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مساله زمان 
يكي از پيچيده ترين معادالت 
هس��تي از عهد باس��تان تا به 
امروز، مس��اله »زمان« است. 
هرچند تعاريف و استعاره هاي 
مختلفي طي هزاران سال براي 
رمزگش��ايي از موضوع زمان 
ارايه ش��ده است، اما هنوز بشر 
نتوانسته دركي عيني و دقيق از 
كيفيت زمان داشته باشد. البته علوم مختلف تالش كرده اند 
تا تعاريفي از زمان ارايه كنند. شايد مهم ترين تعريف علمي 
از زمان به تئوري نسبيت اينشتين باز مي گردد كه تالش 
كرد وجوه كيفي متفاوتي از زمان مبتني بر سرعت و حركت 
ارايه كند. در عرفان اس��المي هم كيفيت هاي مختلفي 
براي زمان ارايه مي ش��ود، مثال برخي عرفا، زمان را به سه 
دسته كلي زمان »زمخت« )يا كثيف(، زمان »لطيف« و 
زمان »الطف« تقسيم بندي مي كنند كه مربوط به ابعاد 
مختلف هستي است. خداوند متعال هم در قرآن مجيد، 
اشاره مي كند كه هر سال از زمان آسماني معادل هزار سال 
زميني است. اما در ميان تعاريف متكثري كه در خصوص 
زمان، وجود دارد در حوزه ديپلماسي نيز تعاريف متفاوتي 
از مساله زمان وجود دارد كه با مجموعه تلقي هاي رايج از 
وقت، زمان و هنگامه، متفاوت است. عيني ترين شمايل 
از اين تف��اوت در درك از زمان را مي توان در صحبت هاي 
اخير حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان 
مشاهده كرد . وقتي در پاس��خ به پرسش خبرنگاران در 
خصوص موعد دستيابي به توافق هسته اي با طرف هاي 
مقابل گفت: »به زودي ما )يعني ايران( با به زودي كه مدنظر 
اروپا و امريكاست، تفاوت دارد.«در واقع اميرعبداللهيان به 
تفاوت هايي كه در درك هر كدام از طرف ها در خصوص 
عنصر»زمان« وجود دارد، اشاره كرد. واقع آن است كه اگر 
امروز بخواهيم، مهم ترين مساله مذاكرات هسته اي ايران 
با كشورهاي 1+4 و امريكا را شناسايي كنيم بايد از مساله 
»زمان« نام ببريم. موضوعي كه ريشه اصلي همه اختالفاتي 
است كه ميان طرف هاي مختلف برجام وجود دارد. از يك 
طرف اي��ران با توجه به ضرورت هاي اقتصادي و نيازهاي 
ارتباطي خود مايل است هرچه سريع تر، مطالبات خود 
را از دل برجام استيفا كند و تحريم هاي اقتصادي را پايان 
دهد. از سوي ديگر هم كشورهاي 1+4 و امريكا قرار دارند 
كه احساس مي كنند، وقت كشي در مذاكرات و گفت وگوها 
باعث مي شود تا ايران به سطح باالتري از دانش هسته اي 
دست پيدا كند و دست باالتر را در مذاكرات داشته باشد. 
با اين مقدمات اين پرس��ش مطرح اس��ت كه دليل ورود 
انريكه مورا معاون دبيركل سرويس اقدام خارجي اتحاديه 
اروپا به تهران چيست و مورا در سفر به تهران به دنبال چه 
مي گردد؟ دليل اصلي حضور مورا در تهران زمينه سازي 
براي برگزاري هرچه سريع تر مذاكرات و آوردن ايران پاي 

ميز مذاكرات است. 
از سوي ديگر علي باقري معاون سياسي وزير امور خارجه 
در توييتي اشاره كرده كه ايشان مسوول برگزاري مذاكرات 
هسته اي است. در واقع با اين توييت مشخص شد كه مساله 
مذاكرات هسته اي در دولت سيزدهم، همچنان توسط 
وزارت امور خارجه كشورمان دنبال خواهد شد. البته در اين 
ميان مقامات فرانسوي اعالم كرده اند كه چشم انداز روشني 
در خصوص مذاكرات هسته اي وجود ندارد. برخي هم در 
محافل ديپلماسي اين پرسش را مطرح مي كنند كه آيا 
حضور شخصيتي مانند علي باقري كه از جمله چهره هاي 
منتقد برجام بوده است، اين پالس را به فضاي پيراموني 
ارس��ال نمي كند كه ايران اراده جدي براي توافق ندارد؟ 
معتقدم در ش��رايط فعلي نتيجه اي كه ايران از مذاكرات 
دنبال مي كند با نتيجه اي كه طرف مقابل پيگيري مي كند، 
متفاوت است. ايران در ماه هاي اخير در خصوص غني سازي 
ادامه در صفحه 2 هسته اي به... 

يادداشت- 1

راهبردهاي عقيم براي مهار تورم
موضوع تورم يكي از مهم ترين 
چالش هاي پيش روي اقتصاد 
كشورمان محسوب مي شود. 
بر اساس آخرين آمارهاي بانك 
مركزي از يك طرف و گزارش 
تفريغ بودجه از س��وي ديگر، 
ش��اخص هاي اقتصادي مانند 
تورم و... و مقوله كسري بودجه 
شرايط مناس��بي ندارد. در اين شرايط مقامات اقتصادي 
دولت اعالم كرده اند كه تالش مي كنند در نيمه نخس��ت 
س��ال آينده تورم را مهار كنند. در اي��ن ميان بايد ديد، آيا 
نشانه هايي وجود دارد كه دولت بر بلنداي آن بتواند روند 
مهار تورم را محق��ق كند؟ به عبارت روش��ن تر، آيا نظام 
تصميم سازي هاي اقتصادي دولت به گونه اي است كه بتوان 
از آن برداشتي از حل مشكالت و مهار تورم را داشت؟ براي 
دستيابي به دركي در خصوص حل مشكل تورم ابتدا بايد 
ببينيم مهم ترين عوامل بنيادين بروز تورم در يك جامعه 
چه عواملي هستند؟ طبيعتا بخشي از مهم ترين داليل بروز 
تورم در هر قلمروي اقتصادي، بودجه هاي ساالنه هستند 
و بخ��ش ديگر نيز مربوط به نظام بانكي اس��ت. به عنوان 
نمونه كسري بودجه باعث مي شود تا دولت ناچار به اتخاذ 
تصميماتي ش��ود كه نتيجه نهايي آن تورم بيشتر است. 
همچنين استقراض و استفاده از تنخواه بانك مركزي از ديگر 
روش هاي غيراقتصادي است كه دولت ها در زمان كسري 
بودجه به كار مي گيرند. مساله دوم هم به نظامات نامناسب 
بانكي باز مي گردد. پمپاژ نقدينگي در جامعه، بنگاه داري 
بانك ها به جاي ايفاي نقش اصلي در بسترسازي براي رشد 
توليد و... باعث نزول شاخص ها، رشد نقدينگي و نهايتا بروز 
تورم مي شود. براي مقابله با اين مشكالت دولت بايد از يك 
سمت هزينه ها را كنترل كند و از سوي ديگر درآمدهايش 
را افزايش بدهد. ضمن اينكه ضروري است نظارت موثري 
از سيس��تم بانكي صورت بگيرد تا ش��اهد ورود بانك ها 
به حوزه هاي سوداگري و س��ودجويي نباشيم. اما دولت 
سيزدهم پيش از اين اعالم كرده كه نه برنامه اي براي ارايه 
اليحه متمم بودجه دارد و نه اليحه اصالحي ارايه خواهد 
كرد. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در سال 1400 با 
كسري حدود 400 هزار ميليارد توماني روبه روست. اين 
روند باعث بروز بي انضباطي هاي مالي خواهد شد و مشخص 
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 برنامه اي براي جبران كسري بودجه 
دارد. مشخص است كه در اين ميان معجزه نمي توان كرد 
و با دعا و ِورد و اسطرالب امكان حل مشكل كسري بودجه 
وجود ندارد. يا بايد تحريم ها را حل و فصل كنند و ورودي 
ارزي كش��ور را افزايش دهند يا اينكه ماليات ها را افزايش 
بدهند، اوراق خزانه بفروشند يا اينكه دارايي هاي دولت را در 
قالب سهام شركت ها در بازار سرمايه ارائه كنند. همان طور 
كه اشاره كردم در اين زمينه هنوز اطالعاتي از سوي دولت 
ارائه نشده تا كارشناسان متوجه شوند چه برنامه اي براي 
حل اين مشكل تدارك ديده شده است. در اين ميان برخي 
نمايندگان بعد از قرائت گزارش تفريغ بودجه، اشاره كرده اند 
كه دولت از طريق فروش اوراق خزانه و استفاده از تنخواه 
بانك مركزي نيازهاي بودجه اي 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 
تكانه هاي 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 
كه از طريق آن بتوان اين تكانه هاي تورمي را مهار كرد، هنوز 
ارائه نشده است. دولت مش��خص نكرده با استفاده از چه 
روش هايي قصد دارد، كسري بودجه خود را جبران كند. 
ادامه در صفحه 2  

محسن جليلوندعلي  سرزعيم

با پايان گمانه زني ها، رييس جديد بازار سرمايه انتخاب شد

مجيد عشقي سكاندار  جديد  بورس
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توافق در راستاي رشد اقتصادترس از تصويب طرح صيانت پشت درهاي بسته
تيرماه س��ال جاري، اخباري 
منتشر شد كه بوي محدوديت 
در ش��بكه هاي اجتماعي را 
مي داد؛ اخباري با عنوان طرح 
»صيانت از حق��وق كاربران 
در فض��اي مجازي« كه البته 
كاربران را نه تنها خشنود نكرد، 
بلكه نگراني ها را از اينكه قرار 
اس��ت با اين طرح چه تغييري در ح��وزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات در كشور  ايجاد شود، آشفته  و نگران 
كرد. اين طرح از س��وي نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي مطرح شد، هرچند به نظر مي رسيد پايه و ريشه 
آن مربوط به مجلس قبلي بوده و اين رشته سري درازتر 
از يك طرح مطرح شده در عمر دو ساله مجلس داشته 
باشد و حاكميتي بودن آن بيشتر به چشم مي خورد. 
اين طرح كه با چكش كاري 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 شبكه هاي اجتماعي با 
واكنش هاي شديد و انتقاد زيادي روبرو شد، هرچند كه 
برخي نيز در همين شبكه هاي اجتماعي از جمله توييتر 

فيلترشده، به دفاع از آن پرداختند. 
محتواي كلي طرح، آن طور كه طراحان و نمايندگان 
موافق عنوان كردند، به منظور دفاع از حقوق كاربران 
طراحي ش��ده، با اين هدف كه شبكه هاي اجتماعي 

داخلي و خارجي را به كس��ب مجوز از يك كميسيون 
كه مافوق كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات و حتي 
مركز ملي فضاي مجازي است، ملزم كند. مخالفان و 
قاطبه كاربران شبكه هاي اجتماعي در مقابل، تنها بوي 
محدوديت هاي بيش��تر و فيلترينگ هاي شديدتر را 
احساس كردند. با گذشت چند ماه از مطرح شدن اخبار 
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 
نيست و نمايندگان مجلس هر هفته، قول بررسي طرح 
را مي دهند اما هنوز جلسه اي تشكيل نشده  است. در  
حالي كه به نظر مي رسد اعضاي اين كميسيون، باالتفاق 
موافق طرح صيانت هستند و اگرچه در اين چند ماه هم 
چند تن از نمايندگان مخالفت خود را به صورت علني 
نسبت به طرح ابراز كردند، اما نماينده اي 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 يك طرفه موافق، به بررسي و درنهايت 
تبديل آن به قانون بپردازد. همچنين نمايندگان موافق 
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 به صورت علني در مجلس 
بررسي شود، اما براي ش��فافيت بيشتر، اين جلسات 
به صورت زنده پخش خواهد شد. حاال در اظهارنظري 
ادامه در صفحه 2 جديد، از... 

توافق در مذاكرات و لغو تحريم ها 
كمك قابل توجه��ي به اقتصاد 
ايران مي كن��د، اين تأثيرات در 
صنايعي مثل خودروس��ازي، 
نفت، حمل ونق��ل، دارويي و... 
قابل مش��اهده خواهن��د بود. 
انتظاري كه اكثراً افراد از توافق 
در مذاكرات دارند، كاهش نرخ 
دالر اس��ت كه اين موضوع را مي توان از تأثير انتشار اخبار 

مثبت مذاكرات بر روي قيمت دالر متوجه شد. 
اگر مذاكرات باعث ايجاد توافقي شود، مي توانيم شاهد 
كاه��ش و تثبيت قيمت دالر در كوتاه مدت باش��يم. اما 
الزمه تثبي��ت و كاهش ادامه دار قيم��ت دالر، تغيير در 
سياس��ت گذاري هاي اقتصادي و كاهش تورم اس��ت. 
درصورتي ك��ه توافق صورت گيرد اما تورم مهار نش��ود، 
قيمت دالر مجدداً مي تواند مانند گذشته به روند صعودي 
خ��ودش ادامه دهد. پ��س از يك ن��گاه اجمالي به تأثير 
مذاكرات بر قيمت دالر، مي خواهيم به سراغ اين موضوع 
برويم كه اين دو يعني مذاك��رات و نرخ دالر چه تأثيري 
بر ب��ازار بورس ايران مي گذارند. كس��ب نتيجه مطلوب 
در مذاك��رات تأثيرات متفاوتي بر روي صنايع بورس��ي 
مي گذارد. اين نتيجه مي تواند منج��ر به ايجاد تأثيرات 
مثبت در صنايع مختلفي همچون نفت، خودروسازي، 
حمل ونقل، بانكي، دارويي و... شود. اگر بخواهيم اندكي 
كلي تر به موض��وع نگاه كنيم، مي توان گفت با كس��ب 

نتيجه مثبت در مذاكرات صنايع ريالي بيشترين بهره را 
مي برند. در مقابل به دليل كاهش نرخ ارز، از سود سازي 
صناي��ع دالري )فلزي، پتروش��يمي و ش��يميايي( كه 
صادرات محور هستند كاسته مي ش��ود. نكته اي كه در 
اينجا بسيار حائز اهميت است اين است كه لغو تحريم ها 
براي شركت هايي كه مواد اوليه خود را وارد مي كنند، خبر 
بسيار خوبي محسوب مي شود زيرا اين شركت ها با افزايش 
قيمت دالر مجبورند مواد اوليه خود را باقيمت باالتري 
خريداري كنند ك��ه درنهايت باعث افزايش هزينه هاي 
شركت مي شود.   تمامي اين اتفاقاتي كه در باال گفته شد، 
كوتاه مدت هس��تند و همه ما مي دانيم كه لغو تحريم ها 
باعث ايجاد شرايط مناسبي در تمام صنايع و اقتصاد كشور 
در بلندمدت مي شود به عنوان مثال در كوتاه مدت، شايد 
صنايع صادرات محور تأثير منفي بگيرند اما در ميان مدت و 
بلندمدت با ارتقاي روابط با ديگر كشورها، مي توانند فروش 
و سود سازي بيشتري را تجربه كنند. در باال درباره تأثير لغو 
تحريم ها بر روي صنايع دالري و ريالي توضيحاتي داديم 
اما در اين موضوع نبايد نگاه صفر يا صدي داشته باشيم. 
بايد بدانيد كه تمام شركت هاي يك صنعت واكنش يكسان 
نسبت به مذاكرات نخواهند داشت. برفرض مثال ممكن 
است يك شركت در صنعتي دالري حضورداشته باشد 
اما صادراتي نداش��ته باشد و صرفًا تمام فروشش داخلي 
باشد پس نوسانات قيمت دالر تاثير معناداري بر عملكرد 
اين شركت نمي گذارد. اين مورد را بيان كرديم تا هميشه 
ادامه در صفحه 2 حواستان به استثنائات باشد. 

علي عباسيانفائزه طاهري

سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد 

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

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

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

سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه: 

سفر »انريكه مورا«  اهميتي حياتي دارد

20 سال زندان 
براي مديرعامل سابق هفت تپه 
صفحه 7     صفحه 2    

صفحه 2    صفحه 2    

تحويل 1400 واحد مسكوني
 به خانواده هاي داراي دو معلول 

بحران كسري بودجه در كشور

 سفر »مورا «
و آينده برجام

زهرا سليماني|»سفر انريكه مورا به تهران براي تداوم 
توافق هسته اي، اهميتي حياتي دارد.« اين عباراتي است كه 
»آنه كالير لجاندر« سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه در 
جمع خبرنگاران با استفاده از آنها تالش مي كند تا اهميت 
سفر مورا به تهران را گوشزد كند؛ سفري كه در جريان آن 
معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا قرار است با 
اعضاي تيم مذاكره كننده ايران در وين گفت وگو و مالقات 
داشته باشد. از سوي ديگر علي باقري معاون سياسي وزير 
امور خارجه ايران ديروز با انتشار توييتي اعالم كرد: »در ادامه 
رايزني هاي منطقه اي و بين المللي، روز پنجشنبه ميزبان 
معاون سرويس  اقدام اتحاديه اروپا، خواهم بود. او در ادامه 
گفت: »تبادل نظر درباره مسائل دوجانبه، منطقه  اي از جمله 
افغانستان و نيز مذاكرات براي برداشتن تحريم هاي ظالمانه 
در دستور كار اين سفر است«. اما به نظر مي رسد، توافقي 
كه ايران از آن سخن مي گويد با مطالباتي كه طرف مقابل 
از گفت وگوهاي هس��ته اي دارند، تفاوت هاي جدي دارد. 
ايران اعالم كرده است، تنها در خصوص مسائل هسته اي 
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 علي رغم اعتراف به شكست سياست 
فش��ار حداكثري عليه ايران از انجام اقدام��ات الزم براي 
بازگشت به برجام خودداري كرده و در واقع تداوم سياست 
ترامپ را عليه ايران در دستور كار قرار داده است. همزمان با 
سفر مورا به تهران دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي مختلف از 
بلينكن وزير امور خارجه امريكا و رابرت مالي نماينده ويژه 

اين كشور در امور ايران گرفته تا وزراي تروئيكاي اروپايي 
مطرح شده كه همگي واجد يك گزاره مهم و كليدي است 
و آن اينكه: »مذاكرات هرچه س��ريع تر بايد آغاز ش��ود.« 
رسانه هاي منطقه اي مانند الجزيره اعالم كرده اند هرچند 
اروپا در جريان س��فر مورا به تهران به دنبال ارتباط گيري 
با دولت جديد ايران است، اما هنوز موعد مشخصي براي 
ادامه گفت وگوها مشخص نشده است. اين در حالي است 
كه »حسين اميرعبداللهيان« وزير امور خارجه 16 مهر ماه 
بار ديگر با تأكيد بر قصد ايران براي بازگشت به مذاكرات 
وين گفته بود: »در حال نزديك شدن به جمع بندي نهايي 
در دولت جديد، )دولت سيزدهم( هستيم.براي ما مهم است 
كه نشانه هايي از طرف مقابل از جمله امريكا دريافت كنيم 
كه نشان دهنده نيت جدي امريكايي ها براي بازگشت كامل 

به تعهداتشان باشد«.
 در اين ميان اما به نظر مي رسد، فرانسه در حال ايفاي همان 
نقشي است كه پيش از اين در سال 2015 و پيش از امضاي 
برجام در قالب آن فرو رفته بود. پرسونايي از يك پليس بد 
كه به زعم خود تالش مي كند، تعادل و توازن را به روند كلي 
مذاكرات بازگرداند. اين رويكرد را در جريان گفت وگوي 
روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در خصوص 
سفر مورا به تهران به عينه مي توان مشاهده كرد. در ماه هاي 
منتهي به امضاي برجام، امريكا و انگليس با توجه به سابقه 
ناخوشايندي كه در ذهن ايرانيان داشتند تالش مي كردند 
به عنوان ناظران بي طرف، خود را طرفدار توافق نشان دهند و 
شمايلي از پليس خوب را نمايان كنند. اما فرانسه و در برخي 

موارد آلمان با رويكردهاي تند و سلبي به دنبال آن بودند تا 
ارزش امضاي برجام را براي ايران افزايش دهند. اين روزها 
به نظر مي رسد، فرانسه در قالب همان نقشي فرو رفته كه 
پيش از اين نيز در س��ال 2015 آن را ايفا كرده بود. اما در 
شرايطي كه ايران بارها اعالم كرده آماده ورود به مذاكراتي 
واقعي و مبتني بر منافع دو طرف است »آنه كالير لجاندر« 
مدعي ش��د كه: »ايران همچنان از مذاكره سر باز مي زند، 
واقعيت هايي را در حوزه ميداني ايجاد مي كند كه بازگشت 
به برجام را پيچيده تر مي كند«. اين ديپلمات فرانسوي افزود: 
»بنابراين، ]برجام[ در زمينه اي از بحران قرار دارد و سفر مورا 
به تهران در لحظه اي حياتي براي آينده توافق هسته  اي رخ 
مي دهد«.لجاندر با متهم كردن دولت جديد ايران به عدم 
اتخاذ مواضع قاطع درباره بازگشت به مذاكرات احياي برجام 
مدعي شد تهران بايد درباره تمايل به بازگشت به مذاكرات 

شفاف سازي كند.

   سفر حياتي به تهران
وزارت خارجه فرانسه در اظهاراتي سفر دبيركل سياسي 
اتحاديه اروپا به ايران را براي مذاكرات هس��ته اي در وين 
جهت احياي برجام حياتي خواند. آنه كلر لگندر، سخنگوي 
وزارت خارجه فرانسه در كنفرانس خبري آنالين در اين باره 
به خبرنگاران گفت: ايران با سرباز زدن از مذاكره، شرايطي 
را ايجاد مي كند كه باعث پيچيدگي بازگش��ت به برجام 
مي شود. بنابراين توافق در مرحله اي بحراني قرار دارد و سفر 
مورا به تهران در لحظه اي حياتي براي آينده توافق هسته اي 

رخ مي دهد. وي ادامه داد: ابراهيم رييسي، رييس جمهور 
جديد اي��ران با بيانيه ه��ا و اقدامات خ��ود ترديدهايي را 
درخصوص قصد خود براي بازگشت به برنامه جامع اقدام 
مشترك ايجاد كرده است. ديپلمات هاي تروئيكاي اروپايي 
امروز در يادداشتي عنوان كردند كه سفر دبيركل سياسي 
و معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران، 
»حياتي« است. از سوي ديگر ديپلمات هايي از انگليس، 
آلمان و فرانسه ديروز در يادداشتي با اشاره به سفر روز آينده 
انريكه مورا، دبيركل سياس��ي و معاون مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا به تهران نوشتند: اين بازديد در زمان 
مهمي رخ مي دهد كه مذاكرات وين درخصوص بازگشت 
كامل به برجام تقريبا به مدت چهار ماه توسط ايران تعليق 
شده اس��ت. در ادامه اين يادداشت آمده است: از آن زمان، 
شرايط در حوزه هسته اي در حال بدتر و بدتر شدن است. به 
همين دليل اين بازديد از نگاه ما همان »كسب  و كار مرسوم« 

نيست و يك بازديد حياتي در اين بحران تلقي مي شود.

   شرط و شروط براي لغو تحريم ها 
اما در شرايطي كه ديروز بلينكن با بيان اظهاراتي تالش كرده 
بود تا پالس هاي تندي در صورت عدم حضور ايران پاي ميز 
مذاكرات صارد كند و از پايان زمان براي توافق سخن بگويد، 
اما تحليلگران به درستي اشاره كردند كه براي درك رويكرد 
واقعي امريكا در خصوص امريكا بايد اظهارات رابرت مالي، 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران را دنبال كرد. مالي ديروز 
ادامه در صفحه 2 باز هم از... 
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 با پايان گمانه زني ها
رييس جديد بازار سرمايه انتخاب شد

مجيد عشقي 
سكاندار  جديد  بورس

باخبري كه ش��ب گذش��ته منتش��ر ش��د حاال بايد 
قائم مق��ام اس��بق س��لطاني نژاد )مديرعامل بورس 
كاال( از هيات مديره كارگزاري و س��ه شركت استعفا 
ده��د و راه��ي تخت طاووس ش��ود. مجيد عش��قي 
باالخره به عنوان رييس سازمان بورس معرفي شد و 
مي توان گفت كه رزومه پرباري دارد. وي قائم مقامي 
بورس كاال، عضويت هيات مديره شركت هاي تأمين 
سرمايه لوتوس پارس��يان، سرمايه گذاري توسعه نور 
دنا را در كارنامه كاري خود داش��ته و امروز بايد از اين 
سمت ها كناره گيري كند تا به رياست سازمان بورس 
برس��د. البته عش��قي در كارگزاري تدبيرگران فردا، 
سرمايه گذاري پويا، گروه توسعه سيستم ساناي شرق، 
سرمايه گذاري تدبير ارزش، توسعه اقتصاد بين الملل 
آينده، سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس، صندوق 
سرمايه گذاري مشترك پيروزان، سامان تجارت تدبير 
ايرانيان، گروه توس��عه اقتص��اد، كارآفرينان دامون، 
كارگزاري بانك پاسارگاد عضو هيات مديره بوده است. 
نبايد فراموش كرد كه رييس جديد دانش آموخته رشته 
مديريت از دانش��گاه امام صادق است. رييس جديد 
سازمان بورس رزومه مطلوبي دارد؛ اما بايد ديد كه با 
رزومه مطلوب مي تواند از پس اين وضعيت بازار برآيد؟ 
به عقيده يكي از كارشناسان عشقي به تنهايي نمي تواند 
كاري براي بازار كند و بايد از تمامي مديران كهنه بازار 
كمك بگيرد. نكته مهم اينجاست كه بخش عمده اي از 
كارشناسان و سهامداران از رييس جديد تنها استقالل 
بازار و قانونمند ب��ودن را مي خواهند و مي گويند: اگر 
رييس س��ازمان قانونمند باش��د تمامي مشكالت و 
ريزش ها به خودي خود حل مي ش��ود. درنتيجه بايد 
صبر پيشه كرد و ديد رييس تازه وارد چقدر به عقيده 
سهامداران و كارشناسان اهميت مي دهد! تا دو، سه 
روز پيش قرار بود س��لطاني نژاد به رياس��ت سازمان 
بورس برسد اما اين مدير پرسابقه بورسي بازهم ناموفق 
شد و نتوانست تخت طاووس را از آن خود كند، در اين 
ميان  برخي منابع مي گويند كه وي در جايگاه خود ابقا 
نمي شود و قرار است همانند مديرعامل فرابورس در 
جاي ديگري مديريت كند. حال بايد منتظر ماند و ديد 
اين مديران چه زماني ابقا يا جابه جا مي شوند. درست 
است عشقي رزومه درخشاني دارد و مي تواند به رشد 
بورس كمك شاياني كند؛ اما بر اساس اخبار از منابع 
غيررسمي قرار بود س��لطاني نژاد به رياست سازمان 
برسد و از نگاه بس��ياري از فعاالن بازار انتخاب رييس 

سازمان بورس يك حركت رونالدينيويي است.

