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آقاي رييس جمهور؛ تغييرات بازار سرمايه جواب ندادآب شدن سرمايه هاي مردم  در بورس

عدم اثرگذاري عيني بر وضعيت بورس

رابطه مستقيم فقر  و انحرافات اجتماعي

اي��ن روزه��ا موض��وع ن��زول 
شاخص ها در بازار سرمايه كشور 
از جمله مواردي است كه باعث 
بروز دامنه وسيعي از نگراني ها 
در خصوص اين بازار شده است. 
سهامداران خردي كه با هدف 
كمك به دولت و اقتصاد كشور، 
سرمايه هاي خود را وارد بورس 
كرده اند مشاهده مي كنند كه سرمايه هاي آنان به دليل 
سوءمديريت ها، تخلفات و تصميم سازي هاي غلط در حال 
آب شدن است. جداي از مشكالتي كه در زمان دولت قبل 
در خصوص بازار سرمايه شكل گرفتند، انتظار مجلس از 
نظام تصميم سازي هاي اقتصادي دولت جديد بيش از اينها 
است. مجلس از تيم اقتصادي دولت انتظار داشت كه موارد 
مرتبط با بازار سرمايه را با حساسيت هاي بيشتر دنبال كند و 
به گونه اي برنامه ريزي نكند كه دامنه مشكالت بازار سرمايه 
افزايش پيدا كند. در واقع انتظارات و مطالبات نمايندگان 
مجلس از دولت در امتداد مطالباتي است كه مردم از ساختار 
اجرايي دارند. واقع آن است كه برخي تصميم سازي هاي 
دولت در بروز مشكالت بازار سرمايه تاثيرگذار بوده است. 
يكي از داليل نوسانات بورس، جذابيت هاي بازارهاي موازي 
اس��ت كه حول و حوش بورس براي جذب سرمايه هاي 
عمومي ايجاد شده است. البته برخي اقدامات اشتباه دولت 
در ايجاد اين بازارهاي جذاب موازي، بي تاثير نبوده است. 
به عنوان نمونه يكي از اين مشكالت افزايش نرخ سود بين 
بانكي است كه باعث شده، روند خروج سرمايه شركت هاي 
بزرگ و كارتل هاي اقتصادي از بازار بورس تسريع شود. واقع 
آن است كه بخش قابل توجهي از شركت هاي تاثيرگذار 
در بورس را بانك ها تشكيل مي دهند كه يا به طور مستقيم 
در بازار سرمايه حضور دارند يا اينكه از طريق هلدينگ ها 
در بورس مش��اركت دارند. زماني كه نرخ سود بين بانكي 
افزايش پيدا مي كند، طبيعي اس��ت كه بانك ها ترجيح 
مي دهند به جاي سرمايه گذاري در بازار پر ريسكي چون 
بورس، س��رمايه هاي خود را وارد نظ��ام بانكي كنند كه 
از نوسانات كمتري برخوردار اس��ت و امنيت افزون تري 
دارد. بنابراين افزايش نرخ س��ود بين بانكي يكي از داليل 
نوسانات فعلي بورس مي تواند باشد. مورد بعدي، رونقي 
است كه در بازار ارزهاي ديجيتال ايجاد شده و باعث اقبال 

عمومي مردم به رمزارزها شده است. بسياري از افرادي كه 
قبال تالش مي كردند از طريق سرمايه گذاري در بورس به 
اقتصاد كشور كمك كنند، زماني كه متوجه شدند از آنها 
سوءاستفاده شده، اعتماد خود را به بورس از دست داده اند 
و سرمايه هاي خود را وارد بازار ارزهاي ديجيتال كرده اند. 
بر اساس گزارش كميس��يون اقتصادي مجلس، گردش 
مالي بازار رمزارزها در كشور حدود 1.1 ميليارد دالر است 
كه رقم بااليي محسوب مي ش��ود و بيانگر اقبال عمومي 
س��رمايه گذاران ايراني به اين بازار اس��ت. بنابراين برخي 
تصميم سازي هاي مقطعي و بخشي نگر، نه تنها كمكي به 
بورس و اساسا اقتصاد كشور نكرده است بلكه باعث شده تا 
بر حجم مشكالت اقتصادي و نوسانات در بازارهاي مختلف 
افزوده شود. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه نگاه دولت 
به بازار سرمايه بايد نگاهي فراگير، جامع و غيربخشي باشد. 
بخش مهمي از مشكالت بازار سرمايه )و به طوركلي اقتصاد 
كشور( ناشي از اين نوع نگاه است. دولت بايد رويكرد خود به 
بازار سرمايه را تغيير دهد، وجود برخي رانت هاي اطالعاتي 
در بازار سرمايه، فقدان ضمانت هاي اجرايي براي قوانين، 
تخلفات، س��وءمديريت ها و... باعث ش��ده تا بازار سرمايه 
كشورمان دچار گرفتاري هاي فراواني شود. ضرورت دارد، 
اصالح قوانين در بورس كشور به س��رعت در دستور كار 
قرار بگيرد. شركت هاي بورس��ي با سوءاستفاده از برخي 
خأل هاي قانوني، منافع سهامداران خرد را دستخوش منافع 
خود مي س��ازند. اين روند بايد تغيير كند. نبايد فراموش 
كرد، بر اس��اس اصل همگرايي بازارها، هرگونه نوسان در 
يك بازار باعث بروز دامنه وس��يعي از نوسانات پي در پي 
در ساير بازارهاي مي شود. يعني همان طور كه نوسانات 
ارزي در بازار مسكن، طال، بورس و خودرو اثرگذار است. 
بروز نوسان در بازار سرمايه نيز تبعاتي در بازارهاي 4گانه 
خواهد داشت. متاسفانه به اين ضرورت ها در مديريت بازار 
سرمايه توجه نشد و تالش شد نسخه هاي تاريخ مصرف 
گذشته براي بازار سرمايه پيچيده شود. همان طور كه اشاره 
شد در گذشته برخي افراد به رانت هاي اطالعاتي خاصي 
در بورس دسترسي داش��تند كه باعث مي شد اين افراد 
بتوانند به سودهاي كالني دسترسي پيدا كنند، اين روند 
از طريق افزايش دامنه هاي شفافيت در بورس بايد تغيير 
كند تا بازار س��رمايه كشور در مسير طبيعي خود و رشد 

پايدار حركت كند.

ب��ورس يك��ي از حوزه هاي 
مهمي بود كه دولت دوازدهم 
جز زيان براي س��هامدارانش 
هيچ ب��ه ارمغ��ان ني��اورد و 
البت��ه تنها ح��وزه اي بود كه 
توانست كسري بودجه دولت 
را در س��ال 98 و 99 به ط��ور 

چشمگيري كاهش دهد.
كانديداهاي رياست جمهوري دولت سيزدهم نيز اين 
بخش مهم اقتصادي را براي تبليغات خود اس��تفاده 
كرده و قول هاي بس��يار دادند اما حاال و بعد از گذشت 
بي��ش از 100 روز از آغاز كار دولت جديد، متأس��فانه 
انتخاب هاي اشتباه و رييس دولت سيزدهم براي وزارت 
اقتصاد و انتخاب هاي اشتباه تر وزير جوان اين وزارتخانه 
براي بازار سرمايه روند ريزش ارزش سرمايه مردم در 
بورس را حتي كند تر هم نكرده تنها مانند چراغ 3 زمانه 

راهنمايي و رانندگي هر از گاهي سبز و در بيشتر اوقات 
قرمزمي كند. متأسفانه بازار سرمايه كه به دليل ماهيت 
غير ربايي اش بايد بيشتر موردتوجه دولت ها قرار بگيرد 
تنها به يك بازيچه براي افزايش درآمدهاي كاذب دولت 
و حقوقي هاي تحت نظارت نهادهاي دولتي و غيردولتي 
شده است. انتخاب هاي عجيب وزير اقتصاد كه گويي 
دايره انتخاب هايش تنها در حوالي يكي از دانشگاه هاي 
حاضر در محله س��عادت آباد محدودشده است و اين 
مهم را به شركت هاي اقتصادي ضعيف ازلحاظ مديريت 
نيز تعميم داده )انتخاب مش��اوران و مديران از همان 
محدوده دانشگاهي( باعث شده است قول ها و وعده هاي 
آيت اهلل رييسي در ابتداي كار دولت كامال از يادها برود 
و اين سهامداران باشند كه باز زيان اعتماد خود به قول 

و قرارها را مي دهند.
تغيي��رات مديريتي در بازار س��رمايه ت��ا امروز هيچ 
چشم انداز روشني براي بورس نشان نمي دهد و حتي 

انتخاب مديران مياني بازار س��رمايه نيز تاييد كننده 
همين مهم است كه گويا قرار نيست اتفاق مهم و مثبتي 

را در بازار شاهد باشيم.
جدا از بازي هاي رسانه اي كه آن هم در دايره خودي هاي 
نزديك به مديران بازار س��رمايه نيز صورت مي گيرد 
همانند همان اتفاقات و شعارهاي تبليغاتي تير 99 به 
بعد است كه سرمايه ايرانيان در بورس را تا 80 درصد 

كاهش داد.
متأسفانه رسانه هاي بورسي نيز ديگر كاركرد خود را 
ندارند زيرا رس��انه داري هزينه دارد و حال اين هزينه 

بايد از جايي تأمين شود!
داس��تان اتفاقات تابس��تان 1400 در بورس كاال نيز 
اتفاق ديگري است كه بايد در جاي خود موردبررسي 
قرار بگيرد تا معلوم شود آيا هدف از ايجاد بورس همين 
اتفاقاتي است كه در 5 ماه گذشته رخ داده است يا اين 

ره كه مي رويم...!

موض��وع افزاي��ش س��قف 
در  اعتب��اري  تس��هيالت 
ارديبهشت ماه اعالم شد، اما 
اين موضوعات يكجا به عنوان 
خبر هستند و در حد خبر هم 
باقي مي مانند، اما اين امكان 
ه��م وجود دارد ك��ه به عمل 
هم برس��ند. اگر ف��رض را بر 
اين بگيريم كه اين خبر عملي شود، نكته اي مهم بايد 

مورداشاره قرار بگيرد.
مس��اله اين است كه در ش��رايط خاص بازار، اين خود 
كارگزاري ها هس��تند كه به مش��تريان زيادي اعتبار 
نمي دهند يا اينكه س��قف اعتبار مش��تريان را اضافه 
نمي كنند، چراكه به هرحال بحث مديريت ريس��ك 

در كارگزاري ها مطرح اس��ت. در همين مقطع هم كه 
كارگزاري ها مي توانند به مشتريان اعتبار ارايه كنند يا 
اعتبار آنها را افزايش دهند، اين اقدام را انجام نمي دهند. 
درواق��ع اكنون نيز كارگزاري ها مش��كل زيادي براي 

دريافت تسهيالت از بانك ها براي اعتبارات ندارند.
افزايش تسهيالت كارگزاري ها تا چه ميزان سبب ورود 
نقدينگي به بازار س��رمايه خواهد شد و اعطاي پول و 
نقدينگي تصويب شود لزومًا به معناي ورود آن به بازار 
سرمايه نيست.  بازار سرمايه زماني مي تواند نقدينگي 
جذب كند كه ش��رايط خوبي داش��ته و اعتماد مردم 
بازگشته باشد. وقتي اعتماد وجود داشته باشد حتي 
اگر بانك ها به كارگزاري ها تسهيالت هم ندهند، مردم 
ساير دارايي ها را به سهام تبديل مي كنند و بدين ترتيب 
پول وارد بازار سهام مي شود. درمجموع فكر نمي كنم 

اين خبر اگر جنبه عملي هم پيدا كند، بتواند چندان به 
ورود نقدينگي به بازار سرمايه كمك كند، مگر اينكه اين 
ابهاماتي كه بازار سهام هم اكنون با آنها روبرو است مانند 

برجام و اليحه بودجه سال 1401 زودتر مرتفع شود.
همچنين رشد بازار باعث شد كه فعاالن بيشتر ريسك 
كنند و اين ريس��ك به خ��روج پ��ول از صندوق هاي 
درآمد ثابت منجر ش��د. اين نشان مي دهد كه در كنار 
وضعيت بنيادي خوب بازار، فعاالن بازار هم به سمت 

ريسك پذيري و خريد سهام سوق پيدا مي كنند. 
اين موضوع مي تواند حداق��ل درروند ميان مدت بازار 
نكته خوبي باشد. صف هاي خريد امروز هم نشان داد 
كه پول در بازار س��هام وجود دارد و خارج نشده است. 
اگر اعتماد به بازار برگردد، شاهد تقاضاي بسيار زيادي 

در بازار خواهيم بود.

فقر و انحرافات اجتماعي از 
جمله پديده هايي هس��تند 
كه به نظر بسياري از صاحب 
نظران با هم مرتبطند. البته 
تحقيق��ات و پژوهش ها در 
عي��ن حال ك��ه مويد وجود 
رابطة مس��تقيم بي��ن فقر و 
انحرافات نيس��ت، اما وجود 
همبس��تگي مي��ان آن دو را تأييد مي كن��د. بر اين 
اساس فقر به عنوان يكي از مسائل اجتماعي، در وقوع 
انحرافات و افزايش ميزان آن به ويژه در زمينه جرايم 
زنان، اعتياد و س��رقت تاثيرگذار اس��ت. در رويكرد 

ديني ني��ز اين همبس��تگي ميان فق��ر و انحرافات 
اجتماعي مورد تأييد است. بر اين اساس فقر انگيزش 
روي آوري به كجروي را افزايش مي دهد؛ همچنان 
كه رفاه طلبي در روي آوري به جرايم، انگيزة بسيار 
قوي اس��ت. ارتباط بين فقر و انحرافات اجتماعي، 

موضوعي نو و بديع نيست. 
جوامع انس��اني در طي حيات خويش به شكلي، با 
اي��ن دو مقوله درگير بوده اند. ارتب��اط بين فقيران، 
گرس��نگان و بي خانمان ه��ا ب��ا س��ارقان، قاتالن، 
معتادان در حوزه هاي مختلف علمي از قبيل، علوم 
اجتماعي، اقتصادي و روان شناسي، موضوع تحقيق 
و پژوهش ه��اي مختلف قرار گرفت��ه و از منظرهاي 

گوناگون به آن توجه شده است. براي شناخت رابطه 
فقرو انحرافات اجتماعي به طور منطقي ابتدا بايد از 
تعريف اين دو مفهوم آغاز كرد و س��پس رابطة آنها 
را مورد بررسي قرار داد و در نهايت پيامدهاي فقر و 
تأثير آن بر انحرافات اجتماعي بيان شود. در تعريف 
فقر اختالف نظر اساسي بين محققان وجود دارد كه 
منشأ اين اختالف مبتني بر، نوع نگرش آنها نسبت به 
مساله فقر است.  اقتصاددانان بيشتر به زمينه ظهور و 
نتايج فقر توجه كرده و به ندرت به تحليل اجتماعي 
پرداختن��د. در ادبيات جامعه شناس��ي معمواًل دو 
مفهوم فقر و نابرابري در كنار يكديگر به كار مي روند. 
ادامه در صفحه 8

محمدعلي رفيعيمحسن زنگنه

پيمان حدادي

امان اهلل قرايي

در نشست خبري سخنگوي وزارت خارجه مطرح شد 

صفحه 7    

 سه شرط ايران 
براي بازگشت امريكا به برجام

يادداشت- 1

تعيين نرخ ارز در خيابان
اخيرا ش��اهد افزايش نرخ 
دالر ب��ه داالن قيمتي 28 
هزار توماني به باال هستيم؛ 
رون��دي كه نش��ان دهنده 
اين واقعيت روش��ن است 
كه دولت س��يزدهم هنوز 
نتوانسته راهبرد مناسبي 
در خص��وص نظ��ام ارزي 
كش��ور ارايه كند. البته اين نوع راهبرده��اي غلط، در 
بازار بورس كشور نيز مشاهده مي شود و فقدان راهبرد 
مناسب، بازار سرمايه كشور را نيز قرمزپوش كرده است. 
متاس��فانه به جاي يك اقتصاددان كاركشته، فردي با 
س��ابقه مديريت در بورس در راس هرم مديريت بانك 
مركزي قرار مي گيرد تا هم بورس كشور دچار مشكل 
شود و هم بازار ارزي كشور از راهبردهاي مناسب محروم 
بماند. جالب اينجاست هر زمان كه بازار ارز كشور يك ماه 
در وضعيت با ثبات قرار مي گيرد، آقايان سرشان را باال 
مي گيرند و لبخند فتح بر لب مي نشانند و اعالم مي كنند 
به دليل راهبردهاي درست مديران بانك مركزي، بازار 
در وضعيت باثباتي قرار گرفته، اما زماني كه بازار نوسان 
پيدا مي كند و بدون هيچ دليلي، دچار تكانه مي شود، صدا 
از هيچ شخصي درنمي آيد. اين در حالي است كه هيچ 
اتفاق بيروني خاصي در كشور رخ نداده است كه مبتني 
بر آن اعالم كنيم نوسانات ارزي اخير، دليلي بيروني داشته 
است. ريشه نوسانات در تصميم سازي هاي داخلي است. 
بانك مركزي اعالم مي كند نرخ ارز را از بازار متش��كل 
پولي استخراج مي كند. وزنه اصلي بازار متشكل پولي 
بانك مركزي است و هيچ فرد يا نهادي نمي تواند تاثيري 
در اين بازار داشته باش��د. بدون ترديد زماني كه دالر از 
26 و 27هزار تومان به طور ناگهاني به 28هزار تومان و 
باالترافزايش پيدا مي كند به دليل سياست هايي است 
كه دولت و بانك مركزي اعمال كرده اند. متاسفانه بازي با 
نرخ ارز، دم دستي ترين اقدام دولت ها براي جبران كسري 
بودجه و تامين منابع مورد نياز خود است. در شرايطي 
كه دولت ناچار اس��ت، طرح هاي انبساطي مانند طرح 
رتبه بندي معلمان، همسان سازي حقوق بازنشستگان 
و... را اجرا كند، ناچار است، منابع مورد نياز خود را به هر 
حال از جايي تامين كند. در اين شرايط بازي با نرخ ارز و 
افزايش نرخ دالر، ايده اي است كه معموال دولت ها از آن 
بهره مي برند تا مش��كل تامين منابع خود را حل كنند.

امروز بانك مركزي بايد با شجاعت روبه روي رسانه هاي 
گروهي بنشيند و اعالم كند به چه دليل است كه نرخ ارز 
ناگهان دچار نوس��ان مي شود. اما به جاي پاسخگويي، 
مديران بانك مركزي داده هاي غلط ارسال مي كنند و 
مي گويند هيچ دخالتي در نوسانات بازار نداشته اند و اين 
روند طبيعي بازار است. متاسفانه بانك مركزي در زمان 
ثبات، راهبردهاي خود را دليل ثبات مي داند، اما در زمان 
نوسانات ارزي اعالم مي كند كه عوامل بيروني نقش آفرين 
هستند. نكته خطرناك آن است كه بانك مركزي و دولت 
جديد، اساس راهبرد ارزي خود را مشخص نكرده است. 
اعالم نش��ده كه آيا نرخ شناور ارزي مديريت شده را مد 
نظر دارند، نرخ بازار آزاد را دنبال مي كنند يا راهبرد ديگري. 
دولت در ظاهر اعالم مي كند كه به دنبال مهار تورم است، 
اما تصميماتش به گونه اي است كه باعث افزايش نوسان 
ارزي در كشور مي ش��ود. هر اقتصادخوانده اي مي داند 
براي مهار تورم بايد توليد و س��رمايه گذاري در كشور، 
رونق پيدا كند. اما تصميمات دولت در روند سوداگري ها 
مي دمد و باعث تضعيف توليد مي شود.در اين شرايط كه 
سرمايه گذار خارجي وارد كشور نمي شود، تصميمات 
بانك مركزي باعث شده كه تنها در طول يك ماه حدود 
700ميليون دالر از دارايي ه��اي ايرانيان صرف خريد 
خانه در امارات و تركيه و... شود. اين رقم ها، باورنكردني 
هستند و بايد درباره آن صحبت شود. در اين شرايط شما 
فكر مي كنيد، توليد در كشور پا مي گيرد. هر شخصي 
كه بتواند در خارج سرمايه گذاري كند، به سرعت اقدام 
مي كند و هر فردي كه نتواند در خارج س��رمايه گذاري 
كند، دارايي خود را به دالر، سكه و... بدل مي كند. اين روند 
يعني افزايش سوداگري ها و مرگ توليد. اما مسووالن 
دولت به جاي توضيح دادن در حال فرافكني هس��تند 
و م��وارد خارج از متن را مطرح مي كنند. در ش��رايطي 
نوسان ارزي در كشور ما، مستمر شده كه كشوري مانند 
افغانستان و عراق و... توانسته اند، نرخ ارز را ثبات بخشند. 
يعني مديريت ايران از مديريت افغانستان پايين تر است 
و در ايران يك اقتصاددان وجود ندارد كه بتواند ثبات را به 
بازار بازگرداند؟ وقتي ثبات باشد، توليد هم رونق مي گيرد 
و بازار كسب و كار بهبود پيدا مي كند و زماني كه ثبات در 
نرخ ارز نباشد، سوداگري و داللي اوج مي گيرد. در ايران، 
اما اختيار تعين نرخ ارز در اختيار بازار آزاد گذاشته شده 
است. باك مركزي هر روز صبح منتظر است ببيند، نرخ 
ارز در خيابان اس��تانبول يا فردوسي چه عددي است، 
بعد اين عدد را در نمايش��گرهاي خود نمايان مي كند. 
من تسلطي بر موضوعات سياسي و حاكميتي ندارم، اما 
زماني كه يك چنين بحران هايي به طور مستمر شكل 
مي گيرد، نبايد در مذاكرات تاخير ايجاد كرد و ضروري 
است هرچه سريع تر جريان ورود دالر به كشور بهبود پيدا 
كند. با اين شرايط مردم توان تحمل تكانه هاي ارزي تازه 
را ندارند. كافي است نوري به وضعيت خانواده هاي ايراني 
تابانده شود تا مشخص شود كه اين روزها چه مصايبي 
را براي بهره مندي از يك واحد اج��اره اي، تامين اقالم 
اساسي خود و تامين ساير نيازهاي خود تحمل مي كنند. 
روا نيست اين مردم دردكشيده را مدام آبستن دردها و 

مصايب تازه اي كنند.
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خطيب زاده، س��خنگوي وزارت خارجه با اعالم سه شرط 
براي امريكا گفت: امريكا باي��د بداند كه ديگر عضو برجام 
نيست؛ آنها اول برادري خود را ثابت كنند. عملي كه از دولت 
فعلي امريكا ديده ايم خالف جهت اعالمي آنها بوده است. 
سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه عمل دولت جديد 
امريكا بر خالف ادعاهايش است، گفت: اياالت متحده بايد 
بداند كه عضو برجام نيست و نمي تواند به اعضاي ديگر برجام 
اظهاراتي را منتسب كند يا درخواست هايي داشته باشد و 
بهتر است اول برادري خود را ثابت كند. سعيد خطيب زاده 
روز گذشته در نشست خبري خود در پاسخ به سوال درباره 
تيم مذاكره كننده و اينكه آي��ا در مذاكرات آتي امريكا هم 
حضور دارد يا نه، گفت: از آنجا كه امريكا عضو برجام نيست، 
طبيعتا نمي تواند در اين نشست حضور داشته باشد. وي 
ادامه داد: وقتي تيم مذاكرات مشخص شد با هدايت آقاي 
باقري و تركيبي از نمايندگان ارگان ها و نهادهاي مرتبط با 
رفع تحريم ها حضور خواهند داشت و هيچ تغييري از حيث 
حقوقي نخواهيم داش��ت. سخنگوي دستگاه ديپلماسي 
در پاسخ به ديگر س��وال درباره صحت يا سقم سفر احمد 
مس��عود به ايران، گفت: سفرهاي انجام ش��ده با موضوع 
افغانستان عادي و با آگاهي دوستان در بخش ها و گروه هاي 
مختلف افغانستاني انجام شده و مي شود و هفته گذشته 
درباره صادرات برق س��فري به افغانستان انجام شد. آقاي 
كاظمي قمي هم مستقر شد و به كابل سفر مي كند. رفت 
و آمدهاي دو كشور همسايه در جريان است. اين ديپلمات 
عاليرتبه كشورمان درباره اظهارات جيك ساليوان، مشاور 
امنيت ملي امريكا مبني بر اين كه ايران به برجام برگردد ما 
هم برمي گرديم و همچنين اظهارات وي درباره موجوديت 
رژيم اسراييل گفت: رژيم اسراييل خودش رژيم مخرب و 
متجاوز است و سياست هايي كه در پيش گرفته همه مبناي 
نامشروع بودن هر چه بيش��تر اين رژيم متجاوز است. وي 
اظهار كرد: اياالت متحده بايد بداند كه عضو برجام نيست و 
نمي تواند به اعضاي ديگر برجام اظهاراتي را منتسب كند يا 
درخواست هايي داشته باشد و بهتر است اول برادري خود 
را ثابت كند. خطيب زاده يادآور شد: ما خوشحال هستيم 
كه امريكايي ها مدام اراده و نيت شان را تكرار مي كنند شايد 
براي اين است كه فراموش نكنند كه مي خواهند تحريم هايي 
كه به صورت غيرقانوني و فراسرزميني توسط دولت قبلي 
اياالت متحده اعمال ش��د و توسط اين دولت ادامه يافت و 
برخي اضافه شد را بردارند. اما آنچه مهم است عمل هست. 

  سه شرط تهران براي بازگشت امريكا به برجام
سخنگوي دستگاه ديپلماس��ي با بيان اينكه عملي كه از 
دولت فعلي اياالت متحده ديديم، متاسفانه در خالف جهت 
اعالمي آنها بوده است، گفت: اياالت متحده مسيرش براي 
بازگشت به برجام روشن است؛ بايد بپذيرد به عنوان مقصر 
وضعيت فعلي از اين مسيري كه رفته برمي گردد. وي تصريح 
كرد: امريكا براي بازگشت از اين مسير غلط بايد تحريم هاي 
ظالمانه و غيرقانوني كه بعد از خروج امريكا از برجام اعمال 
ك��رده همه را يكجا به صورت موثر ب��ردارد و مهم تر اينكه 
تضمين بدهد كه هيچ دولتي در اياالت متحده مجددا جهان 
و حقوق بين الملل را به سخره نخواهد گرفت و اين شرايط 

را تكرار نخواهد كرد.

  رياض از اظهارات رسانه اي پرهيز كند
س��خنگوي وزارت خارجه درب��اره گفت وگ��وي ايران و 
عربستان گفت: تماس ها بين ايران و عربستان قطع نشده 

است. گفت وگوها به صورت صريح و شفاف انجام شد. با اين 
حال پيشرفت گفت وگوها منوط به اين است كه رياض از 
اظهارات صرف رسانه اي بپرهيزد. اگر شاهد اراده جدي از 

طرف عربستاني باشيم دور دوم گفت وگوها ادامه مي يابد.
خطيب زاده درباره بحران لبنان و تاثير آن بر گفت وگوهاي 
ايران و عربس��تان گفت: گفت وگوهاي ايران و عربس��تان 
دوجانبه است و ما هرگز درباره دوستان مان با كسي حرف 
نزديم كه بخواهد تاثير بپذيرد. توصيه ام به كشورها اين است 
كه بدانند منطق فشار هرگز به نتيجه نرسيده و نمي رسد. 
درباره لبنان هم چنين است. بهتر است در فضاي ديپلماتيك 
و دو جانبه حركت كند و جلو برود.  سخنگوي وزارت امور 
خارجه در پاسخ به اين پرسش كه حمله انجام شده در عراق 
بيشتر به نفع چه كسي يا چه كساني است و آيا امريكا دنبال 
راه انداختن جنگ شيعه با شيعه در عراق است، گفت: بايد 
اجازه دهيم گروه هاي ذي ربط و نهادهاي قانوني در عراق 

بررسي هاي خود را تكميل كنند.

  ثبات عراق از مسير حكومت قانون مي گذرد
وي افزود: در تماس تلفني دي��روز اميرعبداللهيان و فواد 
حسين روي اين موضوع بحث شد كه همه بايد كمك كنيم 
تا مسببان، عامالن و آمران اين ماجرا پيدا شود. مسير ثبات 
عراق از مسير همين همكاري ها و حكومت قانوني مي گذرد 
لذا بايد اجازه دهيم فضاي مناسب براي نهادهاي ذي ربط 
قانوني و قضايي عراق ايجاد شود تا بتوانند درخصوص واقعه 
بررس��ي هاي دقيق تر داشته باش��ند. سخنگوي دستگاه 
ديپلماس��ي درباره تقويت روابط با تركيه، ب��ه ويژه روابط 
اقتصادي گفت: روابط ما با تركيه از حيث سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي، مردمي و امنيتي رو به گسترش بوده و در سال هاي 
اخير هم بيشتر شد. ظرفيت ها بيش از پيش محقق شد و 
در آينده نزديك شاهد سفرهاي ديپلماتيك در سطح يك 
و دو به تركيه خواهيم ب��ود. خطيب زاده همچنين درباره 
نحوه تعامالت با جمهوري آذربايجان گفت: در سه دهه اخير 
همواره مخالف اشغال جمهوري آذربايجان بوديم و بر حفظ 
تماميت ارضي اين كشور تاكيد كرديم . همراه با آزادسازي 
مناطق اشغال شده به اين كش��ور تبريك گفتيم. در اين 
ش��رايط هم مهم عبور از برخي سوءتفاهمات است و اراده 
دو كشور بر رفع مشكالت و تقويت رابطه است و اميدواريم 
شاهد توسعه هر چه بيشتر اين روابط و رفع سوءتفاهمات 
رسانه اي باشيم. سخنگوي وزارت امور خارجه با رد اظهارات 
خبرنگار چيني مبني بر اينكه ايران مواضع حمايتي در برابر 

چين نداشته است، گفت: گفت وگوي وزيران خارجه ايران 
و چين به صورت مفصل برگزار شد. ايران از ابتكارات چين 
و چين از مواضع ايران در رفع تحريم ها حمايت كرد. با اين 

وجود مسووليت اصلي برجام برعهده اياالت متحده  است.

  باقري عازم سه كشور اروپايي است
وي با اش��اره به مذاكرات براي رفع تحريم هاي ايران اظهار 
كرد: آقاي باقري درباره مذاكرات گفتند كه با همه اعضاي 
1+4 گفت وگو مي كند. در اين راس��تا با چين و روس��يه و 
انريكه مورا هماهنگ كننده برجام صحبت و رايزني ش��د. 
خطيب زاده در ادامه از س��فر باقري به پايتخت سه كشور 
اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس و احتماال اسپانيا در مقام 
معاونت سياسي خبر داد و گفت: در اين سفرها در باب مسائل 
دو جانبه و منطقه اي گفت وگو مي شود اما چون آقاي باقري 
مذاكره  كننده ارش��د تيم اس��ت درباره مذاكرات پيش رو 
هم صحبت خواهد كرد.  اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان 
تصريح كرد: ايران همانطور كه مواضع خود را براي دوستان 
تش��ريح كرده، مادامي كه اطمينان قطعي پيدا نكند كه 
تحريم هاي يكجانبه و فراسرزميني اياالت متحده به صورت 
يكجا و موثر، قابل تضمين عيني و راستي آزمايي برداشته 
نشود، اقدامات جبراني خود را متوقف نخواهد كرد. در واقع 
تا درباره همه  چيز توافق نشود هيچ چيزي توافق نخواهد شد.

