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يادداشت- 1

 همه وعده هاي
 بر زمين مانده مهار تورم

يكي از مهم ترين وعده هاي دولت 
سيزدهم كه از جمله مهم ترين 
مطالبات مردم نيز محس��وب 
مي شود، حل مشكل تورم كشور 
اس��ت. در طول دهه هاي اخير 
هيچ كشوري را نمي توان پيدا 
كرد كه در ب��ازه زماني بيش از 
۴دهه اي با تورم هاي دورقمي 
باالي ۲۰و ۳۰درصدي مواجه شده باشد. اما اقتصاد ايران 
يك چنين تجربه هاي دهش��تناكي را پشت سر گذاشته 
اس��ت. طبيعي اس��ت كه اين تكانه هاي به طور مستقيم، 
معيشت خانواده هاي ايراني را تحت الشعاع قرار داده است. 
در اين ميان به نظر مي رسد، دولت توجهي به نقش و اهميت 
انتظارات تورمي در بروز تورم جامعه ندارد. اين بي توجهي 
را مي ت��وان از بطن برخي اظهارات مقامات دولتي به عينه 
مشاهده كرد.زماني كه برخي مقامات اجرايي بدون توجه به 
تبعاتي كه صحبت هايشان در وضعيت بازارها و شاخص هاي 
اقتصادي دارد، اظهاراتي را مطرح مي كنند كه باعث به وجود 
آمدن دامنه وسيعي از مشكالت در اتمسفر اقتصادي كشور 
مي شود. اگر مقامات دولتي وعده اي براي مهار تورم مي دهند 
بايد اين وعده ها را مبتني بر شاخص هاي اقتصادي مطرح 
كند. اگر در خاطرتان مانده باش��د در زمان دولت قبلي نيز 
بانك مركزي اعالم كرد كه قصد دارد تورم را در سال۹۹به 
ادامه در صفحه 7 محدوده ۲۲درصد برساند...  
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رشد ناهمگون بازار سرمايه

حرف و حرف و حرف!

قيمت گذاري دستوري ممنوعشليك بي هدف 
نخس��ت( در دنيا رشد بازار 
س��رمايه هم��واره در ابع��اد 
مختلف كمي و كيفي اتفاق 
افتاده اس��ت. ترتيب و توالي 
رش��د ابعاد بازار س��رمايه در 
دني��ا ي��ك ِس��ير منطقي و 
زمانبر بوده اس��ت و هرگز با 
افزايش ش��اخص بورس ها، 
ورود ناگهاني پول يا عرضه هاي گسترده اتفاق نيفتاده 
اس��ت. هيچ راه ميان  بري هم براي توسعه  بازار وجود 
ندارد و هر روش سريعي، منجر به برگشت بازار به عقب 
مي شود. بورس كشور ما نيز نمي تواند از راه ميان  بر به 
سمت توسعه گام بردارد. از اواسط دهه  هشتاد كه قانون 
جديد بازار سرمايه شكل گرفت شاهد رشد منطقي بازار 
و تشكيل نهادهاي مالي جديد در بازار بوديم. صندوق ها 
به تدريج بزرگ ش��دند و منابع زيادي جذب كردند. 
دانش مالي در دانشگاه ها توسعه پيدا كرد و آزمون هاي 
حرفه اي جدي تر برگزار شد. حدود ۱۵ سال گذشته 
اس��ت و مي توان گفت بورس س��ال ۱۴۰۰ نسبت به 
سال ۸۵ رش��د پيدا كرده، حرفه اي تر شده و گردش 
پول بيشتري هم در بازار اتفاق افتاده است. اين عوامل 
بخشي از معيارهاي رشد بازار است. علي رغم اين موارد 
نمي توان گفت بازار ما رشد كرده است و با معيارهاي 

يك بازار سرمايه  توسعه يافته را دارد. 
دوم( بازار ما رش��د ناهمگون داشته است. ورزشكاري 
را مي  ماند كه دس��تان تنومند و پاه��اي الغري دارد. 
نهاد هاي مالي آسيب  شناسي نش��ده اند. قوانين بازار 
آسيب شناسي نشدند. جايگاه بورس در اقتصاد كشور 
مشخص نيست، بورس هنوز معاونتي در وزارت اقتصاد 
ندارد، مردم را آموزش نداديم و ناگهان به بورس دعوت 
كرديم. نهادهاي حمايتي بازار و بازارگردانان عملكرد 
و اثربخشي خوبي ندارند و دستورالعمل  هايشان كامل 
نيست.اخيرا شاهد ظهور ربات  ها و معامالت الگوريتمي 
در بازار هس��تيم كه يك امكان در سطح جهاني است 
ولي آيا متناس��ب با س��اير بخش ها و زيرساخت هاي 
بازار است؟ آيا ساير زيرساخت  ها و اكوسيستم بورس 
متناسب با اين تكنولوژي رشد كرده اند؟آيا نمي توان 
رگه هاي ميل به نوسان گيري و ديد كوتاه مدت در بازار 
)خصوصا حقوقي ها( را در ميل به استفاده از اين ربات ها 
و الگوريتم ه��ا ديد؟ اينكه حقوقي  ها ه��م ديگر ديد 
بلندمدت ندارند و مانند يك سرمايه گذار نوسان گير 
در بازار عمل مي كنند نشان از تغيير ذائقه  اين بازيگران 
دارد. حتي بازارگردان  ها هم خود را به اين نوع معامالت 
تجهيز كرده اند و نتيجه اين شده است كه نوسانات در 
بازار هم بيشتر شده است و هم در دامنه  كمتري اتفاق 
مي افتد. در نتيجه كس��اني كه به ربات ها و معامالت 
الگوريتمي دسترسي ندارند خيلي سخت مي توانند در 
بازار نوسان بگيرند، موج هاي صعودي سريعا در اولين 

محدوده  تكنيكالي عرضه مي شود. 
ادامه در صفحه 2

ريي��س كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس اخيرا ميزبان دو 
كميسيون اتاق تهران، صنعت و 
معدن و كسب و كار، بود و فعاالن 
بخش خصوص��ي از اين مقام 
مجلس خواستار »عدم دخالت 
دولت در قيمت گذاري« شدند. 
اين در حالي است كه نمايندگان 
مجلس در دوره هاي مختلف نه فقط كمتر در جهت سرزنش 
اين رفتار دولت ها حركت كرده اند، بلكه خود در اين مسير 
غلط گاه پيشقدم هم بوده اند. چنانكه به تازگي تعدادي از 
نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان »الزام دولت به تثبيت 
قيمت ها و كنترل تورم« تهيه و در دستور كار قرار داده اند كه 
نقض آشكار حق مالكيت صاحبان كسب و كار و بنگاه هاي 
اقتصادي است.  هفته قبل نيز درنشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي پايتخت، در همين اتاق تهران از 
حذف سهم شهرك هاي صنعتي از ماليات بر ارزش افزوده اي 
خبر داده شد كه طبق برنامه ششم توسعه مي بايست جهت 
بهبود زيرساخت هاي اين شهرك ها مورد استفاده قرار گيرد. 
اقدامي كه فرياد رييس شهرك هاي صنعتي پايتخت را در 
آورد و اين اقدام را »تير خالصي به توسعه زيرساخت هاي 
شهرك هاي صنعتي« دانس��ت.  اين دو نمونه رفتار ضد 
توليدي در حالي است كه روزي نيست كه از هر جايگاه و 
تريبوني و در بيان هر مقام و مسوولي از ضرورت حمايت و 
پشتياني از توليد و بنگاه هاي صنعتي سخن رانده نشود و اين 
ضرورت را حتي واجب شرعي و وظيفه ديني قلمداد نكنند.  
آخرين اين تاكيدات سخنان آقاي رييسي در جلسه هيات 
دولت بود كه راه عالج مش��كالت كشور را »رونق توليد« 
عنوان كردند و اينكه »بايد نقدينگي ها در كشور به سمت 
توليد و اشتغال سوق يابد و...« )رسانه ها- 7/۸(.  متاسفانه اما 
در عمل رفتاري متضاد با اين گفتار را شاهد هستيم.  رفتاري 
كه به نظر عمدتا ناش��ي از درك غلط از دانش و س��ازوكار 
اقتصادي و منفعت طلبي هاي گروهي و جناحي و نيز تداخل 
وظايف قوا و نهادهاي حاكميتي در كار يكديگر و ضعف نظام 
بوركراتيك و شايسته ساالري در اين نظام است. و اال چگونه 
ممكن است در ش��رايطي كه هر روز بر حجم پايه پولي و 
نقدينگي و تورم افزوده مي شود و مرزهاي حدود ۴ هزارهزار 
ميليارد تومان و تورم ۴6 درصد در نورديده مي شود، حكم 
و دستور داد كه قيمت ها ثابت بماند و توليدكنندگان مجاز 
به افزايش قيمت محصوالت خود براي ادامه حيات و بقا 
نباشند و حتي مثال با تخصيص سهم شان از ماليات بر ارزش 
افزوده اي كه خود پرداخت كرده اند براي بهبود وضعيت راه 
و آب و برق و... شهرك هاي محل استقرارشان هم مخالفت 
شود؟! متاسفانه ظاهرا سياس��ت گذار بيشتر تمايل دارد 
حمايت خ��ود از توليد و صنعت و بنگاه هاي صنعتي را در 
قالب پول پاشي هاي معمول )تسهيالت كم بهره بانكي و ارز 
۴۲۰۰ توماني و...( و ممنوعيت ها و محدوديت هاي تجاري 
و باالبردن ديوار تعرفه اي و... نشان دهد و نه از طريق ايجاد 
فضاي رقابتي و صادراتي يا راه هاي مشخص و قانونمندي كه 
امكان ريخت و پاش و رانت در آنها كمتر وجود دارد! به نظر 
مي رسد صرف نظر از بنگاه هاي بزرگ صنعتي و خصولتي ها، 
بنگاه هاي پرشمار كوچك و متوسط و شهرك هاي صنعتي 
)۸۴ هزار بنگاه كوچك و متوسط كه بيش از نيمي از آنها 
در ۸۲۸ شهرك و ناحيه صنعتي مستقر مي باشند(، حامي 
قدرتمندي در ساختار قدرت و نهادهاي حاكميتي ندارند؛ 
مجلس��يان در همان خط و طريق اقتصاد دستوري گام 
مي زنند و اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن نيز عليرغم 
س��عي و تالش فراوان به تنهايي نمي توانند خواست هاي 
فعاالن بخش خصوصي را به كرسي نشانند. لذا صاحبان 
بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي و تشكل هاي آنها راه و چاره اي 
جز هرچه توانمند تر شدن و باال بردن صداي خود در جامعه 
و در نهادهاي قدرت ندارند.  ادامه در صفحه 5

۱-بسيار خوانده و شنيده ايم كه 
در كشور ساالنه بايد يك ميليون 
مس��كن ساخته ش��ود يا طي 
۱۰ س��ال آينده به ۲۰ ميليون 
مسكن نياز داريم. آخرين مورد 
از اين دست اظهارات، سخنان 
يك��ي از مس��ووالن وزارت راه 
و شهرس��ازي دول��ت دهم در 
گفت وگو با يك خبرگزاري است. به گفته او، »تقريبا تعداد 
واحد مسكوني موجود در كشور از تعداد خانوار بيشتر است. 
اما اگر ۲ ميليون واحد مس��كوني خالي از سكنه را از اين 
سيستم جدا كنيم و نقش پراكندگي واحدهاي مسكوني در 
كشور را در نظر بگيريم، دقيقا ۲ ميليون واحد مسكوني در 
كشور كم داريم. اگر به اين عدد زوج هاي جواني كه ازدواج 
مي كنند، ۸ ميليون واحد مسكوني فرسوده كه بايد احيا 
شوند و نرخ استهالك واحدهاي مسكوني غير فرسوده فعلي 
را اضافه كنيم، مجموعا مي توان تخمين زد كه طي ۱۰ تا ۱۵ 
سال آينده به توليد ۲۰ ميليون واحد مسكوني نياز خواهد 
بود.« اما هيچگاه براي راستي آزمايي چنين تحليل هايي، 

پژوهشي انجام نشده است. »بازاريابي« شايد واژه ناآشنايي 
در بازار مسكن ايران يا حتي در ساير صنايع كشور باشد، اما 
بي گمان، تكنيكي علمي است براي شناسايي تقاضا، نيازها 
و ساليق مشتري و در يك كالم، روشي است براي شكل 
دادن به كميت و كيفيت توليد. بي گمان، در غياب بازاريابي 
و نيازس��نجي، فعاليت توليد كننده مانند تك تيراندازي 
است كه به سوي هدفي نامشخص و كور شليك مي كند. 
او مخاطب و مشتري كاالي توليدي خود را نمي شناسد و 
از همين رو، از عاليق و ساليق و نيازهاي او بي خبر است و 
فقط كااليي را بر اساس طرح خود توليد مي كند. پس نتيجه 
چيزي جز توليد كاالي بالاستفاده و غيرمقبول نخواهد بود. 
متاسفانه شليك بي هدف در طرح هاي ساختماني دولتي 

مشهود و مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي بوده و هست.
۲- مطابق نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵ 
ح��دود ۲۵ ميليون خان��وار در اي��ران زندگي مي كنند و 
موجودي مسكن كشور كمي بيش از اين تعداد يعني ۲۵ 
ميليون و ۴۱۲ هزار واحد مسكوني بوده است. اما آنچه در 
اختيار مصرف كنندگان واقعي قرار دارد حدود ۲۳ ميليون 
ادامه در صفحه 5 واحد است و ...  

در ح��ال حاضر ش��اهد بحث 
قيمت گ��ذاري دس��توري در 
قس��مت هاي مختلف اقتصاد 
ايران هس��تيم. در اين رابطه 
امروز شاهد نامه اي بوديم كه 
از طرف آقاي دهقان دهنوي، 
رييس سازمان بورس به وزير 
صمت ارسال  شده. عمدتا بحث 
اصلي اين نامه در رابطه با بحث قيمت گذاري دستوري در 
شركت هاي توليد قطعات خودرو هستيم و اين موضوع 
مي تواند مشكالتي را ايجاد كند. در اين رابطه نياز هست 
كه به چند موضوع اش��اره كنيم. بح��ث قيمت گذاري 
دستوري مخصوصا در شركت هايي كه بورسي هستند و 
سهامداران زيادي دارند، مي تواند باعث كاهش سود اين 
شركت ها شود كه مي تواند مشكالت زيادي را براي اين 
سهامداران و س��رمايه گذاران ايجاد كند. با توجه به اين 
موضوع حتي در برخي از شركت ها شاهد زيان ده شدن 
شركت هستيم و در صورتي  كه با سياست هاي درست اين 
موضوع مورد توجه قرار نگيرد، مي تواند ضرر و زيان هاي 

جبران ناپذيري را براي شركت ها و سرمايه گذاران به وجود 
بياورد. رفع اين مشكل نيازمند بررسي درست و تحقيقات 
زيادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بحث اصلي كه 
نياز است مورد توجه قرار بگيرد سياستگذاري درستي كه 
بتواند باعث رشد و پيشرفت صنايع داخلي شود و سياست 
اشتباهي كه بتواند براي اين شركت ها و سرمايه گذاران 
آنها مشكل ايجاد كند فاصله زيادي با يكديگر ندارند و 
بايد حتما تبعات ناش��ي از اين تصميمات مورد بررسي 
قرار گيرد. در گذشته شاهد تصميمات درستي در صنايع 
مختلف بوديم كه باعث شد شركت ها بتوانند فروش هاي 
خوبي در صنعت داشته باشند و دست دالل ها از سودهاي 
مربوط به س��وداگري در بازارهاي مختلف كوتاه شود و 
س��ودهاي ناش��ي از فروش محصوالت و كاهش فاصله 
قيمت ها با بازار و افزايش نرخ هايي متناس��ب با افزايش 
هزينه هاي ش��ركت ها مي تواند حداقل كاري باشد كه 
سياستگذاران براي صنايع مختلف مي توانند انجام دهند. 
هر تصميم اش��تباه مي تواند باعث تأثير منفي در بافت 
اقتصاد ش��ود كه گاهي مواقع مي تواند باعث ايجاد عدم 
ادامه در صفحه 7 اطمينان و ...  

كاويان عبداللهيمجيد اعزازيمحسن عباسي

 حسين حقگو

استفاده غيرمسووالنه از فناوري كه جوامع و دموكراسي ها را 
تضعيف مي كند بايد به چالش كشيده شود

 ايران راه ارمنستان از آذربايجان را 
جدا مي كند 

»پادشاه« سرانجام طلسم 
»جادوگر«را شكست!

حسن يزداني و امير حسين 
زارع قهرمان جهان شدند

 ايران در انتظار 
چهار نشان طالي ديگر

درمراسمي با حضور وزير 
بهداشت صورت گرفت 

 رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگي نيروهاي مسلح 
راه حل حوادث شمال غرب را جلوگيري از دخالت ارتش هاي بيگانه دانستند

كساني كه به توهم تامين امنيت با تكيه بر ديگران دچارند، به زودي سيلي مي خورند

 چالش هاي پيش روي 
حاكميت ديجيتال

صفحه 6     صفحه 5    

 خنثي سازي نقشه آذربايجان 
با معبر »تاتو«

شِب
 ُكشتي

بهره برداري از
 50 طرح بيمارستاني 
توسط ستاد اجرايي 

فرمان امام

تامين امنيت با تكيه بر ديگران توهم است

سالروز رحلت پيامبر اسالم) ص( و شهادت حضرت امام حسن مجتبي) ع( و حضرت امام رضا) ع( را تسليت مي گوييم

گزارش روز
»پادشاه« سرانجام طلسم »جادوگر«را شكست!

حسن يزداني و امير حسين زارع قهرمان جهان شدند
ايران در انتظار چهار نشان طالي ديگر

شِب  ُكشتي

نماينده وزن ۸6 كيلوگرم كش��تي آزاد ايران با شكست 
ديويد تيلور موفق به كس��ب مدال طالي جهان شد. به 
گزارش ايسنا، در ادامه رقابت هاي ۴ وزن نخست كشتي 
آزاد قهرماني جهان ۲۰۲۱ كه در اسلو پايتخت نروژ در حال 
برگزاري است، حسن يزداني دارنده مدال هاي طال و نقره 
المپيك و ۲ طالي جهان در مبارزه فينال وزن ۸6 كيلوگرم 
در مبارزه اي حساس كه بسياري از كشتي دوستان ايران 
و جهان در انتظار ديدن آن بودند، برابر ديويد تيلور دارنده 
مدال هاي طالي جهان و المپيك از امريكا به روي تشك 
رف��ت و در پايان با نتيجه 6 بر ۲ به برتري رس��يد و براي 
س��ومين مرتبه صاحب مدال طالي جهان شد و انتقام 
۳ شكس��ت قبلي مقابل تيلور را گرفت. يزداني برخالف 
المپيك توكيو كه با دستور كادر فني سعي در اداره كشتي 
و خودداري از شيوه هجومي خود داشت، اين بار از همان 
ابتدا رو به جلو بود و با زير كتف زدن و قوس كردن حريف 
موفق شد تايم نخس��ت را ۲ بر صفر به سود خود به پايان 
برساند. در شروع تايم دوم تيلور سعي در زيرگيري داشت 
اما موفق نشد و يزداني با همان شيوه هميشگي خود تيلور 
را در خاك نشاند و ۴ بر صفر جلو افتاد. تيلور در يك دقيقه 

مانده به پايان موفق شد يزداني را خاك كند و حساب كار 
را ۴ بر ۲ كند. تيلور در ثانيه هاي پاياني بار ديگر در خاك 
يزداني نشست تا اين مبارزه حيثيتي با نتيجه قاطع 6 بر ۲ به 
سود يزداني به پايان برسد. يزداني پس از برد با فرياد و اشك 
روي تش��ك دراز كشيد و در آغوش مربيان تيم ملي قرار 
گرفت و با پرچم ايران دور افتخار زد. حسن يزداني پيش از 
اين طي سال هاي اخير ۳ مرتبه در جام جهاني كرمانشاه، 
مسابقات جهاني ۲۰۱۸ بوداپست و فينال المپيك توكيو 
مقابل ديويد تيلور شكست خورده بود و همين موضوع نيز 
حساسيت چهارمين مبارزه اين دو چهره عنوان دار كشتي 
جهان را بيش از پيش كرده ب��ود. يزداني پيش از اين در 
اين رقابت ها در دور نخست استراحت كرد، سپس مقابل 
عظمت دولت بيكوف از قزاقس��تان رفت و صاحب برتري 
۱۲ بر ۲ شد. يزداني در يك چهارم نهايي نيز ۱۱ بر صفر 
اتان راموس از پورتوريكو را برد و به نيمه نهايي رسيد. وي 
در اين مرحله نيز مقابل آرتور نايفانوف از روسيه با نتيجه 
۸ بر ۲ به برتري رسيد و راهي فينال شد. اتحاديه جهاني 
كشتي به حسن يزداني لقب پادشاه داده و ديويد تيلور نيز 
ادامه در صفحه 5 لقب جادوگر دارد.  



فرمانده معظ��م كل قوا صبح روز يكش��نبه در ارتباط 
تصويري با مراسم مشترك دانش آموختگي دانشجويان 
دانشگاه هاي افسري نيروهاي مسلح در دانشگاه افسري 
امام حسين عليه السالم، اين نيروهاي پرافتخار را »قلعه 
مستحكم امنيت ملت س��ربلند ايران و ميهن مقتدر و 
عزيز« خواندند و افزودند: دخالت بيگانگان در منطقه مايه 
اختالف و خسارت است و همه مسائل و حوادث بايد بدون 
دخالت بيگانه و با الگوپذيري كشورهاي منطقه از اقتدار و 
عقالنيت ايران و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي حل 
شود. رهبر انقالب اسالمي با ابراز اميدواري براي توفيق 
دانش آموختگان و ارتقاي جوانان نيروهاي مس��لح در 
مكتب و دانشگاه حسيني، به ملت ايران به  خاطر داشتن 
جوانان مومن، صالح، شجاع و داراي عزم و بصيرت تبريك 
گفتند و افزودند: فرماندهان عزيزي كه جوانان ميهن را 

اين گونه تربيت مي كنند، شايسته افتخار و تقديرند.
فرمانده كل قوا با اش��اره به تحقق فرموده اميرمومنان 
درباره نيروهاي مسلح افزودند: به فضل الهي، نيروهاي 
مسلح ايران امروز به معناي واقعي كلمه سپر دفاعي ملت 
و كشور در مقابل تهديدهاي سخت دشمنان بيروني و 
دروني هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي سربازي ملت 
ايران را موجب س��رافرازي و عزت دانس��تند و گفتند: 
آمادگي براي دفاع از ملت ايران و هويت اسالمي، ملي و 
انقالبي كشور افتخار بزرگ نيروهاي مسلح است. ايشان 
امنيت را زيرساخت اساسي همه فعاليت هاي ضروري 
براي پيشرفت كشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق 
امنيت كشور بدون تكيه بر بيگانگان افزودند: اين مساله 
البته براي ملت ايران عادي است اما كشورهاي مختلف 
حتي كش��ورهاي اروپايي از اين مش��كل رنج مي برند. 
ايشان به بگومگوهاي اخير اروپا و امريكا اشاره كردند و 
گفتند: برخي اروپايي ها، اقدام امريكا را خنجر از پشت 
خواندند و به نوعي گفتند اروپا بايد بدون اتكا به ناتو و در 
واقع به امريكا، مستقال امنيت خود را تامين كند. رهبر 
انقالب افزودند: وقتي كشورهاي اروپايي به علت اتكا به 
امريكا، يعني كش��وري كه با اروپا مخالف هم نيست در 
تحقق امنيت پايدار احساس كمبود مي كنند، حساب 
كش��ورهاي ديگر كه نيروهاي مس��لح خ��ود را تحت 
كنترل امريكا و ديگر بيگانگان قرار داده اند، مش��خص 
اس��ت. فرمانده كل قوا، تامين امنيت با تكيه بر ديگران 
را فقط يك توهم خواندند و گفتند: كس��اني كه به اين 
توهم دچارند، سيلي آن را به زودي خواهند خورد چرا 
كه دخالت مستقيم يا غيرمستقيم بيگانگان در امنيت 
و جنگ و صلح هر كشوري، فاجعه اي مصيبت بار است. 
ايشان با تجليل از اقتدار و سربلندي نيروهاي مسلح در 
آزمايش هاي بسيار مهم و دشوار به ويژه جنگ تحميلي 
۸ ساله گفتند: اقتدار نيروهاي مسلح به مسائلي نظير 

آموزش ها، ابتكارات و پيشرفت هاي علمي، تجهيزات و 
انضباط سازماني وابسته است اما مهم ترين عامل اقتدار 
نيروهاي مس��لح، روحيه، معنويت و مس��ائل ديني و 
اخالقي است. رهبر انقالب اسالمي، خروج ارتش مجهز 
و بدون روحيه اخالقي و معنوي امريكا از افغانس��تان را 
نمونه اي از نتايج اقتدار ظاه��ري و نه واقعي خواندند و 
گفتند: امريكايي ها ۲۰ سال قبل براي سرنگوني طالبان 
به افغانس��تان لشكركش��ي كردند و در اين اشغالگري 
طوالني مدت، كشتار و جنايت و خسارات فراواني به بار 
آوردند اما بعد از اين همه هزينه مادي و انساني، حكومت 
را به طالبان دادند و خارج شدند كه اين واقعيت براي همه 
كشورها درس آموز است. فرمانده كل قوا، اوضاع ارتش 
امريكا هنگام خروج از افغانستان را نشان دهنده ماهيت 
واقعي اين ارتش دانستند و گفتند: آن تصاوير هاليوودي 
از ارتش امريكا و كشورهاي امثال او، فقط نمايش است 
چرا كه ماهيت واقعي آنها همين است كه در افغانستان 
ديده شد. رهبر انقالب، نفرت مردم شرق آسيا از ارتش 
امريكا را يادآور شدند و گفتند: امريكايي ها هر جا دخالت 
كنند، منفور ملت ها هس��تند.  فرمانده كل قوا، حضور 
نظامي بيگانگان در منطقه را نيز مايه اختالف و خسارت 

و ويراني برشمردند و تاكيد كردند: صالح منطقه در اين 
است كه همه كشورها از ارتشي مستقل و متكي به ملت 
خود و هم افزا با ارتش هاي همسايگان برخوردار باشند. 
رهبر انقالب افزودند: ارتش هاي منطقه مي توانند امنيت 
منطقه را تامين كنند و نبايد اجازه دهند كه ارتش هاي 
بيگانه براي حفظ منافع خود، دخالت يا حضور نظامي 
داشته باش��ند. فرمانده كل قوا افزودند: حوادثي كه در 
ش��مال غرب ايران، در برخي كش��ورهاي همسايه در 
جريان اس��ت بايد با همين منطق پرهيز از دادن مجوز 
حضور بيگانگان حل شود. ايشان گفتند: نيروهاي مسلح 
كش��ور عزيز ما همواره با اقتدار همراه با عقالنيت عمل 
مي كنند و اين عقالنيت بايد الگويي براي ديگر كشورها 
و عامل حل مسائل موجود باش��د و همه بدانند كه اگر 
كس��ي براي برادران خود چاه بكند اول خودش در چاه 
مي افتد. فرمانده كل قوا در پايان سخنان شان نيروهاي 
مس��لح را براي تداوم افتخار خدمت به ملت و كشور و 
افزايش روزاف��زون توانايي هاي مادي و معنوي توصيه 
موكد كردند. پيش از س��خنان فرمانده كل قوا، سردار 
سرلشكر محمد باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با 
بيان گزارشي از توانمندي ها و آمادگي هاي رزمي، دفاعي 

و امنيتي نيروهاي مسلح و همچنين خدمات اجتماعي 
اين نيروها به مردم، به شكس��ت امريكا در افغانستان 
اش��اره كرد و گفت: اين شكس��ت خفت ب��ار و تخليه 
بخش بزرگي از تجهيزات و پايگاه هاي آنها در منطقه و 
شكست رژيم صهيونيستي در نبرد ۱۲ روزه موسوم به 
شمشير قدس، نشانه هاي تسريع در افول امريكاست. 
در اين مراس��م كه همزمان در دانش��گاه هاي افسري 
نيروهاي مس��لح از طريق ارتب��اط تصويري دريافت 
مي شد، سردار سرتيپ پاسدار غالمي فرمانده دانشگاه 
امام حس��ين )ع(، امير س��رتيپ دوم خلبان رودباري 
فرمانده دانشگاه ش��هيد ستاري و سردار سرتيپ دوم 
پاسدار بختياري فرمانده دانشگاه علوم انتظامي امين 
گزارشي از فعاليت ها، اقدامات و برنامه هاي تحصيلي 
اين دانشگاه ها بيان كردند. قرائت سوگندنامه، اعطاي 
پرچم توسط دانشجويان قديم به جديد، اجراي سرود 
مشترك توسط دانشجويان مستقر در ميدان از ديگر 
برنامه هاي مراسم مشترك دانش آموختگي نيروهاي 
مسلح بود. همچنين رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با 
كسب اجازه از فرمانده كل قوا به تعدادي از برگزيدگان 

دانشگاه هاي افسري درجه و سردوشي داد.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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انور قرقاش: امارات در تالش 
كاهش تنش با تركيه و ايران است

انور قرقاش، وزير مشاور در امور خارجه امارات متحده 
عربي در كنفرانس سياس��ت جهان��ي در دوبي تاكيد 
كرد كه اين كش��ور به دنبال كاهش تن��ش و رقابت با 
ايران و تركيه از راه گفت وگوس��ت تا از رويارويي جديد 
در منطقه حذر كرده باشد. وزير مشاور در امور خارجه 
امارات متحده عربي در كنفرانس سياست جهاني در 
دوبي تاكيد كرده كه كشورهاي عربي خليج فارس رابطه 
اقتصادي بسيار قوي با چين دارند و از سوي ديگر زير چتر 
نظامي امريكا قرار دارند. به گزارش رويترز، انور قرقاش 
در اين كنفرانس گفت، اين كشورها همچنين با نگراني 
گفت وگوها مي��ان قدرت هاي جهاني و اي��ران را براي 
بازگشت به توافق اتمي سال ۲۰۱۵ دنبال مي كنند و 
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را نيز بعد از بيرون 
رفتن امريكا شاهد هستند. كشورهاي عربي خليج فارس 
رابطه اقتصادي بسيار قوي با چين دارند و از سوي ديگر 
زير چتر نظامي امريكا قرار دارند. وزير مشاور در سياست 
خارجي امارات ادامه داده اس��ت: »ما در آينده خواهيم 
ديد كه ردپاي امريكا در منطقه واقعا به چه صورت باقي 
خواهد ماند. من فكر نمي كنم ما هنوز متوجه باش��يم 
اما افغانستان واقعا يك آزمايش بود و حقيقتا آزمايش 
بسيار هشدار دهنده اي بود.« قرقاش تصريح كرده كه 
كشورهاي منطقه بايد در وهله اول بتوانند اين منطقه 
را بهتر مديريت كنند. او گفت: »در حال حاضر يك خأل 
وجود دارد و هرجا كه خأل باشد مشكل به وجود خواهد 
آمد.« وزير مش��اور امارات گفته كه اين كشور در حال 
تالش براي رفع تنش ها در منطقه اس��ت و به همين 
منظور با دو كشور غير عرب منطقه - ايران و تركيه - در 
حال تعامل است. او بر نفوذ اين دو كشور در درگيري هاي 
يمن، ليبي و »هر جاي ديگري در منطقه« تاكيد كرده 
اس��ت. قرقاش تاكيد كرد كه امارات به دنبال كاهش 
تنش  و رقابت هاي طوالني مدت با ايران و تركيه از طريق 
گفت وگوس��ت و نمي خواهد شاهد رقابت يا رويارويي 
جديدي در منطقه باش��د. به گفته انور قرقاش، امارات 
و عربستان سعودي باور دارند كه توافق اتمي )برجام( 
ناظر بر برنامه موشكي ايران و فعاليت هاي اين كشور در 
منطقه نيست. او همچنين گفت امارات در حال مقابله 
با گروه هاي تندروي اس��الم گرا مانند اخوان المسلين 
است كه تهديدي براي نظام هاي سلطنتي كشورهاي 
خليج فارس هستند. قرقاش ادامه داد: »ترك ها نسبت 
به آنچه ما به آنها مي گوييم بسيار مثبت هستند. آيا من 
درباره ايران هم ديد مثبتي دارم؟ بله، دارم؛ آيا من بسيار 
خوشبين هستم كه ايران سياست منطقه اي اش را تغيير 
مي دهد؟ بايد بگويم من در اين باره بيشتر واقع گرا هستم 
اما شرط مي بندم كه ايران هم نگران خأل و تنش است.«

