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يادداشت- 1

روياي عبث!
تنظيم بازار اكنون مهم ترين 
دغدغه دولت اس��ت. افزايش 
قيمت ه��ا در ط��ي ماه ه��ا و 
هفته هاي اخير و روزانه شدن 
بعضي از اين افزايش ها، طاقت 
م��ردم را ط��اق و فش��ار را بر 
دولتي كه با وعده بهبودي اين 
وضعيت بر سر كار آمد، بيش 
از پيش ساخته است. به همين دليل آقاي رييسي اخيرا 
در جلسه هيات دولت عنوان كرد: »پس از موفقيت اوليه 
در واكسيناسيون گسترده، اولويت اول بنده تنظيم بازار 
كاالهاي اساسي است.« ايشان تاكيد كردند كه »كاالهاي 
مورد نياز مردم بايد به ش��كل گسترده، بدون كمبود و با 
قيمت مناسب به دس��ت مردم برسد. ستاد تنظيم بازار 
ادامه در صفحه 2 به طور مستمر تا...  

 حسين حقگو

صادركنندگانارزراتاسهماهبرنگردانند،مجازاتوحبسميشوند!

طرح ضد صادراتي مجلس 

يادداشت-3

يادداشت-2

يادداشت-5يادداشت-4

روند نوساني بازار سرمايه

تيك تاك ساعت مذاكرات

منطقه پرفشار بيت كوينترديدهاي تئوريسين  اقتصاد اسالمي
آنچه از وضعيت بازار برمي   آيد 
اين اس��ت كه در اي��ن هفته 
سهم   هايي كه P/E پايين   تر از ۶ 
داشته باشند احتماالً مي توانند 
ليدر بازار باشند و شايد مجدداً 
شاخص كل بورس رشدي تا 
محدوده يك ميلي��ون و ۶۰۰  
هزار واح��د را تجربه كند، اما 
نكته   اي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه اكنون بازار 
سهام وضعيت نوسان گيري به خود گرفته و عمده فعاالن 
بازار ترجيح مي دهند حتي در بازدهي   هاي ۱۰ تا ۱۵ درصد 
س��ود خود را محقق كنند. به عبارت ديگر استراتژي اي 
كه س��رمايه گذاران در پيش گرفته اند، نگاه كوتاه   مدت 
به بازار اس��ت. دليل آن هم به وضعيت بازار برمي گردد 
چون ازيك طرف مذاكرات ايران با طرف هاي ديگر برجام 
مطرح است و از سوي ديگر موضوع مذاكره با كشورهاي 
همس��ايه كه اين مذاكرات هم اكنون از سر گرفته شده 
است. اين مسائل مي تواند بر قيمت دالر، ارزندگي سهم   ها 
و همچني��ن تورم انتظاري اثر بگ��ذارد، به همين دليل 
س��رمايه گذاران ترجيح مي دهند كه نگاهشان به بازار 
سرمايه كوتاه مدت باشد و بازدهي بين ۱۰ تا ۱۵ درصد را 
محقق مي كنند و تالش دارند تا مي توانند روي سهمي 
بلند   مدت نمانند. به اين داليل بازار اكنون بسيار نوساني 

شده است.
توصيه به سهامداران اين اس��ت كه سهم   هاي ارزنده از 
منظر بنيادي را مدنظر قرار دهند و نوسان گيري نكنند 
چون نوسان گيري مهارت بااليي مي خواهد. كسي كه 
مي خواهد نوسان گيري كند بايد دانش بااليي كسب كرده 
باش��د و همچنين زمان زيادي هم براي اين كار بگذارد 
اما عموم س��هامداران تجربه بااليي ندارند براي همين 
نوسان گيري اصاًل توصيه نمي شود. بلكه سهامداران بايد 
ديدشان به بازار سرمايه، ديد بلندمدت باشد و سهم   هاي 
ارزنده انتخاب كنند. اين سهم   ها مي توانند هم از صنايع 
ريالي و هم از صنايع دالري متناس��ب با ريسك   پذيري 
سهامدار انتخاب و در سبد سرمايه گذاري آنان قرار گيرند.

در ش��رايط فعلي بازار س��رمايه با توجه به ريزش هاي 
شديد ماه هاي اخير، رشد جهاني و ركوردشكني قيمت 
كاموديتي ها، ثبات نسبي قيمت ارز با حد نوسان مثبت 
و منفي ۱۵ درصد مي توان اذعان داشت كه در محدوده 
حضيض دوران ركود قرار است و بسياري از سهام باالخص 
سهام صنايع كاموديتي محور همانند استخراج كانه هاي 
فلزي، فلزات اساس��ي، محصوالت شيميايي و... بسيار 
ارزنده هستند. اما متأسفانه، هفته ها صف هاي فروش چند 
ميليوني در اكثر نمادها حتي در نمادهاي ارزنده وجود 
داشته اس��ت و عمده فروشندگان به تكانه هاي قيمتي 
اخير وزن داده اند و هيچ توجهي به ارزندگي سهام خود 
ندارند. دقيقًا برعكس زمان اوج شاخص بازار كه نسبت 
p/e گذشته نگر بازار به بيش از 4 برابر خود رسيده بود و 
مبين حبابي بودن بازار از منظر بنيادي بود، اما بسياري از 
ادامه در صفحه 2 نوسهامداران بر اين خيال بودند كه...  

ايران طي س��ال هاي گذشته، 
در جريان مذاكرات هس��ته اي 
ب��ا كش��ورهاي ۱+4 و امري��كا 
تاكتيك هايي را به كار برده است 
تا قدرت چانه زني خود را افزايش 
داده و موض��ع مطلوب ت��ري را 
در سطح معادالت منطقه اي و 
جهاني به دس��ت آورد. از جمله 
اين تاكتيك ه��ا، افزايش فعاليت هاي هس��ته اي در حوزه 
غلظت غني سازي، ذخيره سازي اورانيوم غني شده و مدرن 
كردن سانتريفيوژها است كه اين اقدامات باعث شد تا ايران 
برگ هاي برنده بيشتري را در جريان مذاكرات با طرف هاي 
مقابل رو كند. اما اين روند، تنها يك روي س��كه اس��ت و در 
نقطه مقابل ممكن اس��ت حوادث ديگري در كمين ايران 
نشسته باشد. در روي ديگر س��كه، اين احتمال وجود دارد 
كه كشورهاي ۱+4 و امريكا، هر گونه تاخير در گفت وگو از 
سوي ايران را به معناي فعاليت هاي غيرصلح آميز تحليل و 
تفسير كنند. چنانچه اين ادعا را برجسته كنند، اين خطر 
وجود دارد كه اقدامات بسيار شديدتري را عليه ايران به كار 
بگيرند. در واقع ايران بر سر يك دوراهي قرار گرفته كه تابلويي 
در ابتداي هر كدام از اين مسيرها به چشم مي خورد. مسير 
نخست براي ايران، تاييد برجام، تاكيد بر گفت وگوها و ادامه 
مذاكرات با دست ُپر است كه مي تواند قدرت چانه زني ايران 
را تا حد زيادي باال ببرد. اما مس��ير دوم، آن است كه ايران به 
مذاكرات بي اعتنايي كند يا تالش كند تا روند گفت وگوها را 
به تاخير اندازد كه در اين صورت مي توان پيش بيني كرد كه 
طرف هاي مقابل اين فرصت را به دست خواهند آورد تا حلقه 
فشار بر ايران را تنگ تر كنند. تنها تفاوت اين برهه زماني با 
سال هاي قبل آن است كه دولتي در امريكا روي كار است كه 
توان اجماع سازي حداكثري كشورهاي اروپايي و حتي چين 
و روسيه عليه ايران را دارد. هر زمان كه دموكرات ها در امريكا 
روي كار بوده اند، توانايي اياالت متحده براي اجماع سازي به 
نسبت جمهوري خواهان بيشتر بوده است. معتقدم در شرايط 
فعلي به هيچ عنوان نبايد وقت را از دست داد و تيم ديپلماسي 
دولت سيزدهم بايد تالش كند كه نقشه راه مذاكرات مورد نظر 
خود را طراحي كرده و روبه روي كشورهاي مقابل بنشينند تا 
از دل گفت وگوهاي متمركز امكان استيفاي منافع حداكثري 
ايرانيان فراهم شود. پرسشي كه اين روزها در محافل سياسي 
و افكار عمومي ايران، جريان دارد آن اس��ت كه تا چه اندازه 
امكان استفاده از مكانيسم ماشه براي طرف هاي مقابل عليه 
ايران وجود دارد؟ يعني آيا طرف هاي مقابل قادر خواهند بود 
تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران را باز گردانند يا ايران را 
ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد عليه ايران قرار بدهند؟ 
معتقدم ايران چنانچه پشت ميز مذاكره بنشيند، با توجه به 
حمايت هاي روسيه و چين از بازگشت ايران به مذاكرات و 
اينكه اين كشورها با سياست هاي امريكا براي تحريم هاي 
بيشتر همراه نيستند، امكان استفاده از مكانيسم ماشه محتمل 
نيست. به همين دليل است كه مي گويم ايران در نقطه بسيار 
حساسي ايستاده است كه بايد با يك انتخاب درست، خود را 
در موضع برتر قرار دهد و منافع خود را استيفا كند. اگر ايران 
راهبرد درس��تي را انتخاب نكند، اجماع جهاني عليه يران 
شكل مي گيرد و در ادامه روسيه و چين نيز به اردوگاه مقابل 
مي پيوندند و در آن صورت احتمال بروز هر خطري وجود دارد. 
مبتني بر اين تحليل ها معتقدم كه تيك تاك ساعت مذاكرات 
به سرعت در حال ورود به حساس ترين لحظات است؛ ايران 
بايد از عنصر زمان بهترين استفاده را بكند، وارد مذاكرات شود 
از كارت هاي برنده خود استفاده كند و منافع كشور را تامين 
كند. اگر قرار باشد موضوع را با زبان استعاره و تمثيل تشريح 
كنيم، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه ايران صاحب يك چك 
است كه براي نقد كردن آن چك و بهره مندي از منابع موجود 
در آن بايد در تاريخ مقرر به بانك مراجعه كرده و چك خود را 
نقد كند. چنانچه تاخيري در مراجعه به بانك صورت بگيرد، 
بدون ترديد امكان استفاده از موجودي چك از ميان خواهد 
رفت و دستاورد مطلوبي نصيب كشور نمي شود. ايران طي 
سال ها دامنه وسيعي از راهبردها و برنامه ريزي ها را صورت 
داده است و توانسته دايره نفوذ قابل توجهي در بخش هاي 
مختلف به دست آورد. شرايط فعلي فرصت مناسبي است 
كه اين متريال راهبردي را بدل به ارزش افزوده اقتصادي و 
ديپلماسي كند و از آن براي بهبود شاخص هاي كلي رشد در 
داخل استفاده كند. البته به نظر مي رسد، دولت سيزدهم اين 
ضرورت ها را درك كرده و در تالش است تا  هر چه سريع تر 

موجودي چك خود را نقد كند.

بني صدر در هشتادوهش��ت 
؛  ش��ت گذ ر د لگي  س��ا
ش��خصي كه عنوان »اولين 
رييس جمهور ايران« را دارد، 
خواه ناخواه فردي اس��ت كه 
جايگاهي تاريخي بايد به او 
داد. با انقالب س��ال۵7 يك 
گروه جديد فرصت يافتند به 
باالترين سمت  هاي اجرايي، تقنيني و قضايي كشور 
تكيه زنند و بني صدر يكي از آن��ان بود. انقالبي هاي 
ديروز به دولتمردان و سياستمداران امروز بدل شدند 
و معمول ترين اتفاقي كه پس از انقالب  ها رخ مي دهد 
آن اس��ت كه ياران ديروز به هماوردان و رقباي امروز 
تبديل مي ش��وند. حتي ماليم ترين انقالب ها، پس 
از ش��ور و ش��عف آغازين، سلس��له اي از رقابت  ها و 
درگيري هاي ش��ديد را در پي داشته است. جداي از 
انقالب روسيه و انقالب فرانسه كه سرآغاز تيره ترين 
آدمكشي  ها بودند، مي توان از انقالب ماليم آلمان در 
۱۹۱۸ نيز نام برد. جناح چپ راديكال )كمونيست( 
و چپ دموكرات )سوسيال دموكرات( پس از انقالب 
آلمان با يكديگر سرشاخ شدند و همين درگيري يكي 
از زخم  هايي بود كه در نهايت اصال به نابودي جمهوري 
اول آلمان )موسوم به جمهوري وايمار( انجاميد. پس 
از انقالب ايران نيز اتح��اد انقالبي  ها تا زماني بود كه 
دشمن مش��ترك را بايد به زانو درمي  آوردند، پس از 

پيروزي گسل ها و شكاف ها فعال شد. 
با هر رخدادي يك گس��ل فعال مي ش��د و نزاعي رخ 
مي داد كه معموال با حذف يكي از رقبا پايان مي يافت. 
فراز و فرود بني  ص��در را هم در همين چارچوب بايد 
ديد. او كه خود را تئوريس��ين نوعي اقتصاد اسالمي 
مي دانس��ت، در اي��ن ترديد نداش��ت ك��ه مي تواند 
سكاندار كشور شود و باالترين جايگاه اجرايي كشور 
را در دست گيرد. اينكه هيچ سابقه اجرايي نداشت، 
اصاًل برايش اهميتي نداشت. بني صدر در سال هاي 
اخي��ر در خاطره اي تعريف مي ك��رد در همان زمان 
درگيري هاي دولت مصدق )وقتي بني صدر بيس��ت 
س��ال داش��ت( پيش بيني كرده بود ايران جمهوري 
خواهد شد و خود او هم نخستين رييس جمهور ايران 

خواهد شد. نمي توان به كسي كه رويايي دارد خرده 
گرفت ك��ه چرا واقعيت را نمي بين��ي؟ در اين دنيا يا 
جاي واقعيت است يا رويا. آنجا كه رويا باشد واقعيت 
جايي ن��دارد و آن جا كه واقعيت حك��م كند، رويا را 
بايد در پس��توي ذهن بايگاني كرد. انگار ابوالحسن 
فقط به رويايش مي  انديش��يد و نه به هيچ چيز ديگر. 
مي خواست رييس جمهور ش��ود و شد. اما اگر روزي 
روزگاري يك روي س��كه واقعيت كمك كند رويايي 
محقق شود، آن روي سكه واقعيت مي تواند رويا را از 
دست آدمي پس گيرد. بني  صدر تكرو بود و تكرو ماند. 
كس��ي چندان يادش نمي  آيد او در موردي حرفي از 
سر خودانتقادي زده باشد. همين تكروي باعث شد 
متحدي نداشته باشد و در هيچ حزبي نگنجد، زماني 
هم كه متوجه ش��د حت��ي راي ۱۰  ميليوني هم خأل 
نداشتن متحد را پر نمي كند، بدترين انتخاب را كرد 
)ش��ايد به اين دليل كه ديگر گزينه اي نداش��ت(.  = 
مسعود رجوي با انبوهي از اشتباهات و آن راديكاليسم 
جنون آميز و خيانت  پيش��گي اش ه��ر متحدي را به 
خاك سياه مي نش��اند. ابوالحسن هم پس از دو سال 
فهميد مرتكب چه خطايي ش��ده است. كسي كه در 
تكروي تبحر دارد، بعيد است در سياست هاي ائتالفي 
خوب عم��ل كند. به اين ترتيب ب��ه دنياي يك نفره 
سياسي خود بازگشت و از آن پس همه آن چيزهايي 
را كه در س��ال هاي ۵۸ تا ۶۰ گفته بود، تكرار كرد. اما 
خرده ديگري هم مي ت��وان به مردان انقالبي گرفت. 
كس��ي كه از رهگذر انقالب بر صدر مي  نشيند، بايد 
بپذيرد كه هر روز ممكن است كساني از او انقالبي تر 
پيدا شوند و او و سياستش را غيرانقالبي بشمارند. مگر 
بني  صدر به دولت موقت و مردان بازرگان كم تاخته 
بود؟ چطور مي شد انتظار نداشت كه همين رفتار را 
ديگران هم با او كنند. او هر قدر هم كه در هر نشست 
و برخاست از »انقالب اسالمي« مي گفت، همچنان 
كساني بودند كه او را انقالبي مطمئني نمي ديدند.  هر 
چه بود، دفتر يكي ديگر از انقالبي هاي پنجاه وهفت و 
يكي ديگر از سياستمداران نخستين سال هاي انقالب 
امروز، هفدهم مهر ۱4۰۰، بسته شد. همين امروز هم 
مي توان درباره او قضاوت كرد و بعيد است تاريخ نگاران 

در اين مورد نيازمند مرور زمان باشند.

ذه��ن  ك��ه  موضوع��ي 
معامله گ��ران اي��ن رم��زارز 
مي توان��د  را  پرطرف��دار 
مش��غول كن��د، اين اس��ت 
كه بعد از اين رش��د ۱۵هزار 
دالري بيت كوين گام بعدي 
آن چيست. در مقاله قبلي با 
تحليلي ك��ه روي بيت كوين 
داشتيم، دو سناريو براي آن مطرح شد كه يا بيت كوين 
به سمت قيمت ۵3۰۰۰ دالر رشد خواهد نمود يا در 
صورت عدم توان رشد به سمت 32۰۰۰ دالر حركت 
خواهد كرد. پس از حدود ۵ روز رشد خود را به نزديك 
۵۶۰۰۰ دالر رس��اند كه 4 روز است كه در بازه 2۰۰۰ 

دالري بين ۵4 تا ۵۶ هزار دالر نوسان مي كند. 
اگر نگاهي به گذشته بازار داشته باشيم، اين ناحيه يعني 
۵3 تا ۵۹ هزار دالر اصطالحا ناحيه پرفشاري بوده است 
كه هم در زمان رشد تاريخي و همچنين در نزول بعد از 
آن در اين منطقه پرفشار توقفي داشته است. بي شك 
اين منطقه قيمتي تا ب��ه امرزو از اهميت ويژه اي براي 
بيت كوين برخوردار است زيرا اولين قله اي كه در زمان 
رشد بي س��ابقه ايجاد كرد قيمت ۵۸ هزار دالر بود كه 
پ��س از لمس اين قيمت با ريزش ۱۵ هزار دالري يك 
قله معتبري را ايجاد كرد. بع��د از آنكه باالترين قله را 
ايجاد كرد و نزول خود را شروع كرد، در رشد بعدي در 
همان قيمت متوقف شد و با آن شيرجه سريع به زير 3۰ 
هزار دالر رسيد. حال مساله اين است كه آيا از منطقه 
مي تواند عبور كند يا نه؟ اگر عبور كند ايستگاه بعدي 
آن كجاست؟ اگر نتواند عبور كند چه رخ خواهد داد؟ 

حتما ب��ه عنوان ي��ك معامله گر مي داني��م كه بحث 
تحليل فراي خريد و فروش اس��ت و تحليل كردن به 
معني اين نيست كه حتما بايد دست به كار شويم. در 
واقع با تحليل كردن قرار است به سناريوهاي محتمل 
برسيم و اين سناريوها را در تركيب با ساير بخش هاي 
دانش معامله گري به خريد يا فروش تبديل كنيم. البته 
تحليل بايد به ما كمك كند كه درصدي از احتمال وقوع 
سناريوها نيز داشته باشيم براي همين موارد ديگري 
را نيز ب��ه ابزار تحليل خودم��ان اضافه مي كنيم كه تا 

سناريوهايي دقيق تر داشته باشيم.

اگر نگاهي تكنيكال داشته باشيم مي بينيم كه بازار در 
حال تشكيل الگوي گوه كه يك الگوي برگشتي است. تا 
به حال بيشتر الگوهاي گوه اي بيت كوين تشكيل داده 
درس��ت عمل كرده و باعث برگش��ت بازار شده است. 
از طرف ديگر بحث حجم مطرح اس��ت. اگر نگاهي به 
تاريخچه حجم معامالت بيت كوين داش��ته باش��يم، 
كاهش حجم معامالت كامال محس��وس است كه اين 
نش��ان از ترس معامله گران دارد. ش��ايد به نظر برسد 
كه كساني كه بيت كوين دارند اميد به افزايش قيمت 
دارند و قصد فروش ندارند. هرچند اين در ظاهر عالمت 
خوبي اس��ت اما در واقع اگر ترسي كه دارند بازار را وارد 
فاز رواني بكند و قيمت نتواند از اين سد عبور كند، باعث 
خواهد شد فروش پرفشاري ايجاد شود قيمت با سرعت 
بيش��تري ريزش نمايد به طوري كه به كمتر از آخرين 
كف خود يعني 2۹هزار دالر ري��زش نمايد. اگر ترس 
خريداران كه باعث كاهش محسوس حجم شده است 
را در نظر بگيريم، بايد هر لحظه در انتظار ريزش قيمت 
باشيم. با اين توصيف حجم نشان مي دهد كه تمايل بازار 
به ريزش قيمت است. اما سناريو دوم اين است كه بازار از 
اين سد عبور كند و به رشد خود ادامه دهد. در اين صورت 
بايد منتظر قيمت در حوالي سقف هاي قبلي آن باشيم. 
س��والي كه مطرح مي شود اين اس��ت كه كدام يكي 
از اين س��ناريو ها محتمل تر است. شرايط فعلي رفتار 
معامله گران بيش��تر متمايل به ريزش است و بازار در 
فاز ترس به سر مي برد. اما آن چيزي كه باعث خواهد 
شد اين ترس بشكند عوامل فاندامنتال يا ورود سرمايه 
به ب��ازار بيت كوين خواه��د بود. اگر به ص��ورت قابل 
توجهي س��رمايه وارد بازار شود وبخش قابل توجهي 
از بيت كوين هاي فروشي را از بازار جمع كند مي توان 
به رش��د مقطعي اميدوار بود. ورود سرمايه باعث رشد 
ناگهاني ش��ده و اما در ايس��تگاه بعدي حتما متوقف 
خواهد شد زيرا كس��اني كه مي خواهند ذخيره سود 
داش��ته باش��ند قصد خروج را خواهند داشت. مساله 
بعدي عوامل فاندامنتال مانند يك خبر مثبت در مورد 
بيت كوين اس��ت كه اميدي بلندمدت به دارندگان و 
خريداران بيت كوين بدهد و ترس آنها را كمي تعديل 
كند. اگر خبري از اين دو نباشد بايد منتظر ريزش مجدد 

بيت كوين باشيم.

يادداشت روز

چرا نفس هاي زاينده رود به شماره افتاد
زاين��ده رود تنه��ا ي��ك كانال 
آبرس��اني نيس��ت كه هرزمان 
بتوان جري��ان آب در آن را قطع 
يا وصل كرد بلكه يك زيست بوم 
داراي حق آبه محيط زيس��تي 
اس��ت كه نقش مهم��ي نيز در 
تغذيه سفره هاي آب زيرزميني 
دارد؛ س��فره هايي كه خش��ك 

ش��دن آنها باعث فرونشست زمين شده است و بسياري از 
سازه ها و زيرساخت ها از جمله سازه هاي تاريخي اصفهان را 
تهديد مي كند. در چنين شرايطي بستن جريان اين رودخانه 
 به همراه برداشت هاي كنترل نشده از آب زيرزميني مي تواند 
پيامدهاي متعددي را از جمله فرونشست زمين به همراه 
داشته باش��د، با اين حال آنچه به عنوان مهم ترين كاركرد 
زاينده رود مطرح مي ش��ود، نقش آن در تامين آب شرب 
بسياري از شهرها و روس��تاها است و همين مساله باعث 

شده كه به بهانه ذخيره آب براي مصارف شرب جريان اين 
رودخانه قطع و تنها گاهي براي مصارف كشاورزي رهاسازي 
شود. در واقع طرح هاي انتقال آب نمي تواند راه حل نجات 
زاينده رود باشد، چرا كه نتيجه تحقيقات ارزيابي قابليت 
پروژه هاي انتقال آب بين حوضه اي در تامين نياز آب حوضه 
زاينده رود بر مبناي رويكرد ديناميك سيس��تم ها، نشان 
مي دهد كه  پروژه هاي انتقال آب از جمله سد و تونل انتقال 
آب كوهرنگ يك و كوهرنگ دو - كه آب را از سرشاخه هاي 

كارون به زاينده رود منتقل مي كند- همچنين سد و تونل 
انتقال آب چش��مه لنگان در يك ب��ازه زماني  كوتاه مدت 
توانس��ته اند كمبود آب را در اين رودخانه جبران كنند اما 
از آنجايي كه اي��ن اقدامات تصور فراواني آب را بين مردم و 
مسووالن ايجاد مي كند در نتيجه باعث افزايش بيش از  پيش 
مصرف آب چه در بخش ش��رب و چه در بخش كشاورزي 
مي شود و در نهايت همچنان آبي به  پايين دست حوضه و 
ادامه در صفحه 8 تاالب گاوخوني نمي رسد. 

مهدي تدينيمحمدابراهيم سماوي

مصطفي ويسي

سيدمحمود حسيني

يوسف مواليي

 احتمالوقوعزمينلرزهبابزرگايبيش
از6ريشتردرپايتختوجوددارد

 حجتاالسالموالمسلمينمحسنياژهاي
رييسقوهقضاييه:

»تعادل«داليلاصالحتاالرشيشهايرابررسيميكند

 ساخت وساز روي نيمي  
از گسل هاي تهران

صفحه 5     صفحه 2    

محصول مبارزه با فساد نبايد تعطيلي 
بنگاه هاي اقتصادي باشد

علت تغيير مسير بورس چه بود؟

در حال��ي دول��ت س��يزدهم طي هفته ه��اي اخير، 
مش��وق هايي را براي رونق صادرات اب��الغ كرده كه 
اين روزه��ا طرحي در مي��ان نماين��دگان مجلس 

دست به دست مي شود كه بر اس��اس آن، قرار است 
صادركنندگاني كه ارزشان را برنمي گردانند، مجازات 
شوند. اين طرح كه از آن به عنوان »جرم انگاري عدم 

بازگرداندن ارز حاصل از صادرات«، ياد مي ش��ود به 
تازگي از س��وي تعدادي از نمايندگان مجلس تهيه 
شده و قرار است پس از نهايي شدن، طي جلسه علني 

روي ميز هيات رييسه مجلس قرار گيرد. محتواي اين 
طرح كه در برخي رسانه ها منتشر شده، حاكي از اين 
صفحه 7 را بخوانيد است كه ...  

ايرانباكسبچهارمدالطالودو
برنزپسازروسيهنايبقهرمان

كشتيفرنگيجهانشد

دوطاليدلخانيومحمدرضاگراييو
 يكبرنزمحمدعليگرايي

سهمشيرازيهاازمسابقاتجهاني

بدهي بانك هاي دولتي در يك سال منتهي به مرداد 
امسال ۸.۵ درصد كاهش يافته است اما بدهي چند 
بانك خصوصي در اين دوره 22.۸ درصد رشد كرده 

و به رقم ۶۹ هزار و ۵۰ ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش فارس، براساس آمارهاي بانك مركزي از 
متغيرهاي پولي مرداد سال جاري بدهي بانك ها به 
صفحه 2 را بخوانيد بانك مركزي در...  

استمراراستقراضازبانك
مركزيدر۵ماههاولسال

قهرماني 
 به وقت 

شيراز

دميدن 
چند بانك خصوصي 

بر آتش تورم

صفحه 8    



رييس دس��تگاه قضا در نشست با اعضاي كميسيون 
اقتصادي مجلس تاكيد كرد: همه قوا و دستگاه ها بايد 
تالش كنند تا در سايه تحقق عدالت در جامعه، يك نفر 
از نيازهاي اوليه زندگي محروم نباشد و ديگري به ثروت 
هنگفت برسد و به تعبيري يكي از گرسنگي و ديگري 
از سيري دل درد نگيرد. به گزارش ايسنا به نقل از مركز 
رسانه قوه قضاييه، اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي عصر ديروز يكشنبه )۱۸ مهر( براي 
هم انديشي درباره راهكارهاي حل مهم ترين مسائل 
قضايي مرتب��ط با حوزه اقتصادي با حجت االس��الم 

والمسلمين محسني اژه اي ديدار و گفت وگو كردند.
رييس ق��وه قضاييه در اي��ن ديدار با تأكي��د بر لزوم 
هماهنگ��ي و همكاري ق��وا اظهار داش��ت: امروز كه 
دش��من از يك طرف همه تالش خود را به كار گرفته 
تا بين مردم و نظام فاصله بين��دازد و از طرف ديگر به 
دنبال ايجاد شكاف بين دستگاه ها و اجزاي نظام است، 
حفظ وحدت و همدلي بين مردم و مس��ووالن از هر 
مقطع ديگري ضروري تر است. محسني اژه اي »تحقق 
عدالت اجتماعي« را از وظايف مهم حكومت دانست و 
تأكيد كرد: مجلس بايد با ريل گذاري مناسب، دولت با 
بسترسازي و توزيع عادالنه منابع و دستگاه قضايي با 
برخورد قاطع با مظاهر فساد، در جهت تحقق عدالت 

اجتماعي حركت كنند.
وي خاطرنشان كرد: همه قوا و دستگاه ها بايد تالش 
كنند تا در س��ايه تحقق عدالت در جامعه، يك نفر از 
نيازهاي اوليه زندگي محروم نباشد و ديگري به ثروت 
هنگفت برسد و به تعبيري يكي از گرسنگي و ديگري 
از سيري دل درد نگيرد. رييس دستگاه قضا با اشاره به 
جنگ اقتصادي دشمن عليه ملت ايران گفت: امروز 
دولت با تحريم هاي ظالمانه قدرت هاي مس��تكبر و 
برخي مش��كالت دروني مواجه است و دشمن تالش 
مي كند با فشار اقتصادي مضاعف بر نظام و كشور، كاسه 
صبر مردم را لبريز كند. محسني اژه اي متذكر شد كه 
همه قوا بايد در اين شرايط با تمام توان براي حمايت از 
فعاالن اقتصادي و توليدگران و سرمايه گذاران و مبارزه 
جدي با فساد، رانت و انحصار كه شكاف بين طبقات 

اجتماعي به وجود مي آورد، بسيج شوند.
وي تصريح كرد: اعتقاد راس��خ دارم اگر همه اركان و 
اجزاي نظام و ملت دس��ت به دست هم دهد و در برابر 
نقشه هاي دشمن بايستد، پيروزي محقق خواهد شد و 
اين پيروزي بسيار زودتر از حد تصور نيز به دست خواهد 

آمد. رييس قوه قضاييه با اش��اره به ارتباط تنگاتنگ 
نمايندگان مجلس با مردم و تأكيد بر استفاده حداكثري 
از ظرفيت هاي نمايندگان براي احصا و حل مشكالت 
مردم اظهار داشت: اگر مي خواهيم مشكالت را به خوبي 
بفهميم و درمان كنيم بهترين كساني كه مي توانند در 

خط مقدم باشند نمايندگان مردم هستند.
محس��ني اژه اي افزود: امروز گرفتاري ها و مشكالتي 
وجود دارد كه بايد براي آنه��ا تدبير كنيم تا منجر به 
ش��كل گيري پرونده هاي قضايي نشود و اگر منجر به 
پرونده شد، با كمترين هزينه و عارضه و بهترين روش 

ممكن حل و فصل شود.
وي تصريح كرد: اگر فردي كه مجرم است بايد مجازات 
شود، اما به گونه اي عمل شود كه خانواده و اطرافيان او 
كمترين آسيب را ببينند و برخورد با تخلف و جرم كسي 
كه فعاليت اقتصادي داشته، نبايد باعث تعطيلي بنگاه 

اقتصادي و بيكاري كارگرانش شود.
محسني اژه اي متذكر ش��د: محصول مبارزه با فساد 
نبايد تعطيلي كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي باشد كه 
عوارض آن دامنگير نظام توليد و اجزاي حاكميت شود.