  موضوع احضار سفير ايران در ويتنام در ميان 
نيست

سخنگوي دستگاه ديپلماس��ي در بخش ديگر از نشست 
اظهار كرد: اصل حاكم بر توافقات و گفت وگوها در وين اين 
است كه تا همه  چيز توافق نشود درباره هيچ چيز توافق نشده 
است و اين اصل اساسي بوده كه از روز اول گفته شده و االن 
هم با جديت بيشتري پيگيري مي شود. وي همچنين درباره 
نفتكش دزدي شده و اظهارات مقامات امريكايي و همچنين 
خبر احضار سفير ايران در ويتنام گفت: درباره خبرسازي هاي 
رسانه هاي خارجي معموال اظهارنظر نمي كنم. آنچه روشن 
است اين اس��ت با دولت ويتنام در تماس نزديك هستيم. 
مراحل و اقدامات اداري مربوط به كشتي درحال انجام است 
و خدمه دسترسي هاي عادي كنسولي دارند. به محض حل 
شدن مسائل فني، موضوعي درباره كشتي ويتنامي وجود 
ندارد و احضاري هم در ميان نيس��ت.   خطيب زاده افزود: 
درباره روايت هاي غيرواقعي برخي رسانه هاي خارجي به 
نقل از برخي منايع امريكايي هم آنچه تاكنون توسط مقامات 

جمهوري اسالمي ايران گفته شده، روشن است و اظهارنظر 
متفاوتي هم الزم نيست.

  قان�ون مصوب مجلس را كلم�ه به كلمه اجرا 
مي كنيم

خطيب زاده اضافه كرد: مطمئن باشيد آنچه تا به امروز در 
وين گفته شده پيش نويس هايي از گفت وگوها بوده و چون 
همه  چيز توافق نشده عمال هيچ چيزي توافق نشده بوده 
است. لذا تنها مسيري كه االن وجود دارد مسيري است كه 
جمهوري اسالمي ايران و 4 به عالوه يك اطمينان حاصل 
كنند كه عضوي از برجام خارج شده و ناقض قطعنامه ۲۲۳1 
و توافقنامه هسته اي هست، در عمل به تعهدات خودش 
پايبند است.  وي خاطرنشان كرد: اگر همه اعضاي توافق 
به شمول و اولويت رفع تحريم هايي كه امريكا بعد از خروج 
اعمال كرده اطمينان حاصل كنند آن وقت مي توان گفت 
كه در مسير درست هستيم. لذا موضوع گام به گام هيچگاه 
مطرح نبوده است. س��خنگوي وزارت امور خارجه گفت: 
برخي وقتي در مورد كشورهاي خودشان صحبت مي كنند، 
فكر مي كنند بعد از انجام تشريفات قانوني، قوانيني كه در 
چارچوب و تفكيك قوا الزم االجرا شدند مسووليت قطعي 
اجراي آن را دارند اما وقتي به كشور جمهوري اسالمي ايران 
مي رسند، توقع دارند آنچه به عنوان قانون قطعي جمهوري 
اس��المي ايران وجود دارد و مراحل تش��ريفات قانوني را 
طي كرده و دولت موظف به انجام آنها اس��ت، با يك رفتار 
غيرقانوني و فراقانوني قابل دور زدن هس��ت. خطيب زاده 
تصريح ك��رد: دولت جمهوري اس��المي ايران مانند همه 
دولت هايي كه در فضاي مردم س��االري نفس مي كش��د، 
مقيد به قوانيني اس��ت كه تشريفات قانوني را طي كرده و 
الزم االجراست و آنچه در مجلس شوراي اسالمي مصوب 
شده توسط دولت كلمه به كلمه و طابق  النعل بالنعل و كلمه 

به كلمه پيگيري خواهد شد.

  گروس�ي را به پرواز در آسمان شفاف قوانين 
الزم االجرا دعوت مي كنم

خطيب زاده در واكنش به اظهارات آژانس بين المللي انرژي 
اتمي كه بازرسي در ايران مانند پرواز در ابرهاي متراكم است 
و تدابير امنيتي در مراكز هس��ته اي زياد شده، گفت: آقاي 
گروس��ي بهتر از هر كسي مي داند ابرهايي كه مي گويد به 
صورت مصنوعي بارور ش��ده اند و با زي��اده  خواهي برخي 
اعضاي آژانس بود.  وي افزود: من ايشان را به آسمان صاف 
اساسنامه آژانس و آسمان قوانين اجرايي دعوت مي كنم 
كه آن آسمان صاف و همه  چيز روشن است و خود را اسير 
رفتارهاي برخي كش��ورها كه به صورت سياسي موضوع 
را پيگيري مي كنند، نكند. پرواز در آسمان شفاف قوانين 
الزم االجرايي كه با آن بس��يار آشنا هستند براي او بسيار 
راحت تر اس��ت. خطيب زاده درباره اينك��ه آيا خبر ترك 
نيروهاي مقاوم��ت در مرز ايران و س��وريه بعد از حمله به 
الكاظمي صحت دارد يا نه، گفت: مواضع جمهوري اسالمي 
ايران در اين زمينه روشن است. به برخي اخبار تاييد نشده 
رس��انه هاي جهت دار واكنش نش��ان نمي دهيم اما يك 
موضوع كامال روشن است و آن هم تداوم رفتار تروريستي و 
اشغالگرانه رژيم صهيونيستي در اشغال فلسطين و حمالت 
متعدد به خاك روسيه و حمايت هاي دولت امريكا از گروهك 
تروريستي در داخل خاك سوريه است.  سخنگوي دستگاه 
ديپلماسي تصريح كرد: جمهوري اس��المي ايران درباره 

امنيت و منافع خود هرگز منفعل نبوده است.
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گفت وگوي تلفني 
رييس جمهور با آيت اهلل 
العظمي صافي گلپايگاني

رييس جمهور در تماس تلفني با آيت اهلل العظمي 
لطف اهلل صافي گلپايگاني براي ايش��ان سالمتي و 

طول عمر مسالت كرد.
به گزارش ايس��نا، آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در 
يك گفت وگوي تلفني ب��ا قدرداني از رهنمودها و 
حمايت هاي مراجع عظام تقليد از كش��ور، مردم و 
مسووالن تاكيد كرد: دولت، مراجع عاليقدر تقليد 
را خيرخواه مردم، مس��ووالن و كش��ور دانس��ته و 
بهره من��دي از رهنمودها و هدايت هاي ايش��ان را 

ضروري مي داند.
رييس جمهور گفت: رهنمودها و ديدگاه هاي مراجع 
عظام تقليد، چراغ راه مردم و دولتمردان اس��ت و 
اين رهنمودها پش��توانه اقدامات دولت در مسير 
رفع مش��كالت و دغدغه هاي مردم در بخش هاي 

مختلف است.
آيت اهلل العظمي لط��ف اهلل صافي گلپايگاني نيز در 
اين گفت وگو با تشكر از تماس تلفني رييس جمهور 
فرمودند: من براي موفقيت دولت ش��ما بسيار دعا 
مي كنم و از خداوند مي خواهم به شما توفيق رفع 

مشكالت مردم را مرحمت كند.

تكذيب گاليه رييس جمهور از 
عملكرد وزير اقتصاد

خبر منتشر شده در برخي رس��انه ها درباره تذكر 
رييس جمهور و گاليه ايشان از عملكرد برخي وزراي 
اقتص��ادي دولت كذب محض و ش��امل اطالعات 
نادرس��ت و جهت دار براي تشويش اذهان عمومي 
اس��ت.  به گزارش ايلنا، فرشاد فتوت رييس روابط 
عمومي وزارت اقتصاد در توييتر نوشت:  »خبر منتشر 
شده در برخي رسانه ها درباره تذكر رييس جمهور و 
گاليه ايشان از عملكرد برخي وزراي اقتصادي دولت 
كذب محض و شامل اطالعات نادرست و جهت دار 

براي تشويش اذهان عمومي است.
 الزم است رسانه ها از بازنشر اخبار غير مستند كه با 
رويكرد تخريب وجهه  دولت طراحي و توليد مي شود 

خودداري كنند.

باحضوررييسكميسيونصنايعو
معادن،نمايندگانمجلسومعاون

بازرسيكشور

با حضور رييس كميسيون صنايع، معادن و دكتر 
سيد مسعود خاتمي نماينده مردم گلپايگان و دكتر 
مجتبي توانگر عضو هيات ريس��ه مجلس شوراي 
اسالمي و غالمعباس تركي معاون سازمان بازرسي 
كل كش��ور و دكتر مقيمي مديرعامل ايران خودرو 
و مهندس پيرمحمدي مديرعامل س��اپكو از يازده 
مجموعه قطعه پيش��رفته خودرو كه توسط گروه 
قطعه س��ازي كروز بومي س��ازي ش��ده، رونمايي 
ش��د. كروز به عنوان بزرگ ترين و پيش��رفته ترين 
قطعه ساز كشور در شانزدهمين نمايشگاه قطعات 
خودرو در سالن ۳۵ با فضايي بالغ بر هزار و دويست 
متر شركت كرده كه شانزده يونيت توليدي با بيش 
از سه هزار قطعه و مجموعه قطعه در اين نمايشگاه 
به نمايش درآمده اس��ت.  در اين برنام��ه از يازده 
مجموعه قطعه ش��امل واحد كنترل الكترونيكي 
موتورهاي پرخوران، ماژول كنترل بدنه كاميونت 
ش��يلر، مبدل س��رعت كاميونت FAW، راديو و 
پخش سمند س��وزن پالس، مبدل ولتاژ سيستم 
تهويه شيلر )داراي استاندارد scania(، جلو آمپر 
ديجيتالي ساينا اس و كوئيك اس، كويل فيدليتي، 
اس��پويلر ديگنيتي و فيدليتي، دوربين ديد عقب 
شيلر، پدل شيفتر رانا سال و داشبورد كوييك سال 
اس��ت كه با همت مركز تحقيقات كروز طراحي و 
توسط مهندسان كروز بومي سازي شده، رونمايي 
شد. پيرامون اين بازديد عزت اهلل اكبري تاالرپشتي 
رييس كميس��يون صناي��ع و مع��ادن در مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به حركت قابل تقدير كروز 
در داخلي س��ازي و طراحي قطعات گفت: شركت 
صنايع توليدي كروز از شركت هاي موفق است كه 
اين مجموعه را با عنوان يك شركت موفق در داخلي 
س��ازي مي شناسيم.  وي در پاسخ به اينكه شركت 
صنايع توليدي كروز در آينده صنعت قطعه سازي 
كشور چه نقشي دارد بيان داشت: به طور حتم نقش 
اثر گذاري را اين شركت در صنعت قطعه سازي ايفا 
مي كند و رويكرد به داخلي س��ازي و بهره گيري از 
دانش مهندسان كشور و زمينه سازي براي اين امر 
بسيار حركت بزرگي است.   نماينده مردم تهران، ري 
و شميرانات در مجلس شوراي اسالمي درخصوص 
حمايت مجلس از قطعه سازان و ارايه راهكار براي 
وصول مطالبات قطعه س��ازان تصريح ك��رد: با دو 
خودروساز بزرگ كشور كه به ظاهر دولتي هستند 
اما دولت س��هام قابل توجهي ندارد و نقش آفريني 
و فعالي��ت و ابتكارات بخش خصوص��ي را بهم زده 
است در حال رايزني هستيم.  وي با تاكيد بر اينكه 
اگر دولت بخواهد رقيب بخش خصوصي باش��د را 
قبول نداريم، خاطرنشان كرد: تصدي گري دولت 
در خودروس��ازي بايد پايان يابد و نقش حمايتي و 

نظارتي اش در صنعت خودروسازي پررنگ شود.
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سه شرط ايران براي بازگشت امريكا به برجام:
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ريل گذاري جهش سودآوري در شستا
شركت س�رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( 
در س�ال هاي اخير رشد س�ودآوري قابل توجهي 
را تجربه كرده اس�ت . روند روبه رش�د سودآوري 
شس�تا در ش�ش ماهه 1400 نيز ادامه داش�ته و در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجهي 
را تجربه كرده است. استقرار سامانه هاي شفافيت 
در شس�تا يكي از اقدام�ات زيرس�اختي مهم در 
موفقيت هاي اخير اين هلدين�گ بزرگ اقتصادي 
اس�ت.  از 14 س�امانه فعال در مجموعه شس�تا كه 
به صورت برخط عملك�رد توليد، ف�روش، وصول 
مطالبات، انتصابات، ام�اك، پرونده هاي حقوقي، 
اسناد و... ش�ركت ها را مورد پايش قرار مي دهند، 
مي توان به عنوان يكي از ابزار هاي شفافيت نام برد.  
امروز خبر سرمايه گذاري هاي شستا براي افتتاح 19 
پروژه با اشتغالزايي مستقيم 1035 نفر تا پايان سال 
1400، مي تواند خبر خوب و مثبتي براي اقتصاد كشور 
و علي الخصوص س�هامداران آن باشد. براي اطاع 
از آخرين برنامه هاي ابرهلدينگ اقتصادي شستا 
سراغ محمود ملكوتي خواه، عضو موظف هيات مديره 
شستا رفتيم و در نشستي جوياي عملكرد شستا در 
شش ماهه ابتداي سال جاري اين هلدينگ بزرگ 
اقتصادي ش�ديم. در ذيل متن پرسش و پاسخ اين 

نشست را مي خوانيد. 

    ب�ا توجه ب�ه برگ�زاري مجمع شس�تا در تاريخ 
1400/7/27، عملكرد شستا در شش ماهه ابتدايي 

سال را چطور ارزيابي مي كنيد؟
همان طور كه در گزارش هاي ارايه ش��ده در مجمع اعالم 
شد، سود خالص تلفيقي شستا براي دوره 1۲ ماهه منتهي 
به 1400/۳/۳1 نس��بت به دوره مالي سال قبل 69 درصد 
افزايش يافته و از ۲۳ هزار ميليارد تومان به بيش از ۳9 هزار 
ميليارد تومان رس��يد. روند روبه رشد سودآوري شستا در 

شش ماهه اول 1400 نيز ادامه و در مقايسه با دوره مشابه 
سال قبل رشد قابل توجهي داشته است. فروش تجميعي 
ش��ركت هاي تابعه بيش از 68 هزار ميليارد تومان و سود 
خالص تجميعي حدود 1۵.۵ هزار ميليارد تومان بوده كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 10۲و ۵۵ درصد 
افزايش داشته است. بر اساس جلسات بررسي عملكرد شش 
ماهه كه با شركت هاي تابعه داشته ايم اين افزايش در شش 
ماهه بيش از پيش بيني هاي ما در بودجه مصوب بوده است. 
      ب�ا توجه به درخواس�ت س�هامداران در مجمع 
درخصوص پرداخت س�ود سهام شس�تا در اسرع 
وقت و از طريق سامانه سجام، چه اقداماتي صورت 

گرفته است؟
الوعده وفا، به رغم اينكه نوبت شس��تا براي پرداخت سود 
سهام از طريق سامانه س��جام حداقل براي يك ماه بعد از 
مجمع برنامه ريزي شده بود )اواخر آبان ماه(، با پيگيري و 
هماهنگي هايي كه انجام شد، پرداخت سود سهام شستا 
تنها ۳ روز كاري بعد از مجمع آغاز شد )۵ آبان ماه( كه در نوع 
خود بي نظير و مثال زدني است و كليه مطالبات سود سهام 
سهامداران حقيقي كه در سامانه سجام ثبت نام كرده اند، 

واريز شده است.
     شفافيت از موضوعات مورد مطالبه افكار عمومي 
در هلدينگ هاي اقتصادي اس�ت، شس�تا در اين 

خصوص چه اقداماتي انجام داده است؟
در دوسال اخير در راستاي ارتقاي شفافيت و كنترل هر چه 
دقيق تر و بهنگام عملكرد شركت هاي تابعه، سامانه هايي در 
شستا طراحي و استقرار يافته و در حال حاضر از داده هاي 
استخراج شده از آنها، گزارش هاي تحليلي متنوعي جهت 
تصميم سازي مديران تهيه مي شود. توسعه سامانه ها امري 
اجتناب ناپذير بوده و در شستا نيز برنامه هايي در اين راستا 
وجود دارد. مهم ترين برنامه، راه اندازي پنل جديد سامانه 
هوش تجاري )BI( شس��تا بوده كه احتماال تا ۲ ماه آينده 
رونمايي مي شود. اين سامانه با اتصال به شركت هاي تابعه 

و اطالعات زيرسيستم هاي آنها، به صورت مكانيزه و بدون 
دخالت كاربر استخراج داده ها را انجام و به انبار داده شستا 
منتقل مي كند. اين سامانه نقش بسزايي در تهيه اطالعات 
به موقع و دقيق دارد. همچنين مي توان از 14 سامانه فعال 
در مجموعه شس��تا كه به صورت برخ��ط عملكرد توليد، 
فروش، وصول مطالبات، انتصاب��ات، امالك، پرونده هاي 
حقوقي، اسناد و... شركت ها را مورد پايش قرار مي دهند، به 
عنوان يكي از ابزار هاي شفافيت نام برد. براي مثال در سامانه 
سيما كه مربوط به فرآيند انتصاب اعضاي هيات مديره گروه 
شستاست، كليه مس��تندات مورد نياز از جمله اطالعات 
سجلي، سوابق تحصيلي و ش��غلي و استعالمات الزامي از 
مراكز آموزشي و نهادهاي نظارتي و امنيتي اخذ شده و در 
سامانه بارگذاري مي شود. بديهي است همواره صدور احكام 
مديريتي منوط به طي كردن مراحل مذكور بوده اس��ت. 
همان طور كه فعاالن بازار سرمايه كامال آگاه هستند، اخذ 
گزارش مقبول براي دوس��ال پياپي از سازمان حسابرسي 
براي صورت هاي مالي تلفيقي شس��تا آن ه��م بعد از ۲۲ 
سال از نشانه هاي شفافيت حداكثري در عملكرد مالي اين 
مجموعه است. عالوه بر اين، شستا در سال گذشته باالترين 
رتبه اعتباري را با درجه A+ از موسسه اعتباري پايا دريافت 
كرده و فرآيند تمديد اين رتبه اعتباري نيز براي سال جاري 
در حال طي مراحل پاياني است. همچنين يكي از مصاديق 
ايجاد شفافيت در شركت ها، ايجاد دسترسي به اطالعاتي از 
قبيل اسامي اعضاي هيات مديره، صورت هاي مالي، پروژه ها، 
افزايش س��رمايه ها، بازارگرداني، عملكرد هلدينگ ها و... 
است كه شستا اين اطالعات را در وب سايت خود به نشاني 

WWW.SSIC.IR دراختيار عموم قرار داده است. 
    شستا درخصوص بورسي شدن شركت هاي تابعه 

خود چه برنامه هايي در دست اقدام دارد؟
حركت در مسير بورسي شدن شركت هاي تابعه گروه يكي 
از رئوس و اولويت هاي محوري در برنامه هاي س��اماندهي 
شستا طي سال هاي اخير بوده است. در اين راستا 1۳ شركت 

از جمله؛ سيمان آبيك، آنتي بيوتيك سازي، افق تامين انرژي 
طوس، هلدينگ صنايع عمومي، رايتل و... در صورت موافقت 
سازمان بورس، در بازار سرمايه عرضه خواهند شد. البته الزم 
به ذكر است شستا در سال 1۳99 نيز نقش چشم گيري در 
عرضه هاي اوليه داشته، به طوري كه 44 درصد از عرضه هاي 
اوليه سال 99 از لحاظ ارزشي متعلق به هلدينگ هاي تابعه 
شستا بوده است. شايان ذكر است با عرضه اوليه هايي كه 
در دو سال اخير انجام ش��ده، سهم ارزش پرتفوي بورسي 
شستا از 60 درصد به بيش از 90 درصد افزايش يافته است.

    با توجه به تاكيد رييس جمهور محترم و همچنين 
وزير محت�رم تعاون، كار و رف�اه اجتماعي مبني بر 
توسعه اشتغال و ارزش آفريني، شستا در اين حوزه 

چه برنامه هايي دارد؟
مسير ايجاد توسعه و اش��تغال از طريق سرمايه گذاري در 
پروژه ه��اي جديد ارزش آفري��ن و تكميل كننده زنجيره 
عمليات شركت هاست. شستا نيز در حال حاضر 10۳ پروژه 
شامل ۳۵ پروژه ايجادي، ۳4 پروژه نوسازي و بهسازي و ۳4 
پروژه توسعه اي دارد كه ارزش ريالي اين پروژه ها بالغ بر 4۲ 
هزار ميليارد تومان است. طبق برنامه ريزي هاي انجام شده 
تعداد 19 پروژه با اشتغالزايي مستقيم 10۳۵ نفر تا پايان 

سال 1400 افتتاح خواهد شد. 
    ضمن تش�كر بابت فرصتي ك�ه در اختيار ما قرار 
داديد، به عن�وان نكته پاياني اگ�ر مطلبي مدنظر 

هست،  بفرماييد.
در راستاي هرچه بهتر انجام دادن ماموريت شستا و ارتقاي 
شفافيت، شستا با كليه دستگاه هاي نظارتي اعم از سازمان 
بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، سازمان بورس اوراق 
بهادار و... تعامل مستمر داشته و در پايان از تمامي اصحاب 
رس��انه و مجموعه هاي مردم نهاد فعال در حوزه شفافيت 
دعوت مي ش��ود تا با حضور در مجموعه شستا از نزديك با 
اقدامات انجام شده در حوزه هاي مختلف طي دو سال اخير 

بازديد به عمل آورند.

11 مجموعه قطعه هاي 
تك بومي سازي شده 

»گروه كروز« روزنمايي شد

دادستانكلكشور:

دادس��تان كل كش��ور گف��ت: گراني ه��اي اخير 
پش��ت پرده هايي دارد و پشت پرده هاي گراني ها را 

دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي بايد دنبال كنند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين محمد 
جعفر منتظري در حاش��يه نشس��ت كارآموزان 
كارشناسان رسمي استان تهران در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به س��والي درباره گراني هاي اخير گفت: 
موضوع گرانفروشي در صالحيت سازمان تعزيرات 
حكومتي اس��ت، اما ما اعالم كرديم به لحاظ اينكه 
مساله گراني ها براي مردم مشكالت زيادي ايجاد 
مي كند، دادس��تاني هم در كنار سازمان تعزيرات 
ب��ه اين موض��وع ورود كند. يكي دو ماه اس��ت كه 
به صورت افسارگس��يخته گراني ها را در برخي از 
نيازهاي مردم مشاهده مي كنيم، به نظر مي رسد 

پشت پرده هايي دارد.
دادستان كل كش��ور افزود: پش��ت پرده هاي اين 
گراني ها را دس��تگاه هاي امنيتي و اطالعاتي بايد 
دنبال كنند اما برخورد با گرانفروشاني كه بي ضابطه 
قيمت ها را باال مي برند، جز وظايف و تكاليف سازمان 
تعزيرات حكومتي است. ما بنا داريم تا از ظرفيتي كه 
در دادسراها و دادستاني هاي سراسر كشور داريم در 

اين زمينه استفاده كنيم.
منتظري گفت: موضوع گراني ها را هم در ش��وراي 
عال��ي قضايي اعالم كرديم به لحاظ اينكه مس��اله 

گراني ها به مردم فشارهاي زيادي مي آورد.

گراني هاي اخير 
پشت پرده هايي دارد

سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت كه وزير اقتصاد 
در جلس��ه علني فردا به اراي��ه توضيحاتي درباره 

وضعيت اقتصادي كشور مي پردازد.
سيد نظام موسوي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
مجلس جلس��ه اي را با حضور احس��ان خاندوزي 
وزير اقتصاد جهت ارايه گزارش��ي درباره وضعيت 
اقتصادي كشور برگزار كرده و تعدادي از نمايندگان 
نيز ديدگاه هايشان را مطرح مي كنند. اين جلسه به 

صورت علني خواهد بود.
وي همچنين با اشاره به معرفي مسعود فياضي به 
عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش به مجلس 
گفت كه يك هفته فرصت بررسي برنامه هاي وزير 
پيشنهادي در كميسيون ها است و در هفته آينده 
جلس��ه اي در صحن علني براي رأي گيري درباره 

ايشان برگزار مي شود.

خاندوزي درباره وضعيت  
اقتصادي به مجلس توضيح مي دهد

درجلسهستادهماهنگياقتصادي
دولتمطرحشد

رييس جمه��ور با تش��كر از تالش تي��م اقتصادي 
دولت براي تدوين اليحه بودجه سال 1401 گفت: 
با توجه به تاكيدات رهبر معظ��م انقالب مبني بر 
اصالح بودجه ريزي كشور بايد اليحه بودجه سال 
1401 بر همين اساس يعني اصالح ساختار بودجه، 

تدوين شود.
به گزارش ايس��نا، آيت اهلل س��يدابراهيم رييسي 
روز گذشته در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت با تاكيد بر اينكه بودجه سال 1401 منطبق 
بر نيازهاي كش��ور و اهداف دولت سيزدهم باشد، 
تصريح كرد: مهم ترين هدف دولت اجراي عدالت 
است لذا بودجه ريزي نيز منطبق با اجراي عدالت و 

عدالت محور باشد.
رييس جمهور با اشاره به عقب ماندگي هاي تاريخي 
در اج��راي عدالت افزود: يكي از اس��ناد مهم براي 
جبران عقب ماندگي، بودجه ساالنه كشور است؛ لذا 
اين سند بايد بخشي از عقب ماندگي هاي كشور را در 

عدالت اجتماعي و اقتصادي جبران كند.
رييس��ي ادامه داد: نظ��ام بودجه ريزي بر اس��اس 
چانه زني، رفاقت و فش��ارهاي ديگران نباشد، بلكه 
بودجه ريزي بايد بر اس��اس نيازهاي واقعي تدوين 

شود و از چانه زني و بخشي نگري جلوگيري شود.
وي با اش��اره به حجم باالي فرار مالياتي در كشور 
تصريح كرد: موضوع فرار مالياتي يا محاسبه ناصحيح 
ماليات در بودجه سال 1401 رفع شود و درآمدهاي 

دولت از اين طريق افزايش يابد.
رييس جمهور همچنين با اش��اره به هزينه ريالي 
برخي بنگاه ها و منتفع شدن آنها از انواع يارانه هاي 
پنهان و در مقابل درآمد دالري گفت: اين بنگاه ها 
بايد ماليات واقعي و س��هم دولت و مردم را شفاف 

پرداخت كنند و در اين زمينه مطالبه گري شود.
وي با تبيين رويكرد دولت به بودجه استان ها گفت: 
قصد نداريم در جزئي ترين مسائل استان ها دخالت 
كنيم اما نظارت بر عملكرد دستگاه هاي دولتي در 
استان ها از سوي سازمان برنامه و بودجه به صورت 

پيگيري مستمر ادامه يابد.
رييس جمهور با اش��اره به ايجاد بار مالي توس��ط 
دولت قبل براي دولت س��يزدهم و ف��روش اوراق 
اظهار داشت: وزرا و مديران در مقابل هزينه تراشي 
ايس��تادگي كنند و اج��ازه ندهن��د هزينه جاري 
دس��تگاه ها بر فعاليت عمراني و محروميت زدايي 
س��ايه بيندازد. ضرورت هماهنگي قواي سه گانه 
براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصد در سال 1401

در اين جلسه رييس سازمان برنامه و بودجه گزارشي 
از پيش بيني هاي دولت براي بودجه س��ال 1401 
ارايه كرد كه بر اس��اس اين گزارش، سازمان برنامه 
و بودجه، رش��د اقتصادي كشور در سال آينده را 8 

درصد پيش بيني كرده است.
سازمان برنامه و بودجه همچنين، ميزان رشد ارزش 
افزوده در هر يك از اس��تان ها را با توجه و تاكيد بر 
عدالت محوري و بدون كس��ري بودجه پيش بيني 

كرده كه اين برنامه در حال تدوين است.
در اين جلس��ه، در چهارچوب بودجه پيشنهادي 
سال آينده مقرر شد، هماهنگي هاي الزم بين قواي 
س��ه گانه براي مديريت هزينه ها در س��ال 1401 

پيگيري و انجام شود.

تاكيد رييس جمهور بر لزوم 
پرهيز از بخشي نگري و چانه زني 

در تدوين بودجه



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيم��ت ارز در بازار آزاد افزايش ياف��ت و دالر به 28090 
تومان رسيد. در نتيجه قيمت طال و سكه نيز افزايش يافته 
و هرگرم طال 1 ميلي��ون و 208 هزار، مثقال 5 ميليون و 
225 هزار تومان، سكه 12 ميليون و 80 هزار تومان، سكه 
گرمي 2.3 ميليون، نيم سكه 6.3 ميليون و ربع سكه 3.7 
ميليون تومان معامله شد.  در ساعات صبح نيز قيمت دالر 
28 هزار و 84 تومان، قيمت يورو 32 هزار و 417 تومان، 
پوند انگليس 37 هزار و 929 تومان و درهم امارات 7 هزار 
و 638 تومان اعالم شده است. دبير اتحاديه طال و جواهر 
از افزايش قيمت سكه به علت افزايش نرخ ارز طي ديروز 
دوش��نبه 17 آبان 1400 در بازار خبر داد. نرخ ارز در بازار 
نس��بت به روز قبل، با افزايش مواجه است. دالر 28 هزار 
تومان و هر يورو 32 هزار و 300 تومان به فروش مي رسد. 
نادر بذرافشان با اشاره به اينكه هر اونس جهاني با كاهش 
يك دالري طال 1817 دالر قيمت گذاري شده است افزود: 
امروز قيمت س��كه طرح جديد 12 ميليون و 130 هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح قديم 11 ميليون و 850، نيم 
سكه 6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 
650 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان 
به فروش مي رسد. وي با اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز و 
انس جهاني، قيمت سكه را باال برده است ادامه داد: امروز 
هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 205 هزار تومان و هر 
مثقال طال 5 ميليون و 230 هزار تومان فروخته مي شود.

   رشد آرام نرخ دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي

هر دالر در صرافي هاي بانكي )دوش��نبه، 17 آبان ماه( در 
مقايسه با روز گذشته با رش��د 294 توماني به قيمت 27 
هزار و 377 تومان داد و ستد شد.قيمت فروش يورو نيز در 
مقايسه با روز گذشته با 304 تومان افزايش برابر 30 هزار و 
973 تومان بود. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 835 تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 657 تومان بود. عالوه بر 
اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 562 

تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و803 تومان اعالم شد.
ن��رخ خريد يورو در اين بازار 30 ه��زار و 713 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 30 هزار و 992 تومان اعالم شد.همچنين در 
سامانه نيما در معامالت روز دوشنبه، حواله يورو به نرخ 26 
ه��زار و 891 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 23 هزار 
و 257 تومان معامله ش��د. قيمت دالر از خردادماه وارد 
كانال 26 هزار تومان شد و همواره در اين محدوده نوسان 
داشت و حتي در مقطعي به سمت رقم 27 هزار تومان نيز 
حركت كرد. در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بوده 
است. براي چند روزي نيز دالر در محدوده قيمتي 28 
هزار تومان معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت.

براساس اين گزارش، از يازدهم مهرماه نرخ دالر كاهشي 
شد. قيمت دالر در هفته هاي گذشته در كانال 26 هزار 
تومان نوسان داشت، اما از ابتداي هفته جاري در محدوده 

قيمت 27 هزار تومان داد و ستد شده است. 

   رشد اندك بهاي سكه
قيمت سكه در بازار تهران )دوشنبه، 17 آبان ماه( با 80 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 12 ميليون و 
110 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 11 ميليون و 900 هزار تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه 

سه ميليون و 700 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 300 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 205 هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 220 
هزار تومان شد. همچنين اونس جهاني طال با توجه به 
تعطيلي بازارهاي جهاني با چهار دالر افزايش به قيمت 
يك ه��زار و 814 دالر و 84 س��نت ارزش گذاري ش��د. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و  اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي رشد قيمتي آرامي داشت و با قيمت 27 هزار و 377 
تومان معامله شد. قيمت اونس جهاني طال نيز كاهش 
چهار دالري داش��ت و در نتيجه نرخ انواع سكه و طال 

در واكنش به رشد نرخ ارز افزايشي بود. 

