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يادداشت- 1

راهبان معبد تعديل
در س��ال هاي پ��س از پايان 
جنگ 8 س��اله ايران و عراق، 
برخي تفكرات در اتمس��فر 
اقتصادي كش��ور همواره بر 
ش��يپور تعدي��ل اقتصادي 
دميده اند. اف��راد و جرياناتي 
ك��ه اغل��ب ب��دون توجه به 
شاخص هاي اقليمي، طبقاتي 
و بومي كش��ورمان تالش مي كردن��د برخي مفاهيم 
تئوري��ك را در اقتص��اد ايران امتحان كنن��د. يكي از 
موضوعاتي ك��ه طي هفته هاي اخير ني��ز در محافل 
اقتصادي و سياسي كشور باعث به وجود آمدن دامنه 
وسيعي از اظهارنظرهاي گوناگون شده، بحث چگونگي 
تصميم گي��ري در خصوص »ارز ترجيحي« اس��ت. 
گروهي از مديران و كارشناس��ان اقتصادي با حرارت 
هرچ��ه تمام تر اعالم مي كنند كه به س��رعت بايد ارز 
ترجيح��ي را از پهنه اقتصادي كش��ور حذف كرد. اما 
در نقطه مقابل، گروهي ديگر از اساتيد اقتصادي قرار 
گرفته اند كه ابتدا نگاهي به س��فره هاي خالي مردم، 
مشكالت معيشتي جامعه و گرفتاري هاي اقتصادي 
خانواده ها مي اندازند، بعد خطاب به تصميم س��ازان 
اعالم مي كنند كه نبايد بدون توجه به تبعات يك چنين 
تصميماتي دست به اقدام بزنند. شخصا تصور مي كنم 
اقتصادداناني كه معتقدند ارز ترجيحي مي بايست به 
صورت ناگهاني و بدون فوت وقت برداشته شود، دچار 
كج فهمي شديد ش��ده اند. در واقع اين افراد نسبت به 
وضع موجود، ش��رايط حس��اس فعلي و آستانه صبر 
مردم كه كامال لبريز ش��ده، بي اعتنا هستند و تبعات 
اتخاذ يك چنين تصميمي را مورد توجه قرار نمي دهند. 
البته اين نخس��تين بار نيست كه يك چنين مواردي 
از س��وي طيف هاي تعديل خواه مطرح مي شود؛ اين 
مديران و كارشناسان همراه آنان از زمان بعد از جنگ 8 
ساله با عراق، مدام بر طبل تعديل و حذف ارز ترجيحي 
كوبيده اند و بارها زمينه بروز شوك هاي شديد ارزي را 
فراهم كرده اند، اما به نتايجي كه ادعا مي كردند در اثر 
اين تصميم شكل مي گيرد، نرسيده و فشار را بر طبقات 
محروم شديد تر وارد آورده اند. با توجه به اينكه بخش 
قابل توجهي از توليد كشورمان به واردات بستگي دارد 
و هرگونه افزايش در نرخ ارز، افزايش قيمت تمام شده 
محصوالت توليدي را در پي دارد، نبايد بي گدار به آب 
زد. از س��وي ديگر اين تصميم )حذف ناگهاني حذف 
ارز ترجيح��ي( جدا از اينكه نرخ كااله��اي وارداتي را 
افزايش مي دهد، باعث افزايش تورم نيز خواهد ش��د. 
افزايش تورم هم در ادامه روند ريزش طبقه متوسط را 
به دنبال دارد و در نهايت احتمال تنش هاي سياسي و 
اجتماعي را باال مي برد. ممكن است اين پرسش مطرح 
شود كه آيا شما معتقديد روند حذف ارز ترجيحي بايد 
به صورت تدريجي انجام شود يا اينكه با اصل موضوع 
حذف مخالفيد؟ در شرايط فعلي معتقدم شرايط براي 
حذف ارز تجيحي به هيچ عنوان فراهم نيست. ممكن 
است در آينده و با پشت سر گذاشتن مشكالت بتوان 
به حذف تدريج��ي ارز ترجيحي فكر كرد، اما در حال 
حاضر، اقتصاد و معيشت كشور آماده اين نوع تصميمات 
نيست. اگر مش��كالت برآمده از تحريم ها حل شود، 
رونق اقتصادي ايجاد شود و دامنه وسيع بيكاري و فقر 
مطلق كاهش پيدا كند، ممكن است، حركت به سمت 
نرخ تعادلي قابل تصور باشد. اما در شرايط امروز كشور 
كه شاخص هاي اقتصادي در وضعيت نزولي قرار دارد، 
تورم كمر طبقات محروم را خم كرده، فقر مطلق در حال 
گسترش است و... اين تصميم به جز اينكه مشكالت 
معيشتي تازه اي را بيافريند، نتيجه اي نخواهد داشت. 
مديران و كارشناساني كه از حذف ناگهاني ارز ترجيحي 
س��خن مي گويند، در واقع آدرس اشتباهي به مردم و 
رسانه ها مي دهند. مشكالت ريشه اي اقتصاد در جاي 
ديگر اس��ت. اما اين افراد اصل موضوع را در حاش��يه 
مي برند و به يك سري متغيرهاي صرفا اقتصادي كه 
يا تاثير چنداني ن��دارد يا اينكه تاثير كوتاه مدت و كم 
دامنه اي دارد، چسبيده اند. بعد از جنگ 8 ساله با عراق 
تا به امروز سياست هاي تعديلي اين دوستان چند بار 
تكرار شده اما به جز پر كردن جيب سوداگران و فقير تر 
كردن مردم نتيجه ديگري نداشته است. توجيهي كه 
اين افراد براي اجراي سياست تعديل مطرح مي كنند 
اين است كه مي گويند؛ »نرخ ارز را افزايش داده و آن 
را به نرخ تعادلي مي رس��انيم، بعد منابع برآمده از اين 
تعديل را به افراد فقير جامعه بازگردانيم.« با اين توجيه 
خنده دار چندين بار جامعه با شوك هاي ارزي شديد 
مواجه شده و نرخ ارز چندين برابر شده است. اما از آنجا 
كه ناكارآمدي هاي سيستم اداري و اجرايي به اندازه اي 
توانايي ندارد كه بتواند قسمت دوم كار )توزيع ثروت به 
نفع محرومان( را به سرانجام برساند، اين ايده در نفطه 
خفه شده است. در جريان اجراي طرح هدفمند سازي 
يارانه ها نيز برنامه ظاهرا اين بود كه يك چنين روندي به 
نفع طبقات محروم برنامه ريزي شود. اما در شرايطي كه 
افزايش قيمت ها در باالترين سطح صورت گرفت، ولي 
پرداخت ها به صورت فله اي و ناكارآمد، همه ايرانيان 
)و نه اقش��ار نيازمند( را در بر گرفت. اين روند در ادامه 
باعث شد تا تورم در اتمسفر جامعه به اندازه اي گسترش 
پيدا كند كه اثر 45 هزار تومان پرداختي در قالب يارانه، 
عمال از ميان برود. امروز هم طرفداران اين ايده همين 
ادامه در صفحه 3 برنامه را دارند.    
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ضرورت حمايت دولت از ساخت داخل حتي پس از تحريم ها اهرم رشد بازار سرمايهبورس يا التاري
نخس��ت( بورس ما روزبه روز 
بيشتر شبيه به يك قمارخانه 
و مسابقه  التاري مي شود. انگار 
همه به دنب��ال نتيجه  فوري و 
دانس��تن رازهاي برمالنشده  
كسب ثروت از بورس هستند. 
وقتي شكست مي  خورند روي 
س��هم بعدي، عدد بزرگ تري 
را ش��رط مي بندند و دوب��اره قصه از نو تكرار مي ش��ود. 
هر كس��ي از هر قشري با چند س��اعت كالس تكنيكال 
مقدماتي و اخيرا كالس هاي تابلوخواني به دنبال تحليل 
دقيق بازار و پيدا كردن نقطه  دقيق ورود و خروج اس��ت. 
اصوال اينكه چ��را بايد مردم به ج��اي يادگيري اصول و 
كاركردهاي بورس و مفاهي��م بنيادي و اصول مديريت 
ريسك و چينش پورتفوي و... )حداقل در شروع ورود به 
بورس( به دنبال پكيج هاي تابلوخواني و تحليل تكنيكال 
 rsi مقدماتي كالس��يك و يك س��ري انديكاتور )به جز
و ايچيموكو تقريبا بقيه منس��وخ ش��ده( باشند تا نقطه  
دقيق ورود و خروج را پيدا كنند. اين يعني همه به دنبال 
حرفه اي شدن هستند و آيا اين ممكن است؟ همه قصد 
»روز- معامله  گري« را دارند و به دنبال نقطه  دقيق ورود 
و خروج هستند كه يكي از سخت  ترين و حرفه اي ترين 
روش هاي معامله گري است . اما نتيجه يك چنين روندي 

چه مي شود؟ 
دوم( ورود و خروج مكرر و بي هدف سرمايه گذاران با يك 
خبر و شايعه و... دستكاري تابلوي سهم و ايجاد يك تابلوي 
دلخواه براي تابلوخوانان اس��ت تا در بازي بازيگر- سهم، 
بازي بخورند. اين درست مانند اين است كه به مردم گفته 
ش��ود بياييد نحوه  كار با ابزارهاي جراحي را ياد بگيريد و 
خودتان جراحي كنيد تا به جراح نياز نداشته باشيد. ببينيد 
چقدر راحت است. از آنها خواسته شود، اسكالپل و پنس 
را برداشته و بيمار را بشكافند و در گوش آنان زمزمه شود 
اساسا نيازي به دانستن آناتومي و پاتولوژي و فارماكولوژي 
براي جراحي وجود ندارد. يا اينكه به مردم گفته شود، براي 
مكانيك شدن كافي است نحوه  كار با آچار ُبكس و آچار 
شالقي و... را بدانند و نيازي به شناخت اجزاي اتومبيل و 

نحوه  كاركرد هر كدام از اجزا وجود ندارد.
سوم( البته من منكر دانستن تمام و كمال علم تكنيكال 
نيس��تم و به نظرم يكي از مهم تري��ن ضرورت هاي بازار 
س��رمايه براي فعاالن اين حوزه، حضور در بازار اس��ت. 

ام��ا معتقدم، ما آم��وزش را از بدجايي ش��روع كرده ايم. 
تابلوخواني بورس يكي از بي ارزش ترين و غيرقابل اتكاترين 
اطالعاتي است كه سرمايه گذاران راجع به سهم به دست 
مي آورند. ممكن اس��ت اين پرس��ش ب��راي مخاطبان 
مطرح ش��ود كه چرا تابلوخواني فاقد ارزش بنيادين در 
فعاليت هاي مرتبط با بازار سرمايه است؟ به اين علت كه 
به شدت قابل دستكاري است و هيچ روند مشخص و قابل 
اتكايي را نشان نمي دهد. صرفا در برخي مواقع به عنوان 
يكي و تنها يكي از نشانه هاي تاييد استفاده مي شود ونه 
ابزار تحليل و تصميم گيري مطل��ق. اما بايد ديد نتيجه 
يك چنين ساختار آموزشي در بازار سرمايه چه تبعاتي 

به دنبال دارد؟
 چه��ارم( نتيجه  اين ن��وع آموزش و گس��يل مجموعه 
س��رمايه گذاران به بازار، چيزي جز هرج و مرج و محروم 
كردن مردم از حق دانس��تن در خص��وص كاركردهاي 
بازار نيست. درست مانند اين اس��ت كه هزاران جراح را 
بدون اينكه اطالعاتي از مكانيس��م كاركرد بدن انس��ان 
داشته باشند، صرفا به دليل آشنايي با ابزارهاي جراحي 
فارغ التحصيل كنيم. طبيعي اس��ت هيچ عقل سليمي 
اينگونه تصميم سازي را نمي پذيرد. قصد ندارم مشكالت 
بازار را به اين موضوع ربط بدهم قطعا كه عوامل بزرگ تر و 
مهم تري نيز وجود دارد كه البته هدف اين نوشته نيست. 
پنجم( در آم��وزش غفلت كرده ايم و نح��وه فعاليت در 
بازار سرمايه را از نقطه اي اشتباه آموزش داده ايم. مسير 
آموزش و مهارت آموزي را به درستي طي نكرده ايم. مردم 
را از وسط قصه درگير ماجرا كرديم بدون اينكه مقدمات 
داستان بازار را گفته باشيم. متوليان و سرمايه گذاران در 
هيچ زمينه اي اعتقاد به كار پايه  اي ندارند و هميشه زود به 
نتيجه رسيدن را )به جاي تفكر عميق( نوعي ارزش قلمداد 
كرده اند. نتيجه اين شده است كه امروز سرمايه گذاران 
 p.e ديگر ب��ه صورت  هاي مالي و قيمت ه��اي جهاني و
و... توجهي نمي كنند و در عوض توجه به شايعه  رياست 
فالني در بورس و شركت هاي بورسي، آمدن فالن مدير و 
رفتن فالن مسوول توجه مي شود و نوسانات بازار متاثر از 
خبرهاي زرد اتفاق مي افتد . اين نوسانات و واكنش  ها به 
علت كمبود آموزش و كمبود تجربه است. خبر خوب اين 
است كه بورس در ميان مدت و بلندمدت از اين تنش  ها 
عبور مي كند و همواره در يك مسير مشخص و منطقي 
حركت مي كند. چه برخي دوس��ت داشته باشند و چه 

دوست نداشته باشند.

نفت جهاني در هفته اخير موفق 
شد س��طح مقاومت ۷5 دالر را 
بشكند و به حدود ۷8 دالر برسد، 
هرچند كه اين رش��د قيمتي 
امري مثبت محسوب مي شود 
و ش��ايد تاثي��ر كوتاه مدتي بر 
معامالت داشته باشد اما به طور 
كلي تفاوت فاحشي در قيمت  
آن به وجود نيامده و نمي توانيم بگويي��م كه اين اهرم در 
مثبت شدن بازار سهام تاثير زيادي داشته است. قيمت نيز 
يكي از فاكتورهايي است كه همواره تاثير بسزايي بر بازار 
سهام گذاشته است و با توجه به توافق هاي عضويت ايران 
در پيمان ش��انگهاي و خوش بيني براي مذاكرات برجام، 
به نظر مي رس��د كه نرخ دالر نيز به سوي روندي تثبيتي 
پيش برود و در همين محدوده قيمت��ي باقي بماند. اين 
ثبات قيمتي به خودي خود مي تواند اثر زيادي بر ترغيب 
سهامداران به سرمايه گذاري داشته باشد. در حال حاضر با 
گزارش هاي ۶ ماهه شركت هاي بورسي رو به رو هستيم 
و با شدت گرفتن انتشار اين گزارش  عملكردها در سامانه 
كدال، سرمايه گذاران نيز توجه بيشتري به ارزندگي سهام 
خواهند داش��ت و تا هفته آتي تمام اي��ن گزارش ها قابل 
مشاهده و بررسي مي شود. با انتشار اخبار مربوط بر عملكرد 
شركت هاي بورسي، شاهد هستيم كه درمورد شركت هايي 
كه عملكرد خوبي در نيمه نخست سال داشتند، صف هاي 
خريد در نماد آنها به وجود مي آيد و در مقابل نيز در برخي 
از موارد معدود كه گزارش عملكرد شركت جذابيت كافي 
براي جذب س��هامداران را نداشته، ش��اهد صف فروش 
هستيم. با نظر برعملكرد قابل قبولي كه از گزارشات ۶ ماهه 
شركت ها منعكس مي شود، به نظر مي رسد بازار سمت و 
سوي بهتري پيدا خواهد كرد و با وجود شرايط مثبت در 
توليد و فروش صنايع بورسي، نمي توان انتظار افت يا ريزش 
براي بازار سرمايه در ماه هاي آينده داشت. گمان مي كنم 
بازار سهام به زودي مسير صعودي ولو آهسته خود را پيش 
خواهد گرفت. شرايط براي رشد بازار سهام فراهم است. از 
منظر تحليل تكنيكالي نيز روز گذشته شاخص كل بورس 
توانست رقم يك ميليون و 4۲۰ هزار واحد را پس بگيرد كه 
اين سطح حمايت مهمي براي شاخص به حساب مي آيد. 
مقاومت بعدي شاخص كل بورس يك ميليون و 48۰هزار 
يا يك ميليون و 5۰۰ هزار واحد است. به طور كلي مي توان 
گفت تمام عوامل موجود به نفع بازار سرمايه بوده و شرايط 
اميدواركننده است. سهامداران در بلندمدت مي توانند سود 
خوبي از بازار سهام كسب كنند. در صورت سرمايه گذاري 
در بازه يك ساله، س��هامداران مي توانند سودي بيشتر از 
سپرده و بهره بانكي از بازار سهام كسب كنند. بنابراين به 
آنها پيشنهاد سهامداري و دوري از عرضه هاي هيجاني دارم. 
همچنين باتوجه به شرايط كنوني فكر مي كنم سبد دارايي 
سهامداران بايد تركيبي از نمادهاي ريالي و دالري باشد و 
نياز است تا با يك توازن مشخصي، بخشي از دارايي خود را 
به دالري محورها و بخش ديگر را به نماد ريالي اختصاص 
بدهند.   ادامه در صفحه 3

ب��ا ادام��ه ش��رايط تحري��م، 
نوس��ان قيمت ها، رشد قيمت 
ارز، آث��ار همه گي��ري كرونا و 
محدوديت هاي بانكي، تجاري 
و واردات كاال ب��ر اقتصاد ملي، 
توليد كنن��دگان و صنعتگران 
نيز ب��راي ادامه حي��ات و روي 
پاي خود مان��دن، برنامه هاي 
متعددي را براي كاهش وابس��تگي به واردات، استفاده از 
امكانات داخلي و توان متخصصان داخلي به كار گرفته اند 
و با افزايش ساخت داخل قطعات و مجموعه هاي صنعتي، 
تالش كردند كه مخارج ارزي، خ��روج ارز و تامين مواد و 
قطعات از خارج را كاهش دهند.  در اين راستا، مراكز تحقيق 
و توسعه در سازمان هاي صنعتي و شركت هاي توليدي، با 
استفاده از دانش و توان جوانان تحصيل كرده كشور، طراحي، 
ساخت و اجراي طرح هاي عمراني وصنعتي را در دستور كار 
قرار داده اند. مديران ش��ركت ها و برنامه ريزان مالي نيز با 
توجه به قيمت ارز و فضاي جديد كسب وكار و نياز بيشتر 
به نقدينگي، برنامه هايي را براي پيشبرد افزايش ساخت 
داخلي كاالهاي صنعتي به كار گرفته اند. براين اساس، نه 
تنها دولت جديد و مسووالن اقتصادي و صنعتي كشور، 
بايد حمايت خود را از شركت هاي دانش بنيان، تحقيق و 
توسعه در واحدهاي توليدي، و افزايش ساخت داخل اعالم 
كنند و از طريق قوانين و مقررات، آس��ان كردن مقررات 
گمركي، تسهيالت بانكي، تخفيف هاي مالياتي و عوارض 
و... نهضت ساخت داخل را احيا و گسترش دهند، بلكه بايد 
قوانين حمايت از ساخت داخل كردن توليد، در مسيري 
حركت كند كه شركت هاي توليدي براي سال ها امكان 
برنامه ريزي و توليد داشته باشند و نگران تغيير فضاي كسب 
وكار، سيل واردات كاالهاي خارجي و مشابه ساخت داخل 
نباشند و بتوانند روي برنامه هاي حمايت از ساخت داخل 
حساب باز كنند.  زيرا چنانچه با لغو تحريم ها، تغيير نرخ ارز 
يا هر گونه گشايش در فضاي بانكي و تجاري، دوباره شاهد 
سيل واردات بي حساب و كتاب كاالهاي خارجي باشيم، 
عمال ثمره تحقيق و توس��عه و ساخت داخل در سال هاي 
سخت تحريم به هدر مي رود. بايد توجه داشته باشيم كه 
تجربه ژاپن، كره جنوبي، كشورهاي اروپايي و حتي چين، 
در مسير صنعتي شدن، با اتكا به حمايت دولت ها و مردم 
از توليد كاالهاي داخلي و افزايش درصد س��اخت داخل 
كاالها بوده است. در اين راستا، بايد حمايت ها و مشوق هاي 
س��اخت داخل براي س��ال ها به صورت يك قانون پايدار 
باقي بماند و توليد كنندگان همچنان بتوانند روي حمايت 
دولت و تشكل هاي صنفي و مصرف كنندگان حساب باز 
كنند. واردات محصوالت مشابه خارجي نيز بايد از طريق 
بررسي هاي كارشناسي نيازها و امكان توليد كاالها در داخل 
كشور، وضع مقررات تعرفه اي و غير تعرفه اي صورت گيرد 
و نبايد اجازه واردات بي رويه داده شود. زيرا هر گونه واردات 
بي حس��اب و كتاب و مقررات تجاري بي در و دروازه، عمال 
زحمايت توليد كنندگان و نهضت ساخت داخل در يك دهه 
اخير را از بين مي برد.  براي آنكه توليد كنندگان و صنعتگران 

بتوانند روي حرف و حمايت دولت حساب باز كنند، دولت 
بايد از حاال مقررات حمايت از ساخت داخل كردن را براي 
1۰ س��ال آينده مورد توجه قرار دهد و در كنار مانع زدايي 
از محدوديت هاي موجود، پشتيباني خود از ساخت داخل 
را از طريق حفظ ق��درت رقابتي توليدكنندگان داخلي و 
كنترل واردات انجام دهد. اگ��ر امروز دولت به همراهي و 
تالش صنعتگران نياز دارد و تالش دارد كه از ساخت داخل 
كردن قطعات و كاالها حمايت كند، بايد اين حمايت خود 
را ادامه دهد تا توليد كنندگان و سرمايه گذاران نيز روي اين 
حمايت براي سال هاي بعد حساب بازكنند. زيرا اگر پس 
از گش��ايش هاي ارزي و بهبود درآمدهاي كشور، دوباره 
ش��اهد حضور بي رويه كاالهاي خارجي باشيم، موجب 
خواهد شد كه توليد كننده هيچ حسابي روي حرف دولت 
نكند و به مسووالن وبرنامه ريزان اقتصادي اعتماد نداشته 
باش��د. لذا برنامه حمايت از س��اخت داخل، پشتيباني از 
توليد و رفع موانع موجود، بايد يك برنامه بلندمدت باشد 
و بايد توجه داشت كه برنامه كوتاه مدت نمي تواند فضاي 
رقابتي و حمايت از توليد و س��اخت داخل را تقويت كند. 
سرمايه گذاران حداقل بايد روي يك برنامه 1۰ ساله جهت 
تحقيق و توسعه و ساخت داخل كردن حساب باز كنند تا 
ضمن كاهش هزينه توليد، بتوانند بهبود قيمت، رضايت 
مش��تري و عرضه كاالهاي با كيفيت، را تحقق بخشند. 
اينجانب شاهد موفقيت س��اخت داخل كردن كاالها در 
يكي از واحدهاي صنعتي در س��ال هاي اخي��ر بودم، كه 
بيش از 8۰ درصد ساخت سيستم هاي ايراني را با استفاده 
از توان س��اخت داخل انجام داده ان��د. جوانان متخصص 
در واحد تحقيق و توسعه شركت پيرامون سيستم قشم، 
موفق شدند ده ها قطعه و مجموعه مورد نياز سيستم هاي 
آنااليزر را طراحي و توليد كنند و حتي قطعاتي كه تنها سه 
شركت در جهان توليد مي كنند را بازطراحي و به مرحله 
توليد صنعتي برس��انند و بيش از 1۰۰ پ��روژه را به پايان 
برسانند و نه تنها خودكفايي در اين زمينه را محقق كرده 
بلكه در تامين دستگاه هاي مورد نياز واحدهاي صنعتي 
داخلي نيز مشكالت موجود در زمينه واردات را تاحدودي 
برطرف نمايد. همچنين در شرايطي كه آب و برق و انرژي 
كشور نيازمند سرمايه گذاري است، سيستم هاي آنااليزر 
گاز، آب، برق، انرژي، پتروشيمي و زيست محيطي را ارايه 
كردند و حتي تحويل سيستم هاي آنااليزر ساخت داخل 
براي بخش انرژي ۲ تا 4 ماه سريع تر از شركت هاي خارجي 
انجام مي ش��ود.براي حفظ اين دستاوردها و جلوگيري از 
هدر رفتن تالش جوانان و مديران و س��رمايه هاي كشور، 
دولت بايد از س��اخت داخل كردن قطعات و محصوالت 
حمايت كند. از دولت آينده انتظار مي رود كه به صحبت هاي 
كارشناسان و بخش خصوصي توجه بيشتري داشته باشند 
و بخش خصوصي را از خود دانسته و به نظرات آنها بها دهند. 
در نتيجه مسووالن و دولت جديد بايد حامي شركت هايي 
باشند كه در شرايط س��خت تحريم و افزايش قيمت ارز، 
حامي صنعت داخلي بوده اند و با كاهش ارز بري طرح هاي 
عمراني، و تامين نيازها در داخل، به صنعت و اقتصاد كشور 
كمك كرده اند و...   ادامه در صفحه 3

رضا راجي كرماني رسول رحيم نيامحسن عباسي

 فقردرسالمندي
۲برابرسايرردههايسنياست

 زاكانيبربدهي
 80هزارميلياردتومانيشهرداريتهرانتاكيدكرد

چندوقتي مي شود كه در فضاي مجازي شايعه اي 
با عنوان وجود ماينر در ش��ركت بورس مطرح شده 
كه تا روز گذشته به عنوان شايعه بود، روز سه شنبه 
و با اعالم معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار 
اين شايعه واقعي شد و براساس آمارها كشف چند 
دستگاه ماينر در زيرزمين ساختمان شركت بورس 
توسط حراست و اينكه اين دستگاه ها متعلق به فرد 
خاصي در اين شركت مطرح شد اما مديرعامل اين 
شركت اين موضوع را رد كرد و پاسخگوي خبرنگاران 
نبود. علي صحرايي، مديرعامل شركت بورس وجود 
هرگونه ماينر را در اين شركت تكذيب كرد و گفت: 
اين موضوع صحت ن��دارد و آنهايي كه آن را مطرح 
كرده اند، اشتباه كرده اند.   صفحه 4 را بخوانيد

در ساعات پايانی معامالت نقدی روز گذشته  بازار 
ارز، دالر وارد کان��ال ۲8هزار تومان ش��د. به اين 
ترتيب قيمت هر اس��کناس دالر آمريکا در بازار 
آزاد به ۲81۰۰تومان رس��يد.  يورو هم در پايان 

معامالت با قيمت ۳۳۲۰۰تومان فروخته شد.
صفحه 3 را  هم بخوانيد

چهارمعضلاقتصادودوراهكاربرايبرونرفتازبنبستقيمتگذاري

 روزهاي آسودگي
 و سايه سنگين محروميت

صفحه8 صفحه5

صفحه4

 طرح صدور سريع 
پروانه ساختماني در پايتخت

 دالر 
 وارد كانال 

28 هزارتومان 
شد

ماينر در شركت 
بورس تهران 
چه مي كند؟

ليست  باالبلند  درخواست ها  از  وزير
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گروه بانك و بيمه| 
رييس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: 
دس��تگاه هاي اجرايي از هرگونه اقدامي كه منجر به 

افزايش تورم مي شود، پرهيز كنند.
رييس��ي روز سه ش��نبه در جلسه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت در راستاي كنترل تورم، بانك مركزي 
را موظف نمود سياست هاي پولي را متناسب با مديريت 
نقدينگي و كنترل تورم پيگيري كند.سازمان برنامه و 
بودجه موظف اس��ت بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاكيد بر 
اصالح س��اختار و حذف هزينه هاي غيرضرور بودجه 
تدوين كند. آيت اهلل رييس��ي با بي��ان اينكه حمايت 
از توليد داخ��ل در اولويت سياس��ت ها و برنامه هاي 
اقتصادي دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برنامه ريزي و سياس��ت هاي متناسب با اين 
اولويت  به ويژه توس��عه توليدات داخلي و بي نيازي از 
واردات كاالي خارجي و اعمال محدوديت و ممنوعيت 
براي ورود كاالهاي خارجي داراي مش��ابه داخلي يا 
كاالهاي وارداتي غيرضروري را در دس��تور كار خود 
قرار دهد. در اين جلس��ه س��ازمان برنامه و بودجه و 
س��تاد اقتصادي دولت گزارش��ي از منابع و مصارف 
بودجه ۱۴۰۰ ارايه كردند كه بر اس��اس اين گزارش 
ظرفيت هاي قانوني براي تامين منابع بودجه عمومي 
مش��خص و مقرر گرديد تمامي دستگاه هاي اجرايي 
نسبت به انجام تكاليف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به 
نحوي اقدام نمايند كه منابع بودجه، تامين شده و از اين 
محل مخاطره اي كه نتيجه آن افزايش نقدينگي باشد، 
ايجاد نگردد.در اين جلسه همچنين سازمان برنامه و 
بودجه موظف شد با اولويت بندي هزينه ها، حداكثر 

صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي را به عمل آورد.

  فاصله تورمي دهك هاي 
هزينه اي كاهش يافت

از سوي ديگر، مركز آمار ايران اعالم كرد كه بر اساس 
اعداد مربوط ب��ه تورم در مي��ان دهك هاي مختلف 
هزين��ه اي، فاصله تورمي دهك ها در ش��هريورماه به 
٤,٠ درصد رس��يد كه نسبت به ماه قبل )٥.٤ درصد( 
١.٤ واحد درصد كاهش داشته است.مركز آمار ايران 
ش��اخص قيمت مصرف كننده كل كش��ور بر اساس 
دهك هاي هزينه اي شهريور ماه ١٤٠٠ را اعالم كرد. 
بر اس��اس اعداد مربوط به ت��ورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 
٤,٠ درصد رس��يد كه نسبت به ماه قبل )٥.٤ درصد( 

١.٤ واحد درصد كاهش داشته است.
نرخ تورم كل كشور در شهريور ماه ١٤٠٠ برابر ٤٥,٨ 
درصد اس��ت كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در 
بازه ٤٥.٥ درصد براي دهك  شش��م ت��ا ٤٩.٤ درصد 
براي دهك دهم نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« بين ٦١.٣ درصد براي دهك دوم تا ٥٧.٥ 
درصد براي دهك دهم است. همچنين اطالع مذكور 
در مورد گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« 
بين ٤٧.٥ درصد براي دهك دهم تا ٣٣.٨ درصد براي 

دهك اول است
بر اس��اس اعداد مربوط به ت��ورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 
٤,٠ درصد رس��يد كه نسبت به ماه قبل )٥.٤ درصد( 
١.٤ واحد درصد كاهش داشته است. فاصله تورمي در 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد كاهش و گروه عمده 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل 

١.٩ واحد درصد كاهش را نشان مي دهد.
بر اساس اعالم مركز آمار فاصله نرخ تورمي دهك ها در 
شهريورماه برابر چهار درصد بود كه نسبت به ماه قبل 

از آن ۱.۴ واحد درصد كاهش داشته است.

خانواده ها بر اس��اس مجموع درآمد و هزينه س��االنه 
در ۱۰ گروه دس��ته بندي مي ش��وند. دهك نخست، 
كم درآمدترين گروه و دهك دهم پردرآمدترين گروه 
از خانواده ها را تشكيل مي دهند. نرخ تورم در دهك هاي 
مختلف متفاوت اس��ت و مركز آمار نرخ تورم و فاصله 
تورمي اين دهك ها را پس از اع��الم نرخ تورم هر ماه 

منتشر مي كند.
براساس اعالم اين مركز، نرخ تورم كل كشور در شهريور 
ماه ١٤٠٠ برابر ۴۵.۸ درصد اس��ت كه در دهك هاي 
مختلف هزينه اي در بازه ٤٥.٥ درصد براي دهك  ششم 

تا ٤٩.٤ درصد براي دهك دهم نوسان دارد.
محدوده تغييرات تورم دوازده ماه��ه در گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخاني��ات« بين ٦١.٣ 
درصد براي دهك دوم تا ٥٧.٥ درصد براي دهك دهم 
است. همچنين در گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« بين ٤٧.٥ درصد براي دهك دهم تا ٣٣.٨ 
درصد براي دهك اول است. بر اساس اعالم مركز آمار 
تورم در ميان دهك هاي مختلف، فاصله تورمي دهك ها 
در اين ماه به چهار درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل 

)٥.٤ درصد( ١.٤ واحد درصد كاهش داشته است.
فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« نسبت به ماه قبل ٠.٦واحد درصد كاهش و 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت 

به ماه قبل ١.٩ واحد درصد كاهش را نشان مي  دهد.
آنچه دهك هاي درآمدي را از يكديگر مجزا مي كند، 
وزن كاال در س��بد مصرفي خانوار اس��ت. دهك هاي 
كم درآمد به علت درآمد كمت��ر، هزينه كمتري را به 
تفريح و سرگرمي و حتي بهداشت و درمان اختصاص 
مي دهند. از اين جهت، وزن اين كاالها در سبد مصرفي 
آنها كمتر است. در مقابل بيشترين سهم را خوراكي ها 
و آشاميدني ها دارند. آنها بيشتر مخارج خود را معطوف 
اين دسته از كاالها و در واقع ضروريات زندگي مي كنند.

