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شاخص بورس
-

  شروط جديد ترخيص دپويي ها
 از گمرك

 روي خوش تمامي اقشار
 به فيلترشكن

 با موافقت وزارت صمت و بانك مركزي 
از سوي گمرك اعالم شد

با فيلترينگ تلگرام، قشر سنتي هم به استفاده اجباري از 
فيلترشكن روي آورده و قبح آن شكسته شده است 
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يادداشت- 1

 دوگانه نفت
 و تورم

نگاه��ي ب��ه وضعيت 
اقتصاد ايران در طول 
س��ال ها و دهه ه��اي 
گذشته نشان مي دهد 
ك��ه ب��ا وج��ود تمام 
مسووالن  ش��عارهاي 
هش��دارهاي  و 
همچنان  كارشناسان 
بس��ياري از معضالت و مشكالت نهادينه شده 
بر جاي خود باقي هس��تند و وقتي اين مسائل 
حل نش��ده اند، هر دردس��ر و تهديد جديدي 
مي تواند براي اقتصاد كش��ور مش��كل آفرين 
باشد. يكي از اصلي ترين مشكالت اقتصاد ايران 
كه ب��راي طوالني مدت بر ج��اي مانده و هنوز 
راه حلي برايش پيدا نش��ده، نحوه بودجه ريزي 
كشور اس��ت. امروز در بس��ياري از كشورهاي 
جهان، دول��ت هزينه ه��اي خ��ود را از طريق 
منابع پاي��داري تامين مي كند كه مش��كالت 
گذرا و كوتاه مدت نمي تواند مانعي در مس��ير 
وصول آنه��ا باش��د. زيرس��اخت هاي مالياتي 
توسعه يافته و قوانيني كه امكان دور زدن آنها 
بسيار دش��وار بوده و بازدارندگي جدي دارند، 
فش��ارهاي خارجي و غير قابل پيش بيني را در 
اقتصاد كشورها محدودتر مي كند. در ايران اما 
وابستگي طوالني مدت دولت ها به درآمدهاي 
نفتي همواره ادامه داش��ته و در چنين بستري 
در كنار مس��ائلي كه در بازار نفت رخ مي دهد 
و خارج كنت��رل و اختيار دولت اس��ت، قدرت 
كش��ورهاي خارجي در ايجاد فش��ار را نيز باال 
مي برد. براي مثال بررس��ي اقتص��اد ايران در 
س��ال هاي قبل و در دوره اجراي برجام نشان 
مي دهد كه ب��ا ورود درآمدهاي نفتي و كاهش 
تحريم ها، مي��زان س��رمايه گذاري اقتصادي 
داخلي و خارج��ي افزايش ياف��ت و ايران يك 
نفس تازه كشيد اما با آغاز به كار رييس جمهور 
معلوم الحال امريكا، ناگهان تم��ام قواعد بازي 
بر هم ريخت و بار ديگر تحريم ها عليه اقتصاد 
ايران بازگش��ت. در چنين فضايي اگر اقتصاد 
ايران مباني زيرس��اختي خود را تقويت كرده 
بود، ش��وك تحريم ها كاهش مي يافتند اما در 
عوض ما در سال هاي گذشته با معضالت جدي 

مواجه شديم.
از سوي ديگر نبود اصالحات ساختاري، باعث 
ايجاد مش��كالت طوالن��ي مدتي مانن��د تورم 
شده است. نگاهي به قدرت خريد مردم نشان 
مي دهد كه هزينه نيازهاي جاري زندگي تا چه 
حد باال رفته اس��ت و حتي با وجود آنكه تالش 
شده ميزان حقوق افزايش پيدا كند اما در عمل 
همچنان مردم با معضالت جدي دست و پنجه 

نرم مي كنند.
دول��ت بايد ب��ه دوران اجراي سياس��ت هاي 
بدون پش��توانه پاي��ان بدهد. در س��ال هاي 
گذشته تعداد زيادي كارش��ناس اقتصادي و 
متخصص در اين حوزه فارغ التحصيل شده اند 
ك��ه بس��ياري از آنها به عل��وم روز و ش��رايط 
اقتصادي ايران مسلط هس��تند و در صورتي 
كه از آنه��ا نظرخواه��ي ش��ود و كميته هاي 
مشورتي تخصصي تش��كيل شود، مي توان به 
راهكارهايي رسيد كه ش��رايط را براي آينده 
تغيير دهد. ما بايد از تجربيات گذش��ته درس 
بگيريم و با اس��تفاده از نظر اين كارشناس��ان 

دغدغه هاي جاري را به حداقل برسانيم.

مهدي تقوي

دولت با بودجه انبساطي به دنبال شكستن ركود اقتصادي است

نظام بودجه ريزي در ايران در طول سال هاي گذشته 
همواره به عنوان يكي از اصلي ترين چالش هاي كشور   
طي مسير اصالحات اقتصادي مورد بحث بوده است، 

بحث هايي كه هرچند بس��ياري از كارشناس��ان بر 
لزوم توجه جدي به آن تاكيد داش��ته اند اما در عمل 
اصالح نظام بودجه ريزي نيز مانند بس��ياري از ديگر 

دغدغه هاي كالن اقتص��ادي ناديده گرفته ش��ده و 
همين امر كش��ور را در برخي موقعيت هاي دشوار، با 
معضالتي جدي تر مواجه كرده است. از زمان كشف 

نفت در ايران، درآمد س��هل الوصول چاه هاي نفتي، 
باعث ش��ده تمامي دولت ها در ايران، بدون توجه به 

اولويت هاي اصالح اقتصادي...

بودجه 1400 با ماليات و بورس
 3 وزارت راه و شهرسازي

 كشور و اقتصاد  در حوزه مسكن چه 
برنامه اي را دنبال مي كنند؟

 به دنبال افزايش قيمت دالر نيما 
به 21 هزار تومان و يكي شدن نرخ 

دالر صرافي و بازار آزاد رخ داد 

حجت اهلل صيدی، مديرعامل بانک صادرات ايران:

 يك مسكن
 و چند 

وزارتخانه 

گراني كاال 
به دنبال 

رشد نرخ ارز 
در نيما  

و صرافي ها 

تمامي وجوه حاصل از فروش 
» وسپهر« در بازار سرمايه مي ماند

 صفحه 2 

موج سوم خطرناك و فراگير از راه رسيد؟

 كرونا همچنان
 قرباني مي گيرد

 ايران 
 در وضعيت 
قرمز

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 فناوري اطالعات و ارتباطات
 و تأثير آن بر توليد

ضرورت توسعه كسب و كارها 
در فضاي مجازي

تهاجم به منطقه 
با نقاب صلح

 موج سوم كرونا
 سهمگين است

معادله حباب ها و تئوري 
آربيتراژ گپ

بي ترديد دس��تيابي به رشد 
اقتص��ادي پاي��دار يك��ي از 
اه��داف و اولويت هاي مهم 
هر كش��ور تلقي مي شود. از 
اين رو بررس��ي ها و مطالعات 
متع��ددي در زمينه رش��د 
اقتصادي كش��ورها و داليل 
اختالف در رش��د اقتصادي 
آنها انجام ش��ده اس��ت. به مرور زمان و با گسترش و 
تعميم مدل هاي رش��د اقتصادي، نق��ش تكنولوژي 
و فناوري اطالع��ات و ارتباطات به عن��وان نمادي از 
تكنولوژي در فرايند رش��د اقتصادي آش��كار ش��د و 
مطالعات تجرب��ي انجام ش��ده نيز بر اي��ن امر صحه 
گذاش��ت. فناوري اطالعات و ارتباط��ات مي تواند از 
طريق كانال هاي متعددي بر رشد اقتصادي تأثيرگذار 
باشد. يكي از اين كانال ها رشد بهره وري كليه عوامل 
تولي��د از طريق ب��ه كارگي��ري فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات اس��ت. كانال ديگر، تعميق سرمايه و جذب 
سطح بااليي از س��رمايه به بخش فناوري اطالعات و 
ارتباطات است كه باعث توليد محصوالت جديد و افت 
ادامه در صفحه 4 قيمت توليدات اين بخش مي شود.  

با افزاي��ش دانش بش��ر و به 
كارگي��ري تجربي��ات خود 
در ارتق��اي س��طح زندگي، 
كسب  وكارها نيز دستخوش 
تغيي��رات زي��ادي ش��ده و 
و  تكنول��وژي  از  اس��تفاده 
فضاهاي مج��ازي در جهت 
خدم��ات  اراي��ه  س��هولت 
ومحص��والت واجب االمر گرديده اس��ت. يك��ي از اين 
تغييرات ورود كس��ب و كارها به فضاي مجازي است، 
استفاده از فضاي مجازي نه تنها به فروش و ارايه خدمات 
كسب وكارها كمك شاياني كرده بلكه مي تواند زمينه ساز 
فرهنگ و امني��ت ، در روابط كاري و پيش��رفت برند ها 
باشد. در حال حاظر بسياري از صاحبان كسب وكار ها 
و كارآفرين ها بر اين باور هستند كه بايد فعاليت كاري 
خود را به روزرساني كنند و از فضاي مجازي براي رونق 
بخشيدن به كسب و كار خود استفاده نمايند. اما اين امر 
نيازمند شناخت درست اين فضا و ايجاد زير ساخت هاي 
مناسب و كاربردي است تا بتوان بهترين ارتباط موثر و 
ارايه خدمات را در جهت رفاه مشتريان و ثروت  آفريني و 
رونق كسب وكارها ايجاد نمود.  ادامه در صفحه 4

نزديك��ي  موض��وع 
برخ��ي كش��ورها ب��ه رژيم 
صهيونيس��تي و تبعاتي كه 
اي��ن حض��ور مي توان��د در 
شمايل كلي منطقه به جاي 
بگذارد، موضوعي اس��ت كه 
بازتاب هاي رسانه اي وسيعي 
در ايران و فضاي بين المللي 
پيدا كرده و ضرورت دارد از منظر تحليلي مورد ارزيابي 
دقيق قرار بگيرد. انتخاب امارات به عنوان نقطه آغازين 
اين طرح با توجه ويژگي هاي اقتصادي و ارتباطي اين 
كشور در منطقه واجد معاني خاصي است كه بايد مورد 
توجه تصميم سازان قرار بگيرد. بعد از 11سپتامبر يكي 
از اصلي ترين راهبرد هاي امريكا در منطقه خاورميانه، 
حفظ امنيت رژيم صهيونيستي بوده است. شما نگاه 
كنيد كشوري مانند عراق كه يك زماني سرزمين هاي 
اشغالي را با موشك مي زد  چه اتفاقاتي برايش افتاد، 
ليبي كه از جنبش هاي فلسطيني حمايت مي كرد، 
چه باليي بر سرش آوردند؛ س��وريه كه در خط مقدم 
نبرد با رژيم صهيونيستي قرار داشت؛ ببينيد چه باليي 
بر سرش آمد.  ادامه در صفحه 4

متاسفانه مساله اپيدمي كرونا 
در كش��ور ما فق��ط در همان 
ماه هاي نخس��تين از س��وي 
م��ردم و دولتم��ردان جدي 
گرفته ش��د و بعد از آن ديگر 
كس��ي اين بيماري را جدي 
نگرفت. هر چند ك��ه هر روز 
بر آم��ار تع��داد مبتالي��ان و 
افرادي كه جان خود را از دست مي دادند، افزوده مي شد 
اما انگار مردم نمي خواستند و نمي خواهند باور كنند كه 
اين بيماري با كسي ش��وخي ندارد. ما االن درگير موج 
سوم شديم، چرا كه هم ماه گذش��ته ايام عزاداري بود و 
هم تعطيالت كه مردم متاسفانه هيچ كدام از هشدارها 
را جدي نگرفتند. بسياري از افراد در هيات هاي عزاداري 
بدون رعايت پروتكل ها ش��ركت كردند و بسياري ديگر 
بار س��فر بس��تند. ضربه نهايي را هم ك��ه تصميم غلط 
دولت در بازگشايي مدارس زد. اينكه مسووالن از طريق 
ارتباط تصويري آغاز س��ال تحصيلي را اعالم مي كنند و 
از آن طرف از دانش آموزان و معلمان مي خواهند كه سر 
كالس هاي درس حاضر شوند، سياست يك بام و دو هوا 
ادامه در صفحه 8 در برابر اين بيماري است.  

معادل��ه حب��اب در بازارهاي 
اقتصادي كش��ورمان يكي از 
اس��ت  معماهايي  مهم ترين 
كه ب��ه نظر مي رس��د فعاالن 
اقتصادي و رسانه ها به دنبال 
رمزگش��ايي از آن هس��تند. 
يافتن پاس��خ هايي براي اين 
پرسش ها كه آيا بازار سرمايه 
ايران داراي حباب است؟ اندازه اين حباب چقدر است؟ 
در ش��رايط فعلي كف شاخص چقدر اس��ت و قرار است 
اين حباب تا كجا صعود يا نزول كند؟ و... پاس��خ به اين 
پرسش ها و پرسش هايي از اين دست به هيچ وجه ساده 
نيس��ت. هيچ اقتصاددان يا تحليلگري نمي تواند دقيقا 
مقدار حب��اب، اندازه اش را، زمان تش��كيلش را و س��اير 
گزاره هاي مرتبط با آن را پيش بيني و اطالع رساني كند. 
اصوال حباب ها زماني مقدار و زمان مشخص پيدا مي كنند 
كه كامال تخليه شوند و در دسترس ارزيابي ها قرار بگيرند. 
تا قبل از تخليه حباب ها نمي توان از وجود آنها مطمئن 
بود. اما اصل آربيتراژ كه در يادداشت هاي قبلي هم درباره 
آن صحبت كرده بوديم و ريي��س كل بانك مركزي هم 
يك بار درباره آن صحبت كردند...  ادامه در صفحه 4
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 رهبر انقالب در گذشت 
حاج علي شمقدري را تسليت گفتند

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت مرحوم 
آقاي حاج علي شمقدري را تسليت گفتند.

متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

با تأثر فراوان اطالع يافتم كه دوست و همراه قديمي، 
مرد مومن و انقالبي و متشرع، پدر شهيد و برادر شهيد، 
مرحوم آقاي حاج علي آقاي شمقدري رحمة اهلل عليه 

دارفاني را وداع كرده است.
اينجانب در بيش از نيم قرن آشنايي با اين برادر با ايمان 
و پرتالش، هم��واره او را در جبهه حق، ب��ه پايداري و 
غيرت و صدق و وفا شناخته  و از او جز نيكي و مجاهدت 
نديده ام، رحمت و رضوان خدا بر او باد. وظيفه مي دانم 
كه به همسر مومن و صبور و فرزندان صالح و مكّرم و نيز 
به ديگر بازماندگان و همه دوستان و آشنايان آن مرحوم 
تسليت عرض كنم و حشر او با شهيدان و بندگان صالح 

را از خداوند مسألت نمايم.
سيد علي خامنه اي
۲۸ شهريور ۱۳۹۹

همچنين رييس قوه قضاييه با صدور پيامي درگذشت 
خادم  باس��ابقه  امام رضا)ع( و توليت حسينيه  مرحوم 
آيت اهلل حاج سيد جواد خامنه اي مشهد را تسليت گفت.

متن پيام آيت اهلل  رييسي بدين شرح است: 
رحلت خادم باس��ابقه حرم  رضوي و يار خراس��اني 
مقام معظم رهبري، ابوالشهيد، مرحوم »حاج علي 
شمقدري« دل هاي ما را اندوهگين كرد. آن مرحوم 
كه از خادمان نام  آشناي آستان قدس حضرت علي بن 
موسي الرضا)ع( بود و پيرغالمي سيد و ساالر شهيدان 
را باالترين مقام و منصب و افتخار خود مي دانست، از 
چهره هاي پيشتاز نهضت تاريخي حضرت امام)ره( 
بود كه در تمام دوران پر فراز و نشيب انقالب اسالمي 
حاضر شد و در اين راه ابراهيم وار فرزند عزيز خويش را 
تقديم انقالب كرد. اينجانب كه در دوران خدمتگزاري 
در آس��تان قدس ش��اهد تقوا، تعهد و صدق و صفا 
از مرحوم ش��مقدري بودم، درگذشت اين خادم با 
اخالص امام رضا)ع( و يار و همراه امام و رهبري را به 
خاندان معزز ايشان، مقام معظم رهبري، دوستان و 
همكارانش در آستان قدس رضوي تسليت مي گويم 
و براي بازماندگان صبر و اجر و براي آن مرحوم رحمت 

الهي و علو درجات مسئلت دارم.

عدم انسجام نظام مجوزدهي 
عامل تشديد فرار مالياتي

رييس مركز مطالعات پايش و بهبود فضاي كسب وكار 
وزارت اقتصاد با اشاره به فرآيندهاي درنظر گرفته شده 
براي صدور مجوزهاي مختلف در كشور با هدف بهبود 
محيط كسب وكار گفت: سامانه پيشخوان مجوزهاي 
كش��ور دريچه يكپارچه تعامل حاكميت با صاحبان 
كسب وكار اس��ت. علي فيروزي در توضيح اقدامات 
صورت گرفته جهت كاهش تعداد مجوزها گفت: مجوز 
في نفسه فسادزا است و اصال مهم نيست اين مجوز را چه 
كسي بدهد. به محض اينكه ما اجازه يك كاري را دست 
فردي مي دهيم، بالقّوه به اين نقطه و فساد مي رسيم و 
هر لحظه بايد احتمال دهيم كه فساد اتفاق بيفتد. مهم 
هم نيست مجوز مربوط به چه موضوعي است. فيروزي 
در خصوص ابعاد و الگوهاي مختلف در خصوص فرآيند 
حذف مجوزها گفت: در شروع فرآيند تحقيقات به يكي 
از اساتيد در حوزه مجوزها رجوع كرديم، ايشان در حوزه 
پنجره واحد صاحب نظر بودند. در سال ۹5 ايشان را به 
ايران دعوت كرديم و طي كنفرانس با او به طور مفصل 
صحبت كرديم. راجع به مجوزها از ايشان پرسيديم كه 
در كشورهاي پيش��رفته فرآيند به چه صورت است؟ 
بعد از ايشان افرادي از سازمان فناوري و اطالعات كره 
جنوبي نيز با دعوت سازمان فناوري اطالعات به اينجا 
آمدند و ما براي آنها نيز سيس��تم و چگونگي دريافت 
مجوز در ايران را بازگو كرديم آنها نيز چگونگي سيستم 
خودشان را براي ما توضيح دادند. فيروزي ادامه داد، در 
واقع متقاضي براي مجوز گرفتن يك نقطه از حاكميت 
را مي شناس��د و اگر مجوز، مجوز رسمي كشور باشد 
قاعدتًا بايد در اين يك نقطه وجود داشته باشد. ما يك 
نقطه مركزي را ترسيم كرديم و گفتيم فرض كنيد اسم 
اين نقطه مركزي حاكميت است يعني تبلوِر حاكميت 
در نظام مجوزدهي اين مركز است كه اگر زمان، هزينه، 
مراحل، مدارك يا اس��تعالم كم يا زياد ش��ود بايد در 
اين نقطه مركزي پياده سازي و اعمال شود. اين مقام 
مسوول گفت: جلوتر رفتيم و به اين نتيجه رسيديم كه 
دستگاه هايي وجود دارند كه تعدادي از مجوزهاي اصلي 
خودشان را اظهار نكرده اند. قانون به هيات مقررات زدايي 
تكليف كرده است كه زمان، هزينه، مراحل و مدارك را تا 
جايي كه مي شود و حتي المقدور به صورت الكترونيكي 
تسهيل كند و مجوزهاي زائد را نيز حذف كند. فيروزي 
در خصوص نظارت بر اجراي دستورالعمل ها براي حذف 
يا كاهش زمان صدور مجوزها گفت: فرض مي كنيم كه 
هيات مذكور مجوزي را حذف كرد. چه كسي تضمين 
مي كند كه فردا اين مجوز در يكي از استان ها همچنان 
صادر نشود؟ فرض مي كنيم هيات گفته باشد اين مجوز 
بايد پنح روزه صادر شود، چه كسي اين زمان را تضمين 
مي كند؟ رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود فضاي 
كسب و كار در خصوص وظايف وزارت اقتصاد در كنار 
هيات مقررات زدايي گف��ت: عالوه بر دبيرخانه هيات 
مقررات زدايي كه در وزارت اقتصاد مستقر است و متولي 
اين حوزه است، از قضا وزارت اقتصاد وظايف ديگري نيز 
براي بهبود محيط كسب و كار دارد، يعني يك نقش آن 
هيات مقررات زدايي و نقش ديگر آن بهبود محيط كسب 
و كار است. در حال حاضر نيز اقدامات صورت گرفته هم  
روي شاخص، هم  روي رقابت پذيري و هم    روي حقوق 
مالكيت است. وي افزود، يكي از داليلي كه اين هيات بايد 
در وزارت اقتصاد باشد اين است كه زماني كه ما به نظام 
مجوزدهي كشورهاي ديگر مراجعه مي كنيم سازمان 
امور مالياتي آن كشورها مجوزهاي اصلي كسب و كارها 
را صادر مي كنند در اين ميان اين موضوع را نيز يادمان 
باشد كه در بسياري از كشورها تأمين اجتماعي و سازمان 

مالياتي در واقع يك سازمان است.

كاالهاي اساسي بدون 
كدرهگيري ترخيص مي شوند

ريي��س كل گمرك اي��ران با بيان اينك��ه ۶ ميليارد 
دالر مواداوليه، واسط و ماش��ين آالت خط توليد در 
گمرك دپو شده است، گفت: كاالهاي اساسي بدون 
كدرهگيري از گمرك ترخيص مي ش��ود. به گزارش 
ايلنا، مهدي ميراش��رفي، گف��ت: از دو هفته قبل و با 
تصميم دولت، واردكنندگان كاالهاي اساسي كه ارز 
آنها تأمين نشده و كد رهگيري دريافت نكرده اند اما 
كااليشان به مبادي ورودي و گمركات رسيده باشد 
در صورتي كه ساير اس��ناد و مدارك آنها آماده باشد 
كاالهاي اساسي ش��أن بدون كدرهگيري از گمرك 
ترخيص مي ش��ود. رييس كل گم��رك ايران اضافه 
كرد: بخش��نامه اين تصميم هم ناظر ب��ر كاالهايي 
اس��ت كه در گمركات اس��ت و هم كاالهايي كه وارد 
مي شوند بنابراين درخصوص كاالهاي اساسي چنانچه 
وارد كننده مايل باشد بدون كد رهگيري بانك، كااليش 
ترخيص شود گمرك كاال را ترخيص مي كند و معطل 
كد رهگيري بانك نمي مان��د. وي گفت: درخصوص 
كاالهاي غيراساسي كه بيشتر مواد اوليه و ماشين آالت 
خط توليد است با آخرين تصميمي كه در دولت گرفته 
شد كاالهايي كه تا ۲۰ تير امسال قبض انبار ورود دارند 
بايد بتوانند با ارز متقاضي و بدون نياز به كدرهگيري 
ترخيص ش��وند كه اين موضوع درحال سير مراحل 
قانوني اس��ت و هنوز عملياتي نشده است اميدواريم 
در روزها و هفته هاي آينده اين موضوع نيز عملياتي 
شود. ميراش��رفي افزود: از آنجا كه ترخيص كاالهاي 
غيراساسي مانند مواداوليه و ماشين آالت خط توليد 
بدون كد رهگيري اجرايي نش��ده همچنان با دپوي 
بيش از سه و نيم ميليون تن مواداوليه، واسط و ماشين 
آالت خط توليد در گمركات و مبادي ورودي به ارزش 
بيش از ۶ ميليارد دالر مواجه هستيم كه اگر مصوبه ياد 
شده در اين باره هم اجرايي شود حجم قابل توجهي از 
اين كاالها ترخيص خواهد شد. وي گفت: درخصوص 
قطعات خودرو با اختياراتي كه سرپرست وزارت صمت 
و رييس كل گمرك داشت اين قطعات را بدون دريافت 
كد رهگيري ترخيص كرديم و در مورد دو خودروساز 
بزرگ اينكه در شرايط كنوني خودرو معطل قطعاتي 
باشد كه به كش��ور وارد ش��ده، اما كد رهگيري اخذ 

نكرده اند موضوعيت ندارد. 

 عربستان  سعودي
 همان راه اسراييل را مي رود

نماينده داي��م ايران نزد دفتر س��ازمان ملل و س��اير 
سازمان هاي بين المللي مستقر در وين در نشست شوراي 
حكام گفت: آژانس بايد از رياض بخواهد فوراً موافقتنامه 
جامع پادمان را به طور كامل اجرا كند. به گزارش ايسنا، 
كاظم غريب آبادي در اين نشست اظهار كرد: كشورهاي 
عضو آژانس كه همكاري با عربستان سعودي را انتخاب 
كرده اند، ضمن هوش��ياري در اين خصوص، كامال به 
تعهدات مربوطه خود تحت رژيم پادمان آژانس احترام 
بگذارند و اطمينان حاصل كنند كه ابزارهاي پادماني الزم 
توسط عربستان سعودي قبل از انتقال هرگونه فناوري، 
مواد و تجهيزات هسته اي، فراهم شده اند. غريب آبادي 
با اعالم نگراني از عدم اجراي كامل موافقت نامه جامع 
پادمان توسط عربستان سعودي و سكوت كساني كه 
هميش��ه در مورد حفظ يكپارچگي رژيم پادمان ابراز 
نگراني مي كنند، افزود: به رغم درخواس��ت هاي مكرر 
آژانس، ت��ا زماني كه رياض »پروتكل مقادير كوچك« 
فعلي خود را لغو نكند، ابزارهاي ضروري راستي آزمايي 
براي اجراي ماموريت آژانس فراهم نمي شود. سفير و 
نماينده دايم كش��ورمان با هشدار در اين خصوص كه 
عدم اجراي پادمان آژانس در زماني كه عربستان به طور 
فعال به دنبال برنامه هسته اي است، مي تواند منجر به 
پنهان كردن برخي فعاليت هاي هسته اي، بدون قرار 
گرفتن ذيل بازرس��ي هاي آژانس، ش��ود، افزود: طبق 
فعاليت هاي هس��ته اي افشاء ش��ده عربستان، كشف 
ساخت تاسيسات هسته اي بدون اطالع آژانس، باعث 
نگراني جدي اس��ت. اين ديپلمات ارشد كشورمان در 
ادامه با اعالم اينكه داشتن »موافقتنامه پادماني ويژه« 
با آژانس از سوي عربستان در حال تبديل شدن به يك 
تاكتيك شناخته شده براي طفره رفتن از اجراي كامل 
و قابل راستي آزمايي تعهداتي است كه براي اطمينان 
جامعه بين المللي در مورد صلح آميز بودن فعاليت هاي 
هسته اي الزم است، هشدار داد كه تاريخ در حال تكرار 
شدن است و عربستان همان مسيري را مي رود كه رژيم 
اسراييل طي كرد كه بر اساس آن وانمود مي كند به هيچ 
تعهدي ملزم نمي باشد، چرا كه عضو ان.پي تي نيست. 
غريب آبادي س��پس با طرح اين موضوع كه اگرچه از 
لحاظ قانوني برخي جنبه هاي فعاليت هاي هسته اي 
قابل اظهار يا راستي آزمايي نيستند، افزود: با اين حال، 
كشورهايي كه زنجيره هاي مختلف برنامه هسته اي را 
دنبال مي كنند، بايد تعهدات اساسي تحت ان.پي تي 
را كه اج��راي كامل و موثر موافقتنام��ه جامع پادمان 
است، بپذيرند. وي تاكيد كرد: آژانس، از جمله شوراي 
حكام، بايد براي سعودي ها روشن كنند كه پذيرش و 
پايبندي به تعهدات، ضروري بوده، و در نتيجه، شفافيت 
 و پاس��خگويي پيش ش��رط چنين برنامه اي اس��ت.

سفير و نماينده دايم كشورمان تأكيد كرد آژانس بايد 
از رياض بخواهد فوراً موافقتنامه جامع پادمان را به طور 
كامل اجرا كند. وي، همچنين از كشورهاي عضو آژانس 
كه همكاري با عربستان س��عودي را انتخاب كرده اند، 
خواست تا ضمن هوشياري در اين خصوص، كامال به 
تعهدات مربوطه خود تحت رژيم پادمان آژانس احترام 
بگذارند و اطمينان حاصل كنند كه ابزارهاي پادماني الزم 
توسط عربستان سعودي قبل از انتقال هرگونه فناوري، 
مواد و تجهيزات هسته اي، فراهم شده اند. غريب آبادي 
در پايان خطاب به نمايندگان دولت هاي عضو آژانس، 
گفت: به منظور تضمين اعتبار و يكپارچگي رژيم پادمان 
و حرفه اي ب��ودن آژانس، اجراي يكپارچه و نه انتخابي 
ضوابط و مقررات پادماني الزم است كه اين موضوع، در 

بلندمدت به نفع جامعه جهاني نيز خواهد بود.

روحاني:

آمار دقيقي از مبتاليان در فضاهاي آموزشي وجود ندارد
رييس جمهور در پي گزارش كميته درمان س��تاد ملي 
مقابله با كرونا از افزايش نس��بي آم��ار مبتاليان و افراد 
بستري در برخي مناطق از جمله تهران، اظهار داشت: 
اين آمار گواهي بر صحت مصوبات و پروتكل هايي است 
كه س��تاد ملي مقابله با كرونا تاكن��ون تصويب كرده و 
براي اجرا ابالغ شده اند. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
والمسلمين دكتر حسن روحاني رييس جمهور، در جلسه 
روساي كميته هاي ستاد ملي مقابله با كرونا، تاكيد كرد: 
بايد ضمن بهره گيري از تجارب حاصل از اجراي دقيق 
مصوبات س��تاد ملي مقابله با كرونا به ويژه در خصوص 
ضرورت پرهيز از سفرهاي غيرضروري و برپايي تجمعات 
و تاكيد بر رعايت دقيق دس��تورالعمل هاي بهداشتي، 
اين نكات و دستورالعمل ها در اربعين حسيني و مراسم 
سوگواري ماه صفر، بيش از پيش مورد مراعات قرار گيرد.

