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يادداشت- 1

يادداشت- 2

 مقابله كارتل هاي زيرزميني
 با مردم

اد عاي حذف دالر 
از چرخه اقتصاد

ماج��راي واردات خ��ودرو و 
بسياري از اقالم ديگر از جمله 
لوازم خانگ��ي، اي��ن روزها از 
يكي از مهم ترين چالش هاي 
بنيادين كشور رونمايي مي كند. 
اينكه ي��ك ناهنجاري عميق 
در اقتص��اد ايران الن��ه كرده و 
مبتن��ي بر آن متولي��ان امور، 
آنقدر مسائل اقتصادي را مانند كالف سردرگم مي پيچانند 
كه ديگر گره گشايي از آن به سادگي امكان پذير نيست. 
بنا به هر دليلي نمايندگان مجلس بع��د از ارزيابي هاي 
كارشناسي به اين نتيجه رسيدند كه طرحي كه پيش از 
اين در زمان مجلس دهم براي واردات خودرو ارائه شده 
بود را عملياتي كنند.  ادامه در صفحه 2

ب��زرگ  فردوس��ي ش��اعر 
پارسي گوي در يكي از ابياتش 
در س��تايش خردمن��دي و 
عقالنيت مي گويد: »خرد بهتر 
از هرچه ايزد بداد/ ستايش خرد 
را به از راه داد« ابيات و عباراتي 
كه نشان دهنده اهميتي است 
كه خردمن��دي و اس��تفاده از 
رويكردهاي معقول در برنامه ريزي ها و تصميم سازي هاي 
خرد و كالن زندگي فردي و اجتماعي انسان ها دارد. اخيرا 
مصاحبه اي از س��يد رضا فاطمي امين وزير صمت دولت 
س��يزدهم در خصوص برنامه ريزي هاي گسترده وزارت 
صمت براي حذف دالر از چرخه اقتصاد ايران منتشر شد 
كه به نظرم بس��يار عجيب آمد و فكر كردم ضروري است 
از منظر تحليلي مورد ارزيابي قرار بگيرد. به عنوان يكي از 
ادامه در صفحه 3 فعاالن اقتصادي و...  

فربد زاوه

پيمان مولوي

اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران خواستار شدند

توقف ماشين توليد قوانين 

 كاهش درآمد در  بورس 
با قيمت گذاري دستوري

نمايندگان مجلس به عدم تخصيص 360 هزار ميليارد 
تومان وام ساخت آپارتمان اعتراض كردند

 »تعادل« رسوب هزاران خودروي ناقص 
در پاركينگ هاي خودروسازان را بررسي مي كند 

 جيب شركت هاي بورسي 
پرپول تر شد

صفحه 4     صفحه 5    

صفحه 2    

صفحه 7    

 آغاز ثبت نام 
از متقاضيان مسكن دولتي از امروز 

 خواب خودروها 
با گروكشي قطعه سازان!

 موافقت ستاد اقتصادي دولت 
با اصالح رويه فعلي دالر ۴۲00

در مراسمي با حضور وزير علوم 
انجام شد

نرخ ارز در بازار با افزايش همراه بود و هر دالر ۲۷ هزار 
و ۵۰۰ تومان و هر يورو ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته 
مي شود. در ساعت صبح نيز قيمت دالر ۲۷ هزار و4۳۵ 
تومان، قيمت يورو ۳۲ هزار و۱۲ تومان، پوند انگليس 
۳۷هزار و 9۳6 تومان و درهم ام��ارات ۷ هزار و4۷۲ 
تومان اعالم شده است. محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر گفت: امروز به دليل باال رفتن نرخ 
انس جهاني و ارز، قيمت طال و سكه با افزايش همراه 
است.انس جهاني هزار و ۷۸4 دالر قيمت گذاري شده 
صفحه 2 را بخوانيد است، هر...  

 ارز 4200 
در خط پايان

افتتاح ۳ خوابگاه 
دانشجويي دخترانه 
توسط ستاد اجرايي 

فرمان امام



گروه بانك و بيمه |
نرخ ارز در بازار با افزايش همراه بود و هر دالر ۲۷ هزار و ۵۰۰ 
توم��ان و هر يورو ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته مي ش��ود. 
در س��اعت صبح نيز قيم��ت دالر ۲۷ ه��زار و4۳۵ تومان، 
قيمت ي��ورو ۳۲ هزار و۱۲ تومان، پون��د انگليس ۳۷هزار و 
9۳6 تومان و درهم امارات ۷ هزار و4۷۲ تومان اعالم ش��ده 
است. محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: امروز به دليل باال رفتن نرخ اونس جهاني و ارز، قيمت 
طال و سكه با افزايش همراه است.اونس جهاني هزار و ۷۸4 
دالر قيمت گذاري شده است، هر قطعه سكه طرح جديد ۱۱ 
ميليون و 6۱۰ هزار تومان، سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و 9۵۰ هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان به فروش مي رس��د.هر مثقال طال چهار 
ميليون و 96۵ هزار تومان و هرگرم طالي ۱۸ عيار نيز يك 

ميليون و ۱46 هزار تومان، فروخته مي شود.

      رشد قيمت دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي امروز )سه شنبه، ۲۷ مهرماه( 
در مقايسه با روز كاري گذشته با ۲۰۰ تومان افزايش به قيمت 
۲6 هزار و ۷۳۸ تومان داد و ستد شد. قيمت فروش يورو نيز 
در مقايسه با روز گذشته با ۳۰۰ تومان افزايش برابر ۳۰ هزار 
و 4۳۳ تومان بود.امروز قيمت خريد هر دالر ۲6 هزار و ۲۰9 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۱۲۸ تومان بود.عالوه 
بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲6 هزار و ۲64 
تومان و نرخ فروش آن ۲6 هزار و ۲۷ تومان اعالم ش��د.نرخ 
خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و 4۸6 تومان و نرخ فروش آن 
نيز ۳۰ هزار و ۲۱۲ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت روز سه شنبه، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۱69 
تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و 4۰6 تومان 
معامله شد.  قيمت دالر در خرداد ماه به ۲6 هزار تومان رسيد 
و از آن پس حركت رفت و برگشتي در اين محدوده قيمتي 
و حركت به س��مت رقم ۲۷ هزار تومان داشت. اما از ابتداي 
شهريورماه قيمت ها در برخي مواقع نزولي بود يا براي چند روز 
پياپي ثبات قيمت را داشتيم البته براي چند روزي در محدوده 
قيمتي ۲۸ هزار تومان نيز معامله مي شد اما اين شرايط دوامي 

نداشت.  براس��اس اين گزارش، از يازدهم مهرماه بهاي دالر 
كاهشي شد و طي هفته گذشته اين روند نزولي ادامه داشت 
و امروز بهاي دالر و يورو در صرافي هاي بانكي به ترتيب رشد 

جزئي ۲۰۰ و ۳۰۰ توماني را تا لحظه مخابره خبر ثبت كرد.

     نوسان سكه 
در محدوده نرخ ۱۱.۵ ميليون تومان 

س��كه در بازار تهران امروز )سه شنبه، ۲۷ مهرماه( با ۸۰ 
هزار تومان افزايش نس��بت به روز كاري گذش��ته به ۱۱ 
ميليون و ۵۵۰ هزار تومان رس��يد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم ني��ز ۱۱ ميليون و ۳۰۰ ه��زار تومان معامله 
شد.همچنين ديروز نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون تومان، 
ربع سكه سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 
۲ ميليون و ۱۵۰ هزار توم��ان قيمت خورد.نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۱46 هزار تومان رس��يد. 
قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و 966 هزار تومان 
ش��د.همچنين اونس جهاني طال ب��ا افزايش ۱6 دالري 
نسبت به روز گذشته برابر يك هزار و ۷۸۰ دالر و ۵۵ سنت 
شد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. امروز نرخ انواع سكه 

و طال به دليل رش��د ۱6 دالري اونس جهاني طال و رشد 
اندك بهاي دالر افزايش يافت. 

     موافقت ستاد اقتصادي دولت 
با اصالح رويه فعلي دالر ۴۲۰۰

وزير اقتصاد گفت: ستاد اقتصادي دولت با اصالح رويه هاي 
فعلي ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني كه منافع آن به مصرف كنندگان 
نهايي و مردم نمي رس��د، ولي براي برخي افراد رانت ايجاد 
مي كند، موافق است.اولويت نخست وزارت اقتصاد تسهيل 
شرايط فعاليت هاي اقتصادي مولد در كشور و هموار كردن 
مس��ير توليد كنندگان است. بر اس��اس اين گزارش، سيد 
احسان خاندوزي در اولين جلسه شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي، برخي مقررات س��خت و بي ضابطه را از 
جمله مش��كالت اصلي توليد كنندگان و فعاالن اقتصادي 
داونست و افزود: برخي مجوزها خود منشأ ايجاد رانت و فساد 
و شكايت مردم از دستگاه هاي دولتي در كشور شده است. 
رييس شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي كاهش 
موانع مقرراتي، پيش بيني پذير كردن آينده فعاليت هاي 
توليدي و اقتصادي، و همچنين تسهيل صدورمجوز كسب 
وكارهاي مختلف را از مهم ترين برنامه هاي دولت داونست 

و بيان كرد: در اين مسير مقاومت هايي از سوي دستگاهاي 
دولتي ازجمله زير مجموعه وزارت اقتصاد خواهد شد، اما ما 
باقدرت، اصالحات الزم را در جهت تامين منافع مردم و كشور 
انجام مي دهيم. خاندوزي با اشاره به اينكه قوانين غير ضروري 
و زنجير شده به اقتصاد كش��ور و توليد كنندگان با قدرت و 
ضمانت اجرايي باال اصالح مي شود، گفت: بايد بگونه اي اقدام 
كنيم كه توليد كنندگان اين تغييرات را در مس��ير فعاليت 
خود در چند ماه و سال آينده حس كنند.وي در ادامه يكي 
از دستور جلس��ات مهم اولين نشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي را مشكالت صادركنندگان با اداره 
ماليات درخصوص محاسبه سود ناشي از تسعير نرخ ارز در 
دفاتر مالياتي داونست و گفت: مقرر شد اين موضوع مجدد از 
مجلس استعالم و بعد تعيين تكليف نهايي انجام شود. وي 
دستور كار ديگر شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
را ارزيابي عملكرد گذشته شورا داونست و بيان كرد: شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي بعد از ۱۱ سال فعاليت، 
بايد امروز گره گشاي مشكالت مردم و بخش خصوصي باشد. 
وزيراقتصاد درخصوص پيشنهاد جايگزيني كارت اعتباري 
مصرف با ارز 4 هزار ۲۰۰ توماني هم گفت: ستاد اقتصادي 
دولت با اصالح رويه هاي فعلي ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني كه 
منافع ان به مصرف كنندگان نهايي و مردم نمي رسد، ولي براي 
برخي افراد رانت ايجاد مي كند، موافق است.اين موضوع اكنون 
در حال بررسي است و اميدواريم بتوانيم بعد از تصميم گيري 
قطعي، ب��ا كارآمدترين روش از م��ردم و مصرف كنندگان 

حمايت كنيم.

      خاندوزي: ارز ۴۲۰۰ توماني هزينه زيادي را 
بر فعاالن اقتصاد تحميل مي كند

وزير امور اقتصادي و دارايي با اش��اره به هزينه هايي كه ارز 
4۲۰۰ توماني بر فعاالن اقتصادي تحميل مي كند، گفت: 
مدت هاس��ت موضوع حذف ارز 4۲۰۰ توماني مطرح است 
اما اجرايي نمي شود و اين روند بايد تغيير كند.تصميم گيري 
در برخي نهادها بر جيب فعاالن اقتصادي هزينه بسياري را 
تحميل مي كند و قدرت رقابت را كاهش مي دهد. به عنوان 
مثال حذف ارز 4۲۰۰ توماني مشكلي را براي مديران ايجاد 
نمي كند اما ادامه اين مسير و تاخير در اجراي برنامه ها، فعاالن 

اقتصادي را با چالش رو به رو مي كند.
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والاستريتژورنالخبرداد
 تغيير سياست تحريمي امريكا 

در پي شكست فشار حداكثري 
عليه ايران

وال استريت ژورنال در گزارشي نوشت كه دولت 
بايدن در پي شكست فشار حداكثري امريكا عليه 
ايران، به دنبال محدودكردن سياست تحريمي 

واشنگتن است.
به گزارش ايس��نا، مقام هاي وزارت خزانه داري 
امريكا به اطالع وال استريت ژورنال رسانده اند كه 
دولت بايدن در نظر دارد تا استفاده از تحريم هاي 
مالي و اقتصادي را محدود كند تا تاثير تاكتيكي 
كه امريكا در چند وقت اخير به آن اتكا كرده بود 

را تقويت كند.
مقامات خزانه داري امريكا گفته اند كه تحريم ها 
همچنان ابزار سياسي حياتي باقي خواهند ماند 

اما بايد بهتر تنظيم شوند.
وال اس��تريت ژورنال نوشت دولت هاي خارجي 
زيادي ازجمله برخي از متحدان امريكا استفاده 
واشنگتن از تحريم ها را سياستي بد خوانده بودند 
حتي طرفداران تحريم ها ني��ز تاثير تحريم ها را 
زير سوال برده و نسبت به تضعيف قدرت جهاني 
امريكا و استفاده از سيستم هاي مالي جايگزين 
ابراز نگران��ي كرده بودند. برخ��ي از اين افراد به 
شكس��ت سياس��ت فش��ار حداكثري امريكا در 
قبال ايران و شكس��ت واش��نگتن در جلوگيري 
از غني سازي مواد هس��ته اي توسط ايران اشاره 
مي كنند و برخي ديگ��ر ناكامي امريكا در بركنار 
كردن رهب��ران ونزوئال، جلوگي��ري از آزمايش 
موش��ك هاي بالس��تيك توسط كره ش��مالي و 
ممانعت از دخالت روس��يه در انتخابات امريكا را 

يادآور مي شوند.
اي��ن روزنامه امريكايي در انته��اي گزارش خود 
آورده است كه دولت بايدن به دنبال بازگشت از 
تحريم هاي فلج كننده اي است كه دونالد ترامپ 
عليه ايران اعمال ك��رده بود و ارايه معافيت هاي 
بشردوس��تانه به ايران، افغانستان و ونزوئال را در 

اولويت قرار داده است.
روز گذشته نيز خبرگزاري اينديپندنت گزارش 
داده ب��ود كه دولت بايدن قصد دارد اس��تفاده از 

تحريم هاي مالي را محدود كند.
دولت بايدن در 9 ماه گذش��ته س��رگرم بازبيني 
سياست تحريم ها بود. گزارش  اينديپندنت حاكي 
از آن بود كه در روند جدي��د اعمال تحريم ها به 
پيامدهاي ناخواس��ته آن بر گروه هاي در معرض 
خط��ر و تاثير ژئوپليتيك��ي و اقتصادي آن توجه 

ويژه اي خواهد شد

 پاسخ گمرك
 به سازمان غذا و دارو درباره 

تكرار ماجراي بندر بيروت
به دنبال اظهارات رييس سازمان غذا و دارو كه از 
وضعيت بي حس��اب و كتاب ورود كاال به گمرك 
انتقاد و كار اشتباهي دانسته و گفته بود كه اتفاق 
بندر بيروت )انفجار در سال هاي اخير( نمونه اي 
از تبعات اين رويه است، گمرك ايران در واكنشي 
كنايه آميز اعالم كرده اس��ت »ضمن تش��كر از 
حساسيت جنابعالي اميد است با رصد لحظه اي 
اين مرجع بر اقالم مرتبط وارده شاهد اتفاقات و 

تبعات ناگواري در اين خصوص نباشيم.«
به گزارش ايسنا، در جريان حواشي دپوي ۱۳۰۰ 
تن سرم وارداتي در گمرك و عدم تعيين تكليف 
آن از سوي سازمان غذا و دارو، اختالف نظرهاي 
بين اين دو س��ازمان واكنش ه��اي متفاوتي به 
همراه داش��ته اس��ت، اين در حالي است كه به 
تازگي شانه ساز - رييس سازمان غذا و دارو- ورود 
و دپوي ۱۳۰۰ تن سرم كه در دو ماه گذشته وارد 
گمرك ش��ده را رد كرده و آن را متعلق به س��ال 

۱۳9۵ دانسته است.
وي البته در اظهاراتش گفته بود كه »اتفاقي كه 
در بندر بيروت افتاد بايد براي همه ما درس عبرت 
باش��د كه ممكن اس��ت بدون هيچ ضبط و ثبتي 
محموله هايي وارد گمرك ما كنند و اتفاقي اعم از 
بيولوژيك يا اتفاقاتي مانند بندر بيروت رخ دهد.

اين در حالي است كه گمرك ايران در مكاتبه اي با 
سازمان غذا و دارو به ابهامات مطرح شده از سوي 

اين سازمان پاسخ داده است.
معاون فني گمرك با اشاره به مباحث مطرح شده 
در مورد تكرار اتفاق بندر بيروت گفته اس��ت كه 
»ضمن تشكر از حساسيت جنابعالي نسبت به اين 
موارد اميد اس��ت از اين پس با رصد لحظه اي آن 
مرجع و نظارت بر اقالم مرتبط وارده به انبارهاي 
مراجع تحويل گيرنده با استفاده از اطالعاتي كه 
در اختيارش��ان قرار دارد شاهد اتفاقات و تبعات 

ناگواري در اين خصوص نباشيم.«
در اي��ن مكاتبه در رابطه با اعالم س��ازمان غذا و 
دارو مبني بر عدم دسترس��ي به اطالعات اقالم 
دارويي تاكيد ش��ده اس��ت »با عنايت به امكان 
استفاده از اطالعات مراجع تحويل گيرنده توسط 
وزارت بهداشت از طريق سازمان جامع تجارت، 
مسووليت اظهارنظر و تعيين تكليف اقالم سالمت 
محور با توجه به تخصصي بودن موضوع برعهده 
آن مرجع بوده و س��ازمان گم��رك نيز آمادگي 
كامل خود را جهت همكاري براي تعيين تكليف 
مواردي كه از س��وي وزارت بهداش��ت منعكس 

خواهد شد اعالم مي كند.«
در بخش ديگري از اين مكاتبه گمرك به سازمان 
غذا و دارو در رابطه با دسترسي برخط اطالعات 
از طريق س��امانه جامع تجارت يادآوري و اعالم 
كرده كه وزارت بهداش��ت مي تواند با هماهنگي 
با متصديان س��امانه تجارت و شركت انبارهاي 

عمومي نسبت به اخذ اطالعات اقدام كند.

تاير باز هم گران شد
در اطالعيه انجمن صنفي صنعت تاير آمده است: 
انواع تايرهاي راديال و ون جمعا ۳۰درصد افزايش 
كه در مرحل��ه اول ۲۰درصد از تاريخ ۱4۰۰/۷/۲6 
و در مرحله دوم ۱۰درص��د از تاريخ ۱4۰۰/۱۰/۱ 
اعمال خواه��د گرديد. همچنين ان��واع تايرهاي 
باياس جمعا 4۰درصد افزاي��ش كه در مرحله اول 
۳۰درصد افزايش از تاريخ ۱4۰۰/۷/۲6 و در مرحله 
دوم ۱۰درصد افزايش از تاريخ ۱4۰۰/۱۰/۱  اعمال 

خواهد گرديد.

موافقتستاداقتصاديدولتبااصالحرويهفعليدالر۴۲۰۰

درمراسميباحضوروزيرعلومانجامشد

درجلسهديروزشورايشهرصورتگرفت

ارز 4200 در خط پايان

افتتاح۳خوابگاهدانشجوييدخترانهدركشورتوسطستاداجراييفرمانامام

اختالف زاكاني و اماني برسر مصوبه امالك شهرداري

به همت بنياد ۱۵ خرداد وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام، ۳ 
خوابگاه دخترانه دانشجويي جديد در دامغان، اروميه و سنندج 
احداث و تحويل وزارتخانه هاي علوم و بهداشت شد. ظهر ديروز 
سه شنبه ايين افتتاح و بهره برداري از ٣ خوابگاه دانشجويي 
دخترانه دانشگاه هاي اروميه، سنندج و علوم پزشكي دامغان 
باحضور وزيرعلوم، معاون هماهنگي س��تاد اجرايي فرمان 
ام��ام، مديران عامل گروه تدبير و بنياد ۱۵خ��رداد و معاون 
وزيربهداشت درمحل نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي فرمان 
امام برگزار شد. دراين مراسم وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري در 
سخناني گفت: بهترين سرمايه گذاري در كشور، هزينه براي 
آينده سازان و نخبگاني است كه نيروي انساني و سرمايه اصلي 
كشور را خواهند ساخت. محمدعلي زلفي گل افزود: از دكتر 
مخبر و ستاداجرايي فرمان امام واقعا متشكرم بابت برعهده 
گرفتن مساله س��اخت خوابگاه هاي دانشجويي دختران و 
رفع دغدغه خانواده ها و دانش��جويان، آنهم در شرايطي كه 
ستاد درگير پروژه هاي بزرگ و ملي متعدد ديگري است كه 
هركدام يك پروژه عظيم به حساب مي آيند. وزيرعلوم ادامه 
داد: نهضت س��اخت خوابگاه را بايد به يك فرهنگ عمومي 
تبديل كنيم و ساير خيرين ونهادها راهم به اين سمت بياوريم، 
دش��من مي داند كه اگر ايران درزمينه علم و فناوري دست 
برتر را پيداكند شكست ناپذير مي شود، پس بايد باتمام توان 

به اين سمت پيش برويم همانطوركه بعدازانقالب با سرعت 
قابل قبولي به جلورفته ايم. او با بيان اينكه اگر ما هزينه الزم 
را براي توسعه علم و فناوري، كارآفريني و اشتغالزايي صرف 
كنيم، بالشك با كشورهاي پيشرفته هيچ اختالفي نخواهيم 
داشت، افزود: ما از نعماتي برخورداريم كه دنياي پيشرفته آن 
را ندارد ما از تمدن، تاريخ و ريشه اي برخورداريم كه بسياري از 
كشورهاي پيشرفته آن را ندارند. وزير علوم ادامه داد: دشمن ما 
يقين دارد كه جمهوري اسالمي دنبال سالح هسته اي نيست 
بلكه مي دانند زمينه هسته اي ايران پايه اي براي ديگر علم ها 
و افق هاي آينده علم اس��ت. زلفي گل با اشاره به اينكه بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي، ايران در منطقه رتبه اول را دارد، ادامه 
داد: در بدو انقالب ١٧٠ هزار دانشجو در مقاطع كارشناسي 
و بعضًا كارشناسي ارشد داش��تيم اما امروز بالغ بر ١۵٠ هزار 
دانشجوي دكتري شاغل به تحصيل داريم.  زلفي گل تأكيد 
كرد: در حال حاضر تعداد اعضاي هيات علمي به ٨٠ هزارنفر 
رس��يده و دانشگاه هاي ما در آس��يا و رنكينگ دنيا سري در 
سرها دارند و نش��ان مي دهد سرمايه گذاري ايران در بخش 
علمي موثر بوده است. او با اشاره به اينكه طبق برنامه توسعه 
ششم بايد بخشي از درآمد ناخالص ملي را صرف تحقيقات 
مي كرديم كه طبق آمار كمتراز نيم درصد آن صرف تحقيقات 
شده است، افزود: اين ميزان نشان مي دهد آنطور كه شايسته 

است سرمايه گذاري انجام نش��ده و دولت سيزدهم مصمم 
اس��ت كه دراين مبحث ورود جدي و متفاوتي كند و به طور 
كل براي ايجاد جه��ش دراين زمينه به همكاري نهادهايي 
مانند ستاد اجرايي فرمان امام نيازمنديم. معاون هماهنگي 
ستاد اجرايي فرمان امام نيز دراين مراسم ضمن تبريك هفته 
وحدت و اي��ام والدت پيامبراعظم)ص( گفت: در راس��تاي 
تأكيدات رهبرمعظم انقالب و دس��تور دكتر مخبرعمليات 
احداث خوابگاه هاي دانش��جويي بنياد ١۵ خرداد س��اخت 
كام��ل ١4 خوابگاه را طي تفاهم با وزارت علوم و بهداش��ت 
متعهد شده است، افزود: تا امروز ۵ خوابگاه جديد دانشجويي 
افتتاح كرديم، سال گذشته دو خوابگاه در شهركرد و نيشابور و 
امروز خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه هاي اروميه، سنندج و 
دانشگاه علوم پزشكي دامغان را افتتاح و تحويل دولت خواهيم 
داد. سيدمصطفي سيدهاشمي در ادامه گفت: كل ظرفيت 
اين ١4 خوابگاه ۳ هزار و ١٠٠ نفر اس��ت و ٧٠ هزار مترمربع 
زيربناي خوابگاه هاست، 6 خوابگاه براي دانشگاه هاي وزارت 
بهداشت و٨ خوابگاه متعلق به وزارت علوم است. وي با بيان 
اينكه خوابگاه هايي كه امروز افتتاح شد ظرفيت ٧4٠ نفري 
دارد و زيربناي آن ١6 هزار و ۵٠٠ متر مربع است افزود: ١٣٠ 
ميليارد تومان براي ساخت و تجهيز اين ۳ خوابگاه هزينه شده 
و عمليات ساخت خوابگاه هاي دانشگاه هاي بجنورد، علوم 

پزشكي و خليج فارس بوشهر هم به پايان رسيده و آماده تجهيز 
است . سيدهاشمي تصريح كرد: خوابگاه دانشگاه اراك، علوم 
پزشكي بيرجند، علوم پزشكي قائن، تربت حيدريه، دانشگاه 
بندرعباس و مراغه نيز براساس زمان بندي انجام شده پايان 

امسال و بهار سال آينده افتتاح خواهند شد. 
معاون ستاد اجرايي فرمان امام تأكيد كرد: اين خوابگاه ها با 
استفاده از مدرن ترين استانداردهاي فني طراحي و ساخت 
شده است كه شامل اتاق تلويزيون، مطالعه، سالن ورزشي، 
اتاق مهمان و سالن مالقات جهت رفاه و بهره برداري دختران 
دانشجو انجام شده است. سيد هاشمي افزود: خوشبختانه 
سامانه اي در بنياد ۱۵ خرداد راه اندازي شده كه مردم و خيرين 
بتوانند به هر ميزاني كه مي خواهند كمك كنند و كمك شان 
به اسم خودشان ثبت شود، خوشحالم كه اعالم كنم ظرف 
١4 ماه با استفاده از اين سامانه ٣١٣ ميليارد تومان با كمك 
مردم و خيرين جمع آوري شده كه نشان مي دهد اين سامانه، 
سامانه اي قوي بوده و خيرين نيز به خوبي به ميدان آمدند كه 
اين مبالغ صرف احداث مدارس، خوابگاه ها، بيمارستان ها، 
اشتغالزايي و ساير طرح ها درمناطق محروم مي شود. در ادامه 
اين مراسم در ارتباطي ويدئوكنفرانسي با ۳ استان كردستان، 
آذربايجان غربي و س��منان خوابگاه هاي دانشجويي جديد 

افتتاح شدند.

