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يادداشت- 1

دو امدادي در مسير توسعه
در مس��ابقات المپيك در ميان 
رشته ها و حوزه هاي گوناگون 
ورزشي، مسابقه اي وجود دارد 
كه از منظري خاص بسيار جالب 
توجه و جذاب اس��ت. مسابقه 
دو و ميدان��ي امدادي المپيك، 
مسابقه اي اس��ت كه به شكل 
نمادين برآمده از همه واقعياتي 
است كه يك جامعه براي توسعه، پويايي و رشد به آن نياز 
دارد. در اين مسابقه هر فرد مسافت تعيين شده را مي دود 
و بعد از رسيدن به جايگاه مورد نظر، »چوب امدادي« را به 
دس��ت نفر بعدي مي دهد تا او ادامه مسير را طي كند. اين 
روند ادامه دارد تا رسيدن به فرد نهايي كه تالش مي كند، 
رتبه نهايي كشورها در اين مسابقه را تعيين كند. اين روندي 
است كه هر جامعه و هر اقتصادي در مسير پيشرفت و توسعه 
به درك آن نياز دارد. هيچ ساختار، دولت و هيچ مديري به 
تنهايي قادر نيست همه بار توسعه را به دوش بكشد، بلكه 
توسعه تنها به كش��ورهايي رو مي كند كه توانسته باشند 
اين روند امدادي را به بهترين شكل طي كنند. حاال بياييد 
نگاهي به اقتصاد ايران در مسير توسعه و پيشرفت بيندازيم. 
 GDP بر اساس آخرين آمارهاي بانك جهاني اقتصاد ايران با
حقيقي 191 ميليارد دالري از رتبه 21 اقتصادهاي جهاني 
به رتبه 51 س��قوط كرده است. آمارهايي كه پرده ديگري 
از مش��كالت عميق اقتصادي در ايران را نمايان مي كند و 
نش��ان مي دهد در ش��رايطي كه مديران و تصميم سازان 
ايراني در خوابي عميق غوطه ور ش��ده اند، ساير كشورها با 
سرعت در حال سبقت گرفتن از ايران در صحنه مناسبات 
اقتصادي جهاني هستند. اين اعداد و ارقام زماني دردناك تر 
جلوه مي كنند كه بدانيم ايران با داشتن حدود يك درصد 
جمعيت جهاني، حدود 10درصد منابع اقتصادي جهان در 
بخش هاي گوناگون را داراست. از سوي ديگر، ايران پنجمين 
كشور ثروتمند جهان از نظر ذخاير منابع طبيعي مانند نفت، 
گاز، زغال سنگ، جنگل و چوب، طال، نقره، مس، اورانيوم، 
آهن خام و فسفات است. ايران از نيروي انساني تحصيلكرده 
جوان و پويا برخوردار است و ظرفيت هاي فراوان ديگري در 
بخش هاي گوناگون دارد. با اين ظرفيت ها پرسشي كه به 
ذهن خطور مي كند، آن است كه ايران با وجود اين ثروت 
عظيم، چه كمبودي دارد كه باعث ش��ده تا اقتصاد ايران 
علي رغم اين همه ظرفيت، مدام در مس��ير نزول و كاهش 
شاخص ها قرار داشته باش��د؟ به نظر مي رسد، مهم ترين 
كمبودي كه اقتصاد ايران با  آن دست به گريبان است، در 
وهله نخست، الگوي مناس��ب براي توسعه اقتصادي و در 
مراحل بعدي، مديران دلسوز و متخصص است كه بتوانند 
اين الگوي توسعه پايدار را پياده سازي كنند. در هر دوره با 
تغيير دولت ها، مردم و كارشناسان شاهدند كه كل ساختار 
برنامه ريزي كش��ور دچار تغيير و دگرگوني مي ش��ود. در 
حالي كه بررسي مسير توسعه در كشورهاي مختلف نشان 
مي دهد كه همه اين كشورها ابتدا بر روي الگوي توسعه به 
توافق رسيده اند، سپس بدون توجه به آيند و روند دولت ها، 
مجموعه ظرفيت هاي كش��ور تالش كرده اند، اين الگوي 
توس��عه را پيش ببرند. درست مانند مسابقه دوي امدادي 
كه در آن هر فرد، هر دولت و هر ساختاري تالش مي كند، 
بهترين عملكرد را در مسير طي شده از خود به جاي بگذارد 
تا در نهايت تيم )جامعه و كشور( بهترين جايگاه و عملكرد 
را از خود ثبت كن��د. فارغ از اينكه آمارهاي بانك جهاني تا 
چه اندازه قابل استناد اس��ت و آيا ممكن است، اقتصادي 
400ميليارد دالري، طي 2 الي 3 سال به چنان درجه اي از 
نزول برسد كه بيش از نيمي از اقتصاد خود را از دست بدهد، 
كارشناسان اقتصادي داخلي و اساتيد دانشگاهي مدت ها 
قبل از بانك جهاني در خصوص كاهش شديد درآمد سرانه 
در كشور هشدار داده بودند و از تصميم سازان خواسته بودند 
كه نس��بت به نزول مستمر شاخص هاي اقتصادي كشور 
حساسيت داشته باشند. كشور در شرايط فعلي با مشكالت 
عديده اي از جمله بيكاري، گسترش فقر مطلق، تورم باال، 
رشد نقدينگي افسارگسيخته و... روبه رو است. شاخص هايي 
كه نتيجه نهايي آن در كاهش درآمد سرانه نمايان مي شود. 
مردم امروز براي بهره مندي از يك مسكن حداقلي اجازه اي 
با دشواري هاي فراواني روبه رو هستند. ايران در وهله نخست 
بايد جلوي ناهنجاري هايي مانند، فساد، رانت و انحصار را 
س��د كند و در مرحله بعد بايد تالش كند از طريق افزايش 
دامنه هاي سرمايه، رشد توليد را محقق كنند. همانطور كه 
با تالش هاي دولت قبلي روند عضويت ايران در شانگهاي 
محقق شد و دولت جديد از آن بهره برداري كرد، در خصوص 
موضوع مذاكرات هسته اي با كش��ورهاي 1+ 4  نيز دولت 
جديد بايد تالش كند، مسير دولت قبلي را طي كند تا اقتصاد 
ايران را اط شر تحريم هاي اقتصادي و مشكالت برآمده از 
آن خ��الص كند. بايد بدانيم كه ايران براي متنوع س��ازي 
سبد ديپلماسي خود نيازمند رابطه توامان با شرق و غرب 
است. مجموعه كشورهاي غربي يا شرقي به دنبال منافع 
خود هستند و به محض اينكه احساس كنند، ايران ناچار به 
ارتباط با آنهاست، تالش مي كنند تا منافع ايران را به نفع خود 
به كار بگيرند. بدون حل مشكل FATF ايران قادر نيست 
مبادالت مالي حتي به كشورهاي عضو شانگهاي را محقق 
كند. كساني كه اظهار مي كنند FATF تاثيري در مناسبات 
اقتصادي ايران با جهان ندارد، دركي از واقعيات ديپلماسي 
و اقتصاد در جهان امروز ندارند. به نظرم ديگر وقت آن رسيده 
كه به مصايب مردم براي بهره مندي از يك زندگي آبرومند 
پايان داده شود و اقتصاد ايران به سمت جايگاهي كه شايسته 
آن است، هدايت شود. براي اين منظور مديران ايراني نيز 
بايد بدانند كه در مسير توسعه مانند دوندگاني هستند كه 
بايد چوب امدادي را به دست نفر بعدي برسانند تا در نهايت 

رشد پايدار اقتصادي در كشور محقق شود.

علي قنبري

رييس اتاق تهران سه اولويت مهم دولت سيزدهم را تشريح كرد

هشدار  جدي   براي  مهار  تورم

يادداشت-2

يادداشت-5يادداشت-4

 طالي كثيف

رونق خريد پله اي سهاممرجعيت آزادي و شكست انحصار

1- آن گون��ه ك��ه مديرعامل 
س��ازمان مديريت پس��ماند 
شهرداري تهران در مصاحبه 
با يكي از خبرگزاري ها گفته، 
ق��رار اس��ت به تدريج ش��كل 
مخازن فعلي زباله عوض شود 
تا دسترسي به آنها آسان نباشد 
و زباله گردان نتوانند از مخزن 
زباله بردارند. اين مخازن كاوري دارند كه مخزن داخل آن 
كاور مي رود و قفل مي شود و فقط توسط كليد يا ابزاري كه 
توسط كارگر يا نيروي خدماتي شهرداري وجود دارد باز 
مي شوند و مخزن دايما باز نيست كه هر كسي بتواند به آن 
دسترسي داشته باشد. با خواندن اين خبر، تصويري را كه 
چندي پيش، در كوچه هاي منتهي به ساختمان روزنامه 
ديديم، به خاطر آوردم. يك مامور موتورسوار شهرداري، يك 
نوجوان زباله گرد را به هنگام جست وجوي يكي از مخازن 
زباله شهري توقيف كرده بود و او را مواخذه مي كرد كه چرا 

از داخل مخزن زباله برمي داري؟ و...
2- زدن قفل بر مخازن زباله ش��هري واجد معاني و ابعاد 
مختلفي است. بي گمان، جامعه شناس��ان، برنامه ريزان 
ش��هري، اقتصاددانان و طنزپردازان مي توانند ساعت ها 
درباره كم و كيف اين پديده عجيب و اين ذهنيت حاكم بر 
مناسبات شهري سخن بگويند و مطلب بنويسند. ذهنيتي 
كه به جاي حل مس��اله، تالش دارد صورت مس��اله را به 
بدترين وجه ممكن پاك كند. بي گمان، زباله گردي افراد- 
چه كساني كه به صورت شخصي اين كار را مي كنند و چه 
كساني كه با دريافت مزد از يكي از شركت هاي پيمانكاري، 
دس��ت به اين كار مي زنند- ناشي از فقر و بيكاري است و 
از نگاه شهروندان ناپسند شمرده مي شود. ناپسند از اين 
جهت كه وضعيت اقتصادي اقش��اري از جامعه به چنان 
مرحله اي رسيده كه شأن انساني آنها را تحت الشعاع قرار 
داده و آنها را وادار كرده كه در ميان زباله ها، رزق و روزي خود 
را جست وجو كنند. در حالي كه در همين شهر، افرادي با زد 
و بند و رانت خواري به ثروت هاي بادآورده اي دست يافته اند 
كه به مخيله شان هم خطور نمي كرده است. از سوي ديگر، 
در ميان زباله هاي شهري، اشيايي با قابليت بازيافت )انواع 
كاغذ و مقوا، انواع پالس��تيك، فلزات و...( وجود دارند و از 
همين رو، از منظر برخي از صنايع ارزشمند تلقي شده و 
توسط آنها خريداري مي شود تا دوباره، پس از بازيافت در 
فرايند توليد به كار گرفته شوند. به همين دليل هم هست 
كه به زباله هاي شهري عنوان »طالي كثيف« داده شده 
است. بنابراين، بازار خريد و فروش ضايعات نيز همچون 
ساير بازارها، داراي مكانيسم عرضه و تقاضا بوده و مناسباتي 

خاص بر آن حاكم است.
3- در حال حاض��ر، مهم ترين تيم ه��اي زباله گردي به 
شركت هاي پيمانكاري وابسته به شهرداري تعلق دارد. 
شركت هايي كه به صورت رسمي، لباسي را با آرم شركت 
خود، تن نوجوان و كودكي كرده و چرخي به دست او داده 
و او را روانه كوچه ها و خيابان هاي شهر مي كند. بيشترين 
ادامه در صفحه 5 نفع را نيز...  

ز  ا ع��ي  ا نو ا ينك��ه  ا ر  د
و  س��ي«  ا ليسم  هر ا ليبر «
و  ري«  ا ليس��م بيز ا ليبر «
»ليبراليسم  ستيزي« در ايران 
همواره وجود داش��ته اس��ت، 
ترديدي نيست. ليبراليسم مايه 
بيم و هراس، نف��رت و بيزاري و 
س��تيز و خصومت بسياري در 
ايران بوده است و همچنان نيز هست. ليبراليسم از منظرهاي 
مختلف آماج مالمت و عتاب بوده است؛ آگاهانه  تر از هر جا 
از ديدگاه چپ  گرايانه و سپس از منظر دينداري و در مرتبه 
بعد از منظر نوعي ملي  گرايي تندرو و محافظه كاري سنت گرا. 
وجه مش��ترك همه مخالفان ليبراليسم هم اين است كه 
گمان مي كنند ليبراليس��م به ي��ك ماهيت/موجوديت 
اساسي آسيبي جبران ناپذير مي  زند. در اين  يادداشت قصد 
ندارم وارد اين بحث شوم كه چرا اين نگرش نادرست است 
و صرفا مي خواهم به مساله »آزادي« در ليبراليسم بپردازم 
كه از قضا يكي از داليل اصلي همه آن هراس  ها و بيزاري ها 
است. تصور نادرس��تي كه وجود دارد اين است كه برخي 
گمان مي كنند ليبراليسم وجود دارد تا آزادي  هاي خاصي 
را برقرار كند، همه جوامع را يك  ش��كل كند و با تحميل 
نوعي بي  قيدي و مرززداي��ي همه هويت  ها و ماهيت هاي 
ديرينه را متالش��ي كند. اما اتفاقا نكته مهم اين است كه 
ليبراليسم محتواي آزادي را تعريف نمي كند. درست است 
كه ليبراليسم »اصولي« دارد و اين اصول مي تواند منجر به 

آزادي هاي معيني شود، اما در اصل كار و هدف ليبراليسم اين 
نيست كه »محتواي خاصي را به جامعه تحميل كند«. وجه 
تمايز كوچك، اما مهمي در اين  جا وجود دارد كه بايد به آن 
توجه كرد، وگرنه درك نادرستي نسبت به ليبراليسم پديد 
مي  آيد. اگر ليبراليسم ايدئولوژي آزادي است به اين دليل 
نيست كه محتواي آزادي را تعريف مي كند، بلكه اتفاقا به اين 
دليل است كه معتقد است نمي توان تعريفي مطلق از آزادي 
ارايه داد. توجه كنيد ك��ه آن روي »آزادي« »محدوديت« 
است؛ ما هم زمان كه آزادي را تعريف مي كنيم، محدوديت ها 
و ممنوعيت  ها را نيز توامان تعريف مي كنيم. آنچه ليبراليسم 
انجام مي دهد اين است كه صرفا »انحصار« تعريف آزادي- و 
در نتيجه عدم آزادي- را مي شكند و مي گويد مرجعي يگانه 
براي تعريف آزادي وجود ندارد. پس كسي نمي تواند بگويد 
آزادي اين است؛ اينجا شروع مي شود و اينجا تمام مي شود. 
ليبراليسم »خوِد« آزادي را تعريف نمي كند، بلكه انحصار 
را مي ش��كند. و اين يعني، هر مرجعي حق دارد آزادي-  و 
عدم آزادي يا محدوديت ها �� را به برداش��ت خود تعريف 
كن��د، اما در عين حال همين حق را براي ديگر مراجع هم 
بايد قائل باشد )و همين شاخصه اساسي ليبراليسم است( 
.بخش بزرگي از دش��مني با ليبراليسم براي اين است كه 
مخالفان گمان مي كنند ليبراليسم آزادي خاصي را تعريف 
مي كند كه اين آزادي منزجركننده است. ليبراليسم تعريف 
محت��واي آزادي را به جامعه واگذار مي كند و اين حق را به 
همگان مي دهد كه آزادي را براي خود تعريف كنند. در واقع 
ادامه در صفحه 5 ليبراليسم به... 

پي��ش از بررس��ي وضعي��ت 
آتي ب��ازار س��رمايه، نگاهي به 
ريس��ك هايي كه متوجه اين 
بازار هس��تند، داش��ته باشيم. 
يكي از ريس��ك هاي موجود در 
بازار سرمايه، احتمال در پيش 
گرفتن سياست هاي انقباضي 
توسط دولت جديد است. چنين 
سياستي، نسبت p/e بدون ريسك بازار سرمايه را كاهش 
داده و به تبع آن، قيمت س��هم ها هم كاهش خواهد يافت. 
دومين ريس��كي كه متوجه بازار س��رمايه است، ريسك 
احياي برجام و توافق سياسي است كه طبيعتاً در كوتاه مدت 
انتظارات تورمي در بازار سرمايه را تا حدودي تعديل خواهد 
كرد ولي در بلندمدت به سبب كاهش هزينه انتقال منابع 
ارزي و اجراي طرح هاي توسعه تأثيرات بسيار مناسبي بر 

اقتصاد كشور و بازار سرمايه خواهد داشت.
در يك سال گذشته، مرتبًا اخبار مثبت و منفي از توافق و 
مذاكرات منتشرشده؛ ولي با نزديك شدن به زمان برگزاري 
اجالس عمومي سازمان ملل و احتمال انتشار برخي اخبار 
مثبت از اين اجالس، بازار سرمايه هم تا مشخص شدن اخبار 
اين رويداد، محتاطانه تر حركت مي كند. سومين ريسك بازار 
سرمايه، احتمال كاهش قيمت جهاني كاموديتي ها است. 
اگرچه در حال حاضر به جز سنگ آهن، ساير كاموديتي ها در 
بازارهاي جهاني كاهش قيمتي نداشته و تقريباً ثبات قيمت 
دارند، اما بازار ريسك احتمال كاهش قيمت كاموديتي ها 

بعد از افت قيمت چشمگير سنگ آهن را هم لحاظ كرده 
است. در سمت ديگر مهم ترين چالش بازار سرمايه در نيمه 
دوم سال، بحث كسري بودجه و روش هاي جبران كسري 
بودجه خواهد بود. نكته اينجاس��ت كه در اقتصاد ما يك 
كسري بودجه تقريباً 400 هزار ميليارد توماني وجود دارد و 
در بهترين حالت ممكن و به شرط توافق، از 3 ماهه چهارم 
امسال امكان فروش نفت ايران فراهم خواهد شد كه آن هم 

تأثير بااهميتي در جبران كسري بودجه نخواهد داشت.
به نظر مي رس��د دولت به منظور جبران كسري بودجه )و 
طبق قانون بودجه 1400( تا پايان س��ال حداقل 90 هزار 
ميليارد تومان اوراق منتشر خواهد كرد كه ميزان نقدينگي 
جذب شده در صندوق هاي سرمايه گذاري از ابتداي امسال 
تاكنون بيش از اين ميزان بوده است. يكي از اقدامات خوبي 
كه توس��ط واحد مديريت نهادهاي مالي سازمان بورس 
و اوراق بهادار صورت گرفته، افزايش س��قف صندوق هاي 
س��رمايه گذاري با درآمد ثابت و تسهيل صدور واحدهاي 
سرمايه گذاري توسط شعب و اپليكيشن ها بوده است. بعد 
از اين اقدامات، مناب��ع قابل توجهي جذب اين صندوق ها 
شده است و با اين تفاسير، انتشار 90 الي 110 هزار ميليارد 
تومان اوراق براي بازار سرمايه نگران كننده نخواهد بود؛ اما 
انتشار اوراق بيش از اين ميزان مي تواند به بازار سهام لطمه 
وارد كند. احتمااًل در 3 ماهه سوم سال، فشار خاصي بر بازار 
سرمايه نخواهيم داشت و اگر كسري بودجه جبران نشود، در 
ماه هاي پاياني سال دولت دوباره به سراغ بازار سرمايه بيايد.
ادامه در صفحه 5 به نظر مي رسد از... 

يادداشت-3

بازار مسكن، تهديد اقتصاد
برخورده��اي س��ليقه اي و 
در  كوته بينان��ه  مديري��ت 
دولت هاي قب��ل، ورود و دخل 
و تصرف در بازار مسكن بدون 
در نظر گرفت��ن اثرات و تبعات 
اين اقدامات در س��اير بازارها و 
عدم بررس��ي تكافوي كسب و 
كارهاي پشتيبان بازار مسكن، 
نوسانات شديد ارزي و عدم توانايي مديران و برنامه ريزان 
در كنترل تبع��ات اقدامات خصمانه تحريم��ي در بازار 
مس��كن و در آخر نياز هميشگي به مسكن، موجب شده 
ش��اهد بي نظمي و بي ساماني در بازار مسكن باشيم و هر 
روزه آگهي ه��اي غيرقابل  باور بيش��تري ببينيم. در اين 
يادداشت برخي از جوانب اين ابرچالش ملي مورد بررسي 

قرار گرفته است.
ابرمالكان در بازار مسكن چه كساني هستند؟ آيا مي توان 
ش��ركت هاي انبوه س��ازي، يا مالكان شخصي س��ازها را 
ابرمالكان در بازار مسكن دانست؟ قطعا خير، شركت هاي 
انبوه س��ازي ب��ا قراردادهاي ش��ركتي اقدام به س��اخت 
مي كنند و عمال مالك نيس��تند و پ��س از اتمام عمليات 
ساخت، كل واحدها را يك جا تحويل مي دهند و تعاوني ها 

يا س��ازمان هاي طرف قرارداد مالك محسوب مي شوند 
و قريب  به اتفاق اين م��وارد مطابق ضوابطي كه عموما به 
 طور كامل اجرا مي ش��وند، واحدهاي آماده ش��ده از قبل 
به پرسنل يا متقاضيان واگذار ش��ده است. سازند ه هاي 
شخصي س��ازي هم نهايتا در س��ال دوم پ��روژه به اتمام 
ميرسانند و نهايتا توليدكننده 20 واحد مسكوني باشند و 
به دليل ماهيت كسب و كار ساخت و ساز شخصي سازي 
و اهميت نقدشوندگي كوتاه مدت، در مدت زمان كوتاهي 
واحده��اي آپارتماني را پيش از اتمام ي��ا پس از اتمام، به 
فروش مي رس��انند. پس در هر دوي موارد احتكارگري 
عمده در بازار مسكن اتفاق نمي افتد. سوال اين است كه، 
پس چه كس��ي توان اين را دارد كه به يك باره مثال 100 
هزار واحد آپارتمان را احتكار كند؟ پاسخ آسان است، دو 
ابرمالك در بازار مسكن وجود دارد، يكي بانك ها و دولت! 
بانك هاي خصوصي و دولتي چه از طرق سرمايه گذاري 
مستقيم در پروژه هاي مسكوني و چه از طريق پرداخت 
وام س��اخت به س��ازندگان و چه از طريق پرداخت وام و 
تس��هيالت خريد آپارتمان، هم در بخش عظيمي از بازار 
مسكن، جايگاه مالك دارند و هم در بخش عظيم ديگري 
به  طور غيرمس��تقيم قيمت گذار و جريان ساز هستند. از 
س��وي ديگر بانك ها هرگز نمي توانند ب��ا عرضه يك باره 

قيمت را نزول��ي كنند، چرا كه بقاي اقتصادي بانك ها در 
شرايط تحريمي امروز وابستگي مستقيم به دارايي هاي 
ملكي و اندوخته ارزي بانك دارد. به زبان ساده اگر در يك 
سال، افزايش قيمت ارز نداش��ته باشيم، افزايش قيمت 
مسكن نيز نداشته باش��يم، با در نظر گرفتن ميزان سود 
مورد انتظ��اري كه بانك ها بايد به مردم پرداخت كنند، و 
از سويي با در نظر گرفتن هزينه هاي سرسام آور بانكداري 
سنتي و ش��عبه محور، اعم از حقوق پرسنل و هزينه هاي 
اجاره و تملك محل شعبات و هزينه نگهداري شعبات و 
شبكه، در مدت زمان بسيار كوتاهي همه بانك هايي كه در 
پروژه هاي توليد پرتفو ندارند بايد اعالم ورشكستگي كنند. 
به نوعي، بازار مسكن و نوسانات ارزي، كه بالي جان مردم 
و فعاالن اقتصادي شده ناجي بانكداري سنتي در كشور 
شده اس��ت. پس در زمينه كنترل بازار مسكن نمي توان 
روي كمك بانك ها حساب كرد مگر در بلندمدت و آن هم 
پس از اصالحات عميق نظام بانكي.  يك  بار بياييم به جاي 
عملكرد چكشي يا ُمسكني و درمان كوتاه مدت، يا رجحان 
مناف��ع مافيايي و به دور از تفك��ر مكانيكي تصرف محور 
مشكل بازار مس��كن را از درون حل كنيم؛ پيشنهاد من 
براي موضوع اين اس��ت كه از اگر قرار است يك ميليون 
واحد خانه در س��ال ساخته بشود، دولت حتي يك واحد 

هم نسازد! ورود دولت به بحث ساخت جدا از اينكه شأن 
دولت را زير س��وال مي برد، دسترس��ي ناعادالنه و نابرابر 
به مواد اوليه س��اختماني به وجود مي آورد كه خود باعث 
افزايش قيمت در بازار مواد اوليه س��اختماني مي شود و 
باعث باال رفتن هزينه تمام شده مي شود كه خود موجب 
گراني بيشتر مسكن خواهد شد. احداث شهرهاي جديد 
و شهرك هاي اقماري نيز چيزي به جز مشكالت زيست 
محيطي و مشكالت اجتماعي به ارمغان نمي آورد. درست 
است كه در تعريف يك شهر جديد يا شهرك جديد، زمين 
ارزان يا حتي رايگان داريم، اما از سويي به همان اندازه بايد 

هزينه كنيم تا زيرساخت ها را فراهم كنيم. 
توسعه ش��هرك هاي اقماري زماني توصيه مي شود كه 
فرصت ديگري براي توسعه سكونت در شهرها پيدا نشود؛ 
حال س��وال اين است، آيا هيچ فرصت ديگري نداريم كه 
مجبور نباشيم محيط زيست را به شهرك هاي بي امكانات 
تبديل كنيم؟ پاسخ آن قدرها هم سخت نيست! نزديك به 
13 هزار هكتار بافت فرسوده فقط در شهر تهران داريم كه 
اگر مديريت هوشمندانه در مديريت شهري شكل بگيرد 
بازس��ازي اصولي بافت فرس��وده همراه با فرصت اصالح 
شهرسازي در اين مناطق، از يك سو خطرات بسيار زياد 
ادامه در صفحه 5 بافت فرسوده را از بين مي برد.  

مجيد اعزازي

فرشيد زرين كيامهدي تديني

سيده فاطمه مقيمي

 اين بار شركت چيني صنعت امالك و مستغالت
 بازارهاي جهاني را به هم ريخت

 شوراي شهر تهران 
ديروز دو مصوبه تازه ساختماني داشت

 رييس جمهوري در هفتاد و ششمين نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد تاكيد كرد

 دليل سقوط 
بازار ارزهاي ديجيتال  

صفحه 6     صفحه 5    

صفحه 7    

 تمركز پارلمان شهري روي 
ساخت و ساز در پايتخت 

تعهد همه طرف ها 
به توافق هسته اي

با دستور وزير اقتصاد 
صورت هاي مالي بانك ملي 

منتشر شد

سيمان كيسه اي 
۴۰ تا ۴۵ هزار تومان 

به دست مصرف كننده نهايي مي رسد

گروه بانك و بيم�ه |هر چند كه بانك هاي دولتي 
به خاطر س��هام دولتي خود، عمدتا توس��ط دولت، 
وزير اقتصاد و سازمان هاي دولتي مديريت مي شوند 
و صورت هاي مال��ي آنها در مجمع عمومي با حضور 
وزرا و مس��ووالن دولتي تصويب و بررس��ي مي شده 
است، اما اقدام اخير احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و 
پيگيري وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر انتشار 
صفحه 2 را بخوانيد صورت هاي مالي بانك ها و ...  

يك توليدكننده سيمان با تأكيد بر اينكه كساني كه 
وعده سيمان 25 هزار تومان را مي دهند بخش حمل 
و نقل و س��ود عامل و فروشنده را در نظر نمي گيرند، 
گفت: در حال حاضر سيمان كيسه اي 40 تا 45 هزار 
تومان براي مصرف كننده نهايي است. وزير صنعت، 
معدن و تجارت 21 شهريور در نشست خود با جمعي 
از نمايندگان مجلس گفت: طبق قولي كه در زمان رأي 
صفحه 7 را بخوانيد اعتماد به...  

گام اول در 
شفاف سازي نظام 

بانكي

وعده سيمان 
25 هزار توماني 

محقق نشد



رييس جمهوري با بيان اينكه صلح و امنيت پايدار در گرو 
اجراي عدالت اس��ت و دستيابي به عدالت و آزادي صرفا 
از مسير تامين حقوق همه ملت ها محقق مي شود،  گفت: 
هرگونه نقض حقوق ملت ها، بي��ش از همه چيز صلح و 
امنيت جهاني را به مخاطره مي اندازد. ابراهيم رييس��ي 
شامگاه سه شنبه به وقت تهران در سخناني كه به صورت 
ويديو كنفرانس در هفتاد و شش��مين نشس��ت ساالنه 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد پخش شد، با بيان اينكه 
پروژه مقابله با ملت ايران به طور كامل شكست خورده، 
بر لزوم تعهد همه طرف ها به توافق هسته اي و قطعنامه 
سازمان ملل تاكيد كرد و گفت: من به  دنبال تعامل موثر 
با همه كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي همسايه 
هس��تم. در ادامه متن كامل سخنراني رييس جمهوري 

را مي خوانيد. 

آقاي رييس
انتخاب جنابعالي را به رياست هفتاد و ششمين اجالس 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد تبريك مي گويم.
خانم ها و آقايان

ايران س��رزمين فرهنگ و تمدن است؛ سرزمين دانش و 
معنويت؛ سرزمين استقامت و استقالل. ملت ايران، ملتي 

است خداپرست و ميهن دوست؛ هويت گرا و جهان نگر. 
ملت ما صدها سال برابر س��لطه طلبان از حق خود براي 
تعيين سرنوشت و آزادي، محافظت كرده و پيشروترين 
كش��ور در نظام سياسي انتخابي در غرب آسيا بوده است. 
انقالب اسالمي جهشي بزرگ براي تحقق آرمان هاي ملي و 
اسالمي ملت ايران از جمله آزادي، استقالل و مردم ساالري 

ديني بود.
من به عنوان منتخب ملت بزرگ ايران مفتخرم كه به 
نمايندگي از آنها، پيام عقالنيت، عدالت و آزادي را كه 
سه اصل اساسي براي حيات انسان معاصرند، به جهان 
برس��انم. اين سه اصل كه وجه مش��ترك تمام اديان 
ابراهيمي اس��ت، بدون معنويت به سرمنزل مقصود 

نخواهد رسيد. 
آزادي و عدال��ت، اين واژه گان مق��دس و مظلوم،  در مقام 
توصيف بس��يار گس��ترده و فراخ و در مقام عمل، بسيار 
سخت و با ظرافت است. آزادي به معني حق انديشيدن، 
تصميم گيري و عمل  كردن براي همه انسان هاست. صلح 
و امنيت پايدار در گرو اجراي عدالت است و اساسا هدف از 
رسالت انبياي الهي اين بوده كه انسان ها به مطالبه حق و 
عدالت برخيزند. دستيابي به عدالت و آزادي صرفا از مسير 
تامين حقوق همه ملت ها محقق مي شود و هرگونه نقض 
حقوق ملت ها، بيش از همه  چيز صلح و امنيت جهاني را به 

مخاطره مي افكند. 

خانم ها و آقايان 
در س��ال گذشته، دو تصوير تاريخ ساز ش��د؛ 6 ژانويه كه 
كنگره امريكا مورد هجوم م��ردم امريكا قرار گرفت و در 
آگوست كه مردم افغان از هواپيماي امريكايي به پايين 
پرتاب شدند. از كپيتال  تا كابل يك پيام به جهان مخابره 
مي ش��ود و آن: نظام سلطه امريكا بي اعتبار است؛ چه در 

داخل چه در خارج.
آنچه امروز در منطقه ديده مي شود، بيانگر آن است كه نه 
تنها سلطه گر و تفكر سلطه گري بلكه پروژه تحميل هويت 
غربي شكست خورده است. نتيجه هژموني طلبي، خونريزي 
و بي ثباتي و نهايتا شكست و فرار است. امروز امريكا از عراق و 
افغانستان خارج نمي شود بلكه اخراج مي شود. با اين حال، 
هزينه اين عدم بهره مندي از عقالنيت را ملت هاي مظلوم 
از فلسطين و س��وريه تا يمن و افغانستان و از سوي ديگر 

ماليات دهندگان امريكايي مي پردازند.
امروز براي جهان مهم نيست كه آيا »امريكا اول« است يا 
اينكه »امريكا برگشته است.« اگر عقالنيت در دستور كار 
تصميم گيران باشد بايد بفهمند كه استقامت ملت ها قوي تر 
از قدرت ابرقدرت هاست. اشتباه امريكا در چند دهه گذشته 
اين ب��وده به جاي تغيير »روش زندگ��ي« خود با جهان، 

»روش جنگ« خود با جهان را تغيير مي دهد. راه غلط را 
نمي توان با روش متفاوت به نتيجه رساند. 

تحريم روش جديد جنگ امريكا با ملت هاس��ت. تحريم 
عليه ملت ايران نه از زمان برنامه هسته اي و نه حتي انقالب 
اسالمي شروع شد بلكه از س��ال 1951 يعني زمان ملي 
شدن صنعت نفت آغاز گرديد و منجر به كودتاي نظامي 
عليه دولت منتخب ملت ايران ش��د توسط امريكايي ها و 
انگليسي ها. تحريم، به خصوص تحريم دارو، در دوران كرونا، 

جنايت عليه بشريت است.
در قرآن كريم يكي از ويژگي هاي ظالمان نابودي طبيعت 
و نسل بشر معرفي مي شود. جمهوري اسالمي پيشنهاد 
مي كند كه با معرفي دو مقوله سالمت و محيط زيست به 
عنوان مسائل انساني، هرگونه تحريم يا اختالل در زنجيره 
تامين آن ممنوع اعالم گردد. همچنين من به نيابت از ملت 
ايران و ميليون ها پناهنده اي كه ميهمان كشورم هستند 
ضمن محكوم كردن تداوم تحريم هاي غيرقانوني امريكا 
به خصوص در اقالم بشر دوستانه، خواستار ثبت اين جنايت 
سازمان يافته عليه بشريت، به عنوان نماد و واقعيت حقوق 

بشر امريكايي هستم.
جمهوري اس��المي ايران در عين اينكه از ابتدا اهتمام به 
خري��د و واردات واكس��ن از طرف هاي معتبر بين المللي 
داشت، اما تحريم هاي دارويي مقابل ملت ايران قرار گرفت 
و لذا از همان ابتدا به فكر تامين پايدار واكسن از طريق توليد 

داخلي قرار گرفتيم.
ايران در كنار دانش صلح آميز هسته اي و ماهواره، قطب 
پزشكي آسياست و پزش��كان و دانشمندان ايراني مثل 

ابوعلي سينا در تاريخ بشريت مي درخشند. دانش مفيد 
براي بش��ريت تحريم پذير نيس��ت؛ ما س��وخت راكتور 
تحقيقاتي ته��ران را كه رادي��ودارو براي بي��ش از يك 
ميليون بيمار سرطاني در كشور مي سازد توليد كرديم؛ 
در زيس��ت فناوري و سلول هاي بنيادين، به رغم تحريم، 
پيشرفت هاي خيره كننده داشته ايم. امروز ما هم به رغم 
تحريم هاي ضد حقوق بشري به يكي از توليدكنندگان 

واكسن كرونا تبديل شده ايم.
همكاري كشورها در حوزه سالمت به خصوص واكسن، 
كمك به روح همكاري و سياست الهي- انساني در روابط 
بين الملل است. كرونا بانگ بيدارباشي براي كل جهان است 
كه امنيت تك تك انسان ها به هم وابسته است. بحران هاي 
جامعه بشري از جمله خشونت، فقر، بيكاري و فساد اخالقي 
و اقتصادي، فروپاشي نظام خانواده، جنگ هاي منطقه اي، 
تروريسم سازمان يافته و بحران هاي زيست محيطي همگي 
ناشي از بي توجهي به اصول عقالنيت، عدالت و آزادي است. 

