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يادداشت- 1

از ديدن خود نهراسيم!
خبر مهم و شايد شوك آوري 
كه اين روزها در شبكه هاي 
مج��ازي و بي��ن فع��االن 
و عالقه من��دان مباح��ث 
اقتصادي دس��ت به دس��ت 
مي ش��ود، آمار اخي��ر بانك 
جهاني از تنزل شديد توليد 
ناخالص داخلي كش��ورمان 
است. اين ش��اخص كه در حدود يك دهه قبل )سال 
2012( حدود 600 ميليارد دالر و در س��ال گذشته 
ميالدي حدود 490 ميلي��ارد دالر بود، طبق گزارش 
اخير اين نهاد بين المللي، 192 ميليارد دالر محاسبه 
شده است. محاس��به اي كه تنزل رتبه كشورمان را از 
23 به رتبه 51 جهان به دنبال داش��ته است. خبري 
كه براي اولين  بار شايد، اليه پنهان اقتصاد كشورمان 
را به عنوان وجه غالب اين اقتصاد در آينه آمار جهاني 

بازتاب مي دهد. 
 با اينكه پس از اعالم اين خبر از س��وي بانك جهاني، 
پاس��خ هاي بس��ياري درباره اين محاس��به و تغيير 
رتبه بندي منتشر شد و اكثر كارشناسان اين گزارش را 
منطبق با واقعيت اقتصاد ايران و انعكاس دهنده واقعيت 

آن ندانستند اما...
 داليلي كه در نقد و رد اين گزارش ارايه ش��ده است از 
جمله عبارتند از: دقيق نبودن شاخص دالري توليد 
ناخالص مل��ي و ارجح بودن ش��اخص برابري قدرت 
خريد، حجم عظيم يارانه هاي پيدا و پنهان پرداختي در 
كشورمان و منظور نشدن آنها در گزارش هاي نهادهاي 
بين المللي اقتصاد )پرداخت بيش از يك ميليون و 400 
هزار ميليارد تومان ياران��ه پنهان و بيش از 300 هزار 
ميليارد تومان يارانه آشكار- معاون اول رييس جمهور 
سابق(، دو يا چند نرخي بودن نرخ ارز و محاسبه كاالها 
و خدمات مختلف با ارزهاي متفاوت در كش��ورمان، 
پايين تر بودن سطح قيمت كاالهاي غيرقابل تجارت 
)ساختمان، زمين، خدمات دولتي و...( در كشورمان 
نسبت به كشورهاي در حال توسعه و كمتر محاسبه 
ادامه در صفحه 4 شدن آنها و... 

حسين حقگو

بازار سرمايه براي دومين روز پياپي با  ريزش شديد مواجه شد

خروج پرقدرت حقيقي ها از  بورس

يادداشت-5يادداشت-2 يادداشت-4يادداشت-3

كشف قيمت ها در بطن بازارفريبي در پس هر قاعده تأثير منفي قيمت گذاري دستوري بر روي اقتصادتوسعه فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم 
برتولت برش��ت معتقد است؛ 
»در پس هر قاعده فريبي نهفته 
است.«عباراتي كه در حوزه هاي 
مختلف به ش��دت كاربردي به 
نظر مي رسد و نمونه هاي عيني 
آن نمايان است. موضوعاتي كه 
طي هفته هاي اخير در خصوص 
واردات خ��ودروي خارج��ي 
مطرح شده در واقع از يكي از قديمي ترين رويارويي هاي 
تاريخ معاصر ايران پرده ب��رداري مي كند. مواجهه اي كه 
در يك س��وي آن مردم، مصرف كنندگان و افكار عمومي 
ايستاده اند و در سوي ديگر نيز انحصارگران و ذينفعاني قرار 
گرفته اند كه سال هاس��ت با بهره مندي از برخي واژه هاي 
جذاب اما ويرانگر مانند »خودكفايي«، »حمايت از توليد 
داخلي« و... در حال سوءاستفاده از مردم و مصرف كنندگان 
هستند. نخستين مغالطه اي كه برخي از ذينفعان انحصارگر 
سال هاست ازآن اس��تفاده مي كنند، سوءاستفاده از واژه 
»حمايت از توليد« اس��ت. اين دس��ته از افراد مدام اعالم 
مي كنند كه زمان، سرمايه گذاري و حمايت هاي وسيعي 
نياز دارند تا توليد ايراني از نظر كيفيت و قيمت بتواند خود 
را به نزديكي محصوالت جهاني برساند و اين زمان، سرمايه 
و حمايت ها بايد به طور دايم در اختيار آنها قرار داده شود. 
اين گفتماني است كه حداقل طي 50سال گذشته مدام 
پردازش مي شود و برخي رسانه هاي وابسته به انحصارگران 
نيز آن را ترويج مي كنند.حتما شما هم ويدئويي كه اخيرا در 
خصوص اظهارنظرهاي يكي از چهره هاي اصولگرا كه اين 
روزها در شمايل يكي از وزراي اقتصادي راهي كابينه شده 
اس��ت را ديده ايد. در اين ويدئو، فرد مورد نظر به اين نكته 
اشاره مي كند كه »مسووالن سياسي كشور كره جنوبي 
در راستاي رشد صنعت خودرو سازي اين كشور، پاركينگ 
خانه هاي اين كشور را به گونه اي ساخته اند كه خودروهاي 
امريكايي نتواند وارد پاركينگ شود!« عباراتي كه از يكي از 
نمونه هاي برجسته از نوع گفتماني است كه ذينفعان اين 
بازار پرسود از آن بهره مي برند تا انحصارشان را حفظ كنند. 
هرچند اين ادعا به خودي خود هيچ پايه و اساس درستي 
ن��دارد و در كره جنوبي نمونه هاي متع��ددي از برندهاي 
مختلف در خودرو وارد مي شود و پاركينگ هاي مختلفي 
نيز در اين كشور مشاهده مي شود، اما نبايد فراموش كرد 
كه كشور كره جنوبي هرگز 4دهه تحريم مالي و سرمايه اي 
نبوده است. از س��وي ديگر كره جنوبي در زنجيره ارزش 
جهاني دسترسي گسترده اي به منابع جهاني داشته و دارد 
و ضرورتي وجود ندارد كه برندهاي اين كشور از جيب مردم، 
سودهاي كالني برداش��ت كنند. بررسي تاريخ اقتصادي 
كشور كره جنوبي نشان مي دهد كه اين كشور تنها در برخي 
برهه هاي خاص )دهه 80 و نيمي از دهه 90ميالدي( يك 
چنين سياست هاي تعرفه اي و حمايتي را در پيش گرفته 
اس��ت و به سرعت صنعتگران اين كشور قواعد بازار آزاد را 
پذيرفته و به آن عمل كرده اند. زماني كه كره جنوبي حركت 
ادامه در صفحه 5 خود را... 

اهميت اس��تفاده از روش هاي 
م��درن و علم��ي در ح��وزه 
قيمت گذاري و استفاده از نظام 
بازار آزاد به اندازه اي حياتي است 
كه جايزه نوبل اقتصادي 2020 
به ابداع كنن��دگان روش هاي 
م��درن قيمت گ��ذاري كاالها 
رس��يد. رويك��ردي كه مبتني 
بر مطالعات نوين، تالش مي كند، ه��ر نوع قيمت گذاري 
دس��توري را حذف و زمينه ايجاد بستري پويا براي بازارها 
براي كشف قيمت ها مبتني بر شرايط جديد اقتصاد جهاني 
را فراهم كند. آكادمي نوبل، جايزه را به دليل مطالعات پل 
ميلگرام و رابرت ويلسون درباره نحوه مزايده يا حراج كاالها 
و دارايي ها، مخصوصا كاالهايي ك��ه برآورد قيمت آنها به 
روش هاي سنتي دشوار اس��ت به آنها اهدا كرده است. در 
واقع اي��ن اقتصاددانان تالش كرده ان��د راهكاري علمي و 
مبتني بر نظم و نظام معقول بازاره��ا براي قيمت گذاري 
برگزينند. اين در حالي است كه موضوع قيمت گذاري هاي 
دستوري همچنان به عنوان يك چالش جدي در اقتصاد 
ايران مطرح اس��ت و برخي جريانات تصور مي كنند از اين 
طريق مي توانند بازارها را كنترل كنن��د.در واقع موضوع 
قيمت گذاري دستوري و استفاده از فضاسازي هاي رسانه اي 
براي ايجاد نوس��ان در بازارهاي 5گانه كش��ورمان يكي از 
راهبردهايي است كه سودجويان و سوداگران با تكيه بر آن 
تالش مي كنند تا سودهاي هنگفتي را از جيب ملت به نفع 
خود برداشت كنند. راهبردي كه ردپاي آن را طي دهه هاي 
گذشته به آساني مي توان در آرش��يو رسانه هاي گروهي 
و خبرگزاري ها جس��ت وجو كرد و سرانجام به كانون هاي 
انحصار، سوداگري و س��وجويي در اقتصادي ايران رسيد. 
اخيرا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كشورمان عباراتي 
را در خصوص چش��م انداز آينده بازار سرمايه و نقش افراد 
سوداگر و سودجو مطرح كرد كه به نظر مي رسد، ضروري 
اس��ت در خصوص آن ارزيابي هاي تحليلي صورت بگيرد. 
دهقان دهنوي با اش��اره به اينكه ما با تمام قدرت در مقابل 
مراجعي كه بخواهند وارد بحث قيمت گذاري دس��توري 
شوند، مي ايس��تيم و به هيچ وجه اجازه نمي دهيم از كانال 
بورس استفاده اي عليه منافع سهامداران رخ بدهد، گفت: 
»حتي اظهارنظرهايي كه در اين باره سبب تشويش اذهان 
فعاالن بازار و تاثيرگذاري بر قيمت سهام مرتبط شود قابليت 
پيگيري حقوقي و قضايي دارد و در صورت لزوم اين امر را 
هم از مديران شركت هاي مرتبط مطالبه مي كنيم و هم در 
دستور كار س��ازمان نيز قرار مي دهيم.« يكي از مهم ترين 
برداش��ت هايي كه از اين نوع اظهارات مي توان داشت آن 
است كه اطالع رساني و آگاهي بخشي هايي كه تحليلگران و 
رسانه هاي اقتصادي در خصوص آسيب قيمت گذاري هاي 
دستوري و فضاس��ازي هاي كاذب داشته اند، نهايتا باعث 
شده تا اين ضرورت در قالب يك مطالبه جدي از مسووالن 
و تصميم سازان مطرح شود. امروز دولتمرد يا مسوولي كه 
ادامه در صفحه 4 بخواهد به... 

در حال حاضر تع��داد زيادي از 
شركت هاي كوچك و متوسط 
در صف عرضه قرار دارند، براين 
اس��اس تغيي��ر در روش هاي 
عرضه اوليه ضروري است. اين 
اتفاق مي تواند از شدت عمليات 
عرضه اوليه در پس��ت تريد نيز 
جلوگيري كند. اين روش باعث 
آسودگي خاطر س��رمايه گذاران و عرضه كننده در جريان 
عرضه هاي اوليه شركت هاي كوچك مي شود. تخصيص 
عرضه هاي كوچك به كدهاي معامالتي به دليل باال رفتن 
حجم عمليات سيستم بارها مش��كالتي را براي نرم افزار 
معامالتي ايجاد كرده به عنوان مثال روز چهارشنبه هفته 
گذش��ته در كنار عرضه سهام »فجهان« كه عرضه نسبتًا 
بزرگي بود، عرضه اوليه كوچك »كيمياتك« هم انجام شد 
كه سيستم معامالت را با مشكالتي همراه كرد. افرادي كه 
در اين عرضه هاي اوليه كوچك شركت مي كنند، به سرعت 
سهام خود را مي فروش��ند يا پس از عرضه اوليه بالفاصله 
مجمع تشكيل مي شود، طي اين فرآيند تقسيم سود بسيار 
اندك براي تعداد بااليي كد سهامداري هزينه و زمان زيادي 

را هدر مي دهد كه اصاًل معقول نيست.
در عرضه ه��اي اوليه س��اير بازارهاي جه��ان نيز متعهد 
پذيره نويس��ي و خريدار عمده كه س��هام را به س��بدها و 
صندوق ها تخصيص مي دهند در عرضه هاي اوليه نقش 

اصل��ي را ايفا مي كنن��د و اين عرضه ها به طور مس��تقيم 
توسط بازار خريداري نمي شود. در جريان اين روند، تعداد 
ش��ركت هاي كوچك و استارتاپي كه در صف ورود به بازار 
س��رمايه قرار مي گيرند نيز زياد مي شود كه ممكن است 
ريسك بااليي داشته باشند، در نتيجه با تخصيص سهام 
به صندوق ها و به طور غير مس��تقيم ريسك اين عرضه ها 
براي سرمايه گذاران مديريت خواهد شد زيرا قريب به اتفاق 
سرمايه گذاراني كه در عرضه هاي اوليه شركت مي كنند 
هيچ مطالعه و بررسي نداشته و اطمينان دارند قطع به يقين 
عرضه هاي اوليه سودآور است؛ اما مديران صندوق ها هميشه 
با شناخت و تحليل اقدام به خريد سهام حتي عرضه اوليه 
مي كنند؛ همچنين باعث تسريع در فرآيند پذيرش و عرضه 

سهام نيز خواهد شد.
با اين روش مردم براي س��رمايه گذاري غير مس��تقيم و 
حضور در صندوق هاي سرمايه گذاري تشويق مي شوند، 
با توجه به اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري بزرگي در بازار 
فعال هستند اين روند مي تواند نفع عرضه هاي اوليه را به 
تعداد بسيار بيشتري از سرمايه گذاران برساند، همچنين 
شركت هاي سبدگردان و تأمين سرمايه ها تشويق مي شوند 
براي تخصيص بيشتر س��هام عرضه اوليه، اقدام به بزرگ 
كردن صندوق هاي خود كنند تا س��هم بيشتر و به تبع آن 
بازدهي بيشتري داشته باشند. با بزرگ شدن بازار سرمايه 
بايد راهكارهاي متنوع تر و بيشتري براي عرضه هاي اوليه 
ادامه در صفحه 5 ايجاد كرد و... 

 رس��الت بازار س��رمايه تأمين 
مالي است. اگر سيستم بانكي و 
بازار سرمايه را دو بال اقتصادي 
و تأمي��ن مالي كش��ور در  نظر 
بگيريم، مي توان گفت اين دو 
نظام پولي و مالي در عرض هم 
قرار دارند؛ يعني با هدف تأمين 
مالي رش��د اقتصادي كش��ور 
تشكيل  شده اند. بعد از تأمين مالي، تشكيل سرمايه شكل 
مي گيرد كه به واس��طه تشكيل سرمايه با رشد اقتصادي 
مواجه مي ش��ويم. رش��د اقتصادي نيز منجر به اتفاقات 
مثبتي در كش��ور از جمله حل مشكل بيكاري و هدايت 
نقدينگي هاي س��رگردان به بازارهاي مولد مي شود، لذا 
مي توان از تورم هاي خارج از عرف جلوگيري كرد؛ بنابراين 
رسالت اصلي بازار سرمايه تأمين مالي است. تأمين مالي در 
بازار سهام نيز از دو بعد صورت مي گيرد. يا از طريق انتشار 
اوراق بدهي يا از طريق ايجاد ش��ركت هاي جديد بورسي 
صورت مي گيرد. يا از طريق افزايش سرمايه شركت هاي 
بورسي يا از طريق ش��ركت هاي جديد لذا با اين روش ها 
مي توان تأمين مالي را رقم زد. همچنين از طريق عرضه 
اوليه اي ك��ه صورت مي گيرد صاحب��ان بنگاه اقتصادي 
مجدداً پولي كه در بازار سرمايه در حال عرضه اوليه و شناور 
است با به دست آوردن سهم، مجدداً سرمايه خود را براي 
سرمايه گذاري در شركت ديگري به كار مي گيرند. با توجه 

به اينكه اينها صاحبان بنگاه ه��اي اقتصادي و كارآفرين 
هستند وقتي مي توانيم آنها را وارد بازار كنيم و شركت هاي 
آنها را در قالب عرضه هاي اوليه بپذيريم، وجوه مورد نظر 
مجدداً وارد يك فعاليت اقتصادي مي شوند كه اين موضوع 
موجب رشد اقتصادي و افزايش توليد مي شود؛ بنابراين 
هر آنچه در اين خصوص تالش كنيم تس��هيالتي در اين 
راستا فراهم كنيم، به نوعي هم به بازار سرمايه و به كشور 
كمك كرده ايم. مردم را در ايجاد سرمايه مشاركت داده ايم 
و مردم هم از بازدهي باالتر از تورم نيز برخوردار مي شوند. 
اگر بتوانيم  سازوكار بازار سرمايه را به گونه اي تنظيم كنيم 
كه نه دچار تالطم هاي فروش شود و نه دچار تالطم هاي 
خريد، يعني ابزارهاي الزم را در اين خصوص تهيه كنيم 
شاهد اتفاقات خوبي خواهيم بود. اتفاقات خوبي كه اخيراً 
به واسطه حضور رييس جديد سازمان در يك سال اخير 
رخ  داده مثل تشكيل ميزگردهاي صنعت تا در اين جلسات 
مشكالت صنعت مطرح شود ازجمله اين سازوكارهاست. 
هر چقدر مشكالت شفاف تر بيان ش��ود و براي حل آنها 
كوشش بيشتري صورت بگيرد، به نوعي زمينه هاي بازدهي 
صنعت موردنظر رقم خورده اس��ت. هنگامي كه بازدهي 
صنعت باال مي رود به نوعي منافع سهامداراني كه در خريد 
سهام مشاركت داشته اند، تأمين شده است. لذا اين بازار پويا 
مي شود و سهامداران را دچار زيان نمي كند. امروز انتظار 
داريم آنچه رييس سازمان دنبال كند، مقابله با قيمت گذاري 
ادامه در صفحه 4 دستوري است.  

گزارش روز
 فرشاد مومني: سهم شوك نرخ ارز و حامل هاي انرژي 

در رشد نقدينگي از سهم كسري بودجه  دولت بزرگ تر است

هشدار درباره تحميل شوك درماني به دولت
نشست مجازي رونمايي از كتاب »ماليه روح مشروطه است« 
اثر ميكاييل عظيمي توسط موسسه دين و اقتصاد به فرصتي 
تبديل شد تا دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان نهادگرا نسبت 
به ديكته شدن »شوك درماني« از سوي جرياني ذي نفوذ به 
دولت سيزدهم هشدار دهد. استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي، اينكه منشأ نقدينگي در كسري بودجه دولت 
ريش��ه دارد را رد كرد و آن را به سياست هاي غلط دولت ها 
در »شوك درماني« نس��بت داد. به گفته او، »سهم شوك 
قيمت هاي كليدي به ويژه نرخ ارز و قيمت حامل هاي انرژي 
از رش��د غير متعارف نقدينگي در ايران به مراتب از س��هم 
كسري بودجه دولت بزرگ تر است.« دكتر مومني در همين 
ح��ال اظهار كرده كه يارانه پنهان��ي در اقتصاد ايران وجود 
ندارد. اين در حالي است كه طي دهه 90، به دليل دو شوك 
بزرگ تحريمي به درآمدهاي نفتي كشور در سال هاي 90 تا 
92 و از سال 97 تاكنون، مهم ترين منبع ارزي اقتصاد ايران 
دچار نقصان شده است. از سوي ديگر، بررسي ها نشان داده 
است كه ثروتمندان به دليل استفاده بيشتر از انرژي )بنزين، 
برق و...( - كه با قيمت هاي يارانه اي از س��وي دولت عرضه 
مي شود- بيشتر از افراد طبقه متوسط و ضعيف جامعه از يارانه 

حامل هاي انرژي كه به يارانه هاي پنهان معروف ش��ده اند، 
بهره مي برند و اساسا يكي از داليل كسري بودجه دولت ها 
نيز اعطاي چنين يارانه هايي به همه اقشار جامعه است. از 
همين رو است كه اقتصاددانان معتقد به جريان اصلي بر اين 
باورند كه با واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي، بايد دست 
ثروتمندان از يارانه هاي پنهان كوتاه شود و در مقابل، دولت 
از روش هاي ديگر، از اقشار آسيب پذير حمايت كرده و انرژي 

مورد نياز آنها را حتي به صورت رايگان تامين كند.

  ضعف انديشه در دولت سيزدهم
در ابتداي اين نشس��ت فرشاد مومني استاد اقتصاد گفت: 
تحت شرايط بسيار خاص، ساختار ويژه اي از قدرت و ثروت 
بر كشور مسلط شده اس��ت. آنها ادعاهاي خيلي بزرگي را 
مطرح كردند اما به دليل پديده وابستگي به مسير طي شده 
و به دليل ضعف انديشه اي مفرطي كه در اين دولت مشاهده 
مي شود اين خطر وجود دارد كه به زودي تمام ايرانيان براي 
همه كساني كه پيش از اين دولت مسووليت داشتند طلب 
مغفرت و رحمت كنند. بنابراين صرف نظر از آن ماجراهاي 
باندي و جناحي مس��اله اساسي تر، مس��اله كشور، مردم و 

آينده ما است كه به ما نهيب مي زند و مي گويد بايد به اينها 
بفهمانيم كه گرفتاري كشور به صرف جابه جايي افراد حل 
و فصل نمي شود. ما نقصان هاي معرفتي و فساد و نابرابري 
شكنندگي آوري را تجربه مي كنيم كه بايد فكري براي آنها 

كنيم. ما فعاًل به جنبه هاي انديشه اي معطوف  شويم.

  نتيجه تصميم گيري ها در مقابل اهداف 
مومني افزود: من روي خودم را به نظام تصميم گيري هاي 
اساس��ي كش��ور مي كنم و مي گويم اكنون زمان آن است 
كه نگاهي به تصميمات كليدي سه دهه گذشته بيندازيد. 

بدون استثناء تمام تصميم گيري  هاي كليدي ما درست در 
نقطه مقابل اهداف اعالم شده نتيجه داده است. ما با يكي از 
بي سابقه ترين و خطرناك ترين ابعاد شكست سياست گذاري 
روبرو هستيم. آن چيزي كه مساله را بسيار تكان دهنده تر 
مي كند اينكه طي سه دهه گذشته روي هر موضوع سياستي 
كه بيشتر حيثيت و مشروعيت خودشان را خرج كرده اند 
شدت شكست و فاجعه آفريني اش بيشتر بوده است. بايد همه 
بفهمند، نه مساله ايران مساله افراد است كه با جابه جا شدن 
آنها مشكالت حل و فصل شود و نه با جابه جا شدن باندها و 
ادامه در صفحه 2 جناح ها مساله حل مي شود.   

محسن عباسياحمد اشتياقيهمايون دارابيپيمان مولوي

عده اي از كارشناسان معتقدند كه بيت كوين 
تا پايان سال ميالدي، به ۱۰۰ هزار دالر مي رسد

 فرشاد مومني: سهم شوك نرخ ارز و حامل هاي انرژي 
در رشد نقدينگي از سهم كسري بودجه  دولت بزرگ تر است

»اتاق ايران« رابطه  با چين و توافق هسته اي را  در سه سناريو  بررسي كرد

ثبات نسبي 
در بازار ارزهاي ديجيتال

صفحه 6     همين صفحه    

صفحه 4    

 هشدار درباره تحميل 
شوك درماني به دولت

چين برنده  احياي برجام

 رشد منفي سرمايه گذاري 
3.5- درصدي در 3 ماهه اول سال 

همچنان گريبانگير اقتصاد ايران

رشد مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم و 
خانوارها كه با نگراني هاي بسيار و تورم باالي قيمت 
كاالهاي معيش��تي و مصرفي در سال هاي اخير و 
رشد منفي مواجه بوده و در سه فصل بهار، تابستان 
و پاييز 99به ترتيب 3.9-، 0.4- و 0.5- منفي بوده 
است از زمستان 99 روند بهتري به خود گرفته و در 
زمستان 3 درصد و در بهار 2.2 درصد مثبت گزارش 
صفحه 2 را بخوانيد شده است.  

بازار اجاره در تابس��تان س��ال جاري بيش از هميشه 
مس��تاجران را آزار داد و ب��ه اصطالح نق��ره داغ كرد. 
بررسي هاي ميداني و همچنين مشاهدات طي شش 
ماه گذشته حاكي از اين است كه در سه ماه گذشته، نرخ 
رشد اجاره بها بسيار فراتر از نرخ هاي مصوب دولت بوده 
است و همين مساله توان مالي مستاجران را به شدت 
تضعيف كرده است. به طور مثال، يك واحد آپارتمان 
صفحه 5 را بخوانيد 60 متري در...  

راهكار حمايت دولت 
از مستاجران چيست؟

رشد 
6.2 درصدي 
اقتصاد  در بهار

تابستان سوزان 
بازار  اجاره



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
رش��د مصرف بخش خصوصي يا قدرت خري��د مردم و 
خانوارها كه با نگراني هاي بسيار و تورم باالي قيمت كاالهاي 
معيشتي و مصرفي در سال هاي اخير و رشد منفي مواجه 
بوده و در سه فصل بهار، تابستان و پاييز 99به ترتيب 3.9-، 
0.4- و 0.5- منفي بوده است از زمستان 99 روند بهتري 
به خود گرفته و در زمستان 3 درصد و در بهار 2.2 درصد 
مثبت گزارش شده اس��ت. گزارش بانك مركزي نشان 
مي دهد كه مصرف بخش خصوص��ي ياخانوارها در بهار 
1400 بهبود يافته و 2.2 درصد بهتر شده است. مصرف 
بخش دولتي نيز كه بهار 99 معادل 9.3 درصد بوده در بهار 
امسال صفر درصد بوده و تغييري نكرده است. مصرف بخش 
دولتي در چهار فصل سال 99 به ترتيب 9.3، 6.3، 4.5- و 
11.4- درصد بوده است.  رشد مصرف بخش خصوصي يا 
قدرت خريد مردم در سال هاي 91 تا 99 به ترتيب 2.2-، 
1.9-، 2، 3.5-، 3.8 و 2.5، 2.6-، 7.7- و 0.5- درص��د 
بوده است. يعني شش سال منفي و سه سال مثبت بوده 
است. نرخ رشد س��رمايه گذاري يا تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص نيز كه يكي از مهم ترين شاخص هاي اقتصادي 
و پيشران رشد تقاضا و رشد اقتصاد و قدرت خريد مردم 
محسوب مي شود نيز در بهار 1400 همچنان رشد منفي 
3.5- درصدي داشته اس��ت.  رشد سرمايه گذاري كه در 
طول يك دهه 1390 در 5 سال منفي گزارش شده است 
در سال 99 مثبت 5 درصد گزارش شد و اگرچه در فصل 
تابستان 5.5- درصد منفي بود اما در بهار و پاييز و زمستان 
مثبت گزارش شده و به ترتيب 17.3 درصد، 1.7 درصد 
و 10.5 درصد اعالم ش��ده است.  رشد سرمايه گذاري در 
سال هاي91 تا 99 غير از س��ال هاي 93 و 96 كه متاثر از 
تشكيل دولت روحاني و سياست انضباط مالي و امضاي 
برجام مثبت شده اس��ت، همواره منفي بوده و به ترتيب 
23.8-، 7.8-، 7.8، 12-، 3.7-، 1.4، 12.3-، 5.9- و 
5 درصد اعالم شده است. يعني 5 سال منفي و سه سال 
مثبت شده است. سرمايه گذاري در بخش ساختمان در 
بهار 1400 منفي گزارش شده و 10.3- درصد بوده است 
و نشان دهنده تداوم ركود در بخش ساختمان است. رشد 
سرمايه گذاري در بخش ساختمان در چهار فصل سال 99 

نيز به ترتيب 30.7 درصد، 9.9- درصد، 0.9 و 17.5 درصد 
بوده و در تابستان 99 و بهار 1400 منفي گزارش شده است. 
سرمايه گذاري در ماشين آالت نيز در بهار 1400 معادل 
15.8 درصد گزارش ش��ده و در چهار فصل 99 به ترتيب 
8.9- درص��د، 6.2 درصد، 5.3 درصد و 6 درصد بوده و در 
بهار 99 منفي بوده است.  صادرات كاال و خدمات نيز كه 
در بهار 1400 معادل 35.6 درصد و مثبت گزارش شده در 
چهارفصل سال 99 به ترتيب معادل 34.3-، 20.1-، 5.8- 
و 24.3 درصد بوده است. به عبارت ديگر در سه فصل بهار و 
تابستان و پاييز 99 منفي بوده است. به عبارت ديگر، پس از 
انتخابات امريكا و روي كار آمدن دولت بايدن، و همچنين 
فروكش كردن كرونا در بسياري از كشورهاي جهان، روند 
صادرات نيز بهتر شده و مثبت گزارش شده است.  واردات 
كاالها و خدمات نيز در بهار 1400 مثبت گزارش شده و 
30.5 درصد بوده اس��ت اما در چهار فصل سال 99 متاثر 
از وضعيت ارزي دولت، كاهش درآمدها، كسري بودجه، 

كاهش قدرت خريد مردم، افزايش شديد نرخ ارز و بحران 
كرونا، واردات رشد منفي داشته و به ترتيب 43.9-، 30.8-، 
22.7- و 16.9- درصد بوده است. در بخش هاي اقتصادي 
نيز رشد ارزش افزوده نفت 23.3 درصد، خدمات 7 درصد، 
صنايع و معادن 2.1 درصد، گروه كشاورزي 0.9- درصد، 
گزارش شده است. در كل اقتصاد كشور نيز توليد ناخالص 
داخلي به قيمت پايه 6.2 درصد، هزينه ناخالص داخلي 
به قيمت بازار 7.4 درصد، ص��ادرات كاال و خدمات 35.6 
درصد، واردات كاالها و خدمات 30.5 درصد، رشد مثبت 
داشته است. هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار نيز كه در 
بهار1400 مثبت و 7.4 درصد بوده، در چهار فصل 99 به 
ترتيب معادل 1.6-، 2.7، 1.3، و 4.6 درصد اعالم شده و 

تنها در فصل بهار 99 منفي بوده است.
براساس محاسبات مقدماتي اداره حساب هاي اقتصادي 
اين بانك، توليد ناخالص داخلي كشور در فصل اول 1400 
)به قيمت هاي پايه سال 1395(، با نفت به رقمي حدود 

3477.0 هزار ميليارد ريال و بدون نفت به حدود 3148 
هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل ب��ه ترتيب از افزاي��ش 6.2 و 4.7 درصدي برخوردار 
اس��ت.  به گزارش روابط عمومي بانك مرك��زي، در اين 
دوره به استثناي ارزش افزوده گروه كشاوري كه متاثر از 
خشكس��الي و كاهش توليد محصوالت زراعي با كاهش 
عملكرد 0.9 درصدي مواجه ش��د، ارزش افزوده س��اير 
گروه هاي اقتصادي شامل »نفت«، »صنايع و معادن« و 
»خدمات« از افزايشي به ترتيب معادل 23.3، 2.1 و 7.0 
درصدي برخوردار بوده اند.  ذكر اين نكته ضروري است كه 
تحقق رش��د 7.0 درصدي ارزش افزوده گروه خدمات در 
سه ماهه اول س��ال 1400 و در شرايطي كه ارزش افزوده 
اين گروه در سه ماهه اول سال 1399 متاثر از پيامدهاي 
شيوع بيماري كرونا با كاهش 2.5 درصدي مواجه شده بود، 
حاكي از بازيابي اين بخش از اقتصاد از تبعات منفي شيوع 
ويروس كرونا اس��ت. بررسي سهم فعاليت هاي مختلف 
اقتصادي در بخش خدمات نشان مي دهد كه افزايش نرخ 
رشد ارزش افزوده اين بخش عمدتاً در نتيجه افزايش ارزش 
افزوده فعاليت هاي »حمل و نقل و انبارداري«، »بهداشت 
و مددكاري اجتماعي«، »عمده فروشي، خرده فروشي و 
تعمير وسايل نقليه موتوري«، »اطالعات و ارتباطات«و 
»حرفه اي، علمي و فني« بوده است. همچنين هزينه هاي 
مصرفي بخش خصوصي كه در سال 1399 به ميزان 0.5 
درصد كاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو 
به بهبود ملموسي به خود گرفته و در فصل ابتدايي سال 
جاري نيز رشد 2.2 درصدي را تجربه كرد. رشد تشكيل 
س��رمايه ثابت ناخالص كل نيز در فصل اول سال جاري 
نسبت به فصل مشابه س��ال گذشته معادل 3.5- درصد 
تحقق يافت كه در اين ارتباط تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
در ماشين آالت رشد قابل توجه 15.8 درصدي را تجربه 
كرد؛ در حالي كه تشكيل سرمايه ثابت در بخش ساختمان 
كاه��ش معن��اداري )10.3- درصد( را به ثبت رس��اند.  
همچنين صادرات و واردات كاالها و خدمات )به قيمت هاي 
ثابت(، پس از كاهش به ترتيب 10.4 و 28.7 درصدي در 
سال 1399، در سه ماهه اول سال 1400 به ترتيب با رشد 

35.6 و 30.5 درصدي همراه بودند.
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موافقت رهبر انقالب  با استعفاي 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

رهبر انقالب اس��المي با درخواس��ت استعفاي 
محس��ن رضايي از دبي��ري مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام موافقت كردند. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، در متن 
پي نوش��ت رهبر انقالب بر هامش نامه استعفاي 
دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام، خطاب به 
محس��ن رضايي آمده است: »تالش ها و زحمات 
ش��ما در س��اليان متمادي در دبيرخانه مجمع 
تشخيص مصلحت فراموش نشدني است. ضمن 
پذيرش اس��تعفاي جنابعال��ي، موفقيتتان را در 
مس��ووليت جدي��د از خداوند متعال مس��ألت 

مي كنم. والسالم عليكم و رحمه اهلل.«
همچنين ساعاتي پس از انتشار اين خبر، رييس 
مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام ضمن تقدير 
از خدمات ارزش��مند محس��ن رضايي، باصدور 
حكم��ي محمدباقر ذوالق��در را به س��مت دبير 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام منصوب كرد. 
بنابر اين گزارش، در مت��ن حكم آيت اهلل صادق 
آملي الريجان��ي خطاب به محمدباق��ر ذوالقدر 
آمده اس��ت: »با عنايت به استعفاي دبير محترم 
مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام، جناب آقاي 
دكتر محس��ن رضايي دام��ت توفيقاته كه طي 
س��اليان متمادي خدمات ارزش��مندي در اين 
س��مت داش��ته اند و تش��كر از زحمات بي دريغ 
ايشان، جنابعالي را كه بحمداهلل از شخصيت هاي 
انقالبي، صاحب فكر و داراي تجارب ارزش��مند 
اجرايي مي باش��يد، حس��ب م��اده 3 آيين نامه 
مجمع تش��خيص و تأييد رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي مد ظله العالي، به عن��وان دبير مجمع 
تش��خيص مصلحت نظ��ام منص��وب مي نمايم. 
اميد اس��ت به فضل الهي و با اهتمام و سعي بليغ 
در انج��ام وظايف محّول��ه در دبيرخانه مجمع و 
س��اير وظايف مرتبطه، در پيش��برد امور موفق 
باش��يد. در هرحال خداوند يار و ناصرتان باد. إّنه 
نعم المولي و نعم النصير.« رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام همچنين در بند پاياني اين حكم 
آورده است: »از مقام معظم رهبري مدظله العالي 
به جهت پذيرش پيش��نهاد دبي��ري و نيز نصب 
جنابعال��ي ب��ه عن��وان عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، تش��كر مي كنم و سالمتي و دوام 
عمر همراه با توفيق و تسديد ايشان را از خداوند 

متعال مسألت مي نمايم.«

انتصاب امير سرتيپ خلبان 
حميد واحدي به فرماندهي 

نيروي هوايي ارتش
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي فرمانده معظم كل قوا با 
صدور حكمي امير سرتيپ خلبان حميد واحدي را 
به فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران منصوب كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مق��ام معظم رهبري، در مت��ن حكم فرمانده 
معظم كل قوا خطاب به امير سرتيپ خلبان حميد 
واحدي آمده اس��ت: »نظر به تعهد و شايس��تگي و 
پيشنهاد فرمانده كل آجا، شما را به سمت فرمانده 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران منصوب 
مي كنم. اهتمام به ارتقاء توان و آمادگي هاي رزم در 
پاسخگويي هوشمندانه به هر سطح و نوع از تهديد 
هوايي و رشد سرمايه انساني با رويكرد ساخت نيروي 
هوايي دانشمنِد تراز نظام اسالمي، در تعامل اثربخش 
و هم افزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهوري اسالمي 
ايران و بخش هاي ذيربط لشكري و كشوري، مورد 
انتظار است. از تالش ها و خدمات ارزنده امير سرتيپ 
عزيز نصيرزاده در دوره مس��ووليت تشكر مي كنم. 

سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.«

درگذشت متهم رديف اول 
پرونده شركت مفتاح خودرو

متهم رديف اول پرونده ش��ركت مفتاح خودرو در 
پي س��كته قلبي فوت كرده و اموال متهم متوفي 
كفاف رد مال وي را در صورت قطعيت محكوميت 
خواهد داد. به گزارش ايلنا، در پي انتش��ار خبري 
مبني بر فوت »ميثم رضاي��ي« متهم رديف اول 
شركت مفتاح خودرو، مركز رسانه قوه قضاييه به 
اطالع مي رساند نامبرده كه سابقه طوالني اعتياد 
و مصرف موادمخدر داشته، قبل از اعزام به زندان، 
حتي در مرحله رسيدگي بدوي به پرونده به  علت 
سابقه بيماري به مراكز درماني اعزام شده بود و از 
مراقبت هاي ويژه پزشكي بهره مند بوده است و در 
بيمارستان لقمان تهران هم فوت كرده است؛ بنابر 
اين گزارش، پرونده شركت مفتاح خودرو از جمله 
پرونده هاي كثيرالشاكي محسوب مي شود كه با 
فوت متهم رديف اول آن رسيدگي به اين پرونده 
مختومه نخواهد شد؛ بلكه بخشي از اين پرونده در 
دست رسيدگي قضايي است و در خصوص بخش 
ديگر از آن نيز راي صادر ش��ده است. در خصوص 
قس��متي از پرونده ك��ه راي بدوي صادر ش��ده، 
متهم متوفي با حدود هزار و 600 شاكي و با اتهام 
كالهبرداري شبكه اي به 12 سال حبس و جزاي 
نقدي محكوم شده است و در حال حاضر پرونده 
در ديوان عالي كشور در مقام فرجام خواهي است 
و در صورت قطعيت حكم صادره، فرآيند رد مال با 
شناسايي اموال وفق مقررات انجام خواهد شد. در 
پرونده دوم نيز، كيفرخواست با بيش از 70 شاكي 
صادر ش��ده است و در ش��عبه نهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران در حال رسيدگي است. شايان 
ذكر است؛ اموال متهم متوفي كفاف رد مال او را در 

صورت قطعيت محكوميت خواهد داد.

اميرعبداللهيان در نيويورک با 
نمايندگان  1+ ۴ مالقات می کند

وزير امور خارجه ايران به نيويورک س��فر می کند. 
او در اين س��فر با نمايندگان کشورهای گروه  1+ 4 
مالقات خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
ايران از تغييرات قريب الوقوع ترکيب هيات ايرانی 

مذاکره کننده در احيای برجام خبر داده است.
سعيد خطيب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
روزگذشته در نشست خبری خود از سفر حسين 
اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران به نيويورک 

خبر داد.
اميرعبداللهيان در اين سفر با مقام های 45 کشور از 
جمله وزيران خارجه گروه  1+ 4 )بريتانيا، فرانسه، 

چين، روسيه و آلمان( ديدار خواهد داشت.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری 
خود در اين باره گفت: »اگر ببينيم که اين مالقات 
می تواند در مس��ير مذاکره سودمند و مفيد باشد، 
تصميم آن اتخاذ خواهد شد. تصميمی درحال حاضر 
گرفته نشده است، اما قطعا بايد دستور کار و موضوع 

جلسه را ببينيم و بر اساس آن تصميم بگيريم.«
خطي��ب زاده همچني��ن گف��ت ک��ه ديدارهای 
اميرعبداللهيان با وزيران خارجه گروه  1+ 4 دوجانبه 

و جداگانه خواهد بود.
پنج قدرت جهانی شامل آمريکا، فرانسه، بريتانيا، 
روس��يه و چين به عالوه آلمان )گروه  1+ 5 ( توافق 
هس��ته ای با ايران )برجام( را در سال 2015 امضا 

کردند.
آمريکا در دوره رياس��ت جمهوری دونالد ترامپ از 
برجام خارج شد. بعد از او، با روی کار آمدن جو بايدن 
مذاکرات وين که به مذاکرات احيای برجام معروف 
است بدون حضور مستقيم نماينده آمريکا آغاز شد.

ش��ش دور از اين مذاک��رات تا انتخابات رياس��ت 
جمهوری در ايران انجام شد. اين مذاکرات با روی 
کار آمدن دولت جديد در ايران فعال  متوقف است  
و هنوز هم زمان دقيقی ب��رای برگزاری دور هفتم 

تعيين نشده است.
دولتمردان جديد برای ادامه مذاکرات اعالم آمادگی 
کرده  اند اما پيوسته روی شرط رفع تحريم ها تاکيد 

كرده و مكررا وذاكره براي مذاكره را قبول ندارند.
سعيد خطيب زاده در نشست خبری خود همچنين 
گفت، تغييراتی در ترکيب هي��أت مذاکره کننده 
برجام نيز اعمال می شود و اين تغييرات به محض 

نهايی شدن اعالم خواهد شد.
روز گذشته همچنين جلسه توديع و معارفه  علی 
باقری کنی برگزار ش��د . باقری قبال دستيار سعيد 
جليلی در مذاکرات هسته ای بود و مواضعی انتقادي 
نس��بت به برجام داشته اس��ت . او طبق تغييرات 
جديد در وزارت امور خارجه ايران جانشين عباس 
عراقچی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی در 
گفت وگوهای وين ش��ده است.خطيب زاده درباره 
چگونگی حضور آمريکا در مذاکرات وين هم گفت، 
اگر آمريکا يک جانبه گرايی را در مقام اجرا و رويکرد 
کنار بگذارد، گفت وگوهای وين در مس��ير بهتری 

قرار خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکيد کرد: »موقعی 
که اين رويکرد در عمل کنار گذاشته شود و اطمينان 
پيدا کنيم يا اياالت متحده راستی آزمايی شده قابل 
اعتماد است آن وقت مسير برجام همان مسير خود 

خواهد بود.«
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رشد 6.2 درصدي اقتصاد  در بهار

هشدار درباره تحميل شوك درماني به دولت
بايد يك آراس��تگي و پيراس��تگي معرفت��ي و منفعتي 
در ايران ت��دارك ببينيم و ت��ا زماني كه آن حل نش��ود 
روند قهقرايي ادام��ه پيدا خواهد كرد.  ما مي گوييم نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور بخشي نگر، كوته نگر، 
منبع محور، تك  بعدي نگر، راديكال، غير مشاركت جويانه 
و غير علم محور اس��ت. وقتي مي گوييم راديكال اس��ت 
بدين معنا نيست كه طرفدار عدالت اجتماعي هستند، 
نظام تصميم گيري راديكال يعني نظام تصميم گيري كه 
مي خواهد با ش��وك درماني مسائل جامعه را حل و فصل 
كند. اگر دقت كرده باشيد اكنون هم به دليل اينكه در ايران 
مافياهايي شكل گرفته اند، اين مناسبات كه در كلي ترين 
حالت مي گوييم مناسباتي است كه ركود تورمي را به ايران 
تحميل مي كند. گروه هاي پر نفوذ ذي نفعي پيدا ش��ده 
كه تا حدود زيادي ساختار قدرت را به تسخير خودشان 
درآورده اند اكنون دوباره بسترسازي مي كنند كه راه نجات 

ايران از شوك درماني مي گذرد.

  ترساندن مسووالن از كسري بودجه!
مومني بيان كرد: يكي از فرمول هايي كه در ايران درباره اش 
كار مي كنند بحث ترساندن مس��ووالن جديد از مساله 
كسري بودجه و نقدينگي اس��ت. دايم اين ايده را ترويج 
مي كنند كه ماجراي كس��ري بودجه توضيح دهنده كل 
روند شكنندگي آور جهش هاي بي سابقه در نقدينگي در 
كشور است. آن چيزي كه آقاي دكتر قاسمي عزيز مطرح 
كرد كه بايد از اين دريچه بودجه را به مثابه يك نظام حيات 
جمعي ديد به نظرم خيلي مهم است ما كه در اين حيطه 
تالش مي كنيم تمركزمان را روي وجوه انديشه اي قضيه 
بگذاريم. صرف نظر از متهم كردن به اينكه كسري مالي 
دولت چنين و چنان است و به چه گروه هايي چه منافعي 
مي رس��اند بگوييم از جنبه انديشه اي چه كاستي هايي 
دارد. دكتر شاكري در چند كار درخشان و ممتازشان كه 
انتشار عمومي هم پيدا كرده با استناد به داده هاي رسمي 
نشان دادند، سهم شوك قيمت هاي كليدي به ويژه نرخ 
ارز و قيمت حامل انرژي از رشد غير متعارف نقدينگي در 
ايران به مراتب از سهم كسري بودجه دولت بزرگ تر است. 
پس كس��اني كه اينقدر غيرعادي علي رغم مستندات، 
دوباره همان حرف ها را تكرار مي كنند بدين معنا است كه 
مي خواهند سهم سهل انگاري هاي سياستي را برجسته 
كنند. اينكه چگونه شوك درماني، واردات محوري افراطي و 
وام گيري خارجي با چه سازوكارهايي جهش هاي بي سابقه 
در نقدينگي ايجاد كرده اند و بعد از آنها نوبت به كسري مالي 

دولت مي رسد. 

  انتقاد از توصيه به كاهش هزينه هاي دولت
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: خود دعوت به اينكه 
دولت هزينه ه��اي خود را كاهش دهد در كش��وري كه 
بحران كرونا و تحريم ه��ا را دارد درحالي كه افراطي ترين 
سياس��ت گذارهاي راس��ت گراي دنيا در دوره حكومت 
خودشان ش��ديدترين تزريق هاي مالي و سياست هاي 
كسري مالي دولت را دنبال كردند، قابل توجه است. در كل 
دوره پنجاه ساله گذشته شرايطي را تجربه مي كنيم كه 

مردم ايران از نظر امور حاكميتي حكومت يكي از 
بي پناه ترين اي��ام را س��پري مي كنند. در اين ش��رايط 
ت��ازه مي گويند اي��ن را هم كم ك��ن. غي��ر از اينكه اين 
حرف ها غيرعلمي و فسادزا و بحران آفرين هستند بسيار 

ناجوانمردان��ه و ضدمردمي هم اس��ت. در كش��وري كه 
گزارش مي دهند اوضاع تغذيه اي و بهداشت مردم چگونه 
است و بي پناهي ش��ان در حيطه سالمت چگونه هست 
اينها مي گويند دولت در همين حد كمتر از نيم بندي كه 
كارهايي انجام مي دهد ترك كند تا منافع آنها بهتر تأمين 
شود. بنابراين من واقعا استمداد مي كنم كه مساله را فقط 
مساله اقتصاددان ها تلقي نكنند. همه عالمان كشور از زاويه 
تخصصي خودشان مافياي رسانه اي كه در راستاي منافع 
مافيايي و عليه منافع ملي قلب واقعيت مي كند، برمال كنند.

  يارانه پنهاني وجود ندارد!
مومني با بيان اينكه موجي كه تحت عنوان يارانه هاي پنهان 
راه انداخته اند يكي از بزرگ ترين دروغ هايي است كه مطرح 
مي شود، خاطرنشان كرد: آنچه يارانه پنهان مي گويند جز 
بازي با نرخ ارز و تحوالت حسابداري چيزي نيست در حالي 
كه فاجعه آفريني هاي انساني و اجتماعي و محيط زيستي 
آن سه دهه در ايران تجربه شده و سوابق آن وجود دارد و نه 
فقط در ايران بلكه در بقيه دنيا هم سوابق آن وجود دارد كه 
مي توان يك به يك نگاه كرد. كتاب جهاني سازي و مسائل 
آنكه استيگليتز نوشته را نگاه كنيد. او مي گويد فاجعه هايي 
كه ماجراي شوك نرخ ارز در روسيه براي مردم پديد آورد 
اين بود كه شوك ناشي از اين ماجرا از شوك ناشي از جنگ 
جهاني دوم براي سقوط بنيه توليدي روسيه شديد تر بود. 
در دوره كمتر از 10 سال تعداد فقراي روسيه را نزديك به 5 
برابر كرد. فقط تجربه ها منحصر به ايران نيست تجربه بقيه 

دنيا هم در اين زمينه وجود دارد.

  پنهان سازي عملكرد بانك هاي خصوصي
اين استاد دانشگاه همچنين افزود: يكي ديگر از كارهاي 
بسيار غيرمتعارفي كه مافياي رسانه اي از طريق عمده كردن 
تك بعدي كسري بودجه و مساله نقدينگي مطرح مي كند 
پنهان كردن آثار فاجعه ساز طرز عمل بانك هاي خصوصي 
است. من خيلي صريح و شفاف به مسووالن دولت فعلي 
ع��رض مي كنم اگر فك��ر مي كنيد لگامي ب��ه بانك هاي 
خصوصي زده نش��ود راهي براي نجات ايران وجود دارد، 
قطعا در خطا هستيد. من كاري كرده ام كه منتشر خواهد 
شد. پنج نقطه عطف در قرن بيستم را بررسي كردم و ديدم 
در هر دوره اي كه كش��ورها با بحران و تزلزل بنيه توليدي 
روبرو بودند و راديكال  ترين و ليبرال ترين كش��ورها اولين 
كاري كه انجام دادند بس��تن بانك هاي خصوصي و ملي 
كردن آنها بوده است. شيلي دوره آلنده اين كار را انجام داده 
است. انگلستان و فرانسه بعد از جنگ جهاني دوم اين كار 
را انجام داده اند. بحث چين و كمونيست و اتحاد شوروي 
نيست. چند وقت پيش كميسيون اقتصادي مجلس يك 
كار جالبي را منتشر كرد. اين گزارش دو داده منتشر كرد. 
براي اينكه ببينيد بانك هاي خصوصي با ايران چه كرده اند از 
اين دريچه نگاه كنيد. يك دريچه اش را در دوره احمدي نژاد 
تماشا كرديم كه او به وزير اطالعات گفت بررسي كن آشوبي 
كه در بخش مسكن و سكه و دالر راه افتاده زير سر چه كسي 
است؟ رد آن را در استكبار جهاني پيدا كن. وزير اطالعات 
گزارش عمومي داد و گفت كل اين ماجرا زير سر خودي ها 
اس��ت و منظور آن از خودي ها بانك هاي خصوصي بودند 
كه اسم آنها خصوصي است ولي همگي به اليگارشي هاي 
شناخته  شده اي از نظر قدرت و ثروت وابسته هستند. در 
ارديبهشت 1400 كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد 

نقش شوك درماني، آزادسازي افراطي واردات، وام گيري 
ناس��نجيده خارجي را در رشد نقدينگي كنار بگذاريد، از 
نقطه آغاز فعاليت بانك هاي خصوص��ي در ايران يعني از 
س��ال 1380 تا 1399 در يك دوره 20 ساله در حالي كه 
رش��د كل توليد در ايران بعد از دو دهه حدود 36 درصد و 
رشد نقدينگي 10 هزار و 250 درصد است. نسبت ها را نگاه 
كنيد! نكته بسيار مهم تري كه در اين گزارش ذكر شده اينكه 
مي گويند از وقت��ي كه بانك هاي خصوصي آمدند بخش 
اعظم آنچه خلق پول از هيچ است ريشه در رفتارهاي دولت 
ن��دارد. در اين گزارش مي گويد به ازاي هر يك واحد خلق 
پول توسط سيستم بانكي دولت نزديك به 7 واحد خلق پول 
توسط بانك هاي خصوصي اتفاقي مي افتد. بي  پشتوانگي 
و بي ضابطگي و بحران آفريني و فاجعه سازي در ايران كه 
اكنون مجال نيست توضيح دهم اين ماجرا چگونه دور باطل 

كالسيك را دامن مي زند.

  بي سابقه ترين صنعت زدايي تاريخ 
در 15 سال 

وي اف��زود: در تاريخ اقتصادي ايران از م��وج اول انقالب 
صنعتي، حياتي ترين دور باطل بازتوليد كننده توس��عه 
نيافتگي در ايران اين ب��وده كه ابتدا به خاطر بي اعتنايي 
مالحظ��ات بنيادي مثل امنيت حق��وق مالكيت، ثبات 
اقتصاد كالن، پيش بيني پذير ش��دن امور و... بنيه توليد 
دچار اضمحالل مي شود. بنيه توليد كه دچار اضمحالل شد 
10 پيامد دارد. مهم ترين پيامد آن اينكه با اضمحالل بنيه 
توليدي ماليه دولت دچار بحران مي شود. او درباره تاريخ 
250 ساله صحبت مي كند و بحث امروز و ديروز و اين فرد 
و آن فرد نيست كه مي گويد بنيه توليدي با سهل انگاري ها و 
كوته نگري ها و اوصاف هفت گانه اي كه گفتم ساختار قدرت 
در ايران دارد ابتدا بنيه توليدي دچار انحطاط مي شود. واقعا 
اگر مجال بود، مي گفتم هم اكنون توليد صنعتي در ايران 
كه دچار انحطاط وحشتناكي شده مهلك ترين ضربه را 
به نظام ماليات ستاني حكومت زده است. هم اكنون سهم 
توليد صنعتي با همه افتضاحات و ش��كنندگي هايي كه 
پيدا كرده در كل درآمدهاي مالياتي دولت نزديك 4 برابر 
س��هم اين بخش در توليد ناخالص داخلي كشور است. 
كساني كه براي منافع رانتي آدرس هاي عوضي مي دهند، 
مي خواهند تمام اينها را كنار بگذارند و ناديده بگيرند. تا 
وقتي اليگارشي هاي مالي و انحصارهاي چند اليه ايجاد 
شده توسط بانك هاي خصوصي اين گونه بي رحمانه به 
مقدرات كشور مي تازند و درآمدهاي نجومي بي زحمت 
كسب مي كنند، معلوم است كشور با بحران سرمايه گذاري 
روبرو مي شود؛ معلوم است كل سرمايه گذاري ها حتي قادر 
به جبران استهالكات هم نيستند. بعدا ما بايد پيامدهاي 
تك تك اينها را زير ذره بين بگذاريم كه كش��ور بايد چه 
هزينه هايي بپردازد تا الشخور پروري متوقف شود. منظور از 
الشخورپروري اهانت نيست، يعني كساني كه از مسيرهاي 
غيرمولد برخوردار مي شوند. ما بايد آنجا تكليف مان را حل 
كنيم. شايد بتوان ساعت ها در زمينه بحران بنيه توليدي 
صحبت كرد. اس��ناد رسمي همين حكومت مي گويد بر 
اساس س��ند قانون برنامه چهارم براي دستيابي به رشد 
8 درصدي با س��الي 15.5 ميليارد دالر در س��ال 1383 
دستگاه هاي رسمي برآورد كردند مي توان كشور رشد 8 
درصدي داشته باشيم. اكنون برآوردها مي گويد با 200 
ميليارد دالر هم نمي شود. اينكه مي گويم بنيه توليدي 

دچار انحطاط شده از طريق عمق وابستگي هاي ذلت آور 
به دنياي خارج كه بنيه تولي��دي ما پيدا كرده مي توانيد 
خيلي سريع رمزگشايي كنيد. پس اگر بخواهيد نجات پيدا 
كنيد بايد آن را حل كنيد اينكه بازار بدهي درست كنيد 
به معناي تسهيل پيشروي در باتالق است. 15 سال پيش 
ما اين حرف را مي زديم، گوش نمي كردند. پس راه اصولي 
رفتن به سمت جبران اشتباهات در بخش مولد است. اما 
مافياها و گروه هاي ذي نفع اينها را هل مي دهند تا به سمت 
شوك درماني و بدهكار كردن بيشتر حكومت و انحطاط 
بيشتر توليد بروند بعد اثر عملي آن صرف نظر از اينكه نِيت 
اين را داش��ته باشند يا نه در طول تاريخ ايران اين بوده كه 
حكومت كوته نگر به جاي اصالح هاي بنيادي هر چه دارد 
را مي فروشد بعد از اينكه آن تمام شد به سمت بيروني ها 
دس��ت دراز مي كند. به دليل اينكه نمي تواند اصل و فرع 
طلب هاي بيروني ها را بدهد و كارهاي كه مي تواند با مردم 
ايران انجام بدهد نمي تواند با خارجي ها انجام بدهد. مسير 
انحطاط در بنيه توليدي، افالس و ورشكستگي مالي، بدهي 
خارج، تحت الحمايگي است. اين همان چيزي هست كه 
250 سال در ايران تجربه مي شود و اكنون اين خطر بيخ 

گوش ما قرار دارد. 

  عملكرد مجلس بدتر از دولت دوازدهم
اين اقتصاددان نهادگرا، در ادامه خطاب به حكومتگران و 
به ويژه مسووالن قوه مجريه گفت: تسخيرشدگي نظام 
تصميم گيري ها به دست گروه هاي غيرمولد بحث امروز و 
ديروز نيست. اليحه بودجه سال 1400 كه نوشته شده بود 
مجلسي كه مي گفت از بيخ و بن آن دولت را قبول ندارد، 
بدتر كرد. در چارچوب بازتوليد مناسبات در كل ساختار 
قدرت به نظر مي رسد تفاهمي وجود دارد. من با جزييات 
نوشته ام اينها براي باال نگه داشتن نرخ ارز و جلوگيري از 
تخليه حباب ها در همه  چيزهايي كه به حيات و زندگي 
مولدها و عامه مردم وجود دارد از چه ترفندهايي استفاده 
كردند و تازه مي گويند كافي نيست و براي موج هاي جديد 
در اين زمينه دوباره بسترسازي مي كنند و ماجرايي كه 
تحت عنوان مسابقه سفله پروري بين كانديداهاي رياست 
جمهور است. به جاي اينكه مش��اركت مردم را تسهيل 
كند تا عزت نفس در ارتقاي بنيه توليدي نقش داش��ته 
باشند رقابت ها س��ر اين بود كه ما چقدر مي دهيم. اينها 
صداقت نداشتند كه صاف بگويند مي خواهيم از طريق 
شوك درماني تامين كنيم. يك نفر اس��م آن را با آرايش 
كردن، حامل ها گذاشته بود. يك نفر اسم آن را سازماندهي 
يارانه هاي پنهان گذاش��ته بود. هر كدام اسمي براي آن 
گذاشته بودند. اما اصل ماجرا اينكه اينها مي خواهند ايران را 
با شوك درماني به سمت انحطاط و افالس و تحت الحمايگي 
حركت كنند. حكومتگرها بعد از 30 سال بازي خوردن 
اكنون وقت آن اس��ت روي ترمز بزنند و جدي و منصفانه 
و عالمانه به اين قضيه نگاه كنند. گزارش هاي رسمي كه 
سازمان برنامه و بانك مركزي منتشر كردند، مي گويد به 
ازاي هر يك واحد كسب درآمد از محل شوك قيمت هاي 
كليدي هزينه هاي مصرفي دولت با ضريب 3.5 برابر افزايش 
پيدا مي كند. سرعت و شتاب مسير انحطاط و افول و افالس 
و فالكت براي دولت بيشتر از بنگاه هاي توليدي و خانوارها 
است. اين بيانيه حزب راديكال نيست بلكه گزارش اقتصادي 
سال هاي مختلف منتشر شده توس��ط سازمان برنامه و 
خالصه تحوالتي هست كه بانك مركزي منتشر مي كند.

رشد مصرف بخش خصوصي رشد سرمايه گذاري سال 
قدرت خريد مردم و خانوار 

1391-23.8-2.2

1392-7.8-1.9

1393 اثر تشكيل دولت 
7.82روحاني 

1394-12-3.5

3.73.8-1395 اثر امضاي برجام 

 13961.42.5

2.6-12.3-1397 خروج امريكا از برجام 

1398-5.9-7.7

13995-0.5

3.52.2-بهار 1400

ادامه از صفحه اول

جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت

جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتص��ادي دولت روز 
يكشنبه به رياست رييس جمهور برگزار شد و در 
اين جلسه موضوع ثبات بخشيدن به بازار و تامين 
اقالم مورد نياز مردم در دستور كار قرار گرفت كه 
رييس كل بانك مركزي در خصوص تامين منابع 

مالي آن گزارش داد.
به گزارش ايس��نا، در اين جلسه همچنين تامين 
ارز مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي مطرح شد كه 

پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.
س��يد ابراهيم رييس��ي، رييس جمهور در جلسه 
ديروز بر لزوم سرعت بخشيدن به اقدامات موثر در 
جهت ايجاد ثبات در بازار به ويژه در حوزه كاالهاي 

اساسي تاكيد كرد.
رييس جمهور همچنين با اش��اره به گزارش ارايه 
شده در زمينه ترخيص كاالهاي موجود در بنادر بر 
ضرورت تسريع در روند ترخيص كاالها تاكيد كرد.

در اين جلس��ه معاون اول رييس جمهور گزارشي 
درب��اره وضعيت ب��ازار و اقدامات انجام ش��ده در 

راستاي تثبيت قيمت ها ارايه كرد.
همچنين س��يدابراهيم رييسي رييس جمهوري 
در جلس��ه هيات دولت، اولويت سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران را گسترش و ايجاد روابط 
همه جانبه با كشورهاي همسايه و منطقه دانست 
و گفت: امروز با توجه به ظرفيت بزرگي كه در قالب 
سازمان همكاري هاي شانگهاي ايجاد شده، همه 
وزارتخانه ها وظيفه دارند، ظرفيت هاي همكاري 
را شناسايي و در مسير رش��د اقتصادي كشور به 

كار بگيرند. 
رييس��ي گفت: سياس��ت خارجي دولت، تقويت 
روابط با كشورهاي همسايه با اولويت ديپلماسي 
اقتصادي است و اين سياست را با قدرت پيگيري 
خواهيم ك��رد و هيچ مانعي ب��راي تقويت روابط 
اقتصادي با كشورهاي همس��ايه و منطقه وجود 

ندارد.
وي افزود: با شتابي كه در روند واكسيناسيون آغاز 
شده سال تحصيلي 1400-1401 در زمان خود 
آغاز خواهد شد و همه دانش آموزان، دانشجويان و 
خانواده آنها اطمينان داشته باشند كه امر آموزش 
در كشور رونق خواهد گرفت و تعطيلي و تاخير در 

آن را خسارت به فرزندان خود مي دانيم.

تاكيد رييسي بر سرعت 
بخشيدن به ثبات در بازار محمدباقر ذوالقدر 

جانشين محسن رضايي شد



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت روز يكشنبه به 
رياست رييس جمهور برگزار شد و در اين جلسه موضوع 
ثبات بخش��يدن به بازار و تامين اقالم مورد نياز مردم در 
دس��تور كار قرار گرفت كه رييس كل بان��ك مركزي در 
خصوص تامين منابع مالي آن گزارش داد.  در اين جلسه 
همچنين تامين ارز م��ورد نياز وزارت جهاد كش��اورزي 
مطرح شد كه پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد. 
رييس جمهور همچنين با اش��اره به گزارش ارايه شده در 
زمينه ترخيص كاالهاي موجود در بنادر بر ضرورت تسريع 
در روند ترخيص كاالها تاكيد كرد.در اين جلسه معاون اول 
رييس جمهور گزارشي درباره وضعيت بازار و اقدامات انجام 

شده در راستاي تثبيت قيمت ها ارايه كرد.

      روز يكشنبه در بازار ارز و طال 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، ۲۸ شهريورماه( 
در مقايسه با روز گذشته با ۴۱ تومان كاهش به ۲۶ هزار و 
۷۲۰ تومان رسيد. قيمت فروش يورو بدون تغيير ۳۱ هزار و 
۴۸۵ تومان تعيين شد. قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۱۹۱ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۸۶۱ تومان بود.نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۳۲۵ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۶ هزار و ۵۶۴ تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو 
در اي��ن بازار ۳۰ هزار و ۸۶۷ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۱ 
هزار و ۱۴۷ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما، حواله 
يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۱۹۶ تومان فروخته و حواله دالر به 
قيمت ۲۳ هزار و ۱۹۴ تومان معامله شد. نرخ هر اسكناس 
دالر امريكا در بازار متش��كل ارز ايران )تنها مرجع رسمي 
كشف نرخ نقدي ارز - اس��كناس( به رقم ۲۶۳۹۰ تومان 
و نرخ هر اسكناس يورو نيز به رقم ۳۱۱۲۷ تومان رسيده 
است.قيمت دالر در خردادماه از كانال ۲۵ هزار تومان عبور 
كرد و وارد محدوده ۲۶ هزار تومان شد و چند روزي هم با 
بهاي ۲۷ هزار تومان فروخته مي شد، اما از ابتداي شهريورماه 
ش��اهد روند نزولي نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بوديم. 
براي چهارمين روز كاري متوالي قيمت خريد و فروش دالر 
بدون تغيير در محدوده قيمتي ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان ثابت 
مانده است. قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد )يكشنبه، ۲۸ شهريورماه( در بازار تهران با كاهش 
۱۰۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ ميليون 
و ۶۵۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم  
سكه بهار آزادي پنج ميليون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سكه 
سه  ميليون و ۴۸۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۱۲۵ هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۸۷۵ 
هزار تومان شد.همچنين هراونس جهاني طال نيز با توجه به 
تعطيلي بازار جهاني بدون تغيير يك هزار و ۷۵۵ دالر و ۵۱ 
سنت بود.  مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، 
باال رفتن نرخ دالر و انس جهاني است. با توجه به تعطيلي 
بازار جهاني طال و ثبات قيمت آن، كاهش قيمت سكه و طال 
در روز جاري به دليل تثبيت بهاي دالر در محدوده قيمتي 

۲۶ هزار و ۷۰۰ توماني طي چهار روز گذشته است. 

     كاهش قيمت دالر و يورو
 در دومين روز هفته

جديدترين نرخ هاي بازار ارز بيانگر افت نسبي شاخص ارزي 

در صرافي هاي مجاز و بانكي سطح كشور است.در حالي 
كه در پايان معامالت روز گذشته، نرخ ارز به ويژه با افزايش 
همراه بود، حال در دومين روز هفته اين روند تغيير كرده و 
نرخ خريد و فروش دالر و يورو كاهشي شده است. بررسي 
جديدترين نرخ هاي )يكشنبه بيست و هشتم شهريورماه 
۱۴۰۰( بازار ارز، نشان مي دهد هر اسكناس دالر امريكا در 
صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور به نرخ ۲۶۱۹۱ تومان 
از مردم خريداري مي ش��ود و در مقابل به قيمت ۲۶۷۲۰ 
تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته مي شود كه نسبت 
به روز قبل، ۱۵۱ تومان ارزان تر شده است. همچنين در اين 
صرافي ها، هر اسكناس يورو به نرخ ۳۰۸۶۱ تومان از مردم 
خريداري و در مقابل با كاهش ۵۸ توماني نس��بت به روز 
گذشته، به قيمت ۳۱۴۸۵ تومان به متقاضي دريافت يورو 
فروخته مي شود.   قيمت دالر ۲۷ هزار و ۳۶۸ تومان، قيمت 
يورو ۳۲ هزار و ۵۹ تومان، پون��د انگليس ۳۷ هزار و۸۱۰ 
تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۴۴۵ تومان اعالم شده است.

      عرضه ۱۷۴ ميليون دالر در سامانه نيما
سامانه نيما ش��اهد عرضه حدود ۱۷۴ ميليون دالر به 
صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور 
بوده اس��ت.مورخ ۲۷ شهريور ماه ۱۴۰۰ از عرضه هاي 
مذكور حدود ۵۱ ميليون دالر معامله شده است. براساس 
معام��الت انجام ش��ده، ميانگين موزون ن��رخ دالري 
معامالت ۲۳۱,۶۴۳ ريال بوده است. اين امر حاكي از اين 
است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده 
است. ارزش دالر مقابل بيشتر ارزها كمي افزايش يافت.