رييس قوه قضاييه قانون را وسيله اصلي كار قاضي براي 
تحقق عدالت دانست و با تأكيد بر لزوم پرهيز از اعمال 
سليقه در رسيدگي به پرونده هاي قضايي گفت: اگر قرار 
باشد قاضي بر اساس سليقه شخصي خود عمل كند 

دستيابي به عدالت دشوار خواهد شد.

محسني اژه اي بر همين اساس بر لزوم شفافيت قانون 
تأكيد كرد و از مجلسي ها خواست در تصويب و انشاي 
قوانين صريح و شفاف عمل كنند تا اجراي قانون موجب 

بروز مشكالت جديد نشود.
رييس قوه قضاييه با اش��اره به معضالت اجتماعي و 
سياسي ناش��ي از تغيير كاربري اراضي اظهار داشت: 
حداقل ۱۰ سال است كه نسبت به اصالح قانون تغيير 
كاربري اراض��ي فرياد مي زنم و هش��دار مي دهم، اما 
همچنان شاهد صدور مجوز تغيير كاربري ها توسط 

كميسيون ذي ربط، شوراها و دهياران هستيم.
محسني اژه اي با تأكيد بر لزوم اصالح قانون مربوط به 
تغيير كاربري ها اف��زود: از نظر من احدي حق صدور 
مج��وز تغيير كاربري اراض��ي را ندارد، اما ش��وراها و 
دهياران عمال با حمايت برخي دستگاه هاي اجرايي 
اقدام به صدور مجوز مي كنند كه اگر با اين روند برخورد 

نشود، اين كار توسعه مي يابد.
رييس دس��تگاه قضا فعاليت خ��ارج از ضابطه برخي 
ش��ركت هاي تعاوني اعتب��اري را از ديگر موضوعاتي 
دانس��ت ك��ه منج��ر ب��ه ش��كل گيري پرونده هاي 
كثيرالشاكي شده و اظهار داشت: در يك مقطع بالغ بر 
هزار شركت تعاوني اعتباري داشتيم كه براي ما سوال 
بود چرا اين همه مجوز صادر شده و چرا بدون حساب و 

كتاب به آنها مجوز داده بودند؟
محسني اژه اي افزود: عدم نظارت بر اين شركت ها باعث 

شده بود بخشي از آنها خارج از اساسنامه خود كارهاي 
بانكي و پولي انجام مي دادند كه به هيچ  وجه مجاز به 
ورود به اين حوزه نبودند و باعث شده بود هم با تضعيف 
پايه پولي كش��ور تورم به وجود آيد، هم براي بانك ها 
مشكل آفريد و هم قريب دو ميليون و نيم شاكي را به 

قوه قضاييه سوق داد.
ريي��س ق��وه قضايي��ه ب��ر همين اس��اس ب��ر لزوم 
آسيب شناسي جدي فعاليت بانك ها و اصالح قوانين 
مربوط به بانك مركزي و نظام بانكداري و موسس��ات 

اعتباري تأكيد كرد.
محسني اژه اي براي نمونه به چند پرونده بزرگ فساد 
بانكي اشاره كرد و گفت كه در آن زمان به عنوان ناظر 
پرونده با بانك مركزي درباره دستوراتش براي ايجاد 
ال سي هاي داخلي مشابه ال سي هاي خارجي و عدم 
نظ��ارت بر روند اجرايي آن مذاك��ره كرد كه منجر به 

اصالح اين روند شد.
رييس قوه قضاييه در خص��وص اصالح فرآيند ثبت 
شركت ها نيز كه از س��وي برخي اعضاي كميسيون 
اقتص��ادي مجلس مطرح ش��د، اظهار داش��ت: ثبت 
شركت هاي صوري يكي از عوامل اصلي كالهبرداري ها 
و فرارهاي مالياتي اس��ت كه فردي بدون پش��توانه 
اقتصادي و با يك مبلغ اندك اقدام به ايجاد ش��ركت 
كاغذي مي كند. محس��ني اژه اي اف��زود: برخي افراد 
پس از مدتي بدون هي��چ ارزيابي مجدد اقدام به ثبت 
شركت هاي جديد مي كردند و افرادي را هم به عنوان 
اعضاي هيات مديره و مديرعامل معرفي مي كردند و 
مش��كالت جدي به وجود مي آوردند كه چندين بار 
وقتي دادستان كل و معاون اول بودم براي اصالح قانون 

با رييس وقت سازمان ثبت گفت وگو داشتيم.
وي با بيان اينكه س��ختگيري در ثبت شركت ها مانع 
از كس��ب و كار مي شود و فسادزاس��ت، در عين حال 
متذكر شد بايد روند ثبت شركت ها براي كساني كه 
مي خواهند با تأس��يس ش��ركت هاي واقعي فعاليت 
اقتصادي و تجاري سالم و شفاف داشته باشند، سهل 
ش��ود؛ نه كس��اني كه دنبال كالهبرداري و اقدامات 
متقلبانه اند. محس��ني اژه اي با تاكيد بر هماهنگي و 
همكاري قوا براي گره گش��ايي از كار مردم گفت: اگر 
بخواهيم هر كدام به صورت مجزا و بخش��ي نگر عمل 
كنيم خداي نكرده اميد مردم به يأس تبديل مي شود 
و نمي توانيم به اهداف عالي نظ��ام كه تحقق عدالت 

اجتماعي است، دست يابيم.

خبردولت

ادامه از صفحه اول
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دولت به سفرهاي استاني و ارتباط 
بي واسطه با مردم ادامه مي دهد

سيد ابراهيم رييس��ي در جلسه هيات دولت با اشاره به 
اهداف سفرهاي استاني افزود: دولت بايد در همه نقاط 
كشور حضور يابد، چرا كه در بس��ياري از موارد برخي 
طرح ها كه دچار وقفه بي دليل شده اند، با پيگيري هاي 
مديران ارشد در جريان بازديد حضوري، فعال مي شود. 
رييس جمهوري همچنين استفاده جامعه از اينترنت و 
ارتباطات را يك ضرورت اجتناب ناپذير خواند و اظهار 
داشت: بايد براي اتصال روستاهاي فاقد شبكه ارتباطات؛ 
اقدامات ضروري انجام شود تا دانش آموزان، مشكلي در 
اين زمينه نداشته باشند. رييسي برنامه ريزي براي اصالح 
الگوي مصرف در بخش هاي آب، برق و انرژي را ضروري 
دانس��ت و گفت: در اين زمينه انجام اقدامات بنيادين و 
پايدار براي جلوگيري از اتالف و استفاده بي رويه ضرورت 
دارد. رييسي همچنين با اش��اره به موضوع رمزارزها و 
اهميت ساماندهي آن، گفت: با توجه به اينكه استخراج 
رمزارزهاي فاقد مجوز، مي تواند مشكالتي در شبكه برق 
كشور ايجاد كند، ضرورت دارد با همكاري وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هاي ذي ربط، مقررات اس��تخراج رمزارزها 
بازنگري شود. رييس جمهوري همچنين بر رسيدگي و 
رفع مشكالت ساكنان مناطق نفت خيز كشور، از جمله 
ساكنان جزيره خارك تاكيد كرد و گفت: ساكنان اين 
مناطق مردماني مومن، مقاوم و اهل كار و تالش هستند 
و همه دستگاه هاي دولتي هرگونه خدمت رساني و رفع 
مشكالت آنان در بخش زمين، آب و فاضالب را وظيفه 
خود مي دانند. رييس��ي در ادامه به مش��كالت ناشي از 
ساخت و س��ازهاي غيرمجاز اشاره كرد و گفت: دولت و 
شهرداري ها وظيفه دارند از ابتدا از احداث بناهاي غيرمجاز 
جلوگيري كنند. رييس��ي همچنين در ادامه سخنان 
خود با گراميداشت هفته ناجا گفت: نيروي انتظامي در 
حوزه امنيت، پيشگيري از جرم، ارايه خدمات انتظامي و 
برقراري انضباط اجتماعي، فعاليت هاي گسترده اي دارد 
و همكاري دولت و نيروي انتظامي در ايجاد آرامش، امنيت 
و نظم اجتماعي تأثيرگذار است. رييسي در بخش ديگري 
از سخنان خود پس از رأي اعتماد هيات وزيران به محسن 
منصوري به عنوان استاندار تهران، با اشاره به مشكالت و 
اولويت هاي استان تهران، گفت: رفع آلودگي هوا در تهران 
يكي از مسائل حياتي است و معتقدم اگر در اين زمينه 
قانون مصوب مجلس با دقت اجرا شود، بخش زيادي از 
آلودگي هواي تهران برطرف مي شود. رييس جمهوري 
نگاه ويژه اعضاي دولت به رفع مش��كالت استان تهران 
را ضروري دانس��ت و گفت: دستگاه هاي مختلف بايد 
براي رفع مشكالت استان تهران همكاري كنند و اين 
همكاري مي تواند به الگويي براي ساير استان ها تبديل 
شود. رييسي همچنين استاندار تهران را به فعال كردن 
شبكه استاني تهران و ارتباط مستمر با مردم استان از اين 

شبكه تلويزيوني فرا خواند.

ضرورت رفع نابساماني ها در 
تأمين مايحتاج ضروري مردم

به گزارش ايسنا، محمد مخبر در اين جلسه بر ضرورت 
نظارت مستمر بر وضعيت بازار و رفع برخي نابساماني ها 
در تأمين مايحتاج ضروري مردم تاكيد كرد و گفت: بايد 
عالوه بر برنامه هاي كوتاه مدت، به دنبال اصالح ريشه اي 
مشكالت و مسائلي باشيم كه موجب نوسانات قيمتي در 
بازار مي ش��ود به گونه اي كه رضايتمندي مردم را در پي 
داشته باشد. معاون اول رييس جمهور دستگاه هاي متولي 
تنظيم بازار را ملزم كرد تا طرحي جامع و قابل اجرا براي 
مديريت و ثبات بازار تهيه و به جلسه آينده ستاد ارايه كنند. 
مخبر از بانك مركزي نيز خواست نسبت به تامين به موقع 
ارز كاالهاي اساسي اهتمام ويژه داشته باشد تا دستگاه هاي 
متولي تامين كاالهاي اساسي بتوانند بهتر به وظايف خود 
در اين خصوص عمل كنند. استفاده حداكثري از ظرفيت 
اتاق تعاون و همچنين اصناف، انجمن هاي صنفي و اتاق 
بازرگاني براي س��اماندهي بازار از ديگر موضوعات مورد 
تأكيد در اين جلسه بود. در اين جلسه كه وزراي صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، دادگستري، تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، رييس كل بانك مركزي، 
رييس سازمان ملي استاندارد، رييس سازمان تعزيرات 
حكومتي و رييس اتاق تعاون ايران نيز حضور داش��تند، 
گزارش هايي از ميزان واردات و تأمين كاالهاي اساسي در 
كشور ارايه شد. در اين نشست همچنين راهكارهاي تامين 
و توزيع مناسب اقالم و كاالهاي اساسي مورد نياز مردم و 
نيز نحوه نظارت بر روند توزيع كاالها با قيمت مصوب مورد 

بررسي قرار گرفت و تصميمات الزم اتخاذ شد.

تامين مالي پروژه ها با استفاده 
از تهاتر نفت و ميعانات گازي

به گزارش ايرنا، »جواد اوجي«  در حاش��يه نشس��ت 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه با اس��تفاده از پتانسيل هاي داخلي و 
دستگاه ها و ظرفيت هاي خارجي شناسايي شده و تنوع 
قراردادها خبرهاي خوبي در زمينه تهاتر نفت و كاال در 
راه است، ادامه داد: با توجه به اينكه نياز و تقاضاي مصرف 
انرژي در دنيا رشدي ۶ تا ۷ درصدي را خواهد داشت و 
كرونا نيز در حال كنترل اس��ت، نياز به انرژي در جهان 
افزايش پيدا خواهد كرد. وي افزود: با راهكارهاي مد نظر 
و استفاده از ظرفيت دستگاه ها هم بحث فروش نفت و 
ميعانات گازي و هم تهاتر نفت با كاال در دستور كار است.

اوجي تاكيد كرد: همچنين تهاتر نفت با سرمايه گذاري 
پيشنهاد شده و از هر سرمايه گذار در بخش باالدست 
و پايين دست نفت كه بخواهد دريافت نفت و ميعانات 
گازي را داش��ته باشد، اس��تقبال مي كنيم. وي گفت: 
بس��ياري از پروژه هاي عمراني در كشور وجود دارد كه 
چند سال نيمه كاره باقي مانده است كه در تالشيم تا با 
قضيه تهاتر نفت و ميعانات، تامين مالي پروژه ها را انجام 
دهيم. وزير نفت به نشست با اعضاي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس نيز اشاره و تصريح كرد: در اين نشست 
گزارش مفصلي درباره بخش هاي مختلف نفت، گاز و 
پتروشيمي و چگونگي سرمايه گذاري در اين بخش ها و 

توسعه صنعت نفت به نمايندگان ارايه شد.

قرائت گزارش سي  و دوم 
تفريغ بودجه در صحن مجلس

رييس كل ديوان محاس��بات كش��ور براي قرائت 
گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۰ مهر 
ماه ۱۴۰۰ در مجلس شوراي اسالمي حضور خواهد 
يافت.به گ��زارش اعتمادآنالين مه��رداد بذرپاش 
در حالي براي قرائت س��ي و دومين گزارش تفريغ 
بودجه ساالنه راهي بهارس��تان خواهد شد كه در 
اقدامي بي س��ابقه، ارايه اين گزارش ۴ ماه زودتر از 
سررس��يد قانوني، به نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي ارايه شده است. به گزارش روابط عمومي و 
امور بين الملل ديوان محاسبات كشور، پيش از اين 
و در ۳۱ ش��هريور ماه سال جاري، با حضور رياست 
مجلس شوراي اسالمي و تني چند از نمايندگان، 
از گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ رونمايي شده 
بود. ارايه زودتر از موعد گزارش تفريغ بودجه از سوي 
ديوان محاسبات، به دستگاه هاي اجرايي و تقنيني 
اين امكان را مي دهد تا افزون بر اش��راف بيشتر بر 
نقاط قوت و ضعف بودجه ريزي ساالنه، برنامه ريزي 
مطلوب ت��ري را براي ارتق��اي راندمان عملكردي 
دستگاه هاي تحت امر، در پيش گرفته و گامي مهم 

در راستاي اصالح ساختار بودجه بردارند.

روياي عبث!
 رس��يدن بازار به ثبات جلس��ه خواهد داش��ت، چرا 
كه فلسفه حضور ما همين اس��ت كه مردم احساس 
آرامش كنن��د.« لودويك فون مي��زس، اقتصاددان 
برجسته حدود يك قرن قبل مي گويد دولت ها براي 
كاهش قيمت ها اقدام به مداخله گراي��ي در بازارها و 
تعيين قيمت هاي دس��توري مي كنند . هدف و نيت 
آنها البته اين است كه با اين دستورات، قيمت كاالها 
كاهش يابد و ارزان تر به دست مصرف كنندگان برسد. 
اما قضيه برعكس مي شود و كاالها گران تر يا حتي از 
بازار محو مي ش��وند. چرا؟ وي توضيح مي دهد كه با 
تعيين قيمت زير قيمت بازار، تقاضا افزايش مي يابد و 
دولت ها به ناچار براي رفع اين كمبود، دستور مي دهند 
در انبارها شكسته و ذخيره هاي موجود آزاد شود. اما 
اين كار ه��م اثر نمي كند. از س��وي ديگر چون توليد 
كاالها به قيمت دستوري به صرفه نيست، توليد آنها 
كاهش يا متوقف مي ش��ود. لذا دولت ها براي مقابله با 
اين معضل و ترغيب توليد كنندگان به توليد، شروع 
به كنترل قيمت مواد اوليه و دستمزدها و... مي كنند. 
آن هم نه در يك شاخه بلكه در تمام شاخه ها چرا كه 
اگر چنين نكنند، سرمايه و كار به سوي آن بازارهايي 
سرازير مي ش��ود كه در آنها كنترل دولت وجود ندارد 
و... لذا كمبود كاالها و افزايش قيمت ها در بخش هاي 
مختلف توليدي افزايش و دولت ها بعضا اقدام به كوپني 
و جيره بندي كاالها مي كنند و.... چنين است كه اين 
اقتصاددان برجسته حدود يكصد سال قبل مي گويد: 
»مداخله دولت كاري عب��ث و در تضاد با هدف مورد 
نظرش يعني كاهش قيمت هاست و نظام اقتصادي كه 
مي خواهد با چنين مداخالتي كار كند، اجرا نشدني، 
تصورناپذير و با منطق اقتصادي در تضاد است.« اجراي 
سياست كنترل قيمت ها و قيمت گذاري هاي دولتي و 
دستوري در طي حدود پنج دهه قبل و بعد از انقالب 
و تحت عناوين مختلف هيچ دس��تاوردي جز به قول 
ميزس »محو شدن« كاالهاي مشمول اين سياست ها 
نداشته اس��ت. اگر امروز نيز منظور از »تنظيم بازار« 
همان راه و روش قيمت گذاري هاي دس��توري باشد، 
نتيجه جز آنچه تاكنون بوده است نخواهد بود. چنانكه 
مثال در حالي كه دولت در ستاد كرونا حداكثر افزايش 
اجاره بهاي واحدهاي مس��كوني را ۲5 درصد تعيين 
كرده بود، روز گذشته مركز آمار از افزايش حدود ۴۷ 
درصدي اين رق��م خبر داد. . اكنون ك��ه نرخ تورم به 
سطوح بس نگران كننده حدود 5۰ درصد رسيده است 
و هر روز نيز ب��ا وعده هايي نظير اعطاي وام هاي چند 
صد ميليوني براي اجراي ابرپروژه هاي ساخت چهار 
ميليون خانه، احتمال و انتظار تشديد آن هم مي رود، 
بايد تغيير مسير اساس��ي داد و رويكردهاي شكست 
خورده كنترلي و دستوري را به بايگاني سپرد و از بزك 
كردن آن در شكل و شمايل و عناوين ديگر پرهيز نمود 
و كار را به نقطه بي بازگشت نرساند. تنها راه براي بهبود 
وضعيت نگران كننده اقتصادي كش��ورمان، احترام 
به حقوق مالكيت و حق مبادل��ه آزاد كاال و خدمات، 
تعامل و ارتباط با خارج و كاهش بحران ها و تنش ها به 
منظور عدم فرار سرمايه ها و جلب سرمايه هاي جديد 
و كاهش انحصارات دولتي و شبه دولتي و فضاي رقابتي 
با محوريت بخش خصوصي واقعي است!   هر راهي غير 
از اين محكوم به شكست است و هيچ ستاد و كارگروه 
و جلسه و طرح و پروژه اي در چارچوب سياست هاي 
دس��توري و كنترلي عالج بيماري مهلك و كشنده 
تورم باال نيست و نظم بازار با مداخله و تنظيمات دولتي 
به بي نظمي منجر مي شود، روياي عبثي كه كابوس 
مي شود!  يك قرن تجربه بشري و شكست ايدئولوژي ها 
و سياست هاي دولتي و كنترلي و تمركزگرا گواه اين 

ادعاست!   

روند نوساني بازار سرمايه
 كسب بازده هاي چند ده درصدي هميشگي و ادامه دار 
خواهد بود و هر سهمي را در هر قيمتي خريداري كردند. 
لذا دراين بين، افرادي كه ديدگاه بنيادي به بازار داشته 
باش��ند و به ارزش ذاتي س��هام توجه داشته باشند در 
بلندمدت بازدهي قابل قبولي كسب خواهند كرد و به 
دام ارزان فروشي در كف و خريد گران در سقف قيمتي 
نخواهند افتاد. درنتيجه به سرمايه گذاران توصيه مي شود 
براي خريد س��هم ابتدا به ارزندگي و سپس به شرايط 
تكانه هاي قيمتي جهت نقطه ورود و خروج بهينه توجه 
كنند و با به كارگيري درست و غيرتعصبي اين ابزارها، 

بازدهي خود را در افق زماني بلندمدت افزايش دهند.

حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي رييس قوه قضاييه: 

محصول مبارزه با فساد نبايد تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي باشد

دميدن چند بانك خصوصي در تنور تورم

ميركاظمي: براي اولين بار پرداخت هاي دولت بدون »خلق پول« انجام شد

استمرار استقراض از بانك مركزي در 5 ماهه اول سال
بدهي بانك هاي دولتي در يك سال منتهي به مرداد 
امس��ال ۸.5 درصد كاهش يافته است اما بدهي چند 
بانك خصوصي در اين دوره ۲۲.۸ درصد رش��د كرده 

و به رقم ۶۹ هزار و 5۰ ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش فارس، براس��اس آمارهاي بانك مركزي از 
متغيرهاي پولي مرداد س��ال جاري بدهي بانك ها به 
بانك مركزي در مجموع نسبت به مرداد سال گذشته 
۶.۸ درصد و در 5 ماهه ابتداي سال جاري ۶.۱ درصد 

رشد داشته است.  
اما نگاهي ب��ه جزييات آماري نش��ان مي دهد بدهي 
بانك هاي تجاري دولتي در يك سال منتهي به مرداد 
ماه امسال ۲۱ درصد كاهش يافته و در 5 ماه ابتدايي 
سال جاري هم رشد اين بدهي منفي ۸.5 درصد بوده 
است. همچنين بدهي بانك هاي دولتي تخصصي به 
بانك مركزي هر چند كه در 5 ماه ابتدايي سال نسبت 
به اس��فند ماه سال گذش��ته ۴.۹ درصد بيشتر شده 
اما در يك س��ال منتهي به مرداد ماه 5.5 درصد افت 

كرده است.
بنابراين بدهي بانك ه��اي دولتي تجاري و تخصصي 
به بانك مركزي در يك سال منتهي به مرداد ماه سال 

جاري ۸.۱ درصد كاهش يافته است.
ام��ا در همين م��دت بدهي بانك ه��اي غيردولتي و 
موسسات اعتباري به بانك مركزي با ۱۲ هزار و ۸۴۰ 
ميليارد تومان افزايش از رقم 5۶ هزار و ۲۱۰ ميليارد 
تومان در مرداد سال ۹۹ به ۶۹ هزار و 5۰ ميليارد تومان 
رسيده كه نشان دهنده رش��د ۲۲.۸ درصدي در اين 

دوره يك ساله است، همچنين در 5 ماه ابتدايي سال 
۱۴۰۰ هم رش��د بدهي بانك هاي خصوصي به بانك 

مركزي ۸.۹ درصد رشد كرده است.
اين آمارها در حالي منتشر شده است كه حدود يك ماه 
پيش اكبر كميجاني، رييس كل وقت بانك مركزي، 
۱۱ شهريور ماه از عدم اضافه برداشت بانك ها به بانك 

مركزي در ۸ ماه گذشته خبر داده بود. 

بررس��ي صورت هاي مالي بانك هاي بورس��ي نشان 
مي دهد بخش عمده بده��ي بانك هاي خصوصي به 
بانك مركزي، مربوط به 5-۴ بانك خصوصي مي شود 
و به عبارت دقيق تر 5۰ درصد از كل اين بدهي متعلق 
به دو بانك خصوصي است، اين چند بانك با مشكالت 
مالي و ترازنامه اي روبرو هس��تند و به نظر مي رسد تا 
زماني كه اين چند بانك تعيين تكليف نش��وند، رشد 

بدهي آنها به بانك مركزي ادامه داشته باشد.
جدول پايين كه برگرفت��ه از آمارهاي بانك مركزي 
است، گوياي وضعيت بدهي بانك ها به بانك مركزي 
است؛ بدهي بانك هاي تجاري از ۱۷۳۰ ميليارد تومان 
در سال ۹۱ به ۱۳ هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان در پايان 
س��ال ۹۴ رس��يده و در پايان مرداد امسال به ۸۱۰۰ 

ميليارد تومان كاهش يافته است.
بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي هم از ۴۴ 
هزار و ۲۱۰ ميليارد تومان در پايان سال ۹۱ به ۴۷ هزار 
و ۹۰ ميليارد تومان در پايان مرداد رسيده است كه طبق 
بررس��ي هاي نگارنده، تقريبا بيش از ۹5 درصد از اين 

بدهي، همان خط اعتباري مسكن مهر است.
اما بدهي بانك هاي خصوصي در مدت ۶ سال از ۲۸۹۰ 
ميليارد تومان به ۸۷ هزار و ۴۸۰ ميليارد تومان در سال 
۹۷ رسيد و در مرداد ماه امسال هم اين رقم در سطح ۶۹ 

هزار و 5۰ ميليارد تومان قرار گرفته است.
درواق��ع تامين مالي مس��كن مهر از مح��ل منابع بانك 
مركزي ب��ه بهانه تورم زا بودن متوقف و ه��زاران طرح را 
معطل منابع كرد اما از طرف ديگر چند بانك خصوصي 
به خاطر عملكرد بد مديريتي ۶۶ ه��زار ميليارد تومان 
از بانك مركزي اضافه برداشت كردند؛ ۱۶ هزار ميليارد 
تومان بيش از كل خط اعتباري مسكن مهر؛ از طرف ديگر 
همانطور كه در گزارش روز گذشته به آن اشاره شد بدهي 
دولت در دوران دولت تدبير از ۱۴ هزار ميليارد تومان در 
مرداد ۹۱، با بيش از ۱5۰ هزار ميليارد تومان افزايش به 
۱۶5 هزار ميليارد تومان رسيد كه ۳ برابر كل خط اعتباري 

اعطايي براي مسكن مهر بوده است.

رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه اصالح 
ساختار بودجه را از چند ماه گذشته آغاز كرده ايم، گفت: 
با مديريت و ساماندهي بدهي ها و مصارف بودجه براي 
اولين بار در ماه گذشته، پرداخت هاي دولت بدون خلق 
پول انجام شد. به گزارش ايرنا، مسعود ميركاظمي در 
جلسه غيرعلني مجلس شوراي اس��المي كه درباره 
مسائل اقتصادي و بودجه اي در حال انجام است، اظهار 
داشت: دولت سيزدهم وارث بدهي هاي زيادي به بانك 
مركزي، بانك ها، تأمين اجتماعي و صندوق توس��عه 
ملي اس��ت كه نتيجه وجود يك نظام بودجه نويسي 
اشتباه است و نبايد اين رويه ادامه پيدا كند. ما مديريت 
و ساماندهي بدهي ها و مصارف را در اولويت خود قرار 
داده ايم. براي اولين بار در ماه گذش��ته پرداخت هاي 

دولت بدون خلق پول انجام شد.
ميركاظمي گفت: ضروري اس��ت كه ساختار بودجه 
تغيير كند و اين داليلي دارد. اول اينكه تغيير ساختار 
بودجه يك دس��تور قانوني اس��ت و در تمامي اسناد 
باالدس��تي آمده و مورد تأكيد رهب��ر معظم انقالب 
اس��ت. دوم، عملكرد ضعيف اقتصادي كشور امروزه 
نتيجه چنين نظام بودجه نويسي اشتباهي است. رشد 

اقتصادي پايين، تورم باال، س��رمايه گذاري كم، همه 
و همه نتيجه نظام بودجه ريزي گذش��ته است.براي 
حل مشكالت كشور ضروري است كه ساختار بودجه 

تغيير كند.
معاون رييس جمهوري افزود: چرا بايد به رغم هزينه 
۲هزار و ۷۰۰ هزار ميليارد تومان، وضع كنوني اقتصاد 
اينگونه باشد. چرا بايد اقتصاد از سال ۱۳۹۰ كوچك تر 
شده باشد. آيا با وجود چنين هزينه اي رشد اقتصادي 

۴دهم درصدي شايسته است.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه اضافه ك��رد: امروز با 
مجلس شوراي اس��المي توافق كرديم كه ادامه روند 
گذشته به صالح نيس��ت و بايد طرحي نو را در پيش 
بگيريم. دو ماه است كه اصالح ساختار بودجه آغاز شده 
و در س��ال ۱۴۰۱ از بودجه مبتني بر رديف به بودجه 
مبتني بر برنامه عبور خواهيم كرد. بودجه ۱۴۰۱ به 
صورت مشترك بين مجلس و سازمان برنامه تدوين 
خواهد ش��د و گروه هايي براي انجام اين كار مشخص 
شده اند، بودجه سال آينده بايد ساده، قابل رصد، شفاف 

و قابل نظارت باشد.
وي اضافه كرد: همه دستگاه ها و استان ها، استانداران 

و فرمانداران در برابر منابع و مصارف بودجه مسووليت 
دارند و بايد پاس��خگو باش��ند. اينكه مثل گذشته در 
استان هاي مختلف گفته شود به ما پول بدهيد تا كار 
انجام دهيم ديگر كارس��از نيس��ت. بودجه مبتني بر 
عملكرد خواهد بود. همچنين، بايد سهم هر استان و 
هر دستگاهي در شاخص هاي اقتصاد كالن مشخص 

باشد.
ميركاظمي گفت: با برنامه ريزي هايي كه انجام مي شود 
تالش خود را به كار خواهيم بست تا در دولت سيزدهم 
س��طح زندگي مردم به حد مطلوبي برسد و مردم در 
ماه هاي آينده ش��اهد دس��تاوردهاي دول��ت در اين 

زمينه باشند.