   الزام احراز هويت اشخاص خريدار ارز
 توسط صرافي هاي مجاز

كانون صرفان در نامه اي به ش��ركت هاي صرافي سراسر 
كشور تاكيد كرد عدم رعايت دستورالعمل هاي صادره در 
خصوص خريد و فروش ارز، بدون احراز هويت اشخاص از 
مصاديق تخلف بوده و نسبت به معرفي صرافي هاي متخلف 
به مراجع ذيصالح اقدام خواهد شد. كانون صرفان در نامه اي 
به شركت هاي صرافي سراسر كشور تاكيد كرد احراز هويت 
اشخاص خريدار ارز توسط صرافي ها الزامي است. در اين 
نامه آمده است: حسب اطالعات واثق، برخي سودجويان 
در فضاي مجازي و پلتفرم هاي تبليغاتي تحت عناويني 
همچون »استخدام كارگر يك روزه صرافي ها« يا »كسب 
درآمد بدون سرمايه در صرافي« از عدم آگاهي اشخاص و 
در قبال پرداخت مبلغ ناچيز از اطالعات هويتي و مشخصًا 
كارت ملي مشاراليه اقدام به سوءاستفاده مي نمايند. لذا 
موكداً اعالم و اخطار مي گردد هر گونه سوءاستفاده از 
اطالعات هويتي اشخاص تحت هر عنواني و همكاري 
صرافان به نحو آگاهانه يا عدم رعايت دستورالعمل هاي 

صادره در خصوص خريد و فروش ارز، بدون احراز هويت 
اشخاص از مصاديق تخلف بوده و براساس اختيارات و 
وظايف ذاتي نسبت به معرفي صرافي هاي متخلف به 

مراجع ذيصالح اقدام خواهد نمود.

   اونس طال 1819 دالر
قيمت هر اونس طال با 0.07 درصد افزايش به 1819 دالر و 
64 سنت رسيد.در حالي كه عقب نشيني دالر سبب تقويت 
اشتها براي سرمايه گذاري در بازار طال شده است، قيمت فلز 

زرد افزايش داشت و به باالترين رقم دو ماه گذشته رسيد.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.07 درصد 
افزايش به 1819 دالر و 64 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در 
معامالت آتي براي تحويل در ماه دسامبر هم با 0.23 درصد 
افزايش به 1821 دالر رسيد. به رغم انتشار گزارشي مثبت 
از بازار كار امريكا كه نشان مي دهد فعاليت هاي اقتصادي 
در اين كشور در سه ماهه پاياني سال شتاب خوبي گرفته 
است، قيمت طال روز جمعه تا 1.5 درصد رشد داشت. استر 
جورج رييس فدرال رزرو كانزاس روز جمعه گفت: »شكي 
نيست« كه وضعيت بازار كار امريكا بهبود يافته است. وي 
اضافه كرد، وي براي ارزيابي اينكه اقتصاد امريكا تا چه اندازه 
به هدف گذاري فدرال رزرو يعني اش��تغال كامل نزديك 
شده است، ميزان دستمزدها و انتظارات تورمي را به دقت 
بررسي مي كند. شاخص ارزش دالر روز دوشنبه تا حدود 
زيادي ثابت بود، اما روز جمعه ش��اهد افت 0.4 درصدي 
بود و از باالترين رقم بيش از يك سال اخير فاصله گرفت. 
همين عقب نشيني كافي بود تا اشتها براي سرمايه گذاري 
در بازار طال در ميان خريداراني كه از ارزهاي ديگر استفاده 
مي كنند افزايش يابد. كنگ��ره امريكا طرح يك تريليون 
دالري نوس��ازي زيرساخت هاي اين كشورها را كه هدف 
آن بازسازي فرودگاه ها، جاده ها و پل هاست تصويب كرد. 
صورت مذاكرات سياست گذاران بانك مركزي ژاپن در ماه 
اكتبر نشان مي دهد، مديران اين بانك معتقدند با توجه به 

افزايش جزئي نرخ تورم و رشد كم دستمزد ها سياست پولي 
انبساطي همچنان بايد ادامه يابد. در همين حال تقاضاي 
فيزيكي براي خريد طال در هند طي هفته گذش��ته و در 

جريان جشنواره فرهنگي ديوالي شاهد جهش بود.

   اتر يك ركورد جديد ثبت كرد
تورم باال باعث تمايل سرمايه گذاران به سرمايه هاي ايمن تر 
مثل طال و ارزهاي مجازي ش��ده اس��ت. ب��ه اين ترتيب، 
قيمت بيت كوين با يك افزاي��ش 3 درصدي به 65121 
دالر رس��يده و اتر هم تا ركورد 4711 دالر باال رفته است. 
قيمت بيت كوين به باالترين رقم طي 3 هفته گذشته رسيد 
و ات��ر هم يك ركورد جديد ثبت كرد. روند افزايش قيمت 
ارزهاي مجازي در بحبوحه  خبرهاي خوب و ترس از تورم 
ادامه دارد. قيمت بيت كوين با يك افزايش 3 درصدي به 
65121 دالر رسيده و اتر هم تا ركورد 4711 دالر باال رفته 
است. اتر از ابتداي ماه اكتبر 57 درصد و بيت كوين حدود 
50 درصد افزايش قيمت داشته اند. يكي از داليل افزايش 
قيمت ارزهاي مجازي را مي توان راه اندازي اولين صندوق 
معامله بيت كوين در بورس امريكا دانس��ت. بسياري اين 
اقدام را راهي براي مقابله با ت��ورم مي دانند. افزايش تورم 
و پايين آمدن روند س��وددهي به جذابيت سرمايه هايي 
مانند طال و ارزه��اي مجازي افزوده اس��ت. تحليلگران 
عقيده دارند موسس��ات مالي تمايل دارند بخش��ي از 
بازار ارزهاي مجازي باشند و قانون گذاران نمي خواهند 
محدوديت هاي چنداني ايجاد كنند. بزرگ ترين بانك 
اس��تراليا در هفته هاي اخير اعالم كرده اجازه تجارت 
ارزهاي مجازي را به مشتريان خود مي دهد و مقامات 
سنگاپور رويكرد مثبتي نسبت  به اين گروه سرمايه اي 
پيدا كرده اند. شهردار نيويورك هفته پيش گفت اولين 
دستمزد خود را به بيت كوين دريافت خواهد كرد و اعالم 
كرد قصد دارد شهر خود را به مركز صنعت ارز مجازي تر 
تبديل كند.شهردار ميامي هم قباًل همين قول را داده بود.

يادداشت

خبر
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تورم  مبناي تصميم گيري درباره 
ارز ۴۲۰۰ توماني باشد

يك كارش��ناس اقتص��ادي گفت: دول��ت براي 
تصميم گيري درب��اره توقف يا تداوم سياس��ت 
پرداخت ارز 4200 توماني بايد روش هاي مختلف 
را بررسي كند و هر سياس��تي كه شوك تورمي 

كمتري خواهد داشت را در پيش گيرد.
وحيد شقاقي شهري، كارش��ناس اقتصادي در 
گفت وگو با ايبنا درباره حذف ارز 4200 توماني 
گفت: ح��ذف يا ادامه رون��د پرداخت ارز 4200 
توماني در ش��رايط فعلي انتخ��اب بين بد و بدتر 
اس��ت، يعني اكنون انتخاب گزينه خوب و بد را 
نداريم و در نهايت بين بد و بدتر بايد اين انتخاب 

را انجام دهيم. 
وي در ادام��ه اضافه كرد: نظام چن��د نرخي ارز 
چنانچه در زمان آغاز ب��ه كار گرفتن ارز 4200 
تومان��ي با زيرس��اخت ها و الزامات هم��راه بود، 
انحراف در آن پنهان نمي ش��د. نكته اي كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد كاهش تعداد اقالم دريافتي 
با ارز 4200 توماني و رسيدن به كاالهاي اساسي و 
استراتژيك سفره اي مردم است، از آنجا كه تورم 

هم در باالي چند درصد قرار گرفته است.
 بنابراي��ن ح��ذف آن احتم��ال ايجاد ش��وك از 
كانال انتظارات تورم��ي و افزايش قيمت ها را به 
ذهن مي رس��اند و چون اين اقالم اس��تراتژيك 
هم محس��وب مي شود و س��فره زندگي مردم را 
تحت تاثير قرار مي دهد، از سوي ديگر دولت هم 
منابع ارزي كافي در اختيار ندارد، بنابراين بسيار 

برجسته ديده مي  شود. 
اين كارش��ناس اقتصادي در ادام��ه تاكيد كرد: 
يكسان س��ازي ارز را دو ب��ار در س��ال هاي 72 و 
81 م��ورد تجربه قرار داديم و در هر بار ش��رايط 
متفاوتي وجود داش��ت. س��ال 72 شرايط منابع 
ارزي دولت ناكافي بود و با جهش قيمت ها روبرو 
ش��ديم. س��ال 81 هم با وجود آنكه منابع ارزي 
دولت كافي بود، اما مديريت درستي بر آن اعمال 

نشد كه در نهايت به نتيجه نرسيد.
شقاقي شهري در اين خصوص يادآور شد: منابع 
ارزي در دولت س��يزدهم با مشكل روبرو است و 
قطعا حذف ارز 4200 تومان��ي از كانال افزايش 
قيمت ها و انتظارات تورمي تاثير ش��وك آوري را 
به دنبال خواهد داشت زيرا دولت از سر اجبار بايد 
ارز را از بازار فراهم كن��د، بنابراين قيمت آن باال 
مي رود، پس بايد سياستي را مورد توجه قرار داد 

كه شوك كمتري را تحميل  كند.
وي درب��اره پرداخت مابه التف��اوت قيمت ارز به 
صورت يارانه نقدي بيان كرد: اين كار هم داراي 
ايراد اس��ت، زيرا امكان ح��ذف آن پس از اضافه 
كردن وجود ندارد، يعني 100 يا 200 هزارتومان 
به مردم يارانه نقدي داده مي ش��ود، اما مشخص 
نيست كه تا چه زماني اين كار توانايي ادامه دادن 
را خواه��د داش��ت و اين يكي هم ب��ه يارانه هاي 
گذشته و انواع مختلف آن اضافه مي شود. عالوه 
بر اين در صورتي كه دولت درصدد برآيد دس��ت 
به اين كار زند بايد روش��ن كند كه منابع آن را از 

كجا مي خواهد تامين كند؟
اين كارش��ناس اقتصادي درباره پيشنهاد خود 
در اين خصوص اظهار داش��ت: دولت در صورت 
مصمم بودن براي اجراي اين سياست بايد اثرات 
تورمي آن را محاس��به كند تا مشخص شود كه 
كدام سياس��ت ش��وك تورمي كمت��ري خواهد 
داشت و همان را در پيش گيرد. اگر امكان تامين 
ارز وجود دارد، پيشنهاد اين است كه فعال دست 
به ح��ذف ارز 4200 تومان زده نش��ود، حتي در 
صورتي كه دولت درصدد برآيد تا ارز بخش��ي از 
كاالهايي كه خيلي شوك تورمي ايجاد نمي كند 
را حذف كند و چن��د كاال را ادامه دهد، بهتر آن 
اس��ت فعال اين كار انجام نش��ود و آن را به سال 

آينده موكول كنند.

عابر بانكي كه چك پول
به جاي 1۰هزار توماني مي دهد

دس��تگاه خودپردازي در ش��هر دهدشت هنگام 
مراجعه مش��تريان به جاي اس��كناس 10هزار 
تومان��ي چك پ��ول 50 ه��زار تومان��ي تحويل 

مي دهد.
به گزارش ايس��نا، در تاري��خ 16 آبان ماه 1400 
شخصي از اهالي ش��هر دهدشت به يك دستگاه 
خودپرداز بانك تجارت مراجعه مي كند و پس از 
انجام مراحل جهت در يافت پول متوجه مي شود 
خودپرداز به جاي مبلغ 10 هزار تومان، چك پول 
50 هزار توماني تحويل مي دهد.پس از مشاهده 
اين موضوع با نماينده بانك مربوطه تماس گرفته 

و مشكل را با آنها در ميان گذاشته اند.
»محمدكاظم امين صفايي«، معاون بانك تجارت 
اس��تان كهگيلويه و بويراحم��د در خصوص اين 
موضوع در گفت وگو با خبرنگار ايسنا ضمن تاييد 
اين خبر ادامه داد: يكي از همكاران باكس چك 
پول هاي 50 ه��زار توماني را به اش��تباه به جاي 
اسكناس هاي 10 هزار توماني جا گذاري كرد كه 
بالفاصله پس از اينكه متوجه ش��دند اين اشتباه 

برطرف شد.
وي در پاس��خ به اين سوال مبني براينكه افرادي 
ك��ه از اين عابر بانك پول برداش��ت كرده اند چه 
مي شود؟ افزود: شخصي كه متوجه اين موضوع 
شد اسكناس هاي دريافتي را برگشت داده است 
البته طبق بررسي هاي صورت گرفته در مجموع 
س��ه نفر به مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان 
پول برداشت كردند كه نسبت به برگشت آن اقدام 

كردند و مشكل خاصي پيش نيامد.
امين صفايي تصريح كرد: طبق سيس��تم بانك، 
برداش��ت ها از عابر بانك مشخص است و امكان 

كم و زياد برداشتن پول نيست.
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دالر به كانال 28 هزار تومان رسيد

طرح اصالح قانون بازار اوراق به زودي نهايي مي شود
 وزير اقتصاد و دارايي از تشكيل كارگروه مشترك ميان مجلس 
و وزارت اقتصاد براي بررسي و نهايي كردن طرح اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار تا يكماه ديگر خبر داد. احسان خاندوزي پس 
از نشست مشترك با كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي به خبرنگاران، بازار سرمايه كشور را نشان دهنده 
سياست هاي مختلف حوزه قانون گذاري، صنعتي، معدني، 
نفتي، پااليشي و پتروشيمي و ... عنوان و بهبود بلندمدت و 
ايجاد اعتماد در بازار را مستلزم همكاري و هماهنگي تمام 
بخش هاي اقتصادي ارزيابي كرد. وزير امور اقتصاد و دارايي 
با اش��اره به نشست مش��ترك اين وزارتخانه با رييس بانك 
مركزي افزود: در اين نشس��ت راهكارهاي اعتماد آفريني و 
بهبود بازار سرمايه با بهره بردن از سياست هاي هماهنگ بين 
بخش هاي مختلف بحث و بررسي شد.در نشست با اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس نيز محورهاي همگرايي در اين 
نشست بحث و بررسي شد و هفته آينده نتيجه اين نشست 
مشخص مي شود. وي با اشاره به تشكيل كارگروه مشترك 
ميان وزارت اقتصاد و دارايي و كميسيون اقتصادي مجلس 
افزود: اين كميس��يون از امروز ش��روع به كار خواهد كرد تا 
طرح اصالح قانون ب��ازار اوراق بهادار ظرف حداكثر يك ماه 
آينده با توافق مجلس و دولت به نتايج نهايي برس��د.پس از 
نهايي ش��دن طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار و تصويب 
آن در كميسيون اقتصادي، اين طرح به صحن علني ارسال 
خواهد شد تا مراحل قانوني خود را طي كند. رييس كل بانك 
مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، تصميم گرفتند كميته اي براي هماهنگي در 
سياست گذاري ها و تصميمات در بازار پول و سرمايه تشكيل 
شود.  رييس كل بانك مركزي در نشست با رييس سازمان 
بورس و وزير امور اقتصادي و دارايي، گفت: تشكيل كميته 
مشترك بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه 
همكاري هاي مشترك بازارهاي پولي و مالي، ثبات در بازارها 
و ايجاد ظرفيت ها جديد كمك مي كند زيرا بازار پول و سرمايه 
نه رقيب، بلكه مكمل يكديگر هستند.  »علي صالح آبادي« 

هماهنگي در اتخاذ سياست هاي بازار پول و سرمايه را يك 
ضرورت دانست و افزود: سياست هاي پولي بانك مركزي با 
همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و در نهايت در شوراي 
پول و اعتبار جمع بندي مي شود و در اين مسير، نگاه جامعي 
به بازارهاي مختلف كشور به ويژه بازار سرمايه وجود دارد. نبايد 
اين نگاه حاكم باشد كه بازار سرمايه و پول رقيب يكديگرند 
و زبان مش��تركي ندارند و امروز در اين خصوص، بين اركان 
اقتصادي كابينه دولت به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
بانك مركزي اتفاق نظر وجود دارد.  وي همچنين به ضرورت 
ايجاد شوراي ثبات مالي اشاره كرد و گفت: با ايجاد اين شورا، 
مي توان هماهنگي بين اجزاي مختلف بازار مالي، به ويژه بازار 
پول و سرمايه در كش��ور را ارتقاء داد و شرايط كنوني، زمان 
بسيار مناسبي براي تأسيس ش��وراي ثبات مالي و ارتقاي 
اين همكاري هاس��ت. وي با بيان اينكه بازار سرمايه، يك 
بازار تخصصي است، تأكيد كرد: بازار سرمايه بايد به دور از 
سياست زدگي و در يك فضاي پيش بيني پذير و مبتني بر 

رويكردهاي تخصصي، مسير رو به رشد خود را ادامه دهد.

   گفت وگوهاي بين نهادهاي 
سياست گذاري اقتصادي اميدواركننده است

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه اين نشست، گفت وگو بين 
نهادهاي سياست گذار اقتصادي را بسيار اميدواركننده دانست 
و گفت: اين امر مي تواند به نتايج مطلوبي ختم شود و در صورت 
استمرار، معناي بسيار روشني براي فعاالن اقتصادي و بازار 
داشته و نشان خواهد داد كه در پس سياست هاي اقتصادي 
هماهنگي هاي الزم وجود دارد و اس��تمرار آن بسيار مهم و 
مطلوب است. تا تعيين تكليف قانوني شوراي ثبات، مي توان از 
ظرفيت كميته بند »ك« استفاده كرد و سازمان بورس و اوراق 
بهادار نيز در اين جلسات حضور داشته باشد؛ چرا كه حضور 
نهاد بازار سرمايه در كنار سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين قبيل تصميمات موثر 
خواهد بود. وي ادامه داد: حضور بانك مركزي و نيز كميته هاي 
مشتركي از اين دست كمك مي كند تا چشم انداز متغيرهاي 
كليدي كه فعاالن اقتصادي با نگاه به آن تصميمات را تنظيم 
خواهند كرد، شفاف تر شود.اگر كميته مشترك به صورت 

هفتگي و مستمر تشكيل جلسه دهد، مسائل كوچك 
مي تواند به سرعت برطرف شود و مبنايي براي گفت وگو، 
افزايش تفاهم و همكاري ها با ساير بخش هاي واقعي و 
توليد اقتصاد باشد و نيز با افزايش گستره اين همكاري ها 
ساير وزارتخانه ها نيز در اين همكاري ها گنجانده شوند.

   ثبات كليدي ترين نكته در 
بازار سرمايه است

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين نشست، ثبات را 
كليدي ترين مولفه در بازار سرمايه دانست و گفت: مهم ترين 
عاملي كه به نگراني ها در بازار سرمايه دامن مي زند، بي ثباتي 
است و البته اين در حالي اس��ت كه متغيرهاي كالن بازار 
سرمايه در شرايط مطلوبي است. »مجيد عشقي« در خصوص 
شرايط بازار سرمايه گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمايه 
حدود هشت هزار هزار ميليارد تومان است و كوچك ترين 
تغييري در آن بسيار حائز اهميت و در حوزه بسيار گسترده، 
اثرگذار خواهد بود. وي در همين راستا، تشكيل شوراي ثبات 
مالي را يك ضرورت دانست و گفت در حال حاضر، خأل چنين 
شورايي، به وضوح احساس مي شود.  رييس سازمان بورس 
با اشاره به ضرورت پيش بيني پذير بودن بازار، به اثرگذاري 
مستقيم سياست هاي پولي بر بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: 
موضوعاتي همچون نرخ ارز و نرخ تسعير، نرخ سود بين بانكي 
و انتشار اوراق دولت، از جمله موضوعات حائز اهميت براي بازار 
سرمايه است. عشقي يادآور شد: هم اكنون حجم و تنوع بازار 
سرمايه به گونه اي است كه در تمام حوزه ها فعال است و فكر 
مي كنم هيچ تصميمي در دولت اتخاذ نمي شود، مگر اينكه 
با بازار سرمايه مرتبط باشد و اميدوارم تشكيل مشترك بين 
بانك مركزي و سازمان بورس در اين باره راهگشا باشند. در 
جلسه مشترك با حضور رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد 
و رييس و اعضاي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، 
مقرر شد كميته اي به منظور هماهنگي سياست گذاري ها و 

تصميمات در بازار پول و سرمايه تشكيل شود. 

اولويت كنترل تورم
بر نرخ سود سپرده ها

فعاالن بازار سرمايه با مخالفت 
كردن با افزايش نرخ بهره بين 
بانكي و انتشار اوراق دولتي، 
تنها به فكر منافع خود هستند 
تا از افزايش تورم سود ببرند و 
اقشار ضعيف جامعه متضرر 
ش��وند كه در اين بين، بانك 
مركزي نباي��د حافظ منافع 
سهامداران باشد بلكه وظيفه 
اصلي آن كنترل تورم است. در شرايط تورمي، بانك مركزي 
بايد انقباضي عمل كند و نرخ بهره بين بانكي باال برود تا 
اوراق دولت به فروش برسد كه در بلندمدت تورم كنترل 
ش��ود. نرخ بهره بين بانكي در شرايطي به 20.61 درصد 
رسيده است كه فعاالن بازار سرمايه افزايش اين نرخ و انتشار 
اوراق را تهديدي براي اين بازار مي دانند اما كارشناسان 
اقتصادي اين دو را اب��زاري براي كنترل تورم مي دانند و 
معتقدند در شرايط فعلي اولويت دولتمردان بايد كنترل 
تورم باشد نه منافع سهامداران تا بدين منظور، نرخ بهره 
بين بانكي را بيش از اين افزايش دهد و اوراق بفروشد. روند 
صعودي نرخ بهره در بازار بين بانكي همچنان ادامه دارد و 
اين نرخ در حال حاضر به 20.61 درصد رسيده است.  نرخ 
بهره بين بانكي به عنوان يكي از انواع نرخ هاي بهره در بازار 
پول به نرخ هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي دهد 
كه در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانك هاست و زماني كه 
آنها در پايان دوره مالي كوتاه مدت اعم از روزانه يا هفتگي، 
دچار كسري ذخاير مي شوند، از ساير بانك ها در بازار بين 
بانكي يا از بانك مركزي استقراض مي كنند. كارشناسان از 
افزايش اين نرخ و سوق دادن بانك ها براي خريد اوراق از اين 
طريق به عنوان ابزاري براي كنترل تورم ياد مي كنند اما از 
آن طرف، فعاالن بازار سرمايه انتشار اوراق دولت و افزايش 
نرخ بهره بين بانكي را تهديدي براي صعود بازار سرمايه 
مي دانند.  در شرايطي كه دولت خط قرمز خود را تورم اعالم 
كرده است، بايد در راستاي اولويت خود قدم بردارد و تاثير 
افزايش نرخ بهره بين بانكي بر كنترل تورم و بازار سرمايه 
نيز بررسي شود. افزايش تقاضا براي ذخاير بانك مركزي، 
نرخ بهره در بازار بين بانكي را افزايش داده و عرضه ذخاير كم 
شده است كه دليل آن نيز تورم باال در كشور است كه بانك 
مركزي صالح نمي داند پايه پولي را بيش از اين منبسط 
كند.  به عبارت ديگر، زماني كه عرضه ذخاير بانك مركزي 
در بازار باز محدود و تقاضا براي آن نيز زياد شود، نرخ بهره 
بين بانكي باال مي رود.  با وجود تورم باال در اقتصاد ايران بايد 
نرخ بهره بين بانكي بيش از اين افزايش يابد، افزايش نرخ 
بهره بين بانكي، بانك ها را ترغيب مي كند تا اوراق دولتي 
بخرند درحالي كه دولت براي اين هدف بايد نرخ اوراق را 
زياد كند. از س��وي ديگر، دولت با كسري بودجه مواجه 
است و تورم بااليي در اقتصاد وجود دارد كه اگر نرخ سود 
اوراق مناسب نباشد، كسي اوراق نمي خرد و در صورتي كه 
مي خواهند نرخ اوراق كاهش يابد، بايد تورم را كنترل كنند 
كه در حال حاضر، كنترل تورم در گرو افزايش نرخ هاست.  
دولتمردان بايد اولويت خود را تعيين كنند كه كداميك 
از بخش هاي اقتصاد چون اقتصاد كالن يا بازار س��رمايه 
اولويت آنهاس��ت و در صورتي كه اولويت اول مسووالن 
كنترل تورم باشد، بسياري از مشكالت حل خواهد شد. 
افزايش نرخ بهره بين بانكي در كوتاه مدت مي تواند بر بازار 
سرمايه تاثير منفي بگذارد اما ديگر اين بازار همانند سال 
گذشته از اين طريق ريزش قابل توجهي نخواهد داشت.  
اگر رشد تورم ادامه پيدا كند، قيمت سهام نيز افزايش 
مي يابد اما اين افزايش به درد سهامدار نمي خورد زيرا، 
تورم هزينه هاي زندگي را نيز افزايش مي دهد. اگر نرخ 
بهره بين بانكي افزايش پيدا نكند، اوراق دولت فروخته 
نمي شود و كسري بودجه بايد از محل چاپ پول تامين 
شود كه افزايش حجم پول، نرخ بهره بين بانكي را پايين 
و تورم را باال مي برد كه خوش به حال سهامدار مي شود 

اما در شرايط فعلي، اولويت بايد كنترل تورم باشد. 

كامران ندري
كارشناس اقتصادي

۲6 بانك تسهيالت
جهش توليد مسكن مي دهند

بانك مركزي طي بخش��نامه اي تس��هيالت ساخت 
مسكن قانون جهش توليد )نهضت ملي مسكن( را به 
مديران عامل بانك هاي عامل ابالغ كرد. در نامه بانك 
مركزي آمده اس��ت؛ پيرو نامه هاي مورخ 22 فروردين 
و 19 خرداد 1400 در خصوص ابالغ س��هميه بانكي و 
سقف فردي تسهيالت موضوع جزو 10 بند الف قانون 
بودجه سال 1400 كل كشور به استحضار مي رساند در 
راستاي اجراي بند قانوني فوق الذكر و قانون جهش توليد 
مسكن حسب تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار 
مورخ 11 آبان 1400 مقرر شد؛ سقف فردي تسهيالت 
مزبوري براي تهران 450 ميليون تومان، شهرهاي باالي 
يك ميليون نفر جمعي��ت 400 ميليون تومان، مراكز 
استان ها 350 ميليون تومان، ساير شهرها 300 ميليون 

تومان و روستاها 250 ميليون تومان تعيين مي شود.

وزير درباره وضعيت اقتصادي 
به مجلس توضيح مي دهد

سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت كه وزير اقتصاد 
در جلسه علني فردا به ارايه توضيحاتي درباره وضعيت 
اقتصادي كش��ور مي پردازد. س��يد نظام موسوي در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: مجلس فردا جلسه اي 
را با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد جهت ارايه 
گزارشي درباره وضعيت اقتصادي كشور برگزار كرده 
و تعدادي از نمايندگان نيز ديدگاه هايش��ان را مطرح 
مي كنند. اين جلسه به صورت علني خواهد بود. وي 
همچنين با اشاره به معرفي مسعود فياضي به عنوان 
وزير پيشنهادي آموزش و پرورش به مجلس گفت كه 
يك هفته فرصت بررسي برنامه هاي وزير پيشنهادي در 
كميسيون ها است و در هفته آينده جلسه اي در صحن 

علني براي رأي گيري درباره ايشان برگزار مي شود.



گروه بازار سرمايه|
چند روز پيش بود كه مجلس شللوراي اسللامي كليات 
طرح مديريت تعارض منافع را در راستاي مبارزه با مفاسد 
اقتصادي تصويب شد، چندي پيش بود كه تعارض منافع 
در بازار سرمايه توسط اداره پيشگيري و ارتقاي سامت بازار 
سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار موردتوجه قرارگرفته 
بود و كارشناسللان آن اقدام به تهيلله پيش نويس اليحه 
مديريت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار براي ارايه به مجلس 
كرده بودند كه فعاً بي نتيجه مانده است.همچنين فراخواني 
براي پيش نويس اوليه اليحه مديريت تعارض منافع در بازار 
سرمايه داده شده و هنوز هم خبري از اين موضوع نيست.

رييس اداره پيشگيري و ارتقاي سامت بازار سرمايه اعام 
كرد كه با توجه به ضرورت و اهميت سللاماندهي شرايط 
قبولي سللمت و تصميم گيري در صورت وجود تعارض 
منفعت در اشخاص و بنگاه هاي اقتصادي در بازار سرمايه 
به عنوان يكي از موضوعات مهم در جهت ارتقاي سامت 
بازار سرمايه، پيش نويس اليحه »مديريت تضاد منافع در 
بازار سرمايه« و »هنجارها و اصول رفتاري مديران اشخاص 
تحت نظارت در مديريت تضاد منافع« پس از انجام مطالعات 
و برگزاري جلسات و مباحث كارشناسي تدوين شد و در 
اجراي ماده 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار و بند 
16 قسمت »د« سند پيشگيري از وقوع تخلفات و جرايم 
در حوزه بازار سرمايه مصوب 1398/06/26 شوراي عالي 
بورس مبني بر » تقويت و توسللعه بهره گيري از مشاوره و 
خرد جمعي« و استفاده از نظرات صاحب نظران به فراخوان 
عمومي گذاشته شد.ساماندهي شرايط تصميم گيري در 
صورت وجود »تعارض و تضاد منفعت« بنگاه هاي اقتصادي 
در بازار سرمايه از موضوعات بسيار مهم و گلوگاهي ارتقاي 
سامت بازار سللرمايه بوده و بر اين اساس از سال گذشته 
با تعريف طرح مطالعاتي مربوط از جانب معاونت حقوقي 
سللازمان بورس و اوراق بهادار به مركز پژوهش، توسعه و 
مطالعات اسامي سازمان آغاز گرديد. تأكيد اصلي طرح 
مذكور بر تعيين بايدها و نبايدهاي تصميم گيري در شرايط 
تعارض منافع، ارتقاي وضعيت كنوني مديريتي و مقرراتي، 
ارايه راهكارهاي مصون سازي بازار سرمايه از آثار و عواقب 
مربوطه، تنظيم گري تصدي به سللمت هاي مديريتي و 
عضويت در جلسات تصميم گيري در وضعيت تعارض منافع 
و نحوه رفع شائبه هاي تأثيرگذاري بر تصميمات در شرايِط 
تعارض منافع و حل مسللائل گلوگاهي در اين حوزه بوده 
است.اداره پيشگيري و ارتقاي سامت بازار سرمايه سازمان 
بورس و اوراق بهادار، جهت تدوين مقررات مربوطه، پس 
از ارسللال نتايج طرح مطالعاتي و اخذ نظرات از اركان بازار 
سرمايه، بيش از 20 جلسه كارشناسي با حضور كارشناسان 
ارشد و برخي از مديران بازار سرمايه برگزار نمود. درنهايت 
متن پيش نويس »اليحه مديريت تضاد منافع در بازار اوراق 
بهادار« تدوين و مقرر گرديد جهت ارتقاء متن پيش نويس 
مذكور و اخذ و اعمال نظرات كليه اشخاص و ذي نفعاني كه 
نظرات آنها به هر علتي در فرآيند تدوين، اخذ نشده در قالب 

فراخوان عمومي منتشر گردد.

