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يادداشت- 1

 مصائب حقوق بگيران 
و فرافكني دولت

رييس سازمان برنامه و بودجه 
روز گذشته تصويري از افزايش 
دستمزدها براي س��ال آينده 
را ارايه ك��رد و اين افزايش ها را 
مابين 10 تا 30 درصد به صورت 
پلكاني اعالم كرد. ضمن اينكه 
كنايه هايي هم به روند افزايش 
دس��تمزدها زد و آن را در بروز 
تورم باالي 50 درصدي كشور اثرگذار ارزيابي كرد. واقع آن 
است بحثي كه در سطح جهان در خصوص تاثير افزايش 
دستمزدها در تورم مطرح مي شود با مواردي كه اقتصاد 
ايران با آنها دست به گريبان است، متفاوت است. درست 
است كه كمتر اقتصادداني قبول مي كند در شرايط منطقي، 
اقدام به افزايش دستمزدها براي متعادل سازي قدرت خريد 
دهك هاي پاييني و حقوق بگيران با تورم موجود در جامعه 
شود، اما نبايد فراموش كرد كه هيچ  كدام از اين اقتصادها 
در جاي جاي جهان بيش از 4 دهه با تورم هاي باالي 30 
درصد روبه رو نبوده اند و معيشت مردم شان اين چنين در 
اثر تورم هاي مستمر فرسوده نشده است. چرا كه در همه 
جوامع، تالش بر اين است كه از طريق بهبود شاخص هاي 
اقتصادي، مردم وضعيت بهتري براي زندگي پيدا كنند. 
يعني وقتي عرضه و تقاضا در اقتصادي منطقي مي شود، 
خود به خود تورم كاهش پيدا مي كند و رقابت و كيفيت 
به اندازه اي افزايش پيدا مي كند كه عموم مردم و جمعيت 
حقوق بگيران به راحتي مايحتاج خود را تامين مي كنند. 
ولي ش��رايط اقتصادي ايران با ش��رايط س��اير كشورها 
به خصوص كشورهاي توسعه يافته متفاوت است. در ايران، 
تصميم سازان ناچارند تا فرمول و راهكاري را پيدا كنند تا 
نيازهاي حقوق بگيران به صورت نسبي در مقايسه با تورم 
تامين شود. طبيعي است كه سهل الوصول ترين راهكار 
افزايش دستمزدها است. اما بايد ديد چرا دولت سيزدهم 
در اين شرايط دس��ت به يك چنين اقداماتي مي زند و از 
افزايش 30 درصدي دس��تمزدها در سال آينده صحبت 
مي كند! اين روندي است كه در مجلس هم به طرق ديگر 
درباره اليحه همسان سازي دائمي حقوق بازنشستگان 
تكرار شد. نمايندگان مجلس كه در زمان دولت قبلي مدام 
از ضرورت حمايت از اقشار حقوق بگير سخن مي گفتند و 
فرياد وامردما سر مي دادند، پس از به دست گرفتن سكان 
هدايت مديريت كالن كشور متوجه شدند كه به همين 
راحتي نمي توان تصميم گيري هاي خلق الساعه داشت. 
قبل از اينكه دولت فعلي در انتخاب��ات خردادماه 1400 
پيروز شود، چهره هاي اجرايي اين دولت، انتقادات تندي 
به دولت قبلي وارد مي ساختند كه نتوانسته اقدام مناسبي 
براي اقتصاد و معيشت خانوارهاي ايراني داشته باشد و از 
دولت مي خواست كه حجم دستمزدها را افزايش بدهد. اما 
بالفاصله پس از اينكه اين طيف، قدرت را در ساختار اجرايي 
به دست گرفتند با توجه به ضرورت مهار تورم، حرف هاي 
قبلي خود را پس گرفتند و اين بار افزايش دس��تمزدها را 
عامل اصلي بروز تورم تفس��ير كردند. در صورتي كه اين 
تفسير، تفسير غلطي است. درست است هر گونه افزايش 
در نقدينگي يكي از عوامل بروز تورم در هر جامعه است، 
اما فراموش نكنيد تورم يك موضوع جديد در ايران نيست؛ 
ايران بيش از 4 دهه اس��ت كه با تورم هاي دو رقمي و باال 
با متوسط 30 درصدي دست به گريبان است. همچنين 
بايد توجه داشت كه يكي از اصلي ترين عوامل بروز تورم در 
هر جامعه اي تحريم ها است، هر كسي كه كوچك ترين 
آش��نايي با وضعيت اقتصادي ايران داشته باشد، متوجه 
مي ش��ود كه تحريم ها تا چه اندازه روي معيشت، عرضه 
و تقاضا، توليد، تهيه مواد اوليه و... تاثير گذاشته است. اين 
در حالي است كه دولت به  طور كلي اثر تحريم ها در اقتصاد 
ايران را انكار مي كند. در وهله بعدي، كاهش ذخاير ارزي در 
بروز تورم تاثير مستقيم دارد. ايران در شرايط فعلي با كمبود 
ارزي روبه رو است و اين روند باعث افزايش بي ثباتي هاي 
پولي و مالي و متعاقب آن تورم مي ش��ود. موضوع بعدي 
نقدينگي باال و عدم هدايت آن به سمت فرآيندهاي مولد 
اقتصاد اس��ت. در حال حاضر حجم نقدينگي در ايران به 
بيش از 4 هزار هزار ميليارد رس��يده است. اين نقدينگي 
باال همراه با عدم هدايت درست به سمت بخش هاي مولد 
اقتصاد، يكي از ريشه هاي اصلي تورم در كشور است. يك 
چنين حجم نقدينگي در اقتصادي مانند ايران باعث بروز 
تورم باالي 50 درصدي مي شود. آنچه امروز دولت مستقر 
مطرح مي كند و طيف هاي سياسي همراه آنها در مجلس 
و خارج از مجلس مطرح مي كنند، نوعي فرافكني است 
كه تالش مي كند افزايش دستمزدها را عامل اصلي بروز 
تورم معرفي كند. هر چند افزايش دستمزدها و گسترش 
نقدينگي يكي از عوامل بروز تورم است، اما ريشه هاي اصلي 
تورم در كشورمان موارد ديگري است كه بايد مداوا شوند. 
اينكه در نخس��تين گام، فشار بر حقوق بگيران كه تحت 
شديدترين فشارها هستند به عنوان عامل تورم معرفي 
ادامه در صفحه 7 شود، نوعي فرافكني است. 

حميد حاج اسماعيلي

»تعادل«ازوضعيتآزادسازيوارداتخودرووبحرانتقاضادربازارگزارشميدهد

مصوبه خودرويي در راه صحن

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 انكار كردن 
راهگشا نيست

 سرمايه گذاري غيرمستقيم 
در بازار سرمايه

 اصالح فرآيند 
تأمين مالي

آخرين گ��زارش تهيه ش��ده 
س��ازمان برنامه و بودجه كه در 
زمان دولت روحاني تهيه شده 
و روز گذش��ته رس��انه اي شد، 
ابع��اد ت��ازه اي از واقعيت هاي 
اقتص��اد كش��ورمان را پيش 
روي مخاطب��ان و تحليلگران 
اقتصادي گشود. در اين گزارش 
2 س��ناريوي مهم پي��ش روي اقتصاد در ص��ورت تداوم 
تحريم ها و لغو تحريم ها، تصويرسازي شده است. بر اساس 
اعالم اين گزارش در ص��ورت تداوم تحريم ها دولت ايران 
مدت زم��ان زيادي قادر نخواهد بود، برنامه هاي خود را به 
صورت جس��ته و گريخته هم استمرار بخشد و به عبارت 
دقيق ت��ر در صورت ت��داوم وضعيت موج��ود، اقتصاد در 
وضعيت ازهم گسيختگي گرفتار خواهد شد. در اين ميان، 
متاسفانه جرياني در كشورمان وجود دارد كه مدام تاثير 
تحريم ها در بروز مشكالت اقتصادي را انكار مي كند و آن را 
ناديده مي انگارد. طبيعي است زماني كه اصل يك مشكل 
ناديده انگاشته شود، برنامه هاي عاجل براي حل مشكالت 
نيز از سوي متوليان در پيش گرفته نخواهد شد. واقع آن 
اس��ت كه بر اس��اس مدل هاي اقتصادي با الگوهاي رشد 
نقدينگي و توسعه پايه پولي ايران با تورمي باالي 70درصدي 
روبه روست؛ هرچند برخي جريانات تالش مي كنند تا اعداد 
و ارقام مرتبط با تورم را كمتر تصويرسازي كنند، اما واقع 
آن است كه محتوايي كه در گزارش اخير سازمان برنامه و 
بودجه به آن اشاره شده، درست است و بايد هرچه سريعتر 
ب��راي برون رفت از آن برنامه ريزي كرد. در واقع بعد از حل 
مشكالت برآمده از تحريم ها است كه اقتصاد ايران مي تواند 
برنامه ريزي براي اصالحات داخلي اقتصاد را در دستور كار 
ادامه در صفحه 8 قرار دهد.  

صندوق ه��اي ب��ا درآمد ثابت 
يكي از ابزارهاي سرمايه گذاري 
ب��ا ريس��ك كمتر نس��بت به 
صندوق هاي سهامي و مختلط 
در بازار سرمايه تلقي مي شوند 
كه ماهي��ت كام��اًل متفاوتي 
نسبت به س��پرده هاي بانكي 
دارند. اي��ن صندوق ها مطابق 
مقررات سازمان    بورس و اوراق بهادار ملزم هستند بخشي از 
دارايي هاي تحت مديريت خود را به خريد سهام تخصيص 
دهند. همچنين نصاب سهامي كه اين صندوق ها مكلف 
به رعايت آن هستند در شرايط مختلف متغير است. در 
حال حاضر اين صندوق ها مكلف هس��تند تا پايان سال 
1400 حداقل 15 و حداكثر 25 درصد س��هام در اختيار 
داشته باشند. تخصيص بخشي از منابع صندوق با درآمد 
ثابت به س��هام مي تواند بازدهي صندوق ها را همس��و با 
نوسان بازار سهام دچار نوسان كند، بنابراين مدير صندوق 
همواره  درصدد است با اس��تفاده از ابزارهاي در دسترس 
نس��بت به كاهش اين نوس��ان   ها اقدام كند. بهترين اين 
ابزارها استفاده از س��ازوكار ذخيره ارزش سهام است كه 
بازدهي س��هم موجود در صندوق را تا حد زيادي هموار 
مي   سازد و سرمايه گذاراني كه اقدام به سرمايه گذاري در 
اين صندوق ها مي كنند، كمتر شاهد نوسان در بازدهي 
خواهند بود. در حال حاضر صندوق هاي با درآمد ثابت مجاز 
به سرمايه گذاري حداكثر 40 درصد از دارايي هاي خود در 
سپرده هاي بانكي و گواهي سپرده بانكي هستند و مابقي 
منابع را بايد به خريد اوراق با درآمد ثابت دولتي و شركتي و 
شهرداري ها تخصيص دهند. با توجه به سود مصوب بانكي 
1۸ درصد ساالنه و نرخ بازار اوراق دولتي و شركتي حدود 
ادامه در صفحه 7 1۹ تا 21 درصد ساالنه مي توان با... 

يك��ي از اصلي ترين نقش هاي 
بازار سرمايه تأمين مالي است 
كه بايد از دو منظر بخش دولتي 
و خصوصي بررس��ي كرد. طي 
يك الي دو سال گذشته دولت 
توانس��ته با انتش��ار انواع اوراق 
بدهي به خوبي در بازار سرمايه 
تأمين مالي كند و در واقع بازار 
س��رمايه كمك شاياني در تأمين كس��ري بودجه داشته 
اما متأسفانه بازار س��هام در تأمين مالي بخش خصوصي 
به هيچ وجه عملكرد موفقي نداشته است. علت اينكه چرا 
عملكرد بازار س��رمايه در بخش خصوصي رضايت بخش 
نبوده به منافع افراد برمي گردد. حجم مشخص و محدودي 
از سرمايه به سوي اوراق بدهي مي رود و افرادي كه خواهان 
سرمايه گذاري در اين بخش هستند، تمايل دارند در عوض 

بخش خصوصي طرف حسابشان دولت باشد.
عدم اطمينان به اوراق بخش خصوصي به  اين  علت است 
كه رتبه بندي اعتباري ندارد؛ ازاين رو سرمايه گذاران دولت 
را كم ريسك تر ارزيابي مي كنند و اوراق بدهي دولتي را براي 
س��رمايه گذاري ترجيح مي دهند. عالوه بر اين موضوع، 
مسووالن بازار سرمايه بيشتر در راستاي اهداف دولت قدم 
برمي دارند و اقدام اثربخشي براي بخش خصوصي انجام 
نمي دهند. يكي ديگر از داليل مهم در كاهش نقش تأمين 
مالي بخش خصوصي از بازار سهام به بوروكراسي دشوار 
آن برمي گردد. بخش خصوصي براي انتشار اوراق بدهي 
درگير مسائل اداري بسيار فرسايشي مي شود؛ درنتيجه 
بخش خصوصي بانك ها را در اولويت تأمين منابع مورد نياز 
خود قرار مي دهد. البته بايد در نظر داشت كه براي ناشران 
بورسي و فرابورسي تأمين مالي از طريق افزايش سرمايه 
ادامه در صفحه 2 موثر بوده و در حال حاضر... 

پيمان حدادياحسان عسكريپيمان مولوي

ميركاظميرييسسازمانبرنامه: فرشادمومنياقتصاددان:

 مركزپژوهشهايمجلس:
طرحكمربند-راهچينموقعيتترانزيتيايرانراتقويتميكند

 افزايش 
 حقوق ۱۴۰۱

از ۱۰ تا باالي ۳۰ درصد
صفحه 2    همين  صفحه    

صفحه 7    

دوران جنگ 
 كمترين سطح 

از فساد وجود داشت

شروط همكاري ها با چين 

انتصاب شايسته حضرتعالي را به سمت مديرعامل شركت فوالد 
مباركه اصفهان تبريك و تهنيت عرض نموده، توفيقات روزافزون 

جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم.

جنابآقايدكترمحمدياسرطيبنيا

مهدي مهيار- روزنامه تعادل

مديرعامل شركت فوالد مباركه

 شركتبورس
پسازگذشتچندهفته
شفافسازينكردهاست

تقريبا هيچ كسي فكر نمي كرد كه مسووالن سازمان 
بورس به دنبال تقويت بازارهاي رقيب خود باشند و 
به نوعي خروج سرمايه از بازار را بيش ازپيش تقويت 
كنند اما در نخستين روزهاي فصل پاييز تعدادي ماينر 
در شركت بورس پيدا شد كه در وهله نخست اغلب 
مسووالن مربوطه وجود ماينر را تكذيب كردند و پس 
از گذشت حدوداً سه هفته شفاف سازي صورت نگرفته 
صفحه 3 را بخوانيد و بورسي ها ...   

خب��ر احتمال صدور مج��وز براي فعالي��ت اولين 
صن��دوق ETF مبتني بر رم��زارز امريكايي باعث 
صعود قابل توج��ه بيت كوين ش��د و از روز جمعه 
تاكنون نشانه هايي از خوش  بيني ميان معامله گران 
بازار ارزهاي ديجيتال ديده مي ش��ود. اخبار مثبت 
اخير قيمت بيت كوين را براي اولين بار از ماه آوريل 
)فروردين( در برخي از صرافي ها به نزديكي ۶3 هزار 
دالر هم رس��اند. اداره كنترل دارايي هاي خارجي 
امريكا )اوفك(، طي اطالعيه اي، دستورالعمل هاي 
الزم براي ش��ركت هاي فعال در حوزه دارايي هاي 
صفحه 6 را بخوانيد ديجيتال را ابالغ كرد.   

اخبارمثبت،قيمتبيتكوينرادر
برخيازصرافيهابهنزديكي۶۳هزار

دالرهمرساند

ماينري 
در كار نبود!

 خوش بيني 
معامله گران بازار 
ارزهاي ديجيتال

فرش��اد مومني، اس��تاد دانش��گاه و اقتصاددان گفت: 
قيمت هاي اسمي داروها به رغم اقتصاد جنگ در سال 
13۶۸ با يك فاصله معنادار با قيمت اس��مي )قيمتي 
كه درآن تورم هم وجود دارد( در سال هاي 5۶ و 1357 

كمتر بوده است.
نشس��ت مجازي موسس��ه دين و اقتصاد به مناسبت 
بزرگداش��ت دفاع مقدس ب��ا موض��وع »نوآوري هاي 
انديش��ه اي و نهادي در مديريت و هدايت امور سالمت 
در دوران دفاع مقدس« برگزار ش��د. در اين نشس��ت 
فرشاد مومني، استاد دانش��گاه و اقتصاددان در ابتداي 
اين نشست با بيان اينكه هدف اين نشست امكان پذير 
كردن قرار گرفتن نسل جديد تصميم گيران بر شانه هاي 
نسل هاي گذشته است، گفت: به اعتبار شيوه تاسف بار 
اداره امور سالمت در كشور ما در دوران تعديل ساختاري 
و فشارهاي غيرمتعارفي كه به مردم وارد شده است به 
اين جمع بندي رسيديم كه تمركز ويژه اي بر ابتكارات 
نظام سالمت در دوران دفاع مقدس داشته باشيم. اين 
استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: ما به  شدت در 
جامعه خود نياز داريم روي مسائل بنيادي و سرنوشت ساز 
تمركز بيشتري داشته باشيم از جمله مسائل مربوط به 
حيطه سالمت در كشورمان كه با كمتر حيطه اي قابل 
مقايسه اس��ت.  وي افزود: ما از طريق مقايسه آنچه در 
دوران دف��اع مقدس اتفاق افتاد با آنچ��ه در دوران پس 
از آن ب��ا همه فراز و نش��يب هايي كه داش��ت، بتوانيم 
درس هايي براي اداره كش��ورمان در آينده مهيا كنيم. 
امسال سال تدوين برنامه ميان مدت نيز هست و ما اگر 
هوش��مندانه در اين زمينه تالش كنيم شايد كمترين 
خيري به اندازه آن بش��ود مطرح ك��رد.  مومني افزود: 
بنيان هاي انديشه اي توافق ش��ده حول نظام سالمت 
پس از انقالب كه بيش��ترين دستاوردها را براي جامعه 
پديدار كرد يكي از حياتي ترين موضوعاتي اس��ت كه 
يكي از متفكران توسعه درباره آن نظراتي داشته است. 
كساني كه دست اندركار نظام سالمت هستند و به عزت 
مردم فكر مي كنند بايد به اين موضوع بپردازند. شاه بيت 
آثار برجسته ترين متفكران حوزه توسعه اين است كه 
رقابت بين شركت ها و كشورها شكل تجسد يافته رقابت 
بين انديشه ها است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر به 
محورهاي انديشه اي در دوران دفاع مقدس را نگاه كنيم 
و بعد ببينيد تغييرات ايدئولوژيك و تجديدنظرهايي كه 

در آن بنيان هاي انديشه اي صورت گرفت چگونه كشور 
را در معرض بي سابقه ترين بحران ها در حيطه سالمت 
قرار داد. بحث بر س��ر اين نيست كه بخش اصلي بدنه 
نظام سالمت مجاهدتي نكرده اند اما چون اينها در پرتو 
شرايط مورد نياز ايران قرار نمي گيرد، دستاورهايش به 
كلي متفاوت خواهد شد. استاد سروش محالتي يكي از 
درخشان ترين گزارش ها درباره تغيير ايدئولوژي نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور از آرمان ها به سمت 
مصلحت س��نجي كردن در كتابي به نام »بازگشت از 
بهشتي و بازگشت به بهشتي« شرح دادند كه دوستان 
عالقه مند مي توان به آن مراجعه و بعد دستاوردهاي آن 
دوره 10 س��اله را با بعدها مقايسه كنند براي مثال ۸3 
درصد كل درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و غير 
نفت در دوره بعد از جنگ رخ داده است، آن وقت كارنامه ها 
را كه مقايسه مي كنيد، مي بينيد آن بنيان هاي انديشه اي 
چقدر مهم است و در غياب آن انديشه هاي راهگشا وفور 
منابع فساد و ناكارآمدي را بيش��تر مي كند و زحمات 

دلسوزانه را از بين مي برند. 

  قيمت دارو در سال 68 از سال هاي 56 و 
57 كمتر بود

 اين استاد دانش��گاه با بيان اينكه از زواياي گوناگون ما 
مي توانيم بحران در حيطه نظام سالمت براي مردم ايران 
از جمله طرز برخورد با طرح »ژنريك« را مطرح كنيم، 
بيان كرد: جناب آقاي علي بهشتي دهكردي در دوران 
جنگ مدير بهداشت و درمان سازمان برنامه بودند كه 
بعد از جنگ به عنوان يك هشدار گزارشي تحليلي تهيه 
ك��رده بودند كه در ان گفته بود ابعاد معجزه آس��ا طرح 
ژنريك را اگر مي خواهيد بفهميد يك مولفه آن اين است 
قيمت هاي اسمي داروها به رغم اقتصاد جنگ در سال 
13۶۸ با يك فاصله معنادار با قيمت اسمي )قيمتي كه 
درآن تورم هم وجود دارد( در سال هاي 5۶ و 1357 كمتر 
بوده است. شما اگر مي خواهيد مردمي سالم داشته باشيد 
ببينيد ايدئولوژي كه پش��ت طرح ژنريك قرار داشت، 
چه بود. به  طور مشخص برخي صاحبنظران در حوزه 
ش��ركت هاي چندمليتي درباره دارو مي گويند ماجرا، 
ماجراي عرضه و تقاضا آن ط��ور كه بازارگراها با ابتذال 
نشان مي دهند، نيست و مساله دارو مرتبط با جان مردم 
ادامه در صفحه 2 است و... 