گروه راه و شهرسازي | »شهرداري تهران ملزم به اجراي 
مصوبات شوراي شهر است، نه مختار! شهروندان تهراني ما را 
به نمايندگي خود انتخاب نكرده اند كه شهرداري تهران صالح 
ببيند تا مصوبه اي را اجرا كند يا نه!!« اين جمالت، ساعتي پس 
از پايان كار جلسه علني ديروز شوراي شهر تهران توسط ناصر 
اماني، يكي از اعضاي اين شورا در توييتر منتشر شد. تذكر اماني 
درباره الزام شهرداري به اجراي مصوبات شوراي شهر تهران در 
شرايطي منتشر شد كه جلسه علني ديروز شوراي شهر تحت 
تاثير برخي حواشي قبلي برگزار شد و البته در ميانه اين جلسه 
نيز حاشيه هاي جديد بروز كرد. به گزارش »تعادل«، يكشنبه 
هفته جاري قرار بود عليرضا زاكاني، شهردار تهران در جلسه 
علني شوراي شهر حاضر شود اما مهدي چمران روز يكشنبه 
اعالم كرد كه زاكاني به دليل كسالت به درمانگاه مراجعه كرده 
و امروز نمي تواند در شورا حضور يابد. روايت ديگري نيز از سوي 
مركز ارتباطات شهرداري مبني بر اينكه زاكاني در منزل در 
حال استراحت است منتشر ش��د، كه در جزييات با روايت 
چمران تفاوت داشت. در اين حال، روز دوشنبه ناصر اماني 
در صفحه شخصي خود در واكنش به شايعه درگيري لفظي 
و فيزيكي با شهردار تهران اظهار كرد: بعد از انتصاب شهردار 
محترم تهران هيچ جلسه خصوصي با ايشان نداشته ام و شايعه 

درگيري با شهردار را تكذيب مي كنم.
اماني اما روز دوش��نبه در مصاحبه با ايلنا، به طور تلويحي از 
انتصاب دو نفر از شهرداران مناطق تهران انتقاد كرد و گفت: 
كسي كه تهران و مناطق تهران را نمي شناسد و با فرهنگ 
رفتاري و سازماني شهرداري آشنا نيست، حتما مدت زماني 
طول مي كش��د و وقت شهر و شهرداري را هزينه مي كند تا 
بخواهد به كار مسلط شود و وقتي آماده كار و فعاليت مي شود 
دوره مس��ووليتي او به اتمام مي رسد و به نظر مي رسد بايد 

درباره آن تجديدنظر صورت گيرد. 

     اختالف برسر مصوبه امالك در اختياِر غير
در چنين ش��رايطي بود كه در جلس��ه علني ديروز شوراي 
شهر تهران بار ديگر ميان اماني و زاكاني اختالفاتي بروز كرد.

ناصر اماني در اين جلسه با اشاره به مصوبه واگذاري امالك در 
اختيار غير شهرداري در دوره پنجم به ابالغيه شهردار تهران 
مبني بر توقف هرگونه واگ��ذاري امالك انتقاد كرد و گفت: 
در اين مصوبه منهاي اينكه شهرداري را به يكسري اقدامات 
مكلف كرده، ليستي پيوست شده كه مشمول ۸6 ملك است 
و يك ليست ۸6 رديفي پيوس��ت كردند كه 6۰ مورد از اين 
امالك تمديد بهره برداري شده و ۲6 مورد را واگذاري جديد 
كردند.  عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: با استناد تبصره 
پنج ماده ۵۵ قانون شهرداري ها اعالم كردند شورا بايد مجوز 
بهره برداري و واگذاري بدهد و به همين دليل شهرداري اليحه 
داده و تصويب كرده اند. آقاي دكتر زاكاني همان روزهاي اول 
كه آمدند نامه زدند كه واگذاري امالك شهرداري فعال متوقف 
شود.  اماني اضافه كرد: شخصا با كاري كه آقاي زاكاني كردند 
موافقم و كار درستي است اما اگر اين مصوبه و ليست ۸6 رديفي 
نياز به اصالح يا حتي لغو اين مصوبه دارد بايستي شورا در مورد 
آن تصميم بگيرد و حتي اگر قرار است متوقف شود باز هم نياز 
به مصوبه شوراي شهر دارد.  عليرضا زاكاني در حين توضيح 
اقدامات خود در صحن شورا به اين تذكر اماني واكنش نشان 
داد و گفت: موضوع بند 6 ماده ۵۵ كامال مش��خص اس��ت و 
شهردار پيشنهادات خود را در اين رابطه مي آورد و در صورت 
موافقت شوراي شهر اين اقدامات را انجام مي دهد. حاال همان 
شهردار نمي خواهد آن اقدامات را انجام دهد، مثال مي خواهد 
يك واگذاري انجام دهد و آن را به شورا مي آورد تا مجوز را بگيرد 
اما اولويت ديگري پيش مي آيد و در اينجا منع يا الزامي ندارد 
كه شهرداري حتما اين كار را انجام بدهد و همان طور كه براي 
آن مجوز گرفته مي تواند آن را مسكوت بگذارد يا در اجراي آن 

تدبير كند. اما امكان براي شهردار وجود ندارد كه بدون مصوبه 
شوراي شهر دست به واگذاري بزند. در كار شوراي پنجم نيز 
يك اشكال جدي وجود داشت كه 9 عنوان را خودش اضافه 

كرده بود و اصل مصوبه در شوراي پنجم محل اشكال بود. 

     شهرداري مختار است يا ملزم؟
اين صحبت هاي زاكاني، واكنش اماني را به همراه داش��ت. 
او گفت: اگر ش��هرداري اليحه اي به شورا ارسال كرده و شورا 
تصويب مي كند آيا شهرداري براي اجرا مختار است يا ملزم؟ 
اين موضوع بحث حقوقي است نه بحث دو طرفه ميان بنده 
و آقاي زاكاني. اگر اين باش��د كه ش��ورا مصوبه داشته است و 
شهرداري اختيار داشته باشد كه اجرا كند يا نكند كه يعني 
شورا كارعبثي انجام مي دهد! در قانون چنين چيزي پيش بيني 
نشده است. وقتي شهرداري اليحه اي مي دهد و شورا مصوب 
مي كند اگر هم بنا برعدم اجرا است بايد براي آن اليحه بياورد.  
چمران در واكنش به صحبت هاي زاكاني گفت: در ارتباط با 
بحثي كه آقاي اماني داشتند پاسخ به صورت مكتوب بيايد و 
ما منتظر پاسخ قانوني آن هستيم.  شهردار تهران همچنين 
به صحبت هاي محمد آخوندي ديگر عضو شوراي شهر نيز 
واكنش نش��ان داد. آخوندي نوك پيكان حاشيه هاي ايجاد 
شده بر سر غيبت جلسه گذشته زاكاني در صحن شورا را به 
سمت رسانه ها نشانه گرفته و گفته بود: »متاسفانه شاهديم 
برخي از معدود رسانه هايي كه اهداف خاص و سياسي دارند 
اقدام به نشر اخبار كذبي مي كنند كه هدف آن مشخص است. 
خبرهايي درباره ايجاد حاشيه و درگيري در جلسات مشترك 
شورا و شهرداري منتشر شده كه همه مي دانند دروغ است و 
مي خواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه اختالف نظر كارشناسي 
وجود دارد و به معني اختالف و درگيري نيست و منشأ انتشار 
اين اخبار نيز مشخص است.«  زاكاني به اين صحبت هاي عضو 

شورا نيز واكنش داد و گفت: آنچه آقاي آخوندي بيان كردند 
حرف حقي است. ديگران درباره شائبه هايي كه بيان مي كنند، 
تجديدنظر كنند. جامعه نياز به خدمت و كار دارد و نياز به دعوا 
ندارد. ما هم عالقه نداشتيم به گذشته برگرديم و نگاه كنيم و 
اشكاالت را دائم توي سر افراد بزنيم و اين مسير را هم نرفتم و با 
تحريك برخي از رسانه ها هم نخواهم رفت. جامعه به آرامش، 
كار، خدم��ت و تالش نياز دارد و در اين زمينه تفاهم داريم. از 
رسانه ها خواهش مي كنم دقت كنند و اخبار كذب و نادرست 

منعكس نكنند. اين به نفع هيچ كس نيست.

     ايجاد جايگاه هاي كوچك سوخت رساني 
در تهران

اعضاي شوراي شهر تهران در جلس��ه ديروز يك اليحه دو 
فوريتي و دو طرح يك فوريتي را به تصويب رساندند. در ابتدا 
اليحه دو فوريتي »توقف اجراي مصوبه اساسنامه ۱9 سازمان 
وابسته به شهرداري تهران به انضمام آيين نامه مالي و معامالتي 
سازمان هاي وابسته و مقررات استخدامي مستخدمين موقت 
شهرداري تهران« در دس��تور كار اعضاي شوراي شهر قرار 
گرفت و دو فوريت آن با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران 
به تصويب رس��يد.  در ادامه جلسه ديروز طرح يك فوريتي 
»اصالحيه مصوبه الزام شهرداري تهران به ايجاد و تسهيل 
جايگاه هاي كوچك س��وخت رساني در ش��هر تهران« در 
دستور كار اعضاي شوراي شهر قرار گرفت و يك فوريت آن با 
اكثريت آرا به تصويب رسيد.  سومين دستور جلسه ديروز نيز 
مربوط به بررسي طرح »الزام شهرداري به ارايه اليحه ايجاد 
واحد ارايه خدمات مشاوره شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران « بود. يك فوريت اين طرح در جلسات قبل به تصويب 
رسيده بود و جزييات اين طرح با اكثريت آرا به تصويب اعضاي 

شوراي شهر رسيد.

ادامه از صفحه اول

 مقابله كارتل هاي زيرزميني
 با مردم

بع��د از بحث و تبادل نظره��اي فراوان و مش��اوره با 
كارشناسان اقتصادي نهايتا ماده 4طرح ساماندهي 
بازار تصويب ش��د. اما بالفاصله پ��س از اين تصميم 
كه اتفاقا با اس��تقبال كارشناس��ان نيز مواجه شده با 
كارش��كني هاي فراواني مواجه شد. ابتدا كارتل هاي 
با نفوذ اقتصادي از طريق رسانه هاي تحت نفوذشان 
تالش كردن��د اين تصميم را برخ��الف رويكردهاي 
حمايت از توليد داخلي معرف��ي كنند. وزير صمت 
هم كه به هر حال توانايي زي��ادي براي مقابله با اين 
گروه ها ندارد، اعالم كرد كه با اين طرح مخالف است. 
وقتي نمايندگان روي طرح خود پافش��اري كردند و 
صاحب نظران و رسانه هاي مستقل هم از حقوق ملت 
دفاع كردند، اين كارتل هاي تالش كردند از روش هاي 
ديگر در برابر اين تصميم منطقي سنگ اندازي كنند 
و اعالم كنند هر گونه واردات خودرو باعث كمبود ارز 
و گراني نرخ ارز مي شود. اين در حالي است كه تمركز 
طرح بر روي ارزهاي بيروني و ارزهاي برآمده از صادرات 
است و ارتباطي با ارزهاي داخل بازار پيدا نمي كنند. 
اين پرسش در اين ميان مطرح است، چرا در خصوص 
مس��اله اي كه در همه جاي دنيا به راحتي درباره آن 
تصميم سازي مي ش��ود در ايران تبدل به يك بحران 
جدي مي ش��ود. اين روند بحران سازي در خصوص 
بسياري از مسائل ديگر نيز نمايان شده است. در جريان 
تصويب FATF نيز كه مدت ها برخي افراد و جريانات 
سياسي با تمام توان با آن مخالفت مي كردند، ناگهان 
بعد از تغيير دولت تمام خطراتش را از دست مي دهد و 
در مسير تصويب قرار مي گيرد. در واقع اين همه برنامه 
تلويزيوني و حاشيه سازي صورت گرفت تا يك برخورد 
سياسي صورت قبال بگيرد. در همين ماجراي مخالف 
با واردات خودرو، ناگهان از شورايي ذيل عنوان شوراي 
نظارت بر سياست هاي كلي نظام، نام برده شد كه تا 
به امروز اساسا اطالعات چنداني از ماهيت آن وجود 
نداشت. هرگز مشخص نشد چه افرادي عضو اين شورا 
هستند و چه وظايفي را بر عهده دارد. در ايران، قانون 
اساسي وجود دارد و مجموعه گزاره هاي تصميم ساز 
بايد ذيل قانون اساسي تعريف شوند. واردات خودرو نه 
اينقدر پيچيده است و نه تا اين اندازه مضر است، اتفاقا 
از منظر اقتصادي فايده ه��اي فراواني نيز دارد. دولت 
در دوره اي كه با كسري بودجه فراواني روبه رو است، 
بهتر اس��ت براي تامين منابع الزم روي ارزهايي كه 
تملكي روي آنها ندارد )مثل ارزهاي برآمده از صادرات 
غيرنفتي( از يك چنين روش هايي استفاده كند. واقع 
آن اس��ت كه از باب درآمدي، دولت هيچ منفعتي از 
صادرات گسترده شركت هاي بزرگ فوالدي، خودرو 
و... ندارد. تنها درآمدي كه دولت مي تواند از آن استفاده 
كند، درآمدهاي برآمده از تعرفه هاي واردات است كه 
بخشي از نيازهاي سيستم اجرايي را تامين مي كند. اما 
در شرايطي كه همه دولت هاي جهان از اين رويكردها 
اس��تفاده مي كنند در ايران به دلي��ل قدرت اقتصاد 
زيرزميني و كارتل هاي بانفوذ، امكان استفاده از اين 
درآمدها وجود ن��دارد. نتيجه اين محروميت ها را در 
نخسيتن گام مردم در تكانه هاي تورمي مي پردازند 
و بعد هم از خودروي با كيفيت، ايمن و ارزان محروم 
مي ش��وند. اين در حالي اس��ت كه دولت مي تواند از 
واردات خودرو درآمدهاي قابل توجهي داشته باشد. 
در همين ماج��راي س��ند زدن خودروهاي داخلي 
شما مي بينيد كه دفترخانه ها چه انحصاري را براي 
خود تعريف كرده و حاضر به عقب نش��يني از آن هم 
نيستند. يعني دفترخانه دارها مي گويند: »من بايد 
انحصار داشته باشم، افراد ديگر هم نبايد اجازه احداث 
دفترخانه داشته باشند، ضمن اينكه درآمدهاي من 
بايد گارانتي شود.« ديروز يك نامه اي از تشكل هاي 
مربوط به تايرهاي الستيك منتشر شد كه قصد گراني 
چند ۱۰ درصدي تولي��دات خود را دارند. پيش از آن 
هم فعاالن حوزه ل��وازم خانگي از افزايش بيش از 4۰ 
درصدي خبر داده بودند. اين روند در خصوص ساير 
بخش هاي نيز به كرات رخ مي دهد. اما بايد ديد چرا يك 
چنين شرايطي حاكم است؟ اين شرايط وجود دارد 
چون در ايران رقابت وجود ندارد و برندها و تشكل ها 
براي خود حق انحصاري قائلند. خيلي راحت روبه روي 
مردم در صدا و سيما قرار مي گيرند و اعالم مي كنند كه 
بايد محصوالت شان گران شود. طنز ماجرا اينجاست 
كه اين افراد و جريانات در حالي كه دامنه وس��يعي از 
قطعات اصلي خود را از چين وارد مي كنند از ضرورت 
حمايت از توليد داخلي نيز سخن مي گويند، كسي هم 
از آنها نمي پرسد، نسبت شما با توليد داخلي چيست 
كه هر وارداتي را مقابله با توليد داخلي تفسير مي كنيد. 
بر اين اساس است كه كوچك ترين نوسانات ارزي باعث 
مي شود تا قيمت محصوالتي كه اين آقايان آنها را توليد 
داخلي مي دانند، س��ر به فلك بكشد. اما در ميان اين 
منازعه هول انگيز كه كارتل هاي اقتصاد زيرزميني آن را 
راهبري مي كنند، طرفي كه همواره هزينه مي پردازد، 
آسيب مي بيند و در نهايت هم قرباني مي شود، مردمي 
هستند كه ناچارند از خودروهاي بي كيفيت و غيرايمن، 
لوازم خانگي بنجل و در كل اقالم بي كيفيت استفاده 
كنند. مردمي كه انگار تنها در اقيانوس پر تالطم اقتصاد 

و معيشت رها شده اند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
تسهيالت پرداختي بانك ها طي 6 ماهه ابتداي سال 
1400 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 12410.8 هزار 
ميليارد ريال اس��ت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ 4551.9 هزار ميليارد ريال )معادل 57.9 
درصد( افزايش داشته است. براساس آخرين داده هاي 
آماري تسهيالت پرداختي بانك ها طي 12 ماهه سال 
1۳99 ب��ه بخش هاي اقتصادي مبلغ 18 هزار و 989 
هزار ميليارد ريال و در بهار 1400 نيز برابر با چهار هزار 
و 976 هزار و 900 ميليارد ريال بوده اس��ت.  عالوه بر 
رشد تس��هيالت دهي بانك ها كه نسبت به نيمه اول 
سال قبل 58 درصد رشد داشته و اين موضوع در عين 
حال به معني رشد س��  پرده ها، نقدينگي و اثر تورمي 
باالي آن است، نگاهي به ساختار و تركيب تسهيالت 
نشان مي دهد كه همچنان سرمايه در گردش و ادامه 
حيات بنگاه ها هدف اصلي بوده و رشد سرمايه گذاري 
و ايجاد و توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال زايي هدف 
حاش��يه اي در پرداخت تسهيالت اس��ت.  در نتيجه 
سرمايه در گردش با سهم 67.5 درصد، باالترين سهم 
را در تسهيالت داشته و بيش از دو سوم وام هاي بانكي 
به سرمايه در گردش اختصاص يافته است. سهم ايجاد 
واحدها و فازهاي جديد نيز تنها 11.2 درصد معادل 
1۳9هزار ميليارد تومان اعالم شده است. سهم توسعه 
واحدها و فازها نيز 8.4 درصد كل تس��هيالت معادل 
104 همت است . همچنين سهم تعميرات نيز 2 درصد 

معادل 24 همت است. 
 از س��وي ديگر، خريد كاالي شخصي كه عامل رشد 
تقاضا و سرمايه گذاري و افزايش فروش كاال است تنها 
5.9 درصد كل تسهيالت معادل 72 همت بوده است 
خريد مسكن نيز به شدت كاهش داشته و با سهم 1.2 
درصدي به ميزان 15 ه��زار ميليارد تومان كمترين 
سهم را در بين ساير اهداف داشته است. اين نكته نشان 
مي دهد كه متاثر از ركود بخش مسكن، گراني و قيمت 

باالي آپارتمان، مردم توان دريافت وام نيز ندارند و عمال 
خريد وفروش مسكن نيز سهم كمي از تسهيالت را به 
خ��ود اختصاص داده اس��ت.  از مجموع رقم هنگفت 
1241 هزار ميليارد تومان تسهيالت شش ماهه اول 
1400 حدود 5۳2 همت براي بخش خدمات، ۳72 
همت براي بخش صنع��ت و معدن، 185 همت براي 
بازرگاني، 88 همت براي بخش كشاورزي و 62 همت 
براي مسكن و ساختمان اختصاص يافته است و مسكن 
و ساختمان كمترين سهم و خدمات بيشترين سهم 
را در بين بخش هاي اقتصادي در دريافت تسهيالت 
بانكي داشته اس��ت واين هدف از دريافت تسهيالت 
پرداختي در بخش هاي اقتصادي طي 6 ماهه ابتداي 

سال 1400 است. 
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش 
در كليه بخش هاي اقتصادي طي 6 ماهه ابتداي سال 
جاري مبلغ 8۳76.7 هزار ميليارد ريال معادل 67.5 
درصد كل تسهيالت پرداختي است. سهم تسهيالت 
پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت 
و معدن در 6 ماهه ابتداي سال جاري معادل 2947.2 
هزار ميليارد ريال بوده اس��ت كه حاكي از تخصيص 
۳5.2 درص��د از مناب��ع تخصيص يافته به س��رمايه 
درگردش كليه بخش هاي اقتصادي )مبلغ 8۳76.7 
هزار ميليارد ريال( اس��ت. مالحظه مي شود از ۳727 
هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي در بخش صنعت 
و معدن معادل 79.1 درصد آن )مبلغ 2947.2 هزار 
ميليارد ريال( در تأمين س��رمايه در گردش پرداخت 
ش��ده اس��ت كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين 
منابع براي اين بخش توس��ط بانك ها در سال جاري 
است. شايان ذكر است كه همچنان بايد در تداوم مسير 
جاري، مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي 
ناشي از فش��ار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين 
اساس ضروري اس��ت به افزايش توان مالي بانك ها از 

طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، 
كاهش تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير 
صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها 
در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي 
مضاعف بر دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي 
به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين 
مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد. 

همچنين 199 هزار ميليارد ريال تسهيالت در شش 
ماهه سال جاري به شركت هاي دانش بنيان پرداخت 
ش��د طي ش��ش ماهه 1400 به 857 شركت دانش 
بنيان معادل 198.9 هزار ميليارد ريال پرداخت شد 
كه نسبت به شش ماهه 1۳99 معادل 102.6 درصد 

افزايش داشته است. 
بيشترين تسهيالت طي ش��ش ماهه 1400 از سوي 

بانك هاي ملي به مبلغ 54.6 هزار ميليارد ريال، ملت 
به مبلغ 46.6 هزار ميليارد ري��ال و صادرات به مبلغ 
۳9.8 هزار ميليارد ريال پرداخت شد. منظور از تعداد 
شركت ها در گزارش هاي پيش از مقطع دي ماه 1۳97 
تعداد تسهيالت اعطايي به شركت هاي دانش بنيان 
بوده اس��ت و از مقطع دي ماه 1۳97 تعداد شركت ها 
فارغ از تعداد تسهيالت پرداختي منظور نظر مي باشد .

رويداد

موافقت مجلس با كليات اليحه 
اصالح قانون بيمه شخص ثالث

نمايندگان مجلس با كليات اليحه اصالح ماده )8( قانون 
بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشي از وسايل نقليه موافقت كردند.نمايندگان 
در نشست علني )سه شنبه، 27 مهرماه( مجلس شوراي 
اسالمي در جريان بررسي گزارش كميسيون اقتصادي در 
مورد اليحه اصالح ماده )8( قانون بيمه اجباري خسارات 
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل 
نقليه؛ با 194 راي موافق، 7 راي مخالف و 4 راي ممتنع 
از مجموع 247 نماينده حاضر در جلس��ه با كليات اين 
اليحه موافقت كردند. الزم به ذكر است كه با نظر هيات 
رييسه مجلس به دليل برخي ابهامات در اليحه مذكور، 
اين گزارش جهت بررسي و اصالح به كميسيون اقتصادي 
مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوري مورد بررسي قرار 
گيرد. محمدباقر قاليباف در تشريح اليحه اصالح ماده )8( 
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در 
اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، گفت: با توجه به ابهاماتي 
كه در خصوص تبصره الحاقي وجود دارد هيات رييسه با 
رأي اكثريت تصميم گرفت كه اين گزارش دو شوري شود 
و به كميسيون اقتصادي بازگشته تا اصالحات الزم بر 
روي آن صورت گيرد. همچنين محمدرضا پورابراهيمي 
داوراني رييس كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص 
اين گزارش، ضمن تقدير از همكاري بيمه مركزي و ارايه 
اليحه به مجلس، گفت: با توجه به افزايش قيمت خودرو 
اصالح قانون صورت گرفت و يك تبصره الحاقي به اين 
قانون اضافه شد تا فش��ار كمتري به مردم و مخصوصا 
دهك هاي پايين جامعه وارد ش��ود ل��ذا از نمايندگان 

درخواست دارم كه با اين اصالحيه موافقت كنند.
مخالفان: اليحه اصالح ماده ۸ قانون بيمه اجباري 

موجب افزايش مبلغ بيمه شخص ثالث مي شود
براس��اس اين گزارش عليرضا س��ليمي در مخالفت با 
كليات اليحه اصالح م��اده )8( قان��ون بيمه اجباري 
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي 
از وس��ايل نقليه، گفت: براساس اين اليحه مبلغ بيمه 
شخص ثالث افزايش مي يابد. در واقع براساس مصوبه 
كميس��يون تعهدات ش��ركت هاي بيمه در پرداخت 
خسارت هاي خودروهاي غيرمتعارف افزايش مي يابد 
كه اين موضوع منجر به افزايش ريس��ك شركت هاي 
بيمه گر و در نتيجه رشد حق بيمه خواهد شد. نماينده 
مردم محالت و دليجان در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
در قانون كنوني بيمه گر خودروهاي متعارف در حد تعهد 
قرارداد حق بيمه شخص ثالث را پرداخت مي كند. وي 
اضافه كرد: هرچند قبول داريم كه ثروتمندان بايد حق 
بيمه بيشتري پرداخت كنند اما اگر مصوبه كميسيون 
به قانون تبديل ش��ود حق بيمه شخص ثالث افزايش 
مي يابد. عضو هيات رييسه مجلس ادامه داد: دارندگان 
خودروه��اي غيرمتعارف با پذيرش ريس��ك تردد در 
محيط هاي پر خطر به اخذ بيمه بدنه تشويق مي شوند 
كه اين موضوع نيز مي تواند در جبران خس��ارت موثر 
باشد. عضو كميسيون صنايع و معادن ايجاد تبعيض را 
يكي ديگر از ايرادات اين اليحه دانست و خواستار رفع اين 
ايرادات شد. همچنين سيد مرتضي حسيني در مخالفت 
با كليات اليحه مذكور، گفت: اگر اين اليحه با ش��كل 
كنوني تصويب شود هزينه هاي بيشتر خودروها افزايش 
مي يابد و اين هزينه به بيمه گذاران تحميل خواهد شد. 
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
بايد ساز وكاري پيش بيني شود تا افزايش هزينه فقط 
شامل خودروهاي لوكس باشد. وي تصريح كرد: افزايش 
2 تا ۳ برابري حق بيمه موجب بيمه گريزي بيمه گران و 

عموم مردم مي شود.
  موافقان: اصالح قانون در راستاي جلوگيري از 

سوءاستفاده شركت هاي بيمه اي ضروري است
محمدرضا احمدي در موافقت با كليات اليحه اصالح 
ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ضمن تبريك 
آغاز هفته وحدت به همه مس��لمانان گفت: بيمه گر با 
پرداخت حق بيمه به دنبال ايجاد خاطر آسوده براي خود 
و خانواده اش است و پس از پرداخت حق بيمه، نگراني هاي 
ناشي از حوادث وسايل نقليه براي وي كاهش مي يابد، اما 
اشكاالتي در قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه وجود 
دارد كه آسيب هايي را براي بيمه گران ايجاد كرده است. 
نماينده مردم رشت در مجلس يازدهم افزود: به تناسب 
خسارتي كه وسيله نقليه بيمه گر مي بيند، بيمه گذار بايد 
حق بيمه وي را به صورت كامل پرداخت كند. متاسفانه در 
زندان ها افراد بسياري به دليل نداشتن بيمه شخص ثالث 
يا خألهايي كه در اين قانون وجود دارد، زنداني هستند 
و ما بايد در راستاي فرهنگ سازي، اقدامي انجام دهيم تا 
قبل از بروز حادثه، آسيب ها كاهش يابد. محمدحسين 
حسين زاده بحريني نيز در موافقت با كليات اين اليحه 
گفت: قانون بيمه شخص ثالث در مجلس نهم تصويب و 
اصالح شد. اين قانون مشكالتي را در درون خود داشت 
كه به همان دليل در مجلس نهم بازنگري اساسي در آن 
انجام گرفت. به عنوان مثال فردي كه در نيمه دوم سال 
اقدام به بيمه وسيله نقليه خود مي كرد، با توجه به سقف و 
تعهد بيمه گذار مبني بر اينكه خسارت بر اساس نرخ ديه 
همان سال به بيمه گذار پرداخت مي شد، اگر بيمه گذار 
در 6 ماه اول سال بعد دچار حادثه يا خسارت مي شد، با 
عنايت به اينكه نرخ ديه تغيير كرده بود، اما براي اين فرد 
كه وسيله نقليه خود را در نيمه دوم سال قبل بيمه كرده 
بود، به نرخ همان س��ال قبل خسارت پرداخت مي شد. 
اين موض��وع موجب افزايش تع��داد زندانيان به دليل 
عدم توانايي در پرداخت مابه التفاوت خسارت حوادث 
رانندگي شده بود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
افزود: تعداد زندانيان ناشي از حوادث وسايل نقليه با 
اصالحي كه در سال 1۳94 پيرامون اين قانون انجام 
گرفت، كاهش يافت، اما مشكل ديگري درخصوص 
تصادف به خودروهاي لوك��س و گران قيمت و نحوه 
پرداخت خسارت از طرف شركت هاي بيمه گر بروز داده 
است، پيش از آن در اصالحيه قانون آورديم كه اگر كسي 
با خودروي گران قيمت )خودروي غيرمتعارف( تصادف 
كرد، خودرو متعارف تلقي شده تا فرد خاطي زنداني 
نشود و شركت هاي بيمه نسبت به جبران خسارت اقدام 
كنند، اما شركت هاي بيمه گر سوءاستفاده و از پرداخت 
خسارت هاي الزم به شخص حادثه ديده امتناع كردند. 

