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پيام تشكر رهبر معظم انقالب
در پي موفقيت ورزشكاران ايران:

آفرين بر پهلوانان
كشتيفرنگي
رييس شوراي رقابت اعالم كرد

مخالفتشورا
با حذف «التاري»

برخي رسانهها با اتكاء به صحبتهاي پيشين وزير
صمت در مخالفت با قرعهكشي ،طي روزهاي اخير
عنوان كردند كه حذف قرعهكشي خودرو رسما در
دستور كار وزارت صمت قرار گرفته است .به گفته
آنها ،اخبار غيررس��مي هم از وزارت صمت حاكي
از آن اس��ت كه متوليان صنعتي در كنار بررس��ي
مسيرهاي پيشنهادي براي جايگزيني قرعهكشي،
طرح آزادسازي همزمان قيمت و واردات را به صورت
كارشناسي در دس��تور كار دارند .اما رييس شوراي
رقابت در اين باره نظ��ر ديگري دارد و با اعالم اينكه
صفحه 7رابخوانيد
فعال هيچ تغييري در...
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نيـازاقتـصادايـران

صفحه2

بيتكوين با سهمي ۴۲،۵درصدي ،بيشترين سلطه
در بازا ر ارزهاي ديجيتال را در اختيار دارد

خيزبيتكوين
به باالي  ۵۷هزار دالر

جايزه نوبل اقتصاد سال  ۲۰۲۱به سه اقتصاددان امريكايي ،كانادايي و هلندي مقيم آمريكا اهدا شد

نوبلاقتصاد
بهآزمايشگراندنيايواقعي

اقساط وام  450ميليون توماني
مسكن دولتي كمتر از  ۴ميليون با
بازپرداخت  ۲۰ساله است

ورودچينيها
بهبزرگترين
پروژه دولت

در حالي كه تا پيش از اين ،مسووالن دولت سيزدهم
موفقشدنپروژهساختيكميليونمسكندرسال
رابهموجودبودنتمامامكاناتوظرفيتهايالزمبراي
عملياتيشدناينپروژهدرداخلكشورگرهميزدندو
روياينمسالهمانورميدادند،ديروزيكعضوشوراي
عاليمسكندرتشريحجزيياتيتازهازنحوهعملياتي
شدن اين طرح ،از مذاكره با يك شركت چيني براي
انبوهسازيپروژهجهشتوليدمسكنخبرداد.ايندر
حالياستكهطيماههاياخير 5،تشكلساختماني
صفحه 5رابخوانيد
وعمرانيدرباره...

يادداشت2-

مسكن دولتي و تورم

در شرايطي كه رشد پايه پولي،
نقدينگي و تورم طي ماههاي
اخي��ر ركوردهاي ت��ازهاي را
ثبت ك��رد و در م��رداد ماه به
 42.2درص��د رس��يد ،به نظر
ميرسد ،همچنان مسووالن
دولتي نسبت به نحوه رشد اين
مجيد اعزازي
متغيراساسيبيتوجههستند.
بيگمان ،آنچنان كه كارشناس��ان اقتصادي ميگويند،
رشد شديد پايه پولي به شيوههاي جبران كسري بودجه
دولت در قالب اس��تقراض از بانك مركزي يا از برداشت از
منابع صندوق توسعه ملي ارتباط دارد .در همين حال ،به
باور گروه��ي از اقتصاددانان ،نظام بانكي نيروي اصلي در
رشد نقدينگي اس��ت .همچنين بر اساس گزارش مركز
پژوهشهاي مجلس كه در خرداد س��ال  1399منتشر
شد،ازابتدايدهه ۹۰تاكنونبانكهايكيازعواملاصلي
رشدپايهپوليونقدينگيودرنتيجهافزايشتورمهستند.
در اين حال ،كارشناس��ان اقتصادي وضعيت بانكها را با
توجه به صورتهاي مالي آنها و همچنين نرخ سودهاي
باالي بين بانك��ي و ...بغرنج ارزياب��ي ميكنند .گزارش
رسانههاياقتصاديازوضعيتبانكهانيزايناظهاراترا
تاييدميكند.بهعنواننمونهطيماههاياخيردررسانهها
ادامهدرصفحه6
خوانديمكه...

يادداشت4-

تورم بورس را صعودي ميكند

ب��ازار س��رمايه در هفتههاي
گذش��ته با اف��ت و اصالحات
جزيي روبرو شد كه مهمترين
علتآنمربوطبهنبودنقدينگي
كافي اس��ت .داليل متعددي
در كاه��ش نقدينگ��ي موث��ر
سيناعنايتاللهي بوده كه ازجمل��ه آن ميتوان
ب��ه عرضهه��اي اولي��ه بدون
استراتژي مشخص اشاره كرد .طي يك ماه اخير حدود ۵
هزار ميليارد تومان از بازار خارج و صرف اين موضوع شده
است .متأس��فانه اين عرضهها بدون در نظرگيري شرايط
كلي بازار سهام انجام شد .عرضههاي اوليه پس از ورود به
تابلوي معامالت ،رش��د چندروزهاي را طي كرده و سپس
دچارنوساناتيميشودوازآنجاييكهمعموالًاينسهامدر
ليست نمادهاي پربيننده قرار دارد ،تغييرات آن ميتواند
تأثير رواني منفي بر سهامداران خرد داشته باشد .فروش
اوراق قرضه يكي ديگر از داليل اصالح بازار س��رمايه بوده
است.دولتروزانهچندهزار ميليارد تومان اوراقبه فروش
ميرساند.اينامرباعثخروجپولوتخليهمنابعازنهادهاي
بزرگ مالي و صندوقها به سوي اوراق ميشود .دراينبين
نرخبهرهبينبانكيهمطيسهماهاخيرازحدود ۱۸درصد
به ۱۹.۵درصدرسيدهكهاينموضوعبهخوديخوددرافت
بازارسرمايهتأثيرگذاربودهاست .ادامهدرصفحه2

جعفر خيرخواهان با اشاره به ديدگاههاي ديويد كارد ،برند نوبل اقتصاد  2021تشريح كرد

مهاجران و بازاركار

زهرا س�ليماني| روز گذش�ته برندگان نوبل
اقتص�ادي  2021توس�ط آكادم�ي نوبل اعالم
شدند .آكادمي س�لطنتي علوم سوئد ديويد
كارد(،كانادايي)جاشيواانگريست(آمريكايي)
و گيدو ايمبن�س (هلندي-آمريكاي�ي) را به
عنوانبرندگانجايزهنوبلاقتصاددرسال۲۰۲۱
معرفيكرد.اقتصاددانانيكهميتوانمطالعات
اقتصاديآنهارادربخشمجزاتحليلوتفسير
كرد .از ي�ك طرف ديويد كارد و همكارش آلن
كروگر كه سال گذشته اقدام به خودكشي كرد
در حوزه موضوعات مرتب�ط با بازار كار و نقش
نيروهاي مهاج�ر در تعالي اقتصادها مطالعات
جامعيداشتهاند.درنقطهمقابلنيزانگريست
و ايمبنس قرار ميگيرند كه بيش�تر در حوزه
روابط عِلي و اراده آمارها و دادههاي اقتصادي
فعاليت ميكنند .در اين ميان با توجه به نقشي
كه نيروهاي مهاجر افغان در اقتصاد ايران بازي
ميكنند ،نظري�ات ديويد كارد ب�راي اقتصاد
ايران واجد ويژگيهاي برجس�تهاي است كه
مطالعه اين نظرات ميتواند دريچههاي تازهاي
را پيش روي فعاالن اقتص�ادي و مخاطبان باز
كند.بااينمقدماتدرجريانگفتوگوباجعفر
خيرخواهان استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي
مش�هد از يك طرف تالش كردي�م تا نوري به
ابعاد پنهان ديدگاهه�اي ديويد كارد بتابانيم
و از س�وي ديگر با مقايسه تطبيقي ،مروري بر
نفش مهاجران افغان در اقتص�اد امروز ايران
داشتهباشيم.
روز گذش�ته برن�دگان جايزه نوب�ل اقتصاد
معرفي شدند .آيا در ايران آثاري از ديويد كارد
يا س�اير برندگان نوبل اقتص�اد  2021ترجمه
شده است؟
متاسفانه از ديويد كارد كتابي در ايران ترجمه نشده
اس��ت (حداقل من از آن خبر ن��دارم) ،اما به گمانم
كتابي از جاش��وا انگريس��ت ،نفر دوم برندگان نوبل
اقتصاد 2021كتابيدرايرانترجمهشدهاست.كتابي
با عنوان اقتصادسنجي كه در حوزههاي كاربردي و
آمارياقتصاداست،توسطمركزپژوهشهايمجلس
ترجمه شده اس��ت .كتابي كه اتفاقا بسيار محتواي
جذابي دارد .با توجه به اينكه حوزه اقتصادس��نجي
از جمله حوزههاي سختي است كه كمتر عامه را به
خود جذب ميكند اما جاشوا انگريست و همكارش
در اين كت��اب از طريق مثالهاي عيني و نمونههاي
آماري ب��ه صورتي اين حوزه را تش��ريح كردهاند كه
جذابتر شده اس��ت .البته نحوه توزيع جوايز نقدي
نوبل اقتصاد( 2021حدود920هزار دالر) به گونهاي
استكهنيميازجايزهنقدينوبلبهديويدكاردتعلق
ميگيرد و نيميديگر از جايزه نقدي به دو نفر بعدي
تعلقميگيرد.
جداي از جاشوا انگريست و امبنس ،برندگان
دوم و س�وم نوب�ل اقتص�اد 2021كه بيش�تر
تحقيق�ات آم�اري در خصوص رواب�ط علي و

آماري در حوزههاي اقتصادي داشتند ،ديويد
كارد اقتصاددان كاناداي�ي ،نظرات جالبي در
خصوصمناسباتمرتبطبابازاركاربهخصوص
نق�ش نيروهاي مهاج�ر در توس�عه و پويايي
اقتصادهاي مهاجرپذير داشته كه در گزارش
نوبل نيز به آن اشاره شده است .نقش مهاجران
در بازار كار كشورمان نيز يك بحث جدي طي
سالهاي اخير بوده است .بعد از بروز مشكالت

مربوط به تس�لط طالبان در افغانستان برخي
كارشناسانواقتصاددانانباانتشاريادداشتها
ومطالبياعالمكردندكهحضورنيروهايافغان
دربازاركارايران،بسيارخطرناكاست،اماشما
يك�ي از افرادي بوديد ك�ه در تطابق با نظرات
افراديمانندديويدكارداشارهكرديدكهحضور
نيروهاي مهاج�ر در اقتصاد ايران يك فرصت
است .درباره ديدگاههاي كارد و نقش مهاجران

نوبل

جايزه نوبل اقتصاد سال  ۲۰۲۱به سه اقتصاددان آمريكايي
كانادايي و هلندي مقيم آمريكا اهدا شد

نوبلاقتصادبهآزمايشگراندنيايواقعي

آكادميسلطنتيعلومسوئدروزدوشنبهديويدكارد،
جاشيواانگريستوگيدوايمبنسرابهعنوانبرندگان
جاي��زه نوبل اقتصاد در س��ال ۲۰۲۱معرفي كرد .به
كساني كه فراتر از مدلهاي رياضي ،ميدان آزمايش
فرضياتخودرابهدنيايواقعيگسترشدادندوتالش
كردن��د روابط علّي حاكم بر مناس��بات اقتصاد خرد
همچون بازار كار و مهاجرت را كشف كنند و به نتايج
جالبوخارقالعادهايدستيافتند.ديويدكارد،متولد
 ۱۹۵۶دركاناداستوليدرحالحاضراستاددانشگاه
بركليآمريكااست.جاشواانگريستنيزدرسال۱۹۶۰
در آمريكا به دنيا آمده و هم اكنون در موسسه فناوري
ماساچوست فعال است .گيدو ايمبنس نيز با وجود
آنكه در س��ال ۱۹۶۳در هلند متولد شده از استادان
دانشگاه اس��تنفورد آمريكا است .آكادمي سلطنتي
علوم سوئد اعالم كرد كه كارد به دليل تحقيقاتش در
زمينهاقتصادكاربهعنوانيكيازبرندگانجايزهنوبل
اقتصاد در سال ۲۰۲۱انتخاب شده است ،اما انتخاب
انگريستوايمبنسكهبهطورمشتركنيميازجايزه
راكسبكردهاند،تحتتاثيرمشاركتروششناختي
لروابطعليمتغيرهاياقتصادي
آنهادرتجزيهوتحلي 
بودهاست.تحقيقاتكاردكهنيميازجايزه ۱۰ميليون
كروني( ۱.۱ميليوندالري)بانكمركزيسوئدراازآن
خودكرده،درزمينهشناساييآثارمتقابلمتغيرهايي
همچون حداقل دستمزد ،مهاجرت و تحصيالت در
بازار كار پيشگامانه بوده است .به عنوان مثال ،او نشان
دادكهافزايشحداقلدستمزدلزومامنجربهكاهش
مشاغلنميشودومنابعدرسيمورداستفادهمدارس
درموفقيتآتيدانشآموزاندربازاركاربسيارمهمتر
از آن چيزي اس��ت كه تصور ميش��ده است .مطابق
اعالم آكادمي سلطنتي علوم سوئد ،كارد موفق شده
از اوايل دهه ۱۹۹۰با استفاده از آزمايشهاي طبيعي
به بسياري از سوالها در مورد بازار كار و روابط علت و
معلوليموجوددرآنازجملهاينكهافزايشمهاجرت
چگونه بر سطح دستمزد و اشتغال تاثير ميگذارد و
تحصيالت بيشتر چه تاثيري بر درآمد يك فرد دارد،
پاس��خ دهد؛ در حالي با عدم وجود امكان مقايسه ما
نميدانيم كه اگر مهاجرت كمتر ميش��د يا آن فرد
به تحصيل خود ادامه نم��يداد ،در عمل چه اتفاقي

ميافتاد.همچنينتحقيقاتانگريستوايمبنسنيز
نشاندادهكهچگونهميتوانازآزمايشهايطبيعي
يا موقعيتهايي كه از زندگي واقعي ناشي ميشوند
به نتيجهگيري دقيقي در مورد رابطه علت و معلولي
پديدههاي اقتصادي دست يافت .اين جايزه از سوي
بانك مركزي س��وئد ( )Sveriges Riksbankدر
س��ال ۱۹۶۸و به ياد آلفرد نوبل پايهگذاري ش��د كه
س��پس به عنوان نوبل اقتصاد شهرت يافت و در واقع
بخشي از جوايز پنجگانه نوبل كه توسط آلفرد نوبل
پايهگذاري ش��ده ،نبوده است .در بيانيه كميته نوبل
اقتصاد همچنين آمده است« :برندگان امسال نوبل
علوم اقتصادينشاندادهاندكه ميتوانبهبسياري از
پرسشهايبزرگجامعپاسخداد.راهحلآنهااستفاده
ازتجربههايطبيعياست.موقعيتهاييكهدرزندگي
واقعي به وجود ميآيند شبيه آزمايشهاي تصادفي
هستند».دراينبيانيههمچنينآمدهاست«:برندگان
نوبلاقتصاد ۲۰۲۱بينشجديديدرموردبازاركاربه
ماارايهكردندونشاندادندكهنتيجهگيريهادرمورد
علت و معلول ميتواند از تجربههاي طبيعي نش��أت
بگيرد .رويكرد آنها به ديگر حوزه گس��ترش يافته و
انقالبيدرتحقيقاتتجربيايجادكردهاست».
آشناييبانوبليستهاياقتصاد
آنگونه كه اقتصادنيوز گزارش كرده است ،ديويد كارد
دارايمقاالتوكتابهايمتعدديبودهكهدراينبين
ازجملهمهمترينآثارويعبارتنداز:كتابمهاجرت،
فقر و نابرابري اجتماعي؛ كتاب دس��تمزد ،كيفيت
مدارس و تقاضاي بازار كار؛ و كتاب راهنماي نيروي
كار و ...ديويد كارد در مطالعات خود عقل متعارف يا
همانمطلوبيتطلبيعقالييكهدرباورهابهصورت
عام وج��ود دارد را در اقتصاد كار به چالش كش��يده
است ،از جمله اين باورها آن است كه افزايش حداقل
دستمزد منجر به كاهش بيش��تر اشتغال ميشود.
او همچنين ايده رايج ديگري را به چالش كشيد كه
مهاجران،دستمزدكارگرانبوميراكاهشميدهند.
طبقيافتههاياودرآمدبوميهايهرمنطقهميتواند
تحتتاثيرمهاجرانتازهواردبهآنمنطقهسودمندواقع
ادامهدرصفحه2
گرديدهوبهعبارتديگر...

در بازارهاي كار توضيح ميفرماييد؟
در خصوص نقش مثبت نيروه��اي مهاجر افغان در
ب��ازار كار ايران به جز من چهرهه��اي ديگري نيز از
اساتيد اقتصادي كشورمان وجود دارند كه در اينباره
نظرات خود را مطرح كردهاند .البته ممكن است اين
نظرات بازتابي در رسانهها نداشته است .بايد بدانيم،
موضوعات اقتصادي مانند هر پديده علمي ديگري
در طول زمان ممكن است دچار تغيير و تحول شود.
به عنوان نمونه در دهههاي گذشته در زماني كه من
دانش��جو بودم ،كارشناسان اعالم ميكردند ،تعيين
حداقل دس��تمزد براي كارگران ،بدون ترديد باعث
گس��ترش بيكاري و تعديل گس��ترده نيروهاي كار
توسط كارفرمايان ميش��ود .يعني به صورت قاطع
حكم صادر ميكردند كه تعيين حداقل دس��تمزد
براي نيروهاي كار بيكاري را گسترش ميدهد .جالب
است كه مطالعاتي كه در آمريكا صورت گرفته خالف
اين ديدگاهها را نش��ان ميدهد .ايالتها در آمريكا،
نظ��ام فدرالي دارند و هر ايالت قان��ون مجزايي را در
بازار كار اج��را ميكنند .در يك اياالت قانون حداقل
دستمزد وجود دارد و در ايالت ديگر كارفرمايان آزادند
تا هر ميزان دستمزدي را كه مايلند پرداخت كنند.
ديويد كارد و همكارش آلن كروگر كه سال گذشته
خودكش��ي كرد( ،اگر زنده بود امروز به عنوان برنده
نوبل اقتصاد همراه با كارد معرفي ميشد) آمارهاي
ايالت نيوجرسي و يك ايالت ديگر را بررسي كردند .در
شرايطي كه بهطور طبيعي انتظار ميرفت ،آن ايالتي
كه حداقل دس��تمزد در آن وج��ود دارد با آمارهاي
بيكاري بيشتري مواجه شود ،اما نتايج برعكس شد.
اينآمارهاباعثشدتادريافتهايتازهايدرخصوص
موضوع حداقل دستمزد و نقش مهاجران در بازار كار
شكلبگيرد.
آي�ا اين مدل آماري را ميت�وان در خصوص
نقش نيروهاي كار افغان در بازار كار ايران هم
در نظر گرفت .يعني حضور مهاجران افغان در
اقتصاد ايران و بازار كار كشورمان منشا اثرات
مثبتياست؟
پرسشي كه شما در خصوص مطالعات ديويد كارد در
خصوص مهاجران و ارتباط آن با بازار كار ايران مطرح
كرديد ،براي خود من هم جالب اس��ت .در گذشته
تصور عمومي بر اين بود كه حضور مهاجران در آمريكا
و اساسا هر كشور ديگري باعث مشكلتراشي براي
ساير نيروهاي كار در كشور مقصد و گسترش بيكاري
ميش��ود ،اين تصور در ايران نيز وجود دارد و حتي
موسسه كار و تامين ايران كه به صورت تخصصي به
اين موضوعات ميپردازد نيز اين ديدگاهها را ترويج
ميكرد .يكي از دوس��تان ما با نام عيسيزاده استاد
اقتصاد دانشگاه همدان يك كار ميداني جذاب انجام
داد و اين تصورات اشتباه را مبتني بر مطالعات ميداني
و علمي انكار كرد .من ه��م از اين آمارها بهره بردم و
مقاالتيدراينزمينهتهيهكردمكهدررسانههابازتاب
پيدا كرد و از نقش مثبت نيروهاي مهاجر در اقتصاد
ايران دفاع كردم.
ا دامه در صفحه2

صفحه6

يادداشت1 -

تولد دولتي در دل دولت

نخس��ت) اقتصاد ما ش��رايط
عجيبي دارد؛ در حالي كه زمان
زيادي اس��ت مباحث فلسفي
جدي��دي در اقتص��اد جهاني
مطرح نشده اس��ت و كشورها
بر اساس مزيت نس��بي كه در
محسنعباسي اقتصاد دارند ،راهش��ان را پيدا
كردهاند ،اين رون��د در اقتصاد
ايران معكوس اس��ت .دنيا در عصر ارتباط��ات و دانش به
سمتيكپارچگياقتصاديومزيتاطالعاتيپيشميرود
و هر روزه شاهد ظهور غولهاي اقتصادي جديد در بخش
خصوصيدردنياهستيمامادركشورمابساطفلسفيدندر
اقتصادهمچنانبازاستوخيليداغدنبالميشود.وقتي
فلسف ه اقتصادي در ميان باشد ،پاي فيلسوفان اقتصادي
هم به معركه باز ميش��ود .بر اس��اس همين فلسفههاي
اقتصادي ،يكسري تئوريپردازيهاي جديد نيز صورت
ميگيرد كه اقتصاد اي��ران را به يك بيمار پيوندي تبديل
كردهاستكههم هاعضايبدنشپيوندياستوهرعضورا
ازيكجاييبرداشتهاند.بهطوريكهايناعضانههماهنگي
دارند و نه توان انجام كاري .اين بيمار رو به موت مرتبا مورد
جراحي قرار ميگيرد و حالش بدتر ميشود .در حالي كه
دنيا به سمت فروش اطالعات و  big dataحركت كرده
استماهنوزبهدنبالاثباتاينموضوعهستيمكهفلسفه
اقتصاد آزاد چيست و چرا نبايد اقتصاد دستوري باشد .چرا
قيمتگذاريدستوريبداست.هم هتورمهايوحشتناك
بعدازقيمتگذاريدستوريورانتهاونابوديهايصنايع
رافراموشكردهايم.
دوم) متاس��فانه تكليف ما با اقتصادمان روشن نيست .از
طرفي توليد را ارج مينهيم و شعار رونق توليد را ميدهيم.
قوانين و مقررات را به اصطالح تسهيل ميكنيم تا سرمايه
وارد توليد شود ،صنعتي بودن را ارج مينهيم و نگاه اقتصاد
س��رمايهداري به اين موضوع داريم و از طرف ديگر با طرح
ايدهتثبيتقيمتهاوقيمتگذاريهايدستوريبهدنبال
اقتصاد ماركسيس��مي و سوسياليستي هستيم و كمر به
نابوديهمان سرمايهاي ميبنديمكهبراي سرمايهگذاري
ادامهدرصفحه2
دعوتشكردهبوديم.

يادداشت3-

بيخانمانيبيسقفينيست

بيخانمانيفقطنداشتنسقف
يا ب��ه اصط�لاح« ،بيخانماني
مطلق»نيستبلكهمسكنبايد
حداقل اس��تاندارد يك خانه را
كه از قبل آن ،آسايش ،امنيت،
سالمتوكرامتانسانهاتأمين
مصطفياقليما شودراداشتهباشد.ايندرحالي
اس��ت كه در بهترين حالت در
ايران بيخانمانها با مقولههاي متفاوت و گاهي نامفهوم
مانند«معتادمتجاهر»،ولگرديامتكديبازشناسيشدهاند،
اما در واقعيت بايد براي بيخانماني پوشه جديدي باز كرد.
از چندسال قبل ،برخي س��ازمانهاي غيردولتي فعال در
حمايت از افراد بيخانمان ،به صورت غيررس��مي روز۱۰
اكتبررابهعنوانروزبيخانمانهادرنظرگرفتهوبهصورت
محدودبرايآنطرحهاييادبودطراحيميكردند.ازسال
 ۲۰۱۹اما،اينموضوعدرسازمانمللمتحدوصندوقهاي
مرتبط با آن از جمله صندوق اسكان (هبيتات) و دپارتمان
اموراقتصاديواجتماعيبهصورتجديمطرحشدوسال
گذشته س��ازمان ملل اولين واكنش مهم خود به موضوع
بيخانماني را در قالب بيانيه و ارايه گزارش گزارشگر ويژه
مسكن نش��ان داد و به اين ترتيب بيخانماني در مجامع
مختلف اهميت بيشتري پيدا كرد .به هر حال بيخانماني
موضوعيجهانشمولاستو ...ادامهدرصفحه8

يادداشت5-

پاسخبهيكمطالبهكليدي

هر سال با آغاز سال تحصيلي،
مسائليكهازطريقآنميتوان
س��طح كلي آموزش و پرورش
كش��ور را در مس��ير ارتقا قرار
داد ،مطرح ميشوند .بسياري
از تحليلگران و كارشناسان به
احمدحسينفالحي دنبال آن هستند كه از طريق
رويكردهايتقنيني،آموزشي،
مهارتي و ...راهكارهايي را براي ارتقاي س��طح آموزشي
كشورارايهكنند.دراينميانيكيازمطالباتجديقشر
معلمان در كش��ورمان كه طي سالهاي اخير هموراه در
راس خواس��تههاي آنان قرار داشته ،موضوع رتبهبندي
معلماناستكهسرانجامپسازفرازونشيبهايفراوان،
اليحه ارس��الي آن از س��وي دولت راهي صحن شد تا در
نوبت طرح و كدگذاري قرار بگيرد؛ اليحهاي كه مجموعه
معلمان را در 5سطح معلم پايه ،ارش��د ،خبره ،سرآمد و
اس��تاد معلم طبقهبندي ميكند و براي ه��ر كدام از اين
دستهبنديهادريافتيخاصيراتداركميبيند.ازمنظر
تخصصي اين نوع س��طحبنديها از ي��ك طرف كمك
ميكند تا نمادي براي رشد در اين بخش حساس وجود
داشتهباشدوازسويديگرسايرمعلمانراتشويقميكند
كه براي پيشرفت و رشد ،برنامههاي آموزشي متنوعتر و
ادامهدرصفحه6
خالقانهتريرابهكاربگيرند.

رويداد
پيام تشكر رهبر معظم انقالب
در پي موفقيت ورزشكاران ايران:

آفرين بر پهلوانان كشتي فرنگي

در پي موفقيت ورزشكاران كشورمان در مسابقات
كشتي فرنگي قهرماني جهان ،رهبر معظم انقالب
در پيامي از اين پهلوانان و مربي آنان تشكر كردند.
به گ��زارش پايگاه اطالعرس��اني دفتر مقام معظم
رهب��ري ،در متن پيام حض��رت آيتاهلل خامنهاي
آمده است« :آفرين بر پهلوانان كشتي فرنگي كشور
و مربي آنان كه همه بهويژه جوانان را ش��اد كردند؛
انشاءاهلل موفق باشيد».

پيام تسليت رهبري براي
درگذشت محمديتاكندي

رهب��ر انق�لاب اس�لامي در پيامي درگذش��ت
حجتاالسالم محمديتاكندي را تسليتگفتند.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دفتر مقام معظم
رهبري؛ در مت��ن پيام رهبر انقالب آمده اس��ت:
درگذش��ت عالم متخلّق جناب حجتاالس�لام
والمسلمين آقاي حاج شيخ علي محمدي تاكندي
رحمتاهللعليه را به مردم عزيز قزوين و به ويژه به
خاندان محترم و ارادتمندان و دوستان آن مرحوم
تس��ليت عرض ميكنم و رحمت و مغفرت الهي
براي ايشان مسئلت ميكنم.

بخشنامه بودجه۱۴۰۱
ابالغ شد

رييسجمه��ور بخش��نامه بودج��ه  ۱۴۰۱را به
دستگاههاي اجرايي ابالغ كرد .به گزارش ايسنا،
اين بخشنامه بودجهاي است كه توسط رييسي
به عنوان رييس دولت سيزدهم به دستگاههاي
اجراي��ي ابالغ ش��ده تا طبق قواع��د و چارچوب
تعيين ش��ده پيشبيني بودجه سال آينده خود
را ب��ه س��ازمان برنام��ه و بودجه جه��ت تدوين
اليحه بودجه ،اعالم كنند .بر اس��اس بخش��نامه
بودجه  ،۱۴۰۱تمام دستگاهها موظف شدهاند با
محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور با اهتمام
جدي و مساعي جمعي و با تدوين برنامهاي منظم
و تالش��ي فراگير و منضبط ،كشور را براي رشد
اقتصادي هشت درصد و تحقق جهش اقتصادي
در سال آينده مهيا كنند .همچنين از رويكردهاي
كالن بودجه سال  ۱۴۰۱در بخشنامه ميتوان به
رش��د اقتصادي با تمركز براي ارتقاي بهرهوري،
ثبات اقتصادي ،عدالتمحوري ،تغيير س��اختار
بودجه و تأمين مالي اقتصاد اش��اره كرد .اين در
حالي است كه با توجه به نقدهايي كه تاكنون از
سوي دولت نسبت به وضعيت بودجه سال جاري
وجود داشته و چالشهايي كه با آن مواجه است
و همچنين وعدههايي كه براي تغيير در ساختار
بودجه و نح��وه بودجهريزي داده ش��ده ،انتظار
ميرود جري��ان تدوين بودجه  ۱۴۰۱متفاوت از
گذشته باشد .اخيرا ميركاظمي -رييس سازمان
برنامه و بودجه -با اش��اره به اينكه كارشناسان و
تصميمگيران در تهيه و تدوين بودجه  ۱۴۰۱بايد
نگاه كالن داشته باشند و تصميمات اتخاذ شده
آثار مثبت براي كل مردم ايران داشته باشد و تنها
به نفع قش��ر خاص نباشد گفته بود كه سناريوي
جبران كسري بودجه و هزينههاي جاري با خلق
پول نادرست اس��ت و سناريوهاي گذشته روش
كار ما نيس��ت چرا كه آثار و تبعات مخرب آن در
كشور مش��هود است و چنين س��ناريويي ايجاد
فاصله طبقات��ي و هدايت بخش بزرگي از جامعه
به زير خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش
بزرگي از جامعه شده اس��ت كه بايد تغييركند.
وي البته بر اصالح وضعيت موجود تاكيد داشته
و اعالم كرده كه باي��د چرخه منفي و معيوب در
بودجهريزي متوقف و دولت هزينهها را مديريت
كند ،در عين حال اس��تقراض از بانك مركزي و
انتش��ار اوراق قرضه و خلق پول راهحل نيست و
اينطور نيست كه بودجه  ۱۴۰۱با كسري تهيه و
تدوين شود در حالي كه در گذشته بدون در نظر
گرفتن منابع موثق هزينههاي زيادي بر جامعه
تحميل و باعث افزايش تورم شده است .