خانم ها و آقايان
انديشه راهبردي جمهوري اسالمي ايران ريشه در مكتب 
امام خميني)ره( بنيانگذار انقالب اسالمي و مفهوم اسالم 
ناب دارد؛ اسالم عقالنيت، اسالم تدبر و تفكر، اسالم نابي 
كه ثمره آن مقاومت همس��و با منافع ملي كشورهاست. 
سخن گفتن از حقوق ملت ها بدون سخن گفتن از تكليف 
دولت ها، حقوق انس��ان ها را برآورده نمي كند. استقالل 
يك ملت، آزادي آن ملت  اس��ت. انقالب اسالمي حامي 
اين آزادي و مانع افراطي گرايي است و اين ماهيت قدرت 

جمهوري اسالمي ايران است كه به نفع همه مردم است.
انقالب اسالمي ايران الهام بخش است و قدرت برآمده از 
آن نيز، امنيت ساز است. الگوي امنيت سازي جمهوري 
اس��المي ايران مبتني بر ش��كل دهي به مكانيسم هاي 
درون منطقه اي با محوريت ديپلماسي و بدون مداخله 

خارجي بوده است.
سياست ما حفظ ثبات و تماميت ارضي همه كشورهاي 
منطقه اس��ت. اگر قدرت و نقش اي��ران در كنار دولت و 
ملت هاي س��وريه و ع��راق نبود و اگر مجاهدت ش��هيد 
ابومهدي المهندس و سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني 
نبود، امروز داعش همس��ايه مديترانه اي اروپا بود. البته، 

داعش آخرين موج از افراط گرايي نخواهد بود.
تالش جدي��د ب��راي بلوك بندي هاي جنگ س��ردي يا 
منزوي كردن كش��ورهاي مس��تقل كمك��ي به امنيت 
انسان ها نمي كند. رفتار گزينشي راه حل معضل تروريسم 
نيست.  تروريسم ريش��ه در بحران هاي مختلف از جمله 
بحران هويتي و اقتص��ادي دارد: تهي بودن زندگي مدرن 
از معنا و معنويت و همچنين گس��ترش فقر و تبعيض و 
ظلم، تروريس��ت پرورند؛ رش��د فزاينده تروريسم بومي 
در غرب، ش��اهدي بر اين واقعيت تلخ است. تلخ تر از آن، 
استفاده از تروريسم به عنوان ابزار سياست خارجي است. 
با استانداردهاي دوگانه نمي توان با تروريسم مقابله كرد؛ 
يك جا تروريسم را س��اخت، مثل ساختن داعش و جاي 

ديگري با آن مبارزه كرد.
راه حل درگيري ها و نزاع ه��ا در منطقه ما، بعد از توجه به 
خداوند متعال، فقط يك چيز اس��ت: حاكم نمودن اراده 

ملت ها بر سرنوش��ت خويش از طريق مراجع��ه به آراي  
عمومي آنها. اما تحقق اين مهم دو مقدمه اساس��ي دارد: 
قطع تجاوزگري بيگانگان و توقف اشغال و همكاري صادقانه 

دولت ها براي مقابله با تروريسم. 
حضور نظامي امريكا در س��وريه و ع��راق مهم ترين مانع 
براي تحق��ق دموكراس��ي و اراده مردم اس��ت. آزادي در 

كوله پشتي هاي سربازان بيگانه جاي نمي گيرد. 
اگر در افغانستان،  حكومتي فراگير با مشاركت موثر تمام 
اقوام اداره كشور را در دست نگيرد امنيت به افغانستان باز 
نخواهد گشت. قيم مآبي نيز همانند اشغالگري محكوم به 

شكست است. 
بحران انساني يمن بسيار نگران كننده است و جهان بايد 
س��كوت خود را در قبال جنايت عليه بش��ريت بشكند. 
راه حل؛ توقف س��ريع و بدون قيد و شرط تجاوز، باز شدن 
مسير كمك هاي انسان دوستانه و تسهيل گفت وگوهاي 

سازنده بين يمني هاست.
رژيم اشغالگر قدس، سازمان دهنده بزرگ ترين تشكيالت 
تروريس��م دولتي اس��ت كه دس��توركار آن، كشتار زنان 
و ك��ودكان در غزه و كرانه باختري اس��ت. امروز محاصره 
همه جانبه، غزه را به بزرگ ترين زندان جهان تبديل نموده 
است. طرح معامله قرن نيز مانند ساير طرح هاي تحميلي 
قبلي شكس��ت خورد. راه حل يك چيز است: مراجعه به 
آراي همه فلسطيني ها اعم از مسلمان و مسيحي و يهودي 
در قالب برگزاري يك همه پرسي فراگير. اين طرح را رهبر 
معظم انقالب اسالمي، سال ها قبل اعالم كردند و امروز طرح 
جمهوري اسالمي به عنوان يكي از اسناد رسمي سازمان 

ملل ثبت شده است. 

آقاي رييس
امروز همه جهان از جمله خود امريكايي ها اذعان دارند كه 
پروژه مقابله با ملت ايران كه در دوره اخير در نقض شكل 
و محتواي برجام جلوه گر شد و با سياست فشار حداكثري 
و خروج خودسرانه از توافق بين المللي برجام دنبال شد، 
به  طور كامل شكس��ت خورده است. با اين حال، سياست 
ظلم حداكثري هنوز رها نشده اس��ت. ما چيزي بيش از 
حق خود نمي خواهيم. ما خواستار اجراي حقوق بين الملل 
هستيم. همه طرف ها بايد به توافق هسته اي و قطعنامه 
سازمان ملل متحد در عمل پايبند بمانند. پانزده گزارش 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، پايبندي ايران به تعهدات 
خود را تاييد كرده اس��ت. ام��ا امريكا به تعهد خود كه لغو 
تحريم هاست عمل نكرده است، نقض عهد كرده است، از 
برجام خارج شده است، تحريم هاي بسيار بيشتري را بر ملت 

من تحميل كرده است.
امريكا به اش��تباه فكر مي كرد ما مس��تاصل مي شويم اما 
ايس��تادگي ما ج��واب داده و همواره ج��واب خواهد داد. 
مقاومت هوش��مند و پوياي جمهوري اسالمي، برآمده از 
عقالنيت راهبردي اس��ت. ما به وعده ه��اي دولت امريكا 

اطمينان نداريم.
سياس��ت راهبردي جمهوري اسالمي ايران طبق فتواي 
رهبر عظيم الشان انقالب اسالمي، حرمت توليد،  ساخت 
و انباش��ت سالح اتمي است و سالح اتمي هيچ جايگاهي 
در دكترين دفاعي و بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران 
ندارد. جمهوري اسالمي ايران گفت وگويي را مفيد مي داند 

كه نتيجه آن لغو تحريم هاي ظالمانه باشد.
جمهوري اسالمي ايران در عين دفاع قاطع از تمامي حقوق 
و منافع ملت ايران، به دنبال همكاري و همگرايي گسترده 
اقتصادي و سياسي با جهان است. من به دنبال تعامل موثر 
با همه كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي همسايه 

هستم و دست آنها را به گرمي مي فشارم.
دوران جديدي آغاز شده است. 

جمهوري اسالمي ايران آماده است كه براي ايجاد جهاني 
بهتر نقش آفريني كند؛ جهاني مملو از عقالنيت، عدالت، 

آزادي، اخالق و معنويت.
از توجه همگان صميمانه سپاسگزارم.

والسالم عليكم و رحمه اهلل.
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بايدندرمجمععمومي:

جو باي��دن در مجمع عمومي س��ازمان ملل اولين 
سخنراني اش به عنوان رييس جمهوري امريكا را در 
اين مجمع بيان كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از سازمان 
ملل، رييس جمهوري امريكا در اين سخنان دهه آتي 
را سرنوشت ساز خواند كه نيازمند اراده جمعي براي 
مقابله با مشكالت است. او در سخنان خود گفت كه 
نشست امسال در شرايط درد عظيم به خاطر شيوع 
كرونا و آثار منفي آن و همزمان، فرصت هاي بزرگ 
برگزار مي ش��ود. بايدن گفت كه جهان در آس��تانه 
دهه اي حساس قرار دارد كه آينده را تعيين مي كند و 
افزود كه اگر در جهان با هم همكاري شود، جهان به 

سوي پيشرفت خواهد رفت.
رييس جمهوري امري��كا با بيان اينكه اس��تفاده از 
قدرت نظامي بايد آخرين گزينه باش��د، تاكيد كرد 
بايد از نهادهاي چندمليتي براي مقابله با چالش ها 
استفاده كرد. بايدن گفت كه با خاتمه جنگ بيست 
ساله در افغانستان، كشورش در نظر دارد همكاري با 
متحدانش در مناطق مختلف جهان و تعامل با تمامي 
جهانيان را گسترش دهد. او گفت كه طي هشت ماه 
گذشته به گسترش همكاري با شركا از جمله تقويت 
ناتو پرداخته است و به تعامل با اتحاديه اروپا باز گشته 
است. بايدن اظهار كرد او به »جنگ هاي بي پايان« 
خاتمه داده تا عرصه براي »ديپلماسي بي پايان« باز 
ش��ود: اياالت متحده به آينده نگاه مي كند به جاي 
جنگيدن در نبردهاي گذش��ته.  رييس جمهوري 
امريكا گفت: جهان در نقطه عطفي در تاريخ است. 
به جاي جنگيدن در نبردهاي مربوط به گذشته، ما 
چشمان خود را بر منابع خود متمركز كرده ايم تا با 
چالش هايي كه آينده جمع��ي ما را در مخاطره قرار 
داده اند، مبارزه كنيم. پايان دادن به پاندمي، مقابله 
با چالش هاي آب وهوايي، مديريت تغييرات ناشي 
از ديناميك قدرت جهاني، ش��كل دادن به قوانين 
جهاني در موضوعات حياتي همانند تجارت، سايبر 
و تكنولوژي هاي در ح��ال ظهور و مواجهه با تهديد 
كنوني تروريسم پيش روي ماست.  بايدن افزود: ما 
به ۲۰ سال درگيري در افغانستان پايان داديم و دفتر 
جنگ هاي بي پايان را بستيم و دوره جديدي را آغاز 
كرديم كه دوره ديپلماسي بي پايان است تا از قدرت 
توسعه خود براي سرمايه گذاري در ارتقاي مردم در 
سراسر جهان استفاده كنيم تا دفاع از دموكراسي را 
احيا كنيم. ما از طالبان انتظار داريم ضوابط جهاني 
حقوق بشر را رعايت كنند، ما خواستار آن هستيم 
كه زنان و دختران افغانستان از حقوق كامل برخوردار 
شوند. وي از دسترسي جهانيان به امكانات بهداشتي 
در مقابله با كرونا حماي��ت كرد و گفت كه بايد نهاد 
جديد براي شناسايي و مقابله باشيوع بيماري هاي 
واگيردار در جهان ايجاد ش��ود. بايدن از كمك مالي 
و دارويي امريكا به كش��ورهاي مختلف براي مقابله 
با كرون��ا خبر داد و گفت: ب��ه زودي برنامه جديدي 
براي مقابله با كرونا از جمله كمك به واكسينه كردن 
جهانيان اعالم خواهد شد. رييس جمهوري امريكا 
درباره ايران هم ادامه داد: اياالت متحده به بازگشت 
به برجام و همچنين جلوگيري ازدسترسي ايران به 
تسليحات اتمي متعهد است. امريكا آماده است به 
برجام برگردد اگر ايران به همه تعهدات خود عمل كند. 
بايدن همچنين درباره خاورميانه و درگيري آن گفت 
كه معتقد است بهترين راه حل براي بحران خاورميانه 
ايجاد كشور مستقل فلسطيني در كنار اسراييل است 
و افزود كه اين راه حل متضمن صلح و همچنين امنيت 
اسراييل است. رييس جمهوري امريكا در سخنراني 
خود گفت كه رهبران امروز جهان بايد نشان دهند كه 
شايستگي رهبراني را دارند كه پيش از آنان سازمان 
ملل را پايه گذاري كردن��د. او تكرار كرد كه جهان با 
چالش هايي مواجه است و براي مقابله با آن بايد تالش 
كند. بايدن تاكيد كرد كه با خروج از افغانستان، امريكا 
براي اولين بار طي بيست س��ال گذشته در جنگي 
ش��ركت ندارد و در پايان گفت: ما، من و شما جهان 

بهتري خواهيم ساخت، ما قادر به اين كار هستيم.

خطيبزاده:

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اعالم كرد 
كه نشس��ت وزراي خارج��ه 1+4 در نيويورك در 
دستور كار نيست، اما مذاكرات وين طي چند هفته 

آينده از سر گرفته خواهد شد.
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه 
اي��ران با تأكيد ب��ر اينكه نشس��ت وزراي 1+4 در 
نيويورك در دس��توركار نيس��ت، از برگزاري دور 
آتي مذاك��رات وين طي چند هفته آينده خبر داد. 
خطيب زاده كه در قالب هياتي به رياست وزير امور 
خارجه كشورمان براي شركت در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد در نيويورك به سر مي برد، در 
خصوص مذاكرات احياي برجام گفت: هر نشست 
و جلسه اي هماهنگي قبلي و تنظيم دستوركار الزم 
دارد، همانطور كه قباًل تاكيد شد گفت وگوهاي وين 
بزودي و طي چند هفته آتي از سر گرفته خواهد شد 
و اين به اطالع 1+4 رسانده شده است. سخنگوي 
وزارت امور خارجه افزود: اما در عين حال الزم است 
قبل از آن، تيم سياست خارجي دولت جمع بندي 
نهايي خود در خصوص كم وكي��ف گفت وگوها را 
انجام دهد. خطيب زاده همچنين در پاسخ به اينكه 
آيا نشست وزراي خارجه ايران و 1+4 در دستوركار 
قرار دارد، گفت: برجام و گفت وگوهاي وين يكي از 
موضوعات اصلي مالقات هاي دوجانبه با آقاي بورل 
)مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا( و وزراي 
خارجه حاضر از 1+4 خواهد بود. سخنگوي وزارت 
امور خارجه تصريح كرد: اما نه برنامه اي براي جلسه 
وزراي خارجه ايران و 1+4 از قبل تنظيم شده است 
و نه اينكه بر اساس اطالع ما همه وزراي خارجه 4+1 

در نيويورك حاضر هستند.
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دنبال تعامل موثر با همه كشورهاي جهان هستيم

بادستوروزيراقتصادصورتهايماليبانكمليمنتشرشد

گام اول در شفاف سازي نظام بانكي
گ�روه بانك و بيمه |هر چند ك��ه بانك هاي دولتي به 
خاطر سهام دولتي خود، عمدتا توسط دولت، وزير اقتصاد و 
سازمان هاي دولتي مديريت مي شوند و صورت هاي مالي 
آنها در مجمع عمومي با حضور وزرا و مس��ووالن دولتي 
تصويب و بررسي مي شده اس��ت، اما اقدام اخير احسان 
خاندوزي، وزير اقتصاد و پيگي��ري وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي، مبني بر انتش��ار صورت هاي مال��ي بانك ها و 
سازمان هاي دولتي، موجب خواهد شد كه مردم و مشتريان 
و ذي نفعان اين بانك ها در جريان عملكرد آنها قرار گيرند و 
كارشناسان نيز بتوانند ارزيابي بهتري از اثرگذاري، كارايي 
و بهره وري شركت هاي دولتي و بانك هاي دولتي داشته 
باشند.  هر چند كه بانك ملي به عنوان يكي از بزرگ ترين 
بانك هاي كش��ور و با بيشترين حساب بانكي، بيشترين 
حجم كارت بانكي، بيشترين تعداد كارتخوان و عابربانك، 
شعبه و پرسنل، پيش��گام صنعت بانكداري كشور بوده 
است و سهم باالي ۲۰ درصدي از وام هاي قرض الحسنه 
كل بانك هاي كشور، وام هاي حمايت از اقشار كم درآمد 
و زنان سرپرس��ت خانوار، وام ازدواج، وام اش��تغال زايي، 
حماي��ت از مناطق محروم، حض��ور در رفع بحران هايي 
مانند سيل و زلزله، آتش سوزي، خسارت كرونا و... داشته 
اس��ت و مراجعات مردم به اين بان��ك، گردش مالي باال و 
ميليون ها حساب وكارت بانكي در اين بانك بزرگ كشور، 
نش��ان دهنده عملكرد مثبت و باالي بانك ملي در نظام 
اقتصادي كشور و سيس��تم بانكي است، اما در عين حال 
انتشار صورت هاي مالي مي تواند به بهبود ارزيابي مردم 

و كارشناس��ان كمك كرده و برخي حاشيه ها و شايعات 
در مورد موضوعاتي مانند فس��اد مالي را برطرف نمايد و 
از ت��الش نيروهاي زحمت كش بانك ملي حمايت كند.  
بانك ملي ايران عالوه بر تعداد پرش��مار شعب و امكانات 
و تجهيزات بانك��ي، از نيروهاي متخصص و دانش باالي 
نيروهاي خود بهره مي برد و انواع نرم افزارهاي اينترنتي، 
موبايلي، سيستم هاي پرداخت را ايجاد كرده است و حتي 
با ايجاد ش��عب ملي پالس در جهت حذف پول كاغذي و 
اسكناس و استفاده از حساب هاي ديجيتالي در دريافت و 
پرداخت و ارايه سوپرماركت هاي مالي، سرمايه گذاري، 
خريد و فروش ارز، س��هام و ط��ال، اوراق مالي و... اقدامات 
گسترده اي انجام داده و جوانان و مشتريان با حضور در اين 
شعب، از آخرين دستاوردهاي فني و بانكداري ديجيتال 
بهره مي برند.  نكته مهم ديگ��ر در ارزيابي عملكرد بانك 
ملي، ع��الوه بر نيروهاي متخصص، ش��عب، نرم افزارها، 
حساب ها و كارت ها و تجهيزات بانكداري الكترونيكي، و 
آنچه مردم مشاهده مي كنند، وجود دارايي هاي ارزشمندي 
مانند كارخانه، زمين و ملك و س��اختمان هايي است كه 
مي تواند در خدمت اقتصاد ملي به كار گرفته شود. اما به 
داليل متعدد و مشكالتي كه در زمينه خصوصي سازي، 
مزايده ها و مناقصه ها و ارزش يابي دارايي ها در چند دهه 
اخير وجود داشته، عمال امكان استفاده از اين دارايي هاي 
ارزشمند در خدمت اقتصاد ملي فراهم نشده است و اميد 
است كه انتشار صورت هاي مالي و شفافيت در عملكرد 
بانك ملي و ساير بانك ها، به اين موضوع مهم كمك كند كه 

دارايي هاي مختلفي كه در چند دهه اخير به داليل مختلف 
راكد شده و تعطيل شده اند و غيرقابل استفاده بوده اند، بار 
ديگر به بازار و اقتصاد ملي بازگردند و عامل ايجاد رونق و 
ارزش افزوده باشند.  چه در بانك ملي يا بانك هاي ديگر و 
چه در سازمان هاي دولتي، صنايع، كارخانه ها و امالك و 
ساختمان هاي بسياري وجود دارند كه مي تواند توسط 
جوانان و بخش خصوصي به كار گرفته ش��وند و از برند و 
ارزش ملك و سرمايه آنها استفاده شود. اميد است كه انتشار 
اين صورت هاي مالي و كسب اطالع از دارايي هاي بانك ملي 
و ساير بانك هاي كشور، زمينه فروش اموال و كسب درآمد 
براي دولتي كه كسري بودجه فراوان دارد را فراهم كند و در 
عين حال شركت ها و اموال به مردم و اقتصاد ملي و بخش 
خصوصي بازگردد. اكنون برندها و شركت هاي مختلفي 
تحت پوشش بانك ملي و ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
تحت پوشش وجود دارد كه اگر مديريت بانك ملي و دولت 
و وزارت اقتصاد همت كنند مي توان از آن استفاده مطلوب 
داشت و با رشد ارزش افزوده آنها به اقتصاد ملي كمك كرد 
و اين همه سرمايه و دارايي معطل و راكد و غير قابل استفاده 

را رونق بخشيد. 

  جهش شاخص هاي عملكردي 
بانك ملي ايران

صاحب نظ��ران مي گويند كه بانك ملي ب��ه عنوان يك 
بان��ك حاكميتي دولتي نه تنها در ح��وزه جذب منابع و 
نيز تسهيالت پرداختي رشد قابل توجهي را تجربه كرده، 

بلكه در زمينه كاهش هزينه ها به منظور افزايش بهره وري 
نيز عملكرد مطلوب داشته اس��ت.  آن طور كه اطالعات 
موجود در صورت هاي مالي بانك نشان مي دهد، مجموع 
دارايي هاي بانك ملي ايران در سال گذشته نسبت به سال 
قبل آن 6۰ درصد بيش��تر شده است. همچنين مجموع 
سپرده هاي دريافتي اين بانك با رشد بيش از ۳4 درصدي 
مواجه بوده كه نشان از اعتماد بي سابقه مردم به اين بانك 
برآمده از بطن جامع دارد. پاس��خ بانك ملي ايران به اين 
اعتماد نيز رشد بيش از ۲۷ درصدي تسهيالت پرداختي 
طي يك سال بوده اس��ت، چنان كه اين تسهيالت براي 
راه اندازي بنگاه هاي اقتصادي، واحدهاي توليدي، ازدواج 
جوانان و... هزينه شده است. چنين رشدهايي در زماني 
معنا دار مي شود كه بدانيم س��هم بانك ملي ايران از كل 
تس��هيالت پرداختي نظام بانكي در سال 1۳99 بيش از 

۲۰ درصد بوده اس��ت. عملكرد بانك ملي ايران در حوزه 
كاهش هزينه ها نيز قابل توجه است، به طوري كه با توسعه 
بانكداري الكترونيكي و تجهيز آن به انواع س��امانه هاي 
پيشرفته اينترنتي و غيرحضوري، تعداد كاركنان طي يك 
س��ال منتهي به پايان 1۳99 بيش از 14۰۰ نفر كاهش 
داشته است. كاهش شعب كم بهره ور و ادغام آنها با شعب 
مجاور كه نتيجه آن آزادسازي منابع محبوس و تزريق آن 
به منابع جاري براي پرداخت تس��هيالت است نيز رونق 
مناسبي داشته اس��ت، به طوري كه طي يك سال مورد 
اشاره، اين بانك موفق شده است 1۸۰ شعبه خود را حذف 
كند. بديهي است كه بسياري از شعب بانك ملي ايران از 
نظر اقتصادي سودده نيستند، اما اين بانك بر اساس وظايف 
حاكميتي و به منظور خدمات رساني دولتي به مردم، اين 

شعب را فعال نگه داشته است.

   از كپيتال تا كابل يك پيام به جهان مخابره مي شود: نظام سلطه امريكا در داخل و خارج بي اعتبار شده است 
  استقامت ملت ها قويتر از قدرت ابرقدرت ها است و امروز پروژه تحميل هويت غربي، شكست خورده است

  انقالب اسالمي ايران حامي آزادي و مانع افراطي گرايي است
  پيشنهاد ايران، ممنوع شدن هرگونه تحريم يا اخالل در زنجيره تامين سالمت و محيط زيست ممنوع است

  جنايت سازمان يافته امريكا عليه بشريت بايد به عنوان نماد و واقعيت حقوق بشر امريكايي ثبت شود
  كرونا بانگ بيدار باش براي كل جهان است كه امنيت تك تك انسان ها به هم وابسته است 

  رفتار گزينشي، راه حل معضل تروريسم نيست و با استانداردهاي دوگانه نمي توان با تروريسم مقابله كرد
  حضور نظامي امريكا در سوريه و عراق مهم ترين مانع براي تحقق دموكراسي و اراده مردم است 

  راه حل بحران يمن توقف سريع و بدون قيد و شرط تجاوز و تسهيل گفت وگوهاي سازنده بين يمني هاست 
  پروژه مقابه با ملت ايران به طور كامل شكست خورده؛ همه طرف ها بايد به توافق هسته اي و قطعنامه سازمان ملل متعهد باشند

  من به دنبال تعامل موثر با همه كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي همسايه هستم

برش

امريكا آماده است به برجام برگردد

مذاكرات وين طي چند هفته 
آينده از سر گرفته مي شود



گروه بانك و بيمه |
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: بانك مركزي 
فعاليت هاي قماربازي را به صورت هوشمند رصد مي كند و 
تاكنون تخلف در حوزه كارت به كارت ۶۰ درصد كاهش يافته 
است.بسياري از فعاليت هاي قماربازي با روش كارت به كارت 
انجام مي شود كه با برخوردهاي انجام شده از آبان سال ۹۸ 
براساس آمار موجود ۶۰ درصد فعاليت ها كاهش يافته است.

       قطع ۴۵۰۰ دستگاه پوز خارج شده از كشور 
وي در رابطه با وضعيت دستگاه هاي پوز )كارتخوان( خارج 
شده از كشور گفت: از آبان سال ۱۳۹۸ شناسايي دستگاه هاي 
كارتخوان خارج شده از كشور شروع شد كه برابر آمار تعداد 
آنها هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه بود كه تاكنون چهار هزار و 
۵۰۰ دستگاه قطع شده است. محرميان با اشاره به اينكه راه 
مبارزه با فساد در كشور استفاده از ابزار هوش مصنوعي است 
گفت: در بخش��نامه  بانك مركزي به بانك ها براي مقابله با 
سايت هاي قماربازي مقرر شد هر فرد در طول روز ۲۰ تراكش 
بانكي با كارت ملي خود انجام دهد و اين رقم در طول ماه بايد 
۸۰ تراكنش باشد كه با اجراي اين بخشنامه توسط بانك ها 
اميدواريم بسياري از تخلفات در بخش كارت به كارت برطرف 
ش��ود.معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي ۸ اقدام بانك 
مركزي براي مقابله با سوءاستفاده از ابزارهاي بانكي و پرداخت 
در حوزه قمار و شرط بندي سايبري را تشريح كرد.»مهران 
محرميان«، معاون فناوري هاي نوي��ن بانك مركزي طي 
نشستي خبري با رسانه ها برنامه ها و اقدامات اين بانك را در 
مقابله با سوءاستفاده از ابزارهاي بانكي و پرداخت در حوزه 
قمار و شرط بندي تشريك كرد.وي در اين نشست گفت: عمل 
مجرمانه قمار و شرط بندي سايبري را نبايد رفتاري شخصي 
و مّتكي به افراد مجرم دانست. اين عمل مجرمانه بر اساس 
بررسي ها و تحقيقات عميق و گسترده همكاران من در بانك 
مركزي متكي به اكوسيستم پيچيده اي است كه ارتكاب به 
آن را براي داوطلبان قمار و شرط بندي در فضاي سايبري، 
تسهيل و تسريع كرده اس��ت، دقيقًا به همين خاطر نيز از 
مدت ها قبل در بانك مركزي به اين نتيجه رسيديم كه براي 
مقابله با اين پديده، نيازمند اقداماتي همه جانبه در كش��ور 
هس��تيم تا بتوانيم به صورت هماهنگ و فرايندي با قمار و 
شرط بندي سايبري مقابله كنيم.محرميان افزود: بررسي مدل 
فرايندي قمار و شرط بندي سايبري نشان مي دهد براي مقابله 
با آن بايد در شش حوزه »انتظامي و امنيتي«، »فرهنگي و 
اجتماعي«، »فناوري ارتباطات و اطالعات«، »اقتصادي«، 
»حقوقي و قضايي« و نهايتًا »خدمات بانكي و پرداخت« به 
هماهنگي الزم و دقيق بين دستگاه ها و نهادهاي مسوول با 
هريك از اين حوزه ها رس��يد.وي اضافه كرد: بر اساس اين 
دسته بندي، اقدامات و هماهنگي هايي چه از لحاظ قانوني و 
مقرراتي و چ��ه از جنبه هاي عملي بايد انجام مي گرفت كه 
خوشبختانه تا حد مطلوبي حاصل شد؛ گرچه براي اثربخشي 
بيشتر اين اقدامات هماهنگ، پيشنهادهايي از سوي بانك 
مركزي به نهادهاي مسوول ارايه شده است تا نهايتاً هزينه اين 
رفتار مجرمانه براي مرتكبان و مسّببان افزايش يابد.معاون 
فناوري هاي نوين بانك مركزي ادامه داد: ما در بانك مركزي 
به عنوان مسوول حوزه »خدمات بانكي و پرداخت« در اولين 
و يكي از مهم ترين اقدامات، تالش كرديم بازيگران اصلي در 
كس��ب وكار قمار و ش��رط بندي س��ايبري را شناسايي و 
دس��ته بندي كني��م. اي��ن بازيگ��ران در چه��ار الي��ه 
»اس��تفاده كنندگان«، »پشتيبانان ش��ريان هاي مالي«، 
»پشتيبانان كس��ب وكاري« و »سرشاخه ها« دسته بندي 
شده اند؛ اليه اول كه همان استفاده كنندگان هستند و در واقع 
»قماربازان و اجاره دهندگان ابزارهاي بانكي و پرداخت« را 

شامل مي ش��وند. »اجاره كنندگان كارت و ارايه دهندگان 
غيرمجاز خدمات پرداخت« نيز در اليه شريان هاي مالي قرار 
مي گيرن��د. در الي��ه پش��تيبانان كس��ب وكاري، اي��ن 
»توس��عه دهندگان تارنماه��ا«، »تبليغ كنن��دگان« و 
»گردانندگان تارنماها« هستند كه زمينه انجام اين عمل 
مجرمانه را تسهيل مي كنند تا در نهايت سرشاخه ها به عنوان 
ذي نفعان اصلي سود ببرند.محرميان ادامه داد: بر اساس اين 
مدل از زيست بوم قمار و شرط بندي سايبري، بانك مركزي 
اقدامات خود را در چهار محور و ۸ اقدام برنامه ريزي كرده است؛ 
مقابله ب��ا قمارخان��ه داران، مقابله ب��ا قمارب��ازان، يافتن 
سرشاخه هاي اصلي و نهايتاً انجام سلسله اقدامات پيشگيرانه 
براي به دام انداختن كاربران شبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي.وي در تشريح اقدامات انجام شده كه مستمراً در حال 
پيگيري اس��ت، گفت: رص�د، شناسايي و تحلي�ل مستمر 
شگردهاي مورد استفاده در تارن�ماهاي قمار شرط بندي از 
جمله اين اقدامات مبارزه اي اس��ت كه طي آن با روش هاي 
پرداخت، وجوه الزم براي قمار و شرط بندي برخورد مي شود. 
در دسته پرداخت هاي ريالي روش هايي مانند سوءاستفاده از 
واسطه هاي نرم افزاري برنامك هاي پرداخت، كارت به كارت 
توسط ش��خص قمارباز، سوءاستفاده از ابزارهاي اينترنتي، 
سوءاستفاده از ابزارهاي بانكداري الكترونيكي و... به كار گرفته 
مي ش��وند كه بان��ك مرك��زي ب��راي جلوگي��ري از اين 
سوءاستفاده ها روش هاي متناسب را در پيش گرفته است. 
نكته مهم اينكه با اقدامات بانك مركزي طي يك سال گذشته، 
استفاده از سه روش از روش هاي مورد اشاره تقريبًا به صفر 
رس��يده و تنها راه باقي مانده براي انجام اين عمل مجرمانه، 
سوءاستفاده از روش كارت به كارت است كه اين مسير هم با 
توجه به برنامه هاي ما بزودي تا حد بس��يار زيادي مسدود 
خواهد شد.معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در تشريح 
اقدام دوم اين بانك به ايجاد حلقه هاي مشاركت اشاره كرد و 
گفت: اين حلقه ها در سه حوزه »بانكي با مشاركت فعال تمام 
بانك هاي كشور«، »ميان بخشي با حضور فعال نهادهايي مانند 
قوه قضاييه، وزارت اطالع��ات و پليس فتا« و حلقه »حوزه 
پرداخت با مشاركت تمام شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
پرداخت اعم از شركت هاي پي اس پي و ساير ارايه دهندگان 
اين خدمات« تش��كيل شده اس��ت.وي اضافه كرد: در اين 
حلقه ها اقداماتي از جمله شناسايي روش هاي سوء استفاده از 
ابزارهاي بانكي و پرداخت در كس��ب وكارهاي غيرمجاز و 
مجرمانه، شناسايي راه حل هاي اثربخش براي مقاوم سازي 
ابزارهاي بانكداري و پرداخت الكترونيكي، اشتراك گذاري 
دان��ش، تجربي��ات، راه حل ه��ا، ايج��اد س��ازوكارهاي 
اشتراك گذاري اطالعات، شناسايي قواعد شناسايي تبادالت 

مشكوك به قمار و شرط بندي سايبري و همچنين شناسايي 
شكاف هاي مقرراتي در شبكه پرداخت كشور به منظور مقابله 
با پديده قمار و شرط بندي انجام گرفته و مي گيرد.محرميان 
در تش��ريح همكاري هايي كه ميان بانك مركزي و س��اير 
نهادهاي مس��وول و مرتبط در مبارزه با قمار و شرط بندي 
س��ايبري انجام مي گيرد، گفت: نباي��د از اين واقعيت مهم 
به هيچ وجه غافل بود كه اكوسيستم عمل مجرمانه قمار و 
شرط بندي سايبري بسيار گسترده و پيچيده است و امكان 
ندارد بدون طراحي و عملياتي كردن سازوكارهايي متناسب 
با اين اكوسيستم، به مقابله با آن پرداخت، به همين خاطر هم 
بانك مركزي تالش كرده است براي انجام مسووليت  خود كه 
تنها ناظر بر قس��مت پرداخت هاي مالي اين اكوسيس��تم 
مجرمانه است، نسبت به س��اير اليه هاي فرآيندي آن هم 
اشراف پيدا كند و نتايج حاصل از اين اشراف را در اختيار ساير 
نهادها و دس��تگاه هاي مس��وول هم قرار دهد تا با كمك و 
همكاري آنها اقدامات متناسب براي مقابله با اين پديده مذموم 
انجام گيرد. وي افزود: تسهيم تجربيات و اطالعات به منظور 
شناس��ايي ش��گردهاي سوءاس��تفاده از ابزارهاي بانكي و 
پرداخت، تنظيم فرآيندها و رويه هاي رس��يدگي قضايي و 
انتظامي ب��ه مصاديق مرتبط با قمار و ش��رط بندي، ايجاد 
زيرساخت هاي تسهيل كننده جهت رسيدگي بهنگام به 
عمليات مشكوك به قمار و شرط بندي، شناسايي شكاف هاي 
قانوني بازدارنده در رسيدگي به جرايم مرتبط با حوزه قمار و 
شرط بندي، شناسايي ظرفيت هاي موجود در ساير بخش ها 
و انجام هماهنگي هاي الزم براي به كارگيري آنها در راستاي 
مقابله با سوءاستفاده از ابزارهاي بانكي از جمله مصاديق اين 
همكاري نزديك و مستمر اس��ت.وي افزود: همان گونه كه 
اش��اره كردم بانك مركزي در مبارزه با قمار و ش��رط بندي 
سايبري همكاري نزديك و مستمري با ساير نهادها از جمله 
قوه قضاييه و پليس فتا دارد. اين همكاري ها شامل مواردي 
مانند شناسايي و ارجاع اجاره دهندگان كارت هاي بانكي به 
قمارخانه هاي س��ايبري، شناس��ايي و ارج��اع قماربازان 
شناسايي شده، شناسايي و ارجاع متوليان شناسايي شده در 
اليه هاي مختلف قمار، شناسايي و ارجاع سرشاخه هاي قمار 
و شرط بندي و همچنين رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده 
از س��وي نهادها است.اين مقام مس��وول ادامه داد: از ديگر 
اقدامات بانك مركزي، رصد هوشمند و مستمر فضاي مجازي 
است كه با هدف شناسايي زودهنگام موارد سوءاستفاده از 
ابزارهاي بانكي انجام مي گيرد، در اين اقدام با استفاده از ابزارها 
و روش هاي شناس��ايي و خزش هوشمند، سعي مي شود 
تارنماهاي قمار و شرط بندي شناسايي شوند و عالوه بر اين 
شناسايي ابزارهاي بانكي و پرداخت مورد سوءاستفاده در اين 

تارنماها در دستور قرار دارد تا در نهايت مسدودسازي ابزار 
مورد سوءاستفاده با كمك دادستاني كل كشور انجام شود.