  قاليباف: دولت و مجلس براي ايجاد ثبات 
در قيمت ها مصمم هستند

رييس مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه دولت و 
مجلس شوراي اسالمي براي ايجاد ثبات در قيمت ها 
مصمم هستند، گفت: اين مهم در دستور كار است تا 
هم وفور كاال و هم ثبات قيمت در حوزه معيشت مردم 

در اولويت باشد.

به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف پس از ارايه گزارش 
عملكرد بودجه توسط رييس سازمان برنامه و بودجه 
در جلسه علني صبح ديروز )يكشنبه( مجلس شوراي 
اس��المي گفت: دولت و مجلس ش��وراي اسالمي در 
س��ال ۱۴۰۰ مصمم هس��تند كه دو مشكل اساسي 

مردم برطرف شود.
وي اضافه كرد: در حوزه مسائل كرونا و سالمت مردم 
انصافا با همكاري هاي خوبي كه انجام شد اتفاقات خوبي 
در حوزه واكسيناسيون شكل گرفته است. اعتبارات 
الزم ديده شده و خريدها انجام شده تا با سرعت همه 
واكسينه شوند و با همين س��رعت توليد واكسن در 

داخل و هم خريد از خارج كارها شكل بگيرد.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي بيان كرد: دولت و 
مجلس همچنين مصمم هس��تند در حوزه معيشت 
مخصوصا در ثبات قيمت كاالهاي اساسي تالش شود تا 
هم شاهد وفور كاال و هم ثبات قيمت در حوزه معيشت 
و سفره مردم باشيم و اين مهم در اولويت قرار بگيرد. 
قاليباف در پايان اضافه كرد: اميدواريم در بودجه سال 
۱۴۰۱ با اصالح س��اختار بودجه و با هدف گذاري بر 

رشد اقتصادي كشور گام هاي مهم و اساسي  برداريم.

بانك هاي تجاري سال
بانك هاي غيردولتي و بانك تخصصي دولتيدولتي 

موسسات اعتباري
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گروه بانك و بيمه |
وزير امور اقتصادي و دارايي در نخس��تين نشست خود با 
مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي ضمن تأكيد بر 
آمادگي كامل وزارت اقتصاد براي همكاري و مساعدت به 
نظام بانكي، انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانكي را در 
چند محور برشمرد.سيد احسان خاندوزي در جمع مديران 
عامل بانك هاي دولتي و خصوصي كش��ور، با بيان اينكه 
نظام بانكي كشور، در سه سال گذشته متحمل دشواري ها 
و چالش هاي متعددي شده اس��ت، ابراز اميدواري كرد با 
هماهنگي و تالش مشترك مديران و كاركنان نظام بانكي 
كشور و مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير اركان 
حاكميت؛ تصميمات بهره ور، كارآمد و متناسب با منافع 
بلندمدت براي اقتصاد كش��ور اتخاذ شود.وزير اقتصاد در 
ادامه، با تشريح اهداف و برنامه هاي پيش روي نظام بانكي 
كشور كه در زمان كسب راي اعتماد از مجلس نيز مطرح 
كرده بود، تاكيد كرد: مساله الكترونيكي كردن دسترسي 
به قراردادهاي بانكي، اولويت نخست در اين زمينه است و با 
توجه به تاكيد مجلس شوراي اسالمي در خصوص تسهيل 
دسترسي مردم به قراردادهاي خود با بانك ها، شايسته است 
در اين مسير تسريع الزم انجام شود.خاندوزي همچنين 
اجراي صحيح مصوبات شوراي پول و اعتبار را محور دوم 
انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانكي برش��مرد و 
در اين زمينه گفت: در برخي موارد شاهد هستيم اجراي 
مصوبات ش��وراي پول و اعتبار ب��ه روش هاي مختلف از 
سوي برخي عامليت ها ناديده گرفته مي شود در حالي كه، 
قانونمداري ما را ملزم مي كند اجراي مصوبات شوراي پول و 
اعتبار رعايت شود.وزير اقتصاد استراتژي خروج از بنگاه هاي 
بالغ و هدايت سرمايه به سمت نيازهاي اقتصاد ملي را محور 
سوم برنامه هاي وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانكي برشمرد 

و در اين خصوص گفت: آنچه براي نظام بانكي، ايراد به شمار 
مي رود، ماندن در بنگاه داري اس��ت وگرنه صنعت سازي 
كردن و كمك به رشد اقتصاد ملي به هيچ وجه مورد انتقاد 
نيس��ت و بانك ها بايد به عرصه هاي جدي��دي كه نياز به 
حضور آنها احساس مي شود، ورود پيدا كنند.شفاف سازي 
در صورت هاي مالي ش��ركت ها و بنگاه هاي زير مجموعه 
نظام بانكي محور چهارم سخنان دكتر خاندوزي را شامل 
مي شد كه وزير اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در 
زمينه شفاف سازي صورت هاي مالي بانك ها و بيمه ها گفت: 
در وزارت اقتصاد تالش كرديم با شفاف سازي صورت هاي 
مالي بانك ها و ش��ركت هاي دولتي، زمينه الزم را در اين 
خصوص فراهم كنيم .خاندوزي حصول اطمينان از عدم 
استفاده از منابع بانكي در امور سوداگرانه و سفته بازي در 
بازارهاي مختلف را از ديگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه 

نظام بانكي اعالم كرد. وزير اقتصاد همچنين نظارت دايم بر 
عملكرد نظام بانكي و تشكيل كميته دايمي براي اين منظور 
را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در اين حوزه برشمرد و 
در ادامه، ريسك پذيري مديران شبكه بانكي در زمينه اتخاذ 
تصميمات مناسب در جهت بهبود عملكرد و كارآمدي را 
به عنوان محور هفتم برنامه هاي خود در زمينه ارتقاء نظام 
بانكي عنوان كرد.وزير اقتصاد در ادامه، »حمايت و تقويت 
توليد ملي« و »بازگرداندن ريسك پذيري به مديران بانكي« 
را از جمله ديگر سرفصل هاي مورد انتظار وزارت اقتصاد از 
نظام بانكي كشور برشمرد. وزير اقتصاد همچنين با تقدير 
از مديران نظام بانكي و زيرمجموعه آنها، طي س��ه سال 
اخير كه وي از آن به عنوان »س��ال هاي سخت ايران« ياد 
كرد تأكيد كرد: برگزاري نشست هاي اينچنيني مي تواند 
براي پيدا كردن راه حل هاي برون رفت از شرايط كنوني، 

بسيار مفيد فايده باشد.وي با تاكيد بر تعامل نزديك وزارت 
اقتصاد با بانك مركزي جمهوري اسالمي به عنوان متولي و 
تنظيم گر اصلي شبكه بانكي و با اشاره به وظيفه وزير اقتصاد 
براي تعيين گزينه پيشنهادي رياست بانك مركزي به هيات 
وزيران به عنوان بخشي از وظايف مستمر اين وزارتخانه، 
انتقال »مطالبه« حاكميت و دولت به نظام بانكي و نيز انتقال 
مجموعه مسائل و مشكالت نظام بانكي به مجموعه دولت 
و حاكميت و تالش براي رفع آن در قالب پيش��برد لوايح 
دولت را از جمله وظايف اصلي وزارت متبوع خود اعالم كرد.

وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه بناي ما در اين وزارتخانه 
بر مواجهه صادقانه و صراحت لهجه به منظور پيش��برد 
امور اس��ت، گفت: قدرتي كه شبكه بانكي كشور در خلق 
اعتبار دارد، موهبتي است كه حاكميت به آن داده است.

خاندوزي افزود: البته كسب و كار بانك ها به لحاظ اقتصادي 
و سودآوري بايد كسب و كاري تنظيم شده، متوازن، رو به 
پيشرفت و »خود تأمين« باش��د و از طريق رساندن نفع 
اجتماعي و توس��عه اقتصاد ملي صورت بگيرد.با توجه به 
مرز باريك بين يك نظام بانكداري كاماًل مبتني بر كسب 
و كار هاي ش��خصي و فردي و يك نظام بانكي تمام عيار با 
مالكيت و مديريت دولتي؛ كار سختي را براي ايجاد توازن 
بين كسب و كار بانكداري با مفهوم انتفاعي خود و نيز خارج 

نشدن از ضوابط اقتصاد ملي پيش روي ما قرار مي دهد.
وزير اقتصاد برخي كج راهه هاي پيموده شده را ناشي 
از حاكم بودن ناپايداري مديريتي و نداشتن چشم انداز 
بلندمدت برخي مديران دانس��ت كه باعث شده آنها 
حل مشكالت اساس��ي را به تعويق بيندازند و با خود 
بگويند در مجال كوتاه مديريت، بهتر است به اداره امور 
و رفع مشكالت جاري بپردازند؛ بنابراين مجالي براي 

تصميمات اساسي برايشان باقي نمي ماند.
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رييس جمهور خواستار نظارت 
بانك مركزي بر همه بانك ها شد

رييس جمهور با بيان اينكه مسووليت و مديريت اصلي 
تنظيم بازار بر عهده معاون اول رييس جمهور اس��ت، 
گفت: ستاد تنظيم بازار بايد زيرنظر معاون اول فعال تر 
و عملياتي تر شود.سيد ابراهيم رييسي روز يكشنبه 
در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره به 
لزوم فروش دارايي هاي مازاد دولت در چارچوب قانون 
بودجه،  گف��ت: وزارت اقتصاد و داراي��ي وظيفه دارد 
اين موض��وع را با جديت پيگيري كند.رييس جمهور 
اصالح نظام مالياتي و شناسايي مؤديان جديد مالياتي 
را ضروري دانست و بر لزوم كنترل و كاهش هزينه هاي 
دولت با مش��اركت و اهتمام دس��تگاه ها و بخش هاي 
مختلف تاكيد كرد.وي همچنين خواستار نظارت جدي 
و عملياتي بانك مركزي بر همه بانك ها از جمله بانك هاي 
خصوصي شد و گفت: هدايت نقدينگي از فعاليت هاي 
غيرمولد به فعاليت هاي توليدي و ساماندهي نقدينگي 
با استفاده از نظرات كارشناسان اقتصادي از مهم ترين 
وظايف بانك مركزي اس��ت.در جلس��ه امروز س��تاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، نظرات و ديدگاه هاي اعضا 
درباره تنظيم بازار كاالهاي اساسي مطرح و بررسي شد.

مصوبه انتصاب
 رييس كل بانك مركزي ابالغ شد

صالح آبادي معاون اول رييس جمهور، مصوبه مربوط 
به انتصاب ريي��س كل جديد بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران را ابالغ كرد.در جلسه هيات وزيران مورخ 
۱۴ مه��ر ۱۴۰۰، آقاي علي صالح آبادي به پيش��نهاد 
وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران، از 
سوي رييس جمهور به عنوان رييس كل بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران منصوب ش��د.صالح آبادي، 
دانش آموخته دكتري مديريت مالي دانشگاه تهران و 
داراي مدرك كارشناس��ي ارشد هم در همين رشته از 
دانشگاه امام صادق )ع( است.از جمله سوابق اجرايي و 
مديريتي وي مي توان به مواردي همچون مديرعامل 
بانك توسعه صادرات ايران، رييس سازمان بورس اوراق 
بهادار )از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰(، عضو هيات علمي 
دانشگاه امام صادق)ع(، دبيركل بورس اوراق بهادار تهران 
)۱۳۸۵-۱۳۸۴(، مدير بورس منطقه اي كرج )۱۳۸۴-

۱۳۸۳(، فعاليت در بخش ارزيابي س��هام در ش��ركت 
سرمايه گذاري غدير )۱۳۸۲-۱۳۸۰( و مدير گروه نظام 

مالي اسالمي مركز تحقيقات دانشگاه اشاره كرد.

شرايط دريافت وام مسكن
شرايط س��ني آپارتمان هاي مس��كوني براي دريافت 
تس��هيالت جديد خريد آپارتمان اعالم ش��د.با ابالغ 
مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار در خصوص افزايش 
دو برابري س��قف تس��هيالت مس��كن از محل اوراق 
گواهي حق تقدم تسهيالت، بانك مسكن شرايط سني 
واحدهاي مسكوني مشمول دريافت اين تسهيالت در 
زمان خريد ملك را اعالم كرد. اين شرايط سني مطابق با 
شرايط سني آپارتمان هاي مشمول دريافت تسهيالت با 
سقف هاي قبلي است و شرايط سني واحدهاي مسكوني 
در سقف هاي جديد تسهيالت در دستورالعمل جديد 
تغييري نكرده است. بر اين اساس، آن دسته از متقاضياني 
كه خواهان دريافت تسهيالت خريد مسكن از محل اوراق 
با سقف هاي جديد هستند بايد واحدهاي مسكوني كه 
حداكثر قدمت آن تا ۲۵ سال باشد را براي خريد انتخاب 
كنند. براساس محل قرار گرفتن و جغرافياي آن، سقف 
تسهيالت به صورت انفرادي ۲۰۰، ۱۶۰و ۱۲۰ ميليون 
تومان )به ترتيب براي متقاضيان انفرادي در شهر تهران، 
مراكز استان هاي و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار 
نفر و ساير شهرها( است. در تسهيالت زوجين نيز كه در 
هر كدام از مناطق گفته شده دو برابر تسهيالت انفرادي 
همان منطقه يا شهر است، سقف حداكثر قدمت ملك 
براي دريافت سقف تسهيالت تا ۲۵ سال است. اين سقف 
سني براي تمام مناطق كشور يكسان است. براساس 
دستورالعمل بانك مس��كن دريافت تسهيالت براي 
واحدهاي با عمربناي ۲۵ تا ۳۰ سال نيز بسته به شرايط 
ملك و جغرافياي وقوع آن امكان پذير است. منتها براي 
اين واحدها به متقاضيان مبلغ كمتري تسهيالت مسكن 
تعلق خواهد گرفت. براساس دستورالعمل بانك مسكن 
ومطابق با ضوابط تعيين شده براي پرداخت تسهيالت از 
محل اوراق، امكان پرداخت تسهيالت در امالك باالي 
۳۰ سال وجود ندارد. به اين معنا كه افراد در صورت خريد 
واحد مسكوني كه عمربناي بيش از ۳۰ سال دارد، قادر به 
استفاده از تسهيالت خريد مسكن نيستند.در تسهيالت 
پرداختي از محل حس��اب صندوق پس انداز مسكن 
يكم نيز حداكثر قدمت ملك تا ۲۵ سال مالك سقف 
سني براي پرداخت تسهيالت است. اين ميزان در بافت 
فرسوده حداكثر ۲۰ سال تعيين شده است و در امالك 
مسكوني با سن بيش از ۲۵ سال از محل صندوق پس انداز 
مسكن يكم تسهيالت تعلق نخواهد گرفت.در تسهيالت 
پرداختي از محل حس��اب صندوق پس انداز مسكن 
عادي، نيز حداكثر قدمت ملك تا ۳۰ سال ساخت در نظر 
گرفته شده است و امكان پرداخت تسهيالت در امالك 
باالي ۳۰ سال وجود ندارد. در مورد تسهيالت دريافتي از 
محل حساب پس انداز مسكن جوانان نيز حداكثر قدمت 
ملك تا ۲۵ سال )سقف تسهيالت براساس سال افتتاح 
حساب و منطقه جغرافيايي وقوع ملك محاسبه مي شود( 
مبنا قرار دارد.در واحدهاي مسكوني كه عمربناي بين ۲۵ 
تا ۳۰ سال دارند نيز سقف هاي كمتري از اين محل تعلق 
خواهد گرفت.در حساب پس انداز مسكن جوانان، امكان 
پرداخت تسهيالت در امالك باالي ۳۰ سال وجود ندارد.

در صورتي كه متقاضي قصد استفاده از تسهيالت حساب 
جوانان يا صن��دوق پس انداز عادي ت��وام با اوراق حق 
تقدم داشته باشد، سقف سني امالك مشمول دريافت 
تسهيالت مطابق با ضوابط و مقررات تسهيالت اوراق 
گواهي حق تقدم محاس��به مي شود. اما در تسهيالت 
دريافتي از محل حساب صندوق پس انداز مسكن يكم 
توام با اوراق گواهي حق تقدم، مطابق ضوابط و مقررات 

صندوق پس انداز مسكن يكم عمل خواهد شد. 

قيمت سكه و دالر در مدار كاهش
محسن شمشيري | روز يكش��نبه، نرخ ارز در بازار 
آزاد بار ديگر كاهش يافت و قيمت دالر ۲7 هزار و ۵۲۰ 
تومان، قيمت يورو ۳۱ هزار و ۸۶7 تومان، پوند انگليس 
۳7 هزار و 77۰ تومان و درهم امارات 7 هزار و۵۰ تومان 
اعالم شد و به دنبال آن قيمت سكه نيز به ۱۱.7 ميليون 
تومان افت كرد. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 
امروز يكشنبه به علت كاهش نرخ ارز و نبود تقاضا براي 
خريد، طال و س��كه با افت قيمت همراه اس��ت.محمد 
كشتي آراي با بيان اينكه امروز انس جهاني ۱7۵۸ دالر 
قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون قيمت سكه 
طرح جديد ۱۱ ميليون و 7۰۰ هزار تومان، قيمت سكه 
طرح قديم ۱۱ و ميليون ۲۵۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ 
ميليون و ۸۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۵7۰ هزار 
تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به 
فروش مي رسد. امروز هر گرم طالي ۱۸ عيار يك ميليون 
و ۱۴۲ هزار تومان و هر مثقال طال هم ۴ ميليون و ۹۴۸ 
هزار تومان فروخته مي شود.در ساعات عصر نيز ارزش 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۱۶۰ هزار 
تومان كاهش قيمت نس��بت به روز گذشته به رقم ۱۱ 
ميليون و ۶۲۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز ۱۱ ميلي��ون و ۲۵۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنين امروز نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون تومان، 
ربع سكه سه ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 
۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، 
در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون 
و ۱۳۸ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز چهار 
ميليون و ۹۳۲ هزار تومان شد.قيمت خريد و فروش دالر 
در بازار ارز پايين تر آمد.همزمان با تغيير انتظارات در بازار 
دالر و حضور ُپرقدرت بازارساز، شاخص ارزي با كاهش 
بيشتري همراه شده است.بررسي روند معامالت در بازار 
ارز نش��ان مي دهد نرخ دالر نسبت به باالترين رقم در 
هفته هاي اخير، 7۰۰ تومان عقب نشيني كرده است و به 
كف كانال بيست و هفت هزار تومان نزديك شده است. 
هر اس��كناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كش��ور به نرخ ۲۶۶۵7 تومان از مردم خريداري 
مي شود و در مقابل به قيمت ۲7۱۹۵ تومان به متقاضي 
دريافت دالر فروخته مي شود كه نسبت به روز قبل، ۱۰۱ 
تومان و نسبت به پايان هفته قبل ۴۵۵ تومان كاهش نرخ 
دارد.اين در حالي است كه معامله گران، هفته گذشته 
نيز عقبگرد قيمت دالر امريكا را شاهد بودند، به گونه اي 
كه با پايان فعاليت چه��ار روزه بازار ارز در دومين هفته 
پاييز، ميانگين قيمت فروش هر اسكناس دالر امريكا 
در صرافي هاي ياد ش��ده با كاهش حدود ۲۵۰ توماني 
نسبت به پايان اولين هفته مهرماه، همراه بود. از سوي 
ديگر امروز هر اسكناس يورو در اين صرافي ها، به قيمت 
۳۱۰۳۶ تومان از مردم خريداري مي ش��ود و در مقابل 
با افت ۱۰۱ توماني نس��بت به نرخ پاياني روز شنبه، به 
قيمت ۳۱۶۶۳ تومان به متقاضي دريافت يورو فروخته 
مي شود. بهاي فروش يورو در معامالت امروز در حالي 
كاهش يافته است كه نسبت به آخرين روز كاري هفته 
قبل نيز بيش از ۳۵۰ تومان ارزان تر شده است. نرخ هر 
اس��كناس دالر امريكا در بازار متشكل ارز ايران به رقم 
۲۶7۵۲ تومان و نرخ هر اسكناس يورو نيز به رقم ۳۱۰۳۲ 
تومان رسيده است. طبق اعالم بانك مركزي، نرخ دالر 
در پايان مردادماه س��ال جاري با ۳.۴ درصد افزايش در 
مقايسه با پايان سال گذشته به ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان 
رسيده است.بانك مركزي در گزارشي نرخ فروش دالر 
در بازار بين بانكي و بازار آزاد در دو ماه اول تابستان سال 
جاري را اعالم كرد كه طبق آن در تير ماه دالر در بازار بين 
بانكي معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته مي شد و در همين 
ماه اين نوع ارز در بازار آزاد به قيمت ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان 
فروخته شده است. عالوه براين، در مرداد امسال نيز نرخ 
فروش دالر در بازار بين بانكي و بازار آزاد به ترتيب معادل 
۴۲۰۰ و ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان بوده است. بنابراين، دالر 
در در بازار آزاد تا پايان مرداد ماه سال جاري به ۲۵ هزار و 
۵۳۰ تومان رسيده و در مقايسه با پايان سال گذشته كه 
نرخ دالر در اين زمان معادل ۲۴ هزار و ۶۶۴ تومان بوده، 

با ۳.۴ درصد افزايش قيمت مواجه شده است.
    ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف كنيد

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني بايد حذف شود، از دولت 
خواس��ت براي پايان دادن به رنج تج��ار در موضوع ارز 
تعهدي برنامه ريزي كند. حجت االسالم سيد سلمان 
ذاكر در جلس��ه علني صبح امروز )يكشنبه( مجلس 
شوراي اس��المي پس از ارايه گزارش عملكرد بودجه 
توسط ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار 
كرد: امروز ما شاهد مشكل معيشت مردم هستيم، افراد 
كم برخوردار توانايي مالي براي اداره زندگي را ندارند. آقاي 
ميركاظمي شما چه برنامه اي براي اين موضوع داريد؟ 
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي اضافه 
كرد: منشأ درآمد استان ها بايد شناسايي و مطالعه شوند. 
برخي استان ها قطب كشاورزي هستند آيا نمي توان 
س��رانه درآمدي اينها را با لغو ارز تعه��دي مورد توجه 
قرار داد؟ بايد گره ها را باز كرد تا سرانه درآمد خانواده ها 
افزاي��ش پيدا كن��د. اين عضو كميس��يون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: ساختار بودجه بايد 
تضمين كننده درآمد پايدار و تضمين كننده ثابت شدن 
قيمت ها باشد، اين مقوله ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف كنيد 
و براي پايان دادن به رنج تج��ار در موضوع ارز تعهدي 
 برنامه ريزي كنيد.  از سوي ديگر، حدود ۹۰ درصد كل 
بيت كوين هاي موجود تاكنون استخراج شده وانتظار 
مي رود آخرين بيت كوين در س��ال ۲۱۴۰ استخراج 
ش��ود. تنها حدود ۱۰ درص��د از كل ۲۱ ميليون بيت 
كوين قابل استخراج در جهان كماكان باقي مانده و حاال 
اين س��وال بيش از هر زمان ديگري ذهن فعاالن بازار 
 را مشغول كرده اس��ت كه پس از پايان استخراج تمام 
بيت كوين هاي جهان، چه سرنوش��تي در انتظار اين 
رمزارز و س��اير رمزارزها خواهد بود. برخالف پول هاي 
فعلي كه توسط بانك هاي مركزي چاپ مي شوند، خالق 
بيت كوين- ساتوش��ي ناكاموتو- تصميم گرفته است 
اس��تخراج اين رمزارز را به ۲۱ ميلي��ون واحد محدود 
كند و تاكنون ۱۸.7 ميليون واحد بيت كوين استخراج 

شده است. 

انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانكي كشورمطرح شد

اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار و دسترسي به قراردادهاي بانكي

ابزارهاي دولت در مقابل كسري بودجه
مهم ترين اش��كال روش كنوني 
بودجه ريزي، تس��لط نفتي در 
بودجه است و متغيرهايي از قبيل 
قيمت نفت، حجم صادرات آن و 
نرخ تسعير ارز تبديل به ابزارهاي 
سياست مالي شده اند. همچنين 
تصريح كسري بودجه غير نفتي، 
خارج كردن تدريجي درآمدهاي 
نفتي از منابع عمومي ب��ا ايجاد تعادل جديد بين ذي نفعان 
است. اولين قدم اصالح ضرورت شفاف سازي كسري بودجه 
غير نفتي دولت است. مهم ترين توصيه براي كشورهاي نفت 
خيز جهت تدوين يك بودجه كارآمد، اعالم شفاف كسري 
بودجه غيرنفتي اس��ت. اعالم نكردن شفاف ميزان كسري 
بودجه غيرنفتي باعث گمراه ش��دن تصميم گيران و پنهان 
كردن مشكالت كشور بواسطه ارايه ترازهاي نمايشي مي شود. 
زماني كه كسري بودجه غيرنفتي شفاف اعالم شود مجلس 
در جايگاه واقعي ريل گذاري براي بودجه كشور قرار مي گيرد.

بودجه يكپارچه ۴ ويژگي دارد: برخورداري از خزانه واحد براي 
همه منابع دولت. انتقال مازاد واقعي بودجه به صندوق نفتي. 
نقش محوري بانك مركزي در مديريت دارايي ارزي. محدود 
كردن كس��ري بودجه غير نفتي به عنوان مكمل س��ازوكار 
صندوق نفتي. اگر صندوق نفتي با بودجه دولت يكپارچه نشده 
باشد: مديريت مالي را پيچيده كرده، باعث تخصيص ناكارآمد 
منابع مالي وكاهش شفافيت مي شود.مقايسه عملكرد صندوق 
نفتي نروژ با حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي ايران 
نش��ان مي دهد: عدم يكپارچگي نظام مالي در ايران، فقدان 
مديريت جامع بر وجوه عمومي، ش��فاف نشدن كل منابع و 
مصارف عمومي و تصميم گيري درباره مصارف صندوق هاي 
نفتي خارج از سند بودجه كل كشور، تاثير نامطلوبي برعملكرد 

حساب ذخيره و صندوق توسعه ملي داشته است. 
 

      جعبه ابزار پوشش كسري
وراه هاي بهبود فضاي مالي 

راهكارهاي بهبود فضاي مالي شامل موارد زير است: افزايش 

ايجاد بدهي و انتشار اوراق فراتر از سقف هاي بودجه، حذف 
يا كاهش معافيت هاي مالياتي در پايه هاي مختلف مالياتي، 
افزايش نرخ ماليات بر بخش هاي متكي به رانت منبع طبيعي، 
كاهش يا حذف تخصيص ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي، 
كاهش فرار مالياتي از طريق شفاف س��ازي تراكنش هاي 
بانكي، افزايش نرخ ماليات بر بخش هاي كمتر مولد يا كمتر 
بهره ور همزمان با كاهش نرخ ماليات بخش هاي دانش بنيان، 
حذف بخش��ي از يارانه هاي غيرضرور، افزايش نرخ ماليات 
كاالهاي مضر به سالمت يا آالينده ها، حذف معافيت هاي 
مالياتي مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي، افزايش نرخ ماليات 
ارزش افزوده، ماليات ستاني از سود سپرده بانكي، افزايش 
ماليات خريد و فروش سهام، ماليات ستاني از سود سهام، اخذ 
ماليات عايدي سرمايه در حوزه هاي مسكن، خودرو، زمين، 
حركت به سمت اجرايي شدن ماليات از مسكن هاي خالي، 
اخذ عوارض از تراكنش هاي بانكي، ماليات بر دارايي و ثروت 
فراتر از آنچه تاكنون تصويب ش��ده، واگذاري سهام دولت 
در شركت ها، واگذاري منابع عمومي مانند زمين و معدن، 
طراحي برنامه تحرك بخش واقعي با تكيه بر واگذاري زمين 
بازآفريني شهري، حركت به سمت ماليات بر مجموع درآمد، 
افزايش ظرفيت پااليشي و فروش بنزين با قيمت تبعيضي 
در مناطق مرزي، ماليات گيري از كشاورزي حذف معافيت 
بخش كش��اورزي با رعايت س��قف هاي معافيت معقول، 
جايگزيني گاز مايع صادراتي با مصرف آن در ناوگان حمل 
ونقل داخلي و صادرات بنزين، اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه 
حقوق ورودي، اس��تفاده از ابزارهاي شفافيت پرداخت ها و 
معامالت دولتي و بازنگري هزينه ها جهت افزايش كارايي 
مصارف عمومي و مديريت هزينه، مديريت هزينه با اجراي 
اصالحات ساختاري در هزينه هاي عمومي مانند اصالحات 
پارامتري��ك درصندوق هاي بازنشس��تگي. در مواجهه با 
كسري بودجه، دولت ابزارهاي زير را در اختيار دارد: افزايش 
درآمدها مثاًل ماليات ها، كاهش هزينه ها با افزايش بهره وري 
دستگاه هاي اجرايي؛ واگذاري دارايي هاي سرمايه اي فروش 
امالك و اموال دولت، واگذاري دارايي هاي مالي استقراض 
داخلي يا خارجي. يا برداش��ت از منابع نفتي. س��اماندهي 

معافيت هاي مالياتي و حذف معافيت هاي بي وجه از قبيل 
هنرمندان، صادرات مواد خام ؛ تعريف ماليات هاي جديد 
مهاركننده س��وداگري: ماليات بر عايدي سرمايه مسكن، 
خ��ودرو، ارز و... ماليات بر تراكنش هاي كالن ارزي و ريالي، 
ماليات بر سود سپرده هاي كالن، ماليات بر مجموع درآمد، 
افزايش پوشش مالياتي با جلوگيري از فرار مالياتي از قبيل 
پزشكان و....؛ حركت اقتصاد از بانك محوري به بازار محوري 
با مش��وق هاي مالياتي؛ كاهش ماليات بر درآمد شركت ها 
در ص��ورت تعريف ماليات بر مجموع درآمد خانوار با هدف 
كاهش فش��ار مالي بر بنگاه هاي توليدي؛ وضع ماليات بر 
صادرات محصوالت با ارزش افزوده پايي��ن؛ الزام دولت به 
پذيرش اظهارنامه قاطبه مؤديان بدون بررس��ي و محدود 
كردن رسيدگي ويژه به مؤديان با تراكنش بانكي باال. حذف 
يا تعليق برخي از معافيت هاي مالياتي غير هدفمند مي تواند 
حداقل ۳۰هزار ميلي��ارد تومان درآمد عاي��د دولت كند. 
كاهش هزينه هاي اداره كشور جهت جبران كسري بودجه 
راهكار عمده است. تغيير روش اداره كشور از طريق: محدود 
كردن نهادهاي عمومي غير دولتي در جهت ماموريت هاي 
اصلي؛ تعيين تكليف سهام عدالت؛ تعميق بازار بدهي براي 
پوشش ريسك و نااطميناني هاي درآمدي؛ يكپارچه سازي 
 دستگاه ها و حذف دستگا ه هاي موازي به ويژه دستگا ه هاي 
مرتبط با دريافت از مردم و پرداخت به مردم؛ س��اماندهي 
س��اختار ش��ركتهاي دولت��ي و ادغام ش��ركت هاي زايد؛ 
ساماندهي نظام مالي محاسباتي كشور و مديريت بدهي هاي 
دولت با تكليف دولت به اعالم بدهي به صورت متناوب و ضمن 
اليحه بودجه؛ صرفه جويي در هزينه ها و حذف واسطه ها در 
طرح هاي عمراني و پيمانكاري دولت با پرداخت به ذينفع 
نهايي از طريق خزانه متمركز. همچنين اصالح نظام اداري 
مهم ترين راهكار بلندمدت در كاهش هزينه هاست. به عنوان 
مثال، خريد خدمت به جاي توليد خدمت. واگذاري برخي 
پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي مي تواند موثر باشد.