  سهامداران خرد در معرض آسيب تعارض منافع
رضا محمدي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص تعارض 
منافع در بورس توضيح مي دهد: افراد زيادي ساليان طوالني 
در نهاد هاي نظارتي و اركان بازار سرمايه مثل سازمان بورس 
و انواع بورس هاي كشور، به عنوان عضو هيات مديره فعاليت 
دارنللد كه هم زمان در نهاد هللاي تحت نظارتي همچون، 
كارگزاري ها و سللبدگردان ها نيز فعال هستند. تعارض 
منافع يعني فرد در موقعيت شغلي قرار دارد كه منفعتي را 
بايد فداي منفعت ثانويه كند كه اين منفعت ثانويه يا به نفع 
خودش يا به نفع فرد ديگري خواهد بود؛ بنابراين مديريت 
تعارض منافع، مشمول تدابير و اقدامات نظارتي الزم براي 
پيشگيري و كاهش تأثيرات سوءاستفاده از موقعيت  است.

اين كارشناس بازار سرمايه اضافه مي كند: ازجمله مصاديق 
تعارض منافع مي توان به تصدي هم زمان دو يا چند شغل، 
رانت اطاعاتي، تصميم گيري به نفع شخصي و پذيرش 
هديه اشللاره كرد. مثًا اگر فردي در بللورس كاال عضو 
هيات مديره باشد و هم زمان در يك شركت توليدكننده 
فلزات و پتروشيمي نيز فعاليت كند، اين فرد بايد ميان 
منافع توليدكننده و بورس كاال تصميم بگيرد كه در اين 
موقعيت تعارض منافع به خوبي مشهود است.وي در ادامه 
مي گويد: در عمده شركت هاي مديريت دارايي نيز تعارض 
منافع وجود دارد، به اين صورت كه فردي مدير پرتفوي 
شركت سبد گردان است و هم زمان براي خودش نيز به 
خريدوفروش سهام مي پردازد. در كشورهاي ديگر معمواًل 
اين فرد بايد قبل از خريدوفروش براي خود مجوز هاي الزم 

را بگيرد و آنها را طبق قانون افشا كند. به طور مثال فردي 
كه در كارگزاري مشغول فعاليت است، بايد حافظ منافع 
مشتريان باشد. اين نوع تعارض جايي مشكل زا مي شود 
كه كارگزار، منافع خود را كه برايش حائز اهميت است، 
بر منافع فرد ترجيح دهد. به عنوان مثال فردي مي خواهد 
يك سهم را به قيمت مناسبي بخريد و كارگزار نيز از طريق 
رفتار فرد به اين نتيجه رسيده كه اين سهم، سهم خوبي 
براي خريد است. تضاد منافع در اينجا حاصل مي شود 
كه اگر خودش را بر شما مقدم بداند در بازي نمايندگي 
و عامليت، منافع خود را بر شما ترجيح داده است؛ يعني 
جلو تر از مشتري عمل مي كند.رضايي در خصوص تضاد 
منافع در ساير كشور ها توضيح مي دهد: در امريكا، قانون 
داد- فرانك و در اتحاديه اروپا قانون ميفيد ازجمله قوانين 
اين كشور ها درزمينه  مديريت تعارض منافع است كه 
معمواًل ايللن قوانين هرچند وقت يك بار به روزرسللاني 
مي شوند. همچنين در كانادا نيز قوانين بسيار منسجمي 
در اين زمينه وجود دارد و توانسته اند اين مساله را مديريت 
كنند. جرايم مرتبط بازار سرمايه كه در فصل ششم قانون 
بازار سرمايه به آن اشاره شده است، شامل دو جرم كيفري 
اعم از سوءاسللتفاده از اطاعات نهاني و دست كاري در 
قيمت است كه اين دو جرم به واسطه تعارض منافع اتفاق 
مي افتد. در اصل براي حل مشكل تعارض منافع بايد افراد 
درگير با اين مسللاله به اعام و افشاي موقعيت خود كه 
سبب تعارض منافع شده است، بپردازند. موردي كه در 

اجرا به صورت حداقلي پياده شده است.

  قانون بخش خصوصي را 
در تعارض منافع ناديده گرفته

مرتضي شهيدي حقوقدان بازار سللرمايه در پاسخ به 
اين پرسللش كه چه افرادي در معرض تعارض منافع 
هستند؟ مي گويد: طبق اصل 2۴1 قانون تجارت اليحه 
اصاحي سللال ۴۷، يك نفر درصورتي كه در شللركت 
دولتي به عنللوان هيات مديره فعال باشللد، نمي تواند 
درجاهاي ديگر نيز فعاليت داشللته باشد، اما در بخش 
خصوصي و بازار سللرمايه اين محدوديت وجود ندارد 
و هيات مديره ها، از ميان ناشللران و كارگزاران انتخاب 
مي شللوند.او توضيح مي دهد: همچنين در قانون بازار 
ذكرشده كه هيات مديره سازمان بورس در هيچ شركتي 
اجازه فعاليت و حتي حق معامله در بورس را ندارد، اما 
قانون از اعضاي شوراي عالي بورس فقط حق معامله را 
سلب كرده است و آنها مي توانند در موقعيت هاي ديگر 
فعاليت داشته باشللند، زيرا وزير اقتصاد كه در سمت 
رييس شوراي عالي بورس نيز فعال هست، باوجوداينكه 
اين موضوع نيز تعارض منافع تلقي مي شود، اما در اصل 
او به دليل سمت خود كه عنوان وزير اقتصاد هست به 
منصب شللوراي عالي بورس رسيده است.با اين اوضاع 
بايد در انتظار تصويب نهايي قانون تعارض منافع باشيم 
البته اين قانون بايد ايرادات آن در مجلس و اصاح قانون 
بازار سهام در دستور كار قوه مقننه باشيم تا ببينيم براي 
از بين بردن و مديريت تعارض منافع در بازار سللهام و 
بهبود يافتن شرايط فعلي اقدامي انجام مي شود يا خير؟
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دولت به بازار سرمايه اعتماد كند
سنا|عادل نجف زاده، نماينده مردم خوي و چايپاره 
در مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه در هيچ كدام 
از اقتصادهاي موفق دنيا، اقتصاد دسللتوري نداريم 
گفت: با نگاهي بلله اقتصادهاي موفق دنيا مي توان 
دريافت كه هيچ كدام تابع اقتصاد دستوري نيستند 
بلكه اقتصاد تابع جريان ها، مولفه ها و شاخص هاي 
جللاري خود اسللت و قيمللت را عرضلله و تقاضا و 
رخدادهاي نظام بين الملل تعيين مي كند.نجف زاده 
افزود: اگر در هر دولتي و در هر زمينه اي چون مسكن، 
خودرو و ديگر صنايع، اقتصاد دستوري وجود داشته 
باشد، مشكات ادامه دار خواهد بود.عضو كميسيون 
عمران مجلس شللوراي اسللامي بيان كرد: دولت 
بايد تصدي گري اقتصادي را به حداقل برسللاند و 
از نظام اقتصاد دسللتوري دوري كللرده و اقتصاد را 
به مردم و نظللام عرضه و تقاضا واگذار كند.نماينده 
مردم خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسامي در 
ادامه به پيش بيني پذير شدن اقتصاد كشور اشاره 
كرد و گفت: امروزه غيرقابل پيش بيني بودن اقتصاد 
كشور به يك معضل تبديل شده است و دليل عمده 
آن را مي توان آناين نبودن شاخص هاي اقتصادي، 
مولفه هللا، عرضه و تقاضا، داده هللا و ديتابيس هاي 
موجود كشللور عنوان كرد.نجللف زاده اظهار كرد: 
به نظر مي رسللد با كنار گذاشللتن اقتصاد دولتي و 
واگذاري آن بلله بخش خصوصي واقعللي، اقتصاد 
شفاف خواهد شد و دولت تنها نظارت و قانونگذاري 
كند.وي تأكيد كرد: اطاعات شفاف اقتصادي باعث 
مي شود بازارهاي ما پيش بيني پذيرتر باشند و نبايد 
مردم را البه الي چرخ دنده هاي عدم شفافيت خرد 
كرد.اين نماينده مجلس شوراي اسامي با اشاره به 
سللاخت يك ميليون آپارتمان در سال، عنوان كرد: 
يكي از موضوع هايي كلله در فضاي موجود اقتصاد 
كشور به صورت شللفاف به آن پرداخت نشده، بازار 
سرمايه اسللت.وي ادامه داد: بازار سرمايه مي تواند 
گشايش بسيار عظيمي در پروژه هاي عمراني كشور 
ايجاد كند و در كميسلليون عمللران هم به صورت 
متعدد بحث مشاركت عمومي و خصوصي پيگيري 
مي شود. نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس 
شوراي اسامي افزود: به نظر مي رسد اعتمادسازي 
جدي بايللد در اين زمينه صورت گيرد و دولت ها با 
اعتماد به بازار سرمايه باعث مي شود سرمايه هاي 
عظيمي كه در سللطح كشور جاري است به سمت 
بازار سرمايه و توليد مسكن هدايت شودنجف زاده 
خاطرنشان كرد: متأسفانه سللرمايه هاي مردم بر 
پايه تصميم گيري هاي غلط هرلحظه به بخش هاي 
مختلف هدايت مي شللود و تورم جدي در سللطح 
ملي ايجاد مي كند كلله براي اين منظور دولت ها با 
روشي جدي و براي اسللتفاده از توان بازار سرمايه 
به ويژه جهش توليد مسكن بايد ثابت قدم باشند.وي 
گفت: به طورقطع آنچه براي كشور گشايش دهنده 
اسللت، اسللتفاده از بخش خصوصي به ويژه بخش 

سرمايه هاي جاري در سطح كشور است.

فرابورس؛ مبدأ تحول اقتصاد
مهدي رباطي، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه، 
فرابللورس ايران مي تواند مبدأ تحول اقتصاد كشللور 
باشد، تأكيد كرد، فرابورس هرچند همنام بورس است 
ولي حيطه فعاليت بسيار گسترده اي مي تواند داشته 
باشد كه در بورس ممكن نيست و تاكنون به آن توجه 
جدي نشده، مسير هدايت نقدينگي كشور به سمت 
فعاليت هاي مولد توليدي و حتي سفته بازي ازجمله 
معامات مسكن و رمزارز از اين بازار مي گذرد. رباطي 
نوشت، به چه دليل معامات رمزارزها و ساير معامات 
بازارهاي ثانويه بايد خارج از فرابورس دنبال شللوند. 
به چه دليل مسللير عرضه اوليه شركت ها بايد بيش 
از يك ماه باشد و بسياري چراهاي ديگر كه اگر پاسخ 
داده شوند مي تواند رونق اقتصادي ايجاد كند.دولت از 
اين مسير و توجه جدي به فرابورس مي توانند اقتصاد 
كشور را متحول كرده و بازار سرمايه را به صورت اساسي 
تقويت نموده و همچنين تأمين مالي قابل توجهي براي 
دولت فراهم نمايللد. موضوعي تخصصي كه نيازمند 

انتصابات دقيق و كارشناسي در اين حوزه است.

راهكار حمايت از بورس
بدون پرداخت هزينه

تس�نيم| تيمور رحماني در خصوص حمايت از 
بازار سرمايه گفت: اكنون كه بحث حمايت از بازار 
سرمايه مطرح است، دو راه بيشتر وجود ندارد، راه 
اول آن اسللت كه با تداوم تورم باال به بهبود قيمت 
سهام و جبران ضرر سرمايه گذاران پرداخت كه در 
آن صورت نگهداري نخود هم سرمايه گذاري خوبي 
خواهد بود. راه دوم آن اسللت كه از طريق افزايش 
حجم توليد و فروش و سللود عملياتي شللركت ها 
نگهداري سللهام را جذاب كرد كه به طور خودكار 
به تدريج بهبود قيمت سللهام هم رخ خواهد داد. 
ازنظر علللم اقتصاد كان براي آنكلله جبران ضرر 
سرمايه گذاران با بهبود رفاه اجتماعي همراه باشد 
بايد بر روي راه دوم متمركز شد.وي در ادامه افزود: 
به شرط برداشته شدن تدريجي تحريم ها، از طريق 
تاش براي گسترده شدن روابط اقتصادي و مالي با 
كشورهاي مختلف دنيا، سودآوري كسب وكارها و 
شركت ها بهبود پيدا كند، از طرفي دولت سركوب 
نللرخ ارز را كنار بگذارد و اجللازه دهد نرخ ارز طبق 
داليللل بنيادي كلله دارد افزايش خود را داشللته 
باشد كه شللركت هاي صادرات محور ما همچنان 
سودآوري خود را داشته باشللند.اين اقتصاددان 
در پايان خاطرنشللان كرد: پرهيز از سللركوب و 
قيمت گذاري دستوري كاالها و خدمات بايد در 
دسللتور كار دولت قرار گيرد و در آخر هم دولت 
تا جايللي كه امكان دارد بايللد از مداخله در بازار 
سرمايه بكاهد و اجازه دهد مانند همه جاي دنيا 

بازار مسير خود را برود و در آن دخالت نكند.

ضرورت تشكيل شوراي
ثبات مالي در بازار سرمايه

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در جلسه مشترك با بانك مركزي و وزارت اقتصاد 
با تأكيد بر اينكلله ثبات، كليدي ترين نكته در بازار 
سرمايه است گفت: به واسللطه ارزش 8000 هزار 
ميليارد توماني بازار سرمايه، كوچك ترين تغييري 
در آن بسلليار حائز اهميت اسللت و لذا تشللكيل 
شوراي ثبات مالي يك ضرورت است.عشقي افزود: 
مهم ترين عاملي كه به نگراني ها در بازار سللرمايه 
دامن مي زند، بي ثباتي اسللت و البته اين در حالي 
است كه متغيرهاي كان بازار سرمايه در شرايط 
مطلوبي است. بااين وجود اميدوارم با حضور دكتر 
صالح آبادي در كسوت رياست كلي بانك مركزي 
زبان مشللترك بين هر دو بازار بهبود يابد.رييس 
سللازمان بورس و اوراق بهادار يادآور شد: در حال 
حاضر ارزش بازار سرمايه حدود 8000 هزار ميليارد 
تومان اسللت و كوچك ترين تغييري در آن بسيار 
حائز اهميت و در حوزه بسلليار گسللترده، اثرگذار 
خواهد بود در همين راستا، تشكيل شوراي ثبات 
مالي يك ضرورت است و در حال حاضر، خأل چنين 
شورايي، به وضوح احساس مي شود.وي ادامه داد: 
موضوعاتللي همچون نرخ ارز و نرخ تسللعير، نرخ 
سللود بين بانكي و انتشللار اوراق دولت، ازجمله 
موضوعات حائز اهميت براي بازار سرمايه است.

به گفته عشللقي در حال حاضر حجم و تنوع بازار 
سرمايه به گونه اي است كه در تمام حوزه ها فعال 
است و فكر مي كنم هيچ تصميمي در دولت اتخاذ 
نمي شود، مگر اينكه با بازار سرمايه مرتبط باشد 
و اميدوارم تشللكيل كارگروه مشترك بين بانك 
مركزي و سازمان بورس در اين باره راهگشا باشند.

مديرعامل بورس اوراق بهادار 
تهران منصوب شد

هيات مديره بورس اوراق بهادار تهران پيرو جلسلله 
روز يكشللنبه خود، محمود گللودرزي را به عنوان 
مديرعامل بورس تهران انتخاب كرد. ازجمله سوابق 
مديرعامل جديد شللركت بورس تهللران، معاون 
بازار بورس تهللران، مديرعامل و عضو هيات مديره 
شللركت كارگزاري صبا تأميللن، عضو غيرموظف 
هيات مديره شركت سرمايه گذاري هامون شمال، 
مشاور مديرعامل در امور بازار سرمايه شركت بيمه 
اتكايي امين و مديرعامل و عضو هيات مديره شركت 
كارگزاري باهنر بوده اسللت. وي عللاوه بر مدارك 
حرفه اي بازار سرمايه، كارشناس رسمي قوه قضاييه 
در حوزه بازار سللرمايه نيز هسللتند. گودرزي طي 
حكمي در ۷ مهر 1۴00 از سوي هيات مديره بورس 
اوراق بهادار تهران به سمت سرپرست اين شركت 
منصوب شد. گودرزي مدرك كارشناسي خود را در 
رشته حسابداري از دانشگاه بين المللي امام خميني 
كسب كرده است. وي همچنين مدرك كارشناسي 
ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت 
مالي از دانشگاه عامه طباطبايي و دكتري مديريت 
مالي را از دانشللگاه آزاد اسللامي اخذ كرده است. 
پيش ازاين علي صحرايي مديرعامل بورس تهران بود 
كه به دنبال افشا شدن استخراج رمز ارز در زيرزمين 

طبقه ششم بورس تهران از سمت خود بركنار شد.

تقويت توسعه بورس كاال
با حذف قيمت گذاري دستوري

لطف اهلل سياهكلي، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس با اعام اينكه دولت سيزدهم به توسعه ساختار 
بورس كاال به عنوان محور مبادالت كااليي كشور اعتقاد 
ويژه اي دارد، اظهار داشت: در جلسه با وزير اقتصاد نيز 
محورهاي ايجاد ثبات بازار سرمايه و بهبود فرآيندهاي 
معاماتي در حوزه كاال و سهام موردبررسي قرار گرفت 
تا اگر نيازي به كمك مجلس باشد، اقدامات الزم انجام 
شود.وي با اشاره به اينكه ماهيت معامات سهام و كاال 
در بازار سللرمايه كامًا صحيح و اصولي است اما شايد 
نياز به برخي اصاحات به منظور بهبود روندها وجود 
داشته باشللد، گفت: در معامات بورس كاال تاش بر 
اين اسللت كه ديگر دخالتي دررونللد معامات ايجاد 
نشود تا بازاري كامًا رقابتي بر اساس رسالت اين بورس 
شكل بگيرد. همچنين حذف قيمت گذاري دستوري 
به طوركلللي به تقويت بورس كاال و رشللد شللفافيت 
اقتصادي منجر مي شود كه اين موضوع در دستور كار 
دولت است. سياهكلي گفت: معتقد هستم كه قيمت 
دستوري مانع از توسعه اقتصادي و موفقيت در مسير 
شفاف سازي مبادالت از مسللير بورس كاال مي شود، 
ازاين رو نظام بازار و عرضه و تقاضا بايد قيمت كاالها را 
كشف كند تا امكان رصد و سياست گذاري صحيح نيز 
فراهم شللده و انگيزه توليد نيز كاهش نيابد. علي اكبر 
كريمي ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
اظهار داشت: اميدواريم كه وعده هاي دولتمردان جديد 
براي سللاماندهي بازار كاالي كشور با محوريت بورس 
كاال بزودي محقق شود. وي افزود: يكي از رسالت هاي 
اصلي بللورس كاال، ايجاد شللفافيت و رقابت در ميان 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان است اما در چند سال 
اخير به دليل برخي دخالت هاي بيروني بعضا رقابت در 
بازار كاال را مخدوش كرديم كه خوشللبختانه رويكرد 
دولت جديد بازگرداندن رقابت به مبادالت كااليي است. 
كريمي تصريح كرد: از توقعات فعاالن اقتصادي و صنعت 
از وزير اقتصاد، حمايت از توسعه بازارهاي رسمي كااليي 
مانند بورس كاال به منظللور آرامش خاطر فعاالن بازار 
است به طوريكه معامات بورس كاال بدون دخالت هاي 
دستوري دنبال شود تا توليدكنندگان امكان برنامه ريزي 
دقيق درروند توليد و فروش كاالي خود را پيدا كنند. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان گفت: 
با كمك دولت و مجلس درصدد ساماندهي مبادالت 
كااليي و عرضه كامل كاالها در بورس كاال هسللتيم تا 
ديگر شللاهد رونق بازارهاي غيررسمي و شكل گيري 

واسطه گري هاي زياد در حوزه كااليي كشور نباشيم.

»تعادل«مصوبهتعارضمنابعدربازارسهامرابررسيميكند

تعارض منافع در بورس به كجا رسيد؟

روز نوساني بورس تهران

نقدينگيسرگردانبهبورسبازميگردد؟

شاخص كل بازار بورس در سومين روز كاري هفته يعني 
دوشنبه، 1۷ آبان ماه با سلله هزار و ۴99 واحد افزايش در 
جايللگاه يك ميليون و ۴3۴ هزار واحللدي قرار گرفت. در 
معامات اين روز بيش از 9 ميليارد و 90۷ ميليون سهم، 
حق تقللدم و اوراق بهادار به ارزش ۵8 هزار و ۵3۷ ميليارد 
ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 23۷ 
واحد افزايش به 38۴ هزار و 929 واحد و شللاخص قيمت 
)هم وزن( با 1۴9 واحد رشللد به 2۴2 هللزار و ۵۵0 واحد 
رسيد. شاخص بازار اول سلله هزار و 3۴۷ واحد و شاخص 
بازار دوم چهار هزار و ۵8۷ واحد افزايش داشتند.بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه »فلزات 
اساسللي«، »فرآورده هاي نفتي« و » استخراج كانه هاي 
فلزي« رقم خورد درحالي كه برآيند معامات گروه هاي 
»بيمه  و صندوق  بازنشستگي« و »خودرو و ساخت قطعات« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فملي«، »فجهان« و 
»فوالد« لقب بيشللترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »وگردش«، 
»خودرو« و »شاراك« معطوف بود. عاوه بر اين در بين همه 
نمادها، شركت پتروشيمي نوري با نماد »نوري« با يك هزار 
و 168 واحللد، ايران خودرو با نماد »خودرو« با 6۷1 واحد، 
گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 6۵0 واحد، پتروشيمي پرديس 
با نماد »شللپديس« با 602 واحد، نفت و گاز پتروشيمي 
تأمين با نماد »تاپيكو« با ۴۴8 واحد، پتروشيمي شازند با 
نماد »شاراك« با 393 واحد، سايپا با نماد »خساپا« با 26۴ 
واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« با 2۵۵ واحد و معدني 
و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با 22۵ واحد تأثير مثبت 

بر شاخص بورس داشتند. در مقابل شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با ۴61 واحد، پااليش نفت 
تهران با نماد »شتران« با 31۴ واحد، پااليش نفت اصفهان 
با نماد »شپنا« با 28۵ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان 
با نماد »پارسان« با 162 واحد، پااليش نفت تبريز با نماد 
»شللبريز« با 1۵۵ واحد، ملي صنايع مللس ايران با نماد 
»فملي« با 1۵0 واحد، بورس كاالي ايران با نماد »كاال« با 
1۴۷ واحد و صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« 
با 1۴3 واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.

بر پايه اين گزارش، در سللومين روز كاري هفته شللركت 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، سللايپا با نماد »خسللاپا«، 

شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، بورس كاالي ايران با 
نماد »كاال«، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« و گروه بهمن 
با نماد »خبهمن« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه 
خودرو هم در معامات امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه پنج  ميليارد و 23۵ ميليون برگه 

سهم به ارزش 11  هزار و ۵68 ميليارد ريال دادوستد شد.

    روند رو به باالي فرابورس
طي روز دوشللنبه شللاخص فرابورس بيش از 11۷ واحد 
افزايش داشت و بر روي كانال 20 هزار و 3۴9 واحد ثابت ماند. 

همچنين در اين بازار 2 ميليارد و ۴82 ميليون برگه سهم به 
ارزش 62۷ هزار و 9۴9 ميليارد ريال دادوسللتد شد.در اين 
روز شللركت بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، صنعتي مينو 
با نماد »غصينو«، پليمر آريا ساسللول با نماد »آريا«، گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، توليدات 
پتروشيمي قائد بصير با نماد »شبصير«، بيمه اتكايي ايرانيان 
با نماد »اتللكاي«، ريل پرداز نوآفرين بللا نماد »حآفرين«، 
مديريت انرژي اميد تابان هور با نماد »وهور«، توسعه سامانه 
نرم افزاري نگين با نماد »توسن«،  نيروگاه زاگرس كوثر با نماد 
»بزاگرس« و زغال سللنگ پرورده طبي با نماد »كزغال« با 
تأثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بود. در مقابل نمادهاي 
فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، شركت سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات با نماد »وسپهر«، فوالد هرمزگان جنوب 
با نماد »هرمز«، بيمه سامان با نماد »بساما«، ريل سير كوثر 
با نماد »حسير« و توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين با نماد 

»قچار« تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

   ارزش سهام عدالت كاهشي شد
در پايان معامات روز دوشللنبه بازار سللهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، 0.1 درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵32 هزارتوماني، يك ميليون توماني و ۴92 
هزارتوماني سهام عدالت به ترتيب به 13 ميليون و 19۷ 
هزار تومان، 2۴ ميليون و 8۵۵ هزار تومان و 12 ميليون و 
233 هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
60 درصد قابل فروش سللبد ۵32 هزارتوماني سهام 
عدالت به ۷ ميليون و 918 هزار تومان رسيده است.

درحالي كه در دو روز معاماتي گذشته و هم زمان با رشد 
شاخص كل، به نظر مي رسيد كه حقيقي ها به بازار روي 
خوش نشان داده اند و در حال تزريق پول به بورس هستند 
روز يكشنبه اتفاقاتي در بازار سرمايه رخ داد كه ترديدهايي 
در اين زمينه را ايجاد كرد. روز يكشنبه16 آبان 1۴00، بازار 
سهام در پايان معامات، شاهد خروج ۵00ميليارد توماني 
پول حقيقي  بود. از سوي ديگر، اشخاص حقيقي از ابتداي 
پاييز 1۴00، حدود 11هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه 
خارج كرده اند. بااين وجود؛ اين پرسش به وجود مي آيد كه 
سرنوشت اين پول ها چه خواهد شد و آيا معامله گران بار 
ديگر به بورس اعتماد مي كنند؟سللارا فاح، كارشللناس 
و تحليلگر بازار سللرمايه، در گفت وگو بللا اقتصاد آناين 
درباره اتفاقات چند روز اخير بازار سهام گفت: بعد از توقف 

فروش اوراق قرضه توسط دولت و همچنين جلسه اي كه 
وزير اقتصاد با هلدينگ هاي بزرگ بازار سللرمايه داشت، 
حمايت از بازار صورت گرفت و شاهد رشد شاخص بوديم. 
بااين وجود اين رشد بايد همراه با افزايش حجم معامات 
باشد تا بتوان به تداوم آن اميدوار بود. هميشه وقتي دولت از 
بازار حمايت مي كند، ابتدا حقوقي ها و شركت ها شروع به 
ورود پول مي كنند و بعدازآن، پول هاي حقيقي پارك شده يا 
به اصطاح ترسيده، به بازار سرمايه بازمي گردند.وي در ادامه 
افزود: ازآنجاكه بورس ايران يك طرفه است و امكان كسب 
سود فقط در زمان صعود بازار ممكن است، در زمان هاي افت 
كلي بازار، مثل آنچه در دو ماه گذشته در بازار شاهد بوديم، 
افراد حقيقي با پول هاي درشت از بازار خارج مي شوند. فاح 
در ادامه اظهاراتش افزود: ازآنجاكه مقصد اصلي پول هاي  

خارج شده، صندوق هاي با درآمد ثابت هستند، بسياري از 
تحليلگران، براي تحليل شرايط كلي بازار، ورود و خروج پول 
حقيقي به اين صندوق ها را رصد مي كنند. البته پول هاي 
حقيقي  كوچك تري هستند كه جذب بازارهاي ديگر مثل 
بازار رمزارزها مي شوند.فاح ادامه داد: خوشبختانه، در 
چند روز گذشته، پول هاي بزرگي از صندوق هاي با درآمد 
ثابت خارج شدند. البته نمي توانيم با يقين كامل بگوييم 
كه مقصد تمام اين پول ها، بازار سرمايه است؛ اما درصد 

قابل توجهي از آن، حتماً جذب اين بازار خواهد شد. 

    سيگنال مثبت بازار با رشد ارزش معامالت
اين كارشللناس بازار در ادامه تأكيد كرد: از طرفي، حجم 
معامات خرد سهام، در روزهاي گذشته افزايش داشته 

است. قبل از جلسلله حمايت از بازار و درزماني  كه دولت، 
اوراق قرضه مي فروخت، ارزش معامات خرد سهام حتي 
به زير سه هزار و ۵00ميليارد تومآن هم رسيده بود؛ اما روز 
گذشته شاهد اين بوديم كه ارزش معامات خرد سهام به 
باالي هفت هزار و 300ميليارد تومان رسيد. از همين رو 
اين اميدواري ايجاد شد كه حداقل براي چند هفته، بازار 
متعادل تري را شاهد باشلليم.فاح در ادامه گفت: اصاح 
اخير بازار، با ريزش سللال گذشته تفاوت عمدهايي دارد 
و آن هم نسللبت قيمت به عايدي بازار اسللت. بسياري از 
سهم ها به سطوح بسيار ارزشمند ازنظر بنيادي رسيده اند 
و به جرات مي توان گفت كه بازار سهام در حال حاضر، 
يكي از ارزان ترين بازارهاسللت و همين موضوع، ترس 

سرمايه گذاران را براي ورود به بازار كمتر مي كند.



