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اخبار

ب هکارگیری ظرفیتهای بخش
خصوصی در فروش نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است
فروش نفت نباید تنها ب ه روشهای سنتی انجام
شود ،بلکه باید بهصورت حرفهای و قانونی و با
بهکارگیری همه ظرفیتهای بخش خصوصی
باشد.
به گزارش ایسنا ،محسن خجستهمهر با اشاره
به برنامههای شرکت ملی نفت ایران در بخش
فروش نفت ،گفت :از آنجا که فروش حداکثری
نفت خام و میعانات گازی از برنامههای وزارت
نفت است ،از همه سازوکارهای قابل دسترس
و ابزارهای موجود همچون تهاتر ،سرمایهگذاری
و دیگر روشهای فروش بهره خواهیم گرفت،
با این امید که بتوانیم حداکثر مقدار فروش را
منطبق با برنامه بودجه محقق کنیم.

همزمان با هفته پارالمپیک

ایران روی بمب ساعتی فرونشست زمین

ضرورت توجه به امنیت شغلی قبل از
ساخت مسکن

بیات در عین حال گریزی به برنامههای خرید
مسکن در چهار دهه قبل زد و گفت :قبل از
انقالب بخش مسکن در دستور برنامهها قرار
داشت؛ بیشتر در اطراف محیط کار یا حاشیه
کارخانهها برای رفاه نیروی کار دستور ساخت
مسکن داده میشد یا اطراف شهرکهای صنعتی
خانهسازی میکردند و غیر از ساخت خانه به
نظامیان ،کارمندان دولت ،کارگران و معلمان
زمین میدادند .افرادی که دنبال کار بودند پس از
مراجعه به کارخانه استخدام میشدند و در سایه
امنیت شغلی و کسب درآمد بود که میتوانستند
خانه خریداری کنند .وی با بیان اینکه زمین
بخشی از قیمت مسکن را تشکیل میدهد،
تصریح کرد :قیمت زمین بسته به موقعیت آن
و اینکه در بافت مرکزی شهر یا حاشیه و اطراف
شهرکها باشد ،متفاوت است ولی با حذف آن
میتوان به خانهدار شدن کارگران کمک کرد .قبل
از اینکه بخواهیم مسکن بسازیم و به کارگران
بدهیم یا اقساط وام را برای آنها طوالنی کنیم
باید مسئله کار و امنیت شغلی کارگر و حقوق و
دستمزد آنها را حل و فصل کنیم.

