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سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد

نيـازاقتـصادايـران

 20سال زندان
براي مديرعامل سابق هفتتپه

بحرانكسري بودجه دركشور

صفحه7

صفحه2

با پايان گمانهزنيها ،رييس جديد بازار سرمايه انتخاب شد

در مراسمي با حضور وزير كار
و توسط ستاد اجرايي فرمان امام انجام شد

تحويل  1400واحد مسكوني
بهخانوادههايدارايدومعلول
صفحه2

مجيدعشقيسكاندارجديد بورس
صفحه2

«تعادل» پشت پرده سفر انريكه مورا
به تهران را بررسي ميكند

يادداشت1 -

راهبردهايعقيمبرايمهارتورم

موضوع تورم يكي از مهمترين
چالشهاي پيش روي اقتصاد
كشورمان محسوب ميشود.
بر اساس آخرين آمارهاي بانك
مركزي از يكطرف و گزارش
تفريغ بودجه از س��وي ديگر،
ش��اخصهاي اقتصادي مانند
علي سرزعيم
تورم و ...و مقوله كسري بودجه
شرايط مناس��بي ندارد .در اين شرايط مقامات اقتصادي
دولت اعالم كردهاند كه تالش ميكنند در نيمه نخس��ت
س��ال آينده تورم را مهار كنند .در اي��ن ميان بايد ديد ،آيا
نشانههايي وجود دارد كه دولت بر بلنداي آن بتواند روند
مهار تورم را محق��ق كند؟ به عبارت روش��نتر ،آيا نظام
تصميمسازيهاياقتصاديدولتبهگونهاياستكهبتوان
از آن برداشتي از حل مشكالت و مهار تورم را داشت؟ براي
دستيابي به دركي در خصوص حل مشكل تورم ابتدا بايد
ببينيم مهمترين عوامل بنيادين بروز تورم در يك جامعه
چهعوامليهستند؟طبيعتابخشيازمهمترينداليلبروز
تورم در هر قلمروي اقتصادي ،بودجههاي ساالنه هستند
و بخ��ش ديگر نيز مربوط به نظام بانكي اس��ت .به عنوان
نمونه كسري بودجه باعث ميشود تا دولت ناچار به اتخاذ
تصميماتي ش��ود كه نتيجه نهايي آن تورم بيشتر است.
همچنيناستقراضواستفادهازتنخواهبانكمركزيازديگر
روشهاي غيراقتصادي است كه دولتها در زمان كسري
بودجهبهكارميگيرند.مسالهدومهمبهنظاماتنامناسب
بانكي باز ميگردد .پمپاژ نقدينگي در جامعه ،بنگاهداري
بانكهابهجايايفاينقشاصليدربسترسازيبرايرشد
توليدو...باعثنزولشاخصها،رشدنقدينگيونهايتابروز
تورمميشود.برايمقابلهبااينمشكالتدولتبايدازيك
سمتهزينههاراكنترلكندوازسويديگردرآمدهايش
را افزايش بدهد .ضمن اينكه ضروري است نظارت موثري
از سيس��تم بانكي صورت بگيرد تا ش��اهد ورود بانكها
به حوزههاي سوداگري و س��ودجويي نباشيم .اما دولت
سيزدهم پيش از اين اعالم كرده كه نه برنامهاي براي ارايه
اليحه متمم بودجه دارد و نه اليحه اصالحي ارايه خواهد
كرد .اين در حالي است كه اقتصاد ايران در سال  1400با
كسري حدود  400هزار ميليارد توماني روبهروست .اين
روندباعثبروزبيانضباطيهايماليخواهدشدومشخص
نيس��ت با چه راهبردي قرار اس��ت با اين حفره عميق در
بودجه مواجه شود .دولت نيز روشن نكرده است كه بدون
ارائه اليحه متمم چه برنامهاي براي جبران كسري بودجه
دارد .مشخص است كه در اين ميان معجزه نميتوان كرد
و با دعا و ِورد و اسطرالب امكان حل مشكل كسري بودجه
وجود ندارد .يا بايد تحريمها را حل و فصل كنند و ورودي
ارزي كش��ور را افزايش دهند يا اينكه مالياتها را افزايش
بدهند،اوراقخزانهبفروشنديااينكهداراييهايدولترادر
قالبسهامشركتهادربازارسرمايهارائهكنند.همانطور
كه اشاره كردم در اين زمينه هنوز اطالعاتي از سوي دولت
ارائه نشده تا كارشناسان متوجه شوند چه برنامهاي براي
حلاينمشكلتداركديدهشدهاست.دراينميانبرخي
نمايندگانبعدازقرائتگزارشتفريغبودجه،اشارهكردهاند
كه دولت از طريق فروش اوراق خزانه و استفاده از تنخواه
بانك مركزي نيازهاي بودجهاي خود را تامين كرده است.
هر چند استفاده از روش فروش ارواق تبعات تورمي ندارد،
اما استفاده از تنخواه بانك مركزي بدون ترديد باعث بروز
تكانههاي تورمي خواهد ش��د .با اين توضيحات معتقدم
هرچند دولت اعالم كرده كه موضوع مهار تورم را به عنوان
يك هدف جدي پيش روي خود قرار داده ،اما راهكارهايي
كهازطريقآنبتواناينتكانههايتورميرامهاركرد،هنوز
ارائه نشده است .دولت مش��خص نكرده با استفاده از چه
روشهايي قصد دارد ،كسري بودجه خود را جبران كند.
ادامهدرصفحه2


سفر «مورا »

و آينده برجام

يادداشت2 -

مسالهزمان

يكي از پيچيدهترين معادالت
هس��تي از عهد باس��تان تا به
امروز ،مس��اله «زمان» است.
هرچند تعاريف و استعارههاي
مختلفيطيهزارانسالبراي
رمزگش��ايي از موضوع زمان
محسنجليلوند ارايه ش��ده است ،اما هنوز بشر
نتوانستهدركيعينيودقيقاز
كيفيتزمانداشتهباشد.البتهعلوممختلفتالشكردهاند
تاتعاريفياززمانارايهكنند.شايدمهمترينتعريفعلمي
از زمان به تئوري نسبيت اينشتين باز ميگردد كه تالش
كردوجوهكيفيمتفاوتياززمانمبتنيبرسرعتوحركت
ارايه كند .در عرفان اس�لامي هم كيفيتهاي مختلفي
براي زمان ارايه ميش��ود ،مثال برخي عرفا ،زمان را به سه
دسته كلي زمان «زمخت» (يا كثيف) ،زمان «لطيف» و
زمان «الطف» تقسيمبندي ميكنند كه مربوط به ابعاد
مختلف هستي است .خداوند متعال هم در قرآن مجيد،
اشارهميكندكههرسالاززمانآسمانيمعادلهزارسال
زميني است .اما در ميان تعاريف متكثريكه در خصوص
زمان،وجوددارددرحوزهديپلماسينيزتعاريفمتفاوتي
از مساله زمان وجود دارد كه با مجموعه تلقيهاي رايج از
وقت ،زمان و هنگامه ،متفاوت است .عينيترين شمايل
از اين تف��اوت در درك از زمان را ميتوان در صحبتهاي
اخير حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان
مشاهده كرد  .وقتي در پاس��خ به پرسش خبرنگاران در
خصوص موعد دستيابي به توافق هستهاي با طرفهاي
مقابلگفت«:بهزوديما(يعنيايران)بابهزوديكهمدنظر
اروپاوامريكاست،تفاوتدارد».درواقعاميرعبداللهيانبه
تفاوتهايي كه در درك هر كدام از طرفها در خصوص
عنصر«زمان» وجود دارد ،اشاره كرد .واقع آن است كه اگر
امروزبخواهيم ،مهمترين مساله مذاكراتهستهايايران
با كشورهاي 4+1و امريكا را شناسايي كنيم بايد از مساله
«زمان»نامببريم.موضوعيكهريشهاصليهمهاختالفاتي
استكهميانطرفهايمختلفبرجاموجوددارد.ازيك
طرف اي��ران با توجه به ضرورتهاي اقتصادي و نيازهاي
ارتباطي خود مايل است هرچه سريعتر ،مطالبات خود
را از دل برجام استيفا كند و تحريمهاي اقتصادي را پايان
دهد .از سوي ديگر هم كشورهاي 4+1و امريكا قرار دارند
كهاحساسميكنند،وقتكشيدرمذاكراتوگفتوگوها
باعث ميشود تا ايران به سطح باالتري از دانش هستهاي
دست پيدا كند و دست باالتر را در مذاكرات داشته باشد.
با اين مقدمات اين پرس��ش مطرح اس��ت كه دليل ورود
انريكهمورامعاوندبيركلسرويساقدامخارجياتحاديه
اروپا به تهران چيست و مورا در سفر به تهران به دنبال چه
ميگردد؟ دليل اصلي حضور مورا در تهران زمينهسازي
براي برگزاري هرچه سريعتر مذاكرات و آوردن ايران پاي
ميزمذاكراتاست.
از سوي ديگر علي باقري معاون سياسي وزير امور خارجه
درتوييتياشارهكردهكهايشانمسوولبرگزاريمذاكرات
هستهاياست.درواقعبااينتوييتمشخصشدكهمساله
مذاكرات هستهاي در دولت سيزدهم ،همچنان توسط
وزارتامورخارجهكشورماندنبالخواهدشد.البتهدراين
ميانمقاماتفرانسوياعالمكردهاندكهچشماندازروشني
در خصوص مذاكرات هستهاي وجود ندارد .برخي هم در
محافل ديپلماسي اين پرسش را مطرح ميكنند كه آيا
حضورشخصيتيمانندعليباقريكهازجملهچهرههاي
منتقد برجام بوده است ،اين پالس را به فضاي پيراموني
ارس��ال نميكند كه ايران اراده جدي براي توافق ندارد؟
معتقدم در ش��رايط فعلي نتيجهاي كه ايران از مذاكرات
دنبالميكندبانتيجهايكهطرفمقابلپيگيريميكند،
متفاوتاست.ايراندرماههاياخيردرخصوصغنيسازي
ادامهدرصفحه2
هستهايبه...

سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه:

سفر «انريكه مورا» اهميتي حياتي دارد
زهرا سليماني|«سفر انريكه مورا به تهران براي تداوم
توافقهستهاي،اهميتيحياتيدارد».اينعباراتياستكه
«آنهكاليرلجاندر»سخنگويوزارتامورخارجهفرانسهدر
جمعخبرنگارانبااستفادهازآنهاتالشميكندتااهميت
سفر مورا به تهران را گوشزد كند؛ سفري كه در جريان آن
معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا قرار است با
اعضايتيممذاكرهكنندهايراندروينگفتوگوومالقات
داشته باشد .از سوي ديگر علي باقري معاون سياسي وزير
امورخارجهايرانديروزباانتشارتوييتياعالمكرد«:درادامه
رايزنيهاي منطقهاي و بينالمللي ،روز پنجشنبه ميزبان
س اقدام اتحاديه اروپا ،خواهم بود .او در ادامه
معاون سروي 
گفت«:تبادلنظردربارهمسائلدوجانبه،منطقهايازجمله
افغانستانونيزمذاكراتبرايبرداشتنتحريمهايظالمانه
در دستور كار اين سفر است» .اما به نظر ميرسد ،توافقي
كه ايران از آن سخن ميگويد با مطالباتي كه طرف مقابل
از گفتوگوهاي هس��تهاي دارند ،تفاوتهاي جدي دارد.
ايران اعالم كرده است ،تنها در خصوص مسائل هستهاي
و احياي برجام پاي ميز مذاكراتي حاضر خواهد ش��د كه
در آن اراده جدي براي حل مشكالت وجود داشته باشد.
دولت جو بايدن ،اما عليرغم اعتراف به شكست سياست
فش��ار حداكثري عليه ايران از انجام اقدام��ات الزم براي
بازگشتبهبرجام خودداريكرده و در واقع تداوم سياست
ترامپراعليهايراندردستوركارقراردادهاست.همزمانبا
سفرمورابهتهراندامنهوسيعيازاظهارنظرهايمختلفاز
بلينكن وزير امور خارجه امريكا و رابرت مالي نماينده ويژه

اين كشور در امور ايران گرفته تا وزراي تروئيكاي اروپايي
مطرحشدهكههمگيواجديكگزارهمهموكليدياست
و آن اينكه« :مذاكرات هرچه س��ريعتر بايد آغاز ش��ود».
رسانههاي منطقهاي مانند الجزيره اعالم كردهاند هرچند
اروپا در جريان س��فر مورا به تهران به دنبال ارتباطگيري
با دولت جديد ايران است ،اما هنوز موعد مشخصي براي
ادامه گفتوگوها مشخص نشده است .اين در حالي است
كه«حسيناميرعبداللهيان»وزيرامورخارجه 16مهرماه
بار ديگر با تأكيد بر قصد ايران براي بازگشت به مذاكرات
وينگفتهبود«:درحالنزديكشدنبهجمعبندينهايي
دردولتجديد(،دولتسيزدهم)هستيم.برايمامهماست
كهنشانههاييازطرفمقابلازجملهامريكادريافتكنيم
كهنشاندهندهنيتجديامريكاييهابرايبازگشتكامل
بهتعهداتشانباشد».
دراينميانامابهنظرميرسد،فرانسهدرحالايفايهمان
نقشياستكهپيشازايندرسال 2015وپيشازامضاي
برجام در قالب آن فرو رفته بود .پرسونايي از يك پليس بد
كهبهزعمخودتالشميكند،تعادلوتوازنرابهروندكلي
مذاكرات بازگرداند .اين رويكرد را در جريان گفتوگوي
روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در خصوص
سفرمورابهتهرانبهعينهميتوانمشاهدهكرد.درماههاي
منتهيبهامضايبرجام،امريكاوانگليسباتوجهبهسابقه
ناخوشاينديكهدرذهنايرانيانداشتندتالشميكردند
بهعنوانناظرانبيطرف،خودراطرفدارتوافقنشاندهندو
شمايليازپليسخوبرانمايانكنند.امافرانسهودربرخي

يادداشت3 -

سفر حياتي به تهران
وزارت خارجه فرانسه در اظهاراتي سفر دبيركل سياسي
اتحاديه اروپا به ايران را براي مذاكرات هس��تهاي در وين
جهتاحيايبرجامحياتيخواند.آنهكلرلگندر،سخنگوي
وزارتخارجهفرانسهدركنفرانسخبريآناليندراينباره
به خبرنگاران گفت :ايران با سرباز زدن از مذاكره ،شرايطي
را ايجاد ميكند كه باعث پيچيدگي بازگش��ت به برجام
ميشود.بنابراينتوافقدرمرحلهايبحرانيقرارداردوسفر
مورابهتهراندرلحظهايحياتيبرايآيندهتوافقهستهاي

يادداشت4 -

ترس از تصويب طرح صيانت پشت درهاي بسته

تيرماه س��ال جاري ،اخباري
منتشرشدكهبويمحدوديت
در ش��بكههاي اجتماعي را
ميداد؛ اخباري با عنوان طرح
«صيانت از حق��وق كاربران
در فض��اي مجازي» كه البته
كاربرانرانهتنهاخشنودنكرد،
فائزهطاهري
بلكه نگرانيها را از اينكه قرار
اس��ت با اين طرح چه تغييري در ح��وزه ارتباطات و
فناوري اطالعات در كشو ر ايجاد شود ،آشفتهو نگران
كرد .اين طرح از س��وي نمايندگان مجلس ش��وراي
اسالميمطرحشد،هرچندبهنظرميرسيدپايهوريشه
آن مربوط به مجلس قبلي بوده و اين رشته سري درازتر
از يك طرح مطرحشده در عمر دو ساله مجلس داشته
باشد و حاكميتي بودن آن بيشتر به چشم ميخورد.
اين طرح كه با چكشكاري و تغييرات فراوان ،از نمونه
خام خود فاصله گرف��ت و عنوانش هم به «حمايت از
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي»
تغيير يافت ،از سوي كاربران در شبكههاي اجتماعي با
واكنشهاي شديد و انتقاد زيادي روبرو شد ،هرچند كه
برخينيزدرهمينشبكههاياجتماعيازجملهتوييتر
فيلترشده ،به دفاع از آن پرداختند.
محتواي كلي طرح ،آنطور كه طراحان و نمايندگان
موافق عنوان كردند ،بهمنظور دفاع از حقوق كاربران
طراحي ش��ده ،با اين هدف كه شبكههاي اجتماعي

مواردآلمانبارويكردهايتندوسلبيبهدنبالآنبودندتا
ارزش امضاي برجام را براي ايران افزايش دهند .اين روزها
به نظر ميرسد ،فرانسه در قالب همان نقشي فرو رفته كه
پيش از اين نيز در س��ال  2015آن را ايفا كرده بود .اما در
شرايطي كه ايران بارها اعالم كرده آماده ورود به مذاكراتي
واقعيومبتنيبرمنافعدوطرفاست«آنهكاليرلجاندر»
مدعي ش��د كه« :ايران همچنان از مذاكره سر باز ميزند،
واقعيتهاييرادرحوزهميدانيايجادميكندكهبازگشت
بهبرجامراپيچيدهترميكند».اينديپلماتفرانسويافزود:
«بنابراين[،برجام]درزمينهايازبحرانقرارداردوسفرمورا
بهتهراندرلحظهايحياتيبرايآيندهتوافقهستهايرخ
ميدهد».لجاندر با متهم كردن دولت جديد ايران به عدم
اتخاذمواضعقاطعدربارهبازگشتبهمذاكراتاحيايبرجام
مدعيشدتهرانبايددربارهتمايلبهبازگشتبهمذاكرات
شفافسازيكند.

داخلي و خارجي را به كس��ب مجوز از يك كميسيون
كهمافوقكميسيونتنظيممقرراتوارتباطاتوحتي
مركز ملي فضاي مجازي است ،ملزم كند .مخالفان و
قاطبهكاربرانشبكههاياجتماعيدرمقابل،تنهابوي
محدوديتهاي بيش��تر و فيلترينگهاي شديدتر را
احساس كردند .با گذشت چند ماهاز مطرح شدناخبار
اوليه طرح صيانت و تصميم مجلس شوراي اسالمي
به بررس��ي طرح در كميسيون تخصصي مشترك به
جاي صحن عمومي ،هنوز وضعيت اين طرح مشخص
نيستونمايندگانمجلسهرهفته،قولبررسيطرح
را ميدهند اما هنوز جلسهاي تشكيل نشد ه است .در
حاليكهبهنظرميرسداعضاياينكميسيون،باالتفاق
موافق طرح صيانتهستندواگرچه دراين چندماههم
چند تن از نمايندگان مخالفت خود را بهصورت علني
نسبت به طرح ابراز كردند ،اما نمايندهاي در كميسيون
تخصصي ندارند كه اين مخالفت را ابراز كند و ظاهرا،
با وج��ود انتقادات فراوان به طرح صيانت ،قرار اس��ت
يك كميسيون يكطرفه موافق ،به بررسي و درنهايت
تبديلآنبهقانونبپردازد.همچنيننمايندگانموافق
و طراح��ان طرح ،درحالي كه در ابت��دا در تالش براي
اقناع افكار عمومي نسبت به طرح بودند ،عنوان كردند
كه اگرچه قرار نيست طرح بهصورت علني در مجلس
بررسي شود ،اما براي ش��فافيت بيشتر ،اين جلسات
بهصورت زنده پخش خواهد شد .حاال در اظهارنظري
ادامهدرصفحه2
جديد ،از...

رخ ميدهد .وي ادامه داد :ابراهيم رييسي ،رييسجمهور
جديد اي��ران با بيانيهه��ا و اقدامات خ��ود ترديدهايي را
درخصوص قصد خود براي بازگشت به برنامه جامع اقدام
مشتركايجادكردهاست.ديپلماتهايتروئيكاياروپايي
امروز در يادداشتي عنوان كردند كه سفر دبيركل سياسي
و معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران،
«حياتي» است .از سوي ديگر ديپلماتهايي از انگليس،
آلمانوفرانسهديروزدريادداشتيبااشارهبهسفرروزآينده
انريكه مورا ،دبيركل سياس��ي و معاون مسوول سياست
خارجياتحاديهاروپابهتهراننوشتند:اينبازديددرزمان
مهمي رخ ميدهد كه مذاكرات وين درخصوص بازگشت
كاملبهبرجامتقريبابهمدتچهارماهتوسطايرانتعليق
شده اس��ت .در ادامه اين يادداشت آمده است :از آن زمان،
شرايطدرحوزههستهايدرحالبدتروبدترشدناست.به
بوكارمرسوم»
هميندليلاينبازديدازنگاهماهمان«كس 
نيستويكبازديدحياتيدراينبحرانتلقيميشود.
شرط و شروط براي لغو تحريمها
امادرشرايطيكهديروزبلينكنبابياناظهاراتيتالشكرده
بودتاپالسهايتنديدرصورتعدمحضورايرانپايميز
مذاكراتصاردكندوازپايانزمانبرايتوافقسخنبگويد،
اماتحليلگرانبهدرستياشارهكردندكهبرايدركرويكرد
واقعي امريكا در خصوص امريكا بايد اظهارات رابرت مالي،
نماينده ويژه امريكا در امور ايران را دنبال كرد .مالي ديروز
ادامهدرصفحه2
باز هم از...

توافق در راستاي رشد اقتصاد

توافقدرمذاكراتولغوتحريمها
كمك قابلتوجه��ي به اقتصاد
ايران ميكن��د ،اين تأثيرات در
صنايعي مثل خودروس��ازي،
نفت ،حملونق��ل ،دارويي و...
قابلمش��اهده خواهن��د بود.
انتظاري كه اكثراً افراد از توافق
عليعباسيان
در مذاكرات دارند ،كاهش نرخ
دالر اس��ت كه اين موضوع را ميتوان از تأثير انتشار اخبار
مثبتمذاكراتبررويقيمتدالرمتوجهشد.
اگر مذاكرات باعث ايجاد توافقي شود ،ميتوانيم شاهد
كاه��ش و تثبيت قيمت دالر در كوتاهمدت باش��يم .اما
الزمه تثبي��ت و كاهش ادامهدار قيم��ت دالر ،تغيير در
سياس��تگذاريهاي اقتصادي و كاهش تورم اس��ت.
درصورتيك��ه توافق صورت گيرد اما تورم مهار نش��ود،
قيمتدالرمجدداًميتواندمانندگذشتهبهروندصعودي
خ��ودش ادامه دهد .پ��س از يك ن��گاه اجمالي به تأثير
مذاكرات بر قيمت دالر ،ميخواهيم به سراغ اين موضوع
برويم كه اين دو يعني مذاك��رات و نرخ دالر چه تأثيري
بر ب��ازار بورس ايران ميگذارند .كس��ب نتيجه مطلوب
در مذاك��رات تأثيرات متفاوتي بر روي صنايع بورس��ي
ميگذارد .اين نتيجه ميتواند منج��ر به ايجاد تأثيرات
مثبت در صنايع مختلفي همچون نفت ،خودروسازي،
حملونقل ،بانكي ،دارويي و ...شود .اگر بخواهيم اندكي
كليتر به موض��وع نگاه كنيم ،ميتوان گفت با كس��ب

نتيجه مثبت در مذاكرات صنايع ريالي بيشترين بهره را
ميبرند .در مقابل به دليل كاهش نرخ ارز ،از سودسازي
صناي��ع دالري (فلزي ،پتروش��يمي و ش��يميايي) كه
صادراتمحور هستند كاسته ميش��ود .نكتهاي كه در
اينجا بسيار حائز اهميت است اين است كه لغو تحريمها
برايشركتهاييكهمواداوليهخودراواردميكنند،خبر
بسيارخوبيمحسوبميشودزيرااينشركتهاباافزايش
قيمت دالر مجبورند مواد اوليه خود را باقيمت باالتري
خريداري كنند ك��ه درنهايت باعث افزايش هزينههاي
شركتميشود .تماميايناتفاقاتيكهدرباالگفتهشد،
كوتاهمدت هس��تند و همه ما ميدانيم كه لغو تحريمها
باعثايجادشرايطمناسبيدرتمامصنايعواقتصادكشور
در بلندمدت ميشود به عنوانمثال در كوتاهمدت ،شايد
صنايعصادراتمحورتأثيرمنفيبگيرندامادرميانمدتو
بلندمدتباارتقايروابطباديگركشورها،ميتوانندفروش
وسودسازيبيشتريراتجربهكنند.درباالدربارهتأثيرلغو
تحريمها بر روي صنايع دالري و ريالي توضيحاتي داديم
اما در اين موضوع نبايد نگاه صفر يا صدي داشته باشيم.
بايدبدانيدكهتمامشركتهاييكصنعتواكنشيكسان
نسبتبهمذاكراتنخواهندداشت.برفرضمثالممكن
است يك شركت در صنعتي دالري حضورداشته باشد
اما صادراتي نداش��ته باشد و صرفاً تمام فروشش داخلي
باشدپسنوساناتقيمتدالرتاثيرمعناداريبرعملكرد
اينشركتنميگذارد.اينموردرابيانكرديمتاهميشه
ادامهدرصفحه2
حواستانبهاستثنائاتباشد.

رويداد
با پايان گمانهزنيها
رييس جديد بازار سرمايه انتخاب شد

مجيدعشقي
سكاندار جديد بورس

باخبري كه ش��ب گذش��ته منتش��ر ش��د حاال بايد
قائممق��ام اس��بق س��لطانينژاد (مديرعامل بورس
كاال) از هياتمديره كارگزاري و س��ه شركت استعفا
ده��د و راه��ي تختطاووس ش��ود .مجيد عش��قي
باالخره به عنوان رييس سازمان بورس معرفي شد و
ميتوان گفت كه رزومه پرباري دارد .وي قائممقامي
بورس كاال ،عضويت هياتمديره شركتهاي تأمين
سرمايه لوتوس پارس��يان ،سرمايهگذاري توسعه نور
دنا را در كارنامه كاري خود داش��ته و امروز بايد از اين
سمتها كنارهگيري كند تا به رياست سازمان بورس
برس��د .البته عش��قي در كارگزاري تدبيرگران فردا،
سرمايهگذاري پويا ،گروه توسعه سيستم ساناي شرق،
سرمايهگذاري تدبير ارزش ،توسعه اقتصاد بينالملل
آينده ،سرمايهگذاري مهرگان سرمايه پارس ،صندوق
سرمايهگذاري مشترك پيروزان ،سامان تجارت تدبير
ايرانيان ،گروه توس��عه اقتص��اد ،كارآفرينان دامون،
كارگزاري بانك پاسارگاد عضو هياتمديره بوده است.
نبايدفراموشكردكهرييسجديددانشآموختهرشته
مديريت از دانش��گاه امام صادق است .رييس جديد
سازمان بورس رزومه مطلوبي دارد؛ اما بايد ديد كه با
رزومه مطلوب ميتواند از پس اين وضعيت بازار برآيد؟
بهعقيدهيكيازكارشناسانعشقيبهتنهايينميتواند
كاري براي بازار كند و بايد از تمامي مديران كهنه بازار
كمكبگيرد.نكتهمهماينجاستكهبخشعمدهاياز
كارشناسان و سهامداران از رييس جديد تنها استقالل
بازار و قانونمند ب��ودن را ميخواهند و ميگويند :اگر
رييس س��ازمان قانونمند باش��د تمامي مشكالت و
ريزشها بهخوديخود حل ميش��ود .درنتيجه بايد
صبر پيشه كرد و ديد رييس تازهوارد چقدر به عقيده
سهامداران و كارشناسان اهميت ميدهد! تا دو ،سه
روز پيش قرار بود س��لطانينژاد به رياس��ت سازمان
بورسبرسدامااينمديرپرسابقهبورسيبازهمناموفق
شد و نتوانست تختطاووس را از آن خود كند ،در اين
ميان برخي منابع ميگويند كه وي در جايگاه خود ابقا
نميشود و قرار است همانند مديرعامل فرابورس در
جاي ديگري مديريت كند .حال بايد منتظر ماند و ديد
اين مديران چه زماني ابقا يا جابهجا ميشوند .درست
است عشقي رزومه درخشاني دارد و ميتواند به رشد
بورس كمك شاياني كند؛ اما بر اساس اخبار از منابع
غيررسمي قرار بود س��لطانينژاد به رياست سازمان
برسد و از نگاه بس��ياري از فعاالن بازار انتخاب رييس
سازمان بورس يك حركت رونالدينيويي است.

ادامهازصفحهاول
مساله زمان

دستاوردهاي هستهاي خاصي دس��ت پيدا كرده كه
تصور ميكن��د از اين دانش در قالب ي��ك برگ برنده
ميتواند استفاده كند .از سوي ديگر طرف مقابل هم با
حضوربايدنبهيكهماهنگيكاملرسيدهاستونوع
خاصي از اجماع را شكل داده است .بنابراين اين خطر
وجود دارد كه تحريمهاي س��ازمان ملل و قرار گرفتن
ذيل فصل7تحريمهاي شوراي امنيت بازگردد .ضمن
اينكه اثرات تحريمها هر روز تبعات بيشتري در اقتصاد
ايران به جا ميگذارد و شاخصهاي اقتصادي داخلي
اي��ران را در وضعيت نزولي قرار ميدهد .اينكه طرفين
چه استفادهاي از اين كارتها ميكنند و چگونه بازي
ميكنند ،نيازمند گذر زمان است .البته تحركاتي كه
غربيها در پيش گرفتهاند نشان ميدهد آنها احتمال
عدم توافق را نيز پيشبيني كردهاند .اينها و روند اخير
مقامات رژيم صهيونيس��تي به امريكا و ساير كشورها
اين احتماالت را تقويت ميكند .در اين ميان ايران در
اين دوره جديد معتقد است كه غربيها نهايتا ناچار به
توافقخواهندبود.چراكهواقعآناستفشارحداكثري
طرفهايمقابلنهتنهاباعثنشدهتاايرانعقبنشيني
كند،بلكهايرانراهكارهاييرابرايمقاومتبيشتريافته
است .در اين شرايط مورا راهي تهران شده است تا اين
طنابازهمگسيختهرابازبههممتصلكند.همانطور
كهقبالهماشارهشد،تعريفزمانبرايدوطرفمتفاوت
است.كوتاهترينزمانيكهايرانبرايتوافقبهدنبالآن
است با كوتاه زماني كه امريكا و غرب استنباط ميكند،
متفاوت است.به نظرم طرفين با هم سرشاخ نشدهاند،
بلكه با عنصر زمان سرشاخ ش��دهاند .هم غرب نگران
گذشت زمان است و هم ايران نگران تبعات اقتصادي
گذشت زمان است .اگر به آخرين آمار اقتصادي بانك
مركزيتوجهكنيد،متوجهميشويد،نرختورمدرايران
به باالي50درصد رسيده است .عدد و رقمي كه از زمان
شهريور 20تابهامروزبيسابقهبودهاست.ازسويديگر
دانش هس��تهاي ايران هم به گونهاي افزايش يافته كه
غرب را نگران گسس��ت همه خطوط قرمز كرده است.
بنابراين هر دو طرف با مس��اله زمان دست به گريبان
هستند .حل اين مشكل در گروي دستيابي دو طرف
بهيكدركمشتركاززماناست.معتقدمدوطرفدر
ساعت  25قرار دارند ،يعني از موعد روتين زمان عبور
كردهاندوواردوقتاضافهشدهاند.

راهبردهاي عقيم
براي مهار تورم

آيادرشرايطيكهپيشازايناعالمشدهقراراستمالياتها
كاهش پيدا كند يا دولت قرار اس��ت مالياتها را افزايش
بدهد؟ آي��ا برنامهاي براي افزايش انتش��ار و فروش اوراق
دارند؟آياقراراستوروديارزبهكشورافزايشيابدومساله
تحريمها حل ش��ود؟ يا اينكه راهكارهاي ديگر در دستور
كارقرارگرفتهاست.دراينفضايپرابهام،تحليلگرانتنها
تحليلي كه ميتوانند داش��ته باشند ،بر احتماالت است.
احتماالت��ي كه فضاي فكري جامعه را بيش��تر در فضاي
غبارآلودقرارميدهدتااينكهروشنگريايجادكند.
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خبر

ايـران

«تعادل» كسري بودجه و ميزان فروش اوراق بدهي كشور را بررسي ميكند

طيحكميازسويرييسجمهور،مهديغضنفري
به سمت عضو و رييس هياتعامل صندوق توسعه
مل��ي منصوب ش��د .مه��دي غضنف��ري در دوره
رياستجمهوري محمود احمدينژاد سابقه وزارت
صنايع و معادن (وقت) و رياس��ت سازمان توسعه
صادرات را داشت.