بررس��ي آخرين وضعيت بازار مس��كن شهر تهران 
در آبان م��اه از كاه��ش ۱.۳ درص��دي قيمت هاي 
پيش��نهادي، افت ۳.۲ درصدي نرخ اجاره و افزايش 
۱۲درص��دي تماي��ل براي ف��روش حكاي��ت دارد. 
همچنين داده هاي به دس��ت آم��ده از يكي مراجع 
جذب و پخش آگهي هاي مسكن نشان مي دهد كه 
ميزان بازديد از آگهي ها كاسته شده كه به معني افت 
تقاضا براي خريد خانه ارزيابي مي شود. از اين رو، به 
نظر مي رس��د كه به همان ميزاني كه برخي عوامل 
خارج از بازار مس��كن، فروش��ندگان بالقوه را براي 
عرضه فايل ملك خود ترغيب كرده اس��ت، به همان 
ميزان نيز در عقب نش��يني تقاضاي بالقوه و اغلب با 
رويكرد سرمايه گذاري از بازار موثر بوده است. از اين 
رو، مي توان گفت، در شرايط فعلي عواملي مثل عقب 
ماندن نرخ ارز از ميانگين قيمت اس��مي مسكن در 
تهران، كاهش توان متقاضيان مسكن، نبود ظرفيت 
رشد قيمت ناشي از پرش قيمتي سال هاي ۹۶ تا ۹۹، 
انتظار براي انجام مذاكرات هسته يي از عوامل كاهش 

فعل و انفعاالت در بازار مسكن محسوب مي شود.
به گ��زارش »تعادل«، بر اس��اس برخ��ي مطالعات 
روي رابطه ميان متوس��ط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران و هر ۱000 دالر امريكا كه حاكي 
وجود اين رابطه در بلندمدت اس��ت، هم اينك اين 
س��ئوال در ذهن برخي از كارشناسان و شهروندان 
وجود دارد كه چرا نرخ ۱000 دالر امريكا حدود ۲8 
ميليون تومان است اما متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مس��كوني در تهران با فاصله حدود ۳ ميليون 
تومان، بيش از ۳0 ميليون تومان است؟ همين فاصله 
قيمتي نشان مي دهد كه قيمت مسكن طي ماه هاي 
گذش��ته و به طور مشخص از مهر ماه سال ۹۹ كه در 
مسير صعودي پرشتاب قرار گرفت، از نرخ دالر پيش 

افتاد و حاال در فاز استراحت و انتظار است.
در اين شرايط اگر برخي معادالت در سياست خارجي 
حل شود، نرخ دالر نيز تعديل شده و توقف قيمت اسمي 
مسكن نيز همانند سه ماه گذشته ادامه خواهد يافت. در 
غير اين صورت، با عبور نرخ دالر از مرز ۳0 هزار تومان، 
بار ديگر موتور رشد صعودي قيمت مسكن نيز روشن 
خواهد شد. در همين حال، از آنجا كه همزمان با رشد 
عرضه و تعديل قيمت هاي پيشنهادي، ميزان تقاضا 
نيز دچار افت شده است، مي توان پيش بيني كرد كه 
بازار مسكن در صورت ثبات عوامل غيراقتصادي، ضمن 
تخليه حباب قيمتي، دچار تعميق ركود نيز خواهد شد 
و احتماال پس از چند ماه از فاز ركود تورمي خارج و وارد 

فاز ركود غيرتورمي خواهد شد.
آنگونه كه ايس��نا به نقل از يكي از اس��تارت آپ هاي 
ملكي گزارش كرده است، بازار مسكن شهر تهران در 
۳0 روز منته��ي به ۱۵ آبان ماه ۱۴00 با كاهش ۱.۳ 
درصدي قيمت هاي پيش��نهادي مواجه شده است. 
پس از افزايش نسبي نرخ هاي پيشنهادي در سه ماهه 
تابستان، ميانگين قيمت اسمي مسكن در مهرماه 0.۲ 

درصد كاهش پيدا كرد. آخرين وضعيت بازار در نيمه 
آبان ماه نيز گوياي آن است كه قيمت آگهي ها طي 

يك ماه اخير ۱.۳ درصد پايين آمده است.
در حال حاضر ميانگين نرخ پيشنهادي هر متر مربع 
مسكن شهر تهران براس��اس آنچه اطالعات سامانه 
كيليد نشان مي دهد ۵0.۳ ميليون تومان است كه با 
وزن دهي بر اساس توزيع آماري معامالت مسكن در 
مناطق مختلف به ۳۲.۳ ميليون تومان مي رسد. اين 
تفاوت در واقع فاصله قيمتي بين آنچه مالكان در نظر 
دارند با نرخ قطعي ميانگين معامالت است. بيشترين 
كاهش نرخ هاي پيش��نهادي بر اساس قيمت هر متر 
مربع در مناطق ۲0، ۱۹ و ۵ به ترتيب با ۳ درصد، ۲.۲ 
درصد و ۱.8 درصد كاهش و باالترين افزايش قيمت به 
مناط��ق ۲، ۱۷ و ۱ به ترتيب با ۵.۱ درصد، ۴.۶ درصد 

و ۴.۱ درصد رشد در يك ماه گذشته مربوط مي شود.
اطالعاتي كه از نرخهاي پيشنهادي مسكن طي ۱۱ ماه 
گذشته در اين سامانه به دست آمده حاكي از آن است 
قيمت هاي پيشنهادي هر متر مربع از ۵۶.8 ميليون 
تومان در آذرماه ۱۳۹۹ در يك فرآيند ريزشي به ۴۳.۵ 
ميليون تومان در خردادماه ۱۴00 رس��يده اما در سه 
ماهه تابستان افزايش يافته به طوري كه در تيرماه به 
۴۶.۹ ميلي��ون و در آبان ماه ب��ه ۵0.۳ ميليون تومان 
رسيده است. اين در حالي اس��ت كه بازار در ركود به 
سر مي برد و تعداد ۵۴۷۱ هزار فقره معامله در مهرماه 
۱۴00 از كوچك شدن ظرفيت بازار به حدود يك سوم 

وضعيت نرمال حكايت دارد. اين افت معامالت پس از 
آن رخ داد كه در شهريورماه ۱۴00 تعداد ۷۷8۹ معامله 

انجام شد و قيمتها نيز ۲.۴ درصد افزايش يافته بود.
تورم مسكن، هر ماه افت بيش��تري را نسبت به تورم 
عمومي تجربه مي كند. مهرماه امسال نرخ رشد ساالنه 
قيمت مسكن شهر تهران ۱8 درصد بود؛ در حالي كه 
تورم عمومي به ۴۵ درصد رسيد. شهريورماه اين اعداد 
۳0 درصد براي بازار مس��كن تهران و ۴۵ درصد براي 
اقتصاد كش��ور بود. اما آمار مهرماه بدان معناست كه 
قيمت واقعي مسكن ۲۷ درصد كاهش پيدا كرده است.

از طرف ديگر رشد قيمت مسكن در ۷ ماه گذشته به 
صفر نزديك بوده اس��ت. پايان سال ۱۳۹۹ قيمت هر 
متر خانه در تهران به طور متوسط ۳0 ميليون و ۲۷۴ 
هزار تومان بوده كه در مهرماه ۱۴00 به ۳۱ ميليون و 
۶۳۱ هزار تومان رسيده كه رشد ۴.۵ درصدي را نشان 
مي دهد. كاهش 0.۲ درص��دي قيمت در مهرماه نيز 
نشان داد كه بازار كشش رشد سنگين قيمت ها را ندارد.

   كاهش 1.3 درصدي نرخ هاي پيشنهادي
از بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در ۳0 روز اخير 
قيمت هاي پيشنهادي در مناطق ۱، ۲، ۶، ۷، 8، ۱۲، 
۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۲ افزايش و در س��اير مناطق 
كاهش داش��ته اس��ت. به طور ميانگين نيز در شهر 
تهران نرخ هاي پيش��نهادي ب��دون وزن دهي ۱.۳ 

درصد و با وزن دهي ۱.۱ درصد كاهش پيدا كرد.

از طرف ديگر آمار و ارقام از افزايش تمايل براي فروش 
مس��كن طي ۱۵ روز ابتداي آبان م��اه حكايت دارد. 
درصد تغييرات تع��داد آگهي هاي يك ماه منتهي به 
نيمه آبان ۱۴00 نسبت به دوره مشابه ماه قبل نشان 
مي دهد عرضه ملك ۱۲ درصد افزايش يافته است كه 
مي تواند تحت تاثير ركود بازار، كاهش فصلي معامالت 
در پاييز و اثر رواني آغاز ثبت نام براي واحدهاي جهش 

توليد و تامين مسكن توسط دولت باشد.

   كاهش تقاضا براي خريد ملك
بررس��ي ميزان تقاضا به تفكيك مناطق نيز كاهش 
بازديد آگهي ها را نشان مي دهد. طبق داده هاي اين 
سامانه در ۳0 روز منتهي به ۱۵ آبان ماه ۱۴00 در 
۱۳ منطقه تعداد بازدي��د از آگهي ها كاهش و در ۹ 
منطقه افزايش يافته است. منطقه ۲0 با ۴۹ درصد 
كاهش و منطقه ۱۶ با ۵۶ درصد افزايش، به ترتيب 
بيشترين افت و بيشترين رشد بازديد از آگهي ها را 

به خود اختصاص دادند. 
بازار اج��اره نيز طي بازه زماني مذكور با افت مواجه 
شده اس��ت. درصد تغييرات قيمت رهن متر مربع 
آگهي هاي يك ماه گذشته نسبت به ماه قبل حاكي 
از كاهش ۳.۲ درصدي است. در سوي مقابل، تعداد 
آگهي هاي اجاره ۱.۹ درصد افزايش يافت. از همين 
رو، در بخش رهن و اجاره نيز در ۱۲ منطقه با كاهش 

بازديد و ۱0 منطقه با افزايش مواجه شدند.
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گام اول نوسازي ناوگان 
اتوبوس تهران با 110 دستگاه

گروه راه و شهرس�ازي| ديروز پس از حدود ۱0 
سال از آخرين اقدام براي تقويت ناوگان اتوبوسراني، 
۱۱0 دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل عمومي 
پايتخت اضافه ش��د. معاون حم��ل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران با اشاره به ويژگي هاي جديد ۱۱0 
دستگاه اتوبوسي كه ديروز به ناوگان پايتخت اضافه 
شد گفت: برنامه تأمين اتوبوس هاي نو تا پايان سال 
ادامه دارد. اتوبوس هاي جديد عالوه بر يورو ۴ بودن 
و دارا بودن فيلتر جاذب آاليندگي براي سوار و پياده 
ش��دن معلوالن از طريق ويلچر نيز مناس��ب بوده و 
همچنين تا درب هاي اتوبوس بسته نشود سيستم 
كنترل اجازه حركت به اتوبوس نخواهد داد كه مساله 
بس��يار مهمي در جلوگيري از ب��روز برخي حوادث 
است.  به گفته شفيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران،  ۶۵ دستگاه اتوبوس جديد ديگر نيز 
حداكثر تا يك ماه آينده به ناوگان حمل و نقل افزوده 
مي ش��ود و پس از آن ۱00 دستگاه اتوبوس ديگر تا 
پايان سال به ناوگان اضافه خواهد شد و به اين ترتيب، 
مجموع اتوبوس هاي نو وارد ش��ده به ناوگان به ۲۷۵ 
دستگاه اتوبوس خواهد رسيد. معاون حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران همچنين گفت: تعميرات 
اساسي ۹00 دستگاه اتوبوس كه در ماه هاي گذشته 
به دليل نياز تعميرات متوقف شده بود تا چند ماه آينده 
اورهال مي شود. البته پايتخت نياز به ۶ هزار دستگاه 
اتوبوس فعال دارد، از اين رو، با توجه به كيفيت فعلي 
ناوگان تالش مي كنيم ۳ هزار دستگاه اتوبوس را فعال 
كرده و از اين طريق خدمت رساني به شهروندان انجام 
گيرد. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز 
ديروز در اين مراس��م با بيان اينكه كمبود ناوگان با 
۱۱0 دستگاه اتوبوس حل نمي شود، گفت: زماني كه 
ما تهران را در دوره چهارم شوراي شهر تحويل داديم 
۶000 اتوبوس فعال داشتيم؛ اما حاال اعالم مي كنند 
ك��ه تنها ۲000 اتوبوس فع��ال داريم كه بايد تالش 
مضاعف كنيم كه به شرايط ۴ سال پيش برسيم و راه 
طوالني و بسيار مشكلي با توجه به شرايط اقتصادي 
در پيش داريم. عليرضا زاكاني، شهردار تهران نيز در 
آيين رونمايي از ۱۱0 دستگاه اتوبوس براي ورود به 
ناوگان حمل و نقل عمومي گفت: متاسفانه ناوگان 
حمل و نقل عمومي تهران با يك فرسودگي به واسطه 
نبود تجهيزات روبرو است. آغاز كار اين ۱۱0 دستگاه 
اتوبوس يك آغاز و اقدام جدي براي تامين نياز ناوگان 
حمل و نقل عمومي است. زاكاني گفت: دولت پس 
از ۱0 تا ۱۲ س��ال عدم انجام تعهدات خود نسبت به 
شهرداري، طي توافق با وزير كشور براي توسعه ناوگان 
عمومي، قرار اس��ت از ۳۶00 دستگاه كه با تهاتر در 
حال ورود به كشور است سهم ۱۲00 عددي اتوبوس 
به تهران را محقق كند. به عالوه دولت سهم اورهال 
هزار دس��تگاه اتوبوس شهرداري را به ۲ هزار اورهال 
افزايش خواهد داد و عماًل ي��ك افق بيش از ۳800 
دس��تگاه اتوبوس را خواهيم داش��ت. وي بيان كرد: 
 اين موضوع ما را به موقعيت اوج ناوگان اتوبوس راني 
باز مي گرداند. تالش ما نيز بازگشت به آن اوج و طي 
يك مسير ش��امل به كارگيري اتوبوس هاي برقي و 
تغيير ريل به سمت برقي شدن است. زاكاني اظهار 
كرد: به همين منظور نيز برنامه ريزي هايي براي تامين 
۵0 اتوبوس برقي با همكاري بخش خصوصي انجام 
شده و با برخي دس��تگاه ها نيز مذاكراتي انجام شده 

است تا آالينده ها كاهش يابد.

تكذيب صدور گواهي جعلي 
در مراكز معاينه فني كشور

مديرعامل اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل همگاني 
كشور و مديريت امور اجرايي معاينه فني خودروهاي 
كش��ور گفت: مراكز معاينه فني در كش��ور به طور 
مكانيزه و ب��دون دخالت نيروي انس��اني، فعاليت 
مي كند و گواهي معاينه فني جعلي به هيچ عنوان 
در مراكز معاينه فني صادر نش��ده اس��ت. عبداله 
متولي در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به خبر مطرح 
ش��ده در خصوص گواهي معاينه فني صوري، در 
برخي از رسانه ها افزود: مراكز معاينه فني در كشور 
به طورمكانيزه و بدون دخالت نيروي انساني )به غير 
از بازديد عيوب ظاهري خودرو( كامال سيستماتيك 
در حال انجام اس��ت و اطالع��ات آزمون خودرو به 
ص��ورت رمزنگاري ش��ده )encryption( براي 
سامانه سيمفا )سامانه يكپارچه معاينه فني ايران( 
ارسال مي ش��ود. مديرعامل اتحاديه سازمان هاي 
حمل و نقل همگاني كشور ادامه داد: سامانه يكپارچه 
معاينه فني ايران موسوم به سيمفا امكان رصد دايم و 
آنالين مراكز معاينه فني توسط مسووالن و ناظرين 
ذيربط )پليس راهنمايي و رانندگي، شهرداري ها، 
سازمان حفاظت ازمحيط زيست و استانداري ها( 
و همچنين اس��تعالم احراز اصالت گواهي معاينه 
فني را براي عموم ش��هروندان مهيا كرده اس��ت تا 
بستر تخلفات احتمالي و اعمال سليقه شخصي را 
سخت تر و دس��ت جاعالن و كالهبرداران را كوتاه 
كرده باشد. متولي تصريح كرد: البته ممكن است 
شخصي در مكاني خارج از مركز معاينه فني يا در 
فضاي مجازي يك برگه بي هويت را به عنوان برگه 
معاينه فني بفروشد، اما اين مساله به هيچ عنوان به 
مراكز معاينه فني ارتباطي ندارد و بارها اين مساله از 
طريق رسانه ها به اطالع شهروندان رسيده كه تنها 
برگه هاي معاينه فني كه با حضور خودرو و در مراكز 
معاينه فني صادر ش��ده و از طريق استعالم آنالين 
سامانه سيمفا تاييد مي شوند؛ معتبر هستند و مردم 
نبايد به تبليغات دروغين جاعالن و كالهبرداران در 
فضاي مجازي اعتماد كنند. او همچنين با اشاره به 
اينكه موتور سيكلت هاي فرسوده به طور ميانگين 
۶ برابرخودروها آاليندگي دارند؛ افزود: اميدواريم 
با اعمال قانون و توقيف موتور س��يكلت هاي فاقد 
گواهي معاينه فني از س��وي پليس بستر اجرايي 

قانون هواي پاك هر چه سريع تر فراهم شود.

افزايش 10 درصدي تلفات 
جاده اي در نيمه نخست سال

 ناصر رزاق منش، مديرعامل جمعيت طرفداران ايمني 
راه ها با اشاره به آمار افزايش��ي تلفات سوانح رانندگي، 
گفت: در نامه اي به رييس جمهور پيش��نهاد تشكيل 
»شوراي عالي ايمني راه ها« با عضويت مسووالن ارشد 
س��ازمان ها و نهادهاي ذي ربط داده شد. رزاق منش در 
گفت وگو با فارس ضمن انتقاد از بي توجهي جدي آحاد 
جامعه و متصديان امر  به موضوع آس��يب هاي وارده بر 
پيكر اجتماع ناشي از سوانح رانندگي اعالم كرد: آمارهاي 
منتشر شده از سوي مراجع رسمي حكايت از جان باختن 
8۶۴۴ نفر و مصدوم و مجروح شدن ۱۵۹ هزار و ۹۲۴ نفر 
از هموطنان در ۶ ماه از سال جاري دارد كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ترتيب ۹.۶ و ۹.۱ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. وي تصريح كرد: متاسفانه اين آمارها 
و اخبار نگران كننده در مورد افزايش س��وانح رانندگي 
در كش��ور كه قطعا طرح آن تأثيراتي خواهد داشت،  در 
حاش��يه قرار گرفته و از كانون توجه خارج شده است . 
مديرعامل جمعيت طرفداران ايمني راه ها گفت: افزايش 
تصادفات و تلفات سوانح رانندگي در سال جاري در حالي 
است كه محدوديت سفرها و ترددها بيشتر از سال قبل 
حاكم است اما بي توجهي برخي از رانندگان به قوانين 
و مقررات رانندگي همچنين كم اهميت برشمردن 
برخي نهادهاي راهبر موجب افزايش آمار شده است.

پيش بيني آلودگي هوا
تا روز چهارشنبه در كالنشهرها

كبري رفيعي، كارشناس سازمان هواشناسي گفت: با 
پايان فعاليت سامانه بارشي، پايداري هوا موجب بازگشت 
آلودگي به كالنشهرها و شهرهاي صنعتي در روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه خواهد شد. رفيعي در گفت وگو با 
ايرنا درباره وضعيت آب و هواي كشور افزود: از اواخر وقت 
روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشي جديد از سمت شمال 
به كش��ور، مجددا بارش ها آغاز و از آلودگي هوا كاسته 
خواهد شد. به گفته وي، امروز و فردا در بيشتر مناطق 
كش��ور جوي آرام و پايدار حاكم خواهد بود كه س��بب 
افزايش انتظار غلظت آالينده هاي جوي در ش��هرهاي 

صنعتي و پرتردد به ويژه تهران و كرج خواهد شد. 

رباط كريم و پاكدشت
در فهرست مسكن دولتي تهراني ها

خليل محبت خواه، مديركل راه و شهرسازي استان تهران 
گفت: تهراني ها مي توانند عالوه بر ۳ شهر جديد هشتگرد، 
ايوانكي و پرند، شهرهاي رباط كريم و پاكدشت را هم در 
سامانه نهضت ملي مسكن انتخاب كنند. محبت خواه در 
گفت وگو با مهر درباره استقبال ساكنان استان تهران از 
نهضت ملي مسكن اظهار كرد: تا پايان ۱۵ آبان ۱۶۷ هزار 
و ۴۱8 نفر ثبت نام كرده اند كه براي شهرهاي اسالمشهر، 
پاكدشت، پيشوا، رباط كريم، ورامين، بومهن، دماوند، 
رودهن، فيروزكوه، ش��هر جديد هشتگرد، شهر جديد 
پرند و شهر جديد ايوانكي است. براي خود شهر تهران 
برنامه اي نداريم و سهميه شهر تهران به شهرهاي جديد 
هشتگرد، پرند، ايوانكي و همچنين شهرهاي رباط كريم 

و پاكدشت اختصاص يافته است.

 تخريب1۶۵0 دوربين
 ثبت تخلفات جاده ها 

محمد تيموري، معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي گفت: در يك ماه گذشته ۲۷ سامانه 
و از ابتداي نصب دوربين هاي ثبت تخلفات تاكنون، ۱۶۵0 
س��امانه مورد تخريب عمدي قرار گرفته اند. به گزارش 
مهر، وي اعالم كرد: تعداد ۱۷00 دستگاه سامانه ثبت 
تخلفات در جاده هاي كشور فعال هستند با رصدهاي 
۲۴ س��اعته روي عملكرد س��امانه هاي ثبت تخلفات، 
همواره بيش از 80 درصد سامانه هاي ثبت تخلفات زير 
بار هس��تند و اطالعات ارسال مي كنند. به دليل اينكه 
دوربين هاي ثبت تخلفات در مسيرهاي برون شهري 
نصب ش��ده اند و با توجه به حجم ك��م ترافيك و تردد، 
عملكرد و نگهداري دوربين ها با مسيرهاي درون شهري 
متفاوت و به مراتب سخت تر است. او افزود: تعدادي از اين 
دوربين ها كه براي قاچاق كاال و سوخت استفاده مي شود، 
مورد تخريب عمدي قرار مي گيرند كه بايد با تماس با 
پيمانكار و هماهنگي هايي با نيروي انتظامي براي سرقت 
و تخريب انجام مي شود، دوربين هاي ثبت تخلف بازسازي 
و به شبكه باز مي گردند. در يك ماه گذشته ۲۷ سامانه 
تخريب شدند، همچنين از ابتداي نصب دوربين هاي 
ثبت تخلفات تاكنون ۱۶۵0 سامانه مورد تخريب عمدي 
قرار گرفتند. وي با بيان اينكه ۴00 سامانه ثبت تخلفات در 
مرحله بهره برداري است گفت: طبق قانون بعد از تكميل 
سامانه ها و تا زماني كه مميزي پليس و تاييديه كد ارايه 
نشود، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نمي تواند 

اين تعداد را به آمار دوربين هاي فعال اضافه كند. 

چشماندازفروشندگانمسكنبهبازارتغييركرد

افزايش عرضه مسكن با چاشني كاهش قيمت پيشنهادي

بيتاللهي:فرونشستزمين»قابلكنترل«است

اثر تغييرات اقليمي، ميليون ها برابر زلزله
گروه راه و شهرسازي|

نشست »بررسي وضعيت فرونشست در ايران و جهان 
و راهكاره��اي مقابله با آن« ديروز به فرصتي تبديل 
شد تا بحران فرونشست زمين در پرريسك ترين شهر 
ايران از اين منظر، يعني در اصفهان واكاوي شود. خبر 
خوب اما اينكه به گفته علي بيت اللهي، مدير بخش 
زلزل��ه و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي، فرونشست زمين »قابل كنترل« است. 
به گفته بيت اللهي، اثر تغيي��رات اقليمي و از جمله 
فرونشست زمين، ميليون ها برابر زلزله است، چرا كه 
در زلزله صرفا ساختمان هاي تخريب مي شود و پس 
از مدتي نيز دوباره توس��ط انسان ها ساخته خواهند 
شد اما در فرونشست زمين، جايگزين و بديلي براي 
آن وجود نخواهد داشت. به گفته او، جاي فرونشست 
زمي��ن در مقررات مل��ي خالي اس��ت و حتي »ف« 

فرونشست در مقررات ملي ديده نشده است.

    شرق تا غرب كره زمين درگير فرونشست
بيت اللهي با اشاره به اينكه وسعت گسترش فرونشست 
زمين از ش��رق تا غ��رب كره زمين از س��واحل ژاپن، 
اندونزي، تايوان و قس��مت ش��رقي چين، پاكستان، 
عربستان، ايران، تركيه و يونان تا سواحل شرق و غرب 
امريكا را در بر گرفته و يك پديده جهاني است، افزود: 
در دهه ۷0 و اوايل دهه 80 در كنفرانس هاي خارجي 
هميشه از تغييرات اقليمي مي گفتند، در حالي كه آن 
زمان ما دغدغه زلزله را داشتيم، اما امروز متوجه شده ايم 
تغييرات اقليمي تا چه اندازه گسترده است. به عنوان 
كسي كه درگير اين موضوع هستم مي گويم وسعت اثر 

تغييرات اقليمي، ميليون ها برابر زلزله است.
او با بي��ان اينكه زلزله بعد تخريب��ي و تلفات جاني 
براي مردم دارد، گفت: اما فرونشس��ت زمين مثل 
چربي خون كه اندك اندك در رگ ها جمع مي شود 
محس��وس نيست تا به حد بحراني برسد و آن زمان 

ديگر متاسفانه غيرقابل بازگشت است.
وي با اش��اره به اينكه وقتي زلزله رخ مي دهد كنترل 
وقوع آن دست ما نيست و بشر در هيچ كجاي دنيا هيچ 
دانش��ي براي كنترل وقوع آن ندارد، گفت: معتقدم 
خوش��بختانه با وجود بدي هاي فرونشس��ت زمين، 
خطر فرونشس��ت قابل كنترل اس��ت و تجربياتي از 
چندين كشور وجود دارد كه نرخ فرونشست زمين را 

از ۱۲ تا ۱۵ سانتي متر به صفر رسانده اند. مدير بخش 
زلزل��ه و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي از مسووالن اصفهان خواست از بيرون به 
اين موضوع نگاه كنند و افزود: مي توان گفت اصفهان 
مظلوم تحت فرونشس��ت و خشكسالي و ... است، در 
حالي كه اين نگاه هم از نظر روحي براي مردم اين شهر 
و هم سرمايه گذاران و گردشگران نتايج بدي به دنبال 
دارد، اين گفتمان خوب نيست اما اگر بتوانيم اصفهان 
را الگو و نمونه شهرهاي جهان در غلبه بر فرونشست 

زمين كنيم نتيجه بسيار بهتري خواهيم گرفت.

    فرونشست زمين قابل كنترل است
وي با تاكيد بر اينكه فرونشست زمين قابل كنترل است، 
گفت: شهردار اصفهان مي تواند به عنوان شهردار نمونه 
در مقابله با فرونشست زمين و تغييرات اقليمي در دنيا 
مطرح شود و اين نگاه سازنده و اميدبخش است و مساله 
را نيز حل مي كند. همه بايد به اين نگاه برسند كه اين 

نقطه همگرايي باعث موفقيت مي شود.
بيت اللهي تدوين مقررات ملي كاهش خطر فرونشست 
زمين در ايران را نقطه ش��روعي دانست و گفت: هنوز 
مق��ررات ملي براي فرونشس��ت زمي��ن نداريم و در 
مقرارت موجود عمدتا رويكرد زلزله داريم، حتي »ف« 
فرونشست در مقررات ملي ديده نشده است، در حالي 
كه اصفهان مي تواند پايلوت تدوين اين آيين نامه باشد.

وي با بيان اينكه تدوين اين مقررات در اين زمينه در سه 
بعد قابل انجام است، تصريح كرد: بعد اول كنترل خطر 
است يعني كارهايي انجام دهيم تا وقوع فرونشست را 
كنترل كنيم، ُبعد دوم كنترل آثار فرونشس��ت زمين 
است، در اين زمينه دشت مهيار يك نمونه كالسيك 
است كه در دنيا مي تواند بررس��ي شود. شكاف هاي 
فرونشس��ت را مي توان كنترل ك��رد و روش هايي در 
نيوزلند، امريكا، انگليس و كش��ورهاي مختلف انجام 
شده تا شكاف ها و ساختمان ها به ويژه به ساختمان هاي 
تاريخي حمله نكند. بعد سوم نيز تاب آوري المان ها 
است، يعني عالوه بر كنترل فرونشست و آثار آن مثل 
شكاف ها و نشس��ت ها و ... چه اقدامي مي توانيم براي 
تاب آوري انجام دهيم و سيستم هايي طراحي كنيم تا 

گسيختگي و آثار زيست محيطي نداشته باشد.
 وي با تاكيد بر اينكه دس��ت ما براي اين كار باز است 
و با نگاه اميدوارانه ب��ه آينده بايد گفتمان مديريتي و 

كارشناسي ما در نقطه اي همگرا شود، افزود: اقداماتي 
مي تواني��م انجام دهيم ك��ه نه در آس��يب پذيري از 
فرونشست كه در مقابله با آن سرآمد باشيم و اصفهان 
به عنوان يك الگو در جهان مطرح شود. تاريخ اصفهان، 
تاريخ ملي ما و تمام آثار تاريخي اصفهان، سرمايه ملي 

ايران است كه اگر آسيب ببينند قابل جبران نيست.
مدير بخش زلزل��ه و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي با اشاره به وضعيت آب و كشاورزي 
كشور، اظهار كرد: از ۳0 حوضه آبخيز در كشور ما، ۲۹ 
حوضه دچار فرونشس��ت شده است. البته اين بحران 
فقط مربوط به كش��ور ما نيست و طيف جهاني دارد، 
اما كشور ما يك سوم ميانگين جهاني بارش و سه برابر 
تبخير دارد و به ش��دت كشور كم آبي هستيم. به طور 
متوسط از يك هكتار باغ پسته در كشورهاي پيشرفته 
۱۳ تن محصول برداش��ت مي ش��ود، در حالي كه در 
كرمان از يك هكتار زمين يك تن محصول برداشت 
مي شود و اين موضوع بر روي اقتصاد ما تاثير مي گذارد 

كه ۳۳ درصد وابسته به كشاورزي است.

    نرخ فرونشست زمين در ايران؟
وي با اشاره به اينكه 8 ميليون هكتار اراضي زراعي در 
كش��ور داريم كه در تمام آن فرونشست زمين داريم، 
افزود: ۳8۱ سايت توس��ط گروه هاي مختلف از نظر 
فرونشست زمين مطالعه و مشخص شده حدود ۱0 

سانتي متر در سال در كشور فرونشست زمين داريم.
بيت اللهي همچنين با بيان اينكه حدود ۳۵ درصد از 
اراضي كشور به شدت خشك است، ادامه داد: حدود 
۷۳۵ هزار حلقه چاه و رش��ته قنات و نزديك به ۴00 
هزار حلقه چاه كش��اورزي داري��م و ۶۶ درصد از آب 
كشاورزي ما از آب زيرزميني تامين مي شود، در حالي 
كه گستردگي آب هاي سطحي نيز بسيار محدود است.

وي با تاكيد بر اينكه تغييرات اقليمي و خشكسالي باعث 
فشار بيشتر بر آبخوان ها شد، گفت: شرايط اقليمي و 
افت و فشار آب هاي زيرزميني كشور ما را دچار حالتي 
كرده كه در همه دشت هاي كشور فرونشست داريم و 

در ۴۱0 دشت شرايط بحراني اعالم شده است.

    اصفهان، پرريسك ترين شهر ايران 
او با بيان اينكه س��يماي كلي فرونشس��ت كش��ور 
وضعيت خوبي ندارد، تصريح كرد: از نظر ريس��ك 

فرونشست، اصفهان، خراس��ان رضوي و تهران پر 
ريسك ترين شهرهاي كشور هستند كه از اين ميان، 
اصفهان پر ريس��ك ترين استان كشور است. تعداد 
ساختمان هاي فاقد اسكلتي كه در اثر نشست زمين 
ممكن است ترك بخورد در اصفهان بيشتر از همه 
شهرها است، از طرف ديگر شكاف در خاك اصفهان 

بيشتر و جنس خاك متفاوت است.
وي ادامه داد: موض��وع ديگري كه در اصفهان بايد به 
آن دقت كنيم ريسك هاي ناشي از فرونشست زمين 
در آث��ار تاريخي و فرهنگي اس��ت، چراكه اگر يك اثر 
تاريخي از بين برود قابل جبران نيست. البته اين موارد 
همه راه حل دارد و دس��ت ما بسته نيست و به راحتي 
مي توانيم مساله را مديريت كنيم. خوشبختانه جزو 
اولين كشورهايي هستيم كه قانون مصوب مجلس را 
داريم و اميدواريم اعتباري براي اين كار مصوب شود 
تا بتوان كارهاي زيربنايي خاصي انجام داد. در همين 
رابطه تفاهم نامه هايي با مراكز تحقيقاتي منعقد شده، 
از جمله پژوهشگاه فضايي ايران كه با استفاده از تصاوير 
ماهواره اي مي توانند نوع كش��ت و زرع را تش��خيص 
دهند. اين پتانس��يل بزرگي است كه اگر همه اينها را 

تجميع كنيم اقدامات خوبي مي توانيم انجام دهيم.