معاون فناوري هاي نوين بان��ك مركزي در توضيح بخش 
ديگ��ري از اقدامات اين بانك گفت: تدوي��ن و ابالغ الزامات 
امنيتي برنامك هاي همراه در ح��وزه بانكداري و پرداخت 
الكترونيك��ي از جمله اقداماتي بوده كه در راس��تاي ايجاد 
سازوكار اعتباربخشي امنيتي به اين برنامك ها انجام گرفته 
اس��ت، بر مبناي اين الزامات در ش��ش حوزه ارزيابي هاي 
عملكردي و امنيتي انجام مي گيرد تا مجوز انتشار يك برنامك 
صادر شود، عالوه بر اين مستندات قانوني و مقرراتي الزم نيز 
در ح��وزه »نظارت بر الزامات مديري��ت مخاطرات تقلب و 
سوءاستفاده از ابزارهاي بانكداري و پرداخت الكترونيكي« و 
»نظ��ارت ب��ر قواعد شناس��ايي تبادالت مالي مش��كوك 
سوءاستفاده از خدمت كارت به كارت« در قالب بخشنامه هاي 
الزم ابالغ شده است.محرميان اضافه كرد: شناسايي قماربازان 
از طريق واكاوي هوشمند تبادالت مالي از ديگر اقدامات بانك 
مركزي است كه طي آن ابتدا قماربازان از طريق مشخصه هايي 
مانند سطح اطمينان حساب مبدأ، سطح اطمينان حساب 
مقصد و سطح اطمينان تراكنش به صورت هوشمند شناسايي 
مي ش��وند. در مرحله دوم قماربازان س��ايبري بر اس��اس 
شاخص هايي مانند مجموع مبالغ واريزي به قمارخانه ها، 
تعداد تراكنش هاي واريز به قمارخانه ها و تعداد كارت هاي 
متمايز قمارخانه مقصد واريز وجه سطح بندي مي شوند تا با 
همكاري مشترك با دادستاني كل كشور در خصوص نحوه 
اقدام در خصوص هر سطح از قماربازان سايبري اقدام شود.
وي گفت: در اليه بعدي با هماهنگي مقامات قضايي در قالب 
پيامك و... به اف��راد داراي فعاليت مش��كوك به قماربازي 
سايبري هشدار و اخطار داده مي شود و تمهيداتي نيز در دست 
بررسي اس��ت تا رفتارهاي مجرمانه و مش��كوك در نتايج 
اعتبارسنجي مشتريان مورد اس��تناد قرار بگيرد.به گفته 
محرميان »تحليل شبكه تبادالت مالي مشكوك با هدف 
شناسايي هوشمند سرشاخه هاي قمار و شرط بندي سايبري 
نيز از ديگر اقدامات بانك مركزي« اس��ت ك��ه در قالب آن 
فهرست سرشاخه هاي قمار و شرط بندي سايبري به همراه 
ش��واهد در چند مرحله براي دادس��تاني كل كشور ارسال 
مي شود. يافتن تقاطع سرش��اخه هاي قمار و شرط بندي 
سايبري با سرشاخه هاي اخاللگر ارزي كه از مصاديق جرايم 
سازمان يافته تلقي مي ش��ود و همچنين همكاري نزديك 
شركت كاشف و بانك مركزي با معاونت امور فضاي مجازي 
دادستاني كل كشور و دادسراي عمومي و انقالب ناحيه ۳۸ 
)جرايم امنيت اخالقي( جهت پيگرد سرشاخه ها نيز در همين 
راستا انجام مي گيرد.معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملكرد ارايه دهندگان 
خدمات پرداخت در زمينه مقابله با قمار و شرط بندي سايبري 
كنار ساير اقدامات به عنوان مكمل روش هاي مقابله با اين 
عمل مجرمانه در دستور كار جاري قرار دارد، بر اين اساس 
شناسايي و گزارش واسط هاي نرم افزاري و خدمات مورد 
سوءاستفاده با رصد فعال و همه جانبه تراكنش هاي قمار 
و ش��رط بندي س��ايبري، ارايه گزارش ه��اي ماهانه در 
خصوص ميزان سوءاس��تفاده از هر بستر يا ارايه دهنده 
خدمات پرداخت با همكاري بانك ها و موسسات اعتباري، 
برگزاري نشست هاي متعدد با شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات پرداخت به منظور بررس��ي و اش��تراك گذاري 
راهكارهاي مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در 
قمار و شرط بندي سايبري و همچنين شناسايي زودهنگام 
رويكردهاي نوين سوءاستفاده با توجه به اشراف رصدگران 
بر برندهاي مختلف قمار و شرط بندي سايبري و ابزارهاي 

جعلي مورد استفاده به صورت مستمر انجام مي گيرد.
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سد جديد براي قماربازها
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس از شناسايي 
۲۰ ه��زار كارت بانكي فع��ال داراي تراكنش در 
ش��بكه هاي قمار توس��ط بانك مركزي خبر داد. 
مجتبي توانگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
اعالم كرد كه بانك مركزي حدود ۵ هزار دستگاه 
پوز ك��ه در خارج از مرزهاي اي��ران يا در مناطق 
مرزي كش��ور فع��ال بودند را با روش هوش��مند 
شناسايي و غيرفعال كرد كه احتماال بخشي از اين 
كارتخوان ها مربوط به س��ايت هاي شرط بندي و 
قمار بودند. نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه 
دست اندركاران اين سايت ها عمدتا تراكنش هاي 
مال��ي را به صورت كارت به كارت انجام مي دهند 
گفت: بان��ك مركزي حدود ۲۰ هزار كارت بانكي 
فعال كه تراكنش هاي ش��بكه قمار به وسيله آنها 

صورت مي گيرد را شناسايي كرده است.

سهم ابزارهاي پذيرش از تعداد 
تراكنش هاي شاپرك در مرداد ۱۴۰۰

بيش از ۹.۶ ميليون كارتخوان فروشگاهي، ۱.۴ 
ميليون ابزار موبايلي و ۱.۶ ميليون ابزار پذيرش 
اينترنتي در تيرماه مورد اس��تفاده قرار گرفته و 
حدود ۹۰ درصد تراكنش هاي شاپركي از طريق 
كارتخوان ها انجام ش��ده اس��ت. در شرايطي كه 
طبق اعالم ش��ركت ش��اپرك، در مردادماه سال 
جاري بيش از ۳ ميليارد و ۱۶۱ ميليون تراكنش 
انجام ش��ده ك��ه ح��دود ۹۰ درص��د از كل اين 
تراكنش ها از طريق كارتخوان هاي فروش��گاهي 
بوده است، بررس��ي جديدترين گزارش شاپرك 
از س��هم ابزارهاي پذيرش از تع��داد تراكنش ها 
در مردادماه ۱۴۰۰ نش��ان مي ده��د، كارتخوان 
فروش��گاهي با ۹۰.۱۷ درصد بيشترين سهم را 
داشته و پس از آن ابزار پذيرش اينترنتي با ۶.۲۷ 
درصد و در نهاي��ت ابزار پذيرش موبايلي با ۳.۵۷ 
درصد، در رتبه ه��اي بعدي قرار دارند. همچنين 
مقايس��ه تع��داد هر ي��ك از ابزاره��اي پذيرش 
فع��ال سيس��تمي در مردادماه ۱۴۰۰ نس��بت 
به ماه گذش��ته، نش��ان مي دهد تعداد ابزارهاي 
فعال سيس��تمي پذيرش اينترنت��ي، موبايلي و 
كارتخوان فروش��گاهي نس��بت به تيرماه با رشد 
۰.۱۹ درصدي همراه بوده اس��ت؛ به گونه اي كه 
تعداد ابزار پذيرش اينترنتي در مردادماه با رشد 
۰.۸۸ درصدي نس��بت به تيرم��اه ۱۴۰۰ به رقم 
۱,۶۴۱,۱۴۳ رسيده است. بنابراين مجموع تعداد 
اين ابزارها )اينترنتي، موبايلي و فروشگاهي( در 
پنجمين ماه سال به رقم ۱۲.۷۸۴.۵۹۱ رسيده 
است كه نس��بت به ماه قبل، ۰.۱۹ درصد بيشتر 
شده است.همچنين مقايسه سهم تعداد هر يك 
از اين ابزارهاي پذيرش فعال سيس��تمي از كل 
ابزارهاي بازار در مردادماه ۱۴۰۰، نشان مي دهد 
س��هم كارتخوان هاي فروشگاهي از بازار ۷۵.۷۴ 
درصد بوده اس��ت كه اين مي��زان در تيرماه ماه 
امسال، ۷۵.۸۷ درصد تعيين شده بود و سهم ابزار 
پذيرش موبايلي از بازار در پنجمين ماه سال، به 
۱۱.۴۳ درصد رسيده است كه نسبت به تيرماه، 

اندكي افزايش يافته است.

كاهش تعداد كارت هاي بانكي 
تراكنش دار در دومين ماه تابستان

بيش از ۱۱۸ ميلي��ون كارت بانكي در مردادماه 
س��ال  جاري تراكنش بانكي داشته اند كه بيش 
از ۱۱۳ ميليون آن كارت برداش��ت بوده اس��ت 
كه نس��بت تيرماه، كاهش داشته است. بررسي 
جديدترين گزارش شاپرك از س��هم بانك ها از 
تعداد كارت هاي تراكنش دار در مردادماه س��ال 
جاري نشان مي دهد كه تراكنش هاي انجام شده 
از طريق كارت هاي ۹ بانك، بيش از ساير بانك ها 
بوده به نحوي كه بانك هاي ملي، ملت، صادرات، 
كشاورزي، تجارت، رفاه كارگران، سپه، مسكن و 
پست بانك مجموعا ۷۷.۷ درصد از كل كارت هاي 
تراكنش دار را داش��ته اند كه نس��بت ب��ه تيرماه 

)۷۷.۹۴ درصد( كاهش داشته است. 
 از بي��ن اين بانك ه��ا، بانك ملي ب��ا بيش از ۲۱ 
درصد، صدرنشين اس��ت. سهم ساير بانك ها در 
اين بخش، ۲۲.۳۰ درصد بوده است. همچنين در 
مردادماه امسال ۱۱۸ ميليون و ۸۰۱ هزار و ۲۹۲ 
كارت بانكي داراي تراكنش بوده كه از اين تعداد 
۱۱۳ ميليون و ۳۴۸ هزار كارت برداش��ت، بيش 
از ۲۹۹ هزار كارت اعتباري و بيش از ۵ ميليون و 
۱۵۳ هزار كارت نيز هديه و بن كارت بوده است. 
در تيرماه امس��ال نيز ۱۲۴ ميلي��ون و ۳ هزار و 
۱۴۱ كارت بانك��ي تراكنش دار به ثبت رس��يده 
كه بيش از ۱۱۸ ميليون مورد،  كارت برداش��ت 
بوده اس��ت.بر اين اساس، مقايس��ه آمار مربوط 
به تيرم��اه و مردادماه ۱۴۰۰ نش��ان مي دهد در 
دومين ماه تابستان، تعداد كل كارت هاي بانكي 
تراكنش دار ۴.۱۹ درصد كاهش يافته اس��ت. در 
اين ميان، تعداد كارت برداش��ت با ۴.۰۶ درصد 
افت، تعداد كارت اعتباري با ۱۰.۳۶ درصد افت و 
تعداد كارت هديه و بن كارت نيز با كاهش ۶.۸۰ 
درصدي مواجه شده است. جزييات اين تغييرات 
در جدول زير قابل مش��اهده است. بررسي سهم 
۳۲ بانك و موسس��ه اعتباري نشان مي دهد كه 
هر يك از بانك ها در س��ه بخش كارت اعتباري، 
كارت برداش��ت و كارت هديه و بن كارت داراي 
آمار متفاوتي هس��تند. در مردادماه، بيش��ترين 
سهم از تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار از نوع 
كارت برداش��ت با ۲۲.۲۷ درصد متعلق به بانك 
»ملي اي��ران«، از نوع كارت اعتب��اري با ۶۵.۷۰ 
درصد متعلق به بانك »ملي ايران« و از نوع كارت 
هديه و بن كارت با ۱۸.۴۸ درصد متعلق به بانك 

»ملت« بوده است.

افت۶۰درصديتخلفاتقماربازيدرحوزهكارتبهكارت

افتقيمتدالرواونسجهانيطالموجبشد

مقابله با سوءاستفاده از ابزارهاي بانكي در حوزه شرط بندي سايبري

كاهش ۵۰ هزار توماني قيمت سكه در روز سه شنبه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

 روز سه شنبه در بازار آزاد ارز، قيمت ارز امروز در بازار با كاهش 
اندك روبرو بوده است. قيمت دالر امريكا ۲۷ هزار تومان و هر 
يورو ۳۲ هزار تومان فروخته شد. همچنين هر دالر در بازار 
متشكل ارزي ۲۶ هزار ۳۰۰ تومان و هر يورو ۳۱ هزار تومان 
معامله شده است.محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه 
طال و جواهر گفت: امروز ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ با توجه به رشد 
قيمت انس جهاني و كاهش نرخ ارز ش��اهد ثبات نسبي در 
بازار طال و سكه هستيم. انس جهاني به ۱۷۶۳ دالر رسيده و 
به اين ترتيب هر قطعه قيمت سكه طرح جديد ۱۱ ميليون 
۶۸۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون ۲۰۰ 
هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون ۹۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ 
ميليون ۵۰۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي نيز دو ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان فروخته شده است. هر مثقال طال ۴ ميليون 
و ۸۸۸ هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز يك ميليون 
و ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته ش��ده است.نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي امروز )سه شنبه، ۳۰ شهريورماه( در مقايسه 
با روز گذش��ته با ۸۸ تومان كاهش به ۲۶ هزار و ۵۳۱ تومان 
رسيد.قيمت فروش يورو در مقايسه با روز گذشته )دوشنبه( 
با ۲۰۵ تومان افزايش به ۳۱ هزار و ۶۹۰ تومان تعيين ش��د. 
امروز قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و پنج تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۳۱ هزار و ۶۳ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۱۰۶ تومان و نرخ فروش 
آن ۲۶ هزار و ۳۴۳ تومان اعالم ش��د.نرخ خريد يورو در اين 
ب��ازار ۳۰ هزار و ۶۱۶ تومان و نرخ ف��روش آن نيز ۳۰ هزار و 
۸۹۴ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت 
ديروز، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۱۱۳ تومان فروخته و 
حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و ۱۱۹ تومان معامله شد.قيمت 
دالر در خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و چند روزي 
هم با نرخ ۲۷ هزار تومان فروخته مي شد و در اين محدوده 
نوسان داشت، اما از ابتداي شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي بوديم. از اواخر هفته گذشته نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي در محدوده قيمتي ۲۶ هزار و ۷۰۰ 
تومان ثابت مانده بود و از روز گذشته افت قيمتي داشت و به 
۲۶ هزار و ۵۳۰ تومان رسيد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 

آزادي طرح جديد امروز )سه شنبه، ۳۰ شهريورماه( در بازار 
تهران با كاهش ۵۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم 
۱۱ ميليون و ۶۶۰ هزار تومان رسيد.ارزش هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد با كاهش ۵۰ هزار توماني نسبت به روز 
گذشته به رقم ۱۱ ميليون و ۶۶۰ هزار تومان رسيد و سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين امروز نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون 
و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۴۵۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت خورد.

ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به 
يك ميليون و ۱۳۷ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال 
نيز چهار ميليون و ۹۲۷ هزار تومان شد.همچنين اونس 
جهاني طال نيز امروز يك هزار و ۷۶۱ دالر و ۹۰ س��نت 
قيمت خورد كه با در مقايس��ه با روز گذشته هفت دالر 
افزايش داشت.مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و 
سكه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهاني است. براين اساس 
با وجود آنكه قيمت انس جهاني طال هفت دالر افزايش 
قيمت داش��ت اما به دليل كاهش نرخ دالر تا ۲۶ هزار و 

۵۳۰ تومان، قيمت سكه سير نزولي آرامي داشته است.

      عرضه ۳۶۷ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما امروز )دوش��نبه، ۲۹ 
شهريورماه( شاهد عرضه حدود ۳۶۷ ميليون دالر به صورت 
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور بوده است.از 
عرضه هاي مذكور حدود ۱۶۳ ميليون دالر معامله شده است.
براساس معامالت انجام ش��ده، ميانگين موزون نرخ دالري 
معامالت ۲۳ هزار و ۳۱ تومان بوده است.اين امر حاكي از اين 
است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است.
سامانه نيما از نيمه نخست سال ۹۷ پس از تعديل سياست هاي 
ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي 
ارزي تعيين شد.نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( 
با هدف تس��هيل تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، 
خريداران )واردكنندگان( و فروش��ندگان )صادركنندگان( 
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 

ارز كااله��اي وارداتي و محل تبادل مي��ان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده در 
آن در فرآيند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد. قيمت 
هر اونس طال امروز با ۰.۱۴ درصد كاهش به ۱۷۶۱ دالر و ۷۵ 
سنت رسيد.در حالي كه در آس��تانه نشست فدرال رزرو كه 
انتظار مي رود نتيجه آن حاوي سرنخ هايي در مورد زمان آغاز 
انقباضي شدن سياست پولي باشد تجار بازار طال محتاطانه 
معامله مي كنند، قيمت فلز زرد امروز شاهد اندكي كاهش بود.

هنگام افزايش نرخ تورم و بي ثبات ش��دن نرخ ارز اشتها براي 
سرمايه گذاري در بازار طال افزايش مي يابد. اما انقباضي شدن 
سياست پولي بانك مركزي امريكا مي تواند با از بين بردن اين 
دو عامل جذابيت بازار فلز زرد براي سرمايه گذاران را كاهش 
دهد. به ع��الوه افزايش نرخ بهره در امريكا نيز هزينه فرصت 
س��رمايه گذاري در بازار طال را باال خواهد برد.بر اس��اس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال امروز با ۰,۱۴ درصد كاهش به 
۱۷۶۱ دالر و ۷۵ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي 
امروز براي تحويل در ماه دس��امبر هم با ۰,۰۷ درصد كاهش 
به ۱۷۶۲ دالر و ۵۰ س��نت رسيد.روز دوشنبه و همزمان با به 
راه افتادن موج فروش در بازارهاي بورس كه به دليل نگراني 
از بحران بدهي شركت چيني اورگراند اتفاق افتاد، قيمت طال 
ترميم شده بود.نگراني ها در مورد تبعات بحران بدهي به وجود 
آمده براي شركت انبوه س��از اورگراند چين بازارهاي مالي را 
دچار ترس كرده و موجب ش��د تا ارزش دالر در روز دوشنبه 
به باالترين رقم در طي حدود يك ماه اخير برسد.فدرال رزرو 
احتماال در پايان نشست اين هفته خود چشم اندازي در مورد 
زمان و نحوه افزايش نرخ بهره در طي سه سال آينده ترسيم 
خواهد كرد.ايزابل اش��نابل، عضو هيات مديره بانك مركزي 
اروپا ديروز گفت، در حالي كه چش��م انداز رشد اقتصادي 
بهبود يافته و چاپ پول به ابزاري براي هدايت انتظارات در 
مورد نرخ بهره تبديل شده است، حجم خريد اوراق قرضه 
بانك مركزي اروپا اهميت قبلي خود را از دست داده است.

      قيمت بيت كوين
 به زير ۴۴ هزار دالر سقوط كرد

قيمت بيت كوين، بزرگ ترين ارز رمزنگاري شده جهان، در 

حالي به زير ۴۴۰۰۰ دالر سقوط كرد كه نگراني ها درباره 
ارزش سهام هاي جهاني به بازار ارز ديجيتال نيز سرايت كرد.

قيمت بيت كوين، بزرگ ترين ارز رمزنگاري ش��ده جهان، 
روز دوش��نبه در حالي به زير ۴۴۰۰۰ دالر سقوط كرد كه 
نگراني ها درباره ارزش سهام هاي جهاني به بازار ارز ديجيتال 
 Coin نيز سرايت كرد.بر اساس گزارش كوين متريكس
Metrics، بيت كوين در طول معامالت روز دوشنبه تا ۱۰ 
درصد كاهش يافت و به ۴۳۶۹۲,۵۷ دالر كاهش يافت.ساير 
ارزهاي رمزپايه نيز در وضعيت نزولي قرار گرفتند. اتريوم با 
كاهش ۹ درصدي به ۳۰۳۸,۷۴ دالر رسيد و ريپل نيز با افت 
۱۴ درصدي بدترين عملكرد را داشت.ليا والد، مديرعامل 
شركت سرمايه گذاري دارايي هاي ديجيتال Valkyrie در 
اين باره گفت: فروش گسترده )ارزهاي ديجيتال( ادامه يك 
الگوي ثابت است كه در آن معامله گران دارايي هاي پرخطر 
خود را نقد مي كنند تا وضعي��ت مارجين كال )اخطاريه 
افزايش وجه تضمين( خود را جبران كنند يا اينكه در حاشيه 
بنشينند تا بازار آرام ش��ود و در بازگشت به موقعيت هاي 
خطرناك تر احساس راحتي بيشتري كنند .اگر بيت كوين 
اين فرصت را هرگز نداش��ته است كه خود را به عنوان يك 
پناهگاه امن يا طالي ديجيتال��ي معرفي كند، اكنون كه 
شركت هاي امريكايي نيز در گزارش هاي درآمد خود نتايج 
ضعيفي را اعالم مي كنند، احس��اس مي كنم زمان آن فرا 
رسيده است.بر اساس اين گزارش، سقوط ارزهاي رمزنگاري 
شده در ش��رايطي رخ مي دهد كه فروش گسترده تري در 
بازارهاي جهاني س��هام ايجاد شده اس��ت، چرا كه ترس 
از مش��كالت فزاينده در غول امالك چين يعني ش��ركت 
اورگراند، وجود دارد. پانكاج باالني، مديرعامل صرافي دلتا 
به كوين دسك گفت: به نظر مي رسد سرمايه گذاران از ترس 
از اينكه )يك بحران( در گروه اورگراند چين ممكن است 
به يك مشكل سيس��تميك براي بازارهاي جهاني تبديل 
شود، گزينه هاي )س��رمايه گذاري( پرخطر را از روي ميز 
كنار مي زنند. سقوط بازار ارز ديجيتال در حالي رخ داد كه 
الس��الوادور از ركود ارزهاي رمزنگاري شده استفاده كرد و 
۱۵۰ بيت كوين ديگر خريداري كرد.با وجود افت قيمت، 
بيت كوين تا سال ۲۰۲۱ تقريبا ۵۰ درصد رشد كرده است.

هدف گذاري تورم: نوشدارويي 
براي لنگر انتظارات تورمي

انتظارات تورم��ي در اقتصاد 
داراي اهميت بسياري است، و 
به دليل اهميت نقش انتظارات 
در تصميمات اقتصادي كانال 
انتظ��ارات ب��ه عن��وان يك 
سازوكار موثر بروز يافته است. 
اثربخشي سياست پولي، در 
دستيابي هدف مهمي چون 
ثبات اقتصاد كالن، بستگي به ظرفيت آن در لنگرسازي 
براي انتظارات بازيگران بازارهاي مختلف دارد. اين مهم 
مس��تلزم و نيازمند آن اس��ت كه فهم و درك و شناخت 
درست تر و بيشتر و بهتري از فرآيند اثرگذاري انتظارات 
بر اقتصاد كشور و سياست پولي و چگونگي شكل گيري 
و طرز تلقي هاي آثار آن انتظارات داش��ته باشيم. امروزه 
هرچند پيچيدگي ها و نا اطميناني ها بخش جدا نشدني 
از زندگي ها ش��ده اند، كارگزاران يا فعاالن صحنه كسب 
و كار و اقتصاد يعني توليدكنندگان، مصرف كنندگان و 
دولت ها رفت��اري عقاليي را پي مي گيرند. يعني بنگاه ها 
درصدد حداكثرسازي سود خود و مصرف كنندگان در پي 
حداكثرسازي يا بيشينه نمودن »مطلوبيت« و »رضايت 
خاطر« خود هس��تند دولت ها در پي حداكثرسازي چه 
هستند؟دولت ها در پي حداكثرس��ازي اندازه )Size( و 
بزرگ سازي خويش اند. برگرديم به رفتار عقاليي بازيگران 
صحنه زندگي اقتصادي، عقالنيت آنها در اين تجلي مي كند 
كه آنها تالش مي نمايند تا آنجا كه ممكن است با رونمايي و 
رمزگشايي از وقايع اقتصادي آتي آثار و پيامدهاي احتمالي 
آنها را در تصميمات خود لح��اظ كنند.به خاطر همين 
اهميت نقش انتظارات در تصميمات اقتصادي است كه 
كانال انتظارات به عنوان يك سازوكار موثر براي دستيابي 
به اهداف سياست پولي ظهور و بروز پيدا كرده است. اين 
كان��ال چگونه كار مي كند، از طري��ق روابط: هر تغييري 
در *»نرخ سياستي« بر انتظارات فعاالن مختلف صحنه 
اقتصاد و روال آتي متغيرهاي اقتص��ادي اثرگذاري دارد 
مثل، انتظارات درآمد آينده، نرخ بهره يا سود، و نرخ تورم 
كه بر تصميم گيري هاي خانوارها درباره مصرف و پس انداز و 
تصميمات گيريهاي بنگاه ها در مورد سرمايه گذاري و توليد 
اثرگذارند. بنابراين، ش��كل گيري انتظارات بازار از طريق 
سيگنال ها و عاليم سياستي مي تواند به طور موثري توسط 
بانك هاي مركزي به منظور ثبات بخشي به اقتصادها مورد 
بهره برداري قرار گيرندپس Bernanke استاد صاحب نام 
اقتصاد پولي كه چند سالي رييس كل بانك مركزي اياالت 
متحده )Fed( هم بود، حق دارد بگويد كه »يك شناخت 
عميق تر از عوامل تعيين كننده و آثار انتظارات عمومي از 
تورم در بر دارنده ب��ازده و نتايج عملي معني دار و مهمي 
است.«جالب است بدانيد كه انتظارات، نقش پراهميتي در 
 )Transmission mechanism( س��ازوكار انتقال
سياس��ت پولي دارد. )اين مكانيزم ب��ه چگونگي و اينكه 
از چه كانالي سياس��ت پولي بر كل اقتصاد اثر مي گذارد، 
مي پردازد( پژوهش هاي اقتصاد پولي حكايت از آن دارند 
كه تداوم اجراي پيروزمندانه سياس��ت هاي پولي يكي از 
نتايج ارزشمند مديريت انتظارات است، بجاي آنكه نتيجه 
 )overnight( به كارگيري نرخ هاي بهره يا سود يك شبه
باش��ند. )Guler, ۲۰۱۶(.بان��ك مرك��زي ژاپن هم در 
گزارشي اعالم كرده بود كه سياست هاي پولي نامتعارف و 
نامتداول منتقل شده به اقتصاد واقعي يعني توليد و اشتغال، 

بيشتر از همه از كانال »انتظارات« انجام شده است. 

    هدف گذاري تورم: 
نوشدارويي براي لنگر انتظارات 

نفوذ آثار سياست پولي، از طريق كانال انتظارات سريع و 
آش��كار و بارز است. با اين وجود، براي اينكه از انتظارات به 
عنوان يك ابزار موثر و كارا براي دس��تيابي و تحقق نتايج 
مطلوب اقتصادي بهره مند شويم، »شفافيت« در اجراي 
سياست پولي يك عنصر اساسي و حياتي به حساب مي آيد. 
شفافيت سياست پولي اعتبار و آبروي بانك مركزي را بيشتر 
و بهتر مي سازد و از اين رو قادر و توانا است كه به انتظارات 
لنگر بزند.اين همچنين به كاهش نا اطميناني كمك كرده 
و موجب افزايش قدرت پيش بيني آثار سياست هاي پولي 
مي شود. بخش هدفمند و نظام مند سياست پولي مي تواند 
نقشي تعيين كننده در تبيين پيامد و نتيجه اقتصادي از 
طريق اثرگذاري آن بر انتظارات ايفا  نمايد. شكل دهي رفتار 
فعاالن صحنه اقتصاد در مورد دستمزدها و قيمت گذاري ها 
بستگي به انتظارات آنها از وقايع آتي اقتصاد دارد كه مي توان 
و بايد آن انتظارات را با اقدامات سياستي آينده نگر و سنجيده 
هدايت و كنترل و مديريت كرد.با اين همه، چالش اصلي 
سياست گذاران و مقامات پولي قبل از هر چيز آن بود كه 
شكل و ساختار و رژيم سياست مناسب براي اثرگذاري بر 
انتظارات مردم چگونه بايد باشد؟ استراتژي »هدف گذاري« 
تورم اين مشكل را براي آنان حل كرد.لذا از سه دهه قبل كه 
اولين كشور به كار گيرنده اين استراتژي پولي يعني نيوزلند 
در ۱۹۸۹ تا امروز بانك ها مركزي بس��ياري با موفقيت و 
كارايي از »هدف گذاري تورم« به عنوان لنگر اسمي براي 
سياست پولي خود بهره ها برده اند.ابعاد و جنبه هاي اصلي 
اين استراتژي پولي ش��امل اعالن يك هدف عددي براي 
تورم كه در بازه زماني ميان مدت از آن حمايت و پشتيباني 
مي شود. تعهد مقام پولي به هدف بلندمدت ثبات قيمت ها. 
تهيه و فراهم س��ازي و به كارگيري اطالع��ات مورد نياز با 
گس��تردگي تمام درباره اهداف و استراتژي پولي. اجراي 
سياست پولي با روشي شفاف تر. اعتبار بانك و اعتماد مردم 
به آن براي دستيابي به هدف اعالم شده سياست پولي است. 
از مزاياي مهم ديگر اين استراتژي پولي، براي مثال مي توان 
به اين اشاره كرد كه اين اس��تراتژي به بانك مركزي اين 
امكان را مي دهد كه در هنگام اجراي سياست پولي از تمامي 
اطالعات در دسترس بهره گيرد، به عالوه اين استراتژي پولي 
به سهولت قابل درك و فهم است و نوسانات ساير اهداف 
بانك مركزي مثل توليدات و اشتغال را لحاظ مي نمايد.« نرخ 
سياستي  Policy rateعبارتست از نرخ بهره اي كه بانك 
مركزي از آن به عنوان يك اثر براي اهداف سياست پولي 
استفاده مي كند. اين نرخ معموالً همان نرخي است كه بانك 
مركزي مايل است با آن به بانك هاي تجاري قرض دهد. از 
طريق آن بانك مركزي نرخ هاي بهره يا س��ود كوتاه مدت 

و عرضه پول در اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار مي دهد.