اخبار

خالی شدن سفرههای آب زیرزمینی و امنیتی که بر باد میرود

کارگران توان پرداخت آورده یا اقساط وام
مسکن را دارند؟

یک مقام کارگری معتقد است تا کار و امنیت
شغلی کارگر تضمین و حقوق و دستمزد او
نسبت به تورم به روز نشود ،صحبت از مسکن
کارگری معنی ندارد .او میگوید وقتی کارگر
توان پرداخت آورده یا اقساط سنگین وام را ندارد
چطور جرأت کند در طرحهای مسکن ثبت نام
کند؟
به گزارش ایسنا ،فتحاله بیات اظهار کرد :ده
سال قبل که میگفتیم به شکل اجاره به شرط
تملیک یا به صورت  ۹۹ساله خانه در اختیار
کارگران قرار بدهند ،میشد با درآمد آن روز
کارگران و نرخ تورم آن زمان آنها را صاحبخانه
کرد ولی امروز با توجه به نبود ثبات اقتصادی و با
وضعیتی که تورم به سرعت پیش میرود ،ارز و
دالر هر روز نوسان قیمت دارند ،قیمت کاالهای
مصرفی مدام در حال تغییر است و حقوق کارگر
درجا میزند نمیتوان به خانهدار شدن او امیدوار
بود .ما درخواست میدهیم که در نیمسال دوم
در مورد حقوق و دستمزد کارگران مذاکره شود و
شورای عالی کار دستمزدها را ترمیم کند ولی آیا
به این مسئله اعتنا میشود؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی
سپس درباره ثبتنام کارگران در طرحهایی
همچون مسکن کارگری یا مسکن ملی بیان کرد:
معتقدم تا وقتی امنیت شغلی کارگر تضمین
نشود و حقوق و دستمزد کارگر نسبت به تورم
به روز و واقعی نشود ،صحبت از مسکن کارگری
معنی پیدا نمیکند .کارگر چطور جرأت کند در
طرحهای مسکن کارگری ثبتنام کند وقتی توان
مالی و پرداخت آورده را ندارد؟
وی در خصوص طوالنی شدن مدت
بازپرداخت وام برای کارگران گفت :اگر مبلغ وام
را زیاد و اقساطش را طوالنی کنند شاید کارگران
بتوانند از عهده پرداخت وام برآیند و خانه بخرند
ولی باید با حقوق آنها همخوانی داشته باشد.
به گفته وی راهکار خانهدار شدن کارگران در
اختصاص زمین رایگان ،وام بلندمدت و کمبهره
یا فاقد سود و واقعی شدن دستمزدها است.
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به گزارش اقتصاد  ،۲۴فرونشست زمین و ایجاد
فروچالههای خطرناک ،یکی از مصائب بزرگ جهان
امروز است که متاسفانه در ایران کمتر به آن توجه
میشود .فرونشست زمین در شهرهای بزرگ همچون
تهران میتواند برجها را خم کند و مترو را از دسترس
خارج کرده و خطوط انتقال نفت و گاز و آب را بشکند
و متاسفانه اخبار مربوط به این بحران حاال به یک
موضوع عادی تبدیل شده است و انگار تا فاجعه نرسد
قرار نیست کسی چندان به آن توجه کند.
اگر حاال که این سطرها را میخوانید شما نیز یکی از
کسانی هستید که پرداختن به مسئله فرونشست زمین
در ایران را مسئلهای حاشیهای میدانید ،نیم نگاهی به
این خبرها بیاندازید:
«زمین در دشت اراک پنج متر فرونشست»« ،یکی
از  ۶۲باغ پرحاشیه در نیاوران تهران فرونشست کرد»،
«تخت جمشید و نقش رستم به دلیل فرونشست
زمین در معرض نابودی هستند»« ،ریزش قبرها در
سمنان بر اثر فرونشست زمین»« ،تهران در سال بیش
از نیم متر فرو میرود» و  ...این مصائب حاصل از
فرونشست زمین تنها بخش بسیار کوچکی از اخبار
ناگواری است که در سالهای اخیر بارها منتشر شده
اند .اما مصائب بزرگ تری در پی است که میتواند در
ابتدا بحران امنیتی جدی در کشور ایجاد کند و درنهایت
ایران را به نابودی از نظر زیست محیطی برساند.
بحرانی که دیر فهمیده شد
هر چند با تاخیر ،اما به نظر میرسد در نهایت
وضعیت فرونشست زمین در ایران باالخره آن قدر
درک شد که از حدود دو سال پیش مطالعه و بررسی
میزان فرونشست زمین در ایران ،که گزارشهای نگران
کنندهای درباره ابعاد آن منتشر شده بود ،به سازمان
نقشهبرداری کشور سپرده شد .برابر نتایج پژوهشی که
در سال  ۲۰۲۱منتشر شد؛ پدیده فرونشست زمین در
ایران به  ۹۰برابر اندازه جهانی رسیده است.