واگذاريمديريتهفتتپهبه
شركتتوسعهنيشكروصنايعجانبي

به گ��زارش خبرگزاري فارس ،در جلس��هاي به
رياس��ت مع��اون اول رييسجمهور نس��بت به
تعيينتكليف ش��ركت كشت و صنعت هفتتپه
اقدام و مديريت اين مجموعه عظيم به ش��ركت
توس��عه نيش��كر و صنايع جانبي واگذار شد .در
اين نشس��ت كه ديش��ب با حضور محمد مخبر
و نيز دادستان كل كش��ور ،وزراي امور اقتصاد و
دارايي ،صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد كشاورزي،
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،دادگستري ،معاون
حقوقي رييسجمهور ،اس��تاندار خوزس��تان و
رييس س��ازمان خصوصيسازي و مديران عامل
بانكهاي ذيربط برگزار شد ،با توجه به تخصص،
ارتباط و اهميت شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي ،مديريت شركت نيشكر هفتتپه از طرف
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به اين
ش��ركت سپرده ش��د .اعضا همچنين با تاكيد بر
شفاف شدن حسابها ،بدهي و همچنين ارزش
اين شركت در مدت  ۳ماه ،تسويه ارزش شركت
كش��ت و صنعت هفتتپ��ه را تصوي��ب كردند.
پرداخت تسهيالت جديد از سوي بانكهاي ملي
و صادرات براي تس��هيل امور شركت هفتتپه و
پرداخت معوقات به ويژه پرداخت حقوق پرسنل،
دستمزد كارگران و تامين هزينههاي جاري آن
و همچنين امهال بدهيهاي اين شركت از ديگر
مصوبات مهم اين جلسه بود.
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ادامهازصفحهاول

ايـران

رييسجمهور در آيين بازگشايي سال تحصيلي جديد دانشگاهها:

نبايد بههيچ حرف نو و نظريهجديد بيتوجه بود
رييسجمهوربابياناينكهپيشرفتعلميوتحول،محو ِر
سندباالدستيگامدوماست،گفت:دانشگاهنقطهمركزي
ايجادتحولدرجامعهاستودانشگاههاومراكزعلميبايد
اتاق فكر دولت در ايجاد تحول در جامعه باشند .به گزارش
ايسنا ،سيدابراهيم رييس��ي پيشازظهر ديروز دوشنبه
در آيين بازگشايي رسمي سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰
دانشگاههاومراكزپژوهشيوفناوريكشورباابرازاميدواري
به اينكه دانشگاهها سالي متمايز و سرشار از موفقيتهاي
چشمگيرعلميداشتهباشند،گفت:محو ِرسندباالدستي
گامدوم،پيشرفتعلمياستوايرانبابرخوردارياز توان
دانشگاهي بس��يار باال ،ميتواند جايگاه مهمي در عرصه
علمي جهان داشته باشد .رييسجمهور با بيان اينكه در
كشورنيازمندتحولهستيمواينتحولحتماًبايدعلمپايه
باشد،گفت:دانشگاههاودانشگاهيانبايدبامسالهمحوري،
نيازهاي كشور را شناسايي و براي برونرفت از مشكالت
راهكار ارايه كنند .رييسي با تاكيد بر اينكه دانشگاهها بايد
برايحلمسائلكشوربهكمكدولتبيايندوباالترازآن،
اتاق فكر دولت باشند ،افزود :روشنفكران كساني هستند
كه در جايگاه ديدهباني به رصد مسائل جامعه ميپردازند،
به موقع درباره آسيبها هشدار ميدهند و براي رفع آنها
راهكار ارايه ميدهند .رييسجمهور با اشاره به اينكه توان
علمي دانشگاهيان كشور اين اميدواري را ايجاد ميكند
كه بتوانيم جاي��گاه تمدني اي��ران را در مرجعيت علمي
بازآفريني كنيم ،گفت :هرجا در مس��ير صحيح حركت
كرديم توانستيم به جايگاه واقعي خود دست پيدا كنيم و
نمونهآن،نقشدرخشاندانشگاهودانشگاهياندرمقابله
بابيماريكروناستكهمنازآنهاقدردانيميكنم.رييسي

گفت :همه بخشهاي جامعه بايد به نظريات و س��خنان
دانش��گاهيان و صاحبنظران توجه كنند و كرس��يهاي
آزادانديش��ي و نظريهپردازي در دانشگاهها بيش از پيش
رونق بگيرد .نبايد به هيچ نظريه نو و حرف تازهاي بيتوجه
بود،هرچندتاكنونازسويهيچاستادوصاحبنظريبيان
نشدهباشد.رييسجمهوردرادامهسخنانخودبابياناينكه
برنامههايدولتسيزدهمبرايساختنايرانقوينيازمند
حركت قوي در توليد علم است ،تصريح كرد :قدرت فقط
در ساخت موشك نيست ،اگر چه پيشرفت در اين عرصه
نيز مايه افتخار است ،اما بايد در عرصههاي ديگر علمي و
فناوري نيز پيشرفت كنيم تا كشور در جنبههاي مختلف

قدرتمند ش��ود .اقتصاد دريا ،اقتصاد گردشگري ،اقتصاد
فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال از عرصههايي است كه
جاي كار زيادي دارد و امروز برخي كشورهاي همسايه به
اندازهدرآمدنفتيايرانازعرصهديجيتالوفضايمجازي
درآمد كس��ب ميكنند .رييسي حركت قوي براي توليد
علم را نياز ام��روز دولت بهويژه در ايجاد تحول علمپايه در
كشور دانست و گفت :در اين زمينه نقش دانشگاه ،نقشي
محوري است كه فقط با تالشهاي وزير علوم و در عرصه
ستاديممكننيست.همهدانشگاههايكشوربهويژهمراكز
دانشگاهيدرتهرانكهمركزيتيدراينزمينهدارند،بايددر
زمينهمسالهشناسيوارايهراهكار،بادولتهمكاريكنند.

رييسجمهوردربخشديگريازاظهاراتخودبهسخنان
نمايندهكارمنداندانشگاههااشارهكردوگفت:درموضوع
رفع مشكالت رفاهي و مالي كاركنان دانشگاهها به دنبال
آن هستيم كه يك نظام جامع و عادالنه پرداخت دركشور
ايجادكنيمتاهمهحقوقبگيراندرآنديدهشوندوبرپايه
متناسبسازيحقوقباتورم،مشكلهمهقشرهاحلشود.
رييسيدرواكنشبهسخنانشماريازدانشجويانكهدر
قالبيكبستهتصويريدرمراسمپخششد،اظهارداشت:
با ظرفيتهايي كه در كشور سراغ دارم به آينده درخشان
ايرانبسياراميدوارموباوردارمهيچبنبستيپيشرويما
نيست؛مااصحابميتوانيمهستيموميتوانيممشكالت
و موانع را كنار بزنيم .رييسجمهور جهاد علمي را شعار و
روشيمناسببرايغلبهبرمشكالتتوصيفكردوگفت:
طبيعي است كه دشمن نميخواهد پيشرفت كنيم ،اما
ميتوانيمباكارمجاهدانهوعلمي،سرعتپيشرفتكشور
رامضاعفكنيم.رييسيافزود:دانشگاههابايدهمدرعرصه
جذب دانشجو و هم در زمينه تحقيق و پژوهش هدفمند
عملكنندوپاياننامههايدانشجويينبايددركتابخانهها
خاكبخورند،بلكهبايدمسالهمحوروتقاضامحورباشندتابه
حلمشكالتكمككنند.رييسجمهوردربارهدرخواست
ديدار با تش��كلهاي دانش��گاهي نيز گفت :بنده خرداد
امسالجلسهمفصليباتشكلهايدانشجوييدرمسجد
دانشگاه تهران داشتم و نظرات آنان را شنيدم و از برگزاري
نشس��ت دوباره و گفتوگو با دانش��جويان و تشكلهاي
دانش��جويي نيز اس��تقبال ميكنم .در پايان اين مراسم
حجتاالسال موالمسلمينرييسينمازجماعترابههمراه
تعداديازدانشجوياندرمسجددانشگاهتهراناقامهكرد.

رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه:

بهزودي بخشنامهاي براي ساماندهي ممنوعالخروجيها صادر ميشود
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه برخي دستگاهها مثل
س��ازمان مالياتي و بانكها هنوز بدون اطالعرساني
مناسبافرادراممنوعالخروجميكنند،گفت:بهزودي
بخشنامهايبرايساماندهيممنوعالخروجيهاصادر
ميشود .حجتاالسالموالمسلمين محسنياژهاي در
جلسه روز دوشنبه ۱۹مهر شوراي عالي قوه قضاييه با
محكوميت حادثه تلخ و مصيبتبار انفجار در مسجد
منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان كه به جان
باختن جمع زيادي از مومنين نمازگزار منجر شد از
مسووالن اين كشور همسايه و برادر خواست كه هر
چه س��ريعتر عاملين اين فاجعه بزرگ را شناسايي و
با آنها برخورد عبرتآموز داش��ته باشند .رييس قوه
قضاييه با تسليت شهادت جمعي از شيعيان نمازگزار
در اين حادثه و ابراز همدردي با مجروحان و مصدومان
ابراز اميدواري كرد مسووالن و مردم افغانستان اجازه
ندهند كشورشان جوالنگاه تروريستها و تكفيريها
و كس��اني ش��ود كه مرتكب اينگونه جنايات ننگين
ميشوند.محسنياژهايبابياناينكهامريكاباشكست
خفت بار بعد از  ۲۰س��ال از افغانستان خارج شده و با
تالش براي برهم زدن امنيت و آرامش در اين كشور
توس��ط تفالههايش همچون داع��ش ميخواهد از
مردم مس��لمان انتقام بگيرد ،از مجامع بينالمللي و
مدعيان حقوق بشر خواست كه با برخورد مناسب با
عوامل جنايات تروريس��تي اجازه ندهند بيش از اين
نزد آزاديخواهان جهان رسوا ش��وند .وي همچنين
به معاونت بينالملل و س��تاد حقوق بشر قوه قضاييه
ماموري��ت داد هر چه زودتر اي��ن موضوع را از طريف
طرح دع��واي حقوقي درمجامع بينالمللي پيگيري
كنند .حجتاالسالم والمس��لمين محسنياژهاي با

تبريك هفته ني��روي انتظامي براي همه فرماندهان
و كاركنان زحمتكش اين ني��رو به ويژه بخشهايي
كه ماموريتهاي آنها مرتبط با دستگاه قضايي است،
ارزوي توفي��ق روزافزون كرد .ريي��س قوه قضاييه با
اشاره به نامگذاري روز بيستم مهرماه به عنوان «روز
ملي كاهش آثار بالياي طبيعي» اظهار داش��ت :اگر
مس��ووالن ذيربط اقدامات الزم را براي پيشگيري از
حوادث انجام دهند يا در بروز حوادثي ،چون س��يل
و زلزله كه با وجود امكانات روز بس��ياري از آنها قابل
پيش بيني اس��ت ،به موقع عمل كنن��د ميتوان از
بسياري خس��ارتهاي مادي و انس��اني پيشگيري
كرد .محسنياژهاي افزود :در سالهاي اخير به ويژه
با اقدامات��ي كه بخشهاي مختلف ق��وه قضاييه در
آسيبشناسي حوادث ناشي از بالياي طبيعي داشتند
معلوم شد كه اگر برخي اقدامات بازدارنده انجام شود
ميتوان آس��يبها و تبعات بالياي طبيعي را كاهش
داد ك از همه مس��ووالن ذيربط به ويژه دولت انتظار
ميرود به اين موضوع توجه داش��ته باش��ند .رييس
قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به
ممنوع الخروج كردن افراد توسط برخي دستگاهها از
جمله سازمان مالياتي و بانكها و برخي مراجع قضايي
اظهار داشت آمار كساني كه ممنوع الخروج ميشوند
زياد نيست ،اما كم هم نيست و اين مساله باعث بروز
مشكالتي براي مردم شده است .محسنياژهاي افزود:
اول بايد معلوم ش��ود كه كدام دستگاهها اجازه دارند
افراد را ممنوعالخروج كنند و چه كس��اني و براي چه
مدتي بايد ممنوعالخروج شوند و اينكه به مردم بدون
هيچ توجيه قانوني اعالم نش��ود ك��ه ممنوعالخروج
شدهاند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارتبار

اس��ت .وي ادام��ه داد :گاهي ف��ردي ممنوعالخروج
ميشود كه بعداًمعلوم ميشود ضرورتي براي اين كار
نبوده و مشكل ديگر اين است كه حتي برخي افراد با
آنكه قانون تصريح كرده حكم ممنوعالخروجي پس از
 ۶ماه بالاثر ميشود باز هم با وجود پرداخت مالياتها،
تسويه با بانكها يا صدور قرار منع تعقيب و پايان دوره
محكوميت همچنان ممنوعالخروج هستند و به اين
مساله توجهي نميش��ود .رييس قوه قضاييه اظهار
داشت :در دوران رياس��ت آيتاهلل يزدي در دستگاه
قضا مقرر ش��ده بود ك��ه ممنوعالخروجي از مجراي
دادستاني كل كشور پيگيري شود تا ضوابط آن بهطور
كامل رعايت شود.
محس��نياژهاي گفت كه ب��ا اين وج��ود در روزهاي
اخير يكي از مس��ووالن از استان بوشهر با وي تماس
گرفته و اظهار داش��ته براي انجام كاري قصد س��فر
به خارج از كش��ور را داش��ته ،اما در فرودگاه متوجه
ش��ده كه ممنوعالخروج اس��ت .رييس دستگاه قضا
با بيان اينكه در روزهاي آينده بخش��نامهاي را براي
س��اماندهي ممنوعالخروجيها ص��ادر خواهد كرد
از دادس��تان كل كشور و س��ازمان بازرسي خواست
كه بر روند ممنوعالخروجيها نظارت جدي داش��ته
باش��ند تا ضوابط آن رعايت ش��ود .محس��نياژهاي
همچنين از دادس��تان انتظامي قضات نيز خواست
كه پس از صدور بخش��نامه مربوطه ب��ا افرادي كه از
اجراي بخش��نامه تخطي ميكنند برخورد كند .وي
از معاونت حقوقي قوه قضاييه نيز خواست كه اصالح
قانون براي س��اماندهي نحوه ممنوعالخروج كردن
افراد را بررس��ي نمايد تا در صورت ني��از ،موضوع از
طريق مجلس شوراي اسالمي پيگيري شود .رييس

قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به
در پيش بودن فصل زمس��تان اظهار داشت :احتمال
دارد كه در زمستان مانند سنوات گذشته با آلودگي
هوا مواجه باشيم .محس��نياژهاي بر همين اساس از
رييس س��ازمان بازرسي كل كش��ور و دادستان كل
خواست كه با ارايه نظرات تخصصي درباره مشكالت
احتمالي مربوط به فصل زمستان به دولت ،مسووالن
دستگاههاي اجرايي را براي برنامهريزي و پيشگيري
براي كاهش آسيبها در اين فصل ياري دهند .رييس
قوه قضاييه با اشاره به برگزاري نشستهاي تخصصي
با گروههاي مختلف براي بررسي حقوق عامه و حقوق
دستگاهها ،به ارايه گزارشي از برگزاري نشست كميته
فرادستگاهي پيگيري مطالبات غيرجاري بانكها در
روزهاي اخير پرداخت .محس��نياژهاي با بيان اينكه
كميته مذكور متشكل از نمايندگان  ۱۹دستگاه بوده
و تالش ميكند مطالبات بانكي و حمايت از توليد را
بدون نياز به پيگيريهاي قضايي وصول كنند گفت
كهدراينجلسهبحثهاييصورتگرفتتاظرفيتها
و اختيارات كميته براي جلوگيري از موازيكاريها و
بهبود عملكرد آن صورت بگيرد .رييس قوه قضاييه بر
همين اساس به معاون اول و دادستان كل ماموريت
داد كه موضوع ارتقاي جايگاه و تقويت عملكرد كميته
فرادس��تگاهي پيگيري مطالبات بانكي را با جديت
بيشتري دنبالكنند تا اين كارزودتربهسرانجامبرسد.
محسنياژهاي همچنين به جلسات خود با مجلسيها
اشاره كرد و با اشاره به آمادگي نمايندگان براي كمك
به حل مشكالت دس��تگاه قضا از وزير دادگستري و
معاون اول قوه و معاونان مالي و پشتيباني و حقوقي
اين قوه خواست كه موضوع را با جديت پيگيري كنند.

ادامهازصفحهاول

مهاجران و بازار كار
ب�ه نظر ميرس�د اث�رات مثب�ت مهاج�ران در
اقتصادهاي مقصد در كش�وري مانن�د آمريكا به
عينهپيداست.بههرحالاياالتمتحدهبربلنداي
تواناييهاينيروهايكارمهاجرتوانستهخودرابه
راسهرماقتصادجهانيبرساند.
همينطور اس��ت ،دليل ثروت و قدرت آمريكا نيروهاي
مهاجر هس��تند .البته آمريكا هوشمندانه تالش كرده در
وهلهنخست،نيروهاينخبهسايركشورهارابهكاربگيردو
بعدنيروهايكارارزانتررادراختياربگيرد.اينرونداززمان
جنگجهانيدومكهآمريكااقدامبهجذبنيروهايفكري
كشوري مانند آلمان ،اتريش يا ژاپن ميكرد ،آغاز شد و در
ادامه در زمان جنگ سرد با بهرهبرداري از نيروهاي نخبه
ش��وروي و ساير كشورهاي بلوك شرق ادامه پيدا كرد .در
ادامه هم بهرهبرداري از چهرههاي نخبه كشورهاي جهان
سوموخاورميانهازجملهايراناستمرارپيداكرد.چهرههايي
مانند آلبرت انيشتين ،يونگ ،فرويد و رياضيدانان بزرگ
از جمله اين افراد هس��تند كه در زمان جنگ جهاني دوم
رهسپارآمريكاشدند.البتهنيروهايكارسطحپايينهمبه
اينكشورمهاجرتميكنند.
بااينتوضيحاتعدمتاثيرگذاريچينورسيدن
بهراسهرمقدرتجهانيراميتوانبهعدمجذب
مهاجرتوسطچينتفسيركرد؟
بله برخ��ي معتقدند يكي از نقاط ضعف كش��وري مانند
چين اين است كه كشور جذابي براي مهاجران محسوب
نميشود .اين گونهگوني و تنوعي كه در آمريكا وجود دارد
باعث ش��ده اقتصاد آمريكا واجد ويژگيهاي منحصر به
فرديشود.امروزدرآمريكااينبحثمطرحاستكهاياالت
متحدهبرايتداومبرترياشدراقتصادوقدرتجهانيبايد
جمعيت خود را به اندازه1ميليارد نفر گسترش دهد .اين
كشورنميتواندمانندايرانمردمشراتشويقبهفرزندآوري

كند ،بنابراين از طريق جذب مهاجران به دنبال ايجاد اين
ظرفيتهايمهمانسانيهستند.
اما،مبتنيبرمطالعاتشخصيمانندكارد،حضور
نيروهاي مهاجر افغ�ان در ب�ازار كار ايران چگونه
ميتواندزمينهسازرشداقتصاديشود؟
بايد بدانيم ،افغانستان كشوري است كه از نظر اقتصادي
در سطوح پايينتري از ايران قرار دارد و اقتصاد اين كشور
كوچكتراست.حضورنيروهايكارافغانباعثميشودتا
نيروهاي كار ايراني به فكر ارتقاي مهارتهاي خود باشند

و از انج��ام كارهايي كه مهارت خاصي نياز ن��دارد ،دوري
كنند .تجربيات سالهاي قبل نشان ميدهد كه نيروهاي
افغان در بازارهايي چون مس��كن و صنعت ساخت و ساز
ايرانوبخشهايتوليدينقشيكليديدارند.بسيارياز
كارفرمايانمعتقدندبرخيحوزههايكاريرافقطنيروهاي
افغان ميتوانند انجام دهند .اين موضوع در ظاهر ممكن
استيكمشكلبهنظربرسد،اماازنظراصولاقتصادييك
فرصتاست.امامتاسفانهايراننميتواندازاينظرفيتهابه
نفعرشدخوداستفادهكند.چراكهبرنامهايبراياستفاده

ادامهازصفحهاول

نوبلاقتصادبهآزمايشگراندنيايواقعي
موجب افزاي��ش درآمد بوميها ميش��ود .در عوض
مهاجران س��ري قبل��ي در معرض اثر منف��ي درآمد
خواهندبود.
جاشوا ديويد انگريست ،اقتصاددان آمريكايي و استاد
دانشگاهفناوريماساچوست(امآيتي)است.تخصص
و تمرك��ز وي در اقتصاد كار ،اقتصاد ش��هري و اقتصاد
آموزش بوده است .او تحصيلكرده دانشگاه پرينستون
استكهبرايتدريسوتحقيقابتدابهدانشگاههاروارد
رفت و بعد از آن در س��ال 1996به دانش��گاه امآيتي
پيوس��ت .در كتاب راهنماي ب��ازار كار در فصل  23با
عنوان اس��تراتژيهاي تجربي در ب��ازار كار به موضوع
مهمي اش��اره داشته است :اين فصل مروري بر مسائل
روش شناختي و عملي را كه هنگام برآورد روابط علي و
موردعالقهاقتصاددانانكارايجادميشود،ارايهميدهد.
موضوعموردبحثشاملشناسايي،جمعآوريدادهها
و مشكالت تخمين است .در اين فصل چهار استراتژي
شناس��ايي مورد بحث قرار گرفته و به همراه پنج مثال

تجربي-تأثيراتمدرسه،اتحاديهها،مهاجرت،خدمت
سربازيواندازهكالس-نكاتروششناسيتحقيقدر
بازاركارموردبررسيقرارگرفتهاست.دراينفصلدرباره
هرمثال،يكديدگاهتجربياتخاذشدهكهبرتمايزبين
متغيرهايي كه داراي اثرات علي ،متغيرهاي كنترلي و
متغيرهايپيامدهستند،تأكيدميكند.
گويدوايمبنس،اقتصاددانهلندي-آمريكاييدانشگاه
استنفورد كه تحصيلكرده دانش��گاه براون است ،كار
تحقيقوتدريساقتصادرادردانشگاههارواردآغازكرده
و سپس به دانشگاههاي يوس��يالاي و بركلي رفت .او
همزمانسردبيرمجلهاستاتيستيكااست.
بهطور كلي انگريست و ايمبنس نيمي از جايزه خود را
برايابداعروششناسيهاينوينيدررابطهبااثرروابط
علت و معلولي دريافت كردهاند كه اقتصاددانان را قادر
ميسازد تا در نتيجهگيري مطمئنتر باشند .در حالي
كهروشهايعلميپيشينقدرتدستيابيبهدريافت
ايننتايجرانداشت.

وارتقاينيرويكارخودندارد.يكدههاست،اقتصادايران
در جا ميزند و كيك اقتصادي در حال كوچكتر ش��دن
است .نيروهاي ايران و افغان به جاي اينكه آموزش ببينند
و مهارته��اي كاربردي در حوزه توليد و صنعت كس��ب
كننددركنارهمچرخدستيبهدستگرفتهاندوضايعات
جمعميكنند.
ي�كموض�وعديگ�رني�زوج�وددارد،اغل�ب
درآمدهاي�يكهنيروه�ايافغاندرايرانكس�ب
ميكنند،درآمدهايخودراازكشورخارجميكنند،
آيا اين موضوع مشكلساز نيس�ت؟ حتي در اين
صورتهمحضورنيروهايمهاجرراهگشاست؟
رويكردمطلوبترآناستكهاينافرادمهاجر،درآمدهاي
خودرادركشورخرجكنند.خانهايبخرند،سرمايهگذاري
كنند و...اما حتي در صورت خروج پول از كشورمان نيز با
توجه به ارتباط تنگاتنگي كه اقتصاد ايران و افغانستان با
هم دارند ،اين روند نهايتا به نفع اقتصاد ايران خواهد بود.
از س��وي ديگر برخي رويكردهاي تقنيني كه به كودكان
حاص��ل از ازدواج زنان ايراني با مردان افغان شناس��نامه
ميدهد و ...باعث ميشود تا بخشي از اين نيروهاي مهاجر
در اتمسفر كشورمان جذب شوند و درآمدهاي خود را در
ايران خرج كنند.اين گزارهها در آثار ديويد كارد به صورت
علميتشريحشدهاست.نبايدفراموشكردامروزبسيارياز
كشورهايتوسعهدرحالبرنامهريزيبرايافزايشاستفاده
ازمهاجرانهستند.كشوريمانندآلمانطيسالهاياخير
1ميليون نفر از آوارگان سوري را جذب كرده است .ساير
كشورهانيزبههمينشكلعملميكنند.اخيرانيروهاي
افغان سهميههاي مشخصي در كشورهاي مختلف براي
مهاجراتداشتهاند.مجموعهاينعواملبيانگرآناستكه
ايرانبايدبرنامهمناسبيبراياستفادهازپتانسيلنيروهاي
مهاجرتداركببيندوآ نرادرمسيررشدخودبهكاربگيرد.

تورم بورس را صعودي ميكند

طبق آخرين آمار ،بانكها ح��دود  ۱۵الي  ۱۹همت از
بانك مركزي استقراض كردهاند كه اگر اين عمل شكل
نميگرفت،نرخبهرهبينبانكيباافزايشبيشتريروبرو
ميشد .اكنون ابهاماتي در تغييرات مديريتي نهادهاي
ناظر ،هلدينگها ،موسسات مالي و غيره وجود دارد .در
واقع هنوز مشخص نيست كه مديران كنوني بر سركار
خودباقيخواهندماندياخير؛ازاينروآنهارغبتچنداني
در حمايت از س��هم يا زيرمجموعههاي خ��ود را ندارند
يا تكليفي براي آنها ايجاد نشده اس��ت .اين مهم ،ورود
نقدينگي جديد را تحتالشعاع قرار داده است .مجموع
عوامل يادشده باعث افت روزهاي اخير بازار سهام شده
است و در حقيقت مشكل بنيادي در كليت بازار وجود
ندارد.همانطوركهميدانيمقيمتنفتوديگركاالهاي
پايه در باالترين نرخ چندماهه خود قرار دارد و همچنين
قيمتاكثرمحصوالتپتروشيميهانيزرشدقابلتوجهي
را در پي داشته است .به نظر ميرسد اين قيمتها در ۶
ماهه دوم سال جاري تثبيت شود يا حتي رشد بيشتري
را ني��ز تجربه كن��د .در روزهاي اخير فرمول محاس��به
خوراك پااليشگاهها نيز تغيير كرده است و معتقدم اين
تغييرميتواندكاهشكركاسپردسالاخيرمحصوالت
پااليشيراجبرانكند.دولتقصددارد ۴درصداختالف
را بازگرداند .گمان ميكنم ش��رايط بهبود پيدا ميكند
و بزودي اين جبران رقم ميخورد و شاهد گزارشهاي
خوب پااليشيها و پتروشيميها باشيم .انتظار ميرود
اين صنعت پيشرو باشد و س��هام اين گروه و همچنين
هلدينگهاي آنها موردتوجه بازار قرار بگيرد .البته بايد
در نظر داش��ت نرخهاي جهاني برخي از گروههاي بازار
سرمايهازوضعيتخوشاينديبرخوردارنيستند.بهطور
مثالدرخصوصفلزاتاساسي،نرخفوالددرپيكاهش
تقاضاي چين ،كاهش يافت و اختالفات چين و استراليا
نيز باعث ريزش شديد قيمت سنگآهن شده است كه
البتهبهنظرميرسدمقطعيخواهدبود.درحالحاضربا
كمبود نقدينگي در بازار مواجه هستيم و زماني كه پول
كافي وجود نداشته باشد ،سرمايه به سمت تمام صنايع
حركت نميكند و بيشتر جذب گروههايي ميشود كه
از خبرهاي خوب و مس��تمري برخوردار هستند .البته
بازار سهام شرايط بنيادي مطلوبي دارد .نرخ ارز نيمايي
افزايش پيداك��رده و از طرفي هم تورم در نرخ حدود۴۸
الي ۵۰درصدتثبيتشدهاست.باتوجهبهرشدپايهپولي
و تثبيت اين نرخ تورم ،آينده و انتظار تورمي بازار سهام با
تهديدي روبرو نميشود .حاملهاي انرژي تنها موضوع
بحثبرانگيز دربازار سرمايهبوده استكهب ه نظرم دولت
در جهت افزاي��ش توليد و به��رهوري به صنايع كمك
خواهد كرد .درمجموع با توجه به تورم پيشرو و افزايش
نقدينگي،بازارسرمايهتهديدجدينخواهدشد.درحال
حاضر P/Eبازاربهطورميانگين ۹بودهوحتيدربرخياز
نمادها اين آيتم به حدود ۴و ۵نيز رسيده است و اين در
حالي بوده كه سال گذشته در اوج بازار بهطور ميانگين با
 P/Eحدوداً ۳۳مواجهبوديم.باكاهش P/Eبازار،نمادهاي
قابلمعاملهبهسطحارزندهايدستپيداكردهاندواينامر
جذابيتسرمايهگذاريدربازارسهامراافزايشميدهد.

تولد دولتي در دل دولت

صنعت خودرو و س��يمان نمون ه بارز اين اتفاق است كه
سالهاست س��رمايهگذاري جدي در آن نميشود .اين
اقتصادشترگاوپلنگيدراين ۴۰سالتقريبابههيچكجا
نرسيدهاستودرسالهاياخيرباعثتورمهايشديدتر
و توزيع رانت شده است.بورس ايران نماد توسعه از طريق
نظام سرمايهداري اس��ت و مرتب شعار جذب سرمايه و
ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي داده ميشود .از طرف
ديگر وقتي اين سرمايه وارد توليد ميشود با انواع و اقسام
قوانينمندرآورديومصوباتبدونبنيادعلميوتجربي،
و قيمتگذاري دستوري سرمايه را يا فراري ميدهيم و
يانابودميكنيم.
سوم)متاسفانهدولتدراينسالهانهتنهاكوچكنشده
است كه بزرگتر هم شده اس��ت و اينك ميتوان گفت
يكدولتجديددردلدولتمتولدشدهاستكهوظيفه
بازيگري در اقتص��اد را دارد .دولت به جاي ناظر بودن در
اقتصادواجرايسياستهاياقتصادكالن تبديلبهيك
بازيگر تمام عيار در صنعت و اقتصاد كش��ور شده است.
دولتي كه در دل دولت متولد ش��ده است اين وظيفه را
دارد و در قالب شركتهاي شبه دولتي و خصولتي اقدام
بهبازيگردانيدراقتصادميكند.نرخهاوقيمتصنايعرا
تعيينميكند،نرخسودوبهرهراتعيينميكند،نقدينگي
را هدايت ميكن��د ،بورس را باال و پايين ميكند و . ...ما با
يك پديده جديد در دولت روبرو هستيم كه ميراث چند
سال اخير است و اين بدعت هرچه سريعتر بايد برچيده
شود.دولتآنقدرازيكدر،وارداقتصادشدهكهباعثشده
بقي هبازيگرانازدرديگر،خارجشوند.اينكهدولتبهجاي
سنديكاهاواتحاديههايصنايعهمتصميمميگيردبدعت
خطرناكياست.اينكهدولتواردنرخگذاريبرايصنايع
شده است و قصد سركوب قيمتي را به بهان ه كنترل تورم
دارددرنهايتمنجربهورشكستگيبيشترصنايعخواهد
شد.نبايدفراموشكردسالگذشتهكهدولتواردبورس
شد و بازار را از تعادل خارج كرد ،هنوز هم بازار راه خود را
پيدا نكرده اس��ت؛ اما اقتصاد ايران همواره در حال تكرار
اشتباهاتقبلياست.
تورم موجود نتيجه عملكرد صنايع نيست و مستقيما به
حجم نقدينگي موجود برميگردد كه اوال بيحس��اب و
كتاب ايجاد شده اس��ت و دوما به مكان درستي هدايت
نشده و به صورت مهار نش��ده از بازاري به بازار ديگر نقل
مكان ميكند و از خود تورم و نابودي بر جا ميگذارد .به
نظر اينجانب تضاد در سياستهاي اجرايي و شعار دولت
در موضوع دعوت م��ردم به س��رمايهگذاري و از طرفي
قيمتگذاريدستوريوعدمحمايتازبازارسرمايهباعث
ناكاميدولتدراينحوزهشدهاست.
قبال هم عرض كردم اگ��ر دولت براي عالج ركود تورمي
س��راغ كاهش تورم برود (با قيمتگذاري دس��توري و
هدايت نقدينگي به اوراق بدهي و )...شاهد تعميق ركود،
ورشكستگيصنايعوخروجبيسابقهارزازكشوربهقصد
س��رمايهگذاري در خارج از كش��ور (بيتكوين ،ملك و
آپارتمان در كشورهاي همسايه و مهاجرت گسترده و)...
خواهيمبود.گزينههاييكهدرسالهاياخيرجديترين
مقاصدسرمايهگذاريايرانيانبودهاند!