در برخي كشورها مانند نروژ، اداره صندوق ها در چارچوب 
بودجه يكپارچه صورت گرفته و اين صندوق هاي مجازي 
نمونه كامل ادغام صندوق هاي تثبيتي در بودجه عمومي 

هستند كه حسابداري، گزارش دهي و حسابرسي كافي را 
فراهم مي كنند .ساختار بودجه يكپارچه مطابق با الگوي 
نروژ نشان مي دهد كه مصارف بودجه عمومي و منابع بودجه 
عمومي در اين ساختار شامل موارد زير است. مصارف نفتي: 
شامل مصارف شركت نفت، مصارف صندوق توسعه ملي 
است و منابع نفتي شامل صادرات نفت، فروش داخلي نفت، 
سود صندوق توسعه ملي و درآمدهاي نفتي اغلب مازاد است. 
مصارف غيرنفتي: شامل پرداخت يارانه نقدي، هزينه هاي 

جاري، هزينه هاي عمراني و بازپرداخت بدهي ها است.
منابع غير نفتي: شامل ماليات، فروش سهام و ساير امور است. 
كسري درآمدهاي غيرنفتي اغلب كسري، با: فروش اوراق 
تعهدزا و استقراض غيرنفتي پوشش داده مي شود.همچنين 
مازاد احتمالي به صندوق توسعه ملي واريز مي شود. كسري 

احتمالي با برداشت از صندوق توسعه ملي جبران مي شود.
تنظيم سند بودجه با آشكار كردن كسري بودجه غيرنفتي 
به معناي آن است كه سقف هزينه هاي ريالي بودجه عمومي 
دولت تعيين مي شود و دولت با اصالح نظام درآمدي نسبت 

به تأمين هزينه ها از محل درآمدهاي مالياتي اقدام مي كند
جمع بندي تصريح كسري بودجه غير نفتي مي گويد كه 
اگر هزينه ها يا كسري بودجه كنترل نشود، صندوق تثبيت 
يا صندوق بين نسلي مزيتهاي اندكي خواهد داشت.نكته 
كليدي امكان استقراض دولت است. اگر بخواهيم بدون توجه 
به نيازهاي دولت وبا اجبار قانون، درصدي از درآمد نفت را 
به صندوق توسعه ملي واريز كنيم، ولي در عين حال دولت 
امكان استقراض داش��ته باشد در اين صورت ضرورت هاي 
اداره امور جاري كشور، بي انضباطي مالي يا ميل به ماندن در 
قدرت، دولت را به سمت ايجاد تعهد واستقراض پيدا و پنهان 
سوق مي دهد. وقتي محدوديت نباشد ولي بتوانيم دست 
يابي دولت به منابع و درآمد هاي نفتي رامحدود كنيم، دولت 
مي تواند استقراض كرده، بدهي هاي خود را افزايش دهد. در 
اين حالت تغييري در پس انداز كل كشور ايجاد نخواهد شد.
٭برداشتي از تحليل ميثم پيله فروش، عضو هيات 
علمي مركز پژوهش هاي مجلس در جلسه مجازي 

كانون دانش آموختگان اقتصاد 

يادداشت 

ميثم پيله فروش

راهكارهايي براي بازگشت منابع ارزي 
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي| 

كارشناس اقتصادي| 
بايد به سمتي حركت كنيم كه حساب ارزي و حساب ريالي 
در شبكه بانكي توسعه پيدا كند و بين اين دو نوع حساب، 
به جهت ارايه خدمات تفاوتي وجود نداش��ته باشد. دولت 
سيزدهم و بانك مركزي بايستي جذابيت بازگشت منابع 
ارزي به چرخه اقتصادي را تقويت كنند. وي با اشاره به چند 
نرخي بودن ارز در سال هاي اخير تأكيد كرد: در دولت هاي 
قبل، چند نرخي بودن ارز از موانعي بوده است كه بسياري از 
افراد را براي بازگرداندن منابع ارزي شان به چرخه اقتصادي 
كشور، با ترديد مواجه ساخته است. به طور مشخص معموال 
نرخ خريد ارز از صادركننده ها به نرخ دولتي و نيمايي است 
كه هميشه اين نرخ ها با قيمت آزاد ارز، تفاوت داشته است. 
به همين دليل صادركننده حاضر نبود منابع ارزي خودش 
را به دالل يا واردكننده بدهد. در واقع اين سازوكار، يك نوع 
سياست تشويقي براي واردات بود نه صادرات؛ به بيان ديگر 
در اين بستر، ارز از صادركننده با نرخ پايين خريداري و به 
واردكننده داده مي ش��ود كه اين يك نوع تشويق واردات 
محسوب مي شود. از سوي ديگر عالوه بر چند نرخي بودن 
ارز، يك دليل ديگر اين است كه هميشه تامين نياز ارزي 
صادركننده در زمان هايي كه خودش احتياج داشته، با تاخير 
بوده يا انجام نش��ده يا حتي به قيمت بازار آزاد تامين شده 
است. يعني اينكه كسي كه ارز خودش را واگذار كند و دوباره 
خودش در صف خريد ارز قرار گيرد، از چالش هايي است كه 
بايد براي رفع آن چاره انديش��ي شود. يك مشكل ديگر در 

مسير بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصادي كشور اين 
است كه امروزه اگر واردكننده بخواهد ارز خود را به بانك ها 
بسپارد، روال به گونه اي است كه اين ارزها به صورت ريال 
به وي برگردانده مي شود. بنابراين با توجه به اينكه يكي از 
سازوكارهايي كه مي تواند منابع ارزي را افزايش دهد، افتتاح 
حساب ارزي در بانك هاست، پيشنهاد مي شود كه همچون 
بسياري از كشورها، اين حساب هاي ارزي به گونه اي افتتاح 
و پشتيباني ش��ود كه هر زمان صاحب حساب درخواست 
دريافت ارز خود را داش��ت، اگر به صورت يورو حساب را باز 
كرده است به صورت يورو به وي تحويل داده شود و اگر به 
دالر بوده، بايد به صورت دالري با او تس��ويه حساب انجام 
شود و به هيچ وجه نبايد با وي به صورت ريال يا حواله يا به 
نرخ نيمايي محاسبه و تسويه انجام شود.اين روش يك منبع 
بزرگ ارزي خواهد بود؛ به اين شكل كه با پشتيباني بانك 
مركزي، حساب ارزي در بانك ها افتتاح مي شود و هر وقت 
شخص صاحب حساب، درخواست ارز داشت، بدون وقفه اي، 
ارز را به هر صورتي كه خواست، به وي تحويل دهند. حال 
اين ارز چه منشأ داخلي داشته باشد و چه منشأ خارجي؛ اين 
روش مي تواند به جذب اين منابع كمك كند. در حقيقت 
بايد نظام بانكي به س��متي حركت كند كه حساب ارزي و 
حساب ريالي توس��عه پيدا كند و بين اين دو نوع حساب، 
به جهت ارايه خدمات تفاوتي وجود نداشته باشد.در حال 
حاضر بيش از ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دالر ارز به صورت اسكناس 
در صندوق ها، خانه ها و ... به عنوان سرمايه گذاري و ذخيره 
مردم، وج��ود دارد. بنابراين با توجه به اينكه نگهداري اين 

حجم ارز در خانه ها، با ريسك بااليي همچون سرقت، مواجه 
است، پيش��نهاد اين است كه سازوكار جذابي براي عرضه 
اين منابع به بانك ها ارايه و برنامه ريزي شود.عمليات ريپو 
به عنوان يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي براي تقويت و 
جذب منابع ارزي به چرخه اقتصادي و بانكي كشور مطرح 
است و االن در دنيا در بستر معامالت و عمليات ريپو و سلف، 
منابع ارزي جذب شبكه بانكي مي شودبه عنوان مثال در 
برخي از كشورها، يك فردي كه منابع ارزي در اختيار دارد، 
به بانك مراجعه مي كند و با توجه به اينكه در حال حاضر به 
منابع ارزي خودش احتياج ندارد و در عوض شش ماه بعد به 
اين ارز نياز دارد، ارز خود را به بانك مي فروشد و در مقابل، به 
نرخ شش ماه آينده، امروز ارز مورد نياز خودش را پيش خريد 
مي كند. در حقيقت امروز منابع ارزي يك شخص به بانك 
فروخته مي شود و براي شش ماه آينده، با نرخ مشخص در 
زمان حال، پيش فروش مي شود تا در زمان مورد نظر )شش 
ماه بعد(، ارز مورد نياز فرد متقاضي، بدون تغيير نرخ و وقفه، 
به وي پرداخت شود. مزاياي اين كار اين است كه شخص 
ارز خود را در خانه نگهداري نمي كند و از ريس��ك سرقت، 
به دور خواهد بود و همچنين مع��ادل ريالي آن را دريافت 
مي كند تا بتواند براي برنامه اقتصادي و توليدي، تامين مالي 
كند و از طرفي مطمئن است كه شش ماه آينده، تحت هر 
شرايطي، منابع مورد نياز ارزي خودش تامين خواهد شد. 
در حقيقت يك شخصي كه ارز در خانه يا در خارج از كشور 
دارد، اين منابع را در يك حساب ارزي با ضمانت و تعهد بانك 
مركزي در يكي از بانك ها قرار مي دهد و در بستر عمليات 

ريپو يا سلف، در ماه هاي آينده نياز ارزي خودش را تضمين 
و تامين خواهد كرد.در حقيقت بايد توسط بانك مركزي 
و دولت، س��ازوكاري عملياتي شود كه ارزي در خانه نماند 
و جذب چرخه اقتصادي كش��ور شود. اگر اين منابع چند 
ميليارد دالري جذب شود، چرخه عرضه و تقاضاي ارز هم 
روند متعادلي پيدا خواهد كرد و در نتيجه نرخ ارز هم تعديل 
خواهد شد.متاسفانه در گذشته شاهد خروج منابع ارزي از 
كشور بوديم .اين منابع به چند طريق از كشور خارج شد؛ 
يكي از اين روش ها، از طريق بزرگنمايي در واردات بود. يعني 
به عنوان مثال، مشتري يك ميليون دالر كاال ميخرد ولي 
فاكتوري كه ارايه مي كند نشان مي دهد كه يك ميليون و 
۵۰۰ هزار دالر، كاال خريداري شده است. بنابراين در اينجا 
به نام خريد كاال، ۵۰۰ هزار دالر، از كشور خارج شده است. 
در نتيجه بايد با سازوكار مش��خصي، منافع اين كار براي 
واردكننده، بي اثر شود تا منابع ارزي از كشور خارج نشود. 
يا در روش ديگري، كم نمايي در صادرات داش��تيم؛ مثال 
يك شخصي ۱۰ ميليون دالر كاال صادركرده بود، ولي رقم 
صادراتي را 7 ميليون دالر اظهار مي كرد. در نتيجه ۳ ميليون 
دالر، خارج از كشور باقيمانده است و به بيان ديگر، از چرخه 
اقتصادي خارج شده بود. در نتيجه اين موارد، باعث كاهش 
خزانه ارزي كشور مي شود.بنابراين پيشنهاد اين است كه 
بانكداري ما بر اساس معيارهاي بين المللي به سمت افتتاح 
حس��اب هاي ارزي به صورت دالر، يورو، لير و ... حركت و 
برنامه ريزي كند تا هر شخص متقاضي، در كنار حساب ريالي 

خود، يك حساب ارزي دالري و يورويي و ... داشته باشد. 



گروه بازار سرمايه|
شاخص كل بازار سرمايه دومين روز كاري خود را مثبت 
شروع نكرد و همانند روز گذشته سطح مثبت را خود 
از دست داد، بازار كم حجم و كم رمق نشان مي دهد كه 
ارزش معامالت پايي��ن و بالتكليفي بازار در حال رقم 
خوردن اس��ت اما ازلحاظ تكنيكال در دو هفته اخير، 
كندل هاي شاخص كل ضمن اينكه از كيجوسن عبور 
كرده بود به مح��دوده مقاومتي هم نفوذ كرده بود، به 
همين دليل انتظار نمي رفت كه روز يك شنبه شاخص 
كل منفي شود چراكه با منفي شدن شاخص، كندل ها 
وارد ابركومو شده و احتمال اينكه اصالح حداقل تا كف 
ابركومو ادامه پيدا كند زياد است، بااين حال در شرايط 
كنوني دو مقوله مهم براي بازار وجود دارد نخست اينكه 
حقوقي ها حمايت الزم را داشته باشند تا شاخص بار 
ديگر روند نزولي را طي نكند و دو اينكه خبرهاي مثبتي 
مبني بر سياست گذاري هاي اقتصادي منتشر شود كه 
نشان دهد دولت و مجلس حامي بورس هستند، در غير 
اين صورت ريزش شاخص تا كف ابركومو در گام اول 
جدي است و بعدازآن بايد منتظر واكنش سهامداران 
بود. البته نبايد گزارش هاي يك ماهه و شش ماهه را 
ناديده گرفت چراكه گذشته بازار نشان مي دهد كه 
اين گزارش ها مي توانند ماهيت بازار را تغيير دهند 

و يك روند جديد به بازار تزريق كنند.
به عقيده كارشناسان بازار باوجود گزارش هاي مثبت 
يك ماهه ش��هريورماه به دلي��ل گمانه زني ها درباره 
تغييرات در سطوح مديريتي سازمان بورس كه به تازگي 
در فضاي مجازي منتشرشده بورس با نوسان روبرو شده 
اس��ت و با توجه به تالش دولت براي فروش اوراق اين 
مساله باعث شده كه بازار با كمبود نقدينگي مواجه شود 

و فعاًل بازار درگير اين مسائل است.
نگاهي به تحوالت بازار ارز طي 10 روز اخير نش��ان 
مي دهد ك��ه فرازوف��رود قيمت ها در اين ب��ازار در 
ش��رايطي مجدداً قيمت دالر به محدوده ۲۷ هزار و 
۷۵0 تومان رس��يده كه در ط��ول معامالت 10 روز 
اخير بس��ياري انتظار تثبيت قيمت ارز در محدوده 
۲۸ هزار تومان را داش��تند. اين مس��ائله سبب شده 
بود تا افزايش قيمت جهان��ي گاز تأثير قابل توجهي 
بر قيمت نمادهاي گروه شيميايي كه مهم ترين آنها 

شركت هاي پتروشيمي هستند؛ داشته باشد.

از س��وي ديگر به افزايش تخفي��ف قابل توجه نرخ 
خوراك در گروه پااليش��ي وزن قابل توجهي بدهد. 
حال با جدي تر ش��دن احتمال ش��روع دور جديد 
مذاك��رات، اين ش��ائبه به وجود آم��ده كه حصول 
توافق بر س��ر احياي برجام همانند 1394 منجر به 
كاهش قيمت جدي قيمت ارز شود و از اين رو تمامي 
رخدادهاي مثبت روي داده را بر روي صورت هاي 

مالي شركت هاي بورسي خنثي كند. 
وزن دادن به چنين امري با توجه به تأثير باالي قيمت 
ارز بر ارزش فروش شركت ها امري منطقي است و از 
آنجاكه آثار احتمالي توافق اتمي همانند كاهش قيمت 
ارز به صورت سريع و آني در صورت هاي مالي شركت ها 
مشاهده نمي شود، طبيعي است كه بازار در كوتاه مدت 
وزن بيش��تري به اخبار سياس��ي بدهد تا تغييرات 
احتمالي. البته با توجه به اينكه به گفته بس��ياري از 
كارشناسان اقتصادي وزن باالي كسري بودجه و رقم 
حدود 300 هزار ميليارد توماني آن در تحوالت آتي 
اقتصاد نقشي مهم بازي مي كند، مشخص نيست كه 
حتي در صورت حصول توافق اين امكان وجود دارد كه 
به مانند رويدادهاي بعد از سال 139۲ تا ميانه 1396 

شاهد ركود بازار سهام باشيم يا نه.

به هر حال مي توان گفت آينده مبهمي در انتظار بازار 
است و س��هامداران بايد كمي با دقت عمل كنند. در 
حال حاضر ابهام انتخاب رييس جديد سازمان بورس 
كه بر سر زبان ها افتاده تأثير بسزايي بر روي معامالت 
دارد و از سوي ديگر نيز رييس جديد بانك مركزي نيز 
به صندلي خود تكيه زد و امي��د مي رود كه اين مدير 
كهنه كار بورسي در سمت مديريت بانك مركزي بتواند 
تأثير مثبتي بر روي ب��ورس بگذارد. ولي درعين حال 
به نظر مي رسد كه س��ه عامل نياز سرمايه گذاران به 
شناسايي سود در مقطع فعلي در كنار افت قيمت دالر 
و تأثير رواني آن بر بازار سرمايه، توانسته درافت اين روز 
نقش آفريني قابل توجهي داشته باشد؛ البته نبايد شائبه 
كاهش ريسك هاي سياسي را فراموش كرد و همين 
امر مي تواند به مانند هفته ه��ا و ماه هاي اخير واهمه 

سرمايه گذاران را در پيش داشته باشد.

    رشد تورمي بازار
رضا جعفري، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
وضعيت بازار مي گويد: با توجه به آرامش نس��بي 
در بازار ارز و مشخص ش��دن كف هاي معتبر بازار 
س��رمايه، بازار در وضعيت نس��بتًا با ثباتي به سر 

مي ب��رد و كوچك ش��دن بازه نوس��انات قيمت ها 
امكان تش��كيل هرروزه صف هاي خريد و فروش 
را نمي دهد. با چش��م انداز تورم��ي جامعه، تمايل 
س��رمايه گذاران به ماندن در ب��ورس افزايش پيدا 
كرده و از طرفي گزارش��ات 6 ماهه شركت ها هم 
نويد روند رو به رشد سود سازي را مي دهد و اين امر 

به جذابيت بازار سهام افزوده است.
وي بابي��ان اينكه مذاك��رات برجامي تهديد جدي 
براي بازار س��هام به حساب نمي آيد، ادامه مي دهد: 
اگر مذاكرات برجامي به توافق نرس��د، بازار س��هام 
همچنان به روند صعودي با ثبات خود ادامه مي دهد 
و مي توان انتظار بازاري آرام و رشدي ممتد را داشت. 
اقبال خريداران به سهام ريالي افزايش پيدا كرده و 
به نظر مي رسد علت اين موضوع گردش نقدينگي 
بين گروه هاي مختلف اس��ت و اي��ن موضوع مبني 
بر صعودي قري��ب در نمادهاي اين گروه نيس��ت. 
همچنين نوسانات نرخ دالر در روزهاي اخير كاهش 
پيدا كرده و حتي مقداري اصالح نيز داشته و همين 
امر در جذاب شدن سهام ريالي تاثيرگذار بوده است. 
تا زماني كه سيگنال هاي معتبري از مذاكرات ارسال 
نشود اقبال به گروه بانكي صرفًا ناشي از رسيدن به 
كف ه��اي تحليل تكنيكال بوده و نهايتًا رش��د آنها 
محدود به جبران جاماندگي از شاخص خواهد بود.

جعفري توضيح مي دهد: در روزهاي گذشته شاهد 
تحرك چشم گير گروه شيميايي و پااليشي بوديم 
كه در تحقق اين موضوع يك عامل خارجي بس��يار 
قوي نيز تاثيرگذار است؛ قيمت نفت و فرآورده هاي 
آن با سرعت قابل توجهي در حال رشد بوده و اين امر 
باعث جذابيت بنيادي اين گروه ها مي شود. علي رغم 
رش��د قابل توجه آنها، به نظر مي رس��د به طوركلي 
اصالح خاصي پيش رو نداش��ته باش��ند. با توجه به 
اينكه گروه هاي يادشده بخش قابل توجهي از بازار 
را شامل مي شوند و تأثير ويژه اي بر شاخص دارند، 
انتظار مي رود شاخص كل بورس طي روزهاي آينده 
به رشد آرام خود ادامه بدهد. سهام دالري با ليدري 
گروه هاي پااليشي و پتروشيمي كماكان مي توانند 
روند صع��ودي خ��ود را حفظ كنن��د و اصالحات 
قيمت دالر در بازار آزاد صرف��ًا مي تواند اصالحات 

كوتاه مدتي در سهام ارزنده دالري ايجاد كند.
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آغاز تحقيق و تفحص از
سازمان بورس و شركت هاي تابعه

اقتصاد آنالي�ن| صالحي، نماينده م��ردم اقليد و 
س��رحد چهاردانگه در مجلس با اش��اره به واكنش 
مجلس نسبت به كشف دستگاه هاي استخراج رمزارز 
در ساختمان شركت بورس تهران گفت: پس از كشف 
دستگاه هاي مش��كوك در زيرزمين شركت بورس 
و خيانت مس��ووالن اين ش��ركت كه برخي از آنها به 
عنوان ماينر و برخي دستگاه نوسان گير ياد مي كنند 
به همراه دكتر عليزاده به عنوان اعضاي ناظر مجلس 
در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، خواستار شروع 
سريع تحقيق و تفحص از سازمان بورس و شركت هاي 
تابعه اين سازمان ش��ديم كه الحمدهلل با نظر موافق 
اكثريت نمايندگان مجلس اين مهم در اسرع وقت و 
به زودي انجام خواهد شد تا مشخص شود چه افراد و 
جرياناتي در اين تخلفات گسترده و سوء مديريت ها 
نقش اصلي را بر عهده داش��تند.  صالح��ي در ادامه 
ضمن تأكيد بر نقش هيات مدي��ره بورس در چنين 
تخلفاتي گفت: همانطور كه پيش ازاين نيز تأكيد شد، 
مس��ووليت اين نوع تخلفات به طور مستقيم متوجه 
هيات مديره شركت بورس تهران است. اتخاذ چنين 
تصميماتي بدون اطالع هيات مديره، تقريباً غيرممكن 
است، از همين رو اعضاي هيات مديره بايد پاسخگوي 
اين تخلفات و سودجويي ها باشند. او در ادامه تأكيد 
كرد: البته طبيعي است كه اعضاي هيات مديره اقدام 
به تكذيب نقش خود در اين تخلف گس��ترده كنند. 
اما ش��واهد نش��ان دهنده آن اس��ت كه اين تخلف و 
س��اير نمونه هاي اين چنيني با مصوبه هيات مديره 
شركت بورس تهران انجام شده و اعضاي هيات مديره 
نمي توانند ادعا كنند كه از چنين اقدامي بي خبر بوده 
يا نقشي در آن نداشته اند. عضو ناظر مجلس در شوراي 
عالي بورس در پاسخ به اين پرسش كه روند عملياتي 
شدن تحقيق و تفحص از بازار سرمايه دقيقًا چه زماني 
آغاز خواهد شد؟ گفت: بالفاصله پس از رسانه اي شدن 
موضوع استخراج رمزارز در بورس تهران، نمايندگان 
عضو شوراي عالي بورس، موضوع را تحت بررسي قرار 
داده و يك گزارش مقدماتي تهيه ش��د. بعد از بحث 
و تبادل نظر با نمايندگان مجلس قرار ش��د بالفاصله 
روند تحقيق و تفحص از س��ازمان بورس در راستاي 
روشن شدن ابعاد پنهان تخلفات، سوء مديريت ها و 
سوداگري ها انجام شود. نماينده اقليد در مجلس افزود: 
موضوع تحقيق و تفحص، تازه مطرح شده است. مطابق 
روال قانوني ابتدا بايد موضوع در كميسيون اقتصادي 
مص��وب و بعد از جمع بندي اعضاي كميس��يون در 
صحن علن��ي مجلس تاييد نهايي ش��ود. با توجه به 
اهميت موضوع ان شاء  اهلل اميدوارم طي هفته آينده 
موضوع به ثبت برسد و سپس روند اجراي تحقيق و 
تفحص آغاز شود. صالحي در پاسخ به اين پرسش كه 
نمايندگان ناظر در ش��وراي عالي بورس در گذشته 
بارها نسبت به تخلفات مديران بورسي و شخص فرهاد 
دژپس��ند درزمينه موضوعاتي چون انتخاب دهقان 
دهن��وي، درز اطالعات، عدم صيان��ت از دارايي هاي 
مردم و... تذكر داده بودند، واكنش بورس و وزير سابق 
اقتصاد به اين تذكرات چه بوده؟ گفت: متأسفانه وزير 
سابق اقتصاد و رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
باوجود تمام تذكراتي كه از سوي نمايندگان مطرح 
مي شد فقط اقدام به توجيه كرده و تالشي براي روشن 
شدن ابهامات و جلوگيري از وقوع تخلفات نمي كرد. 
البته به دليل همين سوء مديريت ها و تخلفات روشن، 
پرونده فرهاد دژپسند به قوه قضاييه ارسال شده است 

تا موضوع از منظر قضايي رسيدگي شود.

۱۰ شركت پرفروش بورس كاال 
بر اساس آمار فروش شركت ها در بازار فيزيكي بورس 
كاالي ايران طي هفته گذشته به ترتيب شركت هاي 
ف��والد مباركه اصفهان، فوالد هرم��زگان، ذوب آهن 
اصفهان، شركت ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت 
اصفهان، جهان فوالد سيرجان، پتروشيمي تندگويان، 
پااليش نفت تهران، پتروشيمي مارون و پتروشيمي 
بندر امام لقب 10 ش��ركت برتر بورس كاال را به خود 
اختصاص دادند. اين گزارش مي افزايد: فوالد مباركه 
با فروش 34 هزار تن انواع ورق سرد، رنگي و قلع اندود 
به ارزش ۸۷40 ميليارد ريال در صدر ايستاد وبرترين 
شركت به لحاظ ارزش معامالت بازار فيزيكي بورس 
كاال شد. پس از فوالد مباركه، شركت فوالد هرمزگان با 
دادوستد ۵0 هزار تن تختال C به ارزش ۷۵۵0 ميليارد 
ريال رتبه دوم را كس��ب كرد و پس ازآن ذوب آهن با 
ثبت معامله ۲۵ هزار و 43 تن سبد ميلگرد و تيرآهن 
به ارزش 3۵3۸ ميليارد ريال قرار دارد.ش��ركت ملي 
مس با ثبت معامله 1۵3۵ تن محصول ش��امل مس 
كاتد، سولفور موليبدن، كنس��انتره فلزات گرانبها و 
مس كم عيار ارزش��ي معادل 3133 ميليارد ريال را 
به ثبت رس��اند و چهارمين شركت برتر در معامالت 
بازار فيزيكي بورس كاال ش��د.  شركت پااليش نفت 
اصفهان با فروش 30 هزار تن لوب كات سبك و وكيوم 
باتوم ارزش��ي معادل 31۲۷ ميليارد ريال را رقم زد. 
شركت جهان فوالد سيرجان با ثبت معامله ۲3 هزار 
تن س��بد ميلگرد و شمش بلوم ارزشي بالغ بر 30۸۸ 
ميليارد ريال را به ثبت رساند. با ثبت معامله 10 هزار 
و ۵36 ت��ن انواع محصول پلي اتيلن و نخ پلي اس��تر، 
شركت پتروشيمي تندگويان به ثبت ارزش 303۵ 
ميليارد ريالي هفتمين ش��ركت برت��ر بورس كاال به 
لحاظ ارزش معامله شد. شركت پااليش نفت تهران 
با ثبت معامله ۲9 ه��زار و ۵۸0 تن وكيوم باتوم، لوب 
كات سبك و سنگين و گوگرد گرانوله ارزش ۲۸۲3 
ميليارد ريالي را رقم زد و در جايگاه هش��تم ايستاد. 
همچنين شركت پتروشيمي مارون با فروش ۸316 
تن انواع پلي پروپيلن، منو اتيلن گاليكول و دي اتيلن 
ارزش ۲6۵۵ ميليارد ريالي را به ثبت رساند. شركت 
پتروشيمي بندر امام هم با ثبت معامله ۷91۵ تن انواع 
پلي وينيل كلرايد، پلي اتيلن سبك و سنگين، استايرن 
بوتادين، زايلين و بنزن با ارزش ۲63۲ ميليارد ريال 

دهمين شركت برتر به لحاظ ارزش معامالت شد.