در شش ماه ابتداي سال جاري رخ داد 

رشد  ۵۸ درصدي تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصادي 

پرداخت ها در شهريور بدون استقراض از بانك مركزي انجام شد

اد عاي حذف دالر از چرخه اقتصاد

آيت اهلل رييس��ي گفت: در شهريور ماه كه نخستين 
ماه آغ��از فعاليت دولت جديد ب��ود، به هر زحمتي 
بود، تالش ش��د بدون اس��تقراض از بانك مركزي 
پرداخت ها انجام شود. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياس��ت جمهوري؛ رييس جمهور مقابله با كرونا و 
واكسيناس��يون عمومي را اولويت اول دولت خواند 
و گفت: خوش��بختانه بيش از 70 درصد مردم دوز 
اول واكسن را دريافت كرده اند و تالش ما اين است 
كه تا قبل از فرارسيدن فصل سرما به همين ميزان 
دوز دوم واكسن را دريافت كنند. آيت اهلل دكتر سيد 
ابراهيم رييسي درباره روند مقابله با بيماري كرونا و 
واكسيناس��يون عمومي با بيان اينكه همه تالش ما 
در اين زمينه خارج ش��دن از حالت انفعالي و اقدام 
فعال اس��ت، گفت: به رغم پيشرفت هاي انجام شده 
در زمينه واكسيناسيون، رعايت كامل شيوه نامه هاي 
بهداشتي همچنان بايد در دس��تور كار مردم باشد 
و عادي ان��گاري در زمينه بيم��اري كرونا مي تواند 
خطرناك باش��د و ما را با موج جديد بيماري مواجه 
كند. آيت اهلل رييس��ي با تاكيد بر اينك��ه در زمينه 
واكسيناسيون سياس��ت ما اقناعي است و اجباري 
نيس��ت، گفت: از همه كس��اني كه واكسن نزده اند 
دعوت مي كنم در نخس��تين فرصت واكسن بزنند. 
رييس جمهور در ادامه در پاس��خ به س��والي درباره 
شاخص هاي اقتصاد كالن كشور و برنامه هاي دولت 
براي مهار تورم، با بي��ان اينكه دومين موضوع مهم 
براي دولت معيش��ت مردم اس��ت، گفت: وضعيت 
معيشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت بنده است، 
من از فشاري كه بر دوش مردم است با خبر هستم و 
خود را در كنار سفره مردم احساس مي كنم . آيت اهلل 
رييس��ي با بيان اينكه آثار تورمي نتيجه تصميمات 
پيشين در كشور است كه در بازار و اقتصاد مشاهده 
مي شود، گفت: بودجه سال 1401 بايد واقعي و بدون 
كسري باشد. رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه 
واقعا روزانه اخبار و تحوالت بازار را دنبال مي كنيد؟ 
گفت: بله، من روزانه و ساعتي، وضع قيمت ها و به ويژه 
مواد خوراكي را دنبال و رصد مي كنم. با وزرا در اين 
باره صحبت مي كنم و در جلس��ات و نشس��ت هاي 
اقتصادي كه با صاحبنظران اقتصادي داريم، به شكل 

مستمر دنبال اين هس��تيم كه تورم كنترل شود و 
فشاري كه روي مردم عزيزمان هست، كاهش يابد. 
دكتر رييسي با بيان اينكه از فشار روي مردم و به ويژه 
اقشار كم درآمد و محروم جامعه مطلع هستم، گفت: 
همواره احساس مي كنم در كنار سفره اينها هستم 
و سختي شان را احس��اس مي كنم، لذا به دنبال اين 
هستيم كه بتوانيم اين وضع را اصالح كنيم. شرايطي 
كه شاهد هستيم، مربوط به تصميماتي است كه از 
قبل گرفته شده و آثار تورمي آنها در بازار و در سفره 
مردم آش��كار شده اس��ت. رييس جمهور با اشاره به 
اينكه آثار تصميماتي كه مي گيريم حتما در آينده 
زندگي مردم جلوه خواهد داش��ت، گفت: نخستين 
نكته موضوع استقراض از بانك مركزي است. باالخره 
بايد كسري بودجه را جبران كنيم، اما استقراض از 
بانك مركزي پايه پولي را ب��اال مي برد و تورم ايجاد 
مي كند.در شهريور ماه كه نخستين ماه آغاز فعاليت 
دولت جديد بود، به هر زحمتي بود، تالش شد بدون 
اس��تقراض از بانك مركزي پرداخت ها انجام شود. 
برخي مي گوين��د چطور ممكن ب��ود، ولي به لطف 
خدا اين كار انجام شد. در مهرماه هم اين كار صورت 
مي گيرد و بدون استقراض از بانك مركزي، ان شاءاهلل 
مي توانيم هزينه ها، حقوق و دستمزدها و هزينه هاي 
دولت را تامين و پرداخت كنيم. رييس جمهور با بيان 
اينكه اين اقدام نخس��ت بود، گفت: قدم دوم مساله 
بودجه 1401 است. بودجه را بايد بدون كسري و با 
ارقام واقعي ببنديم. رهبري معظم انقالب دو سه سال 
پيش فرمودند و بارها هم تكرار كردند كه س��اختار 
بودجه بايد اصالح ش��ود. اين اصالح كي مي خواهد 
اتفاق بيفتد؟ باور دولت سيزدهم اين است، حاال كه 
مس��ووليت داريم، وقت مناسبي براي اعمال برخي 
اصالحات جدي در بودجه است. دكتر رييسي گام 
بعدي را اصالح شيوه افزايش سنواتي حقوق عنوان 
كرد و گفت: افزايش حقوق ها بايد به صورت پلكاني 
انجام ش��ود. همچنين هزينه دس��تگاه ها بايد قابل 
كنترل و پايش باش��د كه ويژگي ها و مختصات اين 
تغييرات در نظام بودجه ريزي را در دولت به استحضار 
مردم و مسووالن عزيز در بخش هاي مختلف كشور 
خواهيم رساند. رييس جمهور در پاسخ به اين سوال 

كه با توجه به ايجاد اجماع نظر تقريبي در كشور به 
ض��رورت حذف ارز ترجيحي، آي��ا دولت ارز 4200 
توماني را حذف مي كند؟ گفت: در اين باره جلسات 
و گفت وگوهاي متعددي در ستاد اقتصادي دولت و 
با اقتصاددانان خارج از دولت داشته ايم. همه واقف 
هستند كه اين منابع تاكنون به جاي اينكه به سفره 
مردم برود، به دس��ت چند دالل رسيده است.همه 
قب��ول دارند كه باي��د اين رويه را اص��الح كنيم، به 
نحوي كه اين پول وارد س��فره مردم ش��ود. اين كار 
ضرورت دارد اما حتمًا اين كار را با غافلگيري انجام 
نخواهيم داد. مردم را بي اطالع نخواهيم گذاش��ت 
و با س��نجيدن همه جوانب قضيه، به اقتصاد و بازار 
ش��وك وارد نخواهيم كرد.مردم و بازار را در جريان 
تصميمات قرار خواهيم داد، اما اصالح اين موضوع، 
جزو برنامه هاي دولت اس��ت و در وقت مناسب، به 
مردم عزيز اطالع رس��اني مي كنيم چ��را كه از نظر 
دولت سيزدهم ش��رط موفقيت اقدامات، مشاركت 
و همراهي مردم اس��ت.مردم عزي��ز بدانند مطابق 
وعده اي كه كرديم، اج��راي عدالت، محوري ترين 
بخش اقدامات دولت است. رييس جمهور در ادامه 
در پاس��خ به س��والي درباره اقدام��ات دولت براي 
تحقق وعده ساخت مس��كن، گفت: جلسه شوراي 
عالي مس��كن را برگزار كرديم و مقدمات كار توسط 
وزارت راه و شهرس��ازي، بنياد مسكن و استانداران 
در حال انجام و قرار اس��ت در هر ش��هري زمين ها 
شناسايي شود. هم وزير راه و شهرسازي اعالم كرد 
در شهرس��تان هاي مختلف، اراضي شناسايي شده 
تا كار مسكن  و وعده  داده ش��ده را دنبال كنيم.اين 
وعده اي بوده كه در انتخابات مطرح كردم و در قانون 
هم تصريح ش��ده كه بايد اين كار را انجام داد و نياز 
كشور هم هست. دكتر رييسي با اشاره به اينكه گاهي 
در رسانه ها درباره تحقق اين وعده ترديد مي كنند، 
تاكيد كرد: اين كار بايد بشود چرا كه اوال نياز كشور 
اس��ت و دوم اينكه در قانون آمده است و خودمان را 
موظف ب��ه اجراي قانون مي دانيم. س��وم اينكه اين 
كار را با توجه به امكانات كش��ور ش��دني مي دانيم. 
رييس جمهور با اش��اره به اينكه اينطور نيس��ت كه 
برخي تصور كنن��د دولت خودش زمي��ن بگيرد و 

خودش بس��ازد و تحويل ده��د، تصريح كرد: دولت 
كار هدايت، نظارت و حمايت را انجام مي دهد، و بايد 
همه دست اندركاران وارد ميدان شوند تا بتوانيم اين 
پيشران اقتصاد را به حركت در آوريم. دكتر رييسي با 
بيان اينكه با ساخت مسكن بسياري از كسب و كارها 
فعال مي شود، گفت: وقتي مسكن فعال شود، خيلي 
از كس��ب و كارها و كارخانجات هم فعال مي شوند 
و ب��ا افزايش اش��تغال زايي و توليد، ني��از مردم هم 
برطرف مي شود؛ لذا ساخت 4 ميليون مسكن در 4 
سال جزو برنامه هايي است كه دولت دنبال مي كند 
و مقدمات كار آماده شده اس��ت. رييس جمهور در 
پاسخ به س��والي درباره آثار واقعي سفرهاي استاني 
و اينكه چقدر مصوبات آن رصد و پايش مي ش��ود، 
گفت: كارهاي 6 روز از هفته را در س��طح ملي انجام 
مي دهيم و يك روز هم به اس��تان مي رويم؛ باالخره 
حق استان است و وظيفه ماست كه به استان ها سر 
بزنيم چرا كه فقط در تهران مسووليت نداريم.قبل 
از س��فر، از وزارتخانه ها هيات هايي به استان اعزام 
مي شوند و نيازهاي فوري استان را مشخص مي كنند. 
سپس همه اين موارد در مركز و در معاونت اجرايي با 
دعوت از مديران بررسي مي شود و بعد، در جلسه اي 
با حضور معاون اول رييس جمهور، اعتبارات، زمان و 
امكانات و پشتيباني هاي مورد نياز مشخص مي شود 

و در دستور كار قرار مي گيرد. 
رييس جمهور در واكنش به اين پرسش مجري كه 
چند 10 هزار پروژه نيمه تمام استاني و ملي داريم 
كه س��ال هاي زيادي از آغاز اجراي آنها گذش��ته و 
گاه توجيه هم ندارد، گفت: در س��فر به بوشهر، در 
نخيالت، سد نيمه كاره اي بود كه اگر كار مختصري 
براي آن انجام شده و چند كيلومتر لوله گذاري شود، 
مي توان از آن بهره برداري كرد، اما اين چند كيلومتر 
لوله گذاري س��ال ها متوقف مان��ده و درخت هاي 
منطقه نخيالت هم در حال خش��ك ش��دن بودند.

همچنين در س��فر به اس��تان فارس از كارخانه اي 
بازدي��د كرديم كه 87 درصد عملي��ات احداث آن 
انجام ش��ده و پرداخت مقداري تسهيالت مي تواند 
اين كارخانه را وارد مدار توليد، و 600 كارگر را طبق 
تعهد مدير كارخانه، صاحب شغل كند.حتي گاهي 

به طرح هايي ب��ر مي خوريم كه دس��ت كم يك بار 
افتتاح شده اما وقتي از آن بازديد كرديم معلوم شد 
هنوز كار به پايان نرس��يده است.اين دولت، دولت 
مردمي اس��ت و هم��واره با مردم ارتب��اط خواهيم 
داشت. دولت نبايد ارتباط خود را با مردم قطع كند 
و به وزرا هم همي��ن را توصيه كردم. رييس جمهور 
در پاسخ به سوالي درباره روند مذاكرات و برنامه رفع 
تحريم هاي ظالمانه ضد ملت ايران گفت: با جديت 
كاِر اقتصاد مقاومتي را دنبال خواهيم كرد و س��فره 
و بازار و ن��ان مردم را به اين مذاكرات گره نمي زنيم 
اما هي��چ زماني ايران ميز مذاك��ره را ترك نكرده و 
ما در مذاكرات نتيجه محور، حتما جدي هس��تيم. 
آيت اهلل رييس��ي با بيان اينك��ه در طرف مقابل هم 
آمادگي براي لغو تحريم ها، مي تواند نشانه جديت 
در مذاكرات باشد گفت: از ابتدا اعالم كرديم وقتي 
دولت مستقر شود كار دنبال خواهد شد و االن هم 
دولت مستقر شده و كار از طريق وزارت امور خارجه 
دنبال مي شود. رييس جمهور گفت: به آنچه گفتيم 
پايبند هس��تيم. در مذاكراتي كه چند روز پيش در 
تهران با نماينده اتحاديه اروپا انجام شد، به آنها گفته 
شد كه جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه جدي 
اس��ت اما بايد جديت را در طرف مقابل هم ببينيم. 
آقاي رييس��ي در پاسخ به س��والي درباره عضويت 
دايم ايران در پيمان شانگهاي و برنامه دولت براي 
استفاده از مناسبات منطقه اي و بين المللي، گفت: 
با عضويت در س��ازمان ش��انگهاي، در واقع ارتباط 
با زيربناه��اي اقتصادي منطقه آس��يايي را برقرار 
كرديم و از اين بس��تر همه فع��االن اقتصادي بايد 
استفاده كنند. رييس جمهور اضافه كرد: كشورمان 
زمينه هاي بس��يار خوبي براي افزايش صادرات در 
منطقه به ويژه به كشورهاي همسايه دارد و ميزان 

صادرات حتما مي تواند دو برابر شود.
آق��اي رييس��ي جايگاه كنون��ي اي��ران در تجارت 
منطقه اي را نامتناسب توصيف كرد و گفت: تقويت 
ارتباطات با كشورهاي همسايه و منطقه در اولويت 
است و از همه فعاالن اقتصادي مي خواهم براي يك 
حركت متفاوت در مناسبات تجاري و اقتصادي در 

منطقه آماده باشند.

 دبير انجمن اقتصاددانان ايران به نظرم رس��يد در 
ش��رايطي كه ارتباط نزديكي ميان اقتصاددان هاي 
ايران��ي و نظام تصميم س��ازي هاي دول��ت وجود 
ندارد، بد نيست با اس��تفاده از رسانه هاي گروهي، 
مرقومه اي را خطاب به وزير صمت كش��ور منتشر 
كنم تا به س��هم خود تالشي در راستاي تنوير ذهن 
متوليان دولتي داشته باشم. چرا كه همان طور كه 
مردم را بر مسووالن حقي است، مديران و متوليان 
را نيز بر مردم و كارشناس��ان حقي است. حق مردم 
بر مسووالن آن است كه مديران از اتخاذ تصميمات 
خسارت بار، غيركارشناسي و مشكل ساز خودداري 
كرده و تالش كنند تا معيش��ت مردم را به بهترين 
صورت ساماندهي كنند تا هيچ سفره اي خالي و هيچ 
پدر و سرپرستي شرمنده اهل و عيال و خانواده خود 
نباشد. همچنين كش��ور را به سمت رشد و توسعه 

راهنمايي كنند و هر روِز ملت را بهتر از ديروزش��ان 
بس��ازند. اما حق مديران، وزرا و مسووالن بر مردم 
و كارشناس��ان نيز آن اس��ت كه مردم، اشتباهات 
آنها را بازگو كنند و ايش��ان را پن��د و اندرز دهند تا 
از مس��ير خردورزي و عقالنيت خارج نش��وند و در 
راستاي مصالح عمومي و منافع ملي قدم بردارند. و 
اما نامه من خطاب به وزير صمت دولت س��يزدهم: 
»جن��اب آقاي فاطمي امين وزي��ر محترم صنعت، 
معدن و تجارت؛ با احترام به اس��تحضار مي رسانم 
كه ويديوي منتش��ر شده مصاحبه شما را ديدم. در 
واقع بس��يار تعجب كردم و اين پرسش برايم پيش 
آمد كه آيا جناب محترم وزير و مش��اوران ايش��ان 
واقعا به دنبال حذف دالر از اقتصاد ايران هس��تند، 
يا من اشتباه برداشت كرده ام؟ و از همه مهم تر اگر 
پاسخ به اين پرسش مثبت است، چگونه قرار است 

اين امر بدي��ع و نوظهور در جهان به وقوع بپيوندد؟ 
ام��ري كه اتحاد جماهير ش��وروي، چي��ن، ويتنام 
و بس��ياري از كش��ورها از انجام دادنش سرافكنده 
ش��ده و از خير آن گذش��ته اند. اصوال در جهاني كه 
در آن زندگ��ي مي كنيم بازارهاي مالي وجود دارند 
و اين بازارهاي مالي با ارزهاي مرس��وم، داد و ستد 
مي شوند و اكثرا با ارزهاي جهاني روال اين مبادالت 
صورت مي گيرند. در س��طح مبادالت جهاني دالر 
نزديك به 40 درص��د، يورو ۳0 درصد و يوان، ين و 
پوند در رده هاي بعدي قرار دارند و سهم هاي بسيار 
اندكي دارند. البته در بازارهاي كااليي ميزان بهره 
بردن از دالر تقريبا بدون رقيب اس��ت. ما بازارهاي 
كااليي بين المللي داري��م و بورس هايي كه در آنها 
قيمت ها با مكانيزم هاي مخصوص كشف مي شوند، 
بازارهاي كااليي همانند: بازار انرژي؛ بازار كشاورزي؛ 

بازار فلزات اساس��ي و بازار فلزات گرانبها. مجموعه 
اين بازارها قبل از تولد من و ش��ما وجود داش��تند 
و همچنان ني��ز وجود خواهند داش��ت. در صنعت 
پتروش��يمي يا فوالد ما بزرگ تري��ن عرضه كننده 
نيستيم و كش��ف قيمت ها هم يكي در بورس هاي 
امريكا و ديگري در بورس فلزات لندن روي مي دهد. 
باال رفتن قيمت ها در اي��ن بازارها بر تمام توليدات 
جهان اثر مي گذارد و اي��ن روند همانند يك موتور 
س��اعت كار مي كند. حال كه اقتصاد ايران تحريم 
است اگر شما بر روند قبلي يعني پاك كردن صورت 
مس��اله تاكيد داشته باشيد و اصال اعالم قيمت ها را 
تومني يا ريالي كنيد، اصل افزايش تورم در بازارهاي 
كااليي را نمي توانيد منكر شويد. شما نمي توانيد بر 
اس��اس بهاي تمام ش��ده كاال در ايران بدون تاسي 
از قيم��ت بين الملل��ي محصول تولي��د كنيد، چرا 

كه از منظر اص��ول اقتصادي هر كاالي��ي در ايران 
با قيمت ارزان تر از كش��ورهاي اطراف توليد شود، 
هيچ نتيجه اي نخواهد داش��ت، جز اينكه قاچاق را 
دامن بزند و باعث خروج محصوالت ايراني از كشور 
و سرازير ش��دن به بازارهاي س��اير كشورها شود. 
به ش��خصه اين همه پافش��اري بر امر حذف دالر از 
اقتص��اد را درك نمي كنم، البته ش��ايد دانش من و 
امثال من كم باش��د و هنوز با تكنولوژي حذف دالر 
آشنا نيستيم و شما به استدالل هايي مجهز هستيد 
كه هنوز علم اقتصاد به آنها دس��ت نيافته است. اما 
بايد توجه داشت كه زمان همه چيز را روشن خواهد 
كرد. امي��دوارم اين تصميم ش��ما اجرايي نگردد و 
واقع بيني جايگزين ش��ود و همگ��ي تالش كنيم، 
تصميمات مان در مس��ير اص��ول علمي و عقالنيت 

اتخاذ و اجرايي شود.«
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گروه بازار سرمايه|
بازبيني آمارهاي منتشرشده نشان مي دهد كه جمع 
كل درآمد ش��ركت هاي بورسي در نيمه ابتداي سال 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود 180 
درصد افزايش يافته و 415 هزار ميليارد تومان رسيده 
اما؛ باوجوداين رشد درآمد ش��اخص كل از يك و ماه 

نيم گذشته در كانال نزولي و اصالحي به سر مي برد.
طي يك سال اخير شاخص كل بورس با نوسان هاي 
عمده اغلب روند نزولي به خ��ود گرفته بود اما در اين 
مدت به ش��كل عجيبي درآمد ش��ركت هاي بورسي 
افزايش��ي بود. البته اين رشد اغلب تحت تأثير تورم و 
افزايش قيمت فروش بوده، همچنين اين افزايش ها 
مي تواند جذابيت س��رمايه گذاري و رشد شاخص را 
در پيش داشته باشد اما بااين حال به نظر مي رسد كه 
سهامداران اين روزها افزايش درآمد شركت ها در حد 
ناچيزي مالك معام��الت خود قرار مي دهند چراكه؛ 
طي ماه هاي گذشته ارزش سهام بسياري از شركت ها 

كه افزايشي بود با روند نزولي مواجه شد.
بر اساس آمارها مجموع درآمد شركت هاي بورس از 
شهريورماه سال 1398 تا امروز با 181 درصد رشد از 
147 هزار ميليارد تومان به 415 هزار ميليارد تومان 
رسيده اين بدان معناس��ت؛ كه درآمد اين شركت ها 
در پايان ترين محدوده خود 268 هزار ميليارد تومان 

افزايش داشته است.
البته نباي��د فراموش كرد كه بخش عم��ده اي از اين 
رش��د حاصل افزايش نرخ ف��روش محصوالت تحت 
تأثير تورم دورقمي بوده يعني قيمت كاالها و خدمات 
توليدي از سوي شركت ها متناسب با نرخ تورم رشد 
داشته اس��ت. همچنين هزينه هاي توليد متناسب با 
نرخ هاي فروش افزايشي بوده وبر همين اساس احتمااًل 
حاشيه سود شركت افزايش بسيار كمي داشته باشد، با 
توجه به قيمت گذاري دستوري حتي كاهش حاشيه 
سود برخي از شركت ها و صنايع نيز مورد تصور است. 
باوجوداي��ن افزايش درآمد ش��ركت هاي مدنظر نيز 
به تنهايي مي تواند نسبت قيمت به درآمد شركت هاي 
بورس را كاهش��ي كند و جذابيت سرمايه گذاري در 
بورس راكمي افزايش��ي كند؛ اما با توجه به معامالت 

اين موضوع موردتوجه سهامداران نيست.

    روزهاي خوش صنعت بيمه
بر اس��اس آماره��اي موجود درآمد ش��ركت هاي 
بيمه اي در نيمه نخست س��ال جاري در مقايسه با 
سال گذشته 574 درصد رشد داشته و از رقم 5 هزار 
و 500 ميليارد تومان به آس��تانه 37 هزار ميليارد 
توماني رسيده، البته بخش عمده اي از اين افزايش 
ناشي از سرمايه گذراي در سهام شركت هاي بورسي 
و درآمدهاي غيرعمليات��ي بوده و همچنين درآمد 
شركت هاي بيمه اي اكنون به 3 هزار و 700 ميليارد 
تومان رسيده و از صنايع مهم بورسي كه يك سال 

رشد درآمدي مطلوبي داشته به شمار مي رود.

    رشد قابل قبول خودروسازها
طبق آمارهاي منتشرشده درآمد صنعت خودروسازي 
طي يك سال گذشته حدود 447 درصد رشد داشته اما؛ 
بخش عمده  اين رشد ناشي از افزايش قيمت محصوالت 
شركت باوجود قيمت گذاري شوراي رقابت بوده است. 
قيمت كارخانه اي خودرو طي يك سال اخير برخالف 
قيمت گذاري ش��وراي رقابت به طور متوسط رشدي 
در حدود 70 درصد را داش��ته اس��ت و نرخ برخي از 
محصوالت حتي در حدود 150 الي 155 درصد گران 
شده و اين موضوع رشد درآمد شركت ها در پي داشته 
اس��ت.باوجود افزايش 447 درصدي درآمدهاي اين 
گروه، زيان انباش��ته شركت ها همواره صعودي است 
و طبق آخري��ن داده هاي موجود زيان انباش��ته اين 
صنعت به 82 هزار ميليارد تومان مي رسد. به عقيده 
اهالي بازار صرف نظر از قيمت گذاري دستوري، صنعت 
خودرو سازي  براي حل مشكالت مالي اش نياز به تجديد 
ساختار اساسي دارد. آمارهاي موجود نيز اين موضوع 
را تأييد مي كند و نشان مي دهد باوجود رشد پرشتاب 
درآمد ها اين افزايش ارزش فروش، نقشي در كاهش 

مشكالت اين صنعت نداشته است.