براين اساس، اگر تورم در اثر افزايش قيمت كاالهاي 
خوراكي رشد كند، در آن صورت فشار بر قشر ضعيف 
افزاي��ش خواهد ياف��ت. از طرفي ديگر، اگ��ر تورم در 
كانال افزايش قيمت كاالهاي غيرخوراكي و خدماتي 
رشد كند، آن گاه فشار تورمي بر اقشار ضعيف كاهش 
خواهد يافت و شاخص هاي تورمي پردرآمدها فعال تر 
مي ش��ود. ضريب اهميت خوراكي ها و آشاميدني ها 

در باالترين دهك درآمدي كش��ور، ۱۷ درصد است و 
۸۲ درصد اهميت به كاالهاي غيرخوراكي و خدمات 
اختصاص دارد.از سوي ديگر، مركز آمار ايران اعالم كرد 
كه بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در شهريورماه 
به ٤,٠ درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )٥.٤ درصد( 
١.٤ واحد درصد كاهش داشته است.مركز آمار ايران 
ش��اخص قيمت مصرف كننده كل كش��ور بر اساس 
دهك هاي هزينه اي شهريور ماه ١٤٠٠ را اعالم كرد. 
بر اس��اس اعداد مربوط به ت��ورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 
٤,٠ درصد رس��يد كه نسبت به ماه قبل )٥.٤ درصد( 

١.٤ واحد درصد كاهش داشته است.
نرخ تورم كل كشور در شهريور ماه ١٤٠٠ برابر ٤٥,٨ 
درصد اس��ت كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در 
بازه ٤٥.٥ درصد براي دهك  شش��م ت��ا ٤٩.٤ درصد 
براي دهك دهم نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« بين ٦١.٣ درصد براي دهك دوم تا ٥٧.٥ 
درصد براي دهك دهم است. همچنين اطالع مذكور 
در مورد گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« 
بين ٤٧.٥ درصد براي دهك دهم تا ٣٣.٨ درصد براي 

دهك اول است
بر اس��اس اعداد مربوط به ت��ورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 
٤,٠ درصد رس��يد كه نسبت به ماه قبل )٥.٤ درصد( 
١.٤ واحد درصد كاهش داشته است. فاصله تورمي در 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد كاهش و گروه عمده 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل 

١.٩ واحد درصد كاهش را نشان مي دهد.
بر اساس اعالم مركز آمار فاصله نرخ تورمي دهك ها در 
شهريورماه برابر چهار درصد بود كه نسبت به ماه قبل 

از آن ۱.۴ واحد درصد كاهش داشته است.
خانواده ها بر اس��اس مجموع درآمد و هزينه س��االنه 
در ۱۰ گروه دس��ته بندي مي ش��وند. دهك نخست، 
كم درآمدترين گروه و دهك دهم پردرآمدترين گروه 
از خانواده ها را تشكيل مي دهند. نرخ تورم در دهك هاي 
مختلف متفاوت اس��ت و مركز آمار نرخ تورم و فاصله 

تورمي اين دهك ها را پس از اع��الم نرخ تورم هر ماه 
منتشر مي كند.

براساس اعالم اين مركز، نرخ تورم كل كشور در شهريور 
ماه ١٤٠٠ برابر ۴۵.۸ درصد اس��ت كه در دهك هاي 
مختلف هزينه اي در بازه ٤٥.٥ درصد براي دهك  ششم 

تا ٤٩.٤ درصد براي دهك دهم نوسان دارد.
محدوده تغييرات تورم دوازده ماه��ه در گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخاني��ات« بين ٦١.٣ 
درصد براي ده��ك دوم تا ٥٧.٥ درص��د براي دهك 

دهم است.
همچني��ن در گروه عمده »كااله��اي غير خوراكي و 
خدمات« بي��ن ٤٧.٥ درصد براي دهك دهم تا ٣٣.٨ 

درصد براي دهك اول است.
بر اس��اس اعالم مركز آمار ت��ورم در ميان دهك هاي 
مختلف، فاصله تورمي دهك ه��ا در اين ماه به چهار 
درصد رسيد كه نس��بت به ماه قبل )٥.٤ درصد( ١.٤ 

واحد درصد كاهش داشته است.
فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« نسبت به ماه قبل ٠.٦واحد درصد كاهش و 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت 

به ماه قبل ١.٩ واحد درصد كاهش را نشان مي  دهد.
آنچه دهك هاي درآمدي را از يكديگر مجزا مي كند، 
وزن كاال در س��بد مصرفي خانوار اس��ت. دهك هاي 
كم درآمد به علت درآمد كمت��ر، هزينه كمتري را به 
تفريح و سرگرمي و حتي بهداشت و درمان اختصاص 
مي دهند. از اين جهت، وزن اين كاالها در سبد مصرفي 
آنها كمتر است. در مقابل بيشترين سهم را خوراكي ها 
و آشاميدني ها دارند. آنها بيشتر مخارج خود را معطوف 
اين دسته از كاالها و در واقع ضروريات زندگي مي كنند.

براين اساس، اگر تورم در اثر افزايش قيمت كاالهاي 
خوراكي رشد كند، در آن صورت فشار بر قشر ضعيف 
افزاي��ش خواهد ياف��ت. از طرفي ديگر، اگ��ر تورم در 
كانال افزايش قيمت كاالهاي غيرخوراكي و خدماتي 
رشد كند، آن گاه فشار تورمي بر اقشار ضعيف كاهش 
خواهد يافت و شاخص هاي تورمي پردرآمدها فعال تر 
مي ش��ود. ضريب اهميت خوراكي ها و آشاميدني ها 
در باالترين دهك درآمدي كش��ور، ۱۷ درصد است و 
۸۲ درصد اهميت به كاالهاي غيرخوراكي و خدمات 

اختصاص دارد.
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شركتاماراتيمدعيشد

ش��ركت »دانا گاز« امارات مدعي ش��د ي��ك دادگاه 
بين المللي شركت ملي نفت ايران را در رابطه با پرونده 
كرسنت به پرداخت جريمه به ميزان ۶۰۷.۵ ميليون 
دالر محكوم كرده اس��ت. به گزارش تسنيم به نقل از 
رويترز، شركت »دانا گاز« امارات روز سه شنبه مدعي 
شد يك دادگاه بين المللي، ش��ركت ملي نفت ايران 
را به  علت اختالف بر س��ر تأمين گاز با اين شركت به 
پرداخت جريمه به  ميزان ۶۰۷,۵ ميليون دالر محكوم 
كرده است. اين پرونده مربوط به يك قرارداد ۲۵ ساله 
خريد و فروش گاز بين شركت »كرسنت پتروليوم« 
كه وابسته به شركت »دانا گاز« امارات و شركت ملي 
نفت ايران است. بر اساس اين گزارش، جريمه اي كه 
قرار است به ش��ركت اماراتي پرداخت شود مربوط به 
هشت و نيم سال اول اين توافقنامه ۲۵ ساله است كه 
قرار بود در س��ال ۲۰۰۵ آغاز شود، در سال ۲۰۱۴ نيز 
حكم مش��ابهي به  نفع دانا گاز صادر شده بود. دانا گاز 
در بيانيه اي اعالم كرد كه آخرين جلس��ه رس��يدگي 
به »طلب بس��يار بزرگ تر« اين ش��ركت، يعني براي 
۱۶ س��ال و نيم باقي  مانده، در اكتبر س��ال آينده در 
پاريس تعيين شده است و تصميم گيري در مورد اين 
جريمه در سال ۲۰۲3 انجام مي شود. پرونده كرسنت 
مربوط به قراردادي است بين شركت اماراتي كرسنت 
پتروليوم با شركت ملي نفت ايران كه در زمان وزارت 
بيژن زنگنه منعقد ش��د. مذاكرات اوليه اين قرارداد از 
سال ۱99۷ آغاز ش��د و در نهايت، سال ۲۰۰۱ منجر 
به تفاهم مشترك شد، بر اين اساس مقرر شد از سال 
۲۰۰۵ ميالدي، با لوله كشي در خليج فارس، گاز ميدان 
سلمان مخزن مشترك با ابوظبي به امارات صادر شود.

پيش بيني نفت 90 دالري از 
سوي گلدمن ساكس امريكا

بانك گلدمن ساكس امريكا اخيرا پيش بيني خود 
براي قيمت نفت در پايان سال ۲۰۲۱ را افزايش داد 
و اعالم كرد طي ماه هاي آينده قيمت نفت برنت به 

9۰ دالر در هر بشكه خواهد رسيد.
به گ��زارش فارس به نق��ل از اويل پراي��س، بانك 
امريكايي گلدمن ساكس اعالم كرد محدود بودن 
عرضه نفت در بازار جهاني از يكسو و رشد تقاضا از 
س��وي ديگر در كنار تبعات توفان آيدا و تاثير آن بر 
چرخه تامين نفت باعث خواهد شد تا شاهد افزايش 
بيشتر قيمت اين حامل انرژي در بازار جهاني باشيم. 
در حالي كه اين بانك قبال پيش بيني كرده بود كه 
قيمت نفت در اواخر سال ۲۰۲۱ به ۸۰ دالر در هر 
بشكه خواهد رسيد اما حاال پيش بيني خود را تغيير 
داده و مي گويد طالي س��ياه قبل از س��ال ۲۰۲۲ 

قيمت 9۰ دالر را خواهد ديد.
گلدمن ساكس ماه هاست كه مي گويد قيمت نفت 
برنت به خاطر باال رفتن تقاض��ا و واكنش محدود 
كش��ورهاي توليدكننده غيرعضو اوپك پالس به 
اين مس��اله قيمت نفت به ۸۰ دالر در هر بش��كه 

خواهد رسيد. 
هفته گذش��ته اين بانك امريكايي گفت��ه بود در 
صورتي كه زمس��تان س��ردتري را پيش رو داشته 
باشيم و قيمت گاز در بازار جهاني افزايش بيشتر از 
انتظار داشته باشد در سه ماهه پاياني سال قيمت 
نفت پتانسيل آن را دارد كه به ۸۵ دالر در هر بشكه 

هم برسد.

نفت ۸0 دالري شد
قيمت هر بش��كه نفت برنت درياي شمال كه روز 
دوش��نبه ۱.۸ درصد افزايش يافته بود، امروز با ۵3 
س��نت معادل ۰.۶۷درصد افزايش به ۸۰ دالر و ۶ 

سنت رسيد.
به گزارش تس��نيم به نقل از رويت��رز، در حالي كه 
نگراني ها از كمبود عرضه نفت در ش��رايط افزايش 
تقاضا ادامه دارد، قيمت نفت روز سه ش��نبه براي 
ششمين جلس��ه متوالي ش��اهد افزايش بود و به 
باالي ۸۰ دالر رسيد. بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر بشكه نفت برنت درياي شمال كه روز دوشنبه 
۱,۸ درص��د افزايش يافته بود، امروز با ۵3 س��نت 
معادل ۰,۶۷ درصد افزايش به ۸۰ دالر و ۶ س��نت 
رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا 
هم ب��راي تحويل در ماه نوامبر امروز با ۵۵ س��نت 
معادل ۰,۷3 درصد رش��د به ۷۶ دالر رسيد. نفت 
خام امريكا ديروز نيز شاهد جهش ۲ درصدي بود. 
توشيتاكا تازاوا تحليلگر موسسه فوجيتومي در اين 
باره گفت: »با توجه به اخت��الل در عرضه و ترميم 
تقاضا در بس��ياري از نقاط جهان، احساس حاكم 
بر بازار همچنان افزايشي است.« وزير اقتصاد ژاپن 
امروز اعالم كرد، توكيو براي لغو وضعيت فوق العاده 
از ابت��داي ماه اكتبر از مش��اوران بهداش��تي خود 
نظرخواهي مي كند. تعداد مبتاليان جديد به ويروس 
كرونا در ژاپن رو به كاهش است و سيستم درماني 
اين كشور پس از هفته ها شاهد كاهش بار بيماران 
بستري بوده است. در همين حال، به گفته منابع آگاه 
نيجريه و آنگ��وال دو توليدكننده مهم نفت در قاره 
آفريقا حداقل تا س��ال آينده قادر به افزايش سطح 
توليدشان به سقف سهميه تعيين  شده از سوي اوپك 
نخواهند بود. كاهش س��رمايه گذاري و مشكالت 
ايجاد شده در تعمير و نگهداري ميادين نفتي سبب 
افت ظرفيت توليد كش��ورهاي توليدكننده شده 
اس��ت. چند عضو ديگر گ��روه اوپك پالس هم كه 
طي سال گذشته و به  منظور تقويت قيمت ها توليد 
خود را كاهش داده بودند، اكنون و همزمان با ترميم 
اقتصادي قادر به افزايش فوري توليد خود نيستند. 
موسسه گلدمن ساكس با اشاره به افزايش اشتهاي 
ريسك پذيري بين سرمايه گذاران پيش بيني خود 
براي نفت برنت تا پايان امس��ال را ۱۰ دالر افزايش 

داده و به 9۰ دالر رسانده است

سرنوشت آلمان بعد از مركل
»آرمين الشت«، نامزد حزب دموكرات مسيحي آلمان، 
در نخس��تين دوره خود براي صدر اعظمي آلمان در 
معرض از دست دادن منصبي است كه »آنگال مركل« 

به مدت ۱۶ سال براي محافظه كاران به ارمغان آورد.
به گزارش »بلومبرگ«، »مركل«، به تازگي و پيش از 
رقابتي ترين انتخابات آلمان در تقريبا ۲ دهه گذشته، 
براي آخرين بار در كمپين انتخاباتي به »الشت« ملحق 
شد تا جانشين احتمالي خود را انتخاب كند. »مركل«، 
»الش��ت« را به عنوان شخصي معرفي كرد كه مانند 
خود در پناهگاه بزرگ ترين اقتصاد اروپا سياستي ثابت 
خواهد داشت. در حالي كه راي دهندگان تمايل به تغيير 
را نشان مي دهند، صدراعظم ديرينه آلمان به دنبال 
نجات ميراث خود است. دهه ها حزب محافظه كار اتحاد 
دموكرات مسيحي مركل به اتفاق حزب اتحاد سوسيال 
مسيحي در مورد سياست هاي آلمان تصميم گيري 
كرده اند. »آرمين الش��ت« به طبع جانش��ين مركل 
خواهد بود، ام��ا براي جلب حمايت راي دهندگان، به 
ويژه پس از اينكه تصوير او در حال خنديدن در هنگام 
بازديد از يك شهر سيل زده در ماه جوالي، منتشر شد، 

تالش مي كند.
شمار هواداران »ماركوس سودر«، رييس باواريا بيشتر 
از »آرمين الشت« است، اما بعيد به نظر مي رسد رقيب 

محافظه كارش، نامزدي حزب را به او واگذار كند.
حزب چپ ميانه سوسيال دموكرات با محافظه كاران 
در ائتالف ش��ركت دارد و در نظرسنجي ها از حمايت 
مساوي با آنان برخوردار است اما يك نظرسنجي در ماه 
گذشته شانس اين حزب را براي نخستين  بار طي ۱۵ 
سال، بيشتر از حزب اتحاد دموكرات مسيحي نشان داد.
»اوالف ش��ولتز«، وزي��ر دارايي آلم��ان، نامزد حزب 
سوسيال دموكرات براي پست صدراعظمي است و در 
حال حاضر شانس واقعي براي پيروزي را دارد. يكي ديگر 
از اين احزاب، حزب سبز هاست؛ تكيه اين حزب چپگرا 
بر تغييرات آب و هوايي و عدالت اجتماعي است و اوايل 
س��ال جاري ميالدي در نظرسنجي ها از ساير احزاب 
پيشي گرفته بود. »آنالنا بائرباك« رييس اين حزب هنوز 
در دولت نقشي ندارد، اما ممكن است بتواند حزبش را 
وارد ائتالف كند. از جمله احزاب ديگري كه ممكن است 
در دولت ائتالفي آينده شركت داشته باشند مي توان از 
دموكرات هاي آزاد ليبرال و سوسياليست هاي حزب 
جديد چپ نام برد كه در ۲۰۰۷ تاس��يس شد. حزب 
راست افراطي آلترناتيو براي آلمان، در بخش هاي شرقي 
آلمان از حمايت زيادي برخوردار است، اما احزاب اصلي 

به دليل سياست هايش از اين حزب فاصله مي گيرند.

واردات ۸۶ درصد كاالهاي 
اساسي با ارز ۴۲00

از مجموع كاالهاي اساسي وارد شده در سال جاري بيش 
از ۸۶ درصد با ارز ۴۲۰۰ توماني تامين ارز و وارد شده كه 

البته محدود به هفت قلم است.
به گزارش ايسنا، از سال ۱39۷ كه ارز ۴۲۰۰ توماني به 
چرخه تجاري آمد تاكنون، ه��م مجموع واردات ايران 
كمتر و عمدتا به كاالهاي اساسي و كاالهاي واسطه اي 
توليد محدود ش��د و ه��م به تدريج ليس��ت كاالهاي 
دريافت كننده ارز ترجيحي كوتاه تر شده است؛ به طوري 
كه از مجموع ۲۵ گروه كاالي اساس��ي فقط هفت قلم 
مش��مول ارز ۴۲۰۰ توماني مي ش��ود، ولي با اين حال 
حجم بااليي از واردات اقالم اساسي را به خود اختصاص 
داده است. بررسي آمار تجارت خارجي در نيمه اول سال 
جاري نشان مي دهد كه در اين مدت مجموع واردات و 
صادرات به ۷9.۱ ميليون تن به ارزش ۴۵ ميليارد دالر 
رسيده است كه سهم واردات ۱9.۱ ميليون تن به ارزش 
۲3.۱ ميليارد دالر بوده است. از مجموع واردات صورت 
گرفته ۱۴.3 ميليون تن به ارزش ۸.۸ ميليارد دالر كاالي 
اساس��ي در ۲۵ گروه از گمركات ترخيص و وارد كشور 
شده است كه اين مقدار در مقايس��ه با نيمه اول سال 
گذشته از نظر وزني ۲۱ درصد و ارزش ۵۷ درصد افزايش 
دارد. اما از ۱۴.3 ميليون تن كاالي اساسي وارد شده از 
ابتداي امسال تا پايان شهريور ماه، ۱۲.۴ ميليون تن 
ب��ه ارزش بالغ بر ۶.9 ميليارد دالر با ارز ۴۲۰۰ توماني 
وارد شده است كه از نظر وزني ۲۴ درصد و ارزش ۷9 

درصد نسبت به نيمه اول پارسال افزايش يافته است.
بر اين اس��اس، حجم كاالي اساس��ي وارد شده با ارز 
۴۲۰۰ توماني در سال جاري ۶۴.9 درصد كل واردات 
از نظر وزن و ۲9.۸ درصد از لحاظ ارزش در همين مدت 
است. همچنين كاالي اساسي وارد شده با ارز ترجيحي 
۸۶.۷ درص��د وزن و ۷۸.۴ درص��د ارزش كل كاالي 
اساسي ترخيص شده در نيمه ابتدايي سال جاري بوده 
است. كاالهايي كه با ارز ترجيحي وارد مي شود، محدود 
به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه هاي روغني، روغن 
خام، ذرت، كنجاله سويا و بخشي از دارو، تجهيزات و 
ملزومات پزشكي است. گندم به وزن ۲.۱ ميليون تن 
و ارزش ۶9۸.۵ ميليون دالر، ذرت ۴.3 ميليون تن به 
ارزشي بيش از ۱.۴ ميليارد دالر، جو ۱.9 ميليون تن 
با ۵۷۵.۸ ميليون دالر، دانه هاي روغني ۱.۵ ميليون 
تن به ارزش يك ميلي��ارد دالر، روغن خوراكي نيمه 
جامد، مايع و خام ۱.۱ ميليون تن به ارزش��ي بيش از 
۱.۵ ميليارد دالر و كنجاله سويا با ۱.۲ ميليون تن به 
ارزشي بالغ بر ۶۸۴.۱ ميليون دالر، شش قلم از كاالهاي 
اساسي مش��مول و وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در نيمه اول 
امس��ال اس��ت. همچنين دارو، تجهيزات و ملزومات 
پزشكي بيش از ۷۰۰۰ تن به ارزشي بالغ 933 ميليون 
دالر در كنار شش قلم ديگر با ارز ترجيحي وارد كشور 
شده است. اما مانده كاالهاي اساسي وارد شده در ۲۵ 
گروه، با ارز نيمايي بوده كه محدود اس��ت؛ به گونه اي 
كه از ۱۴.3 ميليون تن كاالي اساسي، ۱.9 ميليون تن 
به ارزش ۱.9 ميليارد دالر با ارز نيمايي ترخيص شده 
اس��ت. اقالمي مانند برنج، مرغ، گوشت، شكر، كاغذ، 
ماش��ين آالت و تجهيزات خطوط توليد، الستيك، 
سموم و كودهاي شيميايي از جمله كاالهاي اساسي 
وارداتي با ارز نيمايي است. كاالهاي اساسي وارداتي با 
ارز نيمايي نسبت به نيمه اول پارسال از نظر وزن هفت 

و ارزش هشت درصد رشد داشته است.

رييسجمهور:مهارتورماولويتدولتاست

كاهش 1،4 درصدي فاصله تورمي  بين دهك هاي درآمدي

داووددانشجعفري،وزيراسبقاقتصاد:

نفت فروشي براي پرداخت حقوق كارمندان هنر نيست
وزير اس��بق اقتصاد گفت: در ح��ال حاضر بخش قابل 
توجهي از مخارج دولت به شير نفت وصل است. اينكه 
نفت بفروش��يم و با آن حقوق دس��تگاه هاي دولتي را 
پرداخت كنيم هنر نيست و مقاوم شدن اقتصاد ايران از 
طريق تعادل منابع و مصارف دولت )بدون درآمد نفت( 

امكان پذير است.
به گزارش تس��نيم، داوود دانش جعفري وزير اس��بق 
اقتصاد و عضو فعلي تش��خيص مصلحت نظام با ذكر 
خاط��ره اي از آزادس��ازي و تثبيت قيمت ه��ا، گفت: 
راهكارهاي اقتصادي در كش��ور بيشتر از آنكه به حل 
مسائل اقتصادي بينجامد، بيشتر جنبه سياسي دارد. 
دانش جعف��ري در گفت وگو با مجله عصر انديش��ه به 
توضيح اين خاطره پرداخت و خاطرنشان كرد: در سال 
9۸ قبل از انتخابات مجلس، تعدادي از اقتصاددانان كه 
نامزد انتخابات شده بودند در جلسه اي مطرح كردند كه 
مي خواهند در ص��ورت راه يابي به مجلس، طرح ثابت 
نگه داشتن قيمت خدمات عمومي مثل آب، برق، گاز 
و... را در دستور كار مجلس قرار دهند. به گفته وي اين 
طرح، همان طرحي بود كه سال هاي گذشته با ابتكار 
آقاي توكلي اجرا شد ولي بعد از چند سال كه از اجراي 
آن برنامه گذشت، متاس��فانه ناموفق بود لذا با زحمت 
فراوان، اجراي آن را متوقف كرديم. دانش جعفري تاكيد 
كرد: اين قانوني كه اين دوس��تان مد نظر داشتند، يك 
بار در سال ۸3 توسط مجلس وقت تصويب شده بود.اين 
عضو تشخيص مصلحت نظام به صحبت هاي خودش 
در آن جلسه اشاره و مطرح كرد: بنده به اين آقايان گفتم 

ما با زحمت و تالشي بسيار، اجراي آن را متوقف كرديم 
حاال شما دوباره مي خواهيد اين طرح را به قانون تبديل 
كنيد؟! اين جور برنامه ها صرفًا از نظر سياس��ي توجيه 
دارد تا اشخاص و گروه ها را با دادن شعارهاي جذاب به 
قدرت برساند؛ ش��عاري كه مي گويد وقتي ما به قدرت 
برسيم، قيمت ها را ثابت نگه مي داريم. دانش جعفري در 
ادامه توضيح داد كه چرا ثابت نگه داشتن قيمت خدمات 
عمومي، به شوك اقتصادي منجر مي شود. به گفته وزير 
اسبق اقتصاد در حال حاضر بيش از نيمي از برق توليدي 

در كش��ور )۴۰ هزار مگاوات(، توسط بخش خصوصي 
توليد مي ش��ود كه در صورت تثبي��ت قيمت و اجراي 
طرح مذكور، توليد برق توسط بخش خصوصي متوقف 
خواهد ش��د. وي افزود، يكسري طرح در ظاهر مردم را 
خوش��حال مي كند اما در باطن به ضرر اقتصاد كشور 
تمام مي شود.دانش جعفري در همين راستا به بند ۱۶ 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد كه مربوط 
به صرفه جويي در هزينه هاي عمومي و تحول اساسي 
در س��اختارهاي دولت از طريق حذف س��اختارهاي 

موازي و منطقي س��ازي اندازه دولت اس��ت. اين عضو 
تش��خيص مصلحت نظام تاكيد كرد اين كار منجر به 
كاهش مخارج و چابك س��ازي دولت مي شود اما هيچ 
كس جرات ندارد اين كار را بكند. وزير اسبق اقتصاد در 
ادامه به تعريف دولت در قانون اساسي پرداخت و گفت: 
طبق قانون اساسي »تامين مسكن«، »آموزش رايگان« 
و »بهداشت و درمان رايگان« از وظايف دولت است. بر 
همين اساس منظور ما از دولت، يك دولت تامين كننده 
است. وي تاكيد كرد چنين دولتي مخارج بااليي دارد 
لذا بايد هزينه هاي دولت را كاهش داد يا اينكه بايد منابع 
درآمد غيرنفتي مانند ماليات داشته باشد. دانش جعفري 
با اشاره به اينكه ايران جزو كشورهايي است كه درآمد 
مالياتي در آن بس��يار پايين اس��ت، گف��ت: در دوران 
مسووليت بنده در وزارت اقتصاد مساله ماليات بر ارزش 
افزوده را به صورت جدي مطرح و دنبال كردم. وي افزود: 
اين طرح همين االن هم مخالفان زيادي دارد اما بنده 
نظر مقام معظم رهبري را مي دانستم لذا براي قانوني 
شدن ماليات بر ارزش افزوده تالش كردم. به گفته وزير 
اسبق اقتصاد در حال حاضر ۲۵ درصد از درآمد مالياتي 
كشور از طريق ماليات بر ارزش افزوده تامين مي شود. 
دانش جعفري خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر بخش 
قابل توجهي از مخارج دولت به ش��يرنفت وصل است. 
اينكه نفت بفروشيم و با آن حقوق دستگاه هاي دولتي 
را پرداخت كنيم هنر نيست و مقاوم شدن اقتصاد ايران 
از طريق تعادل منابع و مصارف دولت )بدون درآمد نفت( 

امكان پذير است.

 محكوميت ۶0۷ ميليون دالري 
ايران در پرونده كرسنت



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
روز سه ش��نبه 6 مهر 1400، قيمت ارز در بازار آزاد 
افزايش يافت و قيمت دالر 27 هزار و 820 تومان، 
قيمت يورو 32 هزار و 492 توم��ان، پوند انگليس 
38 ه��زار و 313 توم��ان و درهم ام��ارات 7 هزار و 
578تومان اعالم شده اس��ت. همچنين قيمت هر 
اون��س طالي جهان��ي نيز ب��ه 1735 دالر كاهش 
يافته اس��ت. در نتيجه قيمت طال و س��كه در بازار 
داخلي تقريبا با ثبات اس��ت و سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 11 ميليون و800 هزار تومان و قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 
350 هزار تومان معامله ش��د. نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون تومان، ربع سكه سه ميليون و 550 هزار 
تومان و س��كه يك گرمي 2 ميلي��ون و 200 هزار 
تومان قيم��ت خورد.در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميلي��ون و 148 هزار تومان 
و قيمت ط��الي 24عيار در هر گ��رم يك ميليون و 
528 هزار تومان رس��يد. قيمت هر مثقال طال نيز 
چهار ميلي��ون و 973 هزار تومان ش��د. مهم ترين 
عوامل موثر در رش��د قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و انس جهاني اس��ت. براين اساس با وجود 
رش��د 600 توماني نرخ دالر به دليل كاهش حدود 
هش��ت دالري انس جهاني طال و كاهش تقاضا در 
بازار براي خريد س��كه و طال، شاهد ثبات قيمت ها 

در اين بازار هستيم. 

      رشد قيمت دالر
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، 6 مهرماه( 
در مقايس��ه با روز كاري گذش��ته ب��ا 605 تومان 
افزايش 27 هزار و 440 تومان معامله ش��د. قيمت 
فروش يورو نيز در مقايسه با روز كاري گذشته 402 
تومان افزايش يافت و 31 هزار و 938 تومان تعيين 
ش��د. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 303 تومان و 
نرخ خريد هر يورو ني��ز 31 هزار و 305 تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
26 هزار و 415 تومان و ن��رخ فروش آن 26 هزار و 
655 تومان اعالم ش��د.نرخ خريد يورو در اين بازار 
30 هزار و 912 تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار 
و 193 تومان اعالم ش��د.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت، حوال��ه يورو به قيمت 27 هزار و 791 
تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 23 هزار و 235 

تومان معامله شد.
قيمت دالر در خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان 
شد و چند روزي هم با نرخ 27 هزار تومان فروخته 
مي ش��د و در اين محدوده نوس��ان داش��ت، اما از 
ابتداي شهريورماه ش��اهد روند نزولي نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي بوديم. از اواخر ش��هريور ماه نرخ 
دالر در صرافي ه��اي بانكي در محدوده قيمتي 26 
ه��زار و 700 تومان ثابت مانده بود و وارد كانال 27 
هزارتومان ش��د.  نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: ب��ه علت افزايش ن��رخ ارز سه ش��نبه 6 مهر 
1400، ش��اهد افزايش قيمت طال و س��كه در بازار 
هستيم.محمد كشتي آراي با بيان اينكه انس جهاني 
به 1738 دالر رسيده افزود: هم اكنون قيمت سكه 
طرح جديد 11 ميليون و 820 هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم 11 ميليون و 380 هزار تومان، نيم 
س��كه 6 ميليون تومان، ربع سكه 3 ميليون و 550 
هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 200 هزار 

تومان به فروش مي رسد. هر گرم طالي 18 عيار 1 
ميليون و 147 هزار تومان و هر مثقال طال 4 ميليون 

و 968 هزار تومان فروخته مي شود.
نرخ ارز با افزايش همراه است. قيمت دالر امريكا 27 
هزار و 900 تومان و هر يورو 32 هزار و 500 تومان 
فروخته مي شود. همچنين در بازار متشكل ارزي، 
هر دالر 27 هزار و 100 تومان و هر يورو 31 هزار و 

300 تومان به فروش مي رسد.

      قيمت جهاني طال 
اگرچ��ه روز سه ش��نبه قيمت طال ب��ه 1735 دالر 
كاهش يافته ام��ا قيمت جهاني ط��ال در حالي در 
معامالت، دوش��نبه رشد كرد كه نگراني از احتمال 
ايجاد ش��وك براي بازارهاي مالي به علت س��قوط 
ش��ركت اورگرند چين ش��دت گرفته است.تقاضا 
براي خريد طال در مواقع بحران هاي بين المللي باال 
مي رود و سرمايه گذاران به عنوان سرمايه اي امن به 
س��وي طال رو مي آورند. اورگرند چين كه زير فشار 
بدهي 300 ميليارد دالري قرار دارد هفته گذشته 
نتوانست س��ود اوراق قرضه خارجي خود را در سر 
موعد خ��ود پرداخت كند و حاال اي��ن هفته موعد 
پرداخت سود بخش ديگري از اين اوراق خواهد بود.

      افزايش مجدد قيمت ارزهاي ديجيتال
ب�ا از بين رفت�ن نگراني ها درباره س�ركوب 

چين
به دنبال فروش گسترده ارزهاي ديجيتال و سقوط 
قيمت ها طي هفته گذش��ته در پ��ي تصميم چين 
براي ممنوعي��ت فعاليت هرگونه كس��ب و كار در 
اين زمينه، قيمت سكه هاي رمزنگاري شده مجدداً 

افزايش يافت.
به دنبال فروش گسترده ارزهاي ديجيتال و سقوط 
قيمت ها طي هفته گذش��ته در پ��ي تصميم چين 

براي ممنوعي��ت فعاليت هرگونه كس��ب و كار در 
اين زمينه، قيمت س��كه هاي رمزنگاري ش��ده روز 
دوشنبه مجدداً افزايش يافت.بر اساس اين گزارش، 
بيت كوين به 44000 دالر در هر س��كه رسيد و به 
سطحي نزديك شد كه روز جمعه قبل از اعالم بانك 
مركزي چين مبني بر غيرقانون��ي بودن معامالت 

ارزهاي رمزنگاري شده در اين كشور، قرار داشت.
ادول پات��ل، مديرعام��ل و بنيانگ��ذار ش��ركت 
Mudrex ب��ه اكونوميك تايم��ز گفت: همانطور 
كه احساس )ترس، عدم اطمينان و ترديد( در مورد 
ممنوعيت ارزهاي رمزنگاري شده در چين به آرامي 
بازار را ترك مي كند، احساس ثبات در طيف ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده به وجود مي آيد.با عبور بيت كوين 
از مرز 44000 دالر، اكثر ارزهاي رمزنگاري ش��ده 
ديگر نيز از اين روند پيروي كردند. 24 ساعت آينده 
مي توان��د دوره ثبات در طيف رمزنگاري باش��د.به 
گفته جفري هالي، تحليلگر ارش��د بازار در شركت 
Oanda Corporation، »در جلس��ات آخ��ر 
هفته، بيت كوين انعطاف پذيري خود را نشان داده 
و اكنون بيش��تر اين ضررها را بازيابي كرده است«.