بحران كسري بودجه در كشور

گروه بازار سرمايه| بر اس��اس آمارهاي موجود حجم
انتشار اوراق بدهي در ماههاي مرداد و شهريور يعني پس
از انتخابات دولت جديد شتاب دوچنداني گرفته ،حجم
انتشاراوراقبدهيدرمردادماه 161درصدودرشهريورماه
 60درصدرشدكردهاست.دولتدردوماههابتدايفعاليت
خود  85هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتش��ر كرده و
درنتيجهمجموعااوراقبدهيمنتشرشدهدرنيمهنخست
سال جاري 110هزار ميليارد تومان بوده ،همچنين اوراق
بدهي انتشار يافته در دوماهه نخست فعاليت دولت فعلي
 3.3برابر 4ماههنخستسالاست.
برخالف چهارماهه نخست سال جاري كه ميزان انتشار
اوراق بدهي به طرز عجيبي كاهشيافته بود از مردادماه
و با جايگيري دولت سيزدهم ،روند انتشار اوراق بدهي
افزايشيافت.بهعقيدهكارشناسانبازارانتشارايناوراقدر
حاليافزايشيافتهكهرقمكسريبودجهدولتبهمرحله
كام ً
البحرانيرسيدهاست.دراينبينكارشناساناقتصادي
نيز هشدار ميدهد كه اگر دولت كاري انجام ندهد سال
آينده كسري بودجه به باالترين حد خود ميرسد ،حتي
جعفرقادري،عضوكميسيونبرنامهوبودجهمجلسچند
روز پيشگفته بود :برآورد ما اين است كه امسال بيش از
 ۵۰درصدكسريبودجهداشتهباشيم.براساسهمينبه
نظرميرسدكهدليلاصليرشدانتشارايناوراقدردولت
سيزدهم تأمين كسري بودجه است؛ چراكه دولت حتي
درپرداختمعمولترينوجاريترينهزينههابامشكالت
زياديمواجهشدهوانتشاراوراقبدهيميتواندتاحدودي
نيازهايدولترابرطرفسازد.چندوقتاخيرمسعودمير
كاظمي ،رييس سازمان برنامهوبودجه نيز گفت :چرخه
منفي و معيوب در بودجهريزي بايد متوقف شود و دولت
هزينههارامديريتكند.استقراضازبانكمركزيوانتشار
اوراققرضهوخلقپولراهحلنيست.باوجوداينسخنان
دولت به گونه ديگري عمل كرده و آمارها خبر از سرعت
روبه باالي انتشار اوراق بدهي ميدهد .بر اساس آمارهاي
منتشرش��ده دولت در چهارماهه نخس��ت سال جاري
 25هزار و  230ميليارد تومان اوراق بدهي براي جبران
كسريبودجهخودمنتشركردهوبخشمهميازمنابعش
را از طريق بانك مركزي تأمين كرده بود كه اين موضوع
موجباتتشديدتورمرافراهمساختامادرماههايمرداد
وشهريورجمعكلاوراقبدهيمنتشرشدهتوسطدولت
به ميزان  84هزار و  770ميليارد تومان رسيده كه رشد
 3.3برابرينسبتبهچهارماههنخستسالراداشته؛اين
بدان معناست كه حجم اوراق بدهي كه دولت فعلي طي
مدت 2ماهفروخته 60هزارميلياردتومانبودهكهبيشتر
از اوراقي بود كه دولت طي 4ماه پيش از زمان ذكرشده به
فروش رسانده است .طبق همين آمارها ،دولت سيزدهم
در مردادماه سال جاري  32هزار و  670ميليارد تومان و
در ماه شهريور 52هزار و 100ميليارد تومان اوراق بدهي
به فروش رسانده كه اين ارقام خبر از رشد 161درصدي
فروش اوراق بدهي در مردادماه و رش��د  60درصدي در

معرفيمسيرجايگزينآذربايجان
برايترانزيت

هرويك ياريجانيان رييس اتاق مش��ترك ايران و
ارمنس��تان با بيان اينكه «اق��دام دولت آذربايجان
در تعيين عوارض براي كاميونهاي ايراني موجب
افزايش  300دالري هزينههاي صادراتي شده بود»
گفت كه طبق وعده دولتها ،جاده «تاتا» به عنوان
مس��ير جايگزين تا پايان آبانماه قابل بهرهبرداري
خواهدبود.بهگفتهويجادهتاتاپيشازايننيزمورد
استفاده قرار ميگرفت و اتوبوسها و كاميونها براي
عزيمتبهارمنستانازاينمسيراستفادهميكردند.
اما اين جاده ،داراي شيب و گردنههاي تندي است
كه تريليها قادر به عبور از آن نيستند و همچنين در
مواقع بارندگي ،عبور از اين جاده دشوار ميشود .از
اي��نرو ،دو دولت وعده دادهاند كه اين جاده تا پايان
آبانماهبهعنوانمسيرجايگزينبرايهمهخودروها
قابلبهرهبرداريباشد.دراينصورت،كاميونهايما
بدون دردسر به ارمنستان و اوراسيا راه پيدا ميكنند.

ادامهازصفحهاول
شهريور ميدهد .با افزايش حجم انتشار اوراق بدهي در
تابس��تان و بعد از روي كار آمدن دولت جديد جمع كل
اوراقبدهيكهدرنيمهنخستسالمنتشرشدهبهبيش
از 110هزارميلياردتومانرسيد.باكميبررسيميتوان
گفتكهباتكيهبهرشدشديدتورمازناحيهكسريبودجه،
دولت چارهاي بهجز انتشار اوراق بدهي ندارد .اگر دولت
قصد داشته باشد كه كس��ري بودجهاش را در  6ماه دوم
سال جبران كند سادهترين و در دسترس ترين راهحل،
انتشار اوراق بدهي اس��ت .البته با توجه به انتظار رييس
س��ازمان برنامهوبودجه به انتش��ار اين نوع اوراق به نظر

ميرسد طي ماههاي آينده اختالف اين سازمان با وزارت
اقتصادوبانكمركزيدرتداومسياستانتشاراوراقبدهي
افزايش يابد .مشكالت مالي دولت سنگين شده و ميزان
تورم در كشور افزايش��ي است بدينترتيب انتشار اوراق
بدهي در ماههاي آينده كاهش نمييابد و احتماالً برنده
در اين مي��دان وزارت اقتصاد و بانك مركزي خواهد بود،
البتهنبايدفراموشكردكهباتوجهبهافزايشهزينههاي
دولت در نيمه دوم سال جاري فشار به دولت براي انتشار
اوراق بدهي افزايش��ي ميشود و به نظر ميرسد با توجه
به اينكه كاهش هزينههاي دولت يك راهكار بلندمدت

اوراقبدهيدولتيمنتشرشدهدرنيمهنخستسالجاري(ارقامبهميليونتومان)
نوع اوراق
اسناد خزانه اسالمي
اسناد خزانه اسالمي
اسناد خزانه اسالمي
اسناد خزانه اسالمي
اسناد خزانه اسالمي
اسناد خزانه اسالمي
اسناد خزانه اسالمي
اسناد خزانه اسالمي

ارزش
5000000
5000000
10000000
15000000
6000000
10000000
10000000
5000000

نوع اوراق
اسنادخزانه اسالمي
اوراق مرابحه عام
اوراق مرابحه عام
اوراق مرابحه عام
اوراق مرابحه عام
اوراق مرابحه عام
اوراق مرابحه عام
جمعكل

ارزش
10000000
5000000
10000000
10000000
3000000
3000000
3000000
110000000

بوده،دولتچارهايجزانتشاراوراقبدهينخواهدداشت
و صحبتهاي (شعارهاي) سازمان برنامه براي كاهش
هزينههامحققنخواهدشد.
اوراقبدهيچارهمشكلنيست
البتهرييسسازمانبرنامهوبودجهتلويحاًگفتهكهتمركز
وي بر روي كاهش هزينههاي دولت بوده و اعتقاد چنداني
به انتشار اوراق بدهي ندارد و انتش��ار اوراق بدهي راهحل
مشكالتبودجهنيست.سجادموحد،مديرعاملمركزمالي
ايراننيزدراينبارهگفتهاست:رشدوتوسعهبازارصكوكدر
چندسالاخير،بهدليلنقشآندرگسترشسرمايهگذاري
در طرحهاي سودآور تحقق يافته است .همچنين قابليت
ديگر صكوك ،آن اس��ت كه به عنوان ابزاري براي كنترل
نقدينگي و اعمال سياستهاي انبساطي و انقباضي پولي
مورد استفاده قرار گيرد .بهگفته او ،درصورت بهكارگيري
صكوك،ميتوانبهكاهشتأمينماليكسريبودجهدولت
ازطريقانتشارپولاميدواربودوازافزايشپايهپوليوتورم
جلوگيريكرد.باتوجهبهانعطافپذيريصكوكوقابليت
انتشاربرايتأمينماليانواعپروژههاياقتصاديوعمراني،
بهرهگيري از پتانسيلهاي اين اوراق ميتواند وجوه الزم
برايپشتيبانيماليازبخشهايمختلفاقتصاديجامعه
ازجملهصنايع،كشاورزيوخدماترا فراهمكردهو منجر
بهتأميننيازهايماليدولتدراينبخشهاشود.

معاون قوانين مجلس دهم:

استعفاي علي الريجاني با رهبري هماهنگ شده است

ميرمحم��د صادقي ،مع��اون قوانين مجل��س دهم با
تاييد اس��تعفاي علي الريجاني از پرون��ده قرارداد 25
ساله ايران و چين ،ادعا كرده كه استعفاي الريجاني با
رهبري هماهنگ شده است .او همچنين تاكيد كرده
آقاي الريجاني براي كشور سرمايه بوده و هميشه نيز
خواهند بود .ايشان مورد اعتماد رهبر انقالب هستند و
هر زماني كه به ايشان نياز باشد قطعا فعاليت خواهند
كرد .بنابراي��ن ،كليد خوردن حذف آق��اي الريجاني
تحليلهايي است كه شبكههاي برونمرزي ميكنند
و صحت ندارد .به گزارش جماران ،ميرمحمد صادقي
استعفاي علي الريجاني از اجراي توافق 25ساله ايران و

چينراموضوعمهميندانستوگفت«:فازكاريايشان
به پايان رسيده اس��ت و دولت بايد اجراي اين توافق را
پيگيري كند ».دي��روز روزنامه فرهيختگان خبر داده
بود كه «علي الريجاني رييس پيشين مجلس شوراي
اسالمي و مجري توافقنامه  ۲۵ساله ايران و چين طبق
ش��نيدهها با روي كارآمدن دولت س��يزدهم از سمت
خود در راهبري اين توافقنامه استعفا داده تا پيگيري
فرآيندهاي مربوط به اين س��ند راهبردي  ۲۵ساله به
دس��ت تيم دولت و معاون اول رييسجمهور س��پرده
شود ».اما حس��ين ميرمحمدصادقي ،معاون قوانين
مجلس دهم آن را رد ميكند و با اش��اره به اس��تعفاي

الريجاني دراينباره گفته« :موضوع اجرايي قراردادها
را وزرا بايد پيگيري كنند ،طبع��ا دولت بهتر ميتواند
اين كار را انج��ام بدهد و اگ��ر وزرا حرفي بزنند امكان
تداخل كار وجود دارد .بنابراين ،آقاي الريجاني تصميم
گرفتند كه باقي كار به عهده دولت باشد و با رهبري هم
هماهنگي داشتهاند ».او اظهار كرده :به نظر من مساله
مهمي نيست ،اين قرارداد مراحلي در راستاي آمادگي
و انعقاد قرارداد داشت كه بايد انجام ميشد .زماني كه
اين مراحل آماده شد؛ يكسري بحثها به امور اجرايي
مربوطميشودكهبايددرمجموعهاقتصاديدولتحل
شود .بنابراين ،اين استعفا در اين راستا است كه مراحل

قرارداد طي ش��ده و دولت باي��د آن را اجرا كند .به نظر
ميرسد كه آقاي الريجاني قصد داشتند دولت مساله را
پيگيريكردهوازتداخلكارهاجلوگيريشود.بنابراين
استعفاي ايشان مساله مهمي نيست و فاز كاري مربوط
به ايش��ان به پايان رسيده است .صادقي تصريح كرده:
آقاي الريجاني خودشان خواستند كنارهگيري كنند.
زيرا موضوع اجرايي قراردادها را وزرا بايد پيگيري كنند،
طبعا دولت بهتر ميتواند اين كار را انجام بدهد و اگر وزرا
حرفي بزنند امكان تداخل كار وجود دارد .بنابراين ،آقاي
الريجاني تصمي��م گرفتند كه باقي كار به عهده دولت
باشد و با رهبري هم هماهنگي داشتهاند.

در مراسمي با حضور وزيركار انجام شد

اقتصادي اجتماعمحور براي معلوالن توس��ط بنياد
بركت اجرايي شده است .او با اشاره به اينكه حل معضل
مسكن افراد محروم يكي از سياستهاي جدي ستاد
اجرايي فرمان امام اس��ت ،افزود :قرارداد ساخت ١۶٠
هزارواحدمسكونيارزانقيمترابرايمحرومينامضا
كردهايم كه اين واحدها طي  ٢س��ال ساخته خواهند
ش��د و از اين تعداد  ۵٠هزار واحد در سراسر كشور به
بهرهبرداري رس��يده اس��ت .معاون هماهنگي ستاد
اجرايي فرمان امام همچنين از ورود اين مجموعه براي

سفر مورا و آينده برجام
ضرورتمذاكراتمستقيمميانايرانوامريكاسخن
گفت و اعالم كرد عدم مواجهه مس��تقيم دو كشور
باعث ش��ده تا امكان توافق جامع به تاخير بيفتد .او
همچنين مدعي شد در صورت عدم بازگشت ايران
به مذاكرات هستهاي جهت احياي برجام ،واشنگتن
براي بررس��ي «تمام گزينههاي روي ميز» آمادگي
دارد .به گزارش رويترز ،رابرت مالي در كنفرانس��ي
مجازي در يك انديش��كده در واش��نگتن گفت :ما
آمادهايم تا خود را با واقعيت��ي وفق دهيم كه در آن
با تمامي گزينهها براي رسيدگي به برنامه هستهاي
ايران (در صورتي كه اين كش��ور حاضر نباش��د به
محدوديتهاي خود بازگردد) سروكار داشته باشيم.
وي در اظهارات خود همچنين از تقويت تحريمهايي
كه مانع از فروش نفت ايران ميشوند ،صحبت كرد و
گفت :مذاكرات وين به بهترين نحو پيش نرفت چرا
كه ايران از مذاكرات مستقيم خودداري كرد .مذاكره
مستقيم با ايران درباره توافق هست هاي گزينهاي بهتر
يشنويم
يهام 
است.ويهمچنينگفت:آنچهازايران 
در برخي موارد متناقض اس��ت .اعتماد بين ايران و
اياالت متحده در زمان مذاكرات ۲۰۱۵از آنچه اكنون
است ،بيش��تر بود .تا زماني كه ايران ب ه طور كامل به
توافق هستهاي پايبند نباشد تحري مهاي اين كشور
رارفعنخواهيمكرد .ماليدربارهبحث تبادلزندانيبا
ايران هم گفت« :براي مذاكرات غيرمستقيم با تهران
ي
براي تضمين آزادي امريكاييهاي زنداني اقدام م 
كنيم؛ اين مذاكرات جدا از مذاكرات هستهاي است.
نمايندهويژهامريكادرامورايراندرميانصحبتهاي
خود همچنين گفت :احتمال آن وجود دارد كه ايران
مسير ديگري را اتخاذ كند .ما بايد با اسراييل و ديگر
شركايمان در منطقه هماهنگي داشته باشيم .من
طي روزهاي آتي به عربستان سعودي ،امارات و قطر
سفرخواهمكردتادرخصوصتالشهابرايبازگشت
بهتوافقهستهايوگزينههاييكهبرايكنترلكردن
برنامههستهايايراندرصورتعدمتحققهدفمان
در اختيار داريم ،گفتوگو كنم ».در نهايت بايد ديد
نتايج اين سفر آيا منتج به تداو م مذاكرات هستهاي
خواهد شد يا دو طرف ترجيح ميدهند همچنان از
عنصر زمان براي بهرهمندي از برگهاي برنده بيشتر
استفادهكنند.

توافق در راستاي رشد اقتصاد

تحويل 1400واحد مسكوني به خانوادههاي داراي دو معلول توسط ستاد اجرايي فرمان امام
به همت بني��اد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان امام و
مشاركتسايرنهادها 1400،خانوادهدارايدومعلولبه
باال صاحب خانه شدند .صبح روز سهشنبه درمراسمي
با حضور وزير تعاون ،كار و رفاهاجتماعي و هيات همراه،
معاونان هماهنگي و اجتماعي س��تاد اجرايي فرمان
امام ،رييس هياتمدي��ره و مديرعامل بنياد بركت و
معاونان بنياد مسكن و س��ازمان بهزيستي در محل
نمايشگاهدايميستاداجراييفرمانامام،آيينتحويل
 ١۴٠٠واحد مسكوني به خانوادههاي داراي دو معلول
به باال برگزار شد .سيدمصطفي سيدهاشمي معاون
هماهنگيستاداجراييفرمانامامدراينمراسمگفت:
سال گذشته تفاهمنامه مشتركي به منظور ساخت
مسكن براي خانوادههاي داراي دو معلول بين ستاد
اجرايي فرمان امام ،سازمان بهزيستي و بنياد مسكن
منعقد شد كه سهم س��تاد دراين قرارداد  50ميليارد
تومان تعيين ش��د .وي افزود :بعد از يكس��ال١۴٠٠ ،
واحد ازاين خانهها در هر  31اس��تان كش��ور ساخته
و آماده ش��ده و ام��روز تحويل صاحبان آن ميش��ود
تا بخش��ي از بارس��نگيني كه بر روي دوش اين افراد
است برداشته شود .سيدهاشمي گفت :حداقل متراژ
ساخته شده براي هر واحد  ٧٠مترمربع و حداكثر آن
 ٩٠مترمربع است كه با توجه به موقعيت مكاني اين
ميزانمتغيرميشود،همچنيناينواحدهابهگونهاي
طراحي شده كه نقل و انتقال معلوالن با مشكل مواجه
نشود و شرايط الزم در طراحي آنها لحاظ شده است.
وي خاطرنش��ان كرد :همچنين تاكنون  ٣هزار طرح

مهديغضنفريرييسهياتعامل
صندوقتوسعهمليشد

بازسازي مدارس و منازل آسيبديده در زلزله انديكاي
خوزستان خبر داد و افزود :حسب دستور رياست ستاد
اجرايي فرمان امام ،بازسازي و تعمير كامل ۵۴مدرسه
و ۴٠٠واحد مسكوني آسيبديده در زلزله اخير انديكا
در دستور كار بنياد بركت قرار گرفت ،همچنين براي
جبرانمشاغلازبينرفتهدراينمنطقهنيز ١۵٠طرح
اقتصادي اشتغالزا را در انديكا اجرا خواهيم كرد.
وزير تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي نيز دراين مراس��م
گف��ت :اصل در حكومت پيامبر (ص) ،زمينهس��ازي

براي فعاليت اقتصادي مردم بوده و قوانين اقتصادي
به ترتيبي بوده است كه مردم خودشان كار اقتصادي
انجامدهند.تنهاجاييكهپيامبر(ص)دستوردادندكه
ازبيتالمالبرايمردمهزينهشوددرحوزهمسكنبوده
است.حجتاهللعبدالملكيافزود:برايجامعهاسالمي
مسكنو سرپناهمهماستو اگر مردم خودشان نتوانند
آنراتهيهكنند،حكومتموظفاستبرايآنهاهزينه
كند .در اين اولويتبن��دي افرادي مانند محرومين و
معلولين در صدر اولويتها قرار دارند .وزيركار افزود:
معل��والن و خانوادههاي آنها حقي ب��ه گردن دولت و
حاكميتومردموخيريندارندكهمهمترينآنتأمين
مسكن مناسب است .وي با قدرداني از اقدامات ستاد
اجرايي فرمان امام درحوزه خدمترساني به مناطق
محروم و تالش براي ايجاد فرصتهاي برابر دركشور
گفت :از ستاد اجرايي فرمان امام ممنونم بابت ورود به
مقوله مسكن معلوالن و طراحي يك مدل خالقانه و
جهادي براي همافزايي و به خدمت گرفتن توان ساير
نهادها كه قابل تكثير درهمهجاي كشور هم هست و
قطعا دولت سيزدهم هم ازاين به بعد كمك بيشتري
خواهد كرد تا به جايي برسيم كه هيچ خانواده داراي
معلولي معضل مسكن نداشته باش��د .در ادامه اين
مراسم كليد دو واحد مس��كوني در استان تهران به
صورت نمادين به دو خان��واده داراي دومعلول اعطا
ش��د .همچنين در ارتباطي ويدئوكنفرانس��ي با سه
استان كرمان ،كردس��تان و گيالن ،تعداد ديگري از
اين واحدها تحويل صاحبان خود شدند.

نرخ ارز همواره يكي از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار
بر بازار س��رمايه اس��ت و در تمام ادوار ش��اهد واكنش
بازار س��رمايه نس��بت به نوس��انات قيمت ارز بودهايم
كه نش��اندهنده يك همگرايي قوي بي��ن دالر و بازار
سرمايهاست.نبايدفراموشكنيمكهبيشاز 50درصد
شركتهاي بازار س��رمايه ،كاموديتيمحور هستند و
تحت تأثير قيمتهاي جهاني قرار ميگيرند و بهتبع
آننوساناتنرخارزميتواندباعثايجادتغييراتمثبت
يا منفي در اين شركتها شود .جمعبندي :اگر توافقي
رخدهدوگشايشاقتصادياتفاقبيفتد،دركوتاهمدت
ش��اهد كاهش ن��رخ ارز خواهيم بود كه اي��ن اتفاق بر
صنايعدالري تأثيرمنفيوبر صنايع ريالي تأثيرمثبت
ميگذارد اما ميتوانيم انتظار بهبود بازار سرمايه را در
بلندمدتداشتهباشيمكهايناتفاقهمنيازمنداصالح
سياستگذاريهاياقتصادياست.

ترس از تصويب طرح صيانت
پشت درهاي بسته

س��وي نمايندگان اينطور عنوان ش��ده كه چون
مذاكراتكميسيون چالشيتروتخصصيتر است و
ممكناستبرايمردمخستهكنندهباشد،مذاكرات
ثبت و ضبط ميش��ود و پس از حذف موارد زائد در
اختيار افكار عمومي قرار ميگيرد؛ موضوعي كه بار
ديگرمخالفتكاربرانرابرانگيختهوتصورميكنند
قرار است درباره يكي از مهمترين موضوعات مربوط
بهاينترنتوفضايمجازيكهاينروزهابهمهمترين
جنبه زندگيش��ان هم تبديل شده ،پشت درهاي
بستهتصميمگيريشود.

اخبار
كاهش  ۷.۸درصدي
فروش اوراق در مرداد ۱۴۰۰

طبق آخرين دادههاي آماري بانك مركزي ايران تا
پايان مردادماه  ۷۰هزار و  ۲۰۰ميليارد تومان اوراق
بدهي تا پايان مردادماه امس��ال فروخته شده كه در
مقايسهبامدتمشابهسالگذشته ۷.۸درصدكاهش
يافته است.گرفتن وام تنها مختص به مردم نيست و
سازمانها و نهادها نيز براي تهيه منابع خود نياز به
وام بانكي دارند .در واقع فروش اوراق يكي از راههاي
امن سرمايهگذاري در زماني است كه بانكها امكان
پرداخت وامهاي كالن مورد نياز سازمانها را نداشته
باشند و براين اساس سازمانها و شركتها ميتوانند
از انواع اوراق مشاركت ،كه سود ثابت دارند ،ريسك
سرمايهگذاري و توليد را تا حد قابل توجهي كاهش
دهند .نكته قابل توجه در بحث انتشار اوراق اين است
كه دولت با اين روش ميتواند كسري بودجه خود را
تامين كند بدون اينكه خلق پولي انجام شود و تورم
افزايش يابد .براساس بودجه امسال ،دولت بايد۱۲۵
هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي منتشر كند
كه تا پايان مردادماه  ۷۰هزار و  ۲۰۰ميليارد تومان
اوراق منتشر شده است كه  ۵۷هزار و  ۹۰۰ميليارد
آن اوراق بدهي دولتي ۶ ،هزار و  ۷۰۰ميليارد تومان
اوراق بدهي ش��هرداري و پنج هزار و  ۵۰۰ميليارد
تومان اوراق بدهي شركتي اس��ت .بررسي جداول
آماري بانك مركزي نشان ميدهد كه فروش اوراق
در پنج ماهه امس��ال در مقايسه با مدت مشابه سال
گذشته  ۷.۸درصد كاهش يافته است .براساس آمار
فروش اوراق بدهي شركتي در اين مدت ۱۹.۳درصد
و اوراق بدهي ۱۲.۱درصد كاهش داشته است .ميزان
فروش اوراق تا پايان تيرماه  ۱۹هزار و  ۳۰۰ميليارد
تومان بود و اين رقم در مردادماه  ۷۲.۲درصد رشد
يافت .براس��اس آمار بانك مركزي در مردادماه ۳۳
هزار و  ۳۰۰ميليارد تومان اوراق فروخته شده است
كه ۳۲هزار و ۶۰۰ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي
و مابقي اوراق بدهي شركتي است .در مردادماه اوراق
بدهي شهرداري فروخته نشده است.

تكليف بانكها براي ايجاد سامانه
الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت

نمايندگانمجلسدرجريانبررسيطرحتسهيلصدور
برخي مجوزهاي كس��ب و كار با تنظيم دستورالعمل
نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تس��هيالت بانكي
موافقتكردند.نمايندگاندرنشستعلني(چهارشنبه،
 ۲۱مهرماه) مجلس ش��وراي اس�لامي با ماده ۳طرح
تسهيل صدور برخي مجوزهاي كس��ب و كار با ۱۵۰
رأي مواف��ق ۹ ،رأي مخالف و  ۶رأي ممتنع از مجموع
 ۲۱۲نماينده حاضر در جلس��ه علني موافقت كردند.
در ماده ۳ارجاعي كميسيون جهش توليد آمده است:
متن زير به عنوان ماده ( )۳۱به قانون بهبود مس��تمر
محي��ط كس��بوكار مص��وب  ۱۳۹۰/۱۱/۱۶الحاق
ميش��ود :ماده  -۳۱بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران مكلف است حداكثر س��ه ماه پس از الزماالجراء
شدن اين قانون ،دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي
قراردادهاي تسهيالت بانكي را تهيه كند و به تصويب
شورايپولواعتباربرساند.بانكهاوموسساتاعتباري
موظفند در چارچوب دستورالعمل مذكور و با استفاده
ازظرفيتهايموجود،سامانهالكترونيكيقراردادهاي
تس��هيالت را با امكان دسترسي هر تسهيالتگيرنده
به اطالعات تسهيالت خود ظرف مدت يك سال پس
از الزم االجرا شدن اين قانون ايجاد نمايند و نسبت به
ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت و قراردادهاي
وابستهازجملهضمانت،ارزيابيوثايق،امهالمطالبات،
اقرار به دين ،تهاتر ،صلح و توافق ،رضايتنامه و هرگونه
توافق مرتبط با تسهيالت اقدام نمايند .يك سال پس
از الزماالجراء ش��دن اين قانون ،دريافت هرگونه وجه
قانوني مرتبط با تسهيالت توسط بانكها و موسسات
اعتباري(ازقبيلكارمزد،هزينهكارشناسي،اصل،سود،
وجه التزام و غيره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه
مذكور انجام خواهد پذيرف��ت .تبصره -۱درخصوص
قراردادهاي تسهيالتي كه قبل از الزماالجراء شدن اين
قانونمنعقدشدهاست،منوطبراينكهبيشازسهسال
ازتسويهآنهانگذشتهباشد،بانكهاوموسساتاعتباري
مكلفند يك هفته پس از ثبت درخواس��ت مشتري يا
سايرمتعهدينذيربطدرشعبه،يكنسخهازقراردادو
اطالعات كامل تسهيالت مزبور از جمله جدول اقساط
را ب��ه آنها ارايه نمايند .تبصره -۲تا زمان پيادهس��ازي
سامانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت كه حداكثر
يك س��ال پس از الزماالجراء ش��دن اين قانون است،
بانكهاوموسساتاعتباريمكلفندظرفيكماهپس
از انعقاد قرارداد ،ترتيبي اتخاذ نمايند كه مشتريان اعم
ازتسهيالتگيرنده،ضامنينوراهنينباورودبهصفحه
شخصيخوددردرگاهبانك،امكاندسترسيبهتصويري
از نسخ ه الكترونيكي قرارداد تسهيالتي خود را داشته
باشند يا درصورت درخواست ،اين قراردادها بهصورت
كاغذي به تسهيالتگيرندگان تسليم و رسيد تحويل
تصويرقراردادبهمشتري،درپروندهشعبهنگهداريشود.
تبصره -۳بانك مركزي موظف است ضوابط انضباطي
الزم براي بانكها و موسس��ات اعتباري در راس��تاي
اجراي اين ماده را در دستورالعمل مذكور در صدر اين
ماده پيش بيني كند .در هر حال محاسبات اين سامانه
الكترونيكي مبناي امور مرب��وط نظير صدور اجراييه،
دادخواست مطالبه وجه ،تهاتر ،تسويه حساب و امهال
قراردادازسويبانكاستوكليهمراجعقانونيموظفند
صرفاً اين اطالع��ات را مالك و مبناي اقدام قرار دهند.
حكم اين تبصره مانع از اختيارات مقام قضايي نيست.
تبصره -۴متخلفان از مفاد اين م��اده يا از نرخهاي
مصوبشورايپولواعتبار،اعمازمديرانياكاركنان
خاطي شبكه بانكي عالوه بر جبران كليه خسارات
وارده به مشتريان ،حسب مورد به مجازات مقرر در
م��اده ( )۵۷۶كتاب پنجم قانون مجازات اس�لامي
(تعزيراتومجازاتهايبازدارنده)مصوب۱۳۷۵/۳/۲
ياممنوعيتازاشتغالدربانكهاوموسساتاعتباري
درهرحالحداكثرتادوسالمحكومميگردند.
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از سوي مركز پژوهشهاي مجلس تحليل شد

پيامدهاي تثبيت نرخ ارز اسمي براي اقتصاد ايران

گروه بانك و بيمه |
معاونتمطالعاتاقتصاديمركزپژوهشهايمجلس
شوراي اس�لامي طي گزارشي با بررسي راهبرد ارزي
كش��ور به تحليل پيامدهاي تثبيت نرخ ارز اس��مي
پرداخت.در اين گزارش آمده :حساسيت باالي افكار
عمومي و توجه خاص سياس��تگذاران به نوس��انات
نرخ ارز ،حاكي از اين واقعيت انكارناپذير است كه اين
نرخ يك متغير كليدي در اقتصاد ايران است .پيگيري
تعجببرانگيزتحوالتسياسيخارجياماموثردرنرخ
ارزتوسطافكارعمومينيزشاهدديگرياستكهعالوه
بر تأكيد بر اهميت نرخ ارز براي افكار عمومي ،نش��ان
ميدهد تا چه اندازه ،انتظارات و كيفيت افق ديد عوامل
اقتصادي وابسته به نرخ ارز شده است.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به پيامدهاي
تثبيت نرخ ارز اس��مي پرداخت و اين مساله را يكي از
موانعرشداقتصاديكشوراعالمكرد.معاونتمطالعات
اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش��ي به
شرح زير به بررس��ي راهبرد ارزي كشور و پيامدهاي
تثبيت نرخ ارز اسمي پرداخت؛ حساسيت باالي افكار
عمومي و توجه خاص سياس��تگذاران به نوس��انات
نرخ ارز ،حاكي از اين واقعيت انكارناپذير است كه اين
نرخ يك متغير كليدي در اقتصاد ايران است .پيگيري
تعجب برانگيز تحوالت سياس��ي خارجي اما موثر در
نرخ ارز توسط افكار عمومي نيز شاهد ديگري است كه
عالوه ب��ر تأكيد بر اهميت نرخ ارز براي افكار عمومي،
نشان ميدهد تا چه اندازه ،انتظارات و كيفيت افق ديد
عوامل اقتصادي وابسته به نرخ ارز شده است.
در اين گزارش تصريح ش��ده :رفتار سياستگذار (غالب
دولتهاوبانكمركزي)وفقدانچارچوبسياستگذاري
پولي ،عم ً
ال تغييرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات
تورميوعامليموثربربازدهاسميانتظاريسرمايهگذاري
تبديل كرده است .در اين شرايط افزايش نرخ ارز غالباً به
مثابه يك خبر بد براي عوام��ل اقتصادي (وقوع تورم در
آيندهاي نزديك) تفس��ير خواهد ش��د و كاهش آن يك
خبر خوب .توضيح بيشتر اينكه دولت در مواجهه با بازار
ارز راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز را علي رغم رشد قابل
توجه نقدينگي و كاهش بهره وري بهطور ضمني دنبال
ميكند و زماني كه نرخ ارز افزايش مييابد ،غالب عوامل
اقتصادي آن را به عنوان يك خبر بد تلقي ميكنند.
زيرا عالمتي است از كاهش قدرت سياستگذار براي
كنترل نرخ ارز و نشانهاي است از فرارسيدن زمان بروز
آثار تورمي سياس��تهاي تورم زاي گذشته .راهبرد
ممانع��ت از افزايش ن��رخ ارز بدون توجه به ش��رايط
اقتصادي و متغيرهاي اقتصاد كالن كه توسط غالب
دولتها دنبال شده پيامدهاي بسيار منفي بر اقتصاد
داش��ته كه مهمتري��ن آنها تضعيف تولي��د داخلي و
وابستگي آن به واردات است و اين گزارش تالش كرده
است ابعاد اين پيامدها را تبيين نمايد.

