
شامخ ساختمان براي سومين ماه متوالي صعودي ماند

رشد شكننده ساخت و سازدرمهر

يادداشت-2يادداشت-1

اوهرچهارشنبهميميردروندبازارتغييرميكند؟
با توجه به رشد جدي بازار در 
س��ال گذش��ته يا همان سال 
1399 و اصالح س��نگين آن، 
پس از مدتي بازار س��رمايه به 
تعادلي در سطح بسيار پايين 
رس��يد كه البته اي��ن تعادل 
عمومًا كفه آن به سمت منفي 
سنگيني مي كرد. درصورتي كه 
از دي ماه سال گذش��ته تا امروز بازار را از دو منظر ارزش 
دالري بازار و P/E بررسي كنيم نتايج جالب و قابل توجهي 
دارد. از منظر ارزش دالري، بازار هيچ وقت اينقدر ارزان 
نبوده و در حال حاضر در ارزان ترين س��طح خود يعني 
۲۵۰ميليارد دالر قرارگرفته اس��ت، از اين باب معمواًل 
ارزش دالري بازار در يك رفت وبرگشت بين دو محدوده 
۲۵۰الي۲۶۰ و 3۰۰الي31۰ ميليارد دالر بوده كه در حال 
حاضر در كف اين محدوده قرار داريم. در حال حاضر در 
سطح ۵.9 قرار داريم كه اين عدد هم  معمواًل بين ۶ الي۸  
حركت داشته پس مي توان فهميد كه بازار سرمايه تقريبًا 
در كف خود قرار دارد. با بررس��ي اين دو نسبت و شرايط 
بازار در اين چند وقت اخير مي توان فهميد كه عمدتاً سهام 
شاخص ساز و EPS محور رشد داشته اما سهام هم وزن 
عمدتًا كف اين 1۰ماه خود را ازدس��ت داده اند. پس در 
برآيند مي توان فهميد كه ب��ازار در كف خود قرار دارد و 
سهام هم وزن در كفه اي پايين تر قرار دارند و خريد آنها به 

ديد ميان مدت حقيقتاً بدون ريسك است.
اما اينكه ازاين پس چه مي ش��ود، جداي از نوسان هاي 
كوتاه مدت جهت بازار به دو عامل مهم و اساسي بستگي 

دارد: 
1- آيا دولت براي فروش اوراق نرخ بهره را باال مي برد يا خير؟ 
۲- آيا دولت در ميان مدت موفق به جبران كسري بودجه 
به هر روشي مي شود و مي تواند نرخ ارز را در ميان مدت 

كنترل كند؟
در صورت رش��د نرخ بهره براي فروش بيش��تر اوراق در 
كوتاه مدت بازار رشدي نمي كند و اصالح را تجربه مي كند 
اما براي ادامه دادن فروش اوراق نرخ ها را بايد همين طور 
باال ببرند كه درنهايت احتماالً در اواخر سال 1۴۰1 يا اوايل 

1۴۰۲ با تورم شديد روبرو خواهيم شد.
با توجه به عدم ميل به توافق با طرف غربي دو سناريو براي 

اين دو سوال بيشتر وجود ندارد؛ 
1-  در صورت رشد نرخ بهره براي فروش بيشتر اوراق در 
كوتاه مدت بازار رشدي نمي كند و اصالح را تجربه مي كند 
اما براي ادامه دادن فروش اوراق نرخ ها را بايد همين طور 
باال ببرند كه درنهايت احتماالً در اواخر سال 1۴۰1 يا اوايل 

1۴۰۲ با تورم شديد روبرو خواهيم شد.
۲- فروش اوراق در همين چند ماه پيش رو با مشكل روبرو 
مي شود كه در اين سناريو از انتهاي همين سال رشد تورم 
در بازارهاي مالي را خواهيم داشت، مدت زمان اين تورم 

بيشتر اما شيب آن ماليم تر خواهد بود.

حتي تصورش هم براي خيلي 
از ما س��خت است، اينكه حكم 
قصاصت آمده باش��د، خانواده 
مقتول با ص��داي بلند بگويند 
كه رضاي��ت نمي دهند، حتي 
پا درمياني خيل��ي از آدم هاي 
سرشناس هم فايده اي نداشته 
باش��د، ام��ا ۴ ب��ار متوالي هر 
دوشنبه تو را به انفرادي منتقل كنند و بگويند چهارشنبه 
باال ي دار مي روي... تصورش هم سخت است، هر دفعه تا 
دم مرگ رفتن و برگشتن چيزي از مردن كم ندارد. آرمان 
۸ سال است كه انتظار مرگ را مي كشد. ۸ سال است كه 
خانواده اش تمام تالش خود را كرده اند تا از پدر و مادر غزاله 
رضايت بگيرند. اما مادر غزاله هم ۸ سال است كه منتظر 
مانده تا شايد مزاري براي دخترش آماده كند، جايي كه 
بداند پيك��ر بي جان دخت��رش در آن آرام گرفته و ديگر 
مي تواند هر وقت دلش خواس��ت روي همان سنگ سرد 
بنشيند و براي دخترش الاليي بخواند. اما خبري نيست 
كه نيست. هيچ كس نمي داند جسد غزاله كجاست؟ آرمان 
هم نمي داند كه اگر مي دانس��ت در اين ۸ سال هم نه در 
اين ۴ باري كه تا پاي چوبه دار رفت نش��اني از آن مي داد 
وقتي به عكس هاي تازه آرمان ن��گاه مي كنيم، با اينكه 
چهره اش پيدا نيست اما مي توان تار موهاي سفيد را در 
سر و صورتش ديد. آرمان پير شده است، از درد كاري كه 

نمي خواسته و اتفاق افتاده، از تحمل دردي كه بر دوش 
خانواده خود و غزاله گذاشته، از اينكه هر دوشنبه مي رود 

انفرادي تا ديگر خورشيد چهارشنبه را نبيند و باز...
نمي شود قضاوت كرد، نه مي توان از خانواده غزاله شاكي 
بود و نه از آرمان و خانواده اش. يك اتفاق تلخ دو خانواده را 
چنين سرگردان و آشفته كرده. يك اتفاق تلخ كه از روي 
خشم آني و بدون فكر افتاده باعث شد تا دختر نوجواني 
با تمام آرزوهاي كوچك و بزرگش محكوم به مرگ شود 
و پسر نوجواني هم بهترين سال هاي زندگي اش را پشت 

ميله هاي زندان و ترس از طناب دار سپري كند. 
چه كس��ي مي تواند خودش را جاي مادر غزاله بگذارد،  
شايد بتوان به اين موضوع فكر كرد كه آيا با كشتن آرمان، 

جنازه غزاله پيدا مي شود؟ آيا او زنده مي شود؟ 
چقدر ممكن است بعد از اينكه قلب آرمان هم از حركت 
ايس��تاد، پدر و مادر غزاله نفسي به راحتي بكشند. اصال 
نفس راحت يعني چه؟ تا اميد نباشد نمي تواني نفسي به 
راحتي بكش��ي، اما گرفتن جان انسان ديگر چه اميدي 
را در تو زنده مي كند؟ مادر و پدر غزاله طبق قانون حق 
دارند كه آرمان را قصاص كنند، اما سوال اينجاست كه 

آيا آرمان با نقشه قبلي غزاله را به قتل رسانده؟
 اگر چنين بود قصاص مي توانس��ت بيش از پيش حق 
خانواده غزاله باشد. اما حاال كه همه چيز دست به دست 
هم��ه داده تا يك اتفاق تلخ در يك روز عادي رخ بدهد و 
ادامه در صفحه 2 سرنوشت دو خانواده را... 

يادداشت روز

نقشكشاورزيدرتوسعه
از گذش��ته هاي تاريخ��ي تا 
به ام��روز، حوزه كش��اورزي 
هم��واره يك��ي از مهم ترين 
نيازهاي بش��ر ب��راي تداوم 
حضورش بر گستره اين كره 
خاكي بوده اس��ت. از دوران 
عهد باس��تان تا زمانه اي كه 
آن را عص��ر انفجار اطالعات 
نامگذاري مي كنند، انس��ان با تكيه ب��ر مزيت هايي 
كه بخش كشاورزي برايش ايجاد كرده است، مسير 
رشد و پويايي را طي كرده است. اين ضرورت )توسعه 
بخش كشاورزي( در چشم انداز آينده نيز با دامنه هاي 
اهميتي به مرات��ب افزونتر تداوم پي��دا خواهد كرد. 
ايران از نخستين سرزمين هايي است كه كشاورزي 
در آن ريش��ه دوانده و پا گرفته اس��ت. اساسا برخي 
مهاجرت  ه��اي تاريخي به فالت اي��ران نيز، به دليل 
يافتن زمين  هاي بهتر براي كش��اورزي شكل گرفته 
است. بر اساس آخرين آمارها حدود ۲۰درصد نيروي 
كار ايراني در بخش كشاورزي فعاليت مي كنند. اعداد 
و ارقامي كه نشان دهنده اهميت ويژه كشاورزي در تار 
و پود اقتصاد ايران زمين است. از سوي ديگر ارزيابي 

تحليلي مسير توسعه در قلمروهاي سرزميني مختلف 
و در جاي ج��اي جهان، گوياي اين واقعيت روش��ن 
است كه كشورهاي توسعه يافته با تكيه بر مزيت هاي 
نس��بي خود در بخش هاي مختلف اقتصادي، تالش 
مي كنند از ظرفيت هاي دروني اقتصاد خود و همچنين 
فرصت هاي موج��ود در عرصه بين المللي به بهترين 
وجه، بهره برداري كرده و مسير رشد و پويايي اقتصادي 
و معيشتي را طي كنند. يكي از مهم ترين گزاره هاي 
اقتصادي براي دستيابي به رونق بيشتر در بازارهاي 
كسب و كار، افزايش درآمد سرانه، اشتغالزايي و در كل 
تحقق توسعه پايدار، استفاده از ظرفيت هايي است كه 
بخش كشاورزي و صنايع وابسته آن، ايجاد مي كنند. 
بدون استفاده از اين ظرفيت هاي پويا، هيچ كشوري را 
نمي توان پيدا كرد كه توانسته باشد، قلمروهاي توسعه 
را در نورديده باشد. آن دسته از كشورهايي كه امروز 
ذيل كش��ورهاي توسعه يافته قرار مي گيرند، همگي 
بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي رشد خود را مبتني 
بر بخش كشاورزي ش��كل داده اند و از مزيت بخش 
كشاورزي براي ارتقاي س��طح اقتصادي و پيشرفت 
خود بهره مي برند. در واقع بخش كشاورزي از جمله 
بخش هاي پيشراني است كه انرژي الزم براي حركت 

را در س��اير حوزه هاي اقتصادي نيز ايجاد مي كند. از 
طريق ظرفيت هاي بخش كش��اورزي است كه ايران 
در دوران تحريم هاي ظالمانه غرب عليه كش��ورمان 
توانس��ت، بخش قاب��ل توجهي از اه��داف تحريمي 
دشمنان را بي اثر سازد و بخش قابل توجهي از نيازهاي 
كش��ور را تامين كند. ظرفيت هاي بالق��وه و بالفعل 
بخش كشاورزي ايران به اندازه اي است كه حتي براي 
تامين غ��ذاي مجموعه اي از كش��ورهاي منطقه نيز 
كفايت مي كند. ايران مي تواند به عنوان كانون و هاب 
منطقه اي كشاورزي و غذا در منطقه شناخته شود و 
امنيت غذايي را در تمام قلمروهاي سرزميني منطقه، 
ايجاد كند. اين جايگاهي است كه ايران در چشم انداز 
پيش رو به دنبال تحقق آن اس��ت تا بازار محصوالت 
كش��اورزي ايران در سراس��ر منطقه ش��كل گيرد و 
محصوالت ايراني در سبد مصرفي بسياري از كشورها 
قرار بگيرد. براي اين منظور الزم است دامنه وسيعي از 
ساختارسازي هاي اقتصادي در كميته هاي تخصصي 
از جمله كميته بانكي، بيمه، صنايع تبديلي، كشاورزي 
و دام و طيور و آبزيان تشكيل شود تا ايران به جايگاهي 
كه شايس��ته آن است دس��ت پيدا كند. استان هاي 
مختلف ايران در حوزه كش��اورزي واجد ويژگي هاي 

منحص��ر به فردي هس��تند ك��ه مي بايس��ت از اين 
ظرفيت ها در راستاي رشد و پويايي اقتصادي كشور 
بهره گرفته شود. ضرورت راه اندازي ميزهاي تخصصي 
در استان ها با توجه به مزيت هاي خاص آن استان ها 
و ارايه برنامه هاي ويژه براي بافعل كردن ظرفيت هاي 
پنهان بخش كشاورزي از جمله موضوعاتي است كه 
مي بايس��ت در دورنماي پيش رو محقق شوند. ايران 
با اس��تفاده از ظرفيت هايي كه در بخش كش��اورزي 
دارد مي تواند بسياري از مشكالتي كه در بخش هاي 
اقتصادي و معيشتي با آن دست به گريبان است را حل 
و فصل كند. اي��ن مهم در گروي همراهي و همكاري 
مجموعه ظرفيت هاي كشور و حمايت از تشكل هاي 
بخش خصوصي از جمله اتاق هاي بازرگاني كش��ور 
است. نبايد فراموش كرد كه آن دسته از كشورهايي كه 
توانسته اند كرانه هاي توسعه را درك كنند با مشاركت 
بخش خصوصي توانسته اند اهداف توسعه اي مد نظر 
خود را محقق كنند. بدون برنامه ريزي تش��كل هاي 
بخش خصوصي و مشاركت فعاالن اقتصادي، هر نوع 
برنامه ريزي در بخش هاي اقتصادي به سرانجام مورد 
نظر ختم نخواهد شد. ضرورتي كه امروز اقتصاد ايران 

بيشتر از هر زمان ديگري به آن نيازمند است.

محسن  اميني

مريم شاهسمنديرقيه ندايي

صفحه 5    

تالشامريكا
برايسرقتنفتايران

با برخورد نيروي دريايي سپاه پاسداران ناكام ماند

 آيا التهابات 
بازار برنج فروكش مي كند؟ 

رييسي در جلسه هيات دولت: 

مبادلهبرنجبانفت!
صفحه 7     صفحه 2    

هيچخطقرمزيندارم
نهدفترم،نهمعاونينمونهوزرا
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علي باقري، معاون وزير خارجه اعالم كرد

 حميد حاج اسماعيلي در يادداشتي 
وعده هاي مطرح شده را راستي آزمايي مي كند

وزير كار از وعده اشتغالزايي خود عقب نشيني كرد

معاون سياس��ي وزير امور خارج��ه اعالم كرد كه 
مذاكرات با ه��دف لغو تحريم ه��اي غيرقانوني و 
غيرانساني هشتم آذر ماه )۲9 نوامبر( در وين برگزار 
مي ش��ود. به گزارش فارس، »علي باقري« معاون 
سياسي وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
شب گذش��ته در توييتي اعالم كرد كه مذاكرات 

با هدف لغو تحريم هاي غيرقانوني و غيرانس��اني 
هشتم آذر ماه )۲9 نوامبر( در وين برگزار مي شود. 
وي نوش��ت: در تماس تلفني با آق��اي انريكه مورا 
آغاز مذاك��رات با هدف لغو تحريم هاي غيرقانوني 
و غيرانس��اني در روز هش��تم آذر ماه در وين مورد 
ادامه در صفحه 2 موافقت قرار گرفت. 

وعده ايجاد بيش از يك ميليون و ۸۵۰ هزار ش��غل 
كه طي روزهاي اخير توسط وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مطرح ش��د، حجم انبوه��ي از انتقادها و 
اعتراضات را نسبت به نگاه غيرواقعي اين وزارتخانه 
در دوره جديد مديريتي ايجاد كرده است. بالفاصله 
پس از اين اظهارات غيرمس��تند، خبري منتش��ر 
شد كه عيسي منصوري، معاون كارآفريني وزارت 
كار ب��ه دليل ع��دم تطابق اين وعده ها ب��ا واقعيات 
اقتصادي از س��مت خود استعفا داده و از مسووليت 
خود كناره گيري كرده است. در يك چنين فضايي 
تحليلگران و كارشناسان بازار كار كشورمان شروع 
به راستي آزمايي وعده هاي حجت عبدالملكي كردند 
و اين وعده ها را مغاير با شرايط اقتصادي و نظامات 
بازارها ارزياب��ي كردند.  با افزايش انتقادها، وزير كار 
راهي صدا و س��يما شد و در برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري از وعده هايي كه ذيل مصوبه ش��وراي عالي 
كار در خصوص اشتغالزايي يك ميليون و ۸۵۰ هزار 
نفري عنوان كرده بود، عقب نش��يني كرد. در وهله 
نخست اشاره ش��د كه اين ميزان شغلي كه وزارت 

كار دولت سيزدهم وعده 
اجراي آن را مطرح كرده، 
اش��تغال خالص نخواهد 
بود. يعني ف��رض كنيد، 
اگر در سال 1۴۰۰ ميزان 
بيكاري كشور 3 ميليون 
نف��ر باش��د و در ادامه در 
سال 1۴۰1 حجم بيكاري 
كشور به 3 ميليون و ۲۰۰ 
هزار نف��ر برس��د، باز هم 
دولت ادعا خواهد كرد كه 
اشتغالزايي ميليوني داشته 
اس��ت. اين عقب نشيني 
نش��ان مي ده��د ك��ه 
واكن��ش كارشناس��ان و 
صاحب نظ��ران تاثيرگذار 
ب��وده و باع��ث ش��ده 
دولت حداقل بخش��ي از 
حرف ه��اي خ��ود را پس 

بگيرد. دومي��ن موضوعي كه توس��ط عبدالملكي 
مطرح شد، آن است كه اشاره شد اقتصاد ايران بانك 
اطالع رساني در خصوص بازار كار وجود ندارد. اين 
كاستي، روندي است كه طي دهه هاي متمادي شكل 
گرفته و شرايط را به گونه اي شكل داده كه نمي توان 
اعتمادي به داده هاي اطالعاتي داش��ت. البته اين 
كاستي باعث خواهد شد تا نتوان پايشي از عملكرد 
درست دولت ها در حوزه اشتغالزايي و... داشت. مساله 
مهمي كه به آن اشاره نشد آن است كه وزير كار اشاره 
نكرد كه منابع اين ميزان اشتغالزايي قرار است از كجا 
تامين شود؟  به هر حال مهم ترين گزاره اشتغالزايي 
در هر پروژه اي، اعتبار و سرمايه گذاري است. زماني 
كه منابع الزم براي ايجاد شغل مشخص نشده باشد، 
طبيعي است كه نمي توان به اهداف اعالم شده دست 
پيدا كرد. نه در مصوبه شواري عالي اشتغال و نه در 
صحبت هاي وزير اعالم نشده است كه منابع اين طرح 
قرار است از كجا تامين شود.  اين در حالي است كه بر 
اساس اعتراف شخص وزير كار، عنوان شد كه بيش 
از 3۲ هزار ميليارد تومان بودجه پروژه هاي عمراني 
سال 1۴۰۰ به دليل مشكالت بودجه محقق نشده 
است. يعني طبيعي است زماني كه دولت بودجه اي 
براي توسعه عمراني نداشته باشد، نمي تواند تكانه 

الزم در حوزه اش��تغالزايي داش��ته باشد. بايد قبول 
كرد كه دولت حتي براي ام��ور جاري خود بودجه 
كافي ندارد و در حال اس��تقراض از سيستم بانكي 
كشور است، بنابراين در يك چنين مواقعي طبيعي 
است كه نمي توان اش��تغال ميليوني ايجاد كرد. در 
اين ش��رايط بايد ديد آيا دول��ت مي تواند از طريق 
جذب سرمايه هاي خارجي اين نيازهاي بودجه اي 
را تامين كند؟ اين پاس��خ هم منفي اس��ت. چرا كه 
به دليل تحريم هاي اقتصادي و FATF روند جذب 
س��رمايه هاي خارجي، منتفي است و امكان جذب 
سرمايه به كشور وجود ندارد. معموال براي طرح هاي 
بزرگي در اين حد، بدون جذب سرمايه هاي خارجي 
نمي توان قدمي برداشت. كشوري مانند ايران بدون 
پروژه هاي ب��زرگ و جذب س��رمايه هاي خارجي 
نمي تواند شغل ايجاد كند. مورد بعدي كه عبدالملكي 
روي آن مانور مي كند، مشاركت بخش خصوصي در 
پروژه هاي اقتصادي است. بايد توجه داشت كه ورود 
بخش خصوصي به پروژه ه��اي اقتصادي نيازمند 
بستر مناسبي است كه اكنون فراهم نيست. وقتي  
۸۵درصد اقتصاد ايران در 
اختيار دولت است، چگونه 
مي ت��وان ناگه��ان زمينه 
ورود بخ��ش خصوصي به 
اقتص��اد را فراهم كرد؟ آيا 
دولت يك شبه مي خواهد 
س��يطره خود بر اقتصاد را 
به بخش خصوصي منتقل 
كند؟ پ��س اي��ن ادعاها 
نيز منطقي مطرح نشده 
است. مساله اي كه امكان 
ورود بخ��ش خصوصي را 
بس��يار كمرنگ مي كند، 
بي ثباتي در سياست هاي 
پولي و ارزي كشور است. 
اين روزه��ا، ثباتي در بازار 
ارز حاكم نيست و هر روز 
نرخ ارز باال مي رود و نوسان 
حاكم است. در اين شرايط 
بخش خصوصي ميلي به مش��اركت در پروژه هاي 
اقتصادي ن��دارد. گزاره بع��دي، تكانه هاي تورمي 
گسترده در كشور است كه در ورود بخش خصوصي 
سنگ اندازي مي كند. كدام فعال بخش خصوصي 
اقتصادي جرات مي كند در اين بازار سرمايه گذاري 
كند؟  آيا اساسا ش��رايط فعلي انتفاعي براي بخش 
خصوصي دارد؟ آيا حركت به سمت كارهاي توليدي، 
خدماتي، سرمايه گذاري و... با يك پيش بيني منطقي 
همراه است. خير؟ چون نوسان باالست و تنش هاي 
سياسي بااليي وجود دارد. بنابراين شرايط براي ورود 
بخش خصوصي به اقتصاد كشور نيز فراهم نيست 
و مشخص نيس��ت دولت چگونه مي خواهد انگيره 
بخش خصوصي را ارتقا بدهد؟ از س��وي ديگر براي 
ايجاد اش��تغالزايي در يك چنين سطحي، معموال 
بايد يك طرح و برنامه دقيق و تخصصي تهيه شود. تا 
مشخص شود در كجا، با چه حجمي و ذيل چه ميزان 
سرمايه گذاري قرار است اشتغالزايي صورت بگيرد؟ 
يك چنين برنامه اي نيز از س��وي دولت ارايه نشده 
اس��ت. وزير كار به صورت مبهم اشاره مي كنند كه 
قرار است در روستاها شغل ايجاد كنند اما مشخص 
نمي كنند كه در كدام روستاها و با چه مكانيسمي قرار 
ادامه در صفحه 8 است اين روند محقق شود؟   

آغازمذاكرات
8آذر   وين

توهماشتغالزايي
يكميليونو850هزارنفري

ورود بخ�ش خصوص�ي ب�ه پروژه هاي 
اقتصادي نيازمند بستر مناسبي است 
كه اكنون فراهم نيست. وقتي  85درصد 
اقتصاد اي�ران در اختيار دولت اس�ت، 
چگونه مي ت�وان ناگهان زمين�ه ورود 
بخش خصوصي به اقتصاد را فراهم كرد؟ 
آيا دولت يك ش�به مي خواهد سيطره 
خود ب�ر اقتصاد را ب�ه بخش خصوصي 

منتقل كند؟



رييس مجل��س در پي تذكر رهبر معظ��م انقالب در 
مورد مطرح ش��دن نام برخي اف��راد در گزارش يكي 
از كميس��يون هاي مجلس گف��ت: از همه همكارانم 
مي خواه��م ضم��ن جبران گذش��ته در گزارش��ات 
كميسيون ها، نطق ها و... نسبت به اين رهنمود جدي 

باشند.
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي در 
نطق پيش از دس��تور خود در آغاز جلسه علني ديروز 
مجلس شوراي اس��المي   گفت: رهبر معظم انقالب 
درباره رسانه اي شدن اس��م افراد در پي گزارش يكي 
از كميسيون هاي مجلس تذكري را داده اند و خواستار 
جبران موضوع ش��ده اند كه به نظر مي رسد اطالعات 
عموم از آن هم رهگش��اي برخي سواالت است و هم 
بهترين روش براي برآورده س��اختن جبران مدنظر 

ايشان توسط مجلس است.
به گزارش فارس، رييس مجلس اظهار داشت: ايشان 
در حاشيه نامه اي كه در آن به رسانه اي شدن گزارش 
يكي از كميسيون هاي مجلس پيش از بررسي و صدور 
حكم در دادگاه صالحه اعتراض ش��ده اس��ت مرقوم 
فرموده اند »شكايت بجا است نبايد پيش از اثبات جرم 
موضوع را رسانه اي مي كردند دنبال كنيد و به نحوي 

جبران شود.«
وي افزود: به نظر مي رسد اين تذكر كه حاكي از توجه 
به حق الناس است نه فقط براي همكاران اينجانب در 
مجلس بلكه براي همه صاحبان رسانه ها و تريبون ها 
مخصوصا تريبون هاي رسمي و همچنين همه فعاالن 
عرصه هاي اجتماعي و رسانه اي مي تواند فصل الخطاب 
قرار گيرد و نشان مي دهد تا زماني كه جرمي به اثبات 

نرسيده است ذكر اسامي افراد مجاز نيست.
قاليباف خاطرنشان كرد: به نوبه خود از همه همكارانم 

مي خواه��م ضم��ن جبران گذش��ته در گزارش��ات 
كميسيون ها، نطق ها و تذكرها نسبت به رعايت اين 
رهنمود جدي باش��ند و امي��دوارم ديگر تريبون ها و 
رسانه هاي رسمي و غيررسمي كشور و همچنين فعاالن 
رسانه اي كه خود را ملتزم به رعايت رهنمودهاي رهبر 

انقالب مي دانند نيز به رعايت اين مساله كوشا باشند.
رييس مجلس اظهار داش��ت: در آستانه فرا رسيدن 
سالروز تاريخي تسخير شجاعانه النه جاسوسي امريكا 
به دست دانشجويان پيرو خط امام قرار داريم به همين 
مناسبت پيشاپيش روز ملي مبارزه با استكبار جهاني 

را گرامي مي داريم.
وي افزود:  دانش��جويان انقالبي در آن زمان با تسخير 
النه جاسوسي هويت ضدمردمي، مداخله جو و مستكبر 

اياالت متح��ده امريكا را به دنيا نش��ان دادند و فصل 
جديدي را براي مقابله عدالت جويان و حقيقت طلبان 
سراسر دنيا در برابر زورگويي ها و دخالت هاي امريكا و 

ساير رژيم هاي مستكبر پديد آوردند.
قاليباف خاطرنش��ان ك��رد: روز ۱۳ آب��ان همچنين 
مص��ادف ب��ا روز دانش آموز و حادثه خونين كش��تار 
بيرحمانه دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ در تهران است؛ 
ياد و خاطره تمامي دانش آموزان ش��هيد آن حادثه را 
گرامي مي داريم و به روان پاك آنها درود مي فرستيم.

ريي��س مجلس اظهار داش��ت: حركت م��ردم ايران 
در تمامي س��ال هاي بعد از انقالب در جهت مقابله با 
زورگويي هاي مستكبران حركتي عادالنه و كامال در 
راستاي منافع ملي بوده است. كشور هاي استكباري 

همچون امريكا و پيش از آن انگليس هرگاه توانسته اند 
با توطئه هاي پيچيده يا جنگ افروزي عليه استقالل 
موجوديت يا منافع مردم ايران اقدام كرده اند كه فقط 

يك مورد از آنها كودتاي ۲۸ مرداد است.
وي افزود: مقابله با اين قدرت ه��اي زورگو و دفاع از 
منافع كش��ور و وحدت و امنيت ملي حكيمانه ترين 
حركت اجتماعي ملت ايران است و پايان تلخ برخي 
قيام هاي مردمي در منطقه كه نگاه بدبينانه به امريكا 
را كنار گذاش��تند نش��ان داد راهبرد امامين انقالب 
مبني بر مقابله با كشور هاي استكباري عقالني ترين 
تصميم براي تأمين منافع ملي ايران بوده است. البته 
مقابله با استكبار وجوه مختلفي دارد و امروز مهم ترين 
راهبرد براي استكبارستيزي تالش جهادي مدبرانه 
و مطابق با برنامه اي حساب شده براي حل مشكالت 

مردم است.
قاليباف خاطرنش��ان كرد: بار ها گفته ام كه مهم ترين 
مولفه تأمين امنيت ملي كش��ورمان در قلب يكايك 
مردم ايران قرار دارد و آن باور آنها به مسير انقالب است 
و اگر آسيب زدن به اقتصاد كشور و برهم زدن اتحاد ملي 
دستور كار مستكبران است پس با قاطعيت مي توان 
گفت كه استكبارستيزي يعني حل مشكالت اقتصادي 
مردم و تالش براي افزايش همدلي، اتحاد و تاليف قلوب 

در ميان گروه ها و اقشار مختلف اجتماعي است.
رييس مجلس اظهار داش��ت: پرداختن به مس��ائل 
حاش��يه اي كه دغدغه اصلي زندگي مردم نيس��ت يا 
درگير شدن در جناح بازي ها و حزب بازي به جاي اتحاد 
ملي براي حل مشكالت مردم فاصله گرفتن از اهداف 
اصلي انقالب اسالمي است. ما مسووالن هر قدر در حل 
مشكالت اقتصادي مردم موفق شويم به همان اندازه 

توانسته ايم استكبار را زمين گير كنيم.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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رهبر معظم انقالب درگذشت 
حجت االسالم والمسلمين 

عالقه بند را تسليت گفتند
رهبر انقالب با صدور پيامي درگذشت عالم پرهيزگار و 
مردمي حجت االسالم والمسلمين حاج سيدعلي محمد 

عالقه بند را تسليت گفتند.
متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت عال��م پرهي��زگار و مردم��ي جن��اب 
حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج سيد علي محمد 
عالقه بند رضوان اهلل عليه را به عموم مردم شريف و متدين 
يزد و ارادتمندان آن عالم رباني و نيز به علماي اعالم و به 
ويژه به بازماندگان آن مرحوم تسليت عرض مي كنم و 
علو درجات ايشان را از خداوند متعال مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي
۱2آبان۱۴۰۰

گزارش اجراي احكام بودجه 
1400 تا پايان آبان ارايه مي شود 

مه��رداد بذرپاش از ارايه گزارش اج��راي احكام قانون 
بودجه طي 6 ماه ابتدايي سال ۱400 در پايان آبان ماه 
خبر داد و گفت: ديوان محاسبات كشور تالش مي كند 
نظارت ها را برخط كند تا از كاغذبازي، اطاله رسيدگي ها 
و حسابرسي ها و تاخير در ارايه گزارشات و مشاوره هاي 
مديريتي به دستگاه هاي اجرايي جلوگيري شود. رييس 
كل ديوان محاس��بات كش��ور بودجه ريزي بر مبناي 
عملكرد را راهكار حل مشكالت بودجه اي دستگاه ها 
دانس��ت و اظهار داشت: هرچند ش��ايد برخي از نظام 
بودجه ريزي ب��ر مبناي عملكرد به دليل اينكه پلتفرم 
جديدي براي نظارت است، استقبال نمي كنند اما اين 
سبك از بودجه ريزي، براي دس��تگاه اجرايي كارساز 
است و براي دستگاه هاي نظارتي نيز امكان نظارت دقيق 

و درستي بر عملكرد صحيح بودجه را فراهم مي كند.

پيش بيني بانك امريكا 
از نفت 1۲0 دالري

بانك امريكا در اي��ن هفته اعالم ك��رد قيمت نفت خام 
برنت تا پايان بهار ۲0۲۲ به ۱۲0 دالر در هر بشكه خواهد 
رسيد. پيش بيني اين بانك براساس بحران جهاني انرژي 
انجام  شده كه قيمت نفت خام، زغال سنگ، گاز طبيعي 
و ال ان جي را به باالترين رقم رس��انده است. بانك امريكا 
درست يك ماه پيش پيش بيني كرد قيمت نفت طي 6 
ماه آينده در صورت سردتر از حد انتظار بودن سرماي هوا 
در زمستان، به ۱00 دالر در هر بشكه مي رسد. اين بانك 
عقيده دارد بهبود تقاضاي جهاني براي نفت طي يك سال 
و نيم آينده فراتر از عرضه آن خواهد بود كه باعث كاهش 
ذخاير و افزايش بيش��تر قيمت نفت مي شود. حاال بانك 
امريكا پيش بيني مي كند افزايش تقاضا براي ديزل، سوخت 
هواپيما و بنزين به  همراه محدوديت  ظرفيت پااليشگاهي، 

قيمت ها را در سال آينده ميالدي باالتر خواهد برد. 