ممكن است كه سركوب هاي قبلي اعالم شده چين 
قباًل در قيمت ها تاثير خود را ايجاد كرده باشد.

بان��ك مرك��زي چي��ن روز جمعه با اتخ��اذ مجدد 
موضع س��خت خود درباره ارزهاي ديجيتال، كليه 
فعاليت هاي تجاري مرتبط با اين ارزها را غيرقانوني 
اعالم ك��رد و صرافي هاي ارز ديجيتال خارجي را از 
اراي��ه خدمات به س��رمايه گذاران چيني و هرگونه 

مبادالت منع كرد.
ارزش بيش��تر ارزهاي ديجيتالي مهم به جز اتريوم 
و بيت كوين ريزش��ي مان��د.در ادامه رون��د اتخاذ 
رويكردهاي س��ختگيرانه كشورها در قبال ارزهاي 
ديجيتالي، نه��اد ناظر بر بازارهاي مالي س��وييس 
اعالم كرد از اي��ن پس نظارت خ��ود را روي نقل و 

انتقاالت و فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها تش��ديد 
خواهد كرد. طبق دس��تورالعمل جدي��دي كه به 
صرافي هاي سوييس��ي ابالغ شده اس��ت، آنها بايد 
اطالعات تراكنش ها را ثبت و در صورت درخواست 

اين نهاد در اختيارش قرار دهند.
با تداوم فش��ارهاي دولت چي��ن، صرافي هيوبي به 
عنوان بزرگ تري��ن صرافي ارايه دهن��ده خدمات 
به مش��تريان چيني اعالم كرد از اين پس كاربران 
چيني امكان دسترس��ي به اين صرافي را نخواهند 
داشت.همچنين بزرگ ترين استخر استخراج اتريوم 
جهان نيز اعالم كرد از اين پس امكان ارايه خدمات 
ب��ه چيني ها وجود ن��دارد. برخ��ي از منابع خبري 
از برنامه ريزي ش��ماري از صرافي هاي مس��تقر در 
هنگ كنگ براي جابه جايي مقر خود خبر داده اند.

شرايط براي فعاالن رمزارزها در چين روز به روز در 
حال بدتر شدن است و حاال خبر مي رسد كه بانك 
مركزي چين به طور كامل هرگونه فعاليت مرتبط 

با رمزارزها را ممنوع اعالم كرده است.
اين نهاد چيني ب��ه ارايه دهندگان خدمات مالي در 
چين هشدار داده است كه به هيچ وجه نبايد امكان 
خريد و فروش ارزهاي ديجيتالي را براي مشتريان 
خ��ود فراهم كنند. طبق بخش��نامه ص��ادره بانك 
مركزي چين، هيچ درگاه پرداخت و شركتي اجازه 
ندارد نس��بت به تبديل ارز ديجيتالي به پول فيات 
يا برعكس براي مشتريان خود اقدام كند. مجموع 
ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 
1910 ميلي��ارد دالر برآورد مي ش��ود كه اين رقم 

نسبت به روز قبل 0.93 درصد بيشتر شده است.
در حال حاضر 44 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي 
در اختيار بيت كوي��ن و 17 درصد در اختيار اتريوم 
است. بيت كوين 12 سال پيش توسط گروه گمنامي 
از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

ديدگاه 

خبر
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تعامل بانكي ايران با همسايگان 
در 1401

قسمت اعظم سياست هاي 
كالن نظام بانكي درگذشته 
براس��اس ي��ك اص��ول و 
اس��تاندارد قرار نداش��ت، 
بنابراين نمي توان تحليلي 
درباره آن ارايه ك��رد، اما در 
دولت جديد به نظر مي رسد 
كه ش��رايط در حال تغيير 
است. دولت سيزدهم اصل را بر تعامل با همسايگان بنا 
گذاشته كه بسيار مفيد است و زمينه بروز اتفاقات مثبت 
در آينده نزديك وجود دارد. زماني در شرايطي قرار داريم 
كه امكان تجارت يا تهاتر كاال با كاال وجود دارد، بنابراين 
اجرا و عملياتي مي ش��ود، ولي وقتي بانك هاي كشور 
توان فعاليت ندارند و درگير مسائل استانداردهاي خود  
هستند، بنابراين بس��ياري از كشورها ريسك فعاليت 
اقتصادي با آنها را نمي پذيرند.وقتي به كشورهايي مانند 
چين و روسيه نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم تبادالت 
اقتصادي آنها با ايران پايين است، ممكن است در اين 
دولت به دليل كمتر شدن حساسيت ها، اتفاقات مثبتي 
رقم بخورد و سال 1401 متفاوت از سال 1400 ظاهر 
شود كه در نتيجه آن بسياري از معادالت به هم خواهد 
خورد.در خصوص برگشت ارزش به ريال نيز بايد ديد 
كه سياس��ت گذاري ها به چه صورت انجام مي گيرد. 
يكي از حركت ها بحث هدفمندي يارانه ها است. به 
اين معنا؛ در نتيجه اتحاد به وجود آمده بين دولت و 
مجلس درآمد سنگيني از يارانه هاي پنهان كه رقم 
آن بيش از هزار هزار ميليارد تومان است، به دست آيد 
و مبلغ فوق در اقتصاد بازتوزيع شود.اكنون تفكري 
مورد توجه اين است كه نرخ ارز باال بيايد تا هم يك 
دريافتي بابت آن داشته باشند و هم يارانه ها به معناي 
كنوني برچيده شود تا مقدار زيادي از كسري بودجه 
به اين طريق جبران شود و اين مساله خواهد توانست 

تا حدي در كاهش التهاب اقتصاد به كمك  آيد.

انتصاب ابراهيم شيباني به سمت 
مشاور وزير اقتصاد در حوزه بانكي

ابراهيم شيباني براس��اس حكمي از سوي سيداحسان 
خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي مش��اور وزير در 
حوزه بانكي ش��د.در حكم انتصاب صادر ش��ده از سوي 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي آمده اس��ت: جناب آقاي 
ابراهيم شيباني، نظر به تعهد، تخصص، سوابق طوالني و 
توانمندي هاي ارزنده جنابعالي، به موجب اين حكم شما را 
به عنوان »مشاور وزير در حوزه بانكي« منصوب مي نمايم. 

توفيقات جنابعالي را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

پرداخت وام 4۸0 ميليون توماني 
خريد مسكن به شعب ابالغ شد

مقام مسوول بانك مس��كن از ابالغ مصوبه شوراي پول 
و اعتبار درباره افزايش سقف تسهيالت خريد و ساخت 
مس��كن از محل اوراق گواهي حق تقدم به شعب بانك 
مسكن در سراسر كشور خبر داد. مهدي احمدي اظهار 
كرد: اين تصميم با پيشنهاد بانك مسكن به اجرا درآمده 
است و هدف آن اثربخشي سبد تسهيالت بانك مسكن 
در تحرك و رونق زايي بخش مس��كن و س��اختمان و 
همچنين كمك به خانه دار شدن تمامي افراد از جمله 
خانوارهاي فاقد مسكن است. از آنجا كه قيمت مسكن در 
سال هاي اخير در همه شهرهاي كشور افزايش داشت، 
تسهيالت جديد خريد و ساخت مسكن مي تواند قدرت 
مالي متقاضيان خريد خانه را به صورت نسبي تقويت كند. 
وي درباره سقف هاي جديد تسهيالت خريد و ساخت 
مسكن افزود: اين تسهيالت با خريد اوراق گواهي حق 
تقدم به عنوان امتياز تسهيالت، قابل دريافت و استفاده 
است. در تهران، سقف تس��هيالت اوراق كه البته براي 
ساخت نيز قابل استفاده است، به 200 ميليون تومان، 
در مراكز استان ها و شهرهاي با جمعيت باالي 200 هزار 
نفر به 160 ميليون تومان و در ساير شهرها نيز به 120 
ميليون تومان افزايش يافت. س��قف جديد تسهيالت 
اوراق مسكن براي واحدهاي مسكوني با حداكثر قدمت 
25 سال ساخت، قابل استفاده اس��ت. وي ادامه داد: در 
صورت درخواست اخذ تسهيالت به صورت زوجين، زن 
و شوهر هر يك مي توانند به طور مجزا از سقف تسهيالت 
مذكور براي خريد يا س��اخت يك واحد مس��كوني به 
صورت مش��ترك اس��تفاده كنند. احمدي در تشريح 
چگونگي استفاده از تسهيالت اوراق مسكن براي خريد 
واحدهاي مسكوني با عمر بناي بيش از 25 سال ساخت 
تصريح كرد: در واحدهاي مسكوني با عمر بناي 25 تا 30 
سال ساخت، سقف تسهيالت در تهران، مراكز استان ها 
و ش��هرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت و همچنين 
ساير مناطق شهري به ترتيب 160 ميليون تومان، 120 
ميليون تومان و 80 ميليون تومان تعيين ش��ده است. 
همچنين متقاضياني كه بخواهند به صورت زوجين از 
اين تسهيالت استفاده كنند، سقف تسهيالت براي شان 
2 برابر اين ارقام خواهد ش��د. احمدي سقف تسهيالت 
جعاله مس��كن را نيز 80 ميليون تومان اعالم كرد. اين 
رقم نيز در مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار افزايش پيدا 
كرد. رييس اداره كل روابط عمومي بانك مسكن خطاب 
به متقاضيان اين نوع تس��هيالت اعالم كرد: جزييات 
اقساط ماهانه تسهيالت خريد مسكن برحسب ميزان 
سقف تسهيالت، در سايت اطالع رساني بانك مسكن 
وجود دارد ضمن آنكه در بخش خدمات الكترونيكي در 
سايت اطالع رساني، امكان محاسبه اقساط تسهيالت نيز 
فراهم است. وي ابراز اميدواري كرد: تسهيالت ساخت 
و خريد مسكن از محل اوراق بتواند تحرك نسبي در 
بازار مسكن در مسير رونق به وجود بياورد. اين پيش 
بيني از آنجايي مطرح است كه در شهرهاي كوچك و 
متوسط كشور، با توجه به سطح قيمت مسكن، قدرت 

پوشش تسهيالت جديد مناسب ارزيابي مي شود.

افزايش نسبت ارزش 
تراكنش هاي شاپركي به نقدينگي 

ارزش تراكنش هاي ش��اپركي در خ��رداد 1400 
ب��ه مي��زان 14.92 درص��د از كل نقدينگي بوده 
كه اين ش��اخص نس��بت به ارديبهش��ت 1400، 
افزايش 1.58 درصدي داش��ته اس��ت. بررس��ي 
رون��د ارزش تراكنش هاي ش��اپرك به نقدينگي 
از جمله ش��اخص هاي مهمي اس��ت كه در نتيجه 
آن مي توان تغيير رفتار اف��راد جامعه در تمايل به 
پرداخت الكترونيكي را در طول زمان مشاهده كرد. 
اين ش��اخص نش��ان مي دهد كه صنعت پرداخت 
الكترونيك تا چه ميزان در اقتصاد ملي نقش داشته 
و چقدر در تسهيل مبادالت اقتصادي كشور موثر 
بوده است. براي بررسي نسبت ارزش تراكنش هاي 
ش��اپرك به نقدينگي، درص��دي از نقدينگي كه 
به صورت الكترونيكي پرداخت ش��ده، محاس��به 
مي شود. جدول زير اطالعات اين شاخص را نشان 
مي دهد. شايان توجه است در محاسبه اين شاخص 
از اطالعات موجود )تا خرداد 1400( استفاده شده 
است. در خرداد 1400 ارزش تراكنش هاي شاپرك 
14.92 درصد از كل نقدينگي بوده اس��ت كه اين 
شاخص نسبت به ماه ارديبهشت 1400، افزايش 
1.58 درصدي داشته است. از سوي ديگر، بررسي ها 
نشان مي دهد در خرداد امسال، ارزش تراكنش هاي 
ش��اپرك افزايش 15.12 درصدي داش��ته كه در 
قياس با رشد 2.91 درصدي نقدينگي نسبت به ماه 
گذشته، افزايش شاخص نسبت ارزش تراكنش هاي 
شاپركي به نقدينگي نسبت به ماه ارديبهشت 1400 
را در پي داشته است. در زمان تهيه گزارش حاضر، 
آمار ميزان نقدينگي تا خرداد 1400 منتشر شده 
است، لذا نس��بت ارزش تراكنش هاي شاپرك به 
نقدينگي به تفكيك هر س��ال در دوره زماني سال 
1392 لغايت خرداد 1400 در ش��كل زير ترسيم 
شده اس��ت كه بيانگر روند رو به رشد و نوساني اين 

شاخص در مدت مورد بررسي است.

ركورد سود اوراق 10 ساله 
خزانه داري امريكا

سود اوراق 10 س��اله خزانه داري اياالت متحده 
به 1.54 درصد و باالترين حد از ماه ژوئن رسيد. 
صبح روز س��ه شنبه سود 10 س��اله خزانه داري 
امريكا به 1.54 درصد رس��يد كه باالترين رقم از 
ماه ژوئن اس��ت، در شرايطي كه نگراني ها درباره 
تورم ادامه دارد. سود اوراق 10 ساله خزانه داري 
با 5 واحد افزايش به 1.5409 درصد رسيد. سود 
اوراق قرضه 30 س��اله خزان��ه داري 6 واحد پايه 
افزايش يافت و به 2.0625 درصد رس��يد.روند 
سود معكوس قيمت ها است و 1 واحد پايه معادل 
0.01 درصد است. جروم پاول، رييس فدرال رزرو، 
در اظهارات روز سه ش��نبه، هشدار داد كه تورم 
بيش��تر ممكن اس��ت بيش از آنچ��ه پيش بيني 
مي ش��ود دوام داشته باش��د. قرار است پاول اين 
اظهارات را به كميته بانكي سنا ارايه كند. در اين 
سخنراني، وي گفت كه رشد اقتصادي همچنان 
در حال تقويت است اما با فشارهاي قيمتي ناشي 
از تنگناهاي زنجيره تامين و عوامل ديگر مواجه 
شده اس��ت. پاول گفت: تورم باال است و احتمااًل 
در ماه هاي آينده همچنان ادامه خواهد داش��ت. 
عالوه بر اين، س��رمايه گذاران هم بر پيش��رفت 
اليح��ه زيرس��اختي ي��ك تريلي��ون دالري در 
واشنگتن نظارت خواهند كرد. قانونگذاران بايد 
قبل از تعطيلي روز جمعه، بر اساس برنامه تامين 
مالي عمل كنند. قرار اس��ت روز سه شنبه حراج 
62 ميليارد دالري اوراق هفت ساله برگزار شود.

استعفاي جنجالي روساي
 دو بانك مركزي بزرگ امريكا

روساي دو بانك مركزي بزرگ امريكا پس از گزارش 
مبادالت سرمايه گذاري جنجالي استعفا كردند. پس 
از آنكه گزارش هاي اخير درباره س��رمايه گذاري هاي 
غيراخالقي در سال 2020 كه با انتقاداتي روبرو شده و 
فدرال رزرو را مجبور به بازنگري اخالقي كرده، روساي 
بانك هاي فدرال رزرو بوس��تون و داالس كناره گيري 
مي كنند. روز دوشنبه روبرت كاپالن از داالس به دنبال 
اريك روزنگرن از بوس��تون از بازنشستگي زودهنگام 
خبر دادند. هر دو مدير 64 س��اله هس��تند كه هنوز 
يك سال از سن بازنشس��تگي اجباري در فدرال رزرو 
كمت��ر دارند. روزنگرن گفت كه ب��ه جاي ماه جوالي 
2022، روز پنج شنبه بازنشسته مي شود، با ذكر دليل 
سالمتي و پيوند كليه در آينده. وي گفت: كاپالن هم 
8 اكتبر بازنشسته مي شود، زيرا تمركز اخير بر افشاي 
مالي من باعث ايج��اد حواس پرتي در تصميم گيري 
حياتي درباره سياس��ت پولي آينده در نقطه بحراني 
مس��ير بهبود اقتصادي ما مي شود. بازنشستگي هاي 
پيش از موعد به دنبال افش��اي مبادله هفته گذشته 
كاپالن كه در سهام هاي آمازون، فيس بوك و جانسون 
و جانسون در ميان ساير شركت ها در سال 2020، در 
حالي كه اقدامات فدرال رزرو براي مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي همه گيري كرونا باعث افزايش سود و سهام 
آنها شد، صورت گرفته است. در همين حال، رزنگرن 
در صندوق هاي امالك و مستغالت كه مربوط به اوراق 
قرضه تحت حمايت وام مس��كن بود سرمايه گذاري 
كرد كه فدرال رزرو براي تاثير بر نرخ اس��تقراض آنها 
را خريداري مي كرد. جروم پ��اول، رييس فدرال رزرو 
گفت كه اين معامالت تحت قواني��ن موجود، از نظر 
فني قانوني اس��ت، اما قول داد ك��ه قوانين اخالقي را 
 براي حف��ظ اطمينان از اعتبار فدرال رزرو، موسس��ه 
شبه خصوصي كه به عنوان بانك مركزي اياالت متحده 
عمل مي كند، تشديد كند. فدرال رزرو داراي 12 بانك 
منطقه اي است و روساي آنها در كميته بازار آزاد فدرال 
فعاليت مي كنند و هر سه سال يك بار راي مي دهند. 
رزنگرن قرار بود در سال 2022 عضو اين كميته باشد.
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ضمن تامين نيازهاي كش��ور، رش��د ارزش افزوده 
داخلي و درآمد و توليد را فراه��م كرده اند. قوانين 
مختلفي براي رشد سرمايه گذاري، توليد و ساخت 
داخل وجود دارد كه يكي از آنها قانون اس��تفاده از 
حداكثر توان داخل اس��ت كه سال ها پيش مصوب 
شده اما از آنجا كه دستورالعمل اجرايي و بودجه اي 
ب��راي آن پيش بيني نش��ده بود، تا همي��ن اواخر 

غيرقابل استفاده بود. 
درحال حاضر و به همت و پيگيري بخش خصوصي 
وبخصوص انجمن هايي چون س��تصا و اس��تصنا تا 
حدودي اين قانون رعايت مي ش��ود اما اين نگراني 
هميش��ه وجود دارد ك��ه عليرغم س��رمايه گذاري 
س��نگين بخش خصوصي در اين زمينه، درصورت 
رفع تحريم ها، مجددا واردات شروع شود و فرصت 
افزايش ق��درت رقابتي كه براي تولي��د داخلي در 
ش��رايط افزايش قيمت ارز و كاهش واردات ايجاد 

شده را از بين ببرد.

يكي از اقدامات اساس��ي دولت، بايد كنترل قيمت 
مواد اوليه به خصوص فوالد در داخل كش��ور باشد 
زيرا وقتي صنايع و ش��ركت هاي توليد كننده مواد 
اوليه، از انرژي و نيروي كار ارزان تر نسبت به خارج 
كشور برخوردار هستند، بايد قيمت مواد اوليه آنها 
براي سازندگان داخلي كمتر باشد و سازندگان نبايد 
محص��ول داخلي را به ميزان قيم��ت مواد خارجي 

خريداري كنند. 
اگر دولت در حمايت از توليد داخلي وارد عمل شود 
و به اين موارد رس��يدگي كند، قطعا توليد داخلي 
رشد بيش��تري خواهد داشت. در ش��رايط كنوني 
انتظار اين است كه قدرت رقابتي سازندگان داخلي 
افزايش يابد و هزينه هاي ريالي و ارزي و هزينه هاي 
تامين و ت��دارك داخلي به مراتب كمتر از مش��ابه 
خارجي باشد و در نتيجه قيمت محصوالت نهايي در 
داخل كشور از مشابه خارجي كمتر شود و هزينه ها 
ب��راي بخش ه��اي مختلف اقتص��ادي و طرح هاي 

عمراني ارزان تر از واردات و مشابه خارجي باشد.
با وجود ش��رايط تحريم و ركود نس��بي، بايد از اين 
فرص��ت در جه��ت رش��د توليد داخل��ي و كاهش 
ارزبري س��اخت و توليد استفاده ش��ود و زمينه اي 
براي رشد صنعت و اقتصاد و تامين نيازها از داخل 
و كاهش وابس��تگي به خارج كشور باشد. بسياري 
از كش��ورهاي جهان در ش��رايط بحران اقتصادي، 
دوران جنگ و پس از جنگ، تحريم، گراني قيمت 
س��وخت و هزينه هاي توليد، از طريق نوآوري ها و 
حمايت از تولي��د داخلي، جايگاه خود را در صنعت 
جهان ارتق��ا داده اند. اقتصاد ايران ني��ز بايد از اين 
فرص��ت جهت حمايت از توليد اس��تفاده كند و در 
حال حاضر شرايط براي رش��د سرمايه گذاري ها و 
اقتصاد وجود دارد اما به برنامه ريزي، نظارت، تدبير 

دولت نياز دارد.
از 80 سال پيش، نقش نفت در اقتصاد ايران مانند 
جري��ان خون در رگ ه��اي جامع��ه و اقتصاد بوده 

و عامل اساس��ي در رشد س��رمايه گذاري ها، رشد 
اقتصاد، بودجه دول��ت، طرح هاي عمراني، تجارت 
خارجي، افزايش سطح رفاه جامعه، و... بوده است كه 
همه بخش هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار داده است. 
هرگونه كاهش��ي در اين جريان، اثرات مستقيمي 
برگردش اقتصادي كش��ور دارد. لذا توسعه صنعت 
نفت و گاز و به خصوص صنايع تبديلي آن همچون 
پتروش��يمي و فرآورده هاي نفت��ي و توليد برق كه 
ارزش افزوده بيشتري نس��بت به خام فروشي نفت 
دارد، بايد با تمام توان ادامه يابد. همچنين با توجه 
به اينكه انتقال و صادرات انرژي الكتريكي بس��يار 
راحت ت��ر و اقتصادي تر از س��اير روش هاي انتقال 
انرژي اس��ت، توس��عه صنعت برق به عنوان انرژي 
پاك در دس��ترس خانواره��ا و صنايع و بخش هاي 
مختلف اقتصاد، نيز باي��د در اولويت قرار گيرد كه 
اميد است اين موارد در برنامه كاري دولت آينده نيز 

مورد توجه باشد.

فك��ر مي كنم گروه ه��اي دارويي و غذايي پتانس��يل 
رشد بيشتري را داشته و براي سرمايه گذاري مناسب 

هستند.
به نظ��ر بنده ب��راي جلوگي��ري از ورود صندوق ها به 
فعاليت هاي سوداگرانه، ضروري است تا شرط حداقل 

ماندگاري يك س��اله براي آنها ديده ش��ود تا امالك 
خريداري شده بالفاصله فروخته نشوند. در نظر داشته 
باشيد، در صندوق ها الزام شده است تا حداقل 90 درصد 
از عايدي هاي كسب شده طي سال به سرمايه گذاران 
در مقاطع مختلف پرداخت شود. به نظر من با توجه به 

اينكه زمينه فعاليت اين صندوق در امالك و مستغالت 
اس��ت و با مبالغ خرد نمي توان وارد سرمايه گذاري در 
اين حوزه شد، پرداخت مبلغ اجاره بها باعث مي شود تا 
توان مالي صندوق براي توسعه فعاليت هاي خود كاهش 
پيدا كند. براين اساس و به دليل وجود شرايط تورمي 

در كشور و كسب سود سرمايه گذاران در بلندمدت از 
محل افزايش قيمت امالك و مس��تغالت، شايد بهتر 
باشد مبالغ تقسيم س��ود به سرمايه گذاران حداقل، از 
حداقل 90 درصد به حداكثر 90 درصد تغيير يابد يا كه 
الزامي براي پرداخت سود تقسيمي آن نداشته باشيم.

بدون ترديد با اين تصميم، ارز گران مي شود، اما ساختارهاي 
مديريتي و اداري كشور به اندازه اي توانايي ندارند كه بازتوزيع 
ثروت را به نفع محرومان صورت دهند. اساس��ا كشور در 

شناس��ايي دهك هاي پايين، هيچ توفيقي نداشته است. 
بنابراين از همين امروز مي توان پيش بيني كرد كه حذف 
ناگهاني ارز ترجيحي باعث افزايش بيشتر قيمت ها شود، 

تكانه هاي تورمي افزون تري ايجاد كند و در نهايت باعث 
گسترش بيشتر فقر مطلق شود. اين زنجيره ادامه خواهد 
داشت تا جايي كه مردم ديگر تواني براي كشيدن اين  بار 

نداشته باشند. اينجاست كه بروز هر تكانه اي را در جامعه 
مي توان متصور شد. تكانه هايي كه هم مي توانند سياسي 
باشند و هم اجتماعي و هم امنيتي. بايد از آن روز ترسيد... 

ادامه از صفحه اول

يوسف كاووسي



گروه بازارسرمايه|
درحال حاضر بازارس��رمايه ابهامات مختلفي دارد كه 
هريك به گون��ه اي روي معامالت، كاه��ش و افزايش 
شاخص اثر دارند. ابهام سياسي كه شامل برجام و نرخ 
دالر مي شود كه قريب به يكسال نامشخص بودند و اين 
روزها دولت س��يزدهم موضع واقعي خود را به صورت 
صريح در اين خصوص اعالم نكرده، سرمايه گذاران بازار 

ارز و بورس در دو راهي هستند.
اين دوراهي به زيان بورس تمام ش��ده و شاهد ريزش 
بازار هستيم، حتي طي روزهاي اخير قيمت اغلب سهام 
موجود در بازار به آستانه شاخص يك ميليوني رسيد 
و انتظار نمي رود كه س��هام موجود در بازار بيش از اين 
كاهش قيمتي داشته باشند. به هرحال بسياري از سهام 
موجود در اين بازار ارزندگ��ي الزم را دارند و مي توانند 

آينده روشني براي سرمايه گذاري داشته باشند.
ن��رخ دالر و برجام تاثير مس��تقيم و بس��زايي در روند 
معامالت دارد و اگر وضعيت بدين ش��كل پيش رود و 
شاهد افزايش روزافزون ابهامات باشيم بايد انتظار خروج 

نقدينگي از بازار را داشت. 
احمد اشتياقي، كارشناس ارشد و تحليلگر بازار سرمايه 
درخص��وص وضعيت بازار به »تع��ادل« مي گويد: اگر 
بخواهيم بازار را از لحاظ روندي مورد ارزيابي قرار دهيم 
كه چه اتفاقات و رفتار هايي سرمايه گذاران حال حاضر 
بازار سرمايه دارند، به نظر مي رسد از نظر عوامل بنيادي 
در حال حاضر شاخص مشكل خاصي ندارد، يعني اگر 
خوب به شرايط سهم ها دقت كنيم، مي بينيم كه سهم ها 
رشد آنچناني نكرده اند، رشد قبلي هم كه تا يك ميليون 
و پانصد هزار واحد انجام داده بودند، بخشي از آن در اين 
يك هفته منتهي به شهريور ماه مجدد بازار از آنها پس 
گرفت. بنابراي��ن االن از لحاظ بنيادي با توجه به اينكه 
P/E اكثر سهام هاي بزرگ و بنيادي و حتي كوچك ما 
روي مح��ور ۶ واحد قرار دارد، درنتيجه مي توان گفت، 
ش��ركت ها در نقاط ارزندگي خود هستند و هيچگونه 

حباب قيمتي ندارند. 
اين كارشناس بازارسرمايه ادامه مي دهد: بنابراين آنچه 
كه در حال حاضر به نظر مي رسد بازار با آن دچار ضعف 
شده و از اين ناحيه امكان رشد ندارد، اين است كه وقتي 
شاخص روي عدد يك ميليون و پانصد بود نبايد پايين تر 
مي آمد آنجا فقط بايد يك اصالح زماني مي كرد و خود را 
به مهر ماه مي رساند تا گزارش ماهانه منتشر شود و بنا 
به گزارش هاي ۶ ماهه اي كه متعاقب آن مي آيد و سود 
و زيان شركت ها كه براي ۶ ماهه خود اعالم مي كردند، 
بازار مس��ير بعدي خودش را پيدا مي كرد. زمزمه هايي 
از برجام مي ش��ود كه مي خواهيم به برجام بازگرديم و 

مذاكره كنيم، احتمال احياي برجام وجود دارد. 
وي توضيح مي دهد: ولي از طرف ديگر به نظر مي رسد 
كه مس��ائل ديگري داريم از جمله مش��كالت كسري 
بودجه كه فعال فشار افزايش نقدينگي زيادي مي تواند به 
كشور وارد كند و متعاقب آن ما با يك تورم انتظاري روبه 
رو هستيم و اينكه دالر نيمايي هم در حال حاضر روي 
۲۳ هزار تومان مورد معامله قرار مي گيرد كه با توجه به 
اينكه اكثر شركت ها چه از لحاظ خريد مواد اوليه و چه از 
لحاظ فروش محصول با اين نرخ عمال محصوالت خود را 
قيمت گذاري مي كنند، بنابراين دالر هم در كف قيمتي 
است كه ما انتظار داريم، با فرض احياي برجام روي اين 
عدد دالر مي تواند باق��ي بماند و نمي تواند كمتر از ۲۳ 
هزار تومان برود. بنابراين بازار از ناحيه برجام هيچگونه 
ريس��كي ندارد. مضاف بر اينكه به دليل گشايش هاي 
اقتصادي كه از بابت برداشتن تحريم ها مي شود، فضاي 

بهتري هم براي كسب و كار شركت هاي پذيرفته شده 
در بورس ايجاد مي شود. بنابراين عوامل بنيادي همگي 

درجاي خود به قوت خود باقي است.
اين كارشناس باسابقه بازار بيان مي كند: اما چه عواملي 
باعث ش��د كه بازار دچار ريزش ش��ود و آن قدرت الزم 
را براي برگش��ت روبه باال را ندارد و قاعدتا بايد بازار در 
همان نقاط يك ميليون و پانصد هزار براي مدت ۱ ماه 
فقط اصالح زماني مي كرد. لذا به نظر من ۵ عامل باعث 
شد كه بازار عالوه بر اصالح زماني دچار اصالح قيمتي 
هم ش��ود و آن ۵ عامل يكي همان انتشار اوراق بدهي 
بود كه با نرخ هاي باالي ۲۲ درصد صورت پذيرفت، به 
صورت منطقي مي تواند يك ريسكي براي بازار باشد و 
از اين ناحيه ريس��ك خود را وارد بازار كرد نه اينكه نرخ 
۲۲ يا ۲۳ نرخي باشد كه بازار را اذيت كند، از اين بابت 
كه صندوق هاي سرمايه گذاري به نوعي اجبار شدند كه 
منابعي كه به خريد سهام اختصاص مي دادند را متوقف 
كنند و حتي بعضا سهم فروختند و اوراق با درآمد ثابت 

انتشار دولت را خريدند.
اشتياقي در ادامه مي گويد: اين روند اگر بخواهد يكي 
از بازيگر هاي اصلي بازار سرمايه كه حقوقي ها هستند، 
حال چه بيمه ها، چه صندوق هاي بازنشس��تگي و چه 
صندوق هاي س��رمايه گذاري را از خريد سهم با انتشار 
اوراق بده��ي باالتر با نرخ هاي باالت��ر و از آن طرف هم 
اجبار براي آنها قرار دهد و اين وجه از بازار سرمايه خارج 
شود، بازار دچار يك عدم تعادل عرضه و تقاضا مي شود 
كه اصال علت اصلي ريزش بازار هم به نظر من در همين 
۲ هفته اخير خارج شدن از شرايط تعادلي خود و دست 
برنده بودن فروش��نده ها در مقابل خريدار ها شد و اين 

مهم دليل اصلي افت بازار بود.
اين فعال صنعت كارگزاري اظهار مي كند: مابقي مسائلي 
كه به وجود آمد، در حقيقت اين موضوع را تشديد كرد. 
همزمان صحبت هاي قيمت گذاري دستوري روي بخش 
فوالد و بعضا سيمان شد، ولي آنچه كه بازار احساس ترس 
كرد از ناحيه فوالد بود، همزمان بحث آزاد سازي سهام 

عدال��ت را مطرح كرديم كه به نظر من اين يك معضل 
اساس��ي بازار سرمايه اس��ت تا اين موضوع حل نشود، 
يك برنامه مدوني كه به صورت قانون اعالم شود كه ما 
مي خواهيم سهام عدالت را طبق اين برنامه زمان بندي 
و به اين شيوه آزاد كنيم. اينكه مي گويند ما سهام خرد 
نمي دهيم و بلوك مي دهيم اصال دردي را دوا نمي كند. 
شما وقتي بلوك هم مي دهيد چه اتفاقي مي افتد؟ آن 
كس��ي كه مي خواهد به صورت بلوك بخرد بايد سهام 
ديگرش را در بازار بفروشد، نقدينگي براي خريد سهام 
بلوك عدالت تامين كند، بنابراين به نظر من خود سهام 
عدالت هم به يك نوعي و باز كردن موضوع آزاد سازي آن 
در آن مقطعي كه شاخص در يك ميليون و پانصد و پنجاه 

قرار گرفت يكي از ضربه هايي بود كه به بازار وارد شد. 
اشتياقي اضافه مي كند: نكات ديگري هم كه همزمان 
بازار را مورد اذيت قرار مي دهد، اين است كه دولت دچار 
كسري شديد بودجه شده است و احتمال اينكه دست 
خود را در جيب شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
كند، از ناحيه افزايش نرخ خوراك پتروش��يمي ها، از 
ناحيه افزايش حقوق عوارض هاي مبتني بر بهره برداري 
از معادن و غيره از اين نوع صحبت ها هم به نوعي موثر 
بود كه مقداري ارزندگي س��هام ها را مورد سوال قرار 
مي داد كه مبادا بخشي از سودشان را از دست بدهند، 
ولي از طرف ديگر هم كساني كه در حال حاضر فعال 
بازار هستند متاسفانه نوسان گيران دست برتر را دارند 
و همچنين چارتيس��ت هايي كه بر اساس تكنيكالي 
خريد مي كنند و اصوال به عوامل بنيادي خيلي توجه 
ويژه نمي كنند، زمان��ي كه بازار يك س��طوحي را از 
دس��ت مي دهد يا يك مقاومت هايي ايجاد مي شود، 
اينها مي گويند كه بايد دس��ت به فروش بزنيم. چون 
نوسان گير هم هستند و اصوال عادت به اصالح زماني 
ندارند و اين يك معضلي است كه ۲ سال است گريبان 
بازار س��رمايه را گرفته اس��ت كه نمي تواند در نقاط 
تعادلي مورد معامله قرار دهد. بنابراين دچار رفتار هاي 

فروش هاي هيجاني مي شوند.