در خصوص پرونده اجرایی ۹۷۰۷5۶ صادره از ش�عبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانش�اه له محمد سلیمانی 
علیه آقای شرکت تعاونی مس�کن نیروهای متخصص آموزش و پرورش کرمانشاه دائر بر محکومیت به مبلغ 

۳۴۱۹5۰۱5۶۷ ریال 
در حق محکوم له فوق الذکر واحد اجرای احکام ش�عبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانش�اه در نظر دارد مال 
غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی از طریق به فروش برساند مشخصات 
ملک یک واحد آپارتمان مسکونی در مجتمع ۳۶ واحدی در مرحله نازک کاری و نصب فقط در های آسانسور با 
قدمت ۱۰ سال ساخت فاقد سند به مساحت تقریبی ۸۳ متر مربع به آدرس کرمانشاه ۲۲ بهمن بلوار ظفر کوی 
شهید چاله چاله ساختمان تعاونی مسکن نیروهای متخصص آموزش و پرورش بلوک شرقی طبقه ۱ واحد شمال 
شرقی به مالکیت شرکت تعاونی مسکن نیروهای متخصص آموزش و پرورش بلوک شرقی طبقه ۱ واحد شمال 
شرقی به مالکیت شرکت تعاونی نیروهای متخصص آموزش و پرورش ملک مذکور با در نظر گرفتن تمامی عوامل 
موثر جمعا به مبلغ ۹۱۳۰۰۰۰۰۰۰ریال در تاریخ ۹۹/۷/۲۸ برآورد شده و مزایده برای روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ 
ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است کلیه طالبین و خریداران می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در کرمانشاه چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه ۹ حقوقی مراجعه تا ترتیب 
مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم ش�ود مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع می شود هرکس باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان 
 ۱۰ درصد مبلغ پایه کارشناسی شده قبل از مزایده به حس�اب سپرده دادگستری واریز نمایند و برنده مزایده 
می بایست در مجلس ۱۰ درصد مابه التفاوت قیمت پایه کارشناسی شده تا باالترین مبلغ پیشنهادی را واریز نموده 
و باقیمانده مبلغ مزایده را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 
۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰5۶۰۱۲۹۰۷5۹5۶۹۸ نزد بانک ملی واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود 

ضمنا هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.
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قيم��ت بيت كوين با رش��د ح��دود پنج درص��دي روز 
ساعت گذشته، به باالي ۶۵هزار دالر رسيد. تحليلگران 
معتقدند پادشاه ارزهاي ديجيتال نشانه هاي مثبتي را از 
خود نش��ان مي دهد و مي تواند جهشي دوباره به سمت 
۷۰هزار دالر داشته باشد. مجموع شاخص هايي كه همه 
صعودي هستند و همچنين چشم اندازهاي كالن مثبت 
درباره بيت كوين، روي هم رفته هيچ نش��انه اي از اينكه 
س��رمايه گذاران ديدگاه صعودي خود را به نزولي تغيير 
دهند باقي نگذاشته است. اگرچه بعضي از آلت كوين ها 
ممكن است عملكرد بهتري نسبت به بيت كوين داشته 
باشند؛ اما پادشاه همچنان با داشتن 4۰ درصد از ارزش 
كل بازار جاي پاي محكمي به عنوان يگانه رهبر بازار دارد 
و بيت كوين براي بسياري از س��رمايه گذاراني كه براي 

اولين بار وارد اين حوزه مي شوند، اولين انتخاب است.
قيمت بيت كوين در روزهاي گذشته توانست در باالي 
محدوده حمايتي ۶۰هزار دالر به خوبي خود را حفظ 
كند و در نتيجه، پادشاه ارزهاي ديجيتال با رشدي تازه 
به باالي خطوط مقاوم��ت ۶۲,۵۰۰ و ۶۳,۵۰۰ دالر 
رسيد. پس از آن، قيمت حتي به باالي سطح ۶۵هزار 
دالر و باالي خط ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ساعته 
هم صعود كرد. با شكسته ش��دن مقاومت هاي قبلي، 
بيت كوين براي آغاز حركت به باالي سطح ۶۵,۵۰۰ 
دالر فرصت فوق العاده اي پيدا كرد. در باالترين حد، روز 
گذشته بيت كوين در صرافي كراكن به سقف ۶۶ هزار 
دالر هم رس��يد و حاال قيمت در حال تثبيت حركت 
صعودي است. زماني كه مقاومت ۶۶هزار دالر به طور 
واضح شكسته شود، اين احتمال كم نيست كه درهاي 
جديدي براي يك جهش تازه باز شود كه در اين صورت 
مي توانيم انتظار داشته باشيم قيمت تا ۶۸,۵۰۰ دالر به 
رشد خود ادامه دهد. هر رشد جديد پس از آن ما را براي 
س��طح حياتي ۷۰هزار دالر آماده مي كند. از ديدگاه 
نزولي، اگر بيت كوين نتواند از پس مقاومت ۶۶هزار دالر 
بر آيد، ممكن اس��ت يك فاز اصالحي جديد به سمت 
پايين شروع شود. اولين حمايت، ۶4,۵۰۰ دالر است.

   ۹۷  درصد سرمايه گذاران بيت كوين 
در سود هستند

بررسي ش��اخص هاي كليدي در ش��بكه بيت كوين 
نش��ان مي دهد كه اين ارز ديجيتال مي تواند بزودي 
دوباره به باالترين قيمت تاريخ خود برسد. به گزارش 
كريپتواسليت، وضعيت آدرس هاي بيت كوين، حجم 
تراكنش هاي شبكه و همچنين جريان هاي سرمايه 
ورودي و خروجي، تحليل گران را به ادامه روند صعودي 
اميدوار كرده است. بر اس��اس بعضي اصطالحات در 
ب��ازار، زماني كه قيمت بيت كوي��ن باالتر از ميانگين 
هزينه اي باش��د كه براي بيت كوين هاي يك آدرس 
پرداخت ش��ده اس��ت، به اصطالح گفته مي شود اين 
آدرس  »در س��ود« ي��ا »In the Money« اس��ت. 
از طرف ديگر، اگر قيمت فعلي ي��ك دارايي پايين تر 
از ميانگين هزينه اي باش��د كه براي دارايي  هاي يك 
آدرس پرداخت ش��ده است، اصطالحا گفته مي شود 

 »Out of The Money« آدرس »در ض��رر« ي��ا
اس��ت. در نهايت، زماني كه قيمت يك ارز ديجيتال 
به ميانگين هزينه اي كه براي توكن هاي يك آدرس 
پرداخت شده است بسيار نزديك باشد، اصطالحاً گفته 
 »At the Money« مي شود آن آدرس »خنثي« يا
است. حاال كه بيت كوين در نزديكي اوج تاريخي خود 
قرار دارد، ۵ ميلي��ون آدرس )۹۷.۲۵٪ از كل( به طور 
ميانگين بيت كوين هاي خود را با قيمت كمتر از بازار 
خريداري كرده اند و بنابراين در س��ود هستند. طبق 
تئوري اقتصاد رفتاري، ازآنجاكه سرمايه گذاران تمايل 
دارند در س��رمايه گذاري خود بمانند و نمي خواهند 
بيت كوين هاي خود را بفروشند، اين يك نشانه صعودي 
اس��ت. تعداد زي��ادي از س��رمايه گذاران )۹۲۸ هزار 
آدرس( بيت كوين را در قيم��ت ۶۱,۶۰۰ تا ۶۳,۵۰۰ 
دالر خريده ان��د؛ بنابراين با توجه به خريِد زياد در اين 
محدوده قيمتي، مي توانيم بگوييم محدوده ۶۱,۶۰۰ 

تا ۶۳,۵۰۰ دالر يك حمايت قوي است.

    سازمان ها بيش از پيش از شبكه بيت كوين 
استفاده مي كنند

 The( با كمك شاخصي به نام »ميانگين اندازه تراكنش
Average Transaction Size( « مي تواني��م 
بررس��ي كنيم كه هر روز به طور ميانگي��ن چند دالر از 
طريق بالك چين بيت كوين منتقل مي شود. اين عدد 
با تقسيم ارزش تمام تراكنش ها بر تعداد تراكنش ها به 
دست مي آيد. اين ش��اخص در باالترين حد تاريخ خود 
قرار دارد و روزبه روز عدد آن بيشتر مي شود، در حالي كه 
ميانگين تراكنش هاي بيت كوين شش رقمي است. اين 
موضوع براي قيمت مثبت تلقي مي شود و نشان مي دهد 
كه بس��ياري از تراكنش هاي بيت كوين را سازمان ها و 
ش��ركت هاي بزرگ انجام مي دهند. در نيمه اول سال 
جاري ميالدي، ميانگين اندازه تراكنش نسبتاً ثابت و در 
محدوده حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار دالر بود؛ اما از جوالي 
)تير( تاكنون، اين عدد دست كم دوبرابر شده است و 

به ميانگين ۵۵۰ تا ۶۵۰ هزار دالر رسيده و در مقاطعي 
پيك هاي بيش از ۲ ميليارد دالري هم به ثبت رسانده 
است. اين حقيقت كه عالقه سرمايه گذاران سازماني به 
بيت كوين در حال رشد است، با توجه به ذات كمياب 
بيت كوين، مي تواند يك نش��انه مثبت براي حركت 
قيمت اين ارز ديجيتال باش��د. اخبار اخير از پذيرش 
ETF بيت كوين در امريكا اين تئوري را تقويت مي كند 

كه فعاليت سازماني رشد كرده است.

   مردم پول هاي خود را از صرافي ها 
خارج مي كنند

ب��ا جمع تمام جريان ه��اي ورودي س��رمايه به تمام 
صرافي هاي ارز ديجيتال و كم كردن آن از جريان هاي 
سرمايه كه از صرافي  به كيف پول ها مي رود، شاخصي 
به نام »خالص جريان« يا »Netflows« محاس��به 
مي شود. زماني اين ش��اخص مثبت است كه جريان 
ورودي سرمايه به صرافي ها بيشتر از جريان خروجي از 
صرافي ها باشد. به عبارت ديگر، وقتي سرمايه بيشتري 
به كيف پول موجود در صرافي منتقل شود، اين شاخص 
مثبت مي ش��ود. برعكس، وقتي افراد دارايي خود را 
بيش��تر از اينكه به صرافي منتقل كنند، از صرافي به 
كيف پول منتقل كنند، اين شاخص منفي مي شود. 
مثبت بودِن ش��اخص خالص جريان مي تواند نشانه 
خروج سرمايه گذاران باشد؛ چراكه وقتي حجم زيادي 
از ارزهاي ديجيتال به صرافي ها منتقل شود، احتمااًل 
بيشتر آنها قرار است به فروش برسند. از طرف ديگر، 
بيش��تر بودِن خروج ارز ديجيتال از صرافي مي تواند 
نش��ان دهنده اين باش��د كه س��رمايه گذاران قصد 
دارند براي ذخيره بلندمدت س��رمايه خود، به جاي 
صرافي هاي متمركز، س��رمايه را ب��ه كيف پول هاي 
ش��خصي منتقل كنند.، طي چند هفته اخير شاهد 
جريان خالص به شدت منفي بوده ايم و حتي در يك 
روز به عدد كم سابقه ۲.۶۸ ميليارد دالر خروجي هم 
رسيده اس��ت. اين نش��ان مي دهد كه حجم زيادي 
از بيت كوين به س��مت آدرس هاي شخصي سرازير 
شده اس��ت. اين روند به ما مي گويد كه شايد انباشت 
بيت كوين افزايش پيدا كرده است و فشار فروش كمتر 
از قبل احساس مي ش��ود. بنابراين قيمت بيت كوين 

مي تواند يك بار ديگر به اوج تاريخي خود برسد.

   ۴  درصد از امريكايي ها با سود هاي كالن 
ارز ديجيتال، شغل خود را ترك كرده اند

نتايج يك نظرسنجي جديد نشان مي دهد كه چهار 
درصد از افراد شاغل در امريكا، پس از كسب سودهاي 
كالن از بازار ارز ديجيتال، ش��غل دايمي خود را ترك 
كرده اند. ظاهراً بيش��تر اين افراد جزو قشر كم درآمد 
امريكا بوده اند. داده هاي شركت تحقيقاتي سيويك 
س��اينس نش��ان مي دهد نزديك به چه��ار درصد از 
امريكايي ها پس از سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال 
و كسب س��ودهاي كالن طي ۱۲ ماه گذشته از شغل 
خود اس��تعفا داده اند. جالب اينجاس��ت كه اكثر اين 
افراد جزو قشر كم درآمد محسوب مي شدند و ساالنه 

كمتر از ۵۰ هزار دالر درآمد داشتند. نظرسنجي هاي 
سيويك س��اينس نش��ان مي دهد كه هفت درصد از 
شركت كنندگان فردي را مي شناسند كه پس از كسب 
سود از طريق س��رمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال، 
از شغل خود اس��تعفا داده   است. بررسي دقيق تر اين 
موضوع نشان مي دهد اكثر افرادي كه چنين تصميمي 
گرفته اند، ج��زو كارمندان و كارگراني هس��تند كه 
پايين ترين ميزان درآمد را داش��ته اند و درآمد ساالنه 
۶4 درصد از آنها كمتر از ۵۰ هزار دالر بوده اس��ت. از 
سوي ديگر، تنها ۸ درصد از افرادي كه درآمد ۱۵۰ هزار 
دالر به باال داشتند، از شغل خود استعفا داده اند. مارك 
كوبان، ميلي��اردر و كارآفرين موفق امريكايي، نتيجه 
اين تحقيقات را در توييتر خود به اش��تراك گذاشته 
است. او گفته اس��ت كه رشد اخير ارزهاي ديجيتال، 
مي تواند در آينده باعث افزايش اين تعداد شود. كوبان 
در توييتر خود نوشته است: »چهار درصد از مردم امريكا 
به خاطر كسب سود از ارزهاي ديجيتال از شغل خود 
استعفا داده اند و تعداد زيادي از آنها كمتر از ۵۰ هزار 
دالر درآمد داشته اند. اكنون مي دانيم كه چرا بسياري 
از مردم از شغل هاي با درآمد كم خود استعفا مي دهند. 
تمام اينها قبل از جهش اخير بازار بوده اس��ت.« اين 
نظرسنجي همچنين نشان داده است كه معامله گران 
تمام وقت يا دوره اي بازار سهام، به احتمال بسيار زياد 
بيشترين افرادي هستند كه در بازار ارزهاي ديجيتال 
سرمايه گذاري كرده اند. سيويك ساينس همچنين از 
سرمايه گذاران ارز ديجيتال و افرادي كه قصد ورود به 
اين بازار را دارند، خواس��ته تا بگويند كه به چه دليل 
درگير معام��الت اين كالس دارايي ش��ده اند. تعداد 
زيادي از افراد، يعني نزديك به ۲۸ درصد، گفته اند كه 
رشد ارزش سرمايه در بلندمدت دليل اصلي ورود آنها 
به بازار بوده اس��ت. از طرفي ديگر، ۲۳ درصد پاس��خ 
داده اند كه انتظار دارند در كوتاه مدت كس��ب سود 
كنند. دليل ۱۲ درصد از شركت كنندگان اين بوده 
است كه از شر دخالت هاي دولت خالص شوند. ۱۱ 
درصد هم به موضوع حفاظت از سرمايه خود در برابر 

شرايط نامطلوب اقتصادي اشاره كرده اند.

    رويكرد جوانان امريكايي نسبت
 به ارزهاي ديجيتال

بازار ارز ديجيتال براي افرادي كه كمتر از ۳۵ سال سن 
دارند، اميدواركننده تر اس��ت. ۳۶ درصد از افراد زير ۳۵ 
سال انتظار دارند كه سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال 
آنها را از والدين ش��ان ثروتمندتر كن��د. از طرفي ديگر، 
براي افرادي كه بيشتر از ۵۵ سال سن داشتند، اين آمار 
تنها ۶ درصد بوده اس��ت. نتايج يك نظرس��نجي  ديگر 
نشان مي دهد كه نزديك به 4۰ درصد از امريكايي هاي 
كمت��ر از ۲۹ س��ال، با اطمينان بيش��تري در ب��ازار ارز 
ديجيتال س��رمايه گذاري مي كنند. اين در حالي است 
كه سالمندان تقريبًا هيچ تمايلي براي ورود به اين بازار 
از خود نشان نداده اند. متولدين بين سال هاي ۱۹۹۰ تا 
۲۰۰۰ ميالدي، مخصوصًا آنهايي كه ميليونر هستند، 
 فعال ترين گروهي ش��ناخته ش��ده اند كه با ارزهاي 
ديجيتال سروكار دارند. تقريبًا ۵۰ درصد از آنها پاسخ 
داده اند كه حداقل يك چهارم از سبد سرمايه گذاري 
خود را ب��ه ارزهاي ديجيتال اختص��اص داده اند. ۳۰ 
درصد هم گفته اند كه ۵۰ درصد س��بد خود يا بيشتر 

از آن را در بازار ارز ديجيتال سرمايه گذاري كرده اند.
جورج والپر )George Walper(، رييس موسسه 
 ،)Spectrem Group( مشاوره اي اسپكترم گروپ
درباره دليل وسوسه انگيز بودن بازار ارز ديجيتال براي 
نسل جوان تر، گفته است:  سرمايه گذاران جوان خيلي 
زود و زماني كه ]ارز ديجيتال[ اينقدر شناخته ش��ده 
نبود، وارد بازار شدند. با اينكه پديده جديدي بود، آنها 
از نظر ذهني بيشتر از سايرين با اين ايده درگير شدند.

   والپر همچنين گفته است: 
سرمايه گذاران مسن تر و هم رده هاي آنها نمي توانند درك 
كنند كه آيا سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال قانوني 
است يا خير. آنها در درك اين موضوع كمي عقب  هستند. 
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برگزاري بوت كمپ استارتاپي 
5G/IOT با حمايت مركز

تحقيق و توسعه همراه اول
 دوره بوت كم��پ اس��تارتاپي ۵G/IOT با هدف 
شناسايي استعدادها، توانمندسازي، ايجاد تيم هاي 
مساله محور و در راستاي تقويت روحيه كارآفريني 
و پرورش نوآوري برگزار مي ش��ود. به گزارش اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، دوره 
بوت كمپ اس��تارتاپي۵G/IOT هاب ش��يراز با 
حمايت مركز تحقيق و توسعه همراه اول و حضور 
اساتيدي از داخل و خارج كشور از اول آذر ماه سال 
جاري به صورت آنالين برگزار مي شود.اين دوره با 
چشم انداز ارتقاي اكوسيستم استارتاپي كشور در 
زمينه »فناوري نس��ل پنجم« و »اينترنت اشيا « 
در يك دوره ۲۰ هفت��ه اي به صورت آنالين برگزار 
مي ش��ود. براس��اس برنامه زمانبندي شده، بيش 
از ۱۲۰ س��اعت كارگاه آموزش��ي )شامل ۱4 دوره 
توسعه مهارت تكنيكال و نرم مساله محور و آموزش 
محور(، منتورينگ و كوچينگ، پنل هاي تخصصي، 
تيم سازي، برنامه هاي اليو، انجام پروژه و كافه كتاب 
اس��تارتاپي از برنامه هاي اين بوت كمپ است كه 
بخشي از آنها متناسب با ش��رايط كرونا و با رعايت 
كامل پروتكل هاي بهداش��تي به صورت حضوري 
برگزار خواهد شد. محورهاي اين بوت كمپ شامل 
۱- آموزش هاي كارگاه محور و ش��ناخت مباحث 
كس��ب و كار در حوزه هاي مذكور، ۲- تيم س��ازي 
مبتني بر استعداد و توانمندي افراد در كارگاه هاي 
آموزشي، ۳- بهره گيري از منتورينگ و كوچينگ 
در راستاي رسيدن به اهداف تيم هاي تشكيل شده، 
4- دانش ورزي با برگزاري كافه كتاب استارتاپي، 
۵- محصول سازي در حوزه هاي سالمت ديجيتال، 
تجارت الكترونيكي، بازي و رسانه هاي ديجيتال، 
آموزش الكترونيكي و شهر هوشمند ۶- برگزاري 
پنل تخصصي مس��اله محور با حضور تأثيرگذاران 
كسب و كارهاي ديجيتال مي شود. عالقه مندان به 
ش��ركت در اين دوره نيز پس سپري كردن مراحل 
ثبت نام، ۹ هفته ش��ركت در كارگاه هاي آموزش 
محور توانمندساز، تيم سازي و انجام پروژه مساله 
محور، بسته به ميزان ظرفيت و توانمندي هايشان 
فرصت كار و فعاليت در اس��تارتاپ ها و همچنين 
هاب ش��يراز را پيدا خواهند كرد. در اين مدل يك 
سري از مسائل را شركت كنندگان با خود مي آورند؛ 
به عنوان مثال ش��خص توانمند يا سازماني كه كار 
اس��تارتاپي انجام داده و ايده دارد اما تيم يا سرمايه 
ندارد، با شركت در اين دوره به توانمندسازي تيمش 
مي پردازد؛ در نهايت هم اگ��ر آن ايده به محصول 
رسيد، محصولش وارد فاز پيش شتابدهي شركت 
هاب ش��يراز به نام »لبخند سه« ش��ده و با ارزيابي 
محصول اوليه و در صورت تاييد آن، سرمايه گذاري 
روي آن اس��تارتاپ صورت خواهد گرفت. گفتني 
است، »مركز تحقيق و توسعه همراه اول« با هدف 
شناسايي استعدادها، توانمندسازي و ايجاد تيم هاي 
مساله محور در راستاي تقويت روحيه كارآفريني 
و پرورش نوآوري و جهت دستيابي به محصول در 
س��طح MVP از اين بوت كمپ حمايت مي كند. 
عالقه مندان براي ش��ركت در اين دوره و كس��ب 
https: // اطالعات بيش��تر مي توانند ب��ه آدرس

hubshiraz.ir/bootcamp/ مراجعه كنند.

افزايش ۱۰ درصدي ظرفيت 
شبكه داخلي و بين الملل

براي بهبود كيفيت اينترنت
معاون وزير ارتباطات گفت: براي رفع مشكل كندي 
و اختالل در شبكه ارتباطي كشور كه در مهرماه رخ 
داده بود، توسعه در پهناي باند انجام شد و ظرفيت 
شبكه اينترنت بين الملل و شبكه داخلي نزديك به 
۱۰ درصد افزايش يافت. حسين فالح جوشقاني در 
گفت وگو با ايرنا درباره اقدامات انجام شده براي رفع 
مش��كالت كيفيت اينترنت، اظهار كرد: هفته اول 
مهرماه به دليل بازگش��ايي مدارس و دانشگاه ها و 
مصرف طبيعي كاربران، ب��ا افت كيفيت اينترنت 
در برخي نقاط كش��ور مواجه شديم، افت كيفيت 
محسوس��ي كه به تجربه بد كاربران منجر ش��ده 
بود. وي افزود: رشد مصرف ديتا باعث اشباع شدن 
ظرفيت هاي اپراتورها و مخابرات شد و همين مساله 
نياز به توسعه زيرساخت ها را بيش از هر زمان ديگري 
افزايش داد. معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: به طور 
معمولي هر ماه حدود س��ه درصد افزايش مصرف 
داريم كه در هفته ابتدايي مهر و بازگشايي مدارس 
از ۳ درصد به ۱۰ درصد رسيد، اين مساله منجر به 
افت كيفيت در بعضي نقاط كشور و گاليه مردم شد. 
فالح با بيان اينكه بهبود شبكه در اين شرايط نياز به 
توسعه ظرفيت ها داشت، افزود: وزير ارتباطات در 
اول مهر و پس از شكايت كاربران از وضعيت اينترنت، 
دستور داد كميته ويژه اي با حضور سازمان تنظيم 
مقررات )رگوالتوري(، شركت ارتباطات زيرساخت، 
شركت مخابرات و اپراتورها تشكيل شود. معاون وزير 
ارتباطات خاطرنشان كرد: پس از بررسي مشكالتي 
كه در شبكه وجود داشت، گزارشي از اشباع شدن 
ظرفيت اپراتوره��اي مختلف را اراي��ه كرديم. در 
بررسي ها مشخص شد در ساعات اوج مصرف، ميزان 
استفاده در تعداد زيادي لينك در اپراتورها به بيش 
۹۵ درصد مي رسد، كه اين ميزان از اشباع، مهم ترين 
عاملي است كه باعث افت كيفيت و سرعت مي شود. 
ريي��س رگوالتوري اف��زود: براي رفع مش��كالت 
پيش آم��ده، ظرفيت اينترنت بين الملل و ش��بكه 
داخلي را نزديك به ۱۰ درصد افزايش داديم و اكنون 
مي توان گفت وضعيت اينترنت بهبود پيدا كرده و 
مش��كل افت كيفيت رخ داده در مهرماه رفع شده 
است وي درباره برنامه هايي كه براي حفظ كيفيت 
اينترنت دارند، گفت: بهبود كيفيت يك امر مستمر 
است كه بايد دائم توسط رگوالتوري كه مسوول آن 
است، مورد بررس��ي قرار بگيرد و مشكالتش حل 
ش��ود. مس��ووليت روزانه ما در رگوالتوري، پايش 
شبكه ها و مشكالت آنهاست. به واسطه همين رصد 
روزانه اس��ت كه مي توانيم در زمان مقرر، توسعه 
مناسب ظرفيت ش��بكه ها را انجام دهيم. گاهي 
اوقات نيز مانند مهرماه اختالالتي به وجود مي آيد 
كه دليل آن افزايش مص��رف ناگهاني در مقاطع 
خاص است. معاون وزير ارتباطات درباره همكاري 
اپراتورها براي رفع اين مشكالت گفت: اپراتورها 
در اين خصوص همكاري مناس��بي انجام داده اند 
اما كافي نيست. به خصوص شركت مخابرات ايران 
نيازمند س��رمايه گذاري جدي، توسعه سريع در 
زيرساخت هاي ارتباطي و دسترسي به شبكه ملي 
اطالعات است كه به طور جدي پيگيري مي شود. 
وي افزود: اين اقدامات به معناي كيفيت مناسب در 
كشور نيست و مشكل اصلي، عدم سرمايه گذاري 
مناسب به ويژه در بخش ارتباطات ثابت در كشور 
بوده ك��ه توجه ج��دي و ويژه به اي��ن موضوع از 
راهبردهاي اصلي وزارت ارتباطات است. به گزارش 
ايرنا، كاربران شبكه هاي اجتماعي در هفته هاي 
اخير از كندي و مش��كالتي كه در دسترس��ي به 
اينترن��ت دارند، گاليه هايي را مط��رح كرده اند. 
بر اين اس��اس، در پي دريافت برخي گزارش��ات 
مردمي از طريق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، عيسي زارع پور، وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات، دس��تور پيگي��ري دقيق و 
رس��يدگي س��ريع به اين معضل را ص��ادر كرد. 
بر اساس اين دس��تور، رييس س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي موظف ش��ده است 
با همكاري مديرعامل شركت زيرساخت، پس از 
بررسي دقيق گزارشات مردمي، راهكارهاي رفع 
سريع اشكاالت ارتباطي را ارايه و گزارش اقدامات 

اجرايي را به مردم اطالع رساني كنند.
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بيت كوين به 65 هزار دالر رسيد

 آگهی مناقصه عمومی سازمان سيما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری اراک

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال جاری خرید تجهیزات نورپردازی تقاطع غیر همسطح میدان فراهان، خرید نیمکت شهری 
و اجرای عملیات تکمیل و بهس�ازی پارک شهید باهنر به صورت جداگانه متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از طریق مناقصه عمومی به مناسب ترین قیمت 

پیشنهادی اقدام نماید.

احمد کربالئی حسنی -  سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری

عنوان مناقصه:
۱_ خرید تجهیزات نورپردازی تقاطع غیر همسطح میدان فراهان مطابق با برآورد هزینه ارائه شده توسط کارشناسی مربوطه مندرج در اسناد مناقصه )شماره مناقصه:۲۰۰۰۰۹۴۱۷۵۰۰۰۰۰۸(

۲_ خرید نیمکت شهری مطابق با برآورد هزینه ارائه شده توسط کارشناسی مربوطه مندرج در اسناد مناقصه) شماره مناقصه:۲۰۰۰۰۹۴۱۷۵۰۰۰۰۱۴(
۳_ اجرای عملیات تکمیل و بهسازی پارک شهید باهنر مطابق با برآورد هزینه ارائه شده توسط کارشناسی مربوطه مندرج در اسناد مناقصه) شماره مناقصه:۲۰۰۰۰۹۴۱۷۵۰۰۰۰۱۵(

نحوه و زمان دریافت اسناد 
مناقصه

دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۸:۰۰  روز چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۸/۱۹تا ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۳به مدت ۵ روز و صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد.

آخرین مهلت بارگذاری مدارک و 
پیشنهاد قیمت

آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد با  رعایت  موارد مندرج در اسناد مناقصه و  تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک تا ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۹/۰6 می باشد.

میزان و نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

  برابر ۵ درصد مبلغ برآورد هزینه خرید تجهیزات نورپردازی تقاطع غیر همسطح میدان فراهان، خرید نیمکت شهری و اجرای عملیات تکمیل و بهسازی پارک شهید باهنر 
به صورت مجزا صرفًا در قالب ضمانتنامه بانکی )فرایند اجرای کار( با ۳ ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران به نام سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری اراک به شماره حساب ۱۰۰۸۳۳۵۵۸۴۳۹ بانک شهر شعبه شهید بهشتی

زمان گشایش پاکت ها و محل 
تشکیل کمیسیون مناقصه

  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷راس ساعت ۹_ در محل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک _حضور شرکت کنندگان بالمانع است) همراه داشتن 
معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مناقصه الزامی است(.

کلیه شرکت های و یا فروشندگان واجد شرایطحداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کمتر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
 هزینه کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
 کلیه مراحل با برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا  ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه و بازگشایی پاکت ها  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد (به نشانی: www.setaditan.ir  انجام خواهد شد و الزم 

است  شرکت کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به مسئول اداره فنی و اجرایی واقع در شهر صنعتی_ جنب سازمان همیاری شهرداری ها_ سازمان سیما ،منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری اراک مراجعه و یا با شماره تلفن  ۳۳۱۳۲۰۲۰_۰۸6 تماس حاصل فرمایند.

 مناقصه عمومي دو مرحله اي
 موضوع: خرید انواع كابل فشار ضعیف مسي ۲*6 و ۴*۱۰ و ۴*۱6 و ۱6+۲۵*۳ میلیمتر مربع

 مدت تحویل اقالم موضوع مناقصه: ده ماه از تاریخ ابالغ قرارداد
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تعادل |
 در حال حاضر بازار قيمت گذاري خودرو در بازار دچار 
بالتكليفي است، هيچ نظارتي هم بر بازار اعمال نمي شود 
و به نوعي اين خريدار و فروشنده هستند كه براساس 
منافع خود قيمت ها را روزانه با روندي افزايش��ي اعالم 
مي كنند. جالب تر اينجاست كه هيچ معامله اي در بازار 
انجام نمي شود و همه قيمت ها صوري است. روند اعالم 
قيمت هاي كاذب در انواع خودروهاي داخلي به حدي 
رس��يده كه براي پرايد 111 رقم 165 ميليون توماني 
اعالم ش��ده اس��ت، البته برخي آگهي ها قيمت 168 
ميليون توماني را نيز براي اين خودرو منتشر كرده اند. 
اين درحالي است كه معامله اي براي پرايد 111 در بازار 
آن هم با قيمت 165 ميليون تومان صورت نمي گيرد. 
اگرچه وزي��ر صمت دايم وعده بهب��ود وضعيت بازار و 
صنعت خودرو را مي دهد اما به نظر مي رسد بازار قصد 
تبعيت از صحبت هاي وزي��ر را ندارد؛ چرا كه قيمت ها 
همچنان به روند صع��ودي ادامه مي دهد. فعاالن بازار 
معتقدند عرضه خودرو به بازار توسط خودروساز كاهش 
پيدا كرده، قيمت گذاري خودروها در ش��وراي رقابت 
بالتكليف مانده و زمزمه آزادسازي قيمت ها هم مطرح 
است كه همين موضوعات عاملي شده تا روند افزايشي 

قيمت ها به صورت كاذب در بازار ادامه داشته باشد. 

