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يادداشت- 1

 ارتباط متقابل اقتصاد 
و مذاكرات 

»اقتص��اد كش��ور را نبايد به 
تحريم ه��ا گ��ره زد.« حتما 
ش��ما هم باره��ا اظهاراتي از 
اين دست را شنيده ايد كه از 
سوي مس��ووالن رده باالي 
دولت جديد عنوان مي شود. 
اظهاراتي كه هرچند در ظاهر 
جذاب و شنيدني است، اما در 
واقع برآمده از نوع خاصي از عدم ش��ناخت حوزه هاي 
اقتصادي و ارتباط آن با روابط بين الملل است. هرچند 
هيچ ايراني متعهدي دوست ندارد كه اقتصاد و معيشت 
كش��ور با تحريم ها و عوامل بيروني مرتبط ش��ود، اما 
ساختارهاي اقتصادي و ارتباطي در جهان امروز چنان 
در هم تنيده اند كه گري��زي از آن را نمي توان متصور 
شد.در اين ميان، بعد از تشكيل كابينه سيزدهم افكار 
عمومي و تحليلگران به دنبال نشانه هايي هستند كه 
مبتني بر آنها بتوانند تصويري از احتماالتي در خصوص 
مذاكرات هسته اي با 1+4 و امريكا به دست آورند. در 
شرايط فعلي به نظر مي رسد، پرونده هسته اي ايران در 
وضعيت كما قرار گرفته است و بايد راهكارهايي پيدا 
كرد تا پرونده هسته اي به نحوي از اين وضعيت معلق 
خارج شود. با تداوم اين شرايط، اين مردم ايران هستند 
كه متضرر مي شوند، چرا كه ادامه تحريم ها مستقيما 
بر روي اقتصاد و معيش��ت كش��ور تاثير مي گذارد و 
س��فره هاي ملت را خالي ت��ر از قبل مي كن��د. اينكه 
برخي افراد و جريانات در كش��ورمان شعار مي دهند 
كه »اقتصاد را به تحريم گ��ره نزنيد« در ظاهر حرف 
زيبايي است، اساسا كيست كه دوست نداشته باشد، 
تاثير عوامل بيروني كاهش پيدا كند و اقتصاد ايران با 
در پيش گرفتن يكسري اصالحات اثرات تحريم ها را 
كاهش دهد. اما نه در دولت قبلي، حركتي در اين زمينه 
مشاهده شد و نه اينكه دولت جديد، نشانه هايي را در 
خصوص اجراي اين اصالحات ضروري بروز داده است. 
در مدت زماني كه اين دولت روي كار آمده به جز برخي 
اظهارنظرهاي مبه��م در خصوص خودكفايي، بحث 
تثبيت قيمت ها و... راهبرد موثر ديگري ارايه نش��ده 
است. بايد ديد آيا اين دولت قادر به اجراي اصالحات 
اقتصادي مي شود يا خير؟ اينكه برخي تصور كنند با 
افزايش توانايي هاي هسته اي مي توان تغييري در روند 
لغو تحريم ها و بهبود شاخص هاي اقتصادي ايجاد كرد، 
يك اشتباه محاسباتي خطرناك است. ارتقاي دانش 
هسته اي ممكن است بتواند براي كشور نوع خاصي از 
بازدارندگي ايجاد كن��د، اما پايان دادن به تحريم ها از 
طريق افزايش توانايي هاي هس��ته اي ممكن نيست. 
نمونه عيني يك چنين كشورهايي، كره شمالي است 
كه حتي به بمب هسته اي هم دس��ت پيدا كرده، اما 
هرگز نتوانسته، گامي در راستاي پايان دادن به دامنه 
تحريم ها بردارد. بنابراين رفتار منطقي آن اس��ت كه 
ايران در وهله نخس��ت اجازه ندهد، مذاكرات با 4+1 
و امري��كا در وضعيت بالتكليفي قرار بگيرد و در وهله 
بعدي اصالح��ات ضروري در بخش ه��اي اقتصادي 
را حوزه نظامات بودجه اي، ماليات��ي، يارانه اي و... در 
پيش بگيرد. موضوع دو گانه اي كه متاسفانه علي رغم 
توصيه هاي كارشناسان، هرگز مورد توجه مسووالن 
تصميم س��از قرار نگرفته اس��ت. به عبارت روشن تر، 
ايران بايد راهبردي با دو گزاره در پيش بگيرد، از يك 
طرف با انجام اصالحات اقتصادي اثربخشي تحريم ها 
را كاهش دهد و از سوي ديگر با پيگيري و به سرانجام 
رس��اندن مذاكرات، اقتصاد و كش��ور را از بالتكليفي 
فعلي خارج كند. بايد بدانيم تداوم اين وضعيت فشار 
زيادي روي طرف مقابل وارد نمي سازد، اما اين مردم 
ايران هستند كه هر روز بايد شاهد حذف اقالم تازه اي 
از س��فره مصرفي خود باشند. امروز مردم ايران بعد از 
حذف هزينه هاي تفريحي، آموزش��ي، بهداشتي و... 
آرام آرام برخ��ي اقالم ضروري را نيز از س��بد مصرفي 
خود خارج مي كنند. با شعار دادن نمي توان مشكالت 
مردم را حل ك��رد، برخي از مس��ووالن اجرايي مدام 
ش��عار مي دهند كه نبايد اقتصاد و معيشت كشور را 
به مذاكرات گره زد، اما واقع آن اس��ت كه اين موضوع 
دست ايران نيست، درست يا غلط اين گزاره ها )اقتصاد و 
مذاكرات( به هم مرتبط شده اند و تا زماني كه مذاكرات 
به سرانجامي نرس��د، ايران قادر نخواهد بود به بخش 
زيادي از ظرفيت هاي مالي، اقتصادي و صادراتي خود 
دسترسي داشته باشد. از سوي ديگر برخي جريانات 
خاص در داخل و خارج مجلس اعالم مي كنند تا زماني 
كه تمام دامنه تحريم ها لغو نشود، ايران مذاكرات را به 
سرانجام نمي رساند. ايران سال هاست كه اين اظهارات 
را مطرح مي كند، ولي مگر معناي مذاكرات اين است كه 
يك طرف به تمام مطالبات خود برسد؟ همان طور كه 
طرف مقابل به همه خواسته هاي خود نمي رسد، اين 
سوي معادله هم بايد خواسته هاي خود را تعديل كند. 
ضمن اينكه اساس مذاكرات مبتني بر بده و بستان قرار 
دارد. ايران بايد با مقوله مذاكرات واقع گرايانه برخورد 
كند. رويكرد واقع بينانه آن اس��ت كه ايران به دنبال 
لغ��و تحريم هاي اثرگذاري چ��ون تحريم هاي نفتي، 
تحريم هاي كش��تيراني، تحريم هاي بانك مركزي، 
تحريم هاي بيمه اي و... تمركز كند. لغو همين بخش 
از تحريم ها هم يك گام رو به جلو محسوب مي شود. 
ادامه در صفحه 2 بنابراين اين...   
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يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 تهاتر 
يا محدودسازي اقتصاد

 اقدامات الزم 
براي اصالح نظام بانكي 

 سه حالت اثرگذاري برجام 
بر بازار سرمايه

اخي��را اظهارنظري از س��وي 
يك��ي از وزراي اقتصادي دولت 
سيزدهم در خصوص استفاده 
از راهبرد تهاتر نفت براي جذب 
س��رمايه هاي خارجي و اجراي 
ابرپروژه هاي زيربنايي كش��ور 
مطرح شد كه به نظر مي رسد، 
ضروري است در خصوص ابعاد 
و زواياي گوناگون آن بحث و تبادل نظر صورت بگيرد. قبل از 
هر تحليلي بايد به اين نكته اشاره كرد كه براي ارزيابي دقيق 
هر موضوعي بايد ابتدا قراردادهاي مربوطه به صورت جزيي 
و دقيق بررسي شود تا بتوان گفت كه آيا اين قرارداد به نفع 
منافع ملي كشور است يا نه؟ تا زماني كه داده هاي اطالعاتي 
در خصوص جزييات قراردادها )كه احتماال بخش اعظم آنها 
با چين و روسيه خواهد بود( وجود نداشته باشد، نمي توان 
در رد يا قبول يك رويكرد خاص با صراحت صحبت كرد. اما 
به طور كلي مي توان گفت كه ايران اگر بخواهد ابرپروژه هاي 
م��ورد نظر خ��ود را در بخش هاي گوناگ��ون به خصوص 
حوزه هاي انرژي اجرايي كند، بايد تعامل سازنده با مجموعه 
كشورها جهان نداشته باشد، نه اينكه تنها يك كشور مثل 
چين يا چند كشور خاص بتوانند وارد يك چنين پروژه هايي 
شوند. در صورت تهاتر با برخي كشورها، ابتكار عمل به جاي 
اينكه در اختيار ايران قرار داش��ته باش��د در اختيار، چين 
يا روس��يه و...قرار خواهد داش��ت. در واقع سرمايه گذاران 
بين المللي بخ��ش خصوصي بايد بتوانن��د در پروژه هاي 
اقتصادي ايران مشاركت داشته باشند تا نيازي كه ايران در 
خصوص توسعه زيرساخت هايش در بخش هاي گوناگون 
نفت، گاز، راه و...دارد، تامين شود. از اين طريق هم تكنولوژي 
وارد كشور خواهد شد و هم سرمايه مورد نياز و هم توانايي 
فني و مهندسي اين كشورها به نفع ايران استفاده خواهد 
شد. اين تجربه اي است كه از دل دهه ها فعاليت اقتصادي 
و رويكردهاي جذب سرمايه در كشورهاي مختلف شكل 
گرفته است و كش��ورهاي مختلف تالش مي كنند به آن 
عمل كنند.اگر در خاطرتان مانده باشد، بعد از امضاي برجام 
دامنه وسيعي از هيات هاي اقتصادي از كشورهاي مختلف 
اروپايي، آس��يايي، آفريقايي و... كه در برخي موارد 100 تا 
200 فعال اقتصادي در بخش گوناگون را در بر مي گرفت 
وارد ايران مي شدند تا در خصوص راه هاي سرمايه گذاري در 
كشورمان بحث و تبادل نظر كنند. اين واقعيات نشان دهنده 
آن اس��ت كه ظرفيت هاي فراوان و پرسودي در كشورمان 
وجود دارد كه سرمايه گذاران بين المللي مايل به مشاركت 
در آن هس��تند. از سوي ديگر بس��ياري از كشورها تالش 
مي كنند با متنوع ساختن شركاي اقتصادي خود در بخش 
سرمايه گذاري، ارزش افزوده بيشتري را به نفع كشورشان به 
كار بگيرند. اگر ايران فقط بخواهد با مشاركت يك يا دو كشور 
خاص )چين و روس��يه( ابرپروژه هاي مورد نظر خود را در 
حوزه هاي گوناگون عملياتي كند، براي خود محدوديت هاي 
ادامه در صفحه 5 خاصي ايجاد كرده است. 

طرح تح��ول نظ��ام بانكي در 
دولت هاي قبل هم مطرح بوده 
و منجر ب��ه اصالحاتي از جانب 
بانك مركزي ش��ده ولي هرگز 
كافي نبوده و حتي رضايت بانك 
مرك��زي را هم در پي نداش��ته 
است. موضوع اصالح نظام بانكي 
در سال هاي اخير در دولت هاي 
مختلف همواره مطرح بوده، ولي در دولت هاي گذش��ته، 
عملكرد و نتيجه قابل قبولي در اين باره حاصل نشده است. 
حال در دولت سيزدهم و انتخاب تيم اقتصادي جديد، اين 

مساله مهم بانكي دوباره در حال مطرح شدن است.
 در حال حاضر مشاهده مي شود كه از جانب مردم، رسانه ها، 
نمايندگان مردم در مجلس، توليدكنندگان و آحاد مختلف 
دايماً ضرب اصالح نظام بانكي نواخته مي شود و انگار به دليل 
محوريت نظام بانكي در ساختار اقتصادي كشور اين موضوع 
تبديل به يك خواست عمومي شده است. حال وقتي با هر 
گروه از آنها مجزا صحبت مي كنيم مقصود آنها از اين خواسته 
متفاوت از ديگري است و برخي مقصودي كه بيان مي كنند 
مستقيمًا به نظام بانكي مربوط نيست و به طور مشخص 
نمي دانند كه چه اصالحي در ساختار نظام بانكي يا در قوانين 
و مقررات يا در شيوه ها و رويه هاي اجرايي بايد صورت گيرد تا 
نتيجه بهتري عايد مردم و رونق نظام اقتصادي كشور گردد.

 اين نكته قابل ذكر است كه در هنگام واگذاري هاي ذيل 
اصل 44 قانون اساسي توجيه اين بود كه بايد انحصار دولت 
و دس��ت درازي هاي تكليفي دولت بر سپرده هاي مردم 
به عنوان بودجه دوم از بين برود ول��ي امروز در اثر اجراي 
غلط و نظارت هاي ضعيف ش��اهد همين نوع انحصارها 
و دس��ت اندازي ها اين ب��ار از جانب بخ��ش خصوصي بر 
منابع س��پرده ها يا ارزهاي صادراتي هستيم كه به مراتب 

خطرناك تر و فاسدتر از انحصارهاي دولتي است .
طبيعتا يكي از خواسته هاي اصلي مردم، مقامات صالح و 
دلسوز رفع اين مشكالت و نظارت و مديريت براي اصالح 
اين امور در شبكه بانكي است و تبديل به مطالبه عمومي 
شده است. البته طرح تحول نظام بانكي در دولت هاي قبل 
هم مطرح بوده و منجر به اصالحاتي از جانب بانك مركزي 
شده ولي هرگز كافي نبوده و حتي رضايت بانك مركزي را 

هم در پي نداشته است تا چه رسد به رضايت عموم مردم.
 آنها مي خواهن��د نظام بانكي به نحوي اصالح ش��ود كه 
1- تسهيالت و حجم پول كش��ور به بخش توليد برود و 
باعث افزايش توليد، رش��د اقتصادي و ايجاد اش��تغال در 
كشور گردد. 2- باعث رونق س��فته بازي و بورس بازي در 
كشور نشود و احيانا خود بانك ها دست به اين اقدام براي 
كسب سود بيشتر نزنند. 3- باعث تورم در كشور نگردد و 
شاخص قيمت ها چه به صورت عمومي در مورد كليه كاالها 
و خدمات و چه به صورت بخشي در يك دسته از كاالها يا 

دارايي ها از قبيل زمين و مس��كن، ارز، خودرو و... نگردد. 
4- باعث فس��اد، تبعيض، رانت خواري و توزيع ناعادالنه 
ثروت و درآمد در جامعه نگردد، چرا كه در شرايط تورمي هر 
كسي بتواند منابع بيشتري از شبكه بانكي دريافت كند با 
كاهش قدرت خريد و بازگرداندن آسان تر آن صاحب ثروت 
هنگفتي از محل بهره گيري از منابع با قدرت خريد باال و 
بازگشت منابع با قدرت خريد پايين خواهد شد. 5- يك 
هدف بزرگ تر و تخصصي هم برخي از متخصصين مطرح 
مي كنند و آن بر هم نزدن فضاي رقابتي از طريق بنگاه داري و 
انحصارطلبي به دليل دسترسي سهل و آسان به سپرده هاي 
مردم توسط شبكه بانكي است كه البته در اين خصوص 

تعابير و تفاسير مختلف است.
بنابراين وقتي به اين محورها نگاه مي كنيم مي بينيم همه 
آنها خواسته هاي بحق و مهمي هستند در حالي كه ريشه 
و مبناي همه آنها صرفًا نظام بانكي نيست و با اصالح نظام 

بانكي به همه آنها نمي توان به طور كامل دست يافت.
برخي از آنها داليلي خارج از نظام بانكي دارد؛ به بيان ديگر 
به نظام قيمت گذاري كاالها و خدمات، به بازار كار و نظام 
دستمزدها، به ساختار بودجه و كسري مداوم آن، به تعرفه ها 
و س��اختار تجارت خارجي، به قوانين و مقررات كشور، به 
تصميمات مجزا و غير سيستمي هر يك از وزارتخانه هاي 
تخصصي مرتبط با بخش هاي اقتصادي از قبيل صمت، 
ادامه در صفحه 3 كشاورزي، مسكن و... 

با باال رفتن قيمت جهاني كاالها 
و به تبع آن افزايش قيمت ارز، 
عمده اي از صناي��ع از اين روند 
صعودي منتفع خواهند شد و 
سودآوري ش��ركت ها افزايش 
مي يابد. بزرگ ترين صنعت در 
كشور ما صنايع معدني، فلزات 
و صنعت پتروشيمي هستند 
كه تقريبًا ۹0 درصد به دالر وابس��ته اند، با توجه به اينكه 
نرخ گذاري آنها جهاني اس��ت به طور قطع افزايش قيمت 
جهاني باعث افزايش سودآوري مي شود. با توجه به اينكه 
وزن سهام دالري در پرتفوي اين صنايع باالست، مي توان 
گفت شركت هاي سرمايه گذاري در كشور ما نيز وابستگي 
دالري دارند. صنايعي مانند س��يمان، واسطه گري مالي، 
صنعت دارويي و گاه صنايع شوينده وابسته به دالر هستند 
و قاعدتاً با افزايش نرخ دالر سوددهي باالتري دارند. از طرفي 
برخي صنايع با افزايش قيمت دالر اثرپذيري منفي دارند، 
مانند صنعت خودروس��ازي. چرا كه عمده مواد اوليه آنها 
وارداتي بوده و رشد دالر اثر منفي روي آن دارد. اين موضوع 
براي صنعت الستيك سازي نيز صدق مي كند. بازار سرمايه 
در كشور ما كاموديتي محور است، بنابراين با افزايش نرخ 
دالر بورس ما نيز رش��د خواهد كرد. در چنين ش��رايطي 
ادامه در صفحه 2 نمي توان قيمت پاييني را... 

گزارش روز

پايان 20 سال اشغالگري
حضور نظامي و اشغالگري امريكا پس از 20 سال جنگ 
در افغانستان رس��ما پايان يافت. پنتاگون اعالم كرد 
آخرين نيروها و س��ربازان اين كشور هم از افغانستان 
خارج ش��دند. امري��كا پيش از خ��روج نيروهاي خود 

بسياري از ادوات جنگي مستقر در كابل را امحا كرد. 
ارتش اياالت متحده پس از 20 سال اشغال به استقرار 
خود در افغانستان پايان داد. آخرين هواپيماي نظامي 
امريكا از فرودگاه كابل به پرواز درآمد و ماموريت تخليه 

نظامي نيز به پايان رسيد.
جو بايدن، رييس جمهور امريكا دس��تور خروج كامل 
نيروهاي خود را تا ۸ شهريور )31 اوت( صادر كرده بود.
خبر خروج كامل نيروهاي نظامي امريكا از افغانستان 
را ژنرال فرانك مك  كنزي، فرمانده ستاد مركزي اياالت 
متحده )سنتكام( رسما اعالم كرد و گفت راس ويلسون، 
سفير موقت امريكا در كابل نيز جزو افرادي بوده كه با 

آخرين پرواز سي-1۷ افغانستان را ترك كرده است.
نيروهاي امريكايي ساعاتي پيش از خروج خود تعداد 
زيادي هواپيما و خودروهاي زرهي و همچنين سيستم 
دفاع موشكي فرودگاه كابل را »غيرفعال« كردند تا در 

دست طالبان يا ديگر گروه هاي اسالم گرا قرار نگيرند.

ژن��رال فرانك مك كنزي، فرمانده س��نتكام )س��تاد 
فرماندهي كل نيروه��اي ارتش امريكا در خاورميانه و 
شمال آفريقا( اعالم كرد 2۷ فروند خودروي هاموي و 
۷0 خودروي زرهي MRAP كه هر يك تا يك ميليون 
دالر ارزش داش��ت، امحا شده اس��ت. امريكا سيستم 
دفاع موش��كي C-RAM را هم كه براي محافظت از 
فرودگاه كابل در برابر حمالت موشكي استفاده مي شد، 
»غيرفعال« كرد. به كمك اين سيستم دفاعي حمالت 
موش��كي داعش به فرودگاه دفع شده بود. مك كنزي 
تاكي��د كرد: »ما تصميم گرفتيم اين سيس��تم ها را تا 
آخرين دقيقه قبل از پرواز آخرين هواپيماي امريكايي 
فعال نگه داريم. برچيدن اين سيس��تم ها يك فرايند 
پيچيده و زمانبر است. بنابراين ما آنها را »غيرنظامي« 
كرديم تا ديگر هرگز مورد اس��تفاده قرار نگيرند.« اين 
ژنرال امريكايي همچنين افزود در مجموع ۷3 هواپيما 
كه قباًل در فرودگاه بين المللي حامد كرزي مس��تقر 
بودند، توس��ط نيروهاي امريكايي امحا شدند. از آغاز 
عمليات خروج نيروهاي امريكاي��ي و ناتو و همكاران 
محل��ي، فعاالن مدني و مدافعين حق��وق زنان حدود 
120 هزار نفر از افغانستان خارج شدند. خروج نيروهاي 

امريكايي و ناتو از افغانس��تان بر ساس توافق امريكا و 
طالبان در دوحه، پايتخت قطر در س��ال 2020 انجام 
گرفته است. پس از اين توافقنامه نيروهاي امريكايي و 
ناتو روند خروج خود از افغانستان را شروع كردند. دونالد 
ترامپ، رييس جمهور پيشين امريكا، در سال 2020 
توافقنامه اي را با طالبان امضا كرد كه در آن تاريخ خروج 
نيروهاي بين المللي اول ماه مه 2021 ذكر شده بود، اما 
جو بايدن، رييس جمهور جديد امريكا اين تاريخ را به 

11 س��پتامبر 2021 به تاخير انداخت و اين عمليات 
رسما روز سه شنبه ۸ شهريور )31 اوت( به پايان رسيد

     جشن طالبان پس از خروج نيروهاي امريكا
سربازان امريكايي رسما از افغانستان خارج شدند. نيمه شب 
سه شنبه به وقت محلي همه چيز تمام شده به نظر مي رسيد. 
آخرين سربازان امريكايي فرودگاه را با هواپيماهاي بزرگ 
ادامه در صفحه 5 نظامي ترك كردند و... 

عبداهلل دريابرمحمدرضا رنجبر نرسي قربان

20درصدساختمانهايتهرانبازمينلرزه6.5 
ريشتريتخريبميشوند

سكه12ميليونتومانمعاملهشد

سازمانغذاوداروشكايتكرد،گمركپاسخداد

پاشنه آشيل تهران در برابر زلزله
صفحه 5     صفحه 3    

صفحه 4    

نرخ دالر در كانال 27 هزار تومان 
جا خوش كرد 

افشاگري گمرك از  واردات دارو

 خاندوزيازنظامبانكي
وثيقهمحورانتقادكرد

كميجانياعالمكرد
تداومروندنزوليقيمتارز

رييساتاقتهران،پنجچالشكنوني
اقتصادايرانرامعرفيكرد

 وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: نظام بانكي فعلي كه 
براي اعطاي تسهيالت، وثيقه محور است ثروتمندان را 
به فقرا ترجيح مي دهد و نابرابري ها را تعميق مي كند و 
براي اصالح اين روند مقدمات تدوين سند ملي شمول 
مالي در وزارت اقتصاد فراهم شده است. سيداحسان 
خاندوزي در سي و يكمين همايش بانكداري اسالمي 
صفحه 2 را بخوانيد با اشاره به اينكه يكي از...  

در نشست شهريورماه هيات نمايندگان، »همه گيري 
كرونا، تورم فزاينده، كسري بودجه باال، رانت و فساد 
ارز 4200 توماني و تحريم ها« به عنوان پنج چالش 
كنوني اقتصاد ايران معرفي شد. اما رييس اتاق تهران 
آمار جالبي از تزري��ق دالر 4200 توماني به اقتصاد 
ارايه كرد كه حكايت از توزيع رانت و فسادزا بودن اين 
صفحه 7 را بخوانيد چرخه داشت. 

اثر منفي
 دالر 4200 توماني 

بر قيمت ها

ترجيح 
ثروتمندان بر فقرا  

در نظام بانكي



سياست خارجي

ادامه از صفحه اول

اخبار ايـران2   Wed. Sep 1. 2021  2021   چهارشنبه 10 شهريور 1400    23 محرم 1443  سال هشتم    شماره

رييس سازمان برنامه و بودجه: 
مي توانيم به رشد ۸ درصدي برسيم

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن اشاره به اينكه 
بودجه ۱۴۰۱ بايد با برنامه باشد و بتوانيم آن را ماهانه 
كنترل كنيم، اظهار داشت: مي توانيم هشت درصد رشد 
اقتصادي رقم بزنيم به شرطي كه تالش كنيم و اين كار 
شدني است. »مسعود ميركاظمي« در نشست شوراي 
مركز مقاومت بسيج اين سازمان كه به مناسبت هفته 
دولت برگزار شد، ش��ركت كرد و ضمن تبريك هفته 
دولت و گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر گفت: 
شهيد رجايي و باهنر اس��وه ساده زيستي و نماد دولت 
مكتبي بودند. وي با تش��ريح تاريخچه پيدايش بسيج 
كارمندان افزود: مش��كالتي كه امروزه در كشور داريم 
به خاطر نگاه غير انقالبي در اداره كش��ور است. رييس 
سازمان برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه تحريم در زمان 
جنگ قابل مقايسه با امروز نبود، ادامه داد: ظرفيت هايي 
كه امروز در دانشگاه ها داريم قابل مقايسه با سال هاي 
اول انقالب نيست. ميركاظمي با اشاره بر اينكه در حوزه 
دفاعي جزو كشورهاي سرآمد در جهان هستيم، افزود: 
دستيابي به اينها جز با نگاه انقالبي و بسيجي امكان پذير 
نبود. االن صنايع پيچيده در اختيار ايران است و اينها با 
روحيه تحول پذيري نوآوري و خالقيت كه جزو روحيات 
بسيجي است به دست آمده است. وي با اشاره به اينكه 
كشور در وضعيت خوب اقتصادي قرار ندارد، افزود: بايد 
از اين وضعيت خارج شويم و راه آن تغيير و تحول است. 
ما نمي توانيم روش هاي گذش��ته را ادامه دهيم. نبايد 
توجه مان به چند كشور اروپايي باشد. بازار ما كشورهاي 
منطقه، آفريقا و امريكاي التين است و نبايد معطل چند 
كشور خاص شويم. رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه 
داد: روحيه توانستن بايد در دستور كار قرار بگيرد، افرادي 
به درد سازمان مي خورند كه نگاه مكتبي، انقالبي و »من 
مي توانم« داشته باش��ند. وي با بيان اينكه در سازمان 
برنامه و بودجه تغيير روش را دس��تور كار داريم، اظهار 
داش��ت: بودجه ۱۴۰۱ بايد با برنامه باشد و بتوانيم آن 
را ماهانه كنترل كنيم، ما مي توانيم هشت درصد رشد 
اقتصادي رقم بزنيم به ش��رطي كه تالش كنيم و اين 
شدني است. همچنين منابع بايد بر اساس اثر بخشي 
باشد. نبايد منتظر كسي باش��يم. نبايد نااميد شويم و 
مسير اشكال دار را تكرار كنيم. بايد برويم به سمت خلق 
روش هاي جديد، دنبال نوآوري هاي جديد برويم و يك 

سازمان هوشمند باشيم.

قم و تهران كمترين و ايالم 
باالترين نرخ تورم ساالنه مرداد

براساس آخرين داده هاي آماري قم و تهران به ترتيب 
با ۴۰.۹ درصد و ۴۱.۸ درصد كمترين و ايالم با ۵۱.۴ 
درصد باالترين نرخ تورم ساالنه را به خود اختصاص 
دادند.  مركز آمار در آخرين گزارش خود ميزان نرخ 
تورم در نقاط مختلف كشور را منتشر كرد.  براساس 
آخرين داده هاي آماري نرخ تورم كل كشور در مرداد 
ماه ۴۵.۲ درصد بود. عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
كش��ور طبق س��ال پايه ۱۳۹۵ به ٣٣٧.۸ رسيد كه 
نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزايش نشان مي دهد.  
در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور 
مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ٤.٩ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
قم با ١.۸ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
براي خانوارهاي كشور ٤٣.٢ درصد است. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم )٥٣.٤ 
درصد( و كمترين آن مربوط به استان تهران )٣٧.٦ 
درصد( است.  نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد 
م��اه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كش��ور ب��ه عدد ٤٥.٢ 
درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان ايالم با ۵۱.۴ درصد و كمترين آن مربوط به 

استان قم با ٤٠.٩ درصد است.

  خانوارهاي ش�هري استان فارس بيشترين 
نرخ تورم 

در مرداد ماه امسال عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
شهري به ٣٣۴.۱ رسيد كه نس��بت به ماه قبل ٣.٢ 
درصد افزايش نش��ان مي دهد.  در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان 
فارس با ٤.٦ درص��د افزايش و كمتري��ن نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان  قم با ١.٨ درصد افزايش است.  
درصد تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي ش��هري 
كش��ور ٤٢.٤ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهاي ش��هري مربوط به استان ايالم  با 
٥٢.٣ درصد و كمترين آن مربوط به استان تهران با 
٣٧.٤ درصد است.  نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به 
مرداد ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي شهري به عدد ٤٤.٥ 
درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان ايالم با ٥٠.٩ درصد و كمترين آن مربوط به 

استان قم ٤٠.٨ درصد است.

  نرخ تورم خانوارهاي روستايي در مردادماه
در مرداد ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
روستايي به ٣٥٨.۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٣.٢ 
درصد افزايش داشته است.  در اين ماه بيشترين نرخ 
تورم ماهانه خانوارهاي روس��تايي مربوط به استان 
كهگيلويه و بويراحمد با ٥.٨ درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان كردستان با ١.٧ 
درصد افزايش است.  درصد تغيير شاخص كل نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي روس��تايي ٤٧.۷ درصد است. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم با ٥٨.٤ 
درصد و كمترين آن مربوط به استان سمنان با ٣٩.٣ 
درصد است.  نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد 
ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي روس��تايي به عدد ٤٨.٧ 
درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان كرمانشاه با ٥٤.٤درصد و كمترين آن مربوط 

به استان تهران با ٤٢.٦ درصد است.

خاندوزيازنظامبانكيوثيقهمحورانتقادكرد

كميجانياعالمكرد:تداومروندنزوليقيمتارز

ترجيح  ثروتمندان بر فقرا  در نظام بانكي

ضريبجينيخانوارهايكشورسالگذشته۰.۴درصدشد

ضريب جيني را با قدرت خريد مردم و خط فقر و كاهش مصرف ارزيابي كنيد 
 بر اس��اس اعالم مرك��ز ملي آمار اي��ران، ضريب جيني 
خانوارهاي كل كشور در سال گذشته ۰.۴۰۰۶ بود كه در 
مقايسه با سال قبل از آن ٠.٠٠١٤ افزايش نشان مي دهد.