اخبار
ماموريت مخبر به بانك مركزي
براي تامين ارزكاالهاي اساسي

معاون اول رييسجمهوري در جلسه ستاد تنظيم
بازار تاكيد كرد :بانك مركزي به موقع ارز مورد نياز
كاالهاي اساسي را تامين كند.در اين جلسه كه به
رياست معاون اول رييسجمهور برگزار شد ،محمد
مخبر بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعيت بازار و
رفع برخي نابسامانيها در تأمين مايحتاج ضروري
مردم تاكيد كرد و گف��ت :بايد عالوه بر برنامههاي
كوتاهمدت ،به دنبال اصالح ريش��هاي مش��كالت
و مس��ائلي باشيم كه موجب نوس��انات قيمتي در
بازار ميش��ود به گونهاي كه رضايتمندي مردم را
در پي داش��ته باش��د.معاون اول رييسجمهوري
دس��تگاههاي متولي تنظيم بازار را مل��زم كرد تا
طرحي جام��ع و قابل اجرا ب��راي 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 اساس��ي اهتمام ويژه داش��ته باشد تا
دستگاههاي متولي تامين كاالهاي اساسي بتوانند
بهتر به وظايف خ��ود در اين خصوص عمل كنند.
استفادهحداكثريازظرفيتاتاقتعاونوهمچنين
اصناف ،انجمنهاي صنفي و ات��اق بازرگاني براي
س��اماندهي بازار از ديگر موضوعات مورد تأكيد در
اينجلسهبود.دراينجلسهكهوزرايصنعت،معدن
و تجارت ،جهاد كشاورزي ،دادگستري ،تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي ،راه و شهرسازي ،رييس كل بانك
مركزي ،رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ،رييس
سازمان تعزيرات حكومتي و رييس اتاق تعاون ايران
نيز حضور داشتند ،گزارشهايي از ميزان واردات و
تأمين كاالهاي اساس��ي در كشور ارايه شد.در اين
نشستهمچنينراهكارهايتامينوتوزيعمناسب
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.

عملكرد بانكها در اعطاي
وام ازدواج شفاف شود

جمع��ي از نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي
در نام��هاي ب��ه رييس بان��ك مركزي خواس��تار
ارايه گزارش��ي درباره نحوه اختصاص تس��هيالت
قرضالحس��نه ازدواج ش��دند .متن نامه جمعي از
نمايندگان ب��ه صالحآبادي رييس بانك مركزي به
ش��رح زير اس��ت« :جناب آقاي دكتر صالحآبادي
رييس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران  .همانطور كه مستحضريد در بند ۲تبصره۱۶
قانون بودجه  ۱۴۰۰كليه بانكهاي عامل موظف
به ارايه اطالعات پرداخت وام ازدواج از جمله تعداد
تسهيالت قرضالحس��نه ازدواج پرداختي و تعداد
اف��راد در نوبت دريافت اين تس��هيالت به صورت
عمومي و ماهانه شدهاند اما با گذشت حدود  ۶ماه از
ابالغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰هنوز اين آمار به مردم
و حتي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي
ارايه نشده اس��ت .بنابراين مقتضي است در اسرع
وقت گزارش جامع و كاملي از پرداخت تسهيالت
ازدواج تهيه ش��ده و در اختيار نمايندگان و عموم
مردم قرار گيرد.همچنين در قانون بودجه ۱۴۰۰
بانكها موظف شدهاند به جهت ضمانت بايد يكي از
سه مورد اعتبارسنجي ،يا يك ضامن و سفته يا سهم
فرد از حساب ياران ه هدفمندي ذكر شده در قانون را
به كار گيرند اما گزارشهاي واصله از متقاضياني كه
جهتتكميلمداركبهبانكمراجعهكردهاندبيانگر
آن است كه بانكها با مانعتراشي و درخواستهاي
فراي قانون جهت ضمانت ،براي متقاضيان مشكل
ايجاد كردهاند .خواهشمند است اقدام الزم جهت
رفع اين مشكل نيز صورت گيرد».در همين رابطه
محس��ن دهنوي عضو هيات رييس��ه مجلس در
مطلبي در صفحه توييتر خود نوش��ت« :در قانون
بودجه ۱۴۰۰تصويب كرده بوديم كه وام ازدوا ج از
طريقاعتبارسنجيحساببانكييا ۱ضامنياسهم
فرد از حساب يارانه داده شود .به دليل عدم همكاري
بانكهابهرييسبانكمركزينام هنوشتيم.عملكرد
بانكها در اين باره از جمله تعداد و نحوه اعطاي اين
وامها ،بايد شفاف به مردم گزارش شود».

ك سپه،
قطع درگاههاي بان 
حكمت ايرانيان و مهر اقتصاد سابق

تمامي درگاهه��اي الكترونيك��ي و كارت مربوط
به بانك س��په و بانكهاي مهر اقتصاد (س��ابق) و
حكمت ايرانيان (سابق) در ۲۲و ۲۳مهر ماه به دليل
مهاجرتسيستميقطعميشود.
كلي��ه درگاههاي الكترونيكي و كارت بانك س��په
و واحده��اي ادغام ش��ده؛ بانكه��اي مهراقتصاد
(سابق) وحكمت ايرانيان (سابق) شامل (اينترنت
بانك ،عابربانك ،پايانههاي فروش��گاهي (،)POS
همراه بانك و )...به دليل مهاجرت سيس��تمي اين
واحدهاي ادغام ش��ده به سامانه جامع بانكي بانك
سپه ،از س��اعت  14:00روز پنجشنبه  ۲۲مهر ماه
تا س��اعت  14:00جمعه  ۲۳مهر م��اه قطع و طي
روزهاي بعد از آن با اختالل احتمالي همراه خواهد
بود.با توجه به اين مهاجرت همچنين شماره شباي
كليه مش��تريان واحدهاي ادغام شده بانكهاي
مهراقتصاد (سابق) و حكمت ايرانيان (سابق) تغيير
خواهدكرد كه صاحبان حسابهاي اين بانكها
ميتوانند از طريق درگاهها و پرتال اينترنتي بانك
سپه از ش��ماره ش��باي جديد خود مطلع شوند.
روابط عمومي بانك س��په ضمن تش��كر از صبر و
بردباري مش��تريان گرامي ،ب��ه دليل قطعي فوق
پيش��اپيش عذرخواهي مينمايد.تبديل شماره
شباي حكمت سابق و مهر اقتصاد سابق به شماره
شباي بانك سپه (از روز جمعه مورخ  ۲۳مهر ماه
فعال خواهد ش��د) از طريق لين��ك زيرhttps: //
www.banksepah.ir/new_sheba
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عقبگرد دالر صرافي به كانال  ۲۶هزار تومان

ادامهريزشقيمتسكهدرپيكاهشنرخ دالرواونسجهانيطال

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز دوشنبه 19مهر ،1400قيمت دالر در بازار آزاد بازهم
كاهش يافت و قيمت دالر  27هزار و  508تومان ،قيمت
يورو  31هزار و  800تومان ،پوند انگليس  37هزار و 505
تومان و درهم امارات 7هزار و 483تومان اعالم شده است.
همچنين در س��اعات صبح قيمت دالر امريكا  ۲۷هزار و
 ۶۲۰تومان و هر يورو ۳۱هزار و ۹۸۰تومان فروخته شد.
بهدنبالكاهشقيمتدالر،نرخطالوسكهنيزكاهشيافت
و قيمت ط�لاي ۱۸عيار هر گرم يك ميليون و ۱۳۷هزار
تومان،قيمتسكهتمامبهارآزاديطرحجديد ۱۱ميليون
و ۶۰۰هزارتومانوقيمتدالر ۲۷هزارو ۵۰۸توماناست.
قيمت سكه تمامبهار آزادي طرح قديم نيز  11ميليون و
300هزارتوماناست.قيمتنيمسكهبهارآزادي6ميليون
تومان،ربعسكهبهارآزادي 3ميليونو 550هزارتومانو
سكهيكگرمي 2ميليونو 200هزارتومانتعيينشده
استوبهفروشميرسد.قيمتطالي24عياردرهرگرم
يكميليونو 516هزارتومانوهرمثقالطال 4،ميليون
و 926هزار تومان ارزشگذاري شده است.
كاهش قيمت سكه ،طال و ارز
دبيراتحاديهطالوجواهرگفت:ازابتدايهفتهتابهعلت
كاهش نرخ ارز ،قيمت طال و سكه كاهشي بوده است.
نادربذرافشانبابياناينكهانسجهانيبا ۲دالركاهش
 ۱۷۵۵دالر قيمتگذاري ش��ده افزود :بدليل كاهش
نرخ ارز ،قيمت طال و سكه در بازار روند كاهشي داشت
بهطوريكهدرمجموعازابتدايهفتهتا،هرمثقالطالي
 ۱۷عيار ۶۵هزارتومان،هرگرمطالي ۱۸عيار ۱۴هزار
تومان ،سكه جديد  ۱۲۰هزار تومان ،سكه قديم ۱۰۰
هزار تومان ،نيم سكه ۷۰هزار تومان ،ربع سكه ۷۰هزار
تومانوسكهگرمي ۵۰هزارتومانافتداشت.
قيمت سكه طرح جديد  ۱۱ميليون و  ۷۲۰هزار تومان،
قيمت سكه طرح قديم  ۱۱و ميليون  ۲۵۰هزار تومان،
نيم سكه ۶ميليون و ۳۰هزار تومان ،ربع سكه ۳ميليون
و  ۵۴۰هزار تومان و س��كه گرمي  ۲ميليون و  ۲۰۰هزار
تومان بفروش ميرسد.هر گرم طالي ۱۸عيار ۱ميليون
و  ۱۴۰هزار تومان و هر مثقال طالي  ۱۷عيار  ۴ميليون
و  ۹۳۵هزار تومان فروخته ميش��ود.عالوه بر اين ،دالر
در صرافيهاي بانكي (دوشنبه۱۹ ،مهرماه) در مقايسه
با روز گذشته با  ۳۰۰تومان كاهش به قيمت  ۲۶هزار و
 ۸۹۵تومان داد و ستد شد .قيمت فروش يورو در مقايسه
با روز گذش��ته با  ۶۰۶تومان كاهش برابر  ۳۱هزار و ۵۷
تومان بود .قيمت خريد هر دالر  ۲۶هزار و  ۳۶۰تومان و

نرخ مذكور بوده است.س��امانه نيما از نيمه نخس��ت
سال  ۹۷پس از تعديل سياس��تهاي ارزي دولت به
عنوان مرجع تعيين نرخ خري��د و فروش حوالههاي
ارزي تعيين شد .نظاميكپارچ همعامالتارزي(سامانه
نيما) با هدف تس��هيل تامين ارز راهاندازي ش��ده و با
استفاده از آن ،خريداران (واردكنندگان) و فروشندگان
(صادركنندگان) ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به
انجامعملياتارزيدرمحيطالكترونيكاقدامميكنند.

نرخ خريد هر يورو ني��ز  ۳۰هزار و  ۴۴۲تومان بود.عالوه
بر اين ،نرخ خريد دالر در بازار متش��كل ارزي  ۲۶هزار و
 ۵۱۰تومان و نرخ فروش آن  ۲۶هزار و  ۷۵۱تومان اعالم
ش��د.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰هزار و ۶۷۰تومان و
نرخ فروش آن نيز ۳۰هزار و ۹۴۹تومان اعالم شد.
همچنيندرسامانهنيمادرمعامالتروزدوشنبه،حواله
يورو به قيمت  ۲۷ه��زار و  ۱۹۲تومان فروخته و حواله
دالر به قيمت  ۲۳هزار و  ۵۰۷تومان معامله شد.قيمت
دالر در خردادماه وارد كانال ۲۶هزار توماني شد و سپس
حركت آرامي به سوي نرخ  ۲۷هزار تومان داشت و بعد
از آن همواره در اين محدوده نوس��ان داشت .از ابتداي
شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ دالر و حتي ثبات آن
در كانال  ۲۷ه��زار تومان در صرافيهاي بانكي بوديم.
اواخر هفته گذش��ته قيمت دالر بعد از مدتها رفت و
برگش��ت در كانال  ۲۷هزار تومان ب��ا ورود به محدوده
قيمت��ي  ۲۸هزارتومان چند روزي ب��ا اين نرخ معامله
ميشد اما اين شرايط دوامي نداشت و از يازدهم مهرماه
قيمتها كاهشي و سپس ثابت ماند .اين هفته قيمتها
در بازار ارز نزولي بود و وارد كانال  ۲۶هزار تومان ش��د.
همچنين اونس جهاني طال با پنج دالر كاهش نسبت
به روز گذشته به قيمت يكهزار و  ۷۵۷دالر و  ۶سنت
قيمت خورد .مهمترين عوامل موثر در رشد قيمت طال
و سكه ،باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است .با توجه
به كاهش پنج دالري انس جهاني طال و بازگشت دالر
به كانال ۲۶هزار تومان قيمت سكه و طال كاهش يافت.

عقبگرد دالر به كانال  ۲۶هزار تومان
نرخ دالر در صرافيهاي بانكي (دوشنبه۱۹،مهرماه) در
مقايسهباروزگذشتهبا ۳۰۰تومانكاهشبهقيمت۲۶
هزار و  ۸۹۵تومان داد و ستد شد .قيمت فروش يورو در
مقايسهباروزگذشتهبا ۶۰۶تومانكاهشبرابر ۳۱هزارو
 ۵۷تومانبود.قيمتدالردرخردادماهواردكانال ۲۶هزار
توماني شد و سپس حركت آرامي به سوي نرخ ۲۷هزار
تومان داشت و بعد از آن همواره در اين محدوده نوسان
داشت .از ابتداي شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ دالر
و حتي ثبات آن در كانال ۲۷هزار تومان در صرافيهاي
بانكيبوديم.اواخرهفتهگذشتهقيمتدالربعدازمدتها
رفتوبرگشتدركانال ۲۷هزارتومانباورودبهمحدوده
قيمت��ي ۲۸هزارتومان چند روزي ب��ا اين نرخ معامله
ميشد اما اين شرايط دوامي نداشت و از يازدهم مهرماه
قيمتهاكاهشيوسپسثابتماند.اينهفتهقيمتها
در بازار ارز نزولي بود و وارد كانال ۲۶هزار تومان شد.
عرضه  ۲۳۱ميليون دالر در سامانه نيما
بانكمركزياعالمكرد:سامانهنيما(يكشنبه ۱۸،مهرماه)
شاهدعرضهحدود ۲۳۱ميليوندالربهصورتحوالهارزي
به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است .از عرضههاي
مذكورحدود ۱۴۴ميليوندالرمعاملهشدهاست.
براساس معامالت انجام ش��ده ،ميانگين موزون نرخ
دالري معامالت  ۲۳هزار و  ۳۱۶تومان بوده است.اين
امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور

ريزش ارزهاي ديجيتالي
قيمت بيش��تر ارزهاي ديجيتالي مهم كاهش يافت.با
ادامه روند ورود س��رمايهگذاران بزرگ به بازار ارزهاي
ديجيتالي،بانكجيپيمورگاندرگزارشياعالمكرددر
سهماههدومامسالميزانسرمايهگذاريهايسازماني
روي بيتكوين به يك ركورد تاريخي تازه رسيده است.
قيمتبيتكوينازابتدايامسالبيشاز ۸۰درصدرشد
را به ثبت رسانده كه اين رقم بسيار بيشتر از رشد منفي
 ۶.۵درصديقيمتطالطيهمينبازهزمانيبودهاست.
تنها حدود ۱۰درصد از كل ۲۱ميليون بيتكوين قابل
استخراج در جهان كماكان باقي مانده و حاال اين سوال
ذهن فعاالن بازار را مشغول كرده است كه پس از پايان
استخراجتمامبيتكوينهايجهان،چهسرنوشتيدر
انتظار اين رمزارز و ساير رمزارزها خواهد بود .برخالف
پولهاي فعلي كه توس��ط بانكه��اي مركزي چاپ
ميشوند،خالقبيتكوينتصميمگرفتهاستاستخراج
اين رمزارز را به ۲۱ميليون واحد محدود كند و تاكنون
 ۱۸.۷ميليونواحدبيتكويناستخراجشدهاست.
احتماال كره جنوبي به نخس��تين كشور پيشرفته جهان
تبديل خواهد شد كه يك ماليات نسبتا سنگين را از سود
معامالت رمزارزها اخذ خواهد كرد .هونگ نام كي -معاون
وزير دارايي كره جنوبي -گفته است از سال آينده ،ارزهاي
ديجيتالي جزو داراييهاي مالي در اين كش��ور شناخته
خواهندشدومعاملهگرانموظفند ۲۰درصدسودحاصل
ازمعامالتخودرابهعنوانمالياتبهدولتپرداختكنند.
پيشترقراربودايناليحهازاكتبرامسالاجراييشود.
مجموعارزشبازارجهانيارزهايديجيتاليدرحالحاضر
 ۲۲۶۰ميليارددالربرآوردميشودكهاينرقمنسبتبهروز
قبل ۲.۵۶درصدبيشترشدهاست.درحالحاضر۴۵درصد
كلبازارارزهايديجيتاليدراختياربيتكوينو ۱۷درصد
در اختيار اتريوم اس��ت .بيتكوين ۱۲سال پيش توسط
گروهگمناميازمعاملهگرانبربستربالكچينايجادشد
وازسال ۲۰۰۹معامالتاوليهآنشكلگرفت.

رشد بيش از  ۷۲درصدي انتشار اوراق بدهي در مردادماه ۱۴۰۰

بر اساس آمار ،عرضه اوراق بدهي دولتي به عنوان يكي از
راهكارهاي جذب منابع و مديريت نقدينگي در مردادماه
امسالنسبتبهماهقبل،افزايشداشتهاست.
اطالعاتوضعيتفروشاوراقمالياسالميتاپايانمرداد
 ۱۴۰۰ازسويبانكمركزيمنتشرشدكهنشانميدهد
مجموع اوراق بدهي منتش��ره تا در مردادماه سال جاري،
 ۳۳۳.۷هزارميلياردريالبودهكهدرمقايسهباماهگذشته،با
افزايش ۷۲.۲درصديمواجهشدهاست.ايندرحالياست
مجموعايناوراقدرپنجماهنخستسالجاريبهرقم۷۰۲
هزارميلياردريالرسيدهاستكهنسبتبهپنجماهنخست
سالقبل ۷.۸،درصدكاهشيافتهاست.
براس��اس اين گزارش ،در مردادم��اه ،۱۴۰۰اوراق بدهي
دولتيبا ۱۶۱.۴درصدرشدنسبتبهماهقبل ۳۲۶.۷،هزار
ميليارد ريال بوده است .اين در حالي است كه اوراق بدهي
دولتي منتشر شده در پنج ماه ابتدايي سال جاري با افت
 ۱۲.۱درصدي نسبت به پنج ماهه  ۱۳۹۹به رقم ۵۷۹.۱
هزارميلياردريالرسيدهاست.
از سوي ديگر در بخش اوراق بدهي شهرداري در مردادماه
 ۱۴۰۰اوراقي در اين خصوص منتشر نشده است .هرچند
انتشار اوراق بدهي ش��هرداري در پنج ماهه ابتدايي سال
جاري با بيش از  ۱۰۰افزايش نسبت به پنج ماهه نخست
سالقبل،بهرقم ۶۷.۲هزارميلياردريالرسيدهاست.
همچنيندربخشاوراقبدهيشركتيبراساساطالعات
منتشرشدهتوسطبانكمركزي،شاهدهستيمكهانتشار
ايناوراقدردومينماهتابستان ۱۴۰۰بهرقم ۷هزارميليارد
ريالرسيدهاستكهنسبتبهماهقبل ۹.۱،درصدكاهش
داش��ته است .از سوي ديگر ،انتشار اين اوراق در پنج ماهه
 ۱۴۰۰نيز با افت  ۱۹.۳درصدي نس��بت به مدت مشابه
سالگذشته،بهرقم ۵۵.۷هزارميلياردريالرسيدهاست.
اوراق تا چه زمان
راهحل تامين كسري بودجه است؟
استفادهازشمشيردولبهانتشاراوراقوايجادبدهينيازمند
دانش و مهارت است كه دولت درباره مديريت و كنترل آن
بايد داشته باشد.رشد و توسعه بازار صكوك در چند سال
اخير ،به دليل نقش آن در گس��ترش س��رمايهگذاري در
طرحهايسودآورتحققيافتهاست.همچنينقابليتديگر
صكوك،آناستكهبهعنوانابزاريبرايكنترلنقدينگيو
اعمالسياستهايانبساطيوانقباضيپوليمورداستفاده
قرار گي��رد .در صورت به كارگيري صكوك بدين منظور،
ميتوانبهكاهشتأمينماليكسريبودجهدولتازطريق
انتشارپولاميدواربودوازافزايشپايهپوليوتورمجلوگيري
نمود.باتوجهبهانعطافپذيريصكوكوقابليتانتشاربراي
تأمينماليانواعپروژههاياقتصاديوعمراني،بهرهگيرياز
پتانسيلهايايناوراقميتواندوجوهالزمبرايپشتيباني
ماليازبخشهايمختلفاقتصاديجامعهازجملهصنايع،
كشاورزيوخدماترافراهمآوردهومنجربهتأميننيازهاي
ماليدولتدراينبخشهاگردد.
تكيه بر بازار اوراق بهادار اسالمي باعث ميشود فشار
كمتري به ش��بكه بانكي از حيث تسهيالت تكليفي

وارد شود ،عالوه بر اين ،انتش��ار اوراق بهادار اسالمي
نقدشوندگي بازارهاي مالي كشور را افزايش ميدهد
و وجوه مازاد و غيرمولد اقتصاد را به سمت طرحهاي
اقتصادي هدايت ميكند.
جمع منابع بودجه عمومي كشور در اليحه بودجه۱۴۰۰
رقمي بالغ بر ۸۴۱هزار ميليارد تومان است كه ۲۹۸هزار
ميليارد تومان آن را واگذاري داراييهاي مالي تش��كيل
ميدهد.ازاينمقدار،سهممنابعحاصلازفروشوواگذاري
اوراق مالي اس�لامي در منابع بودج��ه عمومي ۱۲۵هزار
ميلياردتوماناست.انتشار ۶۵۰۰ميلياردتوماناوراقمالي
اسالمي توسط شركتهاي دولتي براي اجراي طرحهاي
داراي توجيه فني ،اقتصادي ،مالي و زيس��تمحيطي با
تصويب شوراي اقتصاد پيشبيني شده است؛ همچنين
دولتمجازبهتأمينماليازمحلانتشاراوراقمالياسالمي
واسنادخزانهاسالميبهميزان ۴۳هزارميلياردتومانجهت
طرحهايعمراني،تأديهطلبكاراندولتوسايرهزينههاي
پيشبينيشدهدر قانوناست.همچنين ۱۰هزارميليارد
توماننيزب ه منظوربازپرداختاصلوسوداوراقسررسيد
شدهدرسال ۱۴۰۰پيشبينيشدهاست.
بودجه عمومي دولت از دو بخش درآمدها و پرداختهاي
عموميتشكيلميشود.بخشدرآمدهايعموميدرآمد
حاصلازماليات،نفتوديگردرآمدهاوبخشپرداختها،
اعتبارات جاري و عمران��ي را در برميگيرد .تفاوت ميان
درآمدهايعموميوپرداختهابهصورتكسريدرآمدها
نسبت به پرداختها در ذيل بخش درآمدها درج ميشود.
از نظر حسابداري ،بودجه هميشه در تراز قرار ميگيرد؛ اما
از نظر اقتصادي ،منابع و مصارف دولت ،مفاهيمي مانند
كسري بودجه يا مازاد بودجه را ايجاد ميكند .بهطور كلي
منابع دولت از مح��ل درآمدهاي مالياتي ،فروش دارايي و
ثروت (درآمد نفت) و ايجاد بدهي (تعهد) تأمين ميشود.
از طرف ديگر مصارف دولت نيز در سه قالب اصلي مخارج
مصرفي (جاري و عمراني) ،س��رمايهگذاري و بازپرداخت
بدهيهاصورتميگيرد.
دول��ت در  ۶زمينه به بازاره��اي پولي و مال��ي نياز داد:
هزينههاي جاري ،بدهيهاي معوق��ه ،تأمين كاالهاي
مصرفي و س��رمايهاي ،خريد خدمات ،اجراي طرحهاي
عمراني جديد و تكميل طرحه��اي عمراني نيمه تمام؛
براي پوشش اين هزينهها ميتوان از اوراق بهادار اسالمي
استفادهكرد.اوراقبهاداراسالمينشاندهندهوبيانگريك
دارايي مشخص است و در حال حاضر اوراق قرضه با توجه
به اينكه فقط حاكي از تعهد بدهي هس��تند و با سيستم
بانكداري اس�لامي ايران تطابق ندارد در ايران منتش��ر
نميشود و به همين علت مورد استفاده قرار نميگيرد.
با توجه به موارد ذكر شده ،كليه نيازهاي مالي دولت براي
جبران كس��ري بودجه را ميتوان از طريق اس��ناد خزانه
اسالمي تأمين مالي نمود .در مرحله بعد اوراق استصناع
و جعاله از اين ويژگيها برخوردار هستند .ساير انواع اوراق
بهاداردرجايگاههايبعديقرارميگيرند.درنهايتاينكهاز
طريقاوراقسلفهيچيكازهزينههايموردنظردولترا
نميتوانتأمينمالينمود.تأمينكاالهايموردنيازدولت

به آساني توسط انواع مختلف اوراق بهادار اسالمي تأمين
ماليميشوند.منابعماليموردنيازبراياجرايطرحهاي
عمرانيجديدوتكميلطرحهاينيمهتمامنسبتبهساير
هزينههاي دولت در دسترستر هستند .به عبارت ديگر،
دولتبرايتأمينمالياينهزينههاابزارهايماليبيشتري
رادراختيارداشتهوبامحدوديتكمتريمواجهاست.
در ابتدا بايد به اين مهم اش��اره كرد كه انتشار اوراق
يكي از راهحلهاي تامين كسري بودجه است .كاهش
مخارج دولت يكي ديگر از راهحلهاي جبران كسري
بودجه است .عدم پرداخت حقوق كارمندان دولت و به
تعويق انداختن آن ،عدم پرداخت مطالبات و دستمزد
پيمانكاران ،عدم ايفاي تعهدات به سازمانها از جمله
مصاديق آن است .استقراض از بانكها راهحل ديگري
در زمينه تأمين كسري بودجه است .بدترين راهكار
نيز براي تأمين كس��ري بودجه اس��تقراض از بانك
مركزي اس��ت .بعضي از اين راهحلها ممكن است
كشور را با مخاطرات سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و
حتي امنيتي مواجه نمايد .از آنجا هم كه ظرفيت بازار
بدهي در ايران توان انتشار صكوك به ميزان نيازهاي
كشور را ندارد راهحل جامع بايد تركيبي از همه اين
مواردي كه بيان شد باش��د و در واقع هم ه آنها براي
اقتصاد ايران خوب هستند و مهم يافتن تركيب بهينه
استفاده از همه آنهاست!
يكيازشاخصهاييكهميتوانباآنحدمجازانتشاراوراق
رابرآوردكردنسبتبدهيبهتوليدناخالصداخلي()GDP
است.براساسايننسبتميتوانگفتانتشاربيرويهاوراق
منجر به انباشت سرسيد اوراق و افزايش نسبت بدهي به
توليد ناخالص داخلي ميشود كه نتيجه آن ناتواني دولت
برايبازپرداختبدهيهاواعالمنكولدولتاست.بااعالم
نكول آسيب شديدي به اعتبار دولت ،تجارت بينالمللي،
رشداقتصاديو...واردميشودوفرارسرمايهرخميدهد.
طبق بررسيهاي صورت گرفته و برآوردهايي كه در اين
زمينه انجام ش��ده است شده است؛ ميزان بدهي انباشت
شدهايراندرمقايسهباسايركشورهاكمتراست.البتهبايد
به اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه اقتصاد ايران بدهيهاي
غيرصريحفراوانيدرساختارخوددارد؛مثلحجمگسترده
طرحهايعمرانيكهبايدهرسالهبهرهداريشودونميشود
و اين در هيچ كدام از آمارهاي منتش��ر شده نيست .با اين
وجود يكي از داليل كمتر بودن ميزان بدهي در ايران اين
است كه انتشار اوراق و تأمين كسري بودجه به اين شيوه
در ايران س��ابقه طوالني ندارد و طي چند سال اخير مورد
اس��تفاده قرار گرفته است .در بس��ياري از كشورها حتي
در كش��ورهايي كه در رتبههاي برتر از نظر شاخصهاي
اقتصادي قرار دارند ،اين ميزان باالتر است و حتي تا چند
برابر GDPنيزبدهيانباشتشدهدارند.
درحالحاضرامريكاباحدود ۱۹.۲۳تريليوندالربيشترين
ميزانبدهيدرجهانراداردوژاپنبا ۹.۰۸۷تريليوندالر،
ايتاليابا ۲.۴۸تريليوندالرواسپانيابا ۱.۲۴تريليوندالردر
رتبههايدوتاچهارازنظرميزانبدهيقراردارند.
همچنين از نظر نسبت ميزان بدهي به  GDPنيز ژاپن با

 ۲۳۷درصددررتبهاول،ونزويالبا ۲۱۴درصددررتبهدوم،
س��ودان با ۱۷۷درصد در رتبه سوم و يونان با ۱۷۴درصد
در رتبه چهارم قرار دارد .در بين كشورهاي منتخب از نظر
اقتصادي نيز نسبت ميزان بدهي به GDPدر امريكا۱۰۶
درصد ،فرانسه  ۹۹درصد ،اسپانيا  ۹۵درصد انگليس ۸۵
درصد و آلمان ۵۶درصد بوده است.
درآسياوكشورهايهمسايهنيزايننسبتدرايرانوتركيه
نزديك ۳۰درصد،عربستانسعودي ۲۹درصد،روسيه۱۴
درصد ،و امارات ۱۹درصد ميباشد.
هرچه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد،
احتمال بازپرداخت بدهي كشور كمتر و ريسك نكول آن
بيشتراستكهميتواندباعثبحرانهايماليدربازارهاي
داخليوبينالملليشود.
اين نس��بت در ايران با توجه به آمارهاي مختلف داخلي و
خارجي منتشر ش��ده حدود ۳۰تا ۴۰درصد است كه در
مقايسه با ميانگين جهاني حدود ۶۰درصد و در مقايسه با
سايركشورهاكمتراست.البتهبايدتوجهداشتكهانتشار
بيروي��ه اوراق و ايجاد بيبرنامه بدهي دولت خطراتي نيز
خواهد داشت .در برخي از كش��ورهايي كه ميزان بدهي
باالتري دارند به موازات درآمدهاي پايدار به غير از انتشار
اوراق نيز دارند كه منجر به كاهش ريسك استفاده از اوراق
و ايجاد بدهي ميش��ود .اما در ايران ما از منظر نوع درآمد
دچارنوسانزياديهستيمولذاصرفتيكهبرانتشاراوراق
ميتواندريسكهايزيادينيزبرايكشوربهوجودآورد.با
توجهبهاينكهدرآمدهادركشورماپايدارنيستوهمچنين
اگرساختارهزينههادربودجهاصالحنشودباهميننسبت
 ۳۰تا ۴۰درصدينيزميتوانبهبنبستبرسيم.مطالعات
بانك جهاني در اين خصوص نشان ميدهد كه اگر نسبت
بدهي به تولي��د ناخالص داخلي يك كش��ور براي مدت
طوالني از ۷۷درص��د فراتر رود نگرانكننده خواهد بود و
رشداقتصاديراكندخواهدكرد.
سجادموحدمديرعاملمركزماليايراندراينزمينهگفت:
استفادهازشمشيردولبهانتشاراوراقوايجادبدهينيازمند
دانش و مهارت است كه دولت درباره مديريت و كنترل آن
بايد داشته باشد .طي چند س��ال اخير عمده درآمدهاي
ايرانازطريقمنابعنفتيبودهاستونيازيبهانتشاراوراق
احس��اس نميش��د؛ اما در حال حاضر با توجه به كاهش
درآمدهاي نفتي ،انتش��ار اوراق يكي از روشهاي تأمين
كسريبودجهاست.اگردولتوبهويژهبانكمركزيبتواند
ازدانشوتجربههايجهانيدربارهمديريتبدهياستفاده
نمايد؛ ميتوان اميدوار بود كه ايجاد بدهي و انتشار اوراق
منجر به ايجاد تورم افسارگسيخته و بحران مالي در ايران
نشود.براياستفادهازتركيببهينهانتشاراوراق،مديريت
هزينهها و كاهش آن در كشور نيازمند يك شوراي ثبات
مالي هستيم .اگر اين مساله با تأخير مواجه شود ،تبعات
آن منجر به تالطم بازارها و ناموفق بودن سياستگذاران
مالي خواهد بود .در مرحله بعدي پيشنهاد ميشود نهاد
پايش و مديريت بدهيهاي دولت ذيل اين ش��ورا در يك
جايگاهفراقوهايايجادگرددتامنجربهمديريتهدفمنددر
خصوصانتشاراوراقوايجادبدهيدركشورشود.