آغاز مذاكرات  8 آذر- وين
به گزارش فارس، در پي رايزني  اخير علي باقري معاون 
وزير امور خارجه با »انريكه مورا« معاون مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا و هماهنگ كننده كميس��يون 
مشترك برجام در بروكسل توافق ش��د كه مذاكرات 
ايران و گروه ۱+4  پيش از پايان ماه نوامبر از سر گرفته 
شود. باقري بعد از اين مذاكرات در توييتي اعالم كرد كه 
در هفته جاري تاريخ دقيق مذاكرات اعالم خواهد شد. 
باقري پس از بروكسل به مسكو سفر و با سرگئي ريابكوف 
معاون وزير خارجه روسيه ديدار و گفت وگو كرد. معاون 
وزير خارجه روز دوش��نبه دهم آبان ماه نيز با »ما ژائو« 
همتاي چيني تلفني گفت وگو كرد. سعيد خطيب زاده 
سخنگوي وزارت امور خارجه دهم آبان ماه در نشست 
هفتگي با خبرنگاران اعالم كرده بود: گفت وگوهاي ما 
در وين قبل از نوامبر نهايي مي شود و اينكه در بروكسل 
تاريخ قطعي و نهايي نش��د، چون ايران مي خواست با 
همه طرف ها رايزني كند و تاريخ ان شاءاهلل در اين هفته 
نهايي مي شود. اتحاديه اروپا طي بيانيه اي در خصوص 
ازسرگيری مذاکرات در وين استقبال كرده و اعالم كرد   
کميسيون مشترک برجام روز ۲۹ نوامبر در وين ديدار 
خواهد داش��ت.   انريکه مورا، هماهنگ کننده اتحاديه 
اروپا در مذاکرات هسته ای رياست نشست کميسيون 
را بر عهده خواهد داشت و نمايندگانی از چين، فرانسه، 
آلمان، روسيه، انگليس و ايران نيز در آن حاضر خواهند 
شد. روس��يه هم از برگزاری دور جديد مذاکرات وين 
استقبال  وابراز خشنودي كرد، اوليانوف نماينده دائم 
روسيه نزد سازمان های بين المللی مستقر در وين که 
رياست هيات روسي در مذاکرات برجامی را بر عهده دارد 
چهارشنبه شب در توييتی نوشت: مذاکرات وين درباره 
از سرگيری اجرای برجام ۲۹ نوامبر برگزار می شود. اين 
تصميم جمعی که از مدت ها پيش مورد انتظار بود راه را 

برای رفع تحريم های آمريکا باز می کند

او هر چهارشنبه مي ميرد
 ب��ه هم گره بزند، حاال كه آرمان قصدي براي انجام اين 
قتل نداشته و همه چيز در لحظه اتفاق افتاده حتي آن 
حركت از سر ناداني انداختن غزاله به سطل زباله مكانيزه، 
با قصاص آرمان همه چيز درست مي شود؟ آرمان حاال هر 
چهارشنبه مي ميرد، اصال آرمان همان روزي كه حكم 
اعدامش تاييد شد و خانواده غزاله هم اعالم كردند قصد 
گذشت ندارند، مرد. آرمان همان اولين دوشنبه اي كه به 
انفرادي رفت تا روز چهارشنبه حكم اعدامش اجرا شود، 
مرد. آرمان خيلي وقت اس��ت مرده؛ خانواده اش براي 
نجات جان پسركي كه ديگر از آن آرمان سابق نشاني در 
او نيست بيهوده تالش مي كنند. آرمان هر چهارشنبه 
مي ميرد؛ اصال همان روزي كه نشست كنج سلول زندان 
و تازه فهميد كه چه باليي سر غزاله آورده، مرد. كشتن 

يك مرده دردي را از كسي دوا نمي كند.

رييسي در جلسه هيات دولت: 

رييس جمه��ور با تاكيد بر اينكه دولت س��يزدهم 
مبارزه با فس��اد را با قوت و جديت پيگيري خواهد 
كرد، اظهار داش��ت: مردم شايد فقر و تنگدستي و 
سختي هاي معيش��تي را تحمل كنند، اما فساد را 

نمي پذيرند.
سيد ابراهيم رييس��ي صبح چهارشنبه در جلسه 
هيات دولت ب��ا تأكيد بر اينكه مبارزه با فس��اد به 
نوعي ش��رط ضمن رأي مردم به اي��ن دولت بوده 
است، گفت: حتمًا بايد نسبت به احتمال بروز فساد 
حساس باش��يم و به هيچ وجه از مبارزه با مصاديق 

آن غفلت نكنيم.
رييس جمهور با بيان اينكه بس��ترها و زمينه هاي 
فساد كم و بيش در همه دستگاه ها وجود دارد، افزود: 
يكي از زمينه هاي بروز فساد، موضوع به كارگيري 
نيروي انساني است، لذا در جذب نيرو بايد صرفًا بر 
كارآمدي و صالحيت هاي قانوني و شرعي تمركز 
كرد و به همكاران خودم��ان نيز تأكيد كنيم كه از 
به كارگيري افراد به صرف آشنايي و رفاقت و بدون 

توجه به شايستگي ها خودداري كنند.
رييس��ي خطاب به اعض��اي هيات دول��ت تأكيد 
كرد: بايد به ش��دت مراقبت و صيان��ت نمود تا در 

زيرمجموعه شما هيچ فسادي رخ ندهد.
رييس جمهور تصريح كرد: در جاهايي كه فضاسازي 
نسبت به انتصابات رخ مي دهد، اگر اين فضاسازي ها 
صحيح نيست، از عملكرد خودتان دفاع كنيد، اما 
توجه داشته باش��يد كه شايسته ساالري در دولت 
سيزدهم صرفاً يك شعار نيست، بلكه بستر و مبناي 
كار است و اگر انتقادات به يك عملكرد يا انتصاب شما 

صحيح است، بايد سريعًا اصالح كنيد.
رييس��ي با تأكيد بر ضرورت اخذ نظر دستگاه هاي 
نظارتي مختلف پيش از به كارگيري افراد، خاطرنشان 
كرد: مبارزه با فس��اد و توجه به شايسته ساالري از 
اصول اساس��ي دولت در عمل اس��ت. اما آنجا كه 
كار خود را درس��ت انجام داده ايم نبايد تحت تأثير 

فضاسازي ها قرار بگيريم.
رييس جمهور با بيان اينكه اگر فسادي در مجموعه 
دولت محرز شد اول مسووالن با فرد خاطي برخورد 
كنند و سپس او را براي طي مراحل قانوني به مراجع 
قضايي معرفي نمايند، گفت: بنده هيچ خط قرمزي 
ندارم؛ نه دفترم، نه معاونينم و نه وزرا هيچ كدام خط 

قرمزي براي بنده نيستند.
رييس��ي اضافه كرد: بنده تالش ك��ردم همكارانم 
را از ميان افراد پاكدس��ت و ضد فساد انتخاب كنم. 
پاكدستي افراد دور اين ميز را تاكنون احراز كرده ام 
و در ادامه كار نيز بايد نظ��ارت و مراقبت الزم را به 

عمل آوريم.
رييس جمهور تاكيد كرد: در دولت سيزدهم براي 
اولين بار در انتصابات سطوح عالي عالوه بر استعالم 
از مراجع اطالعاتي، از مراج��ع نظارتي ديگر مثل 
سازمان بازرس��ي و ديوان محاسبات نيز استعالم 

افراد اخذ مي شود.
دكتر رييس��ي در بخش ديگري از س��خنان خود 
با اش��اره به طرح جم��ع آوري و اقدامات حمايتي 
از متكدي��ان، گف��ت: دولت موظف اس��ت مانع از 
سوءاس��تفاده از كودكان و وارد آمدن آسيب هاي 
روح��ي و اخالق��ي ب��ه آن��ان در كارهاي��ي نظير 
تكدي گري شود. لذا از ش��هرداري ها براي سامان 

دادن به اين وضعيت حمايت مي كنيم.
رييس جمهور در ادامه با تأكيد بر ضرورت پيگيري 
اجراي مصوبات سفرهاي اس��تاني، گفت: نتايج و 
ثمرات سفرهاي اس��تاني در اجراي مصوبات اين 
سفرها آشكار مي شود و ضرورت دارد كه اجراي اين 

مصوبات به طور جدي پيگيري شود.
رييسي در ادامه با اش��اره به ظرفيت هاي كارخانه 
كاغذ مازندران، اضافه كرد: با توجه به مشكالتي كه 
در زمينه تأمين كاغذ در كشور وجود دارد و از سوي 
ديگر توانمندي هاي كشور در زمينه توليد كاغذ بايد 
هر چه سريع تر نيازهاي كارخانه كاغذ مازندران و 
كارخانه ديگري كه در استان فارس قرار دارد، تامين 
شود تا مشكالت موجود در بازار كاغذ برطرف گردد.
رييس جمه��ور در بخش ديگري از س��خنانش با 
ي��ادآوري اينكه بنده همواره بر ضرورت نشس��ت 
و گفت وگو ب��ا اقتصاددانان از جمله كارشناس��ان 
اقتصادي كه حتي از نظرات مخالف با دولت دارند، 
تأكيد داشته ام، اظهار داشت: برگزاري نشست هاي 
مش��ورتي با صاحب نظران اقتصادي و اخذ نظرات 
و انتق��ادات آنان اقدام مباركي اس��ت كه مي تواند 

تصميمات و اقدامات دولت را پخته تر كند
رييس��ي همچنين در جلس��ه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دول��ت تصريح كرد: هيچ بن بس��تي در 
مسير حل مشكالت كش��ور وجود ندارد و اجزاي 
دولت بايد به گونه اي هماهنگ و نظام يافته عمل 
كنند تا اقدامات، مكمل يكديگر و در راستاي حل 

مشكالت كشور باشد.
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت شامگاه سه شنبه به 
رياست آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم رييسي تشكيل 
جلس��ه داد و در اين جلس��ه گزارش��ي از وضعيت 
صادرات نفت، محصوالت پتروشيمي و گاز طبيعي 
بيان شد. بر اساس اين گزارش حجم فروش نفت در 
مقايسه با گذشته روند افزايشي دارد و آمار صادرات 
پتروش��يمي نيز در وضع مناسبي اس��ت. در اين 
جلسه همچنين رييس كل بانك مركزي گزارشي 
از آخرين وضع منابع ارزي، نحوه وصول منابع مالي 
بلوكه شده كش��ورمان در خارج و تدابير در دست 
اقدام براي بازگش��ت اين منابع بيان كرد. در ادامه 
جلسه موضوع اجراي دقيق مقررات مصوب قبلي در 
ستاد در خصوص كمك و اعطاي تسهيالت صندوق 
توس��عه ملي براي حمايت از صندوق تثبيت بازار 
س��رمايه مطرح و مقرر شد اين مصوبات به سرعت 

عملياتي شود.

تذكر رهبر انقالب به مجلس درباره گزارش يكي از كميسيون ها:

با برخورد نيروي دريايي سپاه پاسداران ناكام ماند

نبايدپيشازاثباتجرم،موضوعرارسانهايميكردند

تالش امريكا براي سرقت نفت ايران

شكست بزرگ دموكرات ها در ايالت ويرجينيا

امريكا در اي��ن اقدام يك نفتك��ش را كه حامل نفت 
صادراتي ايران ب��ود در آب هاي درياي عمان مصادره 
كرد و با انتقال محموله نفت آن به يك نفتكش ديگر 
آن را به سوي مقصدي نامعلوم هدايت كرد. همزمان 
دالورمردان نيروي دريايي س��پاه ب��ا اجراي عمليات 
هلي بورن روي عرش��ه نفتكش آن را به تصرف خود 
درآوردند و آن را به س��وي آب هاي س��رزميني ايران 
هدايت كردند. با اقدام به موقع و مقتدرانه جان بركفان 
دالور نيروي دريايي س��پاه پاسداران انقالب اسالمي 
عمليات دزدي دريايي و س��رقت نفت ايران توس��ط 
امريكا ناكام ماند. امري��كا در اين اقدام يك نفتكش را 
كه حامل نفت صادرات��ي ايران بود در آب هاي درياي 
عمان مصادره كرد و با انتقال محموله نفت آن به يك 
نفتكش ديگر آن را به سوي مقصدي نامعلوم هدايت 
كرد. در ادامه نيروهاي امريكا با استفاده از چندين فروند 
بالگرد و ناو جنگي به تعقيب نفتكش پرداختند اما با 
ورود قاطعانه و مقتدرانه نيروهاي جان بركف سپاه ناكام 
ماندند. نيروهاي امريكايي مجددا با استعداد بسيار و با 
استفاده از چند ناو جنگي بيشتر تالش كردند مسير 
حركت نفتكش را سد كنند كه باز هم موفق نشدند. 
اين نفتكش هم اكنون در آب هاي س��رزميني كشور 

عزيزمان است.

  اولي�ن واكن�ش امري�كا به شكس�تش براي 
دزدي دريايي نفت ايران در درياي عمان

ناوگان پنجم ني��روي دريايي امريكا ك��ه در بحرين 
مستقر است درباره شكست عمليات دزدي دريايي و 
سرقت نفت ايران توسط امريكا سكوت پيشه كرد و به 
رويترز گفت گزارش ها درباره حادثه را مشاهده كرده 

اما اطالعاتي براي ارايه در اختيار ندارد.

  تشكر وزير نفت از سپاه براي نجات محموله 
نفتكش ايراني از چنگ دزدان دريايي امريكا

اوجي، وزير نفت در پيامي از نيروهاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي به  دليل نجات محموله نفتكش ايراني 

از چنگ دزدان دريايي امريكايي قدرداني كرد.

  اطالعيه س�پاه از جزيي�ات برخورد نيروي 
دريايي با ناو هاي امريكايي

روابط عمومي كل س��پاه در اطالعي��ه اي از اقدام به 
موق��ع و مقتدرانه جان بركف��ان دالور نيروي دريايي 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در شكست عمليات 
سرقت دريايي نفت ايران توسط نيروي دريايي ارتش 

تروريست امريكا خبر داد.

روابط عمومي كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
اطالعيه اي اعالم كرد: با اقدام ب��ه موقع و و مقتدرانه 
جان بركفان دالور نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي، عمليات نيروي دريايي ارتش تروريس��ت 
امريكا براي س��رقت نفت جمهوري اسالمي ايران در 

درياي عمان ناكام ماند .
اين اطالعي��ه مي افزايد: امريكايي ها در اين اقدام يك 
نفتكش حامل نفت ايران را در آب هاي درياي عمان 
سرقت كردند و با انتقال محموله نفت به يك نفتكش 

ديگر آن را به سوي مقصدي نامعلوم هدايت كردند.
در اين اطالعيه با اشاره به اقدام همزمان دالورمردان 
نيروي دريايي سپاه در ناكام سازي اين عمليات آمده 
است: رزمندگان نيروي دريايي سپاه با اجراي عمليات 

هلي بورن روي عرش��ه نفتكش حامل نفت س��رقت 
شده آن را تصرف و به سوي آب هاي سرزميني ايران 

هدايت كردند.
اي��ن اطالعيه تصريح كرده اس��ت: نيروه��اي ارتش 
تروريست امريكا در ادامه با استفاده از چندين فروند 
بالگرد و ناو جنگي به تعقيب نفتكش پرداختند، اما با 
ورود قاطعان��ه و مقتدرانه جان بركفان نيروي دريايي 

سپاه ناكام ماندند.
در اطالعيه روابط عمومي كل سپاه با اشاره به تالش 
نافرجام مج��دد امريكايي ها براي تقويت توان خود با 
استفاده از استعداد بيشتر و گسيل چندين ناو جنگي 
ديگر براي سد كردن مسير حركت نفتكش آمده است: 
امريكايي ه��ا با درك آمادگ��ي و قاطعيت رزمندگان 
شجاع و غيرتمند نيروي دريايي سپاه براي رويارويي 
با هر نوع ماجراجويي و تهديد عليه منافع ملت ايران، 
از ادامه ماجرا منصرف و منطقه را ترك كردند، تاكيد 
كرده است: اين نفتكش در ساعت ۸ صبح مورخ سوم 
آبان ماه ۱400 در آب هاي سرزميني ايران اسالمي، 

در لنگرگاه بندر عباس پهلو گرفته است.
روابط عمومي كل س��پاه در پايان اعالم كرده اس��ت: 
تصاوير ش��فاف، گويا و غير قابل انكار اي��ن رخداد تا 
ساعتي ديگر در اختيار رسانه هاي گروهي قرار خواهد 

گرفت.

  آسوشيتدپرس: ايران نفتكش تحت پرچم 
ويتنام را توقيف كرد

خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشته ايران يك نفتكش 
تحت پرچم ويتن��ام را در درياي عمان توقيف كرده و 
هنوز اين نفتكش را در اختي��ار دارد و در بندرعباس 

نگهداري مي كند.

شكس��ت در انتخابات ويرجينيا زن��گ خطري براي 
دموكرات هاست كه در انتخابات ميان دوره سال آينده 
بايد براي حفظ اكثريت مبارزه كنند. انتخابات ويرجينيا 
به عنوان آزموني براي رياست جمهوري بايدن يك سال 

پس از پيروزي او در كاخ سفيد تلقي مي شود.
گلن يانكين جمهوري خ��واه در انتخابات فرمانداري 
ويرجينيا با ضربه به بايدن پيروز شد. اين اولين پيروزي 
بزرگ جمهوري خواهان پس از انتخابات سال ۲0۲0 
اس��ت كه در آن كاخ س��فيد، اكثريت مجلس سنا و 

مجلس نمايندگان را از دست دادند.
به گ��زارش اعتمادآنالي��ن، شكس��ت در انتخابات 
ويرجينيا زنگ خطري براي دموكرات هاس��ت كه در 
انتخابات ميان دوره سال آينده بايد براي حفظ اكثريت 
مبارزه كنند. جو بايدن در اوايل روز چهارشنبه، زماني 
كه دموكرات ها در انتخابات فرماندار ويرجينيا شكست 

خوردند، ضربه سياسي تلخي خورد.
كاندي��داي دموك��رات  تري مك اليف ب��ه همراه جو 
بايدن و باراك اوباما كمپي��ن انتخاباتي برگزار كرده 
بود، اما اين موضوع براي جلوگيري از برد گلن يانكين 

جمهوري خواه كافي نبود.
AP در اولين س��اعات روز چهارشنبه يانكين را برنده 
انتخابات اعالم كرد. او از اواي��ل رأي گيري جلو بود و 
اين فاصله را در طول ش��ب هم حف��ظ كرد، در حالي 
كه مك اليف در بخش هاي كليدي كه بايدن در سال 

۲0۲0 در آنها پيروز شده بود شكست خورد.
يانكين در حالي كه مشت هايش را گره كرده و سپس 

دس��تانش را به هم مي زد، درس��ت بعد از ساعت يك 
بامداد خطاب به حاميان شادمانش در شانتي گفت: 
»خيلي خوب، ويرجينيا، ما برنده اين انتخابات شديم!« 

او فرياد زد. »چقدر سرگرم كننده است.«
اين سياس��تمدار ۵4 س��اله، اين لحظه را »لحظه اي 
تعيين كننده« براي ميليون ها ويرجينيايي كه روياها 

و اميدهايشان مشترك است توصيف كرد.
يانكين قول داد: »ما با هم مسير را تغيير خواهيم داد، 
ما مي خواهيم اين تحول را در روز اول آغاز كنيم. هيچ 

زماني براي هدر دادن وجود ندارد.«
اي��ن جمهوري خ��واه با اش��اره به آنچه ك��ه موضوع 
تعيين كننده كمپين او بود، گف��ت: »ما مي خواهيم 
تعالي را در م��دارس خود بازيابي كنيم... مي خواهيم 
انتخاب را در سيس��تم مدارس دولت��ي خود معرفي 
كنيم... والدين را در آغوش مي گيريم، نه اينكه آنها را 
ناديده بگيريم. ما با يك برنامه درسي كه شامل گوش 

دادن به نظرات والدين است پيش مي رويم.«
يانكين همچون مس��ير مبارزه هاي انتخاباتي اش نام 
ترام��پ را بر زبان نياورد. انتخابات ويرجينيا به عنوان 
آزموني براي رياس��ت جمهوري بايدن يك سال پس 
از پيروزي او در كاخ س��فيد، همزمان با متوقف شدن 
دس��تور كار او در كنگره و كاهش محبوبيتش به 4۲ 

درصد، تلقي مي شود.
مك اليف در س��خنراني سه شنبه ش��ب اعالم كرد: 
»اين مب��ارزه ادامه دارد.« او از اعضاي كمپينش براي 

مبارزه اي سخت تشكر كرد.

او گفت: »ما بايد مطمئن ش��ويم ك��ه از حق انتخاب 
زنان در ايالت ويرجيني��ا محافظت مي كنيم. ما بايد 
مطمئن شويم كه همه در اينجا، در ايالت ويرجينيا، از 
خدمات بهداشتي باكيفيت و مقرون به صرفه برخوردار 
مي ش��وند. همه حق دارند در اينجا از يك آموزش در 
سطح جهاني برخوردار ش��وند و ما امشب و هر روز به 

اين مبارزه ادامه خواهيم داد.«
تالش همه جانبه مك اليف براي نش��ان دادن يانكين 
به عنوان يكي از شركاي دونالد ترامپ، كمتر از تمركز 
جمهوري خواهان بر تحريك ترس و خشم والدين در 
مورد مسائل جنگ فرهنگي در مدارس ويرجينيا موثر 
بود. يانكين ادعاهاي نادرستي داشت مبني بر اينكه 
نظريه انتقادي ن��ژاد- چارچوبي تحليلي كه از طريق 
آن دانشگاهيان راه هاي بازتوليد نابرابري هاي نژادي 
توسط قانون را بررسي مي كنند- در سيستم آموزشي 
ايالت بيداد مي كند )در واقع اين نظريه آموزش داده 

نمي شود(.
نكته مهم اين است كه يانكين در راه رفتن روي طناب 
سياس��ي اي موفق بود ك��ه در آن حماي��ت ترامپ را 
پذيرفت، اما هرگز از او در س��خنراني هاي بي نقصش 
ياد نكرد و از ترامپ دعوت نكرد ش��خصًا با او كمپين 

انتخاباتي برگزار كند.
تاريخ نيز با يانكين همراه بود. زيرا حزبي كه كاخ سفيد 
را از دست مي دهد پرانرژي مي شود و معمواًل يك سال 
بعد در انتخابات فرمانداري ويرجينيا پيروز مي شود. 
اما خود مك اليف زماني كه در س��ال ۲0۱4 فرماندار 

ش��د اين قانون را زير پا گذاشت )فرمانداري او به يك 
دوره محدود شد( .

با اين حال، از سال ۲00۹، هيچ جمهوري خواهي در 
سراسر ايالت منصب كسب نكرده بود و بايدن ترامپ را 
در ويرجينيا با ۱0 درصد اختالف شكست داد. اين به 
آن معناست كه شكست دموكرات ها در ويرجينيا در 

سراسر امريكا طنين انداز خواهد شد.  
در همين حال در نيوجرسي داستان مشابهي در حال 
رخ دادن بود، زيرا فرماندار دموكرات، فيل مورفي براي 
پيروزي مجدد در انتخابات عليه رقيب جمهوري خواه 
خود، جك سياتارلي مبارزه كرد. اين انتخابات خيلي 
نزديك و سياتارلي كمي جلوتر بود. اگر مورفي پست 
خود را حفظ كند اولين دموكراتي خواهد بود كه در 44 
سال گذشته مجدداً به عنوان فرماندار ايالت انتخاب 
مي شود، در حالي كه شكست براي دموكرات ها نويد 

بدي خواهد داشت.
مانيشا سينگ، تحليلگر 4۸س��اله، درباره انتخابات 
ويرجيني��ا گفت: »بس��يار نااميدكننده اس��ت. من 
نمي توانم تم��ام دروغ هايي را كه براي تأثيرگذاري بر 
رأي دهندگان منتشر شده تصور كنم. داشتم درهاي 
خانه ها را مي زدم و مردم مي گفتند فيلم هاي مستهجن 
را از مدارس دولتي برداريد كه دروغ اس��ت. آنها فقط 
آنچه را كه در فاكس نيوز ديده بودند تكرار مي كردند. 
اين ممكن است زنگ خطر بزرگي براي دموكرات ها 
باشد. ما هميشه وقتي طرف مقابل دروغ مي گويد خوب 

بازي مي كنيم. بايد تهاجمي تر باشيم.«

 هيچ خط قرمزي ندارم
نه دفترم، نه معاونينم و نه وزرا



سخنگوي اجراي قانون جديد چك گفت: توصيه اكيد بانك 
مركزي به هموطنان اين است كه چك هاي جديد صيادي 
كه ثبتش در سامانه صياد انجام نشده است را نپذيرند، چراكه 
در غير اين ص��ورت بانك به موجب اصالحيه اخير قانون 
صدور چك نمي تواند در زمان نقد كردن چك، وجهي را به 
فرد پرداخت كند.  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
آمنه نادعلي زاده با اشاره به تصويب قانون اصالح قانون صدور 
چك در س��ال 1397 در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
محتواي اين قانون به سيستمي شدن نقل و انتقاالت چك 
اشاره دارد. يعني زماني كه چك بين شخص صادركننده 
و گيرنده چك تبادل مي شود، حتماً  بايد ثبت الكترونيكي آن 
نيز در سامانه صياد اتفاق افتد.  وي افزود: اين طرح از ابتداي 
فروردين ماه سال 1400 با توزيع چك هاي جديد بنفش 
رنگ صيادي آغاز شد. از ويژگي هاي اين چك ها مي توان 
به رنگ اين چك ها و تمايز آنها از چك هاي قديمي اشاره 
كرد، همچنين بر روي اي��ن چك ها نيز عبارتي تحت 
عنوان »كارسازي اين چك منوط به ثبت صدور و تأييد 

آن در سامانه صياد است « درج شده است. 

    ثبت صدور و تاييد چك هاي جديد
 در سامانه صياد ضروري است

سخنگوي اجراي قانون جديد چك در خصوص تبادل 
چك هاي جديد نيز يادآور ش��د: صادركننده زماني كه 
چك جديد صيادي بنفش رن��گ را صادر مي كند ابتدا 
بايد مشخصات چك شامل تاريخ، مبلغ و نام گيرنده چك 
را بر روي فيزيك چك درج كند و همان اطالعاتي كه بر 
روي فيزيك چك درج شده است را بايد الزامًا در سامانه 
صياد نيز وارد كند.  وي افزود: ذكر اين نكته ضروري است 
كه براي ثبت چ��ك، صادركننده مي تواند به درگاه هاي 
نوين بانك خود ش��امل اينترنت بانك و موبايل بانك يا 
برنامك هاي موبايلي مراجعه كند كه فهرست ۵ برنامك  
موبايلي پرداخت فعال در اين زمينه بر روي وب س��ايت 
شركت شاپرك نيز موجود است و در دسترس عموم قرار 
دارد.  نادعلي زاده با بيان اينكه مراحل فوق تنها به معناي 
ثبت اوليه چك در فرايند ثبت صدور چك است، تصريح 
كرد: با ثبت چك در سامانه صياد فرآيند ثبت صدور چك 
پايان نيافته اس��ت، بلكه گيرنده چك نيز بايد از طريق 
همراه بانك، اينترنت بانك ي��ا برنامك هاي موبايلي 
پرداخت به سامانه صياد مراجعه كند و با به عمل آوردن 
استعالم هاي الزم از ثبت چك به نفع خود در سامانه 
صياد اطمينان حاصل كرده و با تطبيق اطالعات مندرج 
در متن چك با اطالعات ثبت ش��ده در سامانه صياد 
مراتب تأييد يا عدم تأييد خود را در سامانه اعالم كند.

     قانون جديد چك راهكاري براي مقابله
 با جعل، كالهبرداري و پولشويي است

سخنگوي اجراي قانون جديد چك، وجود سامانه صياد در 
كنار فيزيك چك را امري مفيد و مثمرثمر خواند و گفت: 
ثبت اطالعات چك در سامانه صياد و نگهداري سيستمي 
زنجيره انتقاالت چك در اين سامانه مي تواند راهكار مناسب 
براي مقابله با جعل يا كالهبرداري باش��د. از سوي ديگر 

چنانچه فيزيك چك مفقود شود، باتوجه به ثبت سيستمي 
اطالعات چك توسط صادركننده، پيگيري روند قضايي 
آن ساده تر از گذشته خواهد بود. در اين خصوص مي توان 
به حادثه حريق ساختمان پالسكوي تهران اشاره كرد كه 
در آن حادثه برخي اسناد تجاري و از جمله چك ها طعمه 
حريق يا مفقود شدند. در گذش��ته با توجه به عدم وجود 
چنين سيستمي پيگيري امور مربوط به چك هاي مفقود 
شده دشوار بود، ليكن با وجود اين سامانه قاعدتاً مشكالتي 
از اين دست كاهش مي يابد. ضمن اينكه اين سامانه شفافيت 
اطالعاتي را در كش��ور ايجاد مي كند، كه در امر مبارزه با 
پولشويي اقدامي موثر قلمداد مي شود.  نادعلي زاده با بيان 
اينكه هر تغيير در ابتدا با چالش هاي خاص خود همراه است، 
تصريح كرد: در گذشته روند كارسازي، تبادل و ظهرنويسي 
چك به صورت دستي بود، اما در حال حاضر ثبت چك در 
سامانه صياد نيز افزوده شده است. در اين باره قطعاً در ابتدا 
مقاومت هايي وجود دارد و آن هم به اين دليل اس��ت كه 
فرايند صدور چك نسبت به گذشته متفاوت تر شده است، 
اما به مرور و هنگامي كه مردم با عوايد سيستمي شدن ثبت 

اطالعات آشنا شوند، اقبالشان به اين امر بيشتر مي شود. 

   100 ميليون فقره چك جديد 
توزيع شده است

معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي در خصوص 
آمار چك هاي صادر شده از ابتداي سال جاري گفت: از 
ابتداي س��ال جاري تا پايان مهر ماه بالغ بر دو ميليون و 
پانصد هزار دسته چك معادل 100 ميليون فقره چك 
توزيع شده است كه از اين ميزان تقريباً  23 درصد يعني 
حدود 23 ميليون فقره چك در سامانه صياد ثبت شده و 
به گردش افتاده است. همچنين از 23 ميليون فقره چكي 
كه به گردش افتاده اس��ت، در حدود 89 درصد توسط 
گيرندگان تأييد شده است، اين آمار قابل مالحظه اي است 
و روند صعودي دارد. همچنين به طور متوسط در هر روز 
حدود 110 هزار فقره چك در سامانه صياد ثبت مي شود 

كه آمار قابل توجه و اميدواركننده اي است. 

    به فرد داراي چك برگشتي
دسته چك تعلق نمي گيرد

س��خنگوي اجراي قانون جديد چك ضمن تأكيد بر 
اينكه بر اس��اس قانون جديد چك محدوديت هايي 
متوجه دارندگان چك برگشتي است، يادآور شد: قانون 
ياد شده تنبيهات انضباطي را براي شخص صادركننده 
چك برگشتي در نظر گرفته است. به عنوان مثال در 
زمان اعطاي دس��ته چك به فرد، وي اهليت سنجي 
مي ش��ود و در صورت دارا بودن چك برگشتي، دسته 
چك به وي تعلق نمي گيرد. ع��الوه بر اين زماني كه 
قرار است چك در سامانه صياد ثبت شود، سابقه چك 
برگشتي توسط سامانه كنترل مي شود و در صورتي 
كه صادركننده داراي س��ابقه چك برگش��تي باشد، 
اجازه ثبت چك به وي در سامانه صياد داده نمي شود. 
در مجموع اين محدوديت ها باعث شده است آمار چك 

برگشتي كاهش قابل توجهي داشته باشد. 

   كاهش نسبت چك هاي برگشتي 
با اجراي قانون جديد چك

وي درباره آمار چك برگش��تي عنوان كرد: كاهش آمار 
چك برگشتي از فروردين تا پايان شهريور ماه سال جاري 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است 
كه بر اساس آن نس��بت مجموع چك هاي برگشتي به 
مجموع چك هاي مبادله اي 6 ماهه نخست سال جاري 
حدود 9.4 درصد بوده، در حالي كه اين نس��بت در سال 
1399 حدود 11.2 درصد بوده است. لذا به نظر مي رسد 
سخت گيري قانون در زمينه تخصيص دسته چك و صدور 
چك موثر بوده است. نادعلي زاده درباره زمان جمع آوري 
دس��ته چك هاي قديمي گفت: قاعدتًا دسته چك هاي 
قديمي نيز بايد جمع آوري شوند اما بانك مركزي برنامه 
زمان بن��دي قطع��ي را در اين خصوص اع��الم نكرده و 
فعاًل دس��ته چك هاي قديمي مي توانند در كنار دسته 
چك هاي جديد هم زيستي داشته باشند و در موعدي كه 
به تشخيص بانك مركزي مناسب تلقي شود و مردم در 

مراودات خود به مشكل برنخورند، اين دسته چك هاي 
قديمي نيز توسط بانك مركزي جمع آوري خواهد شد. 