     درخشش چهارمين گروه بازار
چهارمين گروه س��ود آورد بازار سرمايه را مي توان 
پااليشگاه ها و ش��ركت هاي معدني دانست و طبق 
اطالع��ات موجود درآم��د پااليش��گاه ها از آخرين 
ماه تابس��تان س��ال گذش��ته تا ام��روز 37 هزار و 
300 ميليارد توم��ان افزايش داش��ته و جمع كل 
درآمد پااليش��گاه هاي حاضر در بورس به 49 هزار 
و 500 ميليارد تومان رس��يده اس��ت و بر اس��اس 
برآورد هاي موج��ود با تخفيف هاي ت��ازه كه براي 
خوراك پااليشگاه ها در نظر گرفته شده شاهد رشد 
بس��يار مطلوب اين ش��ركت ها در نيمه دوم س��ال 

خواهيم بود.
پس از گذر از پااليشگاه ها، توليدكنندگان محصوالت 
معدني فلزي در رتبه پنجم درآمدي قرار دارند. مجموع 
درآمد اين شركت ها زا شهريورماه سال گذشته تا االن 
به 32 هزار و 300 ميليارد تومان افزايش داش��ته در 
آستانه 50 هزار ميليارد توماني قرارگرفته است؛ اين 
يعني درآمد شركت هاي اين گروه كه اغلب در حوزه 
توليد ماده اوليه فوالدسازان فعاليت مي كنند رشدي 

در حدود 183 درصدي را تجربه كرده اند.

  حال بانك ها بهتر مي شود
صنعت بانكداري تا چند سال پيش با زيان هاي بسيار 
سنگين مالي مواجه بود و اگرچه مشكالت اين صنعت 
ادامه دارد اما؛ آمارهاي منتشرشده خبر از بهبود عملكرد 
مالي بانك ها مي دهد. گزارش هاي ماهانه بانكي ها نشان 
مي دهد كه نسبت درآمد تسهيالت به هزينه سپرده ها 
در بانك هاي مهم كشور بهبود پيداكرده و اين موضوع 
نيز چشم انداز سودآوري اين گروه را صعودي كرده، بر 
اساس همين آمارها درآمد گروه بانك ها در شش ماهه 
نخست سال جاري در مقايسه با سال گذشته خود 721 
درصد يعني 45 هزار و 500 ميلي��ارد تومان افزايش 
داش��ته و همچنين در شهريورماه س��ال گذشته نيز 
مجموع درآمدهاي بانك هاي فعال در بورس 6 هزار و 
300 ميليارد تومان بوده اما امروزه اين رقم به محدوده 

52 هزار ميليارد تومان رسيده است.

    رتبه دوم در دست فوالدي ها
دومين صنعتي كه بيشترين رشد درآمد را طي يك سال 
گذشته داش��ته گروه فلزات اساسي است كه اغلب شامل 
توليدكنندگان بزرگ صنعت فوالد است. بر اساس آمارهاي 
منتشرشده مجموع درآمد اين صنعت از آخرين ماه تابستان 
سال گذشته تا امسال رشد 161 درصدي را تجربه و از 35 
هزار ميليارد تومان به 92 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ 
اين بدان معناس��ت كه توليدكنندگان محصوالت فلزي 
طي اين مدت درآمدشان 57 هزار ميليارد تومان افزايش 
داشته اس��ت. برخي از شركت هاي اين گروه نيز صادرات 
محور هستند و نوسان ارزي روي درآمد اين شركت ها تأثير 
مستقيم دارد. با توجه به اينكه بيش از نيمي از محصوالت اين 
شركت در داخل عرضه مي شوند قيمت گذاري دستوري 
ميزان سود شركت ها را با كاهش مواجه كرده و اين روزها 

گروه فلزات اساسي در صدر معامالت قرار دارد.

    پتروشيمي ها به باالي جدول رسيدند
آمارها نشان مي دهد كه در ميان صنايع مختلف بورسي 
كه بخش عمده اي از ارزش بازار سرمايه را در اختياردارند 
ش��ركت هاي پتروشيمي بيش��ترين افزايش درآمد را 
داش��ته اند، اين گروه با 58 ه��زار و 800 ميليارد تومان 
افزايش از 30 هزار ميليارد تومان در ش��هريورماه سال 
گذشته به محدوده 90 هزار ميليارد تومان در شهريور 
سال جاري رسيده؛ يعني درآمد صنايع شيميايي به طور 
متوسط 192 درصد افزايش داشته است. بخش عمده اي 
از محصوالت اين شركت ها صادر مي شوند و افزايش نرخ 
ارز و ورود آن ب��ه محدوده 27 الي 28 هزار تومان در بازار 
آزاد مي تواند نقش عمده اي در افزايش درآمد اين گروه 
داشته باش��د. همچنين با توجه به ويروس كرونا ميزان 
درخواست براي اين محصوالت همچنان افزايشي است 
و بدين ترتيب قيمت محصوالت پتروشيمي در بازارهاي 
جهاني افزايش يافته و حتي گفته مي شود كه تك محصول 
پلي اتيلن آينده بسيار مطلوبي دارد و مي تواند صورت مالي 

شركت هاي اين گروه را تا حدود زيادي تغيير دهد.
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تكاپوي بورس هاي جهاني
كاهش رشد اقتصادي چين باعث ريزش برخي 
از ش��اخص هاي مهم بورس��ي جهان شد. رشد 
اقتصادي بيش��تر كش��ورهاي جهان در حالش 
كاهش است و اين مساله به نوبه خود كمي فعاالن 
بازار بورس را نس��بت به چش��م انداز پيش روي 
اقتص��اد جهان نگران كرده اس��ت. اقتصاد چين 
در سه ماهه س��وم امسال رشد 4.9 درصدي را به 
ثبت رساند كه در مقايسه با فصل قبل 3.0 درصد 
كمتر شده است. اين رشد اقتصادي همچنين 0.3 
درصد كمتر از نرخ پيش بيني ش��ده قبلي توسط 
كارشناسان است و بدترين رشد اقتصادي فصلي 

چين در طول دو فصل اخير محسوب مي شود.
صورت هاي س��ود و زيان منتشرشده بسياري از 
ش��ركت هاي بزرگ بورس��ي اميدواركننده تر از 
چيزي بوده است كه پيش تر تصور مي شد. ميزان 
درآمد شركت هاي بزرگ در سه ماهه سوم سال 
به ويژه در بخش خدمات مال��ي و بانكي افزايش 
قابل مالحظ��ه اي داش��ته كه مي توان��د نويدگر 
افزايش حجم تجارت خارجي و سرمايه گذاري ها 
در ماه هاي پاياني سال باشد. از طرف ديگر بهبود 
نسبي وضعيت تراش��ه ها نيز مي تواند در بخش 
صنعت ب��ه افزايش ميزان تولي��دات كارخانه ها 

كمك كند.
بازار كار بسياري از كشورها تحت تأثير پيامدهاي 
كرونا باقي مانده اس��ت؛ داده هاي منتشرش��ده 
توس��ط وزارت كار امريكا نشان مي دهد تا پايان 
سپتامبر بيش از دو ميليون و 700 هزار امريكايي 
بيكاري طوالني مدت را تجربه كرده اند بدان معنا 
كه از زمان بيكاري آنه��ا بيش از 6 ماه مي گذرد. 
اين رقم بيش از يك سوم كل جمعيت بيكاران را 

تشكيل مي دهد.
باال بودن نرخ بي��كاري احتم��ااًل كار بانك هاي 
مركزي را براي بازگرداندن ش��رايط اقتصادي به 

حالت عادي دشوارتر خواهد كرد.
درحالي كه بيشتر كارشناسان اقتصادي انتظار 
كاهش يا دس��ت كم ثابت ماندن ت��ورم امريكا را 
داشتند، متوس��ط نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد 
جهان در 12 ماه منتهي به سپتامبر با 0.1 درصد 
افزايش نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه قبل 
به 5.4 درصد رسيد. اين نرخ تورم كه 0.2 درصد 
بيشتر از نرخ مورد انتظار قبلي و باالترين سطح 
تورمي ثبت شده در امريكا در 13 سال اخير بوده، 
بي��ش از همه تحت تأثي��ر افزايش قيمت بخش 
انرژي قرارگرفته؛ به گونه اي ك��ه تورم بنزين به 

24.8 درصد رسيده است.
صن��دوق بين المللي پول در گ��زارش جديدي 
اعالم كرد برآورد خود از متوسط رشد اقتصادي 
كشورهاي جهان در سال 2021 را به 5.9 درصد 
كاه��ش داده كه اي��ن رقم 0.1 درص��د كمتر از 
برآورد قبلي اين نهاد اس��ت. صندوق بين المللي 
پول همچنين انتظار دارد متوسط رشد اقتصادي 
جهان در سال آينده از رقم امسال نيز كمتر شده 
و به 4.9 درصد برس��د. اين نهاد با اشاره به اينكه 
اختالل هاي ايجادش��ده ناشي از كرونا به ويژه در 
بخ��ش تجارت خارجي ادامه خواهد داش��ت بار 

ديگر بر ضرورت واكسيناسيون تأكيد كرد.
كريس بوشامپ، تحليلگر بازار سرمايه در موسسه 
تريدر اي جي گفت: يك مساله آشكار در معامالت 
بازار اين اس��ت ك��ه هنوز نگراني ه��اي مختلف 
از ش��اخص هاي كالن اقتصادي مانع از س��رازير 
ش��دن بخش قابل توجهي از سرمايه هاي تازه به 
بازار مي ش��ود و اين يعني بازارها براي آغاز يك 
دوره صعودي پرقدرت با مشكل مواجه هستند. 
اينكه درنهايت بانك هاي مركزي به ويژه فدرال 
رزرو تصمي��م بگيرند تا سياس��ت هاي معكوس 
سياست هاي فعلي را اجرايي كنند، تعيين كننده 

خواهد بود.
در بورس امريكا و وال استريت بيشتر شاخص ها 
صعودي بودند؛ تا جايي كه دو ش��اخص از س��ه 
شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل 
خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال 
اوري��ج« با 0.21 درص��د كاهش نس��بت به روز 
قبل و در س��طح 35 هزار و 223.49 واحد بسته 
شد. ش��اخص »اس اند پي 500« با 0.22 درصد 
صعود تا س��طح 4482.35 واح��دي باال رفت و 
ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با 0.72 درصد افزايش در سطح 15 

هزار و 6.95 واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتس��ي 100« بورس لندن ب��ا 0.42 درصد 
كاهش نس��بت به روز قبل و در سطح 7203.83 
واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس 30« بورس 
فرانكفورت در آلمان ب��ا ريزش 0.72 درصدي و 
ايستادن در س��طح 15 هزار و 474.48 واحدي 
به كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص »كك 40« 
بورس پاريس با عقبگرد 0.81 درصدي در سطح 
6673.10 واحد بسته ش��د. در مادريد شاخص 
»ايبك��س 35« 0.68 درص��د پايي��ن رفت و به 

8936.01 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد 
بدي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك كي 
225« بورس توكيو ژاپن با كاهش 0.15 درصدي 
تا س��طح 29 هزار و 25.46 واحدي پايين رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.31 
درصد باال رفت و در س��طح 25 هزار و 409.75 
واحد بس��ته شد. در چين ش��اخص »شانگهاي 
كامپوزيت« ريزش 1.16 درصدي را تجربه كرد 
و در سطح 4874.82 واحد بسته شد. در استراليا 
شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس 
س��يدني با 0.26 درصد افزايش و ايس��تادن در 
سطح 7381.07 واحدي به كار خود خاتمه داد. 
در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

ابالغ دستورالعمل
خريد حمايتي زعفران

اس��ماعيل قادري فر، معاون وزير جهاد كشاورزي 
در نشستي خبري با اش��اره به اينكه دستورالعمل 
خريد حمايتي زعفران 1400 ديروز توس��ط وزير 
جهاد كش��اورزي ابالغ ش��د، گفت: بر اين اساس ما 
زعفران صادراتي نگين را با پايه قيمتي 20 ميليون 
و 500 هزار تومان خريداري مي كنيم.وي با اش��اره 
به اينكه اين قيمت قباًل در ش��وراي قيمت گذاري 
محصوالت استراتژيك تعيين شده بود، افزود: ما از 
دوش��نبه هفته قبل خريد زعفران را در سه استان 
خراسان رضوي، خراسان جنوبي و خراسان شمالي 
شروع كرديم. معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به 
نقايصي كه در حوزه دسته بندي، صنايع تكميلي و 
زنجيره توزيع زعفران وجود دارد، گفت: 94 درصد 
زعفران جهان در ايران توليد مي ش��ود درحالي كه 
سهم بازار ما كمتر از 5 درصد است و به همين جهت 
امسال، سال پاياني خريد انفعالي اين محصول خواهد 
بود و براي سال آينده ما برنامه هايي در حوزه بهبود 
صنايع بسته بندي، صنايع تكميلي و توزيع طالي 
سرخ خواهيم داش��ت.مديرعامل سازمان مركزي 
تعاون روس��تايي همچنين از تنظيم هوشمند بازار 
محصوالت كش��اورزي خبر داد و گفت: ما در حوزه 
توليد تأمين و توزيع محصوالت كشاورزي با مشكالت 
زيادي مواجه هس��تيم به طوري كه كشاورزان ما در 
ش��رايط دش��وار بهترين و باكيفيت ترين محصول 
را توليد مي كنن��د اما هنگام توزيع و ف��روش آن با 
مشكالت بس��يار زيادي مواجه هستند.قادري فر با 
اشاره به اينكه دالالن و واسطه ها محصول كشاورز 
را خريداري و از آن استفاده زيادي مي كنند، گفت: 
از س��وي ديگر اين محصوالت ب��ا نرخ هاي گزاف به 
دس��ت توليدكنندگان مي رس��د كه اين رويه بايد 
اصالح ش��ود.مديرعامل س��ازمان مرك��زي تعاون 
روس��تايي با اش��اره به اينكه به طور متوسط فاصله 
قيمتي محصوالت از مزرعه تا س��فره گاهي تا 700 
درصد است، گفت: ما در محصوالت مختلف ازجمله 
پياز، هندوانه و … ش��اهد اين مس��اله هس��تيم و 
سازمان تعاون روستايي سعي مي كند كه با رويكرد 
هوشمند س��ازي زنجيره تأمين و توزيع اين مشكل 
را حل كند و س��هم مناس��بي از بازارهاي جهاني را 
در اختي��ار صادركنندگان داخلي ق��رار دهد.وي با 
اشاره به شبكه بزرگ مويرگي تعاوني هاي كشور نيز 
گفت: بايد تعاوني ها و تشكل هاي حوزه كشاورزي 
را توانمن��د كنيم و آنها را ارتقا بخش��يم تا بتوانيم از 
سوي كشاورزي صنعتي به سمت كشاورزي مدرن 
و صنعتي حركت كنيم.مديرعامل سازمان مركزي 
تعاون روستايي بابيان اينكه در بسياري از حوزه ها 
به بخش كش��اورزي توجه كافي نش��ده گفت: به 
عنوان مثال توريسم كش��اورزي در كشور ما اصاًل 
وجود ندارد و ما بااين همه تنوع اقليمي و جاذبه هاي 
كشاورزي در حوزه گردش��گري كشاورزي كاري 
انجام نداده ايم و اين برنامه هايي است كه در دستور 

كار ما قرار دارد و مي خواهيم آن را اجرا كنيم.

ثبات سيمان با ورود به بورس كاال
اس��داهلل كش��اورز، معاون معدني وزارت صمت گفت: 
همانطور كه بارها اعالم ش��د، قطعي هاي برق س��بب 
شد كه قيمت سيمان به شدت افزايش يابد و درنتيجه 
تنها راه��ي كه مي توانس��تيم بازار را كنترل و بس��اط 
دالل بازي ها را جمع كنيم، اين بود كه تمامي زنجيره از 
توليدكننده تا مصرف كنندگان خرد را به سمت بورس 
كاال سوق دهيم. خوشبختانه ديديم كه نتيجه مطلوب 
هم داشت و در حال حاضر س��يمان به قيمت پيش از 
قطعي هاي برق رس��يده و مش��كالت حل شده است. 
همچنين مي توان گفت كه دالل بازي ها تقريبًا از بين 
رفته است و ديگركسي نمي تواند اقدام به خريد و انبار 
سيمان كرده و زمينه افزايش قيمت را فراهم كند. وي 
تأكيد كرد: اين كار نه تنها هيچ هدف سياس��ي نداشته 
بلكه در جهت كنترل بازار و ايجاد ش��فافيت بوده است 
و مهم تر اينكه سيمان به دس��ت مصرف كننده اصلي 
برسد. در حال حاضر همه توليدكنندگان سيمان وارد 
بورس ش��ده و ثبت نام خود را تكميل كرده اند. تعدادي 
از مصرف كنندگان و عامالن فروش خرد باقي مانده اند 
كه آنها نيز به تدريج وارد مي شوند. تنها بحث تعدادي از 
پروژه هاي عمراني كه ممكن است در آينده آغاز شود، 
وجود دارد كه اجراكنندگان آن  نيز مي توانند در زمان نياز، 
ثبت نام و خريد خود را انجام دهند. معاون معدني وزارت 
صمت خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه ديگر هيچ گونه 
امكان عرضه  خارج از بورس وجود ندارد، تخلفي صورت 
نخواهد گرفت. در اين ص��ورت زماني كه عمال فروش 
خارج از سيس��تم انجام نش��ود، خريداري هم خارج از 
اين سيستم وجود ندارد و تمامي معامالت شفاف انجام 
مي شود. كشاورز در رابطه با صادرات سيمان نيز اظهار 
كرد: با توجه به اينكه در كش��ور در حوزه سيمان، مازاد 
توليد وجود دارد و نمي توان آن را انبار كرد، اگر صادرات 
صورت نگيرد، س��يمان توليدي در بازار داخل مشتري 
نخواهد داش��ت. كارخانه هاي سيمان پس از عرضه در 
بورس، چنانچه مشتري و تقاضا نداشته باشند، مجاز به 
صادرات خواهند بود. تمامي مصرف كنندگان سيمان 
هم وارد بورس كاال و عضو سامانه جامع تجارت شده اند 
و مي توانند به هر ميزان كه نياز داش��ته باشند، سيمان 
مورد نياز خود را دريافت كنند. س��يمان مازاد بر عرضه 
كه مش��تري ندارد به صادرات اختصاص خواهد يافت. 
كشاورز صادرات سيمان با ريال را رد كرد و گفت: تمامي 
كاالهاي صادراتي اعم از سيمان و فوالد و... تحت كنترل 
هستند و با ارز كشورهاي مقصد به فروش مي رسد و ما 
نيز رصد مي كنيم كه ارز صادراتي حتماً بازگردانده شود. 
در مورد نرخ هاي صادراتي نيز به ويژه در حوزه سيمان 
نمي توان گفت كه اين كار به صرفه نيست اما توجيه 
بسيار پاييني دارد. به هرحال بالغ بر 10 ميليون تن مازاد 
نياز بازار داخل، توليد داريم كه قابل انبار شدن نيست. 
همچنين براي آنكه بتوانيم مراودات بين كشورهاي 
همسايه را حفظ كنيم، بايستي صادرات داشته باشيم.

كاهشدرآمددربورسباقيمتگذاريدستوري

جيب شركت هاي بورسي پرپول تر شد

سبزپوشي شاخص كل بورس

شاخصبازارمهندسيميشود؟

شاخص كل بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته يعني 
سه ش��نبه ، 27 مهرماه با 12 هزار و 554 واحد افزايش در 
جاي��گاه يك ميليون و 449 هزار واح��دي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از 6 ميليارد و 855 ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 48 هزار و 147 ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با چهار  هزار 
و 380 واحد افزايش به 398 هزار و 347 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با دو  هزار و 762 واحد رشد به 251 هزار 
و 250 واحد رسيد. شاخص بازار اول 12 هزار و 622 واحد 

و شاخص بازار دوم 14 هزار و 574 واحد افزايش داشتند.
ارزش كل معامالت خرد چهار هزار و 320 ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي 22 درصد يعني 950 ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان چهار درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »فلزات اساسي«، »سرمايه گذاري ها« و »فرآورده هاي 
نفتي« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»مخابرات« و »اطالع��ات و ارتباطات« به نفع حقيقي ها 
تمام شد. س��ه نماد »آريان«، »فملي« و »شبندر« لقب 
بيش��ترين افزايش س��هام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »اخابر«، »هاي وب« 
و »تنوين« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با يك هزار و 96 
واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار و 23 
واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 649 واحد، 
ايران خودرو با نماد »خودرو« با 557 واحد، بانك ملت با نماد 
»وبملت« با 403 واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« با 389 

واحد و پتروشيمي خارك با نماد »شخارك« با 384 واحد 
تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل پتروشيمي 
پرديس با نماد »شپديس« با 190 واحد، بورس كاالي ايران 
با نماد »كاال« با 124 واحد، پارس الكتريك با نماد »لپارس« 
با 62 واحد، مبين انرژي خليج فارس با نماد »مبين« با 40 
واحد، شير پاستوريزه پگاه اصفهان با نماد »غشصفا« با 39 
واحد، پتروشيمي شازند با نماد »ش��اراك« با 38 واحد و 
پتروشيمي شيراز با نماد »شيراز« با 38 واحد با تأثير منفي بر 
شاخص بورس همراه شدند. بر پايه اين گزارش، در اين روز 
شركت معدني دماوند با نماد »كدما«، پارس فوالد سبزوار 
با نماد »فسبزوار«، آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، 

بورس كاالي ايران با نماد »كاال«، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي«، سايپا با نماد »خساپا« و ايران خودرو با نماد 
»خودرو« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك  ميليارد و 673 ميليون برگه سهم به 

ارزش چهار  هزار و 743 ميليارد ريال دادوستد شد.

    روند رو به باالي فرابورس
در چهارمين روز كاري هفته شاخص فرابورس حدود 
72 واحد افزايش داش��ت و روي كانال 20 هزار و 378 
واحد ثاب��ت ماند. همچنين در اين ب��ازار يك ميليارد 

و 744 ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش 57 هزار و 672 
ميليارد ريال دادوستد شد.در اين روز شركت سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي تندگويان 
با نماد »شگويا«، شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با 
نماد »صبا«، بانك دي با نماد »دي«، صنايع پتروشيمي 
تخت جمشيد با نماد »شجم«، صنايع ماديران با نماد 
»ماديرا«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، توليد 
و برق عسلويه مپنا با نماد »بمپنا«، سنگ آهن گهرزمين 
با نم��اد »كگهر«، نفت پاس��ارگاد با نماد »ش��پاس«، 
بيم��ه دي ب��ا نم��اد »ودي« تأثير مثبت بر ش��اخص 
فرابورس داشتند. همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، پااليش نفت 
شيراز با نماد »شراز«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، پتروشيمي 
مارون با نماد »مارون« و ريل سير كوثر با نماد »حسير« 

با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

    افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز سه شنبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، 0.7 درصد افزايش يافت 
و ارزش سبد 532 هزارتوماني، يك ميليون توماني و 492 
هزارتوماني سهام عدالت به ترتيب به 13 ميليون و 496 
هزار تومان، 25 ميليون و 421 هزار تومان و 12 ميليون 
و 511 هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
60 درصد قابل فروش س��بد 532 هزارتوماني سهام 

عدالت به 8 ميليون و 97 هزار تومان رسيده است.

بازار س��رمايه پس از رش��د اخيري كه داش��ت، از هفتم 
شهريورماه افت جديد خود را آغاز كرده و فعاًل نتوانسته است 
خود را به ثبات برس��اند. شاخص كل در اين مدت نزديك 
به 10 درصد افت كرده و حتي در معدود روزهاي مثبتش، 
سهام اكثر شركت ها هيچ رش��دي را تجربه نكرده اند. در 
جريان معامالت روز دوشنبه يكي از عجيب ترين اتفاقات 
براي شاخص كل رقم خورد. دماسنج بازار سرمايه درحالي 
كه در يك ساعت ابتدايي معامالت حدود 6 هزار واحد افت 
كرده بود، در پايان معامالت با رشد بسيار اندكي به كار خود 
پايان داد و اصطالحًا مثبت شد. اين اتفاق در شرايطي رخ 
داد كه فقط سهام بزرگ بازار دريكي، دو ساعت پاياني به 
محدوده هاي مثبت رسيدند و سهام كوچك اكثراً شرايط 

خوبي نداشتند. دراين بين، حدود 400 نماد در محدوده هاي 
منفي به كار خود پايان دادن��د و نزديك به 280 نماد نيز 
مثبت شدند. اين در حالي بود كه اكثر اين نمادها بين صفرتا 
مثبت يك معامالت خود را به پايان رساندند. رقم خوردن اين 
اتفاقات شائبه مهندسي شاخص كل را بار ديگر تقويت كرده 
است.در اين شرايط شاخص هم وزن نيز روز گذشته بيش 
از چهار هزار واحد افت كرد تا همانند اكثر روزها، تطابقي با 
شاخص كل نداشته باشد. آنچه مشهود بوده، اين است كه 
شاخص هم وزن بيشتر از شاخص كل وضعيت بازار سرمايه 
را مشخص مي كند و از طرفي ديگر هم امكان دستكاري 
در آن وجود ندارد. ش��اخص هم وزن از 15 ش��هريورماه 
تاكنون بيش از 16 درصد افت كرده و دراين بين برخي از 

سهام كوچك نيز شرايطي حتي به مراتب بدتر از اين را هم 
داشته اند. رقم خوردن اين شرايط )مثبت بودن شاخص 
كل و منفي بودن شاخص هم وزن( براي اهالي بازار سرمايه 
موضوع تازه اي نيست. در تيرماه سال 99 نيز فعاالن بازار با 
اين رويداد مواجه شده بودند. در همان مقطع بود كه بحث 
»شاخص دولت و شاخص ملت« ميان سهامداران مطرح 

شد و اعتراضات زيادي را به همراه داشت.
در آن مقطع هم فعاالن بازار معتقد بودند كه دولت با چند 
سهام بزرگ و تأثيرگذار، شاخص كل را مثبت مي كند و 
شاخص هم وزن كه بهتر مي تواند ش��رايط بازار را نشان 
بدهد، به حال خود رهاش��ده اس��ت. اين روزها كه بازهم 
ش��اخص كل مثبت مي شود و س��رمايه مردم در سهام 

مختلف روزبه روز كاهش مي يابد، بار ديگر بحث »شاخص 
دولت و ش��اخص ملت« ميان مردم رواج پيداكرده است. 
دراين بين، يك كاربر در توييتر نوشته: شاخص سازي هاي 
قبل از تو سوءتفاهم بود. همچنين كاربر ديگري نيز موضوع 
» مهندسي ش��اخص كل « را مطرح كرده و مدعي شده 
است: شاخص بازم مهندسي ميشه؛ بذار بياد پايين خب. 
سهام هرروز روبه پايين شاخص رنج.در شرايطي كه مردم 
هرروز شاهد افت ارزش پول و از دست رفتن سرمايه شان 
هستند، مجيد عشقي، رييس جديد سازمان بورس طي 
س��خناني، ايرادي را به كانال هاي مجازي وارد كرده و از 
مردم هم خواسته كه به جاي سرمايه گذاري مستقيم، به 

سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس روي بياورند.