يادداشت
ديدگاه نظام بانكي
به دور از مالحظات سياسي

در راس اولويته��اي بانك
مركزي كنترل تورم و ثبات
قيمت در ب��ازار از مهمترين
آن به حس��اب ميآيد كه در
كنار آن بايد س�لامت نظام
بانكي،مديريتبازارارز،ايمن
وچابكبودننظامپرداختها
كامران ندري
و بحث تامي��ن مالي عادالنه
را مدنظر قرار داد .براين اس��اس ،ن��گاه حوزه بانكي بايد
علمي،تخصصيوبهدورازمالحظاتسياسيباشد.بانك
مركزيازمنظراهدافهمدارايتصويرروشنيدردنياي
امروز است وهم در رسيدن به آن توفيق زيادي نداشته،
البته موضوع مورد اشاره به زمان حال ربط ندارد و از چند
دههگذشتهازمنظركنترلتورمخيليكاميابنبوده،به
عالوه اينكه در حوزه دسترسي جامعه به وام و اعتبار نيز
اشكاالتزياديبهآنوارداست.مديريتنرخارزهمهنوز
باچالشروبرواست.مقاطعيدرگذشتهكهبانكمركزي
در كنترل نرخ ارز موفق عمل كرده ،در همان دوران نرخ
تورم تحت كنترل درآمده ،اما بانك مركزي بهطور كلي
نتوانسته براساس انتظارات ماموريتها و اهداف خود را
به تحقق برس��اند .بانك مركزي و سياستگذاري پولي
حركتيكامالفنيوتخصصياستودرصورتيكهنگرش
صحيحوحرفهايدرآنوجودنداشتهباشدوموفقنشود
مستقلازفشارهاييباشدكهبخشهايديگراقتصادبه
اينبانكبهعنواننهادسياستگذارواردميآورند،شاهد
تغييرمحسوسيدرحوزهپوليوبانكينخواهيمبود.ضمن
اينكه نظام بانكي پيشاني اقتصادي است ،يعني در تمام
زمينهها هر نوع نقل و انتقال پولي با اين نظام بانكي است
كهدرواقعبايداينكارراباكارآييوايمنيواستانداردباال
انجام دهد .بانك مركزي حوزهاي است كه بايد مطابق با
استانداردهاي بينالمللي و جهاني جلو رود و درصورتي
كه موفق نش��ويم نظام بانكي را مطابق با استانداردهاي
نالملليومعيارهايحرفهاياينحوزهدرجهانبازآرايي
بي 
كنيم ،توفيقي هم نه در چالشهايي كه در پيش است و
نه درعرصه اقتصاد به دس��ت نخواهيم آورد .كشورهايي
كه تورم بااليي را تجربه كردند ،پرواضح اس��ت در حوزه
رشد اقتصادي هم بسيار ضعيف بودند .بيجهت نيست
كه تمام اقتصاددانان درجهان متفقالقول ثبات قيمت و
كنترل تورم را در واقع يكي از شروط الزامي و پيش درآمد
رشد و توسعه اقتصادي قلمداد ميكنند و اعتقاد دارند با
وجودنرختورمباالبهدليلبيثباتيكهدراقتصادبهوجود
ميآورد ،نبايد انتظار سرمايهگذاري و رشد اقتصادي را
داش��ت ،بنابراين اين حوزه هم از جهت اينكه نگاه به آن
بايد حرفهاي و تخصصي باش��د و از اين سو كه نميتوان
آن را براساس الگوهاي داخلي مديريت كرد ،بسيار مهم
نالملليبسيار
محسوبميشود.انطباقبااستانداردهايبي 
اهميتداردوخيليهمحساسبهحسابميآيد،بهاين
معنا؛عمدهبحرانهاييكهدردنيابهوقوعپيوستند،ريشه
بانكيياماليداشتهاست.برفرضهمانبحران ۲۰۰۸به
مشكالتيكهدرنظامماليدركشورهايپيشرفتهوجود
داشته ،برميگردد .بنابراين نگاه در اين حوزه بايد علمي،
تخصصيوبهدورازمالحظاتسياسيباشد.

خبر
كاهش زمان استعالمات صنفي

رييساتاقاصنافگفت:كاهشزماناستعالماتصنفي
باراهاندازيسامان هويژه،يكيازاقداماتمثبتياستكه
باهمكاريسازمانهاونهادهايمختلفازجملهپليس
اماكن محقق شده است.رييس اتاق اصناف در ديدار با
سرهنگ علي نوروزي ،رييس پليس نظارت بر اماكن
عمومي نيروي انتظامي به مناسبت بزرگداشت هفته
نيروي انتظامي گفت :همكاري اصناف و پليس اماكن
سابقهايدرخشانداردواينتعاملوهمكاريدرايامي
كهكشوردرگيربحرانبيماريكرونابودگستردهترشد
وشكلتازهايبهخودگرفت.پليساماكنهمانطوركه
انتظار ميرفت با ورود به موضوع حفاظت از س�لامت
جامعهدركناراصنافقرارگرفت.سعيدممبينيافزود:
در بازرسيهاي انجام شده از واحدهاي صنفي ،برخورد
پليس اماكن با صنوفي كه پروتكلهاي بهداش��تي را
رعايت نميكردند توأم با حفظ عزت و احترام براي آنان
بودهواينموضوععالوهبرتهراندرتماميكشورمصداق
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 راهاندازي سامانهاي بدين منظور،
يكي از اقدامات مثبتي است كه با همكاري سازمانها
و نهادهاي مختلف از جمله پليس اماكن محقق شده
است.ممبينيهمچنينبهنقشمتقابلاصنافدرتأمين
امنيتجامعهاشارهكردوافزود:هركجاكهچراغمغازهاي
روشنباشدمردماحساسامنيتبيشتريدارند.عالوهبر
اين،اصنافهموارهدرتعاملباپليسدربرقراريامنيت
اقتصادي و اجتماعي از هيچ تالشي فروگذار نكرده اند
و پيوند اصناف و نيروي انتظامي محكم و استوار است.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي
نيز در اين ديدار ضمن تقدير از رييس و هيات رييس��ه
اتاق اصناف ايران به موجب اين ديدار گفت :همكاري
وتعاملاصنافونيرويانتظاميچشمگيرترازگذشته
است .پليس اماكن همواره تالش دارد تا نگاه سلبي به
هيچ قشر و گروهي نداشته باشد و در خصوص اصناف
نيزهمينطوراست.اصنافوبازاريانبرايتأمينمعاش
خودوخدمتبهمردمزحمتميكشندومابايدمسير
فعاليترابرايآنانهمواركنيم.درواقعاصنافهمواره
در كنار پليس بودهاند و اين همراهي دو سويه است.وي
در ادامه ،در خصوص شعار «پليس هوشمند و امنيت
پايدار» بيان كرد :تالش كردهايم كه به اين شعار ،جامه
عمل بپوشانيم .كاهش زمان استعالمات از برنامههاي
پليساستواميدواريممجموعهاقداماتالكترونيكما
به زودي تجلي بيشتري در اصناف يابد تا دغدغه دولت
مبنيبررفعموانعكسبوكاررامرتفعسازيم.

بازارسهام
نظرخواهي از فعاالن بازار درباره
اساسنامه صندوق زمين و ساختمان

رضانوحي،رييسادارهامورصندوقهايسرمايهگذاري
سازمانبورسواوراقبابياناينكهبخشيازفعاليتهاي
سازمانبورسبازبينيمقرراتتدوينشدهاست،افزود:
با توجه به اهميت صندوقهاي سرمايهگذاري زمين
و ساختمان در جذب سرمايههاي خرد و مشاركت در
پروژههاي ساختماني و همچنين با استفاده از تجارب
راهاندازيصندوقهايسرمايهگذاريزمينوساختمان
فعال،اصالحمقرراتاساسنامهصندوقسرمايهگذاري
زمينوساختماندردستوركارسازمانقرارگرفتهاست.
نوحي خاطرنشان كرد :چابكسازي ساختار ،تسريع
در تأسيس صندوق و استفاده از ظرفيت ناشران فعال
درصنعتانبوهسازي،ازجملهاهدافبازبينياساسنامه
يادشدهاست.ويبااشارهبهساختارصندوقهايزمين
و س��اختمان ،گفت :اركان اين صندوق شامل مجمع
صندوق (متش��كل از دارندگان واحدهاي داراي حق
رأي) و اركان اجرايي و نظارتي اس��ت .رييس اداره امور
صندوقهاي سرمايهگذاري در ارتباط با سازوكار اين
صندوق اذعان كرد :در صندوقهاي س��رمايهگذاري
زمين و س��اختمان ،منابع جمعآوريش��ده از عموم،
صرف ساخت يك پروژه س��اختماني با ويژگيهاي از
پيش تعيينشده در اميد نامه صندوق ميشود .نوحي
با اشاره به نقش «مدير ساخت» در پروژه ساختماني و
نظارت بر آن ،ابراز كرد :بهمنظور نظارت بر حسن انجام
كار،مديرساختملزمبهارايهگزارشپيشرفتفيزيكي
كاردربازههايزمانيحداكثريكماهاست.ناظر،گزارش
مديرساختراموردبررسيقرارميدهدوضمنبازديد
مستمرازپروژه،آنراباطرحتوجيهيصندوقميسنجد
و مبالغ درخواست شده از طرف مدير ساخت بر اساس
درصد پيشرفت كار پرداخت ميشود .به گفته رييس
اداره امور صندوقهاي س��رمايهگذاري ،در س��اختار
اساسنامهپيشنهادي،مديرساختتوسطمديرصندوق
بهمجمعپيشنهادميشودواينانتخابنيازبهدريافت
تاييدازسازمانبورسواوراقبهادارندارد.ويبااشارهبه
تفاوتهاي اساسي در پيشنويس اصالحي اساسنامه،
عنوان كرد :مش��خص كردن محدوده وظايف متعهد
پذيرهنويس ازجمله تفاوتهاي اين اساس��نامه است.
در طرح اصالحي ،عمليات تعهد پذيرهنويسي در قالب
قراردادتعهدپذيرهنويسيپيشبينيشدهاست.نوحي
ادامه داد :شخص متعهد پذيرهنويس در برابر خدمات
تعهد پذيرهنويسي كه متحمل ميشود ،قراردادي را با
صندوقميبندد.پسازاتمامتعهداتخوددرهريكاز
مراحلافزايشسرمايهصندوق،تعهدديگرينسبتبه
صندوقنداردوميتواندنسبتبهپذيرشتعهدديگري
اقدام كند .اين امر به افزايش دايره اش��خاص متقاضي
شركت در عمليات تعهد پذيرهنويسي صندوق منجر
ميشودودرنتيجه،كاهشهزينههايتعهدپذيرهنويسي
صندوقرادرپيدارد.ويافزود:فراهمشدنامكانخريد
واحدهاي ساختماني صندوق توسط سرمايهگذاران
همانصندوقباحفظحقوقسايردارندگانواحدهاي
سرمايهگذاري صندوق ،از موضوعات مهم ديگري
استكهدراينپيشنويسموردتوجهقرارگرفت.

زمان و فرآيند
تحويل قرارداد آتي پسته

مديريتتوسعهبازارمشتقهبورسكااليايرانباصدور
اطالعيهاي زمان انجام فرآيند تحويل قراردادهاي آتي
پسته سررس��يد مهرماه ۱۴۰۰را اعالم كرد .بر اساس
اطالعيه صادره از س��وي بورس كاال ،اين فرآيند در روز
سهشنبههفتهآينده ۲۷مهرماهجاريوازطريقگواهي
سپردهپستهانجامخواهدشد.طبقايناطالعيه،كليه
مشتريانفروشندهوخريداردارايموقعيتتعهديباز،
موظفند طبق ضوابط اعالمش��ده جهت انجام فرآيند
تحويل اقدام كنند .گفتني است ،هر قرارداد آتي پسته
ش��امل  ۱۰۰كيلوگرم از اين محصول اس��ت .در اين
اطالعيهاشارهشدهاستكهتحويلپستهبهانبارشركت
زرينزعفران مشرقزمينوانبار شركت سبزدانهكوير
جهتتبديلپستهبهگواهيسپرده،حداكثرتاشنبه۲۴
مهرماه جاري امكانپذير است .مبناي محاسبه قيمت
نقدي پسته نيز در محاسبات جرايم نكول قراردادهاي
آتيپسته،ميانگينوزنيقيمتپايانيمعامالتگواهي
سپردهپستهدرآخرينروزمعامالتيقراردادآتيدرنظر
گرفتهشده اس��ت .هر گواهي سپرده كااليي نيز در كد
سهامداريشامليككيلوگرمپستهاست.

انتشار اوراق بدهي كاهشي شد

آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد،
در دوره پنجماهه منتهي به م��رداد  ،۱۴۰۰مجموع
اوراقبدهيمنتشرشدهمبلغ ۳۳۳هزارو ۷۰۰ميليارد
ريال بوده كه در مقايسه با ماه گذشته از افزايش ۷۲.۲
درصديحكايتدارد.مجموعاوراقبدهيمنتشرشده
درپنجماهنخستسالجاريبهرقم ۷۰۲هزارميليارد
ريال رس��يده است كه نسبت به پنج ماه نخست سال
گذشتهكه ۷۶۱هزارو ۳۰۰ميلياردريالبودهازكاهش
 ۷.۸درصدي برخوردار است .بر اساس اين گزارش ،در
مردادماه  ،۱۴۰۰اوراق بدهي دولتي با  ۱۶۱.۴درصد
رشد نسبت به تيرماه ۳۲۶ ،هزار و  ۷۰۰ميليارد ريال
بوده اس��ت .اين در حالي است كه اوراق بدهي دولتي
منتشرشده در پنج ماه ابتدايي سال جاري با كاهش
 ۱۲.۱درصدي نسبت به پنجماهه ،۱۳۹۹به رقم۵۷۹
هزار و  ۱۰۰ميليارد ريال رس��يده است .در مردادماه
 ،۱۴۰۰اوراق بدهي ش��هرداري منتشرنش��ده است.
انتش��ار اوراق بدهي ش��هرداري در پنجماهه ابتدايي
سال جاري با بيش از ۱۰۰افزايش نسبت به پنجماهه
نخست سال گذشته ،به رقم  ۶۷هزار و  ۲۰۰ميليارد
ريال رسيده است .همچنين در دوره پنجماهه ابتدايي
س��ال جاري ،اوراق بدهي ش��ركتي با كاهش ۱۹.۳
درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته به  ۷هزار
ميليارد ريال رسيد .انتشار اين اوراق در مرداد ۱۴۰۰
نسبتبهماهگذشتهكه ۷هزارو ۷۰۰ميلياردريالبوده
است ،كاهش ۹.۱درصدي را نشان ميدهد.
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اخبار

بازارسرمايه

كارشناسان نويد روزهاي بهتر تاالر شيشهاي را ميدهند

تورم در انتظار بورس

گروه بازار سرمايه|
باوجود رشد شاخص طي روز گذشته اما شاهد ريزش
قيمتها در بورس هس��تيم و روز گذشته شاخص به
محدودهيكميليونو 461هزارواحدرسيداماموضوع
نگران كننده بيش از افت قيمت سهام ،كاهش ارزش
معامالت خرد سهام به كمترين ميزان طي ۴ماه اخير
بود كه از يك فضاي ركودي در بازار حكايت ميكرد.
در يك قاب كليتر از تحليل تحوالت رخداده در بازار
سهام به نظر ميآيد كه بازار در تداوم حركت كاهش
ش��اخص كه به زبان چارتيس��تها اص�لاح خوانده
ميش��ود ،همچنان در حال واكنش نش��ان دادن به
ماحصل تورم شديد ثبتش��ده از سالهاي  1397تا
 1399است؛ تورمي كه به ياري وجود محدوديتهاي
معامالتي همچون دامنه نوس��ان و حجممبنا ،صعود
ش��اخص از محدوده  ۹۰هزار واحدي به  ۲ميليون و
 ۱۰۰هزار واحدي را به دنبال داشت و منجر به نوسان
شديد قيمتها در بازار سهام شد.
بر اين اساس روند صعودي طي دو ماه اخير كه بيش
از هر چيز با انتظارات تورمي و افزايش ريس��كهاي
انتظاري شارژ شد،اكنون نرخ ارز در بازار آزاد در حال
كاهش است .روز گذشته نيز با رسيدن قيمت دالر به
محدوده 27هزارو 370تومانواحتمالكاهشبيشتر
آن ميانگين وزني قيمتها كاهش يافت.
دراينبين بررسي رفتار بازار سرمايه نشان ميدهد كه
اين بازار از سوي دونيروي متضاد تحتفشار قرارگرفته
و بدينترتيب معاملهگران را با ترديد و س��ردرگمي
مواجه كرده است .از يكسو گزارشهاي منتشرشده
از سوي شركتها عموماًمثبت ارزيابيشده و دورنماي
اميدبخشي را براي ورود سرمايهگذاران ترسيم كرده،
همچنين طبق انتظارات ،رش��د نرخ تورم و افزايش
قيمت دالر نيمايي به عنوان مبناي محاسبات مالي
ش��ركتها و كاهش فاصله آن با نرخ دالر آزاد بايد به
عنوان ديگر اهرمهاي رش��د بورس عمل كنند؛ اما از
سوي ديگر اظهارات رييسكل جديد بانك مركزي
مبني بر پيگيري سياس��ت كنترل نرخ ارز ،افزايش
تنش و ابهام بر س��ر برجام ،رشد نرخ بهره بينبانكي
و ربايش نقدينگي از بازار سرمايه توسط اوراق بدون
ريس��ك به عنوان نيرويي متضاد ،پارامترهاي مثبت
بازار را خنثي كرده و همزمان به دليل اعتمادسوزي
سال گذشته توانسته است روند منفي بازار را تقويت
كند .انتظارات تورمي در بازار بيش از گذشته در بازار
تقويتشده و سهامداران بهواسطه همين انتظارات
نوع سرمايهگذاري خود را تغيير دادهاند و سعي دارند
يك سرمايهگذاري پرس��ود داشته باشند .با توجه به

واقعيتهاي اقتصادي ميزان تورم در كشور افزايشي
است و آخرين گزارش بانك مركزي رشد 42درصدي
پايه پولي و رشد 207درصدي مطالبات بانك مركزي
از دولت را ميدهد و همچنين طي يك س��ال اخير و
رشد  250درصدي نس��بت به ابتداي سال  1399را
ميتوان بهوضوح ديد؛ درنتيجه نبايد انتظار كاهش
تورم حتي در ميانمدت را داشت.
در اين ميان كارشناس��ان بازار سرمايه سايه سنگين
ابهامات سياس��ي و اقتصادي را همچنان موثرترين
عامل درروند كنون��ي بازار س��رمايه ميدانند .بانك
مرك��زي ،وزارت اقتصاد ،وزارت ام��ور خارجه و ديگر
اركان موثر بر اقتصاد كشور در دولت جديد همچنان
از اعالم سياس��تهاي كلي طف��ره ميروند و فعاالن
اقتصادي را با سردرگمي مواجه كردهاند .بدينترتيب
فعاالن بازار سرمايه نيز همچنان در سايه اين ابهامات
منفعل عمل ميكنند .در حالي اين ترديدها ادامه دارد
كه تحليلگران بازار س��رمايه مهمترين عامل تحرك
دوباره بورس را ورود پول ميدانند؛ امري كه با توجه به
وضعيت اقتصادي مبهم كنوني بعيد به نظر ميرسد.
«تعادل» پيشازاين در گزارشهاي خود به موضوع
ابهامات سياس��ي و اقتصادي اش��اره بود و به عقيده
كارشناسان شايد گرهگشايي اين ابهامات ماهها زمان
ميبرد و سهامداران نبايد روي آن حساب باز كنند.
نقدينگي درراه بورس
وحيد حسيني ،كارشناس بازار سرمايه در پيشبيني
وضعيت بازار طي  5ماهه آينده ميگويد :بازار سرمايه
عمدتاً تحت تأثير دودس��ته عامل بنيادي و اتفاقات

س��طحي زودگذري اس��ت كه از بعد رواني بر بورس
تأثير ميگذارد .ازجمله عوامل بنيادي اثرگذار بر بازار
سرمايه متغيرهاي كالن اقتصادي ،نرخ ارز ،نقدينگي،
تورم و رشد اقتصادي است .از بعد نقدينگي پيشبيني
ميشود كه روندي كه در نقدينگي طي ساليان قبل
طي شده بهصورت ش��تابان ادامه يابد و نقدينگي به
رقم��ي بيش از  ۴هزار و  ۶۰۰ه��زار ميليارد تومان در
انتهاي سال ۱۴۰۰برسد.
وي ادامه ميدهد :با توجه به سياستهاي اقتصادي
موجود ،جهش خاصي را در نرخ ارز متصور نيس��تم و
نرخ ارز يا ثابت ميماند يا اگر بخواهد افزايشي را تجربه
كند چندان ملموس نخواهد بود.
يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر بورس تورم است
كه امس��ال نيز رقم بااليي را در تورم متصور هستيم.
احتماالً تورم به بيش از  ۴۰تا  ۵۰درصد نيز ميرس��د
كه اين موضوع بر روي ارزش دارايي و سطح عمومي
قيمتها در اقتصاد موثر است.
حس��يني درنهايت تأكيد ك��رد :همچنين از عوامل
مهم تأثيرگذار بر بازار سرمايه كسري بودجه دولت
است .طبق آمارها از ش��هريور تا انتهاي سال ،دولت
حجم زيادي اوراق در بازار سرمايه فروخته است كه
عمده خريداران اين اوراق اشخاص حقوقي بودند و از
جهاتي جلوي رشد بورس گرفته شد .چنانچه اوراق
بدهي براي تأمين كسري بودجه در نيمه دوم سال به
فروش برسد ،بهصورت خودكار جذابيت ساير بازارها
كاهش مييابد و در بورس نيز شاهد رشد چشمگيري
نخواهيم ب��ود .در اين صورت روند بازار س��رمايه تا
انتهاي سال تقريباً بهصورت ماليم خواهد بود.

خروج پول حقيقيها همراه با رشد شاخصكل

ش��اخص كل بازار بورس در س��ومين روز كاري هفته
يعني دوش��نبه ۱۹ ،مهرماه با يكه��زار و  ۸۶۹واحد
افزايش در جايگاه يكميليون و  ۴۵۷هزار واحدي قرار
گرفت .در معامالت اينروز بيش از پنج ميليارد و ۱۳۵
ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۵۰هزار
و ۶۵۳ميليارد ريالدادوستد شد.همچنين شاخصكل
(هموزن) با  ۹۲۶واحد كاهش به  ۴۱۳هزار و  ۷۶۰واحد
و شاخص قيمت (هموزن) با ۵۸۴واحد افت به ۲۶۱هزار
و  ۲۸واحد رسيد .شاخص بازار اول سههزار و  ۱۱واحد
رشد و ش��اخص بازار دوم يك هزار و  ۳۳۶واحد كاهش
داشت.ارزشكلمعامالتخردچهارهزارو۳۵۰ميليارد
تومانبود،اشخاصحقوقي۲۲درصديعني۹۸۰ميليارد
تومانسهامخريدندومازادخريدشانهفتدرصدازكل
معامالت شد .بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و
فرابورس در سه گروه «فلزات اساسي»« ،فرآوردههاي
نفتي» و «بانكها و موسس��ات اعتب��اري» رقم خورد
درحال��ي كه برآيند معام�لات گروههاي «محصوالت
شيميايي»و«منسوجات»بهنفعحقيقيهاتمامشد.سه
نماد«شپنا»«،فارس»و«سمگا»لقببيشترينافزايش
سهامحقوقيرابهخوداختصاصدادند،توجهحقيقيها
نيز بيشتر به «زاگرس»« ،شغدير» و «بركت» معطوف
بود .عالوه بر اين در بين همه نمادها ،شركت پتروشيمي
پرديس با نماد «ش��پديس» با  ۵۷۴واحد ،ملي صنايع
مس ايران با نماد «فملي» با ۵۴۷واحد ،فوالد خوزستان
با نماد «فخوز» با  ۳۹۸واحد ،پتروشيمي نوري با نماد
«نوري» با  ۳۹۴واحد ،ش��ركت سرمايهگذاري غدير با
نماد«وغدير»با ۳۵۸واحد،گسترشنفتوگازپارسيان

با نماد «پارسان» با  ۳۲۲واحد ،فوالد مباركه اصفهان با
نماد «فوالد» با  ۲۱۸واحد و گروه دارويي بركت با نماد
«بركت ب��ا  ۲۰۶واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس
داشتند.درمقابلصنايعپتروشيميخليجفارسبانماد
«فارس» با  ۸۵۷واحد ،پااليش نفت بندرعباس با نماد
«ش��بندر» با  ۳۰۰واحد ،پااليش نفت اصفهان با نماد
«شپنا» با  ۲۴۵واحد ،مخابرات ايران با نماد «اخابر» با
 ۲۲۳واحد ،گروه مپنا با نماد «رمپنا» با  ۹۹واحد ،نفت
سپاهانبانماد«شسپا»با ۷۱واحدوپااليشنفتتبريز
بانماد«شبريز»با ۶۴واحدتأثيرمنفيبرشاخصبورس
همراه ش��دند .بر پايه اين گزارش ،در اولين روز كاري
هفته ش��ركت آريان كيمياتك با نماد «كيمياتك»،

پارس فوالد سبزوار با نماد «فسبزوار» ،گروه دارويي
بركت با نماد «بركت» ،شركت سرمايهگذاري تأمين
اجتماعي با نماد «شستا» ،پااليش نفت بندرعباس با
نماد «شبندر» ،پااليش نفت اصفهان با نماد «شپنا»
و معدن��ي دماوند با نم��اد «كدم��ا» و در نمادهاي
پرتراكن��ش قرار داش��تند .گروه ش��يميايي هم در
معامالت امروز صدرنشين برترين گروههاي صنعت
شد و در اين گروه ۱۵۸ميليون و  ۱۴۲هزار برگه سهم
به ارزش سههزار و  ۷۴۰ميليارد ريال دادوستد شد.
رشد معامالت فرابورس
طي روز دوشنبه ش��اخص فرابورس حدود  ۵۲واحد

مهدي دلبري ،كارشناس بازار سرمايه نيز در خصوص
وضعيت بازار ميگويد :فروش ش��ركتهاي توليدي
در شهريورماه حدود ۱۱۵هزار ميليارد تومان برآورد
ميشود؛ بر همين اس��اس و با توجه به ميزان فروش
ش��ركتهاي توليدي در مردادماه ميتوان گفت اين
شركتهاافتفروشدرپنجمينماهسالرادرشهريور
جبران كردند .اين درحالي كه ميزان فروش اين دسته
ازشركتهادرتيرومردادماهبهترتيب ۱۰۸و۱۰۹هزار
ميلياردتومانبودهكهبهداليلمختلفاينرقمجبران
شده است .درعينحال بنگاههاي بورسي در دو فصل
بهار و تابس��تان عملكرد متفاوتي را از خود به نمايش
گذاشتند؛ بهطوريكه فروش شركتها از ۲۸۱هزار
ميليارد تومان در فصل بهار به۳۱۸هزار ميليارد تومان
در فصل تابستان رسيده است.
وي ادامه ميدهد :بررسي عملكرد گروه فلزات حاكي
از آن اس��ت كه اين صنعت با توجه به ش��رايطي كه
داشت نتوانست وضعيت نامتعادل سه ماه ابتداي سال
را جبران كند .در همين راس��تا فروش تابستانه اين
گروه نسبت به بهار  ۷درصد كاهش يافت اما در ميان
پتروشيميها وضعيت بهگونهاي ديگر است .نمادهاي
فعال در اين گروه در مقايسه با بهار رشد ۹درصدي را
تجربه كردند .گروههاي مس و روي و البته خودروييها
نيز در زمره صنايعي قرار دارند كه از عملكرد نس��بتاً
مطلوبي برخوردارند .گروه خودرو در فصل تابستان۴۲
درصدرشدفروشوگروههايمسوروينيز۴۶درصد
رشد فروش را به ثبت رساندهاند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه درنهاي��ت ميگويد:
بااينحال درحالي كه انتظ��ار ميرفت قطعي برق بر
عملكردبسياريازصنايعتأثيريمنفيبرجايبگذارد
اما گزارش ماهانه اين ش��ركتها در فصل تابستان از
نگرانيها كاست .در اين راستا زيرمجموعههاي گروه
فلزات اساسي با توجه به اينكه بيشترين اثرپذيري را
از قطعي برق داش��تند ،در فصل بهار و تابس��تان افت
فروش را تجربه نكردند و وضعيتي مش��ابه نسبت به
ماههاي پيش از آن داشتند .از سويي ديگر گروههايي
كه متصل به قيمتهاي جهاني هستند و صنايعي كه
همگام با نوس��انات جهاني با تغيير شرايط سودآوري
مواجه ميشوند به نظر ميرسد در شرايط مناسبي به
سر برده و عملكرد قابل قبولي را در كارنامه خود را به رخ
ميكشند .در گروه دارويي نيز گزارشهاي ماهانه قابل
قبوليبهبازارمخابرهشدامادرخصوصاينموضوعكه
آيا گزارشهاي مذكور منجر به افزايش سود ميشود
يا خير الزم است تا زمان سررسيد گزارشهاي فصلي
منتظر ماند و نميتوان در حال حاضر اظهارنظر كرد.

افزايش داش��ت و ب��ر روي كان��ال  ۲۰ه��زار و ۸۳۴
واحد ثابت ماند .همچنين در اين ب��ازار دوميليارد و
 ۹۰۴ميليون برگه س��هم به ارزش  ۴۲۰هزار و ۱۲۲
ميليارد ريال دادوس��تد شد .در س��ومين روز كاري
هفته پتروش��يمي زاگرس با نماد «زاگرس» ،پليمر
آريا ساسول با نماد «آريا» ،پااليش نفت الوان با نماد
«ش��اوان» ،فوالد هرمزگان جنوب ب��ا نماد «هرمز»،
بيم��ه تجارت نو با نماد «بن��و» ،مجتمع جهان فوالد
سيرجان با نماد «فجهان» ،توليد نيروي برق دماوند با
نماد «دماوند» و توليدات پتروشيمي قائد بصير با نماد
«شبصير» تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنين صنعتي مينو با نم��اد «غصينو» ،فرابورس
ايران با نماد «فرابورس» ،گروه سرمايهگذاري ميراث
فرهنگي با نماد «سمگا» ،سهامي ذوبآهن اصفهان
با نماد «ذوب» ،اعتباري ملل با نماد «وملل» ،پااليش
نفت شيراز با نماد «شراز» و بيمه كوثر با نماد «كوثر» با
تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
روند روبه پايين سهام عدالت
در پايان معامالت روز دوشنبه بازار سرمايه ،ارزش
س��هام عدالت در مقايسه با روز گذشته۰.۱ ،درصد
كاه��ش ياف��ت و ارزش س��بد ۵۳۲هزارتوماني و
يكميليون توماني س��هام عدالت به ترتيب به ۱۳
ميليون و ۵۷۴هزار تومان و  ۲۵ميليون و ۵۶۸هزار
تومان رس��يد .ب��ا احتس��اب اين موض��وع ،ارزش
۶۰درصد قابلفروش سبد ۵۳۲هزارتوماني سهام
عدالت به  ۸ميليون و ۱۴۴هزار تومان رسيده است.