او درباره جنگ قدرت ميان چين و امريكا نيز گفته است: 
»ما همه نگران وقوع يك جنگ سرد هستيم. اين خبري 
بد براي همه ماست چرا كه نشان مي دهد سيستم جهاني 

مشكل دار است و اين راه آسان نخواهد بود.«

رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگي نيروهاي مسلح  راه حل حوادث شمال غرب را جلوگيري از دخالت ارتش هاي بيگانه دانستند

كساني كه به توهم تامين امنيت با تكيه بر ديگران دچارند، به زودي سيلي مي خورند

درمراسمي با حضور وزير بهداشت صورت گرفت

مركز آمار جزييات گزارش فصلي اقتصاد ايران را اعالم كرد

نرخ تورم بهار 43 درصد، صادرات و واردات هر يك بيش از 10 ميليارد دالر

تامين امنيت با تكيه بر ديگران توهم است

بهره برداري از 50 طرح بيمارستاني و درماني توسط ستاد اجرايي فرمان امام

رشد اقتصادي 4.6 درصدي بهار 1400

آيين بهره برداري از ۵٠ طرح بيمارستاني، بهداشتي 
و درماني بركت در سراسر كشور توسط ستاد اجرايي 
فرمان امام و با مشاركت وزارت بهداشت برگزار شد. 
صبح امروز درمراسمي با حضور بهرام عين اللهي وزير 
بهداشت و هيات همراه، علي عسگري معاون اجتماعي 
و سيدمصطفي سيدهاشمي معاون هماهنگي ستاد 
اجرايي فرمان امام و مديرعامل بنياد بركت درمحل 
نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي فرمان امام، ۵۰ طرح 
بيمارس��تاني و درماني در مناطق محروم كش��ور به 
صورت ويدئوكنفرانس��ي افتتاح شد. سيدمصطفي 
سيدهاش��مي معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان 
امام دراين مراسم گفت: حوزه سالمت از شاخص هاي 
توسعه كشور است و ستاد اجرايي فرمان امام به طور 
ويژه دراين خصوص اقدامات مفصلي داش��ته و دارد 
و از احداث و تجهيز بيمارس��تان گرفته تا راه اندازي 
شهرك دارويي و توليد دارو و واكسن و انواع تجهيزات 
بيمارس��تاني و ماسك ازجمله آنهاس��ت. وي با بيان 
اينكه راه اندازي ١٧ بيمارس��تان در دستور كار بنياد 
بركت بوده كه ١٢ مورد آن تاكن��ون به بهره برداري 
رس��يده افزود: امروز نيز بي��ش از ۵۰ طرح درماني و 
بيمارستاني و تجهيز بيمارستان و اورژانس با هزينه 
۱۲۰ ميليارد تومان درمناط��ق كم برخوردار افتتاح 
و تحويل وزارت بهداشت ش��د كه با توجه به شرايط 
كرونايي كشور، اغلب اين مراكز به طور ويژه به بيماران 
كرونايي خدمت رساني مي كنند. سيدهاشمي افزود: 

احداث و ساخت ٢۵۶ مركز بهداشتي دركشور را در 
دستور كار داشتيم كه تا امروز ١٨١ مورد افتتاح شده 
و اين افتتاح ها ادامه خواهد داشت. گفتني است۵۰ 
مرك��ز بهداش��تي، درماني، پايگاه س��المت و پايگاه 
اورژانس امروز در ١٠ اس��تان سيستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبي، خراسان رضوي، لرستان، اصفهان، 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د، فارس، هم��دان، كرمان، 
كردس��تان و ٢٧ شهرس��تان مورد بهره برداري قرار 

گرف��ت. بهرام عين الله��ي وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي نيز در اين مراسم گفت: بهره برداري 
ازمراكز درماني جديد يعني توزيع عادالنه س��المت 
در مناطق محروم كه اين مهم ازسياست هاي دولت 
سيزدهم هم هست. وزيربهداش��ت افزود: جادارد از 
مديريت جهادي و انقالبي دكتر مخبر در ستاد اجرايي 
فرمان امام و خدمات بسيار بزرگي كه در بخش هاي 
مختلف احداث بيمارستان، خوابگاه و هزاران مدرسه 

و اشتغالزايي و محروميت زدايي و دست آخر در توليد 
نخس��تين واكس��ن ايراني كرونا قدرداني كنم. وي 
خاطرنشان كرد: در زماني كه سالمت با سياست گره 
خورده بود، پروژه اي كه به طور طبيعي بايد طي ۶ سال 
انجام مي شد را ستاد اجرايي فرمان امام ظرف يكسال 
به نتيجه رس��اند و شعار »ما مي توانيم« را به همگان 
ثابت كرد. وزير بهداشت عنوان كرد: امروز ازهمه نقاط 
كشور بيشترين پيامي كه به من ميرسد درخواست 
»واكسن بركت« است، واكس��ن بركت يك واكسن 
مردمي با لحاظ تمام اس��تانداردهاي روز دنياست و 
براي هميش��ه به عنوان يك افتخار ملي درتاريخ اين 
كشور ثبت ش��د. عين اللهي با بيان اينكه اميدواريم 
با راه اندازي خطوط ديگر واكس��ن بركت خواسته و 
مطالبه م��ردم را فراهم كنيم، تصريح كرد: واكس��ن 
بركت خيلي خوب مورد اس��تقبال مردم قرار گرفته 
و جزو امن ترين و اثربخش ترين واكسن هاي تزريقي 
در كش��ور بوده است. او ادامه داد: در آينده طرح هاي 
زيادي در وزارت بهداش��ت خواهيم داشت و به ادامه 
هم��كاري با بنياد بركت و س��تاد اجرايي فرمان امام 
خصوصا در بحث تحديد جمعيت و اجراي طرح هاي 
تشويقي و توليد داروهاي كمياب نياز خواهيم داشت. 
در ادامه اين مراس��م تع��دادي از طرح هاي درماني 
بركت به ص��ورت ويدئ��و كنفرانس��ي و نمادين در 
استان هاي خراس��ان رضوي، سيستان وبلوچستان و 

خراسان جنوبي به بهره برداري رسيدند.

گروه بانك و بيمه |مركز آمار ايران نتايج بررس��ي 
فصلي اقتصاد ايران را در ١١ فصل منتشر كرد كه حاوي 
اطالعاتي از وضعيت نقدينگي، نرخ بيكاري، متوسط 
نرخ ارز، نرخ تورم و ... است.  محصول ناخالص داخلي 
بدون نفت به قيمت ثابت س��ال ١٣٩٠ در فصل بهار 
١٤٠٠ رقم ١٥٠٨٨٠٦ ميليارد رالش بوده اس��ت. در 
اين فصل رشد اقتصادي و رشد اقتصادي بدون نفت 
به ترتيب برابر ٧,٦ و ٤.٦ درصد بوده اس��ت.  شاخص 
قيمت كاالها و خدمات مصرفي كل كش��ور در فصل 
بهار١٤٠٠ )بر مبناي سال ١٣٩٥( رقم ٣١٠,٢ بوده 
است كه درصد تغييرات دوازده ماه منتهي به خرداد 
ماه ١٤٠٠ نس��بت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم( ٤٣ 

درصد بوده اس��ت.  نرخ بيكاري جمعيت ١٥ س��اله و 
بيشتر ٨,٨ درصد بوده است كه نسبت به فصل زمستان 
١٣٩٩، معادل ٠.٩ واحد كاهش داشته است.  جمع كل 
نقدينگي كشور به ٣٧٠٥٤ هزار ميليارد رالد رسيده 
است كه نسبت به پايان سال ١٣٩٩، معادل ٦.٦ درصد 

رشد داشته است.
 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با ١٠,٦ درصد 
كاهش نسبت به فصل گذش��ته به ١١٦٨٦٦٥ واحد 
رس��يده اس��ت. در اين فصل ارزش جاري بازار سهام 
با ٩.٩ درصد كاهش نس��بت به فصل گذشته به رقم 
٤٧٠٣٩٥٣٠ ميليارد رالم رسيد. همچنين ارزش كل 
معامالت بازار بورس اوراق بهادار ٢٦٣٦٠١٤ ميليارد 

راله بوده است كه نسبت به فصل گذشته ٥٣.٦ درصد 
كاهش داشته است.

 كل واردات از گمرك جمهوري اسالمي ايران ٨٥٤٦ 
هزار تن و به ارزش ١٠٤٧٠ ميليون دالر بوده اس��ت 
كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزني ٤,٢ 
درصد كاهش و به لح��اظ ارزش ٣٧.٤ درصد افزايش 
داشته اس��ت. در اين فصل كل صادرات غير نفتي از 
گمرك جمهوري اس��المي ايران ٢٩٩٦٨ هزار تن و 
به ارزش ١٠٦٨٨ ميليون دالر بوده است كه نسبت به 
دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزن ٣٦.٧ درصد افزايش 

و به لحاظ ارزش ٦٧.٩ درصد افزايش داشته است.
 در فصل بهار ١٤٠٠ متوسط قيمت هر بشكه نفت خام 

س��بد اوپك ٦٦,١ دالر بوده است كه نسبت به فصل 
زمستان ١٢.٨ درصد افزايش داشته است.

 ميانگين قيمت سكه تمام بهار آزادي )طرح جديد(، 
س��كه نيم  بهار آزادي و سكه ربع  بهار آزادي به ترتيب 
برابر ١٠٤٤٢٧، ٥٩٣٥٧ و٣٨١٧٠ هزار رالي بوده است 
كه نسبت به فصل گذشته به ترتيب ٦,٤، ٥ و ٧.٢ درصد 

كاهش داشته است.
 متوسط نرخ دالر در بازار آزاد برابر ٢٣٤٥٩١ رالب بوده 
است كه نسبت به فصل قبل ٤,٤ درصد كاهش داشته 
است. همچنين متوسط قيمت يورو در بازار آزاد برابر 
٢٨١٠٤٧ راله بوده است كه نسبت به فصل قبل ٥.٢ 

درصد كاهش داشته است.

كمال خرازي رييس شوراي راهبردي روابط خارجي كه 
در حكمي عباس عراقچي معاون سابق وزير امور خارجه 
را به سمت دبير شوراي راهبردي روابط خارجي منصوب 
كرد درباره اين حكم گفت: يكي از سياست هاي حكيمانه 
مقام معظم رهبري استفاده از نيروهاي قابلي است كه در 
پي تغيير دولت ها با افراد جديد جايگزين مي شوند. اين 
سياست همواره مدنظر معظم له بوده است و بدين ترتيب 
از نيروهايي كه حاصل سال ها سرمايه گذاري و تجربه 
هستند، در مناصب، مجامع و شوراهاي مختلف استفاده 
شده است. تركيب شوراي راهبردي روابط خارجي نيز 
از نيروهايي است كه در گذشته مسووليت هاي بااليي 
داشته اند و پس از اتمام دوره مسووليت به عضويت شورا 
در آمده اند. نظر مقام معظم رهبري در مورد آقاي عراقچي 
نيز اين بوده كه از ايشان در شورا استفاده شود؛ لذا براي 
دبيري شورا درنظر گرفته شدند و اكثر اعضاي شورا نيز با 
شناختي كه از توانايي هاي ايشان دارند و با اطالع از نظر 
مقام معظم رهبري از اين گزينش استقبال كردند، گرچه 
مراسم راي گيري رسمي صورت نگرفت. به هر صورت، 
اميدوارم ايشان بتوانند به نحو احسن از عهده وظايفي كه 
برعهده دبير شوراست برآيند و اعتماد موجود را همچنان 

حفظ كنند.

توضيحات خرازي درباره 
انتصاب عراقچي: نظر رهبري بود 

سوم( نوسان  گيران جزئي از ذات بازار هستند و به روان  
شدن معامالت بازار كمك مي كنند و الزمه  بازار هستند 
اما اينكه همه به دنبال نوس��ان گيري باشند و حقوقي 
هاهم به معامله  گري روزانه روي بياورند نتيجه اي جز 
دايم  النوس��ان بودن بازار و ترس و بي اعتمادي در بازار 

نخواهد داشت.
به ياد داشته باشيم كه بخش عمده اي از مردمي كه االن 
در بورس هستند تجربه كمي دارند و اتفاقا بايد حقوقي ها 
و نهادهاي حمايتي بازار در اين شرايط حساس به كمك 
بازار بيايند و اطمينان بخش��ي داشته باشند نه اينكه 
بنزين بر آتش بازار بريزند و گوي سبقت در هيجانات را از 
حقيقي ها بربايند.به نظر من بازار سرمايه  ما نياز به باالنس 
مجدد محيط كسب و كار خود دارد. نياز به بازنگري در 
روش فعاليت حقيقي ها و حقوقي ها وجود دارد. جريان 
عرضه و تقاضاي بازار الگوهاي عادالنه اي ندارند و قدرت 
مانور در بازار به صورت يكسان بين بازيگران بازار توزيع 
نشده اس��ت. نياز به آموزش جدي در بازار وجود دارد. 
قوانين تش��ويقي بازار كم است و هر آنچه غير از بورس 
مي بينيم قوانين تنبيهي اس��ت. چرا هيچ مشوقي در 
بازار ديده نمي شود؟ چرا كارمزدها و ماليات و... به سمت 
تشويق شدن سرمايه گذاران پيش نمي رود؟ چرا نقاط 
تاريك و پتانسيل هاي بازار را براي عموم مردم روشن 
نمي كنيم و به اين جمله كه بلندمدت باش��يد بسنده 

مي كنيم؟
چهارم( پرس��ش كليدي آن اس��ت كه چرا مسووالن 
اقتصادي ي��ك مانيفس��ت بلندم��دت در خصوص 
اس��تراتژي  ها و رويكرد دولت در خصوص بازار سرمايه 
و صناي��ع و سياس��ت هاي مديريت نقدينگ��ي و نرخ 
بهره و س��اير موارد اعالم نمي كنن��د. اگر مي خواهيم 
سرمايه جذب كنيم بايد حداقل يك افق ۶ ماه تا يكساله 
را تدوين كنيم و به آن پايبند باشيم. ببينيد چقدر بازار از 
تغيير قوانين ضربه خورده است؟ ببينيد چقدر از شايعه  
تغيير قوانين ضربه خورده اس��ت. اين همه وزارتخانه 
داريم چرا نمي توان به يك جمع بندي ۶ ماه تا يك ساله 
رسيد. چرا نمي توانيم شفاف بگوييم كه قصد داريم تا 
پايان سال چه تغييراتي در متغيرهاي كالن اقتصادي 
بدهيم؟ تا وقتي اين برنامه ها به صورت مكتوب و قانوني 
ارايه نشود نمي توان به شايعه ها در خصوص اين متغيرها 
پايان داد. نمي توان به بازار اطمينان داد كه آمدن و رفتن 
اشخاص در وزارتخانه ها و بانك مركزي و شايعه تغيير 
نرخ بهره بانكي و از اين دس��ت تاثيري در اقتصاد ندارد 
و رويه مصوب اجرا مي ش��ود. اگر به دنبال اين هستيم 
كه اين فضا از بين برود بايد اوال اقتصاد را تا جاي ممكن 
پيش بيني پذير كنيم )حداقل برنامه ها و سياست هاي 
دولت و بانك مركزي را( و دوما زمين بازي بازار سرمايه 

را براي سرمايه گذاران عادالنه تر و حمايتي تر كنيم.

رشد ناهمگون بازار سرمايه

خاندوزي خبر داد 

وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي از رش��د ۱۰۰ درصدي 
ترخيص كاال در ش��هريور ماه نسبت به ۵ ماه اول سال 
خبر داد. احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي 
در جمع اعضاي كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه مساله 
اصلي امروز كميسيون كشاورزي حل مشكل واردات 
نهاده هاي دامي است، گفت: بر اساس قانون، مسووليت 
توليد و بازرگاني محصوالت و كاال هاي كشاورزي بر عهده 
وزارت جهاد كشاورزي است، تأمين ارز واردات كاال به 
عهده بانك مركزي و يكي از حلقه هاي واردات، گمرك 
جمهوري اسالمي است. وي افزود: براي ترخيص كاال 
حدود ۲۶ تا ۲۹ دس��تگاه دخيل هستند و اينكه با چه 
كيفيت و سرعتي ترخيص كاال انجام شود، بستگي به نظم 
و هماهنگي اين دستگاه ها دارد. وزير اقتصاد ميانگين 
ماهيانه ترخيص كاال در ۵ ماه اول سال را ۲.۷ ميليون تن 
عنوان كرد و اظهار داشت: اين رقم فقط در شهريور ماه و 
با آغاز فعاليت دولت سيزدهم ۵.۳ ميليون تن بوده است 
كه رشدي در حدود ۱۰۰ درصدي را نشان مي دهد. وزير 
اقتصاد در عين حال وضعيت فعلي را همچنان نامطلوب 
خواند و افزود: بايد تالش بيش��تري كني��م و چاره اي 
بينديشيم تا از رسوب كاال در كشتي ها، انبار ها و بارانداز ها 
جلوگيري شود. در اين جلسه رييس كل بانك مركزي 
و رييس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران نيز حضور 

داشتند و به سوال نمايندگان پاسخ دادند.

بايد از رسوب كاال جلوگيري 
كرد

وزير خارجه دولت سيزدهم: 

حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه شامگاه شنبه 
در برنامه نگاه يك شبكه اول سيما به پاره اي از پرسش ها 
درباره سياست خارجي و تصميم  دولت سيزدهم براي 
بازگشت به مذاكرات وين پاسخ داد. بخشي از پاسخ وزير 
خارجه درباره پيشنهاد او براي اثبات متفاوت بودن دولت 
جو بايدن با دولت پيشين اياالت متحده با واكنش هاي 
متفاوتي روبه رو ش��د و بسياري از ش��رط گذاري ايران 
براي بازگش��ت به مذاكرات وين خبر دادند. به گزارش 
خبرگزاري فارس، اميرعبداللهيان در پاسخ به پرسشي 
درباره آنچه در نيويورك گذش��ت، گفت: امريكايي ها 
تالش كردند خيلي از كانال ها را باز كنند و به يك شكلي 
تماسي با من بگيرند و پيام هايي را منتقل كنند. به يكي از 
كساني كه حامل پيام بود گفتم آيا امريكايي ها نيت واقعي 
دارند؟ گفت تصور مي كنم نيت واقعي دارند، گفتم اگر 
نيت واقعي دارند بخشي از اموال ما مثال ۱۰ ميليارد دالر 
از دارايي هاي مربوط به خود ما را در بانك هاي خارج از 
كشور آزاد يا به كشور برگردانند. يك حركتي كنند كه ما 
بتوانيم بگوييم بايدن با ترامپ يك تفاوتي دارد. به همه 
اروپايي ها و دبيركل سازمان ملل و... به همه گفتم اين 
نمي شود كه بايدن صحبت از اين كند كه روش ترامپ را 

قبول نداريم، ولي همان گونه عمل كند.

امريكايي ها بخشي از اموال ما 
را آزاد كنند

»فيصل بن فرحان« وزير امور خارجه عربستان سعودي 
روز يكشنبه با »جوزپ بورل« مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا ديدار كرد. شبكه خبري »الحدث« گزارش 
داد، بن فرحان در اين ديدار، روابط عربستان با اتحاديه 
اروپا را »عميق و تاريخي« خواند و چش��م انداز ۲۰۳۰ 
سعودي را با بورل بررس��ي كرد. او بدون هيچ اشاره اي 
به تجاوزات سعودي عليه ملت يمن، نسبت به اقدامات 
نيروهاي انصار اهلل در يمن، ابراز نگراني كرد. وزير خارجه 
عربس��تان باز هم نسبت به پيش��رفت هاي هسته اي 
جمهوري اسالمي ايران، ابراز نگراني و ادعا كرد كه تهران، 
در اين زمينه، تخطي كرده است. شبكه خبري الجزيره 
نيز به نقل از بن فرحان گزارش داد كه مذاكرات رياض 
و تهران، در مرحله بررسي قرار دارد، ولي ابراز اميدواري 
كرد كه در جريان مذاكرات، مس��ائل اختالفي نيز حل 
شود. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين با 
»نايف فالح مبارك الحجرف« دبير كل شوراي همكاري 
خليج فارس ديدار كرد. او در صفحه ش��خصي خود در 
توييتر نوشت: »سفر به عربستان س��عودي را با ديدار 
نايف الحجرف دبير كل شوراي همكاري خليج فارس 
آغاز كردم تا تعامل بين اتحاديه اروپا و شوراي همكاري 
خليج فارس را اس��تراتژيك تر و با ه��م درباره ثبات در 
منطقه، )موضوعات مرتبط با( آب و هوا و تجارت همكاري 
كنيم. شراكت ما بيش از سه دهه قدمت دارد و بر اعتماد 

متقابل و عاليق مشترك بنا شده است.«

ابراز اميدواري وزير خارجه 
عربستان به حل اختالف با ايران



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز يكش��نبه 11 مهر 1400، قيمت ارز در بازار آزاد 
كاهش يافت و  قيمت دالر 28 هزار و 21 تومان، قيمت 
يورو 32 ه��زار و 496 تومان، پوند انگليس 38 هزار و 
220 تومان و درهم امارات 7 هزار و 632تومان اعالم 
شده اس��ت. در برخي س��اعت ها نيز قيمت دالر بين 
27950 تا 28050 تومان در نوسان بوده است. قيمت 
اونس جهاني طال نيز 1761 دالر معامله ش��ده است. 
فعاالن بازار مي گويند با مطرح شدن موضوع مذاكرات 
بازگش��ت به برجام، و از جمله آزادسازي منابع بلوكه 
ش��ده ايران در بانك هاي خارجي، بازار نسبت به اين 
خبرها و اكنش نشان داده و نرخ ارز كاهش يافته است. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، 11 مهرماه( 
در مقايسه با روز گذشته با 162 تومان كاهش به 27 
هزار و 480 تومان رس��يد.قيمت ف��روش يورو نيز در 
مقايسه با روز گذشته 355 تومان كاهش يافت و 31 
هزار و 916 تومان تعيين شد. قيمت خريد هر دالر 26 
ه��زار و 936 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 31 هزار و 
284 تومان بود.عالوه ب��ر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 27 هزار و 250 تومان و نرخ فروش آن 
27 هزار و 497 تومان اعالم ش��د.نرخ خريد يورو در 
اين بازار 31 هزار و 601 تومان و نرخ فروش آن نيز 31 
هزار و 888 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت روز شنبه، حواله يورو به قيمت 27 هزار 
و 38 توم��ان فروخته و حواله دالر به قيمت 23 هزار و 

316 تومان معامله شد.
قيمت دالر در خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان شد 
و چند روزي هم با نرخ 27 هزار تومان فروخته مي شد 
و در اين محدوده نوسان داشت، اما از ابتداي شهريورماه 
ش��اهد روند نزولي نرخ دالر و حتي ثبات در كانال 27 
هزار تومان در صرافي هاي بانكي بوديم. اما از اواخر هفته 
گذشته قيمت دالر حركت آرامي به سوي كانال 28 
هزار تومان داشت و در اين محدوده داد و ستد شد؛ اما 
از روز گذشته دوباره نرخ يورو و دالر كاهشي شده است. 

     عرضه ۱۹۹ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما )ش��نبه، 10 
مهرماه( ش��اهد عرضه ح��دود 199 ميليون دالر به 
صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور 
بوده اس��ت.از عرضه هاي مذكور حدود 144 ميليون 
دالر معامله شده است.براساس معامالت انجام شده، 
ميانگي��ن موزون ن��رخ دالري معام��الت 23 هزار و 
414 تومان بوده است.اين امر حاكي از اين است كه 
نرخ ارز موثر در واردات كش��ور نرخ مذكور بوده است 
سامانه نيما از نيمه نخست س��ال 97 پس از تعديل 
سياس��ت هاي ارزي دولت به عن��وان مرجع تعيين 
نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين شد.نظام 
يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، خريداران 
)واردكنندگان( و فروشندگان )صادركنندگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي 
در محي��ط الكترونيك اقدام مي كنند.س��امانه نيما 

محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان 
صادركنندگان و واردكنندگان است و حجم و قيمت 
معامالت انجام شده در آن در فرايند تعيين نرخ ارز، 
نقشي تعيين كننده دارد.قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران )يكش��نبه، 11 
مهرماه( با 50 هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته 
به رقم 11 ميليون و 830 هزار تومان رسيد. سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم نيز 11 ميلي��ون و 500 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم س��كه بهار آزادي 6 
ميليون و 50 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 580 
هزار تومان و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 230 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ 
هر گرم طالي 18 عيار به ي��ك ميليون و 159 هزار 
تومان رس��يد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون 
و 21 هزار تومان ش��د.همچنين اونس جهاني طال با 
وجود تعطيلي بازارهاي جهاني در قيمت يك هزار و 

761 دالر و 50 سنت ثابت ماند. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن نرخ دالر و اونس جهاني اس��ت. براين اساس با 
توجه به تعطيلي بازارهاي جهاني طال و كاهش قيمت 
دالر در بازار ارز قيمت طال و انواع سكه نيز كاهشي بود

    آغاز روند كاهشي قيمت دالر 
هفته گذشته نرخ ارز پس از مدت ها سكون دوباره وارد 
كانال 28 هزار تومان شد؛ در اين شرايط برخي با هدف 
كسب سود با شايعه پراكني در بازار به دنبال رشد بيشتر 
قيمت ها هستند، اما گروهي ديگر از فعاالن بازار ارز از 
حضور پرقدرت بازارس��از و احتمال كاهش قيمت در 

روزهاي آتي خبر مي دهند.
نرخ ارز طي ماه گذشته تقريبا ثابت بود و حركت رفت 
و برگشتي را در محدوده هاي قيمتي 27 هزار تومان 
داشت و در مواقعي شاهد ثبات قيمت آن در چند روز 
متوالي بوديم. اين س��ير ادامه داش��ت تا اينكه هفته 
گذشته سقف بهاي 27 هزار توماني دالر شكسته شده 
و وارد كان��ال 28 هزار تومان ش��د. ورود دالر به كانال 

28 هزار تومان��ي، فعاالن اين ب��ازار و دالالن را دچار 
سرگرداني كرده به طوري كه آنها نسبت به رشد بيشتر 
قيمت ها دچار ترديد ش��ده اند.در اين ميان، اظهارات 
مدير كل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي نيز به 
اين ترديدها افزوده و احتمال عقب نشيني قيمت ها را 
افزايش داده است.تامين ارز كاالهاي اساسي به ميزان 
9.5 ميليارد دالر )معادل كل سال گذشته( و بيش از 18 
ميليارد دالر براي واردات ساير كاالها از طريق سامانه 
نيما در 6 ماهه ابتدايي سال جاري، ورود پر قدرت بانك 
مركزي به بازار متشكل ارز در صورت لزوم و چشم انداز 
روشن بازگشت ارزهاي صادراتي بر مبناي سياست هاي 
دولت جديد در خصوص اعمال مشوق هاي جديد براي 
صادركنندگان، مهم ترين محورهاي اظهارات مدير 
كل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي محس��وب 

مي شود كه به تازگي اعالم شده است.
به گفته »شيوا راوشي« بازار متشكل ارزي براي تامين 
نياز مصارف خدماتي و نياز به مسكن از ظرفيت برگشت 
ارز صادرات صادركنندگان تامين و تغذيه مي شود و 
به قدر كفايت همه نيازهاي خدماتي كشور را تامين 
مي كند.چنان چه اين بازار در مقطعي از زمان با فزوني 
تقاضا نسبت به عرضه مواجه ش��ود، بانك مركزي با 
قدرت ورود پيدا كرده و اين موضوع را مديريت مي كند.

عالوه بر اينها عرضه هاي سنگين ارز در بازار متشكل 
ارزي در روزهاي گذش��ته نش��ان دهنده دس��ت پر 
بازارس��از براي اثرگذاري بر نرخ ارز اس��ت. همچنين 
گمانه زني هايي مبني ب��ر تصميم بانك مركزي براي 
ايجاد ش��وك در بازار از طريق فروش ارزهاي خود در 
قيمت باال و غافلگير كردن دالالن و سفته بازان وجود 
دارد.در همين خصوص شنيده ها حاكي از اين است 
كه بانك مركزي از ابتداي هفته ج��اري قصد دارد با 
عرضه هاي س��نگين در بازار اس��كناس و حواله ارز از 
افزايش مجدد نرخ ارز جلوگيري كرده و نرخ را به سمت 

تعادل هدايت كند.
افزايش بهاي جهاني نفت و افزايش فروش نفت ايران 
به طور غيررس��مي كه در گزارش ه��اي اخير بانك 

مركزي به آن اشاره شده نيز سيگنال هايي است كه 
احتمال كاهش نرخ ارز را تقويت مي كند. شنبه قيمت 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي افت داش��ت و نرخ 
دالر در صرافي هاي بانك��ي 27 هزار و 642 تومان و 
يورو 32 هزار و 271 تومان تعيين شد كه در مقايسه 
با روز كاري قبل از آن )پنجش��نبه، هشتم مهرماه( 

بيش از 200 تومان افت قيمت داشت.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.16 
درصد كاهش نس��بت به روز گذشته در سطح 94.09 
واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 
1.074 دالر اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با 0.07 درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.354 دالر مبادله شد. يورو 0.08 درصد باال رفت و با 
رفتن به كانال 1.15 به 1.159 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.12 درصد كاهش 
به 111.060 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.377 دالر مبادله ش��د. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 6.446 يوان چين اعالم شد.

     حال خوب ارزهاي ديجيتالي
بازار رمزارزها براي س��ومين روز متوالي صعود خوبي 
داش��ت.صندوق بين المللي پ��ول در گزارش جديد 
خود، ارزهاي ديجيتالي را چالش��ي براي ثبات مالي 
جهان خواند. اين نهاد با اش��اره به اينكه رش��د سريع 
ارزه��اي ديجيتالي و نوآوري هاي ص��ورت گرفته در 
آنها از جمله در زمين��ه پرداخت ها، فرصت جديدي 
براي اقتصاد مالي جهان اس��ت از نهادهاي نظارتي و 
دولت هاي سراس��ر جهان خواس��ت تا ضمن تشديد 
نظارت خود بر بازار، چارچوب هاي معيني براي ادامه 
كار اين بازار تعيين كنند.  در حالي كه چين به صورت 
كامل هر فعاليت مرتبط با رمزارزها را در كش��ور خود 
ممنوع اعالم كرده است اما به نظر نمي رسد كه امريكا 
چنين قصدي داشته باشد. جروم پاول- رييس بانك 
مركزي امريكا گفته اس��ت كش��ورش قصدي براي 
ممنوعيت دارايي هاي ديجيتال��ي ندارد. پيش از وي 
نيز گري گنسلر- رييس كميسيون بورس و اوراق بهادار 
امريكا خواستار قابل نظارت بودن صرافي هاي ارزهاي 

ديجيتالي شده و احتمال بستن آنها را رد كرده بود.
 پس از انكه ش��ركت پي پال از اراي��ه خدمات جديد 
مبتني بر رمزارزها به مشتريانش از جمله امكان خريد و 
فروش ارزهاي ديجيتالي خبر داد، حاال ويزاكارد- ديگر 
غول بزرگ عرصه پرداخت ها نيز در تالش اس��ت تا از 
ظرفيت بالك چين بهره بگيرد. طبق اعالم ويزا، اين 
شركت در حال تالش براي ايجاد يك شبكه پرداخت 
جهاني مبتني بر فناوري بالك چين است كه با استفاده 
از ارزهاي ديجيتال��ي امور پرداختي را انجام مي دهد. 
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر 2140 ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم 
نس��بت به روز قبل 2.51 درصد بيشتر شده است.در 
حال حاضر 45 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در 

اختيار بيت كوين و 17 درصد در اختيار اتريوم است.

يادداشت خبر

اخبار
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رييس قوه قضاييه: حمايت از 
توليد وظيفه اصلي بانك ها است

رييس قوه قضاييه به »كميته فرادستگاهي رسيدگي 
به مطالبات بانك ها« براي اراي��ه راهكارهاي افزايش 
اختيارات و كارآمدي اين كميته، مهلت دو هفته اي داد و 
تاكيد كرد: حمايت از توليد وظيفه اصلي بانك ها است.به 
گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، يكي از ويژگي هاي مهم 
دوران »تحول و تعالي« قوه قضاييه، تقويت رويكردهاي 
كارشناسي و فني در پرداخت به موضوعات قضايي و 
حقوقي است. اژه اي با ورود كارشناسي و تخصصي به 
موضوعات، در تالش است داليل، ريشه ها و عوامل اصلي 

برخي چالش هاي موجود در كشور را از ميان بردارد.

