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يادداشت- 1

سرنوشت مذاكرات بعد از 
عضويت در شانگهاي

بالفاصله پس از پيوس��تن 
ايران در سازمان شانگهاي 
و  ن  ا تحليلگ��ر برخ��ي 
نماين��دگان  از  گروه��ي 
مجلس با اش��اره ب��ه اينكه 
پيوستن ايران به اين پيمان 
باعث خواهد ش��د ت��ا ايران 
برگ هاي برن��ده فراواني را 
در مذاكرات هس��ته اي با كش��ورهاي 1+4 و امريكا 
به دس��ت بياورد، مطرح ش��د. اظهاراتي كه از نظر 
من احساسي هستند و كمكي به كشور در مواجهه 
با پرونده ه��اي مهم پيش رو نمي كن��د. بايد بدانيم 
ريشه پيمان شانگهاي سياسي و امنيتي است و در 
سال هاي بعد نيز رويكردهاي اقتصادي در آن مطرح 
شد. بايد ديد اين سازمان تا چه اندازه توانسته است 
در راستاي اهداف بنيادين خود اثرگذار عمل كند كه 
عضويت اي��ران در برجام بخواهد گرهي از هزارتوي 
پرونده هس��ته اي ايران باز كند. واقع آن اس��ت هر 
كش��وري كه وارد يك پيمان بين المللي مي ش��ود، 
امتيازاتي را كسب مي كند. از سوي ديگر نيز عضويت 
در يك چنين پيمان هايي محدوديت هايي هم براي 
كشورهاي عضو ايجاد مي كند. به هر حال كشورها 
با حض��ور در پيمان نامه هاي بين الملل��ي بايدها و 
نبايدهاي خاصي را بايد م��ورد توجه قرار دهند. اما 
اينكه برخي تصور مي كنند كه صرف عضويت دايم 
ايران در پيمان ش��انگهاي باعث خواهد ش��د ايران 
ب��رگ برنده را در مذاكرات آتي هس��ته اي كس��ب 
كند، برآم��ده از رويكردهاي خوش بينانه و ش��ايد 
غيرواقع بينانه است. البته حضور ايران در شانگهاي 
به طور كل��ي وزن ديپلماس��ي ايران را ب��ا توجه به 
حضور چين و روسيه از يك طرف و هند و پاكستان 
از سوي ديگر افزايش خواهد داد، اما نبايد فراموش 
كنيم كه بسياري از كش��ورهاي عضو شانگهاي نيز 
تالش مي كنند از مناس��بت ارتباطي خود با امريكا 
صيانت كنند. بنابراي��ن ايران نيز در مواجهه با روند 
كل��ي گفت وگوهاي برجام��ي بايد ت��الش كند بر 
ظرفيت هاي واقعي و عيني تمركز داش��ته باش��د و 
رويكرده��اي غيرواقع گرايانه نس��بت به گزاره هاي 
مختلف نداش��ته باش��د. اما بعد از پيوستن ايران به 
پيمان شانگهاي، افكار عمومي ايرانيان به دنبال آن 
هستند تا تصويري از چشم انداز آتي مذاكرات داشته 
باشند و مي خواهند از آينده با خبر شوند. پالس هاي 
ارسال شده از سوي طرف امريكايي نشان مي دهد، 
امريكا در شرايطي فعلي نهايت تالش خود را صورت 
مي دهند تا اي��ران از نظر آنها به نقطه گريزگاه مورد 
نظر آنها در دانش هس��ته اي نرسد. قصد آنها حفظ 
موازنه فعلي اس��ت، چرا كه امريكا مي داند اگر ايران 
از اين نقطه گريزگاه عبور كند، امريكا وارد دوره اي 
از چالش هاي پي درپي خواهد رسيد. از سوي ديگر 
حضور رافائل گروس��ي در ايران نشان داد كه ايران 
هم ماي��ل اس��ت در ت��داوم برنامه ريزي هاي قبلي 
گام بردارد و مايل نيس��ت فضا را متش��نج كند. اين 
درك مش��ترك به نوع��ي به ايران كم��ك كرد كه 
همزمان بيشتري در اختيار بگيرد و هم اينكه تالش 
حاشيه س��ازان را براي صدور قطعنام��ه عليه ايران 
توسط ش��وراي حكام يا برنامه ريزي براي بازگشت 
قطعنامه هاي ش��وراي امنيت را ن��اكام گذارد. واقع 
آن است كه هرچند مذاكرات هسته اي ذيل ايران و 
كش��ورهاي 1+4 صورت مي گيرد، اما مشكل اصلي 
مذاكراتي ايران با امريكا اس��ت و ايران بايد مسائل 
خود را با امريكا حل كن��د. در اين ميان برخي افراد 
مدام اش��اره مي كنند كه چهره هاي حاضر در دولت 
در گذش��ته منتقد برج��ام بوده ان��د و امروز تالش 
مي كنن��د همان رويك��رد طراحي ش��ده در دولت 
قبلي را اجرا كنند. واقع آن است كه كساني كه يك 
چنين اظهارنظرهايي را مطرح مي كنند، از واقعيت 
تصميم س��ازي هاي عالي در ايران با خبر نيس��تند. 
تصميم س��ازي هاي برجامي در ايران همان طور كه 
مقام معظم رهبري بارها اش��اره كرده اند در اختيار 
دولت يا قواي مقننه و قضاييه نيست. تصميم سازي 
در خصوص برجام در اختيار ش��وراي عالي امنيت 
كشور اس��ت. اين شورا مش��خص مي كند كه كدام 
رويك��رد در چه زماني و ب��ا چه ابزارهاي��ي بايد در 
خصوص پرونده هسته اي در پيش گرفته شود. نقش 
افراد، جريانات سياسي و دولت ها در اين زمينه يك 
نقش مشورتي و اجرايي اس��ت. اين واقعيات است 
كه باعث ش��ده تا افرادي كه پيش از اين در شمايل 
منتق��د از پايان برجام، س��خن مي گفتند، امروز در 
نقش مج��ري هم��ان برنامه هايي عم��ل كنند كه 
براي پيش��برد برجام تدارك ديده ش��ده است. اين 
ش��وراي امنيت ملي كشور، تحت نظارت هاي عالي 
مقام معظم رهبري اس��ت كه تعيي��ن مي كند چه 
راهكاري براي اس��تيفاي منافع حداكثري بايد در 
پيش گرفته شود. البته در اين ميان طبيعي است كه 
برخي افراد و جريانات نسبت به تناقض هايي كه در 
مواضع دولتمردان فعلي و مخالفان گذشته صورت 
مي گرفت، نقدهايي داشته باشند. اما بايد بدانيم كه 
نحوه كنش��گري يك دولتمرد با يك منتقد خارج از 

گود متفاوت است.
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 سازمان بورس 
بايد مستقل باقي بماند

واقع بيني در مواجهه با 
پيمان هاي اقتصادي

 راهكارهاي 
جبران كسري گاز

در باب اهميت قانون مدون 
سايبري

شرايط بورس چه زماني 
خطرناك مي شود؟

يكي از مواردي كه براي سازمان 
بورس ي��ك جهش ب��زرگ و 
التيام بسيار خوبي است عدم 
كس��ري بودجه دولت و عدم 
تأمين كسري بودجه دولت از 
سازمان بورس است. اگر دولت 
يا دولت ها رويك��رد اصالحي 
و انضباطي نس��بت به ميزان 
هزينه هاي خود داشته باشند، بودجه هاي عمومي تحت 
نظارت شديد باش��د و بودجه انبس��اطي تدوين نشود، 
بودجه اي كه كسري بااليي نداشته باشد، آن زمان بورس در 
وضعيت و بستر مطمئن تري به فعاليت خود ادامه مي دهد، 
لذا اين موضوع يكي از موارد اصالحي است كه دولت براي 

نجات بورس بايد به آن توجه ويژه داشته باشد.
وقتي دولت كسري بودجه دارد مجبور است دست به دامان 
بورس و بانك مركزي شود. در چنين وضعيتي، حاكميت و 
استقالل سازمان بورس و بانك مركزي مخدوش مي شود، 
لذا همانطور كه خود آقاي رييسي گفتند ما از بازار سرمايه 
به عنوان قلك استفاده نمي كنيم، اميدواريم دولت جديد 
با رعايت انضباط مالي اجازه دهد سازمان بورس به عنوان 
حافظ منافع س��هامدار حداقل پنجاه ميليون نفر و بانك 
مركزي هم به عنوان نهاد مستقل فعاليت هاي مربوط به 
خود را به خوبي انجام دهند. در غير اين صورت اگر دولت 
بورس و بانك مركزي را به عنوان تأمين كننده نقدينگي 
خود ببيند به هرحال بايد منتظر شوك هاي بزرگي بر اين 
دو نهاد باشيم و اصالحات انجام شده به سرعت رنگ مي بازند 
و آث��ار آنها از بين مي رود. ضمن اينك��ه دولت بايد توجه 
ويژه اي به انجام تكاليف قانوني اصل 44 قانون اساسي خود 
به منظور كوچك سازي دولت و واگذاري دارايي هاي مازاد 
به بخش خصوصي به منظور افزايش بهره وري و در حقيقت 
درگير كردن بخش خصوصي در امر توليد داشته باشد كه 
اين موضوع از طريق سازمان بورس هدايت و اجرا مي شود. 
يكي از نكاتي كه حتمًا باي��د موردتوجه قرار بگيرد اين 
اس��ت كه ما برخالف چش��م انداز و هدف گذاري كه در 
سازمان بورس درگذشته داشتيم كه تيتر هدف گذاري 
اين س��ازمان اين بود كه س��ازمان بورس مكاني است 
به منظور تأمين مالي دولت به منظور كاهش وابستگي به 
درآمدهاي صادراتي و نفتي، قطعًا فعالين بازار سرمايه و 
اهالي بازار سرمايه از دولت و همه مسووالن مي خواهند 
كه اين هدف گذاري را به س��رعت اصالح كنند. چراكه 
س��ازمان بورس بايد در جهت تأمي��ن مالي بنگاه هاي 
توليدي با محوريت بخش خصوصي اداره ش��ود. ضمن 
اينكه دولت بايد روي قيمت گذاري دس��توري در همه 
بازارها و در بورس خط قرمز بكشد و انتخابات و انتصابات 
در رأس شوراي عالي بورس و هيات مديره سازمان بورس 
با نگاه گرايش هاي بخش خصوصي انجام ش��ود؛ يعني 
نگاه اقتصادگرايانه بر آن حاكم باشد نه صرفًا دستوري. 
ادامه در صفحه 2 مهم ترين نكته اي كه در...  

آثار اقتصادي پيوستن ايران به 
سازمان ش��انگهاي شامل چه 
مواردي اس��ت؟ اين پرسشي 
اس��ت ك��ه بالفاصله پ��س از 
انتش��ار خبر عضويت ايران در 
شانگهاي مطرح ش��د و از يك 
طرف مسووالن تصميم ساز و 
از سوي ديگر تحليلگران تالش 
كردند، تصويري از تبعات اين عضويت ارايه كنند. اينكه 
آيا عضويت در پيمان هاي اقتصادي و امنيتي مي تواند به 
روند كلي رشد پايدار كش��ورها كمك كند؟ علم اقتصاد 
و دانش رس��وب كرده بشري در اين زمينه چه مي گويد؟ 
پس از عضويت در پيمان نامه ها چه گزاره هايي در صحنه 
اقتصادي كش��ور ها به وقوع خواهد پيوس��ت؟ آيا دامنه 
صادرات��ي آنها تغيير مي كند؟ نظ��ام گمركي آنها تحول 
پيدا مي كند؟ مكانيس��م دسترسي كش��ورهاي عضو به 
بازار يكديگر واجد چه ويژگي هايي است؟ اين پرسش ها و 
پرسش هايي از اين دست، مهم ترين موضوعاتي است كه 
در جريان بررسي تحليلي عضويت ايران در شانگهاي بايد 
مورد توجه قرار بگيرند. به طور كلي، عضويت و فعاليت در 
سازمان هاي بين المللي مفيد است و مي توان آن را به عنوان 
يك گام مفيد به مسووالن و تصميم سازان توصيه كرد. اما 
در اين ميان اماها و اگرهايي وجود دارد كه بايد به آنها توجه 
كرد. عضويت در سازمان هاي بين المللي به شرطي مثبت 
اس��ت و اثرگذار كه مكانيسم طراحي شده براي تعامالت 
هوشمندانه و معقول باشد. هر چند عضويت در سازماني 
چون شانگهاي مي تواند تبعات سياسي، امنيتي و... مطلوبي 
براي ايران داشته باشد و دريچه هاي تازه اي به روي ايران باز 
كند، اما در اين يادداشت درصدد تحليل اقتصادي موضوع 

بشرح زير هستيم. 
نخست( از منظر علمي هر گونه عضويت در پيمان هاي 
اقتصادي و غيراقتصادي )امنيتي، سياسي، راهبردي و...( 
مي تواند تبعات و اقتصادي خاصي داش��ته باشد. در واقع 
خروجي اين آثار مبتني بر مزاياي نس��بي در كشورهاي 
مختلف ظهور و بروز پيدا مي كنند. پرسشي كه ممكن است 
در اين مرحله طرح شود آن است كه اين آثار و نتايج در كدام 
مختصات اقتصادي ايجاد مي شوند؟ ارزيابي هاي تحليلي 
حاكي از آن است معموال در نخستين گام ها، نرخ هاي تعرفه 
ترجيحي في ما بين اغلب در اين گونه مناسبات و تعامالت 
يا كاهش ي��ا حذف كامل آن مورد توج��ه قرار مي گيرد. 
نتيجه اتخاذ اين سياست هاي اقتصادي باعث مي شود تا 
نرخ كاالها و خدمات ميان كشورهاي عضو با قيمت هاي 
پايين تر مبادله شود. موضوعي كه تقويت تعامالت بين 
كشورها را در پي خواهد داشت و اقتصاد كشورهاي عضو را 
براي يكديگر به صرفه خواهد ساخت. اما آيا ايران مي تواند از 
يك چنين ارتباطاتي در راستاي نزديكي خود را امر توسعه 
استفاده كند و از ظرفيت هاي ساير كشورها در اين مسير 
ادامه در صفحه 2 بهره بگيرد؟ 

يكي از مشكالت جدي كشور 
در افق پي��ش رو، احتماالتي 
اس��ت كه در خصوص كمبود 
در تامين گاز زمستاني كشور 
مطرح مي ش��ود. اخي��را وزير 
صمت اعالم كرد كه كش��ور 
در چش��م انداز پي��ش رو، 
200ميلي��ون مترمكعب گاز 
كمبود خواهد داشت. كمبودي كه در صورت عدم جبران 
آن باعث بروز مشكالتي در حوزه هاي گاز خانگي و صنعتي 
كشور خواهد ش��د. بالفاصله پس از اعالم كسري گاز، 
بسياري از كارشناسان اين پرسش را مطرح كردند كه در 
وهله نخست دليل اين كمبودها چيست و در مرحله بعد 
راهكار جبران اين كاستي ها چيست؟ يكي از راهكارهاي 
موثر براي جب��ران اين كس��ري در گاز مصرفي، تداوم 
گفت وگوها با تركمنستان براي از سرگيري واردات گاز 
از اين كشور است. بنا به هر دليلي در زمان دولت قبلي، 
مشكالتي در مسير واردات گاز از اين كشور ايجاد شد كه 
دولت جديد تالش مي كند اين مشكالت را برطرف كند 
تا از ظرفيت واردات گاز ار تركمنس��ان براي تامين گاز 
مناطق شرقي و شمال شرقي بهره گرفته شود. ايران به 
عنوان هاب انرژي منطقه بايد تالش كند با تمام بازيگران 
و تاثيرگذاران حوزه انرژي ارتباطات تنگاتنگ اقتصادي و 

راهبردي داشته باشد. 
بر اساس اعالم وزير نفت در نشست با اعضاي كميسيون 
انرژي مجلس، بخش خصوصي ايران در حال گفت وگو 
با كشور تركمنستان اس��ت تا اين روند را تحقق بخشد. 
بنابراي��ن يكي از راهكار هاي موثر براي جبران كس��ري 
گاز، توسعه مناس��بات ارتباطي با كشورهاي منطقه و 
واردات از كش��ورهايي مانند تركمنستان است. راهبرد 
ديگري كه براي جبران كس��ري بايد در دستور كار قرار 
بگيرد، بهينه سازي مصرف س��وخت در كشور است. بر 
اساس آمارهاي مستند، حجم وسيعي از گاز مصرفي در 
كشورمان اتالف مي شود و اين آمارها در مقايسه با ساير 
كشورها بس��يار باالس��ت. ايران از طريق اصالح وسايل 
مصرفي گازسوز و بهبود وضعيت معماري و ساخت و ساز 
بايد از اتالف انرژي جلوگيري كند.تداوم روند فعلي مصرف 
گاز در كشورمان بسيار نگران كننده است. ايران چند برابر 
متوس��ط جهاني گاز مصرف مي كند و اين روند در حال 
افزايش است. البته كانون اصلي افزايش مصرف انرژي در 
كشورمان متوجه حوزه هاي صنعتي و توليد است و اين 
روند در خصوص مصارف خانگي پايين تر است. راهكار 
مهم ديگري كه از طريق آن مي توان روند فزاينده مصرف 
گاز )و در كل انرژي( را بهبود بخشيد، اصالح الگوي مصرف 
انرژي در كش��ور است. طبيعي است پايين بودن قيمت 
انرژي در كشورمان آس��يب هاي فراواني ايجاد مي كند. 
بسياري از واحدهاي صنعتي بزرگ در ايران از گاز رايگان 
ادامه در صفحه 2 )يا بسيار ارزان( استفاده مي كنند. 

نخستين چالش در زمينه مقابله با 
انحصارگري شركت هاي فناوري، 
تحريم هاس��ت. پلتفرم ه��اي 
مختل��ف در قواني��ن مربوط به 
تحريم كش��ورها جس��ت وجو 
مي كنند و با استناد به يك بند، 
فعاليت اپليكيشن ها را مسدود 
مي كنند. به عنوان مثال حذف 
اپليكيشن ويديوي درخواستي از پلي استور گوگل با استناد 
به بندهاي خاصي از تحريم ها عليه ايران انجام شده است. در 
حقيقت تحريم ها دست آويزي هستند كه شركت ها با چنگ 
زدن به آنها درخواست هاي ما را زير سوال مي برند. يكي ديگر 
از داليل فيلترينگ است. با فيلتر شدن اپليكيشني در داخل 
يك كش��ور از تعداد كاربران و بازار آن كاس��ته مي شود؛ در 
نتيجه اهميت بازار كشور مذكور براي پلتفرم خارجي كاهش 
مي يابد و نسبت به قوانين و درخواست هاي آن واكنشي نشان 
نمي دهد. مشكل ديگر آن است كه قانون مدون و كاملي براي 
پلتفرم هاي داخلي وجود ندارد. وقتي يك پلتفرم خارجي با 
اعتراضي از سوي يك كشور روبرو مي شود، آمار مختلف مانند 
حجم بازار و همچنين قوانين محلي كشور مذكور را بررسي 
مي كند. عالوه بر آن شيوه اجراي قانون در كشور مذكور نيز 
بررسي مي شود. اگر قانون محلي براي پلتفرم هاي داخلي به 
 طور تمام و كمال اجرا شود، پلتفرم خارجي قضيه درخواست 
كشور را جدي تلقي مي كند. اما هنگامي كه اين شركت با 
شكايت از سوي كشوري روبرو مي شود كه قوانين حافظت از 
داده يا فعاليت در فضاي مجازي جدي ندارد، طبيعتا خود را 
ملزم نمي بيند تا درخواست ها را اجرا كند. به همين دليل تمام 
اقداماتي كه انجام مي دهيم در حد صدور بيانيه باقي مي ماند 
و تأثير چنداني در مذاكره با پلتفرم ها نخواهد داشت. اگر واقعا 
حذف اپليكيشن هاي ايراني در اپ استورها براي ما مهم باشد، 
بايد آن را به عنوان يكي از نكات تفاهمنامه در مذاكرات براي 
تحريم ها اضافه كنيم. زيرا بسياري از كسب و كارهاي ما كه 
از پلتفرم هاي داخلي يا خارجي استفاده مي كنند تحت تأثير 
قرار مي گيرند. بنابراين الزم است ديپلماسي سايبري هم به 
مذاكرات مربوط به تحريم ها افزوده شود. اما در كنار آن بايد 
قانون مدون و كاملي درباره فعاليت، تبليغات، رعايت حريم 
شخصي و حفاظت از داده هاي شهروندان در فضاي مجازي 
تهيه شود كه نخبگان، دانشگاهيان و صاحبان پلتفرم هاي 
داخلي آن را بررسي كرده باشند. بايد به قانون مدون سايبري 
توجه شود. اكنون تركيه هم پلتفرم ها را جريمه مي كند. در 
حقيقت اين كشور با اس��تناد به قانون پلتفرم ها را محكوم 
مي كند. روس��يه هم با اس��تناد به قانون س��ختگيرانه اش 
پلتفرم ها را جريمه مي كند. بسياري از كشورهاي ديگر هم در 
پي قانونگذاري براي شركت هاي فناوري برآمده اند. بنابراين 
تصويب قانون اهميت زيادي دارد. براي وضع چنين قانوني 
بايد با متخصصان، دانشگاهيان و صاحبان پلتفرم هاي داخلي 
مشورت شود و از سوي ديگر توانايي فني كشور و پلتفرم ها 

نيز در نظر گرفته شود.

بازار سرمايه از اوايل خردادماه 
رش��د جديد خ��ود را آغاز كرد 
و ش��اخص كل از مح��دوده 
يك ميليون و 100 هزار واحد 
به حوالي يك ميلي��ون و ۶00 
هزار واحد رس��يد. اين رش��د 
40 درصدي تنها در س��ه ماه 
به صورت ش��ارپي اتفاق افتاد و 
بازار با اصالح چنداني مواجه نشد. طبيعتاً اصالح جزيي در 
محدوده هاي فعلي، الزمه رشد بازار است تا شاخص كل و 
سهام مختلف خود را براي يك رشد جديد و راند صعودي 
بعدي آماده كنند. شاخص كل در روزهاي گذشته روندي 
اصالحي را در پيش گرفته و حمايت يك ميليون و ۵00 هزار 
واحد را ازدست داده است، اما اكثر كارشناسان معتقدند كه 
اين ش��رايط بازار سرمايه »فعاًل« نگران كننده نيست؛ اما 
سوالي كه در اين ميان ايجاد مي شود، اين است كه شرايط 

بورس چه زماني خطرناك خواهد شد؟
از نظر تكنيكال��ي و رواني، مح��دوده يك ميليون و 400 
هزار واحد سطح بسيار مهمي براي فعاالن بازار سرمايه به 
حساب مي آيد. اكثر معامله گران و مخصوصاً افرادي كه نگاه 
كوتاه مدتي به بازار سرمايه دارند، اين محدوده را به عنوان 
حد ضرر خود قرار داده و اگر ش��اخص اين حمايت را نيز 
ازدست داده و وارد كانال يك ميليون و ۳00 هزار واحد شود، 
حد ضررها فعال و موج جديدي از فشار فروش در بازار ايجاد 
خواهد شد. در سوي مقابل، شاخص كل تا زماني كه مقاومت 
يك ميليون و ۶00 هزار واحد را پشت سر نگذارد، نمي توانيم 
انتظار رشد شارپي از بازار سرمايه داشته باشيم. بر اساس 
پيش بيني ها، بازار سرمايه تا محدوده شاخص يك ميليون 
و ۶00 هزار واحد همراه با ريز نوسانات مثبت و منفي همراه 
خواهد بود و پس از پشت سر گذاشتن اين محدوده، رشد 
جديد بازار آغاز مي شود. در اين ميان، عواملي وجود دارد 
كه مي توانند رشد بازار سرمايه را با مشكالتي مواجه كنند. 
البته برخي از آنها در حال حاضر هم تأثير منفي بر روي بازار 
داشتند و مي توان اصالح موجود را حاصل اخبار ضد و نقيض 

موجود در سطح جامعه دانست.
يك��ي از اين موارد، كاهش نرخ دالر اس��ت كه در روزهاي 
گذشته اصالح كوچكي داشته و اين اصالح از انتشار اخبار 
پيرامون ازس��رگيري مذاكرات برجام نشأت مي گيرد. در 
صورتي كه روند فعلي دالر ادام��ه يابد، بايد منتظر ادامه 
اصالح در بازار سرمايه هم باشيم، اما در صورت توقف اصالح 
قيم��ت دالر، توقِف اصالِح بورس نيز غيرقابل پيش بيني 
نيست. ديگر مورِد تاثيرگذار بر روي رونِد بورس، نرخ بهره 
بين بانكي است كه در حال حاضر در قيمت هاي پاييني 
قرار دارد. در صورتي كه دولت ابراهيم رييس��ي برافزايش 
نرخ بهره بين بانكي همت گمارد، بار ديگر جوي منفي عليه 
بازار سرمايه شكل خواهد گرفت. در صورتي هم كه نرخ بهره 
بين بانكي با تغيير چشم گيري مواجه نشود، تهديدي از اين 
ادامه در صفحه 2 سمت متوجه بورس نخواهد بود. 

امير توپچي پورميثم عليزادههادي بيگي نژاد  محمدرضا منجذبفردين آقابزرگي

 تركيه رقيب اصلي ايران 
در صادرات خدمات مهندسي است

 رييس جمهوري
در بازگشت از سفر تاجيكستان: 

رهبر معظم انقالب در ديدار قهرمانان ايران در المپيك و پارالمپيك توكيو 2020  تاكيد كردند

 سهم صفر ايران از بازار 
۷۰ ميلياردي فني - مهندسي شانگهاي

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 5    

عضويت دائم ايران در سازمان 
شانگهاي يك موفقيت ديپلماتيك بود

رسيدگي به اشتغال و معيشت  قهرمانان

محرك هاي بازار سهام 
نتوانستند كاري از پيش ببرند

مدتي اس��ت بازار سرمايه روزهاي پر نوساني را طي 
مي كند و به گفته اغلب كارشناسان، وارد فاز اصالحي 
شده است. سهم هاي بزرگ و شاخص ساز از خردادماه 
تا ابتداي شهريورماه رشد قابل مالحظه اي داشته اند 
و اكنون نيازمند اصالح هس��تند، از همين رو طي 
هفته هاي گذش��ته عمومًا س��رخ پوش ظاهرشده 
و درنتيجه از تداوم رش��د ش��اخص كل جلوگيري 
كرده اند. در همين حال پيش ازاين گفته مي شد با 
ورود شاخص سازان به مدار اصالحي، اين سهم هاي 
كوچك بازار هستند كه توجه سرمايه گذاران را به خود 
صفحه 4 را بخوانيد جلب خواهند كرد. 

نمره دس��تگاه هاي اجرايي در بهبود كسب وكار بر 
اس��اس اطالعات سال ۹۹ منتشر ش��د. مركز آمار 
و اطالعات ات��اق بازرگاني ايران در س��ومين دوره 
از اج��راي اين طرح ك��ه به م��دت 2۵ روز در تير و 
مردادماه 1400 اجرا ش��د، عملكرد 44 سازمان و 
نهاد ملي و استاني در سال 1۳۹۹ را در قالب دو گروه 
عمده دستگاه هاي اصلي و فرعي مرتبط با محيط 
كسب وكار، توسط 2 هزار فعال اقتصادي منتخب از 
زيرمجموعه سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون ايران 
صفحه 7 را بخوانيد مورد ارزيابي قرار داده است.  