      وضعيت نرخ دالر جهاني 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهان��ي را اندازه مي گيرد، در معام��الت با ۰.۰۹ درصد 
افزايش نس��بت به روز گذشته در سطح ۹۳.۲۲۵ واحد 

بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك س��وييس نيز معادل 
۱.۰۷۲ دالر اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با ۰.۰۱ درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 
۱.۳۷۳ دالر مبادله شد. يورو ۰.۰۵ درصد پايين رفت و با 
ماندن در كانال ۱.۱۷ به ۱.۱۷۲ دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با ۰.۱۲ درصد افزايش 
به ۱۰۹.۹۸۷ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.۳۷۲ دالر مبادله ش��د. همچنين 
نرخ براب��ري دالر معادل ۶.۴۶۶ يوان چين اعالم ش��د. 
با ريش��ه كن نشدن كرونا، موسس��ه رتبه بندي فيچ در 
گزارشي اعالم كرد برآورد خود از متوسط رشد اقتصادي 
جهان را كاهش داده است. طبق اعالم فيچ، متوسط رشد 
اقتصادي جهان در سال جاري ۶.۳ درصد خواهد بود كه 
نسبت به برآورد قبلي ۰.۳ درصد كمتر شده است. فيچ 
در گزارش خود با بيان اينكه محدوديت هاي ايجاد شده 
در زنجيره تامين برق��راري تعادل بين عرضه و تقاضا را 
دشوار خواهد ساخت، از بيشتر شدن نرخ تورم كشورهاي 
مختل��ف از جمله امريكا در ماه هاي پي��ش رو خبر داد. 
چشم انداز خوب اقتصادي چين سرمايه خارجي زيادي 
را به خود جذب كرده تا جايي كه داده هاي منتشر شده 
از س��وي وزارت بازرگاني اين كش��ور نشان مي دهد كه 
سرمايه گذاري خارجي مستقيم در چين در هشت ماه 
امسال به ۷۸۵.۰۵ ميليارد يوان )۱۱۳.۷۸ ميليارد دالر( 
رسيده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه منتهي به 
سال قبل ۲۵.۸ درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين 
افزايش در سرمايه گذاري خارجي طي اين مدت مربوط 
به كشورهاي عضو اتحاديه آ. سه. آن با ۳۶.۸ درصد كل 
سرمايه گذاري ها بوده است. وضعيت بازار كار بهتر شده 
و اين مساله روي موقعيت پوند مقابل دالر تاثير مثبتي 
خواهد داش��ت: مركز آمار انگليس اع��الم كرد كه نرخ 
بيكاري اين كش��ور در ١٢ ماه منتهي به جوالي با ۰.۱ 

درصد كاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۴.۶ درصد 
رسيد كه ۰.۱ درصد كمتر از انتظار كارشناسان قبلي و 
كمترين بيكاري ثبت شده در اين كشور طي ۱۲ ماه اخير 
بوده است. از سوي ديگر نيز شمار بيكاران اين كشور طي 
اين مدت با ۸۶ هزار نفر كاهش به يك ميليون و ۵۵۰ هزار 
نفر رس��يد.  به نظر نمي رسد جروم پاول، رييس كنوني 
بانك مركزي امريكا كار دشواري براي كسب راي اعتماد 
سنا و باقي ماندن در اين كرسي داشته باشد؛ به ويژه آنكه 
وي داراي پشتيباني چهره هاي قدرتمند جمهوري خواه 
نيز هست و ژانت يلن، وزير خزانه داري به صراحت از وي 
حمايت كرده اس��ت. پاول كه با وجود اختالف ديدگاه 
فراوان با ترامپ در دوره رياست جمهوري وي به رياست 
بانك مركزي رسيد، در هفته هاي اخير بر ضرورت پايان 
تدريجي به سياست هاي انبساطي و حمايتي تاكيد كرده 
است.  انتظار مي رود در نتيجه باال باقي ماندن نرخ تورم 
در اقتصادهاي بزرگ، بسياري از پيش بيني هاي جديد 
حاكي از كاهش رش��د اقتصادي در سطح جهاني است. 
نرخ تورم امريكا هنوز باالي پنج درصد است و اين نگراني 
وجود دارد كه اجرايي شدن بسته محرك جديد دولت به 
افزايش بيش از پيش تورم دامن بزند. كرونا نگراني مهم 
بعدي بازار ارز است و در برخي از كشورها براي مقابله 
با سويه دلتا، كار تزريق دوز سوم به گروه هاي حساس 
آغاز شده است.  گريگ مخوروس ، استراتژيست ارشد 
ارزي در موسسه كارمينياك  گفت: مشخص نيست كه 
چه زماني شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم در كشورهاي 
مختلف به محدوده هدف دو درصدي خواهيم بود اما 
با باال باقي ماندن نرخ تورم، انتظارات تورمي نيز نسبت 
به قبل از آغاز كرونا به ميزان قابل توجهي بيشتر شده 
است. در اين ش��رايط، دارايي هاي امن مقصد جذابي 
براي س��رمايه گذاري باقي خواهند ماند و رشد قيمت 

دارايي هاي پرريسك تر آهسته خواهد بود. 

ديدگاهرويداد

خبر كوتاه
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 بررسي ابعاد حقوقي رمزارزها 
در كميسيون قضايي مجلس

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: 
يقينا موضوع رمزارزها ابعاد حقوقي بسياري دارد كه در 
بين كميسيون هاي تخصصي مجلس نيازمند بررسي 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي باشد.  محمد 
تقي نقدعلي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به قرائت گزارش 
كميس��يون اقتصادي مجلس درباره وضعيت صنعت 
اس��تخراج رمز ارزهاي جهان روا و مبادالت داخلي آن 
در جلسه هفته گذشته مجلس گفت: اقبال عمومي به 
استخراج رمزارزها كه البته تاثيرات مثبت و منفي خود را 
بر جامعه ما گذاشته است، زياد است بنابراين ورود مجلس 
و عرصه قانون گذاري به بحث رمز ارزها ضرورت داشته و 
امري حائز اهميت است، در اين زمينه شاهد خأل قانوني 
هستيم چرا كه در گذشته موضوعي تحت عنوان رمزارز 
وجود نداشته است، علي القاعده اصل اينكه كميسيون 
اقتصادي مجلس نس��بت به اين موضوع دغدغه مند 
بوده خيلي قابل تقدير اس��ت ولي اين موضوع بايد به 
پختگي خاص خود برسد و زواياي مختلف موضوع ديده 
شود، يقينا اين حوزه ابعاد حقوقي بسياري دارد كه در 
بين كميسيون هاي تخصصي مجلس نيازمند بررسي 

كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز مي باشد.

250 هزار كمك وديعه مسكن 
دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه دولتي 
از پرداخت كمك وديعه مسكن به بيش از ۲۵۰ هزار 
نفر تاكنون خبر داد. عليرضا قيطاسي در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: همه بانك ها وام كمك وديعه مسكن 
را پرداخت نمي كنند و از بين بانك هاي عضو شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه دولتي تنها پنج بانك 
ملي، ملت، تجارت، صادرات و س��په اين تسهيالت را 
مي پردازند كه باقي بانك هاي عامل خصوصي هستند 
و شامل بانك ش��هر، آينده، اقتصاد نوين، پاسارگاد، 
پارسيان، سامان، كارآفرين، موسسه اعتباري ملل و 
گردشگري مي ش��ود.  وي افزود: بانك هاي عامل اعم 
از دولتي و خصوصي براساس مقررات، بخشنامه ها و 
تفاهمي كه با وزارت راه و شهرس��ازي دارند، در حال 
پرداخت كمك وديعه مسكن هستند و ممكن است از 
بين بانك هاي عامل سهميه خود براي وديعه مسكن 
را پرداخت كرده باشد و افراد نتوانند در برخي استان ها 
آن بانك را به عنوان بانك عامل در سامانه ثبت نام وديعه 
مسكن انتخاب كنند.  دبير شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي با تاكيد براينكه متقاضيان وديعه 
مسكن براي دريافت اين وام به شعب مراجعه نكنند، 
گفت: تاكن��ون بانك هاي عضو ش��وراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي و نيمه دولتي كه بانك عامل پرداخت 
كمك وديعه مسكن هستند، به بيش از ۲۵۰ هزار نفر 
اين وام را پرداخت كرده اند كه س��هم بانك هاي ملي، 
ملت، سپه، تجارت و صادرات به ترتيب بيش از ۱۰۰ 
هزار نفر، بي��ش از ۴۰ هزار نفر، ح��دود ۴۰ هزار نفر، 
حدود ۴۰ هزار نفر و حدود ۲۰ هزار نفر اس��ت.  طبق 
اين گزارش، از سال گذشته طرح پرداخت تسهيالت 
وديعه مسكن به عنوان يكي از برنامه هاي ستاد ملي 
كرونا به اجرا درآمد كه پارس��ال مبل��غ اين وام در 
تهران ۵۰ ميليون تومان، در ش��هرهاي بزرگ ۳۰ 
ميليون تومان و در ساير شهرها ۱۵ ميليون تومان 
بود، اما براي امسال افزايش يافت و سقف وام وديعه 
مسكن در تهران از ۵۰ به ۷۰ ميليون تومان و در ديگر 
كالن شهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و ۲۵ 
ميليون تومان شد. در اين بين، متقاضيان وام وديعه 
مسكن مي توانند تا پايان شهريور امسال در سامانه 
tem.mrud.ir ثبت نام و بانك ها ملزم هستند كه 

تا آذر ماه اين تسهيالت را پرداخت كنند.

آغاز انتشار صورت هاي مالي 
شركت هاي دولتي

وزير امور اقتصادي و دارايي از آغاز انتشار صورت هاي 
مالي شركت هاي دولتي زير مجموعه اين وزارتخانه 
براي شفافيت بيشتر و نظارت عمومي بر عملكرد آنها 
خبر داد.از ساز و كارهاي اساسي براي بهبود عملكرد 
شركت ها و همچنين كاهش فساد و اتالف منابع كه 
در برخي از شركت ها وجود دارد استفاده از ابزارهاي 
عمومي براي نظارت بر عملكرد شركت ها است. اين 
نظارت ها باعث مي شود شركت هايي كه اموال مردم 
در دست آنها است با وسواس بيشتري مورد بررسي 
كارشناسان قرار گيرد. وي افزود: يكي از روش هايي 
كه تاكنون براي نظارت بر شركت هاي دولتي مغفول 
بوده همين انتشار صورت هاي مالي است كه تاكنون 
بخش زيادي از عملكرد مالي شركت ها پنهان بوده 
است.در عين حال شركت هايي كه در بورس اوراق 
بهادار ثبت ش��ده اند عملكرد آنها از طريق س��ايت 
كدال قابل بررسي اس��ت و صورت هاي مالي شش 
ماهه و يكس��اله منتشر مي شود و سوء عملكردها و 
استفاده نادرست از منابع زيرنظر دقيق سهامداران 
قرار مي گيرد، اما در خصوص ش��ركت هاي دولتي 
چنين رويه اي وجود نداشت. وزارت اقتصاد تصميم 
گرفت با اص��الح اين رويه، نظارت كارشناس��ان و 
فعاالن اقتصادي بر عملكرد زيرمجموعه هاي خود 
را ش��روع كند. طبق اعالم وزارت اقتصاد، وي بيان 
كرد: بر اساس وعده اي كه در چهاردهم شهريور داده 
بوديم تالش كرديم به سرعت و پيش از موعد مقرر 
صورت هاي مالي آن دسته از شركت هاي دولتي زير 
مجموعه وزارت اقتصاد را كه آماده شده بود در سايت 
كدال بارگذاري كنيم. خاندوزي اظهار كرد: هم اكنون 
و با مراجعه به سايت كدال، مي توان صورت هاي مالي 
بيمه ايران، بانك ملي، بيمه مركزي، صندوق تامين 
خسارات بدني، سازمان حسابرسي و ديگر شركت ها 
را مش��اهده كرد.در هفته هاي آينده با نهايي شدن 
صورت هاي مالي س��اير ش��ركت ها به تدريج اين 
فهرست افزايش پيدا خواهد كرد تا بدين وسيله در 
دولت سيزدهم با افزايش نظارت هاي عمومي شاهد 

بهبود عملكرد شركت هاي دولتي باشيم.

نامه بذرپاش به رييس سازمان برنامه 
و بودجه درباره انضباط بودجه

ششمين نامه ارس��الي رييس كل ديوان محاسبات به 
دولتمردان سيزدهم كه در راستاي منويات شعار سال 
)توليد، پش��تيباني ها مانع زدايي ها(، عملكرد ۷ قانون 
مرتبط با توليد، ُبعد مقررات��ي و ايين نامه ها و موضوع 
ترك فعل به مقامات ارشد دستگاه هاي اجرايي ارسال 
مي ش��ود، خطاب به رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور به امضا رس��يد. مهرداد بذرپ��اش رييس كل 
ديوان محاسبات كش��ور در اين نامه از ۳ پروژه حياتي 
براي انضباط بودجه كش��ور نام برده است كه تاكنون 
به نتيجه مطلوب نرس��يده اند. »اصالح نظام درآمد-

هزينه اس��تان ها«، »طراحي مدل جامع استقرار نظام 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد« و »واگذاري طرح هاي 
ملي و استاني نيمه تمام عمراني به بخش غيردولتي« 
پروژه هايي بودند كه در نامه بذرپاش به ميركاظمي به 
آنها اشاره شده است. در بخش ديگري از اين نامه آمده 
است: »بايد توجه داشت كه به دليل وجود مجوزهاي 
قانوني موازي از جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخي مواد 
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، براي خريد 
و فروش طرح ها، پروژه ها و كاالها و خدمات ناشي از آنها، 
ماده )۷( قانون رفع موانع توليد عملكردي نداشته است.« 

كاهش ۱۰۰ هزار توماني بهاي سكه

رفع ابهامات آيين نامه شبكه فروش بيمه

قيمت دالر در صرافي هاي بانكي در ۲۶ هزار ۷۰۰ تومان ثابت ماند

سودآوري ۱2.۴ هزار ميلياردي صنعت بيمه

تعيين تكليف ۵ ميليون پذيرنده، در انتظار اقدام سازمان مالياتي

طبق اعالم رييس كل بيمه مركزي، س��ودآوري صنعت 
بيمه به ۱۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. 
غالمرضا سليماني از رفع ابهامات آيين نامه ۱۰۲ مرتبط با 
شبكه فروش خبر داد و در اين باره گفت كه صنعت بيمه 
بدون حضور شبكه فروش و انجمن هاي صنفي هيچ معنا 
و مفهومي ندارد و در خصوص ابهامات آيين نامه ۱۰۲ به 
صنعت بيمه اطمينان مي دهم كه در نخس��تين جلسه 
شوراي عالي بيمه بازنگري قابل قبولي در راستاي تامين 
نقطه نظرات مطرح ش��ده، صورت خواهد گرفت. وي با 
اشاره به نقش شبكه فروش در رش��د پرتفوي و افزايش 
ضريب نفود بيمه گفت: وظيف��ه ذاتي نهاد ناظر صنعت 
بيمه ايفاي حقوق شبكه فروش است و تصميمي در تضاد 

با منافع آنها اتخاذ نخواهد شد. رييس شوراي عالي بيمه 
همچنين با اشاره به رشد هماهنگ پرتفوي بيمه با نرخ 
تورم گفت كه س��ودآوري صنعت بيم��ه از ۸۵۰ ميليارد 
تومان به ۱۲۴۰۰ ميليارد افزايش يافته كه قابل تامل است.

وي بر ضرورت آموزش بازاريابان و شناسنامه دار شدن اين 
قش��ر در صنعت نيز تاكيد كرد. رييس كل بيمه مركزي 
گفت: پيش از تدوين و ابالغ آيين نامه هاي مرتبط با شبكه 
فروش با انجمن ها و كانون هاي مرتبط هماهنگي هاي الزم 
انجام مي شود تا ابهامات برطرف شود، بنابراين آنها نگران 
آيين نامه كارمزد نباشند. صنعت بيمه بدون حضور شبكه 
فروش و انجمن هاي صنفي هيچ معنا و مفهومي ندارد و 
نهاد ناظر براي جلب رضايت نمايندگان اين شبكه، تمامي 

توان حاكميتي و فني خود را به كار خواهد گرفت. رييس 
شوراي عالي بيمه رشد پرتفوي و افزايش ضريب نفود بيمه 
را در گرو تالش و دلگرمي شبكه فروش و رفع دغدغه هاي 
معيشتي آنان ارزيابي كرد و گفت: وظيفه ذاتي نهاد ناظر 
صنعت بيمه ايفاي حقوق شبكه فروش است و تصميمي در 
تضاد با منافع آنان اتخاذ نخواهد شد. وي از رشد هماهنگ 
پرتف��وي بيمه با نرخ ت��ورم خبر داد و افزود: س��ودآوري 
متناسب صنعت بيمه با نرخ تورم يك دستاورد بزرگ است 
كه در آينده نزديك و با تالش هر چه بيش��تر شركت ها و 
همچنين شبكه فروش بيش از پيش افزايش خواهد يافت. 
وي از ضرورت آموزش بازاريابان و شناسنامه دار شدن اين 
قشر در صنعت ياد كرد و گفت: با جذب بازاريابان حرفه اي 

و آموزش ديده خانواده صنعت بيمه شاهد جمعيت ۳۰۰ 
هزارنفري خواهد شد و رشد سه برابري پرتفوي صنعت 
بيمه در گرو افزايش بازاريابان است. رييس بيمه مركزي، 
سياست بيمه مركزي را در فرايند عملياتي بيمه گري، 
انبساطي و توس��عه محور اعالم كرد و گفت: در تمامي 
رشته هاي بيمه اي با رفع موانع و ارايه راهكارهاي متناسب 
به سمت تحقق اهداف صنعت بيمه حركت خواهيم كرد. 
وي به اهميت بار كارشناس��ي مصوبات ش��وراي عالي 
بيمه اش��اره كرد و اطمينان داد آيين نامه ۹۲ نيز با نگاه 
كارشناس��ي توام با مساعدت، اصالح خواهد شد. ييمه 
مركزي چند روز پيش با ابالغ آيين نامه  ش��ماره ۱۰۲, 

كارمزد فروش نمايندگي هاي بيمه را اصالح كرد.

داوود محمدبيگ��ي مدير اداره نظام ه��اي پرداخت بانك 
مرك��زي تصريح ك��رد: تعيين تكليف ح��دود ۵ ميليون 
پذيرنده كه اطالعات آنها در اختيار س��ازمان امور مالياتي 
قرار گرفته، در انتظار اقدام به  موقع و متناسب آن سازمان 
است. ساماندهي دارندگان ابزارهاي پرداخت الكترونيكي 
از جمله موضوعاتي اس��ت كه بانك مرك��زي جمهوري 
اس��المي و س��ازمان امور مالياتي به عنوان دو نهاد اصلي 
مسوول، به طور مس��تمر درباره اجرا و پيشرفت اقدامات 
الزم براي اجراي كامل اين قان��ون اقداماتي صورت داده و 
به طور مستمر درباره آن، گزارش مي دهند؛ هفته گذشته 
محمود عليزاده، معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي 
اعالم كرد: بيش از ۱۲ ميليون ابزار پرداخت در كشور فعال 
اس��ت كه فرآيند س��اماندهي مالياتي آنها در حال انجام 
اس��ت. از ميان اين ۱۲ ميليون، حدود ۳ ميليون ترمينال 
كه دارندگان آنها اقدامي در راس��تاي ارايه اطالعات الزم 
به س��ازمان امور مالياتي نكرده اند يا مايل به ادامه استفاده 
از ابزارهاي خود نيستند تاكنون قطع شده است. به گفته 
وي »حدود ۵ ميليون اب��زار پرداخت ديگر هنوز به عنوان 

مودي مالياتي شناخته شده نيس��تند و براي آنها پرونده 
مالياتي تشكيل نشده است. با فراهم شدن شرايط براي ثبت 
پرونده مالياتي اين گروه نيز گام ديگري براي شناسنامه دار 
شدن دارندگان ابزارهاي پرداخت نزد سازمان امور مالياتي 
برداشته خواهد شد«. در همين حال مدير اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مركزي نيز در گفت وگو با ايِبنا، گفت: بانك 
مركزي در راستاي ساماندهي دستگاه هاي كارتخوان بانكي 
يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي و با استناد به قوانين ناظر بر 
ارايه دهندگان خدمات پرداخت، طرح عملياتي »ساماندهي 
ابزار پذيرش« را طي نامه اي در تاريخ ۱۴ مهر ماه سال ۹۹ 
به س��ازمان امور مالياتي ارايه كرد كه در جلس��ه كارگروه 
راهبري در تاريخ ۲۹ مهر ماه همان سال مورد تاييد اعضا 
قرار گرفت.  داوود محمدبيگي ادامه داد: بر اساس اين طرح، 
سناريوهاي جداگانه اي در خصوص پذيرندگان مختلف 
پيش بيني شد كه بانك مركزي با توجه به تكاليف قانوني و 
با استناد به قوانين ناظر بر ارايه دهندگان خدمات پرداخت 
در سه س��طح مختلف اين فرآيند را به انجام رساند؛ در فاز 
نخست پس از بررسي هاي الزم و با همكاري سازمان امور 

مالياتي، قطع ارتباط حدود ۳ ميليون ابزار پذيرش شبكه 
بانكي كشور متشكل از شناسه هاي حقوقي نامعتبر، كدملي 
نامعتبر، اشخاص فوت شده و اشخاص حقيقي فاقد پرونده 
مالياتي طي اعالم سازمان امور مالياتي به اين بانك و انجام 
صحت سنجي موارد اعالمي با سامانه هاي مرتبط توسط 
بانك مركزي صورت پذيرفت. به گفته وي، در بخش ديگري 
به منظور تعيين تكليف پذيرندگان جديد، بانك مركزي 
در همكاري با سازمان امور مالياتي، دريافت كد رهگيري از 
سامانه ثبت نام موديان مالياتي را در كنار اخذ تأييديه هاي 
الزم توسط شركت شبكه الكترونيكي پرداخت )شاپرك( 
براي ثبت پذيرندگي جديد الزامي كرده است و از بيستم 
دي ماه سال گذش��ته، ارايه ابزار پذيرش جديد در شبكه 
پرداخت )كارتخوان و درگاه پرداخت اينترنتي( صرفًا پس 
از ثبت نام در سامانه امور مالياتي و اخذ كد رهگيري مالياتي 
ميسر است كه تاكنون با همين مبنا، بالغ بر يك ميليون و 
۶۷۷ هزار ابزار پذيرش جديد داراي كد رهگيري مالياتي در 
شبكه پرداخت به متقاضيان تحويل داده شده است. مدير 
اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي تاكيد كرد: به منظور 

ساماندهي ابزارهاي پذيرش فعلي فاقد پرونده مالياتي، براي 
انجام پيش ثبت  نام تا مرحل��ه دريافت كدرهگيري قابل 
استعالم توسط سازمان امور مالياتي، طي دو مرحله اطالعات 
۸.۴ ميليون ابزار پذيرش در اختيار سازمان امور مالياتي قرار 
گرفته و تاكنون حدود ۳ ميليون ابزار پذيرش از طريق وب 
سرويس هاي ايجاد شده با سازمان امور مالياتي داراي پرونده 
مالياتي شده اند و براي تكميل اطالعات پذيرندگان بانكي 
در انتظار اقدام متناسب آن سازمان هستيم. محمدبيگي 
افزود: ضمنا الزم به ذكر است كه بر اساس تصميم جديد 
بانك مركزي به زودي طي مرحله نخست براي ۱۰۰ هزار 
نفر از دارندگان كارتخوان كه بيشترين تراكنش مبلغي را 
دارند پرونده مالياتي تشكيل خواهد شد و اين اقدام از طريق 
پيامك به اين دسته از پذيرندگان اطالع رساني خواهد شد 
تا در صورت عدم تمايل براي تشكيل پرونده مالياتي، نسبت 
به عودت دس��تگاه هاي كارتخوان در اختيار، اقدام كنند.

همان گونه گفته شد، تعيين تكليف حدود ۵ ميليون پذيرنده 
كه اطالعات آنها در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته، در 

انتظار اقدام به  موقع و متناسب آن سازمان است.

عوامل مختلف تعيين كننده
 نرخ واقعي ارز 

تي��م اقتص��ادي دول��ت 
س��يزدهم، بايد به هدايت 
نقدينگي در جامعه و افزايش 
ساالنه حدود ۲۰ درصدي 
آن توج��ه جدي داش��ته 
باشد. زيرا پول پرقدرت در 
هر بخشي كه وارد شود آن 
بخش را تحت تاثير خودش 
ق��رار مي دهد. نمونه آن را در بورس، ارز، طال و س��كه و 
ملك مالحظه كرديم. در نتيجه اگر اين پول پرقدرت به 
سمت توليد نرود، قطعًا اين مسير هم تورم زاست و هم 
آسيب رسان به بخش هاي مولد اقتصادي است. هدف 
همه دولت ها كاهش نرخ ارز و افزايش قدرت خريد مردم 
است تا در نهايت بتوانند تاثير آن را در تعديل نرخ تورم 
ببينند، ولي واقعيت اين است كه ارز هم مثل يك كاال، 
تابع متغيرهاي اقتصادي و تحت تاثير شرايط سياسي، 
رواني و اقتصادي جامعه، افزايش يا كاهش پيدا مي كند. 
هيچ زماني براي ارز و طال نرخ ثابتي وجود ندارد، بلكه 
اين عرضه و تقاضا در بازار است كه قيمت آن را تعيين 
مي كند.تعيين كننده نرخ ارز، عرض��ه و تقاضا در بازار 
است. اما بايد توجه داشت كه براي كاهش قيمت ارز و 
قدرت گرفتن پول ملي در اقتصادمان، نيازمند افزايش 
درآمدهاي ارزي هس��تيم. افزايش درآم��د ارزي از دو 
طريق امكان پذير خواهد بود ي��ا بايد افزايش صادرات 
غيرنفتي داشته باشيم يا منابع كشورمان كه به دليل 
تحريم ها و FATF بلوكه  ش��ده هس��تند، آزاد شوند. 
بنابراين اگر اين موارد برطرف شود و عرضه ارز زياد شود، 
آن موقع دولت با قدرت بيش��تري مي توان��د نرخ ارز را 
مديريت كند.  در پاسخ به اين سوال كه دولت سيزدهم 
و تيم اقتصادي آن چگونه بايد به سمت تعيين نرخ ارز 
حركت كند؟ بايد گفت امروزه در كشور ارز چند نرخي 
۴۲۰۰ توماني، نيمايي، سنايي و آزاد حاكم شده است، 
لذا نزديك كردن اين نرخ ها كار دشواري است مگر اينكه 
اوال درامدهاي ارزي دولت در س��طح مطلوبي باشد تا 
بتواند مديريت شناور را به  درس��تي انجام دهد و دوما 
بايد به قدرت و جس��ارت مجريان توجه داشته باشيم. 
اينكه آنها با پديده هاي احتمالي سياست ارزي چگونه 
برخورد بكنند. به  عنوان مثال اگر ارز ۴۲۰۰ توماني كه 
مورد نقد همه فعاالن اقتصادي و دولتي اس��ت حذف 
ش��ود، خب راهكار حمايت از قشر آسيب پذير چگونه 
خواهد بود تا نه  تنها كمترين فشار، بلكه اصاًل فشاري به 
مردم وارد نشود، زيرا در حال حاضر فشار به  اندازه كافي 
بر معيشت مردم اس��ت. عالوه بر اين، بايد تكليف دالر 
نيمايي را هم روشن كرد. به  عبارت  ديگر با توجه به اينكه 
نرخ نيمايي دالر امروزه ۲۰ درصد زير نرخ بازار آزاد است، 
در نتيجه نزديك كردن آن به بازار آزاد و نرخ س��نا، كار 
خيلي سختي نيست و كافي است اين دو عدد به يكديگر 
نزديك شود؛ به  بيان  ديگر يا نرخ آزاد به نيما نزديك شود 
يا نرخ نيما به نرخ ب��ازار آزاد افزايش پيدا كند. هرچند 
باز هم ديده مي شود كه در مساله نزديك شدن اين دو 
نرخ ارز، به داليلي مقاومت هايي وجود دارد و با توجه به 
آن شرايط، اين تصميمات گرفته مي شود. قطعًا هرچه 
اعتماد به سرمايه گذاران بيشتر و سرمايه در بخش توليد 
سرمايه گذاري شود، افزايش توليد و افزايش صادرات را 
خواهيم داشت و درنهايت قطعًا شاهد افزايش ارزآوري 
خواهيم بود.متاسفانه امروزه عدد جذب سرمايه گذاري 
خارجي نسبت به خروج سرمايه كمتر شده است در اين 
شرايط اگر عدم اعتماد به سرمايه گذاران و كاهش توليد 
و صادرات را داشته باش��يم، اين يك تهديد به حساب 
مي آيد. در حقيقت اگر اين شرايط ادامه پيدا كند، قطعًا 
س��رمايه گذاري ها در بخش هاي غيرمولد و داللي كه 
بازدهي س��ود باالتري دارد، قرار خواه��د گرفت و در 
بدبينانه ترين حالت خروج سرمايه اتفاق خواهد افتاد كه 
طبيعتًا نتيجه اين روند اشتباه، افزايش نرخ ارز خواهد 
بود. ضمن اينكه بايد به مهم ترين فاكتور در افزايش نرخ 
ارز يعني بحث تورم اشاره داشت كه متأسفانه كماكان 
دورقمي و حدود ۴۰ درصد است. بنابراين هم موضوع 
اعتماد بخشي به سرمايه گذار و ايجاد شرايط مناسب 
براي سرمايه گذاري و سود معقول به جاي سفته بازي و 
خروج سرمايه، و هم كاهش نرخ تورم، موضوعاتي است 
كه اگر به درستي مديريت نشود، قطعًا تورم و قيمت ارز 
را افزايشي مي كند. در نقطه مقابل، اگر اين مساله درست 
مديريت شود و منابع ارزي كشور نيز افزايش پيدا كند، 
درنتيجه دولت راحت تر مي تواند اين مسير را هموار بكند.

محمد الهوتي 



تعادل|رقيه ندايي|
سيد ابراهيم رييس��ي، رييس دولت سيزدهم در مراسم 
اجالس سران سازمان همكاري شانگهاي حضور داشت و 
در اين مراسم ايران به عنوان نهمين عضو دائم اين سازمان 
معرفي شد. تا پيش ازاين ايران به عنوان عضو ناظر پيمان 
شانگهاي بود و ۱۳ سال پيش درخواست عضويت دائم در 
آن را داده بود، در اين پيمان هشت كشور چين، روسيه، هند، 
پاكستان، تاجيكستان، ازبكستان، قرقيزستان و قزاقستان 
عضو دايم هستند و حاال با حضور ايران به عنوان عضو دائم، 
تنها بالروس، مغولس��تان و افغانس��تان اعضاي ناظر اين 
سازمان همكاري هاي منطقه اي هستند. بر همين اساس 
گمانه هاي مبني بر تأثير اين موضوع بر روي بازار سرمايه 
شكل گرفته اس��ت. برخي از كارشناسان بر اين عقيده اند 
كه اين عضويت تأثير مثبتي بر روي اقتصاد كش��ور دارد. 
يكي از مهم ترين مولفه هاي تأثيرگذاري اين عضويت براي 
كشور را مي توان افزايش سرمايه گذاري ها دانست. در حال 
حاضر با مش��كل كمبود سرمايه مواجه هستيم و با توجه 
به امضاي توافق نامه ها در خصوص فعاليت هاي اقتصادي 
اين س��ازمان هاي بين المللي مي توان آينده اي روش��ن 
براي كشور متصور بود چراكه در اين وضعيت سرمايه در 
چارچوب اتحاديه هاي اقتصادي وارد كشور مي شود و به 
قولي س��رمايه در گردش افزايش مي يابد. از ديگر مزاياي 
آن مي توان به عدم معامالت دالري اش��اره كرد. ايران در 
حوزه معامالت دالري داراي محدوديت است و معامالت 
تجاري با كشوري همانند روسيه، چين و هند مي تواند يك 
مسير آسان باشد.يكي از نمايندگان مجلس نيز درباره تأثير 
عضويت ايران در س��ازمان همكاري شانگهاي گفته بود، 
مهم ترين تأثير اين اتفاق بي اثر شدن تحريم ها در ايران بوده؛ 
ابراهيم رييسي هم در اين مراسم اعالم كرد سلطه  طلبي 
و يك جانبه گرايي رو به زوال اس��ت، نظام جهان به سود 
كشورهاي مستقل در حال تغيير است.مهرداد بذرپاش، 
رييس ديوان محاسبات هم مهم ترين تأثير عضويت دائم 
ايران را »ترك برداش��تن ديوارهاي تحريم« مي داند و به 
نظر مي رسد در بين برخي از افراد تأثير سياسي اين مساله 
بيشتر از تأثير سياسي آن است.به طوركلي مي توان گفت 
كه تأثير اقتصادي پيمان نامه هاي طي مدت زماني كوتاه در 
كشور قابل مشاهده نيست، از بورس نيز نبايد انتظار داشت 
كه بالفاصله نسبت به اين عضويت واكنش مثبت نشان 
دهد. به واسطه اين همكاري زيرساخت هاي اقتصادي براي 
گردش نقدينگي تقويت مي ش��ود و تأثير مثبتي بر روي 
شركت هاي بورسي خواهد داشت، البته نبايد تاثير مثبت 
شوراي مشترك بانكي را ناديده گرفت.اين شوراي مشترك 
بانكي باهدف تسهيل نظام تأمين مالي پروژه هاي مشترك 

سازمان است، پس ازاين توافق نخستين گردهمايي شوراي 
مشترك بانكي سازمان همكاري شانگهاي در ۳0 نوامبر 
2006 در پكن پايتخت چين برگزار شد و اين مشور توان 
مالي خود را براي تأمين مالي پروژه هاي مربوط با يك جاده 
سوق داده اس��ت.با همه اين موارد نبايد فراموش كرد كه 
سازمان همكاري شانگهاي با دو عضو دايم در شوراي امنيت 
س��ازمان ملل، نيمي از جمعيت جهان، حضور سه كشور 
گروه بريكس، حجم اقتص��ادي 2۳ هزار ميليارد دالري و 
تج��ارت داخلي بيش از ۳00 ميلي��ارد دالري از ظرفيت 
بس��يار بااليي براي مبادالت و معامالت اقتصادي با ايران 
برخوردار است و مي توان نتيجه گرفت كه آينده ايران با اين 
همكاري روشن تر از گذشته مي شود.به عقيده كارشناسان 
بازار سرمايه اين پيمان متمركز بر كشورهاي واردكننده و 
مصرف كننده انرژي ازجمله نفت، محصوالت پتروشيمي و 
مواد معدني ايران است؛ بنابراين، هرگونه تسهيل دولت هاي 
حاضر در پيمان شانگهاي در واردات محصوالت مي تواند 
گام موثري در بهبود صادرات و كس��ب درآمدهاي ارزي 
كشور باشد. محصوالتي مانند فلزات رنگين ازجمله مس، 
سرب و روي به بازارهاي كشورهاي عضو اين پيمان صادر 

مي شود و عمده اوره و متانول توليدي كشور نيز كشورهاي 
مقصد اين سازمان هستند. اين موضوع در صورت حمايت 
كشورهاي عضو مي تواند يك فرصت مناسب براي تسهيل 
فروش و كاهش تخفيف ها و افزايش صادرات باشد كه عمده 
توليدكننده اين محصوالت نيز شركت هاي بورسي هستند.