در اي��ن گزارش با بيان اين نكته ك��ه راهبرد دولتها در
اين زمينه باعث مشكالتي ش��ده ،تصريح شده :كاهش
توان رقابت و ف��روش كاالي ايراني در بازارهاي جهاني و
در نتيجه تضعيف صادرات وكاهش توليد ،كاهش توان
رقابت كاالي ايراني با محصوالت وارداتي در داخل كشور
ودرنتيجهتقويتوارداتوتضعيفتوليد(كاهشتوليديا
عدمتوليدبهدليلعدمصرفهاقتصادي)وهمچنينايجاد
نااطميناني و بيثباتي اقتصاد كالن به دليل ممانعت از
تعديلتدريجيارزكهمنجربهتشديداثرشوكهايارزي
وارده خواهد شد از جمله اين مشكالت است .در گزارش
مركز پژوهشهاي مجلس ،كاهش توان درآمدزايي ارزي
در كنار افزايش مصارف ارزي و هدررفت ذخاير ارزي و به
تبعتضعيفقدرتچانهزنيكشوردرتعامالتبينالمللي
از ديگر پيامدهاي سياست ارزي دانسته شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش ذكر شده :ممانعت از
افزايش نرخ ارز اسمي ،در حالي كه وضعيت متغيرهاي
بنيادين نظير رشد اقتصادي و رشد نقدينگي مستلزم
افزاي��ش آن هس��تند ،در دو مقطع ب��ر اقتصاد تأثير
ميگذارد؛ در مقطع اول كه بانك مركزي ذخاير ارزي
كافي براي مداخله دارد و نرخ ارز را سركوب ميكند،
منجر به تضعيف توليد داخلي و عدم امكان رقابت آن با
محصوالتخارجيدرداخلكشوروهمچنينازدست
دادن بازارهاي صادراتي ميشود.

در ادامه اين گزارش بيان ش��ده :اين راهبرد با تضعيف
صادرات و ترغيب واردات (كاهش عرضه ارز حاصل از
صادرات و افزايش تقاضاي ارز بابت واردات) و همچنين
تزريقارزبهبازاربرايجلوگيريازافزايشنرخ،درمقطع
اول ذخاير ارزي كشور را نيز كاهش ميدهد؛ در مقطع
دوم كه ب��ا عدم مديريت صحيح ذخاير ارزي يا كاهش
درآمد ارزي كشور ناشي از شوك خارجي ،امكان تزريق
مداوم ارز به بازار از بين ميرود ،جهش ارزي و افزايش
نااطميناني و بيثباتي در اقتصاد كالن به وقوع پيوسته
و ناكامي در راهبرد دولتها به وجود ميآيد .به عبارت
روشنتر در شرايطي كه كشور از تورم باال و ساير عوامل
بنيادين موثر بر كاهش ارزش پ��ول ملي رنج ميبرد،
توفيق در اين راهب��رد ،مقارن با تضعيف بخش واقعي
اقتصاد و كاهش صادرات و افزايش واردات كشور خواهد
بود و از آنجايي كه منابع ارزي كش��ور محدود اس��ت و
شوكهاي نفتي اين محدوديت را تشديد ميكند ،به
جاي افزايش تدريجي ،جهش ارزي اتفاق افتاده و لطمه
بيشتري به ثبات اقتصاد كالن وارد ميشود.
در اين گزارش تصريح شده :از طرف ديگر از آنجايي كه
برونگرايييكيازاهدافاقتصادمقاومتيعنوانشدهو
برنامهششمتوسعهنيزتقويترقابتپذيريمحصوالت
داخلي را الزام كرده اس��ت ،با عنايت به پيامدهايي كه
تثبيت نرخ ارز اس��مي بر كاهش قدرت رقابتپذيري

محصوالت صادراتي و ترغيب واردات به كش��ور دارد،
نميتوان تثبيت نرخ ارز اسمي را با اسناد باالدستي و
سياستهاي تجاري همسو و سازگار دانست.
در اين گزارش با تاكيد بر اين نكته كه براي حفظ ارزش
پول ملي بايد تورم را مهار كرد كه خروجي آن عدم رشد
مزمن سطح قيمت كاالها ،خدمات و داراييها خواهد بود
در صورتي كه اين امرمحقق نش��ده باشد تثبيت نرخ ارز
اس��مي موجب پيامدهاي قابل توجه براي بخش واقعي
اقتصاد و ثبات اقتص��اد كالن خواهد بود و در نهايت نيز
به هدف خود يعني ثبات نرخ ارز اس��مي نخواهد رسيد،
آمده :به بيان ديگر راهكار حفظ ارزش پول ملي ،ممانعت
از افزايش نرخ ارز اس��مي نيس��ت؛ بلكه افزايش نرخ ارز،
معلول و بروز بيروني كاهش ارزش پول ملي است كه به
دليل ناترازيهاي ساختاري موجد رشد نقدينگي بدون
تناسببابنيانهاياقتصاديوكاهشبهرهوريبهاقتصاد
تحميلميشود.بارفعاينناترازيها،نيروهاييكهنرخارز
را به سوي افزايش سوق ميدهند ،تحت كنترل درآمده
و نيازي به تزريق گس��ترده ذخاير ارزي و تالش همواره
ناموفق براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي نيست.
به عبارت روشنتر مسير اصلي تقويت ارزش پول ملي،
كنترل تورم و تقويت بهره وري و ايجاد رشد باال و پايدار
اقتصادي است كه از قضاء راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي
خود يكي از موانع تحقق آن به شمار ميرود.

قيمت دالر و يورو در مدار نزولي

كاهش قيمت انواع سكه به دنبال افت نرخ دالر

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت ارز روز چهارش��نبه در بازار آزاد ارز ،بازهم كاهش
يافت و قيمت دالر 27ه��زار و 47تومان ،قيمت يورو31
هزار و 213تومان ،پوند انگلي��س 36هزار و 801تومان و
درهم امارات  7هزار و 358تومان اعالم شده است .شاهد
ثباتقيمتهانسبتبهروزقبلدربازارطالوسكهبودهايم؛
اما قيمت ارز افزايش��ي بوده اس��ت .محمد كشتيآراي
نايبرييس اتحاديه ط�لا و جواهر گفت :هر دالر ۲۷هزار
و ۱۰۰توم��ان و هر يورو ۳۱ه��زار و ۵۵۰تومان فروخته
ميشود.همچنين در بازار متشكل ارزي هر دالر  ۲۶هزار
و  ۴۰۰توم��ان و هر يورو  ۳۰ه��زار و  ۴۰۰تومان بفروش
ميرسد.انس جهاني ۱۷۶۸دالر قيمتگذاري شده است
هر قطعه سكه طرح جديد ۱۱ميليون و ۴۵۰هزار تومان،
سكه طرح قديم ۱۱ميليون و ۱۰۰هزار تومان ،نيم سكه
 ۵ميليون و ۹۵۰هزار تومان ،ربع س��كه ۳ميليون و۴۷۰
هزار تومان ،و س��كه گرمي  ۲ميليون و  ۲۰۰هزار تومان
به فروش ميرس��د .هر گرم ط�لاي ۱۸عيار ۱ميليون و
 ۱۳۰هزار تومان و هر مثقال ط�لا  ۴ميليون و  ۸۹۵هزار
تومان فروخته شده است..نرخ دالر در صرافيهاي بانكي
(چهارشنبه ۲۱،مهرماه) در مقايسه با روز گذشته با۲۶۵
تومان كاهش به قيمت ۲۶هزار و ۵۲۶تومان داد و س��تد
شد.قيمتفروشيورونيزدرمقايسهباروزگذشتهبا۲۴۴
تومان كاهش برابر ۳۰هزار و ۶۶۲تومان بود .قيمت خريد
ه��ر دالر ۲۶هزار تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰هزار و
 ۵۵تومانبود.عالوهبراين،نرخخريددالردربازار متشكل
ارزي ۲۶هزار و ۳۰۸تومان و نرخ فروش آن ۲۶هزار و۵۴۷
تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰هزار و۳۵۹
تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰هزار و ۶۳۵تومان اعالم شد.
همچنيندرسامانهنيمادرمعامالتروزچهارشنبه،حواله
يورو به قيمت  ۲۷هزار و ۲۸۴تومان فروخته و حواله دالر
به قيمت ۲۳هزار و ۶۴۳تومان معامله شد .قيمت دالر در
خرداد ماه به ۲۶هزار تومان رسيد و از آن پس حركت رفت
و برگشتي در اين محدوده قيمتي و حركت به سمت رقم
 ۲۷هزار تومانداشت.اماازابتداي شهريورماه قيمتهادر
برخي مواقع نزولي بود يا براي چند روز پياپي ثبات قيمت
را داش��تيم البته براي چند روزي در محدوده قيمتي۲۸
هزارتوماننيزمعاملهميشدامااينشرايطدوامينداشت.
براساس اين گزارش از يازدهم مهرماه بهاي دالر كاهشي
شدوطيهفتهگذشتهاينروندنزوليادامهداشتوبهاي
دالرتالحظهمخابرهخبر ۲۶هزارو ۵۲۶تومانبود.قيمت
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران
(چهارشنبه ۲۱،مهرماه)با ۵۰هزارتومانكاهشنسبتبه

روزگذشتهبه ۱۱ميليونو ۳۹۰هزار تومان تا 11ميليون
و 350هزارتومانرسيدوسكهتمامبهارآزاديطرحقديم
نيز ۱۱ميليونو ۱۵۰هزارتومانمعاملهشد.نيمسكهبهار
آزادي ۵ميليونو ۹۰۰هزارتومان،ربعسكهسهميليون
و ۴۵۰هزارتومانوسكهيكگرمي ۲ميليونو ۱۵۰هزار
تومان قيمت خورد .عالوه بر اين ،در بازار طال نيز نرخ هر
گرم ط�لاي ۱۸عيار به يك ميليون و ۱۳۰هزار تومان
رس��يد .قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و۸۹۶
هزار تومان ش��د.همچنين اُنس جهاني طال با ۱۰دالر
افزايش نسبت به روز گذشته به قيمت يكهزار و۷۶۷
دالر و ۷۲سنت قيمت خورد .مهمترين عوامل موثر در
رشدقيمتطالوسكه،باالرفتننرخدالروانسجهاني
است.اگرچهانسجهانيطال ۱۰دالرافزايشداشتاما
بهدليلكاهشبيشاز ۲۰۰تومانيدالردرصرافيهاي
بانكي،بهايانواعسكهريزشيبود.
عرضه  ۱۱۱ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد :س��امانه نيما (س��ه ش��نبه۲۰،
مهرماه) شاهد عرضه حدود  ۱۱۱ميليون دالر به صورت
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور بوده است.
از عرضههاي مذكور حدود  ۷۸ميليون دالر معامله شده
است.براساس معامالت انجام شده ،ميانگين موزون نرخ
دالري معامالت  ۲۲هزار و  ۳۹۵تومان بوده است .اين امر
حاكي از اين اس��ت كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ
مذكوربودهاست.سامانهنيماازنيمهنخستسال ۹۷پس
از تعديل سياستهاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين

نرخ خريد و فروش حوالههاي ارزي تعيين ش��د.نظام
يكپارچ ه معامالت ارزي (سامانه نيما) با هدف تسهيل
تامين ارز راهاندازي ش��ده و با استفاده از آن ،خريداران
(واردكنندگان) و فروش��ندگان (صادركنندگان) ارز
متناسببانيازهايخودنسبتبهانجامعملياتارزيدر
محيطالكترونيكاقدامميكنند.سامانهنيمامحلتامين
ارزكاالهايوارداتيومحلتبادلميانصادركنندگانو
واردكنندگاناستوحجموقيمتمعامالتانجامشده
درآندرفرآيندتعييننرخارز،نقشيتعيينكنندهدارد.
قيمت جهاني طال
قيمت هر اونس طال با ۰.۲۸درصد افزايش به ۱۷۶۵دالر
و ۳سنت رس��يد.به دنبال تضعيف نسبي دالر و در حالي
كه سرمايهگذاران منتظر انتشار آمارهاي نرخ تورم امريكا
هستند تا بتوانند زمان احتمالي انقباضي شدن سياست
فدرالرزروراحدسبزنند،قيمتطالاندكيافزايشداشت.
بر اساس اين گزارش ،قيمت هر اونس طال با  0.28درصد
افزايش به 1765دالر و 3س��نت رسيد .قيمت فلز زرد در
معامالت آتي هم با  0.34درصد رشد به  1765دالر و 30
سنت رسيد.شاخص ارزش دالر كه ديروز به باالترين رقم
بيشازيكسالاخيررسيدهبودشاهدكاهش 0.2درصدي
بود .همچنين سوددهي اوراق قرضه ده ساله خزانه داري
امريكا از باالترين رقم بيش از  4ماه گذشته اندكي پايين
آمدهاست.ايليااسپيواكتحليلگرموسسهديليافايكس
در اين باره گفت« :قرار است آمارهاي شاخص تورم قيمت
مصرفكنندهوصورتمذاكراتنشستماهسپتامبرفدرال

رزرو منتشر شود و اين احتمال وجود دارد كه قيمت طال
اندكي اصالح شود».اگر نرخ تورم بيش از پيش افزايش
يابد احتماال انتظار اين خواهد بود كه فدرال رزرو زودتر
برايافزايشنرخبهرهاقدامكند.سياستگذارانفدرال
رزرو روز سه شنبه گفتند اقتصاد امريكا به اندازه كافي
ترميم شده كه بانك مركزي بتواند اقدامات حمايتي
دوره بحران را كنار بگذارد .اين اظهارات موجب تقويت
اين احتمال ش��ده اس��ت كه فدرال رزرو از ماه آينده
انقباضي كردن سياست پولي را آغاز خواهد كرد.
دالر صعودي ماند
ارزش دالر براي دومي��ن روز متوالي مقابل رقبا باال رفت.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي
جهانيرااندازهميگيرد،درمعامالتبا ۰.۲۱درصدافزايش
نسبتبهروزگذشته،درسطح ۹۴.۵۲۸واحدبستهشد.
همزمان با افزايش تقاضا براي اوراق دالري ،بازدهي اوراق
قرضه دو ساله خزانه داري امريكا به باالترين سطح ۱۸ماه
اخير رسيده اس��ت .محبوبتر شدن اوراق دالري بيش از
همه به ضرر ين ژاپن تمام شده كه همواره جزو امنترين
گزينههادربازارارزبودهاست.يندرسههفتهاخيرباوجود
افزايشهاي مقطعي ،حدود پن��ج درصد ارزش خود را در
برابردالرازدستدادهاستونظرسنجيدويچهبانكنشان
ميدهد رالي صعودي اوراقدالري ادامه خواهد داشت.
گروهيازاقتصاددانانامريكاييدرنامهمشتركيهشدار
دادند كه تداوم روند كاهش اطمينان مصرفكنندگان
به شرايط اقتصادي اين كشور باعث خواهد شد تا رشد
اقتصادي به دليل كاهش س��رمايههاي ورودي جديد
كاهش قابل توجهي پيدا كند .در بازار ارز معامله گران
كماكان اميدوارند دولت و كنگره بر سر افزايش سقف
بدهي دول��ت به توافق برس��ند ت��ا از تعطيلي دولت
جلوگيري شود .نگراني از بدهيهاي دولت در ماههاي
اخيردربينفعاالناقتصاديامريكاباالگرفتهاست.
بانك جهاني در گ��زارش جديد خود از چش��مانداز
اقتصادي كشورهاي جهان اعالم كرد كه همهگيري
كرونا كماكان اصليترين ريس��ك مشترك بر سر راه
اقتصاد جهاني اس��ت و در نتيجه ش��يوع سويههاي
جديد انتظار ميرود رش��د اقتصادي جهان كمتر از
چيزي باشد كه پيشتر تصور ميشد .در اين بين ،رشد
اقتصادي چين در س��ال آينده به  ۵.۴درصد خواهد
رسيد كه نسبت به رشد  ۸.۵درصدي پيشبيني شده
امسال آن يك كاهش محسوس است .اقتصاد چين
سال قبل را با رشد  ۲.۳درصدي به پايان برده بود.

ديدگاه
اثر انتشار اوراق بدهي
در ۱۷ماه گذشته بركنترل تورم

بررس��ي ميزان اوراق بدهي
منتشر شده در سال ۱۳۹۹
و پنج ماهه نخس��ت س��ال
جاري،تاثيرانتشارايناوراق
بر كنترل تورم و همچنين
فرصته��اي توس��عه بازار
سيدمحمدهاشمنژاد بدهي براي بازار س��رمايه را
كارشناساقتصادي نش��ان ميدهد توسعه بازار
بدهي،فرصتيجهتتعميق
بازارماليكشوراستكهميتواندمنافعومزايايزيادي
را براي اقتصاد ملي موجب شود ،اظهار كرد :كشف نرخ
سودبازاري ،مديريتبهتربدهيها،انضباطو شفافيت
ماليبهتر،تسهيلدراعمالسياستهايپولي،تسريع
جرياننقدينگيوتعميقبازارسرمايه،ازجملهمحاسني
استكهمتخصصينوكارشناسانبرايبازاربدهيعنوان
ميكنند .در اين ميان ،دولت نيز سعي دارد تا از اين ابزار
كهازنظرشرعيموردپذيرشقرارگرفتهاست،درجهت
بازارپذيركردنبدهيهايخوداستفادهكند.اينامري
استكهدربرنامهششمتوسعهنيزبرايدولتپيشبيني
شدهوانتظارميروددرسالهايآتينيزميزاناستفاده
دول��ت از بازار بدهي جه��ت مديريت بدهيهاي خود
افزايش يابد .درهش��ت ماهه نخست سال  ۱۳۹۹بالغ
بر ۲۸.۷هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه اسالمي،
 ۱۶.۴هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي براساس
بند ب تبصره ۵قانون بودجه سال  ۱۳۹۹و  ۵۶.۹هزار
ميلياردتوماناوراقنقديبراساسمصوباتشورايعالي
هماهنگي اقتصادي منتشر شد .همچنين در آبان ماه
 ۱۳۹۹نزديك به ۸.۹۵هزار ميليارد تومان اوراق بدهي
وارد بازار ش��د كه از اين ميزان  ۴.۵هزار ميلياردتومان
مربوط به اوراق مرابحه با نمادهاي « اراد» است .از اين
ميان ۱.۵هزار ميليارد تومان اوراق اسنادخزانه اسالمي
در بازار سرمايه پذيرش شد تا مانده اوراق اسناد خزانه
اسالمي در سال  ۱۳۹۹به  ۲۰.۵هزار ميليارد تومان بر
سد .اگرچه انتشار اوراق اس��ناد خزانه «اخزا » ۹۰۱تا
«اخزا»۹۰۵در ارديبهش��ت سال جاري انجام شده ،به
دليلزمانبريفرآينداداري،پذيرشايناوراقدرماههاي
بعد و عمدتا در ش��هريور ماه انجام ش��ده است .از آغاز
مكانيسم حراج از۱۳خرداد ۱۳۹۹تا پايان آبان۱۳۹۹
مجموعفروشاوراقنقديدولتيبه ۱۷بانكو ۲۲نهاد
مالي غيربانكي و در ۲۵مرحله ،حدود ۷۵هزار ميليارد
تومانبودهاست،اوراقمزبورباسررسيدهاييكتاچهار
سال عرضه شده و داراي كوپنهاي سود شش ماهه با
نرخ ۱۵تا ۲۱.۶درصدبودهاند.ازمجموع ۷۵هزارميليارد
توماناوراقبدهينقديواريزبهخزانهازطريقمكانيسم
حراجحدود ۴۴.۷هزارميلياردتومانازطريقبانكهاو
 ۲۹.۹هزارميلياردتومانازطريقنهادهايماليهمچون
صندوقهاي سرمايهگذاري جذب شده است .از طرفي
ديگر ،آخرين گزارش بانك مركزي نشان ميدهد ،در
دوره پنج ماهه منتهي به مرداد  ،۱۴۰۰مجموع اوراق
بدهي منتشر شده مبلغ ۳۳۳هزار و ۷۰۰ميليارد ريال
بوده كه از افزايش ۷۲.۲درصدي حكايت دارد .مجموع
اوراقبدهي منتشر شدهدرپنج ماهنخست سالجاري
به رقم  ۷۰۲هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت
به پنج ماه نخست سال گذش��ته كه  ۷۶۱هزار و ۳۰۰
ميليارد ري��ال بوده از كاه��ش ۷.۸درصدي برخوردار
است .براس��اس اين گزارش ،در مردادماه ،۱۴۰۰اوراق
بدهي دولتي با  ۱۶۱.۴درصد رش��د نسبت به تيرماه،
 ۳۲۶هزار و  ۷۰۰ميليارد ريال بوده است .اين در حالي
است كه اوراق بدهي دولتي منتش��ر شده در پنج ماه
ابتدايي سال جاري با كاهش  ۱۲.۱درصدي نسبت به
پنج ماهه ،۱۳۹۹به رقم ۵۷۹هزار و ۱۰۰ميليارد ريال
رسيدهاست.درمردادماه،۱۴۰۰اوراقبدهيشهرداري
منتشرنشدهاست،انتشاراوراقبدهيشهرداريدرپنج
ماهه ابتدايي سال جاري با بيش از ۱۰۰درصد افزايش
نسبتبهپنجماههنخستسالگذشته،بهرقم ۶۷هزار
و ۲۰۰ميلياردريالرسيدهاست.همچنيندردورهپنج
ماههابتداييسالجاري،اوراقبدهيشركتيباكاهش
۱۹.۳درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۷
هزارميلياردريالرسيد.انتشارايناوراقدرمرداد۱۴۰۰
نسبتبهماهگذشتهكه ۷هزارو ۷۰۰ميلياردريالبوده
است،كاهش ۹.۱درصديرانشانميدهد.
برآورد حجم اوراق دولتي قابل انتش��ار در سال ۱۴۰۰
بر اساس دو فرضيه برابر بودن حجم حقيقي در اسفند
 ۱۴۰۰بافروردين ۹۸وهمچنينبراساسفرضيهبرابر
بودننسبتحجماوراقبهنقدينگيدراسفندماه۱۴۰۰
بافروردين ۹۸نشانميدهدكهدرحالتكلي،افزايش
انتشاراوراقبدهيازاينجهتاهميتداردكهميتواند
از طريق تأثيربرپايهپولي مانع از رشد تورم شود .انتشار
اوراق بدهي توس��ط دولتها با هدف مديريت كسري
بودجه و تامين مالي پروژههاي ملي به جاي استقراض
دولت از بانك مركزي و شبكه بانكي سالهاست كه در
كشورهاي توس��عهيافته و درحال توسعه بهكار گرفته
ميش��ود .ارزش اوراق دولتي سررسيد نشده در تعداد
زيادي از كشورها بيش��تر از ارزش شركتهاي بورس
اس��ت و حتي بعضا با توليد ناخالص داخلي كش��ورها
برابري ميكند .ب ه اعتق��اد برخي اقتصاددانان ،ايران
براي دس��تيابي به رشد اقتصادي باال ،بايد طي دهه
آينده عمق بازار سرمايه يعني مجموع نسبت بازار
سهاموبازاربدهيبهتوليدناخالصداخليراازنسبت
فعليبهحدوددوبرابربرساندكهمستلزمرشدساالنه
حدود۱۰درصدعمقماليبازارسرمايهاست.بهنظر
ميرسداينكارعمدتاازطريقتوسعهبازارنوپاياوراق
بدهيميسراستكهظرفيتهايزياديدارد؛ب هويژه
يشركتهايدولتينيز
آنكهسرعتخصوصيساز 
كند شده است و انتشار اوراق بدهي ميتواند كمك
زيادي به برنامههاي اقتصادي دولت كند .اين بازار
قادر است از طريق تأثير بر پايه پولي به بانك مركزي
در مهار تورم و اجراي سياستهاي انقباضي كمك
كند؛برهميناساسازچندسالپيشباتوصيههاي
اقتصاددانان حجم انتشار اوراق بدهي افزايش يافته
اس��ت و ظرف پنج سال گذش��ته ارزش بازار اوراق
تامينماليبيشاز ۱۵۰۰درصدافزايشيافتهاست.

بازارسرمايه
در پرونده بورس
متهمي احضار نشده است

ايسنا| ذبيحاهلل خداييان در پاسخ به سوالي مبني
بر اينكه سال گذشته مجلس گزارشي از تخلفات
صورت گرفته در بورس را ارسال كرد بعد از انتشار
اين گزارش تعدادي از دس��تاندركاران بورس به
قوه قضاييه احضار شدند و اخيراًنيز موضوع كشف
ماينرها در بورس تهران پيشآمده و به نظر ميرسد
همچنان تخلفات در بازار بورس و س��رمايه ادامه
دارد و س��هامداران همچنان در اي��ن بازار متضرر
هستند .قوه قضاييه براي رسيدگي به اين تخلفات
چه اقداماتي را انجام داده اس��ت و آيا به اين مساله
ورود كرده يا خير ،گفت :بعد از اتفاقاتي كه در بازار
سرمايهصورتگرفتازناحيهمعاونمجلسشوراي
اسالميگزارشيبهدادسرايعموميوانقالبتهران
واصل شد .گزارشي نيز وزارت اطالعات تهيهكرده
بود كه ضميمه آن ش��د .وي ادام��ه داد :با توجه به
اهميت اين موضوع و اينكه الزم بود كار كارشناسي
صورت گيرد تا مشخص ش��ود چه كساني در اين
اخالل هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي
نقش داشتند ،بازپرس با كارشناسان مربوطه چه در
نيروي انتظامي و چه در وزارت اطالعات ،كارهاي
كارشناس��ي را انجام دادند .سخنگوي قوه قضاييه
بيان داشت :بر اساس سئولي كه از دادسراي تهران
داش��تم كارهاي زي��ادي روي اي��ن پرونده جهت
شناس��ايي افرادي كه ممكن است دخالت داشته
باشند ،صورت گرفته اس��ت؛ ضمن اينكه افرادي
دعوت و احضار ش��دهاند و تحقيقاتي در باب اينكه
ممكن است اطالعاتي داشته باش��ند انجامشده؛
اما هنوز به عنوان متهم كس��ي احضار نش��ده كه
بهاحتمالقوي در آينده اين كار صورت ميگيرد؛
چراكه مراحل كارشناسي پرونده رو به اتمام است.
خداييان تأكيد كرد :بع��دازآن چنانچه افرادي در
معرض اتهام باشند و دليل و مدرك كافي عليه آنها
وجود داشته باش��د احضار خواهند شد و به عنوان
متهم از آنها تحقيق به عمل خواهد آمد .سخنگوي
قوه قضاييه درباره نصب ماينر در س��ازمان بورس،
اف��زود :درباره اين موضوع ني��ز پرونده جداگانهاي
تشكيلش��ده و در جريان رس��يدگي است و قطعاً
باكساني كه از امكانات عمومي به نفع خود استفاده
ميكنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

آغاز معامالت
قراردادهاي اختيار معامله
بر سهام يك شركت خودرويي

شركت بورس تهران با انتشار اطالعيهاي از آغاز دوره
معامالتي قراردادهاي اختيار معامله خريدوفروش
بر سهام «خساپا» از يكشنبه  ۲۵مهر ماه لغايت ۲۰
بهمن ۱۴۰۰خبرداد.براساسايناطالعيه،معامالت
مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و
تنها از طريق كارگزاراني كه مجوز معامالت برخط
در اين ب��ازار را دارند ،قابل انجام اس��ت .با توجه به
راهاندازي سامانه مديريت ريسك و امكان محاسبات
وجوهتضمينبراساس«ضوابطوجهتضمينقرارداد
اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
اي��ران» ،اتخاذ موقعيت باز ف��روش در قراردادهاي
اختيار معامله ،به شرط كفايت وجوه تضمين ،براي
تمامي فعاالن بازار سرمايه امكانپذير است.

معامالت ميلگرد و پيويسي
در رينگ صادراتي بورسكاال

تاالر صادراتي بورس كاالي ايران روز چهارشنبه ۲۱
مهر ماه ش��اهد معامالت جذاب حوزه پتروشيمي و
فلزي بود به گونهاي كه سبد ميلگرد مخلوط شركت
صنايع فوالد كاوه تيكمه داش و پلي وينيل كلرايد
( )PVCش��ركت پتروش��يمي آبادان با اس��تقبال
خريداران مورد معامله قرار گرف��ت .به اين ترتيب
در روز جاري  ۵۰۶تن سبد ميلگرد مخلوط شركت
صنايع فوالد كاوه تيكمه داش كه باقيمت ۱۵۴هزار
ريال به ازاي هر كيلوگرم عرضه شده بود با همان نرخ
پايه به فروش رسيد و شركت پتروشيمي آبادان نيز
موفق شد  ۴۰۵تن پليوينيل كلرايد (پي وي سي)
خود با گريد  S۷۰را به قيمت  ۲۲۱۱دالر به فروش
برساند .پيويسي اين شركت باقيمت  ۲۱۸۰دالر
عرضه شده بود و به واسطه رقابت  ۷۲۰تني با رشد
 ۱.۴۱درصدي تا  ۲۲۱۰دالر افزايش يافت .گفتني
استميلگردپسازوقفهچندسالهبراينخستينبار
 ۱۱خرداد ماه سال جاري مجددا پا به تاالر صادراتي
بورس كاال گذاش��ت و تا به ام��روز  ۱۵۱۸تن از اين
محص��ول در اين تاالر م��ورد معامله ق��رار گرفت.
همچنينازابتدايسالجاريميزانحجممعامالتي
پيويسيدرتاالرصادراتيبورسكااليايرانبه۱۰
هزارو ۵۱۲تنرسيدهاستكهگوياياستقبالخوب
فعاالن بازار از اين محصول صادراتي است.