فرشاد مومني اقتصاددان:
دوران جنگ كمترين سطح  از فساد وجود داشت

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

رجوع به صفحات 4و5و6



گروه راه و شهرس�ازي|بازوي پژوهش��ي مجلس در 
گزارشي ابعاد طرح ابتكار كمربند و راه چين و فرصت هاي 
همكاري تجاري ايران را بررسي كرده است. در اين گزارش، 
ضمن برشمردن مزاياي احتمالي همكاري ايران در اين 
طرح، مركز پژوهش هاي مجلس 6 نكته هشدارآميز نيز 
در اين رابطه احصا و پيش��نهاد كرده است، از جمله اينكه 
»موضع كش��وري نظير چين در قبال مسائل سياسي به 
ويژه در موضوع تحريم هاي غرب مهم و اثرگذار است و بايد 
قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همكاري اجرايي، نسبت به 
شفاف سازي اين موارد اقدام الزم صورت گيرد و سپس وارد 
قراردادهاي عملياتي با توجه به منافع طرفين در زمينه هاي 

مختلف شد.«
در اين گزارش آمده است: از سال ۲۰۱۳ و در پي تصميم 
دولت چين، طرح ابتكاري با عنوان »ابتكار كمربند و راه« 
به شكل رسمي مطرح و آغاز شده است؛ در چارچوب اين 
ابتكار چين از طريق آسياي ميانه و غربي با خليج فارس و 
درياي مديترانه و از طرف ديگر با آسياي جنوب شرقي و 
جنوب آسيا و اقيانوس هند مرتبط مي شود. اين طرح در 
ابتدا به عنوان شبكه اي از طرح هاي زيربنايي منطقه اي 
آغاز شد، اما پيگيري آخرين نس��خه آن نشان مي دهد 
محدوده اين ابتكار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر 
شامل ارتقاي سطح هماهنگي سياست ها در قاره آسيا، 
ادغام مالي، آزادس��ازي تجاري و اتص��ال مردم به مردم 
 ،)BRI( مي شود. گستره كشورهاي ابتكار كمربند و راه
سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا را دربرمي گيرد. در اين ابتكار 
تالش شده است تا اهدافي نظير بهبود زيرساخت هاي 
منطقه، ايجاد شبكه ايمن و كارآمد معابر زميني، دريايي 
و هوايي، تقويت تجارت، تسهيل سرمايه گذاري و تقويت 
و كارآمدسازي تجارت براي كشورهاي فعال در اين طرح 
محقق ش��ود. اين اهداف مطابق با شاخص هاي تسهيل 
تجارت يعني دسترسي به بازار داخلي، دسترسي به بازار 
خارجي، كارايي و شفافيت مديريت مرزي، در دسترس 
بودن و كيفيت خدمات و زيرساخت هاي حمل و نقل و در 
دسترس بودن و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
پيگيري مي شوند. در سال ۲۰۲۰ سرمايه گذاري چين 
بيشترين سرمايه گذاري را در كشورهاي آفريقايي واقع در 
مسير كمربند و راه انجام داده است كه حدود ۱۲.6ميليارد 
دالر ب��وده و تقريبًا ۲۷ درصد از كل س��رمايه گذاري ۴۷ 

ميليارد دالر را شامل مي شود. 

     رشد مبادالت چين با شركاي خود
در اين گزارش تصريح ش��ده است: بر اس��اس آمار وزارت 
بازرگاني جمهوري خل��ق چين، كل حجم تجارت چين 

با كشورهاي واقع در كريدورهاي طرح ابتكار كمربند و راه 
)BRI( طي سال هاي ۲۰۱۹-۲۰۱۴ حدود 6۴۰۸ ميليارد 
دالر بوده اس��ت همچنين طي دوره مزبور، حجم تجارت 
چين با كش��ورهاي واقع در كريدور مزبور ۱۳۴۱ ميليارد 
دالر بوده و در سال ۲۰۲۰ نيز با ۰.۷ درصد رشد به حدود 
۱۳۵۰ ميليارد دالر رس��يده است كه تقريبًا ۲۹ درصد از 
كل تجارت خارجي چين را شامل مي شود. پيش بيني اين 
است كه در سال ۲۰۲۱ چين بيشتر در حوزه هاي مشخصي 
نظير زيرس��اخت هاي حمل و نقل و در حوزه كشورهاي 
آسيايي سرمايه گذاري كند تا از مزاياي توافقنامه هاي جديد 
بهره برداري نمايد. طبق اين آمار، با احتساب كشور چين، 
حدود ۳۷ درصد از كااله��اي صادراتي ايران اعم از نفتي 
و غيرنفتي )به ارزش ۱۱.۵ميليارد دالر( در س��ال ۱۳۹۹ 
)۲۰۲۰( به طور مستقيم به كش��ورهاي واقع در كريدور 
ابتكار كمربند و راه )BRI( صادر شده است. عالوه بر اين، 
حدود ۳۸ درصد از نيازهاي وارداتي ايران به ارزش تقريبي 
۱۳ ميليارد دالر نيز به طور مستقيم از طريق 6 كشور واقع در 
كريدور »ابتكار كمربند و راه« شامل قزاقستان، قرقيزستان، 
ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان و تركيه تأمين مي شود 

)كشورهاي واقع در كريدور مستقيم و مشترك( .

     پتانسيل باال 
براي ارتقاي روابط تجاري ايران

در اين گزارش آمده است: همچنين بر اساس آخرين آمار در 
سال ۲۰۱۸ ميزان اكمال تجاري ايران با كشورهاي واقع در 
كريدور اين كمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه 
واردات ۳۸ درصد است؛ با عنايت به اينكه در سال ۲۰۱۸ 

تعداد 6۵ كشور داراي شرايط عضويت در ابتكار كمربند و راه 
بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد كشورها به ۱۴۰ افزايش يافته 
است، شاخص اكمال تجاري در صادرات بيش از 6۵ و در 
واردات نيز بيش از ۴۵ درصد تخمين زده مي شود. بنابراين 
از حيث كمي، پتانسيل بااليي در ارتقاي روابط تجاري ايران 

با كشورهاي مذكور وجود دارد.
تحقيقات نشان مي دهند كاهش ۱۰ درصدي هزينه هاي 
ريلي، هواي��ي و دريايي، صادرات را در كش��ورهاي فعال 
در كريدور ابتكار كمربن��د و راه به ترتي��ب ۲، ۵/۵ و ۱/۱ 
درص��د، افزايش مي دهد. طب��ق اي��ن ارزيابي ها، بهبود 
وضعيت شاخص هاي تسهيل تجارت در ايران منطبق با 
استانداردها و اهداف موجود در ابتكار كمربند و راه، نظير 
توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل و تجاري و تأمين مالي 
منجر به رشد قابل توجهي در صادرات ايران خواهد شد. بر 
اين اساس، در صورت مديريت صحيح و تبيين و تصريح 
دقيق منافع ملي در ابتكار كمربند و راه، افزايش كارايي و 
شفافيت و پاسخگويي در مديريت مرزي، در دسترس بودن 
و كيفيت زيرساخت هاي حمل و نقل و در دسترس بودن و 
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات مي توانند به ترتيب 
رشد ۲۰۰.۴ درصدي، ۵۲.۹ درصدي و ۱6۱.۳ درصدي 

صادرات ايران را منجر شود.
در اين گزارش بيان شده است: از طرفي، در شرايط تحريم 
نيز مي توان از طريق توس��عه روابط استراتژيك با چين، 
همچنان از تسهيالت زيرساختي اين طرح برخوردار شد. 
عالوه ب��ر اين، هر ميزان كه چين براي اقتصادهاي حاضر 
در كريدور ابتكار كمربند و راه، به عنوان شريك تجاري و 
عامل سرمايه گذاري اهميت بيشتري پيدا مي كند، مزاياي 

مش��اركت در اين طرح براي جذب س��رمايه و همچنين 
تسويه حساب هاي تجاري در شرايط تحريم براي ايران نيز 

مي تواند افزايش يابد. 

     6 نكته درباره همكاري با چين
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اين نكته كه جمهوري اسالمي ايران در بهره برداري 
حداكثري از پيوستن به ابتكار كمربند و راه ضروري است، 
درباره اين همكاري 6 نكته هشدارآميز احصا و پيشنهاد 

شده است.
الف- جمهوري اسالمي ايران بايد نسبت به نحوه تعامل با 
چين موضع روشن و مشخصي داشته باشد؛ به نحوي كه 
يكپارچگي و اتخاذ مواضع و رويكردهاي اصولي مبتني بر 

منافع بلندمدت در تعامل با چين وجود داشته باشد. 
ب- همچنين تش��كيل كميت��ه فرا قوه اي ب��راي پرهيز 
از ناهماهنگي ه��ا و اس��تفاده حداكث��ري از ظرفيت ها و 

فرصت هاي ابتكار كمربند و راه ضرورت دارد.
ج- موضع كشوري نظير چين در قبال مسائل سياسي به 
ويژه در موضوع تحريم هاي غرب مهم و اثرگذار است و بايد 
قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همكاري اجرايي، نسبت به 
شفاف سازي اين موارد اقدام الزم صورت گيرد و سپس وارد 
قراردادهاي عملياتي با توجه به منافع طرفين در زمينه هاي 

مختلف شد. 
د- راهبرد تعام��ل با چين در ابتكار كمربن��د و راه و ذيل 
تفاهمنامه همكاري ۲۵ س��اله، بايد با لحاظ فرصت ها و 
تهديدهاي موجود در فضاي منطقه اي و بين المللي صورت 
گيرد؛ به نحوي كه ضمن جلوگيري از ايجاد انحصار يك 
طرفه در تعامالت اقتصادي با چين، امكان بهره برداري از 
فرصت هاي تعامل با كشورهاي واقع در ساير كريدورهاي 
موجود در ابتكار كمربند و راه و همچنين س��اير كشورها 

فراهم شود.
ه�- بايد در تنظيم روابط اقتصادي با چين به گونه اي اقدام 
كرد كه به بدهي هاي كالن و زياد ايران به چين منجر نشود 
)درصد مشخصي از بودجه عمومي كشور مشخص شود( 
و تالش شود تراز همكاري هاي اقتصادي در سطح مناسب 

تعريف و عملياتي شود. 
و- تبيين نسبت و جايگاه طرح ابتكار كمربند و راه با ساير 
برنامه هاي توسعه اي جمهوري اسالمي ايران نيز ضروري 
است. درمجموع حضور جمهوري اسالمي ايران در ابتكار 
كمربند و راه چين، براي هر دو كش��ور منافع زيادي دارد 
كه ايران مي تواند با يك ديپلماس��ي اقتصادي مناسب و 
رعايت مالحظات ذكر ش��ده، نهايت بهره برداري را از آن 

به عمل آورد.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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ميركاظمي رييس سازمان برنامه:

آن طور كه رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد در 
سال آينده افزايش حقوق كاركنان پلكاني و احتماال از 

۱۰ تا باالي ۳۰ درصد خواهد بود.
به گزارش ايس��نا، در بخش��نامه بودجه س��ال ۱۴۰۱ 
دستگاه هاي دولتي مكلف شدند ميزان افزايش حقوق 
كاركنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگيرند كه 
اعالم اين ميزان با توجه به شرايط تورمي با واكنش هايي 
از جمله برخي نمايندگان مجلس همراه بود؛اما اينكه 
جريان افزايش حقوق كاركنان در س��ال آينده به چه 
صورتي است، در حاشيه مراسم توديع و معارفه رييس 
هيات عامل صندوق توسعه ملي از ميركاظمي،  رييس 
سازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت و وي در 

پاسخ به ايسنا توضيحاتي ارايه كرد.
ميركاظمي با بيان اينكه در سال آينده افزايش حقوق 
به صورت پلكاني انجام خواهد ش��د، اظهار كرد: بر اين 
اساس تالش بر اين است كه حداقل افزايش اعمال شده 
ولي حقوق هاي پايين ممكن است تا باالي ۳۰ درصد 
نيز افزايش يابد اما كساني كه چندين بار افزايش حقوق 
داشته اند كمترين درصد رشد را خواهند داشت، بنابراين 

افزايش حقوق براي تمامي كاركنان يكسان نيست.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر در يك چرخه منفي 
حقوق قرار گرفته ايم، يادآور شد: اكنون به طور مرتب 
تورم ايجاد مي شود و به دنبال آن حقوق ها افزايش پيدا 
مي كند كه براي تامين منابع آن خلق پول شده و به دنبال 
اين جريان با افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي تورم 
رشد مي كند به عبارتي ۲۰ درصد افزايش حقوق براي 
كاركنان اعمال مي كني��م، ولي تورم براي عموم مردم 
ايجاد مي شود. دولت به سمتي حركت خواهد كرد كه 
خلق پول صورت نگرفته و به اين صورت نباشد كه براي 
پرداخت حقوق كاركنان كه سهم محدودي در جامعه 
دارند تبعات و تورم آن كل مردم را تحت فشار قرار دهد.

رييس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در 
حال حاض��ر به هم ريختگي بااليي در وضعيت حقوق 
وجود دارد به طوري كه مصوباتي را گرفته اند كه افزايش 
باالي حقوق را براي برخي كاركنان ايجاد مي كند، اما 
مثال جوان تحصيلكرده اي كه تازه وارد سيستم مي شود 
حقوق پاييني دارد، اما برنامه ما اين است تا سه سال آينده 

بتوانيم شرايط را تغيير دهيم.
اما در ادامه رييس س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ به 
سوال ديگر ايسنا مبني بر استفاده دولت در بودجه سال 
جاري و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملي 
توضيح داد: ما به هيچ عنوان برنامه اي براي استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي در بودجه سال آينده نخواهيم 
داشت و به سمت خلق پول نمي رويم حتي اين موضوع 
را در بخشنامه نيز تاكيد كرده ايم. استفاده دولت از منابع 
صندوق توس��عه ملي بودجه اي نخواهد بود مگر براي 
پيشراني اقتصاد و پروژه هاي بخش خصوصي و ايجاد 

زيرساخت در توسعه كشور.
ميركاظمي با بي��ان اينكه در بودجه امس��ال از منابع 
صندوق توسعه ملي استفاده شده اس��ت، يادآور شد: 
اين نيز براس��اس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره 
از مازاد ۲۰ درصد بوده كه در نيمه اول س��ال استفاده 
ش��د و احتماال در نيمه دوم سال نيز مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه نگاه دولت 
قبل اين بود كه همانطور كه پول وارد صندوق مي شود 
در فشارهاي اقتصادي و تنگناها نيز از آن استفاده كند، 
اظهار كرد: بر اين اساس برداشت هايي از منابع صندوق 
صورت گرفته كه در برخي م��وارد مانند مهار آب هاي 
مرزي اقدام پس��نديده بود ولي در مواردي براس��اس 
ضروريات دولت صورت گرفته كه تا حد ممكن سعي 
مي ش��ود اينگونه از منابع صندوق استفاده نكنيم هر 
چند منابعي كه با مجوز رهبري برداشت شده به صورت 
تسهيالت است و بايد بعد از بررسي و محاسبات صورت 

گرفته به صندوق بازگردد.

 تأمي��ن مالي از طري��ق افزايش س��رمايه از محل 
آورده هاي نقدي توانسته به بنگاه ها كمك بسياري 
كند اما همين ابزار نيز داراي پروس��ه زماني بسيار 
طوالني اس��ت. از طرفي كش��ور ما ب��ا دگرگوني 
متغيرهاي كالن اقتصادي مواجه اس��ت و عمدتًا 
مديران ش��ركت ها و ناشران بورس��ي و فرابورسي 
راغب به افزايش سرمايه از محل آورده نقدي نيستند 
چراكه به كرات شاهد تغيير شرايط و فاصله گرفتن 
پيش بيني هاي اوليه با واقعيت ه��ا در اتمام پروژه 
بوديم. در حقيقت در ب��ازه زماني اجرا تا پايان يك 
طرح توسعه اي با تحوالت زياد متغيرهاي اقتصادي 
روبرو مي شويم و امكان ارزيابي دقيقي از آينده وجود 
ندارد. همچنين فعاالن بورسي نيز اعتقاد و اشتياق 
زيادي به شركت در افزايش سرمايه بنگاه ها ندارند 
و به همين دليل بازار سرمايه از اين طريق نتوانسته 

جايگاه خوبي در بحث تأمين مالي داشته باشد.
در كشورهاي توسعه يافته، تأمين مالي بورس محور 
اس��ت اما در كش��ور ما بيش��ترين بها به بانك ها 
داده ش��ده و فرهنگ س��رمايه گذاري از گذش��ته 
مبني بر سپرده هاي بانكي بوده است. نقش بسزاي 
س��پرده هاي بانكي در ج��ذب س��رمايه گذاران و 
نقدينگي باعث شده تا خواه نخواه تأمين مالي نيز 
به سمت همان بانك ها برود. گاهي به اشتباه گمان 
مي كنند كه بايد اقدام��ي خارق العاده در ابزارهاي 
تأمي��ن مالي به وجود بيايد ك��ه البته اين تصوري 
اشتباه است. ابزارهاي فعلي تا حد زيادي مي توانند 
به بحث تأمين مالي كمك كنند و مشكلي در اين 
زمينه ندارند بلكه مي بايس��ت فرايند تأمين مالي 

اصالح شود.

دوران جنگ كمترين سطح  از 
فساد وجود داشت

 نش��ان مي دهن��د در مقاطعي حس��اس مانند 
اپيدمي ها و... ش��ركت هاي فرامليتي تا ۸۳ برابر 
قيمت تم��ام ش��ده دارو را از كش��ورهاي تحت 
اضطرار دريافت مي كردند؛ يعني ماجرا از موضع 
امنيت اجتماعي و امني��ت ملي بايد مورد توجه 
ق��رار بگيرد. آقاي بهش��تي در همان گزارش كه 
نام برده شد، نش��ان مي دهد اگر استانداردهاي 
اداره نظام دارويي كش��ور بر اساس آنچه در قبل 
از انقالب بود ادامه پيدا مي كرد ما در سال ۱۳6۸ 
بايد س��االنه حداقل ۱۴.۵ ميلي��ارد دالر صرف 

واردات دارو مي كرديم.
وي در ادامه افزود: ما در هيچ كدام از س��ال هاي 
جنگ باالتر از ۵۰۰ ميلي��ون دالر براي واردات 
دارو هزين��ه نكرديم. آنها ك��ه در حيطه اقتصاد 
سالمت كار مي كنند مسوول هستند و بايد نظام 
تصميم گيري كشور را آگاه كنند كه براي منافع 
يك گروه ذي| نفع متصل به واردات چي ها كشور 

را در معرض چه خطراتي قرار مي دهند.
مومني با اش��اره به اينكه شايد س��اعت ها بتوان 
درباره اين صحبت كرد كه فساد چگونه گريبان 
آن نظام تصميم گيري را مي گيرد كه منافع ملي 
را تحت الش��عاع منافع گروه ه��اي ذ ي نفع قرار 
مي دهد، گفت: همه را دعوت مي كنم به مطالعه 
گ��زارش تكان دهنده اي كه هزينه فرصت غفلت 
از عدالت در نظام سالمت ايران را نشان مي دهد 
و در سال ۱۳۷۵ معاونت اجتماعي سازمان برنامه 
اظهار ش��گفتي كرده بود از پديده اي كه نش��ان 
مي داد در س��ال ۱۳6۸ طبق مطالعات سازمان 
برنامه سراسر كشور به ۱۱ هزار تخت بيمارستاني 
نياز داشته است اما با وجود ايجاد ۲۲ هزار تخت 
بيمارستاني، همچنان كش��ور به ۱۱ هزار تخت 
بيمارس��تاني ديگر نياز داشته است. حاال ببينيد 
پشت سر اين چه فسادها، چه مشروعيت زدايي ها 
از حكوم��ت و چ��ه س��رخوردگي هايي كه براي 

انسان هاي باشرافت رقم خورده است.
 مومني همچنين افزود: وقتي ش��ما مي خواهيد 
درباره حوزه س��المت بحث كنيد يك موضوعي 
كه جاي آن خالي است، اين است كه بگوييم آن 
كارنام��ه اي كه در دوران جنگ رقم خورد به اين 
خاطر اس��ت كه ما در آن دوره كمترين س��طح 
تجربه شده فساد مالي را تجربه كرديم يعني اگر 
حكومتگران با مردم صادق نبودند، اگر مناسبات 
فس��ادزا نبودند و... طبيعي بود كه مردم اعتماد 

نمي كردند.
اين استاد دانش��گاه خاطرنشان كرد: مواجه ما با 
پاندمي ها در قرن ۲۱ ب��ه كرونا محدود نخواهد 
بود: يكي از بزرگ ترين معجزه هاي نظام سالمت 
در دوره جنگ تقدم پيش��گيري بر درمان بود. ما 
مي بينيم طبق نظر W.E.F بر اساس تجريه كرونا 
بزرگ ترين هديه اي به نظام هاي مديريت توسعه 
و مديريت س��المت كشورها داش��ته باشيم اين 
اس��ت كه نظام هاي مبتني بر پيشگيري كارايي 
آنه��ا ۵۰۰ برابر بهتر بوده اس��ت. بنابراين خوب 

است كه از تجربه آن دوران استفاده شود. 
وي افزود: وقتي ش��ما از سطح توس��عه به نظام 
سالمت نگاه مي كنيد در آنجا مي بينيد ماجراي 
درمان كمتر از يك سوم عناصر موثر در وضعيت 
س��المت را پوش��ش مي ده��د و دو س��وم آن 
متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي اس��ت بنابراين 
بايد از موضوع از جهت نگاه هاي بين رش��ته بايد 

به اين قضايا نگريست.
مسووالن حيطه سالمت بايد بيشترين مراقبت ها 
را در تصميم گيري هاي اقصادي كنند و بيشترين 
كارشناس هاي اقتصادي و اجتماعي را دور خود 

جمع كنند. 
در دوره احمدي ن��ژاد ي��ك ش��وك ب��ه قيمت 
حامل هاي انرژي وارد ش��د. آمارهاي اقتصادي 
مي گويد آن بخ��ش از جمعيت كه فقط از ناحيه 
هزينه هاي كمرشكن درمان زير خط فقر افتادند 
در يك دوره ۵ س��اله بيش از ۵ برابر شد پس اين 
بلوغ در نظام سالمت ما بايد وجود داشته باشد كه 

سياست هاي اقتصادي را مراقبت كنند. 