نمره ۴۴ دستگاه منتشر شد

تابستان 
سرخ پوش بورس

معرفي دستگاه هاي 
كم كار در بهبود 

كسب وكار



رهبر معظم انقالب اسالمي با تاكيد بر لزوم رسيدگي 
به وضعيت اش��تغال و معيش��ت قهرمانان ورزشي 
گفتند: عدالت ورزش��ي در همه  ج��ا - هم به  لحاظ 
جغرافيايي، هم به  لحاظ نوع ورزش ها - بيش از آنچه 
امروز اعمال مي شود، بايد مورد توجه قرار بگيرد. به 
گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، رهبر معظم انقالب اس��المي صبح 
روز شنبه در ديدار مدال آوران بازي هاي المپيك و 
پارالمپيك توكيو، با قدرداني صميمانه از قهرمانان 
كشورمان گفتند: مهم ترين پيام قهرماني ورزشكاران 
افتخارآفري��ن كش��ور در صحنه ه��اي بين المللي، 
امكان تحقق كارهاي به ظاهر نشدني و انتقال پيام 
ايس��تادگي و اميد و نشاط به جامعه و جوانان است. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي اين پيام را براي جامعه، 
آورده اي بس��يار مهم خواندن��د و افزودند: در حالي 
كه دستگاه هاي بسياري مشغول برنامه ريزي براي 
سلب اميد و نشاط از جامعه به ويژه از جوانان هستند، 
قهرماني ورزشكاران ايراني، پيام اميد را به كل جامعه 
تزريق مي كند و اين موضوع بسيار ارزشمند است. 
ايشان با اش��اره به پيام هاي كوتاه تشكر خود بعد از 
قهرماني ورزشكاران، خاطرنشان كردند: بدانيد اين 
پيام ها از عمق جان است و قدر و اهميت حركت شما 
را مي دانيم. رهبر معظم انقالب با اشاره به قهرماني 
ورزش��كاران با وجود برخ��ي محدوديت ها گفتند: 
اينكه ب��ا وجود اين محدوديت ها پرچم كش��ور باال 
برده و سكوهاي جهاني فتح مي شود، نشان از اراده 
قوي و عزم راسخ اس��ت و اين عزم، اراده و قهرماني 
و اميدآفريني نه تنها در ورزش، بلكه در عرصه هاي 
علم، فناوري، هن��ر و ادبيات نيز وجود دارد كه يكي 
از وظايف مهم مسووالن نش��ان دادن صادقانه اين 
افتخارآفريني هاست. ايشان در ادامه به نمونه هايي از 
قهرماني ها و مدال آوري هاي ناسالم در ورزش جهان 
اشاره كردند و افزودند: عالوه بر ناداوري ها، رشوه و 
زد و بندهاي سياسي و استفاده از مواد نيروزا، كسب 
مدال به  واسطه وطن فروش��ي و خودفروشي نيز از 
نمونه هاي قهرماني ناس��الم است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي تجلي ارزش هاي انساني و ديني و معنوي 
كنار قهرماني را بس��يار ارزشمند خواندند و با اشاره 
به نمونه هايي از اين موارد در رقابت هاي المپيك و 
پارالمپيك گفتند: نامگذاري كاروان ورزشي به نام 
ش��هيدان به ويژه شهيد س��ليماني، اهداي مدال از 
طرف چند قهرمان به ش��هيدان خاص، استفاده از 
چفيه به عنوان نماد ايثار و مقاومت و س��جده بر آن، 
رعايت حجاب و پوشش به  خصوص استفاده از چادر 
در پرچمداري كاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم 

ايران، صحنه هاي نم��از خواندن، در آغوش گرفتن 
حريف مغلوب و صحنه احترام تيم واليبال پارالمپيك 
به مادر ش��هيد باباي��ي، جلوه هاي��ي از ارزش هاي 
اس��المي و معرف هويت ملت ايران هستند. ايشان 
تاكيد كردند: بانوان ورزشكار ايراني در اين رقابت ها 
ثابت كردند كه حجاب اس��المي مانع درخشش در 
عرصه ورزش نيس��ت همان گونه كه اين موضوع را 
در عرصه هاي سياس��ت و عل��م و مديريت نيز ثابت 
كرده اند. رهبر معظم انقالب اس��المي خاطرنشان 
كردند: حجاب ورزش��كاران زن ايران��ي، راه را براي 
ورزشكاران زن كشورهاي اسالمي نيز هموار كرده 
است به گونه اي كه اكنون بانوان ورزشكار بيش از ۱۰ 
كشور اسالمي، با رعايت حجاب در ميادين ورزشي 
حاضر مي شوند. حضرت آيت اهلل خامنه اي موضوع 
به رسميت نشناختن رژيم جنايتكار صهيونيستي 
در ميادين ورزشي را موضوعي بسيار مهم دانستند 
و گفتن��د: رژيم س��فاك، نس��ل كش و نامش��روع 
صهيونيس��تي تالش دارد با حض��ور در ميدان هاي 
بين المللي ورزشي براي خود كسب مشروعيت كند 
و مس��تكبرين جهاني نيز به او كم��ك مي كنند اما 

مسووالن محترم ورزشي و ورزشكاران نبايد در اين 
حوزه، به هيچ وجه منفعل ش��وند. ايشان با اشاره به 
اقدامات متقابل رژيم صهيونيستي و حاميانش براي 
محروم كردن ورزشكاران تاكيد كردند: وزارت ورزش 
و وزارت امور خارجه و دستگاه هاي حقوقي بايد اين 
موضوع را  از راه هاي حقوقي دنبال و از ورزش��كاران 
كشور و حتي ورزشكاران مس��لمان ديگر كشورها 
همچون ورزش��كار الجزايري كه اخيرا محروم شد، 

حمايت كنند.
رهب��ر معظم انقالب اس��المي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
ورزشكار سربلند ايراني نمي تواند به  خاطر يك مدال 
با نماينده رژيم جنايتكار دست بدهد و عمال او را به 
رسميت بشناسد، افزودند: اين موضوع سابقه دارد 
و در گذش��ته هم ورزشكاران كش��ورها از مسابقه با 
نماين��دگان رژيم آپارتايد آفريق��اي جنوبي امتناع 
مي كردن��د و بعد از مدتي ه��م آن رژيم از بين رفت 
و رژيم صهيونيس��تي نيز نابود خواهد شد. حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي چن��د توصيه نيز به مس��ووالن 
ورزشي داشتند. »كيفي س��ازي ورزش بين المللي 
و تكيه به اعزام ورزش��كار در رشته هاي مدال آور«، 

»برنامه ريزي براي ارتقاي رتبه ايران در المپيك«، 
»تجليل از درخشش يك نش��ان ايراني پوشاك در 
المپيك و لزوم حمايت از توليدكنندگان تجهيزات 
ورزش��ي در داخل«، »توجه بيش��تر به ورزش هاي 
اصي��ل ايراني همچون چ��وگان و اس��تفاده از اين 
موقعيت براي جذب گردشگران خارجي«، »استفاده 
از مربيان ايراني تا جاي ممكن«، »رسيدگي جدي 
به مسائل و مش��كالت كاري و معيشتي قهرمانان«  
و  »ارتقاي عدالت ورزش��ي« جزو توصيه هاي رهبر 

معظم انقالب به مسووالن  ورزش  كشور  بود.
پيش از س��خنان رهبر معظم انقالب اسالمي، آقاي 
س��جادي وزير ورزش و جوانان گزارش��ي از كاروان 
اعزامي اي��ران به بازي هاي المپي��ك و پارالمپيك، 
مدال ه��اي كسب ش��ده و جاي��گاه كش��ورمان در 
اين رقابت ه��ا بيان كرد. همچنين خانم هاش��ميه  
متقيان قهرمان پارالمپي��ك در پرتاب نيزه و آقاي 
جواد فروغي قهرم��ان المپيك در تيراندازي، نكات 
و پيش��نهادهايي درباره حمايت براب��ر از قهرمانان، 
توسعه فعاليت هاي فرهنگي در ورزش و بومي سازي 

ورزش قهرماني بر اساس مناطق بيان  كردند.

خبرادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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 سازمان بورس 
بايد مستقل باقي بماند

 ارتباط با سير تكاملي و تحول بازار سرمايه و متولي كار 
كه سازمان بورس است بايد مورد توجه قرار بگيرد توجه 
مديران به تكميل فعاليت هايي است كه بايد در بورس 
انجام ش��ود. مثاًل به عنوان نمونه اس��تارت كار اعطاي 
مجوزها از يك سال پيش در بورس زده شده اما در زمان 
آقاي دهقان دهنوي اجرا شد. امروز اهالي بازار سرمايه 
درروند اصالحاتي ك��ه در بورس باي��د صورت بگيرد 
متقاضي اين موضوع هس��تند كه هرگونه محدوديت 
دستوري يا انحصاراتي كه به مجوزهاي خاص تبديل 
مي شود يا رانت هاي به خصوص را براي عده معدودي 

در اين سازمان ايجاد مي كند، حذف شود.
ضمن اينكه به هرحال توس��عه كمي و كيفي سازمان 
بورس هم به تبع افزايش كدهاي سهامداري كه از پنج 
ميليون به پنجاه ميليون رسيده اجتناب ناپذير بود. البته 
اين موضوع در زمان مديريت آقاي دهقان دهنوي تا به 
اين لحظه به خوبي پيگيري شده البته بين انتظاراتي 
كه فعالين بازار سرمايه  دارند با برنامه هايي كه اجراشده 
تناسب خاصي ديده نمي شود به اين دليل كه انتظارات 
بيشتر از فعاليت هاي انجام شده است. مثاًل نزديك به يك 
سال است كه از اعطاي مجوز به شركت هاي كارگزاري 
سخن گفته مي شود اما بنا به اظهارنظر مسووالن تاكنون 
هيچ شركتي نتوانسته مجوز بگيرد. به هرحال تغييرات و 
تحوالت در بورس اجتناب ناپذير بوده و روندي است كه 
مديران آن را دست به دست مي كنند. من فكر مي كنم 
محور توجه مس��ووالن عاليرتبه براي انتخاب روساي 
سازمان و اعضاي هيات مديره سازمان بورس بايد ناظر 
به انتخاب از بخش خصوصي باشد. فارغ از اينكه شوراي 
عالي بورسي داريم، قطعاً قانون گذاري سازمان بورس نيز 
بايد دچار اصالحاتي جدي شود يعني نقش دولت در اين 
سازمان بسيار كاهش بيابد. شوراي عالي بورس متشكل 
از شش وزير با چهار نماينده مجلس است كه حكم آنها 

توسط وزير اقتصاد امضاء مي شود.
اين موضوع نش��ان مي دهد در نهاي��ت تفكر دولتي تا 
چه حد بر بورس حاكم اس��ت هرچند دولت به عنوان 
بنگاه اقتصادي الزم اس��ت به برخي از ابعاد ورود پيدا 
كند صرفًا در جهت نظارت ن��ه در جهت امور اجرايي؛ 
اما دولت با همين تفكرات كه قيمت گذاري دستوري 
را در بورس دنبال كنند و در تصميمات خود تناقضاتي 
داشته باشند كه روند بورس را برهم بزند، شبيه التهاب 
س��ال ۹۹، چنين رويكرد و سيستم مديريتي اصاًل به 
نفع سهامداران نيست و حتمًا بايد اصالح شود. چراكه 
منافع بلندمدت پنجاه ميليون سهامدار بايد در برنامه ها 
و سياس��ت گذاري ها لحاظ ش��ود. فردي كه به عنوان 
رييس بورس و اعضاي هيات مديره س��ازمان انتخاب 
مي شود بايد به اين موضوع اعتقاد داشته باشد كه بورس 
يك نهاد مستقل است كه در حقيقت بايد حافظ منافع 
پنجاه ميليون نفر باشد نه دستگاهي كه منتظر دريافت 

دستور از سوي دولت و اجراي آنها باشد.
به هرحال آنچه به عنوان مهم ترين ويژگي هاي رييس 
بورس الزم است داشتن تجارب مرتبط و مفيد درزمينه 
كسب وكار و تجارت است. درس��ت مثل اعضاي اتاق 
بازرگاني كه خود دست اندركار توليد هستند، يعني با 
ساز و كار با نواقص و نيازها آشنا هستند. هرچند ازلحاظ 
آكادميك ادبيات دانشگاهي براي رييس سازمان بورس 
مهم است اما در حقيقت رويكرد و نگاه اصلي مي بايست 
به زمينه شغلي مرتبط با فضاي كسب وكار برگردد كه 
اين تلقي ايجاد نش��ود كه مدير انتخاب شده با فضاي 
كاري بورس آشنا نيست. لذا مدير بورس بايد با صنايع 
ش��ركت هاي بورس آشنا باش��د. ضمن اينكه انتخاب 
مديران بورس توسط وزرا يعني انتخاب يك مدير دولتي 
براي بورس كه قابل قبول نيست. سال گذشته بعد از دو 
جابه جايي در رأس هرم سازمان بورس با حكم مستقيم 
آقاي دژپسند، آقاي دهقان دهنوي كه معاون وزير كار 
بودند بر س��ركار آمدند و تصادفًا هم تا اين لحظه خوب 
كاركرده اند اما نكته و حرف مهم ما اين است كه نگاه و 
انتخاب رييس سازمان نبايد دولتي باشد چون طبيعتًا 

گرايش هايي به سمت دولت خواهد داشت.

 راهكارهاي 
جبران كسري گاز

 طبيعي است يك چنين واحدهايي به صرفه جويي فكر 
نمي كنند چرا كه هزين��ه اي براي انرژي مصرفي خود 
پرداخت نمي كنند. بايد اين روند متوقف شود. صنايعي 
كه انرژي كشور را به كار مي گيرند بايد هزينه هاي آن را 
نيز بپردازند. در نهايت رويكردي كه براي تامين نيازهاي 
كشور در بخش هاي انرژي )از جمله گاز( بايد در دستور 
كار قرار بگيرد، پيوند ميادين جديد گازي با ظرفيت هاي 
انرژي كشور است. اين رويكردي است كه براي بلندمدت 
كاربرد دارد و مي تواند ظرفيت هاي جديدي پيش روي 

اقتصاد ايران بگشايد.

شرايط بورس چه زماني 
خطرناك مي شود؟

ديگر عامل تاثيرگذار ب��ر روي بورس، قيمت گذاري 
دستوري كاالهايي مانند س��يمان، فلزات اساسي و 
خودرو است كه مي تواند شرايط بازار سرمايه را دچار 
التهاب كند. كاهش قيمت سيمان و ميلگرد، تأثيرات 
منفي بر بورس خواهد داشت. در اين ميان، سهامداران 
بايد از س��رمايه گذاري در س��هاِم حبابي خودداري 
كرده و به سمت سهم هايي بروند كه P/E حداقل زير 
۲۰ دارن��د. در حال حاض��ر، ۵۰ درصد بازار جذابيت 
خاصي براي سرمايه گذاري ندارد كه اكثر آنها را سهام 
كوچك تشكيل مي دهد و داراي حباب شده و نيازمند 
 P/E اصالح هستند. در اين ش��رايط، سهام بنيادي با
زير ۱۰، مستعد رشد خوبي هستند. سهاِم گروه هاي 
پتروش��يمي، فرآورده ه��اي نفتي و فلزات اساس��ي 
مي توانند سودهاي خوبي را نصيب سهامداران شان 
كنند. در صورتي هم كه عرضه خودرو در بورس كاال به 
وقوع بپيوندد، گروه خودرويي نيز مي تواند رشد خوبي 

را تا پايان سال در پيش داشته باشد.

واقع بيني در مواجهه با 
پيمان هاي اقتصادي

دوم( يكي از مهم ترين گزاره هاي در ترسيم مناسبات 
ارتباطي كشورهاي عضو در سازمان هاي مختلف 
اقتصادي، مقوله انرژي است. ايران در شرايط فعلي 
در زمره كش��ورهاي در حال توس��عه اي محسوب 
مي شود، كه صادر كننده مواد خام و مواد اوليه است. 
از س��وي ديگر ايران در مسير توسعه خود نيازمند 
واردات تكنول��وژي و ايجاد رويكرده��اي فناورانه 
است. در ميان كشورهاي عضو شانگهاي هيچ كدام 
جزو كشورهاي برتر توسعه يافته )به جز چين و تا 
حدودي هند( در زمينه فناوري محسوب نمي شوند 
كه از تكنولوژي و فناوري ب��روز و برتري برخوردار 
باشند و ايران بتواند در اين مسير از آن بهره بگيرد. 
هر چند در ظاهر چين كشوري در حال توسعه )و 
شايد در برخي بخش ها توسعه يافته( تلقي مي شود 
و ممكن است بتواند در برخي تكنولوژي ها به ايران 
كمك كند اما تجربه تاريخي اين كشور در ترسيم 
مناسبات ارتباطي با س��اير كشورها نشان داده كه 
رفتار چيني ها و روس ه��ا در تعامالت اقتصادي و 
بين المللي بسيار پيچيده است و نمي توان حساب 
جدي روي آنها باز ك��رد. اين موضوع در فرهنگ و 
تاريخ باستاني كشوري مانند چين، ريشه دار است 
و چيني ها طي قرن هاي متمادي حاضر نش��دند، 
دانشي كه از دل آن باروت يا كاغذ شكل گرفته بود 

را با جهان پيراموني صادر كنند.
سوم( معناي عدم به اشتراك گذاشتن توانايي هاي 
فناورانه چين )و ساير كشورهاي عضو شانگهاي( آن 
است كه ايران نمي تواند از ظرفيت هاي فناورانه اين 
كشورها در مسير توسعه خود بهره مند شود. بنابراين 
پيوستن به چنين مجموعه اي از منظر اقتصادي، 
منجر به صادرات بيش��تر مواد اوليه خام و اوليه ما 
در كوتاه مدت مي شود )به دليل مزيت نسبي ايران 
در آن( و شايد براي دور زدن تحريم ها كمك باشد 
و منجر به واردات كاالهاي صنعتي و تمام ش��ده، 
احتماال از چين و تا حدي روسيه مي شود. از آنجايي 
كه محصوالت صنعتي همراه ب��ا ارزش افزوده باال 
است، مي توان گفت در بلندمدت تراز تجاري ايران 
با اين كشورها منفي تر مي شود و تراز تجاري آنها با 
ايران مثبت تر مي شود. اگر ايران هوشمندانه وارد 
تعامل اقتصادي با اين سازمان نشود، از اين طريق 
در فرآيند توسعه اقتصادي قرار نخواهد گرفت. اين 
مقوالت بخشي از ضرورت هايي است كه ايران در 
مواجهه با عضويتش در س��ازمان شانگهاي بايد به 
ابع��اد و زواياي گوناگون آنها توج��ه كند. امروز در 
مواجهه با رويكردهايي كه به نوعي ريشه در اقتصاد 
و ديپلماسي است، نه خوش بيني مفرط اثرگذار است 
و نه بدبيني صرف گرهي از مش��كالت باز مي كند. 
ايران امروز در مواجهه با مناسبات ارتباطي با جهان 
پيراموني از جمله ترس��يم مناسبات با كشورهاي 
عضو ش��انگهاي نيازمند واقع بيني و رويكردهاي 

كارشناسي است.

امضاي نقشه راه همكاري بانكي 
ايران و روسيه براي سال2022

نهمين نشس��ت كارگ��روه همكاري ه��اي مالي 
و بانكي جمهوري اس��المي ايران و فدراس��يون 
روسيه در محل اقامت س��فير جمهوري اسالمي 
ايران در مسكو برگزار و دو طرف بر ادامه و توسعه 

همكاري ها تاكيد كردند.
در اين نشس��ت كه معاوني��ن بانك هاي مركزي 
دو كش��ور و همچنين نمايندگان و مديران ارشد 
بانك هاي تجاري منتخب و كاظم جاللي س��فير 
جمهوري اسالمي ايران حضور داشتند موضوعات 
مربوط به اتصال پيام رس��ان هاي مالي بانك هاي 
مركزي براي اس��تفاده هرچه بيش��تر از ارزهاي 
ملي در مبادالت تجاري و تس��ويه حس��اب هاي 
مالي، همكاري هاي كارگزاري، تسهيالت بانكي 
براي شركت هاي كوچك و متوسط، دانشجويان 
و گردشگران و همچنين توس��عه همكاري هاي 
كارگزاري در سطح كشورهاي اتحاديه اقتصادي 

اوراسيا مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
در اين نشس��ت كه با هماهنگي بخش اقتصادي 
سفارت جمهوري اسالمي ايران در مسكو برگزار 
ش��د، عالوه بر تنطيم تفاهم نام��ه پاياني اجالس 
مذكور، نقشه راه همكاري هاي مالي و بانكي براي 

سال ۲۰۲۲ به امضا رسيد.
 كاظم جاللي سفير جمهوري اسالمي ايران در اين 
نشست ضمن تشريح و تبيين شرايط جاري و روند 
رو به رشد همكاري هاي فيمابين در همه حوزه ها، 
بر تس��هيل همكاري هاي بانكي و مالي به منظور 

توسعه مراودات تجاري و بازرگاني تاكيد كرد.
نشس��ت هم انديش��ي تجار و فعالي��ن اقتصادي 
ايراني در حوزه فدراس��يون روس��يه نيز با هيات 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در مسكو در 
محل اقامت سفير كشورمان در مسكو برگزار شد.

در اين جلس��ه با حضور پناهي معاون ارزي بانك 
مركزي و هيات همراه ضمن مرور شرايط جاري 
حاكم بر فعاليت هاي تجاري و بازرگاني تجار ايراني، 
مهم ترين موضوعات و مسائل و موانع در حوزه هاي 
مالي و بانكي تسويه حساب ها، نرخ تسعير ارزهاي 
ملي دو كش��ور و نيز مسائل س��اختاري، اداري و 

گمركي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 در اين نشس��ت، كاظم جاللي س��فير كشورمان 
در فدراس��يون روس��يه نيز بر پيگيري رفع موانع 
و مش��كالت فعالين اقتصادي و تج��ار ايراني، به 
عنوان يك اولويت تاكيد كرد.هم اكنون شعبه هاي 
ميربيزنس بانك وابس��ته به بانك مل��ي ايران در 
روسيه براي تسهيل فعاليت هاي اقتصادي تجار 

ايراني و روسي فعال است.

رهبر معظم انقالب در ديدار قهرمانان ايران در المپيك و پارالمپيك توكيو 2020 تاكيد كردند

قهرمانان آموزگاران ايستادگي، اميد و نشاط  هستند

رييس جمهوري در بازگشت از سفر تاجيكستان: 

رسيدگي به اشتغال و معيشت  قهرمانان

عضويت دائم ايران در سازمان شانگهاي يك موفقيت ديپلماتيك بود

كاهش توليد ناخالص داخلي جهان با تداوم كرونارشد عجيب اقتصادي همسايه هاي شمالي ايران

رييس جمهوري با بيان اينك��ه عضويت دائم ايران 
در سازمان همكاري هاي منطقه اي شانگهاي يك 
موفقيت ديپلماتيك اس��ت، گفت: يكي از ابعاد اين 
سفر اجرايي كردن سياست خارجي دولت در زمينه 

ديپلماسي اقتصادي و سياست همسايگي بود.
سيد ابراهيم رييس��ي عصر ش��نبه در بازگشت از 
سفر س��ه روزه به كش��ور تاجيكس��تان در تشريح 
دستاوردهاي اين س��فر، خاطرنشان كرد: عضويت 
دائم ايران در س��ازمان همكاري ش��انگهاي كه در 
اجالس تاجيكس��تان انجام ش��د، ي��ك موفقيت 
ديپلماتيك بود. وي افزود: حضور جمهوري اسالمي 
ايران به عنوان عضو اصلي س��ازمان شانگهاي يك 
ارتباط اقتصادي قوي را براي مردم كشورمان رقم 
مي زند كه به معناي اتصال ايران به زيرساخت هاي 

اقتصادي آسيا و منابع پايدار ناشي از آن است.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه وزارت امور خارجه 
و ديگر وزارتخانه هاي مس��وول بايد بسترهاي الزم 
براي استفاده از اين فرصت جديد را هر چه سريع تر 
فراه��م كنند، گف��ت: اتصال ب��ه مناب��ع زيربنايي 
اقتصادي آسيايي فرصتي ارزشمند براي جمهوري 

اسالمي ايران است.
رييسي، دستاورد ديگر س��فر خود به تاجيكستان 
را برگزاري ديدارهاي دوجانبه با سران كشورهاي 

منطقه عنوان و تصريح كرد: در ديدار رس��مي كه با 
رييس جمهوري و مقامات تاجيكس��تان داشتيم، 
توافق كرديم كه فصل نوين��ي در روابط اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي دو كش��ور آغاز شود. مشكالتي 
در مسير گسترش روابط ايران و تاجيكستان وجود 
داش��ته كه مقرر ش��د مقامات اجرايي دو كش��ور 

اين مش��كالت را براي ورود به فص��ل جديد روابط 
برطرف كنند.

وي ادامه داد: همچني��ن در ديدار با رييس جمهور 
تركمنس��تان نيز توافق كرديم ك��ه فصل جديدي 
در عرصه روابط اقتصادي، فرهنگي و سياس��ي دو 

كشور رقم بخورد.

رييس جمه��وري، ش��ركت در نشس��ت امني��ت 
دسته جمعي با موضوع افغانستان در حاشيه نشست 
سران سازمان شانگهاي را ديگر دستاورد اين سفر 
برشمرد و خاطرنشان كرد: در اين نشست، مواضع 
جمهوري اسالمي ايران درباره افغانستان تبيين و 
تالش شد يك اجماع منطقه اي پيرامون اين مواضع 

ايجاد شود كه خوشبختانه اين اجماع حاصل شد.
رييسي افزود: با ديدارهايي كه با سران كشورهاي 
منطقه برگزار شد روس��اي اين كشورها نيز به اين 
نتيجه رس��يدند كه بايد پيرامون مواضع جمهوري 
اسالمي ايران درباره افغانس��تان يك اجماع ايجاد 
شود و با همان سطح از حساسيتي كه ايران نسبت 
به افغانس��تان دارد، كار به ش��كلي دنبال شود كه 
حكومتي فراگير با مشاركت همه اقوام و گروه ها در 
اين كشور تشكيل شود كه بتواند همه مردم خوب 

و عزيز افغانستان را نمايندگي كند.
وي ابراز اميدواري كرد: دستاوردهاي اين سفر كه 
در راس��تاي اجرايي كردن سياست خارجي دولت 
س��يزدهم بود، بتوان��د به گام هاي عمل��ي موثر در 
جهت رش��د اقتصادي كشور منتج ش��ود و فعاالن 
اقتص��ادي، كارآفرينان و س��رمايه گذاران و مردم 
بتوانند از اين فرصت و منافع حاصل از آن در عمل 

و اجرا بهره مند شوند.