رييس جمهور همچنين با اشاره به گزارش كميته هاي 
آموزش و درمان از شروع س��ال تحصيلي در مدارس و 
دانشگاه ها و ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي، تاكيد 
كرد كه حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجويان اولويت 
نخس��ت اس��ت و در همين راس��تا قرار است كالس ها 
در چارچوب ش��رايط هر منطقه، به صورت حضوري و 

غيرحضوري برگزار شود.
رييس جمه��ور از وزي��ر آم��وزش و پ��رورش و وزي��ر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي خواست بر رعايت 
دستورالعمل ها نظارت الزم اعمال شود و مديران مدارس، 
مسوول رعايت كامل دس��تورالعمل ها هستند و بايد از 

رعايت دستورالعمل ها اطمينان حاصل كنند.
روحاني در همين ارتباط به انتشار برخي اخبار غيرصحيح 
از ميزان ابتالي دانش آم��وزان به بيماري كرونا در دوره 
كوتاه بازگش��ايي مدارس اشاره و تاكيد كرد كه با توجه 
به زمان كوتاهي كه از آغاز فعاليت مدارس و دانشگاه ها 
گذش��ته اس��ت، هنوز هيچ آمار دقيقي از مي��زان آمار 
مبتاليان در محيط هاي آموزش��ي وجود ندارد و اخبار 
منتشره ناصحيح و بيشتر گمانه زني است. رييس جمهور 
به كميته اطالع رساني و تبليغات ستاد ملي مقابله با كرونا 

ماموريت داد ضمن رايزني با رسانه ها، اثرات انتشار اينگونه 
اخبار جعلي بر ايجاد نگراني در خانواده ها و تشويش در 

جامعه، گوشزد شود.
روحاني به گزارش مقدماتي كميت��ه درمان از طرح 
غربالگري ش��ركت كنندگان در قبل و بعد از كنكور 
اش��اره  و اظهار كرد: اين گزارش كه بيانگر برگزاري 
كنكور در سالمت كامل است، نشان مي دهد كه كاري 
بزرگ و موفق با هماهنگي ستاد ملي مقابله با كرونا و 
وزارتخانه هاي بهداش��ت درمان و آموزش پزشكي و 
علوم و فناوري انجام گرفته است. رييس جمهور افزود: 
برگزاري كنكور در سراس��ر كشور با رعايت حداكثر 
پروتكل هاي بهداشتي و كمترين ميزان ابتال، از جمله 
كارهاي درخشان و بزرگ دولت در مدت شيوع اين 
بيماري بوده است و اين مدل از برگزاري كنكور، داراي 
قابليت ارايه در عرصه بين المللي است به گونه اي كه 
هم سالمت جسمي و رواني و هم آينده دانش آموزان 

و دانش پژوهان تضمين شود.

   اميدواري براي عبور از ماه هاي پرخطر
رييس جمهور گفت: اميدوارم در شرايط سختي كه در آن 
قرار گرفتيم به خصوص با شروع آغاز فصل پاييز و احتماال 
شيوع آنفلوآنزا در كنار كرونا و نيز مشكالت ديگري كه 
با آن مواجه هس��تيم با افتخار اين ماه هاي پرخطر را از 
س��ر بگذرانيم. او با بيان اينكه برخالف همه فشارهاي 
اقتصادي روند توس��عه بهداشت و درمان در سال ۹۹ نه 
تنها كاهش نيافته بلكه مصمم هستيم بيش از ۱۰ هزار 
تخت بيمارستان را افتتاح كنيم، گفت: در كشور به طور 
معمول ۱۴۰۰ تخت به افتتاح مي رس��يده كه اين رقم 
جديد، عالي اس��ت. ما امروز هش��ت طرح بيمارستاني 
و درمان��ي را افتتاح كرديم كه ب��ه تنهايي ۱۴۰۰ تخت 
بيمارستاني را به نظام بهداشت افزوده مي كند. وي افزود: 
يكي از افتخارات دو دولت يازدهم و دوازدهم تالش پيگير 
دولت و بخش خصوصي و مردم براي س��اخت و تجهيز 
بيمارس��تان ها بوده كه اگر ميزان نوس��ازي و بازسازي 
تخت هاي بيمارس��تاني را در كنار افتت��اح تخت هاي 

جديد طي سال هاي ۹۲ تا امروز محاسبه كنيم، مجموع 
آن بيش��تر از همه گذش��ته تا آغاز س��ال ۹۲ مي شود. 
رييس جمهور تأكيد كرد: اين خانه هاي هالل احمر كه 
امروز بخشي از آنها افتتاح شد براي روزهاي مبادا و شرايط 
بالياي طبيعي بسيار مفيد است. وقتي مردم مجهز و آماده 
باشند در روز مبادا و سختي تا امدادگر برسد خود مردم 

امدادهاي اوليه را انجام مي دهند.
روحاني تصريح كرد: در بهداشت و درمان و سالمت مردم 
درست است كه پزشك، كادر درماني و بهداشتي در جاي 
خود مهم هستند اما مردم بايد در فرهنگ زندگي خود 
بهداشت را بياموزند و به آن عمل كنند. آنچه كه مي تواند 
ما را از بيماري حراست كند كارهاي ساده بهداشتي است 
و دستورات كاماًل ساده آن، اين چيزي است كه ما را در 
سالمت معنوي و جسماني و نشاط رواني كمك مي كند. 
وي يادآور شد: اميدوارم در شرايط سختي كه در آن قرار 
گرفتيم و به خصوص با شروع آغاز فصل پاييز و احتماال 
شيوع آنفلوآنزا در كنار كرونا و نيز مشكالت ديگري كه 
با آن مواجه هس��تيم با افتخار اين ماه هاي پرخطر را از 
سر بگذرانيم. در مراسمي كه روز پنجشنبه برگزار شد، 
روحاني در بيست و چهارمين هفته از افتتاح طرح هاي 
مهم ملي كشور با شعار تدبير و اميد براي جهش توليد، 
۲۶ پروژه ملي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و راه و شهرسازي و جمعيت هالل احمر را افتتاح 
كرد. در اين مراسم بهره برداري از بيمارستان پوست رازي 
و ساختمان جامع پيوند بيمارستان مسيح دانشوري در 
تهران، بيمارس��تان بيماري هاي تنفسي در زابل، طرح 
تكميلي بيمارستان آيت اهلل خويي در آذربايجان غربي، 
طرح توسعه بيمارستان خاتم االنبيا نطنز، بيمارستان 
شفا سقز، بيمارستان بهش��هر و بيمارستان تالش و نيز 
طرح توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور، ۷ مركز 
بهداشت، درمان و توانبخشي و ۱۴۰۰ خانه هالل به طور 
رسمي آغاز شد. براي اجراي اين ۲۶ پروژه ۹۸۹ ميليارد 
تومان اعتبار صرف ش��ده و با بهره برداري از اين طرح ها 

۳۹۲۹ اشتغال پايدار ايجاد خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
در كن��ار زيان هاي تزريق بي پش��توانه پول نفت به 
اقتص��اد كه مش��ابه آن در بروز چن��د دوره بيماري 
هلندي در اقتصاد ايران خود را نشان داده، به دليل 
نبودن زيرس��اخت هاي الزم، هرگاه دسترس��ي به 
درآمدهاي نفتي بنا بر هر دليلي كاهش يافته، تامين 
منابع مالي مورد نياز دولت نيز با دشواري مواجه شده 
است. نخستين نشانه ها از اين كاهش درآمدي خود را 
در نيمه دهه 5۰ و در سال هاي پاياني حكومتي پهلوي 
نشان داد، جايي كه با ركود اقتصادي در كشورهاي غربي، 
بهاي نفت در بازار جهاني كاهش يافت و دولت وقت را 
با كسري بودجه جدي مواجه كرد. در سال هاي پس از 
پيروزي انقالب نيز در دوره هايي از دولت ميرحسين 
موس��وي و پس از آن دول��ت اصالحات، كاهش بهاي 
نفت، دولت را با دش��واري هاي زيادي در تامين منابع 

درآمدي مواجه كرد.
در سال هاي گذشته و به طور خاص از ابتداي دهه ۹۰  
تحريم هاي هسته اي عليه ايران، فروش نفت را دشوار 
كرد و اوج آن در دو ساله گذشته به وقوع پيوست، جايي 
كه با تحريم هاي يك جانبه دولت ترامپ، ميزان فروش 
نفت ايران در فضاي بين المللي به شكل جدي كاهش 
يافت و همين مساله تامين منابع الزم براي هزينه هاي 

جاري كشور را دشوار كرد.
در سال ۹۸ دولت توانست با افزايش اتكا به درآمدهاي 
نفتي، بخش��ي از دغدغه ه��اي هزينه اي خ��ود را از 
طريق ماليات ستاني بيشتر جبران كند و براي حل 
مشكالت ارزي نيز، صادرات غيرنفتي پس از مدت ها، 
به اصلي ترين اولويت دولت بدل شدند. با اين وجود، 
شيوع ويروس كرونا، تمام برنامه هاي دولت را بر هم 
ريخت. با توجه به محدوديت هاي ايجاد ش��ده براي 
كنترل كرونا، ميزان صادرات غيرنفتي ايران نيز مانند 
بسياري از ديگر كشورها به شدت افت كرد و از سوي 
ديگر، با توجه به فشاري كه كرونا بر كسب و كارها وارد 
كرده بود، برنامه ريزي براي افزايش درآمدهاي مالياتي 
دشوار ش��د. به دنبال اين اتفاقات بود كه وزير اقتصاد 
اعالم كرد ايران احتماال در سال جاري عددي   حدود 
۱5۰هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت. 
اين فضا وقتي دشوارتر مي شود كه اقتصاد ايران خود را 
مجبور به مقابله با ركود تورمي ببيند. در شرايط ركود، 
اجراي سياست هاي انبساطي يا استفاده از منابع مالي 
بانك مركزي مي تواند كسري بودجه را جبران كرده و 
در صورت هدايت درست، توليد را رونق مي دهد اما با 
توجه نرخ باالي تورم، عمال اجراي اين سياست ها بسيار 
خطرناك است و همين مساله گزينه هاي دولت را در 

پوشش كسري بودجه محدودتر هم  مي كند.

   راه هاي عبور از كسري بودجه
در زماني كه دسترس��ي به درآمده��اي نفتي براي 
دولت ممكن نيس��ت و با توجه تداوم شيوع كرونا، به 
نظر نمي رسد فش��ار از اصناف برداشته شود، دولت 
بايد براي عبور از كس��ري بودجه از چند گزينه باقي 
مانده اس��تفاده كند. يكي از اين گزينه ها، استفاده از 
منابع بانك مركزي است. هرچند رييس كل اين بانك 
اعالم كرده كه دولت با روش��ي غيرمستقيم در سال 
گذشته نيز از بانك مركزي استقراض كرده اما دولت 
رسما اين موضوع را رد كرده و به نظر مي رسد با توجه 

به باال بودن نرخ تورم، تداوم اين حركت ريسك بسيار 
بااليي خواهد داشت. در ميان گزينه هاي باقي مانده، 
جذاب ترين راه استفاده از ظرفيت بازار سرمايه است. 
بورس در ماه هاي گذشته سودي قابل توجه را نصيب 
سرمايه گذاران كرده و همين مس��اله سود خوبي را 
نصيب ش��ركت هاي فعال در اين بازار كرده اس��ت. 
دولت نيز تالش كرده در ماه هاي گذشته ميزان عرضه 
سهام شركت هاي دولتي را افزايش دهد. با اين وجود 
در صورتي كه قصد دولت تامين كسري بودجه خود با 
استفاده از نقدينگي فعال در جامعه باشد، بايد ميزان 
اين عرضه ها را به شكل جدي افزايش دهد. در ماه هاي 
گذشته بس��ياري از مقامات دولت بر لزوم استفاده از 
اين ظرفيت تاكيد كرده و حتي ش��ركت هاي دولتي 
تكليف هايي را براي عرضه بخشي از سهام خود در اين 

بازار دريافت كرده اند.
در كن��ار آن عرضه و ف��روش اوراق قرضه و بدهي نيز 
گزينه اي است كه هرچند مشكالتي دارد اما همچنان 
مي تواند در دس��تور كار باشد. اصلي ترين مشكل در 
مس��ير اوراق بدهي تورم باالي اقتص��اد ايران و نبود 
جذابيت نرخ سود آنها انتش��ار اوراق براي جامعه را با 
دشواري مواجه مي كند. از اين رو در ماه هاي گذشته، 
بانك ها اصلي ترين مش��تري اين اوراق بوده اند. روند 
انتش��ار اين اوراق نش��ان مي دهد كه دولت حساب 
ويژه اي روي اين اوراق باز كرده و از اين رو احتماال در 

ماه هاي آينده نيز اين روند ادامه خواهد داشت.

   بودجه انبساطي سال 1400
با گذشته ۶ ماه از آغاز سال ۹۹  به نظر مي رسد دولت 
مجبور خواهد بود با منابع باقي مانده س��ال جاري را 
مديريت كند اما آنچه كه از اكنون س��واالت زيادي را 
به وجود آورده، نحوه برنامه ريزي براي بودجه س��ال 

۱۴۰۰ خواهد بود. اليحه بودجه بايد حداكثر تا س��ه 
ماه آينده به مجلس برس��د تا نمايندگان تا اس��فند 
كليات آن را تصويب كنند و از اين رو سازمان و برنامه 
و بودجه كار روي آن را آغاز كرده است. از سوي ديگر با 
توجه به جابه جايي دولت ها در نيمه سال آينده، نحوه 
برنامه ريزي ب��راي اين بودجه و جمع بندي نهايي در 
رابطه با آن اهميت بااليي دارد. جديدترين توضيحات 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه نش��ان مي دهد كه 
اين س��ازمان همزمان هم به محدوديت هاي منابع 
مالي در سال آينده توجه دارد و هم برنامه اي را براي 
عبور از ركود در دس��تور كار قرار داده اس��ت. رييس 
سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بودجه سال آينده 
انبس��اطي خواهد بود گفت همانند امسال بخشي از 
اعتبارات مورد نياز، از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
به خصوص س��هام هاي دولت از طريق بورس تامين 
خواهد شد. محمدباقر نوبخت با اش��اره به اينكه در 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي، خروج دولت از بنگاهداري 
و مالكيت و تبديل دولت به سياست گذار و هدايتگر 
اقتصادي تصريح شده اس��ت، افزود: امسال بخشي 
از س��هام دولت در ش��ركت هاي دولتي متناسب با 
نياز هاي بورس را عرضه كرديم و منابع قابل توجهي 
كه از اين محل به دس��ت دولت رسيد را در طرح هاي 

عمراني صرف مي كنيم.
معاون رييس جمهور افزود: يكي از جهت گيري هاي 
بودجه س��ال آينده ني��ز، تداوم اين عرضه هاس��ت 
بنابراين در سال آينده هم سهام شركت ها را واگذار 
خواهيم كرد تا مالكيت دولت��ي تقليل يابد و منابع 
آزاد شده را در تملك دارايي هاي سرمايه اي ديگر و 
طرح هاي عمراني هزينه خواهيم كرد. وي اين اقدام را 
گامي در جهت سياست مقابله با ركود در بودجه سال 

۱۴۰۰ كشور دانست و با اشاره به اينكه سياست هاي 
مالي سال آينده انبس��اطي خواهد بود، افزود: براي 
تحقق اين سياست و جهت گيري كالن بودجه سال 
آينده بايد منابع پايدار درآمدي پيش بيني ش��ود. 
نوبخت با اش��اره به محدود بودن ص��ادرات نفت در 
سبد بودجه سال آينده كل كشور، افزود: بخشي از 
منابع تحقق سياست هاي انبساطي مالي از ماليات ها 
خواهد بود و با توجه به اصالح نظام مالياتي و قوانين 
مالياتي كه با همكاري مجلس شوراي اسالمي انجام 
شده، بخشي از منابع مالي از محل ماليات ها تامين 

خواهد شد.
وي افزود: بخش ديگري از اين اعتبارات مورد نياز، از 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به خصوص سهام هاي 
دولت از طريق بورس تامين خواهد ش��د چراكه اگر 
سهام موجود در بازار سرمايه دست به دست شود خون 
جديدي به رگ هاي بورس تزريق مي ش��ود بنابراين 
سهام شركت هاي دولتي را در وقت مناسب در جهت 
بازارگرداني به بورس عرضه خواهيم كرد و اين امكان 
در اليحه بودجه فراهم شده است كه سهام مطلوب و 
پربازده دول��ت كه در بورس متقاضي زيادي براي آن 
وجود دارد را عرضه كنيم. صحبت هاي نوبخت نشان 
مي دهد در كنار بورس و فروش اوراق، دولت حساب 
ويژه اي را نيز روي منابع مالياتي باز كرده، منابعي كه 
با توجه به مش��كالت امروز اصناف با دشواري مواجه 
خواهد بود اما با توجه ب��ه پيگيري طرح هايي مانند 
ماليات بر ثروت و ماليات س��تاني از خانه هاي خالي 
و لوكس، مي تواند گامي مهم در مس��ير اصالح دخل 
و خرج كشور باشد، گامي كه اقتصاد ايران سال هاي 
طوالني در انتظار آن به سر مي برد و مشكالت امروز 
مي تواند نفعي براي اصالحات كالن در اقتصاد كشور 

داشته باشد.

دولت با بودجه انبساطي به دنبال شكستن ركود اقتصادي است

بودجه 1400 با ماليات و بورس



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
اگرچه با آزادسازي عرضه ارز شركت هاي پتروشيمي، 
معدني و فوالدي به صرافي ها، قيمت ارز كاهش يافته 
و فاصله دالر آزاد و صرافي به صفر رسيده است و دالر 
از كانال 27 هزار توماني به كان��ال 26 هزار توماني 
بازگشته است، اما از س��وي ديگر، نرخ حواله ارز در 
سامانه نيما افزايش يافته و دالر نيمايي به 21 هزار 
و 812 تومان رس��يده اس��ت و اين موضوع عمال به 
معناي افزايش قيمت كاالهاي وارداتي، هزينه توليد، 
خريد مواد اوليه و گران ش��دن كاالها در بازار است. 
در هفته ه��اي اخير، مردم تحت تاثير رش��د قيمت 
دالر در بازار، ش��اهد افزايش هفتگ��ي و گاه روزانه 
قيمت برخي كاالها و خدمات به بهانه رشد نرخ دالر 
بوده اند و هر فروشنده اي در مقابل انتقاد مردم اعالم 
مي كند كه نرخ دالر باال رفته و قيمت ها افزايش يافته 
است . كارشناسان نيز با انتقاد از روند تورم و نوسان 
قيمتها، خواستار رسيدگي به موضوع و ساماندهي 

بازار ارز شده اند. 
 از سوي ديگر، سياست هاي بانك مركزي هدف خود 
را مهار رش��د قيمت ها قرار داده و از راه هاي مختلف 
تالش كرده كه قيم��ت ارز را كاه��ش دهد. ظاهرا 
درخواست شركت هاي صادر كننده افزايش قيمت 
در سامانه نيما بوده تا عرضه خود را افزايش دهند و 
حتي درخواست فروش ارز در بازار آزاد و صرافي ها را 
داشته اند . همين موضوع عمال عرضه و تقاضاي ارز را 
تحت تاثير قرار داد و التهاب هاي مختلفي را در بازار 
ايجاد كرد و سرانجام بانك مركزي را ناگزير ساخت 
كه تصمي��م بگيرد و اجازه دهد تا ارز ش��ركت هاي 
صادر كننده با ن��رخ باالتر در نيما و صرافي ها عرضه 
شود. ولي اثر اين سياست ها هر چند كه التهاب بازار 
را تا حدودي كاهش داده اما از س��وي ديگر، قيمت 
كاالها و تورم حاصل از رشد نرخ ارز را موجب خواهد 
شد. زيرا افزايش نرخ دالر در نيما و صرافي ها مي تواند 
اثرات قابل توجهي در رشد قيمت كاالها داشته باشد.   
روز پنجشنبه به دنبال ادامه حضور بانك مركزي در 
بازار و افزايش عرضه در سامانه نيما، قيمت ارز كاهش 
يافت و قيمت دالر 26 هزار و 8۰۰ توماني، يورو 31 
هزار و 6۰۰ تومان و درهم امارات 7هزار و 39۰ تومان 
اعالم ش��ده است. در صرافي ها نيز قيمت ارز به بازار 
نزديك شده و حتي در برخي روزها قيمت صرافي ها 
باالتر از قيمت بازار بوده است. قيمت فروش دالر در 
صرافي هاي بانكي با كاهش 4۰۰ توماني 26 هزار و 
8۰۰ توم��ان و قيمت خريد دالر نيز 26 هزار و 7۰۰ 
تومان درج شده اس��ت. ضمن اينكه قيمت فروش 
يورو ني��ز با كاهش 35۰ توماني مع��ادل 31 هزار و 
55۰ تومان و قيمت خريد يورو 31 هزار و 45۰ تومان 

تعيين شده است. 
 درسامانه سنا نيز در روز كاري 26 شهريور، يورو به 
مبلغ ميانگين 31 هزار و 481 تومان به فروش رفت 
و براي فروش دالر نيز ميانگين 26 هزار و 471 تومان 
ثبت شد. همچنين هر حواله يورو با ميانگين قيمت 
28 هزار و 799 تومان انجام شد. فروش حواله دالر 
نيز با ميانگين قيمت 21 هزار و 812 تومان انجام شد. 
براين اساس اختالف نرخ دالر صرافي با دالر نيما به 
5 هزار تومان رس��يده است. اما اختالف قيمت دالر 

آزاد و صرافي به صفر رسيده است.
گفتني است، تشديد نوس��انات ارزي و ورود دالر به 
كانال 27 هزار تومان موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين 
اس��اس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن 
سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش ارز 
س��هميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و 
آزاد و البته آزاد ش��دن فروش ارز پتروشيمي ها در 
صرافي هاي مجاز مقدمات كاه��ش قيمت ها را در 

بازار ارز فراهم كرد.
به دنبال اعالم قيم��ت دالر 26 هزار و 8۰۰ توماني 
و هر اونس طال ب��ه قيمت 1951 دالر، قيمت طال و 
سكه نس��بت به روزهاي قبل اندكي كاهش يافت و 

س��كه از باالي 13 ميليون تومان به زير 13 ميليون 
تومان رسيد. روز )پنجشنبه( قيمت سكه تمام بهار 
آزادي )طرح جديد( با افت 1۰۰ هزار توماني به 13 
ميليون تومان رس��يد و در س��اعات عصر به زير 13 
ميليون تومان رسيد.قيمت طالي 18عيار هرگرم 
يك ميلي��ون و 2۰7 هزار توم��ان، مظنه هر مثقال 
طالي آبشده يا 17 عيار 5ميليون و 235 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 12ميليون و 
85۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 12ميليون 
و 2۰۰ ه��زار تومان، قيمت نيم س��كه به��ار آزادي 
6ميليون و 75۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 
3ميليون و 85۰ هزار تومان و سكه گرمي2 ميليون 

تومان معامله شد. 
بازار طال از يك س��و تحت تاثير كاهش نرخ دالر به 
كانال 26 هزار تومان و از سوي ديگر، تحت تاثير رشد 

قيمت اونس جهاني دالر به 1954 دالر قرار دارد. 
طي روزهاي گذشته عرضه هاي سنگين ارز در بازار 
ادامه داشته و پنجشنبه نيز 239 ميليون دالر در نيما 
عرضه شده است. همزمان با تشديد نوسانات ارزي 
بازارساز نيز سعي دارد با سياست هاي ارزي و البته 

تعادل در عرضه و تقاضا از تنش هاي ارزي بكاهد.
يكي از اقدامات بانك مرك��زي در روزهاي پر تنش 
ب��ازار ارز مديريت عرضه و تقاضا ب��وده كه از طريق 
عرضه هاي س��نگين در بازار نيما انجام داده است؛ 
اما در روزهاي اخير بعد از برداشتن سقف فروش در 
سامانه نيما عرضه هاي ارز از سوي صادركنندگان نيز 

نسبت به قبل با افزايش همراه شده است.
روز پنجشنبه 239 ميليون دالر در بازار نيما عرضه 
شده كه 17۰ ميليون دالر آن مورد معامله قرار گرفته 
اس��ت؛ فعاالن بازار مي گويند ك��ه قبال عرضه هاي 
سنگين در بازار از سوي بانك مركزي انجام مي شد 
اما در هفته اي كه گذش��ت س��هم صادركننده ها و 
فعاالن اقتصادي در ميزان عرضه در بازار نيما بيشتر 
بوده است. سياست هاي اخير ارزي بانك مركزي به 
خصوص برداشته شدن سقف فروش نيما و آزادشدن 
فروش ارز توسط پتروشيمي ها در صرافي هاي آزاد 

منجر به افزايش عرضه ارز در بازار شده است.
تشديد نوسانات ارزي و ورود دالر به كانال 27 هزار 
تومان موجب ش��د تا بازارس��از تصميم جدي براي 
مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه 
بر افزايش عرضه در بازار با برداش��تن سقف فروش 
در س��امانه نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي و 
كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد مقدمات 

كاهش قيمت ها را در بازار ارز فراهم كرد. عالوه براين 
بانك مركزي با ابالغ بخش��نامه جديدي اعالم كرد 
كه فروش ارز پتروش��يمي ها در صرافي هاي مجاز 
غيربانكي آزاد ش��ده اس��ت و فعاالن بازار ارز بر اين 
باورند كه اين تصميم مي تواند اثرات خوبي در كاهش 

تنش هاي ارزي داشته باشد.

    فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي ها 
آزاد شد

يكي از تصميمات عمده در روزهاي اخير، آزاد كردن 
فروش ارز شركت هاي پتروشيمي ، معدني و فوالدي 
در صرافي ها بوده است كه روي كاهش قيمت ارز آزاد 
اثرگذاشته است و حتي باعث شد كه قيمت دالر بازار 
آزاد از صرافي ها كمتر ش��ود. اما برخي كارشناسان 
معتقدن��د كه با اين كار، عرضه ارز در نيما و با قيمت 
پايين تر جهت واردات تحت تاثير قرار مي گيرد و در 
نتيجه قيمت كاالهاي وارداتي گران تر خواهد شد و 
هر چند كه به كاهش قيمت بازار آزاد كمك مي كند 
اما در مجموع رشد قيمت ارز جهت واردات، مواد اوليه 
توليد و نياز واحدهاي اقتصادي را افزايش مي دهد. 
پيش از اين بانك مركزي بارها اعالم كرده بود كه نياز 
كشور به واردات با نرخ نيما و كمتر از بازارآزاد انجام 
مي شود و بازار آزاد كم عمق است. اما با اقدامات اخير، 
توجه به بازار آزاد بيش��تر خواهد شد و عمق بازار و 

عرضه وتقاضاي بازار آزاد رشد خواهد كرد. 
لذا دولت و بانك مركزي بايد كاري كنند كه بازار ارز 
تاثير زيادي روي رشد قيمت ها نداشته باشد زيرا تورم 
و كاهش قدرت خريد مردم و افزايش قيمت ماه هاي 

اخير خانوارها را تحت فشار قرار داده است. 
بانك مركزي مجوز فروش ارز صادراتي شركت هاي 
بزرگ معدني و فوالدي و پتروشيمي به صرافي هاي 
غيربانكي در نيما با نرخ رقابتي را صادر كرد. محدوديت 
فعاليت صرافي هاي غيربانكي يكي از گاليه هاي فعاالن 
ارزي در بازار بود چراكه طبق اذعان اين افراد در شرايط 
تحريم بايد از ظرفيت شبكه صرافي هاي كشور كمك 

گرفت و با تهديد و تحريم امريكا مقابله كرد.
طبق تصميم اخير بانك مركزي كه بخشنامه آن نيز 
چهارشنبه ابالغ شده، امكان فروش ارز پتروشيمي ها 

و ايميدرو به صرافان غير بانكي فراهم شده است.
بنابراين طي روزهاي اخير بانك مركزي براي مقابله 
با نوس��انات ارزي ضمن افزايش عرضه در بازار ثانويه 
»نيما« در راس��تاي تسهيل و تس��ريع در تأمين ارز 
واردكنندگان در اين بازار به پتروشيمي ها، فوالدي ها 

و معدني ها اعالم كرد كه آنها نيز مي توانند ارز حاصل از 
صادرات خود را -عالوه بر صرافي هاي بانكي مستقيمًا 
به صرافي هاي مجاز- جه��ت واردات كاالهاي داراي 
تخصيص ارز بفروشند. صرافي ها معتقدند اين تصميم 
مهم باعث كاهش كارمزد انتقاالت، افزايش سرعت 
در نقل و انتقال ارز، افزايش س��ودآوري شركت هاي 
عرضه كننده ارز در نيما و واردكنندگان و همچنين 
تسهيل ثبت سفارش مي شود.فعاالن بازار ارز همچنين 
معتقدند با مجوز فروش ارز صادراتي شركت هاي بزرگ 
معدني و فوالدي و پتروشيمي به صرافي هاي غيربانكي 
در نيما با نرخ رقابتي ش��اهد افزايش عرضه و كاهش 

اختالف بين بازار و قيمت ارز پايه نيما خواهيم بود.
 شركت هاي بزرگ پتروشيمي تاكنون مجاز به فروش 
ارز با نرخ پايه )ميانگين موزون حواله سنا( صرفا به 22 
صرافي بانكي با نرخ پايه بودند كه عموما بين 1۰% تا 

2۰% ارزانتر از نرخ رقابتي مزايده نيما بود.