داستان كشف ماينرها از بورس به كجا رسيد؟
در اولين هفته بورس افش��ا شد كه در ديتاسنتر و زمين
ساختمان شركت بورس تهران ،دستگاههاي ماينر براي
دستيابي س��ادهتر به ارز ديجيتال نصبشده و تبعات
اين موضوع درنهاي��ت موجبات بركناري علي صحرايي
از مديرعاملي اين شركت و سرپرستي محمود گودرزي
را فراهم آورد .بر اس��اس اطالعيه رسمي شركت بورس
تهران،تجهيزاتخريداريشدهبراساسمصوباتكميته
ساختمان تحت عنوان «سرورهاي پردازشگر موردنياز
ب شدهبودكهكاربردچندگانه
مركزداده»خريداريونص 
تجهيزاتمذكورموجباتسوءاستفادهازاينابهامونهايتاً
قصور يا تقصير مجريان را فراهم كرده و مراتب رسيدگي
انضباطي به موضوع توس��ط هياتمديره و نهاد ناظر در
دست پيگيري است .البته طي روز اخير يك منبع آگاه
اعالم كرده كه سه كارمند بخش حراست شركت بورس
به دليل كش��ف ماينرها برخي از مديران و مسووالن در
تالشند كه پاي خود را ازاستان بيرون بكشند و هرگونه
همكاري با علي صحرايي مديرعامل سابق بورس تهران را

نيز تكذيب ميكنند .همزمان اخباري غيررسمي منتشر
شد كه ۸۲دستگاه كشفشده در زيرزمين شركت بورس
كه تعداد قابلتوجهي محسوب ميشود ،از نوع جديدتر
ماينرها هس��تند و قابليت نصب چندين كارت گرافيك
را داش��تهاند تا از اين طريق قدرت پردازش آنها افزايش
پيدا كند .بااينحال و باوجودي كه بهطور حتم بهجز علي
صحراييبهعنوانمديرعامل،مسووالنومديرانفنينيز
در جريان نصب اين دستگاهها قرار داشتهاند اما در اقدامي
تعجبآور و براي فرار روبهجلو و مبرا كردن ساير اعضاي
هياتمديره ،س��ه كارمند بخش حراست بورس تهران
اخراجشدهاند.باوجوديكهدررسانههامطرحميشودكه
كيفپولالكترونيكي(ولت)عليصحراييبهاينماينرها
متصل بوده و از زمان نصب تا زمان كش��ف تنها سه بيت
كوين استخراجشده است اما نميتوان انتظار داشت كه
مديرعامل شركت بورس بهتنهايي در اين موضوع سهيم
بوده باشد و تعداد بيتكوينهاي اعالمشده نيز با توجه به
قدرت پردازش و سرعت عمل جاي ترديد بسيار دارد .بر

اساس نمودار سازماني بورس تهران ،مديريت فناوري و
سيستمهاي اطالعاتي اين شركت ،زيرمجموعه معاونت
پشتيباني بورس تهران است و بخش امور حفاظتي نيز
تحت نظارت مستقيم مديرعامل فعاليت ميكند .حتي
مصطفي رجبي مشهدي ،سخنگوي صنعت برق كشور
نيز با اشاره به روشهاي شناس��ايي استفاده از ماينر در
مكانهاي مختلف ،اظهار كرد :كنتورهاي اندازهگيري
يك��ي از ابزارهاي شناس��ايي هس��تند و در حال حاضر
نيز بيش��ترين كش��فيات از طريق همي��ن كنتورهاي
اندازهگيري صورت گرفته اس��ت .در اين ميان عدهاي از
افراد كنتورها را دستكاري ميكنند كه موجب ميشوند
تفاوت ميزان مصرف از چش��م همكاران توزيع برق دور
بماند و دس��تگاههاي اندازهگيري درست عمل نكنند،
البته براي اين بخش نيز روشهاي��ي وجود دارد و قطعاً
شناس��ايي صورت ميگيرد .رجبي مشهدي با تأكيد بر
اينكهبيشترينآسيبرادراينحوزهصنعتبرقمتحمل
شده است ،تصريح كرد :هيچ هماهنگي با هيچ دستگاه و

سازماني براي استفاده از ماينر صورت نميگيرد چراكه
بيشترين آسيب و خسارت متحمل صنعت برق است و ما
بههيچعنوان با اين موضوع موافق نيستيم .وي در پاسخ
به سوالي ديگر مبني بر اينكه آيا اين امكان وجود دارد كه
در شركتهاي ديگر نيز دستگاههاي ماينر فعال باشند،
گفت :قطعاً مسووالن هر دس��تگاه نسبت به اين مساله
پاسخگو هستند و اگر كش��في در هر سازمان يا ادارهاي
صورت بگي��رد ،برخورد جدي صورت خواهد گرفت ،لذا
مس��وول ادارات دولتي قطعاً نظارت كافي در اين زمينه
خواهند داش��ت و صنعت برق نيز با جديت نس��بت به
اين موض��وع اقدام ميكند .بههرحال ب��ا توجه به اينكه
توانير در خصوص اين حجم ب��رق مصرفي اعتراضي به
سازمان بورس نداشته و برخي از مديران نيز توضيحي در
اين خص��وص ندارند بايد منتظر مان��د و ديد آيا بهطور
قاطع با اين اف��راد برخورد ميكنند ي��ا اينكه تنها علي
صحرايي محكوم شناخته ميشود و داستان اين كشف
پايان مييابد؟

الگوريتمبازها چهكساني هستند؟

س�نا| روحاهلل دهقان ،مديرعامل ش��ركت مديريت
فناوري بورس با اشاره به شائبهاي پيرامون استفاده از
الگوريتم توسط معاملهگران عادي اظهار كرد :افرادي
كه از الگوريتم در معامالت خود استفاده ميكنند ،به
عمق سفارشهايبازاردسترسيندارندودسترسيبه
عمقسفارشهايبازاربرايكاربرانسامانههايبرخط
مجازو قانونينيست .دهقانبا اشارهبه دو مدلنمايش
سفارشها در بازار گفت :در مدل نخست ،تنها ۵مظنه
برتر نمايش داده ميشود كه سايتها و كاربران آنالين
بهآندسترسيدارند.ديگري،نمايشعمقسفارشها
است كه امكان مشاهده تمام سفارشهاي موجود در
صف خريد يا فروش را ميس��ر ميكن��د .وي ادامه داد:
مشاهده عمق س��فارشها تنها براي معاملهگراني كه
در كارگزاريها مش��غول به فعاليت هس��تند ،مجاز
اس��ت .به بياني ديگر ،افرادي كه براي خودشان سهم
خريدوفروش ميكنند كه همان كاربران آنالين عادي
هستند ،بر اساس دستورالعمل افشاي اطالعات ،حق
دسترسي به اين اطالعات را ندارند .به گفته مديرعامل
شركت مديريت فناوري بورس تا پيش از سال،۱۳۹۵
دسترسيبهعمقسفارشهادراختيارافرادقرارنداشت
و تنها معاملهگران كارگزاريها از طريق ايستگاههاي
نامكميتوانستدبهعمق سفارشهادسترسيداشته
باشند .ازاواخراين سال،بادستور سازمانبورسواوراق
بهاداروبهمنظورگسترشايستگاههايبرخطگروهي
(آنالينگروهي)مقررشدپيامهايعمقسفارشهابراي
توسعهسامانههايبرخطگروهي،دراختيارشركتهاي
نرمافزاري ( )OMSق��رار بگيرد تا معاملهگراني كه از
شها
برخطگروهياستفادهميكنند،بتوانندعمقسفار 
را مشاهده كنند .وي افزود :ازآنجاكه اين اطالعات براي
شركتهاي نرمافزاري ارسال ميشود ،ازنظر فني اين
امكان وجود دارد تا دسترس��ي به عمق سفارشها در
اختيار نهادهايي بهجز برخط گروهي قرار بگيرد ولي
بر اساس دس��تورالعمل افشاي اطالعات ،شركتهاي
نرمافزاري حق افشاي عمق سفارشها به درگاهي جز
برخط گروهي را ندارند .دهقان تأكيد كرد :اگر اين كار
انجام شود ،تخلف اس��ت و اين تخلف از طريق بخش
فناوري اطالعات س��ازمان بورس و اوراق بهادار و مركز
نظارتبرامنيتاطالعاتبازارسرمايه(مكنا)قابلبررسي
است و ش��ركتهايي كه دست به افش��اي غيرمجاز
اطالعاتميزنند،قابلشناساييهستند.همچنيناگر
شركتنرمافزاريازايناطالعاتبهجزدرآنالينگروهي
استفادهكند،اينموضوعهمقابلرديابيوپيگيرياست.

سرمايهگذاريغيرمستقيم
توسعه پيدا كرد

ميثم فدايي ،مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان
بورس و اوراق بهادار گفت :بعد از ابالغ دس��تورالعمل
سرمايهگذاري برخط در صندوقهاي سرمايهگذاري،
سه اپليكيشن بزرگ «سيگنال»« ،اسنپ» و «آپ»،
ب��راي صدور و ابط��ال صندوقهاي س��رمايهگذاري
فعاليت ميكنند .با راهاندازي اين س��ه اپ بزرگ ،در
كنار اپليكيش��نهاي اختصاصي بازار سرمايه مانند
«آي بيش��اپ»« ،لوتوساي بي» ميت��وان مدعي
شد همه مردم ميتوانند از اين امكان بهرهمند شوند.
ميثم فدايي يكي از مهمترين مشكالت بازار سرمايه
را كمبود شعب فيزيكي نهادهاي مالي در كل كشور
عنوان كرد و گف��ت :در حال حاضر س��ه اپ اخير در
اغلب گوش��يهاي مردم وجود دارد؛ نبود دسترسي
آسان به سرمايهگذاري در اين صندوقها شايد يكي از
عواملي بود كه سرمايهگذاري مستقيم را با مشكالتي
مواجه كرده بود .وي افزود :نخستين اپليكيشن در اين
خصوص كه از خانواده بازار سرمايه نيز بود« ،سيگنال»
نامداردكهبهشركتپردازشاطالعاتماليپارتتعلق
دارد.ايناپليكيشنحدود ۷ميليوننفراستفادهكننده
تخصصيداردودرحالحاضرصدوروابطال ۹صندوق
سرمايهگذاري را انجام ميدهد و تا اين لحظه توانسته
است حدود ۱۰۰ميليارد تومان براي صندوقها منابع
ماليجذبكند.فدايي«،اسنپ»رادوميناپليكيشني
دانستكهدراينحوزهواردشدهاستوتوضيحداد:اين
اپليكيشن بهطور سوپر اپ فعاليت دارد .در حال حاضر
بيش از  ۴۰ميليون نفر به اين اپليكيش��ن دسترسي
دارند .سرمايهگذاراني كه سجامي هستند ،ميتوانند
با استفاده از اين اپ صدور و ابطال يونيتهاي صندوق
سرمايهگذاري خود را انجام دهند .اين اپ ،نخستين
اپليكيشني است كه خارج از گروه بازار سرمايه به اين
حوزه واردشده است .س��وپر اپليكيشن يا سوپر اپ،
اپليكيشني اس��ت كه تعداد زيادي سرويس را يكجا
و زير يك چتر به كاربر ارايه ميدهد .اين س��رويسها
معموالً شامل پيامرسان ،خدمات پرداخت موبايلي،
 ،VODشبكه اجتماعي و ...ميشود .سوپر اپ تمام
نيازه��اي كاربران را متمركز و يكجا پاس��خ ميدهد.
چنيناپليكيشنيسرويسهايمتعدديازشبكههاي
اجتماعي گرفته تا تج��ارت الكترونيك و تحويل غذا
را در خ��ود جاي ميدهد .وي بيان كرد :اپليكيش��ن
«آپ» ،سومين اپليكيشين موجود در اين حوزه است
كه مراحل نهاي��ي آن در حال انجام ب��وده و ميتوان
گفت بيش��تر از خانواده بازار پول بهحس��اب ميآيد.
همانطور كه ميدانيد اين اپ بزرگترين اپليكيشن
در حوزه پرداخت به ش��مار ميآيد .براين اس��اس به
زودي صندوقهاي بازار س��رمايه را ب��ر روي پلتفرم
آپ نيز خواهيم داشت .مدير نظارت بر نهادهاي مالي
سازمانبورسواوراقبهادارتأكيدكرد:چنداپليكيشن
استارتاپي از جمله اپهاي «مانو» و «بلوط» نيز در اين
حوزه واردش��دهاند .اين اپها با ايدههاي خاصي وارد
اين حوزه شده و توانستهاند با موضوع مديريت ثروت،
واحدهاي صندوقهاي س��رمايهگذاري را به فروش
برس��انند .فدايي تصريح كرد :باوجود دستورالعمل
اخيروحضوراپهاي موجوددراينحوزه،اميدواريم
سال آينده با ثمرات اين اتفاق شاهد توسعه خوبي
در حوزه صندوقها باش��يم .صندوق امالك نيز در
هياتمديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار مصوب
شده و تا يك ماه آينده شروع به فعاليت خواهد كرد.

راه و شهرسازي
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اقساط وام  450ميليون توماني مسكن دولتي كمتر از  ۴ميليون با بازپرداخت  ۲۰ساله است

ورود چينيها به بزرگترين پروژه دولت

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه تا پيش از اين ،مسووالن دولت سيزدهم موفق
شدنپروژهساختيكميليونمسكندرسالرابهموجود
بودن تمام امكانات و ظرفيتهاي الزم براي عملياتي شدن
اين پروژه در داخل كش��ور گره ميزدند و روي اين مساله
مانور ميدادند ،ديروز يك عضو ش��وراي عالي مس��كن در
تش��ريح جزيياتي تازه از نحوه عملياتي شدن اين طرح ،از
مذاكره با يك شركت چيني براي انبوهسازي پروژه جهش
توليد مس��كن خبر داد .اين در حالي است كه طي ماههاي
اخير 5 ،تشكل ساختماني و عمراني درباره فرسوده شدن
توان مهندسي كش��ور در كوران تورم ،تحريم ،كوويد 19
و ...بارها هشدار دادهاند و از دولتمردان خواستهاند تا از اين
صنعت حمايت كنند .از اين رو ،در ش��رايطي كه بسياري
از شركتهاي ساختماني داخلي براي بقاي خود نيازمند
پروژههستند،دعوتومذاكرهباشركتهايچينيعجيب
به نظر ميرسد .به گزارش «تعادل» ،صنعت احداث و نظام
پيمانكاري در ايران سابقهاي افزون بر نيم قرن دارد .به گواه
آمارهايسازمانتاميناجتماعي،اينصنعتبا ۲.۲ميليون
نفر پرداختكننده حق بيمه ،بزرگتري��ن گروه در ميان
گروههاي شغلي است و با درنظرگرفتن خانوارهاي تحت
پوششوهمچنينصنايعوابسته،بخشبزرگيازجمعيت
كشور را تحت پوش��ش قرار ميدهد .در سالهاي گذشته
به ويژه طي دو س��ال اخير ،تورم ،تحريمهاي بينالمللي،
تصميماتخلقالساعهوبهتازگينيزشيوعكوويد،۱۹اين
صنعتمهمرادرآستانهورشكستگيواضمحاللقراردادهبه
گونهايكهامروزمهمتريندغدغهفعاالناينصنعت،مساله
بقاياينصنعتاست.اضمحاللاينصنعتعالوهبراثرات
سوءبرجامعهآمارييادشده،آيندهكاريفارغالتحصيالن
دانشگاهي در بخش مهندس��ي كه ساالنه در حدود۲۳۰
هزار نفر هس��تند را نيز با چالش مواجه خواهد كرد .از اين
رو ،پنج تش��كل قديمي اين صنعت ش��امل« :سنديكاي
شركتهايتاسيساتيوصنعتي»«،سنديكايشركتهاي
س��اختماني»« ،انجمن شركتهاي مهندسي نفت و گاز
و پتروشيمي»« ،كانون سراس��ري پيمانكاران عمراني»
و «انجمن مديران فني و اجرايي» طي ماههاي گذشته با
اطالعرساني درباره مشكالت حاد اين حوزه ،تالش كردند
مانعازبينرفتناينسرمايهارزشمندمليشوند.

راز عقبماندگي ايران از تركيه
بررسي كارشناسان از كارنامه پيمانكاري تركيه به عنوان
رقيب ايران در خارج از كشور حاكي از اين است كه تركيه
در 119كشوردنياپروژهداشتهاستو 8تا 9درصدازتوليد
ناخالصداخليتركيهازمحلدرآمدهايانجامپروژههاي

خارجيتشكيلميشودوبرايحدود 2ميليوننفرازاتباع
تركيهنيزايجاداشتغالشدهاست.تركيههمچنيندومين
توليدكننده مصالح س��اختماني در جهان است و حدود
 40ش��ركت پيمانكاري تركيهاي در زمره 200پيمانكار
برتر جهان قرار دارند.اين در حالي اس��ت كه شركتهاي
ساختمانيايرانيفاصلهزياديبااينكشوردارند.تركيهدر
 40سال گذشته  340ميليارد دالر در قالب  9هزار پروژه
پيمانكاري در جهان (از جمله ش��ركت كوزو در مسكن
مهر پرديس و پرند) انجام داده اس��ت اما ايران در همين
دوره 31ميليارد دالر پروژه خارجي داش��ته است .به باور
كارشناسانصنعتساختمان،دليلعقبماندگيايران
از رقباي خود در حوزه پيمانكاري و مهندسي مشاوره،
عدمحمايتدولتازشركتهايايرانياست.دليلدوم،
عدمرشدوتوسعهشركتهايپيمانكاريومهندسين
مشاورهاست.دليلسومنيزايناستكهدولتميتواند
عمق استراتژيك خود را در منطقه گسترش دهد ،اما از
گسترشعمقمهندسيخودعاجزاست.

سابقه عمراني چين در ايران
نام «چين» با پروژه آزاد راه تهران -شمال گره خورده است.
پروژهاي كه از س��ال  ۱۳۷۵تا  ۱۳۹۴در دست پيمانكاران
چيني قرار داش��ت اما بنا به گفته پرويز فتاح ،رييس بنياد
مستضعفان (در دومين روز فعاليت خود در اين سمت در
 8مرداد ،)1398متاسفانه در اين مدت ،هيچ پيشرفتي در
قطعهيكصورتنگرفتوچينيهابرايساختاينآزادراه،
باماگروكشيميكردند.امادرنهايت،پسازمدتيفاينانس
رارهاكردند.پسازچينيهاديديمكهپيمانكارانومشاوران
ايرانيبهاينپروژهورودكردهوآنراباقيمتيبسيارپايينتر
به اتمام رساندند .افزون بر سابقه بد چينيها در پروژههاي
عمراني ايران ،طي يك ماهه اخير ،گزارشهاي منتش��ره
در رسانههاي و از جمله مجله معتبر «اكونوميست» چاپ
لندن حاكي از اين است كه فعاليتهاي ساختمانسازي
در درون كشور چين منجر به تشكيل حباب قيمتي شده و
بيمآنميرودكهتحوالتينظيربحرانمالي 2008امريكا،
اينبار در چين رخ دهد .طي سالهاي گذشته ،چينيها
با تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و ساخت و ساز در
آنها ،باعث رشد قيمت مس��كن و دامن زدن به شكاف
دارايي صاحبان خانه و مستاجران شدهاند .در اين حال،
به تازگي بزرگترين ش��ركت س��اختماني چين براي
بازپرداخت بدهيهاي خود در سررسيد مقرر با مشكل
روبروشدهاست.دراينشرايط،سهمبزرگبخشمسكن
ازاقتصادچينباعثشدهاستكهنگرانيهاييدربارهاثر
ورشكستگياينشركتبردوميناقتصاددنياايجادشود.

اعطاي وام متناسب با توان مالي متقاضي
ديروز اما اقبال شاكري ،عضو كميسيون عمران مجلس
و عضو شوراي عالي مسكن از افزايش سقف وام مسكن
در پروژه جهش توليد خبر داد و يادآور ش��د :قرار بر اين
است متناسب با درآمد دهكهاي متقاضي ،وام مسكن تا
 450ميليون تومان افزايش يابد .وام پروژه جهش توليد
مسكناز 250ميليونتومانتا 450ميليونتومانوسود
آن از  5تا  12درصد ش��ناور خواهد بود و بر اساس درآمد
دهكهاي مختلف متقاضي ،تغيير ميكند .البته تامين
مسكن قش��رهاي كمدرآمد كه توان پرداخت اقساط را
ندارند از طريق روش ديگري خواهد بود .به گزارش ايلنا،
عضو ش��وراي عالي مسكن تاكيد كرد :البته بانكها اين
وام را در س��ودهاي  18درصد ميپردازند اما اين وام وارد
صندوق ملي مسكن خواهد شد و با ساير وروديهاي اين
صندوق با سودهاي مختلف تركيب و در نهايت سود آن
براي مصرفكننده نهايي  5تا  12درصد است .شاكري
در پاسخ به اينكه طبق محاسبات ،گفته ميشود اقساط
اين وام چيزي حدود  6تا  7ميليون تومان است كه قشر
كمدرآمد و مخاطب اين پروژه توان پرداخت آن را ندارند،
گفت :اين مطلب درست نيس��ت چرا كه اقساط اين وام
كمتر از  4ميلي��ون تومان و دوره بازپرداخت  20س��اله
خواهد بود .وي در پاسخ به اينكه آيا شرايط ثبتنام در
طرح جهش توليد مسكن با سود و وام شناور تا سقف
 450ميليون تومان ش��امل متقاضيان مسكن ملي
هم ميش��ود ،اظهار كرد :اين طرح شامل متقاضيان

مسكن ملي نخواهد شد و س��ود در نظر گرفته شده
براي متقاضيان مسكن ملي همان  18درصد است.

نگراني از سركشي بانكها
عضوكميسيونعمرانمجلسبااشارهبهتقاضايبسيارباال
براي مسكن و طرحهاي اينچنيني در كشور گفت :در حال
حاضر  10ميليون متقاضي وجود دارد كه البته اين به غير
از احتساب بدمسكنها و مجردهايي كه تمايل به زندگي
مس��تقل دارند ،اس��ت .البته نگران سركشي و ياغيگري
بانكها در پرداخت اين وامها هستيم كه قانون اختصاص
 20درصدازتسهيالتبانكيبهبخشساختمانراتصويب
كردهايم و در سال اول يعني سال  1400بانكها بايد 360
هزار ميليارد تومان را به بخش مسكن و طرح جهش توليد
مسكناختصاصبدهندكهدرسالهايآيندهباافزايشنرخ
تورم،ميزانتسهيالتهمافزايشپيداميكند.ويدرپاسخ
بهاينكهبهدليلسرپيچيبانكهاازمصوباتومقررات،تنها
يكدرصدمتقاضيانموفقبهدريافتواموديعهشدندوچرا
مجلس به اين موضوع ورود نميكند ،بيان داشت :بهشدت
ازاينعملكردبانكهادرپرداختواموديعهشكايتداريمو
تاييدميكنيمكهتعدادنفراتيكهموفقبهدريافتواموديعه
شدند بسيار اندك بود از اين رو از وزير اقتصاد و رييس بانك
مركزيدرخواستكرديمباهمراهيوزارتراهوشهرسازي
دراينبارهتعاملكنندوچارهايبينديشند.عضوكميسيون
عمران مجلس تاكيد كرد :س��ختگيريهاي بانكها براي
پرداخت اين وام از جمله تعيين چند ضامن بر خالف قانون

است و مردم را دچار مشكل كرده است .بانك مركزي بايد
سريعا به اين موضوع ورود كند .عضو شوراي عالي مسكن
همچنين از مذاكره با يك شركت چيني براي انبوهسازي
پروژه جهش توليد مس��كن خبر داد و ادامه داد :قرار بر اين
استكهحدود 5شركتبزرگانبوهسازيكارساختپروژه
جهشتوليدمسكنرابرعهدهبگيرندكهآنهاباسازندگانو
انبوهسازان كوچك وارد قرارداد شوند و موضوع بسيار مهم
براي ما مساله قرارداد است و ضمانت اجرايي براي تحويل
اين واحدها در بازه زماني مقرر است .نبايد اين پروژه مانند
مسكن ملي مشمول مرور زمان شود و با تاخير چند ساله
در تحويل مواجه شويم .شاكري تاكيد كرد :اگر سازندگان
پروژهبنيادمسكن،بنيادمستضعفانياستاداجراييفرمان
امام باش��ند نگراني ما بيشتر است چراكه اين نهادها مانند
بخشخصوصينيستندكهدرصورتتاخيردرتحويلپروژه
دستور جلب آنها را بدهيم و ورود بنيادها به اين پروژه ،كار را
سختتر ميكند .وي با بيان اينكه با اجراي پروژه ساخت
هر سال يك ميليون واحد مسكوني ،شاهد يك تاثير رواني
در بازار مس��كن براي تثبيت قيمتها خواهيم شد ،افزود:
نميتوانيممدعيشويمكهقيمتهابهسرعتكاهشپيدا
ميكنداماقيمتبهطورقطعمديريتخواهدشدودرنهايت
قيمتهادربازارمسكنمتناسببانرختورمعموميحركت
ميكند.عضوكميسيونعمرانمجلسخاطرنشانكرد:
بايد توجه داشته باشيم كه اين پروژه به تنهايي نميتواند
موثرعملكندوهمزمانباآنبايدقانونمالياتبرخانههاي
خاليوقانونمالياتبرعايديهمبهاجرابرسد.

ايرانشهر
 آمار متفاوت از تعداد وام
وديعه مسكن پرداختي

در حالي كه معاون وزير راه و شهرس��ازي ميگويد تا
سقف اعتبار  ۱۰هزار ميلياردتوماني وام وديعه اجاره
فاصله زيادي است اما وزارت اقتصاد ميگويد معادل
 ۸.۱ه��زار ميلياردتومان وام وديعه پرداخت ش��ده
يا ميش��ود .به گزارش مهر ،به تازگي س��يد احسان
خاندوزي وزير اقتصاد در نشس��تي با مديران عامل
بانكها بر لزوم تس��ريع پرداخت تس��هيالت كمك
وديعه مسكن به مس��تأجران تأكيد كرده است .اين
در حالي اس��ت كه برخي اعضاي كميسيون عمران
مجلس و همچنين معاون مسكن و ساختمان وزير
راه و شهرسازي نيز از كندي پرداخت اين تسهيالت
گاليههاي��ي را به بان��ك مركزي منتقل ك��رده و از
مسووالن بانك مركزي خواستهاند تا سهلگيري در
پرداخ��ت وام وديعه را به بانكهاي عامل ابالغ كنند.
محمودمحمودزادهمعاونمسكنوساختمانوزارت
راه و شهرسازي به تازگي در گفتوگويي اعالم كرده
بود ۳۶۰ :هزار نفر از يك ميلي��ون و  ۳۰۰هزار نفري
كه براي دريافت تسهيالت وديعه مسكن ثبت نام و
مدارك خود را بارگذاري كردهاند به سيس��تم بانكي
معرفي ش��دهاند ،ولي كمتر از  ۱۰درصد از اين افراد
توانستهاندتسهيالتدريافتكنند.بااينحالآماري
كه وزارت اقتصاد از تعداد دريافتكنندگان وام وديعه
مسكناعالمكرده،باآماريكهوزارتراهوشهرسازي
ميگويد ،تفاوت دارد .وزارت اقتصاد ميگويد :تا نيمه
اول مهرماه سال جاري بانكها و موسسات اعتباري
دولت��ي و خصوصي ح��دود ۶ه��زار و ۴۰۰ميليارد
تومان تسهيالت وديعه مس��كن به ۲۶۷هزار و۱۶۷
نفر متقاضي پرداخت كردهاند .ضمن اينكه ۴۷هزار و
 ۱۲۳پرونده به مبلغ نزديك به ۱,۸۰۰ميليارد تومان
نيزتشكيلوبهزوديبهمتقاضيانپرداختخواهدشد.

مرزهاي عراق باز شد

بعد از توقف چند روزه مبادالت در مرز عراق ،فعاليتها
از امروز از س��ر گرفته شده است .به گزارش ايسنا ،طي
روزه��اي اخير و طب��ق تصميم دولت ع��راق به دليل
برگ��زاري انتخابات پارلمان��ي در اين كش��ور ،ورود و
خروج مسافر و كاال از روز شنبه تا دوشنبه هفته جاري
ممنوع اعالم ش��ده بود كه اين محدوديت شامل همه
مرزهاي هوايي و زميني عراق با همه كشورها ميشد.
اما تازهترين اعالم گمرك ايران از اين حكايت دارد كه با
پايانمحدوديتهاياعالميدولتعراقبرايبرگزاري
انتخابات پارلماني اين كشور ،از صبح ديروز تبادل كاال
با عراق از سر گرفته شده است .اين محدوديتها براي
همه مبادي ورودي عراق ،انجام شده بود كه اكنون رفع
شده اس��ت .الزم به يادآوري است كه عبور مسافران از
مرززمينيهمچنانبهروالقبلوبسيارمحدوددرقالب
شرايطخاصانجامميشودوعمومينيست.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای
تقاضای شماره  /01-31-76-9333163 :فلنج
مناقصه شماره 0001319333163 DT2

شركت ملي نفت ايران
شركتمليمناطقنفتخيزجنوب

نوبت دوم

شناسه 1199269:

شركتمليمناطقنفتخيزجنوبدرنظرداردكااليموردنيازخودرامطابقجدولزيربصورتفراخوانارزیابیکیفیجهتبرگزاريمناقصه عموميازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت (ستاد) تأمين نمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه ،از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تعداد اقالم

 4قلم

جمععددي

موضوعمناقصه
FLANES, WELDING NECK, FORGED STEEL,CLASS 150,RF
SERRATED FINISH, FORGED STEEL IN ACCORDANCE WITH
ASTM A105
REF. NIOC OR NISOC APPROVED VENDOR LIST
DIMENSION, FACING & DRILLING IN ACCORDANCE FLANGES, WELDING NECK,
FORGED STEEL,CLASS 600,RF
FLANGES BLIND C/S. CL. 150 RF. SERRATED FINISH
FORGED ST. W/ BS. 1503_161 GR. 32 ASTM A 105
OR ASTM A_181 GRADE 2
RPEF. NIOC OR NISOC APPROVED VENDOR LIST
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شماره فراخوان در سامانه ستاد

2000092288000221

كاالي ارائه شده بايد از توليدات داخلي باشد
لذا كليه ش�ركتهايي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بايس�ت ظرف مدت  14روز از تاريخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ،نسبت به استخراج و تكميل« فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب» و بارگزاری آن به همراه مدارك و
مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي كيفي (براي معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمايند.
كسب حداقل نمره 60در ارزيابي كيفي جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/سازندگان الزامي است.
اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمن ًا مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/-ر600ر 737ريال مي باشد.
واحد مكانيكال تداركات خريد كاالي داخلي (تلفن تماس ) 061-341-22263

شركت ملي گاز ايران
شرکتگازاستانکرمانشاه(سهاميخاص)

فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

نوبت دوم

FR-CO-37/00

شرکت گازاستان کرمانشاه درنظر دارد مناقصه عمومی به شماره 2000001339000057را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه :اجرای عملیات گازرسانی به محور بیوند.
شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت
داشتن ظرفیت مجاز کاری  ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه 116.204.930.787:ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه5.850.000.000:ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/07/03می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت16:00روز شنبه مورخ.1400/07/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00روز یکشنبه مورخ.1400/08/09
زمان بازگشایی پاکات:ساعت 9:30روز دوشنبه مورخ.1400/08/10
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه ،میدان آزادی ،ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215یا پایگاه اطالع رسانی
الکترونیکی ( )WWW.NIGC-KSh.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1400/6/1 – 140060310004005495هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمیمستقردرثبتاسنادوامالکبابلتصرفاتمالکانهوبالمعارضآقایسیدرضاحسینی شیروانی فرزندمیرنامدار شمارهشناسنامه
1569و ش�ماره ملی 2062924933صادره از بابل نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  300مترمربع
پالک – 8/141اصلی واقع در روستای نوشیروان کال بخش  7بابل خریداری ازخانم سید کاظم حسینی شیروانی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
م الف1202822:
تاریخانتشارنوبتاول 1400/7/20:تاریخانتشارنوبتدوم1400/08/5:

سیدمهدیحسینیکریمی-سرپرستثبتاسنادوامالکبابل

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

ادامهازصفحهاول
مسكن دولتي و تورم

براس��اس صورتهاي مالي ساالنه منتشر شده چهار
بانك آينده ،س��رمايه ،صادرات و دي جمعا نزديك به
 ۶۰ه��زار ميليارد تومان زيان انباش��ته دارند .اين رقم
شش برابر درآمدهاي نفتي سال گذشته كشور است.
همچنين،صورتهايماليساالنهمنتهيبهاسفندماه
 ۱۲،۱۳۹۹بانك بورسي در سايت كدال نشان ميدهد
كه تا اين تاريخ پنج بانك موفق به س��ودآوري شدهاند
اما  7بانك همچنان زيان انباشته كالن دارند .مجموع
زيانانباشتهاينهفتبانكبورسينزديكبه ۱۱۹هزار
ميلياردتوماناست.درچنينشرايطي،مسووالندولتي
از كانالهاي مختلف ،روي بانكها فشار وارد ميكنند.
فش��اري كه دود آن در نهايت در قالب رشد نقدينگي
و تورم به چش��م مردم ميرود .اما مسووالن آن را انكار
ميكنند.بهطورنمونه،ديروزاقبالشاكري،عضوشوراي
عالي مسكن در واكنش به انتقاد برخي از كارشناسان
درباره تورمزايي طرح ساخت ساالنه يك ميليون واحد
مسكوني گفت ،آنهايي كه مدعي هستند طرح جهش
توليد مس��كن تورمزا خواهد بود ،از جزييات اين طرح
مطلعنيستندچراكهتماممنابعمالياينپروژهازطريق
بانكهاتامينميشودوبودجهآنراقراراستبانكهادر
قالبتسهيالتبهمردمارايهدهند.البتهنگرانسركشي
و ياغيگري بانكها در پرداخت اين وامها هستيم كه
قانون اختصاص 20درصد از تسهيالت بانكي به بخش
ساختمان را تصويب كردهايم و در سال اول يعني سال
 1400بانكها بايد 360هزار ميليارد تومان رابه بخش
مسكنوطرحجهشتوليدمسكناختصاصبدهندكه
درسالهايآيندهباافزايشنرختورم،ميزانتسهيالت
هم افزايش پيدا ميكند .سيد احسان خاندوزي ،وزير
اقتصاد نيز ديروز در نخستين نشست با مديران عامل
بانكهاي دولتي و خصوصي كشور به آنها دستور داد تا
دراعطايتسهيالتكمكوديعهمسكنبهمتقاضيان
تسريع كنند .از اين رو ،با توجه به اثرگذاري بانكها در
رشد نقدينگي و تورم ،ضروري است بار ديگر مسووالن
دولتي و كارشناسان مستقل مس��اله تورم زايي طرح
جهش توليد مس��كن و ساير طرحهايي كه تسهيالت
تكليف��ي روي دوش بانكها ميگذارد را بررس��ي و از
اقدامات شتابزده در اين زمينه خودداري كنند .چرا كه
بيتوجهيبهاينمسالهموجبتشديدتورموكوچكتر
شدنسفرطبقهمتوسطوضعيفجامعهميشودومسير
بازگشتازفقروفالكترادشوارترخواهدكرد.

