 
براي تصميم گيري راجع به آن همه جوانب را بسنجد. 
دول��ت دوازده��م در فروردين 1397 »سياس��ت ارز 
4200« را اعالم كرد، اما اجرا و اعمال آن با كاستي هاي 
فراواني همراه بود.ابتدا اين ارز به همه كاالهاي وارداتي 
تخصيص يافت، سپس در 16 مرداد 1397 تخصيص 
ارز 4200 به 25 قلم و گروه كااليي من  جمله كاالهاي 
اساسي و دارو محدود شد و تأمين ارز مورد نياز مابقي 
كاالهاي وارداتي به سامانه نيما منتقل گرديد.در سال 
1398 طي دو مرحله � ارديبهش��ت و بهمن � بعضي 
از اقالم مشمول به مرور از ليست اقالم دريافت كننده 
ارز حمايتي خارج ش��دند و فهرست اين اقالم از 25 به 
16 قلم كاال تقليل يافت. ش��كر در بهمن ماه 1398 از 
فهرست اقالم مشمول ارز 4200 خارج شد. بررسي ها 

نش��ان مي  دهد قيمت هركيلو شكر از بهمن 1398 از 
6000 تومان به 18000 توم��ان افزايش يافته و اين 
رش��د قيمت 200درص��دي درحالي ب��وده كه تورم 
نقطه  اي شاخص كل بهاي كاالها و خدمات در اين 21 
ماه حدود 92 درصد بوده اس��ت. در فروردين 1399 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، سقف تخصيص ارز 
4200 در اين سال را به 9 ميليارد دالر كاهش داد. دو 
وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزي معادل 6.5 ميليارد 
دالر براي واردات؛ دانه  هاي روغني، كنجاله، روغن خام، 
ذرت براي خوراك دام و طيور، جو، واكسن دامي و كاغذ 
و ارز مورد نياز وزارت بهداشت نيز معادل 2.5 ميليارد 
دالر براي واردات؛ تجهيزات و ملزومات پزشكي و دارو 
تعيين گرديد. مجلس در زمان تصويب بودجه 1400، 
سقف تخصيص ارز 4200 را به 8 ميليارد دالر كاهش 
داد، اين در حالي بود كه قيمت جهاني برخي از اين اقالم 
به شدت افزايش يافته بود، آن هم به دليل خشكسالي 
و محدوديت هاي پاندمي كرونا براي كشورها، به عنوان 
مثال قيمت جهاني روغن از 700 به 1500 دالر افزايش 
يافته است، به  همين منظور در تاريخ 27 بهمن 1399 
مس��ووالن مربوطه در دولت قبل مجموع ارز 4200 
مورد نياز براي واردات كاالهاي اساسي در شش  ماهه 

اول 1400 را 6 ميليارد دالر تعيين كردند.

    تورم اقالم مشمول ارز دولتي 190درصد
 غيرمشمول 433 درصد 

ارز 4200توماني با همه ضعف هايي كه در اجرا داشته، 
در 3 س��ال گذشته در كنترل نس��بي تورم كاالهاي 
مش��مول موفق بوده اس��ت.تورم نقطه به نقطه اقالم 
مشمول مستقيم ارز دولتي طي دوره اسفند 1396 تا 
تيرماه 1400 حدود 190 درصد بوده، در حالي كه تورم 
اقالم غيرمشمول افزايش قيمتي بالغ بر 433 درصد را 
تجربه كرده اس��ت. اين مقايسه حاكي از آن است كه 
تخصيص ارز 4200 به كاالها در كنترل نس��بي نرخ 
تورم موثر بوده اس��ت. قطعًا حذف ارز دولتي يا تقليل 
آن به 2 كاالي گندم و دارو، در ش��رايط بغرنج تورمي 
كنوني، منجر به ش��وك قيمتي در كاالهاي اساسي 
و افزايش انتظ��ارات تورمي در س��اير بازارها خواهد 
شد.  همچنين اين تصميم نه تنها »حذف رانت« ارز 
دونرخي را به دنبال نخواهد داشت، بلكه با افزايش نرخ 
ارز بازار آزاد منجر به »افزايش رانت« و شكل  گيري آن 
در قيمت هاي باالتر مي شود و نتيجتًا عالوه بر افزايش 
ش��كاف طبقاتي، تبعات ش��ديد امنيتي و اجتماعي 
نيز به دنبال خواهد داشت. »افزايش هزينه  هاي مواد 
اوليه داخل��ي و وارداتي متكي به ن��رخ ارز نيمايي«، 

»افزايش هزينه هاي بس��ته بندي ناش��ي از افزايش 
قيمت محصوالت پتروشيمي«، »افزايش هزينه  هاي 
حمل ونقل، بيمه و انبارداري«، »افزايش ساير هزينه  ها 
از جمله حقوق و دس��تمزد« از داليل تحوالت قيمت 

كاالهاي مشمول ارز 4200 بوده است.

     مرغ 72هزارتوماني در پي گران كردن 
ارز 4200 نهاده دامي

ارسالن ظاهري با اشاره به پيش بيني قيمت مرغ پس 
از حذف ارز 4200 نهاده هاي دامي گفت: آناليز قيمت 
گوشت مرغ نشان مي  دهد يك توليدكننده براي توليد 
يك كيلوگرم گوش��ت مرغ متحمل 15 قلم هزينه از 
جمله »جوجه يك روزه، دارو و درمان، واكس��ن، دان 
مصرفي، تعمير و نگهداري تجهيزات، كارمزد سرمايه در 
گردش و...« مي شود كه در اين بين سهم دان مصرفي 
در سبد هزينه هاي توليدكننده با وجود تخصيص ارز 
دولتي حدود 57 تا 60 درصد اس��ت. در صورت گران 
كردن ارز نهاده هاي اساسي يعني ذرت و كنجاله سويا 
با نرخ آزاد )27 هزار تومان( سهم دان مصرفي در سبد 
هزينه اي يك مرغدار به بي��ش از 72 درصد افزايش 
خواهد يافت. محاسبات نشان مي دهد اگر دولت ارز 
نهاده هاي دامي را از 4200 به 27 هزار تومان افزايش 
دهد، هر كيلو مرغ با قيمت بيش از 72 هزار تومان به 
دست مصرف كننده خواهد رسيد، آن هم با فرض اينكه 
ارز بازار آزاد افزايش نيابد و انتظارات تورمي دامن زده 
نشود كه اين فرض تقريبًا غيرممكن است. حذف ارز 
4200 براي بازار كاالهاي اساسي پنج گانه )ذرت، جو، 
كنجاله سويا، دانه روغني و روغن( كه عموماً نهاده توليد 
مي  باشند در شرايطي كه نرخ تورم به ارقام بي  سابقه  اي 
نزديك ش��ده اس��ت، داراي آثار تورم انتظاري شديد 
خواهد بود و مي  تواند تبعات امنيتي و اجتماعي داشته 
باش��د و از اين منظر منجر به افزايش نرخ ارز آزاد نيز 
مي شود و يك دور تسلسل باطل ايجاد خواهد نمود. 
وي با اشاره به طرح كميسيون اقتصادي مجلس براي 
دادن كارت اعتباري به بخش��ي از دهك هاي جامعه 
افزود: سياست يارانه اي كه منابع آن بخواهد از محل 
گران كردن ارز كاالهاي اساس��ي دنبال ش��ود، قطعًا 
قدرت خريد مردم را كاهش خواهد داد. وي با توجه به 
تبعات تصميم بنزيني آبان 98 روي سرمايه اجتماعي 
و اقتصاد كشور اضافه كرد: ظاهراً بدنه كارشناسي كه 
ب��ا دادن اطالعات ناصحيح آب��ان 98 را رقم زد، اخيراً 
گزارش اقتصادي پرابهامي پيرامون ارز كاالي اساسي 
و دارو به ستاد اقتصادي دولت ارسال كرده كه مبناي 

برخي تصميمات قرار گرفته است.

ديدگاه

يادداشت

از يارانه ۴۳۰  هزار توماني براي هر نفر تا ثبت تورم افسارگسيخته

افت ۲۰۲ توماني نرخ دالر در صرافي هاي بانكي

دالر ۲7 هزارو 555 تومان، سكه 11 ميليون و 8۲۰ هزار تومان

مرغ 72 هزار توماني حاصل حذف  دالر 4200 

افزايش نرخ دالر و سكه 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت دالر 27 هزار و 555 تومان، قيمت يورو 32هزار 
و 60تومان، پوند انگليس 37هزار و 939 تومان و درهم 

امارات 7 هزار و 505 تومان اعالم شده است.
ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي )چهارش��نبه، پنجم 
آبان ماه( در مقايسه با روز گذشته با 202 تومان كاهش 
به 26 هزار و 825 تومان داد و ستد شد.قيمت فروش 
يورو نيز در مقايسه با روز كاري گذشته با 151 تومان 
افزايش برابر 31 هزار و 601 تومان بود. قيمت خريد 
هر دالر 26 هزار و 494 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
30 هزار و 976مان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 26 هزار و 654 تومان و نرخ فروش 
آن 26 هزار و 921 تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در 
اين بازار 31 هزار و 250 تومان و نرخ فروش آن نيز 31 
هزار و 562 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما 
در معامالت روز چهارشنبه، حواله يورو به 27 هزار و 54 
تومان فروخت��ه و حواله دالر به 23 هزار و 344 تومان 
معامله شد. قيمت س��كه در بازار تهران )چهارشنبه، 
پنجم آبان ماه( با 50 هزار تومان افزايش نسبت به روز 

گذشته به رقم 11 ميليون و 820 هزار تومان رسيد.
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 600 
هزار تومان معامله شد. نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و 100 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 580 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 230 هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 170 هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 72 هزار تومان 
شد.همچنين اونس جهاني طال به يك هزار و 788دالر 
و 81 رس��يد. در حالي ك��ه تقوي��ت دالر و باال رفتن 
سوددهي اوراق خزانه داري امريكا موجب افت جذابيت 
بازار طال براي سرمايه گذاران شده است، قيمت فلز زرد 

كاهش داشت و از رقم 1800 دالر پايين تر آمد.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.2 درصد 
كاهش به 1788 دالر و 66 سنت رسيد. قيمت فلز زرد 
در معامالت آتي هم با 0.2 درصد كاهش به 1790 دالر 
و 60 سنت رسيد. هفته گذشته قيمت طال به باالترين 
رقم يك ماه گذشته رسيد اما در روزهاي اخير شاهد 

عقب نشيني 1.2 درصدي بوده است.

س��وددهي اوراق قرضه ده س��اله خزانه داري امريكا 
افزايش داش��ت و موج��ب باال رفت��ن هزينه فرصت 

سرمايه گذاري در بازار طال شد.
شاخص ارزش دالر در نزديكي باالترين رقم يك هفته 
اخير كه ديروز به ثبت رسيده بود تثبيت شد و موجب 
كاهش جذابيت بازار طال براي خريداراني ش��د كه از 

ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.
فعاالن بازار اكنون منتظر نشست هاي سياست گذاري 
فرداي بانك مركزي ژاپن و بانك مركزي اروپا هستند.

انتظار مي رود در نشس��ت فردا بان��ك مركزي ژاپن 
سياس��ت محرك اقتصادي خود را ادامه دهد و پيش 
بيني خود از نرخ تورم امس��ال را كاهش دهد. چنين 
پيش بين��ي اي به معناي عدم همراه��ي اين بانك با 
س��اير بانك هاي مركزي جهان براي انقباضي كردن 

سياست هاي پولي شان خواهد بود.
در حالي كه نگراني ها در مورد نرخ باالي تورم به داليل 
چشم انداز مثبت بازار كار تا حدودي كمرنگ شده است، 
اعتماد مصرف كننده در امريكا طي ماه اكتبر شاهد رشد 
غيرمنتظره اي بود. خالص واردات طالي چين از طريق 

هنگ كنگ در ماه سپتامبر به باالترين رقم در طي 5 
ماه گذشته رسيد.

   نيجريه ارز ديجيتال راه اندازي مي كند
بانك مركزي نيجريه رسما انتشار ارز ديجيتال اينايرا 
را با هدف تسريع نقل و انتقال هاي مالي و جلوگيري از 

كاربرد ساير ارزهاي مجازي اعالم كرد.
بانك مركزي نيجريه ارز ديجيتال رسمي خود را منتشر 
كرده است. راه اندازي رسمي ارز ديجيتال اينايرا در روز 

دوشنبه در مجلس اين كشور صورت گرفت.
رييس بانك مركزي نيجريه در مراسم راه اندازي اين ارز 
ديجيتال كه به رهبري محمدو بوهاري، رييس جمهور 
اين كشور برگزار  ش��د، گفت 500 ميليون اينايرا به 
ارزش 1.21 ميليون دالر تا به منتش��ر ش��ده است و 
اپليكيشن هاي اسپيد ولت و مرچنت ولت درحال حاضر 
از طريق فروشگاه گوگل پلي و اپل استور در دسترس 
هستند. بانك مركزي نيجريه راهنماي استفاده  قانوني 
از اين ارز ديجيتال جديد را در وب سايت خود قرار داده 
است. طبق بيانيه بانك مركزي نيجريه، اينايرا به عنوان 

يك ارز ديجيتال جهاني ايجاد شده و هدف آن تكميل 
ارز رايج اين كشور است و قرار نيست جاي آن را بگيرد. 
بانك مركزي اعالم كرد اين ارز جديد نقل وانتقال هاي 

مالي را براي تمام گروه هاي جامعه آسان تر مي كند.
قرار بود ارز ديجيتال نيجريه بين اول تا چهارم اكتبر 
منتشر ش��ود اما جشن هاي شصت و يكمين سالگرد 
استقالل اين كشور انتشار آن را به تعويق انداخت. بانك 
مركزي نيجريه در بيانيه اي اعالم كرد به تاخير افتادن 
انتشار اينايرا مساله مهمي نبوده و بانك قصد داشته 
كاماًل براي اين اقدام آماده شده و موفقيت بلندمدت اين 
ارز ديجيتال را تضمين كند. انتشار ارز ديجيتال اينايرا 
به عنوان يك ارز قانوني در دوم اكتبر توس��ط مجلس 

فدرال اين كشور به تصويب رسيد.
نيجريه هم مانند بسياري از كش��ورهاي دنيا تالش 
كرده افزايش روزافزون استفاده از ارزهاي مجازي را در 
كشور مهار كند. نيجريه در ابتداي سال جاري ميالدي 
نقل وانتقال ارزهاي مجازي را در شبكه بانكي كشور 
ممنوع و تصميم خود براي انتش��ار يك ارز ديجيتال 

رسمي را اعالم كرد.

سهم باالي بانك هاي خصوصي 
در شتاب نقدينگي

بانك ه��اي خصوص��ي در 
اس��تقراض از بانك مركزي 
پيشرو هس��تند، حدود 50 
درصد پايه پول��ي را بانك ها 
تش��كيل داده اند، 47 درصد 
ديگ��ر ناش��ي از دارايي هاي 
خارج��ي و تنها س��ه درصد 
ناشي از اس��تقراض دولت از 
بانك مركزي است بنابراين اينكه گفته مي شود نقدينگي 
ناشي از كسري بودجه است، صحت ندارد. مهم ترين مشكل 
سيستم بانكي امروز ما هرزروي تسهيالت بانك ها است. 
متأسفانه بايد بگوييم بانك ها نه تنها در خدمت اقتصاد 
كشور نيس��تند بلكه گاهي عليه اقتصاد كشور فعاليت 
مي كنند. مشكل اساسي اين است كه تقريبًا 70 درصد 
تسهيالت بانك ها به بخش غيرمولد تزريق مي شود. اين 
به معناي آن است كه هر سال از هزار همت )هزار ميليارد 
تومان( تس��هيالت سيس��تم بانكي، 70 درصد آن دچار 
هرزروي مي شود. اين ماجرا از آنجايي نگران كننده مي شود 
كه تنها برگ برنده ما براي رشد اقتصادي، سيستم بانكي 
است البته دولت هاي مختلف پس از جنگ، برنامه هاي 
گوناگوني براي اصالح نظام بانكي در پيش گرفته اند. براي 
مثال در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني براي بخش هاي 
مختلف اقتصاد، سهميه هايي در نظر گرفته شد. به اين 
معنا كه استفاده بخش هاي مختلف اقتصادي از تسهيالت 
بانكي طبق سهميه بندي و چارچوب باشد اما اين اتفاق 
هيچ وقت عملي نشد. متأس��فانه دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم كوچك ترين اقدامي در خصوص اصالح نظام 
بانكي انجام نداده اند اما در دولت محمود احمدي نژاد 
براي جلوگيري از هرزروي تسهيالت، پروژه هايي براي 
بانك ها تدوين شد كه اين راهكار نيز با شكست مواجه 
شد چرا كه بانك ها به سرمايه گذاري در امور زيرساختي و 
بلندمدت عالقه مند نيستند. در دو دولت گذشته شاهد 
آن بوديم كه با سرمايه يكي از بانك ها در منطقه اي از 
تهران پاس��اژي با مبلغ 40 هزار ميليارد تومان افتتاح 
شد. اين در حالي است كه دولت قبل پااليشگاه ستاره 
خليج فارس را با مبلغ 30 هزار ميليارد تومان احداث كرد 
يعني كافي بود دولت گذشته نيز با ارايه نفت ارزان به 

بانك ها، آنها را به ساخت پااليشگاه تشويق كند.

محمدجواد محقق نيا 

خلق پول حاصل عملكرد 
بانك هاست

عمده خل��ق پول ناش��ي از 
عملكرد بانك ها ب��وده و 13 
درصد به دليل پايه پولي بوده 
است اما آيا اين 13 درصد كه 
درباره آن در رسانه ها صحبت 
مي شود، ناش��ي از عملكرد 
دولت بوده است؟ خير. حدود 
50 درصد پايه پولي را بانك ها 
تش��كيل داده اند، 47 درصد ديگر ناش��ي از بدهي هاي 
خارجي و تنها سه درصد ناشي از استقراض دولت از بانك 
مركزي است بنابراين اينكه گفته مي شود نقدينگي ناشي 
از كسري بودجه است، صحت ندارد. آمارها نشان مي دهد 
در دهه 90 بانك هاي خصوصي در اس��تقراض از بانك 
مركزي پيش��رو بوده اند. 55 تا 60 درصد بدهي بانك ها 
به بانك  مركزي ناشي از استقراض بانك هاي خصوصي 
بوده كه در برخي سال ها به 70 درصد رسيده است. برخي 
بانك هاي خصوصي ادعا مي كنند كه به دولت پول قرض 
داده و در مقابل از بانك مركزي استقراض كرده اند اما آمارها 
اين موضوع را تاييد نمي كند. بر اساس آمارهاي موجود، 
بانك هاي خصوصي 90 درصد پولي كه به دولت داده اند 
را از بانك مركزي ق��رض گرفته اند. در مقابل بانك هاي 
دولتي بيش از آنكه از بانك مركزي قرض گرفته  باشند، به 
دولت قرض داده اند بنابراين ادعاي بانك هاي خصوصي 
مبني بر قرض دادن آنها به دولت صحت ندارد. بانك هاي 
خصوصي مي گويند تسهيالت تكليفي بر عهده آنهاست 
درحالي كه برخالف آمار اس��ت و صحت ندارد. در سال 
98، بيش از 77.5 هزار ميليارد تومان استقراض كرده اند 
ولي رقم تسهيالت تكليفي آنها صفر بوده است. اين سوال 
مطرح مي شود كه پول ها و س��رمايه هاي مردم را بانك 
خصوصي چه مي كنند؟ 60 تا 65 درصد س��پرده هاي 
بانك��ي در بانك هاي خصوصي اس��ت كه عمده مصرف 
آن در بخش خريد ارز، نگهداري پول نقد و تسهيالت به 
بخش هاي خدمات و بازرگاني است. 60 درصد تسهيالتي 
كه بانك هاي خصوصي داده اند به بخش هاي خدمات و 
بازرگاني بوده است درحالي كه خدمات در ايران پيشرفته 
و ناشي از صنايع نيست بلكه داللي و سفته بازي است. در 
سال 99 حدود 550 هزار ميليارد تومان از سوي بانك هاي 
خصوصي به بخش خدمات تس��هيالت داده شده كه با 
كل بودجه كش��ور در سال گذش��ته برابري مي كند. در 
س��ال هاي 98 و 99 حدود 700 هزار ميليارد تومان پول 
را بانك هاي خصوصي نگهداري كرده و وام نداده اند. تنها 
در س��ال گذش��ته اين رقم 476 هزار ميليارد تومان بود 
كه در بانك هاي خصوصي نگهداري ش��د ولي به عنوان 
تسهيالت پرداخت نش��د كه هفت برابر بودجه عمراني 
سال گذشته است. پنج بانك خصوصي در سال 97 حدود 
30 هزار ميليارد تومان از افزايش نرخ ارز س��ود كس��ب 
كرده اند اين رقم در سال 98 به 13 هزار ميليارد تومان و 
در س��ال 99 به 60 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين 
اعداد نشان مي دهد چه كساني پشت جهش هاي ارزي 
هستند. بانك ها از فعاليت عملياتي خود زيان ده بوده اند 
اما زيان خود را از محل تس��عير ارز جبران كرده و سودده 
شده اند؛ حتي برخي بانك هاي خصوصي دانشگاه تأسيس 
مي كنند تا كارشناسان آنها به تبليغ اين موضوع بپردازند 
كه س��وددهي از محل تسعير ارز طبيعي است. با حذف 
ارز ترجيحي كاالهاي اساسي و افزايش نرخ ارز كاالهاي 
اساسي، براي بانك ها سود كالن ايجاد مي شود. يك بانك 
دولتي كه خصوصي شد، ناگهان 90 درصد تسهيالتش 
به تسهيالت مشكوك الوصول تبديل شد كه امكان 

بازگشت آنها يا وجود ندارد يا بسيار كم است.

