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يادداشت- 1

 دورنماي 
واردات خودرو

موض��وع واردات خ��ودرو 
يك��ي از ضرورت هاي��ي 
اس��ت كه به نظر مي رسد 
براي تعادل بخش��يدن به 
نظ��ام عرض��ه و تقاضا در 
بازار خودرو در كش��ورمان 
ضروري اس��ت؛ موضوعي 
كه نماين��دگان دوره دهم 
ايده عملياتي س��اختن آن را مطرح ساختند و در 
ادامه در مجلس يازدهم برنامه ريزي هاي تقنيني 
آن صورت گرف��ت تا يكي از مهم تري��ن اقدامات 
براي بهبود شاخص هاي رش��د در بازار خودروي 
كشورمان انجام شود. سال هاست كه مردم نسبت 
به س��طح ايمني پايين، قيمت باال و كيفيت نازل 
برخ��ي خودروهاي داخلي گاليه هاي��ي دارند، از 
سوي ديگر نيز خودروس��ازان علي رغم مطالبات 
م��ردم و نمايندگان در خص��وص افزايش توليد، 
اعالم مي كنند كه توانايي افزايش توليد را ندارند. 
در ش��رايطي كه توانايي الزم براي توليد بيش��تر 
مبتني بر نيازهاي عادي بازار وجود ندارد، بهترين 
راهكار استفاده از رويكردهاي وارداتي به صورت 

محدود است. 
البته نماين��دگان در جريان اي��ن مصوبه، تالش 
مي كنند تا به گونه اي تصميم سازي كنند كه فضا 
براي رش��د كيفي خودروهاي داخلي فراهم شود. 
بر اس��اس اصول اقتصادي، براي ارتقاي س��طح 
كيفي صنعت خودروس��ازي )و اساسا هر صنعت 
ديگري( مي بايست، فضايي رقابتي ايجاد شود تا 
از دل اين رقابت س��ازنده مسير رشد و شكوفايي 
نيز طي ش��ود. سال هاس��ت كه ج��اي خالي يك 
چنين فضاي رقابتي در بطن بازار خودروي كشور 
احساس مي شود، واردات محدود خودرو فرصتي 
است كه مي تواند اين اتمسفر رقابتي را به صورت 

نسبي ايجاد كند. 
بنابراي��ن هدف بنيادي��ن اين مصوب��ه، حمايت از 
خودروس��ازان داخلي كش��ور در مواجهه با س��اير 
خودروسازان اس��ت. از س��وي ديگر نمايندگان از 
طريق اين ايده به دنبال آن هستند تا رويكردهاي 
صادراتي را در كش��ور تش��ويق كنند. آن دسته از 
گروه هايي كه اقدامات صادراتي مش��خصي داشته 
باشند مي توانند در زمينه واردات خودرو نيز سهمي 
داشته باشند.اما چالش اصلي پيش روي اين طرح، 
ايرداتي است كه در خصوص زمينه هاي تامين ارزي 

اين موضوع صورت مي گيرد.
نمايندگان در ماده 4 طرح س��اماندهي از عنوان 
ارز غير منشأ اس��تفاده كرده بودند كه اين عنوان 
بعد از ايرادات ش��وراي نگهبان به ارز منشأ تغيير 
پيدا كرد. در واقع آن دس��ته از شركت ها و افرادي 
كه قصد واردات خ��ودرو را دارند بايد منش��أ ارز 
مصرف��ي خود را مش��خص كنند و بع��د اقدام به 
واردات كنند. با يك چنين اصالحاتي كميسيون 
صناي��ع و مع��ادن مجلس به دنبال آن اس��ت كه 
زمينه عملياتي س��اختن طرح را فراهم س��ازند.
اساس��ا يكي از ويژگي هاي اين طرح، ايجاد زمينه 
قانون��ي الزم ب��راي جذب س��رمايه هاي خارجي 
اس��ت. طي س��ال هاي گذش��ته دامنه وس��يعي 
از س��رمايه هاي ايراني��ان در بانك ه��اي خارجي 
س��پرده گذاري ش��ده اس��ت. اين مصوب��ه باعث 
خواهد ش��د تا بخشي از اين ظرفيت هاي ارزي در 
راستاي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي كشورمان 
به كار گرفته شود.از سوي ديگر نمايندگان تالش 
مي كنند با ارايه تش��ويق هاي الزم، روند توس��عه 
صادرات قطعات، خودرو و س��اير صنايع وابس��ته 

را فراهم سازند. 
در صورتي كه مجموعه اين گزاره ها به درس��تي به 
كار گرفته ش��وند، مي توان اميدوار بود كه تعادل به 
بازار خودروي كش��ورمان بازگردد. در ابتداي طرح 
موضوع وزير صمت دولت س��يزدهم اعالم كرد كه 
با واردات خودرو مخالف اس��ت اما بعد از نشس��تي 
كه طي هفته گذش��ته ميان وزي��ر صمت و اعضاي 
كميس��يون صورت گرفت، موافق ايشان هم براي 
واردات خودرو جلب ش��د. بعد از اين نشس��ت قرار 
شد، كميته ويژه اي در كميس��يون تشكيل شود و 
مجموعه ايرادات، پيشنهادات و مطالبات مرتبط با 
موضوع واردات خودرو از طريق اين كميته پيگيري 
ش��ود.  نهايتا باي��د گفت كه نمايندگان نس��بت به 
اجراي اين ايده مصر هس��تند و پاي كار ايستاده اند 
تا تعادل نسبي در روند عرضه و تقاضاي بازار خودرو 

ايجاد شود. 
از طري��ق واردات 60تا 80هزار خودروي خارجي 
مي توان اين تع��ادل را در بازار ايج��اد كرد. البته 
وزارت صمت اعالم كرده است كه براي اجراي اين 
مصوبه نياز به ايجاد برخي زمينه هاي الزم وجود 
دارد كه حداق��ل 6ماه زمان نياز اس��ت. بنابراين 
موعد اجراي اين پروژه را مي توان نيمه نخس��ت 

سال 1401 در نظر گرفت. 
بعد از پايان تعطي��الت مجلس طي 2هفته آينده 
موضوع در صحن مطرح خواهد شد تا نمايندگان 

تصميم نهايي را در خصوص آن اتخاذ كنند.

بهزاد رحيمي

بازار ملك طي مهرماه  در  قله قيمت اسمي درجا زد

وداع موقت سرمايه با مسكن

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 نتيجه طرح صيانت 
نااميدسازي جمعي است

 بورس 
رشد مي كند؟

 بازسازي اعتماد 
با ظرفيت بخش خصوصي

 ما نگفتيم تو 
تصويرش كن 

با اج��راي ط��رح صيان��ت از 
كاربران فضاي مجازي؛ اگرچه 
بستن س��رويس هاي گوگل 
امكان پذير است، اما با اين كار 
رشدي صورت نمي گيرد. طرح 
صيانت مثل اين است كه براي 
جلوگيري از ورود س��ارقان به 
يك ساختمان، گرگ هايي را 
در حياط رها كنند و اين گرگ ها ممكن اس��ت ساكنان 
ساختمان را هم بگيرند. طراحان اين طرح مي گويند كه 
قرار نيست شبكه  اجتماعي بسته شود، اما اين امكان هم 
وجود دارد و افراد حاضر در اين حوزه هم ترجيح مي دهند 
جايي حضور داشته باشند كه چنين خطري تهديدشان 
نكند. پنج سال پيش دولت اليحه اي  براي ارايه به مجلس 
آماده كرد. مجلس معتقد است دولت حق ندارد اليحه اي 
بدهد كه در آن جرم انگاري ش��ده باش��د و اين در اختيار 
مجلس و قوه قضاييه است كه اين كار را انجام دهد؛ بنابراين 
اين اليحه هاي دولت را نپذيرفت. همان زمان ما جلسه اي 
با رييس وقت مجلس و معاونان برگزار كرديم و چون دولت 
نمي تواند اليحه اي كه در آن جرم انگاري شده باشد ارايه 
دهد، قرار ش��د كارگروه مش��تركي بين دولت و مجلس 
تشكيل شود و قوه قضاييه هم به اين كارگروه اضافه شد 
و تغييراتي در اليحه اعمال شد. اين اليحه با تغييراتي كه 
اعمال شده بود به دولت برگشت كه تاييديه بگيرد اما در 
اين حين نمايندگان مجلس طرحي ارايه دادند كه هيچ 
تناسبي با اليحه دولت نداشت. ما اليحه را در دو نوبت به 
نظرسنجي متخصصان هم گذاشتيم و متن اين اليحه در 
سايت سازمان فناوري اطالعات قرار دارد؛ طرحي كه مورد 
اجماع مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان بازوي تخصصي 
قوه مقننه، پژوهشگاه قوه قضاييه و دولت قرار داشت. منطق 
اين اليحه طرفدار كاربر بود و حريم خصوصي كاربر را مورد 
نظر قرار داشت و نمونه بومي سازي شده GDPR اروپا بود. 
اگرچه در حال حاضر جاسوسي از داده كاربران وجود دارد 
و به نظر مي رسد نهادهايي در امريكا هستند كه جاسوسي 
كنند. اما راه حل اين مش��كل، نابودي كلي اكوسيس��تم 
فناوري نيست. آيا تصميماتي كه ما گرفتيم به نفع امنيت 
ما بود؟ وقتي تلگرام فيلتر شد، همه از واتس اپ استفاده 
كردند كه با اينستاگرام متعلق به يك شركت امريكايي 
هستند. يك راهكار مقابله با جاسوسي  اين است كه تنوع 
خدمت ايجاد كنيم. اگر قرار باشد تنوعي وجود داشته باشد 
كه امكان جاسوسي و دسترسي به داده كاربران كاهش پيدا 
كند، با فيلترينگ تلگرام، ضد اين راه حل رفتار مي شود. 
راه حل دوم اين اس��ت كه ببينيم چه امكاناتي را مي توان 
در مقياس پايين ارايه دهيم. بعضي از امكانات مانند موتور 
جست وجو امكان پذير نيست كه در مقياس پايين ارايه 
شود و بايد كاربر زيادي وجود داشته باشد كه بتوان موتور 
جست وجو ارايه داد؛ چون نيمي از فاكتورهايي كه صفحه 
مورد نظر را...  ادامه در صفحه 5

مدت زيادي اس��ت ك��ه بازار 
س��رمايه ديگر به متغيرهاي 
اقتص��ادي واكن��ش نش��ان 
نمي دهد؛ به طور نمونه در ماه 
گذش��ته كاموديتي ها رش��د 
قابل توجهي را داشتند اما بازار 
سهام واكنش مثبت و درخور 
آن را نداش��ت. باگذشت زمان 
با گزارش هاي 6 ماهه خوب ش��ركت ها روبرو شديم كه 
بنگاه هاي اقتصادي سودهاي مطلوبي را به دست آوردند كه 
انتظار مي رفت بازار تقويت شود و پيشروي خوبي را داشته 
باشد اما باز با عدم واكنش  مثبت بازار سرمايه مواجه شديم.

شرايط فعلي بازار س��رمايه به گونه اي نيست كه صرفًا با 
تحليل هاي بنيادي ازجمله وضعيت شاخص كاموديتي ها 
يا افزايش سودآوري شركت هاي بورسي و غيره بازار توان 
حركت و صعود را داش��ته باش��د. در حقيقت بازار سهام 
همچنان از عدم اطمينان رنج مي برد و تنها بحث افزايش 
نرخ ارز و نتيجه مذاكرات مي تواند كمك احتمالي رشد بازار 
سرمايه داشته باشد. به عقيده بنده تا زماني كه دو متغير 
مذكور حركتي را آغاز نكنن��د، عواملي همچون كاهش 
قيمت كاموديتي ها، موقعيت تكنيكالي شاخص كل و غيره 
نمي تواند تغيير به خصوصي را در ارزش بازار سهام ايجاد 
ادامه در صفحه 2 كند.   

مش��اركت و نقش آفريني موثر 
بخش خصوص��ي در اقتصاد و  
تصميمات اقتصادي دولت، اين 
روزها بيشتر از هر زمان ديگري 
احساس مي ش��ود. اين تعامل 
و نقش آفريني اگرچ��ه در ابتدا 
مستلزم ترميم رابطه و تقويت 
اعتماد بين اين دو بخش و رفع 
موانع موجود اس��ت، اما در صورتي كه در مس��ير صحيح 
عملياتي ش��ود با بهبود وضعيت شاخص هاي اقتصادي و 
افزايش انگيزه هاي سرمايه گذاري و كسب و كار، به احياي 
رابطه مردم و حاكميت و  تقويت اعتماد عمومي كمك خواهد 
كرد. به عبارت شفاف تر بازس��ازي اعتماد در جامعه بدون 
شك از مس��ير اقتصاد مي گذرد و حاكميت در اين مسير 
نيازمند مشاركت بخش خصوصي است. واقعيت اين است 
كه طي سال هاي اخير، اعتماد عمومي به واسطه عملكرد و 
تصميمات اشتباه دولت در بازارهاي ارز، سرمايه، مسكن و 
خودرو و بي ثباتي هاي اقتصادي با كاهش چشم گيري رو به 
رو بوده و آثار اين بي اعتمادي را به وضوح و به صورت مصداقي 
مي توان در نوع برخورد و ميزان همراهي مردم با سياست هاي 
دولت و در ارتباط با موضوعاتي همچون آمار سرمايه گذاري، 
خوداظهاري براي حذف يارانه  نقدي، ماليات ستاني، ثبت 
امالك، معرفي خانه هاي خالي، ميزان رعايت محدوديت هاي 

كرونايي و خروج سرمايه از كشور به سمت كشورهايي چون 
تركيه، امارات و... مش��اهده كرد كه همگي حاكي از غالب 

شدن فضاي بي اعتمادي است.
 بررسي روند طي شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد 
تعامل دولت با بخش خصوصي به دليل ارتباط اين بخش 
با بدنه جامعه، دارا بودن ش��بكه هاي موثر، آمار و اطالعاتي 
ك��ه در اختيار دارد، در حل چالش ه��اي اقتصادي و حتي 
اجتماعي ضروري است. در مقابل ابالغ سياست ها به صورت 
يك جانبه از سوي دولت و منفعل شدن بخش خصوصي، 
نهايتا محكوم به شكست و ايجاد بحران هايي همچون كاهش 
بي اعتمادي است. از همين رو هر دو بخش دولت و بخش 
خصوصي با تقويت ظرفيت ها و فراهم كردن بسترهاي الزم 
در تعامل كامل و هماهنگ با يكديگر بايد تصميم سازي و 
سياست گذاري كنند. بخش خصوصي متشكل از تشكل ها، 
فعاالن اقتصادي، اتحاديه ها، سنديكاها و اتاق هاي بازرگاني، 
اصناف و تعاون، با دارا بودن ش��بكه هاي گسترده در سطح 
جامعه و بهره گيري از توان مشاوران و متخصصان مختلف 
با سوگيري هاي متفاوت و انعطاف پذيري بيشتر مي تواند به 
عنوان پل ارتباطي در ترميم رابطه مردم و حاكميت و احياي 
اعتماد عمومي نقش موثري داش��ته باشد.  با اين مقدمه و 
توضيحات و ضرورت نقش آفريني بخش خصوصي، سوال 
اين است آيا پتانسيل و هماهنگي الزم در اين بخش براي 
اينكه فراتر از ...  ادامه در صفحه 7

اي��ران درودي؛ ش��ايد كمتر 
كسي را پيدا كنيم كه ايران بانو 
را نشناس��د. زني كه با قلمش 
ج��ادو مي كرد ه��م روي بوم 
نقاشي و هم بر صفحه سفيد 
كاغذ. چقدر نوشتن از كسي 
ك��ه بهتري��ن زمان��ه اش بود 
سخت اس��ت. چقدر نوشتن 
در س��وگ كسي كه انگار خيال رفتن نداشت و با ذوق و 
شوق به لحظه لحظه زندگي نگاه مي كرد سخت است. 

چه شد ايران بانو؟! مگر تو نبودي كه مي گفتي: »خيلي 
كارها در پيش داريم«؟ مگر ت��و نبودي كه مي گفتي: 
»موهبت زن��ده بودن را پ��اس بداريم«؟ چه ش��د كه 
ناگهان، عزم رفتن كردي؟ با آن همه اميد به زندگي كه 
از چشمانت مي باريد، با آن همه شور كه در صدايت موج 
مي زد، كسي باور نمي كرد مرگ حتي جرات كند به تو 
نزديك شود چه برسد به اينكه ناگهان خبر رفتنت بشود 

تيتر يك اخبار. 
مي داني ايران بانو، تو نمونه بارز يك زن بودي، در اين 
دنياي آشفته به سردي گراييده از غم و درد و هجران، 
تو نمونه بارز يك زن مق��اوم بودي، يك زن اميدوار، 
زني كه صدايش تا هميشه در گوش اين جهان خواهد 
ماند.  ادامه در صفحه 8

يادداشت روز

رسم غلط تخريب مراجع
نخست( واقعيت عريان جامعه 
امروز ايراني آن است كه مردم با 
مشكالت اقتصادي و معيشتي 
فراواني دست به گريبان هستند. 
در اين ش��رايط، يكي از مراجع 
گرانقدر ش��يعه در اظهارنظري 
ع��ادي نس��بت به مش��كالت 
معيشتي مردم، گاليه و در ادامه 
نيز اش��اره كرده اند كه ايران بايد با تمام كشورهاي جهان 
ارتباط مناسبي برقرار كند. همچنين تاكيد داشتند، درست 
نيست كه مناسبات ارتباطي ايران با جهان پيراموني همواره 
با چالش همراه باش��د. اما بالفاصله پ��س از اين اظهارنظر 
منطقي برخي اف��راد و جريانات كه نگاه هاي افراطي و تند 
نس��بت به موضوعات مختلف دارند، شروع به انتقاد از اين 
اظهارنظر آيت اهلل صافي گلپايگاني كردند. بعد از اين اتفاق 
تاسف آور و دردناك، همه افرادي كه دل در گروي اسالم و 
آزادي بيان دارند، نسبت به اين حادثه واكنش نشان دادند 
و خواستار برخورد با يك چنين رفتارهاي دون شأن انساني 
شدند. متاسفانه يكي از عادت ها و اخالق هاي ناپسندي كه 
در سال هاي بعد از انقالب در كشور ما رسم شده، گسترش 
اهانت ها و تخريب ها بدون توجه به جايگاه هاي افراد است. 

اين اهانت ها تا جايي گس��ترش پيدا كرده است كه نهايتا 
دامن مراجع عظام تقليد را نيز گرفته اس��ت. اين در حالي 
است كه يك چنين رفتارهايي در زمان شاه نيز مسبوق به 
سابقه نيست و به خاطر دارم، شخص محمدرضا پهلوي حتي 
اجازه چاپ كاريكاتور عليه مراجع تقليد شيعه را نمي داد. اما 
در جمهوري اسالمي برخي رسانه ها، افراد و جريانات حضور 
دارند كه به خود اجازه مي دهند تندترين اهانت ها و هتك 
حرمت ها را نسبت به مراجع صورت دهند. البته معناي اين 
صحبت ها اين نيست كه باب نقد و گفت وگو در جامعه بسته 
ش��ود و هيچ نقدي نسبت به گفتمان هاي موجود صورت 
نگيرد. اما زماني هس��ت عالمي، دانشمندي و تحليلگري 
حرف علمي و منطقي نسبت به موضوعي مطرح مي كند و 
نقدي معقول ارايه مي كند كه قابل قبول است. همه واقفند 
كه مراجع معصوم نيستند و ممكن است در مورد خاصي 
اظهارنظري داشته باشند كه نيازمند توضيح و نقد باشد، 
اما اهانت، توهين، شانتاژ، دهان مراجع را بستن، آبروريزي 
كردن، هتك خانه مراجع كردن، عده اي اوباش را به درب 
خانه مراجع كشاندن و... موردي است كه متاسفانه در برخي 
برهه ها در طول دهه هاي اخير رس��م شده و ضرورت دارد، 

هرچه سريع تر دربرابر آن واكنش مناسب نشان داده شود.
دوم( موضوع مهم بعدي آن است كه وقتي مقامات كشور 

به محضر مراجع تقليد مي رسند، ابتدا گزارشي از فعاليت ها 
و اهداف حوزه مس��ووليت خود ارايه مي كنند و س��پس 
منتظرند تا از رهنمودهاي اين مراجع بهره مند ش��وند. به 
هر حال در شرايط دشوار فعلي، رييس مجلس به محضر 
شيخ الفقها يعني بزرگ ترين مرجع تقليد از نظر ِسني و بلكه 
از نظر جايگاه علمي مي رسد و بعد از ارايه گزارش، تقاضاي 
رهنمودي مي كند. اين معنا ندارد كه بعد از ارايه رهنمودها 
در مورد مسائل اقتصادي، عده اي در رسانه هايشان شروع 
به تخريب و فحاشي و هتك حرمت كنند و گروه ديگري نيز 
با سكوت معنادار خود از اين حركت مذبوحانه دفاع كنند. 
آيت اهلل صاف��ي حرف بدي كه نزدن��د، صحبتي را مطرح 
كرده اند كه هر عقل سليمي هم آن را قبول دارد و به درستي 
آن ش��هادت مي دهد.اين مرجع گرانق��در به اين واقعيت 
اشاره كرده اند كه »شرايط مردم بسيار وخيم است و فقر و 
گرفتاري، فشار زايدالوصفي را به دهك هاي مختلف مردمي 
وارد مي س��ازد.« در ادامه هم براي برون رفت از مشكالت 
راهكار ارايه ك��رده و فرموده اند: »يكي از مهم ترين راه هاي 
حل مشكالت، ايجاد ارتباط سازنده با ساير كشورهاي جهان 
است.« اين حرف بسيار درستي است، به اين دليل كه هيچ 
حاكميتي نمي تواند دور كش��ورش را ديوار بكشد و ميان 
مردم و ساير كشورها، فاصله بيندازد و بعد هم توقع داشته 

باشد كه اقتصاد و معيشت مردم شرايط عادي داشته باشد. 
امواج ارتباطات واقعي و مجازي در جهان امروز در آيند و روند 
هستند و هر ديوار و هر سدي را مي شكنند. چرا كه آدميزاد به 
ارتباطات و تبادالت مسير رشد و شكوفايي را مي پيمايد. اگر 
مديري بخواهد به حال و روز مردم رسيدگي كند بايد بهترين 
ارتباط را با جهان و همسايگان شكل دهد. اين نگاه هاي دگم 
و بسته در توسعه مناس��بات ارتباطي و اقتصادي با جهان 
پيراموني و كشورهاي همسايه به ضرر مردم و كشور است. 

سوم( اين رويكرد ارايه شده از سوي آيت اهلل صافي گلپايگاني 
نه تنها، ايرادي در بطن خود ندارد، بلكه شايس��ته تقدير و 
تشكر نيز هست، چرا كه مرجعي در كشورمان وجود دارد 
كه در امتداد رس��الت تاريخي مرجعيت شيعه، نكته اي را 
مطرح مي كند كه حرف دل بس��ياري از اقشار فرودست 
و مياني جامعه است. اتفاقا اين اظهارنظر الگوي مناسبي 
براي همه نهادها، سازمان ها و بخش هايي است كه در اين 
ش��رايط دشوار، سكوت پيش��ه كرده اند و نه تنها گرهي از 
مشكالت مردم باز نمي كنند، بلكه مدام در حال نمك پاشي 
به زخم هاي مردم هس��تند. در واقع اظهارنظر اين مرجع 
عالي قدر باعث نزديكي ديدگاه هاي مردم و مراجع عظام و 
روحانيت شيعه مي شود. اما متاسفانه اين رفتار مخرب عليه 
ادامه در صفحه 2 عالمان از...  

حسن رضايي پورامير ناظمي

محمدرضا  خباز

مريم شاهسمنديعلي چاغروند

 ضعف سيستم هاي زيرساخت
 زندگي مردم را با حمالت سايبري مواجه كرده است

 تاالب فريدونكنار 
قتلگاه پرندگان مهاجر شده است

فشار اقتصادي
 آخرين اهرم عربستان عليه لبنان

دنيايي كه هكرها در آن مي تازند
صفحه 6     صفحه 8    

صفحه 5    

چرخه معيوب اقتصاد و معاش 

 خواب هاي رياض
 براي بيروت

اقدامات دولت ها ميزان سرمايه گذاري 
در تاالر شيشه اي را كاهش داد

چرا قيمت خودروها دوباره در بازار 
افزايشي شد؟ 

براي بررسي وضعيت بورس بهتر است به روزهاي اول 
بازگرديم. اسفندماه سال 1398 بحران كرونا در كشور 
آغاز شد و سپس شاهد تعطيلي اغلب كسب وكارها و 
زيان پي درپي مردم بوديم. تقريباً در همان برهه زماني 
رييس دولت دوازدهم مردم را به يك سرمايه گذاري 
مطمئن دعوت كرد و گفت س��رمايه هاي خود را به 
بورس بياوريد. اين رييس دولت سابق آن زمان به مردم 
وعده سودهاي آن چناني داده بود و در خصوص نوسان 
و نزول بازار مطلبي نگفته بود تا زماني كه بورس سقوط 
صفحه 4 را بخوانيد كرد و...  

پس از دو هفته اي كه بازار خودرو در آرامش به س��ر 
برده و در بازار ركود ش��ديدي حاكم بوده، قيمت ها 
مجدد افزايش يافت. به طوري كه روند افزايش قيمت 
خودرو هاي داخلي همچنان با شيب ماليمي ادامه 
دارد و روز شنبه هشتم آبان شاهد رشد قيمت بسياري 
از مدل هاي پرتيراژ بوديم. يك كارشناس خودرويي 
درباره علت اي��ن افزايش قيمت ها مي گويد: كاهش 
تيراژ خودروهاي داخلي، توقف توليد برخي از مدل ها 
و از طرف��ي افزايش قيمت ارز مواردي بودند كه چند 
صفحه 7 را بخوانيد روزي است بر...  

فروش اعتماد 
بورسي مردم

 نه وزارت صمت 
 به آزادسازي 
قيمت خودرو 



سران امريكا و سه كشور اروپايي عضو برجام روز شنبه 
با صدور بيانيه اي مش��ترك بدون اشاره به نقش خود 
در مش��كالت كنوني اجراي اين توافق ادعا كردند كه 

بازگشت به برجام منوط به تغيير رفتار ايران است.
به گ��زارش ايرنا، در اين بيانيه كه يك نس��خه آن در 
تارنماي وزارت امور خارجه آلمان منتش��ر شد به اين 
مس��اله كه برجام با خروج و كارشكني هاي امريكا در 
دس��ت اندازهاي كنوني قرار گرفته است اشاره نشده 
و در عوض آمده است كه رهبران چهار كشور درمورد 
»خطر ناشي از توسعه برنامه اتمي ايران براي امنيت 

بين المللي« گفت وگو كردند.
بيانيه يادش��ده كه تنها چند روز پس از توافق ايران و 
اتحاديه اروپا براي ش��روع مذاكرات براي ازسرگيري 
اجراي برجام انتش��ار يافت، نسبت به پيشرفت هاي 
هسته اي ايران و آنچه گام هاي تحريك آميز ناميده ابراز 
نگراني شده و مي افزايد: ما عزم خود را براي اطمينان 
از اينكه ايران هرگز نتواند به توسعه سالح هسته اي يا 
دس��تيابي به آن بپردازد ابراز كرديم و نگراني شديد و 

فزاينده خود را در اين زمينه به اشتراك گذاشتيم.
رهب��ران چهار كش��ور امري��كا، انگليس، فرانس��ه و 
آلمان كه داراي زرادخانه ه��اي مملو از كالهك هاي 
هس��ته اي هس��تند ادعا كردند كه كاهش تعهدات 
برجامي ايران توجي��ه مدني منطقي ن��دارد اما اين 
اقدامات »براي برنامه هاي تسليحات هسته اي مهم 
هستند«. آنها بر همين اساس مدعي شدند كه »ادامه 
پيشرفت فعاليت هاي هس��ته اي ايران و مانع تراشي 
در بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي امكان 
بازگش��ت به برجام را به خط��ر مي اندازد.«اين بيانيه 
مي افزايد كه شرايط كنوني، بر اهميت راه حل مذاكره 
محور تاكيد دارد كه براي بازگش��ت امريكا و ايران به 
پايبندي كامل به برجام فراهم ش��ده و زمينه را براي 
ادامه تعامل ديپلماتيك براي حل ديگر نقاط اختالف 

فراهم مي كند.
در بيانيه يادشده بدون اشاره به بدعهدي كشورهاي 
اروپاي��ي در ع��دم اجراي تعه��دات برجام��ي و اين 
كدام طرف ه��ا بايد ب��راي اجراي دقيق اي��ن توافق 
و لغ��و تحريم ه��اي ظالمانه اق��دام كنن��د، از تعهد 
رييس جمهوري امريكا براي بازگشت به اجراي كامل 
برجام استقبال شده است. س��ه كشور اروپايي بدون 

اش��اره به خروج يكجانبه واش��نگتن از برجام يادآور 
ش��دند كه پايبندي امريكا منوط به اجراي تعهدات 
برجامي از سوي ايران اس��ت. اين بيانيه مي افزايد: ما 
متقاعد هستيم كه امكان دس��تيابي و اجراي فوري 
تفاهم درباره بازگشت به اجراي كامل تعهدات برجامي 
و اطمينان طوالني مدت از اينكه برنامه هسته اي ايران 
از ماهيت صلح آميز برخوردار است وجود دارد. رهبران 
چهار كشور عنوان كردند: بازگشت به برجام منجر به 
رفع تحريم ها به همراه پيامدهاي طوالني آن در زمينه 
رشد اقتصادي ايران مي شود. اما اين تنها در صورتي 

امكان پذير است كه ايران مسير خود را تغيير دهد.
آنها از ايران خواس��ته اند ت��ا فورا به مذاك��رات براي 
ازسرگيري اجراي برجام بازگردد و عنوان كردند: »اين 
تنها مسير مطمئن براي جلوگيري از تشديد تنش هايي 

است كه به نفع هيچ  كشوري نيست.«
ايران و گروه 1+5 شامل امريكا، روسيه، چين، فرانسه 
و بريتانيا همراه با آلمان در ۲۳ تير 1۳۹۴ )1۴ ژوئيه 
۲۰15( به توافقي جامع دست يافتند كه براساس آن 
ايران برخي از فعاليت هاي هسته ايش را محدود كرد و 
در مقابل تحريم هاي هسته اي عليه تهران تعليق شد و 
چند ماه بعد شوراي امنيت با تصويب قطعنامه اجماعي 

۲۲۳1 )۲۰15( برجام را تاييد كرد.
پس از پايان رياس��ت جمهوري ب��اراك اوباما، دونالد 
ترامپ رييس جمهوري تندروي امريكا در ۸ مه ۲۰1۸ 
)1۸ ارديبهشت1۳۹۷( فرماني را امضا كرد كه براساس 
آن امريكا از توافق بين المللي و چندجانبه برجام به طور 
يكجانبه خارج و تحريم هاي هسته اي ايران كه بر اساس 

برجام تعليق شده بود، طي يك دوره زماني بازگشت.