      تأثير مثبت پيمان شانگهاي 
بر روي تاالر شيشه اي

بهنام عليخاني، كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص اين 
موضوع مي گويد: امض��اي اين پيم��ان مي تواند بر روي 
اقتصاد و بازار س��رمايه تأثير مثبتي داش��ته باشد. اينكه 
بتوانيم متحدان و هم پيمانان بهتري نس��بت به گذشته 
داشته باشيم قطعًا تأثير مثبتي دارد و چقدر خوب است 
كه اين همكاري ها در حوزه جغرافيايي خودمان باش��د و 
قطعاً بازارهاي هدف خوبي را خواهيم داشت. اگر برجام نيز 
دوباره بازگردد مي تواند اين بازارهاي كشورهاي اطراف را به 
عنوان بازارهاي هدف براي ما داشته باشد.عليخاني توضيح 
مي دهد: صنايع غذايي مي توانند در اين بازارها به خصوص 
بازارهاي آسياي ميانه خوب كار كنند. به عنوان مثال قبل 

از اين تحريم ها بسياري از صنايع غذايي ما صادرات خوبي 
را به اين كشورها داشتند و حتي ماكاروني به اين كشورها 
صادر مي كردند. پتروشيمي ها و سيماني ها مي توانند در 
اين بازارها خيلي خوب عمل كنند. اگر برجام دوباره اجرايي 
شود، سخوز را در پرتفوي خود خواهم داشت چراكه مي تواند 
سيمان به عراق صادر كند. يا سيمان كرمانشاه مي تواند به 
اربيل عراق صادرات داشته باشد. يا سيماني هاي خراسان 
رضوي مي توانند به سمت آسياي ميانه صادراتي را داشته 
باشند. همان گونه كه مطلع هستيد سيمان بخش عظيمي 
از هزينه س��ربارش مربوط به حمل و نقل آن است چون 
بسيار سنگين است و وزن دارد.اين كارشناس بازار سرمايه 
در ادامه مي گويد: اگر برجام رخ دهد حتي خودروسازي هاي 
ما مي توانند در اين بازارها كار كنند و صادرات به اين كشورها 
داشته باشند. با توجه به نرخ دالري كه وجود دارد كشوري 
هستيم كه از لحاظ نيروي كار بسيار ارزان قيمت هستيم 
و مهندسان خوبي داريم كه مي توانند در مساله اسمبل 
كردن كار كنند. اين پيمان مي تواند تأثير مثبت بر اقتصاد 
و بعد بورس ما بگذارد و اين تأثير را مي توان در صورت هاي 

مالي سه ماهه و شش ماهه ديد.
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از ديدن خود نهراسيم!
صرف نظر از تاييد يا رد اين استدالل ها آنچه به  نظر اهميت 
بسيار دارد، پيامي اس��ت كه به هر حال از وضعيت نظام و 
عملكرد اقتصادي كشورمان به جهان مخابره مي شود. اينكه 
با دليل و مدرك و... س��عي در ابهام زدايي و بيان پيچيدگي 
اين اقتصاد ش��ود و مهم ترين مخاطبان اين نوع گزارش ها 
يعني »س��رمايه گذاران« و مراكز مالي و بيمه اي و... را قانع 
كرد كه واقعيت اقتصاد ايران، آن نيس��ت كه بانك جهاني 
مي گويد و اين است كه ما مي گوييم و كشورمان مزيت هاي 
بسياري براي پذيرش سرمايه و تجارت دارد و... كاري بسي 
دشوار و شايد نشدني است.  چرا كه حتي به فرض اثبات اين 
داليل و نش��ان دادن مخدوش بودن قيمت ها )حامل هاي 
ان��رژي و ارز و...( و باالتر بودن ارزش توليد ناخالص داخلي 
كشورمان، آنچه مخاطب را دچار ابهام مي كند اين است كه 
چرا سياستگذار نتوانسته اليه هاي پنهان اين اقتصاد يعني 
حجم عظيم يارانه ها يا نظام چند نرخي ارز و... را آشكار و اين 
بيماري هاي مزمن را درمان و تصويري واحد و واقعي از اين 
اقتصاد به نمايش بگذارد؟!  چرا كه همين ابهام و ناتواني، براي 
سرمايه گذاران ونهادهاي اقتصادي كافي است كه آنان را از 
پر خطر بودن محيط اقتصادي كشورمان نگران و آنان را در 
همكاري اقتصادي با ايران دچار ترديد بسيار كند. به مثل 
كسي كه مهماناني را به خانه خود دعوت مي كند و مهمانان 
از شكل و ش��مايل و در و ديوار خانه، بي نظمي و سوءتدبير 
را احس��اس مي كنند و متعجب از اين همه امكانات و اين 
شيوه خانه داري مي شوند! اكنون كه خوشبختانه عضويت 
ايران در پيمان ش��انگهاي پذيرفته ش��ده كه وجهي از آن 
گسترش مناسبات اقتصادي است، فرصتي است تا با انجام 
اصالحات ساختاري اقتصادي و هدفمند كردن »واقعي« 
يارانه ها و تك نرخي ش��دن ارز و... از خونريزي ش��ديد اين 
اقتص��اد جلوگيري و زخم هاي مهل��ك آن را درمان كرد و 
خود را براي حضور در اين رقابت منطقه اي و جهاني آماده 
كنيم.  گزارش دردناك اخير بانك جهاني آينه اي است براي 
اين ديدن آن چهره ديگر اقتصادي كشورمان كه از مواجه با 

آن وحشت داريم!

تأثير منفي قيمت گذاري 
دستوري بر روي اقتصاد

قيمت گذاري دستوري كه در س��ازمان از آن صحبت  شد، 
خوشبختانه رييس س��ازمان نيز در قبال آن موضع سفت و 
سختي گرفت. اين موضوع مي تواند براي بورس و حضور پول 
مردم، عدم ضرر پول هايي كه به تازگي وارد بازار ش��ده است 
گره گشا باشد و همچنين ايجاد ظرفيت هاي جديد در صنايع 
مورد نظر را سبب شود. وقتي قيمت گذاري دستوري در بازار 
انجام مي ش��ود به نوعي سود به واس��طه ها و دالل ها منتقل 
مي شود؛ يعني عماًل س��ود اضافه باقيمانده كه مي تواند در 
شركت بماند در قالب افزايش سرمايه، در آن شركت به ظرفيت 
جديد اختصاص داده ش��ود به يكسري افراد واسطه منتقل 
مي شود؛ بنابراين مقابله با قيمت گذاري دستوري در اين مقطع 
زماني با توجه به شرايط ايجادشده مي تواند براي بازار سرمايه 
گره گشا باشد. مساله مهم ديگر بحث چگونگي آزادسازي سهام 
عدالت است. به نظر مي رس��د رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در اين خصوص بايد مواضع شفافي اتخاذ كند. به هرحال 
برخي با بيان اين موضوع كه معيشت مردم تحت خطر است 
براي آزادسازي سهام عدالت، سازمان را تحت فشار قرار داده اند. 
مردم درحالي كه آزادس��ازي سهام عدالت آزاد بايد با برنامه  
انجام شود؛ يعني به صورت تدريجي و در يك برنامه سه ساله، 
چراكه خود آزادسازي سهام عدالت مي تواند فشار فروش بر 
بازار وارد كند و بازار را از تعادل فروش خارج كند. بي ش��ك 
آزادسازي يك باره يا بخشي از سهام عدالت با خطر افزايش 
فشار فروش بازار را دوباره دچار شوك ها و ريزش هاي مجدد 
مي كند. از اين منظر اهالي بازار سرمايه از رييس سازمان بورس 
و تصميم گيرندگان خواستار زمينه سازي هاي الزم هستند 
يعني بدون برنامه و بسترسازي براي انجام چنين كار بزرگي 
در بورس، اقدام نهايي را كليد نزنند چراكه با واكنش هاي منفي 
و ريزش هاي متعددي در بورس مواجه مي ش��ويم كه حتي 

مي تواند شرايط را شبيه شرايط سال ۹۹ كند.

كشف قيمت ها در بطن بازار
 س��مت قيمت گذاري دستوري، بخشنامه هاي تحكم آميز 
و تصميمات خلق الس��اعه حركت كند با واكنش هاي تند 
رسانه ها، كارشناسان و نهايتا عموم فعاالن اقتصادي و افكار 
عمومي مواجه خواهد شد. به عبارت روشن تر، بلوغ اقتصادي 
در كشور در حاشظل افزايش است و صحبت هاي پوپوليستي 
و ارزپاشي، سيمان  پاشي، ميلگرد  پاشي و... از جيب سهامداران 
و رانت خواري بسيار دشوارتر از قبل شده است. خوشبختانه 
سيستم قضايي كش��ورمان نيز به روز شده است و به راحتي 
تصميمات مخالف منافع ملت را ملغي مي كند. نمونه هايي 
از اين نوع تصميم سازي هاي قضايي طي ادوار اخير مشاهده 
شده است كه مبتني بر آن مي توان به نقش آفريني مسووالن 
قضاي��ي در حوزه ه��اي اقتصادي خوش بين ش��د. واقع آن 
است كه از بس��ياري جهات به روز ترين نهاد تصميم ساز در 
اقتصاد ايران همين س��ازمان بورس و اوراق بهادار است كه 
سياست هاي اقتصاد آزاد و رقابتي را دنبال مي كند و تالش 
مي كند از سياست گذاري هاي دستوري و بخشنامه اي دوري 
كند. البته مشخص است كه سازمان بورس و قلمروي موجود 
در آن جاي بهتر شدن، رشد و بهبود نيز دارد، اما بايد مانند بازار 
سرمايه كه براي رشد و ثبات خود به زمان نياز دارد به سازمان 
بورس هم به جشم يك سازمان ياد گيرنده و رو به رشد نگاه 
كنيم. اگر سازمان بورس بتواند وارد ساختار حاكميتي وزارت 
اقتصاد ش��ود و به عنوان يكي از معاونت ها تعريف شود يكي 
از بزرگ ترين اتفاقات در ح��وز ه  ورود عقالنيت اقتصادي به 
كشور را شاهد خواهيم بود و بسياري از تصميمات مخل بازار 
و نابود كننده  منافع كشور در نطفه خفه خواهد شد. با توجه 
به تحوالتي كه بازار سرمايه كشور طي سال هاي اخير پشت 
سر گذاش��ته، معتقدم ضروري اس��ت فعاالن بازار سرمايه، 
س��رمايه گذاران و... زمينه رشد و ثبات را در سازمان بورس و 
اوراق بهادار را نيز فراهم و مرزهاي اقتدار و سياست گذاري هاي 
اجرايي بازار سرمايه را ارتقا داده و پيش ببرند. تضعيف اركان 
بازار به هر شكلي موجب تضعيف جايگاه بازار در اقتصاد كشور 
خواهد شد و نهايتا دود اين اتفاقات در چشم سهامداران خواهد 
رف��ت. همان گونه كه در برخي برهه هاي خاص، رس��انه ها، 
تحليلگران و كارشناسان، منتقد هر نوع تصميم سازي هاي 
اشتباه در بورس بودند و با انتقادات  تالش مي كردند زمينه 
ثبات بيشتر در اين بازار را فراهم كنند، چنانچه متوليان بازار 
در مس��ير مقابله با قيمت گذاري هاي دس��توري و مقابله با 
سوداگران و انحصارگران حركت كنند، بدنه فكري و تحليلي 
جامعه بايد از اين اقدامات حمايت كرده و زمينه رش��د بازار 

سرمايه را فراهم كنند.

دليل اخالل 
به روزرساني اطالعات

فريبا اخوان، معاون عمليات ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي با اش��اره به تأخير ايجادشده در روز معامالتي 
شنبه 2۷ شهريورماه ۱۴00، در ارتباط با اطالع رساني 
معامالت روز چهارشنبه، 2۴ شهريورماه، گفت: تأخير 
در ارس��ال اطالعات به كارگزاري ها در روز شنبه كه از 
طريق س��امانه csd data صورت مي گيرد مربوط به 
كانال هاي ارتباطي اين سامانه بوده است.فريبا اخوان 
ادامه داد: روز ش��نبه، پس از ارسال سه ميليون ركورد 
اطالعات��ي از دوازده ميليون ركورد، به دليل بروز خطا 
دريكي از رابط ها، ارس��ال اطالعات ب��ه كارگزاري ها 
متوقف شد. درنتيجه، تعدادي از كارگزاري ها نتوانستند 
با استفاده از اين سيستم اطالعات مشتريان را نمايش 
دهن��د و الزم بود براي ح��ل اين م��ورد، از روش هاي 
جايگزين براي نمايش دارايي استفاده مي كردند.وي با 
اشاره به اقدامات الزم به منظور برطرف كردن اختالل 
اعالم كرد: همكاران فني شركت سپرده گذاري مركزي، 
بالفاصله براي عيب يابي وارد عمل شدند. پس از بررسي 
علت بروز خطا و رفع آن و اطمينان از صحت عملكرد 
سيستم ها، ارسال اطالعات از سر گرفته شد و اين فرآيند 
سبب تأخير در ارسال اطالعات به برخي كارگزاري ها 
شد. البته اطالعات ارسالي صرفاً براي مشاهده دارايي ها 
از سوي مش��تريان كارگزاري ها بود كه اين اطالعات 
در صورت ل��زوم از طريق بك آفيس هاي كارگزاري ها 
قابل جايگزيني و ارايه بوده است.معاون عمليات شركت 
سپرده گذاري مركزي ادامه داد: بررسي هاي انجام شده 
از روز گذش��ته تاكنون در اين خصوص نشان مي دهد 
كه تمامي سيستم ، س��امانه ها و فرآيندها هيچ گونه 
مشكلي نداشته و به غيراز كانال  ارتباطي مذكور كه با 
تأخير در اطالع رس��اني به كارگزاران مواجه شده بود، 
تمامي فعاليت ها و خدمات به طور مستمر در حال ارايه 
به ذي نفعان اس��ت.وي تأكيد كرد: سامانه هاي اصلي 
و حياتي ش��ركت در حال فعاليت  هستند و هيچ گونه 
اختالل��ي در اراي��ه خدمات و فعاليت ه��ا و همچنين 
سيس��تم هاي اصلي فعال در ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي به وجود نيامده است.اخوان ادامه داد: بنابراين، 
تمامي مش��تريان به ويژه اف��رادي كه در روز ش��نبه 
معامالتي را انجام داده  بودند مي توانستند بدون هيچ گونه 
مشكلي معامالت خود را انجام دهند و به غيراز تأخير 
در مشاهده دارايي اختالل ديگري نبوده است.معاون 
عمليات شركت س��پرده گذاري مركزي تصريح كرد: 
مشكل در ارس��ال اطالعات به كارگزاري ها، به تدريج 
تا س��اعت ۱۸ روز گذشته برطرف ش��د و سهامداران 
پس ازآن قادر به مشاهده نتايج معامالت روز چهارشنبه 
خود شدند.وي با تأكيد بر اينكه در معامالت سهامداران، 
معامله مجدد آنها و همين طور معامالت روزهاي قبل 
هيچ گونه مشكلي وجود نداشته است، خاطرنشان كرد: 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
تالش مي  كند در ارايه خدمات جديد و اطالع رساني به 
مشتريان و كارگزاري ها پيشگام باشد و در اين زمينه 
تالش مي ش��ود به همه چالش هاي فن��ي، ارتباطي و 
فرآيندي غلبه شود تا خدمت رساني در استانداردهاي 

قابل قبول و در سريع ترين زمان ممكن انجام شود.

امكان مشاركت در پروژه ها
با انتشار اوراق سلف مسكن

محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي گفت: برنامه هاي ما در حوزه تأمين مالي 
بخش مس��كن از محل بازار سرمايه، به سه دسته كلي 
تقسيم شده است به طوري كه سال گذشته جلسه هاي 
متعددي با س��ازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
عملياتي كردن برخي برنامه ها برگزار و خوش��بختانه 
تعدادي از آنها در قانون جهش توليد اعمال و تبديل به 
قانون شد. محمودزاده در اين باره افزود: صندوق هاي 
زمين و مسكن باهدف افزايش توليد در حوزه ساختمان 
ازجمله مباحثي بود كه در قانون ساماندهي به آن اشاره 
شد ولي دس��تگاه هاي نظارتي ايرادهايي بر آيين نامه 
آن گرفتند كه خوش��بختانه با رفع ايرادهاي موجود، 
شركت ها و سازمان هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي 
منعي براي ورود به آن نخواهند داشت. معاون وزير راه 
و شهرس��ازي اظهار كرد: عالوه بر بخش خصوصي كه 
بستر براي ورود آنها فراهم است، سازمان هاي وابسته 
به وزارت راه و شهرس��ازي ني��ز مي توانند در مقياس 
كالن تر، پروژه هاي بزرگ��ي را با دو هدف يعني جذب 
سرمايه )عالقه مندان به سرمايه گذاري در حوزه مسكن 
و س��اختمان( و توليد مس��كن و افزايش كاربري هاي 
خدماتي سطح كش��ور، اجرايي كنند.معاون مسكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي در ادامه گفت: بحث 
سوم هم تأمين مالي از بازار سرمايه است كه براي اين 
موضوع بررسي هايي در بازار سرمايه در حال انجام است 
تا مدل هاي مختلف آن تدوين شود؛ البته اين موضوع 
ارتباطي به مس��كن حمايتي ندارد و براي بازار مسكن 
معمولي است و شامل گروه هاي درآمدي متوسط به باال 
مي شود. وي اضافه كرد: براي تأمين مالي دستگاه هاي 
تابع وزارتخانه نيز بازار س��رمايه در حال بررسي هايي 
است كه مش��وق هاي الزم براي آن در نظر گرفته شود 
و جذاب تر از نرخ س��ود بانكي باش��د. موضوع چهارم 
بحث تضمين حوزه مصالح ساختماني است؛ اين اتفاق 
يك موضوع جديد است كه اميدواريم زودتر به نتيجه 
رسيده و آن را عملياتي كنيم.به گفته محمودزاده؛ سه 
موضوع اول آماده عملياتي شدن هستند زيرا مصوبه هاي 
مربوط به آنها گرفته شده و اميدواريم با ورود جدي بخش 
خصوصي و بخش حاكميت كه امكان ورود به اين حوزه 
رادارند، شاهد يك بازار بزرگ سرمايه گذاري در حوزه 
مسكن و ساختمان باشيم.معاون وزير راه و شهرسازي در 
خصوص زمان اجرايي شدن اين برنامه ها گفت: اقداماتي 
كه در وزارت راه و شهرسازي الزم بود را انجام داده ايم، اما 
زمان اجراي آن بستگي به دستگاه هاي مختلف اجرايي 
دارد كه پروژه هاي خود را عملياتي كنند؛ سيستم ما 
بيش از ۱۳ پروژه  طراحي شده، دارد؛ اما كارهاي مربوط 
 به روزرساني در حال انجام است كه اميدواريم زودتر 

به نتيجه رسيده و در بورس ارايه شوند.

»تعادل« تاثير اجالس سران سازمان همكاري شانگهاي را بررسي مي كند

پيمان شانگهاي چه تأثيري بر بورس دارد؟

كاهش دستكاري قيمت در بورس باعرضه اوليه به »روش تركيبي«

خروج پرقدرت حقيقي ها از بورس

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در واكنش به حاش��يه هاي ايجادشده براي روش 
جديد عرضه اوليه اظهار داش��ت: عرضه اوليه روش هاي 
مختلف��ي دارد و روش جدي��د بيش��تر ب��راي برخي از 
شركت هاي كوچك كاربرد دارد.وي به تالش شركت ها 
براي عرضه سهام خود در بازار سرمايه اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: در ابتدا از حضور ش��ركت ها اعم از شركت هاي 
كوچك و بزرگ در بازار س��رمايه جه��ت تأمين مالي از 
طريق اين بازار در راستاي توسعه شركت و فعاليت هاي 
خود اس��تقبال خواهيم كرد. دهقان دهنوي با تأكيد بر 
اينكه نمي توان چنين امكاني را از پيشروي شركت ها حذف 
كرد بلكه بايد اين مسير براي ورود شركت ها به بورس باز 
باشد، گفت: درگذشته مشكالت بسياري در مسير ورود 
شركت هاي كوچك براي حضور در بورس قرار داشت كه 
سازمان بورس با تالش بيشتر درصدد حذف يا رفع موانع 
موجود براي سهولت ورود شركت هاي كوچك به بورس 
پيش رفت.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به مشكالت 
عرضه سهام ش��ركت هاي كوچك در بورس تأكيد كرد و 
افزود: براي مثال اگر ٢٠ درصد از س��هام اين شركت هاي 
كوچك در بازار سهام عرضه مي شد، سهام تخصيص يافته 
به هر فرد به دليل تقسيم ميان تعداد انبوهي از سهامداران، 

از ارزش چندان بااليي برخوردار نبود.وي به مش��اركت 
حدود سه ميليون سرمايه گذار در عرضه اوليه ها اشاره 
كرد و گفت: ممكن است در عرضه اوليه با تقسيم اين 
مقدار كم سهام ميان سه ميليون سهامدار مثاًل ١٠ هزار 
تومان س��هام به هر سهامدار اختصاص يابد و به دليل 
ارزش پايين اين مقدار س��هم، س��هامدار ديگر توجه 
چنداني را به اين سهام در پرتفوي خود ندارد و رسوب 

سهام به اين شكل كمكي به شناوري سهم نمي كند.

       تبديل سهام برخي از شركت هاي كوچك
 به طعمه ايجاد تخلفات در بازار

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه بايد مانع 
طعمه شدن سهام شركت هاي كوچك براي تخلف ها در 
بازار شد، ادامه داد: با توجه به وجود چنين مشكلي در عرضه 
اوليه سهام شركت هاي كوچك، سازمان بورس بايد اقدامي 
را براي رفع چنين مشكلي در عرضه اوليه انجام مي داد كه 
به دنبال آن تصميمات الزم براي تغيير روش عرضه اوليه 
اتخاذ ش��د.وي اظهار داشت: از طرف ديگر به دليل وجود 
جذابيت در قيمت گذاري عرضه اوليه ها، سهامداران به دنبال 
مشاركت در اين عرضه ها هستند به همين دليل بايد راهي 
انديشيده مي شد تا عرضه اوليه در اختيار عموم قرار بگيرد.

دهقان دهنوي بابيان اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري، 
ابزاري براي ورود غيرمستقيم س��رمايه گذاران به بورس 
است، گفت: ما بارها به سهامداران خرد، افرادي كه دانش و 
اطالعات از بورس ندارند و از زمان كافي براي تحليل سهام 
برخوردار نيستند روش غيرمس��تقيم را توصيه و ترويج 
كرده ايم و عرضه هاي اوليه از طريق روش جديد با رفتن به 
صندوق هاي سرمايه گذاري عماًل به صورت  غيرمستقيم 
به همين افراد تخصيص پيدا مي كند.رييس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار افزود: بخش��ي از عرضه اوليه 
شركت هاي بزرگ و متوسط هم به همين ترتيب در 
اختيار صندوق ها قرار مي گيرد و سهامداران مي توانند 
با خريداري يونيت هاي صندوق ها از سرمايه گذاري 

در بورس از مشاركت در عرضه اوليه بهره مند شوند.

     امكان خريد واحدهاي
 صندوق هاي سرمايه گذاري براي عموم

وي با تأكي��د بر اينكه خري��د واحده��اي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در عرضه اوليه براي عم��وم امكان پذير 
است، اظهار داشت: اين اقدام عالوه بر اينكه روش بهتري 
براي س��رمايه گذاري مردم در بورس است، سبب انتقال 
و تجهيز منابع در صندوق ها مي شود، همچنين زماني كه 

سرمايه گذاران حرفه اي سهامدار يك شركت باشند امكان 
ايجاد دام براي دست كاري قيمت و اغواگري كمتر خواهد 
ش��د.دهقان دهنوي تأكيد كرد: براي شركت هاي بزرگ 
و متوسط بخشي از سهام آنها به صندوق سرمايه گذاري 
تعلق مي گيرد و براي سهام شركت هاي كوچك هم همه 
سهام وارد صندوق مي شود.رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار خاطرنشان كرد: در آينده سهم اين بخش از عرضه 
در صندوق ها را براي شركت هاي بزرگ و متوسط بيشتر 
خواهيم كرد، همچنين به دنب��ال طراحي صندوق هاي 
عرضه اوليه هم هستيم كه نسبت باالتري از سهام عرضه 
اوليه در تركيب دارايي اين نوع صندوق وجود دارد و عماًل 
جذابيتي نزديك به عرضه اوليه مستقيم در بر خواهد داشت.
وي افزود: همچنين نكته ديگري كه الزم به ذكر است اين 
است كه بر رفتار صندوق ها در رابطه با سهام عرضه اوليه 
نظارت داريم و سهميه صندوق هايي كه ديد كوتاه مدت 
نسبت به اين نوع سهام داشته باشند كم يا حذف خواهد 
شد.دهقان دهنوي اظهار داشت: عالوه بر اين ضمن اينكه 
از هر پيشنهادي براي بهبود يا اصالح اين روش جديد 
به شرط ترويج رويكرد س��رمايه گذاري غيرمستقيم 
اس��تقبال مي كنيم، در رابطه با دامنه نوسان در عرضه 
اوليه هم برنامه هايي داريم كه به تدريج اجرا خواهد شد.

ش��اخص كل بازار بورس در دومي��ن روز كاري هفته يعني 
يكش��نبه، 2۸ ش��هريورماه با 2۹ هزار و ۷۴۱ واحد كاهش 
در جايگاه يك ميليون و ۴20 هزار واحدي قرار گرفت. طي 
معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و 2۱۸ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار و ۱۴ ميليارد ريال 
دادوس��تد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با هشت 
 هزار و ۹۳۸ واحد كاهش به ۴۳۱ هزار و دو واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با پنج ه��زار و 6۴0 واحد افت به 2۷۱ هزار 
و ۹6۳ واحد رسيد. ش��اخص بازار اول 2۴ هزار و ۸۳6 واحد 
و ش��اخص بازار دوم ۵0 هزار و ۴2۵ واحد كاهش داشتند. 
ارزش كل معامالت خرد پنج هزار و ۵۱0 ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي 26 درصد يعني هزار و ۴۴0 ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان ۱6 درصد از كل معامالت 
شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »فلزات اساسي«، »بانك ها و موسسات اعتباري« 
و »محصوالت ش��يميايي« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »بيمه  و صندوق  بازنشستگي« و »هتل 
و رس��توران« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »شپنا«، 
»فوالد« و »شبندر« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به 
خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »اتكاي«، 
»فن آوا« و »سباقر« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، شركت پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار« با ۱۵۸ 
واحد، گروه دارويي س��بحان با نماد »دسبحا« با ۷0 واحد، 
بيمه البرز با نماد »البرز« با 6۴ واحد، آهنگري تراكتورسازي 

ايران با نماد »خاه��ن« با 6۳ واحد، آريان كيميا تك با نماد 
»كيمياتك« با ۵۷ واحد، سيمان فارس و خوزستان با نماد 
»سفارس« با ۵0 واحد، پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« 
با ۴۵ واحد و توس��عه معادن و صناي��ع معدني خاورميانه با 
نماد »ميدكو« با ۴۴ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس 
همراه شدند. در مقابل صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد 
»فارس« با دو هزار و ۹2۸ واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« با يك هزار و ۹6۸ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي« با يك هزار و ۹۴۱ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با 
نماد »كچاد« با يك هزار و ۷26 واحد، معدني و صنعتي گل 

گهر با نماد »كگل« با دو هزار و ۷۱۷ واحد و توسعه معادن و 
فلزات با نماد »ومعادن« با يك هزار و سه واحد تأثير منفي بر 
شاخص بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، طي روز يكشنبه 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، آريان 
كيميا تك با نماد »كيمياتك«، سپيد ماكيان با نماد »سپيد«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، سايپا با نماد »خساپا«، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت« و فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه يك  ميليارد و ۷۷۴ ميليون برگه سهم 

به ارزش چهار هزار و ۸۷۸ ميليارد ريال دادوس��تد شد.در 
دومين روز كاري هفته شاخص فرابورس بيش از ۳2۱ واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال 2۱ هزار و ۱۴6 واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار سه ميليارد و ۱۴ ميليون برگه سهم به 
ارزش ۱۴2 هزار و ۵۵۵ ميليارد ريال دادوس��تد شد.در اين 
روز مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، بيمه 
اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، شركت سرمايه گذاري صبا 
تأمين با نماد »صبا«، توكاريل با نماد »توريل«، ريل پرداز 
نوآفرين با نماد »حآفرين«، توليد برق عسلويه مپنا با نماد 
»بمپنا« و توسعه سامانه نرم افزاري نگين با نماد »توسن« 
تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.همچنين پليمر 
آريا ساسول با نماد »آريا«، بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، 
فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروشيمي زاگرس 
با نماد »زاگرس«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات با نماد »وسپهر« و صنعتي مينو با نماد 
»غصينو« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

در پايان معامالت روز يكشنبه بازارسرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، 2.6 درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵۳2 هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱2 ميليون و ۹26 هزار تومان و 2۴ 
ميليون و ۳۴۹ هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش 60 درصد قابل فروش سبد ۵۳2 هزارتوماني سهام 

عدالت به ۷ ميليون و ۷۵6 هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
بازار اجاره در تابستان سال جاري بيش از هميشه مستاجران 
را آزار داد و به اصطالح نقره داغ كرد. بررسي هاي ميداني و 
همچنين مشاهدات طي شش ماه گذشته حاكي از اين 
است كه در سه ماه گذشته، نرخ رشد اجاره بها بسيار فراتر از 
نرخ هاي مصوب دولت بوده است و همين مساله توان مالي 
مستاجران را به ش��دت تضعيف كرده است. به طور مثال، 
يك واحد آپارتمان 60 متري در ميدان امام حسين با رهن 
50 ميليون و اجاره 3.5 ميليون در ماه فايل شده است. در 
غرب تهران اما يك واحد 50 متري به 350 ميليون تومان 
رهن كامل فايل شده است.آمارهاي رسمي نيز حاكي از اين 
است كه در فصل بهار متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي 
كل خانوارهاي ساكن در مناطق شهري كه تمديد قرارداد 
داشته اند، برابر با 3۹.۸ درصد بوده است. اين در حالي است 
كه از ابتداي تابستان س��ال ۹۹ تاكنون، دولت با توجه به 
افزايش فشارهاي مالي ناشي از تحريم، تورم و كوويد 1۹ 
روي دوش مستاجران، به طور دستوري به تمديد اجباري 
اجاره نامه ها با سقف افزايش قيمت 25 درصدي در تهران، 
20 درصدي در كالن شهرها و 15 درصدي در ساير شهرها 
راي داده بود. اما آمارهاي فصول تابستان، پاييز و زمستان 
سال گذشته نشان داد كه رعايت سقف رشد حداكثر 25 
درصدي اجاره بها نه تنها در تهران كه در كل كشور رخ نداده 
است. در حالي كه بخشنامه سال گذشته در سال جاري نيز 
با همان سقف هاي قيمتي تمديد شد، حاال آمارهاي بهار 
نيز مويد اين است كه ميزان رشد اجاره بها بسيار بيشتر از 

سقف هاي تعيين شده بوده است.
در اين حال، به گفته اغلب كارشناسان مسكن، سابقه نشان 
داده روش هاي تعيين دستوري قيمت جواب نمي دهد. 
فقط هم مختص بازار مسكن نيس��ت در همه بازارها اين 
تجارب موجود است و نتايجش هم موجود است. در بازار 
مسكن دو سال است كه صحبت از سقف اجاره بها و حمايت 
از مستاجران مي شود كه در عمل مي بينيم اتفاق خاصي در 
كاهش قيمت ها نمي افتد. حتي مي تواند اثرات التهابي در 
بازار مسكن ايجاد كند. با توجه به تورم حدود 50 درصد اگر 
به مالك بگوييم حق ندارد بيش از 25 درصد نرخ ها را افزايش 
دهد به م��رور واحدهاي اجاره اي را از بازار خارج مي كنند. 
واحدهاي نوساز نيز به بازار فروش و اجاره عرضه نمي شود. 
در نتيجه با فشار تقاضا مواجه مي شويم كه مي تواند به رشد 
قيمت مسكن منجر شود. اگر نرخ ها را سركوب مي كنيم 
بايد گزينه جايگزين هم بگذاريم تا صاحبان سرمايه در آن 
سرمايه گذاري كنند. اما گزينه جايگزين نداريم و بيش از 
۸0 درصد سرمايه ها در حوزه مسكن قرار دارد. بنابراين با 
نرخ گذاري فقط با افزايش پرونده هاي مالك و مستاجري 
در قوه قضاييه مواجه مي شويم و شوراي حل اختالف مگر 
به چه تعداد پرونده مي تواند رسيدگي كند؟ فقط نمي توان 
منافع مستاجر را لحاظ كرد. چه بسا بسياري از مالكان با 
پول اجاره امرار معاش مي كنند و با تعيين سقف كمتر از 

نرخ تورم، زندگي آنها را مختل مي كنيم.

      راهكار حمايت از مستاجران چيست؟
در شرايطي كه تعيين دستوري اجاره بها، راهكار شكست 
خورده اي به نظر مي رس��د، اين س��ئوال همچنان وجود 
دارد كه دولت در حمايت از مس��تاجران چه اقدامي بايد 
انجام دهد؟ آيا راه اندازي شركت هاي اجاره داري حرفه اي 
مي تواند مشكل مستاجران را كاهش دهد؟ طرحي كه طي 
يكي دو سال اخير، مباحث زيادي پيرامون آن شكل گرفته 
و هم اينك طرح وزارت راه و شهرس��ازي روي ميز دولت 
قرار دارد. آيا خانه دار كردن مس��تاجران از طريق قوانيني 
همچون قانون جهش توليد و تامين مس��كن مي تواند، 
مصايب اجاره نش��يني را كاهش دهد؟در همين رابطه، 
سيدمحمد مرتضوي، عضو هيات مديره كانون سراسري 
انبوه سازان بر اين باور است كه توليد مسكن در سطحي كه 
دولت برنامه ريزي كرده است، بازار اجاره را از فشار تقاضا و 
افزايش قيمت ها خارج مي كند.مرتضوي در گفت وگو با ايرنا 
درباره وضعيت بازار اجاره و راهكار كنترل آن افزود: بسياري 
از مردمي كه امروز دنبال اجاره واحد مسكوني هستند با 
تغيير الگوي سكونتي و دسترسي به منازل مناسب از نظر 
قيمت و كيفيت، به جاي رهن واحد يك ميلياردي در شمال 

شهر تهران اقدام به خريد خانه مي كنند.وي ادامه داد: اگر 
در جنوب تهران واحدهاي مناسب با متراژ پايين ساخته 
شود بس��ياري از مستاجران شمال پايتخت امكان خريد 
خانه را خواهند داشت و براي رسيدن به اين وضعيت نياز به 
توليد مسكن داريم و اگر در سطوحي كه دولت برنامه ريزي 
كرده است توليد مسكن شكل بگيرد و مسكن مناسب با 
متراژهاي پايين و با كيفيت ساخته شود مردمي كه دنبال 
اجاره هستند مالك و ساكن منازل خود خواهند شد.عضو 
هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان تاثير ساخت طرح 
ميليوني مسكن را در تعادل بخشي به بازار عرضه و تقاضا 
مهم دانست و گفت: آمارها حكايت از افزايش ۴0 درصدي 
اجاره نشيني در يك سال گذشته دارد كه ناشي از پايين 
آمدن قدرت خريد مسكن است.وي با بيان اينكه از سال 
۹۷ تاكنون اجاره نش��يني با شيب تندي درحال افزايش 
اس��ت، ادامه داد: سال به سال قدرت خريد مردم به عنوان 
بهره برداران اصلي ساختمان كمتر شده و كاهش قدرت 
خريد مسكن به عاملي براي افزايش تقاضا در بازار تبديل 
شده است و به طور طبيعي در هر حوزه اي تقاضا ازعرضه 
پيشي بگيرد با گراني كاال مواجه مي شويم.مرتضوي گفت: 
اكنون تقاضا به يك ب��اره از حد نرمال باالتر رفته و موجب 
افزايش قيمت شده است؛ بخشي از اين افزايش قيمت هم 
پيشنهاد خود مالكين است؛ درشرايطي كه براي يك خانه 
چند مشتري وجود دارد بنگاه ها و مشاورين امالك نيز از اين 
رقابت بهره برداري مي كنند.وي ادامه داد: عامل دوم گراني 
فايل هاي رهن و اجاره بحث »افزايش دارايي هاي ملكي« 
است، وقتي قيمت متوسط مسكن در تهران از متري 
چهار ميليون تومان به 30 ميليون تومان افزايش يافته 
است و با افزايش هفت برابري متوسط قيمت مسكن در 
تهران مواجه هستيم، به همين تناسب افزايش قيمت 
اجاره خواهيم داشت.به گفته اين فعال بخش مسكن، 
وقتي ارزش دارايي ملكي افزايش مي يابد مالكان به همان 
نسبت خود را موجه مي بينند كه اجاره بيشتري دريافت 
كنند، چون معتقد هس��تند مسكني كه يك ميليارد 
مي ارزيد هفت ميليارد شده است و بايد هفت برابر اجاره 
دريافت شود. البته رقم اجاره هفت برابر نشده است چون 

توان پرداخت اجاره به نسبت رشد قيمت وجود ندارد.

