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تاكيد مسووالن وزارت راه
بر الزام ايرالينها به فروش بليت دوطرفه
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دبير كانون انبوهسازان:
از مهاجرت نخبگان به مهاجرت سرمايهها رسيدهايم

نيـازاقتـصادايـران

بليت دوطرفه
به نجف ناياب شد

سبقتقيمت
آپارتمانهاي تهران از اروپا

صفحه5

«تعادل» عوامل تأثيرگذار
بر روي تاالر شيشهاي را
بررسي ميكند

واكنش بازار
به تحوالت
سياسي و اقتصادي
گروه بازار س�رمايه| معامالت روز دوشنبه
براي س��هامداران تا حدودي خوش��ايند بود و
ش��اهد افزايش شاخص كل بازار بوديم .در اين
شرايط بسياري از كارشناسان و صاحبنظران
بورس��ي بر اين عقيدهاند كه اتفاق��ات و اخبار
سياس��ي و اقتصادي باعث ش��ده تا معامالت
صفحه  4را بخوانيد
نوساني شود.

صفحه5

كدام آمارها به واقعيت اقتصاد ايران نزديكتر است؟

يادداشت1 -

رشدمثبتاقتصادوسفرههايمردم

مركز آمار و بانك مركزي با وجود اختالف در ارقام سمت و سوي اقتصاد را يكسان ارزيابي كرده اند
محسن شمش�يري | اگرچه رشد اقتصادي اعالم
شده كشور از س��وي مركز آمار با سال پايه  1390و از
سوي بانك مركزي با سال پايه  1395اعالم شده و لذا
تفاوتهايي در آمارهاي رش��د اقتصادي كل كشور و

بخشهاي اقتصادي اين دو مركز ديده ميشود اما هر
دو مركز سمت و سوي اقتصاد و بخشهاي اقتصادي را
شبيهبههماعالمكردهاندوهردوازرشدمثبتاقتصاد،
جهشدربخشنفتوگاز،رشدمنفيبخشكشاورزي

وساختمانورشدمثبتسايربخشهاياقتصادشامل
صنايع و معادن ،خدمات ،نفت وگاز و انرژي ،صادرات و
واردات خبر دادهاند .اعالم رشد اقتصادي از سوي بانك
مركزي و مركز آمار بيانگر مثبت ش��دن اين شاخص

اقتصادي در بهار امسال بوده كه تا بيش از هفت درصد
نيز رسيده اس��ت .اخيرا بانك مركزي و مركز آمار به
فاصلهاي كوتاه ،نسبت به ارايه وضعيت رشد اقتصادي
صفحه 2رابخوانيد
اقدام كردند.

آزادسازي مشروط واردات خودرو موجب رانت و ثبت سفارش فروش ميشود

اثرآزادسازي واردات خودرو بر بازار

سقوط قيمت ارزهاي ديجيتال
سبب شد حجم سنگيني
از قراردادهاي آتي به ارزش
 ۶۲۰ميليون دالر ليكوييد شود

بار ديگر ،سقوط
بيتكوين
بيتكوين پ��س از آنكه موفق نش��د از مقاومت
 ۴۸,۵۰۰دالري عبور كند ،با سقوط به زير ۴۷هزار
دالر رسيد و روز گذشته حتي در ساعاتي ،محدوده
كمتر از  ۴۳هزار دالر را هم تجربه كرد و در نهايت،
در محدوده  ۴۳هزار دالر ،در نوسان ماند .ارزهاي
ديجيتالديگرهممثلبيتكوينباكاهشقيمت
مواجه شدند .در اين ميان اتريوم حمايت ۳,۳۰۰
دالري خود را شكست و ...صفحه 6رابخوانيد

يادداشت2-

اصالحاتطبيعي
بازار سرمايه

بازارسهامبعدازنوسانشديدي
كهازسال 1399تجربهكرد،در
نهايت از خرداد سال جاري وارد
مدار صعودي ش��د و تا ابتداي
ش��هريورماه به بازدهي حدود
 ۴۰درصدي دس��ت پيدا كرد.
احسانعسگري ش��اخص بورس بعد از كسب
چنين بازدهي براي مدتي وارد
مدار نزولي ش��د كه اين امر منجر به نگراني بس��ياري از
سهامدارانشد،درحاليكهچنينرونديدربازارطبيعي
استوسرمايهگذاراننبايدترسيازاصالحفعليمعامالت
بورس داشته باش��ند .ازنظر تكنيكالي هر رشدي در بازار
نيازمنداصالحاستوبارهاشاهدچنيناتفاقيدربازارهاي
مختلف سرمايهگذاري بودهايم و روند اصالحي اخير بازار
س��هام همراه با اظهارنظر برخي از مسووالن در خصوص
قيمتگذاريسيمانبودكهاعالمكردندتعيينقيمتاين
كاالبايددرخارجازبورسكاالصورتبگيرد.بهدنبالچنين
مسائلي،دوبارهموضوعقيمتگذاريدستوريمطرحشد
واينامرسببنگرانيسهامدارانگروهسيمانبرايخروج
احتمالياينمحصولازبازاروقيمتگذاريآندرخارجاز
اينبورسبهصورتدستوريشد.دركناراينموضوعشاهد
مطر ح شدن دوباره موضوع برجام بوديم كه اعالم شد در
اينزمينهرايزنيهاييبرايبازگشتايرانبهميزمذاكرات
مطرحشده است .خبر قيمت دالر و در كل بازار ارز را تحت
تاثير خود قرارداد و به دنبال آن سهام شاخصساز و دالري
محور تحت روند اصالحي شديد قرار گرفتند ،سهامداران
بهمنظور جلوگيري از ضرر و زيانهاي احتمالي بار ديگر
به رفتاره��اي هيجاني روي آوردند و اقدام به شناس��ايي
سود در بازار كردند .در كنار اين مسائل ريسك ديگر بازار،
قيمتكاموديتيها(موادپايهومعدني)استكهوابستهبه
قيمتهايجهانيهستندكهروندمعامالتبورسراتحت
تاثيرخودقراردادوسببايجادنوساندرسهامشاخصساز
بازار شدند .اگر بازار منطق تحليل نداشته باشد در بخش
خريد و فروش شاهد وجود هيجان خواهيم بود؛ اما به نظر
ميرسد اين موضوع در بلندمدت برطرف شود ،چرا كه در
آيندهنزديكشاهدتعيينتكليفوضعيتبسياريازاين
ريسكهادربازارخواهيمبود.بهنظرميرسدكهباتوجهبه
وجودانتظاراتتورميدركشور،بازارگنجايشبرايكاهش
ش از اندازه را نداشته باش��د .در كنار موضوع انتظارات
بي 
تورم��ي ،ارزش دالر آزاد و نيمايي كاهش زيادي را تجربه
نكردند و همچنين قيمتهاي جهاني غير از سنگآهن
باثباتنسبيهمراههستند.بههميندليلانتظارميرود
كهشركتهاسودهايبيشتريرادربازارسهامتجربهكنند.
با توجه به نزديك ش��دن روزهاي پاياني شهريورماه ،در
انتظارانتشارعملكردتوليدوفروششركتهاهستيمكه
به نظر ميرسد با انتشار آنها مسير بازار به سمت تعادل رو
بهصعودحركتكند.سرمايهگذارانبايدبهطورحتمبراي
سرمايههايخودارزشقائلباشندوباتحليلاقدامبهخريد
ادامهدرصفحه2
.
وفروشسهامدربازاركنند..

يادداشت3-

اثر اتحاديه بين بانكي سازمان
شانگهاي در كاهش فشار تحريم

اي��ران س��رانجام پ��س از يك
دهه انتظار عضو دائم سازمان
ي ش��انگهاي ش��د و به
همكار 
گفته بس��ياري از كارشناسان
اين حوزه ،حض��ور و عضويت
ايران ب ه عن��وان عضو دائم يك
سيد رضا آقازاده نه��اد امنيتي ،دفاع��ي و البته
اقتصادي با حضور كشورهايي
نظير روس��يه ،چين ،هند و البته قزاقستان ،قرقيزستان،
تاجيكس��تان ،ازبكستان و پاكس��تان يك گام به جلو در
ديپلماسي و سياست خارجي براي تمرين در يك سطح
فراترازروابطدوجانبهباكشورهاست.ازسويديگرعضويت
دراينپيمانبهطورقطعدارايمزايايياستكهيكيازآنها
همواركنندگي مسير اجراي پيمانهاي اقتصادي نظير
اوراسيا ،آس��هآن و ديگر پيمانهاي اقتصادي منطقهاي
اس��ت و به همين دليل ايران با ورود به جمع اعضاي دائم
پيمان شانگهاي از اين فرصت بهرهمند شده كه بتواند در
روند تصميمگيريهاي پيمانهاي اقتص��ادي در حوزه
آسيا و اقيانوسيه نقش متفاوتتري از گذشته را ايفا كند.
اتحاديه بين بانكي در سازمان شانگهاي وجود دارد كه در
حالفعاليتاستوجلساتآنبرگزارميشود.عضويتدر
سازمانهمكاريشانگهايميتوانددرتسكينفشارهاي
ادامهدرصفحه2
.
تحريمبهماكمككندو..

يادداشت5-

يادداشت4-

مشكل پاك كردن
صورتمسالهها

بعدازمشكالتيكهدرخصوص
قرائت گ��زارش كميس��يون
اقتصادي در خصوص رمزارزها
در مجلس ايجاد ش��د ،نهايتا
روز سهش��نبه هفته گذشته،
اين گ��زارش در صحن علني
احساناركاني مجلسقرائتشد.گزارشيكه
در آن تالش شده بود از منظر
كارشناسيوتحليلينوريبهابعادگوناگونمقولهرمزارزها
دراتمسفراقتصاديكشورتاباندهشودوتصويريازبايدها
ونبايدها،هنجارهاوناهنجاريها،فرصتهاوتهديدهاي
احتمالي اين پديده نوين تابانده شود .واقع آن است كه در
حالحاضردامنهوسيعيازايرانياندرحالسرمايهگذاري
دراينبازارهستند.اعدادوارقاميكهدرگزارشكميسيون
اقتصادي جمعيت س��رمايهگذاران اين ح��وزه را حول و
حوش 12ميليوننفربرآوردميكند.ازسويديگردراين
گزارش تاكيدشدهكهاز15ميليارددالرگردشمالياين
صنعت در هر س��ال ،حدود 1.1ميليارد دالر آن در ايران
صورت ميگيرد ،اعداد و ارقامي كه نش��اندهنده ،سهم
10درصدي اين صنعت در كشورمان است .يكي ديگر از
آمارهايي كه كميسيون اقتصادي به آن اشاره ميكند آن
استكهدرشرايطفعليبيشازنيميازفعاليتهايمرتبط
بارمزارزهابهصورتزيرزمينيوغيررسميدرايرانانجام

ميشوند .مجموعه اين آمارها و اعداد و ارقام نشاندهنده
اين واقعيت روش��ن اس��ت كه پديده نوين رمزارزها در
كشورمان با اقبال گسترده مردم و سرمايهگذاران مواجه
شدهاست.اقباليكهپسازمشكالتيكهبرسرسرمايههاي
خرد مردم در بورس كش��ور ايجاد ش��د ،ابع��اد و زواياي
افزونترينيزپيداكردهاست.امابايدديدچهعاملياعواملي
باعثشدهتاهنوزقانونجامعوفراگيريدرمجلسبراي
اين پديده نوين پولي و مالي تدارك ديده نشود .واقع آن
است كه ريشه اصلي مخالفتهايي كه نهادهاي اجرايي
وبرخيكميسيونهايتخصصيدرمجلسبااينپديده
دارند ،برآمده از مشكالتي است كه ايران در حوزه كمبود
برق با آن مواجه است .بنا به داليل گوناگون از جمله عدم
س��رمايهگذاري مناسب بر روي زيرس��اختهاي حوزه
انرژي ،ايران طي س��الهاي اخي��ر با معضل كمبود برق
روبهرو شده است .ردپاي اين كمبود را مردم استانهاي
مختلف در تابستان امسال به عينه مشاهده كردند كه در
طيروزبارهاكشورباكمبودبرقمواجهشد.دربرخيموارد
خاموشيهاييكهدرصنايعمختلفكشوربهدليلكمبود
برقصورتگرفتباعثكمبودوگرانيبرخيمحصوالت
مانند س��يمان و ...در بازارهاي كش��ور شد .با يك چنين
كمبودهايي،مسووالناعالمميكنندكهامكانتخصيص
برق مورد نياز براي توليد و استخراج رمزارزها (حداقل در
ادامهدرصفحه2
شرايطفعلي)وجودندارد.

اعدادي كه
جانسوزميشوند

 51ه��زار ك��ودك 51 ،هزار
آينده 51 ،هزار سرنوش��ت نا
معلوم 51،هزار ....
ايناعدادبايدبرايتانآشناباشد،
حتما طي روزهاي گذشته در
خبرها ديده و ش��نيدهايد كه
مريمشاهسمندي  51هزار كودك به دليل كرونا
يكيياهردوسرپرستخودرااز
دست دادهاند .اين اعداد از سوي مسووالن اعالم ميشود،
بهصورتيكخبرمنتشرشدهو...
نكتهامااينجاستكهاينعددهمازآندستعددهايي
است كه براي برخي افراد جانسوز است .چطور ميتوان
سرنوشت اين كودكان را به آينده نامعلومي گره زد كه
حاال مسووالن هم از تصوير كردن آن عاجز ماندهاند .يا
ميگويند كسي آمار درست و دقيقي از آنها نميدهد ،يا
ميگويند توان تحت پوشش قرار دادن اين تعداد بچه
را ندارند .سوال اينجاس��ت كه آيا بايد به اين آمار اعالم
شده اكتفا كرد .آيا با اين وسعت از مرگ و مير كرونايي
در كشور بايد باور كرد كه تنها 51هزار كودك پدر ،مادر
يا هر دو والد خود را از دس��ت داده اند؟ اينكه بهزيستي
عدمرسيدگيبهاينكودكانرابهگردنوزارتبهداشت
مياندازد و از س��وي ديگر وزارت بهداشت معتقد است
ادامهدرصفحه8
وظيفهايدراينبارهندارد.

رويداد

سيدابراهيم رييسي در ديدار جمعي از فرزندان و خانواده شهدا

برخي واردات واكسن را
متوقف بر پذيرش  FATFكرده بودند
رييسجمهوري ميگويد :متاس��فانه شاهد بوديم كه
بعضيها واردات واكس��ن يا حتي پيوس��تن كشور به
سازمان ش��انگهاي را متوقف بر پذيرش  FATFكرده
بودند و حتي در جلس��ات رس��مي هم بر موضع خود
پافشاري ميكردند .سيدابراهيم رييسي روز گذشته در
ديدار جمعي از فرزندان و خانواده شهدا گفت :سخن و
پيام شهيدان همچون سخن قرآن و پيامبر اسالم(ص)
در فضا طنينانداز است ولي فقط گوشهايي كه براي
شنيدن سخن حق آماده ش��دهاند طنين سخن و پيام
آنان را ميشنوند .رييسجمهوري با بيان اينكه روز به
روز پيام شهدا كه همان پيام قرآن و پيامبر(ص) است ،در
جهان طنينافكنتر ميشود ،افزود :تاريخ گواه آن است
كه باطل هر چه هم تالش كرده و در ظاهر قدرت يافته
اما در نهايت رفتني است ،اما حق روز به روز بيشتر جلوه
ميكند و امروز ش��اهد هستيم كه جلوههاي حق نظير

اربعين هر روز بيش��تر از قبل مورد توجه قرار ميگيرد.
وي خانواده شهدا را پرچمهاي برافراشته تفكر و راه شهدا
توصيف و تصريح كرد :ش��ما فرزندان و خانواده ش��هدا
نماينده فرهنگ ،راه و س��خن شهيدان هستيد و همه
ما در دولت و ديگر نهادهاي حكومتي موظف هس��تيم
راه نوراني ش��هدا را ادامه دهيم .رييس��ي با بيان اينكه
مناسبترين افراد براي تداوم راه شهدا ،خانواده معظم
شهيدان هستند ،اظهار داشت :بهطور طبيعي هركس
بهتر ،ش��هيدان و مرام آنان را درك كرده باشد در تداوم
راه و مسير آنان اولويت دارد؛ همانگونه كه مقام معظم
رهبري ،امام راحل را بهتر از همه شناختند و امروز بهتر
از هر كسي راه امام (ره) را تبيين كرده و به پيش ميبرند و
هرگز هم اجازه ندادند اين خط نوراني بهرغم تالشهايي
كهصورتگرفت،منحرفشود.رييسجمهوريباتاكيد
بر اينكه دولت نيز تالش خواهد كرد همين مسير نوراني

را ادامه بدهد ،خاطرنشان كرد :شما نمايندگان و خانواده
شهدا حتما عملكرد دولت را زيرنظر قرار بدهيد و هرجا
ديديد كه عملكرد يا اقدامي با راه و آرمان شهدا تطبيق
ندارد ،تذكر بدهيد .وي ادامه داد :حتما براي اين منظور
ساز و كاري براي ارتباط مستمر و منظم خانواده شهدا
با دولت ايجاد خواهيم كرد تا از نظرات و ياري ش��بكه
عظيم و اثرگذار يادگاران شهدا بهرهمند شويم .رييسي

اضافه كرد :دولت نيز بايد ارتباط منظمي با شبكه عظيم
خانواده شهدا داشته باشد و از ظرفيتهاي خوبي كه در
بينآناناست،استفادهكند.بايدبهفرزندانشهداميدان
داده شود تا جوهره وجودي خود را كه از والدين شهيد
خود به ارث بردهاند ،به منصه ظهور برسانند ،همانگونه
كه امام راحل به پدران جوان شما ميدان داد تا خودشان
ادامهدرصفحه2
را نشان بدهند.

شانگهايدستاوردكيست؟

ط��ي روزهاي اخي��ر برخي
اظهارات و ادعاها در خصوص
اينكه دس��تاورد پيوس��تن
اي��ران به پيمان ش��انگهاي
متعلق به دولت جديد است
يا اينكه اين پروس��ه از زمان
حسنبهشتيپور دولت روحاني آغاز شده در
فضاي عمومي و رس��انهاي
كش��ور مطرح ش��ده اس��ت .برخي هم موضوع را به
جهتگيريهاي سياسي و جناحي تقليل ميدهند
و تالش ميكنند از نمد شانگهاي براي رويكردهاي
گروهي و جناحي خود كالهي ببافند .گروهي نيز به
اين نكته اشاره ميكنند كه براي بهرهمندي از مزاياي
عضويت در ش��انگهاي و ايجاد مناس��بات اقتصادي
با اعضا هيچ نيازي به پيوس��تن ايران به  fatfوجود
ندارد .اما با بررس��ي تاريخي روند عضويت ايران در
اين س��ازمان بايد ديد اين دو ادعاي مطرح ش��ده تا
چه ان��دازه صحت دارد .در وهله نخس��ت بايد توجه
داشت كه پروسه عضويت ايران در شانگهاي منوط به
درخواست ايران بود كه از سال  ،2008اين درخواست
رسما از سوي ايران مطرح شد .اما طرفهاي مقابل از
جمله چين و روسيه كه تالش ميكردند اين سازمان
و مناسبات ارتباطي خود با امريكا را از هر نوع چالش
احتمالي دور نگه دارند با درخواس��ت عضويت ايران
به اين دليل كه تحت زنجيره تحريمهاي س��ازمان
ملل قرار داش��ت مخالفت ميكردند .بعد از امضاي
برجام و رفع كامل تحريمها و در ش��رايطي كه ديگر
چين و روس��يه مخالفتي با عضويت ايران نداشتند،
تاجيكس��تان به دلي��ل برخي مش��كالت كه تصور
ميكرد به دليل دخالتهاي ايران در صحنه داخلي
اين كش��ور ايجاد شده با عضويت ايران در شانگهاي
مخالفت ميكرد .با توجه به اينكه پيوس��تن اعضاي
تازه به ش��انگهاي نيازمند اجماع مي��ان همه اعضا
است ،مخالفت تاجيكستان مانع عضويت ايران شد.
اين روند ادامه داشت تا اينكه بعد از تالشهاي دولت
روحاني و گفتوگوهاي ظريف با مقامات تاجيكستان
برخي سوءتفاهمهاي ميان 2كشور حل و فصل شد
و ديگر مانعي براي عضويت ايران در شانگهاي باقي
نماند .در اين پروسه ابتدا وزير كشور تاجيكستان به
ايران سفر كرد و پس از آن نيز وزير دفاع تاجيكستان
راهي ايران شد و روابط دو كشور بهبود پيدا كرد .در
واقع موانع پيوستن دايم ايران به شانگهاي در دولت
روحاني برداشته شد و سال گذشته رسما اعالم شد كه
ديگر مانعي براي پيوستن ايران وجود ندارد .بنابراين
دستاورد عضويت دايم ايران در شانگهاي را به هيچ
عنوان نميتوان در كارنامه ابراهيم رييسي ثبت كرد.
ماههاقبلعليشمخانيدبيرشورايعاليامنيتملي
كشور در توئيتي اش��اره كرد كه موانع عضويت دايم
ايران در شانگهاي برداشته شده است.
موضوع بعدي مباحثي اس��ت كه در خصوص fatf
مطرح ميش��ود و برخي افراد ارشد دولت سيزدهم
هم به آن اش��اره كردهاند .من نش��نيدم كسي fatf
را به عنوان مانع عضويت ايران در ش��انگهاي معرفي
كند .اصليتري��ن مانع عضويت اي��ران تحريمهاي
سازمان ملل و مخالفت اعضاي بود كه با برداشتن آنها
ايران به عضويت اين سازمان درآمد .اما عضويت در
پيماننامههاي بينالمللي يك بحث است و استفاده
از مزايا و مناس��بات ارتباطي ،اقتص��ادي و تجاري با
كش��ورهاي عضو بحثي ديگر .بايد دقت داش��ت كه
بهط��ور كلي روابط بانكي با همه كش��ورها ،نيازمند
اجراي مقررات بينالمللي از جمله  fatfاست .ايران
(و اساسا هر كش��وري) فارغ از اينكه عضو شانگهاي
هس��تند يا خير ،براي مبدالت اقتص��ادي و تجاري
نيازمند پيوس��تن به كنوانس��يون  fatfهس��تند.
جالب اينجاس��ت در ش��رايطي عضوي��ت ايران در
 fatfرا بياهمي��ت قلمداد ميكنن��د كه هر 8عضو
كش��ورهاي عضو ش��انگهاي به طرق مختلف عضو
 fatfهستند .كش��ورهايي مانند چين و روسيه در
زمره 35كش��ور اصل��ي عضو  fatfهس��تند و باقي
كشورهاي عضو شانگهاي نيز از طريق پيمان اوراسيا
به اين كنوانس��يون بانكي و مالي پيوستهاندFatf .
9زير مجموعه دارد كه يك��ي از اين زيرمجموعهها،
كشورهاي اوراس��يا هستند .كشورهايي مانند هند،
تاجيكستان ،ازبكستان ،قزاقس��تان و...از جمله اين
كشورها هس��تند .هر كدام از اين كش��ورها تنها در
صورتي حاضر به ايجاد مناسبات تجاري و اقتصادي
با ايران هستند كه ايران به عضويت كنوانسيون fatf
درآيد .بدون پيوستن ايران به اين كنوانسيون ،ايران
نه با كش��ورهاي عضو ش��انگهاي و نه با هيچ كشور
ديگري در جه��ان نميتواند مناس��بات ارتباطي و
تجاري روتين برقرار كند .در حال حاضر ايران براي
انتقال هر 100دالر پ��ول بايد حدود 20دالر اضافي
بپردازد .پرداخت��ي كه بدون تردي��د از جيب ملت
و داراييه��اي عمومي پرداخت ميش��ود و به ضرر
كشور اس��ت .درك اين موضوع روشن ،بسيار ساده
است و من نميدانم چرا برخي افراد در برابر فهم اين
ضرورت اينقدر مقاوم��ت ميكنند .هنوز هم برخي
اخبار در كش��ور منتشر ميش��ود كه در آن افراد در
خصوص ضرورت پيوستن ايران به  fatfشبههافكني
ميكنند .اظهاراتي كه با هيچ عقل سليمي نميتوان
آنها را توجيه كرد.

اخبار
تشكر رهبر معظم انقالب
از تيم ملي واليبال ايران
حضرت آي��تاهلل خامنهاي در پيام��ي از تيم ملي
واليبال كش��ورمان كه در بيس��ت و يكمين دوره
مس��ابقات قهرماني آس��يا به مقام قهرماني دست
يافت ،تشكر كردند .به گزارش پايگاه اطالعرساني
دفترمقاممعظمرهبريدرمتناينپيامآمدهاست:
«پيروزي درخشان تيم ملي واليبال براي ملت ايران
بس��يار شيرين است .از ش��ما جوانان عزيز و مربي
ايرانيتان صميمانهتشكرميكنم».

اميرعبداللهيان به نيويورك رفت
️حسيناميرعبداللهيانوزيرامورخارجهجديدايران
براي شركت در اجالس س��ران هفتاد و ششمين
مجمع عمومي سازمان ملل متحد امروز دوشنبه
به وقت محلي در راس هياتي وارد نيويورك شد.
وزير امور خارجه در فرودگاه جان اف كندي مورد
استقبال مجيد تخت روانچي سفير و نماينده دايم
ايراندرسازمانملل،زهراارشاديمعاوننمايندگي
ايران در سازمان ملل و ديگر اعضاي نمايندگي ايران
در اين نهاد بين المللي قرارگرفت.
️اميرعبداللهيان را در اين سفر ،رضا نجفي سرپرست
معاونت امور حقوقي و بين المللي و مدير كل صلح و
امنيت وزارت خارجه ،سعيد خطيبزاده سخنگوي
وزارت خارجه و اس��حاق آل حبيب مدير كل دفتر
وزير امور خارجه همراهي ميكنند.
️به گفته خطيب زاده ،براي وزي��ر امور خارجه در
طول اقامت در نيويورك ،حدود  ۴۵ديدار در سطح
دوجانبه با وزيران خارجه كش��ورهاي مختلف از
قارههاي مختلف آفريقا ،آس��يا ،اروپا و آمريكاي
التي��ن و منطقه و نيز با روس��اي س��ازمانهاي
بينالمللي ،دبيركل سازمان ملل و همه كساني كه
درخواست داشتند يا امكان ديدار بوده ،هماهنگ
ش��ده است تا در اين س��فر چند روزه كوتاه ،همه
ديدارها انجام شود.

ادامهازصفحهاول
برخي واردات واكسن را
متوقف بر پذيرش  FATFكرده
بودند

رييسجمهورياظهارداشت:بندهسفارشميكنم
و شما هم پيگير باشيد تا با وزير كشور كه از وزراي
كليدي دولت اس��ت ،جلسه داش��ته باشيد تا ساز
و كاري براي بهرهگيري شايس��ته از ظرفيتهاي
موجود در خانوادههاي ش��هدا به وي��ژه در زمينه
مس��ائلي نظير موضوع زن و خانواده ايجاد ش��ود.
رييسي با اشاره به انتصاب رييس جديد بنياد شهيد
و امور ايثارگ��ران ،تصريح كرد :آق��اي قاضيزاده
هاشمي بيش از  ۱۲سال س��ابقه خدمت در بنياد
جانبازان دارن��د و از آنجا كه تخصص ايش��ان نيز
پزشكي اس��ت ،ميتوانند در زمينه مساله درمان
جانبازان كه ام��روز يكي از مش��كالت جدي اين
بخشاست،كمكموثريكنند.ويباانتقادازاينكه
خدمترسانيبهخانوادهمعظمشهدادربنيادشهيد
و امور ايثارگران در جنبه مسائل خدماتي ،محدود
شدهوخدماتفرهنگيواجتماعيآنتقريباتعطيل
شده اس��ت ،خاطرنش��ان كرد :معتقدم كه آقاي
قاضيزاده هاشمي با عنايت به تجربه خوبي كه در
اين زمينه دارند ،ميتوانند فعاليتهاي فرهنگي و
اجتماعي بنياد شهيد را نيز فعال كرده و وجهه اين
بنياد را از يك نهاد خدماتي صرف به بنياد ش��هيد
واقعي كه امام راحل بنيان گذاش��تند ،بازگردانند.
رييس��ي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره
به اظهارات مطرح ش��ده از سوي مهمانان جلسه،
گفت :در زمينه توسعه كشور هيچ محدوديتي براي
استفاده از تجارب كش��ورهاي مختلف نداريم ،اما
براي انتخاب نسخه مناسب پيشرفت ،دقت زيادي
خواهيمداشتتاايننسخهتطبيقكاملبااقتضائات
ايران اسالمي داشته باش��د .وي با اظهار اميدواري
نسبت به اينكه دولت بتواند در شكلدهي به سبك
زندگي تاثير مثبتي داشته باشد ،افزود :امروز فضاي
ارتباطي جامعه با گذشته خيلي تفاوت كرده و دايره
ارتباطاتافرادبسيارگستردهترشدهونميتواناين
فضاي ارتباطي را محدود كرد بنابراين بايد تالش
كنيم تا حد امكان اين عرصه را مصونسازي كنيم
تا جوانان و آحاد مختلف جامعه به جاي آنكه صرفاً
متاثرشوند،بتوانندموثرواقعشوند.رييسجمهوري
با تاكيد بر اينكه اگر بر توان داخلي تكيه كنيم ،انجام
خيلي از كارها ممكن خواهد ش��د ،اظهار داشت:
متاسفانه شاهد بوديم كه بعضيها واردات واكسن يا
حتي پيوستن كشور به سازمان شانگهاي را متوقف
بر پذيرش  FATFكرده بودند و حتي در جلس��ات
رسمينيزبرموضعخودپافشاريميكردند.رييسي
تصريح كرد :در فاصله كوتاه س��پري شده از دولت
س��يزدهم اتفاق خاصي نيفتاده كه باعث افزايش
واردات واكس��ن يا پذيرش عضويت كشورمان در
سازمانشانگهايبشود،االاينكهكشورهايهمسايه
و دوس��ت ما ديدند كه ديگر توجه ما صرفا به غرب
نيست و ارتباط با همسايگان و كشورهاي منطقه
اولويت سياس��ت خارجي ايران شده است .در اين
نشست تعدادي از فرزندان شهداي انقالب اسالمي
در س��خناني ضمن بيان ديدگاهها و نظرات خود
تصريح كردند كه انقالب اسالمي با هدف تاسيس
نظام توحيدي به پيروزي رسيد كه راه رسيدن به
اين نظام از مسير عدالتخواهي ميگذرد .به گفته
سخنرانان در اين مراسم در سالهاي گذشته قطار
انقالب در مسير اصلي خود نبود ،اما با پيروزي دولت
سيزدهم اين قطار به مسير خود بازگشته و اميدها
به تحقق آرمانهاي انقالب اس�لامي پررنگتر از
هميشه شده است.
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رويداد

ايـران

كدام آمارها به واقعيت اقتصاد ايران نزديكتر است؟

رشد مثبت اقتصاد و سفرههاي مردم

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
اگرچهرشداقتصادياعالمشدهكشورازسويمركزآماربا
سال پايه 1390و از سوي بانك مركزي با سال پايه1395
اعالم شده و لذا تفاوتهايي در آمارهاي رشد اقتصادي كل
كشور و بخشهاي اقتصادي اين دو مركز ديده ميشود اما
هر دو مركز سمت و سوي اقتصاد و بخشهاي اقتصادي را
ش��بيه به هم اعالم كردهاند و هر دو از رشد مثبت اقتصاد،
جهش در بخش نفت و گاز ،رش��د منفي بخش كشاورزي
و س��اختمان و رشد مثبت ساير بخشهاي اقتصاد شامل
صنايع و مع��ادن ،خدمات ،نفت وگاز و ان��رژي ،صادرات و
واردات خبر دادهاند .اعالم رش��د اقتصادي از سوي بانك
مركزيومركزآماربيانگرمثبتشدناينشاخصاقتصادي
در بهار امس��ال بوده كه تا بيش از هفت درصد نيز رسيده
اس��ت .اخيرا بانك مركزي و مركز آمار به فاصلهاي كوتاه،
نس��بت به ارايه وضعيت رشد اقتصادي اقدام كردند .آنچه
مركز آمار ايران در رابطه با رشد اقتصادي اعالم كرد از اين
حكايتداشتكهدربهارسالجاريتوليدناخالصداخلي
( )GDPبا احتساب نفت رشد ۷.۶درصدي داشته است .از
سويديگرتوليدناخالصداخليبدوناحتسابنفتدربهار
امسال ۴.۶درصدرشدداشتهاست.بانكمركزيهمازرشد
اقتصاديمثبتدرهردوبخشبانفتوبودننفتخبرداده
بود ،رش��د اقتصادي با نفت در بهار ۶.۲درصد و بدون نفت
 ۴.۷درصد بوده است.
تفاوتدررشدسرمايهگذاري
رشدسرمايهگذاريياتشكيلسرمايهثابتناخالصازنظر
مركزآمارايرانمثبتاعالمشدهوازرشدمنفي-4.2درصد
در بهار 1399به عدد مثبت 8.4درصد بهار 1400رسيده
است .در حالي كه بانك مركزي رشد سرمايهگذاري را در
به��ار 1400منفي اعالم كرده ك��ه از 17.3درصد در بهار
 99به  -3.5درصد در بهار  1400رس��يده است .بنابراين
در حالي كه مركز آمار ايران از رشد مثبت سرمايهگذاري
بر مبناي س��ال پايه 1390خبر داده اما بانك مركزي اين
رشد را بر مبناي سال پايه  1395منفي اعالم كرده است.
درنتيجهبايد ديدكهكدام روشبهواقعيت سرمايهگذاري
ايران امروز نزديك است؟ آيا بايد در مورد ساير شاخصها و
ازجملهقدرتخريدمردموكوچكشدنسفرههايمردم
نيز از روش بهروزتري استفاده كنيم تا واقعيت بهترروشن
شود؟ازنگاهمركزآمارايران،رشدهزينهنهاييمصرفبخش
خصوصي از -0.6درص��د در بهار 99به 8.3درصد دربهار
 1400رسيده است .از نگاه بانك مركزي نيز رشد مصرف
بخشخصوصيياقدرتخريدمردماز-3.9درصددربهار
 99به 2.2درصد در بهار 1400بهبود يافته اس��ت و البته
سمتوسويهردوسازمانآماريكشور،حكايتازبهبود
قدرتخريد مردمدارد.
شاخصهايمركزآمار
طبق اعالم مركز آمار ايران ،رش��د اقتصادي بهار در حالي
مثبت اعالم شده كه نسبت به بهار سال گذشته و عبور از
ارقاممنفي،حدود ۱۲درصدبهبودداشتهاست.
توليد ناخالص داخلي در بخشهاي مختلف اقتصادي نيز
قابلتوجهاستودربرخيازبخشهابيشاز ۴۰درصدنيز
روند افزايش��ي دارد .طبق گروه كشاورزي از مثبت ۰.۱در
بهار سال گذشته به منفي  ۴.۵در بهار سال جاري رسيده
كه جزو معدود بخشهايي با رشد منفي به شمار ميرود.
اما گروه معادن و صنايع از منفي  ۵.۳به  ۱۳.۸در فاصله دو
بهاررسيدهكهنشاندهندهرشدبيشاز ۱۸درصديدراين
فاصلهاست.استخراجنفتوگازطبيعينيزازمنفي ۱۴.۵در
بهار پارسال به ۲۷.۵در بهار سال جاري رسيده كه افزايش
بيشاز ۴۰درصديدراينفاصلهراطيكردهاست.درديگر
بخشها ميتوان به رشد حوزه ساختمان اشاره كرد كه از
منفيدوبهمنفي ۱۲.۹دربهارامسالافزايشداشتهاست.
آنچه در رابطه با وضعيت رش��د اقتصادي در سال جاري از
سويمركزآماراعالمشدنشاندادكهرشداقتصاديبانفت
به ۷.۶درصد و بدون نفت ۴.۶درصد رسيده است.
امااينكهاينرشدچگونهاتفاقافتادهوازسالگذشتهتاكنون
چه مس��يري را طي كرده است بررس��ي آمارها در فصول
گذشتهنشانميدهدكهرشداقتصاديبانفتدرسهماهه