ايران تا يك سال پس از خروج امريكا از برجام به تمامي 
تعهداتش ذيل اين توافق عمل كرد تا به كش��ورهاي 
اروپايي كه وع��ده مي دادند آثار خروج واش��نگتن از 
توافق را جبران مي كنند، فرصت دهد تا براي تحقق 
اين وعده تالش كنند. اما پس از گذش��ت يك سال از 
خروج امريكا از برجام، تهران اعالم كرد با توجه به اينكه 
كشورهاي اروپايي به وعده هايشان عمل نكرده اند، در 
چند گام تعهداتش ذيل برجام را كاهش خواهد داد. 
كاهش تعهدات ايران بر اس��اس مفاد توافق هسته اي 

برجام صورت مي گرفت.
جمه��وري اس��المي اي��ران ب��ه عن��وان كش��وري 
مسووليت پذير بارها اعالم كرده است كه در صورت لغو 
تمام تحريم هاي امريكا به نحوي كه قابل راستي آزمايي 

باشد، به اجراي تعهداتش در برجام بازمي گردد.
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بورسرشدميكند؟
متأس��فانه اتفاقات و حواش��ي كه درگذشته براي 
بازار سرمايه رقم خورد باعث شد تا سرمايه گذاران 
بي اعتماد شوند و درنهايت شاهد خروج شديد پول 

سهامداران حقيقي باشيم.
از طرفي كسري بودجه فشار زيادي را به بازار سرمايه 
وارد مي كند و دولت س��عي دارد تا از طريق انتشار 
اوراق بدهي با نرخ سود باال و ساير روش هاي ديگر 
تأمين مالي كند. تمام اين عوامل دست به دست هم 
داده تا بازار سهام نتواند در تحليل بنيادي انتظارات 

سرمايه گذاران را برآورده كند.
 نتيجه مذاكرات نخستين بحثي است كه اقتصاد 
كشور با آن دست وپنجه نرم مي كند و درواقع تمام 
جامعه منتظر شنيدن پاسخ صريح بله يا خير هستند 
اما متأسفانه تكليف اين بحث هنوز روشن نشده و 
به اصالح زمان مي خورد. به هر ميزان كه نتيجه اين 
موضوع زمان بر مي شود، هزينه فرصت بيشتري را 
پرداخت مي كنيم. نبود شفافيت كافي باعث شده 
تا بيش��تر س��رمايه گذاران در عوض انتخاب بازار 
سرمايه و توليدي ها، به سمت بازارهاي دارايي محور 

ترغيب شوند.
در همي��ن بين با پدي��ده خروج پول ني��ز مواجه 
هستيم؛ به طوري كه بخشي از دارايي هاي كشور به 
سمت رمزارزها و بخشي ديگر به سمت كشورهاي 
همس��ايه و غيره ورود كرده است. در حقيقت عدم 
اطمينان سرمايه گذاران علت اصلي اين موضوع بوده 
و نخستين فاكتور در اين بي اعتمادي به مشخص 
نبودن نتيجه مذاك��رات و ابه��ام در توافق يا عدم 

توافق برمي گردد.
به بيان ديگ��ر اينك��ه س��رمايه گذاران ب��ا عالمت 
سوال هايي كه نمي توانند پاسخي براي آن بيابند 
روب��رو مي ش��وند، ش��رايط را با ع��دم اطمينان و 
ناپايدارري روبرو كرده اس��ت و در چنين شرايطي 
عالوه بر خود س��هامداران، ش��ركت هاي بورسي 
نيز نمي توانند آينده مش��خصي را براي بنگاه هاي 
اقتصادي خود متصور شوند و برنامه ريزي مشخصي 
را دنبال كنند. بازار سرمايه نيز ترسوترين بازار مالي 

بوده كه تمام اين موارد را رصد و منعكس مي كند.
فكر مي كنم ش��اخص را نبايد چن��دان مالك قرار 
بدهيم چراكه هر طور حساب كنيم بازار سهام ارزنده 
است منتها ميزان ارزندگي آن بستگي به مدت زماني 
كه سرمايه گذار در نظر دارد، برمي گردد. بازار سهام 
در كوتاه مدت نسبت به شرايط عدم اطمينان آن، به 
ضرر سرمايه گذار است اما در ميان و بلندمدت نتيجه 
مذاكرات هر چه كه باشد به نفع بازار سرمايه تمام 
مي شود. به عبارتي تحريم ها رفع شود يا بالعكس 
باقي بماند، در هر حالت بازار مس��ير مش��خصي را 
در پي مي گيرد و برنامه اقتصادي و نقش��ه راه براي 
شركت هاي بورسي و سهامداران مشخص مي شود.

در بلندمدت بازار سهام بس��يار ارزنده است اما در 
كوتاه مدت شايد همچنان شاهد عدم توازن باشيم. 
هرچند كه دراين بين با مثبت و منفي هاي زيادي 
طي روزهاي مختلف روبرو مي شويم اما نمي توان 
گفت كه بازار مس��ير مش��خصي رو به باال يا پايين 

خواهد داشت.
افرادي كه خواه��ان س��رمايه گذاري كوتاه مدت 
هستند، شايد ورود به بازارهاي ديگر را ترجيح بدهند 
اما اش��خاصي كه ديد بلندمدت دارن��د، قطعًا بازار 
س��رمايه گزينه خوبي براي سرمايه گذاري خواهد 
بود چراكه حدود ۶۰ الي ۷۰ درصد نمادهاي فعال 

بازار ارزندگي ويژه اي نسبت به ساير بازارها دارند.

رسمغلطتخريبمراجع
 دهه هاي قبل آغاز و در برهه هاي گوناگون تكرار شد. 
در نخس��تين مورد فقيه عاليقدر آيت اهلل منتظري، 
در تيررس اين رفتارها قرار گرفت. بعد نوبت به آيت اهلل 
صانعي رسيد كه در معرض اين تخريب ها به خاطر 
ابراز نظرات قرار گرفتن��د. چندي پيش نيز آيت اهلل 
شبيري زنجاني كه از علماي برجسته قم هستند در 
جريان سفر به تهران با آقاي سيدمحمد خاتمي ديدار 
كردند. پس از اين ديدار، جامعه مدرسين حوزه عليمه 
قم كه خود را معيار مي داند، آيت اهلل شبيري زنجاني 
را به خاطر اين ديدار تخريب و بعد هم تهديد كردند 
كه ديگر يك چنين ديدارهايي نداشته باشد. اين در 
حالي است كه برخي از اين تخريب گران، حتي در حد 
شاگردان اين علماي عظام نيز محسوب نمي شوند. 

حرف پاياني( نمي دانم به اين رس��م بس��يار بد چه 
زماني قرار است، پايان داده شود تا بيش از اين مراجع 
عظام شيعه، مورد اهانت قرار نگيرند. متاسفانه برخي 
گروه ها و افراد در كش��ورمان وج��ود دارند كه خود 
را ش��اقول و معيار مي دانند و هر رفتاري خارجي از 
تفكرات خ��ود را بر نمي تابند. اما بايد از اين جريانات 
پرس��يد، چه كسي ش��ما را در جايگاه معيار نشانده 
است؟ از سوي ديگر برخي بعد از اهانت و فحاشي عليه 
آيت اهلل صانعي، ايش��ان را از جايگاه مرجعيت شيعه 
خلع كردند، در حالي كه اساس��ا مرجعيت در شيعه 
قابل خلع شدن نيست. بايد پرسيد چگونه اين افراد 
به خود اج��ازه اين هتاكي ها را مي دهند و راه را براي 
دشمنان مخالف شيعه و مرجعيت باز مي كنند. آرزو 
مي كنم اين رفتار غلط كه تكرار آن براي نخستين بار 
نيس��ت، به عنوان آخرين نمونه باشد و ديگر شاهد 
يك چنين اعمال زش��تي در جامعه نباشيم. زماني 
كه مراجع عاليقدر ش��يعه با اين جايگاه بلند، از حق 
آزادي بيان محروم شوند، چگونه مي توان گفت كه در 
جامعه براي اقشار فرودست جامعه آزادي بيان وجود 
دارد. اينكه عده اي اجير شده در برابر يك اظهارنظر 
مرجعيت، اينطور رويكرد تخريبي داشته باشند، قابل 
قبول نيست. حتي در خصوص امر به معرف و نهي از 
منكر نيز بايد قصد قربت وجود داشته باشد. معتقدم 
همه افراد و جريانات با اعتراض منطقي نسبت به اين 
رفتارهاي مخرب بايد زمينه تكرار اين نوع حوادث تلخ 
را سد كنند. اين ريشه اي است كه امروز بر دوش هر 

مسلمانان  آزاده است.

تروئيكاي اروپايي و امريكا درباره فعاليت هاي هسته اي ايران بيانيه مشترك صادر كردند

فشار اقتصادي آخرين اهرم عربستان  عليه لبنان

حميدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسالمي مهندسين: 

پيام به ايران

خوابهايرياضبرايبيروت

اقتصادخصولتيمانندشترمرغ،معلومنيستمرغاستياشتر

عماد حسيني|يك رسانه لبناني از احتمال استعفاي 
جورج قرداحي وزير اطالع رساني لبنان در پي واكنش 
شديد رياض به اظهاراتش در مورد جنگ يمن سخن 

گفت.
اينكه اطالعات شبكه تلويزيوني »ام تي وي« تا چه حد 
در رابطه با فشار رهبر ديني مسيحيان لبنان بر قرداحي 
جهت استعفا و مش��روط ش��دن اين استعفا توسط 
قرداحي به حل ش��دن بحران با كش��ورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس صحيح باشد، اطالعات درستي 
در دست نيست، اما بديهي است كه لبنان خواسته يا 
ناخواسته در دامي قرار گرفت كه رياض به دنبال آن بود.

اين مساله را احمد ابوالغيط، دبيركل اتحاديه عرب هم 
تاييد و اعالم كرد دس��ت هايي در كار است كه روابط 

بين لبنان و كشورهاي عربي دستخوش بحران شود.
اينكه وزير امور خارجه س��ابق مصر از چه منظري به 
اين امر مي نگرد خود جاي بحث دارد اما به طور حتم 
در رياض هم كاخ اليمامه چندان بي ميل نيس��ت كه 
لبنان به عنوان يكي از كشورهاي ياغي در حال خروج 
از مدار س��عودي درس عبرتي براي ديگر كشورهاي 

اينچنيني شود.
به بياني واضح تر محمدبن سلمان بعد از شكست هاي 
متوالي از يمن گرفته تا واشنگتن، تشكيل كابينه در 
لبنان را آن هم بدون در نظر گرفتن اعمال نظرهايش 

ضربه سنگيني يافت كه قابليت هضم شدن ندارد.
براي رهبران سعودي كه بسياري از مناطق جهان عرب 
را از دست رفته يافته و مويه هايشان پشت در هاي كاخ 
سفيد هم گوش شنوايي از سوي بايدن پيدا نكرده و در 
شرايطي كه از گفت وگوهاي پشت پرده با مسووالن 
ايران هم امتيازي كسب نكرده اند، خالي كردن خشم 

بر س��ر كش��ور كوچكي همچون لبنان كه مشكالت 
اقتص��ادي اش آن را تا مرز فروپاش��ي هم پيش برده 

مي تواند راحت ترين گزينه محسوب شود.
اين گزينه زماني براي محمد بن سلمان در اولويت قرار 
مي گيرد كه به ياد داشته باشيم او و مسووالن سعودي 
س��ال هاي سال است كه دل خوش��ي از قدرت نمايي 
مقاومت در لبنان ندارند و مقاومت را از سوريه تا يمن 
عامل شكست هاي متوالي برنامه هاي رياض تفسير 

مي كنند.
در اين ميان فش��ارهاي ديپلماتيك ب��ا طعم و بوي 
اقتصادي تنها راه باقي مانده براي عربستان سعودي 
جهت كسب پرستيژ از دست رفته در ديگر نقاط منطقه 

و جهان تفسير مي شود.
به گفته كارشناسان با توجه به اينكه محمد بن سلمان 
و دستيارانش خود نيز از حجم رو به افول ديپلماتيك 
خود حتي در قبال كشور ضعيفي همچون لبنان آگاهي 
دارند، س��عي دارند از طريق فشار اقتصادي و به صف 
كردن متحدين اقماري شان در شوراي همكاري آنچه 
را كه در بعد امنيتي، رسانه اي و ديپلماتيك موفق به 
تحقق آن نشدند را يك جا از طريق فشارهاي اقتصادي 

بر لبنان محقق سازند.
در س��ايه بحران اقتصادي ش��ديد در لبن��ان يكي از 
منفذهاي زنده ماندن اقتصاد لبنان صادرات توليدات 
كشاورزي به خارج و علي الخصوص كشورهاي شوراي 

هم��كاري خليج فارس اس��ت، در حال��ي كه حضور 
گردشگران اين منطقه در لبنان نيز بازار بسيار تشنه 
لبنان را به ارز خارجي تا حدودي از فلج ش��دن نجات 

مي دهد.
براس��اس آمارهاي رسمي صادر ش��ده توسط دولت 
لبنان طي 11 ماهه اول س��ال ۲۰۲۰ ميزان صادرات 
توليدات كشاورزي لبنان به حوزه جنوبي خليج فارس 
1۴5 ميليون دالر بوده است كه نيمي از آن مربوط به ۴ 
كشوري است كه طي همان ساعات اوليه بروز بحران 

روابط خود را با لبنان قطع كرده اند.
عربس��تان با 1۶ درصد، كويت ب��ا 1۹ درصد، امارات 
متح��ده 1۰ درص��د و بحرين هم ۲.۲ درص��د از اين 
صادرات را به خود اختصاص داده اند تا به نحوي قدرت 

حلقه فشارهاي اقتصادي بر لبنان نمايان تر شود.
به اعتقاد كارشناس��ان با وجود آنكه تالش هايي براي 
حل اين مشكل آغاز ش��ده و وزارت خارجه لبنان هم 
از تش��كيل كميته بحران در اين وزارت خبر مي دهد 
ولي تصور نمي شود اين مساله حتي با استعفاي وزير 
اطالع رس��اني لبنان هم به پايان برسد، زيرا به گفته 
فيصل بن فرحان وزير خارجه س��عودي مشكل فراتر 
از س��خنان قرداحي بوده و رياض به دنبال كنار زدن 

حزب اهلل از صحنه سياسي لبنان است.
و نكته آخر اينكه اين فشارها نه امروز بلكه از مدت ها 
پيش با اعالم ممنوعيت سفر گردشگران سعودي به 
لبنان، خارج كردن سپرده هاي سعودي از بانك مركزي 
لبنان، بي تفاوتي به مش��كالت اين كشور در رابطه با 
سوخت و حتي فشار گس��ترده بر متحدين رياض در 
صحنه سياسي لبنان، آغاز شده بود و احتماال تا مدت ها 

هم ادامه پيدا خواهد كرد.

واگذاري ها و توزيع درآمدها زيردندان عده اي مزه كرد
 دبيركل جامعه اسالمي مهندسين گفت كه اجراي اصل 
۴۴ قانون اساسي در كشور به گونه اي پيش رفت كه ۸۰ 
درصد اقتصاد عمال به بخش عمومي يا همان خصولتي 
واگذار شد، بخش عمومي يا خصولتي مانند شترمرغ 

شده كه معلوم نيست مرغ است يا شتر. 
محمدرضا باهنرعصر شنبه در نشست ماهانه جامعه 
اسالمي مهندس��ين كه در حسينيه  ائمه اطهار برگزار 
شد، گفت كه نزديك به ۳۰ سال اقتصاددانان و گروه هاي 
سياس��ي درگير اي��ن بودند كه اقتصاد دس��ت دولت 
باشد يا بخش خصوصي و تعاوني و بقيه موارد و اصوال 
خط كشي هاي سياسي نيز از همين موضوع شروع شد 

و همه گروه ها در اول انقالب درگير اين مفاهيم بودند.
به گزارش ايرنا، با اش��اره به اينكه مدتي اس��ت كه در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بحث هايي را شروع كرده ايم، 
افزود: منافقين و ليبرال ها كه كنار گذاشته شدند يا از 

كش��ور رفتند بين خط امامي ها اختالف ايجاد شد كه 
اقتصاد چقدر خصوصي و چه ميزان دولتي باشد، از اين 
رو بخشي راستي و گروهي چپي شدند. اين اختالفات 
و خط كش��ي ها آثار خ��ود را در بخش هاي سياس��ي، 

فرهنگي، اجتماعي و روابط خارجي هم گذاشت.
باهنر يادآور ش��د: حتي اي��ن خوان��ش  و قرائت هاي 
اقتصادي در دوري و نزديكي به ولي فقيه و اصل واليت 
فقيه و بقيه موارد هم تاثير گذاش��ت. نظر امام)ره( اين 
بود كه اقتصاد دس��ت مردم باشد. بعد از پايان جنگ و 
پذيرش قطعنامه حض��رت امام)ره(، هياتي چهار نفره 
مركب از روساي س��ه قوه و نخست وزير و مرحوم حاج 
احمد خميني )به عنوان نماينده خودش��ان( را مامور 
كردند كه در مورد سياس��ت هاي بازسازي اقتصادي 

كشور را بنويسند.
دبيركل جامعه اسالمي مهندسين ادامه داد: آنچه در 
مورد بازسازي اقتصادي در آن هيات تدوين و تصويب 
ش��د، مبناي برنامه هاي اقتصادي اول تا پنجم شد. تا 

اينكه در مجمع تش��خيص مصلحت نظام اصل ۴۴ را 
نوش��تيم و مقام معظم رهب��ري آن را ب��ه دولت ابالغ 
كردند و فعاليت هاي اقتصادي در س��ه گروه »الف، ب 
و ج« طراحي ش��د و در گروه الف؛ بخش اقتصادي در 
اختيار دولت است، ب؛ بخشي كه ۲۰ درصد در اختيار 
دولت و ۸۰ درصد در اختيار بخش خصوصي باشد و ج؛ 
فعاليت اقتصادي كه به  هيچ  وجه دولت در آن دخالت 

و شراكت نكند.
وي خاطرنش��ان كرد: اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي 
به گون��ه اي پيش رفت كه ۸۰ درص��د اقتصاد عمال به 
بخش عمومي واگذار ش��د، بخشي كه به آن خصولتي 
هم مي گويند. در يكي از صحبت ه��ا گفتم اين كار به 
گونه اي ش��ده كه در اين مملكت جز وزارت نفت همه 
وزارتخانه ها پتروشيمي دارند. بخش عمومي يا خصولتي 

مانند شترمرغ شده كه معلوم نيست مرغ است يا شتر.
باهنر با بيان اينكه جايي كه نظارت ندارد از هدف دور 
مي شود، عنوان كرد: دور شدن از اهداف اصل ۴۴ باعث 

شد عده اي بگويند كه تعطيل شود، ولي رهبري فرمودند 
من گفتم كه دور شده ايم ولي به اين معنا نيست كه اصل 
۴۴ بد است و تعطيل شود و فرمودند بايد ادامه پيدا كند. 
لذا در سياست هاي كلي قرار بود دولت كه واگذاري را 
انجام مي دهد وظايف و مي��زان دخالت خود را خود را 
بنويسد كه چه كاره اس��ت. حضرت آقا انتظار داشتند 
در اقتصاد انقالبي در كشور به وجود آيد ولي متاسفانه 
 اتفاق نيفتاد و در واگذاري ها اهداف ديگري دنبال شد.

وي ادام��ه داد: اي��ن واگذاري ه��ا و توزي��ع درآمدها 
زي��ر دندان عده اي م��زه كرد به  طوري كه مس��ووالن 
 نظ��ام را از خصوصي س��ازي واقع��ي پش��يمان كند.

دبيركل جامعه اسالمي مهندسين اظهار كرد: حاال هم 
متاسفانه بخش خصوصي واقعي يكي پس از ديگري 
را دارند به دولت پس مي دهند. يعني بخش خصوصي 
توانمند اگر وجود داشته باشد جرات ندارد پا به ميدان 
بگذارد. سرمايه و سرمايه گذار حساس است و زود فرار 

مي كند ما سرمايه و سرمايه گذار را مي ترسانيم.

در جلسه سران قوا به ميزباني 
رييس جمهوري مطرح شد 

جلسه سران س��ه قوه به ميزباني رييس جمهوري 
برگزار و در آن بر اس��تمرار همكاري نزديك قواي 
س��ه گانه براي پيش��برد هر چه بهتر امور كش��ور 

تاكيد شد.
نشست شوراي عالي هماهنگي سران قوا عصر شنبه 
با حضور حجت االسالم والمس��لمين غالمحسين 
محسني اژه اي رييس قوه قضاييه، محمدباقر قاليباف 
رييس مجلس شوراي اسالمي و به ميزباني آيت اهلل 

سيدابراهيم رييسي رييس جمهوري برگزار شد.
در اين جلسه كه حدود ۳ ساعت به طول انجاميد، 
درباره مهم ترين موضوعات كشور از جمله مسائل 

اقتصادي بحث و تبادل نظر شد.

تاكيدبراستمرارهمكاري
نزديكقوايسهگانهبراي

پيشبرداموركشور

خاندوزي: 

احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: 
بخش��نامه اي در دو هفته اخير توسط معاون اول 
رييس جمهوري به تمام دستگاه هاي اجرايي ابالغ 
شد مبني بر اينكه دس��تگاه ها در مدت مشخصي 
اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختيار 
دارد راس��ا براي فروش اموال مازاد همه دستگاه ها 

ورود كند.
به گزارش ايرنا، خاندوزي در نشست ماهانه جامعه 
اسالمي مهندس��ين كه در حس��ينيه ائمه اطهار 
برگزار شد، افزود: مس��اله اصلي در نظام اقتصادي 
كشور كسري بودجه اس��ت. اگر فشارهاي تورمي 
در چندس��ال اخير به اوج خود رس��يده است، به 
سياست هاي ارزي، مسائل بودجه اي و بانكي كشور 

بازمي گردد.
وزير امور اقتص��ادي و دارايي ادام��ه داد: در هر دو 
حوزه بانكي و بودجه اي، س��ه ركن وزارت اقتصاد، 
بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه هستند كه 
مس��اله كس��ري بودجه و مديريت بانك ها را حل 
و فصل مي كنند. هر هدفي براي اش��تغال، توليد، 
رشد، صادرات باالتر و اهداف اقتصادي، بر پايه ثبات 
اقتصادي ش��كل مي گيرد. جامعه اي كه به لحاظ 
شاخص هاي كالن و سطح قيمت ها به ويژه نوسانات 
ح��وزه ارزي از بي ثباتي يعني چش��م انداز مبهم و 
غبارآلود براي فعاالن اقتصادي در رنج باشد، حتما 
هيچ  فراخوان، اي��ده و دعوتي، منبري و وعظي كه 
براي تشويق به سرمايه گذاري صورت بگيرد عمال 

بي اثر است و به سرانجام نمي رسد.
وي خاطرنش��ان كرد: تا كنت��رل بودجه و دو لنگر 
كسري بودجه و مسائل بانكي -كه موتور توليد تورم 
است- به ثبات حداقلي نرس��ند، نمي شود انتطار 
داشت حركت هاي توسعه اي صورت بگيرد. اينها 
پيش فرض و مقدمه واجب براي رسيدن به توسعه 
است. ما روي ريلي معيوب كارها را در دست گرفتيم. 
من يكي از كس��اني بودم ك��ه در مجلس به عنوان 
مخالف كليات بودجه نطق كردم. البته همان كليات 

با درصد كمي تغيير مصوب شد.
عضو هيات دولت س��يزدهم ادام��ه داد: بنابراين 
چارچ��وب بودجه و اقتصاد معيوب اس��ت. از ابتدا 
عام��دا در بودجه اعداد و ارقام��ي وارد كردند كه از 
پيش مشخص بود محقق نمي ش��ود و پشت اين 
اعداد خالي بود. ما ناچاري��م روي اين ريل معيوب 
سال 1۴۰۰ را با كمترين هزينه و تلفات پيش ببريم، 
ان شاءاهلل در 1۴۰1 بودجه ريزي به نحو واقعي انجام 
خواهد شد. هدف گذاري ما براي امسال اين است كه 
اول مساله درآمدهاي پايدار را -كه ظرفيتش وجود 

دارد اما مقاومت ها مانع هستند- فعال كنيم.
وي در همين رابطه يادآور ش��د: مورد اول مس��اله 
اموال و دارايي هاي دولت است كه ساالنه دولت ها 
هميشه مكلف بودند اموال مازاد، تكاليف موارد 1۶ 
و 1۷ قانون بودجه را عملي كنند كه متاسفانه بسيار 
اندك محقق ش��د. براي فروش اموال دس��تگاه ها 
مقاومت هاي ش��ديد مي كردند. مقاومت ها به اين 
دلي��ل بود كه مدي��ر يا وزير احس��اس مي كرد كه 
قرار اس��ت بخش زيادي از اتوريت��ه مديريتي از او 

گرفته شود.
خاندوزي گف��ت: براي غلبه بر اي��ن ترس، رايزني 
اوليه در جلس��ه س��تاد اقتصادي صورت گرفت و 
بخشنامه اي در دو هفته اخير توسط معاون اول به 
تمام دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد. مبني بر اينكه 
دستگاه ها در مدت مش��خصي اموال مازاد خود را 
بفروش��ند و وزارت اقتصاد اختيار دارد راس��ا براي 
ف��روش اموال مازاد همه دس��تگاه ها ورود كند كه 

بخشي از كسري بودجه را جبران مي كند.

وزارتاقتصادبرايفروشاموال
مازاددولتيراساورودميكند

درحالي كه دستگاه هاي مجري پروژه هاي عمراني از 
مصوبه اخير مجلس در خصوص اختصاص قير رايگان 
خوش��حال بودند، در روزهاي اخير، قير يك ميليون 
تومان در هر تن در بورس كاال افزايش قيمت داش��ته 
است. داريوش اماني، معاون وزير راه پيش از اين گفته 
بود: در قانون بودجه 1۴۰۰ به هيچ عنوان تخصيص 
قي��ر رايگان وجود ن��دارد. از ابتداي س��ال تاكنون به 
ما قيري ندادن��د و از محل منابع س��ازمان راهداري 
براي پروژه هاي راهسازي خصوصا راه روستايي، قير 
خريداري مي كنيم. اماني در مورد ش��ائبه مفسده زا 
بودن قير رايگان اظهار داشت: ساز و كار و سامانه اي براي 
توزيع قير رايگان طراحي كرديم تا قابل رصد باشد. در 
اين سامانه از زمان تحويل قير تا توزيع آن و تخصيص 

قير به پروژه كامال قابل رصد است.

قيررايگان
بهپروژههايعمرانينرسيد



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي با اشاره به بهبود شاخص هاي 
اقتصادي، گفت: در هفت ماهه امسال ميزان ارز عرضه 
شده در سامانه نيما توسط صادركنندگان، معادل كل 
سال گذشته بوده است.»علي صالح  آبادي« در ديدار با 
جمعي از فعاالن اقتصادي، اعضاي اتاق هاي بازرگاني 
و توليدكنندگان اظهارداشت: حمايت از بخش توليد، 
صادرات و نيز واردات كاالهاي سرمايه اي، ماشين آالت 
و مواد اوليه از ضروريات كشور است كه بايد به گونه اي 
برنامه ريزي شود كه عالوه بر تشويق صادرات، واردات 
مواد اوليه و ماشين آالت نيز مدنظر باشد.ارز حاصل از 
صادرات يا ناشي از نفت و ميعانات و بخشي از آنكه در 
بازار نيما نيز عرضه مي شود براي واردات مواد »اوليه و 
مصرفي« و بخشي نيز براي واردات كاالهاي سرمايه اي 
استفاده مي شود.البته با برنامه ريزي هاي انجام شده، 
تأمين ارز و سرمايه براي پروژه هاي با توجيه اقتصادي 
را نيز به طور جدي مدنظر داريم.رييس ش��وراي پول 
و اعتبار درباره احياي واحدهاي تملك ش��ده توسط 
بانك ها عنوان كرد: در حال حاضر براي جلوگيري از 
توقف توليد واحدها، اين موضوع در دستور كار شوراي 
و پول و اعتبار اس��ت و دس��تورالعملي در اين زمينه 
تدوين شده كه اميدوارم مش��كالت توليد به واسطه 
اين تصميم ها برطرف ش��ود.وي در خصوص بازار ارز 
گفت: به طور مشخص دو بازار رسمي در كشور يعني 
بازار نيما و بازار متش��كل معامالت ارزي وجود دارد؛ 
بازار نيما معطوف به حواله و واردات كش��ور است و در 
بازار متشكل معامالت ارزي، اسكناس معامله مي شود 
كه عمق اين بازار نيز نس��بت به گذشته بيشتر شده 

است.بانك مركزي در بازار متشكل معامالت ارزي به 
عنوان بازارگردان حضور دارد اما خود صادركنندگان 
هستند كه در اين بازار نسبت به فروش اسكناس ناشي 
از صادرات خود اقدام مي كنن��د. از ابتداي آغاز به كار 
بازار متشكل معامالت ارزي در اول آبان ماه ۱۳۹۸ تا 
پايان سال ۹۸، در اين بازار حدود ۵۰ ميليون دالر، در 
س��ال ۹۹ حدود ۷۰۰ ميليون دالر و در امسال حدود 
۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر معامله ش��ده است كه 
اين امر نش��ان از عميق ش��دن بازار دارد و قطعًا براي 
بهبود عملكرد اين بازارها نيز از فعاالن اقتصادي كمك 
خواهيم گرفت.رييس شوراي پول و اعتبار درباره ارز 
با نرخ ترجيحي )۴۲۰۰ توماني( گف��ت: به ايرادها و 
مشكالت مرتبط با اين ارز واقف هستم و البته در تعامل 

با اعضاي دولت ضروري اس��ت سازوكاري در اين باره 
انديشيده شود كه در آينده و در صورت اتخاذ هرگونه 
تصميم در اين زمينه، اطالع رساني الزم انجام خواهد 
شد.وي ضمن تأكيد بر استقالل بانك مركزي عنوان 
كرد: از آنجايي كه طي ساليان طوالني، اقتصاد ايران 
متكي به نفت بوده است، عماًل بانك مركزي به عنوان 
فروش��نده ارز دولت و تأمين كننده ريال دولت تلقي 
شده اس��ت و لذا طي اين سال ها سلطه سياست هاي 
مالي بر سياست پولي غلبه داشته است. اين درحالي 
است كه در كشورهاي پيشرفته دولت ها براي تأمين 
كسري خود به بانك مركزي مراجعه نمي كنند، بلكه 
از درآمدهاي مالياتي خود، كشور را مديريت مي كنند.

صالح آبادي خاطرنشان كرد: اگر به دنبال آن هستيم 

كه منابع اقتصادي به س��مت توليد هدايت شود بايد 
تالش كرد كه در سياست گذاري مالياتي، تعادل ايجاد 
شود تا در نهايت اين منابع به صورت خودكار و به دور از 
دستور و رويه هاي موجود، به سمت توليد هدايت شود. 
با همكاري وزراي اقتصاد و ساير اركان اقتصادي دولت 
موضوع استقالل بانك مركزي را دنبال مي كنيم و در 
اين باره ضروري است كه تأمين كسري بودجه دولت 
نيز از منابع ديگري پي گرفته شود و البته بايد با مجلس 
نيز تعامالت و همكاري هاي الزم را داشته باشيم.وي 
تصريح كرد: استقالل بانك مركزي به معناي آن است 
كه بخش مالي از بخش پولي مستقل باشد و در نهايت 
با تالش و همكاري فعاالن اقتصادي كنترل تورم غير 
ركودي را محقق كنيم.در بخش دولتي در هفت ماهه 
سال جاري معادل كل سال قبل از محل صادرات نفتي 
و فرآورده هاي نفتي ارزآوري داشتيم.رييس كل بانك 
مركزي تعامل بازار پول و س��رمايه را ضروري دانست 
و گف��ت: قطعًا بازار پول و س��رمايه هر يك به تنهايي 
نمي توانند برطرف كننده مشكالت باشند و البته بازار 
سرمايه نيز از ظرفيت هاي مطلوبي برخوردار است؛ لذا 
ضروري است كه با تشكيل كميته اي در اين زمينه به 
افزايش همكاري ها ميان اين دو بخش كمك كنيم. 
وي بر بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادي 
كشور، تأكيد و خواس��تار برطرف شدن چالش هاي 
پيش روي صادركنندگان شد. صالح آبادي يادآور شد: 
جلس��ات س��تاد اقتصادي دولت به صورت منظم در 
حال برگزاري است و بخش هاي مختلف دولت، تيم 
اقتصادي و به ويژه رييس جمهوري پيگير مشكالت 

مردم و بهبود وضعيت اقتصادي هستند.
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كارتهايبانكيبيمهميشوند
غالمرضا س��ليماني در اروميه با بيان اينكه بيمه ها 
بايد در خدمت شهروندان باشند، اظهار داشت: نگاه 
كل��ي در بيمه ها بايد كاهش دغدغه ها و حمايت از 
مردم باشد.همچنين در بخش درمان تكميلي نيز 
هيچگونه كاهش سرانه اي در بيمه ها صورت نگرفته 
است. وي حضور در بين بيمه شدگان، بيمه گذاران 
و شركت هاي بيمه اي جهت بررسي مشكالت مردم 
را از اهداف سفر خود به آذربايجان غربي عنوان كرد 
و اظهار داشت: بررسي صندوق بيمه خسارت بدني 
در اين استان از ديگر برنامه هاي ما خواهد بود.رييس 
كل بيمه مركزي با اشاره به پتانسيل هاي اقتصادي 
آذربايجان غربي، بيان كرد: بيمه ها بايد در راستاي 
حمايت از توس��عه اقتصادي استان به خصوص در 
حوزه صنعتي و كشاورزي تمامي تالش خود را به كار 
گيرند.سليماني با تاكيد بر بررسي ميداني مشكالت 
موجود، گفت: در همين راستا نشستي نيز با شبكه 
فروش استان خواهيم داشت.رييس بيمه مركزي 
ديداري با نماينده ولي فقيه در اس��تان و استاندار 
آذربايجان غربي نيز خواهد داشت.رييس كل بيمه 
مركزي گفت: طبق برنامه ريزي انجام شده به زودي 
كارت هاي بانكي و اعتباري شهروندان تحت پوشش 
بيمه قرار مي گيرند.غالمرضا سليماني، رييس كل 
بيمه مركزي افزود: رايزني هاي الزم براي آغاز تحت 
پوش��ش بيمه قرار دادن كارت هاي بانكي در حال 
انجام است.وي اضافه كرد: متاسفانه طي سال هاي 
اخير سوءاستفاده هاي متفاوتي از كارت هاي بانكي 
شهروندان انجام شده كه ورود صنعت بيمه به اين 
حوزه مي تواند خدمات ارزنده اي براي مردم داشته 
باشد.سليماني با تاكيد بر اينكه صنعت بيمه بايد 
به بخش هاي مختلف زندگي م��ردم ورود و آنان را 
تحت پوش��ش كامل قرار دهد، گفت: هدف اصلي 
صنعت بيمه بايد كاهش دغدغه هاي مردم باش��د.

رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه در سطح نفوذ 
بيمه ضعف هاي اساسي در كشور احساس مي شود، 
ادامه داد: بسياري از اموال كشور تحت پوشش بيمه 
نيستند و همين مورد يك ايراد اساسي است.وي با 
اشاره به ضرورت توسعه صنعت بيمه در كشور، گفت: 
صنعت بيمه در موارد مختلفي مي تواند در كنار مردم 
باشد، ولي متاسفانه بيشترين تمركز خود را بر روي 
بيمه شخص ثالث گذاشته است.ضمانتنامه هاي 
بيمه اي مورد غفلت واقع ش��ده است: سليماني با 
اشاره به اينكه ضمانتنامه هاي بيمه اي مورد غفلت 
واقع ش��ده، افزود: امروزه ضمانتنامه هاي بانكي به 
يكي از منابع درآمدي بانك ها تبديل ش��ده است؛ 
اگر استفاده از ضمانتنامه هاي بيمه اي آن طور كه 
شايسته آن است در سطح جامعه رايج شود، صنعت 
بيمه كشور متحول مي شود.وي همچنين به برخي 
اقدامات انجام شده براي كاهش وابستگي بيمه ها 
به بيمه مركزي اشاره كرد و افزود: بخش خصوصي 
صنعت بيمه در كش��ور بايد بيش از پيش تقويت 
شود.مركز ارزيابي ريس��ك راه اندازي شده است: 
رييس كل بيمه مركزي از راه اندازي مركز ارزيابي 
ريسك بيمه ها نيز خبرداد و گفت: اين مركز تاييد 
فني ريسك هاي تعيين شده را بر عهده دارد.وي 
با بي��ان اينكه قانون بيمه كش��ور يكي از قوانين 
مطرح جهاني محسوب مي شود، گفت: اين قانون 
هرچند قديمي است، اما همچنان يكي از بهترين 
قوانين موجود محسوب مي شود؛ در همين راستا 
طي نشس��ت هايي كه با كميس��يون اقتصادي 
مجلس داش��تيم به آنان اعالم ش��د ك��ه نبايد 

دستكاري زيادي در اين قوانين داشته باشند.

تورممنطقهيورودرماهاكتبربه
باالترينرقمدر13سالاخيررسيد

تورم در حوزه پولي يورو ط��ي ماه اكتبر در حالي به 
باالترين رقم خود در ۱۳ س��ال اخير رس��يد كه اين 
منطقه با افزايش هزينه هاي انرژي دست و پنجه نرم 
مي كند.به گزارش سي ان بي سي، تورم در حوزه پولي 
يورو طي ماه اكتبر در حالي به باالترين رقم خود در ۱۳ 
سال اخير رسيد كه اين منطقه با افزايش هزينه هاي 
انرژي دست و پنجه نرم مي كند.بر اساس داده هاي 
اوليه اداره آمار اروپا، يورواستات، كه روز جمعه منتشر 
شد، تورم كل براي ماه جاري ميالدي به ۴.۱ درصد 
رسيد.بر اساس داده هاي رويترز، اين باالترين رقم از 
ژوئيه ۲۰۰۸ بود و بيش از پيش بيني ۳.۷ درصدي 
بود. اين رقم در ماه س��پتامبر به ۳.۴ درصد رسيده 
بود.اين تورم به دليل افزايش قيمت انرژي و تشديد 
نگراني هاي سياست گذاران رخ داده است. مولفه انرژي 
در داده هاي تورم ۲۳ درصد نس��بت به سال گذشته 
افزايش داش��ت كه تا حد زيادي بيش��ترين سهم را 
داشت.داده هاي سه ماهه سوم سال جاري ميالدي 
كه روز جمعه منتشر ش��د، همچنين نشان داد كه 
توليد ناخالص داخلي منطقه پولي يورو ۲.۲ درصد 
نسبت به دوره قبل رشد داشته است كه سريع ترين 
رشد آن در طول يك سال گذشته محسوب مي شود.

اندرو كنينگهام، اقتصاددان ارش��د اروپا در كپيتال 
اكونوميكس، طي يادداشتي گفت: افزايش قابل توجه 
توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سه ماهه سوم 
به اين معني است كه مرحله بهبود تقريبًا در بيشتر 
منطقه يورو تكميل شده است.وي افزود: رشد در سه 
ماهه پاياني بسيار كندتر خواهد بود چرا كه اختالل 
در زنجيره تامين، كاهش تقاضاي جهاني و تا حدودي 
كمبود نيروي كار مانع توليد خواهد شد.كنينگهام 
در ادامه تأكيد كرد كه نرخ تورم اصلي و كلي منطقه 
يورو احتمااًل در دو ماه آينده بيش��تر افزايش خواهد 
يافت.تورم يك معيار كليدي اس��ت كه توسط بانك 
مركزي اروپا رصد مي شود. اين بانك در ماه سپتامبر 
اعالم كرد كه به دليل افزايش قيمت مصرف كننده، 
اوراق قرضه كمتري خريداري خواهد كرد.كريستين 
الگارد، رييس بانك مركزي اروپا، روز پنجشنبه گفت 
كه افزايش قيمت ان��رژي، بهبود تقاضا و تنگناهاي 

عرضه در حال حاضر باعث افزايش تورم شده است.

فروشسفتهوبرات۲برابرشد
طبق اعالم بانك مركزي، در شش ماهه اول سال جاري 
حدود ۵۹ ميليارد و ۶۸۰ ميليون تومان سفته و برات در 
شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل ۵۳.۵ درصد افزايش را نشان مي دهد.در شهريور 
سال جاري حدود ۱۵ ميليارد و ۱۳۰ ميليون تومان سفته 
و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۷۶.۲ درصد و ۱۰۱.۴ 
درصد افزايش يافت.در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ نيز، 
حدود ۵۹ ميليارد و ۶۸۰ ميليون تومان سفته و برات در 
شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل ۵۳.۵ درصد افزايش نشان مي دهد.همچنين، در 
ششمين ماه سال جاري معادل ۶۰۰ برگ سفته و برات 
به مبلغي معادل ۲۵ ميليارد و ۲۹۰ ميليون تومان در شهر 
تهران برگشت خورد كه در اين ماه شاخص هاي تعداد و 
مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۷۵.۶ 
و ۱۳۷.۱ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از لحاظ تعداد 
و مبلغ ۷۳ و ۸۲.۱ درصد افزايش داشت و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل هر دو شاخص مذكور، ۱۹.۵ و ۵ درصد 
كاهش نشان مي دهد.شاخص متوسط مبلغ يك برگ 
سفته و برات واخواست ش�ده در شهريورم�اه ۱۴۰۰ به 
عدد ۱۸۱.۴ رسيد كه عدد شاخص مذكور در شهريور 
سال گذشته معادل ۱۵۳.۶ بوده است.عالوه بر اين، در 
شش ماه اول سال جاري معادل ۳۲۰۰ برگ سفته و برات 
به مبلغي ۱۰۲ ميليارد و ۷۲۰ ميليون تومان در ش��هر 
تهران برگشت خورد.در اين دوره متوسط شاخص هاي 
تعداد و مبلغ س�فته و برات واخواست شده به ترتيب به 
اعداد ۶۶.۷ و ۹۲.۸ رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۱۷.۹ و ۱۵.۶ درصد كاهش 
نشان مي دهد.از سوي ديگر، شاخص متوسط مبلغ يك 
برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول س�ال 
۱۴۰۰ به عدد ۱۴۷.۴ رس��يد كه عدد شاخص مذكور 

در دوره مشابه سال گذشته معادل ۱۲۵.۳ بوده است.

مشكالتبانكيكشورربطي
بهبانكدارياسالميندارد

نماينده پيشين مجلس گفت: اتفاقاتي كه در شبكه بانكي 
مي افتد، ربطي به اسالم و شريعت و بانكداري اسالمي يا 
غيراسالمي ندارد. بلكه به كج رفتاري ها، عدم نظارت و 
شرايط خاص اقتصادي كشور مرتبط است.فريد موسوي 
نماينده پيشين مجلس اظهار داشت: سال ۵۷ پس از 
انقالب حركت به سوي بانكداري اسالمي يكي از الزامات 
به شمار مي رفت بدين منظور قانون بانكداري اسالمي 
به تصويب رسيد و تمام عمليات شبكه بانكي از آن روز 
به سمت اجراي فرامين اسالم در عمليات بانكي حركت 
كرد. اما اينكه به هر حال امروز توانسته ايم به تمامي اهداف 
خود در اين قانون دس��ت يابيم يا خير؛ كارشناسان و 
صاحبنظران نظرات متفاوتي در اين رابطه دارند.بسياري 
از كارشناسان بر اين باورند كه بانكداري امروز ما بانكداري 
بدون ربا است و هنوز نتوانس��ته ايم آنچه در بانكداري 
اسالمي مورد تاكيد اس��ت، به اجرا درآوريم. در مقابل، 
بسياري از صاحبنظران نيز نظر ديگري دارند و معتقدند 
كه بانكداري كنوني طي اين سال ها به حالت بومي رسيده 
و همان بانكداري اسالمي است به اين دليل كه هم ربا در 
آن حذف شده و هم عقود مختلف در آن رعايت مي شود 
و براساس همان آموزه هاي اسالمي طراحي شده است.

نكته اي كه باعث ايجاد اين تناقضات شده، اين است كه 
در حال حاضر هنوز نتوانسته ايم آموزش هاي الزم در 
خصوص بانكداري اسالمي را در دانشگاه ها به صورت 
آكادميك و در جامعه به صورت فرهنگس��ازي تبيين 
كنيم تا براساس اين آموزه ها پيشرفت ها و توسعه خود 
را در بانكداري امروز در كشور به نتيجه برسانيم.سعي بر 
اين است كه در نظام بانكي و سياست گذاران حداكثر 
آنچه ممكن اس��ت، در حوزه بانكداري اس��المي اجرا 
شود تا بانكداري كشور را متناسب با آموزه هاي اصلي 
كه ريشه در فرهنگ و دين ماست طراحي و اجرا كنيم.

موس��وي در پاسخ به اين سوال كه چه نسبتي از قانون 
بانكداري اس��المي تحقق يافته است، گفت: مطالعه 
علمي خاصي در اين رابطه صورت نگرفته كه بتوان به 
صورت عدد و درصد اعالم ش��ود و بخشي از انتقاداتي 
كه نسبت به بانكداري اسالمي مي شود، منتج از شرايط 
خاص اقتصادي در كشور است. متاسفانه از اين شرايطي 
كه به نظام بانكداري كشور تحميل شده مي توان اين 
برداشت را داشت كه آموزه هاي بانكداري اسالمي اجرا 
نشده است، ولي تمام اين صحبت ها يك فرض مي باشد 
و به صورت علمي مورد بحث و پژوهش قرار نگرفته تا 
امروز بتوانيم مشخصا درباره ميزان تحقق يافتن قانون 
بانكداري اسالمي صحبت كنيم. ليكن با توجه به نظارتي 
كه بر تمامي عملكردي كه در نظام بانكداري اسالمي 
وجود دارد، مي توان گفت كه اجراي حداكثري بانكداري 
اسالمي در كشور صورت گرفته است، ليكن نياز است كه 
اين نكته را به جامعه اعالم كنيم كه بانكداري اسالمي 
كشور و اصولي كه در آن اجرا مي شود مشكل خاصي 
ندارد و دستورالعمل ها، قوانين و چارچوب هايي تعريف 
شده مبتني بر بانكداري اسالمي است و شايد مجريان و 
شرايطي كه در اقتصاد كشور حاكم شده، باعث شده تا 
اجازه اجراي حداكثري آن وجود نداشته باشد و با چنين 
شرايطي در نظام بانكداري كشور مواجه باشيم.توسعه 
بدون نظام تامين مالي هيچ كجاي دنيا شكل نمي گيرد، 
كشور ما نيز از اين قائده مستثني نيست. در كشوري كه 
بيش از ۸۰درصد بار نظام تامين مالي آن بر دوش شبكه 
بانكي است نمي توان توسعه و بانك را از يكديگر جدا 
كرد و بدون شك اين دو با هم عجين هستند.موسوي 
با بيان اينكه آنچه نقشه راه براي توسعه نداريم، گفت: 
هنوز آمايش سرزميني وجود ندارد و اولويت ها استخراج 
نشده است. از طرفي اگر نقشه راه نيز مشخص باشد، 
نظام بانكي با مجموعه اي از چالش هاي مهمي از جمله 
چالش درون سيستمي و محيطي روبروست. ادعايي 
نداريم كه آنچه در سيستم بانكي اتفاق مي افتد صد در 
صد منطبق است، ليكن در شبكه بانكي تالش مي شود 
تا آنچه رخ مي دهد مبتني بر آموزه ها و دين باشد. امروزه 
اتفاقاتي كه در شبكه بانكي مي افتد، ربطي به اسالم 

و شريعت و بانكداري اسالمي يا غيراسالمي ندارد. 

رييس كل بانك مركزي: ميزان عرضه ارز در سامانه نيما در ۷ ماه امسال معادل كل سال 99 بوده است

نرخ دالر صرافي 85  تومان كاهش يافت

درآمد دولت بايد از ماليات تامين شود نه تامين ريال با فروش ارز

بررسيطرحبانكمركزيدرشورايپولواعتبارواصراربرحذفارزترجيحي

داستان ناتمام دالر ۴۲۰۰ توماني 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 نرخ ارز در بازار آزاد روز شنبه با افزايش همراه شد و هر 
دالر ۲۷ ه��زار و ۶۵۰ تومان و هر يورو ۳۲ هزار و ۱۰۰ 
تومان به فروش رسيد. محمد كشتي آراي، نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه اونس جهاني ۱۷۸۵ 
دالر قيمت گذاري ش��ده گفت: به دليل باال رفتن نرخ 
ارز، شاهد افزايش قيمت ها در بازار طال و سكه هستيم.

هم اكنون هر قطعه س��كه طرح جدي��د ۱۱ ميليون و 
۷۵۰ هزار تومان، سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان، نيم س��كه ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، 
ربع س��كه ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و سكه گرمي 
۲ ميليون و ۲۷۰ هزار تومان بفروش مي رسد. هر گرم 
طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۱۶۸ ه��زار و ۳۰۰ تومان 
و هر مثقال طال ۵ ميلي��ون و ۶۰ هزار تومان فروخته 
مي شود.همچنين در بازار متشكل ارزي، هر دالر ۲۶ 
ه��زار و ۶۰۰ تومان و هر يورو ۳۰ ه��زار و ۸۰۰ تومان 
قيمت گذاري شده است. هر دالر در صرافي هاي بانكي 
)شنبه، هشتم آبان ماه( در مقايسه با روز كاري گذشته 
با ۸۵ تومان كاهش به قيم��ت ۲۶ هزار و ۸۷۰ تومان 
داد و ستد شد.قيمت فروش يورو نيز در مقايسه با روز 
كاري گذشته با ۲۳۵ تومان كاهش برابر ۳۱ هزار و ۷۵ 
تومان بود. قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۳۳۸ تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۴۶۰ تومان بود.عالوه 
بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متش��كل ارزي ۲۶ هزار 
و ۶۲۴ تومان و نرخ ف��روش آن ۲۶ هزار و ۸۶۶ تومان 
اعالم ش��د.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۷۵۷ 
توم��ان و نرخ فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۳۷ تومان اعالم 
شد.همچنين در س��امانه نيما در معامالت روز شنبه، 
حوال��ه يورو به ۲۷ هزار و ۷۷ توم��ان فروخته و حواله 
دالر به ۲۳ هزار و ۴۳۹ تومان معامله ش��د.قيمت دالر 

از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و همواره در 
اين محدوده نوسان داشت و حتي در مقطعي به سمت 
رقم ۲۷ هزار تومان نيز حركت كرد. در شهريورماه نرخ 
دالر نزولي يا ثابت بوده است. البته براي چند روزي در 
محدوده قيمتي ۲۸ هزار تومان نيز معامله مي شد اما 
اين شرايط دوامي نداشت.از يازدهم مهرماه نرخ دالر 
كاهشي ش��د و در هفته هاي گذشته همواره در كانال 
۲۶ هزار تومان نوسان داشت و اگرچه دوشنبه گذشته 
حركت آرامي به سمت محدوده قيمتي ۲۷ هزار تومان 
داش��ت اما هفته را با نرخ ۲۶ هزار و ۸۷۰ تومان شروع 
كرد.قيمت سكه در بازار تهران )شنبه، هشتم آبان ماه( 
با ۴۰ هزار تومان كاهش نس��بت به روز كاري گذشته 
به رقم ۱۱ ميليون و ۷۴۰ هزار تومان رسيد.سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 
۱۲۰ هزار تومان، ربع س��كه س��ه ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۱۶۵ هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۴۹ هزار تومان 
ش��د.همچنين اونس جهاني طال با بي��ش از ۱۴ دالر 
كاهش نسبت به روز كاري گذشته به يك هزار و ۷۸۴ 
دالر و ۲ سنت رس��يد.مهم ترين عوامل موثر در رشد 
قيمت طال و س��كه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني 
است. نرخ ارز در صرافي هاي بانكي ۸۵ تومان كاهش 
يافت. همچنين در بازار جهاني نيز قيمت اونس جهاني 
طال بيش از ۱۴ دالر كاهش داشت. قيمت هر اونس طال 
در پايان معامالت روز جمعه با ۰.۸۶ درصد كاهش به 
۱۷۸۳ دالر و ۳۸ سنت رسيد.در حالي كه پس از انتشار 
آمارهايي از تداوم نرخ ب��االي تورم در امريكا احتمال 

انقباضي شدن سياست پولي فدرال رزرو باال رفته است، 
رش��د ارزش دالر سبب شد تا قيمت طال روز جمعه به 

پايين ترين رقم بيش از يك هفته گذشته برسد.

بررسيطرحبانكمركزيدرشوراي
پولواعتبارواصراربرحذفارزترجيحي

عضو كميس��يون اقتصادي گفت: ح��ذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني موضوعي اس��ت كه مجلس برآن اصرار دارد 
زيرا بنا بود تا اين ارز به سود مردم جهت تامين يارانه 
كاالهاي اساس��ي به كار گرفته شود، ولي اين مساله 
مورد توجه قرار نگرفت.عل��ي رضايي، نماينده مردم 
كنگاور، صحنه و هرسين وعضو كميسيون اقتصادي 
در مجلس ش��وراي اس��المي درگفت وگو با خبرنگار 
ايِبنا درباره وضعيت طرح مسووليت، اهداف، ساختار 
و وظايف بانك مركزي گفت: طرح مسووليت، اهداف، 
ساختار و وظايف بانك مركزي در حال چكش كاري 
است و اكنون در شوراي پول و اعتبار بررسي مي شود 
و نماينده كميسيون اقتصادي هم در جلسات مرتبط 
به اين طرح حضور پيدا مي كن��د.وي در ادامه اضافه 
كرد: جلساتي در ش��وراي پول و اعتبار مرتبط با اين 
طرح برگزارش��ده، اما هنوز به جمع بندي نرس��يده  
و بحث نهايي نش��ده اس��ت، البته كارگروهي هم در 
همين ارتباط تش��كيل ش��ده كه قرار بر آن اس��ت تا 
نتيجه تصميم گيري هاي اين كارگروه در كميسيون 
اقتصادي آورده شود. البته بنا بود تا اصالحاتي برروي 
آن صورت گيرد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.اين 
عضو كميسيون اقتصادي درباره رويكرد مجلس نسبت 
به اين طرح اظهار داش��ت: ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
موضوعي اس��ت كه مجلس بر آن اصرار دارد زيرا بنا 
بود تا اين ارز به سود مردم جهت تامين يارانه كاالهاي 

اساسي به كار گرفته شود، ولي اين مساله مورد توجه 
قرار نگرفت و در عمل كاالهاي اساسي با قيمت آزاد به 
دست مردم مي رسد و مساله اين است كه جا و مكان 
اين پول مشخص نيست و ابهام دارد، برهمين اساس 
اعضاي كميس��يون مجلس به دنبال ح��ذف اين ارز 
۴۲۰۰ توماني هس��تند.رضايي در ادامه تصريح كرد: 
نارضايتي مردم پس از تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني 
نس��بت به گذش��ته كماكان به قوت خود باقي است. 
دولت براي عمده كاالهاي اساسي يك ارز يارانه اي يا 
كمكي اختصاص داد، اما براي مردم مورد استفاده قرار 
نگرفت، بنابراين بنا است تا در شوراي پول و اعتبار مورد 
بازنگري مجدد قرار گيرد. وي درباره ديگر حوزه هاي 
مورد توجه طرح فوق چنين توضيح داد: يكي از مباحث 
ارز ترجيحي است، ديگر موارد هم مورد پيگيري قرار 
مي گيرد و هنوز به مرحله نهايي نرسيده است، تا زماني 
هم كه ساختار بانك مركزي، قانون پولي و مالي و ساير 
موارد مرتبط درست نشود، مشكل اقتصادي هم حل 
نخواهد شد. عضو كميسيون اقتصادي افزود: براساس 
نظرمسووالن اقتصادي بازنگري در حوزه زيرساخت، 
از نيازها به حس��اب مي آيد. اكنون نظام بودجه ريزي 
بايد براين اساس به تنظيم درآيد، يعني برفرض قرار 
است تا سال آينده نه قيمت كاال و خدمات گران شود 
و نه ميزان دستمزدها افزايش يابد تا نقدينگي و تورم 
مديريت شود.اين نماينده مجلس درباره حضور بانك 
مركزي در جلس��ات بررس��ي طرح مورد اشاره بيان 
كرد: نماين��ده بانك مركزي، كميس��يون اقتصادي، 
كارگروه مربوطه، نماينده مركز پژوهش ها در جلسات 
حضور دارند و اظهارنظر مي كنند و تالش همه براين 
اصل استوار است كه در نهايت سود مردم به تصويب 

نهايي برسد. 

با وجود اينكه چند س��الي اس��ت كه بحث حذف ارز 
ترجيحي مطرح مي ش��ود اما اين موضوع اين روزها 
هن��وز بحث داغ سياس��ت گذاران و فعاالن اقتصادي 
كشور است. به گزارش ايِبنا، ۲۱ فروردين ۳ سال پيش 
و در دولت دوازده��م، معاون اول رييس جمهور وقت 
خبري را اعالم كرد كه هم ناقص بود و هم ناقص اجرا 
ش��د؛ مصوبه اي كه با هدف حمايت از مردم و كنترل 
نرخ ارز به ميان آمد اما در نهايت به ضرر اقتصاد تمام 
شد. دالر ۴۲۰۰توماني در شرايطي متولد شد كه بازار 
ارز به شدت نوسان داشت و دولت وقت تصميم گرفت 
از ۲۲ فروردين ماه سال ۹۷ به همه ارز ۴۲۰۰ توماني 
بدهد و اعالم كرد هركس��ي دالر را باالتر از اين قيمت 
عرضه كند حكم قاچاق را دارد! اين روند به طوري ادامه 
يافت كه فقط در ۳ماهه نخست سال شاهد رشد بيش 
از ۱۰۰ درصدي ثبت سفارش بوديم كه ناشي از عدم 
مديريت تقاضاي ارز بود چرا كه در نهايت مشخص شد 
همه افرادي كه دالر ۴۲۰۰ توماني گرفتند تا در كااليي 
وارد كنند، مسير درست را پيش نرفتند يا اصال كااليي 
وارد نكردند يا اينكه به جاي كاالي ثبت ش��ده كاالي 
غيرضرور ديگر آوردند و مهم تر اينكه ارز دولتي گرفتند 
اما كاالي خود را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش رساندند! 
به مرور و بعد از مشخص ش��دن رانت هايي كه ايجاد 
شد و پرونده كس��اني كه يك شبه ثروتمند شدند به 
جريان افت��اد، زمزمه هايي براي حذف اين دالر رانتي 
در اقتصاد به گوش رسيد. زمزمه اي كه هنوز هم بعد از 
۳ سال اجرايي نشده و اين موضوع هنوز در رفت و آمد 

بين پاستور و بهارستان است. 
هرچند از اواس��ط س��ال ۱۳۹۸ موضوع حذف دالر 

۴۲۰۰ توماني به طور جدي مطرح ش��د اما نتيجه آن 
كاهش ليست كاالهايي بود كه مشمول دريافت دالر 
۴۲۰۰ توماني بودند به نحوي كه از حدود ۲۵ قلم در 
حال حاضر فقط به نهاده هاي دامي و كاالهاي ضروري 

و دارو تعلق مي گيرد.
نكته قابل تامل اينكه، در اين سال ها اگرچه بايد قيمت 
محصوالتي كه ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومان��ي توليد و تامين 
شدند ثابت مي ماند و دچار افزايش قيمت نمي شد اما 
در واقعيت ش��اهد اين بوديم كه عده اي خاص از اين 
رانت اس��تفاده كردند و نه تنها به نفع مردم و اقتصاد 
نشد بلكه ارزهاي بس��ياري را از كشور خارج كرد. به 
عنوان نمونه امسال حدود ۱۰ ميليارد دالر ارز با قيمت 
۴۲۰۰ تومان، براي واردات كاالهاي اساسي و واكسن 
تخصيص داده شده است. در حال حاضر نيز در دولت 
سيزدهم، عزمي براي حذف اين ارز وجود دارد كه البته 
به نتيجه نرسيده اس��ت اما آن طور كه رييس جمهور 
اعالم كرده است به زودي ش��اهد حذف دالر ۴۲۰۰ 
توماني خواهيم بود. البته آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
تاكيد كرده است كه مردم را غافلگير نمي كنيم و شوك 
وارد نمي سازيم. وي گفت: جلسات متعددي در ستاد 
اقتصادي دولت براي بررسي اين موضوع داشته ايم. با 
اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رايزني و بحث 
و تبادل نظر شد. شاهد بوديم پول سفره مردم، در جيب 
چند دالل رفت. بايد اين موضوع طوري اصالح شود كه 
پول در جيب مردم برود و در س��فره مردم ظاهر شود. 
به هر حال وارد ش��دن شوك به مردم و اقتصاد قطعي 
و ناگزير اس��ت اما چاره  ديگري وجود ندارد و بايد يك 
بار براي هميشه اين نقيصه اصالح شود. چندي پيش 

نيز احسان خاندوزي وزير اقتصاد در نشست شوراي 
گفت وگ��وي دولت و بخش خصوصي ب��ا بيان اينكه 
مدت هاس��ت موضوع حذف ارز ۴۲۰۰توماني مطرح 
است اما اجرايي نمي شود و اين روند بايد تغيير كند، 
اظهار كرد: ستاد اقتصادي دولت نيز موافق حذف ارز 
ترجيحي است. خاندوزي همچنين از بررسي پيشنهاد 
پرداخت كارت اعتباري به جاي ارز ۴۲۰۰ توماني به 
مردم در ستاد اقتصادي دولت خبر داد. حال بايد ديد 
دولت چطور با همراهي مجلس مي تواند س��ايه اين 
سياست ارزي نادرس��ت را از سر اقتصاد كشور بردارد 
به نحوي كه آسيب و ضرر بيشتري به سفره مردم وارد 
نشود و مانع ايجاد هيجانات كاذب و اقدامات احساسي 
در بازار شود. ضمن اينكه منابع حاصل از حذف اين ارز 
نيز بايد به طور شفاف مشخص شود تا بتوان برنامه ريزي 

مناسبي براي آن داشت. 

ارزدولتيازصنعتداروحذفشود
محمود نجفي عرب رييس كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگاني تهران گفت: ما از ابتداي شكل گيري دالر 
۴۲۰۰ توماني با تخصيص اين ارز به خصوص در حوزه 
دارو مخالف بوديم و معتقد بوديم كه مابه التفاوت دالر 
دولتي و نيمايي به انتهاي زنجيره دارو منتقل شود كه 

بيمه ها هستند. 
وي ادامه داد: در ح��وزه دارو به خصوص بخش توليد، 
فقط يك بخش جزئي آنكه ح��دود ۳۰ درصد قيمت 
تمام شده دارو را شامل مي ش��ود، دالر ۴۲۰۰ توماني 
مي گرف��ت كه آن هم ماده اوليه بود در حالي كه بخش 
بسته بندي، مواد جانبي، ماشين آالت و مواد كمكي و 

تمام هزينه هايي كه مترتب بر حوزه دارو است مطابق با 
ارز نيمايي تامين مي شد. 

نجفي عرب افزود: تصور براين است كه دارو ارز دولتي 
مي گيرد و طبيعتا نگاه دولت قيمت گذاري دولتي است 
اما اين در حالي اس��ت كه حوزه دارو آس��يب مي بيند. 
چه بس��ا در حال حاضر نيز نرخ اس��تهالك در صنعت 
داروسازي كشور جلوتر از نرخ سرمايه گذاري است كه 

يعني سرمايه ها در حال از بين رفتن هستند. 
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران 
گفت: تا جايي كه بنده اطالع دارم تصميم گرفته ش��د 
كه تا پايان امسال ارز ۴۲۰۰ توماني را براي دارو حذف 
نكنند كه البته مجلس پيشنهاد داده بود كه به طور كلي 
دالر ۴۲۰۰ توماني براي همه گروه هاي كااليي حذف 
شود و فقط براي دارو برقرار باشد و مابه التفاوت آن را در 
قالب كارت هاي اعتباري به صورت يارانه به مردم ارايه 
دهند. به هر حال بايد ديد دولت سيزدهم چه نگاهي به 

اين بخش خواهد داشت؟ 
وي با تاكي��د براينكه ما در ح��وزه صنعت دارو معتقد 
هستيم دالر ۴۲۰۰ توماني باليي است به جان صنعت 
داروسازي كشور، اظهار كرد: با توجه به اينكه ارز ۴۲۰۰ 
تومان براي دارو كافي نيس��ت به همين دليل سازمان 
غذا و دارو به مرور برخي از داروها را به ارز نيمايي انتقال 
داده اند و داروهاي OTC يا همان بدون نس��خه را كه 

به طور كلي روي ارز نيما بردند. 
نجفي عرب تاكي��د كرد: ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني به 
ش��رطي تاثير مثبت خواهد گذاشت كه مابه التفاوت 
ن��رخ ارز دولتي و نيمايي به مس��ير بيمه ه��ا و انتهاي 

زنجيره برود.