   ثبت و تاييد چك هاي جديد
 از طريق پيامك در حال نهايي شدن است

معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با بيان اينكه در 
حال حاضر تمام درگاه هاي شبكه بانكي اعم از اينترنت بانك، 
همراه بانك فعال است و به سامانه صياد مجهز شدند، تصريح 
كرد: كليه فرآيندها شامل ثبت، تأييد، انتقال و استعالم به 
واسطه درگاه هاي ياد شده در حال انجام است و البته ساير 
برنامك هاي پرداخت موبايلي كه براي بهره مندي از امكان 
سامانه صياد اعالم آمادگي كنند، پس از گذراندن مراحل و 
آزمون هاي الزم مي تواند به سامانه صياد متصل شوند. البته 
راه هاي ديگري نيز براي انجام فرآيندهاي مرتبط با سامانه 
صياد و چ��ك در حال آزمايش اس��ت. از جمله اين موارد 
مي توان به پيامك اشاره كرد كه تقريباً در حال نهايي شدن 
است و البته تجهيز خودپردازها نيز در دست اقدام است. در 
حال حاضر نيز شعب بانكي در خصوص فرآيندهاي مرتبط 
با چك به مردم به صورت حضوري خدمت رساني مي كنند. 
وي افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون نزديك به پنج 
درصد از ثبت چك ها در س��امانه صياد از طريق شعب 
انجام شده است. اين در حالي است كه بالغ بر 77 درصد 
از چك ها ثبت و تأييدش��ان از طريق درگاه هاي بانكي 
اينترنت بانك و همراه بانك اتفاق افتاده است و 18 درصد 

نيز از طريق برنامك هاي موبايلي ثبت شده است. 

   دو سرويس استعالم در خصوص فرآيندهاي 
مرتبط با چك هاي جديد راه اندازي شده است

وي با بيان اينكه دو سرويس استعالم در سامانه صياد وجود 
دارد، تأكيد كرد: در س��امانه صياد دو س��رويس »سوابق 
اعتباري چك« و نيز »س��رويس استعالم اقالم اطالعاتي 
چك« وجود دارد. »سرويس سوابق اعتباري چك« كه از 
سال 1397 راه اندازي شده، سرويس شناخته شده اي است 
كه سابقه چك برگشتي صادركننده را بر اساس رنگ بندي 
خاص و تعداد چك برگشتي نمايش مي دهد؛ اما در سرويس 
استعالم اقالم اطالعاتي چك، فرد با مراجعه به اين سامانه 
مي تواند متوجه ش��ود كه چك به نفعش در سامانه صياد 
ثبت شده يا خير. سخنگوي اجراي قانون جديد چك درباره 
س��رويس اس��تعالم اقالم اطالعاتي چك يادآور شد: اين 
سرويس كه اخيراً سرويس به عموم عرضه شده، كاربري 
س��اده اي دارد و بدون احراز هويت امكان خدمت رساني را 
فراهم مي كند. در اين سرويس ۵ مورد از فرد استعالم كننده 
شامل شناسه صيادي چك، كدملي / شناسه ملي، تاريخ، 
مبلغ چك و نوع شخص گيرنده دريافت مي شود و فرد با وارد 
كردن اين اطالعات متوجه مي شود كه آيا اين چك به نفعش 
در سامانه صياد ثبت شده است يا خير.  نادعلي زاده در پايان 
خاطرنشان كرد: »سرويس استعالم اقالم اطالعاتي چك« 
چند ماهي است كه بر روي وب سايت بانك مركزي راه اندازي 
شده و بانك ها نيز اين سرويس استعالمي را در درگاه هاي 
خود فعال كرده اند، همچنين برنامك هاي پرداخت موبايلي 

نيز به زودي به اين سرويس مجهز خواهند شد.

ديدگاه رويداد
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فروش 1،۵ ميليارد يورو
ارز سهميه اي

بررسي ها نشان مي دهد 1.۵ ميليارد يورو ارز سهميه اي 
از ابتداي سال 1400 تاكنون توسط بانك ها و صرافي ها 
به صورت اسكناس به متقاضيان واجد شرايط فروخته 
شده است. ارز سهميه اي اصطالحي است كه در بازار ارز 
بسيار شنيده مي ش��ود. اين ارزي است )معادل 2 هزار 
يورو( كه سياست گذار براي رفع نياز مردم بابت مصارف 
دانشجويي، ماموريت، درماني و غيره به صورت اسكناس 
و با دريافت مدارك مرتبط به هر كارت ملي و يك بار در 
سال پرداخت مي كند.  صرافي هاي مجاز مي توانند در 
مصارف و سرفصل هاي 23 گانه بابت مصارف دانشجويي، 
ماموريت، درماني و ... به صورت اس��كناس و با دريافت 
م��دارك مرتبط با هر يك از س��رفصل ها به متقاضيان 
ارز بفروشند. عالوه بر س��رفصل هاي مذكور صرافي ها 
مي توانند در »سرفصل ساير« نس��بت به فروش ارز به 
صورت اسكناس تا سقف 2 هزار يورو يا معادل آن پس 
از شناسايي مشتري و اخذ كارت ملي و يك بار در سال 
اقدام كنند. در اين روش صرافي ه��اي مجاز و بانك ها 
براي تهيه اس��كناس و فروش آن به متقاضيان به بازار 
متش��كل ارزي مراجعه مي كنند. بازار متشكل ارزي، 
بس��تري الكترونيكي براي خريد و فروش ارز به صورت 
اسكناس اس��ت. صرافي هاي مجاز و بانك ها براساس 
انجام معامالت در بازار متشكل ارزي و اسكناس موجود 
در حساب بانكي صرافي ها و بانك ها مي توانند اقدام به 
خريد و فروش ارز كنند. براساس اين گزارش، اين ارز در 
بازار متشكل معامالت ارزي، از محل بازگشت ارز حاصل 
از صادرات صادركنندگاني كه براي رفع تعهد ارزي خود 
نسبت به فروش ارز به صورت اسكناس اقدام مي كنند، 
تأمين مي شود. براين اساس صادركنندگان ارز خود را به 
بانك ها و صرافي ها مي فروشند و صرافي ها نيز اين ارز را 
در بستر سامانه معامالتي بازار متشكل معامالت ارزي به 
ساير بانك ها و صرافي ها مي فروشند. صرافي هاي مجاز و 
بانك ها در محل صرافي يا بانك، ارز مورد نياز متقاضيان 
را به صورت اسكناس و با س��ود يك درصد مي فروشد. 
البته براي فروش 2 هزار يورو ارز س��هميه اي، متقاضي 
بايد مداركي را ارايه دهد. ب��راي دريافت اين ارز، كارت 
و شماره ملي نياز اس��ت كه بايد با سامانه هاي مرتبط 
با سازمان ثبت احوال مطابقت داشته باشد. همچنين 
در مرحله بعد ش��ماره تلفن همراه متقاضي به كمك 
سامانه هاي مخابراتي راستي آزمايي مي شود. در مرحله 
آخر نيز كارت بانكي متقاضي ارز كه براي پرداخت ريال 
ارايه مي شود بايد به نام خود شخص باشد و متقاضي بايد 
ش��خصا براي دريافت و تهيه ارز حضور داشته باشد. در 
طي اين سال ها، همواره به دليل وجود قيمت هاي چند 
گانه )دالر آزاد، نيمايي و ترجيحي( همواره بستر وقوع 
انواع تخلفات و سوءاستفاده ها فراهم بوده است. از جمله 
سوءاستفاده هايي كه در اين بازار رخ مي دهد مي توان به 
اخذ ارز سهميه اي و فروش آن به نرخ آزاد اشاره كرد. در 
اين روش دالالن كارت هاي ملي متقاضياني كه نه 
تنها آشنايي با بازار ارز ندارند بلكه توان مالي خريد و 
استفاده از اين ارز را هم ندارند اجاره مي كنند و سودي 
كه از اين مابه التفاوت قيمت ها به دس��ت مي آيد به 
جيب آنها مي رود. البته در روزهاي گذشته اقدامات 
موثري در زمينه برخورد با متخلفان انجام شده است 
و »علي القاصي مهر« دادستان تهران از دستگيري 
پنج متهمي كه از طريق كارت ملي حدود سه هزار 
نفر، چند ميلي��ون دالر ارز از بانك مركزي دريافت 
كرده اند خبر داد. پيگيري هاي ايرنا نشان مي دهد كه 
ارزهاي سهميه اي مورد اقبال قاچاقچيان است. در 
بازار قاچاق براي ورود كاالهاي قاچاق نياز به اسكناس 
است، البته در بازار قاچاق به دليل اينكه نرخ ها باالتر از 
بازار متشكل ارزي است، اين افراد با سوءاستفاده از اين 
شكاف قيمتي به صرافي ها مراجعه مي كنند و نسبت 

به تهيه ارز در سرفصل ساير اقدام مي كنند.

مديريت بر ترازنامه
با برنامه محوري 

برنامه محوري و تمركز بر كسب و كار اصلي بانكداري 
در بازار پول كشور، اهداف س��ازماني را در بزرگ ترين 
بانك كش��ور محقق خواهد ساخت. آيت اهلل ابراهيمي 
مديرعامل بانك سپه گفت: بررسي تحوالت اقتصادي 
به ويژه پولي و بانكي كشور در دهه اخير، حكايت از عدم 
توازن در بازار پول، افزايش لجام گسيخته پايه پولي و 
نقدينگي، تورم مزمن و كاهش ارزش پول ملي، افزايش 
نرخ ارز و محدوديت فعاليت هاي ارزي، رقابت ناس��الم 
بين بانك ها و موسسات اعتباري، افزايش هزينه هاي 
عملياتي و غيرعملياتي نظام بانكي، كاهش يا در برخي 
موارد صفر ش��دن نرخ اسپريد در بانك ها، پايين بودن 
كارمزدهاي امور بانكي و... دارد كه محصول اين چالش ها، 
خود را در تابلوي��ي به نام »ترازنام��ه بانك ها« نمايان 
مي سازد. ترازنامه واقعي بانك ها و موسسات اعتباري 
بيانگر اين واقعيت تلخ مي باشد كه وضعيت سودآوري در 
نهادهاي بازار پول نامناسب بوده و اين موضوع در بررسي 
شاخص هاي مالي بانك هاي حاضر در بورس اوراق بهادار 
نيز مشهود است. اين وضعيت نامناسب مالي در نخستين 
بانك ايراني كه برخي از تكاليف حاكميتي و دولتي را نيز 
به دوش مي كشد و همواره تالش مضاعفي براي اعتالي 
نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران داشته، بيشتر 
پديدار است. گام نخست بهبود وضعيت مالي و حركت 
به سمت سودآوري به عنوان نقطه عطف تحوالت واقعي 
در بانك، آسيب شناسي و تعمق در مباحث مالي و تجزيه 
و تحليل عميق دارايي ه��ا و بدهي ها و كارآمد نمودن 
مديريت بر ترازنامه بانك مي باش��د. تجزيه و تحليل 
س��مت دارايي ها و بدهي هاي بان��ك در اين عرصه 
حساس، حكايت از اين واقعيت مهم دارد كه مهم ترين 
مساله بانك در كوتاه مدت، ريسك نقدينگي است و 
يكي از مهم ترين راهكارهاي عملياتي براي گذار از اين 
موضوع، افزايش منابع بانك مي باشد. بر اين اساس 
شايسته است همه كاركنان بانك به ويژه همكاران 
خط مقدم در مناطق و شعب با كار جهادي و بسيج 
كليه ظرفيت ها و نيروهاي فكري و سازماني، براي 

افزايش منابع تالش و همت مضاعف داشته باشند.

طالبان استفاده از ارزهاي خارجي 
در افغانستان را ممنوع كرد

طالبان در اقدام��ي كه اقتصاد افغانس��تان را تهديد 
مي كند، ممنوعيت كامل استفاده از ارزهاي خارجي 
را اعالم كرد. به گزارش واشنگتن پس��ت، طالبان در 
اقدامي ش��وكه كننده كه اقتصاد افغانستان را تهديد 
مي كند، روز سه ش��نبه ممنوعيت كامل استفاده از 
ارزهاي خارجي را اعالم كرد. اين اقدام در حالي صورت 
گرفت كه اقتصاد افغانستان در حال حاضر دچار فقدان 
نقدينگي و در حال فروپاش��ي است. گروه طالبان در 
اعالميه اي تأكيد كرد كه مردم اين كشور فقط بايد از 
پول محلي يا افغاني در تمام معامالت استفاده كنند و 
هر شخصي كه از اين قانون تخلف كند، تحت پيگرد 
قانوني قرار خواهد گرفت. بر اساس اين گزارش، دالر 
به طور گس��ترده در افغانس��تان براي تجارت رسمي 
و غيررسمي استفاده مي ش��ود. اما تسلط غافلگيرانه 
طالبان بر اين كشور در ماه اوت باعث هجوم مردم به 
بانك ها و پايان ناگهاني كمك هاي مالي خارجي شد. 
طالبان گفت: اس��تفاده از ارز خارجي تأثير منفي بر 
اقتصاد كشور دارد. همه شهروندان، مغازه داران، تاجران 
و عموم مردم بايد با استفاده از افغاني تجارت كنند. با به 
قدرت رسيدن طالبان، سيستم هاي مالي بين المللي 
دسترس��ي اين گروه را به ميلياردها دالر ذخاير ارزي 
بانك مركزي اين كش��ور قطع كرد و ارز افغانستان به 
پايين ترين سطح خود سقوط كرد. گزارش ها حاكي 
اس��ت كه از آن زمان، تجارت در اين كشور كند شده، 
قيمت مواد غذايي سر به فلك كشيده و حقوق ها نيز 
پرداخت نش��ده است. هفته گذش��ته سازمان برنامه 
جهاني غذا اعالم كرد ك��ه ۵0 درصد از جمعيت 40 
ميليوني افغانستان با گرسنگي حاد مواجه هستند و 
سازمان هاي بشردوستانه نيز درباره يك بحران انساني 

با نزديك شدن به فصل زمستان هشدار داده اند.

تراكنش هاي الكترونيكي كم شد
مبلغ تراكنش هاي شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي 
كش��ور در هفتمين ماه س��ال جاري به بيش از ۵96 
هزار ميليارد تومان رس��يد كه نسبت به شهريورماه 
در تعداد و ارزش ريالي به ترتيب 4.62 و 7.77 درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. بر اس��اس تازه ترين گزارش 
اقتصادي منتشرشده از سوي شاپرك، مجموع تعداد 
تراكنش هاي انجام شده شاپرك در مهرماه سال جاري 
به 3271 ميليون عدد رسيده كه ارزش اين تراكنش ها 
در مجموع به بيش از ۵96 هزار ميليارد تومان مي رسد 
كه نسبت به شهريورماه معادل 4.62 درصد در تعداد 
و 7.77 درصد كاهش در ارزش ريالي داشته است.  بر 
اين اساس، رشد اسمي ماهانه تراكنش هاي شاپرك در 
مهرسال جاري نسبت به ماه گذشته معادل منفي 7.77 
درصد بوده است.  در مهر 1400 سهم ابزارهاي پذيرش 
اينترنتي در تراكنش هاي انجام ش��ده 7.03 درصد و 
ابزار پذيرش موبايلي 3.33 درصد بوده و اين در حالي 
است كه كارت خوان هاي فروشگاهي 89.64 درصد 
از كل تراكنش هاي انجام ش��ده را به خود اختصاص 
داده اند. از تعداد تراكنش هاي انجام ش��ده 88.4۵ 
درصد مربوط به خريد كاال و خدمات، 7.36 درصد 
مربوط به پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه و 
معادل 4.19 درصد مربوط به مانده گيري بوده است.

سخنگوي اجراي قانون جديد چك تأكيد كرد 

افت و خيز سكه در كانال ۱۱ ميليون توماني 

 از پذيرش چك هاي ثبت نشده در سامانه صياد خودداري كنيد

رشد آرام قيمت دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

قيمت دالر 27 ه��زار و 626 تومان، قيمت يورو31 هزار و 
983تومان، پوند انگليس 37ه��زار و 736 تومان و درهم 
امارات 7 هزار و ۵18تومان اعالم ش��ده است. در ساعات 
عصر نيز هر دالر 27 هزار و 700 تومان و هر يورو 32 هزار و 
200 تومان به فروش رسيد. محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر گفت: با توجه به رشد قيمت ارز شاهد، 
افزايش قيمت طال و سكه در بازار هستيم. همچنين اونس 
جهاني 1780 دالر قيمت گذاري شده است و هر قطعه سكه 
طرح جديد 11 ميليون و 760 هزار تومان، سكه طرح قديم 
11 ميليون و ۵۵0 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 100 
هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 600 هزار تومان و سكه 
گرمي 2 ميليون و 270 هزار تومان فروخته مي شود.هر گرم 
طالي 18 عيار 1 ميليون و 171 هزار تومان و هر مثقال طال 

۵ ميليون و 73 هزار تومان بفروش مي رسد.
نرخ ارز نيز با افزايش همراه اس��ت؛ در بازار متشكل ارزي، 
دالر 26 هزار و 800 تومان و هر يورو 30 هزار و 800 تومان 

قيمت گذاري شده است.
هر دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، 12 آبان ماه( در 
مقايسه با روز گذشته با 226 تومان افزايش به قيمت 27 

هزار و چهار تومان داد و ستد شد.
قيمت فروش يورو نيز در مقايس��ه با روز گذشته با 213 
تومان افزايش برابر 31 هزار و 1۵2 تومان بود. قيمت خريد 
هر دالر 26 هزار و 470 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 

هزار و ۵38 تومان بود.
عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار 
و 383 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 622 تومان اعالم 
شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و ۵۵1 تومان و نرخ 

فروش آن نيز 30 هزار و 829 تومان اعالم شد.
همچنين در سامانه نيما در معامالت روز چهارشنبه، حواله 
ي��ورو به نرخ 26 هزار و 92۵ توم��ان فروخته و حواله دالر 
به بهاي 23 هزار و 2۵1 تومان معامله ش��د.قيمت دالر از 
خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان ش��د 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. البته براي چند روزي در محدوده قيمتي 28 
هزار تومان نيز معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت.

براساس اين گزارش، از يازدهم مهرماه نرخ دالر كاهشي شد. 
قيمت دالر در هفته هاي گذشته در كانال 26 هزار تومان 

نوسان داشت و دوشنبه گذشته به سمت محدوده قيمتي 
27 هزار تومان حركت كرد، اما هفته جديد را با نرخ 26 هزار 
و 870 تومان شروع كرد و دوباره وارد كانال 27 هزار تومان 
شد. قيمت سكه در بازار تهران )چهارشنبه، 12 آبان ماه( 
با 70 هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 11 
ميليون و 770 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز 11 ميليون و 600 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 100 هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و ۵70 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 230 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 172 هزار تومان 
رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 77 هزار تومان 
شد. همچنين اونس جهاني طال با 13 دالر كاهش نسبت به 
روز گذشته يك هزار و 794 دالر و 9 سنت رسيد. مهم ترين 
عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر 
و اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بيش 
از 200 تومان افزايش داشت. قيمت اونس جهاني طال نيز 
كاهش 13 دالري داشت. بنابراين با وجود كاهش قيمت 
اونس جهاني طال، نرخ ارز در بازار افزايشي بود و موجب شد 
قيمت سكه و طال در بازار هم افزايش يابد.  قيمت هر اونس 
طال با 0.4 درصد كاهش به 1780 دالر و 90 سنت رسيد.
در حالي كه تجار منتظر نتيجه نشست فدرال رزرو هستند 
و احتمال مي رود بانك مركزي امريكا در واكنش به افزايش 
نرخ تورم زمان انقباضي شدن سياست پولي خود را اعالم 
كند، قيمت طال روز چهارشنبه شاهد كاهش بود. طال به 
صورت سنتي هنگام افزايش نرخ تورم به محل امن براي 
سرمايه گذاري تبديل مي شود، اما كاهش اقدامات محرك 
مالي و افزايش نرخ بهره س��بب باال رفتن سوددهي اوراق 
قرضه دولتي شده و هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازار 
فلز زرد را باال مي برد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 0.4 درصد كاهش به 1780 دالر و 90 سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي هم 0.4 درصد افت داشت و 
به 1781 دالر و 30 سنت رسيد. انتظار مي رود فدرال رزرو 
در پايان نشست سياست گذاري خود در اواخر آغاز سياست 
انقباضي خود را اعالم نمايد. بر اين اس��اس احتماال حجم 
خريد اوراق قرضه بانك مركزي امريكا هر ماه تا اواسط سال 

2022 به ميزان 1۵ ميليارد دالر كاهش يابد.
س��رمايه گذاران همچنين به دنبال س��رنخ هايي از زمان 

افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند.

هيتش جين تحليلگر ارشد موسسه يس سكيوريتيز گفت: 
»در كوتاه مدت قيمت طال ممكن اس��ت تحت فشار قرار 
بگيرد زيرا بسياري از بانك هاي مركزي احتماال به سمت 
عادي كردن سياست پولي شان حركت خواهند كرد و به 

تدريج از ميزان خريد اوراق قرضه خواهند كاست.«
فعاالن بازار همچنين منتظر نشست سياست گذاري بانك 
مركزي انگليس در روز پنجشنبه هستند. آمارهاي اخير 
نشان داد كه نرخ بيكاري بعيد است رشد قابل توجهي يافته 
باشد و همين مساله احتمال افزايش نرخ بهره توسط اين 

بانك را تقويت نموده است.
قيمت نقره نيز با نيم درصد كاهش به 23 دالر و 40 سنت 
رسيد. قيمت پالتين هم با 0.4 درصد كاهش به 1034 دالر 
و 3 سنت رسيد در حالي كه قيمت پاالديوم با رشدي 0.6 

درصدي به 2022 دالر و ۵3 سنت رسيد.

   صعود دالر
ارزش دالر جهاني مقابل بيش��تر رقبايش افزايش يافت. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.21 درصد افزايش 
نسبت به روز گذش��ته، در س��طح 94.078 واحد بسته 
شد.شاخص دالر معموال در برابر شش ارز مهم جهاني يا 10 
ارز برتر جهاني بيان مي شود در بردارنده تغييرات قيمتي 
دالر مقابل ارزهاي يورو، پون��د انگليس، روپيه هند، دالر 
استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك سوييس، رينگيت 

مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.
به گزارش رويترز، روابط بين فرانسه و انگليس بار ديگر 
رو به وخامت رفته و اين مساله بدان معنا است كه يورو 
و پوند كه همين حاال نيز به دليل تورم باالي كشورهاي 
اروپايي تحت فش��ارند، روزهاي سخت تري در پيش 
دارند. پاريس و لندن كه پيش��تر بر سر مساله قرارداد 
زيردريايي هاي استراليا با يكديگر به مشكل خورده بودند 
اكنون بر سر حقوق ماهيگيري در درياي شمال، يكديگر 
را به استفاده از زبان زور تهديد كرده اند. انگليس و اتحاديه 
اروپا بزرگ ترين شركاي بانكي و گمركي همديگر هستند 

و اين روابط در خطر قرار دارد. 
افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي و كمتر ش��دن كسري 
بودجه دولت امريكا تا پايان ماه اكتبر كه حاال به دو تريليون 
و 788 ميليارد و 728 ميليون دالر رسيده است، مي تواند 
خبر خوبي براي تقويت دالر باشد. در حال حاضر بزرگ ترين 

اقالم بودجه اي امريكا ش��امل مراقبت هاي درماني با يك 
تريليون و 240 ميليارد و 770 ميليون دالر، تامين اجتماعي 
با يك تريليون و 88 ميليارد و 88۵ ميليون دالر، هزينه هاي 
دفاعي با 716 ميليارد و ۵16 ميليون دالر و بهره پرداختي 

بدهي با 41۵ ميليارد و 779 ميليون دالر است.

    پيش بيني قيمت 1۲0 دالري نفت
بانك امريكا اعالم كرد: قيمت نفت تا ژوئن 2022 به 120 
دالر مي رسد. به گزارش راشاتودي، بانك امريكا )BofA( در 
يادداشت تحقيقاتي اين هفته به نقل از بلومبرگ اعالم كرد 
كه قيمت نفت خام برنت تا پايان ژوئن 2022 به 120 دالر 
در هر بشكه خواهد رسيد. دليل پيش بيني افزايش قيمت 
BofA، بحران انرژي جهاني فعلي است كه شاهد افزايش 
سرس��ام آور قيمت نفت خام، زغال سنگ، گاز طبيعي و 
LNGهمراه با انقباض بازار اس��ت. فق��ط يك ماه پيش، 
BofA پيش بيني كرده بود كه نفت طي شش ماه آينده به 
100 دالر مي رسد و اين در صورتي است كه زمستان سردتر 
از حد معمول داشته باشيم. در آن زمان انتظار مي رفت كه 
اين مهم ترين محرك بازارهاي جهاني انرژي باشد. حتي 
اين بانك احساس مي كند كه بهبود تقاضاي نفت جهاني در 
يك سال و نيم آينده همچنان از عرضه پيشي مي گيرد و در 
نتيجه ذخاير كاهش يافته كه زمينه را براي افزايش قيمت 
نفت فراهم مي كند.در ماه سپتامبر، BofA به وضعيت بد 
بازارهاي انرژي اروپا اشاره كرد، كه شاهد كاهش ذخاير بوده 
و باعث نوسان شديد قيمت شده كه نشانه اي است از آنچه 
در آينده رخ خواهد داد.  اكنون، BofA شاهد افزايش مجدد 
ديزل، سوخت جت و بنزين با محدوديت ظرفيت پااليش 
است كه اين افزايش قيمت را در سال آينده تسريع مي كند. 
در روز پنجشنبه هفته جاري توليد اوپك پالس مورد ارزيابي 
مجدد قرار مي گيرد، اگرچه انتظار مي رود كه اين گروه به 
برنامه خود براي اضافه كردن 400 هزار بشكه ديگر در روز 
پايبند بماند. مشكل اين طرح براي توليد اضافه اين است 
كه اوپك پالس تاكنون نتوانسته بشكه هاي خود را اضافه 
كند. ساير معامله گران و بانك ها احساس مي كنند كه 
نفت به سمت 100 دالر پيش مي رود، گلدمن ساكس 
تخمين مي زند كه تقاضاي نفت نزديك به 100 ميليون 
بشكه در روز برسد، رقمي قبل از كوويد-19 و تقاضا تنها 
با نزديك شدن به فصل گرمايش زمستان و افزايش تقاضا 

براي سوخت جت در اوايل سال آينده تقويت مي شود.

حذف مداخالت و موانع
از بازار اوراق مالي

تعامل بي��ن بانك مركزي 
و بازار سرمايه درخصوص 
ع��دم افزايش ن��رخ اوراق 
ض��روري اس��ت. اساس��ا 
قيمت گذاري ب��راي اوراق 
درست نيست و بايد اجازه 
انجام اين كار را به بازار داد. 
به طور نمونه رابطه نرخ بهره 
با اوراق معكوس اس��ت و وقتي عنوان مي شود كه بنا 
نيس��ت در اوراق خزانه ارزان فروش��ي صورت گيرد، 
جذابيت آن براي س��رمايه گذاران كمتر مي ش��ود. 
كاري كه براي بازار سرمايه بايد انجام شود اين است 
كه دست در تعيين قيمت ها برده نشود و به جمع آوري 
مداخالت و موانع اقدام ش��ود كه بسيار كمك كننده 
خواهد بود. اكن��ون برخي از تصميم گيران معتقدند 
كه نبايد قيم��ت را برعهده بازار گذاش��ت و بهتر آن 
است تا دولت درباره كنترل آن به اقداماتي دست زند، 
چنين اظهارنظرهايي بازار را نگران خواهد كرد و دود 
اين تفكر به چشم فعاالن بازار سرمايه مي رود. درباره 
بحث عدم افزايش نرخ اوراق نياز است تا اين نكته مورد 
توجه قرار گيرد كه در ص��ورت تحقق حركت مورد 
اش��اره با چه روشي بنا است كسري بودجه به جبران 
درآيد، به استقراض از بانك مركزي خواهد انجاميد 
يا راه حل ديگري مدنظر اس��ت؟ بدون شك مشكل 
بازار سرمايه با زور حل نخواهد شد. درست است كه 
برخي اقدامات براي بخشي سود رسان خواهد بود، اما 
از آنجا كه اصولي و اساسي پيش نرفته، براي قسمت 
ديگري با شر همراه مي شود. البته به اعتقاد شخصي 
قيمت س��هام اكنون ارزنده است، انتظارات براساس 
واقعيات نيست.  بازارس��رمايه خوب نيازبه يكسري 
از كارها مانند حل مشكل تحريم دارد، برفرض گفته 
مي ش��ود كه رابطه قيمت دالر بر بازار سرمايه بايد به 
حذف درآيد كه اين مساله اصال ممكن نيست زيرا در 
اين زمينه تعيين كننده نبوديم كه درصدد حذف آن 
برآييم.  براي بهبود وضعيت سازمان بورس بايد دامنه 
نوسان برداشته شود، عالقه به بازار سرمايه براي كمك 
به سرمايه گذار وجود دارد، ولي كاري كه از دست ما 
بر مي آيد اين است كه دست در تعيين قيمت ها برده 
نشود و اقدام به جمع آوري مداخالت و موانع كه بسيار 

كمك كننده هم خواهد بود در دستور كار قرار گيرد.

ميثم رادپور



گروه بازار سرمايه|
بازار سرمايه سه روز است كه تغيير مسير داده و شاهد رشد 
ميانگين قيمت سهام در تاالر شيشه  اي هستيم؛ بااين حال 
يك موضوع هنوز تغييري نكرده است، ارزش معامالت 
خرد سهام در سطوح پاييني قرار دارد و فضايي ركودي 
بر بازار سهام حاكم است. به اين ترتيب باوجود ثبت رشد 
بيش از 1.6 درصدي شاخص كل طي دادوستدهاي روز 
چهارشنبه بورس تهران اما ارزش معامالت خرد سهام به 
محدوده سه هزار ميليارد رسيد. عدم قطعيت در فضاي 
سياس��ي و اقتصاد كش��وري غلبه كرده و يكي از عوامل 
ريزش بورس به حساب مي آيد البته نبايد مشكالت خود 
بورس را ناديده گرفت براي مث��ال بازارگردان ها يكي از 
مهم ترين متهمان اصالح بورس هستند. يكي از مواردي 
كه كارشناسان بازار سهام بر آن تأكيد مي كنند، ضعف 
بازارگردان  ها اس��ت. يكي از وظايف اصلي بازارگردانان 
بورس، حفظ بازار روان و منظم بوده، به نظر مي رسد اعمال 
محدوديت   هايي ازجمله حجم مبنا و محدوديت در دامنه 
نوسان جايگزين بازارگردان  ها در بازار سرمايه ايران شده  اند. 
اين موضوع باعث مي شود تا در زمان بروز اتفاقات تأثيرگذار 
بر بازار به دليل يك طرفه بودن، شاخص  ها و حجم معامالت 
در مسير يكساني قرارگرفته و هم زمان با ركود بازار شاهد 
كاهش حجم معامالت نيز باشيم. به عقيده كارشناسان 
يكي از مشكالت مهم بازار در شرايط امروز قيمت گذاري 
دستوري بوده، درست است قيمت گذاري دستوري لغو 

شده اما هنوز در اغلب حوزه ها قابل مشاهده است.