اي��ن فعال بازارس��رمايه درخصوص پي��ش بيني بازار 
مي گويد: اگر بخواهيم آين��ده و هفته هاي آتي را مورد 
ارزيابي قرار دهيم كه چه اتفاقي مي افتد اگر صحبت هاي 
اينچنيني شود، يعني بگوييم برنامه انتشار اوراق ما به اين 
شكل است، قيمت دستوري نداريم و سهام عدالت به اين 
شكل بخواهد عمل كند، به نظر مي رسد كه مي توانيم 
اميدوار باشيم كه حداقل آن اين است كه فشار فروش 
كم شود و يك مقداري خريدار در بازار وارد شود و بتوانيم 
ما دوباره ب��ازار را به آن نقطه اي كه بهينه تعادلي آن كه 
شاخص يك ميليون و پانصد بود برسانيم و بعد انتظار 
بكش��يم كه چه اتفاقاتي در گزارش ۶ ماهه مي آيد و با 
توجه به برآوردي كه از EPS شركت ها مي كنيم و فضايي 
كه از باب��ت اقتصاد كالن مورد ارزياب��ي قرار مي دهيم 
همگي مويد اين اس��ت كه نمي بايست شاخص بازار از 
محور يك ميليون و پانصد پايين تر باش��د، قاعدتا بايد 
روي محور يك ميليون و پانصد و روند آن بايد تدريجي 
افزايشي باش��د، چون به نظر من احياي برجام زمان بر 
است، افزايش نقدينگي براي افزايش بودجه داريم، تورم 
شكل مي گيرد و دالر نيمايي امكان تثبيت آن روي ۲۳ 
نيست و به تدريج دالر نيمايي هم با افزايش قيمت مواجه 
شود كه حال اين دالر نيمايي مجددا يك نرخ مجددي 
نشود كه مانند دالر ۴۲۰۰ رانت و فسادي در آن شكل 
بگيرد به نظر م��ن آن هم يك ظرفيت خوبي دارد كه با 
افزايش دالر نيمايي تا انتهاي سال مي تواند با توجه به 
فضاي متغير اقتصاد كالن ما تا ۲۵ هزار تومان هم افزايش 
پيدا كند، بنابراين از آن ناحيه هم ما مي توانيم با افزايش 
سودآوري مواجه شويم. مجموعه اين عوامل مي تواند 
رفتار سهامداران را اصالح كند و از بابت نوع نگاه شان 
به بازار سرمايه از نوسان گيري به تدريج بخشي از اين 
حاضرين و فعاالن به سمت سهامداري حركت كنند 
و مجامع س��ال ۱۴۰۰ در تير ماه ۱۴۰۱ باشد. اگر اين 
نگاه شكل بگيرد تاحدودي مي توانيم تعادل عرضه و 
تقاضا را بهتر در بازار مشاهده كنيم و قاعدتا بازار هم به 

تدريج مي تواند به نقاط باالتر سوق پيدا كند.
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الزام كد نقش و ثبت اطالعات 
در سامانه جامع تجارت

در نامه جديد مدير پذيرش و بازاريابي بورس كاالي 
ايران به شركت هاي كارگزاري آمده است كه تمامي 
خريداران محصوالت فوالدي از تاريخ ۱۰ مهر ماه 
ملزم به داشتن كد نقش و ثبت اطالعات معامالت 

در سامانه جامع تجارت هستند. 
در اي��ن نام��ه ضم��ن اش��اره ب��ه نام��ه ش��ماره 
۲۶۲۰/۴۰۰/۳۷۰ مورخ ۲۹ ش��هريور ماه ۱۴۰۰ 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
مبني بر الزام كليه عرضه كنندگان و خريداران عمده 
و خرده محصوالت فوالدي به ثبت نام در س��امانه 
جامع تجارت و دريافت كد نقش آمده است: كليه 
خريداران محصوالت فوالدي از تاريخ ۱۰ مهر ماه 
ملزم به داشتن كد نقش و ثبت اطالعات معامالت 

در سامانه جامع تجارت هستند.

چرا فرآيند پذيرش فرابورس
به كندي پيش مي رود؟

موناسادات كابلي، مدير پذيرش فرابورس ايران گفت: در 
سال گذشته حدود ۵۸ شركت پذيرش شد و امسال نيز 
تمام پرونده ها به طور منظم هر هفته در هيات پذيرش 
مورد بررس��ي قرار مي گيرد. وي اف��زود: عده اي گمان 
مي كنند كه شركت فرابورس به عمد فرآيند پذيرش 
آنها را به تاخير مي اندازد در صورتي كه اين تصور كامال 
اشتباه است. پرونده هايي كه تقاضاي پذيرش دارند و 
تاكنون به درج نماد نرس��يده داراي ايراداتي در فضاي 
اطالعات خود هستند و تا زماني كه ابهامات پرونده خود 
را برطرف نكنند، نمي توانند به مرحله بعدي ورود كنند. 
مدير پذيرش فرابورس ايران توضيح داد: هيات پذيرش 
فرابورس تغيري نكرده و من هم از س��ال گذش��ته در 
اين سمت مشغول به كار هستم. اگر عمدي در كندي 
پذيرش  شركت ها وجود داشت طي يك سال گذشته 
موفق به پذيرش ۵۸ ش��ركت نمي شديم. كابلي بيان 
كرد: گاهي اوقات شركت هاي متقاضي به علت فاصله 
زيادي كه با فضاي پذيرش دارند و از بعد مكاني دورتر 
هستند، براي فراهم كردن اطالعات خواسته شده دچار 
سختي هايي مي شوند و در نهايت پروسه زمان بر مي شود 
اما قصد و غرضي براي زمان بر شدن پذيرش شركت ها 
نيست و ش��ركت فرابورس هيچ سستي در خصوص 
اين موضوع نداشته است. وي تصريح كرد: البته گاهي 
بررسي مدارك ارايه ش��ده توسط شركت متقاضي يا 
استعالم مستندات آنها نيز مشمول صرف زمان زيادي 
مي ش��ود و براي س��ريعتر پيش رفتن درخواست آنها 
ش��ركت فرابورس ايران پيش��نهادات الزم را مي دهد. 
كابلي تشريح كرد: بيش��تر پرونده هايي كه كار آنها به 
كندي پيش مي رود با ابهاماتي در خصوص درآمدها، 
س��اختار بهاي تمام شده، تس��هيالت اخذ شده و نرخ 
تسعير و تسويه آن يا محدوديت هاي سهامداري مواجه 
هستند. در صورت وجود ابهام در پرونده آنها حسابرس آن 
شركت و كارگزاري مشاور آنها موظف به بررسي بيشتر 
و رفع ايرادات آن هستند. وي مطرح كرد: از فروردين ماه 
سال جاري تاكنون )بدون احتساب تعطيالت( حدود 
۲۳ پرونده در صنايع مختلفي همچون معدني، فلزي، 
غذايي، خدماتي، نيروگاهي، سرمايه گذاري و... در هيات 
پذيرش بررسي شده و آخرين وضعيت آنها نيز در سايت 
فرابورس قابل مش��اهده و رديابي است. كابلي گفت: 
شركت هايي از جمله آهن و فوالد غدير، فوالد شاهرود، 
پويا زركان آق دره، ثغدير، آنتي بيوتيك سازي صبا 
تامين از سال گذشته تاكنون موفق به طي كردن اين 
مراحل نشده اند و بايد گزارش هاي ارزش گذاري خود 
را به فرابورس تحويل بدهند تا مورد بررسي بيشتر قرار 

گرفته و در نهايت آماده عرضه شوند.

شفافيت مولفه مهم سازمان بورس 
براي شركت هاي تابعه

مصطفي بهشتي سرشت، عضو هيات مديره و معاون 
اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با راه اندازي 
س��امانه، ايرادها و اش��كال هاي قديمي اين حوزه در 
بخش آموزش برطرف مي ش��ود. بهشتي سرشت با 
بيان اينك��ه در حوزه اطالع رس��اني و خدمات بورس 
برنامه هاي تحولي پيش رو است، افزود: تمركز فعاليت 
شركت توس��عه مديريت و آموزش بورس در گذشته 
بر اطالع رس��اني بود كه در كنار آن تالش هاي خوب 
و گس��ترده اي هم در حوزه آموزش و فرهنگ سازي 
صورت مي گرفت. وي با تاكيد بر آنكه نگاه س��ازمان 
در حوزه توسعه يك نگاه تخصص محور است، عنوان 
كرد: س��ازمان بورس و اوراق بهادار عالقه مند اس��ت 
به موضوع ه��اي تخصصي و حرفه اي بي��ش از ديگر 
موضوع ها پرداخته شود، بنابراين با اين رويكرد بحث 
مربوط به اطالع رساني به روابط عمومي سازمان بورس 
سپرده شد. بهشتي سرشت با بيان اينكه با سپرده شدن 
وظيفه اطالع رساني به روابط عمومي، تحولي بزرگ از 
لحاظ ساختاري در اين حوزه رقم خورده است، افزود: 
موضوع اطالع رس��اني به دليل تخصص��ي بودن آن و 
نزديك اين فعاليت از مجموعه شركت جدا شده و روابط 
عمومي سازمان عهده دار اين مسووليت شده است اما 
انتظار مي رود در حوزه توسعه مديريت و آموزش بورس، 
با مديريت مناسب و رويكردي جديد، به اين موضوع 
بيش از پيش پرداخته شود. بهشتي با بيان اينكه قرار 
نيست اين مجموعه تبديل به يك موسسه آموزشي 
شود، اظهار كرد: همان طور كه سازمان بورس يك نهاد 
ناظر و تنظيم گر است، از شركت »توسعه مديريت و 
آموزش بورس« انتظار مي رود در حوزه آموزش بازار 
سرمايه نيز تنظيم گر و رگالتور باشد. عضو هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: بخشي از 
آموزش، آموزش عمومي و فرهنگ سازي جامعه است 
كه ممكن اس��ت متولي خاصي نداشته باشد، در اين 
رابطه انتظار داريم به اين حوزه توجه خاصي صورت 
گيرد. بنابراين ورود ويژه اين شركت به محدوده آموزش 
به معني رقابت با ساير موسسات آموزشي نيست . به 
گفته بهشتي؛ در بحث مربوط به آموزش هاي تخصصي 
و حرفه اي همچ��ون )MBA( بازار س��رمايه و ارايه 
مجوزهاي جديد، اطالع رساني هاي الزم صورت گرفته 
است. وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه متوليان ارايه 
اين دوره ها دانشگاه ها و موسسات حرفه اي هستند، 
به طور حتم شركت مديريت توسعه و آموزش بورس 
به عنوان نهاد ناظر و تنظيم گر و تس��هيل گر مي تواند 
كمك بسيار خوبي در اين حوزه داشته باشد. بهشتي 
بيان كرد: در بحث توسعه مديريت انتظار داريم شركت 
توسعه مديريت و آموزش بورس تجربيات مديريتي 
در بازار سرمايه را به اشتراك بگذارد. وي تاكيد كرد: 
ش��ركت توس��عه مديريت و آموزش مي تواند براي 
اشتراك گذاري اين تجربيات پيش قدم شده و فضاي 
مناسبي را بين نهادهاي مالي در داخل كشور فراهم 
كرده و مجري و متولي برگزاري تورهاي مديريتي باشد 
به طوري كه جمعي از مديران بازارسرمايه، نهادهاي 
مالي، فعاالن بازار به همت اين شركت با تجربيات ساير 

كشورها در حوزه بازارسرمايه آشنا شوند.

توسعه و افزايش ظرفيت از 
ويژگي مهم سامانه برگزاري آزمون

عليرضا قنادان مديرعامل شركت توسعه مديريت 
و آموزش بورس گفت: فلسفه تغيير نام به نتيجه 
و خدم��ت آن بس��تگي دارد و يك گام از مس��ير 

تحولي است.
او ادامه داد: بازار سرمايه از سال ۹۸ روند متفاوتي 
به خود گرفته بنابراين متناسب با اين نقش بايد 
 در كنار اين رشد بتوان در مسائل ديگر نيز هم نوا 
ش��ويم و در مس��ير توس��عه گام برداريم. يكي از 
حوزه هايي كه بايد با روند بازار رشد كند، استفاده 
و توسعه از ظرفيت منابع انساني در سازمان است؛ 
كه جزو برنامه هاي مهم براي س��ازمان است كه 

اطالع رساني خواهد شد.
قن��ادان در ادامه گفت: يك��ي از چالش هايي كه 
فعاالن بازار با آن دست به گريبان بودند موضوع 
آزمون ها بود. از سه ماه پيش بحث رفع مشكالت 
آزمون از جهت مختلف بررس��ي شد سه مشكل 
وجود داش��ت كه اول بح��ث زير س��اختي بود، 
چالش بعد مربوط به انتقال اطالعات و داده ها بين 

سامانه ها بود و موضوع ديگر هم ظرفيت ها بود.
او تصري��ح ك��رد: ظ��رف چن��د م��اه گذش��ته 
ب��ا اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه ح��ال ب��ه اي��ن 
س��امانه رس��يديم. در س��ال ۹۹ مجم��وع 
 بي��ش از ۱۱ ه��زار نف��ر ظرفيت ب��راي ثبت نام 
براي آزمون داشته ايم، در سال ۱۴۰۰ تا به امروز 
۳ هزار و ۸۰۲ نفر ظرفيت داش��تيم كه علت اين 
كاهش ظرفيت ويروس كرونا بوده است. از امروز 
۱۷ هزار ظرفيت وجود دارد و بعد در آبان ۸ هزار 
ظرفيت به آن اضافه خواهد شد و تقريبا آمادگي 

ثبت نام براي متقاضيان را داريم.
اين مقام مسوول در ادامه افزود: در سامانه جديد 
ش��عبه هاي جديدي براي برگزاري افزوده شده 
اس��ت و دانش��گاه الزهرا اكنون به ما اضافه شده 
اس��ت. تفاوت ديگر موضوع برگ��زاري آزمون در 
شهرستان ها اس��ت كه دانشگاه صنعتي اصفهان 
پيش قدم ش��ده است، شهر هاي مش��هد، يزد و 
شيراز نيز در دستور كار هستند. به دنبال توسعه 
براي همه كشور هستيم. تغيير ديگر موضوع مركز 

تماس براي آزمون است كه افتتاح شده است.
به گفته قنادان س��امانه از شنبه براي حدود ۷۰۰ 
نفر فعال است و در حال حاضر چالشي وجود ندارد.
او گفت: بزرگ ترين مشتري اين آزمون ها سازمان 
بورس اس��ت، اما نهاد هاي ديگر نيز مي توانند از 
آن اس��تفاده كنند و البته ما به دنبال توس��عه در 
 كشور هاي ديگر هس��تيم و گام بعد بازنگري در

زير س��اخت ها و تحول در اين زمينه است. ما به 
دنبال تحول هستيم.

احراز هويت بيش از  ۲۲۲ هزار نفر 
در سجام

بر اس��اس اطالع��ات گ��زارش ماهانه ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
 در ش��هريور ماه امس��ال، تعداد ۱۶۶ هزار و ۱۳۹ 
ثبت نام از س��وي س��رمايه گذاران حاضر در بازار 
س��رمايه در س��امانه »س��جام« صورت گرفته و 
تعداد احراز هويت شده ها نيز با عبور از ۲۲۲ هزار 
س��هامدار در اين ماه به ۲۲۲ ه��زار و ۷۴۸ مورد 
رسيده كه نس��بت به ماه قبل )امرداد( با رشدي 

بيش از ۱۲۳هزار نفري مواجه شده است.
براس��اس اين آمارها، در امرداد ماه امسال تعداد 
ثبت نام در س��امانه »س��جام« ۷۷ هزار و ۸۸۲ و 
تعداد احراز هويت ش��ده ها نيز ۹۹ ه��زار و ۴۷۱ 

مورد بوده است.
تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه »سجام« در 
سومين ماه تابستان به تفكيك هر استان حاكي 
از آن اس��ت كه ۵ استان تهران با ۳۷ هزار و ۱۵۸ 
مورد، كرمان با ۱۲ هزار و ۱۴۱ مورد، خراس��ان 
رض��وي با ۱۱ هزار و ۶۴۴ م��ورد، اصفهان با ۱۱ 
هزار و ۴۹۳ مورد و خوزستان با ۱۰ هزار و ۹۷۱ 
مورد در صدر بيش��ترين ثبت نام شده ها در كل 

كشور قرار دارند.
از سويي ديگر بر اساس آمارهاي منتشر شده، ۵ 
استان كهكيلويه و بويراحمد با ۱۱۰۹، خراسان 
جنوب��ي ب��ا ۱۱۶۹، چهارمح��ال و بختياري با 
۱۲۶۰، ايالم با ۱۳۱۸ و س��منان با ۱۳۷۸ مورد 
در انتهاي ليست كمترين ثبت نام شده هاي در 
بين ساير اس��تان ها قرار دارند. يادآور مي شود، 
سامانه س��جام »س��امانه جامع ثبت اطالعات 
مش��تريان«، براي الكترونيك و خودكار كردن 
فرآيند جمع آوري و مديريت اطالعات مشتريان 
است و عملياتي شدن اين سامانه باعث افزايش 
دقت، س��رعت و بهره وري در زمينه جمع آوري 
اطالعات و ارايه خدمات عمومي و مهم تر از همه، 

يكپارچگي سامانه هاي اطالعاتي شده است.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسبازارسرمايهوضعيتتاالرشيشهايرابازبينيميكند

بورسبهتعادلميرسد؟

رشدشاخصبورسبيرمقشد
شاخص كل بازار بورس طي روز سه شنبه، ۶ مهرماه با 
۷۰۸ واحد افزايش در جايگاه يك ميليون و ۴۲۵ هزار 
واحدي ق��رار گرفت. در معامالت اين روز بيش از پنج 
ميليارد و ۷۴۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۵۰ هزار و ۴۵۶ ميليارد ريال داد و ستد شد. 
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با يك  هزار و ۴۰۸ 
واحد كاهش به ۴۱۹ هزار و ۵۵۱ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با ۸۸۸ واحد افت به ۲۶۴ هزار و ۷۳۷ واحد 
رسيد. ش��اخص بازار اول سه هزار و ۱۴۰ واحد رشد و 
ش��اخص بازار دوم ۶ هزار و ۷۱۸ واحد كاهش داشت. 
عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت گس��ترش 
نفت وگاز پارسيان بانماد »پارسان« با يك هزار و ۲۵۹ 
واحد، پااليش نفت بندرعباس بانماد »شبندر« با ۸۶۹ 
واحد، شركت سرمايه گذاري غدير بانماد »وغدير« با 

۵۱۹ واحد، پتروشيمي شيراز بانماد »شراز« با ۴۷۷ 
واحد، پاالش نفت تهران بانماد »شتران« با ۴۲۹ واحد، 
پتروشيمي پرديس بانماد »شپديس« با ۴۲۲ واحد، 
ملي صنايع مس ايران بانماد »فملي« با ۳۹۸ واحد و 
پااليش نفت اصفهان بانماد »شپنا« با ۳۴۰ واحد تاثير 

مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقاب��ل ف��والد مباركه اصفه��ان بانماد »ف��والد« با 
۴۳۷ واحد، گ��روه مپنا بانماد »رمپنا« ب��ا ۴۱۸ واحد، 
فوالد خوزس��تان بانماد »فخوز« با ۳۸۵ واحد، صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس بانماد »فارس« با ۳۵۷ واحد، 
نفت و گاز پتروشيمي تامين بانماد »تاپيكو« با ۳۰۴ واحد، 
بانك ملت بانماد »وبملت« با ۲۵۷ واحد، پتروش��يمي 
پارس بانماد »پارس« با ۲۲۳ واحد، ايران خودرو بانماد 
»خودرو« با ۲۱۷ واحد و بورس كاالي ايران بانماد »كاال« 

با ۲۱۲ واحد تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند. در اين 
روز شركت آريان كيمياتك بانماد »كيمياتك«، پارس 
فوالد سبزوار بانماد »فسبزوار«، پااليش نفت بندرعباس 
بانماد »شبندر«، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
بانماد »شس��تا«، پااليش نفت تهران بانماد »شتران«، 
پااليش نفت اصفهان بانماد »شپنا« و ملي صنايع مس 
ايران بانماد »فملي« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه شيميايي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه ۲۳۳  ميليون و ۲۹۴ 
هزار برگه سهم به ارزش ۶  هزار و ۴۶ ميليارد ريال داد و 
ستد ش��د. طي روز سه شنبه شاخص فرابورس بيش از 
۵۳ واحد افزايش داشت و بر روي كانال ۲۰ هزار و ۸۵۹ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۸۱۰ 
ميليون برگه سهم به ارزش ۲۳۰ هزار و ۹۴۲ ميليارد ريال 

داد و ستد ش��د. در اين روز شركت پليمر آريا ساسول 
بانماد »آريا«، پتروشيمي زاگرس بانماد »زاگرس، « 
پتروشيمي تندگويان بانماد »شگويا«، صنعتي مينو 
بانماد »غصينو«، مجتمع جهان فوالد سيرجان بانماد 
»فجهان«، گروه س��رمايه كذاري مي��راث فرهنگي 
بانماد »س��مگا«، پااليش نفت الوان بانماد »شاوان« 
و مديريت انرژي تابان هور بانماد »وهور« تاثير مثبت 
بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين بيمه پاسارگاد 
بانماد »بپاس«، شركت سرمايه گذاري صبا تامين بانماد 
»صبا«، شركت س��رمايه گذاري مالي سپهر صادرات 
بانماد »وسپهر«، فرابورس ايران بانماد »فرابورس«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان بانماد »ذوب«، سنگ آهن 
گهرزمين بانماد »كگهر« و بانك دي بانماد »ودي« با 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

ماينر در شركت بورس تهران چه مي كند؟
چندوقتي مي شود كه در فضاي مجازي شايعه اي با 
عنوان وجود ماينر در شركت بورس مطرح شده كه 
تا روز گذشته به عنوان شايعه بود، روز سه شنبه و با 
اعالم معاون اجرايي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
اين شايعه واقعي ش��د و براساس آمارها كشف چند 
دستگاه ماينر در زيرزمين ساختمان شركت بورس 
توسط حراست و اينكه اين دستگاه ها متعلق به فرد 
خاصي در اين شركت مطرح شد اما؛ مديرعامل اين 
شركت اين موضوع را رد كرد و پاسخگوي خبرنگاران 
نبود. علي صحرايي، مديرعامل شركت بورس وجود 
هرگونه ماينر را در اين ش��ركت تكذيب كرد و گفت: 
اين موضوع صحت ندارد و آنهاي��ي كه آن را مطرح 
كرده اند، اش��تباه كرده اند. برهمين اساس مصطفي 
بهشتي سرشت، معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق 
بهادار اعالم كرد: اطالع رساني هاي الزم در اين زمينه 

را شركت بورس تهران بايد انجام دهد، همچنين در 
مورد اينكه گفته مي شود »اين دستگاه ها متعلق به 
ش��خص خاصي بوده است«، بايد بگويم با اطالعاتي 
كه تاكنون به دست آورده ام، اين دستگاه ها شخصي 
نبوده اند، ام��ا به طوركلي چنين فعاليت��ي خارج از 
فعاليت هاي ش��ركت بورس محسوب مي شود و اين 
مجموعه بايد پاسخگو باشد. معاون اجرايي سازمان 
بورس تهران ادامه داد: ش��خصا دستگاه ها را رويت 
نكرده ام، اما چند روزي است كه بحث آن مطرح است. 
باز هم تاكيد مي كنم كه اين ش��ركت بايد پاسخگو 
باش��د، چراكه سهام دار دارد و س��هام داران هم بايد 
خواهان پاسخگويي باشند. شركت بورس تهران بايد 
پاس��خگوي اين موضوع باشد چراكه ماينر در حوزه 
فعاليت اين شركت نيست اما؛ تاكنون هيچ پاسخي 

ارايه نكرده و جوابگوي تماس ها نيز نيست.



گروه راه و شهرسازي|
پارلمان ش��هري پايتخ��ت در ادام��ه تمركز روي 
تسهيل ساخت و ساز در تهران، ديروز بررسي طرح 
الزام ش��هرداري تهران به اصالح فرآيندها و سامانه 
شهرس��ازي با رويكرد كاهش زمان صدور پروانه و 
گواهي هاي س��اختماني را در دستور كار خود قرار 
داد، اما اين طرح براي بررسي هاي بيشتر برخي مواد 
طرح به كميسيون برگشت خورد. در تحولي ديگر، 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران در پي ترديد درباره 
بدهي 80 هزار ميليارد توماني اين س��ازمان شهر، 
تاكيد كرد كه رقم بدهي هاي ش��هرداري، 80 هزار 
ميليارد تومان است. در آستانه روز آتش نشان در 7 
مهر، ديروز يكي از اعضاي شوراي شهر در نطقي به 
مسائل و مصايب آتش نشان ها پرداخت و از كمبود 
نيروي انساني در سازمان آتش نشاني حتي كمتر از 

ظرفيت هاي مصوب خبر داد.

     كاهش زمان صدور پروانه ساختماني
در پي تصويب تخفيف 25 درص��دي دو ماهه براي 
عوارض س��اختماني، شوراي ش��هر سه شنبه هفته 
گذش��ته يك فوريت طرح هاي »الزام شهرداري به 
اصالح فرآيندهاي ساختماني« و» الزام واحد خدمات 
مشاوره شهرسازي در شهرداري تهران « را به تصويب 
رس��اندند. از اين رو، قرار بود كه ديروز طرح كاهش 
زمان ص��دور پروانه س��اختماني در قالب طرح الزام 
شهرداري به اصالح فرآيندهاي ساختماني بررسي 
ش��ود اما با هدف بررسي بيش��تر اين طرح به هفته 

آينده موكول شد.
در همين رابطه، مهدي چمران، رييس شوراي شهر 
تهران در پايان چهاردهمين جلس��ه علني اين شورا 
در جمع خبرنگاران درباره بررسي طرح كاهش زمان 
صدور پروانه گفت: دستور جلسه مهمي داشتيم كه 
بسيار تخصصي است ولي به علت اختالف نظري كه 
با معاونت شهرسازي شهرداري داشتيم پيشنهاداتي 
در اين جلس��ه مطرح شد. از آنجايي كه پيشنهادات 
آنها مفصل بود و جاي بحث داشت، در نتيجه پيشنهاد 
داديم كه اين ط��رح يك هفته به تعويق بيفتد و اين 
هفته و هفته آينده، جلس��اتي براي بررسي اين امر 
برگزار شود. چمران با بيان اينكه با اين دستور جلسه 
مي توانيم از طوالني ش��دن صدور پروانه جلوگيري 
كنيم تاكيد كرد: يكي از مسائل شهر ما بحث طوالني 
شدن اخذ پروانه است و تالش  مي كنيم تا اين رفت و 
آمدها به حداقل زمان ممكن كاهش پيدا كند. الزامي 
هم وجود دارد كه شهردار در عرض دو ماه راهكارهاي 
عملي تر را ب��راي صدور برنامه ارايه دهد كه در هفته 
آينده مطرح مي ش��ود. زاكاني نيز در حاشيه جلسه 
ديروز شوراي ش��هر درباره طرح پيشنهادي مطرح 
شده در صحن شورا مبني بر كم كردن زمان دريافت 
مجوزهاي صدور پروانه گفت: نظراتي داش��تيم كه 
آقاي گلپايگاني آن را مط��رح خواهد كرد. تالش و 
انگيزه شورا كاهش جدي اس��ت اما اينكه بخواهم 
زماني بگويم، االن مش��خص نيس��ت. به دنبال آن 
هستيم كه از طريق فناوري به دريافت مجوز و پايان 

كار سرعت دهيم. 

     انتصابات يك ساله در شهرداري
شهردار تهران همچنين در پاسخ به سوال ديگري 
درباره انتصابات در ش��هرداري و گزينه هاي مطرح 
شده در فضاي مجازي كه غالبا از بيرون شهرداري 
هس��تند، گفت: آنچه كه اتفاق مي افتد شايستگي 
اس��ت، چ��ه از درون ش��هرداري و چ��ه از بيرون 
شهرداري. اما اصل اين است كه نقطه آغاز براي ما 
از درون شهرداري باشد. كانون ارزيابي تشكيل شده 
و بيش از ۴0 نفر توس��ط متخصصان ارزيابي شدند 
و اسامي پيش��نهادي براي انتصابات و ترجيحاتي 
كه در نظر گرفته ش��ده، بخش عم��ده اي در درون 
شهرداري هستند. انشاهلل با انتشار اسامي از گمانه 

زني ها عبور مي كنيم. 
زاكاني درب��اره حكم ه��اي يك س��اله اي كه صادر 

مي ش��ود و جدي نگرفتن مديران با حكم يك سال 
توسط كارمندان شهرداري اظهار كرد: مدير يك ساله 
خيلي جدي اس��ت و كارمندها بايد حتما او را جدي 
بگيرند چرا كه همه قرار است يك سال ارزيابي شوند. 
مديريت شهري امر شوخي نيست كه تعهدي داشته 
باشيم و به كسي بسپاريم و برود براي چهار سال بعد. 
ما لحظه به لحظه رصد مي كني��م. هم كارمندان را 
رصد مي كنيم و هم مدي��ران را چرا كه از اين به بعد 
بحث كار و تالش اس��ت.  او گفت: خودمان را مكلف 
مي دانيم كه ش��بانه روزي كار كني��م و انتظارمان از 
مدير نيز همين است. بعد اين افراد ارزيابي مي شوند 
و اميدوارم همه كس��اني كه احكام يكساله دريافت 
مي كنند در س��ال هاي بعد هم كنارشان باشيم. در 
اين احكام جمله اي آمده است مبني بر اينكه رجاي 
واثق و اميد دارم كه اين استمرار صورت مي گيرد. اما 
به هيچ وجه نه با خودمان، نه با مديران و كارمندان و 
هيچ كس ديگري تعارف نداريم. شهر را نمي شود با 
تعارف اداره كرد. زاكاني گفت: همه بايد براي هفته 
و ماه و سال برنامه داشته باشند و حتما مورد ارزيابي 

قرار مي گيرند.
 