مساله زمان 
دستاوردهاي هسته اي خاصي دس��ت پيدا كرده كه 
تصور مي كن��د از اين دانش در قالب ي��ك برگ برنده 
مي تواند استفاده كند. از سوي ديگر طرف مقابل هم با 
حضور بايدن به يك هماهنگي كامل رسيده است و نوع 
خاصي از اجماع را شكل داده است. بنابراين اين خطر 
وجود دارد كه تحريم هاي س��ازمان ملل و قرار گرفتن 
ذيل فصل 7تحريم هاي شوراي امنيت بازگردد. ضمن 
اينكه اثرات تحريم ها هر روز تبعات بيشتري در اقتصاد 
ايران به جا مي گذارد و شاخص هاي اقتصادي داخلي 
اي��ران را در وضعيت نزولي قرار مي دهد. اينكه طرفين 
چه استفاده اي از اين كارت ها مي كنند و چگونه بازي 
مي كنند، نيازمند گذر زمان است. البته تحركاتي كه 
غربي ها در پيش گرفته اند نشان مي دهد آنها احتمال 
عدم توافق را نيز پيش بيني كرده اند. اينها و روند اخير 
مقامات رژيم صهيونيس��تي به امريكا و ساير كشورها 
اين احتماالت را تقويت مي كند. در اين ميان ايران در 
اين دوره جديد معتقد است كه غربي ها نهايتا ناچار به 
توافق خواهند بود. چرا كه واقع آن است فشار حداكثري 
طرف هاي مقابل نه تنها باعث نشده تا ايران عقب نشيني 
كند، بلكه ايران راهكارهايي را براي مقاومت بيشتر يافته 
است. در اين شرايط مورا راهي تهران شده است تا اين 
طناب از هم گسيخته را باز به هم متصل كند. همانطور 
كه قبال هم اشاره شد، تعريف زمان براي دو طرف متفاوت 
است. كوتاه ترين زماني كه ايران براي توافق به دنبال آن 
است با كوتاه زماني كه امريكا و غرب استنباط مي كند، 
متفاوت است.به نظرم طرفين با هم سرشاخ نشده اند، 
بلكه با عنصر زمان سرشاخ ش��ده اند. هم غرب نگران 
گذشت زمان است و هم ايران نگران تبعات اقتصادي 
گذشت زمان است. اگر به آخرين آمار اقتصادي بانك 
مركزي توجه كنيد، متوجه مي شويد، نرخ تورم در ايران 
به باالي 50درصد رسيده است. عدد و رقمي كه از زمان 
شهريور 20 تا به امروز بي سابقه بوده است. از سوي ديگر 
دانش هس��ته اي ايران هم به گونه اي 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 
به يك درك مشترك از زمان است. معتقدم دو طرف در 
ساعت   25 قرار دارند، يعني از موعد روتين زمان عبور 

كرده اند و وارد وقت اضافه شده اند.

راهبردهاي عقيم
 براي مهار تورم

آيا در شرايطي كه پيش از اين اعالم شده قرار است ماليات ها 
كاهش پيدا كند يا دولت قرار اس��ت ماليات ها را افزايش 
بدهد؟ آي��ا برنامه اي براي افزايش انتش��ار و فروش اوراق 
دارند؟ آيا قرار است ورودي ارز به كشور افزايش يابد و مساله 
تحريم ها حل ش��ود؟ يا اينكه راهكارهاي ديگر در دستور 
كار قرار گرفته است. در اين فضاي پرابهام، تحليلگران تنها 
تحليلي كه مي توانند داش��ته باشند، بر احتماالت است. 
احتماالت��ي كه فضاي فكري جامعه را بيش��تر در فضاي 

غبارآلود قرار مي دهد تا اينكه روشنگري ايجاد كند.

مهدي غضنفري رييس هيات عامل 
صندوق توسعه ملي شد

طي حكمي از سوي رييس جمهور، مهدي غضنفري 
به سمت عضو و رييس هيات عامل صندوق توسعه 
مل��ي منصوب ش��د. مه��دي غضنف��ري در دوره 
رياست جمهوري محمود احمدي نژاد سابقه وزارت 
صنايع و معادن )وقت( و رياس��ت سازمان توسعه 

صادرات را داشت.

معرفي مسير جايگزين آذربايجان 
براي ترانزيت 

 هرويك ياريجانيان رييس اتاق مش��ترك ايران و 
ارمنس��تان با بيان اينكه »اق��دام دولت آذربايجان 
در تعيين عوارض براي كاميون هاي ايراني موجب 
افزايش 300 دالري هزينه هاي صادراتي شده بود« 
گفت كه طبق وعده دولت ها، جاده »تاتا« به عنوان 
مس��ير جايگزين تا پايان آبان ماه قابل بهره برداري 
خواهد بود. به گفته وي جاده تاتا پيش از اين نيز مورد 
استفاده قرار مي گرفت و اتوبوس ها و كاميون ها براي 
عزيمت به ارمنستان از اين مسير استفاده مي كردند. 
اما اين جاده، داراي شيب و گردنه هاي تندي است 
كه تريلي ها قادر به عبور از آن نيستند و همچنين در 
مواقع بارندگي، عبور از اين جاده دشوار مي شود. از 
اي��ن رو، دو دولت وعده داده اند كه اين جاده تا پايان 
آبان ماه به عنوان مسير جايگزين براي همه خودروها 
قابل بهره برداري باشد. در اين صورت، كاميون هاي ما 
بدون دردسر به ارمنستان و اوراسيا راه پيدا مي كنند.

سفر مورا  و آينده برجام
 ضرورت مذاكرات مستقيم ميان ايران و امريكا سخن 
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 هسته اي جهت احياي برجام، واشنگتن 
براي بررس��ي »تمام گزينه هاي روي ميز« آمادگي 
دارد. به گزارش رويترز، رابرت مالي در كنفرانس��ي 
مجازي در يك انديش��كده در واش��نگتن گفت: ما 
آماده ايم تا خود را با واقعيت��ي وفق دهيم كه در آن 
با تمامي گزينه ها براي رسيدگي به برنامه هسته اي 
ايران )در صورتي كه اين كش��ور حاضر نباش��د به 
محدوديت هاي خود بازگردد( سروكار داشته باشيم. 
وي در اظهارات خود همچنين از تقويت تحريم هايي 
كه مانع از فروش نفت ايران مي شوند، 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 هسته  اي گزينه اي بهتر 
است. وي همچنين گفت: آنچه از ايراني  ها مي  شنويم 
در برخي موارد متناقض اس��ت. اعتماد بين ايران و 
اياالت متحده در زمان مذاكرات 20۱5 از آنچه اكنون 
است، بيش��تر بود. تا زماني كه ايران به  طور كامل به 
توافق هسته اي پايبند نباشد تحريم  هاي اين كشور 
را رفع نخواهيم كرد. مالي درباره بحث تبادل زنداني با 
ايران هم گفت: »براي مذاكرات غيرمستقيم با تهران 
براي تضمين آزادي امريكايي هاي زنداني اقدام مي  
كنيم؛ اين مذاكرات جدا از مذاكرات هسته اي است. 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران در ميان صحبت هاي 
خود همچنين گفت: احتمال آن وجود دارد كه ايران 
مسير ديگري را اتخاذ كند. ما بايد با اسراييل و ديگر 
شركاي مان در منطقه هماهنگي داشته باشيم. من 
طي روزهاي آتي به عربستان سعودي، امارات و قطر 
سفر خواهم كرد تا درخصوص تالش ها براي بازگشت 
به توافق هسته اي و گزينه هايي كه براي كنترل كردن 
برنامه هسته اي ايران در صورت عدم تحقق هدف مان 
در اختيار داريم، گفت وگو كنم.« در نهايت بايد ديد 
نتايج اين سفر آيا منتج به تداوم  مذاكرات هسته اي 
خواهد شد يا دو طرف ترجيح مي دهند همچنان از 
عنصر زمان براي بهره مندي از برگ هاي برنده بيشتر 

استفاده كنند.

توافق در راستاي رشد اقتصاد
نرخ ارز همواره يكي از مهم ترين 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 بوده ايم 
كه نش��ان دهنده يك همگرايي قوي بي��ن دالر و بازار 
سرمايه است. نبايد فراموش كنيم كه بيش از 50 درصد 
شركت هاي بازار س��رمايه، كاموديتي محور هستند و 
تحت تأثير قيمت هاي جهاني قرار مي گيرند و به تبع 
آن نوسانات نرخ ارز مي تواند باعث ايجاد تغييرات مثبت 
يا منفي در اين شركت ها شود. جمع بندي: اگر توافقي 
رخ دهد و گشايش اقتصادي اتفاق بيفتد، در كوتاه مدت 
ش��اهد كاهش ن��رخ ارز خواهيم بود كه اي��ن اتفاق بر 
صنايع دالري تأثير منفي و بر صنايع ريالي تأثير مثبت 
مي گذارد اما مي توانيم انتظار بهبود بازار سرمايه را در 
بلندمدت داشته باشيم كه اين اتفاق هم نيازمند اصالح 

سياست گذاري هاي اقتصادي است.

ترس از تصويب طرح صيانت 
پشت درهاي بسته

 س��وي نمايندگان اين طور عنوان ش��ده كه چون 
مذاكرات كميسيون چالشي تر و تخصصي تر است و 
ممكن است براي مردم خسته كننده باشد، مذاكرات 
ثبت و ضبط مي ش��ود و پس از حذف موارد زائد در 
اختيار افكار عمومي قرار مي گيرد؛ موضوعي كه بار 
ديگر مخالفت كاربران را برانگيخته و تصور مي كنند 
قرار است درباره يكي از مهم ترين موضوعات مربوط 
به اينترنت و فضاي مجازي كه اين روزها به مهم ترين 
جنبه زندگي ش��ان هم تبديل شده، پشت درهاي 

بسته تصميم گيري شود.

در مراسمي با حضور وزيركار انجام شد 

تحويل 1400 واحد مسكوني به خانواده هاي داراي دو معلول توسط ستاد اجرايي فرمان امام

معاون قوانين مجلس دهم: 

استعفاي علي الريجاني با رهبري هماهنگ شده است

به همت بني��اد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان امام و 
مشاركت ساير نهادها، ۱400 خانواده داراي دومعلول به 
باال صاحب خانه شدند. صبح روز سه شنبه درمراسمي 
با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هيات همراه، 
معاونان هماهنگي و اجتماعي س��تاد اجرايي فرمان 
امام، رييس هيات مدي��ره و مديرعامل بنياد بركت و 
معاونان بنياد مسكن و س��ازمان بهزيستي در محل 
نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي فرمان امام، آيين تحويل 
١4٠٠ واحد مسكوني به خانواده هاي داراي دو معلول 
به باال برگزار شد. سيدمصطفي سيدهاشمي معاون 
هماهنگي ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم گفت: 
سال گذشته تفاهمنامه مشتركي به منظور ساخت 
مسكن براي خانواده هاي داراي دو معلول بين ستاد 
اجرايي فرمان امام، سازمان بهزيستي و بنياد مسكن 
منعقد شد كه سهم س��تاد دراين قرارداد 50 ميليارد 
تومان تعيين ش��د. وي افزود: بعد از يكس��ال، ١4٠٠ 
واحد ازاين خانه ها در هر 3۱ اس��تان كش��ور ساخته 
و آماده ش��ده و ام��روز تحويل صاحبان آن مي ش��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 ٧٠ مترمربع و حداكثر آن 
٩٠ مترمربع است كه با توجه به موقعيت مكاني اين 
ميزان متغير مي شود، همچنين اين واحدها به گونه اي 
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 ٣ هزار طرح 

اقتصادي اجتماع محور براي معلوالن توس��ط بنياد 
بركت اجرايي شده است. او با اشاره به اينكه حل معضل 
مسكن افراد محروم يكي از سياست هاي جدي ستاد 
اجرايي فرمان امام اس��ت، افزود: قرارداد ساخت ١۶٠ 
هزار واحد مسكوني ارزان قيمت را براي محرومين امضا 
كرده ايم كه اين واحدها طي ٢ س��ال ساخته خواهند 
ش��د و از اين تعداد 5٠ هزار واحد در سراسر كشور به 
بهره برداري رس��يده اس��ت. معاون هماهنگي ستاد 
اجرايي فرمان امام همچنين از ورود اين مجموعه براي 

بازسازي مدارس و منازل آسيب ديده در زلزله انديكاي 
خوزستان خبر داد و افزود: حسب دستور رياست ستاد 
اجرايي فرمان امام، بازسازي و تعمير كامل 54 مدرسه 
و 4٠٠ واحد مسكوني آسيب ديده در زلزله اخير انديكا 
در دستور كار بنياد بركت قرار گرفت، همچنين براي 
جبران مشاغل از بين رفته دراين منطقه نيز ١5٠ طرح 

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(، زمينه س��ازي 

براي فعاليت اقتصادي مردم بوده و قوانين اقتصادي 
به ترتيبي بوده است كه مردم خودشان كار اقتصادي 
انجام دهند. تنها جايي كه پيامبر)ص( دستور دادند كه 
از بيت المال براي مردم هزينه شود در حوزه مسكن بوده 
است. حجت اهلل عبدالملكي افزود: براي جامعه اسالمي 
مسكن و سرپناه مهم است و اگر مردم خودشان نتوانند 
آن را تهيه كنند، حكومت موظف است براي آنها هزينه 
كند. در اين اولويت بن��دي افرادي مانند محرومين و 
معلولين در صدر اولويت ها قرار دارند. وزيركار افزود: 
معل��والن و خانواده هاي آنها حقي ب��ه گردن دولت و 
حاكميت و مردم و خيرين دارند كه مهم ترين آن تأمين 
مسكن مناسب است. وي با قدرداني از اقدامات ستاد 
اجرايي فرمان امام درحوزه خدمت رساني به مناطق 
محروم و تالش براي ايجاد فرصت هاي برابر دركشور 
گفت: از ستاد اجرايي فرمان امام ممنونم بابت ورود به 
مقوله مسكن معلوالن و طراحي يك مدل خالقانه و 
جهادي براي هم افزايي و به خدمت گرفتن توان ساير 
نهادها كه قابل تكثير درهمه جاي 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.

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 
تحليل هايي است كه شبكه هاي برون مرزي مي كنند 
و صحت ندارد. به گزارش جماران، ميرمحمد صادقي 
استعفاي علي الريجاني از اجراي توافق 25 ساله ايران و 

چين را موضوع مهمي ندانست و گفت: »فاز كاري ايشان 
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 25 ساله ايران و چين طبق 
ش��نيده ها با روي كارآمدن دولت س��يزدهم از سمت 
خود در راهبري اين توافقنامه استعفا داده تا پيگيري 
فرآيندهاي مربوط به اين س��ند راهبردي 25 ساله به 
دس��ت تيم دولت و معاون اول رييس جمهور س��پرده 
شود.« اما حس��ين ميرمحمدصادقي، معاون قوانين 
مجلس دهم آن را رد مي كند و با اش��اره به اس��تعفاي 

الريجاني دراين باره گفته: »موضوع اجرايي قراردادها 
را وزرا بايد پيگيري كنند، طبع��ا دولت بهتر مي تواند 
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 داشته اند.«  او اظهار كرده: به نظر من مساله 
مهمي نيست، اين قرارداد مراحلي در راستاي آمادگي 
و انعقاد قرارداد داشت كه بايد انجام مي شد. زماني كه 
اين مراحل آماده شد؛ يكسري بحث ها به امور اجرايي 
مربوط مي شود كه بايد در مجموعه اقتصادي دولت حل 
شود. بنابراين، اين استعفا در اين راستا است كه مراحل 

قرارداد طي ش��ده و دولت باي��د آن را اجرا كند. به نظر 
مي رسد كه آقاي الريجاني قصد داشتند دولت مساله را 
پيگيري كرده و از تداخل كارها جلوگيري شود. بنابراين 
استعفاي ايشان مساله مهمي نيست و فاز كاري مربوط 
به ايش��ان به پايان رسيده است.  صادقي تصريح كرده: 
آقاي الريجاني خودشان خواستند كناره گيري كنند. 
زيرا موضوع اجرايي قراردادها را وزرا بايد پيگيري كنند، 
طبعا دولت بهتر مي تواند 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 داشته اند. 

گروه بازار سرمايه| بر اس��اس آمارهاي موجود حجم 
انتشار اوراق بدهي در ماه هاي مرداد و شهريور يعني پس 
از انتخابات دولت جديد شتاب دوچنداني گرفته، حجم 
انتشار اوراق بدهي در مردادماه ۱۶۱ درصد و در شهريورماه 
۶0 درصد رشد كرده است. دولت در دوماهه ابتداي فعاليت 
خود 85 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتش��ر كرده و 
درنتيجه مجموعا اوراق بدهي منتشرشده در نيمه نخست 
سال جاري ۱۱0 هزار ميليارد تومان بوده، همچنين اوراق 
بدهي انتشار يافته در دوماهه نخست فعاليت دولت فعلي 

3.3 برابر 4 ماهه نخست سال است.
برخالف چهارماهه نخست سال جاري كه ميزان انتشار 
اوراق بدهي به طرز عجيبي كاهش يافته بود از مردادماه 
و با جاي گيري دولت سيزدهم، روند انتشار اوراق بدهي 
افزايش يافت. به عقيده كارشناسان بازار انتشار اين اوراق در 
حالي افزايش يافته كه رقم كسري بودجه دولت به مرحله 
كامالً بحراني رسيده است. دراين بين كارشناسان اقتصادي 
نيز هشدار مي دهد كه اگر دولت كاري انجام ندهد سال 
آينده كسري بودجه به باالترين حد خود مي رسد، حتي 
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس چند 
روز پيش گفته بود: برآورد ما اين است كه امسال بيش از 
50 درصد كسري بودجه داشته باشيم. بر اساس همين به 
نظر مي رسد كه دليل اصلي رشد انتشار اين اوراق در دولت 
سيزدهم تأمين كسري بودجه است؛ چراكه دولت حتي 
در پرداخت معمول ترين و جاري ترين هزينه ها با مشكالت 
زيادي مواجه شده و انتشار اوراق بدهي مي تواند تا حدودي 
نيازهاي دولت را برطرف سازد. چند وقت اخير مسعود مير 
كاظمي، رييس سازمان برنامه وبودجه نيز گفت: چرخه 
منفي و معيوب در بودجه ريزي بايد متوقف شود و دولت 
هزينه ها را مديريت كند. استقراض از بانك مركزي و انتشار 
اوراق قرضه و خلق پول راه حل نيست. باوجوداين سخنان 
دولت به گونه ديگري عمل كرده و آمارها خبر از سرعت 
روبه باالي انتشار اوراق بدهي مي دهد. بر اساس آمارهاي 
منتشرش��ده دولت در چهارماهه نخس��ت سال جاري 
25 هزار و 230 ميليارد تومان اوراق بدهي براي جبران 
كسري بودجه خود منتشر كرده و بخش مهمي از منابعش 
را از طريق بانك مركزي تأمين كرده بود كه اين موضوع 
موجبات تشديد تورم را فراهم ساخت اما در ماه هاي مرداد 
و شهريور جمع كل اوراق بدهي منتشرشده توسط دولت 
به ميزان 84 هزار و 770 ميليارد تومان رسيده كه رشد 
3.3 برابري نسبت به چهارماهه نخست سال را داشته؛ اين 
بدان معناست كه حجم اوراق بدهي كه دولت فعلي طي 
مدت 2 ماه فروخته ۶0 هزار ميليارد تومان بوده كه بيشتر 
از اوراقي بود كه دولت طي 4 ماه پيش از زمان ذكرشده به 
فروش رسانده است. طبق همين آمارها، دولت سيزدهم 
در مردادماه سال جاري 32 هزار و ۶70 ميليارد تومان و 
در ماه شهريور 52 هزار و ۱00 ميليارد تومان اوراق بدهي 
به فروش رسانده كه اين ارقام خبر از رشد ۱۶۱ درصدي 
فروش اوراق بدهي در مردادماه و رش��د ۶0 درصدي در 

شهريور مي دهد. با افزايش حجم انتشار اوراق بدهي در 
تابس��تان و بعد از روي كار آمدن دولت جديد جمع كل 
اوراق بدهي كه در نيمه نخست سال منتشرشده به بيش 
از ۱۱0 هزار ميليارد تومان رسيد. باكمي بررسي مي توان 
گفت كه با تكيه به رشد شديد تورم از ناحيه كسري بودجه، 
دولت چاره اي به جز انتشار اوراق بدهي ندارد. اگر دولت 
قصد داشته باشد كه كس��ري بودجه اش را در ۶ ماه دوم 
سال جبران كند ساده ترين و در دسترس ترين راه حل، 
انتشار اوراق بدهي اس��ت. البته با توجه به انتظار رييس 
س��ازمان برنامه وبودجه به انتش��ار اين نوع اوراق به نظر 

مي رسد طي ماه هاي آينده اختالف اين سازمان با وزارت 
اقتصاد و بانك مركزي در تداوم سياست انتشار اوراق بدهي 
افزايش يابد. مشكالت مالي دولت سنگين شده و ميزان 
تورم در كشور افزايش��ي است بدين ترتيب انتشار اوراق 
بدهي در ماه هاي آينده كاهش نمي يابد و احتمااًل برنده 
در اين مي��دان وزارت اقتصاد و بانك مركزي خواهد بود، 
البته نبايد فراموش كرد كه با توجه به افزايش هزينه هاي 
دولت در نيمه دوم سال جاري فشار به دولت براي انتشار 
اوراق بدهي افزايش��ي مي شود و به نظر مي رسد با توجه 
به اينكه كاهش هزينه هاي دولت يك راهكار بلندمدت 

بوده، دولت چاره اي جز انتشار اوراق بدهي نخواهد داشت 
و صحبت هاي )شعارهاي( سازمان برنامه براي كاهش 

هزينه ها محقق نخواهد شد.

     اوراق بدهي چاره مشكل نيست
البته رييس سازمان برنامه وبودجه تلويحاً گفته كه تمركز 
وي بر روي كاهش هزينه هاي دولت بوده و اعتقاد چنداني 
به انتشار اوراق بدهي ندارد و انتش��ار اوراق بدهي راه حل 
مشكالت بودجه نيست. سجاد موحد، مديرعامل مركز مالي 
ايران نيز دراين باره گفته است: رشد و توسعه بازار صكوك در 
چند سال اخير، به دليل نقش آن در گسترش سرمايه گذاري 
در طرح هاي سودآور تحقق يافته است. همچنين قابليت 
ديگر صكوك، آن اس��ت كه به عنوان ابزاري براي كنترل 
نقدينگي و اعمال سياست هاي انبساطي و انقباضي پولي 
مورد استفاده قرار گيرد. به گفته او، درصورت به كارگيري 
صكوك، مي توان به كاهش تأمين مالي كسري بودجه دولت 
از طريق انتشار پول اميدوار بود و از افزايش پايه پولي و تورم 
جلوگيري كرد. با توجه به انعطاف پذيري صكوك و قابليت 
انتشار براي تأمين مالي انواع پروژه هاي اقتصادي و عمراني، 
بهره گيري از پتانسيل هاي اين اوراق مي تواند وجوه الزم 
براي پشتيباني مالي از بخش هاي مختلف اقتصادي جامعه 
ازجمله صنايع، كشاورزي و خدمات را فراهم كرده و منجر 

به تأمين نيازهاي مالي دولت در اين بخش ها شود.

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

بحران كسري بودجه در كشور

اوراق بدهي دولتي منتشرشده در نيمه نخست سال جاري )ارقام به ميليون تومان(
ارزشنوع اوراقارزشنوع اوراق
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گروه بانك و بيمه |
معاونت مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسللامي طي گزارشي با بررسي راهبرد ارزي 
كشللور به تحليل پيامدهاي تثبيت نرخ ارز اسللمي 
پرداخت.در اين گزارش آمده: حساسيت باالي افكار 
عمومي و توجه خاص سياسللت گذاران به نوسللانات 
نرخ ارز، حاكي از اين واقعيت انكارناپذير است كه اين 
نرخ يك متغير كليدي در اقتصاد ايران است. پيگيري 
تعجب برانگيز تحوالت سياسي خارجي اما موثر در نرخ 
ارز توسط افكار عمومي نيز شاهد ديگري است كه عاوه 
بر تأكيد بر اهميت نرخ ارز براي افكار عمومي، نشللان 
مي دهد تا چه اندازه، انتظارات و كيفيت افق ديد عوامل 

اقتصادي وابسته به نرخ ارز شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به پيامدهاي 
تثبيت نرخ ارز اسللمي پرداخت و اين مساله را يكي از 
موانع رشد اقتصادي كشور اعام كرد.معاونت مطالعات 
اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشللي به 
شرح زير به بررسللي راهبرد ارزي كشور و پيامدهاي 
تثبيت نرخ ارز اسمي پرداخت؛  حساسيت باالي افكار 
عمومي و توجه خاص سياسللت گذاران به نوسللانات 
نرخ ارز، حاكي از اين واقعيت انكارناپذير است كه اين 
نرخ يك متغير كليدي در اقتصاد ايران است. پيگيري 
تعجب برانگيز تحوالت سياسللي خارجي اما موثر در 
نرخ ارز توسط افكار عمومي نيز شاهد ديگري است كه 
عاوه بللر تأكيد بر اهميت نرخ ارز براي افكار عمومي، 
نشان مي دهد تا چه اندازه، انتظارات و كيفيت افق ديد 

عوامل اقتصادي وابسته به نرخ ارز شده است.
در اين گزارش تصريح شللده: رفتار سياست گذار )غالب 
دولت ها و بانك مركزي( و فقدان چارچوب سياست گذاري 
پولي، عمًا تغييرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات 
تورمي و عاملي موثر بر بازده اسمي انتظاري سرمايه گذاري 
تبديل كرده است. در اين شرايط افزايش نرخ ارز غالبًا به 
مثابه يك خبر بد براي عوامللل اقتصادي )وقوع تورم در 
آينده اي نزديك( تفسللير خواهد شللد 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 به طور ضمني دنبال 
مي كند و زماني كه نرخ ارز افزايش مي يابد، غالب عوامل 

اقتصادي آن را به عنوان يك خبر بد تلقي مي كنند.
زيرا عامتي است از كاهش قدرت سياست گذار براي 
كنترل نرخ ارز و نشانه اي است از فرارسيدن زمان بروز 
آثار تورمي سياسللت هاي تورم زاي گذشته. راهبرد 
ممانعللت از افزايش نللرخ ارز بدون توجه به شللرايط 
اقتصادي و متغيرهاي اقتصاد كان كه توسط غالب 
دولت ها دنبال شده پيامدهاي بسيار منفي بر اقتصاد 
داشللته كه مهم تريللن آنها تضعيف توليللد داخلي و 
وابستگي آن به واردات است و اين گزارش تاش كرده 

است ابعاد اين پيامدها را تبيين نمايد.

در ايللن گزارش با بيان اين نكته كلله راهبرد دولت ها در 
اين زمينه باعث مشكاتي شللده، تصريح شده: كاهش 
توان رقابت و فللروش كاالي ايراني در بازارهاي جهاني و 
در نتيجه تضعيف صادرات وكاهش توليد، كاهش توان 
رقابت كاالي ايراني با محصوالت وارداتي در داخل كشور 
و در نتيجه تقويت واردات وتضعيف توليد )كاهش توليد يا 
عدم توليد به دليل عدم صرفه اقتصادي( و همچنين ايجاد 
نااطميناني و بي ثباتي اقتصاد كان به دليل ممانعت از 
تعديل تدريجي ارز كه منجر به تشديد اثر شوك هاي ارزي 
وارده خواهد شد از جمله اين مشكات است.  در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس، كاهش توان درآمدزايي ارزي 
در كنار افزايش مصارف ارزي و هدررفت ذخاير ارزي و به 
تبع تضعيف قدرت چانه زني كشور در تعامات بين المللي 

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 
افزايللش آن هسللتند، در دو مقطع بللر اقتصاد تأثير 
مي گذارد؛ در مقطع اول كه بانك مركزي ذخاير ارزي 
كافي براي مداخله دارد و نرخ ارز را سركوب مي كند، 
منجر به تضعيف توليد داخلي و عدم امكان رقابت آن با 
محصوالت خارجي در داخل كشور و همچنين از دست 

دادن بازارهاي صادراتي مي شود.