ادامهازصفحهاول

اول سال ۱۳۹۹منفي - ۴.۳درصد بوده كه اين روند منفي
دردورهششماههبامنفي ۲.۱و ۹ماههبامنفييكدرصد
ادامه داشته ولي در پايان سال  ۱۳۹۹با يك درصد مثبت
به پايان ميرس��د .براين اساس رشد اقتصادي از بهار سال
گذشته با منفي  ۴.۳درصد روند رو به افزايش طي كرده تا
اينكه با رش��د ۱۱.۹درصد از صفر عبور و وارد كانال مثبت
شدهكهدرنهايتدربهارسالجاري ۷.۶درصدراثبتكرده
است.امادربخشتوليدناخالصداخليبدوناحتسابنفت
نيز روند طوري بوده كه از منفي ۲.۶در بهار سال گذشته به
منفي ۱.۵دردورهششماههومنفيهشتدردوره ۹ماهه
رسيدهودرپايانسالرشداقتصاديمثبت ۰.۳درصدثبت
شده است .براي سال جاري رشد اقتصادي بدون نفت در
ايران مثبت ۴.۶اعالم شدهكهنشان ميدهدنسبتبهبهار
سالگذشتهروندروبهرشدتا ۷.۲درصدراطيكردهاست.
آنچه مركز آمار ايران در رابطه با رشد اقتصادي اعالم كرد
از اين حكايت داشت كه در بهار سال جاري توليد ناخالص
داخل��ي ( )GDPب��ه ۱۷۷هزار و ۷۰۰ميلي��ارد تومان با
احتساب نفت رس��يده است در حالي كه اين رقم در مدت
مشابهسالگذشته ۱۶۵هزارو ۲۰۰ميلياردتومانبودهكه
نشاندهندهرشد ۷.۶درصدياقتصاديدربهارسالجاري
است .از سوي ديگر توليد ناخالص داخلي بدون احتساب
نفتدربهارامسال ۱۵۰هزارو ۹۰۰ميلياردتومانبودهكه
نسبتبهدورهمشابهسالقبلكه ۱۴۴هزارو ۲۰۰ميليارد
تومانگزارششدهبود ۴.۶درصدرشدداشتهاست
شاخصهايبانكمركزي
طبقآماربانكمركزيرشداقتصادياز-0.3دربهار 99به
 6.2درصد در بهار 1400رسيده و 6.5درصد بهبود داشته
است .اما بانك مركزي هم از رشد اقتصادي مثبت در هر دو
بخش با نفت و بدون نفت خبر داده بود ،براساس اعالم اين
بانكتوليدناخالصداخليدربهاربااحتسابنفت ۳۴۷هزار
و  ۷۰۰ميليارد تومان و توليد بدون نفت  ۳۱۴هزار و ۸۰۰
ميلياردتومانثبتشدهكهنشانميدهدرشداقتصاديبا
نفت در بهار ۶.۲درصد و بدون نفت ۴.۷درصد بوده است.
بر اين اساس ،رشد اقتصادي اعالمي مركز آمار با نفت ۱.۴
درصد و بدون نفت بيش��تر از رشد بانك مركزي است ولي
بدون نفتي ك��ه مركز آمار اعالم ك��رد ۰.۱درصد كمتر از
نرخ رشد اعالمي بانك مركزي است .اين اختالف البته در
جزييات مشهود است؛ بهطوري كه طبق اعالم مركز آمار
ايراندربهارامسال،درگروهكشاورزيرشدمنفي ۴.۵بوده
و گروه صنايع و معادن  ١٣.٨و گ��روه خدمات  ٤.٥درصد
نسبت به فصل بهار سال  ،١٣٩٩رشد داشتهاند.در حالي
كه طبق آمار بانك مركزي در اين دوره به استثناي ارزش
افزودهگروهكشاوريكهمتاثرازخشكساليوكاهشتوليد
محصوالت زراعي با كاهش عملكرد  ۰.۹درصدي مواجه
شده ،ارزش افزوده س��اير گروههاي اقتصادي شامل نفت
 ،۲۳.۳صناي��ع و معادن ۲.۱و خدم��ات هفت درصد بوده
است.ايننكاتنشانميدهدكهبهدليلاختالفدرروش
اندازهگيريوسالپايهايندومركز،اختالفوموازيكاري
آم��اري ادامه دارد.متفاوت بودن آمار بانك مركزي و مركز
آمار در حالي اس��ت كه رشد اقتصادي كه مركز آمار اعالم
كردهبرمبنايسالپايه ۱۳۹۰ورشداعالميبانكمركزي

براس��اس قيمتهاي پايه س��ال ۱۳۹۵اس��ت .اما از نظر
بسياري از صاحب نظران ،مهمترين ،روشن شدن سمت
و سوي شاخصهاي اقتصادي است و در حال حاضر رشد
اقتصادي مثبت ،رشد سرمايهگذاري منفي ،رشد مصرف
بخش خصوصي مثبت اعالم ش��ده و نش��ان ميدهد كه
دولت و سرمايهگذاران بايد چه برنامههايي را اجرا كنند .از
سويي گرچه طي مصوبه شوراي عالي آمار براي ممانعت از
موازيكاري ،بانك مركزي نبايد برخي آمار شاخص كالن
از جمله رشد اقتصادي يا تورم را به صورت رسمي منتشر
كندومركزآمارمرجعرسمياستامادرهرحالاينبانك
درچنددورهگذشتهنسبتبهاينموضوعاقدامكردهاست.
در هر ص��ورت اعالمهايي كه اين دو دارند اغلب با يكديگر
متفاوت بوده و كمتر زماني پيش ميآيد كه اعداد مش��ابه
اعالم شود و اين در حالي است كه حتي در دورههاي قبلي
براي اعالم رشد اقتصادي حتي اعالم مثبت يا منفي بودن
رشدهرچندبهفاصلهاياندكموجباختالفاعداديبين
آنهابودهاست.
رشدمنفيسرمايهگذاري
رش��د مصرف بخش خصوص��ي يا قدرت خري��د مردم و
خانوارهاكهبانگرانيهايبسياروتورمبااليقيمتكاالهاي
معيشتي و مصرفي در سالهاي اخير و رشد منفي مواجه
بودهودرسهفصلبهار،تابستانوپاييز99بهترتيب،-3.9
-0.4و-0.5منفيبودهاستاززمستان 99روندبهتريبه
خودگرفتهودرزمستان 3درصدودربهار 2.2درصدمثبت
گزارششدهاست.گزارشبانكمركزينشانميدهدكه
مصرف بخش خصوصي ياخانوارها در بهار  1400بهبود
يافته و 2.2درصد بهتر ش��ده است .مصرف بخش دولتي
نيز كه بهار 99معادل 9.3درصد بوده در بهار امسال صفر
درصدبودهو تغييرينكردهاست .مصرفبخشدولتيدر
چهار فصل س��ال  99به ترتيب  -4.5 ،6.3 ،9.3و -11.4
درصد بوده است .رشد مصرف بخش خصوصي يا قدرت
خريد مردم در سالهاي  91تا  99به ترتيب ،-1.9 ،-2.2
 3.8،-3.5،2و -7.7،-2.6،2.5و -0.5درصد بوده است.
يعنيششسالمنفيوسهسالمثبتبودهاست.نرخرشد
سرمايهگذاريياتشكيلسرمايهثابتناخالصنيزكهيكي
از مهمترين شاخصهاي اقتصاديوپيش ران رشد تقاضا
ورشداقتصادوقدرتخريدمردممحسوبميشودنيزدر
بهار 1400همچنانرشدمنفي-3.5درصديداشتهاست.
رشد سرمايهگذاري كه در طول يك دهه 1390در 5سال
منفيگزارششدهاستدرسال 99مثبت 5درصدگزارش
شد و اگرچه در فصل تابستان -5.5درصد منفي بود اما در
بهاروپاييزوزمستانمثبتگزارششدهوبهترتيب17.3
درصد 1.7،درصد و 10.5درصد اعالم ش��ده است .رشد
سرمايهگذاري در سال هاي 91تا  99غير از سالهاي 93
و 96كه متاثر از تشكيل دولت روحاني و سياست انضباط
ماليوامضايبرجاممثبتشدهاست،هموارهمنفيبودهو
به ترتيب ، -12.3 ،1.4 ، -3.7 ، -12 ،7.8 ، -7.8 ، -23.8
 -5.9و 5درصد اعالم شده است .يعني 5سال منفي و سه
سالمثبتشدهاست.سرمايهگذاريدربخشساختمان
دربهار 1400منفيگزارششدهو-10.3درصدبودهاست
و نشاندهنده تداوم ركود در بخش ساختمان است .رشد

اثر اتحاديه بين بانكي سازمان شانگهاي در كاهش فشار تحريم

از اين بستر ميتوانيم با كش��ورهاي عضو همكاري بيشتري
داش��ته باش��يم .در ديگر بخشهاي اقتصادي مانند تجارت
موافقتنامهوچارچوبخاصيمشخصنشدهاستاماتدبيراتي
انديشيدهشدهوتاكيداتيصورتگرفتهتاتسهيلتجاريانجام
وهمكاريهابيشترشود.پيشنهاداتينيزبرايايجادمنطقهآزاد
تجاريدرسازمانهمكاريشانگهايمطرحاستكهپيگيري
خواهدشد.همچنينتسهيلفعاليتهاوموافقتنامهگمركي

بين اعضا امضا و توافق شده اس��ت كه تاثير بسزايي در روابط
تجاري با كش��ورهاي عضو دارد .بيشتر فعاليتهاي سازمان
همكاري ش��انگهاي تنها معطوف به اقتصاد نيست ،هرچند
مباحث اقتصادي بخش قابل توجه��ي از تاكيدات و توافقات
و مطالبي بوده كه در چارچوب س��ازمان بحث شده است .در
چارچوباينسازمانهمكاريهادرزمينههايعلميوفناوري
و حمل و نقل ،كشاورزي ،نظامي و امنيتي مورد پيگيري قرار

مشكل پاك كردن  صورت مسالهها

مخالفانقانونياعالمكردنفعاليترمزارزهامعتقدند،كافي
اس��ت اين پديده در كشور قانوني اعالم شود تا بخش قابل
توجهيازبرقكشورصرفتوليدواستخراجرمزارزهاشود.
اينموضوعدرشرايطيكهكشوربهطورطبيعينيزباكمبود
برق دست به گريبان است ميتواند تبعات جبرانناپذيري
داشته باشد .اما شخصا معتقدم كه در مواجهه با معادالت
اقتصادي و راهبردي به جاي پاك كردن صورت مس��اله

اما اينطور نيست كه يك ساختار مالي و پولي متفاوتي وجود
داشته باشد .سازمان هنوز چنين س��اختاري را ايجاد نكرده
استكهالبتهكشورهايعضوازاينايدهحمايتميكنندواين
احتمال وجود دارد كه چنين ساختاري كه متفاوت از ساختار
كنونيماليباشد،شكلبگيرد.سازمانهمكاريشانگهايدر
بخشاقتصاديهنوزكارزياديبرايانجامداردكهاميدواريمبا
عضويتايرانبتوانيماينمسائلرابيشترپيگيريوتقويتكنيم.

بهتراستكهمسائلرابااستفادهازراهكارهايمعقولحل
كنيم.درحالحاضردامنهوسيعيازسرمايهگذارانبخش
خصوصيوجوددارندكهحاضرندنيروگاههايبرقكوچك
براياستفادهدرصنعترمزارزهاايجادكنند.نيروگاههايي
كه از يك طرف ميتوانند براي اس��تخراج رمزارزها به كار
گرفتهشوندوازسويديگرظرفيتهايتوليدبرقكشوررا
ارتقادهند.برنامهريزيبرايمشاركتبخشخصوصيدر

توليدواحداثنيروگاههاميتواندبهاقتصادايرانكمككند
كه هم در زمينه استخراج رمزارزها و توليد ثروت ،قدمهاي
قابل قبولي ب��ردارد و هم اينكه ظرفيتهاي نيروگاهي در
كشورراارتقاميدهد.ضمناينكهدولتهمميتواندماليات
مرتبط با اين نوع فعاليتها را اخذ كند .نبايد فراموش كرد
كه پژوهشهاي كارشناسي حاكي از آن است كه رمزارزها
راميتوانبهعنوانگزارهايبرايبياثرساختنتحريمهاي

اقتصاديبهكارگرفت،بنابرايننبايدازاينفرصتبهسادگي
چشمپوشيكرد.معتقدمدرمواجههباپديدههاياقتصادي
فراگير بايد تالش كرد از طريق نظارتهاي دقيق و تبديل
كردنتهديدهابهفرصتشرايطيراايجادكردتادرنهايت
بهنفعمردموكشورتمامشود.دراينموردخاصنيزمجلس
در حال تحقيقات است تا با بررسيهاي همهجانبه نهايتا
بهترينتصميمبهنفعاقتصادومعيشتكشوراتخاذشود.

خري��د در بورس ق��رار بدهن��د .س��رمايهگذاران و
سهامداراني كه دانش الزم را براي سرمايهگذاري و
انتخاب سهام درست در اين بازار ندارند ،نبايد اقدام
به سرمايهگذاري مس��تقيم در اين بازار كنند بلكه
بهتر اس��ت با كمك س��رمايهگذاري غيرمستقيم از

معامالت هيجاني دور باش��ند .اكنون در بازار شاهد
مسائلي در خصوص قيمتگذاري دستوري و خروج
برخي از محصوالت از بورس كاال هستيم كه بهتر بود
اين موضوعات در ابتدا كارشناسي و درنهايت اعالم
ميشد ،زيرا برخي از اين اخبار ميتوانند ميلياردها

توم��ان ض��رر و زيان را ب��ه س��هامداران وارد كنند.
ش��ركتهايي كه اكنون در حال عرضه محصوالت
خود در بورس كاال هستند ،شركتهاي سهامي عام
هستند بنابراين بايد تصميمات بهگونهاي باشد كه
منافع حداكثري تامين شود.

اصالحات طبيعي  بازار سرمايه

چ عنوان وجود
همچنين سرمايهگذاران نبايد ب ه هي 
صفهاي خريد و فروش را مالك سهامداري خود در
بازار قرار بدهند .همچنين سهامداران با مبنا قرار دادن
سود س��هام ش��ركتها و آينده آنها ،سرمايهگذاري
در اين بازار را م�لاك تصميمگيريهاي خود براي

خواهد گرفت .عضويت ما در س��ازمان كم��ك خواهد كرد و
ش��رايطي را فراهم ميكند كه به عنوان يك زيرساخت از آن
استفاده كنيم و با بهرهگيري از ظرفيتهاي سازمان ،اهدافي
كهدرتوسعهتجاريداريمرامحققسازيم .عضويتدرسازمان
همكاري شانگهاي ميتواند در تسكين فشارهاي تحريم به ما
كمك كند ،چرا كه وارد چارچوبي ميش��ويم كه ميتوانيم با
كشورهاي عضو سازمان همكاري بهتر و بيشتر داشته باشيم

سرمايهگذاريدربخشساختماندرچهارفصلسال99
نيزبهترتيب 30.7درصد-9.9،درصد 0.9،و 17.5درصد
بوده و در تابس��تان 99و بهار 1400منفي گزارش ش��ده
است ..س��رمايهگذاري در ماشينآالت نيز در بهار1400
معادل  15.8درصد گزارش ش��ده و در چهار فصل  99به
ترتيب -8.9درصد 6.2،درصد 5.3،درصد و 6درصد بوده
ودربهار 99منفيبودهاست .صادراتكاالوخدماتنيزكه
در بهار 1400معادل 35.6درصد و مثبت گزارش شده در
چهارفصلسال 99بهترتيبمعادل-5.8،-20.1،-34.3
و 24.3درصد بوده است .به عبارت ديگر در سه فصل بهار
وتابستانوپاييز 99منفيبودهاست.بهعبارتديگر،پس
ازانتخاباتامريكاورويكارآمدندولتبايدن،وهمچنين
فروكش كردن كرونا در بسياري از كشورهاي جهان ،روند
صادرات نيز بهتر شده و مثبت گزارش شده است .واردات
كاالها و خدمات نيز در بهار 1400مثبت گزارش ش��ده و
 30.5درصد بوده اس��ت اما در چهار فصل سال  99متاثر
از وضعيت ارزي دولت ،كاهش درآمدها ،كسري بودجه،
كاهش قدرت خريد مردم ،افزايش شديد نرخ ارز و بحران
كرونا،وارداترشدمنفيداشتهوبهترتيب،-30.8،-43.9
 -22.7و -16.9درصد بوده است .در بخشهاي اقتصادي
نيز رشد ارزش افزوده نفت 23.3درصد ،خدمات 7درصد،
صنايع و معادن  2.1درصد ،گروه كشاورزي  -0.9درصد،
گزارش شده است در كل اقتصاد كشور نيز توليد ناخالص
داخلي به قيمت پاي��ه 6.2درصد ،هزينه ناخالص داخلي
به قيمت بازار  7.4درصد ،ص��ادرات كاال و خدمات 35.6
درصد ،واردات كاالها و خدمات  30.5درصد ،رشد مثبت
داشتهاست.هزينهناخالصداخليبهقيمتبازارنيزكهدر
بهار  1400مثبت و  7.4درصد بوده ،در چهار فصل  99به
ترتيب معادل ،1.3،2.7،-1.6و 4.6درصد اعالم ش��ده و
تنهادرفصلبهار 99منفيبودهاست.براساسمحاسبات
مقدماتي اداره حس��ابهاي اقتصادي اي��ن بانك ،توليد
ناخالص داخلي كشور در فصل اول( 1400به قيمتهاي
پايه س��ال  ،)1395با نفت به رقمي حدود  3477.0هزار
ميليارد ريال و بدون نفت به ح��دود  3148هزار ميليارد
ريالرسيدكهدرمقايسهبادورهمشابهسالقبلبهترتيب
از افزايش 6.2و 4.7درصدي برخوردار اس��ت .به گزارش
روابطعموميبانكمركزي،درايندورهبهاستثنايارزش
افزوده گروه كش��اورزي كه متاثر از خشكسالي و كاهش
توليد محصوالت زراعي با كاهش عملكرد  0.9درصدي
مواجه شد ،ارزش افزوده ساير گروههاي اقتصادي شامل
«نف��ت»« ،صنايع و معادن» و «خدمات» از افزايش��ي به
ترتيبمعادل 2.1،23.3و 7.0درصديبرخورداربودهاند.
ذكر اين نكته ضروري است كه تحقق رشد  7.0درصدي
ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال  1400و
درشرايطيكهارزشافزودهاينگروهدرسهماههاولسال
 1399متاثر از پيامدهاي ش��يوع بيماري كرونا با كاهش
 2.5درصدي مواجه شده بود ،حاكي از بازيابي اين بخش
ازاقتصادازتبعاتمنفيشيوعويروسكرونااست.بررسي
سهمفعاليتهايمختلفاقتصاديدربخشخدماتنشان
ميدهدكهافزايشنرخرشدارزشافزودهاينبخشعمدتاً
در نتيجه افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي «حمل و نقل
و انبارداري»« ،بهداشت و مددكاري اجتماعي»« ،عمده
فروشي ،خردهفروش��ي و تعمير وسايل نقليه موتوري»،
«اطالعات و ارتباط��ات»و «حرفهاي ،علمي و فني» بوده
است .همچنين هزينههاي مصرفي بخش خصوصي كه
در سال 1399به ميزان 0.5درصد كاهش داشت ،از فصل
چهارم سال گذش��ته روند رو به بهبود ملموسي به خود
گرفتهودرفصلابتداييسالجارينيزرشد 2.2درصدي
راتجربهكرد.رشدتشكيلسرمايهثابتناخالصكلنيزدر
فصل اول سال جاري نسبت به فصل مشابه سال گذشته
معادل -3.5درصد تحقق يافت كه در اين ارتباط تشكيل
سرمايهثابتناخالصدرماشينآالترشدقابلتوجه15.8
درصدي را تجربه كرد؛ در حالي كه تشكيل سرمايه ثابت
دربخشساختمانكاهشمعناداري(-10.3درصد)رابه
ثبت رساند .همچنين صادرات و واردات كاالها و خدمات
(بهقيمتهايثابت)،پسازكاهشبهترتيب 10.4و28.7
درصدي در س��ال ،1399در سه ماهه اول سال 1400به
ترتيببارشد 35.6و 30.5درصديهمراهبودند.

قربانزاده رييس كل سازمان
خصوصيسازي ميشود

حسين قربانزاده با حكم وزير اقتصاد ،به سمت معاون
وزيراقتصادورييسكلسازمانخصوصيسازيكشور
منصوبميشود.احسانخاندوزي،وزيراموراقتصادي
وداراييدولتسيزدهم،بهزوديوپسازتصويبمجمع
عمومي سازمان خصوصيسازي ،طي حكمي حسين
قربانزاده،مشاوررييسمجلسرابهسمتمعاونوزير
ورييسكلسازمانخصوصيسازيمنصوبميكند.
مطابق ماده  11اساس��نامه سازمان خصوصيسازي،
پيشنهاد وزير اقتصاد براي انتصاب رييس كل سازمان
خصوصيسازيبايدبهتصويبمجمععمومي( 8وزير،
رييسسازمانبرنامهورييسكلبانكمركزي)برسد.
حسين قربانزاده پيش از اين سمتهايي چون مشاور
اقتصادي رييس مجل��س ،نماينده رييس مجلس در
كميسيونمقدماتيشورايعاليهماهنگياقتصادي
س��ران قوا ،مدير پروژه تنقيح قوانين و مقررات كشور،
مش��اور معاون اقتصادي وزير اقتصاد ،مديرمسوولي و
سردبيريروزنامههمشهريوعضويتهياتمديرهدر
اين شركت را دركارنامه خود دارد.

اسالمي :از آژانس خواستيم
به قانون پايبند باشد

رييس س��ازمان انرژي اتمي با اش��اره به س��خنراني
ديروزش در ش��صت و پنجمي��ن كنفرانس عمومي
آژانس بينالمللي ان��رژي اتمي با بيان اينكه از آژانس
خواستيمبهقانونپايبندباشد،تصريحكرد:تبعيضو
برخوردهاي سياسي را برنميتابيم .به گزارش فارس،
«محمداسالمي»معاونرييسجمهورورييسسازمان
انرژياتميكهبهمنظورشركتدرشصتوپنجمين
كنفرانس عموم��ي آژانس بينالمللي انرژي اتمي در
وين به س��ر ميبرد ،ديروز دوشنبه در گفتوگويي با
خبرن��گاران درباره حضورش در اين نشس��ت و ايراد
س��خنراني در نشس��ت مذكور عنوان كرد :همانطور
كه در بيانيه اعالم كرديم از آژانس خواستيم به قانون
پايبندباشد.ويافزود:تبعيضوبرخوردهايسياسيرا
برنميتابيموبهلحاظفنيوحرفهايباصدايبلندهمه
جا اين را بيان ميكنند .اسالمي با اشاره به آرم آژانس
بينالمللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد :واژهاي كه در
اين آرم به كار رفته اتم براي پيشرفت است و اينگونه
نيست كه بتوانند با رفتار دوگانه و سياسي كشورها را
از دستيابي به فناوري پيشرفته محروم كنند .رييس
س��ازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد :ايران كشوري
با تمدن است و علم و فناوري هميشه از ايران به ساير
جهانسرايتكردهوحقمسلمايرانوايرانياناستكه
از فناوريهاي پيشرفته به ويژه فناوريهاي هستهاي
بهرهمند باش��ند .به گزارش فارس ،رييس س��ازمان
انرژي اتمي در ش��صتوپنجمين كنفرانس عمومي
آژان��س بينالمللي انرژي اتمي از آژانس خواس��ت از
سياسيكاريبپرهيزدوتصريحكرد:زمانآنفرارسيده
كه امريكا سياستهاي غلط خود را اصالح كرده و در
ابتدا همه تحريمها را به ش��يوهاي عملي ،موثر و قابل
راستيآزماييلغوكند.

اتحاديه اروپا :لغو تحريمها عليه
ايران بخش حياتي برجام است

نمايندهاتحاديهاروپابااعترافبهعواقبخروجيكجانبه
امريكا از برجام تصريح كرد :برطرف ش��دن تحريمها،
بخش حياتي اين توافق به ش��مار م��يرود .به گزارش
ايرنا« ،آن��زه لوگار» وزي��ر امور خارجه اس��لووني روز
دوشنبه بيانيه مشترك كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
را در شصتوپنجمين نشست مجمع عمومي آژانس
بينالمللي انرژي اتمي كه در وين جريان دارد ،قرائت
كرد.ويبيانداشت:اتحاديهاروپادراينمقطعحساس
پايبنديخودرابهبرنامهجامعاقداممشترك(برجام)و
حمايتازاجرايكاملوموثرآناعالمميكند.اتحاديه
اروپاهمچنينبهمسائلمرتبطباخروجيكجانبهامريكا
از برجام و اعمال دوباره تحريمها اعتراف ميكند .وزير
خارجه اسلووني خاطرنشان كرد كه رفع تحريمهاي
برجام��ي ،در كنار اجراي كامل و قابل راس��تيآزمايي
تعهداتايران،بخشمهميازاينتوافقبهشمارميرود.
ويبدوناشارهبهبدعهديطرفهاياروپاييدراجراي
تعهدات برجامي اي��ن ادعاي تكراري را مطرح كرد كه
اتحادي��ه اروپا به تعهدات خ��ود در برجام از جمله رفع
تحريمهاعملكردهاست.اينسياستمداراسلوونيدر
بخش ديگري از اظهاراتش نگراني اتحاديه اروپا نسبت
به كاهش تعهدات برجامي از سوي ايران و درخواست
براي اجراي كامل اين توافق از سوي تهران را تكرار كرد.
وي از ايران خواس��ت تا براي حل مسائل باقيمانده در
زمينهتوافقاتپادمانيباآژانسبينالملليانرژياتمي
بهط��ور كامل همكاري كند .ايران تا يك س��ال پس از
خروجامريكاازبرجامبهتماميتعهداتشذيلاينتوافق
عملكردتابهكشورهاياروپاييكهوعدهميدادندآثار
خروجواشنگتنازتوافقراجبرانميكنند،فرصتدهد
تا براي تحقق اين وعده تالش كنند .اما پس از گذشت
يك س��ال از خروج امريكا از برجام ،تهران اعالم كرد با
توجهبهاينكهكشورهاياروپاييبهوعدههايشانعمل
نكردهاند ،در چند گام تعهداتش ذيل برجام را كاهش
خواهد داد .كاهش تعهدات ايران بر اساس مفاد توافق
هس��تهاي برجام صورت ميگرفت « .ل��وگار» عنوان
كرد كه اتحاديه اروپا از تالشهاي فشرده ديپلماتيك
در چارچوب كميسيون مشترك برجام و تماسهاي
صورت گرفته از سوي نماينده عالي اتحاديه به عنوان
هماهنگكنن��ده برجام با س��اير طرفه��اي مرتبط
حمايتميكند.ويبرهميناساسگفت:ازسرگيري
مذاكرات(وين)بانگاهبازگشتاحتماليامريكابهبرجام
و دورنماي اجراي كامل اين توافق از سوي ايران بيش از
هر زمان ديگري حايز اهميت است .جمهوري اسالمي
ايرانبهعنوانكشوريمسووليتپذيربارهااعالمكرده
استكهدرصورتلغوتمامتحريمهايامريكابهنحوي
كه قابل راستيآزمايي باش��د ،به اجراي تعهداتش در
برجامبازميگردد.

اخبار
چالشهاي متقاضيان براي
دريافت وام وديعه مسكن

با توجه به اينكه بانكها موظف هستند تا آذرماه سال
جاري كمك وديعه مس��كن را به متقاضيان اين وام
پرداخ��ت كنند ،در اين بين مردم ب��راي دريافت اين
ش و مشكالتي مواجه ميشوند كه
تس��هيالت با چال 
دريافت آن را برايش��ان غير ممك��ن و حمايتي بودن
تصويب اين وام را براي مس��تاجران نقض ميكند .به
گزارش ايسنا ،دولت در راستاي حمايت از مستاجران
ازسالگذشتهتصويبكردتابهآنهاواموديعهپرداخت
شود كه پارس��ال مبلغ اين وام در تهران  ۵۰ميليون
تومان ،در شهرهاي بزرگ ۳۰ميليون تومان و در ساير
شهرها  ۱۵ميليون تومان بود ،اما براي امسال افزايش
يافت و سقف وام وديعه مسكن در تهران از  ۵۰به ۷۰
ميليون تومان و در ديگر كالنش��هرها و ساير شهرها
نيز به ترتيب  ۴۰و  ۲۵ميليون تومان شد .در اين بين،
مشموالن اين وام كه شامل كارگران و حقوقبگيران
ثابت با اولويت ازدواجهاي جديد و خانوادههاي ۵نفره،
مشموالن تحت پوشش كميته امداد امام خميني و
سازمان بهزيستي در كنار زنان سرپرست خانوار ،زنان
مجرد باالي  ۳۵سال و خودسرپرست ميشود ،براي
دريافت وام كمك وديعه مس��كن با مشكالتي مواجه
هس��تند .يكي از چالشهاي جدي متقاضيان كمك
وديعه مسكن معرفي ضامن رسمي به بانكهاي عامل
است و آنطور كه مسووالن بانكي ميگويند متقاضيان
 ۹۰درصد مش��كل ضام��ن دارند ك��ه در اين زمينه
رايزنيهايي بين وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي
مبني بر حذف ضامن رس��مي وديعه مسكن در حال
انجام است .در اين زمينه ،پيگيريها از بانك مركزي
حاكي از آن اس��ت كه اين رايزنيهاي همچنان ادامه
دارد و نتيجه آن هنوز مشخص نشده است؛ بنابراين،
متقاضيان كمك وديعه مس��كن همچنان در يافتن
ضامن رسمي و معرفي آن با مشكل مواجه هستند .از
سوي ديگر ،سختگيريهاي برخي بانكها در معرفي
ضامن رسمي مبني براينكه بايد آن ضامن باالي ۱۰
سال سابقه كاري داشته باش��د ،از ديگر چالشهاي
متقاضيان است كه در اين زمينه ،مسووالن بانكي به
متقاضيان وديعه مسكن تاكيد ميكنند تا در صورت
مواجه با اين موضوع حتما ش��كايت خود را در سايت
بانكموردنظراعالمكنند،زيرانبايدبانكهاهمچنين
شرطي را براي ضامن رس��مي بگذارند .عالوه براين،
برخي از متقاضيان وديعه مسكن در استانهاي كشور
چون ايالم به ايس��نا اعالم كردند كه نميتوانند بانك
ملي را در س��امانه به عنوان بانك عامل انتخاب كنند
يا با مراجعه حضوري به ش��عب اين بانك با اين پاسخ
مواجه شدند كه وام وديعه مسكن پرداخت نميشود.
در پاسخ به اين ابهام عليرضا قيطاسي  -دبير شوراي
هماهنگي بانكهاي دولتي و نيمه دولتي  -به ايسنا
ضمنتاكيدبراينكهمتقاضيانبهشعببانكهايعامل
مراجعه حضوري نكنند و تنها از طريق سامانه مربوطه
اقدام كنند ،گفت :در برخي استانها چون استان ايالم
بانك ملي س��هميه خود براي كمك وديعه مسكن را
پرداخت كرده است و متقاضيان اين وام در استان ايالم
بايد ساير بانكهاي عامل را انتخاب كنند .وي افزود:
تمام بانكهاي عامل اعم از دولتي و خصوصي وظيفه
دارند تا كمك وديعه مس��كن را پرداخت كنند و اگر
شعبه يا بانكي اين وام را پرداخت نميكند يا در سامانه
نميتوان آن را به عنوان بانك عامل انتخاب كرد ،دليل
آنايناستكهبانكموردنظرسهميهخودبرايوديعه
مسكن را پرداخت كرده است.