رشد اقتصادي گرجستان و ارمنستان به طرز كم سابقه اي 
باال گزارش شد. به گزارش تريدينگ اكونوميكس، طبق 
اعالم مركز آمار گرجستان، رشد اقتصادي اين كشور به 
سطح كم سابقه اي رسيده اس��ت؛ تا جايي كه در دوازده 
ماه منتهي به ژوئن، نرخ رش��د اقتصادي اين كش��ور با 
۳۴.۳ درصد افزايش نس��بت به دوره مشابه منتهي به 
فصل قبل به ۲۹.۹ درصد رسيد كه از باالترين رشد هاي 
فصلي ثبت شده تاريخ معاصر اين كشور بوده است. در 
بين بخش هاي مختلف، تفريح و سرگرمي با رشد ۱۳۳.۶ 
درصدي بهترين عملكرد را داش��ته اس��ت و پس از اين 
بخش نيز بخش خدمات غذايي با رشد ۷۵.۵ درصدي و 
خرده فروشي با رشد ۵۳.۹ درصدي قرار دارند. از طرف 
ديگر نيز بدترين عمكرد طي اين مدت مربوط به بخش 
خدمات بوده كه ۳.۸ درصد رش��د كرده است.   متوسط 
رشد اقتصادي ساالنه گرجستان در بازه زماني ۲۰۱۲ تا 
۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است كه باالترين رقم ثبت 

شده مربوط به رش��د ۴۷.۹ درصدي سه ماهه نخست 
۲۰۲۱ و كمترين رش��د نيز مربوط به رشد منفي ۱۳.۲ 
درصدي س��ه ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است. از سوي ديگر 
رشد اقتصادي ديگر همسايه شمالي يعني ارمنستان نيز 
در سطح بااليي ثبت شده است؛ به گونه اي كه رشد توليد 
ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه دوم سال به ۱۳.۱ 
درصد رسيد كه ۲۶.۴ درصد بيشتر از رشد فصلي قبلي 
اين كشور و يكي از بهترين عملكردهاي فصلي در طول ۱۱ 
سال اخير محسوب مي شود. در بين بخش هاي مختلف، 
بخش خدمات با رشد ۳۷.۶ درصدي بيشترين تاثير را در 
ثبت اين رقم داشته است. اين مدت رشد بخش ساخت 
وس��از با ۱۲.۹ درصد بوده اس��ت. اقتصاد ارمنستان در 
نتيجه جنگ شش هفته اي با جمهوري آذربايجان تحت 
فشار زيادي قرار گرفته بود. در بازه زماني ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۱ 
ميالدي كمترين رشد فصلي ثبت شده منفي ۱۹.۷ درصد 

و بيشرين رشد ثبت شده نيز ۱۹.۱ درصد بوده است. 

موسس��ه فيچ پيش بين��ي توليد ناخال��ص داخلي 
جهان را به دليل مش��كالت مرب��وط به همه گيري 

كاهش داد.
موسس��ه فيچ چشم انداز خود را براي بهبود اقتصاد 
جهاني در سال ۲۰۲۱، به دليل اختالالت در زنجيره 
تامين ناش��ي از همه گيري كووي��د -۱۹ كه هنوز 
بسياري از كشورها را تحت تاثير قرار داده، كاهش 
داد. بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني در 
 )GDP( ماه سپتامبر، توليد ناخالص داخلي جهان
در سال جاري ۶ درصد رشد مي كند. اين رقم جديد 
نسبت به پيش بيني ۶.۳ درصدي موسسه فيچ در 
ماه ژوئن، كاهش يافته است. اين گزارش مي گويد: 
محدوديت هاي عرضه، س��رعت بهب��ود را محدود 
مي كند. رش��د تقاضاي بيشتري در افزايش قيمت 
منعكس مي ش��ود و پيش بيني هاي ت��ورم اياالت 

متحده دوباره مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

موسسه فيچ پيش بيني خود را براي اقتصاد امريكا 
از ۶.۸ درصد در ماه ژوئن به ۶.۲ درصد كاهش داد، 
در حالي كه انتظار مي رود رشد چين در سال ۲۰۲۱ 
از ۸.۴ درص��د به ۸.۱ درصد برس��د، با وجود ركود 
بازار امالك كه بر تقاض��اي داخلي تاثير مي گذارد. 
با اين وجود، پيش بيني رش��د منطقه يورو در سال 
جاري تا ۵.۲ درصد از ۵ درصد تجديد نظر شد. اين 
آژانس اعالم كرد: پيشرفت در واكسيناسيون، تأثير 
افزايش مجدد موارد ابت��الي كرونا بر فعاليت هاي 
اقتص��ادي در اروپا و كمت��ر از آن در اياالت متحده 
را محدود مي كن��د. اما پويايي ويروس در جايي كه 
نرخ واكسيناسيون پايين است، بيشتر بر رشد تأثير 
مي گذارد. اين همه گيري هن��وز عرضه نيروي كار 
را محدود كرده است. تحليلگران فيچ انتظار دارند 
محدوديت هاي عرضه جهاني و فشارهاي تورمي در 

سال ۲۰۲۲ كاهش يابد.



گروه بانك و بيمه |
هم��ه براي رفع مش��كالت زندگي، تامي��ن نقدينگي، 
س��رمايه در گردش كارخانه ها و واحدهاي اقتصادي و 
س��رمايه گذاري هاي كوچك و بزرگ به دنبال دريافت 
تسهيالت بانكي هستند اما در شرايط تورمي كه نرخ سود 
بانكي كمتر از نرخ تورم است، عده اي با تاخير در پرداخت 
اقساط، عمال از وام بانكي سوءاستفاده كرده و پول بانك را 
نگه مي دارند و به بدهكار بانكي تبديل شده اند. هر چند كه 
عده اي نيز ورشكست شده و به خاطر مشكالت اقتصادي 
قادر به پرداخت اقساط وام خود نيستند و لذا بايد حساب 
آنها را جداگانه بررسي كرد و تخفيف داد و همراهي كرد تا 
كسب وكارشان تعطيل نشود، اما در عين حال بايد با فساد 
مالي و سوءاستفاده بدهكاران بزرگ مقابله شود زيرا هر 
چه تورم بيشتر شود و تعداد سال هاي پرداخت اقساط وام 
طوالني تر شود ارزش پول بازگشت داده شده به شدت كم 
مي شود و كار باز پرداخت اقساط بانكي ساده تر مي شود. 
با توجه به توضيحاتي ك��ه رييس قوه قضاييه در رابطه با 
فسادزا بودن تسهيالت بانكي و انحراف آنها از اهداف اعالم 
شده به بانك مطرح كرده است، دبير كميسيون حقوقي 
كانون  بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي در اين رابطه 
گفت: بانك ها معموآل امكانات كافي قانوني يا فني الزم براي 
نظارت بر مصرف تس��هيالت پس از پرداخت آن و احراز 
سوءاستفاده در اين قبيل موارد را ندارند. رييس قوه قضاييه 
در هفته گذشته در جمع مسووالن عالي قضايي با تحليلي 
از گلوگاه ها و بسترهاي فسادخيز در جامعه، سوءاستفاده از 
تسهيالت بانكي را به عنوان يكي از بسترهاي فسادزا معرفي 
و در تشريح اين موضوع بيان كردند: »بعضي افراد تسهيالت 
بانكي را به بهانه هاي مختلف مانند سرمايه گذاري دريافت 
كردند اما اين تسهيالت را در جاي خود مصرف نكردند و 
اگر براي اين مساله به صورت ريشه اي تدبير نشود اقدامات 
قضايي كم اثر خواهد بود. « در اين جلسه رييس دستگاه 
قضا نقدي نيز به تصميم ديوانعالي كشور درباره نرخ سود 
تسهيالت بانكي داشت و متذكر ش��د كه در صدور رأي 
وحدت رويه و بخشنامه صادره در اين خصوص نيز دقت 
كافي صورت نگرفته اس��ت.  در اين زمينه، براي اطالع از 
موضع بانك ها در قبال سوءاس��تفاده از تسهيالت بانكي 
و پاسخ به اينكه آيا بانك ها از نظر موازين قانوني يا از نظر 
امكانات فني مي توانند از سوءاستفاده از تسهيالت بانكي و 
به كارگيري منابع تسهيالتي بانك ها در بازار سرمايه يا ساير 
موارد خارج از قرارداد تسهيالت بانكي جلوگيري كنند و 
تصميم ديوانعالي كشور در مورد تسهيالت بانكي كه مورد 
انتقاد رييس دستگاه قضا قرار گرفته چه تصميمي بوده 
است؟ عليرضا قيطاسي، دبير كميسيون حقوقي كانون 
بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه هر كس كه براي دريافت تسهيالت به 
بانك مراجعه مي كند در اولين گام بايد براي بانك مشخص 
كند تس��هيالت را براي چه هدفي مي خواهد، گفت: در 
مرحله تنظيم قرارداد نيز هدف تسهيالت دهنده از گرفتن 
تسهيالت به عنوان موضوع قرارداد در قرارداد تسهيالت 
درج مي ش��ود كه تسهيالت گيرنده شرعآ وقانونا موظف 
است كه تسهيالت را در موضوعي استفاده و هزينه كند 
كه تسهيالت براي تحقق آن موضوع مورد موافقت بانك 
قرار گرفته و به وي پرداخت شده است اما واقعيت آن است 
كه بانك ها معموآل امكانات كافي قانوني يا فني الزم براي 
نظارت بر مصرف تس��هيالت پس از پرداخت آن و احراز 
سوءاس��تفاده در اين قبيل موارد را ندارند.قيطاسي يكي 
از مواردي كه مي تواند امكان سوءاس��تفاده از تسهيالت 
بانكي و هزينه كرد غيرقانوني آن ش��ود را متورم س��ازي 
هزينه ها و مخارج پروژه مورد مش��اركت دانست و افزود: 
تسهيالت مشاركتي مبتني بر ايجاد مشاركت مدني بين 
بانك و تس��هيالت گيرنده است.يعني هر طرف بايستي 
آورده خودش را به نس��بت س��هم مورد توافق به حساب 
پروژه بياورد كه آورده بانك ها در تس��هيالت مشاركتي 

غالبآ مبلغ تسهيالت اس��ت اما آورده تسهيالت گيرنده 
مي تواند پول نقد يا ماش��ين آالت يا آميخت��ه اي از پول 
يا ماش��ين آالت و تجهيزات باش��د. در مراحل ابتدايي و 
بررسي طرح پيشنهادي توسط بانك، تسهيالت گيرنده 
بايس��تي هزينه هاي مورد نياز كل پروژه مورد مشاركت 
را ب��راي بانك مش��خص كند كه در اي��ن مرحله ممكن 
است پديده متورم سازي هزينه هاي مورد مشاركت رخ 
دهد.وي ادامه داد: به بيان ساده تسهيالت گيرنده چنان 
هزينه هاي طرح را باال مي برد كه در صورت تصويب مبلغ 
مورد درخواست، مبالغي اضافه بر هزينه هاي پروژه مورد 
مشاركت براي وي باقي خواهد ماند. اين اتفاق معموال در 
تسهيالت ارزي بيش��تر اتفاق مي افتد زيرا نفع مادي آن 
براي تسهيالت گيرنده بس��يار باالست اما تحقق اين امر 
منوط به توافقات پشت پرده تسهيالت گيرنده و فروشنده 
خارجي اس��ت. دبير كميسيون حقوقي كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي گفت: متورم سازي هزينه ها 
در تس��هيالت مبادله اي نيز از ديگر موارد سوءاس��تفاده 
از تس��هيالت بانكي و هزينه كرد غيرقانوني آنهاست كه 
در تسهيالت مبادله اي نظير تسهيالت جعاله تعميرات 
يا تسهيالت سلف به منظور تامين س��رمايه در گردش 
واحده��اي تولي��دي از طريق پيش خري��د محصوالت 
توليدي آنها امكان متورم سازي هزينه ها پيدا مي كنند.

وي افزود: فرض كنيد كه متقاضي تسهيالت هزينه تعمير 
واحد مسكوني يا تجاري اش را ۱۰۰ ميليون تومان اعالم 
كند در حالي كه هزينه واقعي تعميرات مورد نظر كمتر از 
مبلغ تسهيالت مورد تقاضا است كه در اين صورت پس 
از پرداخت تس��هيالت جعاله تعميرات مبلغي اضافه بر 
هزينه واقعي براي تسهيالت گيرنده باقي خواهد ماند كه 
ممكن است از آن براي خريد سكه يا ارز سوءاستفاده كند.

قيطاسي ادامه داد: در اين قبيل موارد بايد امكانات فني الزم 
براي بانك ها فراهم شود تا بتوانند از نظر فني هزينه هاي 
تعميرات يا هزينه ه��اي الزم براي س��رمايه در گردش 
واحدهاي توليدي را به درس��تي و با دقت زياد محاسبه و 
برآورد كنند. يكي از اين تدابير بانكي پرداخت مرحله اي 
ونظارت ش��ده مبلغ تسهيالت است كه مبلغ تسهيالت 
تصويب شده به صورت حساب شده و متناسب با پيشرفت 
فيزيكي طرح به حساب مش��اركت واريز مي شود البته 
مشروط بر آنكه هزينه هاي مورد نظر از نظر عملي به صورت 

تدريجي قابل پرداخت باشد.دبير كميسيون حقوقي كانون 
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي راهكار ديگر سيستم 
بانكي براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي از تسهيالت 
بانكي را پرداخت مستقيم مبلغ تسهيالت به فروشنده يا 
خريدار يا طرف قرارداد دانست و گفت: در اين تدبير بانكي 
مبلغ تسهيالت به تسهيالت گيرنده پرداخت نمي شود 
بلكه بانك مبلغ تسهيالت را به شخص ثالث طرف قرارداد 
با تس��هيالت گيرنده مي پردازند بنابراين اگر در اين فعل 
و انفعاالت فروشنده يا تعميركار هزينه ها را اضافه با نرخ 
مصوب يا نرخ عرفي محاسبه كرده باشد تخلف وي از جنبه 

تعزيراتي توسط ذينفع قابل پيگيري خواهد بود.
وي بيان كرد: با وجود اين تدابير بانكي به نظر مي رس��د 
مهم ترين نقش بانك ها در جلوگيري از سوءاستفاده از 
تسهيالت بانكي اعمال دقت فني الزم در مرحله بررسي 
طرح هاست اما بررسي طرح ها نيز بسيار فني، پيچيده و 
پرهزينه است كه اين هزينه ها در نهايت قيمت تمام شده 

تسهيالت بانكي را افزايش خواهد داد.
قيطاس��ي درباره راي وحدت رويه اي كه مورد انتقاد 
رييس ق��وه قضاييه قرار گرفت، توضي��ح داد: به نظر 
مي رسد منظور ايشان راي وحدت رويه شماره ۷۹۴ 
مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ و دس��تورالعمل اجرايي آن است 
كه در مراحل اجرايي اس��تنباط هاي متفاوت از مفاد 
اين راي وصول مطالبات معوق بانك ها را با مشكالت و 
چالش هاي اساسي مواجه كرده است. در اينجا الزم به 
تاكيد است كه آراي ديوانعالي كشور همانند قانون بر 
كليه دستگاه هاي اجرايي، مراجع قضايي و بانك ها الزم 
االجراست و تخلف از آراي ديوانعالي به هيچ وجه مجاز 
نيس��ت اما از نظر فني راي مورد بحث واجد ابهاماتي 
است كه امكان برداشت يا استنباط هاي كامآل متفاوت 

حقوقي از مفاد اين راي را امكان پذير مي سازد.

     ابهامات راي وحدت رويه 
وي ادام��ه داد: يك��ي از ابهامات در م��ورد مفهوم 
حقوقي واژه س��ود در متن راي مورد بحث است كه 
در اين راي آمده اس��ت: »بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري 
كشور و ناظر بر حس��ن اجراي آن است و مصوبات 
بان��ك مذك��ور راجع ب��ه حداقل و حداكثر س��هم 

سود بانك ها و موسس��ات اعتباري اعم از دولتي و 
غيردولتي جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنايت 
به ماده ۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج 
در قرارداد اعطاي تس��هيالت بانكي نسبت به سود 
مازاد بر مصوب��ات مذكور باطل اس��ت. « در اينكه 
مصوبات بانك مركزي بر كليه بانك هاي خصوصي 
و دولتي الزم االجراست هيچگونه ترديدي نيست 
اما از نظر حقوقي اين پرسش مطرح است كه در اين 

راي منظور از عبارت سهم سود بانك ها چيست؟
دبير كميس��يون حقوقي كانون بانك و موسس��ات 
اعتباري خصوصي اف��زود: آيا ص��ورت انتظار انواع 
تس��هيالت بانكي مبادله اي يا مش��اركتي اس��ت يا 
سود ابرازي تس��هيالت گيرنده است يا سود قطعي 
تسهيالت مشاركتي است كه در پايان مدت مشاركت 
هزينه هاي سود و زيان پروژه و سود خالص حاصل از 
مشاركت بانك و تسهيالت گيرنده مشخص مي شود 
و آيا اينك��ه آيا در اين راي تفكيك بين س��ود عقود 

مشاركتي و سود عقود مبادله اي هم هست يا خير. 
وي افزود: بانك مركزي در پاس��خ به استعالم كانون 
بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري تا ح��دودي ابهامات 
حقوقي مورد بح��ث را برطرف كرده و گفته اس��ت: 
»تعيين س��ودي فراتر از نرخ ابالغي بانك مركزي در 
عقود مبادله اي مصداق دريافت سود مازاد است ليكن 
در عقود مشاركتي مانند مشاركت مدني و مضاربه رابطه 
بين بانك و تسهيالت گيرنده به لحاظ حقوقي مبتني 
بر شراكت وآثار مترتب بر آن است. از اين روي بانك و 
تسهيالت گيرنده با يكديگر شريك بوده و آورده هريك 

به عنوان سهم الشركه آنها به حساب مي آيد.«
قيطاس��ي گفت: اميد است اين پاس��خ رسمي بانك 
مركزي به مراجع قضايي، ثبتي و كانون كارشناس��ان 
رس��مي دادگستري ابالغ ش��ود و مبناي آراي مراجع 
قضايي و صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي بانك ها 
توسط مراجع ثبتي و گزارش هاي كارشناسان رسمي 
باشد. با توجه به بيانات اخير رياست محترم قوه قضاييه 
اميد اس��ت ابهامات حقوقي راي وح��دت رويه مرتفع 
شده و بانك هاي دولتي و خصوصي در پيگيري وصول 
مطالبات معوق با مشكالت قضايي و ثبتي مواجه نباشد.

ديدگاه نگاه

خبر
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امضا نقشه راه همكاري بانكي 
ايران و روسيه براي سال2022

نهمين نشست كارگروه همكاري هاي مالي و بانكي 
جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه در محل 
اقامت سفير جمهوري اسالمي ايران در مسكو برگزار 
و دو طرف بر ادامه و توسعه همكاري ها تاكيد كردند.

در اين نشست كه معاونين بانك هاي مركزي دو كشور 
و همچني��ن نمايندگان و مديران ارش��د بانك هاي 
تجاري منتخ��ب و كاظم جاللي س��فير جمهوري 
اس��المي ايران حضور داشتند موضوعات مربوط به 
اتصال پيام رسان هاي مالي بانك هاي مركزي براي 
اس��تفاده هرچه بيش��تر از ارزهاي ملي در مبادالت 
تجاري و تسويه حس��اب هاي مالي، همكاري هاي 
كارگزاري، تسهيالت بانكي براي شركت هاي كوچك 
و متوس��ط، دانشجويان و گردش��گران و همچنين 
توسعه همكاري هاي كارگزاري در سطح كشورهاي 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. در اين نشست كه با هماهنگي بخش اقتصادي 
سفارت جمهوري اسالمي ايران در مسكو برگزار شد، 
عالوه بر تنطيم تفاهم نام��ه پاياني اجالس مذكور، 
نقشه راه همكاري هاي مالي و بانكي براي سال ۲۰۲۲ 
به امضا رسيد. كاظم جاللي سفير جمهوري اسالمي 
ايران در اين نشس��ت ضمن تشريح و تبيين شرايط 
جاري و روند رو به رش��د همكاري هاي فيمابين در 
همه حوزه ها، بر تسهيل همكاري هاي بانكي و مالي به 
منظور توسعه مراودات تجاري و بازرگاني تاكيد كرد. 
نشست هم انديشي تجار و فعالين اقتصادي ايراني 
در حوزه فدراسيون روسيه نيز با هيات بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران در مس��كو در محل اقامت 
سفير كشورمان در مسكو برگزار شد. در اين جلسه با 
حضور پناهي معاون ارزي بانك مركزي و هيات همراه 
ضمن مرور شرايط جاري حاكم بر فعاليت هاي تجاري 
و بازرگاني تجار ايراني، مهم ترين موضوعات و مسائل و 
موانع در حوزه هاي مالي و بانكي تسويه حساب ها، نرخ 
تسعير ارزهاي ملي دو كشور و نيز مسائل ساختاري، 

اداري و گمركي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

خبر

بدهي كشورهاي جهان
به ركورد 2۹۶ تريليون دالر رسيد

در س��ه ماهه دوم س��ال جاري ميالدي، در حالي كه 
دولت ها، شركت ها و خانوارها همچنان به علت بحران 
ناشي از شيوع كرونا وام هاي بيشتري گرفتند، حدود 
۴.۸ تريليون دالر به انباش��ت بدهي كشورهاي جهان 
اضافه شد كه مجموع آن را به ركورد ۲۹۶ تريليون دالر 
رساند.در سه ماهه دوم سال جاري ميالدي، در حالي كه 
دولت ها، شركت ها و خانوارها همچنان به علت بحران 
ناشي از شيوع كرونا وام هاي بيشتري گرفتند، حدود ۴.۸ 
تريليون دالر به انباشت بدهي كشورهاي جهان اضافه 
شد كه مجموع آن را به ركورد ۲۹۶ تريليون دالر رساند.

موسس��ه بين المللي داراي��ي )IIF( در گزارش »رصد 
بدهي جهاني« خ��ود اعالم كرد كه مجموع اين بدهي 
كه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ اندكي كاهش يافت، در 
سه ماهه منتهي به ۳۰ ژوئن نسبت به دوره قبل شيوع 
كرونا بيش از ۳۶ تريليون دالر افزايش يافته است.با اين 
حال، نسبت بدهي جهاني به توليد ناخالص داخلي اولين 
كاهش سه ماهه خود نسبت به سه ماه قبلي از زمان شروع 
همه گيري را ثبت كرد. در س��ه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، 
نس��بت بدهي جهاني به توليد ناخالص داخلي حدود 
۳۵۳ درص��د را ثبت كرد كه ۹ درصد كمتر از باالترين 
رقم خود يعني ۳۶۲ درصد در س��ه ماه نخست امسال 
بود.به طور كلي، ۵۱ كش��ور از ۶۱ كشوري كه توسط 
موسسه IIF بررسي ش��دند، كاهش نسبت بدهي به 
توليد ناخالص داخلي را در سه ماهه دوم ثبت كردند، كه 
عمدتا به دليل افزايش فعاليت هاي اقتصادي بود.با اين 
حال، بهبودي به اندازه كافي قوي نبوده است كه نسبت 
بدهي ها را در اكثر موارد به س��طح قبل از همه گيري 
برساند. شديدترين افزايش بدهي كشورهاي جهان در 
»بازارهاي نوظهور« رخ داد كه مجموع بدهي ها در سه 
ماهه دوم به ۹۲ تريليون دالر رسيد، در حالي كه اين رقم 
در مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ بيش از ۸۷ تريليون دالر 
بود. افزايش مداوم بدهي بازارهاي نوظهور باعث شده 
است كه اين مبلغ ۱۵ تريليون دالر بيشتر از سطح قبل 
از همه گيري باشد.بدهي بازارهاي نوظهور به استثناي 
چين، به باالترين سطح خود يعني نزديك به ۳۶ تريليون 
دالر رسيده است كه حدود ۳ تريليون دالر از زمان شروع 
همه گيري افزايش يافته، كه عمدتا ناشي از استقراض 

دولت ها از جمله برزيل، كره و روسيه است.

مقابله با فساد مالي بايد با جلوگيري از سوءاستفاده و پيگيري مطالبات معوق انجام شود 

 اونس جهاني 1754 دالر معامله شد 

كاهش سوء  استفاده از تسهيالت بانكي و رفع مشكالت قضايي بانك ها 

كاهش قيمت سكه و ثبات دالر
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰، قيمت دالر ۲۷ هزار و 
۴۷۵ تومان، قيمت يورو ۳۲ هزار و ۲۲۴ تومان، پوند 
انگليس ۳۸ هزار و ۲۰۴ تومان و درهم امارات ۷ هزار 
و ۴۷۵ تومان اعالم شده است. نرخ اونس جهاني طال 
نيز به ۱۷۵۴ دالر رسيد و در نتيجه در شرايط ثبات 
دالر و كاهش قيمت اونس جهاني طال، قيمت طال و 

سكه در داخل كشور اندكي كاهش داشت. 
ابراهيم محمدولي ريي��س اتحاديه طال و جواهر با 
اشاره به اينكه هر انس جهاني طال با قيمت ۱۷۵۴ 
دالر و ۸۰ سنت عرضه شده است افزود: قيمت سكه 
طرح قديم ۱۱ ميلي��ون و ۳۵۰ هزار تومان، قيمت 
س��كه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، 
نيم س��كه ۵ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سكه 
۳ ميليون و ۵۵۰ هزارتومان و س��كه هاي گرمي ۲ 

ميليون و ۲۳۰ هزار تومان بفروش مي رسد.
وي با اش��اره به اينكه اين تغيير جزئي قيمت سكه به 
دليل كاهش قيمت انس جهاني و افت تقاضا در بازار 
اس��ت ادامه داد: هر گرم ط��الي ۱۸ عيار ۱ ميليون و 
۱۴۱ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون و ۹۴۳ هزار 
تومان فروخته مي شود. قيمت ارز نيز در بازار نسبت 
به پنجشنبه هفته گذش��ته بدون تغيير بود. قيمت 
دالر امريكا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر يورو ۳۲ هزار و 
۲۰۰ تومان به فروش رسيد. در بازار آزاد قيمت طالي 
۱۸عيار هر گرم يك ميليون و ۱۳۸ هزار تومان، قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۱ميليون و ۷۳۰ 

هزار تومان و قيمت دالر ۲۷هزار و ۴۷۵ تومان است.

     افزايش ۴0 هزار توماني نرخ سكه 
ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 
افزايش ۴۰ هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته 
)۲۵ ش��هريورماه( به رقم ۱۱ ميلي��ون و ۷۵۰ هزار 
تومان رس��يد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم  سكه بهار آزادي پنج ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، 
ربع سكه سه  ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه يك 
گرم��ي ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار توم��ان قيمت خورد. 
ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ 
عيار به يك ميليون و ۱۳۹ هزار تومان رسيد. قيمت 
هر مثقال طال نيز چهار ميلي��ون و ۹۳۸ هزار تومان 
شد.همچنين هر اُنس جهاني طال نيز يك هزار و ۷۵۵ 
دالر و ۵۱ س��نت قيمت خورد كه در مقايس��ه با روز 

گذشته ۲۹ دالر و ۴۲ سنت كاهش داشت. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن نرخ دالر و انس جهاني اس��ت. براين اس��اس با 
وجود آنكه قيمت انس جهاني طال بيش از ۲۹ دالر افت 
قيمت داشت اما به دليل نرخ ۲۶ هزار و ۷۰۰ توماني 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي، شاهد افزايش ۴۰ هزار 

توماني قيمت سكه تا لحظه مخابره خبر بوديم.

    تثبيت نرخ دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي در سه روز كاري متوالي 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، ۲۷ شهريورماه( 
براي س��ومين روز كاري متوالي )از چهارشنبه هفته 
گذش��ته تاكنون( ثابت ماند و ۲۶ هزار و ۷۶۱ تومان 

قيمت خورد. قيمت فروش يورو در مقايسه با آخرين 
روز كاري هفته گذشته )پنجشنبه، ۲۵ شهريورماه( 
بدون تغيير ۳۱ هزار و ۵۳۲ تومان تعيين شد. قيمت 
خريد هر دالر ۲۶ ه��زار و ۲۳۱ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز ۳۰ ه��زار و ۹۰۷ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۳۹۱ تومان 
و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۶۳۱ تومان اعالم ش��د.نرخ 
خري��د يورو در اين بازار ۳۰ ه��زار و ۹۶۴ تومان و نرخ 
فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۲۴۵ تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت روز چهارشنبه، حواله يورو 
به قيمت ۲۷ هزار و ۳۱۵ تومان فروخته و حواله دالر 

به قيمت ۲۳ هزار و ۲۸۱ تومان معامله شد.
قيمت دالر در خردادماه از كانال ۲۵ هزار تومان عبور 
كرد و وارد محدوده ۲۶ هزار تومان ش��د و چند روزي 
هم با بهاي ۲۷ هزار تومان فروخته مي شد، اما از ابتداي 
شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي بوديم و قيمت آن در اين مدت در كانال ۲۶ هزار 
تومان نوسان داشته است و قيمت خريد و فروش دالر 

در سه روز كاري متوالي اخير تغييري نداشت. 