      چند نفر كمك وديعه مسكن گرفتند؟
يكي از روش هايي كه دولت طي دو سال اخير براي حمايت 
از مس��تاجران در نظر گرفته و تا ح��دودي اجرايي كرده 
است، اعطاي وام وديعه اجاره است. مساله اي كه برخالف 
متقاضيان ميليوني آن، به گفته عليرضا قيطاسي، دبير 
شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه دولتي شامل 

250 هزار نفر شده است.قيطاسي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار ك��رد: همه بانك ها وام وديعه مس��كن را پرداخت 
نمي كنن��د و از بين بانك هاي عضو ش��وراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي و نيمه دولتي تنها پنج بانك ملي، ملت، 
تجارت، صادرات و س��په اين تسهيالت را مي پردازند كه 
باقي بانك هاي عامل خصوصي هستند و شامل بانك شهر، 
آينده، اقتصاد نوين، پاسارگاد، پارسيان، سامان، كارآفرين، 
موسسه اعتباري ملل و گردش��گري مي شود. وي افزود: 
بانك هاي عامل اعم از دولتي و خصوصي براساس مقررات، 
بخشنامه ها و تفاهمي كه با وزارت راه و شهرسازي دارند، در 
حال پرداخت كمك وديعه مسكن هستند و ممكن است 
از بين بانك هاي عامل سهميه خود براي وديعه مسكن 
را پرداخت كرده باش��د و افراد نتوانند در برخي استان ها 
آن بانك را به عنوان بانك عامل در سامانه ثبت نام وديعه 
مسكن انتخاب كنند. دبير شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي ب��ا تاكيد براينكه متقاضيان وديعه 
مس��كن براي دريافت اين وام به ش��عب مراجعه نكنند، 

گفت: تاكنون بانك هاي عضو شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي كه بانك عامل پرداخت كمك وديعه 
مسكن هستند، به بيش از 250 هزار نفر اين وام را پرداخت 
كرده اند كه س��هم بانك هاي ملي، ملت، سپه، تجارت و 
صادرات به ترتيب بيش از 100 هزار نفر، بيش از ۴0 هزار 
نفر، حدود ۴0 هزار نفر، حدود ۴0 هزار نفر و حدود 20 هزار 
نفر است. طبق اين گزارش، از سال گذشته طرح پرداخت 
تسهيالت وديعه مسكن به عنوان يكي از برنامه هاي ستاد 
ملي كرونا به اجرا درآمد كه پارسال مبلغ اين وام در تهران 
50 ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ 30 ميليون تومان 
و در ساير شهرها 15 ميليون تومان بود، اما براي امسال 
افزايش يافت و سقف وام وديعه مسكن در تهران از 50 به 
۷0 ميليون تومان و در ديگر كالن شهرها و ساير شهرها 
نيز به ترتيب ۴0 و 25 ميليون تومان شد. در اين بين، 
متقاضيان وام وديعه مسكن مي توانند تا پايان شهريور 
امسال در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام و بانك ها ملزم 

هستند كه تا آذر ماه اين تسهيالت را پرداخت كنند.
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فريبي در پس هر قاعده
 به سمت بازار آزاد آغاز كرد، برخي رويكردهاي حمايتي در 
پيش گرفت، اما هرگز اين سياست ها در مدت زمان طوالني 
50 سال يا ۴0 سال و به صورت نامحدود نبوده است. نهايتا 
هم توليدكننده هاي اين كشور توانستند برندهاي مطلوبي 
به صحنه اقتصادي بين المللي معرفي كنند و براي كشور 
خود ارزش افزوده ايج��اد كرده و توليد ثروت كنند. نقطه 
مقابل كره جنوبي، كشورهايي چون ژاپن، آلمان و... هستند 
كه از طريق نظامات بازارها رش��د مورد نظر خود را ايجاد 
كردند. در بسياري از حوزه ها هم كره جنوبي موفق نبود و به 
سرعت شركت هاي صنعتي اين كشور از رده خارج شدند. 
نه تنها كره جنوبي بلكه، بسياري از برندهاي امريكايي نيز در 
صحنه صنعت جهاني از رده خارج ش��دند. نمونه اي مانند 
جنرال موتورز امريكا در يك بازار رقابتي بنا به داليل گوناگون 
نتوانست با شركت هايي چون تويوتا، »بي ام و« و... رقابت كند 
و قافيه را به نفع رقبا واگذار كرد. ممكن است برخي مخاطبان 
اشاره كنند كه كشورهايي چون امريكا، ژاپن، اروپا و... فاصله 
زيادي از ايران دارند و مقايسه آنها با اقتصادي در حد ايران 
اشتباه اس��ت. از دنياي توسعه يافته فاصله مي گيريم و به 
قلمروي اقتصادي همسايگان ايران سرك مي كشيم. بايد 
ديد كشوري مانند تركيه چه مي كند؟ آيا در تركيه هم براي 
خودروهاي خارجي محدوديت هاي مطلق دارند؟ همين 
امروز خ��ودروي بنز جي كالس كه در اي��ران 12ميليارد 
تومان قيمت خورده است در تركيه به قيمت ۴0هزار دالر 
به فروش مي رسد. يعني حدود 1ميليارد تومان. يعني مردم 
ايران براي اينكه جيب انحصارگران حوزه خودرو لبريز شود، 
بايد قيمت يك خودروي خارجي را 12 برابر قيمت جهاني 
بپردازند. اين اجحاف به مردم و مصرف كننده است. جالب 
اينجاست هيچ كشوري به اندازه ايران سازمان هاي عريض و 
طويل حمايت از مصرف كننده و... ندارد. تركيه چه كار كرده 
است؟ تركيه به جاي اصرار بر روي سياست هاي شكست 
خورده، راهبرد خود را در زنجيره سرمايه گذاري تعريف كرده 
و با برندهاي مختلف همكاري مي كند. به گونه اي كه امروز 
تركيه هزاران برابر صادراتي كه ايران در زمينه خودرو داشته 
است، قطعات خودرويي صادر كرده است و رشد اقتصادي 
خود را به 2۷درصد رسانده است. اين روند تنها در خصوص 
بازار خودرو مشاهده نمي شود، در حوزه بازار لوازم خانگي و 
ساير بازارها نيز يك چنين رويكردهاي انحصاري مشاهده 
مي شود.با تحريم ها، با نبود ارزش تامين سرمايه هاي خارجي 
و فقدان رقابتي ش��دن بازارهاي ايران، ممكن است ايران 
در ظاهر بتواند، برخي نمونه هاي صنعتي )خودرو، لوزان 
خانگي و... توليد كند، اما چون اين محصوالت فاقد كيفيت 
و قيمت مطلوب هستند، اين روند پايدار نخواهد بود. ايران 
براي استفاده از رويكردهاي آرندي نيازمند سرمايه گذاري 
اس��ت. بايد در حوزه هاي پژوهش��ي، علمي و تحقيقاتي 
سرمايه گذاري شود تا ايران هم بتواند سهم خود را در اقتصاد 
جهاني كسب كند. در غير اين صورت، بدون ترديد، اقتصاد 
ايران همچنان با مشكالت عديده اي مواجه خواهد شد و اين 
مردم هستند كه بايد هزينه انحصار برخي افراد و جريانات 
بانفوذ را بپردازند. همان گونه كه برشت مي گويد: »در پس 

هر قاعده فريبي نهفته است.«

توسعه فرهنگ سرمايه گذاري 
غيرمستقيم 

 تصميم اخير سازمان بورس هم در راستاي همين موضوع 
است. در همه بازارهاي سهام دنيا مدل هاي متنوعي براي 
عرضه هاي اوليه وجود دارد و با توجه به اينكه در حال حاضر 
تعداد بسيار زيادي از شركت هاي كوچك و متوسط در صف 
عرضه قرار دارند الزم است اين تغييرات ايجاد شود، تغيير 
در روش هاي عرضه اوليه مي تواند از شدت عمليات عرضه 
اوليه در پس��ت تريد هم جلوگيري كند. اشاره به موضوع 
سبد گردان ها نيز مهم اس��ت. قوانين كنوني در ارتباط با 
مدير سبد، نيازمند اصالح است. با توجه به كاهش ارزش 
پول ملي، اختصاص يك مدير سبد به 200 ميليارد تومان 
سبد يا 20 قرارداد سبد منطقي نيست. فرايند تشكيل سبد، 
فرايندي كند و زمان بر است. همچنين، سبدگردان از امكان 
ارايه خدمات متنوع امكان برخوردار نيستند. كارمزد متغير 
سبدهاي سرمايه گذاري مشمول ماليات است و اين مساله 
سبب تحميل هزينه سنگين به سبدگردان ها شده است. 
نبود سيستم جامع اتوماسيون ميان اركان درگير در فرايند 
سبدگرداني )س��ه ضلع امين، سبدگردان و حسابرسان( 
و كمبود شديد نرم افزاري و بسترهاي انفورماتيكي الزم 
براي س��بدگرداني، ازجمله ديگر مشكالت در عمليات 
سبدگرداني است. بهتر اس��ت فرايند تشكيل سبدها بر 
اساس مبالغشان متفاوت باشند و سبدهاي كوچك تر، ساده 
و سريع تر تشكيل شوند و نيز تشكيل سبد مشاع باهدف رفع 

مشكالت موجود مجاز شود.

قاليباف قانون جهش
توليد مسكن را ابالغ كرد

قانون جهش توليد مسكن ديروز از سوي رييس مجلس 
شوراي اسالمي به رييس جمهور براي اجرا ابالغ شد. به 
گزارش مهر، طبق قانون جهش توليد مس��كن، وزارت 
صمت مكلف شد تا ظرف يك ماه آينده سامانه معامالت 
امالك و مستغالت اتحاديه مشاوران امالك را به وزارت راه 
و شهرسازي منتقل كند.بر اساس ماده 1۸ قانون جهش 
توليد مسكن، ثبت كليه معامالت امالك و مستغالت اعم 
از خريد، پيش خريد، رهن، اجاره، فروش و پيش فروش 
مسكن در سامانه امالك و مستغالت الزامي است؛ چه 
اين معامالت در دفاتر مشاوران امالك به ثبت رسيده و 
چه خارج از آن و از سوي خود متعاملين انجام شده باشد.
همچنين دريافت كد يا شناسه رهگيري معامالت مسكن 
نيز بدون اخذ وجه، الزامي خواهد بود.بر اساس تبصره 
اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف اس��ت 
ظرف يك ماه از ابالغ اين قانون و الزم االجرا ش��دن آن، 
سامانه امالك و مستغالت را به صورت رايگان به وزارت 
راه و شهرسازي منتقل كند.در اين ماده قانوني، سخني از 
انتقال اتحاديه مشاوران امالك از ذيل اتاق اصناف و وزارت 
صمت به ذيل وزارت راه و شهرسازي به ميان نيامده است.
در يك سال گذش��ته، وزارت راه و شهرسازي به دنبال 
انتقال اتحاديه مش��اوران امالك ب��ه تحت نظارت اين 
وزارت خانه بود كه با مخالفت وزارت صنعت مواجه شد.

جزييات بازگشت زميني
 زائران اربعين از مهران

جواد هدايتي، مديركل ترانزيت و حمل ونقل بين المللي 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي اعالم كرد كه بر 
اساس توافقات صورت گرفته زائراني كه براي شركت در 
مراسم اربعين حسيني به عراق سفر مي كنند، مي توانند 
از طريق مرز مهران به ايران بازگردند و تدابير الزم در 
اين زمينه انديشيده خواهد شد.هدايتي در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر تردد زميني به عراق 
ممنوع نيست اما فقط مختص كساني است كه داراي 
ويزاي خاص مانند تحصيلي، تجاري و... هستند اما بر 
اساس توافقات صورت گرفته بين دو كشور و اعالم ستاد 
مركزي اربعين، زائران تنها از مرزهاي هوايي مي توانند 
به عراق سفر كنند. وي افزود: زائراني كه در مسير رفت 
به عراق از مرزهاي هوايي و هواپيما اس��تفاده كرده اند 
براي بازگشت الزامي به استفاده از حمل ونقل هوايي 
ندارند و مي توانند از طريق مرز مهران به كش��ور وارد 
شوند.مديركل ترانزيت و حمل ونقل بين المللي سازمان 
راهداري و حمل ونق��ل جاده اي ادامه داد: بر اس��اس 
هماهنگي هاي صورت گرفته احتماال از روز اربعين مسير 
برگشت زائران از مرز مهران فعال خواهد شد و هم اكنون 
نيز ورود زميني به كش��ور از مرزهاي مشترك با عراق 
بسته نيست اما تنها كساني مي توانند به ايران بازگردند 

كه به صورت رسمي از كشور خارج شده باشند.

راهكار حمايت دولت از مستاجران چيست؟

تابستان سوزان بازار اجاره

بررسي عملكرد اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه
بازس�ازی و نوس�ازی مدارس؛ از اهداف مهم و اولیه 
وزارت آموزش و پرورش و طبعًا نظام اس�امی است 
که از ابتدای پیروزی انقاب اس�امی در برنامه های 
توسعه ای و س�اختاری خود قرار داده است،تعمیر و 
ترمیم، نوسازی و بهسازی و اجرای پروژه های مرتبط، 
از پایه های س�خت افزاری سیستم آموزشی است. 
جذب و تخصیص اعتبارات، نظارت فنی و مهندسی، 
برنامه ریزی و طراحی و اجرا فرآیند فعالیت های این 
دایره است. ویا گفتگوی صمیمانه سمیه حاتمی فرد 
خبرنگار روزنامه تعادل با جناب آقای مهندس مرزبان 

نظری است که با یکدیگر مرور می کنیم.

  جناب آقای نظری ضمن تش�کر از فرصتی که در 
اختیار ما قرار داده اید، برای پرسش آغازین ممکن 
اس�ت آماری کلی از تعداد مدارس موجود در سطح 

استان ارائه فرمایید.
بنده هم از بذل توجه شما به مسائل استان قدردانی می کنم 
در پاسخ به پرسش شما بايستی عرض کنم، در حال حاضر 
در س��طح استان 3۴6۴ مدرس��ه با 13۷51 کالس درس، 
وجود دارد ک��ه از اين تعداد؛ 3۷۹ کالس درس آن نيازمند 
تخريب و بازسازی است و تعداد 1۹61 کالس درس آن نيز 

به مقاوم سازی نياز دارد. 
  با توجه زلزله آبان ماه سال ۹۶ سرپل ذهاب و جذب 
و دریافت کمک های مردمی چه مقدار از این کمک ها 

برای نوسازی مدارس به کار گرفته شده است؟
در اين مورد بايد بگويم کمک های مردمی در زمان زلزله آبان 
ماه س��ال ۹6 سرپل ذهاب؛ 155 ميليارد تومان بوده که در 
سال 13۹۹ ؛ مبلغ 50 ميليارد تومان اين تعهدات پرداخت 
ش��د که صد در صد اين مبلغ نيز صرف بازسازی و احدات 
پروژه های مورد نظر شده مبلغ تعهد خيرين در سال 1۴00 
تا اين لحظه حدود 15 ميليارد تومان است که با تالش های 
صورت گرفته اميدواريم در س��ال پيش رو،  همچون سال 
گذشته موفق به جذب تعهدات خيرين نيک انديش باشيم.
  بفرمایید که چه حجم�ی از اعتبارات دولت در امر 

بازسازی و نوسازی مدارس استفاده شده است؟
حجم اعتبارات دولتی استفاده شده در سال 13۹۹ بالغ بر 

110 ميليارد تومان برآورد می شود .
  اگ�ر ممکن اس�ت بفرمایید که آیا برای نوس�ازی 
مدارس از بافت های فرس�وده هم استفاده می شود 
یا تنها به مدارس جدید اکتفا می کنید لطفًا آمارهای 

مربوط را هم بیان کنید.
در طرح تخريب و بازس��ازی اس��تان کرمانش��اه از 3103 
کالس تخريبی مندرج در قانون تخريب بازس��ازی معادل 
2/5 درصد کل کالس��های استان کرمانش��اه معادل 3۷۹ 
کالس درس از مجموع 3103 کالس درس معرفی ش��ده 
جهت پروژه تخريب و بازس��ازی )مربوط به س��ال 13۸3( 

باقيمانده مانده است.
در طرح مقاوم س��ازی مدارس بدون اس��تحکام اس��تان 
کرمانش��اه از 152۷0 کالس درس استان مندرج در قانون 
تخريب بازسازی 12/5 درصد کل کالس های معادل 1۹61 
کالس درس از مجموع 3103 کالس در معرفی شده جهت 

پروژه )مربوط به سال 13۸3( باقيمانده مانده است.
  با توجه به گسترش و توسعه کرمانشاه  آیا برای رفاه 
وآس�ایش دانش آموزان امکاناتی مانند  زمین های 
ورزشی و بازسازی کتابخانه و ... را در نظر می گیرید ؟

 با توجه به کاربری و نوع معماری مدارس تا کنون کتابخانه، 
نمازخانه، امکانات ورزشی در محوطه مدارس برای ورزش 
های فوتبال، واليبال، بسکتبال در نظر گرفته شده است و 

در مدارس با تعداد کالس باال نيز سالن های ورزشی مجزا با 
امکانات استاندارد ورزشی و بعضا استخرهای دانش آموزی 
در سطح استان جهت رفاه دانش آموزان گرامی احداث و به 

بهره برداری رسيده است.
  چ�ه تع�داد  از م�دارس اس�تان از نظ�ر ارتق�ای 
ساختمان ها، بازس�ازی، تعمیرات و یا ترمیم  به روز 

رسانی شده اند ؟ 
از سال 13۹2 تا پايان سال 13۹۹ اين اداره کل تعداد ۴2۷ 
پروژه آموزشي، ورزشي و فرهنگی با 1۹51 كالس درس و 
زيربناي 2۴232۷ مترمربع را احداث، تخريب و بازسازي، 
تكميل و مقاوم سازي نموده و به بهره برداري رسانده است.

    مس�تحضرید ک�ه اقش�ار ضعیف جامع�ه، غالبا 
درآمد ه�ای پایینی دارن�د و لذا توانای�ی حضور در 
م�دارس غیر انتفاع�ی و خصوص�ی را ندارند، برای 
توس�عه مدارس دولتی و بهره برداری اقشار ضعیف 
جامعه از آنها چه برنامه هایی را در دستور کار دارید ؟

در بحث افزايش مدارس دولتی، هدف اين اداره کل حذف 
مدارس خطرآفرين  همچون مدارس کانکس��ی باالی 15 
نفر می باش��د که طبق برنامه ريزی ص��ورت گرفته تالش 
خواهد ش��د ۴0 الی 50 باب از اين مدارس در سال 1۴00 
س��اخته و مورد بهره برداری قرار گرفته ش��وند.  در بحث 
محروميت زدايی نيز با اعتبار 1۹0 ميليارد تومانی که مصوب 
شده اس��ت اميدواريم پس از ابالغ اعتبار و در صورت وجود 
تخصيص اين بودجه بتوانيم با کمک خيرين و مش��ارکت 
نهادهای مربوطه، برنامه ريزی و اقدامات الزم جهت حذف 
مدارس کانکس��ی و مدارس خطرآفرين يک و دو کالس��ه 
روستايی با ساخت ۹0 مدرس��ه در مناطق کم برخوردار و 
مناطق محروم سطح اس��تان را انجام داده و دانش آموزا ن 
عزيز بيشتر از گذشته از فضای مناسب استاندارد آموزشی 
بهره مند شوند.تجربه نش��ان داده است که هرگاه مردم در 
موضوعی مشارکت داش��ته اند، آن موضوع به ثمر نشسته  
و موفق بوده، ش��ما برای جلب همکاری های مردمی برای 
احداث و تجهيز فضاهای آموزشی مشخصا چه برنامه هايی 
اجرا کرده ايد ؟ در پويش های مختلفی که به چه به صورت 
استانی و چه به صورت کشوری برگزار شد تبليغات گسترده 
ای جهت دعوت از اقش��ار مختلف مردم جهت ش��رکت و 
همراهی در اين پويش ها و گسترش هرچه بيشتر فرهنگ 
مدرسه سازی در ميان آحاد مختلف جامعه صورت گرفت 
که می توان به تبليغات گسترده در سطح استان به صورت 
چاپ بنر، بيلبوردهای شهری در نقاط پر تردد مراکز استان، 

فرودگاه ترمينال ها اشاره نمود. همچنين تهيه ويديوکليپ 
های مستند، پويا نمايی، مصاحبه با خيرين شاخص و حضور 
مدير کل در برنامه های زنده خبری و راديويی و پخش کليه 
آثار تهيه شده از صدا و سيمای استان و انتشار در اکثر پلتفرم 

های مجازی پر بازديد و کانال های خبری.
  براساس ش�اخص ها، عملکرد س�ازمان نوسازی 
استان کرمانشاه موفق بوده، اگر ممکن است دالیل 
این موفقی�ت و برنامه هایی را که اج�را نموده اید را 

بیان بفرمایید.
 پس از زلزله تا پايان سال 13۹۹ افتتاح تعداد 2۹2 پروژه 
آموزش��ی، پرورشی و ورزش��ی را با 1221 کالس درسی و 
زيربنای مجم��وع 13236۸ متر مربع و اعتباری در حدود 

3500 ميليارد ريال
  اح��داث 1200 کالس در در 1200 روز پس از زلزله آبان 

ماه 13۹6 کرمانشاه
  از آبان ماه سال 13۹6 تا پايان سال 13۹۹ يعنی در 1200 
روز پس از زلزله، هر روز بيش از يک کالس درس در استان 

ساخته شده است.
  جمع آوری کليه بخاری ه��ای نفتی دارای علمک گاز و 
بدون علمک گاز و جايگزين کردن سيس��تم های حرارت 

مرکزی و بخاری هرمتيک هوشمند.
  جمع آوری مدارس خشتی و گلی در سطح استان

  افزايش اعتبارات تجهيزات آموزشی و کمک آموزشی و 
توزيع با رويکرد برقراری عدالت آموزشی در سطح استان

  اجرای بس��ته تحولی مشارکت های مردمی برای جذب 
خيرين

  از ابتداي طرح استاندارد سازي سيستم گرمايشي مدارس 
)13۹2( تا سال 13۹۸ تعداد 13۴1 مدرسه با ۴۹2۷ كالس 
درس و با اعتبار 53 ميليارد تومان اس��تاندارد سازي شده 
است. در س��ال 13۹۹ تعداد ۸21 مدرسه با 152۴ كالس 
درس و ب��ا اعتبار 200 ميليارد ريال با پيش��رفت فيزيكي 
۷0 درص��د در حال اجرا ميباش��د و با اج��راي اين تعداد، 
كليه مدارس سطح استان كرمانشاه به سيستم گرمايشي 

استاندارد و ايمن مجهز خواهند گرديد.
  طی يک س��ال گذشته حدود 10 مورد از مدارس سنگی 
و 30 مورد از مدارس کانکس��ی با ۹۴ کالس درس حذف و 

مدارس استاندارد جايگزين شده است.
  در مهرماه 1۴00 انشاهلل تعداد 21 پروژه احداثی، تخريب 
و بازسازی و تکميلی با 11۴ کالس درس و 11361 مترمربع 

زيربنا به بهره برداری خواهد رسيد.

صورتجلسه آگهی مزايده اموال غير منقول نوبت اول
بخش اول: کلیات

نظر به محکومیت آقای حمید عزیززاده در حق محکوم له در پرونده کاس�ه فوق و در راس�تای اجرای آن یک واحد آپارتمان مسکونی به شرح زیر توقیف و جلسه مزایده در مورخ 
۱۴۰۰/۷/۲5ساعت ۹/۳۰ دقیقه صبح برگزار شد و افراد در صورت تمایل می توانند با رعایت شرایط بیان شده در آن شرکت نمایند.

بخش دوم :مشخصات ملک و توضیحات قانونی :
ی�ک واح�د آپارتمان به صورت دوبلکس در طبق�ات 5 و ۶ از مجتمع 5 واحدی که از طبقات اول تا چهار دارای پرونده س�اختمانی در پاک ثبت�ی ۱5۲۰۷ فرعی از ۹۳ اصلی مفروز و 
مجزا از ۲۰۳۸ فرعی از اصلی قطعه یک تفکیک که مازاد خارج از حد تراکم به مس�احت حدود ۲۲۰ متر مربع و دارای برگ کمیس�یون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره ۲/۹۴۴۱۷۶مورخ 

۱۳۹۴/۱۲/۲۲ به نام محکوم علیه می باشد .
س�ال س�اخت ۱۳۹۳ با خصوصیات دو خوابه کمد دیواری با دیوارهای سفید و رنگ آمیزی شده با کف سرامیک،حال و پذیرایی با سقف نورپرداز،دو عدد سرویس بهداشتی ایرانی و 
فرنگی،دو عدد حمام و س�ه عدد تراس،شیرآالت مناسب و آشپزخانه های گاس و اجاق رومیزی و ظرفش�ویی به صورت جزیره ای و کناف کاری،امتیازات آب و برق و تلفن و گاز )با 

قیمت پایه کارشناسی ۳۰/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (
شرایط شرکت در مزایده :

۱_پرداخت مبلغ ۱۰ درصد قیمت مورد مزایده و ارائه فیش بانکی
۲_برنده شدن پس از پیشنهاد باالترین قیمت و نبود خریدار با قیمت باالتر از پیشنهاد وی

۳_پرداخت مابقی قیمت پیشنهادی که در صورت تشخیص دادورز حداکثر به مدت یک ماه از برگزاری مزایده
۴_آزاد بودن شرکت عمومی در مزایده

5_متقاضیان به بازدید از ملک می توانند از 5 روز قبل از زمان مزایده جهت دریافت مجوز بازدید به این مرجع مراجعه نمایند.
تذکرات: برنده مزایده مکلف از مابقی قیمت پیش�نهادی را در مدتی ک�ه دادورز به وی تفهیم نموده پرداخت نماید در غیر این صورت مبل�غ ۱۰ درصد واریزی به نفع صندوق دولت 

توقیف و مزایده ابطال و تجدید می گردد.
دادرس اجرای احکام شعبه ۳دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه -منصور قنبری

آقای آزاد احمدی فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند مالکیت را از پاک 5۴- اصلی سرخیدر واقع در بخش 
۱۳ کرمانشاه )که از مالکین اولیه پاک 5۴ - اصلی سرخیدر خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان جوانرود نموده است 
و پرونده ای تحت کاسه ۱۴۰۰/۱۶تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی برابر رای شم
اره۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۳۱۷-۱۴۰۰/۰5/۰۳ حکم به صدور سند مالکیت ۲5/5۱5شعیر مشاع از ۹۶ شعیر  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مس�احت ۶۲۸۳5/۷۱مترمربع به نام آقای آزاد احمدی فرزند حسن صادر نموده است و نام مالک اولیه پاک مذکور آقای حسن احمدی 
میباشد. لذا: مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
و بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای آزاد 

احمدی فرزند حسن صادق خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه و متضرر احتمالی به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۶/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۶/۲۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان جوانرود 

شرکت تعاونی مشاغل فنی و اقتصادی با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۱۱5۸۴درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند مالکیت را 
از پاک 5۴- اصلی سرخیدر واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه )که از مالکین اولیه پاک 5۴ - اصلی سرخیدر خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت 
اسناد و اماک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کاسه ۱۴۰۰/۱۷تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی برابر رای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۳۱۹-۱۴۰۰/۰5/۰۳ حکم به صدور سند مالکیت ۷۰/۴۸5 شعیر 
مش�اع از ۹۶ شعیر  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۲۸۳5/۷۱مترمربع به نام  شرکت تعاونی مشاغل فنی و اقتصادی با 
شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۱۱5۸۴صادر نموده است و نام مالک اولیه ی پاک مزبور آقای محمد صالح نوری و احمد نوری و فتح اله نوری می باشد 
. لذا: مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد و بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام 

آقای آزاد احمدی فرزند حسن صادق خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه و متضرر احتمالی به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۶/۱۳

رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان جوانرود تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۶/۲۹



بازار ارزهاي ديجيتال روز گذشته وضعيتي نسبتًا آرام 
داشت و دامنه نوسان بسياري از ارزها محدود به ۲ درصد 
بود. با وجود اين، كارشناسان معتقدند نمي توان به راحتي 
و باقاطعيت نسبت به روند وضعيت بازار در آينده نزديك 
اظهارنظر كرد. هرچند عده اي از كارشناسان معتقدند 
كه بيت كوين تا پايان سال جاري به روند صعودي خود 

ادامه مي دهد و در نهايت به ۱۰۰ هزار دالر مي رسد.
كارشناسان معتقدند وضعيت بازار به گونه اي است كه 
نمي توان به راحتي و باقاطعيت نس��بت به روند آن در 
آينده نزديك اظهارنظر كرد. در اين ميان برخي ديگر 
نظير مايكل ون دپوپ، معتقدند كه بيت كوين در حال 
آماده س��ازي ش��رايط براي آغاز يك جهش تازه است. 
قيمت بيت كوين در ح��ال حاضر در محدوده ۴۷ هزار 
دالر قرار دارد. روز گذش��ته اين ارز ديجيتال موفق شد 
تا مرز ۴۹۰۰۰ دالر هم پيش ب��رود ولي خريداران در 
رساندن و تثبيت قيمت باالي اين ناحيه موفق نبودند. 
ون دپوپ با اش��اره به رسيدن قيمت بيت كوين به ۴۷ 
هزار، خطاب به ۱۲۷ هزار دنبال كننده خود در توييتر 
نوشت: »بيت كوين به همان ناحيه اي كه مي خواستم 
)۴۷,۰۰۰ دالر( رسيد و كامالً  طبيعي است كه شاهد 
رسيدن قيمت به اين ناحيه باشيم. در اين ناحيه تثبيت 
قيمت داريم.« به گفت��ه وي، ناحيه ۴۶ هزار تا ۴۷ هزار 
دالر بسيار پراهميت است و معامله  گران بايد تغييرات 
قيمت در اين بازه را بادقت زيرنظر بگيرند. او در اين باره 
عنوان كرد: »تا زماني كه باالي اين محدوده باش��يم، 
احتمال تداوم روند تا اوج آن در ۵۰ هزار دالر وجود دارد 
و فكر مي كنم كه شاهد نوسانات عرضي باشيم. در اين 
مدت آلت كوين ها عملكردي چشمگير از خود به جاي 
مي گذارند.« او در ادام��ه در مورد عبور از ۵۰ هزار دالر 
نوشت: »فكر مي كنم بيت كوين راهش را به سمت اوج 
تاريخي خود ادامه مي دهد و مقاومت ها را يكي پس از 

ديگري پشت سر مي گذارد.«

      وضعيت آلت كوين هاي بازار
 از اتريوم تا سوالنا

اتريوم هم طي روز گذشته نوسانات نسبتًا كمي داشته 
است. قيمت اتريوم در اين بازه چيزي در حدود ۲ درصد 
از ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت و روز گذشته در 
محدوده ۳,۴۱۰ دالر معامله مي ش��د. تحليل گران از 
۳,۴۰۰ دالر به عن��وان يك حمايت در روند اتريوم ياد 
مي كنند و شكسته  نشدن آن را از ملزومات تداوم روند 
صعودي اين ارز ديجيت��ال مي دانند. ون دپوپ در اين 
باره مي نويس��د: »۳,۴۰۰ دالر ناحيه اي است كه به آن 

توجه مي كنم و شباهت زيادي به ناحيه ۴۶ هزار تا ۴۷ 
هزار دالري بيت كوين دارد. در صورتي كه اين حمايت 
شكسته نشود، مي توان انتظار تغيير روند را  داشت. فكر 
مي كنم تداوم روند براي رسيدن به اوج قيمت در دامنه 
نوسانات فعلي محتمل باشد.« او از ۳,۸۴۰ دالر به عنوان 
اين اوج ياد مي كند و مي گويد هدف بعدي قيمت اتريوم، 
رسيدن به ۴,۰۰۰ دالر است. وضعيت قيمت كاردانو هم 
بسيار شبيه به بيت كوين و اتريوم است. اين ارز ديجيتال 
طي يك روز گذشته ۱.۵۹ درصد از ارزش خود را از دست 
داد و روز گذشته نيز در محدوده اي نزديك به ۲.۳۵ دالر 
نوسان مي كرد. روند قيمت كاردانو در روزهاي گذشته، 
بر خالف هفته هاي پيش از آن، كم رمق بوده است. ون 
دپوپ هم با اش��اره به اين وضعي��ت مي گويد احتمال 
افزايش قيمت وج��ود دارد. او از راه اندازي قراردادهاي 
هوشمند در اين پلتفرم به عنوان عاملي ياد مي كند كه 
مي تواند جرقه روند صعودي اين ارز ديجيتال باش��د. 
۱.۹ دالر حمايت پراهميتي براي كاردانو به حس��اب 
مي آيد و ون دپوپ هم با اشاره به اين حمايت مي گويد: 
»تا زماني كه كاردانو ب��االي اين ناحيه بماند، احتمال 
افزايش قيمت وجود دارد. در حال حاضر كاردانو پس از 
راه اندازي قراردادهاي هوشمند به دنبال ايجاد وضعيتي 
باثبات است. عموماً اين وضعيت با يك نوسانات اصالحي 
و پس از آن با تداوم روند صعودي همراه مي شود.« سوالنا 
را مي ت��وان پيروز اين روزهاي ب��ازار ارزهاي ديجيتال 
دانست. قيمت سوالنا كه حاال يك ميليارد دالر با ارزش 

بازار ريپل، ارز ديجيتال شش��م بازار، فاصله دارد، روز 
گذشته رشدي ۱۲ درصدي را ثبت كرده است. اين در 
حالي است كه سوالنا در روزهاي گذشته با چالش هايي 
در ش��بكه خود مواجه بوده و در مقطعي نيز شبكه آن 
از دس��ترس خارج ش��ده اس��ت. ارزش بازار ارزهاي 
ديجيتال در حال حاضر ۲.۲ تريليون دالر اس��ت. 
بيت كوين با ۴۰.۵۴ درصد، بيشترين سلطه در بازار 
را در اختيار دارد. اتري��وم و كاردانو هم به ترتيب با 
۱۸ و ۳.۵ درصد، در رده هاي دوم و سوم قرار دارند.