در ادامه اين گزارش بيان شللده: اين راهبرد با تضعيف 
صادرات و ترغيب واردات )كاهش عرضه ارز حاصل از 
صادرات و افزايش تقاضاي ارز بابت واردات( و همچنين 
تزريق ارز به بازار براي جلوگيري از افزايش نرخ، در مقطع 
اول ذخاير ارزي كشور را نيز كاهش مي دهد؛ در مقطع 
دوم كه بللا عدم مديريت صحيح ذخاير ارزي يا كاهش 
درآمد ارزي كشور ناشي از شوك خارجي، امكان تزريق 
مداوم ارز به بازار از بين مي رود، جهش ارزي و افزايش 
نااطميناني و بي ثباتي در اقتصاد كان به وقوع پيوسته 
و ناكامي در راهبرد دولت ها به وجود مي آيد. به عبارت 
روشن تر در شرايطي كه كشور از تورم باال و ساير عوامل 
بنيادين موثر بر كاهش ارزش پللول ملي رنج مي برد، 
توفيق در اين راهبللرد، مقارن با تضعيف بخش واقعي 
اقتصاد و كاهش صادرات و افزايش واردات كشور خواهد 
بود و از آنجايي كه منابع ارزي كشللور محدود اسللت و 
شوك هاي نفتي اين محدوديت را تشديد مي كند، به 
جاي افزايش تدريجي، جهش ارزي اتفاق افتاده و لطمه 

بيشتري به ثبات اقتصاد كان وارد مي شود.
در اين گزارش تصريح شده: از طرف ديگر از آنجايي كه 
برون گرايي يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي عنوان شده و 
برنامه ششم توسعه نيز تقويت رقابت پذيري محصوالت 
داخلي را الزام كرده اسللت، با عنايت به پيامدهايي كه 
تثبيت نرخ ارز اسللمي بر كاهش قدرت رقابت پذيري 

محصوالت صادراتي و ترغيب واردات به كشللور دارد، 
نمي توان تثبيت نرخ ارز اسمي را با اسناد باالدستي و 

سياست هاي 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 دارايي ها خواهد بود 
در صورتي كه اين امرمحقق نشللده باشد تثبيت نرخ ارز 
اسللمي موجب پيامدهاي قابل توجه براي بخش واقعي 
اقتصاد و ثبات اقتصللاد كان خواهد بود و در نهايت نيز 
به هدف خود يعني ثبات نرخ ارز اسللمي نخواهد رسيد، 
آمده: به بيان ديگر راهكار حفظ ارزش پول ملي، ممانعت 
از افزايش نرخ ارز اسللمي نيسللت؛ بلكه افزايش نرخ ارز، 
معلول و بروز بيروني كاهش ارزش پول ملي است كه به 
دليل ناترازي هاي ساختاري موجد رشد نقدينگي بدون 
تناسب با بنيان هاي اقتصادي و كاهش بهره وري به اقتصاد 
تحميل مي شود. با رفع اين ناترازي ها، نيروهايي كه نرخ ارز 
را به سوي افزايش سوق مي دهند، تحت كنترل درآمده 
و نيازي به تزريق گسللترده ذخاير ارزي و تاش همواره 
ناموفق براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي نيست. 
به عبارت روشن تر 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 مي رود.
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كاهش ۷.۸ درصدي
فروش اوراق در مرداد ۱۴۰۰

طبق آخرين داده هاي آماري بانك مركزي ايران تا 
پايان مردادماه ۷۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اوراق 
بدهي تا پايان مردادماه امسللال فروخته شده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد كاهش 
يافته است.گرفتن وام تنها مختص به مردم نيست و 
سازمان ها و نهادها نيز براي تهيه منابع خود نياز به 
وام بانكي دارند. در واقع فروش اوراق يكي از راه هاي 
امن سرمايه گذاري در زماني است كه بانك ها امكان 
پرداخت وام هاي كان مورد نياز سازمان ها را نداشته 
باشند و براين اساس سازمان ها و شركت ها مي توانند 
از انواع اوراق مشاركت، كه سود ثابت دارند، ريسك 
سرمايه گذاري و توليد را تا حد قابل توجهي كاهش 
دهند. نكته قابل توجه در بحث انتشار اوراق اين است 
كه دولت با اين روش مي تواند كسري بودجه خود را 
تامين كند بدون اينكه خلق پولي انجام شود و تورم 
افزايش يابد. براساس بودجه امسال، دولت بايد ۱۲۵ 
هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسامي منتشر كند 
كه تا پايان مردادماه ۷۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان 
اوراق منتشر شده است كه ۵۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد 
آن اوراق بدهي دولتي، ۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
اوراق بدهي شللهرداري و پنج هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان اوراق بدهي شركتي اسللت. بررسي جداول 
آماري بانك مركزي نشان مي دهد كه فروش اوراق 
در پنج ماهه امسللال در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۷.۸ درصد كاهش يافته است. براساس آمار 
فروش اوراق بدهي شركتي در اين مدت ۱۹.۳ درصد 
و اوراق بدهي ۱۲.۱ درصد كاهش داشته است. ميزان 
فروش اوراق تا پايان تيرماه ۱۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان بود و اين رقم در مردادماه ۷۲.۲ درصد رشد 
يافت. براسللاس آمار بانك مركزي در مردادماه ۳۳ 
هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان اوراق فروخته شده است 
كه ۳۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي 
و مابقي اوراق بدهي شركتي است. در مردادماه اوراق 

بدهي شهرداري فروخته نشده است.

اثر انتشار اوراق بدهي
در ۱۷ ماه گذشته بر كنترل تورم

بررسللي ميزان اوراق بدهي 
منتشر شده در سال ۱۳۹۹ 
و پنج ماهه نخسللت سللال 
جاري، تاثير انتشار اين اوراق 
بر كنترل تورم و همچنين 
فرصت هللاي توسللعه بازار 
بدهي براي بازار سللرمايه را 
نشللان مي دهد توسعه بازار 
بدهي، فرصتي جهت تعميق 
بازار مالي كشور است كه مي تواند منافع و مزاياي زيادي 
را براي اقتصاد ملي موجب شود، اظهار كرد: كشف نرخ 
سود بازاري، مديريت بهتر بدهي ها، انضباط و شفافيت 
مالي بهتر، تسهيل در اعمال سياست هاي پولي، تسريع 
جريان نقدينگي و تعميق بازار سرمايه، از جمله محاسني 
است كه متخصصين و كارشناسان براي بازار بدهي عنوان 
مي كنند. در اين ميان، دولت نيز سعي دارد تا از اين ابزار 
كه از نظر شرعي مورد پذيرش قرار گرفته است، در جهت 
بازارپذير كردن بدهي هاي خود استفاده كند. اين امري 
است كه در برنامه ششم توسعه نيز براي دولت پيش بيني 
شده و انتظار مي رود در سال هاي آتي نيز ميزان استفاده 
دولللت از بازار بدهي جهللت مديريت بدهي هاي خود 
افزايش يابد. درهشللت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بالغ 
بر ۲۸.۷ هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه اسامي، 
۱۶.۴ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسامي براساس 
بند ب تبصره۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۵۶.۹ هزار 
ميليارد تومان اوراق نقدي براساس مصوبات شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي منتشر شد. همچنين در آبان ماه 
۱۳۹۹ نزديك به ۸.۹۵ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي 
وارد بازار شللد كه از اين ميزان ۴.۵ هزار ميلياردتومان 
مربوط به اوراق مرابحه با نمادهاي » اراد« است. از اين 
ميان۱.۵ هزار ميليارد تومان اوراق اسنادخزانه اسامي 
در بازار سرمايه پذيرش شد تا مانده اوراق اسناد خزانه 
اسامي در سال ۱۳۹۹ به ۲۰.۵ هزار ميليارد تومان بر 
سد. اگرچه انتشار اوراق اسللناد خزانه »اخزا ۹۰۱ «تا 
»اخزا۹۰۵«در ارديبهشللت سال جاري انجام شده، به 
دليل زمانبري فرآيند اداري، پذيرش اين اوراق در ماه هاي 
بعد و عمدتا در شللهريور ماه انجام شللده است. از آغاز 
مكانيسم حراج از ۱۳خرداد ۱۳۹۹ تا پايان آبان ۱۳۹۹ 
مجموع فروش اوراق نقدي دولتي به ۱۷ بانك و ۲۲ نهاد 
مالي غيربانكي و در ۲۵ مرحله، حدود ۷۵ هزار ميليارد 
تومان بوده است، اوراق مزبور با سررسيدهاي يك تا چهار 
سال عرضه شده و داراي كوپن هاي سود شش ماهه با 
نرخ ۱۵ تا۲۱.۶ در صد بوده اند. از مجموع ۷۵ هزار ميليارد 
تومان اوراق بدهي نقدي واريز به خزانه از طريق مكانيسم 
حراج حدود۴۴.۷ هزار ميليارد تومان از طريق بانك ها و 
۲۹.۹ هزار ميليارد تومان از طريق نهادهاي مالي همچون 
صندوق هاي سرمايه گذاري جذب شده است. از طرفي 
ديگر، آخرين گزارش بانك مركزي نشان مي دهد، در 
دوره پنج ماهه منتهي به مرداد ۱۴۰۰، مجموع اوراق 
بدهي منتشر شده مبلغ ۳۳۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال 
بوده كه از افزايش۷۲.۲ درصدي حكايت دارد. مجموع 
اوراق بدهي منتشر شده در پنج ماه نخست سال جاري 
به رقم ۷۰۲ هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت 
به پنج ماه نخست سال گذشللته كه ۷۶۱ هزار و ۳۰۰ 
ميليارد ريللال بوده از كاهللش ۷.۸ درصدي برخوردار 
است. براسللاس اين گزارش، در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق 
بدهي دولتي با ۱۶۱.۴ درصد رشللد نسبت به تيرماه، 
۳۲۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال بوده است. اين در حالي 
است كه اوراق بدهي دولتي منتشللر شده در پنج ماه 
ابتدايي سال جاري با كاهش ۱۲.۱ درصدي نسبت به 
پنج ماهه ۱۳۹۹، به رقم ۵۷۹ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال 
رسيده است. در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهي شهرداري 
منتشر نشده است، انتشار اوراق بدهي شهرداري در پنج 
ماهه ابتدايي سال جاري با بيش از ۱۰۰ درصد افزايش 
نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، به رقم ۶۷ هزار 
و ۲۰۰ ميليارد ريال رسيده است. همچنين در دوره پنج 
ماهه ابتدايي سال جاري، اوراق بدهي شركتي با كاهش 
۱۹.۳درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۷ 
هزار ميليارد ريال رسيد. انتشار اين اوراق در مرداد ۱۴۰۰ 
نسبت به ماه گذشته كه ۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال بوده 

است، كاهش ۹.۱ درصدي را نشان مي دهد. 
برآورد حجم اوراق دولتي قابل انتشللار در سال ۱۴۰۰ 
بر اساس دو فرضيه برابر بودن حجم حقيقي در اسفند 
۱۴۰۰ با فروردين ۹۸ و همچنين بر اساس فرضيه برابر 
بودن نسبت حجم اوراق به نقدينگي در اسفندماه ۱۴۰۰ 
با فروردين ۹۸ نشان مي دهد كه در حالت كلي، افزايش 
انتشار اوراق بدهي از اين جهت اهميت دارد كه مي تواند 
از طريق تأثير بر پايه پولي مانع از رشد تورم شود. انتشار 
اوراق بدهي توسللط دولت ها با هدف مديريت كسري 
بودجه و تامين مالي پروژه هاي ملي به جاي استقراض 
دولت از بانك مركزي و شبكه بانكي سال هاست كه در 
كشورهاي توسللعه يافته و درحال توسعه به كار گرفته 
مي شللود. ارزش اوراق دولتي سررسيد نشده در تعداد 
زيادي از كشورها بيشللتر از ارزش شركت هاي بورس 
اسللت و حتي بعضا با توليد ناخالص داخلي كشللورها 
برابري مي كند. به  اعتقللاد برخي اقتصاددانان، ايران 
براي دسللتيابي به رشد اقتصادي باال، بايد طي دهه 
آينده عمق بازار سرمايه يعني مجموع نسبت بازار 
سهام و بازار بدهي به توليد ناخالص داخلي را از نسبت 
فعلي به حدود دوبرابر برساند كه مستلزم رشد ساالنه 
حدود ۱۰درصد عمق مالي بازار سرمايه است. به  نظر 
مي  رسد اين كار عمدتا از طريق توسعه بازار نوپاي اوراق 
بدهي ميسر است كه ظرفيت هاي زيادي دارد؛ به  ويژه 
آنكه سرعت خصوصي سازي  شركت هاي دولتي نيز 
كند شده است و انتشار اوراق بدهي مي تواند كمك 
زيادي به برنامه هاي اقتصادي دولت كند. اين بازار 
قادر است از طريق تأثير بر پايه پولي به بانك مركزي 
در مهار تورم و اجراي سياست هاي انقباضي كمك 
كند؛ بر همين اساس از چند سال پيش با توصيه هاي 
اقتصاددانان حجم انتشار اوراق بدهي افزايش يافته 
اسللت و ظرف پنج سال گذشللته ارزش بازار اوراق 
تامين مالي بيش از ۱۵۰۰ درصد افزايش يافته است. 

تكليف بانك ها براي ايجاد سامانه 
الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت

نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح تسهيل صدور 
برخي مجوزهاي كسللب و كار با تنظيم دستورالعمل 
نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسللهيات بانكي 
موافقت كردند. نمايندگان در نشست علني )چهارشنبه، 
۲۱ مهرماه( مجلس شللوراي اسللامي با ماده ۳ طرح 
تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسللب و كار با ۱۵۰ 
رأي موافللق، ۹ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع 
۲۱۲ نماينده حاضر در جلسلله علني موافقت كردند.  
در ماده ۳ ارجاعي كميسيون جهش توليد آمده است: 
 متن زير به عنوان ماده )۳۱( به قانون بهبود مسللتمر 
محيللط كسللب وكار مصللوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق 
مي شللود: ماده ۳۱- بانك مركزي جمهوري اسامي 
ايران مكلف است حداكثر سلله ماه پس از الزم االجراء 
شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي 
قراردادهاي تسهيات بانكي را تهيه كند و به تصويب 
شوراي پول و اعتبار برساند. بانك ها و موسسات اعتباري 
موظفند در چارچوب دستورالعمل مذكور و با استفاده 
از ظرفيت هاي موجود، سامانه الكترونيكي قراردادهاي 
تسللهيات را با امكان دسترسي هر تسهيات گيرنده 
به اطاعات تسهيات خود ظرف مدت يك سال پس 
از الزم االجرا شدن اين قانون ايجاد نمايند و نسبت به 
ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيات و قراردادهاي 
وابسته از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق، امهال مطالبات، 
اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، رضايت نامه و هرگونه 
توافق مرتبط با تسهيات اقدام نمايند. يك سال پس 
از الزم االجراء شللدن اين قانون، دريافت هرگونه وجه 
قانوني مرتبط با تسهيات توسط بانك ها و موسسات 
اعتباري )از قبيل كارمزد، هزينه كارشناسي، اصل، سود، 
وجه التزام و غيره( در قالب قرارداد درج شده در سامانه 
مذكور انجام خواهد پذيرفللت.  تبصره۱- درخصوص 
قراردادهاي تسهياتي كه قبل از الزم االجراء شدن اين 
قانون منعقد شده است، منوط براينكه بيش از سه سال 
از تسويه آنها نگذشته باشد، بانك ها و موسسات اعتباري 
مكلفند يك هفته پس از ثبت درخواسللت مشتري يا 
ساير متعهدين ذي ربط در شعبه، يك نسخه از قرارداد و 
اطاعات كامل تسهيات مزبور از جمله جدول اقساط 
را بلله آنها ارايه نمايند.  تبصره۲- تا زمان پياده سللازي 
سامانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيات كه حداكثر 
يك سللال پس از الزم االجراء شللدن اين قانون است، 
بانك ها و موسسات اعتباري مكلفند ظرف يك ماه پس 
از انعقاد قرارداد، ترتيبي اتخاذ نمايند كه مشتريان اعم 
از تسهيات گيرنده، ضامنين و راهنين با ورود به صفحه 
شخصي خود در درگاه بانك، امكان دسترسي به تصويري 
از نسخه  الكترونيكي قرارداد تسهياتي خود را داشته 
باشند يا درصورت درخواست، اين قراردادها به صورت 
كاغذي به تسهيات گيرندگان تسليم و رسيد تحويل 
تصوير قرارداد به مشتري، در پرونده  شعبه نگهداري شود. 
تبصره۳- بانك مركزي موظف است ضوابط انضباطي 
الزم براي بانك ها و موسسللات اعتباري در راسللتاي 
اجراي اين ماده را در دستورالعمل مذكور در صدر اين 
ماده پيش بيني كند. در هر حال محاسبات اين سامانه 
الكترونيكي مبناي امور مربللوط نظير صدور اجراييه، 
دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسويه حساب و امهال 
قرارداد از سوي بانك است و كليه مراجع قانوني موظفند 
صرفًا اين اطاعللات را ماك و مبناي اقدام قرار دهند. 
حكم اين تبصره مانع از اختيارات مقام قضايي نيست. 
تبصره۴- متخلفان از مفاد اين مللاده يا از نرخهاي 
مصوب شوراي پول و اعتبار، اعم از مديران يا كاركنان 
خاطي شبكه بانكي عاوه بر جبران كليه خسارات 
وارده به مشتريان، حسب مورد به مجازات مقرر در 
مللاده )۵۷۶( كتاب پنجم قانون مجازات اسللامي 
)تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده( مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ 
يا ممنوعيت از اشتغال در بانك ها و موسسات اعتباري 

در هر حال حداكثر تا دوسال محكوم مي گردند.

از سوي مركز پژوهش هاي مجلس تحليل شد

قيمت دالر و يورو در مدار نزولي 

پيامدهاي تثبيت نرخ ارز اسمي براي اقتصاد ايران

كاهش قيمت انواع سكه به دنبال افت نرخ دالر
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

قيمت ارز روز چهارشللنبه در بازار آزاد ارز، بازهم كاهش 
يافت و قيمت دالر ۲۷ هللزار و ۴۷ تومان، قيمت يورو ۳۱ 
هزار و۲۱۳ تومان، پوند انگليللس ۳۶ هزار و۸۰۱ تومان و 
درهم امارات ۷ هزار و۳۵۸ تومان اعام شده است. شاهد 
ثبات قيمت ها نسبت به روز قبل در بازار طا و سكه بوده ايم؛ 
اما قيمت ارز افزايشللي بوده اسللت. محمد كشتي آراي 
نايب رييس اتحاديه طللا و جواهر گفت: هر دالر ۲۷ هزار 
و ۱۰۰ تومللان و هر يورو ۳۱ هللزار و ۵۵۰ تومان فروخته 
مي شود.همچنين در بازار متشكل ارزي هر دالر ۲۶ هزار 
و ۴۰۰ تومللان و هر يورو ۳۰ هللزار و ۴۰۰ تومان بفروش 
مي رسد.انس جهاني ۱۷۶۸ دالر قيمت گذاري شده است 
هر قطعه سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان، 
سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، نيم سكه 
۵ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سللكه ۳ ميليون و ۴۷۰ 
هزار تومان، و سللكه گرمي ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
به فروش مي رسللد. هر گرم طللاي ۱۸ عيار ۱ ميليون و 
۱۳۰ هزار تومان و هر مثقال طللا ۴ ميليون و ۸۹۵ هزار 
تومان فروخته شده است..نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
)چهارشنبه، ۲۱ مهرماه( در مقايسه با روز گذشته با ۲۶۵ 
تومان كاهش به قيمت ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان داد و سللتد 
شد. قيمت فروش يورو نيز در مقايسه با روز گذشته با ۲۴۴ 
تومان كاهش برابر ۳۰ هزار و ۶۶۲ تومان بود. قيمت خريد 
هللر دالر ۲۶ هزار تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و 
۵۵ تومان بود.عاوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۶ هزار و ۳۰۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۵۴۷ 
تومان اعام شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۳۵۹ 
تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۶۳۵ تومان اعام شد. 
همچنين در سامانه نيما در معامات روز چهارشنبه، حواله 
يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۲۸۴ تومان فروخته و حواله دالر 
به قيمت ۲۳ هزار و ۶۴۳ تومان معامله شد. قيمت دالر در 
خرداد ماه به ۲۶ هزار تومان رسيد و از آن پس حركت رفت 
و برگشتي در اين محدوده قيمتي و حركت به سمت رقم 
۲۷ هزار تومان داشت. اما از ابتداي شهريورماه قيمت ها در 
برخي مواقع نزولي بود يا براي چند روز پياپي ثبات قيمت 
را داشللتيم البته براي چند روزي در محدوده قيمتي ۲۸ 
هزار تومان نيز معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت.  
براساس اين گزارش از يازدهم مهرماه بهاي دالر كاهشي 
شد و طي هفته گذشته اين روند نزولي ادامه داشت و بهاي 
دالر تا لحظه مخابره خبر ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان بود. قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
)چهارشنبه، ۲۱ مهرماه( با ۵۰ هزار تومان كاهش نسبت به 

روز گذشته به ۱۱ ميليون و ۳۹۰ هزار تومان تا ۱۱ ميليون 
و ۳۵۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۱ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. نيم سكه بهار 
آزادي ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و ۴۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار 
تومان قيمت خورد. عاوه بر اين، در بازار طا نيز نرخ هر 
گرم طللاي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۱۳۰ هزار تومان 
رسلليد. قيمت هر مثقال طا نيز چهار ميليون و ۸۹۶ 
هزار تومان شللد.همچنين اُنس جهاني طا با ۱۰ دالر 
افزايش نسبت به روز گذشته به قيمت يك هزار و ۷۶۷ 
دالر و ۷۲ سنت قيمت خورد.  مهم ترين عوامل موثر در 
رشد قيمت طا و سكه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهاني 
است. اگرچه انس جهاني طا ۱۰ دالر افزايش داشت اما 
به دليل كاهش بيش از ۲۰۰ توماني دالر در صرافي هاي 

بانكي، بهاي انواع سكه ريزشي بود.

     عرضه ۱۱۱ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعام كرد: سللامانه نيما )سلله شللنبه، ۲۰ 
مهرماه( شاهد عرضه حدود ۱۱۱ ميليون دالر به صورت 
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشللور بوده است.

از عرضه هاي مذكور حدود ۷۸ ميليون دالر معامله شده 
است.براساس معامات انجام شده، ميانگين موزون نرخ 
دالري معامات ۲۲ هزار و ۳۹۵ تومان بوده است. اين امر 
حاكي از اين اسللت كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ 
مذكور بوده است.سامانه نيما از نيمه نخست سال ۹۷ پس 
از تعديل سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين 

نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين شللد.نظام 
يكپارچه  معامات ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي شللده و با استفاده از آن، خريداران 
)واردكنندگان( و فروشللندگان )صادركنندگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامات انجام شده 
در آن در فرآيند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طا با ۰.۲۸ درصد افزايش به ۱۷۶۵ دالر 
و ۳ سنت رسلليد.به دنبال تضعيف نسبي دالر و در حالي 
كه سرمايه گذاران منتظر انتشار آمارهاي نرخ تورم امريكا 
هستند تا بتوانند زمان احتمالي انقباضي شدن سياست 
فدرال رزرو را حدس بزنند، قيمت طا اندكي افزايش داشت. 
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طا با ۰.۲۸ درصد 
افزايش به ۱۷۶۵ دالر و ۳ سللنت رسيد. قيمت فلز زرد در 
معامات آتي هم با ۰.۳۴ درصد رشد به ۱۷۶۵ دالر و ۳۰ 
سنت رسيد.شاخص ارزش دالر كه ديروز به باالترين رقم 
بيش از يك سال اخير رسيده بود شاهد كاهش ۰.۲ درصدي 
بود. همچنين سوددهي اوراق قرضه ده ساله خزانه داري 
امريكا از باالترين رقم بيش از ۴ ماه گذشته اندكي پايين 
آمده است. ايليا اسپيواك تحليلگر موسسه ديلي اف ايكس 
در اين باره گفت: »قرار است آمارهاي شاخص تورم قيمت 
مصرف كننده و صورت مذاكرات نشست ماه سپتامبر فدرال 

رزرو منتشر شود و اين احتمال وجود دارد كه قيمت طا 
اندكي اصاح شود.«اگر نرخ تورم بيش از پيش افزايش 
يابد احتماال انتظار اين خواهد بود كه فدرال رزرو زودتر 
براي افزايش نرخ بهره اقدام كند. سياست گذاران فدرال 
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 شللده اسللت كه فدرال رزرو از ماه آينده 

انقباضي كردن سياست پولي را آغاز خواهد كرد.

     دالر صعودي ماند
ارزش دالر براي دوميللن روز متوالي مقابل رقبا باال رفت. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامات با ۰.۲۱ درصد افزايش 

نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۴.۵۲۸ واحد بسته شد.
همزمان با افزايش تقاضا براي اوراق دالري، بازدهي اوراق 
قرضه دو ساله خزانه داري امريكا به باالترين سطح ۱۸ ماه 
اخير رسيده اسللت. محبوب تر شدن اوراق دالري بيش از 
همه به ضرر ين ژاپن تمام شده كه همواره جزو امن ترين 
گزينه ها در بازار ارز بوده است. ين در سه هفته اخير با وجود 
افزايش هاي مقطعي، حدود پنللج درصد ارزش خود را در 
برابر دالر از دست داده است و نظرسنجي دويچه بانك نشان 

مي دهد رالي صعودي اوراق دالري ادامه خواهد داشت. 
گروهي از اقتصاددانان امريكايي در نامه مشتركي هشدار 
دادند كه تداوم روند كاهش اطمينان مصرف كنندگان 
به شرايط اقتصادي اين كشور باعث خواهد شد تا رشد 
اقتصادي به دليل كاهش سللرمايه هاي ورودي جديد 
 كاهش قابل توجهي پيدا كند. در بازار ارز معامله گران 
كماكان اميدوارند دولت و كنگره بر سر افزايش سقف 
بدهي دولللت به توافق برسللند تللا از تعطيلي دولت 
جلوگيري شود. نگراني از بدهي هاي دولت در ماه هاي 

اخير در بين فعاالن اقتصادي امريكا باال گرفته است. 
بانك جهاني در گللزارش جديد خود از چشللم انداز 
اقتصادي كشورهاي جهان اعام كرد كه همه گيري 
كرونا كماكان اصلي ترين ريسللك مشترك بر سر راه 
اقتصاد جهاني اسللت و در نتيجه شلليوع سويه هاي 
جديد انتظار مي رود رشللد اقتصادي جهان كمتر از 
چيزي باشد كه پيشتر تصور مي شد. در اين بين، رشد 
اقتصادي چين در سللال آينده به ۵.۴ درصد خواهد 
رسيد كه نسبت به رشد ۸.۵ درصدي پيش بيني شده 
امسال آن يك كاهش محسوس است. اقتصاد چين 

سال قبل را با رشد ۲.۳ درصدي به پايان برده بود. 