براي بررسي وضعيت بورس بهتر است به روزهاي اول 
بازگرديم. اسفندماه سال 1398 بحران كرونا در كشور 
آغاز شد و سپس شاهد تعطيلي اغلب كسب وكارها و 
زيان پي درپي مردم بوديم. تقريبًا در همان برهه زماني 
رييس دولت دوازدهم مردم را به يك س��رمايه گذاري 
مطمئن دعوت كرد و گفت سرمايه هاي خود را به بورس 
بياوريد، اين رييس دولت سابق آن زمان به مردم وعده 
سودهاي آن چناني داده بود و در خصوص نوسان و نزول 
بازار مطلبي نگفته بود تا زماني كه بورس سقوط كرد 
و حس��ن روحاني گفت »بورس امروز يك بازار مهمي 
است، البته مردم وقتي مي خواهند در بورس وارد شوند 
همه سرمايه خود را نبايد در بورس بياورند، بايد در حدي 
بياوردند كه فراز و نش��يب بورس زندگي آنها را به هم 
نزند.« در اين زمان بخش عمده اي از سرمايه هاي مردم 
آب رفت و دولت هم به برداش��ت نقدينگي از اين بازار 
ادامه داد و كاري نكرد. زمان گذشت و دولت سيزدهم 
شروع به كاركرد اين دولت نيز وعده ترميم بورس را داده 
بود اما؛ در عمل با فروش بي حدواندازه اوراق موجبات 
نزول عميق بورس را فراهم ساخته و انتظار نمي رود كه 

دولت سيزدهم براي بازار سرمايه كاري كند.
عده اي پس از تالطمات اوليه در بورس اقدام به فروش 
هيجاني سهام و خروج سرمايه خود از اين بازار كردند، 
اين مساله بر ركود بازار سرمايه دامن زد، اما عده اي نيز 
منتظر بودند تا اين هيجان��ات فروكش كند و بورس 
به روزهاي اوج خود بازگردد، ام��ا اين اتفاق رخ نداد و 
سرمايه آنها از دست رفت. افرادي كه سرمايه خود را 
در بازار بورس ازدست داده اند، بارها و بارها تجمعات 
اعتراضي برگزار كردند و خواستار ورود دولت به بازار 
سرمايه و س��اماندهي آن شدند، اما متأسفانه پس از 
گذش��ت ماه ها اين بازار همچنان در ركود سنگيني 
بس��ر مي برد، اعتماد مردم بزرگ ترين سرمايه است 
و دولت باي��د اين اعتماد ازدس��ت رفته را برگرداند، 
مردم با وعده هاي مسووالن سرمايه هاي خود را وارد 
بورس كردند و قطعًا بازگش��ت سرمايه مالباختگان 
مهم ترين مطالبه آنان محسوب مي شود. برخي ديگر 
از سهامداران نيز در بورس باقي ماندند و بيش ازپيش 
زيان كردند. در حال حاضر اغلب س��هامداران زيان 
كرده اند و تنه��ا چند عرضه اوليه مثبت و س��ود ده 
هستند البته سود آنها ناچيز و كم است. در اين ميان 
فروش بي حدوان��دازه اوراق يكي از مهم ترين داليل 

ريزش و زيان پي درپي سهامداران است.

    سرمايه ها آب رفت
رض��ا يك��ي از مالباختگان ب��ازار س��رمايه در خصوص 
س��رمايه گذاري در اين بازار گفت: براي سرمايه گذاري 
در بورس حدود 40 ميليون تومان پس انداز خودم و 70 
ميليون تومان از طريق تسهيالت اخذشده را وارد بورس 
كردم، در ابتدا همه چيز خوب بود و با خريدوفروش سهام 
سود خوبي كس��ب كردم و سرمايه ام تقريبا دو برابر شد. 
پس از مدتي كه شاخص بورس روي يك ميليون و 700 
هزار تومان قرار داشت، شاخص دچار افت شد، در آن زمان 
نيز مس��ووالن وعده باال رفتن شاخص ها را تا دو ميليون 
تومان نيز مي دادند و همه اميدوار به باال رفتن شاخص ها 
بوديم. نوسانات نرخ ارز، مذاكرات هسته اي و شرايط بازار 
بر بورس تأثير مي گذاشت، بسياري از سهام تا ۶0 درصد 
دچار افت شدند و بسياري از مردم براي جلوگيري از ضرر 
سرمايه خود را از بورس خارج كردند، اما من به بهبود اوضاع 
طبق وعده هاي مسووالن اميدوار بودم و تمام سرمايه ام 
از دست رفت. الهام يكي ديگر مالباختگان بورسي نيز 
گفت: من طالها و سكه هاي خود و مادرم را فروختم 
و جمعًا با 100 ميليون تومان در ماه فروردين س��ال 
1399 وارد بورس شدم همه چيز خوب بود و بيش از 
250 درصد سود كردم اما در تابستان ورق برگشت سود 
كه هيچ اصل پول هم رفت و برخي از نمادها بسته بود و 
نمي توانستم سهمم را بفروشم. در حال حاضر سرمايه 
من به 40 ميليون تومان رسيده و ۶0 ميليون پول اوليه 
من در بورس نابودش��ده است. چه كسي مسوول اين 

نابودي است؟ ما چقدر بايد صبر كنيم؟

    فروش اوراق بايد متوقف شود
علي بهداروند، كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص 
وضعيت ب��ازار مي گويد: ازنظر تكنيكالي قيمت ها در 
بورس در كمتري��ن ميزان قيمت قرار دارند و به نوعي 
قيمت ها در كف قرارگرفته و ازنظر بنيادي نيز سهام 
ارزنده نيز زير قيمت ذاتي خودشان عرضه مي شوند. 
همچنين دولت بايد تالش كند تا اعتماد ازدست رفته 
مردم به اين ب��ازار برگردد، در حال حاضر مردم كاماًل 
بي اعتماد هستند، سرمايه گذاران خرد وقتي مشاهده 
مي كنند دولت اوراق مالي متفاوت را در بازار سرمايه 
عرض��ه مي كند از ورود س��رمايه به ب��ورس منصرف 
مي شوند. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه مي كند: 
پس الزمه جذب س��رمايه به بازار بورس توقف عرضه 
اوراق در بورس توس��ط دولت است، همچنين دولت 
داراي يكسري اهرم براي ايجاد تحرك در بازار سرمايه 
بوده و مي تواند اعتماد ازدست رفته مردم به اين بازار را 
برگرداند. اين سرمايه ها به سمت ارزهاي خارجي و ... 
رفت، اگر تقاضا براي خريد سهام باال برود، بالطبع آن 
نيز قيمت ها نيز واقعي خواهد شد. با توجه به اينكه كاال 
در بورس به صورت دس��توري قيمت گذاري و توسط 
شركت ها عرضه مي شود، دست دالالن از بازار كوتاه و 
كاال بر اساس قيمت عرضه و تقاضا عرضه خواهد شد.

بهداروند درنهايت اظهار داش��ت: عرض��ه كاال در بورس 
موجب مي شود سودي كه در زمان عرضه در جيب دالالن 
مي رفت به جيب توليدكننده برود و باعث ايجاد رونق و 
اشتغال در واحد توليدي شود. اگر مسائلي كه مطرح شد 
در بازار سرمايه اعمال شود اين بازار به روزهاي طاليي خود 
بازمي گردد، بورس نيازمند يك محرك قوي است و دولت 

بايد براي ساماندهي آن وارد ميدان شود.

    اعتمادها از بين رفت
علي س��اماني فرد، كارشناس بازار س��رمايه درباره بازار 
مي گويد: ماهيت بازار سرمايه به گونه اي است كه هرگز 
ي��ك دليل عامل تعيي��ن روند بازار نيس��ت و به همين 
خاطر، كارشناسان و تحليلگران در مورد دليل منفي ها 
و درجا زدن هاي بازار سرمايه به اجماع نظر نرسيده اند؛ 
اما به هرح��ال مي توان داليل��ي براي درج��ا زدن هاي 
اين روز هاي ب��ازار س��رمايه مطرح كرد. بازار س��رمايه 
همواره بازاري تحليل  محور اس��ت و ب��ا توجه به برخي 
عوامل سياس��ي و كالن اقتص��ادي و همچنين برخي 
سياست گذاري هاي دولت، ريسك سيستماتيك ابهام و 
عدم اطميناني كه روي بازار سرمايه سايه افكنده، رفتار 
فعاالن بازار س��رمايه، چندان هم غيرمنطقي نيس��ت. 

نكته اينجاست كه دولت ها فراموش مي كنند كه اعتماد 
عمومي به عنوان اصلي ترين سرمايه حاكميت، بايد حفظ 
ش��ود و مادامي كه اعتماد در فض��اي اقتصادي كمرنگ 
باش��د و فعاالن اقتصادي ازجمله فعاالن بازار سرمايه در 
تحليل هاي خود دچار عدم اطمينان باش��ند، بازار ها به 

سمت ركود خواهند رفت!
وي توضيح مي دهد: نخس��تين دليل��ي كه در وضعيت 
اين روز هاي بازار س��رمايه تأثيرگذار بوده، اين است كه 
به نظر مي رسد دست هايي در حال كنترل بازار سرمايه 
هس��تند و البته نوك پيكان منتقدان به س��مت دولت 
است، چراكه بزرگ ترين سرمايه گذار بازار سرمايه دولت 
اس��ت و حدود 75 درصد از ش��ركت هاي بازار سرمايه 
متعلق به مجموعه هاي دولتي است. اگر فرضيه دخالت و 
دست كاري دولت در بازار سرمايه را بپذيريم، توجه به دو 
نكته خالي از لطف نيست. اولين نكته اينكه مديران بازار 
سرمايه مدعي هستند انتشار اوراق دولتي، نقش مخربي 
در بازار سرمايه نداشته؛ درحالي كه فروش بي رويه اوراق 
بدهي، تنها راه دولت براي پوشش كسري بودجه بوده و به 
نظر مي رسد با كنترل بازار سرمايه، تالش شده كه منابع 
از سهام به سمت بازار بدهي و خريد اوراق هدايت شود. اگر 
اين رويه تداوم يابد، يك فاجعه ايجاد خواهد شد؛ چراكه 
دولت براي جذب منابع، بازار ه��اي موازي ازجمله بازار 
پول و بازار سرمايه را كنترل مي كند. كنترل بازار پول به 
اين معناست كه در صورت عدم افزايش نرخ بهره بانكي، 
در ميان مدت سپرده ها از بانك ها خارج شده و راهي بازار 
اوراق بدهي خواهد شد. درنتيجه كسري منابع در بانك ها 
ايجادشده و بانك ها براي جبران كسري منابع دو راهكار 
پيش رودارند. راهكار اول، استقراض از بانك مركزي يا 
از بازار بين بانكي اس��ت كه موج��ب افزايش نرخ بهره 
بين بانكي مي گ��ردد و احتمااًل بانك مركزي جرايمي 
هم براي برخي از اين بانك ه��ا در نظر خواهد گرفت. 
راهكار دوم، تأمين نقدينگي بانك ها از محل واگذاري 
برخي منابع و سرمايه گذاري ها است و نقدشونده ترين 
دارايي بانك ها، سهامي است كه در بازار سرمايه دارند 
كه طبيعتًا فشار عرضه سهام را افزايش مي دهد. فشار 
عرضه ها، خود منجر به تشديد بي اعتمادي ها در بازار 
سرمايه و خروج نقدينگي از بازار سرمايه مي گردد. كما 
اينكه در نيمه دوم سال 1399 هم منابع از بازار سرمايه 

خارج شده و راهي بازار رمز ارز ها شد.
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح مي دهد: دومين نكته 
ش��ائبه كنترل بازار سرمايه توسط دولت، بحث معامالت 
الگوريتمي است. با استفاده از الگوريتم در معامالت مي توان 
بي آنكه قيمت سهام تغيير محسوسي داشته باشد، منابع 

نقدينگي را در گروه هاي مختلف بازار سرمايه به حركت 
درآورد. اين روز ها اين شائبه ايجادشده كه شايد دولت در نظر 
داشته باشد با استفاده از الگوريتم در معامالت، بازار سرمايه 
را در محدوده كنوني كنترل مي كن��د تا بازار اوراق بدهي 
را تقويت كند. به هرحال از ابتداي س��ال جاري تا انتهاي 
شهريورماه حجم قابل توجهي اوراق بدهي در بازار سرمايه 
ما منتشرشده كه حدود ۶5 هزار ميليارد تومان آن، فقط در 
شهريورماه عرضه شده است! اين حجم انتشار اوراق موجب 
تقويت شائبه دست كاري دولت در بازار سرمايه با استفاده 
از ابزار هايي همچون الگوريتم به منظور هدايت منابع به 
سمت بازار بدهي شده است. فراموش نكنيد كه برخي از 
مسووالن ادعا كرده اند بودجه 1401 را با حداقل كسري 
بودجه خواهند بست و اين ادعا مي تواند قطعه اي از پازل 
احتمال دست كاري دولت در بازار سرمايه باشد. براي 
درك بهتر اين پازل بايد بدانيم دولت تا كجا نياز به هدايت 
منابع به سمت بازار بدهي دارد. شخصاً معتقدم از اواسط 
آبان ماه، آرام آرام فشار از روي بازار سرمايه ما برداشته شده 
و تا اوايل اسفندماه بازار نسبتًا خوبي شاهد خواهيم بود 

و از اوايل اسفندماه، دوباره كنترل ها آغاز خواهد شد.
ساماني فرد درنهايت با اشاره به تكليف قانوني براي تأمين 
مالي دولت از طريق بازار سرمايه بر اساس قانون بودجه 
1400 مي گوي��د: در قانون بودجه 1400، تأمين مالي 
دولت از بازار سرمايه لحاظ شده و دولت امكان تأمين مالي 
95 هزار ميليارد توماني از طريق واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي در بازار سرمايه و فروش 130 هزار ميليارد 
تومان اوراق را دارد. عالوه بر اين، بر اساس قانون رفع موانع 
توليد، دولت مكلف ش��ده بود ظرف 5 سال دارايي هاي 
مازاد خود را از اين طريق واگذار كند، اما باگذشت بيش از 
5 سال از ابالغ اين قانون، هنوز بخشي از دارايي هايي كه 
دولت مكلف به واگذاري آنها بود، بالتكليف مانده است! با 
توجه به حساسيت هايي كه تأمين مالي دولت از طريق 
انتشار و عرضه اوراق در بازار سرمايه در روز هاي گذشته 
ايجاد كرده، به نظر مي رسد خيلي هم دور از ذهن نيست 
كه براي جبران كسري بودجه، نگاه دولت معطوف به 
واگذاري دارايي ها در بازار سرمايه شود و در آن صورت، 
رشد سهام بعيد نيست. اما اميدواريم در صورت ايجاد 
رونق دوباره در بازار س��رمايه، اين بار شاهد ورود بدون 
تحليل و هيجاني مردم در بازار سرمايه و درنهايت، ضرر 
و زيان آنها نباشيم! بايس��تي شرايطي فراهم شود كه 
سازمان صداوسيما مكلف شود اقدام به توليد محتواي 
آموزشي و برنامه سازي براي ارتقاي دانش مالي جامعه 
كند. انتظار مي رود سازمان صداوسيما در سريع ترين 

زمان ممكن، اين برنامه ريزي ها را استارت بزند.
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اعالم شرايط
انجام معامالت الگوريتمي

محمود گودرزي، سرپرس��ت بورس تهران، درباره 
انجام معامالت الگوريتمي در بازار س��رمايه اظهار 
داشت: انجام معامالت الگوريتمي منوط به داشتن 
مجوزهاي الزم از س��ازمان بورس اس��ت و ادعاي 
افرادي كه مي گويند معام��الت الگوريتمي بدون 
مجوز انجام مي شود، درست نيس��ت. وي با اشاره 
به اينكه انج��ام معامالت الگوريتم��ي در صورتي 
كه مجوز داش��ته باش��د، براي همه انجام مي شود 
و فقط ب��راي يك عده خاص نيس��ت، تاكيد كرد: 
اگر فردي مصداق��ي دارد كه معامالت الگوريتمي 
بدون مجوز در حال انجام است، به سازمان بورس 
معرفي كند تا با آن برخورد شود. سرپرست بورس 
تهران ادامه داد: يك سري معامالت وجود دارد كه 
در زير 300 ميلي ثانيه انجام مي شود، بخش هاي 
نظارتي سازمان بورس و بورس تهران بر انجام اين 
نوع معامالت نظارت مي كنند. در صورتي كه يك 
معامله گر چه به صورت الگوريتمي و چه غير از آن، 
در زمان كمتر از 300 ميلي ثانيه چندين سفارش 
انجام دهد، با آن برخورد خواهد شد. ما به هيچ فرد 
يا شركتي مجوزي در اين زمينه نداده ايم. گودرزي 
با بيان اينكه برخي صحبت ه��ا در فضاي مجازي 
بيان مي شود كه بيشتر نشات گرفته از عدم اگاهي 
افراد است، افزود: افرادي كه به معامالت الگوريتمي 
اي��راد وارد مي كنند، بايد بدانن��د الگوريتم ها حق 
گذاشتن س��فارش در زمان پيش گشايش بازار را 
ندارند. يعني معام��الت الگوريتمي داراي الزاماتي 
اس��ت كه باي��د همه رعاي��ت كنند. در م��اده 10 
دس��تورالعمل اجرايي معامالت برخط آمده است 
كه اين سامانه ها اجازه قرار دادن سفارش در زمان 
پيش گش��ايش بازار را ندارند. افرادي كه معتقدند 
اين معامالت نوعي بي عدالتي در حق سهامداران 
خرد است، از اين مساله بي خبر هستند. سرپرست 
بورس تهران با اش��اره به اين موضوع كه افرادي كه 
از معامالت الگوريتمي استفاده مي كنند، اصطالحا 
نمي توانند سرخطي بزنند، ادامه داد: معامالتي كه 
توسط الگوريتم ها در زمان بازار انجام مي شود، يك 
برچسب مي خورند و بخش هاي نظارتي به راحتي 
مي توانند، اين معامالت را تشخيص دهند. افرادي 
هم كه در معامالت پربسامد سفارش هاي زير 300 
ميلي ثانيه مي گذارند، توس��ط سيستم شناسايي 
شده و به آنها تذكر داده مي شود. وي در پايان با بيان 
اينكه فاصله ايجاد يك سفارش و حذف آن توسط 
معامالت الگوريتمي بايد يك ثانيه باشد، گفت: در 
صورتي كه معامالت الگوريتمي اين مساله را رعايت 

نكنند، تخلف كرده و با آنها نيز برخورد خواهد شد.

اقدامات تنبيهي
براي متخلفان در بورس

جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس 
عنوان كرد: اين طرح دو محور اصلي دارد؛ يكي موضوع 
واريز نشدن به موقع سود س��هامداران توسط برخي از 
شركت ها بوده و ديگري هم مكلف كردن دولت و نهادهاي 
عمومي غيردولتي به جبران كاهش ارزش سهام تا يك 
سال بعد از سرمايه گذاري است. وي افزود: مجلس قصد 
دارد از اين طريق امنيت سرمايه گذاري را تقويت كرده و 
مردم را به سهامداري در بورس تشويق و ترغيب كند. عضو 
كميسيون برنامه وبودجه مجلس با تأكيد بر لزوم پرداخت 
سود سهام از طريق سامانه سجام، گفت: مجلس سعي 
دارد شركت ها را مكلف به پرداخت منظم و در موعد مقرر 
سود سهامداران جزء كند، بديهي است كه اين واريزي ها 
بايد از طريق سامانه سجام انجام شوند و مجلس نيز بر 
اهميت اين نكته تأكيد دارد. وي يادآور شد: گزارش هايي 
وجود دارد مبني بر اينكه برخي از شركت هاي سهامي، 
س��ود س��هامداران را به موقع واريز نمي كنند. اين امر 
به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست؛ تعلل را بايد پيگيري 
كرد و در صورت لزوم با اقدامات تنبيهي براي مواجهه با 
آن اقدام كرد. قادري در ادامه تأكيد كرد: در برخي موارد 
شنيده شده كه شماره حساب سهامداران به هر دليلي 
مسدود است و از اين موضوع به عنوان بهانه اي براي تأخير 
در واريز سود يادشده است. درحالي كه چنين توجيهاتي 
قابل پذيرش نيست؛ حتي اگر حساب سهامداري مسدود 
هم باشد بايد شماره جديدي از فرد گرفته و هرچه زودتر 
سود سهام را واريز كنند. نماينده مردم شيراز در مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: اگر به هر دليلي سود توزيعي 
از مجراي پيش بيني شده )س��امانه سجام( به حساب 
سهامدار واريز نشود، ش��ركت مكلف است مبلغ سود 
سهام مورداشاره را با احتساب جريمه ۶ درصدي )مصوب 
شوراي پول و اعتبار( به سهامدار پرداخت كند. تنها در 
صورتي شركت ها مشمول پرداخت جريمه ۶ درصدي 
نمي شوند كه در صورت مسدود بودن حساب و باوجود 
اطالع رساني به موقع شركت، سهامدار بي توجهي كرده و 
جهت اعالم شماره حساب جديد اقدام نكرده باشد، در غير 
اين صورت شركت بايد هرگونه تأخيري در پرداخت سود 
به سهامدار از طريق سامانه سجام را جبران كند. قادري 
در پايان خاطرنش��ان كرد: تا زماني هم كه مبلغ سود 
به حساب سهامدار واريز نشود، پرداخت هرگونه پاداش 
به هيات مديره شركت به مثابه برداشت غيرقانوني از 

اموال شركت بوده و با مجازات روبرو خواهد شد.

قانون جديد براي فوالدي ها 
در بورس كاال

ابتداي آبان ماه سال جاري، صديف بيك زاده-سرپرست 
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن- در نامه اي 
خطاب به حامد سلطاني نژاد )مديرعامل بورس كاالي 
ايران( خواستار اطالع رساني الزام به ثبت اطالعات در 
سامانه جامع تجارت و تخصيص سهميه خريد فوالد 
براي توليدكنندگان با عملكرد شفاف شد. در متن اين 
نامه آمده است: با توجه به بند 1-15 از مصوبات يك صد و 
سي و پنجمين جلسه كارگروه تنظيم بازار مبني بر تعليق 
سهميه خريد محصوالت فوالد واحدهايي كه در سامانه 
جامع تجارت نس��بت به ثبت اطالعات اقدام نكرده اند 
)موضوع نامه شماره 4۶957/۶0 مورخ 1400/02/08( 
و عملياتي شدن اين موضع از 1400/07/25 خواهشمند 
است نس��بت به اطالع رس��اني آن به كليه خريداران 
محصوالت فوالدي اقدام الزم را معمول داريد. الزم به 
ذكر است شاخص هاي عملكرد واحدها وضعيت آنها 
در سامانه جامع تجارت، بخش عمليات تجارت داخلي، 
زيرمنوي مشاهده وضعيت عملكرد، گزينه مقاطع فلزي 
قابل رويت بوده و در صورت نياز به راهنمايي بيشتر مركز 
تماس جامع تجارت آماده پاسخگويي به كاربران است. در 
پي اين درخواست، روز شنبه، هشتم آبان ماه محمدرضا 
بهنام زاده، مدير پذيرش و بازاريابي بورس كاالي ايران در 
ابالغيه اي به مديران عامل شركت هاي كارگزاري بورس، 
موضع الزام به ثبت اطالعات را اعالم كرد. در اين نامه آمده 
است: به پيوست نامه سرپرست معاونت بازرگاني داخلي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام به ثبت 
اطالعات توسط مش��تريان در سامانه جامع تجارت و 
تخصيص سهميه فوالد براي توليدكنندگان با عملكرد 
شفاف، جهت اطالع رساني به مشتريان ارسال مي گردد.

تقويت بورس انرژي
براي عرضه نفت خام

مصطفي نخعي، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس 
درباره عرضه منظم و مس��تمر نفت خ��ام، نفت كوره و 
ميعانات گازي در ب��ورس انرژي گفت: در صورت باور به 
ش��فافيت و اتخاذ سياست ها و تدابير مناسب به منظور 
استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه، عرضه نفت خام و 
فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي امكان پذير خواهد بود. 
نخعي افزود: عرضه بخش زيادي از نفت خام و فرآورده هاي 
نفتي ضمن كشف قيمت شفاف، منابع درآمدي بيشتري را 
نصيب كشور كرده و ظرفيت هاي بالقوه بخش خصوصي 
را فعال ت��ر مي كند. نماينده مردم نهبندان و سربيش��ه 
در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: در حال حاضر بحث 
مربوط به عرضه نفت خام و برخي محصوالت پتروشيمي 
در بورس انرژي در اولويت كارها قرارگرفته و كميسيون 
انرژي هم به آن تأكيد ويژه دارد. وي در ادامه اظهار كرد: 
ما به دنبال تقويت بورس انرژي هس��تيم به اين صورت 
كه بيش��تر ظرفيت حوزه انرژي در بخش هاي مختلف 
)باالدستي و پايين دستي( و بخش عمده اي از محصوالت 
پتروشيمي ها در بورس انرژي عرضه شود. نخعي عنوان 
كرد: بنابراين، اين موضوع به شفاف سازي بيشتر و رقابتي 
شدن قيمت ها و استفاده از توانمندي بخش خصوصي 
در دوران تحريم كمك خواهد كرد. اين نماينده مجلس 
خاطرنش��ان كرد: اميدوارم تالش براي رونق و توسعه 
روزافزون بازار انرژي كشور كه منطبق باسياست هاي 
كالن اقتصادي حاكم بر كشور است، بتواند در بلندمدت 
عالوه بر تقويت توانمندي هاي بخش خصوصي به ارتقاي 

شفافيت و رقابت در بازار انرژي ايران، منجر شود.

معامله ۱،۷ ميليون تن محصول 
در بورس كاال

در هفته منتهي به 7 آب��ان ماه يك ميليون و 711 
هزار تن انواع كاال به ارزش 118 هزار ميليارد ريال 
در بازار فيزيكي بورس كاالي ايران مورد دادوستد 
قرار گرفت. سيمان، فوالد و آهن اسفنجي در تاالر 
صنعتي و معدني و وكيوم باتوم، مواد پليمري و قير 
در تاالر پتروشيمي از كاالهاي پرطرفدار هفته قبل 
بودند. طي هفته اخير در تاالر محصوالت صنعتي 
و معدني يك ميليون و 3۶9 ه��زار تن انواع كاال به 
ارزش بيش از 58 هزار ميليارد ريال معامله شد. در 
اين تاالر يك ميليون و 50 تن سيمان، 302 هزار و 
97 تن فوالد، 20 هزار تن آهن اسفنجي، 4 هزار و 
475 تن آلوميني��وم، 2 هزار و 380 تن مس، 2۶5 
تن روي، 18 تن كنس��انتره فل��زات گران بها و 1۶ 
كيلوگرم ش��مش طال مورد دادوستد قرار گرفت. 
در هفته معامالتي مذك��ور در دو بخش داخلي و 
صادراتي تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي 
331 ه��زار و 457 تن انواع كاال به ارزش 58 هزار 
و 51 ميليارد ريال به فروش رس��يد. در اين تاالر 
98 هزار تن وكيوم باتوم، 81 هزار و 99۶ تن مواد 
پليمري، 74 هزار و 90۶ تن قير، 34 هزار و 9۶7 
تن مواد شيميايي، 34 هزار تن لوب كات، 4 هزار و 
9 تن روغن پايه و 3 هزار و 800 تن گوگرد معامله 
شد. همچنين 11 هزار و 291 تن كاال هم در بازار 

فرعي بورس كاالي ايران به فروش رسيد.

نظام بانكي بايد اصالح شود
سيد كاظم دلخوش اباتري، نماينده مردم صومعه سرا 
در مجلس بابيان اينكه مجلس به اصالح نظام بانكي 
اعتقاد كامل دارد گفت: بعد از گذشت چندين سال 
از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در س��ال 
13۶2 و همچني��ن وقوع تغييرات چش��مگير در 
حوزه بانكداري، اصالح قوانين نظام بانكي و كارآمد 
كردن ساختار و نحوه فعاليت بانك مركزي بسيار 
ضروري است. س��يد كاظم دلخوش اباتري افزود: 
س��امان دهي نظام بانكي بايد از سوي دولت انجام 
ش��ود زيرا دولت ازنظر تخصصي آشناتر به مسائل 
پولي و بانكي است و كارشناسان آن در دستگاه هاي 
مختلف حضورداشته و نسبت به اشكاالت موجود 
آشناتر هستند. تا بانك مركزي استقالل نيابد، ثبات 
نيز در اين نهاد ميسر نمي شود. وي با تأكيد بر اينكه 
الزمه شروع اصالحات نظام بانكي كشور ايجاد تحول 
اساس��ي در بانك مركزي اس��ت، افزود: در صورت 
تحقق اين موضوع، مشكالت نقدينگي برطرف شده 
و ثبات به نظام پولي و بانكي كشور برمي گردد. اين 
نماينده مجلس تأكيد كرد: نقش اتاق تعاون، اتاق 
اصناف، اتاق بازرگاني، بخش خصوصي و شوراي 
فقهي هم بايد در سيستم بانكداري بانك مركزي 
تقويت شود. نماينده مردم صومعه سرا در مجلس 
شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: اشكال و ايرادها 
بسيار است كه اميدواريم در آينده شاهد برطرف 
شدن آنها باشيم. با حذف سود مركب، ارزش سهام 

بانكي ها در بازار سرمايه افزايش مي يابد.

اقدامات دولت ها ميزان سرمايه گذاري در تاالر شيشه اي را كاهش داد

فروش اعتماد بورسي مردم

فرار نقدينگي از بازار سرمايه
ش��اخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، هش��تم آبان ماه با 18 هزار و 22۶ واحد كاهش در 
جاي��گاه يك ميليون و 375 هزار واح��دي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و 335 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 3۶ هزار و 580 ميليارد 
ريال دادوس��تد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۶ 
هزار و 43 واحد كاهش به 370 هزار و 42۶ واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با سه هزار و 809 واحد افت به 233 هزار 
و 490 واحد رسيد. شاخص بازار اول 18 هزار و 203 واحد 

و شاخص بازار دوم 21 هزار و 44۶ واحد كاهش داشتند.
بيش��ترين تزريق پول حقوقي به ب��ورس و فرابورس در 
س��ه گروه »فلزات اساس��ي«، »محصوالت شيميايي« 
و »فرآورده ه��اي نفتي« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »انبوه س��ازي، امالك و مستغالت« 
و »دباغي، پرداخت چرم و س��اخت انواع پاپوش« به نفع 
حقيقي ها تمام ش��د. س��ه نماد »فجهان«، »فملي« و 
»فوالد« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »فرابورس«، 
»ثشاهد« و »شفا« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، ش��ركت فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد 
»اپال« ب��ا 130 واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد 
»كچاد« با 97 واحد، آسان پرداخت پرشين با نماد »آپ« 
با ۶8 واحد، س��رمايه گذاري ش��اهد با نماد »ثشاهد« با 
54 واحد، گروه صنعتي ملي با نماد »وملي« با 51 واحد، 

شركت سرمايه گذاري شفا دارو با نماد »شفا« با 51 واحد، 
مبي��ن انرژي خليج فارس با نماد »مبي��ن« با 45 واحد، 
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت با نماد »وصنعت« 

با 42 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با يك هزار 
و 502 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك 
هزار و 247 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« 
با يك هزار و 20 واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد 
»پارسان« با 811 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد 

»وغدير« با 757 واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شتران« 
با ۶89 واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با 
571 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« با 551 

واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.
ب��ر پايه اين گ��زارش، در اولين روز هفته ش��ركت پارس 
فوالد س��بزوار با نماد »فسبزوار«، آريان كيمياتك با نماد 
»كيمياتك«، ف��والد مباركه اصفهان با نم��اد »فوالد«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، معدني دماوند با نماد »كدما«، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« و سايپا با نماد »خساپا« 

در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه فلزات اساسي 
هم در معامالت صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 307  ميليون و 17۶ هزار برگه سهم 

به ارزش چهار  هزار و 43 ميليارد ريال دادوستد شد.