باالترين سطوح فساد دقيقا در دوره هايي 
رخ داده اس�ت كه با ش�وك قيمت هاي 

كليدي روبه رو بوده ايم
 مومني در پايان سخنان خود گفت: مجال نيست 
بگويم اين جوس��ازي ضدتوس��عه اي و مبتني بر 
دروغي كه در جهت تش��ويق ش��وك نرخ ارز در 
ايران رخ مي دهد از زاويه رفاه مردم به  طور كلي و 
از زاويه نظام سالمت به  طور خاص بگوييم چگونه 
از طريق فريب دادن تصميم گيران اساسي كشور 
به خاطر يك دستمال قيصريه را به آتش مي كشند. 
مطالعاتي هم اكنون در اختيار است نشان مي دهد 
به ازاي هر يك واحد شوك به نرخ ارز يا حامل هاي 
انرژي كه وارد مي كنند، هزينه هاي كلي دولت با 
ضريب ۳.۵ برابر افزايش پيدا مي كند. وقتي شما 
به گونه اي سياست هاي تورم زا اتخاذ مي كنيد كه 
كارمندان با يك شيفت كار شرافتمندانه از عهده 
يك زندگي شرافتمندانه برنمي آيند، معلوم است 
كه فس��اد رخ مي دهد.  در تاريخ ۳۰ ساله گذشته 
باالترين سطوح فساد دقيقا در دوره هايي رخ داده 
كه با ش��وك قيمت هاي كليدي روب��رو بوده ايم. 
اين مساله حياتي كه اگر مثال سياست هاي ديگر 
اقتصادي و اجتماعي ما از س��المت روي و رواني 
مردم پشتيباني نكند، چه فجايعي رقم خواهد زد 
اصل ماجرا است. اين يك طنز تلخي است كه در 
زمان بودجه ريزي، بودجه شركت هايي كه ضريب 
اهمي��ت آن باالي ۷۰ درصد بودجه كل اس��ت را 
نگاه نمي كنند و تم��ام تمركز خود را روي بودجه 

عمومي مي گذارند.

مركز پژوهش هاي مجلس: طرح كمربند-راه چين موقعيت ترانزيتي ايران را تقويت مي كند

شروط همكاري ها  با چين

محكوميت  18 ساله دو  مدير سابق  بانك مركزي

دالر 284 هزار توماني؟

رأي پرونده تخلف��ات ارزي بانك مركزي صادر ش��د و با 
حكم دادگاه، ولي اهلل سيف، رييس اسبق بانك مركزي به 
تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچي به ۸ سال و ساالر آقاخاني 
به ۱۳ س��ال حبس محكوم شدند.به گزارش مركز رسانه 
قوه قضاييه، رأي پرونده ولي اهلل سيف، رييس وقت بانك 
مركزي، احمد عراقچي و ساالر آقاخاني در رابطه با برهم زدن 
نظم و آرامش بازار ارز و فضاي اقتصادي كشور و همچنين 
برخي سوءمديريت ها صادر شد.به گزارش تسنيم، از اواسط 
سال ۹6 كه نشانه هاي نوسانات بازار ارز مشخص مي شود، 
احمد عراقچي، معاون ارزي وقت بانك مركزي كه تازه به 
اين سمت منصوب شده بوده است با هماهنگي رييس بانك 
مركزي تصميم مي گيرند براي مديريت بازار آش��فته ارز 
به جاي اقدامات تخصصي و علمي، مقاديري ارز را به صورت 
محرمانه و غيررس��مي به بازار قاچاق وارد كنند تا بتوانند 

قيمت ها را كنترل نمايند.
در اين مقطع ميثم خدايي، مش��اور دفتر رييس جمهور 
وقت، فردي به نام ساالر آقاخاني را كه يك جوان متولد ۷۰ 
و بي تجربه در اين زمينه است به عراقچي معرفي مي كند، تا 
مسووليت فروش ارز در بازار غيررسمي را به صورت محرمانه 
به عهده بگيرد.بعد ها معلوم مي شود خدايي براي انجام اين 

كار رشوه اي كالن از آقاخاني گرفته بوده است.
آقاخاني بدين ترتيب وارد همكاري با بانك مركزي مي شود و 
اصطالحاً مشغول انجام معامالت فردايي در بازار غيررسمي 
ارز مي ش��ود كه توس��ط خود بانك مركزي در آن مقطع 
غيرقانوني اعالم شده بود.آقاخاني در ابتدا براي ورود به اين 
كار، ۲۰ ميليون درهم در حساب بانك مركزي به عنوان 
سپرده و تضمين قرار مي دهد كه بعد از ۲ هفته اين سپرده 
هم با دستور عراقچي به او بازگردانده مي شود!بدين ترتيب 
در فرآيندي غيرشفاف و غيرقانوني كه البته با اطالع سيف 
رييس كل بانك مركزي بوده است، در هر مرحله بين ۵ تا ۸ 
ميليون دالر از منابع ارزشمند ارزي كشور، به آقاخاني داده 
مي شد و اين روند مجموعاً تا ۲۸ مرحله ادامه پيدا مي كند.

     پيامدهاي تصميم غلط بانك مركزي
تصميم غلط بانك مركزي نه تنها به كنترل قيمت ارز هيچ 
كمكي نمي كند بلكه باعث قاچاق بي رويه ارز به خارج از 
ايران و هدر رفتن حدود ۱6۰ ميليون دالر و ۲۰ ميليون يورو 
از منابع ارزي كشور مي شود. آقاخاني نه تنها در يك اقدام 
كاماًل انحصارطلبانه و غيرقانوني ارز دريافتي از بانك مركزي 

را به جاي توزيع ميان حدود 6۰۰ صرافي رسمي در كشور 
تنها به ۱۵ صرافي مي داده است، بلكه بخش قابل توجهي 
از آن را نيز به جي��ب دالالن و قاچاقچيان مي ريخته و در 
اين بين مصرف كننده واقعي ب��ازار ارز هيچ بهره اي از اين 
سرمايه كشور نمي برده است.بانك مركزي نيز علي رغم 
اطالع از نحوه توزيع ارز توسط آقاخاني، هيچ اقدامي صورت 
نداده و در واقع در برابر اين تخلفات چشم پوشي مي كرده 
است. آقاخاني در ۲۸ مرحله ارز را از بانك مركزي دريافت 
مي كند كه فقط در 6 مرحله عوامل نظارتي حضور داشتند 
و در س��اير مراحل تقريبًا هيچ نظارتي بر اقدامات او انجام 
نمي شده اس��ت و تمام فرآيند از قيمت گذاري، تحويل، 
فروش و تسويه ارز دولتي با بانك مركزي به عهده خودش 
بوده است كه اين جزو خطا هاي مهم سيف و ساير مديران 

وقت بانك مركزي در اين پرونده است.نكته عجيب ديگر 
اين كه، بعد از دستگيري آقاخاني، بانك مركزي به مراجع 
قضايي نامه رسمي مي زند و خواهان آزادي او مي شود. در 
آن نامه به مراجع قضايي اطالعات غلط داده مي ش��ود و 
بانك مركزي تالش مي كند مسير پرونده را تغيير دهد كه 
تنظيم كننده آن نامه جزو محكومين همين پرونده است. 

در نهايت ۱۳ مردادماه س��ال ۹۸ بود كه نخستين جلسه 
دادگاه رسيدگي به پرونده اخاللگران ارزي مرتبط با حوزه 
بانك مركزي در شعبه دوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي 
برگزار شد. پس از انجام رسيدگي ها و فرايند هاي قضايي، 
دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق الذكر اقدام به صدور 
رأي كرد. تا اينكه رأي دادگاه صادر شد و ذبيح اهلل خداييان، 
سخنگوي قوه قضاييه امروز )بيست و چهارم مهرماه( احكام 
صادره را به ش��رح زير اعالم كرد:  متهم رديف اول، ولي اهلل 
سيف، رييس وقت بانك مركزي متهم به برهم زدن نظم و 
آرامش بازار ارزي كشور و زمينه سازي براي خريد و فروش 
غيرقانوني ارز به ميزان ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دالر و ۲۰ 
ميليون و ۵۰۰ هزار يورو و همچنين اهمال و سوءمديريت 

در دوران مسووليت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري 
محكوم شده است.

متهم رديف دوم، س��يد احمد عراقچي، معاون وقت ارزي 
بانك مركزي نيز با همين اتهامات به تحمل هشت سال 
حبس تعزيري محكوم گرديده است. متهم رديف سوم، 
س��االر آقاخاني متهم به خريد و ف��روش غيرقانوني ارز و 
همچنين پرداخت رش��وه به ميثم خدايي، كارمند نهاد 
رياست جمهوري وقت و سيد رس��ول سجاد، مدير وقت 
بين الملل معاونت ارزي بانك مركزي، به تحمل ۱۳ سال 
حبس محكوم ش��ده است.ميثم خدايي از ديگر متهمان 
اين پرونده نيز به اتهام دريافت رشوه و مشاركت در خريد و 
فروش غيرقانوني ارز به  تحمل پنج سال حبس تعزيري و 
پرداخت جزاي نقدي معادل قيمت وجه مأخوذه و انفصال 
دايم از خدمات دولتي محكوم گرديد.سيد رسول سجاد، 
مدير وقت بين الملل معاونت ارزي بانك مركزي نيز يكي 
از متهمان ديگر اين پرونده است كه به اتهام مشاركت در 
خريد و فروش غيرقانوني ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت 
س��ال و هفت ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي 
معادل قيمت اقالم دريافتي و انفصال دايم از خدمات دولتي 
محكوم شده است.اين پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته 
است كه ميان آنها برخي ديگر از مديران بانك مركزي نيز 
وجود دارند كه به حبس محكوم شده اند، ضمن آنكه برخي 
از اين متهم��ان، پرونده هاي ديگري هم دارند كه در حال 
رسيدگي در مراجع قضايي است.شايان ذكر است احكام 
صادرشده براي اين محكومين قطعي و الزم االجرا است.

خداييان همچنين در جريان اعالم محكوميت مديران سابق 
بانك مركزي گفت: پرونده ديگري در همين راستا مربوط به 
قاچاق عمده ارز و توزيع غيرقانوني سكه و مقادير زيادي طال 
مربوط به مقطع زماني ديگري غير از مقطع زماني پرونده 
مورد اشاره، با كيفرخواست به دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم 
اقتصادي ارسال شده است.دستگاه قضايي با هر فردي كه 

به بيت المال خيانت كند با قاطعيت برخورد خواهد كرد.

هنوز مسووالن سازمان برنامه و بودجه نسبت به اين ادعاي 
مطرح شده در فضاي مجازي واكنشي نشان نداده اند. اخيري 
تصويري در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود كه 
در آن ادعا شده سازمان برنامه و بودجه سناريو هاي وضعيت 
اقتصادي كش��ور در شرايط لغو تحريم يا ادامه تحريم ها را 
بررسي و منتشر كرده است. به گزارش آفتاب نيوز، در اين 
جدول كه با عنوان »برآورد متغير هاي اصلي اقتصاد ايران و 
منابع و مصارف اقتصادي بودجه عمومي دولت با استفاده از 
مدل برنامه ريزي مالي« ) FP( منتشر شده، دو سناريو براي 
شرايط اقتصادي كش��ور در آينده پيش بيني شده است؛ 
سناريوي اول، لغو تحريم ها و سناريوي دوم ادامه تحريم ها. 
در اين جدول كه به سازمان برنامه و بودجه نسبت داده شده 
است، ادعا شده كه نرخ دالر در سال ۱۴۰6 در صورت ادامه 
تحريم ها عليه ايران به ۲۸۴ هزار توم��ان و در صورت لغو 

تحريم به ۵۵ هزار تومان خواهد رسيد. مطابق با اين جدول 
در سناريوي اول، در صورتي كه تحريم ها عليه ايران لغو شوند 
و ايران بتواند روزانه ۲،۵ ميليون بشكه نفت در روز بفروشد، 
قيمت دالر در س��ال بعد ۱۸ هزار توم��ان و در پايان دولت 
رييس��ي ۳۵ هزار تومان خواهد شد. در اين سناريو قيمت 
دالر در سال ۱۴۰6، ۵۵ هزار تومان پيش بيني شده است. 
در سناريوي دوم و در صورت تداوم تحريم ها و فروش ۸۰۰ 
هزار بشكه نفت در روز، دالر در سال بعد ۳۵ هزار تومان و در 
پايان دولت رييسي، ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰6، ۲۸۴ 
هزار تومان خواهد شد. در اين جدول، نرخ رشد اقتصادي و 
تورم نيز آمده است. در اين جدول پيش بيني شده كه نرخ 
تورم در صورت ادامه تحريم ها به 6۵ درصد خواهد رسيد. 
هنوز مسووالن سازمان برنامه و بودجه نسبت به اين ادعاي 

مطرح شده در فضاي مجازي واكنشي نشان نداده اند.

 افزايش  حقوق 1۴۰1 
از 1۰ تا باالي ۳۰ درصد

اصالح فرآيند  تأمين مالي

موضوع محكوميت و نيز فروش ارز در بازار براي مديريت نرخ ارز در شرايطي بود كه فشار حداكثري و جنگ اقتصادي 
دولت امريكا عليه ملت و دولت ايران به اوج خود رسيده بود و دولت وقت قصد داشت با اين اقدامات، آرامش الزم را براي 
جامعه حفظ نمايد؛ ضمن اينكه اين اقدامات براي مديريت بازار ارز به طرق مختلف و از ديرباز و به استناد اختيارات قانوني 
بانك مركزي انجام مي شده است. حال سوال اينجاست كه اين پرونده كيفري كه حدود ۳ سال است كه مفتوح شده و 
باتوجه به فقدان عناصر سه گانه تحقق جرم )عناصر قانوني، مادي و معنوي(، انتظار مي رفت براي متهمان پرونده، راي 
برائت يا قرار منع تعقيب صادر شود، چرا يك روز قبل از رسيدگي به همين اتهامات در ديوان محاسبات، يك باره خبر 
محكوميت ايشان در يكي از خبرگزاري ها منتشر مي شود؟! مگر نه اينست كه حكم محكوميت بايد به محكوم  ابالغ 
شود؟ آيا  انتشار اين خبر محكوميت كيفري براي اثرگذاري بر يك مرجع ديگر نبوده است؟ آيا اين نحوه اطالع رساني، 
از مصاديق تشويش اذهان عمومي و تعرض به عرض و حيثيت اشخاص نيست؟ چگونه اين خبر محكوميت به دست 

آن خبرگزاري رسيده ولي خود محكومان از آن بي خبر بوده اند؟ ذي نفعان اين محكوميت ها، چه كساني هستند؟

نكته وارده



گروه بازار سرمايه| 
تقريبا هيچ كسي فكر نمي كرد كه مسووالن سازمان بورس 
به دنبال تقويت بازارهاي رقيب خود باشند و به نوعي خروج 
سرمايه از بازار را بيش ازپيش تقويت كنند اما؛ در نخستين 
روزهاي فصل پاييز تعدادي ماينر در شركت بورس پيدا شد 
كه در وهله نخست اغلب مسووالن مربوطه وجود ماينر را 
تكذيب كردند و پس از گذشت حدوداً سه هفته شفاف سازي 
صورت نگرفته و بورسي ها سكوت كرده اند به گونه اي كه 
اصاًل ماينري در كار نبوده!  همان گونه كه گفته شد در وهله 
نخست وجود ماينر توسط علي صحرايي، مديرعامل اسبق 
بورس تهران تكذيب شد و پس از مصطفي بهشتي سرشت 
معاون سابق اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار اين موضوع 
را تاييد كرد اما همچنان صحرايي اين موضوع را تكذيب 
مي كرد و حتي معاون سابق اجرايي سازمان بورس و اوراق 
بهادار نيز گفته بود كه شخصا اين دستگاه ها را رويت نكرده ام 
اما چند روزي است كه بحث آن مطرح شده؛ همچنين وي 
در خصوص اينكه گفته مي شود »اين دستگاه ها متعلق به 
شخص خاصي بوده است« گفت: بايد بگويم با اطالعاتي كه 
تاكنون به دست آورده ام، اين دستگاه ها شخصي نبوده اند، 
اما به طوركلي چنين فعاليتي خارج از فعاليت هاي شركت 
بورس محسوب مي شود و اين مجموعه بايد پاسخگو باشد.

   تكذيب ها اشتباهي بود!؟
تنها چند ساعت پس از انتشار خبر وجود ماينرها، شركت 
ب��ورس در بيانه اي اعالم كرد كه اگرچه ش��ركت بورس و 
اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگوالتوري رمز ارزها را به 
عنوان يك دارايي ديجيتال و در قالب پروژه تحقيقاتي دنبال 
كرده بود اما وجود ماينر ش��خصي در اين شركت تكذيب 
مي شود. مساله مهم اينجاست كه حتي شركت توانير نيز 
همان روز وجود دستگاه ماينر را در اين شركت تكذيب كرد. 
اما يك روز پس از تكذيب هاي مكرر، سازمان بورس و اوراق 
بهادار يك اطالعيه وجود دستگاه هاي ماينر را در شركت 
بورس تاييد كرده و اعالم نمود: در رسيدگي هاي نظارتي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادي ماينر كه از سوي 
شركت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداري قرارگرفته 
است در ساختمان شركت مزبور كشف و در ادامه بررسي نيز 
مشخص شد كه فعاليت مزبور در گزارش ها و حساب هاي 
ش��ركت به طور كامل ثبت و افشا نشده است و با توجه به 
اينكه چنين امري با اساسنامه و رسالت شركت بورس نيز 
همخواني نداشته است، موضوع به معاونت حقوقي سازمان 
ارسال شده است. بر همين اساس تقريباً پنج روز بعد نيز 
شركت توزيع برق تهران باوجود تكذيب اوليه خود در 
خصوص دستگاه هاي اس��تخراج رمزارز اعالم كرد كه 
بر اس��اس گزارش مامورين بازرسي از محل، تعداد82 
دستگاه ماينر كه در لحظه بازديد اين شركت در مدار 

قرار نداشتند كشف و ضبط  شده است.

      داستان استعفاي صحرايي چه بود؟
پس ازاين ماجرا علي صحرايي استعفاي خود را اعالم كرد و 

تاييد نمود كه اعضاي هيات مديره بورس تهران نيز از ماجرا 
خبر داشتند. در وهله نخست بسياري گفتند كه صحرايي 
با توجه به اشتباهي كه انجام داد خود استعفا داده اما پس 
از انتشار صورت جلسه هفتمين روز مهرماه هيات مديره 
شركت بورس مشخص شد كه وي استعفا نداده بلكه بركنار 
شده است! دراين بين حسين بوستاني، عضو هيات مديره 
شركت بورس اعالم كرد: اعضاي هيات مديره شركت بورس 
از وجود دستگاه هاي ماينر در اين شركت اطالعي نداشتند 
و مصوبه اي كه مبني بر استخراج رمز ارز در شركت بورس 
باش��د، نه در هيات مديره فعلي و نه در هيات مديره قبلي 
وجود نداشته؛ همچنين تأكيد كرد كه در كميته ساختمان 
هيات مديره قبل، مصوبه اي انجام مي شود مبني بر اينكه 
تعدادي دستگاه پردازنده براي مركز داده يا همان ديتاسنتر 
شركت بورس خريداري شود. اين مصوبه هيچ اشاره اي 
به اينكه اين دستگاه قرار است براي ماينر استفاده شود 
نداش��ته و مشخصًا در آن ذكرش��ده است كه دستگاه 
پردازشگر براي مركز داده است؛ اما با توجه به اينكه اين 
دستگاه ها اس��تفاده دوگانه اي دارند بعداً به نحو ديگر 
مورداستفاده قرارگرفته اند و هيات مديره به هيچ وجه 
در جريان اينكه قرار است از دستگاه پردازشگر استفاده 

ديگري غير از استفاده مركز داده شود، نبوده است.

     مجلس و قوه قضاييه كاري كردند؟
اغل��ب نمايندگان مجل��س از هم��ان روز از وزير اقتصاد 
درخواست كردند تا پرونده كش��ف ماينرها را در شركت 
بورس به صورت فوري به قوه قضاييه ارسال كند. بر همين 
اساس ذبيح اهلل خداييان، سخنگوي قوه قضاييه در آخرين 
نشست خبري خود كه روز چهارشنبه برگزار شد، درباره 
تخلفات بورس تصريح كرد: دادسراي تهران كارهاي زيادي 
روي اين پرونده جهت شناسايي افرادي كه ممكن است در 
اين پرونده دخالت داشته باشند انجام داده است. افرادي 
احضار يا دعوت شدند اما هنوز كسي به عنوان متهم احضار 

نش��ده و به احتمال قوي در آينده نزديك اين كار صورت 
خواهد گرفت. مراحل كارشناسي پرونده رو به اتمام است و 
در خصوص نصب ماينر در سازمان بورس پرونده جداگانه اي 
تشكيل ش��ده كه در جريان رسيدگي است. محمدعلي 
دهقان دهنوي، رييس اسبق سازمان بورس نيز در خصوص 
پرونده ماينرها 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 مستندات 
موجود به دست آمده است. 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 شود اما 

در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد قضيه روشن شده است.
به گفت��ه وي اين موضوع به ماه هاي پاياني س��ال 13۹8 
برمي گردد كه در آن يك كميته ش��امل دو نفر از اعضاي 
هيات مديره ش��ركت بورس تهران به همراه مديرعامل و 
چند تن از مديران ش��ركت بورس تصميم مي گيرند كه 
تعدادي دستگاه ماينر خريداري و بهره برداري كنند. 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 32 دس��تگاه ماينر خريداري ش��ده 
است. اين دستگاه ها در ابتداي سال 13۹۹ 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.