سيد محمد هاشم نژاد

كارشناس اقتصادي



محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار به منظور شفاف سازي و پاسخگويي به موضوعاتي 
ازجمله فروش اوراق دولتي، معامالت الگوريتمي، تغيير 
مديريتي در س��ازمان بورس و موارد ديگري كه به تازگي 
به عنوان دغدغه در بين اهالي بازار سرمايه مطرح شده به 
گفت وگو پرداخت. وي گفت: فروش اوراق دولتي ازجمله 
بحث هايي است كه طي چند س��ال اخير در بين اهالي 
بازار به شكل پررنگي به آن پرداخته مي شود كه بيشتر از 
آنكه اثر واقعي بر بازار داشته باشد، اثر رواني دارد. اگر اين 
تفكيك صورت نگيرد، فعاالن بازار گمراه شده و در تحليل ها 
دچار اشتباه خواهند ش��د. وي تصريح كرد: فروش اوراق 
به خودي خود رقيب بازار سرمايه نيست، زيرا متقاضي خريد 
اوراق لزومًا خريدار سهام نخواهد بود. براي نمونه، بانك ها، 
خريدار بخش قابل توجهي از اوراق هستند، درحالي كه 
بانك ها براي خريد سهام منع قانوني دارند. بخش ديگري 
از اين اوراق توسط صندوق هاي با درآمد ثابت خريداري 
مي شود، براي اينكه اين صندوق ها بتوانند درآمد ثابتي 
براي خريداران واحدهاي صندوق فراهم كنند، بايد بخش 
قابل توجهي از سرمايه هاي جمع شده را در سپرده بانكي و 
اوراق بدهي سرمايه گذاري كنند. عضو شوراي عالي بورس 
خاطرنشان كرد: صندوق هاي با درآمد ثابت نمي توانند 
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 سرمايه هاي صندوق را به خريد سهام 
اختصاص دهند، بي مورد است؛ چون اين صندوق ها براي 
خريد سهام سقف دارند.  دهقان دهنوي يك نگراني ديگر 
درباره فروش اوراق را درست و به حق خواند و در توضيح 
آن گفت: نگراني كه در اين خصوص وجود دارد و مي تواند 
به بازار آسيب بزند، »نرخ فروش اوراق دولتي« است. يعني 
اوراق در بازار با چه نرخي فروخته مي شود؟ 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 
افزايش نرخ بهره مي شود. افزايش نرخ بهره به دليل ارتباط 
سيستماتيكي كه بين متغيرهاي اقتصادي وجود دارد، 
مي تواند 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 مي تواند بازار را تحت تأثير قرار دهد يا 
خير، گفت: مسائلي درباره كسري بودجه دولت به عنوان 
عامل عرضه هاي زياد اوراق مطرح است. بي ترديد يكي از 
مشكالت ساختاري ما در سال هاي اخير، كسري بودجه 
زياد و اتكا به فروش اوراق براي جبران آن اس��ت. اما براي 
بحث درباره نرخ اوراق، سيستم هاي كنترلي وجود دارد كه 
بايد به آن توجه كرد. وي در ادامه به نقطه جوش نرخ بهره 
اوراق براي آسيب به بازار سرمايه اشاره كرد و اظهار كرد: 
تجربه سال گذشته و سال هاي پيشين گواه اين نكته است 
كه هرگاه نرخ سود از نرخ هاي فعلي فاصله گرفته و در پي 
رشدهاي غيرعادي به مرز ۲۸ تا ۳۰ درصد نزديك شده، 
توانس��ته به بازار سرمايه آسيب بزند. در سنوات گذشته، 
مكانيزم عمليات بازار باز وجود نداشت ولي االن وجود دارد. 
به عبارتي، افزون بر سد دفاعي اول كه اعتقاد و الزام وزير 
محترم اقتصاد به عدم افزايش نرخ بهره بانكي است، سد 
دوم عمليات بازار باز بانك مركزي است. دهقان دهنوي 
بابيان اينكه بازار بين بانكي و بازار اوراق بدهي ارتباط 
سيستماتيكي با يكديگر دارند و نرخ ها نمي توانند در 
اين دو بازار از همديگر فاصله زيادي بگيرند، گفت: بانك 
مركزي هنوز عمليات بازار باز را بين بانكي انجام مي دهد 
كه بنده بارها درخواست كردم اين عمليات بازار باز در 
بازار بدهي نيز انجام شود. بااين وجود، چون نرخ ها در 
بين بازارها باهم ارتباط مستقيم و همگرايي دارند، اگر 
نرخي در يك بازار باال برود نمي توان انتظار داش��ت در 
بازار ديگر پايين بيايد و برعكس. بنابراين، اگر افزايش 
نرخي در بازاري كنترل شود اين نرخ در بازار ديگر سرريز 
شده و اجازه افزايش نرخ در بازار ديگر را نيز نمي دهد. 
خوشبختانه، نرخ بهره آستانه دخالت بانك مركزي كه 
از آن به عنوان سقف كريدور نرخ بهره ياد مي شود، خيلي 

پايين تر از نرخ هاي آسيب زننده به بازار سرمايه است .

      تغيير مديريتي
 بحث داغ اين روزهاي بازار

دهقان دهن��وي درب��اره حرف وحديث ه��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 داستان سازي، حاشيه سازي و 
شايعه سازي پيرامون اين موضوع پرهيز شود. اما متأسفانه 
كماكان درباره اين موضوع صحبت مي شود. درحالي كه 
هدف من اين است كه كمتر درباره اين موضوع گفت وگو 
ش��ود و بيشتر از اين مطبوعات، رس��انه ها 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 هيات مديره س��ازمان بورس اشاره كرد و 
گفت: دوره فعاليت هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در قانون بازار س��رمايه، ۵ ساله تعريف شده كه در 
اين مدت ۵ سال، رييس سازمان براي دو دوره ۲.۵ ساله 
منصوب مي شود. در همين قانون قيدشده است كه اگر 
در همين دوره، عضوي اس��تعفا دهد و شخص ديگري 

جايگزين او شود، فرد جديد ادامه دهنده دوره فرد قبلي 
خواهد بود. به اين ترتيب، در رأس هر ۵ سال تمامي اعضاي 
هيات مديره اعم از اينكه از ابتداي ۵ سال وارد هيات مديره 
شده باشند يا حتي ماه آخر واردشده باشند، دوره آنها به 
انتها مي رسد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح 
كرد: دوره ۵ ساله هيات مديره 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 
معرفي نشده بودند، در شوراي  عالي بورس، تصميم  گرفته 
شد كه انتخاب هيات مديره جديد، به پس از انتصاب وزير 
دولت جديد موكول شود. به همين دليل، در اين چند ماه 
افزون بر دوره ۵ ساله، اعضا باقي ماندند تا كار تعيين اعضاي 
هيات مديره جديد توسط وزير دولت سيزدهم انجام شود. 
بنابراين اصاًل نه موضوع استعفا و نه موضوع كناره گيري، 
 هيچ كدام مطرح نيس��ت. موضوع تنه��ا پايآن يك دوره

 ۵ ساله و تعيين اعضاي هيات مديره براي يك دوره ۵ ساله 
جديد است. دهقان دهنوي درباره فرآيند تعيين رييس 
س��ازمان بورس گفت: اين فرآيند به اين ترتيب است كه 
وزير اقتصاد، اعضاي هيات مديره را به شوراي عالي بورس 
معرفي مي كند و درصورتي كه ش��ورا ب��ه اين اعضا رأي 
بدهد، به مدت ۵ سال به عضويت هيات مديره درمي آيند و 
سپس آنها از ميان خود، يك نفر را به عنوان رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به شورا معرفي مي كنند و آن فرد كه 
پيش تر به عنوان عضو هيات مديره برگزيده شده بود، بايد 
دوباره به عنوان رييس سازمان از شوراي عالي بورس رأي 
اعتماد بگيرد. به گفته دهقان دهنوي، اين فرآيند ۸ ماه 
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، حرف هاي نادرستي 
درباره انتصاب وي زدند، درحالي كه دقيقًا همين فرآيند 
در ش��وراي عالي بورس انجام شده است. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: اين تغييرات، طبيعي و 
كاماًل قانوني است. بنابراين، بازار اصاًل نبايد نسبت به اين 
موضوعات حساسيت داشته باشد؛ چون بازار سرمايه 
كشور عميق تر از آن اس��ت كه متأثر از تغيير رييس 
سازمان باشد. تحوالت اقتصادي، سياسي، بين المللي، 
نرخ هاي بين المللي، بحث هاي تجارت خارجي و ميزان 
صادرات همگي عوامل اقتصادي مهمي هس��تند كه 

روندهاي بازار سرمايه را تعيين مي كنند.

      معامالت الگوريتمي؛ آري يا خير؟
رييس سازمان بورس در خصوص معامالت الگوريتمي 
گفت: معامالت الگوريتمي ازجمله موضوعاتي است كه 
به تازگي به آن بيش از اثر واقعي اش پرداخته شده و به يك 
اثر رواني در بازار تبديل شده است. درحالي كه اگر درست 
نگاه كنيم گاهي اوقات خود ما به عن��وان فعاالن بازار با 
پروبال دادن بيش ازحد به يك موضوع كم اهميت، از آن 

پديده اي مساله ساز ايجاد مي كنيم.
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 
سودمند بوده و چنانچه استفاده نادرست از آن شود، مضر و 
مخرب خواهد بود. پس، وقتي درباره معامالت الگوريتمي 
صحبت مي ش��ود، به اين معني نيس��ت كه ماهيت اين 
پديده منفي است، بلكه ابزاري است كه بايد به درستي از 
آن استفاده شود. اين معامالت با يك برچسب يا تگ، وارد 
سامانه معامالت مي شود تا ناظر به طور كامل تشخيص 
دهد كه اين معامله به صورت الگوريتمي انجام ش��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 
تعريف شده، براي نمونه، اگر رنج كشيدن ممنوع است، اين 

موضوع عيناً درباره معامالت الگوريتمي هم صدق مي كند. 
معامالت الگوريتمي كه با برچسب ثبت مي شوند، چون 
امكان نظارت را به ناظر مي دهند، مشكلي ندارند و از طرف 
ديگر، بازارگردان ها مي توانند از الگوريتم استفاده كنند، 
زيرا در غير اين صورت بايد يك فرد را به صورت تمام وقت 
براي انجام دستورالعمل بازار گرداني خود پاي سيستم 
معامالتي بگذارند، به همين دليل به آنها اجازه استفاده 
از الگوريتم داده ش��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 
سهامدار است و بعدازآن جزييات تخلف براي شناسايي 
ابعاد آن در دستور كار قرار مي گيرد كه چنانچه از اين 
معامالت براي دس��ت كاري در بازار يا نوس��ان گيري 

استفاده شده 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 
ممكن است ابعاد آن به درستي و شفاف، روشن نشده باشد؛ 
بنابراين مرسوم نيست لحظه به لحظه گزارش داده شود. 
آن چيزي كه مي خواهم درباره ماينرها در شركت بورس 
بگويم، مجموعه اطالعاتي است كه تا اين لحظه بر اساس 
مس��تندات موجود به دست آمده اس��ت. اينكه موارد به 
دست آمده قطعي و نهايي شود و منجر به برخورد باكسي 
بشود يا ابعاد ديگري وجود داشته باشد، در روزهاي آينده 
روشن تر مي ش��ود اما در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد 
قضيه روشن شده است. اين مسوول اظهار كرد: در موضوع 
فوق خواسته يا ناخواسته آگاهانه يا ناآگاهانه بعضي خلط 
مبحث ها و جفاها در حق سازمان بورس انجام شده كه من 
به عنوان رييس سازمان بورس بايد اين را بيان كنم، زيرا 
حق همكاران من ضايع شده است. به گفته رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار؛ عده اي هنوز فرق بين شركت بورس 
و س��ازمان بورس را نمي دانند و به اين افراد بايد توضيح 
داد كه ش��ركت بورس تهران يكي از شركت هايي است 
كه در عمليات اجرايي بازار سرمايه و در كنار شركت هاي 
فرابورس، بورس كاال و بورس انرژي انجام وظيفه مي كند 
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 بانك ها يا ارتباط بيمه مركزي با ش��ركت هاي 
بيمه اي است. بنابراين ارتباط بين سازمان و شركت بورس 
ارتباط نظارتي اس��ت. دهقان دهنوي بيان كرد: عده اي 
آگاهانه يا ناآگاهانه بيان كردند كه در زيرزمين سازمان 
بورس ماينر پيداشده يا در سازمان بورس فساد اتفاق افتاده 
است درحالي كه كل جريان در شركت بورس تهران و نه در 
سازمان بورس رخ داده است و آن هم بيش از يك سال قبل 
بوده است. بخشي از اين صحبت ها ناآگاهانه بوده و با روشن 
شدن تمايز سازمان بورس و شركت بورس حل مي شود 
ولي آن بخشي كه آگاهانه بوده جفا در حق همكاران من 
است و مسائلي عنوان مي كنند كه ناجوانمردانه است. وي 
اظهار كرد: آيا اگر در شركت بورس تخلفي اتفاق افتاده 
است و سازمان بورس خود به عنوان يك 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 
مي گذارن��د آيا اين نش��انه اي غير از اغراض ش��خصي و 

كينه ورزي است. رييس سازمان بورس در توضيح بيشتر 
تخلف صورت گرفته افزود: زماني كه ابعاد موضوع بيان 
شود بيشتر متوجه مي ش��ويد كه عده اي چگونه به فكر 
بهره برداري هاي مغرضانه و سياسي از اين قضيه افتادند و 
موضوعي كه ابعاد ناچيزي دارد را بزرگ مي كنند و عليه 
بازار سرمايه مي خواهند از آن استفاده كنند. وي تصريح 
كرد: بر اساس مستندات موجود و بررسي هاي انجام شده 
و گزارش هايي كه دريافت شده و همچنين توضيحاتي 
كه از اعضاي هيات مديره و مديرعامل ش��ركت بورس 
دريافت ش��ده، اين موضوع به ماه هاي پاياني سال ۹۸ 
برمي گردد كه در آن يك كميته شامل دو نفر از اعضاي 
هيات مديره شركت بورس تهران به همراه مديرعامل و 
چند تن از مديران شركت بورس تصميم مي گيرند كه 
تعدادي دستگاه ماينر خريداري و بهره برداري كنند. 
وي خاطرنشان كرد: آنان ادعا مي كنند 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 يك بار به تعداد ۵۰ دستگاه و يك نوبت به تعداد 

۳۲ دستگاه ماينر خريداري شده است.
وي افزود: اين دستگاه ها در ابتداي سال ۹۹ خريداري 
و شروع به بهره برداري مي شود اما به گفته آنان، در آن 
زمان استفاده از اين دستگاه ها به شكل امروز، تخلف 
برشمرده نمي شده و راحت تر مي توانستند كار را انجام 
دهند. بنابراين تا شهريورماه حدود سه و نيم بيت كوين 

ماين كردند و بعد هم آن را متوقف مي كنند.
 دهق��ان دهن��وي در خص��وص ورود س��ازمان به اين 
موضوع گفت: اين اقدام نه تنها برخالف شرح وظايف و 
اساسنامه شركت بورس بوده بلكه نحوه گزارش دهي و 
ثبت اين اطالعات مالي هم به صورت ناقص انجام گرفته 
اس��ت يعني در حساب هاي ش��ركت بورس خريداري 
دستگاه ها ثبت شده ولي بيت كويني كه ماين شده در 
حساب هاي شركت نيامده است كه البته در توجيه آن هم 
عدم وجود يا ابهام در استانداردهاي ثبت حسابداري را 
بيان كرده اند. عضو شوراي عالي بورس در ادامه توضيح 
داد: با اين بررسي ها وقوع تخلف در شركت محرز شد و 
سازمان بورس در راستاي اهداف اصلي خود يعني ارتقاي 
ش��فافيت وظيفه خود دانس��ت كه از اين موضوع پرده 
بردارد و من به عنوان رييس سازمان به اين موضوع پايبند 
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 مي گويند چ��را موضوع به اين كوچكي 
يعني در مقايس��ه با حجم فعاليت مالي شركت بورس 
كه بالغ بر هزار ميليارد تومان است موضوعي باارزش در 
حد ۳ ميليارد تومان كوچك شمرده مي شود را بيان و 
شفاف كرديد تا افراد ناآگاه با مغرض پروبال به آن بدهند 
و حاشيه از آن بسازند كه در پاسخ به اين دسته از دوستان 
من معتقد هستم اگر تخلفي صورت گرفته صرف نظر از 
اندازه آن، وظيفه من اين اس��ت كه شناسايي و گزارش 
كنم و اين درحالي  است كه اين اتفاق در دوره اي افتاده 

كه من در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور نداشتم.
وي ادامه داد: از سوي ديگر برخي از افراد موضوع را 
بزرگ مي كنند كه مي خواهند از آن بهره برداري هاي 
ديگري كنند. عده اي دشمني با بازار سرمايه دارند و 
خواهان نفع بردن از اين قضيه هستند وعده اي ديگر 
به دليل دش��مني با آدم هاي خاص در بازار سرمايه 
فكر مي كنند كه اآلن يك سوژه به دست آوردند كه 
از آن س��وژه مي توانند به نفع منافع و مقاصد خود 
بهره برداري كنند. دهقان تأكيد كرد: پاس��خ من به 
همه اين افراد اين اس��ت كه بهره برداري سياسي، 
غيرسياس��ي و غيرحرفه اي براي شما جز رسوايي 
چيزي به همراه نخواهد داشت و سازمان بورس در 
اين قضيه نه از مسير شفافيت خارج مي شود و نه از 

مسير عدالت. اين راه استوار ماست.
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در پرونده بورس
متهمي احضار نشده است

ايسنا| ذبيح اهلل 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��ت اندركاران بورس به 
قوه قضاييه احضار شدند و اخيراً نيز موضوع كشف 
ماينرها در بورس تهران پيش آمده و به نظر مي رسد 
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 
سرمايه صورت گرفت از ناحيه معاون مجلس شوراي 
اسالمي گزارشي به دادسراي عمومي و انقالب تهران 
واصل شد. گزارشي نيز وزارت اطالعات تهيه كرده 
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��ده اند و تحقيقاتي در باب اينكه 
ممكن است اطالعاتي داشته باش��ند انجام شده؛ 
اما هنوز به عنوان متهم كس��ي احضار نش��ده كه 
به احتمال قوي در آينده اين كار صورت مي گيرد؛ 
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 جداگانه اي 
تشكيل ش��ده و در جريان رس��يدگي است و قطعًا 
باكساني كه از امكانات عمومي به نفع خود استفاده 

مي كنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

ورود پول
به پايين ترين حد خود رسيد

ش��اخص كل بازار بورس در آخري��ن روز كاري هفته 
يعني چهارش��نبه ، ۲۱ مهرماه با ۲۱  هزار و ۲۳۶ واحد 
كاهش در جايگاه يك ميليون و ۳۹۷ هزار واحدي قرار 
گرفت. در معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۶۵۴ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ هزار 
و ۵۹۴ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با هشت هزار و ۷۸۹ واحد كاهش به ۳۹۲ هزار 
و ۷۷۸ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با پنج هزار و ۵۴۴ 
واحد افت به ۲۴۷ هزار و ۷۷۱ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول ۱۶  هزار و ۷۶۳ واحد و ش��اخص بازار دوم ۳۹ هزار 
و ۲۳ واحد كاهش داش��تند. ارزش كل معامالت خرد 
چهار هزار و ۴۸۰ ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 
۲۹ درص��د يعني ه��زار و ۳۰۰ ميليارد تومان س��هام 
خريدند و مازاد خريدشان ۱۷ درصد از كل معامالت شد. 
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »فرآورده هاي نفتي«، »فلزات اساسي« و »بانك ها 
و موسس��ات اعتباري« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »قند و شكر« و »حمل ونقل آبي« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »شپنا«، »بركت« و 
»فملي« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »شكام«، 
»زاگرس« و »قجامح« معطوف بود. عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، ساير اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي« 
با ۱۵۲ واحد، تأمين سرمايه امين با نماد »امين« با ۱۰۶ 
واحد، آلومينيوم ايران با نماد »فايرا« با ۷۹ واحد، فوالد 
اميركبير كاشان با نماد »فجر« با ۴۷ واحد و پتروشيمي 
فناوران با نماد »شفن« با ۳۷ واحد تأثير مثبت بر شاخص 
بورس داشتند. در مقابل صنايع پتروشيمي خليج فارس 
با نماد »فارس« با ۲ هزار و ۲۸۴ واحد، گسترش نفت و 
گاز پارسيان با نماد »پارسان« با يك هزار و ۲۰۹ واحد، 
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��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا« با ۷۴۱ واحد و پااليش نفت بندرعباس با نماد 
»ش��بندر« با ۶۶۸ واحد 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��رمايه گذاري 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 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۲۰۳  ميليون و ۹۷۰ هزار برگه سهم به ارزش چهار 
 هزار و ۵۰ ميليارد ريال دادوستد شد. طي روز چهارشنبه 
شاخص فرابورس حدود ۴۱۶ واحد كاهش داشت و بر 
روي كانال ۲۰ هزار و ۶۷ واحد ثابت ماند. همچنين در 
اين بازار ۲ ميليارد و ۵۳۳ ميليون برگه س��هم به ارزش 
۶۳ هزار و ۲۱۷ ميليارد ريال دادوس��تد شد. در آخرين 
روز كاري هفته مجتمع جهان فوالد س��يرجان با نماد 
»فجهان«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات با نماد »وسپهر«، توليدات پتروشيمي 
قائد بصير با نماد »شبصير«، توسعه سامانه نرم افزاري 
نگين با نماد »توسن« و صنايع شيميايي كيمياگران 
امروز با نماد »شكام« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس 
داشتند. همچنين بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، پليمر 
آريا ساسول با نماد »آريا«، سنگ آهن گهر زمين با نماد 
»كگهر«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، پااليش نفت شيراز با نماد 
»شراز« و فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، شركت 
آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، پتروش��يمي زاگرس 
با نماد »زاگرس« و س��هامي ذوب آهن اصفهان با نماد 
»ذوب« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند. 
آخرين قيمت ۵۲ نماد حداقل يك درصد نسبت به قيمت 
روز قبل آنها افزايش يافته و ۳۴۴ نماد با كاهش بيش از 
يك درصدي قيمت هم��راه بوده اند. همچنين افزايش 
سهام حقيقي ها در ۱۴ نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 
۱۹۱ نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع 
تغيير مالكيت دس��ته اول ۱۰۰ ميليارد تومان و تغيير 
مالكيت دسته دوم ۷۹۰ ميليارد تومان بود. بيشترين 
ارزش معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
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 صندوق هاي ETF قرار گرفت. 
حقيقي ها معادل ۷۰ميليارد تومان واحدهاي صندوق 
كمن��د را از حقوقي ها خريدند ۲۸درص��د از معامالت 
صندوق و اشخاص حقوقي نيز بخشي از مالكيت صندوق 
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 
۰.۴درصدي دارايي خود را به چشم ديدند و از طرف ديگر 
مالكان شاخصي بازار آشنا »وبازار« بازيان چهاردرصدي 
در يك روز مواجه شدند. هيجانات امروز همچنين باعث 
شد كه بيش��ترين نوس��ان قيمت ۷.۵درصد در رابطه 
با صندوق امين تدبيرگران ف��ردا »الماس« در تابلوي 
معامالت نقش ببندد. دو صندوق واس��طه گري مالي و 
پااليشي يكم روي هم حدود ۳۷۵ميليارد تومان معامله 
شدند يعني ۲۸درصد از خريدوفروش هاي صندوق هاي 
قابل معامله به اين دو صندوق دولتي اختصاص داشت. از 
سويي ديگر جمع معامالت صندوق هاي طاليي به بيش 
از ۶ميليارد و ۸۹۵تومان رسيد. در پايان معامالت آخرين 
روز كاري هفته يعني چهارش��نبه  بازارسرمايه، ارزش 
سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته، ١.۴ درصد كاهش 
يافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزارتوماني، يك ميليون توماني 
و ۴٩٢هزارتوماني سهام عدالت به ترتيب به ١٣ ميليون 
و ٣٣هزار تومان، ٢۴ ميلي��ون و ۵۵١هزار تومان و ١٢ 
ميليون و ٨٣هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزارتوماني سهام 

عدالت به ٧ ميليون و ٨٢٠هزار تومان رسيده است.

آغاز معامالت
قراردادهاي اختيار معامله

بر سهام يك شركت خودرويي
شركت بورس تهران با انتشار اطالعيه اي از آغاز دوره 
معامالتي قراردادهاي اختيار معامله خريدوفروش 
بر سهام »خساپا« از يكشنبه ۲۵ مهر ماه لغايت ۲۰ 
بهمن ۱۴۰۰ خبر داد. بر اساس اين اطالعيه، 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 
راه اندازي سامانه مديريت ريسك و امكان محاسبات 
وجوه تضمين بر اساس »ضوابط وجه تضمين قرارداد 
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 امكان پذير است.

معامالت ميلگرد و پي وي سي
در رينگ صادراتي بورس كاال

تاالر صادراتي بورس كاالي ايران روز چهارشنبه ۲۱ 
مهر ماه ش��اهد معامالت جذاب حوزه پتروشيمي و 
فلزي بود به گونه اي كه سبد ميلگرد مخلوط شركت 
صنايع فوالد كاوه تيكمه داش و پلي وينيل كلرايد 
)PVC( ش��ركت پتروش��يمي آبادان با اس��تقبال 
خريداران مورد معامله قرار گرف��ت. به اين ترتيب 
در روز جاري ۵۰۶ تن سبد ميلگرد مخلوط شركت 
صنايع فوالد كاوه تيكمه داش كه باقيمت ۱۵۴ هزار 
ريال به ازاي هر كيلوگرم عرضه شده بود با همان نرخ 
پايه به فروش رسيد و شركت پتروشيمي آبادان نيز 
موفق شد ۴۰۵ تن پلي وينيل كلرايد )پي وي سي( 
خود با گريد S۷۰ را به قيمت ۲۲۱۱ دالر به فروش 
برساند. پي وي سي اين شركت باقيمت ۲۱۸۰ دالر 
عرضه شده بود و به واسطه رقابت ۷۲۰ تني با رشد 
۱.۴۱ درصدي تا ۲۲۱۰ دالر افزايش يافت. گفتني 
است ميلگرد پس از وقفه چند ساله براي نخستين بار 
۱۱ خرداد ماه سال جاري مجددا پا به تاالر صادراتي 
بورس كاال گذاش��ت و تا به ام��روز ۱۵۱۸ تن از اين 
محص��ول در اين تاالر م��ورد معامله ق��رار گرفت. 
همچنين از ابتداي سال جاري ميزان حجم معامالتي 
پي وي سي در تاالر صادراتي بورس كاالي ايران به ۱۰ 
هزار و ۵۱۲ تن رسيده است كه گوياي استقبال خوب 

فعاالن بازار از اين محصول صادراتي است.