مقدار رشد درآمد شرکت های بورسی )ارقام ريال می باشد(
درآمد شش ماهه نخست سال جاریدر آمد شش ماهه نخست سال گذشتهنام صنعت

305،971،930894،575،673محصوالت شیمیايی
352،927،478923،685،587فلزات اساسی

63،140،400518،709،237بانکداری
121،590،510495،191،774فرآورده های نفتی

176،260،040499،601،316استخراج کانه های فلزی
8،159،37244،613،543خودروسازی

27،781،00360،761،384سیمان
5،454،25036،792،999بیمه

69،966،99794،680،075داروسازی
43،141،09258،575،710عرضه برق و گاز



گروه راه و شهرسازي|
پس از گذشت حدود دو ماه از تاييد قانون جهش توليد 
و تامين مسكن در شوراي نگهبان و همچنين استقرار 
دولت سيزدهم، قرار است از امروز ثبت نام متقاضيان 
مس��كن دولتي آغاز ش��ود. البته روز دوشنبه، رستم 
قاس��مي، وزير راه و شهرس��ازي از تامين زمين براي 
ساخت ساالنه يك ميليون مسكن در بيش از 800 شهر 
خبر داد. او همچنين با اشاره به سهم بانك ها در تامين 
مالي اين پروژه يادآور ش��د: 20 درصد از تس��هيالت 
بانكي تا س��قف 360 هزار ميليارد تومان به اين پروژه 
اختصاص پيدا مي كند. وام حدود 400 ميليون توماني 
براي مراكز اس��تان ها در نظر گرفته ش��ده است كه 
اين مبلغ براي روستاها 250 ميليون تومان است.به 
گفته وي، قرار بر اين است كه انبوه سازان با همكاري 
تعاوني ها وارد اين پروژه شوند كه برخي از اين واحدها 
خودمالكي هستند و از تمام سازندگان تعهد 1.5 ساله 
براي ساخت گرفته مي ش��ود. در عين حال، با برخي 
از كشورها براي صنعتي س��ازي اين 4 ميليون واحد 
مسكوني وارد مذاكره شديم كه روش همكاري با آنها 
از طريق تهاتر با نفت فاينانس يا پرداخت خواهد بود.

به گزار ش»تعادل«، اس��تفاده از ظرفيت كش��ورهاي 
خارجي از س��وي برخي از اعضاي كميس��يون عمران 
مجلس مورد موافقت قرار نگرفته است و اين نمايندگان 
براين باورند كه ظرفيت هاي مهندس��ي داخلي كشور 
به اندازه اي هست كه در اين پروژه بسيار بزرگ از توان 
خارجي بي نياز باش��يم. بر اساس اين گزارش، به غير از 
نام كش��ور چين كه به صراحت در روز دوشنبه از سوي 
رستم قاسمي مطرح شد، پيش تر نام كشور تركيه نيز 
براي مش��اركت در اين پروژه بزرگ ملي به ميان آمده 
بود. كشور تركيه در قالب شركت »كوزو« در شهرهاي 
پرند و پرديس، پيمانكار بخشي از پروژه مسكن مهر بوده 
است. ظاهرا اين شركت در انجام تعهدات خود به موقع 
عمل كرده است و تاكنون، شكايتي از سوي مسووالن 
ايراني نسبت به اين شركت منتشر نشده است اما يكي 
از داليل عدم تحويل بيش از 300 هزار پروژه مس��كن 
مهر در شهرهاي يادشده، عدم زير ساخت هاي شهري 
از سوي وزارت راه و شهرسازي است كه گفته مي شود 
بنا به داليل مالي دچار سستي و رخوت شده و كارها به 
س��ختي پيش مي رود. اتمام مسكن مهر بارها و بارها از 
سوي مس��ووالن دولت دوازدهم وعده داده شده است، 
پايان سال 98، پايان سال 99، تا قبل از پايان كار دولت 
دوازدهم در مرداد 1400 ام��ا هيچ كدام تحقق نيافته 

است. طي دو ماه گذشته از استقرار دولت سيزدهم، اين 
دولت نيز هنوز نتوانسته پرونده مسكن مهر را ببندد.

     فرصت يك ماهه براي ثبت نام
ثبت نام متقاضيان مس��كن در قالب طرح ساخت 4 
ميليون مسكن در 4 سال، از امروز 28 مهر آغاز مي شود.

به گزارش فارس، محمود محم��ود زاده، معاون وزير راه 
و شهرس��ازي در يك برنامه تلويزيوني با اش��اره به ثبت 
نام متقاضيان مس��كن در قالب طرح ساخت 4 ميليون 
مسكن در 4 سال اظهار كرد: متقاضيان يك ماه فرصت 
www.saman. دارند تا در س��امانه جديد به آدرس
mrud.ir مراجعه و ثبت نام كنند. وي بيان اينكه ثبت 
نام در شهرهايي انجام مي شود كه تاكنون تامين زمين 
شده اس��ت، افزود: كس��اني مي توانند ثبت نام كنند كه 
تاكنون از تس��هيالت دولتي مسكن شامل مسكن مهر 
و تسهيالت يارانه مس��كن استفاده نكرده باشند. معاون 
مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي ادامه داد: 
در مرحل��ه اول ثبت نام متقاضيان بايد اطالعات هويتي 
سرپرست خانوار و ساير افراد را در سامانه وارد كرده و به 
همراه آن ساير اطالعات مالكيتي و شهر مورد تقاضا در 
مرحله اول ثبت مي شود. اين مقام مسوول افزود: بعد از 
پايش اوليه، متقاضيان بايد با مراجعه حضوري به ادارات 
وزارت راه و شهرسازي در هر شهر سابقه سكونت 5 ساله 
را ارايه دهند و در صورت تاييد پس از آن به بانك معرفي 
خواهند ش��د.محمودزاده گفت: در خصوص تسهيالت 

بانكي پيشنهادات وزارت راه در جلسه شوراي عالي مسكن 
مطرح شد بر همين مبنا در ش��هرهاي مختلف جدول 
متغيري از تسهيالت ارايه شد. معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي ادامه داد: وام ساخت مسكن 
به گونه اي است كه بيش از 50 درصد از هزينه ساخت 
و س��از را از مسير تسهيالت تامين كنند.محمودزاده 
  گفت: افرادي كه پيش از اين در طرح اقدام ملي ثبت 
نام كردند، نيازي به ثبت نام دوباره در اين طرح ندارند.

     انتقاد نمايندگان
در عدم تخصيص وام ساخت 

در اين ح��ال، جمعي از نمايندگان مجلس خواس��تار 
رس��يدگي جدي بانك مركزي به پرداخت 360 هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت س��اخت مس��كن موضوع 
تبص��ره 18 قانون بودجه س��ال 1400 ش��دند. البته 
طبق م��اده 4 قانون جهش توليد و تامين مس��كن نيز 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل 
به ميزان 20 درصد از تس��هيالت پرداختي نظام بانكي 
در هر سال را با نرخ س��ود مصوب شوراي پول و اعتبار 
به بخش مس��كن اختصاص دهند، ب��ه صورتي كه در 
س��ال اول اجراي قانون از حداقل 360 ه��زار ميليارد 
تومان تس��هيالت براي واحدهاي موض��وع اين قانون 
كمتر نباشد و براي س��ال هاي آينده نيز حداقل منابع 
تسهيالتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با 
نرخ تورم ساالنه افزايش يابد. از اين رو، در شرايطي كه 

به نظر مي رسد، نظام بانكي در تامين 360 هزار ميليارد 
تومان قانون بودج��ه 1400 تاخير داش��ته و احتماال 
ناتوان است، تامين 360 هزار ميليارد تومان مربوط به 
قانون جهش توليد مسكن در هاله اي از ابهام قرار دارد.بر 
اساس اين گزارش، ديروز جمعي از نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي با ارس��ال نامه اي خطاب به رييس كل 
بانك مركزي، با انتقاد از اجرايي نشدن جزء 10 بند الف 
تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 با وجود گذشت 6 
ماه از سال بر ضرورت اجرا و پيگيري جدي بانك مركزي 

براي تحقق اهداف اين قانون تاكيد كردند.
عالوه بر اين نمايندگان مجلس خواستار تهيه گزارش 
عملكرد نظام بانكي و ارايه سريع اين گزارش در مجلس 
توسط بانك مركزي شدند.اين گزارش حاكي است، بر 
اساس جزو 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال، در 
سال 1400 همه بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
موظفند براي احداث و نوسازي 400 هزار واحد مسكن 
روس��تايي و شهري در ش��هرهاي كمتر از 25 هزار نفر 
جمعيت و 800 هزار واحد مس��كن شهري )با اولويت 
محالت و مناطق محروم( نسبت به پرداخت 3 ميليون و 
600 هزار ميليارد )3.600.000.000.000.000( ريال 
تسهيالت ساخت مسكن )معادل 20 درصد تسهيالت 
نظام بانكي( به افراد واجد شرايط اقدام نمايند. سهميه 
هر بانك توس��ط بانك مركزي در فروردين ماه تعيين 
مي ش��ود.مجموع دوران مش��اركت س��اخت و فروش 
اقس��اطي اين تسهيالت 20 سال اس��ت و پس از دوره 
مش��اركت به فروش اقس��اطي تبديل و تعهدات آن به 
متقاضي واجد ش��رايط منتقل مي شود. اين تسهيالت 
با نرخ سود مصوب ش��وراي پول و اعتبار به افراد واجد 
ش��رايط معرفي ش��ده توس��ط وزارت راه و شهرسازي 
پرداخت مي ش��ود. بانك مركزي موظف است گزارش 
عملكرد اي��ن بند را به صورت برخ��ط در اختيار عموم 
م��ردم قرار ده��د.در صورتي كه يك بانك يا موسس��ه 
اعتباري غيربانكي از پرداخت سهميه تسهيالت تعيين 
شده توسط بانك مركزي خودداري نمايد، بانك مركزي 
موظف اس��ت متناس��ب با تعهد انجام نشده نسبت به 
افزايش س��پرده قانوني آن بانك يا موسس��ه اعتباري 
غيربانكي اقدام و از طريق س��اير بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غيربانكي نسبت به پرداخت تسهيالت ساخت 
مس��كن اقدام نمايد. حداقل 20 درصد از منابع مذكور 
بايد به خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر اختصاص 
يابد. در صورت نبود متقاضي واجد شرايط براي جذب، 

مابقي مي تواند به ساير مشموالن تعلق گيرد.
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۴۰۰۰ مرگ زودرس ساالنه
در تهران

عضو شوراي ش��هر تهران با اشاره به وقوع حدود 4000 
مرگ زودرس ساالنه در پايتخت گفت: برخورد قاطع با 
دستگاه ها و وزارتخانه هايي كه به وظيفه خود جهت مقابله 
با آلودگي هوا عمل نكنند، الزم است.مهدي پيرهادي، 
عضو شوراي شهر تهران در نطق پيش از دستور در صحن 
شوراي ششم تهران اظهارداشت: برخي از حوادث و باليا 
ناگهاني به وقوع مي پيوندند مانند زلزله و يكي از داليل 
آسيب پذير بودن شهرها در مقابله با حوادث و باليا، همين 
مساله است كه حادثه خبر نمي كند.وي افزود: ولي در اين 
ميان مواردي است كه قابل پيش بيني و پرتكرار است. 
پديده آلودگي هوا يكي از رهاوردهاي توسعه صنعتي كه 
با افزايش جمعيت و گسترش شهرنشيني و توسعه حريم 
ش��هرها، تردد بي قاعده خودروهاي شخصي و مصرف 
باالي سوخت به يكي از بحراني ترين معضالت شهري 
بلكه ملي تبديل شده است.كالف سردرگمي كه رشته اش 
از دس��ت مردم و مسووالن در آمده و روز به روز بر شدت 
آن افزوده مي شود.پيرهادي افزود: ابعاد اين آثار در زمينه 
محيط زيست شهري به حدي است كه حتي برنامه هاي 
كالن كشور نيز به طور محسوس از اين نابهنجاري متاثر 
شده است. به طوري كه تنها در تهران ساالنه افراد زيادي 
به دليل آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند و بر 
اساس آمار موجود ساالنه حدود 4000 مرگ زودرس را 
در شهر تهران باعث مي شود كه خسارات هنگفتي را بر 
بدنه اقتصادي كشور تحميل مي كند.وي گفت: اگرچه 
بخشي از اين آلودگي ريشه در ويژگي هاي جغرافيايي 
شهر تهران دارد، ولي سوءمديريت و چند پارگي قانون 
و اجرا و كش��مكش هاي تمام نش��دني ميان نهادهاي 
مسوول، اين معضل را چند ده برابر كرده است. توسعه 
جمعيت ش��هري و فقدان اقدامات الزم جهت پايش و 
كنترل آلودگي ه��وا از يك طرف، و وجود منابع متعدد 
آالينده از قبيل خودروها، صنايع، وس��ايل گرمايشي، 
فعاليت هاي ساختماني و تجاري از طرف ديگر، افزايش 
روز به روز آالينده ها را در اين شهر به دنبال داشته است. 
اين عضو شوراي شهر تهران گفت: اگر ديگر متهمان اين 
پرونده را نيز در يك خط كنيم در مي يابيم كه نقش ساير 
عوامل انسان س��اخت، كم از پديده جغرافياي طبيعي 
شهر تهران نيست يا حداقل در تشديد آن به شدت موثر 
است. عواملي نظير تكميل ش��دن شبكه حمل و نقل 
ريلي پاك، عدم نوسازي و بازسازي اتوبوس هاي فرسوده 
و دودزا، نبود هماهنگي و ضعف در اجراي قوانين، عدم 
توس��عه انرژي هاي تجديدپذير، به كارگيري سوخت 
نامناسب ديزل ها و صنايع، عدم نصب فيلتر جاذب ذرات 
و كاتاليست هاي مناسب، به ويژه براي صنايع خودروهاي 
سنگين با سوخت گازوئيل و مازوت، عدم به كارگيري 
خودروهاي اس��تاندارد هيبريدي و برقي به ويژه در 
ناوگان حمل و نقل عمومي و خصوصي نظير تپسي و 
اسنپ در اين ميان، از اهميت بسزايي برخوردار است.

ايران در چين
بنادر اختصاصي دارد

مس��عود پل مه، دبير انجمن كشتيراني با بيان اينكه 
ورود كش��تي هاي ايران به بنادر كشور چين ممنوع 
نيس��ت، گفت: ايران در چين بنادر اختصاصي براي 
پهلوگيري و تخليه بار دارد.پل مه در گفت وگو با تسنيم 
در خصوص اظهارات مديرعامل كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران مبني بر ممنوعيت ورود كشتي هاي اين 
شركت به بنادر چين اظهار كرد: مطلبي كه مديرعامل 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران درباره ممنوعيت 
ورود كش��تي هاي اين ش��ركت به چين چون داراي 
برداش��ت هاي غيرحرفه اي بوده است اينگونه تصور 
شده اس��ت كه ما امكان تردد به بنادر چين را نداريم.
وي با بيان اينكه »اين برداش��ت اشتباه است«، ادامه 
داد: تعدادي از بنادر در چين هستند كه به لحاظ فني 
با توجه به اينكه اين بنادر پورت اپراتورهاي بين المللي 
دارند كه هر كدام از اين مباحث متفاوت است، اجازه 
پهلوگيري در شرايط مشخص را به برخي شناورهايي 
را نمي دهد.وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه »در چين بنادر 
اختصاصي در اختيار ايران قرار داده اند تا كشتي هاي 
ما آنجا پهلوگيري و ب��ار خود را تخليه كنند«، افزود: 
اگر ما مف��روض را بر اين بگذاريم كه بايد به يك بندر 
مشخص مي رفتيم و ديگر به آن بندر نمي توانيم برويم 
چون تحريم شده ايم اين مي تواند درست باشد.دبير 
انجمن كش��تيراني با ابراز اينكه »ماموريت اصلي ما 
ارس��ال بار از كش��ور چين و دريافت بار از اين كشور 
است«، گفت: در نتيجه وقتي قابليت بارگيري از هر 
يك از بنادر چين را داشته باشيم به اين مفهوم است 
كه مشكلي در مبادالت تجاري و حمل ونقل دريايي با 
چين نداريم.پل مه درباره مشكل فني نيز توضيح داد: 
بخشي از مشكالت فني به بندر برمي گردد و قسمت 
ديگري نيز گاهي به كش��تي برمي گردد، اسكله بايد 
قابليت هايي داشته باشد تا كشتي هاي را پهلو بدهد.

وي ادامه داد: به طور قطع وقتي اسكله توانمندي دارد 
كشتي با 23هزار TEU كانتينر پهلو دهد هيچ وقت 
براي ظرفيت هاي پايين تر ظرفيت خودش را اشغال 
نمي كن��د چراكه به دنبال منابع درآمدي بيش��تري 
اس��ت.وي اضافه كرد: كش��تي هاي ايراني ظرفيت 
پايين تري دارند و در نتيجه بندر و اس��كله مشخص 
ترجيح مي دهد به سمت كش��تي ها با ظرفيت هاي 
باالتر برود.وي خاطرنشان كرد: محتمل است برخي 
از پورت اپراتورها چون يك هلدينگ بين المللي تلقي 
مي شوند و صاحبان سهام آنها از ساير كشورها هستند 
و ممكن است به دليل مراودات تجاري با ايران دچار 
مشكالت تحريمي شوند، مالحظاتي را اعمال كنند.
وي تأكيد كرد: مفروض اين است اگر يك بندر هدف 
اصلي است، بله درست است اآلن اجازه نمي دهند اما 
اگر كشور چين مخاطب باشد هيچ مشكلي براي تردد 

كشتي هاي ايران به بنادر اين كشور نداريم.

نمايندگانمجلسبهعدمتخصيص360هزارميلياردتومانوامساختآپارتماناعتراضكردند

آغاز ثبت نام از متقاضيان مسكن دولتي از امروز 



ارزش بازار ارزهاي ديجيتال رك��ورد جديدي را به ثبت 
رسانده و به ۲.۶ تريليون دالر رسيده است. عالوه بر اين، 
تعداد آلت كوين هايي كه ارزش بازار آنها از ۱ ميليارد دالر 
فراتر مي رود، از ۱۰۰ مورد بيشتر شده است. اين در حالي 
است كه كارشناسان همچنان بر سر چگونگي تأثيرگذاري 
عرضه اولين صندوق قابل معامله در بورس ETF بيت كوين 
در بازار بورس امريكا بر قيمت بيت كوين با يكديگر اختالف 
دارند. بسياري از تحليل گران پيش بيني كرده بودند كه با 
راه اندازي ETFها، بيت كوين به ۱۰۰,۰۰۰ دالر مي رسد، 
با اين حال همه تحليل گران با اين مساله موافق نيستند. 
برخي معتقدند اين روند صعودي ممكن است به خاطر 
خبرهاي خوبي باش��د كه در اين مدت درباره بيت كوين 
منتشر شده و در نهايت هم ممكن است سرمايه گذاران 
كمي بعد از ش��نيدن اين خبرهاي مثبت سهامش��ان را 
بفروش��ند. بازار ارزهاي ديجيت��ال همان طور كه داده ها 
نش��ان مي دهد، به لطف رش��د اخير قيمت بيت كوين 
توانس��ته ركورد جديدي ثبت كند. اين اتفاق باعث شده 
تا بازار ارزهاي ديجيتال از نظر ارزش كلي غول هاي حوزه 
فناوري مانند اپل را پش��ت س��ر بگذارد. در حال حاضر 
ارزش بازار بيت كوين بيش��تر از ۱ تريليون دالر است. در 
مقايس��ه با اوج ۲.۵۵ تريليون دالري قبلي كه در ماه مه 
)ارديبهشت( ش��اهد آن بوديم، رسيدن به اوج تازه نقطه 
عطفي براي ارزهاي ديجيتال است؛ صنعتي كه ارزش بازار 
آلت كوين هاي آن از ۱۰۰ ميليارد دالر فراتر مي رود. ارزش 
بازار ارزهاي ديجيتال در مقايسه با ژانويه )دي ۹۹( كه ۸۳۰ 
ميليارد بود، ۲۳۳ درصد افزايش يافته اس��ت. بررسي ها 
نشان مي دهد كه ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال حتي از 
بزرگ ترين شركت هاي جهان هم بيشتر شده است. براي 
مثال ارزش بازار س��هام يكي از غول ه��اي حوزه نرم افزار 
جهان، يعني مايكروس��افت، ۲.۲۸ تريليون دالر برآورد 
شده است كه اختالف قابل توجهي با ارزش كل بازار ارزهاي 
ديجيتال دارد. با نگاهي گذرا به داده ها مي توان متوجه شد 
كه بيت كوين با ارزش بازار ۱.۱۸ تريليون دالر، پيشتاز بازار 
ارزهاي ديجيتال است و ۴۵ درصد از كل سرمايه موجود در 
اين بازار را در اختيار دارد. تعداد آلت كوين هايي كه ارزش 
بازار آنها از ۱ ميليارد دالر فراتر مي رود، به بيش از ۱۰۰ مورد 
رسيده است. ارزش هركدام از ۱۰ ارز اول بازار از ۳۰ ميليارد 
دالر بيشتر اس��ت و از طرفي ميانگين ارزش بازار ۲۰ ارز 
برتر از ۱۰ ميليارد دالر فراتر مي رود. در حال حاضر، ارزش 
بازاري اتريوم ۴۵۸ ميليارد دالر و ارزش بازار بايننس كوين 
حدود ۷۹ ميليارد دالر است. ارزش بازار تتر و كاردانو هم به 

ترتيب ۷۰ و ۶۰ ميليارد دالر برآورد شده است.

تشكيلكفهايصعوديميتواند
طبيعيباشد

اولين صندوق قابل معامله در بورس ETF بيت كوين در 
حالي در بازار بورس امريكا عرضه شده كه كارشناسان 
همچنان بر س��ر چگونگي تأثيرگذاري اين اتفاق بر 
قيمت بيت كوين با يكديگر اختالف دارند. بسياري از 
ETF تحليل گران پيش بيني كرده بودند كه با راه اندازي

ها، بيت كوين به ۱۰۰,۰۰۰ دالر مي رسد، با اين حال 
همه تحليل گران با اين مساله موافق نيستند. برخي 
معتقدند اي��ن روند صعودي ممكن اس��ت به خاطر 
خبرهاي خوبي باشد كه در اين مدت درباره بيت كوين 
منتشر شده و در نهايت هم ممكن است سرمايه گذاران 
كمي بعد از ش��نيدن اين خبرهاي مثبت سهامشان 
را بفروش��ند؛ مانند همان ضرب المثلي كه مي گويد 
»با شايعه بخر و با خبر بفروش.« يكي از معامله گران 
توييتري ك��ه عالقه چنداني به اي��ده  ETF هاي آتي 
بيت كوين ن��دارد و اخيرا با انتش��ار توييتي گفت كه 
حركات قيمتي اخير بيت كوين تنها بخش��ي از يك 
چرخه قيمتي طبيعي است. او گفته است: »از اينكه 
مي گوين��د ETF بيت كوين تصويب خواهد ش��د يا 
تصويب شده است، خوشم نمي آيد. از تشكيل يك كف 
صعودي ديگر تعجب نكنيد. اين كف صعودي چيزي 
را تغيير نمي دهد و زيبايي اش هم در همين اس��ت.« 
منظور از كف هاي صعودي ش��رايطي اس��ت كه كف 
قيمتي جديد باالتر از كف قيمتي ماقبل خود تشكيل 
شود. ممكن است قيمت بيت كوين در ماه هاي آينده به 
زير ۶۸,۰۰۰ دالر برسد، پس از آن هم ممكن است كف 

صعودي جديدي در نزديكي ۴۶,۰۰۰ دالر تش��كيل 
شود. رايان كانترينگ كالرك يكي ديگر از معامله گران 
سرشناس ارزهاي ديجيتال در توييتر، هم نظر مشابهي 
دارد. او مي گويد بازار بيت كوين مدت هاس��ت كه به 
خاطر تأييد  ETFها صعودي ش��ده است و اكنون كه 
اين محصوالت مالي تصويب شده اند چه چيز ديگري 
مي تواند در كوتاه مدت قيمت را باال ببرد؟ كالرك گفته 
است: »همه مي دانند كه قرار است چه اتفاقي بيفتد 
و به همين خاطر فكر مي كنم در كوتاه مدت با اصالح 

قيمتي عميق تري مواجه شويم.«

بيشازحدخوشبيننباشيد
ديويد ليفچيت��ز، از مديران ش��ركت اكس��و آلفا، در 
تجزيه وتحليلي نشان داد كه ممكن است در ادامه چه 
اتفاقي بيفتد. ليفچيتز مي گويد دو هفته پيش ناگهان 
روند صعودي بيت كوين از س��طح ۴۰,۰۰۰ دالر آغاز 
شد و در ادامه قيمت ۵۰ درصد افزايش يافت و با توجه 
به اين اتفاق اكنون ممكن است اين ارز ديجيتال با يك 
اصالح قيم��ت كوچك مواجه ش��ود. ليفچيتز ضمن 
تأكيد بر صعودي بودن قيمت بيت كوين در ميان مدت، 
ETF به خريداران احتمالي هش��دار داد و گفت: »اين

ها ك��ه قيمت بيت كوين را از طريق ب��ازار قرارداد هاي 
آتي بورس كاالي ش��يكاگو )CME( دنبال مي كنند، 
به خاطر هزينه هاي درگردش معامالت آتي همواره با 
قيمتي پايين تر از بازار آني معامله مي شوند.« ليفچيتز 
انتظار دارد كه در ادامه هم معامله گران حرفه اي بيشتر 
از قرارداد هاي آتي بيت كوين در بورس كاالي شيكاگو 
)CME( يا صرافي هايي كه بازار مشتقه دارند استفاده 
كنند. اين در حالي است كه به گفته او »سرمايه گذاران 
قديمي ارز ديجيتال همچنان از روش هاي مس��تقيم 
براي خريد و نگهداري بيت كوين استفاده خواهند كرد.« 
او گفته است: »عرضه اين ETF ها احتمااًل باعث مي شود 
سرمايه گذاران خرد و غيرحرفه اي با حساب كارگزاري 
خود راحت تر به بيت كوين دسترسي داشته باشند و اين 
در حالي است كه پس از محاسبه تمام هزينه ها كل سود 
سرمايه گذاري در بيت كوين خود را دريافت نمي كنند.«

الگوييكهميتواندقيمت
رابه۹۰هزاردالربرساند

در مقابل، يكي ديگر از كاربران توييتر با نام مس��تعار 
نونيا بيزنيز، س��ناريويي را منتش��ر كرده كه ممكن 
اس��ت براي بيت كوين اتفاق بيفتد و قيمت آن را به 
اوج جديدي برس��اند. بيزنيز گفته است: »اگر قيمت 
بيت كوين اصالح شود، ممكن است چيزي شبيه به 
اين اتفاق بيفتد؟ الگوي فنجان و دسته بزرگ.« اين 
تحليلگ��ر پيش بيني مي كند ك��ه قيمت بيت كوين 
قب��ل از ادامه رون��د صعودي خ��ود در كوتاه مدت تا 
۵۳,۰۰۰ دالر س��قوط كند. او معتقد اس��ت پس از 
رسيدن بيت كوين به حمايت اصلي، قيمت مي تواند 
تا ۹۸,۰۰۰ دالر هم افزايش يابد. در حال حاضر ارزش 
كل بازار ارزهاي ديجيتال ۲.۴۶۳ تريليون دالر برآورد 

شده و نرخ تسلط بيت كوين ۴۷.۳ درصد است.