    بازار خودرو از مرداد تا آبان
ب��ازار خريد و فروش خودرو اين روزها ش��اهد رش��د 
قيمت انواع خودروهاي توليد داخل اس��ت. از طرفي 
فروشندگان خودرو مدعي اند خودروي صفر در بازار 
كم بوده و همين امر عاملي ش��ده تا همه به س��مت 
اعالم س��ليقه اي قيمت ها باشند . عالوه بر اين فضاي 
مجازي و اعالم آگهي ه��اي اغوا كننده نيز بر افزايش 
قيمت خودرو در بازار بي تأثير نبوده است.  اگر كمي به 
عقب تر برگرديم مي بينيم كه بازار خودرو در مردادماه 
هم روزهاي پرش��تابي را پشت س��ر گذاشت؛ نوسان 
قيمت ها در اين ماه به گونه اي بود كه هر چند روز يك 
بار افزايش هاي بين 5 تا 1۰ ميليون توماني براي انواع 
خودرو ثبت مي شد و خريداران نااميدتر از قبل بدون 
خريد از بازار خارج مي شدند. با ورود به شهريور ماه روند 
صعودي قيمت خودرو متوقف شد و قيمت ها يا ثابت 
ماند يا حداكثر يك تا دو ميليون تومان افزايش داشت. 
در مهر ماه نيز بازار خودرو متأثر از بازتاب هاي مربوط 
به مصوبه مجلس مبني بر آزادس��ازي واردات خودرو 
قرار گرفت و قيمت ها به س��مت نزولي شدن يا ثبات 
حركت كردند؛ اما با ورود به آبان بازار خودرو تحت تأثير 
احتمال افزايش قيمت كارخانه اي خودرو، نوسانات نرخ 
ارز و اخبار بين المللي سيگنال هايي در مورد افزايش 
قيمت دريافت كرد كه در نهايت طي چند روز گذشته 
منجر به نوسان شديد قيمت شد. حال بررسي ميداني 
نشان مي دهد كه در آبان ماه براي محصوالت پرتيراژ 
خودروسازان در كف بازار افزايش قيمت غالبًا بين پنج 

ميليون تا ۲5 ميليون تومان رقم خورده است.
اين افزايش هاي چش��مگير در حالي اس��ت كه وزير 
صمت دايم وعده بهبود بازار خودرو از طريق افزايش 
توليد و عرضه را مي ده��د؛ وي ديروز هم اعالم كرد از 
هفته بعد ۷۰۰ دستگاه بيش از ظرفيت كنوني خودرو 
توليد و به بازار عرضه مي شود، همچنين خودروهاي 
باقي مانده در كف پاركينگ خودروسازان تكميل شده 
و به بازار عرضه خواهند شد؛ اما با اين حال با توجه به 
وضعيت بازار، به نظر مي رسد فعاالن بازار خودرو هيچ 

برداشت مثبتي از اين صحبت ها ندارند.
 قيمت خودروهاي داخلي در دو مقطع زماني ۷ مهر ماه 
و 1۷ آبان ماه مورد بررسي قرار گرفته، كه قيمت هاي 
درج شده، ميانگين قيمت كف بازار است و ممكن است 
از نرخ هايي كه برخي مشتريان با آن مواجه مي شوند 
اندكي كمتر يا بيشتر باشد. اما برخي از فعاالن بازار نيز 
معتقدند عرضه خودرو به بازار توسط خودروساز كاهش 
پيدا كرده، قيمتگذاري خودروها در ش��وراي رقابت 
بالتكليف مانده و زمزمه آزادسازي قيمت ها هم مطرح 
است كه همين موضوعات عاملي شده تا روند افزايشي 

قيمت ها به صورت كاذب در بازار ادامه داش��ته باشد.  
البته وزير صمت تالش دارد با اصالح قيمت كارخانه 
)افزايش قيمت(، زيان خودروسازان بابت توليد خودرو 
از بين برود و خودروسازان براي افزايش توليد انگيزه 
پيدا كنند. با افزايش توليد، ميزان عرضه خودرو به بازار 
با ميزان تقاضا به تعادل خواهد رس��يد؛ به اين ترتيب 
همه مردم امكان خواهند يافت تا به صورت مستقيم از 
كارخانه اقدام به خريد خودرو كنند و تقاضا براي خريد 
خ��ودرو از كف بازار كاهش يافت��ه و فضا براي دالالن 
تنگ خواهد شد. اين موجب مي شود قيمت خودرو در 
كف بازار به قيمت كارخانه نزديك شود. منتهي بايد در 
تصويب و اجراي اين طرح سرعت عمل به خرج داد چرا 

كه مردم تاب التهاب بيشتر قيمت را ندارند.

    افزايش قيمت به دليل كاهش عرضه!
سعيد موتمني با اشاره به اينكه افزايش قيمت روي 
كاغذ اس��ت و تقاضايي در بازار وجود ن��دارد، افزود: 
كاهش عرضه از سوي خودروس��ازان، سبب فراهم 
شدن زمينه سوءاستفاده واس��طه ها و دالالن شده 
و همين رويه افزايش كاذب قيمت را به دنبال دارد. 
وي با بيان اينكه خودرو س��ازان تاكنون قيمت تمام 
ش��ده خودروهاي داخلي را اع��الم نكرده اند، گفت: 
شركت هاي خودرو ساز با تاكيد بر اينكه قيمت تمام 
شده خودرو با توجه به تورم موجود در كشور از قيمت 
فروش كمتر است درخواست افزايش قيمت را دارند.

رييس اتحاديه فروشندگان خودرو با بيان اينكه طبق 
اعالم س��ازمان هاي ناظر، هم اكنون حدود 15۰ هزار 
دس��تگاه خودرو در پاركينگ ها رس��وب كرده است 
گفت: شركت هاي خودرو ساز به بهانه كمبود قطعه، 

اين خودروها را در پاركينگ نگه داش��ته اند، اما دليل 
اصلي آن انتظار خودرو سازان براي افزايش قيمت است.

موتمني با بيان اينكه 15۰ هزار خ��ودرو بايد تا آبان 
ماه به مشتري تحويل داده مي شد افزود: اجراي طرح 
قرعه كش��ي براي عرضه خودرو هم يك رانت است و 
تغييري در ش��رايط بازار ن��دارد. وي با تاكيد بر اينكه 
توليد كنندگان داخلي توان تامين بازار را ندارند گفت: 
بايد واردات خودرو براي تامين نياز بازار آزاد ش��ده تا 
بازار از بالتكليفي فعلي خارج ش��ود. رييس اتحاديه 
فروش��ندگان خودرو با اش��اره به تاثير ش��بكه هاي 
اجتماعي در افزايش قيمت خ��ودرو گفت: با كاهش 
عرضه، دالالن خودروهايش��ان را با قيمت مورد نظر 
خود عرضه مي كنند. موتمني با اشاره به افزايش ۳ تا 
1۰ ميليون توماني انواع خودرو در دو هفته گذش��ته 
گفت: كوئيك از 1۷۳ ميليون به 1۷8 ميليون تومان، 
پرايد 111 از 15۲ ميليون به 16۰ ميليون تومان، پرايد 
1۳1 از 1۳8 ميليون به 1۴۳ ميليون تومان، سمند از 
۲۴5 ميليون به ۲55 ميليون تومان, ۲۰۷ دنده اي از 
۳۳۰ ميليون ب��ه ۳۳۹ ميليون تومان, ۲۰6 تيپ ۲ از 
۲۴۷ ميليون به ۲5۷ ميليون تومان و ۲۰6 تيپ 5 از 
۲۹۰ ميليون به ۳۰1 ميليون تومان افزايش يافته است.

    وعده پايان انباشت خودرو  
در همين حال طي روزهاي گذش��ته وزير صنعت، 
معدن و تجارت ب��ا بيان اينكه وجود خودرو در كف 
پاركينگ خودروس��ازان به مي��زان 15 روز توليد 
معقول اس��ت وعده داد كه تا ۲ ماه آينده انباش��ت 
غيرمتعارف خودرو هاي كف پاركينگ رفع مي شود.

سيد رضا فاطمي امين با بيان اينكه از هفته آينده تيراژ 

توليد خودروس��ازان افزايش مي يابد، گفت: از هفته 
آتي روزانه ۷۰۰ دستگاه خودرو بيشتر در كشور توليد 
خواهد ش��د؛ ايران خودرو 5۰۰ دستگاه و سايپا ۲۰۰ 

دستگاه روزانه بيشتر توليد مي كنند.
وي درباره خبر هايي مبني ب��ر اينكه عرضه خودرو 
توس��ط خودروس��ازان طي هفته هاي اخير كاهش 
يافته اس��ت، افزود: تولي��د خودروس��ازان روندي 
صعودي داش��ت و از هفته آينده عالوه بر اينكه تيراژ 
توليد رش��د مي يابد، عرضه خودرو هايي كه به دليل 
نبود قطع��ه در كف پاركينگ خودروس��ازان وجود 
دارند نيز آغاز مي ش��ود. فاطمي امي��ن درباره اينكه 
چه زماني خودرو هاي كف پاركينگ خودروس��ازان 
صفر مي شود؟ توضيح داد: هرچند وجود خودرو در 
كف پاركينگ خودروسازان به ميزان 15 روز توليد 
معقول اس��ت، اما در حال حاضر اي��ن تعداد بيش از 

حد شده است.

    جزييات جديد واردات خودرو 
در همين راستا، روح اهلل عباسپور سخنگوي كميسيون 
صنايع و مع��ادن مجلس در گفت وگو با »ايلنا« در مورد 
جزييات اصالحيه  مجلس به ماده ۴ طرح س��اماندهي 
خ��ودرو مبني ب��ر واردات خ��ودرو اظهار ك��رد: طرح 
ساماندهي بازار خودرو در مجلس دهم به تصويب رسيده 
بود كه بعد از ارجاع به شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد 
شد و كميس��يون صنايع مجلس يازدهم اين ايرادات را 
برطرف كرد و موض��وع واردات خودرو در اين اصالحيه 
وارد شد. ش��وراي نگهبان دوباره ابهاماتي را درباره اين 
طرح عنوان كرد كه بخشي از آن مربوط به ناهمخواني با 
سياست هاي كالن اقتصاد مقاومتي بود. در جلسه گذشته 
و همچنين جلسه روز گذشته كميسيون صنايع، نماينده 

شوراي نگهبان حضور داشتند و نظرات خود را گفتند. 
بنابه اظهارات او و طبق اصالحيه جديد هر فرد حقيقي 
و حقوقي مي تواند در ازاي ص��ادرات خودرو، خدمات يا 
قطعات خودرو يا س��اير كاالهاي مرتبط با انواع صنايع 
نيرومحركه يا از طريق ارز اشخاص با منشأ خارجي مورد 
تاييد بانك مركزي براي واردات خودرو در جهت تنظيم 
بازار اقدام كند. عباسپور تصريح كرد: قبل از اين اصالحيه 
به لزوم منشأ خارجي ارز اشخاص اشاره نشده بود، بلكه 
آمده بود بايد از ارزي استفاده شود كه براي كشور تعهد 
ارزي ايجاد نكند. همچنين واردات خودرو در قبال كاالها 

يا خدمات انواع صنايع نيرو محركه جديد است.
به گفت او، در اصالحيه بعدي آمده اس��ت كه ش��اخص 
كيفيت و مصرف سوخت خودروهاي وارداتي و نيز تعداد 
مجاز واردات آنها متناسب با مابه التفاوت توليدات داخلي 
و تقاضاي موثر آنها طي يك س��ال گذش��ته با پيشنهاد 
وزير صمت و با تاييد هيات وزيران مش��خص مي شود.  
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين 
گفته است: كساني مي توانند واردات خودرو انجام دهند كه 
نمايندگي فروش خودروهاي خارجي را در ايران نداشته 
باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمايندگي فروش 
از خودروسازي خارجي نيست، كساني هم كه نمايندگي 
فروش اين خودروسازي ها را دارند نمي توانند واردكننده 
باشند.  او بيان كرده كه وزارت صمت موظف است كه با 
همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نسبت به ثبت كد 

تعرفه كاالهاي صنايع خودرو راسا اقدام نمايد.
همچنين بنا به توضيحات عباسپور، وزارت صمت مكلف 
است سياست هاي تشويقي براي اولويت دهي و حمايت 
از واردكنندگان خودرويي كه به واردات خودرو و صنايع 
نيرو محركه اي كه به انتقال فناوري و سرمايه گذاري 
كمك مي كنن��د، تنظيم و اعمال كن��د. يعني وزارت 
صمت وظيفه دارد سياست هاي تشويقي قرار دهد تا 
از واردكنندگان��ي  كه به انتقال فناوري اقدام مي كنند 
يا جذب س��رمايه براي توليد در داخل دارند حمايت 
شود. او بيان كرده كه نماينده شوراي نگهبان نظراتي 
در اين رابطه دادند و س��پس كميسيون صنايع اين 
اصالحيه را بررسي كردند كه در نهايت در كميسيون 
راي آورد. بع��د از اين اصالحيه ها به صحن مي رود و 
به شكل دوفوريتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

خبررويداد
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جزييات تجارت  با
 ۱۴۲ كشور جهان

س��خنگوي گمرك ايران وضعيت تجارت خارجي 
ايران با 1۴۲ كش��ور جهان را اعالم كرد. بنابر اعالم 
س��خنگوي گمرك، ايران در هفت ماه اول امسال به 
1۴۲ كشور دنيا كاال صادر كرده و از 11۰ كشور نيز 
كاالهاي مورد نياز خود را خريداري كرده اس��ت. بر 
اساس اين گزارش، ايران از ابتداي سال 1۴۰۰تا پايان 
مهرماه، حدود ۹۹ ميليون تن كاال به ارزش تقريبي 55 
ميليارد دالر را با كشورهاي جهان تبادل كرده است. 
در اين مدت 1۴۲ كش��ور به صورت مستقيم كاالي 
ايراني را خريداري كردند و 11۰ كشور نيز فروشنده 
كاال ب��ه ايران بودن��د. در رابطه با مقاص��د صادراتي 
كاالهاي ايران��ي، ۷5.۲ ميليون تن كاال به ارزش ۲۷ 
ميليارد و ۷۴ ميليون دالر در هفت ماه گذشته صادر 
ش��ده كه چين با هفت ميليارد و 68۹ ميليون دالر، 
عراق با پنج ميليارد و ۴8۳ميليون دالر، تركيه با سه 
ميليارد و ۳۹۷ ميليون دالر، ام��ارات با دو ميليارد و 
5۹۰ ميليون دالر و افغانستان با يك ميليارد و 1۲6 
ميليون دالر پنج مقصد اول ص��ادرات كاالي ايراني 
بودند. كشورهاي س��وازيلند با 18۰۰ دالر، كومور با 
5۹۳۲ دالر، گواتماال با 6۲6۴ دالر، اكوادور با 65۳۴ 
دالر، آنگوال ب��ا 66۲8 دالر، هندوراس با 68۰۰ دالر، 
نيكارآگوئه با ۷66۷ دالر و الئوس با ۹8۰۰ دالر، هشت 
كشوري بودند كه كمترين خريد را از ايران داشتند.  در 
خصوص واردات كشور در هفت ماه سال 1۴۰۰ نيز در 
۲۳ ميليون و 5۰5 هزار تن كاال به ارزش ۲۷ ميليارد و 
۷۳۹ ميليون دالر از گمرك هاي اجرايي ترخيص شد 
كه امارات با هشت ميليارد و 5۹6 ميليون دالر، چين با 
شش ميليارد و 1۰۷ ميليون دالر، تركيه با دو ميليارد 
و 861 ميليون دالر، آلمان با يك ميليارد و ۳۹ ميليون 
دالر و سوييس با يك ميليارد و ۳5 ميليون دالر، پنج 
كشور اول فروش كاالي مورد نياز كشور در هفت ماه 
نخست سال بودند. كش��ورهاي ترينيدادو توباگو با 
۴۹۷6 دالر، لتوني با 16 هزار و 5۷۴ دالر، ايس��لند با 
16 هزار و 8۷۹ دالر، كامرون با ۲5 هزار و ۹51 دالر، 
سرزمين هاي جنوبي فرانسه با 6۷ هزار و ۷5۴ دالر، 
شيلي با 8۳ هزار و ۷۴۹ دالر و كاستاريكا با 86 هزار و 
5۹6 دالر به ترتيب كمترين ميزان فروش كاالي مورد 

نياز را به كشورمان داشتند.

صادرات دارو نصف شد
افت ساالنه ۲۰ درصدي ارزش صادرات دارو از كشور، 
زنگ هشداري است كه دست كم طي سه سال گذشته 
به صدا درآمده است. فعاالن صنعت داروسازي در حالي 
بر مطالبه خود مبني بر آزادسازي نرخ ارز در اين بخش 
پافشاري مي كنند كه به گفته يكي از مديران سازمان 
توسعه تجارت ايران، برخي گزارش ها نشان مي دهد كه 
قاچاق دارو به ميزان 5 تا 6 برابر ارزش صادرات رسمي 
در حال وقوع اس��ت.  رييس هيات مديره سنديكاي 
صاحبان صنايع داروهاي انساني از كاهش 5۰ درصدي 
صادرات دارو در س��ال ۹۹ نسبت به سال پيش از آن 
خبر داد و مطالبه اصلي ش��ركت هاي داروس��ازي و 
صادركنندگان اين بخش را آزادس��ازي نرخ ارز اعالم 
كرد. به گ��زارش روابط عمومي ات��اق تهران، محمد 
عبده زاده كه در هفتمين جلس��ه كميسيون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران اين خبر را اعالم كرد، يادآور شد كه 
به دليل استفاده از ارز دولتي در بخشي از ماده موثره 
توليدات دارويي، اجازه صادرات محصول ساخته شده 
داده نمي ش��ود. به گفته وي، شركت هاي داروسازي 
همچني��ن بايد تعهد كتبي بدهند ك��ه ارز حاصل از 
صادرات آن دست از داروهاي توليد شده كه براي مواد 
اولي��ه آن ارز ترجيحي دريافت كرده ان��د، را به داخل 
بازمي گردانند. عبده زاده س��پس سخت گيري هاي 
بيش از حد بر صادرات دارو از سوي سازمان غذا و دارو 
و وزارت بهداشت را منجر به سقوط صادرات اين بخش 
عنوان كرد و گفت: بر اس��اس آمار، صادرات دارو طي 
سال گذشته در مقايسه با سال پيش از آن، نصف شد و 
به حدود 5۰ ميليون دالر رسيد كه رقم بسيار ناچيزي 

در مقابل واردات مواد اوليه و تجهيزات پزشكي است.
رييس هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي 
انس��اني، افزود: دارو تا به ام��روز از ارز ۴۲۰۰ توماني 
بهره مند بوده اس��ت و اگر تصميم دولت بر اين است 
كه دارو همچنان مشمول دريافت ارز ترجيحي باشد، 
بايد براي خريد ماشين آالت و تجهيزات كارخانه هاي 
داروسازي نيز ارز دولتي تخصيص داده شود. به گفته 
وي، ادام��ه روند تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني به دارو 
و نه تامين ماش��ين آالت مورد نياز واحدهاي توليدي 
اين بخش، به طور قطع به ورشكستگي و تعطيلي آتي 
شركت هاي داروسازي مي انجامد. عبده زاده تصريح 
كرد كه دولت و مجلس بايد هرچه سريع تر به كمك 
صنايع داروسازي كشور بيايند و تاخير در اين مورد، 
عواق��ب ناگواري براي اين صنعت و كش��ور به همراه 
خواهد داشت. در همين رابطه، عليار اسماعيلي مدير 
ميز دانش بنيان و دارو سازمان توسعه تجارت، از كاهش 
ساالنه ۲۰ درصدي صادرات دارو طي سه سال گذشته 
خبر داد و گفت: صادرات دارو در سال ۹۷ در حالي به 
رقم ۷۲ ميليون دالر رس��يد كه اين ميزان براي سال 
۹8 و ۹۹ به ترتي��ب، 5۷ و ۴5 ميليون دالر را به ثبت 
رساند. امسال نيز پيش بيني مي شود كه ارزش صادرات 
دارو رش��دي نداشته و در خوش بينانه ترين حالت، به 
ميزان صادرات سال گذش��ته باشد. وي با بيان اينكه 
برخوردهاي سليقه اي از سوي برخي دستگاه ها به ويژه 
سازمان غذا و دارو، صادرات دارو را تهديد مي كند، افزود: 
سازمان توس��عه تجارت به دنبال آن است تا موضوع 
تسهيل صادرات دارو به طور فوريت پيگيري شود و در 
همين رابطه، به دنبال دريافت مصوبه اي از سوي سران 
سه قوا براي تس��هيل در اين بخش هستيم. به گفته 
اين مسوول سازمان توسعه تجارت، محدوديت و 
ممنوعيت هاي سازمان غذا و دارو بر صادرات دارو، 
منجر به تشديد قاچاق دارو از كشور شده و برخي 
گزارش ها نش��ان مي دهد كه ميزان قاچاق دارو از 
كشور 5 تا 6 برابر ارزش دالري صادرات رسمي است.

دوره توانمندسازي
ويژه مراقبين سالمت برگزار شد

معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش استان 
از برگزاري دوره ضمن خدمت ۳۲ ساعته ويژه مراقبين 
سالمت خبر داد. به گزارش اداره اطالع رساني و روابط 
عمومي آموزش و پرورش اس��تان كرمانشاه، ماشاءاهلل 
پروين گفت: اداره س��المت و تندرس��تي با همكاري 
اداره آموزش نيروي انس��اني اقدام به برگ��زاري دوره 
ضمن خدمت حضوري ويژه مراقبين سالمت به مدت 
۳۲ساعت در محل پژوهشسراي دانش آموزي ناحيه 
يك شهر كرمانش��اه نموده است. معاون تربيت بدني و 
س��المت اداره كل آموزش و پرورش استان افزود: اين 
دوره آموزش��ي در راس��تاي آموزش و توانمندسازي 
مراقبين سالمت و همچنين ارتق�اء مهارت هاي ش�غلي و 
افزايش ميزان و كيفيت عملكرد اين همكاران و به منظور 
دستيابي به رشد و توسعه، بهبود كارايي اين همكاران در 
راستاي بهداشت دانش آموزي برگزار شده است. پروين 
در ادامه بيان داش��ت: يكي از روش هاي توانمندسازي 
معلمان برگزاري دوره هاي بازآموزي در هنگام خدمت 
اس��ت تا آنها را با روش هاي نوين آموزش آش��نا كند؛ 
بي توجهي ب��ه »ضمن خدمت« براي به روزرس��اني و 
توانمندسازي معلمان در نهايت منجر به حضور معلماني 
در كالس درس مي شود كه نه اطالعاتي به روز دارند و نه 
مهارت هايي قابل اعتنا، در حالي كه معلم توانمند مي تواند 
جريان آموزش را كيفي و در نهايت نسلي را تربيت كند كه 
براي كشور منشأ اثر باشد. اين مقام مسوول در آموزش و 
پرورش استان خاطرنشان ساخت: آموزش ضمن خدمت 
معلمان از اساسي ترين نيازهاي آموزش و پرورش هر 
جامعه است و مي تواند در صورت برنامه ريزي و اجراي 
صحيح زمينه رشد و پيشرفت حرفه اي كاركنان و معلمان 
را فراه��م كند. وي اظهار كرد: با توج��ه به اينكه انجام 
فعاليت هاي تعليم و تربيت به دليل وجود بيماري كرونا در 
فضاي مجازي دنبال مي شود و آشنايي مراقبين سالمت 
با فضاي مجازي و نحوه استفاده از نرم افزارهاي آموزشي 
تبديل به يك چالش شده است، لذا تصميم گرفته شد 
اين دوره با سرفصل  نحوه استفاده از شبكه شاد و آموزش 

ساخت محتوا با استفاده از نرم افزار مربوطه باشد.

صادرات ۱۱۰ ميليون دالري 
فرش ماشيني  

ش�اتا | معاون وزير صمت گفت: در 6 ماه نخست سال 
جاري ۲8 هزار تن فرش ماش��يني معادل 11۰ ميليون 
دالر، 1۰ ه��زار تن موكت معادل ۷ ميلي��ون دالر و 1۰ 
تن چمن مصنوعي معادل 1۴ هزار دالر از كش��ور صادر 
شده اس��ت. مهدي صادقي نياركي در جريان بازديد از 
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي كف پوش ، موكت، فرش 
ماشيني و صنايع وابسته كه با حضور 1۰۰ شركت داخلي و 
خارجي آغاز به كار كرده است، اظهار كرد: بيش از يك هزار 
واحد صنعتي در صنعت فرش ماشيني، كفپوش، موكت 
و چمن مصنوعي مشغول به فعاليت هستند. وي افزود: 
در 6 ماه نخست سال جاري ۴1 ميليون متر مربع فرش 
ماشيني، 66 ميليون متر مربع موكت و ۳8۰۰ تن چمن 
مصنوعي در كشور توليد شده است. معاون امور صنايع 
وزارت صم��ت، ادامه داد: بيش از 1۳5 ميليون مترمربع 
ظرفيت توليد فرش ماش��يني و ۲81 ميليون متر مربع 
ظرفيت توليد انواع موكت در كشور وجود دارد و در سال 
گذشته صنعت گران در حوزه فرش ماشيني با بيش از ۷۰ 
درصد ظرفيت اسمي مشغول به فعاليت بوده اند. صادقي 
نياركي با اشاره به برنامه ريزي براي افزايش صادرات در 
سال جاري بيان كرد: طبق دستور وزير صنعت ، معدن و 
تجارت، مقرر شد با محوريت سازمان توسعه تجارت ايران 
و حضور تشكل هاي مرتبط با فرش ماشيني و دفتر صنايع 
نساجي، پوشاك و سلولزي، براي توسعه صادرات و افزايش 
توليد تدابير الزم اتخاذ شود. وي در ادامه با اشاره به توسعه 
صادرات در اين بخش، افزود: در 6 ماه نخست سال جاري 
۲8 هزار تن فرش ماش��يني معادل 11۰ ميليون دالر، 
1۰ هزار تن موكت معادل ۷ ميليون دالر و 1۰ تن چمن 

مصنوعي معادل 1۴ هزار دالر از كشور صادر شده است.

شهرداراصفهان:
آمادگي شهرداري براي تشكيل 

كارگروه كنترل فرونشست اصفهان
شهردار اصفهان گفت: شهرداري اصفهان براي تشكيل 
كارگروه كنت��رل فرونشس��ت اصفهان ب��ا همكاري 
دس��تگاه هاي ذي ربط آمادگي دارد و در اين مس��ير از 
دانش و تجربه نخبگان بهره خواهد برد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، علي قاسم زاده 
در نشست بررسي وضعيت فرونشست در جهان و ايران 
و اراي��ه راهكارهاي مقابله با آن همزم��ان با روز جهاني 
شهرسازي، با اشاره به اينكه نشست هاي علمي منجر 
به حل مساله مي شود، اظهار كرد: در جامعه ما اول همه 
مشكالت تبديل به التهاب مي شود و تدريجا نگاه عالمانه 
به موضوع شكل مي گيرد.  وي با بيان اينكه اين شرايط 
در عرص��ه اقتصادي، شهرس��ازي و ديگر عرصه ها هم 
حاكم است، گفت: اميدواريم فارغ از هياهوها به پديده 
فرونشست به عنوان پديده شهرسازي و محيط زيستي 
نگاه كنيم و با توجه به ش��رايط موجود ايران، اصفهان و 
جهان بهترين اقدامات موجود را براي اجرا بررسي كنيم. 
شهردار اصفهان بيان كرد: سعي خواهيم كرد اصفهان 
پيشگام در مواجهه درست با پديده فرونشست باشد و 
به همت معاونت شهرس��ازي و همكاري دستگاه هاي 
ذي ربط كارگروهي را شكل خواهيم داد و فرآيند كنترل 
اين مخاطره را آغاز مي كنيم، تالش ما اين است در اين 
مسير از دانش و تجربه خبرگان استفاده كنيم. در ادامه اين 
نشست، علي بيت الهي، مدير بخش زلزله و خطرپذيري 
مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي اظهار كرد: از 
سال ۷8 در موضوع بررسي فرونشست فعال هستيم و اين 
اولين جمعي است كه با حضور يك شهردار تشكيل شده 

كه نشان دهنده درك حساسيت مساله است.

داليلكورسقيمتيانواعخودرومشخصشد

جزيياتجديدشرايطوارداتخودرواعالمشد

رييسگمركپاكستاندرديداربارييساتاقايرانمطرحكرد

بازارخودرو بالتكليف

مشكل توقف كاميون ها در مرز حل مي شود 
رييس گمرك پاكس��تان در مالقات ب��ا رييس اتاق 
ايران از رس��يدگي به علل توقف كاميون هاي ايراني و 
پاكستاني در مرز دو كشور خبر داد و گفت: اين مساله 
تا روز جمعه حل مي شود. رييس گمرك پاكستان با 
رييس اتاق ايران ديدار كرد. در اين نشست ضمن انتقاد 
و ابراز نارضايتي از وضعيت عبور و مرور كاميون ها از مرز 
ايران و پاكس��تان، اعالم شد تا روز جمعه، علل توقف 

كاميون هاي دو طرف در مرز برطرف خواهد شد.
در اين رابطه غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران با 
بيان اين نكته كه از بين 15 كشور همسايه، پاكستان 
براي مردم ايران، جايگاه متفاوتي دارد، تصريح كرد: 
قرابت و نزديكي خاصي بين دو ملت ايران و پاكستان 
وجود دارد و دو كشور از نظر سياسي روابط گسترده اي 
برقرار كرده اند هرچند متأس��فانه س��طح مناسبات 
اقتصادي و تجاري دو كشور هم تراز با روابط سياسي 
نيس��ت. او با ابراز اميدواري نسبت به يافتن پاسخي 
مناس��ب درباره عل��ت حجم پايين رواب��ط تجاري و 
سرمايه گذاري بين دو كشور، تأكيد كرد: بدون شك 
مشكلي در س��طح مناسبات رسمي ايران و پاكستان 
وجود دارد كه حجم روابط غيررسمي آن بيشتر است. 

ظرفيت هاي بي نظيري براي توس��عه و تقويت روابط 
و همكاري هاي مش��ترك وج��ود دارد؛ اما همچنان 
نتوانس��تيم موافقت نامه تجارت آزاد بين دو كشور را 
محقق كنيم. شافعي به نواقص جدي در زيرساخت هاي 
گمركات مرزي دو طرف اشاره كرد و گفت: براي بهبود 
س��طح روابط بايد اين نواقص را برط��رف كنيم. اين 
مشكالت در حوزه حمل ونقل بين ايران و پاكستان چه 
از نظر ريلي و چه جاده اي وجود دارد. مدتي است كه 
روند عبور و مرور كاميون از هر دو طرف مختل شده كه 
با حل آن بخش قابل توجهي از مسائل برطرف خواهد 
شد. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور از تعرفه هاي 
گمركي و لزوم تجديدنظر درباره آنها سخن گفت. به 
اعتقاد او بايد طبق واقعيت هاي اقتصادي هر دو كشور، 
درباره تعرفه هاي گمركي تصميم گرفت. بخش��ي از 
كاالهاي ايراني با كاالهاي پاكستاني قابليت تهاتر دارد، 
هرچند موضوع تعرفه ها روي اين موضوع اثرگذار است. 
بر اين اساس مي توانيم گاز LPG بدهيم و در مقابل برنج 
وارد كنيم يا سيب بدهيم و در مقابل نارنگي يا انبه وارد 
كنيم. اين موضوع��ات بايد در گفت وگوهاي مقامات 
دولتي مطرح و مورد توافق قرار گيرد. شافعي ادامه داد: 

اتاق ايران آمادگي پذيرش هيات از اتاق پاكستان را دارد 
و براي اعزام يك هيات تجاري به پاكستان برنامه ريزي 
مي كند، چراكه معتقد اس��ت با همي��ن رفت وآمدها 

مي توان بخش زيادي از مشكالت را برطرف كرد.