پيگيري اتصال خودپردازها
به سامانه صياد

رييس كميس��يون اصل  ۹۰مجلس گفت :ق��رار بود
بانكهاي بزرگ تا اواسط شهريور و تمامي بانكها نيز
تا انتهاي شهريور ماه ،امكان ثبت و تاييد چك از طريق
خودپ��رداز را فراهم كنند؛ اما همچن��ان اين امكان در
خودپردازهاي بانكها مهيا نشده است .حجتاالسالم
حسن شجاعي ،رييس كميس��يون اصل 90مجلس
شوراي اسالمي در گفتوگو با تسنيم ،در رابطه با اثرات
قانونجديدچكبرفضايمعامالتكشورگفت:قانون
جديد چك از جمله قوانين به روز و دقيقي است كه در
سالهاي اخير به تصويب مجلس رسيده است .تا قبل
از تصويب اين قانون در س��ال ،1397چك برگش��تي
مش��كالت زيادي در فضاي كس��ب و كار كشور ايجاد
ميكرد.بنابرگفتهتشكلهاياقتصاديدرسال،1395
چكهاي برگشتي به عنوان پنجمين مانع مهم كسب
و كار در آن سال معرفي ش��د .بنابراين الزم بود تا براي
چكهاي برگشتي چارهاي انديشيده شود .وي افزود:
در قانون جديد چك مصوب س��ال  ،1397س��ازوكار
تقارن اطالعاتي بين صادركننده وگيرنده چك ايجاد
شد تا فردي كه ميخواهد چك دريافت كند ،از سابقه
معامالتيواعتبارشخصصادركنندهمطلعشده،سپس
بااطمينانبيشتربتواندچكرادريافتكند.اينيكياز
نوآوريهاي قانون جديد چك بود كه تا قبل از تصويب
اين قانون ،چني��ن امكاني براي گيرندگان چك فراهم
نبود.بنابراين،بهشفافيتدرمعاملهكمكشايانيشدتا
افرادسودجونتوانندمانندروندسابق،چكبالمحلصادر
كنند..وي،دررابطهباپيگيريهاياينكميسيونبراي
اجرايقانونجديدچكبيانكرد:ازابتدايتصويبقانون
جديد چك ،كميسيون اصل 90مجلس پيگير اجرايي
شدن تكاليف اين قانون توسط بانك مركزي بوده است
و در سال گذشته جلساتي نيز با حضور مسووالن بانك
مركزيتشكيلشد.براثرپيگيريهاياينكميسيون،
يكيازمهمترينتكاليفقانونجديدچككهازابتداي
امسالاجراشدهاست،ثبت،تاييدوانتقالچكدرسامانه
صياد بانك مركزي بوده اس��ت .وي با اشاره به اهميت
تكاليفيازقانونجديدچككهازابتدايسال1400
توسط شبكه بانكي و بانك مركزي اجرا شد ،تصريح
كرد :از آنجا كه از ابتداي امسال ثبت و تاييد اطالعات
چكدرسامانهصيادبانكمركزيالزاميشدهاست،
بنابراينالزماستتاشبكهبانكيوبانكمركزي،امكان
دسترسيبهسامانهصيادرابرايهمهافرادمهياكنند.

بانك و بيمه
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افت قيمت طال و سكه با كاهش نرخ اونس جهاني

افزايش ۶۰هزارتومانيسكه
سير نزولي قيمت دالر در كانال  ۲۶هزار تومان

گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
روزدوشنبهباافزايشقيمتاونسجهانيطالبه1757
دالر ،و اعالم نرخ دالر به قيمت  27379تومان ،قيمت
طالوسكهاندكيافزايشيافتوسكه 11ميليونو710
هزار تومان معامله شد .در مجموع قيمت ارز در بازار از
ثباتنسبيطيهفتهجاريبرخورداربودهاست.قيمت
دالر امريكا  27ه��زار و  ۱۰۰تومان تا  27359تومان و
هر يورو ۳۲هزار تومان فروخته ش��د .در ساعات عصر،
قيمت دالر 27هزار و 379تومان ،قيمت يورو 32هزار
و 59تومان ،پوند انگليس 37هزار و 677تومان و درهم
امارات 7هزار و 455تومان اعالم ش��ده است .عالوه بر
اين ،در صرافيهاي بانكي قيمت فروش دالر  26هزار
و 656تومان و قيمت خريد دالر از مردم  26هزار و 43
تومان تعيين شده است .قيمت فروش يورو نيز معادل
 31هزار و  535تومان و قيمت خريد يورو نيز  30هزار
و  911تومان اعالم شده در ساعات اوليه صبح نيز نرخ
دالردرصرافيهايبانكي(دوشنبه ۲۹،شهريورماه)در
مقايسه با روز گذشته با ۱۰۱تومان كاهش به ۲۶هزار
و ۶۱۹تومان رسيد.قيمت فروش يورو در مقايسه با روز
گذشته(شنبه)بدونتغيير ۳۱هزارو ۴۸۵تومانتعيين
شد.قيمتخريدهردالر ۲۶هزارو ۹۲تومانونرخخريد
هر يورو نيز ۳۰هزار و ۸۶۱تومان بود.عالوه بر اين ،نرخ
خريد دالردربازار متشكل ارزي ۲۶هزار و ۲۰۳تومان و
نرخفروشآن ۲۶هزارو ۴۴۱توماناعالمشد.نرخخريد
يورو در اين بازار  ۳۰هزار و  ۷۳۰تومان و نرخ فروش آن
نيز ۳۱هزار و ۹تومان اعالم ش��د.همچنين در سامانه
نيماحواله يوروبهقيمت ۲۷هزارو ۲۳۵تومان فروخته
وحوالهدالربه قيمت ۲۳هزارو ۲۲۳تومان معامله شد.
قيمت دالر در خردادماه وارد كانال  ۲۶هزار تومان شد
و چند روزي هم با نرخ ۲۷هزار تومان فروخته ميشد و
در اين محدوده نوسان داشت ،اما از ابتداي شهريورماه
شاهد روند نزولي نرخ دالر در صرافيهاي بانكي بوديم.
از اواخر هفته گذشته نرخ دالر در صرافيهاي بانكي در
محدوده قيمتي  ۲۶هزار و  ۷۰۰تومان ثابت مانده بود،
اماافتاندك ۱۰۱تومانيداشتهاست.
نوسان سكه در كانال  ۱۱ميليون تومان
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد
(دوشنبه ۲۹ ،شهريورماه) در بازار تهران با افزايش ۶۰

(صادركنندگان) ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به
انجامعملياتارزيدرمحيطالكترونيكاقدامميكنند.
س��امانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل
تبادلميانصادركنندگانوواردكنندگاناستوحجم
وقيمتمعامالتانجامشدهدرآندرفرايندتعييننرخ
ارز،نقشيتعيينكنندهدارد.

هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم  ۱۱ميليون و
 ۷۱۰هزار تومان رسيد.ارزش هر قطعه سكه تمام بهار
آزادي طرح جديد با افزايش  ۶۰هزار توماني نسبت به
روز گذشته به رقم ۱۱ميليون و ۷۱۰هزار تومان رسيد
وسكهتمامبهارآزاديطرحقديمنيز ۱۱ميليونو۲۰۰
هزار تومان معامله شد.همچنين نيمسكه بهار آزادي
پنج ميليون و  ۸۵۰هزار تومان ،ربع سكه سهميليون
و  ۴۷۰هزار تومان و سكه يك گرمي  ۲ميليون و ۲۰۰
هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين ،در بازار طال نيز
نرخ هر گرم طالي  ۱۸عيار به يك ميليون و  ۱۲۱هزار
تومان رسيد .قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون
و  ۸۵۸هزار تومان ش��د .همچنين اونس جهاني طال
نيز يكه��زار و  ۷۵۳دالر و  ۷۲س��نت قيمت خورد
كه با در مقايس��ه با روز گذش��ته يك دالر و  ۲۹سنت
كاهش داشت.
نايبرييس اتحاديه طال وجواهر تهران درباره وضعيت
بازار س��كه و طال ،گفت :قيمت س��كه طرح جديد در
بازار به دليل تقاضا در طول روز نوسان دارد« .محمد
كشتيآراي» افزود :ممكن است عرضه اين نوع سكه
دربازاركمباشدودرنتيجهشاهدافزايش قيمتجزئي
سكه طرح جديد در مقايسه با انواع ديگر سكه در بازار
باشيم.درمجموعچندروزياستكهقيمتانواعسكه
و طال با توجه به كاهش قيمت اونس جهاني طال و دالر
در بازار نزولي است ۲۹.شهريور ۱۴۰۰به دليل كاهش

نرخ اونس جهاني ش��اهد افت قيمتها در بازار طال و
سكه هستيم.اونس جهاني به  ۱۷۴۸دالر رسيده و به
اين ترتيب قيمت سكه طرح جديد ۱۱ميليون و۷۲۰
هزار تومان ،قيمت سكه طرح قديم ۱۱ميليون و۳۰۰
هزار تومان ،نيم سكه ۵ميليون و ۹۰۰هزار تومان ،ربع
سكه ۳ميليون و ۵۰۰هزار تومان و سكههاي گرمي۲
ميليون  ۲۰۰هزار تومان است.هر گرم طالي  ۱۸عيار
 ۱ميليون و ۱۳۱هزار تومان و هر مثقال طال ۴ميليون
و  ۹۰۰هزار تومان فروخته شده است.
عرضه  ۴۲۹ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد :س��امانه نيما (يكش��نبه۲۸،
شهريورماه) ش��اهد عرضه حدود ۴۲۹ميليون دالر به
صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور
بوده اس��ت .از عرضههاي مذكور حدود  ۱۳۹ميليون
دالر معامله ش��ده است.براساس معامالت انجام شده،
ميانگين موزون نرخ دالري معامالت ۲۳ ،هزار و ۱۰۴
تومان بوده اس��ت.اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز
موثردروارداتكشورنرخمذكوربودهاست.سامانهنيما
از نيمه نخست س��ال  ۹۷پس از تعديل سياستهاي
ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش
حوالههايارزيتعيينشد.نظاميكپارچ همعامالتارزي
(سامانهنيما)باهدفتسهيلتامينارزراهاندازيشدهوبا
استفاده از آن ،خريداران (واردكنندگان) و فروشندگان

چالشهاي متقاضيان براي دريافت وام وديعه مسكن

با توجه به اينكه بانكها موظف هستند تا آذرماه سال
جاري كمك وديعه مس��كن را به متقاضي��ان اين وام
پرداخت كنن��د ،در اين بين مردم ب��راي دريافت اين
ش و مش��كالتي مواجه ميشوند كه
تسهيالت با چال 
دريافت آن را برايش��ان غير ممك��ن و حمايتي بودن
تصويب اين وام را براي مس��تاجران نقض ميكند .به
گزارش ايسنا ،دولت در راستاي حمايت از مستاجران
ازسالگذشتهتصويبكردتابهآنهاواموديعهپرداخت
ش��ود كه پارس��ال مبلغ اين وام در تهران  ۵۰ميليون
تومان ،در شهرهاي بزرگ ۳۰ميليون تومان و در ساير
شهرها  ۱۵ميليون تومان بود ،اما براي امسال افزايش
يافت و س��قف وام وديعه مسكن در تهران از  ۵۰به ۷۰
ميليون تومان و در ديگر كالنش��هرها و ساير شهرها
نيز به ترتيب  ۴۰و  ۲۵ميليون تومان شد .در اين بين،
مشموالن اين وام كه شامل كارگران و حقوقبگيران
ثابت با اولويت ازدواجهاي جديد و خانوادههاي ۵نفره،

مشموالن تحت پوشش كميته امداد امام خميني و
سازمان بهزيستي در كنار زنان سرپرست خانوار ،زنان
مجرد باالي  ۳۵سال و خودسرپرست ميشود ،براي
دريافت وام كمك وديعه مس��كن با مشكالتي مواجه
هس��تند .يكي از چالشهاي جدي متقاضيان كمك
وديعه مس��كن معرفي ضامن رس��مي به بانكهاي
عامل اس��ت و آنطور كه مس��ووالن بانكي ميگويند
متقاضيان  ۹۰درصد مش��كل ضامن دارند كه در اين
زمينه رايزنيهايي بين وزارت راه و شهرسازي و بانك
مركزي مبني بر حذف ضامن رسمي وديعه مسكن در
حال انجام است.
در اين زمينه ،پيگيريها از بانك مركزي حاكي از آن
است كه اين رايزنيهاي همچنان ادامه دارد و نتيجه
آن هنوز مشخص نشده اس��ت؛ بنابراين ،متقاضيان
كمك وديعه مسكن همچنان در يافتن ضامن رسمي
و معرفي آن با مش��كل مواجه هستند .از سوي ديگر،

سختگيريهايبرخيبانكهادرمعرفيضامنرسمي
مبنيبراينكهبايدآنضامنباالي ۱۰سالسابقهكاري
داشته باشد ،از ديگر چالشهاي متقاضيان است كه در
اينزمينه،مسووالنبانكيبهمتقاضيانوديعهمسكن
تاكيد ميكنند تا در صورت مواجه با اين موضوع حتما
شكايتخودرادرسايتبانكموردنظراعالمكنند،زيرا
نبايد بانكها همچنين شرطي را براي ضامن رسمي
بگذارند .عالوهبراين،برخيازمتقاضيانوديعهمسكن
دراستانهايكشورچونايالمبهايسنااعالمكردندكه
نميتوانند بانك ملي را در سامانه به عنوان بانك عامل
انتخاب كنند يا با مراجعه حضوري به شعب اين بانك
با اين پاسخ مواجه شدند كه وام وديعه مسكن پرداخت
نميشود .در پاسخ به اين ابهام عليرضا قيطاسي  -دبير
شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي و نيمه دولتي  -به
ايسناضمنتاكيدبراينكهمتقاضيانبهشعببانكهاي
عامل مراجعه حضوري نكنند و تنها از طريق س��امانه

پكن استفاده بين مرزي از يوان را
گسترشميدهد
بانك مرك��زي چين اعالم ك��رد قص��د دارد بهطور
يكنواخت و هوش��يارانه بينالمللي كردن ارز خود را
گس��ترش دهد.اين بانك قول داده نظارت بر جريان
س��رمايه بين مرزي را تقويت كرده و جلوي خطرات
ساختاري را بگيرد.
طبق اطالعيه بان��ك مركزي چين ،انتظ��ار ميرود
قرارداد همكاري اقتصادي منطقهاي ،روابط تجاري
بين كش��ورهاي منطقه آسيا پاسفيك را تقويت كند
و فرصتهاي بيش��تري براي اس��تفاده از ي��وان در
پرداختهاي دو جانبه و س��رمايهگذاريها به وجود
بيايد .اين ق��رارداد در اواخ��ر  2020در يك اجالس
مجازي بين كش��ورهاي مجمع كش��ورهاي جنوب
شرق آسيا و به ميزباني ويتنام بسته شد .دولت چين
بر اساس توسعه س��ريع تجارت كاال با يوان ،به دنبال
افزايش استفاده از ارز خود در تجارت الكترونيكي بين
مرزي است.بانك مركزي چين همچنين اعالم كرد
قصد دارد فرصتهاي بيشتري براي سرمايهگذاري
با يوان به دس��ت آورد و زيرس��اختهاي الزم را براي
همكاري ارزي با س��اير كش��ورها ايجاد خواهد كرد.
پرداختهاي بينالمللي ك��ه در  2020با يوان انجام
ش��ده به  28.39تريليون يوان ( 4.39تريليون دالر)
ميرس��د كه  44.3درصد نسبت به س��ال قبل از آن
افزايش دارد .به عالوه ،پرداختهاي بينالمللي انجام
شدهبايوان 46.2درصدازكلپرداختهايبينالمللي
در سراسر جهان را تشكيل ميدهد كه به باالترين رقم
رسيده اس��ت .پكن از  2009تالش دارد نفوذ يوان در
سراسر دنيا را افزايش دهد تا وابستگي به دالر امريكا
درتجارتوسرمايهگذاريكاهشيابد.چينهمچنين
قصد دارد موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره برتر دنيا
را به چالش بكشد.

مربوطهاقدامكنند،گفت:دربرخياستانهاچوناستان
ايالمبانكمليسهميهخودبرايكمكوديعهمسكنرا
پرداخت كرده است و متقاضيان اين وام در استان ايالم
بايد س��اير بانكهاي عامل را انتخاب كنند .وي افزود:
تمام بانكهاي عامل اعم از دولتي و خصوصي وظيفه
دارن��د تا كمك وديعه مس��كن را پرداخت كنند و اگر
شعبه يا بانكي اين وام را پرداخت نميكند يا در سامانه
نميتوان آن را به عنوان بانك عامل انتخاب كرد ،دليل
آنايناستكهبانكموردنظرسهميهخودبرايوديعه
مسكن را پرداخت كرده است .همچنين ،الزم به ذكر
استمتقاضيانيكهدرسامانهموردنظرطبقمواردذكر
شدهاقدامبهثبتنامبرايدريافتكمكوديعهمسكن
كردهاند و در زمان مراجعه به بانك عامل با مشكالت و
سختگيريهاي نامعقول مواجه شدند ،بايد در سايت
بانك مربوطه شكايت خود را ثبت و بانك ملزم است تا
ظرف ۲۴ساعت به اين شكايت رسيدگي كند.

تاثير پيمان شانگهاي بر صنعت نفت ايران
عضويت ايران به عنوان نهمين كش��ور در س��ازمان
همكاري شانگهاي ،پتانسيل جديدي را براي توسعه
همكاريها به وجود آورده است؛ اما اينكه اين موضوع
چه ميزان در توسعه صنعت نفت تاثيرگذار است ،قابل
بررسي خواهد بود.
ب��ه گ��زارش ايس��نا ٢٦ ،ش��هريور م��اه در پاي��ان
بيستويكمين نشست سران سازمان شانگهاي كه در
دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار شد ،سران هشت
كشور عضو اصلي سازمان ،نظر موافق خود را با تبديل
عضويت جمهوري اسالمي ايران از عضو ناظر به عضو
اصلي اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا كردند .بر اين
اساس فرآيند فني تبديل عضويت ايران به عنوان يكي
از اعضاي اصلي سازمان آغاز ش��د و كشورمان از اين
پس به عنوان عضو اصلي اين سازمان مهم منطقهاي
با كشورهاي عضو ،همكاري و تعامل خواهد داشت.
س��يدابراهيم رييس��ي ،رييسجمهوري به تازگي با
بيان اينكه هيچ مانعي ب��راي تقويت روابط اقتصادي
با كش��ورهاي همس��ايه و منطقه وجود ندارد ،گفت:
وزارتخانهه��ا ظرفيته��اي هم��كاري با س��ازمان
همكاريهاي شانگهاي را شناسايي و در مسير رشد
اقتصادي فعال كنند .امروز نه تنها وزارت امور خارجه
بلكه همه وزارتخانهها مس��ووليت و ماموريت دارند
كه از ظرفيت ايجادشده ،نهايت استفاده را در رونق و
شكوفايي اقتصادي كشور به عمل آورند.
وي افزود :امروز كشورهاي عضو شانگهاي نيز زمينه
همكاري با جمهوري اس�لامي اي��ران را از هر زمان
ديگري مهياتر ميدانند و احساس ميكنند ميتوانند
همكاريهاي بهتر و بيشتري را با ايران رقم بزنند و در
سخنان خود نيز بر تقويت و تعميق سطح همكاري با
تهران تأكيد داشتند .سياست خارجي دولت ،تقويت
روابط با كش��ورهاي همس��ايه با اولويت ديپلماسي

اقتصادي اس��ت و اين سياس��ت را با قدرت پيگيري
خواهيم كرد و هيچ مانعي براي تقويت روابط اقتصادي
با كشورهاي همسايه و منطقه وجود ندارد.
توسعه روابط اتفاق خواهد افتاد
محمد خطيبي -نماينده سابق ايران در اوپك -درباره
تاثير اين پيمان بر صنعت نفت كشور به ايسنا گفت:
باتوجه به اينكه با كشورهاي عضو سازمان شانگهاي
روابط نزديك داشتيم و جزو خريداران نفت ما هستند،
اميدواريم با عضويت در اين پيم��ان روابط ما بهتر از
گذشته شود و برخي كارها تسهيل يابد.
وي با بيان اينكه قزاقس��تان و روسيه دو توليدكننده
بزرگ در اين س��ازمان هستند كه در اوپكپالس نيز
حضور دارند ،اظهار كرد :بنابراين قبل از عضويت در اين
سازمان نيز با آنها همكاريهايي را داشتيم و اميدواريم
كه ميزان همكاريها هم با كشورهاي توليدكننده و
هم با كشورهاي مصرفكننده بزرگ همچون چين و
هند توس��عه يابد .نماينده سابق ايران در اوپك افزود:
اما اينكه تصور شود با عضويت در پيمان شانگهاي اين
كش��ورها به رابطه قبل تحريم بازگردند ،بعيد به نظر
ميرس��د .قطعا اين پيمان تاثيراتي را در بهبود روابط
خواهدداشتامااينكهميزان فروشبه قبلازتحريمها
بازگردد ،دور از ذهن است.
خطيبي با تاكيد بر اينكه چنين پيمانهايي بر بهبود
روابط تاثير دارد ،گفت :اين مساله در موضوع تعرفهها
نيز بس��يار كمك خواهد كرد كه مربوط به بحثهاي
صادرات و واردات ميشود .در حوزه سرمايهگذاريها
در صنعت نفت و گاز نيز امور تسهيل خواهد يافت اما
نبايد انتظار بازگشت به شرايط قبل از تحريم را داشت.
وي با بي��ان اينكه اين پيمان يك گروه مش��تركي را
تش��كيل ميدهد و بايد متخصصان مربوطه در مورد

بندهاي اين پيمان اظهارنظر كنند ،گفت :در كل اين
پيمان براي تس��ريع امور و توس��عه روابط تاثيرگذار
خواهدبود.درشرايطفعليزمانينيازاستكهعضويت
ايران در اين سازمان تثبيت شود و شاهد اثرات مثبت
آنباشيمامادركلنبايدانتظاربازگشتبهشرايطقبل
از تحريمها را از اين پيمان داشت.
نبايد انتظار زيادي از اين پيمان داشت
همچنين مرتضي بهروزيفر -كارشناس ارشد حوزه
انرژي -درباره تاثير اين پيمان بر صنعت نفت كش��ور
به ايسنا گفت :پيمان شانگهاي موضوعات اقتصادي
را نيز دربر ميگيرد ام��ا در واقع يك پيمان امنيتي و
نظامي به حس��اب ميآيد .از آن طرف نيز عضويت در
ش��انگهاي مربوط به زمان حاضر نيست و به سالها
قبل بازميگردد.
وي افزود :تا سال  ۱۳۹۵به دليل تحريمهايي كه عليه
ايران از طرف شوراي امنيت سازمان ملل وجود داشت،
درخواست ايران مورد پذيرش واقع نشد و از آن سال
به بعد نيز تاكنون به دليل برخي مشكالت اين پيمان
به نتيجه نرس��يد .اگر ايران تحت تحريمهاي شوراي
امنيت س��ازمان ملل قرار گيرد به هيچ عنوان امكان
مبادله با هيچ كشوري را ندارد.
بهروزيفر با بيان اينكه بايد پرس��يد آيا روابط ايران با
كشورهايهمسايهمثلتركمنستانوتاجيكستانبه
دليل تحريم توسعه مييابد يا خير ،گفت :اينكه گمان
شود صرف پيوس��تن ايران به يك پيمان منطقهاي
ميتواند به ايران كمك كند تا مش��كالت آن بهطور
كامل برطرف شود چندان منطقي نيست.
وي با تاكيد بر اينكه همكاري با چين و روسيه هم به
تنهايي نميتواند راه عالج صنعت نفت باشد ،چرا كه
اين دو كشور مش��كالتي را دارند تصريح كرد :صرف

اينكه حل مش��كالت با چين و روس��يه ميتواند كل
مش��كالت اقتصادي اي��ران را برط��رف كند موضوع
خوشبينانهاي است.
او درب��اره تاثير اين پيمان در ف��روش نفت به صورت
غيرعلني نيز گفت :ميزان فروش نفت ايران از طريق
دور زدن تحريمها آنقدر نيس��ت كه بتواند جوابگوي
مشكالت اقتصادي كشور باشد .خريداران نفت در دنيا
دولتها نيستند و نفت را نميتوان به راحتي جابهجا
كرد .براي فروش بايد طرف خريدار وجود داشته باشد
و ش��ركتهايي براي حمل و بيمه نيز مس��ووليت را
برعهده گيرند و از آن طرف نيز شرايطي براي دريافت
پول مهيا باشد.
بهروزيفرادامه داد :ما دو مشكل در صنعت نفت داريم؛
موضوع اول فروش نفت براي حل مشكالت روزمره و
مشكلديگرتوسعهصنعتنفتبودهكهمستلزمجذب
سرمايه و تكنولوژي اس��ت و اين موضوع تا زماني كه
وضعيت سياسي با ثبات نشود امكانپذير نخواهد بود.
وي با بيان اينكه در صورتي كه موفق به افزايش فروش
نيز شويم هم در شرايط فعلي نميتوانيم شركتهاي
تراز اول را جذب كنيم تا صنعت را توسعه دهيم ،گفت:
در حال حاضر پارس جنوبي نيازمند  ۵۰ميليارد دالر
س��رمايه براي توليد پايدار است و از آن طرف صنعت
نفتنيزبراياينكهبخواهدسرپابايستدبه ۲۵۰تا۳۰۰
ميليارد دالر سرمايه نياز دارد.
اين كارشناس ارشد حوزه انرژي با بيان اينكه اين مبالغ
را نميتوان از طريق فروش نفت با دور زدن تحريمها به
دست آورد ،گفت :حتي اگر سرمايه آن نيز وجود داشته
باشدامكانحضورشركتهايخارجيدرايراننيست
و اينها مسكنهايي هس��تند كه بتوان در كوتاهمدت
فروش را افزايش داد و برخي مشكالت روزمره كشور
را برطرف كرد.

نگاه
مهار تورم و رفع خألهاي
قانوني در قانون جديد بانكي

كش��ور داراي خأل قانوني و
ساختاري است و بانكداري
اسالميهمتناقضاتيباساير
قوانينبانكداريداردكهبايد
در اليحه جديد اين موضوع
موردتوجهقرارگيرد.تصويب
كمالسيدعلي قانون جدي��د در اين زمينه
با درنظرگرفتن مش��كالت
كارشناسبانكي
عالوه براينكه كمككننده
خواهد بود ،چارچوب كار هم به حساب ميآيد .مساله
ديگرسياستهايماليوبودجهاياستكهاندازههمگام
بودن اين سياستها با سيستم بانكي و بانك مركزي
بسياراهميتدارد.يكيازمسائلاصالحسيستمبانكي
ايناستكهتاچهاندازهقدمبرداريمتاسياستهايمالي
وپوليكارخودرابهدرستيانجامدهند.عالوهبراينبايد
تكليفنظارتبانكمركزيدرداخلايننهاديابهصورت
يكسازمانيازخارجمشخصشودوايننكتههممورد
توجه قرار گيرد كه تعيين ش��دن چگونگي مديريت
مس��ائل سيس��تم بانكي با نظارت در ارتباط با مسائل
حسابداري،كفايتسرمايه،اعتبارسنجيمشترياننقطه
عطفبهحسابخواهدآمدكهنيازبهبرنامهايقويدارد.
بحثديگربرداشتهايياستكهتاكنونصورتگرفته
و موجب وارد آمدن فش��ار عمدهاي به كسري بودجه
دولتشدهاست،البتهرياستسازمانبرنامهوبودجهبه
آن اشاره كرد ،اما بايد جديتر مورد توجه قرار گيرد زيرا
موضوعموردبحثنيازبهمديريتاساسيدارد.البتهبايد
توانايي اخذ تصميمات قاطع و محكم را داشته باشيم و
اجازهقصورازمقرراترابهبانكهايدولتيوخصوصي
ندهيم ،تا از اين طريق نظارت دقيقتري بر بانكهاي
خصوصي درباره ش��رايط ارايه وا م و تسهيالت اعمال
شود.برگشتارزشريالباكنترلتورموحجمنقدينگي
بايد صورت گيرد كه از طريق سازمان مديريت ،كنترل
هزينههايدولتيوعدمافزايشبيرويهآنبايدعملياتي
شود.درصورتتحققايناتفاقخودبهخودتورمكنترل
خواهد شد زيرا ارز هم يكي از معلولهايي است كه در
تورمافزايشقيمتپيداميكند.مهارتورمهمباكنترل
نقدينگي و تراز كردن بودجه دولت روي خواهد داد كه
اينكاربهسرعتصورتنميگيردونيازبهفرصتدارد،
وليعالئمآندرسالاولكشوررابهسمتيميبردكهاز
انتشارپولبيرويهجلوگيريبهعملميآورد.

خبر
شرايط حاكم بر اقتصاد ،بانكها
را در وضعيت نامناسب قرارداد

نزادهبحرينيعضوكميسيوناقتصاديمجلس
حسي 
درباره انتش��ار صورتهاي مالي بانك ملي ايران گفت:
تحريمها ،محدوديتها در اس��ناد اعتباري و مراودات
بينالمللي موجب ايجاد وضعيت افسارگسيخته تورم
در كشور ش��د .نماينده شهر مشهد و عضو كميسيون
اقتصادي مجلس ش��وراي اس�لامي درباره انتش��ار
صورتهايماليبانكمليايرانگفت:بحثتحريمها،
محدوديتها در اسناد اعتباري و مراودات بينالمللي
موجبايجادوضعيتافسارگسيختهتورمدركشورشد
كهبازارهايارزي،بورسو...رانيزمتاثركردوهمينامر
موجب شد تا بانكها هم نتوانند برنامهريزي مناسبي
نزادهبحرينيبابيان
داشتهباشند.محمدحسينحسي 
اينكه وضعيت امروز بانكها چندان مناسب نيست و
اين امر مختص يكي و دو بانك نميش��ود ،اظهار كرد:
اين امر داليل متعددي دارد ك��ه در بعد ملي ميتوان
اينگونهاستنباطكردشرايطحاكمبراقتصاد،تنشهاي
بينالمللي،رشدقارچگونهموسساتاعتباريوضربهبه
اعتماد عمومي و شايد تعذيه نامناسب بانكها از بانك
مركزي موجب آسيب ديدن اين نهادها شده باشد .وي
تصريح كرد :از طرفي بانك ملي ايران بزرگترين بانك
حامي دولت است كه بسياري از تكاليف حاكميتي را
ب��ر دوش دارد و همين امر بانك ملي را از ديگر بانكها
متمايز ميكند .حسينزاده بحريني تاكيد كرد :به هر
حالبرخياقداماتاينبانكبهطورمثالايجادشعب
درنقاطمحروم،بحثسوددهيشعبرامتاثرميكند.
طبيعياستانتظاربيشتريدربحثخدماترساني
اجتماعيبهويژهدرمناطقمحرومازاينبانكميرود
چرا كه مردم باعث رش��د بانكها ش��دهاند و كاركرد
بانكهابهويژهبانكمليايراننيزبايدبهگونهايباشد
كهمردمدوبارهبهنظامبانكيوخدماتآناعتمادكنند.