ب��ر اين اس��اس از آنجا كه ضريب جيني بي��ن صفر تا ۱ 
اندازه گيري مي شود و هر چه كوچك تر و به سمت صفر 
باشد نش��ان دهنده توزيع درآمد بهتر و هر چه به سمت 
۱ حركت كند نش��ان دهنده بدتر شدن عدالت توزيعي 
در درآمدها محسوب مي شود، در نتيجه مي توان نتيجه 
گرفت كه ضريب جين��ي و توزيع درآمد در كش��ور در 
شرايطي است كه تا حدودي بدتر ش��دن توزيع درآمد 
را نش��ان مي دهد. ام��ا آنچه از خود وضعي��ت توزيع در 
آمد مهم تر اس��ت تعداد افراد زي��ر خط فقر مطلق، خط 
فقر نسبي و طبقه متوس��ط و داراي قدرت خريد كافي 
و افراد ثروتمن��د و با درآمد باال اس��ت.  ضريب جيني از 
جمله شاخص هايي اس��ت كه مي توان با استفاده از آن 
وضعيت توزيع درآمد در يك جامعه را س��نجيد. هر چه 
عدد اين ش��اخص به صفر نزديك تر باشد به منزله برابر 
بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به يك نزديك تر 
باشد، نشان دهنده آن است كه شكاف درآمدي در جامعه 
تشديد شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به 
اندازه هم درآمد داشته باشند، ضريب جيني معادل صفر 
و اگر تمام درآمدها تنها به يك نفر برسد، ضريب جيني 
يك است كه اين بدترين حالت ممكن خواهد بود. آمارها 
نش��ان مي دهد كه تحت تاثير رشد اقتصادي نزديك به 
صف��ر در ده��ه ۱۳۹۰، تحريم هاي اقتص��ادي، كاهش 
درآمد دولت و كسري بودجه، كاهش سرمايه گذاري ها، 
بي��كاري حاصل از كرونا و عوامل ديگ��ر، نه تنها تورم به 
 شدت رشد كرده و قدرت خريد مردم را به  شدت كاهش 

داده بلكه بسياري از مواد غذايي و محصوالت و خدمات 
و كاالهاي مختلف عمال ح��ذف يا مصرف و خريد آن به 
 شدت كاهش داشته است.  در نتيجه با افزايش خط فقر 
به عدد ۱۰ ميليون توم��ان و همچنين افزايش افراد زير 
خط فقر نسبي و مطلق، وضعيت توزيع درآمد حتي اگر 
بهتر هم شود، عمال به معناي اين است كه بخش بزرگي 
از جامعه قدرت خريد كافي براي معيشت خود ندارند و 
فقير محسوب مي شوند. بسياري از مستاجران به حاشيه 
ش��هرها و مناطق حاش��يه اي و پايين ش��هر نقل مكان 
كرده اند. مصرف بس��ياري از مواد غذايي مانند گوشت و 
لبنيات و ميوه كاهش ش��ديد داشته است.  براين اساس 
اقتصاددانان تاكيد دارند كه تنها بر اساس ضريب جيني 
نبايد وضعيت فقر يك جامعه را تحليل كرد زيرا ضريب 
جيني ممكن اس��ت مناسب باشد اما فقر آنچنان شديد 
باشد كه اكثر جامعه نتوانند معيشت خود را تامين كنند 
و عمال فقر به صورت مساوي و يكسان توزيع شده است 
و مانند جوامع سوسياليستي، فقر گسترده است و مردم 
با لقمه ناني زنده ان��د. اما اگر ضريب جيني مانند جوامع 
صنعتي نش��ان دهنده توزيع درآمد نامناسب و تشديد 
فاصله طبقاتي باشد و يك درصد جمعيت به اندازه كل 
جهان ثروت داشته باشند اما در دهك هاي فقير جامعه 
امكان برخورداري از بهداشت و بيمارستان و غذا و سقف 
باالي سر و خانه و ماشين فراهم باشد، عمال نشان دهنده 
كشور صنعتي و توسعه يافته اس��ت و انباشت ثروت در 
يك بخش كوچك از م��ردم، عمال فرصت كار و فعاليت 
در كارخانه ها، ش��ركت هاي بزرگ، فروشگاه هاي بزرگ 
زنجيره اي و... را فراهم كرده اس��ت.  به عبارت ديگر، در 
تحليل وضعيت اقتصاد اي��ران از نظر فقر و توزيع درآمد 

بايد ضريب جيني را با ميزان خط فقر و درصد افراد فقير 
جامعه و ميزان رشد سرمايه گذاري ها مقايسه و ارزيابي 
كرد. زيرا اگر بخش از جامعه سرمايه گذاري را رشد بدهند 
و كارخانه و شركت احداث كنند و كار براي بقيه جامعه 
باشد، به اين معني است كه انباشت ثروت در يك طبقه 
فرصت افزايش درآمد جامعه را فراهم كرده است. اما اگر 
همه فقير باشند و فرصت س��رمايه گذاري فراهم نشود 
و طبقات ثروتمند نيز مش��غول داللي و واردات باشند و 
كار ايجاد نش��ود، حتي اگر ضريب جيني كوچك باشد 
و توزيع درآمد متناسب باش��د، عمال به معناي بيكاري 
زياد و فقر بيشتر است.  بر اين اساس، توصيه اقتصاددانان 
اين است كه بدتر شدن ضريب جيني در ايران را با بدتر 
شدن وضعيت خط فقر و گروه هاي زير خط فقر و كاهش 
شديد مصرف در لبنيات و گوشت و نان و ميوه و... گران 
ش��دن ۶۰ تا ۱۰۰ درصدي قيمت مواد غذايي، تورم ۴۵ 
درصدي و... را نش��ان دهنده اوضاع روبه بحران ارزيابي 
كرده و از دولت و مسووالن نظام بخواهند كه براي كاهش 
تحريم ها، مذاكرات، كاهش هزينه مبادله با جهان، رشد 
سرمايه گذاري، افزايش درآمد دولت و مردم، بهبود فضاي 
كس��ب وكار، چاره انديشي كنند زيرا تداوم اين وضعيت 
معلوم نيست كه به چه نتايجي منجر شود.  مركز آمار در 
آخرين گزارش خود از وضعيت ضريب جيني اعالم كرد: 
ضريب جيني خانوارهاي ش��هري و روستايي به ترتيب 
٠.٣٨٣٥ و ٠.٣٥٩٠ است كه نسبت به سال قبل به ترتيب 

٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠٥١ افزايش نشان مي دهد.
همچنين برابر اعالم اين مركز س��ال گذش��ته س��هم 
۲۰ درص��د كم درآمدتري��ن و پردرآمدتري��ن جمعيت 
به ترتيب ۰.۵۸۳ و ۰.۴۷۴۴ درصد اس��ت.  نسبت ۱۰، 

۲۰ و ۴۰ درص��د پردرآمدترين ب��ه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد 
كم درآمدترين جمعيت به ترتيب ١٣.۹۶، ٨.۱۳ و ۳۲.٤ 
است. بر اين اساس، شاخص پالما به ١.۹۶ و شاخص تيل 
به ۰.۲۷۲۱ رسيده است. همچنين شاخص اتكينسون 

۰.۲۳۷۹ است.

   مناطق شهري
سهم ۲۰ درصد كم درآمدترين و پردرآمدترين جمعيت 
به ترتيب ۰.۰۶۳۹ و ۰.۴۶۲۴ درصد است.نس��بت ۱۰، 
۲۰ و ۴۰ درص��د پردرآمدترين ب��ه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد 
كم درآمدترين جمعيت به ترتيب ۱۲.۰۲، ۷.۲۴ و ۳.۹۹ 
است. شاخص پالما ١.۷۸ و شاخص تيل ۰.۲۴۹۲ است. 

همچنين شاخص اتكينسون ۰.۲۱۷۵ است .

   مناطق روستايي
سهم ۲۰ درصد كم درآمدترين و پردرآمدترين جمعيت 
به ترتيب ۰.۰۶۸۳ و ۰.۴۴۰۶ درصد اس��ت .نسبت ۱۰، 
۲۰ و ۴۰ درص��د پردرآمدترين ب��ه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد 
كم درآمدترين جمعيت در مناطق روس��تايي به ترتيب 
۱۰.۵۴، ۶.۴۵ و ۳.۶۳ است. شاخص پالما ۱.۵۶ و شاخص 
تيل در ۰.۲۱۶۱ اس��ت. همچنين شاخص اتكينسون 
۰.۱۹۳۰ است. در سال ١٣٩٩ در مناطق شهري كمترين 
ضري��ب جيني مربوط به اس��تان اردبيل ب��ا ۰.۲۵۷۹ و 
بيشترين در استان سيستان و بلوچس��تان با ۰.۴۵۷۰ 
مش��اهده مي  ش��ود. در اين س��ال در مناطق روستايي 
كمترين ضريب جيني مربوط به اس��تان خوزس��تان با 
۰.۲۴۰۹ و بيشترين در استان چهارمحال و بختياري با 

۰.۳۶۲۱ مشاهده مي شود.

گروه بانك و بيمه | 
 وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: نظام بانكي فعلي كه 
براي اعطاي تسهيالت، وثيقه محور است ثروتمندان را به 
فقرا ترجيح مي دهد و نابرابري ها را تعميق مي كند و براي 
اصالح اين روند مقدمات تدوين سند ملي شمول مالي در 
وزارت اقتصاد فراهم شده است. سيداحسان خاندوزي در 
سي و يكمين همايش بانكداري اسالمي با اشاره به اينكه يكي 
از محورهاي همايش حاضر نقش نظام بانكي در پشتيباني 
از توليد است، گفت: ميزان كمك بانك ها از توليد بستگي 
به درك ما دارد.به دليل نقش بانكي بانك ها در تامين مالي 
در اقتصاد، بايد پرسيد بانكي كه با بدهكار كردن خود كار 
مي كند آيا اعتبار جديد صرف بخش هاي مولد و فعاليت هاي 
كارآفرينانه و مورد تقاضاي مردم شده يا صرف امور غيرمولد؟ 
همچنين بانك قدرت خود را صرف ساخت و يا خراب كردن 
چه واقعيتي در اقتصاد ايران كرده اس��ت؟ خاندوزي ادامه 
داد: سوال اين است كه بانك از قدرت خلق پول خود براي 
چه ساخت ها و تخريب هايي استفاده مي كند؟ انحراف پول 
از بخش واقعي يعني تخريب اقتصاد. مساله فقط كميت 
خلق پول نيست و كيفيت آن نيز مهم است و بانك ها بايد به 
نحوي هدايت شوند كه نقش سازنده پول در كانون توجه آنها 
باشد. محور دوم حكمراني شركتي است. اگر منافع بانك ها 
اقتضا نكند كه وارد حمايت از توليد ش��وند، چه خدماتي 
متوجه آنها است. وزير اقتصاد اظهار داشت: ممكن است يك 
بانك منابع خود را صرف فروشگاه هاي بزرگ مقياس كند 
و هزاران ميليارد نقدينگي جديد را صرف اين كار كند و يك 
بانك پرداخت حقوق در نهادي را دنبال كند كه زيرمجموعه 
بانك است و ممكن است يك بانك ديگر بهره به سپرده هايي 
بدهد كه ما به ازاي آن در سمت راست ترازنامه بانك ها دارايي 
واقعي وجود ندارد. بنابراين مس��ووليت بانك در آثار سوء 
چنين تصميم هايي چيست؟ وي با اشاره مساله نظارت بر 
بانك ها گفت: مقام ناظر و سياست گذار براساس قواعد نبايد 
واحد باشند و اين موضوع را بايد در قالب اليحه قانون بانك 
مركزي تعقيب كنيم. پيش از اين در مجلس شوراي اسالمي 
فراخوان مهمي براي پيشنهادهاي ايجابي صورت گرفت و 
اكنون نيز دست ياري وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان 
و پژوهشگران براي دريافت اين پيشنهادات دراز است. وزير 
امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تحوالت جديد در حوزه 
بانكداري ديجيتال خاطرنش��ان كرد: فناوري هايي چون 
قراردادهاي هوشمند، زنجيره بلوكي وساير فناوري هاي 
نوين در اين حوزه امكان كنترل بر جري��ان وجوه مالي را 
افزايش مي دهد و اين امكان بي نظري را در جهت نظارت و 
مقابله با پولشويي ايجاد مي كند. خاندوزي با تاكيد بر لزوم 
تغيير نگاه بانك ها به تامين مالي كسب و كارها، تصريح كرد: 
تامين مالي و اعطاي تس��هيالت به واحد توليدي با اينكه 
نسبت يه اعطاي تسهيالت به ساير بخش ها موثرتر است اما 
گام موثرتر تامين مالي زنجيره ارزش، نه از طريق تسهيالت 
بلكه از طريق اعطاي خط اعتباري در زنجيره است. بانك ها 
منطقه امني دارند براي اعطاي تسهيالت با اخذ وثيقه دارند 
اما گزينه مناسب تر اعطاي خط اعتباري، دريافت كارمزد 
و عمليات در زير خط ترازنامه است كه بايد بانك ها به اين 
سمت حركت كنند. وي يادآور ش��د: مقررات، بانك ها را 
مي ترساند و آنها راغب هستند كه تسهيالت بدهند و وثيقه 
بگيرند، اما آنچه ما نياز داريم خط اعتباري است كه هزينه ها 
را بسيار كاهش مي دهد و اين اتفاق يك تغيير پارادايم است 
كه بايد راجع به آن بيشتر صحبت كنيم. خاندوزي با تاكيد 
بر ل��زوم تفكيك كاركرد بانك ها گف��ت: دليلي ندارد نرخ 
سياستي بانك مركزي براي بانك هاي تجاري و بانك هاي 
توسعه اي برابر باش��د و تنظيم گري هايي را مي توان انجام 
داد تا هر يك از اين بانك ها كاركرد خود را با قوانين مختص 
خود انجام دهند. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر لزوم 

تغيير دامنه پرداخت تسهيالت بانكي به سمت دهك هاي 
پايين جامعه، خاطرنش��ان كرد: نظام بانكي وثيقه محور 
ثروتمندان را بر فقرا ترجيح مي دهد و منابع مالي را از كساني 
كه بيشترين نياز را دارند دريغ مي كند كه اين امر نابرابري ها 

را تعميق خواهد كرد.

   تداوم روند نزولي قيمت ارز
رييس كل بانك مركزي گفت: در روزهاي اخير شاهد 
كاهش قيمت نرخ ارز در ب��ازار از ۲۸ هزار تومان به ۲۶ 
هزارتومان بوديم و انتظارداريم اين روند ادامه يابد.  اكبر 
كميجاني در سي و يكمين همايش بانكداري اسالمي 
افزود: س��ال گذشته اقداماتي براي تامين ارز مورد نياز 
براي تامين واكسن شروع ش��د و اين روند در ماه هاي 
اخير سرعت يافت و هم اكنون مشكلي در تامين واكسن 
نداريم. در حال حاضر تامين ارز براي خريد واكسن انجام 
شده است و در روزهاي اخير شاهد آرامش بازار ارز و شاهد 
كاهش قيمت ها بوديم و انتظار داريم اين روند ادامه يابد.  
وي درخصوص اقدامات انجام ش��ده در بانك مركزي 
گفت: خريد اوراق مالي اس��المي توسط بانك مركزي 
توسط كميته فقهي در سازمان بورس،  بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد تاييد شده و از سال گذشته عمدتا براي 
رفع كسري بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.

     اوراق وديعه جايگزين اوراق مشاركت 
بانك مركزي مي شود

رييس كل بانك مركزي گفت: انتشار اوراق وديعه توسط 
بانك مركزي و بازپرداخت در سررسيد با نرخي حداكثر 
معادل نرخ تورم ساالنه در شوراي پول و اعتبار تصويب شده 
و امس��ال جايگزين اوراق مشاركت بانك مركزي خواهد 
شد. كميجاني افزود: از جمله مصوبات بسيار مهم شوراي 
فقهي در س��ال هاي اخير مي توان به دستورالعمل نحوه 
امهال مطالبات موسسات اعتباري، دستورالعمل اجرايي 
انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه 
توسط بانك مركزي و ش��يوه نامه اجرايي آن، شيوه نامه 
استفاده از توافق بازخريد )رپو( منطبق با شريعت در بازار 

بين بانكي، خريد اوراق مالي اسالمي دولتي توسط بانك 
مركزي از طريق ابزار توافق بازخريد منطبق با شريعت بدون 
اثرگذاري بر ذخاير شبكه بانكي و انتشار اوراق وديعه توسط 
بانك مركزي با هدف جذب وجوه از عموم در قالب وديعه 
و بازپرداخت آن در سررسيد با حفظ قدرت خريد با نرخي 
معادل حداكثر نرخ تورم ساليانه و نيز استفاده از عقد مرابحه 

و تاكيد بر استفاده از آن در اعطاي تسهيالت اشاره كرد.

    رشد 2/5 درصدي
سرمايه گذاري ثابت ناخالص در سال ۹۹

كميجاني با اشاره به اينكه با وجود تمام چالش ها و مشكالت 
موجود، رشد اقتصادي كشور )با نفت و بدون نفت( در سال 
۱۳۹۹ به قيمت پايه )به قيمت هاي ثابت س��ال ۱۳۹۰( 
نس��بت به س��ال قبل به ترتيب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق 
يافته اند، افزود: هرچند در اين بخش ارقام مثبتي به ثبت 
رسيده ليكن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداري 
دارند. به گفته وي با وجود رشد ۲.۵ درصدي سرمايه گذاري 
ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با 
ظرفيت هاي كشور فاصله داريم كه نياز است در دولت جديد 
با برنامه ريزي دقيق در قالب استراتژي توسعه و در راستاي 

تغيير روند متغيرهاي بخش واقعي تالش شود.

      ضرورت تسريع در فروش اوراقي بدهي 
دولت براي تامين كسري بودجه ۱۴۰۰

ريي��س كل بانك مركزي در بخش دوم س��خنان خود با 
موضوع سياس��ت هاي پولي و حمايت از دولت در تامين 
كسري بودجه از طريق فروش اوراق مالي اسالمي اظهار 
داشت: بانك مركزي از اواسط سال ۱۳۹۷ رويكرد جديدي 
را در سياس��ت گذاري پولي دنبال كرده است. كميجاني 
ادامه داد: در اين رويكرد، پياده س��ازي عمليات بازار باز به 
منظور اجراي سياست پولي از طريق مديريت نقدينگي و 
تنظيم نرخ سود در بازار بين بانكي و بهبود ترازنامه بانك ها و 
موسسات اعتباري )از طريق افزايش سهم اوراق مالي دولت 
به عنوان يك دارايي برخوردار از نقدشوندگي و كيفيت باال 

از كل دارايي آنها( در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت.

     ۱26 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي
در سال ۹۹ 

وي خاطرنشان كرد: در اين راس��تا، با عرضه اوراق بدهي 
دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانك ها به نگهداري اين اوراق 
حداقل به ميزان ۳ درصد سپرده هاي خود، با برگزاري ۴۲ 
حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق 
بدهي دولتي به بانك ها و ساير نهادهاي مالي واگذار شد. 
كميجاني اضافه كرد: در غير اين صورت، با توجه به محدود 
بودن فروش اوراق مالي اس��المي در سال جاري )فروش 
حدود ۱۶.۵ هزار ميليارد تومان از ۲۵ هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي عرضه شده طي ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم 
شهريور امسال و تكيه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت 
بانك مركزي )تنخواه گردان خزانه( – كه رشد باالي پايه 
پولي در چهار ماهه اخير را به دنبال داشته است- افزايش 
كل هاي پولي در كنار افزايش انتظارات تورمي و آثار تورمي 

آن در سال ۱۴۰۰ بسيار محتمل خواهد بود.

        رشد ۳۹.۴ درصدي نقدينگي و ۴2 درصدي 
پايه پولي در ۱2 ماه منتهي به تير ۱۴۰۰

كميجاني تصريح كرد: بر اساس آخرين ارقام موجود، رشد 
نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان تيرماه 
۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسيد كه اين 
رشد به دليل كاهش پايه پولي در پايان تيرماه ۱۳۹۹ نسبت به 
ماه قبل از آن ۵.۳ درصد كاهش داشته است.همچنين، حجم 
نقدينگي و پايه پولي در پايان تيرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به 
پايان سال ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد 
نشان مي دهد. رييس كل بانك مركزي دليل افزايش رشد پايه 
پولي در تيرماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ را استفاده 
از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز 
اس��تفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اس��اس مصوبه ۲۶ 
خرداد ۱۴۰۰ هيات وزيران و همچنين پرداخت ۳۳.۴ هزار 
ميليارد رال  تنخواه به سازمان هدفمندسازي يارانه ها )موضوع 
جزو )۴( بند )الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
كل كشور( به منظور پرداخت به شركت مادرتخصصي 
بازرگاني دولتي ايران براي خريد تضميني گندم برشمرد.

اميرعبداللهياندرموردزماندورهفتم
مذاكراتوين:

اميرعبداللهيان درباره دور بعدي مذاكرات گفت: 
طرف مقابل خودش اين درك را دارد كه يك پروسه 
دو تا سه ماهه زمان مي برد كه دولت جديد مستقر 
ش��ود و برنامه ريزي براي هرگونه تصميم داش��ته 
باشد؛ البته حتما اين مورد يكي از موضوعاتي است 
كه در دستور كار سياست خارجي و دولت قرار دارد.

حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه درباره موضوع 
برجام گفت: درباره موضوع هس��ته اي و مذاكرات 
وين فكر مي كنم اولين اشتباه امريكايي ها اين است 
كه گاهي در مصاحبه ها اعالم مي كنند پيشنهادات 
ما براي هميش��ه روي ميز نخواهد ماند يا اگر ايران 
در وين مذاكره نكند ما گزينه هاي ديگر داريم؛ اين 
حرف ها تكراري و خس��ته كننده است كه همواره 
مي زنند. به گ��زارش انتخاب، وي كه ديش��ب در 
گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه دو سيما صحبت 
مي ك��رد، ادام��ه داد: من خيلي ش��فاف به طرف 
مذاكره كننده اتحاديه اروپا گفتم امريكايي ها تا ياد 
نگيرند مودبانه با ملت بزرگ ايران صحبت كنند از 
ادبيات تهديد هيچ نتيجه اي نخواهند گرفت و اگر 
بخواهند اين ادبيات را ادامه دهند پيام سازنده اي 
براي دولت جديد نيست. وي خاطرنشان كرد: آنچه 
به مذاكرات ما برمي گردد به طور ش��فاف به طرف 
مقابل اعالم كرديم كه جمهوري اس��المي ايران از 
مذاكره اي كه منطق بر آن حاكم باش��د استقبال 
مي كند و حتمًا به دنبال فرار از ميز مذاكره نيستيم 
اما يك نكته بس��يار مهم اس��ت؛ دولت سيزدهم 
مذاكره اي را مذاك��ره مي داند كه دس��تاوردهاي 
ملموس در راستاي تامين منافع و حقوق ملت ايران 
داشته باشد. وي گفت: طبعًا اين پيام تاثيرات مثبت 
خودش را در طرف مقابل داش��ته ولي به صراحت 
به طرف گفت وگو گفتم شما تصور نكنيد كه االن 
مجلس و دولت از هم حمايت مي كنند و اين يعني 
يك فرصتي كه ش��ما بگوييد در مي��ز مذاكره و در 
يك جلسه همه موارد را حل كنيد؛ من در جلساتي 
كه براي راي اعتماد در كميس��يون هاي مختلف 
مجلس مخاطب قرار مي گرفتم متوجه ش��دم كار 
براي دولت خيلي سخت ش��ده است يعني شايد 
دولت قبل اگر در مذاكرات به نقطه اي مي رس��يد 
كه طرف هاي مقابل عقل به خ��رج مي دادند و در 
مذاكرات كارشكني نمي كردند و به نتيجه مي رسيد 
شايد راحت تر مجلس در ارتباط با مصوبه خود كنار 
مي آمد اما توقع مجلس از دولت جديد اين است كه 
حقوق حداكثري ملت اي��ران در مذاكرات تامين 
ش��ود بنابراين به طرف مقابل گفتم بايد به دنبال 
اين باشيد كه رويكردتان را در مذاكره تغيير دهيد 
و رويكرد اتالف وقت را هيچ كسي نمي پذيرد و در 
عين حال مذاكره بايستي دستاورد ملموس داشته 
باشد. وزير امور خارجه گفت: مذاكره يكي از ابزارهاي 
ديپلماسي است و اميدواريم اتفاقات خوبي در اين 
رابطه بيفتد و طرف ه��اي مقابل بر مبناي خرد در 
ميزمذاكره حضور پيدا كنند، نه پيام هاي غير سازنده. 
وي درب��اره دور بعدي مذاكرات ه��م افزود: طرف 
مقابل خودش اين درك را دارد كه يك پروسه دو تا 
سه ماهه زمان مي برد كه دولت جديد مستقر شود و 
برنامه ريزي براي هر گونه تصميم داشته باشد؛ البته 
حتما اين مورد يكي از موضوعاتي است كه در دستور 

كار سياست خارجي و دولت قرار دارد.

دو، سه ماه طول مي كشد كه 
دولت جديد در ايران مستقرشود و 

بتواند برنامه ريزي كند

تص��ور كه بايد سياس��تي مبتني بر همه ي��ا هيچ در 
پيش گرفته ش��ود، ايران را به مطالبات مورد نظرش 
نمي رساند. حتي اگر مدام اين خواسته ها تكرار شود باز 
هم نتيجه بخش نخواهد بود. به عنوان يك پژوهشگر 
حوزه سياست خارجي معتقدم ايران حتي اگر دامنه 
مذاكرات را ب��ه حوزه هاي منطق��ه اي و توانايي هاي 
موشكي خود بكشاند، باز هم تمام تحريم ها لغو نخواهد 
شد. ايران با انجام اصالحات اقتصادي از يك طرف بايد 
اثربخش��ي تحريم ها را كاهش دهد و از سوي ديگر با 
انجام مذاكرات به مردمش براي داش��تن يك زندگي 
حداقلي كمك كند. در غير اين صورت ايران همچنان 
با مش��كالت عديده اقتصادي و معيش��تي دست به 
گريبان خواهد بود و مردم همچنان بايد فش��ارهاي 
ش��ديدي را تحمل كنند. مگر آنكه تصميم س��ازان 
كشور متوجه واقعياتي كه در پهنه سياست بين الملل 

جريان دارد، شوند.

ارتباط متقابل اقتصاد و مذاكرات 

 براي دالر متصور ش��د و با توجه به افزايش نقدينگي 
و نرخ تورم و كس��ري بودجه اگر نرخ دالر روي همين 
مبلغ ثابت بماند، مي توان اميد داش��ت صنايع رشد 
كرده و بازار س��رمايه در ماه هاي آين��ده رقم باالتري 
را تجربه كند. در صورت��ي كه در برجام توافق صورت 
گيرد ممكن است در كوتاه مدت بازار سرمايه كاهشي 
شود اما در ميان مدت مزيت هاي زيادي دارد چرا كه 
باعث كاهش هزينه هاي مبادالتي، تسهيل در فروش 
نفت و كاهش هزينه هاي توليد شده كه نهايتًا به نفع 
بازار س��رمايه خواهد بود. اما در صورتي كه برجام به 
توافق نرسد صنايع كاموديتي محور با مشكل مواجه 
مي شوند و صنايعي كه به دالر وابستگي ندارند رونق 
خواهند گرفت. تصور تورم ۲۰ درصدي براي س��ال 
جاري دور از ذهن اس��ت و باتوجه به كسري بودجه و 
افزايش حجم نقدينگي بايد تورم ۵۰ درصدي تا پايان 

سال را پذيرفت.

سه حالت اثرگذاري برجام بر 
بازار سرمايه
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دولت و بانك ها استقراض از 
بانك مركزي را متوقف كنند

 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بهترين 
خدمت نظام بانك��ي به اقتصاد و مردم اين اس��ت 
كه منابع س��پرده گذاري به سمت توليد و تجارت 
و بازار واقعي اقتصاد و نه به س��مت واسطه گري ها 
سوق داده شود. دولت و بانك ها استقراض از بانك 
مركزي را متوقف كنند. غالمرضا مصباحي مقدم 
با بيان اينكه دولت در هش��ت س��ال گذشته براي 
بازپرداخت بدهي خود به پيمانكاران از اسناد خزانه 
اس��تفاده كرده است، افزود: بانك مركزي مي تواند 
از اين اسناد براي مديريت بازار نقدينگي استفاده 
كند و در اين خصوص اوراق گام طراحي ش��د كه 
بدهي هاي اشخاص و بانك ها قابليت تبديل به اوراق 
دارد و بانك مركزي مي تواند اين بدهي ها را تنظيم 
مجدد و تشديد معامله كند. عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام سومين اوراق مصوب در شوراي پول و 
اعتبار را اوراق وديعه اعالم كرد و گفت: بانك مركزي 
از اين اوراق هم مي تواند استفاده كند؛ وديعه براي 
امانت است و از قراردادهاي بسيار مهمي است كه بر 
اساس آن بانك مي تواند مبلغي را به وديعه بگيرد و 
الزمه آن حفظ ضمان براي حفظ معامله يا اشياست 
و حفظ و نگهداري نقدينگي به اين است كه ارزش 
آن كاسته نشود. مصباحي مقدم با اشاره به افزايش 
نرخ تورم در كشور، گفت: ش��رايط ما از نظر تورم 
بسيار نگران كننده اس��ت و بايد تمهيد الزم براي 
كنترل تورم انجام شود و عامل اصلي آن، ناترازي 
و كس��ري بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها 
و هزينه هايش متوازن باشد، نيازمند به استقراض 
از بانك مركزي نخواهد شد و البته عالوه بر اين هم 
بانك ها از بانك مركزي استقراض مي كنند و آن هم 
عامل ديگري در رشد نقدينگي محسوب مي شود.   
انضباط مالي بانك ها و دولت، موجب مي شود كه 
دچار تورم نشويم، پول امروز ما پول اعتباري است و 
ماهيت چنين پولي اقتضا مي كند كه مال به حساب 

بيايد به طور مطلق، پول اعتباري، مال نقد است.

اصالح قوانين بانكي از اجزاي 
اصلي اصالحات اقتصادي است

رييس موسسه عالي آموزش بانكداري كشور گفت: 
اصالح قوانين بانكي يكي از اجزاي اصلي اصالحات 
اقتصادي مورد نياز كشور به شمار مي رود و يكي از 

اولويت هاي برنامه هاي تحول اقتصادي است.
»فرش��اد حيدري« در س��ي و يكمي��ن همايش 
بانكداري اس��المي محورهاي اصلي اي��ن دوره از 
همايش بانكداري اسالمي را اصالح قوانين بانكي، 
حكمران��ي بانكي، مدل كس��ب و كار بانكي و مانع 
زدايي و پشتيباني از توليد بيان كرد. رييس موسسه 
عالي آم��وزش بانكداري با بي��ان اينكه از تصويب 
قانون بانكداري بدون ربا در س��ال ۱۳۶۲ چندين 
س��ال مي گذرد، گفت: تحوالت جدي��د در حوزه 
دانش بانكداري و تغييراتي در پي اين پيشرفت هاي 
علمي حاصل و منجر به تحوالت زيادي در رويه هاي 
بانكي و نظارت بانكي شده است و اين تحوالت در 
كنار انباشت و تزاحم قوانين موردي تصويب شده، 
مشكالتي را در نظام بانكي كشور ايجاد كرده است 
كه عمده اين مشكالت منشأ قانوني دارند. وي به روز 
نبودن قوانين را دليل ناكارايي نظام بانكي دانست و 
گفت: تدوين قوانين جديد و اصالح برخي قوانين 
موجود، ضرورتي اجتناب ناپذير اس��ت. از اين رو، 
اصالح قوانين بانكي يكي از اجزاي اصلي اصالحات 
اقتصادي مورد نياز كشور به شمار مي رود و يكي از 

اولويت هاي برنامه هاي تحول اقتصادي است.

بانكداري حلقه واسط
نظام اقتصاد اسالمي است

آيت اهلل محسن اراكي در همايش بانكداري اسالمي 
اظهار كرد: بحث بانك يك پديده اجتماعي اس��ت 
و از اين رو داراي اهمي��ت و مورد توجه نظام اقتصاد 
اسالمي جامعه است. عضو مجلس خبرگان رهبري 
اظهار كرد: در اس��الم تكليف براي جامعه با تكليف 
براي يك فرد متفاوت است. از اين رو، حكم در شكل 
نظام متوجه جامعه به عنوان يك بافت به هم پيوسته 
نظم دار است و اگر بنا است حكمي متوجه جامعه باشد 
بايد در شكل يك نظام ارايه شود.مشكل اصلي تورم 
از پديده هاي اصلي نظام سرمايه داري است كه آنها 
براي اينكه بتوانند از طريق اعمال قدرت، مال حقيقي 
مردم را دريافت كنن��د و در قبال آن چيزي به مردم 
ندهند كه مصداق اكل مال به باطل است كه در ازاي 
يك مال ارزشمند كاغذي بي ارزش ارايه مي شود كه 
ما به ازاي بيروني ندارد. وي با تاكيد بر نقش توليد در 
افزايش ثروت در جامعه گفت: همچنين منشأ فعاليت 
اقتصادي در نظام اسالمي كار است كه بايد بانك ها آن 
را لحاظ كنند چرا كه منشأ مالكيت است و وقتي منابع 
طبيعي جامعه به وسيله توليد به كاال تبديل شد، ايجاد 
ثروت مي كنند. براي همين اعتباري محض به عنوان 
رمزارز را باطل مي دانيم چرا كه ثروت حقيقي جامعه 
را مي مكند و نمي توانند در مقابل كاالي حقيقي قرار 
بگيرند يعني شما كار حقيقي توليدكننده را گرفته اي 
و در مقابل چيزي به او افزوده نمي شود. عضو مجلس 
خبرگان ادامه داد: نظام بانكي نهادي است كه وظايفي 
از جمله، صيانت از دارايي هاي مردم، هدايت در جهت 
بهره برداري صحيح و ارايه خدمات درست به مردم را 
بر عهده دارد. وي افزود: بر اساس فقه اسالمي ما نظام 
بانكي تعريف شده اي داريم كه مبتني بر نظام كالن 
اقتصادي در فقه اسالمي تعريف شده است و ما نبايد 
از بيان آن در مقابل نظام سرمايه داري خجالت بكشيم. 
آيت اهلل اراكي در پايان گفت: ما امروز چند كارشناس 
و متخصص نظام بانكي اسالمي داريم؟ لذا حرف من 
اين اس��ت كه يا نظام بانكي را سرمايه داري كنيد و 
همه چيز را از ربا تا خوردن پول مردم حالل كنيد يا 

براي نظام بانكي اسالمي برنامه ريزي و عمل كنيد.