    قيمت گذاري دستوري مشكل اساسي بورس
اين موضوع طي ماه ها و سال هاي گذشته مشكالت زيادي 
را براي صنايع مختلف ازجمله معادن، فلزات، پتروشيمي، 
پااليشي، دارو سازي ، خودرو سازي  و بسياري ديگر از صنايع 
به وجود آورده و مي توان گفت بس��ياري از ش��ركت هاي 
بورس چه درزمينه دريافت مواد اوليه و چه درزمينه فروش 
محصوالتش��ان به نوعي با مش��كالت متنوع��ي درزمينه 
قيمت گذاري مواجه بوده اند. تداوم اين سياست به يكي از 
چالش هاي پايدار بازار س��رمايه تبديل شده و سهامداران 
را مجبور به رصد م��داوم اطالعات مربوط به قيمت گذاري 
دس��توري كه اثر عميقي بر درآمد شركت هاي بورس دارد 
كرده است. بر همين اساس كارشناس اقتصادي به دولت 
پيش��نهاد مي دهد كه به جاي اجراي سياست هاي موقت 
مانند تزريق مالي مستقيم، مشكل قيمت گذاري دستوري 
ش��ركت هاي بورس را حل كند. ميرفيض فالح، يك عضو 
ش��وراي بورس در اين باره مي گوي��د: زماني كه قيمت ها 
از طريق بازار تعيين مي ش��وند، بي ترديد قيمت ها واقعي 
خواهند بود. ازاين رو الزم است دولت با جديت بر اين موضوع 
تأكيد داشته باشد و كاالهايي كه از قابليت قيمت گذاري در 
بازار برخوردارند را به مكانيسم بازار سپرده و به اين وسيله 
حضور واسطه ها را به حداقل برساند. به گفته او قيمت گذاري 
دستوري اغلب خود منجر به ايجاد رانت مي شود و معمواًل 
گروه هاي ويژه اي از اين رانت منتفع مي شوند كه مي تواند 
مسير اقتصاد را منحرف كند. امير تقي خان تجريشي، يك 
كارشناس ديگر بازار سرمايه هم در اين باره مي گويد: با حذف 
قيمت گذاري دستوري عالوه بر كوتاه شدن دست دالالن 
و ران��ت جويان، براي تحليلگران و س��رمايه گذاران امكان 

پيش بيني درست از وضعيت شركت ها فراهم مي شود. از 
طرف ديگر خود شركت ها نيز بر اساس مكانيسم عرضه و 
تقاضا وارد فرآيند رقابت شده و درآمدها و هزينه ها به نحوي 
ارايه مي ش��وند كه در صورت هاي مالي، عملكرد واقعي را 
نشان دهند. اميرعلي امير باقري، يك تحليلگر بازار سرمايه 
نيز درباره ضرورت حذف قيمت گذاري دستوري براي بهبود 
عملكرد بازار سرمايه مي گويد: قيمت گذاري دستوري طي 
چند دهه در ايران امتحان ش��ده و نش��ان داده چه ضربات 
س��نگيني را مي تواند وارد كند. او تأكيد مي كند: زماني كه 
قيمت برخي از كاالهاي اساسي و نهاده هاي توليدي به طور 
دستوري كنترل شوند، زنجيره تأمين قيمت فرآورده ها و 
كاالهاي نهايي نيز با دنباله روي از اين فرمول، كنترل مي شوند 
و علي الظاهر با اين اقدام تورم مهار خواهد شد؛ اما اين موضوع 
زمينه ايجاد رانت را فراهم مي كند. در حقيقت رفاهي كه بايد 
براي جامعه ايجاد شود به جيب عده اي اندك سرازير خواهد 
شد؛ بنابراين قيمت گذاري دس��توري در عمل و حتي در 

تئوري هاي مدرن اقتصادي امري كنار گذاشته شده است.

  پرداخت سود سهام
يكي از قديمي ترين مشكالت سهامداران در بازار پرداخت 
سود ساالنه است. پيش از شيوع ويروس كرونا قرار بود ساالنه 
و مجامع از طريق سجام پرداخت شود اما؛ بخش عمده اي 
از ش��ركت ها از اين كار سرباز كردند تا اينكه چندي پيش 
مجلس و رييس سازمان بورس وارد اين موضوع شده و مجيد 
عشقي گفت: پيرو مذاكراتي كه در جلسه با رييس محترم 
كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي صورت گرفت، 
توزيع سود نقدي شركت ها از طريق سامانه جامع اطالعات 
مشتريان )س��جام( با اولويت باال در دستور كار قرارگرفته 
است. پيرو همين موضوع در آينده نزديك مشكالت توزيع 

سود ش��ركت هاي بورسي از طريق سامانه جامع اطالعات 
مش��تريان )س��جام( به طور كامل مرتفع خواهد شد. يك 
كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص در صفحه مجازي 
خود نوشت: بايد شرايط پرداخت به موقع سود سهامداران 
فراهم ش��ود حتي بهتر است سامانه س��جام سود سهام را 
به حساب سهامدار نزد كارگزار واريز كند. به گفته او پيشنهاد 
ديگر اين است كه همه شركت هاي بورس يك چهارم سود 
ساالنه خود را از طريق سامانه سجام به حساب سهامداران 
واريز كنند و تأخير در انتقال سود سهام جرم انگاري شود. 
مبارزه بارانت يكي ديگر از مسائل مهم بازار سرمايه است و 
بهتر است قانون سوت زني به سرعت در مجلس تصويب شده 
و ابتدا در بازار سرمايه و سپس بانك ها اجرا شود. همچنين 
سازمان ثبت احوال فهرس��ت اقوام درجه يك و 2 مديران و 
كارشناسان صندوق هاي سرمايه گذاري و نهاد هاي مالي را 
در اختيار ناظر بازار قرار دهد تا اگر يكي از مديران اين نهاد هاي 
مالي تخلف مالي مرتكب شد شناسايي و مجازات شود. حل 
مشكالتي ازاين دست مي تواند منجر به بهبود عملكرد بازار 
سرمايه شود. ميرفيض فالح شمس، نيز در گفت وگوي اخير 
خود به جلسه گذشته وزير اقتصاد با مديران هلدينگ ها و نيز 
سهامداران حقوقي اشاره كرد و گفته: وزير در جلسه ديروز 
برنامه مدوني براي حمايت از بازار ارايه كرد كه به نظر مي رسد 
با توجه به حمايت انجام شده، ثبات و اعتماد به بازار برگردد 
و روند هيجاني و كاهشي كنار رود؛ البته بايد توجه شود كه 
منظور از بهبود اوضاع بازار، رشد افسارگسيخته قيمت ها 
همانند سال٩٩ نيست بلكه حاكم شدن فضايي منطقي توأم 
با چشم انداز مثبت نسبت به عملكرد خوب شركت هاست. 
عضو شوراي عالي بورس به روند فعلي معامالت بورس اشاره 
كرد و گفت: وجود برخي از ابهامات در شرايط فعلي بورس 
س��بب خروج معامالت بازار از حالت تحليل ش��ده است، 

به طوري كه در وضعيت فعلي نس��بت P/E سهام بسياري 
از ش��ركت ها پايين آمده كه اين امر موجب ارزندگي سهام 
آنها براي سرمايه گذاري ش��ده است. وي خاطرنشان كرد: 
اكنون P/E بسياري از شركت هاي سرمايه گذاري به كمتر 
از 5 و بانك ها به 4 رسيده است، همچنين برخي از بانك ها 
به سودآوري و وضعيت بسياري خوبي براي سرمايه گذاري 
رسيده اند و به طور حتم اين فرصت از نگاه سرمايه گذاران دور 
نمي ماند. فالح شمس بابيان اينكه روند كاهشي بازار باوجود 
ارزندگي قيمت بسياري از سهام شركت ها نشان دهنده وجود 
ترس در بين سهامداران است، گفت: وجود اين ترس در بازار 
ناشي از شايعات و ابهاماتي است كه منتشر مي شود، در اين 
ميان برخي به دنبال دامن زدن به اين شايعات به نفع خود 
هستند كه اين موضوع در ركود بازار اثرگذار بوده است. اين 
عضو شوراي عالي بورس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
بورس تا پايان سال مي تواند بيشترين بازدهي را نسبت به 
بازارهاي رقيب در اختيار سهامداران قرار دهد يا خير، گفت: 
در اين زمينه نمي توان به طورقطع اظهارنظر كرد اما در صورت 
حمايت هاي الزم از اين بازار به همراه فرهنگ سازي درست 
در بين مردم براي سرمايه گذاري در بورس، روند معامالت 
تا پايان سال به دليل وجود ركود در بازارهاي موازي مثبت و 
معقول و مورد رضايت سرمايه گذاران خواهد بود. به هرحال 
قيمت گذاري دستوري و موضوع پرداخت سود تأثير بسزايي 
روي معامالت بازار دارد. بخش عمده اي از سهامداران بورسي 
از اين بازار خارج شده اند و تنها يك عده سهامدار با اميد سود 
بيشتر و حل شدن مش��كالت مانده اند. عدم توجه به اين 
موضوع مهم مي تواند در بلند مدت تأثير بسزايي در معامالت 
داشته باش��د. قيمت گذاري دس��توري روي نرخ سهامي 
بورس تأثير دارد و از سوي ديگرپرداخت نشدن درست سود 
نيز انگيزه سهامداران براي سرمايه گذاري بلندمدت مي گيرد.
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بورس كاال تنظيم بازار نيست
محمد حسني سعدي، سخنگوي بورس كاالي ايران 
به كاركردهاي بورس كاال اشاره كرد و گفت: در نظام 
اقتصادي اگر بخواهيم از كارك��رد واقعي بورس كاال 
اس��تفاده كنيم، بايد نكاتي را به عن��وان پيش فرض 
بپذيريم كه يكي از مهم ترين اين نكات، پذيرش نظام 
بازار اس��ت. وي افزود: بعضًا مش��اهده مي شود كه به 
بورس كاال صرفًا به عنوان عامل تنظيم بازار و بستري 
براي كاهش قيمت كاالها نگاه مي شود اما اين تفكري 
اشتباه است و اينگونه تصورات گاها در ميان مسووالن 
به ايجاد مشكل و دردس��ر در بازارهاي كااليي منجر 
شده كه البته اين نگاه عمومًا به گذشته مربوط است. 
حسني س��عدي تأكيد مي كند كه بورس كاال، صرفًا 
مي تواند عامل كش��ف قيمت عادالنه و واقعي كاالها 
در تقابل عرضه و تقاضا باشد و اين مساله از مهم ترين 
كاركردهاي بورس كاال قلمداد مي شود. وي ادامه داد: 
ارتقاي شفافيت، حذف برخي واسطه هاي غيرضروري 
و امكان تخصيص بهينه كاال به توليدكنندگان صنايع 
پايين دستي و مصرف كنندگان واقعي و درنهايت امكان 
برنامه ريزي توليد از ديگر كاركردهاي مهم بورس كاال 
محسوب مي شود. به عبارت بهتر بورس كاال اين امكان 
را به توليدكنندگان صنايع پايين دستي مي دهد كه 
بتوانند بر روي مواد اوليه خود و تأمين آن در بلندمدت 
برنامه ريزي داشته باش��ند. سخنگوي بورس كاال در 
پاس��خ به اين س��وال كه آيا عرضه محصوالت در اين 
بورس مي تواند به درجه بندي و استانداردسازي كاالها 
نيز كمك كند؟ گفت: در بورس هاي كااليي دنيا چه 
آنهايي كه به صورت فيزيكي كار مي كنند و چه آنهايي 
كه بر روي اوراق بهادار فعال هس��تند، كاموديتي ها 
م��ورد معامله قرار مي گيرند ل��ذا كاالهايي كه جنبه 
مصرفي داشته يا همگن نبوده و قابل استانداردسازي 
نيستند امكان عرضه در بورس هاي كااليي را ندارند. 
ازاين رو در پاس��خ به اين س��وال بايد گفت، پذيرش 
محصوالت در بورس كاال مي تواند به استاندارد پذيري 
و ارتقاي استاندارد كاالها منجر شود چنانچه در برخي 
محصوالت كشاورزي نيز اين موضوع عملياتي شد.او 
ادامه داد: براي مث��ال برخي كاالها مانند محصوالت 
پتروشيمي و مقاطع فوالدي، استانداردها و آناليزهاي 
مش��خصي دارند اما كيفيت محصوالت كش��اورزي 
متغير اس��ت و بورس كاال مي تواند از طريق پذيرش 
ي��ك كاال با يك اس��تاندارد مش��خص، امكان پايش 
س��اير كاالها را مطابق استاندارد مربوطه فراهم آورد. 
او به ارتقاي جايگاه بورس كاال در نزد سياست گذاران 
اقتصادي كش��ور اش��اره كرد و گفت: خوشبختانه با 
توجه به تجربيات و اقدامات انجام شده طي سال هاي 
اخير، امروز رويكردها به بورس كاال در ميان مسووالن 
مثبت شده است و اگر برخي تلقي هاي اشتباه را كنار 
بگذاريم درمجموع اقبال به بورس كاال و اس��تفاده از 
كارايي و كاركرد آن در جهت شفافيت اقتصادي يك 
بحث كاماًل پذيرفته ش��ده اس��ت. حسني سعدي در 
خاتمه تأكيد كرد: در دولت جديد اقبال بي نظيري به 
بورس كاال و كاركرد آن در اقتصاد وجود دارد و تاكنون 
جلسات بسيار مفيدي ميان مسووالن دولتي و بورس 
كاال برگزارش��ده و اميدواريم به زودي شاهد اتفاقات 
مثبت بيشتري در حوزه ش��فافيت بازارهاي كااليي 

و حمايت از توليد از طريق بستر بورس كاال باشيم.

خريد سيمان با كد سهامداري
جواد فالح در رابطه با راه ان��دازي روش جديد فروش 
سيمان در بورس كاال اظهار كرد: معامالت سيمان در 
بازار فيزيكي بورس كاال از خردادماه سال جاري آغاز 
به كاركرده بود و اكنون بيش از ۷0 ش��ركت سيماني 
در حال عرضه محصول سيمان خود هستند. در بازار 
فيزيكي روشي كه افراد مي توانند سيمان خريداري 
كنند نيازمند اين است كه كد اختصاصي بورس كاال 
داشته باش��ند و نمي توانند به صورت آنالين سفارش 
ثبت كنن��د. اين موضوع ب��راي خري��داران خرد كه 
نيازمند يك بار خريد س��يمان از بورس كاال هستند 
چندان مناسب نبود، براي همين چند روز قبل روش 
گواهي سپرده كااليي سيمان راه اندازي شد. اين مقام 
مسوول گفت: يكش��نبه 9 آبان ماه معامالت گواهي 
سپرده سيمان با حضور 11 شركت سيماني آغاز شد. 
معامالت گواهي سپرده س��يمان قرار است دو روز در 
هفته در روزهاي دوشنبه و سه شنبه انجام شود. براي 
اين معامالت سيمان تيپ دو با كيسه هاي پنجاه كيلو 
در نظر گرفته شده است. در اين روش افراد مي توانند 
با همان كد سهامداري خودشان در همان سامانه هاي 
سهام به صورت آنالين سيمان مدنظر خود را خريداري 
كنند يعني پول را به حس��اب كارگزار واريز كنند كه 
شامل قيمت سيمان، ماليات بر ارزش افزوده و كارمزد 
معامالت اس��ت. فالح در ادامه اظه��ار كرد: معامالت 
ساعت 12:45 تا س��اعت 1۳:۳0 در قالب دوره پيش 
گشايش باز مي شود، يعني افراد مي توانند در اين بازه 
س��فارش خود را ثبت يا ويرايش كنند و رأس ساعت 
1۳:۳0 معامله به روش حراج ناپيوس��ته تك قيمتي 
انجام خواهد شد. كس��اني كه از اين روش سيمان را 
خريداري مي كنند تا روز ش��نبه دومين هفته پس از 
خريد زمان دارند كه سيمان خود را از كارخانه تحويل 
بگيرند. اگر اين مهلت به اتمام رس��يد و فرد سيمان را 
تحويل نگرفت روزي نيم درصد قيمت سيمان به عنوان 
هزينه انبارداري از وي دريافت خواهد ش��د. نكته بعد 
اينكه معامالت سيمان بازار ثانويه ندارد يعني فردي كه 
سيمان را خريداري كرده است ديگر نمي تواند سيمان 
را در بورس به فروش برساند. مدير توسعه بازار فيزيكي 
بورس كاال در ادامه افزود: حداقل 10 و حداكثر 100 تن 
سيمان از طريق اين روش قابل خريداري است. تنها در 
بازار فيزيكي بورس كاال و معامالت عمده بيش از 100 
تن صورت خواهد گرفت. قيمتي هم كه براي سيمان 
در بازار گواهي كشف مي شود همان ميانگين قيمتي 
است كه در بازار فيزيكي براي شركت سيماني موردنظر 
در روز شنبه كشف شده و روز دوشنبه و سه شنبه كه 
معامالت گواهي انجام مي شود، مثبت و منفي ۳ درصد 
قيمت مذكور، مبناي كشف نرخ قيمت در بازار گواهي 
سپرده كااليي س��يمان خواهد بود. فالح گفت: افراد 
هيچ محدوديتي براي خريد ندارند و مي توانند در هر 
دو روز از هر 11 شركت خريد داشته باشند، اما ميزان 
آن از 100 تن در هر جلسه معامالتي در هر نماد بيشتر 
نخواهد بود. در حال حاضر نماد 11 شركت براي عرضه 
س��يمان به صورت گواهي سپرده وجود دارد و به مرور 
تعداد اين ش��ركت ها افزايش خواهد يافت. وي بيان 
كرد: تفاوت عمده اين گواهي تس��هيل در دسترسي 
به بازار اس��ت و افراد بدون ثبت نام جديد به راحتي با 
همان كد بورسي و به صورت آنالين مي توانند سفارش 
بگذارند. همچنين ماليات بر ارزش افزوده نيز برخالف 
معامالت بازار فيزيكي همراه يا ضمن معامله پرداخت 
مي شود و الزم نيست مشتري براي پرداخت ماليات بر 
ارزش افزوده اقدام ديگري انجام دهد؛ لذا در اين روش 
خريداران خرد مي توانند به صورت مس��تقيم و بدون 
واس��طه از توليدكننده خريد داشته باشند. اين مقام 
مسوول در رابطه با علت تعيين ميزان 10 تن به عنوان 
حداقل خريد سيمان بيان كرد: شركت هاي سيماني 
مكانيسم بسته بندي و بارگيري كه دارند ماشين هاي 
زير 10 تن امكان بارگيري در اين شركت ها را ندارند، 
زيرا ارتفاع ماشين هاي زير 10 تن از وسيله بارگيري زياد 
مي شود و كيسه هاي سيمان آسيب مي بيند. بنابراين 
ام��كان بارگيري زير 10 تن در كارخانجات س��يمان 
وجود ندارد. فالح در رابطه با فرآيند دريافت س��يمان 
گفت: بعدازاينكه خريد صورت گرفت مش��تري بايد 
اطالعات نماينده حمل )شركتي كه قرار است اين بار را 
حمل كند و آدرسي كه بار قرار است به آنجا حمل شود( 
را به كارگ��زار خود اعالم كند، كارگزار اين اطالعات را 
به كارگزار فروشنده مي دهد و كارگزار فروشنده اين 
اطالعات را به فروشنده اعالم مي كند. همچنين خريدار 
بايد با فروش��نده براي تحويل بار با شماره هايي كه در 
اطالعيه گشايش نماد اعالم ش��ده و در سايت بورس 
كاالي ايران به آدرسي كه در بخش اعالنات بازار مالي در 
دسترس مي باشد، تماس بگيرد تا نسبت به برنامه حمل 

هماهنگي الزم را با فروشنده انجام دهد.

شاهد كم كاري ها و اعمال 
مجرمانه در بورس بوده ايم

غالمرضا مرحبا، س��خنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجلس به آخرين جلس��ات و مصوبات در كميسيون 
اقتص��ادي مجلس اش��اره كرد و گفت: كميس��يون 
اقتصادي مجلس در روز يكش��نبه گذش��ته ميزبان 
محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس جمهور بود. 
اين جلسه به خوبي برگزار شد و گزارش آن در رسانه ها 
و جرايد منتشر ش��د. وي افزود: در اين جلسه قرار بر 
اين ش��د تا اين ديدارها مس��تمر ادامه داشته باشد و 
هماهنگي ها بين اين كميسيون و معاونت اقتصادي 
دولت انج��ام بگيرد. دكت��ر رضايي ب��ه برنامه هايي 
كه در دولت در دس��ت بررسي اس��ت اشاره داشتند 
ازجمله مباحث انرژي، نقدينگي، كنترل بازار، كنترل 
قيمت ها، معاش مردم. مجموعه هايي از برنامه ها كه 
ازاين رو زمرگي خارج شويم و با يك برنامه مدون خوبي 
به مصاف مشكالتي برويم كه در كشور دست به گريبان 
هستيم. س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس 
بابيان اينكه گزارش��ي در خصوص تحقيق و تفحص 
از بازار س��رمايه و بورس داشتيم، تصريح كرد: بورس 
مي توانس��ت يكي از محل هاي بسيار خوب و مفيد و 
كارآمد براي اقتصاد و تأمين س��رمايه ش��ود اما دچار 
مش��كالتي ش��د. با بررس��ي هايي كه در كميسيون 
اقتص��ادي انجام داديم و تحقي��ق و تفحص هايي كه 
پيش��نهاددهندگان اين طرح مطرح كردند ما شاهد 
نوعي كم كاري ها، ترك فعل ها، كوتاهي ها و اعمالي كه 
ظاهراً مجرمانه هستند بوديم. وي افزود: البته بايد در 
دادگاه صالحه تشخيص داده شود ولي در بررسي هاي 
اوليه اعمالي مشاهده مي شود كه خالف قانون بوده و 
ما اينها را احصا كرديم و گزارش آن را به صورت مختصر 
تقديم مجل��س كرديم و همكاران ه��م عنايت ويژه 
داشتند و تحقيق و تفحص به تصويب رسيد و به زودي 
پس از انجام مراحل قانوني بررسي ها انجام خواهد شد. 
مرحبا با ابراز تأسف از اينكه در بورس اتفاقاتي افتاده كه 
بسيار عجيب است، اشاره كرد: ازجمله يك شركت با 
حدود 200 ميليارد تومان سرمايه ثبت شده در بورس 
واردشده و در كمتر از سه ماه كارهاي ثبتش را در بورس 
انجام دادند و بعد سهام اين شركت به ۳200 ميليارد 
تومان فروخته شده درحالي كه اين شركت حتي دفتر 
مركزي هم در تهران ندارد. اينكه به چه ترتيب اينها وارد 
بورس شدند و چرا بررسي هاي كافي و وافي انجام نشده؟ 
جاي بررسي دارد چراكه بورس يكي از ويژگي هايش 
شفافيت است اما ما در بورسمان اين را شاهد نبوديم 
يا شركت هاي حقوقي و شركت هاي بزرگ دقيقا قباًل 
از ريزش بورس از بورس خارج شدند، سوال اينجاست 

اينها بر اساس چه اطالعاتي اين اقدام را انجام دادند؟

تسريع در پرداخت سهم
بازار سرمايه از صندوق توسعه ملي

ستاد هماهنگي اقتصادي دولت شامگاه سه شنبه به 
رياس��ت آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي تشكيل جلسه 
داد و در اين جلس��ه گزارش��ي از وضعي��ت صادرات 
نفت، محصوالت پتروش��يمي و گاز طبيعي بيان شد. 
رييس جمهور در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، اجراي دقيق مقررات مصوب قبلي اين ستاد را 
درباره كمك و اعطاي تسهيالت صندوق توسعه ملي 
براي حمايت از صندوق تثبيت بازار سرمايه مطرح و 
مقرر شد اين مصوبات به سرعت عملياتي شود. بر اساس 
اين گزارش حجم فروش نفت در مقايسه با گذشته روند 
افزايش��ي دارد و آمار صادرات پتروشيمي نيز در وضع 
مناسبي است. در اين جلسه همچنين رييس كل بانك 
مركزي گزارشي از آخرين وضع منابع ارزي، نحوه وصول 
منابع مالي بلوكه شده كشورمان در خارج و تدابير در 
دست اقدام براي بازگشت اين منابع بيان كرد. در اين 
جلس��ه رييس جمهور گفت: هيچ بن بستي در مسير 
حل مشكالت كش��ور وجود ندارد و اجزاي دولت بايد 
به گونه اي هماهنگ و نظام يافته عمل كنند تا اقدامات، 
مكمل يكديگر و در راستاي حل مشكالت كشور باشد.

با حل دو مشكل نحوه معامالت تاالر شيشه اي تغيير مي كند

ثبات نسبتي براي بورس

رشد بازار با حمايت دستوري

رشد ۵۷ درصدي فروش صنايع بورسي در مهرماه

ش��اخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارشنبه، 12 آبان ماه با 22 هزار و ۳49 واحد افزايش در 
جايگاه يك ميليون و ۳9۸ هزار واحدي قرار گرفت. معامالت 
بورس كه از چند روز گذشته و تحت تأثير حمايت هاي دولت 
وارد مدار صعودي شده، زمينه افزايش اميدواري سهامداران 
نسبت به وضعيت بازار را فراهم كرده است. در اوايل هفته 
جاري، جلسه اي بين وزير امور اقتصادي و دارايي با فعاالن 
بازار سرمايه و نمايندگان هلدينگ هاي بزرگ برگزار شد و 
مسائل و مشكالت بازار سرمايه موردبررسي قرار گرفت و 
برنامه هايي نيز ارايه شد. همچنين، روز چهارشنبه خبري از 
تشكيل جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در شامگاه 
سه شنبه به رياست سيد ابراهيم رييسي منتشر شد كه 
در اين جلسه موضوع اجراي دقيق مقررات مصوب قبلي 
در س��تاد در خصوص كمك و اعطاي تسهيالت صندوق 
توسعه ملي براي حمايت از صندوق تثبيت بازار سرمايه 
مطرح و مقرر شد اين مصوبات به سرعت عملياتي شود. بر 
اين اساس، در معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۳42 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 42 هزار و 
4۷4 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با هفت هزار و ۷24 واحد افزايش به ۳۷4 هزار و 
۳50 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با چهار هزار و ۸6۷ 
واحد رش��د به 2۳5 هزار و 922 واحد رسيد. شاخص بازار 
اول 21 هزار و ۳22 واحد و شاخص بازار دوم 29 هزار و 451 
واحد افزايش داشت. بيشترين ورود پول حقيقي به بورس 
و فرابورس در سه گروه »هتل و رستوران«، »محصوالت 

شيميايي« و »سرمايه گذاري ها« رقم خورد درحالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »فلزات اساسي« و »قند و شكر« 
به نفع حقوقي ها تمام شد. سه نماد »شپديس«، »سمگا« و 
»وصنعت« لقب بيشترين افزايش سهام حقيقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقوقي ها نيز بيشتر به »فملي«، 
»فجهان« و »كوثر« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، ش��ركت فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با 
يك ه��زار و 90۷ واحد، صنعتي و معدني چادرملو با نماد 
»كچاد« با يك هزار و 222 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد 
»شپديس« با يك هزار و 195 واحد، بيمه پارسيان با نماد 

»پارسان« با يك هزار و 145 واحد، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« با يك هزار و 101 واحد، پتروشيمي نوري با 
نماد »نوري« با ۷00 واحد و ايران خودرو با نماد »خودرو« 
با 6۳4 واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در 
مقابل پارس الكتريك با نماد »لپارس« با 26 واحد، گروه 
صنعتي پاكشو با نماد »پاكشو« با 24 واحد، فروشگاه هاي 
زنجيره اي افق كوروش با نم��اد »افق« با 14 واحد و كابل 
البرز با نماد »بالبر« با هشت واحد با تأثير منفي بر شاخص 
بورس همراه شدند. بر پايه اين گزارش، طي روز چهارشنبه 
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، پارس 

فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار«، پااليش نفت اصفهان با 
نماد »شپنا«، پارس الكتريك با نماد »لپارس«، پااليش 
نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، معدني دماوند با نماد 
»كدما« و ملي صنايع مس ايران ب��ا نماد »فملي« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 150  ميليون و ۳0۷ هزار برگه سهم 

به ارزش سه  هزار و ۳54 ميليارد ريال دادوستد شد.

   روند روبه باالي فرابورس
در آخري��ن روز كاري هفته ش��اخص فراب��ورس بيش از 
۳10 واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 19 هزار و ۸5۳ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۸۷6 
ميليون برگه سهم به ارزش 2۳ هزار و 466 ميليارد ريال 
دادوستد ش��د. در اين روز شركت سنگ آهن گهر زمين 
با نماد »كگهر«، پليمر آريا ساس��ول با نماد »آريا«، فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروشيمي تندگويان با 
نماد »شگويا«،  سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، 
شركت سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، صنعتي 
مينو با نماد »غصينو« و توليد نيروي برق دماوند با نماد 
»دماوند« تأثير مثبت بر ش��اخص فرابورس داشتند. 
همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، ريل 
پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين«، داروسازي كاسپين 
تامين با نماد »كاس��پين« و پتروشيمي مارون با نماد 
»مارون« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

مقايسه فروش صنايع بورسي در دوره يك ماهه منتهي 
به ۳0 مهرماه 1400، نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
حكايت از ميانگين رشد 5۷ درصدي در اين صنايع دارد. 
مجموع فروش صنايع بورسي در دوره يك ماهه منتهي به 
مهرماه 1400، مبلغ يك ميليون و 56۳ هزار و 1۸4 ميليارد 
و 10 ميليون ريال بوده است. مجموع فروش اين صنايع در 
دوره مشابه گذشته مبلغ 996 هزار و 6۳۷ ميليارد و ۷۸0 
ميليون ريال اعالم شده است. گروه محصوالت شيميايي، 
با ۸5 درصد افزايش درفروش در صدر گروه هاي بورسي 
قرارگرفته و اين گروه بورسي در ماه گذشته مبلغ ۳69 هزار 

و 1۷6 ميليارد و 102 ميليون ريال فروش داشته است. بر 
پايه اين گزارش، گروه فلزات اساس��ي با ۳61 هزار و 590 
ميليارد و ۸21 ميليون ريال فروش، معادل 54 درصد رشد 
نسبت به مهرماه 1۳99 نشان داده است. گروه بانك ها با 4۸ 
درصد افزايش درفروش در مقام سومين گروه هاي بورسي 
قرارگرفته است. بانك ها در ماه گذشته 1۸۷ هزار و 244 
ميليارد و 260 ميليون ريال فروش داشته است. بررسي 
آمار فروش صنايع بورسي در دوره يادشده نشان مي دهد 
شركت هاي چند رشته اي صنايع، كاهش هفت درصدي 
درفروش داشته اند. بر اين اساس اين گروه مبلغ 25 هزار و 

۸۸۷ ميليارد و 91۳ ميليون ريال فروش در دوره يك ماهه 
منتهي به مهرماه س��ال جاري داش��ته است. همچنين 
بيشترين كاهش درفروش، مربوط به گروه سرمايه گذاري ها 
مي شود. اين گروه با 19 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته، مبلغ 24 هزار و 512 ميليارد و 511 ميليون 
ريال فروش داشته است. بر اس��اس اين گزارش، صنايع 
يادشده مشتمل بر محصوالت شيميايي، فلزات اساسي، 
بانك ها و موسسه هاي اعتباري، استخراج كانه هاي فلزي، 
خودرو و س��اخت قطعات، بيمه و صندوق بازنشستگي 
به جز تأمين اجتماعي، فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت 

هس��ته اي، مواد و محصوالت دارويي، محصوالت غذايي 
و آش��اميدني به  جز قند و ش��كر، مخابرات، شركت هاي 
چند رشته اي صنايع، سرمايه گذاري ها، خرده فروشي به 
استثناي وسايل نقليه موتوري و ساير صنايع مي شوند. 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت روز سه ش��نبه بابيان 
اينكه بانك ها با اضافه برداش��ت و تسهيالت به رشد 
نقدينگي دامن مي زنند، گفت: ما مي توانيم نقدينگي 
مازاد و سرگردان را جمع كنيم كه در اين راستا 150 
پروژه با پنج هزار ميليارد تومان سرمايه تعريف شده 
است تا با هدايت نقدينگي به كاهش تورم كمك شود.