    كاهش ادامه دار شاخص فرابورس
طي روز ش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از 199 واحد 
كاهش داش��ت و ب��ر روي كانال 19 ه��زار و ۶08 واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك ميلي��ارد و 923 
ميليون برگه سهم به ارزش 38 هزار و 990 ميليارد ريال 
دادوستد ش��د. در اين روز شركت بيمه پاسارگاد با نماد 
»بپاس«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، بيمه اتكايي 
ايرانيان با نماد »اتكاي«، مديريت انرژي اميد تابان هور 
با نماد »وهور«، شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه 
با نماد »سرچش��مه«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، بيمه 
تجارت نو با نماد »بنو« و كشت و صنعت دشت خرم دره با 
نماد »زدشت« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«،  سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي تندگويان 
با نماد »شگويا«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، 
پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، پليمر آريا ساسول با 
نماد »آريا«، پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، پتروشيمي 
مارون با نماد »مارون« و توليد نيروي برق دماوند با نماد 
»دماوند« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.



مجيد اعزازي|
تازه ترين آمار تحوالت بازار مسكن شهر تهران حاكي 
از افت )0.2 درصدي( ميانگين قيمت مسكن و افول 
قابل توجه معامالت به ميزان 2۹.۸ درصد طي مهرماه 
سال جاري اس��ت. به اين ترتيب، ميانگين قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران كه در انتهاي 
اس��فند سال گذش��ته به قله 30 ميليون و 274 هزار 
تومان رس��يده بود، در پايان مهر ماه س��ال جاري با 
حدود 4.3۸ درصد ارتفاع گيري در قله 31 ميليون و 
600 هزار تومان فرود آمده اس��ت. اين در حالي است 
كه بازده بازار سهام طي 7 ماهه نخست سال جاري در 
حدود ۹.۸ درصد بوده است. در طول همين مدت دالر 
حدود 10.4 درصد افزايش قيمت داش��ته و سكه نيز 
با رش��د 7.1 درصدي همراه شده است. از اين رو، بازار 
مسكن با كمترين بازدهي طي 7 ماهه گذشته در قعر 
جدول بازدهي دارايي ها نشسته است. البته بايد به اين 
نكته توجه داشت كه وزن ريالي هر درصد تغيير قيمت 
مسكن بسيار بيشتر از وزن ريالي ساير دارايي ها به شمار 
مي رود و از همين رو، مقايسه بازار مسكن با ساير بازارها 
كه معموال آهن رباي سرمايه هاي خرد هستند، قابل 
قياس نيست، چرا كه ورود به باشگاه مالكان مسكن در 
حكم ورود به »بازي بزرگان« است. هر چند با بررسي 
كيفيت معام��الت صورت گرفته در مهرماه و س��اير 
ماه هاي گذشته از س��ال، اين نكته هويدا مي شود كه 
بازار مسكن به دليل جهش قيمت ها و همچنين وجود 
برخي نااطميناني هاي غيراقتصادي، همچون گذشته 
قدرت جذب سرمايه هاي بزرگ را ندارد و ارزش ريالي 
معامالت ملكي اغلب كمي بيش از يك ميليارد تومان 
اس��ت و حول و حوش آپارتمان ه��اي نقلي قديمي 
جنوب ش��هر تهران مي گردد. به گزارش »تعادل« به 
نقل از گزارش بانك مركزي، در مهر امسال ۵471 فقره 
معامله مسكن در شهر تهران به ثبت رسيد كه نسبت 
به شهريور )77۸۹ فقره( كاهش 2۹.۸ درصدي نشان 
مي دهد. در همين حال، تعداد معامالت ملكي در تهران 
در مهر ماه س��ال جاري در قياس با در ماه مشابه سال 
گذشته )۸6۵6 فقره( دچار افت 36.۸ درصدي شده 
است. متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نيز در 
مهر سال جاري 31 ميليون و 631 هزار تومان گزارش 
شده درحالي كه در ماه قبل از آن ميانگين قيمت هر 
متر مربع آپارتمان 31 ميليون و 703 هزار تومان بود 
و 0.2 درصد كاهش داشته است. اين شاخص نسبت 
به مهرماه سال گذش��ته )هر متر مربع 26 ميليون و 
720 هزار تومان( رش��د 1۸.4 درصدي را ثبت كرده 
است. در شرايطي كه نرخ تورم عمومي در مهرماه سال 
جاري مثبت 0.2 درصد بوده است، مشاهده مي شود 
كه نرخ تورم ماهانه مسكن حدود 0.4 درصد باالتر از 
نرخ عمومي تورم قرار داشته است. به عبارتي، نرخ تورم 
واقعي مسكن در مهرماه مثبت 0.4 درصد بوده است. 
با وجود اين، از سويي مي توان گفت كه ركود معامالتي 
حاكم بر بازار شهر تهران در مهرماه، نوعي ركود تورمي 
بوده است و بازار مسكن تحت تاثير جهش هاي قيمتي 
سه سال گذش��ته، همچنان در فاز ركود تورمي قرار 
دارد و آمارهاي ماهانه ي��ا حتي فصلي از دقت بااليي 
براي تحليل روندهاي بازار مسكن برخوردار نيستند. 
اما از سوي ديگر، با توجه به »روايت دوم از تورم ماهانه 
مسكن« كه 2۵ مهرماه سال جاري از سوي مركز آمار 
ايران منتشر شد و با همين عنوان در روزنامه »تعادل« 
منعكس شد، مي توان گفت كه شاخص قيمت مسكن 
)نه ميانگين قيمت اسمي آن( فارغ از تحوالت كيفي 

مربوط به منطقه، عمر بنا و ... در حال كاهش است. در 
عين حال، در هر دو صورت، افت جذب سرمايه در بازار 
مسكن به عينه مشهود است و به نظر مي رسد، دستكم 
اين افت قدرت جذب تا پايان برطرف شدن شرايط مه 
آلود در فضاي اقتصاد و سياست خارجي ايران تداوم 
داشته باشد. در واقع، در شرايطي كه انتظارات تورمي 
تحت تاثير افزايش احتمال برگزاري مذاكرات هسته اي 
و رفع يا لغو تحريم ها و همچنين برخي تغييرات جزيي 
در كيفيت رشد پايه پولي و تورم، كاهش يافته است، 
بازيگران بازار مسكن نيز از فعاليت هاي غيرضروري در 
اين بازار اجتناب مي كنند تا با برگش��ت ثبات، دوباره 
فعاليت هاي خود را رونق دهند. اما در عين حال، از آنجا 
كه همچنان سياس��ت هاي پولي و مالي دولت جديد 
غيرشفاف است و موتور رشد نقدينگي و تورم همچنان 
با شتاب به حركت خود ادامه مي دهد، به نظر نمي رسد 
كه رشد ارزش ريالي دارايي ها در برابر رشد نقدينگي 
دچار سستي و عقب ماندگي شوند. به عبارت روشن تر، 
همچنان عوامل و عناصر بنيادين رشد قيمت دارايي ها 
و از جمله ملك فعال اس��ت، به همين دليل، سكوت 
و توقف رشد قيمت ها دايمي نخواهد بود، مگر اينكه 
تحوالت اساس��ي در مذاكرات هسته اي و چشم انداز 

كوتاه مدت اقتصاد متاثر از تحوالت سياسي رخ دهد.

     مسكن عقب تر از بازارهاي موازي
همانطور كه رشد بازدهي مسكن طي 7 ماهه گذشته 
كمتر از ساير بازارها ثبت شده، در مهرماه نيز افت 0.2 
درصدي ميانگين قيمت مسكن منجر به تداوم اين 
شرايط شده است. در اين حال، پرونده بورس تهران در 
اولين ماه از پاييز 1400 با رشد 3.6 درصدي شاخص 
كل اين بازار و صدرنشيني آن نسبت به ديگر رقبا بسته 
شد. نرخ دالر آزاد با عقب نشيني 0.6 درصدي مواجه 

شد و نرخ سكه نيز به افت 1.۵درصدي رضايت داد. 

     رتبه هاي برتر در بازار مسكن 
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، گران ترين منطقه 

تهران، منطقه يك با متوس��ط هر متر 6۹ ميليون و 
670 هزار تومان برآورد ش��ده اس��ت و در رتبه هاي 
بعدي منطقه سه با ميانگين هر متر 60 ميليون تومان 
و منطق��ه دو متري 4۸ ميلي��ون و ۸۸6 هزار تومان 
قرار دارند. ارزان ترين منطقه پايتخت در مهر امسال 
منطقه 1۸ با متوسط متري 1۵ ميليون و 144 هزار 
تومان بود و در رتبه هاي بعدي منطقه 20 با ميانگين 
هر مترمربع 1۵ ميليون و ۸20 هزار تومان و منطقه 1۵ 
با ميانگين متري 16 ميليون و 673 هزار تومان قرار 
گرفته اند. پر معامله ترين منطقه تهران در بازار مسكن 
مهر 1400 ب��ه منطقه ۵ با 7۹3 فق��ره معامله و كم 
معامله ترين به منطقه 1۹ با 37 فقره اختصاص داشت.

     پايان جذابيت مسكن؟
در شرايطي كه طي يك سال اخير )به استثناي يكي 
دو ماه( تعداد معامالت ملكي در پايتخت بسيار اندك و 
حدود ۵ هزار فقره يا حتي كمتر از آن در ماه بوده است، 
اين سئوال وجود دارد كه آيا تعداد خريداران كم شده يا 
تعداد فروشندگان؟ بررسي هاي ميداني حاكي از وجود 
فايل هاي فراوان )دستكم دو تا سه برابر معامالت انجام 
شده( در بازار مسكن است اما نبود تعادل در بازار مسكن 
سبب شد تا ريسك سرمايه گذاري در بخش ساختمان 
افزايش يابد كه اين امر به فرار سرمايه از اين بازار منجر 
شده است. مهدي روانشاد نيا در اين باره گفت: همين 
موضوع باعث شده بخشي از سرمايه گذاراني كه داراي 
تمكن مالي بااليي هستند، سرمايه خود را نه تنها از بازار 
مسكن امالك گرانقميت بلكه از كشور خارج كرده و در 
بازار كشورهاي ديگر به خصوص تركيه سرمايه گذاري 
كنند. روانشادنيا در گفت وگو با ايرنا، در پاسخ به سوال 
ديگري درباره اينكه آيا بازار مسكن داراي حباب است 
يا خير؟ اظهار كرد: اگر بخواهيم خيلي ساده س��ازي 
كنيم، در س��ال گذشته ميانگين مس��كن در تهران 
حدود ه��زار دالر بود كه البته اين حداقل از 600 دالر 
تا 1400 دالر نوسان داشت اما امروز قيمت مسكن در 
تهران بيش از ميانگين بهاي جهاني آن است كه اين 

موضوع تنها در صورت جاماندن قيمت مسكن از تورم 
جبران مي ش��ود؛ يعني قيمت مسكن به موازات نرخ 
تورم در كشور افزايش نيابد كه البته امروز شاهديم اين 
اتفاق در حال وقوع اس��ت. روانشادنيا در پاسخ به اين 
سوال كه به نظر شما خريداران واقعي مسكن بهتر از چه 
زماني وارد بازار خريد و فروش شوند، گفت: به نظرم هر 
زمان كه بازار تثبيت شد، مي توان براي سرمايه گذاري 
وارد بازار مسكن شد. وي خاطرنشان كرد: امروز هنوز 
بازار مسكن تثبيت نش��ده بلكه امسال هنوز متاثر از 
پيامدهاي جهش قيمتي سال هاي ۹6 تا ۹۹ است كه 
البته معمواًل بعد از افزايش قيمت ها و نوسانات قيمتي 

يك دوره تثبيت قيمتي را تجربه مي كنيم.

     روايت دوم از تورم ماهانه مسكن
به گزارش »تعادل«، مركز آمار ايران براي نخستين بار، 
تحوالتي قيمت ماهانه مسكن شهر تهران را در تاريخ 
2۵ مهر 1400 گزارش ك��رد. اين مركز پيش از اين، 
صرفا تحوالت فصلي قيمت و معامالت مس��كن كل 
كشور و از جمله تهران را گزارش مي كرد. در اين حال، 
اگر چه منبع داده هاي گزارش ماهانه مركز آمار با منبع 
داده هاي گزارش هاي ماهانه بانك مركزي يكسان است 
و هر دو با اس��تفاده از اطالعات ثبتي سامانه امالك و 
مستغالت كشور انجام مي شود، اما مركز آمار در گزارش 
خود از روش متفاوتي به نام »هدانيك« استفاده كرده 
است. در اين روش، به جاي تجزيه و تحليل »ميانگين 
قيمت« در شهر تهران از »شاخص قيمت« استفاده 
كرده است. بر اين اساس، مركز آمار ايران از كاهش ٤.٨ 
واحد درصدي تورم ماهانه امالك مسكوني شهر تهران 
در شهريورماه 1400 نسبت به مردادماه امسال خبر 
داد. عدد شاخص قيمت امالك مسكوني شهر تهران 
در شهريور ١٤٠٠ بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ 
به عدد ٧٥٢.٦ رس��يد كه نسبت به ماه قبل )٧٦١.٧( 
١.٢ درصد كاهش داشته است. بنا براين، تورم ماهانه 
شهريور در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل )٣.٦ 

درصد(، ٤.٨ واحد درصد كاهش داشته است.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه ا ول
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 ۲۵ درصد از قطارهاي مترو 
از سرويس دهي خارج شده اند

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران گفت: 
2۵ درصد از قطارهاي مترو از سرويس دهي خارج 
شده اند اما با توجه به افزايش ساعات طرح ترافيك، 

زمان تعمير قطارها نيز سرعت خواهد يافت.
به گ��زارش مهر، مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
مت��روي ته��ران و حوم��ه از تمهيدات ش��ركت 
بهره برداري مترو همزمان با افزايش س��اعت طرح 

ترافيك از دهم آبان ماه 1400 خبر داد.
علي عبداله پور با اشاره به اينكه مترو يكي از مهم ترين 
وس��ايل حمل و نقل عمومي در شهر تهران است و 
استفاده ش��هروندان از آن باعث كاهش ترافيك و 
آلودگي هوا خواهد شد گفت: در حال حاضر به خاطر 
شرايط كرونا و رعايت فاصله اجتماعي، سرفاصله 
حركت قطارها با حداقل زمان ممكن اجرا مي شود و 
اين روند همزمان با افزايش ساعت طرح ترافيك نيز 

ادامه خواهد داشت.
وي تصريح كرد: اگر با روند افزايش��ي مس��افر در 
ايس��تگاه هاي خطوط هفتگانه و واگن هاي مترو 
روبرو شويم با تمام توان و ظرفيت خدمات رساني 
مي كنيم و در صورت ل��زوم قطارهاي فوق العاده را 

براي جابه جايي مسافران نيز اعزام خواهيم كرد.
مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و 
حومه با اشاره به اينكه، حدود 2۵ درصد از قطارها 
به علت تعميرات خارج از س��رويس دهي هستند 
گفت: در حال حاضر 161 قطار از 171 قطار موجود 
در خطوط هفتگانه مترو فعال هس��تند و مابقي به 
علت تعميرات از خطوط خارج شده اند. اما با توجه 
به اينكه ساعات طرح ترافيك افزايش مي يابد، زمان 

تعمير قطارها نيز سرعت خواهد يافت.
عبداله پور با اشاره به اينكه اقدامات و تمهيدات الزم 
براي حضور شهروندان در شهر زيرزميني پيش بيني 
شده است افزود: بر اساس تجربيات سنوات گذشته، 
در نخس��تين روزهاي اجراي زمان افزايش ساعت 
طرح ترافيك؛ مترو با اس��تقبال مس��افران روبرو 
مي ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: شايد پيش بيني 
افزايش مسافر فقط براي روزها و هفته هاي نخست 
افزايش ساعت طرح ترافيك باشد. اما به تدريج آمار 
كمتر ش��ده و به وضعيت نرمال مي رس��يم. ولي از 
شهروندان درخواست داريم هنگام استفاده از مترو، 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي را توجه داشته باشند.

فريز ۲8 هكتار بافت فرسوده 
در منطقه ۳ از سال ۹۴

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از فريز 2۸ 
هكتار بافت فرسوده در منطقه 3 از سال ۹4 خبر داد 
و گفت: اتصال محدوده اسالم آباد و پل مديريت به 
محدوده باغ ايراني و باغ مستوفي در دستور كار است. 
به گزارش مهر، كاوه علي اكبري در جلسه اي كه به 
منظور پيگيري مسائل مربوط به محله هاي فرسوده 
ده ونك و زرگنده در شهرداري منطقه 3 برگزار شد، 
استقرار و تعامل نزديك دفاتر توسعه محله با ساكنان 
بافت هاي فرسوده را مهم ترين دليل ارايه طرح ها و 

برنامه هاي تحقق پذير توسعه دانست.
در جلس��ه اي كه در منطقه 3 به منظور بررس��ي 
طرح ه��اي موضعي و برنامه هاي توس��عه محالت 
ده ونك و زرگنده برگزار ش��د، عنوان كرد: طراحي 
شهري و تهيه برنامه توسعه محله براي محدوده ده 
ونك از سال گذشته در سازمان نوسازي با همكاري 
معاونت شهرسازي منطقه شروع شده و هم اكنون 
در مراحل پاياني است. مديرعامل سازمان نوسازي 
ش��هر تهران با بيان اينكه بخش قاب��ل توجهي از 
مح��دوده ۵6 هكت��اري داراي بافت فرس��وده در 
منطقه 3 )حدود 2۸ هكتار( از سال ۹4 فريز شده 
و نارضايتي س��اكنان را در پي داشته است، تصريح 
كرد: از سال ۹7 با استقرار دفتر توسعه محله در اين 
محدوده، ضرورت بازنگري در طرح موضعي تهيه 
شده پيش��ين براي ده ونك به دليل تحقق پذيري 
پايين و عدم س��ازگاري طرح با نيازهاي س��اكنان 
مورد توجه و در دستور كار قرار گرفت. علي اكبري 
با اش��اره به اينكه سازمان نوسازي از ظرفيت دفاتر 
توسعه محله براي تهيه طرح هاي موضعي استفاده 
مي كند، يادآور ش��د: اس��تقرار دفاتر در محدوده 
بافت هاي فرسوده كمك مي كند، طرح با رويكرد 
واقع بينانه و با مشاركت ذي نفعان تهيه شود و اين 
عمده ترين تفاوت ميان طرح هاي ارايه شده از سوي 
سازمان نوسازي با طرح هاي رايج توسعه است. وي 
با بيان اينكه در حال حاضر دو دفتر توسعه محله در 
منطقه 3 فعال هستند، بر ضرورت ارتباط بيشتر اين 
دفاتر با منطقه تأكيد كرد و گفت: دفاتر توسعه محله 
متعلق به ش��هرداري هاي مناطق هستند؛ اعتقاد 
داريم مديريت همه امور از جمله نوسازي، مي بايست 
در شهرداري مناطق انجام شود و ما نقش پشتيبان و 
بازوي حمايتي اجرايي را براي شهرداري هاي مناطق 
ايفا مي كنيم. علي اكبري متذكر شد: مردمي ترين 
نهادها در شهرداري، دفاتر توسعه محله هستند كه 
به صورت كامل در معرض ارتباط با شهروندان قرار 
دارند و مي توانند مطالبات شهروندان را كه عمدتًا 

بحق هستند، به شهرداري مناطق منتقل كنند.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران همچنين 
به موضوع طرح »حياط تهران« و پروژه محرك 
توس��عه براي اتص��ال محدوده اس��الم آباد و پل 
مديريت ب��ه محدوده باغ ايراني و باغ مس��توفي 
اشاره كرد و پيشنهاد داد جلسه اي براي پيگيري و 
تعيين تكليف موضوعات مربوط به محدوده هاي 
مذكور برگزار شود. حميد جواني، شهردار منطقه 
3 نيز در اين جلس��ه با تقدي��ر از عملكرد مثبت 
س��ازمان نوس��ازي در حوزه مطالعات، طرح ها و 
اقدامات در خصوص بافت هاي فرس��وده به ويژه 
در مناطق جنوبي، عن��وان كرد: محله زرگنده و 
ده ون��ك، دو محله اصلي در منطقه هس��تند كه 
نياز به توجه و اصالحات مطالعاتي بيشتر دارند.

اتحاديه اروپا هشدار پرواز 
در آسمان ايران را لغو كرد

آژانس ايمن��ي هوان��وردي اتحادي��ه اروپا طي 
دستورالعملي هشدار پرواز در آسمان جمهوري 
اس��المي ايران را لغ��و كرد. به گزارش تس��نيم، 
دي ماه سال ۹۸ آژانس ايمني هوانوردي اتحاديه 
اروپا طي دس��تورالعملي به تمامي شركت هاي 
هواپيمايي اروپايي هشدار داد كه تا اطالع ثانوي 
بر فراز آس��مان ايران پرواز نكنن��د و در صورت 
ضرورت در ارتفاع باالي 2۵هزار پا )7600 متر( 
پرواز را انج��ام دهند، اين در حالي بود كه تيرماه 
سال گذشته اين هشدار از سوي آژانس هوانوردي 
ايمن��ي اتحادي��ه اروپا تمديد ش��د. در آن زمان 
مرتض��ي دهقان معاون س��ابق هوانوردي و امور 
بين الملل س��ازمان هواپيمايي كشوري با اشاره 
 01R1-2020-CIZB به تمديد نوتام ش��ماره
با موض��وع فضاي ايران توس��ط آژان��س ايمني 
هوانوردي اتحاديه اروپ��ا EASA گفته بود: اين 
نوت��ام تمديدكنن��ده نوتام قبل��ي EASA براي 
فضاي ايران بوده و تغييري در متن و توصيه نوتام 
صورت نگرفته و صرفًا تا تاريخ 16 ژانويه 2021 
تمديد شده اس��ت. وي تصريح كرد: مطابق اين 
نوتام به شركتهاي هواپيمايي توصيه شده است 
براي پ��رواز زير ارتفاع 2۵ هزار پا در فضاي ايران 
بر اس��اس ارزيابي ريسك خود اقدام كنند. وي با 
بيان اينكه مذاكراتي با EASA و برخي كشورهاي 
اروپايي ب��راي رفع نگران��ي و دادن اطمينان در 
خصوص فضاي ايران صورت گرفته است، افزود: 
بازگشت مجدد ايرالين هاي بين المللي به كشور 
پس از بحران ناشي از كرونا نشانه اقدامات مثبت 
و ايمني و امنيت فرودگاه ها و فضاي ايران است.

نتيجه طرح صيانت، نااميدسازي 
جمعي است

 كاربر مشخص مي كند، براس��اس رفتار كاربران 
قبلي تعيين مي شود و كل كاربران فارسي زبان به 
اين ميزان نمي رسد كه موتور جست وجوي جديد 
عرضه كرد. در مقابل در حوزه مسيرياب، با مقياس 
پايين هم مي توان نمونه بومي عرضه كرد. همانطور 
كه نمونه هاي بومي مس��يرياب در ايران هم مورد 
استفاده كاربران قرار گرفته است و خدمت بيشتري 
ه��م مي تواند ارايه دهد. رييس س��ابق س��ازمان 
فناوري اطالعات ادامه داد: راه حل سوم اين است 
كه وارد اتحادهاي استراتژي با شركت هاي خارجي 
شويم. تصور كنيد ما به جاي اينكه بخواهيم تلگرام 
را فيلتر كنيم، با اين پلتفرم مشاركت مي كرديم، 
آيا االن وضعيت اكوسيستم بهتري نداشتيم؟ آيا 
مجموعه دسترس��ي به داده و محتواي بيش��تري 
نداش��تيم؟ آيا شركت هاي اس��تارت آپي ما بهتر 
فعالي��ت نمي كردند؟ نماينده ه��اي مجلس وارد 
گفت وگو با مخالفان طرح صيانت نمي ش��وند، اما 
حداقل مي توانند اين نظرات را بشنوند و مشاركت 
كنند، كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است و تاثيري 
در روند اين طرح نداشته است. آنچه كه بايد مورد 
بررسي قرار گيرد، مشخص كردن مصاديق حريم 
خصوصي است. مجلس اگر مي خواهد كمك كند، 
بايد اين را مش��خص كند. بايد مش��خص شود كه 
حريم خصوصي چيس��ت، اين حريم چطور نقض 
مي شود، كجا مي توان از داده هاي كالن  شهروندان 
اس��تفاده كرد و كجا نمي توان استفاده كرد. قانون 
۵6۵1 تركي��ه كه موافقان طرح صيانت به آن اتكا 
مي كنند، مي گويد كه شبكه اجتماعي پرمخاطب 
بايد نماينده اي در كش��ور داشته باشد  در غير اين 
صورت بسته مي ش��ود. اما در ادامه قانون آمده كه 
اين ش��ركت حق دارد از دولت به خاطر دسترسي 
و مس��دوديت، نه تنها به دادگاه تركي��ه، بلكه به 
دادگاه اروپ��ا ش��كايت كند و اگر در اي��ن دادگاه، 
مسدوديت نقض شود، دولت بايد جريمه بپردازد. 
اينها مواردي اس��ت كه نمايندگان به آن اش��اره 
نمي كنند و اين تفسير دلخواهانه اي مي كنند كه در 
خوش بينانه ترين حالت از سر كم دانشي و در حالت 
بدبينانه ترين حالت هم نااميدسازي جمعي است.

بازار ملك طي مهرماه  در  قله قيمت اسمي درجا زد

در حاشيه  ديدار  رستم  قاسمي و زاكاني اعالم شد

وداع موقت سرمايه با مسكن

تشكيل ۲ كارگروه  در وزارت راه و شهرداري تهران
در جلسه مشترك ميان شهردار تهران و وزير راه و 
شهرسازي مقرر شد دو كارگروه در دو حوزه حمل 
و نقل و مس��كن و بازآفريني ش��هري تشكيل و در 
مدت يك ماه بر اس��اس خروجي اي��ن كارگروه ها 

تصميم گيري شود.
به گزارش فارس، عليرضا زاكاني شهردار تهران در 
حاشيه ديدار با رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي 
درباره جزييات اين جلس��ه مش��ترك كه در محل 
وزارت راه و شهرسازي برگزار شد، گفت: شهرداري 
ته��ران با برخ��ي از وزارتخانه ها ارتباط��ات ويژه و 
تنگاتنگ��ي دارد و به تصميمات و اراده اي كه در آن 

وزارتخانه ها است، وابسته است. 
به گفته وي، ميان ش��هرداري ته��ران و وزارت راه و 
شهرس��ازي هم در حوزه حري��م و حمل و نقل و هم 
حوزه شهرسازي، مسكن و كليه مواردي كه به نوعي 
جزو نيازها و احتياجات حياتي شهر است، پيوستگي 
وجود دارد. با حس��ن نظر، تدبير، همت و پش��تكار 
مثال زدني وزير راه و شهرسازي اين جلسه مشترك 
برگزار و درباره مباحث مشترك بحث و گفت وگو شد. 
شهردار تهران با بيان اينكه حاصل اين جلسه تشكيل 
دو كارگروه ش��د، توضيح داد: كارگروه نخس��ت در 
موضوع شهرس��ازي، حريم و موضوعات مسكن كه 
پيرامون بخشي از نيازهاي اساسي شهر است تشكيل 
و مقرر شد تا حداكثر در مدت يك ماه به يك خروجي 

مشترك برسند.
وي ادامه داد: كارگ��روه دوم هم ناظر به حوزه حمل 
و نقل به عنوان يكي از معضالت اساسي شهر تهران 
اس��ت و درباره حمل و نقل برون شهري و پيوستگي 
آن با حمل و نقل درون شهري و موضوعات مربوط به 

پايانه ها و ديگر مسائل صحبت شد. 
زاكاني با اش��اره به اينك��ه تدابير خوبي از س��وي 

وزير راه و شهرس��ازي مطرح ش��د، گف��ت: پس از 
بحث و بررس��ي در نهايت مقرر ش��د كارگروه هاي 
دوگانه اي شكل بگيرد و ظرف يكماه بتوانيم به يك 
خروجي  مشخصي برسيم. بر اساس اين پيشنهادها 
تصميم هايي گرفته مي شود كه بتواند تحولي را در 

اين دو بعد در شهر تهران ايجاد كند. 
 وي همچنين اظهار امي��دواري كرد كه با همكاري 
وزير راه و شهرسازي و معاونان و حاصل كار كارگروه ها 
امكاني فراهم شود تا يك عقب افتادگي تاريخي كه 
تهران در اين دو جهت دارد، جبران ش��ود و افق هاي 

نويني را فراروي خود بگشايد.
شهردار تهران گفت: در واقع بايد در ادامه اين مسير 
و بر اس��اس قاعده تح��ول روح و كالبد ش��هر كه بر 
اساس آن شهروندان در يك آسايش، ايمني، رفاه و 
رش��ديافتگي در حوزه هاي مختلف در شهر زندگي 

بسيار خوبي بايد داشته باشند را شاهد باشيم. 

     هماهنگي كامل ميان دولت و شهرداري
رستم قاس��مي وزير راه و شهرس��ازي هم با اشاره به 
جزييات جلسه مشترك با شهردار تهران، او را مديري 
جه��ادي خواند و گف��ت: تهران با مش��كالت جدي 
مواجه است و در دوره هاي گذشته تصميم هايي براي 
بهبود كيفيت زندگي شهروندان بايد گرفته مي شد. 
خوشبختانه امروز هماهنگي ميان دولت و شهرداري 

به طور كامل وجود دارد.
وي افزود: اين نشس��ت با شهردار تهران برگزار شد تا 
بتوانيم در حوزه هاي مختل��ف از جمله حمل و نقل، 
بازآفريني و مس��كن در تهران و همه موضوعاتي كه 
به رفاه اجتماعي زندگي م��ردم در تهران برمي گردد 

تصميماتي بگيريم.
وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه نتيجه اين جلسه 

تشكيل دو كارگروه بود، توضيح داد: دو كارگروه تشكيل 
شد تا حداكثر در مدت يك ماه نتايج كار، پيشنهادها و 
كار كارشناسي ارايه شود. در نهايت هم خروجي اين دو 

كارگروه منجر به تصميم هايي خواهد شد كه شرايط 
تهران، وضع اجتماعي مردم چه در مسكن و بازآفريني 

و چه در حمل و نقل با كار مناسب تغيير كند.