محقق داماد: براي نجات كشور 
يك اجتهاد قوي و پويا الزم است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: عقيده دارم در بانكداري 
اسالمي بايد بنيادين نگاه كرد تا ظلمي اتفاق نيفتد 

و اجراي عدالت انجام شود.
آيت اهلل س��يد مصطفي محقق داماد استاد حوزه 
و دانش��گاه در س��ي و يكمين همايش بانكداري 
اسالمي با اشاره به اينكه پسوند بانكداري چه پيامي 
دارد و چه مي رس��اند و از ما چ��ه مطالبه مي كند؟ 
اظهار داش��ت: اگر جمهوري اسالمي مي خواهد بر 
پايه شريعت زندگي ملت ايران را اداره كند، امكان 
ندارد و موفق نمي شود مگر آنكه در كنار آن اجتهاد 
قوي و پويا و متحرك و عميق داشته باشيم. وگرنه 
خداي ناكرده، كشورمان به دردي مبتال مي شود كه 
كشور همسايه ما افغانس��تان دچار آن شده است؛ 
البته خدا نكند كشور ما دچار انديشه طالبان بگردد. 
وي تاكيد كرد: براي نجات كشور از اين وضع، وجود 
يك اجتهاد قوي و پويا الزم است. محقق ميرداماد 
گفت: بانكداري براي اجراي عدالت انجام مي شود و 
بر اساس آن بانك ها سرمايه هاي خرد مردم را جمع 
مي كنند و در اختيار توليدكنندگان قرار مي دهند تا 
چرخ توليد فعال شود و از جانب سود حاصل از آن، 
به مردم وام و تسهيالت پرداخت مي شود. وي افزود: 
پيشنهاد مي كنم بانك پولي را كه از مردم مي گيرد، 
به قصد ضمانت بگيرد و وام گيرنده پس از پس دادن 
آن پول بايد عين آن ب��ا مقدار افت پول را پرداخت 
كند، اگر كس��ي هم پولي را گرفت و در تاريخ مقرر 
پس نداد بايد زياني كه وارد شده است پرداخت كند 
و اگر نكند ظلم است. اين مجتهد و حقوقدان گفت: 
به نظرم آن كسي كه پول گرفته، بايد هر زياني كه 
آن پول متحمل شده است را بپردازد كه شامل دو 
بخش است، يكي افت ارزش پول و ديگري عدم نفع 
است. به عبارت ديگر اگر وجه مدنظر در موعد مقرر 
پرداخت مي شد، بانك چه ميزان سود مي كرد و حاال 
كه پرداخت نك��رده، عدم نفع را اگر ضرر بدانيم كه 
مي دانيم، پس وام گيرنده بايد ميزان ضرر را پرداخت 
كند. محقق دام��اد در ادامه گفت: ما نمي توانيم در 
زندگي امروز بانك و بانكداري نداشته باشيم. مگر 
مي شود زندگي مردم را بدون بانكداري اداره كرد. 
فقيه و مجتهد امروز بايد با اجتهاد قوي، براي حل آن 
تالش كند. وي با اشاره به اينكه در احكام شريعت هر 
حالل و حرامي مالكي دارد افزود: يكي از عناصري 
كه در اجتهاد بايد جاي بدهيم احكام شرعيت است. 
ما بايد پيدا كنيم كه چرا ربا حرام شده است؟ چرا در 
هر گوشه و كناري به بانك ها حمله شود كه اين حرام 
است و آن حالل؟ وي يادآور شد: در شيعه مرحوم 
ش��يخ صدوق علل قوانين اس��المي را مطرح كرد. 
همچنين به نظر من امام خميني از كساني است كه 
مطرح كردند كه حرمت ربا براي چيست؟ ايشان از 
آيه قرآن اس��تفاده مي كند كه مي گويد حكمت و 
مقصد ربا، ظلم اس��ت. چون ظلم است پس حرام 
است. و لذا ايشان بر ظلم ربا تاكيد داشتند. اگر اين 
طور است، اساتيد اقتصاد، به من بگوييد چه كاري 
در بانكداري ظلم اس��ت؟ اينكه هر روز كسي كه 

اطالعي ندارد بگويد بانكداري ظلم است؟

منابع حبس شده
بايد به نظام بانكي برگردد

پيمان نوري معاون اقتصادي دادستان كل كشور گفت: 
اگر پول هاي حبس شده در دست افراد گردن كلفت 
به نظام بانكي برگردد، دس��ت بانك ها براي اعطاي 
تسهيالت باز مي ش��ود. بايد نظارت عاليه بر بانك ها 
باش��د، اما اجازه دهند بانك ها كار خود را بر اس��اس 
ارزيابي هاي علمي خود انجام دهد.حتي اگر سرمايه 
بانك ها ۵۰ برابر افزايش يابد، اما تسهيالت دريافتي 
حبس شود هيچ تفاوتي در اوضاع ايجاد نمي شود. نوري 
ادامه داد: اگر منابع حبس شده در دست افراد گردن 
كلفت، به نظام بانكي برگردد بس��ياري از مشكالت 
حل مي شود. طرف صحبت من با واحدهاي گرفتار يا 
سودده يا فعال نيست. يك روزي يك شخصي را معرفي 
كردم كه ۵ هزار ميليارد تومان بدهي بانكي داشت، اما 
اقدامي در مورد او صورت نگرفت و امروز مطالبات بانكي 

از اين شخص به ۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.

بانك مركزي
مسوول حفظ ثبات اقتصادي

محمد طالبي دبيركل بانك مركزي با تاكيد بر بانك 
محور بودن اقتصاد ايران، افزود: بانك مركزي مسوول 
حفظ ثبات اقتصادي است.اين ابهام در اذهان وجود 
دارد كه چرا بانك در خدمت توسعه اقتصادي كشور 
نيست؟ چرا با وجود اينكه اين همه فعاليت اقتصادي 
در صنايع فوالدي، غذايي، خودرو و … داريم، تاكنون 
اقدام به عرضه اوراق قرضه يا مشاركت نكرده اند؟ وي 
افزود: علت آن مش��خص است چون اقتصاد ما بانك 
محور بوده و هيچ مصوبه اي نداري��م كه اقتصاد ما را 
بازار محور كن��د. دبير كل بانك مركزي تصريح كرد: 
اگر ابهامي هست به چند نكته بر مي گردد. معتقدم 
گزارش دهي نظام بانكي مناس��ب نيست. دوم اينكه 
منابع در اقتصاد ما كم اس��ت، چرا كه بازار را توسعه 
نداديم. البته به اين معني نيست كه نقدينگي افزايش 
يابد، بلكه بايد بازار توسعه داده شود.وارد كردن فشار 
بيشتر به نظام بانكي، رش��د نقدينگي را در پي دارد. 
موضوع ديگر اين است كه نرخ واقعي بهره بانكي، منفي 
اس��ت و در نتيجه همه متقاضي دريافت تسهيالت 
هستند چون ارزان براي آنها تمام مي شود. وي با تاكيد 
بر اينكه بانك مركزي مسوول حفظ ثبات اقتصادي 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: بايد بررسي ش��ود قاطبه 
تسهيالت بانكي به چه شكلي دريافت مي شود چون 
نرخ تسهيالتي كه در حال حاضر تعيين شده، اشتباه 
است. از سوي ديگر به بانك تكليف كرديم كه تسهيالت 
داده شود حتي براي نحوه بازپس گيري آن هم قانون 
تعيين كرديم، اين دخالت در استقرار نظام بانكي است.

اقدامات الزم براي اصالح نظام بانكي 
 ارتباط دارد و با اصالح نظام بانكي اين مش��كالت رفع 
نخواهد شد در حالي كه به ظاهر و به اشتباه ريشه همه 

آنها به نظام بانكي منتسب مي گردد.
حال سواي اصالحات مورد نياز در خارج از نظام بانكي 
كه به برخي از آنها اشاره شد اين سوال پيش مي آيد كه 
در داخل نظام بانكي چه اصالحاتي مورد نظر است؟ آيا 
امكان پذير اس��ت كه با انجام آنها بتوان به پاره اي از اين 
اهداف دست پيدا كرد؟ در اين خصوص به چند دست 

اقدامات پايه  اي مي توان اشاره كرد: 
۱- دس��ته اي از اين اصطالحات مربوط به قوانين مادر 
است، از قبيل قانون بانكداري بدون ربا كه طرحي از جانب 
مجلس تهيه شده و كليات آن به تصويب مجلس رسيده و 
منتقدان و مدافعان جدي دارد چه در حوزه اجرا و چه در 
حوزه نظري و اينكه با تصويب اين طرح آيا اهداف مورد 
نظر از قبيل رشد پايدار، توسعه فراگير، ثبات ارزش پول 
و سهولت كسب و كار و گسترش مقياس و ظرفيت هاي 

اقتصاد صورت خواهد گرفت يا خير؟
۲- دسته ديگر از اصالحات به ساختار عملياتي و اجرايي 
و نظارتي كنوني نظام بانكي بر مي گردد. س��اختار پر 
هزينه اي كه باعث تفاوت معنادار بين نرخ سود سپرده ها 
و نرخ سود تسهيالت شده تا امكان پوشش هزينه هاي 
باالسري و واسطه گري وجوه فراهم گردد. هزينه هاي 
باالي بانكداري الكترونيك، نيروي انس��اني، ش��عب، 
تبليغات، استهالك ماشين آالت از اين قبيل هستند 
كه بخش��ي از درآمد بانك ها را مي بلعد و مانع تحقق و 

سودآوري باال و كارايي مي شود.
۳- حوزه ديگ��ري از اصالحات مورد نياز به س��اختار 
پرداخت تس��هيالت، رعايت عقود بانكداري اسالمي، 
چگونگي نظارت بر تس��هيالت پرداختي و ممانعت از 
انحراف آنها، چگونگي وثيقه گيري و مديريت ريسك 
آنها، ساز و كار وصول مطالبات و مديريت اين دارايي ها 
بر مي گردد. در همين راستا بخشي از مطالبات بانك ها 
به دولت و ش��ركت هاي دولتي برمي گردد. تعدادي از 
بانك هاي بزرگ كشور به صورت انفرادي يا مشترك در 

پروژه هاي كالن كشور مشاركت كرده اند و منابع الزم 
براي س��اخت آنها را تامين كرده اند و االن از طلبكاران 
عمده دولت هس��تند كه بر صورته��اي مالي بانك ها 

تاثيرگذاشته است.
4- در حال حاضر تعداد زي��ادي از بانك ها دچار زيان 
انباشته سنگين هس��تند به نحوي كه حتي شاخص 
كفايت سرمايه آنها منفي شده است. نرخ بازده به دارايي 
يا به س��رمايه اين بانك ها منفي است و قادر به كنترل 
هزينه هاي عملياتي، غيرعملياتي و باالسري نيستند 
و نياز به اصالحات سريع و اساسي در ساختار مديريتي، 
مديريت دارايي ها و مديريت هزينه ها دارند. در مجموع 
مي توان اصالح س��اختار درآمد ه��ا و هزينه ها كه در 
صورت هاي مالي خود را نش��ان مي دهد در دستور كار 
قرار داد البته در خيلي از بانك ها از جانب بانك مركزي و 

تكاليف مجمع سهامداران قرار گرفته است.
۵- اصطالحات ديگر اصطالحاتي است كه برخاسته از 
تجارب بين المللي و ضوابط و استاندارد هاي بين المللي 
است كه براي كارآمدسازي و افزايش كارايي و بهره وري 
در ي��ك بانك يا ش��بكه بانكي مفيد اس��ت. ضوابط و 
اس��تانداردهايي كه تحت عناوين مقررات بازل ۲ و ۳، 
كملز، IFRS  و... مطرح شده و به شفافيت و روشنگري 
حقايق در صورت هاي مال��ي و عمليات بانكي كمك 
مي كند به ويژه وقتي ارقام درآمدها و هزينه هاي تعهدي 

در بنگاه افزايش پيدا مي كند.
۶- موضوع ديگ��ري كه به دليل پديده »تورم خواري« 
تبديل به يك آف��ت در بدنه اقتصادي كش��ور در بازار 
دارايي ها و در نظام بانكي شده است موضوع شناسايي 
درآمده��اي واهي درآمده��اي غيرعملياتي و تجديد 
ارزيابي هاست كه به  طور مستمر با برخورداري از ارمغان 
ت��ورم و تفاوت ارزش بين قيمت دفت��ري و قيمت روز 
دارايي ها مبادرت به شناسايي سود توزيع آن يا افزايش 

سرمايه مي كنند. 
7- برخي از بانك ها در مرحله وصول مطالبات خواسته يا 
ناخواسته مبادرت به تمليك اموال و دارايي هايي كرده اند 

كه بخشي از آنها غيرمولد هستند و سودزايي جز از محل 
تورم ندارند. بانك هايي از قبيل شهر، آينده، سرمايه، دي، 
پارسيان، ايران زمين و... با سنگيني بار اين قبيل دارايي ها 

بر ترازنامه خود مواجه هستند. 
8- بانك ها در ترازوي هزينه هاي خود دو نوع هزينه را 
سبك و سنگين مي كند از يك سو با هزينه هاي شعب 
فيزيكي نيروي انس��اني و تجهيزات و ساختمان براي 
مراجعه مشتريان مواجه هستند و از سوي ديگر در كفه 
ديگر با هزينه هاي خدمات الكترونيك و غيرحضوري 
و رفتن به س��مت بانكداري ديجيت��ال غيرحضوري 
با خدمات رس��اني ش��بانه روزي كه هزينه هاي آن نيز 
چشمگير و قابل توجه و داراي ريسك تمركز و پشتيباني 

در ذخيره اطالعات آنالين است. 
9- موضوع ديگر مبحث سرمايه گذاري و بنگاهداري 
بانك هاس��ت. در ادبيات نظري اين موضوع نه ممدوح 
اس��ت و نه مذموم. در كش��ورهاي مختل��ف دنيا هم 
بانك هاي سرمايه گذاري داريم هم بانك هاي تجاري و 
غير سرمايه گذاري. هرگاه بانك ها قادر باشند از طريق 
تجهيز امكانات خود به س��رعت و با تشخيص درست 
مبادرت به ايجاد پيشران و لكوموتيو براي زنجيره اي از 
فعاليت هاي مولد با ارزش افزوده باال كنند و سپس طبق 
ساز و كاري مناسب آنها را در قالب سهام در بورس اوراق 
بهادار يا ساز و كارهاي ديگر به بخش خصوصي واگذار 
كرده و با منابع آن موج ديگري از سرمايه گذاري ها را راسا 
يا با مشاركت دامن بزنند.  قابل توجه است كه اين نگاه 
مثبت به س��رمايه گذاري و بنگاهداري هم مي تواند به 
مقاوم سازي اقتصاد و در چارچوب سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي و هم به تحقق بانكداري اسالمي و توزيع سود 

برخواسته از عمليات محقق شده كمك كند.
۱۰- موضوع ديگر براي اصالح در نظام بانكي، سهم پايين 
تسهيالت خرد و سخت بودن آنهاست. در حال حاضر 
مردم با تقاضاهاي عديده اي براي رفع نيازهاي واقعي خود 
جهت خريد خدمات مواجه هستند اغلب براي آنها عقد 
خاصي وجود ندارد و به شبكه بانكي معرفي نشده است. 

۱۱- اصالح ديگري كه از طريق فرابورس امكان تحقق 
دارد و به چابكي نظام بانكي و تامين مالي گسترده تر و 
تعدد پروژه هاي سرمايه گذاري كمك مي كند تجديدنظر 
در ساختار عقود مشاركتي است در حال حاضر بانك ها 
در عقود مشاركتي از دو عقد تكميلي استفاده مي كنند. 
در ابتدا عقد مش��اركت در ساخت منعقد مي شود و به 
محض تكميل و آماده ش��دن ب��راي بهره برداري كل 
سهم الشركه بانك در قالب عقد فروش اقساطي به شركت 
واگذار مي ش��ود در حالي كه ضرورتي وجود ندارد كه 
كل سهم الشركه بانك يكجا و به صورت كامل به همان 
شركا واگذار ش��ود كه ريسك بانك در وصول اقساط و 

مطالبات باال رود 
۱۲- با توس��عه روز افزون فناوري بالك چين )زنجيره 
بلوكي( و امكان استفاده از آن در تبديل دارايي بانك ها 
به توكن هاي قابل مبادله در بس��تر و ب��ازار مبادالتي 
اين توكن ها و وثيقه گذاري توكن هاي داراي پشتوانه 
دارايي براي اخذ تسهيالت خرد مي تواند حركت رو به 
جلو در خدمت رساني و جلب رضايت مردم از عملكرد 
شبكه بانكي و نقدشوندگي سريع تر دارايي هاي بزرگ 
كه خريداران اندك دارن��د و تعريف بازده ثابتي مانند 
صكوك اجاره بر اين توكن ها، فضاي جديدي را پيش 

روي بانك ها گشود.
۱۳- خواسته ديگري كه در قالب اصالح نظام بانكي 
مطرح مي ش��ود، نظارت دقيق تر و وس��يع تر هيات 
 مديره بانك ه��ا بر عملكرد مديران اجرايي و كاركنان 
بانك ها در قالب حاكميت شركتي و نظارت از طريق 
كميته هاي مختلف حسابرسي داخلي، كميته هاي 
گوناگون ريس��ك و نيز نظارت هاي م��ورد نظر بانك 
مركزي بر تسهيالت و تعهدات كالن اشخاص مرتبط 
و ذي نفع و ممانعت از چنگ اندازي گروه هايي از قبيل 
سهامداران، مديران و اشخاص مرتبط بر سپرده هاي 
بان��ك و در اولوي��ت ق��رار دادن خود ب��راي دريافت 
تسهيالت و منابع مالي مورد نياز پروژه ها و رانت جويي 

و انحصارطلبي هاي خاص است.

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري |
در ساعات عصر سه ش��نبه قيمت دالر در بازار آزاد به 
۲7۲۰۰ تومان و در صرافي ها به ۲۶۵۶۰ و در نيما به 
۲۳۰۵۰ تومان رسيد. در ساعات صبح نيز در بازار آزاد، 
قيمت دالر ۲7 هزار و ۳87 تومان، قيمت يورو ۳۰ هزار 
و ۶9۱ تومان، پوند انگلي��س ۳7 هزار و ۶۰7 تومان و 

درهم امارات 7 هزار و 4۲8 تومان اعالم شد.
دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر گفت: با افزايش 
نرخ ارز، سه شنبه 9 شهريور ۱4۰۰ قيمت سكه افزايش 
يافت. نادر بذرافشان، دبير هيات مديره اتحاديه طال و 
جواهر با بيان اينكه اونس جهاني به ۱8۱8 دالر رسيده، 
افزود: با نوسانات نرخ اونس جهاني، شاهد افت قيمت 
طال در بازارهاي داخلي هس��تيم. قيمت سكه طرح 
جديد ۱۲ ميليون تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ 
ميليون و ۵۳۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان، ربع س��كه ۳ ميليون و 8۰۰ هزار تومان و 
س��كه گرمي دو ميليون و ۳۳۰ هزار تومان به فروش 
مي رس��د. هر مثقال طال ۵ ميليون و ۱۰ هزار تومان و 
هر گرم طالي ۱8 عيار يك ميليون و ۱۵۶ هزار تومان 
فروخته مي شود. نرخ ارز در مقايسه با عصر روز گذشته، 
با افزايش روبرو بوده است. قيمت دالر ۲7 هزار و ۵۰۰ 
تومان و هر يورو ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته مي شود. 
همچنين هر دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵ هزار و 9۰۰ 
تومان و هر يورو ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان قيمت خورده 
است. دالر در صرافي ملي ايران ۲۶ هزار و 4۰۰ تومان 

و هر يورو ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله مي شود.
دالر در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، 9 شهريورماه( 
با ۲۰۲ تومان افزايش در مقايسه با روز گذشته به ۲۶ 
هزار و ۵۶۰ تومان رسيد. قيمت فروش يورو در مقايسه 
با روز گذشته با ۲۰۱ تومان افزايش به ۳۰ هزار و 79۱ 
تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۳۵ تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۱8۲ تومان بود. عالوه 
بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار 
و ۱۶۵ تومان و نرخ ف��روش آن ۲۶ هزار و 4۰۲ تومان 
اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و 8۶۲ 
تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۱4۲ تومان اعالم 
شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت روز دوشنبه 
)8 شهريورماه(، حواله يورو به قيمت ۲7 هزار و ۱88 
تومان فروخته و حواله دالر ب��ه قيمت ۲۳ هزار و ۵۰ 

تومان معامله شد.
 قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي به سوي كانال 
۲۵ هزار تومان ش��روع كرد و بيش از دو هفته در اين 
كانال نوسان داشت و وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و 
از روز چهارشنبه گذشته در صرافي بانكي به قيمت ۲7 
هزار تومان فروخته مي ش��د. قيمت دالر در روزهاي 
اخير بين كانال ه��اي ۲۶ هزار و ۲7 ه��زار تومان در 

نوسان بوده است. 

     نوسان سكه در كانال ۱۲ ميليون توماني
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)سه شنبه، 9 شهريورماه( در بازار تهران با افزايش ۲۰۰ 
هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ ميليون 
و 98۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله ش��د. 
همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار 
تومان، ربع سكه سه  ميليون و 8۰۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان قيمت خورد. 

عالوه بر اين، در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم طالي ۱8 
عيار به يك ميليون و ۱۶4 هزار تومان رس��يد. قيمت 
هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 4۳ هزار تومان ش��د. 
همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك  هزار و 8۱۵ دالر 

و 8۳ سنت قيمت خورد.
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن دالر و انس جهاني اس��ت. بر اين اساس قيمت 
دالر طي دو روز گذشته روند نزولي داشته و در صرافي 
بانكي در كانال ۲7 هزار تومان نوس��ان داشت و اونس 
جهاني نيز با ۶۵ سنت افزايش يك هزار و 8۱۵ دالر و 

8۳ سنت معامله شد.

     عرضه ۲۸۹ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما )دوش��نبه، 8 
شهريورماه( شاهد عرضه حدود ۲89 ميليون دالر به 
صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور 
بوده اس��ت. از عرضه هاي مذكور حدود ۱۰7 ميليون 
دالر معامله ش��ده اس��ت. براس��اس معامالت انجام 
ش��ده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت ۲۳ هزار 
و ۲7 تومان بوده اس��ت. اين امر حاكي از اين است كه 
نرخ ارز موثر در واردات كش��ور نرخ مذكور بوده است. 
س��امانه نيما از نيمه نخست س��ال 97 پس از تعديل 
سياس��ت هاي ارزي دولت به عن��وان مرجع تعيين 
نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين شد. نظام 
يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، خريداران 
)واردكنندگان( و فروش��ندگان )صادركنندگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي 
در محي��ط الكترونيك اقدام مي كنند. س��امانه نيما 
محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان 
صادركنندگان و واردكنندگان است و حجم و قيمت 
معامالت انجام ش��ده در آن در فرآيند تعيين نرخ ارز، 

نقشي تعيين كننده دارد.

     گام هاي پاياني دالر ۴۲۰۰ توماني 
جديدترين گزارش بانك مركزي خبر از تامين بيش 
از 7.۲ ميلي��ارد دالر ارز به نرخ ترجيحي براي واردات 
كاالهاي اساسي و دارو از ابتداي سال جاري مي دهد. 
يكي از چالش هاي اساس��ي اقتصاد ايران در سه سال 

گذشته، تامين و تخصيص دالر به نرخ 4۲۰۰ تومان 
براي واردات كاالهاي اساس��ي بوده است. دالري كه 
از اوايل س��ال 97 به  طور رسمي در ادبيات اقتصادي 
كش��ورمان متولد ش��د و از همان بدو تول��د با انتقاد 
بس��ياري از صاحبنظران و فع��االن اقتصادي مواجه 
ش��د. انتقاداتي كه بر ناكارآمدي اين سياس��ت ارزي 
براي ثبات قيمت ها و كنترل نرخ ارز تاكيد داش��ت و 
از توزيع گس��ترده رانت ارزي و هدررفت منابع ارزي 
آن هم در ش��رايط جنگ اقتصادي خبر مي داد. به هر 
صورت پس از گذشت چندين ماه، دولت دوازدهم به 
فكر كاهش دايره كاالهاي مشمول دالر 4۲۰۰ توماني 
افتاد و در نهايت تعداد كاالهاي اساسي در اين سفره 

ارزي تك رقمي شد.
اما با نگاهي به كارنامه مي��زان تخصيص دالر 4۲۰۰ 
توماني از س��وي بانك مركزي در س��ه س��ال اخير، 
مشخص مي شود كه بانك مركزي كشورمان با وجود 
فشارها و تحريم هاي نظام بانكي، به تامين و تخصيص 
آن در اس��رع وقت اقدام كرده است. به گونه اي كه در 
جديدترين گزارش بانك مركزي تاكيد ش��ده است: 
»بانك مركزي از ابتداي سال جاري نسبت به تامين 
بي��ش از 7.۲ ميليارد دالر ارز ب��ه نرخ ترجيحي براي 
واردات كاالهاي اساس��ي و دارو اق��دام كرده كه اين 
ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به بيش 
از دو برابر رس��يده است.« اين ميزان در ادامه تامين و 
تخصيص بيش از ۵۰ ميليارد دالر از س��ال 97 به بعد 
است كه از سوي بانك مركزي انجام شد. اما در طرف 
ديگر، يعني شبكه واردات و توزيع كاالهاي اساسي با 
ارز 4۲۰۰ توماني نواقص بس��ياري مشاهده شده كه 
در نهايت به عدم تحقق اهداف سياستگذار در جهت 
كنترل و ثبات قيم��ت كاالهاي اساس��ي و ضروري 
مردم اس��ت. حال به نگاهي به بودج��ه ۱4۰۰ كه در 
ماه هاي پاياني سال گذش��ته در مجلس بررسي و به 
تصويب رسيد مي توان نتيجه گرفت كه حجم تامين و 
تخصيص دالر 4۲۰۰ توماني از سوي بانك مركزي در 
سال جاري، تقريبا به پايان خود نزديك شده است. به 
بيان ديگر با توجه به اينكه در ۲9 بهمن سال گذشته 
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
۱4۰۰ مجلس شوراي اسالمي در نشست خبري اظهار 
داشت: »با توجه به اصرار و درخواست هاي مكرر دولت 

در خصوص تعيين قيمت 4۲۰۰ توماني ارِز تخصيصي 
براي كاالهاي اساسي، مصوب شد 8 ميليارد دالر براي 
بخش سالمت و تامين كاالهاي اساسي در سال آينده 
با همين نرخ اختصاص يابد« مي توان نتيجه گرفت كه 
كمتر از يك ميليون دالر 4۲۰۰ توماني براي واردات 
كاالهاي اساسي بر مبناي اليحه بودجه ۱4۰۰ براي 

دولت سيزدهم باقي مانده است.
هرچند در كنار اين اظهارات س��خنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه ۱4۰۰ بايد به صحبت هاي رييس وقت 
سازمان برنامه و بودجه نيز توجه داشت. بر اين اساس 
محمدباقر نوبخت، رييس وقت سازمان برنامه و بودجه 
۲8 بهمن ماه سال گذشته در مجلس شوراي اسالي 
وعده اي ش��ش ماهه براي حذف اين ارز )دالر 4۲۰۰ 
تومان��ي( داد و تاكيد كرد: دول��ت طبق نظر مجلس 
الزامات حذف ارز ترجيحي را طي ۶ ماه فراهم مي كند.

بنابراين در روزهاي آغازين فعاليت دولت س��يزدهم 
يكي از مس��ائل مهم اقتصادي، موضوع تداوم يا پايان 
سياس��ت ارزي 4۲۰۰ توماني است. تصميمي كه در 
روزهاي بررس��ي بودج��ه ۱4۰۰ در بين نمايندگان 
مجلس و كارشناس��ان اقتصادي نيز به دفعات مورد 
بحث و انتقاد قرار گرفته بود. از يك سو مخالفان دالر 
4۲۰۰ به رانت و فس��ادي كه در بستر اين نرخ گذاري 
و اختالف معنادار با بازار آزاد اش��اره داشتند و معتقد 
بودند هدف گذاري اين سياست يعني كمك به معيشت 
اقشار آسيب پذير و ثبات قيمت كاالهاي اساسي هرگز 
به واقعيت تبديل نشده و تنها رانت قابل توجهي براي 
سودجويان داشته است. اين گروه پيشنهاد پرداخت 
يارانه نقدي به خانوارها از محل اختالف نرخ 4۲۰۰ و 
بازار ارز را داشتند و تاكيد داشتند حتي مي توان به جاي 
پرداخت نقدي، از بن كارت هاي خريد كاال استفاده كرد 
تا از اين طريق اهداف حمايتي معيشت خانوارها تأمين 
شود. اما گروه موافقان ادامه حيات دالر 4۲۰۰ توماني 
تاكيد داشتند در صورت حذف نرخ 4۲۰۰ توماني براي 
واردات كاالهاي اساسي، بايد منتظر شوك تورمي در 
بازار كاالها باشيم. بنابراين معتقد بودند دولت بايد اين 
سياست ارزي را ادامه بدهد، اما در عين حال نظارت بر 

شبكه واردات و توزيع را بيشتر و شفاف تر كند.
عالوه بر اين دو گروه موافق و مخالف، عده اي نيز به نرخ 
4۲۰۰ توماني براي دالر اشاره داشتند و صحبت ها و 
تحليل هاي خود بر ضرورت افزايش اين نرخ به ارقام 
باالتر و نزديك به بازار ارز اشاره داشتند. تصميمي كه 
تا حدودي به گروه موافقان نزديك است با اين تفاوت 
كه بايد رقم 4۲۰۰ تومان را افزايش داد.مسلما مي دانيم 
كه در گذشته و دولت هاي قبل تر نيز شاهد اين مدل 
نرخ گذاري براي تخصيص دالر در جهت واردات كاال به 
كشور بوده ايم و به گفته كارشناسان و فعاالن اقتصادي، 
همواره با شكست مواجه شده و نتوانسته است حمايت 
مناسب و قابل قبولي از معيشت و سفره مردم داشته 
باشد. بنابراين همان  طور كه در ابتدا گفته شد، با توجه 
به رقم 8 ميليارد دالر 4۲۰۰ توماني براي سال جاري، 
حال بايد منتظر تصميم مهم دولت سيزدهم باشيم كه 
آيا قصد ادامه اين روند و اخذ مجوز از مجلس را دارد و 
در عين حال بر نظارت جدي تر بر شبكه واردات و توزيع 
كاال تاكيد مي كند يا اينكه به سمت پايان دادن به اين 
رويه ارز ترجيحي خواهد رفت و از طريق پرداخت يارانه 
نقدي يا بن كارت خريد، حمايت معيشتي از خانوارهاي 
كم درآمد و آسيب پذير را در دستور كار قرار خواهد داد؟

سكه12ميليونتومانمعاملهشد

نرخ دالر در كانال 27 هزار تومان جا خوش كرد 

ادامه از صفحه اول



گروه بازار سرمايه|
اگر دول��ت نتواند كس��ري بودجه خ��ود را به نحوي 
غيرتورمي تأمين كرده و انتظارات تورمي را كه روزبه روز 
تقويت مي شوند، كنترل كند، سناريوهاي ناخوشايندي 
به واس��طه اين مثلث در انتظار اقتصاد ما خواهد بود. 
پيش بيني مي شود ميزان كسري بودجه اي كه كشور 
در سال جاري با آن روبرو خواهد شد حدود ۳۲۰ تا ۴۰۰ 
هزار ميليارد تومان باش��د. از طرف ديگر كارشناسان 
قيمت دالر را افزايشي و ارقام باورنكردني ۴۰ تا ۵۰ هزار 

تومان را نيز براي نرخ دالر برآورد مي كنند.
سال 1۳99 شاهد آن بوديم كه قيمت دالر بيشتر از ۶۰ 
درصد افزايش را نش��ان داد. آمار و ارقام شوكه كننده نيز 
وجود دارد كه ميزان افزايش نقدينگي و تورم را سرسام آور 
برآورد مي كند. بانك مركزي چندي پيش ميزان نقدينگي 
را بيشتر از ۳۷۰۰ هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه اين 
رقم در مقايسه با سال 9۸ بيشتر از ۲ برابر افزايش داشته 
اس��ت. همچنين طبق گزارش مركز آمار، تورم نقطه اي 
اقالم وارداتي در زمس��تان 99 به ۵۵۸ درصد رس��يده 
است كه همه و همه نويد ش��وم افزايش لجام گسيخته 
تورم را مي دهد. اگر بخواهيم به عوامل ايجاد و اثرگذاري 
سه گانه شوم كس��ري بودجه، افزايش نرخ دالر و ابرتورم 
بپردازيم، بايد بگوييم كه عامل مهم قوت گرفتن اين مثلث 
شوم، وجود تحريم هاست كه به واسطه آن فروش نفت و 
درآمدهاي دالري كشور به حداقل ممكن رسيده  است و 
همين مساله به افزايش نرخ دالر و افزايش سطح عمومي 
قيمت ها دامن زده است. افزايش دالر و مجموع عوامل 
ياد ش��ده برخالف اثرگذاري منفي بر كليت اقتصاد، 

در كوتاه مدت باعث رشد بازار سرمايه خواهد شد.