حسين ميرزايي
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تعادل|رقيه ندايي|
ش��اخص بورس چند روزي ريزش دارد و شايد يك 
روز ديگر رش��د، در اين وضعيت سهامداران خرد در 
روزهاي گذشته گاليه كرده بودند و آن را بازي دولت 
با سهامداران مي خواندند يا معتقد بودند كه اشتباه 
كرده اند در اين بازار سرمايه، سرمايه  گذاري كرده اند. 
پس از ريزش هاي عميق ب��ورس در دولت دوازدهم 
مردم به وعده هاي دولت سيزدهم چشم دوخته بودند 
كه پس ازچهار ماه اين وعده ها محقق نشده و شاهد 
عقب گرد و ريزش ادامه دار ش��اخص در بازار سرمايه 
هستيم كه موضوع باعث شده مردم هيچ اعتمادي به 
بورس نداشته باشند و درحال حاضر بازيان ميليون 
و ميليارد توماني بر روي سرمايه هاي خود از بورس 
خارج شوند. از 19 مرداد سال 1399 تاالر شيشه اي 
روند ريزشي خود را آغاز كرد و به عقيده بسياري بازار 
قرمز نبود بلكه به رنگ نحس درآمده بود و هيچ يك 
از مس��ووالن كاري نكرده و نمي كنن��د. مردم ديگر 
عقيده اي به سرمايه گذاري در بورس ندارند چراكه؛ 
براي حفظ ارزش پول خود در قبال تورم وارد بورس 
ش��دند اما؛ با اف��ت قيمت ها و ش��اخص ها نه ارزش 
پولشان حفظ شد و نه سود كردند بلكه سرمايه اوليه 
خود را نيز از دس��ت دادند. به عقيده بس��ياري تنها 
راه كار نجات از بورس فروش سهم است و حتي برخي 
از سهامداران با زيان هاي بيش از 10 ميليون توماني و 
حتي زيان ميلياردي از بازار خارج شدند و با باقي مانده 
نقدينگي خ��ود در ارزهاي ديجيتال و كش��ورهاي 
همسايه سرمايه گذاري كردند كه اين نشان دهنده 
بي اعتمادي مردم به هر نوع سرمايه گذاري در كشور 
است و اين موضوع تنها به واسطه عملكرد مسووالن 

صورت پذيرفته است.
در ميان در فضاي مجازي خصوصًا توييتر انتقادهاي 
زي��ادي به اي��ن موضوع ص��ورت گرفت��ه و چندي 
پيش محمد عب��دزاده، م��درس دانش��گاه در اين 
خصوص نوش��ت: »ضروري است كه همه در بورس 
سرمايه  گذاري كنند، ولي اصاًل نياز نيست اين همه 
آدم مستقيم درگير اين نوع سرمايه  گذاري باشند و 
كار وزندگي و روانشان را درگير كنند... تحقيق كنيد و 
از وعده  سودهاي فانتزي فاصله بگيريد و غيرمستقيم 
در بورس سرمايه  گذاري كنيد و تشريف ببريد سركار 

اصلي و تخصصي خودتان.«
نارضايتي در فضاي مجازي و واقعي نس��بت به عدم 
تحق��ق وعده ها به جايي رس��يده كه با س��اده ترين 
هش��تك ها مي توان وضعيت اقتصاد كشور خصوصًا 
بازار س��رمايه را بررس��ي كرد. به عقيده بسياري از 
كارشناسان اقتصادي و فعالين بازار سرمايه رييس 
دولت سيزدهم كه در زمان انتخابات تمركز ويژه اي 
روي بورس داشت، حاال هيچ صحبتي درباره اين بازار 
سرمايه  نمي كند و توجهي آن طور كه بايدوشايد حتي 
در صحبت هايش به اين بازار و وضعيت سهامداران 

ندارد.
برخي از فعالين فضاي مجازي بدون هيچ ترس��ي و 
كاماًل صريح به دولت س��يزدهم و وعده هاي محقق 
نش��ده آن انتقاد مي كنند كه س��يد ابراهيم رييسي 
برخ��الف وعده هاي خود توجهي به ب��ورس و زيان 
پي درپي سهامداران ندارد. البته بازنشر صحبت هاي 
رييس دول��ت س��يزدهم در صفحه ه��اي مجازي 
ادامه دارد و دو موضوع »نبايد مشكالت را پشت گوش 
انداخت بلكه بايد در دل مش��كالت رفت، راه حل ها 
را پي��دا كرد و با كمك همه كس��اني ك��ه مي توانند 
نقش آفرين باش��ند، وضعيت را به س��رعت اصالح 
كرد.« يا »بازار بورس و مس��ائل آن مثل نرخ  گذاري 
و دامنه نوس��ان را نمي توان دستوري اداره كرد بلكه 
بايد س��ازوكار هايي براي آن ايجاد ش��ود.« بيش از 
بقيه صحبت هاي اي��ن رييس دولت موردانتقاد قرار 
مي گيرد و بايد ديد آيا رييسي نسبت به اين انتقاد و 

عدم تحقق وعده ها واكنش نشان مي دهد يا خير؟

     وعده هاي دولت سيزدهم براي بورس
همان گونه كه گفته ش��د رييس دولت س��يزدهم از 
همان زماني كه به عنوان كانديداي رياست جمهوري 
معرفي شد، از وعده ها و تصميمات خود درمورد بازار 

سرمايه مي گفت. 
وي درمورد وضعيت بازار سرمايه گفته بود از وضعيت 
بورس متأثر بودم اما بعد از ديدار با برخي سهام داران 
متأثرتر ش��دم كه چرا دعوت عمومي براي رفتن به 
بورس همراه با اقداماتي نيس��ت؟ طبيعتًا چون اين 
دعوت مديريت نش��ده بود مش��كالت جدي براي 
مردم ايجاد كرده اس��ت. خصوصًا سهامداران خرد. 
راهكار چيست؟ راهكار اين است كه اواًل نظارت هاي 
درون سازماني بورس فعال شود. دوم اينكه حتمًا بايد 
صندوق توسعه و تثبيت براي جلوگيري از تكانه ها در 
سهام مردم فعال شود. حتمًا بايد براي پوشش دادن به 
مخاطرات، مخصوصًا براي سهامداران خرد سازوكاري 
ايجاد شود كه بتواند مخاطرات را پوشش دهد. حتمًا 
دولت بايد سازوكاري فراهم كند كه سهام اين عزيزان 

را از خطر نجات دهد.
البته نبايد فراموش كرد كه سيد ابراهيم رييسي روي 
موضوع عمق دادن به بورس توجه ويژه اي داشت؛ به 
گفته وي بورس كه نبايد محلي براي تأمين كسري 
بودج��ه يا قلكي ب��راي اين موضوع باش��د. بايد يك 
طراحي كرد كه مردم عزيز ما آسيب نبينند. بورس 
قلكي براي رفع مشكالت دولت نيست. در همه دنيا 
هم بانك هم بورس دو محل تأمين سرمايه براي توليد 
هستند. يعني بايد بورس محل تأمين سرمايه توليد 
باش��د و اگر اين طور باش��د مردم ديگر دچار مشكل 

نخواهند شد.

با تكيه به اين توجه و تأكيد ايش��ان چ��را 40 يا 50 
شركتي كه پشت در بورس آماده عرضه اوليه هستند 
سهامشان عرضه نمي ش��ود؟ و تنها پرونده هايشان 
جابه جا مي شود؟ اگر مي خواهند عمق بورس افزايش 
يابد بايد شركت هاي بيشتري عرضه شود نمي توان 
گفت كه ما مي خواهيم بورس عمق بيشتري داشته 
باشد، در داخل دخالت نشود و به صورت واقعي معامله 

شود اما؛ هيچ كاري انجام نداد.
راهكار رييسي براي حل مشكل بازار سرمايه اين بود 
كه به نظر من رفع مش��كل هم نياز به انجام اقدامات 
سريع و هم نياز به انجام اقداماتي زمان بر دارد تا اعتماد 
را به بازار برگردانيم. اگر توفيق پيدا كردم و رأي مردم 
به من تعلق گرفت كاري كه در ابتدا انجام مي دهم اين 
است كه اعتماد را به مردم عزيزم برگردانم و نواقص 

و سوء مديريت ها را جبران كنم.
روز 25 يا 26 خردادم��اه بود كه به عنوان كانديداي 
رياست جمهوري به تاالر بورس واقع در سعادت آباد 
رفت تا ب��ه صحبت هاي مالباخت��گان گوش كند و 
در آن زمان واكنش هاي بس��يار مثبت��ي براي اين 
رييس جمه��ور رقم خورد و ش��ايد يك��ي از داليل 
پيروزي اش در انتخابات رياست جمهوري همين بها 
دادن به سهامداران خرد بود. وي در تاالر سعادت آباد 
گفت: متأسفانه كار اشكاالتي داشت كه سهامداران 
به ويژه س��هامداران ُخرد را نگران كرده است. نبايد 
مش��كالت را پش��ت گوش انداخت بلكه بايد در دل 
مش��كالت رفت، راه حل ه��ا را پيدا ك��رد و با كمك 
همه كساني كه مي توانند نقش آفرين باشند، وضعيت 
را به سرعت اصالح كرد. بازار بورس و مسائل آن مثل 
نرخ گذاري و دامنه نوسان را نمي توان دستوري اداره 
كرد بلكه بايد س��ازوكارهايي براي آن ايجاد ش��ود. 
مهم ترين عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات اين 
بازار عنوان كرد. ثبات در مقررات از شرايط مهم بازار 
سرمايه است تا سهام دار بتواند وضع بازار را پيش بيني 
كند. رييس دولت در پاس��خ به گاليه سهامداران و 
مالباختگان بورس��ي از عدم  اجراي مصوبه شوراي 
هماهنگي اقتصادي س��ران قوا ب��راي تزريق 200 
ميليون دالري به بازار بورس قول داد اين موضوع را 
با جديت پيگيري كند و اعالم كرد كه مبلغ مصوب 
در جلسه سران قوا بايد زودتر به بازار سرمايه تزريق 

شود تا وضعيت بورس هر چه سريع تر سامان يابد.
رييسي با تأكيد بر پيگيري جدي حل مشكالت بورس 
اظهار كرد: همه تالش ما اين است كه مشكالت مردم 
حل شود و اميد و اعتماد به جامعه برگردد و اين هم با 
حرف نمي شود؛ بايد سازوكارها را دنبال كنيم. يكي 
از مسائل مهم اين است كه وضعيت بازار بورس باعث 
خدشه دار شدن اعتماد مردم شده كه اگر اين اعتماد 
بازيابي نشود، كار س��خت خواهد شد. مساله بورس 
يكي از دغدغه هاي جدي ماست و معتقدم بايد تمام 
راهكارهاي حل مساله به اعتماد افزايي سهامداران 
و مردم منجر ش��ود تا كاماًل به بازار س��رمايه اعتماد 

داشته باشند.
درنهايت سيد ابراهيم رييسي به عنوان رييس دولت 
سيزدهم انتخاب شد و سيد احسان خاندوزي هم به 

عنوان وزير اقتصاد منصوب شد.
باگذشت چهار ماه هنوز هيچ گشايشي در بورس ديده 
نمي ش��ود و وزير اقتصاد علي رغم توييت هاي سابق 
خ��ودكار عملي براي بهبود اوض��اع انجام نمي دهد. 
از مردادم��اه س��ال 1399 تا امروز تاالر شيش��ه اي 
و س��هامداران روز خ��وش نديده اند و تنها نوس��ان 
پي درپي را تجربه كرده اند وقت آن نرسيده كه دولت 
سيزدهم دست از فروش اوراق بردارد و فكري به حال 

سرمايه هاي از بين رفته مردم كند!؟

     وزير اقتصاد پيشواز پس از تاييد صالحيت
احس��ان خاندوزي، وزي��ر اقتصاد پي��ش از اينكه 
براي اين س��مت برگزيده ش��ود، مطالب زيادي در 
خصوص بازار سرمايه و افزايش اعتماد در اين بازار 
مي گفت. حتي در نخس��تين روزه��اي معرفي اش 
مي گفت7 سياس��ت افزايش نقش بازار سرمايه در 
تأمين مالي توليد با توس��عه بدهي، متنوع س��ازي 
ابزاره��ا و محصوالت مالي در بازار س��رمايه، حذف 
تنظيم گري هاي غيرضروري و مضر، تسهيل ورود 
شركت ها به بازار سهام، كاهش هزينه انتشار اوراق 
با تسهيل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهيل 
مجوزدهي در ارايه خدمات مرتبط با بازار س��رمايه 
مانند س��بد گرداني، ب��ازار گردان��ي و كارگزاري و 
اصالح نظام حكمراني ش��ركتي به منظور مديريت 
تعارض منافع ميان سهامداران عمده و خرد و ارايه 
مشوق براي س��رمايه گذاري غيرمستقيم مردم در 
بازار سرمايه را براي اين بازار به كار خواهد گرفت. 

البته اين موضوع باعث شد تا كميسيون اقتصادي 
مجلس ب��ا وي به عل��ت توجه بيش ازح��د به بازار 
س��رمايه مخالفت كنند. در بخش��ي از گزارشي كه 
در مجلس براي مخالفت با خاندوزي مطرح ش��ده؛ 
در خصوص انتظارات بورس��ي از اي��ن وزير جوان 
بود كه مشمول بهره گيري هرچه بيشتر از ظرفيت 
بازار سرمايه با ارتقاي ش��فافيت اطالعات، تقويت 
بورس هاي كااليي، گسترش فعاليت بورس انرژي از 
طريق عرضه نفت خام و فرآورده هاي نفتي، طراحي 
ابزارهاي مالي جديد، راه اندازي موسسات رتبه بندي 
بازار اوراق بهادار ورود به بازارهاي س��رمايه س��اير 
كش��ورها از طريق عرضه شركت هاي بزرگ ايراني 
مي شود. در اين گزارش همچنين بر اصالح نهادي 
حاكميت ش��ركتي براي ش��ركت هاي )س��هامي( 
عام و نهادهاي مالي به منظور توس��عه بازار سرمايه 

تأكيد شده بود.
نكته مهم اينجاست كه مجلس به افزايش شفافيت 
تأكيد داش��ته ام��ا اين روزها و هفته ها ش��اهد عدم 
شفافيت در بازار س��رمايه هستيم. ساده ترين مثال 
داستان كش��ف ماينرها كه هنوز هم هيچ مسوولي 
پاسخگو نيس��ت؛ انگار نه ماينري آمده و نه ماينري 
رفته! از س��وي ديگر در برخي موارد ناظر سليقه اي 
عم��ل مي كن��د و اين موض��وع موجب��ات اعتراض 
سهامداران و كارشناس��ان اين بازار را فراهم ساخته 

است.
برخي از نمايندگان مجلس نيز بر اهميت به كارگيري 
اقداماتي در جهت ارتقا و اصالح بازار سرمايه تأكيد و 
اعالم كردند كه به نظر مي رسد نظريه هاي خاندوزي 
در جهت اصالح اين روند است. براي مثال معصومه 
پاش��ايي، عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي اعالم كرد: در سال گذشته سرمايه 
مردم در بازار س��رمايه به تاراج رفت كه نظريه هاي 

آقاي خاندوزي نويد اصالح اين روند را دارد.
همچنين س��يد ناصر موس��وي الرگاني، يك عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار 
كرد كه سهامداران بورس كه حدود 50 ميليون نفر از 
اقشار مختلف مردم عزيز ايران هستند در طول يك 
سال گذشته خسارت هاي فراواني را متحمل شدند. 
آقاي خاندوزي برنامه مشخص كمي براي ارتقاي بازار 
سرمايه و اصالح ساختار سازمان بورس دارند. حمايت 
از شفاف س��ازي و رشد ش��فافيت اطالعات، توسعه 
صندوق تثبيت و مقابله با قيمت گذاري دس��توري 
راهكارهايي است كه در برنامه آقاي خاندوزي به آن 

تأكيد شده است.
در انتهاي اي��ن ماجرا خان��دوزي در اولين روزهاي 

ش��هريورماه از مجلس رأي اعتماد گرفت و بخشي 
از دفاعي��ه خود را به بازار س��هام اختص��اص داد كه 
با وضعيت اين روزهاي ب��ازار همخواني ندارد. وزير 
اقتصاد در دفاع از برنامه هاي بورسي خود يكي ديگر 
از اه��داف و برنامه هاي خود را بازگرداندن اعتماد به 
بازار س��رمايه براي تأمين مالي توس��عه اقتصادي و 
احياي اعتماد ازدست رفته مردم به اين بازار و ايجاد 
تجربه مثبت براي س��هام داران خ��رد عنوان كرد و 
راهكارهاي��ي را براي اين مهم اراي��ه داد و در بخش 
ديگر گفت: با همكاري وزارت صمت و وزارت خارجه 
ت��الش مي كنيم س��رمايه هاي خارجي و س��رمايه 
ايرانيان خارج از كشور را موردتوجه قرار دهيم، البته 
بيش از س��رمايه گذاران خارج��ي، ايرانيان آماده به 

سرمايه گذاري موردتوجه خواهند بود.

     چهار ماه بدون تحقق وعده
چهار ماه از وعده هاي س��يد ابراهيم رييسي و تقريبًا 
بيش از دو ماه از وعده هاي خاندوزي براي رسيدگي 
به وضعيت وخيم بازار سرمايه مي گذرد اما؛ طي اين 
مدت شاهد نزول پي درپي بازار بوديم و تقريبًا بخش 
بزرگي از سرمايه هاي مردم در اين چهار ماه آب رفت. 
اولين روزهاي تابس��تان بود كه شاخص به محدوده 
يك ميليون و 550 هزار واحد رس��يد و طي روزهاي 
اخير نيز براي چندين بار طي چه��ار ماه وارد كانال 

يك ميليون و 300 هزار واحدي شد.
روزهاي��ي ك��ه ش��اخص كل عقب گ��رد ب��ه كانال 
يك ميليون و 300 هزار واحدي مي كرد، مس��ووالن 
ب��ه فكر ف��روش اوراق دولت��ي بودن��د. كار به جايي 
رس��يد كه مجتبي توانگر، نماينده تهران در مجلس 
خطاب به رييس سازمان بورس نوشت: امروز بيش 
از 35 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته ش��د. عرضه 
افسارگس��يخته  اوراق دولتي باعث نابودي سرمايه 
مردم در بورس ش��ده اس��ت. هزينه هاي دولت را از 
جيب مردم تأمين نكنيد. فروش اين نوع اوراق طي 
روزهاي اخي��ر به مرز 40 هزارميلياردي رس��يده و 
هيچ كس كاري براي بورس نمي كند. درس��ت است 
عشقي به تازگي رييس سازمان بورس نشده اما؛ نبايد 
كاري براي س��رمايه هاي ازدس��ت رفته مردم كند؟ 
انتظار مي رفت كه با توجه به سابقه مديريتي مجيد 
عش��قي در بورس وي بالفاصله برنام��ه جامع براي 
جان بخشيدن به بورس ارايه دهد ولي هنوز خبري 
نيس��ت. حتي، وي گفته بود كه »عمومًا كانال هاي 
فاقد مجوز موجود در فضاي مجازي، س��هامداران را 
به سمت خريد س��هم هاي خاصي هدايت مي كنند 
كه به نفع مردم نيست و منجر به آن شده تا بسياري 
از افراِد دنباله روي اين گروه ها متحمل زيان شوند« 
مي توان گفت ك��ه رييس جديد زيان ه��اي بازار را 
بر گردن كانال هاي فاقد مجوز انداخت. يك س��وال 
اينجا به وج��ود مي آيد صندوق هاي بورس��ي كه از 
س��ازمان مجوز گرفته اند و بادانش و تحليل بس��يار 
قوي براي سهامداران دس��ت به خريد مي زنند چرا 
زيان مي كنن��د؟  نبايد از ياد برد كه مهم ترين وعده 
بورسي دولت س��يزدهم بازگرداندن اعتماد به بازار 
س��رمايه بوده است و بر اس��اس گفته كارشناسان 
حدود 72 هزار ميليارد تومان پول حقيقي طي يك 
سال گذشته از بازار سرمايه خارج شده است كه اين 
موضوع بارزترين نش��انه بي اعتمادي مردم به بازار 
سرمايه است و دولت سيزدهم بايد كاري براي بازار 
كند چراكه؛ مردم اعتماد و اعتقاد س��رمايه گذاري 
در داخل كش��ور را از دس��ت مي دهند و به س��راغ 
سرمايه گذاري در خارج كشور يا رمزارزها مي روند. 
بايد ديد دولت جديد چه كاري براي بورس مي كند.
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شاخص كل صعودي شد! 
شاخص كل بازار بورس در چهارمين و آخرين روز كاري 
هفته يعني چهارشنبه، پنجم آبان ماه با 9 هزار و 500 
واحد افزايش در جايگاه يك ميليون و 393 هزار واحدي 
قرار گرفت. در معام��الت امروز بيش از چهار ميليارد و 
949 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
37 هزار و 177 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با 50 واحد كاهش به 376 هزار 
و 469 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 31 واحد افت 
به 237 هزار و 299 واحد رس��يد. شاخص بازار اول 10 
هزار و 725 واحد و شاخص بازار دوم هفت هزار و 279 
واحد افزايش داشتند. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت فوالد مباركه اصفهان بانماد »فوالد« با سه هزار 
و 152 واحد، معدني و صنعتي گل گهر بانماد »كگل« 
با يك ه��زار و 376 واحد، ملي صنايع مس ايران بانماد 
»فملي« با 900 واحد، پتروشيمي نوري بانماد »نوري« 
با 46۸ واحد، پااليش نفت بندرعباس بانماد »شبندر« 
با 369 واحد، پتروشيمي شازند بانماد »شاراك« با 359 
واحد، معدني و صنعتي چادرملو بانماد »كچاد« با 305 
واحد و پتروشيمي نفت اصفهان بانماد »شپنا« با 266 

واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نفت پارس بانماد »شنفت« با 179 واحد، تأمين 
سرمايه امين بانماد »امين« با 126 واحد، پااليش نفت 
تبريز بانماد »ش��بريز« با 107 واحد، گروه مپنا بانماد 
»رمپنا« با 60 واحد، صنعتي زر ماكارون بانماد »غزر« 
ب��ا 54 واحد، گروه صنعتي ملي بانم��اد »وملي« با 51 
واحد، پ��ارس الكتريك بانماد »لپ��ارس« با 49 واحد، 
شركت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي بانماد 
»وساش��رقي« با 46 واحد و شركت س��رمايه گذاري 
استان گيالن بانماد »وسگيال« با 44 واحد با تأثير منفي 

بر شاخص بورس همراه شدند.
بر پايه اين گزارش، در آخرين روز كاري هفته شركت 
فوالد مباركه اصفهان بانماد »فوالد«، پارس فوالد سبزوار 
بانماد »فسبزوار«، آريان كيمياتك بانماد »كيمياتك«، 
پااليش نفت اصفهان بانماد »شپنا«، ايران خودرو بانماد 
»خودرو«، معدني دماوند بانماد »كدما« و ملي صنايع 
مس ايران بانماد »فملي« در نمادهاي پرتراكنش قرار 
داش��تند. گروه فلزات اساس��ي هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
343  ميليون و 53 هزار برگه سهم به ارزش چهار  هزار و 

214 ميليارد ريال دادوستد شد.
طي روز چهارشنبه ش��اخص فرابورس بيش از 137 
واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 19 هزار و ۸0۸ 
واحد ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك ميليارد 
و 946 ميليون برگه س��هم به ارزش 29 هزار و 203 
ميليارد ريال دادوستد شد. در آخرين روز كاري هفته 
شركت پليمر آريا ساسول بانماد »آريا«، پتروشيمي 
زاگرس بانماد »زاگرس«، فوالد هرمزگان جنوب بانماد 
»هرمز«، فرابورس ايران بانماد »فرابورس«، صنعتي 
مينو بانماد »غصينو«، س��هامي ذوب آهن اصفهان 
بانماد »ذوب«، صنايع پتروش��يمي تخت جمشيد 
بانماد »ش��جم«، بيمه كوثر بانماد »كوثر«، صنايع 
ماديران بانماد »مادي��را«، پااليش نفت الوان بانماد 
»شاوان« و بيمه اتكايي ايرانيان بانماد »اتكاي« تأثير 
مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي بانماد »سمگا«، نفت 
پاسارگاد بانماد »شپاس«، بيمه دي بانماد »ودي«، 
 توسعه س��امانه نرم افزايش نگين بانماد »توسن«، 
توريل بانماد »توكاريل«، توليد نيروي برق دماوند 
بانم��اد »دماوند«، توليد برق عس��لويه مپنا بانماد 
»بمپنا«، تجارت الكترونيك پارسيان كيش بانماد 
»تاپكيش«، توسعه خدمات دريايي و بندري سينا 
بانماد »حسينا« و ريل سير كوثر بانماد »حسير« با 

تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

افت معامالت اوراق تسهيالت 
مسكن فرابورس

نگاهي به كارنامه فرابورس ايران در 7 ماه گذش��ته 
نش��ان مي دهد ط��ي 142روز معامالت��ي تعداد 
345ميلي��ارد و 540ميلي��ون ورق��ه به��ادار در 
69ميليون و 527هزار نوبت به ارزش 17192هزار 
و 7۸4ميلي��ارد ري��ال در بازاره��اي فراب��ورس 
خريدوفروش ش��ده اس��ت كه به ترتي��ب از افت 
14درصدي حجم، كاهش 52درصدي نوبت هاي 
معامالت و رش��د 124درص��دي ارزش معامالت 

نسبت به مدت مشابه سال 99 حكايت دارد.
همچنين ب��ازار اول فرابورس از ابتداي امس��ال تا 
پايان مهر تغيير مالكيت 106ميليارد و 301ميليون 
ورقه بهادار به ارزش 724هزار و 64۸ميليارد ريال 
و بازار دوم مبادله 121ميليارد و 540ميليون ورقه 
بهادار ب��ه ارزش ۸19هزار و 564ميليارد ريال را به 
خود ديدند كه اين ارق��ام به ترتيب بيانگر افزايش 
95درص��دي حجم و كاه��ش 29درصدي ارزش 
معام��الت در بازار اول و اف��ت 26درصدي حجم و 
كاهش 75درصدي ارزش معام��الت بازار دوم در 

مقايسه با 7ماه نخست ماه سال 99 است.
در ب��ازار ابزاره��اي مالي نيز تع��داد 15ميليارد و 
565ميليون اوراق بدهي به ارزش 14479هزار و 
459ميليارد ريال معامله شده است. افزون بر اين، 
بالغ بر 34ميليارد و 346ميليون واحد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله ب��ه ارزش 613هزار 
و 576ميليارد ري��ال و 20ميلي��ون ورقه گواهي 
تسهيالت مسكن )تسه( به ارزش 12336ميليارد 
ريال در اين مدت در اين بازار مورد معامله قرارگرفته 
اس��ت كه نش��ان از افزايش 40درص��دي حجم و 
رش��د 25درصدي ارزش معامالت صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قاب��ل معامل��ه و همچنين افت 
يك درصدي حجم و كاه��ش 13درصدي ارزش 
معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن در مقايسه 

با 7ماه نخست پارسال دارد.
اين در حالي اس��ت كه ش��اخص فرابورس ايران از 
ابتداي امسال تاكنون 12.5 درصد افزايش و ارزش 
معامالت بازار نيز 2.7 درصد افت را تجربه كرده اند.

اعتراض رييس سازمان بورس 
به قيمت گذاري دستوري

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه اي به وزير 
صنعت، معدن و تجارت سياست قيمت گذاري صنعت 
خودرو را مورداشاره قرارداد و اين سياست را زمينه ساز 
ضرر و زيان سهامداران و ادامه اين رويه را عامل تعطيلي 
اين صنعت در كشور خواند. مجيد عشقي، در اين نامه 
خطاب به فاطمي امين آورده است: با توجه به جايگاه 
صنعت خودرو در بازار سرمايه و حضور سرمايه گذاران 
و فعاالن بي ش��مار در صنعت مذكور، سياس��ت هاي 
قيمت گذاري اعمال ش��ده توسط ش��وراي رقابت در 
سنوات گذشته، زيان سنگيني بر سهامداران حاضر در 
اين صنعت تحميل كرده است به طوري كه الزام ستاد 
تنظيم بازار و شوراي رقابت به شركت هاي خودروساز 
به منظ��ور تنظيم ب��ازار خودرو، در مقاطعي س��بب 
پيش فروش خودرو باقيمت هاي قطعي و غيرمنطقي 
ش��د و اين امر در كنار تأخير در اعطاي مجوز افزايش 
نرخ محصوالت، س��بب زيان شركت هاي خودروساز 
شده به گونه اي كه مطابق صورت هاي مالي حسابرسي 
شده شركت هاي ايران خودرو و سايپا در سال 99 زيان 
خالص اين شركت ها به ترتيب 155 هزار و 50 ميليارد 
و 57 هزار و 665 ميليارد ريال برآورد شده و همچنين 
زيان انباشته شركت هاي مذكور به ترتيب بالغ بر 299 
ه��زار و 3۸6 ميليارد و 150 ه��زار و 69 ميليارد ريال 
است. در بخش ديگر اين نامه آمده است؛ علت اصلي 
اين ضرر و زيان عدم توازن بين افزايش نرخ هاي اعطايي 
به شركت هاي خودروساز و افزايش قيمت نهاده هاي 
توليد است. به عنوان مثال ميزان افزايش نرخ نهاده هاي 
توليد شركت سايپا در سال 97 تا 99 به طور ميانگين 
24۸ درصد اس��ت اما مجوز افزاي��ش نرخ اعطايي به 
ش��ركت مذكور حدود 163 درصد اس��ت. در ادامه، 
عشقي به ايرادهاي شيوه قيمت گذاري شوراي رقابت 
پرداخته و در اين نامه آورده است؛ به نظر مي رسد نحوه 
قيمت گذاري خودرو در شوراي رقابت به دليل ناكارايي 
در شرايط تورمي داراي ايرادات قابل مالحظه بوده كه 
اين امر نه تنها سبب تنظيم بازار خودرو و رضايت مندي 
مصرف كننده نهايي نش��ده بلكه با انتق��ال منافع از 
شركت هاي خودروس��از به جيب واسطه گران سبب 
ايجاد كمبود نقدينگي در شركت هاي خودروساز شده 
است و تداوم روند فوق منجر به كاهش توليد و درنهايت 
توقف فعاليت ش��ركت هاي خودروس��از و قطعه ساز 
خواهد شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
اين نامه به وزير صمت پيش��نهاد مي دهد، با توجه 
به عدم شموليت قيمت گذاري نهاده هاي توليدي 
صنعت خودرو و س��اخت قطعات توس��ط شوراي 
رقابت و تأخي��ر در اعطاي مج��وز افزايش نرخ در 
شرايط تورمي، موضوع قيمت گذاري خودرو مجدداً 
موردبررسي كلي قرارگرفته و محصوالت خودرويي 
همانند محصوالت صنايع فوالد و پتروش��يمي از 
شمول قيمت گذاري توس��ط شوراي رقابت خارج 
شود تا از زيان هاي آتي شركت هاي خودروساز در 
شرايط تورمي جلوگيري به عمل آيد و فعاليت اين 

شركت ها در آينده نيز تداوم داشته باشد.

    استفاده از فناوري هاي نوين
براي خلق ارزش و توسعه اقتصاد

مجيد عشقي بابيان اينكه استفاده از فناوري نوين در 
بازارهاي مالي بايد در خدمت عامه مردم باشد گفت: 
فعاالن بازار، با روش��نگري و ايج��اد گزاره هاي دقيق 
به جاي توجه به خرافات بكوشند در مسير بهره گيري 
صحيح از اين فناوري ها در جهت خلق ارزش و توسعه 
اقتصاد كشور گام بردارند. بهينه سازي خدمات جاري 
از منظ��ر زمان و هزينه، تقويت نظارت  هوش��مند، از 
جزيره اي خارج ك��ردن بازار س��رمايه و هم افزايي با 
س��اير بخش هاي اقتصاد برخي از مزاياي استفاده از 
فناوري هاي جديد در بازار سرمايه كشور هستند. وي 
حركت به سمت سرمايه گذاري اتوماتيك و هوشمند 
ازجمل��ه معامالت و صندوق ه��اي الگوريتمي، كپي 
تريدينگ و HFT و همچنين خدمات تجميعي با ساير 
بخش هاي بازار مالي را ازجمله كاربردهاي فناوري در 

بازار مالي عنوان كرد.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با ترسيم وضعيت 
كنوني بازارهاي مالي در استفاده از فناوري هاي نوين 
افزود: در حال حاضر سازمان بورس براي نظارت هاي 
هوش��مند بر معامالت و اركان بازار از اين فناوري ها 
بهره مي گيرد. عشقي با اشاره به عالقه مندي نخبگان 
و صاحبان س��رمايه به ورود به عرص��ه خدمات مالي 
مبتني بر فناوري و اقدام نهادهاي مالي براي توس��عه 
سرويس هاي مدرن خاطرنش��ان كرد: باوجود رشد 
مناسب در س��رويس هاي e-KYC و سرمايه گذاري 
آنالين، اما همچنان در آموزش و فرهنگ سازي عامه و 
فعاالن بازار به  جايگاه مطلوب نرسيده ايم و الزم است 
براي آن بيش��تر تالش كنيم. رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار سستي برخي نهادها و فعالين در پذيرش 
پيشرفت فناوري، تسهيل دسترسي به صورت عادالنه 
و عدم آموزش و فرهنگ س��ازي و غلبه سوءتفاهمات 
درباره فناوري بر واقعيت ها را ازجمله مخاطرات پيش 

رو در جريان رشد فناوري هاي مالي اعالم كردند.
وي در ترس��يم روند مطلوب آينده در بهره گيري 
از اي��ن فناوري ها تأكيد كرد: پذي��رش فناوري در 
اركان و نهادهاي مالي نه تنها به عنوان تس��هيلگر 
بلكه به عنوان بخشي از فرآيند ارزش سازي و ايجاد 
اكوسيس��تم RegTech و SupTech در كن��ار 
FinTech و همچنين ايجاد عدالت در دسترسي 
 Open همه س��رمايه گذاران و طراحي مق��ررات
Protocol براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بازار 
ازجمله اقداماتي است كه مي تواند منجر به بزرگ تر 
ش��دن كيك بازار مالي با عمق بخشي و گسترش 
عرضي شده و نقش مفيدي در رشد اقتصادي كشور 
ايفا كند. عشقي در پايان از دو بخش اركان و نهادهاي 
مالي براي كمك به توسعه حداكثري دسترسي هاي 
باز و همچني��ن از مراك��ز علمي و فن��اوري براي 
همكاري با بازار مالي ايران از طريق ايده پردازي هاي 

مدرن براي سرمايه پذيري دعوت كردند.

»تعادل« وعده هاي دولت سيزدهم را بررسي مي كند

وعده هاي تاالر بورس منتفي شد!؟

چهار ماه از وعده هاي سيد ابراهيم رييسي و تقريبًا بيش از دو ماه از وعده هاي خاندوزي براي رسيدگي به وضعيت وخيم بازار سرمايه مي گذرد اما؛ طي 
اين مدت شاهد نزول پي درپي بازار بوديم و تقريبًا بخش بزرگي از سرمايه هاي مردم در اين چهار ماه آب رفت. اولين روزهاي تابستان بود كه شاخص 

به محدوده يك ميليون و 550 هزار واحد رسيد و طي روزهاي اخير نيز براي چندين بار طي چهار ماه وارد كانال يك ميليون و 300 هزار واحدي شد.
روزهايي كه ش�اخص كل عقب گرد به كانال يك ميليون و 300 هزار واحدي مي كرد، مسووالن به فكر فروش اوراق دولتي بودند. كار به جايي رسيد 
كه مجتبي توانگر، نماينده تهران در مجلس خطاب به رييس سازمان بورس نوشت: امروز بيش از 35 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته شد. عرضه 

افسارگسيخته  اوراق دولتي باعث نابودي سرمايه مردم در بورس شده است. هزينه هاي دولت را از جيب مردم تأمين نكنيد.

برش



گروه راه و شهرسازي |
در شرايطي كه مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي طي 
دو هفته اخير، دس��ت كم دو ب��ار از ورود خارجي ها به 
ابرپروژه ساخت ساالنه يك ميليون مسكن در كشور خبر 
داده اند، رييس كانون سراسري انبوه سازان كشور اعالم 
كرد، انبوه س��ازان داخلي نيز از انجام اين پروژه در قبال 
»نفت« استقبال مي كنند. به باور ايرج رهبر، انبوه سازان 
خارجي در كش��ور كارنامه قابل قبولي ندارند و برخي از 
دالالن زمينه هاي ورود آنها به ابرپروژه هاي ساخت وساز 
كشور را فراهم مي آورند. ايرج رهبر، نايب رييس كانون 
سراس��ري انبوه سازان كش��ور در گفت وگو با فارس در 
واكنش به ورود خارجي ها به طرح ساخت يك ميليون 
مسكن در يك س��ال اظهار كرد: به تازگي شايعه شده 
كه براي اين طرح جهش توليد و مس��كن و س��اخت 4 
ميليون مسكن در 4 س��ال مي خواهند از شركت هاي 
خارجي چيني و تركيه اي اس��تفاده كنند. من چندين 
مرتبه با وزير راه و شهرسازي در اين رابطه صحبت كردم 
و گفتم انبوه سازان خارجي در كشور ما امتحان خود را 
پس دادند، مثل بزرگراه تهران- ش��مال كه آمدند و بعد 
پروژه را رها كردند و رفتند يا در خط راه آهن سريع السير 
تهران- قم- اصفهان هم اين مساله پيش آمد و پروژه با 
مشكالت عديده اي مواجه شد. حاال چطور شده كاري كه 
به راحتي انبوه سازان ما مي توانند انجام دهند و تكنولوژي 
خاصي هم نمي خواهد را مي خواهند به دست خارجي ها 
بسپارند. ما از 10 سال پيش تكنولوژي هاي انبوه سازي 
را پياده كرديم ولي حمايت نكردند و معتقد بودند تنها 
به دست انبوه سازان خارجي امكان پذير مي شود. وقتي 
به بهانه تكنولوژي، انبوه س��ازان كش��ورهاي خارجي 
ورود پيدا مي كنند، 5000 انبوه ساز و بيش از 500 هزار 
مهندس اين حوزه بيكار مي مانند. به گفته رهبر، حتي 
شنيده شده كه طرف خارجي مي خواهد مصالح و نيروي 
انساني هم از كشور خودشان بياورد يعني از تمام امكاناتي 
كه داريم مي خواهند بگذرند تا فقط نفت را تهاتر كنند. 
اين در حالي است كه ما در كشور بيش از 6500 شخص 
حقوقي انبوه ساز داريم كه بيش از 5000 تن از آنها فعال 
هستند. اگر به هر شركتي 200 واحد هم بدهند منابع 
مالي و زمين را فراهم كنند، اين يك ميليون مسكن به 
راحتي عملياتي مي شود. انبوه سازان فعال در كشور ما 
سابقه فعاليت برون مرزي دارند. براي مثال سال 88 يكي 
از شركت هاي ما در ونزوئال 3000 واحد ساختند و بعد 4 
شركت ديگر هم 7000 واحد ساختند. حاال چرا به جاي 
اينكه به فكر صدور خدمات فني مهندسي باشيم به ورود 

اين خدمات فكر مي كنيم. او در واكنش به اينكه مطرح 
مي شود كه انبوه سازان كشورهاي خارجي به خصوص 
چيني ها تكنولوژي خاصي دارند كه مي توانند خيلي 
سريع كار را پيش ببرند و ما اين تكنولوژي را نداريم، 
اظهار ك��رد: اصال چنين چيزي نيس��ت. ما در بحث 
ساختمان، سدسازي و تعداد نيروهاي فني به عنوان 
موارد زيربنايي پس از كشور امريكا دومين كشور جهان 
هستيم. چه تكنولوژي وجود دارد كه ما از آن بي خبر 
هستيم؟ قطعا اين موضوع انحرافي است و چنين چيزي 
وجود ندارد. به نظر من وزارت راه و شهرسازي در اين 
رابطه شفاف س��ازي كند و بگويد  چه فناوري مد نظر 
اوست كه در كشور وجود ندارد. يقين بدانيد به روزترين 
فناوري صنعتي سازي ساختمان در ايران موجود است 
و ساخت مس��كن از اين طريق با اتكا به توان داخل به 

راحتي امكان پذير خواهد شد.

     استقبال از تهاتر خدمات پيمانكاري با نفت 
نايب رييس كانون سراس��ري انبوه سازان كشور در پاسخ 
به اينكه آيا انبوه سازان ما اين ظرفيت را دارند كه در قالب 
قراردادهايي تحت عنوان تهاتر نفتي كار كنند؟ گفت: بله! 
شركت هايي در داخل كشور هستند كه مي توانند به عنوان 
واسطه نفتي عمل كنند يعني انبوه ساز با آنها قرارداد ببندد و 
تهاتر نفت را از طريق آن شركت ها انجام دهد. اگر تنها به اين 
دليل مي خواهند ظرفيت انبوه سازي ملي را ناديده بگيرند 
و به سراغ خارجي ها بروند، من به نمايندگي از انبوه سازان 

اعالم آمادگي مي كنم كه ما هم در قالب پروژه تهاتري كار 
مي كنيم. او افزود: ما اعتقاد ما اين است كه از منابع نفتي 
در كارهاي خيلي بهتر و زيرساختي تر كه فناوري آن بومي 
نشده استفاده شود نه اين منابع در در حوزه اي خرج كنيم 
كه به تكنولوژي آن اشراف كامل داريم و در مقياس وسيع 
تست شده است. رهبر همچنين در پاسخ به اينكه مي گويند 
اگر بخواهيم از منابع داخلي بانكي وام بدهيم، تورم ايجاد 
مي ش��ود و از آن طرف اگر بخواهيم نفت بفروشيم، پول 
آن چطور برمي گردد؟ اظهار كرد: به نظر من اين هم يك 
موضوع انحرافي است. چرا كه تهاتر نفت نيز زمينه استفاده 
از بودجه دولتي براي اين موضوع را دنبال مي كند كه قطعا 
تورم آن بيش از اس��تفاده از منابع داخلي بانكي است. اگر 
مي خواهيد نفت بفروشيد، داخل هم مي توانيد بفروشيد و 
ديگران صادر كنند. حاال چرا بايد در قبال چيزي كه براي 
خودم��ان تعهد ايجاد كنيم، خارجي ه��ا ورود پيدا كنند 
به بهانه اينكه نفت بفروش��يم. او همچنين در بخش��ي از 
اين مصاحبه اظهار كرد: پيش آقايان تصميم گير مطرح 
كردم و گفتم شركت ها خارجي به افراد صاحب نفوذ وعده 
مي دهند و در خارج از كش��ور براي آنها امكاناتي را فراهم 
كرده و دلگرمي ايجاد مي كنند. براي مثال شركت خارجي 
به متول��ي داخلي ما وعده مي دهد، در صورت مهيا كردن 
شرايط حضور شركت ما يا تسريع در روند اداري، در خارج 
از كشور براي شما حساب بانكي باز مي كنيم و امكاناتي را 
به شما مي دهيم كه همين زمينه فساد بين مسووالن كشور 
را افزايش مي دهد. همين االن پرونده يك شركت تركيه اي 

در رشوه 28 ميليارد توماني به يكي از مسووالن سابق يكي 
از ش��هرهاي جديد كشور مفتوح است. يا در يكي ديگر از 
شهرهاي جديد، شاهد برداشت از حساب مردم بوديم بدون 
اينكه مسكني ساخته شود. وي تاكيد كرد: من به متوليان 
تصميم گيري مسكن كشور گفتم كه اين شركت ها تعهدات 
خ��ود را تمام نكردن��د، در صورتي كه هم اكن��ون عده اي 
اطالعات غلط مي دهند كه اين ش��ركت هاي خارجي كه 

سابقه فعاليت دارند، كار خود را تمام كردند.