احمد يزدان پناه 



با تس��ريع در واكسيناسيون عمومي كش��ور و كاهش 
شيوع كرونا انتظار مي رود اوضاع اقتصادي صنايعي كه 
از كرونا آس��يب ديده اند نيز بهبود يابد و درنتيجه درآمد 
ش��ركت هاي بورس��ي نيز افزايش پيدا كند. بر اس��اس 
آمارهاي موجود و گزارش هاي بانك مركزي اين موضوع 
تاييد مي شود و ارزش افزوده گروه خدمات كه بيشترين 
آسيب را از كرونا ديده بود در بهار امسال با 7 درصد رشد 
مواجه شده است. اطالعات مربوط به درآمد شركت هاي 
بورس نيز نشان مي دهد سود شركت هاي بورس در مرداد 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد قابل توجهي 
مواجه شده است. انتظار مي رود با تسريع در واكسيناسيون 

سرعت اين رشد در نيمه دوم سال بيشتر شود.
ش��يوع ويروس كرون��ا در دنيا فقط اثرات بهداش��تي يا 
اجتماعي نداشت؛ بلكه اقتصاد تمامي كشورها را نيز در 
حوزه كاهش تقاضا و افت تولي��د صنايع درگير كرد. بر 
اساس آمارهاي منتشرش��ده تمامي بازارهاي مالي دنيا 
نيز از شيوع ويروس درامان نبوده اند و گزارش هاي مراكز 
پژوهشي مختلف نشان مي دهد شيوع كرونا منجر به افت 
توليد در بسياري صنايع ش��ده بود و اقتصاد هاي بزرگ 
دنيا مجبور شدند براي ثابت نگه داشتن توليد، منابع مالي 
هنگفتي به اقتصاد تزريق كنند. به طور مثال؛ دولت امريكا 
۴ هزار ميليارد دالر منابع مالي ب��ه خانواده ها پرداخت 
كرد تا س��طح تقاضا در شركت هاي توليدي حفظ شود. 
برخي كشورها نيز معافيت هاي مالياتي اعمال كردند تا 
تقاضا در جامعه افت پيدا نكند، زيرا درآمد خانوارها براثر 
ويروس كرونا كاهش پيداكرده بود. در ايران اما به دليل 
محدوديت هاي مالي دولت و كسري بودجه سنگين، منابع 
مالي براي ثابت نگه داشتن سطح توليد تزريق نشد و اين 
موضوع روي سطح درآمد برخي شركت ها ازجمله بخش 

خدمات تأثير منفي زيادي برجاي گذاشت.
دراين بين و بر اس��اس باور مركز پژوهش هاي مجلس، 
بزرگ ترين ويژگي شيوع كرونا اثرگذاري بسيار متفاوت 
آن بر اقتصاد بود. درحالي كه اعمال تحريم ها عمدتاً بخش 
نفت و صنايع بزرگ مثل خودروسازي را متأثر كرده بود، 
شيوع كرونا عمدتاً بر بخش هاي خدماتي و صنايع كوچك 
اثرگذار بود. بررسي هاي پژوهشكده آمار نيز نشان مي دهد 
با شيوع كرونا فعاليت اقتصادي بسياري از واحدها كاهش 
يافت و حتي برخي تعطيل ش��دند. گزارش مركز آمار و 
مطالعات راهبردي وزارت كار نيز نش��ان مي دهد تعداد 
شاغالن در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ بيش از 
يك ميليون و ۴۵۵ هزار نفر كاهش داشته  كه دليل اصلي 

اين كاهش تأثير شيوع بيماري كرونا بوده است.
همانند ساير بخش هاي اقتصادي هنوز آثار شيوع كرونا 
بر درآمد ش��ركت هاي بورس محاس��به نشده اما برخي 
برآورد هاي غيردقيق از ميزان اثر گذاري كرونا بر درآمد 
شركت هاي بورس نش��ان مي دهد پاندمي كرونا اگرچه 
براي برخي ش��ركت هاي بورس س��ودآور ب��ود اما اين 
مولفه درمجموع اثري به ميزان ۳0 هزار ميليارد تومان 
بر درآمد ش��ركت هاي بورس داشته است. آمار ها نشان 
مي ده��د جمع كل درآمد ش��ركت هاي ب��ورس كه در 
اواخر سال ۱۳۹۸ به ۱70 هزار ميليارد تومان رسيده بود 
در مرداد ماه پارس��ال با افت ۳0 هزار ميليارد توماني به 
محدوده ۱۴0 هزار ميليارد تومان رسيد. برخي شواهد 
ميداني هم نشان مي دهد همانند كليت اقتصاد، در بورس 

نيز صنايع خدماتي بيشترين اثر منفي را از شيوع كرونا 
ديده اند بااين حال اثر كرونا بر همه صنايع يكس��ان نبود 
و برخي شركت ها مانند ش��ركت هاي توليد كننده مواد 
و محصوالت بهداش��تي و شوينده از شيوع كرونا منتفع 
شدند. اغلب كارشناسان بازار سرمايه بر اين عقيده اند 
كه ويروس كرونا براي شركت هايي كه خدماتي هستند 
و خرده فروشي مي كنند تهديد بود، اما شركت هايي كه 
عمده فعاليت آنان در فضاي مجازي بوده و صادرات محور 

بوده اند، كمتر تحت تأثير كرونا قرار گرفتند.

آنرويسكهتاالرشيشهاي
باوجود ويروس كرونا و تأثيرپذيري بازار س��هام از اخبار 
سياسي و اقتصادي نيز بسيار مهم است. براي مثال اين 
روزها برجام تأثير بس��زايي در اين بازار داشته و احياي 
برجام چندان هم اتفاق بدي براي بازار س��رمايه نيست. 
اين درست است كه كاهش ريسك انتظاري درنهايت راه 
را براي افت قيمت دالر هموار مي كند و ممكن است در 
صورت توافق، بازارها از اين ناحيه با اندكي التهاب مواجه 
شوند اما توجه به  اين نكته نيز ضروري است كه در حال 
حاضر اقتصاد كشور به حدي زير فشار هزينه هاي دور زدن 
تحريم و تخفيف هاي بي مورد براي طي شدن روند فروش 
هست كه در صورت برداشته شدن تحريم ها بتوان شاهد 
افزايش قابل توجه ارزش فروش در بسياري از صنايع بود. 
اين امر به كنار، نكته ديگري كه در اين ميان خودنمايي 
مي كند اين اس��ت كه اساسًا بسياري از صنايع دالري ما 
همين حاال هم نيازي به بازارهاي خارجي ندارند و بخش 
زيادي از شركت هاي فعال در صنايع فوالدي، پتروشيمي 
و صنايع پايين دستي آنها در بازار داخل محصوالت خود را 
مي فروشند. اين بخش از صنايع اگرچه ممكن است در 

كوتاه مدت با كاهش نرخ ارز متضرر شوند اما نمي توان 
توقع داشت كل اقتصاد كشور براي بخشي از صنايع كه 
آن هم بر اساس ارزش هاي واقعي ضرر نخواهند كرد، از 
بهتر شدن شرايط لطمه ببينند، چرا كه يافتن بازارهاي 
جدي��د صادراتي و تعامالت اقتصادي با كش��ورهاي 
بزرگ مصرف كننده مي تواند در ميان مدت و بلندمدت 
كاهش ن��رخ ارز را پوش��ش داده و حتي س��ودآوري 

پايداري براي اين شركت ها ايجاد كند.

ويروسكروناوبورس
پيمان حدادي، كارشناس بازار سرمايه نيز در گفت وگوي 
اخير خود به به شتاب در واكسيناسيون كرونا و تأثير آن بر 
صنايع مختلف بورسي اشاره كرده و مي گويد: طي چند 
ماه گذشته شيوع ويروس كرونا به مرحله اي از همه گيري 
در سطح بين المللي رس��يد كه اين امر، روند معامالت 
بازارهاي جهاني را تحت تأثير خود قرارداد، به طوري كه 
شاهد افت محسوس و قابل توجهي در قيمت فلزات، نفت 

و مشتقات نفتي در بازارهاي جهاني بوديم.
وي بابي��ان اينك��ه از زمان آغاز واكسيناس��يون به مرور 
بازارهاي جهاني در مرحله احيا قرار گرفتند و قيمت هاي 
جهاني به دوران قبل از كرونا بازگشتند، اظهار مي كند: 
حتي در مقطعي شاهد بوديم كه قيمت ها از پيك دوران 
قبل از كرونا عبور و به س��طحي بيشتر از گذشته، دست 
پيدا كردند. از نگاه جهاني با كنترل شيوع ويروس كرونا، 
فعاليت ه��ا اعم از تولي��د و فروش برمدار افزايش��ي قرار 
مي گيرند كه اين امر منجر به افزايش تعهدات و به نوعي 
كمك كننده به افزايش قيمت خواهد بود. اين كارشناس 
بازار س��رمايه ادامه مي دهد: از نگاه ديگر با كنترل شيوع 
ويروس كرونا از طريق انجام واكسيناسيون، ميزان عرضه 

محصوالت در بازار كاالها با افزايش همراه مي شود. براي 
نمونه، معادن و ديگر كارخانه ها كه تحت تأثير گستردگي 
ش��يوع ويروس كرونا مجبور به كاهش فعاليت ها يا گاه 
تعطيلي كارخانه هاي خود ش��ده بودند با كاهش شيوع 
ويروس كرونا به مدار توليد بازمي گردند و قيمت ها پس از 
مدتي به دليل افزايش عرضه تحت كنترل قرار مي گيرند. 
وي به تأثير واكسيناس��يون بر صناي��ع مختلف داخلي 
اش��اره كرده و توضيح مي دهد: در داخل كشور، تكميل 
مراحل واكسيناس��يون كمك كننده ب��ه فعاليت هاي 
خدماتي اس��ت و مي توان شاهد تأثير مثبت و منفي آن 
در صناي��ع و گروه هاي مختلف ب��ود. در برخي از صنايع 
مانند صنايع نساجي كه عامه مردم بيشتر با آن سروكار 
دارند با ش��روع خريد پوشاك، ش��اهد رونق اين صنعت 
خواهيم بود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به رونق 
صنايعي مانند حمل ونقل و صنايع مرتبط با گردشگري 
و هتلداري مي گويد: از زمان آغاز شيوع ويروس كرونا 
شاهد وجود محدوديت در ترددهاي داخلي و خارجي 
بوديم كه اين امر به مراتب صنايع گردشگري، حمل ونقل 
و هتلداري را با ضرر و زيان هاي هنگفتي مواجه كرد، 
حال با تكميل واكسيناسيون، آغاز و افزايش حمل ونقل 
و ترددها مي توان شاهد رونق دوباره اين گروه ها در بازار 
سرمايه بود. تكميل واكسيناسيون منجر به روند منفي 
صنايعي مانند دارويي و بيمه اي مي شود. حدادي تأكيد 
مي كند: با شيوع ويروس كرونا بسياري از مردم به دليل 
افزايش بيماري به س��مت داروهاي مختلف و بيمه ها 
پيش رفتند اما با كاهش روند ابتال به كرونا اين صنايع 
رونق كمتري خواهند داشت. درمجموع واكسيناسيون 
ضمن جهش رشد اقتصادي كشور مي تواند زمينه ساز 

اثر مثبت در معامالت بازار سهام شود.
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افزايشاعتمادبهبورس
رحيم زارع، نماينده مردم آب��اده، بوانات و خرم بيد 
بابي��ان »در صورت اجراي ط��رح ماليات بر عايدي 
سرمايه، اعتماد مردم و سرمايه گذاران به بازار سرمايه 
افزايش يافته و دولت هم نقش نظارت خود را بدون 
دخالت در برخي امور به خوب��ي انجام خواهد داد.« 
گفت: طي سال هاي گذشته، مطالعه بنيادي بسياري 
به منظور رونق بازار سرمايه انجام شده است. رحيم 
زارع در اين باره اظهار كرد: باهدف بازگشت اعتماد 
به بازار سرمايه و رونق آن، بايد حمايت هاي الزم در 
جهت اجراي طرح هاي بنيادي صورت گيرد تا شاهد 
رونق بازار و سرمايه گذاري هاي بلندمدت در كشور 
باشيم. وي عنوان كرد: در صورت اجراي طرح ماليات 
بر عايدي س��رمايه، شاهد اعتماد قابل توجه مردم و 
سرمايه گذاران به بازار سرمايه بوده و دولت هم نقش 
نظارت خود را بدون دخالت در برخي امور به خوبي 
انجام خواهد داد. به گفته اين نماينده مجلس؛ امروزه 
در بسياري از كشورها شاهد اجراي ماليات بر عايدي 
سرمايه هستيم و بسترهاي الزم نيز در جهت اجراي 
اين طرح در كشور فراهم شده است. زارع بابيان اينكه 
با اجراي اين طرح، از سوداگري در كشور جلوگيري 
به عمل خواهد آمد، گف��ت: تأخير در اجراي برخي 
طرح ها، آس��يب جدي را بر اقتصاد و مهم تر از همه 
بازار سرمايه مي زند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات تأكيد كرد: مسووالن كشور موظف هستند 
در كنار ترافيك سنگين كارهاي خود، گام هاي مهمي 
را در جهت رونق بازار و اجراي طرح هاي موردنياز اين 
حوزه بردارند. زارع گفت: خوشبختانه با پيگيري ها 
و اقدام��ات قابل توجهي كه در اي��ن زمينه صورت 
گرفته، مي توان اميدوار بود با شفاف سازي، اعتماد 

سهامداران در بازار سرمايه افزايش يابد.

ازكسبوكارهاياينترنتمحور
تاتوسعهشاخصهاياقتصادي

حجت اسماعيل زاده، معاون پذيرش شركت فرابورس 
ايران در تشريح اصطالح »كسب وكار اينترنت محور« 
اظهار كرد: كسب وكارهاي اينترنت محور، ويژگي هاي 
منحصربه ف��ردي دارند كه س��بب تمايز آنها با س��اير 
كسب وكارها مي ش��ود. حجت اس��ماعيل زاده سهم 
بااهميت دارايي هاي نامش��هود در سبد ارزشيابي اين 
كس��ب وكارها را ازجمله ويژگي هاي كسب وكارهاي 
مزبور برشمرد و افزود: حساسيت باالي اين كسب وكارها 
به تغييرات تكنولوژيكي، اهمي��ت امنيت و حفاظت 
داده ها و اطالعات، دسترسي به حجم بااليي از داده هاي 
مختلف ازجمله داده هاي جمعيتي و اقتصادي و نقش 
اساسي نيروي انساني و مديران كليدي در شكل گيري 
و دوام اين كسب وكارها از ديگر ويژگي هاي خاص اين 
نوع از كسب وكارها اس��ت. وي ضرورت تدوين ضوابط 
پذيرش كسب وكارهاي اينترنت محور را مدنظر قرارداد 
و خاطرنشان كرد: با توجه به تصميم هايي كه در سطح 
ملي در ارتباط با اكوسيستم اين كسب وكارها گرفته شده، 
ورود اين كسب وكارها به بازار سرمايه منوط به تدوين 
ضوابط خاص پذيرش اين ش��ركت ها در بازار سرمايه 
است. معاون پذيرش ش��ركت فرابورس شفاف سازي 
و فراهم كردن بس��تر ورود اين كس��ب وكارها به بازار 
سرمايه را مزيت اصلي تدوين ضوابط يادشده خواند و 
تصريح كرد: حضور در بازار سرمايه، براي اين شركت ها 
مزاي��اي گوناگون��ي دارد؛ بارزترين مزي��ت، كمك به 
تجميع سرمايه، بهينگي ساختارها و توسعه اكوسيستم 
براي اين كسب وكارها هس��ت. محيط اقتصادي بايد 
به س��متي برود كه شركت هاي بسيار بزرگ فناورانه و 
اينترنت محور در آن شكل بگيرند و به شكوفايي برسند. 
ب��ه گفته اس��ماعيل زاده، ورود اين ش��ركت ها به بازار 
سرمايه كمك شاياني به شكوفايي آنها مي كند. افزون 
بر اين موضوع، ارزشيابي، تأمين مالي و معامله پذيري 
نيز از ديگر مزاياي پيوستن اين شركت ها به بازار سرمايه 
است.وي در ارتباط بااينكه اكنون تدوين ضوابط پذيرش 
كسب وكارهاي اينترنت محور در چه مرحله اي است، 
بيان كرد: پيش نويس اين ضوابط در مردادماه امس��ال 
به كارگروه ساماندهي كه زيرمجموعه معاونت علمي 
فناوري رياست جمهوري است و مسووليت ساماندهي 
اين نوع كس��ب وكارها را بر عهده دارد، ارسال شد. پس 
از بررس��ي هاي كارشناسي و جلسات متعدد، تأييديه 
كارگروه دريافت شد و اكنون، نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار است و اميدواريم بزودي شاهد تصويب آن باشيم.

معاون پذيرش ش��ركت فرابورس، كس��ب وكارهاي 
اينترنت محور به طور خاص و اقتصاد ديجيتال به طور عام 
را يك موضوع ملي برشمرد و تأكيد كرد: طبيعي است در 
طراحي و تدوين اين ضوابط، همكاري و هماهنگي ميان 
نهادهاي ملي مختلف ضروري بوده اس��ت. اين نهادها 
شامل نهادهاي بازار سرمايه همچون سازمان بورس و 
اوراق بهادار و شركت فرابورس ايران و همچنين معاونت 
علمي فن��اوري رياس��ت جمهوري و وزارت ارتباطات 
مي شوند. به گفته وي، حضور نهادهايي در سطح ملي 
براي تدوين اين ضوابط سبب شده تا اين كسب وكارها 
در سطح ملي ديده و به اين منظور، راه كارها در سطح ملي 
بررسي و شفاف شوند. اسماعيل زاده رويكرد كالن نظام 
را حمايت از اين كسب وكارها و كمك به توسعه آنها بيان 
كرد و گفت: فرصت هايي كه اين دست از كسب وكارها 
براي توسعه ش��اخص هاي اقتصادي و رفاه اجتماعي 
ايجاد مي كنند، بي بديل است و بايد قدر آنها را بدانيم. 
وي مراحل پذيرش كس��ب وكارهاي اينترنت محور را 
موردتوجه قرارداد و گفت: براي پذيرش اين شركت ها، 
نخست بايد از كارگروه ساماندهي در زيرمجموعه معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري استعالم شود. معاون 
پذيرش شركت فرابورس ايران از شركت »تپسي« به 
عنوان نخستين ش��ركت اينترنت محوردر فرابورس 
ياد كرد و افزود: »تپس��ي« اكنون در فرآيند پذيرش و 
درج است. اين شركت در دي ماه سال ۱۳۹۹ به صورت 
مشروط پذيرش ش��د. وي ادامه داد: ساير شركت هاي 
اين حوزه كه در سال گذشته درخواست داده بودند، بايد 
اطالعات مالي و كسب وكاري خود را به روز كنند تا در 
مسير بررسي پذيرش قرار گيرند. بنابراين، شركت هاي 
فعال در اين حوزه كه عالقه مند به پذيرش در بازار سرمايه 
هستند، بايد هرچه سريع تر درخواست پذيرش در سامانه 
»فراسا« را از طريق مشاوران پذيرش ثبت كنند تا فرآيند 
بررسي آغاز شود. بدون درخواست جديد يا به روزرساني 
اطالعات، فرآيند بررسي پذيرش آنها شروع نخواهد شد.

سامانهجديدمعامالتي
آمادهكارشد

روح اهلل دهقان، مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري 
بورس گفت: سامانه جديد معامالتي بومي توليدشده 
و آماده استفاده اس��ت. دهقان افزود: اين سامانه جديد 
ازنظر امكانات، شبيه به سامانه معامالتي موجود بوده و 
تفاوت چنداني با آن ندارد اما ازنظر توسعه پذيري و مقدار 
فشاري كه مي تواند تحمل كند، پيشرفته تر است. به گفته 
مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس؛ براي سامانه 
جديد از تكنولوژي به روزتري استفاده شده كه مطابق با 
تكنولوژي روز دنيا بوده و توسعه پذيرتر است. امكانات 
موجود در اين سامانه نيز كمك مي كند همگام با گسترش 
و توسعه بازار، سيستم هاي معامالتي با مشكالت كمتري 
مواجه شوند. مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس 
تأكيد كرد: هدف از توليد سامانه جديد، رفع خطرهاي 
ناش��ي از فشار بازار بوده اس��ت. در اين مرحله به دنبال 
ايجاد امكانات جديد براي سرمايه گذاران نبوديم و شايد 
به همين دليل، سرمايه گذاران تفاوت زيادي بين سامانه 
جديد و قديم احساس نكنند. وي تأكيد كرد: در فازهاي 
بعدي، بنا به نياز سازمان بورس، دست ما براي توسعه و 
پياده سازي ابزارهاي جديد بازتر است. دهقان ادامه داد: 
سامانه معامالت و س��امانه پس از معامالت، حوزه هاي 
جدا از هم هستند كه سرويس هاي موردنياز را در اختيار 
همديگر قرار مي دهند. سامانه جديد كه به عنوان سامانه 
معامالت بومي شناخته مي شود، تنها حوزه معامالت را در 
برگرفته و با سامانه پس از معامالت ارتباطي پيدا نمي كند.

رفتارگلهاي
كاردستبورسداد

سيد حميد علماء، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
داريوش در خصوص وضعيت بازار سرمايه بيان كرد: 
در نظر داشته باشيد كه فروش شركت ها و صنايع 
بورسي بر مبناي نرخ ارز سامانه نيما صورت مي گيرد 
و مادامي كه نرخ ارز در بازار آزاد به كمتر از نرخ هاي 
سامانه نيما نرسيده  جاي نگراني در مورد سودآوري 
ش��ركت ها وجود ندارد اما؛ مش��كل اينجاست كه 
اختالف قابل توجهي در حدود ۲0 درصد بين نرخ 
ارز در س��امانه نيما و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد. 
وي اضافه كرد: اين اختالف ن��رخ موجب آزردگي 
توليدكنندگان ش��ده و انگيزه تولي��د و صادرات را 
كاهش داده اس��ت. رفع اختالف نرخ ارز در سامانه 
نيما با نرخ هاي بازار آزاد ضروري بوده و معتقدم نرخ 
ارز در سامانه نيما بايد افزايش يابد و به نرخ هاي بازار 
آزاد نزديك شود كه البته با توجه به حجم نقدينگي 
و تورم چني��ن انتظاري كاماًل منطقي اس��ت. اين 
كارشناس بازار سرمايه در ادامه تصريح كرد: حتي 
اگر نرخ ارز كاهش يابد و همان دالر ۲۳ هزارتوماني 
سامانه نيما را مبنا قرار دهيم، بازهم بازار سرمايه در 
قيمت هاي فعلي گران نيست. مشكل بازار سرمايه 
رفتار گله اي و توده وار سهامداران در اين بازار است. 
علم��ا تأكيد كرد: با توجه به ام��كان معامله آنالين 
توسط حقيقي ها، رفتارهاي هيجاني و بدون تحليل 
در بازار س��رمايه شدت گرفته و ش��ايد بهتر بود در 
صدور كد هاي معامالت��ي آنالين براي حقيقي ها، 
محدوديت بيشتري در نظر گرفته مي شد. مديرعامل 
شركت سرمايه گذاري داريوش در معرفي گزينه هاي 
مناس��ب براي س��رمايه گذاري گفت: نگران روند 
قيمتي س��هم هاي بزرگ بازار نيس��تم. براي يك 
سرمايه گذاري ۳ تا ۶ ماهه، بعضي سهم هاي گروه 
فوالدي، زغال سنگي و اوره اي مناسب هستند. وي 
ادامه داد: در بعضي از سهم ها اما سودآوري شركت 
متناسب باقيمت سهم رش��د نكرده و باوجود رشد 
ش��اخص كل بورس در چند ماه اخير، اين سهم ها 
تكان نخورده اس��ت. بازار س��رمايه اين روزها رفتار 
منطقي تر و تحليلي تري نسبت به سال قبل دارد و 
نبايد انتظار داشت با مثبت شدن شاخص كل بورس، 
تمامي سهم هاي بازار مثبت شده و رشد كنند. علما 
در پايان خاطرنشان كرد: نه فقط معتقدم بعضي از 
سهم هاي بازار پتانسيل رشد ندارند كه تصور مي كنم 
ش��ايد به خاطر عدم اقبال سهامداران به گروهي از 

سهم ها، شاهد افت بيشتر اين سهم ها نيز باشيم.

كاهشريسكموردانتظاربااحيايبرجام

واكنش بورس به واكسيناسيون عمومي

استفادهازسامانهنامكبرايگسترششبكهكارگزاري
با تصوي��ب هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
محدوديت دسترس��ي جديد به س��امانه نامك )سامانه 
مديريت ريس��ك( كه از س��ال ۱۳۹۵ براي شركت هاي 
كارگزاري وضع شده بود، لغو شد. روح اهلل دهقان، مديرعامل 
شركت مديريت فناوري اطالعات بورس تهران در خصوص 
اين موض��وع گفت: س��امانه هاي معامالتي ب��راي ورود 
سفارشات، بايد درگاهي براي ارسال سفارش در نظر بگيرند. 
سامانه نامك نيز، يك درگاه ارسال سفارش به سمت سامانه 
معامالت اس��ت و وظيفه دريافت سفارشات از معامله گر 
كارگزاري و ارسال آنها به سامانه معامالتي را بر عهده دارد.

وي افزود: در سامانه اي كه از كشور فرانسه براي معامالت 

بورس ايران خريداري شد، يك سامانه ارسال سفارش قرار 
داشت و تا مدتي، از اين س��امانه استفاده مي شد. به دليل 
محدوديت هاي ارسال سفارشات سامانه فرانسوي، شركت 
مديري��ت فناوري اطالعات بورس تهران از س��ال ۱۳۹0، 
سامانه سفارش گذاري جديدي را با استفاده از تكنولوژي هاي 
جديدتر و متخصصان داخلي توسعه داد تا اين سامانه را براي 
ارسال س��فارش در اختيار كارگزاري ها قرار دهد. دهقان 
اضافه كرد: اين سامانه از س��ال ۱۳۹۱، مورد بهره برداري 
قرار گرفت و از سال ۹۱ تاكنون از آن استفاده شده است. اين 
سامانه توسط متخصصان داخلي توليدشده و وظيفه ارسال 
سفارش را بر عهده دارد كه در بستر شبكه معامالتي و ارتباط 

با كارگزاري ها، فعاليت مي كند. لذا اين سامانه، كاربر آنالين و 
اينترنتي ندارد. هدف اين سامانه، ارايه خدمات به معامله گران 
كارگزاري ها است كه وظيفه سفارش گذاري براي ساير افراد 
را بر عهده دارند.مديرعامل شركت مديريت فناوري اطالعات 
بورس تهران تصريح كرد: هيات مديره س��ازمان بورس از 
سال ۱۳۹۵ در راستاي حمايت از شركت هاي نرم افزاري 
ارايه دهنده خدمات برخط، توسعه سامانه نامك را متوقف 
كردند و تصميم گرفتند كه تعداد ايستگاه هاي معامالتي، 
افزايش پيدا نكند كه ش��ركت هاي كارگزاري و به تبع آن 
ش��ركت هاي نرم افزاري ارايه دهنده خدمات، سامانه هاي 
مرتبط با خود را گس��ترش دهند و سفارش��ات از طريق 
درگاه هاي برخط و آنالين، وارد سامانه شوند و ايستگاه هاي 
معامالتي در همان س��طحي كه در س��ال ۱۳۹۵ بودند، 
باقي بمانند. وي اظهار داشت: موضوع ديگري كه مدنظر 
هيات مديره س��ازمان بورس قرار داشت، عدم محدوديت 
سامانه نامك در ميزان سفارش گذاري بود كه ريسك هايي 
را براي شركت هاي كارگزاري به همراه داشت و اين ريسك ها 
موجب شد كه هيات مديره سازمان بورس، تصميم به عدم 
گسترش و توقف سامانه نامك بگيرد و ايستگاه معامالتي 
جديد از طريق اين سامانه در اختيار شركت هاي كارگزاري 
قرار نگيرد. دهقان در خصوص تأثيرگذاري لغو محدوديت 
دسترسي كارگزاران به سامانه نامك بر سهامداران خرد و 
حقيقي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد كه سامانه نامك، 
تأثير محسوسي بر سهامداران خرد ندارد. تأثير گسترش و 
اعطاي ايستگاه معامالتي جديد به كارگزاري ها، در گسترش 
و توسعه شبكه كارگزاري خواهد بود و به هر ميزان كه اين 
شبكه گسترش مي يابد، تعداد افراد بيشتري جذب خواهند 
شد )براي مثال، مراجعه به مناطق و شهرستان هاي دورتر كه 
ايستگاه هاي معامالتي كمتري دارند( . در اين حوزه ممكن 
است اثر بگذارد، اما اثرگذاري به صورت مستقيم بر سهامدار 
خرد، محسوس نيست؛ زيرا اين سامانه براي كارگزاري هايي 
است كه س��فارش گذاري براي ديگران را انجام مي دهند. 
مديرعامل شركت مديريت فناوري اطالعات بورس تهران 
درم��ورد تبعات رفع محدوديت س��امانه نامك برافزايش 
تعداد سفارشات و وضعيت بازار سهام گفت: درگاه ارسال 
سفارش ها به س��امانه معامالت، محدود به ايستگاه هاي 
نامك نبوده اس��ت كه با رفع محدوديت اين سامانه، تعداد 
سفارشات افزايش چشمگيري يابد. درگذشته، درگاه هاي 

آنالين و آنالين گروهي در كارگزاري ها وجود داشته است 
كه توسعه مناسبي داشته اند و امكانات الزم در اختيار مردم و 
كاربر براي ارسال سفارش خريد يا فروش نيز قرارگرفته است. 
وي افزود: پس اين امكانات درگذشته نيز وجود داشته و در 
حال حاضر تنها از درگاه ديگري درحال توسعه است و لزومًا 
موضوع ارسال سفارشات فروش يا خريد را تحت تأثير قرار 
نمي دهد، بلكه دسترسي ها را آسان تر مي كند و اختيارات 
كارگزاري  براي توسعه شبكه خود را، افزايش و انتخاب هاي 
بيشتري در اختيار كارگزاري قرار مي دهد. دهقان تصريح 
كرد: ظرفيت سازي هايي كه در دو سال اخير بر هسته 
معامالت انجام شده و افزايش ظرفيت هايي كه رخ داده 
است، تعداد بااليي از سفارشات را پشتيباني مي كند و 
لغو محدوديت دسترسي كارگزاران به سامانه نامك، 
تأثيري بر هس��ته معامالت ندارد. مديرعامل شركت 
مديريت فناوري اطالعات بورس تهران در خصوص 
آخرين وضعيت سامانه بومي معامالت اظهار داشت: 
مراحل توليد سامانه بومي معامالت، به اتمام رسيده 
است و در انتظار انجام بخشي از الزامات قراردادي ميان 
بورس ها، شركت مديريت فناوري اطالعات و شركت 
توليدكننده سامانه هستيم كه بايد انجام شوند تا وارد 

فاز بهره برداري شويم كه فرآيند زمانبري خواهد بود.

سامانهنامكچهكاركرديدارد؟
سفارشات در بازار سرمايه از طريق سامانه نامك، سامانه 
برخط گروهي و س��امانه برخط مش��تري، وارد هسته 
معامالتي مي شوند. دو س��امانه نامك و برخط گروهي 
در دست معامله گران شركت هاي كارگزاري قرار دارند 
و برخط مشتري به اين صورت است كه خود مشتري از 
طريق سامانه كارگزاري، سفارش هاي خود را وارد سيستم 
مي كند. نحوه عملكرد سامانه مديريت ريسك )نامك(، با 
كاركرد و دريافت اطالعات از دو بخش اطالعاتي همراه 
اس��ت. به نحوي كه نامك، اطالعات خود را از دو بخش 
اطالعاتي دريافت مي كند. يكي مانده حساب مشتري 
نزد كارگزاري كه از عملي��ات خريدوفروش و دريافت و 
پرداخت حاصل و به صورت لحظه اي اعمال مي ش��ود. 
همچنين مانده اعتباري كه ش��ركت هاي كارگزاري به 
مشتري اختصاص مي دهند، بخش ديگري را در برمي گيرد 

كه اين بخش نيز در صورت افزايش، اعمال مي شود.
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گروه راه و شهرسازي|
در پي تصويب تخفيف 25 درصدي دو ماهه براي عوارض 
ساختماني در سه شنبه هفته گذشته، شوراي شهر ديروز 
نيز يك فوري��ت طرح هاي »الزام ش��هرداري به اصالح 
فرآيندهاي ساختماني« و »الزام واحد خدمات مشاوره 
شهرسازي در شهرداري تهران« را به تصويب رساند. در 
شرايطي كه مساله ساخت وساز در تهران و ساير شهرهاي 
كشور، به موانع بسيار جدي اقتصادي برخورد كرده است 
و علل افت آن را بايد در گراني شديد مصالح ساختماني 
و همچنين ركود تورمي حاكم بر بازار معامالت مسكن 
جست وجو كرد، اعضاي شوراي ش��هر تالش دارند تا با 
رفع برخي موانع نه چندان جدي در مسير ساخت و ساز، 
شرايط را براي رش��د فعاليت هاي ساختماني در تهران 
فراهم كنند تا شايد اقتصاد كشور تحركي بكند و اقتصاد 
ش��هر نيز از اصلي ترين منبع مالي خود سير آب شود. از 
اي��ن رو، بايد اين تالش هاي قانوني را تحس��ين كرد، اما 
واقعيت اين است كه چشم انداز اقتصاد كالن و انتظارات 
تورمي مهم ترين مانع براي هر گونه فعاليت اقتصادي و از 
جمله ساختمان سازي است. چه آنكه با تضعيف شديد 
قدرت خريد مردم در پي تحريم ها و كرونا، در عمل پولي 
به بازار مس��كن و بازار ساخت و ساز تزريق نمي شود و به 
همين دليل، چرخ فعاليت هاي س��اختماني به درستي 
نمي چرخد. با اين حال، ديروز اعضاي ش��وراي اسالمي 
شهر تهران در سيزدهمين جلس��ه علني شورا بررسي 
دو فوريت طرح الزام ش��هرداري به اص��الح فرآيندها و 
سامانه شهرس��ازي با رويكرد كاهش زمان صدور پروانه 
و گواهي هاي س��اختماني را در دستور كار خود داشتند 
كه در همين راستا عباسي رييس كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر تهران گفت: از همكاراني كه كمك 
كردند اين طرح در صحن مطرح شود تشكر مي كنم؛ چرا 
كه متاسفانه صدور پروانه هاي ساختماني در سال ۱۳۹۹ 

و ميانگين زمان صدور ۶۴2 روز و ۴ ساعت بوده است.
وي افزود: در مسير سرعت بخشي به فرايند گواهي هاي 
ساختماني و صدور پروانه ما بايد با ٢ رويكرد كار را دنبال 
كنيم ابتدا بايد با نگاه كوتاه مدت موانع ها را برداش��ت تا 
كار انجام شود و به مباحث بلندمدت هم بايد توجه كرد 
و ممكن است زمان زيادي ببرد، همچنين بايد براساس 
هوشمندسازي و شفافيت عمل كرد. در فرايند كوتاه مدت 
بايد موانع در سامانه فعلي برطرف شود كه يكي از موانع 
ماندگاري پرونده در كارتابل ها است كه تا حدي قابليت 
گزارش گيري در مناطق وجود دارد؛ اما هدف اين است كه 
داشبورد مديريتي در اختيار كاربران و مديران قرار گيرد 
و توسط معاونت شهرس��ازي زمان استاندارد ماندگاري 

پرونده ها مشخص شود و ابهام نداشته باشد.