     رويكرد دولت فعلي
احسان مرادي، كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص 
اثرگذاري اين س��ه گانه بر كليت اقتصاد و بررسي هر 
يك از اين عوامل توضيح مي ده��د: از ديدگاه عرضه 
و تقاضا زمان��ي كه مردم به ارز به عن��وان يك كاالي 
س��رمايه گذاري نگاه كنند، اتفاق خوشايندي نيست 
و بايد يك جايگزين سرمايه گذاري مناسب براي آنها 
وجود داشته باشد. افزايش تقاضا نسبت به عرضه دالر 
موجب افزايش قيمت آن مي ش��ود. در شرايط فعلي 
ميان عرضه و تقاضاي دالر تعادل برقرار است ولي اگر 
مردم ارز را جايگزين سرمايه گذاري خود كنند طبيعتًا 

با افزايش قيمت دالر مواجه خواهيم شد.
مرادي ادامه مي دهد: برآورد ميزان كسري بودجه دولت 
عدد قابل توجهي را نشان مي دهد. در ۵ ماه ابتدايي سال 
همه كسري بودجه از طريق تنخواه بانك مركزي كه 
براي دولت لحاظ ش��ده، تأمين شده است كه درواقع 
۳ درصد در فصل اس��ت كه ظاهراً به ۴ درصد افزايش 
پيداكرده است. اگر در شش ماهه دوم تدبيري در اين 
خصوص از راه هاي مختلف ازجمله از طريق انتش��ار 

اوراق انديشيده شود، اين مساله مي تواند كمترين اثر 
را بر تورم بگذارد و مي توان اين مساله را مديريت كرد 
ولي اگر در شش ماهه دوم سال نيز همانند مقطع فعلي 
دولت از طريق استقراض از منابع بانك مركزي دست 
به تأمين كسري خود بزند و اقدام به انتشار پول پرقدرت 
كند، قطعًا تورم افزايش پيدا خواهد كرد. برآورد اوليه ام 
در ابتداي س��ال اين بود كه تورم ح��دود 1۰ تا 1۵ 
درصد نسبت سال قبل كاهش پيدا كند اما بايد اين 
عدد را اصالح كرد چرا كه به نظر مي رسد امسال نيز 
به اندازه س��ال قبل تورم داشته باشيم. افزايش تورم 
به تصميم��ات و رويكرد اقتص��ادي دولت جديد در 
خصوص كنترل پديده انتظارات تورمي بستگي دارد.

     صفر يا يك
رضا رفيع��ي، تحليلگر ب��ازار س��رمايه در خصوص 
مولفه هاي اثرگذاري همچون كسري بودجه، نرخ دالر 
و تورم بر بازار س��رمايه نوشت: اظهارنظر در خصوص 
تمامي اين مولفه ها به جز كسري بودجه كه موضوع 
متفاوت تري اس��ت به رويكرد دولت سيزدهم نسبت 
به برجام بس��تگي دارد. در حال حاضر در يك شرايط 
صفر و يكي قرار داريم. فرض يك اين است كه برجام 
حاصل شده و روابط بين الملل برقرار شود و فرض صفر 
بودن اين است كه هيچ توافقي حاصل نشود. در حال 

حاضر نمي توان پيش بيني كرد كه كدام يك از اين دو 
حال رخ مي دهد چرا كه هنوز تركيب كابينه مشخص 
نيست و موضع رييس جمهور جديد هنوز در خصوص 
مسائلي نظير برجام مشخص نيست. اگر برجام انجام 
ش��ده و تحريم ها برداشته ش��ود، منابع ارزي ما آزاد 
مي شود، صادرات نفت افزايش پيدا مي كند و مناسبات 
سيستم بانكي ما با جامعه بين الملل و سوييفت برقرار 
خواهد ش��د كه تمامي اين مسائل هم اثر مثبت و هم 
منفي بر بازار سرمايه ما دارد. اين فعال بازار ادامه داد: 
براي بسياري از ش��ركت ها نتايج مثبتي دارد و براي 
برخي صنايع نيز در مقطعي نتايج منفي خواهد داشت. 
صنايعي كه با نرخ ارز باال صادرات داشتند اگر نرخ ارز 
در اثر توافقات كاهش پيدا كند بر درآمدهايشان تأثير 
منفي دارد. اين مس��اله براي بسياري از شركت ها نيز 
اثرات مثبتي در بر خواهد داش��ت. سهولت در تأمين 
مواد اوليه و اجراي پروژه هاي بزرگ آثار مثبتي براي 

بسياري از صنايع در بر خواهد داشت.
در اين صورت بايد ديد بسته توافق ۲۵ ساله با چين تا 
چه حد مي تواند نياز ما را به روابط بين الملل حل كند. 
برقرار نشدن برجام همانند برقرار شدن آن هم مي تواند 
آثار مثبتي داشته باشد و هم آثار منفي. آثار مثبت برقرار 
نشدن برجام در كوتاه مدت مي تواند افزايش نرخ ارز را 
ايجاد كند. ممكن است نرخ تورم در كوتاه مدت كاهش 

پيدا نكند. اين مسائل باعث مي شود شركت هايي كه 
درآمد ارزي دارند و از مبناي اين درآمدهاي ارزي با نرخ 
ارز باال، ريال باالتري كسب مي كنند EPS باالتري به 
دست بياورند. در خصوص يك سري از شركت ها كه در 
بورس با ريال قيمت گذاري شده اند اين مساله مي تواند 
ارزش جايگزيني شركت ها را نسبت به سال گذشته 
باالتر ببرد كه درنتيجه انتظار بازار اين است كه قيمت ها 
افزايش پيدا كند. اين رفتار بازار كه قيمت ها به دليل 
افزايش نرخ ارز باال برود واقعيت خوبي براي اقتصاد ما 
نيست و نمي تواند تداوم بلندمدتي داشته باشد. رشد 
ارز و افزايش تورم تا يكجايي ظرفيت خواهد داش��ت 
درنتيجه قطعًا دولت جديد نيز ب��راي اين معضالت 
برنامه اي خواهد داشت. حتي اگر در كوتاه مدت برقرار 
نشدن برجام اثرگذاري مثبتي بر بازار سرمايه داشته 
باش��د، پس از مدتي به سمتي خواهيم رفت كه نرخ 
ارز به يك قيمت تعادلي برگردد و تورم كنترل شود 
و به اين واسطه اقتصاد به يك حالت باثبات و پايدار 
نزديك شود. آينده خوب بازار يا به تعبيري يك بازار 
خوشبخت زماني در كشور ما پديدار مي شود كه حال 
اقتصاد ما خوب باشد و توليد باقوت اتفاق بيفتد. عرضه 
كاال در كش��ور افزايش و صادرات رونق پيدا كند. در 
چنين شرايطي است كه بازار ما مي تواند خوشبخت 

باشد و يك خوشبختي پايدار را لمس كند.
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بازار مشتقه فرابورس
بزرگ مي شود

س��پيده رس��تمي نيا، رييس اداره بازار مشتقات 
فرابورس ايران با اشاره به آغاز معامالت قراردادهاي 
اختيار خريد و فروش در نماد ذوب آهن اصفهان، 
گفت: بر اس��اس برنامه ريزي ها شاهد توسعه اين 
بازار طي روزهاي آتي خواهيم بود كه ظرفيت هاي 
متنوعي را براي سرمايه گذاران و فعاالن معامله گري 
ايجاد خواهد كرد. وي ضمن تاكيد بر اين موضوع 
كه نمادهاي اختيار معامله اعم از خريد و فروش در 
سهام درج شده و پذيرش شده بازارهاي فرابورس، 
ظرفيتي فراتر از معامالت سهام در اين بازار ايجاد 
مي كند، اظهار داش��ت: قراردادهاي اختيار خريد 
و فروش كه به صورت قراردادهاي اس��تاندارد در 
بازار مشتقات معامله مي شوند به معناي توافق بر 
سر انجام معامله اي خاص و با يك قيمت مشخص 
در مقط��ع زماني مش��خصي در آينده هس��تند. 
اين مسوول در تشريح بيش��تر جزييات اين ابزار 
معامالتي جذاب مثالي مطرح كرد و گفت: به عنوان 
مثال در معامله يك قرارداد اختيار خريد، خريدار 
اختيار خريد دارايي پايه را با قيمت مشخص و در 
زمان مشخصي به دس��ت مي آورد و از سوي ديگر 
فروشنده تعهد يا الزام به فروش دارايي را در صورت 
درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق اختيار خريد 
خواهد داشت. وي با اش��اره به اينكه قراردادهاي 
اختي��ار خريد، ب��ا توجه به قيمت اعم��ال و زمان 
اعمال، مي تواند با قيمت هاي متنوعي مورد معامله 
قرار بگيرد، ادامه داد: وجهي كه در معامله قرارداد 
اختيار خريد از س��مت خريدار ب��ه عرضه كننده 
اوراق پرداخت مي شود براي به دست آوردن حق 
خريد دارايي با قيمت اعمال مشخص است و اين 
نرخ به مراتب كمتر از قيمت دارايي پايه اس��ت. به 
گفته رستمي نيا سرمايه گذار با خريد اوراق اختيار 
خريد، مي تواند با پرداخت مبلغي اندك، در مزاياي 
افزايش قيمت دارايي پايه سهيم باشد و همزمان 
از افزايش قيم��ت اوراق اختيار خريد خود در بازار 
يا امكان اعمال اختيار خود در سررسيد بهره مند 
ش��ود. وي معتقد اس��ت اين ويژگي اوراق مذكور 
عالوه بر ذخيره منابع براي روزهاي آتي، مي تواند 
رفتار مبتني بر تحليل هاي كوتاه مدت و ميان مدت 
را ني��ز در ب��ازار تقويت كن��د. ريي��س اداره بازار 
مشتقات فرابورس ايران در ادامه به ساير مزاياي 
قراردادهاي مشتقه اشاره كرد و گفت: سهامداران 
و س��رمايه گذاران مي توانند با كس��ب شناخت 
بيش��تر از انواع قراردادهاي مش��تقه، از مزاياي 
بازار دوطرفه كه امكان كس��ب س��ود در شرايط 
كاهش قيمت ها را نيز ايجاد مي كند با استفاده از 
استراتژي هايي چون فروش اختيار خريد يا خريد 
اختيار فروش بهره مند شوند. رستمي نيا در پايان 
تصريح كرد: از ديگر ويژگي هاي اين ابزار معامالتي 
مزيت اهرمي قابل توجه آن است كه به دليل مبلغ 

معامله در بدو ورود ايجاد مي شود.

برنامه هاي متعددي
براي رونق بازار سرمايه داريم

محمدرض��ا پ��ور ابراهيمي، رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به 
آينده بازار سرمايه و چشم اندازهاي ايجاد شده در 
اين بازار بيان داش��ت: همواره نوسان در ذات بازار 
موجود اس��ت. وي با بيان اينكه كاهش و افزايش 
س��هام در ذات بازار وجود دارد، تاكيد كرد: از اين 
رو آن چيزي كه ما بر آن تاكيد داريم اين است كه 
م��ردم در ارتباط با خريد و فروش س��هام در بازار 
بورس دقت كنند. م��ردم همان طور كه در خريد 
خودرو و مس��كن دقت مي كنند بايد در موضوع 
خريد و فروش س��هام هم با همين دقت عمل به 
نيازهاي خود پاس��خ دهند. رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: 
حتما بايد خريد و فروش س��هام از سوي مردم در 
بازار سرمايه بر اس��اس ميزان ريسك آنها باشد و 
سرمايه گذاران بايد ريس��ك هاي ناشي از بورس 
را بپذيرند. پورابراهيمي بيان داش��ت: در مجموع 
تأكيد ما بر اين اس��ت كه فضاي بازار س��رمايه در 
آينده حتما بهتر از شرايط فعلي خواهد بود چراكه 
ظرفيت بازار س��رمايه مورد توجه دولت و مجلس 
خواهد بود و ما در مجلس برنامه هاي متعددي را 
براي رونق بازار س��رمايه خواهيم داشت. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس تاكي��د كرد: فكر 
مي كنيم كه ان ش��اءاهلل روند بهبود بازار سرمايه 
در آينده شرايط بهتري را براي كساني كه در اين 
بازار حضور دارند، فراهم خواهد كرد و تاكيد داريم 
كه مردم مراقب خريد و فروش سهام خودشان در 
اين بازار باشند. وي ادامه داد: اگر مردم مي بينند 
كه س��هامي افزايش يا كاهش پيدا مي كند نبايد 
احساساتي شوند، لذا اگر مردم بر مبناي يك نگاه 
علمي و تخصصي در بازار سرمايه خريد و فروش 
كنند، بازار سرمايه بازار خوبي براي آنها است و نرخ 

بازده بلندمدتش واقعا قابل قبول است.

عرضه اوليه »اخزا ۰۰۲۱«
در فرابورس

ش��ركت فرابورس ايران با انتش��ار اطالعيه اي از 
عرضه اوليه اس��ناد خزانه اس��المي با نماد »اخزا 
۰۰۲1« در روز 1۳ شهريور ماه خبر داد. براساس 
اي��ن گزارش، اي��ن اوراق با نام و قاب��ل معامله در 
فرابورس ايران بوده و ارزش اس��مي هر ورقه يك 
ميليون ريال با تاريخ انتشار ۲۲ ارديبهشت 1۴۰۰ 
و تاريخ سررس��يد ۲۴ آبان 1۴۰۳ است. ناشر اين 
اوراق وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي 
از دول��ت و همچنين ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان عامل 

پرداخت در سررسيد معرفي شده است.

موفقيت طرح
تامين  مالي جمعي هم آفرين

نجم الدين مدنيان، مدير تأمين مالي جمعي مش��اور 
س��رمايه گذاري فاينتك، گفت: س��كوي تأمين مالي 
جمعي هم آفرين با مجوز از شركت فرابورس ايران و تحت 
نظارت شركت مشاور سرمايه گذاري فاينتك موفق به 
جذب سرمايه هاي مردمي جهت توليد داروهاي مكمل 
براي شركت دانش بنيان سپيد طب نيا شد. وي افزود: 
اين طرح، 1۲ ماهه با پيش بيني سود ۳۴درصد ساالنه 
توسط ۵۸ سرمايه گذار حقيقي و حقوقي تأمين مالي 
است. مدير تأمين مالي جمعي مشاور سرمايه گذاري 
فاينتك بيان كرد: در اين طرح، شركت سپيد طب نيا 
اصل سرمايه و حداقل ۳۰درصد س��ود ساالنه را براي 
سرمايه گذاران خود با ارايه وثايق مناسب تضمين كرده 
است. مدنيان عنوان كرد: سود اين طرح هر سه ماه يك بار 
به صورت علي الحساب به حساب سرمايه گذاران واريز و 
در پايان طرح ضمن بازگشت اصل سرمايه، سود قطعي 
طرح محاسبه و با سرمايه گذاران تسويه حساب مي شود.

درباره كتاب
»تكنيك هاي ورود به معامله« 

يك��ي از بخش هاي مه��م در برنام��ه معامله گري هر 
معامله گر، تعيين نقطه ورود است، زيرا هر سهم هرچقدر 
هم ارزشمند باش��د، اگر شما در نقطه مناسب وارد آن 
نشويد با ضرر روبرو خواهيد شد. از سوي ديگر نقطه ورود 
به معامله بر ساير بخش هاي برنامه معامله گري، ازجمله 
تعيين حد ريسك، تعيين حجم معامله و تعيين حد ضرر 
تأثيرگذار است.كتاب »تكنيك هاي ورود به معامله« 
نوشته جيم كين و ترجمه عماد نوبهار توسط موسسه 
مهربان نشر در ۲۰۷ صفحه منتشرشده است. در اين 
كتاب تالش ش��ده تا تكنيك هاي كليدي و كاربردي 
ورود به معامله تشريح و شرايط مورداستفاده هر يك از 
اين تكنيك ها نيز به طور كامل تبيين شود. ويژگي ديگر 
اين كتاب، ارايه مثال هاي كاربردي است كه نويسنده در 
اين مثال ها گام به گام عمل كرده و فرآيند تفكر خود در 
هنگام انجام معامله را براي خوانندگان بازگو كرده است. 
در هر مثال به مقايسه تكنيك هاي مختلف و ويژگي هاي 
آنها پرداخته شده است به همين دليل خواننده به راحتي 
مي تواند ميزان حساسيت و سطح تاييد اين تكنيك ها را 
نسبت به هم ارزيابي كرده و در شرايط مختلف بر اساس 

ويژگي هاي هر تكنيك از آن بهره مند شود.

بررسي ابهامات بازگشايي »شبندر«
محمود گودرزي، معاون بازار شركت بورس اوراق بهادار 
تهران گفت: يكي از مسائل مطرح براي سهامداران نحوه 
اعمال افزايش سرمايه است. با توجه به اينكه اين شركت 
افزايش س��رمايه ۳۶۸ درصدي داشته است، برخي از 
سهامداران درباره قيمت تئوريك بازگشايي اين نماد 
ابهام داشته و عنوان كرده اند اين نماد باقيمت تئوريك 
پايين تري ثبت شده اس��ت. محمود گودرزي افزود: به 
دليل برگزاري مجمع عمومي و تصويب تقسيم سود و 
نيز تصويب افزايش سرمايه در مجمع فوق العاده، لذا ابتدا 
مبلغ سود تقسيمي از قيمت پاياني قبل از بسته شدن 
نماد، كسر و سپس قيمت تعديل شده مبناي محاسبه 
قيمت تئوريك پس از افزايش سرمايه مي شود. او ادامه 
داد: قيمت پاياني شبندر قبل از مجمع ۲1۳۶۰ ريال بوده 
كه در مجمع عمومي ۳۸۵۰ ريال سود نقدي مصوب 
شده است. با كس��ر اين مبلغ و اعمال افزايش سرمايه 
۳۶۸ درصدي قيمت تعديل شده ۳۷۳9 ريال خواهد 
بود كه به درستي در سامانه هاي معامالتي قرارگرفته 
است. معاون بازار شركت بورس تهران با تأكيد بر اينكه 
هنگام بازگشايي نمادها همواره شرايط عرضه و تقاضا 
تعيين كننده قيمت هستند، عنوان داشت: در بازگشايي 
شركت فوق حدود يك ميليارد ورقه بهادار در مرحله 
حراج جهت خريدوفروش وارد سامانه معامالت شد كه 
عالوه بر مشاركت گسترده سرمايه گذاران، كشف قيمت 
با حجمي حدود ۳1 برابر حجم مبناي نماد و نزديك به ۷ 
دهم درصد از سرمايه شركت صورت گرفت و بر همين 
اس��اس حراج مذكور مورد تاييد ناظر بازار قرار گرفت. 
اين موضوع توسط سرمايه گذاران نيز مورد تاييد قرار 
گرفت، به طوري كه تا پاي��ان معامالت روز جاري با 
معامله حدود ۲ ميليارد و هفت صد ميليون س��هم 
يعني حدود ۲ درصد سرمايه شركت قيمت پاياني 

روز نزديك به قيمت كشف شده در زمان حراج شد.

شستا، هپكو را رد كرد
ضياءالدين ش��جاعي برهان سرپرس��ت و نايب رييس 
هيات مديره شستا طي نامه اي به محسن انصاري مهياري 
سرپرست مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار در خصوص فروش سهام هپكو توسط سازمان تأمين 
اجتماعي اعالم كرد: پيش نويس مورداشاره توسط سازمان 
تأمين اجتماعي تهيه و براي اظهارنظر به سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي ارسال شده بود كه با توجه به بررسي هاي 
صورت گرفت��ه، مورد مخالفت هيات مديره شس��تا قرار 
گرفت. طبيعي است كه شس��تا درصورتي كه بر اساس 
صرفه و صالح تصميمي در اين رابطه اتخاذ كند، خود را 
ملزم به رعايت تمامي ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغي 
س��ازمان بورس مي داند و در چارچ��وب آن عمل خواهد 
كرد. با توجه به فضاي رسانه اي، اطالعات معتبر و متقن در 
مورد اطالعات شستا را از مراجع ذيصالح شركت دريافت 
و مورد استناد قرار دهيد. شايان ذكر است شركت هپكو 
س��ال 1۳۵1 در اراك راه اندازي و سه بار از سوي سازمان 
خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد اما هر سه 
بار خريداران نتوانس��تند به تعهدات در پرداخت اقساط 
عمل كنند. درنتيجه اين شركت فرابورسي دوباره به دامن 
دولت برگشت. اين در حالي است كه درنهايت قرار شد ۶۰ 
درصد از سهام دولتي هپكو در قبال بدهي دولت به تأمين 
اجتماعي به اين سازمان واگذار شود كه با نامه سرپرست 
و نايب رييس هيات مديره شس��تا به سرپرست مديريت 
نظارت بر ناش��ران سازمان بورس آب پاكي بر روي دست 
دولت، سازمان خصوصي سازي، شركت هپكو و كارمندان 

اين شركت و نيز سهامداران شركت هپكو ريخته شد.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناساناقتصاديوضعيتاقتصادكشوررابررسيميكند

سناريوي ناخوشايند اقتصاد ايران

تكليف ۱،۸ميليون جامانده سهام عدالت چه مي شود؟
اكبر حيدري، سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني در مورد تعيين تكليف 1.۸ ميليون نفر از جاماندگان 
سهام عدالت كه همه مراحل ثبت و شناسايي را انجام داده و 
حتي كارت پرس شده سهام عدالت در دست دارند، اما به 
عنوان سهامدار عدالت شناخته نمي شوند، گفت: حداقل 
جاماندگان س��هام عدالت 1.۸ ميليون نفر هستند كه با 
توجه به رويكرد دولت قبلي اين افراد به صورت غيرقانوني 
از شمول سهامداران عدالت خارج شدند، درحالي كه همه 
مراحل ارس��ال دعوت نامه، شناس��ايي، ثبت نام و كارت 
مهروموم شده سهام عدالت را در اختيار داشتند و درواقع 
حقوق مكتس��به آنها بايد معادل س��اير دارندگان سهام 
عدالت باش��د، اما دولت قبلي آنها را از ليست سهامداران 
خارج كرد و مدعي شد، سامانه سازمان خصوصي سازي 
آنها را به عنوان سهامدار نمي شناسد. وي توضيح داد: به 
نظر من جاماندگان سهام عدالت دو دسته هستند؛ يك 
دسته كساني كه دعوت نامه سهام عدالت گرفته و مراحل 
نهايي را مانند ساير سهامداران طي كرده و كارت پرس شده 
سهام عدالت هم دارند و حق آنها معادل ساير سهامداران 
عدالت بايد پرداخت شود كه در اين زمينه به قولي گفته 
مي ش��ود 1.۸ ميليون نفر جامانده اند و به قول ديگري ۴ 
ميليون نفر جامانده هستند. دسته دوم كساني از ۶ دهك 
كم درآمد جامعه هستند كه به هر دليل در فرآيند شناسايي 
و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد 

سهام جديدي اختصاص دهد، بايد به آنها توجه كند كه 
اين تعداد حدوداً ۲۰ ميليون نفر هستند كه احتمال دارد 
۴ ميليون از آنها كساني باش��ند كه كارت سهام عدالت 
دارند بنابراين حداقل 1۶ ميليون نفر هستند كه مستحق 
گرفتن س��هام عدالت بوده، اما تاكنون سهامي دريافت 
نكردند.سخنگوي كانون ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني ادامه داد: بر اساس طرحي كه در مجلس كنوني 
در دست بررسي است و در كميسيون اقتصادي مجلس 
هم به تصويب رسيده و اكنون در نوبت بررسي در صحن 
مجلس قرار دارد بايد به جاماندگان سهام عدالت، سهام 
دولتي اختصاص يابد در مورد گروه اول يعني 1.۸ ميليون 
دارنده كارت س��هام عدالت بايد مانند ساير سهامداران 
عدال��ت پرداخت ش��ود، چون دولت قبل��ي به صورت 

غيرقانوني سهام اين افراد را به نفع خود مصادره كرد.
حيدري همچنين گفت: از طرفي از سهام عدالت دارندگان 
سهام بيش از ۴۷ درصد از ارزش اسمي يك ميليون توماني 
به بهانه اينكه اقساط 1۰ ساله از محل سود شركت ها به 
حد ۵۳۲ هزار تومان دريافت ش��ده است؛ بنابراين دولت 
بقيه اين سهام يعني ۴۷ درصد ارزش اسمي را برگرداند و 
درحالي كه آن ۴۷ درصد سهام عدالت هم مال سهامداران 
بود.وي اضافه كرد: دولت جديد با توجه به عدالت محوري و 
شعار عدالت بايد سهام عدالت مردم را به سبد دارايي شان 
برگرداند و به جاماندگاني كه كارت س��هام عدالت دارند، 

حتمًا س��هام عدالت اختصاص دهد. س��خنگوي كانون 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني در مورد اين پرسش 
كه مقامات دولت مي گويند دولت س��هام جديدي ندارد 
كه بخواه��د به جاماندگان اختصاص ده��د، اظهار كرد: 
اواًل دارايي هايي كه در س��ال ۸۵ به س��هامداران عدالت 
اختصاص يافته بود، به حد كافي وج��ود دارد، ثانيًا مردم 
سهامدار هيچ گناهي نكرده اند، اما دولت قبلي به بهانه هاي 
مختلف بخشي از دارايي آنها را به صورت غيرقانوني گرفت 
و تصاحب ك��رد، چه در مورد جامان��دگان و چه در مورد 
سهامداران فعلي عدالت كه ۴۷ درصد سهام آنها را دولت 
تصاحب كرد. حيدري اين را هم گفت: از منابع موجود و 
دارايي هاي دولت در شركت ها مانند معادن واگذار نشده 
يا شركت هاي دولتي واگذار نشده مي توان سهام عدالت 
به جاماندگان اختصاص داد كه با اين اقدام مي توان بخشي 
از اعتماد مردم به دولت را ترميم كرد. وي افزود: اگر دولت 
مس��ووليت پذير باشد، بر اساس هم منويات مقام معظم 
رهبري و هم سياست هاي كلي اصل ۴۴ اقدام مي كند و 
آنچه از حق سهامداران عدالت ضايع شده، به آنها برگشت 
داده و س��رمايه اجتماع��ي در جامعه تقويت مي ش��ود.

سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني در 
مورد خريدوفروش س��هام عدالت گفت: در حال حاضر 
خريدوفروش سهام عدالت متوقف شده و با توجه به شرايط 
بازار سرمايه به هيچ وجه توصيه نمي شود كه مردم سهام 

باارزش عدالت خود را بفروش��ند و به نظر من بايد امكان 
لغو س��فارش فروش براي سهامداران عدالت فراهم شود 
كه برنامه اي در دست اجرا قرار دارد.حيدري همچنين در 
مورد اينكه گفته مي شود برفرض فروش سهام عدالت اين 
سهام به صورت بلوكي عرضه مي شود، توضيح داد: طبق 
نامه ۲۶ خرداد سال گذشته از سوي مقام معظم رهبري، 
آزادسازي سهام عدالت نبايد موجب تسلط سرمايه داران 
بر دارايي هاي مردم شود بنابراين مي توان سهام عدالت را 
كم كم و به صورت يك درصدي آزاد كرد.وي تأكيد كرد: 
ميانگين رشد پرتفوي سهام عدالت از ميانگين رشد بازار 
بيشتر بوده چون سهام بنيادي در سبد سهام عدالت قرار 
دارد.سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
در مورد اينكه آيا ش��ركت س��رمايه گذاري استان البرز 
تشكيل ش��د،  گفت: فرآيند فعاليت مجامع شركت هاي 
سرمايه گذاري فعاًل متوقف شده تا بر مبناي شركت هاي 
تعاوني شهرس��تاني ش��كل گيرد و هم زمان با رفع اين 
موانع ش��ركت سرمايه گذاري اس��تان البرز هم تشكيل 
خواهد ش��د.حيدري گفت: مجمع عمومي ش��ركت 
س��رمايه گذاري اس��تان تهران براي افزايش سرمايه 
برگزارش��ده و اكنون منتظر ثبت در مراجع رس��مي 
است و بعد از ثبت و رفع ابهامات شركت سرمايه گذاري 
اس��تان تهران هم تشكيل مي شود و هم زمان شركت 

سرمايه گذاري استان البرز هم تشكيل خواهد شد.

شاخصكلبورستغييركانالداد
شاخص كل در بازار بورس چهارمين روزكاري هفته يعني 
سه ش��نبه، 9 ش��هريورماه ۲۷ هزار و ۸1۰ واحد كاهش 
داشت كه در نهايت شاخص در كانال يك ميليون و ۴9۶ 
هزار واحدي به افت خود ادامه داد. در معامالت روز گذشته 
بيش از 1۴ ميليارد و ۲۲۷ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 1۲۰ هزار و ۷۵1 ميليارد ريال داد و س��تد 
شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با هفت هزار و ۴۶۶ 
واحد كاهش به ۴۴۶ هزار و ۸9۲ واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( ب��ا چهار  هزار و ۷11 واحد اف��ت به ۲۸1 هزار و 
991 واحد رسيد.ش��اخص بازار اول ۲۰ هزار و 99۷ واحد 

و شاخص بازار دوم ۵۴ هزار و ۷1 واحد كاهش داشتند.
حقوقي ه��ا در اين روز ح��دود ۶9۰ميلي��ارد تومان وارد 
بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خ��رد 1۲هزار و 
1۷۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 19درصد يعني دو 
هزار و ۳۰۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
۶درصد از كل معامالت شد.بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بورس و فرابورس در س��ه گروه )بانك ها و موسس��ات 

اعتب��اري(، )خودرو و س��اخت قطع��ات( و )محصوالت 
شيميايي( رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
)قند و شكر( و )ماشين آالت و تجهيزات( به نفع حقيقي ها 
تمام شد.سه نماد شپنا، )شتران( و )شستا( لقب بيشترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به )شبندر(، )تايرا( و )سمگا( معطوف 
بود.دراين روز افزايش سهام حقيقي ها در ۷۰نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در 1۸۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۵۰۰ميليارد تومان 

و تغيير مالكيت دسته دوم هزار و 1۶۰ميليارد تومان بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت توسعه معادن 
و صنايع معدني خاورميان��ه )ميدكو( با يك هزار و ۴۵۲ 
واحد، پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۷۸۴ واحد، 
معدن��ي و صنعتي گل گهر )كگل( ب��ا ۳99 واحد، گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( با ۳۸۷ واحد تاثير 
مثبت بر ش��اخص بورس همراه شدند.در مقابل صنايع 
پتروشيمي خليج فارس )فارس( با سه هزار و ۵۰9 واحد، 

س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با ۲هزار و ۵۵ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با يك هزار 
و ۲۷۳ واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با يك هزار و 
۲۴۲ واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با يك هزار و 
1۴۷ واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با يك هزار و 11۸ 
واحد، شركت سرمايه گذاري غدير )وغدير( با يك هزار و 
9۵ واحد و نفت و گاز پتروشيمي تامين )تاپيكو( با يك 
هزار و ۵۷ واحد تاثير منفي بر ش��اخص بورس داشتند.