    تاخير شركت تركيه اي در انجام تعهدات
رهبر همچنين از تاخير شركت تركيه اي در انجام تعهدات 
خود در شهرجديد پرديس گفت: من آمار دقيق در اين 
حوزه دارم. براي مثال در صورتي كه انبوه سازان داخلي 
همزمان با يك شركت تركيه اي ساخت مسكن در پرديس 
شروع كردند و اين شركت تركيه اي 33 هزار واحد در اين 
شهر جديد داشت و انبوه سازان داخلي يك 80 هزار و يك 
10 هزار واحد داشتند. در حال حاضر بيش از 30 درصد از 
كار شركت تركيه اي باقي مانده است ولي مي گويند تمام 
كردند و تحويل دادند و همين اطالعات نادرست زمينه 
تصميم گيري هاي غلط مي شود ولي من آمار دقيق دادم 
كه اين شركت چقدر واحد تحويل داده و چه مقدار بعد از 
10 سال باقي مانده است. نايب رييس كانون سراسري 
انبوه سازان كشور تشريح كرد: اين شركت تركيه اي از 
حدود 33300 واحد كه در پرديس داشت، 10300 
واحد باقي مانده دارد و 20000 واحد تحويل داد  و حاال 

هم ادعا دارند كه مي توانيم تعداد بيشتري بسازيم.

    ردپاي دالل ها 
در ورود انبوه سازان خارجي 

او در پاسخ به اينكه اگر اظهارات شما پيرامون فناوري و 
استفاده از تامين مالي تهاتر نفت صحيح باشد، اين موضوع  
شايعه اي را دامن مي زند كه وقتي اسم شركت خارجي و 
حضور آنها در كشور مطرح مي شود، آن هم در شرايطي 
كه متخصصان داخلي تخصص و تجرب��ه كافي دارند، 
دالل ها از اين قضيه منتفع مي شوند. آيا ردپاي اين مساله 
را در انبوه س��ازان خارجي در پرونده ساخت 4 ميليون 
مسكن در 4 سال مشاهده مي شود؟ تصريح كرد: من از 
اين مسائل بين مقامات بلندپايه كشور اطالعي ندارم، ولي 
به هر حال تجربه بنده مي گويد  البي هاي و حق داللي ها 
بي تأثير نيست و اين همه طرح اسم شركت هاي خارجي 
آن هم در شرايطي كه ما صدور خدمات فني مهندسي در 
كشور را داريم، حتما منافع خيلي افراد را تأمين مي كند.
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واكنش به انتصاب رييس
 سازمان ورزش شهرداري تهران

زهرا شمس احسان، رييس كميته ورزش شوراي شهر 
تهران به انتصاب رييس سازمان ورزش شهرداري تهران 
واكنش نش��ان داد. به گزارش ايلنا، شمس احسان در 
حساب توييتري خود نوشت: »انتخاب رييس سازمان 
ورزش شهرداري تهران برمبناي اساسنامه اين سازمان 
بايد از بين پرسنل رسمي شهرداري يا قراردادي با حداقل 
هشت سال سابقه خدمت باشد. رعايت قانون بايد خط 
قرمز باشد.« عليرضا زاكاني شهردار تهران روز سه شنبه 
با صدور حكمي »حسين اوجاقي« را به عنوان رييس 
سازمان ورزش شهرداري تهران منصوب كرد.اوجاقي 
داراي مدرك دكترا مديريت تربيت بدني از دانش��گاه 
تهران و نايب رييس و عضو هيات رييسه فدراسيون ووشو، 
عضو كميته ورزشكاران فدراسيون جهاني و مدير فني 
و سر مربي تيم ملي ووشو است. كسب 6 مدال جهاني، 
3مدال جام جهاني، 5 مدال آسيايي و بازي هاي آسيايي 
در كارنامه افتخارات اجاقي ثبت ش��ده است. مدرك 
مربيگ��ري بين المللي، دس��تياري كارلوس كيروش 
سرمربي تيم ملي در جام جهاني 2018 و عضويت در 
شوراي راهبردي سازمان ورزش شهرداري تهران 13۹5 

بخشي از سوابق مديريتي و ورزشي اوجاقي است.

تغيير ساعت طرح ترافيك تهران 
در گروي وضعيت كرونا

محسن منصوري، اس��تاندار تهران از احتمال تغيير 
در س��اعت اجراي طرح ترافيك پايتخت در صورت 
كاهش نگراني ها از ش��يوع كرونا خبر داد. منصوري 
در گفت وگو با ايس��نا، در مورد تغيير طرح ترافيك و 
كاهش آلودگي هوا و بازگشت به ساعت قبل گفت: 
موضوع طرح ترافيك صرفا تابع آلودگي هوا نيست 
و مولفه هاي ديگري از جمله كرونا هم در آن دخيل 
است. تغيير در ساعت اين طرح نيز در پي تغيير ساعات 
كاري و مالحظات ديگر اعمال شده بود.  وي با تاكيد 
بر اينكه در حال حاضر نيز براي تغيير در س��اعت و 
نحوه اجراي طرح ترافيك نبايد تك مولفه اي تصميم 
گرفت، تصريح كرد: ابتدا بايد ميزان كاهش كرونا را 
بررسي كنيم و سپس در اين مورد تصميم گيري شود.  
استاندار تهران ادامه داد: اخيرا نيز در اين مورد در 
س��تاد ملي مقابله با كرونا بحث شد؛ اما تصميمي 
گرفته نشد و بايد ديد كه در آينده چه تصميمي در 
مورد آن اتخاذ خواهد شد.  منصوري درباره اينكه 
آيا با كاهش نگراني از كرونا س��اعت اجراي طرح 
ترافيك نيز به حالت اوليه خود بازخواهد گشت؟ به 
ايسنا گفت: اگر مولفه كرونا در تصميم گيري درباره 
طرح ترافيك حذف ش��ده و نگران��ي در مورد آن 
كاهش پيدا كند با تصميم ستادملي مقابله با كرونا 

امكان تجديد نظر در اين خصوص وجود دارد.

تكذيب بيماري رستم قاسمي
وزارت راه و شهرس��ازي در پ��ي انتش��ار اخباري 
درخص��وص بيماري وزير راه و شهرس��ازي اعالم 
كرد: رستم قاسمي روزي 15 ساعت كار مي كند. 
به گ��زارش تس��نيم، روابط عموم��ي وزارت راه و 
شهرسازي در واكنش به انتشار اخباري در خصوص 
بيماري وزير راه و شهرس��ازي اعالم كرد: »رستم 
قاسمي سالم و پر انرژي در وزارتخانه مشغول انجام 
وظايف وزارتي و امض��اي تفاهم نامه هاي كاري با 
هيات تركمنستاني است. برنامه كاري آقاي وزير 
در طول روز بيش از 15 ساعت كار فشرده است.«

جزييات وام جهش توليد مسكن 
اعالم شد  

محمود محم��ودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي، 
جزييات وام جهش توليد مس��كن را اع��الم كرد. به 
گزارش مهر، محمودزاده اظهار كرد: س��قف وام طرح 
جهش توليد مس��كن 450 ميليون تومان است. در 
كالن شهرهاي باالي يك ميليون نفر سقف وام 400 
ميليون تومان، در مراكز استان ها سقف وام 350 ميليون 
تومان و در ساير شهرها سقف وام 300 ميليون تومان 
در نظر گرفته شده است. معاون وزير راه و شهرسازي 
افزود: همچنين سقف وام در روستاها 250 ميليون 
تومان است كه البته عرف اين تسهيالت در مناطق 
روستايي 200 ميليون تومان بوده اما براي موارد خاص 

تا 250 ميليون تومان هم تسهيالت ارايه مي شود.

رفع مشكل ورود كشتي هاي ايراني 
به بنادر چين و هند 

محمد راس��تاد، مديرعامل سابق س��ازمان بنادر و 
دريانوردي گفت: در حال حاضر مشكلي براي ورود 
كشتي هاي ايراني به بنادر چين و هند وجود ندارد. 
ديروز عصر، وزير راه و شهرس��ازي در حكمي علي 
اكبر صفايي را به عنوان معاون وزير راه و شهرسازي 
و مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي منصوب 
كرد و به اين ترتيب، راس��تاد از سمت مديرعاملي 
اين س��ازمان كنار رفت. راستاد در گفت وگو با مهر، 
درباره مشكل تردد كشتي هاي ايراني به بنادر چين 
نيز اظهار كرد: در حال حاضر ترددها به بنادر چين 
برقرار است؛ عمده تبادالت تجاري دريايي كشورمان 
با چين است. وي خاطرنشان كرد: كشتيراني يك 
مقوله بين المللي اس��ت و اينگونه نيست كه الزامًا 
ناوگان ملكي كشوري بخواهد از كشور ديگري بار 
حمل كند؛ بلكه جابه جايي كاال مي تواند هم از طريق 
ناوگان بين المللي و هم ملكي انجام شود. گفتني است 
برخي فعاالن صنعت كشتيراني در هفته هاي اخير از 
عدم امكان توقف و پهلوگيري كشتي هاي ايراني در 
برخي بنادر چين و يكي از بنادر هند خبر داده بودند.
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آمادگي انبوه سازان براي كار در قبال »نفت« 
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تعدادی از  اماكن ورزشي مازاد خود را در سطح استان و به شرح جدول پيوست  براي سال 1400 را  از طريق مزايده عمومي و با بهره 
گيری از   سامانه تدارکات  الکترونيکی دولت  به نشانی      www.setadiran.ir        وبا شماره مزايده 50۹800342۹000005 به 
صورت الکترونيکی واگذار نمايد .  شرکت کنندگان بايد مدارک شناسايی و تخصصی مربوطه را  به شرح بند 10 شرايط متقاضيان 
در پاکت قرارداده و تا تاريخ     1400/08/24   به دبيرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند. 
ضمنا" دبيرخانه ماده 88  )ماده 5 ( اداره کل ورزش و جوانان اس��تان  به  پيش��نهاد  قيمت های  متقاضيان  در سامانه ) تدارکات 

الکترونيکی دولت(  بدون  ارائه مدارک ذکر شده ، ترتيب اثر نخواهد داد .  
زمان انتشار در سایت : 1400/08/08

مهلت دریافت اسناد مزایده : از زمان انتشار در سايت   تا تاريخ 1400/08/17
تاریخ بازدید :  1400/08/08 

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : پايان وقت اداری مورخ 1400/08/24
زمان بازگشایی: 1400/08/26 ساعت 10 صبح

زمان اعالم به برنده : 1400/08/2۹ ساعت 10 صبح 
شرایط متقاضیان : 

1 - اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي و تابعيت ايراني 
2- انعقاد قرارداد با برندگان مزايده منوط به تاييد صالحيت برنده مزايده از سوي حراست اداره كل ورزش و جوانان استان می باشد 

و همچنين برندگان ملزم به ارائه سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع قانونی می باشند.  

3- اين اداره کل در قبول يا رد ، يک يا کليه پيش��نهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شکل مجاز و 
مختار  است . 

4- مدت قراردادها به شرح جدول پيوست خواهد بود و در خصوص قراردادهای سه ساله ،  ادامه قرارداد در انتهای سال اول منوط 
به رضايتمندی اداره کل از نحوه نگهداری و انجام تعهدات مستاجر می باشد. همچنين اجاره بها اعالمی برنده با نرخ تورم اعالمی 

از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر سال تغيير  خواهد نمود.   
5- با توجه به برنامه ورزشی اين اداره کل جهت هيات های ورزشی ، برندگان مزايده مكلف به ارائه  6 تايم تمريني در هفته  ) سه 
جلسه صبح ساعت 10.30تا12 و سه جلسه عصرساعت 18.30تا20 ( جهت استفاده هيئت هاي ورزشي با هماهنگی معاونت 

ورزش اداره کل می باشند.   
6- در سالنهای ورزشی با انشعابات آب و برق و گاز و عوارض شهرداری مشترک و مشاعات ،   هزينه های يادشده با درصد تسهيم 

مشخص شده از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه از مستاجر اخذ خواهد گرديد.
7- متقاضيان شرکت در مزايده اماکن ورزشی برای مکانهای  اختصاصی) استخر ها (  افراد حقيقی بايستی دارای کارت مربيگری 
يا داوری و يا دارای حکم قهرمانی رشته مربوطه و يا هيات ورزشی مربوطه باشد و تصوير مدارک مستند را در پاکت قراردهند در 

غير اينصورت از مزايده خارج می گردد.
8- مبلغ تضمين شرکت در مزايده به حساب سپرده به شماره شبا IR100100004056005507595472 بانک مرکزی  
بنام دريافت وجوه سپرده اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه با کد شناسه واريز ۹42128556214000261140000000000 
واريز و  اصل فيش ) صاحب حساب ( را در پاکت قراردهند . بديهی است قراردادن هرگونه چک - سفته و... بجای فيش واريزی 

موجب ابطال و رد تقاضا خواهد شد.

10- متقاضیان می بایست پس از پیشنهاد قیمت در سامانه ذکر شده مدارک ذیل را در پاکت قرارداده و تا تاریخ    
1400/08/24    به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل نموده و رسید دریافت نمایند . 

الف- امضا برگه های ش�رایط عمومی و اختصاصی ش�رکت کنندگان و تعهدنامه عدم ش�مول کارکنان دولت و 
یک نس�خه قرارداد امضا ش�ده ، که می بایس�ت متقاضیان  از س�ایت اداره کل ورزش و جوانان استان به نشانی 
www.kermanshah.msy.gov.ir  اخ�ذ نمایند.و پس از امضا و اثر انگش�ت در پاکت قرار داده و به دبیرخانه 

همراه دیگر مدارک تحویل نماید.   
ب-   کپی مدارک شناسایی فردی ) شناسنامه - کارت ملی - مدرک تحصیلی -  کارت پایان خدمت (

ج-  مدارک مبنی بر سوابق ورزشی از قبیل مدرک تحصیلی تربیت بدنی -  کارت مربیگری -  حکم قهرمانی و... 
د-  اصل فیش واریزی به حساب سپرده اداره کل 

ه -  ارسال قیمت تنها از طریق سامانه ستاد می باشد )نیاز به ارائه مبلغ پیشنهادی در درون پاکت مزایده نمی باشد ( 
۹- شرکت کنندگان در مزايده جهت کسب اطالعات در خصوص دريافت توکن و نحوه ثبت نام ميتوانند با شماره 02141۹34 

مرکز پشتيبانی  و راهبری سامانه تماس حاصل نمايند . 
٭ تغيير کاربری اماکن خالف قوانين و مقررات می باشد و موجب ابطال قرارداد می گردد.

٭  زمين چمن ورزشگاه 15 خرداد دارای شرايط اختصاصی می باشد که متقاضيان قبل از شرکت در مزايده بايستی نسبت به 
پذيرش اين شرايط به صورت کتبی اعالم آمادگی نمايند در غير اين صورت پيشنهادات ايشان بازگشايی نخواهد شد  .

٭  اماکن با در نظر گرفتن شرايط فعلی به مزايده گذاشته شده است  و بعد از اعالم به برندگان تعميراتی صورت نخواهد گرفت . 
٭ پرداخت هزينه چاپ آگهی روزنامه در دو نوبت به عهده برندگان مزايده می باشد .

اداره كل ورزش و جوانان 
استان كرمانشاه   

نوبت دوم

جدول اماکن ورزشی- شهرستان روانسر- ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانه)ریال(کاربرینام مکان ورزشیردیف

یک سال14/000/00010/000/000ورزش های رزمیسالن حجاب1
یک سال13/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی قدیمی2
یک سال15/000/00020/000/000فوتبالزمین چمن 3
یک سال9/000/00010/000/000چند منظوره توپیسالن والیت قشالق4

جدول اماکن ورزشی- شهرستان جوانرود- ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

یک سال50/000/00050/000/000چند منظوره توپیسالن حجاب1
یک سال40/000/00050/000/000فوتبالزمین چمن 2
یک سال5/000/00010/000/000کشتی ، رزمیسالن قدیمی تختی3
یک سال5/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی غدیر4
یک سال5/000/00010/000/000ژیمناستیکسالن ژیمناستیک5
یک سال3/000/00010/000/000پینگ پنگسالن شهدا6

جدول اماکن ورزشی- شهرستان کرمانشاه- ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

سه سال43/600/00050/000/000دو و میدانی و فوتبالزمین چمن طبیعی ورزشگاه 15 خرداد1
سه سال6/600/00010/000/000چند منظورهسالن زینبیه2

جدول اماکن ورزشی- شهرستان قصرشیرین- ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

یک سال70/000/000100/000/000شنااستخر سرپوشیده1
یک سال15/000/00020/000/000ژیمناستیکسالن ژیمناستیک )تختی(3
یک سال5/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی )تختی(4
یک سال12/000/00020/000/000چند منظورهسالن امام حسن )ع( )آزادی(5
یک سال8/000/00010/000/000سالن غدیر)آزادی ( 6
یک سال10/000/00020/000/000سالن کوثر )آزادی(7
یک سال5/000/00010/000/000فوتبالزمین چمن )آزادی(8
یک سال10/000/00010/000/000سالن بصیرت )آزادی (9

جدول اماکن ورزشی- شهرستان ثالث    باباجانی-ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

یک سال70/000/000100/000/000ورزش های آبیاستخر سرپوشیده1

جدول اماکن ورزشی- شهرستان سرپل ذهاب- ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

یک سال5/000/00020/000/000فوتبالزمین چمن1
یک سال2/000/00010/000/000کشتیسالن سقف کوتاه کشتی2
یک سال2/000/00010/000/000بوکسسالن بوکس3
یک سال4/000/00010/000/000رزمیسالن رزمی شهدا4
یک سال15/000/00020/000/000ورزش های توپیسالن چند منظوره والیت5
یک سال4/000/00010/000/000ورزش های رزمیسالن ووشو6

جدول اماکن ورزشی-شهرستان داالهو-ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

یک سال2/330/00010/000/000آمادگی جسمانی ، بسکتبالسالن کوثر بانوان1
یک سال20/000/00010/000/000ورزش های رزمیسالن سقف کوتاه کرند غرب2
یک سال2/625/00010/000/000والیبال ، فوتسال ، هاکیسالن یادگار امام )ره(3
یک سال1/000/00010/000/000وزنه برداریسالن وزنه برداری آزادی4
یک سال1/500/00010/000/000کشتی ، رزمیسالن سقف کوتاه گهواره5

جدول اماکن ورزشی- شهرستان هرسین-ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

یکسال4/500/00010/000/000باستانیزورخانه امام علی )ع(1
یک سال2/500/00010/000/000تیراندازیسالن تیراندازی )شهدا(2
یک سال2/600/00010/000/000پینگ پنگسالن پینگ پنگ )شهدا(3
یک سال4/000/00010/000/000بوکسسالن بوکس )شهدا(4
یک سال3/000/00010/000/000وزنه برداریسالن وزنه برداری) شهدا(5
یک سال6/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی )شهدا(6
یک سال22/000/00050/000/000شنااستخر سرپوشیده )شهدا(7
یک سال5/500/00010/000/000کشتیسالن کشتی شهید دارابی8
یک سال11/500/00020/000/000چند منظورهسالن مصوب رهبری9

جدول اماکن ورزشی- شهرستان صحنه- ارقام به ریال

مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

یک سال4/000/00020/000/000فوتبالزمین چمن 1

یک سال4/800/00010/000/000کاراته ، رزمیخانه کاراته بصیرت2

یک سال8/000/00020/000/000ورزش های توپیسالن کوثر3

یک سال8/000/00010/000/000رزمیسالن غدیر 4

یک سال4/000/00010/000/000کشتی سالن کشتی 5

یک سال6/000/00010/000/000ژیمناستیکخانه ژیمناستیک6

یک سال6/000/00010/000/000جودوسالن جودو7

جدول اماکن ورزشی- شهرستان گیالنغرب- ارقام بریال

مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي ماهانهکاربرینام مكان ورزشيردیف

یک سال2/500/00010/000/000کشتیسالن کشتی1

یک سال5/000/00010/000/000والیبالسالن سرپوشیده والیبال غدیر2

یک سال4/500/00010/000/000والیبالسالن سرپوشیده والیبال کوثر3

یک سال2/500/00010/000/000ورزش های رزمی سالن تکواندو4

یک سال20/000/00010/000/000فوتبالزمین چمن 5

یک سال25/000/00010/000/000بوکسسالن بوکس6

جدول اماکن ورزشی- شهرستان سنقر- ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