      رسيدگي به مطالبات غير جاري بانك ها 
به همين منظور صبح جلسه اي با »كميته فرا دستگاهي 
رس��يدگي به مطالبات غير جاري بانك ها« با حضور 
مسووالن عالي قضايي، بانك مركزي، وزارت اقتصاد، 
وزارت اطالعات، س��ازمان اطالعات س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي، مديران عامل بانك ها تشكيل شد تا 
مساله مطالبات معوق بانكي و وظيفه مهم بانك ها در 
حمايت از توليد از ابعاد مختلف و در حضور رييس قوه 
قضاييه بررسي و براي حل اساسي و ريشه اي آن تدبيري 
انديشيد شود. رسيدگي به 12 پرونده توسط كميته 
رسيدگي به مطالبات نشان مي دهد كه اين كميته در 
اهداف خيلي موفق نبوده است. رييس قوه قضاييه در 
اين نشست گفت: اين كميته از سال 93 تا كنون تشكيل 
شده است عنوان شده كه 163 جلسه هم برگزار كرده 
است كه طي اين جلسات به 12 پرونده رسيدگي كرده 
است رسيدگي به اين تعداد پرونده نشان مي دهد كه 
اين كميته در اهداف خيلي موفق نبوده است و تعداد 
بااليي از موضوعات كه در كشور مساله ايجاد كرده مورد 
بررسي قرار نگرفته است.وي افزود: سوال مي كنم آيا از 
سال 93 تاكنون به مجموعه اي از آسيب ها رسيده ايد كه 
بشود دستورالعمل در مورد حل اين چالش ها تهيه كرد؟

      حمايت از توليد
 يكي از وظايف اصلي بانك ها 

رييس عدليه با اشاره به اينكه حمايت از توليد داخلي بر 
همه دستگاه ها الزم است خاطرنشان كرد: حمايت از 
توليد يكي از وظايف اصلي بانك ها است و در اين زمينه 

بايد به صورت عملي فعاليت داشت.

     مبارزه همه جانبه نگر با فساد 
وي با اشاره به اينكه فساد سرايت مي كند، اضافه كرد: 
مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور كارهاي اصلي 
قوه قضاييه است كه بانك ها هم بايد در اين زمينه ايفاي 
نقش مهمي داشته باشند فساد چه در بانك چه در قوه 
قضاييه چه در دستگاه نظارتي و نهاد ضابطين باشد بايد 
مبارزه جدي شود تا سرايت نكند.وي همچنين تاكيد 
كرد بانك ها بايد بر نحوه هزينه كرد تس��هيالت بانكي 
نظارت جدي و عملي داشته باشند.حمايت جدي از توليد 
در شرايطي كه درگير جنگ اقتصادي با دشمن هستيم 
بر همه واجب است حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي در نشس��ت با كميته فرادستگاهي رسيدگي به 
مطالبات غيرجاري بانك ها اضافه كرد: حمايت جدي از 
توليد در شرايطي كه درگير جنگ اقتصادي با دشمن 
هستيم بر همه واجب است و بانك ها از پايه هاي اصلي 
حمايت از توليد داخلي هستند و مديران نظام بانكي بايد 
مسووليت خود را در مقابله با تحريم ها و كمك به فعاالن 

اقتصادي و توليد داخلي ايفا كنند.

     در وصول مطالبات بايد مراقب بود
 هيچ واحد توليدي تعطيل يا نيمه تعطيل نشود

وي تاكيد ك��رد: در وصول مطالب��ات بايد مراقب بود 
هيچ واحد توليدي تعطيل يا نيمه تعطيل نشود و اگر 
آسيبي در نحوه پرداخت تسهيالت و هزينه كرد آن و 
وصول مطالبات از ابربدهكاران وجود دارد بايد راه حل 
آن با كمك مجل��س و بانك مرك��زي تبديل به يك 
قانون و دستورالعمل شود. رييس عدليه افزود: كميته 
فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات بانك ها در وصول 
معوقات بانكي بايد حقوق همه طرفين را متناسب با 
حقي كه دارند رعايت كند؛ حتي حقوق مش��تري را، 
اما كسي نبايد به نام توليد سوء استفاده كند. وي اضافه 
كرد: اگر كسي كه به نام توليد تسهيالت مي گيرد، اما 
آن را صرف سرمايه گذاري در حوزه ارز، سكه، زمين و 
مسكن مي كند مرتكب دو تخلف شده؛ هم در هزينه كرد 
تسهيالت تخلف كرده و هم در بازار اخالل ايجاد كرده كه 
ضررش بيشتر از تأخير در تسويه حساب با بانك است.

     بانك ها بر روند هزينه كرد تسهيالت 
نظارت كنند

رييس دس��تگاه قضا گف��ت: بانك ها بايد ع��الوه بر 
اعتبارس��نجي و اخذ وثايق الزم ب��ر روند هزينه كرد 
تس��هيالت هم نظ��ارت كنند و مطالب��ات را به موقع 
وص��ول كنن��د ت��ا مش��تري سوء اس��تفاده نكن��د.

حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي گفت: همه 
بايد ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانوني اشكال دارد بايد 
اصالح شود، اما زيرپاگذاشتن قانون از هيچ كس به ويژه 
مديران عالي دستگاه ها قابل پذيرش نيست، اما گاهي 

برخي بانك ها خودشان قانون را دور مي زنند!

     مديران بانك ها بايد پيشگام 
مبارزه با فساد بانكي باشند

ريي��س قوه قضايي��ه تصريح كرد: هم��ه موظف به 
مبارزه با فساد بانكي هستيم، اما مديران بانك ها بايد 
پيشگام مبارزه باشند، فرقي نمي كند مدير و كارمند 
بانك يا مش��تري يا ضابط و قاضي مرتكب فس��اد، 
تخلف و سوءاس��تفاده ش��ود؛ اگر با فاسد، متخلف و 
سوء استفاده گر برخورد نكنيم فساد به ديگر بخش ها 
هم سرايت مي كند. وي تصريح كرد: اگر مديران عامل 
يا مديران شعب بانكي از سوي برخي افراد متنفذ براي 
پرداخت تسهيالت به افراد سفارش شده تحت فشار 
هستند، بايد از آنها در برابر اين اعمال نفوذها حمايت 

شود تا مجبور به انجام اقدام خالف قانون نشوند. 

شرايط اخذ تسهيالت جعاله 
تكميل و تجهيز واحد مسكوني

بانك مسكن شرايط دريافت تسهيالت جعاله تكميل 
و تجهيز واحد مس��كوني را براي متقاضيان اين نوع 
تس��هيالت اعالم كرد. اين تسهيالت با هدف متنوع 
سازي سبد تسهيالتي و در پي درخواست مشتريان 
بانك تعريف و طراحي شده اس��ت تا امكان تكميل 
واحدهاي مس��كوني نيمه تمام و مصرفي شدن آنها 
براي خانوارها فراهم بيايد.مطابق شرايط در نظر گرفته 
شده براي تس��هيالت جعاله تكميل و تجهيز واحد 
مسكوني، افرادي مي توانند از اين تسهيالت استفاده 
كنند كه ساختمان مسكوني محل استقرار واحد آنها 
يا خود واحد مس��كوني مالك متقاضي تس��هيالت، 
داراي يكي از نواقص ساختماني زير يا نيازمند يكي از 
اقدامات زير براي تكميل باشد: حفر چاه، نقاشي و كاغذ 
ديواري، خريد انشعابات، محوطه سازي، نرده و حفاظ، 
كابينت، لوازم بهداشتي و شيرآالت، درب پاركينگ 
و انباري ها، آيفون تصويري، تاسيسات سرمايشي و 
گرمايش��ي، نصب موكت، پاركت و لمينت، كليد و 
پريز، دره��اي چوبي، فرش كف پيلوت و زيرزمين، 
كولر، آسانسور، سيستم اعالم و اطفاي حريق، تجهيز 
موتورخانه، ژنراتور برق اضطراري، سيستم مديريت 

ساختمان، سقف كاذب پاركينگ و نماكاري.

وام هاي جديد مسكن
به شعب بانك ابالغ شد

بانك مسكن از ابالغ مصوبه ش��وراي پول و اعتبار 
درباره افزايش س��قف تس��هيالت خريد و ساخت 
مس��كن از محل اوراق به تمامي ش��عب بانك در 
سراسر كشور خبر داد.مهدي احمدي رييس اداره 
كل روابط عمومي اي��ن بانك با بيان اينكه افزايش 
سقف تسهيالت خريد و ساخت مسكن پيشنهاد 
بانك به اجرا درآمده است و هدف آن اثربخشي سبد 
تسهيالت بانك در تحرك و رونق زايي بخش مسكن 
و س��اختمان و همچنين كمك به خانه دار ش��دن 
تمامي افراد از جمله خانوارهاي فاقد مسكن است، 
گفت: از آنجا كه قيمت مس��كن در سال هاي اخير 
در همه شهرهاي كشور افزايش داشته، تسهيالت 
جديد خريد و ساخت مسكن مي تواند قدرت مالي 
متقاضيان خريد خانه را به صورت نس��بي تقويت 
كند. احمدي درباره س��قف هاي جديد تسهيالت 
خريد و ساخت مسكن افزود: اين تسهيالت با خريد 
اوراق گواهي حق تقدم به عنوان امتياز تسهيالت، 
قابل دريافت و اس��تفاده اس��ت. در تهران، سقف 
تس��هيالت اوراق كه البته براي س��اخت نيز قابل 
اس��تفاده اس��ت، به 200 ميليون تومان، در مراكز 
استان ها و شهرهاي با جمعيت باالي 200 هزار نفر 
به 160 ميليون تومان و در ساير شهرها نيز به 120 
ميليون تومان افزايش يافت. سقف جديد تسهيالت 
اوراق مس��كن براي واحدهاي مسكوني با حداكثر 

قدمت 25 سال ساخت، قابل استفاده است.

سكه 11 ميليون و 830 هزار تومان 

دستور رييس جمهوري براي تثبيت قيمت ها و كنترل بازار

بازگشت دالر به مرز 28 هزار تومان و كاهش نرخ سكه و طال 

پيش بيني كاهش ۱۰ تا ۱۵ واحد درصدي نرخ تورم تا پايان سال
گروه بانك و بيمه |

 رييس جمهوري با تاكيد بر اولويت بندي در برنامه هاي 
اقتصادي كش��ور دستور داد جلس��ه فوق العاده ستاد 
اقتصادي دولت با موضوع تثبيت قيمت ها و كنترل بازار 

در حوزه كاالهاي اساسي و ارزاق عمومي برگزار شود.
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت روز يكشنبه به 
رياست آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي برگزار شد و در اين 
جلسه معاونت اقتصادي رييس جمهوري و كارگروه هاي 
مربوطه گزارشي از آخرين وضعيت متغيرهاي اقتصاد 
كالن و برنامه هاي پيشنهادي بيس��ت و هفت گانه با 
رويكرد مس��اله شناسي و حل مس��ائل اقتصادي ارايه 
كردند.بر اساس اين گزارش وصولي درآمدهاي ناشي 
از فروش نفت و ميعانات در شش ماهه اول سال 1400 

معادل 12 ماه سال 1399 بوده است.
از جمله برنامه هاي پيشنهادي بيس��ت و هفت گانه، 
ساماندهي بازار خودرو بود كه كليات اين پيشنهاد مورد 
بحث و بررس��ي قرار گرفت و مقرر شد جزييات آن در 
جلسات بعدي مطرح و همچنين برخي از موارد حسب 

قانون به شوراي اقتصاد ارجاع شود.
يك اقتصاددان اظهار كرد: با توجه به ش��رايط موجود 
پيش بيني اين اس��ت كه اقتصاد ملي ما به دامنه نرخ 
تورم نقطه به نقطه 30 تا 35 درصد تا پايان سال 1400، 
برسد كه اين رقم در حال حاضر حدود 45 درصد است.

محمد واع��ظ برزاني اظهار داش��ت: يكي از مهم ترين 
گام هايي كه مي توان در راس��تاي توس��عه اقتصادي و 
كنترل تورم برداشت، ش��ناخت بخش ها و حوزه هاي 
پيشران است كه اين كار به كمك مجموعه مطالعات 

آمايش سرزمين صورت خواهد گرفت. 
وي با بيان اينكه براي شناخت پيشران هاي منطقه اي 
نياز به استفاده از نتايج مطالعات آمايش سرزمين است 
و همچنين براي ش��ناخت پيش��ران هاي بخشي نياز 
به شناخت مطالعات آمايش »بخش��ي« داريم، ادامه 
داد: خوشبختانه در اين باره مطالعات بسياري توسط 
سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين مطالعاتي 
توسط بسيج س��ازندگي و تعداد ديگري از دستگاه ها 
مانند كميته امداد امام خميني )ره( صورت گرفته است. 
زمان استفاده از نتايج اين مجموعه مطالعات و تاكيد بر 
روي پيشران ها است؛ به عبارت ديگر در حالي كه بايد 

در سرمايه گذاري بر زيرساخت ها مانند توليد برق توجه 
شود اما آنچه تحول در رشد اقتصادي به وجود مي آورد 

تاكيد بر پيشران ها است. 
واعظ برزاني با بيان اينكه دولت به دنبال مهار نرخ تورم 
است، تاكيد كرد: مهم ترين ساز و كار موفقيت در اين 
امر تثبي��ت و تنظيم نرخ در بازار ارز اس��ت كه بايد در 
كوتاه مدت و همزمان با مديريت تقاضاي كل از طريق 
ساماندهي سبد دارايي هاي خانوار به طوري كه به جاي 
دارايي هاي فيزيكي و زمين، مستمرا سهم دارايي هاي 
غيرفيزيكي كه فاقد حباب برجس��ته قيمتي هستند 
بيشتر ش��ود، وارد بشود. وي با تاكيد براينكه نرخ تورم 
تا پايان سال بهبود نسبي پيدا خواهد كرد، اظهار كرد: 
پيش بيني اين است كه اقتصاد ملي ما به دامنه نرخ تورم 
نقطه به نقطه 30 تا 35 درصد تا پايان سال 1400 برسد. 

اين رقم در حال حاضر حدود 45 درصد است.
تورم باالي 40 درص��د اقتصاد اي��ران از اصلي ترين و 
مهم ترين شاخص هايي است كه در اولويت دولت قرار 
گرفته تا با ريل گذاري جديد در اقتصاد، ضمن مهار آن 

نسبت به كاهش اين رقم نيز اقدام شود.
كمتر از دو ماه از ش��روع به كار دولت سيزدهم گذشته 
و كابين��ه ابراهيم رييس��ي توانس��ته ط��ي اقدامات 
ضرب االجلي تحركي ب��ه فضاي اقتصادي و اجتماعي 
كشور وارد كند. از سرعت گرفتن روند واكسيناسيون 
كشور گرفته تا عدم اس��تقراض دولت از بانك مركزي 
در همين م��دت كوتاه، همه و همه تاثير بس��زايي در 
پيش بيني پذيري ش��رايط و داش��تن چش��م اندازي 
نسبتا روش��ن دارد. نكته بسيار مهم اينكه همين عدم 
استقراض از بانك مركزي اصلي ترين و مهم ترين عامل 
در مهار تورم تلقي مي ش��ود، چراكه به عقيده جمعي 
كارشناس��ان اس��تقراض دولت از بانك مركزي براي 
تأمين هزينه هاي جاري يكي از عوامل مهم ايجاد تورم 
در اقتصاد ايران است.احسان خاندوزي وزير اقتصاد، روز 
شنبه دهم شهريور ماه 1400 در صفحه شخصي خود 
در فضاي مجازي اعالم كرد كه دولت سيزدهم موفق 
شده بدون يك ريال استقراض جديد از بانك مركزي، 
حقوق و دس��تمزدها را حتي زودت��ر از موعد پرداخت 
كند. او نوشت: »در شهريور موفق شديم برخالف 5 ماه 
اول، بدون يك ريال استقراِض جديد از بانك مركزي، 

حقوق ها را )حتي زودتر از موعد( پرداخت كنيم. البته 
نحوه تأمين كسري بودجه در اوايل سال، همچنان تنور 
تورم را گرم نگه داش��ته است! طبيعي است آثار مثبت 
اقدامات، با چندماه تأخير ظاهر خواهد شد؛ ان شاءاهلل«

به هر حال تا اينج��اي كار دولت س��يزدهم به خوبي 
توانسته مس��ير هدفمندي را براي قطار اقتصاد ايران 
ريل گذاري كند و با شناس��ايي آس��يب ها و معضالت 
موجود، بهترين راهكارها را براي رشد و توسعه اقتصادي 
تبيين كند. تورم باالي 40 درصد اقتصاد ايران كه روز 
به روز هم بيش��تر مي ش��ود از اصلي ترين و مهم ترين 
شاخص هايي است كه به گفته بسياري از اقتصاددانان 
بايد در اولويت دولت ق��رار مي گرفت تا ضمن مهار آن 

نسبت به كاهش اين رقم نيز اقدام شود. 
برهمين اس��اس وزير اقتصاد نيز به تازگي اعالم كرد: 
افزايش تورم در شهريور به هيچ وجه مطلوب نيست و 
با اقداماتي كه انجام خواهد شد ترمز افزايش قيمت ها 
كش��يده مي ش��ود. متاس��فانه آمار افزايش بيش از 3 
درصدي متوسط قيمت ها در اقالم مصرفي خانوار در 
شهريور خبر بسيار ناخوشايندي است و اين نرخ بايد 
حتماً در ماه هاي آينده كنترل شود. دولت سيزدهم براي 
كنترل افزايش قيمت ها اقداماتي در دس��تور كار قرار 
داده، از جمله كنترل نوسانات نرخ ارز از طريق افزايش 
فروش نفت و ميعانات كه در دستور كار قرار گرفته است. 
وي همچنين گفت: درباره استقالل از بانك مركزي نيز 
اقداماتي انجام شده است. ما در ماه هاي ابتدايي سال، 
16 هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق فروش اوراق 
داشتيم كه اين رقم در يك ماه اخير، به 27 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته است. تداوم اين اقدامات، مي تواند 
كنترل تورم و كشيده شدن ترمز افزايش قيمت ها را در 
پي داشته باشد هرچند ممكن است با چند ماه فاصله، 
تاثير بگذارد. به ويژه با تغيير اليحه بودجه سال 1401، 
كمتر كسري بودجه خواهيم داشت و شاهد پايين آمدن 

سطح عمومي قيمت ها در ماه هاي آينده خواهيم بود.
به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت سيزدهم به خوبي 
فش��ار بيش از حدي كه ب��ر جامعه و اقش��ار مختلف 
مردم وارد شده اس��ت را درك كرده و تصميم دارد در 
س��ريع ترين زمان ممكن اصالحات اقتصادي الزم را 
اجرايي كند. اين در حالي است كه رييس جمهوري با 

توجه به هشدارهاي مكرر كارشناسان و فعاالن بخش 
خصوصي و البته شرايط زندگي مردم هفته گذشته به 
بانك مركزي دس��تور داد سياست هاي پولي كشور را 
متناسب با مديريت نقدينگي و كنترل تورم پيگيري 
كند و اعالم كرد دستگاه هاي اجرايي از هرگونه اقدامي 

كه منجر به افزايش تورم شود، پرهيز كنند.
نبايد از اين موضوع غافل شد كه در صورت ادامه روند 
اشتباه گذشته، به زودي شاهد نرخ تورم 50 درصدي 
خواهيم بود كه اين رقم در 100 سال اخير باالترين نرخ 
تورم تاريخ ايران است. اين هشداري است كه بسياري 
از كارشناسان اعالم كرده و مي گويند بايد جلوي رشد 
انتظارات تورمي را گرفت تا در وهله بعدي نسبت به مهار 

و كاهش آن اقدام شود. 
براساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم در شهريورماه 
امسال يعني 12 ماهه منتهي به شهريورماه 1400، براي 
خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٤٥,١ درصد و 
٤٩.٧ درصد بود كه براي خانوارهاي شهري ٠.٦ واحد 
درصد افزايش و براي خانوارهاي روس��تايي ١.٠ واحد 
درصد افزايش داشته است و پيش بيني مي شود روند 

رشد آن ادامه داشته باشد. 
در اين راس��تا تثبيت قيمت ها يكي از مس��ائل مهمي 
است كه خاندوزي به آن اشاره كرد و بر اين اساس هفته 
گذشته طرحي با هدف تثبيت قيمت ها با امضاي حدود 
70 نفر از نمايندگان مجلس تقديم هيأت رييسه شد كه 
دولت را موظف به تثبيت قيمت ها در بخش ها و كاالهاي 
اساسي مي كرد و هر افزايش قيمتي هم مي بايست به 
تأييد هيأت وزيران برسد. البته پيش از اين هم در سال 
1383 چنين طرحي به تصويب مجلس هفتم رسيده 
بود اما با موفقيت همراه نبود. در حال حاضر روزانه بالغ 
بر 2 هزار و 500 ميليارد تومان نقدينگي به كشور تزريق 
مي شود كه به اعتقاد صاحبنظران و اقتصاددانان يكي از 
مهم ترين علل رشد تورم همين نقدينگي است كه از 4 

هزار ميليارد تومان نيز گذشته است.
به هر حال باتوجه به شرايط حساس كنوني اقتصاد 
ايران بايد ديد دولت باتوجه به كسري بودجه چطور 
در كنترل تورم در ماه ه��اي آينده موفق خواند بود 
و ريل گذاري جديدي كه در دس��تور كار قرار داده 

است را چگونه اجرايي مي كند

آماده سازي نهادهاي كشور براي 
بازگشت ارزهاي بلوكه شده

بدون شك يكي از وظايف 
بان��ك مرك��زي مس��اله 
بازگرداندن ارزهاي بلوكه 
ش��ده اس��ت، ام��ا تحقق 
آن نيازمن��د هماهنگ��ي 
دس��تگاه هاي مربوط��ه 
است و مساله مورد اشاره 
آقاي رييس جمهور بدون 
برداشتن گام هاي اوليه چندان موفق نخواهد بود. 
درباره سياست موثر بانك مركزي براي بازگرداندن 
ارزهاي كش��ور از خارج بايد اين نكته را مورد توجه 
قرار داد كه شرايط كش��ور تا به نشان از اين داشته 
كه تعيين دستورالعمل براي بانك مركزي و موظف 
ساختن آن در اصول اوليه حتي اگر كار را هم به جلو 
ببرد، بسيار كند خواهد بود.  نياز بانك هاي مركزي 
در دنيا براي ارايه عملكردي مفيد استقالل است و 
جهت دس��تيابي به اين مهم الزم است تا از ميزان 
بايده��ا و نبايدها درحيطه اقتصاد كم ش��ود، زيرا 
بانك مركزي با اين روش خواهد توانس��ت قدرت 
الزم را در مذاكرات پولي و چانه زني حتي در شرايط 
تحريمي براي كشور به كاربندد، بنابراين بهتر آن 
است تا در چنين شرايطي استقالل بانك مركزي از 
سوي تمامي نهادها به رسميت شناخته شودو حتي 

مجلس آن را به صورت قانون اجرايي سازد.
 بانك مركزي ايران چنانچه به اس��تقالل نرس��د، 
منفعل خواهد بود و جز كارخانه چاپ پول در برابر 
ضعف اقتصادي مديريت ناكارآمد كاربرد ديگري 
نخواهد داشت.مناس��بات اقتص��ادي و مذاكرات 
بين المللي در حيطه وزارت امور خارجه و نهاد باالتر 
از آن نهاد رياست جمهوري بايد تقويت شود، بدون 
بازگشايي مرزهاي مذاكرات دست بانك مركزي 
از انجام اين كار ته��ي خواهد بود و صحبت درباره 
چنين مباحثي در كوتاه مدت مي تواند گفتار درماني 
خوبي باشد، ولي در بلندمدت انتظارات را برآورده 
نمي كند. اس��تقالل بانك مركزي و به رس��ميت 
شناختن آن از سوي تمامي نهادها به ويژه مجلس 
اهميت زيادي دارد ت��ا درنتيجه اين امر نهادهاي 
حكومتي و دولتي سياس��ت هاي مالي و بازرگاني 
خود را با سياس��ت هاي پولي بانك مركزي همسو 
سازند.مساله ديگر برداشتن گام هاي بزرگ براي 
ادامه مذاكرات برجام و گفت وگوهاي چند جانبه با 
همسايگان است، اين امر مي تواند از مهم ترين كارها 
به حساب آيد كه در صورت اجرايي شدن اميد به 

بانك مركزي دوباره زنده خواهد شد.

علي حيدري 



گروه بازار سرمايه|
محمدعلي دهق��ان دهن��وي در نامه اي به احس��ان 
خاندوزي، اعالم كرده است: با توجه به جايگاه صنعت 
خودرو و س��اخت قطعات به عن��وان هفتمين صنعت 
بزرگ ب��ازار س��رمايه )از منظر ارزش ب��ازار( و حضور 
سرمايه گذاران و فعاالن بي ش��مار در صنعت مذكور، 
سياست هاي قيمت گذاري اعمال شده توسط شوراي 
رقابت در سنوات گذشته، زيان و عدم نفع سنگيني بر 
س��هامداران حاضر در اين صنعت تحميل كرده است 
به طوري كه الزام س��تاد تنظيم بازار و شوراي رقابت به 
ش��ركت هاي خودروساز جهت تنظيم بازار خودرو، در 
مقاطعي سبب پيش فروش خودرو باقيمت هاي قطعي 
و غيرمنطقي ش��د و اين امر در كن��ار تأخير در اعطاي 
مجوز افزايش نرخ محصوالت سبب زيان شركت هاي 
خودروساز ش��ده اس��ت. در ادامه اين نامه آمده است: 
مطابق صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي 
ايران خودرو و سايپا در سال مالي منتهي به ۳۰ اسفندماه 
۱۳۹۹ زيان خالص شركت هاي مذكور به ترتيب به مبلغ 
۱۵۵ هزار و ۵۰ ميليارد ريال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ ميليارد 
ريال و زيان انباشته شركت هاي مذكور به ترتيب بالغ بر 
۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ ميلياردريال است. 

)علت اصلي اين امر عدم توازن بين افزايش نرخ هاي 
اعطايي به شركت هاي خودروس��از و افزايش قيمت 
نهاده هاي توليد است، براي مثال ميزان افزايش نرخ 
نهاده هاي توليد شركت سايپا )سهام عام( در سال هاي 
۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور ميانگين ۲۴۸ درصد است اما 
مجوز افزايش نرخ اعطايي به ش��ركت مذكور بالغ بر 

۱۶۳ درصد است.( 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين نامه گفته 
است: به نظر مي رس��د نحوه قيمت گذاري خودرو در 
شوراي رقابت به دليل عدم كارايي در شرايط تورمي 
داراي ايرادات اساس��ي بوده كه اين امر نه تنها سبب 
تنظيم ب��ازار خودرو و رضايت من��دي مصرف كننده 
نهايي نشده است بلكه با انتقال منافع از شركت هاي 
خودروساز به جيب واسطه گران سبب ايجاد كمبود 

نقدينگي در شركت هاي خودروساز و قطعه ساز شده 
است و تداوم روند فوق منجر به كاهش توليد و درنهايت 
 توقف فعاليت ش��ركت هاي خودروس��از و قطعه ساز 
خواهد ش��د. در اين راس��تا با توجه به عدم شموليت 
قيمت گ��ذاري نهاده هاي توليدي صنع��ت خودرو و 
ساخت قطعات توسط شوراي رقابت و تأخير در اعطاي 
مجوز افزايش نرخ در شرايط تورمي، پيشنهاد مي شود 
در ابتدا موضوع قيمت گذاري خودرو در شوراي رقابت 
دوباره موردبررسي قرارگرفته و محصوالت خودرويي 
همانند محصوالت صنايع فوالد و پتروشيمي از شمول 
قيمت گذاري توسط ش��وراي رقابت خارج شود تا از 
زيان هاي آتي شركت هاي خودروساز در شرايط تورمي 
جلوگيري به عمل آي��د، همچنين موضوع زيان هاي 
وارده به ش��ركت هاي ايران خودرو و س��ايپا ناشي از 
قيمت گذاري نامناسب توسط شوراي رقابت در سنوات 
گذشته موردبررس��ي و پاسخگويي نهاد مسوول قرار 
گيرد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در چند وقت 
گذشته با تأكيد بر اينكه قيمت گذاري دستوري هيچ 

جايي در بورس ندارد، گفت: ما با تمام قدرت در مقابل 
مراجعي كه بخواهند وارد بحث قيمت گذاري دستوري 
شوند، مي ايستيم و به هيچ وجه اجازه نمي دهيم از كانال 
بورس اس��تفاده اي عليه منافع سهام داران رخ بدهد. 
امروز مجموعه دولت و به ط��ور اخص وزارت صمت، 
مكانيزم هاي بازار ازجمله عرضه و تقاضا را قبول دارد 
و به بورس كاال، ب��ه عنوان جايي كه مي تواند عرضه و 
تقاضا را شفاف و قيمت واقعي را كشف كند، اعتقاد دارد.

     توسعه اقتصاد 
با عدم قيمت گذاري دستوري

احمد اشتياقي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با »تع��ادل« و در خصوص قيمت گذاري دس��توري 
مي گويد: به طوركلي قيمت گذاري دستوري مطلوب 
نيس��ت و وضعيت صنعت خودرو نيز مشخص است 
طي ۱۰ سال اخير به واسطه قيمت گذاري دستوري 
ش��اهد زيان هاي روزافزون اين صنعت هستيم. اين 
مدير بورس��ي ادامه مي دهد: باكم��ي دقت مي توان 

گفت كه اغلب شركت هاي خودروساز بورسي هستند 
و به واس��طه قيمت گذاري دس��توري رانت و فس��اد 
ايجادشده به دالل ها مي رسد و مصرف كننده نيز تنها 
زيان مي كند. منابع حاصل از قيمت گذاري دستوري 
كجاس��ت؟ فاصله ميان قيمت ب��ازار و قيمت گذاري 
دس��توري به جي��ب چه كس��اني رفته اس��ت؟ چرا 
ش��ركت هاي خودروس��از طي اين م��دت تنها زيان 
شناسايي كرده اند؟ وي توضيح مي دهد: بنابراين اگر 
ما اصرار به قيمت گذاري دس��توري نداشتيم و اجازه 
مي داديم محصوالت باقيمت حاش��يه بازار به فروش 

برسد دالل ها سودي نمي بردند. 
 سود هاي حاصله ابتدا در اختيار شركت ها و پس ازآن 
به سهامداران مي رسيد، آن زمان با اين منابع افزايش 
س��رمايه، طرح هاي توس��عه اي و امث��ال اين موارد 
به راحت��ي صورت مي گرفت درحال��ي كه مي بينيم 
خودروس��ازهاي ما به طور مستمر زيان ده هستند و 
ازلحاظ ماده ۱۴۱ قانون تجارت زيان شان بيش از ۲ 
برابر سرمايه است و با يك تجديد ارزيابي دارايي ها از 
حالت ورشكسته خارج مي شوند. اشتياقي با اشاره به 
عرضه خودرو در بورس كاال مي گويد: اگر خودرو در 
بورس كاال بر اس��اس قيمت كشف شده معامله شود 
ديگر رانتي به دالل ها منتقل نمي ش��ود و در مقابل 
شركت هاي خودروسازي نيز دچار زيان نمي شوند. 
يكي از مهم ترين كارهاي ممكن خارج كردن خودرو 
از قيمت گ��ذاري دس��توري و ورود آن ب��ه يك نوع 
سازوكاري همانند بورس كاال است. اين كارشناس 
بازار س��رمايه در خصوص خ��روج از قيمت گذاري 
دس��توري توضيح مي دهد: در حال حاضر اتفاقات 
خوبي در حوزه فوالد و س��يمان افتاده كه منشأ اين 
اتفاقات خروج از قيمت گذاري دستوري و عرضه در 
بورس كاال اس��ت. وي تأكيد مي كند: اگر ما تمامي 
محصوالت مان را از ش��مول قيمت گذاري دستوري 
خارج كنيم توسعه صنعت و اقتصاد را خواهيم داشت 
و الزم اس��ت از عدم قيمت گذاري دستوري و عرضه 

محصوالت در بورس كاال حمايت شود.
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تعادل بازار سيمان
گواه ظرفيت باالي بورس كاالست

لطف اهلل سياهكلي، عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس بابيان اينكه قيمت سيمان سال گذشته ۱۵ هزار 
تومان در هر پاكت بود، اظهار داش��ت: اين نرخ توسط 
انجمن سيمان در ابتداي س��ال جاري ۲۳ هزار تومان 
تعيين شد اما در دوره اي ۲ ماهه، قيمت سيمان پنج برابر 
اين نرخ بود كه اصاًل منطقي نبود ولي اكنون با تقويت 
عرضه بورس��ي، س��يمان باقيمت هايي نزديك به رقم 
مصوب انجمن س��يمان در بورس كاال معامله مي شود 
كه گواه كارآمدي عرضه هاي بورسي اين محصول است.