حمايت از بورس
به شيوه وزير اقتصاد

سيد احسان خاندوزي در يادداشتي در صفحه شخصي 
خود در فضاي مجازي نوش��ت: ش��وراي عالي بورس 
توس��عه نهادها، رفع انحصار، بهره گيري از ابزارهاي 
جدي��د، تقويت ب��ازار اوليه، مقابل��ه باقيمت گذاري 
دستوري و جلوگيري از دخالت در قيمت سهام برخالف 
اقتضائات بنيادي در دستور كار قرار دهند. خاندوزي در 
پيامش تأكيد كرد: امروز انتخاب اعضاي متخصص و 
خوش نام براي شوراي عالي بورس مهم ترين حمايت 
دولت از بازار سرمايه است. وي همچنين نوشت؛ توسعه 
نهادها، رفع انحصار، بهره گي��ري از ابزارهاي جديد، 
تقويت ب��ازار اوليه، مقابله باقيمت گذاري دس��توري 
و جلوگي��ري از دخالت در قيمت س��هام برخالف 

اقتضائات بنيادي در دستور كار خواهد بود.

توضيحات رييس سازمان بورس درباره دغدغه هاي فعاالن بازار

افزايش بهره بانكي به زيان بورس است

اعضاي جديد شوراي عالي بورس انتخاب شدند
درجلس��ه روز چهارش��نبه هيات وزيران، ب��ا توجه به 
صالحيت تخصصي، س��المت مالي و تجربه پيش��ين، 
آقايان س��يد موسي فيض فالح شمس، علي سعيدي و 
احمد شعباني به عنوان سه خبره مالي شوراي عالي بورس 
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 عالي ترين ركن بازار 
اوراق بهادار ايران است كه تصويب سياست هاي 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، 

رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، رييس 
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس اتاق تعاون، 
دادستان كل كشور يا معاون وي، يك نفر نماينده از طرف 
كانون ها )كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران، كانون 
كارگزاران(، س��ه نفر خبره مالي )از بخش خصوصي، با 
مشورت تشكل هاي حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد 

وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران(، 
يك نفر خبره )از بخش خصوصي، به پيش��نهاد وزير 
ذي ربط و تصويب هيات وزيران براي هر بورس كااليي( 
است. البته مدت ماموريت اعضاي سه بندپاياني پنج 
سال است و آنان را نمي توان از ميان اعضاي هيات مديره 

و كاركنان سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب كرد.



گروه راه و شهرسازي|
ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت 
۱۸ درصدي و در مقايس��ه با س��ال ۱۳۹۰ كاهش ۸۰ 
درصدي را نشان مي دهد. ركود معامالت، كاهش توان 
متقاضيان و افت بازده سرمايه از مهم ترين عوامل ترديد 
سازندگان در تعريف پروژه هاي جديد ارزيابي مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه گروهي از كارشناس��ان اقتصاد 
مسكن، اصلي ترين افزايش قيمت مسكن در سال هاي 
اخير را عدم توازن ميان عرضه و تقاضا و كمبود ساخت 
و س��از در كنار عواملي چون شاخص هاي اقتصاد كالن 
و رش��د بازارهاي موازي مي دانند و از همين رو، عنوان 
مي كنند، كشور ۴ ميليون واحد مسكوني كسري دارد و 
دولت سيزدهم عالوه بر اينكه ساالنه يك ميليون مسكن 
مي خواهد بس��ازد بايد كمبود ۴ ميليون واحدي را هم 
جبران كند. آن گونه كه ايسنا گزارش كرده است، به دليل 
رشد تا ۶۰۰ درصدي قيمت طي ۴ سال گذشته و كاهش 
توان متقاضيان مسكن، بازار ساخت و ساز نيز وارد ركود 
شده است، به طوري كه در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ 
فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختماني در شهر تهران صادر شده 
كه از افت ۱۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ 
حكاي��ت دارد. در واقع به طور ميانگي��ن در هر ماه ۴۹۸ 
پروانه صادر و ۳۶۸۶ واحد جديد در شهر تهران ساخته 
شده است. با توجه به تعداد ۷.۴ واحد مسكوني براي هر 
پروانه، حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال 
۱۸ هزار و ۴۳۳ واحد مسكوني بوده كه اگر تقسيم بر پنج 
ماه شود، به طور متوسط در هر ماه ۳۶۸۶ واحد مسكوني 
جديد در شهر تهران ساخته مي شود كه حدود يك سوم 
تقاضاي موثر بازار را شامل مي شود. البته در حال حاضر 
خريد و فروش ملك نيز در ركود ق��رار دارد و در ۶ ماهه 
نخست امس��ال به طور ميانگين ۴۹۱۵ معامله مسكن 
در شهر تهران انجام شده كه البته نشان مي دهد حجم 
خريد و فروش ۳۳ درصد از حجم س��اخت و ساز پيشي 
گرفته است.  ميزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال 
۱۳۹۰ از نظر تعداد واحد مسكوني افت ۷۹ درصدي و از 
نظر تعداد پروانه كاهش ۸۰ درصدي يافته است. ۱۰ سال 
قبل به طور ميانگين در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختماني 
در ش��هر تهران صادر شده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه 
جديد در تهران ساخته مي شد. تعداد كل پروانه هاي سال 
۱۳۹۰ به ميزان ۲۹ هزار و ۷۶۳ فقره و تعداد واحدهاي 
مس��كوني احداثي ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد بوده اس��ت. 
بيشترين ميزان ساخت و ساز در بين مناطق شهر تهران 
در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتيب متعلق به منطقه 
۱۵ با ۲۸۱ فقره پروانه ساختماني، منطقه ۴ با ۲۲۷ فقره، 
منطقه ۲ با ۱۷۹ فقره، منطقه ۱۴ با ۱۶۰ فقره و منطقه ۸ 
با ۱۵۴ فقره بوده است. كمترين ميزان صدور پروانه نيز 
در منطقه ۹ با ۴۹ مورد، منطقه ۱۰ با ۸۳ مورد و منطقه 
۶ با ۸۸ مورد اتفاق افتاد. نكته حائز اهميت آنكه كه در 
منطقه پنج به عنوان پرمعامله ترين محدوده بازارمسكن 
شهر تهران طي پنج ماهه نخست سال جاري ۸۸ فقره 
پروانه ساختماني صادر شده كه از اين نظر رتبه دوازدهم 

را در بين مناطق شهر تهران به خود اختصاص داد.

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

يافته اند. در هفت سال گذشته سهم واحدهاي باالي ۱۶ 
سال از ۱۲ درصد به حدود ۳۰ درصد كل معامالت شهر 
تهران رسيده است. در مقابل سهم خانه هاي باالي پنج 
سال كه در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۸ درصد از كل معامالت 
بود به ۳۳ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ كاهش يافته است. 
جهش قيمت مسكن عمده ترين دليل كاهش معامالت 
و ساخت و ساز در پايتخت است. قيمت هر متر خانه در 
شهر تهران از ۴.۵ ميليون تومان در ارديبهشت ۱۳۹۶ به 
رقم بي سابقه ۳۱.۷ ميليون تومان در شهريورماه ۱۴۰۰ 
رس��يده كه افزايش ۶۰۰ درصدي را نشان مي دهد. 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 قيمت ها 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 
۱۴۰۰ برخوردار نيست. طرح دولت براي احداث ساالنه 
يك ميليون واحد مس��كوني، ثبات بازارهاي رقيب از 
جمله ارز، طال و بورس، كاهش انتظارات تورمي و احتمال 
انجام مذاكرات هسته اي از جمله داليل آرامش نسبي 

بازار مسكن در نيمه دوم سال جاري عنوان مي شود.
 

    كمبود ۴  ميليون واحد مسكوني
در اين حال، اصغر مخلوقي كارشناس صنعت ساختمان 
اظهار كرد: تا س��ال ۹۲ آمار توليد مسكن ساالنه ۸۰۰ 
هزار تا يك ميليون واحد بود اما تا سال گذشته به ساالنه 
۳۰۰ هزار واحد كاهش يافت. به عبارت ديگر ۴ ميليون 
واحد مسكوني كس��ري داريم و دولت سيزدهم عالوه 
بر اينكه ساالنه يك ميليون مسكن بسازد بايد كمبود 
۴ ميليون واحدي را هم جبران كند. اين كارش��ناس 
مسكن با تاكيد بر اينكه بايد تمام قواي كشور پاي كار 
بيايند و صدور مجوزها و پروانه هاي 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: 
مهم ترين بخش تأمين مس��كن، زمين آن است كه 
دولت بايد اراضي مسكوني قابل ساخت را احصا كند. 
بايد اين مرحله تاكنون انجام مي شده است يا در حال 
انجام است. در مرحله دوم بايد شهرها و شهرك هاي 

جديد براي ساخت و ساز مشخص شوند.

      هزينه ساخت مسكن ۷ برابر شده است
وي با اش��اره ب��ه لزوم افزايش س��قف تس��هيالت 
س��اخت مس��كن اظهار كرد: با افزايش ۱۰ برابري 
قيمت مس��كن و ۷ برابري هزينه س��اخت در طول 
سال هاي اخير، مي بايست 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 ۲۰ درصد افزايش يابد.

      هزينه پروانه ساختماني
 بيشتر از هزينه ساخت

اين انبوه س��از گفت: مشكل صدور مجوزها و پروانه هاي 
ساخت و ساز و عوارض ساختماني نيز بايد مرتفع شود. 
در حال حاضر در برخي مناطق تهران از جمله منطقه ۶ 
پايتخت، عوارض صدور پروانه ساختماني كه شهرداري ها 
دريافت مي كنند از هزينه ساخت هم فراتر رفته و به متري 
۱۰ ميليون تومان رس��يده است. وي يادآور شد: مشكل 
سوم، هزينه س��اخت و ساز اس��ت كه عمدتًا به مصالح 

ساختماني و خصوصًا سيمان و ميلگرد بر مي گردد.

      ۵  ميليون 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 

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

به بخش مسكن مي رسد، فعال شوند.

      ساخت هر متر مسكن
 ۱.۹ نفر اشتغال ايجاد مي كند

وي تاكيد كرد: به ازاي س��اخت هر واحد مس��كوني 
۱.۹ نفر اش��تغال پايدار در س��ال ايجاد مي ش��ود كه 
براي ساخت يك ميليون واحد ساالنه يك ميليون و 
۹۰۰ هزار 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 مي تواند تأمين كند. فعال صنعت 
س��اختمان افزود: صرف تأمين مالي ساخت و ساز از 
بانك ها در صورتي كه قدرت تسهيالت دهي نداشته 
باشند ممكن است به استقراض از بانك مركزي و در 

نتيجه چاپ پول و نهايتًا تورم منجر شود.
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امور گردشگري برج ميالد به 
بخش خصوصي واگذار مي شود

مجتبي توس��ل، مديرعامل برج مي��الد با تقدير از 
تالش ها 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 مي گذرانيم. خوشبختانه در 
اين شرايط سخت همه پرسنل دست به دست هم 
دادند تا بتوان مشكالت را سپري كرد. توسل تصريح 
كرد: بخش زيادي از مشكالت با مساعدت و پيگيري 
مديريت شهري و شوراي اس��المي شهر تهران از 
طريق اصالح بودجه برج ميالد رفع خواهد ش��د. 
عالوه بر آن ما درصدد هستيم براي كاهش مشكالت 
و افزايش به��ره وري، اجراي فرايندها و امور بخش 
گردشگري برج ميالد را به بخش خصوصي واگذار 
كني��م. قطعًا بخش خصوص��ي مي تواند 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: مي دانم كه 
بسياري از ش��ما نگران از دست دادن شغل خود در 
نتيجه اين همكاري با بخش خصوصي هستيد اما 
همينجا اعالم مي كنم كه اين امر مهم ترين دغدغه ما 
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 code( خبر 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 شهري ها، ش��هردار و نمايندگان تهران را 
تشريح كرد. ناصر اماني عضو شوراي شهر تهران در 
گفت وگو با فارس، درباره جلسه شوراي شهري ها با 
مجمع نمايندگان تهران اظهار كرد: بر اساس دعوت 
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 مساله اي است كه در مجلس مطرح شده 
و در واقع قرار شده است كه كميته اي تشكيل شود 
كه مسوول تعيين حس��ابرس هاي 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��هرداري ها و ديوان محاسبات 
مي شود؛ چراكه شوراها مسوول نظارت شهرداري ها 
هستند و در واقع همانطور كه آقاي چمران اعالم 
كردند اگ��ر در تصويب اين موضوع دقت نش��ود، 

شوراها بي خاصيت خواهند شد.
اماني گفت: موضوع ديگر مس��اله كميسيون ماده 
۱۰۰ بود كه در جلسه مطرح شد؛ چراكه اليحه اي 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 پرونده ها به 
صورتي است كه آخرين قيمت كارشناسي ملك ۵ 
برابر آن جريمه لحاظ خواهد شد و كميسيون ماده 
۱۰۰ نقشش حذف مي شود. وي بيان داشت: شايد 
اين موضوع براي تعيين تكليف پرونده هاي 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 ۴ هزار و ۵۶۰ هكتار بافت 
فرس��وده دارد ولي بر اس��اس بودجه امسال فقط 
جهت نوسازي ۳ هكتار 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 
۳۶۰ ميليارد تومان است كه فقط براي نوسازي 
۳ هكتار بافت فرس��وده كف��اف مي دهد و با اين 
حساب چند صدسال طول مي كشد 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 

آسيب هاي اجتماعي نيز پرداخت.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران خاطرنشان كرد: 
مساله زباله گردها و آسيب هاي اجتماعي معتادان 
موضوعاتي نيست كه تنها با توجه شهرداري كاهش 
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.

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 
محلي براي تجمع و خوابگاه تبديل شده اند. خوئيني در 
گفت وگو با مهر، درباره اينكه طرح هاي هادي مصوب 
شده در كميته تصويب، چه تناس��بي با نيازهاي روز 
روستا دارد؟ تصريح كرد: در تهيه طرح هادي هر روستا 
مبتني بر تأمين نياز توسعه روستا در تأمين فضاي هاي 
خدماتي و مس��كوني مبتني بر جمعيت خانوار بومي 
ساكن روستاست، ليكن استان تهران تقريباً يك درصد 
از وسعت كل كشور را دارد كه تقريبآ ۱۶ درصد جمعيت 
كشور را در خود جاي داده است؛ همين تراكم جمعيت 
نشانگر مهاجرپذير بودن استان و به تبع آن روستاهاي 
استان است؛ از طرفي بخش عمده روستاهاي پر جمعيت 
در حريم شهرها واقع شده اند كه به ناچار جهت رعايت 
الزامات قانوني نرخ رشد اينگونه روستا مي بايست در حد 
نرخ رشد طبيعي لحاظ شود. در حالي كه اين روستاها 
كانون تجمع و عمدتًا نقش خوابگاه��ي دارند و از اين 
رو، سطوح پيش بيني شده براي جمعيت فرآيند اين 
روستاها نا كافي است؛ ضمناً خدمات دهي دستگاه هاي 
خدمات رس��ان و خدم��ات عمومي به ص��ورت قابل 
قبولي ارايه نمي شود. در روستاهاي استان تهران علت 
اصلي عدم انطباق س��طح هاي تصويب شده با نياز روز 
روستاست. او همچنين تأكيد كرد: ساخت و سازهاي 
غيرمج��از در كاربري هاي خدمات عمومي و فضاهاي 
پيراموني روس��تاها چالش جدي است؛ كاهش حريم 
كيفي رودخانه ها، ممانعت از توسعه كالبدي روستا و 
حتي تخريب و نوسازي بناهاي قديمي موجود از نتايج 
جدي اين چالش است كه نيازمند چاره انديشي است؛ 
دستگاه هاي متولي بايد مسووالنه دنبال راهكار مناسب 

جهت رعايت حقوق مكتسبه ساكنان روستاها باشند.

تعليق ۵۵ عضو هيات مديره 
نظام مهندسي استان ها  

مديركل دفتر توس��عه مهندسي س��اختمان با اشاره 
به تعليق ۵۵ نفر از اعضاي هيات مديره س��ازمان نظام 
اس��تان ها گفت: تخلفات اعض��اي نظام در ش��وراي 
انتظامي پيگيري مي شود. به گزارش مهر، علي محمد 
عبدي قهرودي مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان 
در خصوص تعليق تعدادي از اعضاي هيات مديره هاي 
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها و داليل 
تعليق آنها، گفت: حدود ۵۵ نفر از اعضاي نظام مهندسي 
ساختمان كش��ور كه داوطلب انتخابات نهمين دوره 
بودند به دليل نقض قوانين و مقررات با حكم وزير راه و 
شهرسازي تعليق شدند. مديركل دفتر توسعه مهندسي 
ساختمان با تاكيد بر اينكه تعليق هايي كه انجام گرفت 
صرفاً به دليل نقض ضوابط و بخشنامه هاي وزارتي بوده 
و تخلف از بخشنامه هاي وزارتخانه، پيگيري مي شود، 
افزود: وزارتخانه به واس��طه قانون و نظارت عاليه بر 
انتخابات و فرآيند برگزاري قانوني آن، به تعليق برخي از 
اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي اقدام كرد كه صرفًا 
ناقض بخشنامه هاي وزارت راه و شهرسازي بود و اينها 

دليلي بر فساد مالي افراد تعليق شده نبوده و نيست.

 تداوم افزايش دما در كشور
 تا روز جمعه  

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، كاهش مجدد دما را پيش بيني مي كنيم. گودرزي 
در گفت وگو با ايرن��ا درباره وضعيت هوا اف��زود: امروز 
بارش هاي پراكنده در مناطق شمال و شمال غربي كشور 
پيش بيني مي شود. 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 مي رود. 
كارشناس سازمان هواشناسي ادامه داد: در برخي نقاط 
اس��تان هاي واقع در شمال غرب و غرب كشور افزايش 
ابر و در آذربايجان غرب��ي بارش پراكنده گاهي با رعد و 
برق و وزش باد پيش بيني مي شود. امروز در استان هاي 
گيالن و در غرب مازندران بارش پراكنده رخ مي دهد كه 
تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. وي گفت: در نوار شرقي 
كشور همراه با نوار شمالي، افزايش نسبي دما رخ مي دهد 

و وزش بادهاي موقتي شديد نيز ادامه خواهد داشت.

ساخت و ساز ۸۰ درصد نسبت به سال ۹۰ افت كرد

معاون سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران خبر داد

بحران عرضه مسكن نوساز در دهه 90

برخوردهاي قضايي با زباله جمع كن هاي 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 كن هاي 
غيرمجاز« داده اند.  مجيد نوربخش، معاون هماهنگي و 
ارزيابي امور مناطق سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران با اشاره به اينكه عوامل پيمانكار شهرداري تهران 
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 جمع كن هاي غيرمجاز خبر داد.
سي شهريور سال جاري، مديرعامل سازمان مديريت 
پس��ماند ش��هرداري تهران در مصاحبه ب��ا يكي از 
خبرگزاري ها گفته بود، قرار اس��ت به تدريج شكل 
مخازن فعلي زباله عوض شود تا دسترسي به آنها آسان 
نباشد و زباله گردان نتوانند از مخزن زباله بردارند. اين 
مخازن كاوري دارند كه مخزن داخل آن كاور مي رود 
و قفل مي شود و فقط توسط كليد يا ابزاري كه توسط 
كارگر يا نيروي خدماتي ش��هرداري وجود دارد باز 
مي شوند 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 زباله هاي خود را 

درون آن بيندازند!
در اين ح��ال، معاون هماهنگي و ارزيابي امور مناطق 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در گفت وگو 
با ايسنا، در تشريح روند جمع آوري زباله هاي تفكيكي 
در ش��هر تهران كه بعضا در ش��ب و در برخي محالت 
شهر تهران افرادي بدون لباس و مشخصه اي اقدام به 
جمع آوري زباله ها در گوني هاي بزرگ مي كنند و نهايتا 
در ساعات بامدادي به وسيله كاميون ها اين گوني ها 
منتقل مي شوند، گفت: گوني هاي مواد بازيافتي متعلق 

به عوامل غيرمجاز هستند كه اغلب در ساعت هاي پايان 
روز و اوايل شب به صورت غيرقانوني فعاليت مي كنند 

و اين بار را به گودهاي اطراف شهر منتقل مي كنند.
وي افزود: در موارد بسيار اندكي اين عوامل غيرمجاز با 
پيمانكار پسماند همكاري دارند كه در صورت اثبات از 
سوي سازمان يا مناطق با آنها برخورد و بعضا لغو قرارداد 
هم شده اند. عوامل پيمانكار لباس فرم و خودروهاي 
وانت با تيپ مشخص وتعريف ش��ده دارند و كامال با 

عوامل غيرمجاز قابل تشخيص و تفكيك هستند.
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 مي كند، گفت: 
برخوردهاي قضايي با خودروهاي غيرمجاز با استفاده از 
ظرفيت ضابطين قضايي و پليس راهور و ادارات حقوقي 
مناطق ۲۲گانه و ساير دستگاه هاي نظارتي در دست 

انجام است كه البته زمانبر است.
به گفته نوربخش، از سوي ديگر به دليل بازخوردهاي 
منف��ي اجتماع��ي روش ه��اي برخ��ورد س��لبي با 
زباله گردها، 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 
جمع آوري وحمل آن به شهرداري منتقل شده، از اين 
رو، هرگونه برداشت زباله كه جنس ارزشمند نيست 
از مخازن موجب كاهش زباله و هزينه هاي ش��هري 

مي گردد و زباله دزدي تلقي نمي شود.
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 
مي كند؟ 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 
آورده اند و به همين دليل اغلب دست اندركاران امر نيز 

انگيزه كافي برخورد با اين افراد را ندارند.

     ماجراي طالي كثيف 
به گزارش »تعادل«، زباله گردي افراد- چه كساني كه 
به صورت شخصي اين كار را مي كنند و چه كساني كه 
با دريافت مزد از يكي از شركت هاي پيمانكاري، دست 
به اين كار مي زنند- ناش��ي از فقر و بيكاري است و از 
نگاه شهروندان ناپسند شمرده مي شود. ناپسند از اين 
جهت كه وضعيت اقتصادي اقشاري از جامعه به چنان 
مرحله اي رسيده كه شأن انساني آنها را تحت الشعاع 
قرار داده و آنها را وادار كرده كه در ميان زباله ها، رزق و 
روزي خود را جست وجو كنند. از سوي ديگر، در ميان 
زباله هاي ش��هري، اش��يايي با قابليت بازيافت )انواع 
كاغذ و مقوا، انواع پالستيك، فلزات و...( وجود دارند 
و از همين رو، از منظر برخي از صنايع ارزشمند تلقي 
شده و توسط آنها خريداري مي شود تا دوباره، پس از 
بازيافت در فرايند توليد به كار گرفته شوند. به همين 
دليل هم هست كه به زباله هاي شهري عنوان »طالي 

كثيف« داده شده است. 
بر اس��اس اين گ��زارش، در حال حاض��ر، مهم ترين 
تيم هاي زباله گردي به شركت هاي پيمانكاري وابسته 
به شهرداري تعلق دارد. ش��ركت هايي 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 
كوچه ها و خيابان هاي شهر مي كند. بيشترين نفع را 
نيز همين شركت هاي پيمانكاري از »طالي كثيف« 
مي برند. در عين حال، اينكه تاكنون در كالن شهري 

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 نشانه اي از 
منفعت طلبي عده اي از شرايط موجود به شمار مي رود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



هرچند بيت كوين به بيش��ترين قيمت خود در پنج ماه 
اخير رس��يده اس��ت، افرادي كه مي خواهن��د آن را براي 
طوالني م��دت نگه دارند، از فروش آن س��ر ب��از مي زنند. 
وضعيت بازار بيت كوين و آلت كوين ه��اي مطرح در ۲۴ 
ساعت گذش��ته تقريبًا نزولي بوده اس��ت و از طرف ديگر 
برخي از آلت كوين هاي كمترشناخته شده عملكرد خوبي 
داشته اند. كارشناس��ان معتقدند كه صدور قريب الوقوع 
مجوز صندوق هاي قابل معامله در بورس )ETF( بيت كوين 

مي تواند در ادامه باعث تحريك خريداران شود.
بيت كوين اخيراً حركتي نزولي را از سطح ۵۷,۸۰۰ دالر 
آغاز كرده است. اصالح روز گذشته، قيمت را به زير ۵۵ هزار 
دالر رساند و حتي در مقطعي با حمايت ۵۴ هزار دالري هم 
برخورد كرد. از طرفي ديگر، برخي از آلت كوين هاي بازار 
حركات صعودي جديدي را آغاز كرده اند. در حال حاضر 
اتريوم در محدوده ۳,۵۰۰ دالر نوسان مي كند و ريپل در 
س��طح ۱.۰۵ دالر با حمايت خريداران مواجه شده است. 
كاردانو هم سخت تالش مي كند خود را به باالي ۲.۱۵ دالر 
برساند. پس از شكسته شدن حمايت ۵۶ هزار دالري، روند 
نزولي با سقوط قيمت به زير سطح ۵۵,۵۰۰ دالر و ۵۵ هزار 
دالر ادامه پيدا كرد. پس از سقوط بيت كوين به ۵۴ هزار دالر، 
خريداران قيمت را در اين سطح حمايت كردند و مجدداً 
بيت كوي��ن را به باالي ۵۵ ه��زار دالر و البته ۵۶ هزار دالر 
رساندند. در صورت صعودي شدن بازار، اولين مقاومت پيش 
روي قيمت در س��طح ۵۶,۵۰۰ دالر خواهد بود. مقاومت 
كليدي بعدي در محدوده ۵۷ هزار دالر است عبور از اين 
سطح مي تواند راه را براي بازگشت قيمت به ۵۷,۸۰۰ دالر 
هموار كند. از طرفي ديگر، اگر در ادامه روند بازار نزولي 
شود، اولين حمايت پيش روي قيمت در سطح ۵۵,۶۵۰ 
دالر خواهد بود. حمايت كليدي بعدي در محدوده ۵۵ 
هزار دالر است و شكسته ش��دن اين سطح مي تواند با 
سقوط عميق تر قيمت تا سطح ۵۴ هزار دالر همراه باشد.

     احتمال تأييد صندوق هاي قابل معامله 
در بورس بيت كوين

بحث مهمي كه در روزها و هفته هاي اخير بار ديگر بر سر 
زبان ها افتاده، احتمال تأييد صندوق هاي قابل معامله 
در بورس )ETF( بيت كوين توسط كميسيون بورس و 
اوراق بهادار امريكا )SEC( است. معامله گران بيت كوين با 
رويكردي مثبت به اين موضوع نگاه مي كنند. كميسيون 
بورس امريكا قرار اس��ت طي هفته هاي آينده تصميم 
خ��ود را در اين باره اعالم كن��د و البته اين احتمال هم 
وجود دارد كه اعالم اين تصميم به تعويق بيفتد. برخي از 
تحليل گران معتقدند كه صدور قريب الوقوع مجوزهاي 
عرضه صندوق قابل معامله در بورس بيت كوين تاكنون 
باعث رشد قيمت اين ارز ديجيتال شده است و در ادامه 
هم تأييد درخواست ها توسط كميسيون بورس امريكا 
مي تواند تأثير مثبتي بر بازار داش��ته باشد. كميسيون 
ب��ورس تاكنون در برابر تأييد درخواس��ت هاي عرضه 
صندوق قابل معامله در بورس بيت كوين مقاومت كرده 
است، اكنون اما كارشناسان انتظار دارند مجوز عرضه 
صندوق هاي معامالتي قراردادهاي آتي بيت كوين تا 
هفته آينده صادر شود. با عرضه صندوق هاي قابل معامله 
در بورس بيت كوين، بسياري از سرمايه گذاران بازارهاي 
مالي س��نتي مي توانند بدون نياز به خريد مس��تقيم 
بيت كوين و با خريد سهام اين صندوق ها، در بازار اين ارز 
ديجيتال سرمايه گذاري كنند؛ موضوعي كه مي تواند با 

افزايش فشار خريد در بازار بيت كوين همراه باشد.