    ركورد معامله هفتگي ارز نيما 
با عرضه نزديك به 44۰ ميليون يورو ارز، ركورد معامله 
هفتگي سامانه نيما در سال 99 تاكنون شكسته شد 
و پيش بيني مي ش��ود با تداوم اين روند، نرخ ارز روند 
كاهشي به خود بگيرد.در دو روز گذشته بيش از 32۰ 
ميليون دالر ارز در سامانه نيما عرضه شده كه از اين 
ميزان، حدود 22۰ ميليون دالر معامله شده و 1۰۰ 

ميليون دالر بدون مشتري مانده است.
پيش بيني مي ش��ود با سياست جديد بانك مركزي 
مبني بر برداشتن س��قف فروش در س��امانه نيما و 
كاهش اختالف دالر در بازار رس��مي و آزاد و فروش 
ارز پتروشيمي ها، معدني ها و فوالدي ها، باعث رونق 
سامانه نيما در صرافي هاي مجاز و تسريع در بازگشت 
ارزهاي صادراتي ش��ود.به اين ترتيب، انتظار مي رود 
با تقوي��ت عرضه قيمت نيز پايين آم��ده و تامين ارز 

كاالهاي وارداتي هم سرعت خواهد گرفت.
در روزه��اي اخير، پ��س از افزايش عرض��ه ارز، روند 
پرشتاب رشد قيمت دالر و ساير ارزها، متوقف شده 
و حت��ي روندي نزولي نيز يافت.پيش از اين مديركل 
دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت 
ايران گفت: صادركنندگان براي تسويه حساب و ايفاي 
تعهدات، روزانه 1۰۰ ميليون يورو ارز در سامانه هاي 
نيما يا سنا عرضه مي كنند. سامانه نيما از نيمه نخست 
س��ال 97 پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت به 
عنوان مرجع تعيين نرخ خري��د و فروش حواله هاي 

ارزي تعيين شد.
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 سقوط ارزش لير
و تب خريد دالر در تركيه 

تاكيد اقتصاد امريكا بر نرخ بهره اندك و تاكيد بانك 
مركزي اروپا و ژاپن بر نرخ بهره منفي و همچنين ادامه 
انتش��ار پول براي كمك به اقتصاد جهان در شرايط 
كرونا، به معناي گردش بيشتر نقدينگي و تورم بيشتر 
است و در نتيجه بورس هاي جهان با روند نزولي مواجه 
شده و دالر امريكا نيز كاهش ارزش داشته و در نتيجه 
طال به 1951 دالر افزايش يافت و بورس هاي جهان 
با كاهش شاخص و قيمت سهام مواجه شده اند. بانك 
مركزي امريكا در نشست هفتگي خود تصميم گرفت 
نرخ بهره را در س��طح كنوني خود حفظ كند. كميته 
بازار باز فدرال رزرو در بيانيه اي اعالم كرده اس��ت تا 
زماني كه براي كاستن از تبعات اقتصادي كرونا نياز 
به حفظ نرخ بهره در سطوح پايين باشد در نرخ بهره 
صفر تا ۰.25 درصدي فعلي تغييري صورت نخواهد 
گرفت. احتمال طوالني شدن رويكرد فعلي بانك هاي 
مركزي به معامله گران اين سيگنال را فرستاده است 
كه بايد خود را آماده مواجهه با يك دوره احياي طوالني 
و سخت كنند. گزارشات جديد حاكي از آن است كه 
اكثر مديران ارش��د بانك مركزي امريكا انتظار دارند 
سياست هاي پولي و مالي فعلي تا سال 2۰23 ادامه 
پيدا كنند.  بانك مركزي امريكا اخيرا تصميم گرفته 
اس��ت پس از يك دهه، رويكرد تورمي خود را تغيير 
و اجازه دهد نرخ تورم از دو درصد نيز عبور كند. البته 
به گفته جروم پاول- ريي��س اين نهاد- اجازه فاصله 
گرفتن بيش از حد تورم از محدوده دو درصدي نيز داده 
نخواهد شد. ارزهاي جهان نيز در برابر دالر با كاهش 
همراه شده اند. از جمله واحد پول تركيه در برابر دالر 
امريكا به پايين ترين سطح خود رسيد و نگراني هاي 
مردم اين كش��ور از تورم باال و بيكاري را افزايش داد.

به گزارش شينهوا، واحد پول تركيه روز پنجشنبه در 
برابر دالر امريكا به پايين ترين سطح خود سقوط كرد 
و نگراني هاي مردم اين كشور از تورم باال و بيكاري را 
افزايش داد. در بازار ارز تركيه هر دالر 7.54 لير معامله 
شد كه نشان مي دهد پول تركيه از ابتداي سال جاري 
بيش از 2۰ درص��د از ارزش خود را در برابر ارز اياالت 
متحده از دست داده است اين وضعيت باعث شده كه 
مردم به خريد دالر اقدام كنن��د و تب خريد دالر باال 
گرفته اس��ت..يالچين كاراته په، محقق و اقتصاددان 
دانشگاه آنكارا، در حساب توئيتر خود گفت كه دالر از 
»آستانه روانشناختي« 7.5۰ لير عبور كرد.وي گفت: 
سرمايه خارجي همچنان از تركيه خارج مي شود بدون 
اينكه پول جديدي به دست آيد. از ديدگاه مصطفي 
سونمز، نويسنده حوزه اقتصاد، كاهش ارزش لير تأثير 
اصلي خود را بر تورم و بيكاري خواهد گذاشت .سونمز 
كه نويس��نده بيش از دوازده كتاب در مورد اقتصاد و 
رويدادهاي اجتماعي تركيه است، در توئيتي نوشت: 
موج جديدي از افزايش قيمت ها در راه اس��ت و نرخ 
بيكاري نيز بيشتر خواهد شد. پس از آنكه بانك مركزي 
اياالت متحده روز چهارشنبه اعالم كرد كه نرخ بهره 
خود را بدون تغيير به ميزان ۰.25 درصد نگه خواهد 
داش��ت، در برابر لير نيز ارزش خود را كسب كرد.در 
همين حال، افزايش مداوم موارد ابتال به ويروس كرونا 
در سراسر تركيه فعاليت هاي اقتصادي اين كشور را به 
خطر انداخته و مقامات را مجبور به اتخاذ تدابير شديد 
و اعمال محدوديت هاي جديد مي كند. شاخص دالر 
در ادامه روند نزولي خود وارد كانال 92 شد. به گزارش 
رويترز، با وجود بازگشايي كسب و كارها و ا ز سرگيري 
فعاليت هاي تجاري انتظ��ار نمي رود اقتصاد جهاني 
امسال را با رشد مثبت به پايان برساند. سازمان توسعه 
و همكاري اقتصادي در برآورد جديد خود پيش بيني 
كرده است رشد اقتصادي جهان براي كشورها به طور 
متوس��ط منفي 4.5 درصد خواه��د بود. طبق پيش 
بيني هاي اين سازمان اقتصاد چين امسال تنها 1.1 
درصد رشد خواهد كرد كه اين عملكرد براي امريكا 
از اين هم نااميدكننده تر خواهد بود تا جايي كه انتظار 
مي رود بزرگ ترين اقتصاد جهان تا پايان امسال 3.8 
درصد كوچك شود. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت با ۰.16 درصد كاهش نسبت به روز گذشته 
در س��طح 92.927 واحد بسته ش��د. نرخ برابري هر 
فرانك س��وييس نيز معادل 1.1۰۰ دالر اعالم ش��د. 
دولت امريكا طي اين م��اه 423 ميليارد دالر هزينه 
داشته است كه نسبت به ماه قبل كاهش پنج ميليارد 
دالري داشته است. در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با ۰.13 درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود و به 
ازاي 1.295 دالر مبادله ش��د. يورو ۰.16 درصد باال 
رفت و با باقي ماندن در كان��ال 1.18 به 1.183 دالر 
رسيد.  در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
۰.18 درصد كاهش به 1۰4.715 ين رسيد. در برابر 
همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.368 
دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 
6.764 يوان چين اعالم ش��د. پس از فروكش كردن 
موج اوليه، روند ش��يوع كرونا در بسياري از كشورها 
سرعت گرفته كه اين روند به ويژه در اروپا محسوس 
بوده است. با اين حال دونالد ترامپ- رييس جمهور 
امريكا- از قرار داشتن توسعه واكسن كرونا در مراحل 
پاياني و آغاز توزيع آن از اواخر ماه آينده صحبت كرده 
اس��ت.  همان طور كه انتظار مي رفت، بانك مركزي 
اروپا نيز در اجالس اخير خود مانند بانك هاي مركزي 
كانادا و امريكا تصميم گرف��ت تا نرخ بهره خود را در 
سطح قبلي حفظ كند. بانك مركزي اروپا نرخ بهره را 
در سطح منفي ۰.5 درصدي قرار داده است. عالوه بر 
منطقه يورو، نرخ بهره اكنون در ژاپن و سوييس نيز در 
سطح منفي قرار دارد.  كريستين الگارد- رييس بانك 
مركزي اروپا با اشاره به جلسه مديران ارشد اين بانك 
در خصوص صعوده��اي اخير يورو گفت: ما به دقت 
اوضاع را زيرنظر داريم اما بايد يك بار ديگر تصريح كنم 
كه سياست ما در دخالت نكردن در نرخ برابري ارزها، 
ثابت اس��ت. در ماه ژوئن بانك مركزي اروپا در قالب 
برنامه محرك جديد خود متعهد به تزريق نقدينگي 
معادل 1.35 تريليون يورو به بازارها شد كه قرار است 
اين روند دست كم براي يك سال ادامه داشته باشد. 

خبر

بزرگ ترين بانك سوئد
هزار نفر را اخراج مي كند

بانك هندلس��بانكن ك��ه بزرگ ترين بانك س��وئد 
محسوب مي ش��ود، از چندين برنامه كاهش هزينه 
به عنوان بخشي از اصالح س��اختار ديجيتالي خود 
رونمايي كرد و مي گويد حدود 1۰۰۰ نفر از كارمند آن 
را تحت تأثير قرار خواهد داد. به گزارش بلومبرگ،بر 
اس��اس بيانيه اي كه روز چهارش��نبه منتش��ر شد، 
بزرگ ترين بانك سوئد قصد دارد تعداد شعب خود را 
كه مدت هاست مشخصه مدل تجاري اين بانك بوده 
اس��ت، به نصف كاهش دهد.در عين حال، مديريت 
اين بانك حدود 1 ميليارد كرون )114 ميليون دالر( 
در بخش فناوري س��رمايه گذاري خواهد كرد.بانك 
هندلسبانكن گفت: اين تغييرات به ما كمك مي كند تا 
هزينه هاي خود را كاهش دهيم. اين بانك پيش بيني 
مي كند كه تبديل ساختار آن به يك سرويس بيشتر 
ديجيتال منجر خواهد شد تا سطح »پيشنهاد مشتري 

خود را به سطح كامال جديدي« برساند.

حجت اهلل صیدی، مدیرعامل
بانک صادرات ایران:

تمامي وجوه حاصل از فروش 
»سپهر در بازار سرمايه مي ماند

سهام شرکت سرمايه گذاری گروه مالی سپهر صادرات 
در نماد »وسپهر1« يکشنبه هفته آينده، ثبت سفارش 
و عرضه اوليه خواهد شد.  در اين خصوص، حجت اهلل 
صيدی، مديرعامل بانک صادرات ايران به عنوان سهامدار 
عمده اين شرکت در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی 
اين بانک درباره برنامه ه��ای بانک صادرات ايران برای 
حمايت از س��هام گروه مالی س��پهر گفت: گروه مالی 
سپهر، از مهمترين دارايی های بانک صادرات ايران است 
و خود نيز دارايی های با ارزشی دارد که شخصا معتقدم 
بخشی از ظرفيت های اين شرکت به دليل پروژه های 
در حال تکميل آن هنوز شناخته نشده و با تکميل اين 
پروژه ها، ارزش افزوده بسيار خوبی خواهد داشت . گروه 
مالی سپهر صادرات، سهام های بورسی و غيربورسی 
با ارزش��ی دارد و از آنجايی که سهام يک شرکت بايد 
منعکس کننده ارزش واقعی دارايی های آن ش��رکت 
باشد، قطعا از سهام گروه مالی سپهر، حمايت جدی و 
بازارگردانی حرفه ای خواهيم کرد تا قيمت سهام در بازار 
تفاوت چندانی با ارزش ذاتی اش نداشته و کمتر از آن 
نباشد. مديرعامل بانک صادرات ايران همچنين در پاسخ 
به اين سوال که برنامه های آتی گروه مالی سپهر چيست، 
گفت: مس��ئوالن گروه مالی، برنامه های آتی را اعالم 
کرده اند. آنچه ما از گروه مالی انتظار داريم، شناسايی 
ارزش واقعی دارايی ها و توس��عه عمليات گروه است. 
اطمينان داريم که گروه مالی سپهر همچون گذشته، 
نقشی فعال در بازار س��رمايه خواهد داشت و به مرور، 
ظرفيت ها و توانمندی هايش را به بازار اعالم می کند. 
حجت اهلل صيدی همچنين در پاسخ به اين سوال که 
با پول حاصل از عرضه اوليه سهام گروه مالی سپهر چه 
خواهيد کرد، افزود: اي��ن پول صد در صد صرف ثبات 
بازار، حمايت از س��هام بنيادی و با ارزش و بازارگردانی 
سهام گروه مالی سپهر خواهد شد، زيرا بانک صادرات 
ايران معتقد است که نظام بانکی از طريق تعامل با بازار 
سرمايه موفق تر عمل می کند. به عبارتی، دو بال بازارهای 
مالی، يعنی بازار پول و بازار سرمايه بايد با يکديگر تعامل 
داشته باشند تا اقتصاد شکوفا شود. پس مانند گذشته، 
همکاری بسيار نزديکی با بازار سرمايه خواهيم داشت 
و وج��وه حاصل از فروش س��هام را فقط و فقط صرف 
توسعه بازار سرمايه و حمايت از خود سهام کرده و يک 
ريال آن را از بازار خارج نخواهيم کرد. مديرعامل بانک 
صادرات ايران همچنين در پاس��خ به اين سوال که آيا 
توسعه گروه مالی س��پهر صادرات با سياست دولت و 
واحدهای نظارتی مبنی بر خروج بانک ها از بانکداری 
مغايرت ندارد، تصريح کرد: بنگاهداری به معنای داشتن 
شرکت توليدی يا خدماتی اس��ت، در حالی که گروه 
مالی برای هر بانکی در درون زنجيره عمليات مالی آن 
بانک تعريف می شود و مثل صرافی، کارگزاری، بيمه و 
 تامين سرمايه از اجزای مهم اين زنجيره ارزش است.

حجت اهلل صيدی با اشاره به اين مطلب که بانک ها در 
جريان اخذ س��پرده و تسهيالت دهی، گاهی چاره ای 
جز تملک سهام های وثيقه و شرکت های داير ندارند، 
افزود: هر شرکت يا سهامی که طی اين فرايند تمليک 
می شود،  بايد به گروه های مالی داده شود و لذا اينکه 
روزی فرا رسد که بانک ها هيچ سهامی نداشته باشند، 
در عالم واقع امکان پذير نيس��ت؛ مگر آنکه بانک ها از 
وصول مطالباتشان منع شوند که اين هم نشدنی و خود 
دليلی بر ضرورت تملکات بانک ها از طريق گروه های 
مالی است.حجت اهلل صيدی در پاسخ به اين پرسش که 
فکر می کنيد سهام گروه مالی سپهر صادرات »وسپهر« 
در عرض��ه اوليه چه قيمتی بخورد، گفت: ما به نظرات 
کارشناسی کارشناس��ان و مديران محترم فرابورس، 
بازار سرمايه و فعاالن بورس احترام می گذاريم. بنده فکر 
می کنم قيمت تعيين شده، قيمتی است که می توانست 
بر اساس کارشناسی و متناسب با ارزش خالص دارايی ها 
قيمت گذاری شود. بنابراين اجازه دهيم که قيمت های 
بعدی را خود بازار، مکانيس��م عرضه و تقاضا و همين 
طور اطالعاتی که گروه مالی سپهر بر اثر گذشت زمان 
و  فعليت بخشيدن به ظرفيت هايش به بازار می دهد، 

منتشر کند و در قيمت سهام اثر بگذارد.

به دنبال افزایش قیمت دالر نیما به 21 هزار تومان و یكي شدن نرخ دالر صرافي و بازار آزاد رخ داد 

كاهش قیمت ارز بازار آزاد به دنبال آزاد سازي فروش دالر پتروشیمي ها به صرافي 

 افزايش قيمت كاال به دنبال رشد نرخ ارز در نيما و صرافي ها 

به دنبال سیاست حفظ نرخ بهره پایین در اقتصاد جهان و افزایش تزریق نقدینگي به بازار

اونس طال به 1954 دالر افزايش يافت
گروه بانك و بيمه| 

قيمت هر اونس طال روز جمعه با ۰.35 درصد افزايش 
به 1951 دالر و 25 سنت رسيد و در ساعات عصر نيز 

1954 دالر شد. 
به گ��زارش رويترز، در حالي ك��ه ارزش دالر كاهش 
يافته است قيمت طال روز جمعه شاهد افزايش بود. 
در عين حال انتش��ار آمارهاي ضعيف از نرخ اشتغال 
امريكا و وعده بانك هاي مركزي مهم جهان براي ارايه 
بس��ته هاي محرك مالي جديد در صورت نياز سبب 

شده تا اشتها براي خريد طال باالتر برود.
بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس طال امروز با 
۰.35 درصد افزايش به 1951 دالر و 25 سنت رسيد. 
قيمت فل��ز زرد در معامالت آتي امروز و براي تحويل 
در ماه دسامبر با ۰.44 درصد افزايش به 1958 دالر 
و 5۰ سنت رسيد.ش��اخص ارزش دالر در برابر سبد 
ارزهاي رقيب امروز شاهد كاهش ۰.1 درصدي بود و 
موجب ارزان تر شدن طال براي سرمايه گذاراني شد كه 

با ارزهاي غيردالري خريد مي كنند.
آمار ادعاهاي بيكاري هفتگي امريكا نشان مي دهد 

كه در پايان م��اه اوت حدود 3۰ ميليون نفر مقرري 
بيكاري دريافت كرده اند و اين نش��ان دهنده تداوم 
تاثير مخرب بح��ران كرونا بر اقتصاد امريكاس��ت.

بانك مرك��زي انگليس اعالم كرده ك��ه به دقت در 
حال بررسي اين مساله اس��ت كه منفي شدن نرخ 
بهره ممكن است چه تاثيراتي بر اقتصاد اين كشور 
داشته باشد. اقتصاد انگليس هم اكنون با 3 مشكل 
عمده يعني افزايش م��وارد ابتال به كرونا، نرخ باالي 
بيكاري و شوك احتمالي ناشي از خروج از اتحاديه 

اروپا مواجه است.
بانك مركزي ژاپن سياست پولي خود را بدون تغيير 
حفظ كرده و اين سيگنال را به بازار ارسال نموده كه در 
صورتي كه باال رفتن نرخ بيكاري سبب افزايش ريسك 
كاهش تورم شود، آماده ارايه بسته هاي محرك مالي 
بيش��تر اس��ت. نرخ پايين بهره در امريكا كه به گفته 
مقامات بانك مركزي اين كشور قرار است براي مدتي 
طوالني تداوم پيدا كند، تاثيري منفي بر بازدهي اوراق 
قرضه و ارزش دالر دارد و موجب افزايش اشتها براي 

خريد طال مي گردد.

    وضعيت بازار طال 
فعاالن بازار، علت اصلي افزايش قيمت طال و سكه در 
روزهاي اخير را افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند 
و مي گويند: از يكي دو روز گذش��ته تقاضا براي خريد 
طالي خام و س��كه در بازار افزايش يافته و همين امر 
موجب افزايش حباب سكه ش��ده است. در حالي كه 
پس از ترسيم يك تصوير مثبت از روند ترميم اقتصادي 
توسط فدرال رزرو ارزش دالر تقويت شده است، قيمت 
طال شاهد افت بيش از يك درصدي بود. بانك مركزي 
امريكا در عين حال از ارس��ال سيگنالي مشخص در 
مورد اقدامات محرك اقتصادي بيشتر كه مي توانست 
سبب رشد قيمت طال ش��ود خودداري كرد. بر اساس 
اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 1.۰5 درصد كاهش 
به 1938 دالر و 73 س��نت رس��يد. قيمت فلز زرد در 
معامالت آتي و براي تحويل در ماه دسامبر نيز با 1.22 
درصد كاهش به 1946 دالر و 4۰ سنت رسيد. مارگارت 
يانگ تحليلگر موسسه ديلي اف ايكس در اين باره گفت: 
»سرمايه گذاران در منطقه آسيا-پاسيفيك احتماال 
از نتيجه نشس��ت فدرال رزرو چندان راضي نيستند 

زيرا بان��ك مركزي امريكا ظاهرا تمايلي براي اقدامات 
محرك مالي بيشتر ندارد... اين مساله سبب رشد ارزش 
دالر و تضعيف قيمت طال شده است.« فدرال رزرو روز 
چهارشنبه اين سيگنال را به بازارها ارسال كرد كه انتظار 
دارد ترميم اقتصاد امريكا از بحران كرونا سرعت بگيرد 
و نرخ بيكاري سريعتر از پيش بيني ماه ژوئن اين بانك 
پايين بيايد.پس از اعالم موضع فدرال رزرو، ش��اخص 
ارزش دالر به باالترين رقم بيش از يك هفته گذش��ته 
رسيد و موجب گرانتر شدن طال براي خريداراني شد 
كه با ارزهاي غيردالري خريد مي كنند. اما عاملي كه 
مانع از افت بيشتري قيمت طال شد، وعده بانك مركزي 
امريكا مبني بر حفظ نرخ بهره در نزديكي صفر تا زمان 
رسيدن نرخ تورم به باالي 2 درصد بود. كاهش نرخ بهره 
موجب پايين آمدن هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازار 
طال مي ش��ود. ضمن اينكه در وضعيت رشد تورم بازار 
طال محلي امن براي سرمايه گذاران به شمار مي رود. 
در همين حال، آمارهاي دولت امريكا نش��ان مي دهد 
كه ميزان مصرف در ماه اوت كمتر شده و اين به معناي 

توقف روند ترميم اقتصادي است.



رقيه ندايي| نوس��ان ذات بازار س��رمايه است اما؛ اين 
روزها ذات بازار نيز به دست دولت افتاده و با حمايت هاي 
خود س��عي در كنترل بورس داشت كه ناموفق شد. پس 
از آن س��ازمان بورس دست به دامن حقوقي ها شد و بازار 
تا حدودي متعادل ش��د و اين تعادل نسبي تنها در چند 
روز بود بعد از آن مجلس شوراي اسالمي دست به كار شد 
و جلس��ات متعددي با حضور رييس بانك مركزي، وزير 
اقتصاد و... برگزار شد كه نهايتا اين جلسات نتيجه داد و بازار 
كمي مثبت شد. بازار سرمايه تنها با اعتماد و خريد و فروش 
سهامداران به تعادل مي رسد و دخالت هاي دولت در ميان 

تنها سنگ اندازي در روند طبيعي بازار است.

   تورم و بورس
از انتهاي سال 98 و در شروع سال 99 بورس رونق چنداني 
به خود گرفت و در ميان برخي از سهام هاي موجود در بازار 
به صورت هيجاني رشد كردند و به ارزندگي مناسب خود 
نرسيدند. در سال هاي 92 و 93 نيز بورس رشد هيجاني 
ناشي از تورم و استقبال سهامداران را تجربه كرد و پس از آن 
سقوطي عظيم در كارنامه خود ثبت كرد در نهايت بيش از 
20.86 درصد افت را تجربه كرد. اما؛ يك سوال اينجا مطرح 
مي شود كه باتوجه به سابقه اي كه بورس در سال هاي 92 
و 93 تجربه كرده روند بازار سرمايه سال جاري نيز تكرار 

گذشته خواهد بود و يا روند جديدي به خود مي گيرد؟

   تقابل بورس و نفت
سال جاري باتوجه به تحريم ها و ويروس كرونا قيمت نفت 
در رده بااليي قرار گرفت و اگر فروش همانند س��ال هاي 
گذشته بود سود خوبي عايد همگان مي شد اما؛ تحريم و 
كرونا مانع اين دستيابي شدند و تنها اين افزايش قميت در 
بورس اثرگذار شد. سهامداران با توجه به قميت سهام در 
بورس انرژي خريدار سهام اين بورس شدند و دولت پس 
از اين استقبال ها عرضه هاي گسترده اي در بازار انجام داد 
وزارت نفت توانست نقدينگي خوبي به دست آورد. در ميان 
دانستن گذشته بورس هم بد نيست در سال هاي 92 و 93 
نيز همين اتفاق افتاد نفت و فلزات گرانبها در باالترين قميت 

قرار گرفت اما؛ در نهايت سقوط را تجربه كرد. 

   رقابت بورس و بانك
س��ال 92 بود كه سپرده هاي بانكي افزايش يافت و مردم 
روزانه به سراغ سپرده بانكي مي رفتند اما؛ طي سال جاري 
با سود سپرده بانكي به حدود 10 درصد رسيد و بورس رونق 
چندان گرفت و بازدهي در حدود 270 درصد را تجربه كرد 

در ميان بانك و بورس رقيب يكديگر شدند و هر كدام سعي 
در جذب سرمايه گذار بيشتر دارند. از سوي ديگر دالر نيز 
موجبات رونق بازار را فراهم كرد و دالر نيمايي به بيش از 
21 هزارتومان و دالر در بازار آزاد به بيش از 27 هزار تومان 
رس��يد. دالر نيمايي نيز يكي از مولفه فروش و سودآوري 
شركت ها محسوب مي شود و اين افزايش قيمت به نفع 
بورس و به ضرر مردم خواهد بود چراكه افزايش قيمت دالر 
ميزان تورم را افزايش مي دهد و مردم را يك قدم به زندگي 

در شرايط سخت تر نزديك مي كند.

   سياست و بورس
سياست و اوضاع منطقه نيز در بازارها بورسي تاثيرگذار 
است و هرچه اوضاع سياسي وخيم تر باشد بورس كم 
رونق تر و متورم تر اس��ت. برجام و مذاكرات هسته اي 
تاثير مستقيم در اقتصاد كش��ور و همچنين بورس 
دارد. انتخابات امريكا و تهديدهاي روزافزون اين كشور 
نوسان هرچند كوچك در بازار ايجاد مي كند اگر طي 

آبان ماه و در زمان انتخابات ترامپ برنده شود به ميزان 
تورم بورس كمي افزوده مي شود و اگر جو بايدن برنده 
اين انتخابات ش��ود با برداشته شدن تحريم ها و ورود 
اين كشور به برجام، كشور به ثبات اقتصادي مي رسد 
و درنهايت تمامي سهام موجود در بورس به ارزندگي 
تمام مي رسند و بورس متعادل مي شود. تعادل بورس 
تنها با انتخابات نيست بلكه با حمايت مردم و خريد و 

فروش صحيح در بورس اين بازار به تعادل مي رسد.

   سكه و رونق بورس كاال
اين روزها به سبب تورم و كرونا و استقبال مردم قيمت 
انواع سكه در بازار افزايشي بوده و اين افزايش قيمت 
تاثير مستقيم در بورس كاال داشته و موجبات رونق 
در اي��ن ب��ورس را فراهم كرده اس��ت. در بورس كاال 
صندوق هاي طال رونق خوبي دارند و س��ود مناسبي 
براي س��هامداران به جاي مي گذارند و س��هامداران 
اغلب متقاضي خريد اين صندوق ها هستند و به صورت 

مستقيم در بازار طال و سكه سرمايه گذاري مي كنند 
و رونق بيش��تري به بازار سرمايه خصوصا بورس كاال 
مي دهند. اينگونه استقبال و سرمايه گذاري در بورس 
كاال باعث مي ش��ود كه بازار طال و سكه حباب و تورم 
كمتري را تجربه كند و نقدينگي آزاد در بازار به نحوه 
درست سر و سامان يابد.باتوجه به عرضه سهام عدالت 
در بورس و رونق اين ب��ازار بيش از 90 درصد در بازار 
سرمايه فعال هستند و نقدينگي هاي آزاد در بازار كمي 
سر و سامان يافته است اما؛ طي يك الي دوماه اخير با 
افزايش دخالت هاي دولت در بورس اعتماد مردم به 
بازار سهام از بين رفت و اغلب سعي در خارج كردن پول 
خود در بازار را داشتند. اين پول هاي خارج شده در بازار 
طال و سكه و همچنين دالر سرمايه گذاري مي شوند و 
شاهد افزايش روزافزون قيمت اين در بازارها و حباب 
در اين بازار هستيم و سازمان بورس مي تواند با عملكرد 
درس��ت و مطلوب خود نقدينگي خارج شده از بازار 

سرمايه را بازگرداند.
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فناوري اطالعات و ارتباطات
و تأثير آن بر توليد

همچني��ن توجه به س��رمايه گذاري در بخش فناوري 
اطالعات و ارتباطات، باعث افزايش نس��بت س��رمايه 
به تع��داد كاركن��ان در اين صنعت ش��ده و بالطبع در 
ارتقاي بهره وري كاركنان نيز موثر خواهد بود. از اين رو 
اهميت فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي نيل به 
اهداف توسعه كشورها قابل درك بوده و اغلب كشورها 
تالش هاي متعددي را براي بهبود تأثيرگذاري فناوري 
اطالعات و ارتباطات بر اقتصاد ملي خود انجام داده اند. 
توانايي فناوري اطالعات و ارتباطات در تأثيرگذاري بر 
رشد اقتصادي از طريق چند مكانيزم صورت مي گيرد. 
نخس��ت اينكه فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان 
يك كاالي سرمايه اي در كنار ساير سرمايه هاي فيزيكي 
بنگاه هاي توليدي از بازدهي بااليي برخوردار اس��ت و 
به افزايش بهره وري نيروي كار هم كمك مي كند؛ دوم 
استفاده بيش��تر از فناوري اطالعات و ارتباطات در يك 
بنگاه توليدي باعث افزايش مجموع كارآيي آنها مي شود 
و س��وم اينكه اس��تفاده روزافزون از فناوري اطالعات و 
ارتباطات سبب ايجاد تأثيرات مثبت در جهت توسعه 
غيرمستقيم و شبكه اي در اقتصاد مي شود. براي مثال، 
كاهش هزينه هاي مبادله و هماهنگي، حاصل استفاده از 
فناوري اطالعات است.فناوري اطالعات و ارتباطات نه تنها 
در توسعه بنگاه هاي موجود بلكه در ايجاد بنگاه ها و كسب 
و كار جديد نيز تاثير گذاشته است. ايجاد كسب و كار موفق 
ديگر مانند گذشته مبتني بر هزينه كمتر زمين، انرژي، 
نيروي كار يا حتي در دسترس بودن مواد خام نيست. هر 
چند كه اين عوامل ممكن است هنوز موثر باشند ولي 
عاملي كه امروزه خيلي در موفقيت يك بنگاه توليدي 
تأثيرگذار است، توانايي بنگاه توليدي در به دست آوردن 
اطالعات و دانش مورد نياز براي توليد و توسعه است كه 
خود مبتني بردو عامل عمده است كه شامل دسترسي 
خوب به بستر فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين 
در دسترس بودن نيروي كار آزموده با دانش و تخصص 
مربوطه مي شود. صاحبان بنگاه هاي جديد توليدي نه تنها 
به امكاناتي همچون اينترنت به عنوان سرگرمي و تفريح 
نگاه نمي كنند بلكه ب��راي آنها اينترنت ابزاري توليدي 
و حتي بازويي توانمند براي گس��ترش بازارهايشان به 
ش��مار مي رود و فراهم بودن زيرس��اخت هاي فناوري 
اطالعات و ارتباطات در بنگاه هايي كه اساسا محصول آنها 
تكنولوژيك است يا نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات در 
آنها عميق است، جزو شريان هاي اصلي موجوديت بنگاه 
به شمار مي رود. همانطور كه گفته شد، يكي از عوامل 
تعيين كننده در موفقيت يك بنگاه توليدي نيروي كار 
آموزش ديده است. دسترسي آسان به زيرساخت هاي 
فيزيكي اگر چه موضوع مهمي است، اما در رويكرد جديد 
مديريت، نيروي انساني به عنوان سرمايه مطرح مي شود 
و لذا يكي از مهم ترين دارايي  هاي بنگاه ها به شمار مي رود. 
دسترسي بنگاه هاي توليدي به نيروي كار آموزش ديده 
و خبره امروزه بسيار مهم است و گواه آن تقاضاي فزاينده 
نيروي كار خبره و آشنا با مهارت هاي فناوري اطالعات 
در سال هاي اخير در بازار كار اس��ت. در پايان مي توان 
نتيجه گرفت كه گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات 
به عنوان كااليي سرمايه اي با بازدهي باال به توسعه بنگاه ها 
و كشورها كمك مي كند. از سوي ديگر با تأثيرات شبكه اي 
در افزاي��ش بهره وري و كاه��ش هزينه هاي مختلف و 
تس��هيل در ايجاد دانش و خلق ابداعات، باعث جهش 

اقتصاد و توسعه اقتصادي كشور ها مي شود.