وي افزود: در بخش توزيع بازار س��يمان، دس��ت هاي 
آلوده اي فعال بودند كه بايد مجازات ش��وند زيرا آنان از 
وضعيت موجود سوءاستفاده و به مردم ظلم كردند كه 
گناه اين افراد، نابخشودني است. وي بابيان اينكه قيمت 
سيمان نبايد دچار جهش مي شد، تأكيد كرد: هرچند برق 
كارخانه ها در مقطعي با كسري تأمين مي شد و مقداري 
عرضه سيمان در بازار كاهش يافته بود اما مي توانستيم با 
همان ميزان سيمان موجود نيز، نيازها را تأمين كنيم و 
دچار جهش هاي غيرمتعارف قيمت نشويم. به گفته عضو 
مجمع نمايندگان استان قزوين در مجلس، رشد قيمت 
سيمان در ماه هاي گذشته از سوي توليدكنندگان صورت 
نگرفت اما واسطه هايي در بازار وجود داشتند كه قيمت ها 
را به شكل بي ضابطه اي باال بردند به عبارت ديگر، از شرايط 
موجود كه افت توليد س��يمان بود سوءاستفاده كرده و 
قيمت ها را افزايش دادند به طوري كه سيمان با نرخ هاي 
كاماًل سليقه اي و غيرمنطقي فروخته مي شد. سياهكلي 
ادامه داد: جهش هاي قيمتي، نرخ اين محصول را تا ۱۰۰ 
هزار تومان باال برد اما اين فاصله قيمتي عجيب به جيب 
توليدكننده نرفت بلكه دالالن، بازار مكاره اي ساخته و از 
تالطم بازار به صورت غيرمنصفانه به نفع خود سوءاستفاده 
كردند كه بايد با اين افراد برخورد شود. قيمت سيمان 
ممكن است از افزايش قيمت سوخت، افزايش كرايه هاي 
حمل و افزايش قيمت مواد معدني متأثر شود اما درجايي 
كه قيمت اين نهاده ها رشد نداشته باشد، افزايش قيمت 
سيمان نيز منطقي نخواهد بود. عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس يادآور شد: سيمان محصولي است كه 
به صورت مويرگي در كل كشور و حتي روستاها عرضه 
مي ش��ود و اگ��ر مي خواهيم س��يمان را در بورس كاال 
عرضه كنيم حتمًا بايد براي تأمين نياز خرده فروشي ها 
و مصرف كنندگان جزء  نيز برنامه ريزي صورت گيرد؛ 
بنابراين بورس بايد امكان حضور افراد مختلف را فراهم 
كند تا فقط عده اي سرمايه گذار وارد بورس نشوند و بازار 
سيمان به صورت انحصاري دست آنها بيفتد. اگر بتوانيم 
سامانه كنترل سيمان را تنظيم و مدت زماني براي فروش 
را مشخص كنيم تا افرادي كه اين محصول را خريداري 
مي كنند نتوانند كاال را احتكار كنند و هر زمان مي خواهند 
سيمان را در بازار بفروشند؛ عرضه در بورس كاال مي تواند 

به تنظيم بازار اين محصول كمك قابل توجهي كند.

۹۵هزار ميليارد تومان سهام دولت 
در بورس عرضه مي شود؟

تسنيم| با توجه به شرايط سخت اقتصادي دولت ناشي 
از آثار تحريم هاي ظالمانه و نيز تأثيرات بيماري كرونا، 
تحقق منابع درآمدي پيش بيني ش��ده در بودجه سال 
جاري نقش بسيار مهمي در اداره هرچه بهتر امور جاري 
كشور دارد. در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵هزار ميليارد 
تومان به عنوان درآمدهاي حاصل از واگذاري س��هام و 
بنگاه هاي متعلق به دولت پيش بيني شده است. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد تصميم گيري نهايي از 
سوي هيئت وزيران در خصوص واگذاري تمام يا بخشي از 
سهام دولت در شركت هاي كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران، صنايع پتروشيمي خليج فارس و... را ارايه كرد. در 
اين مسير، ازجمله موانع پيش رو، عدم وجود سهام آماده 
به اندازه كافي براي عرضه به عموم است. علي رغم وجود 
ظرفيتي قابل توجه از سهام متعلق به دولت در ۷ شركت 
بورسي به ارزش حدود ۱۷۰هزار ميليارد تومان، به داليلي 
ازجمله توفيق كل سهام دولت در ۴ شركت و نيز مخالفت 
وزارتخانه هاي تخصصي مربوط به ۳ شركت، امكان عرضه 
آنها فراهم نمي باشد. اگرچه هيئت واگذاري مطابق ماده 
بند )ب( ماده )۴( قانون، اختيار تصويب فهرست موارد 
قابل فروش و تعيين ميزان هريك را دارا هس��ت ليكن 
به جهت حساسيت وزارتخانه هاي ذي ربط و در جهت 
پيشگيري از اختالف نظر بين دس��تگاه ها و نيز ايجاد 
همگرايي و هماهنگي بيشتر در مجموعه دولت، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد تصميم گيري نهايي از 
سوي هيئت وزيران در خصوص واگذاري تمام يا بخشي از 
سهام دولت در شركت هاي كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران، صنايع پتروشيمي خليج فارس، مخابرات ايران، 
فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس ايران، ايران خودرو 
و سايپا كه مشمول گروه )۲( ماده )۲( قانون مي باشند و 
نيز الزام به رفع توقيف از سهام دولت را ارايه كرده است. 
همچنين در صورت تصويب پيشنهاد مذكور، هيئت 
واگذاري در چارچوب مقررات، نسبت به تعيين روش 
واگذاري، قيمت سهام و ساير شرايط اقدام خواهد نمود.

پاداش سوت زن ها
 با افشاي تخلفات

س�نا| مهدي زماني س��بزي، رييس اداره ديده بان 
سالمت بازار سرمايه س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اش��اره به نقش اين اداره در راس��تاي ارتقاي شفافيت 
در ب��ازار و پيش��گيري از ب��روز تخلفات اظه��ار كرد: 
رسيدگي به گزارش هاي حرفه  اي مستند در خصوص 
ناهنجاري هاي عمده منجر به ج��رم و تخلف در بازار 
سرمايه ازجمله وظايف اساسي اداره ديده بان سالمت 
بازار سرمايه اس��ت. زماني سبزي ادامه داد: در صورت 
ارس��ال گزارش از سوي فعاالن بازار به اين اداره، حتي 
اگر گ��زارش دربرگيرنده ناهنجاري منجر به تخلف يا 
ارتكاب جرم نباش��د، به منظور شفاف سازي، اقدامات 
تكميلي روي آن انجام مي ش��ود. اگر چنانچه گزارش 
بيانگر تخلف باشد، پس از تهيه و تكميل پرونده تخلفاتي، 
به مراجع رسيدگي كننده ارجاع داده مي شود. رييس 
اداره ديده بان س��المت بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
برخي از اين گزارش ها كه احتمال انجام تحريك هاي 
آسيب زا به روند عادي معامالت در آن مي رفت، مكاتبه 
با همكاران نظارتي در شركت هاي بورس اوراق بهادار 
ته��ران و فرابورس اي��ران را در پي داش��ت. پس ازآن 
نيز رفتارهاي اين دس��ته از اف��راد به دقت تحت نظر و 
www. بررس��ي قرار گرفت.وي ب��ه درگاه اينترنتي

dideban.seo.ir اش��اره كرد و گف��ت: اين درگاه 
اينترنتي، به منظور ثبت ناهنجاري عمده در حوزه هاي 
ناش��ران، نهادهاي مالي، بازار اوراق بهادار و همچنين 
تخلفات در فضاي مجازي بازار س��رمايه ايجادش��ده 
است. تمامي افراد جامعه مي توانند بدون ارايه اطالعات 
هويتي، نسبت به ارس��ال گزارش در اين سامانه اقدام 
كنند. زماني سبزي افزود: تمامي گزارش ها برحسب 
حوزه مربوطه، توسط كارشناسان اين اداره به صورت 
تخصصي بررسي مي شوند. درصورتي كه گزارش حائز 
شرايط مندرج در مواد ۲ و ۳ دستورالعمل »حمايت و 
تشويق گزارشگران ناهنجاري در بازار سرمايه« باشد 
به گزارش��گر »پاداش« پرداخت مي شود. وي يادآور 
شد: وظيفه اصلي اداره ديده بان سالمت بازار سرمايه، 
رسيدگي به گزارش گزارشگران حرفه اي )سوت زن ها( 
در ارتباط با بروز ناهنجاري هاي عمده بازار سرمايه و 
كشف تخلف و جرم با استفاده از توان نظارت مردمي 
است چندي پيش دستورالعملي با محوريت »پاداش« 
در كميته تدوين مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 
تدوين شد. بر اين اساس، به گزارشگران حرفه اي كه 
ناهنجاري عمده اي را از طريق سامانه يادشده گزارش 
 دهند، مشروط به اينكه، گزارش بر اساس دستورالعمل 

يادشده حائز شرايط باشد، پاداش داده مي شود.

بازار سرمايه
 پذيراي حمايت نه دخالت

محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس 
بابيان اينكه در دولت جديد بايد نقاط ضعف موجود 
در بازار به طور كامل رفع شود گفت: ايجاد بسته هاي 
حمايتي از س��وي دولت و اجراي آن از بازار سرمايه، 
مي توان��د اعتماد م��ردم و س��رمايه گذاران را به بازار 
بيش ازپيش افزايش دهد. اعتماد فوق مي تواند از طريق 
تقويت صندوق تثبيت و يا ثبات در قوانين بورس باشد. 
نماينده مردم تربت حيدريه، زاوه و مه والت با اشاره به 
اين مطلب كه تغيير مكرر برخي قوانين در بورس و بازار 
سرمايه مي تواند موجب بي اعتمادي نسبت به اين بازار 
شود، خاطرنش��ان كرد: عرضه هاي اوليه بسيار خوب 
توس��ط دولت مي تواند براي قانون بودجه موثر باشد. 
زنگنه تصريح كرد: ش��فاف سازي و عملكرد مناسب 
در حوزه حقوقي ازجمله مباحثي اس��ت كه مي تواند 
وضعيت بازارسهام و سرمايه را بهبود ببخشد. وي اظهار 
اميدواري كرد؛ در آينده اي نزديك، با شناسايي نقاط 
ضعف و تقويت نقاط مثبت، شاهد اعتماد بيش ازپيش 
به بازار، نظارت و شفافيت در ارايه اطالعات خواهيم بود. 

حمايت ها ادامه دارد
وزير جهاد كش��اورزي در روزهاي اخير و در نامه اي به 
وزارتخانه هاي امور اقتص��اد و دارايي، صنعت، معدن و 
تجارت، امور خارجه، س��ازمان برنامه وبودجه كش��ور، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانك كشاورزي، 
تصويب نامه شوراي »قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي 
حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي« درزمينه »بسته 
سياستي حمايت از زعفران« را ابالغ كرد. دربند پنجم اين 
تصويب نامه به منظور ايجاد مشوق براي صادركنندگان 
زعفران آمده است كه نخس��ت، »با صادرات زعفران از 
طريق رينگ صادراتي بورس كاالي ايران، مازاد ارزش 
فروش هر كيلوگرم محصول زعف��ران از يك هزار يورو 
از تعهد ارزي معاف است« و دوم »با صادرات زعفران در 
صورت خري��داري و ترخيص كاال از طريق بازار گواهي 
سپرده كااليي در بورس، ۵۰ درصد مازاد ارزش فروش 
هر كيلوگرم محصول زعفران از يك هزار يورو از تعهد ارزي 
معاف است.« اين اولين اقدام اجرايي وزير جديد جهاد 
كشاورزي در حمايت از بورس كاال و در راستاي احياي 
تاالر كشاورزي بورس است البته وزير جهاد كشاورزي 
كه قب��ل از معرفي به عنوان وزير، رييس كميس��يون 
كشاورزي مجلس بود از نمايندگاني بود كه در تدوين 
طرح تقويت امنيت غذايي نيز نقش اساسي داشته است 
كه در اين طرح نيز توجه ويژه اي به استفاده از ظرفيت هاي 
بورس كاال شده است. طرح تقويت امنيت غذايي كشور 
و رفع موانع توليدات كشاورزي كه نمايندگان مجلس 
در ۲۹ ارديبهشت امس��ال كليات آن را تصويب كردند 
و ش��هريورماه ني��ز در صحن علني موردبررس��ي قرار 
گرفت در ۸۰ ماده تدوين شده كه در چهار ماده مهم آن 
)۲۸، ۵۸، ۷۱ و ۷۳( آمده است كه دولت و وزارت جهاد 
كشاورزي مكلف هستند به منظور »افزايش ميزان توليد 
داخلي محصوالت اساسي كشاورزي«، »توانمندسازي 
تشكل ها و ارتقاء نظام هاي بهره برداري«، »سازمان دهي 
نظام بازاريابي« و »نوسازي نظام تأمين مالي كشاورزي« 
از ظرفيت ه��اي ب��ورس كاالي ايران اس��تفاده كنند. 
ساداتي نژاد در خصوص اين طرح معتقد است كه طرح 
تقويت امنيت غذايي و رفع موانع توليدات كشاورزي گامي 
بزرگ در مسير تحول بخش كشاورزي است. اما مروري بر 
طرح تقويت امنيت غذايي و رفع موانع توليدات كشاورزي 
نشان مي دهد كه در چهار ماده مهم به نقش ويژه بورس 
كاال اشاره شده است. به طوري كه بر اساس ماده ۲۸ اين 
طرح، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است براي افزايش 
ميزان توليد داخلي محصوالت اساس��ي كش��اورزي 
به ميزان س��االنه حداق��ل ۱۰ درصد، توانمندس��ازي 
تشكل هاي كشاورزان، روس��تاييان و عشاير درزمينه 
مديريت زنجيره ارزش و ورود به بازار سرمايه و بورس و 
بازارهاي صادراتي را در دستور كار قرار دهد. همچنين 
بر اس��اس ماده ۵۸، وزارت جهاد كش��اورزي به منظور 
سازمان دهي نظام بازاريابي محصوالت كشاورزي موظف 
است باهدف پوشش حداكثري مبادالت عمده كاالهاي 
كشاورزي، نظام سه اليه اي عرضه كاالهاي كشاورزي، 
شامل بورس ملي كاالهاي كشاورزي، تاالرهاي معامالت 
شفاف كاالهاي كشاورزي و بازارهاي محلي را به ترتيب در 
سه سطح كشور، مراكز شهرستان ها و شهرهاي كوچك و 

مجموعه اي از روستاها مستقر و تقويت كند.

رييس سازمان بورس در نامه اي خواستار شد 

حذف قيمت گذاري دستوري و جلوگيري از زيان خودروسازان

ابالغيه اي جديد براي رشد سهام خاص

فرش سبز بورس براي سهامداران

تعادل|
باوجود مسائل مختلف در بازار همچون كشف ماينرها، 
قيمت گذاري دستوري و امثال اين موارد شاخص توانسته 
روند رو به بااليي به خود بگيرد. طي روزهاي اخير خبري 
در خصوص اعمال تخفيف براي خوراك ش��ركت هاي 
توليد كننده محصوالت پتروشيمي و پااليشگاه ها منتشر 
شد و مي توان گفت طي دو روز اخير بورس تهران تحت 
تأثير اين رش��د صعود مطلوبي تجربه كرده و حواشي را 
ناديده گرفته اس��ت. پس از چندي��ن هفته اصالح طي 
روزهاي اخير ش��اخص كل بورس تهران با رشد ۰.۲۲ 
درصدي توانست كمي به سهامداران سود اعطا كند. با 
جمع بندي ميزان رشد دو روز اخير بورس از منطقه خطر 
تا حدود زيادي دور شد و اميدواري ها براي رشد شاخص 
بورس بيشتر شد.  بسياري از تحليلگران تكنيكال بازار 
بر اين عقيده بودند كه در صورت نزول ش��اخص به زير 
محدوده يك ميلي��ون و ۴۰۰هزار واحد س��رعت نزول 
شاخص بيش��تر مي ش��د اما طي دو روز اخير به واسطه 
رش��دها اين نزول كمي كم رنگ تر ش��د. برخي خبر ها 
نش��ان مي دهد وزارت نفت درصدد است براي خوراك 
اين شركت ها تخفيف هايي در نظر بگيرد كه اين موضوع 
به رشد درآمد اين شركت ها منجر مي شود. درعين حال 
گزارش هاي ۶ماهه شركت هاي بورس كه آرام آرام در حال 
انتشار است، نشان مي دهد درآمد شركت هاي فعاالن در 
بازار س��هام در حال افزايش است، اين موضوع مي تواند 

اثرات مثبتي بر شاخص بورس داشته باشد. 

      تغييرات جديد براي پتروپااليشي ها
طبق ابالغيه شش��م مهرم��اه، وزير نفت ك��ه به معاون 
برنامه ريزي وزارت نفت و پااليش��گاه ها نيز ابالغ ش��ده 
است، مبناي قيمت گذاري خوراك دريافتي پااليشگاه ها 
و فرآورده ه��اي نفتي تحويلي از پااليش��گاه ها به دولت 

مشخص شده است. پس از شيوع ويروس كرونا و كاهش 
مص��رف فرآورده هاي نفتي كه به كاهش ش��ديد توليد 
برخي پااليشگاه ها منجر ش��د، شركت هاي پااليشي از 
وزارت نفت خواستار اعمال تخفيف هاي بيشتر در قيمت 
خوراك شدند. هنوز از جزئيات دقيق ابالغيه وزارت نفت 
اطالعي در دست نيست، اما برخي خبرهاي غيررسمي 
نشان مي دهد قرار است قيمت نفت سبك با ۵دالر و نفت 
سنگين با ۶دالر تخفيف به پااليشگاه ها تحويل داده شود؛ 
براي ميعانات گازي نيز ۲دالر تخفيف در نظر گرفته شده 
است. مبناي فرمول قيمت گذاري نيز ۹۵درصد ميانگين 

نفت ۳منطقه نفتي عمان، دوبي و نفت برنت است.
هم اكنون ظرفيت توليد پااليشگاه بندرعباس ۳۵۰ هزار 
بشكه در روز است، ارايه هر يك دالر تخفيف به  معناي 
آن است كه هزينه هاي اين شركت ۲هزار و ۵۰۰ميليارد 
تومان كاهش خواهد يافت. براي پااليش��گاه اصفهان 

نيز هر يك دالر تخفيف معادل ۲.۶ هزار ميليارد تومان 
تخفيف در سال است. شركت پااليش نفت تهران نيز 
روزانه ۲۵۰ هزار بش��كه نفت مصرف مي كند؛ اگر اين 
شركت از تخفيف يك دالري مندرج در دستورالعمل 
جديد وزارت نفت برخوردار ش��ود، ساالنه ٩١ ميليون 
دالر معادل ۱.۷هزار ميليارد تومان )با احتس��اب دالر 
نيمايي( از محل خوراك خود، منتفع خواهد شد و اگر 
اين تخفيف ۳ دالر باش��د، تخفيف خوراك اين واحد 

پااليشي از ۵ هزار ميليارد تومان فراتر خواهد رفت.
هم زمان ب��ا اين تحول، قيمت نفت ني��ز در بازار هاي 
جهان��ي در حال افزايش اس��ت كه اي��ن موضوع نيز 
در كن��ار تغييرات نرخ خ��وراك و فرآورده هاي نفتي 
مي تواند درآمد پااليشگاه هاي فعال در بورس را با تغيير 
جدي مواجه كن��د. بااين حال تحليلگران معتقدند با 
توجه به پيچيدگي هايي كه در محاسبه حاشيه سود 

پااليش��گاه ها وجود دارد هنوز نمي توان به طور دقيق 
آثار اين تحوالت را محاس��به كرد، اما مي توان انتظار 
داشت كه درآمد پااليش��گاه ها با رشد مواجه شود. به 
گفته بسياري از كارشناسان بازار به  نظر مي رسد نرخ 
مواد اوليه نسبت به محاس��بات قبلي ۳.۳دالر در هر 
بشكه بهتر شده اس��ت، اما با توجه به پيچيدگي هاي 
محاس��باتي، پس از ابالغ رس��مي و كامل فرمول ها 

مي توان دقيق تر اظهارنظر كرد.
ول��ي اهلل جعفري، رييس اداره نظارت بر ناش��ران گروه 
شيميايي و غذايي سازمان بورس نيز بابيان اينكه نخستين 
گام براي ابالغ نرخ نفت خام و قيمت فرآورده هاي نفتي 
با اطالعيه اخير وزارت نفت برداشته شده است، گفت: 
هنوز دستورالعمل قيمت گذاري افشا نشده است. البته 
پيگيري هاي مقتضي در حال انجام است تا در صورت 
امكان، دس��تورالعمل قيمت گذاري خوراك دريافتي 
و فرآورده هاي نفتي نيز در ش��ركت هاي پااليشي افشا 
ش��ود. پس از ابالغ اين دس��تورالعمل و اعالم نرخ نفت 
خ��ام و فرآورده هاي نفتي از ش��ركت مل��ي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران به شركت هاي پااليشي، 
مي توانيم منتظر ارايه صورت هاي مالي و آثار آن بر سود 

و زيان شركت هاي پااليشي باشيم.
دراين بين با ابالغيه ارايه تخفيف براي خوراك پااليشگاه ها 
برخي از خبرهاي منتش��ر نشان مي دهد كه برنامه ارايه 
تخفيف به ش��ركت هاي پتروش��يمي به نتيجه رسيده 
است. پيش ازاين جزئيات طرح خوراك پتروشيمي ها به 
هيئت دولت ارسال شده بود، اما هنوز درباره جزئيات ارايه 
تخفيف به شركت هاي پتروشيمي اطالعات كاملي در 
دست نيست. اين طرح براي ايجاد مشوق ها براي جذاب 
شدن بعضي طرح هاي مهم پتروشيمي است و عمده اين 
طرح ها مربوط به تبديل گاز طبيعي به متانول و پروپيلن 
است. بخش عمده اين تخفيف ها هم مربوط به گاز است.

شاخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته يعني 
يكشنبه، ۱۱ مهرماه با س��ه هزار و ۲۱۳ واحد افزايش 
در جايگاه يك ميليون و ۴۷۶ هزار واحدي قرار گرفت و 
در مقابل شاخص كل )هم وزن( با دو  هزار و ۲۴۸ واحد 
كاهش به معامالت امروز خ��ود پايان داد. در معامالت 
اين روز بيش از هشت ميليارد و ۲۲۵ ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۷ هزار و ۷۳۱ ميليارد ريال 
دادوستد شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با دو  هزار 
و ۲۴۸ واحد كاهش به ۴۲۲ هزار و ۵۷۸ واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با يك ه��زار و ۴۱۸ واحد افت به ۲۶۶ 
هزار و ۶۴۷ واحد رسيد. شاخص بازار اول ۲۵۶ واحد و 
شاخص بازار دوم ۱۲ هزار و ۵۸۷ واحد افزايش داشتند. 
ارزش كل معامالت خرد هفت هزار و ۴۱۰ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي ۲۲درصد يعني هزار و ۶۰۰ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان هشت درصد از 
كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و 
فرابورس در سه گروه »خودرو و ساخت قطعات«، »بيمه  
و صندوق  بازنشستگي« و »مواد و محصوالت« رقم خورد 
درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »فلزات اساسي« 
و »شركت هاي چند رشته اي صنعتي« به نفع حقيقي ها 
تمام شد. سه نماد »تاپيكو«، »خبهمن« و »اتكاي« لقب 
بيشترين افزايش س��هام حقيقي را به خود اختصاص 

دادند، توجه حقوقي ها نيز بيشتر به »فجهان«، »شتران« 
و »وغدير« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« 
با دو هزار و ۷۰۷ واحد، نفت و گاز پتروش��يمي تأمين با 
نماد »تاپيكو« با يك هزار و ۳۵۵ واحد، توس��عه معادن 
و فل��زات با نماد »ومع��ادن« با ۵۴۲ واحد، گس��ترش 
نفت وگاز پارس��يان با نماد »پارس��ان« ب��ا ۴۱۲ واحد، 
پتروش��يمي پرديس با نماد »شپديس« با ۳۷۳ واحد، 
معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با ۳۴۴ واحد، 
پتروش��يمي فناوران با نماد »ش��فن« ب��ا ۳۴۴ واحد، 
ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۲۹۲ واحد تأثير مثبت 
بر شاخص بورس همراه ش��دند. در مقابل ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« با يك هزار و ۹۲ واحد، فوالد 
مباركه اصفهان با نم��اد »فوالد« با ۲۹۰ واحد، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »شپنا« با ۲۶۴ واحد، پااليش نفت 
تهران با نماد »شتران« با ۲۶۰ واحد، فوالد خوزستان با 
نماد »فخوز« با ۲۶۰ واحد، شركت سرمايه گذاري غدير 
با نماد »وغدير« ب��ا ۲۳۲ واحد، آلومينيوم ايران با نماد 
»فايرا« با ۲۰۵ واحد و بانك مل��ت با نماد »وبملت« با 
۱۸۵ واحد تأثير منفي بر شاخص بورس داشتند. بر پايه 
اين گزارش، در دومين روز كاري هفته ش��ركت آريان 
كيمياتك با نماد »كيمياتك«، پارس فوالد س��بزوار با 

نماد »فسبزوار«، بورس كاالي ايران با نماد »كاال«، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت«، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، شركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شس��تا« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه ۴۷۰  ميليون و ۵۴۱ هزار برگه سهم به ارزش 

۱۲  هزار و ۲۲۵ ميليارد ريال دادوستد شد.

      آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در دومين روز كاري هفته ش��اخص فرابورس بيش از 
۱۸ واحد افزايش داشت و بر روي كانال ۲۱ هزار و ۳۲۰ 
واحد ثابت ماند همچنين در اين بازار سه ميليارد و ۲۸۵ 
ميليون برگه سهم به ارزش ۸۹ هزار و ۴۲۰ ميليارد ريال 
دادوستد شد. طي روز يكشنبه شركت بيمه پاسارگاد با 
نماد »بپاس«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
پااليش نفت الوان با نماد »ش��اوان«، نف��ت ايرانول با 
نماد »شرانل«، صنايع ماشين هاي اداري ايران با نماد 
»ماديرا«، س��هامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو« و شركت آهن و فوالد ارفع 
با نماد »ارفع« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.

همچنين پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، پليمر 

آريا ساس��ول با نماد »آريا«، فوالد هرمزگان جنوب با 
نماد »هرمز«، شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا«، گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، 
مديريت ان��رژي تابان هور با نماد »وهور«، ش��ركت 
سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات با نماد »وسپهر« و 
سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر« با تأثير منفي بر 
شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين افزايش سهام 
حقيقي ها در ۵۳نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در 
۱۴۵نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع 
تغيير مالكيت دسته اول ۲۹۰ميليارد تومان و تغيير 

مالكيت دسته دوم ۸۰۰ميليارد تومان بود.

      افزايش ارزش سهام عدالت
در پاي��ان معام��الت دومي��ن روز كاري هفته يعني 
يكشنبه بازار سهام، ارزش س��هام عدالت در مقايسه 
با روز گذش��ته، ۰.۲درصد افزايش يافت و ارزش سبد 
۵۳۲هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به 
ترتيب به ۱۳ ميليون و ۶۴۵هزار تومان و ۲۵ ميليون و 
۷۰۱هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
۶۰درصد قابل فروش س��بد ۵۳۲هزارتوماني سهام 

عدالت به ۸ ميليون و ۱۸۷هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي| 
مسووالن حمل و نقل كشور در كنار قواي نظامي و دستگاه 
ديپلماسي، تالش براي بازنگه داشتن مسير ترانزيتي ايران 
به روسيه را در دستور كار خود قرار داده اند. اگر چه، گزينه 
حذف قره باغ از مسير ترانزيتي به روسيه از طريق ترانزيت 
دريايي روي ميز است و اين مسير با استفاده از شناورهاي 
رو رو باز بوده و خواهد بود، اما ديروز خيراهلل خادمي، معاون 
وزير راه وشهرس��ازي با يك هيات فني و مهندسي براي 
تصميم گيري درباره مشاركت ايران در ساخت جاده تاتو 
در ارمنستان، عازم اين كشور شد. جاده اي كه راه ترانزيتي 
ارمنستان را از آذربايجان جدا مي كند و كاميون هاي ايراني 
به طور كامل از درون كش��ور ارمنستان به روسيه و اروپا 

دسترسي خواهند داشت.
به گفته حميدرضا آبايي، مديركل بن��ادر و دريانوردي 
گيالن، مقاصد كاميون هاي حام��ل كاالهاي صادراتي 
اصوال روس��يه اس��ت و تعداد كمي از كاميون ها مقصد 
نهايي ارمنستان و آذربايجان را دارند. بنابراين با توجه به 
مشكالتي كه آذربايجان براي كاميون هاي ايراني به وجود 
آورده بهترين حالت اين است كه تمام كاميون هايي كه در 
مرز قره باغ و مرز آستارا مانده اند و براي رسيدن به روسيه يا 
ارمنستان مجبور به تردد از آذربايجان هستند، از راه دريا 
و با كشتي هاي رو رو به طور مستقيم به روسيه بروند. در 
اين حال، بديلي ديگر نيز براي گذرگاه 20 كيلومتري از 
كشور آذربايجان وجود دارد كه از ارمنستان عبور مي كند.

كش��ور آذربايجان از ح��دود يك ماه گذش��ته مقررات 
سختگيرانه اي را نسبت به كاميون هاي ايراني وضع كرده  
است. اين كش��ور براي 20 كيلومتر از مسير حدود 400 
كيلومتري مرز نوردوز تا ايروان، ادعاي مالكيت دارد و به 
تازگي كاميون هاي ايراني براي عبور از اين 20 كيلومتر 
با مش��كالتي از جمله پرداخت عوارض و ماليات مواجه 
ش��ده اند. در حالي كه باكو توهم حذف ايران از كريدور 
جنوب -شمال را دارد و به گمان خود مي تواند ايران را از 
مس��ير تجاري به اروپا متوقف كند و بر سر راه ترانزيت و 
تجارت ايران مانع ايجاد كند، ديروز هياتي فني و مهندسي 
از ايران به سرپرس��تي مع��اون وزير راه و شهرس��ازي و 

مديرعامل شركت ساخت و توس��عه زيربناهاي كشور 
وارد ارمنستان ش��د تا درباره مشاركت در تكميل جاده 
تاتو، مسير جايگزين جاده گوريس - قاپان رايزني كند. 
تكميل جاده تاتو كه تنها كمتر از 15 كيلومتر از آن باقي 
مانده، به اين معنا اس��ت كه ايران بدون ني��از به ورود به 
آذربايجان، به ارمنستان مي رسد و از آنجا به روسيه و اروپا 
متصل مي شود. قرار است كه هيات فني ايراني بازديدي 
از اين محور در خاك ارمنستان داشته باشد و برنامه اين 
است كه فعال جاده فرعي ايمن سازي و تنظيم رويه شود 

تا جاده اصلي طراحي و در مدت زمان كوتاه اجرا شود.  
به گفته كارشناس��ان حمل و نقل، اين مسير از خطوط 
حياتي براي تجارت و ترانزيت ايران به اروپا و اتصال اروپا 
به چين محسوب مي شود و ايران بايد اين مسير را زنده 
و روان حفظ كند. از اين رو ايران براي س��اخت و تكميل 
هر چه سريع تر مسير مستقيم ايران به ارمنستان اعالم 
آمادگي كرده  اس��ت و به زودي مسير باقيمانده از جاده 
تاتو در خاك ارمنستان با مشاركت ايران تكميل مي شود.