ارزهايديجيتالاثربخشيتحريمها
راكمترميكنند

وزارت خزانه داري امريكا به تازگي گزارشي را در رابطه با 
ميزان اثربخشي تحريم هاي اقتصادي اين كشور منتشر 
كرده است كه در آن از ارزهاي ديجيتال به عنوان يكي از 
چالش هاي جدي براي اياالت متحده در حفظ كارايي 
تحريم ها ياد ش��ده اس��ت. جو بايدن، رييس جمهور 
امريكا، پيش تر به وزارت خزانه داري اين كشور دستور 
داده بود ميزان تأثيرگ��ذاري تحريم هاي اقتصادي بر 
كشورها و اشخاص تحت تحريم اياالت متحده را ارزيابي 
و گزارش كند. وزارت خزانه داري سرانجام نتايج اوليه 
ارزيابي خود را در قالب يك گزارش ۹ صفحه اي منتشر 
كرد كه در بخشي هايي از آن مشخصًا به نقش ارزهاي 
ديجيتال در اثربخشي سياست هاي تحريمي امريكا 
اشاره شده است. وزارت خزانه داري امريكا گفته است 
كه با افزايش محبوبيت ارزهاي ديجيتال، نقش دالر 
در سيس��تم مالي جهاني كم  رنگ تر ش��ده و برخي از 
كشورها كه روابط سياسي خوبي با اياالت متحده ندارد، 
مي خواهند فناوري هاي پرداختي جديد را جايگزين 
سيستم مالي س��نتي كنند. در بخشي از اين گزارش 
آمده است: »امريكا اكنون با چالش هاي جديدي در 
زمينه افزايش كارايي تحريم ها مواجه اس��ت. اياالت 
متحده بايد با تغييرات سيستم مالي جهاني همگام 
شود تا بتواند كارايي تحريم هاي اقتصادي خود را حفظ 
كند. برخي از دشمنان امريكا در حال كاهش استفاده از 
دالر در مبادالت برون مرزي خود هستند و اين موضوع 
مي تواند اثربخشي تحريم ها را كاهش دهد.« وزارت 
خزانه داري امريكا همچنين گفته است: »فناوري هاي 
جديدي مانند ارزهاي ديجيتال، پلتفرم هاي پرداختي 
جايگزي��ن و روش ه��اي جدي��د ديگري ك��ه از آنها 
براي پنهان كردن پرداخت هاي برون مرزي استفاده 
مي شود، همگي مي توانند اثربخشي تحريم هاي امريكا 
را كاهش دهند.« خزانه داري امريكا معتقد است كه 
كنترل  نكردن ارزهاي ديجيتال مي تواند سياست هاي 

تحريمي اياالت متحده را تضعيف كند. 

دنياي فناورياخبار

ويژه
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شركتهايفناوريو
سرمايهگذاريدرهوشمصنوعي

نتاي��ج بررس��ي جديد موسس��ه گارتنر نش��ان 
مي دهد بخ��ش اعظ��م مديران ارش��د فناوري 
اطالعات ش��ركت ها معتقدند هوش مصنوعي، 
كلود و امنيت س��ايبر س��ه حوزه سرمايه گذاري 
آتي فناورانه اس��ت. ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از 
زد دي نت، اين مديران مي گويند طي سال جاري 
و سال آينده ميالدي سه حوزه مذكور بيشترين 
س��رمايه گذاري مالي را درياف��ت خواهند كرد. 
بررس��ي گارتنر در اي��ن زمينه كه با مش��اركت 
۲۳۸۷ مدير ارش��د فن��اوري اطالع��ات و ديگر 
مديران حوزه فناوري در ۸۵ كشور جهان انجام 
شده نشان دهنده ذهنيت فعاالن بخش فناوري 
و تالش آنها براي انطباق سريع با تحوالت حوزه 
فناوري اطالعات است. ۸۵ كشور يادشده حدود 
۱۹۸ تريلي��ون دالر در حوزه فن��اوري اطالعات 
س��رمايه گذاري كرده اند. ۶۳ درص��د از مديران 
ارشد فناوري اطالعات شركت هاي مذكور اظهار 
داشته اند با سرمايه گذاري در سه حوزه يادشده 
مي توان انتظار افزايش توان رقابت را در مقايسه با 
ديگران داشت. ۶۶ درصد پاسخ دهندگان گفته اند 
امنيت سايبري حوزه اي است كه انتظار مي رود 
سرمايه گذاري در آن در سال آينده افزايش يابد. 
۵۰ درصد هم گفته اند افزايش س��رمايه گذاري 
در حوزه هاي ه��وش مصنوعي و تجزيه و تحليل 

داده ها انجام مي شود. 

عليبابابرايسرورهايمراكز
دادهپردازندهميسازد

 ش��ركت فن��اوري چين��ي عل��ي باب��ا از تولي��د 
پردازنده هايي خب��ر داده كه بر روي س��رورهاي 
مراكز داده نصب مي ش��وند. اين اولين بار است كه 
اين شركت در حوزه سخت افزار فعال مي شود. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، اين تحول نش��انگر 
اولويت ه��اي ت��ازه دولت چين نيز هس��ت كه به 
دنبال تقويت توليد انواع تراش��ه و نيمه هادي در 
داخل اين كش��ور است. از س��وي ديگر علي بابا با 
تولي��د پردازنده هاي مختلف مي توان��د به بازيگر 
قدرتمندتري در حوزه هايي همچون خدمات كلود 
مبدل شود. بررسي هاي موسسه تحقيقاتي گارتنر 
نش��ان مي دهد، علي بابا بزرگ تري��ن ارايه دهنده 
خدمات كلود در چين اس��ت و در جهان نيز رتبه 
سوم را دارد. برخي رقباي علي بابا نيز در اين زمينه 
فعال شده اند كه از جمله آنها مي توان به هواوي و 
آمازون اشاره كرد كه به ترتيب تراشه هاي كنپنگ و 
گراويتون را توليد كرده اند. علي بابا توليد سرورهاي 
اختصاصي خود به نام پانجيو را نيز آغاز كرده است.

مقابلهكميسيونفدرالارتباطات
امريكاباپيامكهايانبوه

كميسيون فدرال ارتباطات امريكا به زودي طرحي 
ارايه خواهد داد تا ارس��ال كنندگان پيامك هاي 
كالهبرداري را شناسايي و بلوكه كند. به گزارش 
مهر به نقل از سي ان بي س��ي، يكي از چالش هاي 
مه��م در امريكا ارس��ال انبوه��ي از پيامك هاي 
فريبنده اس��ت كه در آنها ادع��اي اعطاي جايزه 
مطرح شده، اما در عمل اجراي دستورالعمل هاي 
اين پيامك ها نتيجه اي ج��ز كالهبرداري از افراد 
ندارد. بررسي هاي كميس��يون فدرال ارتباطات 
امريكا نشان مي دهد ميزان شكايات مردم امريكا 
به علت دريافت پيامك هاي ناخواس��ته در س��ال 
۲۰۲۰ ميالدي نسبت به سال گذشته نزديك به 
۱۴۶ درصد افزايش داش��ته است. بر اساس طرح 
كميسيون فدرال ارتباطات امريكا ارايه دهندگان 
خدمات بي سيم در اين كشور بايد ارسال كنندگان 
پيامك هاي غيرقانوني و مجرمانه را بلوكه كنند. 
در اكثر اين پيامك ها ادعا ش��ده كه فرس��تنده 
نماينده قانوني يك ش��ركت خدم��ات ارتباطي 
اس��ت و به كاربر وعده هايي مانند دريافت جايزه 
يا بازپرداخت برخي مبالغ داده مي شود. در سال 
۲۰۲۰ حدود ۱۴۰۰۰ مشتري خدمات مخابراتي 
و ارتباط��ي در امري��كا پيامك هاي ناخواس��ته 
دريافت كردند كه نسبت به سال ۲۰۱۹ نزديك 
به ۱۴۶ درصد افزايش نش��ان مي دهد. از ابتداي 
سال ۲۰۲۱ تا به حال نيز بيش از ۹۸۰۰ شكايت 

با همين موضوع دريافت شده است.

بستهمكالمهويژههفتهوحدت
مختصتماميمشتركان

همراهاول
همزمان با آغاز هفته وحدت، بسته مكالمه ويژه 
همراه اول براي تمامي مش��تركان در دس��ترس 
قرار گرفت. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، همراه اول به مناسبت ميالد 
رسول اكرم)ص( و والدت امام جعفر صادق)ع(، 
طرح »بس��ته مكالمه ويژه هفته وحدت« را براي 
تمامي مشتركان دايمي، اعتباري و انارستاني در 
نظر گرفته است. تمامي مشتركان همراه اولي و 
همچنين مشتركان انارس��تان مي توانند از ۲۷ 
مهرماه لغايت ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ با ش��ماره گيري 
كددس��توري »ستاره ۱۰ س��تاره ۳۳۶۱ مربع« 
اقدام به فعالس��ازي اين بس��ته تخفيف كرده و 
روزانه تنها با پرداخت ه��زار تومان، به مدت ۶۰ 
دقيقه از تماس درون ش��بكه )با سيم كارت هاي 
همراه اولي و تلفن ثابت( بهره مند شوند. تمامي 
مش��تركان موردنظ��ر مي توانند در ب��ازه زماني 
مذكور، روزان��ه يك بار اقدام به فعالس��ازي اين 
بسته كرده و از س��اعت ۷ صبح تا ۲۳ همان روز 
نسبت به اس��تفاده از آن مبادرت ورزند. گفتني 
است، حد فاصل بين ۱۲ تا ۱۷ ربيع األول كه دو 
روايت مختلف از سالروز والدت پيامبراكرم)ص( 

است را »هفته وحدت« مي نامند.

ارزشبازارارزهايديجيتالبهاوجتاريخيتازهايرسيد

كارشناسان درباره آينده بيت كوين نظرات مختلفي دارند

آگهیفراخوانشرکتفوالدمبارکهاصفهان

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به 
نشانی   www.msc.ir، منوی خرید و تامين کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه 
مورد نظر از طریق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، 

قسمت اطالعيه ها قابل دسترس می باشد.
کد آگهی: 1400-042 

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

48535122 فراخوان  عمومی1
و48535123

طراحی خرید و ساخت تيکنر جدید واحد 
گندله سازی به همراه نصب تجهيزات برقی و 
EPC مکانيکی و تست و راه اندازی  به صورت

برنامه ریزی خرید1400/08/05

48538870فراخوان عمومی2
انجام عمليات تعميرات، بازسازی و تعميرات اصالحی 

سازه های بتنی و مقاوم سازی و آب بندی آن ها در 
کليه نواحی شرکت فوالد مبارکه

قراردادهای خرید1400/08/04

48525481مناقصه عمومی3
48525480

طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه 
قراردادهای خرید1400/08/10جرثقيل 250 تن و 60 تن

48525483ارزیابی کيفی4
48525484

 خرید، نصب و راه اندازی
قراردادهای خرید1400/08/10 یک دستگاه ترانسفرکار 200 تن 

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان



 تعادل |
۱۴۵ هزار خودروي ناقص در پاركينگ خودروس��ازان 
به خواب رفته اند. اين خبري بود كه اواخر ش��هريورماه 
امسال منتشر شد. دليل اصلي ايجاد خودروهاي ناقص، 
»مشكل نقدينگي خودروسازان وعدم تامين تراشه هاي 
الكترونيك« عنوان ش��د. زمين گير شدن محصوالت 
شركت هاي خودروس��از در كف پاركينگ آنها به دليل 
كس��ري قطعه، پاي ش��ركت بازرسي كل كش��ور را به 
شركت هاي خودروساز باز كرد. از اين رو، در جلسه اخير 
خودروسازان با متوليان بازرسي عنوان شده كه عواملي 
چون »بحران جهاني كس��ري تراشه هاي الكترونيكي 
از س��ال گذش��ته و عدم تامين مجموع��ه الكترونيكي 
 ،BCM ،مالت��ي مديا ،ECU و ACU خ��ودرو مانن��د
دوربين، FAM، كيس��ه هوا، نمايش��گر، چراغ ها و...« 
جلوي تجاري سازي بس��ياري از محصوالت توليدي را 
گرفته و آنها را روانه پاركينگ ها كرده اس��ت. جدا از اين 
مسائل، شائبه هايي هم در اين زمينه مطرح مي شود، كه 
قطعه سازان از تحويل قطعات به خودروسازان اجتناب 
مي كنند تا تكليف مطالبات ش��ان را مش��خص كنند. 
موضوعي كه فربد زاوه كارش��ناس خودرو، در گفت وگو 
با »تعادل« آن را تاييد كرده واز آن تعبير به گروكش��ي 
قطعه س��ازان مي كند. موضوعي كه البته نجفي منش 
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازي 
آن را رد مي كند. با اين حال، بنابه اظهارات رييس سازمان 
بازرسي كل كشور، مقرر شده، عمده ۱۴۵ هزار خودرويي 
كه هم اكنون در پاركينگ هاي ۲ ش��ركت خودروس��از 

كشور وجود دارد تا پايان آبان ماه به صفر برسد. 

     ماجراي ناقصي ها و تعداد آنها
پايان شهريورماه، اشكان ميرمحمدي، بازرس كل امور 
صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسي كل كشور خبر 
از زمين گير شدن تعداد ۱۴۳ هزار خودرو خودرو داد. در 
آنزمان، مير محمدي در نشست تخصصي رفع چالش هاي 
تامين قطعات اصلي خودرو و كاهش خودرو هاي ناقص 
كه به ميزباني سازمان بازرس��ي كل كشور برگزار شد، 
عن��وان كرده ك��ه از ۱۴۰ هزار خودروي ناقص، س��هم 
ايران خودرويي ها ۹۵ هزار دستگاه و سهم خودروسازي 
سايپا نيز ۴۵ هزار خودرو است. البته بررسي هاي انجام 
شده نشان مي دهد، از ۹۵ هزار دستگاه خودروي ناقص 
ايران خودرو بيش از ۹۱ هزار دس��تگاه خودرو به دليل 
كس��ري قطعه مربوط به ECU است، در پاركينگ اين 
خودروساز دپو شده اس��ت. بنابراين بيش از ۹۶ درصد 
محصوالت ناقص ايران خودرو به دليل نبود ECU امكان 
تجاري شدن نداشتند. از ديگر خودروساز كشور يعني 
سايپا نيز خبر مي رسد كه از مجموع ۴۵ هزار خودروي 
ناقص، بيش از ۳۸ هزار دستگاه خودرو يا به عبارت ديگر 
حول وحوش ۸۵ درصد خودروهاي دپويي اين شركت 
به دليل كمبود ECU در پاركينگ اين خودروساز معطل 
مانده اند.البته اين اولين بار نيست كه دو شركت بزرگ 

خودروساز كشور به دليل كمبود قطعه مجبور به دپوي 
محصوالت خود شده اند. تابس��تان ۹۸ هم خبر دپوي 
خودروهاي ناقص توس��ط يكي از مديران شركت هاي 
قطعه ساز فاش ش��د. در آن مقطع مجموع خودروهاي 
ناقص ع��ددي حول وحوش ۲۰۰ هزار دس��تگاه عنوان 
شد. دليل اصلي توليد اين تعداد خودروهاي ناقص در آن 
زمان بازگشت تحريم هاي صنعت خودرو و ناهموار شدن 
مسير تامين قطعات از منابع تامين خارجي اعالم شد.  
سياست گذار خودرويي در آن مقطع با راه اندازي نهضت 
داخلي سازي قطعات توانست تا حدودي بر اين مشكل 
فائق آيد، ولي مشكل توليد خودروهاي ناقص به طور كامل 
بر طرف نشد و شركت هاي خودروساز همواره تعدادي از 
محصوالت خود را به دليل كسري قطعه در پاركينگ ها 
نگه مي داشتند. با ش��يوع ويروس كرونا و كاهش توليد 
ريزتراشه، صنعت خودروي جهاني با بحراني موسوم به 
بحران ريزتراشه ها مواجه شد و برندهاي بزرگ خودروساز 
جهاني براي مقابله با اين بحران مجبور شدند توليد خود 
را كاهش داده و حتي برخي از سايت هاي توليدي خود را 
به طور موقت و تا بر طرف شدن اين چالش تعطيل كنند. 
از آنجا كه ريزتراشه ها در قطعات الكترونيكي خودرو مانند 
ECU مورد استفاده قرار مي گيرد و در حال حاضر بيش 
از ۱۲۹ هزار دستگاه خودرو در پاركينگ خودروسازان 
به دليل نبود ECU زمين گير ش��دند، بنابراين بحران 
ريز تراشه ها به نوعي تبديل به چالش اصلي شركت هاي 

خودروساز داخلي در خطوط توليد شده است. 

    چرا خودروها در كف ماندند؟ 
در همين راس��تا، به تازگي معاونان و كارشناس��ان 
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور براي بررسي آخرين 
وضعيت خودرو هاي ناقص و تاخير در فرآيند تحويل 
خودرو در دو شركت خودروساز حضور پيدا كردند. در 
اين بازديد مديران دو شركت خودروسازي گزارشي 

از تعداد محصوالت ناقص ارايه كردند. فرشاد مقيمي، 
مديرعامل ايران خودرو و سايپا از توليد ۹۷ هزار خودرو 
ناقص و دپوي محص��والت مذكور در پاركينگ هاي 
اين شركت خبر داده و ميرجواد سليماني، مديرعامل 
س��ايپا نيز به وجود ۴۵ هزار محص��ول ناقص در اين 
ش��ركت را نيز تاييد كرد. در اين مي��ان آمار ديگري 
از دپوي خودرو در ديگر ش��ركت هاي خودروساز نيز 
منتشر شده، كه نش��ان مي دهد، ۳۸ هزار خودروي 
پ��ارس و ۱۴ ه��زار خ��ودروي ۲۰۷ در پاركين��گ 
خودروساز به دليل نبود قطعه دپو شده است. آمارها 
همچني��ن از توليد ۱۳ه��زار خ��ودروي ناقص دنا و 
دپوي ۷ هزار ۲۰۶ حكايت دارد. به اين ترتيب تنها در 
ايران خودرو ۹۷ هزار محصول ناقص توليد شده است. 
طبق اظه��ارات مدي��ران عامل اين دو ش��ركت در 
حال حاضر ۱۴۲ هزار خودروي ناقص در پاركينگ 
ايران خودرو و س��ايپا به دليل عدم تامين قطعه دپو 
شده اس��ت. اما چرا خودروها به جاي اينكه در بازار 
عرضه شوند در كف پاركينگ خودروسازان رسوب 
كردند. دليل اين خواب را مي توان مشكل نقدينگي 
خودروس��ازان و همچنين عدم تامين تراش��ه هاي 
الكترونيك عنوان كرد. از اين منظر، وجود خودروهاي 
ناقص را ه��م بعد داخلي دارد، هم خارجي. اين بدان 
معناست كه توليد ناقصي ها دو منشأ داخلي و خارجي 
دارند، هر چند كه منش��أ خارج��ي آن بي ارتباط به 
مشكالت داخلي خودروس��ازان نيست. با اين حال 
در جلس��ه خودروسازان با متوليان بازرسي، عواملي 
چون »بحران جهاني كسري تراشه هاي الكترونيكي 
از سال گذش��ته و عدم تامين مجموعه الكترونيكي 
 ،BCM ،مالتي مديا ،ECU و ACU خودرو مانن��د
دوربين، FAM، كيسه هوا، نمايشگر، چراغ ها و...« 
امكان تجاري سازي بسياري از محصوالت توليدي را 

گرفته و آنها را روانه پاركينگ ها كرده است. 

    گروكشي قطعه سازان! 
در اي��ن مي��ان اما ش��ائبه هاي مطرح مي ش��ود كه 
قطعه سازان به نوعي از تحويل قطعات به خودروسازان 
اجتناب مي كنند تا تكليف طلب هاي خود را مشخص 
كنند. در مورد صحت و سقم اين موضوع با فربد زاوه 
كارشناس خودرويي صحبت كرديم. او با تاييد اين 
مطلب به ما گف��ت: اينكه تعداد خودرو در پاركينگ 
خودروسازان رسوب كرده، دو دليل دارد؛ »نقدينگي 
و گرو كشي قطعه س��ازان.« به گفته او، قطعه سازان 
براي تعيين تكليف طلبشان، قطعه مورد نياز خودرو 
را به خودروس��از نمي دهند و از سو، خودروساز هم 
براي اينكه نيروي كار بيكار نماند، همچنان با وجود 

نبود قطعه اقدام به توليد مي كند . 
اين كارشناس خودرو، توليد ناقص خودرو را يك اقدام 
اشتباه مديريتي از سوي خودروسازان ميداند كه هم به 
كيفيت توليد ضربه مي زند وهم اينكه منابع مالي اشان 
را قفل مي كند. به عبارتي ديگر، خودروس��ازان منابع 
مالي خود را صرف توليد خودروي ناقصي كرده اند، كه 
قطعه آن را در اختيار ندارند. زاوه معتقد است، مادامي 
كه خودروسازان قطعه ندارد ونمي تواند تجاري سازي 
كن��د، چرا بايد اق��دام به توليد كند. اين كارش��ناس 
خودرويي همچنين درباره ورود س��ازمان بازرسي به 
اين مساله، مي گويد: اينكه چرا سازمان بازرسي اساسا 

به اين مساله ورود كرده، خود هم جاي سوال دارد.
البته محمدرض��ا نجفي منش، رييس انجمن صنايع 
همگن نيرو محركه و قطعه سازي در اين باره نظر ديگري 
دارد. او در اظهاراتي عنوان مي كند كه قطعه سازان از 
تحويل قطعه به خودروسازان امتناع نمي كنند، آنچه 
سبب شده ش��اهد افزايش تعداد خودروهاي ناقص 
باشيم را بايد در بحران جهاني ريز تراشه ها جست وجو 
كرد كه گريبان خودروسازان بين المللي را نيز گرفته 
اس��ت. به گفته نجفي منش، بدهي خودروس��ازن به 
قطعه سازان باعث شده تا اين شركتها نتواند قطعات 
مورد نياز را از مس��ير منابع خارجي تامين كنند واين 

خود تبديل به يك معضل شده است. 

    تكميل خودروهاي ناقص تا پايان آبان
با اين حال، رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور با 
اش��اره به بازديد معاونان و مديران سازمان بازرسي از 
شركت هاي خودروساز طي هفته گذشته، طي روزهاي 
گذش��ته اعالم كرد كه با پيگيري هاي صورت گرفته 
مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرويي كه هم اكنون در 
پاركينگ هاي ۲ شركت خودروساز كشور وجود دارد 
تا پايان آبان ماه به صفر برس��د. همچنين مقرر شده 
تا حسب دس��تور رييس قوه قضاييه، هياتي از سوي 
سازمان بازرس��ي كل كشور در شوراي رقابت مستقر 
شود تا عالوه بر نظارت بر چگونگي اجراي ماموريت هاي 
اين شورا، نظارت هاي الزم را در حوزه افزايش كيفيت، 

قيمت گذاري و نحوه فروش خودروها انجام دهد
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وزيراقتصاددرجلسهشورايگفتوگو
پيشنهادداد

اولين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش 
خصوصي در دولت سيزدهم به رياست احسان خاندوزي، 
وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. تشكيل كميته اي 
در زيرمجموعه دبيرخانه اين ش��ورا براي رسيدگي به 
موضوعات خاص در حوزه كارآفريني و سرمايه گذاري 
ازجمله موضوعات مطرح ش��ده در اين جلسه بود.وزير 
امور اقتصادي و دارايي، در ان نشست با تأكيد بر تبديل 
شدن ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي به 
يك ركن مهم در صحنه اقتصادي، گفت: تجربه شوراي 
گفت وگو تاكنون خوب بوده اس��ت؛ ام��ا بايد از مرحله 
گفت وگو عبور كرده و وارد اقدامات اجرايي جدي براي 
گره گشايي از مس��ائل اقتصادي شد.احسان خاندوزي 
در نشس��ت امروز ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي، افزود: فعاالن اقتصادي كه بازيگران اصلي نبرد 
نابرابر اقتصادي هستند، بحق در خصوص مقررات اضافه 
و بي ضابطه انتقاد دارند و مقاومت بدنه اجرايي دولت در 
بازنگري و اصالح ساختارها و فرآيندها را از جدي ترين 
داليل مشكالت با منشأ داخلي مي دانند.رييس شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي معتقد است: باوجود 
قدم هايي كه برداشته شده همچنان نسبت به برنامه ها 
عقب هستيم و فعاالن اقتصادي خسته و نااميد هستند. 
به دنبال آن هستيم تا آرام آرام اميد را برگردانيم و آنچه 
مي توانيم انجام دهيم برداش��تن موانع و پاسداش��ت و 
تضمين حقوق فعاالن اقتصادي است.خاندوزي تصريح 
كرد: ما مديران دولتي بايد باور داشته باشيم كه ميزهاي 
خود را كوچك كنيم. با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي 
آن بخشي از مجوزها كه زائد است را حذف، فرآيندها را 
اصالح و درنهايت با الكترونيكي كردن فرآيندها كاري 
كنيم كه فعال اقتصادي با كمترين صرف هزينه و زمان به 
هدفش كه توليد، تجارت يا ارايه خدمت است، برسد.وزير 
اقتصاد پيشنهاد داد: شورايي متشكل از نمايندگان بخش 
خصوصي و دولت در دبيرخانه شوراي گفت وگو تشكيل 
ش��ود و موضوعات خاص و گلوگاه ها در مسير توسعه 
اقتصادي را بر اساس موضوع و وزير مربوطه پيگيري و 
حل وفصل كنيم.خاندوزي استفاده از ظرفيت رسانه ها 
در پيگيري و نمايش ابعاد مسائل را هم مورد تأكيد قرار 
داد و گفت. بر اساس آنچه براي فعاالن اقتصادي به مساله 
تبديل شده است، رسانه ها به عنوان چشم بيناي دولت 
وارد شوند و ابعاد مس��اله را با دقت بازنمايي كنند.وزير 
اقتصاد همچنين با بيان اينكه بايد تصميم گيران براي 
تصميمات شان احساس هزينه كنند، گفتب: در ماه هاي 
گذشته بحث هاي فراواني درباره توقف صدور ارز ۴۲۰۰ 
توماني مطرح ش��ده اما هيچگاه اين موضوع به مرحله 
اجرا نرسيده است، علت چيس��ت؟ علت اين است كه 
فرد تصميم گير براي تداوم اجراي اين تصميم هزينه اي 
نمي پردازد اما فعاالن بخش خصوصي در عرصه عمل با 
مشكل مواجه مي شوند. از اين رو در شوراي گفت وگو بايد 
تالش كرد اين نظرات و تصميمات به مرحله اجرا برسند.