پاسخ به يك مطالبه كليدي

در واقع اين پالس به جامعه معلمان ارسال ميشود كه
هر نوع خالقيت و پيشرفتي باعث خواهد شد تا سطح
دريافتي افزونتري داشته باشند .البته ناگفته پيداست
كه هيچ افزايش در پرداختيها قادر نيس��ت ،زحمات
و تالشهاي اين قش��ر فرهيخته را جبران كند .اما در
شرايطي كه مجلس همواره نس��بت به اجراي برنامه
رتبهبندي اراده جدي داش��ته اس��ت ،موضوع كمبود
منابعوبودجه،مشكليبودكهباعثشدقانونرتبهبندي
هموارهبهتعويقبيفتد.معموالمنابعماليكهبراياين
مورد تخصيص داده ميش��د ،به اندازهاي نبود كه با آن
بتوان رتبهبندي معلمان را اجرايي كرد .اما نهايتا بعد از
بحثوتبادلنظرهايفراوانوبرگزاريجلساتمتعدد،
مجلس برنامهريزي كرد كه س��طح دريافتي معلمان
حداقل به اندازه  80درصد دريافتي حقوق هياتهاي
علميتعيينشود.يكيازپرسشهايجديكهدراين
ميان مطرح اس��ت آن است كه برنامه رتبهبندي از چه
زماني آغاز خواهد شد؟ واقع آن است كه در اين مسير
با2مسالهروبهروهستيم.يكيتصويباليحهوديگري
زماناجراياليحهاست.درخصوصتصويباليحهكه
تاانتهايپاييزميتواناميدداشتكهاليحهدرمجلس
تصويب ش��ود اما براي اجراي اين اي��ده نيازمند زمان
موسعتريهستيمتامنابعالزمبرايرتبهبنديتدارك
ديده شود .البته برنامه مجلس اين است كه منابع الزم
براي رتبهبندي معلمان در بودجه سال آينده گنجانده
شود تا ديگر مشكلي از نظر منابع مالي در اين خصوص
وجودنداشتهباشد.واقعآناستكهبهبودشاخصهاي
معيشتي اقشار معلمان يكي از راهكارهايي است كه از
طريق آن ميتوان ،مقوله رشد پايدار در كشور را محقق
ساخت .از طريق س��رمايهگذاري در آموزش و پرورش
كشور است كه ميتوان زمينههاي الزم براي پيشرفت
مس��تمر را ايجاد كرد .ايده رتبهبندي معلمان يكي از
مطالباتي اس��ت كه پاسخگويي به آن زمينههاي الزم
برايرشدمعلمانراايجادميكند.
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دنيايفناوري

دانش و فن

بيتكوين با سهمي  ۴۲.۵درصدي ،بيشترين سلطه در بازا ر ارزهاي ديجيتال را در اختيار دارد

خيز بيتكوين به باالي  ۵۷هزار دالر

در حالي كه آلتكوينها درجا ميزنند ،قيمت بيتكوين
با رس��يدن به باالي ۵۷هزار دالر رون��د صعودي هفته
اخير خود را ادامه داد .در حال حاضر ارزش بازار ارزهاي
ديجيتال  ۲.۴تريليون دالر است و بيتكوين با سهمي
 ۴۲.۵درصدي ،بيشترين سلطه در بازار ارزهاي ديجيتال
را در اختي��ار دارد .طبق ديدگاه تحليلگران ،پادش��اه
ارزهاي ديجيتال بهخوبي از سطح ۵۵هزار دالر حمايت
كرده و با يك جهش تازه مقاومت۵۷هزار دالر را كنار زده
است .از طرف ديگر ،بيش��تر آلتكوينهاي مطرح بازار
در فاز تثبيت سود هستند و ساعات كمنوساني را تجربه
ميكنند .هر واحد اتر ،دومين ارز ديجيتال بزرگ بازار ،با
قيمت نزديك به  ۳,۵۰۰دالر معامله ميش��ود و ممكن
است بتواند رشد جديدي را آغاز كند .ريپل هم در باالي
س��طح  ۱.۱۵دالر قرار دارد؛ اما در نزديكي  ۱.۲۰دالر با
مقاومت مواجه است .كاردانو ديگر آلتكويني است كه
مقاومت ۲.۲۰دالري را شكسته و ميتواند به سمت۲.۳۲
دالر حركت كند .قيمت بيتكوين پس از بستهش��دن
كندل صعودي روزانه در باالي ۵۵هزار دالر ،رش��د خود
را ادامه داد .سپس شكستهشدن مقاومت۵۶هزار دالري
راه را براي ادامه مس��ير مثبت هموارتر كرد .بيتكوين
اكنون در محدوده مثبت معامله ميشود و روند صعودي
ميتواند در باالي  ۵۶,۵۰۰دالر شتاب بگيرد .از ديدگاه
نزولي ،حمايت اوليه بيتكوين در نزديك سطح ۵۶هزار
دالرقراردارد.اولينحمايتكليديهمطبقتحليلهادر
نزديكي ۵۵,۵۰۰واقعاستكهشكستهشدنآنميتواند
به ادامه كاهش تا ۵۴هزار دالر منجر شود.
      تثبيت قيمت آلتكوينها
قيمت اتريوم قبل از اصالح اخير خود تا باالي ۳,۶۰۰دالر
هم رشد كرده بود واكنون اتر در نزديكي  ۳,۵۰۰دالر در
حال ثبيت است .از ديدگاه نزولي ،نخستين حمايت در
قيمت حدود  ۳,۴۵۰دالر بس��ته شده است و پس از آن
حمايتي در نزديكي  ۳,۴۲۰دالر وجود دارد .از بين رفتن
ايندوحمايتميتواندقيمترابهسمتحمايتكليدي
ديگر يعني ۳,۳۵۰دالر سوق دهد .اگر اتر رشد جديدي را
آغاز كند ،ممكن است در نزديك  ۳,۵۵۰دالر با مقاومت
روبرو شود .مقاومت اصلي از نظر تحليلگران بازار۳,۶۰۰
دالراستكهباالترازآنميتوانيممنتظرجهشتا۳,۶۸۰
باشيم .قيمت كاردانو نيز به باالي ۲.۲۰دالر رسيده است.
اين ارز ديجيتال حاال تالش ميكند مقاومتهاي ۲.۳۰
و  ۲.۳۲دالر را پشت سر بگذارد كه اگر موفق شود ،قيمت
ممكن است تا سطح  ۲.۵۰دالر حركت كند .پس از اين
مقاومت هم ميتوانيم انتظار رشد تا  ۲.۶۵دالر را داشته
باشيم .اليتكوين در نزديكي سطح  ۱۸۰دالر كمترين
نوسان ممكن را تجربه ميكند .بازار اين ارز ديجيتال به
نظر خوب ميرسد؛ اما سد محكمي در  ۱۸۸دالر پيش
روينقرهارزهايديجيتالاست.اگراينمقاومتشكسته
شود ،قيمت ميتواند به سمت  ۲۰۰دالر حركت كند .از
ديدگاه نزولي ،حمايت اليتكوين روي  ۱۷۲دالر بسته
ش��ده و درصورت ناموفقبودن جه��ش ،كاهش به اين
س��طح محتمل اس��ت .دوجكوين قبل از اصالح اخير تا
نزديك مقاومت  ۰.۲۵دالر رش��د كرد .قيمت اكنون در
سطح حدود ۰.۲۳۲دالر با نوسان كم باال و پايين ميشود

و ممكن است يكبار ديگر اين ميمكوين براي شكست
مقاومت  ۰.۲۵دالري اقدام كند .پس از شكستهشدن
اي��ن مقاوم��ت ،مقاومت كليدي بع��دي در نزديك
 ۰.۲۶۵دالر است .قيمت ريپل سطح مقاومت ۱.۱۰
دالر را از بين برد و حتي به باالي  ۱.۲۰دالر هم رسيد.
قيمت اكنون پس از كمي اصالح روي سطحي باالتر
از  ۱.۱۵در حال ثبيت است .مقاومت سنگين ريپل
روي همان سطح  ۱.۲۰دالر بسته شده است.

مقابله با تورم و مسائل سياسي از جمله داليل عمده
روي آوردن به بيتكوين در اين كشورها خواهد بود.

      ركوردشكني شبكه بيتكوين
با پردازش ۳۱ميليارد دالر تراكنش
ارزش تراكنشه��اي ش��بكه بيتكوين اخي��راًروندي
صعودي داش��ته و در تاري��خ  ۶اكتبر ( ۱۴مه��ر) به اوج
تاريخي خود در  ۳۱ميليارد دالر رس��يده است .اين رقم
تقريباً ۴۰برابر ارزش تراكنشهاي روزانه در ابتداي سال
 ۲۰۲۰است .البته ارزش تراكنشهاي روزانه بيتكوين
از آن زم��ان تاكنون دچار افت ش��ده و در  ۱۰اكتبر (۱۸
مهر) به  ۱۱.۶ميليارد دالر رسيده است .در همين حال،
ويلي وو ،كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتال ،گفته است
كه حجم دارايي جابهجا شده در شبكه بيتكوين بسيار
بيشتر از دارايي مبادلهشده در شبكههاي دو شركت ويزا
و مستركارت است .به گفته او ،ارزش تراكنشهاي شبكه
بيتكوين هماكنون۱۹۰هزار دالر در ثانيه است و اين در
حالي است كه ويزا و مستر كارت به ترتيب۱۳۰هزار دالر
و ۵۵هزار دالر تراكنش را در هر ثانيه پردازش ميكنند.

  داستان پايانناپذير قانونگذاري ارزهاي
ديجيتال
در عين حال،گري گنس��لر ،رييس كميسيون بورس و
اوراق بهادار امريكا در س��خنراني اخير خود در اجالس
امنيتي آسپن ،دنياي ارزهاي ديجيتال را همچون «غرب
وحشي» توصيف كرده و اين كالس دارايي را پر از تقلب،
كالهبرداري و سوءاس��تفاده دانسته است .او همچنين
معتقداستكهسرمايهگذاراندراينحوزهقادربهدريافت
اطالعاتدقيق،متوازنوكاملنيستندبههميندليلبايد
توكنهاي ديجيت��ال را مانند اوراق بهادار ثبت و تنظيم
كرد .رييس يكي از كميتههاي مجلس نمايندگان امريكا
در تالش است تا كارگروهي در زمينه ارزهاي ديجيتال
ايجادكند.همزمان،كميسيونبورسواوراقبهادارامريكا
يارزهاي
بهدنبالكسباختياراتبيشتربرايقانونگذار 
ديجيتالبهعنواناوراقبهاداراست.ازسويديگر،اليحه
زيرساختي كه در مجلس سنا تصويب شده ،مبلغ ۲۸
ميليارد دالر را به عنوان درآمد مالياتي از تراكنشهاي
ارزهاي ديجيتال پيشبيني كرده است .اخيراًهم جو
بايدن ،رييسجمهور اياالت متحده بهدنبال صدور
يك فرمان اجرايي اس��ت تا فضاي ارزهاي ديجيتال
را ش��فافتر كند و كنترل بهتري ب��ر اين صنعت و
فعاليتهاي مرتبط با اين حوزه داشته باشد.

      بيتكوين تا پايان ۲۰۲۲
پول قانوني چند كشور ميشود
الكس هاپتنر ،مديرعام��ل صرافي بيتمكس ،ميگويد
بخش عمده پذيرش بيتكوين را كش��ورهاي در حال
توس��عه ب��ه دوش خواهند كش��يد .هاپتنر ادام��ه داد:
«پيشبيني ميكنم تا پايان س��ال آينده دستكم پنج
كشور بيتكوين را به عنوان پول قانوني بپذيرند .همه آنها
كشورهايدرحالتوسعهخواهندبود».ويهمچنينسه
دليل براي افزايش استفاده از بيتكوين در اين كشورها
مطرحكرد.بهگفتههاپتنر،كاهشهزينهارسالحوالهها،

      قانون سرمايهگذاري
در زيرساختها و مشاغل
اليحه ۱.۲تريليون دالري زيرس��اخت در مجلس سناي
امريكا با عنوان «قانون س��رمايهگذاري در زيرساختها و
مشاغل»ازحمايتقويدوحزبجمهوريخواهودموكرات
برخوردار اس��ت؛ اما يكي از مفاد اي��ن قانون كه مربوط به
گزارش تراكنشهاي ارزهاي ديجيتال و اعمال ماليات بر
آنهاست ،جنجال بيشتري به پا كرده است .طرفداران اين
ماده ميگويندكهگزارش تراكنشهايارزهايديجيتال
و اعمال ماليات بر آنها ،به بستهش��دن «شكاف مالياتي»

آغاز بررسي طرح صيانت از يكشنبه هفته آينده

سخنگوي كميسيون مش��ترك طرح حمايت از حقوق
كاربران فضاي مجازي و خدم��ات پايه كاربردي گفت:
نخستينجلسهبررسياينطرحدركميسيونمشترك،
يكشنبه هفته آينده برگزار ميشود .لطفاهلل سياهكلي
در گفتوگو با خبرنگار مهر ،اظهار كرد :با تشكيل جلسه
تعيين س��اختار كميسيون مش��ترك طرح حمايت از
حقوق كاربران فضاي مج��ازي و خدمات پايه كاربردي
در ظهر يكشنبه ۱۸مهرماه ،اين كميسيون مشترك وارد
فاز عملياتي شد .وي با بيان اينكه در جلسه روز يكشنبه
اعضاي هيات رييس��ه كميسيون مش��ترك مشخص
ش��دند ،ادامه داد :در اين جلس��ه مقرر شد كه نخستين
جلس��ه كميس��يون مش��ترك طرح حمايت از حقوق

كاربران فضاي مجازي براي بررس��ي ابعاد اين طرح در
روز يكشنبه هفته آينده  ۲۵مهرماه ساعت  ۱۶تشكيل
شود .اين جلسه با حضور حداكثر اعضا برگزار ميشود و
قرار است در خصوص روش كار ،كليات طرح و شيوه اقدام
بحث و بررسي شود .به گفته وي ،پس از اين جلسه نحوه
مشاركتنخبگانوصاحبنظراندربررسيجزيياتطرح
و نيز حضور رسانهها در اين كميسيون مشخص خواهد
ش��د .به گزارش مهر ،ظهر روز يكش��نبه جلسه انتخاب
هيات رييسه كميسيون مشترك بررسي طرح «حمايت
از حقوق كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي»
در دفتر علي نيكزاد نايبرييس مجلس با حضور اعضاي
منتخب برگزار ش��د .در اين جلس��ه «رضا تقيپور» به
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تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت واریز نماید در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را واریز
ننماید مبلغ ۱۰درصد واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات
فروشازدرجهاعتبارساقطومزایدهتجدیدمیگرددفروشمالبهنسیه درهرصورتیجایزاستکهمتعهد
له فروش به نسیه را قبول داشته و مدیون نیز مازاد را نقداًدریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نماید در
هر دو صورت خود مسئول خواهد بود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است حق مزایده و نیم
عشرنقداوصول میشودوسایرهزینههایقانونیبرابرمقرراتوصول میگرددوچنانچهروزمزایدهمصادف
با تعطیل رس�می غیرمترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام میشود و
خودروی مذکور بیمه نمیباشد این آگهی پس از تایید نهایی در سایت آگهی های الکترونیکی سازمان ثبت
قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.
تاریخ انتشار 1400/7/20:

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

عنوان رييس كميسيون ،علي يزديخواه نماينده تهران
و حس��ن نوروزي نماينده رباط كريم به عنوان نواب اول
و دوم رييس ،لطفاهلل س��ياه كلي به عنوان س��خنگوي
كميسيون و همچنين بيژن نوباوه و مهرداد ويسكرمي
بهعنواندبيراولودومكميسيونمشتركطرححمايت
ازحقوقكاربرانفضايمجازيتعيينشدند.طرح«قانون
حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي
مجازي» كه با هدف تنظيمگري و قانونگذاري خدمات
پايه كاربردي فضاي مجازي در كش��ور و به پيش��نهاد
نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس تهيه شده است،
پس از بررسي كارشناسي و اصالح مواردي از آن ،مردادماه
در صحن علني مجلس مطرح شد و براي بررسي نهايي

كمك ميكند و حدود  ۲۸ميلي��ارد دالر درآمد جديد از
محل ماليات ارزهاي ديجيتال براي كشور ايجاد ميكند.
اينمادهدرحقيقتهمهافراديراكهبهطورمرتبازطرف
اشخاصديگراقدامبهانتقالداراييهايديجيتالميكنند،
در دسته «كارگزار» قرار ميدهد .اين افراد ملزم خواهند
بود كه اطالعات مالياتي خود را به سرويس درآمد داخلي
امريكا(معادلسازمانامورمالياتيدرايران)گزارشكنند.
اين اطالعات ،بر اساس ادعاي مخالفان اين قانون ،برخي
دادههايمالياتيرانيزشاملميشودكهاين«كارگزاران»
بهآندسترسيندارند.درطرفديگر،طرفداراناينقانون
ميگويندكهتراكنشهايارزهايديجيتالهمبايدمانند
ساير داراييهاي قابلمعامله گزارش شوند و از آنها ماليات
گرفته ش��ود؛ اما مخالفان معتقدند كه دامنه شمول اين
قانون بهحدي گس��ترده است كه نهتنها كارگزاران ،بلكه
استخراجكنندگان ارزهاي ديجيتال و توسعهدهندگان
نرمافزارهارانيزشاملخواهدشد.بهعقيدهآنها،اينمساله
مش��كالتي جدي براي كل صنعت ارزهاي ديجيتال به
همراه خواهد داشت و كشور را از نوآوريهاي اين صنعت
محرومخواهدكرد.صنعتارزهايديجيتالالبيشديدي
راعليهاينقانونانجامداد.درنتيجهاينتالشها،گروهياز
سناتورهايدوحزبازجملهسناتورهايجمهوريخواهپت
تومي،سينتيالوميسورابپورتمنوسناتورهايدموكرات
ماركوارنروكرستنسينمااصالحيهايراپيشنهادكردند
كهدامنهالزاماتگزارشرامحدودميكرد؛امادرنهايتاين
اصالحيه رد شد ،ماده «گزارش اطالعات شخص ثالث» با
دامنهگستردهدرايناليحهباقيماندوبهتصويبسنارسيد.
لوميسدرمصاحبهايبابلومبرگوعدهتداومپيگيريدادو
گفت«:درماههايآيندهبايدفعاليتمانرادرزمينهتعريف
اصطالحاتدراينفضابسيارافزايشدهيمتامردمبتوانند
فعاليتهاي نوآورانه خ��ود را ادامه دهند ».اكنون اليحه
دوحزبي كه در سنا به تصويب رسيده ،در حالي به مجلس
نمايندگانميرودكهتامامر،رييسكميسيونبالكچين،
خواستار اعمال اصالحاتي در آن است .او در توييتي اعالم
كرد كه بههمراه ديگر روساي مشترك كميسيون بالك
چين ،نامهاي را به تكتك نمايندگان ارس��ال كرده و در
اين نامه ابراز نگراني كرده اس��ت كه اليحه س��نا بهدنبال
تأمينهزينههاياليحهزيرساختازمحلصنعتارزهاي
ديجيتال است .انتظار ميرود كه در مجلس نمايندگان،
بحثهايداغيدربارهاصالحاتاحتماليدركليتاليحه
و بهطور خاص حول بندهاي مربوط به ارزهاي ديجيتال
شكلبگيرد.بااينحال،ازآنجاكهرهبراناحزابدرمجلس
نمايندگان خواهان تصويب سريع «قانون سرمايهگذاري
در زيرساختها و مش��اغل» و ارسال آن به ميز جو بايدن
هستند،بعيداستاجازهاعمالهيچتغييريرادراينقانون
بدهند.اگرتالشمجلسنمايندگانبراياصالحاليحه
زيرساختموفقيتآميزنباشد،همچناناينامكانوجود
دارد كه ب��راي محدودكردن تعريف كارگزار ،يك ماده
قانونيبهيكاليحهديگراضافهشود.ايناليحهميتواند
بهعنوانيكقانونمستقلدركنگرهمطرحشوديااينكه
در ضمن اليحه بودجه پايان سال مالي به آن رسيدگي
شود .از اين گذش��ته ،وزارت خزانهداري امريكا نيز اين
توانايي را دارد كه خارج از روال قانونگذاري و از طريق
فرآيندوضعمقررات،اينكارراانجامدهد.

طبق اصل  ۸۵قانون اساسي ،به تصويب رسيد .پس از آن
نيز مقرر شد كميسيون مشتركي با عنوان «كميسيون
مشتركطرححمايتازكاربرانفضايمجازيوخدمات
پايه كاربردي» با عضويت حدود  ۲۳نفر از نمايندگان
منتخب كميسيونهاي تخصصي مجلس در قالب
اصل  ۸۵قانون اساسي تشكيل و به بررسي جزييات
اين طرح براي تصويب نهايي با حضور كارشناسان و
صاحبنظران اين حوزه ،بپردازد .قرار است نمايندگان
عضو كميسيون مشترك بررس��ي طرح حمايت از
كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي ظرف
م��دت حدود پنج ماه ابعاد اين ط��رح را براي اجراي
آزمايشي در كشور بررسي و تصويب كنند.

جلسات كميسيون طرح صيانت علني خواهد بود؟
دبيركميسيونمشتركطرحصيانتازحقوقكاربران
در فضاي مج��ازي در خصوص اينكه آي��ا مذاكرات
كميسيون متبوع وي به صورت علني به سمع و نظر
مردم ميرس��د يا خير توصيحاتي را ارايه داد .مهرداد
ويسكرمي درگفتوگو با ايسنا ،در خصوص مسيري
كه كميسيون مشترك طرح صيانت از حقوق كاربران
در فضاي مجازي پيشروي خود دارد گفت :اعضاي
هيات رييسه دايمي كميسيون مشترك طرح صيانت
در اولين جلس��ه كميس��يون با حض��ور نايبرييس
مجلس شوراي اس�لامي آقاي نيكزاد انتخاب شدند،
بالفاصل��ه پس از اين موضوع ،اعضاي هيات رييس��ه
كميسيون ،جلسهاي تش��كيل دادند و در اين جلسه
مقرر شد كميسيون مشترك يكشنبهها و سهشنبهها
در روزهايي كه صحن علني مجلس جلس��ه دارد ،از
ساعت ۱۶تا ۱۸جلسهداشتهباشد،همچنينمقررشد
پيش نويس آييننامه نيز در جلسه آينده مورد بررسي
و تصويب اعضاي كميس��يون قرار گيرد .وي افزود :با
توجه به حساس��يتهايي كه در اين حوزه در جامعه
وجود دارد اعضاي كميس��يون همچنان بر شفافيت
مذاكرات كميسيون تاكيد دارند ،بر همين اساس اين
احتمال وجود دارد كه گزارش مستمري از مذاكرات
جلسه از سوي س��خنگوي كميسيون و در غياب وي
توس��ط رييس يا نايبرييس اول كميسيون به سمع
و نظر مردم برسد؛ البته اين مباحث هنوز به تصويب

اعضاي كميسيون نرس��يده است چرا كه كميسيون
فعاليكجلسهخودراپشتسرگذاشتهودرآنجلسه
هم صرفا به انتخابات اعضاي هيات رييس��ه پرداخته
شد .دبير كميسيون مشترك طرح صيانت از حقوق
كاربراندرفضايمجازيادامهداد:اينپيشنهادمطرح
است كه مذاكرات كميسيون از طريق درگاه اينترنتي
مجلس شوراي اسالمي پخش شود؛ اينها احتماالتي
استكهبايدبهتصويباعضايكميسيونبرسدوفعال
موضوعيبهصورتقطعيمشخصنيست؛اگرچهثبت
و ضبط مذاكرات و بررسيها موضوعي است كه همه
اعضا بر آن تاكيد دارند .ويسكرمي بيان كرد :مذاكرات
كميس��يونها با روند مذاكرات صحن علني مجلس
شوراي اس�لامي متفاوت است ،مذاكرات كميسيون
چالش��يتر و تخصصيتر اس��ت و ممكن است براي
مردم خستهكننده باشد ،اين پيشنهاد مطرح است كه
مذاكرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زائد
در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد؛ اگرچه دوس��تان
با پخش مس��تقيم مذاكرات از طريق درگاه اينترنتي
مجلس مخالفتي نداش��تند و خود هيات رييسه هم
با اين موضوع موافق بود .وي اضافه كرد :در واقع اين
مباحث در جلس��ه بعدي كميس��يون يعني جلسه
يكشنبه هفته آينده مشخص خواهد شد ،تالش شده
كارهاي مقدماتي كميسيون در اين جلسه انجام شود
تا اعضا به زودي وارد بررسي متن موضوع بشوند.

فيسبوك مجبور شد
قابليتهاي اپها را تغيير دهد

يكمديرارشداجراييفيسبوكروزگذشتهاعالمكرد
اين شركت قابليتهاي جديدي براي دور نگه داشتن
نوجوانان از محتواي مض��ر قابليتهاي جديدي ارايه
ميكند.بهگزارشمهربهنقلازرويترز،ايندرحالياست
كه قانونگذاران امريكايي مشغول بررسي تأثيرگذاري
فيسبوكوزيرمجموعهآنماننداينستاگرامبرسالمت
ذهنيجوانانهستند.نيككلگنايبرييسامورجهاني
فيسبوك در يك برنامه شبكه خبري سيانان اعالم
آمادگيكردتاالگوريتمهاييرادراختياررگوالتورهاقرار
دهد كه براي ترويج محتوا استفاده ميشود .اما او گفت
نميتواندبهاينسوالپاسخدهدكهآياالگوريتمهاياين
شركتبهترويجايدههايافراديمنجرشدهكهدرششم
ژانويهبهكنگرهحملهكردندياخير.ايندرحالياستكه
چندروزقبلفرانسيسهوگنكارمندسابقفيسبوك
وافشاگراسنادداخلياينشركتدركنگرهشهادتداد
و اعالم كرد اين شركت كاربران را تشويق ميكند تا در
اپبمانندوبهسالمتنوجوانانآسيبميرساند.كلگ
بهسيانانگفت :ما قابليتهاييراعرضهميكنيمكه
تفاوتهايقابلتوجهيبهوجودميآورند.اينتفاوتها
دقيقاً در جايي ايجاد ميشود كه سيستم ما نوجواني را
رصدميكندكهمكرراًمحتواييكسانيرانگاهميكند.
ممكناستاينمحتوابرايسالمتويمناسبنباشد.
ما او را تشويق ميكنيم تا محتواي ديگر را رصد كند.
عالوه بر آن كلگ اش��اره كرد عالوه بر توقف توس��عه
اينستاگرام كودكان ،اين شركت تصميم دارد ويژگي
جديديبهنام«استراحتكنيد»ارايهكندكهنوجوانان
راترغيبميكنداستفادهازاينستاگرامرامتوقفكنند.
بهبيانسادهدراينستاگرامويژگيهايجديديايجاد
ميشود كه نوجوانان را از محتواي مخرب دور و آنها را
تشويق ميكند از پلتفرم فاصله بگيرند.

ويژه
اينترنت هديه اساتيد ،معلمان،
طالب و دانشجويان همراه اولي
فعال شد

بستههاي اينترنت هديه اساتيد ،معلمان ،دانشجويان و
طالب كه داراي سيمكارت همراه اول هستند ،فعال شد.
بهگزارشادارهكلارتباطاتشركتارتباطاتسيارايران،
همراهاولبهمناسبتآغازسالتحصيليجديدبهتمامي
اساتيد ،معلمان ،دانشجويان و طالبي كه در پرتال اعالم
شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ثبت نام
كرده باشند« ،بسته اينترنت» هديه ميدهد .بستههاي
ششماهه 60گيگابايتويژهاساتيدحوزهودانشگاه40،
گيگابايت ويژه معلمان و 30گيگابايت ويژه دانشجويان
و طالب مطابق ليست ارسالي از سوي وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات (افرادي كه در سامانه ICT Giftsثبت
نام كرده اند) ،فعال شده است .بنابراين بستههاي مذكور
براي تمامي مش��تركان دايمي و اعتباري كه اطالعات
ديتابيسي آنان به همراه اول رسيده ،به صورت خودكار
فعالشدهاست.همراهاولبهعنوان«لوكوموتيوپرقدرت
مس��ير حركتي ايران ديجيتال» و در اختيار داشتن
«باالترين ركورد سرعت اينترنت ايران» ،سالهاست
كه با سرمايهگذاري بر روي تجهيزات و سرمايههاي
بومي ،زمينه برقراري ارتباطات در گستره ايران عزيز
را فراهم آورده اس��ت؛ از زمان شيوع ويروس كرونا نيز
بهسرعتپلتفرمآموزشي«شاد»كهرسانهآموزشي-
تعامليملياستراطراحي،توسعهوپيادهسازيكرد
تاسيستمآموزشوپرورشدچارخدشهنشود.اكنون
نيز در راستاي حمايت از اقشار علمي كشور و كمك
به نظام آموزشي كشور ،بستههاي اينترنتي اساتيد،
معلمان،دانشجويانوطالبرامطابقدرخواستوزارت
ارتباطاتوفناورياطالعاتفعالكردهاست.