     شرايط ۴ مرز ايران و آذربايجان 
عادي است

در همين ح��ال، روح اهلل لطيفي، س��خنگوي گمرك 
ايران درباره وضعيت تردد كاميون ها از مرزهاي ايران و 
آذربايجان گفت: در حال حاضر وضعيت چهار مرز ايران 
با آذربايجان و ارمنستان عادي است و تغيير محسوسي 

در تردد به جز در چند روز گزارش نشده  است.
وي گفت: در مرز نوردوز كه مرز اصلي ايران به س��مت 
ارمنستان محسوب مي شود هم شرايط عادي است. به 
غير از دو، سه روز اول پس از ايجاد مشكالتي در مسير 
نوردوز به ايروان در جاده گوريس و قاپان،كه باعث شد، 
راننده ها منتظر ثبات ش��رايط باشند و به همين دليل 
ترددها در همان مقطع كاهش بس��يار جزيي داش��ت، 
ش��رايط در اين مرز هم به روند قبل برگشت و در حال 
حاضر وضعيت عادي اس��ت. سخنگوي گمرك ايران با 
بيان اينكه روزانه بي��ش از 150 تا 200 كاميون تبادل 
كاال از مرز نوردوز بين ايران و ارمنستان انجام مي شود، 

ادامه داد: روزانه 70 تا 75 دس��تگاه كاميون سوخت از 
مرز نوردوز به سمت ارمنستان عبور مي كند. همچنين 
60 تا 70 دس��تگاه كاميون ارمنس��تاني از مرز نوردوز 
ترانشيپمنت انجام مي دهند. مابقي كاميون هايي كه از 
اين مرز در حال تردد هستند حامل مواد غذايي، ميوه و 
مصالح ساختماني هستند. البته برخي از صاحبان كاال 
منتظرند تا مس��ير جايگزين گاپان- گوريس تكميل و 
فعال ش��ود و تردد را از سر بگيرند. همچنين از اين مرز 
روزانه 200 تا 250 مسافر در تردد هستند. وي درباره 
آخرين وضعيت مرز آس��تارا و آذربايج��ان اظهار كرد: 
در اين مرز هم ش��رايط مانند گذش��ته است و با انتقال 
كاميون هاي مرز نوردوز به آستارا مواجه نيستيم چراكه 
اساسا مرز آستارا ارتباطي با ارمنستان ندارد.  سخنگوي 
گمرك اي��ران ادام��ه داد: در مرز بيله س��وار هم تردد 
كاميون ها مانند گذشته است و وضعيت عادي گزارش 
شده  اس��ت. البته در مالقات مرزي بين مسووالن مرز 
بيله سوار و طرف مقابل تاكيد بر اين بوده كه موضوعات 
تجاري با ساير موضوعات تداخلي نداشته باشند و روند 
تجاري ازهمان ابتدا عادي بود. لطيفي افزود: همچنين 
در حال حاضر بين مرز پل دشت به نخجوان هم وضعيت 
عادي است و روزانه 40 تا 50 كاميون در تردد هستند. 
وي تاكيد كرد: هر چند كه به دليل تنش هاي اخير بين 
ارمنستان و آذربايجان و تغيير مقررات آذري ها نسبت 
به كاميون هاي ايران��ي نگراني هايي بين تجار به وجود 
آمده اما طب��ق آخرين گزارش ها، تمام مرزهاي ايران و 
آذربايجان شرايط عادي دارند و موضوع مهم اين است 
كه اختالفات بين كشورها بايد توسط خود اين كشورها 
كه از اشتراكات فرهنگي و تاريخي برخوردارند، برطرف 
ش��ود و كشورهاي همسايه به كش��ورهاي ديگر اجازه 
تنش آفريني ندهند، و همانطور كه كشورمان همواره 
اعالم كرده است گسترش روابط سياسي و اقتصادي با 
همسايگان از سياس��ت هاي قطعي جمهوري اسالمي 
اس��ت و دخالت كش��ورهاي بيگانه و تغيير ژئو پلتيك 
منطقه نيز يكي از خطوط قرمز جمهوري اسالمي است 
و مي بايست امنيت توسط كشورهاي منطقه دنبال شود.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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ايران راه ارمنستان از آذربايجان را جدا مي كند 

رد پاي خريد هاي سرمايه اي در بازار ملك شهريور شناسايي شد

خنثي سازي نقشه آذربايجان با معبر »تاتو«

نصف معامالت مسكن در پنج منطقه  پايتخت
گروه راه و شهرسازي| 

رش��د تورم، احتمال طوالني ش��دن روند احياي برجام، 
ورود قيمت دالر به كانال 2۸ و حتي لمس كانال 2۹ هزار 
تومان در مقطعي كوتاه، پايين بودن بازده سرمايه گذاري 
در بخش هاي توليدي و تلقي عمومي از مسكن به عنوان 
يك دارايي امن از جمله داليل اقبال به بازار مس��كن در 
شهريورماه 1400 تلقي مي ش��وند. داليلي كه منجر به 
افزايش تقاضاي س��رمايه گذاري در مس��كن شده است 
و از همي��ن رو، تا حدودي افزايش تع��داد معامالت را در 
پي داشته اس��ت. در اين حال، حدود 4۸ درصد خريد و 
فروش هاي بازار مسكن تهران در پنج منطقه انجام شده 
است كه در ش��هريورماه با رشد تا 60 درصدي معامالت 
نسبت به مرداد مواجه بودند؛ از داليل تحرك بازار در اين 
ماه مي توان به آخرين مهلت جابه جايي، انتظارات تورمي و 
افزايش خريدهاي سرمايه اي اشاره كرد. به گزارش ايسنا، 
حدود نيمي از معامالت مسكن كالنشهر تهران تنها در پنج 
منطقه از مناطق 22 گانه شهر تهران انجام مي شود. مناطق 
5، 10، 2، 4 و 14 در شهريور امسال 4۸ درصد قراردادهاي 
خريد و فروش مس��كن در پايتخت را به خود اختصاص 
دادند. بررسي ها نش��ان مي دهد هريك از اين مناطق از 
ويژگي هاي مخصوص به خود برخوردار است كه جذابيت 
سفته بازي در آن را باال برده است. به طور مثال، خصوصيت 
منطق��ه 5 جمعيت بي��ش از ۸50 هزارنفري، وس��عت، 
برخورداري از سرانه هاي خدماتي و خطوط ارتباطي ريلي و 
آزادراهي آن است. در منطقه 14 كه عنوان پنجمين منطقه 
پرتقاضا در شهريورماه را به خود اختصاص داد ويژگي غالب، 
هماهنگي قيمت مسكن با توان خريد اقشار متوسط و پايين 
اس��ت. منطقه 10 نيز به دليل قرارگيري در مركز شهر، 
وجود واحدهاي كوچك متراژ و قيمت مناس��ب، هدف 
خريدهاي مصرفي است. در هر پنج منطقه مذكور حضور 
سفته بازان، سرمايه گذاران و بخر و بفروش ها پررنگ ديده 
مي شود. در بين مناطق ياد شده منطقه 2 با حدود 701 
هزار نفر جمعيت، بيشترين قيمت مسكن را با ميانگين 
4۹.۸ ميليون توم��ان در هر متر مربع به خود اختصاص 
مي دهد. متوس��ط قيمت هر متر خانه در منطقه 5 بالغ 
بر ۳7.6 ميليون تومان، منطقه 4 به ميزان ۳۳.7 ميليون 
تومان، منطقه 14 به ميزان 22.۸ ميليون تومان و منطقه 
10 بالغ بر 20.6 ميليون تومان است. مناطق پرتقاضاي 
شهر تهران در شهريورماه 1400 با رشد معامالت مواجه 
شدند. خريد و فروش ها طي يك ماه گذشته در منطقه 2 
به ميزان ۳۹ درصد، منطقه 5 بالغ بر 24 درصد، منطقه 4 
به ميزان 55 درصد، منطقه 14 بالغ بر 60 درصد و منطقه 
10 به ميزان ۳2 درصد رشد يافت. قيمت ها نيز به جز در 
منطقه 14 كه حدود نيم درصد درمقايسه با مرداد كاهش 
پيدا كرد، در چهار منطقه ديگر افزايشي بود؛ به طوري كه 
در يك ماه گذش��ته قيمت مسكن در منطقه 2 به ميزان 
4 درصد، منطقه 5 بالغ بر 1.6 درصد، منطقه 4 به ميزان 
1.5 درصد و منطقه 10 بالغ ب��ر ۳.7 درصد افزايش پيدا 
كرد. در كل شهر تهران نيز معامالت 42 درصد و قيمت 
2.4 درصد نسبت به مرداد رشد كرد. كارشناسان از عوامل 
رونق نسبي معامالت در ش��هريور را خريد و فروش هاي 
سرمايه گذاري مي دانند. عواملي همچون آخرين فرصت 
در فصل جابه جايي، رش��د تورم، احتمال طوالني شدن 
روند احياي برجام، ورود قيمت دالر به كانال 2۸ و حتي 
لمس كانال 2۹ هزار تومان در مقطعي كوتاه، پايين بودن 
بازده سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و تلقي عمومي 

از مس��كن به عنوان يك دارايي امن از جمله داليل اقبال 
به بازار مسكن در شهريورماه 1400 بود. عباس زينعلي، 
كارشناس بازار مس��كن درباره آخرين تحوالت اين بازار 
در شهريورماه 1400 گفت: فعال اقتصادي وقتي بررسي 
مي كند مي بيند كه هيچكدام از بازارهاي موازي به اندازه 
مسكن اطمينان بخشي يا سودآوري مورد انتظار را ندارند. 
نياز به مسكن در جامعه كماكان وجود دارد و سرمايه گذار به 
خوبي از ايجاد فاصله بين عرضه و تقاضا مطلع است. زينعلي 
تاكيد كرد: بازارهاي ديگر مثل طال يا ارز بعضا سرمايه ها را 
دچار آسيب مي كنند. در نتيجه مردم سراغ مطمئن ترين 
بخش براي حفظ داريي هاي خود مي روند كه آن هم خريد 
واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري است. به خصوص در 
واحدهاي مسكوني تقاضاي موثري در كشور ما همواره 
وجود دارد. اين كارشناس بازار مسكن درباره پيش بيني 
قيمت خانه در نيمه دوم س��ال گف��ت: با اينكه همه چيز 
بستگي به اجراي سياست هاي دولت دارد اما بيش از يك 
رشد ماليم براي بازار مسكن نمي توان متصور بود. ممكن 
است اواخر سال جاري به دليل نياز سنتي بازار، قيمتها يك 
عدد كوچكي جابه جا شود اما قطعا جهشي نخواهد بود؛ زيرا 

عامل محرك آنچناني ديده نمي شود.

      مردم فهميده اند
 ديگر اميدي به كاهش قيمت ها نيست

در همين ارتباط، خش��ايار باقرپور كارشناس اقتصاد 
مسكن در گفت وگو با مهر اظهار كرد: در اسفند سال 
۹۹ وقتي كه گزارشات تحوالت بازار مسكن منتشره 
از س��وي بانك مركزي را بررسي مي كرديم مشاهده 
مي شد كه قيمت مسكن نسبت به ماه مشابه در سال 
قب��ل از آن افزايش حدوداً 100 درصدي داش��ته، اما 
ميزان اجاره به��ا در آن زمان فقط چيزي حدود ۳0 تا 
۳2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش را 
نشان مي داد. وي افزود: اين اتفاق بيانگر آن بود كه نرخ 
رشد قيمت مسكن نسبت به رشد اجاره مسكن خيلي 
بيشتر و سريع تر است. به اين معنا كه نرخ رشد قيمت 
مسكن سه برابر يا بيشتر بود. همان موقع به اين نتيجه 
رسيديم كه خريد مسكن به نيت كسب درآمد از محل 
اجاره ديگر توجيهي ندارد چرا كه سرمايه گذار بايد دو 
برابر قبل، پول براي خريد واحد مسكوني پرداخت كند 

اما فقط 1.۳ برابر دارايي، اجاره اخذ مي كند.

     ۶  ماه رشد قيمت با شيب بسيار كم 
باقرپور ادامه داد: در حال حاضر پس از گذش��ت 6 ماه از 
سال 1400، پيش بيني هايي كه در خصوص بازار مسكن 
مبني بر حفظ نرخ رشد فعلي بازار مسكن اما با يك شيب 
خيلي كم يك تا ۳ درصدي اعالم شده بود، عماًل در تمامي 
6 ماه گذشته محقق شده است؛ به طور متوسط، قيمت 

مسكن در هر ماه حدود 2.5 درصد افزايش داشته است.
به گفته اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن، اين نرخ 
افزايش قيمت مس��كن هيچ همخوان��ي با افزايش 
هزينه هاي توليد مسكن نداشته است به اين معنا كه 
هزينه هاي توليد مسكن متناسب با نرخ تورم رايج 
كه حدوداً 40 تا 45 درصد افزايش پيدا مي كند اما 
خود مسكن با يك شيب خيلي كندتر حركت كرده 
است كه علت آن، كاهش شديد قدرت خريد مسكن 
است و اين شاخص )قدرت خريد مسكن( نمي تواند 

موازي با نمودار رشد قيمت مسكن، افزايش يابد.

      ساخت و ساز ديگر توجيه اقتصادي ندارد
فعال صنعت ساخت و س��از با بيان اينكه سود بخش 
س��اخت نيز حد فاصل بين دو نمودار قيمت مسكن 
و قدرت خريد اس��ت، گفت: هر چ��ه جلوتر مي رويم 
مي بينيم كه سود ساخت كمتر مي شود و اتفاقي كه 
مي افتد همين است كه االن داريم در بازار مي بينيم. به 
اين صورت كه در بخش خصوصي انبوه ساز و حتي در 
تعاوني ها، پروژه مسكوني جديدي استارت نمي خورد 
چون مي بينند كه هزينه توليد به شدت افزايش يافته 
است؛ نتيجه اين خواهد ش��د كه سرمايه ها از بخش 
توليد مسكن يا ساخت و ساز به تدريج در حال خارج 
ش��دن بوده و فقط خود دولت و تعهدات و اهدافي كه 
تعيين كرده باقي مي ماند؛ از سوي ديگر دولت به تنهايي 
نمي تواند از پس اين هدف گذاري ها بربيايد؛ چون نه 
خطوط اعتباري وجود دارد و نه بودجه آن موجود است 

كه بخواهد اين كار را انجام دهد.
وي خاطرنش��ان كرد: پديده بعدي كه در حال مشاهده 
آن هستيم، اين است كه در چند ماه اخير حجم و تعداد 
معامالت هر ماه نسبت به ماه قبل ۳0 تا 45 درصد افزايش 

پيدا مي كند كه به اين معني است كه مصرف كننده اين 
واقعيت را پذيرفته است كه قيمت بازار همين است و لذا 

اميد به كاهش قيمت ها را از دست مي دهد.

     اثر اميد به حذف ترامپ روي مسكن
باقرپور يادآور ش��د: اگر حجم معامالت شهريور ماه 
امس��ال را با حجم معامالت ماه مشابه سال گذشته 
)ش��هريور 1۳۹۹- زماني كه هنوز انتخابات امريكا 
برگزار نش��ده بود و بس��ياري از خريداران مسكن، 
اميد داش��تند تا با رفتن ترامپ و آمدن بايدن، دالر 
سقوط سريع مي كند و درنتيجه قيمت مسكن پايين 
مي آيد- مقايسه كنيم مي بينيم كه در ماه هاي آبان 
و آذر سال گذش��ته شاهد افت بسيار سنگين تعداد 
معامالت مس��كن بوديم ولي شهريور سال گذشته 
اوج معامالت اين بخش بود ما مي بينيم در حالي كه 
تعداد معامالت شهريور 1400 فقط ۸ درصد كمتر 
از حجم معامالت ش��هريور 1۳۹۹ اس��ت؛ بنابراين 
بازار قيمت ها را پذيرفته و اين قيمت ها را باور كرده 

و اميدش به كاهش قيمت را از دست داده است.

برگ س�بز خ�ودرو وانت آریس�ان مدل 1395 رنگ س�فید 
روغن�ی ب�ا ش�ماره موت�ور 118J001925 و ش�ماره شاس�ی 
NAAB66PEXGV656451با ش�ماره پالک 19      612  ق 83     
به نام بتول ش�یرازی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
کرمانشاه   

مفقودي
سند سبز خودرو سواری پراید تیپ صبا جی .تی .ایکس  مدل 
 1381 سوخت بنزین به رنگ س�فید روغنی با شماره موتور :

00415989 با شماره شاس�ی :S1412281882494با شماره  
پالک 29    798 ج 28 به نام ایوب نامی  سزشت مفقود و از درجه 
گیالنغرب  اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودي

حرف و حرف و حرف!
در واقع راه خروج از اين وضعيت ناگوار اقتصادي و صنعتي، 
هر چه قدرتمندتر شدن بخش خصوصي و فشار آنها به 
دولت براي انجام كارويژه هاي خود يعني توليد كاالي 
عمومي )نظم و امنيت داخلي، حراست از مرزها، حفاظت 
از حق��وق مالكيت، اجرا و اس��تحكام قراردادها و ثبات 
مولفه هاي اقتصاد كالن و...( است و اينكه توليد كاالي 
خصوصي را به بنگاه هاي خصوصي و انجمن ها و اتحاديه ها 
و تشكل هاي حزبي و صنفي و... بسپارد. بدبيني دولت ها 
به سازوكار بازار و خوش بيني افسانه اي به توانايي هايي 
خود، دستاوردي تاكنون جز آنچه هست در بر نداشته 
است؛ ميانگين رشد دو درصدي و تورم بيست درصدي و 
بيكاري دو رقمي و سقوط بهره وري و سرمايه گذاري و... در 
طي چند دهه! پس عاقالنه است اصحاب قدرت، از حرف 
و حرف و حرف دست بردارند و ضرورت تغيير را بپذيرند 
و امكان توانمندي بخش خصوصي و بازي آن در زمين 

اقتصاد را نه در كالم بلكه در عمل فراهم آورند!

شِب كشتي
تكرار طالي تاريخي عليرضا سليماني پس 

از ۳۲ سال
نماينده سنگين وزن كشتي آزاد ايران پس از ۳2 سال 
در سنگين وزن كشتي آزاد ايران را صاحب مدال طالي 
جهان كرد. در ادامه رقابت هاي 4 وزن نخس��ت كشتي 
آزاد قهرماني جهان 2021 كه در اسلو پايتخت نروژ در 
حال برگزاري است، اميرحسين زارع، دارنده مدال برنز 
المپيك توكيو در ديدار نهايي وزن 125 كيلوگرم برابر 
گنو پترياشويلي دارنده ۳ طالي جهان و يك نقره و يك 
برنز المپيك از گرجستان به روي تشك رفت و در پايان با 
نتيجه قاطع ۹ بر 2 به برتري رسيد و دومين طالي ايران 
در اين رقابت ها را بر گردن آويخت. زارع پس از ۳2 سال، 
كشتي آزاد ايران را صاحب مدال طالي سنگين وزن در 
رقابت هاي قهرماني جهان كرد. مرحوم عليرضا سليماني 
آخرين بار ۳2 سال پيش و در جريان رقابت هاي جهاني 
1۹۸۹ مارتيني با شكست بومگارتنر امريكايي، كشتي 
آزاد ايران را صاحب مدال طالي جهان در سنگين وزن 
كرده بود. زارع پيش از اين در دور نخس��ت اس��تراحت 
كرد، س��پس برابر خراميانكوف از بالروس 6 بر صفر به 
برتري رسيد و در دور سوم نيز گويازدوفسكي از امريكا را 
در يك مبارزه يك طرفه 10 بر صفر شكست داد و به نيمه 
نهايي رسيد. زارع در نيمه نهايي نيز مقابل طاها آكگل 
دارنده مدال هاي طالي جه��ان و طال و برنز المپيك از 
تركيه با نتيجه 4 بر صفر به برتري رسيد و راهي فينال 
شد. زارع در المپيك توكيو مغلوب پترياشويلي شده بود. 
رحمان عموزاد در 61 و يونس امامي در وزن 74 كيلوگرم 
ديگر نمايندگان ايران در 4 وزن نخست بودند كه از دور 
مسابقات كنار رفتند. با اين حساب ايران در چهار وزن 
نخست صاحب دو مدال طال شد. عليرضا سرلك در 57، 
اميرمحمد يزداني در 65، محمد نخودي در 7۹ و كامران 
قاسمپور در وزن ۹2 كيلوگرم نيز 4 نماينده ايران در 4 
وزن دوم بودند كه با درخشش مقابل رقباي خود راهي 
ديدار فينال شدند و امشب براي كسب مدال طالي جهان 
به ميدان مي روند. عرفان الهي در 70 و مجتبي گليج در 
وزن ۹7 كيلوگرم نيز آخرين نمايندگان كشتي آزاد ايران 

هستند كه از ظهر امروز كار خود را آغاز مي كنند.

شليك بي هدف 
به عبارت ديگر با 2.5 ميليون مسكن خالي و 2.1 ميليون 
مسكن نيمه خالي كه حداكثر ش��ش ماه از سال مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد، مواجهيم. بنابراين حدود 4.6 
ميليون واحد مسكوني در كش��ور خالي و نيمه خالي 
است. چرا بخش��ي از اين واحدهاي خالي و نيمه خالي 
به بدمس��كن ها )۸ ميليون واحد فرسوده( اختصاص 
نمي يابد؟ بر فرض، اگر طي 10 سال آينده 20 ميليون 
آپارتمان هم در كشور ساخته شود، آيا مشكل مالكان 
و ساكنان خانه هاي فرس��وده حل خواهد شد يا تعداد 
واحدهاي خالي و نيمه خالي كشور اضافه مي شود؟ از 
نظر كساني كه بازار مسكن كشور را از منظر اقتصاد كالن 
بررسي مي كنند، پاسخ روشن است. ساخت و ساز فله اي 
و بدون بازاريابي و مشاركت جويي متقاضيان، نتيجه اي 
جز ثروتمندتر شدن گروه قليلي از مردم به قيمت فقيرتر 
شدن گروه كثيري از مردم از طريق تملك خانه هاي دوم 

و سوم و ... در بر نخواهد داشت.
۳- مالكيت مسكن در اغلب كشورهاي جهان به عنوان 
نماد و نش��انه ثروت به ش��مار مي رود و حتي در برخي 
كش��ورها مانند ليتواني هدف از خريد خانه اين است 
كه آن را به فرزندان يا نوه ه��اي خود ارث بدهند. از اين 
رو، براي گريز از افزايش شكاف نابرابري ثروت و دارايي 
)مل��ك( در ايران از طريق توزيع رانت مس��كن دولتي، 
شناسايي متقاضيان واقعي و نيازهاي آنان )نوع مسكن، 
محل استقرار مس��كن متناسب با شغل فرد، مساحت 
و...( و جلب مشاركت آنان در تامين مالي ضروري است. 
در غير اين صورت، با پديده هايي همچون ش��هرهاي 
جديد پرديس و پرند مواجه خواهيم شد كه چيزي جز 
انبوهي از آپارتماِن خارج از مناطق شهري نيست. هم 
فاقد سيستم هاي آموزشي، بهداشتي، امنيتي، فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي و... اس��ت و هم محروم از سيستم 
حمل و نقل انبوه بر به شهر اصلي و مادر! شهرهايي كه 
حكم سكوي پرش از نقاط محروم كشور به پايتخت را 

براي مهاجران وطني دارند.

۲ تغيير مديريتي در حوزه مسكن 
طي حكمي از س��وي رس��تم قاس��مي وزي��ر راه و 
شهرسازي، حسن احمدي نورري به سمت سرپرست 
شركت بازآفريني شهري ايران منصوب و از زحمات 
مهدي عبوري، مديرعامل پيشين تقدير شد. همچنين 
قاسمي، ابوالفضل نوروزي را به سمت مشاور وزير در 
امور مسكن و شهرس��ازي منصوب كرد. به گزارش 
ايسنا، رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي كه از سوم 
شهريورماه 1400 با راي مجلس رسما سكان هدايت 
وزارت راه و شهرسازي را بر عهده گرفت پس از حدود 
يك ماه، ش��امگاه ش��نبه اولين تغيير مديريتي را در 
حوزه مسكن صورت داد. قاسمي طي حكمي حسن 
احمدي نوري را كه تا پيش از اين عضو هيات مديره 
شركت بازآفريني شهري ايران بود به سمت سرپرست 
اين شركت منصوب كرد. قبال مهدي عبوري، معاون 
وزير و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران بود 
كه در اين مراس��م از زحمات او تقدير ش��د. عبوري 
آذرماه 1۳۹۸ از س��وي محمد اس��المي، وزير سابق 
راه و شهرس��ازي جايگزين محمد پژمان ش��ده بود. 
تعيين سرپرست ش��ركت بازآفريني در واقع اولين 
تغيير مديران حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي 
دولت سيزدهم محسوب مي شود. شركت بازآفريني 
كه مسووليت احياي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد را 
بر عهده دارد از مجموعه هايي است كه دولت رييسي 
در اجراي طرح جهش توليد و تامين مسكن حساب 
ويژه اي روي آن باز كرده است. اين در حالي است كه 
طي سال هاي گذشته به داليلي همچون پايين بودن 
بازده سرمايه گذاري و ركود بازار مسكن، اين شركت 
به نيمي از اهداف خود مبني بر نوسازي ساليانه 100 
هزار واحد مسكوني نيز نرسيده و بنا به گفته عبوري 
تا كنون 40 درصد بافت ها نوسازي شده است. سال 
1400 سقف تسهيالت نوسازي بافت هاي فرسوده 
در تهران و كالن شهرها به ۳00 ميليون تومان براي 
سازندگان حرفه اي كه از فناوري هاي نوين استفاده 
مي كنند رسيده است و 120 ميليون تومان از اين مبلغ 
با نرخ س��ود ۹ درصد، 100 ميليون با نرخ 1۸ درصد 
و ۸0 ميليون تومان با سود 16 درصد است. در ساير 
شهرها نيز سقف وام در حالت صنعتي سازي و فناورانه 
به سازندگان حرفه اي 250 ميليون تومان است كه 
س��ود ۸0 ميليون تومان ۹ درصد، سود ۸0 ميليون 
تومان ديگر 1۸ درصد و بهره 60 ميليون تومان 16 
درصد است. انباش��ت تقاضا با نوسانات اقتصادي، 
معجون تلخي را براي متقاضيان مس��كن درس��ت 
كرده است؛ تا جايي كه براي كاستن از اين تلخي به 
شهرهاي اقماري پناه برده اند. بر اساس گزارش هاي 
ميداني، طي ماه هاي گذشته خريد و فروش مسكن 
در ش��هرهاي اطراف تهران رون��ق گرفته و احتماال 
بايد منتظر باشيم تا حاشيه نشيني هم تشديد شود. 

رگبار باران 
در مازندران، گيالن و اردبيل

كبري رفيعي، كارشناس سازمان هواشناسي از كاهش 
سه تا هفت درجه اي دما در اردبيل و استان هاي ساحلي 
خزر خبر داد. رفيعي در گفت وگو با ايرنا افزود: امروز در 
اردبيل و گيالن و در مناطقي از مازندران و گلس��تان 
بارش رگباري باران پيش بيني مي شود. از روز سه شنبه 
تا جمعه در اردبيل و اس��تان هاي س��احلي خزر روند 
كاهشي دما، بين ۳ تا 7 درجه پيش بيني شده است. 
همچنين تا پايان هفته در آذربايجان  شرقي و غربي، 
رگبار باران، گاهي رعدوبرق و وزش باد شديد موقت 
خواهد بود. رفيعي افزود: درياي خزر از روز سه شنبه 
تا پايان هفته مواج و متالطم است. وي توضيح داد: 
طي امروز در شرق كشور به ويژه زابل و كرمان، پديده 
غالب وزش باد شديد است كه در برخي از ساعت ها 
س��رعت وزش باد افزايش خواه��د يافت و احتمال 

خيزش گردوخاك براي اين مناطق وجود دارد.

كاهش محسوس آمار 
فوتي هاي كرونا در پايتخت

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به آمار فوتي هاي 
كرونا در پايتخت گفت: با تسريع واكسيناسيون آمار 
متوفيان كرونا در پايتخت به طور چشمگيري كاهش 
يافته است. ناصر اماني عضو شوراي شهر تهران در 
گفت وگو با فارس اظهار كرد: بر اساس آماري كه از 
بهشت زهرا )س( به دست ما رسيده جمعه گذشته 
آمار 72 متوفي كرونا در سازمان بهشت زهرا )س( 
ثبت شده اس��ت كه از اين تعداد 42 نفر مرد و ۳0 

نفر زن بوده اند. 



حكمراني ديجيت��ال ابزاري قدرتمند براي رس��يدگي 
ب��ه چالش ه��ا و پيامده��اي اصل��ي م��وج اول و دوم 
ديجيتالي س��ازي اس��ت. با اين حال با توجه به سرعت 
بسيار باالي نوآوري، دولت ها هميشه نمي توانند به اندازه 
كافي سريع از باال به پايين حكومت كنند و به خاطر اين 

سرعت باال، حكمراني از پايين به باال نيز الزم است.
اين روزها اس��تفاده غيرمسووالنه از فناوري كه جوامع و 
دموكراسي ها را تضعيف مي كند بايد به چالش كشيده 
ش��ود. ورود به عصر جديد ديجيت��ال فرصتي جديد را 
براي تغيير مس��ير و آغاز عصري شفاف تر و دموكراتيك 
در اختيار دولت ها قرار داده است. به نحوي كه ايجاد يك 
حاكميت جهاني فناوري به تنهايي به وس��يله بازيگران 
سياسي محقق نخواهد شد و نياز به يك حركت مردمي 
در جامعه فناوري دارد. حمله گروهي به كنگره امريكا در 
۶ ژانويه ۲۰۲۱، نه تنها در تاريخ سياس��ي بلكه در زمينه 
مديري��ت فناوري نيز يك نقطه عطف بود. ش��بكه هاي 
اجتماعي و الگوريتم هاي آنها نقش اساس��ي در تشكيل 
پايه هاي اين حمله داشتند. اين وقايع به وضوح نشان داد 
كه نحوه هدايت، استفاده و تنظيم فناوري مدرن عميقًا 
بر زندگي ش��خصي و اقتصادي مردم تأثي��ر مي گذارد. 
مساله امنيت ملي و جهاني و همچنين صلح و پيشرفت 
اجتماعي از مهم ترين مسائل در زمينه حكمراني ديجيتال 
براي جوامع دموكراتيك است. بدين منظور سه بررسي 
اساسي بايد انجام شود؛ اول بررسي دقيق مدل هاي تجاري 
و الگوريتم هايي كه به منظور ايجاد مشاركت و درآمد، نفوذ 
زيادي در ايجاد ديدگاه هاي اجتماعي دارند. دوم اطمينان 
از باز بودن بسترهاي ديجيتالي و تقويت نوآوري در كل 
اقتصاد و سوم تعيين اينكه چه مقدار از فعاليت ها بايد به 
سيستم هاي خودگردان و هوش مصنوعي واگذار شود و 
توجه به اين موضوع كه پاسخگوي اصلي مسائل و مسوول 

اصلي انسان ها هستند نه ماشين ها.

     بررسي دقيق مدل هاي تجاري 
وقتي ما از فن��اوري مدرن و ديجيتالي س��ازي صحبت 
مي كنيم بايد بتوانيم بين دو موج بزرگ انقالب فناوري 
تماي��ز قائل ش��ويم. اولين م��وج بزرگ فن��اوري كه در 
دهه ۱۹۹۰ آغاز ش��د، تلفن هاي هوش��مند و رايانه هاي 
لوحي، اينترنت، خريد آنالين بي دردس��ر و انواع بازي ها 
و س��رگرمي ها را براي ما به ارمغان آورد. هرگز تا پيش از 
اين، اين تع��داد زياد مصرف كننده به راحتي به اين همه 
اطالعات دسترسي نداش��تند. هرگز تا به حال اين همه 
انسان نتوانسته اند از فرصت هاي جهاني استفاده كرده و 
صداي خود را به روشي كه اين فناوري ها اجازه مي دهند 
به گوش مردم برسانند. موج اول ديجيتالي سازي علي رغم 
بسياري از مزايا، يكس��ري مشكالت عمده اي در مدل ها 
و الگوريتم هاي تجاري اش دارد. ب��ا ايجاد مثال هايي در 
زمينه ايميل، فضاي ذخيره س��ازي ابر يا پيام هاي فوري 
مساله روشن تر خواهد شد. از آنجا كه اينچنين خدمات 
ديجيتالي با هزينه هاي مستقيم پولي در ارتباط نيستند، 
اين تصور براي مصرف كنندگان ايجاد مي ش��ود كه اين 
خدمات رايگان اس��ت. اما در واقعيت اينگونه نيس��ت و 
كارب��ران به جاي پرداخت پول منبع ارزش��مند ديگري 
را پرداخت مي كنند كه آن داده هاي ش��خصي است. در 
بسياري از موارد كاربران از انجام اين كار بي اطالع هستند. 