      سرمايه گذاران بلندمدت بيت كوين
 ارزهاي خود را نمي فروشند

در يكي از روزهاي هفته گذشته ارزش تراكنش هاي شبكه 

بيت كوين به اوج تاريخي خود در ۳۱ ميليارد دالر رسيد. 
گالس��نود در ۱۲ اكتبر )۲۰ مهر( گزارش داد موجودي 
بيت كوين در صرافي هاي متمرك��ز به كمترين ميزان 
خود در سه سال گذشته، يعني ۲.۴ ميليون واحد رسيده 
است. اين مساله نشان مي دهد كه سرمايه گذاران زيادي 
مي خواهند ارز ديجيتال خود را تا رسيدن به قيمت هاي 
باالتر نگه دارند. برخي از فعاالن حوزه ارز ديجيتال معتقدند 
كه نهنگ ها به پيشواز تصويب صندوق هاي قابل معامله در 
بورس )ETF( بيت كوين رفته اند و اين موضوع مي تواند 
باعث رش��د بازار اين ارز ديجيتال شود. بررسي ها نشان 
مي دهد كه برخي از آدرس هاي بيت كوين بيش از پنج ماه 
است كه هيچ فروشي نداشته اند. موجودي اين كيف پول ها 
۷۵۴ ميليارد دالر برآورد ش��ده است. شركت گالسنود 
۱۱ اكتبر )۲۹ مه��ر( در گزارش خود عنوان كرد افرادي 
كه قصد دارند اين ارز ديجيتال را براي طوالني مدت نگه 
دارند، بيشتر از ۱۵۵ روز است كه فروشي نداشته اند. ارزش 
كيف پول اين افراد حدود ۱۳.۳ ميليون بيت كوين است 
و ۷۰ درصد از عرضه بازار را تشكيل مي دهد. بر اساس اين 
گزارش، اين س��رمايه گذاران در هفت ماه گذشته سهام 
خ��ود را بيش از ۲.۳۷ ميلي��ون بيت كوين )تقريبا ۱۳۴ 
ميليارد دالر با قيمت هاي فعلي( افزاي��ش داده اند. اين 
در حالي اس��ت كه در همان زمان ماينرها فقط توانسته 
بودند ۱۸۶ هزار واحد بيت كوين استخراج كنند. گالسنود 
نتيجه مي گيرد موج��ودي نهنگ هايي كه مي خواهند 
بيت كوين هاي خود را براي طوالني مدت نگه دارند، ۱۲.۷ 
برابر بيشتري از واحدهايي است كه در اين مدت استخراج 
شده بودند. با توجه به اين مساله، گالسنود مي گويد از 
زماني كه قيمت بيت كوين در ۱۲ اكتبر )۲۰ مهر( به 
۵۷,۸۵۰ دالر رس��يد، فعاليت هاي درون زنجيره اي 
هم بيشتر شده است. با توجه به گسترش فعاليت هاي 
درون زنجيره اي، گالس��نود پيش بين��ي مي كند كه 
شتاب روند صعودي قيمت بيت كوين 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 

سرمايه گذاري در بيت كوين هم بستگي دارد.«

     معامله گران حرفه اي 
به اتريوم خوشبين هستند

بر خالف بيت كوين كه طي روزهاي گذشته عملكرد 
خوبي از خود به جا گذاش��ته اس��ت، اتري��وم در ثبت 
عملكردي به خوبي بيت كوين ناكام مانده است. با اين 
حال، بسياري از معامله گران نسبت به عملكرد خوب 
اتريوم در كوتاه مدت و عبور اين ارز ديجيتال از ۴۰۰۰ 
دالر خوشبين هستند. عملكرد بيت كوين از ابتداي ماه 
جاري ميالدي، ۱۳ درصد بهت��ر از اتريوم بوده، البته 
اتريوم ۲۷۴ درصد در س��ال ۲۰۲۱ رشد كرده است. 
معامله گران حاال اين س��وال را مطرح مي كنند كه آيا 
اتريوم مي تواند با موفقيت اجماع اثبات س��هام را اجرا 
كند يا نه. با راه ان��دازي كامل اتريوم ۲.۰، تا حد زيادي 
شاهد كاهش مشكالت ش��بكه نظير كارمزدهاي باال 
و طوالني شدن روند تأييد تراكنش ها خواهيم بود. از 
سوي ديگر، تبديل شدن پلتفرم هايي مثل سوالنا و اولنچ 
به رقباي جدي اتريوم در بحث قراردادهاي هوشمند، 
نگراني معامله گران را بيشتر كرده است. به طور كلي، 
در حال حاضر معامله گران اتريوم نسبت به تداوم روند 
صعودي و عبور از اوج تاريخي اميدوارند. در اين ميان، 
اخذ مجوز صندوق هاي قابل معامله در بورس بيت كوين 

مي تواند به عنوان يك عامل تسريع كننده عمل كند.

    پايان فصل آلت كوين ها رسيده است؟
بررسي كارشناسان نشان مي دهد كه رابطه متناقضي 
ميان وضعيت بازار بيت كوين و آلت كوين ها وجود دارد. 
فصل آلت كوين ها يا آلت سيزن بخشي از چرخه اصلي 
بازار ارزهاي ديجيتال است كه در آن قيمت بسياري از 
آلت كوين ها در مقابل بيت  كوين و دالر رشد سريعي را 
تجربه مي كند. پس از رشد گسترده بازار آلت كوين ها 
در نيمه اول سال ۲۰۲۱، معامله گران اكنون پذيرفته اند 
كه فصل آلت كوين ها مدتي اس��ت كه به پايان رسيده 
و ثبت اوج هاي قيمتي جديد متوقف ش��ده اس��ت و 
به همين خاطر در حال مهاجرت ب��ه بازار بيت كوين 
هستند. بيت كوين فاصله چنداني با ثبت اوج تاريخي 
جديد ندارد و اگر قيمت ۱۵ درصد ديگر افزايش يابد، 

ركورد تاريخي ۶۴,۸۰۰ دالري شكس��ته مي ش��ود. 
بيت كوين به طرز شگفت انگيزي آشفتگي هاي اخير بازار 
را پشت سر گذاشته و توانسته است بخش قابل توجهي 
از دستاوردهاي قبلي را بازيابي كند. اين در حالي است 
كه آلت كوين ها وضعيت چندان مناس��بي ندارند و در 
بس��ياري از موارد زماني كه قيمت بيت كوين افزايش 
پيدا مي كرد آنها با كاهش قيمت مواجه مي ش��دند. از 
آنجايي كه سرمايه گذاران بازار آلت كوين ها نمي خواهند 
از روند صعودي اخير بيت كوين جا بمانند، مش��غول 
فروش و انتقال دارايي خود به بازار بيت كوين هستند. 
از آنجايي كه بس��ياري از آلت كوين ها ت��ا پيش از اين 
عملكرد بس��يار خوبي داشته اند، ممكن است در ادامه 
جريان س��رمايه ميان ديگر ارزهاي بازار تقسيم شود 
و آلت كوين هايي كه اخيراً عملكرد خوبي داشته اند با 
ضعف در بازار خود مواجه ش��وند. باوجود اين، حركات 
شاخص نرخ تسلط بيت كوين مي تواند غلط انداز باشد، 
چراكه همواره با رونق گرفتن بازار آلت كوين ها، مسير 
حركت اين ش��اخص نزولي شده است. ساير نمودارها 
كه وضعيت بازار ارزهاي مختلف را در تقابل با يكديگر 
بررسي مي كنند، داليل قانع كننده تري دارند كه نشان 
مي دهد فصل آلت كوين ها تازه شروع شده است. واگرايي 
ميان بيت كوين و آلت كوين ها مي تواند همان حركتي 
باشد كه سرمايه را از بازار آلت كوين ها به بازار بيت كوين 
سرازير كرده اس��ت. داليل وقوع اين چشم انداز از نظر 
روانشناسي، اين است كه بازار متوجه اشتباه خود درباره 
بيت كوين شده است و سرمايه گذاران اكنون دارايي هايي 
خود، از جمله آلت كوين هاي كه در اختيار داشتند، را 
مي فروشند تا به بازار بيت كوين بازگردند. پس از ثبت 
اوج تاريخي جديد در ب��ازار بيت كوين و افزايش توجه 
سرمايه گذاران، معامله گران تازه وارد به جاي بيت كوين به 
سراغ آلت كوين ها خواهند رفت. هرچه بيت كوين به ۱۰۰ 
هزار دالر نزديك تر شود و از آن باالتر برود، كمتر كسي به  
غير  از سرمايه گذاران بزرگ نهادي، از پس ورود به بازار آن 
بر مي آيد. آلت كوين ها گزينه هاي بعدي خواهند بود، به 
خصوص آنهايي كه با فشار فروش مواجه نيستند؛ مانند 

ارزهايي كه تاكنون عملكرد ضعيفي داشته اند.
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عاقبت فالوورهاي كيلويي 
اينستاگرام

كارشناس ارشد مديريت سيس��تم هاي اطالعاتي با 
هش��دار نس��بت به كالهبرداراني كه ادعاي افزايش 
فالوور كاربران را دارد، گف��ت: اين فالوورهاي جديد، 
ربات ها يا حساب هاي تازه ساخته شده اي هستند كه 
بعد از مدتي حس��اب كاربري شما را آنفالو مي كنند و 
در آن صورت هم اطالعات ش��خصي و خصوصي تان 
را ب��ه خطر انداختيد و هم مبلغي را به جيب اين افراد 
سودجو و كالهبردار روانه كرديد. علي اصغر زارعي در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه بسياري از كاربران دنبال 
اين هستند كه تعداد دنبال كننده ها و بازديدكننده هاي 
صفحه ش��ان را در ش��بكه هاي اجتماع��ي از جمله 
اينستاگرام بيشتر كنند، گفت: در اين ميان، بعضي از 
كاربران هم قرباني كالهبرداراني مي شوند كه مدعي 
هس��تند مي توانند در اين زمينه به آنها كمك كنند. 
وي ادامه داد: اين افراد كالهبردار، كاربران را به نصب 
برنامه ها و اپليكشن هاي جعلي و نامعتبري كه اغلب 
هم خودشان طراحي مي كنند، ترغيب مي كنند. در 
نتيجه نصب اين برنامه ها ه��م اطالعات خصوصي و 
ش��خصي كاربران در معرض س��رقت و سوءاستفاده 
قرار مي گيرد. اين كارشناس فناوري اطالعات اظهار 
كرد: اين روش ها اساسًا با قوانين اينستاگرام مغايرت 
دارد و از لحاظ فني هم امن به حساب نمي آيد 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 مي شود 
كه در اصطالح به آن مي گويند ممنوعيت در س��ايه، 
يعني تعداد بازديدكننده ها و اليك پست هاي كاربران 
نسبت به سابق كمتر مي ش��ود و اينستاگرام حساب 
كاربري شما را به عنوان حس��ابي كه قوانين را نقض 
كرده، تش��خيص مي دهد و درنتيج��ه مدتي تعداد 
بازديدكننده ها و اليك هاي پستي افت مي كند. زارعي 
خاطرنش��ان كرد: كساني كه با اين روش به فالوئرها و 
دنبال كننده هاي كاربران اضافه مي شوند، ربات ها يا 
حساب هاي تازه ساخته شده اي هستند كه بعد از چند 
روز و چند هفته حساب كاربري شما را آنفالو مي كنند و 
ديگر جزو دنبال كننده هاي شما به حساب نمي آيند. در 
حقيقت اگر سراغ اين روش برويد هم اطالعات شخصي 
و خصوصي تان را به خطر انداخته ايد و هم اينكه مبلغي 
را به جيب اين افراد سودجو و كالهبردار روانه كرده ايد.

سيم كارت هاي به نامتان را شناسايي 
و اضافي ها را مسدود كنيد

محدوديت ۱۰ س��يم كارت براي هر شخص حقيقي 
و سوءاستفاده از س��يم كارت هايي كه در اختيار مالك 
نيست، كاربران را ملزم مي كند از تعداد سيم كارت هايي 
كه در هر اپراتور به نامش��ان ثبت شده، آگاهي داشته 
باشند و نسبت به مسدودسازي سيم كارت هايي كه آنها 
مطلع نيستند، اقدام كنند. به گزارش ايسنا، سيم كارت 
دايمي يا اعتب��اري تلفن همراه را مي ت��وان به صورت 
حضوري از طريق نمايندگي هاي خدمات اپراتورها و 
دفاتر پيشخوان خدمات دولت يا به صورت غيرحضوري 
از طريق پورتال يا فروشگاه هاي مجازي اپراتورها تهيه 
كرد. بر اساس مقررات هر شخص حقيقي مي تواند در 
مجموع از تمامي اپراتورهاي تلفن همراه، حداكثر تعداد 
۱۰ س��يم كارت فعال به نام خود داشته باشد.. تمامي 
مسووليت هاي استفاده از سيم كارت، حتي اگر كسي 
به غير از مالك از آن اس��تفاده كن��د، به عهده مالك آن 
است. همچنين ارسال پيامك انبوه تبليغاتي يا تبليغات 
پيامكي با سيم كارت شخصي ممنوع است و استفاده از 
سيم كارت شخصي براي تبليغات، باعث مسدود شدن 
سرويس ارس��ال پيامك و قطعي سيم كارت مي شود. 
بسياري از جرايم و كالهبرداري هاي اينترنتي و تلفني 
با استفاده از سيم كارت هاي تلفن همراه ساير افراد انجام 
مي شود، بنابراين كاربران نبايد سيم كارت روشن و فعال 
خود را در اختيار ديگران قرار دهند. با ارسال كد ملي به 
سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ يا مراجعه به سايت رگوالتوري 
ب��ه آدرس www.cra.ir، منوي حقوق كاربران، 
گزينه استعالم سرويس هاي مشتركين، مي توانيد از 
تعداد سيم كارت هايي كه به نام شما ثبت شده، مطلع 
شويد و با مراجعه به دفاتر امور مشتركان اپراتورها، 
نسبت به مسدودسازي س��يم كارت هايي كه با نام 

شما فعال شده و از آنها مطلع نيستيد، اقدام كنيد.

مدل بومي ارزيابي شهرهاي 
هوشمند ايران تدوين شد

به منظور بومي سازي شاخص هاي ارزيابي شهرهاي 
هوشمند متناسب با شرايط و نيازمندي هاي كشور 
پروژه »تدوين مدل بومي ارزيابي شهرهاي هوشمند 
ايران« اجرا ش��د. به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوري اطالعات، مجيد رسولي ديسفاني مجري 
طرح، گفت: با توجه به ع��دم وجود داده هاي مورد 
نياز براي ارزيابي كه چالش جدي در كشور است، 
از اهداف اين پروژه متناسب س��ازي شاخص ها با 
وضعيت داده اي كش��ور و ارايه مدل مناسب براي 
جمع آوري داده ها، 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 پياده سازي و 
اجراي آن بر اساس ذي نفع اصلي مشخص شده 
فراهم ش��ود. رسولي با اش��اره به اهميت موضوع 
شهرهاي هوشمند در چند سال اخير با توجه به 
توسعه فناوري هاي جديد و افزايش نيازمندي در 
بخش بازار و جامعه، گفت: موضوع هوشمندسازي 
ش��هرها در برنام��ه بس��ياري از كالن ش��هرها و 
شهرهاي بزرگ كشور قرار دارد. در سطح جهاني 
ني��ز موض��وع هوشمندس��ازي ش��هرها از زمره 
برنامه هاي داراي اولويت در حوزه شهري بسياري 
كشورها اس��ت كه مي توان به هند، چين، تركيه، 

امارات متحده عربي، اتريش و هلند اشاره كرد.

 گرفتاري جديد 
فيس بوك و  علي بابا در فيليپين

كميسيون ملي ارتباطات فيليپين به پلتفرم هاي 
فيس بوك، عل��ي بابا، الزادا و ش��اپي در فيليپين 
دس��تور داده ف��روش تجهي��زات ارتباطاتي كه 
ب��راي ارس��ال پيامك ه��اي اضط��راري ب��ه كار 
م��ي رود 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��ت جمهوري در فيليپين اس��تفاده ش��د. 
همچنين كميس��يون ملي ارتباطات فيليپين به 
اين پلتفرم ها دستور داده تا ۲۷ اكتبر در اين باره 
توضيحاتي بدهند. كميسيون مذكور هفته گذشته 
دس��تور داده بود تحقيقاتي درب��اره پيامك هايي 
كه از يك سيس��تم خ��ودكار مربوط به هش��دار 
اضطراري انجام ش��ود. به طور معم��ول از چنين 
سيستم طي بالياي طبيعي استفاده مي شود، اما 
اكنون از سرويس مذكور براي حمايت از يكي از 
كانديداهاي رياست جمهوري فيليپين استفاده 
شده بود. براساس قوانين محلي، توليد و واردات 
تجهيزات ارس��ال پيامك هاي راي��گان نيازمند 
تاييديه كميته ملي ارتباطات است. اين سازمان 
اعالم كرد پيام هاي هش��دار موبايل از كانال هاي 
غيرقانوني ارسال شده اند زيرا سرويس پيام كوتاه 
اضطراري اين كش��ور فقط توس��ط آژانس هاي 

مربوط به بالياي طبيعي استفاده مي شود.

توييتر: هك حساب
نماينده كنگره صحت ندارد

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 شده ام و حساب توييتر من هم پاك شده 
است. من مي دانم چه كسي اين كار را كرده و به آن 
رسيدگي مي كنم. 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 
سخنگويان توييتر از هرگونه اظهارنظر در اين زمينه 
خودداري كرد، اما افزود ما خطوط ارتباطي آزاد با 
دفتر اين نماينده داريم و با آنها همكاري كرده ايم 
تا ايمني اين حساب كاربري تضمين شود. در حال 
حاضر هيچ نش��انه اي 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.

احتمال كاهش توليد 
آيفون ۱۳ به علت كمبود تراشه

احتمال مي رود اپل ميزان توليد گوشي هاي جديد 
آيفون ۱۳ را به ۱۰ ميليون واحد تا پايان سال ۲۰۲۱ 
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 ۲۰۲۱ ميالدي ۹۰ ميليون واحد آيفون توليد 
كند. اما چون نتوانس��ته تراشه هاي مورد نياز خود 
را به اندازه كافي از ش��ركت هاي برودكام و تگزاس 
اينسترومنت دريافت كند، اين رقم به ۱۰ ميليون 
واحد كاهش يافته اس��ت. انتش��ار اين خبر باعث 
كاهش ارزش س��هام اپل به مي��زان ۱.۲ درصد در 
عرض چند ساعت شد. اين مساله همچنين باعث 
ش��د ارزش سهام ش��ركت هاي برودكام و تگزاس 
اينس��ترومنت نيز ه��ر يك در ح��دود يك درصد 
كاهش يابد. هيچ يك از اين سه شركت در اين زمينه 
اظهارنظر نكرده اند. اپل قباًل هم پيش بيني كرده بود 
كمبود جهاني تراشه موجب كمتر شدن درآمد اين 
شركت در س��ال ۲۰۲۱ شود. پيش بيني مي شود 
اين مساله روي ميزان توليد رايانه هاي مك و آي پد 
نيز تأثير منفي بگذارد. صنعت خودروسازي نيز به 

علت اين شرايط به شدت دچار چالش شده است. 

افشاگر فيس بوك اين بار 
در اروپا شهادت مي دهد

فرانسيس هوگن افشاگر فيس بوك كه چند روز قبل 
در كنگره امريكا بر عليه اين شبكه اجتماعي شهادت 
داد، به زودي در اروپا نيز شهادت مشابهي خواهد داد. 
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي سي، فرانسيس 
هوگن نتيجه تحقيقات داخلي شركت فيس بوك 
را افشا كرد كه نشان مي دهد اينستاگرام مي تواند 
براي نوجوانان مضر باشد. وي همچنين تصريح كرده 
بود فيس بوك مروج تفرقه اجتماعي و تضعيف گر 
دموكراسي اس��ت. هوگن قرار اس��ت با حضور در 
پارلمان انگليس اسناد و شواهد مويد ادعاهاي خود 
را ارايه كند. وي كه قباًل مدير محصوالت فيس بوك 
بوده، هفته قبل تصريح كرده بود فيس بوك شركتي 
است كه به سود بيشتر از منافع مردم اهميت مي دهد 
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 غول هاي دنياي فناوري تشديد خواهد شد 
تا نظارت و اقدام عليه محتواي غيرقانوني يا مضر به 
صورت آنالين تضمين شود. بي توجهي به اين امر 
جريمه اي معادل ۱۰ درصد درآمد جهاني ساالنه 
اين شركت ها يا ۱۸ ميليون پوند )۲۴ ميليون دالر( 

- هر كدام كه بيشتر باشد- در پي خواهد داشت.

سرمايه گذاران زيادي مي خواهند ارز ديجيتال خود را تا رسيدن به قيمت هاي باالتر نگه دارند 

تثبيت  قيمت  بيت كوين و ركود آلت كوين ها 

از دست رفتن فرصت هاي طاليي به دليل عملياتي نشدن »شبكه ملي اطالعات«
معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه تاكنون 
فرصت هاي طاليي كشور به واسطه عملياتي نشدن شبكه 
ملي اطالعات از دس��ت رفته اس��ت، گفت: دستگاه هاي 
مسوول بايد به سرعت براي عملياتي شدن اين »ابر طرح 
ملي« تالش كنند. به گزارش ايرنا، تس��ريع در تكميل و 
راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات، جزو اولويت هاي اصلي 
دولت سيزدهم در بخش فناوري اطالعات قرار گرفته است 
و وزير ارتباطات و فناوري اطالعات نيز بر شتاب گرفتن در 
راه اندازي آن، تاكيد دارد. رييس جمهوري در جلسه شوراي 
عالي فضاي مجازي بر تالش و همت مضاعف همه دستگاه ها 
در ساماندهي فضاي مجازي براي جبران عقب ماندگي ها 
در اين حوزه و دس��تيابي به اهداف اصلي تشكيل شوراي 
عالي فضاي مجازي تاكيد كرد. سيدابراهيم رييسي تكميل 
و راه اندازي شبكه ملي اطالعات را يك ضرورت دانست و 
به مركز ملي فضاي مج��ازي و وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، دستور داد راهبري تكميل شبكه ملي اطالعات 
را با جديت پيگيري كنند. پيش از اين نيز عيسي زارع پور 
اعالم كرده بود بخش قابل توجه برنامه اي كه برعهده وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات است را شبكه ملي اطالعات 
مي دان��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 ۸۴ و براي كاهش 
وابستگي به اينترنت جهاني در كشور مطرح شد. در سال 
۸۵ اجراي آن به مركز تحقيقات مخاب��رات واگذار و بين 
سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ طرحي براي عملياتي كردن آن 
در هيات دولت تصويب شد. وي افزود: سال ۸۹ اين موضوع 
با عنوان »ش��بكه ملي اطالعات« در قانون پنجم توسعه 
مصوب و مجري آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
تعيين شد. به علت برداشت هاي غير يكسان از اين موضوع 
توسط بازيگران مختلف در سال ۹۲ شوراي عالي، تعريف 

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 ۹۶، نيازمندي ها از شبكه ملي اطالعات را در 
سند »تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات« تصويب كند. 
علي رغم پيگيري هاي مكرر ناظر، معماري، طرح يا برنامه 
عملياتي براي اجراي شبكه ملي توسط مجري ارايه نشد. 
اعالم يك باره پيشرفت ۸۰ درصد توسط مجري در انتهاي 
سال ۹۷ و عدم امكان ارزيابي اين گزارش به دليل نداشتن 

چهارچوب الزم، منجر به عودت گزارش به مجري شد.

     طرح عملياتي شبكه ملي اطالعات 
هنوز دريافت نشده است

معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه آذر ۹۸، 
طي ابالغيه رهبر معظم انقالب، تكليف شد مجري معماري 
و طرح عملياتي )شامل زمان بندي اجرا و خروجي هاي مورد 
انتظار( شبكه ملي اطالعات را به مركز ملي فضاي مجازي 
ارايه كند، درباره آخرين آمار پيشرفت شبكه ملي اطالعات 
از ديدگاه شوراي عالي فضاي مجازي گفت: اواخر فروردين 
سال گذشته و قبل از ارايه برنامه عملياتي توسط مجري، 
مركز ملي، نيازمندي هاي كشور از »طرح عملياتي شبكه 
ملي اطالعات« را ب��ه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
اعالم كرد، تا بر اساس آن عالوه بر اطمينان حاصل كردن از 
پوشش اهداف و اقدامات كالن مصوب در سند طرح كالن 
و معماري شبكه ملي اطالعات، امكان ارزيابي پيشرفت 
كار نيز وجود داشته باشد. متأسفانه علي رغم پيگيري هاي 
مكرر، مركز همچنان طرح عملياتي با اين ويژگي ها دريافت 
نشده است. وي افزود: براي عدم جلوگيري از پيشرفت كار، 
مركز ملي، طرح پيشنهادي مجري را مشروط به تكميل و 
اعمال اصالحات، به عنوان بخشي از طرح عملياتي شبكه 

مل��ي اطالعات و صرفًا جهت تداوم ادامه كار پذيرفت. 
متأسفانه طرح پيش��نهادي قابليت ارزيابي نداشته 
)ش��اخص هاي ارزيابي، خروجي هاي قابل تحويل و 
زمان بندي تحويل( و پيگيري هاي اين مركز نيز براي 
اصالح آن بدون نتيجه مانده اس��ت. درباره پيشرفت 
كار بايد بگويم، بر اساس خود اظهاري مجري، از طرح 

پيشنهادي، حداكثر۳۰ درصد كار انجام شده است.