گروه راه و شهرسازي|
براي سومين ماه متوالي، شامخ ساختمان در مهرماه 
سال جاري صعودي شد و به قله 56.92 واحد رسيد. 
در عين حال، فعاليت هاي ساختماني همچنان ركودي 
ارزيابي مي ش��وند و بهبودي شامخ صرفا اصالح روند 
گذشته، كاهش عمق ركود ساخت و ساز و تغيير جهت 
انتظارات فعاالن ساختماني ارزيابي مي شود. گو اينكه 
عدد شاخص »انتظار بهبود فعاليت هاي كسب و كار« 
در بين فعاالن بخش ساختمان با كاهش نسبي نسبت 
به ماه قبل به مقدار ٤٥.٣٨ رسيده است. اما باتوجه به 
شاخص »انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي شركت 
درماه آينده« و نشانه هاي ثبات قيمت بازار در مهرماه 
در صورتي كه برنامه ريزي و تصميمات جديد دولت در 
قالب تحريك بازار مسكن صورت نپذيرد، ركود دوباره 
صنعت ساخت و ساز دور از ذهن نخواهد بود. بي گمان، 
شرايط حاكم بر بازار معامالتي و بازار ساخت و ساز ناشي 
از شرايط كلي اقتصاد است. شرايطي كه از سويي سايه 
رش��د نقدينگي و تورم را بر سر خود حس مي كند و از 
سوي ديگر، معطل ارايه برنامه و راهكارهاي عملياتي 
از س��وي دولت جديد به انتظار مانده است. آنگونه كه 
اتاق تعاون ايران با استناد به مجموع اظهارات فعاالن 
ساختماني ١٣٠ شركت بزرگ در گروه هاي ساخت 
بنا، مهندس��ي عمران و فعاليت هاي س��اخت وساز 
تخصصي ساختمان گزارش كرده است، عدد شاخص 
در مهرماه به عدد )٥٦.٩٢( به ثبت رسيد كه با توجه به 
اينكه اين ش��اخص در شهريور ماه 47.73 واحد بوده 
است، نشان دهنده سير صعودي فعاليت ها است، كه از 

مردادماه شروع شده و همچنان ادامه دارد. 
مولفه هاي ميزان سفارش��ات جديد، سرعت انجام و 
تحويل س��فارش، مواد اوليه خريداري ش��ده، ميزان 
استخدام نيز نسبت به ماه قبل افزايش نسبي داشتند. 
ش��اخص ميزان قيمت مواد اوليه با ثبت عدد ٧٢.٦٩ 
نسبت به ماه قبل كاهش داشت كه نشان دهنده كاهش 
احتمالي روند صعودي قيمت ها و حركت به سمت ثبات 
نس��بي قيمت مصالح پايه است . با اين حال همچنان 

تورم قيمت ها در بخش صنعت ساختمان وجود دارد.
به گزارش »تعادل«، طي ماه هاي خرداد و تير، رشد 
سرسام آور مصالح ساختماني باعث گاليه و شكايت 
انبوه سازان شده بود و آن را مهم ترين مانع براي آغاز 
و انجام پروژه هاي س��اختماني اعالم ك��رده بودند. 
در نخس��تين روزهاي تابستان، با اوجگيري مصرف 
برق در كشور، دولت با هدف كاهش خاموشي ها، به 
تعطيلي كارخانجات مختلف از جمله توليدكنندگان 
مصالح ساختماني راي داد و به همين دليل، قيمت 
مصالح از جمله س��يمان به ش��دت افزايش يافت. به 
نظر مي رس��د، با عبور از پيك مصرف و بازگش��ايي 
كارخانجات و همچنين انجام برخي تمهيدات دولتي 
براي مهار قيمت مصالح ساختماني، اين مانع موقت 
بر سر راه ساخت وس��از برداشته شده است. در عين 

حال، با توجه به كمبود و افت فش��ار گاز در ماه هاي 
سرد سال، به نظر مي رسد، كارخانجات توليد سيمان 

بار ديگر در زمستان مجبور به تعطيلي شوند. 
بر اساس گزارش اتاق تعاون ايران، قيمت محصوالت توليد 
شده )يا خدمات ارايه شده( با كاهش شاخص نسبت به 
ماه قبل به ثبت رسيد و اين دومين ماه متوالي كاهش اين 
مولفه است. ش��اخص ميزان فروش با ثبت عدد ٥٣.٠٧ 

نسبت به ماه قبل كاهش بسيار جزئي داشته است. 
براساس اين گزارش، در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان 
خواسته مي ش��ود به 12 پرسش مطرح شده در قالب 
سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر 
ش��ده يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. در صورت 
انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون 
تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمت��ر از ماه قبل: عدد صفر 
براي آن پرسش ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب 
درصد پاس��خگويان به هر يك از گزينه هاي در عدد 
همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در 
نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 
100 اس��ت كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 
درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« و »بهتر 
شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده 
عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، باالي 50 نشانه 
بهبود وضعيت نس��بت به ماه قبل و زير 50 به معناي 

بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

افتجذابيتمسكنبرايسرمايهگذاران
به گزارش »تعادل«، آمار تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
در مهرماه س��ال ج��اري حاكي از اف��ت )0.2 درصدي( 
ميانگين قيمت مسكن و افول قابل توجه معامالت به ميزان 
29.۸ درصد است. به اين ترتيب، ميانگين قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در شهر تهران كه در انتهاي اسفند 
سال گذشته به قله 30 ميليون و 274 هزار تومان رسيده 
بود، در پايان مهر ماه س��ال جاري با حدود 4.3۸ درصد 
ارتفاع گيري در قله 31 ميليون و 600 هزار تومان فرود آمده 
اس��ت. اين در حالي است كه بازده بازار سهام طي 7 ماهه 
نخست سال جاري در حدود 9.۸ درصد بوده است. در طول 
همين مدت دالر حدود 10.4 درصد افزايش قيمت داشته 
و سكه نيز با رشد 7.1 درصدي همراه شده است. از اين رو، 
بازار مسكن با كمترين بازدهي طي 7 ماهه گذشته در قعر 
جدول بازدهي دارايي ها نشسته است. البته بايد به اين نكته 
توجه داشت كه وزن ريالي هر درصد تغيير قيمت مسكن 
بسيار بيشتر از وزن ريالي ساير دارايي ها به شمار مي رود و 
از همين رو، مقايسه بازار مسكن با ساير بازارها كه معموال 
آهن رباي سرمايه هاي خرد هستند، قابل قياس نيست، چرا 
كه ورود به باشگاه مالكان مسكن در حكم ورود به »بازي 
بزرگان« است. هر چند با بررسي كيفيت معامالت صورت 
گرفته در مهرماه و ساير ماه هاي گذشته از سال، اين نكته 
هويدا مي شود كه بازار مسكن به دليل جهش قيمت ها 
و همچنين وجود برخي نااطميناني هاي غيراقتصادي، 

همچون گذش��ته قدرت جذب سرمايه هاي بزرگ را 
ندارد و ارزش ريالي معامالت ملكي اغلب كمي بيش از 
يك ميليارد تومان است و حول و حوش آپارتمان هاي 

نقلي قديمي جنوب شهر تهران مي گردد.
از اين رو، افت جذب س��رمايه در بازار مس��كن به عينه 
مشهود است و به نظر مي رسد، دست كم اين افت قدرت 
جذب تا پايان برطرف شدن ش��رايط مه آلود در فضاي 
اقتصاد و سياس��ت خارجي ايران تداوم داشته باشد. در 
واقع، در شرايطي كه انتظارات تورمي تحت تاثير افزايش 
احتمال برگزاري مذاكرات هسته اي و رفع يا لغو تحريم ها 
و همچنين برخي تغييرات جزيي در كيفيت رشد پايه 
پولي و تورم، كاهش يافته است، بازيگران بازار مسكن نيز 
از فعاليت هاي غيرضروري در اين بازار اجتناب مي كنند 
تا با برگشت ثبات، دوباره فعاليت هاي خود را رونق دهند. 
اما در عين حال، از آنجا كه همچنان سياست هاي پولي و 
مالي دولت جديد غيرشفاف است و موتور رشد نقدينگي 
و تورم همچنان با شتاب به حركت خود ادامه مي دهد، به 
نظر نمي رسد كه رشد ارزش ريالي دارايي ها در برابر رشد 
نقدينگي دچار سستي و عقب ماندگي شوند. به عبارت 
روشن تر، همچنان عوامل و عناصر بنيادين رشد قيمت 
دارايي ه��ا و از جمله ملك فعال اس��ت، به همين دليل، 
سكوت و توقف رش��د قيمت ها دايمي نخواهد بود، مگر 
اينكه تحوالت اساسي در مذاكرات هسته اي و چشم انداز 

كوتاه مدت اقتصاد متاثر از تحوالت سياسي رخ دهد.
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رفتوبرگشتآلودگيهوا
امروزدرپايتخت

در پي چند روز آلودگي هوا در پايتخت، س��رانجام 
وزش باد به كمك هواي تهران آمد و قدري از ميزان 
آالينده هاي ه��وا را كاهش داد. ب��ا توجه به اينكه 
سازمان هواشناسي براي تهران طي روزهاي آينده 
وزش باد و باران را پيش بيني كرده اس��ت، انتظار 
مي رود طي چند روز آينده ه��واي تهران از حالت 
»ناسالم« براي تمام گروه ها خارج شود و در سطوح 
پايين تر آلودگي قرار بگيرد. با اعالم شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران، صب��ح ديروز )12 آبان ماه( با 
افزايش پايداري جو و انباشت آالينده ها، در بيشتر 
مناطق كيفيت هوا در محدوده ناسالم و ناسالم براي 
گروه هاي حساس قرار گرفته است. اما به تدريج در 
ط��ول روز به دليل وزش باد تند آالينده ها پراكنده 
ش��دند، هرچند با وزش باد نس��بتًا شديد احتمال 
گس��يل گردوخاك در مناطق مس��تعد و كاهش 
كيفيت هوا را به هم��راه آورد. با اين حال، وزش باد 
موثر تا اواخر ش��امگاه ديروز ش��رايط مساعد براي 
پراكندگي آالينده ها را فراهم كرد، هرچند همزمان 
با افزايش ترافيك ش��امگاهي تجم��ع آالينده ها و 
برقراري وضعيت نامطل��وب كيفيت هوا در برخي 

مناطق پرتردد صورت گرفت.
در عين ح��ال، با كاهش تن��دي وزش باد تا صبح 
امروز )13 آبان ماه( همزمان با ترافيك صبحگاهي، 
كيفيت هوا در مناطق پرتردد در محدوده ناس��الم 
براي گروه هاي حساس قرار خواهد گرفت. ناپايداري 
جوي همراه با رشد ابر و احتمال بارش در طول روز 
به تدريج شرايط مناسب براي پراكندگي آالينده ها را 
فراهم خواهد كرد. همچنين تداوم اين شرايط جوي 
و بارش پراكنده تا شامگاه امروز )13 آبان ماه( سبب 
خواهد شد كه از غلظت ذرات معلق كاسته شود و 
به تبع آن كيفيت هوا در بيشتر مناطق در محدوده 

قابل  قبول قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، آالينده شاخص هواي پايتخت طي 
24 ساعت منتهي به ديروز صبح »ذرات معلق كمتر 
از 2.5ميكرون« با ميانگين 139 بود و كيفيت هواي 
پايتخت در وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس 
قرار داش��ت. آالينده ش��اخص دي��روز بعدازظهر 
»ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون« با ميانگين 119 
و كيفيت هوا در محدوده  ناس��الم براي گروه هاي 

حساس قرار گرفت.
در اين حال، بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناسي 
استان تهران، تا پنجشنبه ش��ب، در پاره اي نقاط 
گاهي وزش باد نس��بتا شديد تا ش��ديد با احتمال 
خيزش گرد و خ��اك موقت و از بعد از ظهر امروز تا 
يكشنبه )13 تا 16 آبان ماه( در بعضي ساعات بارش 

باران پيش بيني مي شود.
بر اس��اس بررسي داده ها و نقش��ه هاي پيش يابي 
هواشناس��ي، وضعيت جوي اس��تان تهران، طي 
پنج روز آينده آس��ماني نيمه ابري تا ابري و از بعد 
از ظهر امروز تا يكش��نبه )13 تا 16 آب��ان ماه( در 
بعضي س��اعات بارش باران به ويژه در نيمه غربي و 
شمالي اس��تان، در ارتفاعات و دامنه ها بارش باران 
و برف پيش بيني مي شود. همچنين تا پنجشنبه 
ش��ب )12 تا 13 آبان ماه( در پ��اره اي نقاط به ويژه 
در نواحي جن��وب غربي و غربي گاه��ي وزش باد 
نسبتا ش��ديد تا ش��ديد با احتمال خيزش گرد و 
خاك موقت و در پاره اي نقاط نيمه ش��مالي گاهي 
رگبار باران و رعد و برق مورد انتظار است. با افزايش 
رطوبت نس��بي از بامداد جمعه تا يكشنبه )14 تا 
16 آبان م��اه( در نواحي ش��مالي و مركزي گاهي 
مه رقيق و در ارتفاعات گاه��ي مه غليظ و كاهش 
ديد پيش بيني مي شود همچنين طي اين مدت در 
نواحي شمالي گاهي بارش باران و برف و ارتفاعات 
بارش برف و كوالك مورد انتظار اس��ت. از امروز تا 
يكشنبه )13 تا 16 آبان ماه( كاهش قابل مالحظه 
دما به ط��ور ميانگين ۸ تا 13 درجه سلس��يوس و 
در ارتفاع��ات و دامنه هاي كوهس��تاني يخبندان 
شبانه س��طح زمين پيش بيني مي شود. بر اساس 
اعالم اداره كل هواشناس��ي استان تهران، ايستگاه 
فيروزكوه - امين آباد با دماي 10 درجه سانتيگراد 
سردترين نقطه استان تهران در 24 ساعت گذشته 
گزارش شده است. آس��مان تهران نيز امروز )13 
آبان ماه( قسمتي ابري، در بعداز ظهر ابري و وزش 
باد به تدريج بارش باران گاهي رگبار و رعد و برق با 
بيشترين و كمترين دماي 20 و 11 درجه سانتيگراد 
پيش بيني مي شود. آسمان پايتخت در روز جمعه 
)14 آبان ماه( ابري همراه با مه رقيق و بارش باران و 
گاهي وزش باد خواهد بود و دماي هوا در گرم ترين و 
سردترين زمان به 14 و9 درجه سانتيگراد مي رسد.

جلسهشورايشهريها
بارييسجمهور

رييس شوراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه به 
گفته آقاي زاكاني انتصابات ش��هرداري تا پايان 
آبان به اتمام مي رس��د، گفت: برنامه ريزي داريم 
جلسه اي با آيت اهلل رييسي، داشته باشيم. مهدي 
چمران، رييس ش��وراي شهر تهران در گفت وگو 
با فارس، درباره سرانجام انتصابات در شهرداري 
ته��ران گفت: انتصاب��ات همچنان ادام��ه دارد و 
ابتدا قرار بوده كه ش��هرداران مناطق، معاونين و 
مديران منصوب شوند. وي گفت: انتصاب مديران، 
معاونان و شهرداران مناطق به گفته آقاي زاكاني 
تا پايان آبان به اتمام مي رسد و ما هم فكر مي كنيم 
به زودي اين موضوع به اتمام برسد. رييس شوراي 
ش��هر تهران گفت: جلس��ات هم انديشي شوراي 
شهري ها با شهردار به صورت مداوم برگزار شده 
و ادامه خواهد داشت همچنين برنامه ريزي داريم 
جلسه اي با آيت اهلل رييسي، رييس جمهور داشته 
باشيم. چمران گفت: البته در حال حاضر منتظر 
مانده ايم اندكي برنامه ها به پيش رود و پس از آن 
درخواست جلسه با آيت اهلل رييسي داشته باشيم.

افزايش13درصدي
سفرهايجادهايدرمهر

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از ثبت 60 ميليون 
تردد بين استاني در راه هاي كشور در مهرماه امسال خبر 
داد و اعالم كرد: نسبت به شهريورماه امسال 13 درصد و 
در مقايسه با مهرماه سال گذشته 15 درصد افزايش سفر 
بين استاني ثبت شده اس��ت. به گزارش ايرنا، علي اكبر 
آشوري، مدير مركز مديريت راه هاي سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي، بيان كرد: بر اساس آخرين اطالعات 
دريافتي از بي��ش از 2هزار و 500 تردد ش��مار فعال در 
محورهاي برون شهري، در مهرماه سال جاري تعداد 60 
ميليون و 223 هزار وسيله نقليه در محورهاي مواصالتي 
بين استاني كشور تردد داشتند كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 15 درصد افزايش داشته است. وي افزود: 
سهم خودروهاي سبك بيش از 300 ميليون وسيله نقليه 
و سهم وسايل نقليه سنگين 4 درصد بوده است، همچنين 
بر مبناي آمار دريافتي اوج تردد بين ساعت 17 الي 1۸ 

و كمترين تردد بين ساعات سه تا پنج انجام شده است.

سنوسالخودروهايكشور
بر اساس آمار س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
حدود 6۸ درصد ميني بوس ناوگان مس��افري كشور 
فرسوده هستند. به گزارش تسنيم، مطابق آمار منتشر 
شده از سوي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در 
ناوگان مسافري كش��ور حدود 2100 دستگاه سواري 
سن تا 5 سال، 2۸00 دستگاه سن 5 تا 10 سال، 5000 
دستگاه با سن 10 تا 15 س��ال، 3500 دستگاه با عمر 
15 تا 20 سال، 220 دستگاه با س��ن 20 تا 25 سال و 
حدود 500 دستگاه با عمر بيش از 25 سال وجود دارد. 
در بخش ميني بوس حدود 24 هزار دستگاه در كشور 
فعال است كه از اين تعداد 16 هزار دستگاه معادل 67.5 
درصد ناوگان فرسوده است. در اين بخش بيش از 13 
هزار دستگاه ميني بوس سن باالتر از 25 سال دارند. 
حدود 1650 دستگاه نيز سن 20 تا 25 سال را دارند. 
در بخش اتوبوس با توجه به برنامه دولت و س��ازمان 
راهداري و حمل ونقل ج��اده اي وضعيت ناوگان به 
مراتب بهتر از سواري و ميني بوس است. كل ناوگان 
اتوبوس كشور 14000 دستگاه است كه از اين تعداد 
حدود 29 درصد فرسوده است. تعداد ناوگان اتوبوس 

باعمر 25 سال به باال فقط 113 دستگاه است.

افزايشترانزيتجادهاي
ازخاكايران

 جواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي گفت: از ابتداي سال جاري تا ابتداي 
آبان، كاميون هايي كه از قلمرو كشور محموالت ترانزيتي 
را حمل كردند به 240 هزار دستگاه رسيد  و اين رقمي 
بيش از  كل س��ال 99 بود.  جواد هدايتي در گفت وگو با 
فارس با اش��اره به افزايش آمار ترانزيتي كشور در سال 
جاري اظهار كرد: در سال 9۸ كه شيوع كرونا در كشور 
نبود، تعداد 29۸ هزار دس��تگاه كاميون ترانزيتي  6.6 
ميليون تن  كاالي ترانزيتي را در كشور جابه جا كردند. 
وي افزود: از اسفند 9۸ كه با شيوع كرونا در كشور مواجه 
شديم، در يك سري از كشورها، مرزها مسدود شد و در 
برخي كشورها، ترددهاي تزانزيتي به حداقل رسيد و 
اين موضوع تا اواخر ارديبهشت 99 ادامه داشت، از اوايل 
خرداد 99 با رايزني هاي صورت گرفته و تعريف پروتكل ها 
به تدريج مرزها بازگشايي شد بنابراين در سال 99 كه 
حدود 2 ماه انس��داد مرزها را داشتيم، تردد 220 هزار 
دستگاه ناوگان ترانزيتي و حمل 4.۸ ميليون تن كاالي 
ترانزيتي در كشور ثبت ش��د. مديركل دفتر ترانزيت 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي افزود: بنابراين 
سال 99 با توجه به شيوع كرونا و انسداد برخي مرزها، 
آمار ترانزيتي در حوزه ناوگان كاميوني كاهشي بود ضمن 
آنكه تشديد شرايط تحريم نيز در اين مدت بي تأثير نبود. 
هدايتي گفت: از ابتداي سال جاري تا ابتداي آبان، 
كاميون هايي كه از قلمرو كشور، محموالت ترانزيتي 
را حمل كردند به 240 هزار دس��تگاه رسيد  و اين 
رقمي بيش از  كل س��ال 99 بود، همچنين در اين 
مدت  تناژ حمل ش��ده نيز به رقم 5 ميليون و 100 
هزار تن رسيد  و بدين ترتيب در هفت ماهه 1400 
بيش از سال 99 حمل محموالت ترانزيتي داشتيم. 

درخواسترودهنودماوند
برايتهرانيهاردميشود

معاون مسكن و ساختمان وزير راه وشهرسازي گفت: 
درخواست هاي تهراني هايي كه براي مسكن ،شهرهايي 
نظير رودهن، بومهن و دماوند را برگزيده اند، در فرآيند 
بررسي شرايط متقاضيان مردود خواهد شد. محمود 
محمودزاده، معاون مس��كن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازي در گفت وگو با فارس درباره ش��هرهاي 
پيش بيني شده در طرح جهش مسكن براي متقاضيان 
س��اكن در ش��هر تهران گفت: متقاضيان اين پروژه، 
پس از بررس��ي اطالعيه هاي مرتبط، در سامانه جامع 
طرح هاي حمايتي مسكن ثبت نام كنند. يكي از شروط 
اصلي ثبت نام در پروژه هاي هر ش��هر، س��ابقه 5 سال 
سكونت در آن است. بر اساس اطالعيه سامانه، ساكنان 
كالن ش��هر تهران صرفًا مي توانند در شهرهاي جديد 
پرند، هشتگرد و ايوانكي ثبت نام كنند.  وي با اشاره به 
صدور اطالعيه هاي جديد درباره طرح جهش مسكن در 
هفته هاي آينده اظهار كرد: براي ساكنان شهر تهران، 
ش��رايطي منظور ش��ده تا در كنار امكان مشاركت در 
پروژه هاي ساخت مسكن، صرفًا از تسهيالت اين طرح 
براي پيش خريد مسكن در مناطقي از شهر تهران در 
حوزه خود مالكي استفاده كنند. جزييات اين پيشنهاد 
در هفته هاي آينده از سوي وزارت راه وشهرسازي اعالم 
خواهد شد. محمودزاده درباره ميزان تسهيالت منظور 
شده براي متقاضيان طرح جهش مسكن نيز اظهار 
كرد: براساس آخرين تصميمات اتخاذ شده، سقف 
تسهيالت در اين پروژه كالن ملي، براي متقاضيان 
تهراني 450 ميليون و براي كالن شهرهاي باالي 1 

ميليون نفر جمعيت 400 ميليون تومان خواهد بود.

شامخ ساختمان براي سومين ماه متوالي صعودي ماند

اورهال ناوگان 23 ساله مترو نيازمند 7  هزار ميليارد تومان اعتبار

رشد شكننده ساخت و ساز در مهر

كالفسردرگمنوسازيناوگانمتروواتوبوستهران
گروه راه و شهرسازي|

در شرايطي كه تهران به دليل آلودگي هواي ناشي از مصرف 
سوخت هاي فسيلي و همچنين كرونا نيازمند سيستم هاي 
حمل و نقل توسعه يافته و به روز اتوبوس و مترو است، اما به 
دليل تنگناي مالي حاكم بر مناسبات شهرداري تهران، دو 
سيستم يادشده در وضعيت نامناسبي قرار دارند. به گونه اي 
كه 35 درصد از ناوگان 23 س��اله درون شهري مترو و 75 
درصد از ناوگان برون شهري خط 5 مترو نيازمند اورهال 
و اعتباري بال بر 7 هزار ميليارد تومان است. از سوي ديگر، 
به گفته، سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��هرداري ته��ران، در حال حاضر 
وضعيت اتوبوس��راني اصال خوب نيست و ناوگان به اندازه 
كافي نداريم و خيلي از خطوط ما اتوبوسي براي جابه جايي 
مسافر ندارند، ضمن اينكه تغيير ساعات طرح ترافيك هم 
ضروري است. تشكري هاشمي در گفت وگو با ايلنا، درباره 
وضعيت ترافيك اين روزهاي تهران و تاثير تغيير ساعت 
طرح ترافيك بر آن گفت: اگر مردم در رسيدن به مقصدشان 
با مشكالتي مواجه شوند، طبيعي است كه باز هم به سمت 
حمل و نقل شخصي روي مي آورند و بهبود وضعيت حمل 
و نقل عمومي الزامي است.  او با بيان اينكه در حوزه حمل 
و نقل عمومي نياز به اقدامات ضربتي داريم، گفت: تامين 
اتوبوس كافي كاهش سر فاصله ها چه در اتوبوسراني و چه 
در مترو از جمله اقداماتي است كه بايد صورت بگيرد و اينها 
نياز به اقدامات ضربتي در س��ال جاري دارد كه در جلسه 
مشترك با پليس روي آنها تاكيد مي كنيم.  او تصريح كرد: 
مشكل نبود اتوبوس نيست، بلكه در زمينه تامين منابع براي 
خريد اتوبوس هاي نو مشكل داريم. منابعي كه براي سال 
جاري پيش بيني كرديم، فقط براي خريد 200 دستگاه 
اتوبوس است و همچنين بازسازي 600 دستگاه اتوبوس 
كه شامل 300 دستگاه اتوبوس دوكابين و 300 دستگاه 
اتوبوس تك كابين است و به صورت ضربتي در دستور كار 

است كه وارد ناوگان اتوبوس��راني تهران شود و اين تعداد 
در مجموع مي توانند ظرفيت قابل توجهي را براي حمل 
و نقل عمومي به وجود آورند.  تشكري هاشمي افزود: اين 
واقعيت را بپذيريم اتوبوس هايي كه االن خدمات مي دهند 
بيش از 90 درصدشان به سن فرسودگي رسيده اند و اينكه 
فرض كنيم ماشين نو و سالمي داريم كه مي توانيم فوري 
جايگزين كنيم وجود ندارد. در نتيجه به شركت واحد تاكيد 
كرديم بازسازي اتوبوس هاي دودزا را در اولويت بگذارد. اگر 
اتوبوس هايي كه به سن فرسودگي رسيدند را كنار بگذاريم 
مردم چاره اي ندارند، جز اينكه با ماشين هاي شخصي در 
سطح شهر تردد كنند و اين مي تواند فاجعه را عميق تر كند. 

افتشديدقدرتخريدشهرداري
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل گفت: قدرت خريد 
به شدت پايين آمده است و يك اتوبوس تك كابين بيش از 
چهار ميليارد تومان قيمت دارد و اگر بخواهيم هزار اتوبوس 
نو خريداري كنيم به 4 هزار ميليارد بودجه نياز داريم و اين 
اعداد و ارقام با توجه به وضعيت درآمد شهر شدني نيستند. 
بنابراين فعال بيشتر به سمت بازسازي مي رويم. براي سال 
1401 به ط��ور ويژه به گونه اي برنامه ريزي مي كنيم كه 

تحول مورد انتظار در اين بخش اتفاق بيفتد.

قرارداد1۷۵دستگاهاتوبوس
باايرانخودروديزل

شهردار تهران نيز در جلسه مشترك با فراكسيون محيط 
زيست مجلس با اشاره به موضوع اتوبوس هاي پايتخت گفت: 
حدود يك ماه و نيم قبل قرارداد 175 دستگاه اتوبوس با ايران 
خودرو ديزل منعقد ش��ده و 110 دستگاه تاكنون تحويل 
گرفته شده و مابقي نيز در مسير ورود است. از سوي ديگر 
به طور همزمان قرارداد 50 دستگاه اتوبوس برقي نيز با يكي 
از شركت هاي داخلي بسته شده است. اما در اين حوزه علي 

رغم وجود چند مجموعه همچنان توان توليد انبوه وجود 
ندارد و همزمان نيازمند واردات از خارج نيز هستيم تا بتوانيم 
نياز خود را برطرف كنيم. وي گفت: از 5 هزار دستگاه اتوبوس 
تهران 2250 دستگاه اتوبوس فعال است و تا پايان سال 500 
دستگاه اتوبوس نيز با تغيير مخزن گاز و 500 دستگاه نيز با 
اورهال كردن وارد ناوگان خواهد شد. شهردار تهران افزود: 
در حوزه مترو نيز ح��دود ۸5 درصد واگن هاي مترو توليد 
داخل اس��ت اما همچنان براي مابقي آن نيازمند واردات 
هستيم. وي با اشاره به اينكه مجبوريم هم واردات داشته 
باشيم، هم پيش خريد داخلي انجام دهيم، افزود: استفاده از 
موتورسيكلت ها و اتوبوس هاي برقي و تاكسي هاي برقي و 

هيبريدي در دستوركار شهرداري تهران است.

مترودرتنگناينقدينگيونبودقطعات
در اين حال، مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه گفت: با گذش��ت بيش از 23 سال از بهره برداري از 
متروي تهران هم اكنون حجم بسيار بااليي از ناوگان فعال 
در خطوط هفتگانه مترو، با گذشتن از محدوده مجاز براي 
اورهال با وضعيت اضطراري مواجه هستند. عبداله پور در اين 
باره گفت: تا پايان مهرماه امسال 35 درصد قطارهاي درون 
شهري و بيش از 75 درصد ناوگان خط 5 از محدوده مجاز 
جهت انجام اورهال عبور كرده اند كه جهت به روز رس��اني 
اين ناوگان و انجام اورهال تا س��ال 1403 اعتباري بالغ بر 
7000 ميليارد تومان نياز است. وي با اشاره به اينكه عدم 
پيش بيني اعتبار در قوانين بودجه سنواتي كل كشور و عدم 
توانايي شهرداري تهران در تامين هزينه هاي اورهال باعث 
انباشتگي بيش از پيش اين تعميرات شده است، تصريح 
كرد: در حال حاضر شهرداري تهران در تامين هزينه هاي 
جاري شركت بهره برداري متروي تهران تنهاست به طوري 
كه از كل هزينه هاي جاري سال 1399، كمتر از يك درصد 
توسط دولت، 14 درصد توسط مسافران و ۸5 درصد توسط 

ش��هرداري تهران تامين شده اس��ت. مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: شركت بهره برداري 
متروي تهران عليرغم افزايش ايس��تگاه ها و در پي شيوع 
كرونا، كه منجر به كاهش قابل توجه مسافران مترو شد، با 
مشكالت مالي زيادي رو برو شده است. عبداله پور افزود: اين 
كمبود نقدينگي با توجه به عدم ثبات قيمت ارز، هزينه هاي 
ب��االي اورهال ن��اوگان مترو كه نيازمند تامي��ن برخي از 
قطعاتش از خارج كشور است، اين ناوگان انبوه بر را با وضعيت 
اضطراري روبرو كرده است اما با تمام اين مشكالت طي دو 
سال و هشت ماه گذش��ته بدون لحظه اي توقف با تالش 
و همياري كاركنان ش��ركت بهره برداري مترو، با استفاده 
از تمامي توان و امكانات موجود به ش��هروندان و مسافران 
خدمات رساني كرده ايم. وي با بيان اينكه خراب شدن يك 
قطار همانند ديگر وسايل حمل و نقل نيست و اگر يك واگن 
يا يك قطار نتواند خوب كار كند كل سرويس دهي خط را 
دچار اختالل مي كند.گفت: در حال حاضر مشكل متروي 
تهران اورهال ناوگان است و بايد فكر اساسي به حال آن كرد. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه تصريح 
كرد: در حال حاضر 161 رام قطار در خطوط هفتگانه مترو 
فعال هستند كه برخي از آنها بيش از 900 كيلومتر كاركرد 
داشته و بايد اورهال شوند، اما به دليل كمبود ناوگان از اين 
قطارها استفاده مي كنيم. كه ممكن است در حين سرويس 
دهي دچار خرابي ش��وند. وي خاطرنش��ان كرد: اولويت 
اصلي اورهال تكيه بر توان داخلي اس��ت و در اين س��ال ها 
همكاري هاي خوبي با توليدكنندگان داخلي انجام شده 
اما هنوز در تامين بعضي از قطعات با مشكل روبرو هستيم 
كه اميدواريم هرچه زودتر اين مشكل برطرف شود . عبداله 
پور با اشاره به اينكه در حال حاضر اورهال 6رام قطار درون 
شهري و3 واگن از ناوگان خط5 در حال انجام است. افزود: 
33 واگن دو طبقه و 12 لوكوموتيو ناوگان خط5 و 3 رام قطار 
درون شهري به دليل كمبود قطعه از سرويس خارج شده اند.



مش��تركين اينترنت ثابت، درصورت مش��اهده عدم 
تطبيق سرعت فروخته شده و سرعت دريافتي، حجم 
خريداري ش��ده و حجم دريافت��ي و همچنين رعايت 
نكردن تعرفه هاي ترجيحي براي س��ايت هاي داخلي 
و پيام رس��ان هاي بومي از س��وي اپراتوره��ا، موضوع 
را در س��امانه ثب��ت و پاس��خگويي ۱۹۵ ثبت كنند. 
اين در حالي اس��ت ك��ه مديركل حفاظ��ت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري با تشريح جزييات شكايات 
ثبت ش��ده در س��امانه ۱۹۵، گفت: بي��ش از ۲۱ هزار 
 ش��كايت از س��وي كاربران خدمات اينترنت ثابت در 
هفت ماه نخس��ت امسال به ثبت رس��يده است. عدم 
آنتن دهي و پوش��ش نامطلوب، عدم تضمين كيفيت 
سرويس ارايه شده و ارايه خدمات پشتيباني نامطلوب 
بيش��ترين فراواني را در ش��كايات مربوط به اين حوزه 
داشته است. يكي از مواردي كه بايد همواره مورد توجه 
شركت هاي ارايه دهنده خدمات باشد، چگونگي برخورد 
با مشتريان و آگاهي از نحوه ارايه خدماتشان به آنهاست. 
برخي از شركت ها و سرويس دهندگان، براي اين موضوع 
از روش هايي مانن��د پرتال، وب س��ايت و تماس هاي 
پشتيباني اس��تفاده مي كنند و البته همواره كيفيت 
خدمات ارايه ش��ده از مهم تري��ن دغدغه هاي كاربران 
است. اين در حالي اس��ت كه شركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت ثابت اين روزها دچار مشكالت مالي هستند و 
وضعيت مطلوبي ندارند كه اين موضوع روي كيفيت ارايه 
خدماتشان تاثير گذاشته است. از طرفي شركت هاي 
FCP به دليل پايين بودن تعرفه اينترنت در اپراتورهاي 
موبايلي بازار را به اپراتورهاي موبايلي واگذار كردند و از 
طرف ديگر مشكالت مربوط به سرمايه گذاري مانع از 
توسعه آنها شده كه به واسطه پيشرفت در ارايه خدمات، 
در جذب مش��تري موفق تر عمل كنند. سامانه ۱۹۵ با 
هدف پاسخگويي به شكايات، افزايش سطح رضايتمندي 
مشتركان و رفع مشكالت آنان در حوزه ICT راه اندازي 
شده است. براي دسترسي راحت تر كاربران، روش هاي 
مختلفي براي ثبت و پيگيري شكايات در نظر گرفته  
ش��ده كه براس��اس آن كاربران مي توانند با مراجعه به 
سايت cra.ir.۱۹۵ يا تماس با تلفن گوياي ۱۹۵شكايت 
خود در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات را ثبت كنند. 
پشتيباني و ارايه خدمات، كيفيت سرويس، مشكالت 
مالي و تعرفه، عدم آنتن دهي، پيامك متني، خدمات 
مالكيت و سيم كارت، تشعشعات، ترابردپذيري، خدمات 
ارزش افزوده تلفن همراه و بسته هاي تركيبي، همواره از 
مصداق هاي پرتكرار شكايات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ 
است. كاربران مي توانند براي پيگيري شكايات سامانه 
۱۹۵ كد دستوري #۸۰۱۰٭ را شماره گيري كرده و با 
انتخاب گزينه ۲ و وارد كردن كد پيگيري كه از سامانه 
۱۹۵ دريافت كرده اند، در قالب پيامك از آخرين وضعيت 
شكايت خود مطلع ش��وند. پيمان قره داغي با اشاره به 
اينكه يكي از شكايات پرتكرار ثبت شده در سامانه ۱۹۵، 

مربوط به پاسخگويي نامناسب مراكز تماس و خدمات 
پش��تيباني نامطلوب مي ش��د، گفت: يكي از اقدامات 
اساس��ي رگوالتوري در اين زمينه، نظارت بر عملكرد 
مراكز تماس اپراتورها است. رگوالتوري با بازديد مستمر 
از واحد پش��تيباني مراكز تماس اپراتورها و استفاده از 
روش هاي هوش��مندانه اپراتورها در مراكز پشتيباني، 
توانست شكايات ثبت شده در اين حوزه را كاهش دهد. 
وي تش��كيل و برگزاري جلس��ات كارگروه تخصصي 
با حضور اپراتوره��ا و مناطق ۹ گانه رگوالتوري را يكي 
ديگر از داليل كاهش شكايات ثبت شده در اين حوزه ها 
دانس��ت و عنوان كرد: اين جلسات به صورت دوره اي و 
مقايسه اي براي بررسي موضوعات و فرآيند پاسخگويي 
به شكايات برگزار مي ش��ود و اگر شكايت از موضوعي 
افزايش داشته باشد، بالفاصله به صورت موردي بررسي 
و براي رفع مشكل اقدام مي شود. مديركل حفاظت از 
حقوق مصرف كننده رگوالتوري بيان كرد: عالوه بر اين، 
رگوالتوري به صورت مستمر از سامانه ۱۹۵ گزارش هايي 
را تهيه و وضعيت هر اپراتور را به صورت جداگانه به آنها 
اعالم مي كند، در صورت مشاهده عملكرد نامطلوب، 

اپراتور بايد پاسخگوي اين وضعيت باشد.