       شانس بيت كوين
 براي رسيدن به ۱۰۰ هزار دالر 

بسياري از كارشناسان معتقدند كه بيت كوين مي تواند 
تا پايان س��ال ۲۰۲۱ به ۱۰۰,۰۰۰ دالر برسد. اما اين 
فرضيه تا چه حد امكان پذير اس��ت و تحليل گران چه 
داليلي ب��راي ادعاي خود مط��رح كرده اند. به گزارش 
كريپتو پوتيتو، عده اي معتقدند كه بيت كوين تا پايان 
س��ال جاري به روند صعودي خود ادامه مي دهد و در 
نهايت ب��ه ۱۰۰ هزار دالر مي رس��د. مايك مك گلون، 
استراتژيست ارشد بلومبرگ، يكي از همين افراد است. 
او با اشاره به گسترش پذيرش بيت كوين، كاهش حجم 
درگ��ردش و چند مورد ديگر، گفته اس��ت بيت كوين 
مي تواند طي ۳ ماه آينده قيمت خود را دو برابر كند. سال 
۲۰۲۱ تا به اينجاي كار سال پرفرازونشيبي بوده است. 
قيمت بيت كوين از زير س��طح ۳۰,۰۰۰ دالر به باالي 

۶۰,۰۰۰ دالر و اوج تاريخي خود رس��يد، اما كمي بعد 
مجدداً به سطوح ابتدايي سقوط كرد. بيت كوين در ادامه 
توانست با رشدي ۲۰,۰۰۰ دالري از روزهاي تاريك ماه 
ژوئيه )تير( عبور كند و اكنون كمي پايين تر از ۵۰,۰۰۰ 
دالر معامله مي ش��ود. در حال حاضر چهار ماه تا پايان 
سال ۲۰۲۱ باقي مانده است و همچنان افزايش تعداد 
پيش بيني ها براي رشد ۱۰۰ درصدي قيمت بيت كوين 
در اين بازه زماني ادامه دارد. استراتژيست بلومبرگ هم 
با ارايه چند دليل به اين جريان پيوسته است. او در ابتدا 
به روند تاريخي و عملكرد قيمت پيش از كاهش عرضه 

اشاره كرده است.
ديدگاه هاي مختلفي در رابطه با اين مس��اله وجود دارد. 
سرعت استخراج بيت كوين تقريبا هر چهار سال يك بار 
و پس از هاوينگ نصف مي شود. پس از آخرين هاوينگ 
كه در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، پاداش استخراج هر بالك 
اكنون به ۶.۲۵ بيت كوين كاهش يافته است. مي توان ۳ 
ميليون واحد بيت كويني را كه به داليل مختلف ناپديد يا 
از دسترس خارج شده اند هم به اين فهرست اضافه كرد. 
عالوه بر اين، به نظر مي رسد كه سرمايه گذاران بلندمدت 
مصمم هس��تند كه در آينده هم از بيت كوين هاي خود 
نگهداري كنند و حتي س��قوط قيمت هم، مانند آنچه 
ابتداي اين ماه اتف��اق افتاد، نمي تواند آنها را مجاب كند 
كه دارايي خود را بفروش��ند. اين مس��اله تا حد زيادي با 
مدل انباشت به جريان )S۲F( مطابقت دارد. اين مدل با 
بررسي نسبت حجم ذخاير يا همان موجودي، به جريان 
يا همان عرضه ساالنه بيت كوين، قيمت ۱۰۰ هزار دالر را 
براي پايان سال جاري برآورد كرده است. سومين دليلي 
كه از سوي مك گلون مطرح ش��ده است، رشد پذيرش 
و ارتباط آن با كاهش عرضه اس��ت. همان طور كه مباني 
علم اقتصاد حكم مي كند، اگر عرضه يك دارايي كاهش 
يابد و در عين حال تقاضا ثابت مانده يا افزايش پيدا كند، 
از نظر تئوري قيمت بايد افزايش يابد. اخيراً تقاضا براي 
خريد بيت كوين هم��واره در حال افزايش بوده اس��ت. 
شركت هاي بزرگي هستند كه چندين ميليارد دالر در 
بيت كوين سرمايه گذاري كرده اند و برخي از آنها گفته اند 
كه هرگز دارايي خود را نمي فروش��ند. س��رمايه گذاران 
نهادي به بانك ها فشار مي آورند تا چهارچو ب هايي قانوني 
را در اختيارش��ان قرار دهند كه بتوانن��د در بيت كوين 
سرمايه گذاري كنند. حجم دارايي تحت مديريت صندوق 
سرمايه گذاري در بيت كوين گري اسكيل از سال ۲۰۱۹ 
تاكنون ۱۰ برابر شده است. در نتيجه جاي تعجب ندارد 
كه چهره هاي شناخته شده اي تصور  كنند كه بيت كوين 

مي تواند تا پايان سال ۲۰۲۱ شش رقمي شود.
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پخش فصل دوم ويژه برنامه مهال 
از امشب به مناسبت اربعين

فصل دوم ويژه برنامه مهال از امشب به مناسبت ايام اربعين 
پخش مي ش��ود. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، همراه اول همزمان با نزديك شدن 
به اربعين حسيني)ع( توليد و پخش فصل دوم ويژه برنامه 
»مهال« را به مدت ۱۰ شب در دستور كار قرار داده است.  
 »مهال« برنامه اي تركيبي به ميزباني محمدحسين پويانفر، 
مداح نام آشناي كشور و با حضور چهره هايي سرشناس 
در حوزه هاي مذهبي، هنري، ورزشي و اجتماعي  است 
كه در هر قسمت با قرار گرفتن مقابل مهمانان، سواالتي را 
با هدف رقم زدن گفت وگوهايي شنيدني و متناسب با 
حال و هواي اين ايام، طرح مي كند. اين ويژه برنامه، از 
امشب )يكشنبه ۲۸ شهريور( رأس ساعت ۲۰ از طريق 

اپليكيشن هاي روبيكا و آيگپ پخش مي شود.

ساخت قابليت جديد 
كالب هاوس براي جذب كاربران

كالب ه��اوس تنها اپليكيش��ني براي گ��وش كردن به 
سخنراني افراد معروف نيست و اتاق هاي مختلفي از جمله 
اتاق هايي دارد كه كارب��ران در آنجا مي توانند مكالمات 
خصوصي با دوستانشان داشته باشند. به گزارش ايسنا به 
نقل از انگجت، جين مانچون وونگ، محقق اپليكيشن ها 
كه قابليت هاي آزمايشي مخفي در آنها را كشف مي كند، 
به تازگي پي برده است كالب هاوس روي شيوه جديدي 
براي دعوت كاربر از مخاطبانش براي داشتن يك مكالمه 

صوتي كار مي كند كه ويو )Wave( نام دارد.

 استقبال از مهر ۱4۰۰
در شهر زير زميني

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از تقويت حداكثري ناوگان متروي 
تهران و حومه براي استقبال از مهر جهت خدمات رساني 
حداكثري به شهروندان در نيمه دوم سال ۱۴۰۰با توجه 
به احتمال بازگشايي مراكز آموزشي خبر داد. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه، علي عبداله پور با اشاره به اينكه در 
صورت بازگشايي مدارس و مراكز آموزشي در نيمه دوم سال 
جاري با افزايش سفرهاي درون شهري رو برو خواهيم شد 
گفت: افزايش ظرفيت خدمات رساني در نيمه دوم سال 
در بخش حمل و نقل عمومي سال هاست كه مورد توجه 
بوده اما با توجه به ش��يوع ويروس كرونا و اهميت رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، اين موضوع بيش از گذشته مورد 
توجه قرار دارد. وي تصريح كرد: در همين راستا برنامه ريزي 
حركت قطاره��اي در خطوط هفتگانه مت��روي تهران و 
حومه براساس ميزان مسافر ورودي در ساعات مختلف و 
پايش دوره اي و مس��تمرآمار فوق انجام مي پذيرد. ضمن 
اينكه در اين برنامه ريزي شرايط دوره كرونا و لزوم رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي بين مسافران نيز در دستور كار اين 
شركت قرار دارد.  عبداله پور گفت: نظافت سالن، سكوها، 
شست وشوي صندلي س��كوها، پله هاي برقي، گيت ها، 
ورودي ها، نمادهاي آرم مكعبي مترو در ورودي ايستگاه ها، 
تابلوهاي نام ايس��تگاه ها و رفع نواقص احتمالي از جمله 
روشنايي تمامي نقاط ايستگاه، محوطه ها، آراستگي فضاي 
س��بز و اهتمام در افزايش گل و گياه محوطه ها و حصول 
اطمينان از عملكرد تمامي تجهيزات و امكانات ايستگاه ها 
بخش ديگري از كارهاي انجام شده براي استقبال از مهر 
مي باشد. وي خاطرنشان كرد: بازديد از كپسول هاي آتش 
نشاني موجود درايستگاه ها و قطارها، شست و شوي محفظه 
كپسول آتش نش��اني و سيستم هاي خشك آتش نشاني 
تونل و هواكش هاي ميان تونلي و همچنين با توجه به ادامه 
شيوع ويروس كرونا درايام باقيمانده از سال جاري عمليات 
ضدعفوني و شستش��وي ايستگاه ها و قطارها براي حفظ 

سالمت مسافران و پرسنل ادامه خواهد داشت.

ادعای افزايش ۳۰ درصدی 
هزينه تماس در صورت ذخيره 

شماره با کد 98+ کذب است
اهل فن و افراد مطلع از سيستم مخابراتي كشور مي دانند 
كه ۹۸+ در سيس��تم نامبرينگ كشور تعريف شده است 
و همان كاركرد صف��ر را انجام  مي دهد. به گزارش ايلنا، به 
تازگي متني با مضمون زير در شبكه هاي اجتماعي در حال 
انتشار و بازپخش است:  »كسي كه شماره اش در موبايل 
شما ذخيره نيست وقتي با شما تماس بگيرد شماره اش با 
پيش شماره ۹۸+ نمايش داده مي شود. دقت كنيد كه قبل 
از ذخيره شماره، كد ۹۸+ را حذف و به جاي آن ۰۹ را ذخيره 
كنيد. چون در صورت ذخيره شماره با پيش شماره ۹۸+ هر 
زمان كه اين شماره را بگيريد، تماس شما از طريق ماهواره 
به دكل هاي زميني منتقل و منجر به افزايش ۳۰ درصدي 
هزينه تماس مي شود. امان از دس��ت اين مخابرات!« در 
خصوص ادعاي فوق هر فردي كه اندك اطالعاتي از سيستم 
مخابراتي كشور داشته باشد، كذب بودن اين ادعا براي او 
كامال آشكار است. به نظر مي رسد طرح اين قبيل ادعاهاي 
كذب و نادرست، جز نگران كردن ذهن جامعه و كاربران 
سيستم مخابراتي كشور، نتيجه ديگري ندارد. اهل فن و 
افراد مطلع از سيستم مخابراتي كشور مي دانند كه ۹۸+ در 
سيستم نامبرينگ كشور تعريف شده است و همان كاركرد 
صفر را انجام  مي دهد. از شهرونداني كه در شبكه اجتماعي 
با اين پيام مواجه و احيانا نگران شده اند بايد بدانند كه اين 
ادعا به هيچ وجه صحت ندارد و جاي هيچ گونه نگراني بابت 

هزينه هاي تماس به دليل ادعاي فوق الذكر وجود ندارد.

همراهي آيگپ با عاشقان 
اباعبداهلل)ع( از نجف تا كربال

با پويش رهرو
به گزارش روابط عمومي آيگپ، به دنبال محدوديت هاي 
موجود به دليل شيوع ويروس كرونا در پياده روي معنوي 
اربعين امسال، راهپيمايي عظيم پياده روي نجف تا كربال، 
براي اولين با در كش��ور به صورت ۲۴ ساعته از طريق ۲۰ 
پلتفرم مجازي پخش مي ش��ود. آيگپ نيز به عنوان يكي 
از پرمخاطب ترين پيامرسان هاي ايراني و در پي استقبال 
كاربران از »حسينيه آيگپ« در ايام شهادت امام حسين)ع( 
بر آن شد كه در اين پويش بزرگ معنوي همراه با سوگواران 
ابا عبداهلل)ع( باشد. آيگپ امسال با پويش »رهرو« عاشقان 
حرم اباعبداهلل)ع( را تا كربال همراهي مي كند. اين پويش 
بزرگ عالوه بر پخش زنده ۲۴ ساعته راهپيمايي نجف تا 

كربال شامل قسمت هاي مختلفي به شرح زير است: 
طراحي استيكر- طراحي اس��تيكر با رويكرد محرم و 
همچنين پياده روي اربعين يكي از بخش هاي پويش رهرو 
در ايام اربعين سيد و ساالر شهيدان)ع( است. هنرمندان 
عالقه مند به شركت در مسابقه طراحي استيكر مي توانند 
اس��تيكرهاي اختصاصي خود را با فرمت png، با س��ايز 
۵۱۲*۵۱۲ و رزولوش��ن dpi ۳۰۰ تا پايان ش��هريور ماه 
ارس��ال كنند. به طرح هاي منتخب جوايز ارزنده اي تعلق 

خواهد گرفت.
پياده روي نيابتي- آيگپ امسال در پويش »رهرو« اين 
امكان را براي مشتاقان به پياده روي اربعين و زيارت بارگاه 
امام حسين )ع( فراهم كرده است، كه درخواست پياده روي 
نيابتي داشته باشند. عاشقان اباعبداهلل )ع( مي توانند با اعالم 
نام و نام خانوادگي و نام شهر در يك پيام ويديويي كمتر از يك 
دقيقه و ارسال آن به آيگپ درخواست پياده روي نيابتي را از 
خادمان امام حسين)ع( داشته باشند. خادمان اباعبداهلل)ع( 
به نيابت از آنها به س��مت حرم امام حسين)ع( پياده روي 
خواهند كرد و اين پياده روي نيابتي از طريق برنامه رهرو در 

آيگپ تي وي پخش خواهد شد.
مسابقه كتابخواني- كتاب »حسين از زبان حسين« به 
قلم حجت االسالم والمسلمين محمد محمديان، كتابي 
درباره زندگي امام حسين)ع( و واقعه عاشورا است كه توسط 
نشرمعارف منتشر شده است.  كتاب »پس از بيست سال« 
نيز كتابي است از سلمان كديور كه چاپ و نشر آن توسط 
انتشارات شهرستان ادب انجام شده است و كديور در اين 
كتاب به اين پرسش پاس��خ داده است كه »به راستي امام 
حس��ين)ع( را چرا كش��تند؟« عالقه مندان به شركت در 
مسابقه كتابخواني پويش »رهرو« با مطالعه هر كدام از دو 
كتاب مذكور و ارسال پاسخ س��واالت مطرح شده پس از 
مطالعه كتاب، مي توانند از جوايز نفيس اين مسابقه كه به 
برندگان اهدا خواهد شد، برخوردار شوند. نسخه pdf اين 
دو كتاب در سايت هاي مختلف فروش كتاب، موجود و به 

راحتي در دسترس است.
من و اربعين- در »من و اربعين« عاش��قان اباعبداهلل)ع( 
مي توانند پادكست هاي اختصاصي، مداحي هاي شخصي، 
ويديوهايي كه با موضوع اربعين شخصا تهيه كرده اند و هر آن 
چه را كه مربوط به ايام سوگواري امام حسين )ع( و اربعين 
سيد و ساالر شهيدان)ع( است را براي آيگپ ارسال كنند. 
ويديوها بايد به صورت عمودي تهيه شود و به بهترين آثار 

جوايزي تعلق خواهد گرفت.
عكس و فيلم صد ثانيه اي- پويش »رهرو« از عكاسان، 
مستندسازان و سوگواران حسيني كه به صورت حرفه اي در 
اين حوز ه ها فعال هستند، دعوت مي كند، ويديوهايي را كه با 
محتواي عزاداري امام حسين )ع( تهيه كرده اند، براي آيگپ 
ارسال كنند. توجه به اين نكته ضروري است كه ويديوهاي 
مذكور بايد حداكثر ۱۰۰ ثانيه و به صورت عمودي باشد. در 
پايان اين پويش به ويديوهاي منتخب جوايز نفيسي اهدا 
خواهد شد. مجتبي جوانبخت مسوول كميته رسانه و 
فضاي مجازي ستاد اربعين، در خصوص اين پويش عظيم 
گفت: اين كاري كه ش��روع كرديم اولين و بزرگ ترين و 
منحصربه فردترين اقدام رسانه اي در سال هاي گذشته 
نسبت به رسانه اي كردن ۲۴ ساعته پياده روي اربعين 
است و تاكنون چنين اتفاقي نه در رسانه هاي عراقي و ديگر 
كشورها و نه در سطح صدا و سيماي ايران، نيفتاده است. 
براي تحقق اين اقدام رسانه اي، استوديوي اصلي خود را 
در عمود ۱۱۲۰ برپا كرديم و نودال پخش اين برنامه ها نيز 
در تهران است. لذا به لحاظ فني و زيرساختي در سطح 
بااليي اين اقدام عملياتي گرديده است. قابل ذكر است 
كه مسابقه در بخش هاي كتابخواني، طراحي استيكر، 
عكس و فيلم صدثاني��ه اي و من و اربعين تا پايان صفر 
ادامه خواهد داشت و به نفر اول تا سوم هر بخش جوايز 
ارزنده اي در روز ۱۷ ربيع االول مصادف با ميالد پيامبر 
اكرم)ص( اهدا خواهد شد. عالقه مندان مي توانند براي 
نصب آيگپ عدد ۱ را به ۱۰۰۰۴۴۲۷ ارسال كنند يا از 
طريق ماركت هاي داخلي براي دانلود و نصب اقدام كنند.

عده اي از كارشناسان معتقدند كه بيت كوين تا پايان سال ميالدي، به ۱۰۰ هزار دالر مي رسد

ثبات نسبي در بازار ارزهاي ديجيتال

نماينده مجلس: وزير ارتباطات تاكنون در زمينه طرح صيانت پيشنهادي نداده است

اخبار
آگهی مزايده اموال غير منقول )اسناد ذمه(

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق سه دانگ مشاع از اعيان شش دانگ پالک 6۴۹۸ فرعی از ۵6 اصلی واقع در حومه بخش یک کرمانشاه به نشانی: کرمانشاه۲۲بهمن تقاطع خيابان های برق 
و گل سرخ ،ساختمان ترنج _طبقه اول _واحد یک _ذیل شماره دفتر الکترونيک ۱۳۹۹۲۰۳۱6۰۰۱۰۰6۴۴۳ به نام آقای اکبر شعبانی با مساحت 6۵/۱۴ متر مربع و حدود اربعه شماال به طول های 
۴/۷6متر و ۰/۵۰ متر غربی است و ۱/۳۸ دیوار و درب و دیواریست به راه پله مشاعی شرقا اول به طول های ۵ متر و ۲/۸۴ متر که شمالی است به طول ۳/۲۰ متر دیوار اشتراکی به واحد شرقی دوم 
به طول ۹۰ س�انتی متر دیوار به داکت جنوبا به طول ۴/۱۵ متر دیوار به درز انقطاع مش�اعی جنب پالک ۳۳۲۴ فرعی دوم به طول های ۹۰ سانتيمتر )غربی (و ۱/۱۵متر و ۰/۹۰متر )شرقی ( دیوار و 
منفذ هواکش و پنجره به داکت اشتراکی سوم به طول ۴/۸۴ متر دیوار به درز انقطاع مشاعی غربا به طول ۷/۷۵ متر دیوار و پنجره ایست به فضای خيابان ثبت و  سابقه صدور سند مالکيت دارد 
طبق نظرات اوليه و تکميلی مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰و ۱۴۰۰/۲/۳۱هيئت کارشناسان رسمی سه دانگ مشاع فوق الذکر به مبلغ ۷/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )هفت ميليارد و یکصد و پنجاه ميليون ریال( ارزیابی 
شده است مشخصات دیگر آپارتمان عبارت است از واقع در طبقه اول, اسکلت فلزی 6 طبقه با قدمت ۱6 سال مطابق برگ عدم خالف شماره ۱/۱۲۴۱۱ که با در نظر گرفتن موقعيت, کيفيت،قدمت 
 ،دسترس�ی ها و امکانات و س�ایر عوامل و بدون در نظر گرفتن س�ایر دویون و بدهی که ممکن است وجود داشته باشد به مبلغ مذکور اعيان س�ه دانگ ارزیابی شده و مستند به مدارک ابرازی 
محکوم له  در خصوص محدودیت ارتفاعی به طول ۲/۴۵ متر سقف واحد مذکور که به لحاظ استانداردهای موجود برای بسيار مشاغل منجمله مطب پزشکی و دندانپزشکی یا وکالت و غيره در حالی 
که مجاز به استفاده از کاربری مسکونی هستند مناسب نمی باشد ضمنا  برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور و محل کار آرایشگاه مردانه می باشد و تا آخر مرداد ۱۴۰۰ قرارداد با  دیون منعقد نموده 
است و مبلغ ۵۰ ميليون تومان رهن و ماهيانه دو ميليون و ۴۵۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت می نماید با توجه به مراتب فوق پالک مذکور از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ در اداره 
اجرای کرمانشاه واقع در بلوار شهيد مطاعی  از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ هفت ميليارد و یکصد و پنجاه ميليون ریال شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی فروخته می شود .
الزم به ذکر اس�ت پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد باشد و نيز بدهی های مالياتی و 
عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد  خواهد شد و  نيم عشر  و حق مزایده نقدا  وصول می گردد  شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف مابه التفاوت مبلغ فروش و ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت نماید 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را  به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عمليات فروش 

از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید  می گرددضمنا آن ملک و فاقد بيمه می باشد.ضمنا بستانکار از بيمه مال غير منقول فوق بی اطالع می باشد . 
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/6/۲۹

آگهی مزايده اموال غير منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۹۰۳۴۷۷ این اجرا متعهد: اميد علی شاه حسينی گرگ بيشهء و فریبا بهلولی متعهد له: بانک کشاورزی شعبه صحنه  ششدانگ پالک ثبتی ۳6۹۳ فرعی از ۹۳ اصلی محفوظ و مجزی شده از ۷۷۵ فرعی از اصلی 
مذکور واقع در ناحيه یک کرمانشاه متعلق به فریبا بهلولی ثبت و صادر و طبق سند رهنی شماره ۱۹۷۰۴مورخ ۹6/۱۲/۵ دفترخانه ۱۷۳ کرمانشاه در رهن بانک کشاورزی شعبه صحنه قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲6به 
مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)سه ميليارد و سيصد ميليون تومان (به  شرح ذیل ارزیابی شده ملک فوق در نشانی کرمانشاه الهيه بلوارزن چقاميرزافاز ۱خ کاوه _کوی ۱۲شرقی _پالک ۱۴ به کد پستی 6۷۱۹6۹۵۹۹۴ بصورت ششدانگ یک قطعه 
زمين به مساحت ۲۰۰ متر مربع با کاربری مسکونی که شامل دو طبقه آپارتمان مسکونی طبقه همکف به مساحت حدوداً ۱۰۵ متر مربع و پارکينگ دو خودرو با مزاحمت به مساحت حدود ۳۰ متر مربع که شامل پذیرایی )کف سيمان و رویه دیوارها 
گچ سفيد و رنگ آميزی سقف گچبری ساده( یک خواب کف سيمان و رویه دیوارها گچ سفيد( آشپزخانه )کف سراميک و رویه دیوارها تا سقف کاشی و کابينت ام دی اف( و سرویس حمام و توالت در حياط و انباری /طبقه اول به مساحت حدودا 
۱۳۴ متر مربع با انضمام تراس و انباری به مساحت ۱۴ متر مربع که شامل پذیرایی )کف سيمان و رویه دیوار ها گچ سفيد و رنگ آميزی سقف گچبری ساده (دو خواب )کف سيمان و رویه دیوارها گچ سفيد (آشپزخانه )کف سراميک و رویه دیوارها 
تا سقف کاشی و کابينت و ام دی اف (و سرویس و حمام و توالت و تراس – و  در هر دو طبقه پنجره ها فلزی و پروفيل آهنی درها چوبی است امتيازات آب )مشترک ( برق و گاز اختصاصی و یک خط تلفن دارداسکلت فلزی_آجری و نمای ساختمان 

سنگ می باشد سيستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی است ملک دارای پایان کار به شماره ۸۹۰۱۲۲۰6مورخ ۸۹/۷/۵ است لذا ارش ششدانگ زمين و دو واحد آپارتمان موصوف  جمعا به مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد .
و برابر گزارش مورخ ۱۴۰۰/6/۱۷ مامور اجرا ملک فوق در آدرس کرمانشاه الهيه بلوارزن چقا ميرزا _فاز ۱خ کاوه _کوی ۱۲شرقی _پالک ۱۴ به صورت یک ساختمان یک طبقه )همکف و اول ( باشد که طبقه همکف محل سکونت 

مستاجر )یوسف احمدیان ( می باشد که مبلغ ۴۰ ميليون تومان رهن و ماهانه یک ميليون تومان اجاره بها تا مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ با مدیون قرارداد منعقد نموده است و طبقه اول محل سکونت مدیون و خانواده وی می باشد.
مش�خصات ملک فوق طبق پاس�خ دفتر امالک به شرح ذیل می باشد: به شماره ۳6۹۳ فرعی  از ۹۳ اصلی مفروز و مجزا ش�ده از ۷۷۵ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یک حومه حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه یک 

استان کرمانشاه به مساحت ۲۰۰ متر مربع است.
به حدود: شماال :۱۰متر شرقا :۲۰ متر جنوبا :۱۰ متر غربا :۲۰ متر مالکيت فریبا/بهلولی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه ۱۸۴ تاریخ تولد ۱۳۴6 دارای شماره ملی ۳۳۴۱۱۸۱۳6۹ با جز سهم شيش از کل سهم شيش به عنوان مالک 
شش�دانگ عرصه و اعيان و عرصه و اعيان موضوع سند مالکيت اصلی به ش�ماره چاپی ۴۰۸۳۱۸ سری سال که در صفحه ۵۹۳ دفتر امالک جلد ۳۲6 ذیل شماره 6۵۴۰۰ ثبت گردیده است, محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره 
۱۹۷۰۴مورخ ۱۳۹6/۱۲/۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۷۳ شهر کرمانشاه استان کرمانشاه که به نفع بانک کشاورزی شعبه صحنه به مبلغ 6۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۱۰ سال ثبت  شده است . پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز 
یکش�نبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱واقع در کرمانشاه _فرهنگيان فاز ۱بلوار شهيد مطاعی _اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمانش�اه واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین 

قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد  خواهد شد و  نيم عشر  و حق مزایده نقدا  وصول می 
گردد و کليه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نيم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد  . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف مابه التفاوت مبلغ فروش و ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش و به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 

مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می ضمنا آن ملک و فاقد بيمه می باشد.
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/6/۲۹

يك نماينده مجلس با بيان اينك��ه وزير ارتباطات در 
زمينه طرح صيان��ت از فضاي مجازي مطيع مجلس 
است و هر چه مجلس مصوب كند را مي پذيرد، از عدم 
ارايه پيشنهاد درباره طرح صيانت توسط عيسي زارع پور 
خبر داد. محمدجواد نيك بين، نماينده كاشمر و عضو 
كميسيون فرهنگي مجلس، در رابطه با طرح صيانت از 
كاربران فضاي مجازي گفت: »طرح صيانت از كاربران 
فضاي مجازي مراحل طوالني را بايد پشت سر بگذارد 
و به زودي و راحتي به تصويب نمي رسد، حدود يكي 
دو سال زمان خواهد برد. اما نهايتا در نتيجه اين طرح، 
اتفاقي براي اينترنت و پلتفرم هاي ايراني و خارجي رخ 
نخواهد داد. هنوز كميسيون مشترك تشكيل جلسه 

نداده است. در اين طرح به دنبال جلب رضايت مردم 
هس��تيم.« او در ادامه گفت: »اشكاالت و نگراني هاي 
مردم پيرامون اين طرح كامال درس��ت است زيرا اين 
ناش��ي از عدم اطالع رساني مجلس است، مجلس در 
اين زمينه اطالع رساني دقيقي نداشته است و به همين 
دليل چنين دلهره و نگراني بين مردم ش��كل گرفت. 
قطعا بعد از شروع بررسي روند اين طرح و تصويب آن، 
ش��ب هات مردم برطرف خواهد شد. او همچنين در 
خصوص نظر وزير ارتباطات نسبت به اين طرح، بيان 
كرد: وزير ارتباطات در اين زمينه مطيع مجلس است 
و هر چه مجلس مصوب كن��د را مي پذيرد و تاكنون 

پيشنهادي در اين زمينه نداشته است.« 

     توپ در زمين مجلس 
اين موضوع در حالي اس��ت كه سيدعلي يزدي خواه، 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس چن��دي پيش با 
بيان اينكه طرح صيانت از مهرماه مورد بررس��ي قرار 
خواهد گرفت، از درخواس��ت هيات رييس��ه مجلس 
از ۹ كميس��يون مربوطه براي معرفي نفرات منتخب 
خود خبر داد و گفت: »قرار اس��ت طبق درخواس��ت 
هيات رييسه مجلس، ۹ كميس��يون مربوطه، نفرات 
منتخب خود را براي حضور در كميس��يون مشترك 
بررس��ي طرح صيانت اعالم كنند.« از س��ويي ديگر، 
مجتبي توانگر، نماينده مجلس نيز نسبت به اين طرح 
اعتراض كرده و با اعالم مخالفت نسبت به آن گفته بود: 

»برخي از مواد اين طرح چنان خام و مخرب است كه 
تصويب و اجراي آن مي تواند اخالل جدي در سازوكار 
حاكم بر فضاي مجازي ايجاد كند. در اين طرح حتي 
اهداف طراحان دلس��وز آن نيز محقق نمي شود. اين 
طرح منجر به فرار نخبگان از كشور مي شود و اجراي 
كوتاه مدت آن نيز آثار زيان باري به دنبال دارد. مجلسي 
كه شعار شفافيت را داد چرا مي خواهد بررسي اين طرح 
را در تاريكي پيش ببرد؟« حاال با وجود س��كوت وزير 
ارتباطات در مقابل اين طرح و عدم اظهارنظر مستقيم 
نسبت به آن بايد ديد نمايندگان مجلس به چه نتيجه اي 
خواهند رسيد و در نهايت طرح صيانت قرار است با چه 

جزيياتي تصويب شود يا حتي پرونده آن بسته شود.

ايالن ماسك در توئيتي اعالم كرد پروژه آزمايش اينترنت 
ماهواره اي اس��تارلينك در ماه اكتبر پاي��ان مي يابد. در 
نتيجه سرويس براي كاربران در كشورهاي بيشتري مهيا 
مي شود. به گزارش مهر به نقل از انگجت، به نظر مي رسد 
مرحله آزمايش��ي اينترنت ماهواره اي اسپيس ايكس در 
حال پايان يافته است. ايالن ماسك در يك توييت اعالم 
كرد ماه آينده پروژه استارلينك از حالت بتا خارج مي شود. 
به عبارت ديگر فاز آزمايش��ي پروژه در م��اه اكتبر پايان 
مي يابد. بنابراين كاربران اينترنت در كشورهاي بيشتري 
مي توانند از اينترنت ماهواره اي اين شركت استفاده كنند. 
اين شركت تصميم داشت تا سپتامبر سال جاري پوشش 

اينترنت ماهواره اي خود را به طور جهاني عرضه كند. در 
حال حاضر فقط ساكنان امريكاي شمالي و بخش هايي 
از اروپا در كنار كشورهايي مانند استراليا، شيلي و نيوزلند 
مي توانند از اين س��رويس استفاده كنند. البته قرار است 
پوشش اس��تارلينك به مكزيك و ژاپن نيز گسترده شود 
اما اسپيس ايكس كشورهايي مانند فيليپين و آفريقاي 
جنوبي را نيز به طرح گس��ترش پوش��ش سرويس خود 
افزوده اس��ت. اين ش��ركت امريكايي اعالم كرد تا اواخر 
آگوست ۱۰۰ هزار پايانه استارلينك به مشتريان تحويل 
داده اس��ت. اما با پايان يافتن طرح آزمايشي و دسترسي 

كشورهاي بيشتر به سرويس، اين تعداد رشد مي كند.

مايكروسافت با فراهم سازي امكان جديدي براي ورود بدون 
پسورد به حساب هاي اين شركت مي خواهد جهان را يك گام 
ديگر به حذف گذرواژه ها نزديك تر كند. قابليت ورود بدون 
گذرواژه پيش تر فقط در اختيار كاربران تجاري مايكروسافت 
قرار داش��ت، اما حاال براي همه كاربران اين شركت عرضه 
مي ش��ود. به گزارش ديجياتو، مايكروسافت هم مثل اكثر 
غول هاي دنياي فناوري به دنبال حذف گذرواژه هاس��ت، 
چون شكستن گذرواژه يكي از روش هاي اصلي انجام حمالت 
سايبري است. اين شركت حاال اعالم كرده كه همه كاربران 
مي توانند به قابليت ورود بدون گذرواژه دسترس��ي داشته 
باشند؛ يعني مي توانند بدون اس��تفاده از گذرواژه با كمك 
 ،Microsoft Authenticator س��رويس هايي مثل
وين��دوز Hello يا دريافت كد امنيت��ي از طريق پيامك يا 
ايميل به سرويس هايي مثل Outlook و OneDrive وارد 
شوند. با اين حال، در برخي سرويس ها از جمله آفيس ۲۰۱۰، 
ريموت دسكتاپ يا ايكس باكس ۳۶۰ همچنان بايد گذرواژه 
وارد كنيد. همچنين، كساني كه از نسخه هاي قديمي ويندوز 
استفاده مي كنند، نمي توانند به اين قابليت دسترسي داشته 

باشند، چون اين ويژگي فقط روي ويندوز ۱۰ و ويندوز ۱۱ در 
دسترس قرار مي گيرد. با وجود آغاز انتشار اين قابليت براي 
كاربران، مايكروسافت مي گويد قابليت ورود بدون گذرواژه 
طي هفته هاي آينده به دس��ت تمام كاربران مي رسد. پس 
براي خالص شدن از دست گذرواژه ها هنوز بايد كمي صبر 
كنيد. اين شركت همچنين وعده داده كه روي روشي براي 
حذف گذرواژه هاي Azure AD كار كند تا مديران سيستم 
بتوانند تعيين كنند كه چه كاربراني بايد گذرواژه بزنند و چه 
كساني براي ورود به گذرواژه نياز ندارند. پروفسور الن وودوارد، 
از اعضاي تيم تحقيقات روش هاي احراز هويت بدون گذرواژه 
در دانشگاه »ساري« انگليس مي گويد مايكروسافت با اين كار 
قدم بزرگي برداشته است: »موضوع فقط به ورود به كامپيوتر 
محدود نمي شود و ورود به سرويس هاي آنالين را هم دربر 
مي گيرد.« كارشناسان از كاربران مي خواهند كه گذرواژه هاي 
يكتا و پيچيده بسازند، ولي مردم براي ساخت اين گذرواژه ها 
از الگوهاي يكساني استفاده مي كنند كه حدس زدن آنها را 
براي هكرها آسان مي كند. در نتيجه، استفاده از گذرواژه ديگر 

در چشم شركت هاي بزرگ به اندازه قبل مطلوب نيست.