     ارايه طرح عملياتي شبكه ملي اطالعات 
تا پايان امسال

معاون فن��اوري مركز ملي فضاي مج��ازي درباره اينكه 
مهم ترين دس��تاورد دس��تگاه هاي مرتبط با شبكه ملي 
اطالعات در ۶ ماه 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 
فرصت هاي طاليي را ازدست داده و از سوي ديگر، حدود 
۲ سال از ابالغيه مقام معظم رهبري مي گذرد، مجري اين 
طرح بايد در حين پيشبرد اهداف، طرح عملياتي شبكه ملي 
اطالعات را آن چنان كه شايسته يك ابر طرح ملي است ارايه 
كند و با جديت دوچندان تمامي منابع و توانمندي خود را 
در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، براي پيشبرد كار 
به كار بگيرد. معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي درباره 
برنامه مركز ملي جهت حمايت از پلتفرم ها و پيام رسان هاي 
داخلي تاكيد كرد: خرداد ۹۶، شوراي عالي فضاي مجازي، 
سند »سياست ها و اقدامات س��اماندهي پيام رسان هاي 
اجتماع��ي« را با هدف حمايت و فراگيري پيام رس��ان ها 
تصويب كرد. روحاني درباره اهداف مشخص براي حمايت 
از پيام رسان ها گفت: استقرار كامل سكوهاي ارايه خدمات 
الكترونيكي اعم از دولت، سالمت، تجارت، آموزش، قضايي، 
گردشگري، حمل ونقل و انتظامي با تعرفه مناسب براي آحاد 
مردم، دستيابي به سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از 

كل اقتصاد كشور، افزايش سهم خرده فروشي الكترونيكي 
به ميزان ده درصد از كل بازار خرده فروش��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، 
تحقق سهم هفتاد درصدي خدمات محتوايي داخلي )اعم 
از ويديوي درخواستي و اشتراك ويديو( از ترافيك مصرفي 
كاربران با نرخ رشد ساالنه چهل درصدي از طريق تنظيم 
مقررات توليد و خدمات محتوا، افزايش نرخ رشد ساالنه 
سي درصدي سهم بازي هاي رايانه اي داخلي. ساير اهداف 
عملياتي و اقدامات كالن، همراه با جزييات بيشتر در سند 
»طرح كالن و معماري ش��بكه ملي اطالعات« از طريق 
سايت مركز ملي فضاي مجازي قابل دسترس است. معاون 
فناوري مركز ملي فضاي مجازي در پاس��خ به اين سوال 
كه اكنون مهم ترين ضرورتي كه به واسطه آن بايد شبكه 
ملي اطالعات به سرعت به نتيجه برسد چيست، تصريح 
كرد: عالوه بر ضرورت هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، 
انتظامي، امنيتي و فناورانه )همانند بهره مندي حداكثري 
كش��ور از منافع فناوري هاي نوين همچون نس��ل هاي 
جديد ارتباطي همانند ۵G، دفاتر كل توزيع شده، هوش 
مصنوعي و اينترنت اش��ياء( و مشكالت فعلي )همانند 
مسائل هويت معتبر، اشباع تقريبي ظرفيت شبكه، نبود 
رگوالتوري منسجم با رويكرد پيشرو، موازي كاري هاي 
بين دستگاه ها، مسائل به اشتراك گذاري خدمات و محتوا 
بين كس��ب وكارها 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 نيازمندي هاي مردم در 
به كارگيري خدمات و ويژگي هاي فضاي مجازي در زندگي 
روزمره بيش ازپيش شده و پس ازآن نيز بيشتر خواهد شد.



تعادل  | 
آيا مس��ير براي تجارت بي��ن تهران و ري��اض هموار 
شده اس��ت؛ در هفته هاي اخير گمانه زني هاي زيادي 
درباره آغاز گفت وگوهاي مش��ترك ميان مقامات دو 
كش��ور براي كاهش تنش هاي سياس��ي مطرح شده 
كه برخي مقامات رس��مي نيز آن را تاييد كرده اند، اما 
هنوز جزيياتي از اين گفت وگوها 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 ۴۰۰ ميليون دالر 
مي رسيد. هرچند هنوز هم چشم انداز چندان روشني 
نسبت به آينده تجاري اين دو كشور وجود ندارد و در اين 
زمينه اختالف نظرهايي وجود دارد، اما برخي از مقامات 
دولتي از اعالم آمادگي ايران براي تجارت با عربستان 
خبر مي دهند. درباره آينده تجاري ايران و آل سعود، دو 
ديدگاه وجود دارد؛ عده  اي معتقدند، بازار۱۴۰ميليارد 
دالري عربستان مي تواند فرصت خوبي براي كاالهاي 
ايراني باشد وعالوه بر اين با نفوذ باالي اين كشور بر ديگر 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس تجارت ايران نه تنها از 
طريق مستقيم بلكه به طور غيرمستقيم نيز تحت تاثير 
قرار مي گيرد. در مقابل عده اي مي گويند كه با درآمد 
سرانه ۲۳ هزار دالري اين كشور، بازار عربستان بيشتر 
به روي كاالهاي باكيفيت و لوكس باز اس��ت كه باعث 
مي ش��ود كاالهاي ايراني نتوانند در اي��ن بازار رقابت 
كنند و بنابراين حضور يا عدم حضور در بازار عربستان 
نمي تواند تغيير محسوسي در حجم تجارت ايران داشته 
باشد. البته متوليان تجاري، مي گويند كه برقراري روابط 
اقتصادي و تجاري بين دو كشور بيش از همه مستلزم 
عادي شدن ارتباطات سياسي و استقرار نمايندگي هاي 
دو كشور است. در گام بعدي هم بايد زيرساخت هايي در 
زمينه ارتباطات بانكي و حمل و نقلي و همچنين امكان 

تردد تجار ميان دو كشور برقرار شود. 

     دو ديدگاه به روابط تجاري با عربستان 
بررس��ي آمار تجارت خارجي از گمرك ايران نش��ان 
مي دهد كه در نيمه اول امسال، تجارت خارجي ايران 
به ۴۵ ميليارد دالر رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل ۴۷ درصد رشد دارد، در اين مدت ۷۹ ميليون 
و ۱۰۰ هزار تن كاال بين ايران و كشورهاي مختلف جهان 
مبادله شده است. طبق اين گزارش، در نيمه اول سال 
جاري ۶۰ ميليون تن كاال به ارزش ۲۱ ميليارد 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 ۶۱ درصد افزايش دارد. مهم ترين 
كشورهاي مقصد صادرات ايران به ترتيب چين با ۱۴ 
ميلي��ون و ۸۰۰ هزار تن كاال به ارزش ش��ش ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون دالر، عراق ب��ا ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار 
تن به ارزش س��ه ميلي��ارد و ۸۰۰ ميليون دالر، تركيه 
با هفت ميليون و ۲۰۰ ه��زار تن به ارزش دو ميليارد و 
۳۰۰ ميليون دالر، امارات متحده عربي با پنج ميليون 
و ۸۰۰ هزار تن به ارزش دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر 
و افغانستان با دو ميليون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش يك 
ميليارد دالر هستند. آنچه در روند صادرات ايران مشهود 
است، اينكه به دنبال افزايش تنش هاي سياسي ميان 
ايران و عربستان سعودي در سال هاي 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 مي رسد. سيگنال هاي 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 
شدن مسير تجارت با عربستان خبر داده اند. فرهاد نوري 
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 
مذاكرات ميان دو كشور به نتايج مثبت برسد، قطعا تجار 
ايراني توان آن را خواهند داش��ت كه در اين بازار بزرگ 
فعال شوند و مي توان براي آن برنامه اي 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 مي شناسند و قطعا 
در صورت نتيجه بخش شدن مذاكرات، مي توان انتظار 
داشت كه در اين بخش تحولي ويژه به وجود  آيد. او در 
عين حال توسعه صادرات به كش��ورهاي همسايه، را 
يكي از اولويت هاي اصلي اين س��ازمان در دوره جديد 
خواهد بود، عنوان كرده و گفته است: يكي از بازارهايي 
كه مي تواند براي ما ظرفيتي بسيار گسترده را فعال كند، 
بازار كشورهاي حاشيه خليج فارس است و ما به طور ويژه 
بحث گسترش حضور در اين بازار را پيگيري مي كنيم.  
با توجه به هدف گ��ذاري كالن صورت گرفته در دولت 
و برنامه ريزي وزارت صمت، در دوره چهار س��اله تا افق 
۱۴۰۴ بايد صادرات به رقم ۷۰ميليارد دالر برس��د. از 
اين رو، استفاده از ظرفيت كشورهاي همسايه و منطقه 

اولويت نخست متوليان تجاري عنوان شده است. 

     تجارت مان با عربستان چقدر بوده؟
اما روند تجارت ايران با عربستان چگونه و به چه ميزان بوده 
است؟ مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت 
در مورد ظرفيت هاي تجاري بين ايران و عربستان اظهار 
كرد: عربستان واردكننده حدود ۱۴۰ ميليارد دالر كاال از 
دنيا است و اين فرصت بسيار خوبي براي ما فراهم مي كند تا 
در بازار اين كشور حضور پيدا كنيم. فرهاد پيلتن با اشاره به 
اقالم وارداتي عربستان تصريح كرد: مهم ترين اقالم وارداتي 
كشور شامل »ماشين آالت، تجهيزات مكانيكي و برقي، 
كشتي و قايق، سازه هاي دريايي، دارو، آهن، فوالد، سوخت 
معدني و روغن هاي معدني، تجهيزات پزشكي، تجهيزات 
عكاسي و فيلمبرداري، سنگ ها و مواد پالستيكي« است 
كه در برخي از اين زمينه ها ما ظرفيت داريم تا بتوانيم به 
اين كشور صادرات داشته باشيم. به گفته او، برقراري روابط 
اقتصادي و تجاري بين دو كش��ور بيش از همه مستلزم 
عادي شدن ارتباطات سياسي و استقرار نمايندگي هاي 
دو كشور است. در گام بعدي بايد زيرساخت هايي در زمينه 
ارتباطات بانكي و حمل و نقلي و همچنين امكان تردد تجار 
ميان دو كشور برقرار شود. پيلتن با اشاره به ارتباطات تجاري 
ايران و عربستان در گذشته گفت: در سال هاي قبل از قطع 
ارتباطات سياسي، ايران و عربستان در سال تا ۴۰۰ ميليون 
دالر رابطه تجاري با يكديگر داشتند كه در بعضي موارد ۷۰ 
درصد از آن ش��امل صادرات ايران و عربستان و ۳۰ درصد 
آن ش��امل واردات بود. در برخي از سال ها هم اين نسبت 
تغيير كرده و به عكس مي شد اما به طور معمول ساالنه بين 
۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون 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 
قطع شد و به صفر رسيد، اما خبرها حاكي از آن است كه به 
شكل غيرمستقيم و از طريق صادرات مجدد از راه برخي از 
كشورها مانند امارات كاالهاي ايراني در بازار عربستان وجود 
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 
مورد آينده روابط تجاري ايران و عربستان مي گويد: در مورد 
موضوع ارتباط با عربستان بيش از آنچه جنبه اقتصادي 
داشته باشد جنبه سياسي دارد و تأثير چنداني بر ميزان 
تجارت خارجي ما نخواهد داشت از نظر واردات از آن كشور 
كااليي كه براي بازار ايران مناسب و مورد نياز باشد ندارند 
مضافًا به اينكه اساس��ًا واردات به ايران بسيار محدود شده 
است. از نظر صادرات هم بازاري كه براي كاالهاي ما مفيد 
باشد ندارد از اين منظر به نظر مي رسد كه اين موضوع بيشتر 
از منظر سياسي واجد اهميت باشد. عضويت در اتحاديه هاي 
اقتص��ادي از ديگر برنامه هاي تجاري ايران اس��ت كه در 
دستور كار متوليان تجاري قرار گرفته است. فرهاد نوري 
در مورد پيوستن به اتحاديه هاي اقتصادي نيز در اظهاراتي 
گفته است: ما تمايل زيادي براي پيوستن به اتحاديه هاي 
اقتصادي داريم؛ نكته مهم اين است كه تجارت با كشورها 
انجام مي شود نه با اتحاديه ها. اتحاديه ها كه ورود مي كنند 
مثل اوراسيا و شانگهاي كمك مي كنند كه سياست ها بين 
كشورهاي عضو، همسو شود. اما در نهايت بنگاه ها به كشورها 
كاال صادر مي كنند و عملكرد اتحاديه ها صرفًا در راستاي 
كاهش تعرفه ها و تسهيل و گسترش تجارت است. او تاكيد 
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 
تعرفه ها ارايه مي شود. به عنوان مثال كشورهاي عربي 
در حوزه خليج فارس پيمان مشتركي دارند و طبق آن 
پيمان با هم تجارت مي كنند. 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 تعرفه ها 
وقتي از همديگر كاال مي خرند ارزان تر تمام مي شود.

رويداداخبار

ويژه
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تورم ايران در ۱۴۰۱
 ات��اق بازرگاني ته��ران ب��ا اس��تفاده از داده هاي 
بين المللي، گزارش��ي از وضعيت اقتصاد جهان و 
ايران پس از بحران س��ال گذشته كرونا ارايه كرده 
است. بر اساس براوردهاي صندوق بين المللي پول، 
رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به طور ميانگين 
منفي ۳.۱ درصد بوده اما اين عدد در سال جاري به 
۵.۹ خواهد رس��يد و در سال ۲۰۲۲ نيز با كاهشي 

نسبي حدود ۴.۹ درصد خواهد بود.
اين آمارها در حالي اعالم شده كه هنوز بسياري از 
كشورهاي جهان با كرونا دست و پنجه نرم مي كنند 
و مشخص نيست سرنوش��ت اين ويروس در سال 
آينده ميالدي چه خواهد شد. در بررسي منطقه اي 
اتاق بازرگاني تهران، رشد اقتصادي امريكا براي سال 
جاري شش درصد و براي س��ال آينده ۵.۲ درصد 
اعالم شده است. همچنين نرخ رشد منطقه يورو نيز 
در سال جاري پنج و در سال آينده ۴.۳ خواهد بود. 
در امريكاي التين ميانگين رشد امسال ۶.۳، در 
آفريقا ۳.۷ و در ميان كشورهاي نوظهور آسيايي 
نيز رشد ۷.۲ درصد خواهد بود. تمامي برآوردها 
نش��ان مي دهد 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 مي ش��ود كش��ورهاي حاضر در اين منطقه 
امسال رشد ۴.۱ درصدي 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 ۶.۸ درصد س��ال ۱۳۹۸، در سال 
۱۴۰۰، رشد اقتصادي ۲.۵ درصدي به ثبت برسد 
و در سال ۱۴۰۱ نيز رشد حدود دو درصد باشد. در 
شاخص تورم اما اوضاع ايران چندان جالب نيست. 
براوردها مي گويد كه در سال ۲۰۲۰ ميانگين نرخ 
تورم جهاني ۲.۷ درصد بوده كه اين عدد در سال 
جاري به ۴.۷۹ درصد خواهد رسيد. در سال ۲۰۲۲ 
نيز ميانگين تورم جهاني ۳.۴ درصد است. در اين 
گزارش نرخ تورم ايران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ 
درصد اعالم شده كه نسبت به سال قبل افزايشي 
سه درصدي را نشان مي دهد. با اين وجود براورد 
مي ش��ود كه نرخ تورم ايران در س��ال ۱۴۰۱ به 

حدود ۲۷.۵ درصد كاهش پيدا كند.

از فعاليت بانكي در بازارگاه 
انحصارزدايي كنيد

واردكنن��دگان نهاده ه��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 
نهاده هاي 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 مي كند.الزم به ذكر اس��ت؛ 
حجم باالي گردش مالي ب��ازار نهاده هاي 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 مي رود در دولت جديد اين محدوديت 

و انحصار بي دليل در اسرع وقت برطرف شود.

اثر دالري بر بازار خودرو 
ايس�نا  | ريي��س اتحادي��ه نمايش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو تهران، ضمن تاكيد بر اينكه 
تا بازار ارز براي مدتي در ثبات نسبي قرار نگيرد، به 
سبب باال و پايين شدن قيمت خودروها مشتري هم 
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 به تبع 
كاهش مقطعي قيمت  خودرو، باز هم مشتري در 

بازار وجود نداشت.
سعيد موتمني از سايه ركود بر بازار خودرو خبر داد 
و اظهار كرد: تا زماني كه ثبات نسبي در قيمت ها كه 
به دنبال ثبات بازار ارز ايجاد مي شود، وجود نداشته 
باشد، بازار خودرو در ركود باقي خواهد ماند. ضمن 
اينكه عالوه بر نوس��انات ارزي، بحث هاي 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 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه 
داد: به ط��ور مثال زماني كه مش��تري مي بيند در 
ابتداي هفته، ارز در كانال ۲۸ هزار تومان و سپس 
در كانال ۲۷ هزار تومان هم قرار گرفت، نمي تواند 
تصميم بگيرد كه خريد خود را انجام دهد يا منتظر 
كاهش احتمالي بيش��تر قيمت ها بماند. بنابراين 
در نتيجه نوسانات ارز و همچنين مشخص نبودن 
آزادسازي يا ادامه ممنوعيت واردات، مشتري خريد 
خود را به تعويق مي اندازد و منتظر آينده بازار است.

وي در رابطه با روند يك هفته اخير بازار خودرو گفت: 
با توجه به اينكه نرخ ارز در اين هفته نوسانات كاهشي 
داشته است، قيمت  خودرو نيز ابتدا در مسير نزولي 
حركت كرد اما همچنان خري��داري در بازار وجود 

نداشت، در حالي كه فروشنده زياد است. 
 رون��د قيمت ها در بازار نش��ان مي دهد كه خودرو 
در اواس��ط هفته كمي ارزان تر از ابتداي هفته شد 
اما قيمت گذاري هاي صورت گرفته در آگهي هاي 
فروش امروز )چهارشنبه( نشان از نوسان هاي اكثرا 
افزايشي يك تا پنج ميليون توماني نسبت به ابتداي 
هفته )شنبه/۱۷ مهرماه( دارد و تنها در دو خودرو 
س��مند LX و پژو ۲۰۶ تيپ ۲ كاهش يك ميليون 
توماني قيمت نسبت به ابتداي هفته ديده مي شود.

چند درصد ايراني ها
كاالي خارجي خريدند؟ 

در سال گذشته، ۵۱,۸درصد از لوازم برقي خريداري شده 
توس��ط افراد مورد مطالعه، لوازم برق��ي توليد داخل، 
٣٦.٨درصد توليد خارج و ١١.٤درصد، هر دو نوع لوازم 
برق داخلي و خارجي بوده است. مركز آمار ايران در قالب 
طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار به بررس��ي 
فعاليت ها و رفتارهاي فرهنگي خانوارها پرداخته و حاال 
نتيجه بخشي از اين بررسي در رابطه با رفتار خانوار در 
حوزه خريد را منتشر كرده است. اين آمارگيري در سال 
١٣٩٩، براي افراد ١٥ ساله و بيشتر در ميان ۶۲ هزار و 
۵۶۰ خانوار شهري و روستايي انجام و اطالعات مرتبط با 
حوزه كتاب و نشريات، موسيقي، شبكه هاي اجتماعي، 
فعاليت هاي ورزش��ي، تغذيه، سرمايه اجتماعي و... در 
ميان افراد ١٥ س��اله و بيشتر جمع آوري شده است. بر 
اساس يافته هاي اين بررسي كه مربوط به رفتار خانوار 
در حوزه خريد اس��ت، در س��ال گذش��ته، بيشترين 
شيوه انتخاب پوشاك افراد ١٥ ساله و بيشتر از طريق 
تماشاي ويترين فروشگاه هاي پوشاك با ۸۳,۴ درصد 
بوده اس��ت. همچنين ٦.٣ درصد بر اس��اس پيشنهاد 
دوستان و نزديكان، ٥ درصد مطابق ُمد در جامعه، ٢.٦ 
درصد با توجه به ش��بكه هاي اجتماعي، ٠.٧ درصد بر 
اساس تبليغات پيراموني، ٠.٢ درصد بر اساس مشاهده 
برنامه هاي سيماي ملي، ٠.١ درصد بر اساس برنامه هاي 
ماهواره اي و ١.٧ درصد بر اساس ساير روش ها، پوشاك 
خود را انتخاب كرده اند. نتايج اين پيمايش حاكي از آن 
است كه اولويت ۳۸,۳ درصد از افراد ١٥ ساله و بيشتر در 
خريد پوشاك، پوشاك توليد داخل  و ٧.٨درصد پوشاك 
خارجي بوده است و براي ٥٣.٨ درصد افراد نيز اولويت 
خاصي بين پوشاك داخلي و خارجي وجود نداشته است.

در يك  سال منتهي به زمان آمارگيري در سال ٩٩، ۱۵,۳ 
درصد از افراد ١٥ ساله و بيشتر اظهار كرده اند حداقل 
يك بار كااليي كه از نظر خود افراد لوكس بوده، خريداري 
كرده اند. همچنين در سال ۹۹، ۵۱,۸ درصد از لوازم برقي 
خريداري شده توسط فراد مورد مطالعه، لوازم برقي توليد 
داخل، ٣٦.٨درصد لوازم برقي توليد خارج و ١١.٤ درصد، 

هردو نوع لوازم برق داخلي و خارجي بوده است.

اصالح رويه سركوب قيمت 
جوجه و مرغ  

ايس�نا  | نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
گوشتي گفت: قيمت جوجه يكروزه در بازار به دو برابر نرخ 
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 هزينه هاي توليد اصالح شود. 
اگرچ��ه معتقديم قيمت مصوب جوج��ه يكروزه يعني 
۴۲۰۰ تومان هم منطقي نيست و نيازمند اصالح است. 
حبيب اسداهلل نژاد در پاس��خ به اين سوال كه آيا قيمت 
جوجه يكروزه ثابت و آرامش براين بازار حاكم شده است يا 
خير، گفت: قيمت جوجه يكروزه بعد از يك كاهش نسبي 
و رس��يدن آن به حدود ۶۰۰۰ تومان با توجه به كمبود 
و افزايش تقاضاي جوجه ريزي 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 
تومان شوند. البته معتقديم قيمت مصوب جوجه يكروزه 
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 
هزينه هاي توليد اصالح ش��ود. وي تصريح كرد: اگرچه 
واردات تخم مرغ نطفه دار هم آغاز شده است اما اين واردات 
هنوز به شكلي نيست كه نياز بازار )ماهيانه حدود ۱۲۵تا 
۱۳۰ ميليون قطعه( را تامين كند.  به گفته وي جوجه در 
بازار كم و ماهيانه حدود ۱۱۵ ميليون قطعه توليد مي شود. 
در حالي كه اگر بخواهيم عطش بازار را كم كنيم بايستي 
ماهيانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ ميليون قطعه جوجه وارد بازار شود. 

تمديد گواهي نامه بين المللي 
ايزو ۱7۰25 آزمايشگاه آبفاي 

استان اصفهان
آزمايشگاه مركزي شركت آب و فاضالب آبفاي استان 
اصفهان به عنوان تنها آزمايشگاه در بين شركت هاي 
آبفاي كش��ور، موفق به تمديدگواهينامه اس��تاندارد 
بين المللي سيستم مديريت آزمايشگاه ايزو۱۷۰۲۵ از 
سوي شركت TURKAK كشور تركيه شد. مدير مركز 
پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضالب آبفاي اس��تان 
اصفهان با اعالم اين خبر گفت: پس از مميزي مراقبتي 
مجموع آزمايشگاه هاي مركزي به صورت آنالين توسط 
ش��ركت گواهي دهنده، نس��خه ۲۰۱۷ جديد گواهي 
نامه استاندارد بين المللي سيستم مديريت آزمايشگاه 
ايزو۱۷۰۲۵تمديد و صادر ش��د. فهيمه اميري افزود: 
مميزي و ارزيابي وضعيت آزمايشگاه آب و فاضالب از 
نظر فيزيكي، شيميايي، ميكروبي، ريزآالينده ها، تهيه 
روش هاي اجرايي، تهيه دستور عمل كار با تجهيزات، 
انجام آزمايش هاي PT، رف��ع مغايرت ها و خريد مواد 
ش��يميايي مرجع انجام گرفت.  وي گف��ت: عالوه بر 
برخورداري آزمايشگاه مركزي آبفاي استان اصفهان از 
تجهيزات نوين، داشتن نيروي انساني متخصص و ماهر 
از عوامل بسيار مهم در تمديد اين گواهي نامه از سوي 
شركت TURKAK كشور تركيه بود.  مدير مركز پايش 
و نظارت بر كيفيت آب و فاضالب آبفاي استان اصفهان 
مزاياي پياده س��ازي اس��تاندارد ايزو ۱۷۰۲۵ را اثبات 
صالحيت فني آزمايشگاه، الزام به استفاده از روش هاي 
استاندارد، قابليت كسب اعتماد بين مشتريان در سطح 
ملي و بين المللي، پذيرش نتايج آزمايش��گاه در سطح 
بين المللي، افزايش انگيزه و رضايت كاركنان آزمايشگاه 

و كاهش هزينه هاي مرتبط با تكرار تست ها برشمرد.

آيا روابط تجاري ايران وعربستان از سر گرفته مي شود؟ 

سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد 

چشم انداز تجارت  با آل سعود 

2۰ سال حبس براي مديرعامل سابق هفت تپه 
اميد اسدبيگي، مديرعامل سابق شركت هفت تپه به 
۲۰ س��ال حبس و رد اموال و ج��زاي نقدي و انفصال 
از خدمات دولتي محكوم شد. به گزارش صداوسيما، 
ذبيح اهلل خداييان، س��خنگوي قوه قضايي��ه در مورد 
آخرين وضعي��ت پرونده هفت تپه اع��الم كرد: تعداد 
زيادي از افراد به اتهام مشاركت در اخالل در نظام ارزي 
محكوم شده اند. 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 هفت تپه 
خاطرنشان كرد: دو نفر از متهمان هر كدام به ۱۵ سال 
حبس، س��ه نفر ديگر هر كدام به ۱۰ س��ال و بيش از 
۱۷ نفر هر كدام به ۵ س��ال حبس محكوم شدند. وي 
افزود: اتهام اسدبيگي مشاركت در قاچاق يك ميليارد 
و ۳۹۶ ميليون يورو و مباش��رت در قاچاق ۲ ميليون و 
۸۹۴ هزار يورو بوده اس��ت. اميد اس��دبيگي و مهرداد 
رستمي چگيني در زمستان سال ۹۴ شركت نيشكر 
هفت تپه با مساحت ۲۴ هزار هكتار را با پيش پرداختي 
۶ ميليارد 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 
مهرداد رستمي  پس از افشاي پرونده سوء استفاده ۱,۵ 
ميليارد دالري، همراه با ۱۰ تن ديگر آغاز ولي در سال 
گذشته متوقف شد. از آن زمان تاكنون كارگران نيشكر 
هفت تپه در چندين اعتصاب طوالني خواستار رسيدگي 
دولت به اي��ن پرونده و پرداخت حق��وق معوقه خود 
شده اند. در همين حال، دو هفته پيش معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استانداري خوزستان گفت: حكم قطعي 
واگذاري نيشكر هفت تپه به دولت صادر شده، اما هنوز 
معلوم نيست كدام وزارتخانه مسووليت آن را بر عهده 
مي گيرد. در همين چارچوب، ۱۹ مهر ماه سال جاري، 

معاون اقتص��ادي وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي از 
واگذاري ش��ركت هفت تپه به شركت توسعه صنايع 
نيشكر خبر داد. كارگران شركت نيشكر هفت تپه در 
ادامه  اعتراض هاي ۵ ساله 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 
ابراهيم رييسي را »ضد مردمي و ضد كارگري« خواندند 
و گفتند كه او »شعار دروغ« داده است. مقام هاي دولت 
رييسي مانند دولت روحاني بارها وعده حل مشكالت 
اين كارخانه را دادند و در جريان رقابت هاي انتخاباتي 
نيز اين موضوع را به عنوان يك وعده انتخاباتي برجسته 
كردند، ولي كارگران مي گويند هنوز مديريت شركت 
تعيين تكليف نشده و وعده هاي ابراهيم رييسي عملي 
نشده است. روز ۱۹ مهر ماه اما مسووالن وزارت كار اعالم 
كردند كه اين شركت به شركت توسعه صنايع نيشكر 
واگذار مي شود. در جريان واگذاري اين شركت در سال 
۱۳۹۴ نيز فساد گسترده اي رخ داد كه رسيدگي جدي 
به اين فساد از ديگر مطالبات كارگران نيشكر هفت تپه 
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 سال هاي 
گذشته بارها منجر به برگزاري تجمعات اعتراضي در 
شهرهاي مختلف ش��ده است.ارديبهشت امسال، ۱۵ 
سنديكاي كارگري و تشكل صنفي و فرهنگي با انتشار 
بيانيه اي به مناسبت روز جهاني كارگر، به سياست هاي 
اقتصادي و اجتماعي برخي مسووالن اعتراض كردند و 

آن را عامل »فقر روز افزون« كارگران دانستند.