      مخالفت با 2 فوريت طرح
در ادامه مهدي چمران رييس ش��وراي شهر تهران 

نيز گفت: من با ٢ فوريت آن مخالف هستم، پيشنهاد 
من اين است كه اين طرح نياز به چند اصالح كوچك 
دارد در فوريت آن شكي نيست، اما به نظرم بر روي 
آن يك فوريت بگذاريم تا تصويب شود و ان شاءاهلل 
تا هفته آينده بتوانيم طرح را كامل كنيم و ٢ فوريت 
به تصويب برس��د. بر اساس اين گزارش، نهايتا يك 

فوريت اين طرح با اكثريت آراء به تصويب رسيد.

      خودانتقادي از وضعيت صدور 
پروانه هاي ساختماني

در ادامه جلس��ه عبدالرضا گلپايگاني معاون معماري و 
شهرسازي ش��هرداري تهران گفت: زمان ماندگاري هر 
پرونده بايد مشخص شود كه متاسفانه شهرداري تهران 
الزامي براي تعيين زمان ندارد همچنين وضعيت صدور 

پروانه ها مورد تاييد ما نيست.
ميثم مظفر ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز تاكيد كرد: 
پيشنهاد من اين اس��ت كه الزام ديگري براي شهرداري 
مبني بر مانع زدايي از توليد داشته باشيم كه حتي چنين 
قانوني در مجلس ما هم وجود دارد و به نظرم اين ش��رط 
را بگذاريم كه شهرداري اليحه را طي مدت ٢ ماه جهت 
كاهش زمان صدور پروانه ارايه بدهد. مهدي قائمي عضو 
شوراي شهر تهران نيز گفت: پيشنهادم اين است كه اين 
طرح را به مكلف كردن شهرداري جهت ارايه يك اليحه 
براي ساده س��ازي فرايند صدور پروانه تغيير دهيم، اين 
فرايند بايد در مقياسي بزرگ و كالن مورد بازنگري قرار 
گيرد. در ادامه احمد صادقي عضو شوراي شهر تهران نيز 
افزود: درباره اين طرح، كميته شهر هوشمند بررسي هايي 
را انجام داد و ان شاءاهلل با همكاري كميسيون ها بتوانيم 
نظرات خ��ود را مطرح كنيم. در نهايت يك فوريت طرح 
»الزام شهرداري به ارايه اليحه الزام واحد خدمات مشاوره 

شهرسازي« به تصويب اعضاي شورا رسيد.

      يك نطق و 2 تذكر
در جريان جلسه سيزدهم شوراي شهر تهران يك نطق و 
دو تذكر نيز مطرح شد. عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي 
شهر تهران و عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي در نطق 
پيش از دستور خود به مساله رضايت مندي شهروندان 
اش��اره كرد و گفت: ام��روز نياز داريم ب��ا كار و خدمت و 
اقدامات موثر، هم رضايت را در شهروندان تهراني ايجاد 
نماييم و هم با طراحي هاي درست و به جا به ايجاد حس 
رضايت مندي در آنها مبادرت بورزيم. او ادامه داد: اينك 
در آغاز يك دوره پر از فعاليت، نشاط و انگيزه كاري، چه در 
دولت و دستگاه هاي اجرايي آن، چه در شوراي اسالمي 
و شهرداري تهران به سر مي بريم، خوب است با يك نگاه 
انساني مناس��ب به حال خوب مردم در ايران اسالمي و 
همشهري  هاي عزيزمان در تهران بينديشيم. نادعلي با 
بيان اينكه نخستين چيزي كه رضايت و حس رضايت را 
در شهروندان ايجاد مي كند، پاسخگويي مناسب در هنگام 
مراجعه ش��هروندان به مراكز مختلف مديريت شهري و 
شهرداري هاي مناطق است گفت: توأم با آن عدالت ورزي 
و فساد ستيزي نيز بايد رخ دهد. به قول معروف، تكريم 
ارباب رجوع آن هم غير صوري و واقعي. دوم اينكه براي آن 
چيزي كه نياز اوليه همشهري ماست، زودتر از چيزهايي 
كه نيازهاي ثانويه و بعدي اوست فكر، طراحي و اقدام كنيم. 
او به برپايي نهضت اميد براي بهبود حال مردم اشاره كرد 
و گفت: استدعاي من از همه نمايندگان ارجمند مردم در 
شوراي اسالمي شهر تهران و كميسيون هاي آن اين است 
كه نهضت اميد به قصد ايجاد حال خوب در همشهريان 
عزيز تهراني را در تصميم گيري ها و سياس��ت گذاري ها 

مدنظر و در پيشاني كارها و امورشان قرار دهند.

      واريز درآمدها در حساب جداگانه
در ادامه مهدي اقراريان، در تذكر خود به شهردار تهران 

گفت: براس��اس تبصره بودجه تمامي واحدها، مناطق و 
شركت هاي تابعه موظف هستند كليه منابع درآمدي را 
صرفا به حساب درآمدي شهرداري واريز كنند، اما برخي 
از سازمان ها و شركت هاي تابعه از انجام اين تكليف قانوني 
امتناع و درآمدهاي وصول شده را در حساب جداگانه اي 
واريز مي كنند. اقراريان از شهردار تهران درخواست كرد 
اين س��ازمان ها را به شوراي شهر معرفي و در اسرع وقت 

نسبت به استقرار خزانه داري الكترونيك اقدام كنند.

      سياست شكست خورده دوچرخه سواري
دومين تذكر را ناصر اماني مطرح كرد. او در تذكر خود به 
موضوع يك آگهي مناقصه در روزنامه همشهري اشاره 
كرد و گفت: ش��هرداري منطقه ۸ مناقصه اي را اعالم و5 
مسير دوچرخه س��واري را به مبلغ ۱۸ ميليارد تومان به 
مناقصه گذاشت.دوچرخه سواري در تهران يك سياست 
شكست خورده است كه به اهداف خود نرسيد و همچنان 
در دوره م��ا ادامه پيدا مي كند. در حال��ي كه در مناطق 
جنوبي معطل يك ميليارد توم��ان براي اجراي پروژه ها 
هستيم. او ادامه داد: با اصل مسيرهاي دوچرخه نمي توان 
مخالفت كرد اما اين همه هزينه كرد بدون كار كارشناسي 
جز اينكه خيابان ها تنگ تر ش��وند و مسيري را به جاي 
دوچرخه سوارها براي موتورسواران ايجاد كنيم عايدي 
ديگري ندارد. اماني با اشاره به اينكه عين همين اتفاق 
در منطقه سه نيز رخ داده است گفت: قراردادي براي 
يك پل فلزي بس��ته شده است كه مسير دوچرخه به 
طول ۶۰۰ متر و و مبلغ 2۰ ميليارد تومان احداث شود. 
يكي از داليلي كه در دوره ما هم اين مساله ادامه پيدا 
مي كند اقدامات در شهرداري تهران است. از شهردار 
مي خواهم اگر نمي خواهند مدي��ران را تغيير دهند 

حداقل كار كارشناسي انجام دهند.

      ماجراي باغ 4 هزارمتري در منطقه 3
اماني در ادامه به قرارداد ديگري اش��اره كرد و گفت: 
س��ازمان فرهنگي و هنري باغي ۴ ه��زار متري را به 
شهرداري منطقه ۳ تحويل داده است؛ فارغ از البي هاي 
پشت پرده براي تحويل آن، 2۰ ميليارد تومان تاكنون 
براي تجهيز باغ هزينه شده است تا به مدت ۱۰ سال 
به نماين��ده ادوار مجلس دوره شش��م تحويل داده 
ش��ود. عضو شوراي ش��هر تهران گفت: آقاي زاكاني 
بخشنامه اي ابالغ كردند كه هرگونه واگذاري ممنوع 
است اما اين قرارداد بسته شده آن هم به عرصه ۴ هزار 
متر و ۶۰۰ متر اعيان با امضاي دو عضو قبلي ش��ورا، 
تحويل گيرنده و ش��هردار منطقه. اين در حالي است 
كه طي دوره گذش��ته كد پروژه نوسازي مساجد را از 
بودجه حذف كردند و طي بازديدي كه از منطقه ۱۹ 
داشتم، سه مسجد قديمي كه در حال نوسازي بودند 
براي يك ميليارد يا دو ميليارد نيمه  تمام باقي مانده اند.
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رونق خريد پله اي سهام
 هفته آينده با توجه به پايان فصل تابس��تان و پايان زمان 
تسويه معامالت اعتباري كارگزاري ها و با توجه به انتشار 
گزارش هاي ۶ ماهه و اصالح قيمت سهام، بازار سرمايه روند 
بهتري داشته باشد. قيمت سهم ها در اين چند روز اصالح 
داشته و بسياري از سهم هاي بازار، به كف قيمتي رسيده و 
زمان خريد پله اي سهام است. با در نظر گرفتن جميع شرايط 
به نظر مي رسد بازار سرمايه تا پايان سال بازدهي تقريباً ۳۰ 
درصدي براي س��رمايه گذاران به همراه خواهد داشت. ۳ 
گروه از صنايع، براي سرمايه گذاري تا پايان امسال جذاب 
خواهند بود. به ترتيب اولويت معتقدم اولين گروه مناسب 
براي س��رمايه گذاري، گروه پااليشي ها با محوريت سهام 
شركت هاي پااليش نفت تبريز و پااليش نفت بندرعباس 
خواهد بود. ش��ركت پاالي��ش نفت تبري��ز، پتروپااليش 
محسوب مي شود و از اين بابت نسبت به هم گروه هاي خود 
مزيت دارد. در پااليشگاه بندرعباس هم با در نظر گرفتن 
تنوع سبد محصوالت و نسبت كرك اسپرد، ريسك به ريوارد 
جذابي وجود دارد. دومين گروه، گروه فلزات اساسي است. 
در گروه فلزات اساسي جذاب ترين نماد براي سرمايه گذاري 
خواهد بود. س��ومين گروه، گروه بانكي ها اس��ت. در ميان 
نمادهاي گروه بانكي جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاري 
دارد. بانك ملت هم موجودي ارزي قابل توجهي در اختيار 
دارد كه انتظار مي رود رفع موضوعات ماليات سود حاصل 
از تسعير با س��ازمان امور مالياتي، اين ارزها با نرخ باالتري 
تسعير ش��ده و بعد هم بانك از اين محل افزايش سرمايه 
دهد. عالوه بر اين ترازهاي ماهانه گزارش ش��ده در ارتباط 
با سپرده و تسهيالت در اين بانك بورسي، نسبت مناسبي 
است. اگر هم گشايشي در روابط سياسي و بين المللي ايجاد 
شود، اين بانك ازجمله بانك هاي پر پتانسيل خواهد بود. 
عالوه بر اينها، در ميان نمادهاي گروه پتروشيمي هم برخي 
از نمادهاي اوره اي به دليل طرح توسعه و با در نظر گرفتن 
ريسك قيمت خوراك براي سرمايه گذاري جذاب هستند. در 
صورتي هم كه قصد داشته باشيم پرتفوي متنوع تري شامل 
سهام كوتاه مدت تشكيل دهيم كه نمادهاي گروه خودرويي 
۱۰ براي خريد و نوسان گيري كوتاه مدت جذاب خواهد بود.

 طالي كثيف
 همين شركت هاي پيمانكاري از »طالي كثيف« مي برند. 
از سويي، از كودكان و نوجوان فقير و البته از برخي از معتادان 
شيشه بهره كش��ي مي كنند و با كمترين هزينه به طالي 
كثيف دست مي يابند و از س��وي ديگر، با فروش ضايعات 
جمع آوري شده به شكل انبوه، به ثروت هاي كالني دست 
پيدا مي كنند. ظاهر كار، اشكالي ندارد، اما بي گمان، با رصد 
و دريابي رابطه اين شركت ها با مديران شهرداري در ادوار 
مختلف، نتايجي حاصل خواهد آمد كه خوشايند بسياري 
نخواهد بود. در عين حال، اينكه تاكنون در كالن ش��هري 
همچون تهران، مساله تفكيك زباله از مبدا به صورت جدي 
از سوي شهرداري پايتخت دنبال نشده و اين طرح در تهران 
نهادينه نشده است، خود نشانه اي از منفعت طلبي عده اي از 

شرايط موجود به شمار مي رود.
۴- در تمام كالن شهرهاي پيشرفته جهان، تفكيك زباله 
از مبدا )از منزل( توس��ط شهروندان صورت مي گيرد و به 
اين ترتيب، در اين ش��هرها نه زباله گ��ردي وجود دارد، نه 
شركت هاي پيمانكار زباله جمع كني و نه رانتي كه به جيب 
برخي افراد برود. زباله هاي تفكيك ش��ده از مبدا، به طور 
مستقيم به مراكز بازيافت منتقل مي شود و عوايد ناشي از آن 
به طور مستقيم به حساب شهرداري ها واريز شده و در نهايت 
براي عمران و آبادي همان شهر هزينه مي شود. در ايران و به 
ويژه در تهران اما شرايط به گونه اي ديگر است، درآمدهاي 
چند ده ميليارد توماني ناشي از طالي كثيف كه مي توانست 
صرف هزينه آموزش و تفريح كودكان فقير يا درمان اعتياد 
معتادان ش��ود، به جيب شركت هاي پيمانكاري مي رود و 
چرخه توليد و بازتوليد فقر هر روز با سرعت بيشتري از روز 
قبل به كار خود ادامه مي ده��د. از اين رو، يكي از مطالبات 
جدي از مديريت شهري تهران و ساير شهرهاي كشور اين 
است كه به جاي قفل زدن بر در مخازن زباله، طرح تفكيك 
زباله از مبدا را با جديت و با استفاده از مشوق هاي الزم براي 
شهروندان و خانوارها اجرايي كنند تا بساط زباله گردي هاي 
شخصي و شركتي برچيده ش��ده و عوايد ناشي از اين كار 
صرف توانمندسازي كودكان كار و بازتوان يابي معتادان شود. 

مرجعيت آزادي و شكست انحصار
 »تكثر مراجع« براي تعري��ف آزادي باور دارد و مي خواهد 
انحصار را بشكند. بنابراين در اين  جا هر گونه هراس، نفرت 
و ستيز با ليبراليسم، به معناي هراس، نفرت و ستيز با اين 
است كه ديگران هم در تعريف آزادي سهيم باشند و اين دو 
معنا دارد: معناي اول ديگرستيزانه است، زيرا حق تعيين 
سرنوش��ت و حق تعريف آزادي از ديگران سلب مي شود 
و فق��ط يك مرجع ب��راي تعريف آزادي معتبر انگاش��ته 
مي ش��ود. اما معناي دوم آن به زيان خود فرد اس��ت، زيرا 
ليبراليسم هر آنچه از يك دست مي گيرد، از دست ديگر به 
فرد برمي گرداند. بايد مثالي بزنم: اقليتي را در نظر بگيريد 
)اقليتي مذهبي، قومي يا ايدئولوژيك(. وقتي ليبراليسم اين 
اقليت را از اين منع مي كند كه به تنهايي مرزهاي آزادي را 
تعريف كند و خود را يگانه مرجع قانونگذاري بداند، امتيازي 
را از يك دست آن گرفته است، اما همزمان به اقليت  هاي ديگر 
هم اجازه نمي دهد كه تعريف خود از آزادي و محدوديت را 
به اين اقليت تحميل كنند �� و به اين شكل مابه ازايي را در 
دست ديگرش مي گذارد. بنابراين در چنين وضعيتي ناگزير 
مرجعيت آزادي ميان اقش��ار و گروه هاي جامعه تقسيم 
مي شود. تقسيم  بندي هاي اجتماعي نيز چنداليه و متقاطع 
است؛ يعني يك فرد ممكن است هم زمان جزو چند اقليت 
يا چند گروه جامعه باش��د كه هر كدام تعريف متفاوتي از 
آزادي در ساحت هاي مختلف داشته باشند. به اين ترتيب، 
مرجعيت آزادي به گونه  اي پيچيده در جامعه پخش مي شود 
و تازه با تضارب  ها و وزن كشي  هاي دايمي »محتواي آزادي« 
)و مرزهاي آن( تعريف مي ش��ود و طبع��ا تغيير مي كند. 
كاري كه ليبراليس��م در اين ميان انجام مي دهد فقط اين 
است كه قواعد اصولي اين تضارب و وزن كشي را مشخص 
مي كند. ليبراليسم صرفا داوري اس��ت كه ميدان بازي را 
مشخص مي كند، س��وت مي زند، خطا را اعالم مي كند و 
قواعدي مي  گذارد تا بازي تضارب  هاي اجتماعي به شكلي 
مس��المت آميز و جوانمردانه پيش رود. تازه از اين رهگذر 

محتواي آزادي را اين بازيگران تعريف مي كنند.

آخرين وضعيت بارش ها
در هفته پاياني سال زراعي

 محمد اصغري، معاون پيش بيني و هش��دار سازمان 
هواشناسي گفت: ميانگين بارندگي كل كشور از ابتداي 
س��ال زراعي )مهر ۹۹( تا 22 ش��هريور امسال ۱۴۳.۳ 
ميليمتر ثبت شد، ميزان بارش پارسال در اين بازه زماني 
2۹۱.2 ميليمتر بود، بنابراين بارش سال جاري 5۰.۸ 
درصد كمتر از سال گذشته است.   اصغري در گفت وگو 
با فارس، درباره آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: 
روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته جاري در استان هاي 
ساحلي خزر و اردبيل افزايش نسبي دما را داريم. معاون 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي اظهار كرد: در 
دو روز آينده در جنوب سيستان و بلوچستان، جنوب 
كرمان، برخي نقاط هرمزگان در س��اعات بعد از ظهر و 
اوايل ش��ب رگبار و رعد و برق و وزش باد شديد موقت 
پيش بيني مي شود. اصغري افزود: از جمعه هفته جاري 
تا يكشنبه ۴ مهر در استان هاي ساحلي خزر و اردبيل 
كاهش دما، رگبار ب��اران و رعد و برق همراه با وزش باد 
شديد موقت پيش بيني مي شود و در اين مدت درياي 
خزر مواج اس��ت. وي اضافه كرد: روزهاي پنجشنبه و 
جمعه هفته جاري وزش باد شديد در شمال غرب كشور 
خواهيم داشت. وي درباره آخرين وضعيت بارش ها در 
ماه پاياني س��ال زراعي گفت: ميانگين بارندگي كل 
كشور از ابتداي سال زراعي )مهر ۹۹( تا 22 شهريور 
امسال ۱۴۳.۳ ميليمتر ثبت شد، ميزان بارش سال 
گذشته در اين بازه زماني 2۹۱.2 ميليمتر بود كه بارش 

سال جاري 5۰.۸ درصد كمتر از سال گذشته است.

چه خبر از سفرهاي هوشمند 
داخلي و خارجي؟

طي هفته هاي گذش��ته با توجه به حجم باالي واردات 
واكسن و واكسيناسيون در كشور، قرار بود شرط واكسينه 
ش��دن مردم براي ارايه خدمات و مج��وز انجام برخي از 
فعاليت ها مورد توجه قرار بگيرد و يكي از آنها سفرهاي 
داخلي و خارجي است. به گزارش ايسنا، در ماه هاي گذشته 
در كشورهاي مختلف مجوز حضور مردم در مكان هايي 
مانند ورزشگاه ها، سينماها و... و انجام فعاليت هاي مختلف 
مانند سفرهاي داخلي و خارجي به افرادي داده مي شود كه 
هر دو دز واكسن را دريافت كرده باشند. در ايران نيز طي 
هفته هاي گذشته حجم بسيار زيادي واكسن از مبادي 
مختلف به كشور وارد شده و واكسسيناسيون به سرعت 
در حال انجام اس��ت. از س��وي ديگر در هفته هاي اخير 
مباحثي در اين زمينه و شرطي شدن همين فعاليت ها 
براي واكسينه شده ها و كساني كه واكسن كرونا دريافت 
نكرده اند مطرح شده اس��ت. رضا نفيسي، رييس مركز 
تدوين مق��ررات ايمني حمل و نقل، پدافند غيرعامل و 
مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: اجراي سيستم هوشمند كرونا مدتي است 
مورد بحث و بررسي قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده، 
اطالعات افرادي كه هر دو دز واكسن را دريافت كرده اند، 
وارد اين سيستم شود و محدوديت هاي كرونايي مانند 
ممنوعيت هاي سفر براي آنها لغو شده و كاهش يابد. وي 
افزود: به گونه اي كه اگر اين افراد واكسينه شده خواستند 
براي سفر با وسايل حمل ونقل عمومي مانند قطار، اتوبوس، 
هواپيما يا خودروي شخصي خود اقدام كنند، مشكلي 
براي آنها وجود نداشته باشد بتوانند اين كار را انجام دهند 
و حتي بدون مشكل به سفرهاي خارجي بروند. البته پيش 
از اين نيز بهرام عين اللهي، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نيز با اشاره به اتمام واكسيناسيون در ايران تا بهمن 
ماه امسال در اين باره گفته  بود: بعضا شايعاتي در خصوص 
خوب نبودن واكسن مطرح مي شود در حالي كه تزريق 
واكسن واجب است و توصيه مي شود همه مردم، واكسن را 
دريافت كنند. در آينده مالك براي ارايه خدمات در هتل ها 
و بانك ها و دريافت بليت هواپيما و اتوبوس، ارايه كارت 
واكسن الزم خواهد بود بنابراين اگر كسي واكسن تزريق 
نكند ممكن است بسياري از اين خدمات را دريافت نكند. 
حاال خبرهايي منتشر شده كه اورژانس كشور، داشتن 
كارت واكسن و دريافت هر دو دز واكسن كرونا را شرط 
و ضرورتي براي دريافت خدماتي مانند خدمات بانكي 
و مجوزي براي دريافت بليت هواپيما و ديگر وسايل 
حمل و نقل عمومي و انجام سفرهاي خارجي اعالم 
كرد و بايد ديد در آينده با افزايش واكسيناسيون در 
كشور اجراي اين طرح در كشور در راستاي ترغيب 
مردم براي دريافت واكسن و تسريع واكسيناسيون 

در كشور از اهميت بااليي برخوردار است.

شورايشهرتهرانديروزدومصوبهتازهساختمانيداشت

تمركز پارلمان شهري روي ساخت و ساز در پايتخت

بازار مسكن، تهديد اقتصاد
از سوي ديگر از جان باختن ميليوني مردم در زلزله احتمالي 
تهران جلوگيري مي كند و از س��وي ديگر نياز به تعريف 

شهرها و شهرك هاي اقماري جديد را كاهش مي دهد.
 اگر بانك ها مي خواهند كمك حال بازار مسكن باشند و از 
سويي منتفع در سرمايه گذاري هاي مسكن نيز باشند، بهتر 
است به صورت گسترده و با همكاري شهرداري ها نسبت به 
تملك و تجميع قطعات ريزدانه در بافت هاي فرسوده اقدام 
كنند و زمين را به عنوان مواد اوليه در اختيار س��ازندگان 
انبوه ساز يا شخصي ساز بگذارند.  بانك ها اگر مي خواهند 
وام هايي بدهند كه هم س��ود درياف��ت كنند و هم كمك 
حال بازار مسكن باشند، بهتر است به جاي وام مسكن به 
جوانان - كه خود از داليل اصلي تورم مسكن است - وام را 
در زمان اتمام سازه ساختمان يا بعد از راي كميسيون ماده 
صد )در پروژه هاي داراي خالف(، به سرمايه گذار انبوه ساز 
يا شخصي س��از پروژه هاي جاري در كشور بدهند و بعد از 
اتمام س��اخت بازپرداخت وام را از خريدار مطالبه كنند تا 
از اين طريق فشار هزينه ساخت از دوش سازنده برداشته 
ش��ود و بتواند با درصد سود مورد انتظار كمتري آپارتمان 
را به بازار عرضه كند. كليدواژه ها مشخص است؛ ميلگرد، 
سيمان، وام، بافت فرسوده، پروژه هاي دولتي، بانك ها و اجاره 
مسكن؛ اين عناصر بيشتر مستعد افزايش قيمت و تشديد 
بحران در بازار هستند تا اينكه خود به خود در مسير بهبود 
شرايط باشند. از سوي ديگر اگر رونق به بازار مسكن كه عمال 
تنها بازار سرمايه پذير و كم ريسك در كشور است برنگردد، 
دولت با بحران توقف سرمايه گذاري داخلي روبرو خواهد 
ش��د و بيش از 25۰۰ رده شغلي به ورشكستگي خواهند 
رسيد و بستر بيمار اقتصاد مسكن جوالنگاه نزول خوران و 
كالهبرداران و دالالن خواهد شد. به عالوه تعداد بيكاران و 
پروژه هاي متوقف شده را هم بايد به عنوان سرجهازي همه 
اين مشكالت در نظر بگيريد. اگر دولت بخواهد وعده ساخت 
يك ميليون مسكن را عملي كند، كشور را با بحران ميلگرد و 
سيمان روبرو خواهد كرد؛ كما اينكه امروز نيز توليدكنندگان 
سيمان و ميلگرد با اينكه عموما دولتي هستند، به دليل نياز 
بانك مركزي به دالر و سود چشمگير فروش دالري ترجيح 
مي دهند محصول خود را در داخل كش��ور نفروشند و در 
بازارهاي كشورهاي همسايه دالري بفروشند و اين اقدام 
باعث شده هزينه ساخت هر متر مربع سازه كامال معمولي 
كه سه سال پيش متري ۴۰۰ هزار تومان تمام مي شد حاال 
متري ۳ ميليون تومان تمام شود.  همين  طور دستمزدها 
و س��اير اقالم نيز مش��مول افزايش قيمت مي شوند؛ چرا 
نمي خواهيم بپذيريم در شرايط تحريمي حتي قطعات يك 
موتور آسانسور به سختي وارد كشور مي شود. سيم و كابل 
به دليل سود صادرات در بازار داخل به قيمت معادل دالري 
بايد خريداري شود. اگر امروز ساخت هر متر مربع آپارتمان 

تمام ش��ده مفيد در ش��هري مانند پرديس بدون در نظر 
گرفتن بهاي زمين، مجوزها، تراكم مازاد بر جواز، جريمه ها، 
هزينه هاي طراحي، نظارت و مهندسي و همين طور هزينه 
خريد انش��عابات و حتي بدون در نظر گرفتن س��ود مورد 
انتظار سرمايه گذار متري ۱2 ميليون تومان تمام مي شود، 
پس از شروع ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني در 
س��ال، حداقل به متري 2۴ ميليون تومان افزايش خواهد 
يافت و مسكن به يك كاالي كامال الكچري تبديل خواهد 
شد و همه نسل جوان و حتي نسل كارمند و بخش عمده 
سالمندان، به مستاجراني بدون اميد به خانه دار شدن تبديل 
خواهند شد. سازندگان شخصي ساز از ميدان عمل حذف 
خواهند ش��د و تنها شركت هاي بزرگ دولتي، تعاوني ها و 
بانك هايي در ميدان ساخت و ساز باقي خواهند ماند كه هيچ 
مشتري اي توان خريد از آنها را ندارد. حال سوال اين است، 
آيا كشور واقعا ساالنه يك ميليون واحد مسكوني نوساز نياز 
دارد؟ آيا نمي توان بازسازي را جايگزين نوسازي نمود؟ يك 
ميليون واحد مسكوني نوساز در سال تورم توليد در محل 
نامناسب ايجاد مي كند. يعني منابع كشور و سرمايه كشور 
را جايي مي بريم كه خانه اي س��اخته مي شود كه امكانات 
و زيرساختي ندارد و مش��تري هم ندارد، به عنوان مثال از 
مجموع ۴2 هزار واحد مسكن مهر فاز ۱۱ پرديس تنها حدود 
۴ هزار واحد ساكن هستند. عموم ساكنان مستاجر هستند و 

به  طور عمده توسط افراد مجرد اجاره شده اند. 

راهكاري پيشنهادي 
در بخش ميلگرد و س��يمان الزم اس��ت محدوديت هاي 
صادراتي وضع شود؛ بدين صورت كه سيمان و ميلگرد و 
ساير محصوالت فلزي در رينگ داخلي بورس كاال عرضه 
ش��وند و مازاد رينگ داخلي - كه در عرضه بدون مشتري 
مانده باش��د - به رينگ صادراتي معرفي شود؛ اين يعني 
اولويت دادن بازار داخلي به صادرات و از سويي حذف دالالن 
و واسطه ها و ايجاد ثبات در اين دو بازار. سيم و كابل، كاشي 
و سراميك و گچ و ساير محصوالت مصرفي ساختمان نيز 
به همين طريق در ابتدا بايد بازار داخلي اشباع شود و پس 
از آن محصولي صادر شود. در زمينه دخل و تصرف بانك ها 
پيشنهاد مي شود، بانك ها در تملك و تجميع قطعات بافت 
فرسوده در شهرها ورود كنند نه در خريد زمين هاي بزرگ 
و تفكيك به جهت ايجاد شهرك هاي اقماري. در زمينه وام 
نيز پيش��نهاد مي گردد بانك ها وام را پس از اتمام سازه به 
سازنده پرداخت كنند تا هزينه تمام شده ساخت كاهش 

يابد و مشتري از مشكالت و مراحل اخذ وام خالص شود.
سرمايه ملي كه به امانت در اخيار دولت است، بهتر است به 
جاي ورود به پروژه هاي چند هزار واحدي بدون مخاطب، به 
سوي تكميل زيرساخت هاي نيمه كاره صنعتي و كشاورزي 

در كش��ور برود تا اشتغال مردم تسهيل شود و با باال رفتن 
سرانه درآمد عمومي قدرت خريد مردم افزايش يابد. تكميل 
پروژه هاي نيمه كاره ملي حدوداً به 7۰۰ هزار ميليارد تومان 
بودجه نياز دارد.  س��اخت يك ميليون واحد مسكوني در 
كشور در سال يعني حدود ۱۳۰ ميليون متر مربع ساخت 
غيرمفيد در سال و حدود يك ميليون و 7۰۰ هزار ميليارد 
تومان بودجه در سال! آيا اقتصاد ايران توان پشتيباني از اين 
حجم س��رمايه گذاري در مسكن توسط دولت را دارد؟ در 
نهايت نتيجه مشخص است؛ دولت بانك ها را وادار به ورود 
مي كند، بانك ها به دليل كسري منابع دست به دامان بانك 
مركزي مي ش��وند، بانك مركزي در ابتدا صندوق ذخيره 
ارزي را تخليه مي كند و پس از آن پول بي پش��توانه چاپ 
مي كند، انفجار نقدينگي در كش��ور ارزش پول ملي را به 
 شدت كاهش داده و اين همان چيزي است كه به آن تورم 
گفته مي شود. دالر شايد حتي تا يك ميليون ريال باال برود! 
پس مصالح و دس��تمزد باز هم گران خواهد ش��د و هزينه 

ساخت باز هم باالتر خواهد رفت و كشور وارد مارپيچ تورمي 
خواهد شد و به جايي خواهيم رسيد كه ارزش پول ملي را 
صفر در نظر بگيريم و ي��ك ارز ديگر را در معامالت رايج در 
كشور اس��تفاده كنيم. آيا فاجعه اقتصادي بزرگ تر از اين 
مي شناسيد؟ در صورتي كه با تكميل پروژه هاي نيمه كاره 
توليد ناخالص داخلي افزايش پي��دا خواهد كرد، صندوق 
ذخيره ارزي احيا خواهد شد، كسب و كارها و مشاغل رشد 
بيشتري خواهد داشت و در نهايت سرانه درآمد باال خواهد 
رفت مردمي كه درآمد خوبي داش��ته باش��ند ن��ه از اجاره 
مي ترسند و نه زير بار خريد ملك نوساز كمر خم مي كنند. 
دولت جديد هنوز فرصت اين را دارد كه مس��كن را به يك 
كاالي مصرفي تبديل كند اما س��اخت يك ميليون واحد 
مسكوني در سال، نه تنها غيرممكن است و دولت جديد را زير 
سوال خواهد برد، عالوه بر آن زيرساخت هاي اقتصادي كشور 
را كه با مديريت پراشتباه دولت قبل و فشارهاي تحريمي، 

آسيب هاي فراوان ديده، به معناي عيني نابود مي كند.

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزيابی کيفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفًا بصورت الكترونيكي)توکن( و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی يک مرحـله ای شماره  م م/00/0041مربوط به  انجام خدمات مورد نياز تعميرات ساختمان شهرك نفت 
الف- شرح مختصر خدمات

انجام  کليه خدمات مربوط به تعمير و نگهداری در ساختمان شهرک نفت،طبق تشخيص کارفرما با 72واحد کاری.
تهيه، تامين مواد مصرفی و وسايل موردنياز به عهده و هزينه پيمانکار می باشد.

ساير اطالعات و جزئيات 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 ۱2م�اه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات / بدون درصد سهم و هزينه مديريت معادل   -/۱۱۶.۰۶۱.۶۶۱.۸۴۶ريال  مي باشد
د- شرايط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي   رشته خدمات گرايش تعمير ونگهداری ساختمان وماشين آالت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دارای گواهينامه تعيين صالحيت کد)2( صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی،ارائه اساسنامه شرکت،آخرين تغييرات مربوطه و آگهی 

تاسيس شرکت.
- 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 -/5.۸۰۳.۰۸۳.۰۹2ريال  همچنين توانايي ۱۰% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات
- ارائه يك نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزاميست

مناقصه گر جهت تحويل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و 
ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.