حمايت از بورس
به شيوه وزير اقتصاد

سيداحسانخاندوزيدريادداشتيدرصفحهشخصي
خود در فضاي مجازي نوش��ت :ش��وراي عالي بورس
توس��عه نهادها ،رفع انحصار ،بهرهگيري از ابزارهاي
جدي��د ،تقويت ب��ازار اوليه ،مقابل��ه باقيمتگذاري
دستوريوجلوگيريازدخالتدرقيمتسهامبرخالف
اقتضائاتبنياديدردستوركارقراردهند.خاندوزيدر
پيامش تأكيد كرد :امروز انتخاب اعضاي متخصص و
خوشنام براي شوراي عالي بورس مهمترين حمايت
دولتازبازارسرمايهاست.ويهمچنيننوشت؛توسعه
نهادها ،رفع انحصار ،بهرهگي��ري از ابزارهاي جديد،
تقويت ب��ازار اوليه ،مقابله باقيمتگذاري دس��توري
و جلوگي��ري از دخالت در قيمت س��هام برخالف
اقتضائات بنيادي در دستور كار خواهد بود.
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دريچه

بازارسرمايه

توضيحات رييس سازمان بورس درباره دغدغههاي فعاالن بازار

افزايش بهره بانكي به زيان بورس است

محمدعلي دهقان دهنوي ،رييس سازمان بورس و اوراق
بهادار بهمنظور شفافسازي و پاسخگويي به موضوعاتي
ازجمله فروش اوراق دولتي ،معامالت الگوريتمي ،تغيير
مديريتي در س��ازمان بورس و موارد ديگري كه بهتازگي
به عنوان دغدغه در بين اهالي بازار سرمايه مطرحشده به
گفتوگو پرداخت .وي گفت :فروش اوراق دولتي ازجمله
بحثهايي است كه طي چند س��ال اخير در بين اهالي
بازار به شكل پررنگي به آن پرداخته ميشود كه بيشتر از
آنكه اثر واقعي بر بازار داشته باشد ،اثر رواني دارد .اگر اين
تفكيكصورتنگيرد،فعاالنبازارگمراهشدهودرتحليلها
دچار اشتباه خواهند ش��د .وي تصريح كرد :فروش اوراق
بهخوديخودرقيببازارسرمايهنيست،زيرامتقاضيخريد
اوراق لزوماً خريدار سهام نخواهد بود .براي نمونه ،بانكها،
خريدار بخش قابلتوجهي از اوراق هستند ،درحالي كه
بانكها براي خريد سهام منع قانوني دارند .بخش ديگري
از اين اوراق توسط صندوقهاي با درآمد ثابت خريداري
ميشود ،براي اينكه اين صندوقها بتوانند درآمد ثابتي
برايخريدارانواحدهايصندوقفراهمكنند،بايدبخش
قابلتوجهيازسرمايههايجمعشدهرادرسپردهبانكيو
اوراقبدهيسرمايهگذاريكنند.عضوشورايعاليبورس
خاطرنشان كرد :صندوقهاي با درآمد ثابت نميتوانند
بيش از س��قفي كه قانون به آنها اجازه داده سهام بخرند،
درنتيجه اين موضوع كه اگر اوراق نخرند اين امكان براي
آنها وجود دارد كه سرمايههاي صندوق را به خريد سهام
اختصاص دهند ،بيمورد است؛ چون اين صندوقها براي
خريد سهام سقف دارند .دهقان دهنوي يك نگراني ديگر
درباره فروش اوراق را درست و بهحق خواند و در توضيح
آن گفت :نگراني كه در اين خصوص وجود دارد و ميتواند
به بازار آسيب بزند« ،نرخ فروش اوراق دولتي» است .يعني
اوراق در بازار با چه نرخي فروخته ميشود؟ وي ادامه داد:
اگر عرض��ه اوراق در بازار زياد باش��د و مازاد عرضه وجود
داشته باشد و دولت يا هر فروشنده ديگري تصميم بگيرد
اوراق خود را با كسر زياد ارزش به فروش برساند ،اين باعث
افزايشنرخبهرهميشود.افزايشنرخبهرهبهدليلارتباط
سيستماتيكي كه بين متغيرهاي اقتصادي وجود دارد،
ميتواند اثر منفي روي بازار سهام بگذارد .رييس سازمان
بورس در پاس��خ به اين پرسش كه آيا اين نگراني به حق
در ش��رايط فعلي ميتواند بازار را تحت تأثير قرار دهد يا
خير ،گفت :مسائلي درباره كسري بودجه دولت به عنوان
عامل عرضههاي زياد اوراق مطرح است .بيترديد يكي از
مشكالت ساختاري ما در سالهاي اخير ،كسري بودجه
زياد و اتكا به فروش اوراق براي جبران آن اس��ت .اما براي
بحثدربارهنرخاوراق،سيستمهايكنترليوجودداردكه
بايد به آن توجه كرد .وي در ادامه به نقطهجوش نرخ بهره
اوراق براي آسيب به بازار سرمايه اشاره كرد و اظهار كرد:
تجربهسالگذشتهوسالهايپيشينگواهايننكتهاست
كه هرگاه نرخ سود از نرخهاي فعلي فاصله گرفته و در پي
رشدهاي غيرعادي به مرز  ۲۸تا  ۳۰درصد نزديك شده،
توانس��ته به بازار سرمايه آسيب بزند .در سنوات گذشته،
مكانيزمعملياتبازاربازوجودنداشتولياالنوجوددارد.
به عبارتي ،افزون بر سد دفاعي اول كه اعتقاد و الزام وزير
محترماقتصادبهعدمافزايشنرخبهرهبانكياست،سد
دومعملياتبازاربازبانكمركزياست.دهقاندهنوي
بابيان اينكه بازار بينبانكي و بازار اوراق بدهي ارتباط
سيستماتيكي با يكديگر دارند و نرخها نميتوانند در
ايندوبازارازهمديگرفاصلهزياديبگيرند،گفت:بانك
مركزيهنوزعملياتبازاربازرابينبانكيانجامميدهد
كه بنده بارها درخواست كردم اين عمليات بازار باز در
بازار بدهي نيز انجام شود .بااينوجود ،چون نرخها در
بين بازارها باهم ارتباط مستقيم و همگرايي دارند ،اگر
نرخي در يك بازار باال برود نميتوان انتظار داش��ت در
بازار ديگر پايين بيايد و برعكس .بنابراين ،اگر افزايش
نرخيدربازاريكنترلشودايننرخدربازارديگرسرريز
شده و اجازه افزايش نرخ در بازار ديگر را نيز نميدهد.
خوشبختانه ،نرخ بهره آستانه دخالت بانك مركزي كه
ازآنبهعنوانسقفكريدورنرخبهرهيادميشود،خيلي
پايينتر از نرخهاي آسيبزننده به بازار سرمايه است.
تغيير مديريتي
بحث داغ اين روزهاي بازار
دهقان دهن��وي درب��اره حرفوحديثه��اي زياد اين
روزها درباره تغيير مديريتي در س��ازمان بورس و اوراق
بهادار گفت :دو روز پيش با پيامي در يك گروه تلگرامي،
س��عي كردم اين موضوع را ش��فاف كنم تا اينقدر به اين
موضوع پرداخته نشود و از داستانسازي ،حاشيهسازي و
شايعهسازيپيراموناينموضوعپرهيزشود.امامتأسفانه
كماكان درباره اين موضوع صحبت ميشود .درحالي كه
هدف من اين است كه كمتر درباره اين موضوع گفتوگو
ش��ود و بيشتر از اين مطبوعات ،رس��انهها و فعاالن بازار
س��رمايه روي آن مانور ندهند .وي در خصوص ضرورت
تغيير مديريتي در ش��رايط فعلي ،به پايان يافتن دوره ۵
س��اله فعاليت هياتمديره س��ازمان بورس اشاره كرد و
گفت :دوره فعاليت هياتمديره س��ازمان بورس و اوراق
بهادار در قانون بازار س��رمايه ۵ ،ساله تعريفشده كه در
اين مدت  ۵سال ،رييس سازمان براي دو دوره  ۲.۵ساله
منصوب ميشود .در همين قانون قيدشده است كه اگر
در همين دوره ،عضوي اس��تعفا دهد و شخص ديگري

جايگزين او شود ،فرد جديد ادامهدهنده دوره فرد قبلي
خواهدبود.بهاينترتيب،دررأسهر ۵سالتمامياعضاي
هياتمديره اعم از اينكه از ابتداي ۵سال وارد هياتمديره
شده باشند يا حتي ماه آخر واردشده باشند ،دوره آنها به
انتها ميرسد .رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح
كرد :دوره  ۵ساله هياتمديره سازمان ،چند ماه پيش از
شروع دوره دولت سيزدهم ،به پايان رسيده بود؛ اما چون
هنوز دولت جديد بر س��ركار نيامده بود و وزراي جديد
معرفينشدهبودند،درشورايعاليبورس،تصمي مگرفته
شد كه انتخاب هياتمديره جديد ،به پس از انتصاب وزير
دولت جديد موكول شود .به همين دليل ،در اين چند ماه
افزونبردوره ۵ساله،اعضاباقيماندندتاكارتعييناعضاي
هياتمديرهجديدتوسطوزيردولتسيزدهمانجامشود.
بنابراين اص ً
ال نه موضوع استعفا و نه موضوع كنارهگيري،
هيچكدام مطرح نيس��ت .موضوع تنه��ا پايآنيك دوره
 ۵سالهوتعييناعضايهياتمديرهبراييكدوره ۵ساله
جديد است .دهقان دهنوي درباره فرآيند تعيين رييس
س��ازمان بورس گفت :اين فرآيند بهاينترتيب است كه
وزير اقتصاد ،اعضاي هياتمديره را به شوراي عالي بورس
معرفي ميكند و درصورتيكه ش��ورا ب��ه اين اعضا رأي
بدهد،بهمدت ۵سالبهعضويتهياتمديرهدرميآيندو
سپسآنهاازميانخود،يكنفررابهعنوانرييسسازمان
بورس و اوراق بهادار به شورا معرفي ميكنند و آن فرد كه
پيشتر به عنوان عضو هياتمديره برگزيدهشده بود ،بايد
دوباره به عنوان رييس سازمان از شوراي عالي بورس رأي
اعتماد بگيرد .به گفته دهقان دهنوي ،اين فرآيند  ۸ماه
پيش نيز براي انتصاب وي به عنوان رييس سازمان بورس
طي شده است .اما ،متأسفانه برخي از افراد به دليل اغراض
سياسي و ديگر اغراضي كه داشتند ،حرفهاي نادرستي
درباره انتصاب وي زدند ،درحالي كه دقيقاً همين فرآيند
در ش��وراي عالي بورس انجامشده است .رييس سازمان
بورس و اوراق بهادار تصريح كرد :اين تغييرات ،طبيعي و
القانونياست.بنابراين،بازاراص ً
كام ً
النبايدنسبتبهاين
موضوعات حساسيت داشته باشد؛ چون بازار سرمايه
كشور عميقتر از آن اس��ت كه متأثر از تغيير رييس
سازمان باشد .تحوالت اقتصادي ،سياسي ،بينالمللي،
نرخهايبينالمللي،بحثهايتجارتخارجيوميزان
صادرات همگي عوامل اقتصادي مهمي هس��تند كه
روندهاي بازار سرمايه را تعيين ميكنند.
معامالت الگوريتمي؛ آري يا خير؟
رييس سازمان بورس در خصوص معامالت الگوريتمي
گفت :معامالت الگوريتمي ازجمله موضوعاتي است كه
بهتازگي به آن بيش از اثر واقعياش پرداختهشده و به يك
اثر رواني در بازار تبديلشده است .درحالي كه اگر درست
نگاه كنيم گاهي اوقات خود ما به عن��وان فعاالن بازار با
پروبال دادن بيشازحد به يك موضوع كماهميت ،از آن
پديدهاي مسالهساز ايجاد ميكنيم.
دهق��ان دهنوي درباره معامالت الگوريتم��ي ادامه داد:
معامالت الگوريتمي ،يك ابزار فناورانه است كه به خدمت
معامالت در بازار س��رمايه درآمده و مثل همه ابزارهاي
فناوري ديگر چنانچه از آن استفاده درست شود ،مفيد و
سودمندبودهوچنانچهاستفادهنادرستازآنشود،مضرو
مخربخواهدبود.پس،وقتيدربارهمعامالتالگوريتمي
صحبت ميش��ود ،به اين معني نيس��ت كه ماهيت اين
پديده منفي است ،بلكه ابزاري است كه بايد بهدرستي از
آن استفاده شود .اين معامالت با يك برچسب يا تگ ،وارد
سامانه معامالت ميشود تا ناظر بهطور كامل تشخيص
دهد كه اين معامله بهصورت الگوريتمي انجامش��ده تا
بتواند آنها را با قوانين نظارتي كه وجود دارد ،چك كند.
وي بيان كرد :هر فعاليتي كه براي معامالت معمولي منع
قانوني دارد ،درباره معامالت الگوريتمي هم براي آن منع
تعريفشده،براينمونه،اگررنجكشيدنممنوعاست،اين

اعضاي جديد شوراي عالي بورس انتخاب شدند

درجلس��ه روز چهارش��نبه هياتوزيران ،ب��ا توجه به
صالحيت تخصصي ،س�لامت مالي و تجربه پيش��ين،
آقايان س��يد موسي فيض فالح شمس ،علي سعيدي و
احمدشعبانيبهعنوانسهخبرهماليشورايعاليبورس
انتخاب شدند .در اين جلسه همچنين رسول سعدي به
عنوان خبره ب��ورس كاال و علي امامي ميبدي به عنوان

خبره بورس انرژي تعيين شدند .بر اساس اين گزارش،
ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار عاليترين ركن بازار
اوراق بهادار ايران است كه تصويب سياستهاي كالن
اين بازار را بر عهده دارد .اعضاي اين شورا متشكل از وزير
امور اقتصادي و دارايي (رييس ش��ورا) ،رييس سازمان
بورس و اوراق بهادار (سخنگو و دبير شورا) ،وزير بازرگاني،

موضوععيناًدربارهمعامالتالگوريتميهمصدقميكند.
معامالت الگوريتمي كه با برچسب ثبت ميشوند ،چون
امكاننظارترابهناظرميدهند،مشكليندارندوازطرف
ديگر ،بازارگردانها ميتوانند از الگوريتم استفاده كنند،
زيرادرغيراينصورتبايديكفردرابهصورتتماموقت
براي انجام دستورالعمل بازار گرداني خود پاي سيستم
معامالتي بگذارند ،به همين دليل به آنها اجازه استفاده
از الگوريتم دادهش��ده است .رييس س��ازمان بورس
درب��اره نوع برخورد با افراد متخلف در اين مورد گفت:
اگر تشخيص داده شود س��هامداري بدون ارسال تگ
يا مجوز ،با الگوريتم در حال انجام معامله است ،اولين
برخورد نسبت به انجام اين تخلف ،بستن كد معامالتي
سهامداراستوبعدازآنجزيياتتخلفبرايشناسايي
ابعاد آن در دستور كار قرار ميگيرد كه چنانچه از اين
معامالت براي دس��تكاري در بازار يا نوس��انگيري
استفادهشده باشد به شكل ويژه با آن برخورد شود.
رسيدگي به موضوع ماينرها
وي در خصوص ماينرها گفت :رييس س��ازمان بورس و
اوراق بهادار درباره بحث مربوط به كشف ماينر در شركت
بورس تهران گفت :اين موضوع در حال رسيدگي است و
ممكناستابعادآنبهدرستيوشفاف،روشننشدهباشد؛
بنابراين مرسوم نيست لحظهبهلحظه گزارش داده شود.
آن چيزي كه ميخواهم درباره ماينرها در شركت بورس
بگويم ،مجموعه اطالعاتي است كه تا اين لحظه بر اساس
مس��تندات موجود به دستآمده اس��ت .اينكه موارد به
دستآمده قطعي و نهايي شود و منجر به برخورد باكسي
بشود يا ابعاد ديگري وجود داشته باشد ،در روزهاي آينده
روشنتر ميش��ود اما در حال حاضر بيش از  ۹۰درصد
قضيهروشنشدهاست.اينمسوولاظهاركرد:درموضوع
فوق خواسته يا ناخواسته آگاهانه يا ناآگاهانه بعضي خلط
مبحثهاوجفاهادرحقسازمانبورسانجامشدهكهمن
به عنوان رييس سازمان بورس بايد اين را بيان كنم ،زيرا
حقهمكارانمنضايعشدهاست.بهگفتهرييسسازمان
بورس و اوراق بهادار؛ عدهاي هنوز فرق بين شركت بورس
و س��ازمان بورس را نميدانند و به اين افراد بايد توضيح
داد كه ش��ركت بورس تهرانيكي از شركتهايي است
كه در عمليات اجرايي بازار سرمايه و در كنار شركتهاي
فرابورس ،بورس كاال و بورس انرژي انجاموظيفه ميكند
و اين چهار ش��ركت و چند شركت ديگر در بازار سرمايه
تحت نظارت سازمان بورس هستند اما ازلحاظ مديريتي
و مالكيتي ارتباطي با يكديگر نداشته و تنها تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار هستند .وي در اين باره با ذكر
مثالي عنوان كرد و گفت :اين ارتباط مانند ارتباط بانك
مركزي با بانكها يا ارتباط بيمه مركزي با ش��ركتهاي
بيمهاياست.بنابراينارتباطبينسازمانوشركتبورس
ارتباط نظارتي اس��ت .دهقان دهنوي بيان كرد :عدهاي
آگاهانه يا ناآگاهانه بيان كردند كه در زيرزمين سازمان
بورسماينرپيداشدهيادرسازمانبورسفساداتفاقافتاده
استدرحاليكهكلجرياندرشركتبورستهرانونهدر
سازمان بورس رخداده است و آنهم بيش از يك سال قبل
بودهاست.بخشيازاينصحبتهاناآگاهانهبودهوباروشن
شدن تمايز سازمان بورس و شركت بورس حل ميشود
ولي آن بخشي كه آگاهانه بوده جفا در حق همكاران من
است و مسائلي عنوان ميكنند كه ناجوانمردانه است .وي
اظهار كرد :آيا اگر در شركت بورس تخلفي اتفاق افتاده
است و سازمان بورس خود به عنوانيك دستگاه نظارتي
قبل از هر دستگاه نظارتي ديگر آن را كشف و موضوع را
گزارش كرده ،بايد بگوييم سازمان بورس تخلف كرده و
بايد از آن تحقيق و تفحص صورت بگيرد؟ س��ازماني كه
كشف تخلف كرده و ش��جاعانه گزارش كرده و در حال
بررسي و برخورد با آن تخلف است را در جايگاه متخلف
ميگذارن��د آيا اين نش��انهاي غير از اغراض ش��خصي و

رييسكل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،رييس
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ،رييس اتاق تعاون،
دادستانكلكشوريامعاونوي،يكنفرنمايندهازطرف
كانونها (كانون نهادهاي س��رمايهگذاري ايران ،كانون
كارگزاران) ،س��ه نفر خبره مالي (از بخش خصوصي ،با
مشورتتشكلهايحرفهايبازاراوراقبهاداربهپيشنهاد

كينهورزي است .رييس سازمان بورس در توضيح بيشتر
تخلف صورت گرفته افزود :زماني كه ابعاد موضوع بيان
شود بيشتر متوجه ميش��ويد كه عدهاي چگونه به فكر
بهرهبرداريهاي مغرضانه و سياسي از اين قضيه افتادند و
موضوعي كه ابعاد ناچيزي دارد را بزرگ ميكنند و عليه
بازار سرمايه ميخواهند از آن استفاده كنند .وي تصريح
كرد:براساسمستنداتموجودوبررسيهايانجامشده
و گزارشهايي كه دريافت شده و همچنين توضيحاتي
كه از اعضاي هياتمديره و مديرعامل ش��ركت بورس
دريافت ش��ده ،اين موضوع به ماههاي پاياني سال ۹۸
برميگردد كه در آنيك كميته شامل دو نفر از اعضاي
هياتمديره شركت بورس تهران به همراه مديرعامل و
چند تن از مديران شركت بورس تصميم ميگيرند كه
تعدادي دستگاه ماينر خريداري و بهرهبرداري كنند.
وي خاطرنشان كرد :آنان ادعا ميكنند كه در آن زمان
به دنبال كار تحقيقاتي در اين زمينه ،استفاده از امكانات
موجود و فعاليت اقتصادي بوده و در همين راستا در دو
نوبت يكبار به تعداد  ۵۰دستگاه و يك نوبت به تعداد
 ۳۲دستگاه ماينر خريداريشده است.
وي افزود :اين دستگاهها در ابتداي سال  ۹۹خريداري
و شروع به بهرهبرداري ميشود اما به گفته آنان ،در آن
زمان استفاده از اين دستگاهها به شكل امروز ،تخلف
برشمرده نميشده و راحتتر ميتوانستند كار را انجام
دهند.بنابراينتاشهريورماهحدودسهونيمبيتكوين
ماين كردند و بعد هم آن را متوقف ميكنند.
دهق��ان دهن��وي در خص��وص ورود س��ازمان به اين
موضوع گفت :اين اقدام نهتنها برخالف شرح وظايف و
اساسنامه شركت بورس بوده بلكه نحوه گزارش دهي و
ثبت اين اطالعات مالي هم بهصورت ناقص انجامگرفته
اس��ت يعني در حسابهاي ش��ركت بورس خريداري
دستگاهها ثبتشده ولي بيتكويني كه ماين شده در
حسابهايشركتنيامدهاستكهالبتهدرتوجيهآنهم
عدم وجود يا ابهام در استانداردهاي ثبت حسابداري را
بيان كردهاند .عضو شوراي عالي بورس در ادامه توضيح
داد :با اين بررسيها وقوع تخلف در شركت محرز شد و
سازمانبورسدرراستاياهدافاصليخوديعنيارتقاي
ش��فافيت وظيفه خود دانس��ت كه از اين موضوع پرده
برداردومنبهعنوانرييسسازمانبهاينموضوعپايبند
هستم كه اگر تخلفي شد بايد با آن برخورد شود .دهقان
دهنوي افزود :اين روزها با دو طيف افراد مواجه هستيم
يك گروه به ما ميگويند چ��را موضوع به اين كوچكي
يعني در مقايس��ه با حجم فعاليت مالي شركت بورس
كه بالغبر هزار ميليارد تومان است موضوعي باارزش در
حد  ۳ميليارد تومان كوچك شمرده ميشود را بيان و
شفاف كرديد تا افراد ناآگاه با مغرض پروبال به آن بدهند
وحاشيهازآنبسازندكهدرپاسخبهايندستهازدوستان
من معتقد هستم اگر تخلفي صورت گرفته صرفنظر از
اندازه آن ،وظيفه من اين اس��ت كه شناسايي و گزارش
ي است كه اين اتفاق در دورهاي افتاده
كنم و اين درحال 
كه من در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور نداشتم.
وي ادامه داد :از سوي ديگر برخي از افراد موضوع را
بزرگ ميكنند كه ميخواهند از آن بهرهبرداريهاي
ديگري كنند .عدهاي دشمني با بازار سرمايهدارند و
خواهان نفع بردن از اين قضيه هستند وعدهاي ديگر
به دليل دش��مني با آدمهاي خاص در بازار سرمايه
فكر ميكنند كه اآلنيك سوژه به دست آوردند كه
از آن س��وژه ميتوانند به نفع منافع و مقاصد خود
بهرهبرداري كنند .دهقان تأكيد كرد :پاس��خ من به
همه اين افراد اين اس��ت كه بهرهبرداري سياسي،
غيرسياس��ي و غيرحرفهاي براي شما جز رسوايي
چيزي به همراه نخواهد داشت و سازمان بورس در
اين قضيه نه از مسير شفافيت خارج ميشود و نه از
مسير عدالت .اين راه استوار ماست.

وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هياتوزيران)،
يك نفر خبره (از بخش خصوصي ،به پيش��نهاد وزير
ذيربط و تصويب هياتوزيران براي هر بورس كااليي)
است .البته مدت ماموريت اعضاي سه بندپاياني پنج
سالاستوآنانرانميتوانازمياناعضايهياتمديره
و كاركنان سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب كرد.

ورود پول
به پايينترين حد خود رسيد

ش��اخص كل بازار بورس در آخري��ن روز كاري هفته
يعني چهارش��نبه ۲۱ ،مهرماه با ۲۱هزار و  ۲۳۶واحد
كاهش در جايگاه يكميليون و  ۳۹۷هزار واحدي قرار
گرفت .در معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۶۵۴
ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲هزار
و ۵۹۴ميلياردريالدادوستدشد.همچنينشاخصكل
(هموزن) با هشتهزار و ۷۸۹واحد كاهش به ۳۹۲هزار
و ۷۷۸واحدوشاخصقيمت(هموزن)باپنجهزارو۵۴۴
واحد افت به ۲۴۷هزار و ۷۷۱واحد رسيد .شاخص بازار
اول ۱۶هزار و  ۷۶۳واحد و ش��اخص بازار دوم  ۳۹هزار
و  ۲۳واحد كاهش داش��تند .ارزش كل معامالت خرد
چهار هزار و  ۴۸۰ميليارد تومان بود ،اشخاص حقوقي
 ۲۹درص��د يعني ه��زار و ۳۰۰ميليارد تومان س��هام
خريدندومازادخريدشان ۱۷درصدازكلمعامالتشد.
بيشترينتزريقپولحقوقيبهبورسوفرابورسدرسه
گروه«فرآوردههاينفتي»«،فلزاتاساسي»و«بانكها
و موسس��ات اعتباري» رقم خ��ورد درحالي كه برآيند
معامالت گروههاي «قند و شكر» و «حملونقل آبي»
بهنفعحقيقيها تمام شد .سهنماد«شپنا»«،بركت»و
«فملي»لقببيشترينافزايشسهامحقوقيرابهخود
اختصاصدادند،توجهحقيقيهانيزبيشتربه«شكام»،
«زاگرس» و «قجامح» معطوف بود .عالوه بر اين در بين
همهنمادها،سايراشخاصبورسانرژيبانماد«انرژي»
با ۱۵۲واحد ،تأمين سرمايه امينبانماد «امين»با۱۰۶
واحد ،آلومينيوم ايران با نماد «فايرا» با  ۷۹واحد ،فوالد
اميركبيركاشانبانماد«فجر»با ۴۷واحدوپتروشيمي
فناورانبانماد«شفن»با ۳۷واحدتأثيرمثبتبرشاخص
بورسداشتند.درمقابلصنايعپتروشيميخليجفارس
با نماد «فارس» با ۲هزار و  ۲۸۴واحد ،گسترش نفت و
گاز پارسيان با نماد «پارسان» با يك هزار و  ۲۰۹واحد،
پااليش نفت اصفهان با نماد «شپنا» با يك هزار و ۱۳۴
واحد ،ملي صنايع مس ايران با نم��اد «فملي» با ۸۹۵
واحد ،شركت س��رمايهگذاري تأمين اجتماعي با نماد
«شستا» با ۷۴۱واحد و پااليش نفت بندرعباس با نماد
«ش��بندر» با  ۶۶۸واحد تأثير منفي بر شاخص بورس
همراه ش��دند .بر پايه اين گزارش ،در آخرين روز كاري
هفته شركت پارس فوالد س��بزوار با نماد «فسبزوار»،
گروه دارويي بركت ب��ا نماد «بركت» ،آريان كيمياتك
با نماد «كيمياتك» ،ش��ركت س��رمايهگذاري تأمين
اجتماعي با نماد «شس��تا» ،پااليش نفت بندرعباس با
نماد «ش��بندر» ،پااليش نفت اصفهان با نماد «شپنا»
و ف��والد مباركه اصفهان با نماد «ف��والد» در نمادهاي
پرتراكنشقرارداشتند.گروهشيمياييهمدرمعامالت
امروز صدرنشين برترين گروههاي صنعت شد و در اين
گروه۲۰۳ميليونو ۹۷۰هزاربرگهسهمبهارزشچهار
هزارو ۵۰ميلياردريالدادوستدشد.طيروزچهارشنبه
شاخص فرابورس حدود  ۴۱۶واحد كاهش داشت و بر
روي كانال  ۲۰هزار و  ۶۷واحد ثابت ماند .همچنين در
اين بازار ۲ميليارد و ۵۳۳ميليون برگه س��هم به ارزش
 ۶۳هزار و ۲۱۷ميليارد ريال دادوس��تد شد .در آخرين
روز كاري هفته مجتمع جهان فوالد س��يرجان با نماد
«فجهان»،صنعتيمينوبانماد«غصينو»،سرمايهگذاري
ماليسپهرصادراتبانماد«وسپهر»،توليداتپتروشيمي
قائد بصير با نماد «شبصير» ،توسعه سامانه نرمافزاري
نگين با نماد «توسن» و صنايع شيميايي كيمياگران
امروز با نماد «شكام» تأثير مثبت بر شاخص فرابورس
داشتند.همچنينبيمهپاسارگادبانماد«بپاس»،پليمر
آريا ساسول با نماد «آريا» ،سنگآهن گهر زمين با نماد
«كگهر»،فرابورسايرانبانماد«فرابورس»،پتروشيمي
تندگويان با نماد «شگويا» ،پااليش نفت شيراز با نماد
«شراز»وفوالدهرمزگانجنوببانماد«هرمز»،شركت
آهن و فوالد ارفع با نماد «ارفع» ،پتروش��يمي زاگرس
با نماد «زاگرس» و س��هامي ذوبآهن اصفهان با نماد
«ذوب» با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
آخرينقيمت۵۲نمادحداقليكدرصدنسبتبهقيمت
روز قبل آنها افزايشيافته و ۳۴۴نماد با كاهش بيش از
يكدرصدي قيمت هم��راه بودهاند .همچنين افزايش
سهامحقيقيهادر ۱۴نمادوافزايشسهامحقوقيهادر
 ۱۹۱نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع
تغيير مالكيت دس��ته اول ۱۰۰ميليارد تومان و تغيير
مالكيت دسته دوم  ۷۹۰ميليارد تومان بود .بيشترين
ارزشمعامالتصندوقهايسرمايهگذاريقابلمعامله
طي روز چهارشنبه صندوق پااليشي يكم «پااليش»
باارزش ۲۸۰ميلي��ارد تومان تعلق داش��ت و بعدازآن
صندوق با درآمد ثابت كمند بود كه دومين صندوق پر
معامله لقب گرفت .صندوق اعتمادآفرين پارسيان نيز
در جايگاه سوم معامالت صندوقهاي ETFقرار گرفت.
حقيقيها معادل۷۰ميليارد تومان واحدهاي صندوق
كمن��د را از حقوقيها خريدند۲۸درص��د از معامالت
صندوقواشخاصحقوقينيزبخشيازمالكيتصندوق
مشترك آس��مان اميد «آس��اميد» را به ارزش هشت
ميليارد تومان به نفع خود تصاحب كردند ۴۶.۷درصد
معامالت.دارن��دگان صندوق آواي معيار «آوا» رش��د
۰.۴درصديداراييخودرابهچشمديدندوازطرفديگر
مالكانشاخصيبازارآشنا«وبازار»بازيانچهاردرصدي
دريكروزمواجهشدند.هيجاناتامروزهمچنينباعث
شد كه بيش��ترين نوس��ان قيمت۷.۵درصد در رابطه
با صندوق امين تدبيرگران ف��ردا «الماس» در تابلوي
معامالت نقش ببندد .دو صندوق واس��طهگري مالي و
پااليشييكمرويهمحدود۳۷۵ميلياردتومانمعامله
شدنديعني۲۸درصدازخريدوفروشهايصندوقهاي
قابلمعاملهبهايندوصندوقدولتياختصاصداشت.از
سوييديگرجمعمعامالتصندوقهايطالييبهبيش
از۶ميلياردو۸۹۵تومانرسيد.درپايانمعامالتآخرين
روز كاري هفته يعني چهارش��نبهبازارسرمايه ،ارزش
سهامعدالتدرمقايسهباروزگذشته ١.۴،درصدكاهش
يافتوارزشسبد ۵۳۲هزارتوماني،يكميليونتوماني
و۴٩٢هزارتومانيسهامعدالتبهترتيببه ١٣ميليون
و ٣٣هزار تومان ٢۴ ،ميلي��ون و ۵۵١هزار تومان و ١٢
ميليون و٨٣هزار تومان رسيد .با احتساب اين موضوع،
ارزش۶٠درصدقابلفروشسبد ۵۳۲هزارتومانيسهام
عدالتبه ٧ميليونو٨٢٠هزارتومانرسيدهاست.

درشهر
امور گردشگري برج ميالد به
بخش خصوصي واگذار ميشود

مجتبي توس��ل ،مديرعامل برج مي�لاد با تقدير از
تالشها و اقدامات راهنماي��ان و همكاران بخش
گردشگري برج ميالد از ضرورت واگذاري اپراتوري
امور گردشگري برج ميالد به بخش خصوصي براي
افزايش بهره وري خبر داد .به گزارش ايلنا ،توسل
در ديدار با راهنمايان و همكاران بخش گردشگري
برج ميالد تصريح كرد :به دليل شيوع ويروس كرونا،
برج ميالد با شرايط مالي سخت و حقوق و دستمزد
همكاران با تأخير در پرداخت مواجه ش��ده است.
ولي به ياري خدا با درك عالي ،س��عه صدر و صبر
همكاران و پيگيري و مس��اعدت مديريت شهري
اين مشكالت را از سر ميگذرانيم .خوشبختانه در
اين شرايط سخت همه پرسنل دست به دست هم
دادند تا بتوان مشكالت را سپري كرد .توسل تصريح
كرد:بخش زيادي از مشكالتبا مساعدت و پيگيري
مديريت شهري و شوراي اس�لامي شهر تهران از
طريق اصالح بودجه برج ميالد رفع خواهد ش��د.
عالوهبرآنمادرصددهستيمبرايكاهشمشكالت
و افزايش به��رهوري ،اجراي فرايندها و امور بخش
گردشگري برج ميالد را به بخش خصوصي واگذار
كني��م .قطعاً بخش خصوص��ي ميتواند در تحقق
اهداف گردش��گري ،درآمدزايي بيشتر مجموعه،
ارتقاء سطح خدمات و افزايش رضايت گردشگران
نقش مهمي داشته باشد .وي خطاب به راهنمايان
و همكاران گردشگري برج ميالد گفت :ميدانم كه
بسياري از ش��ما نگران از دست دادن شغل خود در
نتيجه اين همكاري با بخش خصوصي هستيد اما
همينجااعالمميكنمكهاينامرمهمتريندغدغهما
است و هيچ يك از شما بيكار نخواهيد شد و همكاري
تان با مجموعه شهرداري تهران تداوم خواهد داشت.
مديرعامل برج ميالد همچنين از آغاز اجراي پروژه
راهنمايي گردشگران برج ميالد از طريق كدهاي
ديجيتال ( )QR codeخبر داد و گفت :با اجراي
اين پروژه اطالعات الزم به شكلي مدرن و روزآمد
در دسترس گردش��گران و بازديدكنندگان قرار
گرفته و اجراي آن فرآيند گردش��گري برج ميالد
را تس��هيل كرده و حت��ي مش��كالت راهنمايان
گردشگري را كاهش داده است.