معادله حباب ها و تئوري 
آربيتراژ گپ

 اين معيار را در اختيار تحليلگران قرار مي دهد كه بتوانند 
در بازارهاي مالي مبتني بر داده هاي موجود و نشانه ها 
حدس هايي بزنند كه آيا اين دارايي ها رش��د معقولي 
داشته  اند يا اينكه بيش از مقدار منطقي و استاندارد رشد 
كرده اند؟ بايد بدانيم هر برگه سهمي كه ما مي خريم در 
واقع همراه با آن مقداري ماشين آالت، زمين و مديريت 
را مي خريم و در سود شركتي سهيم مي شويم. سوال مهم 
بعدي اين است، آيا معادل اين سود و دارايي ها به صورت 
فيزيكي و عيني در بيرون بازار سهام موجود است يا اينكه 
اين برگه ها بدون نمونه هاي عيني و مابه ازاي مشخص 
خارجي ارايه شده اند. اگر موجود باشد بنابراين مي توان 
مقايسه اي داشته باشيم بين برگه سهمي كه خريداري 
ش��ده با محتواي اقتصادي ك��ه در ازاي وجه پرداخته 
شده است، يعني مشخص است كه با اين خريد سهم 
در بخشي از دارايي هاي شركت سهيم شده ايم. وقتي 
يك آپارتمان هم مي خريم در واقع مش��خص اس��ت 
كه مقداري از آپارتمان، مقداري از زمين و بخش��ي از 
منافع كلي ساختمان شريك شده ايد و در اجاره ساالنه 
احتمالي هم سهيم هس��تيد. بنابراين به دست آوردن 
پيدا كردن نقطه مغفول مانده و گپ سرمايه گذاري ها 
كار چندان سختي نيست و با استفاده از اين سازوكاري 
كه براي مخاطبان شرح داديم مي توان اين ايده را تحقق 
بخشيد. تا اينجا »آربيتراژگپ« يا قانون قيمت يكسان 
به ما كمك مي كند كه متوجه بشويم كه قيمت در بازار 
س��رمايه يا هر بازار مالي ديگري به درستي آيا در يك 
روند منطقي رشد كرده اند يا خير؟ اما سوال اين است 
كه اهميت اين گپ ها در اقتصاد چيست و چرا حضور 
آنها مهم است؟ اين س��وال بسيار بزرگي است كه تا به 
امروز يك��ي از بزرگ ترين پازل هاي تحليلي در اقتصاد 
را ش��كل داده و اساتيد اقتصادي را سرگرم بررسي اين 
معما كرده كه از چه راهي مي توان حباب هاي موجود 
در بازار را تفسير و تحليل و آنها را پيش بيني كرد. اساتيد 
اقتصادي با رويكردهاي مختلف به دنبال اين هستند كه 
علل تشكيل حباب ها را تفسير كنند و نظرات مختلفي 
از اقتصاد رفتاري تا ساير مباحث مالي تا سيكل هاي رونق 
و ركود و مس��اوئل مربوط به اقتصاد پولي و همه و همه 
را پيش كشيده اند. البته براي اين منظور تئوري هايي 
ايجاد ش��ده اما هرگز دليل مستندي براي اين موضوع 
كه چرا بازارهاي مختلف بيش از اندازه رش��د مي كنند 
پيدا نشده است. بنابراين در اين يادداشت تالش كرديم 
تا تصويري از مفهوم حباب، چراي��ي وقوع ان و راه هاي 
شناسايي آن ارايه كنيم در يادداشت هاي بعدي راه هاي 
تفسير حباب ها را با مخاطبات محترم »تعادل« در ميان 

خواهيم گذارد. پس تا بعد...

عرضه بلوكي سهام عدالت در بورس
عرضه س��هام عدال��ت در بازار 
س��رمايه به نفع دارندگان اين 
سهام ش��د اما؛ در صورت كلي 
بازار س��رمايه را دچار نوس��ان 
عم��ده كرد. از آنجا كه س��هام 
عدالت باعث افزايش عرضه در 
بازار مي ش��ود موجبات ترس 
س��هامداران فعلي بازار را نيز 
فراهم مي سازد و سهامداراني كه پيش از عرضه سهام عدالت 
در بورس فعاليت مي كردند تا خبر آزادسازي سهام عدالت در 
بورس از ميزان خريد و فروش كاستند تا گاهي در روزهاي 
آزادسازي صف هاي طوالني فروش را تشكيل دادند كه در 
نهايت عامل سقوط شاخص در اين روزها شدند. نمودواقعي 
سهام عدالت در بازار سرمايه كاهش شاخص و بازار منفي بود 
اما؛ اين نمود تنها در كوتاه مدت است و در بلندمدت عرضه 
سهام عدالت به نفع بازار س��رمايه خواهد بود و موجبات 
افزايش عمق بازار و كاهش دستكاري هاي متعدد را فراهم 
مي سازد. آزاد سازي سهام عدالت باعث شد كه ميزان قابل 
توجهي نقدينگي از بازار خارج شود و به سمت ديگر بازار و 
همچنين معاش مردم كشيده شود. خروج نقدينگي از بازار 
مي تواند بورس را به قرمزپوش شدن بكشاند. و در كل عرضه 
سهام عدالت در بازار سرمايه تنها در بلندمدت به نفع بازار 
سرمايه است و در كوتاه مدت نفع و سود خاصي براي بازار 
ندارد. همچنين بهتر است سهام عدالت به صورت بلوكي در 
بازار عرضه شود و براي خريداران اين بلوك ها تسهيالت ويژه 
بانكي اختصاص داده شود اگر اين كار در بازار صورت گيرد 
ميزان سود فروش براي سهامداران افزايش يافته و از آن سو 
خريدار به راحتي مي تواند با قيمت مصوب و بدون كاهش 
و افزايش لحظه اي اي��ن بلوك ها را خريداري كند. عرضه 
مسكن در بورس مي تواند كارساز و سودده باشد درصورتي 
كه اين عرضه ها توسط بانك ها و شركت هاي عمده بزرگ 
انجام شود و تا صورت مالي امالك اين شركت ها و بانك ها به 
شفافيت برسد و سوددهي را براي اقتصاد كشور فراهم سازد.

چرا مبلغ سهام عدالت واريز نشد؟
روح اهلل ميرصانعي مدير كانون كارگ��زاران بورس و اوراق 
بهادار در خصوص عدم واريز وجه س��هام عدالت از سوي 
صندوق هاي كارگزاري گفت: بحث آزادس��ازي و فروش 
سي درصد از سهام عدالت به يك باره اتفاق افتاد به گونه اي 
كه هنوز سامانه هاي كارگزاري ها و شركت سپرده گذاري 
مركزي آماده پذيرش اين حجم از معامالت نبود در نتيجه 
طبيعي است كه بگوييم وقتي كاري با سرعت انجام مي شود 
به دنبال آن مش��كالتي ني��ز رخ خواه��د داد.مديركانون 
كارگزاران بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: ممكن اس��ت 
افرادي كه اطالعاتشان را در سامانه سهام عدالت وارد كرده اند 
به داليل مختلف اين كار را درست انجام نداده باشند به همين 
دليل شركت سپرده گذاري مركزي براي رفع اين معضالت 
سامانه اي را تحت عنوان sahameedalat تاسيس كرد تا 

سهامداران بتوانند اطالعات خود را تصحيح كنند.

ضرورت توسعه كسب و كارها
در فضاي مجازي

اگر مروري به روش هاي بازاريابي شركت ها و كسب و كارهاي 
مختلف قبل از اپيدمي بيماري كرونا بيندازيم بي شك خواهيم 
ديد كه زماني بازاريابي حضوري و ارتباطات چهره به چهره 
براي فروش محصول يا خدمات به راحتي انجام مي پذيرفت 
و هنوز خيلي از شركت ها و صاحبان برندها مدل بازاريابي و 
فروش س��نتي خود را حفظ كرده بودند، ولي امروز و در پي 
اوضاع بيماري كرونا و عدم اعالم پايان اين وضعيت، بسياري 
از صاحبنظران در حوزه بازاريابي براين باور هستند كه تنها يك 
شكل از بازاريابي باقي مانده و آن بازاريابي محتوايي نام دارد.
تمامي كسب و كار ها براي حفظ بقاي خود و بقاي اقتصادي 
هر جامعه نياز به حضور در كنار مردم و معرفي محصوالت و 
خدمات خ��ود و در نتيجه انجام فروش و ايجاد چرخه مالي 
سازمان خود هس��تند. به اين منظور از روش هاي مختلف 
بازاريابي استفاده مي كنند. در زمان قبل تر تبليغات تنها از 
تلويزيون و بيلبورد هاي شهري و...صورت مي گرفت كه در 
واقع بازاريابي محيطي نقش آفرين ترين بخش براي كسب  
و كار ها ب��ود؛ ولي امروزه ديگر با توج��ه به عدم ارتباط هاي 
حضوري با مشتريان و ش��رايط بيماري كرونا همه چيز به 
طرز شگفت انگيزي تغيير كرده است. امروزه مردم بيشتر 
وقت خودش��ان را در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
مي گذرانند. اگر كسب و كار ها با ايجاد زير ساخت هاي درست 
فناوري خود و توليد محتوا موثر در اين فضا ها قرار بگيرند، 
بي شك شاهد رشد بازاريابي محتوايي و فرآيند فروش و در 
نتيجه بقاي كسب و كار خود خواهند بود.آنچه از تحقيقات 
فعاالن در اين حوزه به دس��ت آمده اين اس��ت كه كمترين 
كسب وكارهايي كه در شرايط فعلي )كرونا( آسيب ديده اند، 
كسب وكارهايي بودند كه توانسته اند از فضاي مجازي بهترين 
استفاده را ببرند و اين نشان از اهميت توسعه زيرساخت هاي 
فناوري كسب  و كار ها در فضاي مجازي است، براي بقا سازمان 
و اقتصاد پويا تر كشور و همچنين راحتي و سالمت مشتريان 
در اس��تفاده از محصوالت و خدمات شركت هاي توليدي و 
خدماتي.از مزاياي مختلفي كه بازاريابي محتوايي در فضاي 
مجازي براي كسب و كارها ايجاد كرده، مي توان به شرايط 
تعاملي تر و دوسويه و حذف هزينه هاي عبور و مرور در بازاريابي 
محتوايي و آنالين نسبت به بازاريابي حضوري و سنتي اشاره 
كرد. استفاده از تمام ظرفيت هاي سمعي، بصري و گرافيكي 
براي تبليغات در فضاي آنالين و عدم استفاده نشدن كامل آن 
در بازاريابي حضوري و ترويج بازاريابي ويروسي و به اشتراك 
گذاشتن محتواي تبليغاتي برند ها در بازاريابي محتوايي و 
ديجيتالي كه در بازاريابي سنتي و حضوري امكان پذير نيست. 
هزينه ها از طرفي، در بازاريابي محتوايي و ديجيتال به مراتب از 
هزينه هاي بازاريابي محيطي و حضوري كمتر بوده و اثربخشي 
آن در برخي موارد بيشتر اس��ت. بنابراين با توجه به شيوع 
گسترده تر بيماري كرونا در نيمه دوم سال و غيرپيش بيني 
بودن شرايط بايد بحث هاي استفاده از فضاي مجازي براي 
توسعه و رونق كسب وكار ها جدي تر بيان و برنامه ريزي شود. 
تا كسب و كارها بتوانند به رونق كسب و كار خود اميدوارتر و 

فضاي بيكاري و ركود شركت ها كمتر احساس شود.

» تعادل« جابه جايي نقدينگي در بازارهاي مختلف مالي را بررسي مي كند

عرضه اوليه هاي بي رونق در بازارسرمايه

خروج نقدينگي از بازار سرمايه، ايجاد حباب در بازارهاي متقابل

عليرضا صالح، رييس سازمان خصوصي سازي با اشاره 
به آماده سازي ش��ركت ها براي ورود به بازار سرمايه، 
اظهار داش��ت: تا پايان س��ال، هر ماه عرضه اوليه در 
بورس خواهيم داش��ت.وي ادامه داد: عالوه بر سهام 
ش��ركت هاي موجود در تابلوي بورس، 12 بنگاه كه 
سه هلدينگ نيروگاهي را در خود جاي داده در حال 
آماده سازي براي ورود به بازار سرمايه است. همچنين 3 
شركت مجتمع صنعتي اسفراين، اپال پارسيان بنگان 
و عمران و مسكن س��ازان ايران، در مهرماه پذيرش و 
كشف قيمت خواهند شد.براين اساس بازار عرضه هاي 
اوليه در بورس و فرابورس داغ تر خواهد شد و باتوجه 
به نحوه قيمت گذاري عرضه هاي اوليه در بازار سهام 
پيش بيني مي شود استقبال از عرضه هاي اوليه افزايش 
يابد. اين روزها ميزان سهامداراني كه اطالعات مالي 
كافي در ب��ازار ندارند افزايش يافته اس��ت اغلب اين 
سهامداران پس از اس��تراحت و افت شاخص در بازار 
تصميم گرفتند كه تنها عرضه هاي اوليه را خريداري 
كنند چراكه؛ اين عرضه ها نياز به دانش فوق العاده اي 
ندارند و با ان��دك نقدينگي نيز مي توان اين عرضه ها 
خريداري كرد. قريب به يكسال است كه سازمان سعي 
در عرضه سهام باش��گاه هاي استقالل و پرسپوليس 
در بورس دارد اما؛ هربار موانع جديد س��د راه عرضه 
مي شود و براساس آخرين خبر ها اين دو باشگاه در راه 

كشف قيمت در بازار سرمايه هستند و انتظار مي رود 
كه تا پايان سال بازار شاهد اين عرضه پرحاشيه باشد.

   عرضه اوليه هاي كم مخاطب
هميشه عرضه هاي اوليه پررونق و پرمخاطب نيست گاها 
برخي از عرضه ها در بازار هيچ رونقي ندارند و سهامداران 

استقبال خوبي از اين عرضه ها نمي كنند براي مثال؛ 

   عرضه اوليه »غگيال«
اوايل اردبيهش��ت ماه بود كه رييس جمهور در جلسه 
هيات دولت اع��الم كرد كه خبرهاي خوبي از بورس و 
بازار سرمايه به مردم مي دهد و بورس يكي از مهم ترين 
راه هاي اقتصادي ماس��ت. بعد از گذش��ت يك هفته 
از اين جلسه و سخنان س��ومين عرضه اوليه بورس با 
نام شركت پاس��توريزه پگاه گيالن رخ داد. اين عرضه 
به طور معمول 15سهم در س��قف قيمتي 12 هزار و 
507 ريال انحام ش��د و ارزش سهام غگيال با احتساب 
كارمزد آن حدود 18 هزار و 900 تومان بود. اين عرضه 
در ارديبهش��ت ماه ركورد ش��كن ب��ود را 2 ميليون و 
357 هزار و 362 نفر اين سهام را خريداري كردند. اگر 
حمايت ها و تشويق هاي رييس جمهور را كنار بگذاريم، 
يكي از علت هاي اين افزايش خريد، احراز هويت سامانه 
سجام و دسترسي كاربران به پنل معامالتي كارگزاري 

خود بود. حاال خيلي ها كه براي خريد شس��تا مراحل 
احراز هويت را انجام داده اما موفق به خريد نشده بودند، 
موفق به دريافت كد بورس��ي شده و با غگيال شروع به 
خريد عرضه هاي اوليه كردند و به مرور و با اعتماد مردم 
به صحبت هاي دولتي ها، روند خريد عرضه هاي اوليه 
روندي صعودي به خود گرفت. براي مثال در همان روز 
دهم ارديبهشت ماه ش��اخص بورس بيش از 32 هزار 
واحد رش��د كرد و به 878 هزار و 122 واحد رس��يد تا 
فصل جديدي در اين بازار رقم بخورد. اين عرضه سومين 

عرضه كم طرفدار در بازار سرمايه محسوب مي شود.

   از زيرمجموعه تامين اجتماعي استقبال نشد
به طور تقريبي 27 فروردين ماه روز چهارشنبه بود كه 10 
درصد از سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با 
نام شستا در بازار سرمايه عرضه شد. براساس اطالعيه اي 
كه سازمان بورس در آن داده بود به هر كد 10 هزار سهم 
با قيمت 8 هزار و 500 تا 8 هزار و 600 ريال محاسبه شد و 
براين اساس دو ميليون و 100 هزار كد در اين عرضه قادر 
به خريداري سهام شدند. در روز عرضه حسن روحاني در 
جلسه هيات دولت در خصوص عرضه شستا اعالم كرد؛ 
عرضه سهام شستا به عنوان بزرگ ترين عرضه سهام در 
بورس نشان دهنده حركت در مسير قول دولت به مردم 
است كه تداوم اين عملكرد مي تواند نقش مهمي در مبارزه 

با فساد و شفاف سازي كشور داشته باشد. رييس جهمور 
اعالم كرد: كل شركت هاي شستا كه حدود 180بنگاه و 
شركت بزرگ است، همه با هم عرضه مي شوند كه مدل 

جديدي است كه امروز شروع مي شود.

   عرضه اوليه صبا تامين در فرابورس
عرضه اوليه صبا تامين، جزو اولين عرضه هاي سال جاري 
بود كه 20 فروردين ماه در فرابورس عرضه شد و مي توان 
بيان داشت اين عرضه جز وكم استقبال ترين در بازار سرمايه 
بوده است. در اين عرضه به هر كد معامالتي 812 سهم تعلق 
گرفت و براين اساس يك ميليون و 900 هزار نفر خريدار 
اين عرضه اوليه بودند. بازهم پس از اين عرضه اوليه حسن 
روحاني از آن حمايت كرد. وي در اولين جلس��ات هيات 
دولت در سال 99 گفته بود كه؛ براي حركت توليد بايد اين 
نوع س��هام در بورس و فرابورس عرضه شود تا شاهد يك 
تحول در كشور بزرگ باشيم.مي توان نتيجه گرفت رييس 
دولت دوازدهم پس از حمايت ه��اي خود از عرضه هاي 
اوليه هاي مشخص ش��ده از رونق آنان كاسته در اين بين 
تنها حسن روحاني عامل كم رونق شدن عرضه هاي اوليه 
بورسي نبود بلكه ويروس كرونا و تاثير اين ويروس بر روي 
ميزان درآمد افراد نيز بي تاثير نبود. گمان مي رود كه اگر 
دولت دست از حمايت هاي خود از بورس بردارد اين بازار 

آرام مي گيرد و به تعادل مي رسد. 

حسين مرادي

تهاجم به منطقه  با نقاب صلح
اما بايد بدانيم اين سياست با 2شيوه قدرت سخت و قدرت 
نرم محقق شد، روي س��خت اين سكه را در عراق، سوريه، 
ليبي ديديم. روي ديگر سكه كه قدرت نرم است را هم در 
بهار عربي كشورهايي مثل تونس و اردن و مصر ديديم. از 
منظر زماني هم در دوره جرج بوش پسر راهبرد مبتني بر 
قدرت سخت را پياده س��ازي كردند و در دوره اوباما همان 
راهبرد را مبتن��ي بر قدرت نرم پيش بردند. ميوه اش را هم 
امروز چيدند، در آن زمان اگر خاطرتان مانده باش��د خانم 
كاندوليزا رايس گفت كه ميوه حركت امروز امريكا در حمله 
به عراق را در آينده در دمش��ق و تهران خواهيم چيد. تمام 
راهبردهايشان محقق شد به جز ايران كه همچنان دامنه 
نفوذ خود را گس��ترش مي دهد. يكي از اعضاي س��ازمان 
آزادي بخش فلسطين هم نام 5كشور مسلمان را كه قرار 
است بر اساس اين طرح با رژيم صهيونيستي روابط داشته 
باشند اعالم كرد. سودان، جيبوتي، عمان، موريتاني و كومور 
كشورهايي هستند كه قرار است با اسراييل رابطه داشته 
باشند. در واقع امريكايي ها تالش مي كنند تا جهت و پيكان 
دشمني ها در منطقه را تغيير دهند و به جاي اسراييل نام 
كشور ديگري را مطرح كنند. البته امارات و ساير كشورهايي 
عربي هرگز با رژيم صهيونيستي در وضعيت جنگي قرار 
نداش��تند كه با اين ادعا بخواهند با هم معاهده صلح امضا 
كنند. اماراتي ها، عربستاني ها و ترك ها و...مدت هاست كه 
رابطه با اين رژيم جعلي دارند و در خفا مناس��بات خود را 

پيگيري مي كردند.امريكايي ها در گذشته با راهبرد تهاجم 
نظامي برنامه هاي خود را پيش مي بردند، اما امروز با سالح 
صلح تهاجم خود را سازماندهي مي كنند. وقتي جرج بوش 
پسر به عراق حمله كرد در كمترين زمان در 100شهر بزرگ 
جهان بر عليه امريكا تظاهرات برگزار كردند، اما امروز شما 
مشاهده مي كنيد كه امريكايي با سالح صلح تهاجم مي كنند 
و مخالفت چنداني به جز از سوي ايران و يك مخالفت كوچك 
از سوي تركيه ديگر مخالفت چنداني صورت نگرفت، چراكه 
با تابلوي گسترش صلح اقداماتي صورت گرفته است و كسي 
نمي تواند با نقاب صلح مخالفت كند. در جهان اين عرف است 
)كاري به درست يا غلط بودنش ندارم( كه وقتي مسائلي با 
صلح مرتبط مي شود كمترين مخالفت درباره آن صورت 
مي گيرد.نه روسيه، نه چين و نه كشور ديگري نتوانست با 
اين ايده مخالفتي بكند. اين نشان مي دهد كه اين پروژه طي 
2 الي 3سال قبل با جديت با محوريت مصر و عربستان و... 
دنبال مي شد. همه فكر مي كردند معامله قرن ادعايي ترامپ 
موضوع 50ميليارددالر سرمايه گذاري در فلسطين باشد، اما 
امروز مي بينيم كه موضوع اين بوده است و فعال ترامپ در باد 
اين موفقيت ظاهري خوابيده است اما بايد منتظر تحوالت 
آينده باشيم تا بهتر بتوان درباره موضوع اظهارنظر كرد. آنها 
دنبال ايجاد دومينويي در سطح منطقه هستند تا بعد از اين 
نمايش كشورهاي بيشتري به اين طرح بپيوندند كه بعيد 
مي دانم يك چنين تصميمي نتايج پايداري داشته باشد. 

اما پرسشي كه مطرح است ان است كه ايران در اين شرايط 
بايد بر اساس چه راهبردهايي عمل كند؟دكترين ايران از 
ابتداي انقالب در خصوص رژيم صهيونيستي مبتني بر اين 
راهبرد دوگانه محقق شده كه از يك طرف كنار مرزهاي اين 
رژيم حضور داشته باشد و از طريق تقويت حزب اهلل و سوريه 
بر روي اسراييل فشار بياورد و از سوي ديگر هم تالش كند 
تا ارتجاع منطقه را مهار كند. در سال 1987 ميالدي جلسه 
اتحاديه عرب تش��كيل شد و در آن جلسه اعالم كردند كه 
دشمن ما اسراييل نيست، دشمن ما بنيادگرايي اسالمي 
اس��ت. اين راهبردي اس��ت كه امريكا براي اتحاديه عرب 
مشخص كرده بود. اين نشان مي دهد كه امريكا براي تغييرات 
خاورميانه از آن زمان برنامه داشته است، تنها عاملي هم كه تا 
به امروز باعث شده تا راهبرد آنها با اشكال ايجاد شود، حضور 
و راهبردهاي فعال ايران است، وگرنه اين اتفاق بسيار زودتر 
مي افتاد. صحبت هايي كه تركيه يا پاكستان درباره مخالفت 
با اين موضوع را مطرح مي كنند، فراموش كنيد، تنها ايران 
است كه روي حمايت از مردم فلسطين جداست. اما ترك ها 
و پاكس��تاني ها اين صحبت ها را مطرح مي كنند تا منافع 
بيشتري از طرف مقابل به دست بياورند. ما احتياج به يك 
جهش ديپلماسي داريم تا از طريق يك ديپلماسي اثرگذار 
تالش كنيم تا جبهه حاميان ملت فلسطين را تقويت كنيم. 
بايد براي نزديكي به كشورهاي تاثيرگذار منطقه از مدت ها 
قبل اقدام مي كرديم، مثال با عربستان با مصر  و از 52 كشور 

اسالمي با 11كشور قطع رابطه كامل هستيم كه تنها 2نمونه 
از اين كشورها مصر و عربستان هستند. اين دو كشور، نفوذ 
بسياري در جهان اسالم دارند و مشخص است زماني كه ما 
از منظر ديپلماس��ي نتوانيم به اين كشور ها به اندازه كافي 
نزديك شويم چه شرايطي در جهان اسالم خواهيم داشت. 
البته ايران دايره نفوذي در منطقه دارد كه مي تواند از اين 
ابزارها براي ايجاد موازنه استفاده كند. ايران در يمن؛ در لبنان 
در سوريه در عراق و...دامنه نفوذ قابل توجهي دارد كه بايد 
تالش كند اين نفوذ را تبديل به ارزش افزوده سياسي كند. 
بر اين اساس معتقدم كه ايران براي مقابله با اين تحركات 
بايد تالش كند اوال در داخل تغييرات و اصالحاتي را ايجاد 
كند تا مشاركت هاي عمومي افزايش پيدا كند، نه كاهش. 
شك نكنيد اگر دشمنان نتوانسته اند برنامه هاي خود را درباره 
ايران تحقق ببخشند به دليل حمايت و مشاركت مردم از 
نظام اس��ت. هنوز هم علي رغم همه مشكالت اقتصادي و 
معيشتي مردم پشت كشورشان ايستاده اند. بايد از مناقشات 
بيهوده سياسي و تضعيف ظرفيت هاي داخلي دست برداريم 
و همه ابزارها و ظرفيت ها را در مس��ير افزايش قدرت ملي 
به كار ببريم. از اين منظر كش��ور ابتدا به اتحاد داخلي و در 
مرحله بعد به يك ساختار ديپلماسي پويا و پرتحرك براي 
حل مشكالت منطقه اي و جهاني نيازمند است. اين مباحث 
پيش نيازهاي طراحي راهبردهاي اجرايي تازه براي ورود به 

اين شرايط تازه است.

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
»بورس امالك، بحثي بود كه وزارت اقتصاد آن را پيگيري 
مي كند و وزارت راه و شهرسازي در آن نه موضع مديريتي 
دارد نه موضع محوري؛ اما آنچه درباره ارتباط مس��كن و 
بورس، وزارت راه و شهرسازي پيگيري مي كند، موضوع 
صندوق هاي زمين و ساختمان است.« اين جمالت بخشي 
از تازه ترين اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسكن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي است. جمالتي كه به 
روشني حاكي از نبود يك برنامه و سياست جامع در حوزه 
مسكن كشور است. محمودزاده البته در بخشي از تازه ترين 
اظهارات خود به پيگيري طرح اجاره داري حرفه اي از سوي 
وزارت راه و شهرسازي نيز اشاره مي كند. مساله اي كه در 
27 مرداد سال جاري با انتشار جزييات پيشنهاد مسكني 
وزارت كشور به هيات دولت آشكار شد كه وزارتخانه يادشده 
نيز طرحي را درباره اجاره داري حرفه اي و بر اساس ساخت 
واحدهاي كوچك متراژ تدوين كرده است. اين همه در حالي 
است كه حدود دو هفته پيش، دو فوريت طرح »جهش توليد 
و تامين مسكن« در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد كه 
انتقادات رسانه ها و از جمله روزنامه »تعادل« و همچنين 
هشدار 21 اقتصاددان نسبت به عواقب اقتصادي اين طرح 
را در پي داشت. در اين طرح ها، اهداف مثبت و قابل توجه از 
جمله غيرسرمايه اي شدن كاالي مسكن يا شفاف سازي اين 
بازار دنبال مي شود، اما همواره منتقدان اين طرح ها ضمن 
بر شمردن نقاط ضعف آنها، تاكيد كرده اند كه نه تنها مساله 
جهش قيمتي مسكن بلكه بخش عمده اي از جهش قيمتي 
در ساير بازارها نيز ناشي از متغير كالن اقتصاد ايران شامل 
نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رش��د نقدينگي و حجم پول است. 
بانگاهي به روند بازار سهام، ارز، سكه و طال و حتي كاالهاي 
اساس��ي، مي بينيم كه هيچ بازاري با نبود عرضه معنادار 
كاال – كه موجب افزايش قيمت ها بشود- مواجه نيست و 
همانطور رييس جمهور نيز اعالم كرده است، كاال به وفور در 
كشور وجود دارد اما با قيمت هاي ناعادالنه و در حال حاضر، 
به گفته مسووالن وزارت راه و شهرسازي، حدود 2 ميليون 
و 700 هزار واحد مسكوني-  به غير از اقامتگاه هاي دوم- در 

كشور خالي از سكنه است. 