برپايه اين گزارش، دراين روز نماد پااليش نفت بندرعباس 
)شبندر(، سپيد ماكيان )سپيد(، شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، 
پااليش نفت تهران )ش��تران(، ف��والد مباركه اصفهان 
)فوالد( و ملي صنايع مس ايران )فملي( در نمادهاي پر 
تراكنش قرار داشتند.گروه فرآورده نفتي هم در معامالت 
روز سه شنبه صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه يك  ميليارد و 911 هزار برگه سهم به ارزش 

1۵ هزار و 1۵۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

      فرابورس كاهشي شد
در چهارمين روزكاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش 
از 1۵1 واحد كاهش داشت و بر روي كانال ۲1 هزار و 
9۶۰ واحد ثابت ماند.همچنين در اين بازار پنج ميليارد 
و ۲۴۸ ميليون برگه س��هم به ارزش ۷۰ هزار و ۷1۸ 
ميليارد ريال داد و س��تد شد.در اين روز شركت فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(،  صنعتي مينو )غصينو(، بيمه 
پاسارگاد )بپاس(، سهامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پااليش نفت الوان )شاوان(، فرابورس ايران )فرابورس(، 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، توزيع 
داروپخش )دتوزيع( و سنگ آهن گهرزمين )كگهر( 
تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس داشتند. همچنين 
شركت سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات )وسپهر(، 
پتروشيمي تندگويان )شگويا(، سرمايه گذاري صبا 
تامين )صبا(، پليمر آريا ساسول )آريا(، پتروشيمي 
مارون )مارون( و پتروش��يمي زاگرس )زاگرس( با 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.



0008210030072 DT1  آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي از ميان توليد كنندگان داراي تاييديه پژوهشگاه صنعت نفت تأمين نمايد.

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

نوبت دوم

شناسه :1180344

لذا كليه شركتهايي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذكر، نسبت به 
استخراج و تكميل  » فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب« و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي 

كيفي )براي معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.  
WWW.NISOC.IR      فرم پرسش نامه ارزيابي      مديريت تداركات و اموركاال      مزايده و مناقصه      كسب و كار

كسب حداقل نمره 60 در ارزيابي كيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنًا مبلغ تضمين شركت در مناقصه -/000ر000ر500ر1 ريال مي باشند.

آدرس پستي: اهواز- كوي فدائيان اسالم)نيوسايد(-  خيابان شهريور- مجتمع تداركات و امور كاال- ساختمان 102-اداره تداركات خريد كاالي داخلي –واحد  خريدهاي عمومي  اتاق  13  كد 
پستي 54579-61138تلفن:061-341-24625

درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه وساير مشخصات فني و مقادير كاال :
   WWW.SHANA.IR    /                       WWW.NISOC.IR    /             WWW. IETS. MPORG. IR   

آدرس اينترنتي جهت دسترسي به اسناد و مدارك مناقصه، آخرين مهلت تحويل پاكات به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و همچنين تاريخ گشايش پاكات فني، متعاقبًا 
به مناقصه گراني كه صالحيت دريافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مكتوب اعالم خواهد گرديد.

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

01)kg 25 0030072-89-21-2000008ميكا متوسط )كيسه

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

صندوق سرمايه گذاري مشترك نقش جهان
ثبت شده به شماره 30534 و شناسه ملي 10320832729

جلسه هيئت مديره مورخ 1400/05/13
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1400/05/13 مدير صندوق 
سرمايه گذاري مشترك نقش جهان و با مجوز شماره 122/88278 
مورخ 1400/06/02 س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل 

اتخاذ گرديد:
كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، سفته، 
برات و... با امضاي دو نفر از سه نفر آقايان بهروز زارع با شماره ملي 
4132158381، اميرحمزه مالمير به شماره ملي 3930987643 و 
احسان محبي با شماره ملي 3255323770، به همراه مهر صندوق 
و ساير مكاتبات اداري و عادي با امضاي آقايان امير حمزه مالمير يا 

بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است.
براي كسب اطالعات بيشتر

 به سايت https://jahanfund.com  مراجعه فرماييد.

صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد
ثبت شده به شماره 41131 و شناسه ملي 14006634736

جلسه هيئت مديره مورخ 1400/05/13
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1400/05/13 مدير صندوق 
سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد و با مجوز شماره 122/88292 
مورخ 1400/06/03 س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل 

اتخاذ گرديد:
كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، سفته، 
برات و... با امضاي دو نفر از سه نفر آقايان بهروز زارع با شماره ملي 
4132158381، اميرحمزه مالمير به شماره ملي 3930987643 و 
احسان محبي با شماره ملي 3255323770، به همراه مهر صندوق 
و ساير مكاتبات اداري و عادي با امضاي آقايان امير حمزه مالمير يا 

بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است.
براي كسب اطالعات بيشتر به سايت

 https://www.saramadfixedfund.com  مراجعه فرماييد.

صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري
ثبت شده به شماره 27837 و شناسه ملي 10320600788

جلسه هيئت مديره مورخ 1400/05/13
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1400/05/13 مدير صندوق 
س�رمايه گذاري بانك گردشگري و با مجوز ش�ماره 122/88254 
مورخ 1400/06/02 س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل 

اتخاذ گرديد:
كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، سفته، 
برات و... با امضاي دو نفر از سه نفر آقايان بهروز زارع با شماره ملي 
4132158381، اميرحمزه مالمير به شماره ملي 3930987643 و 
احسان محبي با شماره ملي 3255323770، به همراه مهر صندوق 
و ساير مكاتبات اداري و عادي با امضاي آقايان امير حمزه مالمير يا 

بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است.
براي كسب اطالعات بيشتر

 به سايت http://www.gbfund.ir  مراجعه فرماييد.

گروه راه و شهرسازي|
طي 16 روز گذش��ته دو زلزله كمتر از 4 ريش��تري در 
اطراف تهران و يك مورد فروري��زش زمين در خيابان 
كارگر شمالي ثبت شده است. رويدادهايي كه بار ديگر، 
اذهان متخصصان و برخي از مسووالن را به سوي زلزله 
احتمالي در تهران جلب كرده است. اولين زلزله در تاريخ 
24 مرداد و در ساعت 17 و 11 دقيقه و 49 ثانيه با قدرت 
3.9 ريشتر در عمق 8 كيلومتري زمين و در فاصله 10 
كيلومتري بومهن و فاصله مستقيم 46 كيلومتري تهران 
ثبت شده است. زلزله دوم اما ساعت 10 و 5 دقيقه روز 
پنجشنبه 4 شهريور ماه سال جاري با قدرت 2.5 ريشتر 
در 60 كيلومتري از مركز تهران و در حوالي آبس��رد رخ 
داده است. فروريزش زمين در خيابان كارگر شمالي نيز 
در بامداد دوم شهريورماه به ابعاد 10 متر در 10 متر و به 

عمق حدود 15 متر گزارش شده است.
در چنين شرايطي، برخي از متخصصان، پاشنه آشيل 
تهران در برابر زلزله را بافت هاي فرس��وده اين ش��هر 
مي دانن��د و بر اين باورند كه برنامه هاي خانه س��ازي 
دولت بايد معطوف به احياي بافت هاي فرسوده باشد. 
در مقابل برخي از اعضاي ش��وراي شهر، تالش دارند 
كه توجه ها را به س��وي س��اختمان هاي بلندمرتبه 
قديمي سوق دهند و معتقدند بايد براي اين دسته از 

ساختمان ها تدبيري انديشيده شود.

     1.2 ميليون تهراني
در بافت فرسوده زندگي مي كنند

در همي��ن رابطه، على بيت اللهى، ريي��س مركز زلزله 
شناس��ي وزارت راه و شهرس��ازي اظهار كرد: ساخت 
واحدهاي مسكوني در كالنش��هرها، شهرهاي بزرگ 
و مياني، فرصتي ممتاز براي نوس��ازي و بهس��ازي در 
بافت هاي ناكارآمد و فرسوده است. بافت هاي فرسوده 
شهري، يكي از آسيب پذيرترين محدوده ها هنگام رخداد 

زلزله هاي بزرگ در شهرها و يا مجاورت آنها هستند. 
به گزارش تسنيم، وي ادامه داد: برآورد شده است كه 
در كل كشور، 21 ميليون نفر در بافت فرسوده سكونت 
دارند. با توجه به اينكه اعداد و ارقام در سطح كشوري، 
بسيار قابل توجه و مهم است و مي تواند جهت گيري 
سياست هاي انبوه سازي شهري را تعيين كند، انتظار 
است تا مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد. وي يادآور 
شد: در تهران، با آنكه بافت فرسوده شهر تنها 5 درصد 
مساحت كل ش��هر را تش��كيل داده، اما با اين وصف 
15 درصد جمعيت ش��هر تهران )حدود يك ميليون 
و 200 هزار نفر( در 260 هزار پالك ساختماني واقع 
در بافت فرسوده سكونت دارند.  بيت اللهي با اشاره به 
اينكه مجموع مساحت بافت هاي فرسوده در تهران، 
3270 هكتار است كه در مناطق مختلف تهران پخش 
شده است، اعالم كرد: مناطق 12 و 10 با وسيع ترين 
مس��احت بافت فرس��وده در صدر و مناطق 6 و 22 با 

كمترين مساحت در رده آخر قرار دارند. 
وي توضي��ح داد: ع��الوه بر كيفيت پايي��ن زندگي در 
بافت هاي فرس��وده، معابر تنگ و واحدهاي كوچك، 
اغلب گس��تره هاي شهري كش��ور با خطر باالي زلزله 
همراه است. بر اساس نقشه خطر زلزله ايين نامه 2800، 
حدود 9 درصد مس��احت سرزميني ايران زون با خطر 
بسيار باالي زلزله است و در همين مساحت 27 درصد 
جمعيت كل كشور زندگي مي كند. همچنين، 67 درصد 
مساحت س��رزميني ايران نيز زون با خطر باالي زلزله 
است. بيت اللهي تصريح كرد: با رويكرد همراهي با اهداف 
و سياست اجرايي دولت سيزدهم، پيشنهاد مي شود تا 

راهبرد اصلي احداث واحدهاي مسكوني در شهرهاي 
بزرگ، تغيير سيماي بافت هاي فرسوده و ارتقاي كيفيت 
زندگي و تاب آوري در آن بافت ها تعيين شود. با اتخاذ اين 
رويكرد عالوه بر آنكه مقدار قابل توجهي مسكن احداث 
و درصد عمده اي از مشكل مسكن به شرط اضافه نشدن 
بار جمعيتي شهري تهران و ساير كالنشهرها و شهرهاي 
بزرگ، حل مي شود، كاهش آسيب پذيري شهري در 
برابر زلزله و تقليل قابل مالحظه تلفات احتمالي و به طور 

كلي كاهش ريسك زلزله محقق خواهد شد.

     تدبير براي
 ساختمان بلندمرتبه و قديمي تهران 

در همين حال، محمد آقاميري، عضو شوراي شهر تهران 
ديروز در جلس��ه علني اين شورا در واكنش به گزارش 
عملكرد رييس س��ازمان مديريت بحران شهر تهران 
گفت: در چند سال گذش��ته آخرين زلزله 6 ريشتري 
در اطراف تهران بود. وي افزود: طي سال هاي گذشته 
7 زلزله با ريشتر باال در حوالي تهران داشتيم و براساس 
محاسبات دوره بازگش��ت آن 159 سال است. آخرين 
زلزله سنگين نيز حدود 7 ريشتر بود. عضو شوراي شهر 
بيان كرد: در تهران ساختمان هاي بلند مرتبه داريم كه 
بيش از 50 س��ال از عمر آنها گذشته و ما بايد بر اساس 
آمارها منتظر يك زلزله باالي 7 ريشتر باشيم و سوالم 
اين است كه چرا فكري براي اين ساختمان ها نمي شود.

     اثرپذيري 20 درصد ساختمان هاي تهران 
رض��ا كرمي محمدي، رييس س��ازمان پيش��گيري و 
مديريت بحران شهرداري اما در جريان هشتمين جلسه 
شوراي شهر تهران گزارش عملكرد سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهرداري تهران گفت: حدود 60 درصد 
سازه ها در زلزله اي با شدت 6.5 ريشتري دچار آسيب 
جدي مي شوند كه در صورت مقاوم سازي اين عدد به 
40 درصد خواهد رسيد. به عالوه 20 درصد ساختمان ها 
در تمام مناطق دچار فروريزش خواهند شد كه بعد از 

مقاوم سازي به حدود 5 درصد خواهد رسيد. رييس اين 
سازمان در ابتداي صحبت هاي خود گفت: شهر تهران 
آكنده از پتانسيل هاي بحران با از جمله زلزله، سيل و 

مواردي از اين دست را شامل مي شود.
او با بيان اينكه حادثه اي مانند پالس��كو بحران تلقي 
نمي شود، گفت: تاكنون بحراني از اين جنس نداشتيم 
و مقياس بحران متفاوت است. كرمي محمدي با تاكيد 
بر اينكه در مديريت بح��ران، مديريت بايد بر مبناي 
داده ها باشد، گفت: بايد داده هاي واقعي جمع آوري و 
تحليل شود و براساس آنها پيش بيني و هشدار سريع 
صورت گيرد. رييس س��ازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران با بيان اينكه مخاطرات شهر تهران 
نياز به رصد دارد، گفت: نمي توانيم منتظر ش��ويم كه 
اين اتفاق رخ دهد و بعد برنامه ريزي كنيم و به همين 
دليل سامانه هايي ازجمله هشدار سريع زلزله، هشدار 
سيل، تخمين خسارت زلزله و مواردي از اين دست را 
در اين دو سال تجهيز كرديم. او ادامه داد: 6 كوداكوپتر 
براي رصد محل حادثه در زمان بحران خريداري شده 
است. به عالوه 10 تابلوي هشدار هواشناسي در نواحي 

كوهستاني شهر تهران نيز نصب شد.
كرمي محمدي با اشاره به پايگاه هاي مديريت بحران در 
محالت گفت: قرار ب��ود در 352 محله، به همين تعداد 
پايگاه مديريت بحران تاسيس شود كه تاكنون 108 پايگاه 
ساخته شده اس��ت كه 103 پايگاه در اختيار شهرداري 

است و 5 پايگاه به ارگان هاي ديگر واگذار شده است.

     وضعيت مناطق پايتخت پس از زلزله؟
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران در ادامه به مس��اله زلزله در تهران اش��اره كرد و 
گفت: حدود 60 درصد س��ازه ها در زلزله اي به وس��عت 
6 و نيم ريش��تري دچار آس��يب جدي مي شوند كه در 
صورت مقاوم سازي اين عدد به 40 درصد خواهد رسيد. 
به عالوه 20 درصد س��اختمان ها در تمام مناطق دچار 
فروريزش خواهند شد كه بعد از مقاوم سازي به حدود 5 

درصد خواهد رسيد. كرمي محمدي افزود: از نظر ميزان 
تلفات وضعيت مناطق يك تا 5 به دليل نوع س��اخت و 
ساز و نزديكي به گسل از همه بدتر است و در مجموع دو 
ميليون كشته و مصدوم شديد در مطالعات در حال انجام 
بررسي شده است كه حدود 400هزار كشته در يك دقيقه 
خواهيم داشت. در نتيجه بايد به گزينه دفن جمعي فكر 
ش��ود، اگر الزم است فتوايي گرفته شود و جايي تعيين 
ش��ود بايد براي آن اقدام شود. اما اگر مقاوم سازي انجام 

دهيم به كمتر از 100 هزارنفر كشته خواهيم رسيد.

     احتمال وقوع زمين لرزه در پايتخت
كرمي محمدي در حاشيه صحن علني ديروز شوراي 
ش��هر نيز در جمع خبرنگاران درباره وقوع زمين لرزه 
در پايتخت اظهار كرد: بحث نگراني براي وقوع حادثه 
به اندازه اي خوب اس��ت ولي بيش از حد پرداختن به 
مساله باعث مشكل مي شود . وي گفت: آنچه نگراني ها 
را برطرف مي كند انجام برنامه ها است و مباحثي كه 
ما مطرح مي كنيم براي ايجاد انگيزه كار اس��ت البته 
سازمان مديريت بحران در حد بودجه خود تا كنون 
تعدادي سامانه هشدار س��ريع زلزله تهيه كرده تا از 
اين طريق بتوانيم ش��اهد كاهش خسارات و تلفات 
زمين لرزه باشيم. رييس سازمان مديريت بحران شهر 
تهران با بيان اينكه مانور زمين لرزه برگزاري آن حائز 
اهميت است، گفت:  بايد به اين موضوع پرداخته شود 
چرا كه در همه كش��ورها جهت كاهش خس��ارات و 
تلفات اين مساله مدنظر است. كرمي محمدي در مورد 
وضعيت كرونا در پايتخت گفت: در حوادث به غير از 
كرونا مانند زلزله ممكن اس��ت آمار متوفيان بيشتر 
باشد و حتي زمين لرزه هايي باالتر از 5.5 و حتي 7 را 
شاهد باش��يم. وي گفت: اگر زمين لرزه اي باالي 6.5 
ريشتر به وقوع بپيوندد دچار فاجعه خواهيم شد البته 
اين حادثه ممكن است 20 سال ديگر رخ بدهد ولي 
لرزه هاي موجود حكايت از اين دارد كه گسل ها فعال 

هستند و احتمال وقوع زمين لرزه است.
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خاكسپاري 41 هزار متوفي 
كرونايي در بهشت زهرا )س( 

مدير عامل سازمان بهشت زهرا گفت: از ابتداي شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور تا دوشنبه شب هفته جاري 
تدفين 41 هزار و 591 متوفي كرونايي توس��ط سايت 
بهشت زهرا انجام شده كه معادل 40 درصد متوفيان 
كرونايي كشور بوده است. در جريان هشتمين جلسه 
شوراي شهر گزارش سازمان بهشت زهرا )س( و سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در صحن شوراي 
شهر قرائت شد. سعيد خال، مديرعامل سازمان بهشت 
زهرا در تشريح عملكرد اين س��ازمان با اشارهاحداث 
و آغاز به كار بهش��ت زهرا )س( تهران از س��ال 1349، 
گفت: مجموع مس��احت اين آرامس��تان 584 هكتار 
بوده و تاكنون يك ميلي��ون و 800 هزار متوفي در آن 
پذيرش ش��ده اند. خال درباره تعداد متوفيان كرونا در 
بهشت زهرا )س( گفت: از ابتداي شيوع ويروس كرونا 
در كشور تا دوشنبه شب هفته جاري تدفين 41 هزار 
و 591 متوفي كرونايي توسط سايت بهشت زهرا انجام 
شده كه معادل 40 درصد متوفيان كرونايي كشور بوده 
اس��ت. از اين تعداد 24 ه��زار و 838 متوفي مرد و 16 
هزار و 753 متوفي زن در بهشت زهرا تدفين شده اند. 
مديرعامل سازمان بهش��ت زهرا گفت: از ابتداي كرونا 
12 مرحله چكاب همه پرس��نل از طريق غربالگري و 
تست خون انجام گرفته ولي تا كنون 225 نفر از پرسنل 
تست آنها مثبت شده كه بالفاصله قرنطينه و بهبودي 
كامل به دست آوردند و خوشبختانه با تزريق به موقع 
واكسن كرونا نيز به طور كلي تلفات نيروي انساني تا به 
امروز بين كاركنان بهشت زهرا نداشته ايم. وي با اشاره 
به برگزاري جلسات فوق العاده براي ساخت تعدادي قبر 
به صورت ويژه گفت: آماده سازي قبور جديد مورد نياز 
با مساعدت سازمان بازرسي كل كشور انجام شد ولي 
بايد توجه داشت كه قابليت پذيرش متوفي در شرايط 
عادي 160 تا 180 متوفي است ولي اين آمار در شرايط 
كرونا به شدت افزايش يافت و در روزهايي به دفن 400 
متوفي در بهشت زهرا رسيديم. پس از توضيحات خال، 
اعضاي شوراي ش��هر تهران به طرح سوال پرداختند. 
سپس حبيب كاشاني، ضمن تشكر از اقدامات جهادي 
بهشت زهرا در دوران پاندمي كرونا گفت: ظرفيت بهشت 
زهرا رو به پايان است و ممكن است باعث نگراني شود، 
توضيح دهيد كه چه تدابيري براي توسعه بهشت زهرا 
انديشيده شده است. عليرضا نادعلي نيز در واكنش به 
ويدئو ارايه شده در صحن گفت: ارجاع دادن به رفرنس 
و مرجع و مأخذي فاسد مانند بي بي سي كار اشتباهي 
است و در حضور همكاران ما استدعا دارم از رسانه هاي 
فاسد به عنوان مرجع خبري استفاده نكنيد و متناسب با 
سياست هاي رسمي كشور از منابع استفاده كنيد. جعفر 
بندي شربياني نيز پس از استماع گزارش خال گفت: 
ظرفيت بهشت زهرا در حال پر شدن است و بايد فكري به 
اين موضوع كرد و نبايد اصرار كنيم تنها راه حل گسترش 
بهشت زهرا باشد. پرويز سروري نيز با طرح سوالي گفت: 
با توجه به اينكه 50 سال از قدمت بهشت زهرا مي گذرد 
آيا برنامه اي براي استفاده مجدد از قبوري كه 30 سال از 
دفن در آن مي گذرد، داريد؟ ميثم مظفر پيشنهاد ايجاد 
آرامستان هاي محلي را مطرح كرد و گفت: امكان خوبي 
را ايجاد كنيم كه بازماندگان بتوانند در طول هفته در 

محالت بر سر مزار متوفيان خود حاضر شوند. 

بازديد هوايي از تهران
هزينه محسوب نمي شود

پرويز س��روري، نايب رييس شوراي ش��هر تهران در 
واكنش به بازديد هوايي عضو شورا از حريم شهر تهران و 
هزينه هاي اين بازديد با وجود رصدخانه در شهر گفت: به 
نظرم اين اصال هزينه نيست چرا كه نظارت جزو هزينه ها 
محسوب نمي شود. به گزارش ايلنا، سروري در حاشيه 
هشتمين جلسه شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران 
در واكنش به سوالي مبني بر بازديد هوايي عضو شورا از 
حريم شهر تهران و ضرورت اين بازديد و هزينه هايي كه 
اين بازديد در پي داشت به رغم وجود رصدخانه در شهر 
تهران اظهار كرد: به نظرم اين اصال هزينه نيست چرا كه 
نظارت جزو هزينه ها محسوب نمي شود. او ادامه داد: اين 
فرآيندي است كه به صورت طبيعي در كشور وجود دارد 
و اين موضوعات مختلف در سيستم نظارتي نيازمند به 
اعمال دارد. نائب رييس شوراي شهر تهران افزود: از اينكه 
از ابزار بد استفاده شود، مخالفيم اما معتقديم اگر قرار است 
در بحث حريم برخورد جدي صورت بگيرد و جلوي ضرر 
و زيان به شهر گرفته شود نمايندگان حتما بايد اعمال 
نظارت كنند و به نظرم اين مورد يكي از اقسام آن بوده 
و برداشتم اين نيست كه هزينه تلقي شود. سروري در 
واكنش به سوال ديگري مبني بر اينكه يكي از اعضاي 
شوراي شهر، شهردار س��ابق تهران آقاي حناچي را از 
پاركينگ اوين-دركه بيرون كرده است، گفت: خبر ندارم 
و چنين چيزي نبايد صحت داشته باشد چرا كه معتقد 
هستيم به ويژه با كساني كه زحمت كشيدند و مسووليت 

داشتند بايد برخورد اخالقي صورت گيرد.

تهاتر  يا محدودسازي اقتصاد
البته از اين واقعيت هم نمي توان چشم پوشي كرد كه 
مشاركت چين و روسيه در اقتصاد ايران بهتر از آن است 
كه هيچ سرمايه گذاري خارجي در كشور جذب نشود. 
اما حتي اگر تصور كنيم كه براي جذب س��رمايه هاي 
خارجي دولت به سمت همكاري با چين و روسيه گام 
بردارد، باز هم ايران بايد، مشكل پيوستن به fatf و ساير 
كنوانسيون هاي بين المللي را حل و فصل كند و فكري 
به حال لغو تحريم هاي اقتصادي كند. مش��اركت در 
ابرپروژه هاي اقتصادي در حوزه نفت، گاز، حمل و نقل و 
راه سازي از طريق چند صرافي و حمل و نقل چمداني 
دالر و... مقدور نيس��ت. در پيشينه مراودات اقتصادي 
ايران و چين دوره هايي وجود دارد كه چين، نفت ايران 
را ارزان تر از بازار جهاني خريداري مي كرد، اما به دليل 
تحريم ها و مش��كل fatf حاضر به انتقال منابع مالي 
نبود. وقتي نزديكترين ش��ركاي اقتصادي كشور كه 
سودهاي فراواني از اقتصاد كشورمان نصيب آنها شده، 
حاضر نيستند بدون پيوستن به fatf با ايران همكاري 
كنند، طبيعي است كه ساير كشورها نيز همين رويه 
را در پي��ش خواهند گرفت. در كل معتقدم ايران نبايد 
دريچه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني را به روي 
خود ببندد و خود را محدود به تجارت با چند كش��ور 
خاص كند. آسيب ها و خسارات يك چنين رويكردي 
به مراتب بيش��تر از ساير گزاره ها است. اساسا كشورها 
تالش مي كنند در بطن اقتصاد خ��ود، رقابتي را ميان 
كشورهاي مختلف ايجاد كنند تا از دل اين رقابت چند 
جانبه بتوانند منافع افزون تري را به دست آورند. ايجاد 
هر نوع محدوديت در زمينه مشاركت كشورها مختلف 

به ضرر منافع ملي كشور است.

پايان 20 سال اشغالگري
بدين ترتيب امريكا عمليات نظامي خود را در افغانستان 
پس از 20 سال به پايان رس��اند. طالبان نيز بالفاصله 
خروج كامل نيروهاي خارجي از افغانس��تان را جشن 
گرفتند.  ذبيح اهلل مجاهد، س��خنگوي طالبان گفت: 
»سربازان امريكايي ميدان هوايي كابل را ترك كردند و 
ملت ما استقالل كامل خود را به دست آورد.« طرفداران 
طالبان در شبكه هاي اجتماعي به يكديگر تبريك گفتند 
و نوشتند »افغانستان آزاد است«. برخي ديگر مي نويسند 
كه »افسانه شكست ناپذيري امريكا در افغانستان شكسته 
شد«. يكي ديگر از كاربران نوشته »شما ساعت داشتيد، 
اما ما وقت داش��تيم.« با خروج س��ربازان امريكايي و 
ناتو عمال راه ب��راي ورود جنگجويان طالبان به منطقه 
فرودگاه هموار ش��ده است. گروه طالبان اعالم كرد كه 
خواهان روابط ديپلماتيك خوب با اياالت متحده امريكا 
است. زلماي خليل زاد، فرستاده ويژه امريكا براي صلح 
در افغانستان نيز پس از خروج نيروهاي امريكايي گفت: 
»طالبان در حال حاضر در برابر يك آزمون قرار گرفته اند. 
آيا آنها مي توانند كشور خود را به سوي آينده اي امن و 
مرفه هدايت كنند كه در آن همه شهروندان، مردان و 

زنان فرصت توسعه پتانسيل خود را داشته باشند؟«

  نامه سرگشاده نمايندگان رسانه به سازمان 
ملل: از ما محافظت كنيد!

شبكه خبري »طلوع نيوز« افغانستان از نامه سرگشاده 
روزنامه ن��گاران و فعاالن مطبوعاتي خبر داده اس��ت. 
طلوع نيوز نوش��ته اس��ت: هم زمان با سقوط حكومت 
پيشين به دست طالبان، بيشتر كارمندان رسانه ها، به 
ويژه خبرنگاران زن، از فعاليت هاي رسانه اي دور شده اند 
و در سرنوشت ناروش��ني قرار دارند.  در قسمتي از اين 
نامه سرگشاده چنين آمده است: »با توجه به مشكالت 
موجود و تهديد فزاينده كه متوجه جان، مال و خانواده 
اهل رسانه ها مي شود، از سازمان ملل متحد و كشورهاي 
حمايت  كننده مي خواهيم كه براي نج��ات جان ما و 

خانواده هاي مان دست همكاري دراز كنند.«
خبرنگاران و تصويربرداران مي گويند كه كشورهاي دنيا و 
سازمان هاي جهاني بايد براي نجات جان آنها اقدام كنند.
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پاشنه آشيل تهران در برابر زلزله



بازيگران اصلي فضاي مجازي و صاحبان كس��ب وكارهاي 
اين حوزه، به عنوان كساني كه بيشترين تاثير را از طرح هايي 
مانند حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي مي گيرند، 
بايد در تصميم گيري در مورد آن امكان بروز عقيده داشته 
باشند. همانطور كه عضو هيئت مديره شركت ملي پست ايران 
معتقد است، همه اين افراد ايراني هستند و حقوقي دارند و 
اقتصاد و اقتدارشان برايشان مهم است. مردم و دولتمردان 
مي توانند با هم صحبت كنند و به نتيجه مشخصي برسند، 
ولي وقتي حرف همه شنيده نمي شود، مقاومت و مخالفت 
در برابر طرح صيانت ش��كل مي گيرد. قادري با بيان اينكه 
محدود كردن فضا و حذف كسب وكارها، آسيب اقتصادي 
در پي دارد و طبيعي اس��ت ك��ه در مقابل طرح هايي مثل 
»صيانت« از كاربران فضاي مجازي مقاومت و تنش ايجاد 
مي ش��ود، مي گويد اگر واقعًا بخواهي��م از حقوق كاربران و 
كس��ب وكارها در فضاي مجازي صيانت كنيم، كسي با آن 
مخالفت نمي كند و آسيب نمي بيند. سردرگمي فناوري هاي 
نوين در ايران عمري به درازاي عمر فناوري ها دارد. هرگاه 
يك خدمت نوآورانه به كشور وارد شده، همراه با آن موجي از 
پذيرفتن ها و ممانعت ها، شكست ها و ترس ها شكل گرفته 
اس��ت. فناوري براي بروز، به بستري باز نياز دارد. همانطور 
كه هيچ فناوري اي براي خلق ش��دن به اجازه كس��ي نياز 
ندارد، براي به كار گرفته شدن نيز از كسي اجازه نمي گيرد 
و با خاصيت جهان شمولي خود هر كجا كه پايش باز شود، 
رشد مي كند، توس��عه مي يابد و تأثيرگذار است؛ مگر آنكه 
س��دي با قدرت قانون، جلوي آن را بگي��رد. حاال در دولت 
س��يزدهم با وزراي جديد، احتمااًل در وزارتخانه ارتباطات 
و فناوري اطالعات كه عيس��ي زارع پور سكان دار آن شده، 
اتفاقات جديدي در راه اس��ت كه همه وجوه فناوري را دربر 
مي گيرد. محمدرضا قادري، عضو هيئت مديره و راهبر حوزه 
برنامه ريزي و توسعه فناوري اطالعات شركت ملي پست 
ايران، در مورد وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات دولت 
سيزدهم و مهم ترين مسائلي كه از نگاه او نياز به بازنگري دارد، 
توضيحاتي ارايه داد. او با بيان اينكه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، متولي توسعه فناوري در كشور است، گفت: بخش 
عمده اي از حوزه هاي مربوط به فناوري در كشور و برنامه ها و 
ماموريت هايش، بايد بر اساس برنامه هاي بلندمدت و اسناد 
چشم انداز باالدستي كه قباًل تدوين شده، پيش برود. تكميل 
شبكه ملي اطالعات، تحقق دولت الكترونيكي و نقطه اي 
كه شايد در اسناد چشم انداز توجه ويژه اي به آن نمي شود، 
يعني بخش هاي گوناگ��ون اقتصاد ديجيتال، از جمله اين 
ماموريت هاست. وي ادامه داد: ما در شرايطي قرار گرفته ايم 
كه موج اقتصاد ديجيتال دنيا را فرامي گيرد و اين فرصت را 

داريم كه كشور را به عنوان يك كشور پيشرو در اين زمينه 
معرفي كنيم و بايد براي اين هدف برنامه ريزي داشته باشيم. 
نقش وزارت ارتباطات، هم در حوزه رگوالتوري و تنظيم گري 
و هم در زمينه زيرساخت ها و حمايت هايي كه انجام مي دهد، 
موجب تقويت اكوسيستم اقتصاد ديجيتال كشور مي شود 

و اين سه اولويتي است كه وزارتخانه بايد به دنبال آن باشد.