فاز آزمايشي اينترنت استارلينك ماه آينده پايان مي يابد

كاربران حاال مي توانند بدون پسورد 
وارد سرويس هاي مايكروسافت شوند



تعادل |
در يك گزارش پژوهشي جايگاه چين در اقتصاد سياسي 
ايران و چگونگي گسترش و چش��م انداز روابط اقتصادي 
و سياسي با اين كش��ور مورد بررس��ي قرار گرفته است. 
اين گزارش تاكيد ك��رده، كه مركز وضعيت تحريم ها در 
چش��م انداز روابط آينده ايران و چين نقش اساسي دارد. 
بنا براين گزارش در صورت احياي توافق هسته اي، چين 
به عنوان ش��ريك اول تجاري، اقتص��ادي و فناورانه ايران 
س��رمايه گذاري خود در ايران را به پايان رسانده و يكي از 
برندگان كليدي خواهد بود. درصورت رسيدن مذاكرات 
به بن  بست و شكاف ميان انتظارات مذاكراتي طرفين 
برجام، شرايط براي تشديد تحريم  ها فراهم شده و چين 
احتماال استراتژي كنوني خود را كه »تعامل گزينشي« 
با اقتصاد ايران است، ادامه خواهد داد و مي  كوشد كه در 
متن تنش فزاينده ميان ايران و غرب قرار نگيرد. در حالت 
ديگر، چنانچه طرفين برجام به توافقي جديد دس��ت 
پيدا كنند، چين احتماالً با آن موافقت يا مخالفت جدي 
نخواهد كرد و همچون گذشته مي كوشد در هماهنگي 
با روسيه عمل نمايد. در حوزه ديپلماسي اقتصادي نيز 

به راهبرد تعامل گزينشي ادامه خواهد داد.

     چهار مولفه اثرگذار بر روابط ايران وچين 
»هم پوش��ي منافع سياس��ي دولت ها با چي��ن، ضامن 
سرمايه گذاري چين در اين كشورها يا شكل گيري روابط 
اقتصادي گسترده نيس��ت و اگرچه چين به خريد نفت و 
كوشش براي كاستن از فش��ار تحريم ها ادامه داده؛ اما با 
خروج اياالت متحده از برجام، سرمايه گذاري خود در ايران 
را به پايان رسانده است.« اين بخشي از گزارش تازه مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران است. اين گزارش با عنوان »ايران و 
چين: آينده ديپلماسي اقتصادي« به بررسي جايگاه چين 
در اقتصاد سياسي ايران و چگونگي گسترش و چشم انداز 
روابط اقتصادي و سياسي با اين كشور پرداخته است. در اين 
گزارش، روابط ميان ايران و چين متاثر از چهار مولفه »انرژي، 
تجارت و س��رمايه گذاري، ابتكار كمربند و راه و همكاري 

راهبردي« در نظر گرفته شده است. 
بر اين اساس نفت، اولين و كليدي  ترين عنصر روابط ميان 
ايران و چين است. اگرچه تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
جايگاه ايران از يك تأمين كننده اصلي، به تأمين كننده فرعي 
نفت چين تبديل ش��ده و كشورهاي عراق و روسيه سهم 
ايران را در بازار انرژي اين كشور تصاحب كردند، اما چين 
همچنان يكي از مقاصد صادراتي نفت ايران است. دومين 
متغير، تجارت و سرمايه گذاري است. عربستان و امارات، 
مهم ترين شركاي اقتصادي چين در خاورميانه هستند. 
تركيه، قزاقستان و پاكستان نيز در محيط همسايگي ايران، 
گام هاي مهمي در توسعه روابط با چين برداشته اند. از اين 
منظر، ايران بر خالف تصورات رايج، در توسعه روابط تجاري 
و سرمايه گذاري با چين، از همسايگان عقب مانده است و 
بازاري متوسط براي صادرات چين محسوب مي شود. متغير 
سوم، ابتكار كمربند و راه است كه در يك دهه اخير و احتمااًل 
تا آينده قابل  پيش بيني در كانون ديپلماسي اقتصادي چين 
قرار داش��ته و اين كشور مي كوشد در اين قالب، همكاري 
اقتصادي خود با بس��ياري از كش��ورها را گسترش دهد. 
اگرچه نقش ايران در اين طرح به عنوان قلب راه ابريشم، در 
واقعيت چندان تحقق نيافت. چهارمين متغير، همكاري 
راهبردي است؛ ايران و چين به دليل مشكالت بنياديني 
كه با اياالت متح��ده دارند، با يكديگر همكاري راهبردي 
دارند. اما در عمل مشخص شده است كه، هم پوشي منافع 
سياس��ي دولت ها با چين، ضامن س��رمايه گذاري چين 
در اين كشورها يا ش��كل گيري روابط اقتصادي گسترده 
نيست. بي اعتنايي چين به كره شمالي و كوبا، ارايه رانت 
ژئواكونوميك به پاكستان و همكاري تنگاتنگ با روسيه، 
مبين اين ادعا است. در مورد ايران نيز، اگرچه چين به خريد 
نفت و كوشش براي كاستن از فشار تحريم ها ادامه داده، اما 
با خروج اياالت متحده از برجام، س��رمايه گذاري خود در 

ايران را به پايان رساند.

     داليل تقويت جايگاه چين در اقتصاد ايران 
چيست؟ 

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: 1۶ اوت 2021 
روابط ايران و چين 50 ساله شد. در چهار دهه نخستين 
روابط، چين در حاشيه اقتصاد سياسي ايران قرار داشت. اما 
در يك دهه اخير اين كشور بدل به مهم ترين پديده اقتصاد 
سياسي ايران شده است. در اندك زماني چين به مهم ترين 
بازار صادراتي، مهم ترين شريك وارداتي، مهم ترين شريك 
تكنولوژيك و متحد كليدي سياسي تهران بدل شده است. 

سرعت رشد جايگاه چين در اقتصاد سياسي ايران در تاريخ 
100 س��اله تجارت خارجي كش��ور بي نظير است. رشد 
شگفت آور جايگاه چين در اقتصاد سياسي ايران معلول 
چند روند بوده است.   نخستين و مهم ترين روند، خيزش 
چين است كه شگفتي بسياري را در جهان دامن زده است. 
اين كشور در مدت كوتاهي از قدرتي فقير به دومين اقتصاد 
بزرگ جهان گذر كرد. حجم تجارت خارجي اين كشور از 
حدود 20 ميليارد دالر در اواخر دهه 1970 به بيش از 4 
تريليون دالر در سال 2019 افزايش يافت. چين كنوني 
شريك اول تجاري بيش از 100 كشور جهان است كه ايران 
يكي از آنها محسوب مي شود.   دومين عامل شكل دهنده 
به موقعيت كنوني چي��ن در اقتصاد ايران عنصر تحريم 
اس��ت. تحريم به ويژه تحريم هاي اياالت متحده در يك 
دهه گذشته به صورت بي سابقه عليه ايران تشديد شده 
و اين كش��ور را به يكي از تحريم زده ترين و منزوي ترين 
اقتصادهاي جهان بدل كرده است. تشديد تحريم در عمل 
چين را به تنها پنجره نيمه باز براي تعامالت بين المللي 

اقتصادي كشور بدل نموده است . 
عامل سوم گرايش سياسي فزاينده به چين در ايران است. 
در فرآيند تحول در توزيع قدرت در صحنه بين المللي، ايران 
و چين منافع مشترك فزايندهاي در مقابله باسياست هاي 
اياالت متح��ده پيدا مي كنند. درگذش��ته تنه��ا ايران 
تحت فشار اياالت متحده قرار داشت، اما در يك دهه اخير 
چين نيز به طور فزاينده اي هدف فشارهاي اياالت متحده 
قرار گرفته و مي كوشد بر توسعه روابط با كشورهاي ضد 
امريكايي متمركز گردد و آنها را تحت حمايت قرار دهد. 
از طرف ديگر در ايران به طور فزاينده اي گسترش روابط 
اقتصادي و سياسي با چين بخش كليدي از راه حل مقابله با 
سياست هاي امريكا و تحريم هاي اين كشور تلقي مي شود. 
 چهارم آنكه اقتصادهاي دو كشور تا حدي مكمل يكديگر 
محسوب مي ش��وند. ايران كش��وري نفتي است. عمده 
صادرات آن را نفت و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي دهد. 
چين در يك دهه اخير به بزرگ ترين واردكننده نفت بدل 
شده اس��ت و احتمااًل تا آينده اي قابل پيش بيني در اين 
موقعيت باقي خواهد ماند .  موقعيت كنوني چين در اقتصاد 
سياسي ايران احتمااًل تا آينده قابل پيش بيني تداوم پيدا 
مي كند. دولت جديد ايران آش��كارا اعالم كرده است كه 
آسيا و به ويژه چين اولويت نخست سياست خارجي كشور 
محسوب مي شود. افزون بر اين روند احياي برجام و تداوم 
توافق دومي كه ش��ايد حاصل شود احتمااًل پيچيده تر از 
گذشته خواهد بود. حتي درصورتي كه توافق حاصل شود 
و تحريم هاي مرتبط با برنامه هسته اي ايران لغو يا تعليق 
گردند، امكان برگشت پذيري شرايط در 2024 يا زودتر از 
آن وجود دارد. احتماالً روابط ايران و غرب همچنان پيچيده 
خواهد ماند. شركت هاي اروپايي و دولت هاي شان براي 
ش��كل دهي به روابط نرمال با ايران مردد خواهند ماند و 
اقتصاد نخست جهان همچنان بر روي ايران بسته خواهد 
ماند.  در چنين فضا و شرايطي چه مختصاتي براي روابط 
ايران و چين مي توان ترسيم كرد؟ چشم انداز اين روابط در 
حوزه اقتصاد سياسي را چگونه مي توان ترسيم كرد؟ ايران 
از چه جايگاهي در ديپلماسي اقتصادي چين برخوردار 
است؟ چين چگونه به ايران مي نگرد؟ سند همكاري جامع 
راهبردي ايران و چين چه سرنوشتي پيدا مي كند؟ گزارش 
حاضر در پي پاسخگويي به اين پرسش ها و ارايه تصويري 
از آينده روابط ايران و چين در حوزه اقتصاد سياسي است. 

     توافق در سه سناريو 
در مورد توافق هسته اي سه س��ناريو مطرح شده است. 
در قالب س��ناريوي نخس��ت، ايران و اي��االت متحده با 

تغيي��رات تاكتيكي در متن��ي كه براي احي��اي توافق 
تدوين ش��ده به س��وي احياي آن در آينده نزديك گام 
ب��ر مي دارن��د. در صورت تحق��ق اين س��ناريو چين به 
عنوان ش��ريك اول تجاري، اقتص��ادي و فناورانه ايران 
يك��ي از برن��دگان كلي��دي خواهد بود.  ش��ركت هاي 
چين��ي در اي��ران از گذش��ته حض��ور داش��ته اند، 
 زمينه هاي بيش��تري براي بازگش��ت فراهم نموده  اند. 
دولت اين كش��ور وسفارت چين در تهران به شدت براي 
موفقيت اين ش��ركت ها در ايران تالش مي كند. دولت 
چين در قياس با رقبايي چون آلمان و ژاپن، روابط بسيار 
نزديك تري با دولت ايران دارد. به ديگر سخن در شرايط 
جديد اهرم سياسي ش��ركت هاي چيني در ايران بسيار 
قوي تر از همتايان غربي است.   در صورت احياي برجام 
در آينده نزديك، واردات نف��ت چين از ايران احتمااًل به 
سرعت به شرايط پيش از خروج اياالت متحده از توافق باز 
خواهد گشت و انرژي بار ديگر نقش كانوني خود در روابط 
دو كشور را ايفا خواهد كرد. اما شركت هاي چيني احتمااًل 
با اولويت ش��ركت هاي كوچك و متوسط و به تدريج به 
بازار ايران باز خواهند گشت به ديگر سخن ورود پرشتاب 
و گس��ترده از نوعي كه در فرداي اجراي توافق هسته اي 
در س��ال 201۶ رخ داد احتمااًل تكرار نخواهد شد.   پس 
از ورود ش��ركت هاي كوچك و متوسط و ارزيابي شرايط 
احتمااًل چيني ها گام بعدي را در واردكردن شركت هاي 
ب��زرگ به بازار اي��ران برخواهند داش��ت. در اين مرحله 
احياي قراردادهاي پس��ابرجام احتمااًل در دس��تور كار 
قرار خواهد گرفت. ايران و چين حدود 20 ميليارد دالر 
توافق سرمايه گذاري و تأمين مالي در دوره اجراي برجام 
امضا كردند كه با خروج اي��االت متحده از توافق تمامي 
اين قراردادها معلق مانده است. در اين مرحله همكاري 
سيستم بانكي چين با ايران از اهميت بيشتري برخوردار 
خواهد شد و احتمااًل به حل وفصل مسائل باقيمانده ميان 
ايران و گروه ويژه اقدام مالي گره خواهد خورد. چين اخيراً 
اقدامات سختگيرانه تري براي ارتقاي استانداردهاي اين 
كشور در مقابله با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم در 
دس��تور كار قرار داده اس��ت. احتمااًل مادامي كه مسائل 
باقيمانده ميان ايران و گروه ويژه اقدام مالي حل وفصل 
نشود، سيستم بانكي چين روابط نرمالي با ايران نخواهد 
داشت .  نكته مهمي كه در صورت تحقق اين سناريو بايد 
به آن توجه داش��ت آنكه چيني ها همواره از رفتار ايران 
در فرداي احياي توافق هسته اي در 201۶ گله مندند و 
امكان تكرار آن را دور از ذهن نمي دانند؛ بنابراين همواره 
اين پرس��ش را مطرح مي كنند كه در صورت بازگشت 
ش��ركت هاي چيني به ايران چه تضمين��ي براي عدم 
تكرار رفتارهاي گذشته )از منظر آنان تبعيض عليه اين 
شركت ها به سود شركت هاي غربي( وجود دارد؟ به عالوه 
برخي چيني ها پا را فراتر گذاشته و معتقدند كه باتوجه 
به ريسك هاي محيط كس��ب وكار در ايران، دولت اين 
كشور براي بازگشت شركت هاي چيني بايد مشوق هاي 
جدي��دي را ارايه نمايد.   در س��طحي كالن تر در صورت 
تحقق اين س��ناريو چيني ها احتمااًل به تدريج به سوي 
اجرايي كردن بندهايي از سند مشاركت جامع راهبردي 
كش��ور پيش خواهند رفت. اين سند در وضعيت كنوني 
نقشه راهي براي همكاري هاي عمدتًا اقتصادي دو كشور 
است و ازآنجاكه در ايران سنت سندنويسي در بروكراسي 
ملي بسيار ضعيف است، تقريبًا تمام پروژه هاي اقتصادي 
كشور در اين سند گنجانده ش��ده است. به ديگر سخن 
سند از انسجام دروني برخوردار نيست و بيشتر آرزوهاي 
توسعه ايران در آن بيان شده است.   اجرايي شدن اين سند 
براي هر دو طرف چالش زا خواهد بود. در صورت احياي 

برجام دو كشور نياز به شكل دهي به كميته مشترك براي 
تدوين برنامه عملياتي اجراي سند دارند. ازآنجاكه چين 
در موقعيت برت��ري در تعامل اقتصادي با ايران قرار دارد 
احتماال ً اين كشور در پي اجراي اين سند به دلخواه خود 
و بر مبناي منافع خويش برخواهد آمد. در شرايط كنوني 
اين كشور اجراي اين سند را در حوزه مبادالت فرهنگي 
آغاز كرده است و مي كوشد ابعاد كم ريسك و حاشيه اي 
آن اجرايي شود. از همين رو تأسيس چنين كميته اي با 
حضور نمايندگان بخش خصوصي براي عملياتي شدن 
اين سند در شرايط احياي برجام ضرورت و اهميت دارد. 

     شكاف انتظارات مذاكراتي و بن بست 
در سناريوي دوم به دليل شكاف ميان انتظارات مذاكراتي 
طرفين در دور جديد مذاكرات، نوعي بن بس��ت ش��كل 
مي گيرد. اين بن بس��ت در ش��رايطي شكل مي گيرد كه 
توانمندي هاي هسته اي ايران پيوسته رو به افزايش است. 
افزايش توانمندي هاي هسته اي ايران به بي معنايي فزاينده 
برجام منتهي مي شود. در چنين شرايطي، بن بست مذاكرات 
شرايط را براي احياي تحريم هاي اروپا، تشديد تحريم هاي 
امريكا و ارسال مجدد پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد فراهم خواهد آورد.  در چنين شرايطي 
پيش بيني رفتار سياسي چين دشوار است. احتماال ً چين 
در وهله اول خواهد كوش��يد تا چنين س��ناريويي شكل 
نگيرد. اين كش��ور ابزارهاي فشار بر ايران و اياالت متحده 
را دارد. از طرف��ي در روابط با اي��ران اهرم هاي مهمي را در 
دس��ت دارد و از طرف ديگ��ر در آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند مانع 
تحريم هاي چندجانبه عليه ايران گردد.  اما درصورتي كه 
اين سناريو محقق شود و برجام با نوعي فروپاشي مواجه 
گردد، وضعيت موجود در روابط اقتصادي ايران و چين نيز 
احتماال ً با فرودهايي تداوم خواهد يافت. به ديگر سخن در 
چنين شرايطي چين استراتژي كنوني خود را كه »تعامل 
گزينشي« با اقتصاد ايران است ادامه خواهد داد، اما آن را 
بيشتر در قالب مدل كره شمالي پيگيري خواهد كرد. در 
روابط تجاري چين و كره شمالي با آنكه دو كشور همسايه و 
متحدند و وابستگي كره شمالي به چين بسيار باالست، اما 
چين تعامل گزينشي با كره شمالي را به تجارت با حاشيه 
اقتصاد خود محدود كرده است. در قالب استراتژي تعامل 
گزينشي، چين به خريد حداقلي نفت از ايران تداوم خواهد 
بخشيد، حمايت سياسي از اين كشور را درصورتي كه ايران 
به عنوان مقصر فروپاشي برجام تلقي نشود ادامه خواهد 
داد. اما درصورتي كه تس��ليحاتي شدن برنامه هسته اي 
اين كشور محرز گردد يا بيجينگ نگران ابعاد تسليحاتي 
برنامه هسته اي ايران گردد احتماال ً در اعمال فشار بر ايران 
مش��اركت خواهد كرد، زيرا عدم اشاعه تسليحات هسته 
اي در خاورميانه يكي از اصول كليدي سياس��ت خارجي 
چين محسوب مي شود. در چنين وضعيتي سند همكاري 
راهبردي ايران و چين امكان اجرايي شدن نخواهد يافت، 
روابط دو كشور در حوزه تجارت محدود باقي خواهد ماند 
و چين خواهد كوشيد در متن تنش فزاينده ايران و غرب 

قرار نگيرد. 

     سناريوي سوم:
 شكل دهي به توافقي جديد 

 سناريوي س��وم معطوف به شكل دهي به توافقي جديد 
ميان طرفين است. همواره گفته شده است كه واقعيت هاي 
ميداني نسبت به س��ال 2015 كه توافق برجام امضا شد 
به ش��دت تغيير كرده اند. از طرف ديگر پايان بخش اعظم 
تعهدات هسته اي ايران به زودي فرامي رسد. مهم تر آنكه 
اياالت متحده باي��د در اين بازه زماني تمامي تحريم هاي 
ايران را لغو نمايد. اين وضعيت براي دولت بايدن چالش هاي 
مهمي را ايجاد كرده اس��ت. در اي��ران نيز برخي محافل 
معتقدند دس��تاوردهاي برجام اندك بوده و هزينه هاي 
بسياري به كشور تحميل كرده اس��ت. از اين منظر ايران 
نياز به توافقي جامع تر و مستحكم تر دارد. مواضع چين 
تاكنون در راستاي احياي توافق هسته اي و نه شكل دهي 
به توافقي جديد بوده است. البته برخي محققين چيني 
احياي توافق هسته اي و بالفاصله پس از آن آغاز مذاكرات 
براي گسترش اين توافق را طرح كرده اند، اما دولت چين 
همواره از احياي توافق 2015 حمايت كرده اس��ت. در 
صورت تحقق چنين سناريويي چين احتمًاالً با آن موافقت 
يا مخالفت جدي نخواهد كرد. به ديگر سخن در كانون 
مذاكرات قرار نخواهد گرفت و همچون گذشته مي كوشد 
در هماهنگي با روسيه عمل نمايد. در حوزه ديپلماسي 
اقتصادي نيز به راهبرد تعامل گزينشي ادامه خواهد داد. 

خبررويداد
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تالطم قيمتي كاالهاي اساسي
به دليل ارز ۴۲۰۰ توماني

مهر |عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: كاالهاي 
اساسي امروز بيشترين تالطم قيمتي را دارند كه نتيجه 
تخصيص ارز 4200 توماني بوده است. روبرت بگلريان 
با اش��اره به اينكه ارز 4200 توماني بزرگ ترين شوك 
اقتصادي به مردم و اقتصاد كش��ور بود؛ اظهار داش��ت: 
ابتدا ارز ترجيحي به همه كاالها تعلق گرفت و در مرحله 
بعدي تخصيص ارز ترجيحي قرار شد كه اين ارز تنها به 
كاالهاي اساس��ي و مهم اختصاص يابد. به طور كل ارز 
چندنرخي آنقدر فساد دارد كه كاالهايي كه با اين عنوان 
وارد مي شوند، اصاًل به دست مصرف كننده نرسيده است 
و اين خود بزرگ ترين شوكي بود كه ارز 4200 توماني 
به منابع ارزي كش��ور و مصرف كننده وارد كرده است. 
عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به ريشه دار بودن 
سياست غلط ارز چندنرخي گفت: متأسفانه در فرهنگ 
اقتصادي م��ا اينگونه ارزه��اي ترجيحي و چندنرخي 
ريش��ه دار بوده اس��ت و فقط بحث دولت آقاي روحاني 
نيست و متأسفانه هميشه بحث ارز چندنرخي فسادزا 
بوده و به اهداف خود نيز نرسيده است. وي ادامه داد: وقتي 
يك كاال مشمول ارز 4200 توماني بشود همين تفاوت 
قيمت باعث مي شود كه يك عده افراد سودجو هجوم 
بياورند به بهانه واردات اين كاال، ارز را بگيرند و تقاضا براي 
واردات كاال به شدت افزايش مي يابد. بيش از چند صد 
شركت واردكننده جديد تأسيس شد كه بسياري فقط 
به خاطر كسب رانت ارز 4200 توماني اين شركت ها را 
ايجاد كردند. در اين شرايط اخذ ارز 4200 توماني به افراد 
كمي اختصاص مي يابد و عماًل مجوز و امضاي طاليي 
ايجاد مي كند؛ از همين رو اس��ت كه ارز 4200 توماني 
فساد زا مي شود. به عبارت ساده تر زماني كه هر سياستي 
از حالت علمي و اقتصادي دور شود خود به خود گروه هاي 
ذي نفعي براي آن ايجاد خواهد ش��د. بگلريان با اشاره 
به لزوم حركت به س��مت ارز تك نرخي، اظهار داشت: 
مهم ترين اولويت و كار دولت آقاي رييس��ي حركت به 
سمت ارز تك نرخي است چراكه وقتي ما داراي ۳ نرخ ارز 
هستيم خواه ناخواه تفاوت قيمت به سمت جيب يك نفر 
مي رود. مركز پژوهش هاي مجلس نيز از ابتداي اجراي 
اين سياس��ت، غلط بودن آن را اعالم كرده بود و طي دو 
س��ال 17 ميليارد دالر ارز 4200 توماني براي كاالهاي 
اساسي اختصاص يافت اما همان كاالها به قيمت ارز آزاد 
به دست مردم رسيده است. به هر صورت تخصيص منابع 
حتي اگر به عنوان عدالت اجتماعي نيز صورت بگيرد، با 
س��ازوكار ارز چند نرخي چيزي جز فساد در بر نداشته 
است و مطمئنًا اهداف سياس��ي يا گروه هاي سياسي 
پشت آن بوده است. كاالهاي اساسي امروزه بيشتر تالطم 
قيمتي را دارند كه نتيجه تخصيص ارز 4200 توماني بوده 
است. بگلريان خاطرنشان كرد: با تك نرخي شدن ارز، بايد 
به نظام يارانه ها نيز جهت داد و يارانه به توليد تعلق گيرد و 
تنها يارانه نقدي به اقشار نيازمند الزم است. يارانه نقدي 
را نبايد به همه جامعه داد، بلكه تنها بايد به اقشار نيازمند 

پرداخت كرد و بايد توليد را تقويت كرد.

وضعيت بغرنج توليدكنندگان 
لوازم التحرير

مهر |رييس اتحاديه نوش��ت افزار ته��ران با بيان 
اينكه طي دو س��ال اخير بازار در ركود 70 درصدي 
بوده اس��ت، گفت: اگر امس��ال فكري به حال حوزه 
نوش��ت افزار نشود، ريزش ش��ديدي در اين بخش 
خواهيم داشت. موس��ي فرزانيان در مورد وضعيت 
بازار نوش��ت افزار، اظهار داش��ت: تهيه نوشت افزار 
با نزديك ش��دن به س��ال تحصيلي جديد يكي از 
اولويت هاي اصلي خانواده هاس��ت اما در ش��رايط 
كرونايي بازار نوش��ت افزار مانند س��نوات گذشته 
نيست و طي دو سال اخير بازار در ركود 70 درصدي 
بوده است. رييس اتحاديه نوشت افزار تهران افزود: 
مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه ها به صورت حضوري 
فعال نبوده اند و در اين ش��رايط واحدهاي صنفي و 
توليدكنندگان ب��ا 20 تا ۳0 درصد ظرفيت در حال 
فعاليت هستند و اغلب واحدهاي توليدي كاركنان 
خود را تعديل يا شيفت كاري را كم كرده اند. وي ادامه 
داد: متأسفانه تاكنون هيچ تسهيالتي به حوزه نوشت 
افزار و لوازم التحرير تخصيص داده نشده است. طي دو 
سال گذشته با وجود مشكالت فراوان اما هيچ حمايت 
بيمه اي، مالياتي و بانكي از اين صنف صورت نگرفته 
است. فرزانيان گفت: در تهران 2 هزار پروانه صنفي 
لوازم التحرير و حدود 5 هزار واحد صنفي كتابفروشي 
داريم. در كل كش��ور نيز تقريبًا 25 تا ۳0 هزار واحد 
صنفي در حال فعاليت هس��تند اما طي دو س��ال 
گذشته هيچ توجهي به اين واحدها نشد و بسياري 
از اين واحدها مجبور به تغيير ش��غل شدند. رييس 
اتحاديه نوشت افزار تهران اظهار داشت: واحدهاي 
توليدي و توزيعي نوشت افزار اميدوار هستند امسال 
با بازگشايي مدارس و دانشگاه ها ركود از بازار برچيده 
شود، در غير اين صورت ريزش شديدي در اين بخش 
خواهيم داش��ت چراكه توليدكننده جنس را توليد 
كرده كه به فروش برس��اند اما تقاضاي زيادي براي 
نوشت افزار نيست و توليدكنندگان براي نقد كردن 
توليدات، در مضيقه هستند.وي گفت: طي اين دو 
سال بارها به متوليان اعالم كرديم كه وضعيت حوزه 

نوشت افزار بغرنج است اما هيچ توجهي نشد.

طرح واردات خودرو 
با هدف تنظيم بازار است

تسنيم |عضو كميته تحقيق و تفحص خودرو مجلس 
با اشاره به انتقادات مطرح شده از طرح واردات خودروي 
خارجي گفت: اين طرح به معني آزادسازي بي قيد و شرط 
واردات خودرو نيس��ت و با هدف تنظيم بازار تهيه شده 
است. مهدي عسكري با اشاره به اصالحات كميسيون 
صنايع و معادن بر طرح ساماندهي صنعت خودرو جهت 
رفع ايرادات شوراي نگهبان، گفت: نمايندگان مجلس با 
172 راي موافق با اصالحات كميسيون صنايع و معادن 
در ماده 4 طرح مذكور درب��اره واردات خودرو به منظور 
تامين نظر شوراي نگهبان موافقت كردند. نماينده مردم 
كرج، اش��تهارد و فرديس در مجلس ش��وراي اسالمي 
با اش��اره به اينكه اين طرح به معني آزادسازي بي قيد و 
شرط واردات خودرو نيس��ت، افزود: در اين طرح تأكيد 
شده واردات خودرو نبايد هيچ تعهد ارزي جديدي براي 
كشور ايجاد كند و صرفا واردات به ازاي صادرات خودرو يا 
قطعات خودرو يا ساير كاال ها و خدمات مرتبط با صنايع 
نيرو محركه يا با ارز هاي داراي منشأ خارجي مجاز است، 
لذا انتقال ارز از داخل به منظ��ور واردات خودرو ممنوع 
است، زيرا منجر به ايجاد تقاضاي جديد و فشار مضاعف به 
بازار داخلي مي شود. وي درباره نحوه تعيين ميزان واردات 
خودرو به كشور، توضيح داد: سقف تعداد مجاز خودرو هاي 
وارداتي، با توجه به ميزان كمبود عرضه داخلي نسبت به 
نياز واقعي خودروي سواري در كشور، هر شش ماه يك بار 
توسط شوراي رقابت تعيين مي شود. ساير مقررات الزم 
جهت كنترل و مديريت واردات خودرو به نحوي كه بدون 
تضعيف روند توليد داخلي منجر به رقابت سازنده و تأمين 
تقاضاي بازار خودرو با هدف جلوگيري از افزايش كاذب 
قيمت ها شود، توسط وزارت صمت، تعيين خواهد شد. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اضافه كرد: واردات 
مجدد اقالم صادر شده ممنوع و در حكم كاالي قاچاق 
است، همچنين واردات خودرو هاي كاركرده در چارچوب 
اين ماده، به شرطي كه بيش از ۳ سال از تاريخ توليد آنها 
نگذشته باشد، مجاز است. وي با اشاره به اينكه اين طرح با 
هدف ايجاد تعادل و تنظيم بازار داخلي تدوين شده، ادامه 
داد: براساس مصوبه مجلس، واردات خودرو هاي تمام برقي 
يا هيبريدي مجاز بوده، درعين حال خودرو هاي بنزيني 
و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژي )B( و 
باالتر يا شاخص ايمني سه ستاره به باال امكان پذير است. 
وي تصريح كرد: تا زماني كه قانون مشخص و مدوني براي 
واردات خودرو در كشور وجود نداشته باشد، خودرو هاي 
خارجي موجود در كشور، چند برابر نرخ جهاني به فروش 
مي رسند و روند رشد كمي و كيفي توليدات داخلي نيز 
سرعت الزم را نخواهد داشت و اين اجحاف به مردم است. 
عضو كميته تحقي��ق و تفحص خودرو با تاكيد بر اينكه 
اجرايي شدن اين مصوبه نياز به تاييد شوراي نگهبان دارد، 
گفت: واردات خودرو طبق اين مصوبه تا زماني مجاز 
است كه كمبود عرضه جبران شود بنابراين هدف اين 
طرح در واقع كاهش مشكالت موجود در بازار خودرو و 
حمايت همزمان از مصرف كننده و توليد كننده است.

ديدار مسوول بسيج ادارات 
كل استان مازندران با سرپرست 

منطقه 9 عمليات انتقال گاز
به گ��زارش روابط عمومي منطق��ه 9 عمليات انتقال 
گاز، مجيدرضا شعباني مسوول بس��يج ادارات استان 
مازندران با حضور در ستاد منطقه 9 عمليات انتقال گاز با 
محي الدين مفخمي سرپرست منطقه 9 ديدار و در ارتباط 
با فعاليت ها و برنامه هاي بسيج در ادارات، گفت وگو كرد. 
شعباني مسوول بسيج ادارات استان مازندران در اين 
ديدار به ظرفيت هاي دستگاه هاي اجرايي جهت تحقق 
شعار سال و همچنين پياده كردن منويات و سياست هاي 
ابالغي مقام معظم رهبري در موضوع تحول نظام اداري 
اشاره كرد و گسترش و تعالي گفتمان بسيج را يكي از 
وظايف مهم پايگاه هاي بسيج در ادارات برشمرد. وي با 
تشكر و قدرداني از همكاري و همراهي منطقه 9 عمليات 
انتقال گاز در تحقق برنامه ها و فعاليت هاي بسيج، با اشاره 
به نقش آفريني ادارات در عرصه هاي مختلف بر تعامل 
ادارات با حوزه بسيج و ضرورت تقويت روحيه و فرهنگ 
بس��يجي در ادارات تاكيد كرد. در ادامه اين نشس��ت 
محي الدين مفخمي سرپرست منطقه 9 عمليات انتقال 
گاز نيز با اذعان به جايگاه ارزشمند بسيج ادارات به حضور 
فعال منطقه در برنامه هاي بس��يج به ويژه كمك هاي 
مومنانه اش��اره كرد و با اعالم آمادگي براي همكاري و 
تعامل با بسيج جهت تحقق آرمان ها و پيشبرد اهداف 
عاليه نظام جمهوري اس��المي توفيقات روزافزون اين 
نهاد را در سايه توجهات حضرت ولي عصر)عج( و رهبري 

حكيمانه مقام معظم رهبري مسئلت نمود.

تسريع در گازرساني به
 ۲۳ روستاي باقي مانده 

شهرستان هاي ساري و مياندرود
نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي 
اسالمي در ديدار با سرپرست شركت گاز مازندران، 
تسريع بهره برداري از ش��بكه و اشتراك پذيري در 
روس��تاهاي محدوده چهاردانگ��ه را مورد پيگيري 
و تاكيد قرار داد. به گزارش روابط عمومي ش��ركت 
گاز اس��تان مازندران، »دكتر علي بابايي كارنامي« 
در اين ديدار بيان داش��ت: مردم مناطق محروم به 
ويژه محدوده هاي كوهستاني حق دارند كه هرچه 
سريع تر از نعمت دسترسي به گاز طبيعي برخوردار 
شوند. »مقدم بيگلريان« سرپرست شركت گاز استان 
مازندران با اشاره به اينكه 100 درصد خانوار شهري 
و ۳/99 درصد خانوار روس��تايي در شهرستان هاي 
ساري و مياندرود از نعمت گاز طبيعي برخوردارند، 
اظهار ك��رد: با توجه به اتمام آزمايش��ات مقاومت و 
نشتي و تعيين كيفيت پوشش خط تغذيه، به زودي 
نسبت به تزريق گاز در 11 روستاي چهاردانگه آغاز 
 و متعاقبا نسبت به اشتراك پذيري اقدام خواهد شد .

بيگلريان اف��زود: پيمانكار مجري خ��ط تغذيه كار 
روستاهاي چاچكام، نقيب ده و علمدارده با سرعت 
در حال انجام كار اس��ت كه در صورت تفاهم با اداره 
كل راهداري در خصوص تعيين تكليف محدوده هاي 
رانشي، امكان گازدار كردن روستاهاي مذكور نيز تا 
اواسط پاييز عملي خواهد بود . وي همچنين اظهار 
داشت: با توجه به اعالم نقاط utm حوزه آبگير سد 
زارم رود از سوي شركت آب منطقه اي، كار طراحي 
گازرساني به روستاهاي باقي مانده مياندرود نيز انجام 
و متعاقبا نسبت به انتخاب پيمانكار اقدام خواهد شد .