یک سال4/500/00010/000/000فوتبالزمین چمن تختی1
یک سال7/500/00010/000/000چند منظورهسالن 2000 نفره ولی عصر شهدا2
یک سال1/500/00010/000/000باستانیزورخانه3
یک سال4/500/00010/000/000سالن بصیرت4
یک سال3/000/00010/000/000کشتیسالن چند منظوره قدیمی5
یک سال4/500/00010/000/000سالن سقف کوتاه شهدا6
یک سال2/700/00010/000/000سالن باوله7
یک سال7/000/00010/000/000سالن جنب استخر8
یک سال3/000/00010/000/000سالن غدیر9
یک سال1/000/00010/000/000بوکسسالن خانه بوکس10
یک سال4/500/00010/000/000سالن کوثر11
یک سال2/000/00010/000/000وزنه برداریسالن وزنه بردای12
یک سال1/000/00010/000/000شطرنجسالن شطرنج13
یک سال2/800/00010/000/000سالن شهر سطر14
یک سال1/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی فارسینج15

جدول اماکن ورزشی-شهرستان کنگاور-ارقام به ریال
مدت قراردادمبلغ سپردهقیمت كارشناسي ماهانهکاربرینام مکان ورزشیردیف

سه سال6/250/00010/000/000ورزش های رزمی ، بوکسسالن چند منظوره قدیمی1



قيمت بيت كوين روز گذشته به زير 60 هزار دالر سقوط 
كرد. س��قوط ناگهاني بهاي اين ارز ديجيتال به ليكوييد 
ش��دن بيش از ۵۱۷ ميليون دالر قرارداد آتي منجر شد 
و معامله گران موقعيت هاي الن��گ )خريد( حدود ۵0۴ 
ميليون دالر خسارت ديدند. اين در حالي است كه تسال، 
بزرگ ترين توليد كننده خودرو هاي الكتريكي در جهان 
به مديريت ايالن ماسك اعالم كرده كه احتماال به زودي 
پشتيباني از پرداخت رمزارزي را از سر گيرد. اين موضوع 
نش��ان مي دهد كه تس��ال به ايجاد راهي ب��راي خريد با 
دارايي هاي ديجيتالي اس��ت. بيت كوين روز گذشته به 
محدوده ۵8 هزار دالر هم رسيد و در ۲۴ ساعت، سقوطي 
6 درصدي را تجربه كرد. شكسته شدن خط گردن الگوي 
سروشانه به عنوان يك نشانه نزولي در نظر گرفته مي شود. 
تشكيل اين الگو معمواًل با افزايش فشار فروش و سقوط 
قيمت همراه اس��ت. اكنون كندل قيمت به زير حمايت 
خط گردن الگوي سروش��انه درون نمودار رسيده است. 
تأييد اين شكس��ت و ادامه روند نزولي ممكن اس��ت با 
سقوط قيمت به حمايت ۵۴هزار دالري همراه شود. در 
صورت صعودي شدن بازار هم حمايت كليدي در سطح 
6۳,۷00 دالر است و عبور از اين سطح مي تواند بيت كوين 
را به اوج هاي قيمتي جديد برساند. طبق گزارش ها، دو 
صن��دوق قابل معامله در بورس بيت كوين درخواس��ت 
اخذ مجوز خود را تس��ليم مراجع مربوطه كرده اند؛ يكي 
از اين  ETFها مخصوص موقعيت هاي فروش و ديگري 
مخصوص معامالت اهرم دار اس��ت. به گ��زارش كوين 
تلگراف، ش��ركت دايركشن درخواس��ت خود براي يك 
ETF موقعيت هاي فروش را ثبت كرد. اين صندوق همانند 
ديگر صندوق هاي قابل معامله در بورس بيت كوين كه در 
بازارهاي امريكايي معامله مي شود، با بيت كوين واقعي 
پشتوانه س��ازي نمي ش��ود. طبق اعالم دايركشن، اين 
صندوق ممكن است در ديگر صندوق هاي سرمايه گذاري 
بيت كوين، صندوق هاي بازارهاي پول، حساب هاي سپرده 
يا ابزارهاي كوتاه مدت بدهي سرمايه گذاري كند. اين در 
حالي است كه اين شركت با انتش��ار اخطاريه اي، اعالم 
كرده است كه ممكن است قيمت محصول به صفر برسد. 
در بخش��ي از اين بيانيه آمده اس��ت: »ارزش سرمايه در 
صندوق ممكن است بدون اخطار ]قبلي[ با كاهش شديد 
همراه شود يا به صفر برسد. بايد خود را براي از دست دادن 
تمام سرمايه آماده كنيد.« بلومبرگ گزارش كرده است 
كه شركت والكري درخواستش براي يك ETF اهرم دار 
را هم تسليم مراجع مربوطه كرده است. اين صندوق به 
سرمايه گذاران امكان استفاده از اهرم هاي ۱.۲۵ برابري را 

مي دهد. نيت گراچي، مدير اي تي اف استور، با اشاره به اين 
محصوالت قابل معامله در بورس جديد، پيش بيني كرده 
است كه در آينده ش��اهد ثبت درخواست هاي بيشتر و 
تأييديه هاي بيش��تر خواهيم بود. او در اين باره نوشت: 
»كميسيون بورس امريكا از جنبه قانون گذاري، نگاه 
خوبي به قراردادهاي آتي بيت كوين CME داش��ت. 
اگر به محصوالت اه��رم دار و معكوس )موقعيت هاي 
ش��ورت( در ديگر بازارها نگاه خوبي مي ش��ود، ديگر 
دليلي وجود ندارد كه در اين بازار امريكا خبري از آنها 
نباشد.« همزمان با انتشار اين اخبار، قيمت بيت كوين 
با ثبت كاهشي محسوس، به زير 60,000 دالر رسيد.

    تسال شايد دوباره 
پذيرش ارزهاي ديجيتال را آغاز كند

اين در حالي است كه شركت تسال باور دارد كه ارزهاي 
ديجيتال در بلندمدت مي توانند »جايگزين س��اده اي 
براي پول هاي نقد« باش��ند. همين مساله باعث شده 

اس��ت تا گمانه زني ها در مورد پذي��رش دوباره ارزهاي 
ديجيتال توسط تسال قوت بگيرد. اظهارات شركت تسال، 
توليدكننده بزرگ خودروهاي الكتريكي، اين احتمال را 
كه اين شركت بزودي پرداخت هاي ارزهاي ديجيتالي را 
از سر بگيرد، تقويت كرده است. اسناد بايگاني شده فصلي 
 )SEC( كميسيون بورس و اوراق بهادار اياالت متحده
در ماه سپتامبر )شهريور(، نش��ان مي دهد كه شركت 
تسال اعالم كرده »ممكن است در آينده دوباره پذيرش 
ارزهاي ديجيتال را آغاز كند«. اين نشان مي دهد تسال 
مي خواهد دوب��اره از دارايي هاي ديجيتالي براي انجام 
خريدهاي خود پشتيباني كند. عالوه براين، تسال اعالم 
كرده است كه باور دارد در بلندمدت دارايي هاي ديجيتال 
وس��يله اي براي حفظ ارزش و ابزار پرداخت هس��تند. 
اين ش��ركت اظهار كرد: »ما باور داريم كه در بلندمدت 
ارزهاي ديجيتال هم پتانسيل سرمايه گذاري را دارند 
و هم مي توان از آنها به عنوان جايگزين س��اده اي براي 
پول هاي نقد استفاده كرد.« پيش از اين تسال از ژانويه 
تا مارس ۲0۲۱ )دي تا اس��فند ۱۳۹۹( از بيت كوين به 
عنوان روش پرداختي خريدهاي مربوط به ماشين هاي 
برقي خود استفاده كرده بود. اين تنها بخشي از استقبال 
گسترده بيت كوين از طرف تسال بود؛ چراكه اين شركت 
در سه ماه اول سال ۲0۲۱ )دي ۹۹ تا فروردين ۱۴00( 
ح��دود ۱.۵ ميليارد دالر از موج��ودي خزانه خود را در 
بيت كوين س��رمايه گذاري كرد. با وجود اين، بالفاصله 
بعد از اينكه تس��ال ب��ا انتقاداتي مبني ب��ر اينكه روش 
استخراج اثبات كار بر محيط زيست تأثير منفي دارد، 
مواجه شد، حمايت از بيت كوين را متوقف كرد. در ژوئن 
۲0۲۱، ايالن ماسك اعالم كرد كه تسال زماني دوباره از 
بيت كوين حمايت مي كند كه حداقل نيمي از نرخ هش 
شبكه اين ارز ديجيتال با انرژي هاي تجديدپذير تأمين 
ش��ود. اين گزارش همزمان با خبرهايي منتشر شد كه 
 )Hertz( نشان مي داد تسال با شركت كرايه خودرو هرتز
قرارداد مهمي امضا كرده است. همين موارد باعث شد 
ارزش بازار تسال تا ۱ تريليون دالر و قيمت سهام آن هم 
براي اولين بار تا ۱ هزار دالر افزايش يابد. با وجود بهت و 
ناراحتي دارندگان شيبا اينو كوين، ايالن ماسك در اين 
هفته در توييتي اعالم كرد كه او فقط بيت كوين، اتريوم 

و دوج كوين دارد. دوشنبه، يكي از كاربران توييتر به 
اسم شيبا اينو هولدر، از ايالن ماسك پرسيد كه چقدر 
شيبا اينو دارد؟ ايالن ماسك هم پاسخ داد: »هيچي.«

    رشد شديد سهام تسال پس از 
همكاري با هرتز

همكاري تس��ال با يكي از بزرگ ترين شركت هاي فعال 
در زمينه اجاره خودرو باعث ش��د تا ارزش بازار سهام اين 
ش��ركت براي اولين بار در تاري��خ از ۱ تريليون دالر عبور 
كند. اين شركت كه ايالن ماسك آن را رهبري مي كند، 
مالك ۴۲هزار واحد بيت كوين است كه به طور متوسط با 
قيمتي حدود ۳۱,۷00 دالر خريداري شده اند. پس از آنكه 
شركت اجاره خودرو هرتز سفارش خريد ۱00هزار خودرو 
را به تسال داد، ارزش بازار اين شركت فعال در حوزه توليد 
خودروهاي برقي براي اولين بار در تاريخ از ۱ تريليون دالر 
عبور كرد. ارزش سهام تسال در سال هاي ۲0۲0 و ۲0۲۱ 
افزايش يافته است، زيرا س��رمايه گذاران اطمينان دارند 
فروش خودروهاي برقي تا پيش از آنكه دولت خودروهاي 
ديزلي و بنزيني را به خاطر كاهش آلودگي هوا ممنوع كند 
شتاب زيادي خواهد گرفت. بعد از اينكه شركت هرتز روز 
دوشنبه سفارش خود را اعالم كرد، ارزش سهام تسال تا ۹ 
درصد افزايش يافت و پيش از اصالح بازار به اوج تاريخي 
خود در ۱,0۴۵ دالر رسيد. بر اساس تعداد سهام اعالم شده 
در آخرين اسناد اين شركت، سهام تسال بايد باالي ۹۹۵.۷۵ 
دالر معامله شود تا ارزش بازار تسال بيشتر از ۱ تريليون دالر 
باشد. درنتيجه تسال توانس��ت مانند شركت هاي بزرگ 
حوزه فن��اوري از جمله اپل، آمازون، آلفابت، فيس بوك و 
مايكروسافت، ارزش بازار خود را به باالي ۱ تريليون دالر 
برساند. اپل اولين شركتي بود كه توانست در سال ۲0۱8 
به اين رقم دست يابد. با افزايش قيمت سهام تسال، ثروت 
مديرعامل آن يعني ايالن ماسك هم افزايش يافت. دارايي 
خالص او قبل از روز دوشنبه بيش از ۲۵۲ ميليارد دالر بود. 
ثروت او تقريبا 60 ميليارد دالر بيشتر از جف بزوس است. 
بزوس بنيان گذار وب س��ايت آمازون، ثروتمندترين 
مرد جهان پس از ايالن ماس��ك و بنيان گذار شركت 
فضايي بلو اوريجين اس��ت كه رقيب شركت فضايي 

ايالن ماسك، يعني اسپيس  اكس محسوب مي شود.
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تحقيقات مالي از شركت هاي 
فناوري در امريكا كليد مي خورد

 )CFPB( دفتر حمايت مالي از مصرف كننده امريكا
تالش هاي شركت هاي بزرگ فناوري براي دستيابي 
به كنترل بيش��تر بر جريان پول در اقتصاد را بررسي 
مي كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين شركت ها 
با ارايه سيس��تم هاي پرداخت مش��تري و با توجه به 
انبوه اطالعاتي كه در اين فرايند به دس��ت مي آورند، 
سعي در كنترل بازار مي كنند. اين درحالي است كه 
 CFPBروهيت چوپرا كه به تازگ��ي به عنوان رييس
انتخاب شده قبل از نخس��تين حضورش در كميته 
خدمات مالي مجلس نمايندگان در شهادتنامه از قبل 
آماده شده نوش��ته است: اين دفتر با توجه به موانعي 
كه موسس��ات مالي محلي كوچك هنگام به چالش 
كش��يدن ش��ركت هاي بزرگ، از جمله شركت هاي 
فناوري مش��هور با آن مواجه مي ش��وند، اقداماتي را 
زيرنظر مي گيرد كه مانع رقابت مي شوند. او همچنين 
در مورد »كمبود رقابت« در ب��ازار بازپرداخت وام 
مسكن به ويژه براي خانواده هايي با مانده وام مسكن 
پايين تر ابراز نگراني كرد. اين سازمان روي فعاليت 
شركت هايي تمركز مي كند كه به طور مرتب قوانين 
مالي مصرف كننده را نقض مي كنند. روهيت چوپرا 
كه چندي قبل به عنوان ريي��س CFPB انتخاب 
ش��ده، به آمازون، اپ��ل و فيس بوك دس��تور داده 
اطالعات مربوط به چگونگي جمع آوري و استفاده 

از داده هاي پرداخت مشتريان را ارايه كنند.

روسيه پرونده آنتي تراست را 
عليه اپل باز كرد

رگوالت��ور آنت��ي انحص��ار روس��يه ي��ك پرونده 
آنتي تراست عليه اپل باز كرده است. اين شركت به 
توسعه دهندگان اپ اجازه نداده تا درباره روش هاي 
پرداخت جايگزين در اپ اس��تور به مشتريانشان 
اطالع رساني كنند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از رويترز، اگر مشخص شود اين شركت امريكايي 
قانون را نقض كرده، احتمااًل با توجه به درآمدش در 
روسيه جريمه مي شود. البته ميزان جريمه احتمالي 
مشخص نشده است. راسكامنادزور )سرويس فدرال 
نظارت بر ارتباطات، فناوري اطالعات و رسانه هاي 
جمعي روسيه( در بيانيه اي اعالم كرد پيش از اين 
درباره اين موضوع به اپل هش��دار داده و به شركت 
تا ۳0 سپتامبر مهلت داد تا سوءاستفاده از قدرتش 
در بازار را متوقف كند. روسيه در اين اواخر اقدامات 
خود را براي مقابله با ش��ركت هاي بزرگ فناوري 
افزايش داده تا قدرت خود بر فضاي اينترنت روسيه 
را گسترش دهد. از سوي ديگر اپل با انتقاداتي درباره 
قوانين اپ استور در امريكا نيز روبرو شده است. اپل 

هنوز به سواالت در اين باره پاسخي نداده است.

گوگل و توييتر
 پيروز ميدان تبليغات

الفابت، شركت مادر گوگل با آمار خيره كننده مالي در 
سه ماهه سوم به نگراني ها درمورد تبليغات آنالين پايان 
داد و توييتر هم با افزايش ۳۷ درصدي درآمد نس��بت 
به سال گذشته تغييرات حريم خصوصي اپل را بي اثر 
كرد. رشد گوگل ناشي از افزايش تقاضا براي تبليغات 
يوتيوب و بزرگ تر شدن كسب و كار محاسبات ابري 
است. به گزارش پيوست، توييتر و گوگل در حالي يك 
سه ماهه خوب را پشت سر گذاشته اند كه فيس بوك 
بزرگ ترين شبكه اجتماعي جهان و يكي از بزرگ ترين 
منابع تبليغات پايين تر از انتظار تحليلگران ظاهر شد. 
توييتر مي گويد تغييرات قوانين حريم خصوصي اپل اين 
شبكه اجتماعي را كمتر از رقبا تحت تاثير گذاشته است. 

    گوگل؛ رشد درآمد با ۱۵۰ نيروي كار
الفابت روز سه شنبه اعالم كرد كه افزايش تقاضا براي 
تبليغات يوتيوب و رشد كسب وكار محاسبات ابري، بار 
ديگر درآمد اين شركت را افزايش داده است. عملكرد 
قدرتمند از دو بخش مهم الفابت منشأ مي گيرد: موتور 
جس��ت وجوي گوگل و پلتفرم ويديويي يوتيوب. در 
حالي كه ديگر شبكه هاي اجتماعي و كسب و كارهاي 
وابسته به تبليغات از تغيير سياس��ت هاي اپل و حق 
انتخاب كاربران براي رديابي تبليغاتي ضربه خورده اند، 
درآم��د تبليغاتي گوگل هنوز با قدرت در حال رش��د 
است. به گزارش وال استريت ژورنال، شركت خريدار 
رسانه، بازار داغ تبليغات ديجيتالي در جهان ۲6 درصد 
بزرگ تر شده است. اين در حالي است كه اين شركت 
رشد ۱۵ درصدي را براي اين بخش پيش بيني كرده 
بود. از آنجايي كه گوگل سهم عظيمي از جست وجوهاي 
جهان را به خود اختص��اص مي دهد، بخش مهمي از 
اين درآمدها به سمت اين شركت سرازير شده است. 
راث پورات، مدير ارش��د مالي الفابت، در كنفرانسي با 
تحليل گران گفت كه تغييرات حريم خصوصي سيستم 
عامل iOS تاثير كمي بر تبليغات يوتيوب داشته است. 
او اشاره كرد كه كسب و كار تبليغاتي گوگل هنوز هم در 
سراسر جهان و صنايع مختلف با قدرت به كار خود ادامه 
مي دهد. هفته گذشته اسنپ )Snap(، شركت مادر 
شبكه اجتماعي اسنپ چت، اعالم كرد كه تغييرات اپل 
بيش از آنچه انتظار مي رفت روي اين شبكه اجتماعي 
تاثير گذاشته است. فيس بوك هم روز دوشنبه از ضربه 
جدي اقدامات اپل خبر داد؛ البته اين درحالي اس��ت 
كه درآمد فيس بوك در اين س��ه ماهه ۳۵ درصد رشد 
 JMP كرده است. اندرو بون، تحليلگر سهام در شركت
Securities، معتقد است تغييرات اپل به اين دليل 
تاثير جدي روي گوگل ندارند كه بيشتر خدمات اين 
شركت در مرورگرها استفاده مي شود و اپليكيشن ها 
س��هم كوچك تري از خدمات اين ش��ركت را دارند. 
قوانين اپل اپليكيشن ها را هدف گرفته است. او گفت: 
»اين طور به نظر مي رسد كه )الفابت( دربرابر تاثير اين 
تغييرات ايمن است.« حتي با اينكه مسووالن نظارت بر 
رقابت در سراسر جهان كسب و كار هاي گوگل را هدف 
گرفته اند اين شركت همچنان با قدرت در حال رشد 
است. البته گوگل در پاسخ به فشار هاي تغييراتي را هم 
اعمال كرده است كه احتماال بر درآمد آينده اين شركت 
تاثيرگذار است. هفته گذش��ته گوگل سهم خود از 
خريد اشتراك در داخل اپليكيشن ها را از ۳0 درصد 
به ۱۵ درصد كاهش داد كه به گفته تحليلگران درآمد 
اين شركت را در سال آينده كاهش مي دهد. الفابت 
در كنار افزايش سود هزينه هاي خود را هم كاهش 
داده اس��ت. اين شركت اعالم كرده كه ۳۲ درصد از 
فروش خود را در سه ماهه سوم به سود اجرايي تبديل 
كرده است. اين در حالي است كه سال گذشته تنها 
۲۴ درصد از فروش به سود اجرايي تبديل شده بود. 
گزارش الفابت نشان مي دهد كه بخش كسب و كار 
ابري گوگل Google Cloud هم در حال رش��د 
است. اين واحد كه با بازيگران بزرگي از جمله آمازون 
و مايكروسافت رقابت مي كند درآمد خود را در اين 

سه ماهه ۴۵ درصد افزايش داده است. 