  هـ-محل و  مهلت دريافت اسناد
از کليه متقاض�يان واجد شرايط دع�وت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده ۱2 قانون برگزاري 

مناقصات)ارزيابي کيفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
۱- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونيکی )غير حضوری و( از ساعت ۸:۰۰ تاريخ  1400/06/31 لغايت  ساعت ۱۹:۰۰  تاريخ   1400/07/07

www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مب�لغ  ۱.۴2۸.۰۰۰ريال از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمنًا می بايستی حداکثر ظرف مدت ۱۴روز مدارک ارزيابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزيابی کيفی از طريق سامانه ستاد بارگذاری نمايند. بديهی است کارفرما اين حق را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شرايط مندرج در متن 

آگهی و استعالم ارزيابی کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.
محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 

متقاضيان واجد الشرايط در مرحله ارزيابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا 14:00   روز  يکشنبه مورخ  1400/08/23 به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمنَا پيشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ  
1400/08/24 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.

همچنين مناقصه گران می بايست ضمن بارگذاری الکترونيکی تصوير تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 14:00   روز  يکشنبه مورخ1400/08/23اصل تضمين مذکور را به صورت فيزيکی به كميسيون مناقصات شركت 
ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمايند.
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ادامه از صفحه اول



به دنبال انتشار اخبار مرتبط با ناتواني شركت اورگرند، غول 
صنعت امالك و مستغالت چين، در بازپرداخت بدهي هاي 
بانكي خود، بازارهاي جهاني با س��قوطي گسترده مواجه 
ش��دند. كارشناسان معتقدند ورشكس��تگي اين شركت 
مي تواند پيامد هاي عميقي براي اقتصاد جهان داشته باشد. 
به دنبال كاهش ۱۰ درصدي ارزش سهام شركت اورگرند، 
بازارهاي جهاني سقوط كردند و وضعيت بازار بيت كوين هم 
با كاهش ۸ درصدي قيمت به رنگ قرمز درآمد. به گزارش 
كريپتو پوتيت��و، فعاالن بازارهاي مالي وضعيت ش��ركت 
اورگرند و آنچه در چين مي گذرد را از نزديك دنبال مي كنند؛ 
موضوعي كه طي هفته هاي گذش��ته سرخط خبرها را به 
تس��خير خود درآورده است. به دنبال كاهش ۱۰ درصدي 
ارزش سهام شركت اورگرند، بازارهاي جهاني سقوط كردند 
و وضعيت بازار بيت كوين هم با كاهش ۸ درصدي قيمت به 
رنگ قرمز درآمد. اورگرند توانسته در سال هاي اخير به يكي 
از غول هاي صنعت امالك و مستغالت چين تبديل شود. 
اين شركت تاكنون ۱,۳۰۰ پروژه ساختماني را در بيش از 
۲۸۰ شهر چين به پايان رسانده و مالك يكي از بزرگ ترين 
تيم هاي فوتبال اين كشور، يعني گوانگژو است. اين شركت 
منابع مالي مورد نياز براي پروژه هاي خود را با دريافت ۳۰۰ 
ميليارد دالر وام از ۱۷۱ بانك تجاري و ۱۲۱ موسسه مالي 
ديگر تأمين كرده است. دولت چين سال گذشته قوانين 
جديدي را براي كنترل بدهي شركت هاي بزرگ فعال در 
صنعت ساخت امالك اعمال كرد كه باعث شد اورگرند 
مجبور شود واحدهاي خود را با تخفيف هاي قابل توجهي 
به فروش برساند. اورگرند اين كار را انجام داد تا مطمئن 
شود كه پول كافي براي زنده نگه داشتن كسب وكار خود را 
دارد. اين شركت اكنون براي بازپرداخت سود وام هايي كه 
دريافت كرده با مشكل مواجه شده است و مشخص 
نيس��ت كه دولت چين براي نج��ات اين غول حوزه 

امالك و مستغالت اقدام مي كند يا خير.

     تداوم روند نزولي يا احياي قوي قيمت؟
قيمت بيت كوين موفق نشد حمايت ۴۶  هزار دالري خود 
را حفظ كند و پس از شكسته شدن اين حمايت، بيت كوين 
هم با سقوط شديدي مواجه شد و به زير ۴۵  هزار دالر رسيد. 
قيمت بيت كوين طي سقوط اخير خود حمايت هاي زيادي 
از جمله ۴۴  هزار و ۴۳  هزار دالر را هم شكست و وارد منطقه 
نزولي شد. اين سقوط باعث شد تا بيت كوين به زير ۴۲  هزار 
برسد و در زير ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ تثبيت شود. 
اي��ن ارز ديجيتال طي روند نزولي اخي��ر تا كف ۴۰,۲۰۰ 
دالري سقوط كرده بود. ۴۳  هزار دالر اولين مقاومت پيش 

روي قيمت بيت كوين است و ۴۳,۱۰۰ دالر هم مقاومت 
پراهميت ديگر آن است. قيمت بيت كوين براي آغاز يك 
روند احياي��ي قوي، باي��د ۴۳,۱۰۰ دالر را از ميان بردارد. 
مقاومت پراهميت بعدي هم در ناحيه ۴۴  هزار دالر تشكيل 
شده است و پس از آن، ۴۵  هزار دالر مقاومت بعدي است. 
در صورتي كه بيت كوين نتواند از س��د مقاومت ۴۳,۱۰۰ 
دالري عبور كند، احتمال تداوم رون��د نزولي وجود دارد. 
در اين صورت ۴۲,۲۰۰ دالر به عنوان اولين حمايت عمل 
خواهد كرد. ۴۱,۵۰۰ دالر هم حمايت بعدي پيش روي 
قيمت بيت كوين خواهد بود. با عبور از اين ناحيه، راه براي 
شكسته شدن ۴۰۵۰۰ دالر و ۴۰  هزار دالر هم باز خواهد 
شد.۴۱,۵۰۰ و ۴۰,۵۰۰ اصلي ترين حمايت هاي قيمت 
بيت كوين هستند و ۴۳  هزار، ۴۳,۱۰۰ و ۴۴ هزار دالر هم 

به عنوان مقاومت هاي روي نمودار عمل مي كنند.

        چرا سرنوشت اورگرند
 براي اقتصاد جهان مهم است؟

چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و اورگرند يكي از 
بزرگ ترين شركت هاي فعال در اين كشور است. بحران 
بدهي اورگرند بر اقتص��اد جهان، تأثير و عواقب احتمالي 
خواهد داشت. داليل متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد 
اين مشكالت جدي هس��تند و بايد به طور مناسب مورد 
بررسي قرار گيرند. بسياري از مردم امالك متعلق به اورگرند 
را قبل از ساخت پيش خريد كرده اند و در صورتي كه اين 
شركت از بين برود ممكن است پولي را كه براي ثبت نام در 
پيش فروش سپرده گذاري كرده اند از دست بدهند. اورگرند 
يك زنجيره تأمين بين المللي دارد و با بسياري از شركت هاي 

سراسر جهان از جمله شركت هاي ساختماني، طراحي و 
تأمين كنندگان مواد اوليه تج��ارت مي كند. اگر اورگرند 
نتواند بدهي هاي خود را پرداخت كند، اين ش��ركت ها با 
خطر از دست دادن بخشي از سرمايه خود مواجه مي شوند. 
مورد س��وم تأثير اين اتفاق بر شرايط اقتصاد چين است. 
متي بكينك، از نشريه اكونوميست اينتليجنس يونيت، 
درباره تأثير موقعيت اورگرند بر اقتصاد چين گفته است: 
»اين اتفاق، عواقب مالي گسترده اي خواهد داشت. گفته 
مي شود كه اورگرند به ۱۷۱ بانك تجاري و ۱۲۱ موسسه 
مالي ديگر بدهكار است.« يكي از نگراني هاي اصلي مرتبط 
با اين اتفاق »بحران اعتباري« اس��ت. بحران اعتباري به 
شرايطي اشاره دارد كه دسترسي به وام هاي بانكي سخت  
شده و نرخ بهره افزايش يابد. اگر اورگرند نتواند بدهي هاي 
خود را بازپرداخت كند، بانك ها و موسساتي كه به اين 
شركت وام داده اند، ممكن است مجبور به كاهش حجم 
وام دهي و افزايش نرخ بهره شوند كه مي تواند خبر بدي 
براي ساير شركت ها باشد. تعدادي از اين شركت ها براي 
توسعه كسب وكار خود به وام هاي بانكي متكي هستند 
و در برخي از موارد بدون وام امكان ادامه فعاليت ندارند.

     تأثيرات بحران بدهي اورگرند 
بر بازارهاي جهاني

اورگرند در شش ماه گذش��ته بيش از ۸۰ درصد از ارزش 
سهام خود را از دست داده و روز دوشنبه هم قيمت سهام 
اين شركت س��قوطي ۱۰ درصدي داشته است. شاخص 
هنگ سنگ، كه نوسانات ارزش سهام شركت هاي بزرگ 
چيني را اندازه گيري مي كند، روز دوشنبه با كاهشي سه 

درصدي بزرگ ترين سقوط خود را از اواخر ماه ژوييه )تير( 
تجربه كرد. اين موضوع نشان مي دهد كه ترس در بازار 
امالك و مستغالت از سقوط ارزش سهام اورگرند فراتر 
رفته است. عالوه بر اين، بازارهاي جهاني هم در ساعات 

قبل از بازگشايي روز دوشنبه سقوط كردند. 

      چه اتفاقي براي بيت كوين مي افتد؟
سرمايه گذاري در بيت كوين خطرات خاص خود را دارد. 
ماهيت متف��اوت و رفتارهاي نامنظم ب��ازار كه اغلب هم 
چندان غيرقابل پيش بيني نيس��ت، بيت كوين را به يكي 
از خطرناك ترين دارايي هاي موجود تبديل كرده اس��ت. 
برخي از س��رمايه گذاران با پذيرش اين خطرات به دنبال 
سود بيشتر هس��تند، با اين حال بعيد به نظر مي رسد كه 
اي��ن س��رمايه گذاران در جريان بحران مال��ي پيش رو از 
بيت كوين هاي خود نگهداري كنند. موضوع ديگري كه 
بايد به آن توجه داشت اين است كه هر زمان بازارهاي مالي 
به طور كلي آشفته ش��ده اند، بازار بيت كوين هم متزلزل 
بوده اس��ت. به همين خاطر اين احتمال وجود دارد كه تا 
زمان برطرف ش��دن نگراني ها درب��اره وضعيت اورگرند، 
 بازار در شرايط بالتكليفي بماند. اين موضوع نه تنها درباره 
بيت كوين، بلكه درمورد ساير دارايي هاي با ريسك باال هم 
صدق مي كند. زماني كه شرايط اقتصادي متزلزل است و 
ارزش دالر افزايش مي يابد، اينها اولين دارايي هايي هستند 
كه فروخته مي شوند. بيت كوين به عنوان يك دارايي مستقل 
شناخته مي شود، چراكه از نظر بنيادي با دارايي هاي سنتي 
متفاوت است. با اين حال در جريان سقوط اخير بيت كوين 
مانند يك دارايي مستقل عمل نكرد، چراكه سرمايه گذاران 
نهادي به بازار اي��ن ارز ديجيت��ال ورود كرده اند و بخش 

قابل توجهي از آن را در دست گرفته اند.

      ادامه خريد ارزهاي ديجيتال
 از سوي سرمايه گذاران نهادي

باوجود افزايش فشار فروش در بازار ارزهاي ديجيتال، 
سرمايه گذاران نهادي براي پنجمين هفته متوالي حجم 
دارايي خود را افزايش دادن��د. مجموع جريان ورودي 
محصوالت سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال در هفت 
روز گذشته ۴۲ ميليون دالر بوده است كه ۱۵ ميليون 
دالر آن مرب��وط ب��ه صندوق هاي س��رمايه گذاري در 
بيت كوين است. با وجود اين، داده هاي شركت تجزيه 
و تحليل بالك چين چيناليسيس نشان مي دهد كه 
ممكن اس��ت بر خالف تصورات، سرمايه گذاري در 

بيت كوين پناهگاه امني در برابر تورم نباشد. 
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توييتر ۸۰۹ ميليون دالر
غرامت مي پردازد

توييتر قبول كرده تا پرداخت ۸۰۹ ميليون دالر شكايت 
دسته جمعي سهامداران اين شركت را تسويه كند. اين 
شكايت در سال ۲۰۱۶ ميالدي ثبت شده بود. به گزارش 
مهر به نق��ل از رويترز، توييتر روز گذش��ته اعالم كرد 
مبلغ ۸۰۹.۵ ميليون دالر غرامت براي تسويه شكايت 
دسته جمعي سهامدارانش مي پردازد. در اين شكايت 
ادعا شده بود اين شبكه اجتماعي درباره ميزان استفاده 
كاربران از پلتفرم، س��رمايه گذاران را فريب داده است. 
اين تسويه در حالي انجام شد كه مدت زمان كوتاهي تا 
برگزاري دادگاه آن باقي مانده بود اما در جلسه دادخواهي 
كه در ۱۷ س��پتامبر برگزار شده بود جون تايگر قاضي 
دادگاهي در اوكلند كاليفرنيا زمان برگزاري دادگاه را تا 
اواخر نوامبر به تأخير انداخت. براساس شرايط تسويه، 
ريچارد كوس��تولو مدير ارش��د اجرايي سابق و آنتوني 
نوتو مدير امور مالي سابق توييتر هيچ اتهامي را قبول 
نكرده اند. توييتر اعالم كرد احتماالً از سرمايه در دسترس 
خود براي پرداخت غرامت در س��ه ماهه چهارم س��ال 
جاري ميالدي استفاده مي كند. در سال ۲۰۱۶ ميالدي 
سهامداران توييتر اين شركت را متهم كردند درباره 
ميزان اس��تفاده كاربران از پلتفرم آنها را گمراه كرده 
و در نتيجه قيمت سهام را به طور مصنوعي افزايش 
داده است. طبق اين شكايت توييتر از اواخر ۲۰۱۴ 
ميالدي ارايه گزارش »ميزان بازديد از تايم الين« 
را متوقف و كاهش يا راكد ماندن بازديد كاربران را 

با توصيف هاي مبهم از پارامترها مخفي كرده بود.

استفاده اوراكل از هوش مصنوعي 
براي خودكار كردن بازاريابي ديجيتال

شركت اوراكل اعالم كرد از يك سيستم جديد هوش 
مصنوعي براي خودكار كردن بخش هاي كليدي فرايند 
بازاريابي ديجيتال خود استفاده خواهد كرد. به گزارش 
مهر به نقل از رويت��رز، اوراكل كه به علت ارايه خدمات 
نرم افزارهاي پايگاه داده ش��هرت دارد، با شركت هايي 
مانند ادوب و سيلزفورس در زمينه فروش نرم افزارهاي 
مبتني بر كلود براي بازاريابي محصوالت تجاري رقابت 
دارد. اين نرم افزارها هزاران دالر قيمت دارند و بازاريابي 
آنها فرايندي دشوار و پيچيده است. مكالمه با افرادي كه 
در مورد خريد چنين نرم افزارهايي تصميم مي گيرند 
فرايندي حس��اس و دش��وار است و شكس��ت در آن 
زيان هاي مالي زيادي براي شركت هايي مانند اوراكل 
دارد. از همين رو شركت مذكور سيستم بازاريابي فيوژن 
خود را به ابزار هوش مصنوعي مجهز كرده اس��ت. اين 
سيستم قادر به طراحي خودكار پيكارهاي بازاريابي 
و تعيين اين مساله اس��ت كه افراد در حال تعامل از 
طريق ايميل يا پيام هاي بازرگاني تا چه حد امكان 

دارد محصوالت اوراكل را خريداري كنند. 

رونمايي  از نسخه جديد شبكه 
آموزشي دانش آموزي )شاد(

به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، مراسم رونمايي رسمي از نسخه جديد پلتفرم 
آموزشي شاد صبح ديروز ۳۰ ش��هريور ماه ۱۴۰۰ با 
حضور عليرضا كاظمي، سرپرس��ت وزارت آموزش و 
پرورش و مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول 

در ساختمان مركزي اين وزارتخانه برگزار شد.
كاظمي، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در اين 
مراسم با بيان اينكه خوشحالم در آستانه سال تحصيلي 
جديد شاهد رونمايي از اين اپليكيشن هستيم، اظهار 
كرد: اين رونمايي برگرفته از تجربه اي ارزشمند و دو 
ساله به حس��اب مي آيد كه حاصل تالش هاي همراه 
اول اس��ت. وي با تأكيد بر اينكه ما در وزارت آموزش 
و پرورش، همراه اول را بخشي از نظام تعليم و تربيت 
مي دانيم، خاطرنشان كرد: به سهم خودم از تيم طراحي 
و توسعه دهنده شاد تشكر مي كنم؛ »شاد« امروز يكي از 
بزرگ ترين دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمي ايران 
در دوران كرونا است و در شرايط فعلي به عنوان شبكه 
اصلي آموزش و در پساكرونا هم به عنوان بخش مكمل 
در كنار سيس��تم تعليم و تربيت خواهد بود. مهدي 
اخوان بهابادي، مديرعامل ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران نيز در اين مراسم با بيان اينكه امسال نيز مانند 
سال گذشته تأمين زيرساخت هاي موردنياز »شاد« 
را به بهترين شكل انجام داديم، اظهار كرد: خداوند را 
ش��اكريم كه بزرگ ترين نعمتش كه همانا خدمت به 
بندگانش است را به ما عنايت كرده است. مديرعامل 
همراه اول تصريح كرد: »ش��اد« پيش��رفت هايي به 
نس��بت سال گذش��ته با هدف ارتقاي سطح كيفيت 
داشته است كه نسخه جديد آن همزمان با بازگشايي 
مدارس، قابل استفاده توسط كاربران خواهد بود. وي 
با بيان اينكه استفاده از شاد براي تمامي كاربراني كه از 
سيمكارت همراه اول استفاده مي كنند رايگان است، 
اشاره اي به ظرفيت مركز مانيتورينگ آن داشت و گفت: 
چندي پيش كه سرپرست وزارت آموزش و پرورش از 
مركز مانيتورينگ ش��اد در بخش مركز مانيتورينگ 
پلتفرم ه��اي ديجيتال هم��راه اول بازديد كردند، در 
جريان ظرفيت هاي اين مركز شبانه روزي قرار گرفتند 
كه به منظور رسيدگي آني به مشكالت و نواقص فني 
احتمالي در بستر خدمت رساني شاد ايجاد شده است. 
اخوان بهابادي اشاره اي به تصميم اخير شوراي عالي 
فضاي مجازي نيز داشت و اذعان كرد: طي چند روز 
آينده فراخواني را خواهيم داشت تا تمامي جوانان 
خوش ذوق و ظرفيت استارتاپي كشور كه پتانسيل 
طراحي و ارايه خدمات مرتبط با فضاي آموزش و 
پرورش كشور را دارند، اعالم آمادگي كرده و آنها را 
به صورت تجميعي گردهم آوريم و نهايتا بتوانيم 
سرويس هايشان را با كسب مجوزهاي الزم از وزارت 

آموزش و پرورش، روي پلتفرم شاد فعال كنيم. 

اينبارشركتچينيصنعتامالكومستغالت،بازارهايجهانيرابههمريخت

دليل سقوط بازار ارزهاي ديجيتال 

آيين كلنگ زني س��ه ط��رح عظيم احداث ماش��ين 
ريخته گري اسلب عريض، كارخانه اكسيژن ۴ و نيروگاه 
۵۲۰ مگاواتي برق ش��ركت فوالد خوزستان با حضور 
مسووالن كش��وري و استاني برگزار ش��د.  به گزارش 
خبرنگار روابط عمومي، آيين يادشده روز ۲۸ شهريور 
۱۴۰۰ با حضور دكتر آيت اهلل ابراهيمي معاون اقتصادي 
سپاه پاسداران اسالمي، سردار حسن شاهوار پور فرمانده 
سپاه حضرت وليعصر )عج(، عبداهلل ايزدپناه، سيدكريم 
حسيني و مجتبي يوسفي نمايندگان مردم در مجلس 
شوراي اس��المي، نوراهلل حس��ن زاده معاون اقتصادي 
استاندار خوزستان، اميرحسين نظري رييس سازمان 
صمت استان خوزس��تان، امين  ابراهيمي مديرعامل، 
رضا طاهري رييس و اعضاي هيات مديره شركت فوالد 
خوزستان و جمعي از مسووالن لشكري و كشوري انجام 
شد. در ابتداي مراسم رضا طاهري رييس هيات مديره 
فوالد خوزس��تان از جبران ارز كش��ور با صادرات فوالد 
سخن گفت و اضافه كرد: س��ال هاي اخير و با توجه به 
كاهش درآمدهاي نفتي كشور، فوالد خوزستان با انجام 
صادرات محصوالت باكيفيت در ارزآوري كشور نقش 
بسزايي ايفا كرده است. اين شركت باالترين مقدار تزريق 
ارز به سامانه نيما را در ميان صنايع كشور داشته است. با 
توجه به موقعيت جغرافيايي استان خوزستان و دسترسي 
به آب هاي آزاد، حمل و نقل جاده اي و ريلي و حامل هاي 
انرژي، اين استان مستعد س��رمايه گذاري و توسعه در 
صنايع راهبردي مانند فوالد است. هيچگاه قطار توسعه 
در فوالد خوزستان از حركت نمي ايستد؛ اين مجموعه 
همواره توسعه و آباداني را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار 
داده است. طاهري در ادامه گفت: در سال هاي اخير و با 
هدف تكميل زنجيره فوالد، اين مجموعه در باالدست 
اقدام به راه اندازي و بهره برداري كارخانه توليد كنسانتره 
و گندله سردار شهيد سليماني در استان خراسان رضوي 
نمود . توليد كارخانه در فاز اول ساالنه دو ميليون و ۵۰۰ 
هزار ُتن گندله در سال است و در فاز دوم به پنج ميليون 
ُتن مي رسد. با راه اندازي اين كارخانه زمينه اشتغال هزار 
و ۵۰۰ نيروي جوياي كار فراهم شد. توليد ۸۰۰ هزار ُتن 
گندله در فاز اول كارخانه صنعت فوالد شادگان از ديگر 
طرح هاي موفق فوالد خوزستان است كه خوشبختانه 

يك هزار و ۷۰۰ جوان بومي در اين مجموعه مشغول به كار 
هستند. فاز دوم اين كارخانه احداث سايت فوالدسازي 
با ظرفيت دو ميليون ُتن اس��ت. با شروع به كار اين سه 
طرح توسعه  اي فوالد خوزستان نيز عالوه بر افزايش ُتناژ 
توليد، زمينه اشتغال چهار هزار نيروي جوياي كار بومي 
منطقه فراهم مي شود. امين ابراهيمي مديرعامل فوالد 
خوزس��تان از افزايش شصت درصدي صادرات شمش 
فوالدي در دو سال گذشته خبر داد و افزود: شركت فوالد 
خوزستان با اولويت تامين شركت هاي نوردي استان و 
كشور توانسته در دو سال گذشته رشد شصت درصدي 
صادرات را تجربه كند. افق ۱۴۰۴ توليد فوالد كشور ۵۵ 
ميليون تن است كه از اين مقدار ۳۶ ميليون تن مصرف 
داخلي و ۱۹ ميليون تن صادرات را به خود اختصاص داده 
است. ايران رتبه دهم توليد فوالد جهان را در اختيار دارد 
كه با دستيابي به توليد ۵۵ ميليون تن رتبه اول خاورميانه 
را از آن خود مي كند. سهم فوالد خوزستان در افق ۱۴۰۴ 
با تعريف طرح هاي توس��عه و تكميل زنجيره فوالد ۱۳ 

ميليون تن شمش است.
 ابراهيمي طرح ماش��ين ريخته گري اسلب عريض را 
نقطه عطف توس��عه فوالد خوزستان دانس��ت و افزود: 
تامين شمش شركت هاي نوردي يكي از اهداف اصلي 
فوالد خوزستان است. مجاورت شركت فوالد اكسين و 
لزوم تامين اسلب مورد نياز اين شركت، باعث شد طرح 
احداث ماشين ريخته گري اسلب عريض در دستور كار 
قرار گيرد. پس از اجراي كامل طرح عالوه بر ميزان توليد 
فعلي شمش، ساالنه يك ميليون و ۲۰۰  هزار تن شمش 
اسلب عريض با گريدهاي فوالد آلياژي و ساختماني در 
شركت فوالد خوزستان توليد مي شود. مزايايي همچون: 
حفظ جايگاه فوالد خوزستان در بازار داخل و بين المللي 
با توجه توان تامين توليد ش��مش اسلب با تنوع ابعاد و 
گريدهاي فوالد آلياژي، ارزش افزوده بيشتر، حفظ سقف 
ظرفيت توليد كنوني در صورت توقف ساير ماشين هاي 
ريخته گري به منظور بهينه سازي تجهيزات براي فوالد 

خوزستان، پيامدهاي اجراي طرح هستند.
مديرعامل فوالد خوزس��تان در ادامه اشاره اي به طرح 
اكس��يژن ۴ و نيروگاه ۵۲۰ مگاواتي برق ك��رد و افزود: 
تزريق اكسيژن كيفيت و كميت آهن اسفنجي را افزايش 

مي دهد. به منظور تامين گازه��اي صنعتي مورد نياز 
طرح هاي توسعه اي، احداث كارخانه اكسيژن ۴ در اولويت 
قرار گرفته و شاهد آغاز اين طرح هستيم. هزينه اجراي 
طرح ۲۶ ميليون يورو و مدت زم��ان اجراي آن ۳۶ ماه 
پيش بيني شده است. هدف از اجراي كارخانه اكسيژن ۴ 
بهينه سازي كيفيت، پايداري سيستم و افزايش ظرفيت 
توليد اس��ت. احداث نيروگاه اختصاصي ۵۲۰ مگاواتي 
ديگر طرحي است كه امروز كلنگ زني مي شود، با اجراي 
اين طرح و در مدار قرار گرفتن آن عالوه بر برداشته شدن 
محدوديت هاي برقي، پايداري توليد تضمين مي شود. 
در حال حاضر با توجه به كاهش توليد فوالد ناش��ي از 
محدوديت هاي برقي، احداث نيروگاه ۵۲۰ مگاواتي با 
امكان توس��عه تا هزار مگاوات در دستور كار قرار گرفته 
است. يحيي فروتن مديرعامل شركت ايوا در اين مراسم 
اظهار داشت: اگر وضعيت كشور را نسبت به اوايل انقالب 
در نظر بگيريم، با وجود مشكالت چيزي شبيه به معجزه 
رخ داده است. ما در ايام گام دوم انقالب به سر مي بريم. 
در چنين اوضاعي شركت هايي همچون شركت فوالد 
خوزستان كه براي فراهم نمودن زيرساخت هاي اقتصادي 
كشور فعاليت مي نمايند، نقش بسزايي را ايفا مي نمايند. 
عبداله ايزدپناه رييس مجمع نمايندگان خوزستان با بيان 

اين جمله كه اگر بخواهيم در صنعت سرآمد منطقه شويم 
نياز به اراده اي از جنس دوران دفاع مقدس داريم، افزود: 
امروز در حوزه دفاعي و نظامي كشور و جبهه مقاومت، 
درخشان ظاهر شده ايم؛ جمهوري اسالمي توانسته يكي 
از قطب هاي قدرت دنيا لقب بگيرد. كلنگ زني پروژه هاي 
توسعه شركت فوالد خوزستان، افزايش توليد و اشتغال 
را به دنبال دارد. مجمع نمايندگان خوزس��تان حامي 
صنعتگران و فعاالن صنايع است. در مسير توليد پايدار 
و ايجاد اش��تغال حامي شركت فوالد خوزستان و ساير 

توليدكنندگان و صنعت گران استان هستيم. 
رييس مجمع نمايندگان خوزستان در ادامه گفت: نظر 
نمايندگان در بحث فوالد اكسين با نگاه توليد و اشتغال، 
تالشي براي تملك سهام اكسين از سوي فوالد خوزستان 
است. موضوع را در صحن مجلس و با وزاري صمت و كار 
مطرح مي كنيم. در كنار توسعه كارخانه هاي فعال، بايد 
به سمت فعال نمودن بنگاه هاي نيمه   تعطيل حركت كرد. 
از فوالد خوزستان انتظار مي رود كه از كارگاه هاي كوچك 
حمايت كند. بيش��ترين مطالبه جوانان در خوزستان 
اش��تغال اس��ت و افزايش ظرفيت توليد در كارخانه ها 
مي تواند گره گشاي اين مساله باشد. خوزستان از جنگ 
و پيامدهاي آن آسيب هاي بسيار ديد، اما در توزيع منابع 

ثروت ناديده گرفته ش��د.  در ادامه سيد كريم حسيني 
نماينده مردم اهواز در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
داش��ت: نمايندگان مجلس حامي طرح هاي اشتغال و 
توليد پايدار هستند. فوالد خوزس��تان عالوه بر توليد 
ثروت ملي، در مقوله عمل به مسووليت هاي اجتماعي 
و كمك هاي مومنانه ، پيشرو اس��ت. انتظار مي رود در 
كنار كمك هاي مومنانه، از فعاليت هاي عمراني غافل 
نشويم. در طرح هاي امروز گفته شد كه چهار هزار جوان 
به كارگيري مي شوند. انتظار مي رود در استخدام ها اولويت 
با جوانان منطقه باشد.  حسيني فروش هفتاد درصدي 
شمش توليدي فوالد خوزستان به شركت هاي نوردي را 
مسرت بخش دانست و افزود: با شروع به كار طرح هاي 
تكميلي صنايع استان عالوه بر اشتغال جوانان بومي و 
تامين منافع اس��تان، اين امر به توليد ثروت ملي منجر 
مي شود. در واقع بايد طرح هاي توسعه اي صنايع راهبردي 

مانند فوالد را با نگاه ملي در نظر گرفت.
نوراهلل حس��ن زاده معاون اقتصادي استاندار خوزستان 
گفت: اميدوارم با تمهيدات اداره گاز اس��تان، ش��اهد 
محدوديت هاي زمس��تاني براي شركت هاي توليدي 

همچون فوالد خوزستان نباشيم. 
مجتبي يوس��في عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي 
اسالمي ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دفاع 
مقدس و پنجاه و شش ش��هيد فوالد خوزستان اظهار 
داشت: در كش��ورهاي پيشرفته صنعتي كه به ساحل 
دسترسي دارند، اقتصاد، دريا  محور است. بدين معنا كه 
با توجه به دسترسي به س��احل و آب هاي آزاد، صنايع 
بزرگ صنعتي در استان هاي ساحلي احداث مي شوند. 
اما در كشورمان كه بيش دو هزار و ۸۰۰ كيلومتر ساحل 
دارد، متاس��فانه در چند سال اخير طرح هاي فوالدي با 
ظرفيت زير يك ميليون تن در استان هاي مركزي كه 
با تنش آبي مواجه هس��تند تعريف و اجرا مي شود. اين 
موضوع از دو منظر نگران كننده است. يكي بحران كم آبي 
و ديگري هزينه هاي گزاف انتقال شمش هاي توليدي به 
سمت شركت هاي نوردي و مقاصد صادراتي. اگر با نگاه 
كارشناسي و سودآوري به تعريف و احداث شركت هاي 
ف��والدي بپردازي��م، راه اندازي ش��ركت هاي جديد با 
ظرفيت كمتر از ۱۰ ميليون تن اشتباه راهبردي به شمار 

مي آيد. خوزستان با دسترسي به ساحل و آب هاي آزاد، 
حامل هاي انرژي و حمل و نقل جاده اي و ريلي بهترين 

مكان براي تعريف طرح هاي توسعه فوالد است. 
يوسفي توسعه ورق عريض را نياز فوري استان دانست و 
افزود: اگر زنجيره ارزش در شركت هاي فوالدي تكميل 
نشود جايگاه اقتصادي را در جهان از دست مي دهيم. با اين 
نگاه مديريت فوالد اكسين با هدف تكميل زنجيره ارزش 
بايد به فوالد خوزستان سپرده شود. توسعه خوزستان بايد 
به صورت مستمر ادامه پيدا كند. توليد فوالد محصولي 
راهبردي به ش��مار مي آيد و خوزستان بستر مناسب 
براي توسعه است. افق ۱۴۰۴ و دستيابي به ۵۵ ميليون 
تن، بدون در نظر گرفتن زيرساخت و مواد اوليه موثر در 
زنجيره فوالد يعني: كنتس��انتره، سنگ آهن وگندله، 

امكان پذير نيست. بايد به توسعه نگاه متوازن داشت.
سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولي عصر )عج( 
در اين مراسم اظهار داشت: با وجود منابع سرشار نفتي، 
معدني، توليد فوالد، نورد و پتروشيمي، زيرساخت هاي 
اشتغال در خوزستان مهياست. اما در چنين شرايطي 
بازهم شاهد وجود نيروي جوياي كار و باالتر بودن متوسط 
نرخ بيكاري نس��بت به ديگر استان ها هستيم. بيكاري 
زمينه ناهنجاري اجتماعي و ناامني اس��ت. اولويت اول 
استان خوزستان رفع بيكاري جوانان است. انتظار داريم 
با تسريع در آغاز طرح هاي توسعه فوالد خوزستان، جوانان 
منطقه به كارگيري شوند. فوالد خوزستان در عمل به 
مسووليت هاي اجتماعي سرآمد است. فعاليت هاي دوران 
كرونا، سيل و رسيدگي به ساكنين مناطق كم برخودار 
عم��ده فعاليت ه��اي اين مجموعه عظيم را تش��كيل 
مي دهند.  گزارش خبرنگار ما حاكي است، پس از پايان 
مراسم سخنراني، آيين كلنگ زني سه طرح عظيم احداث 
ماشين ريخته گري اسلب عريض، كارخانه اكسيژن ۴ و 
نيروگاه ۵۲۰ مگاواتي برق ش��ركت فوالد خوزستان با 
حضور جمعي از مسووالن لشكري و كشوري انجام شد.

گفتني اس��ت، در پايان دكتر آيت اهلل ابراهيمي معاون 
اقتصادي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به همراه امين 
ابراهيمي مديرعام��ل، اعضاي هيات مديره و جمعي از 
معاوني��ن و مديران فوالد خوزس��تان از خط توليد اين 

شركت و شركت لوله سازي اهواز بازديد كردند.