سهمابزارهايپذيرشازتعداد
تراكنشهايشاپركدرمرداد۱۴۰۰

بيشاز ۹.۶ميليونكارتخوانفروشگاهي ۱.۴،ميليون
ابزار موبايلي و  ۱.۶ميليون اب��زار پذيرش اينترنتي در
تيرماه مورد اس��تفاده قرار گرفته و ح��دود  ۹۰درصد
تراكنشهايشاپركيازطريقكارتخوانهاانجامشده
است .در ش��رايطي كه طبق اعالم شركت شاپرك ،در
مردادماه سال جاري بيش از  ۳ميليارد و  ۱۶۱ميليون
تراكنش انجام ش��ده كه حدود  ۹۰درص��د از كل اين
تراكنشها از طريق كارتخوانهاي فروش��گاهي بوده
است ،بررس��ي جديدترين گزارش ش��اپرك از سهم
ابزارهايپذيرشازتعدادتراكنشهادرمردادماه۱۴۰۰
نشان ميدهد ،كارتخوان فروشگاهي با  ۹۰.۱۷درصد
بيشترينسهمراداشتهوپسازآنابزارپذيرشاينترنتي
با ۶.۲۷درصد و در نهايت ابزار پذيرش موبايلي با۳.۵۷
درصد،دررتبههايبعديقراردارند.همچنينمقايسه
تعداد هر يك از ابزارهاي پذيرش فعال سيس��تمي در
مردادماه ۱۴۰۰نس��بت به ماه گذشته ،نشان ميدهد
تعداد ابزارهاي فعال سيس��تمي پذي��رش اينترنتي،
موبايليوكارتخوانفروشگاهينسبتبهتيرماهبارشد
 ۰.۱۹درصدي همراه بوده اس��ت؛ به گونهاي كه تعداد
ابزارپذيرشاينترنتيدرمردادماهبارشد ۰.۸۸درصدي
نسبتبهتيرماه ۱۴۰۰بهرقم ۱,۶۴۱,۱۴۳رسيدهاست.
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خبر
شفافيت و تعادل قيمتها
باعرضه سيمان در بورسكاال

عبدالرضا شيخان ،دبير انجمن صنفي كارفرمايان
صنعت س��يمان بابيان اينكه بيشتر شركتهاي
س��يماني وارد بورس كاال ش��ده و ش��ركتهاي
باقيمان��ده نيز در ح��ال طي فرآينده��اي اداري
كار هس��تند ،گفت :ورود س��يمان به بورس كاال
بهطورقطع به ش��فافيت عرضه و قيمتها خواهد
انجاميد .دبير انجم��ن صنفي كارفرمايان صنعت
سيمان اظهار داشت :اكنون باهمت و تالش همه
دس��تاندركاران ام��ر و توليدكنندگان ش��رايط
پاي��داري را در بازار ش��اهديم و قيمت مصوب هر
كيسه سيمان درب كارخانه  ۲۵هزار تومان است.
اينمقاممسوولبااشارهبهجلسهاخيروزيرصنعت،
معدن و تجارت با فعاالن و توليدكنندگان سيمان
كش��ور ،تأكيد كرد :در صورت تأمين پايدار برق و
س��وخت ،اين صنعت آماده است تا بدون مشكل
سهم خود را در س��اخت ساالنه يكميليون واحد
مسكوني در كشور كه از برنامههاي دولت سيزدهم
است ،ايفا كند .وي بابيان اينكه بيشتر شركتهاي
سيماني وارد بورس شده و شركتهاي باقيمانده
ني��ز در حال طي فرآيندهاي اداري كار هس��تند،
گفت :ورود س��يمان به بورس كاال بهطورقطع به
شفافيت عرضه و قيمتها خواهد انجاميد .شيخان
در ادامه به كاهش نارس��اييهاي بازار سيمان در
هفتههاي گذش��ته و التهابات بازار اش��اره كرد و
افزود :اكنون باهمت و تالش همه دستاندركاران
امر و توليدكنندگان ش��رايط پاي��داري را در بازار
ش��اهديم و قيمت مصوب هر كيسه سيمان درب
كارخانه  ۲۵هزار تومان اس��ت .وي بيان داش��ت:
با احتس��اب ارزشاف��زوده ،هزينهه��اي تخليه و
بارگيري و حملونقل ،اكنون هر كيسه سيمان در
مناطق مختلف كش��ور بين  ۳۳تا  ۴۳هزار تومان
قيم��ت دارد .اين مق��ام صنفي با اش��اره به بهبود
نسبي تأمين برق براي واحدهاي سيماني و تأمين
متوس��ط  ۶۵درصد برق موردني��از كارخانجات،
خاطرنش��ان كرد :اكنون براي س��اعتهاي شب،
هشت ساعت برق در اختيار واحدهاست و در طول
روز نيز  ۳۰تا  ۴۰درصد برق موردنياز بهطوريكه
كورهها خاموش نش��ود و فعال بماند ،كارخانجات
ديماند در اختيار دارن��د .وي ادامه داد :همچنين
كارخانجاتي كه دو ك��وره در اختياردارند ،يكي از
كورههايشان فعال است ،اما آنهايي كه با يك كوره
فعالي��ت ميكردند ،همان كوره ب��ه فعاليت ادامه
ميدهد .دبير انجم��ن صنفي كارفرمايان صنعت
سيمان اظهار داشت :همين ميزان تأمين برق نيز
سبب شده تا واحدها بتوانند عرضههاي به نسبت
خوبي در هفتههاي گذشته داشته باشند و قيمت
هر كيسه س��يمان از حدود  ۸۰هزار تومان به ۳۳
تا  ۴۳هزار تومان كاه��ش يافت .اين مقام صنفي
خاطرنش��ان كرد :در زمان تأمي��ن  ۱۰۰درصدي
برق ،ماهانه بين  ۵.۵تا  ۶ميليون تن س��يمان در
كش��ور توليد ميش��د كه با تأمي��ن  ۶۵درصدي
برق به ح��دود  ۴.۸تا پنج ميليون تن كاهشيافته
اس��ت؛ اما باوجوداين كاس��تيها بازار را دوباره به
تعادل رس��انديم .وي تصريح كرد :درخواستي كه
فعاالن س��يماني در ديدار با وزير صنعت ،معدن و
تجارت داشتند ،تأمين برق و سوخت براي واحدها
بدون توقف در س��ال بود ،زيرا هر زمان وقفهاي در
تأمين اين دو خدمت اساسي به وجود آمده ،توليد،
عرضه و درنتيجه بازار ملتهب شده است .شيخان،
همچنين بر لزوم تأمين سوخت دوم (مازوت) براي
كارخانجات بهويژه در فصل سرما كه عمده قطعي
گاز در اين ايام اتفاق ميافتد ،تأكيد كرد و افزود :به
اين منظور همه واحدهاي توليدي مخازن ذخيره
سوختشان را آماده كردهاند و فقط يك هماهنگي
بين وزارتخانههاي صنعت و نفت نياز است تا همه
اي��ن مخازن از مازوت پُر ش��وند .وي بابيان اينكه
مشكالت قطعي برق تا زمان خروج از فصل گرما
و كاسته شدن از مصارف خانگي همچنان وجود
دارد ،اضافهكرد :در اين زمينه يكي از هلدينگهاي
بخش خصوصي اق��دام به اس��تفاده از پنلهاي
خورش��يدي براي تأمين برق بخش��ي از خطوط
توليدي خودكرده ،اما توس��عه اين قبيل امكانات
نيازمند سرمايه و تسهيالت است ،زيرا واحدهاي
سيماني بهتنهايي توان مالي نيروگاهسازي ندارند.

مشخصات مناقصه :

تغيير مسير شاخص كل بورس

شاخص كل بازار بورس در سومين روز كاري هفته يعني
دوشنبه ۲۹،شهريورماه با هفت هزار و ۲۷۹واحد افزايش
در جايگاه يكميليون و  ۴۲۷هزار واحدي قرار گرفت .در
معامالت اين روز بيش از  ۶ميليارد و  ۲۵۱ميليون سهم،
حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۴۳هزار و ۷۳۴ميليارد
ريال دادوستد شد .همچنين ش��اخص كل (هموزن) با
ي��كهزار و ۵۹۶واحد افزايش به ۴۳۲هزار و ۶۱۱واحد و
شاخص قيمت (هموزن) با يك هزار و هفت واحد رشد به
 ۲۷۲هزار و ۹۷۸واحد رسيد .شاخص بازار اول پنج هزار و
 ۶۸۸واحدوشاخصبازاردوم ۱۳هزارو ۵۵۶واحدافزايش
داشتند.طيمعامالتاينروزحقوقيهاحدود۳۰۰ميليارد
تومانواردبازارسهامكردند.ارزشكلمعامالتخردچهار
هزار و۹۸۰ميليارد تومان بود ،اشخاص حقوقي۲۰درصد
يعني هزار ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان
۶درصد ازكل معامالت شد.بيشترين تزريقپول حقوقي
بهبورسوفرابورسدرسهگروه«فلزاتاساسي»«،بانكها

و موسس��ات اعتباري» و «خودرو و ساخت قطعات» رقم
خورد درحالي كه برآيند معامالت گروههاي «استخراج
س��اير معادن» و «س��اير محصوالت كاني غيرفلزي» به
نفع حقيقيها تمام شد .سه نماد «وبملت»« ،ميدكو» و
«شبندر» لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود
اختصاصدادند،توجهحقيقيهانيزبيشتربه«كيمياتك»،
«كماسه»و «فافق» معطوفبود.عالوهبرايندربينهمه
نمادها ،ش��ركت ملي صنايع مس ايران با نماد «فملي»
با  ۸۴۶واحد ،مبين انرژي خليجف��ارس با نماد «مبين»
با  ۵۰۳واحد ،صنايع پتروش��يمي خليجف��ارس با نماد
«فارس»با ۴۹۹واحد،گسترشنفتوگازپارسيانبانماد
«پارسان»با ۴۲۳واحد،پتروشيميپارسبانماد«پارس»
با ۴۱۹واحد ،پااليش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» با
 ۴۰۱واحد و مخاب��رات ايران با نماد «اخابر» با ۳۷۳واحد
تأثير مثبت بر ش��اخص بورس همراه ش��دند .در مقابل
گروه مديريت سرمايهگذاري اميد با نماد «واميد» با۳۱۳
نوبت اول

شناسه آگهی 1194866 :
شركت ملي نفت ايران

شرکت ملی حفاری ایران

 /9834087اتصاالت

135/080/271/127

آخرینمهلت
محلتحویل

تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مدتاعتبارپیشنهاد/
تضمین

خزانهاسالميدربازارسهامنيزخالفدومينماهتابستان،
روندي افزايش��ي را طي ميكند و براي سرمايهگذاران
جذاب شده است .پيشازاين هم اين نگراني وجود داشته
كه دولتها با هدف پوش��ش كسري بودجه فشار عرضه
اوراق در بازارهاي بدهي و سرمايه را افزايش دهند و از اهرم
نرخبهرهبرايافزايشجذابيتاوراقوكسبدرآمدبيشتر
اقدام كنند .به نظر ميرسد دولت جديد نيز دستكم در
نخس��تين ماههاي تصديگري امور ،همين سياست به
ظاهر ساده اما با پيامدهاي فراوان اقتصادي را در دستور
كار قرار داده است .در اين ميان همچنين در سايه ابهامات
موجود پيرامون تعيين رييسكل آت��ي بانك مركزي،
نگراني فعاالن بازار س��رمايه از اجراي سياست افزايش
نرخ بهره بينبانكي با هدف كنترل تورم در نخستين سال
كاريدولتجديدافزايشيافتهاست.دراينميانامابانك
مركزي اعالم كرده كه فع ً
ال افزايش نرخ سود بانكي را در
دستور كار ندارد تا دستكم روزنه اميدي براي كمرنگتر
شدن رقابت بازارهاي پول و سرمايه ايجاد شود .بررسي
جدول تغييرات هفتگي نرخ سود بازار بينبانكي نشان
ميدهد كه اين نرخ تا بيستوپنجم شهريورماه به18.74
درصدرسيدهوبدينترتيبرشدآراميراازپايانمردادماه
بدين سو تجربه كرده اس��ت .بر اساس آخرين دادههاي
آماري بانك مركزي نرخ بازار بينبانكي در ابتداي سال
 19.9درصد بود و تا نيمههاي مردادماه روندي نزولي را
طي ميكرد .همچنين در حالي كه نرخ بهره بينبانكي
در خردادماه و با افزايش هيجانات انتخابات جهش جزئي
 0.18درصدي داش��ت اما مجدداً در مس��ير نزولي گام
برداش��ت .با اين حال اما از نيمههاي مردادماه بدين سو
نرخ بازار بينبانكي با رشدي خزنده مواجه شده و به مرور
افزايش يافته است .گفتني است نرخ بهره بينبانكي به
عنوان يكي از انواع نرخهاي بهره در بازار پول به نرخهاي
سوديابهرهدرسايربازارهاجهتميدهد.بنابراعالمبانك
مركزي نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي در سررسيدهاي
يك ،دو و سهساله ،در مردادماه روندي كاهشي را تجربه
كرده است؛ به نحوي كه نرخ بازده اسناد با سررسيدهاي

ناممناقصهگزار

بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ،انجام
می گردد(.حداقل امتیاز)50

نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
تاریخ شروع دریافت
دریافتاسناد
توسطشرکت
نحوهدریافت

انواعتضامینقابلقبول

گروه بازار سرمايه|
معامالت روز دوش��نبه براي س��هامداران تا حدودي
خوشايند بود و شاهد افزايش شاخص كل بازار بوديم.
در اين شرايط بسياري از كارشناسان و صاحبنظران
بورس��ي بر اين عقيدهاند كه اتفاقات و اخبار سياسي
و اقتصادي باعث ش��ده تا معامالت نوس��اني شود .به
قطعيتنميتوانگفتاما؛بهعقيدههمينكارشناسان
فصل پاييز بورس رونق گرفته و سوددهي اين بازار آغاز
ميشود .البته نگاه سرمايهگذاران به چهارراه استانبول
عميقتر شده و برخي حتي بهواسطه نوسان قيمت در
اين چهارراه سرمايه خود را پارك كردهاند.
همانگونه كه گفته شد اتفاقات اقتصادي و سياسي
تأثير بسزايي در وضعيت بازار سهام دارد .براي مثالي
ديگر شنبهش��ب خبر رس��يد هياتي به سرپرستي
وزير امور خارجه كشورمان براي شركت در نشست
مجمع عمومي سازمان ملل متحد عصر روز دوشنبه
وارد نيويورك ميشود .بر اساس اين خبر قرار است
رييسجمهور ه��م بهصورت ويدئوكنفرانس��ي در
نشست مجمع عمومي س��ازمان ملل شركت كند.
همچنين برخي منابع از احتمال برگزاري نشس��ت
 ۴+۱در روز چهارش��نبه با موضوع برجام در حاشيه
مجمع عمومي سازمان ملل خبر ميدهند .موضوعي
كه هنوز قطعي نيست اما گفته ميشود سالن شوراي
امنيت براي اين نشست رزرو شده است .روز گذشته
نيز گفته شد امير عبداللهيان ،وزير امور خارجه روز
گذشته يعني دوش��نبه عازم نيويورك شد و در اين
سفر  ۴۵مالقات دوجانبه با وزراي خارجه كشورهاي
مختلف و با روس��اي س��ازمانهاي بينالمللي كه
درخواست داشتند تنظيمشده است.
محمد اسالمي ،رييس س��ازمان انرژي اتمي نيز به وين
رفت .همه اين اخبار س��بب شدند تا ديد فعالين بورسي
نسبت به آينده دالر كاهشي باش��د و از آنجا كه با توجه
به سهم  60درصدي سهام دالري در بازار سهام ،همواره
بورسبازان وزن بااليي به تغيي��رات نرخ دالر ميدادند،
حاال نيز نگ��ران از آينده قيمت اس��كناس امريكايي در
سمت فروش س��هام دستبهكار ش��دهاند .تمامي اين
نگرانيها در تاالر شيشهاي در حالي رقم ميخورد كه در
بازار ارز ،اوضاع و احوال كاهشي حاكم نيست .روز گذشته
در س��اعات معامالتي بورس تهران ،دالر بدون نوس��ان
جدي در همان محدوده روز شنبه تا دوشنبه دادوستد
ميشد و در ادامه نيز با رشد قيمت همراه شد و تا محدوده
ت اما بيش واكنشي
 27380تومان نيز افزايش نرخ داش 
سهامداران حال و روز ديگري را براي تاالر شيشهاي رقم
زده و انتظار ميرود اين واكنشها ادامه داشته باشد .البته
نبايدداستانادامهداربانكمركزيونرخبهرهاوراقدولتي
را فراموش كرد چراكه؛ تأثير بسزايي بر روي وضعيت بازار
دارد .آمارهاي منتشرشده از بازارهاي پول و اوراق نشان
ميدهدكهنرخبهرهبينبانكيدرحركتيخزندهدرمسير
صعودي به حركت درآمد ،در همين حال نرخ بهره اوراق

شمارهتقاضا/شرحمختصر

روش ارزیابی

مبلغتضمین

واكنش بازار به تحوالت سياسي و اقتصادي

مبلغ برآورد (ریال/ارز)

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 13روز پس از آن ادامه خواهد داشت
سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( )setadiran.irشماره تماس061-34148785:
 14روز پس از آخرین روز دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)به آدرس ()setadiran.irضمناً اصل ضمانتنامه می بایست یک روز قبل ازگشایش پاکات تحویل
کمیسیون مناقصات به آدرس اهواز -بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی  -طبقه
اول پارت - Bاتاق -107دبیرخانه کمیسیون مناقصات -شماره تماس 061-34148580 - 34148569گردد.

تقاضای  6/602/000/000 9834087ریال

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
(شماره شبا )IR 350100004001114006376636 ( :
سایر تضامین درج شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره50659ت 123402/مورخ 94/09/22مورد قبول و پذیرش می باشد.

90روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)
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يكساله و دوساله در اين ماه با كاهشي به ترتيب معادل
0.74و  0.9واحد درصد نس��بت به ماه قبل به ترتيب به
 20.98و  20.93درصد رسيده است .اين نرخ در تيرماه
براي سررسيدهاي يكساله و دوساله به ترتيب 21.72و
 21.82درصد بوده است .با اين حال اما بررسي آمارهاي
منتشرشدهازمعامالتاخزادربازارسرمايهنشانميدهد
نرخ بازده اين اسناد دستكم تا دهم شهريورماه مجدداً با
رشد روبرو شده و به 21.4درصد رسيده بود .اين در حالي
اس��ت كه همزمان با افت نرخ بازده اسناد و اوراق دولتي،
بازار سرمايه با افزايش گردش پول و رشد معامالت همراه
بوده و در مقابل با رش��د نرخ بازده در ب��ازار اوراق دولتي،
افت شاخصها و ارزش معامالت را تجربه كرده است .در
گزارش بانك مركزي همچنين آمده است :بررسي بازار
داراييها از جمله س��هام و مسكن حكايت از آن دارد كه
قيمتها در بازار مسكن در مردادماه سال جاري با افزايش
مواجه شده و نشانههاي بهبود وضعيت در بازار سهام نيز
قابل مشاهده است .بر اين اساس ،متوسط قيمت خريد و
فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده
در ش��هر تهران ،در اين ماه نسبت به ماه قبل  3.1درصد
افزايش را تجربه كرد .همچنين شاخص كل بورس اوراق
بهادار در پايان مردادماه  ۱۴۰۰در مقايس��ه با روز پاياني
ماه گذشته حدود  15.6درصد افزايش يافت .بايد توجه
داشت چنانچه مسير صعودي قيمت داراييها داللتي
بر تغيير در سطح انتظارات تورمي داشته باشد ،ممكن
است نياز به انجام اقداماتي از سوي سياستگذار پولي
وجود داشته باشد .صاحبنظران بازار سرمايه ،بازي
دولت با نرخ بهره بينبانك��ي و نرخ بازده اوراق را براي
روند متعادل بازار سرمايه و عملكرد شركتهاي حاضر
در اين بازار از منظر كالن خطرناك توصيف ميكنند.
خريد اوراق ادام ه دارد
هومن عميدي ،كارش��ناس بازار سرمايه نيز درباره
وضعيت بازار س��رمايه ،اظه��ار ميكند :بورس اين
روزها وارد فاز اصالح ش��ده و پيشبيني ميش��ود

واحد ،شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي با نماد
«وصندوق» با ۲۵۵واحد ،باما با نماد «كاما» با ۱۵۴واحد،
گروه دارويي بركت با نماد «بركت» با  ۱۴۰واحد ،شركت
سرمايهگذارياستانآذربايجانغربيبانماد«وساغربي»
با ۱۲۲واحد ،شركت سرمايهگذاري دارويي تأمين با نماد
«تيپيكو» با ۱۰۹واحد و ش��ركت س��رمايهگذاري صدر
تأمينبانماد«تاصيكو»با ۱۰۰واحدتأثيرمنفيبرشاخص
بورسداشتند.برپايهاينگزارش،دراينروزشركتآريان
كيميا تك با نماد «كيمياتك» ،گروه دارويي بركت با نماد
«بركت» ،شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي با نماد
«شستا»،سپيدماكيانبانماد«سپيد»،ايرانخودروبانماد
«خودرو» ،فوالد مباركه اصفهان با نماد «فوالد» و سايپا با
نماد «خساپا» در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند .گروه
خودروهمدرمعامالتامروزصدرنشينبرترينگروههاي
صنعت شد و در اين گروه يكميليارد و ۲۶۱ميليون برگه
سهمبهارزشسههزارو ۵۷۷ميلياردريالدادوستدشد.
آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز دوش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از  ۱۶واحد
افزايش داشت و بر روي كانال  ۲۱هزار و  ۱۶۶واحد ثابت
ماند .همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۶۹۷ميليون برگه
سهمبهارزش ۶۱هزارو ۴۸۴ميلياردريالدادوستدشد.در
س��ومين روز كاري هفته مجتمع جهان فوالد سيرجان
با نم��اد «فجهان» ،پليمر آريا ساس��ول با نم��اد «آريا»،
سرمايهگذاري مالي س��پهر صادرات با نماد «وسپهر»،
سنگآهن گهر زمين با نماد «كگهر» ،بيمه كوثر با نماد
«كوثر» ،شركت سرمايهگذاري صبا تأمين با نماد «صبا»
و بيمه اتكاي��ي ايرانيان با نماد «ات��كاي» تأثير مثبت بر
شاخص فرابورس داش��تند .همچنين بيمه پاسارگاد با
نماد«بپاس»،صنعتيمينوبانماد«غصينو»،پتروشيمي
زاگرس با نماد «زاگرس» ،بيمه تجارت نو با نماد «بنو»،
مديريتانرژيتابانهوربانماد«وهور» ،توليدنيرويبرق
دماوندبانماد«دماوند»،صنايعپتروشيميتختجمشيد
با نماد «شجم» و فوالد هرمزگان جنوب با نماد «هرمز»
با تأثير منفي بر ش��اخص فرابورس همراه بودند .طي روز
دوشنبه افزايش س��هام حقيقيها در ۵۴نماد و افزايش
سهامحقوقيهادر۱۱۶نمادبهبيشازيكميلياردتومان
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دس��ته اول ۲۲۰ميليارد
تومانوتغييرمالكيتدستهدوم۵۰۰ميلياردتومانبود.
ارزش سهام عدالت افزايش يافت
در پايان معامالت سومين روز كاري هفته بازار سرمايه،
ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته۰.۸ ،درصد
افزايش يافت و ارزش سبد۵۳۲هزارتوماني و يكميليون

با توجه به برگزاري مجامع ش��ركتها روند جاري
تا پايان ش��هريورماه ادامه داشته باشد .وي با اشاره
به انتشار اخباري پيرامون انتصاب علي طيبنيا به
عنوان رييسكل جديد بانك مركزي ،خاطرنشان
ميكند :زمزمههايي مبني بر تصدي بانك مركزي
توسط آقاي طيب نيا به گوش ميرسد .سياستهاي
ايشان همواره سياستهاي انقباضي تورم و كنترل
بازاره��ا ب��وده تا نقدينگ��ي را به س��مت بانكها و
سپردههاي بانكي سوق بدهد.
اينكارشناسبازارسرمايهادامهميدهد:انتشارايناخبار
وپيشبينيهايانجامشدهازسياستهاياحتماليبانك
مركزي ،ترس را به دل اهالي بازار سرمايه انداخته و آنها در
معامالت خود جانب احتياط را رعايت ميكنند .افزايش
نرخسپردهبانكي،خبرياستكهميتواندپيبرايبازاررا
كاهشيكندوبررويگزارشاتشركتهانيزتأثيربگذارد
كه در اين صورت ش��اهد خروج پ��ول از بورس خواهيم
بود .مورد ديگري ك��ه بازار س��رمايه را تهديد ميكند،
قيمتگذاري دس��توري اس��ت ك��ه عليرغم مخالفت
ظاهري وزارت سمت ،در بدنه وزارتخانه اين مورد رعايت
نميشود .وي در پاسخ به اين سوال كه «انتخاب طيب نيا
به عنوان رييسكل بانك مركزي چه تأثيري بر روي ساير
بازارها خواهد گذاشت؟» ،ميگويد :نهتنها بورس ،بلكه
ساير بازارهاي موازي نيز تحت تأثير اين اخبار قرار دارند
و درصورتيك��ه نقدينگي موجود در جامعه جذب بانك
ش��ود ،همه بازارها اعم از بورس ،خودرو ،مس��كن و طال
دچار يك اصالح قيمت و ركود خواهند ش��د .بههرحال
سياستگذاربهسوقدادننقدينگيبهسمتبانكتمايل
خواهد داشت و اين اتفاقات رخ ميدهد .اين كارشناس
بازار سرمايه به بررسي ساير مولفههاي اقتصادي پرداخته
و عنوان ميكند :اگر وضعيت فعلي در قيمت نفت و دالر
پابرجا باقي بماند ،ميتوانيم بگوييم كه س��هام بورسي
اگر ارزنده نباش��ند ،گران هم نيستند 3 ،2 .ماه پيش رو،
ماههايبسيارحساسيبهحسابميآيندتاتكليفبودجه
نيز مشخص شود .اگر سرمايهگذاران برنامه دولت براي
كسري بودجه ،نرخ خوراك پتروشيميها و سود بانكي را
بدانند،بهترميتوانندتصميمگيريكنند.عميديتوضيح
ميدهد :ترس و اصالح بازار در اين مقطع هوش��مندانه
است .چشماندازي از توافق براي كوتاهمدت در دسترس
نيست و پيشبيني ميش��ود دولت وابستگي خود را به
فروش نفت كاهش بدهد .انتشار اخبار منفي دريكي دو
ماهآينده،ميتواندبازاررابهتالطمببرد.ويبهپيشبيني
روند معامالت بازار سرمايه در هفته پيش رو پرداخته
و ميگويد :ش��اخص كل حمايت يكميليون و 500
هزار واحد را ازدس��تداده و تالشهاي ناموفقي براي
پس گرفتن آن داشته است .سطح يكميليون و 450
هزار واحد هم شكننده اس��ت و احتمال ادامه ريزش
تا س��طح يكميليون و  350هزار واحد وجود دارد .با
توجه به روند معامالت ،بسياري از حقوقيها مشغول
خريداوراقهستندكهاينموضوعنشانهخوبينيست.

توماني س��هام عدالت به ترتيب به  ۱۳ميليون و ۲۷هزار
تومانو ۲۴ميليونو۵۳۹هزارتومانرسيد.بااحتساباين
موضوع،ارزش۶۰درصدقابلفروشسبد۵۳۲هزارتوماني
سهام عدالت به ۷ميليون و۸۱۶هزار تومان رسيده است.
فرآيند تحويل قرارداد آتي «صندوق طال»
بر اساس اين اطالعيه فرآيند تحويل در روز چهارشنبه
هفته آينده  ۷مهرماه جاري انجام خواهد شد .در اين
اطالعيه آمده است :كليه مشتريان فروشنده و خريدار
داراي موقعيت تعهدي باز موظفند بر اساس ضوابط
اعالمش��ده براي انجام فرآيند تحوي��ل اقدام كنند.
همچنين مرجع قيمت نقدي در محاس��بات جرايم
نكول قرارداده��اي آتي واحدهاي س��رمايهگذاري
صندوق سرمايهگذاري پشتوانه طالي لوتوس ،قيمت
پاياني نماد صندوق س.پش��توانه ط�لاي لوتوس در
آخرين روز معامالتي قراردادهاي آتي است .گفتني
اس��ت ،هر قرارداد آت��ي صندوق ط�لا  ۱۰۰۰واحد
سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري پشتوانه طالي
لوتوس است .لذا كليه مش��تريان فروشنده موظفند
حداكثرتاآخرينروزمعامالتييعني ۷مهرماهاقدامبه
تأمينواحدهايسرمايهگذاريصندوقسرمايهگذاري
پش��توانه طالي واحدهاي س��رمايهگذاري صندوق
سرمايهگذاري طالي لوتوس در كد سهامداري خود
كنند .ازاينرو به ازاي هر موقعيت تعهدي باز فروش
در ق��رارداد آتي باي��د  ۱۰۰۰واحد س��رمايهگذاري
پش��توانه طالي لوتوس تأمين ش��ود .بر اساس اين
ابالغيه از روز ش��نبه  ۳مهرماه  ۱۴۰۰كليه معامالت
سيمان بهصورت جداگانه در تاالر اختصاصي سيمان
در بستر معامالتي  TTSو رأس ساعت  11:30برگزار
ميش��ود .بورس كاال كه تاكنون در بستر  TTSداراي
بازاره��اي صنعت��ي ،صادراتي كي��ش ،فرآوردههاي
نفتي ،فرعي ،پتروش��يمي ،حراج باز و مناقصه بود به
دليل حجم گسترده معامالت سيمان از هفته آينده
شاهدروي كار آمدن تاالر سيمان بهصورت جداگانه
خواهد بود كه معامالت در تاالر س��يمان از س��اعت
 11:30دقيقه آغاز ميشود .گفتني است ،پيرو ابالغيه
وزارتصمتمبنيبرممنوعيتخريدوعرضهسيمان
خارج از بورس كاال و تعيين فرصت زماني براي حضور
خريداران و فروشندگان سيمان در بورس كاال ،روند
حضور و پذيرش ش��ركتهاي سيماني و همينطور
خريداران سيمان در بورس سرعت گرفت و بر اساس
اطالعيههاي مديريت پذيرش و بازاريابي بورس كاالي
ايران تاكنون  ۶۸ش��ركت محصول خ��ود را پذيرش
كردهاند و چند شركت نيز در مرحله پذيرش هستند.

توسعه هسته معامالت
براي عرضههاي اوليه

حميد حس��نآبادي ،مدير فناوري اطالعات سازمان
بورسواوراقبهادارگفت:درروزجاريسامانهمعامالتي
فرابورس بدون مشكل س��رويسهاي الزم براي انجام
معامالت را ارايه كرده اس��ت .امروز در اين سامانه نماد
«مديري��ت» با صف ف��روش به تعداد بالغب��ر۹۸۰۰۰
سفارشبازگشاييگرديدكهدرفرآيندبازگشاييبيش
از  ۱۰۷۰۰۰معامله توليد ش��د .فرآيند بازگشايي اين
نماد در ۳۰ثانيه بهطور كامل انجام ش��د .حسنآبادي
توضيح داد :پيشازاين ،صفهاي فروش يا خريد با اين
تعدادسفارشقابلپشتيبانيدرسامانهمعامالتنبوده
ومعامالتنمادهاباصففروشسنگينبهبعدازساعت
بازار منتقل ميش��د و در اين بازه زماني نيز بازگشايي
نمادها به زماني بيش از ۴دقيقه نياز داشت .اما با توسعه
انجامشده روي س��امانه معامالت در شركت مديريت
فناوري بورس تهران و بهكارگيري ماژول توسعهيافته
جديدبرايفرآيندبازگشاييكهازهفتهگذشتهدرمحيط
عملياتيقرارگرفتهاست،نمادهاييباصفهايسنگين
دربازهزمانيبسياركوتاهبازگشاييميشوندوروالعادي
معامالت بدون اختالل پيگيري ميشود .مدير فناوري
اطالعاتسازمانبورسهمچنيندرخصوصمشكلبه
وجود آمده در نمايش اطالعات پرتفوي سهامداران در
شركتهاي كارگزاري در روز شنبه ،عنوان كرد كه بروز
خطا در كانالهاي ارتباطي سامانه Csdidataمتعلق
به شركت س��پردهگذاري مركزي موجب توقف ارسال
اطالعات به بانك اطالعاتي سامانه مربوطه شده است.
درنتيجه اين اختالل تعدادي از شركتهاي كارگزاري
موفقبهنمايشصحيحاطالعاتمشتريانخودنشدند،
كه بالفاصله پس از بررس��ي علت بروز خطا و رفع آن و
اطمينان از صحت عملكرد سيستمها ،ارسال اطالعات
ازسرگرفتهشد.الزمبهذكراستاطالعاتارساليصرفاً
براي مشاهده داراييها از سوي مشتريان كارگزاريها
بوده است و كارگزاران در صورت لزوم قادر به دسترسي
س خودبودهاند.
به اين اطالعات از طريق سامانهبك آفي 
درحالحاضرمشكلمربوطهبهطوركاملبرطرفشده
واطالعاتپرتفويسهامداراندرسامانههايشركتهاي
كارگزاري كام ً
ال بهروز است .حسنآبادي ،در خصوص
عرضههاي اوليه ارايهشده در هفتههاي اخير نيز افزود:
اخت�لاالت رخداده هيچ ارتباطي ب��ه عرضههاي اوليه
ارايهشدهنداردوهماكنونتماميسامانههايمعامالتي
بورسها و سامانههاي پس از معامالت در شرايط پايدار
قرار دارند .وي افزود ،همه همكاران حوزههاي فني و
كسبوكاري در مجموعه سازمان و اركان همواره در
تالشندتافرآيندهايمعامالتيپيشوپسازمعامالت
با روند نرمال طي شده و سرويسدهي به ذينفعان با
باالتريندرجهپايداريوكيفيتارايهشود.

لغو محدوديت دسترسي
كارگزاران به نامك

محمد عطايي ،مدير نظارت بر كارگزاران س��ازمان
بورس و اوراق بهادار بابيان « با تصويب هياتمديره
سازمان بورس و اوراق بهادار محدوديت دسترسي
جديد به سامانه نامك كه براي شركت كارگزاري از
سال ۹۵وضعشدهبود،لغوشد»گفت:پسازابالغاين
مصوبهبهبورسها،اعطايدسترسيجديدبهسامانه
نامك توسط بورسها براي شركتهاي كارگزاري
متقاضي ،با رعايت س��اير مق��ررات مرتبط بالمانع
خواهد بود .محمد عطايي ادامه داد :س��فارشهاي
مشتريانتوسطمعاملهگرانشركتهايكارگزاري
از طريق ايس��تگاههاي معام�لات برخط گروهي
و ايستگاههاي معامالتي س��امانه نامك به هسته
معامالت ارسال ميشود كه با توجه به اعالم آمادگي
شركت مديريت فناوري بورس تهران محدوديت
دسترسي به سامانه معامالت نامك حذف شد.

بورسكاال؛ گزارشگر كاهش
يا افزايش قيمت كاالهاست

س��يد جواد جهرمي ،معاون عمليات و نظارت بر بازار
بورس كاالي ايران با تأكيد بر اين نكته كه بورس كاال
يكپلتفرممعامالتياست،گفت:بورسكاالنهدربحث
افزايشقيمتسيمانطيماههاياخيردخيلبودونه
اكنونكه قيمتها روند كاهشي دارد ،دخالتي داشته
است .آنچه در بازار سيمان يا هر محصول ديگري در
حال وقوع است عملكرد عرضه و تقاضاي بازار است كه
گاها قيمتي را افزايش داده يا نظير شرايط فعلي روند
را كاهشي ميكند .جهرمي با تأكيد دوباره اين موضوع
كه بورس كاال تنها سازوكاري است كه عرضه و تقاضا
را نشان ميدهد خاطرنش��ان كرد :بورس كاال در هر
دو حالت مداخلهاي در بازار نداشته و صرفاً گزارشگر
فعاليتعرضهوتقاضايياستكهدربازاراتفاقميافتد.
لذا امروز كه همه از كاهش قيمتهاي سيمان خرسند
هستنداينطورنباشدكهدرصورتافزايشقيمت،اين
رش��د را از چشم بورس كاال ببينند چراكه بورس كاال
هيچگونه مداخلهاي در قيمتها ندارد .وي ادامه داد:
اميدواريم اين نگاه در كشور جايگاه خود را پيدا كند تا
هر زمان كه افزايش يا كاهش قيمت كااليي گزارش
شد در خصوص علل آن مذاكره كنيم و به دنبال اخذ
تصميماتي از سوي سياس��تگذار باشيم كه به يك
قيمت تعادلي برسيم نه آنكه برخي دليل رشد قيمت
را بستر معامله يعني بورس كاال اعالم كنند .به گفته
جهرمي در ح��ال حاضر پيشبيني آينده بازار مقدور
نيس��ت و وظيفه ما اين است كه عرضه مناسبي را در
بازار داشته باشيم .طي چند هفته اخير با تالشهاي
آقاي فاطمي امين وزير صمت عرضههاي خوبي شكل
گرفت و  ۶۸شركت پذيرش شدند و  ۳يا  ۴شركت نيز
در نوبت پذيرش هس��تند و با تس��هيالتي كه در نظر
گرفتهش��ده باالي  ۱۱هزار نفر كد بورس��ي دريافت
كردند .معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كاالي
ايران در ادامه به شركتهاي سيماني پيشنهاد داد
ك��ه با توجه بهاحتمال ركود ب��ازار در آينده به فكر
فروش اعتباري سيمان در بورس كاال نيز باشند.