نگراني از ورود ديوان محاسبات
به حسابرسي شهرداري

ناصر اماني ،عضو شوراي شهر تهران جزييات جلسه
شوراي شهريها ،ش��هردار و نمايندگان تهران را
تشريح كرد .ناصر اماني عضو شوراي شهر تهران در
گفتوگو با فارس ،درباره جلسه شوراي شهريها با
مجمعنمايندگانتهراناظهاركرد:براساسدعوت
رييس مجمع نمايندگان تهران اعضاي ش��وراي
شهر ،برخي از نمايندگان مجلس ،شهردار تهران و
معاونينش در اين جلسه شركت كردند.
وي افزود :مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران
در اين جلسه دو مورد ابراز نگراني داشتند كه يكي
مربوط به مسالهاي است كه در مجلس مطرح شده
و در واقع قرار شده است كه كميتهاي تشكيل شود
كه مسوول تعيين حس��ابرسهاي همه نهادهاي
عمومي دولتي باش��د و درواقع مسووليت اصلي با
ديوان محاسبات خواهد بود.
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد :اين مساله باعث
دعواي حقوقي ش��هرداريها و ديوان محاسبات
ميشود؛چراكهشوراهامسوولنظارتشهرداريها
هستند و در واقع همانطور كه آقاي چمران اعالم
كردند اگ��ر در تصويب اين موضوع دقت نش��ود،
شوراها بيخاصيت خواهند شد.
اماني گفت :موضوع ديگر مس��اله كميسيون ماده
 100بود كه در جلسه مطرح شد؛ چراكه اليحهاي از
سوي دولت به مجلس رفته و در صورتي كه مصوب
شود ممكن است رسيدگي به تخلفات ساختماني
بدون متولي بماند .بر اساس اين مصوبه كه دولت
به مجلس ارايه ك��رده ،تعيين تكليف پروندهها به
صورتي است كه آخرين قيمت كارشناسي ملك 5
برابر آن جريمه لحاظ خواهد شد و كميسيون ماده
 100نقشش حذف ميشود .وي بيان داشت :شايد
اين موضوع براي تعيين تكليف پروندههاي كنوني
مناسب باشد ولي به هر حال در گذر زمان تكليف
تخلفات مشخص نخواهد بود.
عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد :عليرضا زاكاني
شهردار تهران هم در اين جلسه مباحثي را مطرح
كردند و به مشكالت تهران پرداختند.
اماني اضافه كرد :يكي از مسائلي كه زاكاني مطرح
كرد موضوع بافت فرسوده و اعتبار مورد نياز براي
نوسازي آن است .تهران  4هزار و  560هكتار بافت
فرس��وده دارد ولي بر اس��اس بودجه امسال فقط
جهت نوسازي  3هكتار از اين بافت فرسوده اعتبار
اختصاص داده شده است.
وي افزود :مبلغي كه براي نوسازي بافت فرسوده
در كل كشور پيش بيني شده ،سهم تهران فقط
 360ميليارد تومان است كه فقط براي نوسازي
 3هكتار بافت فرس��وده كف��اف ميدهد و با اين
حساب چند صدسال طول ميكشد كه نوسازي
در تهران كامل شود .عضو ش��وراي شهر تهران
تأكيد كرد :اين مساله در مجلس نياز به بازنگري
صد درصدي دارد ،همچنين در جلس��ه مجمع
نمايندگان تهران عليرضا زاكاني به مساله حمل
و نقل عمومي ،مترو ،اتوبوس و قطارهاي موردنياز
اش��اره كرد و به موضوع آلودگ��ي هوا ،ترافيك و
آسيبهاي اجتماعي نيز پرداخت.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران خاطرنشان كرد:
مساله زبالهگردها و آسيبهاي اجتماعي معتادان
موضوعاتينيستكهتنهاباتوجهشهرداريكاهش
ياب��د و بتوان اقدام��ات الزم را انج��ام داد؛ چراكه
ش��هرداري نه بودجه و اعتبار كافي دارد و نه تنها
دستگاه مسوول در اين زمينه است.

راهوشهرسازي
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ساخت و ساز  ۸۰درصد نسبت به سال  ۹۰افت كرد

بحران عرضه مسكن نوساز در دهه 90
گروه راه و شهرسازي|
ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت
 ۱۸درصدي و در مقايس��ه با س��ال  ۱۳۹۰كاهش ۸۰
درصدي را نشان ميدهد .ركود معامالت ،كاهش توان
متقاضيان و افت بازده سرمايه از مهمترين عوامل ترديد
سازندگان در تعريف پروژههاي جديد ارزيابي ميشود.
اين در حالي اس��ت كه گروهي از كارشناس��ان اقتصاد
مسكن ،اصليترين افزايش قيمت مسكن در سالهاي
اخير را عدم توازن ميان عرضه و تقاضا و كمبود ساخت
و س��از در كنار عواملي چون شاخصهاي اقتصاد كالن
و رش��د بازارهاي موازي ميدانند و از همين رو ،عنوان
ميكنند ،كشور  ۴ميليون واحد مسكوني كسري دارد و
دولتسيزدهمعالوهبراينكه ساالنهيكميليونمسكن
ميخواهد بس��ازد بايد كمبود  ۴ميليون واحدي را هم
جبرانكند.آنگونهكهايسناگزارشكردهاست،بهدليل
رشد تا ۶۰۰درصدي قيمت طي 4سال گذشته و كاهش
توان متقاضيان مسكن ،بازار ساخت و ساز نيز وارد ركود
شده است ،بهطوري كه در پنج ماهه نخست سال۱۴۰۰
فقط  ۲۴۹۱پروانه ساختماني در شهر تهران صادر شده
كه از افت ۱۸درصدي نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۹
حكاي��ت دارد .در واقع بهطور ميانگي��ن در هر ماه ۴۹۸
پروانه صادر و  ۳۶۸۶واحد جديد در شهر تهران ساخته
شده است .با توجه به تعداد  ۷.۴واحد مسكوني براي هر
پروانه ،حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال
 ۱۸هزار و ۴۳۳واحد مسكوني بوده كه اگر تقسيم بر پنج
ماه شود ،بهطور متوسط در هر ماه ۳۶۸۶واحد مسكوني
جديد در شهر تهران ساخته ميشود كه حدود يك سوم
تقاضاي موثر بازار را شامل ميشود .البته در حال حاضر
خريد و فروش ملك نيز در ركود ق��رار دارد و در  6ماهه
نخست امس��ال بهطور ميانگين  ۴۹۱۵معامله مسكن
در شهر تهران انجام شده كه البته نشان ميدهد حجم
خريد و فروش  ۳۳درصد از حجم س��اخت و ساز پيشي
گرفته است .ميزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال
 ۱۳۹۰از نظر تعداد واحد مسكوني افت  ۷۹درصدي و از
نظرتعدادپروانهكاهش ۸۰درصدييافتهاست ۱۰.سال
قبل بهطور ميانگين در هر ماه  ۲۴۸۰پروانه ساختماني
در ش��هر تهران صادر شده و حدود  ۱۷هزار و  ۵۰۰خانه
جديددرتهرانساختهميشد.تعدادكلپروانههايسال
 ۱۳۹۰به ميزان  ۲۹هزار و  ۷۶۳فقره و تعداد واحدهاي
مس��كوني احداثي  ۲۱۰هزار و  ۹۲۴واحد بوده اس��ت.
بيشترين ميزان ساخت و ساز در بين مناطق شهر تهران
در 5ماههنخستسال ۱۴۰۰بهترتيبمتعلقبهمنطقه
 ۱۵با ۲۸۱فقره پروانه ساختماني ،منطقه ۴با ۲۲۷فقره،
منطقه ۲با ۱۷۹فقره ،منطقه ۱۴با ۱۶۰فقره و منطقه۸
با  ۱۵۴فقره بوده است .كمترين ميزان صدور پروانه نيز
در منطقه  ۹با  ۴۹مورد ،منطقه  ۱۰با  ۸۳مورد و منطقه
 ۶با  ۸۸مورد اتفاق افتاد .نكته حائز اهميت آنكه كه در
منطقهپنجبهعنوانپرمعاملهترينمحدودهبازارمسكن
شهر تهران طي پنج ماهه نخست سال جاري  ۸۸فقره
پروانهساختمانيصادرشدهكهازايننظررتبهدوازدهم
را در بين مناطق شهر تهران به خود اختصاص داد.

كاهش  80درصدي ساخت وساز
با توجه به اين آمار ،ساخت و ساز در تهران نسبت به سال
 ۱۳۹۰كاهش  ۸۰درصدي و در مقايسه با سال ۱۳۹۹
افت  ۱۸درصدي داشته است .در شرايط موجود عمده
متقاضيان واقعي مسكن كه توان خريد آنها به كمترين
ميزان خود رسيده به سمت آپارتمانهاي قديمي سوق

يافتهاند.درهفت سالگذشته سهمواحدهايباالي۱۶
سال از ۱۲درصد به حدود ۳۰درصد كل معامالت شهر
تهران رسيده است .در مقابل سهم خانههاي باالي پنج
سال كه در سال ۱۳۹۳حدود ۵۸درصد از كل معامالت
بود به ۳۳درصد در مردادماه ۱۴۰۰كاهش يافته است.
جهشقيمتمسكنعمدهتريندليلكاهشمعامالت
و ساخت و ساز در پايتخت است .قيمت هر متر خانه در
شهرتهراناز ۴.۵ميليونتوماندرارديبهشت ۱۳۹۶به
رقم بيسابقه ۳۱.۷ميليون تومان در شهريورماه۱۴۰۰
رس��يده كه افزايش  ۶۰۰درصدي را نشان ميدهد .با
اينكه سرعت رشد ماهيانه و ساالنه قيمت در مقايسه
با سال گذشته حدودا به يك سوم رسيده ،تجربه چهار
سال گذشته نش��ان داده منحني قيمتها به محض
ايجاد رونق نسبي خريد و فروش ،به سمت باال حركت
كرده است .با اين وجود عمده كارشناسان معتقدند بازار
مسكن از ظرفيت رش��د قابل توجه در نيمه دوم سال
 ۱۴۰۰برخوردار نيست .طرح دولت براي احداث ساالنه
يك ميليون واحد مس��كوني ،ثبات بازارهاي رقيب از
جملهارز،طالوبورس،كاهشانتظاراتتورميواحتمال
انجام مذاكرات هستهاي از جمله داليل آرامش نسبي
بازار مسكن در نيمه دوم سال جاري عنوان ميشود.
كمبود ۴ميليون واحد مسكوني
دراينحال،اصغرمخلوقيكارشناسصنعتساختمان
اظهار كرد :تا س��ال  ۹۲آمار توليد مسكن ساالنه ۸۰۰
هزار تا يك ميليون واحد بود اما تا سال گذشته به ساالنه
 ۳۰۰هزار واحد كاهش يافت .به عبارت ديگر ۴ميليون
واحد مسكوني كس��ري داريم و دولت سيزدهم عالوه
بر اينكه ساالنه يك ميليون مسكن بسازد بايد كمبود
 ۴ميليون واحدي را هم جبران كند .اين كارش��ناس
مسكن با تاكيد بر اينكه بايد تمام قواي كشور پاي كار
بيايند و صدور مجوزها و پروانههاي ساختماني تسهيل
بشود گفت :بايد منابع آماري ما در خصوص جمعيت

هر اس��تان و همچنين جمعيت نيازمند مس��كن در
همان اس��تان ،به روز رساني شود .مخلوقي ادامه داد:
مهمترين بخش تأمين مس��كن ،زمين آن است كه
دولت بايد اراضي مسكوني قابل ساخت را احصا كند.
بايد اين مرحله تاكنون انجام ميشده است يا در حال
انجام است .در مرحله دوم بايد شهرها و شهركهاي
جديد براي ساخت و ساز مشخص شوند.

ميليون واحد مسكوني را داريم .در حال حاضر ساالنه
 ۳۰ميليون تن محصوالت فوالدي توليد ميشود كه ۹
ميليون تن آن ميلگرد است .در صورتي كه هر متر مربع
 ۵۰كيلوگرم ميلگرد نياز باشد براي يك ميليون واحد
 ۱۰۰متري ساالنه  ۵ميليون تن ميلگرد نياز است كه
كمتر از ظرفيت توليد است .وي ادامه داد :سيمان هم
ساالنه ۶۵ميليون تن توليد ميشود كه در هر متر مربع
واحدساختماني ۲۰۰كيلوگرمسيمانمصرفميشود.
بنابراين براي س��اخت يك ميليون واحد مسكوني
 ۱۰۰متري در س��ال ۲۰ ،ميليون تن س��يمان نياز
است كه توليد داخلي سيمان ،كفاف آن را ميدهد.
اين كارش��ناس صنعت س��اختمان با تاكيد بر لزوم
مديريت توليد مصالح ساختماني و انتقال مستقيم
آن از توليدكننده به مصرفكننده يادآور شد :فعاليت
عمراني در كشورهاي در حال توسعه سبب ميشود تا
صنايع وابسته كه در ايران به  ۸۰درصد صنايع وابسته
به بخش مسكن ميرسد ،فعال شوند.

هزينه پروانه ساختماني
بيشتر از هزينه ساخت
اين انبوهس��از گفت :مشكل صدور مجوزها و پروانههاي
ساخت و ساز و عوارض ساختماني نيز بايد مرتفع شود.
در حال حاضر در برخي مناطق تهران از جمله منطقه ۶
پايتخت،عوارضصدورپروانهساختمانيكهشهرداريها
دريافتميكنندازهزينهساختهمفراتررفتهوبهمتري
 ۱۰ميليون تومان رس��يده است .وي يادآور شد :مشكل
سوم ،هزينه س��اخت و ساز اس��ت كه عمدتاً به مصالح
ساختماني و خصوصاً سيمان و ميلگرد بر ميگردد.

ساخت هر متر مسكن
 ۱.۹نفر اشتغال ايجاد ميكند
وي تاكيد كرد :به ازاي س��اخت هر واحد مس��كوني
 ۱.۹نفر اش��تغال پايدار در س��ال ايجاد ميش��ود كه
براي ساخت يك ميليون واحد ساالنه يك ميليون و
 ۹۰۰هزار نفر شاغل خواهند شد .مخلوقي در پاسخ به
پرسشي درباره تورم زا بودن طرح ساخت ساالنه يك
ميليون مسكن گفت :دولت براي جلوگيري از تورم زا
بودن اين طرح بايد نس��بت به اصالح ساختار بودجه
اقدام كند .همچنين بخشي از منابع مالي اين طرح را
از محل فروش نفت ميتواند تأمين كند .فعال صنعت
س��اختمان افزود :صرف تأمين مالي ساخت و ساز از
بانكها در صورتي كه قدرت تسهيالتدهي نداشته
باشند ممكن است به استقراض از بانك مركزي و در
نتيجه چاپ پول و نهايتاً تورم منجر شود.

هزينه ساخت مسكن  ۷برابر شده است
وي با اش��اره ب��ه لزوم افزايش س��قف تس��هيالت
س��اخت مس��كن اظهار كرد :با افزايش  ۱۰برابري
قيمت مس��كن و  ۷برابري هزينه س��اخت در طول
سالهاي اخير ،ميبايست ميزان تسهيالت ساخت
نيز متناس��ب با آن افزايش يابد كه در قانون جهش
توليد مسكن منابع آن ديده شده است .همچنين بر
اساس آمار مذكور بايد سهم تسهيالت بخش مسكن
از كل تسهيالت بانكي به  ۲۰درصد افزايش يابد.

 ۵ميليون تن ميلگرد
براي ساخت يك ميليون مسكن
مخلوق��ي تصريح كرد :م��ا در كش��ور ظرفيت توليد
سيمان و ميلگرد براي اجراي طرح ساخت ساالنه يك

معاون سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران خبر داد

برخوردهاي قضايي با زباله جمعكنهاي غيرمجاز
گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه پيش از اين مسووالن پسماند شهرداري
از «قفل زدن» در مخازن زباله س��خن به ميان آورده
بودند ،حاال خبر برخورد قضايي با «زباله جمع كنهاي
غيرمجاز»دادهاند .مجيدنوربخش،معاونهماهنگيو
ارزيابيامورمناطقسازمانمديريتپسماندشهرداري
تهرانبااشارهبهاينكهعواملپيمانكارشهرداريتهران
در حوزه پسماند ،لباس فرم و خودروهاي وانت با تيپ
مشخص و تعريف شده دارند و كامال با عوامل غيرمجاز
قابل تش��خيص و تفكيك هس��تند ،از پيگيري براي
برخورد بازباله جمعكنهاي غيرمجاز خبر داد.
سي شهريور سال جاري ،مديرعامل سازمان مديريت
پس��ماند ش��هرداري تهران در مصاحبه ب��ا يكي از
خبرگزاريها گفته بود ،قرار اس��ت به تدريج شكل
مخازن فعلي زباله عوض شود تا دسترسي به آنها آسان
نباشد و زبالهگردان نتوانند از مخزن زباله بردارند .اين
مخازن كاوري دارند كه مخزن داخل آن كاور ميرود
و قفل ميشود و فقط توسط كليد يا ابزاري كه توسط
كارگر يا نيروي خدماتي ش��هرداري وجود دارد باز
ميشوند و مخزن دايما باز نيست كه هر كسي بتواند
به آن دسترسي داشته باش��د .البته مديرعامل اين
بخش از شهرداري تهران نگفته بود كه با قفل شدن
در مخازن زباله ،شهروندان چگونه زبالههاي خود را
درون آن بيندازند!
در اين ح��ال ،معاون هماهنگي و ارزيابي امور مناطق
سازمانمديريتپسماندشهرداريتهراندرگفتوگو
با ايسنا ،در تشريح روند جمعآوري زبالههاي تفكيكي
در ش��هر تهران كه بعضا در ش��ب و در برخي محالت
شهر تهران افرادي بدون لباس و مشخصهاي اقدام به
جمعآوريزبالههادرگونيهايبزرگميكنندونهايتا
در ساعات بامدادي به وسيله كاميونها اين گونيها
منتقلميشوند،گفت:گونيهايموادبازيافتيمتعلق

بهعواملغيرمجازهستندكهاغلبدرساعتهايپايان
روز و اوايل شب به صورت غيرقانوني فعاليت ميكنند
و اينبار را به گودهاي اطراف شهر منتقل ميكنند.
وي افزود :در موارد بسيار اندكي اين عوامل غيرمجاز با
پيمانكار پسماند همكاري دارند كه در صورت اثبات از
سويسازمانيامناطقباآنهابرخوردوبعضالغوقرارداد
هم شدهاند .عوامل پيمانكار لباس فرم و خودروهاي
وانت با تيپ مشخص وتعريف ش��ده دارند و كامال با
عواملغيرمجاز قابل تشخيصوتفكيكهستند.
وي در پاس��خ به س��والي درباره علت ع��دم پيگيري
شهرداري براي برخورد غذايي با موضوع زباله گردي
در حالي كه براي برخي درآمدهاي بسياري به همراه
دارد و از سوي ديگر چهره شهر را نازيبا ميكند ،گفت:
برخوردهايقضاييباخودروهايغيرمجازبااستفادهاز
ظرفيتضابطينقضاييوپليسراهورواداراتحقوقي
مناطق ۲۲گانه و ساير دستگاههاي نظارتي در دست
انجام است كه البته زمانبر است.
به گفته نوربخش ،از سوي ديگر به دليل بازخوردهاي
منف��ي اجتماع��ي روشه��اي برخ��ورد س��لبي با
زبالهگردها ،بهترين روش مواجهه و بيشترين تاثير را
در كاهش زباله گردي ،افزايش مشاركت شهروندان
در تفكيك در مبدا و عدم تخليه پسماندهاي خشك
ارزشمند در مخازن خواهد داشت.
وي درباره اس��تفاده از واژه زباله دزدي به جاي زباله
گردي گفت :با توجه به اينكه زباله از مالكيت شهروند
خارج و در معبر عمومي قرار گرفته است مسووليت
جمعآوري وحمل آن به شهرداري منتقل شده ،از اين
رو ،هرگونه برداشت زباله كه جنس ارزشمند نيست
از مخازن موجب كاهش زباله و هزينههاي ش��هري
ميگردد و زباله دزدي تلقي نميشود.
معاون امور مناطق سازمان پسماند شهرداري تهران
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شهرداري تهران چرا

در مواجهه با پديده زباله گردي در سطح شهر سكوت
ميكند؟ تاكيد كرد :بس��ياري از افراد زباله گرد اتباع
خارجي ،معتادين و آسيب ديدگان اجتماعي و افراد
نيازمند هس��تند كه براي امرار معاش به اينكار روي
آوردهاند و به همين دليل اغلب دست اندركاران امر نيز
انگيزه كافي برخورد با اين افراد را ندارند.

ماجراي طالي كثيف
به گزارش «تعادل» ،زبالهگردي افراد -چه كساني كه
به صورت شخصي اين كار را ميكنند و چه كساني كه
با دريافت مزد از يكي از شركتهاي پيمانكاري ،دست
به اين كار ميزنند -ناش��ي از فقر و بيكاري است و از
نگاه شهروندان ناپسند شمرده ميشود .ناپسند از اين
جهت كه وضعيت اقتصادي اقشاري از جامعه به چنان
مرحلهاي رسيده كه شأن انساني آنها را تحتالشعاع
قرار داده و آنها را وادار كرده كه در ميان زبالهها ،رزق و
روزي خود را جستوجو كنند .از سوي ديگر ،در ميان
زبالههاي ش��هري ،اش��يايي با قابليت بازيافت (انواع
كاغذ و مقوا ،انواع پالستيك ،فلزات و )...وجود دارند
و از همينرو ،از منظر برخي از صنايع ارزشمند تلقي
شده و توسط آنها خريداري ميشود تا دوباره ،پس از
بازيافت در فرايند توليد به كار گرفته شوند .به همين
دليل هم هست كه به زبالههاي شهري عنوان «طالي
كثيف» داده شده است.
بر اس��اس اين گ��زارش ،در حال حاض��ر ،مهمترين
تيمهاي زبالهگردي به شركتهاي پيمانكاري وابسته
به شهرداري تعلق دارد .ش��ركتهايي كه به صورت
رسمي ،لباس��ي را با آرم ش��ركت خود ،تن نوجوان و
كودكي ك��رده و چرخي به دس��ت او داده و او را روانه
كوچهها و خيابانهاي شهر ميكند .بيشترين نفع را
نيز همين شركتهاي پيمانكاري از «طالي كثيف»
ميبرند .در عين حال ،اينكه تاكنون در كالنشهري

همچون تهران ،مساله تفكيك زباله از مبدا به صورت
جدي از سوي ش��هرداري پايتخت دنبال نشده و اين
طرح در تهران نهادينه نش��ده است ،خود نشانهاي از
منفعتطلبيعدهايازشرايطموجودبهشمارميرود.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

ايرانشهر
تبديل روستاهاي حاشيه تهران
به خوابگاه مهاجران

علي خوئيني ،معاون عمران روس��تايي اداره كل بنياد
مسكن انقالب اسالمي استان تهران گفت :روستاهاي
پرجمعيت حريم ش��هرهاي بزرگ اس��تان عمدتا به
محليبرايتجمعوخوابگاهتبديلشدهاند.خوئينيدر
گفتوگو با مهر ،درباره اينكه طرحهاي هادي مصوب
شده در كميته تصويب ،چه تناس��بي با نيازهاي روز
روستا دارد؟ تصريح كرد :در تهيه طرح هادي هر روستا
مبتنيبرتأميننيازتوسعهروستادرتأمينفضايهاي
خدماتي و مس��كوني مبتني بر جمعيت خانوار بومي
ساكنروستاست،ليكناستانتهرانتقريباًيكدرصد
ازوسعتكلكشورراداردكهتقريبآ ۱۶درصدجمعيت
كشور را در خود جاي داده است؛ همين تراكم جمعيت
نشانگر مهاجرپذير بودن استان و به تبع آن روستاهاي
استاناست؛ازطرفيبخشعمدهروستاهايپرجمعيت
در حريم شهرها واقع شدهاند كه به ناچار جهت رعايت
الزاماتقانونينرخرشداينگونهروستاميبايستدرحد
نرخ رشد طبيعي لحاظ شود .در حالي كه اين روستاها
كانون تجمع و عمدتاً نقش خوابگاه��ي دارند و از اين
رو ،سطوح پيش بيني شده براي جمعيت فرآيند اين
روستاهاناكافياست؛ضمناًخدماتدهيدستگاههاي
خدمات رس��ان و خدم��ات عمومي به ص��ورت قابل
قبولي ارايه نميشود .در روستاهاي استان تهران علت
اصلي عدم انطباق س��طحهاي تصويب شده با نياز روز
روستاست .او همچنين تأكيد كرد :ساخت و سازهاي
غيرمج��از در كاربريهاي خدمات عمومي و فضاهاي
پيراموني روس��تاها چالش جدي است؛ كاهش حريم
كيفي رودخانهها ،ممانعت از توسعه كالبدي روستا و
حتي تخريب و نوسازي بناهاي قديمي موجود از نتايج
جدي اين چالش است كه نيازمند چارهانديشي است؛
دستگاههايمتوليبايدمسووالنهدنبالراهكارمناسب
جهترعايتحقوقمكتسبهساكنانروستاهاباشند.

تعليق 55عضو هياتمديره
نظام مهندسي استانها

مديركل دفتر توس��عه مهندسي س��اختمان با اشاره
به تعليق ۵۵نفر از اعضاي هياتمديره س��ازمان نظام
اس��تانها گفت :تخلفات اعض��اي نظام در ش��وراي
انتظامي پيگيري ميشود .به گزارش مهر ،عليمحمد
عبديقهروديمديركلدفترتوسعهمهندسيساختمان
در خصوص تعليق تعدادي از اعضاي هياتمديرههاي
سازمانهاينظاممهندسيساختماناستانهاوداليل
تعليقآنها،گفت:حدود ۵۵نفرازاعضاينظاممهندسي
ساختمان كش��ور كه داوطلب انتخابات نهمين دوره
بودند به دليل نقض قوانين و مقررات با حكم وزير راه و
شهرسازيتعليقشدند.مديركلدفترتوسعهمهندسي
ساختمانباتاكيدبراينكهتعليقهاييكهانجامگرفت
صرفاًبهدليلنقضضوابطوبخشنامههايوزارتيبوده
و تخلف از بخشنامههاي وزارتخانه ،پيگيري ميشود،
افزود :وزارتخانه به واس��طه قانون و نظارت عاليه بر
انتخاباتوفرآيندبرگزاريقانونيآن،بهتعليقبرخياز
اعضايسازمانهاينظاممهندسياقدامكردكهصرفاً
ناقضبخشنامههايوزارتراهوشهرسازيبودواينها
دليليبرفسادماليافرادتعليقشدهنبودهونيست.

تداوم افزايش دما دركشور
تا روزجمعه

فريبا گودرزي ،كارشناس سازمان هواشناسي از ادامه
روند افزايش دماي كشور خبر داد و گفت :افزايش دما
تا روز جمعه ادامه دارد ،اما با نفوذ هواي خنك به شمال
كشور،كاهشمجدددماراپيشبينيميكنيم.گودرزي
در گفتوگو با ايرن��ا درباره وضعيت هوا اف��زود :امروز
بارشهايپراكندهدرمناطقشمالوشمالغربيكشور
پيشبيني ميشود .در ساير نقاط كشور انتظار جوي
آرام داري��م ،از اين رو افزايش آلودگي جوي را در برخي
مناطق پر تردد تهران ،مركزي و البرز احتمال ميرود.
كارشناس سازمان هواشناسي ادامهداد :در برخي نقاط
اس��تانهاي واقع در شمال غرب و غرب كشور افزايش
ابر و در آذربايجانغرب��ي بارش پراكنده گاهي با رعد و
برق و وزش باد پيشبيني ميشود .امروز در استانهاي
گيالنودرغربمازندرانبارشپراكندهرخميدهدكه
تاروزشنبهادامهخواهدداشت.ويگفت:درنوارشرقي
كشورهمراهبانوارشمالي،افزايشنسبيدمارخميدهد
ووزشبادهايموقتيشديدنيزادامهخواهدداشت.

اخبار
عاقبت فالوورهاي كيلويي
اينستاگرام

كارشناس ارشد مديريت سيس��تمهاي اطالعاتي با
هش��دار نس��بت به كالهبرداراني كه ادعاي افزايش
فالوور كاربران را دارد ،گف��ت :اين فالوورهاي جديد،
رباتها يا حسابهاي تازه ساختهشدهاي هستند كه
بعد از مدتي حس��اب كاربري شما را آنفالو ميكنند و
در آن صورت هم اطالعات ش��خصي و خصوصيتان
را ب��ه خطر انداختيد و هم مبلغي را به جيب اين افراد
سودجو و كالهبردار روانه كرديد .علياصغر زارعي در
گفتوگوباايسنا،بابياناينكهبسياريازكاربراندنبال
اينهستندكهتعداددنبالكنندههاوبازديدكنندههاي
صفحهش��ان را در ش��بكههاي اجتماع��ي از جمله
اينستاگرام بيشتر كنند ،گفت :در اين ميان ،بعضي از
كاربران هم قرباني كالهبرداراني ميشوند كه مدعي
هس��تند ميتوانند در اين زمينه به آنها كمك كنند.
وي ادامه داد :اين افراد كالهبردار ،كاربران را به نصب
برنامهها و اپليكشنهاي جعلي و نامعتبري كه اغلب
هم خودشان طراحي ميكنند ،ترغيب ميكنند .در
نتيجه نصب اين برنامهها ه��م اطالعات خصوصي و
ش��خصي كاربران در معرض س��رقت و سوءاستفاده
قرار ميگيرد .اين كارشناس فناوري اطالعات اظهار
كرد :اين روشها اساساً با قوانين اينستاگرام مغايرت
دارد و از لحاظ فني هم امن به حساب نميآيد و حتي
ممكن است باعث بس��ته و مسدود شدن هميشگي
حساب اينس��تاگرام كاربر ش��ود .همچنين اين كار
باعث شادوبن حس��اب كاربر در اينستاگرام ميشود
كه در اصطالح به آن ميگويند ممنوعيت در س��ايه،
يعني تعداد بازديدكنندهها و اليك پستهاي كاربران
نسبت به سابق كمتر ميش��ود و اينستاگرام حساب
كاربري شما را به عنوان حس��ابي كه قوانين را نقض
كرده ،تش��خيص ميدهد و درنتيج��ه مدتي تعداد
بازديدكنندههاواليكهايپستيافتميكند.زارعي
خاطرنش��ان كرد :كساني كه با اين روش به فالوئرها و
دنبالكنندههاي كاربران اضافه ميشوند ،رباتها يا
حسابهاي تازه ساختهشدهاي هستند كه بعد از چند
روزوچندهفتهحسابكاربريشماراآنفالوميكنندو
ديگرجزودنبالكنندههايشمابهحسابنميآيند.در
حقيقتاگرسراغاينروشبرويدهماطالعاتشخصي
وخصوصيتانرابهخطرانداختهايدوهماينكهمبلغي
را به جيب اين افراد سودجو و كالهبردار روانه كردهايد.

سيمكارتهايبهنامتانراشناسايي
واضافيهارامسدودكنيد

محدوديت  ۱۰س��يمكارت براي هر شخص حقيقي
و سوءاستفاده از س��يمكارتهايي كه در اختيار مالك
نيست،كاربرانراملزمميكندازتعدادسيمكارتهايي
كه در هر اپراتور به نامش��ان ثبت شده ،آگاهي داشته
باشندونسبتبهمسدودسازيسيمكارتهاييكهآنها
مطلعنيستند،اقدامكنند.بهگزارشايسنا،سيمكارت
دايمي يا اعتب��اري تلفن همراه را ميت��وان بهصورت
حضوري از طريق نمايندگيهاي خدمات اپراتورها و
دفاترپيشخوانخدماتدولتيابهصورتغيرحضوري
از طريق پورتال يا فروشگاههاي مجازي اپراتورها تهيه
كرد .بر اساس مقررات هر شخص حقيقي ميتواند در
مجموعازتمامياپراتورهايتلفنهمراه،حداكثرتعداد
 ۱۰س��يمكارت فعال به نام خود داشته باشد ..تمامي
مسووليتهاي استفاده از سيمكارت ،حتي اگر كسي
به غير از مالك از آن اس��تفاده كن��د ،بهعهده مالك آن
است.همچنينارسالپيامكانبوهتبليغاتيياتبليغات
پيامكيباسيمكارتشخصيممنوعاستواستفادهاز
سيمكارتشخصيبرايتبليغات،باعثمسدودشدن
سرويس ارس��ال پيامك و قطعي سيمكارت ميشود.
بسياري از جرايم و كالهبرداريهاي اينترنتي و تلفني
بااستفادهازسيمكارتهايتلفنهمراهسايرافرادانجام
ميشود،بنابراينكاربراننبايدسيمكارتروشنوفعال
خودرادراختيارديگرانقراردهند .با ارسال كد ملي به
سامانه  ۳۰۰۰۱۵۰يا مراجعه به سايت رگوالتوري
ب��ه آدرس  ،www.cra.irمنوي حقوق كاربران،
گزينهاستعالمسرويسهايمشتركين،ميتوانيداز
تعدادسيمكارتهاييكهبهنامشماثبتشده،مطلع
شويد و با مراجعه به دفاتر امور مشتركان اپراتورها،
نسبتبه مسدودسازي س��يمكارتهايي كه با نام
شما فعال شده و از آنها مطلع نيستيد ،اقدام كنيد.