     ماينرها ازنظر حقوقي
حميد اس��دي، حقوقدان بازار س��رمايه در خصوص اين 

ماينرها مي گويد: بعد ماهيت، مس��اله ماينينگ قطع به 
يقين در حوزه فعاليت شركت بورس نيست و اين مساله 
طبق اساسنامه شركت، خارج از موضوع فعاليت شركت 
محسوب مي شود، همين موضوع يك تخلف است و اگر 
احراز شود از چند بعد قابل رسيدگي است. نخست آنكه 
شركت بورس بايد نسبت به آن شفاف سازي مي كرد و در 
سامانه كدال اطالعيه اي جهت آگاهي و اطالع سهام داران 
منتشر مي كرد. طبق ماده دو مكرر سه دستورالعمل اجرايي 
افشاي اطالعات، ناش��ر كه در اينجا شركت بورس است، 
مسووليت شفاف سازي درمورد شايعات را بر عهده دارد و 
در صورت انتشار شايعه و اخباري كه ممكن است فعاليت 
ش��ركت را تحت تأثير قرار دهد، بايد جهت پيشگيري از 
سوءاستفاده از اطالعات در سامانه كدال به شفاف سازي 
اقدام كند. اين مورد الزام ناشر است و حتماً بايد شفاف سازي 
را انجام دهد و عدم شفافيت اطالعات و عدم افشاي اطالعات 
صحيح در سامانه كدال يك يا چند مجازات انضباطي براي 
ناشر در پي دارد. بنابراين اولين مساله اين است كه خود 
شركت بورس بايد اين موضوع را در سامانه كدال و براي 
سهامدارانش شفاف سازي مي كرد. يك بعد نظارتي براي 
تمام شركت هاي بورسي كه در بازار هستند و بعد ديگر، بعد 
سهامداران و براي سهامداران خودش است. اين شركت 
حق ندارد به حقوق سهامداران بي احترامي كند و ملزم است 
كه طبق دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات، هرجايي 
كه ش��ايعه اي منتشر مي ش��ود، طبق ماده دو مكرر سه 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شفاف سازي كند. 
درواقع شركت بورس موظف بوده فارغ از اينكه ماينينگي 
بوده باشد يا خير، اين كار را انجام دهد. اين كارشناس 
حقوقي بازار سرمايه در ادامه با تاكيد بر اينكه اگر اثبات 
شود كه مساله ماينينگ اتفاق افتاده است، دو تبعات 
حقوقي براي شركت بورس در پي دارد، اظهار كرد: يك 
بعد انضباطي است كه فعاليت خارج از موضوع اساسنامه 
بوده است و دوم بعد كيفري است و اين بعد كيفري از باب 
قانون بازار اوراق بهادار و ارايه اطالعات خالف واقع و عدم 
افشاي اطالعات است. درصورت اثبات، تبعات كيفري 

براي مديران مربوطه خواهد داشت.

     سود حاصله در جيب چه كساني است؟
طب��ق اطالع��ات و آماره��اي موج��ود ميزان رم��ز ارز 
استخراج شده در ش��ركت بورس تهران حدوداً سه و نيم 
بيت كوين است كه بابيت كوين حدوداً 61 دالري رقمي 
در بيش از ۵ ميليارد و 8۰۰ ميليون مي ش��ود و مشخص 
نيست اين درآمد حاصله در جيب چه فرد يا افرادي است؟ 
حتي مشخص نيست هيات مديره بورس از وجود ماينرها 
خبر داشتند يا خير؟ اگر خبر داشتند چرا سكوت كردند؟ يا 
اينكه مديرعامل بدون اجازه هيات مديره و به تنهايي مي تواند 
كاري انجام بدهد؟ به هرحال بر اس��اس شواهد احتمال 
دخيل بودن هيات مديره شركت بورس در موضوع ماينرها 
بسيار زياد است و بايد ديد آيا كسي شفاف سازي مي كند؟ 
به هرحال ما در انتظار شفاف سازي شركت بورس هستيم.
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شركت بورس پس از گذشت چند هفته شفاف سازي نكرده است

  تثبيت قيمت سكه در ميانه كانال ۱۱ ميليون توماني

ماينري در كار نبود!

 افزايش  نرخ  دالر  و كاهش پي درپي ارزش لير تركيه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز شنبه قيمت ارز در بازار آزاد اندكي افزايش يافت و قيمت 
دالر 27 ه��زار و272 تومان، قيمت ي��ورو 31 هزار و641 
تومان، پوند انگليس 37هزار و ۵۰2 تومان و درهم امارات 7 
هزار و426 تومان اعالم شده است. بازار ارز همچنان تحت 
تاثير احتمال از سر گيري مذاكرات در وضعيت نزولي و با 
ثبات قرار دارد و فعاالن بازار منتظر اثر شروع مذاكرات بر 
كاهش قيمت ها هستند. محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه ط��ال و جواهر گفت: قيمت دالر امريكا 27 هزار و 
4۰۰ تومان و هر يورو 31 هزار و 4۰۰ تومان فروخته شده 
است. همچنين در بازار متش��كل ارزي هر دالر 26 هزار و 
3۰۰ تومان و هر يورو 3۰ هزار و 1۰۰ تومان قيمت خورده 
است. به دليل رشد قيمت اونس جهاني و ارز شنبه 24 مهر 
14۰۰ شاهد افزايش قيمت در بازار سكه و دالر هستيم. 
اونس جهاني به 1768 دالر رسيده و به اين ترتيب قيمت 
س��كه طرح جديد 11 ميليون و ۵8۰ هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم 11 ميليون و 3۰۰ هزار تومان، نيم سكه 
6 ميليون تومان، ربع سكه 3 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و 
سكه هاي گرمي نيز دو ميليون و 2۰۰ هزار تومان فروخته 
شده است.هر مثقال طال 4 ميليون و ۹۵6 هزار تومان و هر 
گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 144 هزار تومان فروخته 

شده است. قيمت ارز نيز با افزايش روبرو بوده است.

     نوسان اندك قيمت دالر
در كانال ۲۶ هزار توماني

 نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، 24 مهرماه( در مقايسه 
با روز كاري گذشته با 1۰۰ تومان افزايش به قيمت 26 هزار و 
627 تومان داد و ستد شد. قيمت فروش يورو نيز در مقايسه 
با روز گذش��ته با 1۵۰ تومان افزايش برابر 3۰ هزار و 611 
تومان بود. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و ۹۹ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 3۰ هزار و ۵ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 8۰ تومان و نرخ 
فروش آن 26 هزار و 317 تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در 
اين بازار 3۰ هزار و 237 تومان و نرخ فروش آن نيز 3۰ هزار و 
۵12 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت 
روز شنبه، حواله يورو به قيمت 27 هزار و 2۰7 تومان فروخته 
و حواله دالر به قيمت 23 هزار و 466 تومان معامله شد.قيمت 
دالر در خرداد ماه به 26 هزار تومان رسيد و از آن پس حركت 
رفت و برگشتي در اين محدوده قيمتي و حركت به سمت 
رقم 27 هزار تومان داشت. اما از ابتداي شهريورماه قيمت ها 
در برخي مواقع نزولي بود يا براي چند روز پياپي ثبات قيمت 

را داش��تيم البته براي چند روزي در محدوده قيمتي 28 
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 26 هزار و 627 تومان بود.

     تثبيت قيمت سكه
 در ميانه كانال ۱۱ ميليون توماني

در بازار تهران )شنبه، 24 مهرماه( با 1۰ هزار تومان افزايش 
نسبت به روز كاري گذشته به 11 ميليون و ۵4۰ هزار تومان 
رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 
27۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون تومان، ربع سكه سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 18۰ هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 138 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال 
طال نيز چهار ميليون و ۹31 هزار تومان ش��د.همچنين 
اونس جهاني طال با 2۹ دالر كاهش نسبت به روز گذشته 
به قيمت يك هزار و 768 دالر و 26 س��نت قيمت خورد. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و  اونس جهاني است. نرخ انواع سكه و طال نسبت به 
اين كاهش قابل توجه بهاي اونس جهاني واكنشي نداشت 
و متاثر از رشد نرخ 1۰۰ توماني دالر در صرافي هاي بانكي 
افزايش اندك قيمتي را در معامالت در پيش گرفت.قيمت 
هر اونس طال در پايان معامالت با 1.۵7 درصد كاهش به 
1767 دالر و 62 سنت رسيد.در حالي كه افزايش سوددهي 
اوراق قرضه دولت امريكا و افزايش غيرمنتظره خرده فروشي 
در اين كشور طي ماه سپتامبر سبب كاهش جذابيت بازار 
طال براي سرمايه گذاران شده است، قيمت طال روز جمعه 
شاهد كاهش بود.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال 
در پايان معامالت ب��ا 1.۵7 درصد كاهش به 1767 دالر و 
62 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي روز 
جمعه نيز با 1.7 درصد افت به 1768 دالر و 3۰ سنت رسيد.

فيليپ استريبل تحليلگر موسسه بلو الين فيوچرز در اين باره 
گفت: »همه چيز به ضرر بازار طالست. نرخ بهره واقعي در 
حال افزايش است، ارزش سهام در بازارهاي بورس و قيمت 
بيت كوين نيز رشد داشته است.«ميزان خرده فروشي در 
امريكا طي ماه س��پتامبر شاهد رشد غيرمنتظره اي بود و 
موجب افزايش ارزش سهام در بازارهاي بورس شد.عامل 
ديگري كه سبب باال رفتن هزينه فرصت سرمايه گذاري در 
بازار طال شد، تقويت نسبي سوددهي اوراق قرضه ده ساله 

دولت امريكا بود.هرچند اكثر سياست گذاران فدرال رزرو در 
اين باره اتفاق نظر دارند كه بانك مركزي امريكا مي تواند از 
ماه آينده خريد اوراق قرضه را كاهش دهد، اما آنها به شدت 
بر سر تورم و اينكه چگونه مي توان رشد قيمت ها را كنترل 
كرد داراي اختالف نظر هستند.فواد رزاق زاده تحليلگر 
موسسه تينك ماركتس گفت، احتماال سرمايه گذاران 
انتظار دارند سياست هاي پولي بانك هاي مركزي بزرگ 
تنها به صورت نسبي انقباضي شود و اين اقدام مشكل 
چندان بزرگي براي بازار طال ايجاد نخواهد كرد.كاهش 
اقدامات محرك مالي و باال ب��ردن نرخ بهره مي تواند 
س��بب افزايش س��وددهي اوراق قرضه دولتي شده و 

هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازار طال را باال ببرد.

    بيت كوين ۶۱ هزار دالري شد
 ETF خبر احتمال صدور مجوز براي فعاليت اولين صندوق
مبتني بر رمزارز امريكايي باعث صعود قابل توجه بيت كوين 
شد.برخي از منابع خبري از احتمال صدور مجوز فعاليت 
در بورس وال استريت براي اولين صندوق سرمايه گذاري 
مبتني بر رمزارزها در امري��كا خبر مي دهند. تاكنون اين 
صندوق ها در كشورهايي مانند كانادا و برزيل فعال شده اند 
و صدور مجوز فعاليت براي آنها مي تواند تا حد زيادي باعث 
راحت شدن خيال فعاالن بازار از چراغ سبز نهاد ناظر امريكا به 
تداوم فعاليت رمزارزها شود. امريكا در حال گرفتن جاي چين 
به عنوان بزرگ ترين مركز استخراج رمزارزها در جهان است. 
برخالف چين كه به طور كامل همه تراكنش هاي مربوط به 
ارزهاي ديجيتالي را ممنوع اعالم كرد، كميسيون بورس و 
اوراق بهادار امريكا اعالم كرده اين نهاد قصدي براي ممنوع 
اعالم شدن رمزارزها ندارد. اكنون حدود 3۵ درصد كل هش 
ريت شبكه استخراج رمزارزها در جهان مربوط به مبدا امريكا 
است. در طرف ديگر نقش چين از بازار رو به كاهش است. 
صندوق بين المللي پ��ول ارزهاي ديجيتالي را يك تهديد 
براي اقتصاد جهان دانسته كه به ويژه در كوتاه مدت ثبات 
مالي جهاني را تهديد مي كنند. اين نهاد با اش��اره به اقدام 
السالوادور در پذيرش بيت كوين به عنوان واحد پول رسمي 
نوشت چنين اقدامي از سوي كشورها باعث مي شود دست 
بانك هاي مركزي براي تعيين سياست پولي بسته باشد و 
اين به معناي افزايش ريسك نقدينگي و بر هم خوردن تعادل 
ثبات پولي خواهد بود كه تهديدي جدي است. مجموع ارزش 
بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 248۰ ميليارد 
دالر برآورد مي ش��ود كه اين رقم نسبت به روز قبل 3.41 
درصد بيشتر شده است. در حال حاضر 4۵ درصد كل بازار 

ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 17 درصد در اختيار 
اتريوم است. بيت كوين 12 سال پيش توسط گروه گمنامي 
از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 2۰۰۹ 
معامالت اوليه آن شكل گرفت. تحليلگران بازار مي گويند 
كه معامله گران نسبت به تصميم كميسيون اوراق بهادار و 
بورس اياالت متحده )SEC( براي تأييد اولين صندوق قابل 
معامله بيت كوين ETF خوشبين هستند. آنها تأييد احتمالي 

را نقطه عطفي براي صنعت ارز رمزنگاري شده مي دانند.

    كاهش پي درپي ارزش لير تركيه
واحد پول ملي تركيه يك بار ديگر ركورد تازه اي در كمترين 
نرخ برابري مقابل دالر را به ثبت رساند. در جديدترين نمونه 
از اعمال نظر رييس جمهور تركيه در كار بانك مركزي اين 
كشور، اردوغان دو نفر از اعضاي هيات مديره بانك مركزي 
اين كشور را كه مخالف كاهش نرخ بهره بودند بركنار كرد. از 
سوي ديگر كسري بودجه دولت تركيه تا پايان ماه سپتامبر 
باالي 23.۵ ميليارد دالر گزارش ش��ده اس��ت. لير كه از 
ابتداي امس��ال تاكنون بيش از 2۰ درصد ارزشش مقابل 
دالر را از دست داده، كماكان روي مدار نزولي است. وضعيت 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي تركيه بيش از پيش باعث 
نگراني فعاالن اقتصادي اين كشور شده و شدت تمايل آنها 
براي تبديل لير به دالر را بيشتر كرده است. همزمان با اوج 
گرفتن نرخ تورم، نرخ بيكاري نيز باال رفته و اصرار مقامات 
ارش��د دولت اردوغان به كاهش بيشتر نرخ بهره، احتمال 
بيشتر ش��دن تورم را نيز افزايش داده است. تورم تركيه تا 
پايان ماه آگوس��ت باالي 1۹ درصد بوده است. نگراني از 
وضعيت روابط تركيه و امريكا، كماكان يكي از اصلي ترين 
نگراني هاي معامله گران بازارهاي ارز در اين كشور است. 
رجب طيب اردوغان- رييس جمهور تركيه- با وجود ديدار 
با جو بايدن گفته تركيه كماكان مصمم به تكميل خريد 
سامانه دفاع موشكي اس- 4۰۰ از روسيه است كه به يكي 
از مهم ترين مناقشات واشنگتن- آنكارا تبديل شده و امريكا 
نيز به همين دلي��ل تحريم هايي عليه تركيه اعمال كرده 
است. لير كه هفته پيش به پايين ترين سطح چند سال 
اخير خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه كرد 
و به پايين ترين نرخ برابري خود مقابل دالر در طول تاريخ 
معاصر خود رسيد تا جايي كه نرخ برابري دالر در كانال 
۹.2 تثبيت شد. در آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، 
هر دالر ب��ا 1.44 درصد افزايش به ۰.28۵ لير رس��يد. 
در برابر ديگ��ر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 

1۰.7۵۹ لير و هر پوند معادل 12.763 لير اعالم شد.

راهكارهاي مديريت جديد 
براي بازار سرمايه

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس درباره راهبردها و 
برنامه هاي كالن بازار سرمايه در دوره مديريتي جديد 
گفت: همانطور ك��ه مقام معظم رهبري، در بيانيه گام 
دوم انقالب، محورهاي اصلي راه حل مشكالت اقتصادي 
كش��ور را درون زايي اقتصاد، مولد و دانش بنيان شدن، 
مردمي كردن و كاهش تصدي دولت و نهايتاً برون گرايي 
با استفاده از تمام ظرفيت هاي كشور اعالم فرموده اند، 
سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جديد تالش مي كند 
با اين جهت گيري و در نظر قرار دادن اهداف كالن خود 
ش��امل حمايت از س��رمايه گذاران، ايجاد بازار شفاف، 
كارا و منصفانه و كاهش ريس��ك فراگير، سياست ها و 
برنامه هاي خود را تنظيم، اجرا و رصد كند.  او تأكيد كرد: 
راهبردها و رئوس برنامه هاي هيات مديره جديد سازمان 
در جلسه شوراي عالي بورس مطرح و مقرر شد برنامه 
تفصيلي مزبور در اولين فرصت تهي��ه و براي طرح در 
جلسات شوراي عالي بورس ارايه شود. مجيد عشقي با 
اشاره به 7 راهبرد اصلي سازمان بورس و اوراق بهادار در 
دوره جديد مديريت، اعالم كرد: نخستين راهبرد، توجه 
به مكانيزم هاي مدرن به منظور افزايش نظارت عامه بر 
فعاليت ناشران است. دومين راهبرد، توسعه ابزارهاي 
نظارتي به شكل پيش گيرانه و متناسب با توسعه بازار 
خواهد بود. به گفته رييس سازمان بورس، راهبرد سوم، 
اصالح قواني��ن و مقررات به س��مت افزايش عدالت و 
پاسخگويي در كل بازار است و تقويت اكوسيستم تأمين 
مالي در سطح متوسط و خرد از طريق ابزارهاي نوين به 

عنوان چهارمين راهبرد دنبال خواهد شد.
مجيد عش��قي، اعالم كرد: تس��هيل گري و توس��عه 
زيرس��اخت هاي جذب و مديريت س��رمايه خارجي 
در بازار در كنار باز مهندس��ي سازوكار رسانه اي و نشر 
اطالعات در بازار و تقويت نظارت ب��ر آن، راهبردهاي 
پنجم و ششم موردنظر س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در دوره جديد اس��ت. به گفته رييس سازمان بورس، 
آخرين راهبرد مديريت جديد، بازمهندسي نسل نوين 
زيرساخت هاي فني باهدف افزايش امنيت، پايداري و 
سهولت دسترسي خواهد بود. عشقي، در تشريح رئوس 
برنامه هاي هيات مديره جديد سازمان بورس، توضيح 
داد: بر مبناي راهبردهاي اشاره شده در باال كه با در نظر 
گرفتن اهم چالش هاي بازار س��رمايه تدوين شده اند، 
برنامه هايي در سه محور در دستور كار قرارگرفته است. 
به گفته رييس سازمان بورس، نخستين محور رئوس 
برنامه هاي هيات مديره جدي��د، تمركز بر ماموريت و 
رسالت اصلي سازمان مبني بر توسعه بازار سرمايه است. 
او تأكيد كرد: اين برنامه محوري با تكيه بر مواردي چون 
افزايش سهم تأمين مالي بخش توليد و توسعه بنگاه ها 
از بستر بازار سرمايه؛ تنوع بخشي و تعميق بازار سرمايه 
)در ابعاد بازار، ابزار و نهاد(؛ افزايش ش��فافيت و كيفيت 
اطالعات منتشرشده در بازار سرمايه؛ مقررات زدايي، 
اصالح فرآيندهاي كاري و افزايش كارايي بازارهاي مالي؛ 
توسعه نهادهاي مالي و انحصار زدايي؛ توسعه و تقويت 
زيرساخت هاي فني؛ تسهيل گري و شفاف سازي صدور 
مجوزها در بازار س��رمايه و توسعه بازار بدهي و افزايش 
نقدشوندگي آن به عنوان مكمل بازار سهام دنبال خواهد 
شد. عشقي »حركت به سمت نظارت هوشمند و فراگير« 
را به عن��وان دومين برنامه محوري هيات مديره جديد 
معرفي و اعالم كرد: اين برنامه از طريق ارتقاي ابزارهاي 
نظارتي متناسب با رشد بازار و تكنولوژي؛ ايجاد سازوكار 
تعاملي و نظارت عموم سرمايه گذاران )خرد و عمده( بر 
بازار؛ استقرار نظام جامع مديريت ريسك در بازار؛ اصالح 
نظام حاكميت شركتي و حفظ حقوق سرمايه گذاران؛ 
شناسايي و پيگيري فعاليت هاي متخلفانه و مجرمانه 
در بازار با اس��تقرار س��امانه هاي پايش هوشمند بازار؛ 
ابهام زدايي از مقررات و رفع خألهاي مقرراتي و تسريع، 
كارآ و اثربخش كردن فرآيندهاي رسيدگي به تخلفات 
اجرايي خواهد شد. به گفته رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، آخرين محور از رئوس برنامه هاي هيات مديره 
جديد با محوريت »فرهنگ سازي و نظم بخشي به فضاي 
گردش اطالعات در بازار س��رمايه« ب��ه اجرا درخواهد 
آمد. او گفت: در اجراي سومين برنامه محوري، پايش 
و توس��عه حداكثري درگاه هاي رسمي و داراي مجوز 
ارايه اطالعات؛ تدوين برنامه هاي گس��ترده آموزشي، 
ترويج و فرهنگ سازي با استفاده از ظرفيت اركان بازار 
سرمايه و نهادهاي مالي فعال در آن و دانشگاه ها؛ تقويت 
درگاه هاي اطالع رساني تخصصي در حوزه بازار سرمايه 
و تعامل با فعاالن بازار سرمايه جهت ساماندهي به گردش 
اطالعات در فضاي مجازي مدنظر قرار خواهد گرفت. 
عشقي ابراز اطمينان كرد: با اجراي برنامه هاي باال، به 
اهداف تعيين شده در حمايت از سرمايه گذاران و كسب 
اعتماد آنها و ايجاد بازار كارآ دست خواهيم يافت. رييس 
سازمان بورس درعين حال تأكيد كرد: در كنار برنامه هاي 
مطرح شده، با توجه به شرايط موجود، پروژه بزرگ سهام 
عدالت با توجه به گس��تردگي و پيچيدگي هاي آن با 
بهره گيري از نسل نوين زيرساخت هاي فني و تكنولوژي، 
در دس��تور كار جدي هيات مديره سازمان خواهد بود. 
او با اشاره به اهميت منابع انس��اني در تحقق اهداف و 
برنامه هايش براي بازار سرمايه گفت: اجراي اين برنامه ها 
بي شك، بدون اتكا به س��رمايه انساني كه در بدنه بازار 
سرمايه و به ويژه در اركان اصلي بازار، مشغول به فعاليت 
هستند، امكان پذير نخواهد بود؛ بنابراين توجه ويژه به 
سرمايه  انساني و اصالح ساختارهاي اداري از اولويت هاي 
درون سازماني هيات مديره جديد است. رييس سازمان 
بورس در پاي��ان، از تمامي فع��االن و ذينفعان بازار 
س��رمايه ش��امل عموم مردم، اركان بازار، نهادهاي 
مالي، ناشران، دستگاه هاي نظارتي و سياست گذار 
درخواست كرد: با ارايه رهنمودها، پيشنهادهاي خود 
هيات مديره جديد را در غنا بخشي به برنامه ها و تحقق 
هرچه بيشتر آنها ياري كنند. گفتني است كه عصر روز 
چهارشنبه هفته گذشته شوراي عالي بورس و اوراق 
بهادار با حضور اعضاء و به رياست وزير امور اقتصادي 
و دارايي تشكيل جلسه داد و در اين جلسه »مجيد 
عشقي«، قائم مقام سابق بورس كاال با تاييد اعضاي 
شوراي عالي جايگزين »محمدعلي دهقان دهنوي«، 

رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

شوك عشقي به بورس
شاخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته 
يعني ش��نبه ، 24 مهرماه با 4۰  ه��زار و 6۰ واحد 
افزايش در جايگاه يك ميليون و 437 هزار واحدي 
ق��رار گرفت. در معام��الت اين روز بي��ش از پنج 
ميليارد و 6۰۹ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۵۰ هزار و 34 ميليارد ريال دادوستد 
شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با ۹  هزار و 
3۹7 واح��د افزايش به 4۰2 ه��زار و 17۵ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با پنج هزار و ۹28 واحد 
رشد به 2۵3 هزار و 6۹۹ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول 37  هزار و 188 واحد و ش��اخص بازار دوم ۵6 

هزار و 326 واحد افزايش داشتند.
ارزش كل معامالت خرد چهار هزار و 87۰ميليارد 
تومان ب��ود، افراد حقيق��ي 86درصد يعني چهار 
هزار و 18۰ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد 
خريدشان 11درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
ورود پول حقيق��ي به بورس و فرابورس در س��ه 
گروه »محصوالت شيميايي«، »فلزات اساسي« 
و »فرآورده ه��اي نفتي« رقم خ��ورد درحالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »عرضه برق، گاز، بخار 
و آب گرم« و »هتل و رستوران« به نفع حقوقي ها 
تمام شد. سه نماد »فوالد«، »زاگرس« و »كاوه« 
لقب بيشترين افزايش س��هام حقيقي را به خود 
اختص��اص دادند، توجه حقوقي ها نيز بيش��تر به 

»فسبزوار«، »وبملت« و »سمگا« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با سه هزار و 646 
واحد، ملي صنايع م��س ايران با نماد »فملي« با 
سه هزار و 36 واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا« با دو هزار و 12۰ واحد، 
معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با يك 
هزار و 768 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسيان 
با نماد »پارس��ان« با يك هزار و 6۹3 واحد، نفت 
و گاز پتروش��يمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك 
هزار و 37۹ واحد و پتروش��يمي پرديس با نماد 
»شپديس« با يك هزار و 373 واحد تأثير مثبت 

بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل بيمه پارس��يان با نماد »پارسيان« با 24 
واحد، كارت اعتباري ايران كيش با نماد »ركيش« 
با 18 واحد، معدني دماوند با نم��اد »كدما« با 1۵ 
واحد، سيمان س��فيد ني ريز با نماد »سنير« با 12 
واحد و صنايع شيميايي سينا با نماد »شسينا« با 11 
واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند. 
بر پايه اين گزارش، در اولين روز كاري هفته شركت 
پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، پارس فوالد 
سبزوار با نماد »فس��بزوار«، معدني دماوند با نماد 
»كدما«، آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، بورس 
كاالي ايران با نماد »كاال«، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« و ايران خودرو با نماد 
»خودرو« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه 
فرآورده هاي نفتي هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 464 
 ميليون و ۹۵8 هزار برگه سهم به ارزش پنج  هزار و 

243 ميليارد ريال دادوستد شد.
طي روز شنبه شاخص فرابورس حدود 48۹ واحد 
افزايش داشت و بر روي كانال 2۰ هزار و ۵۵6 واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و ۵33 
ميليون برگه سهم به ارزش 2۹ هزار و 266 ميليارد 
ريال دادوستد ش��د. در اين روز شركت پليمر آريا 
ساسول با نماد »آريا«، پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، بيمه پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، فوالد 
هرمزگان جنوب ب��ا نماد »هرمز«، پتروش��يمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، شركت سرمايه گذاري 
صب��ا تأمين با نم��اد »صبا« و س��هامي ذوب آهن 
اصفهان ب��ا نماد »ذوب« تأثير مثبت بر ش��اخص 
فرابورس داشتند. همچنين فرآورده هاي غذايي و 
قند چهارمحال با نماد »قچار«،  قاسم ايران با نماد 
»قاس��م«، ريل پرداز نو آفرين با نماد »حآفرين«، 
صنايع بهداشتي ساينا با نماد »ساينا«، آ.س. پ با 
نماد »آ.س. پ« و آسيا سير ارس با نماد »حآسا« با 

تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
طب��ق اطالعيه منتشرش��ده بر س��ايت ك��دال و 
tsetmc، شركت بورس اوراق بهادار تهران با نماد 
»بورس 1«، به استناد ماده 1۹ مكرر 1/ 12 مكرر 4 
دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت به منظور 
بررسي وضعيت شفافيت اطالعاتي ناشر، حداكثر تا 

تاريخ 8 آبان 14۰۰ تعليق مي شود.

     معامله ۹۵۹ ميليارد سهم در بورس
از ابتداي سال جاري تا پايان هفته گذشته تعداد 
۹۵۹ميليارد و 3۰7ميلي��ون انواع اوراق بهادار به 
ارزش 77۰۵هزار و 832ميلي��ارد ريال در بيش 
از 1۰6ميلي��ون و 278ه��زار و 822دفع��ه طي 
131روز معامالت��ي در ب��ورس اوراق بهادار مورد 
معامله قرار گرفت. اين درحالي كه است كه تعداد 
۹3ميليارد و 8۵۹ميلي��ون واحد از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در ب��ورس تهران به 
ارزش كل بيش از 168۵هزار و 17۰ميليارد ريال 
نيز در اي��ن مدت مورد معامله قرارگرفته اس��ت. 
اين گزارش مي افزايد: ش��اخص بورس نيز در اين 
131روز ب��ا 8۹ه��زار و 73۹واحد رش��د، معادل 
6.86 درصد رشد كرد و در پايان هفته گذشته به 
رقم يك ميليون و 3۹7هزار و 446واحد رس��يد. 
ش��اخص كل هم وزن نيز در اين مدت با 47هزار 
و 22واحد كاه��ش، مع��ادل 1۰.6۹درصد افت 
كرد و رقم 3۹2ه��زار و 77۹واح��د را به نمايش 
گذاش��ت. ش��اخص بازار اول ه��م در اين مدت با 
68ه��زار و 671واحد افزايش در اين مدت به رقم 
يك ميليون و 37هزار و 771واحد و شاخص بازار 
دوم با 168هزار و ۹2واحد رشد به عدد 2 ميليون 
و 77۰هزار و 84۰واحد رسيدند كه به اين ترتيب 
شاخص بازار اول با 7.۰۹درصد رشد و شاخص بازار 

دوم با 6.46درصد افزايش همراه شدند.
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 ETF خبر احتمال صدور مجوز براي فعاليت اولين صندوق
مبتني بر رمزارز امريكايي باعث صعود قابل توجه بيت كوين 
شد و از روز جمعه تاكنون نشانه هايي از خوش  بيني ميان 
معامله گران بازار ارزهاي ديجيتال ديده مي ش��ود. اخبار 
مثبت اخير قيمت بيت كوين را براي اولين بار از ماه آوريل 
)فروردين( در برخي از صرافي ها به نزديكي ۶۳ هزار دالر 
هم رساند. اداره كنترل دارايي هاي خارجي امريكا )اوفك(، 
طي اطالعيه اي، دستورالعمل هاي الزم براي شركت هاي 
فعال در حوزه دارايي هاي ديجيت��ال را ابالغ كرد. در اين 
دستورالعمل ها ضمن اشاره به ملزوماتي كه شركت هاي 
فعال در اين حوزه مي بايست رعايت كنند، پيشنهادهايي 
هم براي گرفتارنشدن در دام تحريم ها مطرح شده است. 
طب��ق اعالم اوفاك، ش��ركت هاي مرتبط مي بايس��ت از 
ابزارهايي براي تعيين موقعيت كاربران اس��تفاده كرده و 
آدرس هاي آي پي مربوط به كشورهاي تحريمي را مسدود 
كنند. اين شركت ها همچنين مي توانند با بهره گيري از 
ابزارهاي تحليلي، هرگونه تغيير آي پي و استفاده از آن را 
براي انجام فعاليت هاي مش��كوك شناسايي و رهگيري 
كنند. اوفاك در سال ۲۰۱۸ برنامه اي را آغاز كرد كه طي آن 
فهرستي از آدرس هاي ارزهاي مجازي مرتبط با كشورهاي 
خاص و افراد حاضر در فهرست سياه تدوين شد. اين نهاد 
مي گوي��د آدرس هاي ديگري كه ب��ا آدرس هاي موجود 
در ليست سياه تعامل داشته باشند يا آدرسي مشترك با 
آدرس هاي ليست سياه داشته باشند، ممكن است تحريم 

شوند.  دستورالعمل هاي اداره كنترل دارايي هاي خارجي 
امريكا كمي پس از آنكه اين كشور يك صرافي خارجي را 
به فهرست سياه خود اضافه كرده منتشر شده است. طبق 
 SUEX گزارش ها، ۴۰ درصد تراكنش هاي اين صرافي كه
نام دارد، با افراد مش��كوك و مجرمان تعامل داشته است. 
وزارت دادگس��تري امريكا به تازگي تيم مقابله با ارزهاي 
ديجيتال را تشكيل داده است. وظيفه اين تيم، شناسايي 
افرادي اس��ت كه از طريق ارزه��اي ديجيتال در حمالت 
باج افزاري و پول شويي دخيل هستند. اوفاك در بيانيه اي 
مي نويسد: »صنعت ارزهاي ديجيتال رفته رفته نقش پررنگ 
خود را در جلوگيري از استفاده افراد تحريم شده از اين ارزها 
پررنگ تر مي كند.« اين دستورالعمل همزمان با گزارش 
شبكه مبارزه با جرايم مالي امريكا از نيمه اول سال ۲۰۲۱ 
ميالدي منتشر شد. طبق اعالم اين شبكه، فعاليت هاي 
مشكوك بيشتري در نيمه اول امسال ثبت شده اند كه از 
تمام فعاليت هاي ثبت شده در سال گذشته ميالدي بيشتر 
بوده اس��ت. تحليل هاي بالك چيني هم نشان مي دهد 
كه حجم پرداخت ها با ارزهاي ديجيتال به شدت افزايش 

يافته است. در گزارش روز جمعه به ۱۷۷ كيف پول ارزهاي 
مجازي اشاره شده است كه با سويه هاي مختلف باج افزارها 
مرتبط اند. طبق يافته هاي شبكه مبارزه با جرايم مالي امريكا، 
چيزي در حدود ۵.۲ ميليارد دالر از سرمايه هاي خروجي 
كيف پول هاي ارزهاي ديجيتال، در واقع براي پرداخت باج 
بوده است. اوفاك هشدار داده است كه جدي نگرفتن خطر 
تحريم شدن مي تواند به اقدامات سلبي منجر شود. شركت 
بيت پي، ماه فوريه امس��ال )بهم��ن ۹۹( با پذيرش انجام 
تراكنش هاي شهروندان ايراني و كره  شمالي، توافق كرد كه 
۵۰۷,۰۰۰ دالر جريمه بپردازد. دسامبر سال گذشته )آذر 
۹۹( هم اوفاك با توافقي با شركت بيت گو، ۹۹,۰۰۰ دالر از 
اين شركت دريافت كرد. طبق اعالم اين نهاد، بيت گو هم 
نتوانسته بود جلوي دسترسي كاربران كشورهاي تحريمي 
به كيف پول هاي خود را بگيرد. در بخشي از اطالعيه اوفاك 
آمده اس��ت: »اگر اقدامات الزم جدي گرفته نشوند يا در 
اجراي آنها كوتاهي شود، خطر تحريم ممكن است به اقدام 
سلبي و نقض قانون منجر شود و در پي آنها ممكن است 
سياست هاي خارجي امريكا و امنيت ملي به خطر بيفتد.«

جيمز سيفارت، تحليل گر بلومبرگ، گزارش كرده است 
كه از روز دوشنبه، صندوق قابل معامله در بورس   بيت كوين 
پروشيرز معامالت خود را آغاز مي كند. در صورت درستي 
گزارش، پس از صندوق والكري، اين دومين ETF   بيت كوين 
 ETF است كه از كميسيون بورس امريكا مجوز مي گيرد. اين
  بيت كوين بر پايه قراردادهاي آتي اين ارز ديجيتال است 
و از ۱۸ اكتب��ر )۲۶ مهر( در بازار ب��ورس آركاي نيويورك 
)NYSE Arca( معامله خواهد ش��د. كميسيون بورس 
امريكا روز جمعه با انتش��ار اطالعيه اي به پروشيرز اعالم 
كرده كه ETF اين ش��ركت را پذيرفته است. اين صندوق 
قابل معامله در بورس بيت كوين، به س��رمايه گذاران اين 
امكان را مي دهد ك��ه از طريق قراردادهاي آتي در ارزهاي 
ديجيتال س��رمايه گذاري كنند. به عالوه، پروش��يرز در 
اطالعيه پذيره نويسي خود عنوان كرده كه ممكن است از 
روز دوشنبه معامالت ETF   بيت كوين خود را آغاز كند. اين 
در حالي است كه پروشيرز ماه اوت )شهريور( درخواستش 
را براي راه اندازي ETF اتري��وم در امريكا پس گرفته بود. 
پروشيرز همچنين اعالم كرده است كه هنوز هيچ سهمي 

از صندوق قابل معامله در بورس   بيت كوين خود را نفروخته 
است. پس از سخت گيري هاي فراوان دولت چين در حوزه 
ارزهاي ديجيتال، حاال قانون گذاران، دادگاه ها و نهادهاي 
اجراي قانون در حال بررسي چگونگي اجراي مفاد بيانيه 
پرسروصداي ماه گذشته در خصوص فعاليت هاي مرتبط 
با ارز ديجيتال هستند. اين بيانيه كه از سوي بانك مركزي 
چين نوشته شده از شركت هاي اين كشور خواسته است 
تا براي مشترياني كه ارزهاي ديجيتال را معامله مي كنند 
اقدامات تنبيه��ي در نظر بگيرند. همچنين اين بيانيه به 
پلتفرم هاي خارج از كشور كه مشتريان چيني را هدف قرار 
مي دهند هشدار داده است كه آنها نيز جريمه مي شوند. 
پيش از اين هم اظهارات مشابهي در اين زمينه انجام شده 
است، اما به نظر مي رسد صنايع فعال در زمينه استخراج ارز 
ديجيتال، سخت افزار و صرافي ها واقعاً با اين بيانيه مشترك 
به وحشت افتاده اند، تا جايي كه تعدادي از فعاالن در حوزه 
ارز ديجيتال فوراً كس��ب و كار خ��ود را تعطيل كردند. بر 
اساس گزارش ها، ظاهراً صرافي هوبي از اين تصميم بانك 
مركزي چين آگاه بوده و يك هفته پيش از انتشار اين بيانيه، 

كاركنان خود را خارج كرده است. با اين حال به نظر مي رسد 
شركت ها تصميم خود را بر اساس اين واقعيت گرفته اند كه 
امضا كنندگان بيانيه بانك مركزي چين، مجرياني هستند 
كه با در دس��ت داش��تن قدرت واقعي براي تنبيه، قصد 
برخورد شديد در اين زمينه را دارند. ديوان عالي، دادستاني 
عالي و وزارت امنيت عمومي چين از جمله امضاكنندگان 
اين تصميم هستند. اين مقامات در حال بازبيني سيستم 
تنبيهي براي استخراج غيرقانوني ارز ديجيتال و فعاليت هاي 
اظهارنشده مرتبط با ارز ديجيتال هستند. عنوان چيني اين 
بيانيه را تقريبًا مي توان »پيشگيري بيشتر و دورشدن از 
خطرات مرتبط با معامله ارز ديجيتال« ترجمه كرد. »كنار 
گذاش��تن« فعاليت هاي مرتبط با ارز ديجيتال مي تواند 
يك اولويت مهم براي بخش هايي باشد كه ارزيابي نحوه 
اجراي الزامات قانوني را آغاز كرده اند. اين رس��انه چيني 
مي گويد: »نهادهاي حقوقي در حال انجام تحقيقاتي بر 
روي صرافي هاي ارز ديجيتال، اس��تخراج ارز ديجيتال و 
ساير فعاليت هاي مرتبط با آن هستند و گزينه هاي خود 
را براي محكوميت و اعالم رأي بررسي مي كنند.« به گفته 
اين رسانه تفسيرهاي قضايي اين بيانيه در زمان مقتضي 
مشخص مي شود. سخنگوي بانك مركزي چين، روز ۱۱ 
اكتبر )۱۹ مهر( به اين رسانه  در مورد احساسات مشابه با 
آنچه كه در بيانيه مشترك اعالم شده است صحبت كرد و 
افزود كه دولت فشار سخت گيري ها را بر روي فعاليت هاي 

مرتبط با معامالت ارز ديجيتال حفظ خواهد كرد.

اخبار مثبت، قيمت بيت كوين را در برخي از صرافي ها به نزديكي ۶۳ هزار دالر هم رساند

خوش بيني معامله گران بازار ارزهاي ديجيتال
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تعادل | فرشته فريادرس |
چندي پيش نمايندگان مجلس طرح آزادسازي مشروط 
واردات خودرو را تصويب كردند. هرچند اين مصوبه با نظر 
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مجدد به 
مجلس عودت داده شده، اما نمايندگان طرفدار اين طرح 
اميدوارند تا با رفع ايرادات، طرح مذكور به تصويب نهايي 
برسد. مجلس قصد داش��ت با واردات مشروط خودروي 
خارجي، حباب قيمت را در بازار خودروي خارجي و داخلي 
تخليه كند كه اين موضوع خود را در بازار هم نش��ان داد؛ 
به طوري كه اوايل مهرماه شاهد ريزش قيمت خودروهاي 
خارجي در بازار بوديم. در اين ش��رايط بسياري از فعاالن 
صنعت خودرو هم معتقدند با آزادس��ازي واردات خودرو 
زمينه رقابت در اين حوزه فراهم و حباب قيمتي موجود در 
بازار خ��ودرو تا حد زيادي از بين مي رود. تا جايي كه حتي 
در برخي اظهارنظرهاي كارشناس��ان خودرو، صحبت از 
كاهش ۴۰ درصدي قيمت خودرو در صورت آزادس��ازي 
واردات خودرو مي ش��ود. حال يكي از اعضاي كميسيون 
صنايع مجلس در تازه ترين اظهارات خود، از جمع بندي 
نهايي در مورد اصالح ايرادات طرح واردات خودرو در روز 
سه ش��نبه با حضور وزير صمت خبر داده است. او عنوان 
كرده كه دو پيشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات 
خودرو و وظايف وزارت صمت در مورد واردات، نهايي شده 
كه جزييات آن را فعال نمي توان اعالم كرد. با اين حال، برخي 
از فعاالن بازار خودرو بر اين باورند، حتي اگر اين طرح هم به 
تصويب برسد، اما از سوي صمت اجرايي نخواهد شد. اين 
در حالي است كه برخي از تحليلگران نسبت به وضعيت بازار 
خودرو هشدار داده و آن را نگران كننده توصيف كردند. به 
گفته آنها، با وضعيت تورمي حاكم بر اقتصاد، ممكن است در 
چند ماه آينده، قيمت خودروها با افزايش شديد مواجه شوند 
و در چنين وضعيتي م��ردم حتي توان خريد خودرو هاي 
داخلي را هم نخواهند داش��ت. بنابراين بحران تقاضا يك 
مساله جدي در تمامي بازار ها از جمله بازار خودرو است و در 
صورتي كه اين وضعيت ادامه داشته باشد، مشكالت بسيار 

جدي براي خودروسازان و قطعه سازان ايجاد خواهد شد.