درشهر
دستور زاكاني براي تجميع
درآمدها در خزانه شهرداري تهران

بر اساس تازهترين ابالغيه ش��هردار تهران ،سازمانها و
شركتهاي شهرداري ملكفاند كليه درآمدها را صرفا
به حساب درآمدي خزانه اين نهاد واريز كنند .به گزارش
ايسنا،براساسدستورالعملمعاونتماليواقتصادشهري
ش��هرداري تهران و همچنين ابالغ آن از سوي شهردار
تهران ،به منظور شفاف شدن حسابهاي شهرداري و
نظمبخشيبهتراكنشهايماليشهرداريتهرانتمامي
واحدها،مناطق،سازمانهاوشركتهايتابعهوموسسات
شهرداري تهران ملكف هستند تا كليه منابع درآمدي و
ساير وجوهي كه به موجب بودجه مصوب وصول شده
است را صرفا به حس��ابهاي درآمدي خزانه شهرداري
كه به پيش��نهاد شهرداري و تاييد ش��وراي شهر تهران
افتتاح شده يا ميشود ،واريز كنند .اين دستورالعمل بر
اس��اس مفاد ۳۵برنامه سوم توسعه شهر تهران ،لزوم به
كارگيري دستورالعمل خزانهداري در شهرداري تهران
كه از سوي وزارت كش��ور در سال  ۱۳۹۶ابالغ شده بود
وهمچنيندرراستاياجرايتبصرهيكمبودجهمصوب
شوراي شهر تهران است .بر اساس اين گزارش ،ابالغ اين
دستورالعملدرشرايطياستكهپيشتربرخيازاعضاي
شورايپنجمشهرتهراننسبتبهواريزنشدندرآمدهابه
خزانهشهرداريانتقادداشتندوبارهانسبتبههمكاري
نكردن سازمانها و شركتهاي در اجراي اين مصوبات
تذكردادند.اوهمچنيندرديدارباسردارحسيناشتري،
فرمانده نيروي انتظامي كش��ور اظهار كرد :شهرداري
تهران ۸۰هزار ميليارد تومان بدهي دارد كه ۱۲.۵هزار
ميليارد بايد بابت آن سود بانكي پرداخت كنيم اما اين
به معناي بن بست نيس��ت و شهر ظرفيتهاي زيادي
دارد و راههاي متنوعي وجود دارد كه بن بستي براي ما
نميگذارد.پيش ازاين از سوي مديريت شهريپنجمو
همچنينمديريتشهريششمتهران،ميزانبدهيهاي
شهرداري 66هزارميلياردتوماناعالمشدهبود.

منطقه 19پايتختبيمارستانندارد

عضوشورايشهرتهرانازمكاتبهباشهردارتهرانجهت
واگ��ذاري زمين به وزارت بهداش��ت در جنوب تهران
جهت ساخت بيمارس��تان خبر داد .ناصر اماني ،عضو
شورايشهرتهراندرگفتوگوبافارس،دربارهسرانجام
ساختبيمارستاندرجنوبتهراناظهاركرد:بامصوبه
ش��وراي پنجم قرار بوده كه زميني توسط شهرداري
جهتساختبيمارستاناختصاصدادهشود.ويافزود:
مناطقيمانندمنطقه 19حتييكبيمارستاننداردو
اين در حالي است كه منطقه  ،6حدود  30بيمارستان
در آن احداث ش��ده و دسترسي ساكنان جنوب تهران
بهبيمارستانمحدوداست.اينعضوشورايشهرتهران
ادامهداد:باتوجهبهابالغعليرضازاكانيمنوطبهمتوقف
شدنواگذاريهاسرانجامساختاينبيمارستانهمدر
هالهايازابهامفرورفتهدرحاليكهمنظورشهردارجديد
پروژههاياينچنينينبودهاست.امانيگفت:قراراست
با عليرضا زاكاني مكاتباتي كنيم تا انشاءاهلل هر چه
زودتر واگذاري اين زمين به وزارت بهداشت جهت
ساخت بيمارس��تان انجام گيرد.وي گفت :منطقه
 19يكي از مناطق محروم و كم برخوردار است كه ما
تالش ميكنيم در مديريت شهري جديد مشكالت
مناطقجنوبيمانندمناطق 19برطرفشود.

اعضاي هيات رييسه شوراي
شهرستان تهران انتخاب شدند

ايمان قرباني ،مش��اور فرماندار و مدي��ر روابط عمومي
فرمانداريتهرانازانتخاباعضايهياترييسهشوراي
اسالمي شهرستان تهران خبر داد .به گزارش تسنيم،
ايمانقربانيمديرروابطعموميفرمانداريتهراناظهار
كرد:درجلسهامروزكهبهرياستعيسيفرهاديمعاون
اس��تاندار و فرماندار تهران و با حضور اعضاي ش��وراي
شهرستان تهران تشكيل ش��د ،اعضاي هيات رييسه
شوراي اسالمي شهرس��تان تهران انتخاب شدند .وي
درباره تركيب هيات رييسه شوراي اسالمي شهرستان
تهران تصريح كرد :احمد صادقي عضو ش��وراي ش��هر
تهرانبهعنوانرييسشوراياسالميشهرستانتهران،
سيدابوالفضل ميررفيع نايبرييس و عبدالرضا آشوب
منشي و حميدرضا كروبي به عنوان سخنگوي شوراي
اسالميشهرستانتهرانانتخابشدند.مشاورفرماندار
ومديرروابطعموميفرمانداريتهرانادامهداد:عليرضا
نادعليشهرستانكيبههمراهمهدياقرارياننيزبهعنوان
اعضاياينشوراانتخابشدند.ويخاطرنشانكرد:احمد
صادقينيزبهعنواننمايندهشوراياسالميشهرستان
تهراندرشوراياسالمياستانتهرانانتخابشد.

آمادگي تأمين
ناوگان سرويس مدارس

مديرعامل اتحاديه تاكس��يرانيهاي ش��هري كشور از
آمادگي تاكس��يرانيهاي شهري و ش��هرداريها براي
تامين ناوگان الزم س��رويس مدارس خب��ر داد و گفت:
منتظردرخواستآموزشوپرورشواعالمبرنامهاجرايي
و همچنين تصميم س��تاد ملي مقابله با كرونا هستيم.
مرتضيضامنيدرگفتوگوباايسنا،درتشريحروندايجاد
آمادگيبرايتأمينناوگانموردنيازسرويسمدارسدر
سالتحصيليجديدگفت:فراخوانوثبتنامشركتهاي
حمل و نقل درون شهري دانشآموزي بر بستر سامانه
سپند (سامانه پايش ناوگان دانشآموزي) از  ۱۲مرداد
 ۱۴۰۰آغاز شد و به پايان رسيده است .به اين ترتيب بر
اساسوظيفهايكهمادربخششهريبرعهدهداريمدر
حالحاضرشناساييشركتهاانجامشدهاست.ويافزود:
در ادامه فرآيند تامين ناوگان سرويس مدارس ،مرحله
تعيينصالحيترانندگاندرحالانجاماستوآمادگي
ارايه خدمات بر اس��اس وظيفهاي كه داريم فراهم شده
است؛امامنتظربرنامههاييهستيمكهازسويستادملي
مقابلهباكروناوآموزشوپرورشاعالمميشود.بيترديد
الزم است برنامههاي اجرايي از سوي آموزش و پرورش
اعالمشودتاامكانساماندهيفراهمشودكهدراينراستا
مقدماتكارفراهموناوگانتأمينوآمادهاجراهستيم.

راهوشهرسازي
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دبير كانون انبوهسازان :از مهاجرت نخبگان به مهاجرت سرمايهها رسيدهايم

سبقت قيمتآپارتمانهاي تهران از اروپا
گروه راه و شهرسازي|
اقتصاد ايران و به ويژه بازار مسكن كشور با پديده عجيبي
روبهرو شده است .از سويي ،در پي بروز بيماري هلندي
طي دهههاي گذش��ته در اقتصاد ايران ،طي اين سالها
همواره شاهد رش��د قيمت داراييهاي غيرقابل تجارت
مانند ملك ،مس��كن و مس��تغالت بودهايم ،به گونهاي
كه همواره هر گونه سرمايهگذاري در اين رشته و حوزه
اقتصادي توصيه شده اس��ت و به عبارت دقيقتر ،ملك
امنترين پناهگاه نقدينگي در برابر كوره تورم بوده است.
در اين حال ،طي سه سال گذشته و به ويژه طي يكي دو
ماه اخير ،گويي سرمايهگذاري در ملك هم مورد استقبال
سرمايهگذاران نيست و بر اس��اس مشاهدات ميداني و
اظهارات كارشناسان و فعاالن حوزه مسكن ،خريد ملك
در كشورهاي همسايه به صرفهتر و ارزانتر از رهن و اجاره
يك آپارتمان در تهران به ش��مار ميرود .اگر چه فعاالن
و انبوهسازان مسكن ،اش��كال كار را در سختگيريها
و بيمهريها نسبت به س��ازندگان مسكن و ساختمان
ميبينن��د ،اما به نظر ميرس��د ،اين پديده ك��ه از آن به
عنوان «مهاجرت و فرار سرمايه ها» ياد ميشود ،ابعادي
وسيعيترازمعضالتمربوطبهساختوسازداشتهباشد.
بيگمان ،همانطور كه ريش��ه بحران مسكن در ايران در
بيماري هلندي نهفته است ،پيامدهاي جانبي اين بحران
نيز ريشه در عوامل كالن اقتصادي و حتي سياسي دارد .و
از سوي ديگر ،برخي جذابيتهاي يا تبليغات جذاب براي
زندگي در خارج از كشور نيز به اين مساله دامن ميزند.
نوسانهاي شديد نرخ ارز ،نرخ رشد نقدينگي ،رشد
تقريبا منفي اقتصاد در دهه  ،1390بيكاري ،اقتصاد
رانتي ،عدم شايسته ساالري و رواج قوم گرايي و جناح
زدگي حزبي در كنار به دست آمدن تابعيت كشوري
همچون تركيه با  250هزار دالري ملك ميتواند هر
شهروند ايراني كه احساس ميكند ،شهروند درجه
دو است را ترغيب نمايند تا ماحصل زندگي چندين
ساله خود را به دالر تبديل كند و ساز سفر كوك كند.
رشد لگام گسيخته قيمت مسكن
فرشيد پورحاجت ،كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه
قيمت خانه در تهران با برخي شهرهاي اروپايي برابري
ميكند و بعضا بيشتر شده است گفت :از سال  ۹۰به بعد
دچارركودساختوسازشديمكهنتيجهآنبهشكلرشد
لجام گسيخته قيمت مسكن بروز پيدا كرد.
پورحاجت در گفتوگو با ايس��نا اظهار كرد :از س��ال
 ۱۳۹۰فشارهايي به حوزه ساخت و ساز وارد شده كه

تاثيرش را االن داريم ميبينيم .قيمت خانه در تهران
به قدري جهش كرده كه با ش��هرهاي اروپايي برابري
ميكندوحتيبيشترشدهاست.باقيمترهنآپارتمان
درتهرانوكالنشهرهاميتواندرتركيهواحدمسكوني
خريداري كرد.وي افزود :بخش ساخت و ساز در ايران با
انواع و اقسام موانع روبرو شده است .تمام دستگاههاي
خدماترسان نگاه درآمدي به اين حوزه دارند و هيچ
خدماتي به صنعت س��اختمان اراي��ه نميدهند .به
همين دليل عمده س��ازندگان ،بخش توليد را را رها
كرده و به فعاليتهاي واس��طهاي مشغول شدهاند و
توليد ساختمان در كشور ريزش  ۵۰درصدي نسبت
به سال  ۱۳۹۰داشته است .دبير كانون انبوهسازان با
بيان اينكه فرار سرمايهها از بخش مسكن انعكاسي از
فرارسرمايههاازكشوراست،تاكيدكرد:توليددركشور
بسيارپرريسكشدهوبخشساختمانبهعنوانموتور
محرك اقتصاد كش��ور در ركود عميق به سر ميبرد.
كار به جايي رس��يده كه تع��داد واحدهاي خريداري
ش��ده توس��ط ايرانيها در تركيه از تع��داد معامالت
پرتقاضاترين منطقه تهران بيشتر شده است.
ويبابياناينكهازمهاجرتنخبگانبهمهاجرتسرمايهها
رسيدهايم گفت :سرمايهگذار كار خود را بلد است .وقتي
در داخل با انواع و اقسام مشكالت مواجه ميشود ،پولش
را به خارج انتقال ميدهد .ايرانيها در ماه گذشته با خريد
 ۹۱۱خانه در تركيه ركورد ماهيانه خريد مسكن در اين
كشورراشكستند.اينآمارنسبتبهدوسالقبلرشد۴۷
درصدي يافته است در حالي كه مرداد امسال معامالت در

تهران ۳۹درصد نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرد.
به گفته پورحاجت ،هركس خواس��ته در حوزه مسكن
سرمايهگذاري كند به نوعي درگير بروكراسي و مقررات
دست و پاگير شده و عطاي كار را به لقايش بخشيده است.
از  ۷۶۰هزار پروانه ساختماني در سال  ۱۳۹۰به كمتر از
 ۴۰۰هزار در سال ۱۳۹۸رسيديم و سال گذشته نيز آمار
كمتر از اين مقدار بود .دبير كانون انبوهسازان مدعي شد:
نهتنهادرتهران،بلكهدرمناطقبرخوردارسايركالنشهرها
بعضا نرخ رهن آپارتمان ،ميلياردي شده است .با حدود
نصف اين مبلغ ميتوان در استانبول خانه خريداري كرد.
مردم اين مسائل را تشخيص ميدهند و به دنبال رفاه و
آس��ايش در بيرون از مرزها ميگردند .البته در بسياري
مواردهمسرمايهخودراپسازانتقالبهكشورهايمنطقه
از دست ميدهند و از اينجا رانده و از آنجا مانده ميشوند.
پورحاجت ،كسري مسكن در كشور را حدود  ۵ميليون
واحد دانست و افزود :اين يعني ما  ۵ميليون ظرفيت در
بخش مسكن داريم كه بايد از آن در جهت رونق اقتصادي
استفاده كنيم .اما عجيب اس��ت كه راه توليد مسكن را
بنبس��ت كردهايم .اولين كار دول��ت و مجلس انقالبي
بايد اصالح سياستهاي مالياتي در بخش مسكن باشد.
هماكنون به جاي وضع ماليات بر داللي مسكن ،فشار بر
دوش حوزه توليد قرار دارد .قوانين و مقررات ركودزا بايد
برداشته شود .اگر موانع از ميان برود در گام اول ظرفيت
افزايش  ۳۵درصدي توليد مسكن را داريم و ميتوانيم به
تدريج به اهداف ساخت ساالنه يك ميليون واحد مطابق
قانون جهش توليد و تامين مسكن دست پيدا كنيم.

روايتي از سرخوردگي
خريداران ايراني ملك در تركيه
پيش از اين ،مصطفيقلي خس��روي ،ريي��س اتحاديه
مشاورانامالكبابياناينكهوعدهاقامتباخريدآپارتمان
در تركيه و دوبي ،سرابي است كه بعضي هموطنان عزيز
گرفتارش ميشوند گفته بود :به دليل مشكالت زندگي،
نبود شغل و فشارهاي اقتصادي در تركيه ،دوبي يا قبرس
بسياري از هموطنان مجبور به ترك اين كشورها شدند؛
بهطوري كه در فرودگاه دوبي خودروش��ان را رها كرده و
آمدند و ديگر سراغي از آپارتمان خود نگرفتند.
خس��روي اظهار ك��رده ب��ود :آدم دلش ميس��وزد كه
س��رمايههاي ايرانيان عزيز به خريد آپارتمان و ملك در
تركيه اختصاص پيدا ميكند و بسياري از آنها مالباخته
ميشوند .در تبليغات ش��بكههاي تركي و عربي طوري
وانمود ميشود كه در تركيه يا دوبي همهچيز گل و بلبل
است و با وعده اقامت ،سرمايهها را از ديگر كشورها جذب
ميكنند اما بارها پيش آمده كه اين كشورها به بهانههاي
مختلف از دادن اقامت امتناع ميكنند و قوانين با تغيير
مسووالن آن كشورها عوض ميشود.
ويافزودهبود:درتركيهدونوعسندارايهميشودكهيكي
از طرف شهرداري و ديگري سند ثبتي است .وقتي خانه
رابهيكفردخارجيميفروشندبعضادولتميگويدكه
اينسندشرايطدريافتاقامتراندارديااينكهميگويند
شما بايد چند س��ال اينجا بمانيد و بعد اقامت دريافت
كنيد .به هر حال هزينههاي زندگي در آنجا زياد است
و شغل چنداني براي ايرانيها وجود ندارد .بنابراين در
بسياري موارد با دريافت نصف يا يك سوم پول خانه خود
مجبور به بازگش��ت ميشوند.رييس اتحاديه مشاوران
امالك با بيان اينكه در دوبي ،قبرس و گرجس��تان نيز
مشكالتاينچنينيبرايايرانيهاايجادشدهاستگفته
بود :بعضي هموطنان ما خودروشان را در فرودگاه دوبي
گذاشتندوآمدند؛زيرافشارهاياقتصاديبهآنهاواردشد
و تعدادي از افراد حتي به زندان افتادند .برخي افراد حتي
براي پيگيري وضعيت ملك خود ديگر به دوبي نرفتند.
خسروي تاكيد كرده بود :كشورهاي منطقه بازيهاي
اقتصادي را بلدند و از ناآگاهي شهروندان ديگر كشورها
درباره اوضاع كشور مقصد سوءاستفاده ميكنند .ايران
از نظر آب و هوا ،امنيت و فرهنگ بس��يار بهتر از ساير
كشورهاست.مادركشورچهارفصلزندگيميكنيمكه
بسياري از اتباع كشورهاي حاشيه خليج فارس دلشان
ميخواهد در ايران آپارتمان و ويال خريداري كنند؛ چرا
كه شيفته فرهنگ و آب و هواي ايران هستند.

تاكيد مسووالن وزارت راه بر الزام ايرالينها به فروش بليت دوطرفه

بليت دوطرفه به نجف ناياب شد
در حالي كه س��فرهاي هوايي اربعين آغاز ش��ده ،بليت
دوطرفهبهنجفدربازارناياباستوعليرغمنرخمصوب5
ميليونتوماني،بليتيكطرفهتا 25ميليونهمبهفروش
ميرود.به گزارش ايلنا ،به دليل محدوديتهاي ناشي از
شيوع كرونا و با تصميم كشور عراق ،قرار بر اين است كه
امسال فقط 60هزار زائر ايراني آن هم فقط از مسير هوايي
درمراسماربعينحسينيشركتكنند.همينمحدوديت
باعث شد تا شركتهاي هواپيمايي داستان شكار ماهي
از آب گلآلود را تكرار كنند كه البته سازمان هواپيمايي
كش��وري هم به صراحت اعالم كرد سودجويي برخي از
ايرالينهادراينشرايطراپيشبينيكردهبود.سازناكوك
شركتهاي هواپيمايي در همكاري با سازمان هواپيمايي
كش��وري براي برگزاري پروازهاي اربعين از همان زمان
پيشفروش بليتها آغاز شد در حالي كه قرار بود ،فروش
بليت از تاريخ 25شهريور ماه براي بازه زماني 28شهريور
تا دهم مهر ماه آغاز شود ،هيچ يك از ايرالينهاي داخلي
حاضر به فروش بليتهاي اربعين نشدند و همين تاخير
خود باعث ايجاد بازار سياه فروش بليت عراق شد.پس از
آنكهسازمانهاينظارتيورودكردندفروشبليتآغازشد
اماقيمتهاينجوميبهطوريكهقيمتبليتعراقبراي
ايام اربعين حتي به  75ميليون تومان هم رسيد در حالي
كه طبق اعالم سازمان هواپيمايي كشوري سقف قيمتي
براي بليت رفت و برگش��ت 6ميليون تومان است آن هم
فقط مسير مش��هد -نجف و مابقي مسيرها بايد با نرخ 5
ميليون تومان به فروش برسد.در حالي كه تا روز اربعين
چيزينماندهاستوزائرانبايددرهمينروزهابليتخود
را تهيه كنند ،هنوز هيچ ايراليني با قيمت مصوب بليت
عرضه نميكند .از س��وي ديگر ايرالين عراقي هم در اين
پروازها مش��اركتي ندارد و تمام پروازهاي اين شركت به

دليل بليت فروشي به افرادي كه هنوز موفق به تهي ويزا
نشدند،لغوشد.هر چند كه شركت هواپيمايي خارجي
هم مشمول قيمتگذاري مصوب نميشد.از آنجايي
كه تاكنون سازمان هواپيمايي كشوري نتوانسته اين
وضعيت را سامان ببخش��د و ايرالينها مانند طبق
روال س��ابق از متولي صنعت حرفشنوي ندارند،
الزم است كه نهادهاي نظارتي وارد كار شوند.

تاييدتخلففروشاجباريبليتيكطرفه
به زائران
در اين ح��ال ،مديركل دفت��ر نظارت بر ش��ركتهاي
هواپيماي��ي و آژانسهاي مس��افرتي گفت :س��ازمان
هواپيمايي با ش��ركتهاي ك��ه به ص��ورت اجباري به
مس��افران مس��ير يك طرفه را به فروش ميرسانند هم
اخطارهاي كتبي را داده است و فرجه زماني مشخصي را
تعيين كرده تا هرچه سريعتر اقدام به فروش بليت رفت و
برگشتكنند.خشخوبابياناينكهاخباريمبنيبراينكه
برخي از شركتهاي هواپيمايي اقدام به فروش بليت به
صورتيكطرفهميكنندياسوءاستفادهميكنند،گفت:
سازمان هواپيمايي اين موضوعات و سود جويي برخي از
ايرالينها را پيشبيني كرده بود و به همين دليل جلسه
هماهنگيباشركتهايهواپيماييدر ۲۴شهريوربرگزار
كرديم تا ايرالينها تسهيالت مناسبي با قيمت مناسب
در اختيار زوار قرار دهند .به همين منظور نرخ بليت رفت
و برگش��ت تهران نجف  ۵ميليون تومان و مشهد نجف
 ۶ميليون تومان و بليت يك طرفه  ۳ميليون  ۲۰۰هزار
تومان و مسير يك طرفه مشهد نجف ۴ميليون تومان در
نظر گرفته شده است.وي با اش��اره به ورود سازمان به
موضوع تخلف و گرانفروشي برخي از ايرالينها افزود:

آگهي دعوت به مجمع ساليانه
صندوق سرمايهگذاري بانك گردشگري
ثبت شده به شماره  27837و شناسه ملي 10320600788

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل
30005320

به اطالع كليه س�هامداران ممتاز ميرساند مجمع ساليانه صندوق سرمايهگذاري
بانك گردشگري در روز ش�نبه مورخ  1400/7/10راس ساعت  15/00به نشاني بلوار
نلس�ون ماندال ،خيابان پديدار ،پالك  ،54طبقه اول با دس�تور جلسه به شرح زير
برگزار ميگردد:
 -1اس�تماع گزارش مدير در خصوص وضعيت و عملكرد صندوق براي س�ال مالي
منتهي به1400/04/26
 -2استماع گزارش حس�ابرس در خصوص صورتهاي مالي حسابرسي شده سال
مالي منتهي به1400/04/26
 -3تصميمگيري در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال مالي1400/04/26
 -4تعيين حسابرس صندوق براي سال مالي منتهي به1400/04/26
 -5تعيين روزنامه كثيراالنتش�ار جهت درج آگهيهاي صندوق براي س�ال مالي
منتهي به1400/04/26
 -6ساير موارد در اختيار مجمع.
براي كسب اطالعات بيشتر به سايت http://www.gbfund.irمراجعه فرماييد.
شركت سبدگردان سرآمد بازار
مديرصندوقسرمايهگذاريبانكگردشگري

دستگاههاي ذيربط ورود كرده و اخطارهاي به آژانس و
ايرالينهاي مختلف كه اين نرخ را رعايت نكرده ،داده
شده و س��ايتهاي كه باالتر از نرخ مصوب مبالغي را
نمايش ميدادند هم گزارش و اخطارهاي الزم داده شد.
الزام به فروش بليت دوطرفه
معاونتوسعهمديريتومنابعانسانيوزيرراهوشهرسازي
نيز در اين رابطه تاكيد كرد :تمام شركتهاي هواپيمايي
ت و برگشت صادر
ملزم هستند به درخواست زائر بليت رف 
كنند ،مگر آنكه خود زائر خواستار خريد بليت يكطرفه
باشد.بهگزارشايرنا،نعمتاهللتركي،معاونتوسعهمديريت
و منابع انساني با اشاره به الزام شركتهاي هواپيمايي به
عرضهبليتدوطرفه،گفت:امكانتهيهبليترفتوبرگشت
برايزائراندرنظرگرفتهشدهاست.برخينگرانيهاوجود
داشتكهمراكزعرضهبليتتنهابليتيكطرفهبرايزائران
صادر كنند .در اين نشست تاكيد شد كه تمام شركتها و
مراكزفروشبليتهواپيماملزمهستندبهدرخواستزائر
بليترفتوبرگشتصادركنند،مگرآنكهخودزائرخواستار
خريدبليتيكطرفهباشد.ويافزود:مشكالتمربوطبهسفر
هواييحلشدهاستوسازمانهواپيماييكشورينيزتمام
توانخودرابهكارگرفتهاستكهايناعزامبهطريقخوبي

شركت ملي نفت ايران
شركتمليمناطقنفتخيزجنوب

انجام شود.تركي با اشاره به اينكه ظرفيتي براي بازگشت
زائران از مرز زميني ايجاد شده است ،گفت :براي بازگشت
زائرانتنهامرزمهراندرنظرگرفتهشدهاستوتمامزائران
تنهاميتوانندازاينمرزبهكشوربازگردند.ويتوضيحداد:
سازمانراهداريبرايپشتيبانيازبازگشتزمينيزائران
اعالمآمادگيكردهودرجلسهستادمصوبشدبرايتمام
زائراني كه از اين مرز باز ميگردند وسيله اياب و ذهاب در
نظرگرفته شده ونسبتبه تجهيز مرز و تهيه وسايل مورد
نيازاقدامشود.معاونوزيرراهوشهرسازيادامهداد:قيمت
بليتبرگشتزمينيبراساسنرخمصوبياستكهسازمان
راهدارياعالمخواهدكردوفكرميكنمتفاوتچندانيبادو
سالپيشنداشتهباشد.امكاناتبازگشتزمينيزائراناز
همينامروزآمادهاستوايجادموكبهايپذيراييدرمرز
نيزپيشبينيشدهاست.معاون توسعه مديريت و منابع
انساني وزير راه و شهرس��ازي گفت :سعي ميكنيم
جلسه اين ستاد دستكم دو روز در ميان برگزار شود
و اين روند تا پايان مراسم اربعين ادامه خواهد داشت.
در اين جلسات پيگير مشكالتي كه اعالم ميشود و
ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي مرتبط هستيم
و اميدواري��م خدمات مرتبط به ح��وزه وزارت راه و
شهرسازي در سفر اربعين به بهترين شيوه ارايه شود.

ايرانشهر
به هر ايراني  ۳هكتار زمين
از مساحت كشور ميرسد

علي ش��ماعي ،كارش��ناس اقتصاد مس��كن با بيان
اينك��ه دالالن ،زمينخواران ،رانتخ��واران و برخي
دس��تگاههاي دولتي زمينهاي خ��وب و خانههاي
مجل��ل را احتكار كردهاند گفت :نس��بت جمعيت به
مساحت ايران نش��ان ميدهد كه به هر ايراني حدود
 ۳هكتار زمين ميرسد .شماعي در گفتوگو با ايسنا
اظهار كرد :با توجه ب��ه چالشهاي متعدد اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي و سياس��ي در چن��د دهه اخير،
دولت سيزدهم بايد مديريت زمين و مسكن را در قالب
طرحهاي جام��ع به عنوان محل زندگي و كار و توليد
به عنوان بنياديترين نياز مردم در اولويت كاري خود
قراردهد .مديريت زمين و تامين مسكن و محل كار،
اساسيترين نياز و بستر ساز آسايش و آرامش خانواده
و توس��عه فرهنگي و تمدن ساز است .مسكن خوب و
محله پايدار و زيستپذير زمينههاي خودشكوفايي،
آرامش بخش زندگي و پايداري خانواده و بس��تر ساز
ارتقاي فرهنگ و تمدن اس��ت .وي افزود :چالشها و
ضرورتهاي توجه به مديريت زمين و مسكن در چند
دهه اخير در كشورمان افزايش يافته است .سوالي كه
براي همه مطرح است چرا مس��ووالن ،دالالن زمين
و امالك ،زمين خواران ،رانت خواران و دس��تگاههاي
دولتياينهمهزمينومسكنخوبومجللدراختيار
يا احتكار كردهاند؟ چرا در ايران پهناور كه به هر ايراني
حدود ۳هكتارزمينازمساحتايرانميرسد،برخياز
جوانانايرانييكآپارتمان ۷۰مترينميتوانندداشته
باشند؟ چرا محيط زندگي و كسب و كار مناسب براي
همه مردم فراهم نيست؟ توسعه و پيشرفت پايدار در
كشور در گرو دسترسي عادالنه به مسكن ،بستر كار و
توليد و معيشت سالم براي همه محقق ميشود .استاد
دانش��گاه خوارزمي با اش��اره لزوم نوسازي بافتهاي
فرسوده تصريح كرد :اگر دولت سيزدهم بتواند يكي
از معضالت بزرگ كش��ور يعني بافتهاي فرس��وده
را حل كند بزرگترين باقي��ات الصالحات و تحول و
پيش��رفت تمدني را در طول تاريخ اي��ران انجام داده
است« .طبق اصل ۳۱قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران» داشتن مسكن مناسب ،حق هر فرد و خانواده
ايراني است .شماعي تاكيد كرد :دولت سيزدهم طبق
قانون موظف اس��ت با رعايت اولويت براي نيازمندان
زمينههاي تامين مس��كن و اجراي اين اصل را فراهم
سازد .در حال حاضر بيمسكني و بد مسكني مردم،
مانع توسعه يافتگي و رنج آور شده است .طي سالهاي
 ۱۳۹۰تا ۱۴۰۰سهممستاجرانوافرادنيازمندمسكن
از  ۱۸درصد به حدود  ۴۰درصد افزايش يافته اس��ت.
سهممسكندرسبدهزينهخانوارطيسالهاي۱۳۸۰
ت��ا  ۱۴۰۰از  ۲۱درصد به حدود  ۴۰درصد رس��يده
است .وي اظهار كرد :اكثر افراد به سن ازدواج رسيده
و خانوارها درگير تامين مسكن خود هستند .شاخص
دسترسي به مسكن كه تا سال  ۱۳۹۰حدود  ۱۲سال
بود در حال حاضر به  ۳۴سال رسيده است .يعني اگر
هر خانوار  ۳۴س��ال تمام درآمدهايش را ذخيره كند
ميتواند خانهدار شود .اين كارشناس بازار مسكن در
بيان سياستها و راهكارهاي مديريت زمين و مسكن
گفت :وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي شهرداريها
و ساير دستگاهها با توجه به طرح آمايش سرزمين بايد
در درجه نخست «توسعه دروني» را مورد توجه قرار
دهند .نوس��ازي و بازآفريني بافتهاي فرسوده را به
اشكال گوناگون بازآفريني به صورت بلندمرتبهسازي،
آپارتماني ،وياليي و انبوهسازي متناسب هر ناحيه و
محلهشهريشيكومرتبومنظمبااصولشهرسازي
سالم؛ثانياً«توسعهپيوستهشهري»باايجادشهركها
و مجتمع مسكوني به صورت محالت افقي و عمودي
شهري كه به صورت محلههاي جديد شهري پايدار و
شهركسازيپيوستهومنسجمصورتگيرد.شماعي
ادامه داد :ايجاد شهرهاي جديد در مكانهاي مناسب و
بهويژه در كنار هستههاي روستايي با رعايت و تامين
زيرس��اختهاي اكولوژيك و تامين خدمات شهري
ساخته شود .بنابراين سياستها و الگويهاي متنوع
مسكن و شهرس��ازي داخلي و خارجي بومي شده در
چهارچوب طرح آمايش سرزمين اجرا شود .وي با بيان
اينكهايجادفرصتدسترسيعادالنهبهمحيطكسبو
كاربرايهمهفراهمشودگفت:مهمترينوظيفهدولت
وظيف ه توزيع عادالنه مكان كار ،زيرساختها و سرمايه
توليدوتوسعهاست،كهدردوبعدسياستهاينظارتي
و سياستهاي پولي ،مالي و درآمدي بايد صورت گيرد.

فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی)

نوبت اول

شناسه آگهي 1193799:

توجه :اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرف ًا بصورت الكترونيكي(توکن) و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.irمي باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م00/0041/مربوط به انجام خدمات مورد نياز تعميرات ساختمان شهرك نفت
الف-شرحمختصرخدمات
انجام کلیه خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری در ساختمان شهرک نفت،طبق تشخیص کارفرما با72واحد کاری.
تهیه ،تامین مواد مصرفی و وسایل موردنیاز به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج می گردد.
ب -محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در اهواز-شهرک نفت و مدت انجام آن 12مـاه می باشد.
ج -برآورد کارفرما
برآورد كارفرما جهت انجام خدمات  /بدون درصد سهم و هزينه مديريت معادل 116,061,661,846/-ريال مي باشد
د-شرایطمناقصهگرانمتقاضی
 داشتن ظرفيت آزاد(تعدادي و ريالي) در رشته مربوطهمناقصه گران داراي رشته خدمات گرايش تعمیر ونگهداری ساختمان وماشین آالت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و دارای گواهینامه تعیین صالحیت کد( )2صادره از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،ارائه اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات مربوطه و آگهی
تاسیسشرکت.
 در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 5,803,083,092/-ریال همچنین توانايي %10مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمین انجام تعهدات ارائه يك نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیستمناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ،کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ،واقع در روبروی بلوک دو ،ساختمان طرحهای راه و
ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
هـ-محل و مهلت دريافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني  www.setadIran.irمراجعه نمايند تا ارزيابيهاي الزم وفق آييننامه اجرايي بند ج ماده  12قانون برگزاري
مناقصات(ارزيابي کیفی)بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
 -1مهلت اعالم آمادگی :بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت  8:00تاريخ  1400/06/31لغايت ساعت  19:00تاریخ 1400/07/07
 -2مبلغ خريد اسناد و شماره حساب :واریز مبـلغ 1,428,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی www.setadIran.ir
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند .بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن
آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل،زمانتحويلوگشايشپيشنهادها
متقاضیانواجدالشرایطدرمرحلهارزیابیکیفیمكلفندپیشنهاداتخودراحداکثرتا 14:00روز يکشنبهمورخ  1400/08/23بهصورتالكترونيكيوازطريقسامانهستادتسلیمنمایند.ضمن َاپیشنهاداتدرساعت 08:00روزدوشنبهمورخ
 1400/08/24گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 14:00روز يکشنبه مورخ1400/08/23اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به كميسيون مناقصات شركت
ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس :اهواز -کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ،واقع در روبروی بلوک دو ،ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر :حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها ،آگهي تاسيس ،آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد.