    بخش خصوصي
از دولت ضمانت مي خواهد 

غالمحس��ين ش��افعي، ريي��س ات��اق اي��ران نيز در 
اولين نشس��ت ش��وراي گفت وگو در دولت سيزدهم، 
پيشنهادهايي ارايه كرد كه عملياتي شدن آنها مي تواند 
بر بهبود عملكرد ش��ورا موثر بوده و از مسير مصوبه ها، 
نتايج ويژه اي براي بخش خصوصي به همراه داش��ته 
باشد.پيشنهاد نخست شافعي اين است كه ضمانت هاي 
اجراي تصميمات شوراي گفت وگو افزايش يابد و مواد 
۱۱ و ۱۳ قانون مربوطه اصالح شود تا روند اجراي نظرات 
شورا تقويت شود و اگر مصوبه اي به امضاي وزير اقتصاد 
مي رس��د، ديگر نيازي به طرح در هيات دولت نداشته 
نباشد.رييس پارلمان بخش خصوصي با انتقاد از روند 
حضور نماين��دگان قوا به ويژه دولت در نشس��ت هاي 
ش��وراي گفت وگو پيش��نهاد داد: عملكرد و چگونگي 
حضور اعضاي ش��وراي گفت وگ��و را به صورت فصلي 
بررسي ش��ود و گزارش آن به اطالع رييس شورا برسد.

شافعي گفت: برگزاري جلسات شورا در استان ها بسيار 
منظم شده؛ چراكه برگزاري جلسات يكي از معيارهاي 
سنجش عملكرد استانداران از سوي وزير كشور است.به 
عقيده او، بهتر است براي اهميت دادن به شورا، سالي 
يك بار يا در پايان و ابتداي سال، رييس جمهور در نشست 
شورا حضور پيدا كنند. در ادامه اين نشست خاندوزي 
ضمن تاكيد بر اهميت جايشگاه ش��وراي گفت وگو و 
لزوم افزايش ضمانت اج��راي مصوبات آن مقرر كرد تا 
پيشنهادهاي دبيرخانه شورا در نشستي تخصصي با 
حضور نمايندگاني از اعضاي شورا و معاون حقوقي دولت 
و قوه قضاييه بررسي شود و بر اساس آن متني تهيه و در 
نشست آتي شورا بررسي و تصويب شود. او از پيشنهاد 
رييس اتاق ايران درباره حضور رييس جمهور در يكي 
از جلسات شورا استقبال كرد و از پيگيري اين موضوع 
خبر داد.خاندوزي همچنين در حاشيه نشست شورا 
خصوصي در جمع خبرنگاران درباره ارايه كارت اعتباري 
مصرف كننده به جاي اختص��اص ارز ۴۲۰۰ به واردات 
كاالهاي اساسي اظهارداش��ت: ستاد اقتصادي دولت 
حتما با اصالح رويه هايي كه ب��راي مورد ارز ترجيحي 
وجود دارد و منافعش به مصرف كنندگان نهايي و مردم 
نمي رسد و در زنجيره مزيت هاي رانتي آن براي كساني 

است دسترسي به اين منابع دارند، موافق است.
    نبايد از تسعير ارز صادركنندگان

ماليات گرفته شود 
سيد شمس الدين حسيني، عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس هم در اين نشست درباره ماليات تسعير 
ارز صادركنندگان گفت: اختالف سازمان امور مالياتي 
و بانك مركزي بر س��ر نرخ ارزي است كه پايه محاسبه 
ماليات قرار مي گيرد؛ سازمان امور مالياتي مي گويد نرخ 
نيمايي بايد منشأ محاسبه ماليات باشد اما بانك مركزي 
رقم ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان را اعالم كرده اس��ت.يادآور 
شد: در قانون بودجه امسال صرفًا بانك ايران و ونزوئال از 
ماليات بر تسعير نرخ ارز معاف شده است چون كل كار 
اين بانك، ارزي است و اگر به ريال تبديل شده و سپس از 
آن ماليات گرفته شود، همه سرمايه بانك از بين مي رود.

خبر

ممنوعيت واردات
شامل برند دوو هم مي شود

تسنيم | ممنوعيت لوازم خانگي كره اي فقط شامل دو 
برند معروف ال جي و سامسونگ نيست و بقيه برندهاي 
كره اي از جمل��ه دوو، هيوندايي و حتي ديگر برندهاي 
خارجي را هم شامل مي شود و مسووالن وزارت صمت 
نبايد بگذارند اين برندها فضاي رقابتي با توليد داخل 
را برهم بزنند.با توجه به دستور رهبري در ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي كره اي به كش��ور نبايد مسووالن 
سياست دوگانه اي را نسبت به برندهاي كره اي در بازار 
داشته باش��ند، به گونه اي كه مثال فقط واردات دو برند 
ال جي و سامسونگ ممنوع شود و بقيه برندهاي كره اي 
و حتي غير كره اي آزاد بانش��د. در حال حاضر عالوه بر 
»سامسونگ و ال جي« دو برند ديگر »دوو و هيوندايي« 
نيز در بازار ايران سهم قابل توجهي را به خود اختصاص 
داده ان��د و بايد در مجم��وع ۴ برند كره اي با ممنوعيت 
واردات روبه رو شوند. نكته قابل توجه اينجاست كه امروز 
برند دوو در حالي در سطح بازار آنهم با قيمت هاي باال به 
فروش مي رسد كه اين نگراني در برخي توليدكنندگان 
به وجود آمده با حذف واردات لوازم خانگي سامسونگ 
و ال جي، اين بار بايد در رقابتي سخت با برند دوو مواجه 
باش��ند تا بتوانند س��همي از بازار را از آن خود كنند. با 
توجه با دستور رهبري بايد تمركز مسووالن مربوطه در 
ممنوعيت واردات تمام برندهاي كره اي لوازم خانگي 
باشد تا اثرات مثبت اين دستور هر روز عيان تر و صنعت 
لوازم خانگي بدون هراس از رقابت نابرابر در سطح بازار 
جان تازه اي به خ��ود بگيرد. عالوه بر اي��ن بايد به اين 
موضوع هم توجه داش��ت كه ممنوعيت واردات لوازم 
خانگي بايد زمان دار باشد و قطعاً بايد پس از گذشت يك 
دوره زماني اين موضوع مورد تصميم گيري هدفمند و 
هوشمندانه قرار گيرد. امروز توليدكننده داخلي بايد 
بداند افزايش كيفيت محصوالت يك مطالبه جدي 
مصرف كنندگان اس��ت. البته حاكميت هم بايد با 
سياست گذاري مناسب ضمن مقابله با انحصار، روح 

رقابت را بين توليدكنندگان مختلف زنده نگه دارد.

شرايط واردات خودرو
فراهم نيست

ايس�نا | معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
وزير صنعت، معدن و تجارت مخالفتي با موضوع واردات 
خودرو اعالم نكرد، اما گفت بايد شرايط آن فراهم شود 
كه در حال حاضر فراهم نيست. محسن صالحي نيا امروز 
سه شنبه در حاشيه برگزاري پنجمين ميز داخلي سازي 
صنعت خودرو در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شوراي 
نگهبان ايراداتي به ويژه در موضوع منشأ ارز براي واردات 
خودرو اعالم كرده كه بايد برطرف ش��ود، تصريح كرد: 
وزارت صنعت تابع تصميمات جامع و نهايي خواهد بود 
كه پس از جمع بندي به عنوان قانون اعالم خواهد شد. 
صالحي نيا در ادامه درباره برنامه صادراتي ارايه ش��ده 
از س��وي وزير صنعت، معدن و تجارت و صادرات يك 
ميليون دستگاه تا س��ال ۱۴۰۴، اظهار كرد: برنامه اي 
در اين زمينه با همراهي خودروس��ازان، قطعه سازان و 
مجموعه س��ازان و وزارت صنعت در حال تدوين است 
كه پس از تدوين نهايي جزييات آن به استحضار عموم 
خواهد رس��يد.  وي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت 
خودروهاي ناقص نيز تصريح كرد: در موضوع خودروهاي 
ناقص مقرر ش��ده تا آخر آبان ماه بخش عمده اي از اين 
خودروها از كف پاركينگ خودروس��ازان خارج شود. 
همچنين مقرر شده در آينده نزديك خودروها حداكثر 
۱۰ تا ۱۵ روز در كف پاركينگ خودروسازان باقي بمانند.

وي همچنين تاكيد كرد كه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در زمينه طرح عرضه خ��ودرو در بورس 

نيز تابع تصميمات مجلس و شوراي نگهبان است.

ويژه

ذوب آهن اصفهان 
و فوالد مباركه در مسير

 افزايش همكاري و تعامل
منصور ي��زدي زاده مديرعام��ل و تني چن��د از ديگر 
مس��ووالن ذوب آهن اصفهان يك شنبه ۲۵ مهرماه با 
حضور در شركت فوالد مباركه با مديرعامل و معاونين 
اين شركت، در نشستي تعاملي، ديدار و تبادل نظر كردند. 
يزدي زاده، تعامل و همكاري بين اين دومجموعه بزرگ 
فوالدساز كشور را بس��يار مهم و موجب دستاوردهاي 
چشمگير در صنعت فوالد دانست و گفت: مديريت اين 
صنايع بزرگ، امر خطيري اس��ت و همه ما موظفيم با 
همفكري و همكاري، پتانسيل و توان اين مجموعه هاي 
بزرگ را به سمت تعالي صنعت و اقتصاد كشور رهنمون 
كنيم . مديرعامل ذوب آهن اصفهان، جهت ارايه ايده هاي 
جديد و همچنين كارشناسي فني و اقتصادي مسائل و 
موضوعات في مابين كه مي تواند منجر به نتايج ارزشمند 
شود، پيشنهاد داد كه كميته مشتركي تشكيل گردد تا 
طرح هاي تعاملي و مشاركتي قبل از اجرا در ابعاد مختلف 
بررسي گردد . يزدي زاده با اشاره به منافع مشترك اين 
دو صنعت مهم كشور، گفت: آنها مرجع صنايع فوالدي 
كش��ور هس��تند و مي توانند در حوزه هاي مختلف از 
يكديگر پش��تيباني كنند كه حفظ منافع كل صنعت 
فوالد كش��ور را در پي دارد . وي خاطرنشان كرد: حمل 
محصوالت و مقاصد مشترك، تامين مواد اوليه و مبادي 
مشترك، نكات و تجربه هاي فني، كاركنان و سرمايه هاي 
انساني همه و همه از جمله مواردي هستند كه دو قطب 
فوالدي استان اصفهان با همكاري همديگر مي توانند با 
كمك آنها به ارزش افزوده جمعي دست پيداكنند و هردو 
مجموعه از مواهب سازماني به وجود آمده منتفع گردند.

مديرعامل فوالد مباركه نيز، ضمن اش��اره به دوره 
فعاليت خ��ود در ذوب آهن اصفه��ان، گفت: اين 
مجتمع عظيم صنعتي، مادر صنعت فوالد كشور 
است و در شكل گيري صنايع مختلف فوالدي ايران 
از جمله فوالد مباركه، نقش مهمي ايفا نموده است .

»تعادل«رسوبهزارانخودرويناقصدرپاركينگهايخودروسازانرابررسيميكند

خوابخودروهاباگروكشيقطعهسازان!

اعضايهياتنمايندگاناتاقتهرانخواستارشدند

توقف ماشين توليد قوانين 
تعادل | 

اعض��اي اتاق تهران در نشس��ت روز گذش��ته خود به 
چالش هاي مرتبط با مس��اله قانون گ��ذاري در فضاي 
كسب وكار كشور پرداختند و از روند فزاينده قوانين و 
وجود تناقض بين برخي قوانين مصوب براي يك حوزه 
فعاليت انتقاد كردند. بررسي ها نشان مي دهد، مجموع 
احكامي كه توس��ط هيات وزيران در م��ورد اتاق هاي 
بازرگاني صادر ش��ده به ۴۴۰ مصوبه  مي رسد كه ۳۱۹ 
مورد نس��خ ضمني ش��ده يا با اجرا منتفي شده است؛ 
يعني ۷۲ درصد مصوبات مربوط به اتاق، غيرمعتبر بوده 
و نسخ ضمني شده است. زمان اجراي ۲۲ مورد، معادل ۵ 
درصد از مصوبات نيز به پايان رسيده است. همچنين ۲۵ 
مورد از مصوبات معادل همان ۵ درصد هم نسخ صريح 
شده است. بدين ترتيب تنها ۷۴ مصوبه يعني ۱۷ درصد 
از ۴۴۰ مصوبه مربوط به اتاق همچنان معتبر هستند. 
پرسش فعاالن اقتصادي از معاون تدوين، تنقيح و انتشار 
قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهور اين بود 
كه چگونه مي توان ماش��ين توليد قوانين كه با سرعت 
فزاينده اي در حال حركت است را كنترل كرد؟ به گفته 
اين مقام حقوقي، گام اساس��ي براي تنقيح قوانين در 
كشور اراده سياسي كامل در اين بخش است.او، تنقيح 
قوانين از مس��ير معاونت حقوقي رياست جمهوري را 
عملياتي تر عنوان و تاكيد كرد كه در حال حاضر نزديك 
به ۱۲ هزار قانون در كش��ور وجود دارد با اين حال، در 

حوزه مقررات آمار دقيقي در دسترس نيست.

    دو دليل عمده تورم
بررسي ها نشان مي دهد كه تورم ايران ۵.۸ برابر تورم 
عراق، ۵.۱ برابر تورم پاكستان و ۲.۲ برابر تورم تركيه 
اس��ت. بنابه اظهارات، رييس ات��اق تهران، مهم ترين 
مساله اي كه امروز در اقتصاد كشور مطرح است، بحث 
تورم بوده كه كماكان سير صعودي خود را دارد. به گفته 
او، يكي از علل اصلي تورم، كسري بودجه دولت است. 
چراكه طي ۶ ماه گذشته دولت به اهداف بودجه نرسيد 
و از اين رو با دست درازي به بانك مركزي موجب تورم 
شد. مسعود خوانساري معتقد است كه اين تورم از دو 
طريق به وجود آمد اول افزايش پايه پولي است چرا كه 
ورود بانك مركزي به چرخه پولي تورم زاس��ت. عامل 
ديگري كه به بروز تورم باال در ماه هاي اخير در اقتصاد 
ايران انجاميده است، عدم توانايي دولت در بازگرداندن 
ارز حاصل از فروش نفت به داخل است. بنابه اظهارات 

خوانساري، اين منابع در خارج از كشور به دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي افزوده شده و ريال آن در داخل 
هزينه شده است. اين رفتار مالي دولت ناگزير تورم را 
افزايش مي دهد و نگراني  جدي در جامعه به ويژه فعاالن 
اقتصادي ايجاد كرده است.  او همچنين با بيان اينكه 
تورم ثبات اقتصادي را دچار اخالل مي كند، گفت: در 
بخشنامه رييس جمهور براي بودجه ۱۴۰۱، دو فراز 
بس��يار مهم مورد تأكيد قرار گرفته كه بر اساس فراز 
نخس��ت، س��ازمان برنامه و بودجه موظف به تنظيم 
اليحه اي بدون كسري بودجه شده است. از اين طريق 
جلوي افزايش تورم و پايه پولي نيز گرفته مي ش��ود. 
تس��هيل و توس��عه عمليات بازار باز مي تواند يكي از 
راه هاي جلوگيري از افزايش پايه پولي باش��د.رييس 
اتاق بازرگاني تهران گفت: همچنين كاهش مداخالت 
دولت در اقتصاد و قيمتگذاري ب��ا هدف ايجاد ثبات 
اقتصادي در سطح ُخرد و بازارها نيز در اين بخشنامه 
م��ورد تأكيد قرار گرفته كه اميدواريم دس��تگاه هاي 
دولتي اين موضوع را س��رلوحه قرار دهند. س��ركوب 
قيمت باعث كاهش عرضه و توليد شده و در يك لوپ 
نهايتًا منجر به افزايش قيمت هم مي ش��ود. به گفته 
خوانساري، فراز دوم نيز مربوط به رشد اقتصادي است. 
در اين فراز آمده كه طي سال هاي گذشته رشدهاي 
پايين ب��ا روندهاي كاهنده و پرنوس��ان و نااطمينان 
داشته ايم و همچنين براي مشاركت بخش خصوصي 
زمينه سازي نشده است. او در ادامه رفع مسائل بديهي 
اقتصاد و ايجاد ثبات اقتصادي و برگرداندن آن به ريل را 
نيازمند تغيير رويكردها و تحوالت ساختاري دانست و 
ابراز اميدواري كرد كه اين فرازها اجرا شوند. رييس اتاق 
تهران با بيان اينكه اگر بخش خصوصي در اقتصاد كشور 
فعال نباشد، قطعاً توسعه اي نخواهيم داشت، تصريح كرد: 
اتاق هاي بازرگاني و بخش خصوصي آمادگي همكاري در 
همه حوزه ها را با دولت دارند.خوانساري افزود: ديروز در 
اتاق ايران در مورد مسائل مهم كشور يك تقسيم بندي 
صورت گرفت كه بر اساس آن، مسكن، آب، برق و كسري 
بودجه، مهم ترين مسائل كش��ور مطرح شد.او گفت: در 
برنامه دولت تعهد شده سالي يك ميليون مسكن ساخته 
شود كه ۸۰ ميليون مترمكعب است؛ اين موضوع نياز به 
سازوكارهايي دارد كه ظرف دو ماه آينده پيشنهادهايي 
در اي��ن خصوص از س��وي اتاق ايران ارايه خواهد ش��د. 
رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين بيان كرد: بحث آب 
نيز بسيار مهم است چرا كه فرونشست زمين يك بحث 

جدي بوده و منجر به ورود آسيب به آثار تاريخي كشور 
شده كه تمدن ايران را به خطر مي اندازد؛ بنابراين اتاق 
بازرگاني ايران در دو حوزه مسكن و آب، پيشنهادات 

خود را طي ماه هاي آينده به دولت ارايه مي كند. 

    تنقيح مصوبات هيات وزيران
در مورد اتاق ها

در ادامه اين جلسه، مهدي مهدي زاده، معاون تدوين، 
تنقيح و انتش��ار قوانين و مق��ررات معاونت حقوقي 
رياست جمهور پشت تريبون قرار گرفت تا گزارشي از 

تنقيح قوانين اتاق هاي بازرگاني ارايه كند.
مهدي زاده به تنوع و تعدد مراجع وضع قوانين و مقررات 
را نيز به عنوان دش��واري هاي تنقيح قوانين برش��مرد و 
گفت: ابهام در درجه اعتبار مصوبات مراجع وضع نسبت 
به يكديگر و نبود هماهنگي الزم براي پرهيز از تصويب 
احكام تكراري و مغاير، تورم قوانين و پراكندگي احكام در 
مورد يك موضوع واحد را نيز بايد به دشواري هاي تنقيح 
افزود.او س��پس به تبعات عدم تنقيح و تدوين قوانين و 
مقررات اشاره كرد و گفت: بالتكليفي مردم در شناخت 
حقوق و تكاليف خود، اش��تباهات مجريان، وضع قواعد 
حقوقي تكراري و متناقض و عدم تحقق حاكميت قانون 
و در نهايت ناكارآمدي نظام سياسي از جمله اين تبعات 
است.بررسي ها نش��ان مي دهد كه مجموع احكامي كه 
توس��ط هيات وزيران در مورد اتاق هاي بازرگاني صادر 
شده به ۴۴۰ مصوبه  مي رسد كه ۳۱۹ مورد نسخ ضمني 
شده يا با اجرا منتفي شده است؛ يعني ۷۲ درصد مصوبات 
مربوط به اتاق، غيرمعتبر بوده و نسخ ضمني شده است. 
زمان اجراي ۲۲ مورد، معادل ۵ درصد از مصوبات نيز به 
پايان رسيده است. همچنين ۲۵ مورد از مصوبات معادل 
همان ۵ درصد هم نس��خ صريح شده است. بدين ترتيب 
تنها ۷۴ مصوبه يعن��ي ۱۷ درصد از ۴۴۰ مصوبه مربوط 
به اتاق همچنان معتبر هستند. او با اشاره به اينكه تنقيح 
قوانين در بخش هاي راه آهن، س��رمايه گذاري خارجي، 
صنايع كوچك و زنان نيز انجام گرفته است، گفت: طي 
اين بررسي ها حدود ۵ هزار مصوبه مورد تنقيح قرار گرفت 
و نتايج اين بررسي  حكايت از آن دارد كه صرفا ۲۵درصد 
از مصوبات هيات وزيران معتبر مانده است. در واقع، ۷۵ 
درصد باقيمانده، به عنوان مقررات غيرمعتبر ش��ناخته 
شدند كه البته گرفتاري هاي بسياري نيز ايجاد كرده اند.

پس از ارايه اين گزارش، اعض��اي هيات نمايندگان نيز 
به طرح پرس��ش ها و ديدگاه هاي خود پرداختند. ناصر 

رياحي، به وجود بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعدد در 
حوزه سالمت اشاره كرد كه به گفته وي بخش عمده اي از 
آن در تضاد با قوانين موجود در اين بخش است. وي از اين 
رو، اصالح اين رويه را ضروري عنوان كرد و در عين حال، 
آگاهي از تعداد قوانين و مقرره ها در كشور و قياس آن با 
ميزان مقرره كشورهاي ديگر را كليدي دانست.حميدرضا 
صالحي، نيز با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۴ دولت مبني بر 
تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در توليد برق 
نيروگاهي، يادآور ش��د كه بانك مركزي موظف شد كه 
تسهيالتي را در اختيار سرمايه گذاران بخش  خصوصي 
قرار دهد اما نس��بت به اجراي اي��ن مصوبه غفلت كرده 
است. بنابراين، الزام آور كردن نهادهاي دولتي در اجراي 
قوانين و مصوبات، ضروري به نظر مي رسد. عباس آرگون 
نيز اين پرسش را مطرح كرد كه فعاالن اقتصادي چگونه 
مي توانند به آن ۲۵ درصد قوانين معتبر دست پيدا كنند. 
محمود نجفي عرب، هم به بازنگري قانون تشكيل سازمان 
ملي استاندارد در كشور اشاره كرد و افزود: در حال حاضر، 
وزارت بهداش��ت و سازمان ملي اس��تاندارد، هر دو خود 
را متولي رگوالتوري كاالها و محصوالت حوزه س��المت 
مي دانند اين رويه، مشكالت عديده اي را براي بنگاه هاي 
اقتصادي اين بخش ايجاد كرده، بنابراين، تعيين تكليف 
در اي��ن زمينه، ضروري اس��ت. ش��هاب جوانمردي نيز 
اين پرس��ش را مطرح كرد كه در تنقيح قوانين تا چه از 
تكنولوژي هاي روز نظير هوش مصنوعي استفاده شده 
اس��ت. او همچنين با بيان اينكه ماش��ين توليد قوانين 
با س��رعت فزاينده اي در حال حركت است، پرسيد كه 
معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري چ��ه راهكاري براي 
كنترل سرعت مقرره نويسان دارد؟ مهدي مهدي زاده، 
در ادامه گام اساس��ي ب��راي تنقيح قوانين در كش��ور را 
اراده سياسي كامل در اين بخش عنوان كرد و افزود: طي 
سال هاي اخير در اين رابطه اهتمام ويژه اي صورت گرفته 
با اين ح��ال، هنوز با اهداف فاصله زيادي وجود دارد. وي 
تنقيح قوانين از مسير معاونت حقوقي رياست جمهوري 
را عملياتي تر عنوان كرد، اف��زود: در حال حاضر نزديك 
به ۱۲ هزار قانون در كش��ور وجود دارد ب��ا اين حال، در 
حوزه مقررات آمار دقيقي در دسترس نيست. در بخش 
پاياني اين نشست، حميدرضا فرتوك زاده نماينده وزارت 
صمت در هيات نمايندگان اتاق تهران، به تشريح موضوع 
صنعتي سازي در كشور و ضرروت هاي آن پرداخت و در 
اين رابطه، ايجاد پنجره مش��ترك دانش فني در صنايع 

مختلف را شاه بيت صنعتي سازي در كشور عنوان كرد.

تشكيل كميته براي
پيگيري مسائل بخش خصوصي
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خبرروز

۱۶۷ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۳هزار و ۳۰۸ ابتالي جديد كرونا در كشور شناسايي شدند و ۱۶۷ تن نيز به دليل اين 
بيماري جان خود را از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۸۰۹ هزار و ۹۶۷ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۲۴ هزار و ۴۲۳ نفر رسيد.۴ هزار و ۶۲۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۴ ميليون و ۲۲۴ هزار و ۸۲۳ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال 
حاضر ۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۰۶ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۸ شهر در وضعيت زرد و ۱۰۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند. 