در دنياي آفالين، اگر پستچي قبل از اينكه نامه هاي ما را در 
صندوق پستي بيندازد، آنها را باز كرده و بخواند ما عصباني 
مي شويم اما به نظر مي رسد در دنياي آنالين بسياري از اين 
ارزش هاي بنيادي انساني به دست فراموشي سپرده شده 
است. اين چنين مدل هاي تجاري كه ظاهراً رايگان هستند 
بايد به چالش كشيده شوند تا اطمينان حاصل شود كه 
الگوريتم هايشان بر اساس ارزش هاي بنيادي انساني مانند 
حفظ حريم شخصي طراحي شده اند. تمامي الگوريتم هاي 
تشكيل دهنده رسانه هاي اجتماعي براي تقويت ميزان 
مشاركت كاربران و ترويج پس��نديدن، اشتراك گذاري، 
نظرات و غيره برنامه ريزي شده اند. دليل اين امر هم اين 
است كه مشاركت بيشتر به معناي ترافيك، داده ها، درآمد 
و سود بيشتر است. الگوريتم هاي رسانه هاي اجتماعي كه 
همواره به طور گسترده اي آنها را تبليغ مي كنند، به بسياري 
از تفكرات افراطي كه روز به روز در حال افزايش است اجازه 
مي دهند تا در گفتمان هاي عمومي قرار گيرند. اينگونه 
خطاهاي خدم��ات رايگان پيامدهاي ش��ديدي را براي 
جامعه به دنبال دارد. تصحيح اين خطاها شايد مهم ترين 
مساله مديريت فناوري امروز باشد. در واقع بسياري از اين 
مدل هاي تجاري كه رايگان هستند بايد به چالش كشيده 
شده و اطمينان حاصل شود كه الگوريتم هاي آنها بر اساس 
ارزش هاي بنيادي انس��اني مانند حفظ حريم خصوصي 
طراحي شده باشند. طبيعتاً بدين منظور بايد هزينه هايي 
پرداخت شود همانطور كه در بازگشت به مثال پستچي 
مي توان گفت كه هزينه پرداخت تمبر مي تواند مهر تاييدي 

بر دليل اعتماد به پستچي كه نامه ها را باز نكند باشد.

     ايجاد بسترهاي باز
موج دوم ديجيتالي س��ازي و نوآوري در فناوري در اوايل 
سال ۲۰۱۰ رخ داد و در طول همه گيري بيماري كوويد 
۱۹ ش��تاب گرفت. موج دوم با ديجيتالي س��ازي جهان 
صنعتي مانند توليد ديجيتال، مراقبت هاي بهداش��تي 
داده محور، ساختمان هاي هوشمند، شهرهاي هوشمند 
و غيره همراه است. ريسك اين موج بيشتر از موج اول است 
زيرا ديجيتالي سازي صنعت بر زيرساخت ها و زيربناهاي 
زندگي مدرن تأثير مي گذارد. در اين موج خدمات رايگان 
در ازاي داده هاي ش��خصي اهميت چندان��ي ندارد زيرا 

سيس��تم هاي صنعتي به راحتي متقاعد نمي شوند كه 
داده هاي خود را ارايه دهند. يكي از چالش هاي كليدي 
موج دوم مديريت پلتفرم ها است. پلتفرم هاي ديجيتالي 
جز قدرتمندترين ابزارهايي هس��تند كه بشر تا به حال 
ساخته و در كاهش هزينه هاي فناوري جديد نقش زيادي 
داشته اند. آنها مزاياي ديجيتالي سازي را در مقياس جهاني 
در اختيار توده ها قرار مي دهند. دو رويكرد غالب در زمينه 
مديريت فناوري وجود دارد: رويكرد اول رويكردي ساده 
است كه به شركت هاي خصوصي نيز اجازه داده مي شود 
كه پلتفرم هاي ديجيتالي را در مقياس بزرگ گسترش و 
افزايش دهند. رويكرد دوم رويكردي است كه در آن تنها 
دولت ها بايد سيستم عامل ها را كنترل يا از نزديك تحت 
نظارت داشته باشند. هر دو اين رويكردها به يك نتيجه 
مشابه منجر مي شوند و آن ايجاد بسترهاي بزرگي است كه 
دسترسي به داده ها را تنها با وجود شرايط خاص و تمركز 
قدرت و ثروت فراهم مي آورد. در واقع آنچه اهميت دارد 
يك رويكرد متفاوت نسبت به ايجاد سيستم عامل هايي 
است كه مبتني بر باز بودن، قابليت همكاري، عدم تمركز 
و به اشتراك گذاري داده ها باشد. اين رويكرد مي تواند به 
نتايج بهتر و نوآوري هاي بيشتري منجر شود. اين رويكرد 
مي تواند شبكه هاي غيرمتمركز نوآوري را تشويق كند 
كه مزاياي اقتصادي خود را به طور يكنواخت در سراسر 
جامعه گسترش دهند. شركت گياي اكس كه توسط آلمان 
و فرانسه راه اندازي شد و بعدها تعداد بيشتري از شركاي 
اروپايي از آن حمايت كردند، ابتكاري در اين راس��تا بود. 
اين شركت نقش��ه اي دقيق براي مبادله اطالعات بين 
سيستم عامل هاي شبكه ارايه مي دهد، استانداردهاي 
س��ختگيرانه اي را براي حفاظت و امنيت داده ها تعيين 
مي كند و از اس��تانداردهاي موجود براي قابليت حمل و 
نقل داده ها استفاده مي كند. تمركز اصلي آن جايگزيني 
مدل دروازه بان سكوهاي ديجيتالي كه مانع ورود و خروج 
آزاد داده ها مي شود با مدل داده هاي اشتراكي كه در آن 
همه ذي نفعان از ميزان نوآوري باال و فرصت هاي برابر براي 
دسترسي و تبادل داده ها برخوردار هستند، است. چنين 
تبادل آزادانه اي مي تواند زمينه رقابت بسيار بيشتري بين 
شركت ها ايجاد كرده و ظهور نوآوري را در استارت آپ ها و 

شركت هاي كوچك و متوسط تشويق كند.

      افزايش ميزان شفافيت
 در استفاده از فناوري هوش مصنوعي

يك��ي ديگ��ر از چالش هاي كلي��دي در م��وج دوم 
ديجيتالي س��ازي ايجاد اطمينان از نظارت انساني بر 
سيس��تم هاي خودمختار اس��ت. امروزه ديگر هوش 
مصنوع��ي تنها در اس��تفاده از تلفن هاي هوش��مند 
خالصه نمي شود بلكه اين فناوري به صورت يك ذهن 
الكترونيكي در تمام جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي 
انسان ها مانند مراقبت هاي بهداشتي، ساختمان ها و 
كارخانه ها ادغام شده اس��ت. امروزه هوش مصنوعي 
مي تواند ايجاد تأخير كمتر و دسترس��ي بيش��تر در 
سيستم هاي حمل و نقل را تضمين كند. اين فناوري 
مي توان��د در بهينه س��ازي و كاهش مص��رف انرژي 
ساختمان ها و شهرها كمك زيادي كند و همچنين 
مي تواند اس��كن هاي پزشكي بدن انس��ان را تجزيه 
و تحلي��ل كند و به راديولوژيس��ت ها در رس��يدن به 
تشخيص هاي مناسب كمك كند. همانطور كه يووال 
نوح ه��راري توصيف كرده، ه��وش مصنوعي ممكن 
است به عنوان هوشمندترين الگوريتم روي كره زمين 
جايگزين انسان ها شود. درست است كه اين يك جمله 
اغراق آميز اس��ت اما نبايد از آن چشم پوشي كرد. در 
واقع ما بايد به يك درك درست و صحيحي در ميزان 
استفاده از هوش مصنوعي برسيم. بررسي اين مساله 
كه حاضريم چه ميزان از فعاليت ها را به آن واگذار كنيم 
به گونه اي كه از كنترل ما خارج نشود، اهميت زيادي 
دارد. الگوريتم هاي هوشمند براي مصرف كنندگان 
مدتي است كه كار خود را آغاز كرده اند؛ آنها به عنوان 
مثال هنگام خريد آنالين، فيلم هايي تبليغاتي را روي 
سيستم عامل هاي پخش كننده يا محصوالت مربوطه 
نمايش مي دهند. اين الگوريتم ها اگرچه بر زندگي و 
جوامع انساني تأثير مي گذارند اما بسياري از افراد به آنها 
دقت زيادي نمي كنند. از آنجايي كه هوش مصنوعي در 
حال تبديل شدن به بخشي از ستون فقرات اقتصاد و 
زندگي روزمره ما است، بايد نگاهي دقيق تر از قبل به آن 
داشته باشيم. ما بايد دقيقًا بدانيم كه در كجا، چه زمان 
و چه گونه از هوش مصنوعي استفاده كنيم. شفافيت 
در اينجا امري بسيار مهم است و همچنين نظارت از 
جانب انسان ها نيز ضروري است. حكمراني ديجيتال 
ابزاري قدرتمند براي رسيدگي به چالش ها و پيامدهاي 
اصلي موج اول و دوم ديجيتالي سازي است. با اين حال 
با توجه به سرعت بسيار باالي نوآوري، دولت ها هميشه 
نمي توانند به اندازه كافي سريع از باال به پايين حكومت 
كنند و به خاطر اين س��رعت باال، حكمراني از پايين 
به باال نيز الزم است. جنبش تكنولوژي براي زندگي 
كه در س��ال ۲۰۱۸ راه اندازي شد در مورد حكمراني 
ديجيتال از پايين به باال است. اين حكمراني بر اساس 
ارزش هاي��ي مانند هدف، عدالت، تنوع، مس��ووليت 
اجتماعي، ب��از بودن و اعتماد اس��ت. ه��دف اصلي 
حكمراني ديجيتال اين اس��ت كه همه ذي نفعان را 
جهت ايجاد اطمينان از اينكه فناوري به نحوي صحيح 
و مطابق با حفظ ارزش هاي انساني مورد استفاده قرار 
مي گيرد تشويق كند. اين تغيير فرهنگي در تركيب 
با حكمراني صحي��ح مي تواند ظهور فناوري مدرن را 
به موفقيتي واقعي براي جامعه و بشريت تبديل كند.

دنياي فناورياخبار
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كالهبرداري ۴,۵۰۰ ميليارد تومان 
ارز ديجيتال كينگ ماني 

ابوالفض��ل ابوترابي، عضو كميس��يون ش��ورا ها و 
امور داخلي مجلس، گفته اس��ت »كينگ ماني« 
بزرگ ترين پرونده كالهبرداري در حوزه ارزهاي 
ديجيتال بوده و بي��ش از ۴,۵۰۰ ميليارد تومان از 
قربانيان خود كالهبرداري كرده است. به گزارش 
خبرگ��زاري صدا و س��يما، هفته گذش��ته مركز 
روابط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت اطالعات 
اعالم كرد كه با تالش س��ربازان گمنام امام زمان 
)عجل اهلل تعالي فرجه  الشريف( يكي از بزرگ ترين 
شبكه هاي س��ازمان يافته كالهبرداري در سطح 
كش��ور شناس��ايي و مورد ضربه قرار گرفت است. 
اين باند كالهبردار با فريب افكار عمومي و تشويق 
افراد به خريد و س��رمايه گذاري در رمزارز جعلي 
»كينگ ماني«، مبالغ زيادي را از زيرمجموعه هاي 
خود كسب كرده و با ايجاد نوسانات كاذب در قيمت 
اين ارز ديجيتال، اقدام به كس��ب سود مي كردند. 
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون شورا ها و امور 
داخلي مجلس ش��وراي اس��المي، در گفت وگو با 
خبرگزاري صدا و سيما، با تأكيد بر اهميت برخورد 
با متخلفان گفت: امروز موضوع صيانت و حمايت 
از حقوق مردم و به ويژه اقشار ضعيف و متوسط از 
اولويت هاي مجلس و دولت اس��ت. وي با اشاره به 
چگونگ��ي انجام كالهبرداري در ح��وزه رمز ارز ها 
گفت: در ماجراي رمزارز جعلي كينگ ماني شاهد 
آن بوديم كه افرادي با سوءاستفاده از اعتماد مردم 
اقدام به كالهبرداري از آنها كردند و متأس��فانه به 
علت جو رواني ايجاد شده در جامعه و گرايش برخي 
از افراد براي سرمايه گذاري در بازار رمز ارز ها، حجم 
اين تخلف قابل توجه بوده است. اين نماينده مجلس 
با بيان اينكه متأس��فانه ظهور رمز ارز هاي جعلي 
همچون كينگ ماني در حالي افزايش است، افزود: 
در گذشته نيز شاهد پرونده هاي كالهبرداري تحت 
عنوان »توك��ن« و »ارز ديجيتال« با چندين هزار 
مالباخته بوده ايم، اما پرونده كينگ ماني با حجم 
بي��ش از ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان، بزرگ ترين 
پرونده كالهبرداري در حوزه رمز ارز ها بوده است. 
ابوترابي با اشاره به لزوم نظارت نهاد هاي امنيتي 
در حوزه معام��الت رمز ارز ها گفت: از س��ربازان 
گمنام امام زمان كه در اي��ن پرونده ورود كردند 
و موجب امي��دواري مردم و هزاران مالباخته اين 
كالهبرداري شدند، تشكر مي كنم. وي ادامه داد: 
متأس��فانه در حال حاضر از رمزارز ه��ا به عنوان 
ابزاري براي پول شويي و ارتكاب جرايم استفاده 
مي  شود و تسهيل و تبليغ استفاده از اين ابزار جرم 
و رواج آنها توسط برخي رسانه ها و گروه ها محل 
پرسش جدي است. عضو كميسيون شورا ها و امور 
داخلي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ناآگاهي 
بس��ياري از افراد در مورد مخاطرات بازار رمز ارز 
گفت: حتي اگر رمزارز جعلي هم نباش��د باز هم 
جزو پرريسك ترين س��رمايه گذاري ها محسوب 
مي ش��ود و به طور كل��ي ريس��ك كالهبرداري 
و خروج س��رمايه از كش��ور را افزايش مي دهد. 
ابوتراب��ي در پاي��ان با انتق��اد از اهم��ال برخي از 
مسووالن در رابطه با شيوع معامالت رمز ارز، افزود: 
متأسفانه بانك مركزي، درگاه پرداخت قانوني را در 
اختيار صرافي هاي رمز ارز قرار داده است. در زمان 
دولت قبل نيز قرار ش��د اين درگاه هاي پرداخت 
بسته ش��ود، اما رييس دفتر رييس جمهور مانع از 
قطع خدم��ات پرداخت بانك ها ب��ه صرافي هاي 

آنالين ارز هاي ديجيتال شد.

سنجش وضعيت داده باز
 نهادهاي دولتي در ايران

پروژه طراحي شاخص داده باز و ارزيابي وضعيت 
آن در نهادهاي دولتي ايران در راس��تاي ارتقاي 
شفافيت و دسترسي آزاد شهروندان به اين داده ها، 
در پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات اجرا 
شد. به گزارش مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوري اطالعات، مجتبي مازوچي مجري پروژه 
»طراحي ش��اخص داده باز و ارزيابي وضعيت آن 
در نهادهاي دولتي جمهوري اس��المي ايران« با 
اعالم اتمام اي��ن پروژه گفت: اين پ��روژه با توجه 
به اعالم نياز ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات و 
به منظور طراحي مدل ارزيابي وضعيت داده باز، 
توسعه سامانه ارزيابي و سنجش وضعيت داده باز 
نهادهاي دولتي جمهوري اسالمي ايران، تعريف 
و به انجام رسيد. به گفته وي، با استناد به مصوبه 
شماره يك جلسه شانزدهم شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات كه با هدف ارتقاي شفافيت و دسترسي 
آزاد شهروندان به داده هاي باز دستگاه هاي اجرايي 
مطرح شده است، كليه دستگاه هاي اجرايي ملزم 
به انتشار داده هاي خود در ۱۲ دسته ذكر شده در 
اين مصوبه هس��تند. همچنين طبق اين مصوبه، 
دس��تگاه ها مكلف هس��تند درگاه شفافيت خود 
را تحت دامنه رس��مي دس��تگاه ايجاد كرده و از 
طريق آن، داده هاي مذكور را در دس��ترس مردم 
قرار دهند. مازوچي با اش��اره به فاز اول اين پروژه، 
افزود: ابتدا معيارهاي اوليه براي ارزيابي شاخص 
داده ب��از بر مبن��اي مرور مطالع��ات، پژوهش ها، 
پروژه ها و تجارب داخلي و بين المللي، استخراج 
شد و س��پس اين معيارها با اخذ نظرات خبرگان، 
تكميل ش��د. در نهايت نيز با برگزاري جلس��ات 
درون گروهي، تجميع و پااليش معيارهاي ارزيابي 
انج��ام پذيرفت. وي در خص��وص فرآيند تدوين 
ش��اخص ها خاطرنش��ان كرد: پس از غربالگري 
معيارهاي جمع آوري ش��ده در فاز اول، فهرست 
نهايي معياره��اي ارزيابي، تهيه ش��د. همچنين 
طراحي و اعتبارسنجي مدل ارزيابي شاخص داده 
باز ص��ورت پذيرفت. در نهايت ه��م، با طراحي و 
توسعه سامانه ارزيابي داده باز، سنجش وضعيت 

داده باز نهادهاي دولتي كشور انجام گرفت.

اقدامات جديد چين براي 
قدرتمند كردن قانون امنيت داده 
چين پيش نوي��س اقدامات جدي��دي را با هدف 
قدرتمندس��ازي قانون امنيت داده خود منتش��ر 
كرده است. اين اقدامات شامل تعريف از داده هاي 
»مركزي« و »مهم« نيز است. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، چين در يكم سپتامبر سال جاري ميالدي 
قانون امنيت داده را اجرا كرد كه بر اساس آن تمام 
 شركت هاي اين كش��ور بايد عالوه بر دسته بندي 
داده هاي تحت كنترلشان در چند گروه، بر فرآيند 
ذخيره س��ازي و انتقال آن نيز نظ��ارت كنند. اما 
كارشناسان حقوقي به دليل ابهامات و نبود تعريفي 
از داده از آن انتق��اد كردند. در پي��ش نويس اقدام 
جديد ۳ دس��ته داده )داده هاي معمولي، داده هاي 
مهم و داده هاي مركزي( به طور كامل توضيح داده 
ش��ده اند. طبق گفته مقامات داده هاي معمولي به 
اطالعاتي گفته مي شود كه قدرت تأثيرگذاري آن 
بر جامعه اندك است يا فقط روي تعداد اندكي از افراد 
يا شركت ها تأثيرگذار است. داده هاي مهم به عنوان 
اطالعاتي تلقي مي ش��ود كه تهديدي براي منافع 
ملي و اقتصادي چين تلقي مي شود يا روي حقوق 
افراد و سازمان ها تأثير مي گذارد. داده هاي مركزي 
نيز در اين قانون به عنوان اطالعاتي تعريف شده اند 
كه تهديدي جدي براي منافع ملي و اقتصادي اين 
كشور به حساب مي آيند. اختالل در اين بخش به 
خس��ارت هاي كالني منجر مي شود كه خاموشي 
گسترده يا اختالل عظيم در شبكه و سرويس رساني 
را در پي خواهد داشت. به گفته مقامات، سازمان ها 
مي توانند خودش��ان داده هاي معمولي را ارزيابي 
كنند اما بايد حداقل ساالنه يك بار اين اقدام را انجام 
دهند. همچنين سازمان ها بايد براي انتقال داده هاي 
مركزي و مهم به وسيله يك مكانيسم خاص، تاييديه 
دريافت كنند. در اين اواخر قانونگذاران چيني روي 
قانونمند كردن چند بخش از جمله سياست گذاري 
داده ها تمركز كرده اند. قانون امنيت داده اين كشور 
بر اساس قانون امنيت سايبري ۲۰۱۷ نوشته شده 
و نخستين مجموعه قوانين مخصوص نظارت براي 

ذخيره و انتقال داده هاي اين كشور است.

تجهيز ورزشگاه هاي ايران به 
تكنولوژي VAR توسط همراه اول

تفاهم نامه همكاري بين همراه اول و فدراس��يون 
فوتب��ال با ه��دف توس��عه خدمات هوش��مند و 
سرويس هاي ديجيتال امضاء و گام نخست تعهدات 
با اجراي پروژه VAR در ورزش��گاه آزادي برداشته 
شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، تفاهم نام��ه همكاري هم��راه اول و 
فدراس��يون فوتبال جمهوري اسالمي در راستاي 
توسعه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي ظهر امروز 
يكشنبه ۱۱ مهرماه با حضور مهدي اخوان بهابادي 
مديرعامل همراه اول و شهاب الدين عزيزي خادم 
رييس فدراسيون فوتبال امضا شد تا پس از اين شاهد 
نقش آفريني بيشتر و موثرتر اين فدراسيون در بهره 
مندي و به كارگيري از فناوري هاي روز دنيا باشيم. 
مهدي اخوان بهابادي در اين مراسم با اشاره به جايگاه 
همراه اول به عنوان بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
ايران و خاورميانه اظهار كرد: همراه اول توجه ويژه اي 
به توسعه سرويس هاي ديجيتال داشته و امروز هم 
با امضاي اين تفاهم نامه، خدمات جديد ديجيتال به 
حوزه فوتبال كشور راه مي يابد. مديرعامل همراه اول 
با بيان خبري خوش گفت: با توجه به اينكه موضوع 
VAR در كشور تبديل به يك چالش شده بود، ان 
شاء اهلل با اقدامي كه در حوزه توسعه زيرساخت ها و 
اين تكنولوژي داشتيم، در بازي تيم ملي كشورمان 
كه طي روزهاي آتي ميزبان تيم كره جنوبي است، 
بتوانيم اين سرويس را فعال كنيم. وي تصريح كرد: 
همينطور كه گفته شد سرويس هاي زيرساختي 
اين خدمت را همراه اول ارايه مي كند و اميدواريم 
تا ابتداي سال ۱۴۰۱ بتوانيم ۱۲ استاديوم كشور را 
به زيرساخت ارتباطي مورد نياز براي ارايه سرويس 
VAR تجهيز كنيم؛ طبيعت��ا اين اقدام نقش قابل 
توجهي در دقت داوري و قضاوت ها خواهد داشت. 
اخوان بهابادي اشاره اي هم به برگزاري ليگ فوتبال 
مجازي ب��ه عنوان يكي ديگر از موضوعات تفاهم با 
فدراسيون فوتبال داشت و ابراز كرد: تصور مي كنيم 
برگزاري اين ليگ مجازي بتواند جذابيتي در حد و 
اندازه ليگ واقعي داشته باشد و باعث شور و نشاط 
روزافزون جوانان و نوجوانان شود. مديرعامل شركت 
ارتباطات سيار ايران سامانه هاي هواداري طرح ريزي 
ش��ده را نيز اقدامي ديگر در راستاي ابراز هيجانات 
و همچنين حماي��ت از تيم هاي محبوب هواداران 
دانست و خاطرنشان كرد: با امضاي اين تفاهم نامه، 
فعاليت هاي مختلفي را در بس��تر فضاي مجازي با 
فدراسيون فوتبال شروع مي كنيم كه به نتايج مثبت 
آن بسيار اميدوار هستيم. در ادامه اين مراسم شهاب 
الدين عزيزي خادم رييس فدراسيون فوتبال هم با 
اشاره به اينكه دنبال اقتصادي كردن منافع فوتبالي 
هستيم، اظهار كرد: جاي تشكر بسيار از همراه اول 
دارد كه در توسعه بستر سرويس VAR به جامعه 
فوتبال كمك كردند؛ به زودي تي��م مديريتي از 
هيات اليسنس VAR نيز جهت تأييد وارد ايران 
مي ش��ود. وي با بيان اينكه هم��راه اول در پروژه 
VAR ذينفع نيس��ت و اين س��رويس متعلق به 
مردم ايران اس��ت، ابراز كرد: اين شركت سابقه 
تاريخي همكاري با سازمان ليگ را دارد؛ بنابراين 
همراه اول از شركاي ما در برگزاري ليگ خواهد 
ب��ود. عزيزي خادم اقدامات مش��ترك در فضاي 
مجازي را نيز گامي در جهت توسعه عدالت و بهره 
مندس��ازي مناطق غيربرخوردار از ظرفيت هاي 

فوتبال ملي دانست.

استفاده غيرمسووالنه از فناوري كه جوامع و دموكراسي ها را تضعيف مي كند بايد به چالش كشيده شود

چالش هاي پيش روي حاكميت ديجيتال

بررسي اليحه  زيرساخت شبكه  مادر  مخابراتي در دستور كار قرار گرفت

مجلس صدور مجوز كسب وكارها طي ۳ روز كاري را تصويب كرد

بررس��ي اليحه زيرساخت ش��بكه مادر مخابراتي در 
دستور كار كميس��يون جهش توليد مجلس شوراي 
اس��المي قرار گرفت. به گزارش مهر، كميسيون ويژه 
جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون 
اساسي مجلس شوراي اسالمي بعدازظهر يكشنبه ۱۱ 
مهرماه ۱۴۰۰ اليحه زيرساخت شبكه مادر مخابراتي 
را مورد بررس��ي قرار مي دهد. در اين جلسه قرار است 
نمايندگاني از وزارت ارتباط��ات، وزارت امور اقتصاد و 
دارايي، سازمان خصوصي سازي، ديوان محاسبات كشور 
و مركز پژوهش هاي مجلس حضور داشته باشند. اليحه 
زيرساخت شبكه مادر مخابراتي بنا به پيشنهاد وزارت 

ارتباطات در ۲۳ خرداد ماه امس��ال به تصويب هيأت 
وزيران رسيد و در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول 
ش��د. در اين اليحه با تاكيد بر لزوم اعمال حاكميت و 
مالكيت انحصاري دولت در ش��بكه م��ادر مخابراتي 
مطابق با بند ج ماده ۳۳ قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ پيشنهاد شده است كه زيرساخت شبكه مادر 
مخابراتي از جمله كلي��ه لوله ها و كانال هاي مخابراتي 
)حوضچه ها، داكت ها، ساب داكت ها و متعلقات مربوط( 
از زمان قانوني ش��دن اين اليحه، تحت تصرف و اداره 
شركت ارتباطات زيرساخت درآمده و شركت مخابرات 
موظف است نسبت به تحويل آنها به شركت زيرساخت 

اقدام كند. هدف از ارايه اين اليحه، نظارت و عدالت در 
واگذاري امكانات به اپراتورهاي فعال در بخش ارتباطات 
و فناوري اطالعات عنوان شده است. در خصوص داليل 
توجيهي اين اليحه نيز آمده اس��ت: راهبري، مديريت 
و ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري 
و بهره برداري از ش��بكه ارتباطات زيرساخت كشور به 
عنوان شبكه مادر مخابراتي با استفاده از فناوري هاي 
نوي��ن ارتباطي كه در راس��تاي سياس��ت هاي وزارت 
ارتباطات و تأمين نيازمندي هاي دسترسي و استفاده از 
داكت ها و كانال هاي ارتباطي و مخابراتي توسط شركت 
مخابرات كه عمدتاً در محله هاي عمومي، حريم جاده ها 

و داخل شهرها و خيابان ها اجرا شده، بسيار دشوار بوده 
و اين موضوع مشكالت عديده اي را براي توسعه شبكه 
مخابراتي كش��ور ايجاد كرده است. در همين حال اين 
مشكل، دستيابي اپراتورهاي داراي مجوز به اين كانال ها 
را غيرممكن كرده است. اين در حالي است كه در تمام 
كشورها اين موارد با توجه به اهميت و حساسيت آنها 
جزو اموال دولتي بوده و امكان دسترسي به طور عادالنه 
را براي كليه اپراتورها مهيا مي كند. از اين رو به منظور 
توس��عه ش��بكه ملي اطالعات در چارچوب مصوبات 
ش��وراي عالي فضاي مجازي و رفع انحصار از شركت 
مخابرات ايران، اين اليحه به مجلس تقديم شده است.

نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح »تسهيل 
صدور مجوزهاي كسب وكار« تصويب كردند كه پس از 
ثبت نام افراد متقاضي مجوز در درگاه ملي مجوزهاي 
كشور، نهادهاي مربوطه موظف هستند حداكثر ظرف 
س��ه روز كاري پس از تكميل ثبت نام، مجوز به همراه 
شناس��ه يكتاي مجوز صادره براي ش��خص حقيقي 
يا حقوقي متقاضي را به ش��كل برخط صادر كنند. به 
گزارش پيوست، نمايندگان مجلس در نشست علني 
ديروز )۱۱ مهرماه( مجلس جزييات طرح تسهيل صدور 
مجوزهاي كس��ب وكار را بررسي كردند. براين اساس 
نمايندگان با اصل ماده يك اين طرح و تبصره هاي آن 
با ۱۷۵ رأي موافق، از مجموع ۲۳۰ نماينده حاضر در 
صحن موافقت كردند. قرار است متن اين ماده جايگزين 
ماده ۷ مكرر، به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساسي مصوب سال ۸۶ شود. براساس ماده 
يك طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار، كليه 
مجوزهاي كس��ب وكار كه س��المت، محيط  زيست، 
بهداشت عمومي – اجتماعي يا امنيت ملي را تهديد 
مي كنند يا مستلزم بهره برداري از منابع طبيعي يا تغيير 
كاربري اراضي كشاورزي هستند، به تشخيص هيأت 
مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تاييد هيات 
وزيران اگر تا سه ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون 
در درگاه ملي مجوزهاي كش��ور ثبت شوند، به عنوان 

مجوزهاي تاييد محور حس��اب مي شوند كه نيازمند 
بررس��ي و تاييد مراجع صدور مجوز است. همچنين 
از چهارماه پس از الزم االجراش��دن اين قانون،  س��اير 
مجوزهاي كسب وكار به عنوان مجوزهاي ثبت محور 
ش��ناخته مي ش��وند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه 
ملي مجوزهاي كش��ور به منزله صدور مجوز اس��ت. 
متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه 
ملي مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهاي اجباري 
و مراعات قوانين و ش��رايط حرفه اي مورد تاييد هيات 
مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار را امضا كنند. 
مركزملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب وكار هم 
موظف است حداكثر ظرف سه روز كاري پس از تكميل 
ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز به همراه 
شناس��ه يكتاي مجوز صادره براي شخص حقيقي يا 
حقوقي متقاضي به شكل برخط را صادر كند و مراتب 
را به اطالع نهادهاي نظارت��ي، اتاق هاي ايران، تعاون 
و اصناف، اتحاديه هاي صنفي، تش��كل هاي ذي ربط 
و دس��تگاه هاي اجرايي مربوطه از جمله سازمان امور 
مالياتي كشور و س��ازمان تأمين اجتماعي برساند. در 
صورتي كه متقاضي در ثبت اطالعاتي كه سامانه هاي 
ملي موجود از آنها پشتيباني نمي كنند مرتكب خالف 
شود، مجوز صادره با تشخيص هيأت مقررات زدايي و 
بهبود محيط كسب وكار از اعتبار ساقط مي  شود و فرد 

خاطي، به مدت دو س��ال از خدمات اين درگاه محروم 
مي ش��ود.  هريك از مراجع صدور مجوز در صورتي كه 
بخواهد مجوزي به فهرس��ت مجوزهاي تاييد محور 
اضافه كند، موظف است ادله و مس��تندات خود را به 
هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كس��ب وكار ارايه 
كند. هي��أت در صورت موافقت، درخواس��ت افزودن 
مجوز جديد را براي تصويب به هيأت وزيران ارس��ال 
مي كن��د. در طول زم��ان بهره ب��رداري از مجوزهاي 
ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي، 
اتحاديه هاي صنفي، تشكل ها يا دستگاه هاي اجرايي 
ذي ربط با ارايه  داليل توجيهي به هيأت مقررات زدايي 
و بهبود محيط كس��ب وكار و تشخيص هيات و تاييد 
هيأت وزيران، امكان تغيير مجوز موضوع اين تبصره به 
تأييدمحور وجود دارد. آن طور كه در تبصره ۳ اين ماده 
آمده،  چنانچه هر يك از مراجع صدور مجوز در موعد 
مقرر در درگاه ملي مجوزهاي كشور، پاسخ درخواست 
كننده مج��وز را اعم از قبول يا رد اعالم نكند، به منزله 
موافقت در نظر گرفته مي شود و مجوز مورد نظر از طريق 
درگاه ملي مجوزهاي كشور به طور خودكار صادر شده 
و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. مرجع صدور مجوز 
هم درصورت رد درخواس��ت متقاضي، موظف است 
داليل و مس��تندات تصميم خود را به صورت مكتوب 
به اطالع متقاضي برساند. در اين طرح مشخص شده 

كه  وضع هرگونه محدوديت و مانع قانوني در مس��ير 
صدور مجوز كه خارج از چارچوب اين قانون باش��د به 
داليلي از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت و حدود 
صنفي يا براساس تعداد يا فاصله جغرافيايي دارندگان 
يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است. براساس آنچه در 
اين طرح آمده،  در مواجهه با استعالم ماموران دولتي، 
نظامي، انتظامي و ضابطين قضايي، ارايه شناسه يكتاي 
مجوز صادره از سوي دارنده مجوزكفايت مي كند. در 
صورت مثبت بودن اس��تعالم، درخواس��ت مدارك 
اضافي براي مجوز كسب وكار، جرم محسوب و مرتكب 
به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع 
ماده ۱۹ قانون مجازات اس��المي مصوب س��ال ۹۲ 
محكوم مي شود. همچنين در جريان اين بررسي ها 
نمايندگان تبصره ۷ اين ماده را براي بررسي بيشتر به 
كميسيون ارجاع دادند. طبق اين ماده  از شش ماه پس 
از الزم االجراشدن اين قانون هرگونه استعالم، تمديد يا 
ابطال مجوز، تنها از طريق شناسه يكتاي مجوز صادره 
قابل انجام است. امكان استعالم شناسه يكتاي صادره 
براي دارندگان مجوزها در درگاه ملي مجوزهاي كشور 
بايد براي عموم مردم فراهم باشد. كسب وكارهايي كه 
از دو سال پس از الزم االجرا شدن اين تبصره، شناسه 
يكتاي مجوز صادره نداش��ته باشند، به لحاظ قانوني 

فاقد مجوز محسوب مي شوند.