    شركت هفت تپه واگذار شد 
بر اس��اس گزارش رسانه هاي داخلي، با پيگيري هاي 
وزارت كار، بازديده��اي ميداني و ارايه گزارش هيات 
اعزامي اين وزارتخانه به هيات دولت مبني بر واگذاري 
شركت هفت تپه، 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 
شركت كشت و صنعت هفت تپه و ضرورت ايفاي نقش 
اساس��ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان 
تامين اجتماعي در امر واگذاري ها، وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، معاونت امور اقتصادي اين وزارتخانه را 
مامور پيگيري اين موضوع كرد. معاون اقتصادي وزارت 
تعاون،  كار و رفاه اجتماعي با اشاره به ارزيابي  كامل و 
بازديدهاي ميداني تيم اقتصادي وزارتخانه از وضعيت و 
شرايط شركت هفت تپه گفته است: بررسي هاي دقيق 
و ارزيابي هاي 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. 
خاني نوذري، تعويق حقوق كاركنان شركت هفت تپه، 
عدم پرداخت حق بيمه و قطع شدن بيمه هاي تامين 
اجتماعي و درمان از ابتداي مهر ماه را از جمله مشكالت 
كشت و صنعت هفت تپه دانسته و اظهار كرده است: با 
پيگيري هاي به عمل آمده و مساعدت وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي و رييس سازمان تامين اجتماعي، تالش 
شد، بدون واريز مبلغي، حق بيمه هاي كارگران به مدت 
دو ماه تمديد شود و تا پايان آبان ماه، بيمه هاي درمان 
اين افراد معتبر باشد. خاني نوذري، نقش اين وزارتخانه 
را در رون��د واگذاري و حل مش��كالت هفت تپه موثر 
خوانده و گفته است: قبل از اينكه اقدام در هيات دولت 
به نتيجه و جمع بندي برسد، وزارتخانه سهم بزرگي در 

حل خدمات درماني و تسهيل و مشكالت آن داشت.

    پرداخت نخستين حقوق معوقه كارگران 
هفت تپه

همچنين س��ه روز پيش، عبدعلي ناص��ري، مديرعامل 
ش��ركت توسعه نيش��كر با بيان اينكه ش��ركت كشت و 
صنعت هفت تپه ح��دود ۴۵۰۰ نفر كارگ��ر دارد، گفت: 
كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه، ماه هاي تير، 
مرداد و شهريور ۱۴۰۰ حقوق دريافت نكرده اند كه تا ۱۰ 
روز آينده و بر اساس هماهنگي هاي انجام شده نخستين 
معوقه حقوق اين كارگران پرداخت خواهد شد. وي افزود: 
با بانك ملي خوزستان هماهنگي به عمل آمده تا در شعبه 
هفت تپه اين بانك، حس��ابي براي جذب منابع و تامين 
مالي از سوي شركت توسعه نيشكر و بانك ها افتتاح شود. 
ناصري با بيان اينكه بانك هاي ملي و صادرات هر كدام ۴۰ 
درصد و وزارت جهاد كشاورزي بيست درصد سهام شركت 
توسعه نيشكر را دارا هستند، گفت: اين سهامداران با همين 
نسبت، سهام شركت كش��ت و صنعت هفت تپه را نيز بر 
عهده خواهند داشت. وي ادامه داد: پس از واگذاري شركت 
كشت و صنعت هفت تپه 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 
هماهنگي هاي به عمل آمده، ش��ركت كشت و صنعت 
هفت تپه به مجموعه توسعه نيشكر واگذار شد. مديرعامل 
شركت توسعه نيشكر با بيان اينكه پس از واگذاري شركت 
كشت و صنعت هفت تپه به اين مجموعه در شب گذشته، 
اعضاي هيات مديره آن را انتخاب و حكم آنان را امروز، ابالغ 
كرده ايم، گفت: شركت كشت و صنعت هفت تپه ساالنه 
ظرفيت توليد ۱۰۰ هزار تن شكر س��فيد را داراست، اما 
توليد كنوني اين مجموعه حدود ۲۰ هزار تن است بنابراين 
اگر روند توليد در شركت كشت و صنعت هفت تپه عادي 
شود همچنين با انجام بازسازي در مجموعه هاي مختلف 
هفت تپه، اين شركت در مدت سه سال سودده مي شود و 

مي تواند منابع مورد نياز خود را تامين كند.
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خبرروز
۱۹۴ نفر ديگر جان باختند

بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي، ۱۹۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند. بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۱۲ هزار و ۲۹۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۶۹۹ نفر از آنها بستري شدند. 
همچنين مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۷۴۲ هزار و ۸۳ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۳ هزار و 
۲۷۵ نفر رسيد. همچنين ۵ هزار و ۲۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۳۳ ميليون و ۵۶۳ هزار و ۳۹۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر هفت شهر 

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

خبر

 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 واريانت هاي 
مختلف هم اعم از مو، دلتا و... كار كردند و روي آنها 
هم تاثير زيادي داشته است. رييس مركز تحقيقات 
ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
با اعالم اين مطلب گفت: اميدواريم با ورود اين دارو 
به ليست داروهاي ايران و واردات آن بتوانيم عملكرد 
مناس��بي در اين زمينه داشته باشيم. در عين حال 
ش��نيده ام كه شركت هاي 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 موفقيت هاي بزرگ است. 
نتايج مطالعه انجام شده براي اين دارو، اينطور بوده 
كه در ۵۰ درصد 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 
مي رس��د كه FDA امريكا آن را تاييد كند و در اين 
صورت همه كش��ورها به دنبال آن خواهند بود و ما 
هم از هم اكنون بايد براي واردات يا توليد اين دارو در 

داخل برنامه ريزي كنيم. 
دكت��ر عليرضا ناجي با تاكيد بر ل��زوم تغيير معيار 
رنگ بندي هاي كرونايي در كش��ور، گفت: اكنون 
معيار رنگ بندي در كشور وضعيت بيمارستان ها 
اس��ت، اما اگر بخواهيم روند اپيدمي را پيش بيني 
كنيم، بايد به مولفه هايي مانند موارد مثبت روزانه، 
مراجعات س��رپايي و پايش هاي ژنتيكي كوويد و... 
توجه كرد. او درباره معيارهاي رنگ بندي كرونا در 
كش��ور، گفت: اكنون معيار رنگ بندي در كش��ور 
وضعيت بيمارستان ها اس��ت؛ يعني تعداد و موارد 
مثبت بستري. اين موضوع به اين معناست كه شايد 
نزديك دو هفته تا يك ماه از بروز و پيش بيني اپيدمي 
كوويد مي توانيم عقب باشيم. ناجي افزود: بايد توجه 
كرد ك��ه موارد مثبت روزانه، مراجعات س��رپايي و 
پايش ه��اي ژنتيكي كوويد، مواردي اس��ت كه در 
رنگ بندي موثر بوده و حتي ش��ايد مهم تر باشند. 
بنابراين اگر بخواهيم رون��د اپيدمي را پيش بيني 
كنيم، بايد اين مولفه ها را داشته باشيم. اين موضوع 
چندين بار در كميته هاي علمي كوويد مطرح شده 
كه معيارهايمان را تغيير داده، بروز موارد بيماري را 
هم در تعيين رنگ بندي وارد كرده و رنگ بندي را بر 
اساس موارد بروز و واريانت هاي موجود و در گردش 
مشخص كنيم. اين موارد بايد وارد شود و بر اساس 
اين موارد است كه مي توانيم پيش بيني زودهنگام 
كرده و زودتر اقدام كنيم و در اين صورت بتوانيم بر 
اساس اطالعات درست به مبارزه با كوويد بپردازيم.

گليماندگار|
 س��ال تحصيلي جديد هم با اما و اگرهاي 
كرونايي آغاز ش��د و در ش��هرهاي بزرگ 
خبري از رفتن دانش آموزان 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 
ماه و واكسيناسيون دانش آموزان موكول كرده اند و برخي 
ديگر معتقدند بازگش��ايي مدارس تابع واكسيناسيون 
نيست و قرار است در هر مدرسه اي كميته سالمت تشكيل 
شود تا دانش آموزان مشكوك به كرونا را شناسايي كند و 
به اين ترتيب دانش آموزان بعد از دو سال تحصيل مجازي 
بار ديگر بتوانند پشت ميز و نيمكت هاي مدرسه بنشينند 
و در كنار ديگر هم ساالن خود به تحصيلشان ادامه دهند. 
اين در حالي است كه برخي از كارشناسان حوزه بهداشت 
و درمان بر اين باورند كه كرونا هنوز در كشور به صورتي كه 
بتوان با اطمينان از آن حرف زد فروكش نكرده و همچنان 
بيم از راه رس��يدن موج هاي جديد آن ني��ز وجود دارد. 
طي روزهاي گذشته باال و پايين شدن آمار مبتاليان 
و متوفيان خود نشان از وضعيت بي ثبات اين بيماري 
در كشور دارد. از س��وي ديگر بسياري از كارشناسان 
تحصيلي بر اين باورند كه ادامه روند آموزش مجازي به 
صالح دانش آموزان نيست و اگر اين روند همچنان ادامه 
پيدا كند مي تواند باعث افت تحصيلي جبران ناپذيري 
در تمام مقاطع تحصيلي شود. به اين ترتيب در حال 
حاضر و بنا بر اعالم رسمي معاون متوسطه آموزش و 
پرورش روند بازگشايي مدارس به تدريج آغاز شده و قرار 

است تا پايان نيمه اول آبان ماه اين روند تكميل شود.

       فعاليت هاي آموزشي با روش هاي تركيبي
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 خانواده ها را مطلع مي كنيم كه اگر 
در يك خانواده شخصي در معرض بيماري كرونا قرار دارد يا 
مبتال شد چه كاري بايد انجام دهد. عليرضا كمره اي درباره 
برنامه ها و محورهاي مورد نظر جهت بازگشايي حضوري 
مدارس اظهار داش��ت: از ابتداي مهرم��اه فعاليت هاي 
آموزشي در آموزش و پرورش آغاز شده است، فعاليت هاي 

آموزشي هم به صورت حضوري، غيرحضوري يا روش هاي 
تركيبي خواهد بود. بنابراين هيچ مدرسه اي نبايد بدون 
فعاليت آموزشي باشد و هرگز چنين مجوزي براي مدارس 
وجود ندارد. اگر جايي مدرسه اي باشد كه هنوز فعاليت 
آموزشي را شروع نكرده مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

     مدارس روستايي
در اولويت آموزش حضوري هستند

او در خصوص الگوي بازگش��ايي مدارس در سال ۱۴۰۰ 
توضيح داد: رويه ما در الگوي بازگشايي مدارس در سال 
تحصيلي ۱۴۰۰ اين اس��ت كه به تدري��ج، با حوصله و با 
آرامش به سمت بازگشايي حضوري مدارس برويم. از اين 
رو براي اين كار اولويت هايي را در نظر گرفته ايم. به عنوان 
مثال مدارس روستايي در كشور در اولويت بازگشايي قرار 
دارند. معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان 
كرد: مدارس روستايي جمعيت كمي دارند و امكان رعايت 
مفاد شيوه نامه هاي بهداشتي در آنها وجود دارد. همچنين 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي يكي از شاخصه هاي اصلي 
براي بازگش��ايي حضوري مدارس ب��وده و اين قانون در 
مدارس روستايي به راحتي قابل اجراست. كمره اي گفت: 
مدارس روستايي و عشايري درصورتي كه كالس هاي 
زير ۱۵ نفر دارند، مي توانس��تند در همان ابتداي مهر 
آموزش حضوري را شروع كنند. در نهايت اگر همين 
مدارس روستايي و عشايري كالس هايشان كمتر از ۳۰ 
نفر جمعيت داشته باشد مي توانستند از نيمه دوم مهر 
ماه بازگشايي خود را شروع كنند كه خوشبختانه از ۱۵ 

مهرماه وارد فرايند بازگشايي شده اند.

     سه و نيم ميليون دانش آموز ابتدايي
در شهرستان ها 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 
۱۵ مهرماه وارد فرايند بازگشايي شده و آموزش حضوري 
را شروع كنند بنابراين در مهرماه همه مدارس روستايي 
و عش��ايري كه حدود س��ه و نيم ميليون نفر دانش آموز 
دارند آموزش خود را ش��روع كردند. او در خصوص ساير 
گروه هايي كه مي توانند به شكل حضوري در مهرماه در 

مدارس باشند، گفت: گروه ديگري كه مي توانند در مهر 
ماه به ش��كل حضوري در مدارس حضور داشته باشند، 
دانش آموزان ش��اخه كاردانش و فني و حرفه اي هستند 
كه براي گذراندن دروس مهارتي به مدت دو روز در هفته 
مي توانند در فضاي كارگاهي مدرسه حضور داشته باشند. 
اين موضوع فقط براي دروس مهارتي است و دروس تئوري 
از طريق تلويزيون و فضاي مجازي ارايه مي شود. كمره اي 
درباره پايه هاي ابتدايي گفت: گروه ديگري كه در مهرماه 
مجاز به آموزش حضوري هستند دانش آموزان كالس اول 
ابتدايي در شهرها و روستاها هستند كه مي توانستند به 
صورت مديريت شده با هماهنگي اوليا، معلمان و مديران 
در مدرسه حضور پيدا كنند تا با مدرسه و معلم خود آشنا 
شوند، اين ارتباط مي توانست يك روز در هفته انجام شود.

     بازگشايي مدارس
براي جمعيت باالي۳۰۰ نفر در نيمه دوم مهر

معاون متوس��طه وزارت آموزش و پ��رورش گفت: گروه 
دانش آموزان روستايي، اول و دوم ابتدايي و هنرستاني ها 
تقريبا چهار و نيم ميليون نفر مي شود. البته ما نمي دانيم در 
مقطع ابتدايي همه دانش آموزان حضور پيدا كردند يا نه ولي 
در مورد استان ها مي دانيم كه حدود سه و نيم ميليون نفر 
دانش آموز به صورت حضوري در مهرماه به مدرسه رفتند. 
همچنين تعداد دانش آموزان كاردانش و فني و حرفه اي 
۹۶۵ هزار نفر است كه درس مهارتي دارند.او در توضيح نحوه 
بازگشايي مدارس با جمعيت باالي ۳۰۰ نفر گفت: ساير 
مدارس كه در شهرهاي مختلف هستند و جمعيت كمتر 
از ۳۰۰ نفر دارند در نيمه اول مهر مي توانستند به سمت 
بازگشايي حركت كنند و در نيمه دوم مهرماه مدارسي كه 
بيش از ۳۰۰ نفر هستند نيز وارد فرايند بازگشايي خواهند 
شد. البته اين بدان معنا نيس��ت كه مدارس پرجمعيت 
هرروز حضوري هستند. به همين خاطر آنان ناچارند كه 

گروه بندي انجام داده و آموزش تركيبي ارايه دهند.

     بازگشايي مدارس
تابع واكسيناسيون دانش آموزان نبوده است

كمره اي افزود: براي فرآيند بازگشايي مدارس الزم است 
يك فرم هشت ش��اخصه اي در رابطه با بحث بهداشتي 

مطابق با منطقه اي كه مدرس��ه در آن قرار دارد توس��ط 
مدرسه تكميل شود. بر اساس اين مجوز مدير بايد شرايط 
حضوري مدرسه خود را در اعالم كرده و سپس آموزش را 
شروع كند. معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه 
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 
تزريق واكسن امكان ابتال به بيماري وجود دارد، نوع مواجهه 
شما با دانش آموزاني كه مشكوك به كرونا بوده يا اعضاي 
خانواده آنها مبتال به كرونا هستند چگونه خواهد بود؟ اظهار 
داشت: بازگشايي مدارس تابع واكسيناسيون دانش آموزان 
نبوده و اين در كشورهاي ديگر نيز صادق است. كمره اي 
گفت: واكسيناسيون دانش آموزان به تازگي شروع شده 
ولي بحث بازگشايي مدارس از قبل مطرح بوده است. اما 
واكسيناسيون معلمان در اين تصميم تعيين كننده بوده و 
بخشي از برنامه ما براي بازگشايي واكسيناسيون معلمان 
بوده است. معاون سرپرست آموزش و پرورش اضافه كرد: 
خوشبختانه تاكنون بيش از ۸۵ درصد معلمان واكسينه 
ش��ده و بخش زيادي از آنها نيز ُدز دوم خ��ود را دريافت 
كرده اند. واكسيناس��يون معلمان، كادر مدرسه و حتي 
خانواده ها مي توانستند در اولويت بازگشايي مدارس قرار 
بگيرند كه خوشبختانه اين موضوع نيز به سرعت پيش 

رفته است.

      ضرورت تشكيل كميته سالمت
در هر مدرسه 

او اضافه كرد: ما براي جلوگيري از شيوع كرونا در مدارس 
چند فعاليت را بر اساس پروتكل هاي بهداشتي بايد انجام 
بدهيم. اول اينكه هر مدرس��ه بايد يك كميته سالمت 
تشكيل بدهد. اين كميته مقدمات كار را بررسي مي كند، 
مالحظ��ات الزم را انجام مي دهد و آگاهي ه��اي الزم را 
ب��ه خانواده ها ابالغ مي كند. معاون متوس��طه آموزش و 
پرورش با اشاره به تشكيل كميته سالمت در هر مدرسه 
گفت: از اين رو ما بايد خانواده ها را مطلع كنيم كه اگر در 
يك خانواده شخصي در معرض بيماري كرونا قرار دارد يا 
مبتال شد چه كاري بايد انجام دهد. همچنين اگر عالئمي 
در دانش آموز مش��اهده كردند چگونه بايد با او برخورد 
كنند. همه اين امور در كميته هاي سالمت لحاظ خواهد 
شد و خانواده ها موظفند نسبت به آن عمل كنند. كمره اي 
خاطرنشان كرد: بهداشت محيطي يكي از عوامل مهمي 
است كه طي ده شاخص مهم به مدارس و كميته سالمت 
تاكيد شده و اساسي ترين شاخصه آن زدن ماسك توسط 
دانش آموزان و معلمان اس��ت. همه اين شاخص ها براي 
حفظ ايمني دانش آموزان لحاظ مي ش��ود. البته ارزيابي 
بهداشتي مدرسه به عنوان يك مقدمه حتماً انجام خواهد 
شد. او بيان كرد: با همكاري مراكز بهداشتي در ۱۴ استان، 
هر ۱۵ روز بر اس��اس يك فرم كه داراي ۱۰۰ امتياز است 
بخشي از مدارس به صورت رندوم بررسي مي شوند و طبق 

مالحظات و شاخص هايي كه در نظر گرفته شده بود به آنها 
امتياز مي دهند تا ما نيز مطمئن شويم مدارس نسبت به 

رعايت پروتكل هاي بهداشت چقدر اهتمام مي ورزند.

      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 دانش آموزي نخواهد واكس��ن بزند 
يا والدين��ش اجازه تزريق واكس��ن را ندهند، تكليفش 
چه مي شود؟ گفت: واكسيناس��يون دانش آموزان براي 
گروه سني تابع س��تاد مقابله با كرونا و وزارت بهداشت 
اس��ت. كمره اي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود 
دانش آموزان براي ورود به مدرسه كارت واكسيناسيون 
همراه داشته باشند ولي اگر واكسن تزريق نكرده باشد 
چطور مي توانند دركالس حضور داشته باشند؟ گفت: 
هنوز در اين زمينه هيچ چيزي نه در مورد بزرگس��االن 
و نه در مورد دانش آموزان طراحي نش��ده است. معاون 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پايان گفت: ما تالش 
كرديم موقعيت هاي مختلف آموزش اعم از حضوري و 
غيرحضوري را ايجاد كنيم اما آموزش حضوري كه به علت 
كيفيت آموزشي به دنبال آن هستيم، تابع واكسيناسيون 
دانش آموزان نيست. ولي با واكسيناسيون دانش آموزان 
مي توانيم اطمينان بيشتري نسبت به اينكه سياست هاي 

آموزش حضوري را دنبال كنيم، داشته باشيم.

گزارش

تحصيل حضوري در مدارس تا پايان آبان ماه تكميل مي شود

بازگشايي مدارس روستاها و شهرهاي كم جمعيت 

رويداد

كرونا س��المت روان ش��هروندان و گروه هاي در 
معرض خط��ر مانن��د كادر بهداش��ت  و درمان، 
بازمان��دگان قربانيان كرونا، بيم��اران زمينه اي، 
كودكان وسالمندان كه حدود ۵۰ درصد جمعيت 
كشور را تش��كيل مي دهند، 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 ۲۰ ماه 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، مي گذرد و به عنوان 
يك پاندمي )همه گي��ري( آثار و نتايج درازمدتي 

به همراه خواهد داشت. 
محم��د حاتمي ب��ا تاكي��د بر ضرورت تش��كيل 
كميته ويژه س��المت 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 مي كرد. او توضي��ح داد: با تجربه يك 
بحران در جامع��ه و تضعيف س��المت روان بايد 
تمهيدات��ي انديش��يده و تاثي��رات رواني بحران 
كاهش داده ش��ود ك��ه در حال حاضر با دس��تور 
رياست جمهوري 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 مي كرد. او 
ادامه داد: در سال هاي اخير به دليل فرهنگ سازي 
در اين زمينه، وضعيت كالن ش��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 گفت وگو مي كنند، 
فعال بوده و در اين رابطه فرهنگ سازي 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��المت روان در حقيقت به »افزايش س��طح 

كيفي زندگي« تعبير مي شود.

      روانشناس جزو سفره مردم باشد
او تاكيد كرد: روانش��ناس جزو سفره مردم است 
و ش��هروندان در تمامي امور اع��م از فعاليت هاي 
آموزش��ي، فرهنگ��ي، اجتماع��ي مي توانن��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 
مي كردند، مرگ ناش��ي از اين بيماري در تشييع 
جنازه و خاك س��پاري مخف��ي و كوويد۱۹ يك 
بيماري ناش��ناخته بود. امروز اما با فرهنگ ساي 
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��المت روان در 
جامعه اس��ت. س��المت روان به س��المت رفتار، 
س��المت ارتباطات اجتماع��ي، كيفيت زندگي و 
آرامش تعبير مي شود 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 برون ريزي 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��انه ها وظيف��ه آموزش و 
اطالع رس��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��المت روان، كيفيت زندگي، س��المت رفتار و 
ارتباطات اجتماعي بايد از كارشناسان اين حوزه 

بهره جست.

      نگاه درمان محور
در سياست گذاري كشور بايد تغيير كند

حاتمي تاكيد كرد: پيش��گيري مق��دم بر درمان 

اس��ت، اما در حال حاضر نگاه سياس��ت گذاران و 
برنامه ريزان 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��ت گذاري و برنامه ريزي 
ش��ود، بودجه اختصاص يافته و ساختارهاي ملي 
ايجاد ش��ود. م��ردم تحت آم��وزش عمومي قرار 
بگيرند و مهارت هاي زندگي آموزش داده ش��ود. 
او افزود: فرزندپروري، كنترل خش��م، اس��ترس، 
سبك زندگي كرونايي، سبك زندگي سالم براي 
توانمندس��ازي و تاب آوري مردم امروز به ويژه با 

تحميل فشارهاي رواني كرونا ضروري است. 
به گفته حاتمي، با افزايش س��واد سالمت روان، 
مهارت ه��اي ف��ردي و اجتماع��ي، ت��اب آوري 
اجتماع��ي هم به وي��ژه در مقابل بح��ران كرونا 
افزاي��ش يافت��ه و اي��ن مه��م بر س��المت روان 
شهروندان تاثيرگذار خواهد بود. به گزارش ايرنا، 
هفته س��المت روان از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه با ش��عار 
»س��المت روان در جهان نابراب��ر« و »همكاري 
با يكديگر ب��راي ايجاد تغيير« برگزار مي ش��ود. 
بهداشت رواني يا س��المت روان به معني وجود 
بهزيستي روانشناختي يا عدم وجود بيماري رواني 
اس��ت و وضعيت س��المت روان به كسي اطالق 
مي ش��ود كه عملكردش »در سطح قابل قبولي از 

تنظيم عاطفي و رفتاري« باشد.

كرونا بهداشت رواني ۵۰ درصد جامعه را به مخاطره انداخته است
رويخطخبر

ماجراي تيراندازي به سه زن در اصفهان 

رييس كل دادگستري استان اصفهان به تشريح ماجراي 
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 روزنامه ها با 
عنوان »شليك به زنان در خيابان هاي اصفهان«، 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 مي كند. او در 
رابطه با جزييات اين ماجرا گفت: پس از تشكيل پرونده اي 
در اين زمينه، متهم به س��رعت بازداشت و در تحقيقات 
صورت گرفته اعتياد اين فرد به مواد مخدر صنعتي تاييد 
و مشخص مي شود وي با اس��تفاده از سالح ساچمه اي 
به تيراندازي به س��ه خانم اقدام كرده اس��ت. رييس كل 

دادگستري استان اصفهان ادامه داد: در جريان رسيدگي 
به اين پرونده، فقط يك نفر از آن سه نفر به پزشكي قانوني 
مراجعه مي كند و طبق نظر پزشكي قانوني جراحت وارده 
به اين فرد از نوع جراحت داميه و جزئي بوده اس��ت. او در 
ادامه ضمن تكذيب ادعاها در مورد آزاد شدن متهم حادثه 
بعد از چندين روز گفت: متهم قريب به دو ماه بازداشت 
موق��ت بوده و تحقيقات مفصل و كامل��ي در اين زمينه 
صورت مي گيرد و پس از تكميل تحقيقات و رفع ابهامات 
پرونده، به موجب قانون قرار وي به وثيقه تبديل و با قرار 
تامين كيفري مناسب آزاد مي شود. رييس كل دادگستري 
استان اصفهان با تاكيد بر اينكه پرونده مسير قانوني خود 
را طي مي كند، گفت: دستگاه قضايي با قاطعيت و دقت تا 

صدور حكم به اين پرونده رسيدگي مي كند.

بررسي آخرين وضعيت استخدام پرستاران 

آخرين وضعيت استخدام و تعرفه پرستاران با حضور 
نمايندگان معاونان پرستاري و توسعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي، س��ازمان برنامه و بودجه، 
سازمان اداري و استخدامي و سازمان نظام پرستاري 
در كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي 
بررسي ش��د. در اين جلس��ه پس از ارايه گزارش هاي 
نمايندگان حاضر در جلس��ه و بح��ث و تبادل نظر در 
خصوص آزمون استخدامي اس��فند ماه سال ۱۳۹۹ 
و وضعيت استخدام پذيرفته ش��دگان و كمبود گروه 
پرستاري بحث و تبادل نظر و مقرر شد تعيين تكليف 
پذيرفته شدگان آزمون بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در بازه 

زماني يك ماهه توسط وزارت بهداشت، تقليل حد نصاب 
نمره قبولي به منظور جذب حداكثري داوطلبين و در 
صورت لزوم هماهنگي با سازمان اداري و استخدامي 
كشور صورت پذيرد. همچنين گردآوري آمار نيروهاي 
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 
طرح تبديل وضعيت آنان در كميسيون و اتخاذ تصميم 
مناس��ب و در صورت لزوم مكاتبه با ستاد ملي كرونا از 
ديگر مصوبات اين جلسه بود. موضوع تعرفه پرستاران 

به دليل ضيق وقت به جلسه آتي موكول شد.
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