    فعال سازي صندوق هاي زمين و ساختمان 
در اين حال، مع��اون وزير راه و شهرس��ازي در خصوص 
صندوق ه��اي زمين و س��اختمان در گفت وگ��و با مهر 
تصريح كرد: اصالح آيين نامه اجرايي قانون صندوق هاي 
سرمايه گذاري زمين و ساختمان، ذيل قانون ساماندهي 

و حمايت از توليد و عرضه مسكن را از هيات وزيران اخذ 
كرده ايم؛ در حال حاضر در حال به روز رساني مطالعات آن 
هستيم تا بتوانيم آن را پياده سازي كنيم؛ هدف از اجراي 
قانون صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان، كمك 
به توليد انبوه و عرضه باالي مسكن و پروژه هاي خدماتي 
مكمل مس��كن اس��ت. به گزارش »تعادل« قانون ايجاد 
صندوق هاي زمين و س��اختمان در سال 84 به تصويب 
رس��يد، اما اجراي آيين نامه آن در س��ال 93 انجام شد، 
براساس اين آيين نامه، افراد حقيقي و حقوقي مي توانند با 
دريافت مجوز تاسيس صندوق زمين و ساختمان از سازمان 
بورس و اوراق بهادار و تهيه اميدنامه و تشكيل اركان آن، 
از طري��ق فرابورس به فروش واحدهاي س��رمايه گذاري 
بپردازند. ت��ا پيش از راه ان��دازي صندوق ه��اي زمين و 
ساختمان، اگر فردي، زمين بزرگي در اختيار و قصد ساخت 
و ساز در اين زمين را داشت، تنها روش ممكن براي وي، 
جمع آوري منابع مال��ي از طريق پيش فروش بود كه اين 
موضوع به دليل عدم شفافيت مالي، مفسده هاي بسياري را 
هم به همراه داشت. اين در حالي است كه مالك زمين هاي 
بزرگ مقياس براي تامين مالي ساخت وساز مي تواند از 
طريق جمع آوري منابع مالي خرد در بازار سرمايه و تاسيس 
صندوق زمين و ساختمان، هزينه الزم براي ساخت مسكن 
را فراهم كرده و پس از تكميل ساخت و فروش واحدهاي 
مسكوني، اصل و سود سرمايه گذاران خرد را با شفافيت 

مالي كامل پرداخت كند. 

    عرضه در بورس جايگزين مزايده
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درباره 
عرضه زمين متعلق به اين وزارتخانه واقع در شهر جديد 
پرديس كه ماه گذشته در بورس كاال عرضه شد، افزود: قرار 
است دستگاه هايي كه زمين مازاد دارند و آن را براي فروش 
عرضه مي كنند، براي آنكه حراج اي��ن اراضي در رقابتي 
شفاف رخ دهد، به بورس كاال بيايند.  اگر چه از راه اندازي 
بورس امالك در بازار سرمايه حدود يك ماه گذشته است، 
اما راه اندازي اين بورس، موافقان و منتقدان خود را دارد. 
»نظارت عالي بر پروژه هاي ساختماني«، »هدايت نقدينگي 
مردم به سمت توليد و رونق بخش واقعي اقتصاد« و »حفظ 
قدرت خريد سهامداران بورس مسكن در طول زمان« سه 
مزيت ديگر اين بورس به ش��مار مي رود.  منصور غيبي، 
كارشناس ارش��د بازار مسكن مهم ترين دستاورد بورس 
امالك را شفافيت و حذف سوداگري دانسته و گفته بود: 
شفافيت نتيجه مستقيم ورود ش��ركت هاي ذي نفع به 
بورس مسكن است و با راه اندازي اين بورس، جلوي دالل 
بازي ها و التهاب آفريني ها گرفته مي شود. در مقابل مخالفان 
راه اندازي بورس مسكن در بازار سرمايه، از »همگن نبودن 
مسكن يا زمين« و »افزايش قيمت هاي مسكن و زمين« 
به عنوان پيامدهاي منفي راه اندازي اين بورس ياد مي كنند 
و از »كارآمدي مكانيسم مزايده« براي انجام واگذاري هاي 
دولتي س��خن به ميان آورند و بر »لزوم اصالح ساختاري 

اقتصاد براي حفظ قدرت خريد مردم« تاكيد مي كنند.

     سياست جلوگيري از توسعه كالن شهرها
معاون وزير راه در بخش ديگري از اظهارات خود افزود: در 
حال حاضر ريل طرح اقدام ملي مسكن و ديگر پروژه هاي 
مسكني كه در حال اجرا هستند، هم در شهرهاي جديد 
اطراف تهران و هم شهرستان هاي استان تهران، عدد قابل 
مالحظه اي از مس��كن در دست ساخت است؛ سياست 
شهرسازي ما اين است كه كالن شهرهايمان را توسعه 
ندهيم؛ چون در غير اين صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر 
چه قدر كالن شهرها را توسعه دهيم، باز هم تقاضاي جديد 
براي ساخت مسكن در آنها وجود دارد.او ادامه داد: ما سه 
استراتژي اصلي در حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي 
تدوين كرده ايم: يكي از آنها، جدا كردن بازار سرمايه گذاري 
در بخش مس��كن از بازار مس��كِن مصرفي اس��ت؛ اين 
استراتژي با سامانه اسكان و همچنين بسته هاي مالياتي 
در حال پيگيري است؛ استراتژي دوم ما، موضوع افزايش 
توليد است؛ غير از طرح اقدام ملي مسكن كه طرح هاي 
اجرايي آن در حال پيگيري است، تفاهم نامه هاي متعددي 
با دستگاه هاي مختلف به امضا رسانده ايم، براي گروه هاي 
هدف متعدد، در حال كار هستيم به زودي عمليات اجرايي 
اين تفاهم نامه ها شروع مي شود. محمودزاده استراتژي 
سوم وزارت راه و شهرس��ازي را حوزه اجاره داري عنوان 
و اظهار كرد: در اين حوزه، 2 پيشنهاد مصوب داريم كه 
مربوط به شرايط كرونايي بود؛ موضوع اجاره داري حرفه اي 
را هم به عنوان يك اقدام جديد ساختاري در دست اقدام 
داريم كه مراحل نهايي آن طي شده و تا چند روز آينده 
به هيات دولت ارسال مي شود. به گزارش »تعادل«، طرح 
مسكن »كوچك اندازه« از سوي وزارت كشور به هيات 
دولت، در تاريخ 27 مرداد س��ال جاري رسانه اي شد. در 
اين طرح كه مساحت و متراژ واحد مسكوني مورد نظر 
)كوچك اندازه( تعيين نشده و قرار است متراژ واحدهاي 
كوچك اندازه هر شهر را شهرداري همان شهر تعيين كند، 
دو روش اجاره داري و فروش براي ايجاد تعادل بخشي در 
بازار مسكن و نيز خانه دار شدن اقشار كم درآمد در نظر 
گرفته شده است. فروش اين واحدها به عموم متقاضيان 
مسكن آزاد اعالم شده است اما براي اجاره داري واحدهاي 
كوچك متراژ ضوابطي در نظر گرفته شده است. بر اساس 
اين طرح، وزارت كش��ور مكلف است با همكاري وزارت 
راه و شهرسازي وش��وراي عالي استان ها، ظرف سه ماه 
از تصويب و اب��الغ اين آيين نامه، دس��تور العمل نحوه 
تاسيس موسسه هاي اجاره داري را تدوين و جهت اجرا به 

شهرداري هاي ابالغ كنند.
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تهران قطب گردشگري مي شود
عضو شوراي شهر تهران با اش��اره به اهتمام مديريت 
شهري براي تبديل پايتخت به قطب گردشگري گفت: 
در صورت تبديل ملك با كاربري مسكوني به فرهنگي، 
عوارضي از مالك اخذ نمي ش��ود. حسن خليل آبادي، 
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با فارس، درب��اره انتقادهاي وزير ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از شهرداري تهران 
به دليل همكاري نكردن در تبديل خيابان نجات اللهي به 
بازار صنايع دستي، اظهار كرد: خيابان نجات اللهي سال 
گذشته تبديل به گذر صنايع دستي شد و صحبت هاي 
وزير صنايع دستي و گردشگري مورد تأييد ما نيست. 
ش��هرداري تهران پ��س از تعريف اين راس��ته به گذر 
فرهنگي حتي امتيازهايي براي مالكين مناطق مسكوني 
و مغ��ازه داران در نظر گرفت از جمله اينكه اگر امالك 
مسكوني تبديل به محل فعاليت حوزه گردشگري شود 
و به نوعي تغيير كاربري صورت گيرد عوارض از مالكان 
اخذ نمي شود. عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي ش��هر تهران اظهار كرد:  شهرداري منطقه در 
صورتي كه مالك، ملك خود را تبديل به محل نمايش 
تئاتر، كافه يا نمايشگاه كند، عوارض كاربري تجاري از 
آن اخذ نخواهد كرد. البته اگر اين اقدام صورت گيرد ولي 
پس از آن مشخص شود كه سوءاستفاده صورت گرفته 
و ملك تبديل به س��وپرماركت يا رستوران شده است 
برخورد هاي الزم صورت خواهد گرفت و حمايت هاي 
شهرداري در نگرفتن عوارض لغو مي شود.وي تأكيد 
كرد: نه تنها در راس��ته و گذر نجات اللهي بلكه در هر 
جاي تهران ش��هرداري همكاري هاي الزم را با وزارت 
گردشگري انجام مي دهد و حتي در زمينه حمايت از 

امالك ميراثي نيز اقدامات الزم صورت مي گيرد.

ساخت پالزا در پايانه جديد شرق 
رييس كميته عمران شوراي شهر تهران در مورد تعيين 
تكليف كاربري پايانه ش��رق توضيحاتي را ارايه كرد. 
افش��ين حبيب زاده در گفت وگو با ايسنا، در خصوص 
سرانجام وضعيت پايانه ش��رق كه جلسات مختلفي 
در مورد تعيين تكليف كاربري اين پايانه برگزار ش��د، 
اظهار كرد: هنوز تصمي��م قطعي در خصوص تعيين 
تكليف پايانه شرق اخذ نشده است، اما طي روزهاي آتي 
مي توانيم تصميم مناسبي در خصوص تعيين تكليف 
وضعيت اين پايانه بگيري��م. وي با بيان اينكه در حال 
حاضر يك پيشنهاد مطرح شده كه اين تصميم نسبت 
به تصميمات ديگر داراي قوت بيشتري است، ادامه داد: 
بر اساس اين پيشنهاد پايانه جديد شرق به سه بخش 
تقسيم خواهد ش��د كه در يك بخش، پايانه در شرق 
تهران فعاليت خود را آغاز مي كند و در بخش ديگر براي 
تامين مالي كاربري اقتصادي و تجاري داده مي شود و 
يك بخش بزرگ تر، اين پايانه به پالزا تبديل مي شود تا 

مردم از آن استفاده كنند.

كاهش ۱۴ درصدي تلفات 
جاده اي به دليل كرونا

مشاور وزير راه و شهرسازي گفت: طبق قانون، 60 درصد 
از بودجه جرايم رانندگي بايد صرف افزايش ايمني و 
جلوگيري از تصادفات جاده اي و 20 درصد هم صرف 
افزايش امكانات و توانايي فوريت هاي پليسي شود اما 
اين بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه اختصاص 
پيدا نمي كند. حسن ميرش��فيع در گفت وگو با ايلنا 
اظهار كرد: شيوع ويروس كرونا به كاهش ميزان تلفات 
ناشي از تصادفات جاده اي كمك كرد اما نه آن طور كه 
انتظار داشتيم، چراكه ترافيك 23 درصد كاهش يافت 
اما ميزان كاهش تلفات تصادفات جاده اي 14 درصد 
بوده است. متاسفانه ميزان وقوع تصادفات در ايران از 
اغلب كشورها بيش��تر است و در آمارهاي بين المللي 
و اس��تاندارد تصادفات در كش��ورهاي توسعه يافته، 
اس��تاندارد ايران بس��يار پايين تر از نرم جهاني است. 
شاخصي تعريف ش��ده مبني بر تعداد تلفات در 100 
هزار نفر كه اين شاخص در نرم هاي جهاني 5 در 100 
هزار نفر جمعيت است اما در ايران 20 در 100 هزار نفر 
ثبت شده است .مش��اور وزير راه و شهرسازي افزود: از 
اين رو در يك برنامه 10 ساله كه سند آن مصوب شده، 
قرار بر اين است كه با اقداماتي از جمله افزايش ايمني 
جاده ه��ا، اصالح ضعف خودروه��ا و اصالح فرهنگي 
رانندگي اين ع��دد را از 20 در 100 هزار به 5 در 100 
هزار برسانيم. ميرشفيع با تاكيد بر كاهش ميزان تلفات 
ناشي از تصادفات با اصالح فرهنگ رانندگي گفت: در 
حال حاضر 40 درصد جانباختگان تصادفات جاده اي 
عابران پياده هستند كه اين ميزان تصادفات و كشته 
شده ها ارتباط مستقيمي با خودرو و جاده ندارند بنابراين 
با اصالح فرهن��گ رانندگي  مي توان ميزان تصادفات 
را كاهش داد.  وي با اش��اره به نقش عامل انس��اني در 
تصادفات جاده اي اظهار داش��ت: سهم عامل انساني 
در تصادفات حدود 60 درصد است اما عوامل مختلف 
مي توانند با هم در تصادفات نقش داشته باشند به طوري 
كه سهم جاده در بروز تصادفات به تنهايي 3 الي 4 درصد 
است اما به طور مشترك سهم 13 درصدي در تصادفات 
دارد.  مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه يكي از 
برنامه ها براي كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده اي 
س��اماندهي فوريت هاي امدادي اس��ت ،گفت: عدم 
هماهنگي ها و نبود يك شماره واحد براي اطالع رساني 
از تصادفات خود عامل افزايش تلفات است و با همكاري 
پليس فقط بايد با يك شماره براي اطالع رساني از وقوع 
تصادف تماس گرفته شود.  ميرشفيع با انتقاد از عملكرد 
سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: طبق قانون 60 درصد 
از بودجه جرايم رانندگي بايد صرف افزايش ايمني و 
جلوگيري از تصادفات جاده اي و 20 درصد هم صرف 
افزايش امكانات و توانايي فوريت هاي پليسي شود اما 
اين بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه اختصاص 

پيدا   نمي كند. 

3 وزارت راه و شهرسازي، كشور و اقتصاد در حوزه مسكن چه برنامه اي را دنبال مي كنند؟

يك مسكن و چند وزارتخانه 

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 و برابر رای شماره 139960310013004796و4797 
...مورخ 99/4/18 هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم...علی اصغری و محرم بانو علی پور....فرزند...رضا و سیب بالسویه ..نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 
.....960.06 متر مربع به شماره پالک ...622....فرعی از ....25.... اصلی واقع در قریه..جلیکان ...بخش...یک ...خریداری شده از آقای /خانم...جمشید 
هدایتی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 

ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19905154
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/29

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/12  

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- مهدی آزاد

نظر به دستور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.09.20 برابر رای شماره139960310013005189...
مورخ 1399.04.29 .هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم...حکیمه رنجبر ....فرزند...احمد ... .نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....183.40 متر مربع به شماره 
پالک ...615 ....فرعی از ....35.... اصلی واقع در... قریه سید کال بخش...11 ...خریداری از آقای /خانم...وحید بودش مالک رسمی محرز گردیده است لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
 در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت

 می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19905149
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/29 تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/12

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - مهدی آزاد

برابر رای ش�ماره 139960310006008544 م�ورخ 1399.04.30 هیات اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم رحیم 
شجاع پیله رود فرزند شاه وردی 220 سیر مشاع عرصه بانضمام ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که مابقی آن وقف می 
باشد به مساحت 198.00 مترمربع به پالک 304 فرعی از 277 فرعی از 21 اصلی واقع در سیاهکال مازندران بخش 11 ثبت نور محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی 
که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19905152
 تاریخ انتشار اول 99/6/29 تاریخ انتشار دوم 99/7/12

 آگهی موضوع ماده3وماده ۱3آئين نامه قانون تعيين تکليف
 وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

وبه اس�تناد تبصره ذیل ماده 13 قانون وم�اده 13 آئین نامه قانون اخیر الذک�ر تحدید حدود پالک 615 فرع�ی از 35 اصلی واقع در 
قریه س�یدکال بخش11 بنام حکیمه رنجبر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 183.40 متر مربع طبق رای شماره 
139960310013005189 مورخ 99.04.29 هیئت قانون تعیین تکلیف درساعت 12:00 صبح روز یک شنبه مورخه 99.07.20 در محل 
وقوع ملک بعمل خواهد آمد . لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرردرمحل وقوع 
ملک حضور به هم رسانند بدیهی است درصورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و86 آئین نامه قانون 
ثبت ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود راکتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 

توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. م الف 19905150
 تاریخ انتشار 99/6/29

آگهی تحديد حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان پيرو آگهی قانون تعيين 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهر چمستان مهدی آزاد

پیرو آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به سهام با نام نوبت اول و دوم که در روز های سه شنبه 
مورخ 1399/06/18 و یکشنبه مورخ 1399/06/23 در روزنامه کثیراالنتشار تعادل به شماره های 
1749 و 1753منتشر گردیده است و با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 
1399/03/24 شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس ثبت شده به شماره 336034 
و شناسه ملی 10103723524  در اجرای ماده 44  الیحه قانونی اصالح  قسمتی از قانون تجارت 
مبنی بر تبدیل کلیه سهام بی نام شرکت به سهام بانام، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام بی نام 
شرکت دعوت به عمل می آید که از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به مدت 6 ماه با در دست داشتن 
اصل برگه سهام بی نام خود نسبت به تبدیل سهام بی نام خود به سهام با نام، به امور سهام شرکت 
مستقر در دفتر مرکزی  به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی، کوچه افق، 
پالک 6 ، کد پستی: 1966613755 مراجعه و برگه سهام بانام خود را دریافت نمایند. بدیهی است 
که پس از انقضا مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت، باطل شده تلقی می گردد و وفق ماده 45 

همان قانون نسبت به فروش سهام مذکور اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت تبديل نوع سهام بی نام به سهام با نام)نوبت سوم( 
شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 33603۴ و شناسه ملی ۱0۱0372352۴

هیات مدیره 
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس)سهامی خاص(

شماره ثبت 336034

 Persian   Gulf   PILOT   Martime   Services Co.

سید مجتبی حکیم - شهرداربابل

آگهی مناقصه عمومی  - )نوبت سوم( - چاپ اول

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  99/7/5 تا تاریخ  99/7/14 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی پیشنهاد خود را 
به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل  

دبیر خانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت14روز دوشنبه مورخ 99/7/14 می باشد.

 بازگشائی پاکات رسیده در روز دوشنبه مورخ 99/7/14  رأس ساعت 14/15 می باشد.
به پیشنهاد مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مدت اجرا )ماه(صالحیتسپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی93/894/304/1924/700/000/000جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه یک ناحیه یک شهر بابل

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی93/865/304/1924/700/000/000جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه یک ناحیه دو شهر بابل

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی92/747/804/1924/700/000/000جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه دو ناحیه سه شهر بابل

شهرداری بابل در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

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

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

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

آدرس کمیته فنی - بازرگانی: ساری- بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران 33202408- 011
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها:

تجديد دوم مناقصه عمومی )دو مرحله ای(    شماره مناقصه 57۴35
شرکت ملي گازایران

شرکت گاز استان مازندران
سهامی خاص

حداقل امتیاز کیفیمبلغ برآورد )به ریال(مبلغ تضمین )به ریال(شماره فراخوان سامانه در ستادتعدادموضوع مناقصهردیف

1

تجدید دوم مناقصه خرید پکیج آپگرید NEXAN با مشخصات ذیل:
Upgrade package foe NEXSAN E18P.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نوبت اول

شماره مجوز ۱399/3283

 روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

آگهي مزايده عمومی يك مرحله اي نوبت سوم
شركت توزیع نیروي برق مازندران در نظر دارد لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی و انبار 18 امور تابعه به شرح ذیل را برابر مجوز صادره و شرایط، شرح و جزئیات مندرج در اسناد 

مزایده از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای بفروش برساند. متقاضیان می توانند برابر جدول ذیل با مراجعه به سایت این شرکت اقدام به دریافت اسناد نمایند. 

1  –  زمان فروش اسناد :  از روز شنبه مورخه29-06-99 لغایت  روز  چهارشنبه 99-07-02
2- زمان بازدید:  از روز شنبه مورخه29-06-99  تا ساعت 12 لغایت روز  شنبه 12-07-99 تا ساعت 12

3 –  محل بازدید :     الف: انبار مرکزی شرکت توزیع برق مازندران  واقع در ساری- بلوار خزر- نبش کوچه حزب اهلل - انبار تدارکات توزیع برق
ب: انبارهای 18 امور تابعه شرکت توزیع برق مازندران

 4 – مبلغ فروش اسناد : مبلغ 545.000 ریال بحساب جام  شماره5240332412 بانك ملت شعبه امیر مازندراني ساري )پرداخت از طریق درگاه اینترنتی( 
5–محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه

6- مزایده گر می بایست حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 13-07-99 نسبت به بارگذاری و اعالم پیشنهاد در سامانه ستاد اقدام گردد. 
 7- محل تحویل پاکات : محتوی پاکت الف برابر بند 10-1 شرایط مزایده حداکثر تا  ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 13-07-99 به آدرس ساري ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب

 ا ... امور تداركات شركت توزیع برق استان مازندران  تحویل گردد.
8- تاریخ و محل  بازگشایي پاکات : بازگشایی رأس ساعت 11 صبح یکشنبه مورخه 99/7/13 به آدرس ساري، بلوار خزر . نبش کوچه حزب اهلل . امور تدارکات توزیع برق مازندران 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گردد.
9 -نحوه اطالع رساني آگهي مناقصه : 

الف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه
 ب : در صورت كسب اطالعات بیشتر، با شماره تلفن33405121-011 امور تداركات )اداره مناقصات و مزایده( تماس حاصل فرمائید.

 maztozi.ir د - سایت شركت توزیع برق مازندران به آدرس           www.Tender.Tavanir.org.ir ج - سایت معامالت توانیر به آدرس
روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق مازندران

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردی )ریال(مقدار/واحدمحل دپوموضوع) مزایده(شماره مزایدهردیف
36.00042.480.000.0001.725.000.000کیلوگرمانبار مرکزیفروش انواع سیم مسی و شمش مسی اسقاطی 1991030425
15.0003.900.000.000390.000.000کیلوگرمانبار مرکزیفروش انواع سیم آلومینیومی اسقاطی2991030426
30.0001.710.000.000171.000.000کیلوگرمانبارهای 18 امور تابعهفروش انواع آهن آالت و یراق آالت اسقاطی 3991030427

 فروش انواع مختلف کنتور دیجیتال 4991030428
اسقاطی)همراه با متعلقات(

انبار مرکزی و 18 امور 
5.514729.606.00073.000.000 دستگاهتابعه

فروش انواع مختلف کنتور آنالوگ اسقاطی)به 5991030429
2.922728.670.00079.000.000دستگاهانبارهای 18 امور تابعههمراه شیشه و متعلقات(

650.0000.00065.000.000دپو شدهانبار مرکزیفروش انواع فیوزکات اوت و برقگیر اسقاط6991030430

فروش انواع بدنه تابلوهای توزیع اسقاطی)بدون 7991030432
5.500313.500.00032.000.0000 کیلوگرمانبارهای 18 امور تابعهمتعلقات(

توضیحات: 
1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده باید مطابق شرایط اعالم شده در مزایده ارائه گردد.

2- مبلغ برآوردی بدون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده است.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.

4- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده درج شده است.
5- فقط شرکتهای تولید کننده سیم و کابل و یا نمایندگان رسمی آنان می توانند در مزایده ردیف 1و2 جدول  فوق شرکت نمایند.

شركت توزیع نیروي برق مازندران
)سهامي خاص(



بسياري از كارشناسان معتقدند استفاده از روش فيلترينگ 
ب��راي جلوگيري از ورود كاربران به س��ايت هاي ممنوعه 
روشي نامطلوب است كه البته چندان هم كاربرد ندارد و 
با فيلتر شدن شبكه هاي اجتماعي و ابزارهاي كاربردي، 
تنها منجر به شيوع فيلترشكن هايي شده است كه امنيت 
دس��تگاه هاي الكترونيكي را هم در خطر انداخته است؛ 
از س��ويي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره خريد 
و ف��روش وي پي ان مي گويد اين كار جرم نيس��ت و نه در 
فيلترينگ و نه در فروش وي پي ان منطقي وجود ندارد و 
كارشناسان توليد محتوا نيز در عين حال معتقدند فيلتر 
زماني آغاز مي شود كه در رقابت خود را ضعيف مي دانيم و 
اين درحالي است كه با فيلترينگ تلگرام، قشر سنتي هم به 
استفاده اجباري از فيلترشكن روي آورده و قبح آن شكسته 
شده است.به گزارش »تعادل«، محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، چندي پيش درباره خريد 
و فروش وي پي ان گفت: »اين كار جرم نيست و از نظر من نه 
در فيلترينگ و نه در فروش وي پي ان منطقي وجود ندارد 
و معيار مشخصي براي مردم و در برخي موارد براي ما نيز 
وجود ندارد، البته فيلترينگ در تمام دنيا وجود دارد اما ما 
نمي توانيم پلتفرمي كه مورد استفاده بيشتر مردم قرار دارد 
با قانون و حكمي ببنديم و طبيعي است كه مردم در مقابل 
آن مي ايستند و از فيلترشكن استفاده مي كنند. زماني كه 
در حدود ۳۰ ميليون نفر به دنبال فيلترشكن باشند بايد 
يك لشگري هم آماده كنيد كه به دنبال فيلتر فيلترشكن ها 
باش��ند.« به گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
پنجاه وپنجمين نشس��ت  نقد و انديشه با موضوع »توليد 
محتوا در فضاي مجازي« با حضور سيدبشير حسيني، استاد 
دانشگاه و رييس باشگاه سواد رسانه اي و مهدي انجيدني، 
مديرعامل پيام رسان گپ، برگزار شد. حسيني پيشنهاد 
نظرسنجي به تصميم گيرندگان فيلترينگ ارايه كرد و گفت: 
كساني هستند كه سال ها براي توليد محتوا در شبكه هاي 
اجتماعي مانند اينستاگرام زحمت كشيده اند و هزينه ريالي 
كرده اند، حداقل كساني كه تصميم مي گيرند كه اين مغازه 
را ببندند توضيحي درباره داليل خود ارايه كنند. بررسي ها 
و نتايجي كه فيلتر تلگرام داشته نشان مي دهد يكي از تبعات 
اين فيلترينگ، استفاده اجباري قشر سنتي به فيلترشكن 
و شكسته شدن قبح آن است. هزينه فيلتر كردن و ترديد 
داشتن و تصميم نگرفتن از تصميم گرفتن و انجام آن بيشتر 
شده اس��ت. وي با بيان اينكه نبايد از رشد مردم بترسيم، 
افزود: ما به نسل انقالبي كه رشد مردم براي آنها مهم باشد 
نياز داريم. بايد زمين بازي را عوض كنيم، نبايد ترس داشته 
باشيم و قبل از بازي خود را بازنده بدانيم. رسانه ملي ديگر 
تلويزيون نيست، نگاه باال به پايين ديگر پاسخگو نيست و 
مردم بايد در توليد محتوا مشاركت داشته باشند. رييس 
باشگاه سواد رس��انه  اي به اپراتورها توصيه كرد حداقل در 
حجم مصرفي و پهناي باند درصدي را براي توليد محتوا در 
نظر بگيرند و گفت: با اين كار درآمد اپراتورها با افزايش توليد 
محتوا و گردش آن چندين برابر مي شود. مخاطب امروز با 
قواعد ما جلو نمي آيد. بايد با واقعيت هايي كه سود كشور 
در آن است، روبرو شويم و در اين شرايط تحريم تنها راهي 
كه بسته نمي شود، فضاي مجازي است كه مي توانيم از آن 
استفاده كنيم. ما از ترس مرگ در حال خودكشي هستيم، 
درحالي كه با ترس كوچك احتمالي خود سود قطعي بزرگي 

را از دست مي دهيم كه اين يك اشتباه استراتژيك است.

  در دنياي جديد، قدرت دست مردم است
سيدبشير حسيني در تعريف محتوا با بيان اينكه توليد 
ساده ترين تا حرفه  اي ترين محتوا، توليد محتوا است، گفت: 
دعواي اينكه چه توليدي محتوا است دعواي بي موردي 
است كه براي پاك كردن صورت مساله مطرح مي شود. 
در حالي كه هر چيزي كه پيام مي رس��اند، رسانه است. 
وي درباره توليد محتوا در فضاي مجازي و مشكالتي كه 

در اين حوزه وجود دارد، با بيان اينكه نهادها نگران قدرت 
خود هستند، تصريح كرد: اين در حالي است كه در دنياي 
جديد قدرت دست مردم است و نهادها پدرساالري گذشته 
را ندارند و مردم هم به ابزار دسترس��ي پي��دا كرده اند، به 
همين دليل فاصله ها بين اين دو كم شده است. هم اكنون 
ميليون ها دانش آموز و معلم در ش��بكه شاد توليد محتوا 
مي كنند. در دنياي امروز ارتباطات از حالت عمودي باال 
به پايين به حالت افقي در آمده است و بايد مردم تشويق 
ش��وند در اين فضا توليد و مصرف محتوا داش��ته باشند. 
رييس باشگاه سواد رسانه اي دور از مردم بودن و بي توجه 
بودن به آنها در كنار حفظ قدرت و وضعيت موجود را موانع 
توليد محت��وا در فضاي مجازي عنوان كرد و با اش��اره به 
داليل عدم حمايت و سياست گذاري در اين حوزه گفت: 
سياست گذاران ما از سه مساله امنيتي، فرهنگي و اقتصادي 
براي توسعه اين فضا مي ترسند در صورتي كه با ورود مردم 
به حوزه توليد محتوا در فضاي مجازي تهديدها به فرصت 

تبديل مي شود.