طرحسهشنبهنهاييميشود
اواخر شهريورماه سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد: »بنابر 
گزارش هيات عالي نظارت مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام، موادي از مصوبه مجلس درباره آزادس��ازي واردات 
خودرو مغاير با قانون شناخته شده است.« به گفته هادي 
طحان نظيف، هيات عالي طي نامه اي به شوراي نگهبان، 
مواردي از اين مصوبه را به عنوان مغايرت با سياست هاي 
حمايت از توليد ايراني و اقتصاد مقاومتي اعالم كرد. در اين 
گزارش ماده ۱۰ اين طرح كه قبال توسط شورا تاييد شده 
بود، مغاير با اين سياست ها شناخته شد. حال حجت اهلل 
فيروزي، عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس در 
تازه ترين اظهارات خود درب��اره آخرين وضعيت مصوبه 
واردات خودرو و ماده ۴ اعالم كرده: بعد از آنكه طرح واردات 
خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس تصويب شد، 
شوراي نگهبان ابهاماتي را در اين مورد مطرح كرد. در حال 
حاضر نيز كميس��يون صنايع در حال بررسي است كه به 
اين ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در صحن مجلس مطرح 
شود. فيروزي در اظهارات خود همچنين عنوان كرده كه 
روز يكشنبه گذشته جلسه اي با حضور كارشناسان دولتي 
و خصوصي، قطعه س��ازها، مركز پژوهش هاي مجلس و 
اعضاي كميس��يون صنايع و معادن مجلس و همچنين 
يكي از اعضاي شوراي نگهبان برگزار شده و نقطه نظرات 
به اشتراك گذاش��ته شد. آقاي طحان نظيف كه نماينده 
شوراي نگهبان و يكي از حقوقدانان اين شورا هستند، در 
اين جلسه ابهام ها را براي كميسيون مطرح كردند تا مرتفع 
شود. به گفته عضو كميسيون صنايع مجلس، اتفاق مثبت 
در اين مورد اين است كه شوراي نگهبان ايرادي به مصوبه 
مجلس نگرفته و تنها چند ابهام وجود داشت كه براي رفع 
ابهام به مجلس ارجاع دادند. از طرفي، بر اساس اظهارات 
علي جدي، ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
قرار است سه شنبه هفته جاري، جلسه كميسيون صنايع با 
حضور وزير صمت برگزار و جمع بندي نهايي در مورد اصالح 
ايرادات طرح واردات خودرو انجام شود. او در مورد آخرين 
وضعيت طرح واردات خودرو، گفته است: اعضاي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس در مورد نحوه اصالح ايرادات شوراي 
نگهبان به طرح واردات خودرو به نتايجي رسيده اند؛ منتهي 
قرار بود يكشنبه هفته گذشته با حضور وزير اين اصالحات 
بررسي شود كه به دليل جلسه دولت، جلسه مجلس لغو شد. 
اين نماينده مجلس افزود: پس از اجماع در مورد پيشنهادات 
كميسيون و رس��يدن به يك جمع بندي، مجلس فوري 
وظيفه دارد كه طرح را مجدد به شوراي نگهبان ارسال كند. 
جدي در مورد جزييات پيشنهادات كميسيون صنايع و 

معادن مجلس، گفته است كه ۲ پيشنهاد در مورد شفاف 
شدن منش��أ ارز واردات خودرو و وظايف وزارت صمت 
در مورد واردات، نهايي ش��ده كه البته قبل از جلس��ه 

جمع بندي، نمي توان جزييات آن را اعالم كرد.

آياصمتجلوياجرايطرحراميگيرد؟
طرح آزادسازي خودرو از اوايل شهريور امسال در دستور 
كار مجلس قرار گرفت، طرحي كه طبق آن، واردات خودرو 
بدون انتقال ارز و همچنين در ازاي صادرات، براي اشخاص 
حقيقي و حقوقي آزاد خواهد بود. اين در ش��رايطي است 
كه واردات خودرو در خرداد ۹۷ توسط دولت و در راستاي 
مديريت منابع ارزي ممنوع شد. با اين اتفاق، منحني قيمت 
در بازار خودروهاي خارجي كشور روندي صعودي به خود 
گرفت و در اين ميان، افزايش نرخ ارز نيز كمك كرد تا ارتفاع 
صعود باالتر رود. در اين ميان مجلس قصد داشت با واردات 
مشروط خودروي خارجي، حباب قيمت را در بازار خودروي 
خارجي و داخلي تخليه كند؛ اين موضوع حتي خود را در 
بازار هم نشان داد؛ به طوري كه در اوايل مهرماه شاهد ريزش 

قيمت خودروهاي خارجي در بازار بوديم.
به گفته كارشناسان بازار خودرو و نمايندگان مجلس، در 
صورت عملي شدن مصوبه مجلس براي واردات خودرو، 
حباب قيمت��ي موجود در ب��ازار خودرو تا ح��د زيادي از 
بين مي رود؛ تا جايي كه حت��ي در برخي اظهارنظرهاي 
كارشناسان خودرو، صحبت از كاهش ۴۰ درصدي قيمت 
خودرو در صورت آزادس��ازي واردات خودرو مي شود. در 
اين ميان، مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو 
معتقد است؛ طرح مجلس در نهايت مصوب خواهد شد، اما 
اجرايي نمي شود. او در توضيح اين گفته خود عنوان كرده: 
در همه اين سال ها هيچ وزيري را به خاطر عدم اجراي قانون 
مورد بازخواست قرار نداده اند. به اين ترتيب من معتقدم اين 
قانون در نهايت امكان اجرا ندارد؛ چرا كه حتي پس از تصويب 
نهايي توسط وزارت صمت، به اجرا در نخواهد آمد. دادفر 
گفته است: همان مشاوراني كه پيش تر خواستار ممنوعيت 
واردات خودرو بودند، امروز هم در حال مشاوره دادن هستند. 
او همچنين متذكر شده؛ كساني كه معتقدند واردات خودرو 
به توليد داخل ضربه مي زند، بهتر است اين را بدانند كه ضربه 
واردات در كاال و حجمي درست نيست كه به توليد داخل 
ضربه بزند. اين در حالي است كه واردات ساالنه ۴۰ تا ۵۰ 
هزار دستگاه خودرو هيچ ضربه اي به توليد داخل نمي زند.

ازقيمتهاچهخبر؟
اما سري بزنيم به بازار خودرو و ببينيم در چه مسيري حركت 
مي كند؛ مشاهدات بازار خريد و فروش خودرو حكايت از  
آن دارد كه معامالت به صفر رس��يده و همه منتظر ثبات 
قيمت ها در بازار هستند. ارزيابي اين وضعيت گوياي آن 
است كه روند كاهشي نرخ دالر عاملي شده تا بازار خريد و 
فروش خودرو به نوعي قفل شده و هيچ معامله اي صورت 
نگيرد. به نظر مي رسد، عده اي به كاهش قيمت ها خوش بين 
بوده و تمايلي به خريد ندارند. در اين ميان، برخي هم نگران 
سرمايه خود بوده و حاضر به فروش خودروهاي خود آنهم 
با قيمت هاي پايين نيستند. با اين حال رصد بازار خودرو در 
روز گذشته نشان مي دهد، قيمت خودرو روند كاهشي را در 

پيش گرفته و بسياري از محصوالت پرتيراژ ايران خودرو 
و سايپا نسبت به هفته قبل قيمت كمتري دارند.به طور 
نمونه، پژو ۲۰۷ دنده اي بيشتر از ديگر محصوالت داخلي 
ارزان شده و با افت چهار ميليون توماني، ۳۲۷ ميليون 
تومان قيمت گذاري شده است. پژو ۲۰۶ تيپ دو، پرايد 
وانت و تيبا هاچ بك پالس نيز هر كدام دو ميليون تومان 
ارزان شده اند. همچنين سوزوكي ويتارا اتوماتيك كه با 
رقم يك ميلي��ارد و ۳۷۰ ميليون تومان در بازار حضور 
دارد، افت ۲۰ ميليون توماني را در مقايس��ه با آخرين 
روز كاري هفته قبل به ثبت رسانده است. همچنين دنا 
۳۲۴ ميليون تومان، سمند EF۷ معمولي ۲۵۴ ميليون 
تومان و پژو ۴۰۵ نيز ۲۳۳ ميليون تومان قيمت خوردند 

و كاهش يك ميليون توماني را تجربه كردند.

بحرانتقاضاوهشدارگرانشدن
اما آنچه مشهود است اينكه كل بازارها به خصوص بازارهاي 
خودرو، مسكن و طال منتظر تحوالت سياسي و اقتصادي 
هس��تند و مي توان گفت بازار منتظر به نتيجه رس��يدن 
مذاكرات وين است. با توجه به اينكه طي يك ماه اخير اخبار 
كامال متفاوتي نسبت به برجام به جامعه مخابره شده، شاهد 
افت وخيز در قيمت خودرو بوديم، به طوري كه در يك ماه 
موج كاهش قيمت را با خبر آزادس��ازي واردات با مصوبه 
مجلس داشتيم، اما بعد از اينكه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اين موضوع مخالفت كرد، دوباره قيمت ها در بازار 
خودرو كه به طور متوسط ۱۰ درصد كاهش پيدا كرده، به 
همين ميزان با افزايش روبرو شد. اما در هفته جاري با توجه 
به اخبار غيررس��مي كه در برخي از رس��انه هاي خارجي 
در مورد آغاز مذاكرات برجام منتش��ر ش��د، قيمت ها در 
بازار همگام با افت نرخ دالر با افت روبرو شد و به بيان بهتر 
ترمز رشد قيمت ها كشيده شد. اين درحالي است به گفته 
كارشناسان، اين كاهش قيمت ها موقتي است، چراكه با 
مخابره با يك خبر منفي ديگر بازار دوباره سير صعودي به 
خود خواهد گرفت. فربد زاوه كارشناس بازار خودرو معتقد 
است كه علت كاهش قيمت خودرو در بازار، از يك طرف 
به دليل افزايش افسار گسيخته قيمت ها و از طرف كاهش 
شديد قدرت خريد مردم است. به گفته او، زمانيكه در بازار 
خريداري وجود نداش��ته باش��د، بازار دچار سكته شده و 
فروشندگان در چنين وضعيتي با كاهش قيمت سعي در 
جذب مشتري دارند، در حال حاضر نيز بازار خودرو با بحران 
تقاضا روبرو است و اندك پولي كه در كف بازار نيز جريان 
دارد، هر از گاهي خريد هايي را انجام مي دهد، اما اين خريد ها 
نيز آنچنان تاثيرگذار نبوده و پس از مدتي دوباره قيمت ها به 
سر جاي خود برمي گردند.  زاوه با اشاره به اينكه ركود بازار 
خودرو بسيار شديد تر از آن چيزي است كه در سال ۹۲ رخ 
داد، گفته اس��ت: در آن مقطع بعد از اينكه قيمت خودرو، 
۲.۵ برابر شد، از سال ۹۰ تا ۹۲، به دليل افزايش قيمت ارز، 
با روي كار آم��دن دولت روحاني، براي رونق بازار خودرو و 
نجات خودروسازان، تسهيالت خريد خودرو به مردم داده 
شده و يك رونقي در بازار ايجاد شد، اما اين بار ظرف سه سال 
قيمت خودرو حداقل ۸ و حداكثر ۱۱ برابر شده در مدل هاي 
مختلف، در حالي كه حقوق و دستمزد مردم به زحمت به دو 
برابر افزايش پيدا كرده در چنين حالتي با بحران تقاضا روبرو 

هستيم و مردم ديگر خريد قدرت خريد گذشته را ندارند. 
بنابر اظهارات اين كارشناس، در حال حاضر با اين وضعيت 
تورمي ممكن است در چند ماه آينده، قيمت ۲۰۶ به ۳۰۰ 
ميليون تومان و تيبا نيز به ۲۰۰ ميليون تومان برسد، قطعًا 
در چنين وضعيتي مردم توان خريد اين خودرو هاي داخلي 
را نخواهند داشت، بنابراين بحران تقاضا يك مساله جدي 
در تمامي بازار ها از جمله بازار خودرو است و در صورتي كه 
اين وضعيت ادامه داشته باشد، مشكالت بسيار جدي براي 

خودروسازان و قطعه سازان ايجاد خواهد شد.
زاوه بر اين باور است كه د ر چنين وضعيتي ديگر نمي توان 
به طبقه متوسط براي خريد خودرو يك وام پرداخت كرد، 
زيرا براي يك خودروي داخلي كه قيمت آن ۳۰۰ ميليون 
تومان است، اگر قرار باشد ۱۵۰ ميليون تومان تسهيالت 
۳ ساله داده شود، كدام شخص است كه مي تواند اين وام را 
ظرف اين مدت با سود و اصلش به بانك برگرداند، بنابراين 
بحران تقاض��ا در آينده اگر وضعيت اقتصادي فعلي ادامه 
داشته باشد، تشديد خواهد شد كه اين موضوع مي تواند 
در نهايت به بحران بدهي گسترده و ورشكستي عمومي 
ختم شود، همانند بحراني كه در سال ۲۰۰۸ در امريكا و 
به خصوص در بازار مسكن اين كشور رخ داد، منجر شود. 
او چاره كار را احياي برجام مي داند و مي گويد: در حال 
حاضر راهكار كنترل قيمت ها مهار تورم است، موضوعي 
كه از طريق تصويب FATF، احياي برجام و داشتن روابط 
عادي با كشور هاي دنيا ميسر خواهد شد، بنابراين راه 
خروج اقتصاد كشور از اين بن بست بازگشت به برجام 
است، حال بايد منتظر روز ها و هفته هاي آينده ماند و 
مشاهده كرده آيا باالخره قفل مذاكرات باز خواهد شد 
يا اينكه اين وضعيت برزخ گونه همچنان ادامه خواهد 
داشت، در صورتي كه وضع فعلي ادامه پيدا كند، در نيمه 
دوم سال جاري با تورم بسيار شديدي روبرو خواهيم بود 
كه تمام بازار هاي سرمايه اي را با خود همراه خواهد كرد.

خودروي۱۲ميلياردتومانيدربازار
در همين حال، رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تبريز 
هم در م��ورد آخرين وضعيت بازار خودرو عنوان كرده: در 
دو هفته گذشته قيمت خودرو تقريبا ثابت بوده، اما از نظر 
تقاضا بازار خودرو كال به كما رفته و به ندرت خريد و فروش 
انجام مي شود. ابراهيم مدديان در گفت وگو با »ايلنا« تاكيد 
كرده كه طرح واردات خودرو نيز تاثيرگذار است، اگر واردات 
آزاد ش��ود هم بازار از حالت انحصاري خارج مي شود و هم 
قيمت ها كاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدي خواهد داشت، بنابراين 
خريداران تا زمان به نتيجه رس��يدن اي��ن طرح از خريد 
خودداري مي كنند. در نتيجه اين عوامل ۹۰ درصد بازار در 
ركود است و فقط كساني كه نياز فوري دارند اقدام به خريد 
خودرو مي كنند. او با اشاره به نرخ روز خودرو در بازار اظهار 
كرده: قيمت سمند LX در بازار ۲۰۵ ميليون تومان، پژو 
۲۰۶ تيپ۲ حدود ۲۴۵ تا ۲۴۶ ميليون تومان، پرايد ۱۳۱ به 
ميزان ۱۳۷ ميليون تومان، پژو پارس تيوفايو ۳۱۰ ميليون 
تومان، پژو پارس معمولي ۲۷۵ ميليون تومان، تيبا ۲، ۱۵۶ 
ميليون تومان و تيبا صندوق دار ۱۴۶ ميليون تومان است. 
از ميان خودروهاي خارجي هم گرانترين خودروهاي 

موجود در بازار حدود ۱۲ ميليارد تومان است.

رويدادادامه از صفحه اول
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قيمتزرشكازتوليدتامصرف
۷برابرميشود

ايلنا |رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق 
تعاون ايران اظهار داشت: ، زرشك كاران محصول خود را 
كيلويي ۱۰ هزار تومان مي فروشند در حالي كه اين ميوه 
باالي ۷۰ هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد. 
بايد به اين نكته توجه كرد كه فرآوري قابل توجهي روي 
آن صورت نمي گيرد و فقط با آفتاب خش��ك مي شود. 
ارسالن قاسمي، درباره كيفيت زرشك توليد شده در 
كشور، گفت: ايران بزرگ ترين توليدكننده زرشك در 
دنياست ما پيش بيني مي كنيم ميزان توليد اين محصول 
در سال جاري به ۲۲ هزار و ۳۰ تن برسد. وي زرشك را 
مانند زعفران كاالي صادراتي خواند و افزود: زرش��ك، 
خواص غذايي و دارويي قابل توجهي دارد. ويژگي هاي 
اين محصول مي تواند آن را به كاال ب��ا ارزش صادراتي 
تبديل كند. اين فعال اقتصادي بابيان اينكه ۹۸ درصد 
از زرشك كشور در خراسان جنوبي كشت و برداشت 
مي شود، افزود: در س��ال جاري ۲۰ هزار تن زرشك 

بي دانه در اين استان برداشت خواهيم كرد.

مصائبحقوقبگيران
وفرافكنيدولت

 اي��ن رويه اي كه مس��عود ميركاظم��ي، رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه در خصوص دستمزدها 
اعالم كرده ، حركتي ناجوانمردانه است و انداختن 
توپ تورم در زمين حقوق بگيران جامعه اس��ت. 
همين امروز حقوق بگي��ران جامعه براي گذران 
زندگ��ي عادي خ��ود ب��ا مش��كالت عديده اي 

مواجهند. 
در حال حاضر جامعه ايراني ب��ه دليل تورم باال، 
دچار فرس��ودگي و خستگي ش��ده است. دولت 
هم در زمان انتخابات به آنها وعده داده كه تالش 
مي كند در كوتاه ترين زمان اين مشكالت را رفع 
مي كند. اينكه در نخستين تصميم مهم برخالف 
وعده هايش عمل كند، باعث افزايش نگراني هاي 
عمومي جامعه خواهد شد. بنابراين نسبت دادن 
تورم ب��ه حقوق بگي��ران و فرمول ه��اي تعيين 

دستمزد اشتباه است. 
از سوي ديگر پلكاني كردن پرداخت دستمزدها 
بي��ن ۱۰ تا ۳۰ درصد، اساس��ا فس��ادزا اس��ت. 
اين رويكرد يعن��ي دادن اختيار ب��راي افزايش 
دستمزدها بر اساس سليقه سازمان ها، ارگان ها 
و مدي��ران. تجرب��ه ثاب��ت ك��رده اي��ن رويكرد 
پلكاني دس��ت مديران را براي اجحاف بيش��تر 
به حقوق بگي��ران باز مي گ��ذارد. برخي مديران 
باز ه��م حقوق ه��اي نجومي درياف��ت خواهند 
كرد و گروهي هم با مش��كل دس��ت و پنجه نرم 

خواهند كرد. 
اين در حالي اس��ت كه وظيفه بنيادين سازمان 
برنامه و بودجه و س��اختارهاي اقتصادي دولت، 
ارايه يك بودجه منطقي براي كش��ور اس��ت تا 

كسري بودجه در اقتصاد وجود نداشته باشد.
بخش قابل توجهي از ريش��ه هاي تورم، برآمده 
از بودجه ناتراز و نامتوازن اس��ت كه متاس��فانه 
در اين دولت هم اين روند تداوم دارد. س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه به ج��اي تمركز بر دس��تمزد 
حقوق بگيران بايد هزينه ه��اي فزاينده دولت را 
كاهش بدهد، توزيع منابع در كش��ور را هدفمند 
سازد، ناترازي هاي بودجه را كنترل كند و نهايتا 
تورم را در س��طح كالن مهار كن��د. با يك چنين 
نگاه ه��اي فرافكنان��ه، تصويري ك��ه از آينده در 
ذهن اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي شكل 
مي گيرد، تصويري غبارآلود است. دولت بايد به 
فكر ارايه يك الگوي توس��عه مناسب باشد، بايد 
تورم را مهار كند، اش��تغالزايي را افزايش بدهد، 
نقدينگي افسار گسيخته را به سمت پروژه هاي 
مولد سوق بدهد تا از دل اين رويكردهاي معقول 
اقتصادي، بازار كس��ب و كار و معيشت مردم نيز 
بهبود پي��دا كنند. اما به ج��اي اين برخوردهاي 
اصولي دولت، سهل الوصل ترين راه ها كه مواجهه 
ب��ا حقوق بگي��ران و كاه��ش دريافتي هاي آنان 
اس��ت را انتخاب كرده است. آن هم در شرايطي 
كه نه تنها ب��راي مهار تورم كاري نكرده، بلكه آن 
را به سمت قله هاي ۵۰ درصدي و باالتر هدايت 

كرده است.

سرمايهگذاريغيرمستقيم
دربازارسرمايه

 چشم   پوش��ي از بازده��ي بخ��ش س��هام اي��ن 
صندوق ها، بازدهي بين ۱۹ تا ۲۰ درصد س��االنه 

را براي صندوق ها متصور بود.
در اين ش��رايط درصورتي كه بازدهي بازار سهام 
مثبت باش��د و اين ن��رخ افزايش ياب��د چنانچه 
وضعيت بازار سهام مثبت نباش��د، نرخ بازدهي 
صن��دوق كاهش خواهد يافت. مزيت س��ازوكار 
ذخيره ارزش سهام آن است كه در صورت منفي 
بودن ب��ازار س��هام، بازدهي صندوق در س��طح 
منطقي و قابل قبولي حفظ خواهد شد؛ البته نكته 
حائز اهميت آن اس��ت كه برخالف سپرده هاي 
بانكي كه به صورت ماه ش��مار و به حداقل مانده 
يك ماه به سپرده گذاران سود پرداخت مي كنند، 
صندوق ه��اي با درآمد ثابت به س��رمايه گذاران 
سود روزشمار داده و شرط ماندگاري نيز تعريف 

نمي شود.
بنابراين س��رمايه گذاران با كمترين مبالغ قادر 
به س��رمايه گذاري در صندوق ها و دريافت سود 
روزشمار هستند و سيستم بانكي به سپرده هاي 
كوتاه مدت، به صورت ماه ش��مار سود ۱۰ درصد 
پرداخت مي كن��د؛ درحالي كه اي��ن صندوق ها 
به تمامي سرمايه گذاران س��ود روزشمار حدود 
۱۸ تا ۲۱ درصد پرداخت مي كنند؛ در نتيجه نبايد 
انتظار بازدهي بسيار فراتر از اين را از صندوق هاي 
با درآمد ثابت داش��ت. چنانچه س��رمايه گذاران 
بازدهي مورد انتظار بيشتري را از سرمايه گذاري 
خود انتظار دارند، الزم است ريسك باالتري را از 

طريق ساير سرمايه گذاري   ها بپذيرند.
سرمايه گذاري مستقيم در بازار سرمايه موجب 
مي شود س��رمايه گذاران در معرض نوسان هاي 
شديد قيمتي ناش��ي از عرضه و تقاضا در تابلوي 
معامالت قرار بگيرند كه الزامًا به بازدهي باالتري 
منتهي نخواهد شد؛ درحالي كه سرمايه گذاري 
غيرمستقيم از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري 
عالوه بر فراهم كردن بازدهي متناسب با ريسك، 
نقد ش��وندگي را نيز ب��راي س��رمايه گذاران به 

همراه دارد. 
موضوع مديريت ريس��ك نقدش��وندگي يكي از 
مزيت هاي س��رمايه گذاري غيرمس��تقيم است. 
اين صندوق ها با بهره مندي از نيروهاي انس��اني 
باتجربه و كارآمد، به طور پيوسته بازار سرمايه را 
رصد و پرتفوي بهينه را براي صندوق ها چينش 
مي كنند؛ درحالي كه س��رمايه گذاري مستقيم 
نيازمند صرف زمان كامل و بهره مندي از باالترين 

دانش سرمايه گذاري است.