      دولت بايد فضا را 
براي اقتصاد ديجيتال بخش خصوصي باز كند

عضو هيئت مديره شركت ملي پست با بيان اينكه بخش 
عمده اي از اقتصاد در دس��ت دولت اس��ت و كسب وكارها 
بايد در تعامل با اقتصاد دولتي كارشان را پيش ببرند، اظهار 
كرد: دولت بازيگر اصلي اقتصاد است كه سهم بزرگي از آن 
دارد. در بحث اقتصاد ديجيتال هم با مسائل گوناگوني روبرو 
هستيم. اصلي ترين كاري كه بايد براي توسعه كسب وكارها 
در عصر ديجيتال انجام دهيم، اين است كه دولت تصميمش 
را بگيرد و اگر واقعاً مي خواهد اقتصاد ديجيتال راه بيفتد، فضا 
را براي بخش خصوصي باز كند. دولت بايد اول درون خودش 
اقتصاد ديجيتال را پياده سازي كند؛ چراكه بازيگر اصلي اين 
حوزه بايد به اقتصاد ديجيتال مسلط باشد تا اقتصادهاي 
حواشي هم بتوانند ديجيتالي شوند. قادري خاطرنشان كرد: 
دولت بايد چشم انداز، راهبرد و نقشه راهي را براي اقتصاد 
ديجيتال تعريف كند. پس از اينكه اين كارها انجام ش��د، 
آن وقت مي توان گفت زمينه اقتصاد ديجيتال فراهم شده 
است. بر اساس اصل ۴۴، دولت بايد نفس توليت خودش 
را حداقل كند و اين رابطه حداقلي در اقتصاد ديجيتال 
هم تعريف شود. در دنياي اقتصاد ديجيتال نوعي مفاهيم 
كسب وكاري و مدل هايي از همكاري وجود دارد، اما ما 

زيرساخت هاي تعاملي اين بخش با دولت را نداريم.

      مانع اصلي راه اقتصاد ديجيتال، دولت است
وي با بيان اينكه مانع اصلي بر س��ر راه اقتصاد ديجيتال، 
خود دولت اس��ت، گفت: دولت از نظر اقتصاد ديجيتالي 
از بخش خصوصي عقب اس��ت. ن��گاه دولتمردان با فهم 
قابليت هاي دنياي ديجيت��ال و امكانات آن و بازنگري در 
دنياي كسب وكارشان، مي تواند زمينه را براي فعاليت و 
همكاري بخش خصوصي در اين بسترها فراهم كند. بايد 
مديريت و برنامه ريزي يكپارچه و يك نوايي در سازمان ها 
شكل بگيرد. برخي ادارات و سازمان ها پيشروتر هستند، 
برخي عقب تر و با اين ش��رايط نمي توان به هدف رسيد. 
به خصوص در سازمان يا اداره اي كه مجبور است با چند 
ارگان ديگر طرف باشد. راهبر حوزه برنامه ريزي و توسعه 

فناوري اطالعات شركت پست ادامه داد: عصر حاضر، دوره 
اشتراك گذاري داده هاست، با وجود اين، در كشور ما تعامل 
روش��ني بين اقتصاد ديجيتال و دولت وجود ندارد و بايد 
هرچه سريع تر اين تعامل شكل بگيرد. توسعه اقتصاد را 
بايد به استارت آپ ها و بخش خصوصي سپرد و آنها بايد 
نقش اصلي را بازي كنند؛ چراكه آنها چاالكي بيشتري 
دارند، مسلط تر هستند و به كارگيري فناوري براي آنها 
راحت تر است. فارغ از اين موارد در نهايت از نظر قانوني 

نقش دولت بايد در اقتصاد به حداقل برسد.

       پيچيدن نسخه هاي ضربتي چاره كار نيست
قادري با اش��اره به طرح صيانت از فضاي مجازي، بيان كرد: 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات در زمينه صيانت از 
كارب��ران فضاي مجازي كه همه نگران آن هس��تيم، نقش 
مهمي دارد. اين وزارتخانه بايد هم هواي بخش خصوصي را 
داشته باشد، هم مزايايي مثل توسعه شبكه ملي و حفاظت از 
داده هاي كشور را در دستور كار قرار بدهد. پيچيدن يك نسخه 
ضربتي مثل گران كردن ترافيك بين المللي براي روي آوردن 
كاربران به بس��ترهاي اينترنت ملي، چاره كار نيس��ت. وي 
ادامه داد: براي تحقق صيانت واقعي برنامه همه جانبه الزم 
اس��ت. زيرس��اخت هاي اين حوزه نيازمند توانمندسازي 
است. كسب وكارها اصراري ندارند در پلتفرم هاي خارجي 
با هم��ه معضالتي كه وجود دارد، كار كنند، اما به ش��رطي 
به پلتفرم ه��اي داخلي روي مي آورن��د كه اين پلتفرم هاي 
جايگزين داراي فناوري هاي قابل اتكا و توسعه يافته اي باشند. 
رسيدن به چنين امكاني جزئي از بخش خصوصي است كه 
تا امروز حمايت و توجه الزم به آن نشده. ما بايد براي فضاي 

مجازي برنامه مشخصي داشته باشيم. عضو هيئت مديره 
شركت ملي پست خاطرنشان كرد: ما نمي توانيم اينترنت 
را حكمراني كنيم، به اين دليل كه اينترنت فضاي مشتركي 
بين همه دولت هاس��ت. گام اول صيانت واقعي اين اس��ت 
كه درگاه هاي دنياي مجازي به فيزيكي را در اجرا، درس��ت 
حكمراني كنيم. همين حاال كس��ب وكارها جهت گرفتن 
سرويس از فضاي فيزيكي براي دنياي مجازي، معضل دارند؛ 
درگاه هاي پرداخت، درگاه هاي حمل، درگاه هاي شناسايي 
و تشخيص اصالت. ما هنوز نتوانسته ايم درگاه ها را مديريت 
كنيم؛ بنابراين اولين قدم اين است كه استراتژي درستي 
داشته باشيم. بايد ببينيم از حكمراني فضاي مجازي چه 
مي خواهيم و قرار اس��ت به كجا برويم؟ اول بايد راهبردها 
مشخص شود، بعد در مسير برنامه اي همه جانبه پيش برويم.

     مقاومت در برابر 
طرح هايي مثل صيانت طبيعي است

قادري با بيان اينكه اگر به خاطر مصلحت، فضا را محدود 
كنيم و برخي كسب وكارها حذف شوند، آسيب اقتصادي در 
پي دارد و طبيعي است كه در مقابل طرح هايي مثل صيانت 
از كاربران فضاي مجازي مقاومت و تنش ايجاد مي ش��ود، 
افزود: وزارت ارتباطات كه فضا را مي شناسد و تخصص دارد 
و مي تواند راهبرد تدوين كند، بايد برنامه منسجمي پيرامون 
فضاي مجازي و طرح صيانت ارايه دهد. اگر در طرح صيانت، 
به نام صيانت، مومن باش��يم و بگوييم واقعًا مي خواهيم از 
حقوق كاربران و كس��ب وكارها در فضاي مجازي صيانت 

كنيم، كسي با آن مخالفت نمي كند و آسيب نمي بيند. 
وي ادامه داد: دنياي فيزيكي هنوز به فضاي مجازي بدهكار 

اس��ت. تا امروز حمايت و سرويسي نبوده كه به واسطه آن 
حس كنيم براي كسب وكارها تسهيل گري صورت گرفته 
است. اينكه مي گوييم فضاي مجازي رهاست، چيز غلطي 
نيست، اما فضاي فيزيكي هم در مورد كسب وكارها به 
اندازه فضاي مجازي رهاست و بايد برنامه ريزي شفافي 
صورت بگيرد. بازيگران اصلي فض��اي مجازي بايد در 
تصميم گيري در مورد طرح صيانت امكان بروز عقيده 
داش��ته باش��د. همه اين افراد ايراني هستند و حقوقي 
دارند و اقتصاد و اقتدارشان براي شان مهم است. مردم 
و دولتمردان مي توانند با هم صحبت كنند و به نتيجه 
مشخصي برسند، ولي وقتي حرف همه شنيده نمي شود، 
مقاومت و مخالفت در برابر طرح صيانت شكل مي گيرد. 

      مقاومت يك جانبه
فضا را به سمت نارضايتي مي برد

راهبر حوزه برنامه ريزي و توسعه فناوري اطالعات شركت 
پست با بيان اينكه با توجه به امكانات و قابليت هاي جديد 
فناوري، بايد انعطاف پذيري داشته باشيم و خودمان را تغيير 
دهيم، افزود: اگر يك جانبه مقاومت كنيم، فضا ناخودآگاه 
به سمت نارضايتي مي رود و حتي ممكن است منافع ملي 
كشور آسيب ببيند. اگر هم بخواهيم كوتاه بياييم و بي برنامه 
پيش برويم، نقش حكمراني و رگوالتوري به خوبي انجام 
نمي شود. فناوري ها بايد شناخته شده و قابليت هاي آنها 
روشن شود و بر مبناي تأثيري كه مي توانند بر كسب وكارها 
بگذارند و تغييراتي كه ايجاد مي كنند، براي شان قوانين وضع 
شود. قادري در ادامه خاطرنشان كرد: متأسفانه اين روند 
قانون گذاري بسيار طوالني مي شود و فعاالن حوزه فناوري 
مدام منتظر هستند ببينند باالخره قانوني براي كسب وكار 
آنها آمده يا نه. بايد با همان سرعتي كه فناوري ها مي آيند، 
فعاالن��ه عمل كنيم و قوانين نيز با همان س��رعت تدوين 
ش��وند. با اين روند، فناوري ها خطري براي كشور ندارند و 
كسب وكارها هم به واسطه فناوري ها توسعه پيدا مي كنند. 
وي با بيان اينكه دولت بايد مسووليت پذير باشد و در برابر 
فناوري ها استراتژي مشخصي داشته باشد، گفت: اگر در 
كش��ور نوعي فناوري هست كه نمي توان براي آن قوانين 
وضع كرد، دولتمردان بايد از ابتدا اين نكته را اعالم كنند 
تا برخي افراد بيهوده روي اين فناوري ها وقت و س��رمايه 
نگذارند. امروز ش��رايط به صورتي است كه بخشي از بدنه 
دولت و اقتصاد در زمينه فناوري خاصي جلو مي رود، بعد 
در ميانه راه، بخش ديگري مانع آن مي شود. بايد همگرايي 
و راهبرد همه ما مش��خص باش��د و بدانيم قرار است چه 

رويكردي نسبت به فناوري هاي نوين داشته باشيم.

دنياي فناوري

ويژه

دانش و فن   Wed. Sep 1. 2021  2021   چهارشنبه 10 شهريور 1400    23 محرم 1443  سال هشتم    شماره

اطالعات كاربران اپ كرونا
در اندونزي فاش شد

ب��ه دليل ش��كاف امنيت��ي در ي��ك اپ رديابي 
كووي��د۱۹ در اندونزي اطالع��ات ۱.۳ ميليون 
كاربر فاش ش��ده اس��ت. به گزارش مهر به نقل 
از رويت��رز، وزارت بهداش��ت اندونزي مش��غول 
تحقيق درباره يك شكاف امنيتي در اپ تست و 
رديابي كوويد ۱۹ اس��ت كه اطالعات خصوصي 
و وضعيت س��المت ۱.۳ ميليون نفر را در معرض 
خطر قرار داده است. طبق اطالعاتي كه شركت 
وي پي ان منتور منتش��ر كرده اطالعات كاربران 
اپeHAC به دليل فق��دان ايجاد پروتكل هاي 
الزم از سوي توسعه دهندگان، فاش شده است. 
بيشتر مسافران ملزم به استفاده از اين اپ هستند.

برگزاري نشست علمي »نقش 
 ICT تحول ديجيتال حوزه

و رسانه در آموزش مجازي«
با حضور مديران همراه اول

امروز در اولين جش��نواره دانش��گاه تهران ديجيتال، 
نشس��ت علمي »نقش تحول ديجيتال ح��وزه ICT و 
رسانه در آموزش مجازي« با حضور مديران همراه اول 
برگزار مي ش��ود. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، امروز سه شنبه ۹ شهريور ۱۴۰۰ از 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ نشست علمي »نقش تحول ديجيتال 
حوزه ICT و رسانه در آموزش مجازي« با حضور چهار 
نفر از مديران هم��راه اول برگزار مي ش��ود. اين پنل با 
محور يادگيري الكترونيكي در اولين جشنواره تهران 
ديجيتال با حمايت مركز تحقيق و توس��عه همراه اول 
و اراي��ه آقايان مصطفي حيدرزاده به عنوان رييس پنل 
و مديركل راهبردهاي ديجيتال همراه اول، وحيد شاه 
منصوري عضو هيات علمي دانش��گاه تهران و رييس 
مركز تحقيق و توسعه همراه اول، سعيد علي عسگري 
مديركل توس��عه دانش و آموزش همراه اول و فرشيد 
بهجت محمدي مديركل رسانه هاي نوين صدا و سيما 
به صورت آنالين برگزار مي ش��ود. ش��ايان ذكر است، 
اولين جشنواره دانشگاه تهران ديجيتال به مدت ۹ روز 
از دوم شهريور آغاز شده و تا يازدهم شهريورماه ۱۴۰۰، 
توس��ط مركز فناوري هاي ديجيتالي دانش��گاه تهران 
برگزار مي شود. در جشنواره دانشگاه تهران ديجيتال 
تجربيات و آخرين دس��تاوردها و اقدامات دانش��گاه 
تهران، حاميان و ش��ركت هاي دانش بنيان در حوزه 
فناوري اطالعات و يادگيري الكترونيك تبادل مي شود. 
عالقه مندان مي توانند براي شركت در اين پنل به نشاني 
https: //event.ut.ac.ir/#/meetings/11 مراجعه كنند.
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محدود يت  ناشي از طرح صيانت، آسيب اقتصادي در پي دارد

سهولت در تردد روستاييان هفتكلي با احداث يك دستگاه پل توسط نفتي ها
با احداث يك دس�تگاه پل ماش�ين رو ، تردد اهالي 
روس�تاي برمكان هفتكل به منظور دسترس�ي به 
مركز شهرستان هفتكل تسهيل ش�د .  به گزارش 
رواب�ط عمومي ش�ركت بهره ب�رداري نف�ت و گاز 
مسجدسليمان ، در راستاي عمل به مسئوليت هاي 
اجتماعي و بهره مندي روستاهاي مجاور تاسيسات 
صنعت نف�ت از امكانات و خدمات اين صنعت ، يك 
دستگاه پل ماشين رو در روستاي برمكان هفتكل 
احداث گرديد .  اين پ�ل داراي 12 متر طول و 6 متر 
عرض مي باشد كه با اعتباري بالغ بر 000ر000ر693ر2 

ريال توسط مديريت مهندسي و ساختمان شركت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در مدت زمان 
3 ماه احداث گرديد .  براي احداث اين پل كه موجب 
سهولت بخش�ي تردد روس�تاييان به روستاهاي 
مجاور و دسترسي به شهر هفتكل مي شود 900 متر 
مكعب خاكبرداري ،140 متر مكعب خاكريزي ، 136 
متر مكعب سنگ كاري و 201 متر مكعب بتن ريزي 
صورت گرفته است . ضمن آنكه در مدت زمان اجراي 
پروژه حدود 15 نفر نيز توسط پيمانكار اجراي پروژه 

به طور مستقيم اشتغال داشتند . 

پروژه احداث پل هاي بزرگ ورودي شهر مسجدسليمان به سرانجام رسيد
حذفيكنقطهحادثهخيزباهمتصنعتنفت

پروژه احداث 2 دستگاه پل بزرگ بتني در ورودي شهر 
مسجدسليمان از سمت اهواز در محدوده سه راهي اللي 
به همت شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
به س�رانجام رسيد و آماده بهره برداري مي باشد . مدير 
مهندسي و ساختمان ش�ركت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسليمان با بيان اين مطلب افزود : اين 2 پل بزرگ 
بتني كه در ورودي شهر مسجدسليمان از سمت اهواز 
قرار دارن�د امكان تعريض جاده موج�ود را از 2 بانده به 
4 بان�ده فراهم مي كند كه با توج�ه به حادثه خيز بودن 
اين نقطه و تلفات انس�اني فراوان طي سال هاي اخير، 
راه اندازي  اين پروژه عالوه بر افزايش س�رعت حركت 
خودروه�ا ، باعث افزايش ضريب ايمني در اين مس�ير 

پرتردد نيز مي شود.
به گ�زارش روابط عمومي ش�ركت بهره ب�رداري نفت 

و گاز مسجدس�ليمان ، مه�رداد آقابيگ�ي ادام�ه داد : 
اين 2 پ�ل به ترتي�ب 97 و 55 مت�ر ط�ول و 12/5 متر 
ع�رض دارن�د و در م�دت زم�ان 22 م�اه ب�ا ص�رف 
مبلغ�ي بالغ ب�ر 140 ميلي�ارد ريال با نظ�ارت مديريت 
مهندسي و ساختمان ش�ركت بهره برداري نفت و گاز 

 مسجدس�ليمان و در چارچوب عمل به مسئوليت هاي 
اجتماع�ي صنعت نفت اح�داث گرديده و آم�اده بهره 

برداري مي باشد .
وي افزود : در بخش تعهدات اين شركت در اجراي اين پروژه  
فقط نصب جان پناه فلزي دو طرف عرشه پل ها باقي مانده 
است و س�اير عمليات اجرايي شامل آسفالت عرشه پل و 
احداث و تعريض  باقي مانده جاده مسجدسليمان / اهواز 
حدفاصل دوراهي اللي تا امام�زاده بي بي بتول، بر عهده 
اداره راه و شهرسازي مي باشد .   به گفته  اين مقام مسئول 
در ش�ركت بهره برداري نفت و گاز مسجدس�ليمان براي 
احداث اين پروژه ، 70000 متر مكعب عمليات خاكي – 6500 
متر مكعب بتن ريزي  و 866 تن آهن آالت مصرف گرديد 
ضمن آنكه در طول مدت زمان اج�راي پروژه براي تعداد 

50 نفر نيز بصورت مستقيم اشتغالزايي ايجاد شده است.

خيابان های فرعی منطقه بی بيان آسفالت شدند
بههمتشرکتبهرهبردارینفتوگازمسجدسليمان

 به همت ش�رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس�ليمان 
، عملي�ات اج�رای روک�ش آس�فالت خيابان ه�ای فرعی 
 منطقه بی بيان انجام ش�د . به گزارش روابط عمومی شرکت
 بهره برداری نفت و گاز مسجدس�ليمان ، در اين عمليات که 
در راستای عمل به مس�ئوليت های اجتماعی و توسط اداره 
خدمات مهندسی و بهسازی اماکن اين شرکت صورت گرفت 
خيابان های فرعی حدفاصل کارخانه بهره برداری نمره 9 تا 
مس�جد امام رضا )ع( و همچنين خيابان های فرعی سمت 
تعاونی قديم به متراژ تقريبی 12000 متر مربع از روکش آسفالت 

گرم بهره مند شدند . 

شركت نفت و گاز مسجدسليمان فريزر نگهداری واکسن کرونا را تأمين و واگذار کرد
بهمنظورتسريعدرروندواکسيانسيونشهروندان

ش�ركت بهره برداري نف�ت و گاز مسجدس�ليمان با تأمين 
و واگذاری يک دس�تگاه فريزر نگهداری واکس�ن کرونا به 
مديريت بهداشت و درمان شهرستان مسجدسليمان شرايط 
تزريق واکسن اين ويروس را برای عموم شهروندان سهولت 
بخشيد . به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و 
گاز مسجدسليمان اين اقدام در راستای عمل به مسئوليت 
های اجتماعی و با دستور مساعد مديرعامل اين شرکت به 

سفارش اداره خدمات مهندسی و توسط اداره تدارکات و امور 
کاال با صرف هزينه ای افزون بر 528 ميليون ريال خريداری 
و در اختيار مديريت ش�بکه بهداش�ت و درمان شهرستان 
مسجدس�ليمان قرار گرفت تا واکسن ويروس کوييد 19 که 
می بايس�ت در دمای خاصی نگهداری شود و اين قابليت در 
يخچال های معمولی امکان پذير نيس�ت ، دوره  نگهداری و 
تزريق آن به شهروندان برای مصون ماندن در برابر اين ويروس 

، کوتاه تر و س�اده تر ش�ود . شايان ذکر اس�ت شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسليمان پيش از اين نيز با همکاری 
مديريت بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسليمان اقالم 
قابل توجهی از تجهيزات حفاظت فردی و بهداشتی را جهت 
استفاده توسط کادر زحمت کش درمان به ارزش تقريبی بيش 
از 20 ميليارد ريال در اختيار مديريت شبکه بهداشت و درمان 

اين شهرستان قرار داده اند . 

 رييس سالمت كار و HSE كاركنان واحدهاي عملياتي نفت و گاز مسجدسليمان 
در برابر ويروس كرونا واكسينه مي شوند

بهداش�ت و درمان صنع�ت نفت مسجدس�ليمان از 
اج�راي ط�رح واكسيناس�يون كاركن�ان واحدهاي 
عملياتي اين ش�ركت در برابر ويروس كرونا خبر داد . 
به گزارش روابط عمومي ش�ركت بهره برداري نفت و 
گاز مسجدس�ليمان، دكتر روح اهلل مديح در تكميل 
اين خبر اظهار داش�ت : اين اقدام با همكاري مشترك 
مديريت بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسليمان، 
مديريت ش�بكه بهداش�ت و درمان مسجدسليمان 

و ش�ركت بهره برداري نف�ت و گاز مسجدس�ليمان 
انج�ام  مي ش�ود و ط�ي آن كليه كاركنان ش�اغل در 
واحدهاي عملياتي اين شركت در برابر ويروس كرونا 
واكس�ينه  مي ش�وند .  وي اف�زود : با توج�ه به اينكه 
كاركنان اين واحدها بدليل كار تجمعي بسيار مستعد 
 درياف�ت ويروس و انتقال آن به س�ايرين هس�تند با 
اولويت بخشي اين دسته از كاركنان به نسبت كاركنان 
ستادي و اداري ، تزريق واكسن كرونا براي ايمن سازي 

به اين همكاران ارجمند صورت مي گيرد. وي با عنوان 
اينكه اين واكس�ن بدون محدوديت سني و شغلي به 
همه كاركنان مستقر و شاغل در اين واحدها تزريق مي 
شود اظهار داشت : از آنجايي كه كاركنان اين واحدها 
در شيفت هاي يك هفته اي در محل كار حضور دارند 
عوامل بهداشت و درمان صنعت نفت براي تكميل هر 
دوز واكسن در 2 مرحله در اين واحدها حضور مي يابند 

و اقدام به تزريق واكسن به كاركنان مي نمايند .

آتش سوزی مراتع و جنگل ها ساليانه 3200 ميليارد ريال خسارت به بار می آورد
 کارگاه آموزشی يک روزه اطفای آتش سوزی مراتع با حضور 
کارکنان اداره های حفاظت محيط زيست - منابع طبيعی 
و سازمان های مردم نهاد در مسجدسليمان برگزار شد . در 
اين کارگاه آموزشی رئيس ادارهHSE  شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدس�ليمان به عنوان مدرس دوره با بيان 
الزامات قانونی در صيانت از محيط زيست و نيز خط مشی 
سازمان و مديريت در پاسداشت اين سرمايه ملی، از اهتمام 
اين اداره در حمايت و پشتيبانی از ارگان ها و سازمان های 
مردم نهاد در شهرستان مسجدسليمان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان 

،فريد غالمی حموله با يادآور شدن خسارت ساليانه حدود 
3200 ميليارد ريالی ناشی آتش سوزی مراتع و جنگل ها در 
کشور گفت : از جمله نقاط ضعف موجود در سازمان ها در 
مواجهه با اين مقوله، عدم وجود آموزش های تخصصی و 
 ناهماهنگی سازمان ها و سازمان های مردم نهاد می باشد .  
وی با اشاره به اينکه اداره HSE عليرغم کمبود شديد نيروی 
انسانی و تجهيزاتی، با همکاری اداره های منابع طبيعی و 
حفاظت محيط زيست شهرستان مسجدسليمان، اقدام 
به برگزاری اين کارگاه آموزشی در دو بخش تئوری و عملی 
نموده اس�ت، افزود : بخش تئوری اين کارگاه شامل ارائه 

انواع نيازهای مطالعات�ی، تاکتيک ها ، متدها و تجهيزات 
به روز اطفای آتش سوزی ، و در بخش دوم، اجرای تمرين 
 عملی- آموزشی با حضور اعضای سازمان های مردم نهاد ،
 گروه های اجتماع مح�ور و کارکنان ارگان های ذيربط و با 
پيش�تيبانی تجهيزاتی و خودروهای اطفای آتش نمود. 
فري�د غالمی افزود: با توجه به در پيش ب�ودن روز 5 ژوئن 
، روز جهانی محيط زيس�ت اميد است برگزاری اين قبيل 
کارگاه ه�ا، گام مؤث�ری در ارتقاء س�طح آگاه�ی افراد و 
 هماهنگی س�ازمان ها، و در پی آن حفظ محيط زيست و 

اکو سيستمی که در آن زندگی می کنيم داشته باشد.

صرفه جويي 170 ميليارد ريالي  شرکت نفت و گاز مسجدسليمان در ايمن سازي چاه گازي
مانعزدايیازتوليدبههمتنفتیها

به هم�ت كاركن�ان متخص�ص مديريت ام�ور فني، 
مديريت عمليات و اداره HSE ش�ركت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدس�ليمان و هم�كاري واحد كنترل 
ف�وران چاه ه�ا و مديريت تعمير، تكمي�ل و خدمات 
فني چاه هاي شركت مّلي مناطق نفتخيز جنوب، چاه 
 گازي 298مسجدسليمان بدون حضور دکل حفاری 
ايمن س�ازی ش�د و ضمن صرفه جويي 170 ميليارد 
ريالي، باعث اس�تمرار توليد 3000 بشكه نفت در روز 
گرديد. به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسليمان، در راستاي عمل به فرمان 
مق�ام معظم رهبري مبني بر مانع زداي�ي از توليد و با 
رهنمودهاي مدير عامل و مجموعه مديريت هاي امور 
فن�ي / توليد / تعمير، تكميل و خدمات فني چاه هاي 

ش�ركت مّلي مناطق نفتخيز جنوب، ايمن سازي اين 
چاه انجام و ضمن كمك به استمرار توليد 3000 بشكه 
نفت در روز، از صرفه هزينه 170 ميليارد ريالي محوطه 
سازي چاه و تعمير چاه با دكل جلوگيري به عمل آمد. 

الزم به ذکر اس�ت ، چاه 298 مسجدس�ليمان توليد 
كننده گاز نيروي محركه پمپ رفت و برگشتي تفكيك 
گر 187 بوده كه بدليل جام بودن شير آالت در حالت 
باز، در برنامه تعمير با دكل با هدف ايمن س�ازي قرار 
داشت که با توجه به نشت شديد خارجي گاز يكي از 
ش�يرهاي توليدی، برنامه ايمن سازي چاه به صورت 
خ�ارج از برنامه و با رفع جام و روانكاري ش�ير اصلي 
بااليي، نصب ش�ير عمق�ي، نصب ش�يرهاي دروازه 
اي جديد به جاي ش�يرهاي تولي�د قديمي و معيوب 
طرفين چاه، پس از 40 روز كار فني، تخصصي، نوآورانه 
و اس�تاندارد س�ازي با رعايت كليه الزامات ايمني و 
در گرماي شديد و طاقت فرس�اي موجود در شرايط 

اپيدمي ويروس كرونا انجام پذيرفت.

در بحران كم آبي ؛شركت نفت مسجدسليمان فرياد رس روستاييان تشنه مسجدسليمان شد
ش�ركت بهره برداري نفت و گاز مسجدس�ليمان با اعزام 
تانكرهاي آب رس�ان به روس�تاهاي مختلف شهرس�تان 
مسجدسليمان ، كام تش�نه  روستاييان را س�يراب كرد . 
به گزارش روابط عمومي ش�ركت بهره ب�رداري نفت و گاز 
مسجدس�ليمان ريي�س اداره ترابري اين ش�ركت با بيان 
اينكه تاكنون به 17 روس�تاي اين شهرستان به طور مدون 
و برنامه ريزي شده آبرساني صورت مي گيرد اظهار داشت 
: با توجه به بحران خشكس�الي و كمبود آب شرب تاكنون 
54 س�رويس آبرس�اني توس�ط اين اداره ص�ورت گرفته 
اس�ت . عبدالعظيم احمد فخرالدين افزود : اي�ن اقدام در 
چارچوب عمل به مس�ئوليت هاي اجتماعي شركت بهره 
برداري نفت و گاز مسجدسليمان و كاهش آالم و مشكالت 

مجاورين تأسيس�ات صنعت نفت ، حس�ب درخواس�ت 
اداره آب و فاضالب و دس�تور مس�اعد مديرعامل محترم 
اين شركت صورت گرفته اس�ت . وي با بيان اينكه تاكنون 

864000 ليت�ر آبرس�اني به 17 روس�تاي واق�ع در حوزه  
جغرافيايي شهرستان مسجدس�ليمان انجام شده است 
ادام�ه داد : اين اق�دام از اواخر خرداد ماه آغ�از گرديده و 
تا زماني كه مش�كالت روس�تاييان عزيز حل نشود ادامه 
خواهد داش�ت . روس�تاهاي تمبي چ�م فراخ - اميرآباد 
 س�رگچ- ش�كر آب-جي جي- ش�هولي- مورچگان- 
 گلي خون-چشمه علي كايدان - كالوسه- قلعه مدرسه - 
 گ�چ خلج - راكه - 16 ميل بتوند - محم�د آباد تمبي - 
 منصور آباد دشت چارپاره - يكمهه - دومده روستاهايي 
مي باشند كه بدليل مشكالت كم آبي توسط تانكرهاي 
آب رسان شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
عمليات تأمين آب شرب اهالي آنها صورت گرفته است .
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 خريد و فروش سيمان 
خارج از بورس كاال ممنوع شد

مهر| معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت 
صم��ت در ابالغي��ه اي، هرگونه خري��د و عرضه 
سيمان خارج از بورس كاال را ممنوع اعالم كرد.