  نقش اپراتور ها براي حمايت از توليد محتوا 
حسيني با بيان اينكه سياست گذاران نه خودشان اعتماد 
به نفس دارن��د و نه به مردم اعتماد، اف��زود: در اين حوزه 
اپراتورها كجا هستند و چرا پنهان مي شوند؟ در صورتي 
كه در گردش توليد محتوا سود بيشتري مي برند. بايد در 
صنعت توليد محتوا به توليدكنندگان محتوا پول پرداخت 
شود. سياست گذاران درباره استفاده 7۰ درصدي كاربران 
ايراني از محت��واي خارجي نگرانند و اگر مي خواهيم اين 
نسبت تغيير كند، مردم بايد خودشان توليدكننده محتوا 
شوند. وي با بيان اينكه بيماري كرونا بسياري از فرمول ها كه 
براي دسترسي كودكان و نوجوانان به گوشي و تبلت اعمال 
مي شد بر هم زد، افزود: اگر تاكنون براي دسترسي كودكان 
و نوجوانان به اين امكانات محدوديتي وجود داشت ولي در 
حال حاضر براي آموزش بايد اين ابزار در اختيار آنان قرار 
گيرد و براي كنترل كودكان و نوجوانان در اين فضا بهترين 
راه اين اس��ت كه خود آنان محتوا توليد كنند. اين استاد 
دانشگاه يكي از داليل مشكالت مربوط به فضاي مجازي 
را تصميم گيري مهندسان براي توليد محتوا عنوان كرد 

و گفت: مهندس��ين در اين حوزه تصميم گير هستند نه 
كارشناسان علوم انساني كه آنان نيز خيلي با ابعاد مختلف 
توليد محتوا آشنا نيستند. اين افراد در تصميم گرفتن ترديد 
دارند اما در حفاظت از صندلي خود هيچ ترديدي ندارند. 
تغيير در اين فضا و سپهر را بايد فهميد و كرونا در اين تغيير 

به ما خدمت كرد.

  رگوالتوري محتوا
بسيار سختگيرانه و سليقه  اي است

مهدي انجيدني نيز درباره تعريف محتوا، با بيان اينكه توليد 
محتوا با هدف س��رگرمي، اطالع رس��اني و آموزش انجام 
مي شود، گفت: اين توليد مي تواند گاهي با هدف فرهنگي و 
گاهي هم با هدف تجاري انجام شود. ما در فضاي مجازي، 
از توليد محتوا براي به دست آوردن تبليغات به محتوا هاي 
كاربردي و ارزشمند در حجم محدود رسيديم و هم اكنون 
هم با ظهور شبكه هاي اجتماعي تعريف جديدي از محتوا 
ارايه ش��ده و وارد عرصه جديدي شده ايم. انجيدني نيز به 
اكوسيستم توليد محتوا در كشور اشاره و رگوالتوري توليد 
محتوا را سختگيرانه و سليقه  اي توصيف كرد و گفت: اين 
رگوالتوري به حدي محدوديت ايجاد كرده كه يك پخش 
زنده از صفحه شخصي خود در اينستاگرام نيز از نظر آنان 
غيرقانوني اس��ت و بايد براي انجام آن مجوز دريافت كرد. 
اضالع و حريم رگوالتوري بايد براي اكوسيستم توليد محتوا 
مشخص باشد. مديرعامل پيا م رسان بومي با اشاره به مقررات 
و قوانيني كه براي محتواهاي مختلف از طرف رگوالتوري 
تدوين شده است، تصريح كرد: اين مقررات براي دهه هاي 
گذشته و محتوا هاي قديمي و كنداكتوري تدوين شده كه 
دوران آن گذشته است و هم اكنون فقط در يك پيام رسان 
داخلي روزانه ميليون ها نفر در حال توليد محتوا هستند و 
چگونه مي توان با اين قوانين به توليد اين محتواها نظارت 
كرد. توليد كنندگان با اين شرايط آزار مي بينند چرا كه بر 
اساس اين قوانين 9۰ درصد محتواي توليدشده غيرقانوني 
است. انجيدني با بيان اينكه با اين شرايط سرمايه گذاران 
براي توليد محت��وا رغبتي ندارند، اف��زود: در صورتي كه 
در دنيا براي توليد محتوا شركت هاي بزرگ چندمليتي 
سرمايه گذاري بسياري مي كنند، در ايران از مالك و ناشر 

محتوا در فضاي مجازي حمايتي نمي شود و قانوني براي 
آن وجود ندارد و قوانيني موجود نيز غير كارآمد هستند.

  نبايد نگران استفاده از 
توليد محتواي خارجي باشيم

وي با اش��اره به موضوع فيلترينگ، با بي��ان اينكه فيلتر 
زماني آغاز مي شود كه در رقابت خود را ضعيف مي دانيم، 
گفت: ما فيلتر را از گذشته در موارد مختلف مانند بستن 
مرزها براي ورود خودروي خارجي داش��ته ايم و به جاي 
اينكه به مشكالت ساخت خودروهاي داخلي در رقابت با 
خودروهاي خارجي بپردازيم و آن را مرتفع كنيم، اقدام به 
محدود كردن خودروهاي خارجي كرديم. بايد نگاه خود را 
در اين حوزه عوض كنيم، چرا بايد نگران استفاده از توليد 
محتواي خارجي با عنوان غربزدگي باشيم در صورتي كه 
مي توانيم با توليد محتواي خوب بقيه دنيا را ايران زده كنيم. 
مديرعامل پيام رس��ان بومي تصريح كرد: مخفي شدن و 
پشت ديوار پنهان كردن خود در دنياي امروز بي معنا و بي 
اثر است. مردم از فناوري براي بهبود زندگي خود استفاده 
مي كنند و نبايد مانع مردم شويم. با برخوردهاي سختگيرانه 
با پلتفرم هاي اين حوزه انگيزه  اي براي سرمايه گذاران باقي 
نمانده است در صورتي كه با استفاده از اين فرصت امكان 
شكوفايي در كشور وجود دارد. انجيدني به نحوه نظارت بر 
توليد محتوا در فضاي مجازي در دنيا نيز اشاره كرد و افزود: 
هفت دسته محتوايي در تمام دنيا غيرقانوني هستند كه 
موضوع ما در اين هفت دسته نيست، بلكه 7۰۰ يا 7۰۰۰ 
دسته شناخته شده و حتي ناشناخته داريم كه به صورت 
سليقه  اي اعمال مي شود. همين طور كه در همه جاي دنيا 
نظارت به مخاطب سپرده شده است، مي توانيم در ايران نيز 
به مخاطب و گزارش تخلف آن بسپاريم. انجيدني خطاب 
به نسل جديد عالقه مند به توليد محتوا توصيه كرد: نگران 
اين محدوديت ها و شرايط كنوني نباشيد، چراكه اين سيل 
بزرگ تغيير سبك زندگي، ديگران را مجبور به حركت در 
مسير جديد مي كند. توليد محتوا بزرگ ترين فرصت شغلي 
نسل آينده است، عالقه مندان به اين حوزه بايد روي محتواي 
فاخر و كاربردي بر بستر پلتفرم هاي موجود در دنيا تمركز 

كنند و در مسير حرفه  اي شدن قدم بردارند.
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معلمان بازمانده از بسته هاي 
رايگان اينترنتي چه كنند

معلمان بازمانده از ثبت نام دريافت بس��ته هاي هديه 
اينترنتي آموزش مجازي مي توانند اكنون نس��بت به 
ثبت نام اقدام كنند و فعال س��ازي اين بسته ها از هفته 
آينده آغاز مي شود. به گزارش ايسنا، مدارس و دانشگاه ها 
از هفته ابتدايي اس��فند و ورود ويروس كرونا به ايران 
تعطيل شدند و با تعطيلي كالس ها، موضوع آموزش 
مجازي مطرح ش��د. اما يكي از مهم ترين چالش هاي 
آموزش آنالين، دسترسي دانش آموزان و دانشجويان 
به اينترنت عنوان ش��د و اينكه شركت در كالس هاي 
آنالين نيازمند حجم بااليي از اينترنت است و هزينه  
بااليي خواهد داش��ت. با ادامه دار شدن روند تعطيلي 
م��دارس و هزينه اي كه به دليل اس��تفاده از محتواي 
تصويري و ويديويي به معلمان و دانش آموزان تحميل 
مي شد، استفاده از شبكه شاد در همه اپراتورها رايگان 
شد و محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، همچنين اعالم ك��رد تمهيداتي براي ارايه 
بسته هاي اينترنتي رايگان براي دانش آموزان و معلمان 
در نظر گرفته شده است. در اين راستا اعالم شد با توجه به 
نياز معلمان به بسته هاي اينترنتي جداي از رايگان شدن 
شبكه شاد، بسته هاي سه ماهه رايگان ۲۰ گيگابايتي 
براي معلمان و كادر آموزشي سراسر كشور كه فروردين 
ماه در سامانه وزارت ارتباطات ثبت نام كرده بودند، فعال 
مي شود. در عين حال با توجه به اينكه برخي از معلمان 
نسبت به ثبت نام بسته هاي اينترنتي در فروردين ماه 
اقدام نكرده بودند، آذري جهرمي در اينستاگرام نوشت: 
س��ايت ictgifts.ir براي ثبت نام از معلمان بازمانده 
از ثبت نام دريافت بسته هاي هديه اينترنتي آموزش 

مجازي در دسترس قرار گرفته است. 

حركت پرشتاب ابر پروژه هاي 
زيرساختي اصفهان

جمعي از مديران رسانه اي استان از پروژه هاي مختلف 
و بزرگ ش��هر اصفهان بازديد كردند. ب��ه گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، مديران رسانه هاي 
اصفهان از پروژه هاي مختلف شهر اصفهان مانند خط 
دو قطار شهري، حلقه چهارم حفاظتي شهر اصفهان 
و پروژه هاي مرتبط با اين مس��ير، مركز نمايشگاه هاي 
بين المللي استان و سالن اجالس سران بازديد كردند. 
قدرت اله نوروزي، شهردار اصفهان اظهار كرد: از بهترين 
تصميماتي كه در اين دوره مديريت شهري گرفته شد 
ورود به پروژه هايي بود كه در راستاي عدالت فضايي و 
توسعه پايدار قرار داشت. شهر اصفهان جمعيتي بالغ 
بر دو ميليون نفر دارد و الزم است كه چنين جمعيتي از 
خطوط مترو گسترده برخوردار باشد. شهردار اصفهان 
با بيان اينكه مترو با وجود هزينه هاي س��نگين نياز به 
آزادس��ازي هاي گسترده نداش��ته و فضايي را اشغال 
نمي كند، ادامه داد: مسير 14 كيلومتري خط دو داراي 
16 ايستگاه است كه 1۲ ايستگاه اين خط در حال ساخت 
و برخي ايستگاه ها تا 95 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و 
4 ايستگاه ديگر نيز در دستور كار است. نوروزي با اشاره 
به پروژه رينگ چهارم ش��هر اصفهان، تاكيد كرد: اين 
پروژه داراي فرعياتي است كه يكي از آنها جاده فرزانگان 
با مسير 6 كيلومتري است كه آمار تلفات جاني تصادفات 
را به شدت كاهش داده است. تقاطع غيرهمسطح آفتاب، 
شهيد سليماني و حلقه حفاظتي به طول 8۰ كيلومتر 
كه دور شهر اصفهان را فرا مي گيرد كمك بسياري به 
حمل و نقل و كاهش ترافيك و كاهش تلفات تصادفات 
مي كند. فاصله بين پل آفتاب تا تقاطع غيرهمس��طح 
شهيد س��ليماني 7 كيلومتر در 75 متر است كه الزم 
بود اين فاصله آزادسازي ش��ده و سپس فعاليت هاي 
عمراني آن آغاز شود كه كار بسيار سخت و پيچيده اي 
است. وي با اشاره به س��اير پروژه هاي شهر اصفهان از 
جمله پياده راه س��ازي چهارب��اغ و خيابان هاي اطراف 
آن، گفت: خيابان ش��يخ بهايي در نقطه مركزي شهر، 
خيابان عباس آباد، خيابان سپه و ميدان امام حسين)ع( 
نيز فعاليت هاي عمراني آن يا آغاز شده يا به زودي آغاز 
مي ش��ود. امس��ال تحول بزرگي در حوزه حمل و نقل 
عمومي رقم مي خورد، 8۰ اتوبوس را در شرايطي كه هيچ 
شهري موفق به خريد اتوبوس نشد خريداري كرديم، با 
همه تالش هاي صورت گرفته عمر ناوگان اتوبوسراني به 
٩.٧ سال رسيده است و اميدواريم با تداوم اين اقدامات در 
آينده نزديك شاهد كاهش عمر ناوگان اتوبوسراني بوده 
و شاهد رسيدن ميانگين كاركرد اتوبوس ها به پنج سال 
باشيم. عليرضا نصر، رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان 
نيز امسال را سال پايان فعاليت هاي دوره پنجم شوراي 
شهر ذكر كرد و گفت: با اتمام كار شوراي پنجم، شوراي 
شهر عمري ۲۲ ساله پيدا مي كند و الزم است خطاهاي 
آن كمتر شده و به ماموريت ها و رسالت هاي خود توجه 

بيشتري داشته باشد. 

جاسوسي فيس بوك
از كاربران اينستاگرام

ش��ركت فيس بوك يك بار ديگر به خاطر دسترسي 
به دوربين گوشي هاي آيفون حتي در زمان غيرفعال 
بودن آنها، متهم به جاسوس��ي عامدان��ه از كاربران 
اينستاگرام شده اس��ت. به گزارش تسنيم به نقل از 
بلومبرگ، ش��ركت فيس بوك يك ب��ار ديگر متهم 
به جاسوس��ي عامدانه از كاربران اينس��تاگرام شده 
و اين بار اين كار را از طريق اس��تفاده ب��دون اجازه از 
دوربين گوش��ي هاي همراه كرده اس��ت. اين دعوي 
در ماه جوالي توسط رس��انه ها مطرح شد كه طبق 
آن اينس��تاگرام به دوربين گوشي هاي آيفون حتي 
در زمان غيرفعال بودن آنها دسترس��ي داشته است. 
فيس ب��وك اين گزارش ها را رد كرده و يك مش��كل 
در اين نرم افزار را مقصر دانس��ته و اع��الم كرده اين 
اشكال در حال برطرف ش��دن است. فيس بوك ادعا 
مي كند اين مشكل باعث شده اينستاگرام به اشتباه 
پيام هاي مبني بر دسترس��ي به دوربين آيفون اعالم 
كند. بريتني كانديتي، يكي از كاربران اينس��تاگرام 
در نيوجرس��ي در دادگاه فدرال ادعا كرد اين نرم افزار 
عمدا از دوربين گوشي ها با هدف جمع آوري اطالعات 
باارزشي در مورد كاربرانش استفاده كرده كه بدون اين 
كار دسترسي به اين اطالعات ممكن نبوده است. طبق 
اين شكايت، اينستاگرام و فيس بوك اطالعات بسيار 
شخصي و خصوصي كاربران خود را كه شامل فضاي 
خصوصي خانه هاي آنها  مي شد به دست آورده اند تا 
از آن براي تحقيقات بازار اس��تفاده كنند. فيس بوك 
هنوز اظهارنظري در اين مورد نكرده است. فيس بوك 
در ش��كايت ديگري در ماه گذشته متهم به استفاده 
از فناوري شناس��ايي چهره براي كس��ب غيرقانوني 
اطالعات بيومتريك از بي��ش از 1۰۰ ميليون كاربر 

اينستاگرام شد كه اين اتهام را هم رد كرده است.

مرگ بيمار آلماني با حمله 
هكري به يك بيمارستان

يك حمل��ه باج افزاري به س��رورهاي بيمارس��تاني 
در آلمان به طور غير مس��تقيم به م��رگ يك بيمار 
منجر ش��د. به گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، 
مقامات آلماني اعالم كردند يك حمله باج افزاري به 
تعطيلي سيستم هاي فناوري اطالعات بيمارستاني 
در دوسلدورف منجر شد. در نتيجه اين اختالالت زني 
كه بايد به سرعت در بيمارستان بستري  مي شد، پس 
از انتقال به بيمارستان در شهر ديگري فوت كرد. به نظر  
مي رسد اين نخستين مرگي باشد كه در نتيجه يك 
حمله باج افزاري ثبت شده باشد. سيستم هاي كلينيك 
دانشگاه دوسلدورف به مدت يك هفته مختل شده بود. 
اين بيمارستان اعالم كرد كه تحقيقات نشان داد اين 
اختالل در نتيجه حمله هكري به شكافي در نرم افزار 
تجاري بوده است. در نتيجه اين حمله سيستم هاي 
رايانش��ي بيمارس��تان به تدريج از كار افت��اده و اين 
واحد درماني نمي توانست به اطالعات دست يابد. در 
نتيجه مراجعان به اورژانس بيمارستان به واحدهاي 
درماني ديگر ارجاع  مي شدند و همچنين عمل هاي 
جراحي نيز به تعويق افتادند. هفته گذشته ۳۰ سرور 
در اين بيمارستان رمزگذاري شدند و يك يادداشت 

باج خواهي روي يكي از سيستم ها وجود داشت. 

ارتقاي امنيت حساب 
سياستمداران در توييتر

در فاصله ان��دك باقي مان��ده به برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، توييتر كه نگران هك شدن 
حس��اب هاي كاربري سياستمداران اين كشور است، 
از افزاي��ش امنيت آنها خب��ر داد. به گ��زارش فارس 
به نق��ل از انگجت، توييتر اعالم ك��رده ميزان امنيت 
حساب هاي كاربري سياستمداران مشهور اين كشور و 
شخصيت هاي شناخته شده وابسته به احزاب سياسي 
جمهوري خواه و دموكرات را افزايش  مي دهد تا از نفوذ به 
آنها و كنترل اين حساب ها توسط هكرها جلوگيري كند. 
در راستاي اين تحوالت سياستمداراني كه كلمات عبور 
ضعيفي براي حساب هاي كاربري خود انتخاب كرده 
باشند، پيام هشداري براي تغيير آنها دريافت  مي كنند. 
همچنين از اين افراد خواسته  مي شود تا قابليت تاييد 
هويت دو مرحله اي را براي حساب هاي خود فعال كنند. 
يك ويژگي ديگر كه براي سياستمداران فعال خواهد 
شد امكان حفاظت در برابر بازتنظيم ناخواسته كلمات 
عبور است. از اين طريق از بازتنظيم و تغيير ناخواسته 
كلمه عبور افراد توسط هكرها جلوگيري خواهد شد. 
توييتر  مي گويد اطالع رساني تدريجي در اين زمينه به 

حساب هاي سياستمداران را آغاز كرده است.

 تبديل  خانه به محل كار 
با نرم افزار واقعيت مجازي

يك شركت تجاري نرم افزار واقعيت مجازي جديدي 
توليد كرده كه با نصب آن روي هدست هاي واقعيت 
مجازي مي ت��وان منزل را به محل كار تبديل كرد. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، نرم افزار يادشده توسط 
شركت كانكت از زيرمجموعه هاي فيس بوك توليد 
شده و با استفاده از آن هدست واقعيت مجازي كاربر را به 
يك دفتر كار مجازي منتقل مي كند كه ابعاد و امكانات 
آن بر مبناي عالقه و نياز هر فرد تنظيم مي شود. كاربر 
مي تواند به اين دفتر كار مجازي نمايشگرهاي متعددي 
اضافه و هر يك را بر مبناي نياز خود تنظيم كند. اين 
نرم افزار با يك پلتفرم واقعيت افزوده مشاركتي به نام 
اسپاشيال نيز سازگاري دارد كه برگزاري نشست هاي 
مشترك مجازي را تسهيل مي كند و همچنين داراي 
يك حالت ويژه براي پيوند دادن جهان مجازي و جهان 
واقعي اس��ت. همچنين مي توان از يك صفحه كليد 
واقعي در محيط اين نرم افزار براي تايپ نيز استفاده 
كرد. نرم افزار يادشده كه Infinite Office نام دارد، 
قرار است در زمستان امسال براي استفاده روي هدست 

جديد اكولوس كوئست ۲ عرضه شود.

با فيلترينگ تلگرام، قشر سنتي هم به استفاده اجباري از فيلترشكن روي آورده و قبح آن شكسته شده است 

روي خوش تمامي اقشار به فيلترشكن

برابر رای شماره 12002869 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احس�ان غرب�ا فرزند رجبعلی مقدار 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه با بنای احداثی به مساحت 73-47 مترمربع قسمتی از پالک 57 اصلی به کالسه 
99-121 واقع در بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از وراث احمد باقری مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19904561

تاریخ انتشار نوبت اول 15-6-1399 تاریخ انتشار نوبت دوم 6-29- 1399 

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی 

محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

برابر رای شماره 12002080 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رقیه مومن پور آکردی فرزند علی اکبر 
مقدار ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 10-132 مترمربع قسمتی از پالک 57 اصلی به کالسه 288-97 
واقع در بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از سید حسین جاللی آکردی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 19904560

 تاریخ انتشار نوبت اول 15-6-1399 تاریخ انتشار نوبت دوم 6-29- 1399 

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی 

محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

برابر رای شماره 139960310006007721 مورخ 04/16/ 1399 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم مجید گیالنی فرزند ابوالفضل 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 78.14 مترمربع پالک 1872 قسمتی از پالک 1610 فرعی از 
12 اصلی واقع در ناحیه بلده نور مازندران بخش 6 اوزرود ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 19904512
 تاریخ انتشار اول 99/6/15 تاریخ انتشار دوم 99/6/29

آگهی موضوع ماده3وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

 برابر رای شماره 12002874 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیرضا جورسرا فرزند حسین مقدار 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 87-19 متر مربع قسمتی از پالک 57 اصلی به کالسه 99-99 واقع 
در بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از حسین جورسرا مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19904558
تاریخ انتشار نوبت اول 15-6-1399 تاریخ انتشار نوبت دوم 1399-6-29 

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

مركز داده مادر شبكه ملي اطالعات با ۴۰۰ ميليارد تومان تاسيس شد
پس از افتتاح مركز داده مادر شبكه ملي اطالعات انتقاداتي 
درباره بودجه اين ديتاس��نتر و كمكي كه به شبكه ملي 
اطالعات مي كند، مطرح شد كه عضو هيات مديره شركت 
ارتباطات در اي��ن باره گفت: اين مركز ب��ا 4۰۰ ميليارد 
تومان تاسيس شد. »4۰۰ ميليارد تومان صرفا براي 5۰۰ 
سرورهزينه شده است«؟ اين سوالي است كه پس از افتتاح 
مركز داده مادر شبكه ملي اطالعات در فضاي مجازي بارها 
پرسيده شد. اينكه مگر قيمت هر سرور در بهترين حالت 
چقدر است كه بايد اين ميزان هزينه مي شد؟ سجاد بنابي، 
عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در پاسخ 
به اين س��وال به ايرنا گفت: شركت ارتباطات زيرساخت 

يك ديتاسنتر افتتاح كرده  كه 4۰۰ ميليارد تومان براي 
راه اندازي، خريد تجهيزات و وس��ايل مورد نياز آن هزينه 
شده است. اين ديتاسنتر شامل 5۰۰ سرور جديد است. 
وي افزود: در مدت كمت��ر از 1۰ روز كه افتتاح مركز داده 
مادر شبكه ملي اطالعات مي گذرد، 4۰۰ سرور ديگر كه 
در گذش��ته در اختيار ايميل ملي، موتور جست وجوي 
بومي و پيام رسان ها در ديتاسنترهاي ديگر بود را هم به اين 
مركز منتقل كرده ايم. او درباره فاز بعدي توسعه اين مركز 
داده گفت: اين مركز ظرفيتي برابر با ۲۰۰۰ س��رور دارد. 
5۰۰ س��رور خريداري كرديم، 4۰۰ سرور كه به خدمات 
پايه س��رويس مي دادند را از مناطق ديگر جا به جا كرديم 

و سرورهاي باقي مانده را نيز جابه جا خواهيم كرد. بنايي 
گفت: اين مركز داده را براي توسعه اليه خدمات شبكه ملي 
اطالعات راه اندازي كرده ايم. ظرف يكي دو ماه آينده منطقه 
آزاد اينترنت را در فرودگاه پيام راه اندازي مي كنيم. هدف 
از راه اندازي اين مركز كمك به صادرات محتواي ايراني به 

خارج از كشور است.

  نتيجه حمايت از پيام رسان ها 
بنابي در خصوص حمايت از پيام رسان هاي بومي توسط 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت، اظهار كرد: در حمايت  
ف��از اول هم مكاني، پهناي باند مورد ني��از و وام در اختيار 
پيام رس��ان ها قرار گرفت. اين حمايت بر اساس مصوبه  
ابالغ شده از سوي رييس مركز ملي فضاي مجازي بود و 
طبق وظيفه حاكميتي خود زيرساخت مناسب را مهيا 
كرديم. عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در 
پاسخ به اين سووال  كه آيا اين حمايت نتيجه اي داشته يا 
خير؟ خاطرنشان كرد: تا جايي كه مي دانيم و ترافيك رد و 
بدل شده در اين پيام رسان ها را رصد مي كنيم، آنها فعاليت 
خوبي دارند. البته آنها شبكه هاي مستقل خود را دارند و ما 
به ميزان ترافيك آن دسترسي نداريم اما مي دانيم ميزان 
قابل توجهي ترافيك رد و بدل مي شود. وي درباره اينكه 
توسعه پيام رسان ها و شبكه ملي اطالعات در نگاه عامه مردم 
با قطع اينترنت گره خورده است، افزود: وزير ارتباطات و 
رييس شوراي عالي فضاي مجازي خيلي شفاف در اين باره 
صحبت كردند و گفتند كه اين توسعه هيچ ربطي به قطع 

ارتباط با اينترنت جهاني ندارد.

  خدمات ابري به كدام پلتفرم ها ارايه مي شود
عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت خاطرنشان 
كرد: در اين ديتاس��نتر به پلتفرم ها خدمات ابري ارايه 

مي ش��ود. درباره ارايه خدمات اب��ري و تمام موضوعات 
شبيه به اين، ش��ركت ارتباطات زيرساخت اجراكننده 
مصوبه هاي شوراي عالي فضاي مجازي است. به ما ليستي 
براي ارايه خدمات تحويل مي دهند، ما نيز بر همان اساس 
تجهيزات م��ورد نياز را ارايه مي دهي��م. البته در برخي 
موضوعات خودمان پيش قدم مي ش��ويم. بنابي در اين 
خصوص اظهار كرد: با شيوع كرونا و جايگزيني آموزش 
مجازي، متوجه شديم دانشگاه ها مشكلي در خصوص 
تأمين سرور ندارند و اكثر آنها به ديتاسنتر مستقل مجهز 
هس��تند، اما مدارس اينطور نبودند. قسمتي از ديتاي 
آنها روي سرورهاي اپليكيش��ن »شاد« و قسمت ديگر 
كه كم هم نيس��تند روي بقيه پلتفرم مانند اسكاي روم 
و ويديوكي��ك قرار دارن��د. از آن جا كه م��دارس با اين 
مجموعه ها طرف قرارداد نيستند و از هر كالس مدرسه 
حدود 1۰۰ هزار تومان دريافت مي ش��ود و كيفيت آن 
مي تواند بهتر باشد، تصميم گرفتيم به عنوان مسووليت 
اجتماعي خود به آموزش و پرورش كمك كنيم. اكنون 

در حال سرويس دادن به آنها هستيم.

  كم�ك نيروه�اي مس�لح ب�راي توس�عه 
جست وجوگرها 

وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات چن��د روز قبل در 
گفت وگوي تلويزيوني خود درباره كمك نيروهاي مسلح 
براي توسعه جس��ت وجوگرها صحبت كرد كه بنابي در 
اين باره گفت: كش��ور در حوزه زيرساخت و سخت افزار 
مشكلي ندارد چون ما آن را تأمين مي كنيم. اما براي توسعه 
پيام رسان و موتور جست وجو به نرم افزار نياز است كه دانش 
خوبي در اين زمينه داشته باشند. نيروهاي مسلح اعالم 
كردند در اين زمين��ه مي توانند كمك كنند، ما هم از هر 

كمكي در اين زمينه استقبال مي كنيم.



تعادل -  گروه تجارت| 
شروط جديدي براي ترخيص دپويي ها از گمرك ترسيم 
ش��د. با پيگيري هاي صورت پذيرفته  از سوي گمرك، 
وزارت صمت و بانك مركزي با ترخيص كاالهاي موجود 
در گمركات كه از اولويت تخصي��ص ارز بانك مركزي 
خارج شده اند، مشروط به شرايطي موافقت شده است. 
معاون فني گمرك، سه ش��رط جديد انجام تشريفات 
گمركي و ترخيص كاالهايي كه از اولويت تخصيص ارز 
بانك مركزي خارج ش��ده اند و در گروه كااليي ۲۷ قرار 
گرفته اند، را اعالم كرده است. بنابه توضيحات او، شروط 
اصلي انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاالهاي اشاره 
شده، منوط به »بررسي و تأييد اصالت بارنامه و قبض انبار 
مربوطه«، »مطابقت با مفاد يكي از بندهاي مرتبط با ماده 
۱۱ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات« 
و» تأييد منش��أ ارز مربوطه توسط بانك مركزي« شده 
است. همچنين به گفته مهرداد ارونقي، كاالهايي كه سود 
بازرگاني آنها به موجب جدول تعرفه يا تصويب نامه هاي 
خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي كند، 
كاالهايي كه ممنوع اعالم مي شود و همچنين كاالهايي 
كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي كند، 
در صورت انطباق با يكي از ش��رايط مندرج در ماده ۱۱ 
قانون مقررات صادرات و واردات و با رعايت مقررات قبل 
از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود يا افزايش 
سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود. از سوي ديگر، 
رييس كل گمرك ايران هم با اعالم اينكه ۶ ميليارد دالر 
مواداوليه، واس��ط و ماشين آالت خط توليد در گمرك 
دپو شده، در خبري اعالم كرد كه كاالهاي اساسي بدون 

كدرهگيري از گمرك ترخيص مي شوند.