فرونشست زمین به زبان ساده
فرونشست زمین یکی از پدیدههای خطرناک در
جهان است که بهدلیل خشکسالی و خالی شدن
سفرههای زیرزمینی به وجود میآید .بنا به تعریف
یونسکو ،فرونشست عبارت است از فرورریزش و
یا نشست سطح زمین که به علتهای متفاوتی در
مقیاس بزرگ روی میدهد .به طور معمول این
اصطالح به حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که
میتواند با بردار اندک افقی همراه باشد ،گفته میشود.
این تعریف پدیدههایی همچون زمین لغزشها را به
دلیل اینکه حرکت آنها دارای بردار افقی قابل توجهی
است و همچنین نشست در خاکهای دستی ،که
دارای مکانیزم متفاوتی میباشد شامل نمیشود .عوامل
متعددی باعث ایجاد این پدیده میشوند :از جمله
انحالل ،آب شدگی یخها و تراکم نهشتهها ،حرکت آرام
زمین و خروج گدازه و یا عملیات انسانی نظیر معدن
کاری یا برداشت آب زیرزمینی و نفت.
فرونشست زمین یکی از پدیدههای خطرناک در
جهان است که ایجاد آن بهدلیل خشکسالی و خالی
شدن سفرههای زیرزمینی به وجود میآید .فرونشست
را کارشناسان به «بمب ساعتی بیصدا» تشبیه شده
که عالوه بر ایجاد گودالهای بزرگ ،میتواند موجب
تخریب سازهها شود و مقاومت آنها را در برابر زلزله
کاهش دهد .فرونشست زمین را «خطرناکترین
مخاطره طبیعی» میدانند ،زیرا قابل مشاهده نیست و
زمانی متوجه این رخداد میشویم که دچار آن شدهایم.
 ۳۰استان کشور در خطر جدی بحران فرونشست
موسسه تحقیقاتی «اینتللب» که گروه بینالمللی
مشاوره است ،در آغاز سال  ۲۰۲۱با انتشار چند تصویر
ماهوارهای ،وضعیت فرونشست زمین در اطراف تهران
را بمب ساعتی بیصدا توصیف کرده و آن را تهدیدی
برای  ۱۳میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق
دانست .این گزارش با اشاره به استخراج بیش از حد
آبهای زیرزمینی ،از تداوم  ۲۵سانتیمتر فرونشست
ساالنه زمین در برخی از مناطق تهران خبر میدهد.
این وضعیت ،اما مختص به شهر تهران نیست،
وضعیت در کرمان و شیراز و اراک و خوزستان حتی از
این بدتر است و حاال خبرهای رسیده حکایت از آن دارد
که وضعیت در اصفهان نیز به مرحله بحرانی رسیده
است.
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شهرهای تهران ،اصفهان ،اراک ،قزوین ،فارس ،شیراز ،کرمان و بسیاری از بناهای تاریخی همچون نقش رستم ،تخت جمشید ،سی و سه پل و پل خواجو
و  ...در خطر جدی نابودی بر اثر فرونشست زمین قرار دارند و این بحران میتواند در نخستین مرحله تبعات امنیتی با خود به همراه داشته باشد.

فرونشست
زمین در تهران
از مناطق
کشاورزی
شروع و حاال به
سمتمناطق
شهری در
حرکت است و
نرخفرونشست
در نقاطی از
دشت تهران
 ۲۵سانتی متر
است
نتایج مطالعات اخیر محققان مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرشازی نشان میدهد ،از  ۳۱استان۱۸ ،
استان کشور در زون با خطر باال فرونشست زمین
قرار دارند و استانهای «تهران»« ،خراسان رضوی»،
«اصفهان»« ،البرز»« ،کرمان» و «قم» هرکدام با
جمعیتی باالی یک میلیون نفر در ردیف استانهای
با ریسک جمعیتی باالی در معرض خطر فرونشست
زمین رتبهبندی شدند.