امور حقوقي و قراردادها  -شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

اخبار
فيسبوك اشتباهات عمدي
عليهكاربران را ردكرد

شركت فيسبوك محتواي چند گزارش جنجالي
نشريه والاس��تريت كه در آنها ادعاهايي در مورد
اشتباهات عمدي در اين شركت مطرح شده بود را
رد كرد .به گزارش مهر به نقل از رويترز ،فيسبوك
تصري��ح كرده در اي��ن مقاالت انگيزهه��اي كام ً
ال
نادرس��تي به مديران و كاركنان فيسبوك نسبت
داده ش��ده اس��ت .والاس��تريت ژورنال با استناد
به اس��ناد داخلي فيسبوك ش��امل گزارشهاي
تحقيقاتي ،مباحث آنالين كارمندان ،پيشنويس
پاورپوينته��اي مربوط به مديران ارش��د و غيره
به اين جمعبندي رس��يده كه پژوهش��گران اين
شبكه اجتماعي به صراحت برخي تأثيرات منفي
و نامطل��وب فيسبوك را شناس��ايي كردهاند ،اما
اين پلتفرم موفق به رفع مش��كالت يادشده نشده
و آنه��ا را رفع نكرده اس��ت .اين نش��ريه همچنين
مدعي ش��ده فيسبوك به نفع چهرههاي مشهور
فعال در اين شبكه اجتماعي تبعيض و استثنا قائل
ميشود و برخي يا همه قوانين خود را در مورد اين
افراد اعمال نميكند .همچنين فيسبوك كه مالك
اينستاگرام است اثرات منفي اين اپليكيشن بر روي
كاربران جوان را كمتر از حد واقعي نشان ميدهد.
يكي ديگ��ر از تخلفات فيسبوك اين اس��ت كه با
دستكاري الگوريتم آن كاري ميكند تا محتواي آن
خشمگينانهتر به نظر برسد .عالوه بر اين فيسبوك
واكنش ضعيفي نسبت به هش��دارهاي كاركنان
خود داشته كه هشدار داده بودند از اين پلتفرم در
برخي كشورهاي در حال توسعه براي قاچاق انسان
سوءاستفاده ميش��ود .به گفته نيك كلگ معاون
ارشدفيسبوكدرامورجهانياينشبكهاجتماعي،
در مقالههاي والاستريت بهطور عمدي اقدامات
فيسبوك براي بهبود شرايط ناديده گرفته شده
و محتواي آنها بهطور عمدي با واقعيت ناس��ازگار
اس��ت .وي اين ادعا كه «فيسب��وك تحقيقاتي را
انجام ميدهد و در صورت ناخوشايند بودن يافتهها
براي اين ش��ركت ،بهطور سيستماتيك و عمدي
آن را ناديده ميگي��رد» ،يك دروغ كامل توصيف
كرد .وي به تالشه��اي فيسبوك براي مديريت
پس��تهاي مربوط به واكس��ن كرونا اشاره كرد و
افزود «تالقي بين رسانههاي اجتماعي و رفاه» يك
موضوع جديد و در حال تحول اس��ت كه محققان
در حال مطالعه بر روي آن هستند.

ركوردشكني بزرگ
در بازار بازيهاي ويدئويي

ركوردهزينه مصرفي براي خريد سختافزار ،محتوا
و متعلقات مربوط به صنع��ت بازيهاي ويدئويي
ماه گذش��ته ميالدي (مرداد -ش��هريور  )۱۴۰۰با
 ۷درصد افزايش شكسته ش��د .به گزارش ايرنا به
نقل از بلومبرگ ،ميزان خريد سختافزار ،محتوا و
متعلقات مربوط به بازيهاي ويدئويي در ماه اوت
سال ( ۲۰۲۱مرداد -ش��هريور  )۱۴۰۰ركورد زد و
نگرانيها را در اين باره كه بازگشاييهاي اقتصادي
پاياني بر رونق كرونايي اين بازار خواهد بود ،از بين
برد .براساس آماري كه هفته گذشته توسط گروه
تحقيقاتي انپيدي ( )NPD Groupمنتش��ر
شد ،ميزان پولي كه مش��تريان در بازار بازيهاي
ويدئويي خرج كردند در اين ماه با  ۷درصد افزايش
به  ۴ميليارد و  ۴۰۰ميليون دالر رس��يد .از ابتداي
س��ال جاري ميالدي تاكنون مجموع مبلغ خرج
شده در اين بازار ،در مقايسه با بازه زماني مشابه در
سال گذش��ته ،با  ۱۳درصد افزايش به  ۳۷ميليارد
و  ۹۰۰ميليون دالر رسيده اس��ت .بازار بازيهاي
ويدئويي از جمله برن��دگان بزرگ رونق تفريحات
خانگي در دوران ش��يوع كرونا ب��ود و تحليلگران
فروكش كردن اين ت��ب را پيشبيني كرده بودند.
اما زمستان گذشته دو كنسول بازي جديد ايكس
باكس سري ايكس مايكروسافت و پلي استيشن ۵
سوني به بازار آمدند و هيجان بازار را حفظ كردند.
در ماه اوت ،ميزان فروش سختافزارهاي گيمينگ
با ۴۵درصد افزايش به ۳۲۹ميليون دالر رسيد .آمار
انپيدي نشان ميدهد ،از سال  ۲۰۰۸اين بهترين
ماه اوت براي صنعت س��خت افزارهاي گيمينگ
بوده است و سومين ماه پرفروش در تاريخ اين بازار.
به اس��تناد اين آمار و ارقام ،مش��تريان در ماه اوت
بيش از هر س��خت افزار ديگري ،نينتند و سوييچ
خريدند .كنسول سوييچ در مجموع از ابتداي سال
جاري ميالدي تاكنون در مقايس��ه با رقباي خود
دستگاههايبيشتريفروختهاست.بااينوجودپلي
استيشن ( ۵پي اس فايو) بيشترين درآمد را داشت
و با گذشت ده ماه از عرضه به بازار همچنان باالترين
سرعت فروش در تاريخ پلتفرمهاي پلي استيشن را
دارد.شركتسونيپيشبينيميكنددرسالمالي
حاضر بيش از  ۱۴ميليون و  ۸۰۰هزار دالر كنسول
پلياستيشن  ۵بفروشد .مجموع فروش بازيهاي
ويدئويي در ماه اوت با  ۷درصد افزايش به  ۴ميليارد
و  ۳۷۰ميليون دالر رسيد؛ به گزارش ايرنا ،آذر ماه
سال ۹۸بود كه از شيوع يك ويروس مرموز و مرگبار
در ووهان چين خبر رسيد .ابتدا تصور ميشد اين
بيماري يك ذات الريه س��اده باشد اما رفته رفته به
كابوسيتبديلشدكهبرايمدتيتمامفعاليتهاي
روزمره و رويدادهاي مختلف سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي را مختل كرد؛ س��ينماها تعطيل شدند،
جشنوارهها و نمايشگاهها به پلتفرمهاي آنالين پناه
بردند و حتي حراجهاي هنري هم به صورت مجازي
برگزار شدند .با شيوع ويروس��ي كه تاكنون ۲۲۹
ميليون نفر را در جهان مبتال كرده و جان ۴ميليون
و  ۷۰۶هزار نفر از آنها را گرفته است ،همه مردم در
سراسر جهان به مامن امن خانه پناه بردند تا به قطع
زنجيره انتقال كمك كنند .در اي��ن روزها بود كه
كتابها و بازيهاي ويدئويي به عنوان يك سرگرمي
دلنشين و مفيد به داد مردم جهان رسيدند.

6

سهشنبه  30شهريور  14 1400صفر  1443سال هشتم شماره Tue. Sep 21. 2021 2038

دنيايفناوري

دانش و فن

سقوط قيمت ارزهاي ديجيتال سبب شد حجم سنگيني از قراردادهاي آتي به ارزش  ۶۲۰ميليون دالر ليكوييد شود

بارديگر ،سقوط بيتكوين
بيتكوين پس از آنكه موفق نشد از مقاومت ۴۸,۵۰۰
دالري عبور كند ،با سقوط به زير  ۴۷هزار دالر رسيد و
روز گذشته حتي در ساعاتي ،محدوده كمتر از ۴۳هزار
دالر را هم تجربه كرد و در نهايت ،در محدوده  ۴۳هزار
دالر ،در نوسان ماند .ارزهاي ديجيتال ديگر هم مثل
بيتكوين با كاهش قيمت مواجه شدند .در اين ميان
اتريوم حمايت ۳,۳۰۰دالري خود را شكست و كاردانو
با  ۹درصد كاهش به زير  ۲.۲دالر رسيد.
قيمتبيتكوينموفقبهعبورازسد ۴۸هزاردالرينشد
و همين مساله جرقه كاهش شديد قيمت بود .پس از آن،
ابتدا شاهد شكستهشدن حمايت ۴۷,۲۰۰دالر و سپس
 ۴۷هزار دالر بوديم .با سقوط به زير اين ناحيه ،فعاليت
فروشندگاندربازاربيشترشدوبيتكوينبهزير ۴۶هزار
دالر رسيد .درحالي كه پس از آن ۴۵,۲۰۰،دالر ،حمايت
پيشرويبيتكوينبود،استوباشكستناينحمايت،
بيتكوين تا  42 ،900هم پيش رفت .در صورت احياي
قيمت ۴۶,۲۰۰ ،دالر يكي از مقاومتهاست۴۷,۲۰۰ .
دالر هم كه مقاومت هفتگي است ،اين ناحيه پيشتر به
عنوان يك حمايت عمل كرده است.

      وضعيت آلتكوينها
در بازار قرمز ارزهاي ديجيتال
قيمت كاردانو موفق به تثبيت قيمت در باالي حمايت
 ۲.۴دالر نش��د و همين موضوع س��بب ش��د تا قيمت
اين ارز ديجيتال س��قوط كند .در نهايت روز گذش��ته،
كاردانو با كاهش��ي  ۷درصدي به زير  ۲.۲دالر رس��يد.
 ۲.۰۵دالر اصليترين حمايت كاردانو است و در صورت
شكستهشدن آن ،بايد انتظار س��قوط بيشتر را داشت.
قيم��ت اليتكوين هم كه در ماههاي گذش��ته با فراز و
نشيبهاي زيادي همراه بوده است ،نتوانست به باالي
 ۲۰۰دالر برسد .شكس��ت اين ارز ديجيتال در عبور از
اين مقاومت سبب شد تا به زير سطوح حمايتي  ۱۸۰و
 ۱۷۲دالر برسد .روز گذش��ته ،هر واحد اليتكوين در
محدوده  ۱۶۷دالر معامله ميشد و نسبت به  ۲۴ساعت
 ۷درص��د از ارزش خود را از دس��ت داده بود ۱۵۵ .دالر
حمايت پراهميت اين ارز ديجيتال به ش��مار ميآيد و
شكستهش��دن آن راه را براي سقوط بيشتر باز ميكند.
دوجكوي��ن هم از جمل��ه ارزهايي بود كه س��قوطي ۷
درصدي را تجربه كرد .پس از اين سقوط ،قيمت به زير
حمايت  ۰.۲۳۲دالر رس��يد .خريداران بهدنبال دفاع از
حمايت  ۰.۲۲دالري هستند .شكستهشدن اين سطح
ممكناستباعثتقويتروندنزوليشود.از سوي ديگر،
احتمال اصالح صع��ودي قيمت دوجكوين و عبور از
 ۰.۲۳۵دالر در كوتاهمدت وجود دارد .قيمت ريپل،
به عنوان ارز ديجيتال شماره شش بازار ،در  ۲۴ساعت
روز گذشته سقوطي  ۸درصدي داشت و در محدوده
 ۰.۹۹دالر معامله ميش��د .شكستهش��دن حمايت
كليدي  ۱دالر نشانهاي نزولي براي بازار است۰.۹۵ .
دالرحمايتكليديبعديپيشرويقيمتريپلاست
و عبور از اين ناحيه ميتواند باعث سقوط تا  ۰.۸۸دالر
شود .لونا ،اياس ،هدرا هش گراف ،سوالنا ،بيتكوين
اسوي و آيوتا از جمله ارزهاي ديجيتالي هستند كه
طي  ۲۴روز ساعت گذشته بيش از  ۱۰درصد از ارزش
خود را از دست دادند .از بين اين ارزها ،لونا با  ۱۴درصد
سقوط ،يكي از شديدترين سقوطها را داشته است.
اين در حالي است كه  CELOبا رشدي  ۱۲درصدي
يك بار ديگر از  ۶دالر عبور كرده است.

      خريداران بهدنبال جبران ضررها هستند
در اين ميان اتريومكهنتوانست از مقاومتكليدي۳,۵۰۰
دالري عبور كند ،حركت نزول��ي جديدي را زير حمايت
 ۳,۴۰۰دالريآغازكرد.برايجلوگيريازسقوطعميقتر
درميانمدت،خريدارانبايدقيمترابااليحمايت۳,۱۵۰
دالري حفظ كنند .اتريوم ابتدا به زير حمايتهاي۳,۳۲۰
و ۳,۲۵۰دالري رسيد و در ادامه از حمايت ۳,۲۰۰دالري
هم پايينتر آمد ،با اين حال خريداران در محدوده۳,۱۵۰
دالرفعالبودندوقيمتراحمايتكردند.البتهدرساعاتي
از روز گذش��ته ،اتريوم به محدوده  ۳۰۰۰دالر هم رسيد.
اولينمقاومتپيشرويقيمتدرمحدوده ۳,۲۳۰دالرو
درنزديكيسطح ۲۳.۶درصداصالحيفيبوناچيقراردارد.
در اين تحليل سطوح فيبوناچي بر اساس حركت نزولي
اخير اتريوم از  ۳,۴۵۶دالر ت��ا كف  ۳,۱۵۶دالري تنظيم
شده است .سطح ۵۰درصد اصالحي فيبوناچي با در نظر
گرفتن سقوط اخير از  ۳,۴۵۶دالر تا كف  ۳,۱۵۶دالري،
هم در محدوده ۳,۳۲۰دالر قرار گرفته است .عالوه بر اين،
درنماي ۱ساعتهبازار«اتريوم/دالر»يكيخطروندنزولي
كليدي مقاومتي را در سطح ۳,۳۶۰دالر شكل داده است.
شكست و عبور از س��طح  ۳,۴۰۰دالر ميتواند با افزايش
بيشتر قيمت همراه باشد و در ادامه ۳,۵۰۰دالر به عنوان
مقاومتكليديبعديقيمتعملخواهدكرد.اگراتريوم
درادامهنتواندخودرابهبااليمقاومتهاي ۳,۲۵۰و۳,۳۲۰
دالريبرساند،ممكناستحركتنزوليديگردربازارآغاز
شود.درصورتنزوليشدنبازارنزديكترينحمايتپيش
روي قيمت در سطح  ۳,۱۸۰دالر است .به نظر ميرسد
كه حمايت كلي��دي بعدي در س��طح  ۳,۱۵۰دالر
شكل گرفته است و شكستهشدن اين سطح ميتواند
با سقوط عميقتر قيمت همراه باشد .حمايت كليدي
بعدي در سطح  ۳هزار دالر است و حركت به زير اين
س��طح ميتواند قيم��ت را در ميانمدت به محدوده
حمايت��ي  ۲,۸۸۰دالر برس��اند .ش��اخص مكدي،

آهستهآهستهازمحدودهنزوليخارجميشود۳,۱۵۰.
دالر حمايت كليدي اتريوم است و سطح  ۳,۳۲۰دالر
ت پيش روي قيمت عمل ميكند.
به عنوان مقاوم 
      با افت ناگهاني بازار
 ۶۲۰ميليون دالر قرارداد آتي ليكوييد شد
سقوطقيمتارزهايديجيتالدرصبحدوشنبهسبب
شد حجم سنگيني از قراردادهاي آتي به ارزش ۶۲۰
ميليون دالر ليكوييد شود .بيشترين خسارت با ۲۲۰
ميليون دالر مربوط به بيتكوين بود و اتريوم با ۱۲۶
ميليون ضرر در جايگاه بعد قرار داشت .گفتني است
 ۹۱درصد از معاملهگران زيانديده وارد موقعيتهاي
النگ (خريد) شده بودند .ارزش قراردادهاي ليكوييد
شده ش��ورت (فروش)  ۵۲ميليون دالر بوده است .با
وجود اين ،با س��قوط قيمت بيتكوين به زير ناحيه
 ۴۵ه��زار دالر ،دولت الس��الوادور فرصت را غنيمت
شمرد و دوباره بيتكوين خريداري كرد .نائب بوكله،
رييسجمهور السالوادور ،بعد از اين افت قيمت اعالم
كرد دولت��ش ۱۵۰كوين ديگر به ارزش تقريبي ۶.۸
ميلي��ون دالر تهيه كرده اس��ت .بوكله همچنين به
فالوئرهاي خود در توييتر توصيه كرد در كف قيمتي
بيتكوين خريداري كنند .به گفته وي ،الس��الوادور
هماينك  ۷۰۰واحد بيتكوين در اختيار دارد.
      تركيه در حال جنگ با ارزهاي ديجيتال
است
از س��وي ديگر ،رجب طيب اردوغ��ان ،رييسجمهور
تركيه ،گفته اس��ت كه اين كش��ور با ارزهاي ديجيتال
مقابله ميكند و در ادامه ب��ا تكيه بر ارز ملي خود پيش
خواهد رفت .اردوغان در جريان ديدار با دانشآموزان۸۱
استانتركيهكهدرشهرمرسينبرگزارشد،اعالمكردكه
اين كشور در حال جنگ با ارزهاي ديجيتال است .بانك

گردشمالياينرمزارزهابرنامهمشخصينداشتند،براي
اينكه امكان نظارت بر اين حوزه فراهم ش��ود بايد در اين
زمينه ساماندهي جدي صورت گيرد و تكاليف هركدام
از دس��تگاهها مشخص ش��ود .پورابراهيمي افزود :بانك
مركزي بهواس��طه صدور مجوزهاي سامانه پرداخت يا
پياسپيامكاننظارتبرفرآيندتراكنشهايماليرادارد
و ميتواند اين موضوع را عملياتي كند ،همچنين وزارت
اقتصاد بهدليل ماموريتهاي ذاتي خود ميتواند به اين
حوزه ورود كند .وي گفت :رمزارزها بهجاي اينكه همواره
به عنوان فرصت در كنار مديري��ت براي نظام اقتصادي
عملكردمثبتيداشتهباشد،بهدليلعدممديريتدردولت
دوازدهم و عدم برنامهريزي براي ساماندهي آنها به تهديد
براي نظام اقتصادي كش��ور تبديل شده است .بر اساس
گزارشهاي ميداني روزانه ۱۰هزار ميليارد تومان گردش

رمزارزهاي مبادالتي كش��ور اس��ت .رييس كميسيون
اقتصادي مجلس گفت :پس از ارايه گزارش كميسيون
اقتصاديدرخصوصرمزارزهاكههفتهگذشتهدرصحن
علنيصورتگرفت،اينكميسيونباهدفشفافسازي،
اطالعات رمزارزها ،طرح اولويتدار ساماندهي رمزارزها
در اقتصاد ملي را در دس��تور كار خود قرار داده است كه
پس از بررسي و تصويب آن در كميسيون در صحن علني
به رأي نمايندگان گذاشته خواهد ش��د .وي اعالم كرد:
بزودي قانون ساماندهي بازار رمزارزها در كشور با هدف
شفافسازي اطالعات ،درآمدزايي مديريت و نظارت بر
گردشمنابعماليكشورونيزكمكبهساماندهيصنعت
اس��تخراج رمزارزها در داخل كشور با رويكرد استفاده از
انرژيهايپاكدرمجلسبهتصويبواجراييخواهدشد.
در اين طرح ما تكاليفي را براي دستگاههاي مختلف براي

مركزي تركيه پيشتر در اواس��ط ماه مه (ارديبهشت)
پرداختهاي مبتني بر ارز ديجيتال را ممنوع اعالم كرده
بود .اين نهاد دولتي گفته بود كه شركتهاي تركيهاي
اج��ازه ندارن��د از تراكنشهاي ارز ديجيتال اس��تفاده
كنند .مش��خصنبودن وضعيت قانوني ،نوسان شديد
قيمت و اس��تفاده از ارزهاي ديجيت��ال در جرايم مالي،
از جمله مواردي بود كه بان��ك مركزي تركيه به عنوان
داليل تصميم خود مطرح كرد .اردوغان گفته است كه
اين كشور هيچ مشكلي با گس��ترش ارزهاي ديجيتال
ندارد .او ميگويد تركيه با تكيه بر ارز رس��مي خود كه
بخشي از هويت ملي مردم اين كشور است ،پيش خواهد
رفت .اردوغان در حالي اين مسائل را مطرح ميكند كه
بانك مركزي تركيه اوايل سپتامبر (شهريور) اعالم كرد
پلتفرميرابرايآزمايشوتحقيقدربارهنسخهديجيتال
لير (واحد پول تركيه) راهاندازي كرده است .قرار است در
مرحله اول اين پروژه بهصورت محدود مورد بررسي قرار
گيرد تا مشخص شود كه قابليت ادامه فعاليت آن وجود
دارد يا خير .نتايج مرحله آزمايش��ي س��ال آينده اعالم
خواهد شد .گفتني است كه پيگيري عرضه ارز ديجيتال
ملي تركيه جزو برنامههاي س��ال  ۲۰۱۹اردوغان بود.
اقتصادتركيهدرسالهاياخيرباتورميغيرقابلكنترل
و تنزل ارزش پول ملي مواجه شده و اين در حالي است
كه همواره از تركيه به عنوان يكي از برترين كشورهاي
جهان در پذيرش ارزهاي ديجيتال ياد ميش��ود .در
اواخر ماه مارس (اسفند) پس از آنكه ارزش لير تركيه
در يك روز  ۱۷درصد س��قوط كرد و اردوغان رييس
بانك مركزي اين كش��ور را از سمت خود بركنار كرد،
ميزان جس��توجوي كلمه « »Bitcoinدر گوگل از
س��وي كاربران تركيهاي بيش از  ۵۰۰درصد افزايش
يافت .با اينكه اردوغ��ان كنترلي بر ارزهاي ديجيتال
غيرمتمركزندارد،قصدداردمردمتركيهراازاختصاص
پساندازشان به اين داراييها منصرف كند.

انجام بهينه در نظر گرفتهايم كه در آن به وزارت صنعت در
خصوص مجوزهاي مزارع استخراجي رمزارزها به وزارت
نيرو در خصوص نحوه تأمين ب��رق با اولويت انرژيهاي
پاك تكاليفي در نظر گرفته شده است .همچنين وزارت
ارتباطات ملزم به ارايه بس��تر مناسب فضاي مجازي در
زمينه استفاده از رمزارزها خواهد شد و وزارت اقتصاد نيز
تكاليفي در خصوص رويكرد نظارت بر موضوع پولشويي
و تعريف مالياتي مرتبط با عمليات آنها خواهد داشت .وي
در پايان گفت :در طرح مجلس در خصوص رمزارزها
تكاليفي در خص��وص حكمران��ي و مديريت جامع
رمزارزها با هدف اس��تفاده از منابع خارجي استخراج
رمزارزها و همچنين تعريف صرافيهاي ديجيتالي از
رمزارزها و نظارت بر گردش و تراكنش عملياتي آنها به
بانك مركزي در نظر گرفته شده است.

عامل بزرگترين حمالت مجازي اخير شناسايي شد
باتنت جديدي متش��كل از  ۲۵۰هزار دستگاه آلوده به
بدافزار،ازطريقروترهايميكروتيك،مسبببزرگترين
حمالت  DDOSاخير در دنيا و ايران اس��ت و كاربران
تجهيزات ميكروتيك الزم است جهت پيشگيري از وقوع
حمالتاحتماليايننوعباتنتدرآينده،هرچهسريعتر
نسبت به انجام دستورالعملهاي امنيتي اقدام كنند .به
گزارش ايسنا ،بارها اتفاق افتاده كه برخي از وبسايتها
بر اثر حمالت منع س��رويس توزيعش��ده ( )DDOSاز
دس��ترس خارج ش��وند .حمالت ديداس به نحوي رخ
ميدهدكهفردمهاجمكهقصدحملهبهسرويسيرادارد،
ترافيك بسياري را كه عمدتاً حاوي تقاضاي كاذب است،
روي يك سايت يا س��رور ميفرستد و باعث ميشود آن
سرويسدهنده ديگر نتواند جواب دهد و از كار بيفتد يا از
دسترسخارجشود.درحاليكهحمالتديداسخدمات
را براي ش��ركتهاي بزرگ و افراد بهطور يكسان مختل
ميكندISP،ها در مقابل حمالت با چالشهاي بيشتري
روبروميشوندتاترافيكهايغيرقابلكشفوغيرطبيعي

انگليس كه ديگر از جمله كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا محسوب نميش��ود براي از بين بردن موانع
تجارت ديجيتال شركتهاي خود در تالش است.
بهگزارشمهربهنقلازرويترز،انگليساميدواراست
با از بين بردن چالشهايي كه در برابر شركتهاي
اين كشور براي توسعه تجارت ديجيتال وجود دارد
به صاحبان كس��بوكارهاي فناورانه كمك كند تا
خدمات خود را صادر كنند .آن ماري تروليان ،وزير
بازرگانيانگليسكهتازهبهاينسمتمنصوبشده،
تصريح كرده همه ما به تجارت ديجيتال وابس��ته
بوكارهاي
هس��تيم ،با اين وجود صاحبان كس�� 
مختلف در انگليس براي پيش��برد تجارت مذكور
در كشورهاي ديگر كه رويكردي حمايتي در داخل
دارندباموانعيمواجههستند.وزيربازرگانيانگليس
همچنين از تالشهاي خود براي ش��كل دادن به
سياس��ت ديجيتال بينالمللي خب��ر داد و گفت:
«اين سياس��ت مبتني بر همكاري بر مبناي عقد
قراردادهاي تجارت آزاد خواهد بود .افزايش حمايت
از حقوق مصرفكنندگان ،دفاع از مالكيت معنوي
و توسعه سيس��تمهاي تجارت ديجيتالي مانند
قرارداد الكترونيكي نيز از جمله برنامههايي است
كه تروليان ارايه داد ».كسبوكارهاي ديجيتال
در س��ال  ۲۰۱۹حدود  ۱۵۰.۶ميلي��ارد پوند به
اقتصاد انگلس��تان كمك ك��رده و  ۴.۶درصد از
نيروي كار ملي اين كشور را به كار گرفته است.

چين از برخورد با شركتهاي
فناوري متخلف دفاعكرد

طرح ساماندهي بازار رمزارزها در مجلس بررسي ميشود

محمدرضا پورابراهيمي ،رييس كميس��يون اقتصادي
مجلس گفته اس��ت ب��ا تصويب طرح س��اماندهي بازار
ارزهاي ديجيتال ،بزودي تكليف دس��تگاههاي مختلف
در مواجهه با اين داراييها و مس��ائل مرتبط با استخراج
مشخص خواهد شد .به گزارش خبرگزاري صداوسيما،
محمدرضا پورابراهيمي با اش��اره به اينك��ه رمزارزها به
عنوان يك واقعيت در حوزه مس��ائل اقتصادي كشور به
شمار ميروند ،گفت :متأس��فانه بهدليل تأخير در ورود
دولت دوازدهم و مجموعه عوامل اجرايي كشور ،با تأخير
چندس��اله به موضوع رمزارزها ورود پي��دا كرديم .وي با
اشاره به ورود جدي مجلس يازدهم به موضوع رمزارزها
افزود :حجم عظيمي از منابع مالي كشور در اين حوزه در
حال سرمايهگذاري است .متأسفانه تاكنون در دولتهاي
گذش��ته وزارت اقتصاد و بانك مركزي ب��راي مديريت

تالش انگليس براي از بين بردن
موانع تجارت ديجيتال

را مهار كنند .به گفته محققان حم�لات ديداس بدون
سروصدا كار ميكنند .محققان افزايش حمالت ديداس
را به همهگيري وي��روس كرونا نس��بت ميدهند ،زيرا
مصرفكنندگان به خدمات آنالين وابسته ميشوند و كار
از خانه به عنوان يك امر عادي جديد در جهت تالش براي
جلوگيري از شيوع اين بيماري است .به اين دليل كه كار
كردن از راه دور تبديل به يك استاندارد جديد شده است
واستفادهاينترنتخانگيدراينايامبيشترشده،اقدامات
امنيتيمناسببرايكاهشاينحمالتبرايISPهايك
امر مهم است .حمالت ديداس ،چه از طريق ورودي و چه
از طريق خروجيها ،تهديدي براي اين اس��تاندارد كار
جديد است كه هيچ يك از كاربران خانگي قادر نخواهند
بود بهطور موثر از آن جلوگيري و آن را شناسايي كنند.
به همين دليلISPها براي حفظ كيفيت اتصال به شبكه
خود بايد از اقدامات محافظتي اس��تفاده كنند .باتنت
جديد  Merisمتش��كل از  ۲۵۰هزار دستگاه آلوده به
بدافزار،مسبببزرگترينحمالت DDOSاخيردردنيا

و از طريق روترهاي ميكروتيك بوده است .حمالت هفته
گذشته اين باتنت ،ركورد بزرگترين حمالت حجمي
 DDOSرا شكست .بنابر اطالعيه شركت ميكروتيك
كه مركز ماهر (مديري��ت امداد و هماهنگي رخدادهاي
رايانهاي) به آن اش��اره كرده ،اين مس��اله با اس��تفاده از
آس��يبپذيري روترهاي قديمي ميكروتيك مربوط به
سال ۲۰۱۸بوده است .از آنجاييكه تعدادي از آدرسهاي
 IPمورد سوءاستفاده در اين حمله متعلق به كشور ايران
است،كليهكاربرانتجهيزاتميكروتيكجهتپيشگيري
از وقوع حمالت احتمالي اين نوع باتنت در آينده ،بايد
هرچه سريعتر نسبت به انجام دستورالعملهاي امنيتي
اقدامكنند.دستگاهميكروتيكخودرابهطورمنظمبهروز
كرده و بهروز نگه داريد؛ دسترس��ي به دستگاه از طريق
اينترنت را محدود كنيد ،بهطوريكه امكان دسترس��ي
به دستگاه بهطور عمومي از طريق اينترنت وجود نداشته
باش��د؛ اگر نياز به دسترس��ي از راه دور به دستگاه داريد
فقط از طريق سرويسهاي  VPNامن مانند  IPsecاين

امكان را فراهم كنيد .همچنين الزم است از رمز عبور قوي
استفاده كنيد و آن را مرتباً تغيير دهيد؛ تصور نكنيد كه
شبكه محلي ( )localيك شبكه امن است ،چراكه اگر
روتر شما توس��ط رمز عبور محافظت نشود يا رمز عبور
ضعيفي داش��ته باشد ،بدافزار قادر است به شبكه محلي
ش��ما هم نفوذ كند .همچنين پيكربندي سيستمعامل
روتر ( )RouterOSرا براي يافتن تنظيمات ناشناخته
بررس��ي كنيد .بدافزاري وجود دارد كه س��عي ميكند
دستگاه ميكروتيك را از طريق رايانه ويندوزي موجود در
شبكهداخليشمامجدداًپيكربنديكند؛بههميندليل
بسيار مهم است كه دستگاههاي خود را با رمز عبور قوي
محافظت كنيد تا از حمالت dictionaryو نفوذ بدافزار
جلوگيري شود .همچنين اين بدافزار سعي ميكند با
بهرهبرداريازآسيبپذيريهايموجوددرنسخههاي
مختلف دستگاه به آن نفوذ كند ،به همين دليل بهروز
كردن دستگاه ميكروتيك به آخرين نسخه و ارتقاي
نسخه آن به صورت منظم اكيداًتوصيه ميشود.

مقاماترگوالتوريسازماناوراقبهادارچيندرديدار
خصوصي با مديران بورس والاس��تريت از برخورد و
تنبيه ش��ركتهاي فناوري متخلف دفاع كردند .به
گزارشمهربهنقلازرويترز،بسياريازسرمايهگذاران
در شركتهاي فناوري چيني از برخوردهاي اخير با
شركتهاي مذكور كه در حوزههاي مختلفي فعاليت
ميكنند،نگرانهستندوبيمدارندادامهاينروندبرروي
بازارهايسهامتأثيرمنفيبگذارد.تاامروزبرخوردهاي
جدي با عليبابا بهعلت انحصارطلبي تجاري موجب
كاهش س��رمايه اين ش��ركت شده اس��ت .اما فنگ
سينگهاينايبرييسكميسيونتنظيممقرراتاوراق
بهادار چين در اين مورد گفته است« :اقدامات يادشده
با هدف تقويت قوانين و دفاع از مشتريان پلتفرمهاي
شركتهايفناوريصورتميگيردتاحريمشخصي
افراد و امنيت ملي آنها ارتقا يابد .لذا اين اقدامات قابل
دفاع بوده و بايد ادامه يابند ».در اين نشس��ت عالوه بر
مس��ووالن چيني و مديران والاستريت ،مدير بانك
خلقچينومديرانيازگروهگلدمنساكس،سيتادلو
غيرهحضورداشتهاند،اماهيچيكاظهارنظريدرمورد
محتواي مباحث طرح شده نكردهاند .سرمايهگذاران
جهاني در ماههاي اخير ب��ا تصويب فزاينده قوانين
و مقررات در چين مواجه بودهاند كه ش��ركتهاي
فناوري ،بازيه��اي ويدئويي و آموزش خصوصي را
هدفقراردادهاند.فنگسينگهايگفتهاستاقدامات
رگوالتوريچيندربخشهايمذكورباهدفكاهش
اضطراب و نگراني در جامعه انجام ش��ده و نبايد به
سرمايهگذاريخارجيدرچينلطمهبزند.