    روند مذاكرات را كوتاه كنيم 
و وارد مرحله اجراي توافقات شويم

سيد محمد طريق هدا، رييس گمرك پاكستان نيز 
با بيان اين مطلب كه علي رغم وجود روابط سياسي 
نزديك در حوزه تجارت نتوانس��تيم آن طور كه بايد 
عمل كنيم، تصريح كرد: روابط فرهنگي نزديكي بين 
مردم ايران و پاكستان وجود دارد؛ اما نسل تازه اي از 
پاكستان ديگر فارسي نمي دانند و اين سنت آموزش 

فارسي در پاكستان متوقف شده و بايد احيا شود.
او به مذاكرات در دو روز گذش��ته در قالب نشس��ت 
كميسيون مشترك و توافقاتي كه در اين مدت صورت 
گرفته اشاره و تأكيد كرد: مدتي است كه مقامات ايران 
و پاكس��تان درباره موافقت نامه تجارت آزاد رايزني 
مي كنند. ايران فهرست كاالهاي خود را ارسال كرده 
و ما هم در حال تهيه اين فهرست هستيم. اميدوارم 

هر چه سريع تر روند مذاكرات به اتمام رسيده و وارد 
مرحله اجرا شويم. اين مقام پاكستاني با نگاه به اوضاع 
جهان كه در حال تغيير اس��ت، كوت��اه كردن روند 
مذاكرات و ورود به فاز اج��را را مورد توجه قرار داد و 
گفت: طبق توافقاتي كه صورت گرفته پرواز مستقيم 
بين چندين ش��هر دو كشور در حال پيگيري است و 
بزودي برقرار مي ش��ود. درب��اره روابط ريلي نيز قرار 
است كميته ويژه اي شكل بگيرد و كار را دنبال كند.

او توقف كاميون هاي دو طرف در مرز ايران و پاكستان 
را به شدت ناراحت كننده توصيف كرد و از مذاكرات 
خود با رييس گمرك ايران درباره اين مساله خبر دارد 
و گفت: من خودم را متعهد مي دانم و باور دارم نيازي 
به مذاكره در اين رابطه نيس��ت. فردا كه به پاكستان 
برمي گردم موضوع را رسيدگي و تا جمعه مشكل را 
برطرف مي كنم. طريق هدا درباره كريدور اقتصادي 
چين و تكمي��ل آزادراه ه��اي الزم از س��وي طرف 
پاكستاني نيز گفت: بايد گذرگاه ها را باز كنيم و اجازه 
دهيم روند توافقات پي��ش رود. درباره بنادر چابهار 
و گوادر ه��م با وجود اينكه خواهرخوانده ش��ناخته 

شده اند هنوز كار جدي صورت نگرفته است.

۱7 آبان 7۱۴۰۰ مهر ۱۴۰۰خودرو

۱۶۱ میلیون تومان۱۵۱ میلیون تومانپراید ۱۱۱

۱۴۳ میلیون تومان۱۳۶ میلیون تومانپراید ۱۳۱

۱۵۸ میلیون تومان۱۴۱ میلیون تومانتیبا صندوق دار

۱7۰ میلیون تومان۱۵۵ میلیون تومانتیبا ۲

۱۹۰ میلیون تومان۱۸۰ میلیون تومانساینا پالس

۱7۶ میلیون تومان۱۶۸ میلیون تومانکوییک دنده ای

۳۴۰ میلیون تومان۳۲۰ میلیون توماندنا معمولی

۲7۸ میلیون تومان۲۶۹ میلیون تومانرانا پالس

SLX ۴۰۵ ۲۸۱ میلیون تومان۲۵۹ میلیون تومانپژو

۲۵۵ میلیون تومان۲۴۰ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳۰۰ میلیون تومان۲۹۰ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۵

۳۰۵ میلیون تومان۲7۵ میلیون تومانپژو پارس ساده

EF7 ۲7۶ میلیون تومان۲7۳ میلیون تومانسمند
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خبرروز

مادر محيط زيست ايران درگذشت
مه لقا مالح معروف به مادر محيط زيس��ت ايران صبح ديروز هفدهم آبان ماه سال ۱۴۰۰ درگذشت. مه لقا مالح در سال ۱۲۹۶ 
در يك كاروان س��راي عباسي در بين راه به دنيا آمد. او بعد از تحصيل در فلس��فه و علوم اجتماعي و جامعه شناسي در دانشگاه 
تهران مدرك فوق ليسانس علوم اجتماعي گرفت. سپس براي ادامه تحصيل به پاريس رفت و در سوربن علوم اجتماعي خواند 
و با مدرك دكترا به ايران بازگشت. مالح در فرانسه دوره كتاب داري نيز در كتاب خانه ملي فرانسه گذراند و در بازگشت به ايران 
در كتاب خانه دانش��گاه تهران مشغول كار شد. بعد از مدتي در سال ۱۳۴۷ به رياست كتابخانه موسسه تحقيقات روان شناسي 

برگزيده شد. پس از بازنشستگي تمام وقت خود را در راه مبارزه براي جلوگيري از آلودگي محيط  زيست گذاشت. 

ادامهازصفحهاول

 رابطه مستقيم فقر 
و انحرافات اجتماعي

اي��ن دو مفهوم با اينكه از حيث معني، مس��تقل 
از همديگر هس��تند، اما به نظر مي رسد، كاربرد 
مستقل ندارند؛ زيرا از يك سو فقر متأثر از نابرابري 
در درآمد است و از سوي ديگر نابرابري اقتصادي 
هم مويد وجود فقر اس��ت. در جامعه شناسي فقر 
را معمواًل »برآورده نشدن نيازهاي اساسي بشر به 
حد كفايت« تعريف كرده اند. اين تعريف با دو سوال 
اساسي روبرو است؛ اول اينكه نيازهاي اساسي انسان 
چيست؟ در خصوص اين پرسش مي توان گفت، 
تعيين نيازهاي اساسي انس��ان امري استاندارد و 
معين نيست، بلكه اين نيازها از فرد تا فرد، از جامعه 
تا جامعه، از زمان تا زمان و مكان تا مكان دگرگون 
مي شود. براين اساس الزم است، از شاخص هايي 
براي تعيين نيازها بهره جست. امروزه نيازهاي مادي 
بنيادين انسان را بدين گونه برمي شمارند: خوراك، 
پوشاك، مسكن، بهداشت و درمان، آموزش، نقل 
و انتقال، تشكيل خانواده، ورزش و اوقات فراغت. 
برخي محققان اين نيازها را به س��ه گروه اساسي 
تقس��يم مي كنند كه عبارتند از: تغذيه، سرپناه و 
س��المتي كه در صورت نبودن آنها، حكم به فقير 
بودن فرد در جامعه مي كنند.  انحراف اجتماعي 
از مفاهيمي اس��ت كه مانند مفه��وم فقر توافق 
روش��ن و واضحي در مورد آن وجود ندارد. از نظر 
جامعه شناسان و جرم شناسان، انحراف و كجروي 
ناظر به رفتارهايي است كه حداقل يكي از اين صفات 
را دارا باشد: رفتار منع شده، رفتار نكوهش شده يا 
رفتاري كه مايه بدنامي اس��ت يا موجب مجازات 
مي شود. برخي از صاحب نظران انحراف را از امور 
غيرعادي به شمار مي آورند كه در زندگي انسان ها 
وجود دارد.  فقر و انحرافات اجتماعي در دو سطح 
خرد و كالن قابل تبيين است كه بيشترين تبيين ها 
در سطوح خرد انجام ش��ده است. در سطح خرد، 
كجروي به عنوان يك واقعه و يك رويداد اجتماعي 
تلقي ش��ده و در آن به خصوصيات و ويژگي هاي 
فردي و جزئي حادثه توجه مي گردد. اما در سطح 
كالن، رفتارها بر حس��ب متغيرهاي اجتماعي، 
سياسي و امثال آن تبيين مي شوند و ارتباط پديده با 
ساخت هاي كالن و وسيع جامعه در سطح سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي مشخص شده و با نگرشي تام 
و كالن، ابعاد جزئي تر پديده هم مورد بررسي قرار 
مي گيرند. حال با اين بررس��ي كلي در مورد فقر و 
انحرافات اجتماعي مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
فقر مي تواند عامل بروز انحرافات اجتماعي باشد، 
در شرايط كنوني جواب مثبت است. در حال حاضر 
فقر حاكم بر جامعه مي تواند باعث بروز رفتارهاي 
غير اخالقي شود، رفتارهايي كه در دسته انحرافات 
اجتماعي قرار مي گيرند. در واقع به زبان س��اده تر 
اگر مي خواهيم آسيب ها و انحرافات اجتماعي را به 
حداقل برسانيم بايد تامين نيازهاي اساسي افراد را 
به حداكثر رسانده و چرخ اقتصاد را تندتر بچرخانيم.

رويخطخبر

۱۴۰فوتيجديدكرونادركشور
براساس اعالم وزارت بهداشت، ۱۴۰ بيمار كوويد۱۹ 
در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست 
دادن��د. بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، 
۸ هزار و ۳۴۱ بيمار جدي��د مبتال به كوويد۱۹ در 
كش��ور شناس��ايي ش��د كه يك هزار و ۱۶۴ نفر از 
آنها بستري ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۵ ميليون و ۹۹۶ هزار و ۱۵۵ نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۲۷ هزار و ۴۳۹ نفر 
رسيد. خوشبختانه تاكنون ۵ ميليون و ۶۱۵ هزار و 
۴۶۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. س��ه هزار و ۶۶۹ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون 

۳۶ ميليون و ۳۹۱ هزار و ۷۷۸ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده اس��ت. در حال 
حاضر ۳۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۹۵ شهر 
در وضعيت نارنجي، ۲۲۰ ش��هر در وضعيت زرد و 

۱۰۰ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

گليماندگار|
 باالخره بع��د از ۲ م��اه و ان��دي بالتكليفي گزينه 
پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش از سوي دولت 
به مجلس معرفي شد. قرار است امروز نامه معرفي 
»مسعود فياضي« در مجلس اعالم وصول و قرائت 
شود و جلسه راي اعتماد هفته آينده تشكيل خواهد 
شد. به همين دليل نمايندگان فعال از اظهارنظر در 
مورد اين فرد خودداري ك��رده و حرف زدن در اين 
باره را به روزهاي بعد از اعالم وصول موكول كردند. 
اينكه آيا فرد معرفي شده از سوي دولت مي تواند 
راي اعتماد از مجلس را دريافت كند و سكان يكي 
از مهم ترين وزارت خانه هاي كش��ور را به دس��ت 
بگيرد يا نه، مساله اي است كه زمان آن را مشخص 
مي كن��د. وزارت آموزش و پرورش اين روزها اصال 
حال و روز خوبي ندارد، همه چيز آش��فته است، از 
كالس هاي درس��ي كه تشكيل شده اند اما خبري 
از معلم نيست، تا برنامه شاد كه در هوا معلق مانده 
و عمال كارايي گذشته را ندارد. وضعيت بازگشايي 
مدارس هم در شرايطي كه موج ششم كرونا آهسته 
آهسته از راه مي رسد نيز خود معضل ديگري است 
كه بايد ديد آيا وزير جديد بعد از گرفتن راي اعتماد 
مي تواند به آنها سر و سامان بدهد يا نه؟ البته سن و 
سال كم وزير پيشنهادي مي تواند براي او كه تنها 
۴۶ سال دارد در برابر نمايندگان مجلس يك امتياز 

منفي به حساب بيايد اما ...

    »مسعود فياضي« كيست؟
او متولد سال ۵۴ در تهران و داراي ليسانس عمران 
از دانشگاه تهران است. وي هفت سال معلم و مدير 
امور پرورش��ي و فرهنگي در مدارس متوسطه دوم 
بوده اس��ت. فياضي از سال دوم دانش��گاه، دروس 
حوزوي را نيز آغاز كرده و ۹ س��ال دوره سطح و ۱۵ 

س��ال دوره خارج را طي كرده است. فياضي در سال 
۱۳۹۶ دكتري فقه و اص��ول تحليلي و اجتهادي از 
كميس��يون نخبگان )بدون مدرك از وزارت علوم( 
اخذ كرده است و استادياري گروه منطق، فهم و دين 
پژوهشكده حكمت و دين پژوهي پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه اسالمي در سوابق علمي وي ديده مي شود 

و اكنون در دانشگاه و حوزه تدريس مي كند.

    سوابق شغلي و اجرايي 
وزير پيشنهادي دولت

از سوابق شغلي و اجرايي او نيز مي توان به عضويت 
هيات علمي پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسالمي 
)استاديار(، معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مركز 
پژوهش هاي مجل��س، معاون اجتماعي- فرهنگي 
مركز پژوهش هاي مجلس، مديركل انتش��ارات و 
فناوري آموزشي وزارت آموزش و پرورش، عضويت 
هيات مديره ش��ركت افس��ت )چاپ و توزيع كتب 
درسي وزارت آموزش و پرورش(، رييس هيات مديره 
انتشارات مدرس��ه )وابسته به س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش(، مديرمسوول 
مجالت رش��د وزارت آموزش و پرورش، مس��وول 
جشنواره فيلم رشد وزارت آموزش و پرورش، دبير 
علمي جشنوار كتاب رشد وزارت آموزش و پرورش، 
مسوول كالن بنياد ICDL )زير مجموعه سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي(، رييس كارگروه 
گفتمان انقالب اس��المي آموزش و پرورش ش��هر 
تهران، معاون پژوهش��ي مركز مطالعات راهبردي 
سازمان بس��يج، عضو هيات مديره تبيان، سردبير 
نش��ريه حاش��يه، مديرعامل كانون انديشه جوان، 
رييس مركز پژوهش هاي جوان، رييس كانون سپهر 
انديشه، مشاور علمي موسسه صراط مبين )مبنا( و 

مدير مسوول نشريه زمانه اشاره كرد.

    اين رزومه براي وزير آموزش و پرورش 
كافي است؟

حال سوال اينجاست كه آيا تنها چند سال تدريس 
در نقش يك استاديار يا دبير دبيرستان و سردبيري 
نش��ريه هاي دانش آم��وزي و مديريت جش��نواره 
فيلم ه��اي دانش آموزي وزارت آم��وزش و پرورش 
مي تواند براي اينكه فردي سكان هدايت وزارتخانه اي 
مانند آموزش و پرورش را در دست بگيرد كافي باشد؟ 
اين س��وال طي روزهاي آينده از سوي نمايندگان 
مجلس مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و در نهايت 
مشخص مي ش��ود كه فرد معرفي شده صالحيت 
رس��يدن به چنين منصبي را دارد يا خير. اما نكته 
اينجاست كه در اين شرايط روش آزمون و خطا تا چه 
حد مي تواند به پيكره نيمه جان اين وزارتخانه ضربه 
بزند. تا كي قرار است افرادي كه تجربه كافي براي اين 
پست ندارند به مجلس معرفي شوند و زمان طاليي 
سر و سامان دادن به چنين وزارتخانه مهمي از دست 
برود.  سوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه 
آيا واقعا رييس جمهور در بين اين همه افراد با تجربه و 
كساني كه سال ها عمر خود را در اين وزارتخانه صرف 
كرده اند و با جان و دل براي آن زحمت كش��يده اند، 
نتوانسته كسي شايسته تر از يك جوان ۴۶ ساله پيدا 
كند. جوانگرايي خيلي خوب اس��ت اگر با تخصص، 
شايستگي و البته توانايي همراه باشد. انتخاب يك 
وزير جوان براي وزارتخانه اي كه عمال آينده كشور 
را در دس��ت دارد نه تنه��ا نمي تواند خيلي مطلوب 
باشد كه ممكن است باعث بروز مشكالت بيشتري 
در اين زمينه ش��ود. به هر حال قرار است طي هفته 
آتي نمايندگان مجلس در مورد صالحيت داشتن يا 
نداشتن »مسعود فياضي« اظهارنظر كرده و به اين 
نتيجه برسند كه آيا او براي تكيه زدن بر كرسي وزارت 

صالحيت كافي را در تمام زمينه ها داراست يا خير.

وزيرپيشنهاديوزارتآموزشوپرورشرابيشتربشناسيم

تعادل|
 ۱۵۰ميليون دز واكسن وارد كشور شده و 
تاكنون ۹۵ ميليون دز واكسن نيز به مردم 
تزريق شده است. اين آماري است كه روز گذشته وزير 
بهداشت و درمان در نشست خبري خود اعالم كرد. اين 
در حالي است كه هنوز مرگ و مير كرونا سه رقمي است و 
البته حاال مسووالن بايد با پديده اي به نام واكسن سيتزان 
هم كنار بيايند و اين دسته از افراد را متقاعد كنند كه زدن 
واكسن كمك به كل جامعه است و كسي نمي تواند در 
اين زمينه نظر شخصي خودش را اعمال كند و با اين كار 
جان ديگران را به خطر بيندازد. البته هنوز هم مخالفان 
واكسن جس��ته و گريخته تجمعاتي را مقابل مجلس و 
وزارت بهداشت و درمان برگزار مي كنند و اما آنچه مسلم 

است اكثريت مردم با زدن واكسن مشكلي ندارد. 

    برپايي جشن تزريق واكسن
وزير بهداش��ت و درمان اعالم كرد: به زودي جش��ن 
تزريق واكسن به ۸۰ درصد جامعه را خواهيم گرفت 
و بايد به زندگي با كرونا عادت كنيم.  بهرام عين اللهي 
گفت: ب��ا همكاري رياس��ت جمهوري، تبيين بانك 
مركزي، وزارت بهداشت و برگزاري جلسات متعدد 
همدلي براي انجام واكسيناس��يون وسيع آغاز شد و 
اين موفقيت ناشي از آن است كه مردم مثل هميشه 
مانند دوران دفاع مقدس وارد صحنه ش��دند و به ما 
كمك كردند. از ۹۵ ميليون دز واكسن تزريق شده، 
۸۲ درصد دز اول را زدند و ۳۸ درصد نيز ۲ دز را تزريق 
كرده اند و تا پايان آبان ماه سال جاري، آمار تزريق ۲ 

دز واكسن به ۸۰ درصد مي رسد.
او تاكيد كرد: پنج مركز توليد واكس��ن داخلي مانند 
بركت، فخرا، رازي و غيره مجوز گرفتند و اميد اس��ت 
براي دز سوم از توليدات داخلي استفاده كنيم. همچنين 
مراكز واكسيناسيون هم با فعاليت نيروهاي داوطلب و 
دانشجويي گسترش يافت و در جلسه اي كه ۲ هفته 
گذشته با سازمان هاي بين المللي داشتيم تعجب كردند 
كه منحني واكسيناسيون كشورمان رو به صعود بوده و 

اين موفقيت بزرگ براي ماست. عين اللهي تاكيد كرد: 
اكنون كشورهاي همجوار و برخي از كشورهاي ديگر 
در موج ششم كرونا هستند و قطعا اگر واكسيناسيون 
در كشورمان در سطح وسيع انجام نمي شد تجربه تلخ 
را تكرار مي كرديم. واكسيناس��يون مقاومت فردي را 
در برابر كرونا ايجاد مي كند و با تزريق واكس��ن ميزان 

بستري و مرگ و مير كاهش مي يابد.
وزير بهداش��ت و درمان افزود: واكسيناسيون روزانه در 
كشور با فعاليت ش��بانه روزي همكاران به يك ميليون 
و ۶۵۰ ه��زار دز در روز ركورد زد ودر يك هفته ش��اهد 
بوديم كه هشت ميليون دز واكسن به مردم تزريق شد 
و ما با برگزاري مراس��مي از تمام دست اندركاران انجام 

واكسيناسيون و رسانه ها تجليل مي كنيم.
او با تاكيد براينكه با انجام واكسيناسيون عمومي در 
كشور باز هم بايد همه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
كنيم، افزود: درس��ت اس��ت كه تاب آوري مردم كم 
شده ولي بايد عادت كنيم كه با كرونا زندگي كنيم. با 
توجه به آغاز موج ششم در كشورهاي همجوار، نگران 
هستيم و مراكز درماني در آماده باش كامل هستند، 
ولي تجربه خوبي كه در درمان بيماران كرونايي، تامين 
اكسيژن س��ازها، دستگاه هاي كمك تنفسي و غيره 

داريم مي توانيم از آنها استفاده كنيم.

     خودكفايي در توليد داروهاي ضد كرونا
وزير بهداش��ت افزود: در توليد داروه��اي ضد كرونا در 
كش��ور به خودكفايي رس��يده ايم و از افتخ��ارات ملي 
ماست، اكنون كمبود سرم در كشور وجود ندارد و استان 
خراسان رضوي حدود ۴۰ درصد سرم را تامين مي كند 
و در اين زمينه كار ملي و همكاري خوب و جمعي انجام 
شده است. در واقع بهترين روش مبارزه و مقابله با كرونا 
واكسيناسيون است و هر دقيقه تزريق واكسن براي ما 
اهميت دارد و بايد زودتر انجام شود تا به هدفمان برسيم.

     حدود ۴۰ ميليون هزينه بيمار كرونايي
عين اللهي تاكيد كرد: ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان هزينه 

مستقيم درمان بيمار كرونايي در بيمارستان ها است 
و اكنون ۴۰ درصد درآمد اختصاصي بيمارستانها 
كاهش يافته و اين به دليل آن اس��ت كه با توجه به 
ازدياد بيماران كرونايي، اعم��ال جراحي مختلف 
انجام نمي ش��د و اكن��ون با توجه ب��ه كاهش آمار 
بستري اين بيماران، حدود ۶ تا ۱۲ هزار بيمارستان 
وضعيت بهتري از لح��اظ انجام عمل هاي مختلف 
غيركرونايي پيدا كردن��د. در ضمن هر چه درآمد 
اختصاصي بيمارس��تان ها كم ش��ود نمي توان آن 
را جب��ران كرد . او به بحث به��ره وري حدود ۵۰۰ 
هزار پرس��نل اش��اره كرد و گفت: ۱۵۰ هزار تخت 
بيمارستاني داريم و بايد روي بهره وري آنها بيشتر 

كار كنيم و درمان بهتري را به مردم ارايه دهيم.

    توجه ويژه وزارت بهداشت به طب سنتي
وزير بهداشت ادامه داد: اكنون هشت دانشكده طب 
سنتي در كشور داريم و توجه ويژه بايد به اين بخش 

شود تا اشتغالزايي ايجاد كنيم.

    اسپوتنيك به تعهدات خود عمل نكرد
عين اللهي در مورد واردات واكسن اسپوتنيك گفت: 
۶۰ ميليون دز واكسن اس��پوتنيك قرارداد واردات 
داشتيم كه فقط ۲ ميليون دز به ما دادند، البته االن 
روسيه گرفتار اس��ت و فقط ۳۵ درصد به مردم خود 
واكسن زده است. با حجم واردات واكسن كه در كشور 
داريم مشكلي فعال نداريم و اسپوتنيك سابقه خوبي 
در تعهدات خود نداش��ت و هفته گذشته حدود يك 

ميليون دز وارد شده ولي فعال نيازي به آن نداريم.

    افراد باالي ۶۰ سال دز سوم را بزنند 
عين اللهي تصريح كرد: تزريق دز سوم واكسن به كادر 
بهداشت و درمان آغاز شده و افراد باالي ۶۰ سال و 
بيماران ديابتي، قلبي، فشار خون باال و غيره كه كمتر 
از ۶۰ س��ال دارند نيز براي تزريق دز سوم به مراكز 
مربوطه مراجعه كنند. او تاكيد كرد: واكس��ن هاي 

توليد داخلي بهترين واكسن ها هستند و عارضه اي 
در مورد آنها گزارش نش��ده اس��ت. واكسن نورا نيز 

نوتركيب بوده و مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

    ۱۰۰ ميليون دالر فقط براي كرونا 
در صندوق باقي است

وزير بهداش��ت ادام��ه داد: در ح��ال حاضر از يك 
ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي كه براي كرونا 
اختصاص يافت��ه بود، فقط ۱۰۰ ميليون دالر باقي 

مانده كه بايد در بودجه تامين شود.

   كرونا بزرگ ترين ضربه را به آموزش زد
وزير بهداشت با بيان اينكه كرونا بزرگ ترين ضربه را 
به آموزش زد، گفت: بازگشايي دانشگاه ها و مدارس 
بستگي به شرايط كرونايي دارد اكنون بچه ها از لحاظ 
آموزش صدمه ديدند، چاق شدند، روابط اجتماعي 
آنها كاهش يافته و بايد بازگشايي اين مراكز تحصيلي 
در اولين زمان ممكن انجام شود . او تاكيد كرد: تزريق 
واكسن از شدت مرگ و مير جلوگيري مي كند و ميزان 
عوارض كرونا و مرگ و مير در كودكان نادر اس��ت و 
مردم توجه داشته باش��ند كه تزريق دز اول واكسن 
ايمن��ي در برابر اين بيماري ۲ ماه طول مي كش��د و 

مطالعات خوبي در كشور انجام شده كه به زودي نتايج 
آن منتشر مي شود. به گفته عين اللهي بحث كمبود 
پزشك به دليل توزيع نامناسب در مناطق است و اين 
مساله به قانون بر مي گردد. او افزود: براي ماندگاري و 
بومي گزيني پزشكان برنامه ريزي شده و به اندازه زير 
ساخت ها گروه پزشكي را افزايش مي دهيم. كيفيت 
براي ما مهم است و بايد پزشكان خوبي را تربيت كنيم .

عين اللهي تصريح كرد: هزينه هاي پرداختي درمان 
از جيب مردم قرار بود به ۲۵ درصد برسد ولي اكنون 
ب��ه ۴۵ درصد افزاي��ش يافته وح��دود ۲۰ درصد از 
هدفمان دور هس��تيم. همچنين با برنامه بهره وري 
و مكانيزم هايي ك��ه براي اين كار پيش بيني كرديم، 
اميدواريم به سمتي برويم كه بتوانيم پرداخت از جيب 
مردم را كاهش دهيم. هرچه پرداخت از جيب بيشتر 

باشد، فشار بيشتري به مردم وارد مي شود.
وزير بهداش��ت با بيان اينكه زي��ر ميزي »خط قرمز 
وزارت بهداش��ت اس��ت«، افزود: بح��ث نظارت بر 
بخش هاي غيردولتي هم جزو برنامه هاي ما اس��ت. 
قطعا هرآنچه را كه خارج از قانون باشد، نمي توانيم 
تحمل كنيم. در صورت��ي با همكارانمان در خارج از 
بخش هاي دولتي، همكاري مي كنيم كه طبق قانون 
عمل كنند. تعرفه ها و ضريب ها مشخص است و بحث 

زيرميزي خط قرمز ما خواهد بود. اگر در مركز درماني 
خصوصي زيرميزي گرفته شود يا كار خالف قانون 

انجام شود، ادامه همكاري با آنها ميسر نخواهد بود.
عين اللهي با بيان اينكه در اين همه گيري ما بيش از 
۲۰۰ نفر از افراد جامعه س��المت را از دست داديم و 
تعدادي هم خانواده هايشان درگير شدند كه در آمار 
ما نيست، گفت: ما صحنه هاي خيلي خوبي از ايثار و 
فداكاري داشتيم كه در دنيا بي نظير بود، اين در حالي 
است كه بسياري از كش��ورها دچار كمبود پزشك و 
تخت شدند و بيماران بر زمين ماندند، ولي در كشور 
ما با تالش كادر بهداشت و درمان هيچ بيماري روي 

زمين نماند و بحران عظيمي مديريت شد. 
او تصريح كرد: متاسفانه در شروع كار با حجم بااليي از 
بيماران روبرو بوديم و چون خودم رييس بيمارستان 
لبافي نژاد بودم با تعداد زيادي از مرگ و مير و بيماران 
بدحال درآي سي يو روبرو بوديم. در شروع كار حدود 
۵۰ هزار مبتال در روز، ۷۰۰ مرگ و مير و حدود هشت 
بستري در آي سي يو داش��تيم؛ يك فاجعه ملي در 
موج پنجم مش��اهده كرديم و اين موضوع به بنده و 
همكارانم نشان داد كه اولويت اول ما مبارزه با كرونا 
است. ضمن اينكه همراهي مردم و ساير نهادها با انجام 

واكسيناسيون وسيع عليه كرونا قابل قدرداني است.

گزارش

وزيربهداشتودرماندرنشستخبريعنوانكرد

افراد باالي 60 سال دز سوم را بزنند 
بهزوديجشنتزريقواكسنبه8۰درصدجامعهراخواهيمگرفت

پيشنهادتغييرساعتمنعترددشبانهبهساعت۲۴
بخشي از مساله ترافيك به طرح ترافيك برمي گردد 
از اين رو بايد از اول آذرماه ساعت طرح ترافيك به 
حالت قبل باز گردد. اس��تاندار تهران با بيان اين 
مطلب گفت: تبلور ترافيك بيشتر در شهر تهران 
است، البته بخش��ي از مساله تهران، استاني است 
چ��را كه از شهرس��تان ها به ص��ورت روزانه تردد 
زيادي به تهران دارند. محسن منصوري افزود: چند 
پيشنهاد مطرح است كه يك پيشنهاد آيين نامه اي 
و كوتاه مدت و پيش��نهاد ديگر بلندمدت است كه 
نياز به كار كارشناسي دارد، در مورد پيشنهادات 
آيين نامه اي بعضي از اعمالي كه انجام شده نياز به 
تجديد نظر دارد. استاندار تهران تاكيد كرد: بخشي 
از مساله ترافيك به طرح ترافيك برمي گردد از اينرو 
از اول آذرماه بايد ساعت طرح ترافيك به حالت قبل 
باز گردد، لذا در صورت بازگشايي يا عدم بازگشايي 

مدارس از ابت��داي آذر بايد س��اعت اجراي طرح 
ترافيك به حالت قبل برگردد. منصوري افزود: در 
مورد طرح منع تردد ش��بانه نيز نظر كارشناسي 
 به س��تاد مل��ي كرونا مط��رح ش��ده و پرهيز از 
ع��ادي ان��گاري دليل اس��تمرار آن مي باش��د و 
پيش��نهاد اين است كه س��اعت منع طرح تردد 

شبانه به ساعت ۲۴ منتقل شود. 

جريمهخودروهايشيشهدوديباقوتادامهدارد
رييس پليس راهور ناجا تاكيد كرد كه برخورد با تخلف 
شيش��ه هاي دودي غيرمتعارف با ق��وت ادامه خواهد 
داشت. س��ردار س��يد كمال هاديانفر به مصوبه ديوان 
عدالت اداري در مورد جريمه خودروهاي شيشه دودي 
اشاره كرد و گفت: از مصوبه هيات عمومي ديوان نبايد 
سوءبرداش��ت ش��ود. ديوان تاكيد كرده كه فاصله سه 
متري براي تش��خيص درست نيس��ت و عدد سه متر 
باطل شده و جريمه  آن به تشخيص افسر است. او افزود: 
آنچه كه ديوان باطل كرده است، مربوط به رفع اثر است، 
يعني اينكه ديگر در همان محل نبايد برچسب برداشته 
شود كه ما هم موافق هستيم. البته اگر خودرو به دليل 
جريمه بيش از س��ه ميليون تومان توقيف شود، بايد 
هنگام ترخيص شيشه را نيز اصالح كند. رييس پليس 
راهور ناجا كد جريمه مربوط به شيشه دودي را ۲۱۱۴ 
اعالم كرد و گفت: مبلغ جريمه ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان در 
كالن شهرها و ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان در ديگر شهرهاست. 

او با بيان اينكه افسران در برخورد با شيشه هاي دودي 
مي توانند به دفعات جريمه كنند، گفت: يعني ممكن 
اس��ت يك خودرويي در يك چهارراه جريمه شود و 
در چهارراهي ديگر نيز اگر مامور پليس آن را مشاهده 
كند مي تواند آن را جريمه كند و محدوديتي در دفعات 
جريمه وجود ندارد. هاديانفر تاكيد كرد: معيار تشخيص 
مامور اس��ت و البته شيش��ه هاي دودي استاندارد و 

متعارف كه توليد كارخانه باشد مشكلي ندارد.
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