 ICT ۱۰۰ هزار شكايت مردمي  در حوزه    
به ثبت رسيد

قره داغي افزود: تمام اين اقدامات باعث شد آمار شكايات 
ثبت شده در س��امانه ۱۹۵ از ابتداي سال جاري تا ۲۵ 
مهرماه ۱۴۰۰، در مجموع به ۱۰۰ هزار و ۳۲۲ شكايت 
برسد؛ اين در حالي است كه تعداد شكايات در همين 
بازه زماني در سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ مورد بوده، 
كه نش��ان دهنده كاهش بي��ش از ۱۰ درصدي ميزان 
ثبت شكايات در سال جاري است. البته بر خالف روند 
 ،ICT كاهشي تعداد كل شكايت دارندگان پروانه حوزه
تعداد شكايات شركت مخابرات ايران در اين بازه زماني 

در مقايسه با س��ال گذش��ته، حدود ۶ درصد افزايش 
يافته است. مديركل حفاظت از حقوق مصرف كننده 
رگوالتوري با اش��اره به روند كاهش تعداد ش��كايت 
ثبت شده در س��امانه ۱۹۵ در ۷ ماهه اول سال جاري 
نسبت به سال گذشته، اعالم كرد: تمامي فرآيندهاي 
پاسخگويي به شكايات و كيفيت پاسخگويي اپراتورها 
به مشتركان در اين س��امانه حتي در شكايات بسته 
شده، توس��ط س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي رصد و پايش مي شود. اپراتورها ملزم شده اند 
كه در چارچوب تعهدات خود به مش��تركان پاس��خ 
دهند. بسياري از شكايت ها توسط كارشناسان مراكز 
تماس اپراتورها پاسخ داده مي شود و به همين دليل 
ثبت شكايت جديد در سامانه ۱۹۵ كاهش يافته است.

    مسدوديت پيامكي
 پرتكرارترين شكايت در حوزه تلفن همراه

وي درباره موضوع شكايات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ بيان 
كرد: بر اساس نوع پروانه اپراتورها، بخشي از شكايات مربوط 
به ارايه كنندگان خدمات تلفن همراه است. شكايات ثبت 
شده در حوزه اپراتورهاي ارايه خدمات تلفن همراه از ۳۰ 
هزار و ۹۰۳ مورد در سال گذشته به ۲۵ هزار و ۳۱۷ مورد 
 )MVNO( و در حوزه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه
از ۷۵۹ مورد در سال گذش��ته به ۷۰۳ شكايت در سال 
جاري كاهش يافته اس��ت. مديركل حفاظت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري گفت: بر اساس آمارهاي سامانه 
۱۹۵، مسدود شدن امكان ارسال و دريافت پيامك يكي 
ديگر از شكايات پرتكرار اين بخش است. چرا كه بسياري 
از كاربران نمي دانستند ارسال پيامك تبليغاتي از شماره 
شخصي مجاز نيست. بر همين اساس رگوالتوري تمامي 
اپراتورها را ملزم كرد تا اطالع رساني هاي الزم در اين زمينه 
به مشتركان انجام شود؛ اين موضوع باعث آگاه سازي و در 

نتيجه كاهش شكايت مشتركان شده است.

     ميزان شكايت از اپراتورهاي اينترنت ثابت
قره داغ��ي عن��وان ك��رد: بخ��ش ديگ��ري از ش��كايات 
 )FCP( به اپراتوره��اي ارايه دهنده خدمات تلف��ن ثابت
 مربوط مي ش��ود، ش��كايات اين بخ��ش در ب��ازه زماني 
هفت ماهه ابتدايي سال گذشته از ۲۳ هزار و ۹۱۱ مورد به 
۱۸ هزار و ۳۰۰ شكايت در همان بازه زماني در سال جاري 
و همچنين در حوزه دارندگان پروانه SERVCO نيز از ۲ 
هزار و يك مورد در سال گذشته به هزار و ۶۳۵ شكايت در 
سال جديد كاهش يافته است. وي افزود: شكايات از انتقال 
داده مبتني بر فناوري بي س��يم ثابت )FWA( نيز از 
ديگر موضوعات شكايات ثبت ش��ده است كه تعداد 
آن از ۲ هزار و ۱۴ شكايت از ابتداي سال گذشته تا ۲۵ 
آبان سال ۹۹ به هزار و ۳۲۸ مورد در همين بازه زماني 
در سال جاري رسيده است. عدم آنتن دهي و پوشش 
نامطلوب، عدم تضمين كيفيت سرويس ارايه شده و 
ارايه خدمات پشتيباني نامطلوب بيشترين فراواني را 

در شكايات مربوط به اين حوزه داشته است.

    ميزان شكايت از دفاتر پيشخوان
 كاهش يافت

مديركل حفاظت از حقوق مصرف كنن��ده رگوالتوري با 
اش��اره به اينكه دريافت هزينه بيش از تعرفه تعيين شده، 
عدم پاسخگويي و اطالع رساني نامناسب و عدم توانايي و 
مهارت الزم و كافي كارشناسان دفاتر پيشخوان بيشترين 
فراواني را در شكايات مربوط به اين حوزه داشته اند، افزود: 
تعداد ش��كايات اين حوزه از ۳ هزار و ۹۲۴ شكايت در سال 
گذشته به ۸۷۶ مورد در س��ال جديد كاهش يافته است. 
قره داغي كاهش تعداد شكايات در حوزه دفاتر پيشخوان 
خدمات دولت را ۷۷ درصد اعالم كرد و گفت: دليل اصلي 
كاهش شكايات، افزايش نظارت رگوالتوري بر عملكرد دفاتر 
پيشخوان و همچنين نظارت اپراتورهايي كه خدمات آنها 
از طريق اين دفاتر ارايه مي شود، است؛ رگوالتوري با دفاتر 
متخلف در چارچوب مصوبات كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات برخورد مي كند. عالوه بر اين، براي تمامي دفاتر 
پيشخوان كارتابل رسيدگي به شكايت راه اندازي شده است 
كه با استفاده از آن، اين دفاتر بالفاصله در جريان شكايت 
مطرح شده توسط كاربران قرار مي گيرند، اين اقدام باعث 

تسريع در روند رسيدگي به شكايات شده است.

    شكايات از اپراتورهاي پستي ۲.۵ برابر شد
وي با اشاره به اينكه تعداد شكايات ثبت شده در سامانه 
۱۹۵، در همين بازه زماني درب��اره عملكرد اپراتورهاي 
پستي از ۲ هزار و ۸۲۳ شكايت در سال گذشته به ۵ هزار 
و ۱۴۳ مورد در سال جديد رسيده است، گفت: نارضايتي از 
رفتار پرسنل و ارايه خدمات پست پيشتاز و پست سفارشي 
از موضوعات شكايت در اين حوزه است، كه دليل اصلي آن 
افزايش استقبال مردم از خريدهاي آنالين و به دنبال آن 
باال رفتن ترافيك بسته هاي پستي در دوران كرونا است.

دنياي فناورياخبار
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سيستم شناسايي چهره 
 فيس بوك تعطيل مي شود

 فيس بوك اعالم كرد به دليل نگراني هاي اجتماعي، 
سيستم شناس��ايي چهره خود را تعطيل مي كند. 
اين سيس��تم به طور خودكار كاربران را در تصاوير 
و ويدئو ها شناس��ايي مي كند. به گ��زارش مهر به 
نق��ل از رويترز، جروم پزنت��ي معاون بخش هوش 
مصنوعي اين شركت در يك پست وبالگي نوشت: 
»رگوالتورها هنوز مش��غول تهي��ه مجموعه اي از 
قوانين شفاف براي استفاده از اين فناوري هستند. 
ما با توجه به ع��دم قطعيت هاي موجود، معتقديم 
محدود كردن استفاده از فناوري شناسايي چهره 
به برخي موارد مناسب باشد.«  فيس بوك درحالي 
شناسايي چهره را حذف كرده كه صنعت فناوري 
طي سال هاي اخير با چالش هاي متعددي درباره 
اخالق اس��تفاده از فناوري مذكور روبرو اس��ت. به 
گفته سخنگوي  فيس بوك پيش بيني مي شود اين 
شركت تا دسامبر ۲۰۲۱ ميالدي فناوري شناسايي 
چهره را به طور جهاني حذف كند. عالوه بر آن اين 
شركت فناوري اعالم كرد پس از حذف شناسايي 
چهره، ابزاري كه توضيحي از تصاوير براي كاربران 
نابينا فراهم مي كرد نيز به نام افراد شناسايي شده در 
عكس ها اشاره نمي كند. البته  فيس بوك استفاده 
از اين فناوري را در بقيه محصوالتش رد نكرد زيرا 
معتقد است هنوز ابزاري قدرتمند براي كاربردهاي 
مختلف از جمله احراز هويت است. فناوري شناسايي 
چهره اين شركت از مدت ها تحت تحقيقات دقيق 
رگوالتورها و قانونگذاران است. كميسيون فدرال 
تجارت امري��كا هنگام تعيين جريم��ه ۵ ميليارد 
دالري براي تسويه شكايات مربوط به نقض حريم 
خصوصي در سال ۲۰۱۹ ميالدي به اين فناوري به 
عنوان يكي از نگراني هاي خود اشاره كرد. در سال 
جاري مي��الدي نيز  فيس بوك تواف��ق كرد براي 
تسويه يك شكايت دس��ته جمعي در ايلينوي به 
اتهام جمع آوري و ذخي��ره اطالعات بيومتريك 
كاربران بدون اجازه آنها ۶۵۰ ميليون دالر غرامت 
پرداخت كند. منتقدان معتقدند شناسايي چهره 
حريم خصوص��ي افراد را به خط��ر مي اندازد و از 
س��وي ديگر نظارت هاي گس��ترده بر مردم را به 
پديده اي نرم��ال تبديل مي كند. اي��ن در حالي 
است كه فناوري مذكور براي مقاصد امنيتي ميان 
خرده فروشان، بيمارس��تان ها و كسب و كارهاي 
ديگ��ر بس��يار محبوب اس��ت. پي��ش از اين نيز 
ش��ركت آي بي ام فروش محص��والت مبتني بر 
شناسايي چهره را براي هميشه پايان داده است. 
مايكروسافت و آمازون نيز فروش اين محصوالت 

به پليس را به طور نامحدود تعليق كرده اند.

قابليت »حذف براي همه« 
 واتس اپ آپديت مي شود

طبق گزارش جديد  واتس اپ مشغول فعاليت است 
تا مدت زمان ويژگي »حذف براي همه« را توسعه 
دهد تا كاربران بتوانند پيام ه��اي قديمي تر را نيز 
حذف كنند. به گفته مهر به نقل از گيزموچاينا، اين 
اواخر  وات��س اپ چند ويژگي جديد به پلتفرم خود 
اضافه كرده اس��ت و اكنون مشغول توسعه ويژگي 
جديدي است كه براي بسياري از كاربران كارآمد 
اس��ت. واتس اپ در حال حاضر به كاربرانش اجازه 
مي دهد پيام هايي كه به كاربران ديگر مي فرستند 
را حذف كنند اما اين قابليت در بازه زماني محدود 
و حدود يك س��اعت پس از ارس��ال مس��يج ارايه 
مي ش��ود. اما اكنون گزارشي جديد نشان مي دهد 
 واتس اپ مشغول آزمايش ويژگي جديدي است كه 
احتمااًل بازه زماني مجاز براي حذف پيام را تمديد 
مي كند. در حال حاضر مش��خص نيست قابليت 
 )delete for everyone( حذف براي هم��ه
تا چه مدت زماني امتداد مي يابد. اما وب س��ايت 
WABetaInfo ادعا مي كن��د ويژگي مذكور 
ب��راي پيام هايي ك��ه بيش از ۲ ماه قبل ارس��ال 
شده اند نيز ظاهر مي شود. احتمال دارد  واتس اپ 
به طور كامل محدوديت زماني براي حذف پيام ها 
را حذف كند، هرچند بعيد به نظر مي رسد. هنوز 
مشخص نيست اگر بازه حذف پيام هاي  واتس اپ 
امتداد يابد، براي پيام هايي كه قبل از ارايه ويژگي 

جديد ارسال شده اند نيز كارآمد است يا خير.

مشتركان ايرانسل برخالف
همراه اول كاهشي شد!

همراه اول ركوردار بيش��ترين س��هم بازار در ميان سه 
اپراتور فعال كشورمان شد. اين اپراتور كه بيش از ۱۰۳ 
ميليون سيمكارت به مش��تركانش در سراسر كشور 
واگذار كرده، با اختالف قابل توجهي نسبت به دو اپراتور ام.

تي.ان-ايرانس��ل و رايتل جايگاهش را در رتبه نخست 
تثبيت كرد.  براساس گزارش سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، سهم بازار همراه اول در سال هاي 
اخير به طور مداوم رشد داشته، به طوري كه در سه ماه دوم 
سال جاري نسبت به سه ماه اول نيز بهبود يافته است. اين 
اپراتور هم اكنون ۵۳.۵۴ درصد از صنعت ارتباطات سيار 
كشور را اختيار دارد كه در مقايسه با فصل بهار كه اين 
عدد ۵۳.۲۷ درصد بوده، رشد معناداري را نشان مي دهد. 
همراه اول باالترين درصد پوشش خدمات ارتباطي را در 
كل كشور به خود اختصاص داد. بد نيست بدانيد همراه 
اول - به غير سهم بازار - در حوزه ارايه خدمات اينترنت 
همراه نسل هاي دو، سه و چهار نيز در مقايسه با ساير 

اپراتورهاي فعال در كشورمان پيشتاز است.

بهانه گيري امريكا براي
ممنوع كردن فعاليت چاينا تله كام

دولت چين مخالفت قطعي خود را با تصميم امريكا براي 
وادار كردن شركت مخابراتي چاينا تله كام به تجديد مجوز 
فعاليت خود در اياالت متحده اعالم كرده است. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، وزير اطالعات چين امروز خواستار 
تجديدنظر در اين تصميم گيري ش��د، تصميم امريكا 
عليه چاينا تله كام كه اعالم شد بدان معناست كه اياالت 
متحده قصد دارد جلوي ارايه خدمات چاينا تله كام در 
داخل خاك خود را ظرف ۶۰ روز آينده بگيرد. مگر آنكه 
اين شركت مجوز تازه اي براي تداوم فعاليت دريافت كند. 
وزارت صنعت و فناوري اطالعات چين با صدور بيانيه اي 
در اين زمينه اعالم كرد: در سال هاي اخير، اياالت متحده 
بارها ش��ركت هاي چيني را به داليلي همچون حفظ 
امنيت ملي و بي توجهي به واقعيت ها تحريم كرده است. 

 تداوم پيشروي همراه اول 
در سهم بازار ارتباطات

جديدترين گزارش منتشر شده از سوي سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي از وضعيت عملكرد و سهم 
اپراتورهاي موبايل كشور نشان مي دهد كه در سه ماهه 
دوم س��ال جاري، همراه اول ع��الوه بر تثبيت فاصله و 
پيشتازي خود با ديگر اپراتورها، در حال پيشروي عجيب 
و افزايش سهم خود از بازار ارتباطات كشور نيز هست. بر 
اساس گزارش فصل تابستان ۱۴۰۰ سازمان رگوالتوري، 
همراه اول نزديك به ۱۰۴ ميليون سيم كارت در كشور 
واگذار كرده اس��ت كه از اين تعداد، بالغ بر ۷۱ ميليون 
خط و مشترك فعال دارد. اين در حالي است كه اپراتور 
دوم )ايرانسل(، از بالغ بر ۹۵ ميليون سيم كارت واگذار 
شده، بيش از ۵۶ ميليون مشترك فعال دارد. به عبارت 
ديگر و بر اساس اين گزارش همراه اول با اختالفي زياد، 
۱۵ ميليون مشترك فعال بيش��تر از ايرانسل دارد.  اما 
مقايسه آمار فصل بهار با فصل تابس��تان سال ۱۴۰۰ 
نشان مي دهد، همراه اول همچنان در حال پيشروي و 
افزايش سهم خود از بازار ارتباطات كشور است.  به اين 
ترتيب كه سهم بازار همراه اول از ۵۳.۲۷درصد در فصل 
بهار به ۵۳.۵۴درصد در فصل تابس��تان افزايش يافته 
است. اما افزايش سهم بازار همراه اول به معناي كاهش 
سهم بازار و مشترك اپراتورهاي ديگر محسوب مي شود 
كه بر اين اساس، سهم بازار ايرانسل از ۴۳.۰۱ درصد در 
فصل بهار به ۴۲.۶۰ درصد در فصل تابستان سال جاري 
كاهش يافته اس��ت. نكته قابل توجه آنكه س��هم بازار 
رايتل نيز با افزايشي اندك از ۳.۷۱درصد در فصل بهار 
به ۳.۸۶درصد در فصل تابستان رسيده است. به عبارت 
ديگر تنها، س��هم بازار ايرانسل در ۶ ماهه نخست سال 
جاري سير نزولي داشته است. موضوع ديگر در گزارش 
اخير رگوالتوري كه بسيار عجيب است به اختالف فاحش 
ميزان مشتركان همراه اول و ايرانسل در بازه زماني بهار 
تا تابستان سال ۱۴۰۰ باز مي گردد. بررسي آمار اين دو 
فصل نش��ان مي دهد، تعداد مشتركان ايرانسل از بهار 
تا تابستان س��ال جاري نه تنها افزايشي نداشته كه با 
ريزش حدود ۲۰ هزار مش��ترك نيز مواجه شده است. 
اين موضوع وقتي عجيب مي شود كه همراه اول از بهار 
تا تابستان س��ال جاري، حدود يك ميليون و ۵۰ هزار 
مشترك نيز بيشتر جذب كرده است! كه چرايي وقوع اين 
اختالف آماري بزرگ ميان عملكرد اين دو اپراتور موضوع 
جالب توجهي است.  تحليل چرايي و چگونگي افزايش 
س��هم يك اپراتور در بازار رقابتي و پرفشاري كه بعد از 
وقوع كرونا به اوج خود رسيده است، به عوامل متعددي 
بستگي دارد. پوشش گسترده شبكه ارتباطي، پايداري و 
سرعت در ارايه خدمات، تنوع در ارايه خدمات نسل هاي 
پيشرفته و پشتيباني از مشتركان از جمله داليل پيشروي 
و افزايش سهم بازيگران عرصه ارتباطي كشور محسوب 
مي شود كه در تمام شاخص هاي مذكور همراه اول بنا 
به آمار وزارت ارتباطات با اختالف پيشتاز است. به جز 
شاخص هاي مذكور، ارايه خدمات كالن و بزرگي نظير 
شبكه شاد، عرضه سيم كارت ها، اينترنت و تعرفه هاي 
خاص دانش آموزان، دانش��جويان، معلمان و اس��اتيد 
حوزه و دانشگاه، مشاركت گسترده و باال در پروژه هاي 
مسووليت اجتماعي، حمايت از ورزشكاران، قهرمانان 
ملي و تيم هاي ورزش��ي، نرخ ها و بسته هاي متنوع و 
در يك كالم داش��تن اعتبار و اعتماد نزد مشتريان از 
ديگر داليل تداوم فاصله و پيشتازي همراه اول در بازار 
ارتباطات كشور محسوب مي شود. به ترتيب اكنون 
نقش و جايگاه همراه اول به گونه اي است كه موفقيت و 
تحقق پروژه هاي كالن و ملي نظير شبكه ملي اطالعات 
و ديگر كالن پروژه هاي ارتباطي و فناوري اطالعات در 
كشور، به زيرساخت و مشاركت اين اپراتور وابسته است.

عدم تضمين كيفيت سرويس و ارايه خدمات پشتيباني نامطلوب، از موارد پرتكرار شكايت  از ارايه دهندگان خدمات اينترنتي

ثبت ۲۱ هزار شكايت از خدمات اينترنت ثابت
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مصرفی

دبير شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه سازندگان 
سخت افزارهاي ژاپني، امريكايي هستند و ادامه اين روند در 
آينده نگران كننده خواهد بود، گفت: طبق آمار در حكمراني 
فضاي مج��ازي فقط مصرف كننده هس��تيم. به گزارش 
پژوهشگاه فضاي مجازي، س��يد ابوالحسن فيروزآبادي 
در نخستين نشس��ت از سلسله نشست هاي »حكمراني 
و بازي هاي رايان��ه اي« با موضوع »چيس��تي و ضرورت 
حكمراني بر بازي هاي رايانه اي« از سهم باالي بازي ها در 
رشد اقتصادي حكومت ها خبر داد و گفت: هم اكنون رشد 
اقتصادي ساالنه صنعت بازي ها به ۸ درصد مي رسد اين 
در حالي است كه رش��د اقتصاد جهاني در حالت ايده آل 
۳.۵ درصد است. وي گفت: اين آمار اهميت بازي ها و تأثير 
آن بر اقتصاد را نشان مي دهد چرا كه اقتصاد بازي ها در دنيا 
۱۵۹ ميليارد دالر و اقتصاد هاليوود در حدود ۴۵ ميليارد 
دالر است. دبير شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه 

فضاي مجازي، فضايي فراهم مي كند كه براي نخستين بار 
بش��ر بدون اج��ازه مي تواند خدمت��ي را از جمله خدمت 
اطالع رساني يا سرگرمي بچشد، تصريح كرد: اين خصلت 
در حقيقت باعث شده بسياري از پديده ها به دليل موانع 
زمان و مكان در اين فضا محقق شود. فيروزآبادي افزود: در 
گذشته تنوع بازي وجود نداشت اما اكنون شرايط در مورد 
بازي ها متفاوت شده و بخش مهمي از اكوسيستم بشر را 
تشكيل داده و در حقيقت فضاي حقيقي و مجازي با هم 
در آميخته است. اين در حالي است كه فضاي مجازي ادامه 
فضاي فيزيكي است و در صورت فقدان اين فضا، بقاي فضاي 
مجازي از بين خواهد رفت. رييس مركز ملي فضاي مجازي 
با بيان اينكه همه مطالب در فضاي فيزيكي نياز به باز تعريف 
دارد، اظهار كرد: يكي از وظايف حوزه هاي علميه باز تعريف 
مفاهيم در بازي ها اس��ت و بايد اي��ن تعريف انجام تا فهم 
مشترك بين اذهاني داشته باشيم. وي بر تعريف چيستي 

بازي ها كه كار بسيار دشواري است، تاكيد و تصريح كرد: 
بازي ها دربردارنده شاخصه هايي منحصر به فرد از جمله 
شاخصه آموزش، تبليغ، رس��انه، زيست و سبك زندگي 
است. فيروزآبادي درباره نقش طراحان در بازي ها نيز گفت: 
چيني ها در پلتفرم گوگل، آمازون و فيسبوك عقب تر از 
امريكا هستند اما عمق تكنولوژي آنها از امريكايي ها در بازي 
بيشتر است. هم اكنون سازندگان سخت افزارهاي ژاپني، 
امريكايي هس��تند و ادامه اين روند در آينده نگران كننده 
خواهد بود. وي در ادامه به تبيين مفهوم حكمراني پرداخت 
و اف��زود: خلق فضاي جديد از كنار حاكميت رخ مي دهد. 
حاكميت به دنبال پياده كردن هنجارهايي است كه مستقل 
از حكومت ها و قدرت عرفي است. دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي با بيان اينك��ه در حال حاضر ۹۵ درصد از بازي ها، 
خارجي و سخت افزارها ۱۰۰ درصد خارجي است، افزود: 
بايد در حكمراني مشاركت فعال داشته باشيم. طبق آمار در 

حكمراني فضاي مجازي مصرف كننده هستيم اين در حالي 
است كه حكمراني بر فضاي مجازي اعمال حاكميت است 
و بايد از نقاط ضعف استفاده كنيم. فيروزآبادي بازي سازي 
را تنها فرصت طاليي براي ايجاد تغيير، زبان و فرهنگ ملي 
دانست و گفت: يكي از چالش ها تفاوت با ساير كشورها است 
و در اين چالش جهاني بايد اين روند را اصالح كرد موضوع 
سياست نيست بحث اختالف فاحش در فرهنگ است و 
بايد روي اين موضوع تمركز كرد. وي به چرايي پيشرفت 
كشورها در صنعت بازي پرداخت و گفت: كار بازي، چند 
رش��ته اي بوده و هنر، تكنولوژي و مسائل اجتماعي )فهم 
اجتماعي( را در بر مي گيرد و نظام غربي، بازي را ناظر به اين 
مشخصات مي سازد تا بتواند پول بيشتري از جيب مردم 
خارج كند كه اين امر در ايران بسيار ضعيف است در حالي 
كه كشورهاي مختلف رشته هاي دانشگاهي در خصوص 

بازي ها دارند و به صورت تخصصي روي آن كار مي كنند. 

به گفته يك تحليلگر، بهترين توصيه براي معامله گران 
ارزه��اي ديجيتال خصوص��ا معامله گران��ي كه قصد 
س��رمايه گذاري در آلت كوين ها را دارند، اين است كه 
هرگز پول زيادي را در اين بازارها وارد نكنند و مديريت 
س��رمايه را به صورت كامل رعايت كنند و به شايعات 
بي پايه و اساس توجه نكنند. فرهاد بهلولي، تحليل گر 
حوزه ارزهاي ديجيتال در گفت وگو با ايسنا، درباره اينكه 
بازار آلت كوين ها در رقاب��ت با بيت كوين چه آينده اي 
خواهند داشت؟ اظهار كرد: با توجه به نوآوري هايي كه 
اكثر آلت كوين ها در مقايسه با بيت كوين ايجاد كرده اند، 
بعد از ايجاد ثبات در بازار، برخي از آلت كوين ها به عنوان 
پيشرو در بازار خواهند ماند و روزهاي بهتري را تجربه 
خواهند كرد. البته بيت كوين با توجه به اينكه پرچمدار 
بازار ارزهاي ديجيتال اس��ت، براي مدتي همچنان در 
صدر باقي خواهد ماند، درنتيجه حتي اين انتظار مي رود 
كه در آينده، آلت كوين ها بازار مستقل به خود را داشته 
باشند. وي درباره عواملي كه منجر به رشد رمزارهايي 
مثل دوج كوين، شيبا و سوالنا مي شود، گفت: متاسفانه 
عده اي از افراد مش��هور بين المللي ب��ا ايجاد هيجان و 
به وج��ود آوردن يك فضاي تبليغاتي در ش��بكه هاي 
اجتماعي، باعث رش��دهاي بي رويه برخي از كوين ها 
شده اند، حال اينكه بيش��تر اين آلت كوين ها، باوجود 
اينكه هيچگونه س��اختار حرفه اي و مهندسي ندارند، 
قيمت هاي باورنكردني را تجربه مي كنند. به طور خالصه 

مي توان گفت ايجاد يك شخصيت اجتماعي باعث رشد 
اين آلت كوين ها مي شود. اين مدرس بازارهاي مالي در 
پاسخ به اين سوال كه رمزارزهاي مناسبتي كه در زمان 
خاص ظهور مي كنند تا چه اندازه قابل اعتماد هستند و 
چرا به يك باره رشد مي كنند؟ )مثل رمزارز بازي مركب(، 
توضيح داد: پاسخ اين سوال نيز همانند سوال قبل است، 
با اين تفاوت كه يك تيم فني خالق يك آلت كوين را در 
زمان خاص و در بحبوحه هيجانات اجتماعي مربوط به 

يك رويداد يا مناسبت خاص ارايه مي كنند. 

  اكثر پروژه هاي آلت كويني 
قابل اعتماد نيستند

تحليلگر خانه بالك چين ايران ادامه داد: متاسفانه تجربه 
ثابت كرده كه اكثر اي��ن پروژه ها به دليل اينكه در يك 
فوريت زماني ايجاد شده اند، خيلي قابل اعتماد نيستند و 
بيشتر جهت سوء استفاده هاي مالي توسعه دهندگان اين 
پروژه ها بوده است. البته بعضي از اين پروژه ها با ساختاري 
توانمند و قوي مي توانند ثبات خ��ود را در بازار به اثبات 
برسانند. بهلولي درباره اين سوال كه براي سرمايه گذاري 
در اينگونه آلت كوين ها بايد ب��ه چه نكاتي توجه كرد؟ 
توضيح داد: قبل از هر چيز بايد به اين موضوع اذعان داشت 
كه معمواًل اين نوع آلت كوين ها ارزش س��رمايه گذاري 
بلندم��دت را ن��دارد و فقط براي س��رمايه گذاري هاي 

كوتاه مدت مي توان در آنها ورود سرمايه داشت. 

در حكمراني فضاي مجازي فقط مصرف كننده هستيم
دبير شوراي عالي فضاي مجازي:

بهترين توصيه براي معامله گران ارزهاي ديجيتال



تعادل | فرشته فريادرس |
از ابتداي سال قيمت برنج به بهانه كم بارشي و خشكسالي 
چندين بار دچار تغييرات ش��ده كه هر بار متوليان امر، 
داليل خ��اص خود را براي اين التهاب��ات مطرح كردند. 
اما آنچه حائز اهميت اس��ت، اينك��ه گراني هاي پي در 
پي، نتيجه اي جز كوچك ش��دن س��فره خانوار و حذف 
اين محصول استراتژيك از س��بد مصرفي در برنداشته 
است. از طرفي، با توجه به گراني هاي مكرر برنج ايراني و 
خارجي طي ماه هاي اخير و بالتكليفي بازار از آينده برنج 
انتظار مي رفت كه با لغو ممنوعيت ثبت سفارش و واردات 
فصلي به نابه ساماني ها پايان داده شود، اما دبير انجمن 
واردكنندگان برنج اين موضوع را تكذيب مي كند و معتقد 
اس��ت كه قيمت برنج داخلي به قدري افزايش يافته، كه 
آزادس��ازي واردات برن��ج هم ديگر بر ب��ازار قيمتي اين 
محصول اثري ندارد. اين در شرايطي است كه بنابراعالم 
گم��رك، در حال حاضر نزديك به ۱۵ه��زار تن برنج  در 
بنادر و گمركات كشور موجود است كه اخيرا مقرر شده، 
اين برنج ها به صورت كامل ترخيص تا دچار فساد نشوند. 
اما عالوه بر آن، ۸۵ هزارت��ن برنج نيز پس از ممنوعيت 
وارد بنادر و گمركات كشور شده اند، كه به گفته متوليان 
گمرك، اين محموله هاي برنج، كد رهگيري بانك را به طور 
كامل دريافت كردند؛ يعني ارز نيمايي به آنها تعلق گرفته 
و در حال حاضر فقط به دليل ممنوعيت در گمركات دپو 
شده اند. بنابراين با رفع ممنوعيت، بالفاصله اين برنج ها 
قابليت ورود به بازار را پيدا مي كنند. اما موضوع قابل بحث 
ديگ��ر در بازار اين محص��ول، ورود برنج هاي بي كيفيت 
هندي به كش��ور اس��ت. به طوري كه دبير انجمن برنج، 
در اظهاراتي عنوان كرده كه به دليل اعمال تحريم ها در 
ازاي نفتي كه به هندوستان مي دهيم، ناچاريم برنج وارد 
كنيم؛ اما اين كش��ور محصوالت بي كيفيت خود را براي 
مي فرستد. با همه اينها، حتي با آزادسازي واردات از ابتداي 

آذرماه، بازهم معلوم نيست چه بر سر بازار برنج مي آيد. 