      معماي بدهي هاي شهرداري
زاكاني در واكنش به اينكه يكي از اعضاي شوراي شهر 
رقم بدهي 80 هزار ميلياردي كه از سوي شما اعالم 
شد را رقم درستي ندانست، گفت: حرفي كه مي زنيم 
مبنا دارد. نمي دانم دوس��تان بر چه مبنايي صحبت 
مي كنند. صحبت همه دوستان قابل استماع است. 
اين گزارشي بود كه معاونت برنامه و بودجه به من داد 

و من حرف بدون استناد نمي زنم. 
شهردار تهران تاكيد كرد: گزارشي كه از معاونت برنامه 
و بودجه رسما ارايه شد را بيان كردم. ۶۹ هزار ميليارد 
تا پايان سال ۹۹ اس��ت و گفتيم تا پايان سال ۱۴00، 
بيش از ۱2 هزار ميليارد س��ود بانكي بايد بدهيم.  به 
گزارش »تعادل«، عليرضا زاكاني در روزهاي نخست 
فعاليت خود به عنوان ش��هردار منتخب، همين عدد 
۶۶ هزار ميليارد تومان را در اظهارات و سخنراني هاي 
خود عنوان مي ك��رد و مي افزود كه اي��ن همه ماجرا 
نيست و اين سكه روي ديگري هم دارد و آن اين است 
كه ش��هرداري تهران حدود 30 هزار ميليارد تومان 
نيز از دستگاه ها و س��ازمان مطالبه دارد. دوشنبه دو 
هفته گذش��ته اما زاكاني در ديدار با س��ردار حسين 
اش��تري، فرمانده نيروي انتظامي كش��ور اظهار كرد 
كه ش��هرداري تهران 80 هزار ميليارد تومان بدهي 
دارد كه ۱2.5 هزار ميليارد بايد بابت آن س��ود بانكي 

پرداخت شود اما اين به معناي بن بست نيست و شهر 
ظرفيت هاي زيادي دارد و راه هاي متنوعي وجود دارد 
كه بن بس��تي باقي نمي گذارد. در واكنش به اختالف 
۱۴ هزار ميلياردتوماني ميان ۶۶ هزار ميليارد تومان 
و 80 هزار ميلي��ارد تومان، دو نف��ر از اعضاي كنوني 
شوراي شهر تهران اظهارنظر كرده اند. اظهارنظرهايي 
كامال متفاوت و متضاد كه بر ابهام و پيچيدگي مساله 
بدهي هاي شهرداري تهران افزوده است. ناصر اماني، 
يكي از اعضاي ش��وراي ششم در واكنش به اعالم 80 
هزار ميليارد توماني بدهي هاي شهرداري تهران گفته 
بود كه »در دوره قبل مي خواستند بدهي را باال ببرند 
و بگويند آقاي قاليباف آنقدر بدهي باال آورده اس��ت و 
هرچه توانستند در رقم بدهي آب بستند« و از همين 
رو، 20 ت��ا 30 درصد بدهي هاي اعالمي ش��هرداري 
»حب��اب« دارد. در اين حال، احم��د صادقي، يكي 
ديگر از اعضاي شوراي شهر ششم اظهار كرده بود كه 
»ميزان بدهي هاي پنهان هنوز بررس��ي نشده و اگر 
اعتبارسنجي شود قطعاً ميزان بدهي ها فراتر از معوقات 

مربوط به تسهيالت دريافتي از بانك ها است.«

      تشكيل كارگروه
 براي پيگيري مطالبات از دولت

زاكاني ديروز درباره پيگيري طلب هاي شهرداري از 
دولت نيز به خبرن��گاران گفت: براي تمام اين موارد 
كارگروه تش��كيل مي ش��ود. طلب هاي شهرداري 
از دول��ت گمانه زني اس��ت و بخش عم��ده آن هم 
گمانه زني اس��ت و لذا نمي توانم رقم آن را ابراز كنم. 
در جلسه اي كه با آقاي حناچي داشتيم عدد 57 هزار 
ميليارد را به عنوان مطالبات شهرداري از دولت بيان 
مي كردند كه بايد محل بررس��ي قرار گيرد.  شهردار 
تهران افزود: اين بررس��ي ها را از طريق كميته هايي 
كه شكل خواهيم داد انجام مي دهيم كه به سازمان 
برنامه و مجموعه اقتصادي دولت منعكس مي كنيم 
و اميدواريم مطالبات خود را به بهترين وجه از دولت 
دريافت كنيم.  زاكاني گفت: در مجموعه اقتصادي نيز 
كارگروه درآمدها در حال شكل گيري است كه بتواند 
هم موضوع درآمدهاي پايدار را در شهر دنبال كند و 
كارگروه ديگري براي تنظيم بدهي ها و مطالبات ما در 

حال شكل گيري است كه بررسي مي شود. 

     كمبود نيرو در آتش نشاني تهران 
جدي است

احمد صادقي رييس كميته شفافيت شوراي اسالمي 
ش��هر تهران نيز ديروز در چهاردهمين جلسه علني 

شوراي اسالمي ش��هر تهران در نطق پيش از دستور 
خود در آستانه روز آتش نشان گفت: طي بررسي هاي به 
عمل آمده مشخص شده است كه سازمان آتش نشاني 
ش��هرداري تهران در حوزه منابع انساني كمبودهاي 
جدي دارد و تعداد افراد شاغل در اين سازمان به مراتب 
از ظرفيت منابع انساني س��اختار سازماني آن كمتر 
است. توسعه س��ازمان آتش نشاني و ساخت و افتتاح 
ايستگاه هاي جديد آتش نشاني كه مستلزم بررسي هاي 
فني در حوزه هاي مختلفي از جمله جغرافياي شهري 
و س��اير مالحظات و مطالعات وابس��ته است، بايد در 
حوزه سرمايه هاي انس��اني نيز مورد توجه قرار گيرد. 
معضل كمبود نيروي تخصصي در سازمان آتش نشاني 
مساله اي است كه بايد در يك بازه زماني كوتاه مدت حل 
و فصل شود و اين مساله به حد نصاب استاندارد بازگردد. 
صادقي ادامه داد: با توجه به شرايط دشوار اقتصادي، 
ارتقاي انگيزه كاري آتش نشانان تهراني به عنوان ركن 
اصلي سرمايه هاي اين سازمان، مستلزم توجه جدي 
است. بهبود شرايط س��رمايه هاي انساني در سازمان 
آتش نش��اني، ارتقاي وضعيت معيش��تي، رسيدگي 
به وضعيت مس��كن آتش نش��انان با ايجاد يا توسعه 
تعاوني هاي مسكن ويژه آتش نشانان شهرداري تهران 
و نيز ارايه بسته هاي ويژه خدمات رفاهي جز مسائلي 

است كه به نظر مي رسد بايد در اولويت قرار گيرند.
وي افزود: ش��رايط س��خت كاري آتش نشانان سبب 
فرسودگي ش��غلي اين افراد مي ش��ود و رسيدگي به 
وضعيت رفاهي، معيشتي و مس��كن اين افراد، بدون 
شك در كندي روند فرسودگي نيروها تأثيرگذار است. 
سازمان آتش نشاني همچنين در ساير حوزه ها نيز نياز 
جدي به حمايت و پشتيباني مستمر مجموعه مديريت 
شهري دارد و بهبود ظرفيت هاي اعتباري و بودجه اي 
براي اين سازمان بسيار اثربخش و كارآمد است. نبايد 
فراموش كرد كه كالن ش��هر ته��ران در اقليمي قرار 
گرفته كه حوادث و بالياي طبيعي و انس��ان ساخت، 
ه��ر روز بيش از گذش��ته موجوديت و س��رمايه هاي 
ش��هر را تهديد مي كن��د. وي تاكيد كرد: بر اس��اس 
آمارها به طور ميانگين حدود هش��ت درصد افزايش 
ساالنه در نرخ حريق هاي ساختماني در شهر تهران 
مشاهده مي شود و حدود 25 درصد از كل حريق هاي 
 )Indoor( پايتخت را آتش سوزي هاي ساختماني
تش��كيل مي دهد. همچنين طي مدت اخير بيش از 
33 هزار ساختمان در ش��هر تهران توسط سازمان 
آتش نشاني مورد بازرس��ي ايمني قرار گرفته اند كه 
از اين ميان حدود 3500 ساختمان پرخطر و تعداد 
۱2۹ ساختمان بسيار پرخطر تشخيص داده شده اند. 
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فوت بيش از ۴۵ هزار كرونايي 
در تهران

سعيد خال، مديرعامل س��ازمان بهشت زهرا)س( 
از فوت بيش از ۴5هزار كرونايي در تهران از ابتداي 
ش��يوع ويروس خبر داد و گف��ت: 37 درصد از آمار 
متوفيان ناشي از كرونا در كشور نيز مربوط به تهران 
است. خال در گفت وگو با تسنيم با اشاره به درگذشت 
۴5 هزار و ۱53 متوفي ناش��ي از كرونا طي 20 ماه و 
از زمان ش��يوع ويروس كرونا تا پايان دوشنبه شب 
اظهار كرد: از اين تعداد 2۶ هزار و 807 متوفي مرد و 
۱8 هزار و 3۴۶ نفر نيز متوفي زن هستند. مديرعامل 
س��ازمان بهش��ت زهرا)س( با بيان اينكه با افزايش 
فرايند واكسيناسيون ميزان فوتي هاي ناشي از كرونا 
نيز كاهش پيدا كرده است، گفت: طبق آمار در برخي 
از روزه��ا حدود ۱00 نف��ر و در برخي از روزها نيز به 

عدد كمتر از ۱00 متوفاي ناشي از كرونا رسيده  ايم.

تهران نوآورتر از 
بارسلون، برلين، وين و استانبول

گزارش ش��اخص جهاني نوآوري 202۱ از ارتقاي 
دو پله اي تهران در ميان ش��هرهاي ن��وآور جهان 
خبر داده است و پايتخت ايران، باالتر از شهرهايي 
مانند اس��تانبول، وين، بارس��لون و برلين در رتبه 
۴۱ ق��رار دارد. ب��ه گزارش مهر، گزارش ش��اخص 
جهاني نوآوري 202۱ كه توسط سازمان بين المللي 
مالكيت معنوي منتش��ر ش��ده از ارتقاي دو پله اي 
تهران در ميان شهرهاي نوآور جهان خبر داده است 
 )GII( و بر همين اساس در شاخص جهاني نوآوري
پايتخت ايران باالتر از ش��هرهايي مانند استانبول، 
وين، بارسلون و برلين در رتبه ۴۱ قرار دارد. انتخاب 
شاخص شهرهاي نوآور در ارزيابي سازمان بين المللي 
مالكيت معنوي در حالي مويد اهميت نوآوري و توجه 
به آن در حوزه هاي ش��هري است كه اين شاخص 
به عنوان يكي از مهم ترين محورهاي اصلي برنامه 
تهران هوشمند توسط شهرداري تهران نيز در نظر 
گرفته شده است. توس��عه نوآوري شهري و ارتقاي 
شاخص هاي مرتبط با آن، از حوزه هاي مورد توجه 
در اكثر شهرهاي هوش��مند است. در برنامه تهران 
هوشمند نيز همگام با س��اير شهرهاي هوشمند، 
س��رفصل ويژه اي با عنوان تهران ن��وآور به موضوع 
توسعه زيست بوم نوآوري شهري در تهران و حمايت 
از شركت هاي اس��تارتاپي و دانش بنيان اختصاص 
يافته اس��ت. از اقدامات اين حوزه مي توان به ايجاد 
فن بازار تخصصي شهر هوشمند، احصا و انتشار ۴00 
نياز فناورانه و نوآورانه شهرداري، ايجاد مراكز نوآوري 
شهر هوشمند در مناطق مختلف تهران و نيز تسهيل 

استقرار كسب و كارهاي نوآور در شهر اشاره كرد.

»قانون هواي پاك«
قرباني غفلت برخي دستگاه ها

مديركل محيط زيس��ت و توس��عه پايدار شهرداري 
تهران با اشاره به اينكه اقدامات و راهكارهاي كاهش 
آلودگي هوا كامال روشن هستند، اظهار كرد: بر اساس 
اسناد باالدستي به خصوص قانون هواي پاك مصوب 
س��ال ۱3۹۶ و بي��ش از ۱5 آيين نام��ه اجرايي آن، 
برنامه هايي براي كاهش آلودگي هوا مشخص و تكاليف 
دستگاه هاي متولي بعضا با قيد زماني پيش بيني شده 
است اما متاسفانه به  داليل مختلف بخش مهمي از آن 
مورد غفلت قرار گرفته است و تنها در زمان وارونگي دما 
و فصول سرد س��ال مجدد مورد توجه قرار مي گيرند. 
شينا انصاري در گفت گو با ايس��نا اظهار كرد: قانون 
هواي پاك در 3۴ ماده، محورها و تكاليف دستگاه ها 
درباره منابع مول��د آلودگي هوا را به صورت ش��فاف 
تعيين كرده است. با اين حال به رغم گذشت بيش از ۴ 
سال از ابالغ اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن آنچه 
در عمل مشخص است آن است كه بخش عمده اي از 
تكاليف پيش بيني شده در ظرف زماني مقرر در قانون 
محقق نشده است. وي اضافه كرد: عدم ارتقاي استاندارد 
خودروهاي بنزين��ي، روند كن��د از رده خارج كردن 
خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده، توزيع نامناسب 
سوخت واجد استاندارد در كالن شهرها و محورهاي 
مواصالتي، تجديد كند ناوگان حمل  و نقل عمومي، 
عدم  تكميل طرح كهاب، مصرف س��وخت مازوت در 
صنايع و نيروگاه هاي كالن شهرها و عدم  اجراي بسياري 
از محورهاي موث��ر ديگر در كاه��ش آلودگي هواي 
ش��هرهاي بزرگ عمال موجب شده است كه آلودگي 
هوا همچنان معضل محيط زيس��تي كالن شهرهاي 
كشور در ايام پايداري جوي و فصول سرد سال باشد. 
او به منابع ثابت آالينده به عنوان بخش مهمي از دليل 
آلودگي هوا در فصول س��رد سال اش��اره كرد و گفت: 
بخش مهم��ي از داليل آلودگي ه��وا در فصل پاييز و 
زمستان ناشي از فعاليت منابع ثابت مانند نيروگاه ها 
و كارخانه هاي بزرگ است كه تامين سوخت مناسب 
راهكار كاهش آلودگي ناشي از آنها است اين در حالي 
است كه استفاده از سوخت هاي فسيلي ميان تقطير 
مانند »مازوت« در شرايط »وارونگي دما« )اينورژن( و 
سكون هوا مي تواند معضل آلودگي هوا را تشديد كند.

انصاري ب��ا بيان اينك��ه موضوع كيفيت س��وخت با 
استناد به ماده ۱8 قانون هواي  پاك مورد توجه است، 
اظهاركرد: براس��اس اين ماده از قان��ون، وزارت نفت 
مكلف شده سوخت توليدي كش��ور از جمله بنزين، 
نفت گاز، نفت كوره و نفت سفيد را مطابق با استاندارد 
مل��ي مصوب عرضه كند و س��ازمان حفاظت محيط 
زيست نيز مكلف است از توليد سوخت غيراستاندارد 
جلوگيري كند همچنين سازمان ملي استاندارد وظيفه 
دارد از واردات سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگيري 
به عمل آورد.  وي افزود: پايش منابع آالينده بر اساس 
قانون برعهده سازمان حفاظت محيط زيست به  عنوان 
دس��تگاه حاكميتي اس��ت. هرچند الزم است منابع 
آالينده طي س��ال مورد پايش مستمر قرار گيرند اما 
تشديد و مضاعف شدن آن در ايام پايداري و آلودگي 
هوا در كالن شهرها از جمله تهران يك ضرورت است.

هشدار درباره وقوع توفاني 
كم نظير در سواحل مكران  

نادر پسنده، مديركل ايمني و حفاظت دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي از وقوع قريب الوقوع توفاني كم نظير 
در س��واحل مكران خبر داد. به گزارش ايلنا، پس��نده 
گفت: طبق پيش بيني ها، توفان كم نظيري از روز شنبه 
۹ مهرماه تا روز دوش��نبه ۱2 مهرماه سواحل مكران را 
در خواه��د نورديد.در اين توفان، ارتفاع موج ها تا ۶ متر 
خواهد رسيد و تمامي مناطق در بندر تا دريا در سواحل 
سيستان و بلوچستان و شرق تنگه هرمز را تحت تاثير قرار 
خواهد داد. او با اشاره به پيش بيني ها گفت: اواسط روز 
جمعه افزايش تالطم و سرعت باد در فراساحل و ساحل 
مناطق شرقي درياي عمان پيش بيني شده است كه در 
روز شنبه تمام سواحل استان سيستان و بلوچستان را 
تحت تاثير قرار مي دهد و شرايط دريا توفاني پيش بيني 
مي شود، بنابراين انتظار وقوع امواج بيش از ۶ متر در اين 
مناطق را خواهيم داشت. وي افزود: در روز يكشنبه نيز 
مناطق ساحلي و فراساحل استان سيستان و بلوچستان 
و هرمزگان در درياي عمان نيز تحت تاثير خواهد بود كه 
ارتفاع امواج در اين روز در سواحل تا ۶ متر و در فراساحل 
به بيش از 7 متر نيز مي رسد و شرايط توفاني بودن دريا تا 
ظهر دوشنبه ادامه خواهد داشت. پسنده ادامه داد: توصيه 
مي شود هر گونه فعاليت و تردد دريايي با اعمال ممنونيت 
و رعايت محدوديت ها و اتخاذ تمهيدات الزم انجام شود. 
اين توفاني بسيار جدي است و حتي مديركل هواشناسي 
در تماس با من خواست كه از هم اكنون ستاد مديريت 

بحران براي كنترل اين پديده تشكيل شود.

 اعطاي تسهيالت مسكن
 بر اساس محدوده جغرافيايي

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 
تسهيالت مسكن بايد بر اساس حوزه هاي جغرافيايي 
كش��ور باش��د به نحوي كه بيش از 50 ت��ا 70 درصد 
هزينه  ساخت يك واحد مسكوني را بتوان با تسهيالت 
دريافتي پوشش داد. وي با بيان اينكه آخرين مصوبه 
ش��وراي پول و اعتبار درباره  اعطاي تسهيالت 250 
ميليون تومان است، افزود: پيشنهاد داده ايم بر اساس 
حوزه هاي جغرافيايي كشور بيش از 50 تا 70 درصد 
هزينه ساخت يك واحد مسكوني را بتوان با تسهيالت 
دريافتي پوش��ش داد. به گزارش مهر، محمودزاده در 
برنامه اي تلويزيوني گفت: قانون جهش توليد مسكن 
قانون مس��اله محور اس��ت به اين معني كه بر اساس 
مسائلي كه در اجراي طرح ها و قوانين قبلي در حوزه 
مسكن وجود داشت و با توجه به ديدگاه اقتصاد جديد 
كشور اجرا مي شود. وي افزود: ايجاد ساختارهاي جديد 
در حوزه مسكن كشور و احكام مشخص در حوزه هاي 
اركان اصلي مس��كن، از ويژگي هاي اين طرح است. 
محمودزاده گفت: تش��كيل ش��وراي عالي مسكن با 
رياست رييس جمهور و حضور بيش از 8 وزير و برخي 
اعضاي كابينه و تشكيل صندوق ملي مسكن از محل 
ماليات هاي بخش مسكن و ساير منابع درآمدي مبني 
بر جبران كارمزد بانك ها و بخش��ي از هزينه ها مانند 
صدور پروانه ساخت براي كمك به اقشار كم درآمد از 
ساختارهاي جديد در حوزه  مسكن است. وي افزود: 
احكام اين طرح هم شامل زمين، تأمين مالي، مصالح و 
خدمات براي تسهيل در توليد مسكن كشور مي شود. 
معاون وزير مس��كن و شهرس��ازي گفت: استفاده 
نكردن از تس��هيالت دولتي در حوزه مسكن از اول 
انقالب، نداش��تن مالكيت شخصي، متأهل بودن و 
حداقل 5 سال سكونت در شهري كه تقاضا دارند از 
شرايط واگذاري مسكن در قانون جديد است.در سال 
گذشته سهم تسهيالت بانكي مسكن و ساختمان، 
5 درصد بود كه امسال به 20 درصد رسيده است و 

معادل 3۶0 هزار ميليارد تومان خواهد شد.

تعليق پروانه اشتغال  مهندسان 
داراي تعارض منافع در ۷ استان 

رس��تم قاس��مي وزير راه و شهرس��ازي طي نامه هاي 
جداگانه پروانه اشتغال به كار مهندسان داراي تعارض 
منافع 7 استان را تعليق كرد. به گزارش تسنيم، وزير راه 
و شهرسازي طي نامه هاي جداگانه پروانه اشتغال به كار 
مهندسان داراي تعارض منافع 7 استان مركزي، البرز، 
 خراسان رضوي، خراسان جنوبي، مازندران، كردستان 

و كهگيلويه و بويراحمد را لغو كرده است.
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طرح صدور سريع پروانه ساختماني در پايتخت

داريوش اماني، رييس س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي، از آمادگي و باز بودن دو مرز مهران و شلمچه براي 
بازگشت زائران اربعين حسيني خبر داد. به گزارش مهر، 
اماني افزود: بر اساس مصوبه ستاد اربعين، قرار شد بيشتر 
زائران اربعين از مرز مهران به كشور بازگردند.مرز شلمچه 
هم پذيراي زائران براي بازگشت به كشور است و ساير مرزها 
بسته اند. اماني در خصوص تمهيدات سازمان راهداري براي 
بازگشت زميني زائران افزود: فروش بليت در مرزها به صورت 
حضوري نيز انجام مي شود و زائران با ورود به كشور، به سمت 
جايگاه هاي استان هاي خود هدايت مي شوند. معاون وزير 
راه و شهرسازي از آمادگي 5 هزار اتوبوس براي انتقال زائران 
به شهرهايشان خبر داد و افزود: هم اكنون ۱500 اتوبوس 
به مرز مهران و 700 دستگاه نيز به شلمچه اعزام شده اند و 
همين تعداد نيز آماده و در حال حركت به اين مرزها هستند.

     زائران به محض ورود تست PCR مي دهند 
در همين حال، داريوش باقرجوان، مديركل دفتر حمل و 
نقل سازمان راهداري گفت: از هر زائري به محض ورود به 
كشور تست كرونا گرفته مي شود و پس از آن با استفاده از 
كد ملي و سامانه متصل به وزارت بهداشت، براي فروش 
بليت اس��تعالم س��المت انجام مي ش��ود. باقرجوان در 
گفت وگو با ايلنا، درباره آخرين وضعيت جا به جايي زائران 

از دو مرز مهران و شلمچه اظهار داشت: طبق تصميم ستاد 
مركزي اربعين دو مرز مهران و ش��لمچه براي بازگشت 
زميني زائران حسيني به كشور آماده ارايه خدمات هستند 
و 5 هزار دستگاه اتوبوس سرويس براي بازگشت زائران از 
مراسم اربعين به مقاصد مختلف در كشور براي اين دو مرز 
در نظر گرفته شده اس��ت. باقرجوان ادامه داد: بايد توجه 
داشته باشيم كه اربعين ۱۴00 با اربعين سال هاي گذشته 
كه تقاضا براي وسايل حمل و نقل عمومي جاده اي بسيار 
باال بود، متفاوت است و بسياري از زائران هم، بليت رفت 
و برگشت هواپيما تهيه كرده اند. به همين دليل ممكن 
است بر اساس تقاضا هر دو ساعت در نهايت براي 5 اتوبوس 
تقاضا وجود داشته باشد. وي با بيان اينكه سرريز مسافران 
هوايي و تعدادي از افرادي كه از مس��ير زميني مش��رف 
شده اند را پوشش مي دهيم، گفت: اتوبوس ها به صورت 
يكسر خالي در اين مسير فعال هستند و بليت طبق سنوات 
گذشته نرخ گذاري شده  و قيمت ها به تمام مقاصد مختلف 
در نقاط مختلف در پايانه ه��ا اعالم در بنرها درج و نصب 
شده اند.  مديركل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداري 
با بيان اينكه تاكنون هيچ گزارشي مبني بر گران فروشي 
نداشتيم، گفت: قيمت بليت اتوبوس مسير مهران- تهران 
نسبت به نوع اتوبوس 2۴ نفره تا ۴۴ نفره از 250 هزار تومان 

تا ۴00 هزار تومان تعيين و اعالم شده است.

معاونوزيرراهخبرداد
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به دنبال افزايش فش��ار مقاماتي چين��ي بر فعاليت هاي 
مرتبط با ارزهاي ديجيتال، فروشگاه اينترنتي علي بابا اعالم 
كرده است كه تا دو هفته ديگر فروش دستگاه استخراج را 
متوقف خواهد كرد. اين فروشگاه اينترنتي افزود استفاده از 
اين پلتفرم براي فروش برخي از ارزهاي ديجيتال از جمله 
بيت كوين و اتريوم غيرمجاز اس��ت و كاربران حق فروش 
جزوه هاي آموزشي، دستورالعمل و استراتژي هاي مرتبط 
با ارزهاي ديجيتال را هم ندارند. گزارش ها نشان مي دهد 
كه دسترس��ي به پلتفرم هاي كوين ماركت كپ و كوين 
گكو هم براي كاربران اينترنت اين كش��ور مسدود شده 
است. در حالي كه در يك هفته گذشته، بيت كوين و ديگر 
ارزهاي ديجيتال، روندي نزولي در پيش گرفته بودند، اما 
روز دوشنبه، بيت كوين توانست تا ۴۳ هزار دالر هم افزايش 
يابد. با سبز شدن بازار و سير صعودي بيت كوين و اتريوم، 
اين انتظار وجود داش��ت كه بيت كوي��ن در اين محدوده 
تثبيت شود، اما اين ارز ديجيتال روز گذشته بار ديگر تا ۴۱ 
هزار دالر هم سقوط كرد. با وجود اين، عده اي معتقدند كه 
ممنوع شدن كامل معامالت و استخراج ارزهاي ديجيتال 
در چين به نفع بيت كوين اس��ت و فرصت��ي را براي ديگر 

كشورهاي فعال در اين حوزه فراهم مي كند.
مقامات چيني از اوايل سال جاري ميالدي ممنوع كردن 
فعاليت ه��اي مرتبط با اس��تخراج را به ط��ور جدي آغاز 
كردند ك��ه در نهايت منجر به مهاجرت ماينرهاي چيني 
به كش��ورهاي ديگر ش��د. اخيراً اس��پارك پول، يكي از 
قديمي ترين استخرهاي استخراج اتريوم در چين، فعاليت 
خود را متوقف كرد. يكي از رس��انه هاي داخلي چين هم 
گزارش داده است كه كميس��يون توسعه و بهسازي اين 
كشور اخيراً متوجه فعاليت هاي مشكوك يك انبار در پارك 
فناوري مغولستان داخلي شده است و پس از بررسي هاي 
الزم ۱۰,۱۰۰ دس��تگاه اس��تخراج ارز ديجيتال را در اين 
محل كشف و ضبط كرده است. مقامات چيني گفته اند كه 
مصرف برق اين مزرعه استخراج ۱,۱۰۴ كيلووات ساعت 
بوده است. محدوديت هاي چين تاكنون باعث بسته شدن 
۴۵ پروژه اس��تخراج ارز ديجيتال در منطقه مغولستان 
داخلي شده اس��ت و گفته مي شود كه با اين اتفاق ساالنه 
۶.۵۸ ميليارد كيلووات ساعت در مصرف برق صرفه جويي 
خواهد شد. به دنبال ممنوع شدن معامالت ارزهاي ديجيتال 
در چين، صرافي هايي مانند بايننس و هوبي هم در حال 
محدود كردن ارايه خدمات به كاربران اين كشور هستند. 
با تش��ديد ممنوعيت هاي مربوط به ارزهاي ديجيتال در 
چين، ماينرهاي استخر استخراج هوبي حدود ۱۰۰ هزار 
بيت كوين را به ارزش تقريبي ۴.۲۱ ميليارد دالر جابه جا 
كرده اند. كارشناسان معتقدند انتقال اين حجم بزرگ از 
بيت كوين در شرايطي صورت گرفته كه مشتريان صرافي 
هوبي مشغول انتقال بيت كوين هاي خود از اين صرافي به 
حساب هاي سرد هس��تند. اين در حالي است كه صرافي 
هوبي پيش تر اعالم كرده بود حس��اب تمام��ي كاربران 
چيني خود را تا پايان ۲۰۲۱ مسدود خواهد كرد. عده اي 
معتقدند كه ممنوع شدن كامل معامالت و استخراج ارزهاي 
ديجيتال در چين به نفع بيت كوين است و فرصتي را براي 
ديگر كش��ورهاي فعال در اين حوزه فراهم مي كند. پت 
تومي، سناتور امريكايي، گفته است: »ممنوع شدن كامل 
بيت كوين و ارزهاي ديجيتال در چين، فرصت بزرگي براي 
اياالت متحده است و برتري ساختاري امريكا در برابر چين 
را نشان مي دهد. مقامات چيني رابطه خصمانه اي با آزادي 
اقتصادي دارند و حتي نمي توانند مشاركت مردمشان را در 
يكي از هيجان انگيزترين نوآوري هاي چند دهه اخير تحمل 
كنند.« اين در حالي اس��ت كه بانك تسويه حساب هاي 
بين المللي با انتش��ار يك گزارش به تمجيد از آثار مثبت 
پول هاي ديجيتال ملي بر حوزه كسب و كار پرداخته است. 
در گزارش اين بانك آمده است استفاده از پول هاي ديجيتال 

ملي احتمااًل كارمزد پرداخت هاي برون مرزي را ۵۰ درصد 
كاهش دهد. اي��ن بانك ادام��ه داد به كارگيري پول هاي 
ديجيت��ال ملي مي تواند مدت زمان انتق��ال وجه را هم از 
سه تا پنج روز كاري فقط به چند ثانيه برساند. بر طبق اين 
گزارش، مزاياي استفاده از اين روش در مناطقي كه روابط 

بانكي ضعيف است، بيشتر به چشم مي آيد.

     رويكرد چين 
همچنان سخت گيرانه تر مي شود

علي بابا، يكي از بزرگ ترين فروشگاه هاي اينترنتي جهان، 
روز دوش��نبه اعالم كرد كه از ۸ اكتب��ر )۱۶ مهر( فروش 
دستگاه هاي استخراج ارز ديجيتال را در پلتفرم خود متوقف 
خواهد كرد. علي بابا در اطالعيه جدي��د خود به مقررات 
جديدي اشاره كرده است كه از سوي بانك مركزي چين و 
ديگر نهادهاي نظارتي اين كشور صادر شده و به موجب آن 
فعاليت هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال بار ديگر ممنوع اعالم 
شده است. علي بابا در اطالعيه خود نوشته است: »علي بابا 
دات كام پس از بررسي و با در نظر گرفتن بي ثباتي قوانين و 
مقررات ارزهاي ديجيتال و محصوالت مرتبط در بازارهاي 
جهاني، عالوه بر توقف فروش دس��تگاه هاي استخراج ارز 
ديجيت��ال، فروش ارزهاي ديجيتال��ي مانند بيت كوين، 
اليت كوين، بيائوكوين، كوارك كوين و اتريوم را هم متوقف 
خواهد كرد.« علي بابا گفته است محدوديت هاي جديد 
شامل و نه محدود به نرم افزارها و سخت افزارهاي الزم براي 
استخراج ارزهاي ديجيتال و همچنين محتوا ي آموزشي، 
اس��تراتژي ها و نرم افزارهاي��ي مانند دوره ه��اي آموزش 
ماينينگ اس��ت كه از آنها براي به دس��ت آوردن ارزهاي 
ديجيتال استفاده مي شود. علي بابا تأكيد كرد فروشندگاني 
كه از تاريخ ۱۵ اكتبر )۲۳ مهر( به بعد آگهي هاي مرتبط با 

ارزهاي ديجيتال ثبت كنند، جريمه خواهند شد.

      مسدودشدن كوين ماركت كپ 
و كوين گكو در چين

كوي��ن مارك��ت ك��پ و كوي��ن گكو ك��ه دو م��ورد از 
پرطرفدارترين پلتفرم هاي فعال در زمينه ارايه اطالعات 
مرتبط با ارزهاي ديجيتال هستند، اخيراً توسط فايروال 

دولتي چين مس��دود شده اند. هنوز مشخص نيست كه 
كوين گكو و كوين ماركت كپ دقيقاً چه زماني از دسترس 
خارج ش��ده اند، با اين حال ظاهراً كاربران چيني از صبح 
روز سه شنبه )به وقت محلي( به اين موضوع پي برده اند. 
به نظر مي رسد كه آي پي كاربران چيني از سوي اين دو 
پلتفرم مسدود نشده و اين اقدام مربوط به آژانس سانسور 
اينترنت چين بوده است. تي ام لي، بنيان گذار كوين گكو، 
گفته است: »تا جايي كه مي دانيم ما آي پي كاربران چيني 
را بالك نكرده ايم.« فيلترش��دن وب سايت هاي فعال در 
زمينه اطالع رس��اني ارزهاي ديجيتال، نش��ان مي دهد 
كه مقامات چين عالوه بر اعمال فش��ار بر ش��ركت هاي 
فعال و ريشه دار اين كشور، قصد دارند دسترسي كاربران 
چيني به اطالعات ارزهاي ديجيتال را هم محدود كنند. 
البته كارب��ران چيني همچنان مي توانند با اس��تفاده از 
نرم افزارهاي تغيير آي پي، مانند VPN، فايروال دولتي را 
دور زده و به اين دو وب سايت دسترسي پيدا كنند. به دنبال 
انتش��ار اطالعيه روز جمعه بانك مركزي چين و تشديد 
محدوديت هاي مرتبط با معامالت و اس��تخراج ارزهاي 
ديجيتال در اين كشور، استفاده از VPN ميان جامعه ارز 
ديجيتال چين در حال افزايش است. مديران بسياري 
از گروه هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال در پيام رسان 
چين��ي وي چت، از ت��رس برخورد مقام��ات دولتي 
نام گروه هاي خود تغيي��ر داده يا به تلگرام مهاجرت 
كرده اند. بس��ياري از آنها آموزش هايي را براي نحوه 
راه اندازي VPN و عضوي��ت در گروه هاي تلگرامي 
منتش��ر كرده اند تا اعضاي كاربران چيني بتوانند با 

خيال راحت درباره ارزهاي ديجيتال بحث كنند.