بحران امنیتی پیامد فرسایش خاک و فرونشست
زمین
مطالعات مربوط به فرونشست زمین در تهران از
 ۲۰۰۳آغاز شد و در سالهای اخیر برخی نهادها نیز
درباره این پدیده هشدار دادند و ارقام باالتری را نیز
اعالم کردند .خرداد سال جاری« ،علیرضا شهیدی»
رئیس سازمان زمینشناسی خبر داده «فرونشست
زمین در تهران تا  ۳۶سانتیمتر در سال مشاهده شده
است ».در تهران آمارها حاکی از افت ساالنه ۱۵۰
میلیون مترمکعب آب زیرزمینی است .کاهش آبهای
زیرزمینی و هشدار درباره تبعات آن در حالی ادامه دارد
که به گفته مقامهای وزارت جهاد کشاورزی ،کاهش
شدید بارندگی موجب ورود ایران به مرحله خطرناک
خشکسالی شده است.
شهیدی همچنین گفت که فرونشست باعث ایجاد
بحرانهای امنیتی برای کشور خواهد شد و از جمله
منجر از تشدید مهاجرتهای منطقهای و مرگ گیاهان
و جانوران به عنوان پیامدهای اولیه این موضوع نام برد.
رئیس سازمان زمینشناسی نیز برداشت بیرویه
آب از سفرههای زیرزمینی (آبخوانها) را که باعث
فرونشست زمین و در نتیجه از بین رفتن این حفرهها
و سفرهها شده است عامل اصلی این بحران خواند .به
گفته این مقام مسئول ،درحالی که جز استان گیالن
همه  ۳۰استان کشور با موضوع فرونشست دست به
گریبان هستند ،تنها در استان اصفهان مسوالن برای
مقابله با این بحران به فکر هستند.
تخت جمشید پس از  ۲۵۰۰سال به فغان آمد
احداث چاههای عمیق و برداشت آبهای زیرزمینی
در حریم «نقش رستم» و «تخت جشید» حاال این آثار
باستانی چندین هزار ساله را در معرض نابودی قرار
داده است .بهدلیل کاهش سطح آبهای زیرزمینی
در نقش رستم شکافهای متعددی بهوجود آمده و
خطر فرونشست بیشتر از همیشه این آثار تاریخی را
به شکل جدی تهدید میکند .ادامه برداشت از آبهای
زیرزمینی و بی توجهی به وضعیت شکافها به طور
جدی نقش رستم را با خطر نابودی مواجه میکند.
استان فارس در سالهای اخیر با خشکسالیهای
پیاپی روبهرو بوده است .یکی از عواقب کمآبی و
خشکسالی ،شکافتن دل زمین برای برداشت آبهای
زیرزمینی است و در این شرایط ،پدیده فرونشست

زمین بهوجود میآید .پدیدهای که به بحرانی جدی در
فارس تبدیل شده است.
از سال  ۱۳۹۰شکافهایی در اطراف محوطه باستانی
تخت جمشید و همچنین مجموعه نقش رستم مشاهده
شد .بسیاری از ترکهای نقش رستم همچنان وجود

دارند و هر از گاهی نیز تشدید میشوند .نشست و
فرونشست در نقش رستم هر روز بیشتر میشود و
گاهی اوقات پهنای آن از  ۱تا  ۶متر است.
از سوی دیگر اعضای شورای فنی تخت جمشید
معتقدند هیچگونه مجوزی نباید برای حفر چاه و
برداشت آبهای زیرزمینی صادر شود و اگرچه حفر
هرگونه چاه نیازمند دریافت مجوز ازسوی میراث
فرهنگی است ،اما حدود چهار سال است که صدور
تمام مجوزها به استانداری و جهاد کشاورزی واگذار
شده و اداره کل میراث و گردشگری استان نیز در مقابل
این خالف سکوت کرده است.
اراک تا کجا فرو میرود؟
مسئله فرونشست زمین حاال تقریبا بیشتر ایران را
تهدید میکند .زمین در دشت اراک پنج متر فرونشست
کرده است .به گفته محمود قدبیگی ،معاون حفاظت
بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقهای استان
مرکزی ،به علت برداشت بیرویه از منابع آب
زیرزمینی ،یک فرونشست با عمق پنج متر در دشت
اراک رخ داده است .این فرونشست در اراضی روستای
هزاوه (در شمال غرب اراک) اتفاق افتاده و موجب
ایجاد شکاف در زمین و کجشدن تیرهای انتقال برق
شده است .قدبیگی این حادثه را به دلیل نزدیکی به
تأسیسات نفتی و خطوط انتقال آب نگرانکننده خوانده
است .این مقام مسئول به خبرگزاری ایرنا گفته بود که
فرونشست زمین همچنین در دو روستای واقع در شرق
اراک از جمله موجب ایجاد ترک در دیوار واحدهای
مسکونی شده است.
فاصله دشت قزوین تا نابودی یک نشست دیگر
«طاهره پرهیزگاری» ،مشاور استاندار قزوین ،از وقوع
فاجعه زیستمحیطی در دشت قزوین خبر داده بود.
او گفته بود« :در جهان از فرونشست چهار میلیمتری
به عنوان بحران یاد میکنند ،ولی در دشت قزوین ۲۰
سانتیمتر فرونشست زمین را شاهد هستیم که باید
عنوان کرد که از بحران عبور کردهایم و این یک فاجعه
است ».به گزارش ایسنا ،مشاور استاندار قزوین در امور
زیستمحیطی نیز با اشاره به این که «دشت قزوین
تنها دشت پهناور و همرفت کشور است» ،گفت بود
که« :قزوین ظرفیت توسعه در بخش کشاورزی را ندارد
و باید به دنبال اشتغالی به غیر از کشاورزی بود ».او
توضیح داد که «در حال حاضر چاههای مجاز به صورت
غیرمجاز مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و اگر چاهی را
از کشاورز میگیریم باید شغل جایگزین برای او داشته
باشیم که در حال حاضر این تدبیر وجود ندارد».