    توييتر؛ بخش عمده رشد در خارج از امريكا
توييتر هم روز سه شنبه اعالم كرد كه درآمد سه ماهه 
اين ش��ركت ۳۷ درصد رشد نس��بت به سال گذشته 
داش��ته اس��ت. تغييرات قوانين حريم خصوصي اپل 
تاثير چنداني بر روند رش��د اين شركت نداشته است. 
با اين حال دعواي اين ش��ركت با س��هام داران مقدار 
ضرر توييتر را افزايش داده اس��ت. توييتر در نامه اي به 
سهام داران گفت كه تغيير حريم خصوصي اپل كمتر 
از آنچه انتظار مي رفت بر كسب و كار اين شركت تاثير 
گذاشته است. طبق اعالم اين شبكه اجتماعي، از آنجايي 
كه تبليغ كنندگان بيشتر براي كمپين هاي آگاه سازي 
برند از توييتر استفاده مي كنند، رديابي درون اپليكيشن 
تاثيري چنداني بر درآمد و تبليغات آنها نداشته است. 
توييتر در اين نامه به س��هام داران گفت: »هنوز براي 
ارزيابي تغييرات حريم خصوصي iOS در طوالني مدت 
زود است.« با اين حال اين شركت تاثير اين تغييرات را در 
اين سه ماهه كمتر از حد انتظار گزارش كرده است. جك 
دورسي، مديرعامل توييتر، در تماس مربوط به درآمدها 
گفت كاربران توييتر موضوعات و جوامع مورد نظر خود 
را در اين شبكه اجتماعي دنبال مي كنند كه تصويري از 
عاليق آنها در اختيار تبليغ كنندگان مي گذارد. توييتر 
مي گويد تعداد كاربران فعال اين شبكه اجتماعي در 
روز كه تبليغات مشاهده كرده اند در سه ماهه سوم ۱۳ 
درصد افزايش يافته و به ۲۱۱ ميليون كاربر رس��يده 
است. توييتر مي گويد كه فروش MoPub، پلتفرمي 
براي فروش تبليغات موبايلي، به ش��ركت تبليغات 
موبايلي AppLovin در اولين سه ماهه سال ۲0۲۲ 
تكميل مي شود و اين شركت انتظار دارد كه درنتيجه 
اين فروش درآم��د تبليغاتي اين پلتفرم كاهش پيدا 
كند. ند سگال، مديرارشد مالي توييتر، در بيانيه اي 
گفت: »ما به لطف نوآوري محصولي از جمله رشد 
برند و پيشنهادات مس��تقيم، فروش قدرتمند و 
افزايش تقاضا در بخش تبليغات به افزايش ارزش 

براي تبليغ كنندگان ادامه مي دهيم.«

شركت تسال، به مديريت ايالن ماسك اعالم كرد كه بزودي پشتيباني از پرداخت رمزارزي را از سر مي گيرد 

سقوط بيت كوين به زير ۶۰ هزار دالر

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

تکمیل ساختمان نگهداری اسب به مساحت 680 متر) برق کشی ، لوله کشی 
آب و ...( ، احداث کافی شاپ ، مانژ  ، استخر اسب ، فضای سبز ، فروشگاه لوازم 
سوارکاری ،اتاق مدیریت ، اتاق نگهبانی ، زین خانه ، اتاق نعل زنی ، شاور و کمد 

وسایل سوارکاران 

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- سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمین ش�رکت در فراخوان پنج درصد )5%( قیمت پیشنهادی جهت 
تکمیل و ساخت پروژه می باشد که متقاضی می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 4056005507595472 

و شناسه واریز 942128556214000261140000000000 نزد بانک مرکزی واریز نماید .
4- مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

مورخ 1400/08/17 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 پنج شنبه 08/13/ 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 شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در فراخوان ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
6- تاریخ افتتاح پاکت : پیشنهادات واصله در س�اعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26 در کمیسیون 
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 شماره 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

رييس كميس��يون مش��ترك بررس��ي طرح صيانت در 
رابطه ب��ا جرم انگاري فيلترينگ اظهار داش��ت همانطور 
كه معتاد، مجرم نيست و پخش كننده  موادمخدر مجرم 
است؛ كاربراني كه از فيلترشكن استفاده مي كنند مجرم 
نيستند و كساني كه فيلترشكن ها را مي فروشند مجرم  
هستند. رضا تقي پور در ميزگرد اتحاديه انجمن اسالمي 
دانشجويان با بيان اينكه طرحي كه به نام صيانت از كاربران 
فضاي مجازي مي شناسيم؛ هم اكنون، حمايت از حقوق 
كارب��ران و خدمات پايه  كاربردي نام دارد، گفت: س��ابقه  
اين طرح به سال ۹۷ يعني مجلس دهم برمي گردد كه به 
دليل فرايند طوالني فضاي  مجلس و ارجاي   بررسي اوليه 
به مركز پژوهش ه��ا، نهايت با اصالحات مركز پژوهش ها 
درمرداد ۹۹ يعني مجلس يازدهم، مطرح ش��د. تقي پور 
در ادامه به مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي در رابطه 
با س��اماندهي پيام رسان ها اش��اره و اظهار كرد: طبق اين 
مصوبه، هر پيام رساني كه بيش از ۳00 هزار عضو دارد بايد 
نمايندگي خودش را در كشور ثبت كند و اين چيز عجيبي 
نيست. فعاليت پيام رسان هاي خارجي در قلمرو كشور بايد 
تابع يك سري قوانين باشد كه همه  كشور ها اين قوانين را 
دارند. همين مورد مي تواند ضرورت طرح قوانين باشد زيرا 

در مطالبه چيزي كه از قبل بيان نشده است؛ معذوريم.

      فيلترينگ هفتمين مرحله طرح صيانت
به گفته عضو شوراي عالي فضاي مجازي در طرح صيانت 
هفت مرحله مانند جريمه  نقدي، جلوگيري از ارايه خدمات 
بيان شده است كه هفتمين مرحله  آن فيلترينگ است. او 
بيان كرد: در صورتي   كه تعريف محدودس��ازي، در جرايم 

رايانه اي، در سال 8۷ توسط مجلس تصويب شده است و 
فيلترينگ بر عهده كارگروه مسائل جرايم رايانه اي، متشكل 
از ۱۳ نفر از مقامات امنيتي و قضايي اس��ت كه رييس آن 
دادستان كل كشور است. اين كارگروه بدون نياز به اين طرح 
و طبق قوانين خود، درصورت نياز، مي تواند محدودسازي 
را اجرا كند. تقي پور با بيان اينكه با كليات اين مصوبه موافق 
اس��ت، اظهار ك��رد در جزييات آن نظراتي داش��ته كه در 
كميسيون مشترك مطرح خواهند كرد و تا ۳0 درصد امكان 

تغيير در جزييات اين مصوبه قديمي مجلس وجود دارد.

     فروشنده هاي فيلترشكن مجرم اند
 نه كاربران

رييس كميس��يون مش��ترك طرح صيانت با تاكيد بر 
اختياري بودن اس��تفاده از پيام رسان هاي داخلي، وعده 
داد با روش هاي تشويقي و ارايه خدمات داخلي كه امكان 
دسترسي به آنها در پيام رسان هاي خارجي وجود ندارند، 
استقبال مردم از پيام رس��ان هاي داخلي افزايش يابد. او 
گفت: ما نبايد توقع داشته باشيم پيام رسان هاي داخلي 
با هزينه  كم، بتوانند همه چي��ز را فراهم كنند، نت ورك 
واتس اپ هم براي آمازون اس��ت و هنوز سيستم حمل و 
نقل بسياري از كشورها به امريكا و انگليس وابسته است. 
ايران در حال حاضر در جايگاه خوبي از نظر تكنولوژي قرار 
دارد و ما از لحاظ فني مشكلي نداريم. تقي پور در رابطه با 
جرم انگاري فيلترينگ نيز اظهار كرد: همان طور كه معتاد، 
مجرم نيس��ت و پخش كننده  مواد مخدر مجرم اس��ت؛ 
كاربراني كه از فيلترشكن استفاده مي كنند مجرم نبوده 
بلكه كساني كه فيلترشكن ها را مي فروشند، مجرم  هستند. 

رييس كميسيون مشترك طرح صيانت:

كاربر استفاده كننده از فيلترشكن 
همانند معتاد مجرم نيست



تعادل |
 وزير صمت وعده كاهش ۱۵ درصدي قيمت خودرو را داده 
است؛ حال اين پرسش قابل طرح است كه آيا وعده كاهش 
قيمت ها شدني است؟ كارشناسان تحقق كاهش قيمت را 
منوط به شروطي از جمله حذف قيمت گذاري دستوري 
و افزايش تي��راژ توليد مي دانند. البته وعده كاهش قيمت 
از سوي وزير صمت، واكنش هاي زيادي به همراه داشت؛ 
به طوري كه برخي در انتقاد به اين وعده وزير عنوان كردند، 
براي نجات صنعت خودرو كافي است تمام كارهايي كه براي 
اين صنعت طي اين ۵دهه انجام شده، متوقف شود. به عبارتي 
ديگر، استفاده از مديران خوشفكر و عملگرا؛ يعني افرادي 
كه كارنامه درخشاني دارند و نه مديران سياسي. دوم مورد 
حذف التاري قرعه كشي و قيمت گذاري دستوري و در نهايت 
مشاركت خارجي ها البته به شرط برچيدن تحريم ها. برخي 
هم عنوان كردند در صورتي، قيمت ها كاهش مي يابد كه هر 
چه خودروسازان در پاركينگ هايشان به بهانه هاي مختلف از 
جمله نقص قطعه انبار كرده اند را به يك باره در بازار بريزيد، تا 
قيمت ها اصالح خواهد شد، البته به شرط اينكه دست دالالن 
كوتاه شود. برخي از منتقدين هم عنوان كردند كه قيمت ها 
تابعي از شرايط موجود اقتصاد است كه به دالر وتورم گره 
خورده است. بنابراين براي كاهش قيمت ها بايد اصالحات 
ساختاري صورت بگيرد و سياست هاي پولي متناسب با 
شريط اتخاذ شود. البته وزير صمت وعده ديگري هم داده 
و آنهم اينكه خودروهاي ناقص كف پاركينگ خودروسازان 
تكميل و به بازار عرضه ش��ود؛ حال به گفته كارشناسان، 
چنانچه اين اتفاق رخ دهد و عرضه خودروسازان افزايش يابد، 
ممكن تا حدي بر بازار اثر مثبت بگذارد. از اين رو، با تحقق 
اين مساله و آزادسازي واردات خودرو كه البته هنوز در رفت 
آمد و آمد بين شوراي نگهبان و مجلس است، قيمت خودرو 
واقعي خواهد شد. در همين حال، رييس سازمان بورس طي 
نامه اي به وزير صمت، سياست قيمت گذاري صنعت خودرو 
را زمينه ساز ضرر و زيان سهامداران عنوان كرد و ادامه اين 

رويه را عامل تعطيلي اين صنعت در كشور خواند.

     شرط كاهش قيمت خودرو چيست؟ 
چندي پيش سيد رضا فاطمي امين وزير صمت به اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس ق��ول داد كه توليد 
خودرو در سال آينده به يك ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه 
برس��د كه در صورت تحقق، بخشي از نياز بازار پاسخ داده 
مي شود و مكانيزم قرعه كشي براي خريد نيز حذف خواهد 
ش��د. البته فاطمي امين وعده ديگري هم داده و گفته تا 
پايان سال ۱۴۰۱ قيمت خودرو حداقل ۱۵ درصد كاهش 

خواهد يافت. اگرچه مردم با نگاهي به شرايط فعلي به اين 
وعده، به ديده ترديد نگاه مي كنند اما كارشناسان معتقدند 
تحقق اين وعده ها، پيش نيازهايي دارد و در صورت انجام 
برخي اقدامات مي توان به اين وعده ها جامه عمل پوشاند. 
در اين رابطه رسول سليماني كارشناس صنعت خودرو به 
»خبرگزاري مهر« گفته است: در حال حاضر با يك وضعيت 
تورمي روبه رو هستيم؛ يعني متوسط نرخ تورم كاالها در 
سال حداقل ۴۰ درصد است. نكته مهم اين است كه نرخ 
تورم در بخش خودرو بيشتر است زيرا اغلب مواد و قطعات 
مورد استفاده در اين صنعت چه داخلي ها و چه وارداتي ها، 
بر اساس دالر نيمايي، قيمت گذاري مي شوند. بنابه اظهارات 
او، با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدي كه در صنعت خودرو 
داريم، اگر بتوانيم وضعيت موجود را مديريت كنيم و توليد 
را افزايش دهيم و هزينه ها را كم كنيم، شايد بتوان ۱۰ درصد 
قيمت خودرو را كاهش داد كه اين كم شدن قيمت نيز با 
تورم پوشش داده مي ش��ود. در واقع اين موضوع به منزله 
كاهش قيمت خودرو نيست بلكه به جاي تورم ۴۰ درصدي، 
قيمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت. همچنين به 
گفته سليماني، بايد توجه داشت كه صرفا با افزايش بهره وري 
و تيراژ توليد نمي توان به كاهش قيمت كمك كرد، بلكه تا 
زماني كه قيمت خودرو اصالح نشود و دولت قيمت گذاري 
دستوري را حذف نكند، نمي توان به كاهش قيمت اميدوار 
بود، حت��ي اگر تيراژ توليد افزايش يابد. اين كارش��ناس 
صنعت خودرو در مورد حذف شوراي رقابت از فرآيند 
قيمت گذاري خ��ودرو، نيز عنوان كرده كه براي حذف 
قيمت گذاري بايد تدابير دقيقي انديشيده شود و نبايد 
سازمان حمايت مصرف كنندگان را دخالت داد؛ حتي 
اگر قيمت گذاري در اختيار ش��وراي رقابت باشد بهتر 
از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
است. زيرا اين س��ازمان يك نهاد دولتي بوده و همواره 
زير فشارهاي سياسي و اقتصادي قرار دارد اما شوراي 
رقابت يك نهاد مستقل است و كمتر تحت تأثير فشارها 
قرار مي گيرد. وي افزود: عرضه خودرو در بورس و كشف 
قيمت در سازوكار بازار س��رمايه، راهكار بهتري براي 

خروج از شرايط بحراني قيمت گذاري خودرو است.

     وعده وزير براي تكميل ناقصي ها 
وزير در حالي وعده كاهش قيمت را داده است كه در حال 
حاضر حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودروي ناقص در پاركينگ 
شركت هاي ايران خودرو و سايپا دپو شده و همين موضوع 
باعث به تعويق افتادن تحويل خودرو به مش��تريان شده 
است. البته اخيرا رضا فاطمي امين، وزير صنعت در جلسه 

با مجلسي ها وعده تكميل خودروهاي ناقص و عرضه آنها 
به مشتريان را داده است. به طوري كه بهزاد رحيمي، عضو 
هيات رييسه كميس��يون صنايع و معادن مجلس در اين 
مورد گفته است: وزير صمت در جلسات كميسيون صنايع 
و مع��ادن وعده داد كه خودروه��اي ناقص كف پاركينگ 
خودروس��ازان را تكميل كند كه با تحق��ق اين امر مهم و 
واردات خودرو، قيمت خودرو واقعي خواهد شد. به گفته او، 
واردات محدود پيش بيني شده در طرح ساماندهي صنعت 
خودرو نه تنها براي توليد داخل تهديد نيست، بلكه انگيزه 
خودروسازان داخلي را براي ارتقاي كيفيت و افزايش تيراژ 
توليد بيشتر مي كند. رحيمي افزوده: از آنجا كه بر اساس 
اين طرح ص��ادرات خودرو به عنوان يك��ي از منابع براي 
تامين ارز مورد نياز براي واردات خودرو در نظر گرفته شده، 
خودروسازان ناچارند كه به سراغ افزايش كيفيت بروند. بنابه 
اظهارات اين نماينده، در حال حاضر كه تعداد خودروهاي 
ناقص در پاركينگ خودروس��ازي ها به حدود ۱۴۰ هزار 
دستگاه رس��يده، مي توان از طريق واردات، خودروسازان 
را ناچار به تكميل اي��ن خودروهاي ناقص كرد تا با عرضه 
به بازار، تعادل عرضه و تقاضا برقرار شود. او با بيان اينكه با 
واردات خودرو، حباب قيمت چهارچرخ ها كاهش يافته و 
قيمت ها متعادل مي شود، اظهار كرده كه در حال حاضر 
خودرو به كااليي سرمايه اي تبديل شده كه با شكست 
انحصار از طريق واردات، اين موضوع برطرف خواهد شد.

     واكنش ها به توييت وزير 
چند روز پيش فاطمي امين وزير صمت در توييتي نوشت: 
»سال آينده توليد خودرو به قدري زياد خواهد شد كه ديگر 
نيازي به قرعه كشي نيست، اما اين توئيت با واكنش كاربران 
همراه ش��د.« او براي اولين بار در مدت زمان حضورش در 
توييتر، نوش��ته اي را در صفحه اش منتشر كرد كه يكي از 
توييت هاي پربحث در فضاي توييتر فارسي براي ساعاتي 
شد و واكنش كاربران را به همراه داشت. او همچنين گفته 
بود: برنامه دقيقي مبتني بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحي 
شده و به تدريج به سمتي خواهيم رفت تا قيمت ها كاهش 
يابد و اين مهم تا پايان س��ال محقق خواهد شد.« يكي از 
كاربران واكنش به اين توييت نوشته بود: »متاسفانه نگاه 
شما فقط به تيراژ است. اين بايد تغيير كند وگرنه زحمات تان 
بي اثر مي شود. به عنوان مثال اگر سالي۸۰ميليون جفت 
كفش نياز است با ۱۰۰ميليون جفت كفش ولي تا سايز 
۳۷ نمي شود نياز بازار را جواب داد. توليد و تعديل بازار هيچ 
منافاتي با هم ندارند ولي الزاما توليد تعديل قيمت نمي كند.«  
فربد زاوه كارشناس خودرو هم با بازنشر توييت وزير نوشت: 

»براي مقابله با تورم پولي بايد در سياست هاي پولي و كسري 
بودجه بازنگري كرد! افزايش تيراژ با اين شيوه تامين مالي و 
زيان دهي عملياتي واحد توليدي، تشديد تورم را به دنبال 
خواهد داشت!«  كاربر ديگري هم نوشت: »نجات صنعت 
خودرو آسان است. كافي است تمام كارهايي كه براي اين 
صنعت طي اين ۵دهه انجام شده، متوقف شود؛ ۱- استفاده 
از مديران خوشفكر و عملگرا )اونايي كه كارنامه درخشان 
دارند( و نه مديران سياسي. ۲- حذف التاري قرعه كشي و 
قيمت گذاري دستوري. ۳- مشاركت خارجي ها )به شرط 
برچيدن تحريم ها(.« يكي ديگر از كاربران هم براي وزير 
صمت در قسمت نظرات نوشته بود »هر چه خودروسازها در 
پاركينگ هايشان به بهانه هاي مختلف از جمله نقص قطعه 
انبار كرده اند را به يك باره در بازار بريزيد، قيمت ها اصالح 
خواهد شد. اين ديگر تحريم نيست كه خارج از اختيار باشد. 
اقدامي دم دستي و شدني است كه موجب رضايتمندي 

اكثريت مي شود. البته دست دالل ها را بايد كوتاه كنيد.« 

     درخواست عشقي از فاطمي امين
در همي��ن حال مجيد عش��قي متولي س��ازمان بورس، 
طي نامه اي ب��ه وزير صنعت، معدن و تجارت سياس��ت 
قيمت گذاري صنعت خودرو را مورد اش��اره قرار داد و اين 
سياست را زمينه ساز ضرر و زيان سهامداران و ادامه اين رويه 

را عامل تعطيلي اين صنعت در كشور خواند.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در اين نامه خطاب به 
فاطمي امين آورده است: با توجه به جايگاه صنعت خودرو 
در بازار سرمايه و حضور سرمايه گذاران و فعاالن بي شمار در 
صنعت مذكور، سياست هاي قيمت گذاري اعمال شده توسط 
شوراي رقابت در سنوات گذشته، زيان سنگيني بر سهامداران 
حاضر در اين صنعت تحميل كرده است به طوري كه الزام 
ستاد تنظيم بازار و شوراي رقابت به شركت هاي خودروساز 
به منظور تنظيم بازار خودرو، در مقاطعي سبب پيش فروش 
خودرو با قيمت هاي قطعي و غيرمنطقي ش��د و اين امر در 

كنار تأخير در اعطاي مجوز افزايش نرخ محصوالت، سبب 
زيان شركت هاي خودروساز ش��ده به گونه اي كه مطابق 
صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي ايران خودرو 
و سايپا، در سال ۹۹ زيان خالص اين شركت ها به ترتيب ۱۵۵ 
هزار و ۵۰ ميليارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ ميليارد ريال برآورد شده 
و همچنين زيان انباشته شركت هاي مذكور به ترتيب بالغ 
بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ ميليارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ ميليارد ريال 
است. در بخش ديگر اين نامه آمده است؛ علت اصلي اين ضرر 
و زيان عدم توازن بين افزايش نرخ هاي اعطايي به شركت هاي 
خودروساز و افزايش قيمت نهاده هاي توليد است. به عنوان 
مثال ميزان افزايش نرخ نهاده هاي توليد شركت سايپا در 
سال ۹۷ تا ۹۹ به طور ميانگين ۲۴۸ درصد است اما مجوز 
افزايش نرخ اعطايي به ش��ركت مذكور حدود ۱۶۳ درصد 
است. در ادامه، عشقي به ايرادهاي شيوه قيمت گذاري شوراي 
رقابت پرداخته و در اين نامه آورده است؛ به نظر مي رسد نحوه 
قيمت گذاري خودرو در شوراي رقابت به دليل ناكارايي در 
شرايط تورمي داراي ايرادات قابل مالحظه بوده كه اين امر نه 
تنها سبب تنظيم بازار خودرو و رضايت مندي مصرف كننده 
نهايي نشده بلكه با انتقال منافع از شركت هاي خودروساز 
به جيب واس��طه گران س��بب ايجاد كمبود نقدينگي در 
شركت هاي خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به 
كاهش توليد و در نهايت توقف فعاليت شركت هاي خودروساز 
و قطعه ساز خواهد شد. او در اين نامه به وزير صمت پيشنهاد 
مي دهد، با توجه به عدم شموليت قيمت گذاري نهاده هاي 
توليدي صنعت خودرو و س��اخت قطعات توسط شوراي 
رقابت و تأخير در اعطاي مجوز افزايش نرخ در شرايط تورمي، 
موض��وع قيمت گذاري خودرو مجدداً مورد بررس��ي كلي 
قرار گرفته و محصوالت خودرويي همانند محصوالت 
صنايع فوالد و پتروشيمي از شمول قيمت گذاري توسط 
شوراي رقابت خارج شود تا از زيان هاي آتي شركت هاي 
خودروس��از در شرايط تورمي جلوگيري به عمل  آيد و 

فعاليت اين شركت ها در آينده نيز تداوم داشته باشد.