مشكلكمآبيروستايقالهر
دليجانبهزوديبرطرفميشود

در جلس��ه اي در فرمانداري شهرستان دليجان آخرين 
وضعيت تنش آبي روستاي قالهر اين شهرستان بررسي 
گرديد و با تصميمات اتخاذ شده مشكل كم آبي اين روستا 
به زودي برطرف مي شود. به گزارش روابط عمومي شركت 
آب و فاضالب استان مركزي در اين جلسه كه با حضور 
وحيد براتي زاده فرمانداردليجان، دكتر سليمي نماينده 
مردم شهرستان هاي دليجان و محالت در مجلس شوراي 
اسالمي، مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان مركزي و مهندس عزت اهلل آمره 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي استان برگزار گرديد 
ضمن بررسي آخرين وضعيت تنش آبي اين روستا، مقرر 
گرديد يك حلقه چاه كه پيش از اين حفرشده، تجهيز 
گردد و با اخذ مجوز از ش��ركت آب منطقه اي وارد مدار 
بهره برداري شود. در ادامه، حاضرين درجلسه، با حضور 
در شركت ش��هرك هاي صنعتي دليجان، مشكالت 

تامين آب يكي از واحد هاي صنعتي را بررسي نمودند.

ركوردتوليدورقسازههاي
فوالددرذوبآهناصفهان

شكستهشد
اره و دريل جديد خط توليد ريل جهت افزايش ظرفيت 
توليد اين محصول در كارگاه نورد ۶۵۰ به همت تالشگران 
ذوب آهن اصفهان راه اندازي ش��د تا افزايش چشمگير 
توليد ريل را رقم بزند.  منصور يزدي زاده در حاشيه بازديد 
از راه اندازي اين پروژه در گفت وگو با خبرنگار ما و با بيان 
اينكه به كمك همكاران ذوب آهني توانستيم گلوگاه 
فرايند توليد ريل را با اضاف��ه كردن يك خط جديد اره 
ودريل برطرف كنيم، گفت: برنامه ريزي و طراحي خط 
توليد ريل خريداري شده در ذوب آهن اصفهان بر اساس 
۱۲۰ متر تعريف شده اس��ت از آن جايي كه وزارت راه 
به توليد ريل بيش از ۱۸ متر رضايت نداده بود بنابراين 
گلوگاهي ايجاد ش��ده بود كه با اضافه كردن اره و دريل 
اين گلوگاه برطرف شد. مديرعامل شركت به توسعه و 
افزايش توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر نيز اشاره 
كرد و افزود: ورق س��ازه هاي فوالدي يكي از اين دست 
محصوالت است كه با توليد ۴۰۰ تن ورق سازه ۳۰۰×۲۰ 
در يك شيفت ۸ ساعته ركورد جديدي ثبت شد، ضمن 
اينكه توليد آن در آينده به ۶۰۰ تن در هر شيفت افزايش 
خواهد يافت. وي با اشاره به سياست دولت براي ساخت 
يك ميليون مسكن در سال، تأكيد كرد: بخشي زيادي از 
اين مسكن هاي ساخته شده را سازه هاي فوالدي تشكيل 
خواهد داد كه ورق س��ازه هاي فوالدي نقش اساسي در 

تحقق برنامه دولت در اين زمينه خواهد داشت.

بوتكمپاستارتاپيهابشيراز
باحضوراساتيديازداخل

وخارجازكشوربرگزارميشود
ش��تاب دهنده هاب ش��يراز كه فعاليت خ��ود را در 
اكوسيس��تم نوآوري همراه اول و دانش��گاه ش��يراز 
آغاز كرده، با هدف تقويت و غني س��ازي زيست بوم 
كارآفريني و جذب و پرورش ايده ها و تيم هاي مستعد 
و فعال به دنبال راه اندازي يك بوتكمپ استارتاپي به 
صورت آنالين است. شركت هاب شيراز در برج نوآوري 
دانشگاه شيراز مستقر اس��ت اما دوره بوت كمپ اين 
شركت به صورت آنالين با حضور اساتيد و منتورهايي 
در داخل و خارج از كشور برگزار مي شود. اين دوره با 
تمركز بر ايجاد كسب و كارهاي استارتاپي مبتني بر 
اينترنت اشياء و ۵G در يك دوره ۲۰ هفته اي به صورت 
آنالين اجرا خواهد ش��د، بخش هاي اصلي اين دوره 
بوت كمپ شامل بيش از ۱۲۰ ساعت كارگاه آموزشي، 
منتورينگ و كوچينگ، پنل هاي تخصصي، تيم سازي، 
برنامه هاي اليو، انجام پروژه و كافه كتاب استارتاپي 
بوده و مهلت ثبت نام در آن تا ۱۰ آبان تمديد ش��ده 
است. الزم به ذكر است بخشي از برنامه هاي بوت كمپ 
متناسب با شرايط كرونا و با رعايت كامل پروتكل هاي 

بهداشتي به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

»تعادل« از وضعيت آزادسازي واردات خودرو و بحران تقاضا در بازار گزارش مي دهد

مصوبه خودرويي در راه صحن

رييس اتاق بازرگاني ايران هشدار داد

خطرتورمسرسامآوردراقتصادايران!
رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد اگر برخي تصميمات 
غلط در سطح كالن اقتصاد ايران اصالح نشود، خطر رشد 
سرس��ام آور تورم كش��ور را تهديد خواهد كرد. بر اساس 
گزارش مركز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ايران چند ماه گذشته 
را در عدد ب��االي ۴۰ درصد گذرانده و در آخرين آمار عدد 
آن از مرز ۴۵ درصد نيز گذش��ته است. بسياري از فعاالن 
اقتصادي هشدار مي دهند كه در صورت اصالح نشدن برخي 
رويه هاي كالن، لمس تورم هاي شديدتر نيز ممكن خواهد 
بود. رييس اتاق بازرگاني ايران در جلسه مشترك با اعضاي 
كميسيون جهش و رونق توليد مجلس، گفته: اگر نگاهي 
تاريخي به عملكرد دولت ها، با هر گرايش و رويكرد فكري 
نسبت به مساله اقتصادي بيندازيم، درمي يابيم كه برآورد 
اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه تنها به حل مشكالت و 

مسائل اقتصادي كشور كمكي نكرده بلكه چالش هايش را 
افزون كرده است. او ادامه داد: در اين ميان، دولت سيزدهم، 
ميراث دار بزرگ تري��ن بحران ها بوده و باي��د از تحريم و 
چالش هاي ارزي تا شيوع بيماري كرونا و مشكالت مهم در 
بخش منابع آبي و انرژي را چاره جويي كند. رييس پارلمان 
بخش خصوصي ايران تأكيد كرد: در وضعيت كنوني و در 
تنگناي مشكالت، هرگونه خطاي راهبردي موجب افزايش 
حجم نقدينگي مي شود و تورمي سرسام آور را براي آينده 
در پي خواهد داشت. او متذكر شد: در گذشته براي عبور از 
هر پيچ سخت، به اقدامات اورژانسي متوسل شديم، درحالي 
كه اقتصاد كشور، تصميمات سخت و اصالحات ريشه اي نياز 
داشت. امروز اقتصاد كشور نه از منظر سياست داخلي و نه 
در بحث سياست خارجي، حرف اول را در كشور نمي زند و 

اولويت نخست هم نيست. همه اين مسائل باعث مي شود تا 
كشور به سراشيبي بحران فروافتد و رتبه آن در شاخص هاي 
جهاني، مكرر تنزل يابد. رييس اتاق ايران بار ديگر به موضوع 
»توليد« و نيازهاي اين بخش اش��اره كرد و گفت: در حال 
حاضر س��ه قوه بر اين مبحث مهم متمركز هستند اما آيا 
آنچه تحت همين عنوان پيگيري مي ش��ود، كارآمدي و 
اثرگذاري كافي دارد؟ در كشوري كه با محدوديت منابع 
مواجه است، بايد مشخص شود كه آيا حمايت مادام العمر از 
بعضي بخش هاي توليدي اثرگذاري الزم را ايجاد مي كند يا 
نه و اينكه اساساً كدام بخش ها بايد در اولويت حمايت ها قرار 
بگيرند؟ او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناسايي واحدهاي 
توليدي هستند كه به هر دليل تعطيل شده اند؛ اما آيا فعال 
ش��دن آن كارخانه اي كه محصولش بزودي حتي در بازار 
داخلي هم مصرف كننده ندارد، با منابعي كه ارزش��مند و 
توأمان محدود هستند، منطقي خواهد بود؟ آيا مي شود 
بدون شناسايي عوامل توقف فعاليت يك واحد توليدي، 
براي راه اندازي مجدد آن اقدام كرد؟ تقاضاي ما اين است كه 
كميسيون ويژه جهش توليد مجلس به اين موضوعات توجه 

ويژه داشته باشد. شافعي در بخش ديگري از سخنانش 
به سياس��ت هاي ارزي پرداخت و گفت: ۳۵ درصد كل 
صادرات توسط بخش خصوصي واقعي صورت مي گيرد 
و ۶۵ درص��د ديگر كه واحده��اي دولتي، نيمه دولتي و 
خصولتي هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام يا نيمه خام 
را صادر مي كنند. مشكل اينجاست كه دولت ها به جاي 
آنكه منابع ارزي را در اقتصاد ملي مورد استفاده قرار دهند 
و عرضه ارز را به نفع بخش هاي مولد افزايش دهند؛ فقط 

سياست كنترل قيمت را در اين بخش دنبال كرده اند. 
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از آقای غالمرضا نعمتی محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که 
اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم 
نمايند بديهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1195700
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خبرروز

۱۸۱ فوتي و ۷۵۱۵ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت ۱۸۱ بيمار كوويد۱۹ در كشور به دليل اين بيماري جان خود را از دست دادند. بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۷ هزار و ۵۱۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۱۹۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۷۷۳ هزار و ۴۱۹ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۳ هزار و ۸۷۶ نفر رسيد. 
۴ هزار و ۸۴۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۳ 
ميليون و ۸۹۸ هزار و ۹۷۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، 

۱۰۶ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۸ شهر در وضعيت زرد و ۱۰۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 انكار كردن 
راهگشا نيست

هرچند كارشناس��ان و تحليلگ��ران بارها به 
دولتم��ردان هش��دار داده اند كه قب��ل از هر 
اقدامي برنامه ريزي براي حل مشكل تحريم ها 
را در دستور كار قرار دهد. انكار تاثير تحريم ها 
در بروز مشكالت اقتصادي تنها باعث تعميق 
مشكالت خواهد شد. حاال ببينيم، دولت براي 
مواجهه ب��ا معضل تورم و كاهش قدرت خريد 
دهك هاي مختلف جامعه چه راهبردي را در 

پيش گرفته است. 
در ش��رايطي ك��ه اقتص��اد اي��ران ب��ا ت��ورم 
باالي۵۰درصدي مواجه اس��ت و قيمت اقالم 
مصرفي مورد نياز مردم، مدام در حال افزايش 
اس��ت و بعد از ح��ذف اقالمي چ��ون، ماهي، 
گوش��ت قرمز، مرغ و... خانواره��اي ايراني در 
تهيه موارد لبني مانند پنير، ماس��ت و ش��ير 
هم دچار مش��كل ش��ده اند، ناگهان خبري به 
نقل از وزير جهاد كش��اورزي دولت سيزدهم 
شنيده مي شود كه قيمت لبنيات از روز شنبه 

۱۰درصد كاهش پيدا مي كند. 
خبري كه نش��ان دهنده عدم درك درس��ت 
واقعيت ه��اي اقتصادي از س��وي مس��ووالن 
تصميم ساز كش��ور اس��ت. امروز حتي اگر از 
يك دانش آموز دبيرس��تاني هم سوال كنيد، 
مي داند كه بخشنامه هاي دستوري در اقتصاد، 
اثرگذار نيس��ت، اما هنوز اين الگوها در ميان 
تصميم س��ازان ايران��ي طرف��دار دارد.اين در 
حالي اس��ت كه م��ردم كوچه و ب��ازار از خود 
مي پرس��ند درحالي كه تورم ۵۰درصدي در 
كشور وجود دارد، كاهش ۱۰درصدي قيمت 
لبني��ات، چه دردي از م��ردم دوا مي كند؟ آيا 
س��فره هاي خالي آنان را پر مي كند و معيشت 
آنان را روبه راه مي كند؟ اين در حالي است كه 
در قيم��ت نهاده هاي دامي در س��طح جهاني 
افزايش پيدا كرده و كشاورز ايراني در شرايط 
تحريم ها چ��اره اي جز افزاي��ش قيمت خود 
ندارد. دولت نه تنها از توليد كنندگان حمايت 
معقولي نمي كند، بلكه آنان را ناچار مي سازد تا 
قيمت اقالم توليدي خود را به صورت دستوري 

كاهش دهد. 
مس��ووالن ايراني نبايد به خاط��ر اينكه پيش 
از اين وع��ده مهار تورم را داده ان��د و امروز در 
مهار آن ناتوان هس��تند، تصميماتي را اتخاذ 
كنند كه توليد نحيف كش��ور را بيش از اين با 
مشكل مواجه س��ازند. نخسين گام براي حل 
ريشه اي مشكالت اقتصادي، دستيابي به يك 
فهم درست از مشكالت اس��ت. برخوردهاي 
دستوري و بخشنامه اي با مشكالت اقتصادي و 
انكار مشكالت اصلي نه تنها مشكل گشا نيست، 
بلكه باعث پيچيده تر ش��دن دامنه مشكالت 

خواهد شد.

گليماندگار|
 اكثر كارشناسان حوزه آموزش متفق القول 
هستند كه بازگش��ايي مدارس بايد هر چه 
سريع تر انجام ش��ود، ادامه آموزش مجازي به نفع آينده 
تحصيلي دانش آموزان نيست و با توجه به اينكه در اين دو 
س��ال تمامي واجدان شرايط تحصيل در مقاطع مختلف 
بنا به داليل گوناگون نتوانس��تند از حق تحصيل يكسان 
برخوردار باش��ند، ادامه روند آموزش مجازي مي تواند به 
قيمت افت تحصيلي و عقب ماندگي تحصيلي دانش آموزان 
تمام ش��ود. اما از سوي ديگر كارشناسان حوزه بهداشت و 
درمان همچنان بر سر بازگشايي مدارس يا ادامه تحصيل 
دانش آموزان در فضاي مجازي به توافق نرسيده اند. برخي 
از متخصصان و فعاالن حوزه بهداشت و درمان بر اين باروند 
كه بازگش��ايي مدارس در ش��رايط كنوني ريسك بااليي 
دارد و مي تواند باعث بروز همه گيري در بين دانش آموزان 
شود. به عقيده آنها با توجه به شرايطي كه مدارس دارند، به 
خصوص در شهرهاي بزرگ امكان رعايت فاصله اجتماعي 
وجود ن��دارد و ضمن اينكه در مقاطع ابتدايي نمي توان بر 
رفتار تمام دانش آموزان نظارت دقيق داش��ت و هر گونه 
سهل انگاري مي تواند به فاجعه تبديل شود. از سوي ديگر 
اين افراد واكسيناسيون را شرط الزم و كافي براي حضور 
گس��ترده دانش آموزان در مدارس نمي دانند. اما برخي از 
مسووالن حوزه بهداشت و درمان بر اين باورند كه با تشكيل 
كميته هاي سالمت و نظارت بر رفتار دانش آموزان مي توان 
مدارس را به محدوده اي امن تبديل كرد و آموزش حضوري 
را از سر گرفت. از سوي ديگر يكي از اختالف برانگيز ترين 
مباحث با سرعت گرفتن واكسيناسيون در روزهاي اخير 
بود و در اين ميان نيز نحوه بازگشايي مدارس بيشتر از همه 
مورد انتقاد قرار گرفت. مساله اي كه وزارتخانه هاي بهداشت 
و آموزش و پرورش از تابستان بر اجراي آن تاكيد داشتند. 
زمان اما به سرعت پيش مي رود و ترديدها و ابراز نگراني ها 
درباره واكسيناسيون دانش آموزان و نحوه بازگشايي مدارس 
نه صرفا از سوي والدين كه از سوي برخي از كارشناسان و 
صاحب نظران نيز به گوش مي رس��د.هرچند كه به گفته 
س��خنگوي آموزش و پرورش، اين بازگشايي ها مرحله به 
مرحله و با تفويض اختيار به عهده مناطق و مدارس گذاشته 
شده، اما حضور ايران در ميان كشورهايي كه بيشترين آمار 

ابتال را در ماه هاي اخير تجربه كرده اند و اذعان برخي مقامات 
به فاصله آمار رسمي با تلفات واقعي كرونا، نگراني ها در اين 
زمينه را تشديد كرده است و از طرفي از پيك بعدي كرونا به 
عنوان انبار باروتي ياد شده است كه هيچ كس نمي خواهد 
دوباره شعله ور شود. هرچند كه طبق برخي پيش بيني ها، 
با توجه به واكسيناسيون اين پيك شايد به شدت پنجمين 
موج نباشد، اما سهل انگاري ها در مديريت مسافرت ها در 
روزهاي اخير و افزايش تدريجي آمار ابتالي تعدادي از 
استان ها درحالي كه به آبان ماه، موعد بازگشايي همه 
مدارس نزديك مي شويم، ترديدها درباره درست بودن 
تصميمات بهداشتي و آموزشي دولت قوت گرفته است.

     انتظار داريم پيك ششم كرونا ايجاد شود
با اين وجود »همايون سامه يح« عضو كميسيون بهداشت 
مجلس مي گويد: تصميم ها براي بازگشايي هنوز كامال 
قطعي نشده است. در اين ارتباط صحبت هايي انجام شده 
اما به نظر مي آيد اين مس��اله صددرصد نيست. از طرفي 
انتظار مي رود كه احتماال پيك ششم ايجاد شود. اگر چنين 
اتفاقي رخ دهد، بعيد مي دانم كه م��دارس به اين زودي 
بازگشايي شود. فعال دراين مورد صحبتي در كميسيون 
بهداشت انجام نشده است. در اين مورد پيشنهاداتي داده 

مي شود اما بنا به زمان تصميم گيري انجام مي شود.«

     بازگشايي مدارس به بروز پيك بعدي 
كمك مي كند

از طرفي صحبت ه��اي »حميدرضا جماعتي« دبير 
كميته علمي كشوري كرونا نشان مي دهد كه بازگشايي 
مدارس در ميان اعضاي اين كميته نيز چندان پرطرفدار 
نيست. او در اين باره مي گويد: به نظر شخصي من اگر 
كودكان واكسينه شده بودند، شايد اين سوال چندان 
مهم نبود. اما به اين دليل كه كودكان واكسينه نشده اند 
و خود كودكان هم مي توانند به عنوان يك منبع براي 
انتشار عفونت و چرخه ويروس باشند، به نظر مي رسد 
كه ش��ايد تا وقتي كه ايمني جمعي يعني رسيدن به 
واكسيناسيون ۷۰ يا ۷۵ درصد جامعه را نداشته باشيم، 
بازگشايي مدارس بتواند عاملي براي شروع دوباره چرخه 

پاندمي باشد و به پيك بيماري كمك كند.

     نياز به مطالعات كامل تري داريم
جماعتي در پاسخ به اين سوال كه آخرين تصميمي كه در 
كميته علمي كشوري دراين ارتباط گرفته شده چيست، 
مي گويد: ما دراين ارتباط نياز به مطالعات كامل داريم و 
قرار است كه يكي از اعضاي كميته يعني آقاي »مسعود 
يونس��يان«، مطالعات بتاآناليز و تحقيقاتي كه در ديگر 
كشورهاي جهان انجام شده است را مورد بررسي قرار دهد 

و براساس آن ما مصوبه كميته علمي را بدهيم.

    تاييديه جهاني؛ اما و اگرها
در س��وابق واكسن سينوفارم كه تنها براي سنين ۱۸ 
سال به باال از سازمان بهداشت جهاني تاييديه گرفته، 
تاييديه دولت چين و امارات و برخي از ديگر كشورها 
مانند كامبوج براي واكسيناسيون زير ۱۸ سال به چشم 
مي خورد. امارات در ماه هاي گذش��ته اين واكس��ن را 
برروي ۹۰۰ نفر از كودكان ۳ تا ۱۷ سال آزمايش كرده و 
اعالم كرده است نتايج بسيار خوبي به دست آورده است.

     انجام مطالعات بيشتر
 بر روي واكسيناسيون كودكان

مسعود پزشكيان يكي از نمايندگاني بود كه درباره كافي 
نبودن مستندات واكسن هاي انتخاب شده براي كودكان 
اظهارنظر كرد. از سويي ديگر، فاطمه محمدبيگي نماينده 
اصولگراي عضو كميسيون بهداشت نيز تصريح كرده بود: 
»نمايندگان مجلس از وزير بهداشت درخواست كردند 
كه مطالعات بيشتري در زمينه واكسيناسيون كودكان 
صورت پذيرد. لذا كميته علمي كرونا بر اساس مطالعات 
خود واكسن زير ۱۸ ساله ها را تاييد كرده و در دنيا اين مقوله 
مهم به ثبت رسيده است، منتها در كشور ما نيز بايد بهترين 

واكسن موجود براي كودكان در نظر گرفته شود.