ويژه
رشد جهشي مشتركان  3Gو 4G
«همراه اول» در ايامكرونا

ارزش سرمايهگذاريها و اقدامات كالن و زيرساختي
اپراتورها به ويژه در ايام كرونا (سالهاي  ۹۸تا )۱۴۰۰
بس��يار بيش از سالهاي گذش��ته عيان و مورد توجه
است و نشان از آن دارد كه رش��د توسعه همراهاول در
قياسباديگراپراتورهادردورانكرونا،نهتنهاكندنشده
بلكه شيب جهشي نيز داشته و مشتركان بيشتري را از
خدمات پيشرفته ارتباطات سيار برخوردار كرده است.
آمار نشان ميدهد مجموع مشتركان نسلهاي سوم
و چهارم همراهاول در ۳ماهه نخس��ت سال ۹۸عددي
نزديك به  ۳۰ميليون و  ۴۰۰هزار مشترك بوده است.
اين آمار در  ۳ماهه اول س��ال  ۹۹به عدد  ۳۵ميليون و
 ۷۰۰هزار مشترك برخوردار از مزيت شبكه نسل  ۳و
 ۴براي همراه اول رسيده است .به عبارت ديگر از سال
 ۹۸تا ۹۹همراهاولتوانستهبيشاز ۵ميليونمشترك
بيشتر را تحت پوشش شبكه نسل  ۳و  ۴قرار دهد .در
حالي كه در حد فاصل س��ال 98تا ،99همراه اول5
ميليونمشتركراتحتپوشششبكه 3Gو 4Gقرار
داده بود ،با اوج فشارهاي جهاني ناشي از وقوع كرونا
از يكسو و بيسابقهترين نياز و فشار به شبكههاي
ارتباطيدركشورودنيا،همراهاولدرفاصلهسال99
تا 1400توانستهنزديكبه 6ميليونمشتركبيشتر
راتحتپوششاينفناوريهايپيشرفتهقراردهد.

تقدير دبيركل ستاد مبارزه با
موادمخدر از همراه اول

به گزارش ادارهكل ارتباطات شركت ارتباطات سيار
ايران ،سردار اسكندر مومني دبيركل ستاد مبارزه با
موادمخدربااعطايلوحتقديربهمهدياخوانبهابادي
مديرعامل همراه اول ،مراتب سپاس و قدرداني خود را
از تالشها و خدمات وي در كمك به انتشار پيامهاي
پيش��گيري از س��وءمصرف موادمخدر در تبليغات
دور زمين ليگ برتر فوتبال كش��ور اعالم داشت .در
اين تقديرنامه ضمن تش��كر بابت انتش��ار پيامهاي
پيشگيريازسوءمصرفموادمخدرجهتكاهشنرخ
بروز اعتياد و سالمت رواني جامعه ،اظهار اميدواري
ش��ده ،منش خير مديرعامل هم��راه اول الگويي
مطلوببرايسايراپراتورهايتلفنهمراهقرارگيرد.

رويداد
فروش سيمان خارج از بورس
ممنوع است

ايلنا |مع��اون امور معادن و صناي��ع معدني وزارت
صمت گفت :طبق برنامه وزارت صمت فروش سيمان
خارج بورس ممنوع است و اگر موردي مشاهده شود
بهش��دت برخورد ميكنيم .اسداهلل كش��اورز با بيان
اينكه عرضه محصوالت سيمان از طريق بورس انجام
ميشود ،افزود :هماكنون به غير از  ۵واحد توليدي كه
نيمه فعال يا غير فعال هستند ،مابقي كارخانجات كد
بورسيدريافتكردهاندوازطريقبورسعرضهسيمان
صورت ميگي��رد .وي در اين خص��وص اضافه كرد:
مصرفكنندگان سيمان به  ۳بخش تقسيم ميشوند
كه شامل طرحهاي بزرگ عمراني ،صنايع سيمانبر و
عامالن فروش هستند كه بيشتر آنها در بورس ثبتنام
كرده و كد بورسي دريافت كردهاند .معاون امور معادن
و صنايع معدني وزارت صمت بيان كرد :طبق برنامه
وزارت صمت فروش سيمان خارج بورس ممنوع است
و اگر موردي مشاهد شود بهشدت برخورد ميكنيم.
كشاورز همچنين گفت :با توجه به ظرفيت توليد هر
واحد توليدكننده ،كف عرض ه مشخص و براي اجرا به
واحدهاي توليدكننده ابالغ شده است .در اين برنامه
تماممراحلتوليدوعرضهبهصورتمكانيزهوفيزيكي
با همكاري سازمان حمايت رصد و پايش ميشود .وي
ادامه داد :با اقدامات وزارت صمت و وزارت نيرو حدود
 ۸۰درصد س��يمان مصرف كارخانجات و نياز داخل
تأمين شده است .عبدالرضا شيخان«دبير انجمن
صنفي صنعت سيمان» مهمان ديگر برنامه گفت:
هر هفته در ب��ورس بي��ش از يكميليون و ۳۰۰
هزار تن س��يمان عرضه ميشود كه نياز كشور در
بهترين حالت حدود  ۵ميلي��ون و  ۲۰۰هزار تن
در ماه است .سيد جواد جهرمي«معاون عمليات
و نظارت بورس كاال» ني��ز در اين برنامه ،تصريح
كرد :بورس كاال يك پلتفرم معامالتي اس��ت و در
افزايش يا كاهش قيمت كاالها مداخلهاي ندارد و
صرفا گزارشگر فعاليت عرضه و تقاضا در بازار است.

شرايط واردات موز تغييركرد

تس�نيم | واردات م��وز بهازاي ارز به دس��تآمده از
صادراتسيبدرختيمجازواينشرطبهديگرشرايط
واردات اين محصول اضافه ش��د .مع��اون وزير جهاد
كشاورزيطيمكاتبهايشرايطترخيصمحمولههاي
موزرابهمعاونتفنيگمركايرانابالغكردودرشرايط
وارداتاينمحصولتغييرايجادكردكهبهنظرميرسد
شرايط واردات سختتر شده است .برايناساس ،ثبت
سفارش،تمديدثبتسفارشوترخيصمحمولههاي
موزازمحلاظهارنامههاي(پروانهشده)،سيبدرختي
دربازهزمانياولبهمنماهسال 1398تادوماسفندماه
سال گذش��ته كه زمان فعال شدن ثبت سفارش موز
اس��ت ،بالمانع خواهد بود .همچنين ثبت سفارش و
تمديد ثبت سفارش موز از محل اظهارنامههاي بازه
زمانيسوماسفندماهسال 1399بهبعدسيبدرختي
تا ش��ش ماه بعد از تاريخ اظهارنامه صادراتي بالمانع
اس��ت .ترخيص محمولههايي كه با اين شرايط ثبت
سفارش و وارد گمرك شده است نيز مشكلي نخواهد
داشت.طبقابالغيهوزارتجهادكشاورزيبهگمرك،
ترخيص محمولههاي موز براي درخواستهايي كه
قبلازتاريخاينابالغيه( 24شهريور،)1400بارعايت
ضوابط تعيينشده ثبت سفارش ش��دهاند چنانچه
داراي تأييديه گمرك اجرايي مبني بر صادرات سيب
درجهيك و درجهدو باش��د ميتواند با برخورداري از
مفاد  5مندرجات ذيل يادداشت فصل هشتم كتاب
مقرراتصادراتووارداتبالمانعباشد.بهازايصادرات
 1.5كيلوگرم سيب درختي و صادرات يك كيلوگرم
كشمشوصادراتدوكيلوگرمپرتقال،حقوقورودي
يك كيلوگ��رم موز معادل پنج درص��د ارزش تعيين
ميشود.براساسشرايطتعيينشدهاگرمحمولههاي
وارداتي فاقد تأييدي��ه گمركات اجرايي بود بايد براي
ورود آن 20درص��د حق��وق ورودي پرداخت ش��ود.
همچنينثبتسفارشموزازتاريخاينابالغيه،صرفاً
بهازاياستفادهارزحاصلازصادراتسيبدرجهيك
و دو با امكان برخورداري از مفاد پنج مندرجات ذيل
يادداشت فصل هشتم مجاز است .بنابراين گزارش
بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار مقرر شده بود كه
واردات موز حتماً در قبال صادرات س��يب درختي
باش��د ،اما آنچه در چند ماه اخير اتفاق افتاد نشان
داد كه بانك مركزي و وزارت صمت نسبت به تأييد
منشأ ارز و صدور ثبت سفارش موزهايي اقدام كردند
كه شرط صادرات سيب در قبال آن رعايت نشد.

نسخه اتوماتيك تارا
به زودي به بازار ميآيد

معاون بازاريابي و ف��روش گروه صنعتي ايرانخودرو از
تحويل تعهدات تارا اتوماتيك در آيندهاي نزديك خبر
داد .بابك رحماني ب��ا بيان اينكه پس از تعيين قيمت
محصول تارا اتوماتيك توس��ط شوراي رقابت ،نسبت
به صدور دعوتنامه مشتريان اقدام خواهد شد ،تصريح
كرد :قيمت محصول تارا دستي در مصوبات قبلي شورا
تعيينشدهوخودروهايمشترياننيزباقيمتمصوب
درحالتحويلاست،بنابراينقيمتمحصولتارادستي
براي نيمه نخست امسال مش��خص بوده و بخشنامه
پيشفروشاينمحصولكهازروز ۲۸شهريورماهفعال
شده نيز مطابق با مصوبات نهادهاي ذيربط است .وي
از استقبال باالي مش��تريان براي طرح پيش فروش با
وجودتحويلآندر ۸تا ۱۲ماهآيندهخبردادوگفت:تارا
دستيازمحصوالتايمنوبهروزايرانخودرواستكه
باتوجهبهمزايايمختلفيكهدرخودروهايهمكالس
خود دارد در بدو ورود به بازار مورد استقبال قابل توجه
مردم قرار گرفته اس��ت .رحماني با اشاره به ارزندگي
تارا و مناس��ب بودن آن براي خانوادههاي ايراني و
سفرهاي شهري و جادهاي ،تصريح كرد :همانگونه
كهدربخشنامهپيشفروشذكرشده،قيمتنهايي
خودرو در زمان تحويل مشخص خواهد شد.

صنعت،معدنوتجارت
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آزادسازي مشروط واردات خودرو موجب رانت و ثبت سفارش فروش ميشود

اثرآزادسازي واردات خودرو بر بازار

تعادل |
بررسي بازار خودروهاي خارجي نشان از آن دارد كه
طي چند روز اخير خودروي  1ميلياردي حدود 200
ميليون توم��ان ،خودروي  2ميلي��اردي حدود 300
ميليونتومانوخودروهايباالي 3ميلياردونيمباالي
 450ميليون تومان كاهش قيمت را تجربه كردهاند.
در همين حال ،خودروهاي سايپا نيز با كاهش يك تا
سه ميليون توماني در بازار فروخته ميشوند« .پرايد
هاچبك و پرايد وانت» هركدام نسبت به روزهاي قبل
افت سه ميليون توماني را تجربه ميكنند و به ترتيب
 ۱۵۲و  ۱۵۱ميليون تومان قيمت خوردهاند .در بين
محصوالت ايرانخودرو نيز افت و خيز آرام قيمتها،
ادامه دارد .بهطوريكه «دنا و پژو  ۲۰۶تيپ دو» ،يك
ميليون تومان ارزان شدند و «پژو پارس وسمند» EF۷
به همين اندازه افزايش قيمت پيدا كر دهاند« .هايماS۷
و چانگان» در بين محصوالت مونتاژي با افزايش پنج
ميليون توماني ،بيشترين رشد قيمت را تجربه كردند.
نوسان محدود قيمت ارز ميتواند يكي از داليل آرامش
نس��بي اين روزهاي بازار خودرو باش��د .در اين ميان،
فعاالن بازار خودرو معتقدند زمزمه آزادسازي واردات
خودرو باعث شده تا همه به نوعي منتظر ارزاني خودرو
باشند و دست از معامالت بكشند .امايك كارشناس
خودرو درباره آزادس��ازي واردات خ��ودرو ميگويد:
با توجه به مشروطس��ازي واردات خودرو به تصميم
ش��وراي رقابت ،شاهد ثبت سفارش فروشي خواهيم
بود كه نه تنها تاثيري در قيمتها نخواهد داشت ،بلكه
ميتواند فساد در بخش ثبت سفارش شوراي رقابت
شود كه احتماال دوباره منجر به استفاده از راهكاريي
چون قرعهكشي خواهد شد.
      قيمت محصوالت ايرانخودرو
پ��ژو  ۲۰۷دندهاي با كاهش دو ميليون توماني۳۳۳ ،
ميليون تومان فروخته ميشود و بيشترين افت قيمت
را به ثبت رس��انده است .پژو  ۴۰۵و پژو  ۲۰۶تيپ دو
نيز هر كدام يك ميليون تومان ارزان و بهترتيب ۲۲۸
ميليون تومان و ۲۵۰ميليون تومان و پژو 206تيپ،5
 ۲۹۷ميليون تومان و پژو  ۹۷۰ ،2008ميليون تومان
قيمتگذاري شدهاند .پژو پارس و سمند  EF۷با رشد
يك ميليون توماني روانه بازار شدهاند و بهترتيب ۲۸۱
ميلي��ون تومان و  ۲۶۲ميليون توم��ان قيمت دارند.
رصد قيمتها نيز نش��ان ميدهد كه وانت آريس��ان
 ۱۸۹ميليون تومان قيمت خورده اس��ت .در همين
حال ،سمند LXنيز  ۲۴۷ميليون تومان ،سمند EF7
 ۲۶۲ميليون تومان و س��مند  EF7دوگانه سوز۲۸۰
ميليونتومانعرضهميشوند.درهمينحال،دناتيپ
يك ۳۲۸ميليون تومان ،پژو ۲۲۸،405 GLXميليون
تومان ،پژو پ��ارس  ۲۸۱ميليون توم��ان ،پژو پارس
اتوماتيك ۳۶۰ميليون تومان قيمتگذاري شدهاند.
رصد س��اير خودروها در اين گروه خودروسازي نيز
نش��ان ميدهد ،رنو تندر  ۳۷۰ E90ميليون تومان،
هايما  5۶۷۰Sميليون تومان ،هايما  ۷۹۵ S7ميليون
تومان ،سوزوكي ويتارا اتوماتيك يك ميليارد و ۳۵۰
ميليون تومان قيمت خوردهاند.
      قيمت محصوالت سايپا
پرايد هاچبك نس��بت به روز قبل سه ميليون تومان
قيمت كمت��ري دارد و  ۱۵۲ميليون تومان به فروش
ميرسد .ساينا  ۱۵۸ميليون تومان و كوئيك دندهاي
 ۱۷۲ميلي��ون تومان ار زشگذاري ش��دهاند و از روز
يكش��نبه دو ميليون تومان ارزان ش��دهاند .چانگان

در بين مدلهاي مونتاژي س��ايپا تنها خودرويي بود
كه تغيير قيمت داشت و با رشد پنج ميليون توماني
 ۵۳۵ميلي��ون تومان قيمت خ��ورد .رصد قيمتها
نش��ان ميدهد درخانواده پرايد ،پراي��د  ،111صد و
پنجاه و دو ميليون ،پراي��د 131برابر با  137ميليون
تومان ،پرايد 132معادل  ۱۳۰ميليون تومان وپرايد
151صد و پنجاه و يك ميليون تومان قيمتگذاري
شدهاند .درخانواده تيبا نيز تيبا 2برابر با  ۱۵۹ميليون
توم��ان ،تيبا  2پ�لاس برابربا  ۱۷۱ميلي��ون تومان
و تيب��ا صندوقدار ني��ز ۱۴۷ميلي��ون تومان قيمت
خوردهاند .در اين ميان ساينا دندهاي نيز ۱۵۸ميليون
تومان قيمتگذاري شده اس��ت .همچنين كوئيك
دن��دهاي ۱۷۲ ،ميليون توم��ان و كوئيك اتوماتيك
پالس ۲۳۱ميلي��ون تومان قيمت خوردهاند .قيمت
س��اير محصوالت اين گروه خودروس��ازي نش��ان
ميدهد ،سيتروئن ۹۵۵ميليون تومان ،چانگان۵۳۵
ميليون تومان ،وانت زامياد ۲۶۰ميليون تومان ،كيا
سراتو  ۹۵۰ميليون تومان ،آريو ۴۰۰ميليون تومان،
شاهين ۳۸۵ميليون تومان قيمت خوردهاند.

به فروش خودرو دارند اقدام به معامله كرده و مابقي
تمايلي به فروش خودرو ندارند .مصرفكنندگان هم
خوشبين به كاهش قيمتها هستند و خبري از رونق
در خريد و فروش نيست .به اعتقاد فعاالن بازار پيش از
اعالم طرح واردات خودرو مالكان خودروهاي خارجي
تصور ميكردند خودروهاي عتيقه در اختيار دارند و
قيمتهاينجوميرابرايآنهامطرحميكردندهمين
افراد امروز احساس خطر كرده و نميدانند سرنوشت
س��ودهاي بااليي كه از فروش خودروهاي كاركرده
خارجي كسب ميكردند چه خواهد شد.
بررس��ي بازار خودروهاي خارجي نشان از آن دارد
كه طي چند روز اخير خودروي  1ميلياردي حدود
 200ميلي��ون تومان ،خودروي  2ميلياردي حدود
 300ميليون تومان و خودروهاي باالي  3ميليارد
و ني��م باالي  450ميليون توم��ان كاهش قيمت را
تجربه كردهاند .عالوه بر ركود رد فروش خودروهاي
خارجي در محصوالت داخلي هم بازار شاهد كاهش
معامالت است وحتي در برخي از محصوالت كاهش
قيمتهايي هم به وجود آمده است.

     اثر طرح واردات خودرو بر بازار
چند روزي از تصويب طرح واردات خودرو در صحن
علني مجلس ميگذرد .طرحي كه از همان س��اعات
نخس��ت تصويب موافقان و مخالف��ان خاص خود را
داشت  .برخي بر تأثير مثبت آن بر بازار خودرو صحبت
ميكنند و عدهاي ديگر عدم زير س��اخت كافي براي
اجراي طرح را بيان و اعالم ميكنند در شرايط فعلي
نتايج قابل توجهي نخواهد داش��ت .ام��ا از آن طرف
واكنش بازار خودرو نس��بت به اين طرح قابل توجه
است .فعاالن بازار خودرو معتقدند در طول چند ماه
اخير بازار خودرو در ركود مطلق قرار داش��ت و در دو
هفته اخير تاحدودي معامالت به بازار برگشته بود اما
زمزمه آزادسازي واردات خودرو باعث شده تا همه به
نوعي منتظر ارزاني خودرو باشند و دست از معامالت
بكشند .امروز فقط آندسته از افرادي كه نياز ضروري

     ثبت سفارش فروش  با آزادسازي مشروط!
در همين راستا ،فربد زاوه كارشناس خودرو ،با اشاره
به بخشي از قانون آزادسازي واردات خودرو مبني بر
تعيين س��قف واردات خودرو توسط شوراي رقابت،
گفته اس��ت :اين بخ��ش امتيازات قان��ون مذكور را
خنثي ميكند و تنها يك معني خواهد داشت كه به
نوعي شاهد ثبت سفارش فروشي خواهيم بود كه بر
اين اساس نه تنها خودرو ارزان نميشود و تاثيري در
قيمتها نخواهد داش��ت ،بلكه ميتواند سبب فساد
ش��ود .به گفته او ،نبايد فراموش كرد كه پيشتر يك
ميلي��ون و  ۶۰۰هزار خودرو به منظور كنترل قيمت
به شوراي رقابت تحويل داده شد ،اما قيمتها نه تنها
كنترل نشد ،بلكه  ۱۰برابر شد و شركتها ورشكسته
شدند ،بنابراين شك نداشته باشيد كه در حوزه واردات
هم شرايطي بدتر از آنچه در توليد داخلي به بار آمد،

ايجاد خواهد شد .زاوه معتقد است كه پيشتر نيز دو
بار فرآيند ثبت سفارش محدود شده كه در هر دو بار
در شركتهاي خودروسازي معروف فساد ايجاد شده
است .در واقع ثبت سفارش به صورت شبانه باز ميشد
و تنها افراد خاص مجاز به ثبت س��فارش ميش��دند
س��پس به جاي واردات خودرو ،مجوز ثبت سفارش
خود را ميفروختند و بيش��تر از واردات خودرو سود
ميكردن��د! زاوه با بيان اينكه اگر  ۱۰هزار خودرو هم
بخواهيد به اين روش بفروشيد ،باز صحبت از ۳۰ ،۲۰
هزار ميليارد تومان پول است و بايد ديد كدام انساني
ميتواند جلوي اين مق��دار پول مقاومت كند؟ ادامه
داد :قيمت يك برگه ثبت س��فارش به اندازه قيمت
تمام ش��ده خودرو به عالوه قيم��ت فعلي خودرو در
بازار است كه چيزي حدود  ۱.۵ميليارد تومان بيشتر
از قيمتهاي كنوني ميشود؛ به بيان ديگر ارزانترين
خودروهاي موج��ود در بازار تقريبا دو ميليارد تومان
خواهد شد در حالي كه هزينه هر برگه ثبت سفارش
ب��راي واردكننده كمتر از  ۱۰۰هزار تومان اس��ت! با
اين شيوه نه ميتوان مالياتي دريافت كرد و نه حتي
ميتوان رد آن را گرفت .او با بيان اينكه اكنون قيمت
خودروها در مبدا كارخانه با قيم��ت بازار تقريبا ۵۰
درصد اخت�لاف دارد ،به « ايس��نا» گفت :بايد توجه
داش��ت كه باز ش��دن واردات به هيچوج��ه به معني
تضعيفصنايعداخلينيست؛بلكهبهاينمعناستكه
ذي نفعان بازار (مردم) را به رسميت شناختيم و به آنها
همانند يك رعيت نگاه نميكنيم .بنابه اظهارات اين
كارشناس خودرويي ،اگر اين اتفاق بيفتد (آزادسازي
بيقيد و ش��رط واردات خودرو) همزمان ميش��ود
قيمت خودرو را در مبدا كارخانه آزاد كرد تا مشكالت
كارخانجات توليدي هم حل شود .او همچنين گفته
است :كس��اني كه موافق ممنوعيت واردات هستند
خودروساز دولتي نيستند بلكه چيني سازها هستند
به نوعي كه خودرو چيني  ۱۵هزار دالري را اكنون
 ۷۵ه��زار دالر معادل يك ميلي��ارد و  ۳۵۰ميليون
تومان براي مشتريان فاكتور ميكنند.

اولين نمايشگاه مجازي ايران و عمان برگزار شد

سرمايههاي ايران در راه عمان

هر چند روابط سياسي ايران و عمان در طول سالهاي
گذش��ته همواره رون��دي مطلوب داش��ته اما هرگز
ميزان همكاريهاي تجاري ميان دو طرف به س��قف
برنامهريزي صورت گرفته نزديك نشده است .از اين
رو با محوريت اتاق بازرگاني ايران ،نمايشگاه مجازي
همكاريهاي دو كش��ور آغاز به كار كرده تا مقدمات
افزايش تجارت مش��ترك را فراهم كند .غالمحسين
شافعي رييس اتاق ايران ،در اين مراسم گفت :برگزاري
اين نمايشگاه به مدد بهرهگيري از فناوريهاي نوين
در شرايط كرونايي كه متاسفانه فعاليتهاي تجاري
و كسبوكارهاي خرد و كالن را تحت تأثير قرار داده
نشانگر عزم راس��خ اتاقهاي بازرگاني ايران و عمان
جهتتوسعهمناسبات تجاريوصنعتيبيندوكشور
است .او با اشاره به ديدار وبيناري ششماه پيش خود
با رضا جمعه رييس اتاق بازرگاني عمان بيان كرد :در
اين ديدار جنبههاي مختلف همكاريهاي اقتصادي
و تجاري بين دوكش��ور از جمله چالشهاي به وجود
آمده از اپيدم��ي كرونا و نياز به بازنگ��ري در روابط و
نحوه تعامالت و حركت به سمت برگزاري جلسات و
نمايشگاههاي مجازي ،ضرورت توسعه همكاريهاي
ترانزيت��ي ميان اي��ران و عمان ،مرتفع ك��ردن موانع
بانكي و ايجاد س��ازوكاري براي مبادالت مالي و پولي
با هدف بهرهگيري از توان بخش خصوصي در كشور
و بهرهگيري از مكانيسم تهاتر در مبادالت تجاري دو
كشورموردبحثوتبادلنظرقرارگرفت.ايننمايشگاه
يكي از نتايج آن ديدار اس��ت كه امروز ش��اهد افتتاح
آن هستيم .ش��افعي با بيان اينكه نمايشگاه فرصتي
براي معرفي توانمنديه��ا و جديدترين محصوالت
تكنولوژيه��ا و ابتكارات به كار رفت��ه در زمينههاي
صنعتي و توليدي دو كشور است ادامه داد :غرفهداران

بايد از اين فرصت به بهترين شكل استفاده كنند .نبايد
هدف فقط خريد و فروش كاال باشد .بلكه ايجاد فضايي
ب��راي تبادل نظرات و افكار جدي��دي با رويكرد خلق
ايدههاي بديع در زمينه سرمايهگذاريهاي مشترك
و ايجاد روابط بلندمدت اقتصادي با نگاه به ظرفيتها و
امكانات طبيعي در دو كشور ايران و عمان بايد مد نظر
قرار گيرد .او با دعوت از شركتها و غرفهداران عماني
حاضر در نمايشگاه و فعاالن اقتصادي و سرمايهگذاران
عمان براي بازديد و آشنايي با توانمنديها و امكانات
موج��ود در ايران گف��ت :ايران ظرفيته��اي بااليي
براي سرمايهگذاريهاي صنعتي و تجاري دارد .بازار
ايران در منطقه بازاري ممتاز و منحصر به فرد اس��ت.
از اي��ن رو معتق��دم بخشهاي خصوصي دو كش��ور
در زمين��ه همكاريهاي اقتص��ادي ميتوانند نقش
مكمل همديگر را ايفا كنند .شافعي با بيان نكاتي براي
پيشبرد روابط اقتصادي ميان ايران و عمان ادامه داد:
شركتهاي ايراني ميتوانند در حوزه همكاريهاي
تج��اري و مب��ادالت كااليي بخش��ي از محصوالت
وارداتي م��ورد نياز عمان از جمله مش��تقات نفتي و
قير ،محصوالت پتروشيمي ،مواد غذايي و محصوالت
كشاورزيوهمينطورمصالحساختمانيراتأمينكنند.
ش��ركتهاي عماني هم ميتوانند بخشي از نيازهاي
بازار ايران در زمينه تأمين مواد اوليه ،ماشينآالت مورد
نياز صنايع ،تجهيزات صنعتي و الكترونيكي را فراهم
كنند.اوافزود:بخشهايخصوصيدوكشورميتوانند
در چارچوب همكاريهاي چندجانبه و منطقهاي در
اجراي پروژههاي فني و مهندسي در كشورهاي ثالث
منطقه به صورت مش��ترك سرمايهگذاري و فعاليت
كنن��د .همچنين س��رمايهگذاريهاي مش��ترك
بخشهاي خصوصي ايران و عمان در هر دو كش��ور

يكي از مباح��ث مهم همكاري اس��ت كه به جهت
ايجاد روابط پايدار و بلندمدت اقتصادي مورد توجه
ويژه است .رييس اتاق ايران ادامه داد :در اين زمينه
پيش��نهاد ميكنم اتاقهاي مش��ترك دو كشور با
ايجاد يك كميته سرمايهگذاري نسبت به شناسايي
پروژههاي داراي مزيت نس��بي و بررسي جزييات و
عملياتي شدن آن پروژهها برنامهريزي كنند .به گفته
او موضوع ص��ادرات مجدد كاالهاي ايراني از طريق
عمان و توسعه همكاريهاي ترانزيتي و بندري يكي
از موارد مهم همكاريهاي دوجانبه است.
     سلطنت عمان
به دنبال جذب سرمايه خارجيهاست
رضا بن صالح ريي��س اتاق بازرگاني عم��ان در اين
نشس��ت با اش��اره به اينكه حجم مب��ادالت ايران و
عمان در س��ال گذشته نزديك به  ۴۰۰ميليون دالر
ب��وده ،تأكيد كرد :س��لطنت عمان ت�لاش ميكند
روابط دو كش��ور در زمينههاي مختلف توسعه يابد.
بر اين اساس سلطنت عمان تفاهمنامههايي ازجمله
در زمينه حملونقل هوايي با ايران به امضا رس��انده
است .برگزاري اين نمايشگاه مجازي نيز با توجه به
روابط تاريخي و برادرانه دو كشور در راستاي توسعه
روابط و زمينههاي هم��كاري دوجانبه خواهد بود.
بر اين اس��اس تسهيل س��ازوكارهاي تبادل مالي و
تجاري و توسعه اقتصادي و توسعه خدمات دو كشور
در دستور كار اتاقهاي بازرگاني ايران و عمان است.
او ادامه داد :سلطنت عمان فعاالن اقتصادي ايران را
براي ورود به بازار اين كش��ور تشويق كرده و تالش
ميكند محيط متنوع خوبي به لحاظ اقتصادي براي
بخش خصوص��ي ايجاد كرده و زمينه انتقال تجارب

دو كش��ور را فراهم كند .بن صالح ب��ا تأكيد بر اينكه
همه بايد براي اجراي پروژههاي مشترك دو كشور
تالش كنيم ،افزود :ما از حضور ش��ركتهاي ايراني
براي س��رمايهگذاري در عمان واز اجراي پروژههاي
مشترك اس��تقبال ميكنيم؛ چراكه سلطنت عمان
به دنبال رش��د رواب��ط اقتصادي و جذب س��رمايه
شركتهاي مختلف خارجي اس��ت .بنابراين از هر
پيشنهادي براي س��رمايهگذاري در عمان استقبال
ميكنيم .همچنين شهروندان عماني هم تمايل به
س��رمايهگذاري در ايران و ساير كشورهاي خارجي
دارند .به دنبال اين هستيم تا زمينهاي فراهم كنيم
كه سرمايهگذاران ايراني در عمان اقامت داشته باشند
و اميدواريم از فرصتهاي موجود دو كشور استفاده
كنيم .محس��ن ضرابي ،رييس اتاق مشترك ايران و
عمان هم بابيان اينكه سال گذشته حجم كل واردات
عمان  ۲۴ميليارد دالر بوده است ادامه داد :سهم ايران
از صادرات به كش��ور عمان  ۴۳۸ميليون دالر بوده و
اين يعني كشور ما تنها  ۱.۸درصد از واردات كل عمان
را پوش��ش ميدهد .اين در حالي است كه كاالهاي
ايراني به دليل كيفيت مناس��ب و قيمت تمامشده
پايينتر داراي مزيت رقابتي با ديگر كشورها هستند.
او بابي��ان اينكه ب��ازار  ۳۹ميلي��ارد دالري واردات
ايران ،ميتوان��د براي ش��ركتهاي عماني جذاب
باشد افزود :متأس��فانه به دليل شناخت بسيار كم
تجار و شركتهاي ايران از بازارها و نيازهاي كشور
عمان و همينطور شناخت كم شركتهاي عماني
از ب��ازار و نيازهاي ايران حجم مبادالت دو كش��ور
بس��يار ناچيز اس��ت .اميدواريم برگزاري و فعاليت
اين نمايشگاه مجازي ،فرصت مغتنمي براي معرفي
خدمات توليدي و تجاري دو كشور به يكديگر باشد.

خبر
گشايشيجديد
براي صادركنندگان ايراني

رييس سازمان توسعه تجارت از نهايي شدن ارايه
تسهيالتي جديد به صادركنندگان ايراني خبر داد.
عليرضاپيمانپاكگفتهاست:اميدواريمباهمكاري
صندوق توسعه ملي در خصوص تخصيص منابع
الزموهمچنينهماهنگيبابانكهايعامل،ضمن
پرداخت تسهيالت ريالي و ارزي به صادركنندگان،
شاهد كاهش هزينههاي حضور صادركنندگان در
بازارهاي هدف و افزايش قدرت رقابتپذيري آنها
باشيم .وي افزود :بر اساس مفاد اين دستورالعمل كه
با بهرهگيري از نظرات س��اير بخشهاي اثرگذار بر
تجارت خارجي كشور تدوين شده ،تالش كرديم
تا فرآيند تخصيص و پرداخت تسهيالت سرمايه در
گردش صادراتي به صورت برخط و در حداقل زمان
ممكن انجام شود و تمامي اطالعات و ارزيابيها نيز
درسامانهوبهصورتهدفمندوشفافصورتگيرد.
بهگفتهوي،پرداختتسهيالتازطريقسامانههاي
بهين ياب و س��پيدار بوده كه پس از احراز اهليت
صادراتي صادركنندگان ،درخواست متقاضيان به
كارتابلبانكهايعاملواحرازاهليتاعتباريارجاع
و در نهايت اعتبار پرداخت ميشود .شاخصهاي در
نظرگرفته شده جهت احراز اهليت صادراتي شامل
ميانگين صادرات در طول س��ه س��ال گذش��ته،
بازرگاني ي��ا توليدي بودن متقاض��ي ،نوع كاالي
صادراتي بر اساس ارزش افزوده و اولويت كشورهاي
همسايه و اوراسيا است كه با توجه به اين وزن دهي
سعي در حمايت حداكثري از صادركنندگان داريم.
وي با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهاي تشويقي
جهت تس��ريع و تس��هيل ايفاي تعه��دات ارزي
صادركنندگان تصريح كرد :يكي از ش��اخصهاي
اثرگذار در احراز اهلي��ت صادراتي صادركنندگان
جهت درياف��ت تس��هيالت س��رمايه در گردش
صادراتي از محل منابع صندوق توسعه ملي ،ميزان
ايفاي تعه��دات ارزي ب��وده و صادركنندگاني كه
نسبت بيش��تري از تعهدات ارزي خود را ايفا كرده
باشند داراي امتياز بيشتري بوده و جهت دريافت
تس��هيالت س��رمايه در گردش از اولويت باالتري
برخوردار خواهند شد .ارزيابي و اثرگذاري پرداخت
تسهيالت س��رمايه در گردش از س��وي سازمان
توسعه تجارت ايران انجام ميشود و بر اين اساس،
پرداخت مجدد تسهيالت س��رمايه در گردش با
نرخه��اي ترجيحي انجام خواهد ش��د .وي تاكيد
كرد :با توجه به پيگيريهاي انجام شده و مفاد بسته
حمايت از صادرات غير نفتي سال  ،۱۴۰۰مبلغ دو
هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در
بانكهاي عامل سپردهگذاري شده و بانكهاي
عامل با تركيب اين منابع با منابع خود به نسبت
 ،۵٠-۵۰در نهايت مبلغ چهار هزار ميليارد تومان
تسهيالت سرمايه در گردش صادراتي با نرخهاي
ترجيحي پرداخت خواهند كرد.