     توقف فعاليت 
بيش از ۶0 صرافي ارز ديجيتال در كره جنوبي

بيش از ۶۰ صرافي ارزهاي ديجيتال در كره جنوبي 
بايد تا نيمه ش��ب )جمعه(، يك هفته قبل از اعمال 
مقررات جديد در اين كش��ور، مش��تريان خود را از 

توقف جزئي يا كامل معامالت خود مطلع كنند.
اين صرافي ه��ا براي ادامه فعاليت خ��ود، بايد تا ۲۴ 

س��پتامبر در »واحد اطالعات مالي« ثبت نام كرده 
و گواهي امنيت��ي از اين آژانس امنيت اينترنت ارايه 
دهند. آنها همچنين بايد براي اطمينان از نام واقعي 

دارندگان حساب ها با بانك ها همكاري كنند.
صرافي هايي كه ثبت نام نكرده اند بايد خدمات خود را 
پس از ۲۴ سپتامبر تعطيل كنند، در حالي كه آنهايي 
كه ثبت نام كرده اند اما موفق به مش��اركت با بانك ها 
نشده اند از معامله خود به واحد پول كره جنوبي يعني 
وون منع مي شوند.كميسيون خدمات مالي اين كشور 
اوايل هفته جاري ميالدي گفت: اگر الزم شود برخي يا 
همه خدمات )صرافي ها( متوقف شود، آنها بايد تاريخ 
بسته شدن و روش هاي مورد انتظار براي اخذ پول را 
حداقل هفت روز قبل از بسته شدن به مشتريان اطالع 
دهند.بر اساس اين گزارش، كميسيون خدمات مالي 
كره همچنين تأكيد كرد كه اين اقدام بايد حداكثر تا 
تاريخ ۱۷ سپتامبر انجام شود.از بين همه صرافي ها، 
نزديك به ۴۰ صرافي قرار است همه خدمات را متوقف 
كنند. ۲۸ صراف��ي ديگر ني��ز داراي گواهي امنيتي 
هستند اما مشاركت بانكي ندارند.فقط چهار صرافي 
  Korbit و Upbit، Bithumb، Coinone يعني
مشاركت هاي خود را ثبت كرده و تضمين كرده اند و 
بنابراين مي توانند پرداخت هاي خود را به وون انجام 
 ProBit،دهند.برخي از صرافي هاي كوچك تر از جمله
Cashierest  و Flybit قب��اًل اع��الم كرده اند كه 
تجارت خود را به پايان خواهند رساند و عمليات خود 
را فقط شامل معامالت سكه هاي ديجيتال تا حصول 

مشاركت با بانك ها ادامه خواهند داد.

كنترل كسري بودجه نياز به 
مديريت پولي و مالي دارد

كنترل كسري بودجه نياز 
دارد تا مديريت پولي و مالي 
كش��ور به طرز صحيحي 
صورت گيرد و تنظيم گري 
آن به طورج��د مورد توجه 
باشد. اين مشكل دركشور 
به دو ص��ورت قابل جبران 
است.كس��ري بودجه يا از 
طريق استقراض بانك مركزي يا به وسيله اوراق به 
جبران درخواهد آمد. استقراض از بانك مركزي براي 
دولت ها كار راحت تري است، اما قطعا به افزايش تورم 
مي انجامد. دردهه اول ۳۰ سال گذشته كسري بودجه  
از محل صندوق ذخيره ارزي به جبران درمي آمد و 
در ده��ه دوم عمدتا از فروش اموال دارايي ها صورت 
مي گرفت، در دهه سوم از محل اوراق كسري بودجه 
پوشش داده شد، ولي درتمام اين موارد استقراض از 
بانك مركزي هم وجود داشته كه همين منجر به چاپ 

پول وافزايش تورم شده است.
استقراض از بانك مركزي همواره يك بخشي ازجبران 
كسري بودجه بوده است، درحالي كه بايد مورد توجه 
قرار داد كه تامين منابع مالي از محل ماليات هم وجود 
دارد زيرا يك بخش اين مساله محل درآمد براي دولت 
است، بخش ديگر رگوالتوري است. قوانين در كشور 
عمدتا به گونه اي تنظيم شده كه بخش درآمدي آن 

از رگوالتوري پررنگ تر ديده مي شود.
وقتي قرار برآن باشد كه مردم به مطالعه تشويق شوند، 
طبيعتا درآمد ماليات برارزش افزوده در اين قسمت 
بايد كاهش يابد يا زماني كه به مردم توصيه بر شكر 
نخوردن به دليل مضرات آن مي شود، قاعدتا ماليات 
برارزش افزوده آن بايد افزاي��ش پيداكند يا ماليات 
برمسكن، توليد و... رگوالتوري تنظيم پولي و مالي 
كشور را انجام مي دهد كه از آن استفاده بسيار كمي 
برده ايم، اضافه برآن محل تامين كسري بودجه هم 
بسيار بد مورد توجه قرار گرفته و مشكل دار است. از 
طرف ديگر وقتي نرخ تورم افزايش مي يابد به همان 
نسبت باز نرخ برابري ارز تحت تاثير قرار مي گيرد كه 

اين مساله به تشديد بحث فوق مي انجامد.
از آنجا كه قوانين مالياتي درستي در كشور وجود 
ندارد پولي كه دربانك ها و بقيه جاها خلق مي شود، 
مجدد وارد حوزه هاي زيربخش��ي مانند خودرو يا 
جاهاي ديگر وارد مي شود كه آنها را هم با مشكل 
روبرو مي سازد. عالوه براين پس از عبوراز تمام اين 
موارد عامل بعدي بهره وري اس��ت زيرا وقتي نرخ 
تورم پايين آيد بايد متناسب با آن افزايش پيدا كند 
و نرخ برابري ارز كشور به دالر هم متناسب شود كه 
اين كارنيز اتفاق نمي افتد زيرا بهروري در سيستم 
دولتي و بخش خصوصي به ش��دت پايين اس��ت.  
تازماني كه نرخ تورم برفرض ۲۳ يا ۲۴ درصد است 
تورم عدم بهره وري مناسب را پوشش مي دهد، ولي 
وقتي نرخ تورم پايين آيد، اين اتفاق نمي افتد. مثال 
در يك دوره آقاي روحاني اين اتفاق روي داد، ولي 
از آنجاكه بهره وري مناس��ب نبود، به آن صورت 
باقي نماند. نرخ تورم، نرخ سودبانكي، بهره وري، 
كسري بودجه و ماليات به هم گره خورده اند و در 
يك قالب بايد بهينه سازي شود. تا زماني كه اين 
كار صورت نگيرد در عمل با مش��كل مطرح شده 

روبرو خواهيم بود وحل نشده باقي مي ماند.

سعيد  باستاني

اصالح نظام بانكي
 پايه كنترل تورم

ز  ا بس��ياري  دي��د  ز  ا
كارشناسان، كنترل تورم 
بايد اولويت اساسي دولت 
جديد باش��د. كنترل تورم 
در وهله اول بس��يار حائز 
اهميت است كه درحقيقت 
از كنترل نقدينگي نشات 
مي گيرد. اين كار از دو پايه 
اصلي كنترل انضباط مالي بودج��ه دولت و تامين 
مالي كس��ري بودجه تشكيل شده كه تالش در اين 
زمينه اصالح نظام بانكي را در پي خواهد داش��ت و 
به دنبال آن كنترل نقدينگي و تورم اتفاق مي افتد. 
اصالح نظام بانكي يك��ي از پايه هاي كنترل تورم به 
حساب مي آيد كه دربرگيرنده اين موضوع است كه 
قطعا بايد نظارت مبتني برريسك روي شبكه بانكي 
و بانك ها اتفاق افتد. براساس مطالب فوق بحث مربوط 
به اصالح نظام بانكي يكي از پايه هاي كنترل تورم به 
حساب مي آيد كه دربرگيرنده اين موضوع است كه 
قطعا بايد نظارت مبتني برريسك روي شبكه بانكي 
و بانك ها اتفاق افتد. دس��ت اندازي به منابع بانكي و 
استفاده مردم از بانك ها بايد محدودتر شود تا دولت، 
س��هامداران و مديريت بانك ه��ا نتوانند به راحتي 
دست اندازي كنند و منابع را در مسيري غير از بحث 
تامين مالي واحدهاي توليدي و اعطاي تسهيالت به 

قسمت ديگري انتقال دهند. 
متاسفانه در اين چند س��ال بانك ها اقدامات مورد 
اش��اره را انجام دادند، بايد مانعي براي آنان به وجود 
آورد تا محدود شوند و اينگونه اصالح نظام بانكي به 
مس��يرو ريل واقعي خود بازگردد. كنترل تورم كه 
صورت گيرد، خواه ناخواه مانعي براي كاهش ارزش 
ريال به وجود مي آيد، اما اين كار نياز به ثبات اقتصاد 
دارد. زماني كه ثبات اقتصادي ايجاد ش��ود و منابع 
سپرده گذاران در شبكه بانكي كشور درقالب اعطاي 
تسهيالت به بخش واقعي اقتصاد و توليد تزريق شود 
وتامين مالي براي آنان اتفاق افتد، توان رشد اقتصادي 
بيشتر از تورم خواهد شد، بنابراين ريال هم تقويت 
مي ش��ود. موضوع فوق يك مسير بلندمدت است و 
شايد بيش��تر از ده س��ال به زمان نياز دارد و در اين 
رابطه نياز به اقتصاد قابل پيش بيني بسيار برجسته 
به نظر مي رسد تا به تحقق برسد.  رشد اقتصادي خود 
به تنهايي كار بسيار س��ختي است و در مدت دو يا 
سه سال صورت نخواهد گرفت، براي تحقق به يك 
برنامه بلندمدت بيش از ده س��ال نياز داريم زيرا به 
مسائل زيادي مانند بين الملل و سياسي برمي گردد، 
پس از اين موارد خواهيم توانست اقتصاد را به جلو 
ببريم و چارت سياس��ت بودجه اي، تجاري، پولي 
و مالي را به صورت هماهنگ افزايش دهيم، رش��د 
اقتصادي پيش بيني ش��ده را محقق سازيم و تورم 
كنترل شده را در پي داشته باشيم تا به افزايش ارزش 
ريال برسيم.  ريل گذاري مي تواند صورت گيرد، اما در 
كوتاه مدت هم شايد كنترل تورم در سطح مناسبي 
بتوان داشت. به طور نمونه مي توان به اين نكته اشاره 
كرد كه اكنون داراي تورم ۵۰ درصدي هستيم كه 
براي اقتصاد كشور بسيار مضراست و به نوعي تورم 
حاد به حساب مي آيد. چنانچه اين رقم در پايه نرخ 
پيش بيني شده دولت سيزدهم به ۱۹ يا ۲۰ درصد 
برسد، پيروزي و دس��تاورد بزرگي خواهد بود چرا 
كه ش��رايط اقتصادي به گونه اي نيست كه اكنون 
درحال حاضر گفته شود، تحقق تورم ۲۰ درصدي 
راحت باشد، اما درصورتي كه اين اتفاق روي دهد 

اقتصاد به شرايط با ثباتي خواهد رسيد. 

حجت اهلل فرزاني



گروه بازار سرمايه|
مدتي اس��ت بازار س��رمايه روزهاي پر نوساني را طي 
مي كند و به گفته اغلب كارشناسان، وارد فاز اصالحي 
شده است. سهم هاي بزرگ و شاخص ساز از خردادماه 
تا ابتداي شهريورماه رشد قابل مالحظه اي داشته اند و 
اكنون نيازمند اصالح هستند، از همين رو طي هفته هاي 
گذشته عمومًا سرخ پوش ظاهرشده و درنتيجه از تداوم 
رشد شاخص كل جلوگيري كرده اند. در همين حال 
پيش ازاين گفته مي شد با ورود شاخص سازان به مدار 
اصالحي، اين سهم هاي كوچك بازار هستند كه توجه 
سرمايه گذاران را به خود جلب خواهند كرد. اين روند 
البته از نيمه هاي ماه گذشته به خوبي نمايان شده بود 
اما طي روزهاي اخير، افت قيمت بزرگان بازار به برخي 
نمادهاي كوچك هم س��رايت ك��رده و بدين ترتيب 

شاخص هم وزن را به عقب رانده است.
به طوركلي س��رمايه گذاران بورس��ي به دنبال يك 
نقطه ورود امن هس��تند تا سرمايه گذاري مطمئني 
داشته باشند اما از سوي ديگر ترس نزول بازار همانند 
تابستان سال گذشته رادارند. مي توان گفت كه بورس 
وارد يك نقطه جديد معامالتي ش��ده و با دانشي كه 
اغلب سرمايه گذاران كسب كرده اند اتفاقات گذشته 
رخ نمي دهد البته دولت فعلي نيز بايد به فكر بورس 
باشد و همانند دولت دوازدهم تنها به خود فكر نكند. 
بر همين اساس پيش بيني مي شود كه بازار سرمايه 
تابستاني سرخ را پشت سر بگذارد و پس ازآن يعني 
در اولين ماه پاييز وارد يك فاز معامالتي جديد شود. 
دراين بين فعالين بازار سهام از هفته  آينده به پيشواز 
گزارش هاي ماهانه و فصلي شركت ها مي روند و اين 
در حالي است كه ارز موثر بر نرخ گذاري محصوالت 

حداقل 10 درصد باالتر از فصل بهار بوده است.
دراين بين برخي از تحوالت همانند قطعي برق، جهش 
نرخ گاز و رشد هزينه ها باعث شده تا انتظارات نسبت به 
رشد و س��ودآوري صنايع بزرگ به طور عمومي نسب به 
اولين فصل س��ال محدودتر باشد. اين قطعي عمده برق 
كه طي س��ه ماه اخير گربيان گير صناي��ع بوده و نه تنها 
شركت هاي فوالدي و سيماني بلكه به طور عمومي موجب 
كاهش توليد در طيف وسيعي از بنگاه ها شده است. مورد 
دوم به  جهش كم س��ابقه نرخ گاز مربوط است كه به طور 
پيوسته رخ داده و به طور ميانگين موجب رشد هزينه گاز 
پتروشيمي و سوخت صنايع به ميزان بيش از ۵0 درصد 
نسبت به متوسط فصل بهار شده است. مورد آخر به آهنگ 
رشد عمومي هزينه اكثر ش��ركت ها باز مي گردد كه بر 
اساس عملكرد فصل بهار داراي مومنتوم صعودي بوده 
و در مسير جبران عقب ماندگي قبلي، از شتاب رشد نرخ 
ارز و درآمد فروش پيش��ي گرفته است. مجموع عوامل 
فوق موجب مي شود تا ضرورت مديريت انتظارات نسبت 
به گزارش هاي فصلي نزد س��رمايه گذاران پررنگ باشد؛ 
به ويژه آنكه رشد هاي معنادار سهام برخي صنايع در فصل 
تابستان، موجب خوش بيني فزاينده نسبت به وضعيت 

عملياتي شركت ها در كوتاه مدت شده است.
به هرحال اين موارد در كنار وضعيت عمومي كشور كه 
تقريباً هرروز در حال تغيير است مي تواند تأثير بسزايي 
درروند شركت ها داشته باشد. بر اساس آمارهاي موجود 
تورم يك عامل اساسي براي رشد بورس تلقي مي شود 
و آينده اين بازار را تضمين مي كند اما در حالت عمومي 
تورم باعث مي شود كه ميزان دخل وخرج مردم جامعه 
با يكديگر سازگاري نداشته باشد و توان سرمايه گذاري 
اين افراد روزبه روز كمتر شود. تورم تمامي ابعاد جامعه را 
در برمي گيرد و تنها بر بازار سهام تأثير مثبت مي گذارد، 
زماني كه فرد چهار ميليون تومان درآمد دارد با افزايش 

تورم تمامي اين درآمد صرف مخارج ايجاد شده مي شود 
و پولي براي س��رمايه گذاري باقي نمي ماند. درنتيجه 
تورم براي بورس مفيد است اما  سرمايه كمتري نسبت 

به گذشته دريافت مي كند.
از سويي ديگر و بر اساس آمارهاي منتشرشده، حجم پايه 
پولي توسط بانك مركزي در مرداد ماه براي اولين بار در 
1۳ ماه گذش��ته به ميزان ۴/ 0 درصد كاهش يافته است. 
رش��د نقدينگي با ثبت افزايش ۲/۶  درصدي، نسبت به 
ميانگين سه ماه قبل از آن حدود 1/ ۳ درصد كاهش  اندكي 
نش��ان مي دهد ولي در صورت ت��داوم كنترل پايه پولي 
مي توان به كاهش رشد نقدينگي در آينده نزديك اميدوار 
بود. از سوي ديگر، نرخ سود موثر اسناد خزانه دولتي در 
ش��هريورماه افزايش يافت و با عبور از ۲۲ درصد در هفته 

گذشته به باالترين سطح دوساله رسيد.
به عقيده كارشناس��ان تخصيص قابل مالحظه اس��ناد 
خزانه به پيمانكاران و بستانكاران دولتي قابل اشاره است 
كه منجر به افزايش حجم عرض��ه اوراق به دليل تمايل 
واگذاري توسط فروشندگان شده است. درفروش اوراق 
بدهي نيز هفته گذشته موفق ترين واگذاري از زمان شروع 
فروش اوراق در خرداد ۹۹ به ثبت رسيد و با جذب بيش 
از 1۳ ه��زار ميليارد تومان اوراق، رك��ورد فروش دارايي 
مالي در يك هفته شكسته شد. برآورد ها از نياز به فروش 
حدود ۶ هزار ميليارد تومان اوراق در هفته براي پوشش 
كسري بودجه حكايت دارد كه هفته گذشته ازاين جهت، 
دوره موفقي به شمار مي رود؛ هرچند رقم مزبور از ابتداي 
سال كماكان در س��طح مطلوبي قرار ندارد و حدود ۳۲ 
هزار ميليارد تومان است. در اين بين و براي اولين بار پس 
از مدت ها مبلغ 11۵ هزار ميليارد ريال اوراق سلف نفتي 
توسط دولت با سررسيد ۸ تا 1۴ ماهه عرضه خواهد شد 
كه نرخ سود آنها متناسب باعرضه و تقاضا كشف خواهد 
شد. انتظار مي رود اوراق مزبور با نرخ سود جذاب تر از قبل 
به فروش برسد. با توجه به حجم كسري بودجه دولت 
از يك سو و عمق فاصله سود اسمي از تورم واقعي، به 
نظر مي رسد سياست گذار، تعديل نرخ سود اوراق را به 
عنوان يك راهكار كم هزينه تر در مقايسه با استقراض 

از بان��ك مركزي كه خطر تورم هاي فزاينده و رش��د 
بيشتر كسري بودجه نسبت به رقم تعهد بازپرداخت 
اصل و سود اوراق را در پي دارد را انتخاب كرده است.

      رشد بازار به واسطه نرخ دالر
اميرعل��ي امي��ر باقري، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در 
گفت وگ��وي اخير خود مي گويد: اكن��ون و در وضعيت 
فعلي، نگاه تحليلي در ب��ازار برتري زيادي به نگاه دارايي 
و تورمي دارد و از سرمايه گذاران انتظار مي رود تا در اين 
حوزه، نگاه تحليلي داشته باشند و از چيدمان مناسب براي 
پرتفوي خود استفاده كنند. در معامالت هفته گذشته بازار 
سهام، فشار عرضه در بازار افزايش پيدا كرد كه مهم ترين 
علت آن ناشي از تأثيرپذيري بازار از مسائل سياسي بود. 
انتشار خبر احتمال مذاكرات پيرامون برجام، تأثيرگذار 
بر فشار عرضه ارز در بازار بود كه اين اتفاق منجر به كاهش 
نرخ دالر شد و به دنبال آن سهام دالري محور و شاخص 

ساز با كاهش ارزش در بازار مواجه شدند.
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
سرمايه گذاران بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهند كه 
قيمت ارز در كوتاه مدت نمي تواند بيانگر كليت اقتصاد 
كشور باشد، اظهار داش��ت: با توجه به فعاليت مستمر 
شركت ها در طول س��ال ها، بنابراين بايد قيمت ارز را با 
توجه به واقعيات اقتصادي تخمين زد. اتفاقات سياسي 
تنها مي تواند باعث برخ��ورد قيمت ارز با برخي از نقاط 
شود اما نمي تواند زمينه ساز تغيير روند كلي بازار ارز باشد.

امي��ر باقري توضيح مي دهد: در نظر گرفتن ش��رايط 
اقتصادي حاضر در كشور نش��ان دهنده آن است كه 
به دليل اختالف تورم موثر در داخل و خارج از كشور، 
طبيعي است كه حجم و افزايش سطوح نقدينگي تعديل 
شود و همين امر مي تواند به عنوان مهم ترين محرك 
رشد نرخ دالر تلقي شود. اكنون نقدينگي كشور در مرز 
چهار هزار ميليارد تومان قرار دارد كه به دنبال اين اتفاق 
شاهد افزايش بحث پايه پولي و نقدينگي بوديم و اين امر 

مي تواند سبب تضعيف ارزش پول ملي شود.
وي مي گوي��د: با توجه به چني��ن وضعيتي بايد انضباط 

مالي به بدنه اقتصاد كش��ور بازگردد كه با توجه به وعده 
رييس جمه��وري در دوران انتخابات، بازار انتظار دارد تا 
اين نظم و انضباط مالي تا حدودي به بدنه اقتصاد كشور 
بازگردد. اين اق��دام نيازمن��د زيرمجموعه هايي مانند 
قوانين گمركي، قوانين تعرفه اي، پرهيز از قيمت گذاري 
دستوري و سپرده شدن تعيين قيمت ها به بازار است كه 
اين امر مي تواند تا حدودي نظم و انضباط را به بدنه بازار 
ايران بازگرداند. اتفاقات سياسي به عنوان رخدادي تلقي 
مي شود كه قيمت ارز را به نقاط وابسته به شرايط اقتصادي 
مي رساند. وي به تغييرات قيمت جهاني در هفته اي كه 
گذشت اشاره كرده و اضافه مي كند: هفته گذشته در بعد 
قيمت هاي جهاني، اتفاق خاصي رخ نداد و شاخص دالر 
باثبات نسبي مواجه بود؛ بنابراين قيمت كاموديتي ها )مواد 
پايه و معدني( تا حدودي باثبات قيمت همراه بودند اما در 
اين ميان قيمت گاز جهاني در چند هاب )مركز( جهاني 
افزايش پي��دا كرد كه اين موضوع مي توان��د بر برخي از 

شركت هاي حاضر در بازار سرمايه تأثيرگذار باشد.
امير باقري با اشاره به ورود خودرو در بورس كاال مي گويد: 
بحث ورود خودرو به اين بازار از مدت ها قبل مطرح شده 
و قرار است به مرور اين بحث به عمل تبديل و خودرو وارد 
تابلوي بورس كاال شود. ورود خودرو به بورس كاال مي تواند 
در ش��رايط حاضر اتفاقي مبارك باش��د؛ چراكه اكنون 
اختالف قيمت بازار و كارخانه رقمي اس��ت كه به جيب 
دالل ها و واسطه گران سرازير مي شود؛ درحالي كه ورود 
خودرو به بورس كاال مي تواند حاشيه رفاه مصرف كننده و 
امنيت اقتصادي توليدكننده را تحت تأثير قرار دهد. انتظار 
مي رود با ورود باقي محصوالت مصرفي به تابلوي بورس 
كاال بتوان شاهد دور شدن از اتفاق نامبارك قيمت گذاري 
دستوري در كشور باشيم. اين كارشناس بازار سرمايه 
روند معامالت بورس در هفته جاري را مورد پيش بيني 
قرارداد و اظهار مي كند: بر اساس پيش بيني هاي صورت 
گرفته به نظر مي رسد در هفته پيش رو ثبات در بدنه 
بازار حاكم باشد و به دنبال آن تفكيكي ميان صنايع و 
سهام ايجاد شود كه اين تفكيك به لحاظ تحليلي، منجر 

به جدايي مسير صنايع و سهام از يكديگر خواهد شد.
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شفافيت صنعت و بازار سيمان
با بورس كاال

عباس صفايي زاده، مديرعامل ش��ركت سيمان مند 
دش��تي در خصوص عرضه س��يمان در ب��ورس كاال 
اينگونه توضيح داد: بورس كاال بازاري س��ازمان يافته 
است كه مانند بورس اوراق بهادار، كاالهايي مشخص و 
با روش هايي از پيش تعيين شده در آن معامله مي شوند. 
اين بازارها در برخي كشورهاي دنيا قدمتي بيش از يك 
قرن دارن��د و كارآمدي خود را اثبات كرده اند بنابراين 
جاي نگراني در خصوص عرضه سيمان در بورس كاال 
وجود ندارد. وي خاطرنشان كرد: ناكارآمدي روش هاي 
معامله در بازارهاي سنتي در بخش هاي عرضه و تقاضا 
و عدم شفافيت در فرآيند كشف قيمت باعث ناتواني 
نهادهاي مسوول بر نظارت دقيق بر قيمت ها به منظور 
جلوگيري از تضييع حقوق توليدكننده و مصرف كننده 
مي ش��ود. ليكن در بورس كاال ب��راي رفع اين قبيل 
مشكالت راه كارهاي مناسبي پيش بيني شده است 
كه با ورود عمده شركت هاي صنعت سيمان به بورس 
در آينده حل خواهند ش��د. عباس صفايي زاده افزود: 
شركت سيمان مند دشتي نيز همپاي ديگر شركت هاي 
زيرمجموعه هلدينگ سيمان غدير باهدف شفاف سازي 
قيمت ها، حذف واسطه هاي غيرضروري و ايجاد ارتباط 
مستقيم با خريداران و توزيع كنندگان واقعي سيمان، 
وارد بورس كاال شده است و متناسب با نياز بازار نسبت 
به عرضه محصوالت خود در ب��ورس اقدام مي نمايد. 
وي تصريح كرد: از خردادماه امس��ال با اولين عرضه 
سيمان در بورس كاال، كشف قيمت سيمان بر اساس 
مكانيزم هاي عرضه و تقاضاي بازار انجام شد و علي رغم 
اينكه در تيرماه توليد سيمان براثر قطع ناگهاني برق 
دچار افت ش��د اما پس از رفع مشكل با تالش مديران 
كشور در صنعت سيمان به سرعت به جايگاه اصلي توليد 
بازگشتيم و امروز شاهد تعادل و ثبات در بازار سيمان 
هستيم. مديرعامل سيمان منددشتي در پايان افزود: 
اصالح ساختاري در هر صنعتي نياز به زمان و همكاري 
چندجانبه دارد؛ بنابراين از همه مسووالن و مشتريان 
درخواست مي نماييم با اندكي صبر و همراهي خود، 
صنعت سيمان را در اين مسير صحيح همراهي نمايند.