اس��داهلل كش��اورز، معاون امور معدني و صنايع 
معدن��ي وزارت صم��ت در نام��ه اي به روس��اي 
س��ازمان هاي صمت ۴۱ اس��تان اين ممنوعيت 

را ابالغ كرد.
در اين بخش��نامه ب��ه واحده��اي توليدكننده 
س��يمان، واحدهاي توليدي سيمان بر، مجريان 
پروژه هاي ملي و عمراني، عاملين فروش سيمان، 
ش��ركت هاي تعاوني مصالح فروشان و اشخاص 
حقيقي و حقوقي داراي پروانه مجاز ساختماني 
دو هفته مهلت داده شده تا در بورس كاال ثبت نام 
و نسبت به دريافت كدبورسي جهت خريد سيمان 

از بورس كاال اقدام كنند.
متن كامل بخش��نامه به اين شرح است: در اين 
بخش��نامه آمده اس��ت: با عنايت به تصميمات 
متخذه جهت عرضه س��يمان در ب��ورس كاال و 
ممنوعيت هرگونه خريد و عرضه خارج از بورس 
كاال، دستور فرماييد موارد ذيل در خصوص ثبت 
نام و مهلت اخذ كدبورس��ي م��ورد توجه و اقدام 
الزم قرار گرفته و گزارش اقدامات انجام ش��ده و 
نتاي��ج حاصله در پايان دو هفت��ه به اين معاونت 

ارسال گردد.
كليه واحدهاي توليدكننده س��يمان كه تاكنون 
موفق به اخذ كدبورس��ي نش��ده اند، مي بايست 
ظرف م��دت دو هفت��ه از تاريخ اب��الغ اين نامه، 
در ب��ورس كاال ثب��ت ن��ام و نس��بت ب��ه عرضه 
محصوالت خ��ود در ب��ورس كاال اق��دام كنند. 
كليه واحدهاي توليدي س��يمان بر داراي پروانه 
معتبر بهره برداري از مراجع ذيربط كه از سيمان 
به عنوان مواد اوليه اس��تفاده مي كنند از جمله 
ش��ركتهاي بتن س��از، موزاييك س��از ب��ا توجه 
 به ظرفي��ت پروانه و س��يمان مورد ني��از با اخذ 
معرفي نامه از سازمان صمت استان ها به بورس 
كاال مراجعه و ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابالغ 
اين نامه در بورس كاال ثبت نام و نسبت به دريافت 

كدبورسي اقدام كنند.
كليه خريداران مجاز پروژه ه��اي ملي، عمراني 
با اخ��ذ معرفي نامه رس��مي از مع��اون عمراني 
استان ها و انبوه سازان با اخذ معرفي نامه از ادارات 
كل مس��كن و شهرس��ازي محل اج��راي پروژه 
مي بايس��ت ظرف مدت دو هفت��ه از تاريخ ابالغ 
اين نامه در بورس كاال ثبت نام و نس��بت به اخذ 
كد بورس��ي اقدام كنند. كليه خري��داران مجاز 
براي مصارف عمومي و مردمي ش��امل: عاملين 
فروش س��يمان )ك��ه مالك يك واح��د صنفي 
داراي جواز معتبر مصالح فروش��ي در منطقه اي 
مشخص با دفتر و انبار مناسب مي باشند و براي 
عرضه س��يمان با رعايت ضوابط اعالم ش��ده از 
س��وي كارخانه فعاليت مي كنند(، شركت هاي 
تعاوني مصالح فروش��ان كه از فعاليت هماهنگ 
و منس��جم چندين عامل داراي پروانه تش��كيل 
شده اند، اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پرواز 
مجاز س��اختماني با تعيين ميزان سيمان مورد 
نياز و متناس��ب با پيش��رفت پروژه، مي بايست 
ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابالغ، در بورس كاال 
ثبت نام و نسبت به خريد از بورس كاال اقدام كنند.

»نان، مرغ و تعمير خودرو«
در صدر شكايات

ايسنا | بر اساس گزارش جديد سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، در چهار ماهه 
نخست امسال عمده گزارشات مردمي در بخش 
كااليي، مرب��وط به عرضه نان، م��رغ و در بخش 
خدم��ات، مربوط به تعمير خودروهاي س��بك و 
رس��توران ها و غالبًا در زمينه گرانفروشي و درج 

نشدن قيمت بوده است.
براساس اطالعات منتش��ر شده از سوي سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان در 
چهار ماهه نخست امسال ۶۱ هزار و ۲۸۹ گشت 
مشترك بازرسي با حضور بازرسان سازمان هاي 
صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان ها و س��ازمان 
تعزيرات حكومتي و ديگر دستگاه هاي ذيصالح 
از جمله وزارت جهاد كشاورزي، اداره كل ميراث 
فرهنگي و گردش��گري، اتاق اصناف و اتحاديه ها 
و... انجام ش��ده اس��ت.  در نتيجه اين گشت هاي 
مشترك ۲۰ هزار و ۷۵۷ فقره پرونده تخلفاتي به 
ارزش بيش از ۵۴۰ ميليارد تومان تشكيل و جهت 
رس��يدگي و صدور راي ب��ه ادارات كل تعزيرات 

حكومتي ارسال شده است. 
همچنين در اي��ن مدت در مجم��وع ۷۱ هزار و 
۶۳۳ فقره ش��كايت مردمي در خصوص تخلفات 
صنف��ي و غير صنفي از طريق تلفن ۱۲۴ س��تاد 
خبري استان ها دريافت شده كه از اين تعداد ۸۳ 
درصد شكايات مورد رسيدگي قرار گرفته و ۱۷ 
درصد باقي مانده نيازمند اظهارنظر كارشناسي 
يا استعالم حقوقي از سوي مراجع ذيربط است. 

عمده گزارشات مردمي در بخش كااليي، مربوط 
به عرضه نان، مرغ و در بخش خدمات، مربوط به 
تعمير خودروهاي سبك و رستوران ها و غالبًا در 
زمينه گرانفروشي و درج نشدن قيمت بوده است.

همچنين در مدت زمان ياد شده ۶۸ هزار و ۳۵۲ 
پرون��ده از طريق س��ازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان ها تشكيل و به اداره كل تعزيرات 
حكومتي ارسال شده كه با لحاظ پرونده هاي باقي 
مانده از سال گذشته ۹۰ هزار و ۴۲۵ راي از سوي 
شعب تعزيرات حكومتي به ارزش ريالي بيش از 
۶۲۰۰ ميليارد تومان و ميزان جرايم وصولي، بر 
اس��اس اطالعات دريافتي بيش از به ۵۸ ميليارد 

تومان اعالم شده است. 

مشكلي براي تامين نهاده دامي 
نداريم

تس�نيم| وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه 
ب��راي تامين نهاده دامي تا آخر س��ال مش��كلي 
نداريم، گفت: با توجه به ظرفيت هاي هوش��مند 

نابساماني هاي توزيع مرغ را كنترل مي كنيم.
به گ��زارش خبرگ��زاري تس��نيم، س��يد جواد 
س��اداتي نژاد در برنامه تيتر امشب با بيان اينكه 
به دليل شرايط متنوع اقليمي، ظرفيت طبيعي 
خوبي در كشاورزي داريم، گفت: در حوزه منابع 
انس��اني نيز ظرفيت خوبي داريم و۵/۴ ميليون 
توليدكنن��ده فع��ال و حدود ۲۰ ميلي��ون نفر از 

جمعيت كشور در اين بخش فعاليت مي كنند.
او افزود: كمتر كش��وري در جهان وجود دارد كه 
چنين ظرفيت هاي طبيع��ي و اقليمي در بخش 
كشاورزي داشته باشد و اگر مناسب و معقول از 

اين نعمات استفاده نكنيم، جفا كرده ايم.
وزير جهاد كش��اورزي تاكيد ك��رد: ظرفيت كم 
نظي��ر كش��اورزي ما ع��الوه بر اينك��ه مي تواند 
غذاي مورد نياز داخل كشور را تامين كند، قادر 
است براي كش��ورمان توليد قدرت كند. ساداتي 
نژاد همچنين كش��اورزان و دامداران را عالوه بر 
تامين كنن��ده غذاي م��ردم، توليدكننده قدرت 
براي كش��ور معرفي و تصريح كرد: يكي از ابعاد 
اقتدار ملي كش��ورها، امروز اقت��دار غذا تعريف 
مي ش��ود. به گفته وزي��ر جهاد كش��اورزي اگر 
كشور هاي ديگر از لحاظ غذا به ما وابسته باشند، 
قطعا از نظر ديپلماسي نيز تاثيرگذار خواهد بود.

او گف��ت: امروز غذا ي��ك ابزار حكمراني اس��ت 
و كش��ور هايي قدرتمند هس��تند كه توليد غذا 
مي كنند. او در تش��ريح برنامه ه��اي وزارتخانه 
متبوعش براي برقراري آرامش بازار مرغ و تامين 
نياز مصرف كنندگان تا پايان س��ال گفت: براي 

تامين نهاده دامي تا آخر سال مشكلي نداريم.
وزير جهاد كشاورزي گفت: تجارب سال ۹۸ نشان 
داد كه ما از اين نقطه ضربه پذيريم. امريكا در اين 
س��ال فروش مرغ اجداد به ايران را تحريم كرد و 
همين ام��ر نيز نش��ان دهنده اهميت اين بخش 
اس��ت. س��اداتي نژاد تاكيد ك��رد: در دراز مدت 
مي توانيم باالي ۵۰ درص��د نهاده  ها را در داخل 
توليد كنيم. برنامه ما اين است كه توليد مرغ اليِن 

آرين را احيا و مسائل ژنتيكي آن را حل كنيم.
او افزود: مش��كالت س��امانه بازارگاه تاحدودي 
برطرف ش��ده و االن مشكلش تاخير در رساندن 
نهاده به دامدار است كه درحال رفع آن هستيم. 
وزير جهاد كش��اورزي ادامه داد: با اس��تفاده از 
ظرفيت  باس��كول هاي ديجيتال و پرنده  ش��مار 
مي توان فهميد كه مرِغ كس��ي كه نهاده گرفته 
به كشتارگاه رفته است. با توجه به ظرفيت هاي 
هوش��مند نابس��اماني هاي توزيع مرغ را كنترل 
مي كنيم. ساداتي نژاد تصريح كرد: بايد بر اساس 
تجارب گذش��ته تولي��د داخ��ل را تقويت كنيم 
و البته ب��ه خودكفايي صد در صد نمي رس��يم. 
بهترين شرايط اين اس��ت كه دست كم نيمي از 
نيازمان را در داخل كش��ور توليد كنيم. او ادامه 
داد: با وزارت صمت نيز در تالشيم تا نابسماني در 
توزيع نيز رفع شود و البته به نتيجه رسيدن اين 
تالش ها تا حدي زمان مي برد. از تمام ظرفيت ها 
 اس��تفاده مي كنيم تا س��امان به بازار باز گردد. 
س��اداتي نژاد معتقد اس��ت بايد به سود بخشي 
كش��اورزي توج��ه كني��م و ب��ه همي��ن دليل 
نمي توانيم درباره قيمت، دس��تور بدهيم. اغلب 
توليدكنندگان به قيمت هاي دستوري اعتراض 

دارند و به هزينه هاي توليد اشاره مي كنند.
او اضافه كرد: محاسبات نشان مي داد كه قيمت 
مرغ ۱۷ هزار تومان است، اما در بازار قيمت ۱۴ 
هزار توماني تعيين ش��د كه اي��ن تفاوت قيمت، 
نابس��اماني به همراه دارد. وزير كشاورزي تاكيد 
كرد: وقتي ارز دولتي داده مي شود، توقع قيمت 
تعيين شده نيز منطقي است، اما بايد هزينه هاي 
ديگر را نيز لحاظ ك��رد. حمايت از توليدكننده، 

حمايت از مصرف كننده نيز هست.

كشف بيش از 6600
پمپ غيرمجاز در استان اصفهان

از ابتداي خردادماه تاكن��ون بيش از ۶۶۰۰ پمپ 
غيرمجاز بر روي شبكه آبرساني شهرها و روستاهاي 
تحت پوشش اس��تان اصفهان كشف شده است. 
بيش��ترين پمپ هاي غيرمجاز كشف شده در سه 
ماهه خرداد، تير و مردادماه سال جاري به ترتيب 
در محدوده آبفاي منطقه ۴ شهر اصفهان با ۸۵۴، 
منطقه ب��راآن و كرارج ب��ا ۷۲۵ و آبفاي منطقه ۵ 
ش��هر اصفهان با ۶۵۷ مورد بوده است. كشف اين 
پمپ هاي غيرمجاز حاصل حدود ۷۰ هزار پايش 
در سطح استان توسط كنتورخوان ها يا مروجين 
مصرف بهينه آب است.  به دنبال كشف پمپ هاي 
غيرمج��از، براي مالكان اين س��اختمان ها اخطار 
الزم صادر شد كه تاكنون ۱۶۱۹ پمپ اصالح شده 
و بقيه در حال اصالح است. همچنين انشعاب آب 
۹۰ مش��ترك نيز به دليل اصالح نكردن به موقع، 
به طور موقت قطع شده است.  نصب پمپ مستقيم 
روي شبكه آبرساني منجر به كاهش شديد فشار يا 
قطع آب و اختالل در امر آبرساني عادالنه به مردم 
مي شود و شركت هاي آبفا مي توانند انشعاب اين  ونه 
مش��تركين را تا زمان رفع تخلف به صورت موقت 
قطع كنند.  شايان ذكر است در شهرها و روستاهاي 
تحت پوشش ادارات آب و فاضالب مناطق نايين، 
گلپايگان، فريدن، سميرم، دهاقان، خور و بيابانك، 
خوانسار، تيران و كرون، بويين و مياندشت، بادرود 
و اردستان هيچ پمپ غيرمجازي كشف نشده است. 

تعادل | فرشته فريادرس |
به دنبال اختالف بين گمرك و س��ازمان غذا و دارو درباره 
داروهاي دپويي، به تازگي رييس س��ازمان غذا و دارو طي 
نامه اي به س��ازمان بازرسي كل كش��ور عليه گمرك، به 
دليل »واردات اقالم دارويي بدون مجوز« ش��كايت كرد. 
در پي شكايت اين س��ازمان و طرح ادعاي اصرار گمرك 
براي ترخي��ص داروهاي بدون مجوز، معاون فني گمرك 
در واكنش به اين جريان، ضمن رد ادعاهاي مطرح شده، 
دس��ت به افشاگري زد و بخش��ي از اسناد مربوطه مبني 
بر درخواست س��ازمان غذا و دارو براي ترخيص داروهاي 
مرتبط با كرونا را منتشر كرد. گزارش گمرك نشان مي دهد، 
داروهايي كه گفته شده مجوز واردات نداشته، در همين 
مدت اخير با مكاتبه مسووالن سازمان غذا و دارو با گمرك 
ايران درخواست ترخيص آن صادر شده است. معاون فني 
گمرك همچنين نسبت به تعارض منافع و انحصار اقالم 
داروي��ي از جمله واردات داروي »رمدس��يوير« از هند 

و»سرم« از تركيه توسط سازمان غذا و دارو هشدار داد.

     ماجراي شكايت از گمرك 
پس از كمبود داروهاي ويژه كرونا از جمله »رمدسيوير« 
و »كمبود سرم« در كش��ور تالش براي واردات اين اقالم 
آغاز ش��د و گمرك نيز به سرعت مجوزترخيص كاالهاي 
مان��ده در انبارها را صادر كرد. اما اين اقدام گمرك چندان 
به مذاق س��ازمان غذا و دارو خوش نيام��د. به طوري كه، 
وزارت بهداشت از گمرك به دليل ورود اقالم دارويي بدون 
دريافت و اخذ مجوز از وزارت بهداشت، به سازمان بازرسي 
كل كشور شكايت كرد؛ موضوعي كه خبرساز شد. سازمان 
غذا و دارو مي گويد: عليرغم اينكه برخي كاالهاي وارد شده 
مجوز وزارت بهداشت را كسب نكرده اند، اما مقامات گمرك 
در حال فشار آوردن به وزارتخانه براي ترخيص اين كاالها 
هستند واين خالف رويه قانوني است. به گفته رييس اين 
سازمان، اين امر منجر به انباش��ت دارو در گمركات در 
شرايط نگهداري نامطلوب شده و ترخيص اين كاالها بدون 
 تاييد وزارت بهداشت منجر به مخاطره افتادن سالمت 
هم ميهنان خواهد ش��د. رييس س��ازمان غ��ذا و دارو 
همچنين از ممنوعي��ت ورود داروهاي مربوط به برخي 
شركت هاي خارجي و عدم مجوز اين سازمان براي آنها 
اشاره داشته و خطاب به سازمان بازرسي اعالم كرده كه 
»اين س��ازمان در خصوص خطر ترخيص كاالهاي 
فاقد مجوز به گمرك هشدار داده و مسووليت ايجاد 

هرگونه عارضه اي را بر عهده گمرك مي داند.«

     واكنش گمرك به ادعاهاي مطرح شده
اين گزارش سازمان غذا و دارو اما واكنش گمرك ايران را در 
پي داشت. به طوري كه ارايه توضيحات و اسناد گمرك نشان 
مي دهد، حتي درباره داروهايي كه گفته شده مجوز واردات 
نداشته، در همين مدت اخير با مكاتبه مسووالن سازمان غذا 
و دارو با گمرك، درخواست ترخيص آن صادر شده است. 

در همين حال، معاون فني گمرك ايران در مكاتبه خود با 
رييس سازمان غذا و دارو، به ادعاهاي مطرح شده پاسخ داده 
است. در بند نخست اين نامه با عنوان »ورود كاالهاي فاقد 
مجوز بهداشت به گمركات« آمده است: »بايد توجه داشت 
خروج كاال يا ترخيص آن از اماكن گمركي، مستلزم انجام 
تشريفات گمركي است كه مجوزهاي قانوني الزم از جمله 
مجوز »وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي« در زمان 
انجام تشريفات گمركي، به صورت سيستمي اخذ وسپس 
با رعايت ساير مقررات، اجازه ترخيص قطعي كاال از گمرك 
و خروج آن داده مي شود. بنابراين، تمام كاالهاي سالمت 
محور مش��مول اخذ مجوزهاي قانوني، با مجوز ترخيص 

وزارت بهداشت ترخيص و از گمرك خارج مي شوند.« 

     يك بام و دو هواي
واردات رمدسيوير هندي!

بند دوم اي��ن نامه به »ع��دم تاييد كليه خط��وط توليد 
محصوالت دارويي ش��ركت » Kwality « هند و وجود 
داروي رمدسيوير در گمرك« اشاره و عنوان شده: نخست 
اينكه »داروي مزبور در انبارهاي ش��ركت تحويل گيرنده 
)شركت انبارهاي عمومي فرودگاه امام خميني)ره( موجود 
بوده و نگهداري مي شود و نه در گمرك.« دوم اينكه »توجه 
جنابعالي را به گ��زارش مورخ ۲۳ مردادماه س��ال جاري 
اينجانب با عنوان دادستان محترم عمومي و انقالب تهران 
جلب مي نمايد كه در آن تصريح شده: »مقرر گرديد وزارت 

بهداش��ت، به قيد فوريت، مستنداً نسبت به اعالم نظر در 
خصوص »ترخيص« يا »عدم ترخيص« محموله ۲۰۰ هزار 
 )Remdesivir Injection mg۱۰۰( بس��ته داروي
متعلق به ش��ركت »اريكه تجارت ويس��تا«، با عنايت به 
اظهارات مديرعامل ش��ركت موصوف مبني بر ترخيص 
و توزيع چند محموله قبلي از اين دارو در كش��ور با مجوز 
ترخيص وزارت بهداشت اقدام نمايد.« بنابراين، هيچگونه 
فشاري بر وزارت بهداشت مبني بر ترخيص اين دارو بدون 
اخذ مجوز، وجود نداش��ته و آنچه خواس��ته شده، تعيين 
تكليف كااليي است كه در بحران كرونا، در انبارهاي فرودگاه 
امام خميني خاك مي خورد. مورد بعدي اينكه آن مرجع 
محترم اعالم كرده كه »اداره بازرسي فني دارو به تاريخ ۴ 
مردادماه ۱۴۰۰ گزارشي مبني بر موارد متعدد شكايت و 
ريكال از داروهاي مختلف شركت » Kwality« هند در 
سال هاي گذش��ته، به داليلي چون وجود رسوب، ذرات 
خارجي و حشره در ويال هاي تزريقي و تغيير رنگ وشكل 
دارو را به معاونت برنامه ري��زي اداره كل دارو ارايه و اعالم 
كرده كه كليه خطوط توليد محصوالت دارويي ش��ركت 
مذكور مورد تأييد آن اداره نيس��ت.« ح��ال از آن مرجع 
محترم درخواست دارد اگر اين موضوع در ۴ مردادماه سال 
جاري به اطالع سازمان غذا و دارو رسيده، چگونه در تاريخ 
۶ مردادماه سال جاري، سازمان غذا و دارو طي نامه شماره 
۲۳۵۱۸ /۶۵۵ دقيقاً براي داروي »رمدسيوير« از همان برند 
واز همان كارخانه و دقيقاً براي همان شركت، مجوز ترخيص 

صادر و به گمرك ابالغ كرده تا كاال ترخيص شود؟ به فرض 
اينكه گزارش اداره بازرسي فني دارو با تأخير به سازمان غذا 
و دارو واصل شده )كه چنين نبوده(، چرا نسبت به جلوگيري 
از پخش و توزيع اين دارو اقدامي نشده است؟ و اين اجازه داده 
شده تا كاال از گمرك ترخيص و به چرخه توزيع، روانه شود؟  
معاون فني گمرك در اين زمينه دس��ت به افشاگري زده 
وگفته است: »اين در حالي است كه دو فقره مجوز ترخيص 
ديگر از سازمان غذا و دارو به شماره هاي ۹۸۳۹ /۶۵۵ مورخ 
۲۹ /۲ /۱۴۰۰ و ۲۰۴۱۲۶ مورخ ۲۰ تيرماه س��ال ۱۴۰۰ 
براي همان داروي آماده از همان شركت هندي براي همان 
واردكننده داخلي، مزيد استحضار و شفاف سازي موضوع 
ايفاد مي گردد. ساير سوابق ترخيص نيز نشان مي دهد، 
همان دارو توسط شركت »يارا طب خاورميانه« با مجوز 

آن مرجع، از گمرك ترخيص و توزيع شده است.

     جنجال واردات سرم از تركيه
در بند س��وم نامه، معاون فني گمرك، به واردات س��رم از 
كارخانه » Turk ilac « تركيه بدون داش��تن سياس��ت 
واردات و ثب��ت س��فارش نيز اش��اره كرده وگفته اس��ت: 
 Turk « ممنوعيت ترخيص س��رم تزريق��ي از كارخانه«
ilac « تركيه كه در آن درخواس��ت ش��ده، از »ترخيص« 
اين نوع سرم جلوگيري شود طي نامه شماره ۲۸۳۵۷ /۶۶۵ 
مورخ ۲۵مردادماه ۱۴۰۰به گمرك ابالغ و اين سازمان نيز 
بالفاصله مراتب را به كليه گمركات كشور ابالغ و بر ترخيص 
اين سرم ها نظارت كافي داشته تا حتي يك عدد سرم بدون 
مجوز ترخيص وزارت بهداشت، از گمرك ترخيص نگردد.  
ارونقي در ادامه اظهار كرده: اما بايد توجه داشت آن مرجع 
بعد از ابالغ ممنوعيت »ترخيص« اين سرم ها، خود، نسبت به 
صدور مجوز ترخيص براي همين برند سرم تزريقي از كارخانه 
»Turk ilac« در تاريخ يكم شهريورماه ۱۴۰۰، اقدام كرده 
است. نكته جالب توجه اينكه س��ازمان غذا ودارو طي نامه 
مورخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ يعني ۵ روز قبل از اعالم ممنوعيت 
ترخيص اين نوع سرم، از شركت »دارو درمان سالمت پارس«، 
 درخواست كرده ۶۰۰ هزار عدد س��رم تزريقي از كارخانه 
»Turk ilac« در دو نوع قندي و نمكي، حداكثر ظرف يك 
هفته وارد كشور گردد.«   معاون فني گمرك در ادامه تاكيد 
كرده: بنابراين آنچه محرز و مشخص است، ظاهراً واردات 
سرم مذكور توسط شركت »اريكه تجارت ويستا«، واردات 
سرم بدون سياست واردات و ثبت سفارش به گمرك تلقي 
مي گردد! و واردات همان برند س��رم توسط شركت »دارو 
درمان س��المت پارس«، براي تأمين فوري سرم در كشور، 
مورد تأكيد آن مرجع واقع مي شود.«  همچنين در بخش 
پاياني اين نامه آمده است كه »با توجه به اينكه تاكيد گمرك 
بر تعيين تكليف فوري كاالهاي س��المت محور و مرتبط 
باكرونا در اين ش��رايط بحراني بوده و نه ترخيص كاالهاي 
مشمول مجوز بهداشت، بدن مجوز ترخيص، اظهارات رييس 
سازمان غذا و دارو مصداق بارز تشويش اذهان عمومي در اين 
شرايط است و قضاوت در اين رابطه با افكار عمومي است.« 

سازمانغذاداروشكايتكرد؛گمركپاسخداد

افشاگري گمرك از واردات دارو

رييساتاقتهران،پنجچالشكنونياقتصادايرانرامعرفيكرد

اثر منفي دالر 4200 توماني بر قيمت ها
تعادل |

در نشست شهريورماه هيات نمايندگان، »همه گيري كرونا، 
تورم فزاينده، كس��ري بودجه باال، رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ 
توماني و تحريم ه��ا« به عنوان پنج چالش كنوني اقتصاد 
ايران معرفي شد. اما رييس اتاق تهران آمار جالبي از تزريق 
دالر ۴۲۰۰ توماني به اقتصاد ارايه كرد كه حكايت از توزيع 
رانت و فسادزا بودن اين چرخه داشت. بنابر گزارش او، در ۴ 
ماهه ابتدايي سال جاري، ارز تخصيصي براي واردات ۱۵ 
ميليارد دالر اعالم شده، كه ۴.۶ ميليارد دالر آن ارز ۴۲۰۰ 
توماني بوده؛ به عبارتي، از محل تخصيص اين ميزان ارز، 
حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان به كاالهاي اساسي، اقالم 
خوراكي و دارويي يارانه داده ش��ده است. اين در حالي 
است آمارها، حكايت از تورم ۵۸.۴ درصدي خوراكي ها و 
آشاميدني ها در پنج ماهه امسال دارد. جالبتر اينكه تورم 
اقالم غيرخوراكي كه ارز ۴۲۰۰ هم دريافت نكردند، ۳۶.۱ 
درصد بوده است! به گفته خوانساري، دالر ۴۲۰۰توماني 
جز تخريب اقتصاد با ايجاد رانت و فس��اد اثر ديگري 
نداشته است. از نگاه بخش خصوصي، راه نجات اقتصاد 

از اين وضعيت، تك نرخي شدن ارز است. 

     همه گيري كرونا 
ريي��س اتاق بازرگاني تهران در نشس��ت ش��هريورماه 
هيات نمايندگان اتاق تهران، ضمن اعالم آمادگي براي 
همكاري تنگاتنگ با دولت، در اظهاراتي گفت: دولت اگر 
بخواهد موفق شود بايد بخش خصوصي را بيشتر به كار 
گيرد و نظرات اين بخش را بش��نود. مسعود خوانساري 
افزود: دولت سيزدهم با شرايط سختي مواجه است؛ شايد 
بتوان گفت امروز دولت در سخت ترين شرايط دولت هاي 
بعد از انقالب قرار گرفته اس��ت. او درادامه به تشريح ۵ 
چالش پيش روي اقتصاد كشور پرداخت و گفت: از يكسو، 
كرونا مشكل زا شده، كه به دليل سهل انگاري و برخورد بد 
مسووالن گذشته، شاهد تلفات زيادي بوديم. اين موضوع 
يكي از مهم ترين چالش هاي دولت است كه خوشبختانه 
رييس جمهور و معاون اول او اعالم كردند، مبارزه با كرونا 
اولويت اول است. خوانس��اري در عين حال يادآور شد: 
اگرچه در چند ماه گذشته به دليل برخوردهاي بد وزارت 
بهداشت نتوانستيم واكس��ن وارد كنيم، اما نمايندگان 
شركت هاي داراي مجوز در ايران فعال شده اند و ديروز 
هم به وزارت بهداشت نامه نوشتيم. با دستور معاون اول 
 نيز كميته اي براي واردات واكس��ن تشكيل شد كه به 
جمع بندي هاي خوبي رس��يديم. اگر مجوز داده شود 

بخش خصوصي واردات واكسن را دنبال مي كند.

     تورم فزاينده و ارز رانتي 
خوانساري همچنين نرخ فزاينده »تورم« را يكي ديگر از 
چالش هاي دولت دانست و گفت: متأسفانه شاهديم كه 
روند تورم همچنان افزايشي است. برابر آمار مراجع رسمي، 
نرخ تورم س��االنه در مرداد ماه ۴۵.۲ درصد محاسبه شد 
درحالي كه در پايان س��ال ۱۳۹۹، يعني پنج ماه پيش، 
اين نرخ ۳۶.۴ درصد بود. اين موضوع نشان مي دهد تورم 
ماهانه در حال رشد و افزايش است. توجه داشته باشيم كه 
تورم مهم ترين عاملي است كه ثبات اقتصادي را با مشكل 
روبرو مي كند و آينده سرمايه گذاري و توليد را تيره وتار 
مي كند. عالوه بر تورم، برابر آمار بانك مركزي پايه پولي هم 
۹.۲ درصد رشد داشته كه نگران كننده است و اميدواريم 

دولت سيزدهم در اين حوزه هم كاري جدي انجام دهد.
رييس اتاق تهران در ادامه از تخصيص »ارز ترجيحي« 
و چند نرخي بودن ارز هم به عنوان چالش ديگر پيش 
روي دولت يادكرد وگفت: در ۴ ماهه ابتدايي امس��ال 
مي��زان تخصي��ص ارز ب��راي واردات ۱۵ ميليارد دالر 
اعالم ش��ده، كه ۴.۶ ميليارد دالر آن ارز ۴۲۰۰ توماني 
بوده است؛ يعني از محل تخصيص اين ارز حدود ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان به كاالهاي اساسي، اقالم خوراكي و 
دارويي يارانه داده شده است. با اين حال آمار منتشر شده 
از س��وي مركز آمار ايران نشان مي دهد تورم پنج ماهه 
خوراكي ها و آشاميدني ها ۵۸.۴ درصد بوده در شرايطي 
كه تورم اقالم غيرخوراكي كه ارز ۴۲۰۰ هم اس��تفاده 
نكرده اند ۳۶.۱ درصد بوده اس��ت. يعني اگرچه براي 

واردات كاالهاي اساسي و اقالم خوراكي ارز ترجيحي 
پرداخت شده اما ميزان تورم آن بيشتر از كاالهايي بوده 
است كه ارز يارانه اي نگرفته اند. اين داده ها نشان مي دهد 
كه ارز ۴۲۰۰ توماني به جز تخريب اقتصاد با ايجاد رانت 
و فساد اثر ديگري نداش��ته است. هم چون چهار سال 
گذشته از اين تريبون اعالم مي كنم كه راه نجات اقتصاد 
از اين وضع، تك نرخي شدن ارز است. اگر مي خواهيم 
از رانت و فساد جلوگيري كنيم بايد ارز تك نرخي شود 
و قيمت واقعي خود را داشته باشد. كمك هاي دولت 
هم بايد از طريق يارانه  مستقيم به صورت هدفمند به 

قشري كه نيازمند هستند، پرداخت شود.

     كسري بودجه و تحريم ها
به گفته خوانس��اري، يكي ديگر از چالش هاي دولت، 
»كسري بودجه« است كه خود يكي از داليل رشد تورم 
اس��ت؛ طبق اعالم خزانه داري در ۳ ماه اول سال ۱۹۰ 
هزار ميلي��ارد تومان عدم تخصيص بودجه و كس��ري 
بودجه داش��ته ايم كه ب��ه تورم فزاين��ده دامن مي زند. 
خوشبختانه رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد 
كه اصالحات بودجه را انج��ام مي دهد. او با بيان اينكه 
امسال بودجه منبس��ط تصويب و در مجلس هم به آن 
اضافه شد، گفت: بحث درآمدها واضح نبود و غيرشفاف 
و غيرعملي تنظيم ش��د. در اين ۳ ماه كس��ري بودجه 
زيادي داشتيم كه از بانك مركزي تأمين شده كه پايه 
پولي را رشد داده است. اميدواريم با نظراتي كه رييس 

سازمان برنامه وبودجه داشته اند، تالشي صورت گيرد تا 
حداقل در نيمه دوم سال كسري بودجه كمتر باشد كه 
عامل موثري در كاهش سرعت رشد تورم است. رييس 
اتاق بازرگاني تهران در پايان از »تحريم« به عنوان ديگر 
چالش مهم پيش روي دولت سيزدهم ياد كرد و افزود: 
تحريم ها كماكان اقتصاد كشور را آزار مي دهد. اميدواريم 
كه تالش ها و مذاكرات براي رفع تحريم ها هرچه زودتر 
شروع و شر تحريم ها از سر اقتصاد كشور برداشته شود. 
مهرداد عباد عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم در 
اين نشست با بيان اينكه ذخاير مشترك هليوم ايران 
و قط��ر، بين ۲۵ تا ۴۰ درصد از ذخاير هليوم جهان به 
شمار مي رود، توضيح داد: با وجود آنكه برداشت اين گاز 
از ۱۲۰ سال پيش در جهان كليد خورده، اما همچنان 
شرايط برداشت آن در ايران فراهم نشده است. عباد با 
اشاره به تاسيس چند كارخانه استخراج هليوم در قطر 
در ۳سال گذشته، اظهار كرد: با توجه به اينكه ذخاير 
هليوم ايران و قطر مشترك است، نبود اقدامات الزم از 
سوي ايران باعث شده، طرف قطري با خيال راحت اين 

محصول را استخراج كند و به فروش برساند.