مدل بومي ارزيابي شهرهاي
هوشمند ايران تدوين شد

بهمنظوربوميسازيشاخصهايارزيابيشهرهاي
هوشمند متناسب با شرايط و نيازمنديهاي كشور
پروژه«تدوينمدلبوميارزيابيشهرهايهوشمند
ايران» اجرا ش��د .به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات ،مجيد رسولي ديسفاني مجري
طرح ،گفت :با توجه به ع��دم وجود دادههاي مورد
نياز براي ارزيابي كه چالش جدي در كشور است،
از اهداف اين پروژه متناسبس��ازي شاخصها با
وضعيت دادهاي كش��ور و ارايه مدل مناسب براي
جمعآوري دادهها ،است .وي ادامه داد :همچنين
براي تبديل اين فعاليت به صورت يك س��رويس
عملياتي ،مدل ارايه سرويس استخراج خواهد شد
تا بتوان بر اساس همكاري مركز تعالي شهرهاي
هوشمند كشور ،اقدامات الزم براي پيادهسازي و
اجراي آن بر اساس ذينفع اصلي مشخص شده
فراهم ش��ود .رسولي با اش��اره به اهميت موضوع
شهرهاي هوشمند در چند سال اخير با توجه به
توسعه فناوريهاي جديد و افزايش نيازمندي در
بخش بازار و جامعه ،گفت :موضوع هوشمندسازي
ش��هرها در برنام��ه بس��ياري از كالنش��هرها و
شهرهاي بزرگ كشور قرار دارد .در سطح جهاني
ني��ز موض��وع هوشمندس��ازي ش��هرها از زمره
برنامههاي داراي اولويت در حوزه شهري بسياري
كشورها اس��ت كه ميتوان به هند ،چين ،تركيه،
امارات متحده عربي ،اتريش و هلند اشاره كرد.
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دنيايفناوري

دانش و فن

سرمايهگذاران زيادي ميخواهند ارز ديجيتال خود را تا رسيدن به قيمتهاي باالتر نگه دارند

تثبيت قيمت بيتكوين و ركودآلتكوينها

هرچند بيتكوين به بيش��ترين قيمت خود در پنج ماه
اخير رس��يده اس��ت ،افرادي كه ميخواهن��د آن را براي
طوالنيم��دت نگه دارند ،از فروش آن س��ر ب��از ميزنند.
وضعيت بازار بيتكوين و آلتكوينه��اي مطرح در ۲۴
ساعت گذش��ته تقريباً نزولي بوده اس��ت و از طرف ديگر
برخيازآلتكوينهايكمترشناختهشدهعملكردخوبي
داشتهاند .كارشناس��ان معتقدند كه صدور قريبالوقوع
مجوزصندوقهايقابلمعاملهدربورس()ETFبيتكوين
ميتوانددرادامهباعثتحريكخريدارانشود.
بيتكوين اخيراً حركتي نزولي را از سطح  ۵۷,۸۰۰دالر
آغازكردهاست.اصالحروزگذشته،قيمترابهزير ۵۵هزار
دالررساندوحتيدرمقطعيباحمايت ۵۴هزاردالريهم
برخورد كرد .از طرفي ديگر ،برخي از آلتكوينهاي بازار
حركات صعودي جديدي را آغاز كردهاند .در حال حاضر
اتريوم در محدوده  ۳,۵۰۰دالر نوسان ميكند و ريپل در
س��طح ۱.۰۵دالر با حمايت خريداران مواجه شده است.
كاردانوهمسختتالشميكندخودرابهباالي ۲.۱۵دالر
برساند.پسازشكستهشدنحمايت ۵۶هزاردالري،روند
نزوليباسقوطقيمتبهزيرسطح ۵۵,۵۰۰دالرو ۵۵هزار
دالرادامهپيداكرد.پسازسقوطبيتكوينبه ۵۴هزاردالر،
خريداران قيمت را در اين سطح حمايت كردند و مجدداً
بيتكوي��ن را به باالي ۵۵ه��زار دالر و البته ۵۶هزار دالر
رساندند.درصورتصعوديشدنبازار،اولينمقاومتپيش
روي قيمت در س��طح ۵۶,۵۰۰دالر خواهد بود .مقاومت
كليدي بعدي در محدوده  ۵۷هزار دالر است عبور از اين
سطح ميتواند راه رابرايبازگشت قيمتبه ۵۷,۸۰۰دالر
هموار كند .از طرفي ديگر ،اگر در ادامه روند بازار نزولي
شود،اولينحمايتپيشرويقيمتدرسطح۵۵,۶۵۰
دالر خواهد بود .حمايت كليدي بعدي در محدوده۵۵
هزار دالر است و شكستهش��دن اين سطح ميتواند با
سقوطعميقترقيمتتاسطح ۵۴هزاردالرهمراهباشد.
احتمال تأييد صندوقهاي قابلمعامله
در بورس بيتكوين
بحثمهميكهدرروزهاوهفتههاياخيربارديگربرسر
زبانها افتاده ،احتمال تأييد صندوقهاي قابلمعامله
در بورس ( )ETFبيتكوين توسط كميسيون بورس و
اوراقبهادارامريكا()SECاست.معاملهگرانبيتكوينبا
رويكرديمثبتبهاينموضوعنگاهميكنند.كميسيون
بورس امريكا قرار اس��ت طي هفتههاي آينده تصميم
خ��ود را در اين باره اعالم كن��د و البته اين احتمال هم
وجودداردكهاعالماينتصميمبهتعويقبيفتد.برخياز
تحليلگرانمعتقدندكهصدورقريبالوقوعمجوزهاي
عرضهصندوققابلمعاملهدربورسبيتكوينتاكنون
باعث رشد قيمت اين ارز ديجيتال شده است و در ادامه
هم تأييد درخواستها توسط كميسيون بورس امريكا
ميتواند تأثير مثبتي بر بازار داش��ته باشد .كميسيون
ب��ورس تاكنون در برابر تأييد درخواس��تهاي عرضه
صندوققابلمعاملهدربورسبيتكوينمقاومتكرده
است ،اكنون اما كارشناسان انتظار دارند مجوز عرضه
صندوقهاي معامالتي قراردادهاي آتي بيتكوين تا
هفتهآيندهصادرشود.باعرضهصندوقهايقابلمعامله
دربورسبيتكوين،بسياريازسرمايهگذارانبازارهاي
مالي س��نتي ميتوانند بدون نياز به خريد مس��تقيم
بيتكوينوباخريدسهاماينصندوقها،دربازاراينارز
ديجيتالسرمايهگذاريكنند؛موضوعيكهميتواندبا
افزايشفشارخريددربازاربيتكوينهمراهباشد.
سرمايهگذاران بلندمدت بيتكوين
ارزهاي خود را نميفروشند
دريكيازروزهايهفتهگذشتهارزشتراكنشهايشبكه

كميسيون ملي ارتباطات فيليپين به پلتفرمهاي
فيسبوك ،عل��ي بابا ،الزادا و ش��اپي در فيليپين
دس��تور داده ف��روش تجهي��زات ارتباطاتي كه
ب��راي ارس��ال پيامكه��اي اضط��راري ب��ه كار
م��يرود را متوقف كنند .به گ��زارش مهر به نقل
از رويترز ،دس��تور مذكور پس از آن صادر شد كه
از تجهيزات ب��راي تبليغ يك كانديداي انتخابات
رياس��تجمهوري در فيليپين اس��تفاده ش��د.
همچنين كميس��يون ملي ارتباطات فيليپين به
اين پلتفرمها دستور داده تا  ۲۷اكتبر در اين باره
توضيحاتيبدهند.كميسيونمذكورهفتهگذشته
دس��تور داده بود تحقيقاتي درب��اره پيامكهايي
كه از يك سيس��تم خ��ودكار مربوط به هش��دار
اضطراري انجام ش��ود .بهطور معم��ول از چنين
سيستم طي بالياي طبيعي استفاده ميشود ،اما
اكنون از سرويس مذكور براي حمايت از يكي از
كانديداهاي رياستجمهوري فيليپين استفاده
شده بود .براساس قوانين محلي ،توليد و واردات
تجهيزات ارس��ال پيامكهاي راي��گان نيازمند
تاييديه كميته ملي ارتباطات است .اين سازمان
اعالم كرد پيامهاي هش��دار موبايل از كانالهاي
غيرقانوني ارسال شدهاند زيرا سرويس پيام كوتاه
اضطراري اين كش��ور فقط توس��ط آژانسهاي
مربوط به بالياي طبيعي استفاده ميشود.

توييتر :هك حساب
نماينده كنگره صحت ندارد

بيتكوين به اوج تاريخي خود در ۳۱ميليارد دالر رسيد.
گالس��نود در  ۱۲اكتبر ( ۲۰مهر) گزارش داد موجودي
بيتكوين در صرافيهاي متمرك��ز به كمترين ميزان
خوددرسهسالگذشته،يعني ۲.۴ميليونواحدرسيده
است .اين مساله نشان ميدهد كه سرمايهگذاران زيادي
ميخواهند ارز ديجيتال خود را تا رسيدن به قيمتهاي
باالترنگهدارند.برخيازفعاالنحوزهارزديجيتالمعتقدند
كهنهنگهابهپيشوازتصويبصندوقهايقابلمعاملهدر
بورس ( )ETFبيتكوين رفتهاند و اين موضوع ميتواند
باعث رش��د بازار اين ارز ديجيتال شود .بررسيها نشان
ميدهدكهبرخيازآدرسهايبيتكوينبيشازپنجماه
استكههيچفروشينداشتهاند.موجودياينكيفپولها
 ۷۵۴ميليارد دالر برآورد ش��ده است .شركت گالسنود
 ۱۱اكتبر ( ۲۹مه��ر) در گزارش خود عنوان كرد افرادي
كه قصد دارند اين ارز ديجيتال را براي طوالنيمدت نگه
دارند،بيشتراز ۱۵۵روزاستكهفروشينداشتهاند.ارزش
كيف پول اين افراد حدود ۱۳.۳ميليون بيتكوين است
و ۷۰درصدازعرضهبازارراتشكيلميدهد.براساساين
گزارش ،اين س��رمايهگذاران در هفت ماه گذشته سهام
خ��ود را بيش از ۲.۳۷ميلي��ون بيتكوين (تقريبا۱۳۴
ميليارد دالر با قيمتهاي فعلي) افزاي��ش دادهاند .اين
در حالي اس��ت كه در همان زمان ماينرها فقط توانسته
بودند ۱۸۶هزارواحدبيتكويناستخراجكنند.گالسنود
نتيجه ميگيرد موج��ودي نهنگهايي كه ميخواهند
بيتكوينهايخودرابرايطوالنيمدتنگهدارند۱۲.۷،
برابربيشتريازواحدهايياستكهدراينمدتاستخراج
شده بودند .با توجه به اين مساله ،گالسنود ميگويد از
زماني كه قيمت بيتكوين در  ۱۲اكتبر ( ۲۰مهر) به
 ۵۷,۸۵۰دالر رس��يد ،فعاليتهاي درونزنجيرهاي
هم بيشتر شده است .با توجه به گسترش فعاليتهاي
درونزنجيرهاي ،گالس��نود پيشبين��ي ميكند كه
شتاب روند صعودي قيمت بيتكوين در ادامه افزايش
خواهد يافت .گالسنود گفته است« :تاريخ نشان داده
زماني كه بازارهاي صعودي در مراحل اوليه خود قرار
دارند ،افزايش تعداد فعاالن ب��ازار با افزايش عالقه به
سرمايهگذاري در بيتكوين همبستگي دارد».

معاملهگران حرفهاي
بهاتريومخوشبينهستند
بر خالف بيتكوين كه طي روزهاي گذشته عملكرد
خوبي از خود به جا گذاش��ته اس��ت ،اتري��وم در ثبت
عملكردي به خوبي بيتكوين ناكام مانده است .با اين
حال ،بسياري از معاملهگران نسبت به عملكرد خوب
اتريوم در كوتاهمدت و عبور اين ارز ديجيتال از 4000
دالرخوشبينهستند.عملكردبيتكوين از ابتداي ماه
جاري ميالدي ۱۳ ،درصد بهت��ر از اتريوم بوده ،البته
اتريوم  ۲۷۴درصد در س��ال  ۲۰۲۱رشد كرده است.
معاملهگران حاال اين س��وال را مطرح ميكنند كه آيا
اتريوم ميتواند با موفقيت اجماع اثبات س��هام را اجرا
كند يا نه .با راهان��دازي كامل اتريوم  ،۲.۰تا حد زيادي
شاهد كاهش مشكالت ش��بكه نظير كارمزدهاي باال
و طوالنيشدن روند تأييد تراكنشها خواهيم بود .از
سويديگر،تبديلشدنپلتفرمهاييمثلسوالناواولنچ
به رقباي جدي اتريوم در بحث قراردادهاي هوشمند،
نگراني معاملهگران را بيشتر كرده است .بهطور كلي،
در حال حاضر معاملهگران اتريوم نسبت به تداوم روند
صعودي و عبور از اوج تاريخي اميدوارند .در اين ميان،
اخذمجوزصندوقهايقابلمعاملهدربورسبيتكوين
ميتواند به عنوان يك عامل تسريعكننده عمل كند.
پايان فصل آلتكوينها رسيده است؟
بررسي كارشناسان نشان ميدهد كه رابطه متناقضي
ميانوضعيتبازاربيتكوينوآلتكوينهاوجوددارد.
فصل آلتكوينها يا آلت سيزن بخشي از چرخه اصلي
بازار ارزهاي ديجيتال است كه در آن قيمت بسياري از
آلتكوينها در مقابل بيتكوين و دالر رشد سريعي را
تجربه ميكند .پس از رشد گسترده بازار آلتكوينها
درنيمهاولسال،۲۰۲۱معاملهگراناكنونپذيرفتهاند
كه فصل آلتكوينها مدتي اس��ت كه به پايان رسيده
و ثبت اوجهاي قيمتي جديد متوقف ش��ده اس��ت و
به همين خاطر در حال مهاجرت ب��ه بازار بيتكوين
هستند .بيتكوين فاصله چنداني با ثبت اوج تاريخي
جديد ندارد و اگر قيمت  ۱۵درصد ديگر افزايش يابد،

ركورد تاريخي  ۶۴,۸۰۰دالري شكس��ته ميش��ود.
بيتكوينبهطرزشگفتانگيزيآشفتگيهاياخيربازار
راپشتسرگذاشتهوتوانستهاستبخشقابلتوجهي
از دستاوردهاي قبلي را بازيابي كند .اين در حالي است
كه آلتكوينها وضعيت چندان مناس��بي ندارند و در
بس��ياري از موارد زماني كه قيمت بيتكوين افزايش
پيدا ميكرد آنها با كاهش قيمت مواجه ميش��دند .از
آنجاييكهسرمايهگذارانبازارآلتكوينهانميخواهند
از روند صعودي اخير بيتكوين جا بمانند ،مش��غول
فروش و انتقال دارايي خود به بازار بيتكوين هستند.
از آنجايي كه بس��ياري از آلتكوينها ت��ا پيش از اين
عملكرد بس��يار خوبي داشتهاند ،ممكن است در ادامه
جريان س��رمايه ميان ديگر ارزهاي بازار تقسيم شود
و آلتكوينهايي كه اخيراً عملكرد خوبي داشتهاند با
ضعف در بازار خود مواجه ش��وند .باوجود اين ،حركات
شاخص نرخ تسلط بيتكوين ميتواند غلطانداز باشد،
چراكه همواره با رونقگرفتن بازار آلتكوينها ،مسير
حركت اين ش��اخص نزولي شده است .ساير نمودارها
كه وضعيت بازار ارزهاي مختلف را در تقابل با يكديگر
بررسي ميكنند ،داليل قانعكنندهتري دارند كه نشان
ميدهدفصلآلتكوينهاتازهشروعشدهاست.واگرايي
ميان بيتكوين و آلتكوينها ميتواند همان حركتي
باشدكهسرمايهراازبازارآلتكوينهابهبازاربيتكوين
سرازير كرده اس��ت .داليل وقوع اين چشمانداز از نظر
روانشناسي،ايناستكهبازارمتوجهاشتباهخوددرباره
بيتكوينشدهاستوسرمايهگذاراناكنونداراييهايي
خود ،از جمله آلتكوينهاي كه در اختيار داشتند ،را
ميفروشند تا به بازار بيتكوين بازگردند .پس از ثبت
اوج تاريخي جديد در ب��ازار بيتكوين و افزايش توجه
سرمايهگذاران،معاملهگرانتازهواردبهجايبيتكوينبه
سراغآلتكوينهاخواهندرفت.هرچهبيتكوينبه۱۰۰
هزاردالرنزديكترشودوازآنباالتربرود،كمتركسيبه
غي رازسرمايهگذارانبزرگنهادي،ازپسورودبهبازارآن
برميآيد.آلتكوينهاگزينههايبعديخواهندبود،به
خصوصآنهاييكهبافشارفروشمواجهنيستند؛مانند
ارزهاييكهتاكنونعملكردضعيفيداشتهاند.

از دست رفتن فرصتهاي طاليي به دليل عملياتي نشدن «شبكه ملي اطالعات»

معاونفناوريمركزمليفضايمجازيبابياناينكهتاكنون
فرصتهايطالييكشوربهواسطهعملياتينشدنشبكه
ملي اطالعات از دس��ت رفته اس��ت ،گفت :دستگاههاي
مسوول بايد به سرعت براي عملياتي شدن اين «ابر طرح
ملي» تالش كنند .به گزارش ايرنا ،تس��ريع در تكميل و
راهاندازي ش��بكه ملي اطالعات ،جزو اولويتهاي اصلي
دولتسيزدهمدربخشفناورياطالعاتقرارگرفتهاست
و وزير ارتباطات و فناوري اطالعات نيز بر شتاب گرفتن در
راهاندازيآن،تاكيددارد.رييسجمهوريدرجلسهشوراي
عاليفضايمجازيبرتالشوهمتمضاعفهمهدستگاهها
در ساماندهي فضاي مجازي براي جبران عقبماندگيها
در اين حوزه و دس��تيابي به اهداف اصلي تشكيل شوراي
عاليفضايمجازيتاكيدكرد.سيدابراهيمرييسيتكميل
و راهاندازي شبكه ملي اطالعات را يك ضرورت دانست و
به مركز ملي فضاي مج��ازي و وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات،دستوردادراهبريتكميلشبكهملياطالعات
را با جديت پيگيري كنند .پيش از اين نيز عيسي زارعپور
اعالمكردهبودبخشقابلتوجهبرنامهايكهبرعهدهوزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات است را شبكه ملي اطالعات
ميدان��د و تصميم دارد ب��ه عنوان وزي��ر فرمانده ميدان
مسووليت اين كار را به عهده خواهند گرفت .در اين راستا،
ابوالفضل روحاني با اشاره به پيشينه شبكه ملي اطالعات،
اظهار كرد :شبكه ملي اطالعات در سال ۸۴و براي كاهش
وابستگي به اينترنت جهاني در كشور مطرح شد .در سال
 ۸۵اجراي آن به مركز تحقيقات مخاب��رات واگذار و بين
سالهاي ۱۳۸۶تا ۱۳۸۸طرحي براي عملياتي كردن آن
درهياتدولتتصويبشد.ويافزود:سال ۸۹اينموضوع
با عنوان «ش��بكه ملي اطالعات» در قانون پنجم توسعه
مصوب و مجري آن ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
تعيينشد.بهعلتبرداشتهايغيريكسانازاينموضوع
توسط بازيگران مختلف در سال ۹۲شوراي عالي ،تعريف

گرفتاري جديد
فيسبوك و علي بابا در فيليپين

و اصول شش گانه شبكه ملي اطالعات را تصويب و مركز
ملي فضاي مجازي را به عنوان ناظر انتخاب كرد .روحاني
گفت :متأس��فانه به دليل وجود تفاس��ير مختلف از اين
تعريف و اصول ،موضوع با كندي پيشرفت و شورا مجبور
شد در سال  ،۹۶نيازمنديها از شبكه ملي اطالعات را در
سند «تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات» تصويب كند.
عليرغم پيگيريهاي مكرر ناظر ،معماري ،طرح يا برنامه
عملياتي براي اجراي شبكه ملي توسط مجري ارايه نشد.
اعالميكبارهپيشرفت ۸۰درصدتوسطمجريدرانتهاي
سال ۹۷و عدم امكان ارزيابي اين گزارش به دليل نداشتن
چهارچوبالزم،منجربهعودتگزارشبهمجريشد.

طرح عملياتي شبكه ملي اطالعات
هنوز دريافت نشده است
معاونفناوريمركزمليفضايمجازيبابياناينكهآذر،۹۸
طيابالغيهرهبرمعظمانقالب،تكليفشدمجريمعماري
وطرحعملياتي(شاملزمانبندياجراوخروجيهايمورد
انتظار) شبكه ملياطالعاترابه مركز ملي فضاي مجازي
ارايهكند،دربارهآخرينآمارپيشرفتشبكهملياطالعات
ازديدگاهشورايعاليفضايمجازيگفت:اواخرفروردين
سال گذشته و قبل از ارايه برنامه عملياتي توسط مجري،
مركزملي،نيازمنديهايكشوراز«طرحعملياتي شبكه
ملي اطالعات» را ب��ه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
اعالمكرد،تابراساسآنعالوهبراطمينانحاصلكردناز
پوشش اهداف و اقدامات كالن مصوب در سند طرح كالن
و معماري شبكه ملي اطالعات ،امكان ارزيابي پيشرفت
كارنيزوجودداشتهباشد.متأسفانهعليرغمپيگيريهاي
مكرر،مركزهمچنانطرحعملياتيبااينويژگيهادريافت
نشدهاست.ويافزود:برايعدمجلوگيريازپيشرفتكار،
مركزملي،طرحپيشنهاديمجريرامشروطبهتكميلو
اعمال اصالحات ،به عنوان بخشي از طرح عملياتي شبكه

مل��ي اطالعات و صرفاً جهت تداوم ادامه كار پذيرفت.
متأسفانه طرح پيش��نهادي قابليت ارزيابي نداشته
(ش��اخصهاي ارزيابي ،خروجيهاي قابل تحويل و
زمانبندي تحويل) و پيگيريهاي اين مركز نيز براي
اصالح آن بدون نتيجه مانده اس��ت .درباره پيشرفت
كار بايد بگويم ،بر اساس خود اظهاري مجري ،از طرح
پيشنهادي ،حداكثر ۳۰درصد كار انجامشده است.

ارايه طرح عملياتي شبكه ملي اطالعات
تا پايان امسال
معاون فن��اوري مركز ملي فضاي مج��ازي درباره اينكه
مهمترين دس��تاورد دس��تگاههاي مرتبط با شبكه ملي
اطالعات در ۶ماه آينده و تا پايان س��ال چيست ،گفت :با
توجه به اين موضوع كه زمان زيادي از لزوم تحقق شبكه
ملي اطالعات گذش��ته و متأسفانه كش��ور منافع زياد و
فرصتهاي طاليي را ازدستداده و از سوي ديگر ،حدود
 ۲سالاز ابالغيه مقام معظمرهبري ميگذرد ،مجرياين
طرحبايددرحينپيشبرداهداف،طرحعملياتيشبكهملي
اطالعاتراآنچنانكهشايستهيكابرطرحملياستارايه
كند و با جديت دوچندان تمامي منابع و توانمندي خود را
در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،براي پيشبرد كار
بهكاربگيرد.معاونفناوريمركزمليفضايمجازيدرباره
برنامهمركزمليجهتحمايتازپلتفرمهاوپيامرسانهاي
داخليتاكيدكرد:خرداد،۹۶شورايعاليفضايمجازي،
سند «سياستها و اقدامات س��اماندهي پيامرسانهاي
اجتماع��ي» را با هدف حمايت و فراگيري پيامرس��انها
تصويبكرد.روحانيدربارهاهدافمشخصبرايحمايت
ازپيامرسانهاگفت:استقراركاملسكوهايارايهخدمات
الكترونيكياعمازدولت،سالمت،تجارت،آموزش،قضايي،
گردشگري،حملونقلوانتظاميباتعرفهمناسببرايآحاد
مردم ،دستيابي به سهم  ۱۰درصدي اقتصاد ديجيتال از

كلاقتصادكشور،افزايشسهمخردهفروشيالكترونيكي
به ميزان ده درصد از كل بازار خردهفروش��ي كشور ،ايجاد
حداقل دو س��كوي ارايه خدمت با سهم بيست درصدي
از كاربران منطقه و داراي بازار جهاني ،استقرار نظام جامع
تنظيم مق��ررات خدمات فضاي مجازي ،اس��تقرار نظام
مالكيت معنوي و مادي محتواي داخلي تا س��ال،۱۴۰۰
تحققسهمهفتاددرصديخدماتمحتواييداخلي(اعم
ازويديويدرخواستيواشتراكويديو)ازترافيكمصرفي
كاربران با نرخ رشد ساالنه چهل درصدي از طريق تنظيم
مقررات توليد و خدمات محتوا ،افزايش نرخ رشد ساالنه
سي درصدي سهمبازيهاي رايانهاي داخلي .ساير اهداف
عملياتيواقداماتكالن،همراهباجزيياتبيشتردرسند
«طرح كالن و معماري ش��بكه ملي اطالعات» از طريق
سايتمركزمليفضايمجازيقابلدسترساست.معاون
فناوري مركز ملي فضاي مجازي در پاس��خ به اين سوال
كه اكنون مهمترين ضرورتي كه بهواسطه آن بايد شبكه
ملي اطالعات به سرعت به نتيجه برسد چيست ،تصريح
كرد:عالوهبرضرورتهاياقتصادي ،فرهنگي،اجتماعي،
انتظامي،امنيتيوفناورانه(همانندبهرهمنديحداكثري
كش��ور از منافع فناوريهاي نوين همچون نس��لهاي
جديد ارتباطي همانند  ،۵Gدفاتر كل توزيعشده ،هوش
مصنوعي و اينترنت اش��ياء) و مشكالت فعلي (همانند
مسائلهويتمعتبر،اشباعتقريبيظرفيتشبكه،نبود
رگوالتوري منسجم با رويكرد پيشرو ،موازيكاريهاي
بيندستگاهها،مسائلبهاشتراكگذاريخدماتومحتوا
بين كس��بوكارها و حريم خصوصي) ،گره خوردن هر
چه بيشتر زندگي و معيش��ت عموم جامعه با خدمات و
موضوعات فضاي مجازي اس��ت .در شرايط كنوني و در
دوران پاندمي كرونا ،اس��تفاده و نيازمنديهاي مردم در
بهكارگيريخدماتوويژگيهايفضايمجازيدرزندگي
روزمرهبيشازپيششدهوپسازآننيزبيشترخواهدشد.

توييتر اعالم كرد هيچ ش��واهدي وجود ندارد كه
نشان دهد حساب توييتر ماكسين واترز نماينده
دموكرات كنگره امريكا هك شده باشد .به گزارش
مهر به نقل از رويترز ،ديروز پيامي از طريق حساب
كاربري اين نماينده كنگره از ايالت كاليفرنيا ارسال
شد كه در آن ادعا شده بود حساب يادشده هك و
پاك شده است .در متن اين پيام تصريح شده بود:
من هك شدهام و حساب توييتر من هم پاك شده
است .من ميدانم چه كسي اين كار را كرده و به آن
رسيدگي ميكنم.ام واترز .محتواي اين توييت از
سوي برخي كاربران توييتر دستمايه خنده و تفريح
شد .زيرا ادعاي هك توييتر اين نماينده و پاك شدن
آن از سوي حساب كاربري تأييد شده آن صورت
گرفته بود كه هنوز در سايت توييتر فعال بود و اين
امر از نظر بسياري از كاربران منطقي نبود .يكي از
سخنگويانتوييترازهرگونهاظهارنظردراينزمينه
خودداري كرد ،اما افزود ما خطوط ارتباطي آزاد با
دفتر اين نماينده داريم و با آنها همكاري كردهايم
تا ايمني اين حساب كاربري تضمين شود .در حال
حاضر هيچ نش��انهاي دال بر از دست رفتن يا هك
شدن اين حساب كاربري وجود ندارد .اين نماينده
كه رياست كميته خدمات مالي كنگره را برعهده
دارد هنوز در اين زمينه اظهارنظر نكرده است.

احتمالكاهش توليد
آيفون  ۱۳به علتكمبود تراشه

احتمال ميرود اپل ميزان توليد گوشيهاي جديد
آيفون ۱۳را به ۱۰ميليون واحد تا پايان سال۲۰۲۱
كاهش دهد كه علت اين مساله كمبود جهاني انواع
تراشه اعالم شده است .به گزارش خبرگزاري مهر
به نقل از رويترز ،پيش از اي��ن قرار بود اپل تا پايان
سال  ۲۰۲۱ميالدي  ۹۰ميليون واحد آيفون توليد
كند .اما چون نتوانس��ته تراشههاي مورد نياز خود
را به اندازه كافي از ش��ركتهاي برودكام و تگزاس
اينسترومنت دريافت كند ،اين رقم به  ۱۰ميليون
واحد كاهش يافته اس��ت .انتش��ار اين خبر باعث
كاهش ارزش س��هام اپل به مي��زان  ۱.۲درصد در
عرض چند ساعت شد .اين مساله همچنين باعث
ش��د ارزش سهام ش��ركتهاي برودكام و تگزاس
اينس��ترومنت نيز ه��ر يك در ح��دود يك درصد
كاهشيابد.هيچيكازاينسهشركتدراينزمينه
اظهارنظرنكردهاند.اپلقب ً
الهمپيشبينيكردهبود
كمبود جهاني تراشه موجب كمتر شدن درآمد اين
شركت در س��ال  ۲۰۲۱شود .پيش بيني ميشود
اين مساله روي ميزان توليد رايانههاي مك و آيپد
نيز تأثير منفي بگذارد .صنعت خودروسازي نيز به
علت اين شرايط بهشدت دچار چالش شده است.

افشاگر فيسبوك اينبار
در اروپا شهادت ميدهد

فرانسيسهوگنافشاگرفيسبوككهچندروزقبل
دركنگرهامريكابرعليهاينشبكهاجتماعيشهادت
داد،بهزوديدراروپانيزشهادتمشابهيخواهدداد.
به گزارش مهر به نقل از سي ان بيسي ،فرانسيس
هوگن نتيجه تحقيقات داخلي شركت فيسبوك
را افشا كرد كه نشان ميدهد اينستاگرام ميتواند
براينوجوانانمضرباشد.ويهمچنينتصريحكرده
بود فيسبوك مروج تفرقه اجتماعي و تضعيفگر
دموكراسي اس��ت .هوگن قرار اس��ت با حضور در
پارلمان انگليس اسناد و شواهد مويد ادعاهاي خود
را ارايه كند .وي كه قب ً
ال مدير محصوالت فيسبوك
بوده،هفتهقبلتصريحكردهبودفيسبوكشركتي
استكهبهسودبيشترازمنافعمردماهميتميدهد
و از نمايندگان كنگره خواسته بود براي مقابله با اين
روند مداخله كنند .دولت انگليس در حال حاضر به
دنبال وضع قوانين جديدي اس��ت كه بر اساس آن
كنترل غولهاي دنياي فناوري تشديد خواهد شد
تا نظارت و اقدام عليه محتواي غيرقانوني يا مضر به
صورت آنالين تضمين شود .بيتوجهي به اين امر
جريمهاي معادل  ۱۰درصد درآمد جهاني ساالنه
اين شركتها يا ۱۸ميليون پوند ( ۲۴ميليون دالر)
 -هر كدام كه بيشتر باشد -در پي خواهد داشت.