خبر

ويژه

بهتر از دولت
تحريم ها را دور مي زنيم! 

ريي��س ات��اق بازرگان��ي اي��ران مي گويد ه��ر چند 
تاثير تحريم ه��ا بر اقتصاد ايران گس��ترده ب��وده اما 
سياست گذاري هاي داخلي اشتباه عامل بخش مهمي 
از مشكالت اقتصادي و تجاري كشور است. غالمحسين 
شافعي در پيام تصويري خود اظهار كرد: در سال هاي 
گذشته تحريم هاي اقتصادي و محدوديت هايي كه از 
جانب اف اي تي اف براي اقتص��اد ايران به وجود آمده 
غيرقابل انكار است و قطعا تجار كشور نيز از اين محل 
آسيب ديده اند اما در عين حال بايد اين سوال را پرسيد 
ك��ه بخش خصوصي در اين س��ال ها و ب��ا وجود اين 
فشارها چه عملكردي را از خود به ثبت رسانده و دولت 
چه كرده است؟ وي با اش��اره به تداوم فعاليت هاي 
تجاري بخش خصوصي در سال هاي گذشته، بيان 
كرد: تجربه تمام اين سال ها نشان داده كه اگر دست 
بخش خصوصي را باز بگذاريم و اجازه دهيم كار خود 
را پيش ببرد حت��ي در دل تحريم و محدوديت ها 
نيز همواره راهي پيدا خواهد كرد. همانطور كه در 
سال هاي گذشته بسياري از فعاليت ها متوقف شد 

اما صادرات بخش خصوصي ادامه پيدا كرد.

نصب يك ميليون و 421 هزارمين 
انشعاب آب در استان اصفهان

در ايين گراميداشت پنجاه و پنجمين سالگرد نصب 
نخستين انشعاب آب در اصفهان، يك ميليون و ۴۲۱ 
هزارمين انشعاب آب در اس��تان اصفهان نصب شد.  
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان در اين 
مراسم با اشاره به واگذاري يك ميليون ۴۲۱ هزارمين 
انش��عاب آب گفت: به بركت نظام مقدس جمهوري 
اسالمي، هم اكنون ۹۸ ش��هر و ۹۴۹ روستا در استان 
اصفهان با جمعيتي بالغ بر ۴ ميليون و ۸۶۳ هزار نفر 
از آب شرب سالم و بهداشتي برخوردار هستند. هاشم 
اميني افزود: قبل از انقالب، اصفهان فاقد تصفيه خانه 
آب بود در حالي كه هم اكنون استان اصفهان داراي سه 
تصفيه خانه آب و ۲۶ تصفيه خانه فاضالب است. وي 
گفت: در سال ۱۳۴۵ تجهيزات نصب انشعاب آب 
از آلمان وارد كشور مي شد، در حالي كه هم اكنون 
بي��ش از ۸۵ درصد تجهيزات صنعت آبفا در داخل 
كشور توليد و تامين مي شود. اميني با اشاره به نصب 
نخستين انشعاب آب در ش��هر اصفهان در چهارم 
آبان ماه سال ۱۳۴۵ گفت: ازآن زمان تاكنون آبفاي 
اصفهان ب��دون وقفه خدمات زيربنايي و اساس��ي 
همچون تامين آب ش��رب و جم��ع آوري، انتقال و 
تصفيه فاضالب مردم را در دستور كار قرار داده است.

درخواست عشقي از فاطمي امين: قيمت گذاري دستوري خودرو را لغو كنيد

واكنش ها به وعده خودرويي  وزير صمت 

بنام خداوند بخشنده و مهربان
 صادرات يعني حضور در بازارهاي بين الملل و 
به دست گرفتن نبض بازار؛ در واقع گسترش 
ص�ادرات موج�ب دسترس�ي ب�ه بازارهاي 
بين المللي، افزايش توليد و در نهايت رش�د 

مستمر اقتصاد مي شود. 
 در دنياي امروز صادرات، نيروي محركه توسعه 
اقتصادي است. كشورهايي كه به قدرت هاي 
بزرگ و مطرح جهاني تبديل ش�ده اند، براي 
تقويت بنيه اقتصادي خود ب�ه صادرات اتكا 
داش�ته و دارند. افزايش درآمده�اي ارزي، 
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، تقويت بنيه 
اقتصادي، دستيابي به بازارهاي جديد و كاهش 
هزينه تولي�د پيامدهاي مثبت ص�ادرات به 

شمار مي آيند.
 ضرورت تدوين استراتژي بلندمدت صادرات 
غيرنفتي كش�ور بي�ش از هر زم�ان ديگري 
احساس مي ش�ود و مصلحت كشور ايجاب 
مي كند ك�ه تدوين اين اس�تراتژي با در نظر 
گرفتن ش�رايط خ�اص اقتصادي كش�ور در 
دوران تحريم در دس�تور كار س�ازمان هاي 
ذي ربط قرار گيرد.  ش�ركت فوالد خوزستان 

در س�ال هاي اخير با توليد شمش فوالدي با 
كيفيت جهاني، عالوه بر كسب اعتبار در ميان 
توليدكنن�دگان جهاني فوالد، ب�ه ارزآوري 
كشور كمك شاياني كرده است.  دسترسي به 
آب هاي آزاد، بهره گيري از ظرفيت مناطق آزاد 
تجاري، حمل و نقل جاده اي و ريلي و دسترسي 
ب�ه حامل هاي ان�رژي ارزان در كن�ار نيروي 

انساني متخصص و كارآمد، سرمايه هاي تمام 
نشدني شركت فوالد خوزستان هستند و اين 
مجموعه را به عن�وان يكي از صادركنندگان 
نمونه كشور معرفي نموده اس�ت.  اميدوارم 
ب�ا عنايت خداون�د متعال روز به روز ش�اهد 
پيشرفت بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي كشور 

در حوزه پايداري توليد و صادرات باشيم.

 فوالد مردان با تعبير شعار سال ركورد توليد 
ماهيانه ش�مش تختال را پس از س�ه س�ال 
شكستند. محمود لندي معاون بهره برداري 
ش�ركت فوالد خوزس�تان ضمن اع�الم اين 
خبر اف�زود: با تالش كاركنان ش�ركت فوالد 
خوزستان و برنامه ريزي مدون و بر اساس نياز 
ب�ازار، با توليد ۱۷۹ هزار و دويس�ت و دوازده 
ُتن ش�مش تختال، ركورد ماهيانه توليد اين 
محص�ول راهبردي شكس�ته ش�د. ركورد 
توليد پيشين در فروردين ماه سال ۱۳۹۷ به 
ميزان ۱۶۸ هزار و س�يصد و پنجاه و پنج ُتن 
بود.  لندي توليد مستمر و متناسب با نياز بازار 
را راهبرد اصلي فوالد خوزس�تان دانس�ت و 
افزود: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( به نام توليد، پش�تيباني ها و 
مانع زدايي ها نامگذاري شده است، علي رغم 
محدوديت هاي مختلف توانستيم محصوالت 
با كيفيت روانه بازار كنيم و عالوه بر تامين نياز 
ش�ركت هاي نوردي داخلي، صادرات داشته 

باش�يم.  معاون بهره برداري ش�ركت فوالد 
خوزستان در پايان اشاره اي هم به طرح هاي 
در دست اجرا داشت و افزود: خوشبختانه با 
نگاه توسعه اي مديرعامل و هيات  مديره سه 
طرح عظيم احداث ماشين ريخته گري اسلب، 

كارخان�ه اكس�يژن و ني�روگاه ۵۰۰ مگاواتي 
كلنگ زني ش�دند كه با راه ان�دازي و در مدار 
قرار گرفتن طرح ها، عالوه ب�ر افزايش توان 
توليد، ثبات تامين انرژي مورد نياز مجموعه 

تامين مي شود.

افزايش سرمايه ش�ركت فوالد خوزستان از 
محل سود انباشته مورد تاييد سازمان بورس 

و اوراق بهادار كشور قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي، در اجراي 
قانون ب�ازار اوراق بهادار جمهوري اس�المي 
ايران )مصوب آذرماه ۱۳۸۴( تقاضاي افزايش 
سرمايه و انتشار س�هام جديد شركت فوالد 
خوزستان در س�ازمان بورس و اوراق بهادار 
مورد تاييد قرار گرفت. بر اس�اس رسيدگي 
انجام شده، موارد حاكي از مغايرت با قوانين 
و مقررات مربوط به انتش�ار س�هام مالحضه 
نگرديده و افزايش سرمايه با رعايت قوانين 
و مقررات، مورد تاييد سازمان بورس و اوراق 

بهادار قرار گرفت.  گزارش خبرنگار ما حاكي 
است، سرمايه فعلي شركت فوالد خوزستان 
۵۰ هزار ميليارد رالر بوده و افزايش س�رمايه 
به مبلغ ۷۰ ه�زار ميليارد رالو از محل س�ود 

انباشته است. 
 همچنين موضوع افزايش س�رمايه، جبران 
مخارج س�رمايه اي گذش�ته و ع�دم خروج 
نقدينگي جه�ت تامين س�رمايه در گردش 

است.
 گفتني اس�ت، مجم�ع عموم�ي فوق العاده 
مي تواند با انجام افزايش سرمايه از مبلغ ۱۲۰ 
هزار ميلي�ارد ريال به مبلغ ۱۹۰ هزار ميليارد 
رالر از محل سود انباش�ته موافقت و اختيار 
عملي نمودن آن را به مدت ۲ س�ال به هيات 
مديره تفويض نمايد تا هيات مديره ش�ركت 
پس از اخذ مجوز از س�ازمان ب�ورس و اوراق 
بهادار نسبت به عملي نمودن آن اقدام نمايد.

در نخس�تين جش�نواره رواب�ط  عمومي 
و مس�ووليت اجتماع�ي، ش�ركت فوالد 
خوزستان موفق به دريافت باالترين نشان 

مسووليت اجتماعي شد.
ب�ه گ�زارش خبرن�گار روابط عموم�ي، 
نخس�تين جش�نواره رواب�ط  عموم�ي و 
مس�ووليت اجتماعي ۲۶ مهرم�اه ۱۴۰۰ با 
حضور سيد صولت مرتضوي معاون اجرايي 
رييس جمهور، بختياري سرپرست كميته 
امداد حضرت امام خميني )ره(، عبداللهي 
رييس اتاق تعاون، هوشمند سفيدي دبير 
جش�نواره و جمعي از مديران ش�ركت ها 
و س�ازمان ها در مركز همايش هاي صدا و 

سيماي تهران برگزار شد.
 در اين مراسم كه با دعوت از ۳۰ سازمان و 
شركت كه بر اساس شاخص هاي ارزيابي، 
صالحيت الزم را داش�ته اند تقدير ش�د و 
ب�ه برگزيدگان “نش�ان عالي مس�ووليت 
اجتماع�ي “ و “نش�ان س�فير و م�روج 

مسووليت اجتماعي “ اعطا شد.
 ه�دف از برگزاري اين روي�داد »كمك به 
اعتالي فعاليت مسووليت هاي اجتماعي 
در سازمان ها و بهينه س�ازي آنها« اعالم 
ش�د ك�ه ممي�زي، ارزياب�ي و تقدي�ر از 
س�ازمان هاي فعال در زمينه مس�ووليت 
اجتماعي در سه س�طح »در حال رشد«، 
»رش�د يافت�ه« و »پيش�رو« در اين دوره 

انجام شد.
 »مس�ووليت اجتماع�ي« طب�ق تعريف 
اين جش�نواره، يك�ي از مفاهي�م بنيادي 
س�رآمدي اس�ت كه معموال پياده سازي 
آن ب�ر عه�ده رواب�ط عمومي اس�ت؛ در 
واقع روابط عمومي س�رآمد، ب�ه فراتر از 
وظيفه س�ازماني خ�ود عمل ك�رده و در 
نقش يك شهروند س�ازماني مسوول، به 
عملكردي فرا سازماني مي انديشد و كمك 
مي كند تا سازمان متبوع با انسجام الزم و 
قاطعيت بيشتر به سمت سرآمدي و انجام 

مسووليت اجتماعي حركت كند.

 گزارش خبرنگار ما حاكي است، در پايان 
جشنواره با اهداي نشان عالي مسووليت 
اجتماع�ي از امين ابراهيم�ي مديرعامل 
ف�والد خوزس�تان تقدير ش�د. همچنين 
نشان س�فير و مروج مسووليت اجتماعي 
به غالمرضا فروغي نيا مدير روابط   عمومي 

فوالد خوزستان اهدا شد.
 گفتني است، ولي مهدي پور جانشين مدير 
روابط عمومي شركت فوالد خوزستان به 
نمايندگ�ي از مديرعام�ل و مدي�ر روابط 
عموم�ي، لوح و تنديس اين جش�نواره را 

دريافت نمود.

 پيام مديرعامل شركت فوالد خوزستان 
به مناسبت روز ملي صادرات

ركورد توليد ماهيانه 
شمش تختال شركت فوالد خوزستان شكسته شد

 افزايش سرمايه فوالد خوزستان
 مورد تاييد سازمان بورس قرار گرفت

فوالد خوزستان موفق به دريافت باالترين نشان 
مسووليت اجتماعي شد
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خبرروز

۱۹۷ فوتي كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، ۱۹۷ بيمار جان خود را به دليل ابتال به كرونا از دست دادند. بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۱۰ هزار و ۶۴۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۴۶۲ نفر از آنها بستري 
ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۸۸۸ هزار و ۱۰۰ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۵ 
هزار و ۷۱۶ نفر رس��يد. ۴ هزار و ۱۲۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۲۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۱۵ شهر در وضعيت زرد 

و ۸۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

لزوم حمايت از بخش هاي 
تحقيق و توسعه در صنعت

بودجه كم و محدود اين نهاده��ا از يك طرف و 
فرآيندهاي بررس��ي و اعطاي تسهيالت بسيار 
زمان بر و پيچي��ده از طرف ديگ��ر، عطاي اخذ 

تسهيالت را به لقايش مي بخشد!
عدم جذب س��االنه مقادير زيادي از بودجه اين 
نهادها به خصوص صندوق نوآوري و شكوفايي 
دليلي بر ادعاي فوق است لذا بازنگري ساختارهاي 
دولتي حمايت از شركت هاي دانش بنيان و مراكز 
تحقيق و توسعه نيازي اس��ت كه بايد سريعًا به 
آن پرداخته شود. در ساختار فعلي، شركت هاي 
دانش بنيان در حد ش��ركت هاي نوپا با سرمايه 
كمتر از ۵۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته است و 
براي شركت هاي بزرگ و صنعتي نه توان حمايت 
دارد و نه فرآيند آن به درستي تعريف شده است. 
زمان بررسي طرح ها گاهي به ۶ تا ۸ ماه مي رسد 
و پس از تاييد طرح، تضامين س��نگين -عمدتا 
ملكي - نياز است و در صورت گذر از اين مراحل و 
رسيدن به مرحله پرداخت، پرداخت ها به صورت 
مرحله به مرحله و با نظارت و بازرسي هاي بسيار 
صورت مي گيرد كه خود مسبب تاخير بيشتر در 

اجراي طرح و زمان بر بودن آن مي گردد. 
ل��ذا مي بيني��د ك��ه اي��ن فرآيند حت��ي براي 
شركت هاي نوپا و كوچك نيز پاسخگو نيست. اين 
شركت ها كه عمومًا از جمع هاي جوان و دانشجو 
ش��كل گرفته اند، س��رمايه چنداني ندارند و لذا 
عمدتًا توان ارايه تضامين مورد نياز صندوق هاي 

حمايتي را ندارند.
اگر قرار است در زماني كه كشور تحت شديدترين 
تحريم هاي ظالمانه خارجي قرار گرفته، همچنان 
روي پ��اي خود بايس��تيم و كش��ور را از واردات 
بي نياز كنيم، بايد نحوه حمايت از ش��ركت هاي 
دانش بنيان و مراكز تحقيق و توسعه را بازنگري 

كنيم. 
كوتاه و فشرده كردن زمان براي بررسي تقاضاها، 
اس��تفاده از روش هاي جايگزين اعتبارسنجي 
همچون اعتبار بانكي، اظهارنامه هاي حسابرسي 
ش��ده، ميزان گردش مالي س��ال هاي گذشته، 
سفارشات در دست اجرا مي تواند به بررسي هاي 
مال��ي ش��ركت هاي ب��زرگ س��رعت ده��د. 
ارزش گذاري طرح هاي شركت هاي نوپا، راه حلي 
براي تسريع فرآيند اعتبارسنجي شركت هاي 

كوچك مي تواند باشد. 
درصورتي كه نهاده��اي دولتي حمايتي، كمي 
بيشتر به بخش خصوصي اعتماد كنند و از نظرات 
اين بخش در تصميم گيري ها كالن اس��تفاده 
كنند، مس��لما نتايج بهتري براي كش��ور در بر 

خواهد داشت.
مديرتحقیقوتوسعهشركتدانشبنیان
پیرامونسیستم

گليماندگار|
 هشدار آمدن پيك ششم كرونا از شهريور 
ماه و هنگامي كه هنوز به قله پيك پنجم 
نرسيده بوديم شروع شد؛ هشدارهايي مبني بر اينكه در 
صورت سهل انگاري و عادي انگاري اتفاق هاي ناگوارتري 
رخ خواهد داد و آمار بس��تري و فوت در اثر ابتال به كرونا 
دوچندان خواهد شد. اين هشدارها در كنار امتناع برخي 
افراد از تزريق واكس��ن، واكنش رييس جمهوري را هم 
برانگيخت و اول آبان ماه در جلس��ه ستاد ملي مقابله با 
كرونا، با تاكيد بر اينكه نبايد غافلگيري در موج پنجم كرونا 
تكرار شود متذكر شد: در مسير مقابله با كرونا، مساله اقناع 

افكار عمومي ضرورتي اجتناب ناپذير است.

     پيك هاي قبلي كرونا را 
چگونه بدرقه كرديم؟

در مورد پيك ه��اي كرونا همين بس ك��ه هر يك با 
شدت و حدت خودنمايي كردند اما مواردي همچون 
واكسيناسيون، تعطيلي سراسري و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي از جمله موانعي بودند كه در پايان اين پيك ها 
را بدرقه كردند. ويروسي كه در پيك اول كه از اسفند ۹۸ 
تا ارديبهشت ۹۹ شروع و خاتمه يافت در مقابل استفاده 
خوب مردم از ماس��ك و رعايت شيوه هاي بهداشتي 
شكس��ت خورد و اندكي عقب نشيني كرد. اما همين 
امر س��بب شد تا به گمان از بين رفتن كرونا، فضاهاي 
عمومي باز و قرنطينه پايان يابد و زندگي به روال عادي 
بازگردد كه به ناگهان پيك دوم در خردادماه ۹۹ مردم را 
محاصره كرد و دوباره موارد ابتال و بستري دوچندان شد 
اما همچنان ميزان فوتي ها دو رقمي بود كه زنگ هشدار 
مسووالن به صدا درآمد كه اگر مراقب نباشيم با ورود به 
فصل سرما پيك سوم خطرناك تر بروز و ظهور مي كند. 
با تمام هشدارها، پيك سوم در آبان ۹۹ همزمان با تغيير 
رنگ برگ ها با سرعت سرايت باال بازگشت و آمار فوتي ها را 
سه رقمي كرد؛ پيكي كه باعث شدت گرفتن رعايت شيوه 
نامه بهداشتي و تعطيلي دوهفته اي شهرها و اماكن عمومي 
شد و اندك اندك در حال عبور از آن بوديم كه پيك چهارم با 

ويروس انگليسي از فروردين ماه وارد كشور شد.
ويروسي با قدرت سرايت و انتشار به مراتب بسيار باالتر از 

پيك هاي قبلي بار ديگر آمار فوتي ها را سه رقمي و مبتاليان 
به خصوص در ميان اعضاي خان��واده را دو چندان كرد و 
رنگ شهرها را به قرمزي كشاند. دست و پنجه نرم كردن 
در مقابل ويروس انگليسي طولي نينجاميد كه نوع دلتاي 
كرونا با پيك پنجم از ابتداي تيرماه ۱۴۰۰ از جنوب آغاز 
و در كشور شيوع پيدا كرد و شاهد افزايش آمار بستري ها 
و فوتي ها بوديم تا آنجا كه اين پيك را ركورددار بيشترين 

آمار ابتال و فوتي هاي روزانه بر اثر كرونا عنوان مي كنند.
چنانچه بر اساس آمار ستاد مقابله با كرونا، تلفات كرونا در 
كشور ۲۸ مرداد ماه از مرز يكصد هزار نفر عبور كرد و سه 
شنبه دوم شهريور ماه با ۷۰۹ مورد مرگ، ركورد تلفات 

روزانه طي ۱۹ ماه گذشته شكست.
موضوعي كه سبب شد واكسيناسيون عليه كرونا شدت 
بگيرد و با عملكرد ش��بانه روزي وزارت بهداش��ت در 
واكسيناسيون، تاكنون ۵۱ ميليون و ۴۵۵ هزار و ۲۹۱ 
نفر ُدز اول، ۳۰ ميليون و ۹۵۰ هزار و ۴۸۰ نفر ُدز دوم و ۶۷ 
هزار و ۵۰۰ نفر، ُدز سوم واكسن كرونا را تزريق كرده اند و 
مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۸۲ ميليون 
و ۴۷۳ هزار و ۲۷۱ ُدز رسيد و تغيير رنگ شهرها از قرمز 
به آبي و زرد و كاهش آمار بستري و فوتي بر اثر ابتال به 

كرونا از به قله پيك پنجم رسيدن حكايت دارد.