رييس شوراي رقابت در پايان حضور خود در اين شورا در 
رابطه با قيمت گذاري خودرو كه قرار بود در مهرماه انجام 
شود گفت كه ديگر قيمت گذاري خودرو به من ارتباطي 
ندارد و رييس جديد آن را پيگيري مي كند كه ممكن است 
بخواهد مدل را تغيير بدهد. به گزارش ايسنا، رضا شيوا در 
نشستي خبري پايان دور دوم اين شورا و حضور خود در آن 
را اعالم كرد و گفت كه فردا با حضور وزير اقتصاد تركيب 
شوراي رقابت دستخوش تغييراتي خواهدشد. وي همچنين 
در اين نشست به بيان گزارشي از عملكرد شورا در چندسال 
گذشته پرداخت. اما در حالي قرار بود در پايان شهريور ماه 
و تعيين تورم بخشي شورا نسبت به قيمت گذاري جديد 
خودرو براي پاييز اعالم نظر كند كه اين موضوع از شيوا مورد 
پرس��ش قرار گرفت و وي گفت: در اين مورد از من سوال 
نكنيد و ديگر قيمت خودرو ارتباطي با من ندارد و رييس 

جديد در اين زمينه تصميم گيري خواهد كرد.
وي افزود: شايد اصال رييس جديد بخواهد اين مدل قيمت 
گذاري را تغيير دهد و برنامه ديگري در اين رابطه داشته 
باشد. شيوا يادآور شد كه قيمت گذاري با روش فعلي بايد 
براساس تورم بخشي كه از بانك مركزي اعالم مي شود انجام 
شود كه هنوز اين بانك تورم را به شوراي رقابت اعالم  نكرده و 
ممكن است تا پايان مهر طول بكشد. وي در مورد بحث هايي 
كه اخيرا براي نحوه قيمت گذاري خودرو و يا مخالفت هايي 
كه درباره قرعه كشي براي فروش خودرو مطرح است يادآور 
شد كه آنچه مشخص است در قرعه كشي هيچ كس دخالت 
و نفوذي ندارد ولي پيش از اين زماني كه فروش خودرو از 
طريق سايت انجام  مي شد دايم با شكايت و اعالم مشكل از 
سوي مردم مواجه بوديم كه مي گفتند نفوذ دالالن و رباتها 
هستند كه در اين نحوه فروش برد بيشتري دارند، بنابراين 
از نظر ما بهترين راه، قرعه كشي بود ولي اگر منتقدان شيوه 
جديدي دارند ارايه كنند تا مورد بررسي قرار گيرد. شيوا 
در ادامه با اشاره به انتقاداتي كه مبني بر عدم رقابتي شدن 
بازار خودرو با وجود دخالت شوراي رقابت مطرح مي شود، 
گفت: اين شورا نه جزو وظايفش بود كه بازار را رقابتي كند 
و نه امكانش را داشت.اگر قرار است بازار خودرو رقابتي شود 
نياز به بستر و توجيه اقتصادي و سرمايه گذاري دارد و اين 
وظيفه سازمان گسترش و وزارت صمت است.بنابراين اگر 
زماني بازار رقابتي باشد شورا نيز از آن خارج مي شود و اينكه 
بگويند با حضور شورا سرمايه گذاران به بازار خودرو نمي آيند 

ادعاي بيهوده است.

     مردم با شورا بد شدند
ش��يوا در ادامه با اش��اره به اينكه تمام تالش شورا اين بود 
كه انحصارگر نتواند قيمت خود را به مردم تحميل كند، 
گفت: به هرصورت در كشوري كه تورم تا ۵۰ درصد است و 
همه چيز گران مي شود طبيعي است قيمت خودرو افزايش 
يابد ما همواره سعي كرديم كه قيمت منصفانه روي خودرو 
قرار بگيرد اما به هر صورت اين افزايش قيمت مطلوب مردم 
نبود و در مواقعي آنها با شوراي رقابت بد شدند. به گفته وي، 
از سوي ديگر خودروسازها هم راضي نبودند و مي گفتند اين 
نحوه قيمت گذاري و نتيجه عملكرد شورا به زيان انباشته با 
رقم هاي ۴۰ تا ۵۰ هزار ميلياردي منتهي شده است. شيوا 

در مورد نحوه قيمت گذاري خودرو نيز با اشاره به اينكه اين 
شيوه هيچگاه قيمت گذاري بر اساس بهاي تمام شده را قبول 
نداشته است، افزود: ما نپذيرفتيم كه انحصارگرا بخواهد 
هرچه هزينه كرده را به اضافه سود به آن برگردانيم  در حالي 

كه اين موجب زيان مصرف كننده مي شد.
وي ادامه داد: متاسفانه مشكالت خودروسازان فراوان است 
و آنها سرمايه گذاري و هزينه هاي نامربوط زياد دارند اين در 
حالي است كه خودروساز فقط در رشته خود فعاليت كند 
ولي شاهديم آنقدر شركت هاي وابسته دارند كه زيان ده 
هستند و مي خواهند زيان را از طريق مصرف كننده جبران 
كنند. در ادامه اين نشست، اين موضوع مطرح شد كه مصوبه 
شوراي رقابت درباره پيش فروش خودرو و تاكيد بر مشخص 
شدن قيمت در ابتدا موجب خودداري خودروسازان از پيش 

فروش شده است بيان كرد: نمي شود كه خودرويي را اكنون 
براي فروش اعالم كرد كه قيمت آن مشخص نباشد از سويي 
برخي خودروسازان طوري پيش فروش مي كنند كه حتي 
طرح آن ممكن است دستخوش تغيير شود و اين براي ما 
پذيرفته شده نيست. خودروسازان در پيش فروش مشكالت 
زيادي دارند و اين نوع پيش فروش انجام نشود بهتر است. به 
گفته وي، در صورتي كه پيش فروش انجام نشود مي تواند 
مشوقي براي افزايش فروش فوق العاده و عرضه بيشتر باشد؛ 
اينطور تعهدشان هم كمتر شده و ظرفيت فروش فوق العاده 
مطلوب تر خواهد شد. رييس شوراي رقابت در پايان با اشاره 
به پايان حضور خود در شورا گفت كه تمام سعي مان اين 
بوده تا مردم متضرر نش��وند ولي در هرصورت مي تواند به 
رضايت آنها منجر نشود كه از همه مردم حالليت مي طلبيم.

خبرادامه از صفحه اول
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رييس شوراي رقابت با طلب حالليت  از مردم مطرح كرد

قيمت جديد خودرو  به من ربطي ندارد

امضاي تفاهم نامه همكاري
سه جانبه براي توليد 

اتوبوس هاي برقي در اصفهان
تفاهم نامه همكاري دو ساله في مابين شركت مهندسي 
و ساخت برق و كنترل مپنا )مكو(، شركت توليد اتوبوس 
برقي پارسان )شتاب( و ش��هرداري اصفهان، امضا شد.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
همكاري در انجام مطالعات اوليه حمل و نقل برقي در شهر 
اصفهان، انجام مطالعات فاز صفر در هر مقطع و تدوين 
برنامه برقي سازي حمل و نقل از جمله موارد اين تفاهم نامه 
است.  شهردار اصفهان در حاشيه اين جلسه با بيان اينكه 
يكي از اهداف كالن برنامه توسعه ۵ ساله اصفهان در افق 
1۴۰۵، كاهش آلودگي هوا و رفتن به سمت شهر پاك 
است، اظهار كرد: يكي از متغيرهايي كه مي تواند به اين 
اتفاق كمك كند كاهش آالينده ها است كه بهبود بخشي 
از اين وضعيت تحت تاثير شهرداري است.  علي قاسم زاده 
تصريح كرد: حركت ناوگان حمل و نقل عمومي به سمت 
برقي شدن به شدت مي تواند در كاهش آلودگي هوا موثر 
باشد. در صورتي كه شهرداري در اين خصوص پيشگام 
شود مي تواند به عنوان الگويي براي ساير حوزه ها براي 
رفتن به سمت حمل و نقل پاك باشد.  وي ادامه داد: در 
شركت شتاب حتي خودروهاي شخصي كوچك دونفره 
نيز در حال طراحي است كه مي تواند رخداد بسيار خوبي 
در س��طح ملي براي رفتن به س��مت هواي پاك باشد.  
شهردار اصفهان گفت: تيم هاي كارشناسي پس از امضاي 
اين تفاهم نامه، در انعقاد قرارداد ورود مي كنند و با ورود به 
جزييات، كار كارشناسي را در خصوص اين قرارداد انجام 
مي دهند. معاون برنامه ريزي و توس��عه سرمايه انساني 
شهرداري اصفهان در اين جلسه با بيان اينكه امسال اولين 
س��ال در برنامه 1۴۰۵ است و يكي از موضوعات مهم ما 
در اين برنامه كاهش آاليندگي هاي محيطي در سطح 
شهر اصفهان است، اظهار كرد: بخشي از سهم آاليندگي 
اصفهان حمل و نقل فعلي اين شهر است كه سهم بزرگي 
است، براي كاهش اين س��هم و رسيدن به عدد معقول 
در پايان برنامه اصفهان 1۴۰۵ جست وجوهايي صورت 
گرفت كه پس از آن با شركت مپنا جلساتي برگزار كرديم 
تا با اس��تفاده از امكانات اين ش��ركت بخشي از آلودگي 
هواي شهر اصفهان كاهش يابد. صادقيان تصريح كرد: 
اين تفاهم نامه با فراهم آوردن زيرساخت هاي مربوط به 
احداث اتوبوس برقي و وسايل حمل و نقل برقي فرصتي 
براي برقي كردن حمل و نقل عمومي اصفهان خواهد بود.

 بيش ازسه هزار و ۴۵۰ 
دوچرخه سوار در شش ماه 
گذشته با مترو تردد كردند

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از انجام س��ه هزار و ۴۵۰ سفر 
تركيبي مترو و دوچرخه از اول فروردين ماه تا پايان 
شهريورماه 1۴۰۰ با متروي تهران خبر داد. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه؛ طي شش ماه گذشته بيشترين 
آمار استفاده سفر تركيبي مترو و دوچرخه به ترتيب 
در خردادماه با هزار و 1۰۹ و در ارديبهشت ماه ۸۹۶ 
دوچرخه سوار بوده است.  در شش ماهه ابتدايي سال 
نود و نه، هزار و ۸۰۵ س��فر تركيبي مترو و دوچرخه 
ثبت ش��د كه در ۶ ماه ابتدايي امسال اين تعداد به ۳ 
هزار و ۴۵۰ نفر افزايش يافته اس��ت. در ۳ ماهه آخر 
سال گذش��ته آمار دوچرخه س��واران در مترو ۴1۰ 
نفر بود كه اين رقم در شش ماه ابتدايي سال 1۴۰۰ 
افزايش چشمگيري داشته است. گفتني است: خط 
۵ متروي تهران دسترسي راحت تر به بوستان چيتگر 
را مهيا كرده و بيشترين آمار سفر با دوچرخه در خط ۵ 

متروي تهران و حومه به ثبت رسيده است.

شرايط صادرات خودرو
 به عراق اعالم شد

رييس سازمان ملي استاندارد ايران به تشريح جزئيات 
سفر اخير خود و تيم همراه به عراق پرداخت و هدف 
از اين س��فر را اجرايي كردن تفاه��م نامه همكاري 
س��ازمان هاي ملي اس��تاندارد دو كشور دانست كه 
بندهايي از آن به دليل اختالف نظر اجرايي نشده بود.

به گزارش سازمان ملي استاندارد، غالمرضا شريعتي 
با بيان اينكه مباحث اصلي دو طرف در زمينه صادرات 
خودرو و ميلگرد به عراق بود، ادامه داد: خودروهاي 
توليدي كشورمان از اس��تانداردهاي ۸۵گانه اروپا 
برخوردارن��د كه تمركز آنها بر ايمن��ي و آاليندگي 
اس��ت، اما عراقي ها از اس��تانداردهاي كش��ورهاي 
حاشيه خليج فارس تبعيت مي كنند و در اين مورد 
عدم تطابق هايي وجود داشت. رييس سازمان ملي 
اس��تاندارد ايران با تاكيد بر اينكه اس��تانداردهاي 
۸۵گانه كشورمان به مراتب از استانداردهاي حاشيه 
خليج فارس باالتر است، خاطرنشان كرد: در نهايت 
عراقي ها پذيرفتند كه مفاد استانداردهاي ۸۵گانه را 
برايشان ارسال كنيم تا مورد تطبيق قرار دهند تا در 
صورت تاييد، خودروهاي ايراني اجازه حضور در بازار 
 vin عراق بيابند. وي افزود: برخورداري خودروها از
number عراقي، برچس��ب made in iraq و 
تاييد خودروها از سوي سازمان ملي استاندارد ايران، 
درخواس��ت هاي ديگر در موضوع صادرات خودرو 
به اين كش��ور بود. ش��ريعتي همچنين با اشاره به 
تصميم عراقي ها براي بازپس فرستادن ميلگردهاي 
صادراتي ايران به اين كش��ور، دليل آن را كيفيت 
پايين اين محصوالت از سوي عراقي ها عنوان كرد، 
اما گفت: در اين زمينه مطرح كرديم كه تجار عراقي 
نس��بت به ورود اجناس بي كيفيت اقدام كرده اند، 
 BS اما ميلگرد اس��تاندارد ايراني از استانداردهاي
انگليس، ESTM امريكا و استانداردهاي سازمان 

جهاني استاندارد )ISO( برخوردار است.

گاهي مي تواند باعث ايج��اد ضررهاي جبران ناپذيري 
براي سرمايه گذاران شود و حتي باعث افزايش ريسك 
سرمايه گذاري در برخي از صنايع و در اندازه بزرگ تر شاهد 
افزايش ريسك سرمايه گذاري در بازارهاي ايران شود و 
باعث مي شود افراد به سمت بازارهاي غيرمولد مثل ارز 
و طال حركت كنند و با اين سرمايه گذاري نادرست باعث 
تأثير منفي در بافت اقتصاد كشور شوند و حتي در برخي 
مواقع ممكن است افراد را به سمت بازارهاي موازي مثل 
رمزارز ها كه از نظر معامالتي شايد ريسك زيادي را براي 
سرمايه گذاران به ارمغان مي آورد، حركت دهد. البته كه 
حذف يك شبه قيمت گذاري دستوري از نظر اقتصادي 
مي تواند طرف ديگري داشته باشد كه مربوط به خريداران 
محصوالت است؛ چرا كه با اين كار شاهد افزايش قيمت در 
محصوالت مختلفي خواهيم بود و بايد اين كار به درستي 
انجام شود، طوري كه خريداران فشار زيادي را براي تهيه 
محصوالت تحمل نكنند و باعث كاهش قدرت خريداران 
در شرايط كنوني نباشيم. در مقابل با توجه به صحبت هاي 
جناب آقاي رييسي و نظرات ايشان و گروه اقتصادي ايشان 
در رابطه با قيمت گذاري دستوري خيلي اميدوار به حذف 
هر چه زودتر و با سرعت بيشتر اين بحث در اقتصاد هستيم. 
ما شاهد تصميمات درستي در زمان هاي خيلي نزديك 
هس��تيم مثل انجام معامالت سيمان در بورس كاال كه 
هم مي توانست مشكل كمبود سيمان با توجه به قطعي 
برق هاي اخير را از بين ببرد و هم قيمت در بازار مشخص 
ش��ود. اين  طور هم خريداران مي توانستند به محصول 
مورد نياز خود دسترسي راحت تري داشته باشند و هم 
فروشندگان بتوانند محصول خود را با بهترين قيمت به 
فروش برسانند؛ كه در انتها مي توانست باعث افزايش سود 
عملياتي اين شركت ها شود كه در انتها باعث مي شد كه 
سرمايه گذاران ريسك كمتري را در اين شركت ها حس 
كنند و در روزهاي ابتدايي كه اين موضوع هم معامالت 
سهام سيماني نشان دهنده اين بحث بود؛ اما در رابطه با 
بحث قيمت گذاري دس��توري در صنعت خودروسازي 
مي توان گفت بخش زيادي از هزينه هاي اين شركت ها 
مربوط به قيمت دالر است و حداقل بهترين كار براي اين 
شركت ها مي تواند ايجاد همبستگي قيمت ها با دالر و 
بررسي درست هزينه ها به نوعي كه شركت ها بتوانند بدون 
دغدغه به كار خود ادامه دهند و سرمايه گذاران هم بتوانند 
از فرصت هاي سرمايه گذاري ايجاد شده در اين صنعت 
استفاده كنند و شاهد كاهش ريسك سرمايه گذاري در 
اين صنعت باشيم. اميد است در آينده اي نزديك باهمت 
گروه اقتصادي دولت و همكاري اين گروه با بهابازار و توجه 
ويژه به سرمايه گذاران شاهد حذف سريع تر و درست بحث 
قيمت گذاري دستوري در اقتصاد ايران باشيم و بازار بتواند 
با عملكرد درست و خوب و متعادل به كار خود ادامه دهد. 
شايد يكي از راه هاي نجات بازار سرمايه و كاهش ريسك 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران و در اندازه بزرگ تر 
كاهش ريسك س��رمايه گذاري در ايران حذف موضوع 
قيمت گذاري دستوري باشد و با كاهش رانت براي دالالن 
و س��وداگران و افزايش درآمد شركت ها شاهد روزهاي 

بهتري براي اقتصاد ايران باشيم.

قيمت گذاري دستوري ممنوع

 اين وعده محقق نشد و حتي نرخ تورم در سال ۹۹ نسبت 
به سال ۹۸ تا ۵ الي ۶درصد نيز افزايش پيدا كرد. بنابراين 
هر وعده اي كه از سوي دولتمردان در خصوص كاهش 
تورم ارايه مي ش��ود بايد مشخص شود مبتني بر كدام 
گزاره هاي اقتصادي قرار است يك چنين كاهشي تحقق 
پيدا كند. اينكه وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران قرار بگيرد 
و اعالم كند كه سال آينده تورم مهار خواهد شد به خودي 
خود امر مطلوبي است اما تا زماني كه برنامه عملياتي براي 
اين منظور ارايه نشود تنها يك وعده بر زمين مانده است. 
معتقدم تنها راهكاري كه از طريق آن مي توان نسبت به 
تحقق تورم زير ۲۰درصدي اميدوار شد موفقيت در برجام 
و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است. اين 
گزاره اي است كه هرچند دولت كمتر در خصوص ابعاد 
و زواياي گوناگون آن صحبت مي كند، اما نقشي ويژه و 
كليدي در چشم انداز اقتصاد كشور بازي مي كند.واقعيت 
آن است كه اقتصاد ايران نيازمند توسعه صادرات نفتي 
و تزريق دالرهاي نفتي است.از سوي ديگر ايران نيازمند 
آن است كه مناسبات ارتباطي خود با جهان پيراموني را 
ساماندهي كند. بعد از حضور بايدن در دولت امريكا ايران 
فرصت ويژه اي دارد كه بايد از آن بهره ببرد. ايران بايد از 
اين فرصت براي حل مشكالت منطقه اي خود نيز بهره 
ببرد. اين پنجره ارتباطي ممكن است طي سال هاي آينده 
بسته شود و ضروري است كه از اين پنجره استفاده شود. 
در عين حال نبايد فراموش كرد يكي از گزاره هاي اصلي 
در روند كلي مهار تورم، نرخ ارز است. هر زمان كه نرخ ارز 
دچار نوسان شود به همان اندازه نيز تكانه هاي تورمي در 
اقتصاد بيشتر خواهد شد. برخي اظهارنظرهاي مسووالن 
اجرايي به گونه اي است كه نه تنها باعث تزريق آرامش در 
بازار ارز و ساير شاخص هاي اقتصادي نمي شود بلكه باعث 
افزايش التهابات نيز مي شود. معتقدم موضوع افزايش نرخ 
ارز كه طي روزها و هفته هاي اخير مشكل ساز شده است 
به دليل پالس هايي است كه دولت در خصوص برجام 
به فضاي بين المللي ارسال كرده است. آرامش عنصري 
است كه دولت قبل از هر اقدام ديگري بايد ابعاد و زواياي 
گوناگون آن را محقق كند. براي دستيابي به اهدافي كه 
دولت در خصوص مهار تورم و حل مشكالت اقتصادي در 
نظر دارد، بايد ابتدا بايد معضل تحريم ها را حل و فصل كند 
و در وهله بعدي نيز بايد اصالحات داخلي مورد نظر را در 
پيش بگيرد. اما متاسفانه نه در خصوص برجام دورنماي 
مطلوبي مشاهده مي شود و نه در زمينه حل مشكالت 
داخلي گام هاي قابل توجهي برداش��ته شده است. در 
شرايطي وزير اقتصاد از حل مشكل تورم در سال آينده 
خبر مي دهد كه هنوز شمايل رييس كل بانك مركزي 
در دوره جديد مشخص نشده است. به نظرم دولت قبل 
از ارايه وعده هاي رنگارنگ در خصوص مهار تورم و حل 
مشكالت اقتصادي بهتر است بس��تر الزم براي بهبود 
شاخص هاي اقتصادي را فراهم كند. بستر الزم براي رشد، 
ابتدا احياي برجام است و بعد از آن هم در پيش گرفتن 

اصالحات اقتصادي الزم.

 همه وعده هاي
 بر زمين مانده مهار تورم

دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران:

واردات لوازم خانگي از سال ۱۳۹۷ ممنوع بوده است

واردكنندگان موز، اصال صادركننده سيب نبودند!

دبي��ر انجمن صناي��ع ل��وازم خانگي اي��ران وظايف 
توليدكنندگان و حاكميت را در راستاي حمايت مقام 

معظم رهبري از اين صنعت برشمرد.
عباس هاشمي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه نامه 
مقام معظم رهبري به طور شفاف خط مشي را مشخص 
و از توليدكنندگان حمايت كرد، اين حمايت جاي تشكر و 
قدرداني دارد. البته در اين رابطه چند توليد كننده به طور 
مستقل عمل كرده بودند كه پاسخ هم دريافت كردند. 

وي با بيان اينكه اين حمايت حكيمانه تكليف بزرگي بر 
دوش توليدكنندگان گذاشته تا از اين فرصت ارزشمند 
استفاده كنند، تصريح كرد: واحدهاي توليدي با توجه 
به اين فرصت بايد در ارتقاي تحقيق و توسعه، كيفيت و 
فناوري محصوالت، كاهش هزينه هاي توليد و منطقي 
كردن قيمت ها، تامين مستمر كاال در بازار، همكاري 
با شركت هاي دانش بنيان، دانشگاه ها و مراكز نوآوري 
واحدهاي صنعتي، اس��تمرار تعميق ساخت داخل و 

بومي سازي تالش كنند. 
از طرفي ديگر به گفته دبير انجمن صنايع لوازم خانگي 
حاكميت نيز در اين راستا وظايفي دارد؛ از جمله اينكه 
تامين مواد اوليه داخلي و وارداتي را تسهيل و با قاچاق 
كه معضل اساسي اين صنعت است، مبارزه جدي كند. 
وي با بيان اينكه مصوبه اخير ممنوعيت تازه اي ايجاد 
نمي كند، تصريح ك��رد: واردات لوازم خانگي از س��ال 
1۳۹۷ ممنوع بوده اس��ت. از طرف ديگر بر اساس ماده 
1۶ قانون »حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 
كشور و حمايت از كاالي ايراني« به دولت اين اختيار را 
داده كه براي واردات كاالهايي كه در داخل توليد مي شود 
محدوديت يا ممنوعيت ايجاد كند. درخواست ما اين بود 
كه اين ممنوعيت در قانون هفتم توسعه هم ادامه پيدا 

كند تا صنعت به بلوغ برسد. 
به گفته دبير انجمن صنايع لوازم خانگي اگر حمايت و 
نظارت مستمر از سوي دولت و مجلس صورت نگيرد، 

ممكن است حمايت هوشمندانه مقام معظم رهبري به 
نتيجه مطلوب نرسد يا حتي برعكس منجر به افزايش 

قاچاق و قيمت شود. 

     مجوز ته لنجي و مرزنشيني را
 ساماندهي كنيد

هاش��مي يكي از اين حمايت هاي الزم را س��اماندهي 
مجوزهاي پيله وري، ته لنجي، ش��وتي، مرزنشيني و 
مناطق آزاد عنوان كرد و گفت: واردات از اين طرق سقف 
و قوانين مشخص دارد كه در حال حاضر به دليل نبود 

نظارت كافي رعايت نمي شود. 
وي در ادامه با اش��اره به عضويت ۲۵۰ واحد در انجمن 
صنايع لوازم خانگي و س��هم ۸۵ درصدي آنها در بازار، 
از تش��كيل كانون دانش، صنعت و بازار لوازم خانگي با 
همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از 
اوايل امسال خبر داد و گفت: هدف اين كانون شناسايي 
چالش هاي فناوري و ترس��يم درخت فن��اوري براي 

كاالهاي لوازم خانگي در راس��تاي شناسايي قطعاتي 
كه نياز به بروز رس��اني و فناور ش��دن دارند است تا در 
نهايت بخش دانش با بدنه صنعت و بازار لوازم خانگي 

ارتباط پيدا كند. 

 جديدترين 
وضعيت سند توسعه لوازم خانگي

وي همچنين درباره جديدترين وضعيت سند توسعه 
لوازم خانگي ايران گفت: تدوين اين س��ند از يك سال 
پيش در انجمن شروع شده بود كه اخيراً به وزارت صنعت 
ارايه شده و به زودي اين سند كه نقشه راه توسعه صنعت 
لوازم خانگي با در نظر گرفتن معايب، موانع، پتانسيل ها، 
تهديدها و فرصت ها است، به زودي رونمايي خواهد شد. 
هاشمي در ادامه از برگزاري بيست ويكمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت لوازم خانگي از ۲۵ آبان ماه خبر داد و 
گفت: امسال شاهد رشد ۵۰ درصدي تقاضا براي حضور 
در نمايشگاه بوديم كه به علت محدوديت تعداد سالن 

قادر به پذيرش آنها نشديم. 

  توليد كدام كاالها هنوز كم است؟
وي با بيان اينكه توليد داخل در برخي كاالها از جمله 
ماشين ظرفشويي، اسپيليت، يخچال سايدباي سايد، اتو 
پرس، قهوه جوش، بخارشور، سرخ كن، ترازو و سشوار، 
1۰۰ درصد نياز كشور را پوشش نمي دهد، تصريح كرد: 
در اين حوزه ها سرمايه گذاري هاي خوبي انجام شده، اما 
نياز به افزايش توليد است. البته برخي كاالها مانند قاشق 
و چنگال نيز به اندازه نياز كشور توليد مي شوند و الزم 

است كه به گروه ۲۷ منتقل شوند.
به گزارش ايسنا، روز گذشته دفتر رييس جمهوري طي 
نامه اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، اعالم كرد كه بر اساس دستور مقام 
معظم رهبري، واردات لوازم خانگي به كشور همچنان 
ممنوع است. طبق مصوبه اوليه شوراي هماهنگي سران 
سه قوه در س��ال 1۳۹۷ و تمديد آن، ممنوعيت واردات 
لوازم خانگي تا پايان س��ال 1۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن 
مجددا درباره اين موضوع تصميم گيري مي ش��ود كه با 
مصوبه جديد پيش بيني مي شود ممنوعيت ادامه داشته 
باشد. گفتني است كه دو سال پيش و با تشديد تحريم هاي 
آمريكا دو ش��ركت كره اي ال جي و سامس��ونگ كه در 
صنعت لوازم خانگي سرمايه گذاري كرده بودند، ايران را 
ترك كردند. در حال حاضر برند اين دو شركت در ايران به 
جي پالس و سام تغيير كرده و قطعات آنها از كشورهاي 
ديگري به جز كره به ايران وارد مي شود. بنابراين كاالهاي 
برند ال جي و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق 
وارد مي شوند و گارانتي ندارند. اما ميانه شهريور ماه دوباره 
بحث واردات لوازم خانگي كره اي ال جي و سامسونگ به 
جاي بدهي هاي كره به ايران در رسانه هاي مختلف مطرح 
شد كه در نهايت وزارت صمت تاكيد كرد كه در اين زمينه 

برنامه اي ندارد.