سهامداران پااليش يكم 
چقدر ضرر كردند؟

باشگاه خبرنگاران| در شهريورماه 99 پذيره نويسي 
صندوق پااليش يكم آغاز شد. حاال باگذشت بيش از 
يك س��ال از فروش واحدهاي صن��دوق پااليش به 
مردم، سرمايه گذاران همچنان در ضرر هستند و طي 
تماس هاي مكرر با باشگاه خبرنگاران جوان از اختالف 
باالي قيمت��ي بين NAV صن��دوق )ارزش خالص 
دارايي به ازاي هر واحد( كه در حال حاضر 10 هزار و 
۲00 تومان است و قيمت معامله صندوق كه حوالي 
۷ هزار و 600 تا ۷ هزار و ۸00 است، گاليه مند بوده و 

اظهار نگراني مي كنند.
محمد خبري زاد كارشناس بازار سرمايه در رابطه با 
صندوق پااليش يكم بيان كرد: يكي از نقاط ضعف و رقم 
 خوردن شرايط فعلي براي پااليش يكم، نوع بازار گرداني

 اين صندوق بوده است. پااليش يكم صندوقي بزرگ 
اس��ت كه منابع كمي براي بازار گردان��ي آن در نظر 
گرفته شد و اين موضوع يكي از داليلي است كه اين 
صندوق بسيار پايين تر از NAV خود در حال معامله 
است. به طوري كه در ساير صندوق هاي قابل معامله 
)ETF( ديگر كه بازار گردان مناسبي وجود دارد، اين 
مورد را مالحظه نمي كنيم. مش��كل وقتي جدي تر 
مي ش��ود كه بدانيم حتي در يك برهه هايي از زمان 
منابع بازار گرداني صندوق پااليش يكم صفر ش��د. 
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: در هنگام 
پذيرش در ب��ورس، اين صندوق ب��ازار گردان با يك 
منابع مشخص داشت )۵ درصد منابع صندوق(.  بايد 
سازمان بورس در هنگام پذيرش متوجه اين موضوع 
مي شد كه منابع در نظر گرفته شده براي بازار گرداني 
و ش��كل بازار گرداني آن مناسب و كافي نيست و در 
آينده اين صندوق به مش��كل برمي خ��ورد؛ اما گويا 
متأس��فانه اصاًل به اين موارد توجه نشد و نمي شود.

خب��ري زاد در رابطه با پيش��نهاد خ��ود براي خروج 
اين صن��دوق از وضعيت فعلي تصري��ح كرد: يكي از 
مواردي كه براي رهايي از ش��رايط فعلي مي توان به 
آن اش��اره كرد تزريق منابع ب��ه بازارگردان هاي اين 
صندوق اس��ت. بايد خود دولت منابعي براي خروج 
اين صن��دوق از اين حالت در نظ��ر بگيرد. همانطور 
كه دريكي از بند هاي بس��ته ۷+3 مصوب س��ران قوا 
به آن اشاره ش��د، اما به هرحال به طور كامل اجرايي 
نش��د و منتظر برخي تصميمات ديگر اس��ت. بعد از 
تزريق نقدينگي به بازار گردان، هدايت معامالت اين 
صندوق به سمت قيمت NAV و كنترل دامنه نوسان، 
مي تواند راهكاري مناس��ب باش��د تا عالوه بر خروج 
 سهامداران از زيان، اهالي بازار نيز با ديدن عملكرد قوي 
ب��ازار گ��ردان در اي��ن صن��دوق، نظرش��ان ب��راي 

سرمايه گذاري و خريدوفروش واحدها جلب شود.

انتشار اوراق اجاره سهام 
هيبريدي از طريق توثيق

مهدي خاكپور، مدير تأمين مالي ش��ركت تأمين 
س��رمايه دماوند در خصوص جزييات انتشار اوراق 
اجاره شركت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير 
)باني( گفت: اوراق اجاره مبتني بر س��هام شركت 
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير اولين اوراق 
اجاره سهام است كه به شكل تركيبي )هيبريدي( 
از توثيق س��هام و رتبه بندي در بازار سرمايه كشور 
عرضه مي ش��ود.خاكپور افزود: به دليل اينكه باني 
اين اوراق در حال حاضر از ش��ركت هاي درج شده 
در بورس تهران نيس��ت، با توجه ب��ه رتبه اعتباري 
A باني )بر اساس رتبه اعتباري شركت رتبه بندي 
اعتباري پايا(، ضرايب توثيق سهام به عنوان ضمانت 
اوراق طبق بند ۲-6 مصوبه 3 ارديبهش��ت 1399 
هيات مديره محترم س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تعديل شد. وي توضيح داد: به عبارتي ديگر از طريق 
رتبه اعتباري A كسب ش��ده توسط باني با توجه به 
اينكه سهام باني تاكنون جزو شركت هاي درج شده 
در بورس تهران نيس��ت، در خصوص توثيق سهام 
بابت ضمانت اوراق به باني درصدي تخفيف داده شد و 
باني سهام كمتري به عنوان ضمانت اوراق نزد شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
توثيق كرد.خاكپور اضافه كرد: در همين راستا روز 
دوشنبه مورخ 19 مهرماه 1400، براي نخستين بار 
در بازار سرمايه كشور اوراق اجاره سهام هيبريدي 
يا تركيبي از توثيق و رتبه بندي منتش��ر مي شود. 
قراردادهاي اركان و فرم هاي پذيره نويسي اين اوراق 
براي اولين بار با هماهنگي واحد مديريت نظارت بر 
بازار اوليه و واحد حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار 
و ش��ركت مديريت دارايي مركزي، شركت تأمين 
سرمايه دماوند و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه تهيه و تنظيم شد. مدير تأمين 
مالي شركت تأمين سرمايه دماوند اظهار كرد: اولين 
اوراق اجاره س��هام هيبري در بازار سرمايه كشور با 
اولين اوراق بدهي تأمين س��رمايه دماوند هم راستا 
شد كه در اين اوراق بر اساس مشاوره عرضه، تعهد 
پذيره نويسي و بازار گرداني شركت تأمين سرمايه 
دماوند، ۷ ه��زار ميليارد ري��ال اوراق اجاره مبتني 
بر س��هام به منظور تأمين مالي شركت بين المللي 
توسعه صنايع و معادن غدير در بورس اوراق بهادار 
تهران عرضه مي شود.اين كارشناس بازار در خصوص 
ساير جزييات اين اوراق گفت: دارايي مبناي انتشار 
اين اوراق سهام شركت فوالد آلياژي ايران )سهامي 
عام( بوده، ضمانت اوراق توثيق پرتفوي اي از سهام 
شركت هاي فوالد آلياژي ايران و شركت موتوژن با 
توجه به رتبه اعتباري A باني در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. وي تصريح كرد: نرخ اجاره به��اي اين اوراق 
1۸ درصد با مواعد پرداخت هر 3 ماه يك بار از تاريخ 
انتشار بوده و دوره عمر اوراق 4 سال است. اين اوراق 
طي 3 روز و به روش حراج عرضه خواهد شد. اوراق 
اجاره س��هام يادشده از طريق ش��ركت كارگزاري 
آرمون بورس به عنوان عامل فروش و توسط شركت 
واسط مالي آبان سوم )با مسووليت محدود( در بورس 

اوراق بهادار تهران منتشر خواهد شد.

»تعادل« داليل اصالح تاالر شيشه اي را بررسي مي كند

علت تغيير مسير بورس چه بود؟

فرش قرمز بورس براي سهامداران

هفته جهاني سرمايه گذاري، فرصتي براي آموزش

ش��اخص كل ب��ازار ب��ورس در دومي��ن روز كاري 
هفته يعني يكشنبه، 1۸ مهرماه با 10  هزار و 4۲0 
واحد كاه��ش در جايگاه يك ميلي��ون و 4۵۵ هزار 
واح��دي قرار گرفت. در معام��الت اين روز بيش از 
چهار ميلي��ارد و ۸۸9 ميليون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 44 هزار و 1۸1 ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 
پنج  ه��زار و ۸9۷ واحد كاهش به 414 هزار و 6۸3 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با سه هزار و ۷۲0 
واحد افت به ۲61 هزار و 610 واحد رسيد. شاخص 
بازار اول هشت  هزار و ۲۸3 واحد و شاخص بازار دوم 

1۸ هزار و 96۷ واحد كاهش داشتند.
ارزش كل معامالت خرد چهار هزار و ۷90 ميليارد 
توم��ان بود، اش��خاص حقوق��ي ۲3 درصد يعني 
هزار و 110 ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد 
خريدشان 10 درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پ��ول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه 
گروه »فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« و 
»بانك ها و موسسات اعتباري« رقم خورد درحالي 
ك��ه برآيند معام��الت گروه ه��اي »فرآورده هاي 
نفتي« و »فعاليت هاي كمكي ب��ه نهادهاي مالي 
واس��ط« به نف��ع حقيقي ها تمام ش��د. س��ه نماد 
»فس��بزوار«، »فملي« و » فوالد« لقب بيشترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خود اختصاص دادند، 
توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »شراز«، »شبريز« و 

»فپنتا« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت نفت و گاز 
پتروش��يمي تأمين با نماد »تاپيكو« با ۲۲3 واحد، 
گسترش نفت و گاز پارس��يان با نماد »پارسان« با 

191 واح��د، پااليش نفت تبريز با نماد »ش��بريز« 
ب��ا 169 واحد، مبين ان��رژي خليج ف��ارس با نماد 
»مبين« ب��ا 130 واحد، پاالي��ش نفت بندرعباس 
با نماد »ش��بندر« ب��ا 100 واحد و گ��روه مديريت 
س��رمايه گذاري اميد با نماد »وامي��د« با ۷۲ واحد 

تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل مل��ي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 
۸46 واحد، ف��والد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با ۷۲9 واحد، ش��ركت ارتباطات سيار ايران با نماد 
»همراه« با 493 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد 
»ش��پديس« با 49۲ واحد، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 4۵9 واحد، گروه 
مپنا با نماد »رمپنا« با 4۲۸ واحد، معدني و صنعتي 
گل گهر با نماد »كگل« با ۲۷3 واحد، ايران خودرو 

با نماد »خودرو« با ۲4۷ واحد و گروه بهمن با نماد 
»خبهمن« ب��ا ۲34 واحد تأثير منفي بر ش��اخص 

بورس همراه شدند.
بر پايه اين گزارش، در دومين روز كاري هفته شركت 
آريان كيمياتك با نم��اد »كيمياتك«، پارس فوالد 
سبزوار با نماد »فسبزوار«، گروه دارويي بركت با نماد 
»بركت«، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، معدني دماوند با 
نماد »كدما« و شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
با نماد »شستا« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گ��روه فرآورده هاي نفت��ي هم در معام��الت امروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه 46۸  ميليون و ۷3۵ هزار برگه س��هم به ارزش 

چهار  هزار و 6۸4 ميليارد ريال دادوستد شد.

    روند اصالحي فرابورس
طي روز يكش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از 19۷ 
واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال ۲0 هزار و ۷۸4 
واحد ثابت مان��د. همچنين در اين بازار دو  ميليارد و 
364 ميليون برگه س��هم به ارزش 10۸ هزار و ۲۸۲ 
ميليارد ريال دادوستد شد. در اين روز شركت پااليش 
نفت شيراز با نماد »شراز«، پااليش نفت الوان با نماد 
»شاوان«، نفت پاسارگاد با نماد »شپاس«، پتروشيمي 
زاگرس با نماد »زاگرس«، گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي با نماد »س��مگا«، بيمه دي با نماد »ودي«، 
توزي��ع دارو پخ��ش با نم��اد »دتوزيع«، ري��ل پرداز 
نوآفرين با نماد »حآفرين« و كلر پارس با نماد »كلر« 
تأثير مثبت بر ش��اخص فرابورس داشتند. همچنين 
پليمر آريا ساس��ول ب��ا نماد »آريا«، بيمه پاس��ارگاد 
با نماد »بپ��اس«، مجتمع جهان فوالد س��يرجان با 
نماد »فجهان«، فرابورس اي��ران با نماد »فرابورس«، 
ش��ركت س��رمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، 
سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات با نماد »وسپهر«، 
فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروش��يمي 
مارون با نماد »مارون«، بيمه تجارت نو با نماد »بنو« و 
صنعتي مينو با نماد »غصينو« با تأثير منفي بر شاخص 
فراب��ورس همراه بودن��د. در اين روز افزايش س��هام 
حقيقي ها در ۲4 نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 
139 نم��اد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه 
جمع تغيير مالكيت دسته اول 130 ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دسته دوم ۵30 ميليارد تومان بود. 
همچنين آخرين قيمت ۷۷ نماد حداقل سه درصد 
نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۲39 نماد 

با كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

هفته جهاني س��رمايه گذاري )WIW( يك كمپين 
جهاني به همت سازمان بين المللي كميسيون هاي 
اوراق به��ادار )آيس��كو( اس��ت كه طي آن، مس��ائل 
مختلفي مانند افزايش آگاهي نس��بت به آموزش به 
س��رمايه گذاران، حمايت از آنها و همچنين ابتكارات 
نهادهاي ناظر در خصوص آموزش و فرهنگ س��ازي 

به سرمايه گذاران موردبحث و بررسي قرار مي گيرد.
در اوايل ماه اكتبر، آيسكو و 6 عضو ديگر اين سازمان، 
فعاليت هاي آموزشي مانند راه اندازي مركز خدمات و 
ارتباطات با سرمايه گذاران، افزايش توليد محتوا براي 
آگاهي بخش��ي و آموزش به سرمايه گذاران، برگزاري 
كنفرانس ها و وركشاپ هاي آموزشي و ايجاد و هدايت 
كمپين هاي داخلي را در حوزه هاي فعاليت خود انجام 
مي دهند.هفته جهاني سرمايه گذاري يك موقعيت 
استثنايي براي اعضاي آيس��كو است تا با همكاري با 
يكديگر درزمينه حمايت از سرمايه گذاران، آموزش 
به آنها و ايجاد موقعيت هاي مهم فرهنگ س��ازي در 
اين زمينه در مقياس ملي و بين المللي كوشا باشند. 
بر اين اساس، ايران نيز عضو عادي سازمان بين المللي 
كميسيون هاي اوراق بهادار يا همان آيسكو بوده كه در 

همين راستا و به مناسبت اين هفته جهاني اقدامات 
گسترده اي براي افزايش سواد مالي، گسترش سطح 
فرهنگ س��رمايه گذاري باألخص سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه را ترتيب داده است.ازجمله اين اقدامات 
مي توان به برگ��زاري رويداد به صدا درآوردن زنگ 
سواد مالي به صورت نمادين، گسترش آموزش هاي 
حوزه مفاهيم سواد مالي به صورت وبينار در سطح 
كش��ور و برگزاري پويش هاي مختلف گس��ترش 
فرهنگ سرمايه گذاري در جاي جاي كشور عزيزمان 
اش��اره كرد. بورس ها در سراس��ر جهان در ابتداي 
هفته جهاني سرمايه گذاران، زنگ سواد مالي را به 
صدا درمي آورند. سواد مالي بر تعهدي كه بورس ها 
نس��بت به رش��د اقتصادي فراگير و پاي��دار دارند، 
تقويت برابري و اعتقاد آنها به قدرتي كه بازار براي 

ارايه راه حل ها و رفع شكاف ها دارد، تأكيد دارد.

     سواد مالي چيست؟
يكي از مباحث مهم و اساس��ي در آموزش سواد مالي 
درك مفهوم نياز و خواسته و تشخيص، اولويت بندي 
و هدف گذاري آنها در برنامه ريزي مالي شخصي است.

ني��از كاالها ي��ا خدماتي اس��ت كه ما ب��دون آنها 
نمي تواني��م زندگي كنيم. نيازها الزامات اساس��ي 
هستند كه براي وجود و بقا ضروري و الزم هستند. 
اين نيازها ش��امل غذا، لباس، س��رپناه و... هستند. 
آموزش وپرورش و بهداش��ت و درم��ان نيز بخش 

توسعه يافته نيازهاي اساسي امروزه هستند.
خواس��ته كاالها و خدماتي اس��ت كه ما دوس��ت 
داريم داشته باش��يم اما زندگي ما بدون آنها مختل 
نمي ش��ود. خواس��ته ها يك قدم جلوت��ر از نيازها 
هستند و به طور گسترده اي به نيازهاي خود انسان 
بس��تگي دارند. مثال هايي از خواس��ته ها: گوشي 
هوشمند، وسايل الكترونيكي، جواهرات، تلويزيون، 

اسباب بازي ، ماشين و... هستند.
آموزش تفاوت بين آنچه مي خواهيم و آنچه نياز داريم، 
بسيار مهم است. خواسته چيزي است كه فرد به آن 
مي��ل دارد، يا بالفاصله يا در آين��ده آن را مي خواهد. 
برخالف نيازها، خواسته ها از يك شخص به شخص 
ديگر و از يك خانواده ب��ه خانواده ديگر تفاوت دارند. 
براي مثال يك فرد ممكن است يك ماشين شخصي 
بخواهد درحالي كه ديگري ممكن اس��ت تمايل به 

مسافرت به يك كش��ور عجيب وغريب داشته باشد. 
هر فرد ليست خواسته هاي خود را دارد به گونه اي كه 
ليست خواسته هاي هر فرد به عالوه درجه اهميت آنها 
با فرد ديگر متفاوت اس��ت. عالوه بر اين، خواسته ها 
مي توانند با گذر زمان تغيير كنند كه اين در تضاد با 
نيازهاست و در طول عمر يك فرد ثابت باقي مي مانند. 
اغلب انس��ان ها خواس��ته هاي نامحدود دارند اما به 
علت محدود بودن منابع )پول( نمي توان تمام آنها را 
هم زمان داش��ت. زماني به مرز خاكستري بين نياز و 
خواسته مي رسيد كه شما تمايل بسيار زيادي براي 
به دست آوردن چيزي داريد كه ممكن است به اشتباه 
آن را به عنوان خواسته تفسير كنيد ولي بيشتر آن را 
به عنوان نياز بنگريد. به منظور دانس��تن اينكه آيا آن 
تمايل شما نياز است يا خواسته، بهتر است يك سوال 
اساسي بپرسيد: آيا ش��ما بدون آن زنده مي مانيد يا 
نه؟ اگر پاسخ مثبت اس��ت، مهم نيست كه چقدر به 
داشتن آن تمايل داريد. چيزي كه به آن تمايل داريد 
يك خواس��ته اس��ت. هر فردي براي برنامه ريزي و 
اولويت گذاري تخصيص پول خود ابتدا بايد نيازهاي 
خود را در نظر بگيرد و سپس به خواسته ها توجه كند.



گروه راه و شهرسازي|
»نشس��ت مجازي بررس��ي زلزله احتمالي ش��هر 
ته��ران، چالش ه��ا و راهكارها« دي��روز به فرصتي 
تبديل شد تا بار ديگر كارشناسان و زلزله شناسان 
از ابعاد، پيامدها و گس��تره زلزل��ه احتمالي تهران 
سخن بگويند و نس��بت به بي توجهي مسووالن به 
مساله زمين لرزه هش��دار دهند. تكان دهنده ترين 
اطالعات ارايه ش��ده در اين نشست، به واقع شدن 
مس��احت 55 كيلومتراز حريم گس��ل ها در داخل 
شهر تهران و ساخت وس��از فراوان روي آنها است، 
به گونه اي كه 65 درصد از س��اختمان هاي منطقه 
ي��ك تهران و بخش هاي قابل توجهي از مناطق و 5 
تهران روي حريم گسل هستند. منطقه يك تهران، 
گرانترين بازار مس��كن شهر تهران به شمار مي رود 
و اغلب خانه ه��اي لوكس در اين منطقه س��اخته 
ش��ده اند. منطقه ني��ز از نظر داراب��ودن گرانترين 
آپارتمان ها پ��س از منطقه يك قرار دارد. منطقه 5 
نيز پرمعامله ترين و پر طرفدارترين منطقه شهري 
به ش��مار مي رود. اين در حالي است كه بخش هاي 
قابل توجهي از اين مناطق روي گس��ل قرار دارند 
و در مع��رض خط��ر وق��وع زلزل��ه اي بزرگ تر از 6 
ريش��تر قرار دارند. به گفته، دكتر علي بيت اللهي، 
ريي��س بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي، مساحت حريم گس��ل هاي تهران ۷5 
كيلومتر مربع اس��ت كه 55 كيلومت��ر مربع از اين 
مساحت، در ش��هر تهران واقع اس��ت.بيت اللهي با 
اشاره به تصويب قانون منع ساخت و ساز در حريم 
گس��ل ها، افزود: از ميزان 55 كيلومتر مربع حريم 
گسلي در شهر تهران، روي حدود ۲5 كيلومتر مربع 
از اين مساحت، س��اخت و ساز ايجاد شده است. به 
گونه اي كه بر اساس مطالعات انجام شده در حريم 
گسل هاي شهر تهران، ۲۴5 سايت مهم و حساس 
در ۱۸ دسته بندي و ۳۱۸ هزار و ۹55 متر مربع بافت 
فرس��وده در محدوده حريم گسل هاي شهر تهران 

شناسايي شده است.

     65  درصد ساختمان هاي منطقه يك
روي گسل

بيت اللهي با بيان اينكه در محدوده حريم گسل هاي 
تهران ۱۱ ه��زار و 6۷۰ س��اختمان وجود دارد كه 
بررس��ي مقاوم��ت آنه��ا و تصميم به رف��ع خطر و 

كاهش آس��يب ها از برنامه هاي با اولويت باال است، 
خاطرنش��ان كرد: تقريبا نيمي از س��اختمان هاي 
موج��ود در رده س��اختمان هاي ضعي��ف و باف��ت 
فرسوده هس��تند كه از اين نظر منطقه يك تهران 
مهم ترين منطقه در زمان وقوع زلزله است؛ چرا كه 
65 درصد از س��اختمان هاي اي��ن منطقه )۷ هزار 
و 6۰۰ بنا( در حريم گس��ل ها قرار دارد.به گزارش 
ايس��نا، به گفت��ه وي، منطق��ه يك ته��ران داراي 
بيشترين ساختمان در حريم گسل هاي شهر تهران 

است و مناطق ۲ تا 5 نيز در رتبه هاي قرار دارند.

     گالبدره، حصارك و فرحزاد روي گسل
بيت الله��ي با بي��ان اينكه 5۰ درصد از س��ازه هاي 
تهران، بافت فرس��وده هستند، اظهار كرد: گالبدره 
با دارا بودن بافت فرسوده روي گسل اصلي توسعه 
يافته اس��ت. عالوه بر آن مناطق حصارك و فرحزاد 
نيز با دارا بودن بافت فرسوده روي گسل بنا شده اند 
كه س��اماندهي اين مناط��ق بايد در دس��تور كار 

مسووالن قرار گيرد.
ريي��س بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي به وضعيت گسترش گسل ها اشاره كرد 
و يادآور ش��د: در منطقه يك شهر تهران گسل هاي 
»ش��مال تهران« و »لويزان« گسترده شده است، 

ضمن آنكه ريسك زلزله در شهر تهران از شمال به 
سمت جنوب، جنوب غرب و جنوب شرقي افزايش 
مي يابد.وي گس��ل ري را از ديگر گس��ل هاي مهم 
تهران عنوان كرد و ادامه داد: گسترش گسل ها در 
كش��ور به گونه اي است كه با دور شدن از گسلي به 
گسل ديگر نزديك مي شويم و اين در حالي است كه 
مخزن سوخت شمال تهران در خط گسل جانمايي 
شده اس��ت، ضمن آنكه با گس��ترش خطوط مترو 
مواجه هس��تيم كه اين امر ريسك مخاطرات را در 

زمان وقوع زلزله افزايش خواهد داد.

     احتمال رخداد زلزله بزرگ تر از 6 
در تهران

در اين نشس��ت همچنين دكتر مهدي زارع، استاد 
پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله با طرح اين 
سوال كه بزرگ ترين رخداد زمين لرزه  كه براي شهر 
تهران مي توان برآورد كرد در چه مقياس��ي است، 
اظهار كرد: از سال ۹6 تاكنون دو زلزله بزرگ تر از 5 
ريش��تر در مالرد و دماوند در اطراف تهران رخ داده 
اس��ت و بررس��ي رخدادهاي لرزه اي منطقه تهران 
نشان مي دهد كه اين منطقه جزو مناطق پر لرزه در 
البرز است.وي با اشاره به تمركز جمعيتي در تهران، 
اي��ن منطقه را در رده مناطق با خطر نس��بي باال از 

نظر مخاطره زلزله دانس��ت و گفت: داده هاي اخير 
لرزه خيزي اطراف تهران نش��ان مي دهد كه از سال 
۱۳۷5 تا شهريور سال جاري ۱5 هزار و ۷۰۰ زلزله 
بزرگ تر از ۲ در منطقه تهران رخ داده اس��ت.زارع 
اضافه كرد: همچنين بررس��ي زمين لرزه هاي ۲5 
سال اخير نش��ان مي دهد كه تعداد زمين لرزه ها از 
۱۲ مورد رخداد لرزه اي كوچك )۳.5 تا ۴.5 ريشتر( 
به تعداد ۱۸ مورد رخداد لرزه اي رسيده  است. اين 
م��وارد به غير از دو زلزله مهم ۲۹ آذرماه س��ال ۹6 

مالرد و زلزله ۱۹ ارديبهشت در مشا است.
اين اس��تاد پژوهشگاه زلزله شناس��ي، خاطرنشان 
كرد: بررسي زمين لرزه هاي ۲5 ساله اخير در تهران 
نش��ان مي دهد كه مي توان انتظار وقوع زلزله اي با 

بزرگاي 6 ريشتر را در اين شهر داشته باشيم.

     تهران در محاصره گسل ها 
دكتر علي نصيري سرپرس��ت سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران، نيز در نشست يادشده 
با بيان اينكه »غير مترقبه« خواندن زلزله اصطالحي 
عجيب اس��ت، گفت: ما ب��ا زلزله به دني��ا مي آييم 
و برخ��ي از ش��هروندان به دليل وق��وع زلزله فوت 
مي كنند و در اين زمينه نياز است تا از خواب بيدار 
شويم چراكه ايران يكي از زلزله خيزترين كشورهاي 
جهان با گس��ل هاي فراواني اس��ت ك��ه حدود ۹۰ 

درصد مساحت آن را پوشانده است.
وي وقوع بيش از ۱۴ زلزله ب��ا بزرگاي بيش از ۷ از 
۱۹۰۰ تاكنون و بي��ش از 5۰ زلزله با بزرگاي بيش 
از شش در فالت ايران را از ديگر داليل لرزه خيزي 
كشور دانست و اظهار كرد: بيش از ۱۲۰ هزار نفر از 
سال ۱۹۰۰ تا به امروز در فالت ايران به دليل وقوع 
زلزله كشته شده اند كه اين عدد قابل توجهي است.

نصيري شهر تهران را در محاصره گسل ها توصيف 
ك��رد و ادام��ه داد: از مهم ترين گس��ل هاي تهران 
مي توان به »گسل مشا« با طول تقريبي بيش از ۲۰۰ 
كيلومتر، »گس��ل ش��مال تهران« با طول تقريبي 
بيش از ۱۰۰ كيلومتر و »گسل جنوب ري« با طول 
تقريبي بيش از ۲۰ كيلومتر اشاره كرد كه هر كدام 

مي توانند باعث زلزله  ويرانگري شوند.
سرپرست س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران با بيان اينكه در ش��هر تهران هر ۲۰۰ سال يك 
زلزله بزرگ تر از ۴ ريش��تر رخ مي دهد، يادآور شد: با 

ش��يوع كرونا من به »زلزله + كرونا« فكر مي كنم و به 
منظور پايش اي��ن مخاطره چهار مي��ز پايش برخط 
مخاطرات شهر تهران در حوزه زلزله با عناوين »سامانه 
هشدار سريع زلزله« براي دريافت سيگنال  از سامانه 
و ارسال آن به سازمان هاي عملياتي، »سامانه تخمين 
خس��ارت زلزله« براي اعالم ميزان تلفات و خسارات 
ناشي از زلزله با ارايه ۷۰ گزارش متنوع تا پنج دقيقه بعد 
از وقوع زلزله، »سامانه پايش پوسته زمين« براي رصد 
برخط جابه جايي گس��ل ها و ميزان فرونشست زمين 
در ش��هر و »سامانه پيش نش��انگر زلزله« براي پايش 
ماهواره اي لرزه اي گسل ها به منظور پيش بيني زلزله 

احتمالي در شهر تهران را راه اندازي كرديم.
نصيري، سابقه راه اندازي سامانه هشدار سريع زلزله 
شهر تهران را از س��ال ۹۲ در قالب همكاري فني با 
آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن-تهران دانست 
و افزود: در اين راس��تا اقدام به راه اندازي آزمايشي 
سامانه هشدار س��ريع با ۴ ايس��تگاه شتاب نگاري 
برخط و جانمايي ايستگاه هاي هشدار سريع كرديم. 
نصب سنس��ورها و تجهيزات برق��ي و مخابراتي و 
توس��عه و ارتقاي اين سامانه از ديگر اقدامات انجام 

شده در اين زمينه بوده است.
به گفته وي، در زمينه دسترس��ي به سامانه هشدار 
س��ريع در وضعيت خوبي هستيم به گونه اي كه ۱۴ 
دستگاه شتاب نگاري از سوي ش��هرداري در تهران 
نصب شده است. ضمن آنكه از سوي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي ۱۰ دستگاه شتابنگاري و از 
سوي شركت ملي گاز ۴5 دستگاه شتابنگاري نصب 
و به بهره برداري رسيده است.وي همچنين از خريد 
ش��ش دس��تگاه لرزه نگاري درون چاهي به منظور 
بررسي تغييرات پوس��ته زمين خبر داد و گفت: اين 
دس��تگاه تاكنون به بهره برداري نرسيده است ولي 
شش نقطه براي حفر چاه ها براي نصب اين دستگاه ها 
جانمايي و يكي از اين چاه ها در مركز مديريت بحران 
منطقه آزادگان واقع در منطقه ۱5 تهران حفر شده 
است.سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران با اش��اره به برنامه هاي اين سازمان براي 
پايش فرونشس��ت زمين اظهارك��رد: ما براي پايش 
مخاطرات طبيعي و انسان ساز نمي توانيم فناوري هاي 
نوي��ن را ناديده بگيريم ولي براي اين پايش تنها نياز 
به فن��اوري نداريم بلكه نيازمند سياس��ت گذاري و 

برنامه ريزي براي كاهش ريسك مخاطرات داريم.
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شناسايي ۲ هزار تاكسي غيرفعال 
محمد روش��ني، مديرعامل س��ازمان تاكسيراني 
شهر تهران از شناسايي ۲ هزار تاكسي كه در چرخه 
حمل و نقل عمومي مش��غول به كار نيستند، خبر 
داد.   روش��ني در گفت وگ��و با ايلنا درب��اره نظارت 
هوشمند بر تاكسي ها گفت: متاسفانه سال هاست 
كه برخي از تاكسي ها در زنجيره حمل و نقل شهر 
تهران نيستند، اما از سهيمه سوخت، طرح ترافيك 
و مزاياي تردد در سطح شهر استفاده مي كنند، در 
حالي كه در چرخه حمل و نقل عمومي مشغول به 
كار نيستند.  او در پاسخ به اينكه چرا با اين تاكسي ها 
در سطح شهر برخورد نمي شود، اظهار كرد: اين كار 
نيازمند هوشمندسازي تاكسي ها است و تا زماني كه 
نظارت وجود نداشته باشد، شناسايي اين تاكسي ها 
و وارد كردن آنها به چرخه حمل و نقل بسيار مشكل 
اس��ت. مديرعامل سازمان تاكس��يراني با اشاره به 
هوشمند نشدن س��امانه هاي تاكسيراني در تهران 
گفت: متاسفانه در اين سال ها تاكسيراني هوشمند 
نشده و در نتيجه نظارت هم به صورت هوشمند انجام 
نشده است. ما به صورت ميداني و فيزيكي نظارت 
داريم و بر همين اس��اس شهردار تهران تاكيد دارد 
كه هوشمندسازي تاكسي ها در اولويت قرار گيرد.  
روش��ني با بيان اينكه هوشمندسازي تاكسي ها را 
در سه ماهه اول پاييز انجام خواهد داد، درباره تعداد 
تاكس��ي هايي كه در چرخه حمل و نقل نيستند و 
صرفا براي استفاده از س��هميه خريداري شده اند، 
اظهار كرد: طي هفته اي كه گذشت دو هزار تاكسي 
را شناسايي كرديم و اسامي و پالك آنها را براي پليس 
راهور ارسال خواهيم كرد. به صاحبان اين تاكسي ها 
هش��دار داده ايم كه پالك آنها فك پالك مي شود و 
سهميه سوخت و طرح ترافيك آنها باطل و تاكسي 
به افراد واجد ش��رايط واگذار خواهد شد. در نتيجه 
صاحبان اين تاكس��ي ها يك هفته مهلت دارند تا 
خ��ود را معرفي كنند و وارد خطوط تاكس��يراني 
شوند. روش��ني گفت: همه اين تاكسي ها به اسم 
فرد هستند و سازماني صاحب تاكسي ها نيست. 
او درباره تبليغات تاكس��ي ها گفت: آقاي زاكاني 
گفتن��د، تبليغات تاكس��ي ها را حتم��ا پيگيري 
مي كنند تا انجام شود و بر اجراي آن مصمم هستند 
و با سردار هاديان فر صحبت خواهند كرد، چرا كه 
سبد معيش��تي رانندگان تاكسي را قوي مي كند 

و قول دادند اين كار را حتما انجام خواهند داد. 