اصفهان از فرودگاه تا سی و سه پل در قلب فاجعه
فرونشست
هشدارها نسبت به خشکی آبخوان اصفهان سال
هاست که مطرح شده و ناشنیده مانده؛ آبخوان یا سفره
آب زیرزمینی ،الیه مملو از آب است که در الیحههای
تحکیمنیافته زیر زمین قرار میگیرد و خالی شدن آن بر
اساس برداشت بیرویه به وسیله چاه و جایگزین نشدن
آن با آب باعث سستی زمین و فرونشست میشود.
مدیر دفتر منطقهای مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی اصفهان نیز اخیرا گفته است که «این استان
باالترین میزان فرونشست را دارد و از  ۳۵دشت استان،
 ۲۷دشت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی هستند».

تهران و بمب ساعتی فرونشست زیر شهر سیزده
میلیونی
آن گاه که موسسه تحقیقاتی «اینتل لب» اعالم
میکند که فرونشست زمین در تهران به  ۲۵سانتیمتر
رسیده ،یعنی این عدد در یک دهه اخیر و بهصورت
تدریجی شکل گرفته و هر سال  ۲.۵سانتی متر زمین
بهصورت نامحسوس نشست کرده و به شکل انحنا
در میآید .زمین منحنی شده برای تاسیساتی همچون
خطوط راهآهن و لولههای نفت که یک خط صاف را
دنبال میکنند ،بزرگترین تهدید به شمار میرود .از
سوی دیگر اگر ساختمان و برج بلند در این مناطق
باشد ،پی ساختمانها دچار نشست و سستی میشوند
و در اسکلت ساختمانها شکاف به وجود خواهد آورد و
با یک زلزله ضعیف ساختمانها به راحتی فرو میریزند.
محمد درویش ،فعال و پژوهشگر محیط زیست ،نیز
در همین باره گفته بود که« :اتحادیه اروپا اعالم کرده
اگر سرزمینی ساالنه چهار میلیمتر فرونشست داشته
باشد باید کمیتهای برای حل این بحران ایجاد شود،
این درحالی است که در ایران فرونشست ساالنه ۵۴
میلیمتر است ،اما مسئوالن عمال هیچ واکنشی از خود
نشان نمیدهند».
این در حالی است که پژوهشگران اعالم کردهاند که
«در پایتخت میزان فرونشست زمین ساالنه  ۳۶سانتی
متر است .بر اساس این برآوردها ،شهر تهران در یک
دهه گذشته دو متر فرورفته است».
خطر بیخ گوش راه آهن تهران و فرودگاه امام خمینی
فرونشست زمین در تهران از مناطق کشاورزی شروع
شده و حاال رفته رفته به سمت مناطق شهری در حرکت
است و نرخ فرونشست در نقاطی از دشت تهران ۲۵
سانتی متر است .بخشهایی از دشت ورامین و خطوط
ریلی آن به همراه بستر فرودگاه امام از جمله نقاطی
هستند که فرونشست زمین در آن میتواند خطر
تهدید زیرساختهای حملو نقلی را به دنبال داشته
باشد و در فرودگاه امام به ویژه به خطر افتادن امنیت
پروازهاپژوهشها در ایران تاکید دارد مناطقی از مالرد،
شهریار و ورامین محل اصلی فرونشست هستند.