مال)ها(شما طی آگهی مزايده با شماره آگهی ۱۴۰۰۰۳۹۱۶۰۴۵۰۰۰۱۹۴مزايده 
اموال غير منقول )اسناد ذمه(کالسه ۹8۰۱۱۵۲
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بطول )۱/۲۶(یک متر و بيست و شش سانتيمتر به ملک مجاور قطعه 5۱۸۱جنوبا :دیواریست بطول )۱/۹5(یک متر و ۹5 سانتيمتر به انباری قطعه ۳ غربا :درب و دیوار است  بطول )۱/۲۶(یک متر و 
بيست و شش سانتيمتر به محوطه پارکينگ طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۷/۱۸۰/۷۰۰/۰۰۰ریال به حروف هفت ميليارد و یکصد و هشتاد ميليون و ۷۰۰ هزار ریال ارزیابی شده و پالک فوق به 
مساحت ۷5/۰۶ مترمربع اعيانی: واحد مذکور دارای آسانسور و راه پله اشتراکی انباری قطعه دو تفکيکی به مساحت ۲/۴۶ متر مربع پارکينگ قطعه 5 تفکيکی به مساحت ۸ متر مربع در همکف 
و سایر مشاعات و مشترکات به شرح صورتمجلس تفکيکی می باشند واحد دو خوابه در طبقه دوم با موقعيت شمالی و دارای کاربری مسکونی می باشند قدمت اعيانی حدود ۷ سال اسکلت سازه 
بتنی و سقف آن تيرچه بلوک می باشد ساختمان دارای انشعابات مجزی گاز و برق جهت هر واحد و انشعاب آب اشتراکی می باشد نمای ساختمان از جنس سنگ تراورتن کف سراميک آشپزخانه 
اپن و خواب ها دارای کمد می باشد و کيفيت ساخت و ساز اعيانی در حد مناسب ارزیابی می گردد سيستم گرمایش و سرمایش در واحد مجزی و از نوع بخاری گازی و پکيج به همراه کولر آبی می 
باشد ارزش هر متر مربع اعيان و سایر متعلقات با توجه به نوع کاربری موقعيت استقرار ملک و محل آن قدمت بنا مصالح مصرفی نزدیکی به خيابان اصلی تعيين ارزش قيمت پایه مزایده و جميع 
جهات موثر قيمت هر واحد ۹5/۰۰۰/۰۰۰ریال واحد متر مربع مقدار ۷5/۰۶ مساحت اعيان واحد شمالی در طبقه دوم بهای اشتراک آب و برق و گاز و تلفن 5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردید و احداث 
گردیده و دارای انشعابات آب و برق و گاز است و پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ در اداره اجرای ثبت شهرستان کرمانشاه واقع در فرهنگيان فاز یک بلوار شهيد مطاعی ثبت 
اسناد و امالک استان کرمانشاه _اداره اجرای ثبت از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نيم عشر 
و حق مزایده نقد آن وصول می گردد .و باستناد صورتجلسه تحقيقات محلی ملک وارده  به شماره ۴5۰۲۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ به صورت یک واحد آپارتمانی در آدرس کرمانشاه-پردیس کوچه 
۲۲۱ آپارتمان یاس طبقه دوم واحد ۲ می باشد و با تحقيقات به عمل آمده از اهالی محل و اظهار شفاهی زوجه محرز گردید که ملک مذکور محل سکونت )همسر و فرزند مرحوم ميالد کيهانی ( سيد 
شيوا نجفی و فرزند پسر دوازده ساله اش می باشد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گرددضمنا  که فاقد بيمه می باشد و چنانچه 

روز مزایده تعطيل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۸/۹



هكرها در ۲۰۲۱ ميالدي با سوءاستفاده از شرايط بحران 
كوويد۱۹ و ضعف در سيستم هاي زيرساخت شركت ها 
و سازمان هاي مختلف در سراسر جهان عمليات خود را 
گسترش داده و زندگي روزمره مردم را مختل كردند. در 
۲۰۲۱ ميالدي حمالت سايبري در نقاط مختلف جهان 
به شدت افزايش يافت. در اين ميان حمالت  باج افزاري 
بي��ش از پيش اوج گرفتند به طوري ك��ه تعداد اين نوع 
حمالت در نيمه نخست ۲۰۲۱ ميالدي از تمام حمالت 
سال گذشته بيشتر شده اس��ت. برخي از اين حمالت 
س��ايبري س��ال جاري ميالدي مانند حمله به شركت 
كلونيال پايپ الين پيامد وسيعي داشت كه به اختالل در 
چرخه سوخت رساني منجر شد. برخي ديگر زيرساخت ها 
و سرويس هاي درماني يا دانشگاه ها را هدف گرفته بودند. 
مروري بر وقايع س��ايبري در سال ۲۰۲۱، نشان مي دهد 
كشورهاي مختلف جهان و حتي برخي از آنها كه مدعي 
قدرت سايبري هستند از حمالت  باج افزاري و هكرها در امان 
نبوده اند. به عنوان مثال حمالت سايبري به زيرساخت هاي 
امريكا بسيار وس��يع بوده است. گزارش يكي از واحدهاي 
زيرمجموعه خزانه داري امريكا نش��ان مي دهد در نيمه 
نخست ۲۰۲۱ ميالدي تراكنش هاي مربوط به باج افزارها 
در اين كشور به حدود ۵۹۰ ميليون دالر رسيده بوده است.

    انتخابات مجلس دوماي روسيه
 هدف هكرها

در سال جاري انتخابات مجلس دوماي روسيه نيز كه 
در ۱۷ تا ۱۹ س��پتامبر برگزار شد از حمله سايبري در 
امان نماند. رييس »روستلكام« )ارايه دهنده خدمات 
ديجيتال روسيه( اعالم كرده ۱۹ حمله براي جلوگيري 
از ارايه خدمات توس��ط سايت يا حمله DDoS عليه 
سيستم رأي گيري الكترونيكي از راه دور در روسيه ثبت 
شد. البته همه اين حمالت دفع شدند. طبق اظهارات 
وي، منابع مختلفي از جمله پورتال CEC، پورتال هاي 
انتخابات و خدمات دولتي مورد اين حمالت قرار گرفتند. 
حمالت مذكور از كش��ورهاي مختلف از جمله هند، 
برزيل، ويتنام، ليتواني، امريكا، آلمان، روسيه، تايلند، 
بنگالدش، چين و بسياري ديگر سرچشمه گرفته بود.

     حمله سايبري عامل اختالل در 
سرويس هاي بانك مركزي ونزوئال

زيرس��اخت هاي اصلي بانك مركزي در ونزوئال نيز يكي 
ديگر از اهداف هكرها در ماه هاي اخير بود. اين حمله در ۱۷ 
سپتامبر انجام شد و در نتيجه اين حمله بسياري از مشتريان 

به خدمات بانك، حس��اب ها و عمليات آنها دسترس��ي 
نداش��تند. از س��وي ديگر در ماه هاي اخي��ر هكرها به 
وب سايت هاي چند موسسه مالي در نيوزيلند و سرويس 
ملي پست اين كشور حمله كردند و سرويس رساني آنها 
براي مدتي مختل ش��دند. طبق اطالعات موجود تيم 
 DDoS واكنش اضطراري رايانه اي نيوزلند از يك حمله
آگاه شدند كه تعداد زيادي از سامانه هاي اين كشور را 
هدف گرفته است. وب سايت گروه بانكداري استراليا و 

نيوزيلند و سرويس NZ Post با حمله روبرو شدند.

     حمله سايبري به وزارت خارجه امريكا
همزمان با خروج نظاميان امريكايي از افغانستان برخي 
رسانه هاي امريكايي از حمله سايبري به وزارت خارجه 
اين كش��ور خبر دادند. براس��اس گزارش اسپوتنيك، 
فرماندهي سايبري وزارت دفاع امريكا نيز وقوع اين حمله 
سايبري را تأييد كرده بود. همچنين يكي از جنجال هاي 
سايبري سال جاري مربوط به جاسوس افزار پگاسوس بود. 

تحقيقي از سوي رسانه هاي بين المللي به افشاي نقش 
نرم افزار پگاسوس پرداخته كه يك شركت متعلق به رژيم 
صهيونيستي آن را توسعه داده است. اين جاسوس افزار 
در ش��ركت NSO توسعه يافته و در موبايل بسياري از 
روزنامه نگاران و سياستمداران نصب شده بود. درهمين 
راستا منابع فرانسوي اعالم كردند دولت اين كشور در 
تحقيقاتش درباره جاس��وس افزار پگاس��وس آن را در 
موبايل هاي همراه حداقل ۵ مقام اين كشور يافته است. به 
نوشته نشريه فرانسوي مديا پارت تلفن هاي همراه دست 
كم پنج وزير فعلي دولت فرانس��ه بين ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ 
ميالدي با اين جاسوس افزار هك شده بود. عالوه بر آن 
ردپاي پگاسوس در موبايل امانوئل مكرون رييس جمهور 
اين كشور نيز رصد شده بود. روزنامه آلماني دي زايت در 
گزارش��ي فاش كرده بود اداره پليس جنايي فدرال اين 
كشور به طور مخفيانه به جاسوس افزار مذكور دست يافته 

و از آن براي رصد مظنونين استفاده كرده است.

     ۱۵۰۰ شركت قرباني حمله باج افزاري كاسيا
تيرماه امس��ال يكي از بزرگ ترين حمالت باج افزاري در 
س��ال جاري ميالدي رخ داد كه طي آن گروهي از هكرها 
به نام REvil با اس��تفاده از يك نرم افزار شركت كاسيا به 
سيستم هاي مشتريانش نفوذ و آنها را تعطيل كردند. در 
پي اين حمله مدير ارشد اجرايي كاسيا اعالم كرد بين ۸۰۰ 
تا ۱۵۰۰ كسب وكار تحت تاثيرحمله  باج افزاري مذكور 
قرار گرفتند. اين هكرها خواستار ۷۰ ميليون دالر باج شده 
بودند. به نوشته نشريه سي ان بي سي، طبق گزارش هاي 
اوليه اعالم ش��د حداقل ۲۰۰ شركت تحت تاثير حمله 
سايبري به نرم افزار شركت كاسيا قرار گرفته بودند. اما چند 
روز بعد مدير ارشد اجرايي شركت كاسيا در گزارشي اعالم 
كرد ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ كسب وكار كوچك و متوسط در سراسر 
جهان تحت تاثير اين حمله سايبري قرار گرفته بودند. به 
نوشته تك كرانچ تخمين زده مي شد شركت هايي در ۱۷ 
كش��ور جهان از جلمه انگليس، آفريقاي جنوبي، كانادا، 
نيوزيلند، كنيا و اندونزي تحت تاثير اين حمله قرار گرفته 
بودند. يكي از قربانيان اين حمله فروشگاه خوارو بار زنجيره 
كوپ در سوئد بود كه مجبور شد ۸۰۰ شعبه خود را تعطيل 
كند. شركت كوپ نيز از يك ابزار مديريت براي به روزرساني 
از راه دور صندوق فروشگاه هايش استفاده كرده بود و همين 

دليل گرفتار باج شده بود.

    نفوذ به شركت خط لوله سوخت 
از طريق وي پي ان قديمي

شركت كلونيال پايپ الين يكي از قربانيان مهم حمالت 
سايبري در سال جاري بود و طي حمله  باج افزاري كه 
به سيستم هاي اين ش��ركت صورت گرفت، سوخت 
رساني در بخشي از امريكا مختل شد. به گفته مدير ارشد 
اجرايي شركت كلونيال هكرها از طريق يك وي پي ان 
قديمي كه سيستم احزار هويت چند عاملي نداشت، به 
شبكه اين شركت نفوذ كردند. آنها بدون نياز به پيامك 
به پسورد مورد نظرشان دست يافتند و توانسته بودند 
به سيستم هاي ش��ركت نفوذ كنند. پس از اين حمله 
كميته اي از نمايندگان س��ناي امريكا تش��كيل شد 
تا تهديده��اي جديد عليه زيرس��اخت هاي امريكا و 
همچنين حمله  باج افزاري ب��ه كلونيال پايپ الين را 
بررسي كند. اف بي آي پس از تحقيقات گسترده گروه 
هكري دارك س��ايد را عامل اين حمله اعالم كرد. در 
نهايت شركت مذكور براي احياي عمليات هاي خود 
باجي به ش��كل رمزارز و به ارزش ۴.۴. ميليون دالر به 
هكرها پرداخته بود. البته سناتورهاي امريكايي معتقد 
بودن��د كلونيال قبل از پرداخت باج ب��ه اندازه كافي با 
مقامات دولتي مشورت نكرده اس��ت. البته مقامات 
امريكايي بعداً اع��الم كردند ۶۳.۷ بيت كوين )معادل 
۲.۳ ميلي��ون دالر( از باجي كه كلونيال پايپ الين به 

دارك سايد پرداخته بود را پس گرفتند.

     بزرگ ترين توزيع كننده گوشت جهان 
هدف حمله سايبري

يكي ديگر از حمله هاي مهم سايبري شش ماهه نخست 
امس��ال كه پس از حمله به خط لوله كلونيال انجام شد، 
واحدهاي JBS بزرگ ترين شركت توزيع گوشت جهان در 
امريكا و استراليا را هدف گرفت. نخست واحد اين شركت 
در امريكا متوجه شد هدف يك حمله سايبري قرار گرفته و 

برخي از سرورهاي پشتيبان آن در شمال امريكا و استراليا 
تحت تأثير قرار گرفته است. اين حمله باعث شد فعاليت ها 
در واحد اين شركت در استراليا متوقف شود. مشتريان 
رستوران هاي زنجيره اي در ش��رق آسيا نيز از حمله 
سايبري در امان نبودند. يكي از حمالت سايبري سال 
جاري ميالدي مربوط به افش��اي اطالعات مشتريان 
رستوران هاي زنجيره اي مك دونالد در كره جنوبي و 
تايوان بوده است. رستوران هاي زنجيره اي مك دونالد 
اعالم كرد هكرها به آدرس ايميل، ش��ماره موبايل و 

آدرس هاي كاربران دسترسي يافته بودند.

     نفوذ هكرها به سيستم درماني ايرلند
يكي از وجوه مخرب حمله هاي س��ايبري، آس��يب به 
سيستم هاي درماني و تس��ت كوويد ۱۹ در بازه شيوع 
گسترده اين بيماري بود. البته كارشناسان در اين باره 
هشدار داده بودند. در همين راستا يك حمله  باج افزاري 
به اپراتور سيستم س��رويس هاي بهداشتي در ايرلند 
سبب شد خدمات تش��خيص كوويد ۱۹ و راديولوژي 
بيمارستان هاي كشور مختل شود. در نتيجه اپراتور سرور 
بهداشت ايرلند تمام سيستم IT خود را تعطيل كرد تا آن 
را در مقابل يك حمله عظيم  باج افزاري محافظت كند. 
در نتيجه اين حمله بسياري از بيمارستان ها مجبور به 
لغو وقت ويزيت بسياري از بيماران شدند اما در نتيجه 
اين رويداد برنامه واكسيناسيون كوويد ۱۹ ايرلند به طور 
مستقيم تحت تأثير حمله سايبري قرار نگرفت. به گفته 
مقامات اين حمله از نوع  باج افزاري و بسيار پيشرفته بود. 

     حمله سايبري
 به سامانه هوشمند سوخت در ايران

هفته گذشته نيز حمله سايبري به سامانه هوشمند سوخت 
جايگاه هاي بنزين سراسر كشور را با اختالل وسيع روبرو 
كرد. اين در حالي است كه تيرماه امسال هم حمله گسترده 
سايبري به شركت راه آهن و ستاد وزارت راه و شهرسازي 
به دليل ضعف اليه ه��اي امنيتي فعاليت هاي جاري اين 
وزارتخانه را چندين روز دچار مشكل كرد؛ پيش تر نيز حمله 
سايبري به سامانه سازمان هايي مانند گمرك، پليس راهور، 

وزارت بهداشت و ثبت احوال گزارش شده بود.

    آماده باش براي مقابله با هكرها
درپي حمالت س��ايبري مختلف، دولت هاي سراسر 
جهان تصميماتي براي مقابله ب��ا آنها اتخاذ كرده اند. 
درهمين راس��تا دولت انگليس از تصميم خود براي 
تأس��يس يك مركز جنگ ديجيتالي خب��ر داد. اين 
مركز قادر به انجام حمالت سايبري عليه قدرت هاي 
سايبري مهاجم ديگر خواهد بود. بودجه اي ۵ ميليارد 
پوندي براي س��اخت مقر نيروي ملي سايبري نيز در 
نظر گرفته شده اس��ت. پيش بيني مي شود تا ۲۰۳۰ 
ميالدي هزاران كارشناس و تحليلگر سايبري در اين 
مركز استخدام ش��وند. از سوي ديگر در پي هك هاي 
گسترده عليه شركت ها و سازمان ها در امريكا، جو بايدن 
رييس جمهور امريكا جلسه اي درباره ارتقاي امنيت 
سايبري با مديران ارش��د شركت هاي بزرگ فناوري 
مانند اپل، آمازون و مايكروس��افت برگزار كرد. دولت 
امريكا همچنين تصميم دارد با وضع قوانيني جديد 
پرداخت باج به شكل رمزارز براي حمالت سايبري را 
محدود كند. يكي از اقدامات در نظر گرفته در اين زمينه 
نيز تحريم اس��ت. عالوه بر آن دستورالعمل جديدي 
درباره ريسك هاي مربوط به تسهيل پرداخت باج ها 
از جمله جريمه و مجازات هاي ديگر صادر خواهد شد. 
همچنين قوانين جديد ضد پولشويي و سرمايه گذاري 
ترورسيم قرار است در سال جاري ميالدي ارايه شوند. 
هدف اين قوانين محدود كردن استفاده از رمزارز براي 
پرداخت ب��اج و فعاليت هاي غيرقانوني ديگر اس��ت. 
عالوه بر آن كاخ س��فيد طرحي جدي��د براي ارتقاي 
زيرس��اخت هاي حياتي امريكا ارايه كرد كه ش��امل 
استفاده از تجهيزات جديد در شبكه توزيع برق است. 
مقامات امريكا تصميم دارند امنيت شبكه توزيع برق 
كشور را به سرعت ارتقا دهند. اما سال ها طول خواهد 
كشيد تا پتانس��يل اين واحدها براي مقابله با هكرها 
افزايش يابد. طبق جزييات اين طرح انگيزشي براي 
شركت هاي برق فراهم مي شود تا شيوه هاي محافظت 

از خود در برابر حمالت سايبري را دگرگون كنند.

دنياي فناورياخبار

ويژه
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هواوي از تحريم ها 
دوباره ضرر كرد

درآمد شركت هواوي تكنولوژيز با متاثر ماندن كسب و كار 
تلفن هوشمند اين شركت از تحريم هاي امريكا، در سه 
ماهه س��وم ۳۸ درصد در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته كاهش يافت. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، 
اين غول مخابراتي چيني در ۹ ماه نخست سال ۴۵۵.۸ 
ميليارد يوان )۷۱.۳۲ ميليارد دالر( درآمد داش��ت كه 
تقريبا يك سوم مدت مشابه سال گذشته بود و حاشيه 
سودش ۱۰.۲ درصد بود. طبق محاسبات رويترز، درآمد 
سه ماهه س��وم هواوي ۱۳۴.۴ ميليارد يوان بود. دونالد 
ترامپ، رييس جمهور سابق امريكا در سال ۲۰۱۹ هواوي 
را در ليست سياه صادرات قرار داد و دسترسي به فناوري 
ساخت امريكا را براي اين شركت چيني ممنوع كرد. اين 
محدوديت ها به كسب و كار گوشي هواوي به شدت لطمه 
زد و اريك شو، رييس هيات مديره چرخشي هواوي در 
سپتامبر اظهار كرد كه درآمد بخش تلفن هاي هوشمند 
امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دالر كاهش پيدا خواهد 
كرد. اگرچه هواوي آمارهاي س��ه ماهه سوم خود را به 
صورت كلي منتشر كرد اما در عين حال اعالم كرد عمده 
اين كاهش مربوط به كس��ب و كار مصرف كننده بوده 
است. طبق گزارش شركت كانترپوينت ريسرچ، هواوي 
هشت درصد سهم بازار تلفن هوشمند چين را در سه 
ماهه سوم داشت كه كمتر از ۳۰ درصد در مدت مشابه 
سال گذشته بود. از سوي ديگر برند آنكه سابق بر اين 
زيرمجموعه هواوي بود و در نوامبر فروخته شد تا بتواند 
به فعاليت ادامه دهد، ۹۶ درصد تلفن بيشتري در سه 
ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته فروخت 

و ۱۵ درصد سهم بازار چين را در اختيار گرفت.

اپل جايگاه ارزشمندترين 
شركت جهان را از دست داد 

اپل باالخره جايگاه برتر خود را به عنوان ارزشمندترين 
شركت جهان از دست داد و مايكروسافت به جاي اپل اين 
عنوان را از آن خود كرد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
كاهش ۱.۸ درصدي ارزش سهام اپل نقش مهمي در اين 
زمينه ايفا كرده است. اپل در سه ماهه چهارم سال مالي 
گذشته به علت مشكالتي كه در زمينه تأمين تراشه ها 
و سخت افزارهاي مورد نياز براي توليد آيفون داشت با 
زيان جدي مواجه شد و شش ميليارد دالر ضرر كرد. تيم 
كوك مديرعامل اپل مي گويد زيان ناشي از كمبود نيمه 
هادي و تراشه براي توليد آيفون طي ماه هاي بعد و به 
خصوص در فصل فروش تعطيالت كريسمس بيشتر 
خواهد شد. سقوط ۱.۸ درصدي ارزش سهام اپل باعث 
شده ارزش هر سهم اين ش��ركت به ۱۴۹.۸۰ دالر 
كاهش يابد و ارزش آن در بازار به ۲.۴۸ تريليون دالر 
برسد. در مقابل ارزش سهام مايكروسافت با افزايش 
۲.۲ درصدي به ۳۳۱.۶۲ دالر به ازاي هر سهم رسيد.

ارايه تبليغ رايگان اقدامات 
ضدكالهبرداري گوگل در انگليس

گ��وگل ۳ ميلي��ون دالر اعتب��ار رايگان ب��راي تبليغ 
س��رويس هاي ضدكالهبرداري و حمايت از مشتري 
به »مرجع راهبرد امور مالي انگليس« ارايه كرده است. 
به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشن، البته با وجود 
درخواست هاي نمايندگان پارلمان انگليس، اين شركت 
از افشاي مبلغي كه اين سازمان ناظر قباًل براي تبليغات 
در پلتفرم هزينه كرده بود، خودداري كرده است. مقامات 
»مرجع راهبر امور مالي انگليس« از شركت هاي فناوري 
انتقاد كرده بودند زيرا آنها از شركت هايي كه تبليغات 
مي فروشند، پول دريافت مي كنند و از سوي ديگر از اين 
سازمان نيز براي تبليغات عليه چنين شركت هايي نيز 
هزينه دريافت مي كنند. در همين راستا اعضاي كميته 
منتخب خران��ه داري در پارلمان انگلي��س از گوگل و 
فيس بوك درباره مبلغي كه از تبليغات دريافت مي كنند 
و همچنين اقدامات��ي كه براي مقابل��ه با محصوالت 
غيرقانوني انجام مي دهند، س��واالتي پرس��يده است. 
فيس بوك به اين سوال كه آيا هزينه تبليغ محصوالت 
مالي كه از سوي FCA تأييد نشده اند يا خير را دريافت 
كرده، پاسخي نداده است. اما گوگل اعالم كرد سيستمي 
داوطلباني ايجاد كرده كه فقط سرويس هاي مورد تأييد 
FCA را تبليغ مي كند. هرچند در اين مورد استثناهايي 
مانند ش��ركت هاي رم��زارز وج��ود دارد . نمايندگان 
فيس بوك و گوگل در كنار آمازون و اي بي، ماه گذشته 
در برابر نمايندگان پارلمان انگليس حاضر شدند و به 
سواالتي درباره موافقت با طرح FCA جهت گنجاندن 
»تبليغات پولي« و »محتواي توليدش��ده توس��ط 

كاربران« در قانون ايمني آنالين دولت پاسخ دادند.

حمله يوروپل
به مظنونان حمالت باج افزاري

يوروپل )پليس اتحاديه اروپا( و همكارانش شبكه اي از 
خالفكاران س��ايبري كه از سال ۲۰۱۹ عامل حمالت 
باج افزاري به بيش از ۱۸۰۰ قرباني در ۷۱ كشور بودند 
را هدف گرفتند. به گزارش ايس��نا به نقل از ِتك كرانچ، 
سازمان پليس اتحاديه اروپا روز جمعه اعالم كرد ۱۲ نفر 
در عمليات هايي كه اين هفته پس از دو سال تحقيقات 
در اوكراين و سوييس انجام گرفت، هدف گرفته شدند. 
اين سازمان اشاره نكرد آيا افراد مذكور دستگير يا متهم 
ش��ده اند. اين افراد نامبرده نش��ده شركت هاي بزرگ 
را هدف گرفته و فعالي��ت آنها را فلج مي كردند. يكي از 
باج افزارهايي كه اين گروه استفاده مي كرد، الكرگوگا  
بود كه در حمله عليه شركت آلومينيوم نروژي نورسك 
هيدرو  در مارس سال ۲۰۱۹ استفاده شده بود. اين حمله 
سايبري باعث شد نورسك هيدرو توليد كارخانه هايش 
در دو ق��اره را به مدت ح��دود يك هفته متوقف كند و 
بيش از ۵۰ ميليون دالر به اين شركت ضرر زد. سرويس 
تحقيقات جناي��ي ملي ن��روژ در اطالعيه مطبوعاتي 
جداگانه اي اعالم كرد افراد هدف گرفته شده مسوول 
حمله به نورس��ك هيدرو بوده ان��د. يوروپل اعالم كرد 
اين هكرها همچني��ن از باج افزارهاي مگاكورتكس  و 
دارما  و همچنين بداف��زار تريك بات و افزارهايي نظير 
كوبالت استرايك  و پاول شل ايمپاير  استفاده كرده اند تا 
شناسايي نشده و دسترسي بيشتري به شبكه هاي هك 
شده پيدا كنند. اين خالفكاران سپس به مدت ماه ها در 
سيستم هاي رخنه شده شناسايي نشده مي ماندند و به 
تحقيق درباره ضعف هاي شبكه هاي فناوري اطالعات 
مي پرداختند تا در مرحله بعد با استفاده از باج افزار، به 
باج گيري و دريافت پول اقدام كنند. هنوز معلوم نيست 
اين خالفكاران چه ميزان پول از طريق اين حمالت به 
دست آورده اند اما يوروپل اعالم كرد ۵۲ هزار دالر نقد 

و پنج خودروي لوكس را توقيف كرده است.

هيات انتخاب و داوري سومين 
جايزه سال »استيكر« معرفي شدند

هيات انتخاب و داوري سومين جايزه سال »استيكر« 
كه با دبيري سيد مسعود شجاعي طباطبايي برگزار 
مي ش��ود، معرفي ش��دند. به گزارش روابط عمومي 
آيگپ و به نقل از ستاد خبري رويداد، بهرام عظيمي، 
سيد مسعود شجاعي طباطبايي، شهاب جعفرنژاد، 
اميرحسين ايماغيان، امير ياسمني، مصطفي خوشابي 
و علي رادمند به عنوان اعضاي هيات داوران سومين 
جايزه سال »استيكر« معرفي شدند. همچنين هيات 
انتخاب اين مسابقه عبارتند از بهرام عظيمي، شادي 
دلپاك )برگزيده دوره  اول(، مهناز يزداني )برگزيده 
دوره دوم(،  اميرحسين ايماغيان و امير ياسمني كه 
گزينش آثار در دور اوليه را برعهده دارند . سومين دوره 
جايزه سال »اس��تيكر« با رويكرد »ايران فرهنگي« 
به همت آيگپ و با دبيري س��يد مس��عود شجاعي 
طباطبايي در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و در اينجا 
منظور از »ايران فرهنگي« تمدني است كه به واسطه 
آن عناصر و مولفه هاي مش��ترك زباني، فرهنگي و 
اجتماعي پديد آمده است. اين دوره از جشنواره با دو 
بخش ويژه با عنوان محصوالت ايران خودرو و نمادهاي 
اراضي عباس آباد تهران برگزار مي شود و عالقه مندان 
تا سه شنبه ۲۵ آبان ماه فرصت دارند تا آثار خود را براي 

دبيرخانه ارسال كنند.
گاه شمار جشنواره نيز بدين شرح است: 

انتخاب آثار مرحله اول: يك شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
اعالم اسامي راه يافتگان به نمايشگاه: سه شنبه ۲ آذرماه 

۱۴۰۰
مهلت ارس��ال آثار در مرحله دوم: سه شنبه ۳۰ آذرماه 

۱۴۰۰
نشست خبري: سه شنبه ۷ دي ماه ۱۴۰۰

داوري نهايي: سه شنبه ۷ دي ماه ۱۴۰۰
مراسم اختتاميه و اهداي جوايز: سه شنبه ۲۱ دي ماه 

۱۴۰۰ )هم  زمان با روز جهاني استيكر( 
stickerprize.org  :نشاني ارسال آثار

ضعف در سيستم هاي زيرساخت شركت ها و سازمان هاي مختلف، زندگي مردم را با حمالت سايبري مواجه كرده است

دنياييكههكرهادرآنميتازند

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

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

 اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه

نوبت اول

آدرسمشخصات پروژهردیف

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

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

دهکده المپیک 

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

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

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

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

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

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

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



تعادل |
پس از دو هفته اي كه بازار خودرو در آرامش به س��ر برده و 
در بازار ركود شديدي حاكم بوده، قيمت ها مجدد افزايش 
يافت. به طوري كه روند افزايش قيمت خودرو هاي داخلي 
همچنان با ش��يب ماليمي ادامه دارد و روز شنبه هشتم 
آبان شاهد رشد قيمت بسياري از مدل هاي پرتيراژ بوديم. 
يك كارشناس خودرويي درباره علت اين افزايش قيمت ها 
مي گويد: كاهش تي��راژ خودروهاي داخلي، توقف توليد 
برخي از مدل ها و از طرفي افزايش قيمت ارز مواردي بودند 
كه چند روزي است بر روي قيمت خودروها تاثير گذاشت. 
كارشناسان صنعت خودرو مي گويند: دور از انتظار است تا 
۴ ماه باقي مانده تا پايان سال افزايش ناگهاني تيراژ توليد 
داشته باشيم و براي سرپا نگه داشتن اقتصاد نياز است تا 
كاري انجام داد، . حال اينكه وزير صمت مي گويند خودرو 
تا پايان سال ارزان مي شود امري دور از انتظار است. با اين 
گفته ها و دستورات، بازار خودرو نه كاهش قيمت را تجربه 
خواهد كرد نه از ركود در مي آيد و نه به شرايط مطلوبي بر 
مي گردد. البته در همين حال مديركل صنايع حمل ونقل 
وزارت صم��ت درباره قيمت خ��ودرو نيز يك خبر مهم را 
مخابره كرده و آن اينكه قيمت خودرو آزاد نمي شود. اين 
مقام مس��وول در وزارت صمت گفته است كه خودروساز 
نبايد با زيان توليد كند از اين رو روند كنوني قيمت گذاري 

به هيچ عنوان نمي تواند تداوم يابد.

     دنبال آزادسازي قيمت خودرو نيستيم
مدي��ركل صناي��ع حمل ونق��ل وزارت صم��ت در مورد 
قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت، در اظهاراتي 
عنوان كرده كه اينكه چه نهادي قيمت گذاري كند خيلي 
مهم نيست بلكه مهم اين است كه خودروساز با زيان توليد 
نكند؛ كسب و كاري كه با زيان توليد كند رو به اضمحالل 
مي رود و صنعت خودروي كشور طي ۳ سال گذشته رو به 
اضمحالل رفته است. سهيل معمارباشي افزود: بحث ما 
همواره اين بوده كه قيمت گذاري محصوالت خودروسازان 
به نحوي باشد كه پوش��ش دهنده هزينه هاي منطقي و 
معقول صنعت خودرو باشد.وي ادامه داد: اين موضوع در 
پروژه اصالح ساختار قيمت در زنجيره ارزش هم در دست 
پيگيري است؛ البته تمركز فقط در صنعت خودرو نيست 
بلكه بر زنجيره همچون قطعه و … نيز است. معمارباشي 
گفت: حتماً بايد فرآيندهاي توليد خودروسازان بازطراحي 
و روابط خودروساز با قطعه س��از بررسي و اصالح شود به 
نحوي كه قيمت تمام شده اعالمي براي خودرو، يك قيمت 
منطقي و قابل پذيرش براي مصرف كننده و نهادهاي نظارتي 
باشد. مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صمت افزود: اينكه 
شوراي رقابت اين كار را كند يا هر نهاد ديگري، بستگي به 
تصميم نهادهاي باالدستي دارد. ولي هدف كامل مشخص 
اس��ت و آن اينكه به طور كلي روند كنوني به هيچ عنوان 
نمي تواند ادامه داشته باشد.  معمارباشي در مورد اينكه آيا 
اين مباحث مقدمه اي جهت آزادسازي قيمت خودرو است، 
توضيح داد: آزادسازي قيمت اين است كه قيمت خودرو در 
حاشيه بازار تعيين شود؛ ما به هيچ وجه به دنبال آزادسازي 
قيمت خودرو و رفتن به حاشيه بازار نيستيم. وي گفت: با 
توجه به بررسي هاي انجام ش��ده در صورت اجراي كامل 
پكيج اصالح صنعت خودرو همچون اصالح ساختار قيمت، 
اصالح ساختار مديريتي - مالي، توسعه صادرات صنعت 
خودرو و … ما مطمئن هستيم كه مي توانيم به افزايش 
توليد، افزايش عرضه خودرو به بازار، كاهش كس��ري ها 

در تولي��د خودروهاي ناقص، اصالح فرآيند توليد و روابط 
خودروساز با قطعه ساز كمك كنيم و در نهايت وضعيت 

بازار را سامان دهيم.