ويژه
مديركل مديريت بحران استانداري:

كيفيت آب شرب اصفهان
مورد تاييد نهادهاي نظارتي است

در جلسه ستاد پيشگيري ،هماهنگي و فرماندهي
عملياتپاسخبهبحراناستاناصفهان،دستگاههاي
نظارتي اس��تان ،كيفيت آب شرب را تاييد كردند.
مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان دراين
جلسه كه نمايندگان دستگاههاي اجرايي استان
حضور داشتند گفت :كيفيت آب شرب خط قرمز
مسووالن آبفاي اس��تان اصفهان است و نهادهاي
ذيصالح ،كيفيت آب شرب را از لحاظ شاخصهاي
ميكروبي و شيميايي تاييد ميكنند .منصور شيشه
فروش افزود :روزانه آب ش��رب اصفه��ان از لحاظ
كيفي مورد بررس��ي مركز بهداشت اس��تان قرار
ميگي��رد و جاي هيچ گونه نگراني نيس��ت .وي با
اش��اره به اينكه در نيمه اول س��ال به دليل كمبود
 4300ليتري آب بر ثانيه در برخي از مناطق استان،
تعدادي از چاههاي محلي وارد مدار ش��دند گفت:
اين موضوع موجب تغييردر مزه آب برخي مناطق
شهر اصفهان شد كه ناشي از تفاوت امالح موجود در
آب و ميزان هدايت الكتريكي آن بود اما هيچ اثري
بر روي كيفيت و س�لامت آب نداشت .وي با بيان
اينكههمهدستگاههاياجرايياستانبايدبرنامهاي
براي گذر از بحران كم آبي در نيمه دوم سال جاري
تدوين كنند ،اظهار داشت :بايد قبل از ايجاد شرايط
اضطرار ،برنامهاي براي غلبه بر بحران مد نظر داشت
و بر اين اساس همه دستگاههاي اجرايي استان بايد
راهكارهاي مصرف بهين��ه آب را تدوين و اجرايي
كنند.شيشهفروشبرخوردبامشتركينپرمصرفرا
ضروريدانستوبيانكرد:عالوهبراينآبفاياستان
اصفهانبايدهمچنانتشويقمشتركينكممصرف
را در دستور كار خود قرار دهد .وي با تاكيد بر توليد
محتواي آموزش��ي در خص��وص فرهنگ مصرف
بهينه آب براي همه قش��رهاي جامعه گفت :بايد
بيش از گذشته از ظرفيت فضاي مجازي و رسانهها
در فرهنگسازي مديريت مصرف آب بهره مند شد
و مردم را با شيوههاي استفاده از تجهيزات كاهنده
آش��نا كرد .مديركل مديريت بحران استانداري
اصفهان بر باز چرخاني آب تاكيد كرد و از شركت
آب و فاضالب اس��تان اصفهان و س��ازمان نظام
مهندس��ي خواس��ت هر چه س��ريعتر فرايند و
دس��تورالعمل بازچرخاني آب در ساختمانها را
تدوين و اجرايي كنند .درادامه اين جلس��ه ناصر
اكب��ري معاون بهرهبرداري و توس��عه آب آبفاي
استان اصفهان به شرح چگونگي تامين آب شرب
در فصل بهار و تابستان سال  1400در شهرها و
روستاهاي استان اصفهان پرداخت.
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خبر روز

مرگ  ۳۴۴نفر ديگر بر اثركرونا

 ۳۴۴نفر ديگر بر اثر كرونا جان خود را از دست دادند و مجموع تلفات كرونا در كشور به  ۱۱۷هزار و  ۵۲۶نفر رسيد .همچنين
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۷ ،هزار و  ۳۹۷بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۵۹۳
نفر از آنها بستري ش��دند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به  ۵ميليون و  ۴۴۲هزار و  ۲۳۲نفر رسيد ۳۰.ميليون و ۳۰۲
هزار و  ۹۸۳نفر نيز ُدز اول واكسن كرونا و  ۱۴ميليون و  ۱۲۰هزار و  ۹۶۵نفر ُدز دوم را تزريق كردهاند و مجموع واكسنهاي
تزريق ش��ده در كشور به  ۴۴ميليون و  ۴۲۳هزار و ُ ۹۴۸دز رسيد .در حال حاضر  ۵۷شهر كشور در وضعيت قرمز ۲۳۸ ،شهر
در وضعيت نارنجي ۱۳۶ ،شهر در وضعيت زرد و  ۱۷شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

خالءهاي قانوني پيدا و پنهان مربوط به معلوالن

جامعهاي كه امكان عضويت درآن تا هميشه خواهد بود

گليماندگار|
گزارش براي همه ما هميشه اين امكان وجود دارد
كه ناگهان از يك فرد سالم تبديل به فردي
داراي معلوليت ش��ويم .خيلي راحت دس��ت سرنوشت
ميتواندمارابهانسانيخاصدرجامعهتبديلكند،انساني
كهبرايادامهحياتخودبايدازامكاناتيخاصبهرهببرد.
اين حوادث اصال بين فقير و غني يا مسوول و مردم عادي
فرق نميگذارد .اما متاسفانه در كشور ما روند مواجهه با
كمتوانيافرادبهگونهاياستكهانگارماقراراستهميشه
سالموسالمتبمانيمواينآنهاهستندكهنيازبهمراقبت
و توجه دارند و در واقع باري بر دوش جامعه به حس��اب
ميآيند.سالهاست كه قرار است فضاي شهر براي اين
افرادمناسبسازيشود،سالهاستكهقراراستبرخي
از داروهاي مورد نيازش��ان در ليست بيمه قرار بگيرد،
سالهاستكهقراراستناوگانحملونقلشهريهم
براي اين افراد به روز شود .سالهاست كه آنها براي به
دستآوردنشغلبامشكالتعديدهايمواجهاندو....
قصه تكراري
عدم پوشش خدمات توانبخشي
رييس هياتمديره صن��دوق حمايت از فرصتهاي
شغلي افراد داراي معلوليت ضمن تشريح خالءهاي
ماده ۶و ۷قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت
در زمينه پوش��ش بيمهاي معلوالن ،گف��ت :در حال
حاضر مشكلي كه در كش��ور وجود دارد اين است كه
نظامبيمهايكشورخدماتتوانبخشيموردنيازافراد
دارايمعلوليتراپوششنميدهد؛بيمههاسازوكارو
ادبيات خاص خودشان را دارند ،لذا در درجه اول نياز به
سياستجامعيباتفكرونگاهجديددرحوزهبيمهداريم
كهعالوهبردركدرستازشرايطمعلوالنوسالمندان،
بستررابرايپوششآنهافراهمكنندودرمقابلبايدبه
نيازهايموسساتبيمهگرنيزتوجهشود.
مصطفي سراج با بيان اينكه تاكنون با محوريت كميته
بهزيستيوتوانبخشيمجلس۶جلسهدرخصوصمسائل
حوزهبهزيستيوتوانبخشيبهويژهدرزمينهاجرايقانون
حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت برگزار شده است،
اظهاركرد:يكيازدستوركارهاييكهتوسطكميتهدنبال
ادامه از صفحه اول

اعدادي كه جانسوز
ميشوند

ي��ا اينكه در جاي ديگر مس��وول ديگ��ري اعالم
ميكند ،سازمان بهزيستي توان تحت پوشش قرار
دادن اين تعداد از كودكان را ندارد ،اينها اگر نشان از
بيبرنامگي و بيتوجهي مسووالن به امري چنين
مهم نيست ،چه چيزي را نشان ميدهد؟
 51هزار كودك كه حاال يا تحت سرپرستي اقوام
قرار گرفتهاند ،يا تنها يك از والدين با شرايطي كه
معلوم نيست مناسب است يا نه زندگي ميكنند.
آنها عالوه بر مراقبته��اي مادي به مراقبتهاي
روحي نياز دارند .نياز اين ك��ودكان تنها خورد و
خوراك و پوشاك آنها نيس��ت .آنها از نظر روحي
آس��يب ديدهاند ،آنه��ا نياز دارند تا م��ورد درمان
قرار بگيرند .اگر خانواده باقي مانده توان پرداخت
هزينهه��اي درمان روحي و روان��ي اين كودكان
را نداشته باش��د ،چه كسي بايد مراقب آنها باشد.
نقش دولت و نهادهاي دولتي اينجا چه ميشود؟
متاس��فانه با وع��ده و وعيد نميت��وان آينده اين
كودكان را تضمين كرد .آنها نياز به توجه و مراقبت
دارن��د .آنها را نبايد تنه��ا در قالب عددها ببينيم،
همانطوركهجانهايازدسترفتهبراثركروناوبه
دليل اهمال كاريهاي دولتمردان تنها عددهايي
كه نيس��تند ك��ه در تيتر اخبار خالصه ش��وند.
آنها جانهاي عزيزي بودند كه حاال فهميدهايم
كودكانشان را گذاشته و رفتهاند .قرباني شدهاند.
قرباني يك ويروس ،قرباني بيتوجهي يا ...
 51هزار كودك بخشي از آينده اين سرزمين
هس��تند .آنها هم مانند بس��ياري از كودكان
ديگر روياهايي داش��تند و دارند ،آنها هم فكر
ميكردند قرار اس��ت تا قيام قيامت زير سايه
پدر و مادرشان زندگي كنند اما...
دس��ت از حمايت آنه��ا نكش��يم .منتظر اعالم
آم��ار و ارقام نباش��يم .مس��ووالني ك��ه عادت
كردهاند هميش��ه وظيفه را به گردن يك نهاد و
ارگان ديگر بياندازند براي يك بار هم كه ش��ده
مسووالنه با موضوع برخورد كنند .اين كودكان
قرار است در آينده اين جامعه چه نقشي داشته
باش��ند .نقش فرد مفيدي كه چرخهاي دانش،
توليد ،اقتصاد و  ...را ميچرخاند يا فردي كه در
هزار توي نااميدي و افسردگي رها شده ،زندگي
برايش مفهوم خاصي ن��دارد .قوانين جامعه را
ناديده ميگيرد .به دنبال پيدا كردن راهي براي
خالي كردن خشم و نفرت خود ميگردد و ...
متاسفانه خيلي سال اس��ت كه بيتوجهي به
نيازهاي روحي كودكان و نوجوانان باعث شده
تا امروزه آمارهايي ك��ه از بزههاي اجتماعي،
خودكش��ي ،قتل ،دزدي و  ...منتشر ميشود
آنقدر با جامعه تصوير ش��ده م��ا در دهههاي
گذش��ته فرق داشته باشد كه ديگر زنگ خطر
به شيپور بيدارباش تبديل شود.

ميشود ،موضوع ماده  ۶و  ۷قانون حمايت از حقوق افراد
دارايمعلوليتاست.بنابراظهاراتسراج،درماده ۶قانون
مذكوربهپوششبيمهسالمتافراددارايمعلوليتتاكيد
شدهاستكهوزارتبهداشتمكلفاستخدماتدرماني
و توانبخشي افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان
را در قالب پوشش بيمه س�لامت تامين كند و خدمات
توانبخش��ي اين افراد را در زمينه جسمي و رواني بهطور
كامل پوش��ش دهد اما يكي از نقدهاي��ي كه به اين ماده
وارد ميكنند اين است كه آيا الزاما تنها افرادي كه تحت
پوششسازمانبهزيستيهستندبايدتحتپوششبيمه
قرارگيرندياهمهمعلوالنبايدتحتپوششقرارگيرند؟
تفاوت از زمين تا آسمان است
او با اش��اره به اينكه طبق اعالم بيمه سالمت تنها نيم
درصدازاعتباراتوهزينههايبيمهايصرفتوانبخشي
ميشود،تصريحكرد:ايندرحالياستكهحداقلميزان
افرادي كه داراي معلوليت هس��تند و نياز به خدمات
تخصصي توانبخشي دارند در كشور حدود  ۴.۵درصد
است يعني يك توزيع ناعادالنه از امكانات و اعتبارات،
لذا يكي از اش��كاالتي كه وجود دارد اين اس��ت كه در
درجه اول بايد سياستهاي بيمهاي تغيير كند و از نگاه
دستچندميبهحوزهتوانبخشياجتنابشود،بهنظر
ميرسد در حال حاضر نگاه مثبتي در اين حوزه وجود
ندارد و متاسفانه موسسات بيمهگر از پوشش بيمهاي
افراد داراي معلوليت و س��المندان چندان اس��تقبال
نميكنند چون با ش��رايط موجود ب��راي آنها صرفه
اقتصادينداردودرعينحالسازوكارهاييمثلتعيين
تعرفه توسط شوراي عالي بيمه ،وجود استانداردهاي
خدماتتوانبخشيموردتاييدنظامبيمهاي،هماهنگي
موردنيازبيندستگاههايمرتبطو...وجودندارد.
مشكالت سالمندان داراي معلوليت هم
بايد مورد توجه قرار بگيرد
سراج خاطرنش��ان كرد :بحثهاي ديگري كه وجود
دارد تنه��ا بحث بيمه درمان معلوالن نيس��ت؛ يكي
از مقولههايي كه مش��كالت جدي در آن وجود دارد،
مشكالتبيمهاجتماعيافراددارايمعلوليتياافرادي

كهنيازمند خدمات مراقبتيهستند مانند سالمندان
اس��ت ،سوالي كه مطرح ميش��ود اين است كه كدام
بيمهها بايد اين گروه را پوشش دهند؟ بيمه سالمت
تنها بيمههاي درمان را پوشش ميدهد ،اما خدمات
مراقبتيودرازمدتراكدامبيمههابايدپوششدهند؟
اين موارد خالءهايي است كه در حال حاضر در كشور
وجودداردوبهصورتجديبهآنهاپرداختهنشدهاست.
رييسهياتمديرهصندوقحمايتازفرصتهايشغلي
اف��راد داراي معلوليت در ادامه به ماده ۷قانون حمايت از
حقوق معلوالن اش��اره كرد و يادآور شد :در ماده ۷قانون
نيز ،س��ازمان بهزيستي مكلف ش��ده است درخصوص
نگهداري و مراقبت افراد داراي معلوليت شديد و خيلي
شديديامعلوليتهايچندگانه،عالوهبرخدماتآموزشي
و مشاورهاي به اين افراد در زمينه پرداخت حق پرستاري
يا مددكاري ني��ز به خانوادههايي كه ام��كان مراقبت يا
نگهداري از معلوالن را دارند حق پرستاري پرداخت كند
و چنانچه خانواده امكان مراقب��ت و نگهداري را ندارد به
مراكزشبانهروزيمانندمراكزسالمندانومراكزمراقبتي
سپرده شوند؛ در اين زمينه دولت مكلف است به مراكزي
كهخدماتارايهميكننديارانهپرداختكند.
ارايه خدمات در منزل
او با تاكيد بر اينكه يكي از نيازهاي ج��دي افراد داراي
معلوليتوسالمندانايناستكهبتوانيمخدماترادر
منازلافراددارايمعلوليتياسالمندانكهدارايمعلوليت
خيلي ش��ديد هس��تند ارايه كنيم ،گفت :تا جايي كه
امكان پذير است به جاي آنكه معلوالن و سالمندان در
مراكز شبانهروزي نگهداري شوند بهتر است در محيط
خانواده زندگي كنند تا هم از نظر عاطفي دچار آسيب
نش��وند و هم اينكه خدمات موثرتري به س��المندان و
معلوالن ارايه ش��ود به شرطي كه س��ازو كار منطقي و
مبتنيبرواقعيتهايموجوداقتصاديواجتماعيكشور
تعريفشودودولتتمامقدازخانوادههاحمايتكند.
يارانههاييكههزينههاراپوششنميدهد
رييس هياتمديره صندوق حمايت از فرصتهاي
ش��غلي اف��راد داراي معلوليت در بخ��ش ديگري

روي خط خبر

عودت روزانه  ۱۰۰تا  ۱۵۰زائر از مرز مهران

دبير س��تاد مركزي اربعين از عودت
روزانه  ۱۰۰تا  ۱۵۰زائر از مرز مهران
خب��ر داد .احمد محمديف��ر گفت:
مرزها كامال بس��ته اس��ت و كسي به
مرز مراجعه نكند .او در پاس��خ به اين
س��وال كه آيا افراد به مرزها مراجعه
ميكنند ،گفت :مرزهاي مش��ترك با
عراق كامال بس��ته اس��ت .افرادي كه
به مرزها مراجعه ميكنند ب��ه هيچ عنوان اجازه
عبور از مرز را ندارند و بازگش��ت داده ميش��وند.
محمديفر ادامه داد :البت��ه در اين زمينه آمارها
باال نيست و روزانه حدود  ۱۰۰تا  ۱۵۰نفر از مرز
بازگشت داده ميشوند .مرز مهران هم بسته است
و كسي نبايد به مرزها مراجعه كند .اعالم كردهايم
در استانهاي مرزي از افرادي كه به سمت مرزها
حركت ميكنند جلوگيري شود .همچنين اعالم
كرديم با افرادي كه به صورت پياده به سمت مرز

حركت ميكنند صحبت كنند و مانع
حركت آنها شوند .دبيرستاد مركزي
اربعين درباره برپايي موكب در مهران
خاطرنشان كرد :هيچ موكبي در حال
حاضر در مرز مهران مستقر نيست و
صرفا در زمان بازگش��ت زائران ابالغ
شده است كه يك سري تمهيداتي را
صرفا در مرز مهران پيشبيني كنند.
او ادام��ه داد :تاكنون براي بي��ش از  ۵۰هزار نفر
ويزا صادر شده است و تعدادي از زائران نيز اعزام
ش��دهاند .پروازها نيز از استانهايي كه مشخص
كردهايم ب��ه نجف انجام ميش��ود .دبير س��تاد
مركزي اربعين در پاسخ به اين سوال كه آيا ما به
تامين امنيت عراق در اين مدت كمك ميكنيم،
گفت :عراق تعهد دارد كه امنيت برگزاري مراسم
را برقرار كند و مش��كل امنيتي خاصي نيز وجود
ندارد و شرايط كامال مناسب است.

نسخه جديد شبكه شاد رونمايي ميشود

تاكنون يك ري��ال تراكنش مالي بين
همراه اول و آم��وزش و پرورش براي
استفاده از ش��اد صورت نگرفته است.
مدير گروه ش��بكه ش��اد گفت :اولين
اقدام بعد از تعطيلي آموزش حضوري
توس��عه آم��وزش تلويزيوني ب��ود ،با
اينكه اين بستر ارزان و فراگير بود اما
بازخوردهايي كه م��ا از دانشآموزان
و خانوادهه��ا گرفتي��م دانشآم��وزان بي��ش از
حمايتهاي درس��ي نيازمن��د حمايت عاطفي
بودند ،الجرم درص��دد آموزشهاي برخط براي
تعامل همزمان بر آمديم .باقرزاده داش��ت :براي
اين كار استفاده از شبكههاي اجتماعي بهتر بود
زيرا زيرساختهاي آنها فراهم بود ،ما در اسفند ۹۸
نشستي با حضور صاحبان شبكههاي پيام رسان
داخل��ي داش��تيم ول��ي در نهايت آنه��ا به چند

دليل آماده همكاري با ما نشدند .اول
اينكه ما ي��ك فضاي اختصاصي براي
دانشآموزان ميخواستيم .دوم اينكه
يك ق��رارداد منع افش��اي اطالعات
وجود داش��ت ك��ه باي��د آن را امضا
ميكردند اما هيچ ك��دام از صاحبان
پيام رس��انها ،آن زمان اي��ن را امضا
نكردند .مديرگروه ش��بكه شاد گفت:
به هر حال تقريبا يك ماه زمان از دس��ت ما رفت
تا اينكه طبق پيشنهاد همراه اول يك اپليكيشن
به شكل رايگان در اختيار آموزش و پرورش قرار
گرفت كه تا  ۱۵س��ال هم مورد استفاده آموزش
و پرورش باش��د .او افزود :دليل اين بيزنس براي
هم��راه اول اين ب��ود كه براي مص��رف داخلي و
پلتفرمه��اي بومي ناگزيريم برخ��ي پلتفرمها را
توليد كنيم و در اختيار كاربران قراردهيم.

حذفوثيقهبرايمشموالنمتقاضيشركتدرمراسماربعين
رييس سازمان وظيفه عمومي نيروي
انتظامي از حذف سپردن وثيقه براي
مشموالن متقاضي شركت در مراسم
معن��وي اربعين حس��يني خبر داد.
سردار تقي مهري در اين باره گفت:
با مساعدت سازمان وظيفه عمومي
كليه مشموالن غير غايبي كه تمايل
به ش��ركت در مراسم معنوي اربعين
حس��يني (ع) دارن��د ،ميتوانند بدون س��پردن
وثيقه ،مجوز خروج از كشوررا به صورت اينترنتي
درياف��ت كنند .او ب��ا تاكيد بر اينك��ه فقط براي

مشموالن غير غايب مجوز خروج از
كشور صادر ميشود ،گفت :با تدابير
پيش بيني شده كليه دانشآموزان،
دانشجويان و طالب حوزه علميه كه
قبال معافيت تحصيلي اخذ كردهاند
و مش��موالن داراي برگ آم��اده به
خدمت بدون غيب��ت ،ميتوانند به
ص��ورت اينترنت��ي و از طريق درگاه
خدمات الكترونيك انتظامي www.epolic.
 irبراي دريافت مجوز خروج از كشوراقدام كنند
و در اين حماسه بزرگ حسيني شركت كنند.

از س��خنان خود اظهار كرد :افرادي ك��ه در مراكز
ش��بانهروزي ،خدمات مراقبت��ي دريافت ميكنند
يا نياز به دريافت خدمات توانبخش��ي و تجهيزات
وس��ايل توانبخش��ي در طوالني م��دت دارند كه
اصطالحا خدمات دراز مدت نامبرده ميشوند تحت
پوشش بيمه نيستند و اصوال هيچگاه بهطور جدي
به آن پرداخته نش��ده و در مقاب��ل دولت براي اين
افراد يارانه پرداخت ميكند؛ بهطور مثال س��ازمان
بهزيستي به ازاي هر فردي كه در مركز شبانهروزي
مراقبت ميش��ود ،ماهانه دو ميليون تومان (داراي
سرپرس��ت) و دو ميليون و  ۴۰۰هزار تومان (براي
افراد فاقد سرپرس��ت) به مراك��ز غيردولتي يارانه
پرداخت ميكند ،اما اعتقاد ما بر اين اس��ت كه اگر
همه خدمات توانبخشي كه صراحت و تاكيد قانون
را نيز دارد تحت پوشش بيمه قرار گيرد هم به عدالت
نزديكتر اس��ت و هم توس��عه متوازن كمي و كيفي
خدمات توانبخشي را در سراسر كشور و ايجاد رقابت
سازنده بين مراكز غيردولتي را شاهد خواهيم بود.
او در ادامه با اشاره به ماده  ۶قانون حمايت از حقوق
اف��راد داراي معلوليت كه به بحث بيمه س�لامت
پرداخته اس��ت ،يادآور شد :در تعرفه شوراي عالي
بيمه س�لامت  ۸۵نوع خدمت توانبخشي تعريف

شده است كه از اين  ۸۵نوع خدمت  ۵۸نوع خدمت
تحت پوشش بيمه نيستند و خدماتي هم كه تحت
پوشش بيمه قرار دارند عمدتا پوشش كافي ندارند.

بيمهها در بانكها و نيروهاي مسلح است .نكته جالب
اين است كه در بسياري از اين دستگاهها يك ادبيات
مشتركي وجود ندارد و متفاوت نيز عمل ميشود.

نياز به تدوين سياست جامع
حمايت از معلوالن
رييسهياتمديرهصندوقحمايتازفرصتهايشغلي
افراد داراي معلوليت معتقد است در حال حاضر مشكلي
كه در كش��ور وجود دارد اين است كه نظامهاي موجود
اجتماعيوبيمهاي،خدماتتوانبخشيمعلوالنراپوشش
نميدهد؛ نظام تامين اجتماعي و بيمهاي تعاريف خاص
خودشان را دارند لذا در اين خصوص ابتدا بايد عزم جدي
در همه دستگاههاي مرتبط ايجاد شود و سپس سياست
جامعيتدوينشودكهعالوهبررفعتنگناهايموجودقادر
باشد همه معلوالن و سالمندان را پوشش دهد ،و سپس
تاميناعتباراتاستكهشركتهايبيمهگرانگيزهالزمرا
داشتهباشندتابتوانندافرادرادراينزمينهپوششدهند.
مشكل ديگري كه در زمينه بيمه وجود دارد اين است
كه نظام جامع بيمهاي نداريم؛ در حال حاضر برخي
از موسساتي كه در زمينه بيمه فعاليت ميكنند در
حوزه وزارت رفاه و تامين اجتماعي و برخي در حوزه
وزارت بهداشت و درمان هس��تند و برخي از سرانه

منابع پراكنده موجب هدررفت ميشود
س��راج با بيان اينكه مناب��ع پراكنده بس��يار زيادي در
دستگاههاي مختلف وجود دارد و اين باعث ميشود كه
منابع در هدفگذاري جهتدار هزينه نشود و اين روند
موجب هدر رفت منابع خواهد شد ،ابراز نگراني كرد كه
دردواليسهدههآيندهيكسومجمعيتكشورسالمند
خواهد ش��د .اين جمعيت سالمند چگونه بايد خدمات
دريافتكنندوتحتپوششبيمهقرارگيرند؟طبقآمار
سازمانبينالملليكار،فقط ۲۶درصدسالمندانحقوق
بازنشستگيدارند.براساساستانداردهايبينالمللي۳۰
درصد سالمندان  ۶۵س��ال و باالتر نياز به مراقبتهاي
تخصصيبهداشتيودرمانيدارندكهبايددرحالحاضر
براي آنها برنامهريزي شود .او اظهار كرد كه در اين كميته
هدف ما اجراي كامل قانون حمايت از حقوق افراد داراي
معلوليتاستوباشناساييخالءهايموجود،پيشبيني
الزم در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه صورت
گيرد و با اصالح بندهايي از قانون حمايت از حقوق افراد
داراي معلوليت پوشش خدمات توانبخشي محقق شود.

رويداد

مرگ و مير پرستاران به علت كرونا به صفر رسيد

بعد از واكسيناسيون كرونا براي پرستاران تاكنون حتي
يك مورد فوت ناش��ي از كرونا در پرستاراني كه هر ۲دز
واكسنرازدهاند،نداشتهايمومرگوميرپرستارانبراثر
اين بيماري در كش��ور به صفر رسيده است .رييس كل
سازمان نظام پرستاري ،با بيان اين مطلب گفت :يكي از
اقدامات مهمي كه بعد از شيوع كرونا با پيگيري سازمان
نظام پرستاري انجام شد ،واكسيناسيون پرستاران بود.
پرستاران و مدافعان س�لامت اولين گروهي بودند كه
واكسنكروناتزريقكردند.محمدميرزابيگي،ادامهداد:
در فاصله كمتر از يك ماه از ورود واكسن كرونا به كشور
تقريباهمهمدافعانسالمتواكسنزدندوخوشبختانه
از روزي كه هر دو دز واكس��ن براي پرستاران تزريق شد
تا امروز هيچ موردي از مرگ و مير پرستاراني كه واكسن
زدهاندبهعلتكرونانداشتهايم.اوافزود:موارديازابتالبه
كرونابعدازدزدومبودهاماخفيفودرحدسرماخوردگي
بوده است .موارد انگشت شماري از مرگ پرستاران نيز
داشتهايم .حدود س��ه مورد ،كه هيچ كدام واكسن نزده
بودند،يكموردخانميبودكهتصميمبهبارداريداشت
و متاسفانه واكسن نزده و مرگ غمانگيزي بود .دو مورد
هم زنان بارداري بودند كه واكسن نزده بودند البته اين
پرستاران در بخش كرونا نبودند و در بخشهاي ديگري
فعاليتداشتند.رييسكلسازماننظامپرستاري،تاكيد
كرد :در مجموع متاس��فانه در ماههاي اخير سه مورد
فوت پرستار داشتيم كه هيچ كدام واكسن نزده بودند و
شهيد شدند .واكسن قطعا در پيشگيري از مرگ كرونا
موثراست.بنابراينازهمهمردمميخواهيمالگويشانرا
جامعهپرستاريقراردهندوقطعاواكسنبزنند.
اهميت تزريق دز سوم واكسن كرونا
به مدافعان سالمت
اودربارهتزريقدزسومواكسنكرونابهمدافعانسالمت،

اظهاركرد:اكنونبحثتزريقدزسومواكسنكرونابراي
پرستاران مطرح اس��ت .در اين مورد با وزير بهداشت و
رييسجمهوري صحبت كردهايم .آنان هم موضوع را در
ستادمليكرونامطرحكردهاندوقرارشدبهزوديدزسوم
واكسن كرونا به مدافعان سالمت زده شود .ميرزابيگي
افزود :اطالع��ات و كد ملي همه پرس��تاران و مدافعان
س�لامت از جمله همه اعضاي سازمان نظام پرستاري
به وزارت بهداشت داده شده است و اين واكسيناسيون
ش��امل همه نيروهاي نظام س�لامت ميشود .رييس
سازماننظامپرستاريگفت :درواكسيناسيوندز اولو
دوم در يك مقطع ،وزارت بهداشت شاغالن زير پوشش
خودشراواكسنزد.سازماننظامپرستارينيزشاغالن
بخش خصوصي ،پرس��تاران هوم كر و پرستاراني را كه
وزارت بهداشت اطالعاتش��ان را نداشت ،واكسن زد .اما
اكنونبرايتزريقدزسومتفاوتيبينايننيروهانيست.
ميرزابيگي ادامه داد :سازمان نظام پرستاري اطالعات
همه افرادي را كه در اختيار دارد به وزارت بهداش��ت
داده است و هر زمان براي واكسيناسيون دز سوم اعالم
ش��ود؛ دز سوم به مرور به پرس��تاران تزريق ميشود.
به هر حال ابتال به كرونا همچن��ان وجود دارد ،زمان
ايمني زايي واكسنها نيز محدود است و بايد بعد از هر
چند ماه واكسن كرونا تكرار شود .رييس كل سازمان
نظام پرستاري ،گفت :در ايام تعطيالت عيد سال ۹۹
فراخواني داده شد .پرستاران داوطلب وارد عمل شدند
و بسياري از مشكالت در بعد تامين نيرو حل شد .در
بحث حمايت نيز مرتب بحث ايمني پرستاران را چه
به لحاظ لباسهاي ايمنكننده ،ماس��ك ،دستكش،
لباسهاي كاورال (كه روي لباس ميپوشند) ،شيلد،
عينكوموارديازاينقبيلرادرستادصحتپيگيري
كردهايم .اوايل مشكالتي بود اما با پيگيريهاي انجام
شده بهطور كامل مشكالت از بين رفت.

ابتالي ۱۳۶هزار پرستار به كرونا
 ۱۳۰شهيد و ۸۲۰۰جانباز
ميرزابيگي ،ادامه داد :با فعاليت س��تاد صحت آمار
روزانه مبتاليان پرس��تار را بهط��ور منظم به قواي
سه گانه ،دفتر مقام معظم رهبري و وزارت بهداشت
اعالم ميكنيم .آخرين آمار از مبتاليان پرس��تار به
كرونا ۱۳۶هزار نفر است و تعداد ۱۳۰شهيد خدمت
نيز در گروه پرس��تاري داش��تيم .او گفت :در گروه
پرستاري حدود ۸هزار و ۲۰۰نفر پرستار نيز به دليل
كرونا از گردونه خدمت خارج و ميتوان گفت جانباز
دفاع مقدس دوران كرونا ش��دند و نتوانس��تند كار
پرستاري را ادامه دهند .اين افراد از شغل پرستاري
خارج ش��دهاند زيرا توانايي كار در بخش پرستاري
را از دس��ت دادند و به مش��اغل ديگر ميپردازند.
رييس كل س��ازمان نظام پرس��تاري افزود :در اين
مدت بحث اس��تخدام نيروهاي پرستار را پيگيري
كرديم و توانستيم از وزارت بهداشت  ۵۱هزار و ۲۰۰
نفر مجوز استخدام بگيريم اما متاسفانه مسووالن
وزارت بهداش��ت اعالم كردند كه فقط  ۱۷هزار نفر
استخدام شدهاند .سازمان مديريت و سازمان امور
استخدامي نيز اين آمار را تاييد كردهاند .اميدواريم
كه با مساعدت مسووالن دولت جديد بقيه نيروها
نيز به سرعت جذب شوند .بنابر اعالم روابط عمومي
سازمام نظام پرستاري ،وي گفت :بحث معوقات
پرس��تاران ،حقوق و مزاياي آنان در طول دوران
كرونا نيز از جمله مواردي بود كه پيگيري كرديم
و خوش��بختانه در هر دو زمين��ه ،توفيقات خوبي
داشتهايم .معوقات پرستاران كاهش يافته و حقوق
و مزايايي نيز براي پرس��تاران در نظر گرفته شده
است ،مزاياي ديگر نيز در حال پيگيري است كه به
زودي با تصويب نهايي اعالم خواهد شد.