كسبنتيجهتاريخيكشتيفرنگي
كشور در مسابقات جهاني2021
با حمايت همراه اول

مديرعاملهمراهاولموفقيتكشتيگيرانفرنگيايران
در رقابتهاي جهاني 2021و همچنين كس��ب نتيجه
تاريخيتيممليدرادوارمسابقاتجهانيراتبريكگفت.
بهگزارشادارهكلارتباطاتشركتارتباطاتسيارايران،
شبگذشته(يكشنبه 18مهر)1400شاهدرقابتنهايي
تعدادي از كشتي گيران فرنگي كشورمان در مسابقات
كشتي قهرماني جهان 2021نروژ بوديم كه توانستند با
كسبدومدالطاليديگرنتيجهتاريخي 4مدالطالو2
مدالبرنز،بهتريننتيجهمداليتاريخكشتيفرنگيايران
در ادوار مسابقات جهاني را به دست آورند .شب گذشته
«محمدرضا گرايي» و «ميثم دلخاني» در ديدار فينال
سه وزن پاياني كشتي فرنگي قهرماني جهان  2021در
اسلو پايتخت نروژ ،توانستند به ترتيب در اوزان  67و 63
كيلوگرم با غلبه بر كش��تي گيران روسي و گرجستاني،
عنوان قهرماني جهان را از آن خود كنند .پيش از اين نيز
«محمدهادي ساروي» در وزن  97كيلوگرم با شكست
حريف مجارستاني خود توانست مدال خوشرنگ طالي
جهاني را به نام خود كند؛ «علي اكبر يوس��في» نماينده
سنگينوزنكشتيفرنگيايراننيزدروزن 130كيلوگرم
براينخستينباردرتاريخكشوربهمدالطاليجهانياين
وزندستيافت« .محمدعليگرايي»و«پژمانپشتام»
نيزبهترتيبنمايندگاناوزان 77و 82كيلوگرمايندوره
ازرقابتهايجهانيبودندكهتوانستندبهمدالبرنزدست
يابند.بهاينترتيبتيممليكشتيفرنگيايراندرپايان
رقابتهاي جهاني نروژ با كسب مجموعا 4مدال طال و2
مدالبرنز،برسكوينايبقهرمانيجهانايستادوبهترين
نتيجهمداليتاريخكشتيفرنگيايراندرادوارمسابقات
جهاني را رقم زد .مهدي اخ��وان بهابادي مديرعامل
همراه اول به عنوان مديرعامل نخستين و بزرگترين
اپراتور تلفن همراه كش��ور و حامي مالي فدراسيون
كش��تي ايران ،در پيامي اين موفقي��ت را به تمامي
ايرانيان و ملي پوشان كشتي كشورمان تبريك گفت.

اخبار
مجوز صادرات دام زنده
غيرمولد ابالغ شد

رييس ش��وراي قيمتگذاري محصوالت كشاورزي،
صادرات دام زنده غيرمولد از يك گمرك مشخص را
به وزارت خانههاي جهاد كش��اورزي ،صمت ،اقتصاد
و س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ابالغ كرد .س��يد جواد
س��اداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي و رييس «شوراي
قيمتگذاريواتخاذسياستهايحمايتيمحصوالت
اساسي كش��اورزي» ،مصوبه اين شورا در خصوص
مجاز بودن صادرات دام زنده غير مولد از يك گمرك
مش��خص را به وزارت خانههاي جهاد كشاورزي،
صمت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابالغ كرد.
بر اساس مصوبه مذكور ،شركت پشتيباني امور دام
به عنوان مجري مجاز است با مباشرت اتحاديهها و
بخش خصوصي در سقف تعداد مشخص و با لحاظ
تعادل قيمت بين توليد و مصرف نسبت به صادرات
دام زنده غير مولد از يك گمرك مشخص اقدام كند.

تبادلكاال با عراق
از سرگرفته شد

فارس|سخنگويگمركاعالمكرد:تبادلكاالباعراق
ازسرگرفتهشد.سيدروحاهلللطيفي،سخنگويگمرك
اظهارداشت:باپايانمحدوديتهايورودكاالومسافربه
كشورعراقبهدليلبرگزاريانتخاباتپارلماني،ازصبح
ديروز تبادل كاال با اين كش��ور از همه مرزهاي تجاري
كشور از سر گرفته شد .لطيفي افزود :اين محدوديتها
براي همه مبادي ورودي كشور عراق ،از شنبه تا صبح
امروزازسويدولتاينكشوردرنظرگرفتهشدهبود.

بازگشايي مرز چذابه
براي صادرات

ايس�نا| رييس اتاق بازرگاني اهواز از بازگشايي مرز
چذابه و از س��رگيري ص��ادرات كاالهاي غير نفتي به
كشورعراقخبرداد.شهالعموريدرگفتوگوباايسنا،
اظهاركرد:باتوجهبهبرگزاريانتخاباتدركشورعراق،
مرز چذابه در دش��ت آزادگان به مدت سه روز به روي
صادركنندگان بسته شده بود .اين مرز از امروز و پس از
دوروز،بازگشاييشدهواكنونصادراتكااليغيرنفتي
از چذابه به كشور عراق در حال انجام است .وي افزود:
تشريفاتقانونيوهماهنگيهايالزمبرايازسرگيري
صادراتكااليغيرنفتيبامرزباني،گمرك،حملونقل
پايانهها و نيروي انتظامي انجام شده است و صادرات از
پايانه مرزي چذابه با رعايت پروتكلهاي بهداشتي و
ضدعفوني محوطه بازارچه مرزي در حال انجام است.
رييس ات��اق بازرگاني اهواز تصريح كرد :مواد غذايي و
لبني ،مصالح ساختماني و ترهبار از مهمترين اقالم
صادراتي ايران به كشور عراق هستند كه از طريق
پايانه مرزي چذابه به اين كشور صادر ميشوند.

رايزني تجاري با طالبان

ايلنا | رييس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت :در
مورد صادرات به روسيه ،كاالي صادراتي اصلي ما حوزه
ميوه و ترهبار است ،آنجا اصال قانون FATFوجود ندارد
و ما بايد فرصتي را ايجاد كنيم كه تاجر ايراني بتواند به
بهتريننحوكااليخودرابفروشدوارزحاصلهراجابهجا
كند و سيستم بانكي ايجاد ش��ود كه اين موضوع هم
ش��دني اس��ت .عليرضا پيمانپاك در مورد تاثير عدم
پذيرش FATFبر توس��عه تجارت كش��ور اظهار كرد:
موضوع FTAFاز ش��رايط بينالمللي كشور و تصميم
حاكميت است ،سازمان توسعه تجارت نقطه نظراتي
دارد كه در قالب بدنه كارشناس��ي ديده ميش��ود .اما
وظيفه ما اين اس��ت كه در وضعيت فعلي سازوكارها را
به نحوي ايجاد كنيم ك��ه تاجر و صادركننده بتواند به
بهترين نحو فعاليت كند .ما در شرايط فعلي تحريم و
 FATFبايد سازوكار انتقال ارز و سازوكار مالي -بانكي
را بچينيم كه اين كار شدني است و سخت نيست .وي
ادامهداد:مابايددرشرايطپذيرفتنيانپذيرفتنFATF
سياستهاي تجاري كش��ور را با سياستهاي كالن
حاكميت تطبيق داده و زيرس��اختهاي الزم را ايجاد
كنيمتاتاجردرشرايطسياسيحاكمبركشوركارخود
را انجام دهد .وي افزود :كش��ورهايي كه اولويت اول ما
در تجارت هستند كش��ورهاي اروپايي نيستند كه در
شرايط كامال شفاف و  safeارزي كار كنند .براي مثال
در مورد صادرات به روس��يه ،كاالي صادراتي اصلي ما
حوزه ميوه و ترهبار است ،آنجا اصال قانون FATFوجود
نداردومابايدفرصتيراايجادكنيمكهتاجرايرانيبتواند
ب��ه بهترين نحو كاالي خود را بفروش��د و ارز حاصله را
جابهجاكندوسيستمبانكيايجادشودكهاينموضوع
همشدنياست.پيمانپاكتصريحكرد:البتهانتقالارز
انجام ميشود،ارز 35ميليارددالر صادراتغيرنفتي ما
بهكشوربازگشتهاست.نكتهايناستكهاينبازگشت
ارز براي صادركننده دشواري و هزينه دارد؛ ما بايد اين
هزينه را كاهش دهيم .براي مثال سيستم بانكي بين
ايران و برخي از كشورها ايجاد شده كه اين كار را انجام
ميدهد.بانكمحليكه 50ميليوندالرسرمايهداردتا
همان سقف 50ميليون دالر ميتواند براي ما اين كار را
انجامدهد،ميتوانمرتبوباتكرارباهمينبانكحتي
 1ميليارددالرپولانتقالداد.ويدرادامهبيانكرد:اين
سيستمبانكيازبانكهايمعتبرودرجهيكآنكشور
برايصادركنندهتضمينميگيرد.يعنياگرصادركننده
در يك بانك درجه يك گردش دارد ،بانك درجه دو به
او DGداده و پول او را منتقل ميكند .ما ميتوانيم اين
فعاليت را مانند SMEها توس��عه دهيم ،يعني تعداد
زياديبانكمحليولوكالداشتهباشيمكهبابانكهاي
جمهورياسالميارتباطداشتهباشندودرمجموعكار2
يا 3بانكبزرگراايفاكنند.بانكمركزيبهاينموضوع
توجهزيادينداشتوچندانحمايتنميكردوليما
از آن حمايت ميكنيم و در آييننامه جديد هم ابالغ
شدهاست.وزارتصمتوبانكمركزيمكلفبهاجرا
و وزارت اقتصاد مكلف به حمايت هستند .ما اين كار
رادرچندكشورشروعكردهايموتعميمخواهيمداد.

صنعت،معدنوتجارت
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رييس شوراي رقابت اعالم كرد

مخالفت شورا با حذف «التاري»

تعادل |
برخي رسانهها با اتكاء به صحبتهاي پيشين وزير صمت
در مخالفت با قرعهكشي ،طي روزهاي اخير عنوان كردند
كه حذف قرعهكشي خودرو رسما در دستور كار وزارت
صمت قرار گرفته است .به گفته آنها ،اخبار غيررسمي هم
از وزارت صمت حاكي از آن اس��ت كه متوليان صنعتي
در كنار بررسي مسيرهاي پيشنهادي براي جايگزيني
قرعهكشي ،طرح آزادسازي همزمان قيمت و واردات را به
صورت كارشناسي در دستور كار دارند .اما رييس شوراي
رقابتدراينبارهنظرديگريداردوبااعالماينكهفعالهيچ
تغييري در روش قيمتگذاري خودرو اعمال نشده است،
گفته است« :با توجه به اختالفي كه بين قيمت كارخانه و
قيمت كذايي بازار وجود دارد و اين حجم باالي متقاضيان
و عرضه محدود ،قرعهكشي روش مناسب و تصميم شورا
بوده و به خودروسازان ربطي ندارد راضي باشند يا نباشند
و مكلف به اجرا هستند».
صمت موافق حذف قرعهكشي است؟
طي روزهاي گذشته برخي رس��انهها از احتمال حذف
قرعهكشي خودرو يا همان التاري ملي كه وزارت صمت
سال گذش��ته براي عرضه خودرو به مشتريان در پيش
گرفت ،خبر دادند .ش��يوهاي كه در آن مشتري ميتواند
در مدت كوتاهي صاحب يك خودرو با قيمت مناس��ب
ش��ود كه قيمت آن با بازار بس��يار فاصل��ه دارد و بارها از
سوي كارشناسان اين حوزه مورد نقد قرار گرفته است.
از همين رو ،فاطمي امين وزير صمت با روي كار آمدنش
ضمن مخالفت با قرعهكشي وعده داد كه شيوه ديگري
را جايگزين قرعهكشي خواهد كرد .او گفته بود كه براي
مديريت بازار خودرو طرحي در دست تدوين دارد.
امامحتملترينمسيربرايحذفقرعهكشي،همانمسير
آزادسازي قيمت خودرو است .البته به گفته كارشناسان،
اينمسيربهتنهاييكافينيستوسياستگذارخودرويي
همزمان بايد قفل واردات خودرو را نيز بشكند .آزادسازي
قيمت خ��ودرو در مب��دا در كنار آزادس��ازي واردات به
نوعي مدنظر خودروسازان نيز هست .بنابراين چنانچه
وزارت صمت بخواه��د قرعهكش��ي را از فرآيند عرضه
محصوالت شركتهاي خودروساز حذف كند بهترين و
دردسترسترينمسيربراياينمسالهآزادسازيهمزمان
قيمت و باز كردن قفل واردات خودرو است .در اين ميان
برخي ديگري معتقدند كه حذف سياست قيمتگذاري
دستوري سبب نزديكي قيمت كارخانه و بازار خواهد شد
و اين به معناي آن است كه تقاضاي كاذب از سمت عرضه
جمع خواهد ش��د و آنچه ميماند ،تقاضاي واقعي است.
بنابراين اگر سياس��تگذار خودرويي به دنبال اين است
كه قرعهكش��ي را حذف كند بايد به صورت همزمان در
كنار آزادسازي قيمت كارخانهاي خودرو اجازه دهد تا بار
ديگر واردات خودرو از سر گرفته شود .اما مسير ديگري
كه ميتواند به حذف قرعهكشي منجر شود ،افزايش تيراژ
توليد است .چنانچه خودروسازان بتوانند توليد و عرضه
خود را افزايش دهند ،اين امر خود ميتواند منجر به حذف
قرعهكشي از فرآيند عرضه شود .در اين ميان برخي هم
معتقدند كه افزايش عرضه اهرم مناسبي براي تسهيل
دريافت خودرو توسط متقاضيان واقعي در بازار است .از
اينمنظر،سياستگذارخودروييبايدبرايكنارگذاشتن

فرآيند قرعهكشي ،شرايط را براي افزايش عرضه توسط
خودروسازان فراهم كند.
حذف قرعهكشي جوسازي است
هرچند اظهارات پيشين وزير صمت حكايت از اين دارد
كه قرعهكشي خودرو در ماههاي باقيمانده از سال جاري
از دس��تور كار خودروسازان خارج ش��ود ،اما رضا شيوا،
رييس شوراي رقابت در اين باره نظر ديگري دارد و حذف
قرعهكشي را جوس��ازي ميداند .او در گفتوگويي كه با
«ايسنا» داشته به بيان توضيحاتي در اين باره پرداخته
است .رييس شوراي رقابت در مورد نحوه قيمتگذاري
خودرو و حذف قرعهكشي در اظهاراتي گفته است :اينها
اغلب جوسازيهايي است كه سايتهاي خودروسازي و
خودرويي آن را راه انداختهاند اما هيچگونه تصميمي در
اين زمينه اخذ نش��ده و قيمتگذاري همچنان به روش
فعلي و با قرعهكش��ي انجام ميشود .او در مورد اينكه آيا
ممكناستروشقرعهكشيتغييركند؟عنوانكرده:هر
تغييري بعيد نيست اما اينكه چه روشي جايگزين شود
بسيار اهميت دارد ،چرا كه تا پيش از آن همانطور كه بارها
اعالم كرديم بس��يار شكايت در مورد روش سايت وجود
داشت و حق بس��ياري از بين ميرفت از اين رو آنچه كه
با توجه به شرايط موجود خودرو و تعداد عرضه در كشور
وجود دارد و از سوي ديگر حجم باالي متقاضيان ،به نظر
نميرسيد كه راهي بهتر از قرعهكشي و تقسيم اين تعداد
محدود خودرو وجود داشته باشد .با اين حال همانطور كه
بهدفعاتتكراركرديماگركسيميگويدقرعهكشيروش
مناسبي نيست بالفاصله بايد از او سوال كرد كه چه روش
بهتري را در نظر دارد؟ شيوا در ادامه بيان كرد :ما هر آنچه
محدوديت ميتوانستيم در روش فعلي اعمال كرديم كه

رييس اتاق بازرگاني ايران هشدار داد

طرح مجلس به صادرات ضربه ميزند

راههاي رانت و فس��اد را ببندند اما اگر الزم است و كسي
محدوديت بيشتري را مدنظر دارد تا وضعيت بهبود پيدا
كند ميتواند آن را اعالم ،مورد بررسي و اعمال شود.
اهميتي ندارد ،خودروساز ناراضي باشد
ش��يوا در پاسخ به پرس��ش ديگري مبني بر اينكه آيا
خودروسازان از روش قرعهكشي راضي بودند ،تصريح
كرده :اصال به خودروسازها ربطي ندارد و دليلي ندارد
بخواهندازاينروشراضيباشنديانباشنداينتصميم
كارشناسي ش��ورا اس��ت ،به هر صورت هرجايي كه
منافذ و محلهاي سوءاستفاده را بگيريم يك تعدادي
ميتوانند ناراضي باشند اما در اين روش ميزان توليد
دقيقابرابرباقرعهكشيبوديعنيهرآنچهخودروسازها
توليدميكنندبايددرقرعهكشيعرضهميشد.رييس
ش��وراي رقابت درباره انجام تعهدات خودروسازان در
قيمتگذاري فعلي و قرعهكشي هم گفته است :آنها
مكلف به انجام تعهدات و دستورالعمل شوراي رقابت
بودند و عملكرد آنها از سوي دستگاههاي ناظر از جمله
شوراي رقابت ،دادستاني و سازمان بازرسي نظارت و
بررسي شده است.
هيچكشوري اينطور انحصار ايجادنكرده
شيوا همچنين در مورد اينكه با توجه به تاكيدي كه در
مورد قرعهكشي به عنوان گزينه مناسب ميشود ،آيا
در ديگر كشورها هماز چنينروشياستفاده ميكنند،
توضيح داد :فكر نميكنم كشوري باشد كه اينچنين
انحصار ايجاد ك��رده و ورود هر گونه خودرو را ببندد و
كامال متكي به توليد داخل باشد آنهم وقتي كه توليد
خودش پاس��خگوي نياز مردم داخل كشور نيست،

حداقل در كشورهاي دور وبر اينگونه نيست كه كار به
قرعهكشيبرسد.
ثبت نام يك ميليون نفر
براي پيش خريد۱۵هزار خودرو
با اين حال ،در طرح جديد پيش فروش محصوالت ايران
خودرو مجموعاً يك ميليون و  ۸۸هزار نفر براي ظرفيت
 ۱۵هزار دستگاه خودرو اقدام به ثبت نام كردهاند .مراسم
قرعهكشيطرحپيشفروشمحصوالتايرانخودروازروز
دوشنبه 19مهرماه انجام شد .برهمين اساس مشخصات
متقاضيانمنتخباينطرحازطريقسايتفروشاينترنتي
محصوالت ايران خودرو تا عص��ر امروز اعالم و همچنين
پيامك اطالعرس��اني براي منتخبان ارسال خواهد شد.
منتخبانبهمدت 5روزمهلتخواهندداشتتاباواريزمبلغ
پيشپرداختبراساسبخشنامهاقدامكنندالبتهدرصورت
عدم واريز نفرات ذخيره جايگزين افراد منتخب خواهند
ش��د .در اين طرح  5محصول «رانا پالس ،سورن پالس،
 207دستيپانوراما،دناپالساتوماتيكودستي»باموعد
تحويل حداكثر يك س��اله عرضه شده است .در اين طرح
مجموعاًيكميليونو 88هزارو 618نفربراي 5محصول
مذكوراقدامبهثبتنامكردهبودندبهنحويكهظرفيتاين
 5خودرو 15هزار دستگاه بود .در خودروي راناپالس122
هزارو 934نفربرايظرفيت 1500دستگاه،سورنپالس
 191هزار و  839نفر براي ظرفيت  2300دستگاه207 ،
دستي پانوراما  528هزار و  784نفر براي ظرفيت 3700
دستگاه،دناپالستوربواتوماتيك 103هزارو 742نفربراي
ظرفيت  6هزار و  500دستگاه و براي خودروي دنا پالس
توربو دستي  6سرعته  141هزار و  859نفر براي ظرفيت
هزاردستگاهياقدامبهثبتنامكردهبودند.

وزير صمت خبر داد

احداث  ۱۰هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي

ويژه
مشعل گاز در مناطق كوهستاني
مازندران روشن شد

گازرساني به مناطق كوهستاني و دورافتاده مازندران از
مهرماه س��ا ل  ۹۶همزمان با بهرهبرداري از طرح بزرگ
خط ۴۲اينچدامغان-كياسر-ساريدردستوركاردولت
قرارگرفتوحذفمصرفسوختفسيليوپاياندادنبه
برداشتچوبازجنگلبرايسوختازاهدافگازرساني
بهاينمناطقاعالمشد.بهگزارشروابطعموميشركت
گازاستانمازندران«،مقدمبيگلريان»سرپرستشركت
گازمازندرانبااظهاراينكهطرحگازرسانيبه 11روستادر
شچهاردانگهساريويكروستادربخشهزارجريب
بخ 
شهرستاننكاءبهبهرهبرداريرسيد،گفت:باگازدارشدن
اين روستاها و انجام فرايند اشتراكپذيري 510 ،خانوار
روستاييوبيشازيكهزارو 550واحدمسكونيازنعمت
گازطبيعيبهرهمندميشوند.ويهمچنينبابياناينكه
براي پروژه گازرساني به اين روستاها  100ميليارد ريال
سرمايهگذاري شده اس��ت ،اظهار كرد :براي گازرساني
به اين روستاها  70كيلومتر شبكهگذاري اجرا و بيش از
يك هزار و 400هزار علمك نصب شده است .سرپرست
شركت گاز مازندران با بيان اينكه هماكنون 99.9درصد
جمعيتشهريو 95درصدجمعيتروستاييمازندراناز
نعمتگازطبيعيبرخوردارندگفت:شركتگازتمامتالش
خودرابرايگازرسانيبهروستاهايباقيماندهكهقابليت
گازرساني را دارند ،به كار بسته است .بيگلريان با اشاره به
اينكهاكنونگازطبيعيدرشبكههايزيرساختياستان
بهحدكافيوجودداردونيازنيستحتييكليترسوخت
فسيلي در بخشهاي خانگي استان مازندران مصرف
شود ،ادامه داد :طرح گازرساني ،يك پروژه زيرساختي
مهم براي توسعه رفاه و حفاظت از محيط زيست است
كه ش��رايط مناس��ب براي ماندگاري جنگل و محيط
زيس��ت را افزايش ميدهد .يادآور ميشود روستاهايي
كه اخيرا گازدار شدند شامل؛ كسوت ،حاجيكال ،روشن
كوه ،سادات محله ،شش��ك ،كارنام ،مزده ،كجرستاق،
كندسبن،آخوردوكالكردهازبخشچهاردانگهساري
وروستايمالخيلهزارجريبنكاءميباشند.

مديرعامل شركت فوالد مباركه:

سرمايههاي انساني
كليد پيشروي كارآمد
و بقاي يك سازمان است

دكتر محمد ياس��ر طيبنيا مديرعامل ش��ركت فوالد
مباركه روز شنبه  17مهرماه در جلسه شوراي معاونين
اينشركت،مهندسمهديكفايتراكهسابقهمديريت
قراردادهاي خريد و مديريت كنترل مواد شركت فوالد
مباركه را در كارنامه خ��ود دارد به عنوان معاون جديد
س��رمايههاي انس��اني و س��ازماندهي و آقاي مجتبي
پوربافراني را كه پيش از اين در س��مت مدير امور مالي
مشغول به فعاليت بود به عنوان مدير حوزه مديرعامل
شركتمنصوبنمود.مديرعاملشركتفوالدمباركهدر
ادامه جلسه شوراي معاونين اين شركت ،ضمن اشاره به
تعاليسازمانيشركت،همسوسازيوبهينهسازيافرادبا
اهدافونيازهايكسبوكارجهتدستيابيبهعملكرد
برتررابهعنوانيكرويكردجديدازمديريتسرمايههاي
انسانيدرداخلشركتمطرحكرد.محمدياسرطيبنيا
با اشاره به ارزش باالي كاركنان به عنوان سرمايه انساني
در سازمان گفت :حوزه سرمايههاي انساني به مديريت
كاركنان براي بهبود كيفيت زندگ��ي كاري در داخل و
خارج س��ازمان پرداخته و ميكوشد تا برتوانمنديها و
دانشكاركنانبيفزايد.دراينراستااستخداماستعدادها،
جهتدهيدرستايناستعدادها،ايجادحسخودكفايي
و آمادهسازي آنها براي رويارويي با شرايط پيچيده آينده
و نهايتا رشد و بهينهسازي س��رمايههاي انساني ،جزو
اولويتهاي شركت فوالد مباركه ميباشد .طيب نيا در
ادامهانتظارخودازمعاونتجديدسرمايههايانساني
وسازماندهيراايجاداحساستفاوتدرنگاهمديريت
بهكاركنانبيانكردوافزود:جهتايجادايناحساس
متفاوت،نيازبهتغييررويكردهاياينمعاونتوحركت
به سمت ايجاد اشتياق و اثربخشي كاركنان به جاي
رضايت كاركنان ،رس��يدن به همكاري و مشاركت
كاركنان ب��ه جاي كنترل كاركنان ،متقاعدس��ازي
بهجايقدرت سازماني ،مشاهده نقاط قوت پرسنل
و كمك به رفع نقاط قابل بهبود پرسنل و نگاه انساني
به كاركنان به عنوان سرمايههاي شركت ميباشد.

برگزاري انتخابات اعضاي جديد
هياتمديره شركت خدماتي
شهركصنعتيسلمانشهر

ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران ميگويد نهايي ش��دن
طرحهايي كه به صادرات نگاه س��لبي دارند به كاهش
جدي ص��ادرات غيرنفتي ايران منجر خواهد ش��د .به
گزارش پايگاه خبري اتاق ايران ،غالمحسين شافعي در
واكنشبهطرحاخيرمجلسدررابطهبانحوهبازگشتارز
حاصل از صادرات به كشور ،اظهار كرد :يكي از مسائلي كه
متاسفانهدرسالهايگذشتهتاثيراتمنفيقابلتوجهي
بر اقتصاد كشور گذاشته ،ناهماهنگي ميان دستگاههاي
مختلف تصميمگير در كشور اس��ت و در طرح اخير ما
اين ناهماهنگي را ميان مجلس و دولت ميبينيم .وي با
اشاره به برنامههاي مثبت صادراتي دولت در هفتههاي
اخير ،بيان ك��رد :در روزه��اي قبل مع��اون اقتصادي
رييسجمهوري بس��تهاي را ابالغ كرد كه اجراي آن از
سويوزيرصمتنيزتاييدشد،اگراينبستهاجراييشود،
اميد براي ايجاد يك گش��ايش جديد در حوزه صادرات
افزايشيافتهوبخشخصوصينيزازاينتصميماستقبال
ميكند .به گفته رييس اتاق بازرگاني ،حتي وزير صمت
اينوعدهرانيزدادهكهتاپايانسالتعهدارزيبهشيوهاي
كه در حال حاضر اجرايي ميشود را لغو و شيوهاي جديد
راجايگزينآنميكندكهاينموضوعنيزبارويكردمثبت
بخش خصوصي مواجه شده است .شافعي با بيان اينكه
طرح مجلس ۱۸۰درجه با برنامهريزي حمايتي صادرات

در دولت متفاوت اس��ت ،توضيح داد :اين ناهماهنگي از
سويي وجهه خوبي در عرصه تصميمگيري كالن ندارد
و از س��وي ديگر اگر اجرايي شود نبايد ترديد كرد كه به
صادراتلطمهايبزرگواردميشودومابايدخودراآماده
كاهش جدي آماره��اي صادراتي كنيم .وي با تاكيد بر
اينكهبررسيلوايحدولتدرمجلسگرهگشاييبيشتري
در بر خواهد داش��ت ،گفت :ما معتقديم لوايح دولتي با
توجه به اينكه بر رويش��ان كار كارشناسي انجام شده و
در دل آن نظر بخش خصوصي نيز گرفته ش��ده است،
ميتواند جنبه مثبت بسيار بيشتري از طرحهايي داشته
باش��د كه نمايندگان به شكل مستقل دنبال ميكنند.
رييس اتاق بازرگاني در پيام تصويري خود تاكيد كرد :ما
در كميسيونهاي تخصصي با نمايندگان مجلس رابطه
خوبيداريمووزارتصمتدولتجديدنيزنظراتبخش
خصوصي را شنيده و اميدواريم با استقرار كامل دولت،
اجراي اين خواستهها نيز دنبال شود .به گزارش ايسنا،
اخيرا طرحي در مجلس پيگيري شده كه بر مبناي آن
عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كشور ظرف سه
ماه ،جرم انگاري خواهد شد و با صادركنندگان برخورد
ميشود .روز گذشته ،كنفدراسيون صادرات ايران نيز در
نامهاي به رييس مجلس ،از قاليباف خواسته بود مانع از
نهايي شدن اين طرح شود.

وزير صنعت ،معدن و تجارت بيان كرد :براي رشد باالي
 ۱۰درصددرحوزهصنعتومعدنبرنامهريزيكردهايم
كه يكي از اهرمهاي اين س��رمايهگذاري همين توليد
پايدار برق است .به گزارش شاتا ،سيد رضا فاطمي امين
درمراسمامضايتفاهمنامهميانوزارتصمتووزارت
نيرودرخصوصاحداث 10هزارمگاواتظرفيتجديد
نيروگاهيتوسطبخشصنعتومعدنكهباحضوروزير
نيرو برگزار شد ،با بيان اين مطلب ،افزود :در سالهاي
گذشته سرمايهگذاريهاي قابل توجهي در بخشهاي
مختلف توسعهاي نداشتيم و حتي در برخي از بخشها
سرمايهگذاريها از ميزان استهالك هم پايينتر بوده
است .وي ادامه داد :اين ميزان كم سرمايهگذاري حتي
در صنعت برق نيز خود را نشان داد كه خاموشيهاي
امسال تابستان گواه اين موضوع بوده است.
اح�داث 10ه�زار م�گاوات ظرفيت جديد
نيروگاهيبامشاركتشركتهايبزرگصنعتي
ومعدني
وزير صنعت ،معدن و تجارت احداث  10هزار مگاوات
ظرفيتجديدنيروگاهيتوسطبخشصنعتومعدن
و با مشاركت ش��ركتهاي بزرگ صنعتي و معدني را
نقطه عطفي در صنعت برق دانست و گفت :براي رشد

باالي  10درصد در حوزه صنعت و معدن برنامهريزي
كردهايم كه يكي از اهرمهاي اين سرمايهگذاري همين
توليد پايدار برق است.
فاطمي با بيان اينكه  38درصد از ميزان برق مصرفي
كشور متعلق به بخش صنعت ميباشد ،تصريح كرد:
با اح��داث اين  10هزار مگاوات و اضافه ش��دن آن به
شبكه توزيع ،بخش صنعت و معدن نياز خود به برق
را تامين مينمايد.
وي امضا و اجراي اين تفاهمنام��ه را در جهت تامين
نيرو و حركت به س��مت س��اخت داخ��ل در بخش
نيروگاهي ،اميدبخش دانست و افزود :احداث اين 10
هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي اقدام موثري است كه
به همت ش��ركتهاي بزرگ معدني و صنايع معدني
انجام ميشود.
وزير صمت در پايان گفت :اين شركتها هم خودشان
را ارتقا ميدهند و هم صنعت برق كشور را با رشد قابل
توجهي همراه ميسازند .گفتني است مراسم امضاي
تفاهم نامه ميان وزارت صمت و وزارت نيرو در خصوص
اح��داث  10هزار مگاوات ظرفي��ت جديد نيروگاهي
توس��ط بخش صنعت و معدن با حضور وزراي صمت
و نيرو ،مديران شركتهاي بزرگ صنعتي و معدني و
معاونان دو وزارتخانه برگزار شد.

مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي مازندران از
برگزاري پنجمين انتخابات اعضاي جديد هياتمديره
شركت خدماتي ش��هرك صنعتي سلمانشهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت شهرك هاي صنعتي
مازندران ،ياسر اميني در جلسه برگزاري مجمع عمومي
عادي و عادي بهطور فوقالعاده شركت خدماتي شهرك
صنعتي سلمانش��هر گف��ت :توليدكنندگان ب��ا وجود
شركتهايخدماتي،بهترميتوانندمعضالتواحدخود
را حل كنند و نقش بخش خصوصي در اداره امور شهرك
هاونواحيصنعتي،موجبافزايشراندمانتوليدميشود.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي مازندران افزود:
اصالح اساس��نامه و تصويب بندهاي اصالحي ،بررسي
صورتهاي مالي ،گزارش عملكرد هياتمديره و انتخاب
اعضاء هياتمديره جديد از اهم برنامههاي تشكيل اين
جلسهدرشهركصنعتيسلمانشهربودهاست.امينياظهار
داشت :حضور شركت هاي خدماتي بمنظور حفظ و اداره
امورشهركهاونواحيصنعتيتأثيرفراوانيدرفعاليتهاي
بهينهتوليدكنندگاندارد.ويتصريحكرد:شهركصنعتي
سلمانشهردارايشرايطمناسباقتصاديدرمنطقهاست
كه مزيت خوبي براي استقبال سرمايهگذاران كارآفرين
محسوبميشود.درپاياناينجلسه،بابرگزاريپنجمين
انتخابات ،آقايان عربشاهي ،كرامتينيا ،صادقي ،خاني و
عليپور به عنوان اعضاي اصلي و معلمي و نيكزاد مقدم به
عنوان اعضاي عليالبدل و هاش��مي نيز به عنوان بازرس
هياتمديرهشركتخدماتيشهركصنعتيسلمانشهر
انتخابومعرفيشدند.
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خبر روز

مرگ  ۲۷۶نفر ديگر بر اثركرونا

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي از مرگ  ۲۷۶بيمار كوويد ۱۹در كشور و نيز شناسايي  ۱۳هزار و  ۵۰۴بيمار مبتال به كرونا
خبر داد .بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۳ ،هزار و  ۵۰۴بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه يك هزار
و  ۹۶۸نفر از آنها بستري شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به  ۵ميليون و  ۷۱۶هزار و  ۳۹۴نفر و مجموع جان باختگان اين
بيماري به ۱۲۲هزار و ۸۶۸نفر رسيد .همچنين تاكنون ۵ميليون ۲۳۴هزار و ۱۰نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص
شدهاند ۵.هزار و ۲۱۸نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .در حال
حاضر  ۷شهر كشور در وضعيت قرمز ۱۰۸ ،شهر در وضعيت نارنجي ۲۴۸ ،شهر در وضعيت زرد و  ۸۵شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

شروع سال تحصيلي بدون كتب درسي

دانشآموزان بازمانده از تحصيل و كتاب چه بايد بكنند؟

گليماندگار|
گزارش بازگش��ايي مدارس هر س��ال با حرف و
حديثها و اما و اگرهاي بس��ياري همراه
بوده اس��ت ،قبل از كرونا مس��اله ش��هريه مدارس و
هزينههاي��ي كه ذيل عن��وان ثبت ن��ام دانشآموزان
از والدين آنها طلب ميش��د ،تا خري��د لوازمالتحرير و
يونيفرم مدرس��ه و در دوران كرونا هم كه دسترس��ي
به آموزش آنالين كه براي تم��ام دانشآموزان مقدور
نبود و نزديك به  3ميليون نفر در اين دوسال تحصيلي
گذشته نتوانس��تند به درس خود ادامه دهند و تعداد
زي��ادي از همي��ن دانشآموزان ج��ذب بازارهاي كار
كودكان شدند و ...اما اين روزها تهيه كتب درسي هم
به يكي از معضالت دانشآموزان تبديل ش��ده است.
اينكه بنا به گفت��ه وزارت آموزش و پ��رورش و تالش
وزارت بهداشت براي واكسيناسيون دانشآموزان قرار
است از نيمه دوم آبان ماه آموزش به صورت حضوري
در مدارس آغاز شود ،نبود كتب درسي ميتواند يكي
ديگر از چالشهاي پيش روي دانشآموزان باشد .اينكه
در برخي از ش��هرها و نقاط دور افتاده هنوز كتابهاي
درسي به دست دانشآموزان نرسيده و مقصر اين نوع
توزيع نا هماهنگ كيست ،مسالهاي كه تاكنون هيچ
مسوولي در آموزش و پرورش به آن پاسخ نداده است.
اينكه قرار بود امس��ال دانشآموزان با ثبت كتابهاي
درخواستي خود در سامانه «سيدا» مشكلي در رابطه با
تهيه كتاب نداشته باشند ،اما اين وعده هم مثل هزاران
وعده ديگر در عمل به جايي نرسيد و با اينكه سه هفته
از آغاز سال تحصيلي ميگذرد هنوز تعداد قابل توجهي
از دانشآموزان كتب درسي خود را دريافت نكردهاند.
عدم پذيرش مسووليت
توسطبخشهايمختلف
يك كارش��ناس حوزه آموزش و پرورش با اش��اره به
نرسيدنكتبدرسيبهدستبرخيدانشآموزانپس
از گذشت سه هفته از آغاز سال تحصيلي ،مهمترين
عوامل بروز مش��كالت در فرايند توزيع كتب درسي
را برش��مرد و گفت :معتقدم اصليترين علت توزيع
نامناسب كتابهاي درسي ،عدم پذيرش مسووليت
ادامه از صفحه اول

بيخانماني بيسقفي نيست
به ويژه در جوامع ش��هري به مس��الهاي اجتماعي
پرحاشيهتبديلشدهاستو بنابراين ،اين نامگذاري
كامال قابل انتظ��ار و معقول بود .براس��اس گزارش
گزارشگر ويژه مسكن س��ازمان ملل در سال۲۰۲۰
حدود يك ميليارد و ۶۰۰ميليوننفر از افراد جهان از
حداقلاستانداردمسكنمحروماندو ۱۵۰ميليوننفر
در جهان به صورت مطلق بيخانمان (بدون سقف)
هستند.بيشاز ۸۰ميليوننفرازسرزمينهايخود
آواره شدهاند و نيز ميليونها نفر ديگر به دليل ضعف
ساز و كارهاي شناسايي يا عدم توجه حكومتها به
اينپديدهازاينليستبيرونماندهاندوباوجودهمه
اينها طبيعي است كه س��ازمانهاي بشردوستانه،
پوش��ه جداگانهاي براي آن باز كنن��د .اين در حالي
است كه در ايران هنوز موضوع بيخانماني به عنوان
مسالهاي اجتماعي پذيرفته نشده و شايد در تصور
مسووالن ،تعداد افراد بيخانمان ايران به حدنصاب
براي رسيدگي نرسيده اس��ت؛ اما بايد توجه كرد تا
همانگونهكهدراصل ۳۱قانوناساسينيزذكرشده،
حق مسكن از حقوق اساسي همه افراد و خانوادهها
اس��ت و برخورداري از مسكن يكي از اركان اساسي
تحقق حداقل كيفيت زندگي انسانهاس��ت كه در
بس��ياري از بيانيهها از جمله اعالميه جهاني حقوق
بشر به صراحت از اهميت آن و لزوم تالش دولتها
براي تأمين مس��كن در شأن افراد و خانوادهها بحث
شده اس��ت .اين در حالي است كه در بهترين حالت
در كش��ور ما بيخانمانها با مقولهه��اي متفاوت و
گاهي نامفهومي مانن��د «معتاد متجاهر» ،ولگرد يا
حتي متكدي بازشناسي شده است اما واقعيت اين
اس��ت كه بايد براي بيخانماني پوش��ه جديدي باز
كرد .بيخانماني يك هويت نيست ،بلكه شرايطي
اس��ت كه افراد و خانوادهها در آن گرفتار ميشوند.
البته كااليي شدن خانه فقط محدود به كشور ايران
نيست اما حجم هجوم سوداگران به بازار مسكن در
سالهاي اخير و آش��فتگي قيمت مسكن در ايران
در كنار بحرانه��اي پي در پي اقتصادي يك پديده
كمنظير بوده و قطعا جمعيت انبوهي به س��اكنين
بافتهاي ناكارآمد شهري اضافه شدهاند و بسياري
را آواره خيابانها كرده يا به مسكنهاي بيكيفيت
مجبور كرده اس��ت .در كنار اينها ،بالياي طبيعي
پي در پ��ي جمعيت زي��ادي را به ورشكس��تگي و
بيخانمانيكشاندهاست.درواقعراهحلپايانبحران
مسكنوبيخانمانيساختانبوهخانههايبيكيفيت
نيست.برنامههايضربتيانبوهسازي،فقطدالالنو
سوداگران را براي چپاول داراييهاي مردم بيشتر و
بيشتروسوسهميكند.درعوض،برنامههايآمايشي،
تقويتنظارتوكاهشفساددرعرصههايمختلف،
اجراي قوانين و سياستهاي بيمهاي از جمله نظام
چنداليهتأميناجتماعيودركناراينها،بهرهگيري
از ظرفي��ت مراكز پژوهش��ي براي اراي��ه طرحهاي
آيندهنگرانهبايددردستوركارقرارگيرند.

توس��ط بخشهاي مختلف و افراد ذي مدخل است.
محمد حسننژاد با اش��اره به گذشت نزديك به سه
هفته از بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي اظهار
كرد :اين در حالي است كه هنوز برخي دانشآموزان
كتاب درس��ي ندارند و مشخص نيس��ت چه زماني
اين مش��كل حل خواهد شد .او افزود :سال تحصيلي
 ۱۴۰0 -۱۴۰1با همه اما و اگرهايش در همهگيري
ويروس كرونا ،آغاز شد ،اما در اين ميان همچنان يكي
ازمشكالتآغازسالتحصيلييعنيعدمبرخورداري
برخي دانشآموزان از كتاب درسي بهطور كامل حل
نشده است .اينكه چه ميشود پس از اين همه سال،
اين همه تجربه و در اختيار داشتن فناوريهاي نوين
باز هم شاهد آن هس��تيم كه در آغاز سال تحصيلي
بعضي دانشآم��وزان در يك كالس كت��اب دارند و
برخيديگرندارندوهمچنانمشغولپيگيريازمدير
مدرسه ،مسووالن ادارات آموزش و پرورش و هر جاي
ديگر براي دريافت كتاب درسي هستند و پاسخهاي
مختلفي ميشنوند جاي تامل دارد.
تعدد سامانههاي وزارتي
اين كارش��ناس حوزه آموزش و پرورش در ادامه به
برخي علل بروز مش��كالت در توزيع كتب درس��ي
اشاره كرد و گفت :علت نخست به تعدد سامانههاي
وزارتي باز ميگردد .تعدد سامانهها در وزارت آموزش
و پرورش و اتصال س��امانه ثبت سفارش كتابهاي
درسي به اين س��امانهها و به روز رسانيهاي با وقفه
چندروزهآنها،باعثشدهتامشكالتاينسامانههاكه
ارتباطي به خانوادهها و الدين پيدا نميكند مستقيما
به آنها مربوط شود و در دريافت كتاب درسي با مشكل
مواجه شوند .حسننژاد افزود :اين الزام به ثبت و تاييد
در سامانهها باعث ش��ده خانوادهها ندانند كه مقصر
كتاب نگرفتن فرزندشان در ابتداي سال تحصيلي،
چه كسي است و از كجا بايد پيگير شوند.
اشكال در فرايند ثبت سفارش
و توزيع كتاب
او دومي��ن علت را ناهماهنگ��ي بخشهاي مختلف در

وزارت آموزش و پ��رورش عنوان كرد و گفت :در فرايند
ثبت س��فارش و توزيع كتابهاي درس��ي بخشهاي
مختلفي مانن��د ادارات كل آموزش و پرورش ،مناطق و
مديريتهاي آموزش و پرورش و مدارس دخيل هستند
اما باز هم ش��اهديم وقتي كتابي به دس��ت دانشآموز
نرس��يده ،هر بخش مش��كل را گردن بخ��ش ديگري
مياندازد كه پيامد آن ،سردرگمي والدين است.

عدم بهرهگيري از توانمندي افراد مجرب
اين كارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد :عدم
بهرهگيري از توانمندي افراد مجرب در فرايند توزيع
كتابها عامل ديگر بروز اشكاالت است .بهرهمندي از
نيروي انساني تخصصي ،آگاه ،آشنا به امور و توانمند،
متضمن موفقيت در امور است .در آموزش و پرورش
افراد توانمند بس��ياري وجود دارن��د ،اما براي توزيع
كتاب درسي كه در طول سال يك مرتبه و به صورت
گستردهانجامميشودنيازمندافراديهستيمكهاين
چرخه را به خوبي بشناسند ،به راحتي جلوي توزيع
خارجازچرخهرابگيرند،مقتدرودلسوزباشندومانند
آن .اين در حالي اس��ت كه در اين س��الها شاهديم
همين افراد كه بايد وزنهاي براي رفع مشكالت باشند،
خود با نا آگاهيشان بر امور ،به مشكالت افزودهاند.
توزيع سليقهاي كتابها
حس��ن نژاد با اش��اره به بس��تهبندي ناقص و توزيع
سليقهايكتبدرسيگفت:اولينوظيفهيكمسوول
انبار يا مسوول توزيع ،تحويل گرفتن دقيق و توزيع
روي ضوابط است ،اما ش��اهديم كه در فرايند توزيع
كتابهاي درسي بسته بنديهاي صورت گرفته از
سوي مراجع باالدستي يا ناقص بوده يا عامل توزيع
به تعداد درس��ت تحويل نميگي��رد يا اينكه همين
عامل توزيع ،كتابها را سليقهاي و بدون دقت كافي
و عدم رعايت ضوابط توزيع ميكند كه باعث ميشود
در يك منطقه عل��ي رغم ثبت كتاب درس��ي با نام
دانشآموز ،شاهد باشيم فردي بدون ثبت نام كتاب
را تحويل بگيرد و فرد ديگري با داشتن فرم ثبت نام،
كتابهايش را تحويل نگيرد .در اين بحث نيز نظارت

روي خط خبر

رويداد

 ۱۸تا ۳۵سالههابيشترين جانباختگانتصادفاتهستند

رييس پليس راه��ور ناجا با بي��ان اينكه بانوان
بيش��تر از آقايان قوانين و مق��ررات راهنمايي و
رانندگي را رعايت و كمتر دچار سوانح ترافيكي
ميشوند ،گفت :بيشترين كساني كه در كشور در
تصادفات رانندگي جان خود را از دست ميدهند
افراد  ۱۸تا  ۳۵سال و جامعه فعال كشور هستند.
سردار س��يدكمال هاديانفر افزود :ساالنه حدود
 ۱۶تا  ۱۷هزار نفر در س��وانح ترافيكي در كشور
جان خ��ود را از دس��ت ميدهند و زي��ان مالي
ناش��ي از اين حوادث ،معادل هش��ت درصد از
توليد ناخالص ملي است .او ادامه داد :تصادفات
از جديترين معضالت كش��ور است و  ۱۶تا ۱۷
هزار جانباختگان حوادث ترافيكي براي كش��ور
زيبنده نيست.
هاديانفر افزود :طبق آمارهاي به دس��ت آمده،
بانوان بيشتر از آقايان قوانين و مقررات راهنمايي
و رانندگي را رعايت و كمتر دچار سوانح ترافيكي
ميشوند .او ادامه داد :از سال  ۸۴در پليس راهور
به يك چالش جدي دست پيدا كرديم و آن اين
بود كه اگر ميخواهيم توس��عه انضباط داش��ته
باشيم بايد از ظرفيتهاي اجتماعي بهره ببريم.
هاديانفر به نقش مادران و همس��ران در توسعه

آموزش و فرهنگ اش��اره كرد و گفت :نقش اين
افراد در همه زمينهها انكارناپذير اس��ت آمارها
نش��ان ميدهد ك��ه در تصادف��ات ۶۵ ،درصد
آقايان و فقط  ۳۵درصد خانمها مقصر هستند و
خانمها بيشتر احتياط كرده و قوانين و مقررات
راهنماي��ي و رانندگ��ي را رعاي��ت ميكنند .او
درخصوص نقش س��اير س��ازمانهاي مسوول
در ح��وزه ترافيك گفت ۳۰ :دس��تگاه در حوزه
ترافيك مس��ووليت دارند اما تكاليفي كه قانون
به عهده آنها گذاش��ته را كسي مطالبه نميكند
و جايي پرسيده نميشود كه چه كار موثري در
وظيفهاي ك��ه در بحث ترافيك ب��ه آنها محول
شده انجام دادهاند و نياز است كه جامعه در اين
خصوص مطالبهگري كند.

پيشي گرفتن تعداد پسران مجرد از دختران
بر اساس اظهارات يك جمعيت شناس و مطابق
با آخرين سرش��ماري كش��ور ،حدود  ۳۶درصد
از جمعيت زنان جوان  ۱۵تا  ۳۴س��ال كش��ور را
دختران��ي تش��كيل ميدهند كه هن��وز ازدواج
نكردهان��د و حدود  ۲.۳درصد از زنان  ۴۵س��اله
و بيش��تر در بازه س��ني تجرد قطعي قرار دارند.
دكتر محمود مشفق اظهار كرد :بر اساس آخرين
سرش��ماري كش��ور ،تعداد زنان  ۱۵تا  ۳۴ساله
حدود  ۱۴ميليون نفر بوده اس��ت ك��ه اين آمار
ش��امل زنان مج��رد و متاهل ميش��ود .اگر بازه
سني  ۱۵تا  ۳۵سال را به عنوان بازه سني «دوره
دختري» در نظ��ر بگيريم ،پنج ميلي��ون نفر از
اين زنان جوان ،دخت��ر و ازدواج نكرده بودند .در
واقع بر اس��اس آخرين سرشماري كشور ،حدود
 ۳۶درصد از جمعيت زنان جوان  ۱۵تا  ۳۴سال
كش��ور را دختراني تش��كيل ميدهند كه هنوز
ازدواج نكردهاند .اين هيات علمي دانشگاه عالمه
طباطبايي ،بر اس��اس نتايج آخرين سرشماري
كش��ور درباره اس��تانهايي كه داراي بيشترين
دختران مجرد هس��تند ،ادامه داد :استان ايالم
با  ۴۶.۵درصد ،كهگيلوي��ه و بوير احمد با ۴۴.۲
درصد ،كرمانشاه با  ۴۲.۶درصد ،سمنان با ۴۱.۴
درصد ،لرس��تان با  ۴۰.۷درصد ،تهران با ۳۹.۹
درصد و گيالن با  ۳۹.۷درصد داراي بيش��ترين
درصد دختران مجرد  ۱۵تا  ۳۵س��اله هس��تند.

دقيق و مستمر اهميت بهس��زايي دارد .او افزود :كم
دقتي و س��اده انگاري برخي مدي��ران مدارس را نيز
نميتوان مدنظر قرار نداد .ثبت در س��امانه س��يدا و
تاييديه ثبت نام دانشآموزان به منظور ثبت سفارش
كتابهاي درس��ي نخستين اصلي است كه براي در
اختيار قرار دادن كتابهاي درس��ي به دانشآموزان
در زمان معين و تعريف ش��ده مورد تاكي��د بود ،اما
شاهديم برخي مديران گاه به دليل ساده انگاري ،كم
دقتي و گاه به دليل ناآگاهي به فرايند ثبت نام و ثبت
سفارشكتابهايدرسي باعثميشوندكهكتابها
به موقع به دست دانشآموزان نرسد و براي اينكه اين
قصور خود را مخفي كنند آن را به گردن بخشهاي
ديگرمياندازند.اينكارشناسحوزهآموزشوپرورش
ادامه داد :يك نمونه عيني اين مساله هم اينكه مدير
مدرس��هاي براي تعدادي از دانشآموزان باالتر خود
ثبت س��فارش كتابهاي درس��ي انجام داده بود و
كتابهايشان را هم تحويل گرفته بود ولي وقتي ديد
اين دانشآموزان ترك تحصيل كردهاند با مراجعه به
آموزشوپرورشمنطقهخواهانتعويضاينكتابها
با كتابهاي پايههاي ديگر (موجود در مدرس��ه اش)
آن هم بدون پرداخت هزينه و بدون ثبت در سامانه
كتابهاي درسي بود كه اين اقدام نشدني است.

ضعف نظارتي
حسننژاد به ضعف نظارتي نيز اشاره كرد و گفت :وقتي
بر كاري خوب نظارت نشود افرادي كه در چرخه حضور
دارند هر طور كه مايل باشند عمل ميكنند و روابط بر
ضوابط ارجحيت پيدا ميكند .در اين زمينه بايد سازمان
پژوهش ،ارزيابي عملكرد و پاس��خگويي به شكايات و
مركز حراست به دقت گلوگاهها را زيرنظر بگيرند تا هيچ
روزنهايدراينميانبهوجودنيايدومردمآسيبنبينند.
اوبابياناينكههمهاينبيبرنامگيها،عدمدقتها،عدم
نظارتها و  ...بر مشكالت خانوادهها ميافزايد و باعث
ميشودآنهابرايگرفتنكتابدرسيكهبايددرابتداي
مهرماه در اختيار فرزندش��ان باشد سردرگم باشند و
ندانندكهچهكنندومقصردراينميانكيست،بهتاثير
رواني نداشتن كتاب درس��ي روي دانشآموزان اشاره
كرد و گفت :شايد دانشآموزان متوسطه شور چنداني
براي دريافت كتابهاي جديد نداشته باشند ،اما قطعا
دانشآموزان س��نين پايينتر به وي��ژه دانشآموزان
ابتدايي شور و ش��وق زيادي دارند تا كتابهاي جديد
خود را هر چه زودتر تحويل گرفته و از داشتن آن لذت
ببرند .وقتي اين لذت با نداشتن كتاب از بين ميرود،
تاثير رواني نامطلوبي روي روحيه دانشآموز ابتدايي
كه كتاب به دستش نرسيده ،ميگذارد.

آسيبشناسي پس از اجرا
اين كارش��ناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد:
آسيبشناسي يك اقدام پس از اجرا ،بخش مهمي
از موفقي��ت در اجراي بع��دي را تضمين ميكند،
به ويژه اگر اين فرايند وس��يع باش��د .همه ساله در
خصوص ثبت س��فارش و توزيع كتابهاي درسي
آسيبشناسي صورت ميگيرد و خالءهاي موجود
هم شناسايي ميش��ود ،بنابراين انتظار ميرود كه
يك سال بعد اين آسيبشناس��ي به كمك آمده و
مش��كالت كمتر شوند ،اما چه ميش��ود كه باز هم
سال بعد شاهد بروز همان مشكل هستيم؟ مگر اين
مشكل سال قبل آسيبشناسي نشده بود؟
حس��ننژاد با تاكيد بر اينك��ه معتقدم اصليترين
عل��ت توزيع نامناس��ب كتابهاي درس��ي ،عدم
پذيرش مس��ووليت توس��ط بخشهاي مختلف و
افراد ذي مدخل است گفت :اگر هر فرد و سازماني
خود را مس��وول ميدانس��ت و در نهايت هم يك
نفر پاس��خگوي اصلي اين مشكالت ميبود ،ناچار
ميش��د از همه افراد زير مجموع��هاش موضوع را
پيگيري كند و گره اين كالف س��ردرگم را باز كند
تا مردم آسودهتر باشند .اميدواريم شاهد بروز اين
مشكالت در سالهاي آتي نباشيم.

مش��فق درباره اس��تانهايي كه داراي كمترين
درصد دختران مجرد هس��تند ني��ز توضيح داد:
خراسان شمالي و آذربايجان شرقي با حدود ۳۱
درصد ،قم و قزوين با حدود  ۳۰درصد ،خراسان
رضوي با ح��دود  ۲۸درصد و يزد ب��ا حدود ۲۷
درصد داراي كمترين درصد دختران مجرد ۱۵
تا  ۳۵ساله هس��تند .اين جمعيت شناس با بيان
اينكه اگر تجرد قطعي ب��راي زنان را معطوف به
زناني بدانيم كه بيش از  ۴۵سال سن دارند و هنوز
ازدواج نكرده يا شانس ازدواج كمتري نسبت به
س��اير گروههاي سني دارند ،تصريح كرد :درصد
تجرد قطعي بين زنان ازدواج نكرده  ۴۵س��اله و
بيش��تر حدود  ۲.۳درصد است يا به عبارت ديگر
 ۹۷.۷درص��د زنان تا س��ن  ۴۵س��الگي ازدواج
كردهاند و تنها  ۲.۳درصد از اين جمعيت تا سن
 ۴۵س��الگي هنوز ازدواج نكردهاند واحتماال در
سن تجرد قطعي قرار دارند.

افزايش قيمت   ۵برابري واكسن آنفلوآنزا

نايبرييس انجمن داروس��ازان ايران از توزيع واكسن
چهارظرفيتيآنفلوآنزادرداروخانههاخبرداد.دكترعلي
فاطمي گفت :قيمت واكسن آنفلوآنزاي چهار ظرفيتي
نسبتبهسالگذشتهتقريباپنجبرابرشدهاست؛بهطوري
كهدرسالگذشتهقيمتاينواكسن ۴۰هزارتومانبود،
امااكنونبيشاز ۲۰۰هزارتوماناست.همينموضوعهم
باعث شده كه مردم كمتر از سالهاي قبل از اين واكسن
استقبالكردهاند.اودربارهوضعيتتوزيعواكسنآنفلوآنزا
در داروخانههاي كش��ور ،افزود :در حال حاضر وضعيت
توزيعواكسنآنفلوآنزادرداروخانههانسبتبههفتههاي
گذشتهبهترشدهاست.بهطوريكهعالوهبرواكسنسه
ظرفيتي،توزيعواكسنچهارظرفيتيآنفلوآنزانيزازاين
هفتهآغازشدهاست.البتههمچنانتوزيعواكسنآنفلوآنزا
به صورت سهميهاي است و تقريبا فعال به داروخانههاي
روزانه ۴۰عدد و به داروخانههاي ش��بانهروزي ۸۰عدد
واكسنچهارظرفيتيآنفلوآنزاتعلقميگيرد.
افزايشقيمت ۵برابريواكسنآنفلوآنزاي
چهارظرفيتينسبتبهسالگذشته
فاطمي با بي��ان اينكه قيمت واكس��ن چهار ظرفيتي
آنفلوآنزا در داروخانهها  ۲۰۶هزار تومان اس��ت ،گفت:
قيمتواكسنآنفلوآنزايچهارظرفيتينسبتبهسال
گذشته تقريبا پنج برابر شده است .بهطوري كه در سال
گذشتهقيمتاينواكسن ۴۰هزارتومانبود،امااكنون
بيش از ۲۰۰هزار تومان است .همين موضوع هم باعث
ش��ده كه مردم كمتر از س��الهاي قبل از اين واكسن
استقبالكردهاند.بنابراينبهدليلگرانيواكسنآنفلوآنزا،
تقاضايزياديهمبرايآنوجودندارد.هرچندكهبهفعال
بهصورتسهميهايدربينداروخانههاتوزيعميشود.
سازمانهاي بيمهگر پاي كار آيند
دبيرانجمنداروسازانايران،گفت:بههرحالماخودمان
ه��م از واقعي بودن قيمت دارو حماي��ت ميكنيم و ارز

حمايتي كمتر به اين حوزه داده شود و ارز نيمايي باشد،
امابايدازسويسازمانهايبيمهگربهويژهبهافرادپرخطر
كمككند تابتوانند اينواكسنرا با قيمت مناسبتري
دريافت كنند .زماني كه قيمت دارويي طي يكسال پنج
برابرميشود،طبيعتابسياريازافرادكهممكناستنياز
هم داشته باشند و در گروههاي پرريسك هم باشند ،به
دليلافزايشقيمتصرفنظرميكنند.البتهباتوجهبه
رعايتپروتكلهايبهداشتيماننداستفادهازماسك،
فاصلهاجتماعيو...پارسالهمعليرغمتوزيعديرهنگام
واكسن آنفلوآنزا ،مش��كلي در زمينه شيوع آنفلوآنزا
نداشتيم و امسال هم رعايت اين پروتكلها ميتواند
كمككند.امسالاما،قيمتشيكعاملبازدارندهبراي
تهيهاينواكسنازسويمصرفكنندگاناست.
واكسنهاي توزيعي آنفلوآنزا
وارداتي بوده است
فاطمي با بيان اينكه واكسنهايي كه تاكنون در بين
داروخانهها توزيع ش��دهاند ،وارداتي بوده و هنوز هيچ
ش��ركتي براي توزيع واكسن آنفلوآنزاي توليد داخل
سفارش نگرفته است ،گفت :اعالم كردند كه واكسن
آنفلوآنزايتوليدداخليهمواردبازارميشود،اماهنوز
مشخص نيس��ت كه چه زماني اين اتفاق بيفتد .فعال
واكس��نهاي آنفلوآنزاي توزيعي در بين داروخانهها
وارداتي و عمدتا از منبع هلندي بوده اس��ت .او با بيان
اينكه اكنون هم واكس��ن س��ه ظرفيتي و هم چهار
ظرفيتيموجوداست،گفت:البتهواكسنسهظرفيتي
مصرف كمي دارد و عمدتا واكسن آنفلوآنزايي كه اثر
بيشتري دارد ،واكس��ن چهار ظرفيتي است .قيمت
واكسنسهظرفيتيهم ۱۵۶هزارتوماناست.
دريافت واكسن آنفلوآنزا از داروخانه
با نسخه پزشك
فاطم��ي درباره نح��وه درياف��ت واكس��ن آنفلوآنزا از

داروخانهها ،گفت :طبق قانون واكس��ن جزو داروهاي
نسخهايمحسوبميشودوافرادبرايدريافتواكسن
آنفلوآنزا از داروخانه بايد نسخه پزشك به همراه داشته
باشند .در عين حال از آنجايي كه بايد ارايه اين خدمات
را در سامانه تيتك ثبت كنيم ،كارت ملي هم به همراه
داشته باش��ند .همراهان بيمار هم با در دست داشتن
نسخهبيمارميتوانندواكسنآنفلوآنزارادريافتكنند.
زمان طاليي تزريق واكسن آنفلوآنزا
فاطميبابياناينكهزمانطالييتزريقواكسنآنفلوآنزا
از دهم شهريور ماه تا دهم آبان ماه است ،گفت :حدود دو
هفته زمان نياز اس��ت تا سيستم ايمني بدن به واكسن
آنفلوآنزا پاسخ مناسب دهد .بنابراين بايد قبل از شيوع
بيماري،تزريقانجامشود.البتهاگرموفقبهتزريقواكسن
آنفلوآنزادرفصلپاييزنشديد،جاينگرانينيستوامكان
تزريقاينواكسنتااواسطزمستانهموجوددارد.
چه كساني بايد واكسن آنفلوآنزا بزنند؟
فاطم��ي درباره افرادي كه بايد واكس��ن آنفلوآنزا را
تزريق كنند ،گفت :خردساالن در محدوده سني ۶
ماه تا ۹سال ،بهتر است دوبار در سال واكسن آنفلوآنزا
دريافت كنند .فاصله بين اين دو واكسن بايد حداقل
چهار هفته باش��د .در عين حال  ۷۰تا  ۸۵درصد از
مرگوميرهاي ناشي از آنفلوآنزا در سالمندان باالي
 ۶۵سال رخ ميدهد .بنابراين تزريق اين واكسن به
اين گ��روه را هم بايد جدي بگيريم .از آنجايي كه در
فرايند ساخت اغلب واكسنهاي آنفلوآنزا از پروتئين
تخممرغ استفاده ميش��ود ،افرادي كه به تخممرغ
حساس��يت دارند ،بايد تزريق را زيرنظر پزشك در
مراك��ز درماني انجام دهند .در عين حال واكس��ن
آنفلوآن��زا بايد دور از ن��ور و در دماي  ۲تا  ۸درجه
سانتيگراد در يخچال نگهداري شود .دماي باالتر
يا پايينتر ،از قدرت واكسن كم ميكند.