      ايده آل ترين سناريو براي بيت كوين
بنجامين كاون، تحليل گر كريپتو كوانت و از معامله گران 
مشهور بازار ارز ديجيتال، گفته است يك سناريو ايده آل 
براي بيت كوين وجود دارد كه مي تواند اين ارز ديجيتال 
را در آينده در مسيري صعودي قرار دهد. كاون در جريان 
ويدئ��و تحليلي جديد خود در يوتيوب، گفته اس��ت كه 
س��ناريوي ايده آل براي بيت كوين اين است كه قيمت 
به سطح ميانگين متحرك ساده )SMA( ۲۰ هفته اي 

س��قوط كرده و به جاي شكس��تن آن در اولين برخورد 
حمايت شود. كاون از ميانگين متحرك ساده ۲۰ هفته اي 
و ميانگين متحرك نمايي )EMA( ۲۱ هفته اي به عنوان 
»حمايت هاي روند صع��ودي بازار« بيت كوين ياد كرده 
است. اين ش��اخص هاي تكنيكال در محدوده ۴۲,۵۰۰ 
دالر قرار گرفته اند. بيت كوي��ن در اوايل ماه اوت )مرداد( 
پس از جهش از سطح ۴۰ هزار دالر حمايت روند صعودي 
را بازيابي كرد. كاون گفته است ماندن باالي حمايت هاي 
روند صعودي براي بيت كوين حياتي اس��ت و همانطور 
كه از گذشته پيداس��ت قيمت تمايل دارد پس از اولين 
برخورد مجدد با اين سطح، آن را به سمت پايين بشكند. 
كاون گفته است: »حمايت قيمت در ميانگين متحرك 
۲۰ هفته اي پس از اولين برخورد، مي تواند س��ناريوي 
ايده آل باشد. در گذشته هرگز چنين اتفاقي نيفتاده است. 
هر بار كه مانند اكنون باالي حمايت هاي روند صعودي 
قرار گرفته بوديم، اولين برخورد تمايلي به حفظ اين سطح 
نداشته است.« گفته هاي كاون نشان مي دهد كه حفظ 
اين حمايت ها كليد جهش صع��ودي بعدي بيت كوين 
است، با اين حال او گفته است اگر قيمت به زير اين سطح 
س��قوط كند، باز هم ۶۴ هزار دالر را اوج چرخه صعودي 
اخير بازار نمي داند. اين تحليل گر مش��هور گفته اس��ت 
تنها يك چيز مي تواند او را مجاب كند كه بازار صعودي 
بيت كوين ديگر به پايان رس��يده است. كاون مي گويد: 
»چه چيزي باعث مي شود به ۶۴ هزار دالر به عنوان اوج 
چرخه صعودي اخير بازار نگاه كنم؟ اگر به ۱۵ هزار دالر 
يا همانطور كه برخي از فروشندگان مي گويند به سطح 
۱۰ هزار دالر بازگرديم، در آنجا بمانيم و بازار وارد يك فاز 
تثبيت طوالني مدت شود، آن وقت مي توان گفت كه ۶۴ 
هزار دالر قطعًا اوج اين چرخه بوده اس��ت.« تحليل گر 
كريپتو كوانت افزود: »از طرفي حتي ممكن است بار 
ديگري با بازاري آرام مواجه شويم، اما تا زماني كه كل 
مسير را بازنگش��ته و به سطوح پايين تر در محدوده 
۱۵ هزار دالر نرس��يده باش��يم، تمامي اين اتفاقات 
بخشي از همان چرخه صعودي بازار است. همچنان 
چند سال ديگر با هاوينگ بعدي فاصله داريم. زمان 
زيادي داريم و به عقيده  من چيزي جز زمان نداريم.«
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پروژه اينستاگرام كودكان 
زير بار فشار منتقدان متوقف شد

پس از فشارهاي نمايندگان مجلس امريكا و همچنين 
گروه هاي حامي كودكان، اينستاگرام در بيانيه اي از 
توقف موقت توسعه اپ مخصوص كودكان خبر داده 
اس��ت. چراكه قانونگذاران خواهان اق��دام موثرتري 
هس��تند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، 
اينستاگرام توس��عه اپ جديد براي كودكان را به طور 
موقت متوقف كرده اس��ت. اقدام اي��ن اپ متعلق به   
فيس بوك در حالي انجام مي شود كه انتقادات زيادي 
به پ��روژه مذكور ش��ده بود. اينس��تاگرام كودكان به 
عنوان اپي در حال توسعه بود كه اجازه والدين شرط 
عضويت در آن بود. همچنين قرار بود در اين سرويس 
محتواي بدون تبليغ و مناسب كودكان منتشر شود، اما 
قانونگذاران امريكايي و گروه هاي حمايت از كودكان 
به دلي��ل نگراني هاي ايمني از اين ش��بكه اجتماعي 
خواستند توسعه آن را متوقف كند. جاش گولين مدير 
ارشد اجرايي موسسه »فير پلي« در اين باره مي گويد: 
تا »زماني ك��ه   فيس بوك اين پ��روژه را كاماًل متوقف 
نكند، همچنان به فشار به اين شركت ادامه مي دهيم.« 
اينستاگرام در يك پست وبالگي اعالم كرد توسعه اپ 
مخصوص كودكان فرآيند درستي بود اما فعاليت مان 
را به طور موقت متوقف كرده ايم و همچنان به توسعه 
ابزارهاي نظارت والدين آن ادامه مي دهيم. واقعيت اين 
است كه كودكان از قبل وارد فضاي آنالين شده اند و ما 
معتقديم توسعه يك سرويس مناسب كه مخصوص 
آنها است، نسبت به ش��رايط فعلي براي والدين بهتر 
است. همچنين در اين بيانيه اشاره شده نسخه هايي 
از يوتيوب )متعل��ق به آلفابت( و   تيك تاك )متعلق به 
بايت دنس( براي كودكان كمتر از ۱۳ سال توسعه يافته 
است. از س��وي ديگر ۴ نماينده دموكراتيك مجلس 
امريكا از جمله اد ماركي و ريچارد بلومنتال روز گذشته 
اعالم كردند از تصميم   فيس بوك راضي هس��تند اما 
وقفه در توسعه اپ كودكان كافي نيست. در اوايل ماه 
جاري ميالدي، وال اس��تريت ژورنال گزارشي حاوي 
داده هايي منتشر كرد كه نش��ان مي داد اينستاگرام 
تأثيري مخرب بر نوجوانان به خصوص دختران نوجوان 
دارد و   فيس بوك تالش چنداني براي برطرف كردن 
اين چالش انجام نداده است.   فيس بوك در هفته جاري 
اين گزارش را نادرست خواند. در سال ۲۰۱۷ ميالدي   
فيس بوك يك اپ به نام مسنجر كيدز عرضه كرد كه 
پلتفرم ارسال پيام براي كودكان كمتر از ۱۳ سال بود و 

توسط حساب كاربري والدين كنترل مي شد.

 تعداد كاربران   تيك تاك 
به يك ميليارد نفر رسيد

طبق گزارشي جديد   تيك تاك يك ميليارد كاربر 
فعال در ماه دارد. سال گذشته اين اپ اعالم كرده بود 
تعداد دانلود  هاي آن از ۲ ميليارد بار فراتر رفته است. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،   تيك تاك 
اعالم ك��رد تعداد كاربران فع��ال ماهانه آن به يك 
ميليارد نفر رسيده است. اين آمار نشان دهنده رشد 
۴۵ درصدي تعداد كاربران اپ اشتراك گذاري ويدئو 
از جوالي ۲۰۲۰ ميالدي تاكنون است. امريكا، اروپا، 
برزيل و كشورهاي جنوب شرقي آسيا بزرگ ترين 
بازارهاي اين اپ چيني هستند. طي سال هاي اخير 
با وجود سختگيري قانوني در امريكا و مناطق ديگر 
تعداد كاربران   تيك تاك همچنان رشد كرده است. 
اين ش��ركت در ژانويه ۲۰۱۸ مي��الدي اعالم كرد 
۵۵ ميليون كاربر فعال در سراس��ر جهان دارد. اين 
رقم در دسامبر ۲۰۱۸ ميالدي به ۲۷۱ ميليون نفر 
در دس��امبر ۲۰۱۹ ميالدي، ۵۰۸ ميليون نفر و در 
جوالي ۲۰۲۰ ميالدي به ۶۸۹ ميليون نفر رسيد. 
همچنين اي��ن اپ در آگوس��ت ۲۰۲۰ اعالم كرد 
تعداد دانلودهاي آن از ۲ ميليارد بار فراتر رفته است. 

  تيك تاك به شركت چيني بايت دنس تعلق دارد.

فيس بوك ۵۰ ميليون دالر
براي ساخت متاورس خرج مي كند

مارك زاكربرگ، مديرعامل فيس بوك، ماه ژوئن اعالم 
كرد كه اين غول شبكه اجتماعي در مسير تبديل شدن 
به »يك ش��ركت متاورس« اس��ت. حاال اين شركت 
سرمايه گذاري در اين حوزه را آغاز كرده و از برنامه ۵۰ 
ميليون دالري خود براي تحقق متاورس در دو سال 
آينده خبر داده است. به گزارش پيوست، فيس بوك 
از بودجه اي براي برنامه ها و تحقيقات واقعيت تعميم 
يافت��ه )XR( خبر داد. ي��ك طرح دو س��اله كه قرار 
است پروژه هاي اين ش��ركت و تحقيقات خارجي را 
براي رس��يدن به مت��اورس تامين بودج��ه كند. اين 
سرمايه گذاري »نقطه عطفي« بر تالش هاي فيسبوك 
براي س��اخت متاورس آنالين است. متاورس به يك 
جهان خيالي اشاره دارد كه فعاالن كريپتو قصد دارند 
آينده آن را بدون نظ��ارت و كنترل يك نهاد متمركز 
مثل فيس بوك محقق كنند. عبارت متاورس اساسا به 
يك سري فضا هاي مشترك آناليني اشاره مي كند كه 
كاربران در كنار هم در آن حضور داشته و ارتباط برقرار 
مي كنند. متاورس به بازي ها و شبكه هاي اجتماعي 
جديد منتهي شده و بسياري باور دارند كه اين مفهوم 
ماهيت كار را تغيير مي دهد موقعيت  هاي اقتصادي 
جديدي را براي كاربران سراسر جهان فراهم مي كند. 
به نظر مي رسد كه فيس بوك با توجه به سابقه نامناسب 
اين شركت در زمينه حريم خصوصي و انتشار شايعات 
از احتمال انتقادات مطلع است. با وجود شكل گرفتن 
اين تالش هاي اوليه، طبق اعالم فيس بوك اين شركت 
قرار نيست به صورت جداگانه و تنها به ساخت و توسعه 
متاورس بپردازد. اين طرح شروع يك فرايند بلندمدت 
است. فيس بوك مي گويد: »متاورس يك محصول 
واحد نيست و يك شركت به تنهايي نمي تواند آن 
را بسازد. درست ش��بيه به اينترنت، متاورس هم با 
وجود فيس بوك ارتباطي ندارد. ساخت اين جهان 
به صورت يك شبه ممكن نيس��ت. بسياري از اين 
محصوالت در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده نهايي مي شوند.«

تفاهم همراه اول و ايران خودرو 
براي ساخت خودرو متصل

تفاهم نامه مشاركت در حوزه خودرو متصل بين همراه 
اول و ايران خودرو در راس��تاي هوشمندسازي صنعت 
خودرو منعقد شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، عصر امروز سه شنبه ششم مهرماه 
۱۴۰۰، تفاهم نامه همكاري »مشاركت در حوزه خودرو 
متصل« در راس��تاي تحقق اهداف كالن كشور براي 
هوشمندسازي صنعت خودرو و حمل و نقل مابين همراه 
اول و گروه صنعتي ايران خودرو امضا شد. اين تفاهم نامه 
به دنبال كاهش هزينه ه��ا، ارايه خدمات و محصوالت 
متنوع، افزايش كارايي، غلبه بر مشكالت زيست محيطي 
ناشي از مصرف انرژي و در نهايت ايجاد بازارهاي جديد 
در عرصه خودروهاي متصل هوش��مند اس��ت. ايجاد 
زيرساخت امن، پايدار و روزآمد، توسعه فناوري هاي حوزه 
خودروي هوشمند و متصل، ايجاد كسب و كارهاي جديد 
مرتبط با فناوري خودروهاي متصل و توسعه خدمات 
ديجيتال مبتني بر تحليل داده و پلتفرم هاي ايجاد شده، 
توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و تبادل داده ها در تمامي 
معابر شهري و بين شهري با هدف تبادل داده هاي خودرو 
با شبكه هاي اختصاصي، طراحي توسعه و توانمندسازي 
زيس��ت بوم خودروي هوش��مند در ايران و همكاري 
متقابل و هم افزايي در زمينه حداكثري خلق ارزش و 
توسعه فناوري هاي نوين در حوزه حمل و نقل هوشمند 
 )Connected Car( با محوريت خودروي متص��ل 
از جمله ديگ��ر اهداف اين همكاري اس��ت. ارتباطات 
خودرو با خودرو، خودرو با انسان، خودرو با سيستم هاي 
حمل و نقل شهري و برون شهري، خودرو با خودروساز 
و همچنين خودرو با ساير اجزا از جمله مواردي است كه 
در راستاي پياده سازي اين اهداف، محقق خواهد شد. 
مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول در اين جلسه 
با اشاره به ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل همراه اول در اجراي 
پروژه هاي هوشمندسازي، از تغيير سبك رفتاري كاربران 
ايراني گفت و اظهار كرد: استفاده از تلفن همراه به شدت 
رو به افزايش است كه با در نظر گرفتن رشد ترافيك ۸۰ 
درصدي اينترنت در سال گذشته به نسبت سال ۹۸ و 
همچنين رشد ۵۰ درصدي امسال به نسبت سال گذشته 
مي توان به اين مهم پي برد. وي با تأكيد بر اينكه »اتصال« 
جزو ضروريات زندگي امروز است، ادامه داد: شاهد نقل و 
انتقال حجم بااليي از اطالعات در پلتفرم هاي ديجيتال 
همراه اول هستيم. بنابراين حركت به سمت مقوالتي 
نظي��ر IOT و دنياي ابري از س��ر اجبار اس��ت. اخوان 
بهابادي با بيان اينكه همراه اول با واگذاري بيش از ۱۰۰ 
ميليون سيمكارت و در اختيار داشتن ۶۰ درصد سهم 
بازار اپراتوري كشور، اپراتور اول تلفن همراه ايران است، 
تصريح كرد: اگر اين آمادگي در بدنه ايران خودرو باشد، 
حاضريم پروژه جاري را روي همين خودروهاي موجود 
در بازار انجام دهيم؛ زيرا معتقديم سرويس هاي كاربردي 
بايد به سرعت در اختيار مردم قرار گيرد. فرشاد مقيمي، 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو نيز در اين جلسه 
با بيان اينكه دنيا به س��مت سرويس هاي ديجيتال در 
حال حركت است و ما نمي توانيم نسبت به اين موضوع 
بي تفاوت باش��يم، اظهار كرد: بخ��ش قابل توجهي از 
درآمدهاي خودروسازي به سمت خدمات خودرويي 
در حركت است. وي با اشاره به رشد حدودا ۳۰ برابري 
بازارهاي صادراتي اين گروه نسبت به سال گذشته 
تصريح كرد: براس��اس برنامه ريزي كه داشتيم، در 
نظر داريم بحث خودرو متصل را از س��ال آينده و با 
خودروي »تارا« كه گيربكس دستي آن اكنون به بازار 
عرضه شده است، آغاز كنيم و اجراي آن براي »دنا 

پالس اتوماتيك« و »k۱۲۵« در دستور كار است.

 سينماي خانگي آيگپ 
در گوشي هاي همراه شما!

س��ينماي خانگي آيگپ با ارايه فيلم ها و سريال هاي 
روز دنيا مي تواند گزينه مناسبي براي پر كردن اوقات 
فراغت كاربران باشد. به گزارش روابط عمومي آيگپ، 
تلويزيون آيگپ يكي از قسمت هاي اين اپليكيشن است 
كه مخاطبان بسياري را به خودش اختصاص داده است. 
اين روزها كه بازار تلويزيون هاي اينترنتي و پلتفرم هاي 
مختلف ارايه فيلم و سريال در دنياي ديجيتال داغ است، 
آيگپ با ارايه محتوايي متفاوت در بخش آيگپ تي وي 
توانسته است كه مخاطبان خود را پيدا كرده و به بهترين 
ش��كل آنها را راضي نگه دارد. بخ��ش آيگپ تي وي در 
پيام رسان تمام خدمات آيگپ، بخش ويژه اي است كه 
كامل ترين آرش��يو فيلم هاي روز دنيا را در اختيار دارد 
و به مخاطبانش ارايه مي دهد. سينماي خانگي آيگپ 
با جداسازي و فهرس��ت بندي كامل، كار مخاطبانش 
را براي جس��ت وجو نيز راحت كرده است. در قسمتي، 
عناوين پيشنهادي مطرح شده است. اين بخش فيلم ها 
و سريال هاي پيشنهادي آيگپ به مخاطبانش است و 
كاربران مي توانند در صورتي كه فيلم خاصي را مد نظر 
ندارند از فيلم ها و سريال هاي اين قسمت انتخاب و تماشا 
كنند. بخش بعدي، تازه هاي سينماس��ت. به روزترين 
فيلم ها و سريال هاي دنيا در اين قسمت قرار مي گيرد 
و عالقه مندان مي توانند جديدترين فيلم ها را با بهترين 
كيفي��ت، از اين بخ��ش انتخاب ك��رده و دنبال كنند. 
دسته بندي بعدي مربوط به ايراني يا خارجي بودن فيلم ها 
و سريال ها است كه كاربران با توجه به عالقه شخصي خود 
مي توانند از بين سريال ها و فيلم هاي خارجي يا ايراني 
انتخاب خود را داشته باشند. يكي از اقدامات كاربردي 
آيگ��پ در بخش آيگپ تي وي، جداس��ازي فيلم ها از 
سريال ها است. عالقه مندان به دنبال كردن سريال ها 
مي توانند س��ريال مورد نظر خود را از فهرست معرفي 
شده انتخاب كرده و تماشا كنند. فيلم هاي موجود در 
آيگپ تي وي از لحاظ ژانر نيز دس��ته بندي شده اند تا 
كاربران به راحتي از ميان ژانرهاي مورد نظر خود، فيلم و 
سريال مورد عالقه شان را انتخاب كرده و از تماشاي آن 
لذت ببرند. عالقه مندان، براي استفاده از امكانات آيگپ 
تي وي بايد عدد ۱ را به ۱۰۰۰۴۴۲۷ ارسال كرده و پس از 
نصب آيگپ از قسمت آيلند وارد تايل آيگپ تي وي شوند. 
براي دانلود و نصب آيگپ مي توان از استورهاي داخلي يا 

وبسايت آيگپ به آدرس igap.net نيز استفاده كرد.

چينبهرويكردهايسختگيرانهخوددرقبالارزهايديجيتالادامهميدهد

بيت كوين  صعودي  نماند

حكمراني پلتفرمي در چين و امريكا
علي رغم تفاوت هاي بزرگ در مدل و سيستم مديريت 
سياسي امريكا و چين، دو كش��ور در زمينه مديريت 
و حكمراني پلتفرمي با چالش   ها و مس��ائل مش��ابهي 
دست و پنجه نرم   مي كنند. به گزارش مهر، اين روزها، 
پلتفرم هاي ديجيت��ال و داده هايي كه همه روزه بر اثر 
فعاليت آنها توليد مي ش��وند، در مرك��ز توجه فعاالن 
اقتص��ادي، دولت ه��ا، جامعه مدني و حت��ي كاربران 
عادي ق��رار گرفته  اند. اياالت متح��ده امريكا و چين 
با وج��ود خصومت، درگي��ري و رقابت ش��ديد، يك 
خصوصيت مش��ترك ب��زرگ دارند. اين دو كش��ور 
بزرگ تري��ن پلتفرم هاي فناوري جهان را س��اخته و 
توس��عه داده  اند. آمازون، توئيتر، علي بابا، فيسبوك، 
وايبو، آلفابت، وي چت، اپل، بايدو و هوآوي، غول هاي 
بزرگ دنياي فناوري هستند كه بي شك هيچ شركتي 
در هيچ نقطه ديگ��ري در جهان نمي تواند به رقابت با 
آنها بپردازد. اين در حالي است كه علي رغم تفاوت هاي 
بزرگ در مدل و سيستم مديريت سياسي واشنگتن 
و پكن، دو كشور در زمينه مديريت و مهار پلتفرم ها با 
مسائل مشابهي دست و پنجه نرم مي كنند. حكمراني 
پلتفرمي طيف گسترده اي از مسائل را شامل مي شود. 
از جمله اين مسائل مي توان به موضوعاتي چون مدل 
تجاري، كنترل محتوا، سياست هاي رقابتي، امنيت، 
حريم ش��خصي و نوآوري مالي و فناورانه، اشاره كرد. 
امروزه متخصصان در تالش هس��تند ك��ه همه ابعاد 
يادشده را در مطالعات گنجانده و مورد بررسي عميق 
قرار دهند. ميلتون مولر، بنيانگ��ذار پروژه حكمراني 
اينترنت در دانشكده سياست گذاري عمومي دانشگاه 
جورجيا و يكي از متخصصان برجسته حوزه مطالعات 
فضاي مجازي، اخيراً در جريان كنفرانسي تخصصي با 
موضوع »مقايسه حكمراني پلتفرمي چين و امريكا« در 
مورد مس��اله مواجهه با پلتفرم ها و تفاوت روش دو ابر 

قدرت بزرگ جهان در پيگيري اين هدف، با كارشناسان 
مشهور اين حوزه، به گفت وگو نشسته است. پروفسور ژو 
پيشي، كارشناس حوزه فناوري، در اين مورد مي گويد: 
»كنترل موفق بازارهاي جهاني توس��ط پلتفرم هاي 
چيني، شركت هاي فناوري اين كشور را در موقعيتي 
حساس و تاريخي قرار داده است. پكن براي نخستين بار 
پس از س��ال هاي دهه ۷۰ ميالدي، با توجه به شرايط 
موجود، به س��مت ورود نيروهاي ب��ازار به اقتصاد اين 

كشور حركت كرده است.«
 وي در تكميل تحليل خود، به سير تحول ورود بخش 
خصوصي به بازار دولتي و تحت كنترل چين پرداخت و 
در انتهاي بحث خود، اعالم كرد كه ۷ وزارتخانه و سازمان 
در امر تنظيم قوانين و چارچوب هاي پلتفرم هاي چيني، 
مش��اركت دارند. ميلتون مولر نيز، خود به تازگي طي 
يادداشتي با عنوان »تنظيم گري دسترسي به بازار توسط 
امريكا و چين: نئومركانتليسم در خدمات ديجيتال« 
مدعي شد كه ظهور پلتفرم هاي بزرگ چيني بيش از 
آنكه نتيجه سياس��ت حمايتي دولت اين كشور باشد، 
حاصل ورود كارآفرين��ان قدرتمند به اين بازار رقابتي 
است. وي در ادامه نوشتار خود، تصريح كرده است كه دو 
كشور محدوديت هايي را براي ورود پلتفرم هاي رقيب به 
كشور خود در نظر گرفته  اند. نئومركانتليسم ديجيتال، 
نامي اس��ت كه وي براي شرايط تجاري، ژئوپليتيك و 
امنيتي، در رقابت فناورانه طرفين انتخاب كرده است. 
دكتر جوآن گري، استاد دانشگاه فناوري كويينزلند، با 
اشاره به تأثيرات مداخله چين و امريكا در بخش فناوري، 
بر شرايط جهان، اعالم كرد كه هر دو كشور در اين زمينه، 
داده هاي خ��ود را پنهان كرده و در حال فريب يكديگر 
هستند. وي در نهايت با پرسشي بنيادين بحث خود را به 
پايان رساند: »چگونه مي توان در زمينه اقتصاد پلتفرمي، 

از هژموني امريكا و چين، فراتر رفت و پيشي گرفت؟«

      مديريت محتوا؛ مدل چيني و امريكايي
دومين جلسه از همايش ياد شده، با موضوع »حكمراني 
محتوا« و با حضور جوفانگ وانگ، از دانشگاه آكسفورد، 
ييك چان چين، از دانشگاه پكن و جينهه ليو و ينگ لي، از 
دانشگاه چينهوا، برگزار شد. جوفانگ وانگ در اين نشست 
و با اشاره به مقاله خود، با عنوان »مطالعه تطبيقي اصول 
اساسي دولت ها در مديريت پلتفرم« اصول اساسي حاكم 
بر امريكا و چين را به ترتيب، »آزادي بيان« و »مديريت 
افكار عمومي« اعالم كرد و گفت: »اصل امريكايي مي تواند 
منجر به درگيري يا همكاري پلتفرم با دولت شود. اين در 
حالي اس��ت كه مدل چيني، متضمن تحقق حكمراني 
مشاركتي ميان پلتفرم ها و دولت است.« ييك چان چين 
ضمن ارايه مقاله اي با عنوان »مطالعه تطبيقي حكمراني 
انتشار اطالعات غلط، در بستر رسانه هاي اجتماعي چين 
و امريكا«، به مقايسه انواع مختلف تنظيم گري، از جمله، 
خودتنظيمي، هم تنظيمي و مقررات بيروني و اثرات آن 
در كنترل پديده هايي چون ديپ فيك، اخبار جعلي و … 
پرداخت. جينهه ليو و ينگ لي نيز با ارايه مقاله اي تحت 
عنوان »مقايسه مكانيس��م حكمراني محتوا در چين و 
امريكا«، مدل چيني را »پدرساالري تحت هدايت حزب« 
و مدل امريكاي��ي را »فردگرايي مبتني بر جامعه-بازار« 
ارزيابي كردند و همين تفاوت را مبناي دش��واري ورود 

پلتفرم ها به كشور رقيب مي دانند. 

      سياست هاي رقابتي؛ دوره تشويق 
شركت هاي فناوري گذشت

در نشست س��وم اين س��مينار، كارشناسان، به طرح 
ديدگاه هاي خود در مورد سياست هاي رقابتي طرفين 
پرداختند. پروفس��ور هي چينگ، از دانشگاه پست و 
مخابرات پكن، پس از طرح مساله مقاله خود، با اشاره 
موردي به پرونده ش��ركت علي بابا، ش��ماي كاملي از 

قوانين و سياس��ت هاي ضدانحصار در چين ارايه داد. 
دكتر سارا او، از موسسه سياس��ت گذاري فناوري، در 
قالب ارايه مقاله خود، به موضوع فعاليت هاي انحصاري 
پلتفرم ه��اي امريكايي و چالش ه��اي قانونگذاران با 
شركت هاي بزرگ فناوري در اياالت متحده در زمينه 
مب��ارزه با انحصارگرايي پرداخ��ت. وي در ادامه بحث 
خود، فعاليت در بس��ياري از حوزه هاي ضدرقابتي را 
كه پلتفرم ها به آنها متهم هستند، فهرست بندي كرد 
و مداركي براي اثبات آنها ارايه داد. دكتر ليانروي جيا، 
از دانشگاه تورنتو و پروفس��ور دواين وينسك از ديگر 
حاضران اين نشست بودند. آنها در طول ارايه خود، به 
مقايسه ميزان »مالي سازي شركت هاي فناوري چين 
و اياالت متحده« پرداختند و خاطرنشان كردند كه بر 
خالف تصور عموم مبني بر انحصار مالكيت شركت هاي 
فناوري از س��وي دولت، س��رمايه گذاران بسياري از 
پلتفرم هاي چيني نهادهاي بين المللي و سرمايه گذاران 
خارجي هستند. نينگ لي، دانشجوي دكتري دانشگاه 
جيائو تونگ شانگهاي نيز بر مبناي مقاله خود با عنوان 
»تصميم استراتژيك چين و امريكا براي مواجهه با رشد 
پلتفرم هاي ديجيتال«، استدالل كرد كه پلتفرم هاي 
اينترنتي، مراحل رشد بي ضابطه و خودتنظيم گرانه را 
پشت سر گذاشته  اند. در حال حاضر، رشد شركت هاي 
يادشده، نظم و سامان يافته است و دولت ها   اندك  اندك 
از فضاي تشويق و نظارت منفعالنه، وارد فضاي مقررات 
سختگيرانه تر و فعال تر شده  اند. موضوعاتي چون حريم 
ش��خصي، امنيت س��ايبري و ارزهاي ديجيتال نيز از 
ديگر محورهاي اين س��مينار بودند. برگزاري چنين 
نشست هايي در فضاي علمي و آكادميك مبين افزايش 
آگاهي دولت ها و جامعه مدن��ي جهاني در مورد لزوم 
مواجهه موثر با رشد بي سابقه و بي قاعده شركت هاي 

فناوري بزرگ و انحصارگر حاضر در اين بازار است.



تعادل | 
ليست بلندبااليي از دغدغه هاي بخش خصوصي در نشست 
با وزير جهاد كشاورزي قرائت شد. در اين نشست، رييس 
اتاق تهران ابتدا از چهارمعضل اقتصاد شامل»تورم باال«، 
»عدم سرمايه گذاري جديد«، »قيمت گذاري دستوري« 
و »ارز 4200 توماني« سخن گفت وخواستار رفع فوري 
آنها از سوي دولت با همكاري بخش خصوصي شد. اما در 
چك ليست درخواست هاي فعاالن اقتصادي از وزير جهاد، 
مواردي چون »جلوگيري از دخالت دولت«، »بالتكليفي 
واردكنندگان در مورد ن��رخ ارز محموله هاي وارداتي«، 
»رسوب برنج هاي وارداتي«، »واگذاري امور به تشكل ها«، 
»نبود برنامه ريزي براي تامي��ن ارز روغن هاي وارداتي«، 
»كمبود موجودي ذرت«، »افزايش سن گله هاي مرغ در 
مرغداري ها«، »توزيع تخم مرغ بدون شناسنامه در بازار«، 
»مواد اوليه  شيريني و شكالت در انحصار دولت«، »تاكيد 
بر ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي«، »توجه به صادرات 
آبزي��ان«، »جلوگي��ري از ثبت س��فارش واردات برخي 
محصوالت ضروري«، »اصالح قيمت هاي پايه محصوالت 
صادراتي كش��اورزي«، »مذاكره با روس��يه براي كاهش 
تعرفه محصوالت كشاورزي«، »تامين ناوگان حمل و نقل 
مناسب براي صادرات«، »مخالفت با خريد تضميني چاي« 
و... به چشم مي خورد. برخي فعاالن اقتصادي هم از اينكه 
برخي مديران دولتي مسووليت امضايشان را نمي پذيرند، 
نيز گاليه مند بودند. وزير جهادكشاورزي هم در پاسخ به 
درخواس��ت آنها، ابزار تاسف كرد، كه اين مشكالت بارها 
تكرار شده، اما همچنان سرجاي خودباقي است. ساداتي 
نژاد تاكيد كرد كه واگذاري اختيارات به بخش خصوصي 
س��رعت مي گيرد و اتخاذ تصميم ب��دون نظرخواهي از 
تشكل ها ممنوع اس��ت. او همچنين از بخش خصوصي 
خواست، نظرات كارشناسي خود را به اين وزارتخانه ارايه 
دهد. در همين حال مدير انديشكده كسب وكار شريف، 
هم، »ورود دانش و فناوري به حوزه كشاورزي« و »اصالح 
سياست  قيمتي در شرايط اقليمي فعلي« را به عنوان دو 
راهكار برون رفت از بن بست كنوني قيمت گذاري برشمرد.