   وضعيت كاالهاي دپو شده در گمرك
ارزيابي ها از آخرين وضعيت كاالهاي موجود در بنادر 
و گمركات كشور، نش��ان مي دهد، كاالهاي دپو شده 
در گمركات در س��ه گروه »كاالهاي اساسي، كاالهاي 
غيراساسي غير كانتينري و كاالهاي كانتينري« قرار 
مي گيرند. در گروه نخست، كاالهاي اساسي قرار دارند، 
ك��ه بنابر آمار اعالم��ي، از ابتدا بي��ش از ۱۰ ميليون و 
۷۰۰ هزار تن كاالي اساس��ي وارداتي به ارزش بيش از 
۵ ميليارد دالر از گمركات كشور ترخيص شده است. 
اكنون نيز ميزان موجودي كاالهاي اساسي در بنادر و 
گمركات كش��ور به بيش از ۳ ميلي��ون و ۲۰۰ هزارتن 
مي رس��د كه بيش از ۲ ميليون تن از اين اقالم در بندر 

امام خميني)ره( دپو شده است.
 از اي��ن ميزان، حدود ي��ك ميلي��ون و ۳۰۰ هزارتن از 
موجودي كاالهاي اساس��ي، مربوط به »ذرت« اس��ت. 
اما آنچه مشخص است اينكه برخي از كاالهاي اساسي 
هنوز ترخيص نش��ده اند و در انتظار تامين ارز هستند، 
بعضي از اين اقالم به صورت اعتباري خريداري شده و به 
بنادر حمل شده اند و اسناد مالكيت نيز در اختيار خريدار 
داخلي ق��رار دارد و درخصوص مق��داري از اين كاالها، 
هنوز مالكيت به صاحب كاال منتقل نشده است. البته به 
گفته معاون فني گمرك، با وجود اينكه »گمرك، بانك 
مركزي و وزارت صمت«، ترخيص ۵ قلم كاالي اساسي 
»ذرت، جو، كنجاله سويا، دانه هاي روغني و روغن خام« 
را بدون ارايه كدرهگيري بانك بالمانع اعالم كرده اند اما، 
صاحبان كاال عالقه اي به ترخيص اين اقالم تا تامين ارز 
اين كاالها ندارند.از س��وي ديگر، »كاالهاي غيراساسي 
غيركانتين��ري« جزوديگر اقالم دپوي��ي در گمركات 
هس��تند كه جزو دس��ته دوم قرار مي گيرن��دو بيش از 
۸۰ درصد اين كاالها مواد اوليه يا واس��طه اي واحدهاي 
توليدي، ماشين آالت مرتبط با توليد، تجهيزات پروژه هاي 
راهبردي و ملي است. آمار منتشر شده از سوي گمرك 
نش��ان مي دهد، ميزان اين كااله��ا در بنادر و گمركات 
كش��ور به بي��ش از ۳ ميليون و ۴۸۰ هزارتن مي رس��د 
كه در گروه كااليي ۲۱ تا ۲۷ ق��رار گرفته و اصلي ترين 
مش��كل جهت ترخيص اين اقالم، قرار نگرفتن درصف 
تخصيص ارز و عدم تاييد منشأ ارز اين كاالها است. اما در 
دسته بندي »سوم«، كانتينرهاي ُپر وارداتي موجود در 
بنادر و گمركات هستند، كه تعداد اين كانتينرها بيش از 

۲۳ هزار دستگاه كانتينر برآورد مي شود. 

   سه شرط براي ترخيص دپو شده هاي ۲۷
حال، اما معاون فني و امور گمرك��ي گمرك ايران، در 
تازه ترين اظهارات خود سه شرط انجام تشريفات گمركي 
و ترخيص كاالهايي ك��ه از اولويت تخصيص ارز بانك 
مركزي خارج شده و در گروه كااليي ۲۷ قرار گرفته اند را 
اعالم كرده است. بنابه توضيحات مهرداد جمال ارونقي، 
با توجه به مراجعه صاحبان كاالهاي گروه ۲۷ به دفاتر 
ستادي گمرك و متعاقب مكاتبه ها و پيگيري هاي انجام 
شده از مراجع ذي ربط و ذي صالح مربوطه از جمله وزارت 
صنعت و بانك مركزي، با ترخيص كاالهاي موجود در 
گمركات كه از اولويت تخصيص ارز بانك مركزي خارج 
شده اند با شرايطي موافقت شده است. او، شروط اصلي 
انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاالهاي اشاره شده 
را منوط به بررس��ي و تأييد اصالت بارنامه و قبض انبار 
مربوط��ه، مطابقت با مفاد يكي از بندهاي مرتبط با ماد 
۱۱ آيين نام اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و 
تأييد منش��أ ارز مربوطه توسط بانك مركزي برشمرد. 
معاون فن��ي گمرك، از صاحبان كاال خواس��ت در اين 
زمين��ه از مراجعه يا مكاتبه با گم��رك ايران خودداري 
و در ص��ورت حائز ش��رايط بودن كااله��اي موجود در 
گمركات با هر سه شرط اعالمي، براي انجام تشريفات 
گمركي به گمركات اجرايي مربوطه مراجعه كنند. به 
گفته ارونقي، كاالهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب 
جدول تعرفه يا تصويب نامه هاي خاصي از طرف دولت 
در جهت افزايش تغيي��ر مي كند، كاالهايي كه ممنوع 
اعالم مي شود و همچنين كاالهايي كه شرط ورود آنها 
در جهت محدوديت تغيير مي كند، در صورت انطباق با 
يكي از شرايط مندرج در ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات 
و واردات و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توس��ط 
دولت يا تغيير شرط ورود يا افزايش سود بازرگاني قابل 
ترخيص خواهد بود. معاون فني گمرك همچنين عنوان 
كرده كه در مورد كاالهاي قرار گرفته در گروه ۲۷، عالوه 
بر شرط اخير رعايت ساير شروط اعالمي نيز الزامي است، 
كه چگونگي بررسي و احراز اين شروط به همه گمركات 
كشور ابالغ مي شود تا برابر دستورالعمل مربوطه نسبت 

به موارد اقدام كنند.

   ترخيص بدون كد رهگيري 
درهمين حال، رييس كل گمرك ايران نيز در اظهاراتي 
گفته اس��ت كه از دو هفت��ه قبل و با تصمي��م دولت، 
واردكنندگان كاالهاي اساسي كه ارز آنها تأمين نشده 
و كد رهگيري دريافت نكرده اند اما كااليشان به مبادي 
ورودي و گمركات رسيده باشد در صورتي كه ساير اسناد 
و مدارك آنها آماده باش��د كاالهاي اساسي شان بدون 

كدرهگيري از گمرك ترخيص مي شود. به گفته مهدي 
ميراشرفي، بخشنامه اين تصميم هم ناظر بر كاالهايي 
اس��ت كه در گمركات اس��ت و هم كاالهاي��ي كه وارد 
مي شوند بنابراين درخصوص كاالهاي اساسي چنانچه 
وارد كننده مايل باشد بدون كد رهگيري بانك، كااليش 
ترخيص شود گمرك كاال را ترخيص مي كند و معطل 
كد رهگيري بانك نمي ماند. او همچنين در مورد ترخيص 
كاالهاي غيراساسي كه بيشتر مواد اوليه و ماشين آالت 
خط توليد است، عنوان كرده كه با آخرين تصميمي كه 
در دولت گرفته شد كاالهايي كه تا ۲۰ تير امسال قبض 
انبار ورود دارند بايد بتوانند با ارز متقاضي و بدون نياز به 
كدرهگيري ترخيص شوند كه اين موضوع درحال سير 
مراحل قانوني است و هنوز عملياتي نشده، اميدواريم در 
روزها و هفته هاي آينده اين موضوع نيز عملياتي شود. 
به گفته ميراش��رفي، از آنجايي ك��ه ترخيص كاالهاي 
غيراساس��ي مانند مواداوليه و ماشين آالت خط توليد 
بدون كد رهگيري اجرايي نشده، گفت: همچنان با دپوي 
بيش از ۳.۵ ميليون تن مواداوليه، واسط و ماشين آالت 
خط توليد در گمركات و مبادي ورودي به ارزش بيش از 
۶ ميليارد دالر مواجه هستيم كه اگر مصوبه ياد شده در 
اين باره هم اجرايي شود حجم قابل توجهي از اين كاالها 
ترخيص خواهد شد. او در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود گفته اس��ت كه قطعات خودرو ب��ا اختياراتي كه 
سرپرست وزارت صمت و رييس كل گمرك داشت اين 
قطعات را بدون دريافت كد رهگيري ترخيص كرده اند 
و در مورد دو خودروساز بزرگ اينكه در شرايط كنوني 
خودرو معطل قطعاتي باشد كه به كشور وارد شده، اما كد 

رهگيري اخذ نكرده اند موضوعيت ندارد.

     ترسيم آماري خودروهاي دپويي
و ترخيصي

البته معاون فني گمرك، در مورد وضعيت خودروهاي 
دپو ش��ده در گمركات نيز به ارايه توضيحاتي پرداخته 
است. بنابرآماري كه ارونقي اعالم كرده است، از ۱۲ هزار 
و ۲۶۱ دستگاه خودروي سواري وارد شده به گمركات 
كش��ور، تعداد ۷هزار و ۱۵۳ دس��تگاه خودرو به استناد 
مصوبه ۱۶ دي ماه ۱۳۹۷ هيات وزيران و اصالحيه هاي 
بعدي آن ترخيص و نزديك به ۵ هزار و ۱۰۸ دس��تگاه 
خودروي سواري در گمركات كشور دپو شده بود. طبق 
اعالم معاون گمرك ايران بر اساس بررسي ها و آمار اخذ 
ش��ده از گمركات اجرايي آخرين وضعيت خودروهاي 
دپو شده در پايان مهلت مصوبه به شرح زير است؛ ۱- از 
تعداد ۱۰۰۰ و ۴۸ دستگاه خودروي سواري پروانه شده و 
ترخيص نشده، نسبت به ترخيص ۱۰۰۰ دستگاه خودرو 

اقدام و ۴۸ دستگاه از اين خودرو ها بدليل وجود پرونده 
و لزوم رسيدگي بيشتر توسط مراجع رسيدگي كننده، 
موفق ب��ه خروج از گم��رك نش��دند؛ ۲- از تعداد ۳۴۰ 
دستگاه خودروي سواري اظهار شده ليكن پروانه نشده 
تا پايان مصوبه مربوطه، ۳۴۰ دستگاه با رعايت مقررات 
مربوطه ترخيص شده؛ همچنين نسبت به ترخيص ۱۷۰ 
دستگاه خودروي سواري ديگر حائز شرايط كه داراي ثبت 
سفارش معتبر و تأييد منشأ ارز مي باشند توسط گمركات 
اقدام ش��ده اس��ت؛ ۳- از تعداد ۲۲۷ دستگاه خودروي 
موجود در گمرك خرمشهر )منطقه آزاد اروند( كه با توجه 
به آمار قبلي، ۷۳ دستگاه سفارش امريكا و ۱۵۴ دستگاه 
باالي ۲۵۰۰ سي سي بوده اند، نسبت به ترخيص ۱۴۴ 
دستگاه خودرو جهت تردد در منطقه مزبور و با رعايت 
مقررات مربوطه اقدام ش��ده و خ��ودروي ديگري از اين 
گروه ترخيص نشده است؛ ۴- درباره خودرو هاي موجود 
در گمركات قبل از تاريخ ۲۳ شهريورماه ۱۳۹۳ به تعداد 
۱۰۴ دس��تگاه، صرفا  ۳ دستگاه ترخيص و در خصوص 
مابقي، صاحبان كاال جهت انجام تش��ريفات گمركي و 
ترخيص كاال، به گم��رك مراجعه ننمودند؛ ۵- از تعداد 
۲ هزار و ۲۸۹ دس��تگاه خودروي مطرح رس��يدگي در 
مرجع قضايي، با توجه به صدور راي براي ترخيص ۶۶۸ 
دستگاه خودروي سواري، نسبت به ترخيص اين تعداد 
خودرو اقدام گرديد؛ ۶- درخصوص مابقي خودروهاي 
فاقد ثبت سفارش يا ثبت سفارش ابطال شده نيز امكان 
اظهار ب��ه گمركات اجرايي مقدور نب��وده و لذا اظهاري 
صورت نپذيرفته اس��ت. با توجه به موارد اعالم ش��ده تا 
پايان آخرين روز از مصوبه و تمديديه آن، تعداد ۲۳۲۵ 
دس��تگاه خودروي س��واري از مجموع ۵۱۰۸ دستگاه 
خودروي سواري دپو شده در گمركات كشور ترخيص 
قطعي و ۲۷۸۳ دس��تگاه خودرو ام��كان ترخيص پيدا 
نكردند كه تعدادي از خودروهاي باقيمانده داراي پرونده 
قضايي مي باشند. بديهي است انجام تشريفات گمركي و 
ترخيص خودروهاي داراي پرونده قضايي كه رأي قطعي 
برائت آنها از سوي مراجع رسيدگي كننده صادر مي گردد، 
مشمول قيد زماني براي ترخيص نبوده و ترخيص اين 
خودروها با رعايت ساير مقررات بالمانع است. از همين 
رو، معاون فني گمرك با عنايت به بخشنامه اخير دفتر 
واردات درباره اعمال مقررات متروكه درباره خودروهاي 
باقيمانده كه پرونده آنها در مراجع رسيدگي كننده مطرح 
نيست، تأكيد كرد الزم است صاحبان خودروهاي مزبور 
در اسرع وقت جهت تعيين تكليف خودروهاي اشاره شده 
)مرجوعي( با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند؛ چرا كه 
گمركات موظفند وفق مقررات در خصوص مورد اقدامات 

قانوني الزم را معمول نمايند.
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مشكل اصلي بازار تخم مرغ 
كجاست؟

ايسنا | عضو اتاق بازرگان تهران مي گويد برخالف 
برخي ديدگاه ها، مشكالت بازار تخم مرغ چندان 
پيچيده نيس��ت و فقط به تصميم درس��ت دولت 
احتياج دارد. مهدي معصومي اصفهاني اظهار كرد: 
اينكه ما در رابطه با مش��كالت صنعت مرغداري 
و توليد تخم مرغ س��خنراني هاي طوالني كنيم و 
وعده اصالح بدهيم نشان از آن دارد كه ما شناخت 
درستي از اين بازار نداريم. اين حوزه با يك منطق 
بسيار ساده عمل مي كند، اگر مواد اوليه الزم تامين 
شود، توليد صورت خواهد گرفت و اگر تامين نشود، 
توليد انجام نمي شود. تمام بحث به همين سادگي 

قابل جمع بندي است.
وي با بيان اينك��ه فعاالن صنعت مرغ اساس��ا در 
تصميمات نقش و سهمي ندارند، بيان كرد: در ايران 
ميزان توليد را وزارت جهاد كش��اورزي مشخص 
مي كند، قيمت گذاري و نظارت در اختيار وزارت 
صمت است و ارز را نيز بانك مركزي تامين مي كند. 
اگر ما مي بينيم كه نظم بازار بر هم ريخته يا قيمت ها 
تغييرات داشته اند ارتباطي با مرغداري كه در يك 
روستا توليد محصول مي كند ندارد، بلكه اشكال در 

حوزه تصميم گيري بوده است.
اين فعال صنع��ت مرغ و تخم مرغ ب��ا بيان اينكه 
در اي��ران بخش قابل توجهي از م��واد اوليه حوزه 
مرغداري وارداتي است، بيان كرد: وقتي ارز موردنياز 
تامين نمي شود يا هزينه دريافت اين مواد اوليه باال 
مي رود، قيمت ها در بازار رشد مي كنند و اگر قصد 
كاهش قيمت ها داريم بايد مش��كالت موجود در 
تامين ارز مواد اوليه برطرف ش��ود. اين مساله هم 
تماما ب��ه تصميمات دس��تگاه هاي دولتي و لزوم 
هماهنگي ميان اين ارگان ها مربوط است. معصومي 
اصفهاني ادامه داد: اگر دولت توان تامين ارز را ندارد، 
بايد ظرفي��ت توليد پايين بيايد. در چنين فضايي 
ضمن پذيرش هزينه تعطيلي واحدهاي مرغداري، 
بايد با كاهش قابل توجه توليد نيز مواجه ش��ويم 
اما اگر بناست ظرفيت هاي فعلي حفظ شود، تنها 
برطرف كننده مشكالت امروز تامين مواد اوليه و ارز 
الزم براي آنهاست و اين بازار تنها در چنين شرايطي 

به ثبات مي رسد.

تامين نهاده و كاهش قيمت 
تخم مرغ به زودي

تسنيم | وزير جهاد كش��اورزي از ورود بار هاي 
عظيم نهاده به كشور ظرف ۱۰ روز آينده خبر داد 
و در م��ورد قيمت تخم مرغ گفت: با تمهيداتي كه 
در نظر گرفته ش��ده، در روز هاي پيش رو، قيمت 
تخ��م مرغ كاه��ش قابل توجه��ي مي يابد.كاظم 
خاوازي گفت: با تمهيداتي كه در نظر گرفته شده، 
در روز هاي پيش رو، قيمت تخم مرغ كاهش قابل 
توجهي مي يابد. توليد تخم مرغ در كشور به اندازه 
كافي داريم و س��االنه يك ميلي��ون و ۳۰ هزار تن 
تخم مرغ در كش��ور توليد مي شود كه ۶۰ هزار تن 
آن مازاد بر مص��رف داخلي اس��ت. وي ادامه داد: 
در هفته هاي اخير، تقاضاي ص��ادرات زياد بوده و 
صادرات بي رويه ب��ازار تخم مرغ را به هم ريخته و 
موجب افزايش قيمت شده است. خاوازي گفت: در 
همين راستا رييس جمهوري به معاون اول دستور 
پيگيري دادند و در نهايت مقرر ش��د صدور مجوز 
صادرات تخم مرغ در اختيار وزارت جهادكشاورزي 
باشد تا بين توليد و صادرات توازن ايجاد شود.وزير 
جهاد كش��اورزي افزود: در همين راستا صادرات 
تخم مرغ به ميزاني صورت مي پذيرد كه قيمت تخم 
مرغ در بازار داخلي متعادل شود. وي گفت: قيمت 
تخم مرغ در بازار بايد به گونه اي باشد كه هم مردم 
قدرت خريد داشته باشند و هم صنعت مرغداري 
آسيب نبيند. خاوازي اضافه كرد: جلسات مختلفي 
با تشكل هاي مربوطه برگزار و تمهيدات الزم در نظر 
گرفته شده تا قيمتي كه بي دليل افزايش پيدا كرده 
پايين آيد و به حالت تعادل بازگردد. وي با اشاره به 
اينكه صادرات تخم مرغ به اندازه قابل مالحظه اي 
كاهش مي يابد تصريح ك��رد: صادرات به اندازه اي 
صورت مي پذيرد كه بازار داخلي اش��باع ش��ده و 
قيمت ها به حالت تعادل در بيايند. به گفته وي، با 
هماهنگي هاي انجام شده مقرر شد وزارت صمت 
و جهاد كشاورزي به صورت ماهانه قيمت تخم مرغ 
را تجزيه و تحليل كنند تا هم مصرف كننده و هم 
توليدكننده نگراني هايشان در مورد قيمت، برطرف 
شود. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به تامين منابع 
مالي براي واردات نهاده هاي مورد نياز دامداران و 
مرغداران گفت: حداكثر ت��ا ۱۰ روز آينده بار هاي 
عظيم نهاده مخصوصًا كنجاله س��ويا وارد كشور 
مي شود و به سرعت در اختيار دامداران و مرغداران 
قرار مي گي��رد. وي اضافه كرد: اي��ن نهاده ها با ارز 
۴ هزار و ۲۰۰ توماني وارد كش��ور شده و با قيمت 
مصوب در اختي��ار توليدكنندگان قرار مي گيرند. 
خاوازي گفت: فرايند تامي��ن نهاده هاي دامي به 
صورت هفتگي در دفتر معاون اول رييس جمهور 
پايش مي شود. وزير جهاد كشاورزي گفت: برنامه 
مفصلي براي توزيع نهاده هاي دامي داريم كه قوه 
قضاييه، تعزيرات و نهاد ه��اي نظارتي ما را در اين 
خصوص همكاري مي كنند و گرم به گرم نهاده هايي 
كه امروز وارد كشور مي شود را مي توانيم رهگيري 
كنيم كه به كجا رفته است. خاوازي افزود: تغييرات 
اساسي در سامانه بازارگاه اتفاق افتاده و مالحظات 
نهاد هاي نظارتي و تشكل هاي صنفي در خصوص 
بازارگاه ها اعمال و مشكالت آن برطرف شده است 
و به اين ترتيب نهاده دامي كه وارد مي شود لحظه به 
لحظه تا مصرف مورد پايش قرار مي گيرد. وي ادامه 
داد: براي گروه هايي كه در خصوص توزيع نهاده هاي 
دامي تخلف كرده اند تشكيل پرونده شده و به قوه 
قضاييه ارس��ال مي ش��ود و قطعا تخلف آنها مورد 

پيگرد قانوني قرار مي گيرد.

دستور ويژه سرپرست صمت 
به سازمان حمايت

ش�اتا |سرپرس��ت وزارت صمت با صدور دس��تور 
ويژه اي به رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، از اين س��ازمان خواست تا تشديد 
بازرسي، نظارت و كنترل قيمت ها با اهتمام جدي در 
اولويت كاري قرار گيرد. در متن دستور »جعفر سرقيني« 
آمده است: از آنجا كه در شرايط حساس كنوني، علي رغم 
فراواني كاال در بازار و ش��رايط مناسب توليد در كشور 
مشاهده مي شود برخي از اشخاص سودجو با احتكار 
كاال و عرضه نكردن به موقع و رعايت نكردن قيمت ها 
به هر طريقي موج��ب كمب��ود كاال و افزايش كاذب 
قيمت ها ش��ده اند؛ لذا به منظور تامين آرامش و ثبات 
بازار و ايجاد بستر امن براي عموم مردم و جلوگيري از 
هرگونه سوءاستفاده احتمالي، ضرورت دارد با استفاده 
از تمام توان و ظرفيت بازرسان آن سازمان و با همكاري 
دستگاه هاي ذيربط از جمله سازمان تعزيرات حكومتي، 
سازمان هاي نظارتي، اتحاديه هاي صنفي، بسيج اصناف 
و ساير تشكل ها و دريافت گزارشات و شكايات مردمي 
از طريق سامانه ۱۲۴، تشديد بازرسي، نظارت و كنترل 
قيمت ها با اهتمام جدي در اولويت كاري آن سازمان قرار 
گيرد. همچنين تاكيد شده است؛ در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف سريعاً متخلفين شناسايي و جهت سير 
مراحل قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي و ساير 
مراجع ذي ربط معرفي شوند. سرپرست وزارت صمت 
تصريح كرد: مقتضي است، از اين پس گزارش هاي 
تحليلي به صورت روزانه و هفتگي در خصوص ميزان 
افزايش، كاهش، كمبود و يا هر نوع عوامل تاثيرگذار 
در م��واردي كه ثبات بازار را تحت تاثير قرار مي دهد 
خيلي سريع به اينجانب منعكس شود؛ انتظار مي رود 
اقدامات موثر و به موقع آن س��ازمان فرصت هرگونه 
سوء استفاده را از محتكرين و گران فروشان گرفته و 

موجب آرامش بازار خواهد شد.

كارت بازرگاني هيچ يك از 
توليدي ها باطل نشده است

مهر| رييس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه 
تسهيالتي صادراتي با نرخ ۱۴.۵ درصد از محل صندوق 
توسعه ملي در نظر گرفته شده است، گفت: تا امروز كارت 
بازرگاني هيچ يك از شركت هاي توليدي تعليق نشده 
است. حميد زاد بوم درحاشيه نشست مشترك با فعاالن 
اقتصادي در جمع خبرنگاران در كرج بيان كرد: تعليق 
كارت هاي بازرگاني فقط شامل آن دسته از شركت هاي 
تجاري است كه تعهد ارزي آنها به صفردرصد رسيده 
باشد. وي تصريح كرد: بر اساس تصميم اتخاذ شده و با 
هماهنگي مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت اتاق 
بازرگاني، اتاق تعاون و گمرك ايران، در كارگروه پايش 
رفتار تجاري مقرر شد فقط كارت هاي بازرگاني آن دسته 
از صادر كنندگان كه توليدي نيستند و هيچ تعهد ارزي 
در ۲ سال گذشته نداشته اند، تعليق شود. وي، تعداد 
كارت هاي بازرگاني تعليق شده را شامل حدود ۲ هزار 
و ۵۰۰ شركت تجاري و غير توليدي عنوان كرد و گفت: 
اميدواريم بخشي از آنها كه تعهدشان را ايفا كردند با اعالم 
بانك مركزي از تعليق خارج شوند. زاد بوم با ذكر اين نكته 
كه در اين زمينه دغدغه اي براي بخش توليد نيست، 
گفت: اميدواريم توليد كنندگان هم در سال جاري ارز 
كشور را برگردانند و در مقابل مواد اوليه و ماشين آالت 

مورد نياز كشور را از محل اين ارز وارد كنند. 

رشد چشمگير واردات گوشي
س��خنگوي گمرك از ترخيص حدود ۴ و نيم ميليون 
دستگاه تلفن همراه از ابتداي سال تا ۲۵ شهريور خبر 
داد. س��يد روح اهلل لطيفي گفت: ميزان گوشي تلفن 
همراه ترخيص شده از گمرك، از ابتداي سال ۹۹ تا ۲۵ 
شهريور، ۴ ميليون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه بود كه در 
مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل رشد ۴۲ درصدي 
از لحاظ تعداد را به خود اختصاص داده است. وي افزود: 
ارزش دالري گوشي هاي تلفن همراه ترخيص شده تا 
۲۵ شهريور، ۷۳۶ ميليون و ۴۳۰ هزار و ۸۸۰ دالر بوده 
است كه از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۴۱ درصد رش��د داشته كه با ۱۸۳۲ فقره اظهار نامه 
گمركي ترخيص شده است. لطيفي با بيان اينكه ميزان 
واردات موبايل در نيمه نخست امسال به نسبت مدت 
زمان مشابه در سال ۹۹ رشد چشم گيري داشته است، 
گفت: در مدت زمان ابتداي س��ال ۹۸ تا ۲۵ شهريور 
سال گذشته ۳ ميليون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن 
همراه به ارزش ۳۰۵ ميلي��ون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دالر از 
گمرك ترخيص شده بود و امسال در همين بازه زماني ۴ 
ميليون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن همراه ترخيص 
شده كه يك ميليون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه بيشتر 

ازسال گذشته بوده است.

ايجاد 18 بازارچه
در مرزهاي ايران و افغانستان

فارس | دولت پاكس��تان در بياني��ه اي اعالم كرد 
اس��الم آباد ۱۸ بازارچه مرزي در مرزه��اي ايران و 
افغانستان ايجاد خواهد كرد كه در ابتدا ۳ بازارچه به 
صورت آزمايشي فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. 
اين تصميم در نشست مقامات بلندمرتبه به رياست 
عمران خان، نخس��ت وزير پاكس��تان گرفته شده 
است. بر اساس طرح پيشنهادي كه در بيانيه دفتر 
نخست وزيري پاكستان اعالم شده است ۱۲ بازارچه 
در مرز با افغانستان و ۶ بازارچه در مرز با ايران ايجاد 
خواهد شد. عمران خان در ابتدا با يك پروژه آزمايشي 
براي ايجاد سه بازارچه موافقت كرده است. نخست 
وزير پاكستان به مقامات حاضر در اين نشست گفت: 
اين س��ه بازارچه كه ۲ بازارچه در مرز با ايران و يك 
بازارچه در مرز با افغانستان است، تكميل مي شود و 
در فوريه ۲۰۲۱ شروع به فعاليت خواهند كرد. عمران 
خان تاكيد كرد اين بازارچه ها روابط و فرصت هاي 
تجاري بهتر براي ساكنان مرزها فراهم خواهد كرد.

از سوي گمرك اعالم شد

ترخيص دپويي ها از گمرك  شروط جديد

مديركل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز:معاون وزير صمت: 

برخورد با عرضه كنندگان برندهاي سيگار قاچاق شرايط كشور از لحاظ كااليي در حالت تعادل است
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: كش��ور 
ايران امروز با وجود تحريم هاي ظالمانه دشمنان و 
آثار منفي شيوع بيماري كرونا بر اقتصاد، از لحاظ 
كااليي در تعادل نس��بي قرار دارد و فروشگاه ها تا 

سقف پراز اجناس مختلف است.
يزدان سيف در نشست مش��ترك كارگروه تنظيم 
ب��ازار، گندم، آرد و نان اس��تان بوش��هر افزود: اين 
در ش��رايطي است در كش��ورهايي كه تحت هيچ 
تحريمي قرار ندارند با شيوع كرونا با مشكل جدي 
در زمين��ه تامين كاالهاي مورد نياز روبرو ش��دند. 
وي گفت: امريكا تص��ور مي كرد با اعمال تحريم ها 
در ايران قحط��ي مي آيد و از مردم خواس��ت تا به 
فروش��گاه ها مراجع��ه و هر آنچه در آنها هس��ت را 
خريداري كنند ت��ا دولت اي��ران در زمينه تامين 
كاالهاي مورد نياز مردم با مش��كل روبرو شود اما 
وجود اين دش��واري ها اكنون در شهريور ماه سال 
۹۹ كش��ور پايدارتر از گذش��ته است. سيف گفت: 
دشمنان تا امروز به هدف خود دست نيافته اند كه 
اين عالوه بر لطف خدا از وجود انس��ان هايي است 
كه با تمام وج��ود در راه عزت بزرگي و اقتدار ايران 
گام برمي دارند. وي اظهار كرد: هر كس در س��طح 
خودش بايد براي كشور حالل مشكالت باشد تا از 

اين شرايط س��خت كنوني عبور كنيم. مديرعامل 
ش��ركت بازرگاني دولت��ي ايران درب��اره وضعيت 
نهاده هاي دامي در كش��ور گفت: از ابتداي س��ال 
جاري ۷۰۰ هزار تن ذخاير نهاده هاي دامي و سويا 
در كشور موجود بود كه از اين مقدار بخش زيادي 
توزيع و جايگزين آن شده اس��ت. وي يادآور شد: 
نزديك به ۷۰۰ ت��ا ۸۰۰ هزار تن از محل دانه هاي 
روغني كنجاله استحصال و در كشور بين دامداران 
و مرغداران توزيع شده است. سيف اظهار كرد: كل 
مصرف كشور در بخش نهاده هاي دامي و سويا سه 
ميليون و ۸۰۰ هزار تا چهار ميليون تن اس��ت كه 
تنها بخش بسيار اندكي در اين بخش كمبود وجود 
داشت. وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه نهاده هاي 
دامي در سخت ترين شرايط كشور تامين مي شود 
دستگاه ها بايد تالش كنند تا تامين و توزيع نهاده ها 
به صورت مناسبي صورت گيرد. معاون وزير صمت 
افزود: همچنين نظارت كامل ب��ر توزيع كاالهاي 
اساس��ي ك��ه ارز چهاره��زار و ۲۰۰ توماني دارند، 
ضروري اس��ت. وي تاكيد كرد: دشمن بر اشتغال 
كش��ور و نهاده ه��اي توليد تمركز ك��رده كه براي 
مقابله با آنها تامين نقدينگي و نهاده هاي مورد نياز 
توليدكنندگان در سال جهش توليد ضروري است.