     ناچاريم پوشش واكسيناسيون را 
به تمام سنين بگسترانيم

اين در حالي است كه دبير كميته علمي كشوري كرونا 
مي گويد: باالخره تعداد زيادي از افراد جامعه ما در اين 
سنين قرار دارند، اگر نخواهيم اين سنين را واكسن بزنيم 
نمي توانيم پاندمي را كنترل و چرخه ويروس را متوقف 

كنيم. ممكن است ويروس هاي بسيار خطرناك تري به 
وجود بيايد. بنابراين ناچاريم كه پوشش واكسيناسيون 
را به تمام سنين بگسترانيم. جماعتي تصريح مي كند: 
مطالعاتي كه در امريكا شده است، سنين پنج تا دوازده 
سال را نيز شامل مي شده و درحال فشار هستند كه به 
صورت اورژانسي واكسيناسيون اين سنين را هم انجام 
دهند. اين شرايط نشان مي دهد كه آنها هم متوجه اين 
مساله هستند كه اگر چرخه ويروس را نتوانند كنترل 
كنند، دوباره شاهد به وجود آمدن موتاسيون هاي جديد 

هستند كه ممكن است بسيار خطرناك تر باشد.

     واكسيناسيون كرونا را فقط
 براي سنين ۱۲ سال به باال توصيه مي كنم

احمدرضا بهره مند، فوق تخصص ژنتيك بيماري هاي 
ميكروبي در ارتباط با واكسيناسيون كودكان مي گويد: 
واكسن سينوفارم در جمعيت زيادي از كودكان در چين 
مورد استفاده قرار گرفته و به همين دليل قابل اطمينان 
است. هم اكنون در امريكا واكسيناسيون كرونا در كودكان، 
فقط در س��نين ۱۲ تا ۱۷ س��ال با واكسن فايزر و مدرنا 
تاييد شده است. هنوز مركز كنترل بيماري هاي امريكا و 
سازمان بهداشت جهاني تاييد نكرده اند كه سنين كمتر از 
۱۲ سال را واكسن كرونا بزنند. بهره مند مي افزايد: كمپاني 
سينوفارم چين، از كودكان ۳ تا ۱۷ سال را واكسن زده 

است و مي گويد نتايج بسيار خوبي گرفته است. پس از 
آن در امارات روي ۹۰۰ نفر از كودكان مليت هاي مختلف 
بين س��ن سه تا ۱۷ را واكسن زده اس��ت و امارات اعالم 
كرده است كه ما به اين رده سني واكسن مي زنيم و نتايج 
عالي گرفته ايم. در چين هم رسما اعالم كرده اند واكسن 
سينوفارم براي كودكان سه تا ۱۷ سال هيچ خطري ندارد 
و ايمني اش هم مانند ايمني است كه در بزرگساالن ايجاد 
مي شود، اما تا اين لحظه نه سازمان بهداشت جهاني و نه 
مركز كنترل بيماري هاي امريكا واكسن براي اطفال سه 
تا ۱۲ س��ال را تاييد نكرده است. او در ادامه مي گويد: لذا 
ما االن با دو مس��اله روبه رو هستيم؛ اگرچه با سينوفارم 
كودكان حتي كودك سه سال را واكسينه مي كنند، اما 
تاييديه اي برايش نداريم. تنها تاييديه براي ۱۲ تا ۱۷ سال 
است. در كشور سوئد فقط از ۱۲ تا ۱۷ سال را واكسينه 
مي كنند و هنوز اجازه مصرف واكس��ن كرونا در سوئد 
براي كودكان بين سه تا ۱۲ سال را نداده اند. همچنين 
نتايج كودكان سه تا ۱۲ س��ال فقط مربوط به فاز اول و 
دوم مطالعات باليني بوده است كه چنين جواب خوبي 
گرفته اند. در امريكا در اين سنين در حال تست هستند 
و مي گويند يك سال طول مي كشد تا ما جواب اطفال 
بين سه تا ۱۱ سال را بگيريم، لذا ما درحال حاضر جواب 
مركز كنترل بيماري هاي امريكا را براي سنين زير ۱۲ 
سال نداريم. بهره مند تصريح مي كند: من هم به عنوان 

ميكروبيولوژيست كلينيكي و ژنتيك ميكروب هاي عفوني 
فعال صالح نمي دانم واكسن سينوفارم را به بچه هاي سه تا 
۱۱ سال بزنيم، اما براي بچه هاي ۱۲ سال تا ۱۷ سال اين 
مساله را صحيح مي دانم به اين علت كه مطالعات زيادي 
برروي سينوفارم انجام شده و در »لنست« هم چاپ شده 
است. درمورد سينوفارم، مطالعه برروي تعداد زيادي از 

كودكان ۱۲ تا ۱۷ سال نيز انجام شده است.

    كلي نگري در
 پروتكل هاي بازگشايي مدارس

نحوه تعيين پروتكل ها براي شروع بازگشايي ها يكي 
از مواردي اس��ت ك��ه كمابيش مورد انتق��اد برخي از 
اپيدمولوژيس��ت ها قرار گرفته اس��ت. ب��ه گفته يك 
اپيدمولوژيست، نحوه غربالگري كودكان در مدارس 
احتماال به صورت تب سنجي است كه به هيچ وجه در 
كنترل بيماري كافي نيست. نحوه تشخيص و مطالعه 
بروز جهش هاي جديد در ميان ك��ودكان نيز از ديگر 
موضوعاتي است كه مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته 
برخي از صاحب نظران، با توجه به تفاوت عوامل رفتاري، 
نياز به مطالعات علمي بومي در مورد نحوه مديريت انتشار 
كرونا به ويژه در محيط هاي حساسي مانند مدرسه وجود 
دارد و صرفا با نگاه به تجربه ديگر كشورها نمي شود از 

انتشار ويروس در محيط هاي مختلف جلوگيري كرد.

گزارش

بازگشايي مدارس در آستانه موج ششم كرونا

واكسيناسيون نمي تواند مانع از ابتالي دانش آموزان شود

رويخطخبر

آماده باش بيمارستان ها براي موج ششم كرونا
از هم اكن��ون بيمارس��تان ها براي 
كنت��رل موج شش��م كرون��ا آماده 
شده اند. وزير بهداشت با بيان اينكه 
تمهيدات الزم براي موج ششم كرونا 
در كش��ور ديده ش��ده است، گفت: 
اميدواريم با واكسيناس��يون زيادي 
كه انجام ش��ده و با رعايتي كه مردم 
مي كنند، موج بعدي نسبت به موج 

قبل سبكتر باشد. بهرام عين اللهي افزود: براي 
موج شش��م كرونا هم تمهي��دات الزم را انجام 

داده ايم و هم بيمارس��تان هاي مان 
در حال آماده باش هستند. همچنين 
پرس��نل، پزش��كان، پرس��تاران و 
كميته ه��اي علمي در حال آمادگي 
هس��تند و با تجربياتي كه از گذشته 
داشتيم نگراني از نظر درمان وجود 
ن��دارد. او تاكيد ك��رد: اميدواريم با 
واكسيناسيون زيادي كه انجام شده 
و رعايتي كه مردم مي كنند موج بعدي نسبت 

به موج قبلي سبك تر باشد.

افزايش ابتال و مرگ ومير سل در كشور
ريي��س مركز مديري��ت بيماري هاي 
واگير وزارت بهداشت از افزايش ابتال 
به بيماري سل و كاهش تشخيص آن 
و همچنين افزايش مرگ و مير ناشي 
از اين بيماري خبر داد. محمدمهدي 
گويا گفت: در فاصله ۱۰ ساله تا ۲۰۱۹ 
در دنيا شاهد كاهش چشمگير ابتال به 
اين بيماري و مرگ ناشي از آن بوديم. 

مخصوص��ا كش��ورهاي داراي مش��كالت جدي 
توانس��تند موفقيت هاي عظيم��ي در بيماريابي 
و تش��خيص و درمان آن ايجاد كنن��د. بارقه اميد 
وجود داشت و صاحب نظران هم از حذف بيماري 
س��ل تا ۲۰۵۰ مي گفتند. اين نش��ان دهنده اين 
بود كه چه قدر س��ل مورد توجه ق��رار گرفته بود. 
او افزود: در س��ال ۲۰۲۰ و ماه هاي پاياني ۲۰۲۱ 
ورق برگشت و شاهد افزايش ابتال به اين بيماري 
و كاهش تشخيص آن هستيم. مرگ و مير ناشي 
از س��ل هم افزايش پي��دا كرده ك��ه اين موضوع 
يك نگراني جدي اس��ت. گويا گفت: دليل اصلي 
اين رك��ورد از نظر دانش��مندان، پاندمي كرونا و 
مش��ابهت عاليم باليني اين بيم��اري با بيماري 
سل اس��ت. حتي همكاران پزشك ما كه درحوزه 

كنت��رل بيماري ها فعاليت دارند همه 
توجه شان به سمت كرونا رفته و براي 
هر نوع عالمت تنفسي اولين تشخيص 
درحال حاضر كروناس��ت، مگر اينكه 
خالف آن ثابت شود.اين مساله باعث 
كاهش توجه به س��ل شده است. گويا 
گفت: موارد ديرتر تشخيص داده شده 
س��ل در همه جاي دنيا از جمله ايران 
افزايش داشته و افرادي كه بيمار هستند و جامعه 
را آلوده مي كنند ممكن است خبر نداشته باشند. 
اين موضوع محدود به بيماري سل نيست و بقيه 
بيماري مزمن ه��م تحت تاثير كوويد هس��تند، 
همين مساله درمورد اچ اي وي هم وجود دارد. او 
درباره آمار سل در ايران و تفاوتش از سال ۲۰۱۸ 
تا ۲۰۲۱ گفت: موارد ابتال به سل تا سال ۲۰۱۹ 
با بيماري يابي فعال ما افزايش داشت و درمان نيز 
به همان صورت بود و موفقيت در درمان افزايش 
پيدا كرد. اما از آن سال موارد ابتال در كشور ما هم 
كاهش پيدا كرده و ۲۰ درصد تش��خيص از سال 
۲۰۱۹ كاسته شده و ۵۶۶۶ مورد در سال گذشته 
تشخيص داده شده كه ۱۸ درصد آن غيرايراني 

بودند كه به آنها نيز خدمات درماني ارايه شد.

كمبود ۱۰۰ هزار پرستار در كشور
همه دستگاه هاي مس��وول دولتي 
از جمله وزارت بهداش��ت، سازمان 
برنام��ه و بودج��ه و س��ازمان امور 
اس��تخدامي كمب��ود حداقل ۱۰۰ 

هزار پرستار را قبول دارند. 
رييس كل سازمان نظام پرستاري، 
ب��ا بيان اي��ن مطلب گف��ت: تعيين 
اس��تاندارد ملي نس��بت پرستار به 

تخ��ت از جمل��ه مهم ترين اولويت ه��اي حوزه 
پرستاري اس��ت كه دنبال مي كنيم و حتي اگر 
به ايده آل ها نرس��يم در ماه هاي آينده با اولويت 
دنبال مي ش��ود. محم��د ميرزابيگي با اش��اره 

به ل��زوم اجراي فوق الع��اده خاص، 
گفت: موض��وع فوق الع��اده خاص 
ب��راي اولين بار از س��وي س��ازمان 
نظام پرس��تاري مطرح شد و حتما 
موافق اجراي آن هس��تيم. او تاكيد 
كرد: استخدام پرستار بر اساس نياز 
كش��ور بايد انجام ش��ود، در موارد 
اس��تخدام انجام ش��ده ح��دود ۳۰ 
درصد اس��تخدام ها از نيروهاي ش��ركتي انجام 
شده است اما به كارگيري نيروي شركتي براي 
افراد تحصيلكرده دانشگاهي قابل قبول نيست 
و فقط براي نيروهاي زير ديپلم قابل قبول است.

زمین

گروهراهوشهرسازي|از تابستان سال ۹۵ كه زمين 
خيابان پيامبر تهران در پي سانحه انفجار خطوط لوله 
گاز دچار »فروريزش« شد و پس از آن، حوادث مشابهي 
پي درپي در تهران به دليل گودب��رداري براي احداث 
مترو، تركيدگي لوله آب و ... رخ داد، مساله سستي زمين 
در تهران و ساير شهرها به رسانه ها راه پيدا كرد. اما مساله 
فراتر از »فروريزش« بود و هست. مساله نشست زمين 
در كالن شهر هايي همچون تهران و اصفهان است كه 
به ترتيب در صدر بيشترين فرونشست ساالنه در كشور 
قرار دارند. فرونشستي كه از كاخ صاحبقرانيه در شمال 
تهران تا جنوب غربي تهران )س��االنه ۳۶ سانتي متر( 
امتداد دارد و زلزله خاموش نام گرفته اس��ت. از همين 
رو، طي س��ال هاي گذشته مطالعاتي متعددي در اين 
زمينه صورت گرفته است. يكي از مطالعات از سوي اتاق 
بازرگاني تهران صورت گرفته بود. بر اساس آن مطالعه، 
۲۵ كيلومتر مربع از جنوب تهران كه بستربسياري از 
خطوط انتقال گاز، نفت، جاده و ريل است، تحت تاثير 
فرونشست ساالنه زمين قرار دارد. در پي اين گزارش، 
مشاهدات كارشناسان از فرونشست در دشت ورامين، 
نگراني ها زيادي در ارتباط با فرونشست زمين در محدود 
ريل راه آهن تهران- مشهد به عنوان پر ترددترين خط 
ريلي ايج��اد كرد. در همين حال، حدود دو هفته قبل، 
ويديوي تكان دهنده اي از تخليه ش��هرك نيرو هوايي 
در سال ۹۷ منتشر شد. شهركي كه ۶ هزار ساكن آن، 
با مشاهده آثار فرونشست زمين همچو ترك خوردن 
خيابان هاي شهرك و ترك برداشتن يا ريزش ديوارها 
مجبور به ترك اين شهرك شده بودند. در فيلمي ديگر، 
آثار فرونشس��ت زمين تا نزديكي فرودگاه اصفهان نيز 
رد يابي ش��ده بود و به نظر مي رس��د كه اين فرودگاه 
در معرض خطر جدي فرونشس��ت قرار دارد. حاال اما 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي به طور رسمي نسبت 
به پديده فرونشست در شهرها و دشت ها ايران هشدار 
داده است اما در عين حال، درباره نتايج به دست آمده 
از بررسي زمين ۱۰ فرودگاه برتر كشور، اعالم كرده كه 
وضعيت فرودگاه بحراني نيستند اما براي كند كردن 
فرونشس��ت در حريم اين فرودگاه ها، بايد برداش��ت 
آب هاي زيرزمين��ي در حريم فرودگاه هاي يادش��ده 

متوقف شود. 

     فرونشست در مرحله هشدار
آنگونه كه محمد شكرچي زاده رييس مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرس��ازي گفته، فرونشست زمين در 
كشور به مرحله هشدار رس��يد. به گفته او، با توجه به 
اينكه يك سوم دشت هاي كشور تحت تاثير فرونشست 
زمين قرار دارند، حل اين مشكل يا كند كردن روند آن 

بايد در برنامه ها و سياست هاي دولتمردان قرار بگيرد.
شكرچي زاده تغيير الگوهاي كش��اورزي و همچنين 
تغيير در برداشت از آب هاي زيرزميني را راهكارهايي 
براي حل معضل فرونشست و روشي براي كند كردن 
اين مشكل عنوان كرد و افزود: وزارت راه و شهرسازي به 

دليل حوزه مسووليت گسترده خود و انجام پروژه هاي 
مختلف در فضاي سرزميني، بيشتر از ساير دستگاه ها، 
تحت تاثير فرونشست زمين قرار دارد و به طور ويژه تاثير 
فرونشست در فرودگاه ها و خطوط راه آهن قابل مطالعه 

و ارزيابي است.
به گفته وي، انجام مطالعات فرونشست به شكل ويژه در 
۱۰ فرودگاه اصفهان، مشهد، تبريز، اردبيل، يزد، ايالم، 
شيراز، كرمان، كرمانشاه و بم از سال ۹۸ به كارفرمايي 
ش��ركت فرودگاه ها در دس��تور كار مركز قرار گرفت. 
بررسي نتايج فرونشس��ت در ۱۰ فرودگاه به سرانجام 
رسيد و گزارش آن هفته گذشته به كارفرما تحويل شد. 

     فرونشست در كمين فرودگاه ها 
بر اس��اس بررس��ي هاي مركز تحقيق��ات، هم اكنون 
وضعيت اغلب اين فرودگاه ها نگران كننده نيست. اما 
از آنجايي كه محدوده فرونشستي رو به گسترش است 
مي تواند به فضاي فرودگاهي نزديك بشود. بنابراين با 
اينكه فرودگاه ها در شرايط بحراني نيستند و استفاده 
از آنها مخاطره اي را به همراه نخواهد داش��ت اما الزم 
است براي فرودگاه ها حريم هايي را قائل شويم. برداشت 
آب هاي زيرزميني و كشاورزي در حريم فرودگاهي بايد 
مديريت هوشمندانه باشد تا بتوان موضوع فرونشست را 

حتي االمكان به تاخير انداخت يا روند آن را كند كرد.

     منع برداشت آب در حريم فرودگاه ها
ش��كرچي زاده از تدوي��ن و تنظيم درخواس��تي براي 
مديريت برداش��ت آب هاي زيرزميني و كشاورزي در 
حريم فرودگاهي خبر داد و افزود: مقرر ش��د تا شركت 
فرودگاه ه��ا با همراهي مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي، درخواس��تي را تهيه و تنظيم و به وزير راه 
ارايه بدهد و درخواس��ت با تصويب در هيات وزيران و 
سازمان مديريت بحران كشور عملياتي و اجريي شود. 
بر اساس مصوبه هيات وزيران، سازمان آب و وزارت نيرو، 
محدوديت هايي را براي برداشت آب هاي زيرزميني در 
پهنه فرودگاه ها و در حري��م فرودگاه ها انجام خواهند 
داد. الزام هنوز ايجاد نش��ده است و در تالش هستيم تا 
با تصويب هيات وزيران و همكاري س��ازمان مديريت 
بحران اينكار به الزام برس��د. با توجه به برداش��ت هاي 
بي رويه، اين معضل مشكالت جدي را ايجاد خواهد كرد.

رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي با 
اش��اره به اينكه در مجموع ش��رايط فرونشست براي 
۱۰ فرودگاه مطالعه شده، بحراني نيست، تاكيد كرد: 

وضعيت فرونشست به گونه اي است كه در فرودگاه ها، 
ظرفيت و استعداد اينكه در آينده مشكل جدي ايجاد 

شود، وجود دارد.

     توصيه فني براي راه آهن تهران- مشهد
وي از انجام مطالعه در تع��داد ديگري از فرودگاه هاي 
كش��ور خبر داد و گفت: مركز تحقيق��ات، هم اكنون 
مطالعاتي براي راه آهن تهران- مش��هد انجام ش��ده و 
توصيه هاي��ي براي كاهش مخاطرات فرونشس��ت در 
خطوط راه آهن براي شركت راه آهن ارسال شده است. 
همچني��ن، براي تعدادي ديگر از خط��وط راه آهن در 
حال اجراي مطالعاتي با ش��ركت راه آهن هس��تيم و 
تعامل خوبي در اين زمينه وجود دارد. وي تاكيد كرد: 
ش��ركت راه آهن نيز به كاهش مخاطرات فرونشست 
در خطوط ريلي توجه دارد و اميدواريم با تعامل ايجاد 
شده مشكالت حل ش��وند. شكرچي زاده تصريح كرد: 
براي طراحي جديد خطوط راه آهن توصيه هايي داريم 
ك��ه حتي االمكان در مناطقي باش��د ك��ه در زون كم 

فرونشست باشد.

     هيچ فرودگاهي 
 شرايط نگران كننده    ندارد

در همين حال، سياوش اميرمكري، مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي اي��ران گفت: فرودگاه هاي 
بررس��ي ش��ده توس��ط مركز تحقيق��ات وزارت راه و 
شهرسازي، به هيچ وجه شرايط نگران كننده اي از نظر 

فرونشست زمين ندارد.
اميرمكري در گفت وگو با فارس اظهار كرد: بر اس��اس 
توافق صورت گرفته بين ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران با مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي 
در زمينه فرونشس��ت زمين در ۱۰ فرودگاه كشور  در 

استان هاي مختلف، تحقيقات انجام مي شود.
 مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
ادامه داد: حدود دو سال پيش، پيش بيني كارشناسان 
اين بود كه ش��ايد چنين پدي��ده اي در فرودگاه هاي 
كشورمان اتفاق افتاده باشد يا در حال رخ دادن باشد، به 
همين دليل با مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي، 
قراردادي منعقد ش��ده تا آنها به بررسي وضعيت ۱۰ 
فرودگاه كشور  از نظر فرونشست زمين اقدام كنند. وي 
افزود: در گزارش نهايي اين مركز، مشخص شده است 
در مناطقي كه فرودگاه ها واقع ش��ده اند، به هيچ وجه 
شرايط نگران كننده اي از نظر فرونشست زمين وجود 
ندارد. سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري همچنين 
با اشاره به اهميت فرودگاه بين المللي مهرآباد به عنوان 
پرترافيك تري��ن فرودگاه كش��ور و همچني��ن پروژه 
بهسازي باند ۲۹ چپ اين فرودگاه به عنوان مهم ترين  
پروژه س��ال ۱۴۰۰ صنعت فرودگاهي  اف��زود: درباره 
فرودگاه مهرآباد هم بايد به موضوع فرونشست زمين 
دقت ش��ود و پيش بيني ه��اي الزم در اين باره صورت 

بگيرد.

فرونشست زمين به حريم فرودگاه ها رسيد
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