     بساط نهادهاي قيمت گذاري
 بايد جمع شود 

شوراي رقابت كه با هدف تسهيل فعاليت بخش خصوصي 
و ايجاد تعادل در بازار هايي كه در آن ردي از انحصار وجود 
دارد، تشكيل شد، يكي از مهم ترين وظايف شوراي رقابت 
ايجاد تعادل در بازار هاي انحصاري است و در طول اين مدت 
بيشترين فعاليت ش��وراي رقابت را در بازار خودرو شاهد 
بوديم، اين درحالي است كه به اذعان بيشتر كارشناسان، 
اين شورا نتوانسته است به وظايف اصلي خود عمل كند. 
ش��وراي رقابت كه فلسفه وجودي آن حذف عوامل مخل 
رقابت و تنظيم انحصار است، اكنون تا حد زيادي از اهداف 
ذاتي خود فاصل��ه گرفته و تمركز خود را بر قيمت گذاري 
برخي كاال هاي خاص و به خصوص خودرو معطوف كرده 
است. اين تغيير جهت محس��وس در سياست گذاري نه 
فقط اقتصاد كشور را به سمت ايجاد فضاي رقابتي و حذف 
محدوديت هاي غير ضرور سوق نداده، بلكه مداخله هاي اين 
شورا در قيمت گذاري، خود عامل مهمي در ايجاد نوسانات 

بيشتر و سردرگمي مصرف كنندگان بوده است.
فربد زاوه كارش��ناس مس��ائل اقتص��ادي در گفت وگو با 
»فرارو« با اشاره به اينكه در كشور هاي ديگر نيز نهادي به 
مانند شوراي رقابت وجود دارد، اظهار كرده: اما شيوه عمل 
چنين سازمان هايي با آنچه كه در ايران به عنوان شوراي 
رقابت وجود دارد، زمين تا آسمان متفاوت است، در بيشتر 
كشور هاي جهان رگوالتوري هايي وجود دارند كه فرا دولتي 
هس��تند و تصميماتي كه دولت هاي كشور هاي مختلف 
مي گيرند كه در جهت انحصار هستند، آنها مي توانند اين 

تصميمات را وتو كنند.
نهاد ه��اي تنظيم كننده بازار اگر مش��اهده كنند در يك 
بازاري انحصار به وجود آمده و نصف بيشتر اين بازار را يك 
توليدكننده يا عرضه كننده در اختي��ار گرفته، در مقابل 
چنين مساله اي مي ايس��تند، معروف ترين مثال در اين 
زمينه در مورد انحصار بازار سيستم هاي عامل رايانه توسط 
مايكروس��افت بود كه نهاد تنظيم كننده بازار امريكا وارد 
ش��د، هرچند كه هنوز هم به صورت كج دار و مريز نسبت 

به اين موضوع برخورد مي شود، اما در مورد سيستم هاي 
عامل موبايل با توجه به تنوعي كه وجود دارد، اين انحصار تا 

حدودي از بين رفته است.
اين تحليل گر مس��ائل اقتصادي با تاكيد بر اينكه شوراي 
رقابت به مانند بسياري از سازمان ها و قوانيني كه در كشور 
جاري است تبديل به باري بر روي دوش مردم شده است، 
در اين زمينه اضافه ك��رد: در دهه ۵۰ با توجه به وضعيت 
اقتصاد آن روز ايران، نهادي به نام سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كننده ايجاد ش��د، بعد از انق��الب آقايان، با وجود 
چنين نهادي، سازمان تعزيرات حكومتي را به راه انداختند 
و زماني كه مشاهده كردند اين دو سازمان كاركردي ندارد، 
ش��وراي رقابت پايه گذاري شد. وي ادامه داد: اين سه نهاد 
و سازمان دولتي نتوانستند اقدام مثبتي در جهت احقاق 
حقوق مصرف كننده يا به اصطالح تنظيم بازار انجام دهد، 
زيرا اين سازمان ها هيچ كدام كاركرد مناسبي ندارند و عماًل 
يك دس��تگاه دولتي هستند كه تنها بروكراسي را بيشتر 
كرده اند، بدون اينكه كار مفيد انجام دهند. اين كارشناس 
مسائل اقتصادي با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از تورم 
امروز كشور، محصول عملكرد شوراي رقابت است، بيان 
كرد: اگر شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرف كننده 
را منحل كنند، تورم خود به خود با كاهش روبرو مي شود، 
زيرا در فضايي كه بروكراسي كمتر مي شود، كسب وكار هاي 
جديد متولد مي شود، در حالي كه سازمان هاي دولتي ضد 
تسهيل فضاي كسب و كار هستند، اگر اين كسب وكار ها 
رش��د كنند، خود باعث ايجاد رونق اقتصاد خواهند شد و 
مي توانند با ايجاد اشتغال، تورم را كاهش دهند.   زاوه با اشاره 
به اينكه بخش��ي از وضع اقتصادي امروز كشور محصول 
عملكرد همين نهاد هاي دولتي اس��ت، خاطرنشان كرد: 
همين شوراي رقابت صنعت خودروي ايران را به مرز نابودي 
و ورشكستگي كشانده، زيرا هيچ توليدكننده مستقلي از 
بخش خصوصي وارد اين صنعت نخواهد ش��د، زيرا هيچ 
كس��ي قبول نمي كند كه محصول توليدي او را يك نهاد 
يا سازمان دولتي قيمت گذاري كند، مساله اي كه تنها در 
ايران رخ مي دهد و در هيچ نقطه اي از جهان نظير آن وجود 
ندارد، در حال حاضر شوراي رقابت تنها به نفع دالالن كار 
مي كند، قيمتي كه براي خودرو توس��ط اين شورا تعيين 
مي شود، چند درصد مردم مي توانند به اين نرخ خودرو را از 

خودروساز تحويل بگيرند.

    چرا قيمت خودرو صعودي شد؟ 
س��ري به بازار خودرو بزنيم و ببينيم چه خبر است؟ رصد 
بازار نشان مي دهد، روند افزايش قيمت خودرو هاي داخلي 
همچنان با شيب ماليمي ادامه دارد و امروز شنبه هشتم 
آبان شاهد رشد قيمت بسياري از مدل هاي پرتيراژ هستيم. 
به عنوان نمونه كوئيك اتوماتيك پالس در بازار ۲۳۵ ميليون 
تومان قيمت خورده است. رشد قيمت سه ميليون توماني 
را تجربه مي كند و امروز بيشتر از ديگر محصوالت داخلي 
گران شده است. سمند EF۷، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۷ دنده اي، 
پژو ۲۰۶ صندقدار، پرايد وانت، ساينا و كوئيك نيز نسبت به 
هفته قبل يك ميليون تومان افزايش قيمت پيدا كرده اند. 
محصوالت مونتاژي ايران خودرو و سايپا تا حدودي اوضاع 
متفاوتي دارند. امروز درحالي پژو ۲۰۰۸ رشد پنج ميليون 
توماني را به ثبت رس��انده است، كه شاهد افت قيمت ۱۰ 
ميليون توماني س��وزوكي ويتارا هستيم و كماكان روند 
سينوس��ي قيمت محصوالت مونتاژي ادامه دارد. به طور 
نمونه تندر ۹۰ با رش��د دو ميليون توماني بيشتر از ديگر 
محصوالت ايراني گران شد و در بازار براي آن ۳۷۷ ميليون 
تومان قيمت گذاشتند. اما سوزوكي ويتارا اتوماتيك يك 
ميليارد و ۳۷۰ ميليون تومان فروخته مي شود و افت ۱۰ 
ميليون توماني را به ثبت رس��انده است. در همين حال، 
مسيح فرزانه، كارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به علت 
افزايش دوباره قيمت خودرو با وجود ركود شديد در بازار، 
در اظهاراتي گفته است: بعد از ۲ هفته اي كه بازار در آرامش 
به سر برده و در بازار ركود شديدي حاكم بوده است، قيمت 
خودرو مجدد افزايش يافت. او با بيان اينكه كاهش تيراژ و 
توقف توليد برخي مدل ها در افزايش قيمت خودرو تاثير 
مي گ��ذارد، بيان كرد: كاهش تي��راژ خودروهاي داخلي، 
توقف توليد برخي از مدل ها و از طرفي افزايش قيمت ارز 
مواردي بودند كه چند روزي است بر روي قيمت خودروها 
تاثير گذاشت. اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين 
سوال كه چرا برخي مدل ها بيشتر افزايش قيمت دارند و 
كدام يك از خودروها اين افزايش قيمت را داشته اند؟ گفت: 
در مدل هاي مختلف پژو ۲۰۷ اتوماتيك، بيشترين افزايش 
قيم��ت را در بين محصوالت داخلي تجربه كرده اس��ت؛ 
همچنين مدل  دوگانه س��وز پژو ۴۰۵ كه در پروسه اي از 
زمان بيشترين تقاضا را داشت و پرايد ۱۱۱ مواردي هستند 
كه تا حدودي افزايش قيمت را تجربه كردند. فرزانه گفت: 
بازار خودروي كشور طبق آمارها و تحقيقات ميداني نيازمند 
به عرضه يك تا يك و نيم ميليون دستگاه خودرو در سال 
دارد كه طي آمار ۶ ماه امسال از وزارت صمت، خودروسازان 
توانستند حدود ۶۰۰ هزار دستگاه توليد كنند كه بخشي از 
اين توليد متعلق به خودروهايي است كه از قبل در پاركينگ 
خودروسازان  خوابيده است.اين كارشناس صنعت خودرو 
با تاكيد بر اينكه دور از انتظار است تا ۴ ماه باقي مانده تا پايان 
سال افزايش ناگهاني تيراژ توليد داشته باشيم، گفت: براي 
سرپا نگه داشتن اقتصاد نياز است تا كاري انجام داد، وزير 
صمت مي گويند خودرو تا پايان سال ارزان مي شود كه امري 
دور از انتظار است. با اين گفته ها و دستورات، بازار خودرو 
نه كاهش قيمت را تجربه خواهد كرد نه از ركود در مي آيد 
و نه به شرايط مطلوبي بر مي گردد. فرزانه با بيان اينكه يك 
دليل عمده براي ركود شديد بازار خودرو بالتكليف بودن 
مصرف كننده است، گفت: مصرف كننده با تصور نادرست 
اينكه اگر واردات خودرو از سر گرفته شود، قيمت خودرو 
كاهش مي يابد كه البته تصور نادرس��تي است، از خريد 

خودرو جلوگيري مي كند.

دريچهاخبار
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تخصيص ۸.۸ ميليارد دالر
براي واردات كاالهاي اساسي 

س��خنگوي گمرك اعالم كرد ك��ه ارزش واردات 
كاالهاي اساس��ي تا پايان مهرم��اه، ۱۱ ميليارد و 
۵۰ميليون و ۶۱۷هزار دالر بوده، كه ۷ قلم كاال شامل 
ارز ترجيحي شده كه ارزش دالري آن ۸.۸ميليارد 
دالر عنوان شده است. سخنگوي گمرك جزييات 
ترخيص و واردات كاالهاي اساس��ي در هفت ماهه 
س��ال جاري را تش��ريح كرد.  بنابر آمار اعالمي از 
س��وي روح ا... لطيفي، مجموع كاالهاي اساس��ي 
ترخيص شده در بازه زماني ياد شده به لحاظ وزني 
۱۶ميليون و۶۴۵هزار و ۷۵۴تن به ارزش ۱۱ميليارد 
و ۵۰ميليون و ۶۱۷ه��زار دالر بوده، كه هفت قلم 
كاال ش��امل ارز ترجيحي ش��ده كه رق��م وزني آن 
۱۴ميليون و ۳۷۰هزار و ۵۳۲ت��ن و ارزش دالري 
آن ۸ميليارد و۸۰۰ ميليون و ۹۴۸هزار و ۷۶۷دالر 
عنوان شده است. بنابه اظهارات سخنگوي گمرك، 
واردات كاالهاي اساسي نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۲۲درصد در وزن و ۶۷درص��د در ارزش 
افزايش را نش��ان مي دهد.  لطيفي همچنين اعالم 
كرد ك��ه واردات كاال با ارز ترجيحي ت��ا پايان ماه 
هفتم، از نظر وزني ۲۵درصد در وزن و ۹۵درصد در 
ارزش افزايش داشته است. بنابه گفته او، حجم ساير 
كاالهاي اساسي هم دو ميليون و ۲۳۷هزار و ۲۲۲تن 
ب��ه ارزش دو ميليارد و ۲۴۹ميلي��ون و ۶۶۸هزار و 
۸۷۲دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۶درصد در وزن و ۷ درصد ارزش را نشان مي دهد. 
جزييات آماري اعالمي از سوي سخنگوي گمرك 
نشان مي دهد، تاپايان مهرماه سال جاري حجم 
كاالهاي اساسي ش��امل »ذرت دامي، ۴ميليون 
و ۷۳۹هزار ت��ن«، »گندم دوميليون و ۶۳۵هزار 
تن«، »جو دو ميليون و ۹۱هزارتن«، »دانه هاي 
روغني، يك ميليون و ۷۲۵ه��زار تن«، »روغن 
خوراكي، يك ميليون و۴۰۶هزار تن«، »كنجاله 
س��ويا، يك ميليون و ۴۹۰هزار تن«، »داروهاي 

ضروري، ۲۸۲هزار تن« بوده است.

تمام راه هاي بازگشت ارز به كشور 
مسدود است

ايس�نا | عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران 
مي گويد با توجه به مش��كالتي كه صادركنندگان 
براي بازگش��ت ارز به كش��ور با آن مواجه هستند، 
تصويب طرح مجلس براي جرم انگاري آنها به اصل 

صادرات كشور آسيب خواهد زد. 
 كيوان كاشفي عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني 
تهران در ديدار اخير خ��ود با نايب رييس مجلس 
شوراي اس��المي نيز بار ديگر بر اين موضوع تاكيد 

كرده است.
وي با بي��ان اينكه رفع تعهدات ارزي به اصلي ترين 
چالش صادركنندگان كش��ور طي سه سال اخير 
تبديل شده و بسياري از صادركنندگان توانمند را 
گرفتار كرده است، يادآور شد: سه سال است براي 
رفع اين مشكل از طريق اتاق ايران تالش مي كنيم.

رييس اتاق كرمانشاه اظهار كرد: متأسفانه طي سه 
سال اخير به جاي سازمان توسعه تجارت به عنوان 
متولي اصلي صادرات، عمده سياست گذاري هاي 
صادرات از س��وي بانك مركزي انجام شد و جوي 
كه بانك مركزي ايجاد كرد كه عدم بازگش��ت ارز 
صادرات در شرايط تحريم باعث ايجاد مشكل خواهد 
ش��د، بر تمام حوزه هاي تصميم گي��ري مرتبط با 
صادرات سايه انداخت. كاشفي به تشريح پيامدهاي 
سياست هاي سخت گيرانه ارزي پرداخت و با اشاره 
به اينكه مهم ترين پيامد، كاهش صادرات بود، اظهار 
كرد: هر كشور ديگري بود با اين جهش نرخ ارز ۷، 
۸ برابري ارز طي سه سال اخير، جهش صادرات هم 
داشت اما ما در اين مدت نه تنها رشد نداشتيم بلكه 
روند صادرات در كل كشور تا حدودي هم نزولي شد.

وي كنار رفتن برخي تجار و صادركنندگان باسابقه 
و شناسنامه دار از فعاليت هاي تجاري و صادرات را از 
پيامدهاي ديگر سياست هاي انقباضي ارزي دانست. 
وي اضافه كرد: متأسفانه مشكالت بازگشت ارز تجار 
كوچك را بيش��تر گرفتار مي كند و صنايع بزرگ، 
پتروشيمي ها و خصولتي ها هر طور كه باشد مسائل 

خود را حل خواهند كرد.
كاش��في ع��دم بازگش��ت ارز از س��وي تج��ار و 
صادركنندگان را بعيد دانس��ت و اضافه كرد: تاجر 
نيازمند بازگشت ارز براي تهيه سرمايه مجدد است 
و توليدكنن��ده هم بايد ارز خ��ود را براي پرداخت 
حقوق كارگران، تهيه مواد اوليه و ساير هزينه هاي 
جانبي بازگرداند. وي از روش هاي دشوار بازگشت 
ارز هم ياد كرد و گفت: س��ه روش از چهار شيوه اي 
كه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات تعريف شده 
تقريبًا غيرممكن است. عضو هيات رييسه اتاق ايران 
بازگشت ارز از طريق سامانه نيما به دليل اختالف 
قيمت س��ه، ۴۰۰۰ توماني كه با ب��ازار آزاد دارد را 
خصوصاً براي تجار خرد كه سود كمي دارند ناممكن 
دانس��ت و گفت: بازگش��ت ارز به صورت اسكناس 
فيزيكي هم مشكالت خاص خود را دارد. كاشفي 
اف��زود: واردات به جاي ص��ادرات نيز درصورتي كه 
توسط دو فرد انجام شود مشكالت متعددي دارد زيرا 
هم هماهنگ شدن صادركننده و واردكننده دشوار 
است و هم اكثر ارز حاصل از صادرات در صرافي هاي 

كشورهاي مختلف پراكنده شده است.
وي اضافه كرد: روش نهايي اين است كه خود فرد در 
برابر صادرات، واردات را انجام دهد كه ثبت سفارش 
اين امر نيز با چالش هايي مواجه است زيرا اگر مشابه 
اين كاال به هر نوعي در هر گوشه اي از كشور توليد 
شود جلوي ثبت سفارش گرفته مي شود. وي گفت: 
متأسفانه با توجه به تفويض اختيار اين ثبت سفارش 
به اس��تان ها، شاهد عملكرد س��ليقه اي و اختالف 
عملكرد بين استان هاي مختلف هستيم كه باعث 
مي شود گاهي يك واردكننده مجبور شود از طريق 

استان هاي هم جوار ثبت سفارش انجام دهد.

قوه قضاييه چگونه گره گشاي 
بخش خصوصي مي شود؟ 

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد عمل حاكميت 
قانون و تضمين اجراي قراردادها مهم ترين خواسته اي 
اس��ت كه بخش خصوصي از قوه قضاييه دارد. حسين 
سالح ورزي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: واقعيت اين 
است كه قانون اساسي ايران و بيشتر كشورها قوه قضاييه را 
يكي از مهم ترين قواي اداره كننده جامعه در ابعاد گوناگون 
مي داند. به طوري كه اين نهاد از چارچوب هاي سنتي فقط 
محاكمه و فقط ج��زا دادن و تنبيه بزهكاران عبور كرده 
وحاال در اداره كشور و در شكل گيري و شكل دهي آينده 
جوامع نقش فوق العاده اي از منظر ايجابي پيدا كرده است. 
وي با اشاره به اهميت استقالل قوه قضاييه، تصريح كرد: 
استقالل قوه قضاييه در جوامع و كشورهايي با نهادهاي 
نيرومندتر دموكراسي به اندازه اي است كه ساير قوا هرگز 
به ذهن شان نمي رسد با اين قوه رفتاري از سر اجبار داشته 
باشند. در ايران نيز استقالل قوه قضاييه و نيرومند از روز 
شروع تاسيس آن در نظام جمهوري اسالمي استقالل 
داش��ته و دارد. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: 
تنها مساله اي كه مي ماند اين است كه روساي قوه قضاييه 
بسته به پيشينه و نوع فعاليت ها و درگيري هاي كاري با 
حوزه اقتصاد كه مساله مهم همه كشورها از جمله ايران 
است چه برخوردي دارند. با توجه به اينكه نمايندگان قوه 
قضاييه در بسياري از شوراها و نهادهاي تصميم گيري 
و تصميم سازي اقتصادي و سياسي عضويت دارند اين 
مساله بسيار اهميت دارد كه ديدگاه رييس قوه قضاييه به 
اقتصاد چه باشد. سالح ورزي با اشاره به تالش هايي كه از 
سوي روساي پيشين قوه قضاييه در مسير كمك به اقتصاد 
كشور صورت گرفته، توضيح داد: روساي قبلي قوه قضاييه 
ايران نيز تالش مي كردند درباره اقتصاد آسان گير باشند و 
در جهت رفع موانع توليد و افزايش اشتغال تالش كنند اما 
واقعيت اين است كه در حال حاضر در شرايط اقتصادي 
قرار داريم كه اگر حتي بگوييم تحريم ايران آنقدر موثر 
نبوده است اما اينكه عامل تحريم ها هم يكي ازعوامل مهم 
در بدتر شدن وضعيت كسب وكار ايرانيان شده است قابل 
كتمان نيست. وي افزود: متغيرهاي اقتصادي ايران هيچ 
كدام خرسند كننده نيستند. به همين دليل شايد وجود 
آقاي اژه اي كه در مقايس��ه با روساي قبلي قوه قضاييه 
حضور اجرايي و عملي بيشتري درباره مسائل اقتصادي 
داشته و دارد بتواند دراين شرايط به كمك اقتصاد بيايد. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با ابراز اميدواري نسبت به 
بهبود شرايط بخش خصوصي در دوره جديد قوه قضاييه، 
تصريح كرد: واقعيت اين است كه بيشتر بخش خصوصي 
فعال در ايران كه در اتاق هاي بازرگاني و در تشكل هاي 
ديگر كارفرمايي عضويت دارند آقاي اژه اي چهره اي آشنا به 
حساب مي آيد. با اين همه بيشترين كمك و مساعدتي كه 
جامعه اقتصادگردانان ايران از رياست محترم قوه قضاييه 
دارند اين است كه چراغ تفاهم و اعتماد قضات را به بخش 
خصوصي روشن نگه دارد. سالح ورزي خاطرنشان كرد: 
اين مهم ترين مساعدت و كمك ايشان به بخش خصوصي 
است. از سوي ديگر نمايندگان قوه قضاييه در نهادهاي 
سياس��ي و اقتصادي مي توانند با اين تفاهم و اعتماد به 
كمك بخش خصوصي در هنگام مغايرت و تضاد منافع 
بخش خصوصي بيايند. از سوي ديگر در صدور احكام و 
نيز در مراجعه و ارجاع اختالف هاي بخش خصوصي با 
دولت نيز مي شود اين رويه را در پيش گرفت. مهم ترين 
موضوع مد نظر فعاالن اقتصادي بحث حاكميت قانون 
و ضمانت اجراي قرارداد هاست. در مجموع و با توجه 
به برخ��ي رفتار و گفتار آق��اي اژه اي تا اينجاي كار و 
مساعدت ها و آسان گيري هاي وي بخش خصوصي 
اميدوارند از اين محل به پيش برد اقتصاد كمك شود.

ايران خودرو و فوالد مباركه
 دو بازوي استراتژيك

براي توسعه اقتصادي كشور
نشست مديرعامل و معاونين ش��ركت ايران خودرو با 
رييس هيات مديره و مديرعامل شركت فوالد مباركه 
با ه��دف برنامه ريزي ب��راي انجام اقدامات مش��ترك 
ميان اين دو صنعت بزرگ برگزار گرديد.  محمدياسر 
طيب نيا مديرعامل شركت فوالد مباركه در ابتداي اين 
نشست اظهار كرد: فوالد مباركه همواره تأمين تقاضاي 
داخل و حتي توس��عه صادرات را وظيفه خود دانسته 
و تالش مي كند تا به بهترين ش��كل انتظ��ارات بازار و 
صنايع پايين دس��تي را برآورده كن��د، به طوري كه در 
حال حاضر بيش از ۹۰ درصد نياز شركت ايران خودرو به 
محصوالت فوالدي توسط شركت فوالد مباركه تأمين 
مي ش��ود و در عين حال، ارتقاي كيفيت محصوالت، 
جزو اولويت ها و استراتژي هاي توسعه اي شركت فوالد 
مباركه مي باشد كه البته علي رغم افزايش استانداردهاي 
كيفي خودروسازي در سال هاي گذشته، ما نيز به عنوان 
تأمين كننده مواد اوليه صنعت خودروسازي، وظيفه خود 
مي دانيم تا كيفيت محصوالت را باالتر ببريم و اين مهم در 
دستور كار قرار گرفته و به سرعت و قوت اجرايي خواهد 
شد. وي افزود: با توجه به برنامه وزير محترم صمت براي 
افزايش ظرفيت توليد خودرو در كشور، شركت فوالد 
مباركه در حال برنامه ريزي هاي الزم است تا هم از لحاظ 
كيفي و هم از لحاظ كمي در برنامه افزايش توليد خودرو 
در كشور سهيم باشد و به خوبي نقش آفريني كند، اين 
در حالي اس��ت كه در گذش��ته موانعي همچون اخذ 
مجوزها و فرآيندهاي اداري وجود داشت اما با همت 
مجموعه جديد وزارت صمت و شركت فوالد مباركه، 
اين موانع در حال برطرف ش��دن است تا براي اجراي 
پروژه هاي توس��عه اي برنامه ريزي شده و به سرعت 
اجرايي و عملياتي شوند و در سال »توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها« شاهد رونق و جهش توليد به ويژه در 
بخش صنعت كشور باشيم، در عين حال ما به توليدات 
فوالد مباركه و همچنين محصوالت ايران خودرو نگاه 
ملي داريم و منافع ملي و منويات مقام معظم رهبري 

همواره بر هر موضوع ديگري براي ما ارجحيت دارد.

چرا قيمت خودروها دوباره در بازار افزايشي شد؟ 

نه وزارت صمت به آزادسازي قيمت خودرو 

بازسازي اعتماد با ظرفيت بخش خصوصي
بازوي مش��ورتي، در تصميم گيري و اجرا نيز در كنار 
دولت باش��د و نقش آفريني موثر داش��ته باشد، فراهم 
اس��ت؟ آيا بخش خصوصي به ص��ورت هدفمند و در 
راستاي رسالت خود ساماندهي شده و بنگاه هاي بخش 
خصوصي شرايط رقابت با رقبا و در بازارهاي بين المللي 

را دارا هستند؟
آيا هماهنگي الزم بين اعضاي بخش خصوصي وجود 
دارد و نهادس��ازي الزم در اين بخ��ش صورت گرفته 
تا مش��اركت بخش خصوص��ي از مرحله مطالبه گري 
و مشورتي به مرحله اجرا برس��د و در حل معضالت و 
چالش هاي اقتصادي كه به واسطه سياست گذاري ها 
و عملكرد اش��تباه دس��تگاه هاي دولتي، به ويژه طي 
س��ال هاي اخير، باعث نارضايتي مردم شده به دولت 
كمك كند و ب��ا نقش آفريني موثر ب��ه احياي اعتماد 
عمومي منجر شود؟ به نظر مي رسد اين توانايي اگرچه 
در بخش خصوصي وج��ود دارد اما بايد مورد تقويت و 

آسيب شناسي در بخش هاي مختلف قرار گيرد. 
همان طور كه مي دانيم مراحل توسعه بخش خصوصي 
و نهاده��اي كارفرمايي داراي وجوه مختلفي اس��ت و 
شامل تاثيرگذاري در بهبود محيط كسب و كار از جمله 
اصالح و تدوين آيين نامه ها و قوانين و همچنين دفاع از 
حقوق اعضاء است و نهايتا در حالت تكامل يافته خود با 
نهادگرايي و توانمندسازي محيط كسب و كار مي تواند 

بخشي از وظايف دولت را بر عهده بگيرند. 
بخش خصوصي طي سال هاي اخير در راستاي وظايف 
ذاتي خود برخي مسووليت ها را برعهده گرفته و كمابيش 
نيز موفق عمل كرده است. به عنوان نمونه در راستاي 
تاثيرگذاري در بهبود محيط كسب و كار با ساماندهي 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و كميته 
حمايت از كس��ب و كار شانه به شانه دولت در اصالح و 
بهبود مقررات نقش آفريني كرده است و با نهادگرايي 
و توانمندس��ازي خود اق��دام به برگ��زاري و انتخاب 
صادركنندگان نمونه كرد كه بيش از اين از اختيارات 
دولت محسوب مي شد و به نظر مي رسد اين پتانسيل 

براي پذيرش مسووليت هاي ديگر نيز وجود دارد.

با اين حال بخش خصوصي عالوه بر اينكه الزم اس��ت 
درك درس��ت و جامعي از نهادها و مناس��بات موجود 
داشته باشد، بايد در جهت فراهم كردن زيرساخت هاي 
الزم و نهادس��ازي و بسترس��ازي براي مشاركت موثر 

پيش برود. 
فراهم كردن زمينه مش��اركت مردم، آموزش فعاالن 
اقتصادي، مال��كان و س��رمايه گذاران محلي، تقويت 
نوآوري در تمامي بخش ها و بنگاه ها، مديريت كارآمد، 
ايفاي مسووليت اجتماعي و تالش براي ارتقاي فرهنگ 
كسب و كار، ظرفيت سازي، تمركززدايي، شبكه سازي 
و خوشه بندي فعاليت هاي اقتصادي از جمله مواردي 
است كه بايد از سوي بخش خصوصي پيگيري شود تا 
عالوه بر قدرت اجرايي در داخل و مشاركت كارا، قدرت 
رقابت در بازارهاي بين المللي و تاثيرگذاري بر تصميمات 
سياسي و كمك به اتخاذ ديپلماسي اقتصادي موثر را 
پيدا كند. در غير اين ص��ورت حتي اگر دولت اقدامات 
الزم در راس��تاي خصوصي س��ازي و مشاركت بخش 
خصوصي را صورت دهد، دستاوردي حاصل نمي شود 
و اتالف منابع است. در طرف مقابل نيز مناسبات دولتي 
بايد به س��متي پيش برود كه غلبه مسائل سياسي از 
فضاي تصميم گيري و سياس��ت گذاري كاهش يابد و 
به صورت عملياتي شرايط و تسهيالت الزم در اختيار 
بخش خصوصي قرار بگيرد. اج��راي دقيق اصل ۴۴ و 
قانون بهبود محيط كس��ب و كار و توجه ويژه به مواد 
۲۲ و ۲۷ اين قانون، در كنار فراهم كردن شرايط آزادي 
اقتصادي و پرهيز از رويكرد دستوري و مداخله جويانه 
از سوي دولت، ضرورتي انكارناپذير براي مشاركت موثر 
بخش خصوصي است. عالوه بر اينكه مشوق هاي الزم 
براي سرمايه گذاري بخش خصوصي بايد فراهم شود. 