     چه كنيم تا پيك ششم ما را غافلگير نكند؟
اين پرسش كه چه كنيم تا پيك ششم ما را غافلگير 
نكند؟ موضوعي اس��ت كه دكتر حس��ين قناعتي 
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت وگو 
با رسانه ها، درباره آن اظهار داشت: طرح هاي مقابله با 
كرونا با بهره گيري از تجربيات حدود دو سال گذشته 
در حال اجراست كه واكسيناسيون از پايه هاي كار در 
كنار رعايت شيوه نامه ها است. سرپرست دانشگاه 
علوم پزشكي تهران با هشدار در خصوص آغاز پيك 
ششم كرونا گفت: شدت پيك جديد به رعايت شيوه 

نامه ها از سوي مردم بستگي دارد.
قناعتي تاكيد كرد: مردم بايد توجه كنند كه طبق تجاربي 
كه در پيك هاي قبلي داش��تيم، ابت��دا آمار ابتال افزايش 
مي يابد، س��پس تعداد بستري ها و در نهايت مرگ و مير 

اوج مي گيرد و براي مقابله با آن همگي بايد كمك كنند.

او ابراز اميدواري كرد كه با واكسيناسيون عليه كرونا، آمار 
مرگ و مير در پيك ششم در مقايسه با ساير پيك هاي 
قبلي كاهش ياب��د. حميدرضا جماعتي دبير كميته 
علمي كشوري كرونا هم توضيح داد: واكسيناسيون، 
رعاي��ت پروتكل هاي بهداش��تي، انجام تس��ت هاي 
غربالگري و بيماريابي به موقع س��ه پايه اساسي است 

كه ما را از پيك ششم بيماري كرونا دور نگه مي دارد.
او اف��زود: موضوع��ات اول و دوم از اهميت بيش��تري 
برخوردار است كه در اجرايي شدن آنها هم مسووالن 
و هم مردم نقش دارند. افزايش تست هاي غربالگري 
بيماري كرونا هم مي تواند در قالب هوشمندس��ازي 
در آين��ده به نح��و مطلوب ب��ه اجرا درآي��د. هرچند 
واكسيناسيون با س��رعت زياد در حال انجام است، اما 
در كنار آن مردم بايد همچنان پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند. جماعتي تصريح كرد: اصول بهداشتي 
از سوي اصناف و همچنين در مراكز پر ازدحام و شلوغ 
از جمله حمل و نقل عمومي بايد به دقت رعايت شود. 
اما اگر مردم پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نكنند و 
تست هاي غربالگري از بيماران انجام نشود، لغو دوركاري 

مي تواند به ايجاد موج ششم كمك كند.
جمع بندي هشدارهاي مس��ووالن نشان مي دهد بدون 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري فيزيكي و 
استفاده از ماسك در اماكن شلوغ، خبري از كاهش چرخه 
انتقال ويروس يا فروكش شدت و حدت كرونا نخواهد بود 
و بايد منتظر شكل گيري پيك ششم در ميانه راه پنجمين 

پيك بود؛ دقيقا اتفاقي كه در پيك چهارم رخ داد.

     شيوع سويه »دلتا پالس« در پيك ششم 
دور از انتظار نيست

از سوي ديگر دبير انجمن متخصصين عفوني گفت: به 
احتمال بسيار باال سويه بعدي كه بخواهد در كشور ما پيك 

ديگري ايجاد كند، دلتا پالس خواهد بود.
آميتيس رمضاني درپاس��خ به اين س��وال كه آيا كارايي 
واكسن ها مي تواند در كشورهاي مختلف كاهش پيدا كند، 
گفت: كارايي واكسن ها مربوط به تكنولوژي واكسن مربوط 
مي شود. براي مثال تكنولوژي سينوفارم ويروس غيرفعال 
شده اس��ت كه در آن از يك روش س��نتي هشتاد ساله 

استفاده شده است. اما يكسري از واكسن ها تكنولوژي هاي 
مدرن تري دارند. مانند واكسن هاي ساخته شده براساس 
پروتئين نوتركيب و MRNA. هرچقدر تكنولوژي مدرن تر 

باشد طبعا كارايي واكسن هم باالتر خواهد بود.

    چرخش ويروس بايد به حداقل برسد
او افزود: اما از نظر هدفي كه ما داريم، تكنولوژي واكسن 
فرقي نمي كند. ما بايد افراد را واكس��ينه كنيم و از نظر 
پوشش واكسيناسيون در كش��ور به درصدي برسيم 
كه حداقل چرخش ويروس كند ش��ود. بس��ته به نوع 
كارايي واكس��ن اين عدد براي پوشش واكسيناسيون 
فرق مي كند و چند عامل وجود دارند كه بگوييم چند 
درصد يك كشور بايد واكسينه شود تا آن كشور مشكل 
پيك هاي ويروس��ي را نداشته باشد. يكي از اين عوامل 
تكنولوژي واكسن است، ديگر اينكه واريانت در گردش 
چه واريانتي است. براي مثال واريانت دلتا از هر فردي 
كه آلوده مي ش��ود، حداقل شش نفر را آلوده مي كند و 
واكسنمان هم سينوفارم است كه به فرض ۶۰ درصد بر 
روي دلتا كارايي دارد، بنابراين ما به عددي بيش از ۸۰ تا 

۸۵ درصد پوشش واكسيناسيون در كشور نياز داريم.

     سويه هاي مختلف 
موجب كاهش كارايي واكسن مي شوند

او افزود: عامل ديگري كه به غير از تكنولوژي واكسن 
موجب كاهش كارايي واكس��ن مي ش��ود، سويه در 
گردش اس��ت. همه واكس��ن ها برروي سويه  ووهان 
تاثير بهتري داشتند اما سويه اي كه در تمام دنيا غالب 
است، يعني دلتا، سطح آنتي بادي در مقابل آن بايد 
بسيار باال باشد تا بتواند اين ويروس را كنترل و خنثي 
كند. بنابراين كارايي تمام واكس��ن هاي دنيا در برابر 
س��ويه دلتا پايين آمده اس��ت و مربوط به يك سويه 
خاص نيست. آس��ترازنكا كه زماني ۶۰ تا ۷۰ درصد 
كارايي داشت، درحال حاضر ۵۰ تا ۶۰ كارايي دارد. 
به اين دليل كه اين ويروس جهش هايي داشته و اين 
جهش ها به آن توانايي داده است كه بتواند از واكسن ها 
فرار كند. رمضاني گفت: توانايي هاي ويروس براساس 
جهش هايي است كه دارد. اين جهش هاي ژنتيكي 
توانايي هايي به ويروس مي ده��د كه در رقابت بقيه 
واريانت ها را كنار مي گذارد و خودش غالب مي شود 
و عمال بقيه جهش ها خيلي كم مي ش��وند يا حذف 
مي ش��وند. دلتا اين توانايي را داشت و عمال المبدا و 

مو را كنار زد. دلتا پالس دو جهش بيشتر از دلتا دارد 
و پتانسيل انتقال آن حتي از دلتا هم بيشتر است. در 
كشورهايي كه توالي يابي ويروس منظم تر است، ديده 
شده كه موارد ابتال دلتا پالس باال رفته است. اين نشان 
مي دهد كه به احتمال زياد براي ما هم اين موارد پيش 
خواهد آمد. اين جهش در كشور ما هم شناسايي شده 
اما فعال موارد آن كم است، اما اين احتمال وجود دارد 
كه اگر بازگشايي ها بخواهد به همين صورت پشت سر 
هم صورت بگيرد و محدوديت ها كم شود، در آينده 
مشكل ساز ش��ود.  او در پاسخ به اين سوال كه به چه 
علت ايران يكي از باالترين موارد ابتال در دنيا را دارد، 
گفت: نمي شود گفت مردم ايران كمتر از بقيه مردم 
دنيا موارد بهداشتي و پروتكل ها را رعايت مي كنند. 
در برخي از كشورها رعايت موارد ايمني و بهداشتي از 
ما هم پايين تر بود، اما نسبت به ما ميزان ابتال كمتري 
به بيماري داشتند. اينكه اين مساله مربوط به ژنتيك 
مي ش��ود يا عوامل ديگ��ري هم نق��ش دارند، هنوز 
نمي توانيم درب��اره آن اظهارنظر كنيم اما به هرحال 
كم كردن محدوديت ها يكي از عواملي است كه همه 

كشورها را به سمت پيك هاي ويروسي مي برد.

گزارش

موج ششم كرونا در راه است 

افزايش آمار مبتاليان كرونا در دنيا با »دلتا پالس«

رويدادرويخطخبر

برخي مناسبت ها باعث مي شوند تا مردم توجه بيشتري 
به اتفاقات اطراف خود داشته باشند. مثال همين هفته 
پيشگيري از مسموميت ها كه قرباني كمي هم در كشور 
نمي گيرد. از مسموميت هاي دارويي گرفته تا مسموميت 
با گاز منواكس��يد كربن و... اما شايد بيشترين نوع جان 
باختن به دليل استفاده از داروهاي مخدر صورت بگيرد.
رييس گ��روه تجويز و مصرف منطقي و اطالع رس��اني 
فرآورده هاي سالمت س��ازمان غذا و دارو با بيان اينكه 
داروهاي آرامبخش، مس��كن هاي مخ��در و غيرمخدر 
در رتبه اول تا س��وم مسموميت هاي دارويي قرار دارند، 
گفت: بر اساس اعالم س��ازمان پزشكي قانوني، بيش از 
۸۴۰۰ نفر در سال گذشته و نزديك به ۳۹۰۰ نفر در نيمه 
نخست امسال، جان خود را بر اثر انواع مسموميت از دست 
داده اند.دكتر يسنا به منش  همزمان با هفته پيشگيري 
از مسموميت ها با اشاره به بيشترين نوع مسموميت ها 
در كشور، گفت: اغلب مسموميت هاي مراجعه شده به 
بيمارستان هاي كشور مسموميت دارويي هستند. ميزان 
شيوع مسموميت دارويي در شهرها و بيمارستان هاي 
مختلف، متفاوت اس��ت؛ اما به ص��ورت ميانگين، ۴۰ 
درصد از مسموميت هاي مراجعه شده به بيمارستان ها 
ناش��ي از دارو است. او افزود: بر اساس آمار به دست آمده 
از مس��موميت هاي مراجعه ش��ده به بيمارستان هاي 
كشور، در س��ال گذشته و نيمه نخس��ت امسال، بين 
۴۰ تا ۴۸ درصد از انواع مس��موميت هاي مراجعه شده 
به بيمارس��تان ها تعمدي بوده است و با توجه به شيوع 
مسموميت دارويي، متاس��فانه اغلب مسموميت هاي 
دارويي نيز تعمدي است و فرد مسموم، دارو را تعمدا در 
ميزاني باالتر از دوز درماني و به قصد خودكشي مصرف 
كرده است.  به منش ادامه داد: از سوي ديگر بسياري 
از مس��موميت هاي دارويي توسط متخصصين و با 
مراجعه فرد مسموم به بيمارستان، درمان مي شود و 
به اين ترتيب به نقل از سازمان پزشكي قانوني كشور، 
مرگ ناشي از مسموميت دارويي در سال هاي اخير به 

ميزان هفت تا هشت درصد از كل مرگ و مير ناشي از 
مسموميت را به خود اختصاص داده است.

     تقريبا نيمي از مسموميت هاي
مراجعه شده به بيمارستان ها، دارويي است

وي درباره ميزان مس��موميت هاي ناشي از دارو در 
كشور، اظهار كرد: بر اساس آمار اوليه به دست آمده 
از ۷۰ درصد دانش��گاه هاي كشور در سال گذشته، 
۱۴۰ هزار مورد مسموميت به بيمارستان هاي كشور 
مراجعه ش��ده است كه بدون در نظر گرفتن داروي 
مسكن مخدر مانند متادون، ترامادول و مورفين، ۳۲ 
درصد از آنها مسموميت هاي دارويي بوده است. البته 
اگر داروهاي مسكن مخدر را به بقيه مسموميت هاي 
دارويي اضافه كنيم، به عدد ۴۵ درصد مي رس��يم. 
يعني تقريبا نيمي از مسموميت هاي مراجعه شده 

به بيمارستان ها دارويي است.

    آرامبخش ها
 در صدر مسموميت هاي دارويي

به منش همچنين گفت: در سال گذشته و نيمه نخست 
امسال، داروهاي آرامبخش بيشترين عامل مسموميت 
دارويي بوده اند و در رتبه دوم مسكن هاي مخدر شامل 
متادون، ترامادول و مرفين و در رتبه سوم مسكن هاي غير 
مخدر قرار دارند. او ادامه داد: مصرف دارو در مقادير باالتر 
از دوز درماني ممكن است به صورت اتفاقي رخ دهد يا در 
افرادي كه از اختالالت خلق و خو مانند افسردگي شديد 
رنج مي برند، به قصد وارد كردن صدمه به خودشان انجام 
شود. اغلب داروهاي مس��كن مخدر كه در ترك اعتياد 
به اوپيوئيدها مصرف مي شوند، ممكن است به صورت 
سوء مصرف توسط افرادي كه وابستگي به عوامل مخدر 
دارند، استفاده و منجر به مس��موميت شوند. داروهاي 
ترك اعتياد مانند شربت و قرص متادون براي كودكان 
بسيار خطرناك است و بايد دور از دسترس قرار داده شود.

     سهم كودكان از مسموميت ها
او با بيان اينكه اغلب مسموميت هاي مراجعه شده 
به بيمارستان ها مربوط به بزرگساالن به ميزان ۸۰ 
تا ۸۵ درصد بوده و س��هم كودكان از مسموميت ها، 
به ميزان ۱۵ تا ۲۰ درصد است، گفت: اين در حالي 
است كه اغلب مسموميت هاي كودكان، در سنين 
زير پنج س��ال رخ مي دهد و اين گروه سني به دليل 
كنجكاوي خاص سن كودكي و اينكه كودكان اغلب 
مواد اطراف خود را براي شناسايي به دهان مي برند، 

معموال آسيب پذيرتر هستند.
به منش گفت: بروز مسموميت در سالمندان گرچه 
خيلي شايع نيست، اما به دليل وضعيت جسمي و 
همراهي بيماري هاي مزمن در سالمندان، مي تواند 
بسيار خطرناك باش��د. گروه خطر ديگر زنان باردار 
هس��تند كه بروز مس��موميت در اين افراد عالوه بر 
خطراتي كه براي س��المت خودشان در پي خواهد 

داشت، منجر به صدمات جنيني نيز خواهد شد.

     وضعيت مرگ ومير ناشي از مسموميت 
رييس گروه تجويز و مصرف منطقي و اطالع رساني 
فرآورده هاي سالمت سازمان غذا و دارو درباره ميزان 
مرگ و مير ناشي از مسموميت در سال گذشته نيز، 
گفت: بر اساس آمار ارسالي از جانب سازمان پزشكي 
قانوني كه به مناسبت برگزاري هفته پيشگيري از 
مسموميت ارايه شده اس��ت، با افزايش ۸۵۰ نفري 
نسبت به س��ال ۱۳۹۸، بيش از ۸۴۰۰ نفر در سال 
گذش��ته و نزديك به ۳۹۰۰ نفر در نيمه نخس��ت 
امسال، جان خود را بر اثر انواع مسموميت از دست 
داده اند. در ش��ش ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به 
مدت زمان مش��ابه در س��ال ۱۳۹۹، مرگ ناشي از 
سموم دفع آفات به طور ميانگين ۳۰ درصد و مرگ 
ناشي از داروهاي مخدر افزايش داشته و مرگ ناشي از 

انواع الكل، تا ۷۸ درصد كاهش داشته است.

۱۲۳۰۰ مرگ به دليل مسموميت طي ۱۸ ماه گذشته فرسايش خاك ساالنه به اندازه سد اميركبير 

س��االنه بيش از ۱۵.۴ تن در هكتار فرس��ايش آبي در 
كش��ور اتفاق مي افتد كه با حجم سد اميركبير برابري 
مي كند. بدين معنا كه ساالنه به اندازه يك سد اميركبير 
رسوب وارد سدها مي شود. ايجاد مركز پايش مخاطرات 
منابع طبيعي مي تواند با مديريت سه عامل آب، خاك و 
پوشش گياهي تاثير شگرفي بر مديريت منابع طبيعي 
كشور داشته باش��د. رييس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور ضمن اشاره به اينكه كشور در بحران 
جدي فرسايش بادي و آبي است، گفت: تهديدات زيادي 
متوجه منابع طبيعي است. چالش هايي مانند تغيير 
اقليم، حريق، آفات، فرس��ايش آبي و فرسايش بادي از 
اصلي ترين مشكالت ما هستند. مسعود منصور ادامه داد: 
ميزان فرسايش آبي ما ساالنه بيش از ۱۵.۴ تن در هكتار 

و اين چالشي است كه متوجه خاك غني كشور ماست 
همچنين رسوب سيالب به عنوان مشكلي كه سبب پر 
شدن مخازن سدها مي شود، قابل چشم پوشي نيست. 
عمليات آبخيزداري مي تواند با مهار ۹ تن در هكتار از 
اين آسيب، كمك شاياني به جلوگيري از فرسايش آبي 
و خاكي كند. لذا ايجاد مرك��ز پايش مخاطرات منابع 
طبيعي مي تواند با مديريت س��ه عام��ل آب، خاك و 
پوشش گياهي تاثير شگرفي بر مديريت منابع طبيعي 
كشور داشته باشد. منصور همچنين با اشاره به واحدهاي 
زيرمجموعه س��ازمان جنگل ها خاطرنش��ان كرد: ما 
هم اكنون ۳۳ اداره و ۴۲۰ واحد شهرستاني زيرمجموعه 
خود داريم البته اين زيرشاخه ها در شهرستان ها با نام 

اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شناخته مي شود.

كاهش بيش از ۱،۵ متري تراز درياي خزر
مدي��ركل مرك��ز علوم جوي و اقيانوس��ي س��ازمان 
هواشناس��ي كش��ور با اش��اره به كاهش بارندگي در 
حوضه دري��اي خزر، از كاهش ۱.۵ متري تراز آب اين 
درياچه طي ۲۶ سال اخير خبر داد. بهزاد اليقي ضمن 
اش��اره به كاهش پنج س��انتي متري تراز آب درياي 
خزر نس��بت به س��ال گذش��ته اظهار كرد: داده هاي 
ايستگاه هاي پايش درياي خزر از سال ۱۳۷۴ تاكنون 
روندي كاهشي در تراز آب درياي خزر را نشان مي دهد.  
او ادامه داد: از سال ۷۴ تاكنون به طور متوسط ساالنه 
حدود شش سانتي متر از تراز آب درياي خزر كاهش 
پيدا كرده يعني طي ۲۶ سال اخير تراز آب درياي خزر 
۱.۵ متر كاهش پيدا كرده كه رقم قابل توجهي است. 
اليقي مهم ترين عامل كاهش ت��راز آب اين درياچه 
را كاهش بارندگي در حوض��ه آبريز درياي خزر و كم 
ش��دن ِدبي رودخانه هاي اين حوضه به ويژه رودخانه 
ولگا - كه بي��ش از ۸۵ درصد آب درياي خزر را تامين 
مي كند- عنوان كرد و گفت: شدت تابش خورشيد بر 
درياي خزر و تبخي��ز آب در نتيجه كاهش ابرناكي و 
بارندگي افزايش مي يابد و موجب كاهش هرساله تراز 
اين درياچه مي شود. او ادامه داد: حجم آبي كه ساالنه 
در اين درياچه از دس��ت مي رود، كم نيست بنابراين 
به نظر نمي رسد كه راهكارهاي مصنوعي و انساني مانند 
طرح هاي انتقال آب يا كاهش مصرف آب رودخانه هاي 
حوضه آبريز درياي خزر بتواند مشكالت را برطرف و 

كمبود آب را جبران كند و تنها بارش است كه مي تواند 
اين ش��رايط را تغيير دهد. اليقي خاطرنش��ان كرد: 
علل كاهش بارندگي  در منظقه درياي خزر از جهات 
مختلفي قابل بررسي است اما نبايد فراموش كنيم كه 
از طرفي به تغيير اقليم كه ناشي از فعاليت هاي بشري 
اس��ت نيز ارتباط دارد. افزايش گازهاي گلخانه اي در 
جو به علت فعاليت هاي انساني موجب ايجاد تغييراتي 
در الگوي بارش ها، آب و هوا و گرم ش��دن كره زمين 
شده اس��ت بنابراين كاهش انتش��ار اين گازها شايد 
به طور ضمني كمك��ي در اين زمينه كند. با اين حال 
يافتن راهكاري مناس��ب براي وضعي��ت تراز درياي 
خزر نيازمند هم��كاري،  همفكري و تعامل بين تمام 
كشورهاي ساحلي درياي خزر است. اليقي در پايان 
گفت: اميدواريم بتوانيم با همكاري كشورهاي حاشيه 
درياي خزر راهكارهاي مناسبي براي مقابله با تهديدات 

و مخاطراتي كه متوجه درياي خزر است، پيدا كنيم.
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