بازدید مدیرعامل بانک مهر ایران از
شعب خوزستان

مرتضی اکبری ،مدیرعامل به همراه ناصر
سیفاللهی عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران به
منظور بررسی ظرفیتهای پولی و مالی خوزستان
به این استان سفر کردند.
بررسی پتانسیلهای مالی برای افزایش سهم
بانک از بازارهای هدف ،ارزیابی صنایع کوچک و
لزایی
متوسط به منظور حمایت از تولید و اشتغا 
و نظارت بر عملکرد مدیریت شعب استان از
جمله اهداف سفر مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
بانک مهر ایران به استان خوزستان است.
بازدید از شعب با هدف ارزیابی عملکرد بانک
در شهرهای مختلف خوزستان ،برگزاری جلسه
هماندیشی با کارکنان صف و ستاد مدیریت
شعب خوزستان و برگزاری نشست خبری با
اصحاب رسانه از دیگر برنامههای این سفر
است.
شایان ذکر است در این سفر یوسف نجدی
مدیر امور استانها و مجید وکیل مشاور
مدیرعامل و رئیس اداره کل حوزه مدیریت بانک
مهر ایران نیز حضور دارند.

اختالف قیمت  ۱۲تا  ۱۷هزار تومانی
تخم مرغ تنظیم بازاری و آزاد!
قیمت هر شانه تخممرغ در مغازههای سطح

شهر تهران  ۵۵تا  ۶۰هزار تومان و در میادین
میوه و ترهبار  ۴۳هزار تومان است.

به گزارش ایسنا ،بر اساس مشاهدات میدانی

از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت هر

شانه تخممرغ  ۳۰عددی به وزن دوکیلوگرم ۵۵
تا  ۶۰هزار تومان و هر عدد تخممرغ نیز  ۱۸۰۰تا
۲۰۰۰تومان است .در میادین میوه و ترهبار نیز

هر شانه تخممرغ  ۳۰عددی تنظیم بازاری با

طرح واردات خودرو سه شنبه نهایی می شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :قرار است سه شنبه
هفته جاری ،جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت برگزار و
جمعبندی نهایی در مورد اصالح ایرادات طرح واردات خودرو انجام
شود.
به گزارش مهر ،علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح واردات
خودرو ،اظهار کرد :اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
مورد نحوه اصالح ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو به
نتایجی رسیدهاند؛ منتهی قرار بود یکشنبه هفته گذشته با حضور

در هفته پارالمپیک بانک پاسارگاد از مدال
آوران کشورمان تقدیر کرد.
بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیتهای
اجتماعی خود اینبار در هفته پارالمپیک از
ورزشکاران پرتالش و پرتوان پارالمپیکی کشورمان
که سرافرازانه برسکوی افتخار این رویداد مهم
ایستادند ،قدردانی کرد .در پارالمپیک توکیو
 2020تیم اعزامی کشورمان با کسب دوازده مدال
طال ،یازده نقره و یک برنز در مجموع موفق به
کسب  24مدال شد و بهترین نتیجه در تاریخ
برگزاری بازیهای پارالمپیک را برای کشورمان
ثبت کرد .در این راستا بانک پاسارگاد در تداوم
نگاه مسئوالنه به ورزش و ورزشکاران کشورمان،
هفته پارالمپیک را زمان مغتنمی برای تشکر
از تالشهای پهلوانانه این عزیزان برشمرد و با
اهدای جوایزی به کلیه مدالآوران و کادر فنی
اعزامی ضمن تقدیر از این افتخارآفرینان به
حمایتهای خود از ورزش و ورزشکاران عزیزمان
تداوم بخشید.

قیمت  ۴۳هزار تومان به مصرفکنندگان عرضه

میشود .این یعنی اختالف قیمت هر شانه

وزیر صمت این اصالحات بررسی شود که به دلیل جلسه دولت،
جلسه مجلس لغو شد .بنابراین قرار شد سه شنبه هفته گذشته
این جلسه با حضور وزیر برگزار شود که مجدد به دلیل سفر برخی
از اعضای کمیسیون به خارج از کشور ،این جلسه نیز لغو شد .در
نهایت مقرر شد سه شنبه هفته جاری ،جلسه کمیسیون با حضور
وزیر صمت برگزار و جمع بندی نهایی انجام شود .پس از اجماع در
مورد پیشنهادات کمیسیون و رسیدن به یک جمع بندی ،مجلس فورا ً
وظیفه دارد که طرح را مجدد به شورای نگهبان ارسال کند.