باحضورمسووالنكشوريواستاني

 آيين كلنگ زني سه طرح عظيم شركت فوالد خوزستان برگزار شد



تعادل |
بنابر آمار اعالمي رييس سازمان برنامه وبودجه، ساالنه 
63 ميليارد دالر صرف يارانه انرژي مي شود. درهمين 
ح��ال، آژانس بين المللي انرژي نيز گ��زارش داده كه 
از س��ال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در اي��ران ۹۸6 ميليارد دالر 
يارانه انرژي پرداخت ش��ده كه ب��ه صورت ميانگين، 
ساالنه رقمي بيش از ۹۸ ميليارد دالر و باالتر از رقمي 
اعالمي رييس  س��ازمان برنامه است. به گفته رييس 
اتاق ته��ران، حال اگر همان رق��م 63 ميليارد دالر را 
مالك در نظر بگيريم، س��هم هر ايراني از يارانه انرژي 
حدود ۱۹ميليون تومان در س��ال خواهد بود. اين در 
حالي اس��ت كه دهك هاي پايين ۱.6 درصد از يارانه 
بنزين استفاده مي كنند و اين رقم براي دهك هاي باال 
۲۱.۸ درصد است؛ يعني دهك هاي برخوردار ۲۰ برابر 
دهك هاي آسيب پذير از يارانه بنزين سود مي برند. از 
اين رو، يك��ي از اولويت هاي مهم دولت »اصالح نظام 
پرداخت يارانه« اس��ت. اولويت ديگر دولت سيزدهم 
به گفته مسعود خوانساري، بايد »حذف ارزهاي چند 
نرخي و يكنواخت كردن ارز« باشد. از سوي ديگر بنابر 
آمارها، نرخ تورم در ايران، با نرخ 43.6 درصد هم چنان 
باالترين نرخ پ��س از آرژانتين و حدود 5.۹ برابر تورم 
عراق، 5.۲ برابر تورم پاكستان و ۲.3 برابر تورم تركيه 
اس��ت. از اين رو، مهم ترين اولويت و هدف اول وزراي 
اقتصادي دولت، همين بحث مهار و جلوگيري از رشد 
تورم اس��ت؛ چراكه به گفته رييس اتاق تهران اگر در 
ماه هاي آينده به همين روال ادامه پيدا كند، وضعيت 
نگران كننده و شاهد رشد فزاينده قيمت ها خواهيم بود. 

تورمفزايندهونگرانكننده
كماكان رشد نقدينگي رو به صعود است و در مرداد رشد 
نقدينگي به 3.۹۲۱ هزار ميليارد تومان رس��يده است. 
علت اصلي اين موضوع نيز كس��ري بودجه است. طبق 
گزارش ها درآمدها و هزينه ها تطابقي ندارند و كمتر از 5۰ 
درصد درآمدها حاصل شده و دولت از تنخواه گردان بانك 
مركزي استفاده كرده است كه موجب افزايش پايه پولي و 
به تبع آن تورم و نقدينگي شده است. وي ادامه داد: دولت 
بايد از رشد تورم جلوگيري كند زيرا در غير اين صورت 
نه تنها تورم بيشتر مي شود بلكه نگراني هاي نسبت به 
افزايش شديد قيمت ها خواهيم داشت. بنابر آمار معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، نرخ تورم در 
ايران، با نرخ 43.6 درصد هم چنان باالترين نرخ پس از 
آرژانتي��ن و حدود 5.۹ برابر تورم ع��راق، 5.۲ برابر تورم 
پاكستان و ۲.3 برابر تورم تركيه است. همچنين براساس 
گزارش اين مركز، افزايش 445 ه��زار ميليارد توماني 
نقدينگي معادل ۱۲.۸ درصد طي 5 ماه نخس��ت سال 
۱4۰۰ از كاهش سرعت افزايش نقدينگي و پايه پولي در 
مرداد ۱4۰۰ حكايت دارد.  در همين رييس اتاق بازرگاني 
تهران هم در نشس��ت شهريورماه هيات نمايندگان، به 
بررسي شاخص هاي كالن اقتصاد كشور پرداخت و گفت: 
سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد گزارشي را 
منتشر كرده، كه نشان مي دهد رشد توليدات صنعتي 
كه به دليل ش��يوع كرونا در س��ال ۲۰۱۹ كاهش يافته 
بود، در فصل اول س��ال جاري ميالدي )۲۰۲۱( معادل 
۱۲درصد و در فصل دوم ۱۸.۲ درصد افزايش پيدا كرده 
است. در ايران هم خوشبختانه توليدات صنعتي در فصل 
اول و دوم به ترتيب ۸.4 درصد و 6.۱ درصد رشد داشته 
است. مسعود خوانساري در ادامه با اشاره به انتشار ارقام 
رشد اقتصادي سه ماهه اول سال توسط بانك مركزي و 
مركزآمار ايران، گفت: گزارش هاي بانك مركزي و مركز 

آمار كه به تازگي منتش��ر شده، بيانگر آن است كه رشد 
اقتصادي با احتساب نفت در فصل اول سال جاري 6.۲ 
به روايت بانك مركزي يا 7.6 درصد به روايت مركز آمار 
بوده و اگر اين روند ادامه داشته باشد، اميدواريم شرايط 
اقتصادي وضعيت بهت��ري پيدا كند. رييس اتاق تهران 
به آمارهاي رش��د نقدينگي و پايه پولي هم گريزي زد و 
گفت: كماكان رش��د نقدينگي روندي صعود دارد. رقم 
نقدينگ��ي در مرداد ماه به 3 ه��زار و ۹۲۱ هزار ميليارد 
تومان رسيده كه رقم بسيار بااليي است و رشد زيادي را 
تجربه كرده است. علت اصلي اين ميزان رشد نقدينگي، 
كسري بودجه است. طبق آخرين گزارش ها، درآمدها و 
هزينه هاي كش��ور به هيچ وجهه با هم همخواني ندارند 
و ش��ايد كمتر از 5۰ درصد درآمدهاي كش��ور در 5 ماه 
گذشته محقق ش��ده و دولت مجبور است براي تامين 
هزينه هايش از تنخواه گردان بانك مركزي استفاده كند 
و همين موضوع باعث افزايش پايه پولي و دامن زدن به 
تورم شده است. به گفته خوانساري، مهم ترين بحثي 
كه مس��ووالن دولت بايد ب��ه آن توجه كنند همين 
بحث كنترل و جلوگيري از رشد تورم است كه اگر در 
ماه هاي آينده به همين روال ادامه پيدا كند، وضعيت 
بسيار بدي شكل خواهد گرفت و نگراني اين است كه 

در همه قيمت ها شاهد افزايش زيادي باشيم.

يارانهايكهبهثروتمندانميرسد!
رييس ات��اق بازرگاني ته��ران در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي��ش به مس��اله نظ��ام يارانه اي كش��ور 
به ويژه يارانه انرژي پرداخت و گفت: »آقاي مس��عود 
ميركاظمي، رييس سازمان برنامه، اعالم كرده اند كه 
ساالنه 63 ميليارد دالر صرف يارانه انرژي مي شود. از 
س��وي ديگر آژانس بين المللي انرژي هم در گزارشي 
عنوان كرده، كه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ايران ۹۸6 
ميليارد دالر يارانه انرژي پرداخت شده كه به صورت 
ميانگين، ساالنه رقمي بيش از ۹۸ ميليارد دالر و باالتر 
از رقمي است كه رييس  سازمان برنامه اعالم كرده اند. 
با اين حال اگر همان رقم 63 ميليارد دالر را مالك در 
نظر بگيريم س��هم هر ايراني از يارانه انرژي حدود ۱۹ 
ميليون تومان در سال خواهد بود. حاال اگر بتوان اين 
پول يا بخشي قابل توجهي از آن را به صورت هدفمند به 
اقشار آسيب پذير رساند، تحول بزرگي در نظام يارانه اي 

و همين طور اقتصاد كشور رخ مي دهد.
بنابه اظهارات خوانساري، در حال حاضر دهك هاي باال 
و برخ��وردار باالترين بهره را از يارانه ها و به طور خاص 

يارانه انرژي مي برند. براي مثال دهك هاي پايين ۱.6 
درصد از يارانه بنزين اس��تفاده مي كنند در حالي كه 
اين رقم براي دهك هاي باال ۲۱.۸ درصد است؛ يعني 
دهك هاي برخوردار ۲۰ برابر دهك هاي آسيب پذير 
از يارانه بنزين اس��تفاده مي كنند. رييس اتاق تهران 
با انتقاد از اينكه در اكثر يارانه ها ديگر هم همين روال 
وجود دارد و متاسفانه ساليان سال است كه اين روش 
ادامه دارد، بيان ك��رد: اثرات اين نظام يارانه اي نه تنها 
كمك به اقشار آسيب پذير نيس��ت كه دامن زدن به 
اختالفات طبقاتي است كه روز به روز بيشتر مي شود. 
يارانه هاي فعلي با وجود ارقام باال و فشار سنگين روي 
منابع كش��ور، اثر مثبتي در رفاه مردم ندارد و از طرف 
ديگر باعث مي شود، دولت همچنان به كنترل قيمت ها 
ادامه دهد و از آزادس��ازي پرهي��ز كند، كه نتيجه آن 
هم افزايش قاچاق كاال و صدم��ه ديدن بخش توليد 
در كشور اس��ت. رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه 
صحبت هايش به دو اولويت اقتصادي پرداخت وگفت: 
اگر قرار است اقتصاد كشور س��اماندهي شود بايد به 
موضوع هدفمندي يارانه ها و يكسان س��ازي نرخ ارز 
توجه ش��ود؛ چراكه متاسفانه ما هنوز شاهد پرداخت 
ارز ترجيحي 4۲۰۰ توماني هستيم كه در بودجه هم 
مصوب شده اس��ت. خوانساري يك بار ديگر در پايان 
سخنانش مهم ترين خواسته مردم و بخش خصوصي 
را از دولت، كنترل تورم عنوان كرد و گفت: اميدواريم 
مسووالن اقتصادي دولت و معاون اول رييس جمهور 
اولين هدف ش��ان براي ماه هاي باقي مانده از س��ال 

كنترل تورم و جلوگيري از افزايش آن باشد.

FATFتبعاتنپيوستنبه
 در بخ��ش ديگ��ري از اين نشس��ت، محمدحس��ن 
دي��ده ور، عضو هيات نمايندگان ات��اق تهران، هم بر 
ضرورت تصويب الحاق ايران ب��ه FATF تاكيد كرد 
و عدم عضويت ايران در اين س��ازوكار بين المللي را 
موجب از دست رفتن فرصت هاي تجاري براي كشور 
دانس��ت. او گفت: در صورت عدم تصويب FATF در 
كشور، با قاطعيت مي توان گفت حتي به رغم احياي 
احتمالي برجام و رفع تحريم ها در آينده اي نزديك، 
انتقال پول هاي بلوكه شده ايران در ساير كشورها به 
داخل كشور غيرممكن است. ديده ور با اشاره به اينكه 
ماندگاري ايران در فهرس��ت س��ياه FATF تبعاتي 
براي كش��ور از جمله، عدم امكان استفاده از وام هاي 
بين المللي و عدم دسترسي ايران به منابع حاصل از 

ص��ادرات نفتي و غيرنفتي به همراه خواهد داش��ت، 
افزود: بنگاه هاي كوچك و متوس��ط اي��ران در دوره 
تحريم ها، كمك حال اقتصاد كشور بوده اند و ارز حاصل 
از صادرات اين بخش، جان دوباره به اقتصاد كش��ور 
بخشيد، حال با عدم پيوستن به FATF دسترسي اين 
شركت ها به منابع مالي خود و انتقال وجوه به داخل 
كش��ور با مشكالت عديده اي مواجه ش��ده، از اين رو 
الحاق ايران به اين ساز و كار مالي، مايه حياتي گرانقدر 

براي بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور خواهد بود.

اگراستانداردهايخودروييراپيادهكنيم
تمامپلتفرمهابايدجمعشوند

رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد هم در نشس��ت با 
نمايندگان بخش خصوصي در اتاق تهران، از برنامه هاي 
تازه اين س��ازمان در راستاي تس��هيل كسب و كارها 
و رف��ع موانع پي��ش روي تجار و واحده��اي توليدي 
گفت. غالمرضا ش��ريعتي به روزرس��اني و نوس��ازي 
جايزه كيفي��ت را از ديگر برنامه هاي س��ازمان ملي 
اس��تاندارد در دوره جديد عنوان ك��رد و با بيان اينكه 
بازنگري در اس��تانداردهاي ملي در دس��توركار اين 
سازمان قرار گرفته، از به روزرس��اني ۲۰۰ استاندارد 
در گام اول اين طرح، خبر داد. ش��ريعتي يكي ديگر از 
رويكردهاي جديد س��ازمان ملي استاندارد را خروج 
از نظام استانداردس��ازي عنوان و تصريح كرد كه اين 
س��ازمان قصد دارد به سمت تدوين مقررات فني گام 
بردارد. او بيان كرد كه تدوين مقررات فني در شوراي 
عالي استاندارد به تصويب رسيده و در حال تدوين است 
و در اين مس��ير، از مقررات اتحاديه اروپا و كشورهاي 
حوزه خليج فارس بهره گيري خواهد شد تا روند تجارت 
كشور تسهيل ش��ود. پس از صحبت هاي او، نوبت به 
فعاالن اقتصادي رس��يد تا نظرات و ديدگاه هاي خود 
را مطرح كنند.»موازي كاري در تعيين استانداردهاي 
كاالهاي سالمت محور«، »معافيت كاالهاي صادراتي از 
دريافت استانداردهاي اجباري«، »رديابي سيلندرهاي 
پزش��كي فرسوده«، »پرهيز از تس��ت مكرر كاالها«، 
»كاهش استانداردهاي س��خت گيرانه در مورد مواد 
غذايي كه در عرصه بين المللي عرضه مي شود« جزو 

مهم ترين خواسته هاي فعاالن اقتصادي بود. 
درادامه مس��لم بيات، معاون ارزيابي كيفيت سازمان 
ملي استاندارد هم به موضوع رعايت مقررات استاندارد 
از سوي ش��ركت هاي خودروسازي داخلي اشاره كرد 
و گفت: طي تصميم جديدي كه از س��وي س��ازمان 
اتخاذ و ابالغ ش��ده، از اين پس هر خودروي جديدي 
كه در داخل از سوي شركت هاي خودروسازي توليد 
مي شود، بايد به طور كامل استانداردهاي ۸5گانه اين 
بخش را رعايت كند و هيچ گونه عدول از اين مقررات 
پذيرفته نخواهد ش��د. به گفته بيات، خودروس��ازان 
بايد طي يك برنامه مدون تا سال ۱4۰۲ پايبندي به 
رعايت مقررات استاندارد را الزام آور كنند. البته او به اين 
موضوع هم اشاره كرد كه اگر بخواهيم استانداردهاي 
۸5گانه را به طور دقيق و كامل اجرا كنيم، شركت هاي 
خودروس��ازي داخلي بايد تمامي پلتفرم هاي خود را 
جمع آوري كنند. بنابراين در يك پارادوكس عجيب 
گرفتار شده ايم، كه تصميم گيري ها را سخت و دشوار 
كرده است. از يك سو، كشور در شرايط تحريم به سر 
مي برد و توليدكنندگان خودرو و قطعات آن با مشكل 
تامين و تخصيص ارز مواجه هستند و از سوي ديگر، 
ناگزي��ر به رصد و پايش تولي��دات داخلي به منظور 

حفظ ايمني و سالمت جامعه هستيم. 
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ازريزشتقاضاتاكاهشقيمت
دربازارخودرو

ايلنا |رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي 
اصفهان اظهار داشت: قيمت خودروهاي خارجي 
و ايراني بين 5 تا ۱۰ درصد كاهش داش��ته است. 
براي مث��ال خودروي پژو ۲۰7 دن��ده اي پارانوما 
كه قبل از اين م��دت 355 ميليون تومان قيمت 
داشت، 35 ميليون تومان كاهش قيمت را تجربه 

كرده و به 3۲۰ ميليون تومان رسيده است.
حميدرضا قندي در م��ورد آخرين وضعيت بازار 
خودرو اظهار كرد: حدود ۱۰ تا ۱5 روز اس��ت كه 
بازار به ش��دت در ركود ب��وده، كاهش قيمت هم 
چشمگير بوده است. دليل اين موضوع هم مصوبه 
مجلس در مورد واردات خودرو اس��ت. وي افزود: 
در اين مدت قيم��ت خودروهاي خارجي و ايراني 
بين 5 تا ۱۰ درصد كاهش داش��ته اس��ت. براي 
مثال خودروي پژو ۲۰7 دنده اي پارانوما كه قبل 
از اين مدت 355 ميليون تومان قيمت داش��ت، 
35 ميليون تومان كاهش قيمت را تجربه كرده و 
به 3۲۰ ميليون تومان رسيده است. وي افزود: از 
طرف ديگر به علت شيوع موج قبلي كرونا سفرها 
هم كاهش داشت كه اين موضوع هم تاثيرگذار بود. 
مصرف كننده واقعي در بازار نيس��ت و اگر خريد و 
فروشي شود به صورت استثنا است. كاهش تقاضا 
در م��دت زمان ۱۰ تا ۱5 روز گذش��ته حدود 5۰ 
درصد بوده است.  رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودروي اصفهان با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: 
پرايد صفر كيلومتر مدل ۹۹ به قيمت ۱35 ميليون 
تومان، پژو پارس ۲7۰ ميليون تومان، تيوفايو ۲۹5 
ميليون تومان، سمند ۲4۰ ميليون ميليون تومان، 
كوييك R ۱7۰ ميلي��ون تومان، پژو ۲۰6 تيپ ۲ 
حدود ۲35 ميليون تومان و تيپ 5 مدل ۹۹ حدود 
۲۸5 ميليون تومان خريد و فروش مي ش��ود. وي 
در پاسخ به سوالي در مورد تاثير واردات احتمالي 
خودرو بر بازار تصريح كرد: اگر ش��وراي نگهبان و 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام موضوع واردات 
خودرو را تاييد كن��د، صادركنندگان نيز بتوانند 
كاال صادر كنند تا بتوانند در قبال آن خودرو وارد 
كنند، قطعا قيمت خودرو بين 3۰ تا 4۰ درصد با 
كاهش قيمت مواجه خواهد شد. قندي در ادامه 
خاطرنشان س��اخت: البته به شرط اينكه خودرو 
به ميزان خوبي وارد كشور شود. چند سال است 
ك��ه صحبت هاي مختلف��ي در اين م��ورد مورد 
مي ش��ود اما در حد حرف بوده اس��ت. تصويب و 
عملياتي ش��دن دو موضوع مجزا هستند. موارد 
زيادي تصويب مي شوند اما عملياتي نمي شوند، 
اگر خ��ودرو به تعداد انبوه دس��ت كم 4۰ تا 5۰ 
هزار دستگاه وارد كش��ور شود قيمت ها خواهد 
شكس��ت اما اگر 5۰۰ دستگاه يا ۲۰۰۰ دستگاه 

خودرو وارد شود تاثير آنچناني نخواهد داشت.

وعدهسيمان25هزارتوماني
محققنشد

يك توليدكننده سيمان با تأكيد بر اينكه كساني 
كه وعده سيمان ۲5 هزار تومان را مي دهند بخش 
حمل و نقل و س��ود عامل و فروش��نده را در نظر 
نمي گيرند، گفت: در حال حاضر سيمان كيسه اي 
4۰ تا 45 ه��زار تومان براي مصرف كننده نهايي 
است. وزير صنعت، معدن و تجارت ۲۱ شهريور در 
نشست خود با جمعي از نمايندگان مجلس گفت: 
طبق قولي كه در زمان رأي اعتماد به نمايندگان 
ملت داده شد، خوشبختانه قيمت سيمان به نرخ 
پيش از قطعي برق بازگشت و قيمت آن در بورس 
به كيسه اي ۲5 هزار تومان رسيد. به گفته وزيرر 
صنعت، بسياري معتقد بودند وقتي نرخ كااليي 
در ايران باال مي  رود، ديگر پايين نخواهد آمد، اما 
اين اتفاق خوشايند رخ داد. قيمت سيمان به نرخ 
پيش از قطعي برق بازگشت و هر پاكت سيمان در 
بورس كيسه اي ۲5 هزار تومان معامله مي شود. 
فاطم��ي امين با بيان اينكه نرخ س��يمان فله نيز 
به 36۰ تومان رس��يد كه همان قيمت س��ه ماه 
قبل اس��ت، تأكيد كرد: كاري كه ما براي كنترل 
قيمت س��يمان انجام داديم اصالح ساختار بود و 
با روش هاي تعزيراتي، موردي و همچنين ايجاد 
جو رواني قيمت  ها به اينجا نرس��يد به طوري كه 
تعادل��ي كه در بازار ايجاد ش��د، نرخ س��يمان را 
كاهنده كرد. ابراهي��م غالم زاده به عنوان يكي از 
توليدكنندگان سيمان در همين ارتباط به تسنيم 
گفت: در بهمن ماه ١٣٩٩ وزير وقت صمت اعالم 
كردند با قيمت گذاري دستوري سيمان مخالف 
هستند و وعده افزايش قيمت سيمان با توجه به 
افزايش هزينه هاي تمام شده را دادند، همين امر 
باع��ث هجوم خريداران براي ذخيره س��يمان تا 
زمان گران ش��دن اين كاال باشد و افزايش تقاضا 
باعث گراني س��يمان و ايجاد بازار سياه شد. وي 
با بيان اينكه اخيراً هم مسووالن وزارت صمت و 
نمايندگان مجلس وعده سيمان قيمت ۲5 هزار 
توماني داده اند، گفت: همين امر عاملي ش��ده تا 
مردم براي خريد دس��ت نگه داشته اند تا قيمت 
سيمان ارزان تر شود. اين توليدكننده سيمان به 
اعالم اينكه در چند روز گذشته وزير صمت گفته 
است قيمت س��يمان به ۲5 هزار تومان برگشته 
است، افزود: اما هنوز بازار شاهد سيمان 4۰ هزار 
تا 5۰ هزار توماني است و اين موضوع خود ابهامات 
زيادي را در مورد اظهارات وزير صنعت به وجود 
آورده است. غالم زاده با تأكيد بر اينكه كساني كه 
وعده سيمان ۲5 هزار تومان را مي دهند بخش 
حمل و نقل و س��ود عامل و فروشنده را در نظر 
نمي گيرند، گفت: سيمان درب كارخانه كيسه اي 
۲5 هزار تومان به فروش مي رس��د و با محاسبه 
هزينه حمل و تخليه و بارگيري و س��ود مصالح 
فروش يا عامل، كيس��ه اي 4۰ تا 45 هزار تومان 

براي مصرف كننده نهايي مي شود.

پلههايبرقيايستگاهتجريش
فعالشدند

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از فعال شدن پله هاي برقي ايستگاه 
تجريش كه به علت اختالل ش��بكه فاضالب در سطح 
خيابان و نفوذ آب به اين ايستگاه خاموش شده بودند، خبر 
داد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران وحومه؛ اختالل در ش��بكه 
فاضالب موجب ريزش آب به داخل ايستگاه تجريش 
در خط يك متروي تهران و برروي پله هاي برقي شده 
بود كه جهت حفظ ايمني بيشتر مسافران و تجهيزات، 
از روز يكشنبه ۲۸ شهريورماه تعدادي از پله هاي برقي 
كه در مسير ريزش آب قرار داشتند خاموش شدند كه 
با پيگيري هاي انجام شده توسط شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه ظرف 4۸ ساعت مشكل برطرف 
شد و پله هاي برقي كه به اين دليل خاموش شده بودند 
از بعدازظهر روز دوشنبه ۲۹ ش��هريورماه وارد چرخه 
بهره برداري شدند. گفتني است ايستگاه متروي تجريش 
يكي از عميق ترين ايستگاه هاي متروي تهران است و ۲6 

دستگاه پله برقي در اين ايستگاه فعال هستند.

ايجاد360هزارشغلبركت
درايامكرونا

بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام از زمان ش��يوع 
ويروس كرونا تاكنون 36۰ هزار شغل در مناطق محروم 
كشور ايجاد كرده است. مديرعامل بنياد بركت ضمن 
اع��الم اين خبر گفت: بنياد بركت از زماني كه كش��ور 
با ش��يوع ويروس كرونا مواجه شده اس��ت ۱۱5 هزار 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور را در مناطق محروم و 
روستايي كشور راه اندازي كرده كه ايجاد 345 هزار شغل 
را در اين مناطق به دنبال داشته است. محمد تركمانه 
ادامه داد: بنياد در همين م��دت و در قالب ۲5۰ طرح 
اشتغال زايي بنگاه محور، ۱5 هزار فرصت شغلي را براي 
متقاضيان اشتغال فراهم آورده است. وي خاطرنشان 
كرد: در مجموع 36۰ هزار شغل بركت در قالب 7 الگوي 
اش��تغال زايي بنگاه محور، تس��هيالت محور، حمايت 
كارگاهي، پشتيبان، آفتاب، س��حاب و آسمان ايجاد 
شده است. مديرعامل بنياد بركت در تشريح عملكرد 
اين بنياد در حوزه بنگاه محور بيان كرد: بنياد بركت با 
سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي با ۲5۰ بنگاه توليدي 
و صنعتي به خصوص واحدهاي آس��يب ديده از كرونا، 

باعث احيا و بازگرداندن آنها به چرخه توليد شده است.
تركمانه تاكيد كرد: بنياد بركت پس از س��وددهي و به 
ثبات رسيدن واحدهاي مشاركتي، از آنها خارج شده 
و سهم خود را به كارآفرينان و بخش خصوصي واگذار 
مي كند. مديرعامل بنياد بركت با اشاره به عملكرد اين 
بنياد در حوزه ايجاد مشاغل خرد و خانگي هم تصريح 
كرد: از زمان شيوع ويروس كرونا تا به امروز بيش از ۱۱5 
هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور در مناطق محروم 
و كمتر توسعه يافته كشور افتتاح شده كه باعث راه اندازي 
345 هزار فرصت شغلي در اين مناطق شده است. وي 
يادآور ش��د: ۸ هزار روستا و 44۰ شهر در سراسر كشور 
زير پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد بركت قرار 
دارند. تركمانه خاطرنشان كرد: بنياد بركت تا به امروز 
در مجموع اقدام به مش��اركت، سرمايه گذاري، ارايه 
تسهيالت و پشتيباني از 74۲ بنگاه متوسط صنعتي در 
سراسر كشور كرده كه باعث ايجاد فرصت هاي كسب 

و كار براي ۲۱۱ هزار متقاضي اشتغال شده است. 

ديدارنايبرييسهياتمديره
ومديرعاملشركتمترو
باكاركنانشاغلايثارگر
وخانوادهمعظمشهدا

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه به مناسبت هفته دفاع مقدس با 
كاركنان ايثارگر، آزاده، جانباز و خانواده معظم ش��هدا 
شاغل در شركت ديدار كرد. به گزارش مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه، فرا رس��يدن هفته دفاع مقدس علي عبداله پور 
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با حضور در بين كاركنان شاغل 
رزمنده، جانباز، آزاده و خانواده معظم شهدا در اين شركت 
با  اهداي لوح تقدير و هديه از رشادت ها و جان فشاني هاي 
اين عزيزان قدرداني كرد. وي با اش��اره به اينكه روايت 
هشت سال دفاع مقدس، حكايتي از دوران طاليي و پر 
افتخار ملتي است كه وحدت و همدلي را پيشه خود كرد 
و امنيت، پيروزي و س��ربلندي را براي اين سرزمين به 
ارمغان آوردند گفت: گراميداشت ياد و خاطره رشادت ها و 
دالور مردي هاي شهيدان گرانقدر، رزمندگان و ايثارگران 
هشت سال دفاع مقدس وظيفه ما است.  علي عبداله پور 
با اشاره به اينكه رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده 
معظم شهدا چش��م و چراغ اين شركت هستند افزود: 
اتفاقات خوبي كه در شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه مي افتد از وجود ارزشمند افرادي، همچون اين 
عزيزان است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهر 
ان و حومه تصريح كرد: ما قدردان شما هستيم و اميدوارم 
بخشي از خاطرات اين شركت توسط شما رقم بخورد و 
بدانيد كه جايگاه ويژه اي داريد و مردم قدردان اين ايثار و 
فداكاري هستند و اگر قصوري بوده از طرف ما است. وي 
گفت: هر آنچه در اين كشور داريم يا به آن رسيده ايم را 
مديون ايثار و از خودگذشتگي اين عزيزان هستيم چرا 
كه همين اقتدار و شجاعت ما را به اينجا رسانده است و 
مي توانيم با كشورهاي بزرگ و صاحب قدرت نيز رقابت 
كنيم. مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
و حوم��ه در اين ديدارها با تك ت��ك افراد گفت وگوي 
صميمانه اي داشت و از آنها خواست خاطرات خود و نحوه 
شهادت عزيزانشان را بيان كرده و اگر درخواستي دارند را 
بازگو كنند. گفتني است آيين گراميداشت همكاران 
شاغل رزمنده، جانباز، آزاده و خانواده معظم شهدا با 
برنامه ريزي مديريت امور ايثارگران و بسيجيان شركت 

بهره برداري متروي تهران و حومه انجام شد.

رييساتاقتهرانسهاولويتمهمدولتسيزدهمراتشريحكرد

درنامهايبهوزيرنيرومطرحشد

هشدار  جدي  براي  مهار  تورم

هفتپيشنهادبرايحلبحرانآب
به گزارش »تعادل«، انجمن صنفي شركت هاي صنعت 
آب و فاضالب، در نامه اي به علي اكبر محرابيان، وزير نيرو 

هفت پيشنهاد براي صنعت آب به شرح زير ارايه كرد. 
۱. ايجاد وفاق ملي براي كاهش چالش هاي آبي كشور: 
حل چالش هاي آبي كشور به خصوص مسائل انتقال 
آب بين حوزهاي، نيازمند نگاهي ملي و غير منطقه اي 
و بخشي به آنها اس��ت. همان گونه كه شاهد بوده ايم، 
اين موضوع دغدغه اصلي ذينفعان استاني در مجلس 
شوراي اسالمي نيز بوده است. تالش در جهت بسيج 
فرابخش��ي و ايجاد وفاق ملي براي حل مسائل بخش 
آب مستلزم وجود نگاهي ملي خواهد بود. در اين راستا 
گفت وگوي مستمر و اثربخش جنابعالي با شهروندان و 
ذينفعان ضروريست. برهمين اساس، پيشنهاد مي شود 
مقرر فرماييد تا موضوع اليحه جامع آب كه به خاطر 
اختالف نظر ذينفعان سال هاست امكان نهايي شدن 
پيدا نكرده است به عنوان يك ميثاق ملي با مشاركت 
تمام ذينفعان صنفي و مدني در دستور كار قرار گيرد . 
۲. تقويت اقتصاد آب به عنوان ريشه اصلي مشكالت 
بخش آب: موضوع اقتصاد بخش آب، يكي از چالش هاي 
اصلي اين بخش ميباشد. موضوع آب و برق رايگان يكي 
از اشتباهات بزرگ وزارت نيرو در دولت دوازدهم بود 
كه اقتصاد ضعيف اين بخش را به شدت تضعيف كرده 
است. الزام صنايع به خصوص در فالت مركزي ايران به 
سرمايه گذاري در حوزه تصفيه پساب و استفاده مجدد 
در فرايند صنعتي و همچنين تقويت قراردادهاي بيع 
متقابل از مهم ترين اقدامات در زمينه آزادسازي قيمت 
آب، خواهد بود كه در گام نخست بايد در حوزه مصارف 

صنعتي مورد توجه قرار گيرد. 
3. اولويت بخشي به طرح هاي نيمه تمام و تعيين تكليف 
اين پروژه ها: پروژه هاي نيمه تمام مساله و چالش اصلي 
و تمام ناش��دني بخش خصوصي صنعت آب به حساب 

مي آيد. پروژه هايي كه در قراردادهايي دو س��اله تعريف 
مي ش��وند و در مق��ام عمل بي��ش از ۱۰ س��ال به طول 
مي انجامد. ليس��ت هزاران طرح نيمه تم��ام در اختيار 
همكاران شما است. اخذ تصميم هاي شجاعانه در مورد 
تعيين تكليف طرح هاي يادشده در همين هفته هاي اول، 
مي تواند راهگش��اي اين چالش اساسي باشد. ده ها هزار 
ميليارد تومان در اين طرح ها هزينه شده است و مردم از 
خروجي و نتيجه طرح هاي يادشده محروم هستند، بخش 
خصوصي نيز به عنوان سازنده، مشاور و پيمانكار در اين 
طرح ها دچار فرسودگي شده است و بازديد از شركت هاي 
مش��اور، س��ازنده و پيمانكار بخش خصوصي به عنوان 
س��رمايه ملي در همين آغاز كار خواهد توانست اين امر 
را را به عنوان واقعيتي تلخ به آن مقام محترم نشان دهد. 