كرونا كمر برج ميالد را خم كرد
عضو شوراي شهر تهران با اشاره به انجام پيگيري ها 
براي رفع مش��كالت حقوقي كاركنان برج ميالد 
گفت: رفع اين مش��كل احتماال نيازمند به اصالح 
بودجه است و بايد اقداماتي در اين زمينه انجام گيرد. 
ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با 
فارس، درباره مشكالت كاركنان برج ميالد اظهار 
كرد: پرداخت حقوق كاركنان برج ميالد توس��ط 
شوراي شهري ها مورد پيگيري قرار گرفته است و 
به زودي اقدامات الزم در اين راستا انجام مي گيرد. 
بنده به شخصه با معاون مالي و اقتصادي شهرداري 
تهران تماس گرفته ام و پيگي��ر موضوع مطالبات 
دوستان بوده ام كه معاون ش��هردار قول دادند كه 
مشكل برطرف شود.  اين عضو شوراي شهر تهران 
ادامه داد: براي رفع اين مشكل احتماال نياز به اصالح 
بودجه است و بايد اقداماتي در اين زمينه انجام گيرد. 

گزارش ۸۰  مورد تخلف
به كميته شفافيت شورا

رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران از گزارش 
۸۰ مورد تخلفات به كميته ش��فافيت ش��وراي شهر 
ته��ران پس از اعالم يك ش��ماره تم��اس مردمي در 
صحن خب��ر داد. به گ��زارش ايلنا، احم��د صادقي، 
رييس كميته شفافيت ش��وراي اسالمي شهر تهران 
در مورد ارايه گزارش رس��يدگي به وقوع تخلفات در 
مناطق و سازمان  ها در ش��هرداري تهران اظهار كرد: 
در چهاردهمين جلسه ش��وراي اسالمي شهر تهران 
طي نطقي نس��بت به وقوع تخلفات در ش��هرداري 
تهران متذكر ش��دم و در همين زمين��ه از همكاران 
در ش��هرداري تهران و همشهريان عزيز خواستم تا از 
طريق ارس��ال پيامك يا از طريق شبكه هاي مجازي 
داخلي و مرسوم به ش��ماره تلفن اعالم شده از سوي 
بنده، تخلفات را به كميته ش��فافيت شوراي اسالمي 
شهر تهران گزارش دهند.  وي افزود: در همين زمينه با 
توجه به پيگيري هاي صورت گرفته، از تاريخ اعالم شده 
شماره تلفن تا امروز نزديك ۸۰ مورد تخلفات به كميته 
شفافيت شوراي اسالمي ش��هر تهران گزارش شده 
است كه نشان مي دهد همكاران در شهرداري تهران 
و شهروندان به دنبال ش��فافيت در شهرداري تهران 
هستند.  رييس كميته شفافيت شوراي اسالمي شهر 
تهران ادامه داد: بر اساس گزارشات بيشترين تخلفات 
مربوط به حوزه شهرسازي بوده است كه در اكثر موارد 
صدور مجوزهاي غيرقانوني براي س��اخت و ساز بوده 
است.  صادقي با اشاره به ارايه گزارش توسط شهروندان 
گفت: خوشبختانه پس از اعالم شماره تلفن براي ارسال 
تخلفات، ش��هروندان نيز در راستاي شفافيت كمك 
شاياني در زمينه برخورد با تخلفات به كميته شفافيت 
شوراي اسالمي شهر تهران كردند؛ همچنين الزم به 
ذكر است كه تمامي گزارشات پس از بررسي همكاران 
در كميته ش��فافيت شوراي اس��المي شهر تهران به 
شهردار تهران انتقال داده مي شود تا شهرداري تهران 
پيگيري تخلفات را انجام دهد.  رييس كميته شفافيت 
شوراي اس��المي شهر تهران گفت: برخورد با فساد 
بايد از حالت نمايش��ي خارج ش��ده و سريع السير 
اتفاق بيفتد و بي واس��طه به اطالع مسووالن برسد؛ 
همچنين ش��وراي اسالمي ش��هر تهران به دنبال 
شفافيت است و براي اين موضوع كميته شفافيت 
شوراي اسالمي شهر تهران تمام تالش خود را خواهد 
كرد و اين موضوع نيازمند همكاري ش��هروندان و 

همكاران ما در شهرداري تهران است. 

احتمال وقوع زمين لرزه با بزرگاي بيش از 6  ريشتر در پايتخت وجود  دارد

ساخت وساز روي نيمي  از گسل هاي تهران

هزينه توليد يك مترمربع مسكن طي 8  سال گذشته ۷  برابر شده است 

سازندگان ايراني به تركيه مهاجرت كرده اند
اصغر مخلوقي، فعال صنعت س��اختمان اظهار كرد: 
بي توجه��ي به بخ��ش توليد مس��كن، باعث خروج 
بس��ياري از فعاالن و س��ازندگان در اين حوزه شده 
اس��ت. اين افراد يا خانه نش��ين ش��ده  يا به برخي از 
كشورهاي همس��ايه مهاجرت كرده و در آنجا اقدام 
به سرمايه گذاري در حوزه مسكن مي كنند. در حال 
حاضر، مطابق آمارهاي موج��ود، هزينه توليد يك 
مترمربع واحد مس��كوني در مقايسه با شروع به كار 
دولت تدبير و اميد، حداقل ۷ برابر شده است. در سال 
۱۳۹۲ متوسط هزينه ساخت يك مترمربع آپارتمان 
در حدود ۱.۲ ميليون تومان بوده كه اين رقم در حال 
حاضر به حدود ۷ ميليون تومان به ازاي هر متر مربع 

)به صورت ميانگين( افزايش يافته است.
او با بي��ان اينكه هزينه اجراي س��االنه يك ميليون 
واحد مس��كوني مطابق طرح جهش توليد و تامين 
مس��كن ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان است گفت: در 
ش��هر تهران يك خانواده با سطح درآمدي متوسط 
بايد بدون در نظر گرفتن تورم س��ال هاي آتي حدود 
۳۰ سال درآمدهاي خود را پس انداز كند تا موفق به 

خريد مسكن شود.
به گزارش ايسنا، مخلوقي درباره برنامه دولت مبني 
بر ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني اظهار 
كرد: در بازه س��ال هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ ساالنه ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ هزار واحد مس��كن در كش��ور توليدشده كه 
سهم بخش خصوصي در اين بين بيش از ۹۲ درصد 
بوده اس��ت با عنايت به اين موضوع دولت مي تواند با 
ارايه مش��وق هاي مناسب به بخش خصوصي جهت 
ورود به طرح ملي مسكن به منظور ايجاد هم افزايي 
بين بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي اقدام كند. 
در اين راستا بايد از تمامي سرمايه گذاران حقيقي و 
حقوقي مالك كه داراي زمين در محدوده ش��هرها 
يا داراي واحدهاي مس��كوني نيمه تمام و واحدهاي 
مسكوني تكميل ش��ده آماده فروش هستند دعوت 
ش��ود تا در اجراي طرح اقدام ملي مسكن همكاري 
و مشاركت كنند.او با تاكيد بر اهداف سياست طرح 
ملي مسكن در دولت سيزدهم گفت: دولت سيزدهم 
در گام نخس��ت بايد با بسترس��ازي و فراهم كردن 
زمينه رونق توليد در حوزه مس��كن و س��اختمان و 
جبران عقب  ماندگي س��ال هاي گذشته اقدام كند. 
عالوه بر اين ايجاد رون��ق اقتصادي و افزايش ميزان 
اشتغال در بخش هاي مختلف ازجمله صنعت، معدن 
و خدم��ات و ... در اين زمينه نقش بس��زايي دارد. از 
ديگر مشكالت اين پروژه مدت زمان اجراي پروژه ها 
اس��ت كه از طريق كاهش فرآيند بروكراسي اداري 
مي ت��وان بخش قابل توجه��ي از آن را برطرف كرد. 
گام مه��م ديگري كه دولت در اين زمينه بايد بردارد 
شامل نظارت دولت و نهادهاي ذيربط در امور اجرايي 
از حيث تامين مصالح، نحوه ساخت و حذف اقدامات 
احتمالي سوداگرانه در افزايش قيمت نهايي مسكن 
مي شود. وي زمين هاي دولتي را يكي از ظرفيتهاي 

طرح جهش توليد مس��كن دانس��ت و گفت: اراضي 
مذكور مي تواند در قالب واگذاري زمين هاي دولتي، 
اراضي سازمان منابع طبيعي، اراضي تحت مالكيت 
شركت هاي تابعه دولتي و... كه با قيمتي پايين تر يا با 
اجاره ۹۹ ساله در اختيار طرح ملي مسكن قرار گيرند 
كه با توجه به ارزش پايين زمين هاي مذكور نسبت به 
هزينه ساخت آن، مي تواند گزينه مطلوبي براي توليد 
و ساخت مسكن مورد نياز به شمار رود.اين كارشناس 
مسكن تاكيد كرد: همچنين از مهم ترين مشكالت 
در اين زمينه مي توان به طوالني بودن مدت زمان و 
هزينه بر بودن موضوع تغيير كاربري اراضي اشاره كرد. 
لذا ورود دولت و پيگيري در اين حوزه مي تواند كمك 

شاياني در جهت رفع مشكل مذكور كند.

        توليد مسكن بدون حضور بخش خصوصي 
ميسر نمي شود

مخلوقي به ظرفيت بخش خصوصي پرداخت و گفت: 
تحقق هدف توليد ساالنه يك ميليون خانه بدون در 
نظر گرفتن تعامل بخش ه��اي دولتي و خصوصي و 
افزايش مقوله هم افزايي ميس��ر نخواهد شد. مطابق 
قانون س��اماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، 
براي دستيابي به اهدافي مترقي چون تسريع در توليد، 
افزايش كيفيت س��اخت و تنوع بخشي به روش هاي 
توليد و همچنين كاهش قيمت تمام ش��ده در طرح 
اقدام ملي مسكن، شناسايي و ارزيابي شركت هاي واجد 
صالحيت كه داراي تجربيات خوبي در حوزه امكانات 
صنعتي سازي و فناوري هاي نوين هستند مي تواند گام 

مهمي در پيشبرد اين مهم در نظر گرفته شود.

      مشكلي در تامين مصالح ساختماني
وجود ندارد

اين عضو انجمن صنفي مهندس��ان مش��اور معمار 
و شهرس��از اظهار كرد: ظرفيت توليد س��االنه فوالد 
كشور ۳۰ ميليون تن اس��ت كه ساالنه بين ۱5 الي 
۱6 ميليون تن آن براي مصرف داخلي و ۱۳ الي ۱۴ 
ميليون تن نيز به خارج از كش��ور صادر مي شود كه 
عمده صادرات كش��ور در بخش فوالد نيز مربوط به 
ش��مش، ميلگرد و تيرآهن و متعلق به گروهي است 
كه مصارف ساختماني دارند. مواد اوليه، محصوالت 
مياني )شمش( و محصوالت نهايي )مثل ميلگرد( و 
هر آنچه نياز داخلي براي اجراي طرح باشد، در سطح 
كالن در كش��ور وجود دارد و حتي در توليد ميلگرد 
)با ظرفيت توليد ساالنه ۷ ميليون تن( مازاد ظرفيت 
وجود دارد. به طورمثال چنانچه متوس��ط ناخالص 
متراژ واحد مسكوني با سازه بتني )براي كل طرح(، 
۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود و با در نظر داشتن 
مصرف 5۰ كيلوگرم ميلگرد و فوالد در هر مترمربع 
واحد مسكوني، نياز به پنج ميليون تن فوالد خواهد 
بود كه اي��ن ميزان تقاضا به راحتي و با اس��تفاده از 

ظرفيت هاي داخلي قابل پوشش هستند.
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اختالل در فيس بوك و زير مجموعه هاي آن شكاف هاي 
سلطه اين شركت بر بازار از جمله افزايش احتمال هك و 
خسارت به كسب و كارها را يادآور شد و احتمال تجزيه آن 
را بيش��تر كرد. اختالل اخير در سرويس هاي  فيس بوك، 
ادعاي اين شركت كه گستره فعاليت ها و نفوذ آن مزاياي 
زيادي براي جهان دارد را تا حدودي نقض كرد. تأثير اين 
قطعي از جهات مختلف براي ۲.۸ ميليارد كاربر فيس بوك 
بسيار بد بود و نشان داد جهان بيش از اندازه به فيس بوك 
و زيرمجموعه هاي آن براي اداره كس��ب و كارها، برقراري 
ارتباط ميان جوامع، ورود به وب س��ايت هاي ديگر و غيره 
وابسته است. فيس بوك دوشنبه شب هفته گذشته حدود 
شش ساعت قطع شد و سرويس هاي زيرمجموعه آن يعني 
اينستاگرام و واتس اپ نيز در سكوت و سياهي فرو رفتند. 
طي اين شش ساعت ارزش ثروت مارك زاكربرگ ۷ ميليارد 
دالر كاهش يافت، ارزش س��هام فيس بوك سقوط كرد و 
هزاران نظريه مختلف درباره هك  فيس بوك، حمله سايبري 
و غيره مطرح شد. باالخره پس از شش ساعت سرويس هاي 
اين شركت دوباره فعال شدند و دليل اين امر نيز تغييري 
اشتباه در پيكربندي روترها اعالم شد. اما اين پايان ماجرا 
نبود. سرويس هاي اينستاگرام و مسنجر جمعه شب نيز 
حدود دو ساعت مختل شدند. اين سرآغاز چالش هايي 
جديد براي يكي از بزرگ ترين شركت هاي فناوري دنيا 
است كه هم اكنون با پرونده افشاگري يكي از كارمندان 
سابق خود درباره ارجحيت درآمدزايي به سالمت ذهني 
نوجوانان روبرو اس��ت. پس از اين اختالل شش ساعته 
بسياري از كارشناسان و رسانه هاي مختلف از زواياي 

مختلف پيامدهاي آن را بررسي كردند.

چالشحفظامنيتدرپياتكابهفيسبوك
به نوش��ته نش��ريه تايمز، اختالل اخير در سرويس هاي 
 فيس بوك، ادعاي اين ش��ركت كه گس��تره فعاليت ها و 
نفوذ آن مزاياي زيادي براي جهان دارد را تا حدودي نقض 
كرد. ش��ركت نت بالكس در لندن با توجه به برنامه هاي 
شركت براي يكپارچه سازي فناوري پلتفرم هايش )كه در 
۲۰۱۹ ميالدي اعالم شد(، به ريسك هاي چنين اقدامي 
اشاره مي كند. به عقيده كارشناسان اين شركت هرچند 
با چنين متمركزسازي سرويس ها يك ديد واحد در مورد 
عادات استفاده از اينترنت كاربران در اختيار شركت قرار 
مي دهد، اما آنها را نيز در برابر خطاهاي واحد آسيب پذير 
 Kentik Inc مي كند. داگ مادوري مير تحليلگر اينترنت
)موسسه رصد شبكه( مي گويد: »اين رويداد عجيب بود. 
تأثير اين قطعي از جهات مختلف براي ۲.۸ ميليارد كاربر 

فيس بوك بسيار بد بود و نشان داد جهان بيش از اندازه به 
فيس بوك و زيرمجموعه هاي آن براي اداره كسب و كارها، 
برقراري ارتباط ميان جوامع، ورود به وب سايت هاي ديگر و 
غيره وابسته است.« از سوي ديگر ريچل توباك هكر و مدير 
ارشد اجرايي موسسه سوشال پروف سكيوريتي مي گويد: 
»بسياري از افراد از  فيس بوك، واتس اپ يا اينستاگرام براي 
برقراري ارتباط استفاده مي كنند و قطع دسترسي به اين 
سرويس ها آنها را معرض خطر كالهبرداراني قرار مي دهد 
كه سعي دارند از قطعي سرويس ها سوءاستفاده كنند. آنها 
نمي دانند بدون سرويس هاي مذكور چگونه با اطرافيانشان 
تماس بگيرند. همچنين كاربران در معرض خطر هك قرار 
مي گيرند.« به گفته توباك در خاموشي هاي قبلي، برخي 
از افراد ايميل هايي دريافت كرده اند كه به آنها وعده مي داد 
با كليك روي يك لينك مخرب حساب هايشان در شبكه 
اجتماعي را بازيابي كنند اما در واقع اطالعات خصوصي آنها 
در اختيار هكرها قرار مي گرفت. با كليك روي پيوند مخرب 
كه مي تواند داده هاي شخصي آنها را افشا كند، حساب رسانه 

اجتماعي خود را بازيابي كنند.

تقويتاحتمالتجزيهفيسبوك
از سوي ديگر نش��ريه تحليلي تك مانيتور در گزارشي به 
س��لطه اين ش��ركت در دنياي فناوري و احتمال تجزيه 
زيرمجموعه هاي آن اش��اره مي كند. در بخشي از گزارش 
آمده است: »قطعي هفته گذشته نشان مي دهد واتس اپ 
و فيس بوك مسنجر در بازار پيام رسان ها سلطه وسيعي 
دارند.« لورا پترون تحليلگر ارش��د ش��ركت گلوبال ديتا 

مي گويد: »اين رويداد سواالتي درباره قدرت شركت هايي 
مانند فيس بوك به وجود مي آورد. اين شركت ها كه قدرت 
و نفوذ بسيار زيادي در سراسر جهان دارند، در معرض خطر 
اختالل در س��رويس نيز قرار دارند و ممكن است زندگي 
ميليون ها نفر را تحت تأثير خود قرار دهند.« پترون در اين 
باره مي گويد: »با وقوع چنين رويدادهايي احتماالً ضرورت 
بررسي چالش هاي آنتي تراست فيس بوك با گفت وگوهايي 
پيرامون تجزيه اين شركت )كه در حال حاضر كميسيون 
فدرال تجارت نيز مشغول بررسي آن( ضروري تر مي شود.«

فرصتبرايتوسعهشبكههاياجتماعي
وسرويسهايداخلي

موسسه مشاوره انگليسي تليمر نيز در يادداشتي به اين 
نكته اش��اره مي كند كه قطعي فيس بوك به رگوالتورها، 
كسب وكارها و مشتريان دليلي مي دهد تا اپ هاي مورد 
استفاده ش��ان را گس��ترده كنند. بنابراين شاهد نوآوري 
بيشتري در حوزه حاكميت فناوري خواهيم بود و اپ هاي 
مختلفي كه داخل كشورها توسعه يافته اند نيز مي توانند 
از اين روند سود ببرند. در اين گزارش آمده است: »قطعي 
سرويس هاي فيس بوك توجهات مشتريان اين شركت و 
رگوالتورهاي كشورهاي در حال توسعه را به متنوع سازي 
محصوالت جل��ب مي كند. ع��الوه بر آن ممكن اس��ت 
فيس بوك تصميم بگيرد يا مجبور ش��ود مدلي از كسب 
وكار با تمركزيافتگي كمتر در بازارهايي مانند برزيل و هند 
ايجاد كند.« هر دو بخش اين تحوالت به توسعه اپ هاي 
داخلي در كشورها مانند فليپ كارت )خرده فروشي آنالين 

در هن��د(، جي كش )كيف پول موبايل در فيليپين( و 
گرب )تاكسي اينترنتي در سنگاپور( كمك مي كند.

مهرتأييدبرسياست
توسعهپلتفرمهايداخليدرروسيه

اختالل در فيس بوك سبب شد كاربران به توئيتر، تلگرام و 
شبكه هاي اجتماعي ديگر رجوع كنند. در اين ميان روسيه 
نيز اعالم كرد در پي اين رويداد شبكه هاي اجتماعي داخلي 
كشورش با افزايش فعاليت روبرو شده بودند. به گفته مقامات 
روسيه اين رويداد حاكي از آن است كه براي توسعه پلتفرم ها 
و ش��بكه هاي اجتماعي داخلي، فرايند درست و به جايي 
اس��ت. اكنون سال هاست كه روسيه س��عي دارد نظارت 
خود بر اينترنت را گسترده تر كند و به شركت هاي فناوري 
خارجي درباره حذف محتواي غيرقانوني و ذخيره داده ها 
داخل خاك اين كش��ور دستورات مختلفي داده است. در 
همين راستا ماريا زاخاروفا سخنگوي وزير امور خارجه اين 
كشورطي قطع شش ساعته سرويس هاي فيس بوك گفت: 
»اين رويداد پاسخي براي اين سوال فراهم مي كند كه آيا بايد 
پلتفرم هاي پيام رسان و اينترنتي خود را ارتقا دهيم يا خير.«

كسبوكارهايكوچكقربانيفيسبوك
نيويورك تايمز نيز در گزارش��ي به ديگ��ر پيامد اين روند 
اشاره مي كند. به نوشته اين شركت قطعي سرويس ها به 
چالش هاي پيش روي فيس بوك افزود. اين شركت طي 
هفته هاي اخير به دليل گزارش هاي افشاش��ده از سوي 
فرانسيس هوگن با انتقادات گسترده اي روبرو بود. كارين 
دافي استاد ارتباطات در دانشگاه كرنل در اين باره مي گويد: 
»اختالل سرويس ها نشان دهنده اتكاي بيش از حد ما به 
فيس ب��وك و اپ هاي زير مجموع��ه آن يعني واتس اپ و 
اينستاگرام است.« تأثير اين اختالل به سرعت نمايان شد 
زيرا بسياري از كاربران در سراسر جهان براي زندگي روزمره 
خود به اين اپ ها اتكا دارند. مارك دانلي بنيانگذار استارت آپ 
يك برند لباس در ايرلند مي گويد: »با قطع شدن فيس بوك 
ما با كاهش فروش روبرو مي ش��ويم. شايد كاهش فروش 
براي بقيه شركت ها چندان زياد نباشد، اما از دست دادن ۴ 
يا ۵ ساعت فروش براي ما مهم است و هزينه برق يا اجاره را 
تأمين مي كند.« سمير منير، صاحب يك سرويس ارسال 
غذا در دهلي نيز نتوانست با مشتريانش تماس برقرار كند 
يا سفارش هاي آنان را تحويل دهد زيرا كسب و كارش از 
طريق صفحه فيس بوك فعال است و با كمك واتس اپ 
سفارش دريافت مي كند. او مي گويد: »وقتي همه چيز 

قطع مي شود، كل كسب و كار من از كار مي افتد.«
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رضاتقيپوررييسكميسيونحمايت
ازحقوقكاربرانفضايمجازيشد

اعض��اي هيات رييس��ه كميس��يون مش��ترك 
حماي��ت از حق��وق كارب��ران و خدم��ات پاي��ه 
كارب��ردي فضاي مجازي تعيي��ن و رضا تقي پور 
 رييس كميسيون ش��د. به گزارش مهر، اعضاي 
هيات رييس��ه كميسيون مش��ترك حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پاي��ه كاربردي فضاي 
مجازي انتخ��اب ش��دند. بر اين اس��اس »رضا 
تقي پور« ب��ه عنوان رييس كميس��يون انتخاب 
ش��د. علي يزدي خ��واه نماينده تهران و حس��ن 
ن��وروزي نماينده رب��اط كريم به عن��وان نواب 
اول و دوم رييس، لطف اهلل س��ياه كلي به عنوان 
سخنگوي كميس��يون انتخاب شدند. همچنين 
بيژن نوب��اوه و مهرداد ويس كرمي به عنوان دبير 
اول و دوم كميسيون مشترك حمايت از حقوق 
كاربران مجازي تعيين شدند. رضا تقي پور انوري 
همچنين در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراي 
اسالمي و نطق ميان دستور خود گفت: گسترش 
روز افزون قابليت هاي فضاي س��ايبري، جهاني 
ش��دن ارتباطات، انفجار اطالعات و فناوري هاي 
نوظهور موجب مطرح شدن پارادايم ها، رويكردها 
و مفاهيم نوين و رش��د و فراگي��ري فزاينده آن 
اس��ت، به گفته صاحب نظران ما در ابتداي يك 
انق��الب قرار داريم كه ش��يوه زندگي، كس��ب و 
كار و ارتباط را به ش��كلي تغيي��ر مي دهد كه به 
لحاظ مقياس دامنه و پيچيدگي بي سابقه است. 
تقي پور اظهار كرد: اين ديجيتالي ش��دن باعث 
خلق اقتصاد ثانويه ش��ده است كه گسترده بوده 
و به اين ترتيب بزرگ تري��ن تحوالت اجتماعي 
از زم��ان انقالب صنعتي به هم��راه دارد. داده ها 
به ح��دي عظيم ش��ده اند كه با توج��ه به تعداد 
باالي تراكنش هاي انجام شده توسط ميليون ها 
مشتري و ش��ركت ها در سراسر اكوسيستم هاي 
سازماني از ماهيانه به هفتگي و به روزانه و ساعتي 
تغيير كرده اند. وي با بيان اينكه براساس آمارهاي 
منتشرشده داده هايي كه به صورت ساالنه تكثير 
و مصرف مي ش��ود از حدود ۱۲۰۰ اگزابايت در 
سال ۲۰۱۰ به ۶۴هزار و ۲۰۰ اگزابايت در سال 
۲۰۲۰ رسيده اس��ت، ادامه داد: اين رقم بيش از 
۵۰ برابر است. همچنين برآورد مي شود به ۱۸۱ 
زتاوايت يعني ۱۸۱ هزار اگزابايت در سال ۲۰۲۵ 
برسد. اين يعني اين اطالعات بايد مديريت شود 
و تاثير اين ديجيتالي ش��دن بر اكوسيستم همه 
كسب و كارها بايد ديده ش��ود. بر همين اساس 
امروز الزم است كه زير ساخت هاي توانمند ساز را 
در ابعاد زير ساخت هاي حقوقي، هويت، صيانت، 
سواد و مهارت ديجيتال و زير ساخت هاي فناوري 

را مورد توجه قرار دهيم. 

آغازبهكاردوميندوره
كارآموزيهمراهاول

فرآيند يكپارچه كارآموزي س��ازماني همراه اول به دور 
دوم رسيد و از كارآموزان برگزيده دور نخست كارآموزي 
آكادمي همراه تجليل شد. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، آيين افتتاحيه دومين 
دوره كارآموزي همراه اول صبح روز يكشنبه ۱۸ مهرماه 
۱۴۰۰ با حض��ور مهدي اخوان بهاب��ادي، مديرعامل، 
معاونان و مديران ارش��د نخستين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه كشور، كارآموزان دور نخست و متقاضيان 
دور دوم كارآموزي در ساختمان ستاره ونك تهران برگزار 
شد.مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول در اين 
رويداد با تأكيد بر اينكه فضاي ذهني ما با ايده آل ها بسيار 
فاصله دارد، اظهار كرد: نبايد از تالش و كوش��ش دست 
كشيد و خسته شد؛ براي اصالح و تحول سيستم هاي 
كش��ور بايد هزينه داد و اين هزينه با پاي كار ايستادن، 
پرداخت مي شود. وي تصريح كرد: هدف ما از تأسيس 
آكادمي همراه اي��ن بود تا فرصتي را در اختيار نخبگان 
علمي و برگزيدگان دانش��گاهي قرار دهيم تا همپاي 
رزومه علمي، اقدام به رزومه س��ازي عملي نيز كنند؛ با 
اين كار در زمان استخدام فرصت برابري با ديگراني كه 
فقط تجربه عملي دارند، خواهند داش��ت.جعفر بلوك 
آذري، معاون توسعه س��ازمان و سرمايه انساني همراه 
اول نيز در ادامه مراس��م با مرور ماموريت، چشم انداز و 
ارزش هاي سازماني اپراتور اول تلفن همراه كشور، آماري 
از وضعيت شبكه داد و اظهار كرد: قابل توجه متقاضيان 
ورود به دوره كارآموزي همراه اول كه اميدواريم در انتهاي 
اين دوره بتوانيم ش��اهد جذب آنها در مجموعه باشيم؛ 
همراه اول بيش از ۱۰۰ ميليون سيمكارت واگذار كرده 
 اس��ت و با در اختيار داشتن ۳۰ هزار سايت لوكيشن در

 اقصي نقاط كش��ور، بيش از ۴۰ ميليون مشترك ديتا 
دارد. وي در ادامه به معرفي ساختار سازماني همراه اول و 
شركت هاي زيرمجموعه آن و شرح ماموريت ها و وظايف هر 
كدام از آنها پرداخت و گفت: شما وارد شركتي شده ايد كه 
 حدود ۷۰۰۰ نفر نيروي كار مستقيم و غيرمستقيم دارد. 
علي اكب��ر حكمتي كيا، مدي��ر آكادمي هم��راه ديگر 
سخنراني بود كه حاصل برگزاري دور نخست كارآموزي 
را معرفي ۱۹ نفر از برگزيدگان )براساس نتيجه ارزيابي 
مثبت( به بخش جذب همراه اول دانست و اظهار كرد: 
در دور چهار ماهه اول از مي��ان ۳۵۰۰ ثبت نام كننده، 
نهايتا ۲۵۸ نف��ر براي مصاحبه انتخ��اب و از ميان آنها 
۴۰ نفر پذيرفته ش��دند؛ در دور دوم نيز از ميان ۵۷۰۰ 
ثبت نام كننده، ۴۸۳ نفر به مصاحبه رسيدند و در پايان 
۷۰ نفر پذيرفته شدند كه امروز در خدمت آنها هستيم.  
وي با بيان اينكه ماموريت اجراي كارآموزي سازماني يا 
Internship سال گذشته توسط مديرعامل همراه اول 
به آكادمي همراه ابالغ شد، گفت: اين روش، مدلي فراگير 
براي شناسايي، ارزيابي، جذب، آموزش و اجتماعي سازي 

كاركنان جديدالورود به سازمان ها است.