تخممرغ در مغازهها و میادین میوه و ترهبار  ۱۲تا
 ۱۷هزار تومان است.

گفتنی است که فعاالن صنعت طیور افزایش

قیمت تخممرغ در ماههای اخیر را ناشی از

داللبازی ،شفاف نبودن سیستم توزیع ،عدم

ابالغ قیمت مصوب بر اساس افزایش هزینههای
سال جدید ،باال رفتن هزینههای تولید ،حذف

چندین میلیون قطعه مرغ تخمگذار از ابتدای
سال و دستوری بودن قیمتها میدانند.

رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد

 ۷راهبرد و  ۳محور اصلی بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  ۷راهبرد و  ۳محور اصلی برنامههای کالن
بازارسرمایه را در دوره جدید اعالم کرد.
مجید عشقی درباره راهبردها و برنامههای کالن بازار سرمایه در دوره مدیریتی
جدید گفت :همانطور که مقام معظم رهبری ،در بیانیه گام دوم انقالب ،محورهای
نزایی اقتصاد ،مولد و دانش بنیان
اصلی راه حل مشکالت اقتصادی کشور را درو 
شدن ،مردمی کردن و کاهش تصدی دولت و نهایتا برونگرایی با استفاده از تمام
ظرفیتهای کشور اعالم فرموده اند ،سازمان بورس و اوراقبهادار در دوره جدید
تالش میکند با این جهتگیری و در نظر قرار دادن اهداف کالن خود شامل
حمایت از سرمایهگذاران ،ایجاد بازار شفاف ،کارا و منصفانه و کاهش ریسک فراگیر،
سیاستها و برنامههای خود را تنظیم ،اجرا و رصد کند.
او ،تاکید کرد :راهبردها و رئوس برنامههای هیات مدیره جدید سازمان در جلسه
شورای عالی بورس مطرح و مقرر شد برنامه تفصیلی مزبور در اولین فرصت تهیه و
برای طرح در جلسات شورای عالی بورس ارائه شود.
مجید عشقی با اشاره به  ۷راهبرد اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید
مدیریت ،اعالم کرد :نخستین راهبرد ،توجه به مکانیزمهای مدرن به منظور افزایش
نظارت عامه بر فعالیت ناشران است .دومین راهبرد ،توسعه ابزارهای نظارتی به شکل
پیشگیرانه و متناسب با توسعه بازار خواهد بود.
به گفته رئیس سازمان بورس ،راهبرد سوم ،اصالح قوانین و مقررات به سمت
افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم تامین مالی در
سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین به عنوان چهارمین راهبرد دنبال خواهد

شد .مجید عشقی ،اعالم کرد :تسهیلگری و توسعه زیرساختهای جذب و مدیریت
سرمایه خارجی در بازار در کنار بازمهندسی ساز و کار رسانهای و نشر اطالعات در
بازار و تقویت نظارت بر آن ،راهبردهای پنجم و ششم مورد نظر سازمان بورس و اوراق
بهادار در دوره جدید است .به گفته رئیس سازمان بورس ،آخرین راهبرد مدیریت
جدید ،بازمهندسی نسل نوین زیرساختهای فنی با هدف افزایش امنیت ،پایداری و
سهولت دسترسی خواهد بود.
عشقی در تشریح رئوس برنامههای هیئت مدیره جدید سازمان بورس ،توضیح
داد :بر مبنای راهبردهای اشاره شده در باال که با در نظر گرفتن اهم چالشهای بازار
سرمایه تدوین شدهاند ،برنامههایی در سه محور در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته رئیس سازمان بورس ،نخستین محور رئوس برنامههای هیئت مدیره
جدید ،تمرکز بر ماموریت و رسالت اصلی سازمان مبنی بر توسعه بازار سرمایه
است .او تاکید کرد :این برنامه محوری با تکیه بر مواردی چون افزایش سهم تامین
مالی بخش تولید و توسعه بنگاهها از بستر بازار سرمایه؛ تنوعبخشی و تعمیق بازار
سرمایه (در ابعاد بازار ،ابزار و نهاد)؛ افزایش شفافیت و کیفیت اطالعات منتشر شده
در بازار سرمایه؛ مقرراتزدایی ،اصالح فرآیندهای کاری و افزایش کارایی بازارهای
مالی؛ توسه نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توسعه و تقویت زیرساختهای فنی؛
تسهیلگری و شفاف سازی صدور مجوزها در بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی و
افزایش نقدشوندگی آن به عنوان مکمل بازار سهام دنبال خواهد شد.
عشقی «حرکت به سمت نظارت هوشمند و فراگیر» را به عنوان دومین برنامه
محوری هیئت مدیره جدید معرفی و اعالم کرد :این برنامه از طریق ارتقای ابزارهای