     چهار معضل بزرگ 
نشس��ت صبحانه كاري اتاق تهران با حضور وزير جهاد 
كشاورزي، روز گذشته در محل اتاق تهران برگزار شد. در 
آغاز اين نشس��ت رييس اتاق بازرگاني تهران در سخنان 
كوتاهي به جدي ترين مشكالت اقتصاد حوزه كشاورزي 
مانن��د »تورم ب��اال«، »ع��دم س��رمايه گذاري جديد« و 
»قيمت گذاري دستوري« و خواستار »حذف ارز 4200 
توماني« شد. مسعود خوانساري در عين حال تاكيد كرد كه 
اتاق بازرگاني تهران آماده است تا راهكارهاي فني و علمي 
براي عبور از اين مش��كالت به ويژه معضل قيمت گذاري 
دستوري را با وزارت جهاد كشاورزي به اشتراك بگذارد. 
بنابه اظهارات خوانساري، يكي از اشتباهات رايج در دولت ها 
اين بوده كه به غلط، راه چاره تورم را اعمال قيمت گذاري 
دستوري تصور كرده اند؛ در حالي كه اين سياست نه تنها 
كمكي به رفع تورم نمي كند بلكه با قرار دادن توليد در تنگنا، 

به افزايش سطح عمومي قيمت ها در آينده دامن مي زند.
رييس اتاق تهران همچنين وجود نظام ارزي چند نرخي 
و تداوم تخصيص ارز 4200 توماني، را آفت بزرگ ديگري 
براي نظام اقتصادي و كسب  و كار كشور دانست و تاكيد كرد 
كه دولت سيزدهم بايد بازنگري در اين حوزه و حذف ارز 
دولتي را جزو اولويت هاي كاري خود قرار دهد. از طرفي طي 
سال هاي اخير به واسطه نامساعد بودن فضاي كسب وكار، 
نرخ استهالك از س��رمايه گذاري سبقت گرفته و بخش 

كشاورزي نيز از اين آسيب در امان نمانده است.

      دو راهكار خروج از بن بست فعلي
در بخش ديگري از اين نشست؛ مدير انديشكده كسب وكار 
ش��ريف پش��ت تريبون قرار گرفت تا طي دقايقي نتايج 
مطالع��ات نهاد متب��وع خويش از پيامدهاي سياس��ت 
قيمت گذاري بر زنجيره تولي��د را ارايه كند. علي مروي 
سخنان خود را با نقل قولي از يك اقتصاددان آغاز كرد كه 
گفته است، آن نيتي كه موجب وضع سياست ها مي شود، 
مهم نيست، بلكه تبعات و پيامدهاي سياست ها مهم است. 
بنابه توضيحاتي كه او ارايه كرد: يكي از مصاديق سياست 
قيمتگذاري حوزه كش��اورزي است و نتايج اين سياست 
نيز به خوبي قابل مشاهده است. دولت ها عادت كرده اند 
براي حمايت از مصرف كنندگان، محصول ارزان عرضه 
كنند تا اينكه سطح درآمد افراد را ارتقا دهند. اين رويكرد با 
سركوب قيمتي آغاز مي شود و به ايجاد اختالل در قيمت، 
بازار و تضعيف انگيزه توليدكنندگان منجر  مي شود. براي 
مثال، خريد تضميني گندم موجب كاهش كيفيت گندم 
در داخل كش��ور شده و همچنين اختصاص يارانه به آرد 
سبب شده كه دورريز نان در ايران با مصرف سرانه نان در 

ساير كشورها برابري كند.
عارضه  ديگري به گفته مروي، سركوب قيمتي ايجاد كرده، 
توليد محصوالتي است كه تناسبي با نوع اقليم ايران ندارد. 
او با بيان اينكه نسبت به لزوم صيانت از رفاه مردم ترديدي 
وجود ندارد، افزود: مراقبت از دهك هاي با درآمد پايين، 
يكي از اصلي ترين وظايف دولت هاست. اما نبايد به صرف 
اين نيت ها سياست گذاري غلطي صورت گيرد. به طوريكه 
به اس��م حمايت از مصرف كننده، سياست هاي تجاري 
ناپايداري وضع ش��ود كه مبتني بر تنظيم بازار داخل در 
كوتاه مدت است. سياست گذار بايد به اين نكته توجه كند 
كه با افزايش تقاضا در مقاطعي از سال، قيمت نيز افزايش 
مي يابد. ح��ال آنكه همين افزايش قيمت، تعديل  كننده 
مصرف خواهد شد. او تاكيد كرد كه سياست هاي قيمتي 
نادرست، مانع ورود فناوري هاي جديد به حوزه كشاورزي 
شده اس��ت. در واقع به واس��طه اين سياست ها كه مانع 
پيش بيني پذيري سودآوري در اين حوزه شده، بخشي از 
نيروهاي خوش فكر از ورود به اين حوزه امتناع مي ورزند. 
علي م��روي، ورود دانش و فناوري به حوزه كش��اورزي و 

اصالح سياست  قيمتي را در شرايط اقليمي فعلي را به 
عنوان دو راهكار برون رفت از بن بست كنوني برشمرد. 

      مديران مسووليت امضايشان را نمي پذيرند!
در بخش ديگري از اين نشست؛ نمايندگان بخش خصوصي 
وتش��كل هاي حوزه كش��اورزي به ايراد درخواست هاي 
خود از وزير جهاد پرداختند. در همين حال، كاوه زرگران 
رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران، با اشاره به برخي 
گمانه زني ها در مورد تصميم دولت براي حذف ارز 4200 
هزار توماني، گفت: برداش��ت ما اين است كه دولت قصد 
حذف اي��ن ارز را دارد، در اين صورت بايد به اين مس��اله 
توجه شود كه سرمايه مورد نياز صنايع تبديلي، چهار يا 
پنج برابر خواهد ش��د. بنابراين براي مديريت بهينه آثار 
اين تصميم بايد به اين موارد توجه ش��ود. او همچنين از 
وزير جهاد كشاورزي خواست، در صنايع تبديلي »خريد 
قراردادي« به جاي »خريد تضميني« اعمال ش��ود. در 
ادامه، سيدمحمدرضا مرتضوي با اشاره به معضل نقدينگي 
واحدهاي توليدي و صنعتي، ايجاد سه ضلعي ميان دولت، 
بانك و توليدكننده بخش كشاورزي را در ساماندهي به 

سياست خريد قراردادي موثر دانست.
اما رييس انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام دامي به 
ضرورت واگذاري امور تجاري به بخش خصوصي اشاره كرد 
و با انتقاد از نوع مواجهه مديران دولتي با فعاالن اقتصادي 
گفت: مديران وزارت جهاد كش��اورزي بعضا، مسووليت 
امضاهاي خود را نمي پذيرند و ما را مانند توپ به يكديگر 
پاس مي دهند. فرهاد آگاهي همچنين با اش��اره به لزوم 
برقراري شفافيت از طريق دسترس��ي به سامانه جامع، 
اي��ن راه هم گفت كه فعاالن اقتصادي عضو فدراس��يون 
واردكنندگان اقدام به واردات كاال كرده اند اما محموله هاي 
آنان امكان تخليه نيافته و هزينه هاي دموراژ سنگيني به 
آنها تحميل شده اس��ت. رضا باكري دبير انجمن صنايع 
لبني هم از وزير جهاد كشاورزي خواست در دوره چهارساله 
پيش روي اين وزارتخانه، به بخش خصوصي فعال در حوزه 
كشاورزي اعتماد كرده و وظايف غيرحاكميتي وزارت جهاد 

كشاورزي به تشكل ها واگذار شود. 

       از روغن تا برنج هاي وارداتي درحال فساد
از سوي ديگر، دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي نيز، 
از نبود برنامه ريزي در دولت براي تامين ارز و روغن مورد 
نياز كشور در نيمه دوم امسال انتقاد كرد. اميرهوشنگ 
بيرشك با بيان اينكه بيش از چهار ماه است كه نزديك 
به 200 هزار تن روغن خوراكي در بنادر جنوبي كشور 
در انتظار تعيين تكليف ارز براي ترخيص به سر مي برد، 
افزود: در 6 ماهه اول امسال بيش از يك ميليون تن انواع 
روغن نباتي در كشور توليد شد؛ حال آنكه نبود شفافيت 
در سياست ارزي كشور، به نگراني ها براي تامين روغن 
مورد نياز كش��ور در نيمه دوم امس��ال دامن زده  است. 
خواسته تشكل  و صنايع روغن خوراكي كشور، تعيين 
تكليف وضعيت تامين ارز براي واحدهاي توليدي اين 
بخش است. »رسوب برنج هاي وارداتي« موضوع ديگري 
بود كه مورد اشاره دبير انجمن واردكنندگان برنج قرار 
گرفت. به گفته عباس توكلي، س��ال گذشته، به دنبال 
تغيير ارز 4200 توماني به ارز نيمايي براي واردات برنج، 
تجار و بازرگانان اين بخش با كاهش شديد سرمايه در 
گردش مواجه شدند وميزان واردات برنج در مقايسه با 
ادوار گذشته، 48 درصد كاهش داشت.  اين درحالي است 
كه نياز به واردات برنج در كشور ساالنه يك ميليون و 200 
تا يك ميليون و 400 هزار تن است. اما در حال حاضر، 
برنج خريداري ش��ده از سوي بخش خصوصي در بنادر 
هند و پاكستان و ايران، در حال فاسد شدن است و اجازه 
واردات به كشور از س��وي وزارت جهاد كشاورزي داده 
نمي شود. توكلي با بيان اينكه دولت از ذخاير استراتژيك 
در حال تامين بازار برنج در داخل اس��ت، درخواس��ت 
انجمن واردكنندگان برنج از وزارت جهاد كشاورزي را 
كاهش دوره ممنوعيت واردات برنج از 4 ماه به 2 ماه اعالم 
كرد. محمدمهدي نهاوندي عضو هيات مديره اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور نيز موجودي ذرت 
در بنادر كشور را كمترين ميزان طي سه سال گذشته 
اعالم كرد و با بيان اينكه با توجه به خشكسالي هاي 
اخير، يادآور شد كه امس��ال كشور در مقايسه با سه 
سال گذشته به باالترين ميزان واردات ذرت نياز دارد. 

غالمعلي فارغي رييس انجمن ملي طيور هم خواستار 
واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي شد.

       دخالت دولت و بالتكليفي واردكنندگان 
نايب رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق 
تهران هم عامل تمام مس��ائل و مشكالت مطرح شده را 
دولتي ب��ودن امور عنوان كرد وگفت: يك��ي از اين موارد 
قيمت گذاري است كه وقتي دولت در آن دخالت مي كند، 
توليدكننده يا مصرف كننده يا هر دو متضرر مي ش��وند. 
اسماعيل علي پور يگانه كه به نمايندگي از واردكنندگان 
غالت در اين نشست حضور يافته بود، گفت: تعدادي 
محموله غالت حدود 3 الي 4ماه اس��ت كه ترخيص 
ش��ده، اما برنامه دولت براي ن��رخ ارز اين محموله ها 
مشخص نيست. اين بالتكليفي مي تواند روند تامين 
كاالهاي اساس��ي در ماه هاي آينده را با اخالل مواجه 
كند. او همچنين از دخالت سازمان اموال تمليكي در 
مورد كاالهايي كه در بنادر وجود دارد نيز انتقاد كرد و 
خواستار مداخله وزير جهاد كشاورزي در اين زمينه شد. 

      گله از بازار مرغ و تخم مرغ تاگندم وچاي
دبير انجمن صنف��ي توليدكنندگان جوجه يك روزه هم 
به معضل افزايش سن گله هاي مرغ در مرغداري ها اشاره 
كرد و گفت، بخشي از اين گله ها عمر باالي 64 هفته سن 
دارند و اين مساله كيفيت محصوالت ما را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. محمدرضا صديق پور با تاكيد بر اينكه بي توجهي 
به ش��رايط جوجه يك روزه، شرايط سختي را در صنعت 
پديد  مي آورد، ادامه داد: نامه درخواس��ت ما براي تغيير 
قيمت ها چند ماه است در دفتر يكي از معاونان وزارت جهاد 
كش��اورزي مانده و در اين زمينه پاسخي ارايه نمي شود. 
مهدي معصومي اصفهاني رييس انجمن توليدكنندگان 
تخم مرغ شناسنامه دار نيز با بيان اينكه بيش از 80 درصد 
تخم مرغ توليدي در كشور بدون نام و قيمت در بازار عرضه 
و توزيع مي شود، گفت: وزارت جهاد كشاورزي بايد به نظام 

سليقه اي در اين بازار سامان دهد. 
جمشيد مغازه اي از انجمن صنايع بيسكوييت، شيريني و 
شكالت هم گفت: صنعت شيريني و شكالت در بدترين 
شرايط، حدود 700 تا 800 ميليون تومان صادرات دارد. 
اما اين صنعت در تامين مواد اوليه با مشكالت مواجه است؛ 
به ويژه در مورد مواد اوليه اي كه در انحصار دولت اس��ت. 
فرشچيان عضو كميسيون كش��اورزي و صنايع تبديلي 
اتاق تهران هم به نكاتي از برنامه وزير جهاد كش��اورزي از 
جمله افزايش سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي 
اش��اره وعنوان كرد كه حدود 40 س��ال اس��ت آموزش 
از حوزه كش��اورزي جدا ش��ده و اكنون الزم است كه به 
زمين هاي كش��اورزي بازگردد و اين مهم با بهره گيري از 
ظرفيت صداوسيما امكان پذير است. دبير انجمن صنفي 
كارخانج��ات ماكاروني هم، تداوم مش��اركت واحدهاي 
توليدي در اين صنعت در كشت قراردادي گندم را منوط 
به اصالح قيمت ها در اين بخش عنوان كرد. به گفته رسول 
مژده شفق، درخواست اين انجمن اين است كه قيمت گندم 
به قيمت تمام شده بازگردد تا سياست كشت قراردادي 
گندم در كشور تداوم پيدا كند. حميدرضا موثقي نيز كه 
به نمايندگي از اتحاديه توليدكنندگان، بازرگانان، و صنايع 
بسته بندي چاي در اين جلسه حاضر شده بود، عنوان كرد: 
ما با موجوديت سازمان چاي به دليل مفسده اي كه دارد 

و در عين حال با خريد تضميني چاي مخالف هستيم.

      از ممنوعيت صادرات تا آزادشدن 
ثبت سفارش 

محمد ميررضوي، دبير س��نديكاي صنايع كنسرو، نيز 
به تداوم خشكس��الي ها در كشور اشاره كرد و درخواست 
اين تش��كل را ممنوعيت ص��ادرات گوجه فرنگي عنوان 
كرد. رييس اتحاديه توليد و ص��ادرات آبزيان هم گفت: 
ارزش صادرات صنعت آبزيان به حدود 500 ميليون دالر 
مي رسد و اين صنعت 10 درصد صادرات حوزه كشاورزي 
را به خود اختصاص داده است. علي اكبر خدايي، خواستار 
كمك اين وزارتخانه در نفوذ دانش به حوزه شيالت شد. 
درخواست ديگر خدايي آن بود كه انتصاب مسووالن دو 
سازمان شيالت و دامپزشكي با مشورت بخش خصوصي 
انجام گيرد.   سيدمهدي ميرسليمي از انجمن واردكنندگان 
دارو و افزودني ه��اي بيولوژيك دام و طيور نيز با اش��اره 

به دستورالعمل سازمان دامپزش��كي به ادارات كل اين 
سازمان، مبني بر جلوگيري از ثبت سفارش واردات برخي 
محصوالت ضروري اين حوزه، خواس��تار لغو اين مصوبه 
شد تا به گفته او، امكان رقابت در بازار داخل فراهم شود.  
رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي، نيز در سخناني 
خواس��تار اصالح قيمت هاي پايه محص��والت صادراتي 
كشاورزي شد. صدرالدين نياوراني با اشاره به اينكه بخش 
عمده اي از صادرات محصوالت كشاورزي به عراق به صورت 
ريالي انجام مي گيرد، پيشنهاد كرد: بازگشت ارز صادرات 
كمتر از يك ميليون دالر به صورت ريالي پذيرفته شود. 
او مذاكره با ديگر كشورها از جمله روسيه براي كاهش 
تعرفه صادرات محصوالت كش��اورزي ايران وتامين 
ناوگان حمل و نقل مناسب براي صادرات محصوالت 
كشاورزي را نيزخواستار شد. او همچنين خواستار رفع 
موازي كاري و حمايت از توليد محصوالت ارگانيك شد.

      برنامه وزير چيست
پس از طرح مس��ائل و درخواست ها از سوي نمايندگان 
تشكل هاي بخش كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي به بيان 
ديدگاه هاي خ��ود و برنامه هايي كه براي بهبود وضعيت 
توليد و تجارت كشاورزي كشور در اين وزارتخانه تبيين 
كرده است، پرداخت. سيد جواد ساداتي نژاد، با بيان اينكه 
عمده مطالب بيان ش��ده براي من جديد نبود و بارها در 
طول ادوار گذشته و در سمت هاي قبلي نيز اين مشكالت 
و موانع را شنيده ام، گفت: اين نشان مي دهد كه مشكالت 
بخش خصوصي هنوز برطرف نش��ده و بر سر جاي خود 
باقي است. او با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي در دولت 
س��يزدهم و بخش  خصوصي فعال در حوزه كش��اورزي 
و صنع��ت غذا دغدغه هاي مش��تركي دارن��د، گفت: در 
سياست گذاري و تصميم سازي ها همچنان ميان وزارت 
كشاورزي و بخش خصوصي فاصله وجود دارد كه اين فاصله 
را مي توان با استفاده از نهادي مانند اتاق بازرگاني از ميان 
برداشت. س��اداتي نژاد با تاكيد بر اينكه او اعتقاد راسخ به 
استفاده از توان تشكل ها در اتخاذ تصميمات درست دارد، 
افزود: من نيز مانند فعاالن اقتصادي، اعتقادي به قيمت هاي 
دستوري ندارم اما رفع اين مشكل نيز نبايد دستوري باشد. 
او سپس به وجود برخي اشكاالت در رفع مشكالت پيش رو 
اشاره كرد و افزود: متاسفانه بايد گفت كه تشكل هاي حوزه 
كشاورزي در كشور قدرتمند نيستند و هنوز به يكپارچگي 
الزم دست پيدا نكرده اند. در حالي كه اين عدم يكپارچگي، 
سياست گذار را نيز دچار سردرگمي كرده است به طوري 
كه از سوي تشكل هاي فعال در يك حوزه، درخواست ها 
و حرف هاي متناقض و متضاد كم شنيده نمي شود. وزير 
جهاد كشاورزي يكي از برنامه هاي وزارت كشاورزي 
در دولت سيزدهم را حمايت از كشاورزي قراردادي 
عنوان كرد وگف��ت: تمام تالش اي��ن وزارتخانه بر 
پياده س��ازي سياس��ت خريد و توليد قراردادي در 
بخش كشاورزي اس��ت كه پيشرفت در اين بخش 

نيز منوط به تالش بخش خصوصي است.

      سه موضوع از نگاه وزير
ساداتي نژاد يكي از مش��كالت حوزه كشاورزي را كمبود 
س��رمايه گذاري عنوان كرد و گف��ت: اتاق كمك كند كه 
سهم س��رمايه گذاري در حوزه كش��اورزي افزايش پيدا 
كند. موضوع ديگري كه ساداتي نژاد بر آن دست گذاشت، 
ضرورت تقويت ديپلماسي غذايي در منطقه بود. او گفت: 
اگر به ارتقاي قدرت غذايي و ارتقاي قدرت كشاورزي به 
عنوان يك هدف بنگريم، دستيابي به اين هدف، مستلزم 
ايجاد تحول در حوزه كشاورزي است و در شرايط جزيره اي 
حاكم بر اين حوزه، هدف تعيين شده، محقق نمي شود. 
در عين حال بايد ديپلماسي غذايي با 15 كشور همسايه 
در دس��تور كار قرار گي��رد و روي غذاي م��ورد نياز آنها 
سرمايه گذاري ش��ود. موضوع ديگري كه ساداتي نژاد بر 
آن تاكيد كرد، تجاري سازي و علمي شدن كشاورزي بود 
و از ضرورت ورود آموزش به اين حوزه با ايجاد فرصت هاي 
مطالعاتي و همكاري سازمان تحقيقات كشاورزي سخن 
گفت. وزير جهاد كش��اورزي سپس در مورد اعتقاد خود 
به همكاري با تشكل ها سخناني را مطرح كرد و گفت: ما 
آمادگي داريم كه هيچ تصميمي را بدون مشورت با بخش 
خصوصي اتخاذ نكنيم. در واقع به معاونان خود مي گويم 
كه اتخاذ تصميم بدون نظرخواهي از تشكل ها ممنوع است.
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انحصار واردات خودرو 
مي شكند

مهر | نايب رييس كميس��يون صنايع مجلس با 
بيان اينكه با طرح مجل��س، انحصاري در واردات 
خودرو ايجاد نمي شود، گفت: قيمت خودروهاي 
خارجي واقعي مي شود و داخلي ها نيز بين 20 تا 
30 درصد ريزش قيمت خواهند داشت. علي جدي 
اظهار داشت: يكي از ايراداتي كه شوراي نگهبان به 
مصوبه مجلس مبني بر واردات خودرو در ماده 4 
وارد مي دانس��ت، مربوط به ارز بدون منشأ بود كه 
گفتند ابهام دارد و بايد توضيح داده شود كه قطعًا 
در كميس��يون مطرح شده و ش��فاف خواهد شد. 
جدي افزود: منظور ما از ارز بدون منشا، ارزهايي 
است كه به بانك مركزي تعهدي ندارند يا اينكه 
شخص صادراتي داشته كه بخشي از اين ارزها را 
تعهد داده و بخشي از ارزها بدون تعهد و شخصي 
بوده اس��ت؛ همچنين يك ايراني مقيم خارج از 
كش��ور ارز دارد و با اين ارزها مي خواهد واردات 
انجام دهد. همچنين از مح��ل صادرات قطعه و 
خ��ودرو تجهيزات مربوطه ني��ز مي توان واردات 
انجام داد. در حال حاضر برخي از قطعه س��ازان 

ما به كشورهاي اروپايي قطعه صادر مي كنند.
وي ادام��ه داد: مورد ديگر اين ب��ود كه طبق طرح 
مقررات اجراي اين طرح به وزارت صمت س��پرده 
ش��ده بود كه گفتن��د حد اين مقررات مش��خص 
نيست و بايد شفاف تر شود؛ منظور ما از اين بند اين 
بود كه وزارت صمت آيين نامه اي براي اجراي اين 
قانون تهيه كند. جدي گفت: ايراد سوم هم اين بود 
كه گفتند اين مصوبه با سياس��ت هاي عالي نظام 
مغايرت دارد و بايد در اين مورد توضيح داده ش��ود 
كه ما توضيح الزم را در پاسخ به اين نامه خواهيم داد.

وي افزود: در اولين جلسه هفته آينده كميسيون 
صنايع و مع��ادن اين پاس��خ ها را تهيه كنيم كه 
ب��ه محض تهي��ه آن در اولين جلس��ه صحن در 
دس��تور قرار مي گيرد كه اگر يكشنبه بتوانيم در 
كميسيون به جمع بندي برسيم تا سه شنبه هفته 
بعد مي تواند در صحن مطرح ش��ود و اين فرآيند 

حداكثر دو هفته طول مي كشد.
جدي با بيان اينكه ما ايرادات ش��وراي نگهبان را 
قطعًا رفع ابهام مي كنيم، اظهار داش��ت: در مورد 
شوراي نگهبان هم اين طور نيس��ت كه با تعامل 
بتوان كار را پيش برد بلكه با قانون آن را مي سنجند 
و بايد شفاف باشد. اما در مورد هيات عالي نظارت بر 
سياست هاي كلي نظام بايد با آنها ارتباط بگيريم 

و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشكل را حل كنيم.
وي در م��ورد ايجاد انحص��ار در واردات خودرو، 
گفت: م��ا با اي��ن ط��رح انحص��ار در واردات را 
مي شكنيم زيرا مش��خص كرده ايم كه »هر فرد 
حقيقي و حقوقي« با ارزهاي بدون منشأ مي تواند 
خودرو وارد كند در حالي كه پيش از اين انحصار 

واردات در دست نمايندگي ها بود.
ج��دي با بيان اينك��ه خودروي دس��ت دوم وارد 
نخواهد ش��د، افزود: به دلي��ل ممنوعيت واردات 
قيمت هاي بازار غيرواقعي شده است؛ خودروهاي 
خارجي ت��ا 7 برابر قيمت اصلي خ��ود به فروش 
مي رس��ند، به عن��وان نمونه خودروي��ي كه يك 
ميليارد تومان قيمت دارد در بازار 7 ميليارد تومان 
فروخته مي شود. همچنين خودروهاي داخلي نيز 
بين 20 تا 30 درصد ريزش قيمت خواهند داشت. 
البته قيمت در كارخانه شايد كمتر نشود اما بازار 

قطعًا كاهش قيمت را تجربه خواهد كرد.
وي در مورد نظر خودروس��ازان نيز گفت: قطعًا 
واردات خودرو به نفع خودروس��ازان نيس��ت اما 
موافق واردات هستند چراكه ما قرار نيست در اين 
طرح توليد داخل را زمين بزنيم. وي تصريح كرد: 
مقرر شده به اندازه نياز بازار واردات انجام شود، به 
عنوان مثال نياز بازار اگر 2 ميليون خودرو باشد 
و توليدكنن��ده 1.5 ميليون خ��ودرو توليد كند، 
واردكنندگان مجاز به واردات 500 هزار خودرو 
هستند تا بين عرضه و تقاضا تعادلي ايجاد شود.

 پيش شرط 
اصالح سياست هاي ارزي  

عضو هيات مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران گفت: در حال حاضر تصميمات 
اتخاذ شده در خصوص حذف ارز ترجيحي مبهم 
و تقريبا محرمانه است و اين امر باعث بالتكليفي 
وارد كنندگان شده است. محمد مهدي نهاوندي در 
صبحانه كاري تشكل هاي كشاورزي اتاق بازرگاني 
تهران با جواد س��اداتي نژاد وزير جهادكشاورزي 
ضم��ن تش��كر از تصميم دولت مبن��ي بر اصالح 
سياست ارز 4200 توماني افزود: ضرورت دارد تا 
طراحي و تدوين روش اجرا با اخذ نظر و مشاركت 

تمام دست اندركاران زنجيره انجام شود.
 اين مس��وول صنف��ي اظهار كرد: اگ��ر تصميم 
دولت ب��راي حذف ارز ترجيحي اس��ت بايد اين 
اقدام با توجه به آثار و تبع��ات آن صورت بگيرد 
و بدون ترديد اين تصميم گيري مي  تواند بسيار 
اثر بخش و مفيد باش��د. نهاون��دي گفت: در اين 
مس��ير اعتماد به فع��االن اقتصادي ح��وزه دام 
طيور و طراحي روش اج��راي آن با لحاظ كردن 
نظرات كارشناس��ي دس��ت اندركاران قطعا به 
افزاي��ش كارآمدي و رضايتمن��دي مورد انتظار 
از اجراي تصميم حذف ارز ترجيحي مي ش��ود. 
وي تصري��ح ك��رد: بديهي اس��ت تصميم گيري 
پش��ت درهاي بس��ته ب��راي ح��ذف ارز 4200 
توماني مي توان��د هزينه هاي اجراي اين تصميم 
را افزايش خواهد داد. نهاوندي خاطرنشان كرد: 
الزم است پس از حذف ارز ترجيحي براي واردات 
نهاده ه��اي دامي، مكانيزم هاي ب��ازار جايگزين 
سياست هاي دستوري و دخالت محور دولت شود 
تا بدين ترتيب فعاالن اقتصادي مجددا در انتظار 

تيك و تاييد و تعيين تكليف دولت قرار نگيرند.

ركورد تخليه روزانه ذوب
فوالد مباركه براي سومين بار 

پياپي در سال جاري شكسته شد
معاون بهره برداري شركت فوالد مباركه گفت: ركورد 
تخليه روزانه ذوب توس��ط جهادگران عرصه توليد در 
ناحيه فوالدس��ازي و ريخته گري مداوم شركت فوالد 
مباركه براي سومين بار پياپي در سال جاري به ميزان 
147 ذوب در روز شكس��ته شد و اين در حالي است كه 
ركورد قبلي در تاريخ ٣١ شهريور سال جاري به ميزان 
١٤٦ ذوب ثبت گرديده بود. عباس اكبري محمدي در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد با اش��اره به اهميت آمادگي 
واحدهاي پش��تيباني، حمل و نقل، انرژي و سياالت و 
ناحيه آهن سازي شركت فوالد مباركه براي ركوردزني 
در توليد اظهار كرد: دستيابي به ركوردهاي توليد نيازمند 
آمادگي  همه واحدها و نواحي مرتبط است كه خوشبختانه 
اين آمادگي به خوبي در شركت فوالد مباركه وجود دارد. 
وي با بيان اينكه ميزان تناژ ذوب در اين ركورد نسبت به 
ركورد قبلي 52 تن افزايش همراه بود، افزود: تناژ ركورد 
تخليه 146 ذوب روزانه كه هفته گذش��ته محقق شد، 
به مي��زان 26 هزار و 50 تن بود كه در ركوردزني تخليه 
147 ذوب روزانه به 26 ه��زار و 102 تن افزايش يافته 
است. معاون بهره برداري شركت فوالد مباركه با اشاره به 
اينكه انگيزه تالشگران ناحيه فوالدسازي و ريخته گري 
مداوم ش��ركت فوالد مباركه ب��راي افزايش توليد زياد 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: از كوچك ترين فرصت هاي 
ممكن نهايت استفاده را خواهيم كرد تا به ركوردهاي 
بيشتري در توليد دست پيدا كنيم. وي با بيان اينكه هيچ 
كمبودي از نظر تجهيزات براي افزايش توليد نداريم 
و دغدغه اصلي ما رعايت ايمني در كار و توليد است، 
اذعان داش��ت: ركوردزني هاي پي درپي در شركت 
فوالد مباركه نويدبخش روزهاي بهتر و توليد بيشتر 
خواهد بود. اكبري در پايان با اشاره به برنامه ريزي براي 
ركوردزني توليد ماهيانه اذعان داشت: جهت تحقق 
شعار سال و اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت، با 
برنامه ريزي هاي گسترده و مدون درصدد جابه جايي 
ركورد ماهيانه توليد هستيم كه ركوردزني هاي بيشتر 

در اين حوزه به زودي اعالم خواهد شد.

 مديرعامل جديد 
شركت فوالد مباركه منصوب شد

با تصويب هيات مديره ش��ركت ف��والد مباركه، دكتر 
محمدياس��ر طيب نيا به عنوان مديرعامل جديد اين 
شركت منصوب شد. به گزارش خبرنگار فوالد، با تصويب 
هيات مديره ش��ركت فوالد مباركه، دكتر محمدياسر 
طيب نيا ب��ه عن��وان مديرعامل جديد اين ش��ركت 
منصوب ش��د. از جمله سوابق وي مي توان به عضويت 
در هيات مديره شركت هاي فوالد مباركه، ذوب آهن، 
گل گه��ر و چادرمل��و و همچنين قائم مقام ش��ركت 
ذوب آهن اصفهان، مع��اون خريد و معاون امور معادن 
شركت فوالد مباركه اشاره كرد؛ پيش از اين حميدرضا 
عظيميان از 14 مهرماه 13۹7 به عنوان مديرعامل اين 
شركت فعاليت داشته است. دكتر محمدياسر طيب نيا 
س��ابقه 20 س��ال خدمت در صنعت فوالد داشته و از 

مديران خوشنام اين حوزه به شمار مي رود.

 رونمايي از ديواره نگاره 
 »شهداي شهرداري تهران«

 در ايستگاه متروي ميدان شهدا 
به مناس��بت هفته دفاع مقدس و اربعين حس��يني از 
ديوارنگاره اي با عنوان » شهداي شهرداري تهران« در 
ايستگاه متروي ميدان شهدا واقع در خط چهار متروي 
تهران رونمايي شد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، به 
مناسبت هفته دفاع مقدس و اربعين حسيني، جهت 
زنده نگه داش��تن ياد و نام ش��هدا بعد از ظهر امروز سه 
شنبه 6 مهر ماه 1400 طي مراسمي با حضور مهندس 
علي عبداله پور نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه، معاونان 
و مديران ارشد اين ش��ركت، خانواده معظم شهيدان 
حسن كرشكي، حسن ش��يخ و نصرت اهلل رحمان زاده 
از ديوار نگاره »ش��هداي شهرداري تهران« در ايستگاه 
ميدان ش��هدا رونمايي شد. در اين مراسم عبداله پور با 
تسليت اربعين حسيني و گراميداشت هفته دفاع مقدس، 
ضمن خير مقدم به خانواده معظم شهدا حاضر در اين 
مراسم گفت: اين اثر فرهنگي و هنري به نام 172شهيد 
ش��هرداري تهران به صورت پالك طراح��ي و بر ديوار 
سالن ايستگاه متروي ميدان شهدا كه جزو ايستگاه هاي 
ش��اخص و تقاطعي متروي تهران اس��ت، نقش بسته 
است. وي با اش��اره به اينكه اين ديوار نگاره مزين به نام 
171 شهيد دفاع مقدس و يك شهيد مدافع حرم است. 
افزود: هر پالك حاوي باركد سه بعدي است كه با اسكن 
آن توسط تلفن همراه مي توانند وصيت نامه و بخشي 
از زندگينامه نامه هر شهيد را مطالعه كنند. مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه تصريح كرد: 
فقط گذاشتن اين ديوارنگاه ها كافي نيست بلكه بايد اين 
ادبيات و فرهنگ حماسه دربين نسل جديد اشاعه داده 
شود. عبداله پور گفت: اجراي چنين كارهايي در اماكن 
عمومي به ويژه متروي تهران و حومه همواره نام شهدا 
درذهن ها ماندگار خواهد ماند. وي تصريح كرد: جامعه 
امروز بيش از پيش به اين فضاي معنوي نياز دارد، امروز 
ما از بركت همين شهيدان و حماسه ها، شهري آرام و با 
امنيت را شاهد هستيم. در اين مراسم با اهدا لوح تقدير 
و گل از خانواده معظم شهدا تقدير شد و همسر شهيد 
حسن كرشكي، همسر شهيد حسن شيخ و همسر شهيد 
نصرت اهلل رحم��ان زاده خاطراتي را ازاين ش��هدا بيان 
كردند. گفتني است اين برنامه به همت معاونت امور 
فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه برگزار شد. در پايان اين مراسم علي عبداله پور 
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران با حضور در ايس��تگاه ميدان ش��هدا با 
كاركنان اين ايستگاه ديدار و صحبت هاي آنها را شنيد.