الگوگيري مناسب از كشورهاي توسعه يافته و در حال 
توسعه كه بخش خصوصي كارآمدي دارند، مي تواند هم 
براي دولت و هم براي بخش خصوصي در پيش رفتن به 

سمت تعامل سازنده تر موثر باشد.
به عنوان مثال در كشور پرو ميزگردهاي تعامل دولت 
و بخش خصوصي از س��ال ۲۰۱۴ عملياتي شده و اين 

تعامل باعث شده اولويت هاي اقتصادي كشور به موقع 
شناسايي و راهكارهاي عملياتي اتخاذ شود. عدم تمركز 
بر ارايه طرح هاي جامع در ابتداي كار و تمركز بر موارد 
محدود و اولويت دار و ارايه راهكارهاي مشخص الگويي 

است كه در قالب اين تعامل دنبال شده است.
در اين كشور، بخش خصوصي نيز براي همكاري با دولت 
و اجراي پروژه ها براساس پارامترهاي مشخصي انتخاب 
مي شود، داشتن ظرفيت رقابتي، تعهد و تاثيرگذاري از 
جمله معيارهاي انتخاب بخش خصوصي براي مشاركت 
در پروژه هاست. تشكل هاي اقتصادي، اتاق هاي مشترك 
بازرگاني و فعاالن اقتصادي كه اجزاء تش��كيل دهنده 
بخش خصوصي هستند به دليل ارتباط نزديك با بدنه 
جامعه در س��طح كش��ور، داراي پتانسيل هاي زيادي 
هستند كه هم مي تواند در راستاي افزايش مشاركت 
مردم در فعاليت هاي اقتصادي و هم در راستاي بهبود 
و تقويت رابطه تجاري با همس��ايگان و دس��تيابي به 
اهداف ديپلماس��ي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. 
در اين مس��ير از يك طرف بخش خصوصي مي تواند با 
بازي دادن مردم و فعاالن اقتصادي، از اين ظرفيت در 
راستاي اهداف تجاري بهره ببرد و از طرف ديگر همراهي 
بخش خصوصي با دولت كمك مي كند سياست گذار 
بازخوردها و اطالعات الزم براي جامعيت تصميم گيري 
و سياست گذاري ها را به واسطه ارتباط فعاالن اين بخش 
با بدنه جامعه و مردم كسب كند و اثربخشي تصميمات 

را به طرز چشم گيري باال ببرد.
همچنين با توجه به اينكه فعاالن و عامالن اقتصادي در 
خط مقدم اقتصاد و تجارت كشور نقش آفريني مي كنند 
و از نزديك و مستقيما در معرض مشكالت قرار دارند 
مي توانند به  عنوان مش��اور، اطالعات دقيق و فني در 
اختيار سياست گذاران كشور جهت تصميم گيري قرار 
دهند. دولت همچنين مي تواند با هوشمندي ارتباط 
تجاري با همسايگان را با تقويت فرصت نقش آفريني 
بخ��ش خصوصي و رف��ع موانع به طرز چش��م گيري 

افزايش دهد. 
اشتراكات مذهبي، فرهنگي و زبان و تاريخ مشترك با 

كشورهاي همسايه از جمله عراق، تركيه و كشورهاي 
آس��ياي ميان��ه فرصت نابي اس��ت كه با س��اماندهي 
تش��كل هاي مدني توس��ط بخش خصوصي مي تواند 
هدفمند شود و در راس��تاي اهداف توسعه صادرات و 

بهبود وضعيت اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد.
 بررس��ي ها نش��ان مي دهد در كش��ورهايي كه از نظر 
اقتصادي و س��طح توسعه اقتصادي- اجتماعي تقريبا 
مشابه هستند، تأس��يس نهادهاي اقتصادي و مردمي 
مشترك و فعاليت هاي اقتصادي، نسبت به كشورهايي 
كه تفاوت هاي اقتصادي بيش��تري دارند، اس��تمرار، 
دوام و موفقيت بيشتري دارد. به عنوان نمونه در مورد 
كش��وري مثل عراق با توجه به شيعه بودن ۶۰ درصد 
جمعيت اين كشور، تعدد مرزهاي مشترك در مناطق 
عرب نشين و كردنشين و همچنين اشتراكات فرهنگي، 
بيش��ترين مزيت تجاري وجود دارد كه تمركز بر اين 
اشتراكات و مشاركت در زمينه هايي همچون بازسازي 
و توس��عه عتبات عاليات و تعريف پروژه هاي مشترك 
با نقش آفريني نيروي انس��اني دو كشور، تقويت و گره 
خوردن روابط تجاري و تعميق اش��تراكات فرهنگي و 
اجتماعي را به دنبال دارد كه خود تضميني براي ادامه 

روابط اقتصادي و تجاري است.
يكي از پيشنهادات موثر براي بسترسازي تعامل سازنده 
دول��ت و بخش خصوصي ك��ه پيش از اي��ن نيز به آن 
پرداخته شد و نمونه  مشابه آن از سوي بخش خصوصي 
و اتاق ايران در حال مطالعه و بررسي است، ايجاد سامانه  
پايش وعده ها و برنامه هاي دول��ت براي گزارش دهي 
دقيق به مردم است. اين سامانه همچنين بستر مناسبي 
را براي پايش نظرات مردم فراهم مي كند كه مي تواند در 

سياست گذاري مورد استفاده قرار گيرد.
مزيت و دستاوردهاي ديگر چنين سامانه و بستر تعاملي 
عالوه بر زمان بندي مناس��ب اج��راي برنامه ها، ارايه 
پيشنهادات، اصالح روند، كاهش موازي كاري، چرخش 
اطالعات، كاهش  هزينه ها و ايجاد ش��فافيت، احياي 
اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي دولت با امكان پايش 

و رصد از سوي مردم است.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

۱۲۸ فوتي و ۶۸۰۹ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، ۶هزار و ۸۰۹ بيمار جديد كوويد-۱۹ شناس��ايي شدند و متاسفانه ۱۲۸ بيمار 
نيز به دليل اين بيماري جان خود را از دس��ت دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۹۱۶ 
هزار و ۲۱۱ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۶ هزار و ۱۲۶ نفر رس��يد. س��ه هزار و ۹۴۲ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقب��ت قرار دارند. تاكنون ۳۵ ميليون و ۴۰۳ هزار و ۸۶۰ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۴ شهر در وضعيت 

نارنجي، ۲۰۱ شهر در وضعيت زرد و ۱۱۱ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

ما نگفتيم تو تصويرش كن 
ايران بانو! مي داني نوش��تن از تو كار ساده اي 
نيس��ت، نوش��تن از تو آن هم وقتي كه ديگر 
نيس��تي اما نامت همچنان در گوش جانمان 
طنين انداخته خيلي س��خت اس��ت. آخر چه 
مي توانيم بگوييم كه از وصف شاملو بهتر باشد. 

»ما نگفتيم تو تصويرش كن«.
مي داني اي��ران بانو، درباره ات هنرمندان زيادي 
اظهارنظر كرده اند، از »س��الوادور دالي«، تا »ژان 
كوكتو، ش��اعر و كارگردان فرانسوي «، »آنتونيو 
 رودريگز، يكي از نقاشان بزرگ معاصر مكزيك «

 و ... اما ش��ايد بهترين تعبير از تو هماني باشد كه 
»آندره مال��رور، بزرگ مرد فرهن��گ و هنر قرن 
بيستم« گفته » كوشش براي آگاه كردن انسان ها 

از عظمتي كه در آنهاست و از آن بي خبرند«.
اما به گفته خودت خلق ش��دي كه نقاشي كني، 
نقاشي از ابتدا با تو زاده شد، اما اين تنها هنرت نبود. 
زندگي ات سراسر خلق آثاري بود كه انسان را به 
تفكر وادارد. ۸۰ فيلم مستند، كتاب هايي كه به 

چاپ رساندي، گزارش هايي كه مي نوشتي و ...
حاال ديگ��ر ايران بانوي، اي��ران تصميم گرفته 
بي دغدغ��ه روزه��ا و ش��ب ها، بي كالفگ��ي 
لحظه ه��اي تلخ و س��رد، بي دردس��ر آدم هاي 
س��طحي و بي عمق اس��تراحت كن��د. خواب 
ش��يريني كه ديگر قرار نيست با هيچ كابوسي 
آشفته شود. خواب شيريني كه براي ما تلخ ترين 
خبر را به دنبال داشت و براي تو آرامشي از نوع 
تا هميش��ه. اما حضورت ايران بانو، حضورت را 
نمي توان ناديده گرفت. تو در تك تك كلماتي 
كه نوشتي، تابلوهايي كه كشيدي و فيلم هايي 

كه ساختي جاري هستي. 
ايران بانوي ايران زمين وقتي مي گفتي: »من 
چيزه��اي كوچك و حقير را نمي بينم و آنها را 
ان��كار مي كنم. زيبايي براي من الزام اس��ت و 
بايد چيزي كه به آن نگاه مي كنم زيبا باش��د و 
در ميان زيبايي ها آن چيزي كه دوس��ت دارم 
را انتخاب مي كنم«. دقيق��ا از چه زاويه اي به 

جهان نگاه مي كردي. 
بانوي س��رزمينم هنگام بوس��يدن دستهايت 
بعد از خلق هر نقاش��ي چه چيزي را در گوش 

خداوند زمزمه مي كردي؟ 
مي داني بانوي هنر و خالق زيبايي ها آنچه كه هر 
بار به زبان مي آوردي، براي ما درس هايي بود كه 
بي پروا از آن گذشتيم و حاال كه مرورش مي كنيم 

تنها آه است كه از نهادمان بلند مي شود.
»خودم را به عنوان يك انسان باهوش قبول دارم و روي 
توانايي ها و اراده خودم خيلي حساب باز كردم. براي 
اين چيزي كه هستم زحمت زيادي كشيدم. هر كاري 
كه مي خواهم را در زندگي انجام مي دهم و هيچ كس 
نمي تواند مرا وادار كند كه كاري را انجام بدهم يا ندهم. 
همه اينها باعث شده كه در آرامش باشم و براي همين 

زندگي را خوب مي بينم و سپاسگزار هستم.«

سال هاس��ت پرندگان مهاجر در تاالب 
ميانكاله ، فريدونكن��ار و... مورد هجوم 
قرار مي گيرند. هر سال در فصل مهاجرت 
بازارهاي شمالي پر مي ش��ود از پرندگان بي جان كه 
جلوي پيشخوان مغازه ها انباشته شده اند، از غازهاي 
وحش��ي گرفته تا مرغابي و »خوتكا« هر سال تعداد 
پرندگان مهاجري كه به اين منطقه مي آيند هنگام 
بازگش��ت كم و كمتر مي ش��ود و وقت��ي با محلي ها 
صحبت مي كني از چرخه معي��وب اقتصاد و معاش 
مي نالند و دليل اين ش��كارها را رفع نيازهاي روزمره 
خود عنوان مي كنند. اما اين به تنهايي نمي تواند دليلي 
براي قتل و عام پرندگان مهاجر باشد. خأل قانوني كه 
هست اما اجرا نمي شود، خود دليل ديگري بر اتفاقي 
است كه باعث شده درناي سيبري حاال به تنهايي به 
فريدونكنار بيايد. زماني تعداد اين درناها آنقدر زياد 
بود كه حتي نمي شد آنها را شمارش كرد و حاال تنها 
يك درنا به نام اميد از آن تعداد بي شمار باقي مانده و 
اگر همين يك درنا هم از بين برود، نسل درناهايي كه 
هر سال به ايران سفر مي كردند منقرض مي شود و اين 
در حالي است كه هنوز بيش از سه هزار درنا هر سال 
به چين و تعدادي به همين ميزان به هند دو زيستگاه 

ديگري كه دارند سفر مي كنند. 

     بازار فريدونكنار و الشه پرندگان مهاجر
بازار فريدونكنار، اس��تان گلس��تان را به سياهچاله 
پرندگان مهاجر تبديل ك��رده، در اين بازار يك عدد 
غاز وحشي ۳۵۰ هزار تومان، يك مرغابي بين ۲۰۰ 
تا ۲۵۰ و يك مرغابي كوچك به نام »خوتكا« با ۲۰۰ 
گرم وزن ۷۰ هزار تومان خريد و فروش مي ش��ود كه 
تنها راه برون رفت از اين وضعيت اجراي قانون است. 

در اي��ن ميان وضعي��ت پرن��دگان مهاج��ر در تاالب 
فريدونكنار در استان گلستان از ساير همنوعانشان در 
سراسر كشور وخيم تر شده به طوري كه چند سالي است 
اين تاالب به س��ياهچاله پرندگان مهاجر تبديل شده، 
وضعيت كشتار پرندگان مهاجر در ميانكاله به گونه اي 
شده كه ديگر همه مي دانيم در آنجا چه مي گذرد، ديگر 
بهانه ها و توجيهات نخ نماي معيش��ت مردم و انجام 

صيد س��نتي را همه فهميده اند، همه مي دانند كه از 
روش هاي سنتي اقدام به صيد پرندگان نمي كنند بلكه 
از روش هايي استفاده مي كنند كه قدمتشان حتي به 
۱۵ سال هم نمي رس��د و اين روش هاي جديد ابداع 
شده كار را به جايي رسانده اند كه در آن منطقه به طور 
شبانه روزي كش��تار صورت مي گيرد. اين در حالي 
است كه بارها در مقابل متوقف شدن فعاليت اين بازار 
اقدام صورت گرفته اما موفقيت آميز نبوده چون دست 
اندركاران اين بازار آن را »بازار فقرا« مي نامند در حالي 
كه به نظر نمي رسد كه با اين قيمت هاي باال فقيري 

توان خريد از اين بازار را داشته باشد.

    اجراي قانون، تنها راه نجات
 پرندگان مهاجر از كشتار گسترده 

محمد علي يكتا نيك كارشناس حيات وحش در اين باره 
مي گويد: همه مي دانيم كه در فريدونكنار چه مي گذرد، 
ديگر بهانه ها و توجيهات نخ نماي معشيت مردم و سنت را 
تقريبا همه فهميده اند، متاسفانه روش هايي كه صيادان 
براي صيد پرندگان استفاده مي كنند همه جديد ابداع 
شده اند و قدمتشان به ۱۵ سال هم نمي رسد و روش هاي 
سنتي قديمي كه مورد وفق قانون است تقريبا منسوخ 
ش��ده است. او مي افزايد: همه پرندگاني كه با اين حجم 
بزرگ صيد مي ش��وند در بازاري به نام بازار فريدونكنار 
به فروش مي رس��ند، در اين بازار نه تنها پرندگان صيد 
شده در محدوده فريدونكنار، سرخرود و ارزباران عرضه 
مي ش��ود بلكه از اس��تان هاي همجوار مانند گيالن و 
گلس��تان هم به اين بازار پرنده مي آورند، متاسفانه اين 
 بازار، استان مازندران را به يك شكارگاه لجام گسيخته 
تبديل ك��رده و يك رقاب��ت ويرانگر بين م��ردم براي 
برداشت حداكثري از اين پرندگان مهاجر بي پناه شكل 
گرفته از يك س��و روش هاي مخرب صي��د پرندگان را 
به استان هاي ديگر به ويژه اس��تان گيالن تسري داده 
اس��ت البته در گلستان كمتر اس��ت آنهم چون بيشتر 
تاالب هاي اين اس��تان خشك شده است از سوي ديگر 
صداي تيرباران هاي شبانه كه در گوشه گوشه استان در 
نيمه دوم سال قطع نمي شود. شايد بتوان گفت در هيچ 
كجاي جهان امروز چنين وضعيت هولناكي نظير ندارد. 

     باغ هاي پرندگان 
و نقش مهم آنها در قاچاق حيات وحش

 عضو كمپين پرواز اظهار مي دارد: بخش عمده اي از 
پرندگان مهاجر براي مصرف گوشتشان و بخشي هم 
براي فروش به باغ هاي پرندگان صيد مي ش��وند، در 
واقع مي شود گفت كه باغ هاي پرندگان نقش بسيار 
مهمي در تداوم اين ب��ازار و قاچاق حيات وحش در 
كشور دارد، متاسفانه باغ هاي پرنده ابزاري شده براي 
نابودي طبيعت و به خصوص پرندگان وحشي كه جزو 
انفال عمومي و سرمايه و ميراث طبيعي جهان هستند.

 او تاكيد مي كند: خواسته اي كه ما براي ساماندهي 
وضعيت پرندگان داريم هيچ چيز عجيبي نيست، ما 
فقط در چارچوب قوانين موجود كشور درخواست 
فعاليت داريم فقط مي خواهيم ك��ه »قانون« اجرا 
شود نه كمتر نه بيش��تر، اما چون اين بازار گردش 
مالي بااليي دارد متاسفانه يك عده درصدد توجيه 
شرايط هستند و تالش مي كنند تا با داليل تكراري 
و بي پايه و اس��اس اين وضعيت فاجعه بار را توجيه 
كنن��د، وضعيتي كه آبروي مازن��دران را در ايران و 
آبروي ايران را در دنيا برده اس��ت؛ اين وضعيت هر 

سال ابعاد جديدي به خودش مي گيرد.

    تيغ قانون در فاصله كمي از پايتخت 
برش ندارد

 يكتانيك مي افزايد: حت��ي بروز آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان كه مي تواند زيرساخت هاي اقتصادي يك 
كشور را به هم بريزد و بهداشت عمومي را تهديد كند 
مانع متوقف ش��دن كار اين بازار حتي به فاصله يك 
ساعت هم نشد، در حالي كه در هر كجاي دنيا حتي 
در عقب مانده ترين كشورها وقتي اين بيماري بروز 
مي كند يك س��ري پروتكل هاي دامپزشكي رعايت 
مي شود اما تيغ قانون در فاصله ۱۴۰ كيلومتري تهران 
در فريدونكنار برش ن��دارد. او مي گويد: مازندران از 
لحاظ محيط زيستي استاني نيست كه بتوان با شعار 
و محافظه كاري آن را مديريت كرد. بايد براي حفظ 
و حراس��ت از محيط زيست آن با متخلفان با جديت 
برخورد و قانون با اقتدار اجرا شود تا شاهد قتل و عام 

پرندگاني كه براي زمس��تان گذراني وارد تاالب هاي 
اين استان مي شوند، نباش��يم، متاسفانه اين استان 
به سياهچاله پرندگان مهاجر تبديل شده است و اما 

بازار فريدونكنار همچنان به كار خود ادامه مي دهد.

     دالالني كه پشت مردم پنهان مي شوند
عضو كمپين پرواز مي گويد: چرا اجازه مي دهيد كه يك 
عده پرنده فروش و دالل پشت مردم پنهان شوند، چرا 
اين ارزش افزوده وجود پرندگان مهاجر نبايد نصيب 
همه اقشار مردم شود؛ چرا يك عده به جاي اينكه نان 
بازويشان را بخورند افتاده اند به جان انفال ملي و ميراث 
طبيعي و دارن��د آن را تاراج مي كنند، ادامه اين روش 
باعث مي شود مازندران به ورطه نابودي بي بازگشت 
برود كه اميدوارم با مديريت جديد در سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اين وضعيت ناپاي��دار و خطرناك به 
گونه اي جمع شود هر چند كار راحتي نيست و بسيار 
ريش��ه دوانده اما محافظه كاري و مماش��ات ورزي با 
تخلفات و آسيب هاي محيط زيست ديگر كافي است 
ديگر زماني نداريم در مرحله انه��دام قرار گرفته ايم 
و مرحله بح��ران و حتي اضطرار را ه��م رد كرده ايم. 

 يكتانيك درباره تعداد پرندگاني كه براي زمس��تان 
گذراني به مازندران مي آيند، مي افزايد: تعداد پرندگان 
معموال متغير است و بستگي به فصل دارد كه آن فصل 
چقدر سرد باشد يا چقدر بارش داشته باشد كه اين دو 
مساله بر ورود پرندگان تاثير دارد، البته عوامل ديگري 
هم مانند كشت دوم مزارع هم دخالت دارند به طوري 
كه چند سالي است كه در شاليزارهاي فريدونكنار و 
سرخرود كش��ت دوم برنج انجام مي شود، بگذريم از 
اينكه اين روش كش��ت هم براي سالمت انسان و هم 
طبيعت آسيب زا است، بر مهاجرت پرندگان هم تاثير 
دارد، از اين نظر كه در كشت اول يك بار در نهايت دو 
بار به شاليزار س��م مي زنند و تا تير و مرداد كه برنج را 
برداشت مي كنند از آن موقع كه دوباره زمين را شخم 
مي زنند و دوباره نش��اء مي كنند تا آخر مهرماه و آبان 
كه كشت دوم را برداشت مي كنند هر هفته بايد سم 
بزنند و از انواع سم هاي بسيار قوي استفاده مي كنند 
عالوه بر اينكه اين سم ها و كودهاي شيميايي تاب و 
توان طبيعي منطقه را كامال دگرگون كرده آن برنجي 
كه در كشت دوم برداشت مي شود برنجي رشد كرده 
در يك ملغمه از سم است، بعد هم پرندگان مي آيند 

در همان زمين ها مي نشينند زميني كه آب چندان 
فراواني ندارد و از طرفي هم به علت س��م باال بس��يار 
آلوده اس��ت. البته با وجود همه اين مسائل تخمين 
نسبي زده مي شود كه چهار ميليون پرنده در ايران 
زمستان گذراني مي كنند كه فكر مي كنم يك سوم تا 
نصف آنها فقط در فريدونكنار و بقيه در سراسر كشور 
پخش مي ش��وند كه به روش هاي مختلف قتل عام 
مي شوند. به هر حال اگر روي بازار اين پرندگان نظارت 
داشته باشيم و كنترل صورت گيرد اين مساله جمع 
مي شود كه بارها اين مساله را در جلسات مختلف هم 
به صورت مكتوب و هم شفاهي به مسووالن مربوطه 
ارايه كرديم، بارها گفتيم بحراني كه واقعا در مازندران 
تجلي پيدا كرده و ريشه اضمحالل طبيعت و كيان 
سرزمين ما را رقم زده اجرا نشدن قانون است، قاضي 
ك��ه راي به برائت افراد متخل��ف مي دهد، دادگاهي 
كه اصال تشكيل نمي شود، تعقيب قضايي كه شكل 
نمي گيرد، همه و همه در تقويت اين بازار و كش��تار 
پرندگان نقش دارد، تا زماني كه قانون اجرا نشود در 
بر روي همين پاش��نه خواهد چرخيد و هر روز بايد 
شاهد وخامت بيشتر و بحراني تر شدن اوضاع باشيم.

گزارش

تاالب فريدونكنار قتلگاه پرندگان مهاجر شده است

چرخه معيوب اقتصاد و معاش 

رويدادرويخطخبر

آخرين رنگ بندي كرونايي كشور نشان مي دهد طي 
يك هفته اخير ۶ شهر به شهرهاي قرمز افزوده شده 
و با توجه به پوش��ش ۷۵ درصدي واكسيناس��يون، 
عادي انگاري و بي توجهي به رعايت ش��يوه نامه هاي 
بهداش��تي به اين وي��روس چموش ق��درت جوالن 
مي دهد. اكنون ۲۲ شهرستان قرمز، ۱۱۴ شهرستان 
نارنجي، ۲۰۱ شهرس��تان زرد و ۱۱۱ شهرستان آبي 
است، در هفته گذشته اول آبان ماه نيز شهرستان هاي 
جلفا، مرند در استان آذربايجان شرقي، اشنويه، بوكان، 
پيرانشهر در استان آذربايجان غربي، استهبان در استان 
فارس، بانه، س��قز در استان كردستان، پاوه، جوانرود، 
روانس��ر، س��رپل ذهاب در استان كرمانش��اه، چرام، 
كهگيلويه در استان كهگيلويه و بوير احمد، زرنديه در 
استان مركزي و مهريز در استان يزد در وضعيت قرمز 
قرار داشت. با توجه به اينكه مجموع واكسن هاي تزريق 
شده در كش��ور به ۸۴ ميليون و ۶۰۸ هزار و ۳۸۰ ُدز 
رسيد و تاكنون ۵۲ ميليون و ۵۹ هزار و ۲۳۷ نفر ُدز اول، 
۳۲ ميليون و ۴۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر ُدز دوم و ۸۰ هزار و 
۳۴۳ نفر، ُدز سوم واكسن كرونا را تزريق كرده اند، عادي 
انگاري و عدم رعايت شيوه نامه بهداشتي باعث مي شود 
به آغاز موج ششم كرونا نزديك شويم و دوباره افزايش 
تلفات ناشي از بيماري همانند مردادماه را تجربه كنيم.

     بدون رعايت پروتكل ها 
خبري از كاهش چرخه انتقال نيست

به ط��ور كلي كاه��ش تلف��ات از ۷۰۰ نف��ر در ماه هاي 
گذش��ته به كمتر از ۱۳۰ نفر، توفيق در مبارزه با كرونا 
محسوب مي شود اما جمع بندي هشدارهاي مسووالن 
نش��ان مي دهد بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
فاصله گذاري فيزيكي و اس��تفاده از ماس��ك در اماكن 
شلوغ، خبري از كاهش چرخه انتقال ويروس يا فروكش 
شدت و حدت كرونا نخواهد بود و بايد منتظر شكل گيري 
پيك ششم در ميانه راه پنجمين پيك بود؛ دقيقا اتفاقي 

كه در پيك چهارم رخ داد. ضمن اينكه تجربه نشان داده 
طوالني ش��دن دوره فعاليت هر پيك به نوعي به شدت 
گرفتن فعاليت ويروس در پي��ك بعدي كمك خواهد 
كرد و هزينه مديريت آن را براي كادر بهداشت و درمان 
س��نگين تر خواهد نمود. بنابراين رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي توسط شهروندان و اوج گيري واكسيناسيون 
نه تنها كرونا را در ميدان تاخت و تاز شكست مي دهد بلكه 

اميدي دوباره در دل كادر درمان خسته ايجاد مي كند. 

    عادي انگاري موج ششم كرونا را
 تقويت مي كند

برخ��ي متخصص��ان هش��دار مي دهند، ب��ا انجام 
واكسيناسيون به نظر مي رس��د، برخي شهروندان 
رعايت دستورات بهداشتي مقابله با كرونا را كاهش 
داده و اين عادي انگاري بحث ورود به پيك شش��م 
بيماري را تقويت مي كند و بايد به منظور جلوگيري 
و مقابله با موج شش��م كرونا رعاي��ت فاصله گذاري 
فيزيكي با جديت مورد توجه شهروندان قرار گرفته 
و همه دستورالعمل هاي بهداشتي مقابله با بيماري 
همچون شست وش��وي مرتب دست ها، استفاده از 

ماسك و اجتناب از فضاهاي در بسته رعايت شود.

    كاهش محدوديت تشديد خيز كرونا
مهرداد روانشاد دكتري ويروس شناسي پزشكي در اين 
باره گفت: براس��اس تجارب گذش��ته در اين دو سال، با 
كاهش رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي، محدوديت ها و 
افزايش تجمعات مردمي بيماري تشديد و خيز كرونا بروز 
مي كند. همچنين با كاهش قوانين و مقررات مقابله اي 
رعايت عمومي هم كمرنگ شده و اين مساله نيز شيوع 

بيماري را در كشور شدت مي بخشد.
اين استاد علوم پزشكي افزود: اما براساس تجارب برخي 
كشورها مي توان گفت، موج ششم كرونا به دليل افزايش 
سطح واكسيناسيون در كشور، با كاهش موارد بستري 

و مرگ ومير همراه باشد، اما ميزان ابتال به بيماري كه 
ناشي از تضعيف رعايت ضوابط بهداشتي است، تغيير 
نمي يابد. روانشاد تصريح كرد: با كاهش بيماري در سطح 
جامعه نيز لغو تمامي محدوديت ها و ش��يوه نامه هاي 
بهداشتي مي تواند كشور را در معرض خطر قرار دهد. 
ويروس كرونا در سراسر دنيا در حال گردش است و با لغو 
قوانين و ضوابط مقابله اي، ويروس كرونا ميزبان خاص 

خود را پيدا و آلودگي را گسترش مي دهد.
او توضيح داد: در حال حاضر همچنين بحث خيز ششم 
كرونا با شيوع آنفلوآنزا همراه ش��ده در اين فصل، در و 
پنجره ها نيز به دليل سرما، در اماكن سرپوشيده بسته و 
اين امر نيز شيوع آنفلوآنزا و كوويد۱۹ را شدت مي بخشد، 
سياست گذاري در سطح كالن جامعه و همچنين در 
سطوح فردي بايد مبتني بر قوانين مقابله اي با كرونا؛ 
تاكيد بر استفاده از ماسك و فاصله گذاري فيزيكي و غيره 
باشد، در غير اين صورت خيزهاي كرونا ادامه دار و شيوع 

بيماري نيز هرازگاه شدت خواهد گرفت.

     واكسيناسيون، رعايت پروتكل ها 
و انجام تست غربالگري 

دبير كميته علمي كشوري كرونا نيز در اين زمينه 
گف��ت: واكسيناس��يون، رعايت ش��يوه نامه هاي 
بهداشتي، انجام تس��ت هاي غربالگري و بيماريابي 
به موقع سه پايه اساسي است كه ما را از پيك ششم 
بيماري كرونا دور نگه مي دارد، هرچند واكسيناسيون 
با سرعت زياد در حال انجام است، اما در كنار آن مردم 
بايد همچنان پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند. 
حميدرضا جماعتي تصريح كرد: اصول بهداشتي از 
سوي اصناف و همچنين در مراكز پر ازدحام و شلوغ 
از جمل��ه حمل و نقل عمومي باي��د به دقت رعايت 
شود. اما اگر مردم پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
نكنند و تست هاي غربالگري از بيماران انجام نشود، 
لغو دوركاري مي تواند به ايجاد موج ششم كمك كند.

عادي انگاري كرونا را چموش تر مي كند شيوه نامه هاي بهداشتي بازگشايي مدارس ابالغ شد

معاون فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي از ابالغ شيوه نامه هاي بهداشتي 
پيشگيري از كرونا به منظور بازگشايي مدارس به وزارت 
آموزش و پرورش خبر داد. محس��ن فره��ادي افزود: 
براي بازگش��ايي مدارس در دوران همه گيري كرونا با 
وزارت آموزش و پرورش جلس��ات مختلفي داشتيم و 
هماهنگي هاي الزم انجام ش��ده است. او اظهار داشت: 
بازگش��ايي مدارس به صورت تدريجي ب��وده و اكنون 
مدارس عش��ايري و روس��تايي به دليل جمعيت كم 
دانش آموزان و اينكه داراي زير ساخت هاي الكترونيكي 
ضعيف اس��ت باز ب��وده و دانش آم��وزان حضوري به 
تحصيل مي پردازند و مشكل عمده ما در مناطق شهري 
و كالن ش��هرها به دليل جمعيت زي��اد دانش آموزان 
 اس��ت. فرهادي تصريح كرد: بر اس��اس دستورالعمل 
شيوه نامه هاي بهداش��تي براي بازگشايي مدارس، به 
وزارت آموزش و پرورش اعالم ش��ده كه دانش آموزان 
باالي ۱۲ سال واكس��ن دز اول و دوم را تزريق كردند و 

كاركنان و معلمان مدارس نيز بايد عليه كرونا واكسينه 
شده باش��ند و اگر برخي از آنها اقدام به اين كار نكنند، 
ضرورت دارد هر ۷۲ س��اعت يك بار تس��ت پي سي آر 
منفي انجام و آن را به مدرسه اعالم كنند. به گفته معاون 
فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي، همچنين بر اساس اين دستورالعمل، 
با حضور دانش آموزان در مدارس، زدن ماس��ك براي 
همه الزامي است و بايد تهويه مناسب در كالس ها وجود 
داشته باشد. او توضيح داد: برخي از مدارس داراي تهويه 
مطبوع نيستند در اين صورت بايد به تهويه طبيعي روي 
آورند و درب و پنجره ها كمي باز باش��د تا هواي تازه در 
كالس جريان داشته و دانش آموزان و معلمان نيز لباس 
كافي به تن داشته باشند تا دچار سرماخوردگي نشوند. 
فرهادي ادامه داد: تامين فضاي مناسب )چهار متر مربع( 
براي هر نفر بايد رعايت شود و دانش آموزان كنار يكديگر 
قرار نگيرند و با توجه به تعداد دانش آموزان، حضور آنها به 

صورت دسته جمعي ممنوع است.

نگراني از افزايش چشمگير جانباختگان »مرگ خاموش«
سخنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران از افزايش چشمگير آمار جانباختن 
بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در سال ۹۹ 
خبر داد. سيد جالل ملكي درباره برنامه آتش نشاني 
تهران براي نيمه دوم س��ال در خص��وص مقابله با 
گازگرفتگي با مونوكسيد كربن گفت: تجربه نشان 
داده كه در شش ماهه دوم سال آتش نشاني با حوادث 
متنوع تري رو به روست و تعداد آن نيز كمي افزايش 
مي يابد. او ادامه داد: آتش س��وزي ها به خصوص در 
روزهاي ابتدايي شش ماهه دوم سال افزايش مي يابد. 
شهروندان وسايل گرمايش��ي راه اندازي مي كنند و 
چه بسا احتياط الزم را در اين زمينه ندارند. به داليل 
متفاوت و سهل انگاري در راه اندازي وسايل گرمايشي، 
نش��ت گاز صورت مي گيرد و در مواردي هم موجب 
آتش سوزي و انفجار مي شود. او گفت: حادثه اي كه 
در شش ماهه دوم سال با آن بيشتر از ساير مواقع سال 
سر و كار داريم، مسموميت با گاز مونوكسيد كربن، 
گازي خطرناك و كشنده است. اگر حجم فشردگي 
و انباشت اين گاز در محلي زياد باشد، با چند تنفس، 
حتي كمتر از سه دقيقه مي تواند افراد را از پا در بياورد. 

بايد فكر چاره اي براي اين حادثه كرد. نقص در عملكرد 
دس��تگاه ها از جمله نقص دودكش، نبود دودكش، 
بسته بودن راه دودكش، دودكش نامناسب، نداشتن 
كالهك H و ... منجر به گازگرفتگي مي شود. ملكي 
در خصوص آمار مسموميت با مونوكسيد كربن گفت: 
متاس��فيم كه بايد اعالم كنيم در سال ۹۹ در استان 
تهران، افزايش نسبتا چش��مگيري از مسموميت و 
مرگ را شاهد بوديم. در سال ۹۸ حدود ۱۳۰ نفر در 
استان تهران دچار گازگرفتگي شدند و جان خود را 
از دست دادند. اين تعداد در سال گذشته به بيش از 
۱۸۰ نفر رسيد كه شاهد افزايش حدودا ۳۵ درصدي 

هستيم. اين آمار نگران كننده است. 
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