سرمايه گذاران كوتاه مدت
 از نرخ دالر سيگنال مي گيرند

علي صحرايي، مديرعامل ش��ركت ب��ورس اوراق 
بهادار تهران درباره برخي از اظهارات مبني بر اينكه 
با ادامه افزايش شاخص بخشي از نقدينگي به ويژه 
سرمايه سهامداران خردي كه س��ال ٩٩ وارد بازار 
شدند، از بازار خارج مي شود، گفت: تنها نبايد عوامل 
داخل بورس و ش��ركت ها را موردبررسي قرارداد، 
س��هامداران س��اير بازارها را هم رص��د مي كنند. 
صحرايي ادامه داد: س��هامداران و سرمايه گذاران 
تحوالت اقتصادي و غيراقتصادي را ارزيابي مي كنند 
به همين دليل افرادي كه از االن پيش بيني مي كنند 
با رشد شاخص بخش��ي از نقدينگي از بازار خارج 
مي شود، اشتباه مي كنند. مديرعامل شركت بورس 
تهران تأكيد كرد: مولفه هاي روز و فرصت هايي كه 
سرمايه گذار در بازار سرمايه مي بيند ازجمله وضعيت 
بنيادي شركت ها كه بخشي از آن تابع مولفه هاي 
اقتصاد جهاني است مانند قيمت كاموديتي، قيمت 
نفت و قيمت برابري ارزها در ورود نقدينگي به بازار 
و خروج از آن تعيين كننده هستند و از امروز كسي 
نمي تواند شرايط آينده را به دقت پيش بيني كند، 
زيرا ممكن است شرايط براي ورود نقدينگي هاي 
جديد بهتر باش��د. وي گفت: شايد شرايط توليد و 
فروش شركت ها بهبود پيدا كرد و بهتر شد؛ در اين 
شرايط شايد مردم تصميم بر ورود نقدينگي هاي 
جديد داشته باشند. صحرايي درباره نوسانات بازار 
سرمايه بر اساس نرخ دالر و سيگنال هايي كه نرخ 
دالر به بازار سرمايه مي دهد، اظهار كرد: سهامداراني 
كه نگاه كوتاه مدت به بورس دارند، از اين مدل تبعيت 
مي كنند و بحثي كه از سال گذشته مطرح شد، ارزش 
جايگزيني شركت ها است كه تغييرات نرخ دالر هم 
در سودآوري شركت تأثير دارد. وي تأكيد كرد: البته 
تمام شركت ها از اين مدل پيروي نمي كنند، وقتي 
نرخ دالر صعودي باشد، شركتي كه صادرات دارد 
سود بيشتري خواهد داشت، اما شركتي كه مصرف 
ارزي آن بيش از منابع ارزي آن باش��د، هزينه هاي 
توليد و محصول ي��ا خدماتش افزاي��ش مي يابد. 
صحرايي افزود: هرچن��د تأثيرگذاري نرخ دالر بر 
بازار سرمايه و شركت ها موضوع كالني نيست، اما 
ازآنجاكه بازار سرمايه ايران بازار كاموديتي بيس و 
مربوط به قيمت فلزات رنگي و نفت در جهان است، 
از اين موضوع تأثيري بيش��تري مي گيرد و بهتر 

است مردم نگاه بلندمدت به بازار داشته باشند.

رونق معامله زعفران
براي تحويل آينده

در هفته منتهي به ۲۶ ش��هريورماه 1۴00 در بازار 
مشتقه بورس كاالي ايران ۲۳۲ هزار و ۴۲۶ قرارداد 
آتي بر پاي��ه دارايي هاي زعفران نگين و پوش��ال، 
پس��ته، زيره س��بز، نقره و صندوق طال منعقد شد 
و ارزش ۴۵01 ميلي��ارد و ۲۲۳ ميليون ريالي را در 
پي داشت؛ حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته 
قبل تر ب��ه ترتيب ۴۴ درصد و ۷۳ درصدي رش��د 
داشته است. در جريان معامالت هفته گذشته ۲1۶ 
هزار و 1۲۷ قرارداد آتي زعفران نگين بر پايه سه دوره 
تحويل شهريور، آبان و دي ماه امسال در حالي منعقد 
شد كه ارزش حدود ۳۸۷۶ ميليارد و ۸۴۸ ميليون 
ريالي در بازار مش��تقه بورس كاال به ثبت رسيد؛ با 
ثبت اين آمار، ۹۳ درصد حجم و ۸۶ درصد از ارزش 
كل معامالت اين هفته در اختيار زعفران نگين قرار 
گرفت. انعقاد ۴۶۸۷ قرارداد آتي زعفران پوش��ال 
نيز ارزش ۵۹ ميليارد و ميليون ۷۳۹ ريالي را در دو 
سررسيد ش��هريور و آبان ماه در پي داشت. معامله 
گران ۷0۲۲ قرارداد آتي نقره را نيز براي تحويل در 
دو سررسيد مهر و آبان ماه در حالي منعقد كردند كه 
ارزش بيش از 1۵۶ ميليارد ريالي را به ثبت رساندند. 
اين حجم قرارداد آتي پس از حجم قراردادهاي آتي 
زعفران نگين باالتري��ن رقم در كل بازار بود. انعقاد 
۴۵۶۶ قرارداد آتي صندوق طالي در سه سررسيد 
مهر، آبان و آذرماه امسال نيز ارزش ۴0۵ ميليارد و 
۸۳۳ ميليون ريالي را رقم زد تا اين دارايي پايه ازنظر 
ارزش معام��الت در رتبه دوم بازار ق��رار گيرد.  ۲1 
قرارداد آتي زيره سبز تحويل مهرماه سال جاري نيز 
به ارزش نزديك به 1.۷ ميليارد ريال در بازار منعقد 
شد. در جريان معامالت هفته گذشته، ۳ قرارداد آتي 
پسته سررسيد مهرماه امسال منعقد شد تا ارزش 

نزديك به ۵۷0 ميليون ريالي در بازار ثبت شود.

معامله ۸۳۲ ميليارد  سهمي بورس 
در ۱۱۳ روز

از ابتداي امس��ال تا پايان هفته گذشته تعداد ۷۹1 
ميليارد و ۸۵ ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش ۶۲۵۶ 
هزار و ۹۶۹ ميليارد ري��ال در بيش از ۸0 ميليون و 
۴۹۷ هزار و ۶۹۴ دفع��ه طي 10۸ روز معامالتي در 
بورس اوراق به��ادار مورد معامله قرار گرفت. اين در 
حالي است كه تعداد ۷۳ ميليارد و ۳۳۵ ميليون واحد 
از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از 1۳۵0 هزار و ۹۷۴ ميليارد 
ريال نيز در اين مدت مورد معامله قرارگرفته است. اين 
گزارش مي افزايد: شاخص بورس نيز در اين 11۳ روز 
با 1۸0 هزار و ۵۸۸ واحد رشد، معادل 1۳.۸1 درصد 
رشد كرد و در پايان هفته گذشته به رقم يك ميليون 
و ۴۸۸ هزار و ۲۹۵ واحد رسيد. شاخص كل هم وزن 
نيز در اي��ن مدت با 10 ه��زار و ۶۵۹ واحد افزايش، 
معادل ۲.۴۲ درصد رشد كرد و رقم ۴۵0 هزار و ۴۶0 
واحد را به نمايش گذاشت. شاخص بازار اول هم در 
اين مدت با 1۴۶ ه��زار و ۹۳۳ واحد افزايش در اين 
مدت به رقم 111۶ هزار و ۳۲ واحد و ش��اخص بازار 
دوم با ۳1۴ هزار و ۶۸۵ واحد رشد به عدد ۲ ميليون 
و ۹1۷ هزار و ۴۳۳ واحد رسيدند كه به اين ترتيب 
شاخص بازار اول با 1۵.1۶ درصد رشد و شاخص 

بازار دوم با 1۲.0۹ درصد افزايش همراه شدند.

راه اندازي معامالت
 گواهي سپرده سيمان بزودي

عليرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاال درباره عرضه گواهي س��پرده س��يمان در 
بورس كاال گفت: عرضه س��يمان از خردادماه در بازار 
فيزيكي بورس كاال آغازشده است و معامالت سيمان 
به صورت عمده صورت مي گي��رد. وي ادامه داد: براي 
اينكه خريداران خرد هم بتوانند دسترسي مناسبي براي 
خريد سيمان در بورس كاال داشته باشند، گواهي سپرده 
سيمان تا پايان شهريورماه راه اندازي مي شود. اين مقام 
مسوول افزود: قيمت ها در گواهي سپرده سيمان تابع 
بازار فيزيكي است و خريداران خرد كه نياز به خريد در 
تناژ پايين تر دارند مي توانند از طريق گواهي سپرده اقدام 
به خريد كنند. ناصرپور با اشاره به اينكه تقاضا براي خريد 
خرد سيمان در بورس كاال وجود دارد بيان كرد: بسياري 
از شركت هاي سيماني استقبال خوبي از عرضه خرد 
سيمان در بورس كاال كردند و درخواست پذيرش انبار 
دادند و به محض پذيرش انبار از سمت بورس كاال، امكان 
ارايه گواهي س��پرده كااليي فراهم مي شود. وي ادامه 
داد: الزامي به عرضه سيمان خرد توسط شركت هاي 
سيماني وجود ندارد و شركت ها بر اساس تمايل خود 
اقدام به عرضه سيمان به صورت خرد مي كنند. معاون 
توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي ب��ورس كاال بابيان 
اينكه محدوديتي در عرضه خرد س��يمان در بورس 
كاال وجود ندارد تصريح كرد: ميزان عرضه سيمان در 
گواهي سپرده كااليي حداقل 10 تن در نظر گرفته شده 
اس��ت، اما شركت ها با توجه به محدوديت هاي خود 
ازنظر تحويل و حمل ونقل و همچنين درخواست آنها 
مي توانند حجم هر گواهي سپرده را پايين تر بياورند. 
پيش بيني مي ش��ود ۳0 درصد حج��م معامالت 

سيمان از طريق گواهي سپرده كااليي انجام شود.

داليل توقف و بازگشايي
 نماد فرابورس

سروش خواجه حق وردي، معاون نظارت بازار شركت 
فرابورس ايران در خصوص شايعات متعدد پيرامون 
نحوه بازگش��ايي نماد فرابورس در بازار گفت: طي 
چند ماه گذشته، در هر مرحله توقف و بازگشايي نماد 
فرابورس شائبه اي مطرح شد كه ناظر، نماد فرابورس 
را در شرايطي كه بازار منفي بوده متوقف مي كند تا 
شاهد افت قيمت سهم در اين بازار نباشيم؛ در ۳1 
مردادماه نماد فرابورس ايران متوقف شد داده هاي 
روز قبل و همان روز نشان مي دهد، بازار مثبت بوده 
است همچنين در هفتم شهريورماه سال جاري نماد 
وقتي شاخص فرابورس مثبت بود متوقف شد و بازهم 
شائبه اينكه فرابورس نمادهاي خود را در بازار منفي 
مي بندد تا ش��امل افت قيمت سهام نشود به وضوح 
رد خواهد شد. خواجه حق وردي گفت: چند مساله 
وجود دارد ابتدا اينكه ما بايد براي توقف نماد، استناد 
مقرراتي داش��ته باش��يم چراكه توقف و بازگشايي 
نماد بايد بر اساس دستورالعمل اجرايي نحوه انجام 
معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران باش��د و به 
ازاي هر توقف و بازگشايي بايد دليل مشخص داشته 
باشيم. وي افزود: سوال اين است كه با توجه به اينكه 
ناظر معامالت در فرابورس، سهامدار فرابورس نيست، 
انگيزه آن از توقف نم��اد در روزهاي منفي چه بايد 
باشد؟ و اساسًا آيا عملكرد مديران فرابورس به اين 
موضوع گره خورده است؟ در هر شرايطي پيامدهاي 
رشد و افت قيمت براي ما به عنوان ناظر وجود دارد. 
از سويي آيا ش��ركت فرابورس ايران به عنوان يك 
شخص تحت نظارت، راه تخلف كردن دارد؟ در پاسخ 
بايد بگويم خير. چراكه سازمان بورس به عنوان ناظر 
باالدستي فرابورس روند معامالت نماد و اقدامات ما 

در خصوص نماد فرابورس را بررسي مي كند.

محرك هاي بازار سهام نتوانستند كاري از پيش ببرند

تابستان سرخ پوش بورس

چراغ قرمز بورس در اولين روزكاري هفته
ش��اخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، ۲۷ شهريورماه با ۳۷ هزار و ۹۹1 واحد كاهش در 
جايگاه يك ميليون و ۴۵0 ه��زار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از هش��ت ميليارد و 1۷ ميليون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۷۳ هزار و 
۲۲۵ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)ه��م وزن( با 10  هزار و ۵۳۳ واحد كاهش به ۴۳۹ هزار و 
۹۳۲ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۶ هزار و ۶۴۶ 
واحد افت به ۲۷۷ هزار و ۵۹۷ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول ۳۸ هزار و ۲۶۲ واحد و ش��اخص بازار دوم ۴۴ هزار و 
۹۹ واحد كاهش داشتند. طي معامالت اين روز حقوقي ها 
حدود ۸۵0 ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش 
كل معامالت خ��رد ۵ هزار و ۹۳0 ميلي��ارد تومان بود، 
اش��خاص حقوقي ۲۶ درصد يعني هزار و ۵۲0 ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 1۴ درصد از كل 
معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس و 
فرابورس در س��ه گروه »فلزات اساسي«، »فرآورده هاي 
نفتي« و »محصوالت ش��يميايي« رق��م خورد درحالي 
كه برآيند معام��الت گروه هاي »س��رمايه گذاري ها« و 
»محصوالت كاغذي« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد 
»شپنا«، »رمپنا« و »شتران« لقب بيشترين افزايش سهام 
حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز 
بيشتر به »آريان«، »چكاوه« و »مديريت« معطوف بود. 
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت توسعه معادن و 
صنايع معدني خاورميانه با نماد »ميدكو« با ۷۶1 واحد، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« 
با ۲1۲ واحد، تأمين س��رمايه نوين با نم��اد »تنوين« با 
10۸ واحد، پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار« با ۷۲ 
واحد، گروه دارويي سبحان با نماد »دسبحا« و پست بانك 
ايران با نماد »وپست« با ۷1 واحد تأثير مثبت بر شاخص 
بورس همراه شدند. در مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« با سه هزار و ۷1۸ واحد، معدني و صنعتي گل گهر 

با نماد »كگل« با دو هزار و ۸۸۶ واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« با دو ه��زار و ۶۸۷ واحد، معدني و 
صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با يك هزار و ۹۴۷ واحد، 
گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با يك هزار 
و ۳۴0 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با يك 
هزار و ۹۶ واحد و توسعه معادن و فلزات با نماد »ومعادن« 
با يك ه��زار و ۸۷ واحد تأثير منفي بر ش��اخص بورس 
داش��تند. بر پايه اين گزارش، در اولين روز كاري هفته 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، ايران خودرو با 
نماد »خودرو«، س��پيد ماكيان با نماد »سپيد«، ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فملي«، آريان كيميا تك با 
نماد »كيمياتك« و پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك  ميليارد و ۶۵۷ ميليون برگه سهم 

به ارزش پنج هزار و ۳0۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

      فرابورس نزولي شد
در اولي��ن روز كاري هفته ش��اخص فرابورس بيش از 
۵۲۸ واحد كاهش داش��ت و بر روي كان��ال ۲1 هزار و 
۴۶۸ واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد 
و 1۶۵ ميليون برگه س��هم به ارزش ۲01 هزار و 1۳۵ 
ميليارد ريال دادوس��تد ش��د. طي روز شنبه شركت 
مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، صنعتي 
مينو با نماد »غصينو«، توليد نيروي برق دماوند با نماد 
»دماوند«، توليد برق عسلويه مپنا با نماد »بمپنا«، ريل 
پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين« و بيمه اتكايي ايرانيان با 
نماد »اتكاي« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
 همچنين سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، بيمه 
پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، پليمر آريا ساس��ول با نماد 
»آريا«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، شركت سرمايه گذاري 
صبا تأمين با نماد »صبا«، پتروشيمي تندگويان با نماد 
»شگويا«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب« و 

سرمايه گذاري مالي س��پهر صادرات با نماد »وسپهر« 
با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند. در اين 
روز افزايش سهام حقيقي ها در ۳۵ نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در 1۸۷ نماد ب��ه بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول 1۷0 ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت دسته دوم ۹۴0 ميليارد تومان بود.

      ارزش سهام عدالت كاهش يافت
در پايان معامالت اولين روز كاري هفته بازار سرمايه، 
ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز چهارشنبه )۲۴ 
ش��هريورماه(، ۳.۲ درصد كاهش يافت و ارزش سبد 
۵۳۲ هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به 
ترتيب به 1۳ ميليون و ۲۷۲ هزار تومان و ۲۵ ميليون 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0 درصد 
قابل فروش سبد ۵۳۲ هزارتوماني سهام عدالت به ۷ 

ميليون و ۹۶۳ هزار تومان رسيده است.

      نمادهاي متوقف و تعليق شده بازار
نماد معامالتي شركت گروه مپنا )سهامي عام( »رمپنا 
1«، فرآوري معدني اپال كاني پارس »اپال 1« با توجه به 
افشاي اطالعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد 
مذكور روز معامالتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون 
محدوديت دامنه نوس��ان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
توقف نماد »وآذر 1«، »كماس��ه 1«، »واميد 1« به علت 
افشاي اطالعات با اهميت گروه ب. نماد معامالتي شركت 
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان »وآذر 1«، تامين ماسه 
ريخته گري »كماسه 1«، گروه مديريت سرمايه گذاري 
اميد »واميد 1« با توجه به افش��اي اطالعات با اهميت 
گروه ب، متوقف گردي��د. نماد مذكور ۶0 دقيقه ديگر 
با محدوديت دامنه نوس��ان قيمت بازگشايي خواهد 
شد.نماد معامالتي ش��ركت توليد نيروي برق آبادان 

»آبادا 1« حداكثر تا تاريخ 1۴00/0۷/0۷ تعليق شد.



گروه راه و شهرسازي|
 در ش��رايطي كه وضعيت شاخص هاي كالن اقتصاد 
از جمله نرخ رش��د نقدينگي، تورم و نرخ ارز نسبت به 
ماه هاي گذشته در وضعيت مناسب تري قرار ندارند، 
بررسي هاي ميداني حاكي از اين است كه بازار مسكن 
تهران در ش��هريورماه جاري از افت و خيز تابس��تاني 
و سنتي خود فاصله داش��ته است. نه تعداد معامالت 
و نه قيمت ها نس��بت به مردادماه رشد قابل توجهي 
نداش��ته اند و از همين رو، به باور برخي از مش��اوران 
بنگاه ه��اي ملكي، قيمت ها در بازار مس��كن به ثبات 
رسيده و در صورتي كه نوسان قابل توجهي در نرخ ارز 
رخ ندهد، قيمت مس��كن در نيمه دوم سال همچنان 
به اين روند ادامه خواهد داد. اين در حالي است كه به 
اعتبار بررسي هاي اقتصاددانان، گزارش هاي آماري و 
ميداني كوتاه مدت نمي تواند مالك قابل اتكايي براي 
تحليل وضعيت بازار مسكن باش��د. به عبارت ديگر، 
بررسي وضعيت بازار مسكن مستلزم بررسي روندهاي 
بلندمدت و ارتباط اين روندها با س��ير شاخص هاي 
كالن در طول زمان است. از اين رو، از آنجا كه وضعيت 
شاخص هاي كالن اقتصاد بهبود نيافته است و همچنان 
سرنوش��ت مهم ترين عامل غيراقتص��ادي حاكم بر 
مناسبات اقتصاد كش��ور- مذاكرات هسته اي و رفع 
تحريم ها - در هاله اي از ابهام قرار دارد، مي توان گفت 
كه بازار مسكن در فاز استراحت و انتظار قرار دارد. در 
عين حال، اندك معامالت صورت گرفته طي ماه هاي 
اخير از جنس تقاضاي مصرفي يا نياز به تبديل ملك 
بوده است كه نشانه خروج كامل س��فته بازان از بازار 
ملك اس��ت. بي گمان، اين نوع تقاضا در هر شرايطي 
به محض اينكه به تقاضاي موثر تبديل مي شود، راهي 
بازار شده و خريد مناسب را انجام مي دهد. در آن سو، 
اما تقاضاي سرمايه گذاري و سفته بازي در انتظار بروز 
شرايط مناس��ب براي خريد باقي مي ماند. در چنين 
شرايطي اس��ت كه به غير از فروش��ندگان پول الزم، 
ساير فروشندگان نيز با احتياط در بازار حضور دارند و 
ترجيحا تالش مي كنند وارد معامله نشوند. در همين 
حال، اگر چه ديروز در بازار سهام قيمت اوراق گواهي 
حق تقدم تس��هيالت مسكن )تس��ه( در نخستين 
واكنش به افزايش سقف وام مسكن در همه نمادها 
دچار رشد قيمت شد اما فقط در سه نماد مربوط به 
ارديبهشت، تير و مرداد سال جاري، تعداد معامالت 
بيش از 10 هزار فقره بود و در ساير نماد تعداد معامله 
كمتر از 1000 فقره بود. اين مساله نشان مي دهد كه 

در عمل تقاضاي موثري، دست كم در نخستين روز 
معامالتي اوراق تسه پس از افزايش سقف وام وجود 
نداشته است و برخي از فعاالن بازار سهام با هدف نگه 
داشتن اوراق تسه، تازه ترين اوراق منتشره – كه تا دو 
س��ال ديگر اعتبار دارند- را خريداري كرده اند تا در 

فرصت مناسب به قيمت باالتري بفروشند.

      بازار مسكن در شهريور »بي جان« بود
اگرچه برخ��ي مالكان تالش مي كنن��د قيمت هاي 
پيشنهادي مسكن در تهران را به شكل مصنوعي، باال 
نگه دارند، اما بازار خريد و فروش در ش��هريورماه نيز 

همانند ماه هاي قبل راكد بوده است.
آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، بازار مسكن كه از 
ابتداي سال جاري دچار ثبات قيمت و ركود معامالت 
شده در شهريورماه نيز چنگي به دل نزد و گزارش هاي 
ميداني از ادامه كسادي خريد و فروش ملك در شهر 
تهران حكايت دارد.  در مردادماه فقط ۵۴۹۹ معامله 
مسكن در تهران انجام شد كه در مقايسه با سال هاي 
گذشته تقريبا به يك س��وم رسيده و به همين دليل 
قيمت ها مقداري افت كرده است. واسطه هاي ملكي 
مي گويند ك��ه در هفته هاي اخي��ر همانند ماه هاي 
گذشته نرخ هاي پيش��نهادي، به خصوص در نيمه 
شمالي پايتخت روند نزولي داش��ته است. نگراني از 
كاهش بيش��تر قيمت باعث افزايش عرضه آپارتمان 
در مناطق 1 تا ۵ شده اس��ت. در نيمه جنوبي تهران 

به خص��وص در مناطق 10، 1۴ و 1۵ به دليل كمبود 
فايل هاي نوساز، پايين بودن قيمت ها نسبت به شمال 
تهران و وجود تقاضاي مصرفي، معامالت از نوع تبديل 
به احسن تا حدي جريان دارد. در عين حال مشاوران 
ام��الك از ركود معامالت در س��ه منطقه پرتقاضاي 
تهران يعني ۵، ۲ و ۴ س��خن مي گويند. در مناطق 1 
تا ۳ كه معموال خريد و فروش هاي سرمايه اي جريان 
دارد با كاهش ۲ تا 1۲ درص��دي قيمت در مردادماه 
نسبت به تيرماه مواجه بوده ايم و گزارش هاي ميداني 
از ادامه اين روند در ش��هريورماه حكايت دارد. از اين 
رو، كارشناسان معتقدند اگر شوكي از جانب بازارهاي 
موازي ش��امل ارز و طال متوجه بازار مسكن نشود در 
نيمه دوم سال جاري نيز قيمت مسكن ثبات خواهد 
داشت و حتي ممكن است در مناطق هدف سفته بازان 

با كاهش قيمت مواجه شويم.
بر اساس اين گزارش، متوس��ط قيمت مسكن شهر 
تهران در مردادماه سال جاري ۳0 ميليون و ۹۷0 هزار 
تومان در هر متر مربع بوده كه نسبت به ماه قبل ۳.1 
درصد و نسبت به مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزايش 
يافته است. تعداد معامالت نيز ۵.۵ هزار فقره بود كه 
نس��بت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزايش و در مقايسه با 
ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ كاهش را نشان مي دهد.

     واكنش اوراق به افزايش سقف وام مسكن
در پي افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن تا ۴۸0 

ميليون تومان، همه نمادهاي اوراق تسهيالت مسكن 
در معامالت ديروز به س��قف ۵ درصدي دامنه نوسان 
رسيدند. به گزارش مهر، در ساعات پاياني آخرين روز 
كاري هفته گذشته، ش��وراي پول و اعتبار با افزايش 
سقف تسهيالت خريد يا ساخت مسكن از محل اوراق 
گواهي حق تقدم تسهيالت مس��كن تا دو برابر ارقام 
فعلي موافقت كرد كه با توجه به بسته بودن زمان بازار 
سرمايه در چهارشنبه ۲۴ شهريور، مجالي براي تغيير 
در قيمت اين اوراق پيش نيامد و ش��نبه ۲۷ شهريور، 
نخس��تين واكنش ها به اين افزايش سقف تسهيالت 

مسكن در معامالت بازار اين اوراق، رقم خورد.

      جديدترين قيمت اوراق تسهيالت مسكن
قيم��ت اوراق تس��هيالت مس��كن در معام��الت 
ديروز شنبه ۲۷ ش��هريور تقريبًا در همه نمادهاي 
زيرمجموعه نماد تس��ه با سد محكم »سقف دامنه 
نوسان ۵ درصدي« مواجه ش��دند و رشد ۲ تا ۳.۵ 
هزار تومان��ي را تجربه كردند. در ح��ال حاضر بازه 
قيمتي اوراق تس��هيالت مس��كن ۶۲ تا ۶۳ هزار و 

۵00 تومان است.
به جز سه نماد تسه 000۲، تسه 000۳ و تسه 000۵ 
)اوراق مسكن ارديبهشت، خرداد و مرداد امسال( كه به 
ترتيب 1۲، 1۳ و ۳۲ هزار برگه فروش داشتند، در ساير 

نمادها، فروش اوراق كمتر از هزار برگه بود.
براي دريافت وام مس��كن انف��رادي در تهران )۲۸0 
ميليون تومان( متقاضيان بايد ۵۶0 برگه خريداري 
كنند كه با احتس��اب ه��ر برگه ۶۳ ه��زار تومان، ۳۵ 

ميليون و ۲۸0 هزار تومان بايد بپردازند.
همچنين زوجين تهراني كه قص��د دريافت وام ۴۸0 
ميليون تومان��ي را دارند بايد ۹۶0 برگه تس��هيالت 
مسكن خريداري كنند كه با احتس��اب هر برگه ۶۳ 
هزار تومان، ۶0 ميليون و ۴۸0 هزار تومان هزينه اين 
وام خواهد بود. با اين حال بخش زيادي از متقاضيان 
دريافت اين تسهيالت هنوز دست نگه داشته اند تا از 
وضعيت پرونده خود مطلع شوند سپس اقدام به خريد 
اوراق تسهيالت كنند؛ اين بالتكليفي سبب شده تعداد 
معامالت اين اوراق و برگه هاي به فروش رس��يده در 

معامالت روز ۲۷ شهريور به شدت كاهش يابد.
به گفته كارشناسان، از ديگر علل عدم استقبال از وام 
مسكن ۴۸0 ميليون توماني، پايين بودن قدرت خريد 
آن نسبت به هزينه تمام شده يك واحد ۵0 متري در 

تهران و نيز باال بودن مبلغ اقساط ماهانه آن است.
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تركيه رقيب اصلي ايران در صادرات خدمات مهندسي است

در حالي كه كشورهاي عضو سازمان شانگهاي و آسياي 
ميانه ب��ازاري ۷0 ميلي��ارد دالري ب��راي خدمات فني 
مهندسي دارند، سهم ايران از اين بازار تاكنون تقريبا هيچ 
بوده است. در اين ميان، تركيه با ۴۵0 ميليارد دالر صادرات 
خدمات فني و مهندسي رقيب اصلي ايران در بازار صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي به ش��مار مي رود. به گزارش 
مهر، ايران به عنوان يكي از كشورهاي پيشرفته در حوزه 
خدمات فني - مهندسي كه در سال هاي اخير پروژه هاي 
مهمي چون آزادراه تهران-شمال با ويژگي هاي پيچيده 
آن، آزادراه غدير، سدهاي كارون ۳ و ۴، خط آهن قزوين-

رشت كه از روي بخشي از درياچه سد منجيل عبور كرده 
و يك ش��اهكار زيباي مهندسي است، بزرگراه دو طبقه 
صدر، تونل توحيد، تونل الب��رز در قطعه ۲ آزادراه تهران 
-شمال و بس��ياري پروژه هاي ديگر از سوي مهندسان 
ايراني را به جهانيان معرفي كرده است، مي تواند سهم 
بزرگي از پروژه هاي عمراني مهم دنيا اخذ كند. اينك با 
الحاق به سازمان شانگهاي به عنوان عضو اصلي، فرصت 
مناسبي فراهم شده تا ظرفيت هاي پيمانكاران ايراني، 
در صدور خدمات فني-مهندسي در بازار كشورهاي 
عضو سازمان فعال شود. به خصوص كه چين در اجراي 
پروژه كمربند-راه مصمم تر شده و مي توانيم بخشي از 
فعاليت هاي عمراني و زيرساختي اين ابتكار را به سمت 

شركت هاي ساختماني ايراني منتقل كنيم.