ايس�نا | رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
مي گويد بس��ياري از كساني كه در دوسال قبل مجوز 
واردات موز گرفتند اصال صادركننده سيب نبودند. چند 
هفته اي مي شود كه قيمت موز افزايش يافته و به بيش 
از ۳۰ هزار تومان رسيده است. افزايش قيمتي كه برخي 
از فعاالن اقتصادي علت آن را مصوبه واردات موز در ازاي 
صادرات سيب مي دانند و معتقدند انحصار »واردات موز 
در ازاي صادرات سيب« رانت ايجاد كرده و پاي دالالن 
به اين بخش باز شده اس��ت؛ به طوري كه اين دالالن 
تنها بر روي حواله هاي صادراتي سيب هايشان كيلويي 
۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰  تومان مي كش��ند و به واردكنندگان 
واگذار مي كنند كه در نهايت اين ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان 
بر روي محصول نهايي آشكار مي شود. سيدرضا نوراني 
رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي با بيان اينكه 
بايستي قوانين و مقررات در بخش اقتصادي به صورت 
شفاف تعيين شود و تصميم گيري در اتاق هاي در بسته 

نتيجه اي جز ايجاد رانت خواري و آس��يب به مصرف 
كننده نهايي ندارد به ايس��نا گفت: زماني كه مصوبه 
واردات موز در ازاي صادرات س��يب ابالغ ش��د با مازاد 
سيب در انبارها مواجه بوديم و اين مصوبه جهت تشويق 
صادركنندگان با كاهش تعرفه وارداتي موز از ۲۰ درصد 
به ۴ درصد بود. اما در حال حاضر ش��رايط تغيير كرده 
و نياز است براي جلوگيري از رانت ايجاد شده مصوبه 
اصالح شود. وي با اشاره به اينكه همه صادركنندگان 
سيب واردكننده موز نيستند، افزود: رانت بازي و فروش 
مجوز واردات موز به ازاي هركيلو ۶۰۰۰تومان نتيجه 
همين تصميم گيري ها است و بايد مشخص شود دقيقا 
چه كساني اين رانت را ايجاد كرده اند. رييس اتحاديه 
ملي محصوالت كش��اورزي اضافه كرد: با وجود اينكه 
موز از سه قاره عبور مي كند و به كشور مي رسد باز هم از 
برخي ميوه هاي داخل كشور ارزان تر است. مي بايست 
جلوي اين رانت ها گرفته ش��ود تا م��وز در بازار عمده 

فروش��ي به قيمت قبلي خود بازگردد. نوراني در ادامه 
گفت: هرتن موز هندي كه وارد بنادر كش��ور مي شود 
حدود ۵۰۰ دالر يعني كيلويي ۵۰س��نت، هرتن موز 
فيليپيني ۶۰۰ دالر يعني كيلويي ۶۰ س��نت و هرتن 
موز اكوادور نيز ۷۰۰ دالر كه كيلويي۷۰ سنت است. 
يعني اگر موز ۷۰ سنتي را بر مبناي دالر۲۵ هزارتومان 
با هزينه هاي رنگ آوري و حمل آن تا سردخانه حساب 
كنيم قيمت آن كيلويي ۲۰ هزارتومان به صورت عمده 

خواهد شد.
وي تصريح كرد: نيازي نيست دولت براي واردات موز 
ارزي به بخش خصوصي تخصيص دهد. مي توان با ارز 
حاصل از صادرات ميوه وتره بار، سبزي و صيفي موز وارد 
كرد. به گفته وي وقتي ثبت سفارش ها به صورت شفاف 
و مشخص صورت نمي گيرد و منوط به صادرات سيب 
مي شود قطعا محدوديت و رانت ايجاد مي شود. بنابراين 
از دولت سيزدهم انتظار داريم به صورت شفاف وارد اين 

موضوع شده و سبد خانوار ايراني را رونق بخشد.
اين فعال اقتصادي در ادامه اضافه كرد: در خواس��ت ما 
اين است كه ثبت سفارش هاي واردات موز در سال هاي 
١٣٩٨ تا ١٣٩٩ بررسي شود تا دقيقا مشخص شود چه 
كساني موز وارد كرده اند و چند درصد آنها صادركننده 
سيب بوده اند. به جرات مي توان گفت بسياري از كساني 
كه در اين س��ال ها مج��وز واردات م��وز گرفتند اصال 
صادركننده سيب نبودند. نوراني در پايان گفت: تعرفه 
واردات موز در مقابل صادرات سيب ۴درصد و واردات 
موز بدون مجوز صادرات سيب ۲۰ درصد است. يعني با 
مصوبه وزارت جهاد كشاورزي تعرفه واردات موز براي 
صادركنندگان سيب كاهش يافته است. پيشنهاد ما به 
دولت اين است كه تعرفه واردات موز همان ۲۰ درصد 
باش��د و مابه التفاوت آن با تعرفه سيب به عنوان جايزه 
به صادركننده واقعي اعطا شود تا بدين وسيله حقي از 

صادركننده و توليدكننده ضايع نشود.
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خبرروز

۲۲۹ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، متاسفانه ۲۲۹ بيمار كوويد۱۹ در كشور طي شبانه روز منتهي به يكشنبه جان خود را به دليل اين بيماري 
از دست دادند. به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، از شنبه تا يكشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۱۲ هزار و ۴۲۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۶۶۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۶۲۴ هزار و ۱۲۸ نفر رسيد. متاسفانه در طول اين ۲۴ ساعت، ۲۲۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۱ هزار و ۱۰۹ نفر رسيد. خوشبختانه تا كنون ۵ ميليون ۹۵ هزار و ۶۲۷ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۵۷۵۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 

خبر

وزير بهداشت: روند رشد 
جمعيت كشور مناسب نيست

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 
متاسفانه رشد جمعيت در كشور، روند مناسبي 
نداش��ته كه عالمت خطر براي كش��ور اس��ت. 
كش��وري كه به س��مت س��المندي مي رود، با 
مشكالت زيادي روبرو خواهد شد. به گزارش ايرنا 
از وبدا، بهرام عين اللهي در حاشيه بهره برداري از 
۵۰ طرح بيمارستاني، بهداشتي و درماني بركت 
در سراس��ر كشور، گفت: س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( از نهادهاي انقالبي اس��ت كه 
در جهت رفع مش��كل محرومان كشور فعاليت 
مي كند و اقدامات انقالبي را در حوزه هاي مختلف 
انجام مي دهد. يكي از مشكالت مناطق محروم، 
امكانات اندك حوزه س��المت اس��ت و امروز 
خوشبختانه ۵۰ طرح حوزه سالمت در مناطق 
محروم كشور به بهره برداري رسيد و اميدواريم 
كه با افتتاح اين طرح ها، بخش��ي از مشكالت 
مردم در مناط��ق محروم را برطرف كنيم. اين 

طرح ها حتما ادامه خواهد يافت.

     امروز مردم بركت را بهتر مي شناسند
وزير بهداش��ت تاكيد كرد: امروز مردم بركت را 
بهتر مي شناسند چون خيلي از مردم، مشتاق 
تزري��ق واكس��ن كووايران بركت هس��تند كه 
اين واكس��ن توس��ط نهادي انقالبي و جهادي 
و ب��ا تالش مجاهدان��ه دانش��مندان ايراني، در 
 مدتي كوتاه ساخته شده و يكي از واكسن هاي 
با كيفيت كشور و دنيا اس��ت. عالوه بر ساخت 
واكسن، بنياد بركت سال هاي زيادي است كه 
در محروميت زدايي فعال است و در حوزه دارويي 
نيز موفقيت هاي قابل توجهي داش��ته اس��ت. 
وي گفت: در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا، 
رييس جمهور در مورد مديريت هوشمند كرونا 
صحبت كرد. در اين طرح به دنبال اين هستيم 
كه برخ��ي از محدوديت ها را ب��راي افرادي كه 
واكسن تزريق كرده اند، برداريم و مردم راحت تر 
بتواند به زندگي و كسب و كار خود بپردازند. يكي 
از افتخارات وزارت بهداشت، همراهي و همكاري 
دستگاه ها، ارگان ها و س��ازمان هاي مختلف با 
اين وزارتخانه اس��ت و امروز در واكسيناسيون 
مي بينيد كه همه دستگاه ها و گروه هاي مردمي، 
جه��ادي و داوطلب به وزارت بهداش��ت كمك 
مي كنن��د. عين الله��ي ادامه داد: ح��دود يك 
س��ال و نيم اس��ت كه مدارس تعطيل اس��ت و 
به صورت حضوري برگزار نمي ش��د و طبيعي 
است با واكسيناسيون دانش آموزان و معلمان، 
بازگش��ايي راحت تر انجام مي شود. پيش بيني 
 مي شود كه مقطع متوس��طه از اواسط آبان ماه 
و مقطع دبس��تان پ��س از انجام بررس��ي هاي 
كارشناسي و احتماال در آذرماه، بازگشايي شوند.

فعاليت چرخند حاره اي شاهين سيستان 
و بلوچستان و هرمزگان را تحت تأثير قرار 
داده است، تاكنون خسارت هايي به برخي 
شناورهاي سبك و س��نگين واردشده و پيش بيني 

مي شود اين پديده شدت بگيرد.
با توجه به هشدار سطح قرمز س��ازمان هواشناسي 
در روز جمعه مبني بر نزديك شدن توفان چرخنده 
حاره اي طي شنبه و يكشنبه و ناپايداري جوي متأثر 
از اين توف��ان و پيش بيني وقوع رگب��ار، رعدوبرق و 
وزش باد ش��ديد در مناطق جنوبي استان سيستان 
و بلوچستان و شرق اس��تان هرمزگان اين استان ها 
شاهد خسارات ناشي از اين پديده بودند. با توجه به 
پيش بيني هاي هواشناسي، شدت اين پديده بيشتر 
خواهد شد و شاهد تغييرات جوي جدي تري خواهيم 
بود. در حال حاضر توفان شاهين در فاصله حدود ۹۰ 
كيلومتري از بندر گواتر ايران ق��رار دارد و همچنان 
حركت آن به سمت درياي عمان و سواحل استان ادامه 
دارد. هواشناسي در اطالعيه هايي خواسته است كه تا 
اطالع ثانوي هيچ فعاليت دريايي در جنوب سيستان 
و همچنين شرق هرمزگان انجام نشود. افرادي كه بنا 
بر مالحظات شغلي خود هنوز در نزديكي بنادر قرار 
دارند، به مكان هاي امن تر منتقل شوند. اگر شرايط 
انتقال به جاي امن فراهم نيست، به هوش باشند و در 
صورت افزايش شدت پديده هاي مخاطره آميز فوراً 

منطقه خطر را ترك كنند.
تأثير چرخند حاره اي تنها مربوط به سواحل نيست، 
بلكه اكث��ر مناطق يادش��ده را با ش��دت و ضعف در 
برمي گي��رد به طوري كه بر اس��اس آخرين خروجي 
نقش��ه هاي پيش يابي و مدل هاي جوي برخي اثرات 
مخاطره آمي��ز اين چرخند شهرس��تان هاي چابهار، 
كنارك، دش��تياري، زرآباد، فنوج، قصرقند، س��رباز، 
نيكش��هر، جنوب ايرانشهر، بزمان، س��راوان، سيب 
سوران و مهرستان را با شدت هاي مختلف تحت تأثير 
قرار مي دهد. همچنين استان هرمزگان دريا به ويژه 
س��واحل جاسك از ديشب مواج ش��ده و به تدريج بر 
ش��دت ناپايداري ها عالوه بر مناطق ساحلي دريايي 
عمان در خشكي هاي شرقي استان افزوده مي شود كه 

اين سامانه عالوه بر جاسك و سيريك، در مناطقي از 
ميناب، رودان و بشاگرد نيز تأثيرگذار است. مخاطرات 
جوي مورد انتظار از توفان ش��امل بارش هاي شديد، 
رعدوبرق و صاعقه، تندبادهاي شديد، سيالب، باالآمده 
آب دريا و رودخانه هاي فصلي، افزايش ارتفاع موج و 
متالطم شدن دريا است. مختار سلحشور -مديرعامل 
جمعيت هالل احمر استان هرمزگان- در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: به دنبال هشدار سطح قرمز در پي 
وقوع توفان حاره اي، جهت مقابله با حوادث احتمالي 
در مناطق شرقي اس��تان و بر اساس تصميمات اخذ 
شده همه نيروهاي امدادي، اعضاي تيم هاي واكنش 
س��ريع و تمامي كاركنان س��تادي و شهرستاني در 
حال��ت آماده باش قرار گرفته اس��ت. انبارهاي هالل 
احمر از نظر مواد غذايي و اقالم امدادي تجهيز و تمامي 
ماش��ين آالت امدادي به حالت آماده باش در آمدند. 
وي افزود: براساس گزارش هواشناسي سرعت توفان 
حاره اي شاهين متغير بوده و سرعت جابه جايي آن در 
حال حاضر ۱۵ كيلومتر در ساعت بوده و موجب بارش 
باران در سواحل چابهار و كنارك شده است. محسن 
حيدري -مديركل هواشناسي سيستان و بلوچستان- 
نيز اظهار كرد: در حال حاضر ابرهاي چرخند حاره اي 
ش��اهين با ارتفاع حدود ۳۰۰۰ متر حدود ۵۰ درصد 
آسمان زاهدان را پوشانده اس��ت و انتظار مي رود در 
ادامه روز بر ضخامت ابرها افزوده شود. وي اضافه كرد: 
هم اكنون چرخند حاره اي شاهين در حوالي مدار ۲۴ 
درجه شمالي و ۶۱ درجه شرقي قرار دارد و با سرعت 
جابه جايي ۱۱ كيلومتر بر س��اعت به سمت غرب در 
حركت است. حيدري تصريح كرد: ابرهاي اين چرخند 
در جهت شمال تا شعاع حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ كيلومتر 
و در جهت غرب تا شعاع حدود ۴۰۰ كيلومتر از چشم 
توفان توس��عه يافته كه خيلي بعيد است در مناطق 
دوردست بيرون از دريا تأثيرگذاري قابل توجهي داشته 
باشد. به طور كلي دامنه ابرناكي توفان تا كنون به حدود 

۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ كيلومتر رسيده است.
اله بخش ريگي - دبير توس��عه هواشناسي كاربردي 
سيستان و بلوچس��تان - اظهار كرد: در حال حاضر 
توفان شاهين در فاصله حدود ۹۰ كيلومتري از بندر 

گواتر ايران قرار دارد و همچنان حركت غرب س��وي 
آن به س��مت درياي عمان و س��واحل اس��تان ادامه 
دارد. فاصله توفان با س��واحل چابه��ار نيز به حدود 
 ۱۵۰ كيلومت��ر رس��يد و درياي عمان در س��احل و 
فرا ساحل به شدت مواج است. توصيه مي شود مردم 
براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي توفان به هيچ 
عنوان براي عكاسي يا تفرج به سواحل نزديك نشوند 
چراكه در حال حاضر بهترين اق��دام در خانه ماندن 
است. ريگي تصريح كرد: همچنان بر عدم فعاليت هاي 
دريايي اصرار داريم و توصيه مي كنيم تا اطالع ثانوي 

هيچ فعاليت دريايي در جنوب استان انجام نشود.
محم��د ش��هلي بر -مديركل ش��يالت سيس��تان و 
بلوچس��تان- اظهار داش��ت: توفان حاره اي از سمت 
گوادر پاكستان به پس��ابندر و محدوده نوار ساحلي 
چابهار- گواتر سبب خسارت جدي به صيادان شده 
است. هم اينك دو لنج شكسته و غرق شده كه ارزش 
هر لنج بيش از ۱۰ ميليارد تومان است. بيش از ۲۵ هزار 
صياد و هزار لنج و هزار و ۵۰۰ قايق در چهار شهرستان 
چابهار، دش��تياري، زرآباد و كنارك در حال فعاليت 
هستند. شهلي بر گفت: هشدارهاي الزم هواشناسي 
در خصوص منع تردد شناورها به صيادان داده شده و 

لنج و قايق ها به مكاني امن انتقال داده شده اند.
ستاد مديريت بحران دشتياري اعالم كرد در مرز 
»ريمدان« بيش از ۲۶.۵ ميلي متر باران باريده كه 
جاده مرز دچار آبگرفتگي ش��ديد شده و واردات و 
صادرات فعاًل متوقف اس��ت. روزان��ه بيش از ۱۰۰ 
كاميون كاال از جمله، كاشي و سراميك، سيمان، 
قير، دوغ و.... از اين مرز و از طريق ايران به پاكستان 
صادر مي شود. مرز ريمدان دشتياري در نقطه صفر 
مرزي ايران و پاكس��تان با چابهار ۱۲۰ كيلومتر و 
تا گوادر پاكستان حدود ۷۰ كيلومتر فاصله دارد، 
اين نقطه بهترين مس��ير و راه دسترس��ي ايران به 
۳۷ درص��د جمعيت جهان در پاكس��تان، چين و 
هند است.  عادل عفتي - فرماندار دشتياري - اظهار 
داشت: توفان شاهين از دش��تياري و مشخصًا بنادر 
صيادي آن به ويژه بندر پسابندر وارد شده است و به 
دليل اينكه اين بندر حوضچه آرامش ندارد خساراتي 

به شناورهاي صيادي وارد كرده است. تمهيدات الزم 
در اين بندر انديش��يده شده اس��ت و ستاد مديريت 
بحران ما در شهرداري بندر بريس كه فاصله چنداني با 
پسابندر ندارد و در واقع از نقاط ورود توفان به سواحل 
است، تشكيل شده اس��ت. در بقيه نقاط شهرستان 
مش��كل چنداني وجود ندارد، قطعي هاي برق و آب و 
تلفن تاكنون گزارش نشده، البته جاده مرز ريمدان هم 
دچار آبگرفتگي شده، و فعاًل واردات و صادرات از اين 
مرز متوقف شده است. عفتي بابيان اينكه انتظار داريم 
بارندگي ها افزايش يابد، گف��ت: بارندگي ها در نقاط 
مختلف شهرستان از ۲۰ ميلي متر شروع شده و درحال 
افزايش است و در نگور ۲۶.۵ ميلي متر، در بريس ۴۴ 
ميلي متر، در باهوكالت ۱۸ ميل��ي متر باران باريده 
است. توفان حاره اي »شاهين« كه از سمت اقيانوس 
هند شكل گرفته است به نزديكي سواحل جنوبي ايران 
رسيده است و از اواخر هفته گذشته سازمان هواشناسي 
كشور اعالم وضعيت قرمز داد. ستاد مديريت بحران 
در اس��تان هرمزگان در اولين جلسه تمهيدات الزم 
براي تخليه روستاها را بررس��ي كرد و به فرمانداران 
جاسك و سيريك در اولويت اول و فرمانداران ميناب، 
بندرعباس و بندرلنگه در اولويت دوم دستور بررسي 

شرايط روس��تاهاي ساحلي را داد. همچنين مديران 
دس��تگاه هاي مختلف از جمله بن��ادر و دريانوردي 
هرمزگان، شيالت هرمزگان، ستاد فرماندهي انتظامي 
هرمزگان، درياباني، نيروي دريايي سپاه و ارتش هم 
براي جلوگيري از خس��ارت هاي احتمالي هش��دار 
ممنوعيت تردد به شناورهاي سبك و نيمه سنگين را 
دادند. همچنين از تردد شناورهاي مسافري، باري و 
صيادي در روزهاي شنبه و يكشنبه در سواحل شرقي 
اس��تان هرمزگان جلوگيري ش��د. مديركل شيالت 
هرمزگان هم از اعمال تمهيدات الزم براي جلوگيري 
از خسارت هاي احتمالي به حوضچه هاي پرورش ماهي 
و ميگو در ش��رق هرمزگان داد. همچنين به صيادان 
مناطق ش��رقي هرمزگان هش��دار تردد صادر ش��د. 
هواشناسي هرمزگان هم طي اطالعيه هاي لحظه اي 
آخرين وضعيت جابه جايي توفان حاره اي »شاهين« 
را اعالم كرد. محمد رادمهر فرماندار جاسك هم در 
آخرين اظهارنظر رسانه اي از آمادگي براي تخليه ۳۰ 
روستا در جاسك خبر داد. رادمهر همچنين از آمادگي 
نيروهاي بس��يج، نيروي درياي��ي ارتش و نيروهاي 
 امداد و نجات هالل احم��ر و نيروهاي مردمي براي 
كمك رس��اني به مناطق در مع��رض خطر خبر داد 

و گفت: ترد شناورها از صبح ش��نبه تا روز دوشنبه 
ممنوع اس��ت. تاثيرات قابل توجه توفان حاره اي از 
س��اعات بعدازظهر و شب در مناطق شرقي جاسك 
آغاز مي شود و شاهد تندباد شديد، رگبار باران و رعد 
وبرق و توفاني شدن دريا خواهيم بود و شدت باد در 
س��واحل به بيش از ۷۰ كيلومتر در ساعت و ارتفاع 
موج در محدوده ۲ تا ۳ متر مي رس��د.  منصور بيجار 
-معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار سيستان 
و بلوچستان- در جلس��ه مديريت بحران سيستان 
و بلوچس��تان كه در فرمانداري چابهار برگزار شد، 
اظهار داش��ت: قانون مديريت بحران جامع و كامل 
اس��ت و براي پيش��گيري و مقابله، وظايف تمامي 
مس��ووالن و اعضاي ستاد مشخص است لذا همه به 
وظايف خود عمل و اقدامات الزم را انجام دهند. وي 
ادامه داد: تمامي ظرفيت ها، امكانات دولتي و بخش 
خصوصي در سطح شهرها و روستاها مكلف هستند 
براس��اس قان��ون در مواقع جلوگيري از گس��ترش 
بحران نظير س��يل و توفان همكاري الزم را داشته 
باشند. اطالع رساني ها از طريق مديريت بحران باشد 
و اطالعات جامع و كامل در اختيار مردم و رسانه ها 

قرار گيرد. 

گزارش

مناطق جنوبي استان سيستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان، شاهد خسارات ناشي از توفان بودند

بلوچستان و هرمزگان زير سايه توفان

رويداد

در حالي مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست 
و ستاد احياي درياچه اروميه وسايل شان را از دفاتر 
خود جمع مي كنند و از مناصب شان كنار مي روند 
كه نه به  خاطر عزل يا اس��تعفا بلكه به خاطر اتمام 
دوران مسووليت ش��ان و انتص��اب رييس جديد از 
ساختمان هاي اداري اين سازمان خارج مي شوند؛ 
ب��دون عذرخواهي و بدون هيچگونه  پاس��خگويي 
در قبال حادثه مرگب��ار اتوبوس خبرنگاراني كه به 
دعوت همين مس��ووالن به آذربايجان غربي سفر 
كرده بودند. به گزارش ايسنا، چهارشنبه )۲ تير ماه 
۱۴۰۰( اتوبوس حامل خبرنگاران و عكاساني كه به  
دعوت از ستاد احياي درياچه اروميه براي بازديد از 
آخرين وضعيت اين درياچه عازم آذربايجان غربي 
ش��ده بودند در بازگش��ت از  بازديد از  پروژه انتقال 
آب از رودخان��ه زاب به درياچ��ه اروميه در حوالي 
نقده واژگون و منجربه از دس��ت رفتن دو خبرنگار 
جوان - مهش��اد كريمي، خبرنگار محيط زيس��ت 
ايسنا و ريحانه ياس��يني خبرنگار ايرنا - و مصدوم 
ش��دن ۲۱ خبرنگار و عكاس ديگر ش��د. حادثه اي 
كه نبايد اتف��اق مي افتاد اما به علت س��هل انگاري 
مس��ووالن در هماهنگي اين س��فر، غم غير قابل 
توصيفي بر دل خانواده هاي آنان، جامعه رسانه اي 
و محيط زيست كشور نش��اند. اگر اين اتفاق در هر 
جاي ديگر دنيا رخ مي داد دست كم با استعفا يا عزل 
مسوول يا مس��ووالن آن همراه بود اما حقا كه واژه 
»مسوول« برازنده هيچ يك از منصب داران سازمان 
حفاظت محيط زيست و ستاد درياچه اروميه - كه 
مس��وول هماهنگي اين س��فر بودند- نبود چرا كه 
حين س��فر و  پس از حادثه، هيچ نشاني از احساس 
مسووليت در آنان به چشم نخورد. فرمانده انتظامي 
نقده در همان روز حادث��ه علت اين حادثه را نقص 

فني و ترمز اتوبوس حام��ل خبرنگاران عنوان كرد 
اما ش��ش روز بعد از آن پليس راه��ور ناجا با صدور 
اطالعيه اي بي مباالتي و قصور مسووالن هماهنگي 
سفر به علت عدم تامين وسيله نقليه مناسب و آشنا 
نبودن راننده با شرايط راه و جغرافياي منطقه بدون 
هماهنگي با ادارات مرتبط با ايمني ترافيك اعالم 
كرد. در حالي آشنا نبودن راننده اتوبوس با شرايط 
راه به عنوان يكي از علل وقوع اين حادثه مطرح شد 
كه به گفته خبرنگاران بازمانده از اين حادثه، ستاد 
احياي درياچه اروميه بدون اطالع سرنشينان مسير 
كوتاه تر اما نامناس��بي را براي بازگشت از تونل زاب 
انتخاب كرد همچنين بنابر اظهارات فرمانده پليس 
راه كشور اين اتوبوس فاقد صورت وضعيت و متعلق 
به كارخانه سيمان بود اما كارخانه سيمان با صدور 
بيانيه اي اين موضوع را رد كرد. نظر كارشناسي قوه 
قضاييه نيز دس��ت كم ۵۰ درصد قصور اين حادثه 
را متوجه عوامل و مس��ووالن مختلف مي دانس��ت 
هرچند در آخرين نظر كارشناسي ارايه شده از سوي 
هيات سه نفره از »كارشناسان وزارت دادگستري 
در زمين��ه تصادفات و امور وس��ايل نقليه موتوري 
زميني« رانن��ده مقصر صدرصد حادث��ه واژگوني 
اتوبوس خبرنگاران اعالم شد. اين نظر كارشناسي 
ب��ا اعتراض وكالي اولياي دم همراه ش��ده اس��ت. 
آنان در متن اعتراض خود با اش��اره به مواد قانوني 
و مستندات به نقش دستگاه هاي مختلف از جمله 
س��تاد احياي درياچه اروميه و اداره محيط زيست 
استان آذريابجان غربي در هماهنگي سفر، انتخاب 
اتوبوس موض��وع حادثه و اصرار به انتخاب جاده اي 
نامناسب به رغم اذعان راننده به ناآشنايي با شرايط 
آن اشاره كرده و خواستار ارجاع به هيئت پنج نفره 
كارشناسي شده اند. اين حقيقت قابل كتمان نيست 

كه خبرنگاران و عكاسان به دعوت مسووالن سازمان 
حفاظت محيط زيست و ستاد احياي درياچه اروميه 
راهي سفر آذربايجان غربي شدند و مراقبت از جان 
آنها و ايمني س��فر و تامين وسيله نقليه مناسب و 
تردد در جاده هاي ايمن وظيف��ه اين افراد بود ولي 
آنان حاضر به پذيرش قصور خود نشدند. در حالي 
هيچ يك از ابع��اد ابهامات اين حادثه از جمله علت 
نقص فني در اتوبوسي كه گفته شده داراي مدارك 
معاينه فني بود، انتخاب مسير بازگشت نامناسب و 
شائبه ارتباط ميان سازمان محيط زيست با كارخانه 
سيمان روشن نش��ده و نسبت به آنها  پاسخي داده 
نشده است كه اين مس��ووالن بي مسووليت هنوز 
از خان��واده داغدار دو خبرنگار فقيد ايس��نا و ايرنا و 
خبرن��گاران مصدوم اين حادث��ه هيچ عذرخواهي 
حت��ي در مقام اقدامي نمادي��ن نكرده اند؛ هرچند 
عذرخواهي آنان نه مهش��اد و نه ريحانه را به آغوش 
خانواده هايش��ان بازمي گرداند و نه مرهمي بر داغ 
از دس��ت دادن دو جوان مي شود. درحالي پيگيري 
پرونده  مهشاد كريمي و ريحانه ياسيني - خبرنگاران 
فقيد ايسنا و ايرنا - تا مشخص شدن ابعاد مختلف 
آن و معرف��ي و مج��ازات مقصران ادام��ه دارد كه 
جامعه رسانه اي كش��ور خواستار رسيدگي و اعالم 
نظر هرچه سريعتر قوه قضاييه به اين  پرونده است. 
اميد است با انتصاب علي سالجقه به عنوان رييس 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت رسيدگي به اين 
 پرونده و محاكمه مسووالن حادثه به عنوان يكي از 
مطالبات جامعه رسانه اي سرعت بگيرد و بر كاهش 
تصادفات جاده اي كه س��االنه جان تعداد زيادي از 
هموطنان مان را مي گيرد،  نيز موثر و زمينه اي براي 
تدوين قانون و ضوابطي به منظور تضمين سالمت 

خبرنگاران در ماموريت هاي آينده باشد.

مسووالن حادثه اتوبوس خبرنگاران بدون عذرخواهي صندلي هايشان را ترك كردند
رويخطخبر

۳۵۰ هزار ُدز واكسن آسترازنكا وارد كشور شد
شصت ودومين محموله وارداتي واكسن 
كرونا ب��ا برند آس��ترازنكا از اتريش وارد 
كشور شد. به گزارش ايرنا، اين محموله 
ش��امل ۳۵۰ هزار ُدز واكسن آسترازنكا 
صبح روز گذشته )يكشنبه( وارد كشور 
شده اس��ت. ش��صت ويكمين محموله 
واكس��ن كرون��ا ش��امل ۱۵۰ ه��زار دز 
آس��ترازنكا نيز روز جمع��ه ۹ مهر ماه به 

كشور وارد شد. واكسن آسترازنكا محصول يك شركت 
داروسازي و زيست فناوري چندمليتي به همين نام 
است و از دس��امبر ۲۰۲۰ مراحل كارآزمايي باليني 
را جهت توليد واكس��ن كوويد ۱۹ آغاز كرد و در ۳۰ 
دسامبر سال ۲۰۲۰ اين واكسن با ايمني ۷۰ درصد 
براي استفاده در برنامه واكسيناسيون برخي كشورها 
قرار گرفت. مه��رداد جمال ارونقي معاون فني و امور 
گمركي گمرك ايران پيشتر گفته بود، روز پنجشنبه 

هشتم مهر ماه با ورود شصتمين محموله 
واكس��ن كرونا شامل ۶ ميليون دز از نوع 
س��ينوفارم، ميزان واكسن هاي وارداتي 
از مرز ۷۹ ميليون دز گذش��ت. بر اساس 
اع��الم وزارت بهداش��ت، تاكن��ون ۴۰ 
ميلي��ون و ۶۳ هزار و ۵۷۰ نف��ر ُدز اول 
واكسن كرونا و ۱۶ ميليون و ۵۳۲ هزار 
و ۵۵۴ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به ۵۶ 
ميليون و ۵۹۶ هزار و ۱۲۴ ُدز رسيد. واردات واكسن 
و تسريع واكسيناسيون اولويت دولت سيزدهم براي 
مهار كرونا قرار گرفته است؛ غالمحسين اسماعيلي 
رييس دفت��ر رييس جمهوري ۱۸ ش��هريور ماه از 
واردات حدود ۱۰۰ ميليون واكس��ن ت��ا پايان آبان 
امس��ال خبر داد و گفت: واكسيناسيون گسترده و 
مهار اپيدمي كرونا اولويت مهم دولت سيزدهم است.

بهره برداري از يك ايستگاه و يك ورودي در خط ۶ و ۷ مترو
ايستگاه شهيد رضايي در خط ۶ و ورودي 
دوم ايستگاه برج ميالد در خط ۷ مترو، 
به صورت مردمي گش��ايش يافت��ه و از 
همسايگان اين دو ايستگاه كه سال ها با 
مش��كالت عمليات اجرايي پروژه هاي 
اينچنيني دست به گريبان بودند، تقدير 
به عمل آمد. به گزارش ايس��نا، به نقل از 
روابط عمومي و امور بين الملل شركت 

راه آهن ش��هري تهران و حومه )مترو(، در پي آماده 
شدن ايستگاه شهيد رضايي و همچنين ورودي دوم 
ايستگاه برج ميالد و با موافقت شهردار تهران جهت 
استفاده هرچه سريعتر شهروندان از امكانات جديد 
حمل و نقلي پايتخت، ايس��تگاه هاي ياد شده بدون 

مراسم رسمي در اختيار مردم قرار گرفت 
تا تكميل شبكه خطوط هفتگانه مترو، 
يك گام ديگر به تحق��ق خود نزديكتر 
شود. ايستگاه شهيد رضايي، سيزدهمين 
ايستگاه خط ۶ محسوب شده و در خيابان 
۱۷ شهريور، پايين تر از ميدان خراسان 
قرار دارد. عمليات عمراني اين ايستگاه 
پس از ۶ س��ال و با ص��رف هزينه اي در 
حدود ۳۰۰ ميليارد تومان به سرانجام رسيد. از طرفي 
ورودي دوم ايستگاه برج ميالد كه دسترسي مراجعان 
بيمارستان ميالد )بيمه شدگان تامين اجتماعي( و 
دانشگاه علوم پزشكي ايران به اين ايستگاه پرتردد را 

تسهيل مي كند نيز به روي مردم گشوده شد. 

كشف جايگاه ويژه يك تماشاخانه تاريخي
باستان شناس��ان اع��الم كردن��د در 
آمفي تئاتر تاريخي يكي از ش��هرهاي 
باستاني تركيه بقاياي جايگاه هاي ويژه 
تماشاخانه را كشف كرده اند. به گزارش 
ايس��نا و به نقل از خبرگزاري آناتولي، 
در نتيجه كاوش در ش��هر باس��تاني 
»پرگام��ون« واقع در ش��هر »ازمير« 
تركيه، بقاياي جايگاه هاي ش��خصي 

يك تماشاخانه ۱۸۰۰ ساله كشف شد. كاوش هاي 
باستان شناسي از سال ۲۰۱۸ در تماشاخانه اين شهر 
باستاني آغاز شده اند. تماشاخانه عظيم »پرگامون« 
به دليل شباهت هايي به تماشاخانه »كولوسئوم« 
واقع در »رم« بس��يار مورد توجه باستان شناسان 
قرار گرفته اس��ت. اين پنج جايگاه س��نگي كه بر 
روي آنها نام هايي حكاكي ش��ده در جريان پروژه 

تحقيقاتي اي كش��ف ش��ده اند كه به 
همت موسسه باستان شناسي آلمان 
و موسس��ه معم��اري دانش��گاه فني 
برلين و ب��ا همكاري وزارت فرهنگ و 
گردش��گري تركيه آغاز ش��ده است. 
تماشاخانه »پرگامون« كه در دوران 
امپراتوري روم س��اخته ش��ده است 
ميدان بسيار بزرگي داشت و اين نكته 
در مقايسه با ساير شهرهاي باستاني منطقه، براي 
»پرگامون« يك مزيت به حساب مي آمد. فليكس 
پيرسون، مدير موسسه باستان شناسي آلمان، در 
گفت وگو با خبرگزاري آناتولي بيان كرد: »آن ها 
مي خواستند يك نمونه ديگر از »كولوسئوم« در 
اين جا بسازند و مردم از تمامي طبقات جامعه در 

اين تماشاخانه حضور پيدا مي كردند.
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