جهان بيش از اندازه به فيس بوك و زيرمجموعه هايش براي اداره كسب وكارها و برقراري ارتباط ميان جوامع، وابسته است

آنچهقطعياينستاگراموواتساپبرسرفيسبوكميآورد



تعادل| فرشته فريادرس |
در حالي دولت سيزدهم طي هفته هاي اخير، مشوق هايي 
را براي رونق ص��ادرات ابالغ كرده كه اين روزها طرحي در 
ميان نمايندگان مجلس دست به دست مي شود كه بر اساس 
آن، قرار است صادركنندگاني كه ارزشان را برنمي گردانند، 
مجازات شوند. اين طرح كه از آن به عنوان »جرم انگاري عدم 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات«، ياد مي شود به تازگي از 
سوي تعدادي از نمايندگان مجلس تهيه شده و قرار است 
پس از نهايي شدن، طي جلسه علني روي ميز هيات رييسه 
مجلس قرار گيرد. محتواي اين طرح كه در برخي رسانه ها 
منتشر شده، حاكي از اين است كه طراحان به دنبال تعيين 
جريمه و مجازات حبس براي عدم بازگشت ارز صادراتي 
به كشور هستند . اين اقدام مجلس، واكنش شديد بخش 
خصوصي و برخي صادركنندگان را به همراه داشت. برخي 
از صادركنندگان معتقدند كه تهيه چنين طرحي، موجب 
تشديد اتهام زني ها به صادركنندگان مي شود و با تصويب 
آن، سرمايه ها از بخش صادرات فراري داده شده و به ساير 
حوزه هاي غير مولد ورود مي كند. برخي هم تبعات تصويب 
اين قانون را كاهش معنادار صادرات غيرنفتي و از دس��ت 
رفتن بس��ياري از بازارهاي صادراتي براي صادركنندگان 
ايراني مي دانند كه در اين صورت باي��د فاتحه صادرات را 
خواند. در همين حال، كنفدراسيون صادرات ايران به عنوان 
تشكل باالدستي حوزه صادرات غيرنفتي با ارسال نامه اي به 
محمدباقر قاليباف، رييس قوه مقننه خواستار توقف بررسي 
اين طرح شده است. اين اقدام مجلس در شرايطي است كه 
متوليان صمت هم با اين طرح مخالفند. به طوري كه رييس 
سازمان توسعه تجارت روز گذشته در واكنش به طرح ضد 
صادراتي مجلس در اظهاراتي گفته است: »ما با اين طرح 
مخالفيم ومخالفت خود را نيز به مجلس اعالم كرده ايم و 
بدنه كارشناسي مجلس نيز با اين طرح مخالفت كرده اند؛ 
چرا كه با قوه قهريه نمي توان با صادركننده رفتار كرد.« اين 
مقام مسوول در وزارت صمت، همچنين عنوان كرده كه 
اين طرح با بخشنامه تسهيل صادراتي دولت در تضاد است. 

     طرح جرم نگاري مجلس چه مي گويد؟ 
هفته گذش��ته طرحي در مجلس اعالم وصول شد كه بر 
مبن��اي آن، چنانچه صادركنندگان ظرف مدت س��ه ماه 
از دريافت ارز حاصل از ف��روش كاالهاي خود در بازارهاي 
صادراتي، آن را به كشور بازنگردانده و تحويل بانك مركزي 
ندهند، با برخورد دس��تگاه قضايي مواجه خواهند شد. بر 
اس��اس اين طرح، تمامي صادركنندگان موظف خواهند 
ش��د پس از فروش كاالي خود در خارج از كشور، حداكثر 
ظرف مدت ۳ ماه از دريافت بهاي كاال، ارز حاصل از صادرات 
را به بانك مركزي ارايه كنند. بر مبناي اين طرح، خودداري 
از وارد ك��ردن ارز حاصل از صادرات ب��راي بار اول جريمه 
نقدي معادل ۲ برابر بهاي كاالي صادر شده را در پي خواهد 
داشت و براي بار دوم عالوه بر لغو كارت بازرگاني متخلف، به 
حبس ۶ ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. بر اساس آنچه 
كه به عنوان داليل توجيحي اين طرح، از س��وي طراحان 
مطرح شده: »برخي صادركنندگان با استفاده از تسهيالت 
ايجاد شده توسط مجلس و دولت، محصوالت كشاورزي 
و كاالهاي صنعتي و مواد اوليه كشور را به قيمت مناسب 
تهيه و به خارج از كش��ور صادر مي كنند، اما از وارد كردن 
درآمد حاصل از فروش اين كاالها به چرخه اقتصادي كشور 

خودداري مي كنند، لذا در راستاي تمهيد مقدمات كاهش 
قيمت دالر، يورو و ساير ارزهاي بين المللي در ايران و حمايت 

از توليد ملي طرح ذيل به مجلس ارايه مي شود.«

     واكنش هاي بخش خصوصي به طرح 
طرح جرم انگاري از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در 
حالي از س��وي برخي نمايندگان مجلس تهيه شده است 
كه نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، واكنشي 
توام با دلس��ردي از صادرات و فعاليت اقتصادي نسبت به 
آن ابراز كرده اند. محمد الهوتي رييس كميسيون تسهيل 
تجارت و توسعه صادرات اين اتاق، اين طرح را شوك جديد 
به صادركنندگان دانست و با تاكيد بر اينكه صادركنندگان 
به طور قطع، ارز حاصل از ص��ادرات را به چرخه اقتصادي 
كشور بازمي گردانند، تهيه چنين طرحي را موجب تشديد 
اتهام زني ها به صادركنن��دگان عنوان ك��رد.  الهوتي در 
اظه��ارات خ��ود تدوين چني��ن طرحي از س��وي برخي 
نمايندگان مجلس را در شرايطي عنوان كرد كه به گفته وي، 
دولت سيزدهم طي هفته هاي اخير تصميمات مناسبي را 
براي تشويق دوباره صادرات غيرنفتي اتخاذ كرده است. به 
باور او، در صورت تصويب اين طرح در مجلس، سرمايه ها از 
بخش صادرات فراري داده شده و به ساير حوزه هاي غير مولد 
ورود مي كند.  نايب رييس اتاق بازرگاني ايران نيز با انتقاد 
از اين طرح گفته اس��ت: يكي از تبعات تصويب اين قانون، 
مي تواند كاهش معنادار صادرات غيرنفتي و از دست رفتن 
بس��ياري از بازارهاي صادراتي براي صادركنندگان ايراني 
باشد.  به گفته حسين سالح ورزي، يكي از الزام هاي ديگر اين 
است كه تهيه كنندگان طرح ببينند؛ چرا احتمال برگشت 
ارز حاصل از صادرات به ايران در يك دوره كوتاه مدت دشوار 
ش��ده و به جاي قانون گذاري تازه دنبال برطرف كردن آن 
موانع باشند.   او در اظهارات خود عنوان به اين موضوع اشاره 
كرده كه هم اكنون همه مي دانند حتي شركت ملي نفت 
ايران كه يك شركت با سابقه طوالني و يك شركت نيرومند 
است نيز نمي تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آساني 
برگرداند. س��الح ورزي توضيح داده اس��ت: عالوه بر اين، 
نمايندگان در جريان گرفتاري صادركنندگان كاال به عراق 
و افغانستان به عنوان دو طرف اصلي ايران در صادرات و نيز 
چين هستند و مي دانند كه دريافت و برگرداندن ارز حاصل از 

صادرات به اين سه كشور با دشواري هاي متعدد رو به رو است. 
از سوي ديگر بايد اين الزام را در نظر گرفت كه صادركنندگان 
باي��د با چه قيمتي دالر يا يوروي خ��ود را به بانك مركزي 
بدهند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در عين حال تاكيد 
كرده كه هيچ صادركننده با شرفي در اين وضعيت خود را 
در وسط چنين ميدان و معركه اي نخواهد انداخت. تصور 
كنيد به جاي ۳ ماه مهلت داده شده به هر دليل اين فرايند 
بازگشت ارز سه ماه و چند روز شد و صادركننده هم مقصر 
نبود، حاال بايد او را جريمه كرد و بايد او را به زندان انداخت؟ 
از س��وي ديگر اگر بانك مركزي با ه��ر اراده اي بخواهد ارز 
حاصل از ص��ادرات را با نرخ ارزان ت��ر از بازار قيمت گذاري 
كند و صادركننده را از دل و دماغ بيندازد چه بايد كرد؟ در 
همين رابطه، سيدرضي حاجي آقا ميري ديگر عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران ني��ز در واكنش به اين طرح، تاكيد 
كرد كه در صورت تصويب آن، بايد فاتحه صادرات را خواند.

     نامه نگاري با قاليباف 
اما در تازه ترين مخالفت ها، كنفدراسيون صادرات ايران با 
ارسال نامه اي به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي 
اسالمي، خواس��ته اس��ت كه تصويب و اجراي اين طرح 
متوقف شود. در بخش��ي از اين نامه آمده است: با توجه به 
شرايط سخت و پيچيده تحريم، بازگشت ارز ظرف مدت 
سه ماه عملياتي نخواهد بود و صرفا منجر به شكل گيري 
تعداد زيادي پرونده قضايي و رونق اس��تفاده از كارت هاي 
يك بارمصرف در عرصه صادرات غيرنفي كش��ور خواهد 

ش��د كه در نهايت، مجلس را به هدف واالي خود كه همانا 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور و 
قرار گرفتن منابع ارزي در اختيار تامين كاالها، مواد اوليه، 
تجهيزات و ماش��ين آالت مورد نياز توليد است، نخواهد 
رساند. كنفدراسيون صادرات ايران ضمن تاكيد دوباره 
بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، معتقد است 
كه اجراي دقيق ابالغيه اخير محس��ن رضايي، معاون 
اقتصادي رييس جمهور از سوي دستگاه هاي اجرايي، 
منجر به رفع مشكالت كنوني بازگشت ارز صادراتي شده 
و دولت را به اين اطمينان خواهد رساند كه ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي كشور بازگشت داده مي شود 
و در عين حال، دغدغه نمايندگان محترم مجلس شوراي 

اسالمي در اين حوزه را نيز، برطرف خواهد نمود.

      طرح با بخشنامه صادراتي دولت
در تضاد است

البته عليرضا پيمان پاك رييس سازمان توسعه تجارت روز 
گذشته در واكنش به طرح مجلس تحت عنوان »جرم انگاري 
عدم بازگشت ارز صادراتي« در اظهاراتي عنوان كرد: ما با اين 
طرح مخالفيم، مخالفت خود را نيز به مجلس اعالم كرده ايم 
و بدنه كارشناسي مجلس نيز با اين طرح مخالفت كرده اند 
چرا كه با قوه قهريه نمي توان با صادركننده رفتار كرد. او با 
تاكيد بر اينكه اين طرح با آيين نامه دولت در مورد تسهيل 
صادرات هم در تضاد اس��ت، گفته اس��ت: در دولت قبلي 
به دليل سياست هاي غلط بانك مركزي نه تنها صادرات 
كاهش يافت بلكه صادركننده نيز تبديل به مجرم ش��ده 
بود. ما بايد اين رويه ها را اصالح كنيم. طرح جرم انگاري از 
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالي از سوي برخي 
نمايندگان مجلس تهيه شده ، كه با توجه به وجود تحريم ها 
و شرايط دش��وار صادرات و نبود تعامالت مستقيم بانكي 
ايران با بازارهاي هدف صادراتي، بازگرداندن ارز صادراتي 
به داخل كش��ور كماكان دغدغه جدي صادركنندگان و 
فعاالن اقتصادي اس��ت به طوري كه طي سال هاي اخير و 
پس از آنكه دولت دوازدهم مصوبات سخت گيرانه اي را براي 
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سر گذراند، تبعات 
آن گريبان صادرات و نياز كشور به ارز را گرفت. با اين حال، 
طي مذاكرات فشرده فعاالن اقتصادي با دولت و هم فكري 
براي اتخاذ تصميمات مناسب، تسهيالتي هرچند كم اثر 
براي نحوه بازگش��ت ارز صادراتي به داخل اتخاذ و از سوي 
صادركنندگان به كار گرفته شد. حال با طرح جديدي كه 
برخي نمايندگان مجلس در پيش گرفته اند، صادركنندگان 
زنگ خطر ديگري را براي تحديد صادرات احساس مي كنند.
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تكذيب ممنوعيت ورود 
كاميون هاي ايراني به گرجستان

ايلنا |رييس اتاق بازرگاني ايران و گرجستان اظهار 
داشت: در حال حاضر بارها و كاميون هاي ايراني به 
راحتي وارد خاك گرجستان مي شوند. سيده فاطمه 
مقيمي در گفت وگو با ايلنا در مورد انتشار برخي از 
اخبار مبني بر ممنوعيت ورود كاميون هاي ايراني به 
گرجستان اظهار داشت: در اين مورد هيچ مشكلي 
وجود ندارد و در حال حاض��ر بارها و كاميون هاي 
ايراني به راحتي وارد خاك گرجستان مي شود. وي 
افزود: اگر فردا مشكل يا مورد جديد به وجود بيايد آن 
موضوع ديگري است؛ اما تا اين لحظه هيچ مشكلي 

براي ورود به گرجستان وجود ندارد.

درخواست ارزي از بانك مركزي
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
از بانك مركزي خواست كه نسبت به تبيين رويه 
بانك��ي الزم جهت ايجاد ام��كان پرداخت هزينه 
دموراژ حتي به صورت ارز ب��ه نرخ نيمايي فراهم 
شود. در متن نامه دبير اين اتحاديه به معاون ارزي 
بانك مركزي آمده است: »همانطور كه استحضار 
داريد، هزينه دموراژ از جمله هزينه هاي متعارف در 
تجارت خارجي بوده كه به ويژه در سال هاي اخير با 
توجه به شرايط ويژه كشور سهم رو به افزايشي را در 
هزينه هاي واردات به خود اختصاص داده است. با 
توجه به اينك��ه در رويه هاي بانكي جاري، رديفي 
براي تامين هزينه هاي دموراژ پيش بيني نش��ده 
اس��ت، اين امر مش��كالت زيادي جهت پرداخت 
اين ارقام به ويژه در حوزه حسابرس��ي مالياتي در 
پي داشته است. بنابراين ضمن ارسال نامه شماره 
۷۲۵۸/۲۳۵ /ص م��ورخ هفده��م مهرماه س��ال 
جاري س��ازمان امور مالياتي كشور، خواهشمند 
است نسبت به تبيين رويه بانكي الزم جهت ايجاد 
امكان پرداخت هزينه دموراژ حتي به صورت ارز 

به نرخ نيمايي را فراهم فرماييد.«

پيش بيني افزايش صادرات
به عراق در نيمه دوم  

فارس|عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق 
با اشاره به عوامل رشد صادرات ايران به عراق در شهريور 
امسال، گفت: پيش بيني مي شود صادرات كشورمان به 
عراق در نيمه دوم سال افزايش يابد. سيد حميد حسيني 
در مورد وضعيت صادرات ايران در ۶ ماهه ابتداي امسال، 
گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون به طور متوسط هر ماه 
ارزش صادرات ايران به عراق حدود ۵00 تا ۶00 ميليون 
دالر بوده است كه روند نسبتا خوبي برخوردار بوده است. 
وي افزود: اگرچه بخشي از رشد صادرات ايران به عراق در 
۶ ماه ابتداي امسال به علت افزودن ارزش صادرات گاز 
سال گذشته ايران به عراق در آمار صادراتي خرداد ماه 
امسال است، اما به طور كلي روند صادرات كشورمان به 
عراق خوب است. حسيني علت رشد صادرات در شهريور 
نسبت به مرداد امسال را برگزاري مراسم اربعين عنوان 
كرد و گفت: در اين ايام صادرات برخي اقالم خوراكي و 
همچنين برخي اق��الم مصرفي از قبيل ظروف يك بار 
مصرف افزايش مي يابد. وي با بيان اينكه افزايش قيمت 
ارز نيز در صادرات به عراق موثر بوده است، بيان داشت: 
معموال هر سال در نيمه دوم سال صادرات ايران به عراق 
افزايش مي يابد، لذا پيش بيني مي شود، در سال جاري 

نيز صادرات در نيمه دوم سال به عراق افزايش يابد. 

كاهش زمان استعالمات صنفي 
از نيروي انتظامي

رييس و هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران به مناسبت 
بزرگداش��ت هفته نيروي انتظامي با س��رهنگ علي 
نوروزي، رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي 
انتظامي و معاونان اين نهاد ديدار و گفت وگو كردند. به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق اصناف ايران، رييس 
اتاق اصن��اف ايران در اين دي��دار ضمن تبريك هفته 
نيروي انتظامي گفت: همكاري اصناف و پليس اماكن 
سابقه اي درخشان دارد و اين تعامل و همكاري در ايامي 
كه كشور درگير بحران بيماري كرونا بود گسترده تر شد 
و شكل تازه اي به خود گرفت. پليس اماكن همانطور كه 
انتظار مي رفت با ورود به موضوع حفاظت از س��المت 
جامعه در كنار اصناف قرار گرفت. سعيد ممبيني افزود: 
در بازرسي هاي انجام شده از واحدهاي صنفي، برخورد 
پليس اماكن با صنوفي كه پروتكل هاي بهداش��تي را 
رعايت نمي كردند توأم با حفظ عزت و احترام براي آنان 
بوده و اين موضوع عالوه بر تهران در تمامي كشور مصداق 
دارد. وي همچنين با اشاره به شعار »پليس هوشمند، 
امنيت پايدار« كه به عنوان شعار هفته نيروي انتظامي 
در نظر گرفته شده اس��ت، تصريح كرد: كاهش زمان 
استعالمات صنفي با راه اندازي سامانه اي بدين منظور، 
يكي از اقدامات مثبتي است كه با همكاري سازمان ها 
و نهادهاي مختلف از جمله پليس اماكن محقق شده 
اس��ت. ممبيني همچنين به نقش متقابل اصناف در 
تأمين امنيت جامعه اشاره كرد و افزود: هر كجا كه چراغ 
مغازه اي روشن باش��د مردم احساس امنيت بيشتري 
دارند. عالوه بر اي��ن، اصناف همواره در تعامل با پليس 
در برقراري امنيت اقتصادي و اجتماعي از هيچ تالشي 
فروگذار نكرده است و پيوند اصناف و نيروي انتظامي 
محكم و استوار اس��ت. رييس پليس نظارت بر اماكن 
عمومي نيروي انتظامي نيز در اين ديدار ضمن تقدير از 
رييس و هيات رييسه اتاق اصناف ايران به موجب اين 
ديدار گفت: همكاري و تعامل اصناف و نيروي انتظامي 
چشمگيرتر از گذشته است. سرهنگ علي نوروزي افزود: 
پليس اماكن همواره تالش دارد تا نگاه س��لبي به هيچ 
قشر و گروهي نداشته باش��د و در خصوص اصناف نيز 
همين طور است. اصناف و بازاريان براي تأمين معاش 
خود و خدمت به مردم زحمت مي كشند و ما بايد مسير 
فعاليت را براي آنان هموار كنيم. در واقع اصناف همواره 

در كنار پليس بوده اند و اين همراهي دو سويه است.

ويژه

آشنايي دانش آموزان اصفهان
با مديريت مصرف آب 

از طريق شبكه شاد
از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون 100 موشن گرافي، 
۵0 كليپ و ۲0 انيميشن با موضوع مديريت مصرف بهينه 
آب از طريق فضاي مجازي براي دانش آموزان اصفهاني 
پخش شده است. معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: توليدات فرهنگي 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در شبكه آموزشي 
ش��اد كه تمامي دانش آموزان، اولياء و مربيان عضو آن 
هستند بارگذاري مي شود. مهدي اسماعيلي به فعاليت 
۸۷ كانون فرهنگي تربيتي در س��طح استان اصفهان 
اش��اره كرد و گفت: اين توليدات همچنين در كانال ها 
و گروه هاي مجازي كانون هاي فرهنگي تربيتي توزيع 
مي شود تا اعضاي اين كانون ها نيز با شيوه هاي صحيح 
مصرف آب آشنا شوند. رييس خانه فرهنگ آب آبفاي 
اس��تان اصفهان نيز گفت: از اواخر سال 1۳9۸ و پس از 
شيوع ويروس كرونا، خانه فرهنگ آب با همكاري اداره 
كل آم��وزش و پرورش اقدام به آم��وزش دانش آموزان 
ازطريق فضاي مجازي كرد كه با اس��تقبال معلمان و 
دانش آموزان روبه رو ش��ده است. زهره تشيعي افزود: 
قبل از شيوع ويروس كرونا، ساالنه بيش از ۵0 هزار 
نفر از دانش آموزان مقاطع تحصيلي مختلف با حضور 
در خانه فرهن��گ آب از نزديك با روش هاي صحيح 
مصرف آب، استفاده از شيرآالت كاهنده و چگونگي 
بازچرخاني پساب آشنا مي شدند كه اميدوارم اين روند 
دوباره از سرگرفته شود. وي گفت: با توجه به شرايط 
كرونايي، در حال حاضر آبفاي استان اصفهان آموزش 
9۵0 هزار دانش آموز در زمينه مديريت مصرف آب 
را از طريق فضاي مجازي و شبكه شاد دنبال مي كند. 

۵۰۰ تن ماده اوليه
شيرخشك نوزاد در معرض فساد

ايسنا |رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك نوزاد 
با بيان اينكه ۵00 تن ماده اوليه توليد شيرخشك نوزاد 
در گمرك مانده و ترخيص نش��ده است، گفت: وزارت 
بهداش��ت معتقد است شيرخش��ك نوزاد دارو است و 
بايد ارز دولتي دريافت كند ولي وزارت صمت مي گويد 
شيرخشك نوزاد غذاست و بايد با ارز نيمايي ترخيص 
شود. اين اختالف نظر دو وزارتخانه و تعلل منجر به اين 
شده كه بخشي از اين مواد فاسد و از چرخه مصرف خارج 
شوند. هاني تحويل زاده در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به 
اين سوال كه آيا ۵00 تن ماده اوليه توليد شيرخشك 
از گمرك ترخيص شده است يا خير، گفت: همچنان 

اختالف دو وزارتخانه بهداشت و صنعت پابرجاست. 

خبركوتاه

صادركنندگان ارز را تا سه ماه برنگردانند، مجازات و حبس مي شوند!

طرح ضد صادراتي مجلس 

اولتيماتوم معاون فني گمرك
 به صاحبان كاميون هاي دپويي براي ترخيص

تعادل|
اگرچه واردات كاميون هاي دست دوم اروپايي و زير ۳ سال 
ساخت از اوايل بهار 1۳99 كليد خورد، اما با گذشت يك سال 
و نيم از آغاز اين فرآيند، به دليل پيچيدگي هاي آيين نامه 
واردات اين نوع كاميون كه در ماده ۳0 قانون احكام دايمي 
برنامه هاي ۵ ساله ذكر شده، فرآيند ترخيص ۶ هزار و ۶00 
دستگاه كاميون دست دومي كه ثبت سفارش شده بود، با گره 
كوري مواجه شد كه باز كردن آن سخت بود ودشوار. اما اواخر 
شهريور ماه امسال بود كه دادستاني تهران به اين موضوع ورود 
كرد و خواستار تسريع در ترخيص كاميون هاي دپو شده در 
گمركات شهريار كه بخش مهمي از كاميون هاي وارداتي را 
تشكيل مي دهند، شد و دستورات الزم در اين خصوص را به 
دستگاه هاي ذي ربط از جمله گمرك و سازمان راهداري ابالغ 
كرد. اين در حالي كه بنابر اعالم گمرك با وجود رفع موانع و 
تسهيل شرايط، بيش از 10 روز از شروع ترخيص كاميون ها 
گذش��ته اما ظاهرا همچنان برخي از وارد كنندگان اقدامي 
براي تعيين تكليف اين كاالها انجام ندادند. از اين رو، معاون 
فني گمرك از واردكنندگان خواسته ظرف سه روز مشكالت 
خود را اعالم كنند و اگر تاپايان ماه اقدامي نكنند، كاميون هاي 
دپويي تا پايان مهر ترخيص نشود، به اموال تمليكي مي روند

     واردكنندگان بهانه اي  براي
عدم ترخيص ندارند

كاميون هاي وارداتي دست دوم از ۲۲ شهريورماه مشمول 
دستور دادستاني در خصوص تسريع در ترخيص كاالهاي 
رس��وبي در گمركات ش��ده اس��ت. تا پيش از اين دستور 
دادستاني، واردات ۶ هزار و ۵00 دستگاه كاميون دست دوم 
اروپايي و زير ۳ سال ساخت ثبت سفارش شده بود كه آمار 
مذكور به دادستاني ارايه شد. اما با تغيير فرايند صدور مجوز 
از دستگاه هاي مختلف و كاهش مسير اين مجوزها، امكان 
ترخيص تعداد بيشتري كاميون فراهم شد. اين كاميون ها در 
۸ گمرك دپو شده اند ولي بخش زياد آنها در گمركات تهران 
قرار دارند. يكي ديگر از تغييرات ايجاد ش��ده، كاهش تعداد 
بررسي ها در سازمان استاندارد از ۲ بار به يك بار معاينه بود. 
همچنين سازمان محيط زيست نيز همكاري الزم را در اين 
خصوص افزايش داده است. همچنين نماينده شركت هاي 
خدمات پس از فروش در گمركات مس��تقر نبوده اند كه با 
استقرار نمايندگان اين ش��ركت ها در گمركات و انبارهاي 

عمومي، استعالم از ش��ركت هاي خدمات دهنده سرعت 
بيشتري خواهد گرفت. در همين رابطه صدراهلل بمانا عضو 
كارگروه نوسازي ناوگان جاده اي كشو در گفت وگو با »مهر« 
درباره آخرين وضعيت نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي 
به بيان توضيحاتي پرداخته و گفته است: برخي شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات پس از فروش بيش از ۳ درصد كارمزد 
از واردكنندگان كاميون هاي ۳ سال ساخت اروپايي دريافت 
مي كردند كه قرار شد با دستور دادستاني، اين شركت ها نيز 
كارمزد را به رق��م ۳ درصد برگردانند. وي بيان كرد: از ديگر 
اقداماتي كه براي افزايش س��رعت ترخيص كاميون هاي 
وارداتي دپو ش��ده در گمركات انج��ام داديم، انتقال فرايند 
اسقاط يك دس��تگاه كاميون فرس��وده در برابر واردات هر 
دستگاه كاميون دس��ت دوم بعد از ترخيص از گمرك بود. 
وي تاكيد كرد: بنابراين ديگر بهانه خاصي براي طوالني شدن 
فراين��د ترخيص كاميون هاي وارداتي وج��ود ندارد و همه 
مشكالت حل شده است. بمانا درباره اقدامات بانك مركزي 
جهت رفع مشكل ارزي وارد كنندگان كاميون ها هم گفت: 
مشكلي كه وجود داشت صدور كد ساتا از سوي بانك مركزي 
بود؛ تا پيش از اين بانك ها براي تأييد تأمين ارز اين كاميون ها، 
۳۵ درصد ضمانتنامه بانكي تقاضا مي كردند كه نزديك به 
۷00 تا ۸00 ميليون تومان مي شد. با پيگيري هاي سازمان 
راهداري، بانك مركزي اعالم كرد آن دسته از وارد كنندگاني 
كه منشأ ارز خريد كاميون هاي خارجي يا اشخاصي غير از 
وارد كنندگان اس��ت مي توانند به جاي ضمانتنامه چك، يا 
سفته ارايه دهند. به گفته او، در حال حاضر صرفًا كساني 
كه ارز صادراتي دارند جهت تضمين بازگشت اين ارز بايد 
ضمانتنامه بانكي ارايه دهند. او بيان كرد كه اين سازمان 
و همچنين گمرك به وارد كنندگان اولتيماتوم دادند تا 
ظرف يك ماه آينده كاميون هاي خود را ترخيص كنند. 
بمانا با اشاره به صدور بخشنامه ارزش تعرفه هاي گمركي 
كاميون هاي وارداتي در ۲۷ شهريور سال جاري از سوي 
گم��رك ايران نيز در توضيحاتي گف��ت: اين تعرفه ها بر 
اساس اسقاط خودروهاي سنگين فرسوده در برابر واردات 
آنهاست و اگر وارد كننده اي گواهي اسقاط نياورد بايد كل 
هزين��ه گمركي را بپردازد. وي ب��ا تكذيب ادعاي برخي 
وارد كنندگان مبني بر لغو ماليات بر ارزش افزوده تاكيد 
كرد: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده الزامي اس��ت و 

به همه كاميون هاي وارداتي تا 9 درصد تعلق مي گيرد.
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خبرروز

مرگ ۲۲۲ نفر ديگر از مبتاليان به كرونا
طبق اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ۲۲۲ بيمار كوويد۱۹ در كشور طي روز گذشته جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ هزار و ۲۵۶ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۷۳۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ 
ميليون و ۷۰۲ هزار و ۸۹۰ نفر رسيد.تاكنون ۵ ميليون ۲۱۷ هزار و ۹۹۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
۵ هزار و ۳۰۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.در حال حاضر 

هفت شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۰۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۴۸ شهر در وضعيت زرد و ۸۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 چرا نفس هاي زاينده رود
به شماره افتاد

 اين در حالي اس��ت كه راهكارهاي زيادي براي 
كاهش مص��رف آب در بخش ش��رب، صنعت و 
كش��اورزي وجود دارد اما متاس��فانه مورد توجه 
برخي سياست گذاران قرار نمي گيرد و نهادهاي 
ذي ربط نيز اقداماتي در اين زمينه انجام نمي دهند. 
بخش زيادي از آب ش��رب در ش��بكه فرس��وده 
انتقال و توزيع آب درون ش��هري هدر مي رود كه 
اگر س��هم كوچكي از آن سرمايه  كه براي انتقال 
آب هزينه مي ش��ود را صرف تعمير و اصالح اين 
شبكه مي كردند مصرف آب در بخش شرب تا حد 
زيادي كاهش  پيدا مي كرد. به هر حال شفافيت 
در اطالع رساني به مردم درباره منابع آب موجود 
و ميزان مصرف آن يكي از نخس��تين گام هايي 
اس��ت كه مس��ووالن بايد براي نجات زاينده رود 
بردارند. متاس��فانه آمار، اطالع��ات و مجوزهاي 
بهره برداري از آب ش��فاف نيست و شركت هاي 
آب منطقه اي هر اس��تان آمار متفاوتي از ميزان 
منابع آب موج��ود و همچنين ميزان مصرف آن 
در بخش هاي كش��اورزي، شرب و صنعت اعالم 
مي كنند. نهاده��اي ذي ربط الزم اس��ت ميزان 
هدررفت آب در بخش هاي مختلف را مشخص و 
اطالع رساني كنند تا در وهله نخست اعتماد مردم 
جلب شود. يكي از عمده ترين مشكالت در حوزه 
آب عدم اعتماد مردم به آمار و احساس بي عدالتي 
است اين در حالي اس��ت كه اگر آمار و اطالعات 
درباره ميزان آب موجود، ميزان تخصيص و مصرف 
آن در باالدس��ت و  پايين دس��ت و در بخش هاي 
مختلف به درستي در اختيار مردم قرار گيرد به طور 
قطع ديدگاه جامعي نسبت به اين موضوع به دست 
مي آورند و در مصارف خود صرفه جويي خواهند 
كرد. مردم استان هاي مختلف بايد بدانند كه اگر 
آب كمتري مصرف كنند ميزان جبران خسارات 
آنان با مردم اس��تان هاي ديگر برابر خواهد بود و 
مجوزهاي بهره برداري از آب با رويه  يكساني نسبت 
به استان هاي ديگر صادر خواهد شد. عالوه بر تفاوت 
در رويه ها، محرمانه بودن برخي از تصميم گيري ها 
و مش��خص نبودن وضعي��ت مطالعات محيط 
زيس��تي و اجتماع��ي طرح هاي انتق��ال آب، بر 
تنش هاي اجتماعي در حوض��ه مي افزايد. به هر 
حال مطالعات زيادي در حوضه زاينده رود هم در 
زمينه مديريت جامع تاالب ها و مديريت يكپارچه 
منابع آب زاينده رود انجام شده است. راهكارها براي 
كاهش مصرف آب و مديريت و احياي زاينده رود 
مشخص است اما متاس��فانه اقدام بنياديني در 
اين زمينه انجام نمي ش��ود. اين مطالعات نشان 
داده مهم ترين عاملي كه به زاينده رود آس��يب 
مي رساند بخش كشاورزي است كه بايد در وهله 
نخست به درستي مديريت شود و  در رديف دوم و 
سوم پس از آن نيز صنعت و شرب قرار مي گيرند.