      ظرفيت ۱۵۰ ميليارد دالري 
صادرات فني- مهندسي 

اي��رج گالبتونچ��ي، دبير س��نديكاي ش��ركت هاي 
س��اختماني در گفت وگو با مهر با اش��اره به سفر هفته 
ج��اري رييس جمهور به تاجيكس��تان ب��راي حضور 
در اجالس س��ازمان همكاري هاي ش��انگهاي درباره 
صادرات خدمات فني-مهندس��ي به حوزه كشورهاي 
CIS، آسياي ميانه و روسيه اظهار كرد: بازارهاي اطراف 
ما مانند آس��ياي ميانه و بازارهاي منطقه اي در شرق و 
غرب كشورمان، بازارهاي اصلي و هدف ما هستند. وي 
افزود: در حوزه آس��ياي ميانه، كش��ورهاي محصور در 
محدوده CIS همگي در بخش توسعه زيرساخت ها مانند 
راهسازي، راه آهن، جاده، ساختمان سازي و سد سازي، 
با كمبودهايي مواجهند كه ب��ازار خوبي براي صادرات 
خدمات فني-مهندسي ما ايجاد كرده اند؛ براي دستيابي 
به بازارهاي فني مهندسي هر يك از اين كشورها، بايد 
مختصات و ويژگي هايي را در نظر گرفت كه از جمله آنها، 
اختالفات دروني برخي از اين كشورها با يكديگر است. 
وي گفت: ظرفيت كل شركت هاي فني مهندسي ايران 
۲.۵ ميليون ميليارد تومان معادل 1۴0 تا 1۵0 ميليارد 
دالر است كه بخشي از آن مي تواند به كشورهاي عضو 
اجالس شانگهاي هدايت شود. دبير انجمن شركت هاي 
س��اختماني گفت: با توجه به روابط خ��وب و نزديك 
اقتصادي - سياسي كه برخي كشورهاي حوزه CIS و 
اتحاديه اوراسيا مانند ارمنستان با ايران دارند، پيمانكاران 
ما مي توانند به بازار توسعه زيرساخت هاي اين كشور وارد 
شوند؛ در ازبكستان به عنوان عضو سازمان شانگهاي هم 
مشكلي براي ورود نداريم و شركت هاي پيمانكاري ايراني 
به راحتي ورود مي كنند و شرايط پذيرش شركت هاي 
س��اخت و ساز ايراني س��ريع تر انجام مي ش��ود. اما در 
قزاقستان و آذربايجان به دليل آنكه تأثيرپذيري آنها از 
كشورهاي ديگر بيشتر است، تحريم هاي ايران را جدي تر 
مي گيرند و شرايط ورود شركت هاي پيمانكاري ايراني 
سخت تر شده اس��ت. اگرچه در قزاقستان به خصوص 
در ح��وزه راهس��ازي پيمانكاراني از اي��ران پروژه هاي 
نس��بتًا مهمي را به انتها رس��انده اند در حال حاضر هم 
در قزاقس��تان پروژه هاي عمراني داريم اما ورود به بازار 
خدمات فني - مهندسي آنها به دليل اينكه بايد مجدداً 
تأييد صالحيت شوند، با مش��كالت ناشي از تحريم ها 
روبرو است كه كار را س��خت كرده است. وي ادامه داد: 
در تاجيكستان، پيمانكاران ايراني بيشتر در حوزه آب، 
انتقال خط لوله آب و سدسازي ورود كرده اند؛ قباًل ورود 
به تاجيكس��تان و صادرات خدمات مهندس��ي به اين 
كشور راحت تر بود. گالبتونچي درباره بازار خدمات فني 
مهندسي تركمنس��تان اظهار كرد: اين كشور به دليل 
داشتن دسترس��ي راحت تر و نيز داشتن مرز مشترك 
با كشورمان، قرابت بيشتري با پيمانكاران ايراني دارد 

نس��بت به كش��ورهاي پيراموني خود هم در خصوص 
راهسازي، مستعدتر است؛ با اين حال اختالفات گازي 
ايران و تركمنس��تان مانع از آن ش��ده كه ما در بازار 

تركمنستان به خصوص راهسازي ورود كنيم.

      جايگاه عجيب تركيه
در صادرات خدمات مهندسي 

وي رقيب اصلي ايران در حوزه CIS را تركيه دانست و 
يادآور ش��د: در طول ۴0 سال اخير، بيشترين صادرات 
خدمات فني - مهندس��ي تركيه به روسيه بوده است؛ 
تركي��ه ح��دود ۴۵0 ميلي��ارد دالر حج��م خدمات 
فني- مهندس��ي در طول ۴0 سال داشته است كه ۲0 
درصد آن را به روس��يه صادر كرده است. تركيه 1۹۳0 
پروژه عمراني در روس��يه انجام داده اس��ت كه حجم 
مبادالت آنها ۶۶ ميليارد دالر بوده است. در قزاقستان 
۲۸0 پ��روژه با ۲1.۵ ميلي��ارد دالر اجرا كرده اس��ت؛ 
اين كش��ور در آذربايجان ۳۶۳ پروژه عمراني به ارزش 
11.۵ ميليارد دالر اجرا كرده است؛ تركيه ۲0۵ پروژه 
در گرجس��تان با ارزش ۴.۵ ميليارد دالر معادل يك و 
نيم درصد صادرات خدمات فني مهندس��ي آنهاست؛ 
تركيه ۹۸۷ پروژه عمراني به ارزش ۴۷ ميليارد دالر در 
تركمنستان اجرا كرده كه معادل حدود 1۴ درصد كل 
صادرات خدمات فني مهندسي اين كشور بوده است؛ 
تركيه اي ها مجموعًا ۷ ه��زار و ۹۵0 پروژه در دنيا اجرا 
كرده اند. ۴0 ش��ركت مهندس��ي تركيه در ميان ۲00 
شركت برتر مهندسي دنيا قرار دارند؛ اين كشور توانسته 
دومين صادركننده مصالح ساختماني شود. گالبتونچي 
گفت: بنابراين بازاري كه در حوزه صدور خدمات فني-
مهندسي در باالي سر ما وجود دارد، ظرفيتي بين ۵0 
تا ۷0 ميليارد دالري است. وي تأكيد كرد: شركت هاي 
مهندسي ايران در ۴0 سال اخير در ازبكستان ۳ پروژه، 
در تاجيكستان ۶ پروژه عمراني، در قزاقستان ۷ پروژه 
و در تركمنس��تان و آذربايجان هر كدام تنها يك پروژه 
اجرا شده است. در فدراسيون روسيه هم هيچ پروژه اي 
نداشته ايم كه اين موضوع با روابط خوب سياسي ما 
با روس ها در تناقض اس��ت اما با وج��ود آنكه روابط 
سياس��ي تركيه و روسيه مانند روابط تهران-مسكو 
نيست، اما توانسته اند در بازار روس��يه ورود كرده و 

حدود ۲ هزار پروژه عمراني اجرا كنند.

   ۳   دليل براي عدم توفيق ايران 
عضو هيات مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني 
- مهندسي درباره علت عدم توفيق ايران در كسب بازار 
اين خدمات اظهار كرد: يكي از داليل آن نبود حمايت 
از طرف دولت ها بوده است البته به نظر مي رسد دولت 
سيزدهم به دنبال احياي اين بخش است؛ علت ديگر 
اين اس��ت كه صادرات خدمات فني - مهندس��ي در 
اولويت هاي صادراتي كش��ور قرار نداشته است؛ علت 
سوم هم اين است كه بايد به شركت هاي مهندسي خود 
كمك كنيم تا با ارتقاي س��طح كيفي و سازماني خود 
بتوانند با رقباي اصلي شامل تركيه و چين رقابت كنند.

     ۵۴ هزار شركت خدمات فني- مهندسي 
داريم!

وي با بيان اينكه ما در سال بيش از ۲00 هزار فارغ التحصيل 
مهندسي داريم كه در قالب شركت هاي جديد، بنگاه هاي 
خدمات فني مهندس��ي ايجاد مي كنند؛ در حال حاضر 
بيش از ۵0 هزار ش��ركت پيمانكاري رتبه بندي شده در 
س��ازمان برنامه و بودجه و ۳۵00 شركت مشاور داريم 
كه حدود ۵۴ هزار شركت خدمات فني مهندسي تأييد 
صالحيت ش��ده و داراي رتبه هستند تعدادي هم تأييد 
صالحيت نشده هستند؛ بنابراين در داخل كشور براي 
اين حجم شركت ديگر كار نيست و چاره اي جز صادرات 
خدمات فني مهندس��ي به ح��وزه CIS، افغانس��تان، 
پاكستان، عراق و جنوب خليج فارس نداريم. گالبتونچي 
نقش دولت را برداشتن موانع حضور شركت هاي مهندسي 
در بازارهاي خدمات فني مهندسي منطقه عنوان و تصريح 
كرد: از س��ال 1۳۷۳ كه شروع فعاليت صادرات خدمات 
فني مهندسي بعد از انقالب به صورت رسمي است تا سال 
1۳۹۸، كل صادرات خدمات فني مهندسي ما ۳۲ ميليارد 

دالر در قالب ۹00 پروژه بوده است.

ويژه

  خاموشي پله برقي هاي
  ايستگاه تجريش به خاطر 
نفوذ آب به داخل ايستگاه

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه ضمن غذر خواهي از شهروندان 
و مس��افران به اطالع مي رس��اند اختالل در شبكه 
فاضالب در سطح خيابان باعث نفوذ آب به ايستگاه 
تجريش و خاموشي پله برقي هاي اين ايستگاه شد. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران وحومه؛ اختالل در شبكه 
فاضالب موجب ريزش آب به داخل ايستگاه تجريش 
در خط يك متروي تهران و برروي پله برقي ها ش��د 
كه جهت حفظ ايمني بيشتر مسافران و تجهيزات، 
تعدادي از پله برقي هايي كه در مسير ريزش آب قرار 
داشتند تا رفع مش��كل خاموش و از سرويس دهي 
خارج ش��ده اند. با توجه به عمق ايستگاه تجريش 
و اهمي��ت فعالي��ت پله برقي ها موض��وع در حال 
پيگيري است و اميدواريم ظرف ۴۸ ساعت آينده 
عمليات اصالح ش��بكه فاضالب برطرف ش��ده و 
شهروندان و مسافران بتوانند از پله برقي ها استفاده 
كنند. گفتني است ايستگاه متروي تجريش يكي 

از عميق ترين ايستگاه هاي متروي تهران است.

قيمت هر ورق »تسه« به 63 هزار تومان رسيد

بازار مسكن در فاز استراحت

آگهی مناقصه عمومی

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات ش�بکه آب، نصب انشعاب و قرائت کنتور 
بستان آباد را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه 
آب یا تاسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری واگذار 
نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بدیهی است 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: ۸۱۰۱۸۷۸۸۶5 ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: ۴۰5۰۹۳۹۴۳ ریال می باشد.

د( مدت اجرای کار: ۱۲ ماه
ه�( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد 
اس�ناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، 
س�پرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی 

لغایت ساعت ۱۹ مورخه۱۴۰۰/۷/۴ 
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۸ صبح مورخه   ۰۷/۲۰ /۱۴۰۰
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۰

www.abfaazarbaijan.ir سایت

شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی

نوبت دوم

شناسه آگهي :۱۱9۴۱۱۱

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۰۳۰۰۰۱۴۳ مورخ۱۴۰۰/۶/۲۴  
مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت شماره ۱۰۶ سال ۱۴۰۰

آگهي مزايده عمومی - )نوبت اول( – چاپ اول ) اصالحيه (
 سازمان سیما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد ردیف ۱ از  بند ۱ صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۴/۱5 شوراي اسالمي شهربابل منابع درآمدي تاالب گل نیلوفر ) حیدركال (
 شامل سه واحد تجاري واقع در محوطه آبندان –جایگاه پدالو-دوباب كانكس حراست-چهار چشمه سرویس بهداشتي و آب خوري را براي مدت 5 سال به مساحت تقریبي ۴۰ هكتار 

بر اساس قیمت پایه كارشناسي و از طریق مزایده عمومي به اجاره واگذار نماید:

متقاضیان محترم می توانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, 
پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب ۰۱۰5۷۰۷۰۳۹۰۰۷  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد 

قیمت از ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ لغایت ساعت ۱۲ روز یكشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد از ساعت ۱۲ روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ لغایت ساعت ۱۲ روز یكشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸می باشد. 

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱  روز چهارشنبه راس ساعت ۱۳ می باشد.
متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واریز وجه موضوع مورد مزایده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشریفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳5۱5۶۲۲5  -۰۱۱ می باشد.

http://www.babolcity.ir
شناسه آگهي :۱۱۹۴۶۳۹

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پایه 
كارشناسي 
براي سال 
اول)ریال(

مبلغ پایه 
کارشناسی 

براي سال دوم 
با احتساب %۱5 
افزایش )ریال(

مبلغ پایه 
كارشناسي 

براي سال سوم 
با احتساب %۱5 
افزایش)ریال(

مبلغ پایه 
كارشناسي براي 

سال چهارم با 
احتساب %۱5 
افزایش)ریال(

مبلغ پایه 
كارشناسي براي 

سال پنجم با 
احتساب %۱5 
افزایش)ریال(

پنج سال 
مجموعا)ریال(

سپرده شرکت 
در مزایده)ریال(

مساحت 
تقریبي
)هكتار(

اجاره منابع درآمدي تاالب گل 
نیلوفر ) حیدركال ( شامل سه واحد 

تجاري واقع در محوطه آبندان 
–جایگاه پدالو-دوباب كانكس 

حراست-چهار چشمه سرویس 
بهداشتي و آب خوري

۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰5/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۸۳/5۰۰/۰۰۰۶/۹۹۶/۰۲5/۰۰۰۲۶/۹۶۹/5۲5/۰۰۰۱/۳5۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰

محمدقاسم دابوئیان طبري-  سرپرست شهرداري بابل

سهم صفر ايران از بازار ۷۰ ميلياردي
فني - مهندسي شانگهاي



متوسط سرعت موبايل در آگوست ۲۰۲۱ ميالدي در 
سراسر جهان ۵۶.۷۴ و متوسط اينترنت ثابت ۱۱۰.۲۴  
مگابيت بر ثانيه بوده كه حاكي از رش��د ۳ مگابيت بر 
ثانيه اي س��رعت اينترنت ثابت است. همچنين ايران 
جايگاه خود در رده بندي س��رعت اينترنت موبايل را 
حفظ كرده اس��ت. رتبه يك تا پنج اينترنت موبايل 
در جهان تا ماه آگوس��ت ۲۰۲۱، به ترتيب به امارات 
متحده عربي، كره جنوبي، ن��روژ، قطر و چين تعلق 
دارد. رتب��ه يك تا پن��ج اينترنت پهن بان��د ثابت در 
جهان نيز به ترتيب به سنگاپور، هنگ كنگ، موناكو، 
سوييس و تايلند تعلق دارد. همچنين در حال حاضر 
متوس��ط س��رعت دانلود اينترنت موبايل در ايران 
۳۲.۳۰ مگابيت برثانيه و رتبه اش ۸۰ جهاني است، 
متوس��ط س��رعت دانلود اينترنت ثابت نيز ۲۱.۳۵ 
مگابيت برثانيه است و در جايگاه ۱۳۴ اينترنت ثابت 
در جهان قرار دارد. هرچند جايگاه ايران در رده بندي 
جهاني س��رعت اينترنت ثابت تغيير نكرده و مانند 
ماه جوالي در پله ۱۳۴ ق��رار دارد، اما جايگاه ايران 
در رده بندي اينترنت موبايل يك پله سقوط كرده و 
در رده هشتادم قرار گرفته است. سرعت اينترنت از 
مواردي است كه همواره براي كاربران دغدغه بوده و 
يكي از فاكتورهاي كيفي خدمات اينترنتي محسوب 
مي ش��ود و وب س��ايت Speedtest شاخص هاي 
جهاني اينترنت را در كشورها بررسي مي كند. بر اين 
اس��اس تا ماه ژانويه ۲۰۲۱، متوسط جهاني سرعت 
دانلود اينترن��ت موباي��ل، ۴۶.۷۴ مگابيت برثانيه و 
متوسط جهاني سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۱۲.۴۹ 
مگابيت برثانيه و تاخير، ۳۷ ميلي ثانيه بود. در حوزه 
اينترنت ثابت نيز متوس��ط جهاني س��رعت دانلود، 
۹۶.۹۸ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 

۵۱.۲۸ مگابيت برثانيه و تاخير، ۲۰ ميلي ثانيه بود.

     متوسط جهاني
 سرعت اينترنت موبايل و ثابت رشد كرد

با توجه به آمارهاي پيش��ين سرعت اينترنت موبايل 
نسبت به ماه جوالي )۵۵.۰۷ مگابيت برثانيه( اندكي 
رشد كرده است. البته رشد سرعت اينترنت ثابت نسبت 
به ماه گذش��ته )۱۰۷.۵۰ مگابيت برثانيه( بيش��تر و 
ح��دود ۳ مگابيت برثانيه اس��ت. طب��ق آخرين آمار 
منتشر شده در اسپيدتست، تا ماه آگوست سال ۲۰۲۱، 
متوسط جهاني سرعت دانلود اينترنت موبايل، ۵۶.۷۴ 
مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود اينترنت 

موبايل، ۱۲.۶۱ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۷ ميلي ثانيه 
اس��ت. در حوزه اينترنت ثابت نيز متوس��ط جهاني 
س��رعت دانلود، ۱۱۰.۲۴ مگابيت برثانيه و متوس��ط 
جهاني سرعت آپلود۶۰.۱۳ مگابيت برثانيه و تاخير ۱۹ 
ميلي ثانيه اس��ت. در حالي كه تا ماه جوالي ۲۰۲۱، 
متوس��ط جهاني س��رعت دانلود اينترنت موبايل، 
۵۵.۰۷ مگابيت برثانيه و متوس��ط جهاني سرعت 
آپل��ود اينترن��ت موباي��ل، ۱۲.۳۵ مگابيت برثانيه 
و تاخي��ر ۳۷ ميلي ثاني��ه ب��ود. در ح��وزه اينترنت 
ثابت نيز متوس��ط جهاني سرعت دانلود، ۱۰۷.۵۰ 
مگابيت برثاني��ه و متوس��ط جهاني س��رعت آپلود 

۵۸.۲۷ مگابيت برثانيه و تاخير ۲۰ ميلي ثانيه بود.

     امارات متحده عربي و كره جنوبي
در صدر فهرست سرعت اينترنت موبايل

آمار منتشرشده نش��ان مي دهد در رده بندي سرعت 
اينترنت موبايل كش��ورها، امارات متحده عربي و كره 
جنوبي مانند ماه گذشته رده هاي اول و دوم را به خود 
اختصاص داده اند. سرعت اينترنت موبايل اين دو كشور 
به ترتيب ۱۹۵.۵۲ و ۱۹۲.۱۶ مگابيت برثانيه بوده است. 
در رده سوم اين فهرست نروژ با متوسط سرعت ۱۷۳.۵۴ 
مگابيت برثانيه قرار دارد. جايگاه اين كش��ور نسبت به 
ماه قبل ۳ پله رشد كرده است. اما در رده هاي پنجم و 
ششم دو كشور قطر )۱۶۹.۱۷ مگابيت برثانيه( و چين 
)۱۶۳.۴۵ مگابيت برثانيه( قرار دارند. جايگاه هر دو اين 

كشورها در رده بندي يك پله سقوط كرده است. در رده 
ششم و هفتم به ترتيب عربستان سعودي )۱۴۹.۹۵ 
مگابيت بر ثانيه( و كويت )۱۴۱.۴۶ مگابيت برثانيه( قرار 
دارند. جايگاه آنها در رده بندي كشورهايي با بيشترين 
متوسط سرعت اينترنت موبايل نسبت به ماه قبل يك 
پله ارتقا يافته اس��ت. در رده هش��تم قبرس با سرعت 
اينترنت موبايل ۱۳۶.۱۸ مگابي��ت برثانيه قرار دارد. 
جايگاه اين كشور در رده بندي نسبت به ماه گذشته سه 
پله سقوط كرده است. در رده هاي نهم و دهم نيز استراليا 
)۱۲۶.۹۷ مگابي��ت برثانيه( و بلغارس��تان )۱۲۶.۲۱ 
مگابيت برثانيه( قرار دارند. اين كشورها جايگاه خود در 

رده بندي ماه گذشته را هم چنان حفظ كردند.

     سرعت اينترنت ثابت سنگاپور و هنگ كنگ
 يك پله رشد كرد

در رده بندي كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت 
ثابت در ماه هشتم ميالدي، سنگاپور و هنگ كنگ هر 
دو با يك پله رشد در رده هاي اول و دوم قرار گرفته اند. 
متوسط س��رعت اينترنت ثابت س��نگاپور ۲۶۲.۲۰ 
مگابيت برثانيه و هنگ كنگ ۲۵۴.۴۰ مگابيت برثانيه 
بوده است. در رده سوم موناكو با سرعت اينترنت ثابت 
۲۴۲.۸۹ مگابيت برثانيه قرار دارد. جايگاه اين كشور 
در رده بندي ماه آگوس��ت نس��بت به ماه قبل دو پله 
سقوط كرده است. در رده چهارم نيز سوييس با سرعت 
اينترنت ۲۲۲ مگابيت برثانيه ق��رار دارد. جايگاه اين 

كشور در رده بندي نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد كرده 
است. در رده هاي پنجم و ششم به ترتيب تايلند )۲۲۱ 
مگابيت برثانيه( و روماني )۲۱۷.۹۱ مگابيت برثانيه( 
قرار دارند. جايگاه هر دو اين كش��ورها نس��بت به ماه 
قبل يك پله سقوط كرده است. كره جنوبي با سرعت 
اينترنت ثاب��ت ۲۱۶.۶۷ مگابيت برثانيه ماننده ماه 
گذشته در رده هفتم اين فهرست قرار گرفته است. 
اما دانمارك ب��ا اختالفي اندك )۲۱۶.۱۳ مگابيت 
برثانيه( در رده هش��تم قراردارد. البته جايگاه اين 
كشور نس��بت به ماه گذش��ته يك پله رشد كرده 
است. ش��يلي )۲۰۹.۶۱ مگابيت برثانيه( و فرانسه 
)۲۰۱.۶۱ مگابيت برثاني��ه( به ترتيب در رده هاي 
نهم و دهم قرار دارند. هرچند جايگاه شيلي نسبت 
به ماه قبل يك پله س��قوط ك��رده اما طبق آمار به 
دست آمده جايگاه فرانسه يك پله رشد كرده است.

     متوسط سرعت موبايل در ايران
در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل 
در ايران ۳۲.۳۰ مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود 
اينترنت موباي��ل، ۱۱.۷۸ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۹ 
ميلي ثانيه اس��ت كه رتبه ايران را به ۸۰ از ميان ۱۴۰ 
كشور رسانده است. اين در حالي است كه در ماه جوالي 
۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران 
۳۱.۶۵ مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود اينترنت 
موبايل، ۱۱.۵۸ مگابيت برثانيه بود و ايران در جايگاه ۷۹ 
قرار داشت. همچنين طبق اين آمار، اينترنت موبايل 
ايران در حال حاضر از تونس، باهاماس و كامرون كندتر 

و از لبنان، الئوس و قزاقستان سريع تر است.

     رتبه سرعت اينترنت ثابت در ايران
 تغييري نكرد

همچنين در حوزه اينترنت ثابت، متوس��ط سرعت 
دانلود در اي��ران، ۲۱.۳۵ مگابيت برثانيه و متوس��ط 
س��رعت آپلود ۱۲.۶۲ مگابيت برثاني��ه و تاخير، ۴۲ 
ميلي ثانيه است كه رتبه ايران را به ۱۳۴ از ميان ۱۷۵ 
كشور مي رس��اند. اين درحالي اس��ت كه در جوالي 
۲۰۲۱، در حوزه اينترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود 
در ايران، ۲۱.۰۴ مگابيت برثانيه و متوس��ط سرعت 
آپلود ۱۲.۰۷ مگابيت برثانيه بود و البته رتبه ايران در 
اين حوزه تغييري نكرده اس��ت. همچنين طبق اين 
آمار، اينترنت ثابت ايران در حال حاضر از مالديو، بوتان 
و ونزوئال كندتر و از فيجي، گابن و توگو سريع تر است.
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سيم كارت هاي دايمي و اعتباري 
همراه اول ويژه جوانان و دانشجويان

همراه اول در سال تحصيلي جديد با طرح هاي ويژه 
س��يم كارت جوانان و س��يم كارت  دانشجو ميزبان 
جويندگان دانش و افتخارآفرينان فردا خواهد بود. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، با سپري شدن تدريجي ايام تعطيالت تحصيلي 
و نزديك شدن به دوران شروع مجدد سيستم رسمي 
آموزشي كشور، همراه اول طرح هاي ويژه »جوانان« 
و »دانشجويان« را با هدف ارتقاي هويت ديجيتال و 

حركت در مسير حاميانه خود آغاز كرد.

      مزاياي خريداري سيم كارت جوانان
تمامي افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله مي توانند سيم كارت 
دايم��ي جوانان هم��راه اول را با قيم��ت ويژه و 
بس��ته هاي خ��وش آمدگويي ج��ذاب از طريق 
shop. فروش��گاه آنالين همراه اول به نش��اني

mci.ir با ارسال رايگان يا مراكز فروش و خدمات 
همراه اول خري��داري كنند. جوان��ان متقاضي 
اس��تفاده از ش��رايط اين طرح وي��ژه مي توانند 
س��يم كارت دايمي همراه اول را با تخفيف ويژه 
به قيم��ت ۶۰ هزار تومان، به همراه بس��ته هاي 
خوش آمد ۱۰ گيگابايت اينترنت به مدت ۳۰ روز 
و ماهانه ۲.۵ گيگابايت اينترنت به مدت ۴ ماه از 

ماه دوم فعالسازي خريداري كنند.