نظارتی متناسب با رشد بازار و تکنولوژی؛ ایجاد ساز و کار تعاملی و نظارت عموم
سرمایه گذاران (خرد و عمده) بر بازار؛ استقرار نظام جامع مدیریت ریسک در بازار؛
اصالح نظام حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سرمایهگذاران؛ شناسایی و پیگیری
فعالیتهای متخلفانه و مجرمانه در بازار با استقرار سامانه های پایش هوشمند
بازار؛ ابهام زدایی از مقررات و رفع خألهای مقرراتی و تسریع ،کارآ و اثربخش کردن
فرآیندهای رسیدگی به تخلفات اجرایی خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان بورس واوراق بهادار ،آخرین محور از رئوس برنامه های
هیات مدیره جدید با محوریت «فرهنگسازی و نظم بخشی به فضای گردش
اطالعات در بازار سرمایه» به اجرا در خواهد آمد .او گفت :در اجرای سومین برنامه
محوری ،پایش و توسعه حداکثری درگاههای رسمی و دارای مجوز ارایه اطالعات؛
تدوین برنامههای گسترده آموزشی ،ترویج و فرهنگسازی با استفاده از ظرفیت ارکان
بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و دانشگاهها؛ تقویت درگاههای اطالع رسانی
تخصصی در حوزه بازار سرمایه و تعامل با فعاالن بازار سرمایه جهت ساماندهی به
گردش اطالعات در فضای مجازی مد نظر قرار خواهد گرفت.
عشقی ابزار اطمینان کرد :با اجرای برنامه های باال ،به اهداف تعیین شده در
حمایت از سرمایه گذاران و کسب اعتماد آنها و ایجاد بازار کارآ دست خواهیم یافت.
رئیس سازمان بورس در عین حال تاکید کرد :در کنار برنامههای مطرح شده،
با توجه به شرایط موجود ،پروژه بزرگ سهام عدالت با توجه به گستردگی و
پیچیدگیهای آن با بهرهگیری از نسل نوین زیرساختهای فنی و تکنولوژی ،در
دستور کار جدی هیات مدیره سازمان خواهد بود.

او با اشاره به اهمیت منابع انسانی در تحقق اهداف و برنامه هایش برای بازارسرمایه
گفت :اجرای این برنامه ها بیشک ،بدون اتکا به سرمایه انسانی که در بدنه بازار
سرمایه و به ویژه در ارکان اصلی بازار ،مشغول به فعالیت هستند ،امکان پذیر
نخواهد بود؛ بنابراینف توجه ویژه به سرمای ه انسانی و اصالح ساختارهای اداری از
اولویتهای دورن سازمانی هیات مدیره جدید است.
رئیس سازمان بورس در پایان ،از تمامی فعاالن و ذینفعان بازار سرمایه شامل
عموم مردم ،ارکان بازار ،نهادهای مالی ،ناشران ،دستگاههای نظارتی و سیاستگزار
درخواست کرد :با ارائه رهنمودها ،پیشنهادهای خود هیات مدیره جدید را در
غنابخشی به برنامهها و تحقق هرچه بیشتر آنها یاری کنند.