اخبار
تورم ايران در ۱۴۰۱

ات��اق بازرگاني ته��ران ب��ا اس��تفاده از دادههاي
بينالمللي ،گزارش��ي از وضعيت اقتصاد جهان و
ايران پس از بحران س��ال گذشته كرونا ارايه كرده
است .بر اساس براوردهاي صندوق بينالمللي پول،
رشد اقتصاد جهان در سال  ۲۰۲۰بهطور ميانگين
منفي  ۳.۱درصد بوده اما اين عدد در سال جاري به
 ۵.۹خواهد رس��يد و در سال  ۲۰۲۲نيز با كاهشي
نسبي حدود  ۴.۹درصد خواهد بود.
اين آمارها در حالي اعالم شده كه هنوز بسياري از
كشورهاي جهان با كرونا دست و پنجه نرم ميكنند
و مشخص نيست سرنوش��ت اين ويروس در سال
آينده ميالدي چه خواهد شد .در بررسي منطقهاي
اتاقبازرگانيتهران،رشداقتصاديامريكابرايسال
جاري شش درصد و براي س��ال آينده  ۵.۲درصد
اعالم شده است .همچنين نرخ رشد منطقه يورو نيز
در سال جاري پنج و در سال آينده  ۴.۳خواهد بود.
در امريكاي التين ميانگين رشد امسال  ،۶.۳در
آفريقا  ۳.۷و در ميان كشورهاي نوظهور آسيايي
نيز رشد  ۷.۲درصد خواهد بود .تمامي برآوردها
نش��ان ميدهد كه پس از عب��ور از بحران كرونا،
ميزان رشد اقتصاد در سال آينده ميالدي قدري
تعديل خواهد شد.
در منطقه خاورميانه اما اين روند تداوم ندارد .پيش
بيني ميش��ود كش��ورهاي حاضر در اين منطقه
امسال رشد  ۴.۱درصدي داش��ته باشند و دقيقا
همين رشد در سال آينده ميالدي نيز تحقق پيدا
كند .در رابطه با ايران نيز پيش بيني شده كه پس
از رش��د منفي  ۶.۸درصد س��ال  ،۱۳۹۸در سال
 ،۱۴۰۰رشد اقتصادي  ۲.۵درصدي به ثبت برسد
و در سال  ۱۴۰۱نيز رشد حدود دو درصد باشد .در
شاخص تورم اما اوضاع ايران چندان جالب نيست.
براوردها ميگويد كه در سال  ۲۰۲۰ميانگين نرخ
تورم جهاني  ۲.۷درصد بوده كه اين عدد در سال
جاري به ۴.۷۹درصد خواهد رسيد .در سال ۲۰۲۲
نيز ميانگين تورم جهاني  ۳.۴درصد است .در اين
گزارش نرخ تورم ايران در سال  ۱۴۰۰حدود ۴۰
درصد اعالم شده كه نسبت به سال قبل افزايشي
سه درصدي را نشان ميدهد .با اين وجود براورد
ميش��ود كه نرخ تورم ايران در س��ال  ۱۴۰۱به
حدود  ۲۷.۵درصد كاهش پيدا كند.

از فعاليت بانكي در بازارگاه
انحصارزداييكنيد

واردكنن��دگان نهادهه��اي دام��ي خواس��تار
انحصارزدايي از فعاليت بانكي در سامانه بازرگاني
توسط يك بانك خاص از دولت سيزدهم شدند.بر
اساس اعالم روابط عمومي اتحاديه واردكنندگان
نهادههاي دام و طي��ور ايران ،با وجود اعتراضات
متعدد ،اصرار بر وجود انحصار در درگاه پرداخت
س��امانه بازارگاه ش��ائبه ايجاد انحص��ار در اين
خص��وص را تقويت ميكند.الزم به ذكر اس��ت؛
حجم باالي گردش مالي ب��ازار نهادههاي دامي
براي يك بانك خاص در كشور كامال با شعارها و
اهداف دولت سيزدهم كه منادي شفافيت و رفع
انحصار اس��ت ،در تعارض قرار دارد .اين موضوع
در دولت قبل مورد توجه مس��ووالن قرار نگرفت
اما انتظار ميرود در دولت جديد اين محدوديت
و انحصار بيدليل در اسرع وقت برطرف شود.

اثر دالري بر بازار خودرو

ايس�نا | ريي��س اتحادي��ه نمايش��گاهداران و
فروش��ندگان خودرو تهران ،ضمن تاكيد بر اينكه
تا بازار ارز براي مدتي در ثبات نسبي قرار نگيرد ،به
سببباالوپايينشدنقيمتخودروهامشتريهم
تمايلي براي معامالت نخواهد داشت ،از ادامه ركود
در بازار خودرو خب��ر داد و اعالم كرد كه طي هفته
اخير هم عليرغم نوسانات كاهشي بازار ارز و بهتبع
ت خودرو ،باز هم مشتري در
كاهش مقطعي قيم 
بازار وجود نداشت.
سعيد موتمني از سايه ركود بر بازار خودرو خبر داد
و اظهار كرد :تا زماني كه ثبات نسبي در قيمتها كه
به دنبال ثبات بازار ارز ايجاد ميشود ،وجود نداشته
باشد ،بازار خودرو در ركود باقي خواهد ماند .ضمن
اينكه عالوه بر نوس��انات ارزي ،بحثهاي مثبت و
منفي در مورد آينده بازار خودرو و افزايش يا كاهش
قيمت خودرو ،بر بازار اثر رواني خواهد داش��ت .اما
چنانچه ن��رخ ارز براي چند هفته در قيمت و كانال
مشخصي ثبات داش��ته باش��د ،معامالت در بازار
خودرو هم از سر گرفته خواهد شد .رييس اتحاديه
نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه
داد :بهط��ور مثال زماني كه مش��تري ميبيند در
ابتداي هفته ،ارز در كانال  ۲۸هزار تومان و سپس
در كانال  ۲۷هزار تومان هم قرار گرفت ،نميتواند
تصميم بگيرد كه خريد خود را انجام دهد يا منتظر
كاهش احتمالي بيش��تر قيمتها بماند .بنابراين
در نتيجه نوسانات ارز و همچنين مشخص نبودن
آزادسازي يا ادامه ممنوعيت واردات ،مشتري خريد
خود را به تعويق مياندازد و منتظر آينده بازار است.
ويدررابطهبارونديكهفتهاخيربازارخودروگفت:
باتوجهبهاينكهنرخارزدراينهفتهنوساناتكاهشي
ت خودرو نيز ابتدا در مسير نزولي
داشته است ،قيم 
حركت كرد اما همچنان خري��داري در بازار وجود
نداشت ،در حالي كه فروشنده زياد است.
رون��د قيمتها در بازار نش��ان ميدهد كه خودرو
در اواس��ط هفته كمي ارزانتر از ابتداي هفته شد
اما قيمتگذاريهاي صورت گرفته در آگهيهاي
فروش امروز (چهارشنبه) نشان از نوسانهاي اكثرا
افزايشي يك تا پنج ميليون توماني نسبت به ابتداي
هفته (شنبه ۱۷/مهرماه) دارد و تنها در دو خودرو
س��مند  LXو پژو  ۲۰۶تيپ  ۲كاهش يك ميليون
توماني قيمت نسبت به ابتداي هفته ديده ميشود.

صنعت،معدنوتجارت
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آيا روابط تجاري ايران وعربستان از سر گرفته ميشود؟

چشمانداز تجارت با آلسعود

تعادل |
آيا مس��ير براي تجارت بي��ن تهران و ري��اض هموار
شده اس��ت؛ در هفتههاي اخير گمانهزنيهاي زيادي
درباره آغاز گفتوگوهاي مش��ترك ميان مقامات دو
كش��ور براي كاهش تنشهاي سياس��ي مطرح شده
كه برخي مقامات رس��مي نيز آن را تاييد كردهاند ،اما
هنوز جزيياتي از اين گفتوگوها منتشر نشده است.
در پي قطع ارتباطات سياس��ي ،روند تج��ارت با اين
كشور متوقف و به صفر رسيده بود ،اما قبل از آن ،ميزان
تجارت ايران و عربستان در سال به  ۴۰۰ميليون دالر
ميرسيد .هرچند هنوز هم چشمانداز چندان روشني
نسبتبهآيندهتجاريايندوكشوروجودنداردودراين
زمينهاختالفنظرهاييوجوددارد،امابرخيازمقامات
دولتي از اعالم آمادگي ايران براي تجارت با عربستان
خبر ميدهند .درباره آينده تجاري ايران و آلسعود ،دو
ديدگاه وجود دارد؛ عدهاي معتقدند ،بازار۱۴۰ميليارد
دالري عربستان ميتواند فرصت خوبي براي كاالهاي
ايرانيباشدوعالوهبراينبانفوذباالياينكشوربرديگر
كش��ورهاي حوزه خليج فارس تجارت ايران نه تنها از
طريقمستقيمبلكهبهطورغيرمستقيمنيزتحتتاثير
قرار ميگيرد .در مقابل عدهاي ميگويند كه با درآمد
سرانه  ۲۳هزار دالري اين كشور ،بازار عربستان بيشتر
به روي كاالهاي باكيفيت و لوكس باز اس��ت كه باعث
ميش��ود كاالهاي ايراني نتوانند در اي��ن بازار رقابت
كنند و بنابراين حضور يا عدم حضور در بازار عربستان
نميتواندتغييرمحسوسيدرحجمتجارتايرانداشته
باشد.البتهمتوليانتجاري،ميگويندكهبرقراريروابط
اقتصادي و تجاري بين دو كشور بيش از همه مستلزم
عاديشدنارتباطاتسياسيواستقرارنمايندگيهاي
دوكشوراست.درگامبعديهمبايدزيرساختهاييدر
زمينهارتباطاتبانكيوحملونقليوهمچنينامكان
تردد تجار ميان دو كشور برقرار شود.
دو ديدگاه به روابط تجاري با عربستان
بررس��ي آمار تجارت خارجي از گمرك ايران نش��ان
ميدهد كه در نيمه اول امسال ،تجارت خارجي ايران
به  ۴۵ميليارد دالر رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه
سال قبل ۴۷درصد رشد دارد ،در اين مدت ۷۹ميليون
و ۱۰۰هزارتنكاالبينايرانوكشورهايمختلفجهان
مبادله شده است .طبق اين گزارش ،در نيمه اول سال
جاري  ۶۰ميليون تن كاال به ارزش  ۲۱ميليارد و ۸۰۰
ميليون دالر از س��وي ايران به خارج از كشور صادر شد
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰
درصد و از نظر ارزش  ۶۱درصد افزايش دارد .مهمترين
كشورهاي مقصد صادرات ايران به ترتيب چين با ۱۴
ميلي��ون و  ۸۰۰هزار تن كاال به ارزش ش��ش ميليارد
و  ۵۰۰ميليون دالر ،عراق ب��ا  ۱۳ميليون و  ۹۰۰هزار
تن به ارزش س��ه ميلي��ارد و  ۸۰۰ميليون دالر ،تركيه
با هفت ميليون و  ۲۰۰ه��زار تن به ارزش دو ميليارد و
 ۳۰۰ميليون دالر ،امارات متحده عربي با پنج ميليون
و  ۸۰۰هزار تن به ارزش دو ميليارد و  ۲۰۰ميليون دالر
و افغانستان با دو ميليون و  ۵۰۰هزار تن به ارزش يك
ميليارددالرهستند.آنچهدرروندصادراتايرانمشهود
است ،اينكه به دنبال افزايش تنشهاي سياسي ميان
ايران و عربستان سعودي در سالهاي گذشته ،تجارت
مشترك ميان دو كشور عمال متوقف شده است .اين در
حالي است كه پيش از آن صادركنندگان ايراني در بازار

اين كشور عربي فعاليت داشتند .با اين حال اين روزها
خبرهايي مبني توافق اوليه سياسي بين دو كشور ايران
و عربستان به گوش ميرسد .سيگنالهاي مثبتي كه
ممكن اس��ت بر روي تجارت اين دو كشور نيز اثر گذار
باشد .از اين رو ،طي روزهاي گذشته برخي از متوليان
سازمان توس��عه تجارت از اعالم آمادگي ايران و هموار
شدنمسيرتجارتباعربستانخبردادهاند.فرهادنوري
معاون سازمان توسعه تجارت در اظهاراتي به «ايسنا»
گفته اس��ت :در زماني كه روابط سياسي ميان ايران و
عربستان سعودي حسنه بود ،صادركنندگان ايراني در
بازار اين كشور فعاليت داشتند و امروز نيز در صورتي كه
مذاكراتمياندوكشوربهنتايجمثبتبرسد،قطعاتجار
ايراني توان آن را خواهند داش��ت كه در اين بازار بزرگ
فعال شوند و ميتوان براي آن برنامهاي ويژه تدارك ديد.
او با اشاره به درآمد نفتي باالي عربستان سعودي گفت:
بازار اين كشور از نظر كاالهاي مصرفي بسيار گسترده
است و با توجه به نزديكي فرهنگي ،موضوع حج و بقاع
متبركه و حضور قديمي تجار ايراني در بازار اين كشور،
صادركنندگان ما ذائقه اين بازار را ميشناسند و قطعا
در صورت نتيجه بخش شدن مذاكرات ،ميتوان انتظار
داشت كه در اين بخش تحولي ويژه به وجودآيد .او در
عين حال توسعه صادرات به كش��ورهاي همسايه ،را
يكي از اولويتهاي اصلي اين س��ازمان در دوره جديد
خواهد بود ،عنوان كرده و گفته است :يكي از بازارهايي
كهميتواندبرايماظرفيتيبسيارگستردهرافعالكند،
بازاركشورهايحاشيهخليجفارساستومابهطورويژه
بحث گسترش حضور در اين بازار را پيگيري ميكنيم.
با توجه به هدفگ��ذاري كالن صورت گرفته در دولت
و برنامهريزي وزارت صمت ،در دوره چهار س��اله تا افق
 ۱۴۰۴بايد صادرات به رقم ۷۰ميليارد دالر برس��د .از
اين رو ،استفاده از ظرفيت كشورهاي همسايه و منطقه
اولويت نخست متوليان تجاري عنوان شده است.

تجارتمان با عربستان چقدر بوده؟
اماروندتجارتايرانباعربستانچگونهوبهچهميزانبوده
است؟مديركلدفترعربيوآفريقاييسازمانتوسعهتجارت
در مورد ظرفيتهاي تجاري بين ايران و عربستان اظهار
كرد :عربستان واردكننده حدود  ۱۴۰ميليارد دالر كاال از
دنيااستواينفرصتبسيارخوبيبرايمافراهمميكندتا
دربازاراينكشورحضورپيداكنيم.فرهادپيلتنبااشارهبه
اقالموارداتيعربستانتصريحكرد:مهمتريناقالموارداتي
كشور شامل «ماشينآالت ،تجهيزات مكانيكي و برقي،
كشتيوقايق،سازههايدريايي،دارو،آهن،فوالد،سوخت
معدنيوروغنهايمعدني،تجهيزاتپزشكي،تجهيزات
عكاسي و فيلمبرداري ،سنگها و مواد پالستيكي» است
كه در برخي از اين زمينهها ما ظرفيت داريم تا بتوانيم به
اينكشورصادراتداشتهباشيم.بهگفتهاو،برقراريروابط
اقتصادي و تجاري بين دو كش��ور بيش از همه مستلزم
عادي شدن ارتباطات سياسي و استقرار نمايندگيهاي
دوكشوراست.درگامبعديبايدزيرساختهاييدرزمينه
ارتباطاتبانكيوحملونقليوهمچنينامكانترددتجار
مياندوكشوربرقرارشود.پيلتنبااشارهبهارتباطاتتجاري
ايرانوعربستاندرگذشتهگفت:درسالهايقبلازقطع
ارتباطاتسياسي،ايرانوعربستاندرسالتا ۴۰۰ميليون
دالررابطهتجاريبايكديگرداشتندكهدربعضيموارد۷۰
درصد از آن ش��امل صادرات ايران و عربستان و ۳۰درصد
آن ش��امل واردات بود .در برخي از سالها هم اين نسبت
تغييركردهوبهعكسميشدامابهطورمعمولساالنهبين
 ۳۰۰تا  ۴۰۰ميليون دالر بين دوكشور ارتباطات تجاري
وجود داش��ت .بنابه اظهارات اين مقام دولتي ،بعد از قطع
روابط سياسي بين دو كشور ارتباط مستقيم تجاري هم
قطعشدوبهصفررسيد،اماخبرهاحاكيازآناستكهبه
شكلغيرمستقيموازطريقصادراتمجددازراهبرخياز
كشورهاماننداماراتكاالهايايرانيدربازارعربستانوجود
دارد .اميدواريم روابط دو كشور به حالت عادي بازگردد تا

بتوانيم از اين فرصت به خوبي استفاده كنيم .با اين حال،
اما سيد رضي ميري از صادركنندگان بخش خصوصي در
موردآيندهروابطتجاريايرانوعربستانميگويد:درمورد
موضوع ارتباط با عربستان بيش از آنچه جنبه اقتصادي
داشته باشد جنبه سياسي دارد و تأثير چنداني بر ميزان
تجارتخارجيمانخواهدداشتازنظروارداتازآنكشور
كااليي كه براي بازار ايران مناسب و مورد نياز باشد ندارند
مضافاً به اينكه اساس��اً واردات به ايران بسيار محدود شده
است .از نظر صادرات هم بازاري كه براي كاالهاي ما مفيد
باشدنداردازاينمنظربهنظرميرسدكهاينموضوعبيشتر
ازمنظرسياسيواجداهميتباشد.عضويتدراتحاديههاي
اقتص��ادي از ديگر برنامههاي تجاري ايران اس��ت كه در
دستور كار متوليان تجاري قرار گرفته است .فرهاد نوري
درموردپيوستنبهاتحاديههاياقتصادينيزدراظهاراتي
گفته است :ما تمايل زيادي براي پيوستن به اتحاديههاي
اقتصادي داريم؛ نكته مهم اين است كه تجارت با كشورها
انجام ميشود نه با اتحاديهها .اتحاديهها كه ورود ميكنند
مثلاوراسياوشانگهايكمكميكنندكهسياستهابين
كشورهايعضو،همسوشود.امادرنهايتبنگاههابهكشورها
كاال صادر ميكنند و عملكرد اتحاديهها صرفاً در راستاي
كاهشتعرفههاوتسهيلوگسترشتجارتاست.اوتاكيد
كرده كه بازرگانان ما با تك تك كشورهاي عضو اتحاديه
بايد وارد مذاكره شوند و خريدار پيدا كنند .حاال در اينجا
به دليل عضويت در اتحاديه تسهيالتي همچون كاهش
تعرفهها ارايه ميشود .به عنوان مثال كشورهاي عربي
در حوزه خليج فارس پيمان مشتركي دارند و طبق آن
پيمان با هم تجارت ميكنند .عضويت در اين پيمان
موجب ش��ده كه صادرات و واردات به ويژه از لحاظ
قيمت تسهيل شود .همين مساله موجب شده كه ما
در صادرات كاال به كشورهاي عربي خليج فارس دچار
مشكل شويم زيرا به دليل پايين بودن نرخ تعرفهها
وقتي از همديگر كاال ميخرند ارزانتر تمام ميشود.

سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد

 20سال حبس براي مديرعامل سابق هفتتپه

اميد اسدبيگي ،مديرعامل سابق شركت هفتتپه به
 20س��ال حبس و رد اموال و ج��زاي نقدي و انفصال
از خدمات دولتي محكوم شد .به گزارش صداوسيما،
ذبيحاهلل خداييان ،س��خنگوي قوه قضايي��ه در مورد
آخرين وضعي��ت پرونده هفتتپه اع�لام كرد :تعداد
زيادي از افراد به اتهام مشاركت در اخالل در نظام ارزي
محكوم شدهاند .اميد اسدبيگي به بيست سال حبس
و رد اموال و جزاي نق��دي و انفصال از خدمات دولتي
محكوم شد .مهرداد رستمي به بيست سال حبس ،رد
مال و جزاي نقدي محكوم شد .سخنگوي دستگاه قضا
با اشاره به محكوميت ساير متهمان پرونده هفتتپه
خاطرنشان كرد :دو نفر از متهمان هر كدام به  ۱۵سال
حبس ،س��ه نفر ديگر هر كدام به  ۱۰س��ال و بيش از
 ۱۷نفر هر كدام به  ۵س��ال حبس محكوم شدند .وي
افزود :اتهام اسدبيگي مشاركت در قاچاق يك ميليارد
و  ۳۹۶ميليون يورو و مباش��رت در قاچاق  2ميليون و
 ۸۹۴هزار يورو بوده اس��ت .اميد اس��دبيگي و مهرداد
رستميچگيني در زمستان سال  ۹۴شركت نيشكر
هفتتپه با مساحت ۲۴هزار هكتار را با پيشپرداختي
 6ميليارد توماني خريداري كردند .اين شركت پس از
آن با مشكالت زيادي ،از جمله تاخيرهاي طوالني در
پرداخت دستمزدها مواجه شد كه اعتراض كارگران
آن را به دنبال داشته است .محاكمه اميد اسدبيگي و
ي پس از افشاي پرونده سوءاستفاده 1.5
مهرداد رستم 
ميليارد دالري ،همراه با  ۱۰تن ديگر آغاز ولي در سال
گذشته متوقف شد .از آن زمان تاكنون كارگران نيشكر
هفتتپهدرچنديناعتصابطوالنيخواستاررسيدگي
دولت به اي��ن پرونده و پرداخت حق��وق معوقه خود
شدهاند.درهمينحال،دوهفتهپيشمعاونهماهنگي
امور اقتصادي استانداري خوزستان گفت :حكم قطعي
واگذاري نيشكر هفتتپه به دولت صادر شده ،اما هنوز
معلوم نيست كدام وزارتخانه مسووليت آن را بر عهده
ميگيرد .در همين چارچوب 19 ،مهر ماه سال جاري،

معاون اقتص��ادي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي از
واگذاري ش��ركت هفتتپه به شركت توسعه صنايع
نيشكر خبر داد .كارگران شركت نيشكر هفتتپه در
ادام ه اعتراضهاي ۵ساله خود به وضعيت اين مجتمع،
دو روز پي��ش ،روز نوزده��م مهر ،ني��ز در يك تجمع
اعتراضي مقابل فرمانداري شهر شوش ،عملكرد دولت
ابراهيمرييسيرا«ضدمردميوضدكارگري»خواندند
و گفتند كه او «شعار دروغ» داده است .مقامهاي دولت
رييسي مانند دولت روحاني بارها وعده حل مشكالت
اين كارخانه را دادند و در جريان رقابتهاي انتخاباتي
نيز اين موضوع را به عنوان يك وعده انتخاباتي برجسته
كردند ،ولي كارگران ميگويند هنوز مديريت شركت
تعيين تكليف نشده و وعدههاي ابراهيم رييسي عملي
نشدهاست.روز 19مهرماهامامسووالنوزارتكاراعالم
كردند كه اين شركت به شركت توسعه صنايع نيشكر
واگذار ميشود .در جريان واگذاري اين شركت در سال
 1394نيز فساد گستردهاي رخ داد كه رسيدگي جدي
به اين فساد از ديگر مطالبات كارگران نيشكر هفتتپه
است .به گزارش آس��يانيوز ،قوه قضاييه در حالي اين
پرونده را نيمه تمام گذاش��ته بود كه اواخر ش��هريور
امسال ،با راي دادگاه انقالب اهواز ،فرزانه زيالبي ،وكيل
مدافع كارگران معترض شركت به يك سال حبس و
دو س��ال ممنوعيت خروج از كشور محكوم شد .ناصر
زرافشان ،وكيل زيالبي گفته است كه او در راي دادگاه
به اتهام «تبليغ عليه نظام» محكوم شده است .او تاكيد
كرده است كه اين حكم «تاوان دفاع از كارگران» است.
وضعيت بد معيش��تي كارگران در ايران در سالهاي
گذشته بارها منجر به برگزاري تجمعات اعتراضي در
شهرهاي مختلف ش��ده است.ارديبهشت امسال۱۵ ،
سنديكاي كارگري و تشكل صنفي و فرهنگي با انتشار
بيانيهاي به مناسبت روز جهاني كارگر ،به سياستهاي
اقتصادي و اجتماعي برخي مسووالن اعتراض كردند و
آن را عامل «فقر روز افزون» كارگران دانستند.

شركت هفتتپه واگذار شد
بر اس��اس گزارش رسانههاي داخلي ،با پيگيريهاي
وزارت كار ،بازديده��اي ميداني و ارايه گزارش هيات
اعزامي اين وزارتخانه به هيات دولت مبني بر واگذاري
شركت هفتتپه ،وضعيت اين شركت تعيين تكليف
و به شركت توسعه صنايع نيشكر واگذار شده است.
احمد خاني نوذري ،معاون اقتصادي وزارت تعاون،كار
و رفاه اجتماعي گفته است :به دنبال پيشنهاد مطرح
شده در هيات دولت براي ساماندهي و تعيين تكليف
شركتكشتوصنعتهفتتپهوضرورتايفاينقش
اساس��ي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و سازمان
تامين اجتماعي در امر واگذاريها ،وزير تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي ،معاونت امور اقتصادي اين وزارتخانه را
مامورپيگيرياينموضوعكرد.معاوناقتصاديوزارت
ي كامل و
تعاون،كار و رفاه اجتماعي با اشاره به ارزياب 
بازديدهايميدانيتيماقتصاديوزارتخانهازوضعيتو
شرايطشركتهفتتپهگفتهاست:بررسيهايدقيق
و ارزيابيهاي ما از شرايط بغرنج و دشوار اين مجموعه
در نهايت ما را به اين نتيجه رس��اند كه اين ش��ركت
بايد به ش��ركت توسعه صنايع نيش��كر واگذار شود.
خانينوذري ،تعويق حقوق كاركنان شركت هفتتپه،
عدم پرداخت حق بيمه و قطع شدن بيمههاي تامين
اجتماعيودرمانازابتدايمهرماهراازجملهمشكالت
كشت و صنعت هفتتپه دانسته و اظهار كرده است :با
پيگيريهاي به عمل آمده و مساعدت وزير تعاون ،كار
ورفاهاجتماعيورييسسازمانتاميناجتماعي،تالش
شد،بدونواريزمبلغي،حقبيمههايكارگرانبهمدت
دو ماه تمديد شود و تا پايان آبان ماه ،بيمههاي درمان
اين افراد معتبر باشد .خانينوذري ،نقش اين وزارتخانه
را در رون��د واگذاري و حل مش��كالت هفتتپه موثر
خوانده و گفته است :قبل از اينكه اقدام در هيات دولت
به نتيجه و جمعبندي برسد ،وزارتخانه سهم بزرگي در
حل خدمات درماني و تسهيل و مشكالت آن داشت.

پرداخت نخستين حقوق معوقه كارگران
هفتتپه
همچنين س��ه روز پيش ،عبدعلي ناص��ري ،مديرعامل
ش��ركت توسعه نيش��كر با بيان اينكه ش��ركت كشت و
صنعت هفتتپه ح��دود  ۴۵۰۰نفر كارگ��ر دارد ،گفت:
كارگران شركت كشت و صنعت هفتتپه ،ماههاي تير،
مرداد و شهريور  ۱۴۰۰حقوق دريافت نكردهاند كه تا ۱۰
روز آينده و بر اساس هماهنگيهاي انجام شده نخستين
معوقه حقوق اين كارگران پرداخت خواهد شد .وي افزود:
بابانكمليخوزستانهماهنگيبهعملآمدهتادرشعبه
هفتتپه اين بانك ،حس��ابي براي جذب منابع و تامين
مالي از سوي شركت توسعه نيشكر و بانكها افتتاح شود.
ناصري با بيان اينكه بانكهاي ملي و صادرات هر كدام۴۰
درصدووزارتجهادكشاورزيبيستدرصدسهامشركت
توسعهنيشكرراداراهستند،گفت:اينسهامدارانباهمين
نسبت ،سهام شركت كش��ت و صنعت هفتتپه را نيز بر
عهدهخواهندداشت.ويادامهداد:پسازواگذاريشركت
كشت و صنعت هفتتپه به بخش خصوصي و مشكالت
پيش آمده پس از واگذاري ،اين مجموعه دوباره به دولت
و مجموعه سازمان گسترش عودت داده شد و از آنجا كه
سازمان گسترش ،تخصصي در زمينه نيشكر نداشت با
هماهنگيهاي به عمل آمده ،ش��ركت كشت و صنعت
هفتتپهبهمجموعهتوسعهنيشكرواگذارشد.مديرعامل
شركتتوسعهنيشكربابياناينكهپسازواگذاريشركت
كشتوصنعتهفتتپهبهاينمجموعهدرشبگذشته،
اعضايهياتمديرهآنراانتخابوحكمآنانراامروز،ابالغ
كردهايم ،گفت :شركت كشت و صنعت هفتتپه ساالنه
ظرفيت توليد  ۱۰۰هزار تن شكر س��فيد را داراست ،اما
توليدكنونياينمجموعهحدود ۲۰هزارتناستبنابراين
اگر روند توليد در شركت كشت و صنعت هفتتپه عادي
شود همچنين با انجام بازسازي در مجموعههاي مختلف
هفتتپه ،اين شركت در مدت سه سال سودده ميشود و
ميتواند منابع موردنيازخودرا تامينكند.

رويداد
چند درصد ايرانيها
كاالي خارجي خريدند؟

درسالگذشته۵۱,۸،درصدازلوازمبرقيخريداريشده
توس��ط افراد مورد مطالعه ،لوازم برق��ي توليد داخل،
٣٦.٨درصد توليد خارج و١١.٤درصد ،هر دو نوع لوازم
برقداخليوخارجيبودهاست.مركزآمارايراندرقالب
طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار به بررس��ي
فعاليتهاورفتارهايفرهنگيخانوارهاپرداختهوحاال
نتيجه بخشي از اين بررسي در رابطه با رفتار خانوار در
حوزهخريدرامنتشركردهاست.اينآمارگيريدرسال
 ،١٣٩٩براي افراد  ١٥ساله و بيشتر در ميان  ۶۲هزار و
 ۵۶۰خانوارشهريوروستاييانجامواطالعاتمرتبطبا
حوزهكتابونشريات،موسيقي،شبكههاياجتماعي،
فعاليتهاي ورزش��ي ،تغذيه ،سرمايه اجتماعي و ...در
ميان افراد ١٥س��اله و بيشتر جمعآوري شده است .بر
اساس يافتههاي اين بررسي كه مربوط به رفتار خانوار
در حوزه خريد اس��ت ،در س��ال گذش��ته ،بيشترين
شيوه انتخاب پوشاك افراد  ١٥ساله و بيشتر از طريق
تماشاي ويترين فروشگاههاي پوشاك با  ۸۳,۴درصد
بوده اس��ت .همچنين ٦.٣درصد بر اس��اس پيشنهاد
دوستان و نزديكان ٥ ،درصد مطابق ُمد در جامعه٢.٦ ،
درصد با توجه به ش��بكههاي اجتماعي ٠.٧،درصد بر
اساستبليغاتپيراموني ٠.٢،درصدبراساسمشاهده
برنامههايسيمايملي ٠.١،درصدبراساسبرنامههاي
ماهوارهاي و ١.٧درصد بر اساس ساير روشها ،پوشاك
خود را انتخاب كردهاند .نتايج اين پيمايش حاكي از آن
استكهاولويت ۳۸,۳درصدازافراد ١٥سالهوبيشتردر
لو٧.٨درصدپوشاك
خريدپوشاك،پوشاكتوليدداخ 
خارجي بوده است و براي  ٥٣.٨درصد افراد نيز اولويت
خاصيبينپوشاكداخليوخارجيوجودنداشتهاست.
كسالمنتهيبهزمانآمارگيريدرسال۱۵,۳،٩٩
دري 
درصد از افراد  ١٥ساله و بيشتر اظهار كردهاند حداقل
يكباركاالييكهازنظرخودافرادلوكسبوده،خريداري
كردهاند.همچنيندرسال ۵۱,۸،۹۹درصدازلوازمبرقي
خريداريشدهتوسطفرادموردمطالعه،لوازمبرقيتوليد
داخل٣٦.٨،درصدلوازمبرقيتوليدخارجو ١١.٤درصد،
هردونوعلوازمبرقداخليوخارجيبودهاست.