      مزاياي خريداري سيم كارت دانشجو
دانش��جويان هم مي توانند با خريداري س��يم كارت 
اعتباري دانش��جو با تخفيف ۵۰ درصدي و به قيمت 
۱۰ هزار تومان از طريق فروشگاه آنالين همراه اول به 
نشاني shop.mci.ir با ارسال رايگان يا مراكز فروش 
و خدمات همراه اول، طعم ارتباطات دانشجويي طي 
ترم هاي پيش رو را بيش از پيش بچشند. سيم كارت 
دانش��جويي عالوه بر تخفيف در برق��راري مكالمات 
و ارس��ال پيامك بين س��يم كارت هاي دانش��جويي، 
جمعه هاي رويايي را براي دانشجويان به ارمغان خواهد 
آورد كه تمامي مكالمات درون شبكه آنان در اين روز 
رايگان خواهد بود. بس��ته خوش آمدگويي همراه اول 
نيز ش��امل ۲۴ گيگابايت ۶ ماهه يا به عبارتي ماهانه 
۴ گيگاباي��ت اينترنت به مدت ۶ م��اه، يك گيگابايت 
اينترنت يك ماهه، ۱۰۰ دقيقه مكالمه درون شبكه يك 
ماهه، ۴ هزار تومان اعتبار اوليه و ۱۰ هزار تومان هديه 
نخستين شارژ نيز براي سيم كارت هاي اعتباري دانشجو 
تدارك ديده شده است. همراه اول به عنوان نخستين و 
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور، پرچمدار توسعه 
جديدترين تكنولوژي ه��اي ارتباطي و همچنين در 
اختيار داشتن باالترين ركورد سرعت ۵G در كشور، 
همواره س��عي دارد با حمايت از جوانان و دانشجويان، 

زمينه تحصيل عادالنه علم و دانش را فراهم آورد.

نگراني رگوالتور حريم خصوصي 
ايرلند درباره عينك فيس بوك

كميس��يونر حريم خصوصي داده ه��اي ايرلند مانند 
رگوالت��ور حفاظ��ت از داده هاي ايتالي��ا درباره عينك 
هوشمند فيس بوك نگران و معتقد است اين ابزار به افراد 
هشدار نمي دهد از آنها فيلمبرداري مي شود. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، كميسيونر حريم خصوصي داده هاي 
ايرلند )DPC( از فيس بوك خواسته تا به طور واضح نشان 
دهد نشانگر ال اي دي روي عينك هوشمند اين شركت 
يك ابزار كارآمد براي اين است كه به افراد هشدار مي دهد 
از آنها فيلمبرداري يا عكسبرداري مي شود. اين شبكه 
اجتماعي به تازگي با همكاري ري بن عينك هوشمندي 
به بازار عرضه كرده كه به كاربر اجازه مي دهد موسيقي 
گوش كند، به تماس ها پاسخ دهد، عكس بگيرد و ويدئوي 
كوتاه ثبت كند و به اشتراك بگذارد. در بيانيه اين رگوالتور 
آمده است: »هرچند بسياري از دستگاه ها مانند موبايل 
مي توانند تصاوير و ويدئوي افراد ديگر را ثبت كنند، اما 
هنگام ثبت آن دوربين يا موبايل به طور واضح اين عمل 
را نشان مي دهد. بنابراين افراد ديگر متوجه مي شوند. 
اما در اين عينك هوشمند يك نشانگر بسيار كوچك 
هنگام ثبت تصاوير روشن مي ش��ود. براي DPC و 
گارانته )سازمان حفاظت از داده ايتاليا( مشخص نشد 
كه فيس بوك و ري بن در اين زمينه تحقيقات كافي 
انجام داده اند تا تضمين شود چراغ ال اي دي يك ابزار 

موثر براي هشدار دادن به طرف سوم است.« 

امريكا پرداخت باج به شكل 
رمزارز را محدود مي كند

طبق گزارشي جديد دولت امريكا تصميم دارد با وضع 
قوانيني جديد پرداخت باج به ش��كل رمزارز را براي 
حمالت سايبري محدود كند. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، براساس گزارش جديد نشريه وال استريت 
ژورن��ال دولت امريكا قص��د دارد با انج��ام اقداماتي 
استفاده هكرها از ارز مجازي را براي حمالت باج افزاري 
سخت تر كند. در همين راستا يكي از اقدامات در نظر 
گرفته شده از سوي دولت جو بايدن تحريم است. در 
اين گزارش به نقل از منابع آگاه فاش شده خزانه داري 
امريكا تصميم دارد تا هفته آينده تحريم هايي در اين 
زمينه وضع كند. همچنين دس��تورالعمل جديدي 
درباره ريسك هاي مربوط به تسهيل پرداخت باج ها 
از جمله جريمه و مجازات هاي ديگر صادر خواهد شد. 
قوانين جديد ضدپولشويي و سرمايه گذاري ترورسيم 
قرار است در سال جاري ميالدي ارايه شوند. هدف اين 
قوانين محدود كردن استفاده از رمزارز براي پرداخت 
باج و فعاليت هاي غيرقانوني ديگر است. در اين اواخر 
سازمان هاي دولتي و خصوصي در امريكا با حمله هاي 
باج افزاري گس��ترده اي روبرو بودند. اين حمالت به 
ايجاد اختالل در فرايندهاي زيربنايي از جمله سوخت 
رساني و فاش شدن اطالعات خصوصي منجر شده اند.

متوسط سرعت اينترنت موبايل ايران در ماه آگوست ۳۲،۳۰ و سرعت اينترنت ثابت ۲۱،۳۵ مگابيت بر ثانيه بوده است

رتبه ۸۰ ايران در سرعت اينترنت موبايل



تعادل |
نمره دستگاه هاي اجرايي در بهبود كسب وكار بر اساس 
اطالعات سال ۹۹ منتشر شد. مركز آمار و اطالعات اتاق 
بازرگاني ايران در سومين دوره از اجراي اين طرح كه به 
مدت ۲۵ روز در تير و مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد، عملكرد 
۴۴ س��ازمان و نهاد ملي و استاني در س��ال ۱۳۹۹ را در 
قالب دو گروه عمده دستگاه هاي اصلي و فرعي مرتبط با 
محيط كسب وكار، توسط ۲ هزار فعال اقتصادي منتخب 
از زيرمجموعه س��ه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون ايران 
مورد ارزيابي قرار داده است. ارزيابي عملكرد دستگاه هاي 
اجرايي مرتبط با محيط كسب وكار در سال ۱۳۹۹ نشان 
مي دهد، فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين طرح، 
از سه دستگاه اصلي صدور مجوزهاي كسب وكار شامل 
»سازمان بهزيستي كل كش��ور، سازمان ملي استاندارد 
ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« بيشترين ميزان 
رضايت را داشته اند و از سه دستگاه اصلي: »بانك مركزي، 
شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي « كمترين ميزان 

رضايت را نسبت به ساير دستگاه ها اعالم كرده اند.

      معرفي دستگاه هاي كم كار 
ات��اق بازرگاني، صنايع، مع��ادن و كش��اورزي ايران در 
راس��تاي اجراي ماده ۴ قانون بهبود مستمر كسب وكار 
و پ��س از ۱۹ دوره اجراي موفق طرح پايش ملي محيط 
كسب وكار، مصمم شد تا براي سومين بار، با اجراي طرح 
نظرس��نجي از فعاالن اقتصادي سراسر كشور، عملكرد 
سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط 
كسب وكار را مورد ارزيابي قرار دهد. در آمارگيري طرح 
ارزيابي عملكرد دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط 
كسب وكار كه به صورت ساالنه برگزار مي شود، عملكرد 
دستگاه هاي استاني و ملي در زمينه چهار مولفه: »سهولت 
در فرآيندهاي اداري و سرعت در ارايه خدمات«، »كيفيت 
رسيدگي به درخواس��ت هاي قانوني مراجعان«، »نحوه 
رفتار با فعاالن اقتصادي و تكريم ارباب رجوع« و »شفافيت 
و اطالع رساني در زمينه ارايه خدمات« مورد ارزيابي قرار 
مي گيرد. در سومين دوره از اجراي اين طرح كه به مدت 
۲۵ روز در تير و مردادماه ۱۴۰۰ اجرا ش��د، عملكرد ۴۴ 
سازمان و نهاد ملي و استاني در سال ۱۳۹۹ و در قالب دو 
گروه عمده دستگاه هاي اصلي و فرعي مرتبط با محيط 
كس��ب وكار، توس��ط ۲ هزار فعال اقتصادي منتخب از 
زيرمجموعه سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون ايران مورد 
ارزياب��ي قرار گرفت. طبق نتايج ط��رح ارزيابي عملكرد 
دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط كس��ب وكار در 
سال ۱۳۹۹، شاخص ملي عدد ۴,۶۶ )امتياز ۱ به معني 
رضايت كام��ل و امتياز ۱۰ به معن��ي نارضايتي مطلق 
است( به دست آمده كه نشان دهنده كاهش در رضايت 
فعاالن اقتصادي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور 
در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل )۴.۴۷( است. در سال 
۱۳۹۹ فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين طرح، از 
سه دس��تگاه اصلي صدور مجوزهاي كسب وكار شامل 
»سازمان بهزيستي كل كش��ور، سازمان ملي استاندارد 
ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« بيشترين ميزان 
رضايت را داشته اند و از سه دستگاه اصلي؛ »بانك مركزي، 
شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي« كمترين ميزان 
رضايت را نسبت به ساير دستگاه ها اعالم كرده اند. نمره اي 
كه فعاالن اقتصادي در اين نظر سنجي به بانك مركزي 
داده اند، ۷.۰۹ گزارش شده است. در همين حال ميزان 
رضايت فعاالن اقتصادي از شهرداري ها ۶.۵۴ و سازمان 

تامين اجتماعي ۵.۲۰ گزارش شده است.
اين در حالي اس��ت كه براس��اس پايش انجام ش��ده از 
س��وي مركز آم��ار اتاق اي��ران، بررس��ي جزييات طرح 
ارزيابي عملكرد دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط 
كس��ب وكار در سال ۱۳۹8 هم نش��ان مي دهد، فعاالن 
اقتصادي مشاركت كننده در اين طرح، به ترتيب از سه 
دستگاه اصلي »سازمان بهزيستي« با كسب نمره ۳.۷۰، 
»وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي« 
با كس��ب نمره ۴.۰۵ و »س��ازمان ملي استاندارد ايران« 
۴.۰۶ بيش��ترين ميزان رضايت را داش��ته اند. در مقابل، 
مشاركت كنندگان در طرح ارزيابي عملكرد دستگاه هاي 
اجرايي مرتبط با محيط كس��ب وكار در سال ۱۳۹8، به 

ترتيب سه دستگاه اصلي »بانك مركزي«، »شهرداري ها« 
و »س��ازمان تأمين اجتماعي« را بدترين دس��تگاه هاي 
مرتبط با محيط كسب وكار و حائز كمترين ميزان رضايت 
اعالم كرده اند. مقايسه نتايج اين چند طي دوسال نشان 
مي دهد تغيير چنداني در ميزان رضايت يا عدم رضايت 
فعاالن اقتصادي ص��ورت نگرفته اس��ت.  همچنين بر 
اس��اس نتايج حاصل از اجراي طرح در س��ال ۱۳۹۹ از 
بين دستگاه هاي اجرايي فرعي، مجلس شوراي اسالمي 
)نمايندگان استان ها( قوه قضاييه )دادگاه ها و دادسراها( و 
وزارت راه و شهرسازي كمترين ميزان رضايت و در مقابل 
س��ه دس��تگاه اجرايي»بيمه هاي خصوصي، بانك هاي 
خصوصي و سازمان ثبت احوال كشور«، بيشترين ميزان 
رضايت فعاالن اقتصادي را به خ��ود اختصاص داده اند. 
براساس اين نظرسنجي ميزان رضايت فعاالن اقتصادي از 
مجلس شوراي اسالمي، ۶.۳۳، قوه قضاييه ۵.۹۰ و وزارت 
راه و شهر سازي ۵.۷۲ عنوان شده است. الزم به ذكر است 

به غير از دو دستگاه اجرايي سازمان امور مالياتي ومجلس 
شوراي اس��امي، ش��اخص ارزيابي تمامي دستگاه هاي 
اجرايي نسبت به سال قبل بدتر شده است. دستگاه هاي 
فرعي به دستگاه هايي اطالق مي شود كه نقش كمتري 
در حوزه كسب وكار به خصوص مجوزدهي ها دارند.  اين 
درحالي اس��ت كه ارزيابي فعاالن اقتصادي در سال ۹8 
نش��ان مي دهد، ضعيف ترين عملكرد مربوط به مجلس 
شوراي اسالمي است. اين دستگاه از نظرسنجي فعاالن 
اقتصادي نمره ۶.۶۳ را كس��ب كرده ب��ود. اين در حالي 
است كه سال ۹۷ نمره اين دستگاه ۶.8۵ ذكر شده است. 
بعد از آن وزارت دادگستري با نمره ۵.88قرار گرفته بود. 
س��ازمان تعزيزارت حكومتي نيز با كسب نمره ۵.۳۴ به 
عنوان يكي از دستگاه هاي غيرهمكار شناخته شده بود. 
وزارت راه و شهرسازي و سازمان آب وفاضالب در رتبه هاي 
بعدي قرار دارند. البته براس��اس پايش صورت گرفته در 
سال ۹8 در بين دستگاه هاي فرعي، فعاالن اقتصادي با 

دادن نمره ۳.۴۴ س��ازمان هاي بيمه اي و نمره ۳.۶۱ به 
بانك هاي خصوصي و نمره ۳.۶۹ به سازمان انرژي اتمي، 
عملكرد اين سه دستگاه را مثبت ارزيابي كردند. براساس 
اين پژوهش در بين ۴۴ دستگاه اجرايي، سازمان و نهاد 
مورد پرسش در طرح ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي 
مرتبط با محيط كسب وكار در سال۱۳۹۹، سه دستگاه 
اجرايي »وزارت جهاد كشاورزي«، »شركت ملي گاز«، 
»مجلس شوراي اس��المي« و »وزارت كشور« به ترتيب 
به عنوان دستگاه هايي كه كمترين ميزان ارتباط كاري با 
فعاالن اقتصادي دارند، معرفي شده اند. در مقابل، نتايج 
نشان مي دهد سه دستگاه اجرايي »بانك هاي دولتي«، 
»س��ازمان امور مالياتيْ« »سازمان تامين اجتماعي«، 
»وزارت صنعت، معدن و تجارت« به عنوان دستگاه هايي 
ارزيابي شده اند كه بيش��ترين ارتباط كاري با فعاالن 

اقتصادي شركت كننده در اين طرح را داشته اند.

      ارزيابي استاني دستگاه ها 
بر اساس يافته هاي اين طرح در سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي 
اجرايي در سه استان » مركزي، ايالم و مازندران« به ترتيب 
بيشترين ميزان رضايت فعاالن اقتصادي را جلب كرده اند 
و در مقابل دس��تگاه هاي اجرايي در سه استان »تهران، 
خوزس��تان و كرمانشاه« كمترين ميزان رضايت فعاالن 
اقتصادي را به خود اختصاص داده اند. پيش ازاين رييس 
اتاق ايران طي نامه اي به استانداران مركزي، آذربايجان 
غربي، زنجان، سمنان و مازندران از اقدامات صورت گرفته 
توسط آنها و دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط، بابت ارتقاي 
شاخص هاي محيط كسب وكار مربوط به فصل بهار سال 
جاري تقدير كرده بود. از سوي ديگر، بر اساس نتايج طرح 
در سال ۱۳۹۹ ميزان رضايت فعاالن اقتصادي در بخش 
كشاورزي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي در مقايسه با 
رضايت فعاالن اقتصادي در بخش هاي خدمات و صنعت، 
بهتر ارزيابي شده است. در بين اعضاي اتاق هاي سه گانه 
نيز، اعضاي اتاق بازرگاني، ات��اق تعاون و اتاق اصناف 
ايران به ترتيب بيش��ترين ميزان رضايت از عملكرد 
دس��تگاه هاي اجرايي را اعالم كرده اند. همچنين در 
بين ۴۴ دستگاه اجرايي، سازمان و نهاد مورد پرسش 
)اصل��ي و فرعي( در اين طرح در س��ال ۱۳۹۹، س��ه 
دستگاه اجرايي: س��ازمان انرژي اتمي )فرعي(، مركز 
آمار ايران )فرعي( و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
)اصلي( به ترتيب داراي كمترين ميزان ارتباط كاري 
با فعاالن اقتصادي و سه دس��تگاه اجرايي بانك هاي 
دولتي )فرعي(، سازمان امور مالياتي )اصلي( و سازمان 
تأمين اجتماعي )اصلي( داراي بيشترين ارتباط كاري 
با فعاالن اقتصادي شركت كننده در اين طرح بوده اند.
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دولت نبايد تاوان تخلف دالالن 
را از صادركننده ها بگيرد

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره 
به لزوم پيش بيني پذيري اقتصاد براي فعال اقتصادي 
گفت: مشخص است كه بازارهاي جهاني را به راحتي 
نمي توان به دست آورد و نبايد با تصميمات خلق الساعه 
اين بازارها را از دس��ت داد. س��يد جواد حسيني كيا 
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس با اشاره به علل افت قيمت 
سيمان در هفته هاي اخير گفت: دليل اصلي افت قيمت 
سيمان در روزهاي اخير، عرضه  آن در بورس بود. البته 
بايد توجه داشت كه براي ادامه دار بودن اين روند بايد 
رصد بعد از عرضه در بورس انجام ش��ود تا از دپوهاي 
بيخودي جلوگيري شده و رانت هاي كاغذي از بين 
رود تا بدين ترتيب س��يمان به دست مصرف كننده 
واقعي برساند. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در ادامه با اش��اره به قطعي برق كارخانجات 
سيمان در تابستان اظهار داشت: بحث ديگري كه براي 
كارخانجات توليد سيمان مشكل به وجود آورده بود 
قطعي برق گسترده در تابستان بود كه الحمدهلل االن 
مشكل آنها برطرف شده است. حسيني كيا در ادامه با 
اش��اره به اظهارنظر وزير صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص مخالفت با ممنوعيت صادرات سيمان در اوج 
گراني اين كاال در بازار داخل و لزوم پيش بيني پذيري 
اقتصاد براي فعال اقتصادي گفت: مشخص است 
كه بازارهاي جهاني را به راحتي نمي توان به دست 
آورد و نبايد با تصميمات خلق الساعه اين بازارها 
را از دست داد. بخش عمده اي از گراني سيمان به 
دليل فعاليت دالل هاي داخلي بود كه س��يمان را 
به مقدار زياد خريداري كرده و دپو كردند. دولت 
بايد دست اين دالالن را از بازار قطع كند نه اينكه 

تاوان تخلف دالالن را از فعاالن اقتصادي بگيرد.

قاچاق ۱.۳ ميليارد دالر
لوازم خانگي از طريق ته لنجي

مهر |معاون س��تاد مبارزه با قاچاق با بيان اينكه ۱.۳ 
ميليارد دالر لوازم خانگي قاچاق از طريق ته لنجي وارد 
كشور مي شود، گفت: توليدات زيرزميني داخلي را با حك 
كردن نام برند خارجي، در بانه عرضه مي كنند. مصطفي 
پوركاظم شايسته در گفت وگو با خبرنگار مهر، در مورد 
قاچاق لوازم خانگي اظهار داش��ت: عمده قاچاق لوازم 
خانگي از مرزهاي جنوب كشور تحت پوشش كاالي 
ته لنجي و ملواني وارد كشور مي شود. معاون حقوقي و 
امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: حجم 
كل كااليي كه از طريق ته لنجي و ملواني وارد كش��ور 
مي شود ۷ ميليارد دالر است كه مي توانيم بگوييم بخش 
عمده اي از لوازم خانگي قاچاق وارد ش��ده به كشور كه 
نزديك يك ميليارد و ۳۰۰ تا يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
دالر مي شود، از مرزهاي جنوبي مي آيد. اين محصوالت 
تأمين كننده غرب و ش��مال غرب كشور همچون بانه 
اس��ت. وي ادامه داد: سال گذشته براي كاالهاي توليد 
داخلي شناسه كد رهگيري را مشخص و اعمال كرديم و 
در حال حاضر همه كارخانجات و برندها از كد رهگيري 
و شناسايي استفاده مي كنند. كاري كه بايد انجام دهيم 
اين است كه با مراجعه به مراكز عمده توزيع و فروش، 
كاالهاي فاقد اين دو شاخصه را به عنوان قاچاق توقيف 
كنيم. شايسته گفت: سال گذشته رويكرد اين بود كه به 
سطح بازار برويم اما با توجه به مشكالت در سطح عرضه 
و بازار، مسير را تغيير داده و به محل هاي عمده دپو رفتيم 
و انبارهاي بزرگ در مسير جنوب را كه كاالها به صورت 
شوتي و توپي در انبارها جمع مي شوند را بررسي كرديم. 
در همين راستا ميزان كشفيات لوازم خانگي قاچاق در 
سال ۹۹ بيش از ۱۲۰ درصد افزايش يافت. معاون حقوقي 
و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اظهار داشت: 
در آنجا هم متوجه شديم كه كاالي قاچاق و غير قاچاق 
در اين انبارها متفاوت است و حتي كاالي داخلي نيز در 
انبارها وجود دارد. از اين رو اهرمي هم براي تفكيك اين 
كاالها گذاشتيم و از سامانه جامع انبارها استفاده كرديم. 
وي افزود: بازار امين حضور تهران ويترين كشور است و 
با توجه به اينكه مركز تجارت ما تهران است اين كاالهاي 
قاچاق از بندر ديلم مي آيند و در تهران توزيع مي شوند. 
همين االن در امين حضور كاالي فيك خارجي به وفور 
وجود دارد. قاچاق لوازم خانگي رتبه اول كشور را در 
سال ۹۷ دارا بود منتهي با اقداماتي كه انجام داديم، 

قاچاق اين محصول را به رتبه پنجم رسانديم.

۴۰۰ كيلومتر لوله كشي
براي آب رساني به ۷۰۲

 روستاي كم  آب خوزستان
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از پروژه هاي 
آب رساني اين بنياد در استان خوزستان بازديد ميداني كرد.  
محمد تركمانه در سفر يك روزه خود به استان خوزستان 
از پروژه هاي آب رساني به روستاهاي واقع در مناطق داراي 
تنش آبي و بحراني استان از جمله ۲۰ روستا در منطقه قلعه 
سحر در جاده اهواز به انديمشك بازديد به عمل آورد و در 
جريان آخرين پيش��رفت ها قرار گرفت. مديرعامل بنياد 
بركت با اشاره به دس��تور رييس ستاد اجرايي فرمان امام 
مبني بر اقدام فوري در حل مس��اله آب شرب روستاهاي 
داراي تنش آبي اس��تان خوزس��تان از انعقاد تفاهم نامه 
ميان بنياد و آبفاي خوزستان خبر داد و گفت: در قالب اين 
تفاهم نامه، بنياد بركت به ۷۰۲ روس��تاي واقع در مناطق 
داراي تنش آبي استان خوزستان آب رساني مي كند و به 
همين منظور، يك هزار ميليارد ريال از سوي بنياد اعتبار 
تخصيص داده شده است. تركمانه خاطرنشان كرد: براي 
آب رساني به روستاهاي داراي تنش آبي در خوزستان ۴۰۰ 
كيلومتر لوله كشي الزم است كه بنياد بركت نسبت به تامين 
۱۷۵ كيلومتر لوله تعه��د دارد و تا به امروز ۱۱۴ كيلومتر 
لوله را تامين و 8۵ كيلومتر آن را تحويل آبفاي استان داده 
است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، آبفاي خوزستان در 
مدت سه ماه گذشته از منابع مشترك موضوع تفاهم نامه، 
۲۹۶ كيلومتر لوله گذاري را در استان به پايان رسانده است. 
وي خاطرنشان كرد: تا به امروز مشكل تنش آبي در ۲۳۱ 
روستاي استان خوزستان به طور كامل مرتفع شده است. 
تركمانه با تاكيد بر پيش��رفت هر چه سريع تر پروژه هاي 
آب رساني در استان خوزستان خاطرنشان كرد: بنياد بركت 
بخشي از تانكرهاي مورد نياز براي آب رساني به روستاهاي 
كم آب را نيز تامين كرده است. مديرعامل بنياد بركت با 
اشاره به ديدار با نماينده ولي فقيه در استان خوزستان 
در جريان سفر يك روزه اش گفت: در اين ديدار گزارشي 

از اقدامات و خدمات بنياد بركت در استان ارايه شد. 

ايران در مسير خودكفايي
در زمينه توليد

ورق هاي خودروسازي
به گ��زارش روابط عمومي فوالد مبارك��ه، رييس واحد 
نورد س��رد فوالد مباركه اصفهان گفت: طبق سفارش 
شركت هاي خودروسازي، ورق هاي متناسب با نياز آنها در 
اين شركت فوالد سازي ساخته مي شود كه قباًل اين نوع 
ورق از كشور چين واردات داشت و اكنون، تقريبا بي نياز 
شده ايم. بهادراني گفت: ۹۰ درصد ورق هاي شركت هاي 
خودروس��ازي در داخل تامين مي ش��ود و ب��ا توجه به 
سُبك سازي خودروها به منظور كاهش مصرف سوخت، 
شركت فوالد مباركه با استفاده از دانش بومي، ورِق مورِد 
استفاده در صنعت خودرو را سبك سازي كرده است. وي 
به مِد نظر داشتِن هدِف توليِد ساالنه، سه ميليون خودرو 
در كشور اش��اره كرد و گفت: با راه اندازي طرهاي جديد 
شركِت توليِد ورِق خودروي چهارمحال و بختياري، به 

زودي ايران در توليد ورق هاي خودرو خودكفا مي شود.