رابطه ايران با چين و توافق هسته اي در سه سناريو مورد بررسي قرار گرفت

رييس هيات مديره اتحاديه مركزي مرغداران ميهن: 

چين برنده كليدي احياي برجام

احتمال واردات تخم مرغ از هفته آينده
ايسنا |

رييس هيات مديره اتحاديه مركزي مرغداران ميهن ضمن 
اشاره به اينكه 14 ميليون قطعه مرغ تخم گذار در سه ماه اول 
سال به دليل ضرر و زيان مرغداران حذف شدند، از واردات 
تخم مرغ از كشورهاي همسايه در هفته آينده نيز خبر داد.

حميد كاشاني در پاس��خ به اين سوال كه چرا قيمت 
تخم مرغ افزايش يافته اس��ت، گف��ت: افزايش قيمت 
تخم مرغ اتفاقي يك ش��به نيس��ت. از س��ال گذشته 
هشدارهاي الزم را در اين خصوص به مسووالن مربوطه 
داديم. ولي تعلل در رسيدگي به آنها منجر به اين شد 
كه تخم مرغ با قيمت هاي باال به دست مصرف كنندگان 
برس��د. وي ادامه داد: به دليل تحريم ها در يك سال و 
نيم گذشته مرغ هاي اجداد با تاخير وارد كشور شدند 
و همين امر باعث شد 10 ميليون قطعه جوجه كمتر 
ريخته ش��ود. براي جبران كس��ري توليد تعدادي از 

گله هايي كه قرار بود حذف ش��وند ب��راي توليد آماده 
شدند تا در نيمه دوم سال كه توليد كمتر است از آنها 
استفاده شود. به عبارت ديگر دوره توليد مرغ تخم گذار 
90 هفته است ولي به دليل ذكر شده سن گله ها را به 
20 هفته افزايش داديم كه روزانه 400 تن به توليدات 
اضافه و كسري جبران شود. رييس هيات مديره اتحاديه 
مركزي مرغداران ميهن اضافه كرد: همچنين با وزير 
جهاد كش��اورزي وقت نيز از اس��فندماه سال گذشته 
مكاتبات بس��ياري انج��ام داديم كه بايس��تي قيمت 
تخم مرغ اصالح و قيمت واقعي براي آن تعيين ش��ود. 
قرار ش��د كه قيمت ها در عيد سال جاري اصالح شود 
ولي به بعد از عيد و سپس به بعد از انتخابات موكول شد. 
پس از آن نيز دولت جديد سركار آمد و قيمت ها فعال در 
دست بررسي است. اميدواريم كه قيمت واقعي تخم مرغ 
به زودي تعيين و اع��الم ش��ود. وي در ادامه افزايش 

هزينه هاي توليد از جمله نهاده ها را علت افزايش قيمت 
تخم مرغ دانست، گفت: نهاده هاي دولتي طي دو مرحله 
افزايش قيمت داشته اند. از طرفي تنها 40 درصد ذرت 
مورد نياز مرغداران با قيمت هاي مصوب تامين مي شود 
و مرغداران مجبورند ۶0 درصد مابقي را از بازار آزاد و ۳ 
تا 4 برابر گرانتر تهيه كنند. همچنين نهاده هاي دولتي 

نيز با تاخير دو تا سه ماه به دست مرغداران مي رسد.
 اين فعال بخش خصوصي تاكيد كرد: در بخش مرغ تخم گذار 

حدود سه ماه است كه ذرت به درستي تامين نمي شود.
كاشاني با اشاره به اينكه قيمت تخم مرغ دستوري پايين 
نگه داشته ش��ده بود، تصريح كرد: همين قيمت هاي 
دستوري باعث شد كه مرغداران در سه ماهه اول سال 
در هركيلو تخم مرغ ۶ ت��ا 7000 تومان ضرر كنند و بر 
همين اس��اس 14 ميليون قطعه مرغ تخمگذار از بين 
رفت. به گفته وي قيمت تمام ش��ده هر كيلو تخم مرغ 

درب مرغداري ها 19 هزارتومان اس��ت و اين در حالي 
است كه قيمت مصوب آن كيلويي 14 هزارتومان باقي 
مانده اس��ت. اين فعال بخش خصوص��ي تصريح كرد: 
مرغدار هر ش��انه تخم مرغ را درب مرغ��داري ۳۸ هزار 
تومان مي فروشد. اينكه تخم مرغ به دست مصرف كننده 
با قيمت هاي بيش از 50 هزار تومان مي رسد نشان دهنده 
ناكارآمد بودن سيستم توزيع است.  رييس هيات مديره 
اتحاديه مركزي مرغداران ميهن از واردات تخم مرغ به 
كشور خبر داد و گفت: به دولت پيشنهاد داديم كه براي 
كاهش التهاب در بازار از كشورهاي همسايه تخم مرغ 
وارد كنيم. با اين پيشنهاد موافقت شد و درصدد تامين 
ارز آن هستيم و احتماال هفته آينده اين واردات صورت 
مي گيرد و اين تخم مرغ ها به همراه تخم مرغ هاي توليد 
داخل در فروشگاه هاي زنجيره اي، ميادين و غرفه ها با 

قيمت هر شانه 44 تا 45 هزار تومان عرضه خواهد شد.
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خبرروز

 ۳۹۱ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۳۹۱ بيمار كرونا در كشور جان خود را از دست دادند. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، از ديروز تا امروز) ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ (و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۵ هزار و ۹۷۵ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۲۰۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ 
ميليون و ۴۲۴ هزار و ۸۳۵ نفر رسيد. مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۱۷ هزار و ۱۸۲ نفر رسيد. ۶ هزار و ۷۶۵ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۵۷ شهر كشور در وضعيت 

قرمز، ۲۳۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۳۶ شهر در وضعيت زرد و ۱۷ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

خبر

مماشات و ارفاق به زندانيان 
حرفه اي پذيرفتني نيست

تخفيف��ات قضايي ش��امل اف��رادي ك��ه امنيت 
ش��هروندان را به مخاطره مي اندازند، نمي ش��ود و 
در اين زمين��ه مطالبه جامعه نيز بر مجازات متهم 
واقع شده است. هيچ مماشاتي در ارفاق به زندانيان 
حرف��ه اي و ناامن كنندگان جامعه مانن��د اراذل و 
اوباش و س��ارقين مسلح پذيرفتني نيست. رييس 
كل دادگستري اس��تان تهران با بيان اين مطلب 
گفت: از زمان ش��كايت و تشكيل پرونده تا معرفي 
متهم به زندان چند ماه زمان صرف مي ش��ود، در 
اين زمان، مي توان تكليف اموال وي مشخص شود و 
نيازي به معرفي به زندان نباشد. حشمتي ادامه داد: 
در هر حوزه قضايي كارگروهي تشكيل شود تا امور 
زندانيان تابعه را مورد بررسي و پيگيري روزانه قرار 
دهد. رييس كل دادگستري استان تهران با تاكيد 
بر لزوم نظارت جدي دادس��تان ها خطاب به آنان 
گفت: همه محتويات پرونده در اختيار شماس��ت. 
در هر تصميم و صدور حكم، درنگ و پيوستي براي 
توجيه آن داشته و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، 
سريعا ش��خص را به زندان اعزام نكنيد. حشمتي 
با اش��اره به لزوم هم��كاري و هم افزايش��ي برون 
دستگاهي براي توسعه امر اشتغال زندانيان گفت: 
حرفه آموزي و اشتغال يكي از اقدامات قابل توجه در 
بازسازي شخصيتي و بازگشت سالم زنداني به جامعه 
است كه با كس��ب درآمد توسط مددجو، معيشت 
خانواده اش نيز تامين مي شود. در اين ديدار، علي 
رس��تمي مديركل زندان هاي استان تهران با ارايه 
گزارشي از وضعيت زندانيان ندامتگاه دماوند اعالم 
كرد: اكنون ۱۳ نفر از محكومان صرفا مالي، ۱۲ نفر 
محكومان ردمال و سه نفر مهريه هستند و از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون، ۱۴۹ نفر ب��ه مرخصي پايان 
حبس اعزام ش��ده، ۲۰ مورد نيز درخواست اعسار 
پذيرفته شده است. او افزود: در اين مدت ۷۴۱ مورد 
دادرسي الكترونيك در ندامتگاه دماوند برگزار شده، 
الزم است كيفرخواست زنداني به روز براي زندان 
ارسال شود تا مددكاران بتوانند از آخرين وضعيت 
زندان��ي براي پيگيري و اقدام��ات حمايتي مطلع 
باش��ند. او ادامه داد: اين دستورالعمل يك نوآوري 
در حوزه رفع مشكالت زندانيان بوده، براي اولين بار 
در استان تهران از تاريخ بيستم بهمن سال گذشته 
اجرايي شده كه تاثير قابل توجهي در حل مشكالت 
زندانيان داشته و تكميل كننده بازديدهاي ميداني 
است. علي رس��تمي اظهارداشت: بحمداهلل در 
حوزه قضايي شرق استان تهران، مرخصي هاي 
پايان حبس به روز بوده، در بحث پايش و كاهش 
جمعيت كيفري بهتر عمل كرده اند. پس از ديدار 
حضوري رييس كل دادگستري استان تهران 
و هيات قضاي��ي همراه با تك ت��ك متهمان و 
محكوم، زمينه آزادي ۱۴ نفر با اعطاي مرخصي 

پايان حبس و ساير ارفاقات قانوني فراهم شد.

گليماندگار|
 اين روزها سرعت واكسيناسيون در كشور 
افزايش چشم گيري داشته و بنا بر آخرين 
اخبار اعالم شده به زودي واكسيناسيون دانش آموزان هم 
آغاز مي شود. هر چند كه آمار مرگ و مير كرونا رو به كاهش 
است و پيك پنجم در حال از بين رفتن اما هنوز شمار مرگ و 
ميرها سه رقمي است و در اين شرايط عده اي هم هستند كه 
هر روز در مقابل وزارت بهداشت و درمان تجمع مي كنند و 
در مخالفت با واكسيناسيون سراسري شعار مي دهند. به هر 
 حال سرعت گرفتن واكسيناسيون مي تواند در دراز مدت 
هم تاثير چشم گيري در كاهش ميزان ابتال و مرگ و مير 
داشته باشد و هم شهرها و استان ها را از وضعيت قرمز خارج 

كرده و تا حدي زندگي نرمال را به مردم بازگرداند. 

    آغاز واكسيناسيون ۱2 تا ۱8 ساله ها
وزير بهداشت با اعالم آغاز واكسيناسيون دانش آموزان 
۱۲ تا ۱۸ سال در سراسر كشور، به مطالعات انجام شده 
در اين خصوص اشاره كرد و گفت: بنابر مطالعات صورت 
گرفته، واكسن س��ينوفارم براي اين گروه سني تزريق 
خواهد ش��د. دكتر بهرام عين اللهي در تشريح اقدامات 
صورت گرفته در جهت تسهيل بازگشايي مدارس، گفت: 
در اين راستا و براساس مطالعات علمي، تصميمات كميته 
علمي وزارت بهداش��ت و همچنين واكسن هايي كه در 
كشور داريم، تاييد شد كه از امروز و در تمام مراكز كشور، 
دانش آموزان بين ۱۲ تا ۱۸ سال واكسينه شوند. همچنين 
در مرحله بعدي با مطالعات گسترده اي كه انجام مي شود، 
واكسيناسيون كودكان ۷ تا ۱۲ سال را آغاز خواهيم كرد.

      انجام واكسيناسيون
 به معناي بازگشايي مدارس نيست

وزير بهداشت با اش��اره به الزامات بازگشايي مدارس و با 
تاكيد بر اينكه انجام واكسيناسيون به منزله بازگشايي 
مدارس نيست، بلكه زمينه ها فراهم مي شوند، افزود: براي 
بازگشايي مدارس الزم است هر دو دز واكسن تزريق شود، 
بنابراين توصيه ما اين اس��ت ك��ه دانش آموزان به مراكز 
واكسيناس��يون مراجعه كنند و به اين ترتيب ان شاءاهلل 

واكسيناسيون آنها نيز آغاز و انجام شود.

   واكسيناسيون دانش آموزان در اولويِت مراكز
عين اللهي با بي��ان اينكه به مراكز توصي��ه كرده ايم كه 
واكسيناسيون دانش آموزان را در اولويت قرار دهند، افزود: 
بنابراين براساس مطالعاتي كه انجام شده واكسن سينوفارم 
براي اين گروه س��ني تزريق خواهد شد و اين واكسن در 

اختيار همه مراكز نيز قرار داده شده است.

      تزريق ۴2 ميليون ُدز واكسن كرونا تاكنون
وي تصريح كرد: به لط��ف خدا تاكنون ۴۲ ميليون ُدز 
واكس��ن تزريق كرده ايم كه اين اقدامي بي س��ابقه و 
ركوردي بسيار خوب است؛ چراكه تا پايان تيرماه تنها پنج 
ميليون از مردم واكسن دريافت كرده بودند. عين اللهي 
ضمن تشكر از همراهي مردم با وزارت بهداشت، عنوان 
كرد: از دانشجويان عزيز، نيروهاي بسيج و داوطلب در 
همه س��ازمان ها و نهادها كه به ما كمك كردند تا آمار 
م��رگ و مير در موج پنجم كاه��ش يافته و جمهوري 
اس��المي ايران اين ركورد را كه در ۴۵ روز ۳۷ ميليون 

واكسن تزريق كند و به ثبت برساند، تشكر مي كنم.

      انجام واكسيناسيون 
به معناي پايان بيماري كرونا نيست

وزير بهداش��ت با تاكيد بر اينكه انجام واكسيناسيون به 
 معناي پايان بيماري كرونا نيست، افزود: ويروس كوويد ۱۹ 
در محيط وجود دارد و واكسيناسيون قدرت دفاعي فرد 
را افزايش مي دهد. او ادامه داد: بنابراين الزم اس��ت همه 
افرادي كه واكسينه مي ش��وند حتي پس از اينكه دو دز 
واكس��ن را هم دريافت مي كنند، حتما فاصله اجتماعي 
را رعايت كرده و از ماس��ك استفاده كنند. به اين ترتيب 
در صورت تاييد بازگش��ايي مدارس كه البته هنوز زمان 

آن مشخص نيست، بايد اين موارد در نظر گرفته شوند.

      بازگشايي دانشگاه هاي علوم پزشكي
 تا ۳ هفته آتي

عين اللهي درادامه صحبت هايش با اعالم اينكه طي ۲ 
تا ۳ هفته آينده دانشگاه هاي علوم پزشكي بازگشايي 
مي ش��وند، در عين ح��ال درباره مراك��ز و پايگاه هاي 
واكسيناس��يون در كش��ور به ايس��نا، گفت: براساس 

هماهنگي كه استانداري ها در سراسر كشور انجام داده اند، 
پايگاه هاي واكسيناسيون افزايش پيدا كرده اند. بالغ بر ۳۰ 
درصد تعداد پايگاه ها افزايش پيدا كرده و نزديك به هزار 

و ۹۰ مركز تجميعي در سراسر كشور ايجاد شده است.

  آمادگي مراكز واكسيناسيون در سراسر كشور
وزير بهداشت همچنين در پاسخ به سوالي درباره ظرفيت 
تزريق واكس��ن در مراكز و پايگاه ه��ا در صورت كاهش 
محدوديت سني واكسيناسيون، گفت: در بازديدهايي 
كه از ۹ استان داشتم، متوجه شدم كه آمادگي كامل براي 
واكسيناسيون مردم در مراكز وجود دارد. او درباره تهران 
نيز گفت: با توجه به جمعي��ت زيادي كه در تهران داريم 
استاندار محترم اين قول را داده اند كه از روز سه شنبه تعداد 
پايگاه ها را به مقدار زيادي افزايش دهند و به احتمال زياد 
اگر تعداد پايگاه ها افزايش يابد شايد شرايط سني را براي 

همه حذف كنيم.

    واكسن به ميزان فراوان موجود است
او با بيان اينكه به استان ها اختيار داده ايم كه با توجه به 
شرايط موجود، محدوده سني واكسيناسيون را مشخص 
كنند، گفت: محدوده سني عمدتا براي جلوگيري از 
تجمع اس��ت؛ چراكه ما مشكلي از نظر تامين واكسن 
نداريم و الحمدهلل واكس��ن به مقدار فراوان در كشور 
وجود دارد. اگر هر اس��تاني بتواند محدوده سني را به 
شرط اينكه صف ايجاد نشود، حذف كند، ما مشكلي 

نداريم و اين اجازه را به آنها خواهيم داد.

      استان ها واكسن را ذخيره نكنند
عين اللهي ادامه داد: البته اين ش��رط را براي اس��تان ها 
گذاشته ايم كه هيچ واكسني نبايد ذخيره كنند. ما مقداري 
واكس��ن را به عنوان علي الحس��اب يا تنخواه در اختيار 
اس��تان قرار مي دهيم و هرچه كه مص��رف كنند دوباره 
به آنها واكس��ن مي دهيم. به عنوان مثال در مرحله اول 
۱۰۰ هزار دز واكسن به يك استان مي دهيم و در مرحله 
بعدي اگر حجم قابل توجهي از واكسن ها را تزريق كرده 
باشند، مجددا ش��ارژ خواهند شد. وزير بهداشت تاكيد 
كرد: بنابراين در استان ها به شرط اينكه تعداد پايگاه ها را 

افزايش دهند، صف ايجاد نشود و احترام مردم حفظ شود، 
تعيين محدوده سني واكسيناسيون براي ما مطرح نيست.

  موج پنجم درحال فروكش است
وزير بهداش��ت همچنين در توضيح وضعيت فعلي 
كوويد-۱۹ در كشور گفت: براساس آمار، اكنون موج 
پنجم درحال فروكش كردن است و هنگامي كه اين 
بيماري درحال فروكش كردن باشد به اين معناست 
كه ويروس فعال نيس��ت و هنگامي كه ويروس فعال 
نباشد، بهترين زمان براي واكسيناسيون است. وزير 
بهداشت در پايان صحبت هايش به ايسنا گفت: يكي از 
نگراني هايي كه هميشه وجود دارد اين است كه وقتي 
ويروس فعال بوده و ما در پاندمي هستيم، فرد بيماري 
را داشته و واكسن هم تزريق كند كه اين موضوع باعث 
تشديد بيماري مي شود. بنابراين اكنون بهترين زمان 
براي انجام واكسيناس��يون اس��ت و توصيه مي كنم 
هموطنان در اسرع وقت براي دريافت واكسن مراجعه 
كنند تا ان شاءاهلل از شيوع موج بعدي جلوگيري كنيم.

     اجراي طرح خانه به خانه 
براي لكه گيري واكسيناسيون 

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي گفت: درصدد 

هستيم طرح خانه به خانه را براي لكه گيري واكسيناسيون 
انجام دهيم زيرا مهم ترين مساله در كنترل كرونا، انجام 
واكسيناسيون است كه بايد به نحو احسن انجام شود. بهرام 
عين اللهي افزود: اين موفقيت يك توفيق ملي است؛ در 
سال هاي بعداز انقالب اسالمي هرباري كه مردم خودشان 
به صحنه آمدند، آن حركت موفقيت آميز بوده است و نمونه 
آن دفاع مقدس بود كه خود مردم باعث پيروزي كشورمان 
شدند؛ در مبحث واكسيناس��يون نيز نيروهاي انقالبي، 
نظامي انتظامي، بس��يج و ... همگي وارد ميدان شدند و 
كمك كردند. در هفته گذش��ته ميزان تزريق واكسن به 
هشت ميليون ُدز در هفته رسيد كه تقريبا ركورد خوبي 
بود. هيچ يك از كشورهاي اروپايي به اين ركورد نرسيده 
بودند و كشور آلمان به ۶ ميليون ُدز هفتگي رسيده بود. 
البته هنوز هم از تمام ظرفيت هايم��ان بهره نبرده ايم و 
احتمال مي رود در اين هفته يا هفته آينده ركورد تزريق 
واكسن بازهم شكسته شود و اين نشان دهنده ظرفيت هاي 

دروني است كه ما داريم و بايد از آنها استفاده كنيم.

      ضرورت به روز كردن روش ها
او در بخ��ش ديگري از س��خنانش درخصوص قرنطينه 
هوش��مند بيان كرد: به طوركلي، بايد روش ها را روزآمد 
كنيم. با انجام واكسيناسيون بسياري از محدوديت ها تغيير 

كرده و قرنطينه هوشمند عملي مي شود و مردم مي توانند 
هر اقدامي را به شرط تزريق واكسن انجام دهند. بنابراين با 
توجه به واكسيناسيون اكثريت مردم، بايد دستورالعمل هاي 
جديد تدوين ش��ود. مث��ال برخي سياس��ت ها از جمله 
ترددهاي شبانه، مسافرت هاي داخلي و خارجي با انجام 
واكسيناسيون دستخوش تغيير مي شوند. وزير بهداشت 
با تاكيد ب��ر به روز كردن روش هاي درماني نيز گفت: بايد 
يك كميته علمي زيرنظر معاون درمان وزارت بهداشت 
تشكيل شود و دستورالعمل هاي درماني نيز به روز شود. 
او ضمن قدرداني از فعاليت هاي وزارت دفاع براي تامين 
برخي تجهيزات و توليد واكسن فخرا، بيان كرد: اميدواريم 
توليد داخل به نتايج خوبي رسيده و در آينده اي نزديك به 
توليد انبوه برسيم تا در آينده واكسن خارجي وارد نكرده و 
پس از عبور از مرحله بحران و كمك گرفتن از واكسن هاي 
خارجي، ب��راي ُدزهاي يادآور بر توليد داخل تكيه كنيم.  
عين اللهي اظهار كرد: تفاوتي كه نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران با ساير كشورها دارد، اين است كه آنها صرفا 
نظامي هستند، اما نيروهاي مس��لح ما مردمي بوده و در 
تمامي صحنه ها و در تمام بحران ها در كنار مردم هستند. 
دوستان بسيج نيز هميشه در صحنه ها حاضر بودند و كمك 
كردند؛ طرح شهيد سليماني نيز طرح بسيار خوبي بود و 
در جهت بيماريابي و واكسيناسيون بسيار موثر عمل كرد.

گزارش

افزايش سرعت واكسيناسيون و حذف شرط سني

دانشآموزانبا»سينوفارم«واكسينهميشوند

رويخطخبر

پيش بيني يك معضل زيست محيطي جديد در امريكا
كارشناسان محيط زيستي در امريكا 
هش��دار داده اند كه برخ��ي از مناطق 
اياالت متحده تابس��تان آينده، شاهد 
توليدمثل و پراكندگ��ي غيرمعمول 
ميلياردها پشه خواهند بود كه به نوبه 
خود يك بحران زيست محيطي براي 
مردم و اكوسيس��تم محلي محسوب 
مي ش��ود. يك كارش��ناس زيس��ت 

محيطي در اين باره هشدار داد: به دليل وضعيتي 
كه از تركيب وقوع توفان ها با گرماي س��وزان هوا 
ايجاد ش��ده اس��ت، بخش هايي از اياالت متحده 
ممكن اس��ت ش��اهد افزايش ش��ديد توليدمثل 
پشه ها در تابستان آتي باش��ند. »مايكل راوپ«، 

حشره شناس و استاد برجسته دانشگاه 
مريلن��د در برنامه ش��بكه تلويزيوني 
سي بي اس نيوز گفت كه اياالت متحده 
در اي��ن تابس��تان ش��اهد توليدمثل 
ميلياردها پشه خواهد بود. راوپ گفت: 
وقتي دماي هوا به ح��دود ۳۲ درجه 
س��انتيگراد مي رس��د و آب هاي راكد 
داريم، شاهد توليدمثل ميلياردها پشه 
خواهيم بود. به گ��زارش اينديپندنت، همچنين 
نگراني هايي درب��اره افزايش ب��روز بيماري هاي 
حاصل از نيش پش��ه ايجاد شده اس��ت؛ از جمله 
ويروس نيل غربي كه ساالنه به طور ميانگين جان 

۱۳۰ نفر را در اياالت متحده مي گيرد.

معضل زمين هاي معارض احياي تاالب هامون برطرف شد
مدي��ركل محيط زيس��ت سيس��تان و 
بلوچستان گفت: اين اداره كل زمين هايي 
كه ب��ا برنامه هاي احياي ت��االب هامون 
تعارض داش��ت را خريداري و بعد از آن 
به بس��تر تاالب هامون الح��اق كرد. به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني س��ازمان 
حفاظت محيط زيست، وحيد پورمردان 
در خصوص تع��ارض اراضي زمين هاي 

كش��اورزي افزود: اراضي كه س��ال ها با انجام پروژه 
حفاظت و احياي تاالب هامون تعارض داشت و موجب 
نارضايتي مالكي��ن بود، با پيگيري اداره كل حفاظت 
محيط زيست سيستان و بلوچستان خريداري و سند 
آن به نام س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت زده شد. 
مديركل محيط زيست سيستان و بلوچستان در ادامه 

افزود: برنامه احياي تاالب هامون در قالب 
برنامه مديريت جامع احياي تاالب هامون 
در سطوح سازماني و استاني با همكاري 
سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط و ساير 
ذينفعان در دس��تور كار اس��ت. او ادامه 
داد: برنامه احياي تاالب هامون پس از 
انبوهي از برنامه هاي مطالعاتي، علمي و 
مشورتي با دانشگاهيان و جوامع محلي 
با برنامه هاي عملي و طرح ها و پروژه هاي عملياتي در 
بستر تاالب هامون آغاز شد. پورمردان تصريح كرد: 
برنامه هاي احياي تاالب هامون با طرح هاي متنوع 
اليروبي، حفر كانال، نه��ال كاري، آموزش جوامع 
محلي، برنامه هاي معيش��ت جايگزين و ... توسط 

محيط زيست استان در حال انجام است.

پرداخت كمك هزينه  به دانش آموزان تحت پوشش بهزيستي
ريي��س مركزفن��اوري اطالع��ات، 
ارتباط��ات و امنيت فض��اي مجازي، 
تحول اداري و توسعه خدمات بهزيستي 
كشور گفت: تمام دانش آموزان تحت 
پوشش بهزيستي از دوره پيش دبستاني 
ت��ا پايان مقاط��ع تحصيلي ب��ا توجه 
به تامي��ن بودجه كم��ك هزينه هاي 
تشويقي و تحصيلي به همراه مشاوره 

آموزش��ي دريافت مي كنند. به گزارش س��ازمان 
بهزيستي كشور، مجيد رضازاده افزود: در راستاي 
تسريع و نهادينه كردن توانمندسازي جمعيت تحت 
پوشش كه دانش آموز هستند كميته اي متشكل از 
معاونت هاي توانبخش��ي، اجتماعي، پيشگيري و 
فناوري تشكيل و شيوه نامه تدوين شد تا تمام افراد 
بتوانند از حمايت ها و خدم��ات به صورت عادالنه 
بهره مند شوند و در نهايت از بروز و شيوع آسيب هاي 
اجتماعي در اين رده س��ني بكاهيم. رييس مركز 

فناوري اطالع��ات، ارتباطات و امنيت 
فضاي مجازي، تحول اداري و توسعه 
خدمات بهزيستي كش��ور، افزود: اين 
شيوه نامه حمايتي افراد تحت پوشش 
و حتي فرزندان افراد داراي معلوليت را 
دربرمي گيرد لذا تمامي دانش آموزان 
تح��ت پوش��ش بهزيس��تي از دوره 
پيش دبستاني تا پايان مقاطع تحصيلي 
با توجه به تامين بودجه كمك هزينه هاي تشويقي 
و تحصيلي دريافت مي كنند. او با اش��اره به تامين 
و توزيع هوش��مند ۸ هزار تبلت بين دانش آموزان 
بي سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي 
۱۳ تا ۱۸ سال با حفظ كرامت انساني، تصريح كرد: 
اين افراد همچنين از مشاوره هاي مختلف آموزشي 
در راستاي ارتقاي سالمت روان مانند آموزش هاي 
زندگي، مش��اوره دوران بلوغ، مشاوره  تحصيلي و 

مشاوره فرزندپروري بهره مند مي شوند. 

رويداد

مدير باش��گاه دانش آموزي دانشگاه تهران از شناسايي 
دانش آموزان با استعداد مناطق محروم خبر داد. فرشته 
امين گفت: يك��ي از ماموريت هاي ما و مبحثي كه روي 
آن تاكيد زيادي داريم، حمايت از دانش آموزان مناطق 
محروم است. او با اشاره به اينكه يكي از اهداف اين باشگاه 
شناسايي و حمايت از دانش آموزان با استعداد در مناطق 
محروم است، گفت: باشگاه دانش آموزي دانشگاه تهران 
حدود دو سال پيش در ساختار اين دانشگاه ايجاد شده 
كه هدفش حمايت و هدايت از دانش آموزان مس��تعد 
در مناطق مختلف ايران اس��ت. به ط��ور خاص يكي از 
ماموريت هاي ما و مبحثي كه روي آن تاكيد زيادي داريم 
حمايت از دانش آموزان مناطق محروم است. امين ادامه 
داد: ما با همكاران سازمان هايي كه دراين مناطق حضور 
داشتند، جلسات متعددي داشتيم، اين افراد با سازمان 
ملي استعداد درخشان به ما آماري را ارئه دادند مبني بر 
اينكه حدود دو سوم مدارس استعداد درخشان در مناطق 
محروم ق��رار دارد، از اين رو ما با كمك كميته امداد امام 
خميني توانستيم آماري در خصوص كودكان و نوجواناني 
كه شرايط بسيار متفاوت و ويژه اي دارند و به طور مثال در 
ادامه تحصيل با سختي مواجه مي شوند را استخراج كنيم. 
مدير باشگاه دانش آموزي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه 
دانش آموزان مستعد بايد در مسير درست قرار بگيرند، 
گفت: اي��ن آمار و ارقام به انضمام م��واردي كه از طريق 
دانش��جويان خودمان و از طريق افراد مورد اعتمادمان 
به ما گزارش مي شود، نش��ان مي دهد افراد مستعد در 
مناطق محروم نيز حضور دارند. دغدغه اي كه وجود دارد 
اين است كه چنين استعدادهايي در مناطقي هستند 
كه نياز به حمايت دارند تا به خوبي پرورش داده ش��وند. 
ممكن است دانش آموزان بسيار مستعدي در اين مناطق 
باشند ولي به دليل اينكه در مسير درست قرار نمي گيرند 

آينده درخشاني براي آنها متصور نباشيم، از اين رو هدف 
اصلي باشگاه ما در اين قسمت اين است كه بتوانيم آنها 

را شناسايي كنيم و برايشان مسير درستي ايجاد كنيم. 
امين بيان كرد: ما مي توانيم از كمك خيرين، دانشجويان 
خودمان و سازمان هايي كه با دانشگاه در ارتباط هستند 
استفاده كنيم تا اين دانش آموزان در مسير درست قرار 
بگيرند. قطعا ما نمي توانيم تمام دانش آموزان مناطق 
محروم را شناسايي كنيم اما مي توانيم مسير درستي 
براي آنها تعريف كنيم. ما باي��د به دليل اعتمادي كه 
ديگران به دانش��گاه تهران دارند در تعريف اين مسير 
درست كمك كنيم تا كودكان و نوجوانان به درستي 
در اين مسير قرار بگيرند و شناسايي شوند. عالوه بر اين 
سايرين هم بايد كمك كنند تا دانش آموزان پرورش 
يابند و برايشان برنامه ريزي شود، چرا كه اين كودكان 
ش��رايط خيلي ويژه اي داش��ته و به كمك خيرين و 

حمايت افراد و جاهاي مختلف نياز دارند. 
او در خصوص معرفي دانش آموزان مستعد به باشگاه 
دانش آموزي دانشگاه تهران گفت: بر اساس تعاملي 
كه با سازمان ملي استعداد درخشان داريم افرادي كه 
آنها به ما معرفي كردند بر اساس ظرفيتي است كه ما 
مي توانيم پوشش دهيم. همچنين سازمان استعداد 
درخشان بر مبناي ثبت نامي هايي كه دارد به ما اعالم 
مي كنند كه به تفكيك استان چند دانش آموز مي تواند 
به ما معرفي كند، به طور مثال در مورد استان خوزستان 

حدود ۴۰۰ مورد به ما معرفي شده است. 
مدير باشگاه دانش آموزي دانشگاه تهران ادامه داد: ما بر 
مبناي ظرفيتي كه برايمان ايجاد شده به آنها مي گوييم 
كه مي توانيم چه تعداد را پوشش دهيم و چه حمايت هاي 
مالي و آموزشي براي آنها در نظر داريم، سپس سازمان 

استعداد درخشان موارد خود را به ما اعالم مي كنند.

امين در پاسخ به اين سوال كه آيا اين دانش آموزاني كه 
به شما معرفي مي شوند تا مقطع دانشگاه با شما هستند 
و آيا دانشگاه تهران آنها را پذيرش مي كند يا خير؟ گفت: 
برنامه ريزي ما همين بوده و قرار است اين دانش آموزان 
تا مقطع دانشگاه با ما همراه باشند. البته در آينده دانشگاه 
ته��ران نيز آنه��ا را مي پذيرد و پس از اينكه از مدرس��ه 
فارغ التحصيل ش��دند جزو دانشجويان دانشگاه تهران 
محسوب مي شوند. در اين ميان برخي از آنها مي توانند 

دانشجوي دانشگاه هاي ديگر شوند. 
او افزود: برنامه ريزي بلندمدتمان اين است كه اين دسته 
از دانش آموزاني كه دوره اي با باشگاه همراه بودند، در آينده 
بتوانند ساير دانش آموزان جديد را همراهي كنند؛ يعني 
در آينده بتوانند هميار باشگاه باشند و خودشان خدمات 
داوطلبانه ارايه دهند. در حال حاضر گروه هاي دانشجويي 
داريم كه همه در قالب نذر وقت خدمات داوطلبانه رايگان 

به ما ارايه مي دهند تا به اين بچه ها كمك كنند. 
مدير باش��گاه دانش آموزي دانش��گاه تهران افزود: 
به طور كلي ما در اين باشگاه برنامه استعداديابي و 
توانمندسازي براي دانش آموزان مختلف را داريم كه 
البته صرفا مربوط به مناطق محروم نيست ولي يكي 
از هدف گذاري هاي ويژه م��ا دانش آموزان مناطق 
محروم است كه با كمك خيرين و نيكوكاران بتوانيم 
هزينه هاي اس��تعداديابي و توانمندس��ازي آنها را 
پرداخت كنيم و در ادامه خدمات رايگاني به آنها ارايه 
مي شود.  امين ادامه داد: ما اخيرا اولين ليگ كسب 
و كار دانش آموزي را گذاش��تيم كه در چند حوزه 
تعريف شده بود، مثال براي ارزيابي توانمندي هاي 
ش��ناختي دانش آموزان يك بازي آنالين طراحي 
كرديم و در تمام مناطقي كه امكان ارتباط داشتند 

اين ارزيابي توسط بازي صورت گرفت. 

شناسايي و پذيرش دانش آموزان تيزهوِش مناطق محروم توسط دانشگاه تهران
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