اصالح رويه سركوب قيمت
جوجه و مرغ

ايس�نا | نايبرييس كانون انجمن صنفي مرغداران
گوشتيگفت:قيمتجوجهيكروزهدربازاربهدوبرابرنرخ
مصوب رسيده است .اگر قرار است مرغداران جوجه را با
نرخ آزاد و با چندين برابر قيمت خريداري كنند بايستي
قيمت مرغ هم براس��اس هزينههاي توليد اصالح شود.
اگرچ��ه معتقديم قيمت مصوب جوج��ه يكروزه يعني
 ۴۲۰۰تومان هم منطقي نيست و نيازمند اصالح است.
حبيب اسداهلل نژاد در پاس��خ به اين سوال كه آيا قيمت
جوجهيكروزهثابتوآرامشبراينبازارحاكمشدهاستيا
خير،گفت:قيمتجوجهيكروزهبعدازيككاهشنسبي
و رس��يدن آن به حدود  ۶۰۰۰تومان با توجه به كمبود
و افزايش تقاضاي جوجهريزي در س��طح كشور افزايش
يافت و ب��ه دو برابر قيمت مصوب رس��يد .وي ادامه داد:
دولت هم تاكنون هيچ تدابيري اتخاذ نكرده تا واحدهاي
مرغ مادر مكلف به فروش جوج��ه با نرخ مصوب ۴۲۰۰
تومانشوند.البتهمعتقديمقيمتمصوبجوجهيكروزه
هم منطقي نيست و بايد اصالح شود .نايب رييس كانون
انجمن صنفي مرغداران گوشتي اضافه كرد :اگر بناست
واحدهاي مرغداري جوجه را با نرخ آزاد و با چندين برابر
قيمت خريداري كنند بايستي قيمت مرغ هم براساس
هزينههاي توليد اصالح ش��ود .وي تصريح كرد :اگرچه
وارداتتخممرغنطف هدارهمآغازشدهاستامااينواردات
هنوز به شكلي نيست كه نياز بازار (ماهيانه حدود۱۲۵تا
 ۱۳۰ميليونقطعه)را تامينكند .بهگفته وي جوجهدر
بازاركموماهيانهحدود ۱۱۵ميليونقطعهتوليدميشود.
در حالي كه اگر بخواهيم عطش بازار را كم كنيم بايستي
ماهيانه ۱۲۵تا ۱۳۰ميليونقطعهجوجهواردبازارشود.

ويژه
تمديد گواهينامه بينالمللي
ايزو  17025آزمايشگاه آبفاي
استان اصفهان

آزمايشگاه مركزي شركت آب و فاضالب آبفاي استان
اصفهان به عنوان تنها آزمايشگاه در بين شركتهاي
آبفاي كش��ور ،موفق به تمديدگواهينامه اس��تاندارد
بينالمللي سيستم مديريت آزمايشگاه ايزو 17025از
سويشركت TURKAKكشورتركيهشد.مديرمركز
پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضالب آبفاي اس��تان
اصفهان با اعالم اين خبر گفت :پس از مميزي مراقبتي
مجموعآزمايشگاههايمركزيبهصورتآنالينتوسط
ش��ركت گواهيدهنده ،نس��خه 2017جديد گواهي
نامه استاندارد بينالمللي سيستم مديريت آزمايشگاه
ايزو17025تمديد و صادر ش��د .فهيمه اميري افزود:
مميزي و ارزيابي وضعيت آزمايشگاه آب و فاضالب از
نظر فيزيكي ،شيميايي ،ميكروبي ،ريزآاليندهها ،تهيه
روشهاي اجرايي ،تهيه دستور عمل كار با تجهيزات،
انجام آزمايشهاي  ،PTرف��ع مغايرتها و خريد مواد
ش��يميايي مرجع انجام گرفت .وي گف��ت :عالوه بر
برخورداري آزمايشگاه مركزي آبفاي استان اصفهان از
تجهيزاتنوين،داشتننيرويانسانيمتخصصوماهر
از عوامل بسيار مهم در تمديد اين گواهينامه از سوي
شركت TURKAKكشورتركيهبود .مديرمركزپايش
و نظارت بر كيفيت آب و فاضالب آبفاي استان اصفهان
مزاياي پيادهس��ازي اس��تاندارد ايزو ۱۷۰۲۵را اثبات
صالحيت فني آزمايشگاه ،الزام به استفاده از روشهاي
استاندارد،قابليتكسباعتمادبينمشترياندرسطح
ملي و بينالمللي ،پذيرش نتايج آزمايش��گاه در سطح
بينالمللي،افزايشانگيزهورضايتكاركنانآزمايشگاه
وكاهشهزينههايمرتبطباتكرارتستهابرشمرد.
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خبر روز

 ۱۹۴نفر ديگر جان باختند

بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزش��كي ۱۹۴ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند .بر اساس معيارهاي
قطعي تشخيصي ۱۲،هزار و ۲۹۸بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۶۹۹نفر از آنها بستري شدند.
همچنين مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به  ۵ميليون و  ۷۴۲هزار و  ۸۳نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به  ۱۲۳هزار و
 ۲۷۵نفر رسيد .همچنين ۵هزار و ۲۶نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند .تاكنون  ۳۳ميليون و  ۵۶۳هزار و  ۳۹۰آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده است .در حال حاضر هفت شهر
كشور در وضعيت قرمز ۱۰۸ ،شهر در وضعيت نارنجي ۲۴۸ ،شهر در وضعيت زرد و  ۸۵شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

تحصيل حضوري در مدارس تا پايان آبان ماه تكميل ميشود

بازگشايي مدارس روستاها و شهرهاي كمجمعيت
آموزشيهمبهصورتحضوري،غيرحضوريياروشهاي
تركيبي خواهد بود .بنابراين هيچ مدرسهاي نبايد بدون
فعاليتآموزشيباشدوهرگزچنينمجوزيبرايمدارس
وجود ندارد .اگر جايي مدرسهاي باشد كه هنوز فعاليت
آموزشيراشروعنكردهموردپيگيريقرارخواهدگرفت.

گليماندگار|
گزارش س��ال تحصيلي جديد هم با اما و اگرهاي
كرونايي آغاز ش��د و در ش��هرهاي بزرگ
خبري از رفتن دانشآموزان به مدارس نيست و تحصيل
همچنان به ص��ورت مجازي ادامه دارد و از س��وي ديگر
برخي از مسووالن بازگشايي مدارس را به نيمه دوم آبان
ماهوواكسيناسيوندانشآموزانموكولكردهاندوبرخي
ديگر معتقدند بازگش��ايي مدارس تابع واكسيناسيون
نيستوقراراستدرهرمدرسهايكميتهسالمتتشكيل
شود تا دانشآموزان مشكوك به كرونا را شناسايي كند و
بهاينترتيبدانشآموزانبعدازدوسالتحصيلمجازي
بارديگربتوانندپشتميزونيمكتهايمدرسهبنشينند
ودركنارديگرهمساالنخودبهتحصيلشانادامهدهند.
ايندرحالياستكهبرخيازكارشناسانحوزهبهداشت
ودرمانبراينباورندكهكروناهنوزدركشوربهصورتيكه
بتوانبااطمينانازآنحرفزدفروكشنكردهوهمچنان
بيم از راه رس��يدن موجهاي جديد آن ني��ز وجود دارد.
طي روزهاي گذشته باال و پايين شدن آمار مبتاليان
و متوفيان خود نشان از وضعيت بيثبات اين بيماري
در كشور دارد .از س��وي ديگر بسياري از كارشناسان
تحصيليبراينباورندكهادامهروندآموزشمجازيبه
صالحدانشآموزاننيستواگراينروندهمچنانادامه
پيداكندميتواندباعثافتتحصيليجبرانناپذيري
در تمام مقاطع تحصيلي شود .به اين ترتيب در حال
حاضر و بنا بر اعالم رسمي معاون متوسطه آموزش و
پرورشروندبازگشاييمدارسبهتدريجآغازشدهوقرار
استتاپاياننيمهاولآبانماهاينروندتكميلشود.

مدارس روستايي
در اولويت آموزش حضوري هستند
او در خصوص الگوي بازگش��ايي مدارس در سال۱۴۰۰
توضيح داد :رويه ما در الگوي بازگشايي مدارس در سال
تحصيلي ۱۴۰۰اين اس��ت كه به تدري��ج ،با حوصله و با
آرامشبهسمتبازگشاييحضوريمدارسبرويم.ازاين
رو براي اين كار اولويتهايي را در نظر گرفتهايم .به عنوان
مثالمدارسروستاييدركشوردراولويتبازگشاييقرار
دارند.معاونمتوسطهوزارتآموزشوپرورشخاطرنشان
كرد:مدارسروستاييجمعيتكميدارندوامكانرعايت
مفادشيوهنامههايبهداشتيدرآنهاوجوددارد.همچنين
رعايتفاصلهگذارياجتماعييكيازشاخصههاياصلي
براي بازگش��ايي حضوري مدارس ب��وده و اين قانون در
مدارسروستاييبهراحتيقابلاجراست.كمرهايگفت:
مدارس روستايي و عشايري درصورتيكه كالسهاي
زير ۱۵نفر دارند ،ميتوانس��تند در همان ابتداي مهر
آموزش حضوري را شروع كنند .در نهايت اگر همين
مدارسروستاييوعشايريكالسهايشانكمتراز۳۰
نفرجمعيتداشتهباشدميتوانستندازنيمهدوممهر
ماهبازگشاييخودراشروعكنندكهخوشبختانهاز۱۵
مهرماهواردفرايندبازگشاييشدهاند.

فعاليتهايآموزشيباروشهايتركيبي
معاون متوس��طه آموزش و پرورش با اش��اره به تشكيل
كميته سالمت در هر مدرس��ه گفت :با تشكيل كميته
سالمت در مدرسه ما خانوادهها را مطلع ميكنيم كه اگر
دريكخانوادهشخصيدرمعرضبيماريكروناقراردارديا
مبتالشدچهكاريبايدانجامدهد.عليرضاكمرهايدرباره
برنامههاومحورهايموردنظرجهتبازگشاييحضوري
مدارس اظهار داش��ت :از ابتداي مهرم��اه فعاليتهاي
آموزشيدرآموزشوپرورشآغازشدهاست،فعاليتهاي

سه و نيم ميليون دانشآموز ابتدايي
در شهرستانها به مدرسه رفتند
معاون سرپرس��ت آموزش و پ��رورش اف��زود :در واقع از
مهرماه همه مدارس عش��ايري و روستايي مجاز بودند از
 ۱۵مهرماهواردفرايندبازگشاييشدهوآموزشحضوري
را شروع كنند بنابراين در مهرماه همه مدارس روستايي
و عش��ايري كه حدود س��ه و نيم ميليون نفر دانشآموز
دارند آموزش خود را ش��روع كردند .او در خصوص ساير
گروههايي كه ميتوانند به شكل حضوري در مهرماه در
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ماجراي «اولين قرص
مقابله با كرونا»
يكي از بهترين داروهايي كه تاكنون به دست آمده
و بر ضد كوويد س��اخته ش��ده ،قرص ضد ويروس
«مولنوپيراوير» اس��ت .اي��ن دارو اختصاصا براي
كوويد س��اخته شده است و در مطالعات اثربخشي
بس��يار بااليي را هم در زمينه درمان و هم در زمينه
پيشگيري نشان داده است .حتي روي واريانتهاي
مختلف هم اعم از مو ،دلتا و ...كار كردند و روي آنها
هم تاثير زيادي داشته است .رييس مركز تحقيقات
ويروسشناسيدانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتي
با اعالم اين مطلب گفت :اميدواريم با ورود اين دارو
بهليستداروهايايرانووارداتآنبتوانيمعملكرد
مناس��بي در اين زمينه داشته باشيم .در عين حال
ش��نيدهام كه شركتهاي داروس��ازي داخلي هم
اقداماتي انجام دادند تا بتوانن��د مواد اوليه اين دارو
را تهي��ه كنند و دارو س��اخته ش��ود .در هر صورت
ساخت اين دارو يكي از موفقيتهاي بزرگ است.
نتايج مطالعه انجام شده براي اين دارو ،اينطور بوده
كه در  ۵۰درصد از مواردي كه مورد اس��تفاده قرار
گرفته از بستري شدن و بيماري وخيم جلوگيري
كرده اس��ت كه عدد باال و نويدبخشي است .به نظر
ميرس��د كه  FDAامريكا آن را تاييد كند و در اين
صورت همه كش��ورها به دنبال آن خواهند بود و ما
هم از هماكنون بايد براي واردات يا توليد اين دارو در
داخلبرنامهريزيكنيم.
دكت��ر عليرضا ناجي با تاكيد بر ل��زوم تغيير معيار
رنگبنديهاي كرونايي در كش��ور ،گفت :اكنون
معيار رنگبندي در كشور وضعيت بيمارستانها
اس��ت ،اما اگر بخواهيم روند اپيدمي را پيشبيني
كنيم ،بايد به مولفههايي مانند موارد مثبت روزانه،
مراجعات س��رپايي و پايشهاي ژنتيكي كوويد و...
توجه كرد .او درباره معيارهاي رنگبندي كرونا در
كش��ور ،گفت :اكنون معيار رنگبندي در كش��ور
وضعيت بيمارستانها اس��ت؛ يعني تعداد و موارد
مثبتبستري.اينموضوعبهاينمعناستكهشايد
نزديكدوهفتهتايكماهازبروزوپيشبينياپيدمي
كوويدميتوانيمعقبباشيم.ناجيافزود:بايدتوجه
كرد ك��ه موارد مثبت روزانه ،مراجعات س��رپايي و
پايشه��اي ژنتيكي كوويد ،مواردي اس��ت كه در
رنگبندي موثر بوده و حتي ش��ايد مهمتر باشند.
بنابراين اگر بخواهيم رون��د اپيدمي را پيشبيني
كنيم ،بايد اين مولفهها را داشته باشيم .اين موضوع
چندين بار در كميتههاي علمي كوويد مطرح شده
كه معيارهايمان را تغيير داده ،بروز موارد بيماري را
هم در تعيين رنگبندي وارد كرده و رنگبندي را بر
اساس موارد بروز و واريانتهاي موجود و در گردش
مشخص كنيم .اين موارد بايد وارد شود و بر اساس
اين موارد است كه ميتوانيم پيشبيني زودهنگام
كرده و زودتر اقدام كنيم و در اين صورت بتوانيم بر
اساس اطالعات درست به مبارزه با كوويد بپردازيم.

مدارس باشند ،گفت :گروه ديگري كه ميتوانند در مهر
ماه به ش��كل حضوري در مدارس حضور داشته باشند،
دانشآموزان ش��اخه كاردانش و فني و حرفهاي هستند
كه براي گذراندن دروس مهارتي به مدت دو روز در هفته
ميتواننددرفضايكارگاهيمدرسهحضورداشتهباشند.
اينموضوعفقطبرايدروسمهارتياستودروستئوري
ازطريقتلويزيونوفضايمجازيارايهميشود.كمرهاي
درباره پايههاي ابتدايي گفت :گروه ديگري كه در مهرماه
مجازبهآموزشحضوريهستنددانشآموزانكالساول
ابتدايي در شهرها و روستاها هستند كه ميتوانستند به
صورتمديريتشدهباهماهنگياوليا،معلمانومديران
در مدرسه حضور پيدا كنند تا با مدرسه و معلم خود آشنا
شوند،اينارتباطميتوانستيكروزدرهفتهانجامشود.
بازگشايي مدارس
براي جمعيت باالي ۳۰۰نفر در نيمه دوم مهر
معاون متوس��طه وزارت آموزش و پ��رورش گفت :گروه
دانشآموزان روستايي ،اول و دوم ابتدايي و هنرستانيها
يدانيمدر
تقريباچهارونيمميليوننفرميشود.البتهمانم 
مقطعابتداييهمهدانشآموزانحضورپيداكردنديانهولي
در مورد استانها ميدانيم كه حدود سه و نيم ميليون نفر
دانشآموزبهصورتحضوريدرمهرماهبهمدرسهرفتند.
همچنين تعداد دانشآموزان كاردانش و فني و حرفهاي
 ۹۶۵هزارنفراستكهدرسمهارتيدارند.اودرتوضيحنحوه
بازگشايي مدارس با جمعيت باالي  ۳۰۰نفر گفت :ساير
مدارسكهدرشهرهايمختلفهستندوجمعيتكمتر
از  ۳۰۰نفر دارند در نيمه اول مهر ميتوانستند به سمت
بازگشاييحركتكنندودرنيمهدوممهرماهمدارسيكه
بيشاز ۳۰۰نفرهستندنيزواردفرايندبازگشاييخواهند
شد .البته اين بدان معنا نيس��ت كه مدارس پرجمعيت
هرروز حضوري هستند .به همين خاطر آنان ناچارند كه
گروهبنديانجامدادهوآموزشتركيبيارايهدهند.
بازگشايي مدارس
تابع واكسيناسيون دانشآموزان نبوده است
كمرهاي افزود :براي فرآيند بازگشايي مدارس الزم است
يك فرم هشت ش��اخصهاي در رابطه با بحث بهداشتي
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ماجراي تيراندازي به سه زن در اصفهان

رييسكلدادگسترياستاناصفهانبهتشريحماجراي
تيراندازي به س��ه زن در اين استان پرداخت .به گزارش
مركز رس��انه قوه قضاييه ،رييس كل دادگستري استان
اصفهان در پي انتش��ار گزارش��ي در يكي از روزنامهها با
عنوان«شليكبهزناندرخيابانهاياصفهان»،اطالعات
منتشر شده را نادقيق دانست و ضمن تكذيب صدمه به
پنج نفر در اين ماجرا گفت :دستگاه قضايي با قاطعيت و
دقت تا صدور حكم به اين پرونده رسيدگي ميكند .او در
رابطهباجزيياتاينماجراگفت:پسازتشكيلپروندهاي
در اين زمينه ،متهم به س��رعت بازداشت و در تحقيقات
صورتگرفتهاعتياداين فردبه مواد مخدرصنعتي تاييد
و مشخص ميشود وي با اس��تفاده از سالح ساچمهاي
به تيراندازي به س��ه خانم اقدام كرده اس��ت .رييس كل

دادگسترياستاناصفهانادامهداد:درجريانرسيدگي
بهاينپرونده،فقطيكنفرازآنسهنفربهپزشكيقانوني
مراجعهميكندوطبقنظرپزشكيقانونيجراحتوارده
به اين فرد از نوع جراحت داميه و جزئي بوده اس��ت .او در
ادامهضمنتكذيبادعاهادرموردآزادشدنمتهمحادثه
بعد از چندين روز گفت :متهم قريب به دو ماه بازداشت
موق��ت بوده و تحقيقات مفصل و كامل��ي در اين زمينه
صورتميگيردوپسازتكميلتحقيقاتورفعابهامات
پرونده ،به موجب قانون قرار وي به وثيقه تبديل و با قرار
تامينكيفريمناسبآزادميشود.رييسكلدادگستري
استاناصفهانباتاكيدبراينكهپروندهمسيرقانونيخود
راطيميكند،گفت:دستگاهقضاييباقاطعيتودقتتا
صدورحكمبهاينپروندهرسيدگيميكند.

بررسي آخرين وضعيت استخدام پرستاران

آخرين وضعيت استخدام و تعرفه پرستاران با حضور
نمايندگانمعاونانپرستاريوتوسعهوزارتبهداشت،
درمان و آموزش پزش��كي ،س��ازمان برنامه و بودجه،
سازمان اداري و استخدامي و سازمان نظام پرستاري
دركميسيونبهداشتودرمانمجلسشوراياسالمي
بررسي ش��د .در اين جلس��ه پس از ارايه گزارشهاي
نمايندگان حاضر در جلس��ه و بح��ث و تبادل نظر در
خصوص آزمون استخدامي اس��فند ماه سال ۱۳۹۹
و وضعيت استخدام پذيرفتهش��دگان و كمبود گروه
پرستاري بحث و تبادل نظر و مقرر شد تعيين تكليف
پذيرفتهشدگان آزمون بهمن ماه سال  ۱۳۹۹در بازه

زمانييكماههتوسطوزارتبهداشت،تقليلحدنصاب
نمره قبولي به منظور جذب حداكثري داوطلبين و در
صورت لزوم هماهنگي با سازمان اداري و استخدامي
كشورصورتپذيرد.همچنينگردآوريآمارنيروهاي
شركتي و قراردادي رسته بهداشتي ،درماني كشور از
سوي وزارت بهداش��ت و ارايه به كميسيون بهداشت
و درمان مجلس ش��وراي اسالمي به منظور بررسي و
طرحتبديلوضعيتآناندركميسيونواتخاذتصميم
مناس��ب و در صورت لزوم مكاتبه با ستاد ملي كرونا از
ديگر مصوبات اين جلسه بود .موضوع تعرفه پرستاران
بهدليلضيقوقتبهجلسهآتيموكولشد.

مطابق با منطقهاي كه مدرس��ه در آن قرار دارد توس��ط
مدرسهتكميلشود.براساساينمجوزمديربايدشرايط
حضوري مدرسه خود را در اعالم كرده و سپس آموزش را
شروعكند.معاونمتوسطهوزارتآموزشوپرورشادامه
داد :اگر واكسيناسيون ادامه داشته باشد ما قادر خواهيم
بود در آبان ماه ش��اهد بازگشايي قابل توجهي از مدارس
كشور و انجام فعاليت حضوري در آن باشيم .او در پاسخ
به اين سوال كه با توجه به اينكه بارها گفته شده حتي با
تزريقواكسنامكانابتالبهبيماريوجوددارد،نوعمواجهه
شما با دانشآموزاني كه مشكوك به كرونا بوده يا اعضاي
خانوادهآنهامبتالبهكروناهستندچگونهخواهدبود؟اظهار
داشت:بازگشاييمدارستابعواكسيناسيوندانشآموزان
نبوده و اين در كشورهاي ديگر نيز صادق است .كمرهاي
گفت :واكسيناسيون دانشآموزان به تازگي شروع شده
ولي بحث بازگشايي مدارس از قبل مطرح بوده است .اما
واكسيناسيونمعلماندراينتصميمتعيينكنندهبودهو
بخشيازبرنامهمابرايبازگشاييواكسيناسيونمعلمان
بوده است .معاون سرپرست آموزشوپرورش اضافهكرد:
خوشبختانه تاكنون بيش از ۸۵درصد معلمان واكسينه
ش��ده و بخش زيادي از آنها نيز ُدز دوم خ��ود را دريافت
كردهاند .واكسيناس��يون معلمان ،كادر مدرسه و حتي
خانوادهها ميتوانستند در اولويتبازگشايي مدارس قرار
بگيرند كه خوشبختانه اين موضوع نيز به سرعت پيش
رفتهاست.

ضرورت تشكيل كميته سالمت
در هر مدرسه
او اضافه كرد :ما براي جلوگيري از شيوع كرونا در مدارس
چندفعاليترابراساسپروتكلهايبهداشتيبايدانجام
بدهيم .اول اينكه هر مدرس��ه بايد يك كميته سالمت
تشكيلبدهد.اينكميتهمقدماتكاررابررسيميكند،
مالحظ��ات الزم را انجام ميدهد و آگاهيه��اي الزم را
ب��ه خانوادهها ابالغ ميكند .معاون متوس��طه آموزش و
پرورش با اشاره به تشكيل كميته سالمت در هر مدرسه
گفت :از اين رو ما بايد خانوادهها را مطلع كنيم كه اگر در
يك خانواده شخصي در معرض بيماري كرونا قرار دارد يا
مبتالشدچهكاريبايدانجامدهد.همچنيناگرعالئمي
در دانشآموز مش��اهده كردند چگونه بايد با او برخورد
كنند .همه اين امور در كميتههاي سالمت لحاظ خواهد
شدوخانوادههاموظفندنسبتبهآنعملكنند.كمرهاي
خاطرنشان كرد :بهداشت محيطي يكي از عوامل مهمي
استكهطيدهشاخصمهمبهمدارسوكميتهسالمت
تاكيدشدهواساسيترينشاخصهآنزدنماسكتوسط
دانشآموزان و معلمان اس��ت .همه اين شاخصها براي
حفظ ايمني دانشآموزان لحاظ ميش��ود .البته ارزيابي
بهداشتيمدرسهبهعنوانيكمقدمهحتماًانجامخواهد
شد.اوبيانكرد:باهمكاريمراكزبهداشتيدر ۱۴استان،
هر ۱۵روز بر اس��اس يك فرم كه داراي ۱۰۰امتياز است
بخشيازمدارسبهصورترندومبررسيميشوندوطبق

مالحظاتوشاخصهاييكهدرنظرگرفتهشدهبودبهآنها
امتياز ميدهند تا ما نيز مطمئن شويم مدارس نسبت به
رعايتپروتكلهايبهداشتچقدراهتمامميورزند.
اما و اگرهاي ارايه كارت واكسن
براي حضور در مدرسه
معاون سرپرس��ت آموزش و پ��رورش در پاس��خ به به
اين س��وال كه اگر دانشآموزي نخواهد واكس��ن بزند
يا والدين��ش اجازه تزريق واكس��ن را ندهند ،تكليفش
چه ميشود؟ گفت :واكسيناس��يون دانشآموزان براي
گروه سني تابع س��تاد مقابله با كرونا و وزارت بهداشت
اس��ت .كمرهاي در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود
دانشآموزان براي ورود به مدرسه كارت واكسيناسيون
همراه داشته باشند ولي اگر واكسن تزريق نكرده باشد
چطور ميتوانند دركالس حضور داشته باشند؟ گفت:
هنوز در اين زمينه هيچ چيزي نه در مورد بزرگس��االن
و نه در مورد دانشآموزان طراحي نش��ده است .معاون
متوسطهوزارتآموزشوپرورشدرپايانگفت:ماتالش
كرديم موقعيتهاي مختلف آموزش اعم از حضوري و
غيرحضوريراايجادكنيماماآموزشحضوريكهبهعلت
كيفيتآموزشيبهدنبالآنهستيم،تابعواكسيناسيون
دانشآموزان نيست .ولي با واكسيناسيون دانشآموزان
ميتوانيماطمينانبيشترينسبتبهاينكهسياستهاي
آموزش حضوري را دنبال كنيم ،داشته باشيم.

رويداد

كرونا بهداشت رواني  ۵۰درصد جامعه را به مخاطره انداخته است
كرونا س�لامت روان ش��هروندان و گروههاي در
معرض خط��ر مانن��د كادر بهداش��ت و درمان،
بازمان��دگان قربانيان كرونا ،بيم��اران زمينهاي،
كودكان وسالمندان كه حدود  ۵۰درصد جمعيت
كشور را تش��كيل ميدهند ،تحت تاثير قرار داده
و با مخاطره روبرو كرده اس��ت .رييس س��ازمان
نظام روانشناس��ي و مش��اوره كش��ور با بيان اين
مطلب گفت :نزديك به  ۲۰ماه از ش��يوع ويروس
كرونا به عنوان يك بحران كه تمامي ابعاد زندگي
اجتماع��ي ،فرهنگي ،رواني و ارتباطي انس��ان را
تحت تاثير قرار داده اس��ت ،ميگذرد و به عنوان
يك پاندمي (همهگي��ري) آثار و نتايج درازمدتي
به همراه خواهد داشت.
محم��د حاتمي ب��ا تاكي��د بر ضرورت تش��كيل
كميته ويژه س�لامت روان در ستاد ملي مقابله با
كرونا ادامه داد :با ش��يوع اين بيماري ،ستاد ملي
مقابله با كرونا بايد يك كميته ويژه براي سالمت
روان تش��كيل داده و عوارض روان��ي اين واقعه را
پش��تيباني ميكرد .او توضي��ح داد :با تجربه يك
بحران در جامع��ه و تضعيف س�لامت روان بايد
تمهيدات��ي انديش��يده و تاثي��رات رواني بحران
كاهش داده ش��ود ك��ه در حال حاضر با دس��تور
رياستجمهوري اين وظيفه با تشكيل يك كميته
اجتماعي پيگيري خواهد شد.
حاتمي همچنين با اشاره به تاثير انگ بر دريافت
خدمات سالمت روان اظهار داشت ۲۰ :سال پيش
دريافت خدمات روانشناسي و مراجعه و مشورت
با مشاوران يك انگ تلقي ش��ده و مراجع ،بيمار،
مجنون و شيدا تصور شده و به اين دليل از مراجعه
به مراكز مشاوره و روانشناسان اجتناب ميكرد .او
ادامه داد :در سالهاي اخير به دليل فرهنگسازي
در اين زمينه ،وضعيت كالنش��هرها تغيير يافته
و هفت هزار روانشناس در سراسر كشور با حضور
مراجعان مختلف كه در خصوص مس��ائل متعدد
نظير چگونگي برخورد و ارتباط با فرزندان ،ارتقاء
كيفيت زندگي و سالمت روان گفتوگو ميكنند،
فعال بوده و در اين رابطه فرهنگسازي بايد تداوم
داشته باشد.
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور
خاطرنشان كرد :براساس تعريف سازمان بهداشت
جهاني ،صرفا اختالالت رواني مستلزم مراجعه به
روانپزشك نبوده و مراجعه به مشاوران و دستيابي
به س�لامت روان در حقيقت به «افزايش س��طح
كيفي زندگي» تعبير ميشود.
روانشناس جزو سفره مردم باشد
او تاكيد كرد :روانش��ناس جزو سفره مردم است
و ش��هروندان در تمامي امور اع��م از فعاليتهاي
آموزش��ي ،فرهنگ��ي ،اجتماع��ي ميتوانن��د با
روانشناسان مش��ورت كنند .حاتمي يادآور شد:

با ش��يوع ويروس كرونا هم ابتال ب��ه اين بيماري
يك انگ تلقي شده و مردم ابتال به كرونا را پنهان
ميكردند ،مرگ ناش��ي از اين بيماري در تشييع
جنازه و خاكس��پاري مخف��ي و كوويد ۱۹يك
بيماري ناش��ناخته بود .امروز اما با فرهنگساي
در اين زمينه ،اين مساله تغيير كرده است .رييس
س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور افزود:
علت اصل��ي اين نگرش (برچس��ب) در خصوص
مش��كالت رواني ،كمبود سواد س�لامت روان در
جامعه اس��ت .س�لامت روان به س�لامت رفتار،
س�لامت ارتباطات اجتماع��ي ،كيفيت زندگي و
آرامش تعبير ميشود و اين تعريف بايد در كشور
نهادينه شود.
او تاكيد كرد :امروز س��وگ كرونا ،عدم برگزاري
مراسم عزاداري توسط بازماندگان قربانيان كرونا و
عدم برونريزي عاطفي هم سالمت روان جامعه را
تحت تاثير قرار داده و اين مسائل بايد مورد توجه
قرار بگيرد .به گفته اين روانشناس ،كارشناسان،
مس��ووالن جامعه و رس��انهها وظيف��ه آموزش و
اطالعرس��اني در اين حوزه را داشته و بايد سواد
سالمت روان را در كشور افزايش دهند .او با اشاره
به هفته سالمت روان گفت :مراجعه به روانشناس
محدود به اختالالت رواني نبوده و به منظور ارتقاء
س�لامت روان ،كيفيت زندگي ،س�لامت رفتار و
ارتباطات اجتماعي بايد از كارشناسان اين حوزه
بهره جست.
نگاه درمانمحور
در سياستگذاري كشور بايد تغيير كند
حاتمي تاكيد كرد :پيش��گيري مق��دم بر درمان

اس��ت ،اما در حال حاضر نگاه سياس��تگذاران و
برنامهريزان كش��ور عمدتا درمان محور استو اين
نگرش بايد تغيير يابد .س��اخت مراكز بهداشت و
درمان ،تجهيزات خدمات درماني و ارايه خدمات
پزشكي از الزامات يك جامعه ،اما پيشگيري مقدم
بر درمان است.
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور
با اش��اره به تاكيد مقام معظم رهبري بر اهميت
پيشگيري ادامه داد :براي پيشگيري از اختالالت
روان��ي هم باي��د سياس��تگذاري و برنامهريزي
ش��ود ،بودجه اختصاص يافته و ساختارهاي ملي
ايجاد ش��ود .م��ردم تحت آم��وزش عمومي قرار
بگيرند و مهارتهاي زندگي آموزش داده ش��ود.
او افزود :فرزندپروري ،كنترل خش��م ،اس��ترس،
سبك زندگي كرونايي ،سبك زندگي سالم براي
توانمندس��ازي و تابآوري مردم امروز به ويژه با
تحميل فشارهاي رواني كرونا ضروري است.
به گفته حاتمي ،با افزايش س��واد سالمت روان،
مهارته��اي ف��ردي و اجتماع��ي ،ت��ابآوري
اجتماع��ي هم به وي��ژه در مقابل بح��ران كرونا
افزاي��ش يافت��ه و اي��ن مه��م بر س�لامت روان
شهروندان تاثيرگذار خواهد بود .به گزارش ايرنا،
هفته س�لامت روان از  ۱۸تا  ۲۴مهرماه با ش��عار
«س�لامت روان در جهان نابراب��ر» و «همكاري
با يكديگر ب��راي ايجاد تغيير» برگزار ميش��ود.
بهداشت رواني يا س�لامت روان به معني وجود
بهزيستي روانشناختي يا عدم وجود بيماري رواني
اس��ت و وضعيت س�لامت روان به كسي اطالق
ميش��ود كه عملكردش «در سطح قابلقبولي از
تنظيم عاطفي و رفتاري» باشد.