يك مقام مسوول از اجراي قريب الوقوع طرح برخورد با 
عرضه كنندگان س��يگارهاي برند محرز قاچاق خبر داد 
و گف��ت: اين طرح همزمان باپيش��رفت طرح رهگيري 
س��يگار و به منظور حمايت از توليد داخلي اجرا خواهد 
شد. اميرمحمد پرهام فر، مديركل دفتر پيشگيري ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
اجراي طرح رهگيري سيگار از ابتداي شهريورماه گفت: 
با اجراي اين طرح، زنجيره توليد و توزيع سيگار شفافيت 
مي يابد و بررسي و استعالم اصالت سيگارهاي توليد شده 
و قانوني توسط مصرف كنندگان امكان پذير مي شود. وي 
افزود: عالوه بر اين، امكان نظارت سيس��تمي بر مراحل 
گوناگون زنجيره توليد و توزيع سيگار تا آخرين مرحله 
به وجود مي آيد به طوري كه نهادهاي نظارتي مي توانند 
هرگونه احتكار و گرانفروشي را به سرعت شناسايي كرده و 
از وقوع هرگونه فعاليت غيرمجاز و مخرب در بازار دخانيات 
جلوگيري كنند.اين مقام مسوول با بيان اينكه ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز آمادگي الزم براي برخورد با برندهاي 
محرز قاچاق سيگار را دارد، اظهار داشت: برندهاي محرز 
قاچاق در گروه كااليي دخانيات به هيچ وجه در كشور توليد 
نمي شوند و در گذشته نيز به صورت رسمي وارد كشور 
نشدند. وي افزود: ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همزمان 
با پيشرفت طرح رهگيري سيگارت به صورت جدي طرح 

برخورد با برندهاي محرز قاچاق را در دستور كار قرار داده 
و به زودي اين طرح در كل كشور و با هماهنگي نهادهاي 
نظارت��ي اجرا خواهد ش��د.پرهام فر با اش��اره به اهميت 
جمع آوري سيگارهاي قاچاق از بازار دخانيات گفت: بر 
اساس پيش  بيني كارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، اجراي طرح برخورد با برندهاي محرز سيگار قاچاق 
تأثير بسزايي بر رشد صنعت دخانيات كشور خواهد داشت.

وي با بيان اينكه خرده فروشان و توزيع كنندگان سيگار 
نبايد نگران اجراي طرح رهگيري س��يگار باشند، گفت: 
مهلت كافي براي فروش سيگارهاي از پيش موجود در نظر 
گرفته شده و فعاالن بازار دخانيات نبايد نگران سيگارهايي 
باشند كه از گذشته در انبارها بوده و داراي كد رهگيري 
نيستند؛ چرا كه طرح برخورد با سيگارهاي قاچاق در حال 
حاضر تنها شامل برندهاي محرز و غيرقانوني مي شود.وي 
با اش��اره به آمار قاچاق سيگار در سال ۹۹ گفت: تاكنون 
آمار دقيقي از ميزان قاچاق دخانيات گزارش نشده است 
اما با توجه به اين مساله كه در سال جاري با كاهش توليد 
سيگار مواجه بوديم، متأسفانه پيش بيني ها حاكي از آن 
است كه قاچاق اين محصول افزايش يافته است، چرا كه 
در حال حاضر واردات قانوني س��يگار انجام نمي شود و با 
توجه به كاهش عرضه سيگارهاي قانوني، بخشي از نياز 

بازار توسط قاچاقچيان تأمين مي شود.
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چهرهروز

از مدرسه كودكان كار تا فرش قرمز ونيز
شميال شيرزاد اصالتا اهل افغانستان است، اما در ايران متولد شده و با پدر و مادر و خواهر بزرگ ترش و ابوالفضل كه دو سال 
و نيم از خودش كوچك تر اس��ت زندگي مي كند. او به گفته خودش يك س��ال دير به مدرسه رفته و امسال به كالس هفتم 
مي رود، اما قطعا با حس و حالي متفاوت. »من قبال مدرس��ه كودكان كار مي رفتم و امسال هم همانجا مي روم. بعد از اينكه 
در فيلم »خورشيد« بازي كردم حس خيلي خوبي داشتم، دوستانم هم خوشحال بودند، اما من اصال رفتارم را تغيير ندادم 
و خودم را براي آنها نمي گيرم چون كال با دوس��تانم رابطه خوبي دارم و رفتارم تغييري نكرد. از اين به بعد دوست دارم اين 

راه را تا آخر ادامه دهم و به شيوه اي ديگر كار كنم. دلم نمي خواهد به كار در مترو برگردم.«

كتابخانه

درباره كتاب »طرح ريزي كسب و كار«
كتاب »طرح ريزي كس��ب و كار« اثري از برايان فينچ اس��ت. هدف اين كتاب، كمك در طراحي يك س��اختار مناسب در 
زمينه هاي تجاري و به طور كلي هر گونه كس��ب و كار است. ش��ايد فكر كنيد كه اين كار را مي توان با كمك يك حسابدار 
حرفه اي يا كارشناس بازاريابي انجام داد، اما تا وقتي شما عناصر اصلي يك طرح اقتصادي را به خوبي نشناسيد نمي توانيد 

آن را با كمك افراد ديگر به نتيجه برسانيد.  
در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: »تمام فرضيات به يك نسبت اهميت ندارند. برخي از آنها در موفقيت كار تجاري نقش 
مهمي داشته و برخي ديگر تنها اثر جزئي روي سود نهايي يا گردش سرمايه مي گذارد. تحقيق در مورد هزينه هاي انرژي 

در يك پروژه جديد، مقدار زيادي از وقت باارزش شما را هدر مي دهد.«

هنر

فيلم سينمايي »قاموس« به نويسندگي وكارگرداني علي براتي و تهيه كنندگي 
محمد فضيله كه در ژانر وحش��ت نگارش شده در استان هاي فارس و يزد جلوي 
دوربي��ن رفت. قاموس دومين فيلم بلند علي براتي بع��د از ماهي و بركه در مقام 
كارگردان اس��ت.تاكنون درس��ا بختيار به عنوان نقش اول، ريحانه رضي، يداهلل 
شادماني، فرشته آلوسي و نسا يوس��في و آرش برومند به عنوان بازيگران جلوي 
دوربين رفته اند و در ادامه بازيگران ديگري نيز به پروژه اضافه خواهند شد. به گفته 
علي براتي كارگردان قاموس، ژانر اين فيلم وحشت و آخرالزماني است. او درباره 
اولين نمايش اين فيلم عنوان كرد: در صورت برگزار ش��دن جشنواره فيلم فجر و 
فراهم شدن شرايط الزم، اولين نمايش »قاموس« در اين رويداد فرهنگي و هنري 
خواهد بود. كارگردان قاموس درباره ديگر لوكيشن هاي اين فيلم گفت: از فضايي 
بكر و متفاوت براي لوكيشن هاي »قاموس« در ابركوه استان يزد، سورمق آباده و 
اقليد استان فارس بهره خواهيم برد. ژانر وحشت در سينماي ايران چندان مورد 
توجه نيست و هر از گاهي فيلم هايي در اين ژانر ساخته مي شود كه چندان هم مورد 
اقبال عمومي قرار نمي گيرد، حاال بايد ديد »قاموس« مي تواند نگاه مردم و منتقدان 

را به ساخت فيلم هاي سينمايي ژانر وحشت در ايران تغيير دهد.

جامعه

ژانر وحشت بار ديگر 
در سينماي ايران

میراثنامه

مديركل ميراث فرهنگي و گردش��گري سيس��تان و 
بلوچستان از كشف محوطه هاي جديد پيش از تاريخ 
در حدفاصل شهر س��وخته و مرز افغانستان خبر داد. 
جالل زاي��ي گفت: هن��گام اجراي پ��روژه لوله گذاري 
براي گازكشي از آنجا كه بخش��ي از اين لوله گذاري از 
داخل حريم شهر سوخته عبور مي كرد بر آن شديم تا 
بررسي هايي در اين منطقه داشته باشيم. حين ارزيابي 
اين مهم كه آيا گذر خط لوله گاز به حريم شهر سوخته 
آسيب وارد مي كند يا خير موفق شديم تا سه محوطه 
جديد را كشف كنيم. اين محوطه ها ازجمله محوطه هاي 
اقماري شهر سوخته به حساب مي آيند و داراي قدمت 
دوران پيش از تاريخ هس��تند. او ادامه داد: نياز اس��ت 
محوطه ها كاوش شوند تا بر اساس يافته هاي آن كاوش 
تصميم بگيريم چه اتفاقاتي در اين محوطه ها رخ خواهد 
داد. باتوجه به يافته هايي از جمله عوارض طبيعي و سفال 
كه بيشتر آنها شبيه سفال هاي شهر سوخته هستند 
قدمت اين محوطه هاي جديد به بيش از ۵ هزار س��ال 
پيش بازمي گردد. كشف كوزه هاي كوچك و سفال هايي 
كه داراي طرح و نقش هستند ازجمله يافته هاي ديگر 

اين بررسي هاست. درحال حاضر نيز اين يافته ها در موزه 
جنوب شرق نگهداري مي شوند. البته به گفته مديركل 
ميراث و گردشگري سيستان و بلوچستان با وجود كشف 
و محوطه هاي جديد كار لوله گذاري متوقف نشده چراكه 

به محوطه هاي تازه كشف شده آسيبي وارد نمي كند. به 
گفته جالل زايي، برنامه كاوش در اين محوطه ها تهيه 
شده و اميد اس��ت بودجه و مجوزهاي الزم براي انجام 

كاوش طي سال جاري تامين و صادر شود.

كشف محوطه هاي جديد پيش از تاريخ 

هر ۷ دقيقه يك ايراني به دمانس مبتال مي شود
هر ۳ ثانيه در دنيا و هر ۷ دقيقه در ايران؛ 
يك نفر دمانس مي گيرد. بيش از ۵۰ 
ميليون نفر در جهان با دمانس زندگي 
مي كنند. در ايران نيز هنوز آمار قطعي 
گرفته نشده، اما بر اساس آمار جهاني 
تخمين زده مي شود، بيش از ۷۵۰ تا 
۸۰۰ هزار نفر فرد مبتال به دمانس در 
كش��ور زندگي مي كنند كه توجه به 

كيفيت زندگي آنه��ا و مراقبان آنها امري ضروري 
اس��ت. دمانس و آلزايمر هر دو ش��امل اختالالت 
رفتاري، شناختي، از دست دادن حافظه كوتاه مدت 
و بلندمدت و ... هس��تند؛ اما نكت��ه قابل توجه آن 
است كه بايد ميان بيماري آلزايمر و دمانس تفاوت 
قائل شويم. دمانس نوعي اختالل قابل برگشت در 
حافظه است كه به داليل مختلفي نظير كم كاري يا 
پركاري تيروئيد، افسردگي، مصرف  داروهاي موثر 
روي مغز و... به وجود مي آيد. تشخيص و درمان به 
موقع دمانس مي تواند به قابل برگشت بودن بيماري 
كمك شاياني كند، اما بروز بيماري آلزايمر غيرقابل 
برگشت بوده و درمان قطعي نيز ندارد، اما مي توانيم 

با درمان زودهنگام آن را تا حد زيادي 
كنترل كنيم و ب��روز اختالالت ثانويه 
بيماري را به تعويق اندازيم. مديرعامل 
انجمن آلزايمر ايران ضمن بيان اينكه 
شعار امس��ال انجمن جهاني آلزايمر 
مانند س��ال قبل »بياييد بدون شرم 
درباره بيماري آلزايمر صحبت كنيم« 
اس��ت، گفت: بيماري آلزايمر و انواع 
دمان��س از بيماري هاي غيرواگيري اس��ت كه با 
پيشرفت سن بيشترين مشكالت را براي خود فرد، 
مراقبين و جامعه پديد مي آورد. علت انتخاب اين 
ش��عار اين است كه وقتي ش��رم از ابراز بيماري در 
تمام جوامع به ويژه در كشورهاي خاورميانه وجود 
دارد، بيماري به راحتي تش��خيص داده نمي شود 
و فرد مبتال به آلزايمر خانه نش��ين شده و ارتباط 
اجتماعي اش به حداقل مي رسد و مراقبين درجه 
يك اين افراد نيز دچار مشكالتي مانند افسردگي ها 
خواهند شد. معصومه صالحي افزود: اگر شرم از ابراز 
بيماري وجود نداش��ته باشد، مي توانيم بيماري را 

زودتر تشخيص دهيم. 

ابالغ دستورالعمل ارتقاي امنيت بانوان در شهر 
مديركل امور بانوان شهرداري تهران 
از ابالغ دس��تور العمل طرح ارتقاي 
امنيت بانوان در محيط هاي شهري 
به مناطق ۲۲ گانه ت��ا پايان مهر ماه 
خبر داد. زه��را به��روز آذر در مورد 
س��رانجام طرح ارتقاي امنيت بانوان 
در محيط هاي شهري كه در منطقه 
۱۰ به صورت پايلوت اجرايي ش��د، 

گفت: پي��رو اجراي برنامه »تهران ش��هري براي 
همه«، در نظر داريم شهر را براي همه گروه هاي 
مختلف اعم از زنان، سالمندان، كودكان و... آماده 
كنيم. او با بيان اينكه نيمي از جمعيت شهر ما را 
زنان تشكيل مي دهند، افزود: بعضا متاسفانه زنان 
تجاربي از الق��اي حس ناامني در برخي فضاهاي 

شهر دارند و اين حس مانع از حضور 
آنها در ش��هر مي شود كه ما به عنوان 
مسووالن شهري وظيفه داريم ضمن 
امن كردن فضا، ح��س امنيت را نيز 
ارتقا دهيم. بهروز آذر با بيان اينكه در 
اين مسير منطقه ۱۰ به صورت پايلوت 
انتخاب ش��ده بود و نتاي��ج حاصل از 
اين منطقه احصا و جمع بندي ش��د، 
گفت: بر اساس تجارب كسب شده در منطقه ۱۰، 
دستورالعملي براي مناطق ۲۲ گانه تدوين شده 
است كه در چهار گام اجرايي همچون شناسايي 
نقاط ناامن و بي دفاع در سطح مناطق، ثبت به روي 
نقشه جي اي اس منطقه، اولويت بندي و رفع آنها، 

اين طرح را دنبال مي كنيم.

هنر

يكي از تابلوهاي »پابلو پيكاسو« از »دورا مار« عكاس و نقاش فرانسوي، در حراجي 
هنر قرن بيستم كريستيز در نيويورك به فروش گذاشته مي شود. به گزارش هفته نامه 
امريكايي بارونز، تابلوي »زني نشس��ته روي صندلي« اثر پابلو پيكاسو از نقاشان و 
مجسمه سازان سرشناس قرن بيستم ششم اكتبر )۱۵ مهر( در حراجي هنر قرن 
بيستم كريستيز در نيويورك به فروش گذاشته مي شود. رقم تخميني فروش اين 
اثر چيزي بين ۲۰ تا ۳۰ ميليون دالر پيش بيني شده است. در جريان اشغال پاريس 
به دست سربازان نازي، پيكاسو چند تابلو از دورا مار زن هنرمندي كه به او عالقه مند 
شده بود، كشيد. مار در همه اين تابلوها، لباس هاي آبي مشابهي به تن دارد. چندين 
نمونه از اين تابلوها در حال حاضر در موزه هاي مختلف جهان از جمله موزه پيكاسو 
در پاريس، كانست ميوزيم بازل سوييس و پيناكوتك مونيخ نگهداري مي شود. پابلو 
پيكاسو نقاش، مجسمه ساز، طراح صحنه و متخصص چاپ دستي، از بزرگ ترين و 
تأثيرگذارترين هنرمندان سده بيستم و از پايه گذاران مكتب كوبيسم بود؛ هنرمندي 
كه در تمام دوران زندگي خود دست از جست وجوگري و تجربه برنداشت و خالق 
اثرهاي ماندگاري شد. پيكاسو هشتم آوريل سال ۱۹۷۳ ميالدي در حالي كه ميزبان 

دوستانش بود، بر اثر حمله قلبي درگذشت. 

حراج  شاهكار
 استثنايي  پيكاسو

دود آتش سوزي هاي امريكا به اروپا رسيد
كارشناسان مي گويند كه طبق تصاوير 
ماهواره اي، دود آتش سوزي هاي غرب 
اياالت متحده به اروپا رس��يده است. 
طبق داده هايي كه س��امانه خدمات 
پايشگري جوي كوپرنيك اتحاديه اروپا 
گردآوري كرده است، دود ناشي از اين 
آتش س��وزي ها با طي مسافت هشت 
هزار كيلومتر در جو زمين به بريتانيا و 

ساير بخش هاي شمال اروپا رسيده است. طبق اعالم 
مركز اروپايي پيش بيني ميان مدت وضعيت هوا با 
كمك شماري از سامانه هاي پايشگري ماهواره اي 

كوپرنيك، آتش سوزي هاي ايالت هاي 
كاليفرنيا، اورگن و واش��نگتن حدود 
۳۰.۳ ميليون تن كربن منتشر كرده 
است. به گزارش اينديپندنت، مارك 
پرينگتون محقق ارش��د و كارشناس 
آتش سوزي هاي ناخواس��ته سامانه 
خدمات پايش��گري جوي كوپرنيك 
گفت: ميزان و دامنه اين آتش سوزي ها 
خيلي بيشتر از تمامي مواردي بوده است كه طي 
۱۸سال از سال ۲۰۰۳ به بعد در داده هاي پايشگري 

ما ثبت شده است.

ادامهازصفحهاول

 موج سوم كرونا 
سهمگين است

 ما اگر مي خواهيم از اين همه گيري جلوگيري 
كنيم بايد ت��ا آنجا كه در توان داري��م مردم را از 
حضور در اجتماعات منع كنيم. هنوز دو هفته 
هم از آغاز س��ال تحصيلي نگذش��ته كه تعداد 
زي��ادي از دانش آموزان و معلم��ان درگير اين 
بيماري شده اند.  قدرت س��رايت ويروس كرونا 
روز به روز بيشتر مي شود، در حال حاضر هر فرد 
ناقل مي تواند تعداد قابل توجهي را به اين بيماري 
مبتال كند. اگر همين رويه ادامه پيدا كند، دولت 
مجبور است محدوديت هايي را كه در هفته هاي 
اول به كار بسته بود دوباره اجرايي كند كه البته 
با توجه به ش��رايط اقتصادي كنوني كار بسيار 
دش��واري به نظر مي رسد. به هر حال ما در حال 
حاضر وارد موج سوم كرونا شده ايم. هر چه تعداد 
مبتاليان بيشتر شود تعداد مرگ و مير هم بيشتر 
مي شود، از تمام افرادي كه در بيمارستان بستري 
مي ش��وند، ۱۰ درصد آنها جان خود را از دست 
مي دهند و از تعداد افرادي هم كه در بخش هاي 
مراقبت ويژه بستري مي شوند، ۵۰ درصد جان 
خود را از دست مي دهند. اين رقم كمي نيست. 
نمي توانيم به راحتي از كنار آن بگذريم و كاري 
نكنيم. ما اگر مي خواهيم زنجيره ابتال را بشكنيم 
بايد تعداد افراد مبتال را كم كنيم و كم كردن آنها 
تنها از طريق برقراري محدوديت هاي رفت و آمد 
در مراكز عمومي، دانشگاه ها و همچنين وسايل 
حمل و نقل  ش��هري مثل مترو  و اتوبوس است. 
پس بايد ادارات را تعطيل كنيم، بايد تمام مراكزي 
را كه موجب تجمع مردم مي شود، تعطيل كنيم، 
بايد هر طور ش��ده مردم را راضي كنيم كه براي 
حفظ جان خودشان هم كه شده از تردد بي مورد 
در شهرها خودداري كنند. كرونا با كسي شوخي 
ندارد. از سوي ديگر افزايش آمار مبتاليان به اين 
بيماري كادر درمان را هم با مش��كالت زيادي 
مواجه مي كند، ما در شرايط عادي هم از كمبود 
تعداد پرستار در بيمارستان ها رنج مي برديم، حاال 
با اين ش��رايط چطور مي خواهيم كه اين تعداد 
پرس��تار جوابگوي نياز تعداد بي شمار بيماران 
باشند. مردم هم بايد به اين مسائل فكر كنند و 
براي س��المتي خود و افراد خانواده شان ارزش 
قائل باشند، اگر هم مجبور هستند كه بيرون از 
خانه باشند  بايد حتما تمام پروتكل ها را به طور 
كامل اجرا كنند. ماسك بزنند، فاصله فيزيكي را 
رعايت كنند، دست هايشان را ضد عفوني كنند. به 
اين اميد نداشته باشيم كه تا ماه آينده واكسن اين 
بيماري كشف مي شود، به اين اميد نداشته باشيم 
كه ما دچار اين بيماري نمي شويم. هر كسي در 
هر جاي��ي مي تواند در مع��رض ابتال به ويروس 
كرونا قرار بگيرد، پس بهتراست براي حفظ جان 

خودتان هم كه شده پروتكل ها را رعايت كنيد.

كرونا همچنان قرباني مي گيرد

موج سوم خطرناك و فراگير
گليماندگار|آمار ابتال و مرگ و مير 
بر اثر كرونا هر روز نسبت به روز گذشته 
افزايش مي يابد، نكته جالب اين است 
كه ش��هروندان هم در اقصي نقاط اي��ران به زندگي 
روزمره خود بازگشته اند و انگار كه هيچ اتفاقي از ابتدا 
رخ نداده اس��ت. حاال كار به جايي رسيده كه معاون 
كل وزارت بهداشت و درمان كل كشور را در وضعيت 
قرمز كرونايي اعالم مي كند. يعني ديگر هيچ منطقه 
سبز و نارنجي وجود ندارد. اين در حالي است كه برخي 
از كشورها توانس��ته اند با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداش��تي آمار ابتال و مرگ و مير را در كش��ور خود 
كاهش دهند، اما در ايران اين موج س��وم است كه با 
قدرت راه افتاده و قرباني مي گيرد. سفرهاي تابستاني، 
حضور در هيات هاي عزاداري و بعد هم بازگش��ايي 
مدارس. تمام اين ها داليل خوبي است تا بدانيم چرا 
هنوز پاييز ش��روع نشده بايد گرفتار موج سوم كرونا 
شويم. اين در حالي اس��ت كه با شروع فصل پاييز و 
وارونگي هوا و انتش��ار ويروس آنفلوآنزا بايد منتظر 
همه گيري بيشتر اين بيماري باشيم و انگار كاري هم 

از دستمان بر نمي آيد. 

    كادر درمان بي رمق
تمام اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه كادر درمان 
بيش از ۹ ماه اس��ت كه با اين بيماري در حال جنگ 
است و براي حفظ جان بيماران تالش مي كند، حاال 
ديگر آنها هم رمقي برايش��ان باقي نمانده، برخي از 
آنها به اين بيماري مبتال ش��دند و برخي ديگر حتي 
جانشان را از دست دادند. هيچ كدام از اين اتفاقات اما 
باعث نشد تا مردم به اين فكر كنند كه آنها هم براي 
حفظ جان خود مسووليتي به گردن دارند. خانه ماندن 
اولين و ابتدايي ترين كاري است كه هر فرد مي تواند 
براي حفظ سالمت خود انجام دهد. آنها كه به واسطه 
شغلشان و يا حتي به دليل اينكه نمي توانند در اين 
وضعي��ت بحراني اقتصادي كار نكنند، حسابش��ان 
جداست، روي س��خن با آنهايي است كه همچنان 
به س��فرهاي تابس��تاني مي روند، آنها كه با حضور 
در هيات هاي عزاداري ب��دون رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي جان خود و ديگران را به خطر انداختند، يا 
آنها كه فكر مي كنند، اين مريضي تنها نصيب ديگران 
مي شود و س��راغ آنها نمي آيد.  حميد مللي، رييس 
بيمارس��تان اصفهان در اين باره مي گويد: خستگي 
كادر درمان در حدي است كه اصال در مورد آن حرفي 
نمي توان زد، اين لباس ها و ش��رايط بيمارستاني كه 
هر روز شاهد مرگ و مير بيماران كرونايي هستند، 
پرسنل را از نظر روحي و جسمي خسته مي كند، كما 
اينكه كار كردن در اين شرايط، استرس كادر درمان 
براي احتمال درگيري خودشان و يا خانواده ها را باالتر 
مي برد، اما با تمام اين سختي ها ايستادگي و دين خود 
را ادا كردند. اما اگر اين روند ادامه پيدا كند ما با كمبود 
كادر درمان مواجه خواهيم شد و اين تازه مي تواند آغاز 
فاجعه باشد. اصال دور از ذهن نيست كه خستگي كادر 
درمان و كم شدن تعداد كادر درماني با بسته شدن 
بيمارستان ها مواجه شويم. در واقع اگر توليد بيمار را 
متوقف نكنيم اين اتفاق مي افتد و متوقف كردن بيمار 
كرونايي ارتباطي با بيمارستان و حتي دانشگاه ندارد 
و به حوزه پروتكل ها مربوط مي ش��ود، در اينجا تنها 

وظيفه ما اين است كه خدمات ارايه دهيم.

    احتمال مرگ و مير باالست
دو نكت��ه وج��ود دارد كه باي��د بداني��م، اول اينكه 
بيمارس��تان جاي مقابل��ه با ويروس كرونا نيس��ت 
بلكه بيمارس��تان ته خط و انتهاي رودخانه اس��ت، 
بنابراين احتمال مرگ و مير در آن بس��يار باال است، 
پس مردم روي اين موضوع حساب نكنند كه سفر و 
دورهمي هايشان را برگزار كنند و به عروسي بروند، بعد 

اگر مبتال شدند براي درمان به بيمارستان مي روند. 
به ه��ر حال اگر نتوانيم ورودي بيم��اران را كنترل و 
مديريت كنيم آن وقت اثرات اين خس��تگي بسيار 
خطرناك تر خواهد بود، كما اينكه بعضي از پرسنل به 
دليل درگيري با بيماري كرونا از سيستم جدا شدند 
و ما االن نمي توانيم از خدمات آنها در سيستم درمان 
اس��تفاده كنيم، ولي خوشبختانه ميزان فوتي كادر 
درمان در استان اصفهان خيلي كم بوده، اما االن حتما 
ورودي بيماران به بيمارستان ها را بايد كنترل كنيم.

    به كشف واكسن دلخوش نباشيد
از سوي ديگر خيلي مردم به اميد ساخت واكسن كرونا 
رعايت پروتكل ها را خيلي جدي نمي گيرند. اين در 
حالي است كه قاسم جان بابايي، معاون درمان وزارت 
بهداشت در اين باره مي گويد: ويروس كرونا متمايز از 
ويروس هاي ديگر است و بسيار پيچيده عمل مي كند. 
تش��خيص به موقع و مراقبت هاي پزشكي تنها راه 
درمان اين بيماري در حال حاضر است و هيچ كدام 
از داروها و واكسن هاي مورد ادعا تأييد نمي شود. در 
طول ۱۰ ماه گذشته عالوه بر اينكه قدرت كوويد ۱۹ 
كمتر نشده بلكه ميزان كشندگي و سرايت پذيري آن 
نيز بيشتر شده است. در خصوص واكسن فعاًل نبايد 
نقطه اميدي داشته باشيم چراكه بسياري از كشورها 
نگاه اقتصادي به اين موضوع دارند بايد بدانيم كه با 
كارهاي پيشگيري و مراقبتي مي توانيم در راستاي 

مديريت ويروس عمل كنيم.

  كودكان ناقالن تازه 
اين كه مدارس باز شدند هم خود دليل ديگري بر اوج 
گرفتن بيماري است. از آنجايي كه وقتي ويروس كرونا 
تازه به كشورها وارد شده بود، بسياري تصورشان بر 
اين بود كه كودكان مبتال نمي شوند، سخت گيري در 
مورد كودكان بسيار كمتر بود، اما با گذشت چند ماه 
و ابتالي كودكان در سنين مختلف به اين بيماري هم 
نشان داد، آنها هم از گزند اين بيماري در امان نيستند 
و حاال بازگشايي مدارس باعث شده تا آنها م به جمع 

ناقالن اين بيماري بپيوندند.

گزارش
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بنعبدالطاهراشارهكرد.امروزهبسیاريازشهرنش�ینانكبوترهارامايهآزارميدانند،اماجالباستبدانیدكهكبوترهادرايراِنپنجقرن
پیشبهخاطرفضوالتشانموجوداتبسیارارزشمنديشمردهميشدند.برجهايكبوترهمدرواقعآشیانهكبوترانبودند.هركدامازاين

كبوترخانههاميتوانستند14هزاركبوتررادرخودجايدهندوازفضوالتجمعآوريشدهشاننیزبهعنوانكوداستفادهميشد.
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