نمره ۴۴ دستگاه منتشر شد

معرفي دستگاه هاي كم كار در بهبود كسب وكار

 برابر  رای شماره 140060310004018092- 1399/12/28هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای هادی افتاده بیشه   فرزندعبداله به شماره شناسنامه 907 و  
شماره ملی 2063031541صادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 326/90 مترمربع پالک 
4867/33/87 اصلی واقع دربخش حاجی کال  بخش دو ثبت غرب  بابل خریداری از آقای عبداله افتاده بیش�ه محرزگردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1178705
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/13  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/28

آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

به موجب  پرونده اجرایی کالسه9800077 خانم راهیل جلیلیان جهت وصول طلب خود 
)مهریه( تعداد 355 سکه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی علیه آقای قباد شیخویسی 
تقاضای صدور اجرائیه نموده اوراق اجرایی در تاریخ 1398/10/20 به مدیون ابالغ و صحت 
آن تایید گردید سپس به استناد بند ب قانون برنامه ششم توسعه خودرو سواری پژو 207 
به شماره انتظامی 19 ایران 674 ل 81 مدل 1396 از اموال مدیون شناسایی گردید و خودرو 
161669HJ4FE03NAAR179و شماره شاسیB0008565 مذکور با مشخصات شماره موتور

طبق نامه شماره1513/3/1/1064 اجرای ایالم معرفی 1397/6/11 دستور توقیف سیستمی 
خودرو صادر گردیده و توسط پلیس راهور گیالن غرب توقیف فیزیکی گردید که برابر نظریه 
کارشناس رسمی 2/200/000/000)دو میلیارد و دویست میلیون ریال( ارزیابی گردیده که از 
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه معرف 1400/7/1)یکم 
مهر ماه یکهزار و چهارصد ( در محل اس�تقرار خودرو واقع در پارکینگ محمدی واقع در 
میدان دادگستری جاده قصرش�یرین از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 
2/200/000/000ریال )دو میلیارد و دویس�ت میلیون ریال ( شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد و نقدا  10 درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت واریز نماید 
به فروش می رسد و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش و ظرف مدت 5 روز 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت واریز نماید در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
مبلغ فروش را واریز نماید مبلغ 10 درصد واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد 
فروش مال به نسیه  در هر صورتی جایز است که متعهد له  فروش به نسیه  را قبول داشته و 
مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نماید در هر دو صورت خود 
مسئول خواهد بود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است حق مزایده و نیم 
عشر نقداوصول  می شود و سایر هزینه های قانونی برابر مقرراتوصول  می گردد و چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان 
محل و ساعت انجام می شود و خودروی مذکور بیمه نمی باشد این آگهی پس از تایید نهایی 
در سایت آگهی های الکترونیکی سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در 

روزنامه کثیراالنتشار محلی است.
تاریخ انتشار :1400/6/28

 آگهی مزايده اموال منقول 
پرونده اجرايی98۰۰۰۷۷

 برابر  رای ش�ماره 140060310004005326- 1400/5/19 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای احمد بهاری  فرزند فضل اله  به شماره شناسنامه 94و  شماره 
ملی 4910490094صادره از کرج نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 285/65 مترمربع پالک 1/761 
اصلی واقع در شهرمرزی کال  بخش 8 ثبت غرب بابل خریداری از آقای ناصر علی پور کار درمحرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1181733
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/13  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/28

آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

خواهان رونوشت حصر وراثت فرحناز شریفی فرزند میراحمد به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالس�ه 140050920001097244از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش�ادروان محمد رضا صفری به شماره شناس�نامه 340 در تاریخ 
1400/6/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم  منحصر است به : 
1- فرحناز شریفی فرزند میر احمد به شماره شناسنامه 336-948112-1  

صادره از سرپل ذهاب نسبت با متوفی :زوجه 
2- والیه اسدی فرزند خیراله شماره شناسنامه 9- 016565- 336 صادره 

از سرپل ذهاب نسبت با متوفی :مادر 
3- خان احمد صفری فرزند عباس شماره شناسنامه 7105 صادره از کرند 

نسبت با متوفی :پدر 
4- احس�ان صف�ری فرزن�د محم�د رض�ا ب�ا ش�ماره شناس�نامه 

6-028967-336صادره از سرپل ذهاب نسبت با متوفی : فرزند 
5- ماهان صفری فرزند محمد رضا شماره شناسنامه 9- 336-068942 

صادره از سرپل ذهاب نسبت با متوفی : فرزند
6- اشکان صفری فرزند محمد رضا با شماره شناسنامه 336-0399979-1 

صادره از سرپل ذهاب نسبت با متوفی : فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می 
گرددتا چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم  دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . 

آگهي حصر وراثت

مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان سرپل ذهاب – 
توران رحیمی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

دريافت تنديس 
تحول ديجيتال و تقديرنامه

 مديريت كار در دوران كرونا
شركت فوالد مباركه در كنفرانس بين المللي و پنجمين 
ارزيابي ملي تحول ديجيتال موفق به دريافت تنديس 
برنزين سطح ۲ ُزبدگي ديجيتال و تقديرنامه مديريت 
كار در دوران كرونا شد؛ همچنين تنديس زرين رهبري 
ديجيتال و تنديس برنزين سطح يك ُزبدگي ديجيتال 
به شركت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون 
ايريسا وابسته به شركت فوالد مباركه رسيد. اختتاميه 
كنفران��س بين المللي و پنجمي��ن ارزيابي ملي تحول 
ديجيتال كه بزرگ تري��ن رويداد و گردهمايي نخبگان 
كش��ور در حوزه تحول ديجيتال محسوب مي شود، در 
دانشكده مديريت دانش��گاه تهران برگزار شد و شركت 
فوالد مباركه به عنوان تنها شركت توليدي در پنجمين 
ارزيابي ملي تحول ديجيتال موفق به دريافت تنديس 
برنزين سطح ۲ ُزبدگي ديجيتال و تقديرنامه مديريت 
كار در دوران كرونا شد. همچنين تنديس زرين رهبري 
ديجيتال و تنديس برنزين سطح يك زبدگي ديجيتال 
به شركت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون 
ايريسا كه وابسته به شركت فوالد مباركه است اهدا گرديد. 
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خبرروز

كرونا جان ۳۵۵ هموطن ديگر را گرفت
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۳۵۵ نفر ديگر بر اثر كرونا جان خود را از دست دادند و 
مجموع تلفات اين ويروس در كشور به ۱۱۶ هزار و ۷۹۱ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۲ هزار و ۸۴۷ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۱۲۴ نفر از آنها بستري شدند. اكنون مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۵ ميليون و ۴۰۸ هزار و ۸۶۰ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۲۸ ميليون و ۳۸۲ هزار و ۹۹۵ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۱۳ ميليون و ۶۲۰ 
هزار و ۸۶۸ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۴۲ ميليون و ۳ هزار و ۸۶۳ ُدز رسيد.در حال 
حاضر ۵۷ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۳۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۳۶ شهر در وضعيت زرد و ۱۷ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

گليماندگار|
مساله كودك آزاري در كنار معضل ديگري 
به نام كودكان كار هميشه يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي فعاالن حوزه كودكان بوده اس��ت. مساله اي 
كه متاسفانه سال هاس��ت در مورد آن بحث مي شود اما 
نتيجه چنداني از خالل اين بحث ه��ا به وجود نمي آيد، 
قانون حمايت از كودكان ۱۰ سال در مجلس سرگردان 
مي ماند و باالخره بعد از تصويب ش��دن هم انگار هنوز تا 
رسيدن به ضمانت اجرايي راه پر پيچ و خمي را پيش رو 
دارد. اما اتفاق خوبي كه در اين باره رخ داده تصويب اليحه 
»پليس ويژه اطفال و نوجوانان« اس��ت كه تا حد زيادي 
مي تواند باعث آرامش خيال فعاالن حوزه كودكان شود. 
اينكه حمايت از حقوق كودكان بايد به يك امر نهادينه در 
جامعه تبديل شود، مساله اي است كه تمام اين سال ها از 
سوي تشكل هاي مختلف مطرح ش��ده و ضرورت آن به 
مسووالن گوشزد شده است.  در راستاي حمايت از كودكان 
و نوجوانان، پليس ويژه كودكان و نوجوانان به عنوان يكي 
از نهادهاي اختصاصي نظام دادرسي اطفال در ايران براي 
نخستين بار در اليحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان 
۱۳۸۳ پيش بيني و پس از آن به صورت ضمني در قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه مورد تأكيد قرار گرفت اما به 
دليل عدم تصويب اليحه و همچنين اجرايي نشدن قانون 
برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري 
۱۳۹۲ و در ماده ۳۱ قانون آيين دادرس��ي كيفري ايجاد 
پليس مخصوص اطفال و نوجوانان را پيش بيني و سازمان 
پليس را مكلف به تشكيل آن كرد. اليحه مذكور مشتمل 
بر ۵۰ ماده، به مسائلي همچون نحوه تشكيل پليس 
ويژه و ش��رايط و ويژگي هاي آنها، حدود صالحيت  
و تكاليف پليس وي��ژه، پيش  بيني س��از و كارهاي 
حمايتي الزم مانند استخدام زنان پليس، جداسازي 
از بزرگساالن، تشريفات خاص اعزام نزد مرجع قضايي 
و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش هاي 
غيرقضايي در مواجهه با جرايم كودكان و نوجوانان با 
تكيه بر اصول و مباني عدالت ترميمي پرداخته است.

      از تصويب تا ضمانت اجرايي
بسياري از كارشناسان حوزه كودك و نوجوان براين باورند 

كه قوانين حمايت از ك��ودكان و نوجوانان بايد ضمانت 
اجرايي داشته باشد زيرا رفع مشكالت در حوزه كودكان 
نياز به آسيب شناسي دارد تا بتوان بهترين راهكارها را در 
اين حوزه تدوين كرد. براي حماي��ت جامع از كودكان، 
برخي زيرساخت هاي حقوقي و قضايي بايد تقويت شود به 
 ويژه آنكه براي مقابله با كودك آزاري، تشكيل پليس اطفال 
و تعيين قاضي ويژه ضروري است. از سوي ديگر پايين 
بودن س��طح آگاهي و دانش حقوقي يكي از خالءهاي 
موجود در بين كودكان اس��ت و بسياري از پرونده هاي 
حقوقي به همين دليل تشكيل شده اند، از اين رو ضروري 
است با پرداختن به آموزش در سه سطح خانه، مدرسه 
و جامعه اين قشر را نس��بت به حقوقشان آشنا كنيم. 
براين اساس اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان يكي از 
لوايح بسيار خوبي است كه در آن به همه ابعاد مسائل و 
مشكالت كودكان پرداخته و تكاليف قضايي در رسيدگي 
به پرونده مجرمان را مشخص كرده است. به گفته برخي 
كارشناسان اين اليحه بر اس��اس كنوانسيون حقوق 
كودك به عنوان يك سند ملي تدوين شده و براين اساس 
عملكرد دستگاه هاي متولي در اجراي مفاد قانون حمايت 

از كودكان و نوجوانان رصد و ارزيابي مي شود.

     رويكرد مصلحت محور 
به جاي عدالت محور است

محمد لطفي، حقوقدان و فعال حق��وق كودك در اين 
رابطه به پارس��ينه مي گويد: »ايجاد »پليس كودك« را 
مي توان از جمله اقدامات مثبت نيروي انتظامي دانست 
اما در آيين نامه ه��اي اجرايي آن نيز باي��د دقت كرد تا 
نگاه كودك مدار، محور اصلي قرار گيرد نه اينكه افتراق 
عمل تنها در مباحث شكلي باشد و به بحث ماهوي آن 
توجه نش��ود. در نظامات حقوقي پيشرفته نگاه افتراقي 
وجود دارد و اگر كودك عملي را مرتكب ش��ود كه از نظر 
قانونگذار چنانچه فرد بزرگس��الي آن را مرتكب ش��ود، 
جرم اس��ت، رفتار كودك را به همان شكل بيان شده در 
قانون بررسي نمي كند. او مي افزايد: اجراي درست طرح 
»پليس كودك« به طور قطع به نفع كودك بوده و موجب 
حفظ حقوق او خواهد ش��د و از س��وي ديگر مي تواند با 
آموزش هايي كه به كودك ارايه مي شود، از رفتارهاي بعضا 

ناهنجار او در آينده پيشگيري كرد. نكته مهم در اجراي اين 
طرح رويكرد مصلحت محور به جاي عدالت محور است؛ به 
اين معنا كه بايد مصلحت كودك مورد توجه قرار گيرد نه 
اينكه تنها به دنبال اجراي عدالت باشيم. به عبارت ديگر 
شايد عدالت، اجراي يك مجازات خاص باشد اما همان 
اجراي مجازات، الزاما به مصلحت كودك نيست. با توجه 
به اينكه در مراكز »پليس كودك« قرار است از كارشناسان 
روان شناسي و جامعه شناسي استفاده شود، مي توان اميد 
داشت كه اين رويكرد به نفع كودك بوده و با آموزش هايي 
كه از سوي آنان ارايه خواهد شد، قطعا از رفتارهاي ناهنجار 
و خش��ونت آميز كودك جلوگيري خواهد شد. از سوي 
ديگر بهره گرفتن از كارشناسان و متخصصان مجرب 
در »پليس كودك« باعث مي شود تا آنها رفتار ناهنجار 
كودك را در يك پازل ديده و با توجه به آن ويژگي ها سعي 

مي كنند تا راه را براي بازگشت كودك تدارك ببينند.

      ضرورت بهره گيري از
 متخصصان علوم روانشناسي و رفتارشناسي 

مجتبي فرحبخش، وكيل دادگس��تري نيز در اين 
رابط��ه مي گويد: »قانونگ��ذار ما خوش��بختانه در 
تصويب دو قانون كالن يعني قانون مجازات اسالمي 
و قانون آيين دادرسي كيفري از رويكرد تنبيهي به 
س��مت رويكرد تربيتي در مورد اطفال و نوجوانان 
قدم برداشته كه امر مباركي است. تشكيل پرونده 
»شخصيت« براي كودكان و ايجاد »پليس كودك« 
نيز در راستاي همين تغيير ساختار است. از آنجايي 
كه اولين رويارويي نهاد قضايي با كودكاني كه رفتار 
بزهكارانه اي دارند، نهاد پليس اس��ت بنابراين اگر 
اين نيروها آموزش هاي الزم را براي نحوه برخورد با 
اينگونه مرتكب��ان ببينند، از حيث تربيتي و رعايت 
حقوق دفاع��ي بس��يار كمك كننده خواه��د بود. 
بهره گي��ري از متخصصان در علوم روانشناس��ي و 
رفتارشناس��ي از ملزومات اصلي »پليس كودك« 
اس��ت. پليس بهره مند از اطالعات روانشناسي در 
تش��كيل پرونده شخصيت و نحوه مواجهه با اطفال 
بزهكار قطعا از پليس��ي كه صرفا كار پليسي كرده و 

تنها اطالعات پليسي دارد موفق تر است.«

     لزوم تقويت استعداد 
بازپروري و جامعه پذيري كودكان بزهكار

 دكتر علي نجفي توانا نيز به عنوان يك جرم شناس تشكيل 
»پليس كودك« را يك اتفاق خوب مي داند و معتقد است 
تصويب چنين قانوني مي تواند از بسياري جرايم و بزه هايي 
كه ممكن است كودك مجرمان در بزرگسالي هم به آن 
مرتكب شوند جلوگيري كند.  به اعتقاد اين جرم شناس، 
»كودكاني كه در معرض انحراف و ارتكاب جرم به دليل 
مش��كالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تربيتي قرار 
مي گيرند، اگر در فرايند دادرسي شامل تحقيق، تعقيب 
و تحكيم، به جامعه پذيري مجدد برگردند و نگاه حمايتي 
به آنان توجه ش��ود و توان بازپروري آنان نيز تقويت شود 
مسلما براي آينده از شانس دوباره اجتماعي شدن برخوردار 
خواهند ش��د و امكان ارتكاب جرم و مبدل شدن به يك 
مجرم حرفه اي در مورد  آنها كمتر ش��ده و در واقع تكرار 
جرم در خصوص آنها به حداقل خواهد رسيد.« او مي گويد: 
»امروز ما با شرايطي مواجه هستيم كه بر اساس آن نگاه به 
بزهكاري اطفال كامال تغيير كرده است و قوانين ماهوي در 
خصوص واكنش اجتماعي نسبت به طفل بزهكار از تنبيهي 
صرف به واكنش هاي حمايتي تبديل شده است. مي دانيم 
كه سازوكارهاي برخورد با بزهكار نوجوان بعد از ارتكاب 
جرم و در زمان اصالح، كماكان سنتي بوده است و ماموران 

انتظامي كه چگونگي روش برخورد با اطفال و نوجوانان 
را به دليل فقدان آموزش الزم نمي دانستند با همان 
نگاه بدبينانه نس��بت به مجرمان بزرگسال به اطفال 
نگاه مي كردند، اما لزوم اص��الح اين ديدگاه و تالش 
براي برگشت پذيري كودكان بزهكار به جامعه، تغيير 
رويكرد در برخورد با اين كودكان را در پي داشته است.

     توجه به روحيه شكننده اطفال
علي اصغر كيهان نژاد، روانشناس نيز در اين باره به پارسينه 
مي گويد: نيروهايي متخصص و عالقه مند به اطفال بايد با 
آموزش هاي الزم و شيوه هاي بسيار نرم و منعطف، اطفال 
را مورد تعقيب قرار دهند و سعي كنند كه ابتدا بين شاكي 
و اطفال و اولياي اطفال بزهكار نوعي سازش برقرار كنند 
و به تدريج بحث ميانجيگري و ارايه مشاوره به اطفال نيز 
مطرح شود. در چنين شرايطي اين كودكان به جاي اينكه 
با خش��ونت پليس و جنبه واكنشي مواجه باشند، عمدتا 
با برخوردهاي با جنبه حمايتي، اصالح��ي و با انعطاف و 
رافت و روش هاي سنجيده علمي مورد توجه قرار خواهند 
 گرفت. اين اقدام موجب مي شود اثرات منفي پليس سنتي،

 بگير و ببندها، ضرب  و ش��تم ها و خشونت هاي كالمي و 
رفتاري نسبت به اطفال اعمال نشود. اگر »پليس كودك« 
از ابتدا در برخورد با اطفاِل مرتكب جرم، وارد عرصه تعقيب 

و تحقيق ش��ود قطعا در ادامه براي قاض��ي دادگاه اطفال 
آسانتر خواهد بود تا برنامه هاي اصالحي و اجرايي را مورد 
عمل و اجرا قرار دهد. او مي افزايد: وقتي بنا بر اين است كه 
ما از تحميل اثرات منفي نظام قضايي و انتظامي و همچنين 
اجرايي در مراكز نگهداري اطفال جلوگيري كنيم بايد با يك 
بستر و لحاظ شرايطي، افرادي را به كار گماريم كه استعداد 
بازپروري و جامعه پذيري را در اين اطفال كه خود قرباني 
عوامل اقتصادي و فرهنگي بوده اند و به عبارت ديگر آسيب 
د يده اند را تقويت كنيم و آمادگي آنها را براي جامعه پذيري 
افزايش دهيم. كيهان نژاد گفت: تصور كنيد يك طفلي را به 
عنوان سارق مي گيرند. اگر در برخورد با آن، پليس سنتي و 
معمولي واكنش تعقيبي نشان دهد و وارد عمل شود، مسلما 
به دليل ناآشنايي با ظرافت هاي روحي و عاطفي كودك، 
امكان بسترسازي براي برگشت طفل به جامعه وجود ندارد 
به خصوص اينكه در نظام سنتي معموال پس از بازداشت، 
روش هاي خشونت آميز اعمال مي شود و خشونت كالمي و 
رفتاري، آسيب پذيري بيشتر طفل را به دنبال خواهد داشت. 
يا در همان زمان انتقال اطفال به مراجع قضايي و انتظامي، 
ش��يوه گفتمان، هدايت يا حتي ادبيات سرزنش مي تواند 
اين شخصيت ظريف و شكننده را به جاي آماده كردن براي 
اصالح و سازش با ارزش هاي اجتماعي، به يك فرد خشن و 

مستعد براي ارتكاب جرايم بيشتر تبديل كند.

گزارش

اليحه پليس ويژه »اطفال و نوجوانان« تصويب شد

آماده سازي كودك مجرمان براي بازگشت به جامعه

خبر

صدور مجوز تزريق دو واكسن 
براي سنين زير ۱۸ سال 

رييس س��ازمان غذا و دارو از ص��دور مجوز تزريق 
واكسن هاي پاستور و سينوفارم براي سنين نوجواني 
كمتر از ۱۸ سال خبر داد. دكتر محمدرضا شانه ساز 
گفت: اميدواريم در مهر ماه حداقل شش ميليون دز 
واكسن پاستور را داشته باشيم. او افزود: اعالم كرديم 
كه واكس��ن پاس��تور يكي از واكسن هايي است كه 
مي تواند براي سنين نوجواني مصرف شود. همچنين 
واكس��ن س��ينوفارم چين هم مجوزه��اي الزم را 
دريافت كرده است. مطالعات باليني نشان داد كه اين 
واكسن ها مي تواند در سنين نوجواني استفاده شود و 
خوشبختانه اينها در سبد واكسيناسيون ما هم وجود 
دارد و اميدواريم طبق برنامه و اولويت بندي وزارت 
بهداشت و معاونت بهداش��تي، اين واكسيناسيون 
به موقع انجام ش��ود تا به هم��ان ايمني زايي و قطع 
زنجيره برسيم. شانه ساز تاكيد كرد: اصل قضيه قطع 
زنجيره بيماري كرونا عالوه بر واكسيناسيون رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از ماسك و ضدعفوني 
كردن دست ها است كه بايد مردم به درستي به آنها 
توجه كنند. واكسيناسيون يا كاهش مرگ و مير نبايد 
ما را از مس��ائل كليدي و اصلي غافل كند. شانه ساز 
اظهار كرد: ما در مهر ماه اميدواريم كه حداقل شش 
ميليون دز واكسن پاستور را داشته باشيم و واكسن 
پاستور در مهر ماه به صورت جدي وارد بازار مي شود. 
در عين حال تاكنون ۱۰ ميليون دز واكس��ن را هم 
بركت تحويل داده است. البته به اين معنا نيست كه 
۱۰ ميليون دز براي تزريق آماده باشد، بلكه دو هفته 
زمان مي برد تا براي تزريق آماده شوند. او افزود: سه 
واكسن ديگر يعني فخرا، رازي و اسپايكوژن سيناژن 
هم توانس��تند از س��ازمان غذا و دارو مجوز مصرف 
اضطراري دريافت كنند. البته همه اينها توليدات شان 
زمان بر اس��ت و مراحل خاص خ��ود را دارد. درباره 
ساير برندها هم مجوزهايي را داديم و تعداد زيادي 
از شركت هاي خصوصي كه يا نمايندگي كمپاني ها 
را داشتند، مانند جانسون  و جانسون، فايزر بايون تك 
و... همه اينها ماه هاس��ت كه از س��ازمان غذا و دارو 
معرفي نامه براي واردات دريافت كردند و مي توانند 
وارد كنند. مش��كلي براي واردات اينها وجود ندارد. 
رييس سازمان غذا و دارو گفت: برخالف شعارهايي 
كه داده شد ما از واردات همه واكسن هايي كه در دنيا 
معتبر هستند، استقبال مي كنيم. منتها گاهي به دليل 
محدوديت هاي كمپاني ها نتوانستند واكسن ها را 
وارد كنند. وگرنه معرفي نامه ها صادر ش��ده است. 
خيلي س��ر و صدا كردند، اما هر كدام از شركت هاي 
خصصوي كه آمدند، معرفي نام��ه واردات دريافت 
كردند، اما نتوانستند كه وارد كنند. همچنين در كنار 
مجوزهايي كه شركت هاي داخلي يكي بعد از ديگري 
دريافت مي كنند، روند افزايشي واردات واكسن هم 
نش��ان مي دهد كه مي توانيم ظرف مدتي كوتاه تر 
از آنچه قبال تصور مي شد، واكسيناسيون را به يك 
نقطه اطمينان بخش در ظرف ماه هاي آتي برسانيم.

رويخطخبر

بسته  بودن مرزهاي چهارگانه زميني براي زائران اربعين 
مرزهاي چهارگانه زميني براي زائران 
اربعين بس��ته اس��ت و م��ردم فريب 
ش��ايعات، اخب��ار و تصاوير منتش��ره 
در فضاي مج��ازي را نخورند. معاون 
اجتماعي و س��خنگوي ناج��ا با اعالم 
اين خب��ر گف��ت: براس��اس مصوبه 
ابالغي ستاد مركزي اربعين، مرزهاي 
چهارگانه زميني جمهوري اس��المي 

ايران با عراق بسته بوده و به زوار ايراني اجازه سفر 
به عراق از اين مرزها داده نخواهد ش��د. س��ردار 
مهدي حاجي��ان در ادامه ضمن اش��اره به برخي 
شايعات منتش��ره در فضاي مجازي گفت: مردم 
عزيز فريب ش��ايعات، اخبار و تصاوير منتشره در 
فضاي مجازي را نخورند. او با اش��اره به نحوه سفر 
زوار ايراني به عراق در شرايط كنوني اظهار داشت: 
برابر توافقات نهادهاي ذيربط با دولت عراق، زائران 

از طريق مرزهاي هوايي و مشروط به 
تزريق واكس��ن كرونا مي توانند براي 
شركت در مراسم اربعين به آن كشور 
سفر كرده و الزم است ۷۲ ساعت قبل 
از س��فر نيز تست پي س��ي آر منفي 
داشته باشند. معاون اجتماعي ناجا با 
اشاره به قوانين سخت دولت عراق در 
خصوص اتب��اع غيرمجاز گفت: دولت 
عراق اف��رادي را كه به ص��ورت غيرمجاز و بدون 
داشتن مدارك قانوني به آن كشور مسافرت كنند 
مجرم ش��ناخته و برابر قوانين قضايي خود رفتار 
مي كند. اين مقام ارش��د انتظام��ي مجدد تاكيد 
كرد: پليس در هيچ يك از مرزهاي كشور خدمات 
گذرنامه اي به زوار ايراني اربعين ارايه نمي دهد و 
افرادي كه به اي��ن مرزها مراجعه مي كنند، راهي 

جزو بازگشت به شهرهاي خود نخواهند داشت.

دستگير ي سه مظنون در زخمي شدن محيط بان چهارمحال
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
از دستگيري سه نفر به عنوان مظنون 
 در رون��د زخمي ش��دن محيط بان 
چهار محال و بختياري خبر داد. روز 
جمعه گذشته ۲ محيط بان به عنوان 
ماموران يگان حفاظ��ت پارك ملي 
تنگ صياد به هنگام گش��ت زني در 
منطقه با ۲ متخلف مسلح كه صورت 

خ��ود را پوش��انده بودند، مواجه مي ش��وند كه 
متخلفان پس از ش��ليك به سمت آنها و زخمي 
ك��ردن يك��ي از محيط بانان از مح��ل متواري 
مي ش��وند. س��رهنگ جمش��يد محبت خاني 

افزود: بعد از اين اتفاق يگان حفاظت 
محيط زيس��ت و ني��روي انتظام��ي 
استان چهارمحال و بختياري به طور 
مشترك براي شناسايي عامالن اين 
واقعه وارد عمل شدند و در اين روند 
همكاري س��ه مظنون دستگير شده 
است. او با اشاره به اينكه هنوز ضارب 
اصلي شناس��ايي نشده است، گفت: 
اكنون پرونده در اختيار نيروي انتظامي استان 
چه��ار محال و بختي��اري ق��رار دارد و قاضي با 
دستور بر روي اين پرونده تاكيد كرد كه ضارب 

هر چه زودتر دستگير شود.

خطر شيوع مجدد آنفلوآنزا 
رييس بخ��ش عفوني بيمارس��تان 
مسيح دانشوري بر لزوم ادامه رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در فصل سرد 
سال و خطر ش��يوع آنفلوآنزا تاكيد 
ك��رد. دكتر پي��ام طبرس��ي گفت: 
سال گذشته از آنجاكه رعايت  نكات 
بهداشتي بيش��تر بود و مردم بيشتر 
ماس��ك مي زدند، آنفلوآنزا چندان 

شايع نشد؛ اما اگر قرار باشد امسال ساده انگاري 
صورت گيرد و رعايت ه��ا كاهش يابد، احتمال 

شيوع مجدد آنفلوآنزا هم وجود دارد.
 او با اشاره به اينكه فعال صحبت درباره بازگشايي 
م��دارس زود اس��ت، گف��ت: باي��د معلمين و 
دانش آموزان كامال واكس��ينه ش��وند تا بتوان 
در اي��ن مورد صحبت ك��رد. با توج��ه به اينكه 
والدي��ن دانش آم��وزان هم از ابت��الي فززندان 

خود به كرون��ا ترس دارن��د، بدون 
واكسيناسيون كامل، فرزندان خود 
را ب��ه مدرس��ه نمي فرس��تند و اين 
بازگشايي نصفه كاره آسيب زا است. 
بازگش��ايي مدارس بايد زماني رخ 
دهد كه ب��راي همه اعتمادس��ازي 
ش��ده باش��د كه اتفاقي نمي افتد تا 
فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. 
او درباره گمانه زني هايي ك��ه از زمان احتمالي 
بروز پيك شش��م كرونا صورت مي گيرد، اظهار 
كرد: فاصله طبيعي بين پيك هاي كرونا حدودا 
۴ تا ۶ هفته اس��ت. درصورتي كه در اين ۶ هفته 
طاليي واكسيناس��يون را تسريع كنيم با توجه 
به اينكه حداق��ل ۶۰ درصد مردم هم يك بار به 
كرونا مبتال شدند، اميد داريم پيك ششم مانند 

پيك هاي قبلي سخت نباشد.
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