خوشبختانه تاكنون ۵ ميليون ۳۴۷ هزار و ۴۸۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

يادداشت

ه��ر روز ي��ك خبر ت��ازه در 
مورد بازگش��ايي م��دارس 
منتش��ر مي ش��ود، يك روز 
مس��ووالن وزارت بهداشت 
بازگشايي مدارس را منوط به 
تصميم گيري وزارت بهداشت 
و درمان و س��تاد ملي مقابله 
با كرونا مي دانن��د و روز ديگر 
مسووالن وزارت بهداشت و درمان بازگشايي مدارس را 
به تصميم گيري و فراهم آوردن ش��رايط از سوي وزارت 
آموزش و پرورش موكول مي كنند و از سوي ديگر بسياري 
از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان بر اين باورند كه در 
چنين شرايطي نبايد ريسك بازگشايي مدارس را قبول 
كرد، چرا كه پيك ششم كرونا در راه است و هنوز ميزان 
واكسيناس��يون افراد جامعه به شرايطي كه ايمن سازي 
۸۰ درصد افراد را در بر بگيرد نرسيده است. از طرف ديگر 
اين ميزان تعطيلي مدارس و نحوه آموزش مجازي و البته 
برخوردار نبودن تمام دانش آموزان از ابزار آموزش آنالين 
خود معضل ديگري است كه بايد هر چه سريعتر براي آن 
راه چاره اي پيدا كرد. به هر حال ديگر هم دانش آموزان از 
درس خواندن در فضاي مجازي خس��ته شده اند، هم بار 

سنگين آموزش در خانه كه بر دوش اولياي بچه ها افتاده 
آنها را از شرايط كنوني عاصي كرده و از سوي ديگر معلمان 
نيز ديگر نمي توانند اين شرايط را تاب بياورند. حال سوال 
اينجاس��ت كه چه كس��ي بايد چه كاري را انجام دهد تا 
شرايط به گونه اي ديگر به سمت بهبودي برود؟ البته اينكه 
وزارت آموزش و پرورش در چنين شرايطي از داشتن وزير 
محروم است و در حال حاضر تمام تصميم گيري ها به عهده 
سرپرست اين وزارتخانه است و از سوي ديگر ميدان عمل 
چنداني براي مسووالن اين وزارتخانه وجود ندارد، به نظر 
مي رسد كه آموزش تركيبي تنها گزينه پيشنهادي مورد 

قبول است كه مي توان در اين شرايط از آن استفاده كرد.
اين كه دانش آموزان در كنار آم��وزش مجازي روزهاي 
مش��خصي را هم در م��دارس حاضر ش��ده و به صورت 
حضوري ب��ا معلم هاي خود به رفع اش��كاالت بپردازند، 
مي تواند تا حدودي هم رخوت خانه نشيني دو ساله را از 
تن دانش آموزان به در كند و هم باعث مي شود تا بازگشايي 
يك باره مدارس باعث بروز اتفاقي تلخ و غيرقابل جبران 
نباشد. اما مساله مهم اين است كه در اين شرايط بايد كساني 
باشند تا مسووليت اين تصميم گيري ها را تمام و كمال به 
عهده بگيرند. اينكه وزارت آموزش و پرورش توپ را به زمين 
وزارت بهداشت بيندازد و اين وزارتخانه هم سعي كند تمام 

تصميم گيري ها را به عهده وزارت آموزش و پرورش بگذارد، 
سياست يك بام و دو هوايي است كه هيچ وقت جواب نداده 
و نمي دهد. بسياري از اولياي دانش آموزان با واكسيناسيون 
و البته بازگشايي مدارس موافق هستند، در اين بين هستند 
افرادي هم كه نه به واكسيناسيون فرزندانشان رضايت 
مي دهند و نه به بازگش��ايي مدارس، اين وظيفه وزارت 
بهداشت و درمان است كه بين اين دو تعادل را برقرار كند 
و با توضيح شفاف در مورد وضعيت كرونا در جامعه به يك 
جمع بندي درست در اين رابطه برس��د و از سوي ديگر 
وزارت آموزش و پرورش هم بايد با فراهم آوردن شرايط 
مساعد در مدارس و البته رعايت پروتكل هاي بهداشتي تا 
حد امكان شرايط حضور دانش آموزان در مدارس را فراهم 
كند. به هر حال بنا به گفته هاي وزير بهداشت و درمان پيك 
ششم كرونا در راه است. واكسيناسيون در اين سطح هنوز 
نمي تواند مانع ابتال افراد بشود. رعايت پروتكل ها همچنان 
بايد ادامه پيدا كن��د. حاال ديگر گونه هاي جديد كرونا 
كاري به سن و س��ال افراد ندارند و هر فرد از هر سني 
مي تواند در معرض خطر باشد و اين بدان معني است 
كه در دانش آموزان هم احتمال ابتال به ميزان ديگر افراد 
جامعه است. پس كسي بايد اين ميان باشد تا مسووليت 

خود را به درستي انجام دهد و عواقب آن را بپذيرد.

دانشآموزانسرگردانميانمسووالن

مريمشاهسمندي

رويخطخبر

با توجه به خشكسالي اخير  پيش بيني مي شود امسال 
توفان هاي گردوغبار و ماس��ه با تغييرات زماني  و با 
شدت بيشتري در مناطق مستعد رخ دهد. مديركل 
دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها با بيان اين مطلب 
گفت: براس��اس آخرين مطالعات انجام شده حدود 
۳۰ ميليون هكتار از عرصه هاي كش��ور تحت تاثير 
فرسايش بادي هس��تند. اين عرصه ها قابليت وقوع 
گ��رد و غبار و حركت ش��ن هاي روان را دارند. ۱۳.۵ 
ميليون هكتار از اين عرصه ها به لحاظ واقع شدن در 
عرصه هاي كشاورزي، مناطق سكونتگاهي، جاده ها، 
خطوط ريلي و ... به عنوان كانون هاي بحران فرسايش 
بادي شناخته مي شوند كه همه ساله عالوه بر اينكه 
خسارت هاي جدي را در اين مناطق به بار مي آورند، 

مناطق دورتر را نيز تحت تاثير  پديده گردوغبار قرار 
مي دهند. وحيد جعفريان دشت خوزستان را يكي 
از مناطق بحراني معرفي كرد كه به ش��دت نس��بت 
به فرسايش بادي آس��يب پذير است و گفت: دشت 
سيس��تان، مناطقي از جنوب، مركز و شرق استان 
كرمان، مناطقي از هرمزگان و خراسان جنوبي نيز از 
ديگر مناطق بحراني هستند كه در معرض خسارات 
و آسيب هاي جدي ناش��ي از توفان هاي گردوغبار 
هستند بنابراين الزم اس��ت اقدامات عاجلي در اين 
چند استان انجام شود تا بتوان شرايط را براي ادامه 
حضور مردم در اين مناطق فراه��م كرد. او در پايان 
تصريح كرد: عمال با نابودي آبخوان ها در يك جاده يك 
طرفه اي قرار مي گيريم كه در آن ظرفيت نگهداري 

منابع آب زيرزميني كاهش  پي��دا مي كند بنابراين 
توصيه مي ش��ود الگوهاي مديريت  پايدار سرزمين، 
مديريت جامع حوضه آبخي��ز و حكمراني مطلوب 
در حوزه منابع آب به درستي در تدوين برنامه هفتم 
توسعه كه فعاليت هاي اجرايي آن به نوعي كليد خورده 
است، مد نظر قرار گيرد تا دستگاه هاي مختلف بتوانند 

نقش خود را در كاهش اين  پيامدها ايفا كنند.

توفانهايگردوغبارامسالشديدترميشوند

واكسن سازهاي داخلي كه االن در مرحله كارآزمايي 
باليني هستند دچار چالش شده اند و روند مطالعه 
كارآزماي��ي باليني كند ش��ده اس��ت. مدير پروژه 
واكس��ن فخرا با بيان اين مطلب گف��ت: باالخره با 
حجم واكسيناس��يوني كه در كش��ور انجام ش��ده 
كه البته خوب اس��ت و ما از آن ناراضي نيس��تيم، 
تعداد داوطلبان كم ش��ده اس��ت. درح��ال حاضر 
سن واكسيناس��يون از ۱۲ سال به باال اعالم شده و 
همه مي توانند واكسن بزنند و طبيعتا انگيزه براي 

شركت در مطالعات كم شده است و به همين دليل 
واكسن سازهاي داخلي كه االن در مرحله كارآزمايي 
باليني هستند دچار چالش شده اند و روند مطالعه 
كارآزمايي باليني كند ش��ده است. احمد كريمي 
افزود: از م��رداد تا به حال يك ميلي��ون دوز توليد 
كرده ايم و از آذر ماه نيز پنج ميليون دوز درماه توليد 
خواهيم كرد. بنابراين همه زير ساخت هاي الزم براي 
توليد يك محصول كامال ايران��ي را كه با همكاري 
دانشمندان، محققان و ش��ركت هاي دانش بنيان 

داخلي به ثمر نشسته را در اختيار داريم، اما فعال در 
حال برنامه ريزي براي توقف توليد هستيم، به اين 

دليل كه توليد كنيم به چه كسي بدهيم؟

توليِدواكسنفخرامتوقفميشود

گليماندگار|
 مواد مخدر، معتادان متجاهر و ... همه 
و هم��ه آس��يب هاي اجتماعي موجود 
در جامعه امروز ما هس��تند. همان آس��يب هايي كه 
مي توانند باعث بروز انواع و اقس��ام بزه هاي ديگر در 
جامعه باش��ند. اينكه طرح هاي ضربتي جمع آوري 
معتادان متجاهر اجرايي مي شود و البته اين معتادان 
بعد از سه ماه دوباره به آغوش گرم! جامعه باز مي گردند 
و در همان خيابان ها و كوچه هايي كه از آن رفته بودند، 
باز هم به مصرف مواد مي پردازند، مساله اي است كه 
بايد به صورت اساس��ي و بنيادي با آن برخورد شود. 
اينكه س��االنه از فروش مواد مخدر به صورت عمده 
و خرده فروش��ي چه ميزان پولي به جيب سوداگران 
مرگ سرازير مي شود هم مساله اي است كه پرداختن 
به آن مثنوي هفتاد من است و البته بر هيچ كس هم 
پوشيده نيست. اما ساله مهم اين است كه تا كي و كجا 
قرار است معضل مواد مخدر در جامعه ما قرباني بگيرد 
و خانواده هاي بيشتري را به كام نابودي بكشاند. ديگر 
ديدن تصوير زنان و مرداني كه در آلونك هايي در اقصي 
نقاط شهرها مشغول مصرف مواد هستند، كودكاني 
كه نظاره گر مصرف مواد مخدر توس��ط والدين خود 
هستند يا حتي با تمام كوچكي پاي بساط نشسته اند 
و آنها را همراهي مي كنند، براي اكثر ما عادي ش��ده 
اس��ت. اما اينكه هر از گاهي مسووالن دور هم جمع 
مي شوند و با ارايه طرح هاي ضربتي امتحان پس داده 
و ناموفق مي خواهند بار مسووليت روي دوش خود 
را سبكتر كنند هم براي خيلي از ما عادي شده است. 
اما تاكي قرار است اين روند ادامه پيدا كند. در اين 
شرايط كه وضعيت معيشت و اقتصاد در كشور به 
مرحله بحراني رسيده اعتياد به مواد مخدر مي تواند 
همان جرقه اي باش��د ك��ه انبار ب��اروت را منفجر 

مي كند و بنيان يك خانواده را از هم مي پاشد.

     جمع آوري فوري و فوتي
معتادان متجاهر

روز گذشته در نشست تخصصي »روند برنامه تحول 
راهبردي مبارزه با مواد مخدر و بررسي تحوالت كشور 

افغانس��تان و پيامدهاي آن در عرصه مبارزه« كه در 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، وزير كشور باز 
هم با تاكيد بر ل��زوم جمع آوري فوري فوتي معتادان 
متجاهر خطاب به استانداران، فرمانداران و شهرداران 
گفت: بايد در يك برنامه زمانبندي شده كوتاه معتادان 
متجاهر را جمع كنيم نبايد چهره شهر با وجود معتادان 
متجاهر ولو اندك، مشمئزكننده باشد چراكه اندكش 
هم زياد است. احمد وحيدي اظهار كرد: موضوع مواد 
مخدر از اهم مسائل موجود در سطح جهاني و كشور 
اس��ت. اين موضوع آنقدر مهم اس��ت كه از چند دهه 
گذش��ته ايران تمام موازين حقوقي و شرعي خود را 
براي مقابله با اين بالي خانمان س��وز به كار گرفت و 
ظرفيت هاي بزرگي به ميدان آورده شد. البته به دليل 
اينكه اقتصاد مواد مخدر از جمله اقتصادهاي مهم دنيا 
است به راحتي از سوي كساني كه از اين مواد منتفع 
مي شوند كنار گذاشته نخواهد شد، مافياي جهاني كه 
جريان پولشويي را در دنيا اداره مي كند واقتصاد بسيار 
پر رونق��ي را از اين جهت س��امان مي دهد به راحتي 
نخواهد گذاش��ت اين موضوع مورد نف��ي و انكار قرار 
گيرد و اين خود محل سوال است كه چگونه بانك هاي 
بين المللي مدعي ش��فافيت عليه اي��ن اتفاق مبارزه 
نمي كنند؟او اعتياد را پديده اي چند وجهي دانست و با 
اشاره به تحريم هاي عليه ايران افزود: وقتي بيكار زياد 
شود خود به خود ممكن است معتاد زياد شود و زماني 
كه معتاد زياد شود بيكاري زياد مي شود، كساني كه 
تالش مي كنند اقتصاد اين كش��ور را با تحريم به زانو 
درآورند و سعي و تالش مي كنند كارخانجات ما بسته 
و فعاليت عالي توليدات متوقف شود باعث مي شوند 
بيكاري رشد كند. پس اگر ما امريكايي ها را متهم كنيم 
كار اشتباهي مي كنيم؟ بيكاري خود به خود هم آغوش 
با اعتياد است، آيا ما اينها را متهم مي كنيم يا اين امر 

حقيقت آشكاري است؟

     مدت زمان درمان معتادان تغيير كند
به گفته وزير كشور، اگر به تشخيص ستاد مبارزه با مواد 
مخدر درمان يك تا سه ماه براي معتادين متجاهر در 
مراكز درماني كم است، بايد مدت درمان تغيير كند. 

معتقدم اين درخواست ستاد معقول و منطقي است 
چراكه ممكن اس��ت درمان با سه ماه جبران نشود. از 
سوي ديگر بايد حتما معتادان متجاهر از سطح جمع 
ش��ده و آنها را به روش��ي به دامن خان��واده و اقتصاد 
بازگردانيم و نگاه منفي به آنها برداشته شود و چگونگي 
بازگشت اينها بايد در ستاد مورد توجه قرا گيرد. او با 
بيان اينك��ه از علوم مختلف بايد در راس��تاي درمان 
متجاهرين اس��تفاده كرد، ادامه داد: علوم شناختي و 
روانشناختي نيز بايد به كمك درمان معتادان ايد و فرد 
تحت درمان بايد عادت هاي ذهني اش اصالح ش��ود. 
روش هاي جديد درماني براي اينكه ذهن فرد از اين 
موضوع منصرف و روح و روان فرد از اين مساله جدا شود 
در كن��ار درمان هاي طبي بايد مورد توجه قرار گيرد. 
در اين راستا تبادل دانش در سطح جهان حتما الزم 
است. نقش فناوري ها و تجهيزات جديد نيز مهم است.

     حداقل زمان نگهداري معتادان متجاهر 
بايد ۲ سال باشد

از سوي ديگر دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
اعالم كرد كه براس��اس آمارهاي رس��مي سازمان 
ملل، ۹۰ درصد كشفيات ترياك جهان، ۷۲ درصد 
مرفين جهان و ۲۰ درصد هرويين جهان مربوط به 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت.  سردار مومني در 
ادامه با بيان اينكه در سال گذشته باالترين ميزان 
كشفيات مواد مخدر در تاريخ ايران و جهان مربوط 
به ايران بود، اف��زود: ۱۱۷۷ تن ان��واع مواد مخدر 
در س��ال گذشته كشف ش��د. در طول مدت بعد از 
پيروزي انقالب اس��المي قريب به ۴۰۰۰ شهيد و 
بيش از ۱۲ ه��زار مجروح و جانباز تقديم ش��ده و 
اين نش��ان مي دهد كه جمهوري اسالمي ايران به 
نمايندگي از جهان در حال مبارزه با اين پديده شوم 
است. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش 
ديگري از س��خنان خود اظهار كرد: ايران نه مبداء 
توليد است و نه مقصد مصرف و همچنين تنها كشور 
در مس��ير ترانزيت موادمخدر هم نيست. او افزود: 
ايران يكي از كش��ورهاي مسير و چند كشور مسير 

ديگر هم است تا به مقصد نهايي برسد. 

     ۱۶ هزار ظرفيت 
براي نگهداري معتادان متجاهر

مومن��ي در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان 
اينكه ما در چهار حوزه مقابله، پيش��گيري، درمان 
و توانمندس��ازي به عنوان يك نهاد سياست گذار 
و برنامه ري��ز پيگي��ري مي كنيم، عن��وان كرد: در 
حوزه معتادان متجاهر تا س��ال ۹۷ در تهران فقط 
۴۰۰۰ ظرفيت داشتيم كه در يك اقدام جهادي با 
همكاري خوب نيروي انتظامي و سازمان زندان ها و 
بهزيستي اكنون بيش از ۱۶ هزار ظرفيت در تهران 
وجود دارد. در س��ال جاري در مقاطعي حدود ۱۶ 
هزار نفر در آن واحد نگهداري مي ش��دند و اكنون 
حدود ۱۲ هزار نفر در حال نگهداري هس��تند. در 
واقع حداكث��ر نگهداري معت��ادان متجاهر يك تا 
سه ماه اس��ت. يك سوال جدي اين است كه حتي 
يك معتاد معمولي را هم نمي ش��ود يك تا سه ماه 
نگهداري كرد. حداقل زماني كه نياز است دو سال 

و در صورت تكرار سه سال است.

     وضعيت شيوع مصرف مواد مخدر 
مديركل دفتر تحقيقات و آموزش س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر وضعيت ش��يوع مصرف مواد مخدر در گروه هاي 
سني و شغلي را مورد بررسي قرارداد و گفت: وضعيت شيوع 
مصرف مواد مخدر در جمعيت عمومي ۵.۴ درصد است. 
حميدرضا صرامي، افزود: در حوزه سيماي مواد مخدر اگر 
در يك نگاه كوتاه در عرصه جهاني بخواهيم ببينيم چه 
وضعيتي داريم، مواد مخدر به عنوان يك تهديد استراتژيك 
چند وجهي، چند سببي و سيستماتيك سبب شده است 
كه طي ۱۳ سال اخير ميزان مصرف مواد در سال ۲۰۰۶ 
كه ۲۰۸ ميليون نفر بود در سال ۲۰۱۹ به ۲۷۵ ميليون نفر 
افزايش پيدا كند. اين روند افزايش ۳۲ درصدي كه حداقل 
 افراد يك بار در سال يكي از مواد مخدر، محرك يا توهم زا 
را اس��تفاده كرده اند يك زنگ خطر جهاني براي جامعه 
بشريت است. او با بيان اينكه در سطح جمهوري اسالمي 
ايران با توج��ه به برخي از ضعف ه��ا در خرده نظام هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متأس��فانه در دهه هاي 
دوم و سوم با رشد شيوع مصرف مواد مواجه بوديم، گفت: 

ما در دهه اول انقالب به واس��طه وجود ضد ارزش بودن 
مصرف مواد و افزايش س��رمايه هاي اجتماعي و حضور 
مشاركت هاي مردمي با كاهش شيوع مصرف مواجه بوديم 
كه اميدواري��م در عرصه اين تهاجمات بتوانيم با جديت 
بيشتر براي گام دوم انقالب نسبت به كاهش شيوع مصرف 
مبادرت كنيم. صرامي ادامه داد: وضعيت شيوع مصرف 
مواد مخدر در جمعيت عمومي ۵.۴ درصد، دانش آموزي و 
متوسطه و هنرستان ها ۲.۱ درصد، دانشجويان دولتي ۴.۷ 

و محيط هاي كارگري ۲۲.۳ درصد است.
او خاطرنشان كرد: در خسارت هاي اجتماعي مواد مخدر از 
همسر آزاري ها و طالق و كودك آزاري تا قتل از مشكالتي 
است كه بر جامعه تحميل مي شود. خسارت هاي اقتصادي 
كش��ور ناش��ي از مواد مخدر در هزينه هاي مس��تقيم و 
غيرمستقيم ۱۶۷ هزار ميليارد تومان در يك سال است كه 
در عرصه جامعه و دولت و فقر اين هزينه ها ايجاد شده است.

صرامي اظهار كرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر در سال 
۹۹، ۱۴ هزار ميليارد تومان و در ۶ ماهه امسال بيش از ۱۰ 
هزار ميليارد تومان ضربه به بنيان هاي مالي وارد شده است.

گزارش

بررسيجرياناتاقتصاديوصلبهموادمخدردردستوركار

اعتياد عامل بروز بسياري از بزه هاي اجتماعي است

رويداد

رعايت بهداشت شخصي، رعايت پروتكل ها به صورت 
جمعي و واكسيناس��يون س��ه ضلع جلوگيري از بروز 
كرونا محسوب مي شوند. دبير كميته علمي كشوري 
كرونا با بيان اين مطل��ب گفت: با توجه به عدم رعايت 
موازين بهداش��تي در برخي مناط��ق و اينكه هنوز به 
ايمني جمعي نرس��يديم، ممكن است پيك ششم را 
تجربه كنيم. دكتر حميدرضا جماعتي درباره وضعيت 
كرونا و بروز نش��انه هاي پيك شش��م كرونا در كشور، 
گفت: چندين بار اعالم كردم كه تا زماني كه به ايمني 
جمعي نرسيم و در عين حال اگر رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي چه از سوي افراد و چه به صورت جمعي وجود 
نداشته باشد، انتظار مي رود كه ما با اين پيك ها مواجه 
ش��ويم. بايد توجه كرد كه اگر بهترين واكسن ها را هم 
اس��تفاده كنيم، باز هم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
الزم است. مطالعاتي در جوامع مختلف انجام شده و 
واكسن ها برحسب نوع واكسن، مي توانند حدود ۵۰ 
تا ۶۰ درصد كارايي داشته باشند. البته اين ميزان در 
كميت ها زياد است، وگرنه در مطالعات باليني ميزان 
كارايي بيشتر نشان داده مي شود. به عنوان مثال فايزر 
در مطالعه باليني ۹۳ تا ۹۴ درصد كارايي داشته، اما 
وقتي همين واكسن در يكي از كشورهاي اطراف ما 
مورد ارزيابي قرار گرفته، در جمعيت زياد شاهد بودند 

كه كارايي اش حتي به زير ۵۰ درصد رسيده است. 

   كارايي 30 درصدي
رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

او افزود: بنابراين حتي اگر واكس��ن را هم تزريق كرده 
و بر اس��اس سوش��ي كه در آن جامعه قابليت انتشار 
داش��ته و منجر به بروز بيماري مي ش��ود، به پوشش 
واكسيناس��يون مورد انتظار هم برسيم، باز هم حتما 
بايد رعايت پروتكل هاي بهداشتي را در كنار آن داشته 

باشيم. بايد توجه كرد كه رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
اعم از فاصله گذاري، اس��تفاده از ماسك، شستن مكرر 
دس��ت ها و اقداماتي كه از سوي مس��ووالن در زمينه 
قرنطينه، بستن مجامع و محدود كردن مراسم هاي با 
جمعيت زياد و... انجام مي شود، در مطالعات نشان داده 
ش��ده كه ۳۰ درصد مي تواند جلوي انتشار عفونت را 
بگيرد و ۳۰ درصد كاراست. حال بر حسب نوع واكسني 
كه استفاده مي ش��ود، اگر كارايي را ۶۰ درصد در نظر 
بگيريد، هنوز هم نمي توانيد به صورت ۱۰۰ درصد جلو 
پيشرفت بيماري و پاندمي را بگيريد. البته مي توانيد تا 
حدود زيادي آن را كنترل كنيد، اما در پاندمي بايد همه 
اين موارد با هم اتفاق بيفتد تا بتوان به ۸۰ تا ۹۰ درصد 
كارايي رسيد و تا حدودي بتوان عفونت را كنترل كرد.

    3  ضلع كنترل كرونا
جماعتي با بيان اينكه بنابراين با اقدامات بهداش��تي 
شخصي، جمعي و واكسيناسيون ش��ايد بتوان ۸۰ تا 
۹۰ درصد جلوي بيماري را گرفت و تا حدودي پاندمي 
را كنترل كرد، گفت: حال هر ي��ك از اينها اگر رعايت 
نشود، مي تواند دليلي باشد كه پاندمي كنترل نشود و 
در اين صورت شاهد پيك خواهيم بود. حال متاسفانه 
گزارشاتي داريم از شهرهايي كه البته اسم نمي برم كه 
مردم اقدامات بهداش��تي را رعايت نمي كنند، ماسك 
نمي زنند و... حال در چنين جامعه اي اگر واكس��ن هم 
تزريق كنيد، باز هم يك بازوي پيشگيري مشكل دارد و 
از آنجايي كه رعايت پروتكل هاي بهداشتي نقص دارد، 
منجر به گردش ويروس ش��ده و پيك هايي را خواهيم 
داشت كه از آنجا به ساير مناطق كشور سرايت مي كند. 
به هر حال واكسيناسيون ما هنوز به اندازه كافي نيست 
و هنوز به ايمني جمعي مورد نظر نرسيده ايم . او تاكيد 
ك��رد: بنابراين موض��وع مهم در كنت��رل كرونا، بحث 

واكسيناسيون و رسيدن به ايمني جمعي و دوم رعايت 
موازين بهداش��تي و قرنطينه هايي اس��ت كه گوشزد 
مي ش��ود. در عين حال س��ومين نكته هم استفاده از 
دزهاي بوستر و يادآور است كه توصيه مي كنيم كه ابتدا 
گروه هاي هدف كه در مواجهه مستقيم با كرونا هستند، 
اينها را استفاده كنند كه در كادر درمان آغاز شده است. 

     بيم پيك ششم در پاييز
جماعتي گفت: اميد ما اين است كه با واكسيناسيون و 
با انجام پروتكل هاي بهداشتي با كمك مردم، بتوانيم تا 
حدودي اين پيك را بگذرانيم، اما با توجه به عدم رعايت 
موازين بهداشتي در برخي مناطق و اينكه هنوز به ايمني 
جمعي نرسيديم، ممكن است پيك ششم را تجربه كنيم. 
البته اگر پيك شش��م ايجاد هم شود با توجه به سرعت 
واكسيناسيون،  ممكن است خسارات زيان باري كه در 
پيك پنجم داش��تيم، به آن صورت خسارات را نداشته 
باش��يم. هرچند كه ما در فصل پاييز هس��تيم و فصول 
سرد، فصولي هستند كه اين ويروس ها مي توانند بيشتر 
فعاليت كنند. بنابراين از نظر آب و هوا هم بايد دقت كنيم 
كه فعاليت ويروس ها مي تواند بيش��تر باشد و درگيري 
بيشتري را در افراد جامعه به وجود آورند. وي تاكيد كرد: 
بنابراين بايد مواظب باشيم و حتما موازين بهداشتي را 
رعايت كنند. افراد به صرف اينكه دو دز واكسن را تزريق 
كردند، فكر نكنند كه واكسينه شدند و گرفتار نمي شوند. 
بنابراين پروتكل هاي بهداشتي بايد همچنان رعايت شود. 
زيرا هر نوع واكسني كه در دنيا در اين زمينه ساخته شده، 
 كارايي ۱۰۰ درصد ندارد و جلوگيري ۱۰۰ درصدي از 
بيماري را با هيچ واكسني نداريم، بلكه اثربخشي بيشتر 
واكس��ن هايي كه ساخته ش��دند، در جلوگيري از 
شدت بيماري و بستري شدن در بيمارستان ها و در 

مرگ ومير ناشي از عفونت كرونايي است. 

پيكششمكروناآمادهورودبهكشور
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