واگذاري طرح ه��اي نيمه تمام ب��ه بخش خصوصي 
و اس��تفاده از روش هاي جدي��د تامين مالي همچون 
مش��اركت عموم��ي و خصوص��ي و همچنين جذب 
منابع مالي شركت هاي نهادي همچون صندوق هاي 
بازنشستگي و منابع غيردولتي عمومي به عنوان يك 
اولويت مشترك با بخش خصوصي شايد بتواند حجم 
طرح هاي نيمه تمام و بالتكليف را كاهش دهد. بنابراين 
از جنابعالي انتظار مي رود شجاعانه در اين موضوع ورود 
نموده و با مقاومت منطقي در مقابل خواس��ت بعضي 
نمايندگان مجلس براي شروع پروژه هاي جديد، تمركز 
خود را بر حل مشكالت پروژه هاي نيمه تمام قرار دهيد. 
4. .توج��ه ب��ه توس��عه كيف��ي و ارتق��اي موض��وع 
بهره برداري تاسيس��ات آبي: طي پنجاه سال گذشته، 
سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در تاسيسات زيربنايي 
كش��ور و در حوزه تاسيس��ات آب��ي از جمله تصفيه 
خانه هاي آب و پس��اب صورت گرفته است به شكلي 
كه ام��روزه ظرفيت تصفي��ه خانه ه��اي آب در حال 
بهره برداري به بيش از 4 ميليارد مترمكعب در س��ال 

و ظرفيت تصفيه هاي فاضالب در حال بهره برداري به 
بيش از ۲/5 ميليارد مترمكعب در سال بالغ مي گردد 
كه براي احداث آنها ده ها ميليارد دالر از منابع عمومي 
هزينه شده است ولي متاسفانه اين سرمايه هاي مادي 
به شكل مناس��ب و شايس��ته اي مورد بهره برداري و 
نگهداري قرار نمي گيرند و به سرعت دچار فرسودگي 
و استهالك ش��ده اند و بنابراين الزم است كه توسعه 
كيفي و همچنين ارتقاي ظرفيت تاسيسات موجود و 
بهره برداري مناسب از آنها كه مستلزم سرمايه گذاري 
كمتري خواهد بود، در اولويت وزارت نيرو قرار گيرد، 
الزم به ذكر اس��ت كه ش��ركت هاي بخش خصوصي 
تواناي��ي و آمادگي بهر ه برداري شايس��ته و همچنين 
ارتقاي ظرفيت تصفيه خانه هاي موجود را دارا هستند . 
5. ظرفيت سازي براي بخش خصوصي و توسعه بازارهاي 
صادراتي: طي س��اليان بعد از انقالب بخش خصوصي 
صنعت آب، با ايجاد واحدهاي جديد رشد نموده است و 
گام به گام بارور شده است. اگر چه تا سال هاي ابتدايي 
ده��ه هفتاد بخش خصوصي ايراني، تنها با مش��اركت 
شركت هاي بزرگ بين المللي مي توانست تصفيه خانه 
احداث نمايد اما امروز دانش مهندسي ايجاد واحدهاي 
تصفيه آب و پس��اب در حد دانش روز دنيا بومي سازي 
ش��ده است. متاس��فانه طي س��اليان اخير و با كاهش 
سرمايه گذاري عمومي دولت در زيرساخت ها از جمله 
بخش آب، ظرفيت ايجاد ش��ده روز ب��ه روز كوچك تر 
شده و سرمايه هاي ايجاد شده در قالب شركت ها و افراد 
متخصص، فرسوده و ضعيف شده است. نظرسنجي و 
آمار اخذ شده توس��ط اين انجمن صنفي نشان دهنده 
اس��تفاده از حداكثر ۲۰ درصد از ظرفي��ت موجود در 
ش��ركتهاي بخش خصوصي طي س��اليان اخير است. 
بنابراين پيشنهاد مي شود حفاظت از ظرفيت ايجادشده 
در بخش خصوصي در دستور كار قرار گيرد، حفظ بازار 

پروژه هاي داخلي و توجه همزمان به توس��عه صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي، مي تواند الگوي مناسبي در 
اين مسير باشد. قابل ذكر است بخش خصوصي با سابقه 
اجراي پروژه در بيش از ۲۰ مقصد صادراتي در بخش آب، 

آماده همكاري و تعامل در اين زمينه است.
6. توجه به موضوع پس��اب صنعتي و شهري و تقويت 
رويكرد زيس��ت محيطي وزارت نيرو: يكي از انتقادات 
دايمي فع��االن مدني ب��ه وزرات نيرو، غلب��ه رويكرد 
مهندس��ي و س��اخت، بر رويكردهاي زيست محيطي 
در اين وزارتخانه بوده اس��ت. پيش��نهاد مي ش��ود به 
رويكردهاي زيس��ت محيط��ي در محوره��اي كلي و 
برنامه ها توجه بيشتري شود. امروزه ميلياردها مترمكعب 
پساب در واحدهاي صنعتي از جمله واحدهاي نفتي و 
معدني و ساير واحدهاي صنعتي، در طبيعت رهاسازي 
مي ش��ود، حجم عمده آب ورودي واحدهاي يادشده با 
سرمايه گذاري و مديريت وزارت نيرو تامين مي شود و 
از اين رو ضرورت دارد كه بازچرخاني پس��اب، عالوه بر 
سازمان محيط زيست طي توافقاتي روشن و زمان بندي 

شده، در دستور كار وزارت نيرو و دولت نيز قرار گيرد. 
7. اس��تفاده از تجربه و ظرفيت تصميم سازي بخش 
خصوصي و ذينفعان مدني: امروزه هر تصميمي كه در 
اتاق هاي در بسته و بدون توجه به خواسته هاي ذينفعان 
مربوطه گرفته شود محكوم به شكست و عدم تحقق 
خواهد بود. اين يكي از اشكاالت برنامه ريزي ما در طي 
س��اليان گذشته بوده اس��ت و به همين دليل به رغم 
گذشت شش برنامه توسعه پنج ساله، هنوز از اهداف 
ذكرشده بسيار عقب هستيم؛ در قانون بهبود مستمر 
كسب و كار به ضرورت اخذ ديدگاه تشكل هاي تصريح 
شده، كه حتما مورد توجه خواهد بود. پيشنهاد مي شود 
كه از ظرفيت تصميم سازي و مشاوره ذينفعان، براي 

تحقق اهداف تا حد امكان استفاده گردد. 
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خبرروز

 ۳۷۹ نفر ديگر جان باختند
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جان باختن ۳۷۹ نفر ديگر بر اثر كرونا خبر داد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۷ هزار و ۵۶۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۵۸۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كشور به ۵ ميليون و ۴۵۹ هزار و ۷۹۶ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۱۷ هزار و ۹۰۵ نفر رسيد.۶ هزار و ۶۶۱ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۵۷ شهر كشور در وضعيت قرمز، 
۲۳۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۳۶ شهر در وضعيت زرد و ۱۷ شهر در وضعيت آبي قرار دارند. تلفات كرونا در كشور ۲۸ مرداد ماه از مرز 

يكصد هزار نفر عبور كرد و روز سه شنبه دوم شهريور ماه با ۷۰۹ مورد مرگ، ركورد تلفات روزانه طي ۱۹ ماه گذشته شكست. 

خبر

معرفي مخدوش كنندگان 
پالك خودرو به دستگاه قضا 
مخدوش كردن پ��الك خودرو بر اس��اس قانون 
جرم اس��ت و متخلف��ان به دس��تگاه قضا معرفي 
مي ش��وند. رييس مركز اجرايي��ات پليس راهور 
ني��روي انتظامي با بيان اي��ن مطلب گفت: طبق 
م��اده ۷۲۰ قانون مجازات اس��المي هر فردي در 
ارقام و مش��خصات پالك وس��ايل نقليه موتوري 
زميني، آبي يا كش��اورزي تغيير يا پالك وس��يله 
نقليه موت��وري ديگري را به  آن الصاق كند يا براي 
آن پالك تقلبي به كار برد يا چنين وسايلي را با علم 
به تغيير يا تعويض پالك تقلبي مورد استفاده قرار 
دهد به حبس از ۶ ماه تا يك سال محكوم خواهد 
شد. سرهنگ محمدحسن ابراهيم پور تاكيد كرد: 
دس��تكاري در پالك خودرو در م��اده ۷۲۰ فصل 
بيست ونهم قانون مجازات اسالمي )جرايم ناشي از 
تخلفات رانندگي( با عنواني خاص جرم انگاري شده 
و از ش��مول مقررات راجع به جعل خارج مي شود. 
ابراهيم پور ادامه داد: طبق تعريف جرايم رانندگي، 
دستكاري پالك خودرو براي اينكه پليس نتواند 
تخلفات راننده را ثبت كند يا دوربين هاي راهنمايي 
و رانندگي نتوانند از تخلفات عكس برداري كنند، 
جرم محسوب مي شود و جريمه دارد. رييس مركز 
اجراييات پليس راهور گفت: تغيير ارقام مصداق 
مخدوشي پالك اس��ت و جرم تلقي مي شود. اگر 
شخص اقدام به تغيير ارقام پالك خود كند پليس 
راهور به ش��دت با اين نوع تخلف برخورد مي كند، 
اما امكان اينكه كسي ديگري كه اين پالك را دارد 
جريمه شود و تخلفاتي كه اين خودرو انجام داده 
براي خ��ودروي ديگري ثبت ش��ود، وجود ندارد. 
ابراهيم پ��ور تصريح كرد: با توج��ه به اينكه فقط 
شماره پالك نيست كه در سيستم ثبت مي شود 
بلكه ساير اركان خودرو از جمله نوع خودرو، كاربري 
و رنگ خودرو نيز با شماره اي كه ثبت مي شود بايد 
يكي و يكسان و مطابقت داشته باشد و در صورت 
اينكه عددي تغيير پيدا كند اين مقايسه ها برهم 
مي خورد و چون مطابقتي با هم ندارند سيس��تم 
اين ثبت را قبول نخواهد كرد و به هيچ عنوان پالك 
براي خودروي ديگري وارد سامانه نخواهد شد. او 
ادامه داد: كسي نگران اين قضيه كه تغيير ارقام 
پالك ديگر موجب جريمه شدن خودروي وي 
مي شود، نباشد زيرا اين جرم، خط قرمز پليس 
است، متخلفان عالوه بر اعمال جريمه و توقيف 
خ��ودرو به مراج��ع قضايي معرفي مي ش��وند. 
مجازات حبس نيز همانطور كه گفته ش��د از ۶ 
ماه تا يك سال در انتظار متخلفان است. رييس 
مركز اجراييات پليس راهور گفت: ماموران پليس 
راهور در مواجهه با خودروهايي كه داراي پالك 
مخدوش هستند، ضمن اعمال قانون، راننده را به 
دستگاه قضايي معرفي خواهند كرد، زيرا طبق 

قانون، تغيير پالك جرم تلقي مي شود.

شايد ش��ما هم يكي از عزيزانتان را در 
شرايطي ديده باش��يدكه ديگر حتي 
فرزندان��ش را ه��م به ياد نم��ي آورد. 
او نمي توان��د خاطرات��ي را كه داش��ته براي خود 
زنده كن��د، نمي تواند در زمان ح��ال زندگي كند، 
در بس��ياري از مواقع افرادي كه ب��ه آلزايمر دچار 
مي ش��وند، در زمان��ي ديگر از زندگي ش��ان باقي 
مي مانند، بعضي وقت ها خود را كودكي خردسال 
تصور مي كنند ك��ه اطرافيان را پ��در و مادر خود 
مي داند و گاهي هم دختر و پس��ر جواني مي شوند 
كه عاشقي را تجربه مي كند. آنها ديگر توان تجزيه 
و تحلي��ل اتفاقات روزم��ره را ندارن��د. نمي توانند 
چهره ها را به ي��اد بياورند، فراموش مي كنند چند 
فرزند دارن��د، فراموش مي كنند ك��ه روزگاري از 
ديدن نوه هايش��ان چقدر ذوق مي كردند. ابتال به 
اين بيماري، مي تواند فرد را در س��ياهي كامل فرو 
ببرد. او ديگر هيچ خاطره اي ندارد، يا اگر دارد بسيار 
محدود اس��ت. فرد مبتال به آلزايم��ر آنقدر ناتوان 
مي شود كه حتي شايد قدرت حرف زدن و ارتباط 
برقرار كردن با ديگران را هم از دست بدهد. اين فرد 
ممكن است دست به كارهاي خطرناك بزند، چرا 
كه فراموش مي كند چه رفتارهايي پرخطر هستند 
و چه كارهايي ممكن اس��ت به او صدمه بزنند. اين 
افراد بيش از هر زمان ديگري نياز به مراقبت دارند 
و اين مراقبت از سوي نزديكان مي تواند تا حدودي 
آنه��ا را آرام تر كند. اين بيم��اري مراحل مختلفي 
دارد، از فراموشي هاي كوچك شروع مي شود و به 
فراموشي هاي بزرگ تر مي رسد. به جايي كه ديگر 
فرد حتي ممكن از خودش را نشناس��د. هنوز هيچ 
درمان قطعي براي آلزايمر در دنيا ش��ناخته نشده 
و تنه��ا داروهاي موجود ممكن اس��ت طول زمان 
رس��يدن به پاك ش��دن كامل حافظ��ه را افزايش 
دهن��د، يعني فرد كم��ي ديرتر ب��ه آن مرحله اي 
برسد كه ديگر توان يادآوري چيزي را ندارد. توان 
شناس��ايي عزيزانش را ن��دارد و گاهي حتي خود 
را ديگري مي پندارد و زندگ��ي در كنار عزيزانش 

برايش سخت و دشوار مي شود.

      بيماري پيچيده 
آلزايمر بيماري پيچيده اي است كه با مرگ سلول هاي 
مغزي به مرور حافظه و توانايي هاي ذهني ديگر مانند 
تفكر، استدالل و قضاوت فرد را تحت تاثير قرار مي دهد 
و فرد را در انجام وظايف روزانه زندگي با مشكل مواجه 
مي كند. ۲۱ سپتامبر )۳۰ شهريور( روز جهاني آلزايمر 
نامگذاري ش��ده اس��ت، در دنيا ۵۵ ميليون نفر و در 
ايران به گفته وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
حدود يك ميليون نفر به آلزايمر مبتال هستند و هنوز 
اين بيماري ناشناخته هاي بس��ياري دارد كه باعث 
مي ش��ود درم��ان آن را به تاخير بين��دازد و كيفيت 
زندگي را بهبود نبخش��د. در حال حاضر هيچ شيوه 
اثبات شده اي براي پيشگيري از ابتال به آلزايمر وجود 
ندارد، اما تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه دارد. 
دانشمندان معتقدند كه آلزايمر در بيشتر افراد در اثر 
تلفيقي از عوامل مانند وراثت، سبك زندگي وعوامل 
محيطي رخ مي دهد و به تدريج مغز را تحت تاثير قرار 
مي دهد و بروز آلزايمردر كمتر از پنج درصد افراد ناشي 
از يك تغيير ژنتيكي خاص است كه منجر به پيشرفت 
بيماري مي شود. هرچند داليل ابتال به آلزايمر هنوز 
به طور دقيق مشخص نش��ده، اما تاثير آن بر مغز به 
وضوح مشخص اس��ت و اين بيماري موجب آسيب 
ديدن و مرگ س��لول هاي مغزي مي شود. اتصاالت 
بين سلولي در مغزي كه مبتال به آلزايمر شده بسيار 

كمتر از مغز سالم است.

      محدود شدن حافظه
 هادي معصومي روانپزشك در اين زمينه به »تعادل «

مي گويد: از دس��ت دادن حافظه و توان استدالل 
و يادگيري از بارزترين نش��انه هاي آلزايمر است، 
اختالل حافظه معموال به تدريج ايجاد مي ش��ود و 
پيشرفت مي كند. در ابتدا اختالل حافظه به وقايع 
جديد محدود مي ش��ود ولي ب��ه تدريج خاطرات 
قديمي هم آس��يب مي بينند. بيمار پاسخ سوالي 
را ك��ه چند لحظه قبل پرس��يده  فراموش مي كند 
و مجددا همان س��وال را مي پرسد. وسايلش را گم 
مي كند و نمي داند كجا گذاش��ته  است. در خريد و 

پرداخت پول دچار مش��كل مي ش��ود و نمي تواند 
پول��ش را مديريت كن��د. به تدريج در ش��ناخت 
دوستان و آشنايان نيز مشكل پيدا مي كند. او اظهار 
مي دارد: به تدريج مش��كل مسير يابي پيدا شده و 
اگر تنها از منزل بيرون برود ممكن است برنگردد، 
متاسفانه در موارد شديدتر حتي در تشخيص اتاق 
خواب، آش��پزخانه، دستش��ويي و حمام در منزل 

خودش هم مشكل پيدا مي كند. 

      فراموشي متوسط عاليم اوليه آلزايمر
معصومي مي افزايد: نشانه هاي آلزايمر در مراحل 
ابتدايي فراموشي متوسط است و در مراحل نهايي 
باعث مي ش��ود بيمار نتواند با محي��ط پيرامونش 
ارتباط برقرار كن��د و امورات زندگي را انجام دهد. 
پس از تشخيص بيماري آلزايمر به طور متوسط ۴ 
تا ۸ سال بيمار زنده خواهد ماند اما با درمان صحيح 
و ديگر عوام��ل بيمار مي تواند تا ۲۰ س��ال پس از 

تشخيص بيماري زنده بماند.
او ادامه مي دهد: اغل��ب افراد مبتال به اين بيماري، 
پس از ۶۵ س��الگي تش��خيص داده مي ش��وند. در 
صورت تش��خيص پيش از اين س��ن، معموال از آن 
با عنوان آلزايمر زود هنگام نام برده مي ش��ود. هيچ 
درماني براي آلزايمر وجود ن��دارد اما درمان هايي 
وجود دارد كه مي تواند پيشرفت بيماري را آهسته 
كند. اين روانپزش��ك تصريح مي كند: بس��ياري از 
بيماران مبتال به آلزايمر، به ويژه  در مرحله متوسط 
يا مياني آن، عالوه بر نشانه هاي اختالل شناختي، 
به نش��انه هاي رواني و رفتاري از جمله افسردگي، 
اضطراب، بي خوابي، توهم، س��وء ظن، بي قراري و 
پرخاشگري گرفتار مي ش��وند و بروز اين نشانه ها 
مراقبت از بيمار را دش��وارتر مي كن��د و بر اعضاي 
خان��واده كه با تاثير منفي بيماري بر ش��خصيت و 
عواطف بيمار مواجه مي شوند، فشاري مضاعف وارد 
مي كند، اين نشانه ها ممكن است با مداخالتي مانند 
اطمينان بخشي، تغيير محيط يا رفع داليلي مانند 
تب و درد تسكين يابند، اما گاهي اينگونه مداخالت 

موثر نيست و تجويز دارو ضرورت پيدا مي كند.

     شيوع آلزايمر 
همراه با رشد سريع جمعيت سالمند

معصومه صالحي مديرعامل انجم��ن آلزايمر ايران 
ني��ز در اين زمينه مي گويد: ش��يوع بيماري آلزايمر 
در كش��ورهاي در حال توسعه با توجه به رشد سريع 
جمعيت سالمند بيشتر از جوامع ديگر است و در ايران 
هم با رشد سريع تعداد اين قشر در جامعه، احتمال ابتال 
به دمانس افزايش بيشتري خواهد داشت، روند آسيب 
مغز در بيماري آلزايمر از حافظه كوتاه مدت ش��روع 
مي شود و سپس با درگير شدن قسمت هاي مختلف 

مغز، طيف وسيعي از عالئم متفاوت ايجاد مي شود.
او اختالالت ش��ناختي، ضعف در حافظه و فراموش 
كردن مطال��ب، اختالل در زبان، اخت��الل در تفكر، 
ناتواني در قضاوت و استدالل، اختالل در جهت يابي 
و آگاهي به زم��ان و مكان، كاهش توج��ه و تمركز، 
آش��فتگي و بي ثباتي خلق و تحريك پذيري، ترس و 
اضطراب و افسردگي، از دست دادن لذت ها و عاليق 
گذشته، ضعف تدريجي عواطف، شكاكي، سوءظن، 
بدبيني و بي اعتمادي، بي خوابي و آشفتگي خواب، 
تغيير تدريجي ش��خصيت فرد مبتال، مخفي و انبار 

كردن وس��ايل يا خوراكي ها، كاهش تعادل فيزيكي 
و مهارت هاي حركت��ي و هماهنگي ميان آنها در راه 
رفتن، غذاخوردن، لباس پوش��يدن، استحمام، بروز 

رفتارهاي ناپسند را از عاليم آلزايمر بيان مي كند.
صالحي اظهار م��ي دارد: آلزايمر يك بيماري پيش 
رونده و تحليل برنده اس��ت و طول دوره بيماري از 
سه تا ۲۰ سال متغير بوده و عالئم بيماري به تدريج 
ظاهر مي ش��وند و يكي از مشكالت عمده سالمتي 
است كه با باالرفتن سن رواج پيدا مي كند. او ادامه 
مي دهد: در واقع آلزايمر يك نوع اختالل عملكردي 
مغز اس��ت كه به تدريج توانايي ه��اي ذهني بيمار 
تحليل مي رود، بارزترين تظاهر زوال عقل اختالل 
حافظه است و اختالل حافظه معموال به تدريج ايجاد 
شده و پيشرفت مي كند. در ابتدا اختالل حافظه به 
وقايع و آموخته هاي اخير محدود مي ش��ود ولي به 
تدريج خاطرات قديمي آس��يب مي بينند. صالحي 
خاطرنش��ان مي كند: اين بيماري يكي از مشكالت 
عمده سالمتي اس��ت كه با باال رفتن سن رواج پيدا 
مي كند، بايد با پيروي از سبك زندگي سالم بتوان از 

ابتال به آلزايمر در پيري جلوگيري كرد.

         زنگ خطر آلزايمر و افزايش سن جمعيت
اما ابتال به اين بيماري در كشوري كه جمعيت سالمند آن 
رو به افزايش است مي تواند زنگ خطري باشد براي تمام 
آنچه در آن جامعه رخ مي دهد. اينكه جمعيت جوان رو 
به كاهش باشد و جمعيت سالمند كه البته خطر ابتال به 
آلزايمر هم آنها را تهديد مي كند، فاجعه اي جدي است كه 
بايد از وقوع آن جلوگيري كرد. بايد دولتمردان تمام توان 
خود را به كار گيرند تا زير ساخت هاي اجتماعي و اقتصادي 
كشور به گونه اي باش��د كه مردم به فرزند آوري تشويق 
شوند. زمان زيادي باقي نمانده و ايران طي سال هاي آينده 
مي تواند به كشور پير تبديل ش��ود. در حالي كه اين پير 
شدن جمعيت هم به اقتصاد و هم به ديگر اركان هاي كشور 
ضربه هاي جبران ناپذيري خواهد زد. شايد به همين دليل 
است كه بسياري از كارشناسان از بروز پيري جمعيت ايران 
ابراز نگراني كرده و آن را اتفاقي ناخوش��ايند براي جامعه 
كنوني ما مي دانند. افزايش جمعيت نبايد در قالب يك 
شعار به مردم ابالغ شود، بلكه بايد تمام شرايط اين اتفاق در 
كشور فراهم شود. تا زماني كه مشكالت اقتصادي همچنان 
وجود داشته باشد و مردم براي تامين معاش خود با مشكل 

مواجه شوند، فرزند آوري براي آنها اولويت نخواهد بود. 

گزارش

بهمناسبتفرارسيدن۲۱سپتامبرروزجهانيآلزايمر

خاموشي ذهن؛ خطر رسيدن به جامعه ناكارآمد

رويخطخبر

دوميليونُدزواكسنكروناواردكشورشد
پنجاه وپنجمين محموله واكسن كرونا 
با حجم دو ميليون ُدز، وارد كشور شد. 
اين سي و دومين محموله اي است كه 
از چين وارد شده و به اين ترتيب تعداد 
كل محموله هاي وارد شده از چين به 
بيش از ۶۰ ميليون ُدز رسيد. تاكنون 
۳۰ ميليون و ۳۰۲ هزار و ۹۸۳ نفر نيز 
ُدز اول واكس��ن كرونا و ۱۴ ميليون و 

۱۲۰ ه��زار و ۹۶۵ نف��ر ُدز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده در كشور به 
۴۴ ميليون و ۴۲۳ هزار و ۹۴۸ ُدز رس��يد. واردات 

واكسن و تس��ريع در واكسيناسيون 
اولوي��ت اصلي دولت س��يزدهم براي 
مهار كرونا اس��ت. كريم همتي رييس 
جمعي��ت ه��الل احمر روز گذش��ته 
)دوشنبه( گفت، ۶۰ ميليون دز واكسن 
جديد توسط جمعيت هالل احمر از ۱۰ 
مهر تا ۱۰ آبان ماه وارد كشور مي شود. 
همچنين غالمحس��ين اس��ماعيلي 
رييس دفتر رييس جمهوري ۱۸ ش��هريور ماه از 
واردات حدود ۱۰۰ ميليون واكسن تا پايان آبان 

سال جاري خبر داده است. 

فراخوانمشموالناعزاميپايهخدمتيمهرسال۱۴۰۰
تمام مش��موالن داراي ب��رگ آماده به 
خدمت به تاريخ مهر ماه س��ال ۱۴۰۰ 
مي بايست در محل و مراكزي كه در برگ 
معرفي نامه مشموالن به مراكز آموزش 
نيروهاي مس��لح اعالم ش��ده، حضور 
يابند. س��ازمان وظيفه عمومي نيروي 
انتظامي اعالم كرد: كليه مش��موالني 
كه ب��رگ آم��اده به خدمت ب��ه تاريخ 

مهرماه سال ۱۴۰۰دريافت كرده اند، مي بايست با 
مراجعه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي 
)پليس+۱۰(، برگ معرفي نامه مشموالن به مراكز 
آم��وزش را دريافت و برابر اطالع��ات مندرج درآن 
اقدام كنند. در اين اطالعيه آمده است، اين دسته 
از مشموالن مي بايست روز پنجشنبه يكم مهر ماه 
سال ۱۴۰۰ درساعت، محل و مراكزي كه در برگ 
معرفي نامه مش��موالن اعالم شده، حضور يابند تا 

به خدمت دوره ضرورت اعزام ش��وند. 
گفتني است، مش��موالن مي بايست 
اصل مدارك م��ورد نياز اع��م از برگ 
آماده ب��ه خدمت، برگ محل مراجعه، 
ب��رگ واكسيناس��يون، كارت ملي و 
شناس��نامه، مدارك مربوط به شرايط 
خاص مانند: تاهل، گواهي فوت والدين، 
جانبازان، خانواده درجه يك ش��هدا و 
وس��ايل ش��خصي را به همراه خود داشته باشند. 
همچنين براي پيشگيري از بروز و شيوع بيماري 
كرونا، مشموالن اعزامي در روزاعزام توسط وظيفه 
عمومي استان ها و مراكز آموزش نيروهاي مسلح 
مورد معاينه قرار مي گيرند. الزم به ذكر است: عدم 
حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين ش��ده، 
غيبت محسوب ش��ده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون 

خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

آغازسالتحصيلياولمهرماهبابرپاييجشنشكوفهها
آغازس��ال تحصيلي جدي��د در دوره 
 ابتدايي با »جشن شكوفه ها و غنچه ها«

 در اول مه��ر خواه��د ب��ود و آغ��از 
فعاليت ه��اي آموزش��ي و تربيتي، از 
سوم مهر است. معاون آموزش ابتدايي 
در خص��وص تمهيدات در نظرگرفته 
ش��ده بين س��تاد ملي كرونا و وزارت 
آم��وزش و پرورش و س��اير نهادهاي 

اجرايي دول��ت در خصوص بازگش��ايي مدارس، 
اظهار كرد: آغازس��ال تحصيلي جدي��د در دوره 
ابتدايي با »جشن شكوفه ها و غنچه ها« در اول مهر 
خواهد بود و آغاز فعاليت هاي آموزشي و تربيتي، از 
سوم مهر مي باشد و مدارس بنا بر شرايط مناطق 
خود آموزش ها را به ص��ورت حضوري يا تركيبي 
از آموزش حض��وري و مجازي خواهند داش��ت. 
رضوان حكيم زاده با اش��اره به اينكه بازگشايي به 
شكل تدريجي اتفاق خواهد افتاد؛ افزود: مدارس 

در مناطق عش��ايري و روستايي كم 
جمعيت به علت عدم دسترسي به ابزار 
هوشمند و زيرس��اخت هاي فناوري، 
سال گذشته به شكل حضوري بوده و 
در سال جديد نيز در اولويت بازگشايي 
حضوري هس��تند. مع��اون آموزش 
ابتدايي در خصوص توانمندس��ازي 
معلمان براي سال تحصيلي جديد، 
گفت: كرون��ا علي رغم چالش ها و آس��يب هاي 
جدي كه داش��ت فرصت هايي را هم براي نظام 
آموزش��ي ايجاد كرد ك��ه يكي از آنه��ا افزايش 
توانمندي معلمان براي استفاده از فناوري هاي 
نوين در امر آموزش بود. اين امر در حالت طبيعي 
ممكن بود س��ال ها به طول بينجام��د. معلمان 
توانس��تند در يك فرصت محدود اين توانمندي 
را در خود ايج��اد كنند. آموزش و پرورش هم در 

اين راستا دوره هايي را برگزار كرد. 

رويداد

ما هيچ وقت فراموش نمي كنيم. مرگ همكارانمان 
اتفاقي نيست كه به سادگي ها از يادمان برود و آن را به 
دست فراموشي بسپاريم. آلزايمر كه نگرفته ايم. هنوز 
داغ مهش��اد و ريحانه نه تنها بر دل خانواده هايشان 
كه بر دل همكارانش��ان هم زنده اس��ت. هنوز زخم 
اين اتفاق تلخ دلمه نبس��ته و تا زماني كه مقصران 
آن شناسايي و محاكمه نش��وند هم اين زخم دلمه 
نمي بندد. براي ما و خيلي ديگر از خبرنگاران شايد 
اين اتفاق ها هميشگي باشد، اما دليل نمي شود كه به 
راحتي از كنار آن بگذريم. هر چند كه در اين سال ها 
اتفاقات زيادي ديگري هم رخ داد و ما هر چه كرديم 
نتوانس��تيم به حقوق از دس��ت رفته همكارانمان 
برسيم. مگر س��قوط هواپيما نبود، چند خبرنگار 
و عكاس در آن حادثه جان باختند، چندين س��ال 
متوالي از آن روز مي گ��ذرد، هنوز هم عكس علي 
افش��اري را هر از گاهي در خيابان هاي اين ش��هر 
مي بينيم، او يكي از آن كساني بود كه قرار شد براي 

تهيه گزارش از مانور رزمي بروند و ...
مسووالن اما هميشه با گفتن اين جمله كه حادثه اي 
اتفاق افتاده، س��عي مي كنند از زير بار مس��ووليت 
شانه خالي كنند، ولي براي ما اين حرف ها تكراري 
اس��ت. بايد مشخص ش��ود چرا و چگونه در مراسم 
احياي درياچه اروميه كه البته حاال ديگر همه خوب 
مي دانيم، نفس هاي آخرش را مي كش��د، بايد جان 
عزيز دو خبرنگار به دليل سهل انگاري و بي توجهي 
از بين برود. چرا باي��د دو خانواده و البته تعداد قابل 
توجهي از خانواده مطبوعات داغدار عزيزانشان شوند، 
وقتي كه مي شد با كمي توجه مانع از بروز اين فاجعه 
ش��د. اصال از روزي كه اين اتفاق رخ داده چند نفر از 
مسووالن محيط زيست و ديگر مسووالن كشور به اين 
فكر كرده اند كه براي حال و روز خبرنگاران حاضر در 

آن حادثه كاري بكنند. براي اينكه بتوانند آن اتفاق 
شوم را براي خود قابل هضم كنند. براي اين ضربه هاي 
ناش��ي از آن حادثه را پشت سر بگذارند، چند نفر از 
مسووالن در اين رابطه احساس مسووليت كرده اند.

      صدور نظريه كارشناسي 
بدون حضور وكيل اولياي دم

با وجود گذش��ت ح��دود يك ماه از ص��دور نظريه 
كارشناسي درباره پرونده واژگوني اتوبوس خبرنگاران 
محيط زيس��ت كه به فوت مهشاد كريمي و ريحانه 
ياس��يني انجاميد، يكي از وكالي اولياي دم ضمن 
انتقاد از عدم ابالغ نظريه به آنان گفت: بر اساس اين 
نظريه، راننده مقصر صددرصدي اعالم شده اين در 
حالي است كه مستنداتي در زمينه قصور مسووالن 

از ابتداي امر وجود داشته و دارد..
پرتو برهانپور اظهاركرد: در تيرماه به وكالت از اولياي 
دم هر دو خبرنگار عزيز، شكواييه و وكالت نامه را در 
شعبه ۳ بازپرسي دادس��راي ناحيه ۲۳ تهران - كه 
ويژه نيابت قضايي اس��ت - ثبت كردي��م اما اخيرا 
متوجه ش��ديم كه در يك نظر كارشناسي به تاريخ 
۵ شهريورماه بر اساس تصميم يك هيات سه نفره از 
»كارشناسان وزارت دادگستري در زمينه تصادفات 
و امور وس��ايل نقليه موتوري زميني« راننده مقصر 
صددرصد حادثه واژگوني اتوبوس خبرنگاران اعالم 
شده است. او تاكيد كرد: اين نظر كارشناسي كه در 
فضاي مجازي منتشر شده است، نه به ما و نه به اولياي 
دم متاسفانه ابالغ نشده اس��ت. ما براي نشان دادن 
حسن نيت خود و درخواست طي كردن روند قانوني، 
دوباره در ۱۳ ش��هريورماه اليحه اي را مستقيما به 
بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان نقده 
ارس��ال و تاكيد كرديم ما وكالي رسمي اين پرونده 

هس��تيم و بايد نظر كارشناسي را به ما ابالغ كنند تا 
بتوانيم نسبت به آن اعتراض كنيم اما تاكنون نظريه 
به ما ابالغ نشده است. واقعا نمي دانيم علت اين كار 
چيس��ت؟ وكيل اولياي دم تصريح كرد: از طرفين 
پرونده براي صدور هر نظريه كارشناسي بايد دعوت 
شود اما اين نظريه بدون دعوت از وكالي اولياي دم و 
وكيل خبرنگاران و خود خبرنگاران مجروح و استماع 
اظهارات همگي ما اعالم شده و عدم دعوت از وكال و 
خبرنگاران مجروح شده تخلف هيات كارشناسي نيز 
محسوب مي شود. او با اشاره به بعضي از مستندات 
قصور برخي دستگاه ها كه منجر به واژگوني اتوبوس 
خبرنگاران ش��د، گفت: از اول راننده اعالم كرد و ما 
هم مي دانيم كه اتوبوس به ش��ركت پيمانكار اياب 
و ذهاب كارخانه س��يمان اروميه تعلق داشت، فاقد 
صورت وضعيت بود و زيرنظر هيچ شركت مسافربري 
قرار نداشت و تردد آن غيرمجاز بود. برهانپور در پايان 
اظهاركرد: طبق مقررات هر گونه جابه جايي مسافر 
مس��تلزم رعايت قوانين حمل و نقل جاده اي است. 
جاده محل تردد اتوبوس خبرنگاران از نوع درجه ۲ 
روستايي بوده است. بر اساس گفته هاي خبرنگاران 
مبني بر وجود پيچ ها و شيب هاي تند در جاده درجه 
۲ روستايي نبايد از چنين اتوبوسي استفاده مي شد 
ضمن اينكه پيش از اين اعالم كرده ايم كه بر اساس 
پيامك هاي موجود و بليت هاي تهيه شده، اين تور 
مطبوعاتي از سوي ستاد احياي درياچه اروميه برگزار 
شده است بنابراين صرفا راننده نمي تواند مقصر باشد. 
سوال اصل اينجاست كه چرا همه اين مستندات 
كنار گذاشته شده است و راننده را مقصر صددرصد 
اعالم كرده اند. كارشناس��ان چطور توانس��ته اند 
نقش برگزار كنندگان اين تور مطبوعاتي در زمينه 

انتخاب اتوبوس و جاده را ناديده بگيرند؟!

آخرينوضعيتپروندهقضاييمهشادوريحانه
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