    قيمت برنج
آمارها نشان مي دهد، سرانه مصرف برنج به ازاي هر نفر 
۳۶ تا ۳۶.۵ كيلوس��ت كه با احتساب جمعيت كشور و 
توليد داخل كسري نياز كشور بايد از طريق واردات تامين 
مي شد كه بنابر آمار گمرك در ۶ ماهه نخست سال ۷۱۴ 
هزار تن برنج وارد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از لحاظ وزني ۳۳ درصد رش��د داش��ته است. اما انجمن 
واردكنندگان برنج كمبود و كاهش واردات را علت اصلي 
التهابات بازار مي دانند و طي نامه نگاري متعدد از مقامات 
كشوري و وزير جهاد كشاورزي خواستار رفع ممنوعيت 
واردات قبل از زمان مقرر شدند تا از نابه ساماني هايي بازار 
جلوگيري شود. بررسي ها از سطح بازار نشان مي دهد، در 
حال حاضر هر كيلوگرم برنج صدري هاشمي ۵۹ هزار و 
۴۵۰ تومان قيمت خورده است و هر كيلوگرم برنج طارم 
ممتاز نيز ۶۳ هزار و ۹۵۰ تومان قيمت خورده است و هر 
كيلوگرم برنج محلي گيالن نيز به قيمت ۶۱ هزار تومان 
در بازار خريد و فروش مي ش��ود. رصد قيمت ها در بازار 
كاال هاي اساسي از رس��يدن ميانگين قيمت برنج هاي 
ممتاز ايراني به كيلويي ۵۰ تا ۶۵ هزار تومان خبر مي دهد 
و اين در حالي اس��ت كه قيمت هر كيلوگرم برنج ايراني 
در اخبار رسمي ۴۵ هزار تومان اعالم شده است. در حالي 
قيمت هر كيلوگرم برنج ممتاز ايراني در اخبار رسمي ۴۵ 
هزار تومان اعالم ش��ده است كه رصد بازار از قيمت هاي 
نجومي برنج خبر مي دهد؛ بررسي بازار حاكي از آن است 
كه در حال حاضر هر كيلوگرم برنج صدري هاشمي ۵۹ 
ه��زار و ۴۵۰ تومان قيمت خورده اس��ت و هر كيلوگرم 
برنج طارم ممتاز نيز ۶۳ هزار و ۹۵۰ تومان قيمت خورده 
است و هر كيلوگرم برنج محلي گيالن نيز به قيمت ۶۱ 
هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شود. در اين بين، اما 
ميانگين قيمتي برنج هاي ممتاز ايراني دودي باالتر نيز 
است به طوري كه هر كيلوگرم برنج طارم دودي ممتاز در 

ب��ازار در بازه قيمتي ۷۰ تا ۷۷ هزار تومان خريد و فروش 
مي شوند و يك بس��ته ده كيلوگرمي از اين برنج دودي 
نزديك به ۸۰۰ هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شود.

    ماجراي برنج هاي دپويي 
حال هرچن��د بنابر آمار گمرك، در هفت ماهه امس��ال 
بيش از ۷۳۷ هزار تن برنج وارد كشور شده كه از نظر وزن 
۲۷ درصد افزايش دارد، اما ۱۵ هزار تن برنج در گمركات 
نيز دپو ش��ده، كه فرصت ترخيص نيافته اند. مسووالن 
گمرك درباره برنج هاي دپو شده در گمرك هم اينطور 
توضيح داده اند: »علي رغم هشدار هاي گمرك كه پيش 
از امهال ممنوعيت فصلي داده ش��د و كسي هم توجهي 
نكرد، مجبور ش��ديم از وزارت صمت ي��ك مصوبه اي را 
براي ترخيص برنج هاي كه در بنادر و گمركات كشور دپو 
شده اند بگيريم و براساس آن برنج ها را ترخيص كنيم.« 
گمرك در همين حال اعالم كرده: »در حال حاضر نزديك 
به ۱۵هزار تن برنج  را در بنادر و گمركات كش��ور موجود 
است كه با تسهيالتي كه گمرك در اين زمينه داده، قبل از 
ممنوعيت فصلي به صورت ۹۰ درصد از اين برنج ها خارج 
شده و ۱۰ درصد در گمرك باقي مانده و اخيرا درخواست 
ش��ده كه اين برنج ها به صورت كامل ترخيص شوند كه 
دچار فساد نشوند، ولي در كنارش محموله هاي برنجي 
وجود دارند كه پ��س از ممنوعيت وارد بنادر و گمركات 
كشور شده اند. به گفته متوليان گمرك، نكته قابل تامل اين 
است كه كد رهگيري بانك را به طور كامل دريافت كردند 
و يعني ارز نيمايي به آنها تعلق گرفته و در حال حاضر فقط 
به دليل ممنوعيت در گمركات دپو شده اند و اگر در آينده 
اين ممنوعيت را از بين ببرند، بالفاصله اين برنج ها قابليت 
ورود به بازار را پيدا مي كنند و در نتيجه ۸۵ هزار تن برنج 
كه اكثر آنها متعلق به ۲ يا ۳ شركت هستند، ارز نيمايي را 
دريافت كردند و كد رهگيري بانك را گرفتند.« حال اينكه 
پس از دستور رييس قوه قضاييه براي پيگيري نحوه ورود، 
نگهداري و ترخيص كاال در گمركات كشور و سازمان اموال 
تمليكي، رييس كل دادگستري استان هرمزگان از صدور 
دستور ويژه قضايي براي ترخيص فوري بيش از ۱۲هزار 
تن برنج وارداتي دپو شده در بندر شهيد رجايي بندرعباس 
خبر داد و گفت: در صورت عدم ترخيص كاال هاي اساسي 
وارد شده از سوي بخش خصوصي ظرف مهلت مقرر، اين 
اقالم به عنوان كاالي احتكارش��ده تلقي و طبق قانون با 

افراد خاطي برخورد خواهد شد. هرچند رييس سازمان 
حماي��ت در ۳ آبان از لغو ممنوعيت ثبت س��فارش و 
واردات فصلي برنج خبر داد، اما مس��يح كشاورز دبير 
انجمن واردكنندگان همان موق��ع اذعان كرد كه در 
عمل خبري از ثبت سفارش برنج نيست. حال به تازگي، 
تابش رييس س��ازمان حمايت خبر داده كه با دستور 
صريح وزير جهاد كشاورزي و تصميم تكميلي كه در 
اين خصوص گرفته شد، ثبت سفارش برنج آزاد شده 
وتجار مي توانند به ثبت سفارش اقدام كنند كه واردات 

اين كاال از ابتداي آذرماه آغاز مي شود.

   برنج را گران كردند؛ واردات بي اثر شد
در همين حال، مسيح كشاورز دبير انجمن وارد كنندگان 
برنج با تاييد خبر آزادسازي ثبت سفارش واردات برنج در 
اظهاراتي عنوان كرده: قيمت برنج ايراني به حدي گران شده 
كه واردات برنج از اول آذر ديگر تاثيري بر بازار ندارد . به گفته 
او، با استمرار روند كنوني افزايش قيمت برنج ايراني، بخشي 
از دهك هاي جامعه به سبب عدم توان خريد به مصرف برنج 
خارجي روي مي آورند كه با اين وجود پيش بيني مي شود 
كه نياز ماهيانه كش��ور به واردات به ۱۰۰ تا ۱۵۰هزارتن 
مي رس��د. بنابر آمار اعالمي او، در ۶ ماهه نخس��ت سال 
۴۰۰ هزارتن برنج توس��ط بخش خصوصي وارد شده كه 
با احتساب مصرف ساالنه ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج و 
كسر توليد داخل، يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن كسري كشور 
با احتساب ذخاير استراتژيك بايد از طريق واردات تامين 
شود كه با اين وجود يك ميليون تن ديگر تا پايان سال بايد 
وارد شود . اما علي اكبريان عضو هيات مديره انجمن برنج 
با اش��اره به اينكه خبري از التهاب قيمت برنج در بازار 
نيست، مي گويد: علي رغم آنكه واردكنندگان كمبود 
برنج را مطرح مي كنن��د، اما توليدكنندگان معتقدند 
كه كس��ري در بازار نداريم. هر چند ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار 
تن كسري نياز كشور بايد از طريق واردات تامين شود  
اكبريان از كاه��ش ۱۰ تا ۱۵ درصدي توليد برنج خبر 
داده و به »باشگاه خبرنگاران« گفته است: »با توجه به 
شرايط خشكسالي و كم بارشي، توليد برنج با افت ۱۰ تا 
۱۵درصدي به ۲ميليون و ۲۰۰ هزارتن خواهد رسيد.  به 
گفته او، تغيير ذائقه برخي اقشار جامعه به سمت فست 
فود و گراني برنج منجر به كاهش سرانه مصرف شده كه 
استمرار افزايش قيمت بازهم بر اين امر تاثير مي گذارد.«

    معاوضه نفت با برنج بي كيفيت هندي 
از سويي ديگر، جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج كشور 
درباره داليل گراني اخير برنج ايراني، مي گويد: يكي از داليل 
گراني برنج داخلي دستمزد باالي كارگري است و اميدوارم 
دولت در بحث تحريم ها نرمش بيشتري به خرج بدهد تا ما 
بتوانيم ماشين آالت را وارد كنيم. در گراني هاي اخير اين 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان هستند كه بيشترين 
ضرر را متحمل مي شوند و بيشترين سود نصيب واسطه ها 
ش��د. او در پاس��خ به اين پرس��ش كه به چه علت قيمت 
برنج خارجي همگام با برنج داخلي روند صعودي به خود 
گرفت، به »ايلنا« گفته است: من اين پرسش را با پرسش 
از مسووالن جواب مي دهم. آيا برنج خارجي كه وارد كشور 
مي شود برنج درجه يك اروگوئه است؟ آيا برنج باسماتي 
پاكس��تان را وارد مي كنيم؟ به گفته اين فعال اقتصادي، 
به دليل اعمال تحريم ها ما در ازاي نفتي كه به هندوستان 
مي دهيم چاره اي جز اين نداريم كه برنج از اين كشور وارد 
كنيم و از آنجايي كه ما تنها از هندوستان مي توانيم برنج 
وارد كنيم اين كشور محصوالت بي كيفيت خود را براي 
مي فرستد. در حالي كه برنج هندي تا ۳ سال پيش كيفيت 
قابل قبولي داشت. بنابه اظهارات او، سازمان هاي نظارتي 
نس��بت به اين مسائل بي تفاوت ش��ده اند از اين رو شاهد 
گراني قيمت برنج خارجي هم هستيم. اين نكته را در نظر 
داشته باشيد كه قيمت برنج در مازندران و گيالن غيرقابل 
باور نشده و با بقيه اقالم هماهنگي دارد. اما وقتي برنج از 
شمال به ديگر شهر هاي ايران از جمله تهران مي آيد هزاران 
ناخالصي روي آن انجام مي ش��ود و درنهايت مردم بايد با 
قيمت گزاف برنج ناخالص را خريداري كنند. او در پاسخ به 
اين پرسش كه اگر توليد از شمال به مناطق ديگر كشور برود 
آيا شاهد تعديل قيمت اين محصول خواهيم شد، گفت: 
۱۶ اس��تان برنج خيز در كشور وجود دارد. اگر سطح زير 
كشت برنج در كشور را ۶۰۰ هزار هكتار فرض كنيم ۵۰۰ 
هزار هكتار آن در شهر هاي شمالي ايران به ويژه گلستان، 
گيالن و مازندران متمركز است. عليزاده شايق همچنين 
گفت: در استان هاي لرستان، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد، 
خوزستان برنج توليد برنج مي شود، اما برنج توليدي در 
اين اس��تان ها در همان منطقه مصرف مي شود و ذائقه 
ديگر ش��هر ها با آن برنج همخواني ندارد. برنج جنوب 
در تهران خريدار ندارد، بنابراين آنها نه توليدات شان را 

صادر مي كنند و نه خواهان برنج شمال هستند.

ويژهاخبار 7
 پنجشنبه 13 آبان 1400    28 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره   Thu. Nov 4. 2021  2071  صنعت،معدن و تجارت

دستور مرجع قضايي 
براي ترخيص محموله آلماني

مرجع قضايي دس��تور ترخيص محموله لوازم خانگي 
موج��ود در گمرك ش��هيد رجايي بندر عب��اس را به 
گمرك اي��ران ابالغ كرد. دهم آبان ماه مرجع قضايي در 
مكاتبه با رييس كل محترم گمرك جمهوري اسالمي 
ايران، اعالم كرد، بدين وس��يله بازگشت به شماره هاي 
۹۰۰۴۸۶/۱۴۰۰ مورخ يازدهم مهرماه ۱۴۰۰و شماره 
۹۴۳۰۹۸/۱۴۰۰ مورخ بيستم مهرماه ۱۴۰۰ آن سازمان 
با توجه به اس��تعالم مجدد صورت گرفته از س��وي آن 
مرجع قضايي و پاسخ وافي و كامل مديركل دفتر مقررات 
صادرات واردات وزارت صمت به شماره ۱۸۷۴۴۶/۶۰ 
مورخ نهم آبان ماه ۱۴۰۰ تش��ريح ماوقع نظر به اينكه 
آن مقام در پاس��خ واصله به پيوست اعالم داشته ثبت 
سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ لوازم خانگي تحت گروه 
كاالي چه��ار بوده و با عنايت به احراز ماده ۱۱حس��ب 
دادنامه هاي صادره ديوان عدالت اداري نسبت به تمديد 
آن اقدام گرديد. با توجه به ماده ۱۱بخشنامه هاي بعد از 
تاريخ ممنوعيت )۹۷/۰۳/۳۰( به ثبت سفارش يادشده 
ش��موليت پيدا نمي كند و نيز تاريخ بخشنامه اعالمي 
در اليح��ه آن گمرك بعد از تاريخ ممنوعيت حتي بعد 
از تاريخ اجراي حكم و تمديد ثبت س��فارش مزبور در 
موضوع پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ است؛ در نتيجه 
شموليت بخش��نامه به پرونده شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ 
بوش سرويس بالموضوع و منتفي است لذا موضوع به 
مديركل گمرك استان هرمزگان جهت اقدامات قانوني 
و رفع موانع اداري تذكر و نتيجه اقدامات به اين شعبه 
اعالم گردد. بر همين اساس رييس كل گمرك نيز به 

معاونين حقوقي و فني دستور پيگيري را صادر كرد.

علت گراني گوجه فرنگي 
چيست؟  

ايسنا |رييس اتحاديه بار فروشان گفت: صادرات 
گوجه فرنگي و افزاي��ش هزينه هاي توليد، قيمت 
گوج��ه فرنگي را در ب��ازار داخلي باال برده اس��ت. 
مصطفي دارايي نژاد در گفت وگو با ايسنا در پاسخ 
به چرايي افزاي��ش قيمت گوجه فرنگ��ي در بازار 
گفت: روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن گوجه فرنگي گلخانه و 
فضاي باز به عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس 
صادر مي شود و اين صادرات از حدود ۱۰ روز پيش 
شروع شده است. وي ادامه داد: عالوه بر آن هزينه 
كشاورزان بسيار باال رفته است و طبيعتا اين افزايش 
هزينه هاي سم، كود، بذر و كرايه حمل قيمت تمام 
ش��ده محصول را باال مي برد. ريي��س اتحاديه بار 
فروشان اضافه كرد: روز گذشته در ميدان مركزي 
ميوه و تره بار به صورت عمده گوجه فرنگي انباري با 
قيمت ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، گوجه فرنگي درجه 
يك شيرازي ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان و گوجه فرنگي 

صادراتي نيز با قيمت ۱۰ هزار تومان عرضه شد.

شوراي رقابت
معطل انتخاب رييس جديد

تسنيم |در حال حاضر با اتمام دوره فعاليت ۶ ساله 
اعضاي بايد وزارت صنعت، وزارت دادگستري و وزارت 
اقتصاد نسبت به معرفي اعضاي پيش��نهادي اقدام و 
در نهايت رييس جديد شوراي رقابت انتخاب شود اما 
متأسفانه بيش از يك ماه از بالتكليفي انتخاب اعضاي 
جديد مي گذرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
تسنيم، بر اساس ماده ۵۴ قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مركز ملي رقابت در قالب 
موسس��ه اي دولتي مستقل زيرنظر رييس جمهور در 
سال ۱۳۸۹تاسيس شد. اين شورا در جهت انجام وظايف 
قانوني خود در زمينه مبارزه علمي، ريشه اي و همه جانبه 
با انحصار و اعمال ناسالم وتبعيض آميز يا مخل رقابت، 
از طريق سازوكارهاي قانوني و بعضا پيشگيرانه فعاليت 
خود را آغاز و تاكنون ۴۷۹ جلس��ه خود را برگزار كرده 
است. تركيب اين شورا متشكل از دو نفر از قضات ديوان 
عالي كش��ور به انتخاب و حكم رييس قوه قضاييه، دو 
صاحب نظر اقتصادي به پيشنهاد وزير اموراقتصادي و 
دارايي و حكم رييس جمهور، يك حقوقدان به پيشنهاد 
وزير دادگستري و حكم رييس جمهور، دو صاحب نظر 
در تجارت به پيشنهاد وزيرصنعت و حكم رييس جمهور، 
يك صاحب نظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنعت و 
حكم رييس جمهور، يك صاحب نظر در خدمات زير 
بنايي به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و 
حكم رييس جمهور، يك متخصص امورمالي به پيشنهاد 
وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رييس جمهور، يك 
نفر به انتخاب اتاق بازرگان��ي و صنايع و معادن ايران، 
يك نفر به انتخاب اتاق تعاون، س��ه نماينده مجلس از 
بين اعضاي كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه 
و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر 
به انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر است. 
البته رييس اين شورا نيز از بين صاحب نظران اقتصادي 
عضو شورا به پيش��نهاد اعضا و با حكم رييس جمهور 
انتخاب مي ش��ود.  در حال حاضر با اتمام دوره فعاليت 
۶ ساله اعضاي بايد وزارت صنعت، وزارت دادگستري 
و وزارت اقتصاد نس��بت به معرفي اعضاي پيشنهادي 
اقدام و در نهايت رييس جديد شوراي رقابت انتخاب 
شود اما متأسفانه بيش از يك ماه از بالتكليفي انتخاب 
اعضاي جديد مي گذرد و هنوز خبري از معرفي آنها و 
انتخاب رييس جديد شوراي رقابت نيست.فعاليت ها 
و وظايف اصلي شوراي رقابت از منظر توسعه رقابت 
در كارگروه هاي متعددي از جمله كارگروه خودرو، 
مخابرات و برق انجام مي شود كه از ميان اين كارگروه ها 
بحث قيمت خودرو، جزييات جلسات شوراي رقابت 
را مورد توجه بيش��تر مردم قرارداده است. تعطيلي 
جلسات شوراي رقابت در حالي صورت گرفته كه بايد 
اين بخش نسبت به تغييرات قيمتي خودروهاي پر 
تيراژ تصميمات الزم را اعمال كند اما متأسفانه خبري 
از قيمت هاي جديد نيست و از طرفي هم خودروسازان 
مدام بر زيان ده بودن توليد صحبت كرده و تاحدودي 

عرضه محصوالت را به بازار كاهش داده اند.

شهردار اصفهان: 
اولويت نخست شهرداري 

تكميل خط دو مترو است
شهردار اصفهان ضمن بازديد از ايستگاه هاي مختلف 
در حال س��اخت خط دو قطار ش��هري اصفهان از 
نزديك در جريان آخرين تحوالت و پيشرفت هاي 
اين پ��روژه قرار گرفت. به گ��زارش اداره ارتباطات 
رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، علي قاسم زاده در 
حاشيه اين بازديد با بيان اينكه به ايستگاه هاي در 
حال ساخت خط دو مترو آمديم تا از نزديك شاهد 
زحمت عزيزاني باش��يم كه به سختي مشغول كار 
هس��تند اما تالش آنها ديده نمي شود، اظهار كرد: 
پيش��رفت هاي بس��ياري در عمليات احداث خط 
دو مترو ش��اهد هس��تيم كه نويدبخش اين است 
كه طي اين دوره ۴ س��اله بتوانيم شاهد پيشرفت 
نهايي كار و بهره برداري خط دو مترو باش��يم. وي 
تصريح كرد: بيشتر ايس��تگاه هاي خط دو تا ۸۰ يا 
۹۰ درصد پيشرفت داشته است و قرار بر اين است 
تا ايستگاه ها قبل از رسيدن تونل ها آماده شود، اين 
تدبير بسيار خوبي بوده كه در ساخت خط دو مترو 
لحاظ شده و باعث مي شود مشكالت بعدي پيش 
نيايد. شهردار اصفهان با بيان اينكه در ساخت خط دو 
مترو شيوه هاي جديدي به كار گرفته شده كه باعث 
مي شود خيابان هاي سطح شهر دچار ترافيك نشده 
و با مشكالت بسياري مواجه نشوند، افزود: اولويت 
عمراني ما در پروژه هاي عمراني ش��هر ابتدا مترو و 
سپس رينگ چهارم و حلقه حفاظتي شهر اصفهان 
است. هر دو اين موارد به تسهيل رفت و آمد كمك 
كرده، باعث كاهش آلودگي هواي ش��هر شده و در 

نهايت به آرامش شهروندان منجر مي شود.

 بخشي از قطارهاي متروي تهران 
به دليل عدم نقدينگي

و نبود قطعات متوقف هستند
 مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و 
حومه گفت: با گذشت بيش از ۲۳ سال بهره برداري 
از مت��روي تهران هم اكنون حجم بس��يار بااليي از 
ناوگان فعال در خطوط هفتگانه مترو، با گذش��تن 
از محدوده مجاز براي اورهال با وضعيت اضطراري 
مواجه هس��تند. به گزارش مديري��ت ارتباطات و 
امور بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه عل��ي عبداله پ��ور افزود: تا پاي��ان مهرماه 
امس��ال ۳۵درصد قطارهاي درون شهري و بيش 
از ۷۵ درص��د ناوگان خط ۵ از محدوده مجاز جهت 
انجام اورهال عبور كرده اند.كه جهت بروز رس��اني 
اين ناوگان و انجام اورهال تا س��ال ۱۴۰۳ اعتباري 
بالغ بر ۷ هزار ميليارد تومان نياز است . وي با اشاره 
به اينكه عدم پيش بيني اعتب��ار در قوانين بودجه 
سنواتي كل كشور و عدم توانايي شهرداري تهران 
در تامين هزينه هاي اورهال باعث انباشتگي بيش 
از پيش اين تعميرات شده اس��ت.تصريح كرد: در 
حال حاضر ش��هرداري تهران در تامين هزينه هاي 
جاري شركت بهره برداري متروي تهران تنهاست 
به طوري كه از كل هزينه هاي جاري س��ال ۱۳۹۹، 
كمتر از يك درصد توسط دولت، ۱۴ درصد توسط 
مسافران و ۸۵ درصد توسط شهرداري تهران تامين 
شده است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه گفت: ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران علي رغم افزايش ايس��تگاه ها و در پي شيوع 
كرونا، كه منجر به كاهش قابل توجه مسافران مترو 
شد، با مشكالت مالي زيادي رو برو شده است. عبداله 
پور افزود: اين كمبود نقدينگي با توجه به عدم ثبات 
قيمت ارز، هزينه هاي باالي اورهال ناوگان مترو كه 
نيازمند تامين برخي از قطعات از خارج كشور است، 
اين ناوگان انبوه بر را با وضعيت اضطراري روبرو كرده 
است اما با تمام اين مشكالت طي دو سال و هشت 
ماه گذشته بدون لحظه اي وقف با تالش و همياري 
كاركنان ش��ركت بهره برداري مترو، با اس��تفاده از 
تمامي توان و امكانات موجود به شهروندان و مسافران 
خدمات رس��اني كرده ايم. وي با بيان اينكه خراب 
ش��دن يك قطار همانند ديگر وسايل حمل و نقل 
نيست و  اگر يك واگن يا يك قطار نتواند خوب كار 
كند كل سرويس دهي خط را دچار اختالل مي كند.

گفت: در حال حاضر مشكل متروي تهران اورهال 
ناوگان است و بايد فكر اساسي به حال آن كرد.

برگزاري جلسه انجمن 
كتابخانه هاي عمومي كرمانشاه

چهارمين جلس��ه انجمن كتابخانه ه��اي عمومي 
شهرستان كرمانشاه، شهر ماهيدشت و شهر هلشي 
به رياس��ت فرماندار و رييس انجمن كتابخانه هاي 
عمومي شهرستان كرمانشاه برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان 
كرمانشاه، چهارمين جلس��ه انجمن كتابخانه هاي 
عمومي شهرس��تان كرمانشاه، ش��هر ماهيدشت و 
شهر هلشي به رياس��ت فضل اهلل رنجبر، فرماندار و 
ريي��س انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرس��تان 
كرمانشاه با حضور معصومه حسني خونسار، مديركل 
كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه؛ علي قبادي، 
معاون عمراني فرمانداري؛ محمدعلي يارتبار، معاون 
مالي شهرداري كرمانشاه؛ پژمان ابراهيمي، رييس 
اداره كتابخانه هاي عمومي شهرس��تان كرمانشاه؛ 
يزدان بهرامي نيا، رييس اداره انجمن ها؛ و مشاركتها؛ 
سهراب كريمي، شهردار هلشي و ساير اعضاي حقيقي 
و حقوقي انجمن در سالن جلسات فرمانداري روز سه 
شنبه ۱۱ آبان ماه سال جاري برگزار شد. در ابتداي 
جلس��ه پژمان ابراهيمي، رييس اداره كابخانه هاي 
عمومي شهرس��تان كرمانش��اه، طبق دستور كار 
جلس��ه گزارش��ي كامل از وضعيت كتابخانه هاي 
عمومي شهرستان و نحوه فعاليت آنها در ايام كرونا و 

برنامه هاي پيش روي هفته كتاب ارايه كرد.

آيا التهابات بازار برنج فروكش مي كند؟ 

رييس اتاق بازرگاني ايران خبر داد گمرك ايران اعالم كرد

مبادله برنج با نفت !

شريك جديد تجاري ايران از آفريقا تراز تجاري مثبت ۶۵۰  ميليون دالر شد
طبق اعالم گمرك ايران، تراز تجاري كش��ور در مهرماه 
مثبت ۶۵۰ ميليون دالر بوده است. سيد روح اهلل لطيفي، 
سخنگوي گمرك ايران - طي گزارشي وضعيت تجارت 
خارجي ايران در مهرماه ۱۴۰۰ را اعالم كرد. بر اس��اس 
اين گزارش، مجموع تجارت غير نفتي كشور در رويه هاي 
صادرات و واردات در هفتمين ماه س��ال ۱۴۰۰ از لحاظ 
وزني ۱۹ ميلي��ون و ۵۵۴ هزار تن ب��ه ارزش ۹ ميليارد 
و۸۸۶ ميليون دالر بوده است كه سهم صادرات در اين ماه 
)۳۰روز(، ۱۵ ميليون و ۱۸۷هزار تن به ارزش پنج ميليارد 
و ۲۶۸ ميليون دالر بوده است كه نسبت به صادرات كشور 
در مهر ماه سال ۹۹ از لحاظ ارزش رشد هشت درصدي 
داشته است. صادرات كشور در مهر ماه نسبت به شهريور 
امسال نيز با رشد پنج درصدي در وزن و ۲۷ درصدي در 
ارزش همراه بوده است. طبق اين گزارش، مقاصد كاالهاي 
ايراني در شهريور ماه اينطور بوده كه عراق با پنج ميليون 
و ۸۵۲ هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۶۴۳ميليون دالر 
در رتبه نخست قرار دارد، بعد از عراق، چين با دو ميليون و 
۵۶ هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و ۱۲۰ميليون دالر 
در رتبه دوم قرار گرف��ت، در صورتي كه عراق و چين در 
ماه گذشته رتبه هاي دوم و سوم را دارا بودند. همچنين 
تركيه كه در ش��هريور ماه رتبه نخست مقاصد صادراتي 
كاالهاي ايراني را به خود اختصاص داده بود، در مهر ماه 
با سه ميليون و ۷۸۲ هزارتن به ارزش يك ميليارد و ۸۸ 
ميليون دالر در رتبه سوم قرار گرفت، امارات متحده عربي 
هم با ۷۸۸ هزار تن كاال ب��ه ارزش ۳۴۷ ميليون دالر در 
رتبه چهارم و نهايتا افغانستان با ۲۷۴ هزار تن خريد كاال از 

ايران به ارزش ۱۲۷ميليون دالر در مهر ماه پنجمين مقصد 
صادرات كاالي ايراني بود كه متاسفانه كاهش محسوسي 
در خريد از كش��ورمان در چند ماه اخير داشته است. در 
مهر ماه امسال چهار ميليون و ۳۶۷ هزارتن كاال به ارزش 
چهار ميليارد و ۶۱۸ ميليون دالر از گمركات اجرايي كشور 
ترخيص قطعي شد كه نسبت به واردات در مهر ماه سال 
۹۹ از لحاظ وزن ۶۴ درص��د و از لحاظ ارزش ۴۸ درصد 
رشد داشته است. اما در مقايسه با شهريور ماه ۱۴۰۰ كه 
جهش دو برابري در ترخيص كاال نس��بت به معدل پنج 
ماه گذشته را شاهد بوديم كاهش ۱۸ درصدي در وزن و 
۲۹ درصدي در ارزش به ثبت رسيده كه با وجود كاهش 
نسبت به ماه قبل، اما ميزان مناسبي از ترخيص در اين ماه 
را شاهد بوديم كه بسيار باالتر از معدل ماهيانه ترخيص 
در گذشته است. در اين گزارش در مورد كشورهاي طرف 
معامله تامين كاالهاي مورد نياز ايران نيز اعالم شده كه 
امارات با ۹۴۹هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۲۹۱ميليون 
دالر، چين با ۳۷۳ هزارتن كاال ب��ه ارزش يك ميليارد و 
۶۵ ميلي��ون دالر، تركيه با ۳۸۲ هزار ت��ن كاال به ارزش 
۴۲۶ميليون دالر، سوييس با ۱۷۷هزارتن كاال به ارزش 
۱۳۵ميليون دالر و آلمان با ۳۷هزار تن كاال به ارزش ۱۳۴ 
ميليون دالر، پنج كشور اول طرف معامله با كشورمان در 
مهر ماه بودند. درخصوص ميزان كاال هاي عبوري از ايران 
در مهر ماه نيز يك ميليون و ۹۲ هزارتن كاالي خارجي 
از مسير ايران عبور كرده است كه نسبت به مهر ماه سال 
قبل كه ۷۱۶ هزار تن كاالي خارجي از مسير كشورمان 

عبور كرده بود ۵۲.۵ درصد رشد داشته است.

رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد در صورت فراهم شدن 
برخي زيرس��اخت هاي الزم، امكان توسعه روابط تجاري 
ميان ايران و الجزاير وجود خواهد داش��ت. غالمحس��ين 
شافعي در جلسه مشترك با رييس اتاق بازرگاني الجزاير، با 
اظهار تأسف از اينكه با وجود اشتراكات تاريخي و فرهنگي 
دو كش��ور ايران و الجزاير و گس��ترش روابط در س��طوح 
مختلف روابط اقتصادي دو كشور هنوز شايسته ظرفيت ها 
و توانايي هاي هر دو كشور نيست بيان كرد: ارزش مبادالت 
ايران و الجزاير در س��ال ۲۰۲۰ حدود ۱۲۴ ميليون دالر 
گزارش شده در حالي كه پتانسيل هاي همكاري دو كشور 
مي تواند فراتر از اين ارقام باش��د. به گفته او با رفع برخي از 
موانع تجاري پيش روي فعاالن اقتصادي دو كشور از جمله 
موانع بانكي و حمل ونق��ل در كوتاه مدت مي توان حجم 
مبادالت را به بيش از ۵۰۰ ميليون دالر و با برنامه ريزي هاي 
منسجم در درازمدت به بيش از دو ميليارد دالر رساند. او با 
تأكيد بر اينكه بخش خصوصي ايران با جديت و عالقه مندي 
به دنبال گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي آفريقايي و به 
خصوص الجزاير است گفت: ايران و الجزاير هر يك در منطقه 
سياس��ي و اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا از جايگاه 
ژئوپليتيكي و پراهميت و ظرفيت هاي زيادي برخوردار بوده 
و مي توانند پرچم دار ارتباطات اقتصادي در اين دو منطقه 
باشند. شافعي با اشاره به اشتراكات قابل توجه ايران و الجزاير 
كه زمينه هاي زيادي را براي همكاري و تعريف پروژه هاي 
س��ودمند اقتصادي براي بخش هاي خصوصي دو كشور 
به وجود آورده اس��ت بيان كرد: نفت و انرژي زمينه كاري 
مساعدي براي همكاري فعالين بخش خصوصي ايران در 

حوزه صادرات محصوالت پتروشيمي و تجهيزات انتقال 
گاز و خدمات پااليش��گاهي به الجزاير فراهم آورده است. 
ايران در بخش انبوه سازي مسكن و صنايع مرتبط با صنعت 
ساختمان، خودرو، تجهيزات و لوازم آن، فرآوري محصوالت 
كشاورزي، لوازم خانگي، انرژي هاي نو، انتقال تكنولوژي 
و راه ان��دازي خطوط توليد صنايع مختلف به ويژه صنايع 
غذايي داراي تجربه و تكنولوژي پيشرفته بوده و به دنبال 
همكاري هاي مشترك با شركت هاي الجزايري و استفاده 
متقابل از توانمندي هاي اين كشور در حوزه هاي مختلف و 
محصوالت توليدي آن است. او ادامه داد: با توجه به سابقه 
درخشان بخش خصوصي ايران در بهره برداري و فناوري 
اس��تخراج معادن و همچنين مرغوبيت و كيفيت باالي 
معادن الجزاير به ويژه معادن فسفات و پتاس اين كشور، 
بخش هاي خصوصي دو كش��ور مي توانند همكاري هاي 
خوبي را در اين زمينه پايه گذاري كنند. ش��افعي حوزه 
توليد دارو و تجهيزات پزشكي را يكي ديگر از زمينه هاي 
همكاري مش��ترك ميان فعاالن بخش خصوصي دو 
كشور بيان كرده و افزود: با توجه به توانمندي و پيشرفت 
شركت هاي ايراني در زمينه توليد دارو و تجهيزات پزشكي 
از جمله توليد داروهاي سرطاني و داروي بيماري هاي 
صعب العالج در ايران، اين آمادگي از جانب شركت هاي 
ايراني براي تأمين نياز بازار الجزاير در زمينه اقالم پزشكي 
به ويژه داروهاي خاص وجود دارد. شباب طيب - رييس 
اتاق الجزاير - در ادامه اين نشست گفت: ما به دنبال رفع 
موانع تجاري ميان دو كشور هستيم و اين مساله با توجه 

به روابط ممتاز سياسي ايران و الجزاير دنبال مي شود. 
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خبرروز

۱۴۷ فوتي و ۱۰۳۶۳ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، ۱۰هزار و ۳۶۳ بيمار جديد كوويد۱۹ شناس��ايي شدند و ۱۴۷ بيمار نيز در اين 
بازه زماني جان خود را از دس��ت دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۵ ميليون و ۹۵۴ هزار و ۹۶۲ 
نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۶ هزار و ۷۶۳ نفر رس��يد. سه هزار و ۷۸۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۵ ميليون و ۸۳۴ هزار و ۸۱۷ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام شده اس��ت. در حال حاضر ۲۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۲ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۱ 

شهر در وضعيت زرد و ۸۶ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 توهم اشتغالزايي 
يك ميليون و 85۰ هزار نفري

آقايان مي گويند، قرار اس��ت خوداشتغالي ايجاد 
كنند. ش��ما فكر مي كنيد، مردمي ك��ه در دوران 
كرونا و تحري��م، تمام پس اندازه��اي خود را هم 
صرف كرده اند، سرمايه اي دارند كه بخواهند آن را 
صرف خوداشتغالي كنند؟ ادعاي بعدي كه توسط 
وزير مطرح شده، آن است كه مي خواهند مشاغل 
خانگي را رونق بدهند؛ اما مش��خص نيست كدام 
حوزه ها قرار است رونق پيدا كند؟ با كدام بازار؟ آيا 
غير از اين است كه توليدات مشاغل خانگي توسط 

گردشگران خارجي و داخلي خريداري مي شود؟
 آيا توريس��م خارجي در اين ش��رايط وارد كشور 
مي ش��ود يا مردم به عنوان گردشگر مدام در سفر 
هستند؟ مجموعه اين عوامل نشان مي دهد، هيچ 
برنامه مدوني براي اشتغالزايي وجود ندارد. اساسا 
مشخص نش��ده است چه ميزان ش��غل در حوزه 
صنعت، كشاورزي، خدمات و... برنامه ريزي شده 
اس��ت. معتقدم نبايد ادعاهاي دولت در خصوص 
اشتغالزايي را زياد جدي بگيريم و مشخص است كه 
فقط به صورت كلي برخي موارد براي جلب توجه 
افكار عمومي اعالم شده است. صرف اينكه دولت 
مانور گسترده اي صورت بدهد كه مجوزهاي كسب 
و كار به راحتي صادر مي شود، راهگشا نخواهد بود. 
اين روند تسهيل در صدور مجوزها از زمان دولت 
قبلي ايجاد ش��ده بود و مربوط ب��ه اين دولت نيز 
نيست. مگر با يك برگ كاغذ مي توان شغل ايجاد 
كرد و رونق الزم در بازار كسب و كار شكل داد؟ اين 
نوع طرح ها زمينه هاي اعتباري و تخصصي الزم را 
ندارد و بيش��تر رويكردهاي عوامانه در آن دخيل 
اس��ت. كاش دولت به جاي يك چنين وعده هاي 
ناممكني، ت��الش مي كرد تا مش��كل بنگاه هاي 
اقتص��ادي كه در وضعيت نيمه تعطيل و تعطيلي 
قرار گرفته اند را حل كند. اشتغالزايي به اين راحتي 
نيست و نيازمند حل مشكالتي چون بيمه، ماليات، 
تسهيالت، مسائل مرتبط با گردش مالي و... است. 
هنوز ابهامات زيادي در خصوص اشتغالزايي وجود 
دارد كه به آنها پاسخ داده نشده است. به نظر مي رسد 
كه تنها برخي اعداد و ارقام براي جلب  توجه افكار 
عمومي مطرح ش��ده بدون اينكه متوليان بدانند 
اين اعداد و ارقام چه معنايي دارند؟ واقع آن است 
كه بازار كسب و كار كشور برآمده از شاخص هاي 
كالن اقتصادي كشور است. در شرايطي كه اقتصاد 
ايران رشد اقتصادي كمتر از نيم درصدي را تجربه 
مي كند، تورم باالي ۵۰ درصدي دارد، ركود عميقي 
وج��ود دارد و... دولت چطور مي تواند رونق الزم را 
در فضاي كسب و كار ايجاد كند؟ بيشتر بايد تالش 
شود تا شرايط كالن اقتصادي را بر اساس منابع و 
ظرفيت هاي واقعي اقتصاد تقويت شود تا در ادامه 
به صورت گام به گام زمينه براي اشتغال هاي بزرگ 

در كشور فراهم شود.

گليماندگار|
 اين روزها تامين هزينه هاي دارو و درمان 
هم به يك��ي از دغدغه هاي مردم تبديل 
شده است. گراني دارو از يك طرف، در دسترس نبودن 
برخي داروها از طرف ديگر و همه گيري كرونا كه باعث 
كمبود برخي داروهاي ديگر شده همه و همه دست به 
دست هم داده اند تا مردم براي تامين سالمت خود هم با 
مشكالت عديده اي دست و پنجه نرم كنند. حاال كه قرار 
اس��ت ارز دولتي هم حذف شود، اين يعني وارد كردن 
داروها با ارز آزاد و افزايش قيمت ها و باال رفتن هزينه هاي 
درمان كه البته ضربه اصلي را به مردم وارد مي كند اما 
بيمه ها هم در اين شرايط متضرر مي شوند و چه بسا كار 

به ورشكستگي هم برسد. 

    سهم ۷ درصدي بهداشت و درمان
در س��بد مصرف خانوارهاي ايراني، بهداشت و درمان 
از لحاظ وزني در رديف پر هزينه  ترين ها قرار مي گيرد. 
اگر ۷۲ درصد از وزن اين س��بد، مرب��وط به كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات باشد، بهداشت و درمان با سهم 
۷ درصدي پس از هزينه هاي مرتبط با مس��كن با ۳۵ 
درصد و حمل و نقل با ۹ درصد، بيشترين سهم را به خود 
اختصاص مي دهد. در اين شرايط، متغيرهاي مرتبط 
با قيمت گ��ذاري، مانند نرخ ارز، فش��ار هزينه  اي قابل 
مالحظه  اي را به بهداشت و درمان وارد مي سازند. در اين 
ميان، فشار هزينه اي موجود بر دهك هاي پاييني بيشتر 
است؛ به ويژه براي ۳ دهك پايين درآمدي. دهك هاي 
هشتم، نهم و دهم به ترتيب ۷، ۸ و ۹ درصد از مصارف 
ماهيانه خود را به بهداشت و درمان اختصاص مي دهند. 
در ميان دهك هاي پايين درآمدي، بهداشت و درمان با 
ضريب نفوذ باالتري در ميان شاخص هاي تعيين كننده 
قيمت مصرف كننده قرار مي گيرند. در نتيجه، مي توان 
گفت كه س��هم تورم گروه بهداشت و درمان با اولويت 
باالتري به س��مت دهك هاي پايين مي لغزد و آنها را 
مرعوب خ��ود مي كند. به اين ترتي��ب، هزينه اي كه 
به خلق تورم مي انجام��د از ناحيه دهك هاي پايين 
درآمدي، تحريك و به عنوان س��هم اين دهك  ها در 
ش��اخص كل قرار مي گيرد. از باب نمونه، در دهك 

دهم سهم تورم بهداشت و درمان در مهرماه سال 
جاري ۱۸ درصد بوده اس��ت. دهك هاي هشتم و 
نهم هم هر كدام به ترتيب ۱۴ و ۱۵ درصد فش��ار 

هزينه  اي را در اين بخش متحمل شده اند. 

    ارز نيمايي در دارو 
در اين ميان، عواملي چون هدفگذاري حذف ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ توماني، از ميان نرخ هاي مرسوم در قيمت گذاري 
كاالهاي پرمصرف مانند اقالم مندرج در سبد بهداشت 
و درمان، يا كاهش مي��زان تزريق آن، مي تواند، تعادل 
قيمت ها را برهم بريزد؛ به نحوي كه تورم بيشتري را در 
سال ۱۴۰۱ شاهد باشيم. آبان ماه سال جاري، »همايون 
سامه يح نجف آبادي« عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد كه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
توماني براي واردات داروي كامل، مواد اوليه و تجهيزات 
در نيمه ابتدايي امسال به پايان رسيده است و در صورت 
تخصيص نيافتن آن، باي��د از ارز نيمايي براي واردات 
استفاده كرد. به گفته اين نماينده مجلس، متأسفانه اين 
ارز اختصاص يافته براي واردات داروي كامل، مواد اوليه 
و تجهيزات در نيمه ابتدايي امسال به پايان رسيده است. 
مبلغ حدودا ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر با بهاي ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومان براي واردات حوزه دارو مقدار كمي است و 
در حال حاضر، از طرفي موضوع بررسي بودجه و از طرف 

ديگر مشكالت مردم براي تأمين دارو مطرح است. 

    داروها در سبد ريسك
همين حاال ش��ركت هاي بيمه به دليل ناروشن بودن 
شرايط تخصيص ارز ۴۲۰۰ به حوزه دارو، داروهايي را 
كه با اين نوع ارز بايد وارد شوند، در سبد ريسك خود قرار 
مي دهند. در نتيجه اگر ارز به ميزان واقعي و مورد نياز 
براي واردات بر مبناي ۴۲۰۰ تخصيص نيابد، بيمه ها 
هم سايه تعهدات خود را براي پوشش هزينه هاي اين 
داروها ب��ه ويژه داروهاي بيماري هاي »صعب العالج« 
كاهش مي دهند. از طرفي شركت هاي توليدكننده دارو 
كه از ارز ۴۲۰۰ براي واردات مواد اوليه بهره مي گرفتند، 
ناچارا بايد با نرخ ه��اي جديد كار كنند. البته نرخ هاي 
جديد الزاما ب��ه دالر قيمت گذاري ش��ده در بازار آزاد 

برنمي گردند، و دولت مي تواند شركت هاي توليدكننده 
و بيمه ها را به س��مت »ارز نيمايي« س��وق دهد كه با 
قيمت هاي كنوني، تفاوت چنداني با نرخ آزاد ارز ندارد. 
اين تفاوت نرخ در بازار به ۳ تا ۴ هزار تومان مي رس��د؛ 
البته اين نرخ  تفاوت معناداراي را با ارز ترجيحي دارد؛ 
چرا كه قيمت ارز نيمايي بر روي دالر در حدود ۲۳ هزار 
تومان و بر روي يورو حدود ۲۶ هزار تومان است و با نرخ 
۴ هزار و ۲۰۰ توماني ارز ترجيحي تفاوت زيادي را دارد.

    تاثير حذف ارز ۴2۰۰ بر بيمه ها
در نتيجه تولد ارز نيمايي در حوزه دارو كه س��ناريوي 
نزديك ت��ري براي جايگزيني با ارز ۴۲۰۰ محس��وب 
مي شود، مي تواند بيمه ها و شركت هاي داروهايي را در 
زنجيره توليد، تجارت و پوشش ريسك دچار مشكل 
كند. از اين جهت نرخ ها چسبندگي بيشتري را با قيمت  
نيمايي پيدا كنند. در اين ميان، بيمه ها از زمان رها شدن 
ن��رخ ارز در ميان نرخ ترجيحي، نيماي��ي و... خواهان 
آزادسازي ارز ۴۲۰۰ و تبديل آن به يارانه براي جبران 
ريسك هاي خود هستند تا اينگونه بتوانند هزينه هاي 
دارو را پوشش دهند. به اين ترتيب، نوعي سردرگمي 
در حوزه دارو زبانه مي كش��د كه فشار هزينه اي اش به 
سمت دهك هاي پايين جامعه از جمله هاي دهك هاي 
هفتم تا دهم س��وق پيدا مي كن��د و در ضمن بيمه ها 
را ورشكس��ته مي كند. در نتيجه حذف ارز ۴۲۰۰ در 
حوزه دارو داراي تبعاتي است كه تنها يك سر آن به 
مصرف كنندگان كم درآمد مي رس��د؛ البته به نظر 
مي رسد كه از سال ۱۴۰۰، به صورت چراغ خاموش، 
ارز ۴۲۰۰ از دارو حذف شده است و صحبت هاي ماه 
جاري همايون سامه يح نجف آبادي، عضو كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس در مورد اتمام ارز ۴۲۰۰ 
توماني ريشه در اتفاق هاي ماه هاي پيش دارد. حتي 
مي توان گفت يكي از داليل باالرفتن تورم بهداشت 
و درمان، ماهي��ت ناهدفمند و هدرمندانه ارز ۴۲۰۰ 
در حوزه دارو و كاالهاي اساس��ي بود. مهر ماه امسال 
»هادي قوامي« مع��اون امور حقوقي و مجلس وزير 
اقتصاد و دارايي به همين موضوع اشاره كرد: »از سال 
۹۷ تاكنون ۶۰ ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني براي 

واردات تخصيص پيدا كرده در حالي كه قيمت برخي 
از كاالها از نرخ تورم نيز بيشتر رشد كرده است. از سال 
۹۷ قيمت گوشت گوساله ۱۷۲ درصد و قيمت مرغ 
۱۹۲ درصد رشد داشته، اما رشد شاخص تورم ۱۲۰ 
درصد بوده است و اين نشان مي دهد كه با استفاد از ارز 
۴۲۰۰ توماني چيزي عايد سفره مردم نشده است«.

   تبعات فساد در تخصيص ارز ۴2۰۰ 
جالب اينجاست؛ در مهر ماه س��ال گذشته، با وجود 
اينكه نرخ دالر در حدود ۲۶ هزار تومان بود، اين داروها 
با قيمت حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ ه��زار توماني به فروش 
مي رسيدند اما با وجود گذشته يك سال و نرخ تقريبا 
مشابه دالر در بازار آزاد، اين داروها، امروز به ۱۰ برابر 
قيمت به فروش مي رسند. در نتيجه، به نظر مي رسد 
كه نبود يا ناچيز بودن مقدار ارز ۴۲۰۰ براي تخصيص 
به دارو، دليل اين جهش قيمت بي س��ابقه باش��د. از 
طرفي در حالي داروهاي خارجي با قيمت هاي گزاف 
خود تحت پوشش بيمه هستند، كه بعضا نمونه هاي 
داخلي آنها كيفيت الزم را ندارند و حتي اثرات سو بر 
بدن بيمار ايجاد مي كنن��د. در مجموع هم بيمه ها و 
هم مصرف كنندگان، از يك بام و دو هواي تخصيص 
ارز، در حال متضرر ش��دن هستند؛ ارزي كه به دليل 

ناكارآمدي و فساد در تخصيص، به جاي تعديل قيمت، 
وزن تورم را در سبد مصرف خانوار افزايش داده است. 

     هدف گيري تاب آوري مصرف كننده  دارو 
عليرضا حيدري، كارشناس بيمه هاي درماني، با اشاره 
به تاثي��راِت حركت تدريجي و ب��دون برنامه دولت به 
سمت سياست هاي  يكسان  س��ازي نرخ ارز، گفت: »با 
اينكه يكسان س��ازي نرخ ارز، بايد در سياست گذاري 
هر نظام اقتصادي باش��د و چند نرخي ب��ودن كاال در 
درونش فس��اد و رانت ايجاد مي كند اما نبايد از ياد برد 
كه اين اتف��اق، هزينه ها را به س��مت گروه هاي ديگر 
سوق مي دهد. يكسان سازي كه معادل افزايش قيمت 
كاال و خدمات باشد، تاب آوري مصرف كننده  را هدف 
مي گيرد. از طرفي حذف قيمت و آزادس��ازي آن براي 
دولت، درآمدزايي را به دنبال خواهد داشت و اينگونه 

بخشي از كسري بودجه خود را برطرف مي كند.«
او افزود: زماني كه قيمت در تراز جديد قرار گيرد، نه 
تنها خود اين كاالها و خدمات افزايش قيمت خواهند 
داشت؛ بلكه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر روي ساير 
كاالها و خدمات هم اث��ر مي گذارد در نتيجه به طور 
طبيعي يك افزايش شديد قيمت بر روي اين كاال و يك 
افزايش هم متناسب با قيمت هاي جديد بر روي ساير 

كاالها و خدمات خواهيد داشت كه تورم را به دنبال 
خواهد داشت. در اين ميان گروه هايي كه با افزايش 
قيمت  مواجه مي شوند، زيان كنندگاِن طبيعي اين 
بازارها خواهند بود؛ از جمله كس��اني كه مستقيما 

با اين قيمت ها در ارتباط هستند. 

    لزوم تجديد نظر در حقوق و دستمزد 
اين كارش��ناس بيمه ه��اي درماني، اف��زود: در غير 
اين صورت س��ازمان تامين اجتماعي با محدوديت 
چش��مگير در منابع خ��ود مواجه و ناچار مي ش��ود 
كه س��هم فرانش��يز خود را در درمان غيرمس��تقيم 
افزايش دهد و حتي خدمات خود در درمان مستقيم 
بيمه شدگان را محدود سازد؛ البته اين اتفاق نارضايتي 
مضاعفي را به دنبال خواهد ش��د. ب��ا توجه به اينكه 
نزديك به ۷۰ تا ۸۰ درصد مس��تمري بگيران در تله 
فقر گرفتار هستند، تحميل چنين هزينه اي نه منطقي 
و نه عادالنه است. در اين وضعيت، با مريضي بر روي 
تخت بيمارستان  تامين اجتماعي مواجه مي شويم كه 
شبكه درمان قادر به تهيه دارو براي او نيست. در نتيجه 
بيمار يا خانواده اش بايد از خارج از بيمارستان داروي 
مد نظر پزشك را تهيه كنند؛ داروهايي كه تا پيش از 

اين، به وفور در بيمارستان يافت مي شد.

گزارش

حذف ارز »نيمايي« از سبد دارو كيفيت خدمات درماني را به خطر مي اندازد

سالمت و معيشت در تگنا

رويخطخبر

زمان بازگشايي مدارس، تغييري نكرده است
زمان بازگش��ايي مدارس قرار نيست 
تغيي��ر كند، تغيير هم نكرده اس��ت. 
از روز اول سياس��ت ما در بازگشايي 
مدارس اين بود كه مدارس روستايي 
و عشايري از روز اول مهر فعاليتشان 
را آغ��از كنند ك��ه اين اتف��اق افتاد. 
مدارس ش��هري ب��ا جمعي��ت باال، 
آموزش را ب��ه صورت مج��ازي آغاز 

كردند. سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پرورش با 
بيان اينكه ترجيح ما و س��تادملي كرونا هم اين 
بود كه از ۱۵ آبان براي متوسطه دوم و از اول آذر 
براي مدارس ابتدايي و متوسطه اول بازگشايي را 
انجام دهيم گفت: وضعيت مدارس ابتدايي مجدد 
در جلسه روز شنبه آينده ستادملي كرونا مطرح 

و تصويب مي ش��ود. اين موضوع يك 
مرتبه مطرح و كلياتش پذيرفته شده 
اس��ت. در مجموع مدارس با رعايت 
پروتكل ها باز خواهند ش��د. كاظمي 
ادام��ه داد: فرايند بازگش��ايي براي 
مدارس متوسطه از ابتداي آبان شروع 
شده و قرار است طي آبان ماه مدارس 
خودشان زمان و الگوي بازگشايي را 

مشخص كنند.
 وضعيت مدارس ابتدايي مجدد در جلس��ه روز 
ش��نبه آينده س��تادملي كرونا مطرح و تصويب 
مي شود. اين موضوع يك مرتبه مطرح و كلياتش 
پذيرفته شده است. در مجموع مدارس با رعايت 

پروتكل ها باز خواهند شد.

افزايش 40 درصدي فوتي هاي گاز گرفتگي 
در س��ال ۱۳۹۸، ۱۳۶ نف��ر و در 
س��ال گذش��ته ۱۸۹ نفر در اس��تان 
ته��ران به  عل��ت مس��موميت با گاز 
منوكسيدكربن جان باختند كه نشان 
از افزايش ۴۰ درصدي جانباختگان 
در س��ال گذش��ته دارد. مدي��ركل 
پزشكي قانوني اس��تان تهران با بيان 
اين مطلب گفت: با س��رد شدن هوا و 

افزايش استفاده از وسايل گرمايشي گازسوز در 
منازل، ادارات و اماكن تجاري، نسبت به افزايش 
مرگ ناشي ازمس��موميت با گاز منوكسيدكربن 
)CO( هشدار داد، بنابراين رعايت اصول ايمني 
در استفاده از وس��ايل گرمايشي گازسوز الزامي 
اس��ت. مهدي فروزش افزود: استفاده از وسايل 

گازسوز و گرمايشي بدون دودكش، 
نق��ص در دودك��ش و نش��ت گاز به 
فضاي مسكوني، اس��تفاده از وسايل 
خوراك پزي ب��راي گرمايش و نبود 
تهويه درس��ت و مناس��ب محيط از 
جمله مهم ترين داليل توليد و تجمع 
گاز CO  در منازل و اماكن تجاري و 
اداري اس��ت. او به مردم توصيه كرد: 
ب��راي تأمين گرماي منزل يا مح��ل كار خود به 
هر وسيله اي متوسل نش��ويد و شهروندان بايد 
در خصوص اصول ايمني از كارشناسان اين امر 
كمك بگيرند و همچنين در صورت اس��تفاده از 
وسايل گرمازاي دودكش دار، دودكش ها حتما 

بررسي شوند.

الزام ارايه كارت واكسن براي ورود به خوابگاه
معاون دانشجويي و فرهنگي- اجتماعي 
دانشگاه تربيت مدرس درباره شرايط 
حض��ور دانش��جويان در خوابگاه  ها از 
نيمه آبان گفت: دانشجوياني كه براي 
اسكان به دانش��گاه مراجعه مي كنند، 
گواهي سالمت و كارت تزريق واكسن 
را هنگام ورود ب��ه خوابگاه بايد همراه 
داشته باشند. مس��عود رضايي درباره 

ظرفيت خوابگاه ها با توجه به آغاز آموزش حضوري 
دانشجويان در دانشگاه ها از نيمه آبان و موج حضور 
دانشجويان شهرستان ها در تهران بيان كرد: تا پيش 
از تصميم گيري هاي جديد، خوابگاه ها با يك چهارم 
يا معادل ۲۵ درصد مورد استفاده دانشجويان قرار 
گرفت��ه بودند، يعني يك اتاق چه��ار نفره صرفا در 
اختيار يك نفر بوده است. او درباره افزايش ظرفيت 
خوابگاه ها تا ۵۰ درصد گفت: بعد از اينكه با همكاران 

در ش��وراي معاونين ۱۳ دانشگاه برتر 
جلسه برگزار كرديم تقريبا به اين نتيجه 
رس��يديم كه مي توانيم خوابگاه ها را 
با مجوز وزارت بهداش��ت و هماهنگي 
كه انجام مي شود تا ۵۰ درصد افزايش 
دهيم، بدين ص��ورت كه خوابگاه هاي 
چهار نفره به دو نفر و شش نفره تا سه 
نفر ظرفيت برسد. رضايي توضيح داد: 
بازگشت دانشجويان ما در دانشگاه تربيت مدرس به 
شكل تدريجي است، همه دانشجوياني كه با معرفي 
آموزش و از طريق گروه، دانشكده و دانشگاه واحد 
عملي دارند، امكان اسكان در خوابگاه  ها را خواهند 
داشت. همچنين همه دانش��جوياني كه پروپوزال 
پايان نامه و رساله شان مصوب شده و نياز است كه 
اكنون در خوابگاه حضور داشته باشند نيز در خوابگاه 

اسكان داده مي شوند.

رويداد

اخبار و گزارش هايي كه گاهي از اوضاع معيش��تي و 
روحيه پرستاران كشور منتشر مي شود، ضرورت توجه 
و رسيدگي فوري به اين قشر را بيشتر آشكار مي سازد؛ 
در يكي از جديدترين اخبار، اظهارات دبيركل خانه 
پرستار كشور به حدي نگران كننده است كه بايد گفت 
روحيه پرستاران كشور، نيازمند پرستاري است. محمد 
شريفي مقدم به تازگي اعالم كرده بيش از ۵۰ درصد 
كادر پرستاري كش��ورمان دچار اختالل هاي رواني 
هستند؛ استناد او به آخرين پژوهش جامع كشوري 
است كه درباره وضعيت سالمت روان پرستاران انجام 
ش��ده و نه مرتبط به دوران كرونا كه مربوط به هشت 
سال پيش اس��ت. دبيركل خانه پرستار اين درصد را 
از نتايج پژوهشي دانسته كه غيرقابل انتشار توصيف 
ش��ده و از آن مهم تر به اوضاع روان پرستاران »برخي 
بيمارستان هاي دانشگاهي« اشاره كرده كه »اساسا 

نمي توان مسووليت بيماران را به آنها واگذار كرد«.

    افزايش نشانه هاي اضطراب و افسردگي 
در پرستاران

از آنجا كه دسترس��ي مس��تندي به پژوهش يادشده 
وجود ندارد، نمي توان ارزياب��ي كرد كه دقيقا منظور از 
»اختالل هاي رواني« چيست؛ چه تعريف و شدتي دارد 
و از ميان متداول ترين اختالل ها از جمله افس��ردگي يا 

اضطراب، كدام نوع بيشترين فراواني را دارد.
با اين حال تاكنون هيچ مسوولي در وزارت بهداشت اين 
رقم نگران كننده را تكذيب نكرده است و حتي اگر اين 
رقم را اندكي اغراق شده بدانيم، اكنون بعد از ماه ها ورود 
ويروس كرونا و مشقاتي كه بر دوش كادر پرستاري بوده 
است، مي توان تصور كرد چه فشاري بر جان و تن اين قشر 
زحمتكش بوده و در كنار مشكالت شغلي و معيشتي، چه 

بار گراني را بر دوش آنها نهاده است.
يك پژوهش معتبر و در دسترس كه دي ماه ۱۳۹۹ در 

يك مركز دانشگاهي در شهرستان مالير انجام و نتايج 
آن منتشر شده، نشان مي دهد ميزان شيوع سه متغير 
»افسردگي، اضطراب و افكار خودكشي« در پرستاران 
يك بيمارستان باالست؛ به بيان دقيقتر نتايج اين پژوهش 
نش��ان داد در دوران همه گيري كرون��ا، ۱۵.۳۸ درصد 
پرستاران از افسردگي متوسط تا شديد و ۴۶.۴۷ درصد 
از اضطراب متوسط تا شديد و همچنين ۲۷.۵۶ درصد 
داراي افكار خودكش��ي بوده و ۹.۹۴ درصد در وضعيت 

آمادگي براي خودكشي بوده اند.

    ۶   برابر شدن تقاضاي مهاجرت 
اگر اثرات كرونايي اخير و ديگر معضالت متعدد جامعه 
پرس��تاري را در نظر بگيريم، احتم��اال به دليل همين 
مشكالت و فشارهاي كاري و دستمزدهاي به شدت نابرابر 
بوده است كه ۱۵ شهريورماه گذشته اعالم شد »تقاضاي 
مهاجرت پرستاران به ۶ برابر افزايش يافته است« و اگر 
قبال ساالنه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از آنان، گواهي مهاجرت از 
نظام پرستاري مي گرفتند، اكنون بيش از ۱۵۰۰ نفر در 

سال اقدام به مهاجرت مي كنند.
به ج��رات مي توان ادعا كرد بيش��ترين حجم كاري 
در دوره كرونا برعهده پرستاراني است كه با امكانات 
محدود، وضعيت شغلي نامناس��ب و پرداخت هاي 
نامنظم و اندك، ماه ها رنج استرس ابتال به كرونا و دوري 
از خانواده را تحمل كرده و حاال تازه بعد از نزديك به دو 
سال، و فروكش كردن موج پنجم، »شايد« اندكي نفس 

راحت بكشند، به شرط آنكه پيك ششم رخ ندهد.

    پرستاران نيازمند توجه هستند
اما واقعيت اوضاع زندگي و كار پرس��تاران كشور 
فراتر از اين اس��ت و اين قش��ر موثر در نظام هاي 
بهداشتي، حتي پيش از كرونا هم حال و روز چندان 
خوبي نداشتند؛ آمارها و بررسي هاي متعددي كه 

حداقل در ۱۰ سال اخير منتشر شده، همگي نشان 
مي دهد پرستاران نيازمند توجه ويژه هستند.

اظهارات يوسف رحيمي عضو شوراي  عالي سازمان نظام 
پرستاري، به تنهايي گوياي شيوه رفتار نظام بهداشتي 
كشور با اين صنف است. او كه جايگاه پرستاران ايراني را 
از نظر كيفيت و كارآمدي در رتبه بندي هاي بين المللي، 
بسيار باال و در مقام پانزدهم مي داند، روايتي از مشكالت 
استخدامي آنان ارايه مي دهد كه قابل تامل است: »وقتي 
پرستاري از دانشگاه فارغ التحصيل مي شود، پس از پايان 
طرح كه ۲ سال طول كشيده، از او مي خواهيم كه ۲ سال 
ديگر به عنوان تمديد طرح كار كند. پس از تمديد طرح، 
دوباره از او مي خواهيم تا ۶ ماه ديگر قراردادش را تمديد 
كند و در نهايت پس از ۵ س��ال گذراندن طرح به عنوان 
نيروي ۸۹ روزه از او استفاده مي كنيم و ساعتي ۱۵ هزار 
تومان پول به او مي دهيم و آن قدر اين نيروها را به صورت 

موقت نگه مي داريم كه از سن استخدام آنها مي گذرد«.

    مهم ترين مساله
 كمبود نيروي انساني است

به باور بيشتر كارشناسان بهداشتي، مهم ترين مشكل 
پرستاري در ايران كمبود نيروي انساني است؛ اين كمبود 
ارتباطي به نبود نيروي انساني تربيت يافته ندارد؛ ماجرا به 
سهم نابرابر تعداد استخدام پرستاران در يك واحد درماني 
در مقايسه با كادرهاي ديگر درمان مرتبط است. اوضاع 
تناسب تعداد پرستاران با تعداد تخت هاي بيمارستاني، 
تعداد بيماران بستري و غيربستري و تعداد كادرهاي ديگر 
درمان، به حد كافي پايين بود اما اين عدم تناسب در دوره 
كرونا شديدتر شد؛ به گونه اي كه حميدرضا عزيزي معاون 
توسعه و مديريت منابع سازمان نظام پرستاري گفته »در 
برخي استان ها و شهرستان ها، ۲۵ بيمار را يك پرستار 
مديريت مي كن��د. حتي در پايتخت در برخي بخش ها 
۱۵ بيمار بدحال توسط يك پرستار رسيدگي شده اند«.

افزايش اختالل هاي رواني در بين پرستاران
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