گليماندگار|
توجه به اخت��الالت روان��ي در جامعه اي 
مانند ايران هميشه يك تابو بوده و همين 
مساله هم باعث ش��د تا افرادي كه دچار مشكالت از اين 
دست مي ش��وند از ترس انگ هايي كه ممكن است افراد 
خانواده و جامعه به آنها بزنند، به فكر درمان مشكالت خود 
نباشند. در حالي كه روح هر فرد نيز مانند جسم او نياز به 
مراقبت هاي پزشكي دارد و در شرايط حاد و بحراني اين 
نياز بيشتر هم مي شود. زمان زيادي از ورود كرونا به كشور 
ما مي گذرد، بيماري اي كه تمام دنيا درگير آن بوده اند و 
هر كشور به فراخور وضعيتي كه داشته توانسته دير يا زود 
كمي تا قسمتي بر اين بيماري غلبه كند. اما مساله مهم 
كه اين روزها بيشتر از هميش��ه مورد توجه قرار گرفته، 
وضعيت روحي و رواني افراد هر جامعه در پسا كرونا است. 
چه كساني كه با اين بيماري درگير بوده اند، آنها كه عزيزي 
را به واسطه اين بيماري از دست داده اند و چه افرادي كه به 
خاطر اين بيماري كسب و كار خود را از دست داده و زندگي 
شان مختل شده است. اما مشكالت رواني تنها به دوران 
كرونا خالصه نمي شود، در بسياري از افراد اين مشكالت 
معموال از دوران نوجواني و جواني آغاز مي شود. مهم ترين 
آن هم افسردگي است كه در بسياري از موارد به دليل 
بي توجهي خانواده ها يا ت��رس از همان انگ زدن هاي 
افراد جامعه اين مشكالت ناديده گرفته مي شود كه به 

مرور زمان مي تواند بسيار بحران آفرين باشد.

    آغاز افسردگي و اهميت آن
مديركل دفتر س��المت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت 
بهداشت، افسردگي را از علل اصلي بار بيماري ها در جهان 
خواند و گفت: اختالالت رواني در س��نين نوجواني آغاز 
مي شود و اين بس��يار اهميت دارد. دكتر احمد حاجبي 
گفت: امروز ۱۸ مهر ماه مصادف با روز جهاني س��المت 
روان است و در كشور ما روز جهاني سالمت روان، آغاز هفته 
سالمت روان را در بردارد. سال هاست كه در كشور در اين 

هفته فعاليت هاي مضاعفي را انجام مي دهيم.

      افسردگي از علل اصلي بار بيماري ها در جهان
او افزود: آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه در حال حاضر 

تقريبا نزديك به يك ميليارد نفر در دنيا از اختالل رواني 
رنج مي برند. اكنون افسردگي به عنوان يكي از علل اصلي 
بار بيماري ها در جهان مطرح است و سهم عمده اي را از بار 

بيماري ها به خودش اختصاص داده است.

    آغاز اختالالت رواني از سنين نوجواني
حاجبي ادامه داد: در س��طح جه��ان از هر هفت كودك 
و نوجوان سنين ۱۰ تا ۱۹ س��ال يك نفر دچار اختالل 
رواني است كه معموال نيمي از اين اختالالت در سن ۱۴ 
سالگي آغاز مي شود. بايد توجه كرد كه اختالالت رواني 
در سنين نوجواني آغاز مي شود و اين بسيار اهميت دارد. 
ما با معضلي مواجهيم كه از سنين نوجواني و جواني افراد 
را درگير مي كند. حال وقتي مشكالتي در اين سنين آغاز 

مي شود، بار آن براي جهان بيشتر خواهد بود.

      لزوم انگ زدايي از مشكالت روانپزشكي
مديركل دفتر س��المت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت 
بهداشت گفت: آمارهاي ما نشان مي دهد كه افرادي كه به 
اختالالت شديد روان پزشكي مبتال هستند، ممكن است 
بين ۱۰ تا ۲۰ سال به دليل ابتال به اين اختالل روان پزشكي 
عمرشان كمتر شود. اعداد و ارقام در اين زمينه زياد است 
كه وقتي به آنها مي پردازيم، بيش��تر مي ت��وان به حوزه 
سالمت روان واهميت پرداختن به آن پي برد. اين هفته 
زمان مناسبي است كه بيش از پيش به بحث سالمت روان 
بپردازيم. در تمام اين سال ها يكي از مهم ترين اهداف ما 
در افزايش سواد سالمت روان در عموم جامعه و مبارزه 

با انگ ناشي از مشكالت روان پزشكي است.

     بالتكليفي ۱۸ ساله
 اليحه حمايت از بيماران روان

حاجبي درباره اليحه مربوط به حمايت از بيماران مبتال 
به اختالالت ش��ديد روان پزش��كي، گفت: اليحه بعد از 
اينكه از وزارت بهداشت به دولت ارسال شد، در كميسيون 
اجتماعي مراحل خود را طي كرد و جلسات متعددي با 
حضور نمايندگان كليه دستگاه ها برگزار شد و در نهايت 
در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ از دولت به مجلس رفت. از اواسط 
س��ال ۱۳۹۹ از آنجايي كه كميسيون بهداشت و درمان 

مجلس به عنوان كميس��يون اصلي اليحه منظور شده 
بود، جلسات در كميسيون بهداش��ت و درمان با حضور 
نمايندگان دستگاه هاي ذي نقش تشكيل شد و تغييراتي 
در اليحه ايجاد شد. اكنون اليحه از كميسيون بهداشت و 
درمان به سطحي باالتر در مجلس شوراي اسالمي ارجاع 
شد و در حال طي مراحل اداري است و بعد از آن در صحن 
علني مجلس جهت بحث و تبادل نظر نمايندگان مجلس 
مطرح خواهد شد. اميدواريم سال ۱۴۰۰ سالي باشد كه 
شاهد باشيم كه باالخره اليحه حمايت از بيماران مبتال به 
اختالالت روان پزشكي شديد كه ۱۸ سال است كه روي آن 
كار مي شود، به سرانجام برسد. هرچند كه برخي معتقدند 

نواقصي دارد كه بايد در طول زمان تكامل پيدا كند.

    كرونا و افزايش مشكالت روان
او در پاسخ به سوالي درباره افزايش اختالالت اضطرابي 
در دوران پاندمي كرونا، گفت: قبال ش��يوع اختالالت 
روان پزش��كي ما بين ۲۳.۴ و ۲۳.۶درصد بود. در اواخر 
سال ۱۳۹۹ هم مطالعه كشوري ديگري انجام شد كه 
شيوع اختالالت روان پزش��كي به ۲۹.۷ درصد رسيد. 
جالب است بدانيد كه در اين مطالعه ۲۹.۷ در جمعيت 
عمومي استخراج شد، اما در همان مطالعه ارزيابي شد 
و متوجه شدند كه ۱۴.۹ درصد از كساني كه در مطالعه 
شركت كرده بودند، به كرونا هم مبتال شده بودند. حال 
قدم بعدي اين بود كه در افرادي كه به كرونا مبتال شدند، 
ميزان شيوع اختالالت چقدر شده است كه مطالعه نشان 
داد كه ميزان شيوع اختالالت روان پزشكي در اين افراد 
۳۹.۸ درصد است كه نشان مي دهد ابتال به كرونا در اين 
گروه خاص جمعيت هدف، شانس مسائل روانشناختي 
را باال برده است. همچنين در مطالعه مشخص شد كه 
چهار درصد افرادي كه در مطالعه ش��ركت كرده اند، 
افرادي هستند كه يك عضو نزديك خانواده خودشان 
را به علت كرونا از دس��ت داده اند و در اين افراد ميزان 
اختالالت روانشناختي ۴۰.۸ درصد بود. اين نتايج نشان 
داد كه ما با بحراني به نام كرونا مواجهيم و مشكل جهاني 
است. در همه جاي دنيا كرونا منجر به افزايش مشكالت 
در حوزه سالمت روان شده است. فقط هم كرونا نيست و 

در زمان سارس و مرس هم پيش آمده بود.

     چرا كرونا
 منجر به افزايش اختالالت روان مي شود؟

مديركل دفتر س��المت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت 
بهداش��ت افزود: چرا كرونا منجر ب��ه افزايش اختالالت 
مي ش��ود؟ س��المت روان يك پديده اي است كه عوامل 
بيولوژيك، عوامل روانشناختي و اجتماعي در آن مطرح 
است و همه اين سه عامل در كرونا وجود داشت. در كرونا 
عوامل بيولوژيك و بيماري كرونا، استرس ها و فشارهاي 
دوران كرون��ا از فوت افراد و نداش��تن مراس��م س��وگ، 
مشكالت اقتصادي، معيشتي، روابط بين فردي و ... منجر 
به مشكالت شد. ما برنامه هاي زيادي را طي ۱۸ ماه اخير 
داش��تيم. در حوزه بهداش��ت بهترين رويكرد براي ارايه 
خدمت، استفاده از نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه است. 
همواره تالش كرديم كه همه اقدامات را به نوعي در نظام 
مراقبت هاي بهداشتي اوليه ادغام كنيم. خدمات زيادي 
ادغام شده است، اما يادمان باشد كه سيستم غربالگري 
كامال هوشيار است. در كرونا در طوالني مدت مهم ترين 
مساله سالمت روان است. او درباره اقدامات انجام شده براي 
سالمت روان كادر بهداش��ت و درمان كه در دوران كرونا 
تحت فشار شديد بوده اند و خودكشي رزيدنت ها و ...، گفت: 
بحث كادر درمان و رزيدنت ها مربوط به حوزه دانشجويي و 
درمان وزارت بهداشت است كه دارند روي آن كار مي كنند.

حاجبي درباره وضعيت س��المت روان در كشور، گفت: 
طبق آخرين آما در كشور ۲۹.۷ درصد از افراد گروه سني 
۱۵ سال به باال به نوعي يا به شكلي مشكل روانشناختي 
دارند كه اين مشكل بايد ارزيابي شود. او درباره وضعيت 
سالمت روان و اقدامات در نظر گرفته شده براي پساكرونا، 
گفت: يكي از مهم ترين مسائل در دوران پسا كرونا بحث 
حوزه سالمت روان است. وقتي درباره پساكرونا صحبت 
مي كنيم، به اين معنا نيست كه صبر كنيم تا كرونا تمام 
شود، بلكه همين االن وقتي بيماري درمان مي شود، دارد 
دوران پساكرونايش را طي مي كند. ما به هيچ وجه منتظر 
نمانديم تا كرونا تمام شود و اقدامات مان را شروع كنيم، 
بلكه از اسفند ۱۳۹۸ مداخالت متعددي را آغاز كرديم. 
براي كساني كه فوتي داشتند و در سوگ ناشي از اين فوت 
بودند، مداخ��الت در نظام مراقبت ها وجود دارد. از چهار 
ماه قبل براي بهبوديافتگان كرونا هم برنامه تدوين شده 
و افراد به صورت فعال در سيستم از طريق آمارهايي كه به 
نظام بهداشتي ارايه مي شود، غربالگري شده و مداخالت 
صورت مي گيرد. كوويد طوالني، بزرگ ترين مشكلش از 
نظر جامعه جهاني، حوزه سالمت روان است و همانطور كه 
سازمان جهاني بهداشت هم اعتقاد دارد، بزرگ ترين مشكل 
آن اختالالت شايع روانپزشكي است كه به طور مشخص 
مي توان از افسردگي و اضطراب نام برد. حاجبي گفت: ما 

به صورت ج��اري خدمات مان را ارايه مي دهيم. در حوزه 
س��المت روان در دوران كرونا، در وزارت بهداشت بايد به 
سمت توانمندسازي رفته و شناسايي و مداخله به موقع 
داشته باشيم. او درباره غربالگري دانش آموزان در حوزه 
سالمت روان در دوران كرونا نيز گفت: در زمينه غربالگري 
دانش آموزان، واقعيت اين است كه وزارت آموزش و پرورش 
سياست گذاري مي كند و وزارت بهداشت به عنوان يك 
دس��تگاه تخصصي معموال كمك مي كند. تاكنون كه 
مدارس بسته بود و دانش آموزي را در مدارس نداشتيم. 
البته فكر نكنيم كه اين مسائل و معضالت خاص كشور 
ما است، بلكه كرونا يك پاندمي جهاني است و همه اين 
مسائل در دنيا تجربه شده است. مي دانيم كه طي اين دوران 
بچه ها در خانه بودند، ارتباط نداشتند، فعاليت فيزيكي 
نداش��تند، روابط بين فردي شان كمتر ش��ده و... و اينها 
ممكن است مشكالتي را در حوزه سالمت روان و مسائل 
رفتاري پيدا كرده باش��ند. حال اينكه غربالگري انجام 
شود و چگونه انجام شود، مستلزم بازگشايي مدارس 
است. ما جلساتي داشتيم اما بعد از بازگشايي مدارس 
با همكارانمان در وزارت آموزش و پرورش رويكرد را 
قطعي مي كنيم. در نهايت سياس��ت كالن با كمك 
وزارت بهداشت بوده و سياست اصلي در وزارت آموزش 

و پرورش درباره چگونگي مداخالت انجام مي شود.

گزارش

بايد از خدمات روانپزشكي انگ زدايي شود

روان نيز مانند جسم احتياج به نظارت پزشك دارد

كشتي

در آخرين روز از رقابت هاي كشتي فرنگي ۲۰۲۱ قهرماني 
جهان در نروژ، ملي پوشان ايران محمدرضا گرايي در وزن 
۶۷ و ميثم دلخاني در وزن ۶۳ كيلوگرم قهرمان جهان 
ش��دند. در چهارمين و آخرين روز از رقابت هاي كشتي 
فرنگي قهرماني ۲۰۲۱ جهان در اسلو، پايتخت كشور 
نروژ، روند موفق مدال آوري كشتي فرنگي ايران در اين 
رقابت ها پس از مدال هاي طالي محمدهاي س��اروي 
و علي اكبر يوسفي و همچنين كس��ب نشان هاي برنز 
توسط محمدعلي گرايي و پژمان پشتام ادامه يافت.در 
وزن ۶۷ كيلوگ��رم محمدرضا گرايي، قهرمان المپيك 
توكي��و، در فينال براي كس��ب مدال ط��الي جهان به 
ديدار نظير عبداهلل يف، دارنده مدال نقره اروپا از روسيه 
رفت. محمدرضا گرايي اين كش��تي را با برنامه و تمركز 
باال دنبال كرد. ۳ دقيقه نخست با نتيجه يك بر صفر به 
سود ملي پوش ايران به پايان رسيد. در ۳ دقيقه دوم اين 
رويارويي مهيج، گرايي با نتيجه ۵ بر صفر جلو افتاد. در 
پايان، ملي پوش باتجربه روسيه به ۲ امتياز ديگر رسيد. 
اما در پايان محمدرض��ا گرايي ۲ ماه پس از قهرماني در 
المپيك توكيو، با حساب ۵ بر ۲ برنده شد و به مدال طالي 
قهرماني جهان نيز دست يافت. اين چهارمين مدال طالي 

كشتي فرنگي ايران در اين رقابت ها بود.

      مسير راه يابي محمدرضا گرايي به فينال
محمدرضا گرايي پس از اس��تراحت در دور نخست، در 
مرحله دوم مقابل تسوچيكا شيمويامادا، قهرمان آسيا از 
ژاپن قرار گرفت. گرايي در حالي كه ۶ بر ۱ عقب بود، موفق 
ش��د در فاصله يك دقيقه مانده به پايان كشتي، حريف 

خود را ضربه فني كند و اين رقابت باخته را برنده شود.
محمدرضا گرايي س��پس در مرحله يك چهارم نهايي 
مقابل جعفراف از جمهوري آذربايجان به ميدان رفت و 
با پيروزي ۱۰ بر صفر در اين ديدار به نيمه نهايي صعود 

كرد. محمدرضا گرايي در نيمه نهايي مقابل راماز زوئيدزه 
از گرجستان قرار گرفت و در حالي كه تا يك ثانيه مانده به 
پايان مسابقه از حريف خود عقب بود، سرانجام با نتيجه ۷ 

بر ۶ برنده و به اين ترتيب فيناليست شد.

      مدال طالي جهان براي ميثم دلخاني
در رويارويي فين��ال وزن ۶۳ كيلوگرم، ملي پوش ايران 
ميثم دلخاني در برابر لري آبوالدزه، برنده مدال برنز اروپا 
از كشور گرجس��تان صف آرايي كرد. دلخاني در حالي 
كه ۳ بر صفر از حريف خود پيشي گرفته بود، در ادامه با 
حساب ۴ بر ۳ عقب افتاد. ميثم دلخاني اما در ادامه يك 
رقابت نزديك و بسيار حساس، ۲ امتياز ديگر را به دست 
آورد و سرانجام با نتيجه ۵ بر ۴ پيروز و قهرمان جهان شد.

      راه  صعود ميثم دلخاني به فينال
ميثم دلخاني پس از استراحت در دور نخست، در مرحله 

دوم به ديدار دنيز منيكس��ه از آلم��ان رفت. دلخاني در 
اين رويارويي با نتيجه ۹ بر صفر و در كمتر از دو دقيقه، 
به برتري رس��يد و به يك چهارم نهاي��ي راه يافت. اين 
كشتي گير فرنگي كار ايران سپس مقابل لنور تميروف، 
دارنده مدال برنز جهان از كشور اوكراين قرار گرفت و در 
يك رقابت طاقت فرسا، با وجود اينكه ۳ بر يك از حريف 
خود عقب افتاده بود، موفق شد در فاصله يك دقيقه مانده 
به پايان، حريف خود را خاك كند و نتيجه مسابقه را ۳ بر ۳ 
كند. اين نتيجه سرانجام به لطف كسب امتياز آخر، حكم 
پيروزي و جواز صعود به نيمه نهايي را براي ميثم دلخاني 
داش��ت. ميثم دلخاني پس از اين مسابقه مهيج در دور 
نيمه نهايي به ديدار طالح ممدوف، دارنده مدال نقره اروپا 

از كشور جمهوري آذربايجان رفت.
دلخاني اين مس��ابقه كش��تي را با حس��اب ۹ بر صفر، 
زودهنگام به سود خود پايان داد و به اين ترتيب به فينال 

وزن ۶۳ كيلوگرم راه يافت.

قهرماني به وقت شيراز
رويخطخبر

رفع محدوديت هاي كرونايي در صورت تصويب ستاد ملي
معاون بهداشت وزارت بهداشت، تدابير اتخاذ شده 
جهت رفع هوش��مند محدوديت هاي كرونايي و 
سياس��ت ها جهت بازگش��ت به زندگي عادي را 
تشريح كرد. دكتر كمال حيدري گفت: اميدواريم 
واكسيناسيون به باالي ۸۵ درصد برسد و اين موضوع 
 بر اس��اس فرمول RO يا بر اس��اس بيماري زايي 
آن س��وش از ويروس و نوع ويروس جامعه بررسي 
مي ش��ود و بايد ميزان ايمني ب��دن و جامعه را باال 
ببريم . او ادامه داد: در مورد بازگشايي ها هم سياست 
دولت و انتظار مردم اين است كه پس از اين مدت 
كه خسته شدند، به زندگي عادي بازگردند و مسائل 
اجتماعي و اقتصادي و... ادامه يابد و تمركز دولت 
هم بر بازگش��ايي مدارس و دانش��گاه ها و سپس 
جريانات اجتماعي و اقتصادي اس��ت . اگر ايمني 
پايه رخ دهد دغدغه دولتمردان هم كاهش مي يابد 
كه اگر ابتاليي هم صورت مي گيرد به كمترين نحو 
باشد و اين هم به مردم باز مي گردد كه پروتكل ها 
را رعايت كنند كه كليد مديريت بيماري از اين به 
بعد همين امر است و اميدواريم اگر موج بعدي رخ 
مي دهد با كمترين حالت باش��د. معاون بهداشت 
وزارت بهداش��ت، تصريح كرد: با توجه به ماهيت 
كرونا، تجمعات، مسافرت ها و... عاملي براي شيوع 
بيشتر ويروس اس��ت و پيش بيني ما اين است كه 
ش��ايد در ماه آينده پيكي تجرب��ه كنيم اما خيلي 
از مس��ائل مانند پوشش واكسيناس��يون، رعايت 
پروتكل ها و... تاثيرگذار است كه پيش گويي هاي 
ما را تحت تاثير قرار دهد. حيدري با اشاره به اينكه 
فعال پاياني براي كرونا متصور نيستيم، اظهار كرد: 

اميدواريم هرچه زودتر پاندمي پايان يابد اما ويروس 
موجود زنده است و براي بقاي خود تالش مي كند 
و ضريب نفوذش را افزايش مي دهد اما اميدواريم 
زودتر تمام ش��ود. تمام تالش ما بايد قطع زنجيره 
انتقال بيماري باشد و رمز موفقيت غلبه بر بيماري 
قطع اين زنجيره است. معاون وزير بهداشت گفت: 
متاس��فانه بازگش��ايي ها زودتر از موعد صورت 
گرفت علي رغم اينكه هنوز بحث محدوديت هاي 
هوشمند را اعالم نكرديم و جلسات كارشناسي كه 
مي گذاريم براي رفع محدوديت ها است. دستور 
رياست جمهوري نيز اين است كه برنامه ريزي ها 
به همين سمت باشد تا كار و تفريح مردم برقرار 
باشد. ما مي خواهيم با كرونا زندگي كنيم و براي 
اينكار بايد ش��رايطي براي س��الم زندگي كردن 
داشته باشيم و محدوديت براي كساني باشد كه 
واكس��ن نزدند يا پروتكل ها را رعايت نمي كنند. 
پيش بيني كرديم با صالحديد ستاد كرونا از اول 
آبان بتوانيم محدوديت ها را رفع كنيم و از ۸ آبان 
هم ب��ا قضيه جدي تر برخ��ورد و نظارت كنيم تا 

محدوديت ها منطقي برداشته شود.

دانشجويان از ۱۵ آبان ماه حضوري به دانشگاه مي روند
وزي��ر عل��وم، تحقيقات و فن��اوري با اش��اره به 
اينكه حفظ س��المت جامعه دانش��گاهي اساس 
كار م��ا در از س��رگيري آموزش ه��اي حضوري 
دانشگاه هاس��ت، ب��ر اج��راي طرح ه��اي بين 
دانش��گاهي تاكيد كرد. محمدعل��ي زلفي گل با 
اش��اره به چالش هاي پيش رو در عرصه آموزش 
عالي و بازگشايي و از سرگيري آموزش حضوري 
تصريح كرد: بر اس��اس مصوبه س��تاد ملي كرونا 
مقرر شده دانشجويان مقطع تحصيالت تكميلي 
از ۱۵ مهرماه و مقطع كارشناسي از ۱۵ آبان ماه 
به صورت حضوري در كالس هاي درس فعاليت 
داشته باشند. دانشگاه ها بايد از اين تصميم ستاد 
مل��ي كرونا تبعيت كنن��د و نهايت تالش خود را 
براي اج��راي آن مبذول دارند. او با تأكيد ويژه بر 
افزايش بهره وري در سيستم آموزش عالي اظهار 
داشت: دانش��گاه ها بايد براي افزايش بهره وري 
برنامه داش��ته باش��ند، لذا بايد آرزوها و اهداف 
بزرگ خودمان را در دانش��گاه تعريف كنيم و بر 
اساس آن براي رسيدن به آن برنامه ريزي كنيم. 

زلفي گل با اش��اره به فصل تدوين اليحه بودجه 
در دولت، گفت: معاون��ان اداري، مالي و مديران 
بودجه در دانش��گاه ها رايزني ه��اي الزم را براي 
جذب اعتبارات با سازمان برنامه و بودجه داشته 
باش��ند. وزير علوم عنوان كرد: با توجه به شرايط 
سخت و حساس كشور، بخش عمده بودجه صرف 
پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان مي شود، و لذا 
بودجه اي براي اجراي برنامه هاي راهبردي وجود 
ندارد كه اين مشكل را بايد مرتفع كنيم و ما هم 
به س��هم خود تالش مي كني��م در اليحه بودجه 

سال آتي وضعيت دانشگاه ها را متفاوت ببينيم.

ذرهبین

بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو ارايه بي حساب و 
كتاب مكمل هاي دارويي و تغذيه اي در پلتفرم هاي 
ديجي  كاال و اسنپ دكتر، سالمت مردم را تهديد 
مي كند. براساس اين گزارش، عليرغم اينكه طبق 
قانون، مكمل ها در گروه داروها دسته بندي شده 
و بايد در داروخانه ها عرضه شوند، اما پلتفرم هاي 
ديجي  كاال و اس��نپ دكتر با ع��دم تمكين به اين 
قانون، سازمان هاي غذا و دارو و نظام پزشكي را به 
اخذ مجوز براي عرض��ه اين فراورده ها از نهادهاي 
ديگر تهديد مي كنند. گرچه مطابق تبصره ۳ ماده 
۳ قانون مربوط به مقررات پزش��كي و دارو و مواد 
خوراكي و آشاميدني، كليه فرآورده هاي تقويتي، 
تحريك كننده، ويتامين ها و غيره كه فهرست آن 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اعالم و منتشر مي ش��ود، جزو اقالم دارويي است 

و مح��ل عرضه آنها صرف��ا بايد داروخانه باش��د و 
موضوع تقل��ب و عرضه خ��ارج از قيمت متعارف 
مكمل ها در اين دو پلتفرم مورد تاكيد قرار گرفته 
و تخلف��ات مذكور خالف تبص��ره ۵ ماده ۵ قانون 
۱۳۳۴ يادآوري شد. پس از طرح موضوع اهميت 
س��المت مردم و لزوم توجه به نحوه ارايه، حمل و 
حتي احتمال ايجاد تقاضاي القايي و تش��ويق به 

مصرف غيرمنطقي مكمل ها توس��ط نمايندگان 
س��ازمان هاي نظام پزشكي و غذا و دارو، متاسفانه 
مواضع نمايندگان پلتفرم  هاي ديجيتال به سمت 
تهديد تغيير كرد. الزم به ذكر اس��ت، سازمان غذا 
و دارو براس��اس رس��الت خود مبني بر نظارت بر 
محصوالت س��المت  محور، هيچ گون��ه نرمش و 
مماش��اتي با افراد ذي نفع نخواهد داشت و با ابراز 
نگراني نسبت به خطر جدي تهديد سالمت مردم، 
يادآور مي ش��ود كه ممكن اس��ت به بهانه كرونا و 
لزوم ارايه خدم��ات ديجيتال، س��المت مردم به 
دس��ت سوداگري سپرده ش��ود و چنانچه انجمن 
داروسازان بيش از اين منفعل عمل كند، سيالب 
س��وداگري س��المت جامعه را با خود ببرد و سد 
حضور داروسازان در س��نگرهاي دفاع از سالمت 

مردم به سرعت نابود شود.

مكمل هاي دارويي ديجي كاال و اسنپ دكتر سالمت مردم را تهديد مي كند
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