      اقتصاد زيان ده برق در ايران
در ادامه نشست، محمد فاضلي عضو هيات علمي دانشگاه 
شهيد بهشتي و مشاور ويژه وزير سابق نيرو، در گزارشي به 
تشريح تناقض هاي ساختاري صنعت برق ايران پرداخت و 
آسيب هايي را كه به اين صنعت از محل مداخالت دولت 
وارد ش��ده، توضي��ح داد. فاضلي به برخ��ي ظرفيت هاي 
موجود در اين صنعت اشاره كرد و با بيان اينكه كل ظرفيت 
نيروگاه هاي نصب شده در ايران، معادل ۸۵ هزار مگاوات 
است، يادآور شد: اوج مصرف ساالنه برق در كشور، در پيك 
تابس��تان و حدود ۶۰ هزار مگاوات است به طوري كه طي 
اين فصل از س��ال، ۴۰ درصد كل مصرف برق كشور براي 
سرمايش اس��تفاده مي شود. او ميزان پيك مصرف برق را 
۲۰۰ تا ۴۰۰ ساعت در سال عنوان كرد كه بنا بر آمارهاي 
وزارت نيرو و ش��ركت توانير، طي چند سال اخير به طور 
ميانگين س��االنه ۷ درصد به پيك مصرف برق در كشور 
افزوده شده است. فاضلي در بخش ديگري از گزارش خود، 
گفت: براي توليد ۱۰ هزار مگاوات برق در كش��ور، نياز به 
ساخت نزديك به ۱۴ هزار مگاوات نيروگاه است، از طرفي 
براي ساخت هر ۱۰۰۰ مگاوات نيروگاه معادل ۶۰۰ ميليون 
يورو س��رمايه گذاري الزم است، بنابراين ساخت ۱۴ هزار 
مگاوات نيروگاه در كشور به ۸.۴ ميليارد دالر سرمايه گذاري 

يعني معادل ۲۰۹ هزار ميليارد تومان نياز است. 
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خبرروز

مرگ ۶۴۳ نفر ديگر بر اثر كرونا
۶۴۳ بيمار كرونايي ديگر جان خود را از دست دادند و تعداد تلفات اين بيماري طي ۱۹ ماه گذشته در كشور به ۱۰۷ هزار و ۷۹۴ 
نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۱ هزار و ۳۱۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه ۴ هزار و ۶۸۵ نفر از آنها بستري شدند. اكنون مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۹۹۲ هزار و ۶۳ نفر رسيده 
است. تا كنون ۴ ميليون و ۲۰۵ هزار و ۹۲۷ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستانها ترخيص شده اند. ۷ هزار و ۸۷۹ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. اكنون ۳۰۶ شهر كشور در 

وضعيت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي و ۳۲ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

خبر

فوتي هاي پايتخت در برخي 
روزها به عدد ۴۰۰ رسيد

از ابتداي اسفند س��ال ۱۳۹۸ سازمان بهشت 
زهرا در گير بحران بي س��ابقه اي در طول ۵۰ 
سال گذشته شد كه تا كنون تجربه آن وجود 
نداشت. حتي در طول سال هاي دفاع مقدس، 
س��يل تهران، زلزله بم و رودبار چنين اعداد و 
ارقامي در متوفيان ديده نش��ده بود. در پيك 
پنجم كرونا در برخ��ي روزها عدد متوفيان به 
۴۰۰ رسيد كه نيمي از آنها متوفيان مربوط به 
كرونا بودند. از سوي ديگر بر خالف بحران هاي 
قبلي اين بحران بسيار طوالني است و هنوز هم 

آينده اي براي آن متصور نيستيم.
مدير عامل بهش��ت زهرا با بي��ان اين مطلب 
گفت: از آنجايي كه مهم ترين مساله ما تامين 
س��ردخانه بود به سرعت س��ردخانه هايي در 
بهشت زهرا نصب شد و تالش كرديم مشكلي 
در راستاي غس��ل متوفيان كرونايي به وجود 
نيايد. دستگاه هاي ضد عفوني به صورت بومي 
براي بهشت زهرا تهيه شد و روزي هفت مرتبه 
بهش��ت زهرا ضدعفوني ش��د. از سوي ديگر 
حضور ناظران شرعي در بهشت زهرا افزايش 
پيدا كرد و تا اين لحظه ۱۲ بار پرسنل بهشت 
زهرا چك آب ش��ده اند. به گفته سعيد خال، 
۲۲۵ نفر از پرسنل مبتال به اين بيماري شدند 
اما در كمترين فاصله رسيدگي هاي الزم انجام 
و به حمداهلل تا اين لحظه بهشت زهرا حتي يك 
تلفات هم نداش��ته كه اين مهم با برنامه ريزي 
و رعايت دقيق پروتكل هاي بهداش��تي انجام 
شده اس��ت. ۶۰۰ نفر از پرسنل در اسفند ماه 
۹۹ كه در خط مقدم بودند واكس��ن دريافت 
كردن��د و با توجه ب��ه بودجه اي ك��ه معاونت 
مالي ش��هرداري تهران در نظر گرفته اس��ت 
مركز تطهير ايزوله در سازمان بهشت زهرا در 
دستور احداث قرار گرفته و تا كنون حدود ۲۰ 
درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. او ادامه 
داد: ظرفيت سازمان بهشت زهرا براي تدفين 
اموات به صورت روزانه در ش��رايط عادي بين 
۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر ب��ود و در بحران نيز تا حدود 
۲۴۰ نفر اي��ن ظرفيت قابل افزاي��ش بود؛ اما 
در بح��ران كرون��ا ت��ا ۲.۵ برابر اي��ن ظرفيت 
با فش��ار مضاع��ف و چند ش��يفته كار كردن 
پرسنل افزايش پيدا كرد. سازمان بهشت زهرا 
سازمان بدون تعطيلي است كه بر اساس اعالم 
وزارت بهداش��ت در صدر رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي بوده اس��ت. جايي كه مي توانست 
منشأ اپيدمي شود و با توجه به حجم شلوغي 
كه وجود داش��ت با تدابير و رعايت پروتكل ها 
در باالترين س��طح توانس��ت موجب شود كه 
حتي يك نفر از پرس��نل ما در پي ابتال به اين 

بيماري فوت نكند.

گليماندگار|
اين روزه��ا كرون��ا در تمام ش��هرها و 
استان هاي كش��ور در حال تاخت و تاز 
است و با اينكه آمار ابتال در كشور كمي كاهش يافته 
اما شواهد از احتمال شيوع پيك ششم با سويه المبدا 
در كشور خبر مي دهد. اينكه برخي از كارشناسان از 
شناسايي يك مورد مشكوك به كرونا المبدا در تهران 
مي گويند و از سوي ديگر خبر فوت ۳۰ درصد بيماران 
مبتال به قارچ سياه منتش��ر مي شود، نشان مي دهد 
كه اوضاع همچنان بحراني است و بايد هر چه زودتر 
فكري به حال اين وضعيت كرد. حاال ديگر بسياري 
از متخصصان حوزه بهداش��ت و درم��ان يك صدا از 
مهار كرونا تنها به وس��يله واكسيناسيون سراسري 
حرف مي زنن��د و در اين بين وزير بهداش��ت جديد 
هم مدعي است كه در حال حاضر كرونا اولويت اول 
دولتمردان است و تدابير بسياري براي واردات واكسن 
به كشور انجام ش��ده و قرار است از هفته آينده روند 

واكسيناسيون سرعت قابل توجهي بگيرد. 

     توزيع گسترده واكسن در استان ها
از هفته آينده

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه 
دولت با همه توان در حال تالش براي واكسيناسيون 
حداكثري اس��ت، تصريح كرد: از هفته آينده شاهد 
توزيع گسترده واكسن در استان ها خواهيم بود. بهرام 
با بيان اينكه هيچ بيمار كرونا نبايد از بيمارستان بدون 
درمان خارج شود و بايد همه امكانات براي مديريت 
بيماري بسيج شوند، گفت: روس��اي علوم پزشكي 
سركشي از بيمارس��تان ها را در برنامه هاي خود قرار 
دهند. همه ما خدمتگزاري مردم هستيم و بايد اين 

مسله توسط مردم در عرصه مشاهده شود.
او اظهار داس��ت: م��ردم عزيز پاي كار هس��تند، 
حماس��ه هاي دف��اع مقدس و حركت ها نش��ان از 
آمادگي براي كمك مردم است زيرا اداره بيماري 
كرونا فق��ط براي وزارت بهداش��ت نيس��ت بلكه 
باي��د از همه امكانات اس��تفاده ك��رد. عين اللهي 
تاكيد كرد: دولت با همه توان در حال تالش براي 

واكسيناسيون حداكثري است؛ از مردم خواهش 
مي كنيم براي اين موضوع كمك و همراهي كنند.

اوافزود: همزمان با افزاي��ش ورود و توليد واكنس در 
كشور سرعت واكسيناسيون افزايش پيدا خواهد كرد 
و تالش مي كنيم مراكز مربوط به اين بخش گسترش 
پيدا كنند. عين اللهي تصريح كرد: دارو بايد به موقع 
و به مق��دار الزم تجويز ش��ود و كميته هايي در اين 

خصوص تشكيل و برنامه ريزي خواهند كرد.
عين اللهي گفت: در اصل نبايد كمبود دارو داشته 
باش��يم و اكنون دارو به ميزان كاف��ي وجود دارد؛ 
اما ممكن است كمبود كاذب در توزيع دارو پيش 
بيايد. توجه به ثبت داروها با سيستم تي  تك بسيار 
مهم اس��ت. با رشد پرونده الكترونيك سالمت اين 
موضوع خود را بهتر نش��ان مي ده��د و بايد بتوان 
تجويز منطق��ي داروها را انجام داد. تامين س��رم 
انجام شده اس��ت و مشكلي در اين زمينه نداريم و 
ممكن است مشكلي در توزيع آن باشد كه صحبت 
ش��د برطرف ش��ود. مصرف داروها بايد براس��اس 
گايدالين باش��د. برخي فكر مي كنند اگر پزشك 
داروي بيشتري بنويس��د بهتر است؛ درحالي كه 

چنين نيست. دارو بايد به جا مصرف شود.

     تمام امكانات براي درمان كرونا 
بايد به كار گرفته شود

وزير بهداش��ت تاكيد ك��رد: ما هم اكن��ون در يك 
پيچ تاريخي قرار گرفتيم كه در تاريخ كش��ورها بي  
نظير بوده و معضلي جهاني محس��وب مي شود، اما 
ج��ا دارد از كادر پرتالش نظام س��المت كه در اين 
روزها حماسه آفريدند نيز قدرداني كنم. ما امروزه با 
آمارهاي نگران كننده اي مواجه هستيم و بسياري از 
خانواده ها عزادار شده اند. در مورد درمان كرونا بايد 
همه امكانات استاني به كار گرفته شود و هيچ بيمار 
كرونايي نبايد بدون درمان از بيمارستان خارج شود. 
بايد تمام امكانات را براي درمان بيماران بسيج كنيم. 
پروتكل  ها توسط كميته  هاي علمي مشخص است 
و از عزيزان مي خواهم كارهاي درماني را بر اس��اس 
اين پروتكل  ها انجام دهند و از نيروهاي متخصص 

استفاده كنند و تا حد امكان تخت  هاي ويژه را توسعه 
دهند. عين الله��ي تصريح كرد: در بيماري كرونا دو 
فاز وجود دارد؛ يكي فاز ايجاد و استقرار ويروس در 
بدن و يكي فاز بروز عوارض آن است. كرونا را هميشه 
به يك زلزله تشبيه مي كنم كه بيشتر اتفاقات پس 
از زلزل��ه رخ مي ده��د. ويروس كرون��ا در بدن كل 
سيس��تم را با اختالل مواجه مي كند و بعد از آن با 
كنترل داروها مي  توان از عوارض بيشتر جلوگيري 
كرد. بنابراين، آنچه كه در كرونا باعث مرگ و مير 
مي  شود، عوارض بعد از حمله اوليه ويروس است. 
پس نگهداري و مراقبت از بيمار اهميت ويژه دارد.

       لزوم نظارت و سركشي روساي دانشگاه ها 
از بيمارستان ها

او با اشاره به بايدها و نبايدهاي پيرامون بيماري كرونا، 
گفت: اين روزها يكي از نبايدها پيرامون بيماران اين 
است كه نبايد بيمار به فاز اينتوبه برسد و بايد تا جايي 
كه مي  شود اكسيژن از راه غيرتهاجمي به بيمار برسد. 
بنابراين، رساندن اكسيژن به بيمار نقش حياتي دارد.

عي��ن الهي تاكي��د كرد: من خواهش��م از روس��اي 
دانشگاه ها حضور در فيلد و سركشي از بيمارستان ها 
 است، زيرا يكي از واجبات است. »مديريت بر عرصه «

، بسيار مهم است و مدير بايد احساس خدمتگزاري 
مردم را داش��ته باشد. خداوند اين توفيق را به ما داده 
اس��ت كه خدمتگزار مردم باش��يم. بنابراين حضور 
مسووالن در عرصه بايد احساس شود و يك شاخص 
مهم براي ما است و هر مسوولي كه در عرصه حضور 
يابد، براي ما ارزشمند است. اگر در استاني مريض بر 
زمين بماند و به او جا ندهيم، يك ش��اخص بد است. 
مردم نشان دادند حاضر هستند كمك كنند و پاي كار 

هستند و بايد از همه امكانات استفاده كنيم.

     مديريت كرونا تنها بر عهده 
وزارت بهداشت نيست

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه مديريت كرونا تنها 
به عهده وزارت بهداشت نيست، اظهار كرد: بايد از 
تمام ظرفيت ها و سازمان ها در اين زمينه استفاده 

شود. در عين حال مردم نيز نسبت به بيماري آگاه 
شده اند. ولي وقتي با حجم زيادي از بيماران مواجه 
مي ش��ويم، مي بينيم كه ماس��ك  ها كنار گذاشته 
شده يا تجمعاتي شكل گرفته است و تعداد زيادي 
از افراد خان��واده مبتال ش��ده اند. بنابراين رعايت 

پروتكل ها بايد همچنان بر قوت خود باقي بماند.

      واكسيناسيون تنها راه حل مديريت كرونا 
است

او افزود: تنها راه حلي ك��ه مي تواند كرونا را مديريت 
كند واكسيناس��يون اس��ت. اين يك تجربه جهاني 
است و تنها مربوط به كشور ما نيست. در كشورهايي 
كه واكسيناس��يون انجام دادند، مرگ و مير كنترل 
شده است. البته واكسيناسيون به معناي عدم ابتال به 
بيماري نيست؛ بلكه به معناي كاهش شدت عوارض 
بيماري اس��ت. راه حل اساسي كنترل كرونا واكسن 
است كه دولت در اين زمينه با تمام قدرت و انرژي كار 

مي كند تا واكسيناسيون با سرعت انجام شود.
عين الله��ي گف��ت: از مردم مي  خواهي��م كه كمك 
كنند. ما در بازديد ميداني صحنه هاي خوبي ديديم 
و مثال در اهواز ديدم يك حسينيه را تبديل به مركز 

واكسيناسيون ۲۴ ساعته كرده اند و ما فقط يك رابط 
داشتيم و خود مردم كمك مي كردند و حتي واكسن 
را تزريق مي كردند؛ چون اين كار سختي نيست و فقط 
دو شرط در اين زمينه داريم كه اوال اطالعات افراد ثبت 
شود و دوما چرخه زنجيره سرماي واكسن حفظ شود. 
در برخي واكسن  ها چرخه سرما خيلي پيچيده نيست. 
آمادگي داريم كه با همكاري مردم و ارگان ها، مراكز 
تجميعي واكس��ن را افزايش دهيم تا با ورود و توليد 
بيشتر واكسن، واكسيناسيون هم با سرعت انجام شود.

     كميته علمي كرونا در دانشگاه ها
 تشكيل شود

وزير بهداشت عنوان كرد: حتما بايد كميته  علمي 
كرونا در دانش��گاه  ها تشكيل ش��ود. درست است 
كه كميته ملي كش��وري بر كليات تصميم  گيري 
مي كند، اما كميته علمي در دانشگاه  ها از ضرورت  ها 

است تا پروتكل هاي محلي تدوين شود.
او با تاكيد بر ل��زوم تجويز صحيح دارو براي بيماران، 
تصريح كرد: دارو بايد به موقع و به مقدار الزم تجويز 
شود و بايد مشخص شود چه كس��اني اين داروها را 
تجويز كنند؛ به ويژه در م��ورد داروهاي گران  تر و پر 

عارضه تر اين موضوع بايد برقرار باشد. مساله مهم اين 
است كه بايد ديد چرا در يك نقطه مرگ و مير بيشتر 
اس��ت و مثال اگر در منطقه اي مرگ و مير بيشتري 
رخ مي دهد، بايد مش��كالت را شناس��ايي كرده و به 
دنبال راهكار باشيد. وزير بهداشت با بيان اينكه پس 
از موضوع كرون��ا اولويت اول ما موضوع بهداش��ت 
است ، تصريح كرد: امروز در دنيا ثابت شده است كه 
هرچقدر در بهداشت سرمايه گذاري كنيم سالمت 
مردم بهتر تامين مي ش��ود و توجه به ش��بكه هاي 
بهداش��تي اهميت ويژه دارد. پرس��نل بهداش��تي 
ب��ه هيچ وج��ه نبايد جابه ج��ا ش��وند. جابه جايي 
پرسنل بهداشتي و به كارگيري آنها در بخش هاي 
ديگ��ر خط قرمز ما اس��ت. ممكن اس��ت به دليل 
واكسيناس��يون از آنه��ا در جايي ديگر اس��تفاده 
شود، اما اين كار موقت است و پرسنل و تشكيالت 
بهداش��تي باي��د تقويت ش��ود. برنام��ه داريم كه 
زيرساخت هاي پرونده الكترونيك سالمت، پزشك 
خانواده و نظام ارجاع را ني��ز تقويت كنيم، امروزه 
در مورد پزشكي خانواده از دانشگاه  ها مي  خواهيم 
حداقل در يكي دو نقطه به صورت پايلوت آن را اجرا 
كنند و اين از نكات مهمي است كه بايد انجام شود.

گزارش

تمامامكاناتبرايدرمانكرونابايدبهكارگرفتهشود

توزيع  گسترده  واكسن از هفته آينده

رويخطخبر

ورودهفتگي5ميليوندزواكسنبهكشور
از هفته آينده پنج ميليون دز واكسن 
بصورت هفتگي وارد كش��ور مي شود 
و به عبارتي ديگر در ش��هريور ماه ۲۰ 
ميليون دز و در مهر ماه ۳۰ ميليون دز 
واكسن به دس��ت ما مي رسد. معاون 
بهداش��ت، وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي با اعالم اين خبر گفت: 
اكنون سرعت واكسيناسيون باال رفته 

و ۸۷ درصد گروه هاي س��المندي ۶۰ سال به باال 
واكسينه شدند، مشاغل خاص و گروه هاي شغلي، 
بيماران س��رطاني، ديابت��ي، هموفيلي، دياليزي 
و خاص نيز ۸۰ تا ۹۰ درصد واكسيناس��يون آنها 
انجام ش��ده اس��ت. دكتر عليرضا رييسي با بيان 
اينكه تا كنون ۲۷ ميليون دز واكسن تزريق شده، 
افزود: اثربخشي همه واكسن هاي تزريقي شامل 
اسپوتنيك، س��ينوفارم، آسترازنكا، بركت و حتي 

بهارات مناسب بوده اس��ت. او با بيان 
اينكه در ف��از ۴ واكسيناس��يون زير 
۶۰ سال انجام مي شود، تصريح كرد: 
اين واكسيناسيون ۴۲ ميليون نفر را 
شامل مي شود و حدود ۸۴ ميليون دز 
واكسن نيازمنديم كه تعامالتي خوبي 
براي واردات انجام ش��ده و به سرعت 
از هفته آينده انجام مي ش��ود. اكنون 
روزانه ۶۵۰ هزار دز واكس��ن در كش��ور تزريق 
مي شود و ظرفيت دو برابر ش��ده است. به گفته 
رييس��ي، آمار و ارقام افراد واكسينه شده نشان 
مي دهد علي رغم شيوع دلتا، ميزان بستري افراد 
واكسينه شده در همان گروه سني پايين تر است. 
همچنين هر واكس��ني داراي عوارض اس��ت كه 
خفيف بوده و عوارض واكسيناسيون در مقايسه 

با ميزان ابتال و مرگ و مير كرونا پايين است.

دستگيري۳۲۰تنازاراذلواوباشپايتخت
فرمان��ده انتظام��ي تهران ب��زرگ از 
دس��تگيري ۳۲۰ تن از اراذل و اوباش 
و گردانندگان مراكز فس��اد و قمار در 
تهران خبر داد. سردار حسين رحيمي 
اظهار كرد: سومين مرحله طرح اقتدار 
هم در فضاي حقيق��ي و هم در فضاي 
مجازي برگزار شد. اين مرحله بيشتر با 
حضور پليس امنيت در فضاي حقيقي 

انجام ش��د گرچه به علت هجوم مجرمين مجازي 
عالوه ب��ر ظرفيت پليس امني��ت از ظرفيت هاي 
پليس فتا نيز استفاده ش��ده است. اوافزود: در اين 
مرحله از ط��رح در حوزه پليس امنيت ۳۲۰ نفر از 
اراذل و اوباش س��طح دار، مزاحمين، گردانندگان 
مراكز فساد و قمار دستگير شده و در اختيار قانون 
قرار گرفتن��د. ۱۰۵ نفر از اين افراد اراذل و اوباش و 
۱۲۰ نفر از مزاحمين نواميس بودند. ۹ نفر سالح 

گرم حم��ل مي كردن��د و ۱۹ نفر نيز 
عالوه بر شرارت در حوزه مشروبات نيز 
فعاليت مي كردند.به گفته رييس پليس 
پايتخت، ۵۹ نف��ر از اين افراد عالوه بر 
شرارت، حامل يا فروشنده مواد مخدر 

يا گرداننده مراكز قمار و فساد بودند. 
هش��ت قبضه س��الح جنگ��ي و ۱۴۰ 
قبضه سالح سرد كش��ف شد و در اين 
مرحل��ه ۲۵۸ ش��به س��الح جمع آوري ش��د كه 
برخي از اين آالت هنگام خري��د و فروش و برخي 
هنگام اس��تفاده كشف و ضبط ش��دند. او با اشاره 
ب��ه ممنوعيت قانوني حمل س��الح گف��ت: قابل 
 ذكر اس��ت هرگونه تهيه، خريد، ف��روش و حمل 
شبه سالح مجازات دارد و مغاير قانون است .حامالن، 
خريداران و استفاده كنندگان سالح هاي سرد نيز 

مجرم هستند و مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

۲5۰۰متهماخاللدربازارداروبهقوهقضاييهمعرفيشدند
س��خنگوي نيروي انتظامي با اشاره 
به احت��كار و قاچاق اقالم پزش��كي 
و دارويي و تش��كيل ۲ هزار و ۳۰۰ 
فقره پرونده دارويي از شناس��ايي ۲ 
ه��زار و ۵۰۰ متهم ب��ه جرم اخالل 
در بازار دارو خبر داد. سردار مهدي 
حاجي��ان افزود: عده اي س��ودجو و 
فرصت طلب، با احتكار اقالم دارويي 

و بهداش��تي و راه اندازي بازار س��ياه، س��المت 
جامعه و ش��هروندان را هدف ق��رار داده اند كه 
اقدامات مجرمانه اين قبيل افراد در رصد نيروي 
انتظامي قرار دارد. او ضمن اش��اره به راه اندازي 

ق��رارگاه مبارزه با احت��كار و قاچاق 
اق��الم دارويي و بهداش��تي در ناجا 
افزود: از زمان راه اندازي اين قرارگاه، 
با تش��كيل بي��ش از ۲۰ ه��زار تيم 
مش��ترك با نهادهاي ذيربط، بالغ بر 
۲۰۰ هزار بازديد از اماكن مرتبط اعم 
از انبارهاي دارو و تجهيزات پزشكي و 
داروخانه ها انجام و ضمن شناسايي 
بي��ش از ۱۲ ه��زار اماك��ن داراي تخلف، حدود 
۲۳۰۰ فقره پرونده قضايي تشكيل شده است و 
نزديك به ۲۵۰۰ مته��م به اخالل در بازار دارو و 
تجهيزات پزشكي تحويل مراجع قضايي شده اند. 

رويداد

حفاظت از محيط زيس��ت و حي��ات وحش خيلي 
وقت است كه در كشور ما بيشتر به يك شوخي تلخ 
شبيه شده و خيلي از مسووالن فكر مي كنند مسائل 
مهم تري وجود دارد كه بايد به آن بپردازند. همين نوع 
مديريت باعث شده تا هر از چند گاهي اتفاقي ناگوار 
در اين جغرافيا رخ بدهد، از آتش سوزي در جنگل ها 
و از بين رفتن درختاني كه قدم��ت بااليي دارند، تا 

منقرض شدن گونه هاي منحصر به فرد حيواني. 

       خطر انقراض بيخ گوش يوزپلنگ ايراني
يوزپلنگ ها گربه س��اناني ارزشمند اما در خطر انقراض 
هستند؛ امروزه يوزپلنگ آسيايي فقط در ايران زيست 
مي كند از اين رو به آن يوزپلنگ ايراني نيز مي گويند اما 
شرايط خوبي ندارند و خطر انقراض آنها را تهديد مي كند.

     اولين تهديد
۹ شهريور ۱۳۷۳ يك يوزپلنگ مادر و سه توله اش براي 
يافتن آب و غذا به شهر بافق استان يزد نزديك شدند اما 
فردي كه شناختي از يوزپلنگ نداشت، به دليل ترس از 
يوزپلنگ ها به آنها حمله كرد كه در اين واقعه يوز مادر 
از صحنه فرار كرد و دو توله نر و ماده تلف شدند، يك 
توله ماده باقيمانده كه ماريتا نام گرفت به تهران انتقال 
يافت و ۹ سال در پارك پرديسان در شرايط اسارت 

زندگي كرد تا اينكه در زمستان ۱۳۸۲ تلف شد.

     تكثير در اسارت
بعد از آن كوش��كي و دلبر دو يوزپلن��گ نر و ماده اي 
هس��تند كه به ترتي��ب ۱۰ آذر ۹۳ از پناهگاه حيات 
وحش مياندشت و ۱۱ آذر ۹۳ از ذخيره گاه زيست كره 
توران به پارك پرديس��ان تهران منتقل شدند، اين 
دو گونه ارزش��مند با هدف تكثير در اسارت و انجام 

تحقيقات بر روي رفتار گربه سانان به اين مكان منتقل 
شه بودند اما بعد از چند سال تالش ناموفق، مسووالن 
به اين نتيجه رسيدند كه بايد به زادگاهشان يعني توران 
بر گردند و در شرايط طبيعي زادآوري داشته باشند كه 

اين كار در فروردين سال ۱۳۹۹ انجام شد.

     كوشكي، دلبر و ايران از كجا آمدند؟ 
كوش��كي و دلبر دو يوزپلنگ نر و ماده اي هستند كه به 
ترتيب ۱۰ آذر ۹۳ از پناهگاه حيات وحش مياندشت و ۱۱ 
آذر ۹۳ از ذخيره گاه زيست كره توران به پارك پرديسان 
تهران منتقل شدند، اين دو گونه ارزشمند با هدف تكثير 
در اسارت و انجام تحقيقات بر روي رفتار گربه سانان به 
اين مكان منتقل شدند. كوشكي يوزپلنگ نر بهمن ماه 
۱۳۸۶ در چه��ار ماهگي و دلبر يوزپلنگ ماده فروردين 
۱۳۹۰ در سه ماهگي به اسارت درآمدند كه بعد از اين و 
با توجه به اهميت حفاظت از اينگونه هاي ارزشمند و در 
خطر انقراض بودن آنها به پارك پرديسان منتقل شدند.

بر اين اس��اس در خرداد ۱۳۹۰ اولين طرح ايجاد مركز 
تكثير در اسارت ارايه شد و در شهريور ۱۳۹۱ اين طرح 
براي »شان مك كويين« كارشناس ايرلندي گربه سانان 
ارس��ال ش��د و وي نظر نهايي خود را بر روي اين طرح 
ارايه داد كه از تير ماه همان س��ال كار ساخت اين مركز 
تحقيقاتي در پارك پرديسان آغاز شد. اين سايت داراي ۶ 
فضاي مجزا است كه با هدف تكثير در اسارت، نگهداري 
از اين دو يوز و همچنين پذيرايي از هر يوزپلنگ آسيايي 
ديگر كه شايد در آينده به هر دليل غير قابل پيش بيني 
توان ادامه حيات در زيس��تگاه طبيعي اش را از دس��ت 
بدهد، طراحي و ساخته شده است و كار تكثير يوزپلنگ 
ايراني به روش مصنوعي در آن آغاز شد چون متخصصان 
بر اين باورند ك��ه در صورت موفقيت اين پروژه مي توان 
نسل گونه هاي جانوري در خطر انقراض كشور را از خطر 

انقراض دائم نجات داد و گامي ارزشمند براي حفاظت 
از حيات  وحش كش��ور برداش��ت. اما گويا تالش ها در 
اين سايت بي نتيجه ماند و كارشناسان و متوليان امر در 
سازمان حفاظت محيط زيست به اين باور رسيده اند كه 
كوشكي و دلبر به زيستگاه اصلي خود برگردند و بعد از 

۶ سال زندگي در پرديسان دوباره به توران بازگشتند.

      شرايط يوز ايراني خوب نيست
ايران يوزپلنگ ماده نيز در سال۱۳۹۶ در حالي كه هشت 
ماه داشت از قاچاقچيان در تهران گرفته شد و به پرديسان 
منتقل شده بود. كارشناسان چند سالي است كه هشدار 
مي دهند شرايط يوزپلنگ ايراني خوب نيست، بر اساس 
آخرين داده هاي علمي در سال ۲۰۱۷ ايران كمتر از ۴۰ 
قالده يوزپلنگ دارد و بررسي ها نشان مي دهد كه روند 
جمعيت اين گربسان در ايران نزولي است. در اين بين 
وظيفه ما زماني سنگين تر شد كه به يوزپلنگ آسيايي، 
يوزپلنگ ايراني گفته شد، يوزپلنگ ايراني در گذشته 
يوزپلنگ  آسيايي بود و در قسمت هاي وسيعي از آسيا 
زندگي مي كرد اما از آنجا كه نسل اينگونه در كشورهاي 
آسيايي از جمله عربستان، عراق، هندوستان و پاكستان 
از بين رفت و اكنون فقط در ايران زندگي مي كند؛ به 
همين دليل به آن يوزپلنگ ايراني گفته مي شود پس 

بايد بيشتر مراقب اين گربه سان ارزشمند باشيم.

      ۹ شهريور، روز ملي يوزپلنگ ايراني 
با توجه به اهميت موضوع حفاظت از يوزپلنگ ايراني، 
به پيشنهاد انجمن يوزپلنگ ايراني در سال ۱۳۸۶، 
نهم شهريورماه روز ملي حفاظت از يوزپلنگ نام گرفت 
اما با توجه به شرايط نامطلوب اين گربه سان ارزشمند 
فقط نامگذاري يك روز، كاري از پيش نمي برد و بايد 

برنامه ريزي ها اصولي و علمي پيش برود.

ايرانتنهاوارثيوزپلنگآسيايياست


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