چهارمعضلاقتصادودوراهكاربرايبرونرفتازبنبستقيمتگذاري

ليست  باالبلند  درخواست ها  از  وزير 
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خبرروز

تلفات روزانه كرونا به ۲۳۹ نفر رسيد
بر اساس اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۲۳۹ بيمار مبتال به كرونا جان خود را از دست دادند و ۱۱ هزار و 
۷۰۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شده است. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ هزار و ۷۰۱ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۸۲۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۵۵۹ 
هزار و ۶۹۱ نفر و مجموع تلفات كرونا در كشور به ۱۱۹ هزار و ۸۸۸ نفر رسيد.۶ هزار و ۱۲۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۶ ميليون و ۹۰۸ هزار و ۱۹۱ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۱۵ ميليون و 

۸۲۴ هزار و ۵۲۰ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵۲ ميليون و ۷۳۲ هزار و ۷۱۱ ُدز رسيد.

خبر

نسخه الكترونيك با هدف 
تسهيل خدمات درماني 

تأثي��ر اج��راي نس��خه الكتروني��ك را از منظر 
دريافت كنندگان خدمات بررسي و سپس طرح 
را با هدف تسهيل و ارتقاي خدمات درماني تكميل 
مي كنيم. سرپرست سازمان تأمين اجتماعي با 
بيان اين مطلب گفت: نسخه الكترونيك زمينه ساز 
ايجاد تحول در عرصه س��المت كشور است و در 
اهميت و ضرورت اين طرح بزرگ ترديدي وجود 
ندارد. ميرهاشم تس��هيل گري و فرآيندزدايي را 
از مبان��ي اصلي ايجاد تحول در س��ازمان تأمين 
اجتماعي برش��مرد و گفت: رمز موفقيت نسخه 
الكترونيك توجه به همين اصول است و بايد در 
ساير حوزه هاي فعاليت نيز به نحوي تسهيل گري 
و فرآيندزدايي در داخل سازمان تأمين اجتماعي 
و همچنين براي بيرون از سازمان پيگيري شود. 
او با تأكيد ب��ر اينكه فناوري اطالعات پيش��ران 
تحول در س��ازمان تأمين اجتماعي است، گفت: 
بايد زمينه هاي پيش��راني فن��اوري اطالعات را 
نيز فراه��م كني��م و در گام هاي بعدي توس��عه 
نسخه الكترونيك، ابتدا بايد ظرفيت اين حوزه را 
ارتقا دهيم. سرپرس��ت سازمان تأمين اجتماعي 
برون س��پاري را از رويكردهاي مهم اين سازمان 
در ح��وزه فناوري اطالعات عن��وان كرد و گفت: 
ضمن رعايت مالحظات امنيتي بايد برون سپاري 
خدمات حوزه فناوري اطالعات را مورد توجه قرار 
دهيم و با شناسايي دقيق مسائل براي رفع ايرادات 

اقدام و به رويكرد توسعه اي توجه داشته باشيم.
موسوي ادامه داد: نسخه الكترونيك در نهايت بايد 
منجر به ايجاد پرونده الكترونيك شود. رويكرد ما 
حذف كامل نس��خ كاغذي اس��ت. در حوزه هاي 
ديگر حاكميتي نيز هرج��ا كه نيازمند همكاري 
باشد، پيگيري مي كنيم و از ظرفيت هاي قانوني 
براي پيش��برد اين برنامه نيز اس��تفاده خواهيم 
كرد. بر اين اس��اس سامانه نس��خه الكترونيك 
سازمان تأمين اجتماعي در دسترس همه مراكز 
درمان��ي طرف قرارداد اس��ت و پزش��كان اعم از 
طرف ق��رارداد و غيرطرف ق��رارداد مي توانند با 
ثبت نام در س��امانه نسخه الكترونيك سازمان به 
نش��اني ep.tamin.ir و دريافت ن��ام كاربري، 
نسبت به نسخه نويسي الكترونيك اقدام كنند. 
بيمه شدگان و بازنشستگان اين سازمان با اتمام 
صفحات دفترچه، نيازي به دريافت دفترچه جديد 
نداشته و با ارايه كارت ملي مي توانند به پزشكان 
و مراكز درماني اعم از ط��رف قرارداد وغيرطرف 
قرارداد تأمين اجتماعي سراس��ر كشور مراجعه 
كنند. در صورت عدم امكان يا تمايل به استفاده از 
سامانه نسخه الكترونيك، پزشكان مي توانند نسخه 
بيمه ش��دگان تأمين اجتماعي را در سرنس��خه 
نوش��ته و سرنسخه پزش��كان اعتباري مشابه با 

صفحات دفترچه هاي كاغذي خواهد داشت. 

گليماندگار|
س��المندان ايران در بس��ياري از موارد با 
سختي و در فقر و نداري زندگي مي كنند، 
اگر توان داشته باشند كه بعد از بازنشستگي هم باز به كار 
كردن ادامه مي دهند، چون حقوق بازنشس��تگي كفاف 
هزينه هاي زندگي آنها را نمي دهد و اگر هم توان كار كردن 
دوباره را نداشته باشند بايد با فقر و نداري دست و پنجه نرم 
كنند. در حالي كه اين افراد سال هاي جواني شان را با تمام 
توان كار كرده اند تا در روزگار پيري بتوانند خاطري آسوده 
داشته باشند. اما... مجلس در سال ۱۳۷۳ دولت را مكلف 
به تاسيس شوراي ملي سالمندي و برنامه هاي سالمندي 
كرد، اما اين ش��ورا طي ۱۷ سال به سند ملي سالمندي 
رسيد كه البته هنوز اين سند برنامه اقدام ندارد؛ بنابراين 
بايد به سرعت اقدام ش��ود، اگر امروز در حوزه سالمندي 
اقدام نكنيم، فردا دير است. رييس انجمن سالمندشناسي 
ضمن تشريح مشكالت سالمندان و همچنين روند رو به 
رشد سالمندي در كشوردر نشست خبري كه به مناسبت 
هفته سالمندان برگزار شد، گفت: بحث سالمندي در دنيا و 
كشور يكي از بحث هايي است كه مي تواند هم به عنوان يك 
فرصت ديده شود و هم به عنوان يك تهديد. اگر عزم جدي 
در اين زمينه نداشته باشيم، قطعا اهتمامي كه سيستم 
بهداشت و درمان در سنوات گذشته در افزايش عمر جامعه 
داشته، قطعا در سال هاي آتي به عنوان يكي از بحران هاي 
جدي فراروي سازمان ها و وزارتخانه هايي كه متولي امر 
سالمت، رفاه، بيمه و تامين اجتماعي و سالمندان هستند، 
خواهد بود. دكتر احمد دلبري افزود: موضوع سالمندي در 
دنيا به عنوان انقالب خاموش ياد مي شود و اگر درباره آن 
فكر و برنامه ريزي نشود، مي تواند سيماي جوامع بشري 
را دگرگون كند. متاس��فانه از آنجاي��ي كه بخش زيادي 
از س��المندان جامعه ديده نمي شوند، مشكالت شان در 
صدر و اولويت دولت هاي گذشته نبوده و بيم مي رود كه 
موفقيت مان در افزايش عمر افراد، در سال هاي آينده يكي 

از چالش هاي جدي دولت ها شود.

      تجرد قطعي در ۸۰  هزار سالمند كشور
او ادامه داد: ما نتوانستيم مش��كل جوانان را ساماندهي 
كنيم، در حالي كه مشكالت سالمندان به مراتب بيشتر 

خواهد شد. در دنيا طي ۵۰ سال گذشته افزايش جمعيت 
به صورت بطئي بوده اس��ت و در كشورهاي توسعه يافته 
مدت زمان دو برابر جمعي��ت از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد 
سالمندان ۱۰۰ سال طول كش��يده، اما در كشور ما اين 
افزايش جمعيت فقط ۲۰ سال زمان دارد و آمادگي تهيه 
زيرس��اخت را براي اين جمعيت نداشتيم. در ۱۳۳۵، ۲ 
ميليون و ۴۰۰ سالمند باالي ۶۰ سال داشتيم اما در ۱۴۳۵ 
به ۳۳ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر مي رسد. يعني طي يك قرن 
ميزان جمعيت سالمند ما ۲۴ برابر شده است. در اين مدت 
جمعيت سالمند نيازمند خدمت ويژه يعني افراد باالي ۸۰ 
سال بسيار بيشتر ش��ده است. در سال ۱۳۸۵ فقط ۶۰۰ 
هزار سالمند بيش از ۸۰ سال داشتيم، اما در سال ۱۴۳۰ 
اين عدد به ۳.۵ ميليون نفر جمعيت سالمندي مي رسد 
كه بخشي از آنها خانواده اي نخواهند داشت. تجرد قطعي 
اكنون ۸۰ هزار سالمند است، اما در سال ۱۴۳۰ به دليل 
عدم ازدواج هايي كه اكن��ون مي بينيم، تجرد قطعي به 
بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در سالمندان مي رسد. 
وقتي اينها را كنار ه��م مي گذاريم، مي بينيم كه نيروي 
مراقب كافي در حوزه سالمندي نخواهيم داشت. دلبري 
گفت: سالمندان فعلي ما به طور ميانگين ۵.۵ فرزند به دنيا 
آورده اند و فرزندي دارند كه از آنها مراقبت كنند، اما در آينده 
وضعيت اينگونه خواهد شد. از طرفي جمعيت سالمند 
شهرنشين ما در حال افزايش است. در سال ۱۳۸۵، ۶۴ 
درصد سالمندان شهرنشين بودند كه در سال ۱۳۹۵ به 
۷۲ درصد رسيده است. دولتمردان ما بايد دغدغه بيشتري 
در زمينه سالمندي داشته باشند. با توجه به اينكه تقريبا ۴۵ 
درصد سالمندان فعلي كشور مستمري بگير هستند و ۵۵ 
درصد درآمد و مستمري الزم را براي دوره سالمندي ندارند. 

بايد اقدامات جدي تري در حوزه سالمندي انجام دهيم.

      بيمه پايه نيازهاي دوره سالمندي را 
تامين نمي كند

رييس انجمن سالمند شناسي گفت: وضعيت بيمه اي ما در 
حوزه سالمندي هم مقداري نگران كننده است. هرچند در 
حوزه بيمه پايه بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۹۴ درصد 
سالمندان بيمه پايه داشتند، اما بيمه پايه نيازهاي دوره 
سالمندي را تامين نمي كند و فقط ۳۱ درصد سالمندان 

ما از بيمه تكميلي برخوردار بودند كه ميزان آن در روستاها 
۱۲ درصد بوده و ۸۸ درصد سالمندان روستايي ما بيمه 
ندارند. در عين حال متاسفانه فقر در جامعه سالمندي دو 
برابر ساير رده هاي سني اس��ت و اين ميزان فقر در زنان 
سالمند بيشتر است. اگر در كل سالمندان ۲۵ درصد از فقر 
نسبي رنج مي برند، در زنان سالمند ميزان فقر ۴۰ درصد 
است و در مردان سالمند ۱۹ درصد است. همچنين ۳۷ 
درصد از سالمندان آسيب پذير از فقر رنج مي برند و اين 
ميزان در سيستان و بلوچستان به ۷۰ درصد و در تهران و 
البرز كمتر از ۱۰ درصد است. دلبري گفت: متاسفانه در 
سال ۱۳۸۵، ۲۴ درصد سالمندان ما شاغل بودند اما در 
سال ۱۳۹۵، به ۱۸ درصد رسيد. قطعا فرآيند بازنشستگي 
تدريجي مي تواند نقش زيادي در اين وضعيت داش��ته 
باشد. البته در طي سنوات گذشته اتفاقات خوبي در حوزه 
سالمندي داشتيم، اما در حوزه نيروي متخصص در بخش 

سالمندي عقب ماندگي ۵۰ ساله داريم.

      سند ملي سالمندي، برنامه اقدام ندارد
دلبري در پاس��خ به س��والي درباره برنامه ريزي ها براي 
كاهش اشتغال به كار بعد از بازنشستگي در سالمندان، 
گفت: قطعا وزارت بهداشت و حوزه هاي مشغول در حوزه 
سالمندي، نگاهشان به برنامه هاي ايده آلي كه انجام شده 
و موفق بوده است. در زمينه مراقبت جوانان از سالمندان، 
كاري در دنيا انجام شده با عنوان بانك زمان. در اين برنامه 
افرادي كه در دوره جواني و ميانسالي كه از سالمت كامل 
برخوردار هستند، خدمات و مراقبت هاي دوره سالمندي 
را انجام مي دهند. از س��ال گذشته اين الگو در مجموعه 
وزارت دفاع و نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي اين كار 
شروع شد و اكنون در حال تهيه پيوست هاي آن هستند 

كه به زودي در اين سازمان شروع مي شود.

      ۵۲ سال؛ سن بازنشستگي در كشور
او گفت: در زمينه سن بازنشستگي، به طور ميانگين 
در كش��ور ما سن بازنشستگي ۵۲ س��ال است و سن 
سالمندي ۶۰ سال است. هرچند كه با توجه به افزايش 
اميد به زندگي در كش��ور دنبال اين هستند كه سن 
س��المندي هم افزايش يابد. با اين حال از آنجايي كه 

افراد ۷۰ تا ۷۵ سالگي افتاده نيستند، سن بازنشستگي 
مي تواند افزايش يابد و قطا افزايش سن بازنشستگي 
مي تواند كمك كند. در زمينه اشتغال بعد از بازنشستگي 

هم بايد سازمان هاي متولي امر رفاه پاسخ دهند.

      سالمندي جمعيت واقعيت جهاني است
رييس اداره سالمندان وزارت بهداشت در ادامه اين نشست 
نيز گفت: سالمندي جمعيت يك واقعيت جهاني است 
و ما با يك فاصله چند ده س��اله داري��م وارد اين وضعيت 
مي شويم. در اين شرايط هم اولويت هم توجه به سالمت و 
رفاه سالمندان است كه اولويتي ملي و جهاني است. دكتر 
محسن شتي افزود: در زمينه بحث صيانت از جمعيت اول 
فرزندآوري در ذهن مان مي آيد، اما يكي از بحث هايي كه 
در سياست هاي جمعيتي اهميت زيادي دارد، اين است 
كه وقتي جمعيت سالخورده مي شود، متوسط سن جامعه 
باال مي رود. اين باعث نگراني همه سياست گذاران در همه 
جاي دنياس��ت. با افزايش متوسط سن يكي از نگراني ها 
افزايش درصد سرباري و افرادي است كه نياز به مراقبت 
دارند. يكي از استراتژي هايي كه روي آن تاكيد مي شود، 
تاكيد بر فرزندآوري است كه تعداد مواليد افزايش يابد و 
متوسط سن كاهش يابد. اما جمعيتي كه به دنيا مي آيد، 
طول مي كش��د به جمعيت سن اس��تقالل برسد و ۱۵ 
سال س��ربار خواهند بود. حال اگر دستگاه هاي مختلف 
بتوانند نقش خود را در سالمندي فعال و سالم ايفا كنند، 

س��المنداني داريم كه فعالند، بيمار نيستند، وابسته به 
ديگران نيستند و ... بنابراين اگر بتوانيم در حوزه سالمندي 
تمركزمان را بر روي حفظ و ارتقاء سالمت سالمندان مان 
و سالمندي فعال و سالم بگذاريم، نگراني كمتري خواهيم 

داشت. اين اقدام زودبازده تر است.

      اجراي مراقبت هاي ادغام يافته
 سالمت سالمندان 

ش��تي گفت: موضوع ديگر بحث مراقبت هاي ادغام 
يافته اي است كه داريم. بسته مراقبت هاي ادغام يافته 
سالمت سالمندان مان در كل مراكز جامع سالمت، 
پايگاه هاي بهداش��تي و خانه هاي بهداشت در حال 
اجراست كه شامل مراقبت هاي شش گانه پيشگيري 
از س��كته هاي قلبي و مغزي از طريق خطرسنجي و 
مراقبت ادغام يافته ديابت، فش��ار خون باال و چربي 
خون، اخت��الالت تغذيه، پيش��گيري از عدم تعادل، 
افسردگي، تش��خيص زودهنگام غربالگري سرطان 
پستان و س��رطان روده بزرگ از برنامه هاي ديگري 
اس��ت كه در دو سطح غيرپزش��ك و پزشك در حال 
اجراست. بسته خدمت پزشك مان بازنگري شده و در 
حال اجراست. وي گفت: هدف سوم سند ملي سالمندان 
مرتبط با وزارت بهداشت است كه شامل حفظ و ارتقاء 
سالمت جسمي، رواني و توانبخشي پزشكي است. ما 
در حوزه هاي مختلف، برنامه هاي مختلفي داش��تيم. 

در دولت گذشته آماده كردن زيرساخت ها، محتواها و 
مدل ها بوده است. مانند محتواهاي خودمراقبتي براي 
سالمندان كه نوشته شده و آماده است. مباحثي مانند 
مراقبت در منزل و ... هم در س��المندان وجود دارد كه 

به دنبال تدوين استانداردهاي بومي براي آن هستيم.

      لزوم عملياتي شدن سند ملي سالمندان
وي گفت: سالمندي فقط مشكل جسمي و پزشكي 
نيس��ت، بلكه س��ازمان هاي بيمه، كميت��ه امداد، 
بهزيس��تي، هالل احمر و ... در كنار هم جمع شده و 
فكر كنيم. سند ملي سالمندان ابالغ شده اما عملياتي 
شدن آن شرط الزم است. تا زمانيكه عملياتي نشود، 
از آن استفاده اي نمي شود و الزمه عملياتي شدن آن 

هماهنگي و همكاري دستگاه ها با يكديگر است.

      ۸  ميليون سالمند در ايران
وي اف��زود: در كش��ور ۱۰ درصد يعني هش��ت ميليون 
سالمند داريم كه و شش تا هفت ميليون سالمندان ما در 
پرونده هاي الكترونيك ثبت هستند كه در سال قبل اين 
سالمندان را از نظر خطرپذيري به گروه هاي بسيار پرخطر، 
پرخطر، خطر متوسط، كم خطر و حداقل خطر تقسيم 
كردند. يعني سالمندان دچار بيماري صعب العالج، بيش 
از دو بيماري زمينه اي و ... داشتند، ريسك فاكتورهاي باال 

بوده است و به همين ترتيب پيش رفته اند.

گزارش

فقردرسالمندي۲برابرسايرردههايسنياست

روزهاي آسودگي و سايه سنگين محروميت

رويداد

مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كشور درخصوص ارتقاء سطح خدمات حمايتي اين 
سازمان به فرزندان در آستانه استقالل، از متناسب 
ش��دن كمك هزينه حمايت از اي��ن فرزندان براي 
استقالل با دستمزد پايه مصوب هر سال خبر داد. 
سعيد بابايي گفت: هر سال با توجه به نرخ تورم اين 
مبلغ افزايش پيدا مي كن��د، به طوري كه مبلغ ۲۰ 
ميليون تومان سال گذش��ته با اين مصوبه امسال 
به ح��دود ۴۶ ميلي��ون تومان افزاي��ش پيدا كرده 
اس��ت البته اين مبلغ به فرزندان بي سرپرستي كه 
درون مراكز نگهداري مي ش��وند، با شرايط مندرج 
در دستورالعمل ها پرداخت مي شود. او درخصوص 
ارتق��اء س��طح خدمات حمايت��ي به فرزن��دان در 
شرف اس��تقالل باالي ۱۸ سال از تدوين و تصويب 
دس��تورالعمل جام��ع فرزندان تحت سرپرس��تي 
بهزيس��تي براي هدايت ب��ه زندگي مس��تقل در 
مردادماه سال جاري خبر داد و گفت: تا پيش از اين 
تنها حوزه معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور 
امور فرزندان فاقد سرپرست موثر را پيگيري مي كرد 
اما پس از تصويب اين دستورالعمل تمامي معاونت ها 
توان خود را براي حمايت از فرزندان باالي ۱۸ سال 

براي رسيدن به استقالل به كار گرفتند.

      لزوم تدوين قانون جامع 
براي فرزندان باالي 1۸ سال

مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كش��ور با اش��اره به لزوم تدوين قان��ون جامع براي 
فرزندان باالي ۱۸ سال با مشاركت دولت و مجلس 
ش��وراي اس��المي، ادامه داد: در اين مقوله س��طح 
حمايت ها بايد به گونه اي باشد كه فرزندان بتوانند 
كم كم به استقالل برسند همانطور كه مي دانيم در 
خانواده اگر س��طح حمايت كم باشد بچه ها در بدو 
ورود به جامع��ه دچار ضربه مي ش��وند و اگر از يك 
سطحي هم باالتر باشد باعث مي شود كه در حين اين 
فرآيند نتوانند به استقالل كامل برسند و همچنان 
متكي به حمايت هاي خانواده باش��ند اين موضوع 
درخصوص فرزندان تحت پوش��ش بهزيستي نيز 
صدق مي كند. به گفته بابايي بايد به توانمندي ها و 
تمايزهاي بچه ها احترام گذاشته شود؛ چراكه مانند 
هر خانواده اي هر كدام از اين فرزندان داراي شرايط 
خاص و متفاوتي هستند لذا ضمن فرآيند استقالل 
متمايز هر فرد بايد مورد توجه مددكاران قرار گيرند.

      آموزش مهارت هاي مالي، زندگي
 و روانشناختي 

او عنوان كرد: در اين اثنا يكس��ري از مهارت ها در 
دس��تور كار س��ازمان قرار گرفت تا بچه هايي كه 
در خانه هاي نوجوانان هس��تند اين مهارت ها را به 
تدريج فرا بگيرند براي اينكه بتوانند در بدو ورود به 
جامعه كار خود را پيش ببرند برخي از آنها عبارتند 

از مهارت  »مديريت مالي« با موضوعاتي همچون 
پس انداز و صرفه جويي، آش��نايي ب��ا امور بانكي، 
حساب و كتاب امور روزمره )دخل و خرج زندگي(، 
آش��نايي با انواع وام و بيمه و...؛ مهارت  »زندگي و 
روانش��ناختي« با موضوعات��ي همچون نه گفتن، 
مديريت خش��م، مديريت استرس، خودشناسي، 
تصميم گيري، حل مساله، ابراز وجود و جرات ورزي 
ارتباط با خالق، رهايي از تله هاي عاطفي، مهارت 
دوستي، مهارت همسرداري، رعايت حريم ها در 
روابط عاطفي، هنر ش��اد زيستن، خودانضباطي، 
مهارت برنامه ريزي، تاب آوري، س��المت معنوي 

و خداشناسي...

      ترك مراقبت قبل از رسيدن
 سن فرزندان به 1۸ سالگي ممنوع 

باباي��ي در ادامه با بيان اينكه ترك مراقبت قبل از 
رسيدن سن فرزندان به ۱۸ سالگي ممنوع است، 
تصريح كرد: هيچ فردي نمي تواند فرزندان تحت 
پوش��ش بهزيس��تي را مجبور كند تا قبل از سن 
۱۸ س��الگي از مراكز خارج ش��وند بعد از آن هم 
طي مراحل��ي بايد صورت گيرد تا به محض اينكه 
فرزندان به سن ۱۸ سالگي رسيدند مجبور به ترك 
مراقبت نشوند و اطمينان حاصل شود تا در اسكان 

و اشتغال وضعيت خوبي پيدا كردند.

      راه اندازي موسسات خيريه
 ويژه حمايت از فرزندان مستقل شده

مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كشور راه اندازي موسسات خيريه ويژه حمايت از 
فرزندان مستقل شده را يكي از بخش هاي قوانين 
دس��تورالعمل جامع فرزندان تحت سرپرس��تي 
بهزيستي معرفي كرد و گفت: در گذشته به صورت 

انگشت ش��مار در برخي از استان ها اين موسسات 
حضور داش��تند ول��ي زمينه قانوني ايجاد ش��د تا 
اين موسسات تشكيل ش��وند براي اينكه بتوانند 
حمايت هاي ويژه تري از فرزندان در كنار سازمان 

بهزيستي كشور داشته باشند.

      متناسب شدن كمك هزينه
 حمايت از فرزندان باالي 1۸ سال 

بابايي از متناس��ب ش��دن كمك هزينه حمايت از 
فرزندان باالي ۱۸ سال با دستمزد پايه مصوب سال 
جاري خبر داد و گفت: هر سال با توجه به نرخ تورم 
اين مبلغ افزايش پيدا مي كند ت��ا فرزندان بتوانند 
وضعيت باثباتي را پيدا كنند و نيازمند تاييد سال به 
سال اين رقم نباشند، به طوري كه مبلغ ۲۰ ميليون 
تومان سال گذشته با اين مصوبه امسال به حدود ۴۶ 

ميليون تومان افزايش پيدا كرده است.

     پرداخت نيمي از هزينه هاي
 دريافت گواهينامه رانندگي 

مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كشور براساس دستورالعمل جديد به پرداخت نيمي 
از هزينه هاي دريافت گواهينامه رانندگي فرزندان 
فاقد سرپرس��ت موثر توسط بهزيستي اشاره كرد و 
افزود: در بحث س��المت روان نيز فرزندان تا ۵ سال 
با هماهنگي اداره كل بهزيستي استان مي توانند از 
خدمات روانشناس��ي ارايه شده سازماني به صورت 
رايگان اس��تفاده كنن��د كه اين حماي��ت در قالب 
ياري برگ ه��اي مش��اوره در اختيار فرزن��دان قرار 
مي گيرد البته اگر فرزندي نيازمند دريافت خدمات 
تخصصي بيش��تر باشد نيز تا سقف ۱۰ جلسه )يك 
دوره درماني( مي تواند از اين خدمات با تاييد مددكار 

بهره مند شود كه هزينه آن برعهده بهزيستي است.

افزايشكمكهزينهفرزنداندرآستانهاستقاللبهزيستياز۲۰به۴۶ميليون
رويخطخبر

بازگشايي»مهدهايكودك«درشهرهايغيرقرمز
»مهدهاي كودك« در شهرهاي غير 
از ش��رايط قرمز كروناي��ي مي توانند 
با رعايت ش��يوه نامه هاي بهداش��تي 
فعاليت خ��ود را آغاز كنن��د. رييس 
س��ازمان ملي تعليم و تربيت كودك 
گفت: بر اس��اس مصوبه س��تاد ملي 
كرون��ا، مهدهاي كودك در مش��اغل 
گروه دو قرار دارن��د و فعاليت آنها در 

شهرهاي غير از شرايط قرمز كرونايي منعي ندارد. 
عليرضا حاجي��ان زاده اظهار كرد: در حال حاضر، 
هي��چ مجوز جديدي براي تأس��يس مهدكودك 

صادر نمي ش��ود، اما مهدهاي كودك 
كه پيش از اين از س��ازمان بهزيستي 
مجوز گرفته اند تا مهر ۱۴۰۱مي توانند 
ب��ه فعالي��ت خ��ود ادامه دهن��د. به 
گزارش مركز اطالع رس��اني و روابط 
عموم��ي وزارت آم��وزش و پرورش، 
حاجي��ان زاده به ش��هريه مهدهاي 
كودك اش��اره كرد و گفت: ش��هريه 
مصوب به مهدها ابالغ شده و بر اساس نرخ تعيين 
شده از سوي سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و 

توسعه مشاركت هاي مردمي، خواهد بود. 

توزيع۸۰۰هزاردزواكسنآنفلوآنزادرمراكزبهداشت
معاون فني مركز مديريت بيماري هاي 
واگيردار وزارت بهداشت از توزيع ۸۰۰ 
هزار دوز واكس��ن آنفلوآن��زا در آينده 
نزدي��ك در مراكز بهداش��تي خبر داد. 
دكتر شهنام عرشي گفت: البته بخش 
خصوصي تقريبا يك  هفته اس��ت كه 
واكس��ن آنفلوآن��زا را تهيه ك��رده و در 
تع��دادي از داروخانه ها در دس��ترس 

است. او افزود: هرسال براي گروه هاي حساسي كه 
به صورت دولتي و رايگان واكس��ن آنفلوآنزا تزريق 
مي كنند حدود ۲ ميليون واحد درخواست واكسن 
مي دهيم. امس��ال فع��ال در پ��ارت اول ۸۰۰ هزار 
دوز وارد ش��ده اس��ت كه به زودي و پس از دريافت 
مجوز مصرف از سازمان غذا و دارو در دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي توزيع مي ش��ود تا واكسيناسيون 
گروه هاي حس��اس و ش��اغلين بخش بهداشت و 
درمان انجام ش��ود. عرش��ي ادامه داد: اين واكسن 

براي واجدين ش��رايط شامل پرسنل 
بهداش��ت و درمان در بيمارستان ها و 
درمانگاه ها، كاركناني كه با پرندگان سر 
و كار دارند، مبتاليان به HIVمثبت كه 
در مراكز مشاوره پرونده دارند، جانبازان 
و ايثارگران، كاركنان و سالمندان ساكن 
در مراكز بهزيس��تي و زنان ب��اردار در 
مراكز بهداشتي به شكل رايگان تامين 
مي شود. او در خاتمه تاكيد كرد: اولويت دوم تزريق 
واكسن آنفلوآنزا كساني هستند كه آنها هم جزو گروه 
خطر محسوب مي شوند اما با درخواست خودشان 
مي توانند از داروخانه واكس��ن تهي��ه كنند. ميزان 
واردات واكس��ن آنفلوآنزا توسط بخش خصوصي 
بسيار بيشتر از واكس��ن هايي است كه ما به شكل 
رايگان توزيع مي كنيم و كليه بيماران مزمن كليوي، 
ريوي، فش��ارخون باال، ديابت، افراد سالم باالي ۶۵ 

سال و... بهتر است اين واكسن را تزريق كنند.

پلمپ۵واحدآاليندهزيستمحيطيدرتبريز
ريي��س اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت 
شهرستان تبريز از پلمپ ۵ واحد متخلف 
و آالينده زيس��ت محيطي در ش��هرك 
چرمشهر تبريز خبر داد. شهنام اشتري، 
ريي��س اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت 
شهرس��تان تبريز گفت: پس از چندين 
مرتبه صدور اخطاريه كتبي به واحدهاي 
آالينده زيس��ت محيطي، اين واحدهاي 

متخلف ب��ا حكم مقام قضايي پلمپ ش��دند. او تاكيد 
كرد: رعايت ضوابط و اس��تانداردهاي زيست محيطي 
در مديريت پسماند و پساب همه صنايع و به خصوص 
شهرك صنعتي چرمشهر الزامي است. اشتري از همكاري 
دستگاه قضايي در برخورد با متخلفان زيست محيطي 
قدرداني كرد و گفت: حمايت دستگاه قضايي در برخورد 
با متخلفان زيست محيطي شايس��ته تقدير است. او 
افزود: مسووالن شهرك چرمشهر بايد نظارت كافي بر 

واحدهاي فعال در اين ش��هرك را داشته 
باشند تا پساب و پسماندهاي اين واحدها 
به درس��تي مديريت ش��ود. رييس اداره 
حفاظت محيط زيست شهرستان تبريز 
از افزاي��ش پايش هاي زيس��ت محيطي 
شبانه روزي خبر داد و تاكيد كرد: حفاظت 
محيط زيست شهرستان تبريز پايش هاي 
مستمر و دوره اي را از واحدهاي فعال در 
شهرك چرمشهر و ديگر مناطق صنعتي تبريز انجام 
مي دهد و در صورت تخلف از ضوابط زيست محيطي، 
اخطارها و برخوردهاي قانوني الزم انجام خواهد داد. 
اشتري با تاكيد بر اينكه حفاظت از محيط زيست 
وظيفه قانوني همه آحاد جامعه است، افزود: همه 
مردم و فعاالن صنعتي بايد در حفظ محيط زيست 
همكاري كنند تا شاهد محيطي سالم و عاري از هر 

گونه آلودگي در كالن شهر تبريز باشيم.
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